
    
  
    
 

  
 

HI KOREA x K-WORLD FESTA 2019
Opening Concert



น้ําหนกักระเป๋าโหลดได ้23 ขึน้เคร่ืองได ้กิโลกรมั 7 กิโลกรมั  
 

บริษทัจะแจง้ไฟลท์และเวลาท่ีแน่นอนอกีคร ัง้กอ่นเดินทาง  
หากลูกคา้เดินทางมาจากตา่งจงัหวดัดว้ยเคร่ืองบินภายในประเทศ 

*****กรุณาแจง้เจา้หน้าท่ีกอ่นทําการจองคะ่***** 

รายการทวัร ์

!21.30 .น   คณะพร้อมกนัที.สนามบินสุวรรณภมิู  อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั=น 4  ทางเข้าที) เอเชียน่า แอร์ไลน ์สายการบิน 5  

แถว  K เจา้หนา้ที.จากบริษทั คอยตอ้นรับและอาํนวยความสะดวก 

!01.10.น     เที.ยวบินที. เอเชียน่า แอร์ไลน์ โดยสายการบิน  ออกเดินทางสู่ประเทศเกาหลีใต ้  OZ742 บริการเสิร์ฟอาหารร้อน

บนเครื.อง 

!09.15 .น     เวลาทอ้งถิ.นเร็วกวา่ประเทศไทย)กรุงโซลประเทศเกาหลีใต ้สนามบินอินชอน ถึง 2 ชั.วโมง) 

หลงัจากพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้  ไกดท์อ้งถิ.นคอยตอ้นรับทุกท่าน ....  

พระราชวงัเคียงบกกงุ จากนั=นพาท่านชม (Gyeongbokgung Palace) ศ.ค สร้างขึ=นในปี.1394 ของราช เพื.อเป็นพระราชวงัหลัก

วงศโ์ชซอน (1392-1910) ในจาํนวนพระราชวงัทั=ง เป็นราชวงศ์ที.สถาปนาขึ=นโดยกษตัริยแ์ทโจ อนั 5 ราชวงศนี์=  ที.สร้างขึ=นใน 

เราจะเห็นพระ สุดปลายทางดา้นเหนือของถนนเซจองโน ถือเป็นพระราชวงัที.สวยงามและยิ.งใหญ่ที.สุด พระราชวงัเคียงบกกงุ

พระราชวงัแห่งพรที.ส่องสวา่ง" แปลวา่ ในภาษาเกาหลี "เคียงบกกงุ" คาํวา่ ราชวงัเคียงบกกงุตั=งโดดเด่นเป็นสง่า (The Palace 

of Shining Blessings)" ยงัเป็นที.ตั= งของพิพิธภั ณฑ ์ ในบริเวณพระราชวงันี=  เป็นพระราชวงัที.เก่าแก่ที.สุดของราชวงศโ์ชซอน

ทางวฒันธรรมและ เด่นๆ ที.สองแห่งนี=นกัท่องเที.ยวจะไดเ้ที.ยวชมลกัษณะ ณ แห่งชาติเกาหลีและพิพิธภณัฑพื์=นบา้นแห่งชาติ

เคียงฮวยรูซึ. งตั=งอยูก่ลาง ศาลา ไม่วา่จะเป็นพระที.นั.งคึนจองจอน ประวติัศาสตร์ของเกาหลีและวถีิชีวิ ตความเป็นอยูใ่นอดีต

FLIGHT DETAILS

OZ 742 BKK-ICN 01.10 – 09.15

OZ 741 ICN-BKK 19.30 - 23.10

รายการทวัร ์ เชา้ เท่ียง เย็น ท่ีพกั

วนัท่ี 1 
14 ค.ส. 62

ออกเดินทาง –พบกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ
จากสนามบินสุวรรณภูมิ

- - -
-

วนัท่ี 2 
15 ค.ส. 62

พระรา – เดินทางถึงสนามบินอนิชอน
ใส่ชดุฮนับก+ ชวงัเคียงบกกงุ 
K-WORLD FESTA 2019 (Opening 
Concert)

- ซมัเกทงั X

WD HOTEL 
หรือเทียบเท่า 
ระดบั 3 ดาว

วนัท่ี 3 
16 ค.ส. 62

วดัพงอนึซา –  รา้นเคร่ืองสําอาง – SM 
TOWN – หา้ง COEX Starfield – 
Starfield Library

โรงแรม บูแดจีเก
ชาบู 
ชาบู

WD HOTEL 
หรือเทียบเท่า 
ระดบั 3 ดาว

วนัท่ี 4 
17 ค.ส. 62

เทศกาล Crayon Shinchan Festival – 
Running Man Theme Park – PooPoo 
Land – Sm Duty Free – N’seoul Tower 
– ตลาดเมียงดง

โรงแรม ทงคตัสึ X

WD HOTEL 
หรือเทียบเท่า 
ระดบั 3 ดาว

วนัท่ี 5 
18 ค.ส. 62

ถา่ยชดุ + ทําคิมบบั + พิพิธภณัฑส์าหร่าย
– ย่านมหาวิทยาลยัฮงแด –  ฮนับก 
กรุงเทพฯ

โรงแรม จิมดกั -
-

ออกเดนิทางจากสนามบินสุวรรณภูม ิ–พบกนัที)สนามบินสุวรรณภูม ิ              วนัแรก

วนัที) 2                ใส่ชุดฮันบก+ พระราชวงัเคยีงบกกงุ – เดนิทางถงึสนามบินอนิชอน - K-WORLD FESTA 2019 (Opening Concert)



อนังดงามและแวดลอ้    ลว้นแลว้แต่แสดงถึงสถาปัตยกรรม หรืออาคารสิ.งปลกูสร้างอื.นหลายอาคาร ศาลายางวอนจอง สระ

และถ่ายรูปตามอธัยาศยั ชุดฮันบก พาท่านใส่ชุดประจาํชาติเกาหลี หรือ !!มดว้ย พิเศษ 
 
 
 

 
 
 
 
เที)ยง รับประทานอาหารกลางวนั(1) ไก่ตุ๋นโสม) เมนูซัมเกทงั) 

พาท่านเดินทางไปยงั สวนสาธารณะโอลิมปิก (Olympic Park ) เพื.อร่วมงาน K-WORLD FESTA 2019 (Opening Concert) 

เป็นเทศกาลKorean wave ที.ใหญ่และดีที.สุดในเกาหลี โดยเทศกาลจะจดัขึ=นตั=งแต่วนัที. 15 – 24 สิงหาคม 2019  

อาทิเช่น พร้อมศิลปินเกาหลีที.เขา้ร่วมมากมาย 
https://www.kworldfesta.com/kspodome    **Update Line up on 04 Jul 2019**  

  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.kworldfesta.com/kspodome


 

 
 
 
 
 
 
 

 

อสิระรับประทานอาหารคํ)าตามอธัยาศัย คํ)า 

 จากนัQนนําท่านเข้าสู่ที) WD HOTEL หรือเทยีบเท่า 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หรือ ภตัตาคาร (2) 

ผลิตภณัฑบ์าํรุง เช่น ร่วมออกแบบมากมาย ประเภทเวชสาํอางค์ ที.หมอศลัยกรรมเกาหลี ศูนย์รวมเครื)องสําอางค์ พาท่านสู่ 

อาทิเช่น และอื.นๆอีกมากมาย เครื.องสาํอางคห์ลากหลายแบรนด ์ผวิหนา้ B2B ,Closee Dr.,Rojukiss ,etc ยงัมีครีม นอกจากนี=

ครีมโบทอ็ก , เซรั.มพิษงู , ครีมเมือกหอยทาก อาทิเช่น  ที.โด่งดงั , Aloevera Gel . ครีมนํ=าแตก , BB Cream , etc 

เป็นวดัที.ขึ=นชื.อของพระพทุธรูป บงอึนซา คนไทยอาจเรียก หรือ วดัพงอนึซา ณ เพื.อเป็นศิริมงคล นาํท่านไหวพ้ระขอพร 

คนเกาหลีมกัจะมาสกัการะ เป็นที.ประดิษฐานของพระพุทธรูปขนาดใหญ่ที.สุดในเกาหลี อยูใ่นยา่นคงันมั ขนาดใหญ่ของโซล 

เป็นสถานที.ที.มีการจดัโครงการ ขอพรในโอกาสสาํคญัๆต่างๆ Temple Stay พระพทุธ สาํหรับนกัท่องเที.ยวเพื.อไดเ้รี ยนรู้

ศาสนาตามฉบบันิกายเซ็น  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัที) 3              วดัพงอนึซา –  ร้านเครื)องสําอาง – SM TOWN – ห้าง COEX Starfield – Starfield Library



 
เที)ยง รับประทานอาหารกลางวนั(3) บูแดจเีก เมนู 

นาํท่านไปยงั SM Town @ Coex Atrium SM Town แห่งนี=จะแบ่งเป็น 6 แค่ ชั=นแต่จะเปิดใหเ้ขา้ชมได ้5 แต่ละ ชั=นเท่านั=น

โดยจะมีทั=งร้านขายของที.ระลึก ชั=นกจ็ะมีทั=งรูปถ่ายศิลปินในค่ายในอริยาบถต่างๆใหไ้ดเ้ดินดูไปจิ=นไป SUM ที.มีสินคา้ใหเ้อา

หรือจะเป็น กลบัไปกรี\ดกนัต่อที.บา้น Cafe สุดมุง้มิ=งที.ชั=น 4 และที.สาํคญัไฮไลทที์.ชั=น พร้อมไอเทมธีมสีชมพ ู5 คือจะเป็น 

จุดชมการแสดงแบบ Hologram และจุดถ่ายรูปแบบ ของศิลปินต่างๆ VR ออกมายนื ที.จะเหมือนกบัมีศิลปินสุดที.รักของเรา

ถ่ายรูปคู่ดว้ย  ส่วนศิลปินในค่าย SM มีดงันี=  Kangta, S.E.S., BoA, TVXQ, TRAX, CSJH The Grace, Super Junior, Girls’ 

Generation, J-Min, Shinee, f(x), Henry, Zhou Mi, EXO, Red Velvet, NCT, H.O.T., Fly to the Sky, Shinhwa รวมทั=งนกั

แสดงอีกหลายคนเช่น Kim Min-jong และ Lee Yeon-hee 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

ใกล้ๆ กนัที.หา้ง Coex Starfield จะมีหอ้งสมุด Starfield Library ที.เพิ.งเปิด ของกรุงโซล เป็นที.เที.ยวถ่ายรูปสุดชิคแห่งใหม่

เพราะที.นี. ไวเ้ชค็อินบา้ง ที.ใหม่ๆ อยากเปลี.ยนบรรยากาศหามุมใหม่ๆ เหมาะกบัใครที.มาเที.ยวเกาหลีหลายครั= งแลว้ ไดไ้ม่นาน

ไม่น่าเบื.ออยา่งที.เรามกัจะนึกภาพหอ้งสมุดกนั มีการออกแบบตกแต่งที.สวยงามแปลกตา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
คํ)า               รับประทานอาหารคํ)า  (4) เมนูชาบูชาบู 

 จากนัQนนําท่านเข้าสู่ที)พกั WD HOTEL หรือเทยีบเท่า 



 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หรือ ภตัตาคาร (5) 

พาท่านเดินทางไปยงั เทศกาล Crayon Shinchan Festival แบ่งออกเป็น 7 ที. โซนถํ=าหิน เริ.มตน้โซนแรกคือ โซนดว้ยกนั

(พอ่) ฮิโรชิ ,(แม่) มิซาเอะ ,(นอ้งสาว) ฮิมาวาริ ,(ชินจงั) ชินโนซึ เกะ ไดแ้ก่ แกะสลกัเป็นรูปใบหนา้ครอบครัวโนะฮาร่า 

โรงเรียนอนุบาล โซนระบายสี แลว้ยงัมีโซนเล่นเกมส์ และสุนขัชีโร่ Futaba ในบา้นของชินจงั รวมไปถึงมุมถ่ายรูปต่างๆ 

แต่มาพร้อมกบัหุ่นคาแรคเตอร์แทบจะทุกตวัการ์ตูน เท่านั=น ซึ. งไม่ใช่แค่ฉากจาํลองเปล่าๆ หอ้งนํ=า หอ้งดูทีว ี ทั=งหอ้งครัว 

อีก ใหน้กัท่องเที.ยวไดถ่้ายภาพเกบ็ไวเ้ป็นที.ระลึก ในอิริยาบถที.แตกต่างกนัไป ตั=งโชวไ์วต้ามโซนต่างๆ ในเครยอนชิ นจงั

หลากหลาย และเครื.องดื.มเยน็ๆ มีขนมน่ารั กๆ ที.เปิดใหบ้ริการแบบเฉพาะกิจ คาเฟ่ชินจงั โซนที.จะพลาดไม่ไดเ้ลยนั.นกคื็อ

สามารถเลือกทานไดต้ามใจชอบ ซึ. งตกแต่งเป็นใบหนา้ของตวัการ์ตูนในเครยอนชินจงั เมนู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เที)ยง รับประทานอาหารกลางวนั(6) เมนูทงคตัสึ 

พาท่านพบกบั !!!พิเศษสุด RunningManThemePark รันนิ.งแมน ที.มาพร้อมกบัธีม แหล่งเที.ยวแห่งใหม่ในยา่นอินซาดง 

รายการวาไรตี=ยอดฮิตของเกาหลีที.มีแฟนคลบัจากทั.วโลกRunning Man EP1 ‘Find The Treasure’ กวา่ จะมีภารกิจต่างๆ 10 

ใหไ้ดต้ามล่าสะสมคะแนน ภารกิจ R-Point ซึ. งหากผูเ้ล่นสะสมคะแนนไดม้ากกวา่ 80 นียบตัร คะแนนจะไดรั้บใบประกาศ

ที.ระบุวา่คุณคือสมาชิกคนใหม่ของ Running Man คนที. 8 ! 

   
 

หรือ พิพิธภณัฑอึ์ จากนั=นพาท่านชม Poo Poo Land และยงัสามารถใหค้วามรู้แก่เดก็ ไม่เหมือนใคร สถานที. ที.นาํเสนอสิ. งที. 

และ และผู ้ ใหญ่เกี.ยวกบัความสาํคญัของสุขภาพลาํไส้ผ่านระบบย่อยอาหารจากกิจกรรมจาํลองเสมือนจริงและเกมต่างๆ

สามารถเดินทางจากชั=น 4 ลงมายงัชั=น 2 ในฐานะของเสีย ไดด้ว้ยสไลเดอร์ที.จาํลองระบบทางเดินอาหารและออกจากร่างกาย 

ๆ เสริมความงามต่าง และผลิตภณัฑ ์ขนม ไม่วา่จะเป็นของที.ระลึก นอกจากนี=ยงัมีร้านคา้ที.จาํหน่ายสินคา้มากมายเกี.ยวกบัอึ 

  

วนัที) 4                เทศกาล Crayon Shinchan Festival – Running Man Theme Park – PooPoo Land – Sm Duty Free –N’seoul 
Tower – ตลาดเมยีงดง



  
 
 
 
          

แลว้พาท่านชอ็ปปิ= งสินคา้ปลอดภาษีที. SM โดยที.นี.มีสินคา้ชั=นนาํใหท่้านเลือกซื=อมากมายกวา่ ดวิตีQฟรี 500 อาทิ ชนิด 

ฯลฯ นาฬิกา กระเป๋า เครื.องสาํอาง   เสื=อผา้ นํ=าหอม   

จากนั=นนาํท่านยอ้นรอยละครซีรียเ์กาหลีชื.อดงั My name is Kim Sam Soon ใจกลาง ที.ภเูขานมัซานภเูขาแห่งเดียวที.ตั=งอยู่

สูง เมืองโซล 274 บนยอดเขามีหอ   เมตร Seoul Tower *.*ซึ. งเป็น .*.* ไม่รวมค่าขึ=นลิฟท ์1 ใน 18 หอคอยเมืองที.สูงที.สุด

ในโลกมีความสูงถึง 480 ไดร้อบทิศ ท่านสามารถชมทศันียภาพของกรุงโซล เหนือระดบันํ=าทะเล เมตร 360 ที.คู่รักทุก องศา

การคลอ้งกญุแจคู่รัก คู่ชาวเกาหลีจะตอ้งทาํ คือ Love Key Ceremonyโดยที.จะเขียนขอ้ความหรือชื.อของ บนโซลทาวเวอร์

ไปดว้ยความเชื.อที.วา่หากคู่รักคู่ ส่วนลูกกญุแจเคา้จะทิ=ง คู่รักไวบ้นแม่กญุแจและกจ็ะนาํแม่กญุแจนี= ไปคลอ้งกบัรั= วเหล็ ก

ไปตลอดกาล และคลอ้งกญุแจคู่รักกนัที.นี.จะทาํใหค้วามรักของทั=งคู่ยนืยาวไม่พรากจากกนั ใดไดม้าเยอืน 

 
 
 
 

จากนั=นนาํท่านเดินทางสู่  

 
 
 
ตลาดเมยีงดง (Myeong-dong) ครบครันทั=งสินคา้แบ ใจกลางกรุงโซล แหล่งชอ้ปปิ= ง หรือที.รู้จกัในนามสยามสแควร์เกาหลี

อาทิ เครื.องสาํอางคด์งัๆ จุดชอ้ป ร้านอาหาร กระเป๋ า รองเทา้ เสื=อผา้ รนดเ์นม Etude House, Skin Food, The Face Shop, 

Missha, Rojukiss, LANEIGE แผงลอยที.ไดร้สชาติแบบคนเกาหลีแท้ๆ  แมก้ระทั.งร้านคา้ อีกมากมาย หรือแบรนดอื์.นๆ 

100%  และยา่นนี= ถือเป็นศนูยร์วมแฟชั.นชั=นนาํ 

ซึ. งราคาถกูกวา่ที.เมืองไทย ใหท่้านอิสระเดินเล่นเดินชมช้ อปปิ= งสินคา้ตามอธัยาศยั ของหนุ่มสาวชาวเกาหลี 2-3 เท่ากนัเลย 

ทีเดียว  
คํ)า                 อสิระรับประทานอาหารคํ)าตามอธัยาศัย 
 จากนัQนนําท่านเข้าสู่ที)พกั WD HOTEL หรือเทยีบเท่า 

 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หรือ ภตัตาคาร (7) 

พพิธิภณัฑ์สาหร่าย นาํท่านเดินทางสู่ (Seaweed Museum) ทุกท่าน แสดงการเลี=ยงสาหร่ายครบวงจร เป็นสถานที.ผลิตและ

รสหมู รสกุง้ เช่น และชมการแปรรูปสาหร่ ายเป็นรสต่างๆ พร้อมทั= งทดลองชิมไดต้ามอธัยาศยั สามารถเลือกซื=อสาหร่าย 

แลว้สวมชุดฮันบก (ขา้วห่อสาหร่ายเกาหลี) คมิบับ จากนั=นใหท่้านได้ ลองทาํ ฯล รสวาซาบิ รสกิมจิ (Hanbok) ซึ. งเป็นชุด

ถ่ายรูปกบัฉากจาํลอง ประจาํชาติของประเทศเกาหลีใต ้ 4 เป็นที.ระลึก พร้อมถ่ายรูป มิติซึ. งมีความสวยงามและประทบัใจ

เพื.อไปอวดคนทางบา้น 

วนัที) 5              กรุงเทพฯ – ย่านมหาวทิยาลยัฮงแด –  ถ่ายชุดฮันบก + ทาํคมิบับ + พพิธิภณัฑ์สาหร่าย



 
 
 
 
 
 
 
เที)ยง รับประทานอาหารกลางวนั (8) ไก่พะโล้ผดัวุ้นเส้นเส้นแบน) เมนูจมิดกั) 

แหล่งชอ้ป ตลาดฮงอกิ ที.ตลาดสุดฮิ ป เดินเล่นยอ่ยอาหารก่อนกลบั

สินคา้ในยา่นนี=  มหาวทิยาลยัชื.อดังในเกาหลี ปิ= งที.อยูล่อ้มรอบไปดว้ย

เสื=อผา้ที. ส่วนใหญ่เป็นสินคา้วยัรุ่นที.ทนัสมยัและราคาไม่แพง เช่น

เครื.อง เครื.องประดบั กระเป๋า ออกแบบโดยดีไซดเ์นอร์เกาหลีรองเทา้

อยูท่ ั.วไปเช่น แบรนดเ์นม และยงัมีร้าน สาํอาง EVISU, ZARA 

ศิลปะ จะมีผลงาน มหาวทิยาลยัฮงอิก ทุกวนัเสาร์ลานหน้าประตูของ

และของแฮนดเ์มด เสื=อผา้ ตุก๊ตา เครื.องประดบั เช่น ในรูปแบบต่างๆ

เดียวเพื.อ ของบางอยา่งทาํมาชิ=น ใชค้วามคิดสร้างสรรค ์ ที.น่ารักและ

ใหไ้ดเ้ลือกซื=อ  

 ร้านละลายเงนิวอนหรือ จากนั=นพาท่านเดินทางสู่ Supermarket ที.นี.มีขนม  พื=นเมืองเกาหลีหลากชนิด อาทิเช่น ขนมขา้ว

พอง ชอ็คโกแลตสม้ กิมจิ สม้อบแหง้ มาม่า วุน้เสน้ รวมไปถึงของใชใ้นครัวเรือน เช่น ตะเกียบ ถว้ยใส่ขา้ว กะทะ ลกูบอล

ซกัผา้  เครื.องสาํอางชั=นนาํ Etude , Skinfood  และของฝากของที.ระลึกมีใหท่้านไดเ้ลือกซื=อมากมาย พร้อมทั=งมีบริการบรรจุ

กล่องตามเงื.อนไขของร้าน 

 
 
 
 
!19.30 .น         เที.ยวบินที. เอเชียน่า แอร์ไลน์ เหินฟ้ากลบัสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน  OZ741  บริการเสิร์ฟอาหารร้อนบนเครื.อง 

!23.10 .น         ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภมิูโดยสวสัดิภาพ  

  
อตัราค่าบริการ 

 
**ผูร่้วมเดินทางตอ้งไม่น้อยกวา่ : หมายเหต ุ20 ท่าน 
**กรณีตดักรุป๊เหมา เร่ิมตน้เพิ่ม 1,000 /โท.นกัศึกษาป/นกัเรียน/บาท สําหรบักลุ่มลูกคา้ท ัว่ไป หากลูกคา้เป็นขายตรง
ราชการ ตอ้งเชค็ราคาแลนดก์บัเจา้หน้าท่ีอกีคร ัง้  
อตัรานีQรวม 

• ตามเสน้ทางที.ระบุในรายการ (ตัdวกรุ๊ป) ชั=นประหยดั กลบั-ค่าตัdวโดยสารเครื.องบินไป  

• สองท่านต่อหนึ.งหอ้ง) ค่าโรงแรมที.พกัตามรายการระบุ) 

• ค่าเขา้ชมสถานที.ต่างๆ ตามรายการระบุ 

วนัเดนิทาง
ผู้ใหญ่พกั 

2 ท่าน
เดก็อายุตํ)ากว่า 

12 ปี
INFANT พกัเดี)ยว

ราคาทวัร์ 
ไม่รวมตัZว

14 – 18 สิงหาคม 2562 29,900 7,000 6,900 7,900



• ค่าอาหาร และเครื.องดื.มตามรายการระบุ 

• ค่ารถรับส่ง ตามรายการระบุ 

• นํQาดื)มท่านละ 1  วนั / คน / ขวด 

• ขึQนอยู่กบัการผนัแปรของภาษนํีQามนั ณ วนันัQนๆ) ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง) 

• ค่ามคัคุเทศกข์องบริษทัจากกรุงเทพฯ คอยอาํนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ  

• ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 เงื.อนไขตามกรมธรรม)์ บาท) 

อตัรานีQไม่รวม 

• ค่าทาํหนงัสือเดินทาง 

• ถา้มี) ค่าวซ่ีาเขา้ประเทศของบุคคลต่างดา้ว ออกของบุคคลต่างดา้ว - ค่าธรรมเนียมแจง้เขา้) 

• ค่าธรรมเนียมวซ่ีาพิเศษสาํหรับบุคคลต่างดา้ว หรือยื.นวซ่ีาเร่งด่วน ซึ. งบริษทัฯ จะเรียกเกบ็เพิ.มเป็นกรณีตามจริง  

• เครื.องดื.มนอกเหนือจากรายการ-ค่าอาหาร ค่าซกัรีด โทรเลข โทรสาร ค่าใชจ่้ายส่วนตวัเช่น ค่าโทรศพัท ์ 

• ค่ามินิบาร์ ค่าชมภาพยนตร์ช่องพิเศษภายในหอ้งพกั และค่าใชจ่้ายอื.นๆ ที.ไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

• สายการบินกาํหนดใหไ้ม่เกินท่านละ) ค่านํ=าหนกักระเป๋าเกินพิกดั 23 กก.) 

• ค่าทปิมคัคุเทศก์ท้องถิ)น คนขบัรถท่านละ 1,500 กรณจ่ีายเป็นเงนิวอนกรุณาเช็คเรท ณ วนัเดิ น) ท่าน / ทปิ / บาท

ทางค่ะ) 

• การเมอืง หรือ ภยัธรรมชาต ิฯลฯ ,เหตุสุดวสัิย ,ค่าใช้จ่ายอนัเนื)องมาจากความล่าช้าของสายการบิน 

• ค่าภาษมูีลค่าเพิ)ม 7% และค่าภาษกีารบริการหักณ ที)จ่าย 3% (ในกรณทีี)ต้องการขอใบเสร็จมภีาษ)ี 

•  
หมายเหตุ  

 
✴ รายการ และราคาสาํหรับผูร่้วมเดินทางผูใ้หญ่อยา่งนอ้ย 30 ท่าน เดินทางไป และกลบัพร้อมคณะ 

✴ รายการนี= เป็นเพียงขอ้เสนอที.ตอ้งไดรั้บการยนืยนัจากบริษทัฯ อีกครั= งหนึ.ง หลงัจากไดส้าํรองที.นั.งกบั 

สายการบิน และโรงแรมที.พกัในต่างประเทศเป็นที.เรียบร้อย อยา่งไรกต็ามรายการนี=อาจเปลี.ยนแปลงไดต้ามความ

เหมาะสม 

✴ ราคานี= คิดตามราคาตัdวเครื.องบินในปัจจุบนั หากราคาตัdวเครื.องบินปรับสูงขึ=น บริษทัฯ สงวนสิทธิe ที.จะปรับราคาตัdว

เครื.องบิน ตามสถานการณ์ดงักล่าว 

✴ บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีเกิดความเสียหาย หรือสูญหาย สาํหรับกระเป๋าเดินทาง หรือของมีค่าส่วนตวั

ของท่านระหวา่งการเดินทาง 

✴ บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบ และขอสงวนสิทธิ]ในการไม่คนืเงนิไม่ว่าทัQงหมด หรือบางส่วน ในกรณทีี)ผู้เดนิทางมไิด้รับ

อนุญาตให้เดนิทางเข้า หรือออกนอกประเทศ อนัเนื)องมาจากการพจิารณาของเจ้าหน้าที)ตรวจคนเข้าเมอืง หรือ มี

สิ)งผดิกฎหมาย หรือ เอกสารเดนิทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏเิสธในกรณอีื)นๆ 

✴ หรือบางส่วน ด้วยเหตุอนัเนื)องมาจากความผดิพลาด บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ]ที)จะไม่คนืเงนิไม่ว่าทัQงหมด  

ความล่าช้า การเปลี)ยนแปลงบริการของสายการบิน บริษทัขนส่ง หรือหน่วยงานที)เกี)ยวข้อง เหตุการณ์ทางการเมอืง 

การจลาจล  
ภยัธรรมชาต ิอนันอกเหนือจากความควบคุม 

✴ หรือบางส่วน ในกรณทีี)ผู้เดนิทางไม่ใช้บริการบางส่วนหรือทัQง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ]ที)จะไม่คนืเงนิไม่ว่าทัQงหมด

หรือไม่ปรากฏตวัในวนัเดนิทาง/หรือไม่เดนิทางไปพร้อมคณะ และ/หมด โดยความสมคัรใจของผู้เดนิทางเอง และ 



✴ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิe ในการเปลี.ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี= ไดต้ามความเหมาะสม ทั=งนี= ขึ=นอยูก่บั

เวลา การจราจร สภาพอากาศ และเหตุสุดวสิยัอื.นๆ ที.อาจเกิดขึ=นได ้ทั=งนี=  เพื.อความปลอดภยั และประโยชนข์องผู ้

เดินทางเป็นสาํคญั 

✴ บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายเพิ.มเติมที.เกิดขึ=นทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย การถกูทาํร้าย  

การสูญหาย หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 

✴ มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบริษทัฯ ไม่มีสิทธิe ในการใหค้าํสญัญาใดๆ ทั=งสิ=นแทน บริษทัฯ นอกจา

กมีเอกสารลงนามโดยผูมี้อาํนาจของบริษทัฯ กาํกบัเท่านั=น 

✴ เดก็ หมายถึง ผูที้.มีอายนุอ้ยกวา่ 12 ปี 

✴ หนังสือเดนิทางจะต้องมอีายุเหลอืมากกว่า 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทาง 

✴ *.*.*. นํQาหนักกระเป๋าคนละ 23 กโิล คนละ 2ใบ เท่านัQน *.*.*. 

เงื)อนไขการให้บริการ 

1. การจองครั= งแรก มดัจาํท่านละ 10,000 บาทภายใน 2 วนัหลงัการจอง และชาํระทั=งหมดก่อนเดินทางภายใน 20 

วนั 

หากเป็นช่วงเทศกาลหรือวนัหยดุยาวชาํระทั=งหมดก่อนเดินทางภายใน 30วนั   

(การไม่ชาํระเงินค่ามดัจาํ หรือชาํระไม่ครบ หรือเชค็ธนาคารถกูระงบัการจ่ายไม่วา่ดว้ยสาเหตุใดใด ผูจ้ ั ดมีสิทธิ

ยกเลิกการจดั หรือยกเลิกการเดินทาง)  

2. ในกรณีที.กองตรวจคนเขา้เมืองทั=งที.กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือเขา้ประเทศที.

ระบุในรายการ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิe ที.จะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั=งสิ=น 

การยกเลกิ 

• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัขึ=นไป คืนเงินทั=งหมด 

• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21-29 วนั เกบ็ค่าใชจ่้าย ท่านละ 10,000 บาท 

• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-20 วนั เกบ็ค่าใชจ่้าย 50% ของราคาทวัร์ 

• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วนั เกบ็ค่าใชจ่้าย 80% ของราคาทวัร์ 

• ยกเลิกการเดินทางนอ้ยกวา่ 1 - 6 วนั เกบ็ค่าใชจ่้ายทั=งหมด 100 % ของราคาทวัร์  

**ช่วงเทศกาลไม่สามารถยกเลิก หรือเปลี.ยนชื.อผูเ้ดินทางได*้* 

 กรุ๊ปที.เดินทางช่วงวนัหยดุหรือเทศกาลที.ตอ้งการันตีมดัจาํกบัสายการบินหรือผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่าง

ประเทศ รวมถึงเที.ยวบินพิเศษเช่น Charter Flight, Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํ หรือค่าทวัร์ทั=งหมด 

รายการทวัร์สามารถเปลี)ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม : หมายเหตุ 

 
 


