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ก ำหนดกำรเดินทำง 
วันแรก  สนำมบินสุวรรณภูมิ                                                                                                                  (-/-/-) 

22.30 น. 📢 คณะพร้อมกันท่ี สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสายขาออกระหว่างประเทศ ช้ัน 4 ประตู 3 
เคำน์เตอร์ F สำยกำรบิน JEJU AIR (7C) พบเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

 

วันที่สอง  สนำมบินอนิชอน - วัดจอนดึงซำ - ป้อมปรำกำรโชจิจิน - ถนนวัฒนธรรมโวลม ี                   (-/L/D) 

01.45 น. ✈ น าท่านเดินทางสู่ สนำมบินอินชอน สาธารณรัฐเกาหลีใต ้โดยสายการบิน JEJU AIR (7C) เท่ียวบินท่ี 
7C2206 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5.30 ชม.) 

09.20 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน สาธารณรัฐเกาหลีใต ้(เวลาท้องถ่ินเร็วกว่าประเทศไทย 2 ช่ัวโมง 
กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถ่ินเพ่ือสะดวกในการนัดหมาย)  

 

***เทีย่วบินหรือเวลาอาจมีการเปลีย่นแปลง ท้ังนีขึ้น้อยู่กบัสายการบินเป็นผู้ก าหนด***  
ขอสงวนสิทธ์ิในการเลือกท่ีน่ังบนเคร่ืองบิน เน่ืองจากเป็นตั๋วกรุ๊ป การจัดท่ีน่ังจะเป็นระบบ RANDOM ท่ีนั่งอาจจะไม่ได้นั่งติดกนั  

ทางบริษัทไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ ซ่ึงเป็นไปตามเงื่อนไขของสายการบินเป็นผู้ก าหนด 
 

หลงัจากผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้  ขอตอ้นรับทุกท่านสู่ สาธารณรัฐเกาหลใีต้ จากนั้นรถโคช้
พาท่านขา้มทะเลตะวนัตกดว้ยสะพานแขวนยองจองหรือสะพานเพื่อความหวงัในการรวมชาติท่ียาวกว่า 4.42 
กม.และมียอดโดมสูง 107 เมตร 
 

น าท่านเดินทางสู่ วัดจอนดึงซา (JEONDEUNGSA TEMPLE) วดัพุทธเก่าแก่ท่ีสุดในเกาหลี ถูกสร้างขึ้นใน
ช่วงแรกของการเผยแพร่พระพุทธศาสนาใน ปี 381 เป็นศูนยร์วมประวติัศาสตร์เกาหลีกว่า 1,500 ปี ผ่านการ
รุกรานและสงครามมากมายจนถึงปลายศวรรษท่ี 19 เดิมมีชือว่า จินจองซา (JINJONGSA) เป็นวดัประจ าตระกูล
ของกษตัริย ์วดัจอนดึงซาน้ีมีรูปแบบสถาปัตยกรรมท่ี
งดงาม เช่น วิหารหลัก  DAEUNGBOJEON ท่ีมีการ
ตกแต่งด้วยผลงานการแกะสลักเป็นลวดลายต่างๆ
มากมาย ทั้งภายในและภายนอกอาคาร เป็นอีกหน่ึง
ตวัอย่างท่ีดีของสถาปัตยกรรมในช่วงกลางของยุคโจ
ชอน (JOSEON) ภายในวิหารจะเห็นมีการสลกัเขียน
ช่ือของทหารเกาหลีตามเสาของวดัน้ี นอกจากน้ียงัมี
อาคารและวิหารอีกหลายหลังในวดัน้ีท่ีได้รับการ
ลงทะเบียนเป็นสมบติัของชาติเกาหลี ชาวเมืองและนกัท่องเท่ียวมากนัเป็นจ านวนมาก 
 

กลำงวัน  บริกำรอำหำรกลำงวัน  
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จากนั้น น าท่านชม ป้อมปราการโชจิจิน (CHOJIJIN FORTRESS) ป้อมปราการท่ีสร้างอยู่ริมทะเล เม่ือปี ค.ศ 1656 เพื่อ
ใชใ้นการต่อสู้กบัขา้ศึกท่ีมาทางเรือ เช่น สงครามกบัฝร่ังเศสในปี 1866, อเมริกาเม่ือปี 1679 และกบัประเทศญ่ีปุ่ น
เม่ือปี 1875 รวมทั้งป้อมปราการน้ีก็ไดถู้กท าลายลงไปหลายคร้ัง จนคร้ังล่าสุดไดมี้การบรูณะขึ้นมาใหม่เม่ือปี 
1973 และมีการท าเป็นสวนสาธารณะเพิ่มเติมเพื่อเปล่ียนให้เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวและพกัผ่อน โดยยงัมีการจดั
แสดงปืนใหญ่ รวมทั้งยงัมีร่องลอยกระสุนปืนหลงเหลือใหเ้ห็นอยูม่ากมายตามตน้สนเก่าแก่ในบริเวณโดยรอบ 
 

จากนั้น น าท่านเดินเล่นบน ถนนวัฒนธรรมโวลมี (WOLMI CULTURAL STREET) ถนนท่ีเหมาะส าหรับเดิน
ท่องเท่ียวริมทะเล ประกอบไปดว้ยโซนต่างๆ โดยมีจุดเร่ิมตน้ตั้งแต่ DOODLE PILLAR, MEETING SQUARE, 
ARTS SQUARE, PERFORMANCE SQUARE และ GOOD HARVEST SQUARE ถนนแห่งน้ีมี ร้านอาหาร, คา
เฟ่และร้านอาหารทะเลมากมายเรียงรายไปตามชายฝ่ัง นอกจากน้ีย ังมีหอสังเกตการณ์โวลมี (WOLMI 
OBSERVATORY) เหมาะส าหรับชมทิวทศัน์ของท่าเรือและตวัเมืองโดยรอบ   
 

เย็น   บริกำรอำหำรเย็น 
  ท่ีพกั   โรงแรมมำตรฐำน ระดับ 3 ดำว  
 

วันท่ีสำม สวนอินชอนแกรนด์ปำร์ค - ศูนย์เคร่ืองส ำอำง - ชมซำกุระริมทะเลสำบซอกชอน - สวนสนุก 
LOTTE WORLD - ช้อปป้ิงย่ำนฮงแด                                                                                  (B/L/D) 

 

เช้ำ   บริกำรอำหำรเช้ำ (SET BOX) 
 

 น าท่านชม สวนอินชอนแกรนด์ปำร์ค (INCHEON GRAND PARK) สวนสาธารณะขนาดใหญ่ท่ีสุดของเมือง
อินชอน (INCHEON) ท่ีลอ้มรอบไปดว้ยภูเขา GWANMOSAN และภูเขา SANGASAN มีพื้นท่ีกวา้งถึง 1800 ไร่ 
ส าหรับประชาชนชาวอินชอน ใหม้าพกัผอ่นหรือออกก าลงักาย ภายในแบ่งเป็นหลายๆโซน มีสระน ้าขนาดใหญ่
หลายสระ มีสวนดอกไม ้สวนสัตว ์และส่ิงอ านวยความสะดวกอ่ืนๆอีกมากมาย 

 

จากนั้น เดินทางสู่ ศูนย์เคร่ืองส ำอำง ให้ท่านชมและเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางและเวชส าอางแบรนด์ชั้นน าของเกาหลี 
ท่ีCOSMETIC ยี่ห้อคุณภาพท่ีผูห้ญิงชาวเกาหลีทั้งสาวทั้งไม่สาวแลว้ให้ความส าคญักบัเร่ืองผิวหนา้ค่อนขา้งมาก
โดยเฉพาะในกลุ่มบ ารุงผิวพื้นฐาน SKIN CARE และเคร่ืองส าอางผสมสมุนไพร 
 

กลำงวัน  บริกำรอำหำรกลำงวัน  
 

น าท่าน ชมดอกซำกุระเกำหลี ริมทะเลสำบซอกชอน ให้ท่านไดเ้พลิดเพลินไปกับทศันียภาพท่ีสวยงามในฤดู
ใบไมผ้ลิ ซ่ึงถูกประดบัประดา โดยธรรมชาติจากดอกพอ็ก-กช (BEOJKKOCH) ในบริเวณของทะเลสาบซอกชน 
(SEOKCHON LAKE) **ในช่วงเดือนเมษายน จะมีดอกซากุระ หรือท่ีชาวเกาหลีเรียกว่า พ็อตกต (CHERRY 
BLOSSOM) บานสะพร่ัง (ท้ังนีก้ารบานของดอกซากุระขึน้อยู่กับสภาพอากาศในแต่ละปี)** 
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จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ สวนสนุกลอตเต้เวิล์ด (LOTTE WORLD ADVENTURE) เป็นหน่ึงในสวนสนุกท่ีดังท่ีสุด
ของเกาหลี ซ่ึงมีอาคารสวนสนุกในร่มท่ีมีขนาดใหญท่ีสุดในโลกอยูด่ว้ย การมาเท่ียวเล่นท่ีน่ีจึงสามารถท าไดท้ั้งปี
โดยไม่ตอ้งดูสภาพอากาศกนัเลย ตั้งอยูใ่จกลางเมืองท่ีรวบรวมความบนัเทิงและการชมวิวทิวทศัน์ ภายในมีเคร่ือง
เล่นท่ีน่าต่ืนเตน้ ลานไอซ์สเก็ต ทะเลสาบ ขบวนพาเหรดรูปแบบต่างๆ และอ่ืนๆอีกมากมาย  
สวนสนุกลอตเตเ้วิลด์แบ่งออกเป็นโซนใหญ่ๆได ้2 โซน ไดแ้ก่ “ธีมผจญภัย (ADVENTURE)” ท่ีเป็นสวนสนุก
ในร่มท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก และ “เกำะเวทมนต์
(MAGIC ISLAND)” เป็นสวนสนุกกลางแจง้ 
ตั้ งอยู่ด้านนอกติดกับทะเลสาบซกชอนโฮซู 
(SEOKCHONHOSU LAKE) อีกทั้ งย ังมีร้าน
จ าหน่ายของท่ีระลึก ร้านอาหารนานาชาติ และ
ส่ิงอ านวยความสะดวกอ่ืนๆอีกมากมาย โดย
ในส่วนของอาคารสวนสนุกโซนในร่มนั้ น 
ได้รับการออกแบบและตกแต่งมาอย่างดี  
โครงสร้างภายในใชห้ลงัคาเป็นกระจกทั้งหมด 
ท าให้ถึงแมจ้ะอยู่ในร่มแต่ก็ไดบ้รรยากาศแบบ
กลางแจง้ร่วมดว้ย เคร่ืองเล่นท่ีน่าสนใจ ไดแ้ก่ 
GYRO DROP(ดรอปทาวเวอร์) สูง 70 เมตร, 
เค ร่ืองเล่นท่ี เสมือนอยู่ในพายุทอร์นาโด , 
FLUME RIDE เรือยาวโตค้ล่ืนสูง และเรือโจรสลดัสเปนแกว่งถึง 75 องศา เป็นตน้ หลงัจากท่ีสนุกสนานไปกบั
เคร่ืองเล่น ขบวนพาเหรด และการแสดงเกือบ 200 โชว ์ก็พลาดไม่ไดท่ี้จะลองเล่นไอซ์สเก็ตในร่ม(เปิดบริการ 
10:30-22:30) และเยีย่มชมพิพิธภณัฑพ์ื้นบา้นท่ีจดัแสดงเก่ียวกบัประวติัศาสตร์และวฒันธรรมของเกาหลี  
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น าท่านเดินทางสู่ แหล่งช้อปป้ิงย่ำนฮงแด (HONGDAE) หรือ 
ย่ า นมห า วิ ท ย า ลั ย ฮ ง อิ ก  ว อล์ ค ก้ิ ง  ส ต รี ท  (HONGIK 
UNIVERSITY STREET) ศูนยร์วมเด็กวยัรุ่น เด็กมหาวิทยาลยั 
และวยัท างาน นิยมมาเดินเล่น ราคาของสินคา้และร้านอาหาร
ต่างๆ ก็ไม่แพง ซ่ึงจะคึกคกัเป็นพิเศษตั้งแต่ช่วงบ่ายเป็นตน้ไป 
เพราะร้านค้าแต่ละร้านจะทยอยเปิดให้บริการ ของท่ีขายกัน
เยอะส่วนใหญ่ก็จะเป็นสินคา้แฟชัน่ เช่น เส้ือผา้ กระเป๋า รองเทา้ 
ของก๊ิฟชอ้ป เคร่ืองเขียน และท่ีเยอะไม่แพก้นัก็คือขนมต่างๆ 

เย็น   บริกำรอำหำรเย็น 
ท่ีพกั   โรงแรมมำตรฐำน ระดับ 3 ดำว 
 

วันที่ส่ี ชมควำมงำมของดอกซำกุระท่ี ถนนยออีโด - สมุนไพรโสมเกำหลี - สมุนไพรน ้ำมันสนเข็มแดง - 
พระรำชวังเคียงบกกุง - หอคอยโซลทำวเวอร์ (N SEOUL TOWER) - DUTY FREE - ช้อปป้ิงย่ำน
เมียงดง                                                                                                                                    (B/L/-) 

 

เช้ำ   บริกำรอำหำรเช้ำ (SET BOX) 
 

  น าท่าน ชมควำมงำมของดอกซำกุระ ณ ถนนยออีโด ซ่ึงก าลงับานอยูท่ ัว่เกาหลี เพราะไม่ว่าจะเดินทางไปท่ีไหน 
สองขา้งทางจะเต็มไปดว้ยความงามของดอกซากุระสีชมพูอ่อนละลานตา ให้ท่านไดห้ยิบกลอ้งขึ้นมาถ่ายภาพ
ดอกซากุระเก็บไวเ้ป็นท่ีระลึก อีกทั้งไดเ้ห็นภาพของคนเกาหลีออกมาปิคนิคตามสวนสาธารณะ ทั้งท่ีมาเป็น
เพื่อนกลุ่มใหญ่ๆ คู่รัก และครอบครัว ชวนกนัมาพกัผ่อนท าอาหารมานั่งทานไปคุยไป ดูดอกซากุระไปดว้ย **
ในช่วงเดือนเมษายน จะมีดอกซากุระ หรือท่ีชาวเกาหลีเรียกว่า พ็อตกต (CHERRY BLOSSOM) บานสะพร่ัง 
(ท้ังนีก้ารบานของดอกซากุระขึน้อยู่กับสภาพอากาศในแต่ละปี)**  

 



VICN537C-5 ซารางเฮโย KOREA 5 วนั 3 คืน BY 7C (13-17 APR) หนา้ 6 

น าท่านรู้จกัและเขา้ใจ สมุนไพรโสมเกำหลี หรือราชาแห่งมวลสมุนไพรโสมถูกน ามาใช้เพื่อสุขภาพเป็นเวลา
นานากว่า 2,000ปีในต ารายาแผนโบราณจีนระบุว่าโสมเป็นสมุนไพรท่ีช่วยเสริมความแข็งแรงให้แก่ระบบย่อย
อาหารและปอดช่วยท าให้จิตใจสงบและเพิ่มพละก าลงัโดยส่วนรวมสรรพคุณทางการแพทยช่์วยบ ารุงหัวใจ
ป้องกนัโรคหัวใจขาดเลือดเสริมประสิทธิภาพทางเพศลดและป้องกนัมะเร็งและเร็วๆน้ีโสมเกาหลีอาจจะได้จด
ทะเบียนมรดกโลกโดยองคก์ารยูเนสโกทุกวนัน้ีผลิตภณัฑโ์สมเป็นส่ิงท่ีขาดไม่ไดส้ าหรับผูท่ี้ค  านึงถึงสุขภาพใน
ปัจจุบนั น าท่านเดินทางไปดูแลสุขภาพต่อกบั น ้ำมันสนเข็มแดง ผลิตภณัฑท่ี์สกดัจากน ้ ามนัสนท่ีมีสรรคุณช่วย
บ ารุงร่างกายลดไขมนัช่วยควบคุมอาหารและรักษาสมดุลในร่างกาย 

กลำงวัน  บริกำรอำหำรกลำงวัน  
 

จากนั้น น าท่านชม พระรำชวังเคียงบกกุง (GYEONGBOKGUNG PALACE)  เป็นทั้งสัญญลกัษณ์และแหล่งท่องเท่ียว
ยอดฮิตของกรุงโซล พระราชวงัมีขนาดใหญ่และเก่าแก่ท่ีสุดใน
กรุงโซล สร้างขึ้นในปี 1394 ในสมยัพระเจา้แทโจ ราชวงศ์โช
ซอน เดิมทีนั้นภายในพระราชวงัมีอาคารและต าหนักต่างๆ
มากกว่า 200 หลงั แต่เม่ือมีการรุกรานของญ่ีปุ่ น อาคารส่วน
ใหญ่ก็ได้ถูกท าลายลงเหลืออยู่ เพียงแค่  10 หลัง เท่ านั้ น 
พระราชวงัเคียงบกกุงนั้นขึ้นช่ือว่า เป็นพระราชวงัท่ีสวยงาม
ท่ีสุด เน่ืองจากฉากหลงัของพระราชวงันั้นเป็นเขาพูกกัซาน จึงท าให้ดูยิ่งใหญ่อลงัการเป็นอย่างมาก ค าว่า “เคียง
บกกุง” หมายถึง พระราชวงัแห่งพรท่ีมีแสงสว่าง ภายในบริเวณของพระราชวงัแห่งน้ีมีสถาปัตยกรรมท่ีน่าสนใจ
คือ พระท่ีนัง่คึนจองวอง และ ศาลาเคียงฮเวรู  ซ่ึงตั้งอยูภ่ายในบริเวณสระน ้า มีทศันียภาพท่ีสวยงามมาก  
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น าท่านเดินทางสู่ หอคอยโซลทำวเวอร์ (N SEOUL TOWER) ณ เขานัมซาน ภูเขาเพียงลูกเดียวใจกลางเมือง
หลวงกรุงโซล 1 ใน17 หอคอยเมืองท่ีสูงท่ีสุดในโลก ใจกลางเมืองหลวงชมทศันียภาพกรุงโซลและชานเมือง
แบบรอบทิศ 360 องศาและท่านสามารถคลอ้งกุญแจคู่รักตามความเช่ือได ้(ราคาทัวร์ไม่รวมค่ากุญแจและค่าขึน้
ลิฟท์)  

 

จากนั้น ให้ท่านไดเ้พลิดเพลินกบัการช้อปป้ิง ณ ห้างปลอดภาษีท่ี DUTY FREE ให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้แบรนด์เนม
น าเขา้จากต่างประเทศมากมายหลากหลายชนิดรวมทั้งสินคา้แบรนดเ์กาหลียอดนิยม 
 

จากนั้น อิสระ ช้อปป้ิงย่ำนเมียงดง หรือ มยองดง (MYEONG-DONG) ท่ีตั้งอยู่ใจกลางกรุงโซล เป็นย่านช้อปป้ิงท่ีฮิต
และคักคักท่ีสุดของกรุงโซล ดึงดูดนักท่องเท่ียวได้มากกว่า 1 
ล้านคนต่อวนั อีกทั้งยงัสามารถเดินทางได้สะดวก นับว่าเป็น
ศูนยก์ลางของการเมือง เศรษฐกิจ และวฒันธรรม ตลาดเมียงดง
แห่งน้ีเต็มไปดว้ยร้านคา้ และร้านอาหารนบัไม่ถว้น เป็นหน่ึงใน
สถานท่ียอดฮิตของนกัท่องเท่ียวและนกัชอ้ป  

 

เย็น อสิระอำหำรเย็นตำมอธัยำศัย 
  ท่ีพกั   โรงแรมมำตรฐำน ระดับ 3 ดำว  
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วันที่ห้ำ สมุนไพรฮอตเกนำมู - หมู่บ้ำนโบรำณ GIMPO ART VILLAGE - PREMIUM PUTLET - 
ซุปเปอร์มำร์เกต็ - สนำมบินสุวรรณภูมิ                                                                                   (B/L/-) 

 

เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ (SET BOX) 
น าท่านเดินทางไปดูแลสุขภาพกันท่ี ศูนย์สมุนไพรฮอตเกนำมู เป็นสมุนไพร ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมน ามา
รับประทานเพื่อช่วยดูแลตบัใหส้ะอาดแขง็แรง ป้องกนัโรคตบัแขง็ไม่ถูกท าลายจากการด่ืมแอลกอฮอล์  

จากนั้น น าท่านชม หมู่บ้ำนโบรำณเกำหล ีGIMPO ART VILLAGE ใหท้่านอิสระถ่ายรูปตามอธัยาศยั 

จากนั้น อิสระชอ้ปป้ิง  PREMIUM OUTLET แหล่งชอ้ปป้ิงขนาดใหญ่ มีทั้งหมด 3 ชั้น เต็มไปดว้ยร้านแบรนด์แฟชัน่
กว่า 230 ร้าน มีร้านสินค้าแบรนด์ต่างประเทศให้เลือกมากมาย  อาทิเช่น GUCCI, COACH, GIORDANO, 
DKNY, CALVIN KLEIN เป็นตน้ รวมถึงสินคา้แบรนดด์งัจากเกาหลีท่ีมีใหท้่านไดเ้ลือกสรรกนัอยา่งละลานตา  

 

กลำงวัน  บริกำรอำหำรกลำงวัน  
 

 น าท่านเพลิดเพลินกบัการแวะซ้ือของฝากท่ี SUPERMARKET สาหร่าย ขนมต่างๆ  ช็อกโกแล็ตหินซีเรียลช็อก
โก  ผลิตภณัฑ์ของใบและรากฝอยของโสม ในรูป ขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหน้าโสม ครีมลา้งหน้าโสม 
เคร่ืองส าอางโสม เป็นตน้ และยงัมีหมอนสุขภาพ  กิมจิ  เปเปโร (ป๊อกก้ีเกาหลี) ชินราเมง (มาม่าเกาหลี) นมกลว้ย  

 

 สมควรแก่เวลำน ำท่ำนเดินทำงสู่สนำมบินอนิชอน 
 

20.40 น. ✈ น ำท่ำนเดินทำงสู่ กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบิน JEJU AIR (7C) เท่ียวบินท่ี 7C2205 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 
5.30 ชม.) 

00.35 น.+1 เดินทำงถึงสนำมบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภำพ 
 

 

 

เท่ียวบิน/ท่ีนั่งบนเคร่ืองบิน (สายการบินเป็นผู้ก าหนด) โรงแรม เมนูอาหาร และโปรแกรมการเดินทางอาจมีการสลบัสับเปลีย่น  
หรือเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

อนัเน่ืองมาจากเหตุการณ์ต่างๆ ท่ีอาจเกดิขึน้จากเหตุสุดวิสัย เช่น เหตุการณ์ทางธรรมชาติ การเมือง 
สภาพอากาศไม่เอ้ืออ านวย รวมไปถึงสถานะห้องพกัของแต่ละโรงแรม 

ท้ังนี้ทางบริษัทจะค านึงถึงความปลอดภัยและผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคัญ 
และหากลูกค้าท่านใดจะมีการจองตั๋วเคร่ืองบินภายในประเทศ รถโดยสารภายในประเทศ หรือรถไฟ  

กรุณาแจ้งและสอบถามกบัเจ้าหน้าที่ของบริษัททราบ ก่อนจองทุกคร้ัง  
ไม่เช่นนั้นบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบ ทุกกรณีหากมีการเปลีย่นแปลงใดๆ 

***หนังสือเดินทางต้องเหลืออายุการใช้งานมากกว่า 6 เดือน*** 
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อตัรำค่ำบริกำร 
ก ำหนดกำรเดินทำง 
*หยุดสงกรำนต์*  

ราคา / ท่าน 

ผู้ใหญ่ เด็ก พกัเดี่ยว (เพิม่) 

13-17 เมษำยน 2566  26,888 26,888 7,900 
 

เด็กทารก ราคาท่านละ 8,900 บาท (ทารกต้องมีอายุไม่เกนิ 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลบั)  

**เด็กทารก ไม่มีที่นั่งบนเคร่ืองบิน ไม่มีน ้าหนักกระเป๋า ไม่มีเตียง** 

จอยแลนด์ (ไม่ใช้ตั๋วเคร่ืองบิน) ราคาท่านละ 9,900 บาท 

**หากต้องการจอยแลนด์ รบกวนสอบถามสถานะกรุ๊ปก่อนท าการจอง** 
*ค่าบริการข้างต้นเฉพาะนักท่องเที่ยวถือพาสปอร์ตไทยเท่านั้น กรณถืีอพาสปอร์ตต่างชาติช าระเพิม่ 3,500 บาท 

ค่าทัวร์ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และคนขับรถ ท่านละ 1,500 บาท ต่อทริป 

*ช าระที่สนามบินก่อนออกเดินทาง* 
ในส่วนค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไม่ได้รวมอยู่ในค่าทิปไกด์และคนขับรถ ตามมาตรฐานการให้ทิป วันละ 100 บาท/ท่าน/วัน 

 

หมายเหตุ 
1. รับเฉพาะผูมี้วตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียว ค่าทวัร์ท่ีจ่ายให้กบัผูจ้ดั เป็นการช าระแบบจ่ายช าระขาด และผูจ้ดัไดช้ าระให้กบัสาย

การบินและสถานท่ีต่างๆ แบบช าระขาดเช่นกนัก่อนออกเดินทาง ฉะนั้นหากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามรายการไม่
ดว้ยสาเหตุใดหรือไดรั้บการปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ(ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต)้ ทางผูจ้ดั
ขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินสดส่วนใดๆ รวมทั้ งค่าตั๋วเคร่ืองบินให้แก่ท่าน***และทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์  ราคานี้เฉพาะ
นักท่องเท่ียวชาวไทยเท่านั้น ถ้าหากเป็นชาวต่างชาติ จะต้องเพิ่มจากราคาค่าทัวร์ปกติอีก 100 USD** **กรณีตัดกรุ๊ปเหมาท่ีเป็น
พนักงานบริษัททัวร์ ครู อาจารย์ เด็กนักเรียน นักศึกษา  ธุรกิจขายตรง ธุรกิจเคร่ืองส าอางค์ ธุรกิจอาหารเสริม หมอ  พยาบาล  
หรือชาวต่างชาติ จะต้องสอบถามราคาใหม่ทุกคร้ัง** 

2. หากมีเพื่อนหรือญาติของท่านตอ้งการร่วมเดินทางท่องเท่ียวระหว่างท่องเท่ียวในประเทศเกาหลี หรือปัญหาต่างๆ ตลอดจน
ขอ้แนะน ากรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีท่ีรับผิดชอบหากท่านมีความจ าเป็นตอ้งรับฝากของจากผูอ่ื้นเพื่อท่ีจะน าไปยงัประเทศนั้นๆ  หรือ
น ากลบัประเทศไทย ควรตรวจส่ิงของนั้นว่าตอ้งไม่เป็นส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงของผิดกฎหมายบางประเภท อาจมีโทษถึงขั้น
ประหารชีวิตเจา้หนา้ท่ีจะไม่รับฝากกระเป๋าหรือส่ิงของใดใด 

3. โรงแรมท่ีพกัท่ีประเทศเกาหลีใตอ้าจะมีการสลบัปรับเปล่ียนขึ้นอยูก่บัความเหมาะสมเป็นหลกัโดยค านึงถึงผลประโยชน์ลูกคา้เป็น
หลกั 
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4. ประเทศเกาหลีใตจ้ะมีช่างภาพมาถ่ายรูป และช่วยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และวนัสุดทา้ยช่างภาพจะน าภาพถ่าย
มาจ าหน่ายกบัลูกทวัร์ หากว่าท่านใดสนใจสามารถซ้ือได ้แต่ถา้ท่านใดไม่สนใจก็ไม่ตอ้งซ้ือ เพราะทางบริษทัทวัร์ไม่มีการบงัคบั
ลูกทวัร์ซ้ือแต่อยา่งใด แต่เป็นการบอกกล่าวล่วงหนา้ 

5. ทวัร์คร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อการท่องเท่ียวเป็นหมู่คณะเท่านั้น ถา้ลูกคา้ตอ้งการแยกตวัออกจากกรุ๊ปทวัร์ โดยไม่ลงร้านช้อปป้ิง 
เช่น น ้ามนัสน / ร้านโสม / ฮ็อตเกนามู / คอสเมติค / อะเมทิส ทางบริษทัจะคิดค่าด าเนินการในการแยกท่องเท่ียวเอง 300 USD ต่อ
ท่าน 

6. หากลูกคา้ท าจองเกิน 20 ท่าน ท่านท่ี 21 เป็นตน้ไปช าระเพิ่ม 1,000 บาท หากพบวา่คณะเดียวกนัจองเกิน 20 ท่าน แมว้า่ท่านจะจอง
ทวัร์มาคนละบริษทัก็ตาม ขอสงวนสิทธ์ิใหช้ าระเพิ่มตามเง่ือนไขของบริษทั 
 

อตัราค่าบริการนี้รวม 
  ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พร้อมคณะ     
  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 
  ค่าน ้าหนกัโหลดกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 15 กก. จ านวน 1 ใบ และ ถือขึ้นเคร่ือง ท่านละไม่เกิน 10 กก. จ านวน 1 ใบ 
  ค่ารถรับ-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 
  ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน 
แต่ละโรงแรมจะมีการวางผงัห้องพกัแต่ละประเภทแตกต่างกนั  จึงท าให้ห้องพกัแต่ละประเภทไม่ไดอ้ยู่ติดกนัหรืออยู่คนละชั้น 
บางโรงแรมอาจไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน หากตอ้งการเขา้พกั 3 ท่าน อาจเป็น เตียงใหญ่  1 เตียง และ 1 เตียงเสริมแบบพบั หรือ 
SOFA BED  ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัรูปแบบการจดัหอ้งพกัของโรงแรมนั้น ๆ  
หรือ อาจมีความจ าเป็นตอ้งแยกหอ้งพกัเป็น พกั 2 ท่าน 1 หอ้ง และ พกัเด่ียว 1 หอ้ง ไม่วา่กรณีใดใด ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ิใน
การเรียกเก็บค่าบริการค่าหอ้งพกัเด่ียวเพิ่มกบัผูเ้ขา้พกั 
  ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  
  ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ    
  ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  
  ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท(เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
 

อตัราค่าบริการนี ้ไม่ รวม 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนงัสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่า
ซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทวัร์ก่อนการใช้
บริการ) 
 ค่าอาหารพิเศษนอกเหนือจากท่ีทวัร์จดั เช่น อาหารเจ อาหารมงัสวิรัติ และอาหารอิสลาม มุสลิม 
 ค่าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1,500 บาท /ตลอดการเดินทาง/ต่อท่าน ช าระที่สนามบินในวันเดินทาง  
ในส่วนหัวหน้าทัวร์ไม่ได้รวมอยู่ในค่าทิปไกด์และคนขับรถ ตามมาตรฐานการให้ทิป วันละ 100 บาท/ท่าน/วัน 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 
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 ค่าธรรมเนียมน ้ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับขึน้ราคา  
 ค่าธรรมเนียมลงทะเบียน K-ETA (หากต้องการให้ทางบริษัทลงทะเบียนให้มีค่าบริการ 800 บาท)  
**ในกรณีถูกปฏิเสธ K-ETA หากมีการช าระเงินค่าทัวร์แล้ว ไม่คืนเงินทุกกรณี** 
 ค่าตรวจ RT - PCR / ATK TEST / TEST & GO ท้ังของประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้ กรณีทางรัฐบาลท้ัง 2 ประเทศ 
ประกาศให้ตรวจ 
 ราคาทัวร์ไม่รวมค่าวีซ่า กรณีสถานทูตมีการประกาศเกบ็ค่าวีซ่า 
 

เง่ือนไขการให้บริการ 
1. ในการจองกรุณา ช าระค่าทัวร์มัดจ าทัวร์ท่านละ 20,000 บาท (กรณีต้องการให้ทางบริษัทลงทะเบียน K-ETA ต้องช าระเพิ่ม 
800 บาท พร้อมมัดจ าค่าทัวร์) พร้อมหนา้พาสฯ ภายใน 2 วนั หลงัจากท าการจอง และช าระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือก่อนเดินทางอย่าง
นอ้ย 35 วนั กรณีไม่ช าระเงินหรือไม่ช าระเงินตามก าหนด ไม่วา่กรณีใดใดจะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิการเดินทางในทวัร์นั้นๆ  
2. หากลูกคา้ท าจองเกิน 20 ท่าน ท่านท่ี 21 เป็นตน้ไปช าระเพิ่ม 1,000 บาท หากพบวา่คณะเดียวกนัจองเกิน 20 ท่าน แมว้า่ท่านจะ
จองทวัร์มาคนละบริษทัก็ตาม ขอสงวนสิทธ์ิให้ช าระเพิ่มตามเง่ือนไขของบริษทั 
3. เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละ
สิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน  
4. กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเขา้ประเทศท่ีระบุในรายการ
เดินทาง บริษทัฯ ของสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

 
 

การยกเลกิ 
เน่ืองจากราคาน้ีตัว๋เป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เคร่ืองบินการันตีการจ่ายเงินล่วงหนา้เตม็ 100%  ซ่ึงเม่ือจองและจ่ายมัดจ าแล้ว ถ้าผู้จอง
ยกเลิกจะไม่มีการคืนเงินค่ามัดจ าหรือค่าทัวร์ใดๆ ท้ังส้ิน  เม่ือส่งรายช่ือออกตั๋วเคร่ืองบินไปแล้วไม่สามารถเปลี่ยนผู้เดินทางได้ ไม่
ว่ากรณีใดใดท้ังส้ิน 
 

หมายเหต ุ
1. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนกัท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 20 ท่าน โดยจะแจง้ให้ทราบ

ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนัก่อนการเดินทาง 
2. บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
3. รายการท่องเท่ียว โรงแรมท่ีพกั สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
4. บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ เช่น พายุไต้ฝุ่ น ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยู่

นอกเหนือการควบคุมของทางบริษทัฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่ม เติมท่ีเกิดขึ้นทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท าร้าย, 
การสูญหาย, ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 

5. ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อจลาจล 
หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หน้าท่ีกรมแรงงานทั้งจากไทย และ
ต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ 
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6. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาดจากทางสาย
การบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให ้โดยขอสงวนสิทธ์ิการจดัหา
น้ีโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

7.  ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงขึ้น บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋เคร่ืองบิน
ตามสถานการณ์ดงักล่าว 

8. หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้จุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเท่ียว
เท่านั้น 

9. ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทานอาหาร
บางม้ือ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้ 

10. ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจากความ
ประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 

11. เน่ืองจากตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ เม่ือออกตัว๋ไปแลว้ในกรณีท่ีท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าดว้ยเหตุผลใดก็
ตาม ตัว๋เคร่ืองบินไม่สามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินได ้ 

12. ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษทั ฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะนั้นทางบริษทัฯจะไม่
รับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน 

13. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ นัง่รถเข็น (WHEELCHAIR), เด็ก, ผูสู้งอาย,ุ มีโรคประจ าตวั หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเท่ียว
ในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชัว่โมงติดต่อกนั ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่
คณะ หวัหนา้ทวัร์มีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัร์ทั้งหมด 

14. มคัคุเทศก ์พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษทั ไม่มีอ านาจในการใหค้  าสัญญาใดๆ แทนบริษทั  เวน้ แต่มีเอกสารลงนามโดยผู ้
มีอ  านาจของบริษทัก ากบัเท่านั้น 

15. เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆ 
ท่ีได้ระบุไว้แล้วท้ังหมด 

 

 
 

จำกมำตรกำรยกเว้นวีซ่ำเข้ำประเทศเกำหลใีห้กบัคนไทย ผู้ท่ีประสงค์จะพ ำนักระยะส้ันในประเทศเกำหลไีม่เกิน 90 วัน ไม่ว่ำ
จะด้วยวัตถุประสงค์เพ่ือกำรท่องเท่ียว เย่ียมญำติ หรือธุรกจิ จะต้องย่ืนเอกสำรในข้ันตอนกำรตรวจเข้ำเมือง เพ่ือยืนยันกำรมี
คุณสมบัติกำรเข้ำประเทศเกำหล*ี ดังต่อไปนี้ 
- พำสปอร์ตจะต้องมีอำยุมำกกว่ำ 6 เดือน 
- ตั๋วเคร่ืองบินขำออกจำกประเทศเกำหลีทำงทัวร์จัดเตรียมให้ 
- ส่ิงท่ียืนยันว่ำท่ำนสำมำรถรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยท่ีอำจเกดิขึน้ในระหว่ำงท่ีพ ำนักในประเทศเกำหลไีด้ (เช่น เงินสด บัตร

เครดิต เป็นต้น) 
- ช่ือ ท่ีอยู่ และหมำยเลขติดต่อในระหว่ำงท่ีพ ำนักในประเทศเกำหล ี(เช่น คนรู้จัก โรงแรม และอ่ืนๆ)ทำงทัวร์จัดเตรียมให้ 
- ก ำหนดกำรเดินทำงระหว่ำงท่ีพ ำนักในประเทศเกำหลีทำงทัวร์จัดเตรียมให้ 
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ในกรณีท่ีลูกค้าเดินทางไปประเทศเกาหลีใต้ แล้วไม่ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองของประเทศเกาหลีใต้ ท าให้ลูกค้าต้องถูกส่งตัวกลบั
เข้าประเทศไทย จึงมีค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นในการเปลี่ยนตั๋วขากลับ  รวมถึงค่าบริการอ่ืนๆท่ีเกิดขึ้นด้วย ฉะน้ันลูกค้าต้องเป็น
ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นท่ีประเทศเกาหลีใต้เรียกเก็บ ทางผู้จัดและทางสายการบินจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นทุก
กรณี ลูกค้าอาจจะต้องรับผิดชอบค่าปรับท่ีประเทศเกาหลีเรียกเก็บ หรือลูกค้าต้องรอกลับประเทศไทยในเท่ียวบินถัดไปท่ีมีท่ีน่ัง
ว่าง หรือตามวันเดินทางของตั๋วเคร่ืองบิน ท้ังนี้ ขึน้อยู่กับทางเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองของประเทศเกาหลีใต้  และสายการบิน  
ทางผู้จัดไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ 
 

หมายเหตุ : เรียนให้ทราบว่า หลงัจากผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองเกาหลใีต้แล้วนั้นทางทัวร์จะออกเดินทางท่องเท่ียวหลงัเวลานั้น
ประมาณ 1 ช่ัวโมง 

***ทางทัวร์ไม่มีนโยบายให้คณะรอ ส่วนท่านใดท่ีติดด่านตรวจคนเข้าเมือง หากท่านสามารถผ่านเข้าเมืองได้จะต้องเดินทางไป
พบกบัคณะทัวร์ด้วยตนเอง และไม่สามารถเรียกร้องค่าเดินทางจากทัวร์ได้ เพ่ือความเป็นระเบียบและคณะได้ท่องเท่ียวอย่างเต็ม
เวลา ขออภัยในความไม่สะดวก*** 

 
มาตรการท่องเท่ียวแบบ NEW NORMAL เข้าประเทศเกาหลใีต้ 

(UPDATE 1 ต.ค. 65) 
1. ลงทะเบียนผา่นระบบ K-ETA ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง (แนะน าลงทะเบียนประมาณ 30 วนัก่อนเดินทาง เน่ืองจากการพิจารณาผล
อาจใชเ้วลาประมาณ 7-14 วนั) 
2. ลงทะเบียนขอ้มูลการเขา้ประเทศเพื่อรับ Q-CODE ล่วงหนา้ก่อนเดินทางไม่เกิน 72 ชัว่โมง (ทางบริษทัเป็นผูล้งทะเบียนให)้ 
3. แสดงเอกสาร INTERNATIONAL COVID-19 VACCINATION CERTIFICATE สามารถขอไดท้างแอพพลิเคชนัหมอพร้อม 
(ผู้ เดินทางต้องได้รับวัคซีนอย่างน้อย 2 เขม็ และน าเอกสารแสดงตอนเช็คอินท้ังขาไปและขากลับ *ขึน้อยู่กับสายการบิน) 
 

หมำยเหตุ : เง่ือนไขต่ำงๆข้ำงต้นสำมำรถเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ  ท้ังนี้ทำงบริษัทฯ ยึด
ตำมประกำศของทำงรัฐบำลและประเทศท่ีเดินทำงเป็นหลัก ทำงบริษัทฯจะค ำนึงถึงควำมปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทำง
เป็นส ำคัญ  *กรุณำอ่ำนเง่ือนไขข้อตกลงอย่ำงละเอียดก่อนท ำกำรจองทัวร์หรือช ำระเงิน*  จำกน้ันจะถือว่ำผู้เดินทำงรับทรำบตำม
ข้อก ำหนด หำกเกดิควำมเสียหำยใดๆขึน้ ทำงบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบทุกกรณี. 

 

 


