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หมู่บ้านฝรั่งเศส – เกาะนามิ – ป้อมฮวาซอง 

สกีรีสอร์ท - ตะลุยหิมะสกี - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์   
ศูนย์โสม – โซลทาวเวอร์ เท็ดดี้แบร์ – บลูเฮ้าส ์

พระราชวังเคียงบล็อกคุง –พิพิธภัณฑ์คติชนพื้นเมือง-ดิ้วตี้ฟรี 
เพลิดเพลินแหล่งช้อปปิ้ง 2 ตลาดดัง ทงแดมุง , เมียงดง 

5 วัน 3 คืน ....พัก สกีรีสอร์ท   

 
 
 
 

 

 
วันแรก  สนามบินสุวรรณภูมิ 

 
21.30 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  เคาน์เตอร์ F ประตูทางเข้า 4 BUSINESS AIR 

(8B) โดยมีเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอํานวยความสะดวก 

 

วันที่สอง กรุงเทพ –  โซล –  หมู่บ้านฝรั่งเศส –  เมืองชุนชอน –  เกาะนามิ –  ป้อมฮวาซอง –  พักสกีรี
สอร์ท 

 
00.10 น.        บินลัดฟ้าสู่ สาธารณะรัฐเกาหลีใต้ โดยเท่ียวบินท่ี 8B 868 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง  

07.30 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน สาธารณรัฐเกาหลีใต้ เวลาท้องถ่ินเร็วกว่าประเทศ
ไทย 2 ช่ังโมง ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และด่านศุลกากรเรียบร้อยแล้ว จากนั้นนําท่านสู่ หมู่บ้าน

สไตล์ฝรั่งเศส  Provence Village   มีตึกเป็นสีต่างๆ สดใสมากๆ สีสันบ้านเรือนท่ีเป็นเอกลักษณ์ของ
เมืองโพรวองซ ์ ในฝรั่งเศส ตกแต่งสวยงา มมาก ด้านในก็จะมีของขายหลากหลายแบบ เช่น ร้าน

ขายเบเกอรี ่ ร้านขายเครื่องครัว ร้านขายต้นไม้และดอกไม้ ร้านขายไอศครีมไว้ให้ท่านได้ชมและเลือก

9/85 ซ. วงศ์สว่าง 19  ถนนวงศ์สว่าง  แขวงบางซื่อ  เขตบางซื่อ  กรุงเทพฯ 10800 
9/85   Wongsawang 19  Lane,   Wongsawang Rd.,   Bangsue,  Bangkok 10800 
TEL.  02-913-0916  ,   FAX . 02-9130631       E- mail:  dusittour@hotmail.com 
Mobile:  081-791-7072   , 089 -002 -2764    Website  :  www.dusit-tour.com 
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ซื้อได้ และยังสามารถหามุมถ่ายรูปสวยได้ทุกมุม  และหมู่บ้านแห่งนี้ยังเป็นสถานท่ีถ่ายทําภาพยนต์
เกาหลีท่ีโด่งดังมาหลายเรื่องอีกด้วย 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ แบบ DAK KALBI ไก่ผัดเผ็ดบาร์บีคิวเป็นเนื้อไก่ท่ีหั่นออกเป็นช้ิน
พอคํา คลุกเคล้าด้วยซีอิ๊วเครื่องปรุง และหมักท้ิงไว้จนได้ท่ี จึงนําเนื้อไก่และผักมาผัดบนกระทะยักษ์ 
รับประทานพร้อมกิมจิ ซุปสาหร่าย และข้าวสวย  จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ เมืองชุนชอน นําท่าน

สัมผัสกับบรรยากาศสุดแสนโรแมนติกท่ี เกาะนามิ สถานท่ีท่ีเคยใช้ถ่ายทําละครซีรีย์ยอดฮิตเรื่อง 
Winter Love Song อันโด่งดังไปท่ัวท้ังเกาหลีและเอเชีย เกาะนามิเป็นเกาะท่ีสร้างขึ้นจากการสร้าง

เขื่อนชองเปียงเพื่อกั้นแม่น้ําบูฮัน ช่ือของเกาะนามินั้ นถูกตั้งตามช่ือของนายพลนามิ ซึ่งเป็นนายทหาร
ท่ีมีช่ือเสียงมาก ในสมัยราชวงศ์โชซอน ให้ท่านได้เก็บภาพประทับใจบนเกาะนามิกับวิวทิวทัศน์ของ
ธรรมชาติสองข้างทางท่ีแวดล้อม และอบอวนไปด้วยกลิ่นสน ลูกเกาลัด และเสียงร้องของนกดุเหว่า 

ท่านสามารถเลือกขี่จักรยานชมวิวตามอัธยาศัย จากนั้น นําท่านชม  ป้อมฮวาซอง ซึ่งเป็นป้อม และ
กําแพงเมือง สร้างรายรอบตัวเมืองซูวอน ระยะทางยาวประมาณ 5,500 เมตร ประกอบด้วยเชิงเทิน 48 
หลัง แต่บางส่วนได้ถูกทําลายในสมัยสงครามเกาหลี  ป้อมแห่งนี้สร้างขึ้นโดยกษัตริย์ซอนโจ กษัตริย์ 

องค์ท่ี 22 แห่งราชวงศ์โชซอนเพื่อเป็นท่ีระลึกแก่พระราชบิดา ซึ่งถูกใส่ร้ายจากราชสํานักและถูกขัง
จนส้ินพระชนม ์ปัจจุบันป้อมนี้ได้รับการสถาปนา โดย UNESCO ให้เป็น มรดกโลก 

ค่ํา รับประทานอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร  SHABU SHABU ชาบู ชาบู  สุกี้สไตล์เกาหลี บนหม้อไฟ
ร้อนๆ ประกอบด้วยหมูสไลด์ และผักสดนานาชนิด เสิร์ฟพร้อมน้ําซุปร้อนๆ และเส้นอูด้งซึ่งขาดไม่ได้
ในการทาน ชาบู ชาบู พร้อมข้าวสวยร้อนๆ และเครื่องเคียงหลากชนิด  

เข้าสู่ท่ีพัก Ski Resort  
 

วันที่สาม สกีรีสอร์ท – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – ตลาดทงแดมุน 

 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

                     เชิญท่านสนุกสุดมันส์กับการเล่นสกี บนลานสกีขนาดใหญ่ ท่ี
ลานสกีแห่งนี้มีความท้าทายให้ท่านได้สัมผัส ด้วยเนินหิมะท่ีมี
ขนาดความสูงตั้งแต่ 1 กิโลเมตรขึ้นไป เป็นท่ีกล่าวขวัญถึงว่า เป็น

สวรรค์ของนักสกี แต่ก็มีทางวิ่งสําหรับนักสกีมือใหม่เช่นกัน มีเนิน
รูปตัวเอสท่ีเช่ือมระหว่างยอดเนิน ให้ท่านได้หาประสบการณ์ด้วย

การเล่นสกีบนลานหิมะขาวโพลน และนอกจากนี้ยังมีส่ิงอํานวย
ความสะดวกอื่นๆ อาทิ ร้านกาแฟ, โบว์ลิ่ง, ซาวน่า ฯลฯ มีเวลาให้
ท่านได้สนุกกับการเล่นสกีอย่างเต็มท่ี ซึ่งปลอดภัยไม่มีอันตราย

ใดๆ ท้ังส้ิน 
เท่ียง               รับประทานอาหารกลางวัน  คาลบ้ี (KALBI) หมูย่างเกาหลีแบบต้นตํารับจริงๆซึ่งโด่งดังไปท่ัวโลก 

เป็นหมูท่ีหมักด้วยเครื่องหมักแบบสูตรลับเฉพาะ หมักจนได้ท่ี นํามาย่างบนเตา ระดับไฟปานกลาง 
รับประทานกับซัมจัง น้ําจิ้มหมูย่างสไตล์เกาหลี ทําจากเต้าเจี้ยว ห่อด้วยผักกาดหอม พร้อมแนบเคียง
ด้วย   กระเทียมสด เสริมด้วยพริกสดหั่น  

บ่าย                จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ เอเวอร์แลนด์ สวนสนุกกลางแจ้งท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศเกาหลีใต้ซึ่ง
ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขาขอเชิญท่านท่องไปกับโลกของสัตว์ป่าซาฟาร ีท่านจะได้พบกับ ไลเกอร ์ซึ่ง
เป็นลูกแฝดผสมท่ีเกิดขึ้นจากความรักระหว่างสิงโตผู้เป็นพ่อและเสือผู้เป็นแม่นับเป็นแฝดผสมเสือ-

สิงโตคู่แรกในโลก ชมความน่ารักของหมีต่างๆซึ่งพนักงานขับรถซาฟารีจะเป็นผู้ทักทายและเล่นกับ
พวกเขา เติมเต็มความสุขของท่านสนุกสนานกับเครื่องเล่นต่างๆ ไม่จํากัดชนิด และ ถ่ายรูปกับสวน

ดอกไม้นานาชนิดตามฤดูกาล จากนั้นนําท่านช้อปปิ้ง ตลาดทงแดมุน (Dongdaemun Market) 
ตลาดที่เปิดถึงเช้า เราสามารถซื้อข้าวของ และต่อราคาได้อย่างสนุกสนาน เพราะมีร้านค้าต่างๆ 
มากมาย ตั้งอยู่ท่ามกลางบรรยากาศแบบโบราณ และมีแสงสีและดนตรีตลอดคืน สินค้าท่ีมีมากท่ีสุด

ในตลาดนี้ คือ เส้ือผ้าเครื่องแต่งกาย   
ค่ํา                  รับประทานอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร ไก่ตุ๋นโสม (Samgyetang) เป็นอาหารบํารุงสุขภาพ เสริฟ

ในหม้อดินท่ามกลางน้ําซุปท่ีกําลังเดือดพล่าน คัดเลือกไก่ขนาดกําลังเหมาะ ผ่านการเลี้ยงจนอายุได้ 
45 วัน นํามาทําความสะอาด ควักเครื่องในออก แล้วนําเครื่องยาจีน อาทิ เกาลัดเก๋ากี้พุทราจีน และ
รากโสมเล็กๆ พร้อมด้วยข้าวเหนียวใส่ลงไปในตัวไก่ แล้วผ่านการตุ๋นจนได้ท่ี เนื้อไก่ล่อนจนสามารถ

รับประทานได้อย่างสะดวก   เพิ่มรสชาติด้วยเส้นก๋วยเตี๋ยวแบบเกาหลี เกลือ และพริกไทยป่น 
เข้าสู่ท่ีพัก  Hamilton Hotel หรือเทียบเท่า **** 
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วันที่ส่ี               บลูเฮ้าส์ – พระราชวังเคียงบล็อก – คติชนพื้นเมือง – ดิ้วตี้ฟรี – ตลาดเมียงดง 

  

 เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นําท่านชม “บลูเฮ้าส์” ทําเนียบประธานาธิบดีของเกาหลีใต(้ระหว่างรถ
แล่นผ่านไม่อนุญาตให้ถา่ยภาพหรือวีดีโอใดๆ ท้ังส้ิน) นําท่านถ่ายรูป

เป็นท่ีระลึกกับอนุสาวรีย์รูปนกฟีนิกซ์  สัญลักษณ์ความเป็นอมตะ  ชม
ทัศนียภาพอันสวยงามของภูเขารูปหัวมังกรและวงเวียนน้ําพุนับเป็นจุด

ท่ีมีฮวงจุ้ยท่ีดีท่ีสุดของกรุงโซล เข้าชม “พิพิธภัณฑ์คติชนพื้นเมือง” 
รับทราบประวัติความเปน็มาของคนเกาหลีตั้งแต่ยุคโบราณ ผ่านทาง
ห้องแสดงหุ่นจําลอง ชม “พระราชวังเคียงบ็อค” ซึ่งเป็นพระราชวัง

ไม้โบราณเก่าแก่ท่ีสุด สร้างขึ้นใน ค.ศ. 1394 ในอดีตกว่า 600 ปีก่อน ภายในพระราชวังแห่งนี้มีหมู่
พระท่ีนั่งมากกว่า 200 หลัง แต่ได้ถูกทําลายไปมากในสมัยท่ีญี่ปุ่นเข้ามาบุกยึดครอง ท้ังยังเคยเป็น
ศูนย์บัญชาการทางการทหารและเป็นท่ีประทับของ กษัตริย์ปัจจุบันได้มีการก่อสร้างหมู่พระท่ีนั่งท่ีเคย

ถูกทําลายขึ้นมาใหม่ในตําแหน่งเดิม ถ่ายภาพคู่กับพลับพรากลางน้ํา “เคียงเฮวร”ูท่ีซึ่งเคยเป็นท้อง
พระโรงออกงานสโมสรสันนิบาตต่าง ๆ สําหรับต้อนรบัแขกบ้านแขกเมือง 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวันแบบ Chinese Meal 
บ่าย นําท่านเดินทางสู่   “ศูนย์โสม” ซึ่งรัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลิตจากโสมท่ีมีอาย ุ6 ปี ซึ่งถือว่า เป็นโสม

ท่ีมีคุณภาพดีท่ีสุด ชมวงจรชีวิตของโสม พร้อมให้ท่านได้เลือกซื้อโสมท่ีมีคุณภาพดีท่ีสุดและราคาถูก

กว่าไทยถึง 2 เท่า กลับไปบํารุงร่างกายหรือฝากญาติผู้ใหญ่ท่ีท่านรักและนับถือ  นําท่านสู่ ดิวตี้ฟรี 
(Duty Free Shop) ท่ีนี่มีสินค้าช้ันนําให้ท่านเลือกซื้อมากมายกว่า 500 ชนิด ท้ังน้ําหอม เส้ือผ้า 

เครื่องสําอาง กระเป๋า นาฬิกา เครื่องประดับ ฯลฯ จากนั้น น่าท่าน ช้อปป้ิงตลาดดัง ที่สุดของเกาหลี 
ตลาดเมียงดง หรือสยามสแควร์เกาหลี หากท่านต้องการทราบว่าแฟช่ันของเกาหลีเป็นอย่างไร ก้าวล้ํา
นําสมัยเพียงใดท่านจะต้องมาท่ีเมียงดงแห่งนี้พบกับสินค้าวัยรุ่น อาทิ เส้ือผ้าบุรุษ-สตรี เครื่องสําอางดังๆ 

อาทิ ETUDE HOUSE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, MISSHA, ROJUKISS, LANEIGE หรืออีกมาย
ให้ท่านได้เลือกซื้อซึ่งราคาถูกกว่าท่ีเมืองไทย 2-3  เท่า 

  ค่ํา             รับประทานอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร (ชาบู ชาบู สุก้ีเห็ดหม้อไฟ  – อาหารพื้นเมือง ของ

คาบสมุทรเกาหลีตั้งแต่สมัยมองโกเลียบุกคาบสมุทรเกาหล ี ลักษณะคล้ายสุกี้หม้อไฟของญี่ปุ่น โดย
นําเครื่องเคียงต่างๆ เช่น ผักหลากชนิด เห็ดตามฤดู หมูเบคอนท่ีจัดเตรียมไว้ มาจัดเรียงให้สวยงามใน

หม้อ เวลาทาน เติมน้ําซุปชาบูปรุงรสแล้วต้มให้เดือด แล้วจึงนําอุด้งสดลงต้ม สามารถรับประทานเป็น
อุด้งร้อน ทานพร้อมข้าวสวยร้อน น้ําจิม้ซีอิ๊วเกาหล ีและเครื่องเคียง)  
เข้าสู่ท่ีพัก  Hamilton Hotel หรือเทียบเท่า **** 

 

วันที่ห้า  โซลทาวเวอร์ - พิพิธภัณฑ์เท็ดดี้ แบร์ – พลอยอเมทิส –ซุเปอร์มาร์เกต -   

           สนามบินอินชอน – กรุงเทพ 

 
เช้า                รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นําท่านชม พิพิธัณฑ์เท็ดดี้แบร์  ท่ีตั้งอยู่ในหอคอยกรุงโซล ซึ่งจัดแสดงถึงเท็ดดี้แบร์ใน  คอ 
เล็คช่ัน ต่างๆ ท้ัง อดีต ปัจจุบัน และ อนาคต  โดยจะมีเท็ดดี้แบร์สวมชุดของกษัตริย์ราชวงศ์โชซอน
รวมถึงจะแสดงถึงภาพของกรุงโซลในอดีตและปัจจุบัน เช่นภาพของสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ ในกรุง

โซล เช่น คลองชองเกชอน,เมียงดง,อินซาดง  และทงแดมุน และชมทัศนียภาพกรุงโซลและเขต
ชายแดนแบบรอบทิศ 360 องศา ณ   N SEOUL TOWER 1 ใน 18 หอคอยเมืองท่ีสูงท่ีสุดในโลก มี

ความสูงถึง 480 เมตร เหนือระดับน้ําทะเล  และท่ีโซลทาวเวอร์นี้ยังใช้เป็นสถานท่ีถ่ายทําซีรี่ส์ดังนับ
สิบเรื่อง อาทิเช่น My Name Is Kim Sam Soon, Staind Glass, Witch You Hee  

เท่ียง              รับประทานอาหารกลางวัน แบบ  พุลโกกิ  หมูเกาหลีหมักจนได้ท่ีผัดคลุกเคล้ากับผักกะหล่ําและ     

 ต้นหอมเกาหลี รสชาติออกหวานกลมกล่อม รับประทานกับข้าวสวย และเครื่องเคียงชนิดต่างๆ  
 จากนั้นนําท่าน  เดินทางสู่ย่านศูนย์การค้าแหล่งช้อปปิ้งท่ีช่ือไดว่าใหญ่ท่ีสุดในเอเชีย  

บ่าย จากนั้นชม โรงงานพลอยสีม่วง หรือ แอมมาทีส แดนเกาหลีเป็นแดนของพลอยสีม่วง  
 พลอยแห่งสุขภาพและนําโชค โดยมี ตั้งแต่สีม่วงอ่อนเย็นตาจนถึงสีม่วงไวน ์มีเสน่ห์เย้ายวนใจ พลอย
นี้จะงามจับตาเมื่อมาทําเป็นแหวน จี้ ต่างหู และสร้อยข้อมือจนได้เวลาอันสมควร นําท่านเดินทางสู่

สนามบินอินชอน ระหว่างทางพาท่านแวะละลายเงินวอนท่ี ซุปเปอร์มาร์เกต ซึ่งท่านสามารถเลือก
ซื้อสินค้าพื้นเมืองเป็นการส่งท้ายก่อนอําลาเกาหลีอาทิ บะหมี่ซินราเมียน อูด้ง กิมจิ ลูกอมแปลกๆ 

ช็อคโกแลต น้ําจิ้มหมูย่างเกาหลี ไก่ตุ๋นโสมสําเร็จรูป ผลไม้ ในราคาพิเศษ 

  17.00 น.  ออกเดินทางกลับกรุงเทพ โดยเท่ียวบินท่ี 8B 687 

  21.00 น.    ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  โดยสวัสดิภาพ 

 
หมายเหตุ ขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรม ราคา และเท่ียวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
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  ก ำหนดกำรเดินทำง ผู้ใหญ ่

เด็กอำยุ 2-11 ป ี

พักเดี่ยว 

จ่ำยเพิ่ม 

พักกับผู้ใหญ ่

1 ท่ำน 

พักกับผู้ใหญ ่

2 ท่ำน 

(มีเตียง) 

พักกับผู้ใหญ ่

2 ท่ำน 

(ไม่มีเตียง) 

      

** โปรดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  ** 
ราคาทัวร์รวม 

1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามเส้นทางท่ีระบุในรายการช้ันทัศนาจร ไป-กลับพร้อมคณะ  

2. ค่าอาหารทุกมื้อ ตามท่ีระบุในรายการ 
3. ค่าเข้าชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ 
4. ค่าท่ีพักตามระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุ หรือเทียบเท่า 

5. ค่ารถรับ-ส่ง และนําเท่ียวตามรายการ 
6. ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งท่ีม ี
7. ค่าน้ําหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละ 20 กก. 

8. ค่าหัวหน้าทัวร์ผู้ชํานาญเส้นทาง นําท่านท่องเท่ียวตลอดรายการในต่างประเทศ 
9. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ 

 
ราคาทัวร์ไม่รวม 

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทําหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร 

และเครื่องดื่มท่ีส่ังเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการส่ังเพิ่ม กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิ่มเอง
ต่างหาก) 

2. ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถ่ิน รวมท้ังทริป 5 USD ต่อคน / วัน 
3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 
4. ค่าน้ําหนักกระเป๋าสัมภาระ ท่ีหนักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ 20 กก.) 

5. ค่าวีซ่าสําหรับพาสปอร์ตต่างด้าว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1)พาสปอร์ต 2)ใบประจําตัวคนต่างด้าว 3)ใบสําคัญ
ถ่ินท่ีอยู่ 4)สําเนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี) 5)สมุดบัญชีเงินฝาก(ถ้ามี) 6)รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป แล้วทางบริษัทฯจะ

เป็นผู้ดําเนินการยื่นวีซ่าให้ท่าน โดยจ่ายค่าบริการต่างหาก (สําหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสือ
เดินทางต้องทําเรื่องแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า) 

 

หมายเหตุ 
1. จ่านวนผู้เดินทาง ข้ันต่่า ผู้ใหญ่ 15 ท่าน ข้ึนไป 
2. เท่ียวบิน ราคาและรายการท่องเท่ียว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชน์

ของผู้เดินทางเป็นสําคัญ 
3. หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อ

ท่องเท่ียวเท่านั้น 
4. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ินหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, ภัยธรรมชาติ ,  
5. การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้า

เมือง หรือเจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานท้ังจากไทย และต่างประเทศซึง่อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 
6. ราคาดังกล่าวอาจจะมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมน้ํามัน หรือค่าธรรมเนียม

ต่างๆ เพิ่มเติม ขึ้นอยู่กับประกาศของสายการบินนั้น  
7. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อ าทิ ไม่เท่ียวบางรายการ , 

ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบ

เหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว 
8. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ /หรือ เกิดอุบัติเหตุท่ี

เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเท่ียวเอง 

9. ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีท่ีท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนํามาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้  
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10. เมื่อท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับใน
เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ท่ีได้ระบุไว้แล้วท้ังหมด 

 
เงื่อนไขการให้บริการ 

1. ในการจองครั้งแรก มัดจ่าท่านละ 10,000 บาท หรือทั้งหมด ส่วนที่เหลือช่าระก่อนเดินทาง 15 วัน 

2. ในกรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองท้ังท่ีกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศท่ี
ระบุในรายการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังส้ิน 

3   การยกเลิกกรุ๊ปท่ีเดินทางต้องการันตีมัดจํากับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ  
รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น Charter  Flight,  Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจํา หรือค่าทัวร์ท้ังหมด 

 

 
 

 


