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 สวนสนกุเอเวอรแ์ลนด ์(Everland) 
 ฟารม์สตรอเบอรร์ ีเ่กาหล ี
 หมูบ่า้นโบราณอกิซอนดง 
 คลองซองแกชอน 
 ชอ้ปป้ิงจใุจ ยา่นฮงแด เมยีงดง และ ดิว้ต ีฟ้ร ี 
 เมนเูกาหล ีหมยูา่งเกาหล ีไกตุ่น๋โสม จมิทคั บบีมิบบั 
 พกั 4ดาว ยา่นอนิซาดง 2คนื 

 ฟร ีคา่บรกิารลง K-ETA  
 ไมร่วมคา่วซีา่ กรณีลกูคา้ตอ้งการยืน่วซีา่ 4,500 บาท/ทา่น 

 ไมร่วมทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และพนกังานขบัรถ 1,000 บาท/ทา่น 

 
 

เดนิทาง 21 -25 ม.ีค. 66 

บนิตรงจากเชยีงใหมโ่ดยสายการบนิเจจแูอร ์

เกาหล ีโซล เอเวอรแ์ลนด ์5วนั 3คนื 
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22 ม.ีค. 2566 

สนามบนิเชยีงใหม ่ 

 

20.00 น. คณะพรอ้มกนัทีท่ำ่อำกำศยำนเชยีงใหม ่อำคำรผูโ้ดยสำรระหวำ่งประเทศ เคำนเ์ตอรส์ำยกำรบนิเจจแูอร ์

  โดยมเีจำ้หนำ้ทีข่องRuby Travel คอยใหก้ำรตอ้นรับ และอ ำนวยควำมสะดวก 

  (หวัหนา้ทวัรแ์นะน าการเดนิทาง) 

23.15 น. บนิลัดฟ้ำสู ่ประเทศเกำหลใีต ้โดยเทีย่วบนิที ่7C 4206 

 

23 ม.ีค. 2566 

สนามบนิอนิชอน – ไชนา่ทาวน ์– หมูบ่า้นดงวา – สวนสนกุเอเวอรแ์ลนด ์

 

06.20น.  เดนิทำงถงึทำ่อำกำศยำนอนิชอน ประเทศเกาหลใีต ้(เวลำทอ้งถิน่เร็วกวำ่เวลำประเทศไทย 2 ชัว่โมง ) 

 ผา่นข ัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง / รบักระเป๋าสมัภาระ / ผา่นข ัน้ตอนศลุกากร 

 

เชา้ บรกิารทา่นดว้ย อดูง้ แบบเกาหล ี

น ำทำ่นเดนิทำงไปยงั อนิชอนไชนา่ทาวน ์เป็นชมุชนชำวจนีซึง่ถอืก ำเนดิจำก กำรเปิดทำ่เรอือนิชอน ใน

ปี ค.ศ. 1883 เพือ่เป็นพืน้ทีส่ ำคญัในกำรขนสง่ และคำ้ขำยสนิคำ้จำกประเทศจนี ปัจจบุนัยงัมชีำวจนีที่

ยงัคงอำศัยอยู ่เป็นรุน่ที ่2 หรอืรุน่ที ่3 นับจำกทีม่กีำรบกุเบกิ เป็นยำ่นทีเ่ต็มไปดว้ยอำคำรรำ้นคำ้ทีต่กแตง่

ตำมแบบจนีโบรำณ ใหค้ณุไดส้มัผัส ถงึกลิน่ไอและกำรด ำรงไว ้ซึง่วฒันธรรมของคนรุน่กอ่น  

จำกนัน้ทำ่นเทีย่วชม หมูบ่า้นดงฮวาหรอืหมูบ่า้นเทพนยิาย  ถนนเสน้เล็กๆทีเ่ต็มไปดว้ยบำ้นทีม่กีำร

เพนทก์ ำแพงหลำกหลำยสสีนัทีส่ดใส และดว้ยรปูภำพกำรต์นูดสินยี ์ใหค้วำมรูส้กึรำวเหมอืนอยูใ่นโลก

ของเทพนยิำย   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร เมนคูาลบี ้หมยูา่งเกาหล ีรสชำตหิวำนกลมกลอ่ม ยำ่งบนเตำ 
ตัดเป็นชิน้พอค ำ หอ่ทำนกบัผักสด ใสน่ ้ำจิม้เตำ้เจยีวและเครือ่งเคยีงหรอืขำ้วสวยรอ้น  
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น ำทำ่นสู ่สวนสนกุเอเวอรแ์ลนด ์ Everland“ ดสินยีแ์ลนดเ์กาหล ี”ทีม่ชี ือ่เสยีงมำกทีส่ดุของประเทศ ม ี

Festival World จะประกอบไปดว้ย Global Fair, American Adventure, Magic Land, European 

Adventure และ Equatorial Adventure และ Zootopiaทำ่นสนุกสนำน เตมิเต็มควำมสขุของทำ่นดว้ยบตัร 

Special Pass Ticket สนุกสนำนกบัเครือ่งเลน่ตำ่งๆ  ซึง่ทำ่นสำมำรถเลอืกเลน่เครือ่งเลน่ไดไ้มจ่ ำกดัรอบ  ไม่

วำ่จะเป็นทเีอก็เพรส รถไฟเหำะ หนอนสะบดั ชำรป์ โรงหนังสำมมติ ิบำ้นผสีงิหมนุ ตลีังกำสองตลบ ป่ำ

ซำฟำร ีชมไลเกอรแ์ฝดคูแ่รกของโลก ทีน่ี ่ชมควำมน่ำรักของหมทีีส่ำมำรถสือ่สำรกบัคนขบัไดอ้ยำ่งด ีอกีทัง้

ยงัม ีLINE Store ส ำหรับ ชำวสำวก LINE ใหแ้ชะ๊ภำพ ครัง้แรกของโลก  เปิดโลกสวนสตัวเ์ปิดที ่Lost Valley 

กบัรถบสัสะเทิน้น ้ำสะเทิน้บก และอืน่ๆ  อกีทัง้ใหส้ำวกชำว K-POP  ไดม้โีอกำสชมคอนเสริต์ K-POP ผำ่น

เทคนคิพเิศษเสมอืนจรงิ “ HOLOGRAM “ ทีท่ ำใหท้ำ่นรูส้กึวำ่ก ำลังรับชมศลิปินท ำกำรแสดงตัวเป็นๆ กบั

ศลิปินนักรอ้งจำกคำ่ยดังในเกำหล(ีมคีำ่ใชจ้ำ่ยเพิม่)  นอกจำกนีท้ำ่นยงัสำมำรถชอ้ปป้ิงในรำ้นคำ้ของทีร่ะลกึ 

ส ำหรับทำ่นทีไ่มช่อบเลน่เครือ่งเลน่ มบีรเิวณเดนิชมและถำ่ยรปูกบัสวนดอกไมซ้ ึง่ผลดัเปลีย่นหมนุเวยีนตำม

ฤดกูำล ตลอดปี 

 

 

 
 

 

 

 

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ รา้นอาหาร (เมนชูาบ ูชาบ)ู 
  
 
 
 

 

 

 

น าทา่นเขา้พกัทีโ่รงแรม THE TOURIST HOTEL SUWON หรอืเทยีบเทา่ระดบั 3ดาว 
 

24 ม.ีค. 2566 

ฟารม์สตรอเบอรร์ี ่- ศนูยโ์สมเกาหล ี- ศนูยเ์ครือ่งส าอาง - สวนสาธารณะนมัซาน ชอ้ปป้ิงฮงอกิ 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม / Check Out พรอ้มออกเดนิทาง 

  

น ำทำ่นเดนิทำงไปยงั ไรส่ตรอเบอรร์ี ่ขอเชญิทำ่นลิม้รสสตรอเบอรร์ีเ่กำหลสีดๆ พรอ้มชมบรรยำกำศภำยใน
ไร ่ซึง่ทำ่นจะไดพ้บกบัวถิชีวีติชำวไรส่ตรอเบอรร์ีข่องเกำหลวีำ่มวีธิกีำรปลกูอยำ่งไรจงึไดผ้ลสตรอเบอรร์ีท่ี่
ขนำดใหญเ่ป็นพเิศษ และหวำนหอมชวนน่ำรับประทำนเป็นทีช่ ืน่ชอบของชำวเกำหลเีอง ทำ่นยงัสำมำรถ
เลอืกซือ้สตรอเบอรร์ีไ่ดจ้ำกภำยในไรไ่ดอ้กีดว้ย 
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เทีย่วชม ศนูยโ์สมเกาหลทีกุทำ่นจะไดรู้จ้ักสมนุไพรโสมเกำหลหีรอืรำชำแหง่มวลสมนุไพร  เพรำะเกำหลใีต ้

เป็นประเทศทีม่กีำรผลติโสมเกำหลทีีม่คีณุภำพเป็นอนัดบั 1 ของโลก  ซึง่ใครทีไ่ดม้ำเทีย่วก็จะชืน่ชอบหำซือ้

เป็นของฝำกเพรำะรำคำทีถ่กูวำ่เมอืงไทยและคณุประโยชน ์ 

จำกนัน้ไปยงั ศนูยเ์ครือ่งส าอางเวชส าอางใหท้ำ่นเลอืกซือ้คอสเมตกิหลำกยีห่อ้คณุภำพทีผู่ห้ญงิชำว

เกำหลทีัง้สำวทัง้ไมส่ำว ลว้นใหค้วำมส ำคญักบัเรือ่งผวิหนำ้คอ่นขำ้งมำก โดยเฉพำะในกลุม่บ ำรงุผวิพืน้ฐำน 

Skin Care และเครือ่งส ำอำงผสมสมนุไพร  

 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั เมนโูอซมับลูโกก ิ(หมแูละปลาหมกึผดัซอสเกาหล)ี  

 
 
 
 

 

 

 

จำกนัน้น ำเดนิทำงไป ข ึน้กระเชา้เคเบิล้คารไ์ปยงั สวนสาธารณะนมัซาน(Namsan Park)  

สวนสำธำรณะขนำดใหญ ่กลำงกรงุโซลภเูขำทีอ่ดุมสมบรูณ์และตน้ไมน้ำนำพันธุท์ีร่ม่รืน่ มคีวำมสวยงำม

แตกตำ่งกนัในทกุฤด ูอกีทัง้ยงัสำมำรถชืน่ชมควำมงดงำมของโซลจำกมมุสงูดำ้นบนภเูขำนัมซำนทีม่ศีำลำปัล

กกัจอง(Palgakjeong Pavilion) หรอืโซลทำวเวอร ์(Seoul Tower) (ไมร่วมคา่ขึน้Seoul Tower) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชอ้ปป้ิงจใุจ ถนนฮงแด ยำ่นชอ้ปป้ิงศนูยร์วมเด็กวัยรุน่และเด็กมหำวทิยำลัย เป็นถนนหนึง่ทีโ่รแมนตกิ 

มรีำ้นกำแฟทีเ่ป็นเอกลักษณ์ แกลเลอรี ่รำ้นคำ้จ ำหน่ำยสนิคำ้แฟชัน่ ตลำดศลิปะ รำ้นอำหำร สนิคำ้แฟชัน่ 

เสือ้ผำ้ กระเป๋ำ รองเทำ้ ของกิ๊ฟชอ้ป เครือ่งเขยีน และขนมตำ่งๆ 

 

ค า่ อาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนบูมบิมิบบั + ซุป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

น าทา่นเขา้พกัทีโ่รงแรม IBIS AMBASSADOR INSADONG หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4ดาว 
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25 ม.ีค. 66 

พพิธิภณัฑส์าหรา่ย ท าขา้วหอ่สาหรา่ยคมิบบั สวมชุดฮนับก ชุดประจ าชาตเิกาหล ี- ศนูยน์ า้มนัสนเข็มแดง 

Redpine - พระราชวงัชางด็อกกงุ - ดวิตีฟ้ร ี– คลองชองแกชอน - ชอ้ปป้ิงตลาดเมยีงดง 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 

จำกนัน้น ำทำ่นไปยงั พพิธิภณัฑส์าหรา่ย ซึง่ทำ่นจะไดเ้รยีนรูก้ำรท ำสำหรำ่ยของชำวเกำหล ีประวตัคิวำม

เป็นมำและควำมผกูผันทีช่ำวเกำหลทีีม่ตีอ่สำหรำ่ย และ มสีนิคำ้จำกสำหรำ่ยใหซ้ือ้กลับเป็นของฝำกได ้

จำกนัน้เรยีนรูว้ธิกีำรท าขา้วหอ่สาหรา่ยหรอืคมิบบั อำหำรงำ่ยๆทีค่นเกำหลนียิมรับประทำน ระหวำ่งกำร

ปิกนกิ หรอืงำนกจิกรรมกลำงแจง้ หรอื รับประทำนเป็นอำหำรกลำงวันเบำๆ  

จำกนัน้ ใหท้า่นไดส้นกุสนานสวมชุดฮนับก ชุดประจ าชาตเิกาหลถีา่ยภาพเป็นทีร่ะลกึ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จำกนัน้น ำทำ่นสู ่ศนูยน์ า้มนัสนเข็มแดง Redpineเป็นกำรสกดัจำกใบสนเข็มแดงบรสิทุธิ ์100% สรรพคณุ

ของน ้ำมนัสนเข็มแดงนัน้มปีระโยชนอ์ยำ่งมำกมำย ทัง้ชว่ยละลำยคลอเรสเตอรอล และไขมนัทีอ่ดุตันในเสน้

เลอืด ลดระดับน ้ำตำลในเลอืด ชว่ยขบัสำรพษิออกจำกรำ่งกำยในรปูแบบของเสยีเชน่เหงือ่ ปัสสำวะ อจุจำระ 

ชว่ยลำ้งสำรพษิหรอืดท็ีอกซเ์ลอืดใหส้ะอำด เพิม่กำรไหลเวยีนของเลอืดไดส้ะดวกขึน้ชว่ยเพิม่ภมูติำ้นทำน

ใหก้บัรำ่งกำยบ ำรงุผวิพรรณใหส้ดใสจำกภำยในและลดอตัรำเสีย่งในกำรเกดิโรคมะเร็ง 

 

เทีย่ง อาหารกลางวนัทีภ่ตัตาคาร เมนซูมักเยทงั หรอื ไกตุ่น๋โสม อำหำรชำววังในสมยักอ่น ปัจจบุนัเป็นอำหำร

เลือ่งชือ่ของเมอืงเชือ่กนัวำ่บ ำรงุและเสรมิสขุภำพ เสริฟ์ทำ่นละ 1 ตัวในหมอ้ดนิรอ้น ภำยในตัวไกจ่ะมขีำ้ว

เหนยีว รำกโสม พทุรำแดง เกำลดั เสริฟ์พรอ้มเครือ่งเคยีง เสน้ขนมจนี เหลำ้โสม พรกิไทยด ำและเกลอื 

 

 

 

 

 

 

 

จำกนัน้น ำทำ่นเทีย่วชม พระราชวงัเคยีงบอ๊ก  ตัง้อยูท่ีต่อนเหนอืของโซล ประเทศเกำหลใีต ้เป็นหนึง่ในหำ้

พระรำชวังใหญท่ีส่รำ้งขึน้โดยรำชวงศโ์ชซอ็น สรำ้งขึน้ในปี พ.ศ. 1937 (ค.ศ. 1394) โดยชอ็ง โด-จ็อน และ

ไดก้ลำยเป็นพระรำชวังหลวงหรอืวังหลกัส ำหรับประทับวำ่รำชกำรของกษัตรยิแ์ละเหลำ่เชือ้พระวงศข์อง

เกำหลมีำโดยตลอด น ำทำ่นเดนิทำงไปสู ่ 

จำกนัน้น ำทำ่นไปยงั จตัรุสักวางฮวามนุ(Gwanghwamun Square) เป็นศนูยก์ลำงของประวัตศิำสตร ์

600 ปีของกรงุโซล และออกแบบใหก้ลมกลนืกบัทัศนยีภำพทีส่วยงำมของพระรำชวงัเคยีงบกกกุ

(Gyeongbokgung) และภเูขำบกูกัซำน(Bukaksan) พืน้ทีเ่กอืบ 20,000 ตำรำงเมตร 
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จำกนัน้น ำทำ่นสู ่ดวิตีฟ้รเีพลดิเพลนิกบักำรชอ้ปป้ิง ณ  หำ้งปลอดภำษีล๊อตเตห้รอืชนิเซเก  ใหท้ำ่นไดเ้ลอืก

ซือ้สนิคำ้แบรนดเ์นมน ำเขำ้จำกตำ่งประเทศมำกมำยหลำกหลำยชนดิ  

จำกนัน้น ำทำ่นเทีย่วชม คลองชองแกชอนคลองแหง่นีส้รำ้งมำตัง้แตส่มยัพระเจำ้ยองโจแหง่รำชวงศ ์

โชชอน อำยเุกำ่แกก่วำ่ 600 ปี เดมิเป็นคลองน ้ำเน่ำจนมกีำรสรำ้งทำงดว่นทับคลอง ตอ่มำปี 2003  

รัฐบำลไดบ้รูณะคลองใหม ่ทบุทำงดว่นทิง้ แลว้ทุม่งบกวำ่ 386 พันลำ้นวอน พัฒนำจนน ้ำใสสะอำด 

เป็นสถำนทีพั่กผอ่นหยอ่นใจสดุฮติของชำวกรงุโซลและนักทอ่งเทีย่ว  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น ำทำ่นชอ้ปป้ิงจใุจที ่เมยีงดง(MYEONGDONG) ถนนแฟช ัน่ของเกาหล ีทีน่ีเ่ป็นแหลง่รวมควำมฮปิใหม ่

ไมต่กเทรน รำคำสนิคำ้มตีัง้แตร่ะดับกลำงถงึสงู หำ้งบตูกิหลำกยีห่อ้ แบรนดเ์นมตำ่งชำตแิละแบรนเกำหล ี

รำ้นเสือ้ผำ้มสีไตล ์รำ้น Creative Lifestyle รำ้นรองเทำ้ รำ้นท ำผม รำ้นเครือ่งประดบั รำ้นกำแฟ รำ้นไอศครมี 

รำ้นขนม และเป็นแหลง่รวมเครือ่งส ำอำงคช์ือ่ดัง อำท ิEtude, Skinfood,The Face Shop  Line Friends 

Store ***อสิระอาหารเย็น คา่อาหารเย็นไมร่วมในแพคเกจ*** 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
น าทา่นเขา้พกัทีโ่รงแรม IBIS AMBASSADOR INSADONG หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4ดาว 
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26 ม.ีค. 66 

ศนูยฮ์อ๊ตเกตนาม ู- หมูบ่า้นบกุซอนฮนัอก - รา้นคา้สนามบนิ– สนามบนิอนิซอน – สนามบนิเชยีงใหม ่

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม / Check out ออกจากทีพ่กั 

 

น ำชม ศนูยฮ์อ๊ตเกตนามเูผยควำมลบัแหง่ยคุโซชอน เปิดต ำนำนผวิขำวใส ทีม่มีำมำกกวำ่ 2000 ปี มผีลวจิัย

แลว้วำ่เป็นสดุยอดสำร SOD ( Super Anti-Oxidant ) ชว่ยฟ้ืนฟ ูบ ำรงุ  ปกป้อง ลดเลอืนจดุดำ่งด ำใหผ้วิ

แข็งแรงลดรอยเหีย่วยน่ชว่ยใหผ้วิสขุภำพดขีำวใส ดอูอรำ่ นอกจำกนี ้HeotGae Na Mu ( Whiteness 

Activating Spot Treatment)ยงัมสีำรสกดัส ำคญัมำกถงึ 8 ชนดิ  

 

จำกนัน้น ำทำ่นเทีย่วชม หมูบ่า้นบกุซอนฮนัอก เป็นหมูบ่ำ้นฮนัอก โบรำณอำยกุวำ่ 100 ปี 

แหลง่รวมคำเฟ่เก๋ๆ รำ้นอำหำรชคิๆกลำงกรงุโซล รำ้นคำ้มทีัง้รำ้นขำยของ รำ้นกำแฟ บรรยำกำศรำ้นน่ำน่ัง 

รำ้นขำยของแฟชัน่ รำ้นอำหำรเกำหล ีอำหำรฝร่ัง และอำหำรไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง อาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร เมนจูมิทคัหนึง่ในอาหารพืน้เมอืงของเกาหลทีีต่อ้งไมพ่ลาด 

 ทีใ่ชไ้ก ่วุน้เสน้ มนัฝร่ัง แครอท และน ้ำซอส รสชำตหิวำนๆ เค็มๆ เผ็ดๆ  

 

 

 

 

 

 

 

กอ่นเดนิทำงกลับสนำมบนิ ชอ้ปป้ิง ซุปเปอรม์าเก็ตละลายเงนิวอนที ่รา้นคา้สนามบนิซึง่ทำ่น  สำมำรถ

เลอืกซือ้สนิคำ้พืน้เมอืงเป็นกำรสง่ทำ้ยกอ่นอ ำลำเกำหล ีอำท ิบะหมีซ่นิรำเมยีนอดูง้ กมิจ ิลกูอมแปลกๆ ชอ็ค

โกแลต น ้ำจิม้หมยูำ่งเกำหล ีไกตุ่น๋โสมส ำเร็จรปู ผลไม ้ในรำคำพเิศษ 

 

15.00 น. น ำทำ่นเดนิทำงเขำ้สนำมบนิอนิซอน 

18.00 น. ออกเดนิทำงจำกสนำมบนิอนิซอน มุง่สูส่นำมบนิเชยีงใหม ่

โดยสายการบนิเจจแูอรเ์ทีย่วบนิที ่7C 4205 

22.30น. เดนิทำงถงึทำ่อำกำศยำนเชยีงใหม ่โดยสวัสดภีำพพรอ้มควำมสขุควำมประทับใจ 

 

******************************* 
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อตัราคา่บรกิาร (เดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 20 ทา่น) 

วนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่

(พกัหอ้งละ 2 ทา่น) 

พกัเดีย่วเพิม่ 

 

21 – 25 มนีาคม 2566 

 

28,888 บาท/ทา่น 

26,666 บาท/ทา่น 

 

5,000 บาท/ทา่น 

* หากผูเ้ดนิทางถกูเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง ปฏเิสธการเขา้ - ออกเมอืง ดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตาม ถอืเป็น 

เหตผุลซึง่อยูน่อกเหนอือ านาจ และความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯ ไมส่ามารถคนืคา่ทวัรไ์ด*้ 

 

อตัราคา่บรกิารรวม 
1.ตั๋วเครือ่งบนิไป – กลับ(เชยีงใหม ่– อนิซอน – เชยีงใหม)่คา่น า้หนกักระเป๋าโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 15กโิลกรมั/ทา่น 
2. คำ่ทีพ่กัหอ้งละ 2 ทำ่น ตำมโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรำยกำร หรอื ระดับเทยีบเทำ่  
3. คำ่อำหำร คำ่เขำ้ชม และ คำ่ยำนพำหนะทกุชนดิ ตำมทีร่ะบไุวใ้นรำยกำรทวัรข์ำ้งตน้ 
4. ไกดท์อ้งถิน่ อ ำนวยควำมสะดวกทกุทำ่นตลอดกำรเดนิทำง  
5. คา่ลงทะเบยีน K-ETA    
6. ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวำ่งกำรเดนิทำง คุม้ครองในวงเงนิทำ่นละ 500,000 บำท  
ตำมเงือ่นไขของกรมธรรม ์มรีำยละเอยีดดังนี้ 
เสยีชวีติ สญูเสยีอวัยวะ สำยตำ หรอืทพุพลภำพถำวรสิน้เชงิ 1,000,000 บำท/คน 
กำรรักษำพยำบำลตอ่อบุตัเิหตแุตล่ะครัง้ 500,000 บำท/คน 

และขยำยควำมคุม้ครองคำ่รักษำพยำบำลเนือ่งมำจำกอำหำรเป็นพษิส ำหรับผูป่้วยตัง้แต ่3 คนขึน้ไปในครำวเดยีวกนั  
(อำหำรเป็นพษิ หมำยควำมถงึ อำกำรป่วยทีเ่กดิจำกกำรรับประทำนอำหำรหรอืน ้ำทีม่กีำรปนเป้ือนของสำรพษิ สำรเคม ี
หรอื โลหะหนัก) *** ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วทีม่อีำยนุอ้ยกวำ่ 1 ปี หรอืมำกกวำ่ 75 ปี จ ำนวนเงนิควำมรับผดิจะลดลง 
50% *** 
 
อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

1. คา่บรกิาตรวจ ATK และ RT – PCR 
2. คา่ใชจ้า่ย Test & GO ตามระเบยีบขอ้ปฏบิตักิารเดนิทางกลบัเขา้ประเทศไทย  
3. คา่วซีา่ กรณีลกูคา้ตอ้งการยืน่วซีา่ 4,500บาท/ทา่น 

4. คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถ ิน่ และ พนกังานขบัรถ 1,000บาท/ทา่น  
5. คา่น า้หนกักระเป๋าเดนิทางทีเ่กนิจากทีท่างสายการบนิก าหนดไว ้
6. คำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืจำกรำยกำรระบ ุอำทเิชน่ คำ่อำหำร - เครือ่งดืม่ นอกเหนอืจำกรำยกำร คำ่ ซกัรดีคำ่

โทรศัพท ์เป็นตน้ 
7. คำ่ภำษีทกุรำยกำรคดิจำกยอดบรกิำร, คำ่ภำษีเดนิทำง(ถำ้มกีำรเรยีกเก็บ) 
8. คำ่ภำษีน ้ำมนั ทีส่ำยกำรบนิเรยีกเก็บเพิม่ภำยหลังจำกทำงบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ 
9. คำ่ Vat7% และ คำ่ภำษีหกั ณ ทีจ่ำ่ย 3% 

 
 

 
เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 
1. กำรเดนิทำงส ำหรับรำคำทีเ่สนอขำ้งตน้ เป็นรำคำส ำหรับผูเ้ดนิทำงทีช่ ำระรำคำผูใ้หญไ่มน่อ้ยกวำ่ 20 ทา่น 
กรณีผูเ้ดนิทำงช ำระรำคำผูใ้หญไ่มค่รบจ ำนวนดังกลำ่ว ทำงบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงรำคำ 
2. กำรช ำระคำ่บรกิำร 

2.1 กรณุำช ำระมดัจ ำ ทา่นละ 15,000บาท 
2.2 กรณุำช ำระคำ่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 30 วันกอ่นออกเดนิทำง 

2.3 กรณีลง K – ETA แลว้ ระบบไมอ่นมุตัใิหเ้ดนิทาง บรษิทัขอยดึคา่มดัจ า 1,000บาท 
3. กำรยกเลกิและคนืคำ่ทวัร ์

3.1 ยกเลกิกำรเดนิทำงกอ่น 10 - 30 วันบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นกำรยดึมดัจ ำทำ่นละ15,000บำท 
 3.2 ยกเลกิกอ่นกำรเดนิทำงนอ้ยกวำ่ 10 วัน ขอเกบ็คำ่ใชจ้ำ่ย 100% ของรำคำคำ่ทวัรท์ัง้หมด 
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3.3 ยกเวน้กรุ๊ปทีอ่อกเดนิทำงชว่งเทศกำลวันหยดุ เชน่ ปีใหม,่ สงกรำนต ์เป็นตน้ บำงสำยกำรบนิมกีำรกำรันตมีดั
จ ำทีน่ั่งกบัสำยกำรบนิและคำ่มดัจ ำทีพั่ก รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHT จะไมม่กีำรคนืเงนิมดัจ ำ หรอื คำ่
ทัวรท์ัง้หมด ไมว่ำ่ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 
 3.4 กรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงทัง้ในและตำ่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทำงออก หรอื เขำ้ประเทศทีร่ะบไุว ้ใน
รำยกำรเดนิทำง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคำ่ทวัรไ์มว่ำ่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 
 3.5 เมือ่ทำ่นออกเดนิทำงไปกบัคณะแลว้ ถำ้ทำ่นงดกำรใชบ้รกิำรรำยกำรใดรำยกำรหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทำงพรอ้ม
คณะถอืวำ่ทำ่นสละสทิธิ ์ไมอ่ำจเรยีกรอ้งคำ่บรกิำรและเงนิมดัจ ำคนื ไมว่ำ่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 
4. หากผูเ้ดนิทางถกูเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศน ัน้ๆ ปฏเิสธการเขา้ - ออกเมอืง ดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ 
ตาม ถอืเป็นเหตผุลซึง่อยูน่อกเหนอือ านาจ และความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไม ่
รบัผดิชอบคนืเงนิท ัง้หมด 
 
5. บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บั 
ชาวตา่งชาต ิหรอื คนตา่งดา้วทีพ่ านกัอยูใ่นประเทศไทย แตจ่ะท าหนา้ทีช่ว่ยเหลอืเจรจา แตอ่ านาจสทิธิข์าดเป็น 
ของทางกองตรวจคนเขา้เมอืง 
 
 
หมายเหต ุ
1. จ ำนวนผูเ้ดนิทำง ผูใ้หญ ่20 ทา่น 
2. เทีย่วบนิ รำคำและรำยกำรทอ่งเทีย่ว สำมำรถเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม โดยค ำนงึถงึผลประโยชนข์องผู ้
เดนิทำงเป็นส ำคญั 
3. หนังสอืเดนิทำง ตอ้งมอีำยเุหลอืใชง้ำนไมน่อ้ยกวำ่ 6 เดอืน และบรษัิทฯ รับเฉพำะผูม้จีดุประสงคเ์ดนิทำงเพือ่ทอ่งเทีย่ว
เทำ่นัน้ 
4. ทำงบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้หำกเกดิกรณีควำมลำ่ชำ้จำกสำยกำรบนิ, กำรประทว้ง, กำรนัดหยดุงำน, กำรกอ่
จลำจล หรอืกรณีทีท่ำ่นถกูปฏเิสธ กำรเขำ้หรอืออกเมอืงจำกเจำ้หนำ้ทีต่รวจคนเขำ้เมอืง หรอืเจำ้หนำ้ทีก่รมแรงงำนทัง้จำก
ไทย และตำ่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนอืควำมรับผดิชอบของบรษัิทฯ 
5. ทำงบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หำกทำ่นใชบ้รกิำรของทำงบรษัิทฯไมค่รบ อำท ิไมเ่ทีย่วบำงรำยกำร, ไมท่ำน
อำหำรบำงมือ้ เพรำะคำ่ใชจ้ำ่ยทกุอยำ่ง ทำงบรษัิทฯไดช้ ำระคำ่ใชจ้ำ่ยใหต้วัแทนตำ่งประเทศแบบเหมำขำดกอ่นออก
เดนิทำงแลว้ 
6. ทำงบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หำกเกดิสิง่ของสญูหำยจำกกำรโจรกรรม และ/หรอื เกดิอบุตัเิหตทุีเ่กดิจำก
ควำมประมำทของตวันักทอ่งเทีย่วเอง 
7. ตัว๋เครือ่งบนิเป็นตัว๋รำคำพเิศษ กรณีทีท่ำ่นไมเ่ดนิทำงพรอ้มคณะไมส่ำมำรถน ำมำเลือ่นวันหรอืคนืเงนิได ้เมือ่ทำ่นตกลง
ช ำระเงนิไมว่ำ่ทัง้หมดหรอืบำงสว่นกบัทำงบรษัิทฯ จะถอืวำ่ทำ่นไดย้อมรับในเงือ่นไขขอ้ตกลงตำ่งๆ ทีไ่ดร้ะบไุวแ้ลว้
ทัง้หมด 
8. บรษัิทฯ รับเฉพำะผูม้วีตัถปุระสงคเ์ดนิทำงเพือ่ทอ่งเทีย่วเทำ่นัน้ กำรเดนิทำงของผูเ้ดนิทำงดว้ยวัตถปุระสงคแ์อบแฝงอืน่ 
ๆ เชน่ กำรไปคำ้แรงงำน กำรคำ้ประเวณี กำรคำ้มนุษย ์กำรขนสง่สนิคำ้หนภีำษี กำรขนยำเสพตดิ กำรโจรกรรม กำรขน
อำวธุสงครำม กำรกอ่กำรรำ้ย และ อืน่ ๆ ทีเ่ขำ้ขำ่ยผดิกฏหมำย ผดิศลีธรรมอนัด ีบรษัิทฯ มไิดม้สีว่นรูเ้ห็น เกีย่วขอ้ง หรอื มี
สว่นตอ้งรับผดิชอบใด ๆ กบักำรกระท ำดังกลำ่วทัง้ส ิน้ 


