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DAY 1: เชียงใหม่ 
DAY 2: อนิชอน – สะพานกระจก – Garden of Morning Calm – เกาะนาม ิ
DAY 3: สวนสตรอเบอร์ร่ี – เอเวอร์แลนด์ – พิพิธภณัฑ์สาหร่าย + ชุดฮันบก – 
หอคอยโซลทาวเวอร์ – ทงแดมุน 
DAY 4: ศูนย์เคร่ืองส าอาง – ศูนย์โสม – บลูเฮ้าส์ – พระราชวงัเคยีงบก – หมู่บ้าน
บุกชอนฮันอก – Duty Free – คลองชองกเยชอน – Line Friend –  เมยีงดง 
DAY 5: ศูนย์สมุนไพร – ศูนย์น า้มนัสนเข็มแดง – Alive Museum – ร้านละลาย
เงินวอน – สนามบินอนิชอน – เชียงใหม่ 
 

เดนิทางวนัที ่27 ก.พ. – 3 ม.ีค. และ 13 – 17 ม.ีค. 62 

ราคาเพยีง 29,900 บาท 
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ทัวร์เกาหล ีเดนิทางวนัที่ 27 ก.พ. – 3 ม.ีค. และ 13 – 17 มี.ค. 2562 

วนัแรก เชียงใหม่ – สนามบินอนิชอน 
21.00 น. คณะพร้อมกนั ณ สนามบินเชียงใหม่ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ระหวา่งประเทศ เคาน์เตอร์สายการบิน

โคเรียนแอร์ (Korean Air) โดยมีเจา้หนา้ที่ของรูบี้ทราเวลคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้น
เอกสารและสมัภาระ 

23.55 น. คณะออกเดินทางสู่สนามบนิอินชอน ประเทศเกาหลีใต ้โดยสายการบินโคเรียนแอร์ เที่ยวบินที่ 
KE668 บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน 

วนัที่สอง สนามบินอนิชอน – สะพานกระจกแก้ว – The Garden of Morning Calm 
– เกาะนามิ  

06.50 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ (เวลาท้องถ่ินเกาหลีเร็วกว่าไทย 2 ช.ม.) 
หลงัจากผา่นพธีิการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้ ไกดท์อ้งถ่ินคอยตอ้นรับทุกท่าน ณ ประตู
ทางออก (บริการอาหารเชา้ดว้ย เบอเกอร์กุง้) 
 
 
 
 
 
 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ สะพานกระจกแก้ว Soyanggang Skywalk ที่สร้างอยูบ่นทะเลสาป Uiamho 
Lake เป็น Skywalk ที่ยาวที่สุดของเกาหลีพื้นดา้นบน Skywalk ใหค้วามรู้สึกเหมือนคุณก าลงัเดินอยู่
บนน ้ า ผูเ้ขา้ชมบางคนอาจจะรู้สึกกลวัหรือหวาดเสียวเพราะมีเพยีงกระจกแผน่เดียวเท่านั้นที่รองรับ
พวกเขาอยู ่Skywalk แห่งน้ีใชก้ระจกหนาที่รองรับผูค้นไดถึ้ง 7,000 คนในคราวเดียว น าท่านเดินทาง
สู่ The Garden of Morning Calm สวนแห่งน้ีตั้งอยูท่ี่เมืองกาพยอง จงัหวดัคยองกีโดเป็นสวนของ
เอกชนขนาดใหญ่ที่เตม็ไปดว้ยพนัธุไ์มแ้ละดอกไมน้านาพนัธุม์ากกวา่ 5,000 ชนิดและเป็นสวนที่
เก่าแก่ที่สุดของเกาหลี เปิดใหเ้ขา้ชมตลอดทั้งปีแต่ละช่วงฤดูที่น่ีจะมีการจดัเทศกาลดอกไมช้นิดต่างๆ 
เปล่ียนไปตามฤดูกาล ภายในสวนมีธีมดอกไมก้วา่ 20 ธีมและมีร้านอาหารร้านเคร่ืองด่ืมใหบ้ริการ 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ดว้ยเมนู DAKALBI GRILL 
สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ เกาะนามิ ชมทิวทศัน์ซ่ึงเคยใชเ้ป็นสถานที่ถ่ายท าละครทีว ี 
“WINTER LOVE SONG ” อนัโด่งดงัไปทัว่ทั้งเกาหลีและเอเชีย ท่านสามารถชมบรรยากาศรอบเกาะ 
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เช่น การเดินเล่นเที่ยวชมสวนเกาหลี คาราวะสุสานนายพลนามิ เดินผา่นกลางแมกไมแ้ห่งสวนสนที่สูง
เสียดฟ้า ผา่นดงตน้สน, ตน้เกาลดั พร้อมมีเวลาใหท้่านไดเ้ก็บโลเคชัน่ประทบัใจ หรือจะเลือกขี่
จกัรยานชมววิเหมือนฉากในละครตามอธัยาศยั 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร ดว้ยเมนูชาบู ชาบู 
น าท่านเขา้พกัที่โรงแรม JM/ NEW M HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั 3 ดาว 

วนัที่สาม สวนสตรอเบอร์ร่ี – เอเวอร์แลนด์ – พพิธิภณัฑ์สาหร่าย + สวมชุดฮันบก– 
หอคอยโซลทาวเวอร์ – ตลาดทงแดมุน   

 

 

 

 

เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
จากนั้นน าท่านสู่ สวนสตรอเบอร์ร่ี เชิญ ล้ิมรสสตรอเบอร์ร่ีของเกาหลีสดๆ ในบรรยากาศภายในไร่สต
รอเบอร์ร่ีอยา่งแทจ้ริง พบกบัวถีิชีวติชาวไร่สตรอเบอร์ร่ีของเกาหลีวา่มีวธีิการปลูกอยา่งไร ใหไ้ดผ้ล
สตรอเบอร์ร่ีที่ขนาดใหญ่เป็นพิเศษ หวานหอม และชวนน่ารับประทาน เป็นที่ช่ืนชอบของชาวเกาหลี
และชาวต่างชาติ และยงัเป็นผลไมส่้งออกของประเทศดว้ย ชมวธีิการปลูกการดูแลรักษา สามารถเลือก
ชิมสตรอเบอร์ร่ีไดจ้ากภายในไร่ได ้จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (Everland) ซ่ึง
ถูกขนานนามวา่ดิสนียแ์ลนดเ์กาหลี เป็นสวนสนุกกลางแจง้ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ โดยมีบริษทัซมั
ซุงเป็นเจา้ของ ตั้งอยูท่่ามกลางหุบเขา ใหท้่านไดอิ้สระเที่ยวชมท่องไปกบัโลกของสตัวป่์าซาฟารี หรือ
เขา้สู่ดินแดนแห่งเทพนิยาย สวนส่ีฤดู ซ่ึงจะปลูกดอกไมเ้ปล่ียนไปตามฤดูกาล อีกทั้งยงัสามารถสนุก
กบัเคร่ืองเล่นนานาชนิด ชมสวนดอกไมซ่ึ้งก าลงับานสะพร่ังอวดสีสนัเตม็สวน (ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัสภาพ
อากาศเดือนสิงหาคม – เดือนกนัยายน เป็นสวนดอกลิลล่ี) ชมกิจกรรมและการแสดงต่างๆ ที่จดัตาม
ตารางประจ าวนั ดว้ยบตัรเขา้ชมแบบ ONE DAY TICKET เล่นไดทุ้กเคร่ืองเล่นไม่จ ากดัรอบ เลือกชม
และเลือกซ้ือชอ้บป้ิงในร้านคา้ของที่ระลึกต่างๆอยา่งมากมาย จากนั้นน าทา่นเดินทางเขา้สู่กรุงโซล 
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เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ดว้ยเมนู BBQ 

จากนั้นน าท่านสู่ พพิิธภัณฑ์สาหร่าย (SEAWEED MUSEUM) ซ่ึงท่านจะไดเ้รียนรู้การท าสาหร่าย
ของชาวเกาหลี ประวติัความเป็นมาและความผกูผนัที่ชาวเกาหลีที่มีต่อสาหร่าย และสามารถน า
กลบัมาเป็นของฝากได ้พิเศษ...ให้ท่านได้ทดลองสวมชุดฮันบก ชุดประจ าชาติเกาหลี เพือ่เก็บภาพแห่ง
ความประทบัใจ น าท่านสู่ หอคอย โซลทาวเวอร์ (ไม่รวมค่าลิฟท)์ ยอ้นรอยซีรียด์งั ณ เขานมัซาน ภูเขา
เพยีงลูกเดียงใจกลางเมืองหลวงกรุงโซล 1 ใน 17 หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลก สูงถึง 480 เมตร เหนือ
ระดบัน ้ าทะเล ชมทศันียภาพกรุงโซล และชานเมืองแบบรอบทิศ 360 องศา พาท่าน คลอ้งกุญแจคูรั่ก 
เพราะมีความเช่ือวา่คู่รักที่ไดม้าคลอ้งกญุแจที่น่ีจะรักกนัยาวนาน หลงัจากนั้นน าทา่นชอ้ปป้ิง ณ ทงเด
มุน ซ่ึงตั้งอยูบ่ริเวณประตูเมืองโบราณทางทิศตะวนัออกท่านสามารถซ้ือสินคา้หลากหลายประเภทได้
ที่น้ีอาทิ เส้ือผา้บุรุษ-สตรี รองเทา้บุรุษ-สตรี รองเทา้ผา้ใบ เขม็ขดั ของที่ระลึก ชุดเคร่ืองครัวถุงน่องถุง
เทา้ผา้พนัคอโดยท่านจะได ้สมัผสั กบั บรรยากาศการชอ้ปป้ิงสินคา้ในราคาเกาหลีอยา่งแทจ้ริง 

ค า่ บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร ดว้ยเมนู SAMGAETANG 
น าท่านเขา้พกัที่โรงแรม RAMADA ENCORE SEOUL MAGOK หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 

วนัที่ส่ี ศูนย์เคร่ืองส าอาง – ศูนย์โสม – Blue House – พระราชวงัเคยีงบก – 
หมู่บ้านบุกชอนฮันอก – Duty Free – คลองชองกเยชอน – Line Friend – 
เมียงดง  

เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
น าท่านออกเดินทางไปยงั ศูนย์เคร่ืองส าอางคอสเมติก ท่านจะไดเ้ลือกซ้ือเคร่ืองส าอางระดบัพรีเมียมที่
ก  าลงัเป็นที่นิยมของสาวๆในเมืองไทย หลากหลายแบรนด ์อาทิเช่น ครีมน ้ าแตก ครีมหอยทาก แป้ง
โรตี เหล่าน้ีเป็นตน้ จากนั้นเยีย่มชม ศูนย์โสม ซ่ึงรัฐบาลรับรองคุณภาพวา่ผลิตจากโสมที่มีอาย ุ6 ปี ซ่ึง
ถือวา่ เป็นโสมที่ มีคุณภาพดีที่สุด ชมวงจรชีวติของโสม พร้อมใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือโสมทีมี่คุณภาพดี
ที่สุดและราคาถูกกวา่ไทยถึง 2 เท่า กลบัไปบ ารุงร่างกายหรือฝากญาติผูใ้หญ่ที่ท่านรักและนบัถือ  
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น าท่านผา่นชม Blue House หรือที่คนเกาหลีเรียกวา่ ชองวาแด ที่แปลตรงตวัวา่ 'เรือนสีฟ้า' คือ
ท าเนียบของประธานาธิบดีเกาหลีใต ้ซ่ึงที่น่ีเป็นทั้งที่อยูอ่าศยัและที่ท  างานของประธานาธิบดี ดา้นในมี
ดว้ยกนัหลายอาคารและมีสวนสีเขียวขจี ที่น่ีเรียกไดว้า่มีทศันียภาพที่สวยงาม และมีฮวงจุย้ที่ดีที่สุดใน
โซล จากนั้นใหท้่านไดถ่้ายภาพเป็นที่ระลึก ณ อนุสาวรียรู์ปนกฟีนิกซ์ ที่เป็นสญัลกัษณ์ของความเป็น
นิรันดร์อีกดว้ย สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางไปยงั พระราชวังเคยีงบกกงุ (Gyeongbokgung Palace) 
เป็นพระราชวงัหลกัของราชวงศโ์ชซอน อนัเป็นราชวงศท์ี่สถาปนาขึ้นโดยกษตัริยแ์ทโจ พระราชวงั
เคียงบกกุง มีอีกช่ือที่เป็นที่รู้จกัทัว่ไป คือ “พระราชวงัภาคเหนือ” และยงัถือวา่เป็นพระราชวงัที่
สวยงามและยิง่ใหญ่ที่สุด นอกจากนั้นเรายงัสามารถชมพธีิการเปล่ียนเวรราชองครั์กษอี์กดว้ย พิธีน้ี
เป็นพธีิเปล่ียนเวรของราชองครั์กษใ์นราชวงศโ์ชซอน โดยจะจดัขึ้นทุกวนั ยกเวน้วนัจนัทร์ ทั้งน้ีขึ้นอยู่
กบัสภาพอากาศ ในเวลา 11.00 น. 14.00 น. และ 15.30 น. ที่ประตูควางฮวามุน ประตูแทฮนัมุน และ
ประตูดงฮวามุน จากนั้น หมู่บ้านบุกชอนฮันอก (Bukchon Hanok Village)  เป็นอีกหน่ึงสญัลกัษณ์
ของเกาหลี ท่ามกลางตึกรามบา้นช่องที่ทนัสมยัของกรุงโซลนั้น หมู่บา้นแห่งน้ีก็ยงัคงรักษาอาคาร
บา้นเรือนในสมยัโบราณ มีกล่ินอายของเกาหลีในยคุเก่าแก่ และถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหน่ึง
ที่เม่ือนกัท่องเที่ยวไดไ้ปเยอืนแลว้ จะไดพ้บกบับา้นของขนุนางระดบัสูงของเกาหลีในสมยัก่อน 
ภายในหมู่บา้นมีอาคารแบบดั้งเดิมของเกาหลีกวา่ 100 หลงั ซ่ึงเก่าแก่มาตั้งแต่สมยัโชซอน  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ดว้ยเมนู BULGOGI 
จากนั้นน าท่านชอ้ปป้ิงสินคา้ปลอดภาษีที่หา้ง Duty Free และเที่ยวชม คลองชองแกชอน คลองแห่งน้ี
สร้างมาตั้งแต่สมยัพระเจา้ยองโจแห่งราชวงศโ์ชชอน อายเุก่าแก่กวา่ 600 ปี เดิมเป็นคลองน ้ าเน่าจนมี
การสร้างทางด่วนทบัคลอง ต่อมาปี 2003 รัฐบาลไดบู้รณะคลองใหม่ ทุบทางด่วนทิ้ง แลว้ทุ่มงบกวา่ 
386 พนัลา้นวอน พฒันาจนน ้ าใสสะอาด เป็นสถานที่พกัผอ่นหยอ่นใจสุดฮิตของชาวกรุงโซลและ
นกัท่องเที่ยว  
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จากนั้นใหท้่านชม Line Friends Store ชมและช็อปสินคา้จากแอพไลน์ยอดฮิตในร้านที่ตกแต่งอยา่ง
สวยงาม จากนั้นใหท้่าน ชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั ณ ตลาดเมียงดง แหล่งรวมวยัรุ่นยา่นสยามสแควร์
โดยเฉพาะอยา่งยิง่เป็นแหล่งรวมเคร่ืองส าอางคช่ื์อดงั อาทิ Etude, Skinfood, The Face Shop  เป็นตน้   

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร ดว้ยเมนู JIM DAK 
 น าท่านพกัที่โรงแรม RAMADA ENCORE SEOUL MAGOK หรือเทียบเท่า ระดบั 3 ดาว 

วนัที่ห้า ศูนย์สมุนไพร – น า้มันสนเข็มแดง – Alive Museum – Supermarket – 
สนามบินอนิชอน – เชียงใหม่ 

 
 
 
 
 
เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

จากนั้นน าท่านสู่ ศูนย์สมุนไพรเกาหลี (ฮ็อกเก็ตนามู) สมุนไพรที่ใชเ้วลาในการวิจยัยาวนานหลายสิบ
ปี เมล็ดของพนัธุฮ์๊อกเก็ตนามูน้ีชาวเกาหลีนิยมน ามารับประทานเพือ่ช่วยดูแลตบัใหส้ะอาดแขง็แรง 
เน่ืองจากตบัเป็นอวยัวะที่ส าคญัมากที่สุดส่วนหน่ึงของร่างกาย การรับประทานสมุนไพรชนิดน้ีจะช่วย
ป้องกนัโรคตบั ช่วยไม่ใหต้บัถูกท าลายจากการด่ืมแอลกฮอล์ จากนั้นน าทา่นสู่  น ้ามันสนเข็มแดง เป็น
การสกดัจากใบสนเขม็แดงบริสุทธ์ิ 100% ซ่ึงสรรพคุณของน ้ ามนัสนเขม็แดงนั้นมีประโยชน์อยา่ง
มากมาย ทั้งช่วยละลายคลอเรสเตอรอล และไขมนัที่อุดตนัในเสน้เลือด ลดระดบัน ้ าตาลในเลือด ช่วย
ขบัสารพษิออกจากร่างกายในรูปแบบของเสีย เช่น เหง่ือ ปัสสาวะ อุจจาระ ช่วยลา้งสารพษิหรือดีท็
อกซ์เลือดใหส้ะอาด เพิม่การไหลเวยีนของเลือดไดส้ะดวกขึ้น ช่วยเพิม่ภูมิตา้นทานใหก้บัร่างกาย 
บ ารุงผวิพรรณให้สดใสจากภายใน และลดอตัราเส่ียงในการเกิดโรคมะเร็ง หลงัจากนั้นน าท่านสู่ 
พพิธิภณัฑภ์าพสามมิติที่ช่ือวา่ Alive Museum (หรืออีกช่ือคือ Trick Art Museum) Alive Museum คือ
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พพิธิภณัฑภ์าพวาดสามมิติ ที่จะพาเราให้เขา้ไปอยูใ่นภาพได ้สุดทา้ยน าท่านเดินทางสู่สนามบินอิน
ชอน  

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภตัตาคาร ดว้ยเมนูอาหารไทย 
ระหวา่งทางพาท่านแวะละลายเงินวอนที่ ร้านค้าสนามบิน ซ่ึงท่าน  สามารถเลือกซ้ือสินคา้พืน้เมือง
เป็นการส่งทา้ยก่อนอ าลาเกาหลี อาทิ บะหม่ีซินราเมียน อูดง้ กิมจิ ลูกอมแปลกๆ ช็อคโกแลต น ้ าจ้ิม
หมูยา่งเกาหลี ไก่ตุ๋นโสมส าเร็จรูป ผลไม ้ในราคาพเิศษ 

18.40 น. คณะออกเดินทางสู่สนามบนิเชียงใหม่ โดยสายการบินโคเรียนแอร์ เที่ยวบินที่ KE667 
22.40 น. คณะถึงสนามบินเชียงใหม่โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

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

** โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได้ ทั้งนีข้ึน้อยู่กบัสภาวะอากาศ 
และเหตุสุดวสัิยต่าง ๆ ทีไ่ม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะค านึงถงึผลประโยชน์ 

และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดนิทางเป็นส าคญั และราคาอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้
ขึน้อยู่กบัอตัราแลกเปลีย่นของเงนิ  
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อตัราค่าบริการ 

 

เดนิทางวนัที่ 27 ก.พ. – 3 มี.ค. และ 13 – 17 มี.ค. 2562 ค่าบริการ/ท่าน 

ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 2 ท่าน  29,900 บาท 

พกัเด่ียว ช าระเพิม่ 4,900 บาท 
หมายเหตุ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคา จนกวา่จะเกิดการจองค่ะ 

 
อัตราค่าบริการนี้รวม 
 1. ค่าตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป-กลบั ชั้นประหยดัพร้อมค่าภาษีสนามบินทกุแห่งตามรายการทวัร์ขา้งตน้ 
* กรณีท่านมีความประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปล่ียนระดบัชั้นที่นัง่ จากชั้นประหยดัเป็นชั้นธุรกิจ โดยใชค้ะแนนจาก
บตัรสะสมไมล ์จะตอ้งด าเนินการที่เคาน์เตอร์สนามบิน ณ วนัเดินทาง เท่านั้น  
 2. ค่าที่พกัหอ้งละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไวใ้นรายการ หรือ ระดบัเทียบเท่า  
 3. ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไวใ้นรายการทวัร์ขา้งตน้ 
 4. เจา้หนา้ที่บริษทั ฯ คอยอ านวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 

5. ค่าน ้ าหนกัสมัภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม และ ค่าประกนัวนิาศภยัเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแต่ละ
สายการบินที่มีการเรียกเก็บ 
 6. ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 500,000 บาท ค่า
รักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบติัเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท  ตามเงื่อนไขของกรมธรรม ์
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
 1. ค่าท าหนงัสือเดินทางไทย และเอกสารต่างดา้วต่างๆ 
 2. ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกั
รีดค่า โทรศพัท ์เป็นตน้ 
 3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถา้มีการเรียกเก็บ) 
 4. ค่าภาษีน ้ ามนั ที่สายการบินเรียกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบริษทัฯไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบิน 
 5. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 
 6. ค่าทิปไกด์และคนขับรถ ท่านละ 30,000 วอน / คน /ทริป 
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เงื่อนไขการให้บริการ 
1. การเดินทางในแต่ละคร้ังจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 15 ท่านขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักล่าว 

ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
2. การช าระค่าบริการ 

2.1 กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 15,000.– บาท  
2.2 กรุณาช าระค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 20 วนัก่อนออกเดินทาง 

3. การยกเลิกและคืนค่าทวัร์ 
3.1 การยกเลิกการเดินทางก่อน 30 วนั ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยดึมดัจ าท่านละ 5,000 บาท 

   3.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วนั ขอเก็บเงินมดัจ าทั้งหมด  
   3.3 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วนั ขอเก็บค่าใชจ่้าย 50% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 

3.4 ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกวา่ 7 วนั ขอเก็บค่าใชจ่้าย 100% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 
3.5 ยกเวน้กรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวนัหยดุ เช่น ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบินมี

การการันตีมดัจ าที่นัง่กบัสายการบินและค่ามดัจ าที่พกั รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการ
คืนเงินมดัจ า หรือ ค่าทวัร์ทั้งหมด ไม่วา่ยกเลิกดว้ยกรณีใดๆ 
      3.6 กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองทั้งในและต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศที่
ระบุไว ้ในรายการเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนค่าทวัร์ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
   3.7 เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่
เดินทางพร้อมคณะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
หมายเหตุ   
 1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเล่ือนการเดินทางในกรณีที่มีผูร่้วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน 
 2. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน ้ ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิม่ หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อน
วนัเดินทาง 
 3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเที่ยวบินและรายการทวัร์ โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อนั
เน่ืองจากสาเหตุต่างๆ โดยจะค านึงถึงผลประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั 
 4. บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยดุ
งาน, การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การน าส่ิงของผดิกฎหมาย ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯ 
 5. บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, 
เกิดจากการโจรกรรม และ อุบติัเหตุจากความประมาทของนกัท่องเที่ยวเอง 
 6. เม่ือท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านได้
ยอมรับเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมด  
 


