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บินด้วยสายการบิน JINAIR (LJ) : ขึ้นเครื่องท่ีท่าอากาศยานสวุรรณภมิู (BKK) 

LJ004 BKK (สวุรรรภมิู) – ICN (อินชอน) 01.05 – 08.25  
LJ003 ICN (อินชอน) – BKK (สวุรรณภมิู) 19.55 – 23.35 

**โหลดกระเป๋าสมัภาระโดยน ้าหนกัไม่เกนิ 15 ก.ก. (1 ชิน้) และ ถอืขึน้เครื่องบนิไดน้ ้าหนกัไม่เกนิ 10 ก.ก. ** 
**ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงไฟลท์บินและสายการบิน** 

 
DAY 1     กรงุเทพฯ (สุวรรณภมิู)            (-/-/-)  

22.00 คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู ชัน้ 4 เคาน์เตอร ์สายการบิน JINAIR โดยมเีจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ 
คอยใหก้ารตอ้นรบั  

**กรณุาเผ่ือเวลาในการเดินทางมายงัสนามบินอย่างน้อย 3 ชัว่โมง เน่ืองจากต้องใช้เวลาในการเชค็อิน**  
DAY 2      ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน – ย่ายอินชอนไชน่าทาวน์ – หมู่บ้านเทพนิยาย – 

    FOREST OUTING SONGDO CAFÉ - เกาะนามิ – สะพานกระจกใสท่ียาวท่ีสุดในเกาหลี   (-/L/D)  

01.05 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน ประเทศสาธารณรฐัเกาหลีใต้ โดย สายการบิน JINAIR เ
 ทีย่วบนิที ่LJ004 

** ส าหรบัเที่ยวบินนี้ ไม่มบีรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบนิ กรุณารบัประทานอาหารให้เรยีบร้อยก่อนขึ้น
เครื่องบนิ ใชเ้วลาบนิประมาณ 5 ชัว่โมง 20 นาท ี**  

 **รวมน ้าหนักกระเป๋าส าหรบัโหลดใต้ท้องเคร่ืองไม่เกิน 15 ก.ก. (ช้ิน) และถือขึ้นเคร่ืองได้ 10 ก.ก. 
**ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงไฟลท์บินและสายการบิน** 
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08.25  เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน ประเทศสาธารณรฐัเกาหลีใต้  
** ตามเวลาทอ้งถิน่ เรว็กว่าเมอืงไทยประมาณ 2 ชัว่โมง กรุณาปรบันาฬกิาของท่านเพือ่ความสะดวกในการนดัหมายเวลา ** 

น าทุกท่านเดนิทางไปยงั ย่านอินชอนไชน่าทาวน์ (Incheon Chinatown) เป็นชุมชนของชาวจนี ซึง่ถอื
ก าเนิดจาก การเปิดท่าเรอือนิชอน ในปี ค.ศ. 1883 เพือ่เป็นพืน้ทีส่ าคญัในการขนสง่ทีแ่ห่งนี้เป็นสถานที่
ท่องเทีย่ว ทีเ่ปิดโอกาสใหคุ้ณไดส้มัผสั ถงึกลิน่ไอและการด ารงไว ้ซึง่วฒันธรรมของคนรุ่นก่อน ทีย่งัคงมใีหเ้หน็ 
รวมไปถงึการไดม้โีอกาส ไดล้ิม้ลองรสชาตอิาหารจนี ทีม่ใีหเ้ลอืกสรรหลายรา้น ณ ทีแ่ห่งนี้ นอกเหนือไปจาก 
การเดนิเล่นเทีย่วชมสถาปัตยกรรม และวฒันธรรมแบบจนีแลว้ ยงัมสีถานทีท่่องเทีย่วในบรเิวณใกลก้นั หมู่บ้าน
เทพนิยาย หรอื "ดงฮวามาอลึ" (ภาษาเกาหลแีปลว่า หมู่บ้านเทพนิยาย) ถูกตกแต่ง ประดบัประดา และวาด
สสีนัใหห้มู่บา้นแสนจะธรรมดา กลายเป็นหมู่บา้นแห่งเทพนิยาย มนีิยายโด่งดงัหลายเรื่อง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOREST OUTING SONGDO CAFÉ คาเฟ่สุดอลงัการดว้ยการออกแบบสไตลโ์มเดริน์ ดา้นล่างเป็นสวนพนัธุ์ไม้
เมอืงรอ้น เอกลกัษณ์ทีโ่ดดเด่นอกีอย่างของทีน่ี่คอื ทีน่ัง่ทีถู่กออกแบบไวเ้ป็นชัน้ๆลดลัน่ลงมาสูพ้ืน้ล่าง และดงึดดู
ใจยิง่กว่านัน้คอื เมนูกาแฟ หรอืเครื่องดื่มสูตรพเิศษทีม่ไีวบ้รกิาร พรอ้มดว้ยเมนูขนมหวานอกีมากมาย (ไม่รวม
ค่าอาหาร และเครื่องดื่มภายในรา้น) 
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เท่ียง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนู BULGOGI 

น าท่านเดนิทางสู่ เกาะนามิ (NAMI ISLAND) เป็นแหล่งท่องเทีย่วทีม่ชีื่อเสยีงของประเทศเกาหลใีต้  มรีูปร่าง
เหมอืนใบไมล้อยน ้า เป็นเกาะกลางแม่น ้าฮนั ซึ่งเกดิจากการสรา้งเขื่อนชอ็งพยอ็ง โด่งดงัจากซรีสีเ์รื่องเพลงรกั
ในสายลมหนาว (THE WINTER LOVE SONATA) ซึ่งใชเ้กาะนามเิป็นสถานทีถ่่ายท า เกาะนามไิดช้ื่อตามนาย
พลนาม ิทีร่บัราชการตัง้แต่อายุ 17 ปี บดิาอยู่ในตระกูลสูงศกัดิ ์สว่นมารดาเป็นเจา้ฟ้าหญงิ เขาน าทพักวาดล้าง
จลาจลในพื้นที่ภาคเหนือและตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศได้ทัง้หมด และได้รบัต าแหน่งสูงเมื่อยงัมอีายุ
เพยีง 26 ปี แต่หลงัจากเปลีย่นรชักาลใหม่ เขากถ็ูกใส่รา้ยว่าเป็นกบฏ และถูกประหารชวีติพรอ้มกบัมารดาและ
พวกรวม 25 คน ต่อมาหลงัผลดัเปลีย่นรชักาลใหม่อกีครัง้ ไดม้กีารพสิจูน์พบว่าขอ้กล่าวหาทัง้หมดลว้นเป็นเทจ็ 
เขาจงึได้รบัคนืยศถาบรรดาศกัดิด์งัเดิม เกาะแห่งนี้มทีวิทศัน์ที่สวยงามไปด้วยต้นเกาลดัและทวิสนเรยีงราย 
ในช่วงฤดูใบไมร้่วงจะมเีทศกาลใบไมเ้ปลีย่นส ีใบไมต้่างเปลีย่นเป็นสแีดงสวยงาม และมสีุสานของนายพลนาม ี
ซึง่ยงัคงตัง้อยู่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%AE%E0%B8%B1%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/Winter_Sonata
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A4%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%87
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SOYANGGANG SKY WALK สะพานกระจกใสท่ียาวท่ีสุดในเกาหลี สะพานกระจกใสทีอ่ยู่ในเมอืงชุนชอน 
จงัหวดัคงัวอน เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอกีหนึ่งแห่งที่หลาย ๆ คนเลอืกมาเยี่ยมชมกนัเป็นจ านวนมาก ก็เพราะ
เมอืงนี้เป็นทีต่ ัง้ของเกาะนามดิว้ยนัน่เอง จงึท าใหใ้ครทีม่าเทีย่วเกาะนาม ิต้องขอแวะมาพสิูจน์ความหวาดเสยีว
กนัสกัหน่อย โดยสะพานโซยงักงัเป็นสะพานกระจกใสทีม่คีวามยาว 156 เมตร เหนือทะเลสาบเอยีมโฮ เวลาที่
เดนิอยู่บนสะพานแห่งนี้จะสามารถมองเหน็ววิดา้นล่างใตส้ะพานทีเ่ป็นทะเลสาบไดอ้ย่างชดัเจน 

NAMI 
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ค า่ รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนู DAKKALBI 

ท่ีพกั KOREA TOURIST HOTEL หรือเทียบเท่า  
 
DAY 3 สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์- ภเูขานัมซาน - หอคอยเอน็โซลทาวเวอร ์– ศนูยร์วมเครื่องส าอางแบรดด์งั –  
 สวนสาธารณะยอนนัมดง - ย่านฮงแด           (B/L/D)  

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางไปยงั สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (EVERLAND) เป็นสวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ
เกาหลใีต ้ตัง้อยู่บนท าเลทีส่วยงามท่ามกลางหุบเขา ในเมอืงยงอนิ ทางตอนใตข้องเมอืงโซล ไดร้บัการขนานนามว่า
เป็นดิสนีย์แลนด์แห่งเกาหลีใต้ ที่นี่ถูกออกแบบให้แตกต่างกนัในแต่ละโซน ได้แก่ สวนสตัว์ , GLOBAL FAIR , 
EUROPEAN ADVENTURE , MAGIC LAND , AMERICAN ADVENTURE แ ล ะEVER LAND SPEEDWAY 
นอกจากนี้ยงัมสีวนสีฤ่ดู ซึ่งปลูกดอกไมป้ระจ าในแต่ละฤดูกาล และมกีารตกแต่งสวนสนุกใหเ้ขา้กบับรรยากาศของ
เทศกาลนัน้ๆ โดยมบีรษิทัซมัซุง เป็นเจา้ของ ผูบ้รหิารจดัการสวนสนุกแห่งนี้ ดงันัน้ความยิง่ใหญ่ตระการตา และ 
ปลอดภยั ไม่แพช้าตใิดในโลกแน่นอน **โซนสวนน ้าจะเปิดเฉพาะช่วงฤดรูอ้น** 
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เท่ียง   อิสระอาหารกลางวนั ณ สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์เพื่อความสะดวกในการท่องเท่ียว 

เดนิทางไปยงั ภเูขาน าซาน เป็นทีต่ ัง้ของ หอคอยเอน็ โซลล ์ทาวเวอร ์(N SEOUL TOWER)  1 ใน 18 หอคอย
เมอืงทีส่งูทีสุ่ดในโลก มคีวามสงูถงึ 480 เมตร เหนือระดบัน ้าทะเล ท่านสามารถชมทศันียภาพของกรุงโซลจากยอด
โซลทาวเวอรไ์ดร้อบทศิ 360 องศา โดยสามารถมองไดถ้งึเขาพูกกัซนั และถ้าหนัไปยงัทศิตรงขา้ม กจ็ะเหน็ไกลไป
ถงึแม่น ้าฮนักงั เป็นอกีหนึ่งสถานที ่ทีสุ่ดแสนจะโรแมนตกิ และไม่ว่าจะฤดูไหนๆ ทีน่ี่ยงัคงไดร้บัความนิยมเสมอมา 
เพราะเป็นสถานทีค่ลอ้งกุญแจคู่รกัที่ยอดนิยมของนักท่องเทีย่ว และชาวเกาหล ีโดยมคีวามเชื่อว่าหากไดม้าคล้อง
กุญแจดว้ยกนัทีน่ี่ และโยนลูกกุญแจลงไปจะท าใหร้กักนัมัน่คง ยนืยาว ตราบนานเท่านาน ** ยงัไม่รวมค่า ขึน้ลฟิต์ 
และ ค่าแม่กุญแจ ลูกกุญแจคู่รกัส าหรบัคล้อง ท่านสามารถเตรยีมจากประเทศไทยไปได้ **  **ราคารวมค่าขึ้น 
SUTTLE BUS แลว้** 

 
น าท่านชมผลิตภัณฑ์เวชส าอางจาก ศูนย์รวมเครื่องส าอางแบรนด์ดงัเกาหลี  (COSMETIC 

GALLERY) เช่น WATER DROP (ครมีน ้าแตก) , SNAIL CREAM (ครมีเมอืกหอยทาก) , BOTOX (โบทอ็กซ์) 

, ALOE VERA PRODUCT (ผลติภณัฑจ์ากสมุนไพร ว่านหางจระเข)้ เป็นตน้ 

 สวนสาธารณะยอนนัมดง สวนสาธารณะใจกลางชุมชนทีอ่ยู่อาศยั เตม็ไปดว้ยรา้นอาหาร รา้นกาแฟ สไตลเ์กาหลี
อยู่เป็นจ านวนมาก บรรยากาศสบายๆ อยู่บริเวณเดียวกันกับย่านฮงแด ย่านฮงแด เป็นย่านช้อปป้ิงบริเวณ
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ดา้นหน้าของมหาวทิยาลยัฮงอกิ(HONGIK UNIVERSITY) จงึเป็นศูนยร์วมเดก็วยัรุ่นและเดก็มหาวทิยาลยั เป็นอกี
เสน้หนึ่งที่มบีรรยากาศโรแมนตกิ อกีทัง้ยงัมรี้านกาแฟที่เป็นเอกลกัษณ์ แกลเลอรี่ ร้านค้าจ าหน่ายสนิค้าแฟชัน่ 
คลับ ตลาดศิลปะ และร้านอาหารที่ น่าสนใจในหมู่วยัรุ่นอายุ 20-30 ปีที่นิยมมาเดินเล่น ราคาของสินค้าและ
รา้นอาหารต่างๆกย็งัไม่แพงอกีดว้ย 

ค า่ รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนู PORKKALBI 

ท่ีพกั KOREA L’ART HOTEL หรือเทียบเท่า  
DAY 4 ศนูยโ์สมรฐับาล – ศนูยส์มนุไพรน ้ามนัสนเขม็แดง - พระราชวงัถอ็กซูกงุ – หมู่บ้านบุกชอน - ดิวต้ีฟรี – ย่าน

 เมียงดง              (B/L/-)  

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

เลอืกซือ้สนิคา้จาก ศนูยโ์สมแห่งรฐับาล (GINSENG) เหตุผลทีเ่รยีกว่าศูนยโ์สมแห่งรฐับาล เพราะโสมทุก
ชนิดทีน่ี่จะถูกควบคุมคุณภาพภายใต้มาตรฐานของรฐับาล ไดร้บัการรบัรองคุณภาพจากรฐับาล เป็นโสมทีม่อีายุ 6 

ปี ซึง่ถอืว่ามคีุณภาพดทีีสุ่ดในโลก มชีื่อเสยีงทีสุ่ด และ ศนูยส์มุนไพรน ้ามนัสนเขม็แดง (RED PINE) 
เป็นผลติภณัฑ ์ทีส่กดัจากน้ามนัสน มสีรรพคุณช่วยบ ารุงร่างกาย ลดไขมนั ช่วยควบคุมอาหารและรกัษาสมดุลใน
ร่างกายไดเ้ป็นอย่างด ี
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จากนัน้น าท่านชมความงามของ พระราชวงัถอ็กซูกงุ (Deoksugung Palace) เป็นพระราชวงัทีม่ถีนนก าแพงหนิ
ที่มชีื่อเสยีง และเป็นพระราชวงัซึ่งตัง้อยู่อย่างโดดเด่นสง่างาม ท่ามกลางอาหารสไตล์ตะวนัตก ใจกลางเมอืงกรุง
โซล งแม้จะมีขนาดเล็กแต่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมที่สวยเป็นการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมเกาหลีและ
วฒันธรรมตะวนัตกเขา้ดว้ยกนัอย่างลงตวั ภายในยงัมอีาคารแบบโรมนัและดา้นหน้ามกีารจดัสวน ซึ่งเป็นสวนแบบ
ตะวนัตกแห่งแรกในเกาหลอีกีดว้ย  

 หมู่บ้านบุกชอนฮนัอก (BUKCHON HANOK VILLAGE)  หรอืบางคนเรยีกว่า หมู่บ้านบุคชอนฮนัอ๊ก เป็น
อกีหนึ่งสญัลกัษณ์ของเกาหล ีท่ามกลางตกึรามบา้นช่องทีท่นัสมยัของกรุงโซลนัน้ หมู่บา้นแห่งนี้กย็งัคงรกัษาอาคาร
บ้านเรือนในสมัยโบราณ มีกลิ่นอายของเกาหลีในยุคเก่าแก่ เหมาะส าหรับคนที่ชอบสถานที่ ท่องเที่ยวเชิง
ประวตัศิาสตร ์หมู่บา้นบุกชอนฮนัอกถอืเป็นสถานทีท่่องเทีย่วอกีแห่งหนึ่งทีเ่มื่อนักท่องเทีย่วไดไ้ปเยอืนแลว้ จะได้
พบกบับา้นของขุนนางระดบัสงูของเกาหลใีนสมยัก่อน ภายในหมู่บา้นมอีาคารแบบดัง้เดมิของเกาหลกีว่า 100 หลงั 
(รูปแบบบา้นแบบดัง้เดมิของเกาหลเีรยีกว่า ฮนัอก) ซึ่งเก่าแก่มาตัง้แต่สมยัโชซอน ส่วนชื่อ บุคชอน(BUKCHON) 
แปลว่าหมู่บา้นทางตอนเหนือ 
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เท่ียง   รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนู ชาบู ชาบูสไตลเ์กาหลี 
ดิวต้ี ฟรี (DUTY FREE) เป็นศูนย์รวมร้านค้าปลอดภาษีที่ใหญ่ที่สุดในโซล ให้ได้ชอ็ปป้ิงสนิค้าแบรนด์เนมชัน้น า
แบบ NEW COLLECTION ! มากมาย เช่น นาฬกิา , แว่นตา , เครื่องส าอาง , กระเป๋า , กลอ้งถ่ายรูป หรอืจะเป็น
โทรศัพท์มือถือ ให้ท่านอิสระได้เลือกซื้อได้อย่างเต็มที่ เป็นแหล่งรวมสินค้าแบรนด์ดังกว่า 250 แบรนด์ ทัง้
เครื่องส าอาง , น ้ าหอม , กระเป๋า , สินค้าแฟชัน่ต่างๆ เช่น CHANEL , HERMES , MCM , DIOR , FENDI , 
LOEWE , PRADA , MIU MIU , CELINE , GIVENCHY , BALLY , BOTTEGA VENETA เป็นตน้ ไม่ไดม้แีค่เพยีง
สนิคา้จากแบรนดต์่างประเทศเท่านัน้ สนิคา้แบรนดเ์กาหลกีม็ใีหเ้ลอืกหลากหลายไม่แพก้นั ราคากถ็ูกกว่า 
ย่านเมียงดง (MYEONGDONG) เปรยีบเสมอืนย่านสยามสแควรบ์า้นเรา เมยีงดงไดช้ื่อว่าเป็นแหล่งรวมแฟชัน่แบ
รนด์เกาหลชีัน้น า ซึ่งในแต่ละวนัจะ มวียัรุ่นเกาหลีมาเดนิชอ็ปป้ิงกนัอย่างล้นหลาม ท่านสามารถหาซื้อสนิค้าได้
อย่างหลากหลายทัง้เสื้อผ้า , รองเท้า , กระเป๋า , เครื่องส าอางซึ่งเป็นที่รู้จกัอย่างดีของคนไทย เช่นLANEIGE , 
ETUDE HOUSE , IIOPE , CHARMZONE , SKIN FOOD , THE FACE SHOP เป็นตน้ เครื่องประดบั , ซดีเีพลง 
, วซีดี ี, ดวีดีหีนังและซรียีท์ีฮ่ติตลอด จนไปถงึของทีร่ะลกึทีม่รีูปดารานักแสดงคนโปรดของท่านอยู่ในสนิคา้ อกีทัง้
ยงัมรีา้นกาแฟ รา้นอาหารต่างๆ ท่าน สามารถลิม้ลองไอศกรมี 2,000 วอน ทีส่งูเกอืบฟุตไดท้ีน่ี้  

BUKCHON HANOK 

VILLAGE
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ค า่   อิสระอาหารค า่ย่านเมียงดง เพื่อความสะดวกในการท่องเท่ียว  
ท่ีพกั KOREA L’ART HOTEL หรือเทียบเท่า 
 
DAY 5 ศูนย์สมุนไพรเกาหลี – โรงงานเจียระไน อเมทิส – ฮุนไดพรีเมี่ยม เอ้าท์เลท – ร้านละลายเงินวอน – ท่า
 อากาศยานนานาชาติอินชอน – กรงุเทพฯ (สุวรรณภมิู)        (B/L/-)  

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

เลอืกซื้อสนิคา้จาก ศนูยส์มุนไพรเกาหลี (HERB SHOP)  เป็นผลติภณัฑผ์ลของฮ๊อกเกท็นามู ทีเ่ตบิโตกลาง

ป่าดงดบิกว่า 20 ปี มสีรรพคุณช่วยกรองสารพษิในตบั เหมาะส าหรบัคนทีท่ างานหนัก ดื่มเหลา้ นอนดกึ หรอืเป็น
ไวรสัตบัอกัเสบ ตบัแขง็ใหแ้ขง็แรง ป้องกนัโรคตบัแขง็ไม่ถูกท าลายจากการดื่มแอลกอฮอล ์กาแฟ บุหรี ่สารตกคา้ง
จากอาหารและยา 
น าท่านเดินทางสู่ โรงงานเจียระไน พลอยสีม่วง อเมทิส (Amethyst Factotory) แดนเกาหลีเป็นแดนของ 
พลอยสม่ีวง พลอยแห่งสุขภาพและน าโชค โดยมตีัง้แต่สม่ีวงอ่อนเยน็ตา จนถงึสม่ีวงเขม้ (ม่วงไวน์) มเีสน่หเ์ยา้ยวน
ใจ พลอยนี้จะสวยงามจบัตาเมื่อมาท าเป็นแหวน จี้ ต่างหู และ สร้อยขอ้มอื  เป็นหนิที่มพีลงัในการบ าบดัทัง้ด้าน
ร่างกายและจติใจของผู้สวมใส่ ขจดัความคดิแง่ลบ เป็นพลอยแห่งสุขภาพและน าโชค สามารถปกป้องคุ้มครองผู้
สวมใสไ่ด ้ 
น าท่านเดนิทางไปยงั ฮุนได พรีเมี่ยม เอ้าท์เลท ชอ้ปป้ิงเอาท์เลต สนิคา้แบรนด์เนมใจกลางเมอืง ภายในมขีองช้
อปต่างๆจ านวนมาก ไม่ว่าจะเป็น Prada, FERRAGAMO TOD’S, COACH, MCM, ADIDAS, NIKE เป็นต้น  ที่
ส าคญั ราคาถูกกว่าชอ้ปดา้นนอกอย่างต ่าๆ 30% 

เท่ียง   รบัประทานอาหาร เมนู BUDAEJJIGAE 
น าท่านเดนิทางสู่ ซุปเปอรม์ารเ์กต็ หรือ ร้านละลายเงินวอน ใหท้่านไดเ้ลอืกซื้อชอ็กโกแลต ผลติภณัฑข์องใบ
และรากฝอยของโสม ในรูป ขนมโสม ชาโสม ลูกอมโสม โคลนพอกหน้าโสม ครมีล้างหน้าโสม เครื่องส าอางโสม 
เป็นตน้ และยงัมหีมอนสุขภาพ ,  กมิจ ิ, เปเปโร (ป๊อกกีเ้กาหล)ี , ชนิราเมง (มาม่าเกาหล)ี และ นมกลว้ย เป็นตน้ 
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 ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางสู ่ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน ประเทศสาธารณรฐัเกาหลีใต้ 
19.55    ออกเดนิทางสู ่ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู โดย สายการบิน JINAIR เทีย่วบนิที ่ LJ003 
 **รวมน ้าหนักกระเป๋าส าหรบัโหลดใต้ท้องเคร่ืองไม่เกิน 15 ก.ก. (ช้ิน) และถือขึ้นเคร่ืองได้ 10 ก.ก. 

**ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงไฟลท์บินและสายการบิน**  
23.35 เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 
****************************************************** 

 
อตัราค่าบริการ  

 

 
** ไม่มีราคาเดก็ ส าหรบัเดก็อายุไม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (INFANT) ท่านละ 10,000 บาท **  

** (ไม่มีท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน)** 
**หากต้องการท ากรุป๊ส่วนตวั สามารถสอบถามเจ้าหน้าท่ีได้** 

 
 

 
 
 

วนัท่ีเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ จอยแลนด(์ไมใ่ช้ตัว๋) พกัเด่ียว 

14 – 18 เมษายน 66 27,999 17,999 6,000 

19 – 23 เมษายน 66 24,999 15,999 6,000 

20 – 24 เมษายน 66 24,999 15,999 6,000 

21 – 25 เมษายน 66 24,999 15,999 6,000 

26 – 30 เมษายน 66 24,999 15,999 6,000 

28 เมษายน – 02 พฤษภาคม 66 26,999 16,999 6,000 
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ข้อส าคญั  
 
- อตัรานี้ยงัไม่รวมค่าทปิพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคุเทศกท์อ้งถิน่ ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทรปิ ต่อ 

ลูกคา้ ผูเ้ดนิทาง 1 ท่าน รวมไปถงึเดก็ ยกเวน้เดก็อายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (INFANT) ทัง้นี้ท่านสามารถให้
มากกว่านี้ไดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยสว่นน้ี ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ก่อน
เดนิทางทุกท่าน ทีส่นามบนิ ในวนัเชค็อนิ  

- ถา้หากมผีูเ้ดนิทางต ่ากว่า 25 คน ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลิกการเดินทางหรือมีการเปล่ียนแปลงราคา 
โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วนัก่อนการเดินทาง  

- กรณีพกั 3 ท่าน/ห้อง ทางโรงแรมจะท าการเสริมเตียงให้เท่านัน้ การเสรมิเตยีงจะขึน้อยู่กบันโยบายของโรงแรม
นัน้ๆ (บางโรงแรมใชเ้ตยีง SGL ในการเสรมิเตยีง บางโรงแรมจะใชฟู้กในการเสรมิเตยีง) 

- อตัราน้ีเฉพาะนักท่องเท่ียวท่ีถือหนังสือเดินทางไทยเท่านัน้ กรณีถือหนังสือเดินทางต่างประเทศ ทางบริษทั
ขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพ่ิมจากราคาทัวร์ ท่านละ 100 USD. (เป็นเงินไทยประมาณ 3,200 
บาท)  

ส าคญั!! :  กรณีผู้เดินทางถกูปฏิเสธการเข้า – ออกประเทศจากประเทศต้นทางและปลายทาง ทัง้จากท่ี

ด้านหน้าเคาน์เตอรเ์ชค็อิน หรือจากด่านตรวจคนเข้าเมืองกต็าม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบ

ค่าใช้จ่ายท่ีจะเกิดขึ้นตามมา และ จะไม่สามารถคืนเงินค่าทวัรท่ี์ท่านช าระเรียบร้อยแล้วไม่ว่าส่วนใด

ส่วนหน่ึง 

หมายเหตุ : ตามนโยบายการโปรโมทสินค้าพ้ืนเมืองของรฐับาลเกาหลีร่วมกบัการท่องเท่ียวเกาหลี ใน
นามของร้านรฐับาล ซ่ึงจ าเป็นต้องระบุไว้ในโปรแกรมทวัร์ เพราะมีผลกบัราคาทวัร์  จึง
อยากเรียนช้ีแจงลูกค้าทุกท่านว่า ร้านรฐับาลทุกร้านจ าเป็นต้องแวะชม จะซ้ือหรือไม่ซ้ือ
ขึ้นอยู่กบัความพอใจของลูกค้าเป็นหลกั และถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้าน
รฐับาล ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจากท่านเป็นจ านวนเงิน 100 USD / 
ท่าน / ร้าน 

กรณีต้องการตดักรุป๊ส่วนตวั กรุป๊เหมาท่ีสถานะผู้เดินทางเป็น เดก็นักเรียน นักศึกษา ครู  ธุรกิจขาย
ตรงเครื่องส าอางค์ หมอ พยาบาล ชาวต่างชาติ หรือคณะท่ีต้องการให้เพ่ิมสถานท่ีขอดูงาน กรุณา
ติดต่อแจ้งรายละเอียด โดยละเอียด กบัเจ้าหน้าท่ีเพ่ือท าราคาให้ใหม่ทุกครัง้  
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อตัราค่าบริการน้ีรวม  
- ค่าบตัรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตัว๋) ไป และ กลบัพร้อมคณะ ชัน้ประหยดั (ECONOMY CLASS) รวมถึงค่าภาษี

สนามบินและค่าภาษีน ้ ามันทุกแห่ง กรณีต้องการอัพเกรด UPGRADE ใช้วีลแชร์ (WHEEL CHAIR) หรือ 
เปลีย่นแปลงบตัรโดยสาร ไม่ว่าเทีย่วใด เทีย่วหนึ่ง กรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์น
การเรยีกเกบ็ค่าใชจ่้ายตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง 

- กระเป๋าสมัภาระโดยน ้าหนกัไม่เกนิ 15 ก.ก. (1 ชิน้) และ ถอืขึน้เครื่องบนิไดน้ ้าหนกัไม่เกนิ 10 ก.ก.  
- รถรบัสง่น าเทีย่วตามรายการ 
- ค่าเขา้ชมสถานทีต่ามทีร่ะบุในโปรแกรมท่องเทีย่ว 
- หวัหน้าทวัรน์ าเทีย่วตลอดการเดนิทาง 
- ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุในโปรแกรมการเดนิทาง 
- ค่าโรงแรมทีพ่กัระดบัมาตรฐานตามรายการทีร่ะบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ หอ้ง กรณีพกั 3 ท่านจะเป็นเตยีงเสรมิ 1 ท่าน) 

ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์การแขง่ขนักฬีา หรอื กจิกรรมอื่นๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะบุเตม็ ทางบรษิทัขอ
สงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นโรงแรมทีพ่กั ไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสม
เดมิ โดยค านึงถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั ทางบรษิทัไม่มนีโยบายจดัคู่นอนใหก้บัลูกคา้ทีไ่ม่รูจ้กักนัมาก่อน 
เช่น กรณีทีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จ าเป็นตอ้งช าระค่าหอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ  

- ค่าประกนัอุบตัิเหตุการเดินทางตามกรมธรรม์ ค่ารกัษาพยาบาลวงเงนิท่านละ 500 ,000 บาท หรอืกรณีเสยีชีวติ 
วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  ตามเงือ่นไขของบรษิทัประกนัภยั ซ่ึงไม่รวมประกนัสุขภาพ 

 
อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 

- ค่ามนิิบารใ์นหอ้งพกั(ถา้ม)ี และค่าใชจ่้ายสว่นตวั นอกเหนือจากทีร่ะบุในรายการ 
- ค่าอาหารส าหรบัท่านทีท่านเจ มงัสวริตั ิหรอือาหารส าหรบัมุสลมิ 
- ค่าวซี่าส าหรบัพาสสปอรต์ต่างชาต ิ(ถา้ม)ี โดยผูเ้ดนิทางตอ้งท าการยื่นเองเท่านัน้ 
- ค่าใชจ่้ายดา้นเอกสารสว่นตวั เช่น ค่าท าหนงัสอืเดนิทาง วคัซนีพาสสปอรต์ เป็นตน้ 
- ค่าเดนิทางหากแยกจากคณะ หรอืมาชา้กว่าเวลานดัหมาย ท่านตอ้งออกค่าเดนิทางดว้ยตนเอง 
- ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสมัภาระที่มนี ้าหนักเกินกว่าที่สายการบินนัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกินขนาด

มาตรฐาน  
- ค่าธรรมเนียมการจองที่นัง่บนเครื่องบนิตามความต้องการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถท าได ้ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัสายการ

บนิ และ รุ่นของเครื่องบนิแต่ละไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยู่ทีส่ายการบนิเป็นผูก้ าหนด 
- ค่าภาษนี ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครื่องบนิไปแลว้ 
- VAT 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% กรณีออกใบเสรจ็รบัเงนิ 
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- อตัรานี้ยงัไม่รวมค่าทปิพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคุเทศกท์อ้งถิน่ ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทรปิ ต่อ 
ลูกคา้ ผูเ้ดนิทาง 1 ท่าน รวมไปถงึเดก็ ยกเวน้เดก็อายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (INFANT) ทัง้นี้ท่านสามารถให้
มากกว่านี้ไดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยสว่นน้ี ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ก่อน
เดนิทางทุกท่าน ทีส่นามบนิ ในวนัเชค็อนิ 

เงื่อนไขการจอง 
- กรุณาท าการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนั ก่อนออกเดนิทาง พร้อมช าระเงนิมดัจ าครัง้ที่ 1 ท่านละ 10,000 บาท 

ภายใน 1 วนัหลงัจากวนัจอง ตวัอย่างเช่น ท่านจองวนัน้ี กรุณาช าระเงนิในวนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านัน้ โดย
ระบบจะยกเลิกอัตโนมตัิทนัที หากยงัไม่ได้รบัยอดเงินตามเวลาที่ก าหนด และหากท่านมีความประสงค์จะต้อง
เดนิทางในพเีรยีดเดิม ท่านจ าเป็นต้องท าจองเข้ามาใหม่ นัน่หมายถงึว่า กรณีที่มีควิรอ (WAITING LIST) ก็จะให้
สทิธิไ์ปตามระบบ ตามล าดบั เนื่องจากทุกพเีรยีด เรามทีีน่ัง่ราคาพเิศษจ านวนจ ากดั  ยกเว้นโปรแกรมราคาพิเศษ 
ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเรียกเกบ็ค่าบริการ เตม็จ านวน เท่านัน้  

- กรุณาช าระค่าทวัร์ส่วนที่เหลืออย่างน้อย 20 วนั ก่อนออกเดินทาง หากท่านไม่ช าระภายในระยะเวลาที่ที่บริษัท
ก าหนด ทางบรษิทัจะถอืว่าท่านสละสทิธิย์กเลกิการเดนิทาง และ ขอสงวนสทิธิไ์ม่สามารถคนืเงนิมดัจ าใหท้่านใดไม่
ว่าสว่นในสว่นหน่ึงกต็าม 

- กรณีลูกคา้ท าการจองภายในระยะเวลาคงเหลอืไม่ถงึ 15 วนั ก่อนออกเดนิทาง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีก
เกบ็ค่าทวัรเ์ตม็จ านวน 100% 

 
เงื่อนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง 

- ยกเลกิก่อนการเดนิทางตัง้แต่ 30 วนัขึน้ไป คนืเงนิค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ *ในกรณีทีว่นัเดนิทางตรงกบั
วนัหยุดนกัขตัฤกษ์ ตอ้งยกเลกิก่อน 40 วนั* 

- ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-29 วนั คนืเงนิ 50%ของค่าทวัร์ หรอืหกัค่าใช้จ่ายตามจรงิ เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เครื่องบิน 
โรงแรม และค่าใชจ่้ายจ าเป็นอื่นๆ 

- ยกเลกิก่อนการเดนิทางน้อยกว่า 15วนั ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าทวัรท์ีช่ าระแลว้ทัง้หมด  
- กรณีมเีหตุยกเลกิทวัร ์โดยไม่ใช่ความผดิของบรษิทัทวัร ์เช่น มนีโยบายหา้มการเขา้ออกของแต่ละประเทศ หรอืการ

ยกเลกิเที่ยวบนิโดยสายการบนิ บรษิทัจะเก็บเป็นเครดติหรอืเลื่อนการเดนิทางในพเีรยีดถดัไปใหก้บัลูกคา้ โดยยดึ
ตามนโยบายของสายการบนิและบรษิทัแลนดต์่างประเทศ ไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี 

- กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลีย่นชื่อ) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษิทัทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วนั ก่อนออก
เดนิทาง กรณีแจง้หลงัจากเจา้หน้าทีอ่อกเอกสารเรียบรอ้ยแลว้ ไม่ว่าส่วนใดสว่นหนึ่ง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ
เรยีกเกบ็ค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัช่วงพเีรยีดวนัทีเ่ดนิทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็น
ส าคญัดว้ย กรุณาสอบถามกบัเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 



 

โปรแกรมทวัรเ์กาหล ีKOREA ทวิลปิ เลฟิเวอร ์(LJ) 5วนั 3คนื - รหสัทวัร ์K5423484 

- กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพเีรยีดวนัเดินทาง (เลื่อนวนัเดินทาง) ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าใช้จ่ายการ
ด าเนินการต่างๆ ที่เกิดขึ้นจรงิส าหรบัการด าเนินการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ที่เปลี่ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆ
ทัง้สิน้ 

 

หมายเหตุ  
- กรณีทีท่่านต้องออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เครื่องบนิ , ตัว๋รถทวัร ์, ตัว๋รถไฟ) กรุณาตดิต่อ

สอบถามเพื่อยนืยนักบัเจา้หน้าทีก่่อนทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในทีส่ามารถเลื่อนวนัและเวลาเดนิทางได ้
เพราะมบีางกรณีทีส่ายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า ทัง้นี้ขึน้อยู่
กับฤดูกาล สภาพภูมิกาศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็นส าคญัเท่านัน้ สิ่งส าคญั ท่านจ าเป็นต้องมาถึง
สนามบนิเพื่อเชค็อนิก่อนเครื่องบนิ อย่างน้อย 3 ชัว่โมง โดยในส่วนนี้หากเกดิความเสยีหายใดๆบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์
ในการไม่รบัผดิชอบค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   

- กรณีทีอ่อกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดส่วนใดผดิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบไม่ว่า
ส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ด าเนินการส่งส าเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางให้ทางบรษิทัเพื่อใช้ในการออกบตัร
โดยสาร 

- หลงัจากท่านช าระค่าทวัรค์รบตามจ านวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัจะน าส่งใบนัดหมายและเตรยีมตวัการเดนิทางให้
ท่านอย่างน้อย 3 หรอื 5 วนั ก่อนออกเดนิทาง 

- อตัราทวัร์นี้ เป็นอตัราส าหรบับตัรโดยสารเครื่องบินแบบหมู่คณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท วัน ไป 
หรอื กลบัส่วนใดได้ จ าเป็นจะต้องไป และ กลบั ตามก าหนดการเท่านัน้ หากต้องการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่อ
เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

- ทางบรษิทัไม่มนีโยบายจดัคู่นอนใหก้บัลูกคา้ทีไ่ม่รูจ้กักนัมาก่อน เช่น กรณีทีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จ าเป็นตอ้งช าระค่า
หอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบ ุ

- หนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายุใชง้านไดค้งเหลอืไม่น้อยกว่า 6 เดอืน ณ วนักลบั  
- กรณีทีท่่านเป็นอสิลาม ไม่ทานเน้ือสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 
- บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากยานพาหนะ การยกเลิกเทีย่วบนิ การล่าชา้ของสายการ

บนิ ภยัธรรมชาต ิการเมอืง จราจล ประท้วง ค าสัง่ของเจ้าหน้าที่รฐั และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทาง
บรษิทั  

- เมื่อท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดใชบ้รกิารใดบรกิารหนึ่ง หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่าท่านสละสทิธิ ์
ไม่สามารถเรยีกรอ้งค่าบรกิารคนืได ้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

- มคัคุเทศก์ พนักงาน และตวัแทนบรษิัทฯ ไม่มอี านาจในการตดัสินใจหรอืให้ค าสญัญาใดๆ ทัง้สิ้นแทน บรษิัทฯ
นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษิทัฯก ากบัเท่านัน้กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงพเีรยีดวนัเดนิทาง (เลื่อน
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วนัเดนิทาง) ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าใชจ่้ายการด าเนินการต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิส าหรบัการด าเนินการจอง
ครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ 

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายระหว่างการเดนิทาง และ ขอสงวนสทิธิใ์น
การเรยีกเกบ็ค่าใชจ่้ายตามจรงิ กรณีท่านลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและจ าเป็นตอ้งส่งมายงัจุดหมายปลายทางตามที่ท่าน
ตอ้งการ  

- ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็ค่าน ้ามนัและภาษสีนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง  
- เนื่องจากการเดนิทางท่องเทีย่วในครัง้นี้ เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกบับรษิทัตวัแทนในต่างประเทศ ทางบรษิทั

จงึขอสงวนสทิธิ ์ไม่สามารถขอรบัเงนิคนืได้ในบรกิารบางส่วน หรอื ส่วนใดส่วนหนึ่งที่ท่านไม่ต้องการไดร้บับรกิาร  
หากระหว่างเดนิทาง สถานทีท่่องเทีย่วใดทีไ่ม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดกต็าม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์น
การไม่สามารถคนืค่าใชจ่้ายไม่ว่าสว่นใดสว่นหนึ่งใหท้่าน เนื่องจากทางบรษิทัไดท้ าการจองและถูกเกบ็ค่าใชจ่้ายแบบ
เหมาจ่ายไปล่วงหน้าทัง้หมดแลว้ 

- หากมสีถานที ่รา้นคา้ทีไ่ม่สามารถเปิดใหบ้รกิารไดภ้ายหลงั โปรแกรมอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า โดยสว่นน้ีทางบรษิทัจะค านึงถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั หากกรณีทีจ่ าเป็นจะตอ้ง
มคี่าใชจ่้ายเพิม่ ทางบรษิทัจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

 
**เมื่อท่านช าระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯ แลว้ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านได้ยอมรบัเง่ือนไขข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว** 

** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 
 

 
 
 
 


