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ก ำหนดกำรเดินทำง 1 - 5  ธนัวำคม  2560 

(ท่ีนั่งมีจ ำนวนจ ำกัดกรุ๊ปน้ีเพียง 20 คนเท่ำนั้นจองและช ำระมัดจ ำก่อน 6 ท่ำนแรกมีของสมนำคุณ

แจกใหท้นัที) 

 

 

วนัที ่ โปรแกรมเดินทำง 

1 ธ.ค.60 บินตรงเชียงใหม่  – เกาหลี  

2 ธ.ค.60 ยอ้นรอยซีรียเ์กาหลีเร่ืองดงัท่ีเกาะนามิ - ห่มหนาวอาบหิมะสุดฟิน!!กบักิจกรรมสุดคูลท่ีลานสกีรีสอรท์  

3 ธ.ค.60 ชิมสตอเบอร่ีสดๆจากสวน– สนุกสุดมนัสก์บัสวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์ - แลนดม์ารก์แห่งใหม่กรุงโซลสวนลอย

ฟ้า "Seoullo 7017"  

4 ธ.ค.60 ลุยเท่ียวกรุงโซล ส่องโอปป้า – ศนูยโ์สมเกาลี - ศนูยน์ ้ามนัสนเข็มแดง - พระราชวงัถอ๊กซกุูง - ศนูยร์วม

เคร่ืองส าองค ์- ดิวต้ีฟรี – ชอ้ปป้ิงย่านดงัเมียงดง - ทานอาหารค า่ พิเศษ!! บุฟเฟตข์าปยูกัษ์ พรอ้มเบียร ์

ไวน์ไม่อั้น  

5 ธ.ค.60 ศนูยฮ็์อกเก็ตนามู – เรียนรูก้ารท าขา้วห่อสาหร่าย – สวมชุดฮนับก ชุดประจ าชาติเกาหลี และถ่ายรูปเป็นท่ี

ระลึก - ชมวิวกนัแบบ 360 องศา ท่ีหอคอย N-Seoul Tower - ซ้ือของฝากก่อนกลบั - เดินทางกลบั

เชียงใหม่ 

 

รำยละเอียดโปรแกรม 

วนัแรก เชียงใหม่  -  กรุงโซล    

22.00 น. คณะพรอ้มกนัท่ีสนามบินนานาชาติ เชียงใหม่ อาคารผูโ้ดยสารขาออกต่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการ

บินโคเรียแอร์ เจา้หน้าท่ีของโกลเบิลทวัร์ รอต้อนรับดูแล มอบเอกสารก่อนเดินทาง และอ านวยความ

สะดวกในการเช็คกระเป่าสมัภาระใหท่้าน 

23.59 น. โดยสารสายการบินโคเรีย แอร ์เท่ียวบินท่ี KE 668 บินตรงสู่สนามบินอินชอน 
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วนัท่ีสอง สนำมบินนำนำชำตอิินชอน ประเทศเกำหลีใต ้

07.15 น. ICN LANDING  ถึงสนามบินนานาชาติอินชอน หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้  

รถโคช๊พาท่านขา้มสะพาน INCHEON BRIDGE เป็นสะพานท่ีเชื่อมระหว่างสนามบินนานาชาติอินชอนกบั

เขตเมืองใหม่ซองโด มีความยาว21.38 กิโลเมตรเป็นสะพานท่ียาวท่ีสุดในเกาหลี สรา้งเสร็จเมื่อเดือน

ตุลาคม 2009 เป็นหน่ึงในสะพานท่ีติดอนัดบั TOP TEN ส่ิงมหศัจรรยท์างสถาปัตยกรรมของโลก  

(เวลำทีเ่กำหลีใตเ้รว็กว่ำไทย 2 ชัว่โมง | เวลำบินประมำณ  5.15  ช.ม.) 

เชา้ เกำะนำมิ (NAMI) นัง่เรือเฟอรร่ี์ท่ีท่าเรือขา้มฟากไปยงัเกาะนามิ 

(NAMI) สถานท่ีโรแมนติกอีกแห่งหน่ึงส าหรับคู่รักคู่หนุ่มสาว 

ครอบครวั เพื่อนๆ เกาะนามิมีรูปร่างเหมือนใบไมท่ี้ลอยอยู่  ณ ท่ี

แห่งน้ี ท่านสามารถเช่าจกัรยานหรือมอเตอร์ไบท์เท่ียวรอบเกาะ 

เดินเล่นชมสวนเกาหลี คาราวะสุสานนายพลนามิ  เดินผ่านกลาง

แมกไม้แห่งสวนสนท่ีสูงเสียดฟ้าเพื่อ สุขภาพ ผ่านดงต้นสน      

ดอกสน ตน้เกาลดั เลือกนัง่ท่ีมา้นัง่ขา้งชายฝัง่เพื่อชมบรรยากาศโรแมนติกใตเ้งาไม ้มองดูพนัธุส์ตัวต่์างๆ  

เช่นนกกระจอกเทศ กระต่าย กระรอก เป็ด กวาง ไดเ้วลาสมควร นัง่เรือกลบัมายงัฝัง่    

เท่ียง ลิ้ มลองเมนูดัง  “ ทคัคำลบี “  หรือไก่บาร์บีคิวผัดซอสเกาหลีอาหารเล่ืองชื่อของเมืองชุนชอนหรือไก่

บารบ์ีคิวผดัซอสเกาหลี  น าไก่บารบ์ีคิว ตกหรือขา้วเหนียวป้ัน มนัหวาน ผกัต่าง ๆ ลงผดัร่วมกบัซอสบาร์

บีคิวเกาหลีในกะทะแบน วิธีการทานแบบเมี่ยงค าไทยโดยห่อกับผัดกาดเขียวเกาหลี เมื่อทานไประยะ

หน่ึง จะน าขา้วสวยและสาหร่ายแหง้มาผัดรวมกับทัคคาลบี เพื่อใหเ้กิดอาหารชนิดใหม่ค่ือทัคคาลบี

โปคึมหรือขา้วผัดทคัคาลบีท่ีทั้งหอมและน่าทาน เสริฟพรอ้มเคร่ืองเคียง เช่น โอเดง้ปรุงรส กิมจิ และน ้า

ซุปประจ าวนั   

บ่าย เทศกำลเล่นสกีสโนว ์ ท่านสามารถเพลิดเพลินกบัลานหิมะท่ีกวา้งใหญ่ และเนินเล่นสกีระดับต่างๆ  

กระเชา้ลิฟทท์างรีสอร์ทยงัมีบริการกีฬาในร่มชนิดอื่น รา้นอาหาร คอฟฟ่ีชอ้ป ซุปเปอร์มาร์เก็ดไวค้อย

บริการ ท่านจะประทบัใจกบัประสบการณแ์ปลกใหม่ท่ีน่ี   (ราคาอุปกรณก์ารเช่าโดยประมาณ)    

1. อุปกรณ์การเล่นสกี ประมาณ  45-50,000 วอนต่อเช็ต (รวมค่าไมส้กี  กระดานเล่ือน และรองเทา้

สกี)   

2. กระเชา้ลิฟทส์ าหรับท่านท่ีเล่นสกี คร่ึงวนั ประมาณ 50-55,000 วอนต่อท่าน เตรียมตวัก่อนเล่นสกี 

ควรเตรียม ถุงมือสกี ผ้าพันคอ แว่นกันแดด เส้ือแจ๊คเก็ตกันน ้ าหรือผ้าร่ม และกางเกงรัดรูป ขอ

ค าแนะน าและฝึกวิธีการเล่นจากไกดท์อ้งถ่ินก่อนลงสนามจริง เพื่อความปลอดภยัของท่านเองเป็นส าคญั  

(หมายเหตุ.... ปริมาณของหิมะและการเปิดใหบ้ริการชองลานสกี ขึ้ นอยู่กบัความเอื้ ออ านวยของอากาศ 

หากไม่มีหิมะเพียงพอ ลานสกีอาจจะปิดใหบ้ริการ)   
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เย็น เมนูบำรบ์ีคิวไฟหรือบลูโกกิ เป็นอาหารดั้งเดิมของคาบสมุทรเกาหลี ก่อนเมนูคาลบี โดยน าเน้ือหมู

สไลดห์มกัซอสคนัจงัและเคร่ืองปรุงรสต่าง ๆ  มาน ามาปรุงจะมีรสออกหวานนุ่ม  เวลาทาน น ามาย่าง

ขลุกขลิกกบัซุปบลูโกกิบนกะทะแบนพรอ้มผกักะหล า่และเสน้จนัทน์ โดยจะมีลักษณะออกเป็นแบบน ้าขน้ 

เพื่อเป็นน ้าซุปไวค้ลุกคลิกทานกบัขา้ว เสริฟพรอ้มขา้วสวยรอ้นและเคร่ืองเคียงต่าง ๆ ประจ าวนัคู่โตะ๊   

ค า่ พาท่านเดินทางเขา้เช็คอินท่ีพกั GYEONGGI ณ โรงแรม RIVER, SHINE, SILK ROAD, IRIS (3ดาว) หรือ

เทียบเท่า 

 

วนัทีส่ำม เคียงกีโด - กรุงโซล 

เชา้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ แบบอเมรกินัเกำหลี ที ่หอ้งอำหำรโรงแรม และคืนหอ้งพกั 

 เดินทางสู่ สวนกรนีเฮำสส์ตรอรเ์บอรร์ี ่พาไปชมสวนกรีนเฮาสส์ตรอรเบอร์

ร่ี ใหท่้านไดเ้ก็บผลไมส้ดๆ และยังไดค้วามรูว้่า  ชาวเกาหลีมีวิธีการปลูก

อย่างไรจึงไดผ้ลผลิตดีและหวานหอมชวนน่ารับประทาน อิสระถ่ายรูป เก็บ

ชิมสตรอเบอร์ร่ีทานเป็นท่ีระลึก (จ านวนเก็บขึ้ นอยู่กับผลิตผลในแต่ละ

สัปดาห์ และนโยบายของเจา้ของสวน ไม่สามารถน าออกมารับประทาน

ภายนอกไร่ได)้   

เท่ียง เมนูหมูย่ำง คำลบี อาหารพื้ นเมืองเกาหลีท่ีเล่ืองชื่อและรูจ้ักกันดีทัว่โลก มีรสชาติออกหวาน นุ่มและ

กลมกล่อม น าเน้ือหมูสต็กหรือหมูชิ้ นหมกัย่างบนเตาถ่านแบบดั้งเดิม และตดัเป็นชิ้ นพอค า ห่อทานกบั

ผักกาดเขียวแบบเมี่ยงค าไทย  โดยใส่น ้ าจ้ิมเตา้เจ้ียว (เคร่ืองจ้ิมหมกั ท่ีช่วยชูรสอย่างดี) ตามดว้ยขา้ว

สวยรอ้นเล็กน้อย  อย่าลืม ! ทานเคร่ืองเคียงต่างๆ เพื่อความสมดุลในการทานแบบหยินหยาง และ น ้า

ซุปสาหร่ายเพื่อการลา้งพิษ  

บ่าย เที่ยวสวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – EVERLAND “ ดิ ส นีย์แลนด์

เกำหลี ”  สวนเปิดในหุบเขาท่ีมีชื่อเสียงมากท่ีสุดของประเทศ มี 

FESTIVAL WORLD จะประกอบไปด้วย GLOBAL FAIR, AMERICAN 

ADVENTURE, MAGIC LAND, EUROPEAN ADVENTURE,  

EQUATORIAL ADVENTURE  แ ล ะ  ZOOTOPIA ( ม า ใ ห ม่  PANDA 

WORLD) ท่านสามารถปล่อยความแก่และเติมเต็มความสุขของท่านดว้ยบัตร SPECIAL PASS TICKET   

สนุกสนานกบัเคร่ืองเล่นต่างๆ  ซ่ึงท่าน  สามารถเลือกเล่นเคร่ืองเล่นไดไ้ม่จ ากดัรอบ  ไม่ว่าจะเป็นทีเอ็ก

เพรส รถไฟเหาะ หนอนสะบดั ชาร์ป โรงหนังสามมิติ บา้นผีสิงหมุน ตีลังกาสองตลบ ป่าซาฟารี ชมไล

เกอรแ์ฝดคู่แรกของโลก ท่ีน่ี ชมความน่ารกัของหมีท่ีสามารถส่ือสารกบัคนขบัไดอ้ย่างดี  อีกทั้งยงัมี LINE 

STORE ส าหรับ ชาวสาวก LINE ใหแ้ช๊ะภาพ  อีกทั้งใหส้าวกชาว K-POP  ไดม้ีโอกาสชมคอนเสิร์ต K-

POP ผ่านเทคนิคพิเศษเสมือนจริง “ HOLOGRAM “ ท่ีท าใหท่้านรูสึ้กว่าก าลังรบัชมศิลปินท าการแสดงตวั

เป็นๆ ต่อหน้าเรา  กบัศิลปินนักรอ้งจากค่ายดังในเกาหลี  ครั้งแรก

ของโลก !  เปิดโลกสวนสตัวเ์ปิดท่ี LOST VALLEY กบัรถบสัสะเท้ินน ้า

สะเท้ินบก ขบวนพาเหรดตามวนัเวลา   และอื่นๆ  นอกจากน้ีท่านยงั

สามารถชอ้ปป้ิงในรา้นคา้ของท่ีระลึก และสุดทา้ยเดินชมและถ่ายรูป

กบัสวนดอกไมซ่ึ้งผลัดเปล่ียนหมุนเวียนตามฤดูกาล เช่นฤดูรอ้นจะ
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เป็นดอกกุหลาบและดอกลิลล่ีบาน ฤดูใบไมผ้ลิจะเป็นดอกทิวลิปบาน ฤดูใบไมร่้วงจะเป็นดอกเบญจมาศ

บาน  ฤดูหนำว ร่วมฉลองเทศกาลหิมะสนุกแบบไม่รูลื้มกับการเล่นสโนวส์เลดแบบไม่จ ากัดรอบหรือ

ท่านใดอยากประลองความทา้ทายกบัการนัง่สโนวบ์สัเตอรก์็ไม่ว่ากนั.....ขอบอกว่ามนัสม์าก   

เย็น เมนูหมอ้ไฟชำบูเห็ด อาหารพื้ นเมืองของคาบสมุทรเกาหลีตั้งแต่สมัยมองโกเลียบุกคาบสมุทรเกาหลี 

คลา้ยสุกี้ หมอ้ไฟ  โดยตม้หมูสไลด ์รวมกบั ผกัตามฤดู เห็ดเกาหลี วุน้เสน้หรือเสน้ก๋วยเต๋ียว  ใบบีซูหอม 

ในหมอ้ไฟแบบรวมมิตร  เสิรฟ์พรอ้มน ้าจ้ิม ขา้วสวย และ เคร่ืองเคียงต่างๆ 

 พาทุกท่านเดินทางเขา้เมืองหลวงกรุงโซล  ท่ีมีประชากรถึง 1 ใน 4 ของประเทศ  มีตึก 63 ชั้น ตึกท่ีสูง

ท่ีสุด  มีแม่น ้าฮนัไหลผ่านใจกลางเมืองหลวงของกรุงโซล     

หลงัอาหารค า่ แลนดม์ำรก์แห่งใหม่กรุงโซล  “SEOULLO 7017” สะพำนลอย

ฟ้ำ ถือเป็นอีกหน่ึงสถานท่ีเท่ียวใหม่ของเกาหลีใต ้ท่ีเกิดจากการ

ปรับปรุงทศันียภาพของถนนยกระดบั ใหก้ลายเป็นสถานท่ีพกัผ่อน 

เดินเล่น ชิวชิว ส าหรบัประชาชนและนักท่องเท่ียว และยงับรูณาการ

ของพื้ นท่ีท่ีคาดว่าจะฟ้ืนพลงัเศรษฐกิจ สรา้งพื้ นท่ีสาธารณะสีเขียวท่ี

เป็นนวตักรรมใหม่โดยใชส่ิ้งอ านวยความสะดวกท่ีมีอยู่เพื่อสรา้งวฒันธรรมใหม่ขึ้ นอยู่กบัแหล่งวฒันธรร 

มทอ้งถ่ิน สะพานแห่งน้ีจะเป็นพื้ นท่ีสีเขียว (SEOUL’S BOTANICAL SKYLINE PARK) ท่ีเต็มไปดว้ยตน้ไม่

และดอกไมก้ว่า 200 สายพนัธุ ์ทุกคนสามารถมาพกัผ่อนหย่อนใจ รวมถึงจะเป็นอีกหน่ึงสถานท่ีท่ีเป็น

ศูนยก์ลางในการท ากิจกรรมและจดัเทศกาล นิทรรศการต่างๆ ผูเ้ขา้ชมจะสามารถใชส่ิ้งอ านวยความ

สะดวกต่างๆ  อาทิเช่น ศูนยข์อ้มูลนักท่องเท่ียว รา้นกาแฟ รา้นอาหารว่าง ขนม และ  รา้นขายของท่ี

ระลึก อีกมากมาย และยงัมีบริการ WIFI ดว้ย ไม่ว่าคุณจะมาตอนเชา้ก็จะไดอ้ารมณ์นึง หรือจะมาช่วง

ตอนดึกบนสะพานก็จะเปิดไฟ ท าใหไ้ดฟี้ลอีกแบบนึง เรียกไดว้่ามาเท่ียวไดทุ้กเวลาเลย 

ค า่  เขา้เช็คอินท่ีพกั ณ โรงแรม  BENIKEA CS  (ระดบั 3 ดาว) หรือเทียบเท่า 

 

วนัทีส่ี่          กรุงโซล 

เชำ้ อำหำรเชำ้แบบอเมริกันเกำหลี ที่ หอ้งอำหำรโรงแรม และคืน

หอ้งพกั 

 น าท่านเยี่ยมชม ศูนยโ์สมเกำหลี  พาท่านรูจ้กัและเขา้ใจสมุนไพร

โสมเกาหลีหรือราชาแห่งมวลสมุนไพร  เพราะเกาหลีใตเ้ป็นประเทศ

ท่ีมีการผลิตโสมเกาหลีท่ีมีคุณภาพเป็นอนัดบั 1 ของโลก  ซ่ึงใครใคร

ท่ีไดม้าเท่ียวก็จะชื่นชอบหาซ้ือเป็นของฝากเพราะราคาท่ีถูกว่าเมืองไทยและคุณประโยชน์นานัปการ เช่น 

ช่วยเสริมความแข็งแรงใหแ้ก่ระบบย่อยอาหารและปอด ช่วยท าใหจิ้ตใจสงบและเพิ่มพละก าลังโดย

ส่วนรวม  สรรพคุณทางการแพทย ์ช่วยบ ารุงหัวใจ ป้องกันโรคหัวใจขาดเลือด เสริมประสิทธิภาพทาง

เพศ ลดและป้องกนัมะเร็ง 

ศูนย์น ้ ำมันสน เข็มแดง RED PINE  พาท่านเดินทางสู่  ศูนย์

น ้ามันสนเข็มแดง RED PINE  ซ่ึงผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศ

เกาหลี เป็นงานนวตักรรมวิจยัชิ้ นใหม่ล่าสุดของเกาหลี เพื่อช่วยผูท่ี้มี

ปัญหาเร่ืองไขมันอุดตนัในเสน้เลือด คลอเรสเตอรอลในเลือดสูง ไข
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ขอ้เส่ือม หรือ การไหลหมุนเวียนของเลือด  เป็นตน้ กว่าจะมาท า

เป็นน ้ ามันสนสกัดได ้1 แคปซูล ตอ้งใชใ้บสนเข็มแดงประมาณ 

2.7 ก.ก.  แนะน าใหทุ้กท่านเลือกซ้ือเป็นของฝากสุขภาพเพื่อตวั

ท่านเองและคนท่ีท่านรักหรือคนท่ีท่านเคารพ  เพราะเป็น

สารอาหารธรรมชาติ ท่ีวิจยัจากโรงพยาบาลชั้นน าในเกาหลีแลว้

ว่า ไม่มีผลขา้งเคียง 

เยี่ยมชมพระรำชวังถ็อกซูคุง ซ่ึงมี ส่ิงก่อสร้างท่ีน่าชมเป็นอันมาก เช่น ประตูหลักแทฮันมุน 

(DAEHANGMUN GATE) พระท่ีนั่งชุงวาจอนและทอ้งพระโรง และซกโชจอน (SOEKJOJEON) อนัเป็นส่ิง

ก่อส  รา้งแบบตะวันตกแห่งเดียวในบรรดาพระราชวงัต่างๆ ในเกาหลี ซกโชจอนแห่งน้ีเป็นท่ีตั้งของ

พิพิธภัณฑ์พระราชวัง ซ่ึงเป็นท่ีเก็บส่ิงของท่ีใชใ้นพระราชวังในสมัยราชวงศ์โชซอน นอกจากน้ียังมี

พิพิธภณัฑศิ์ลปะถ๊อกซูกุง ซ่ึงแสดงผลงานทางศิลปะสมยัใหม่มากมาย 

พำท่ำนเดินเลำะถนนเลียบก ำแพง หินสีน ้ าตาลเทาสวยงาม 

(STONEWALL STREET) ขา้ง  พระราชวงั  ท่ีขึ้ นชื่อเร่ืองความสวยงาม
และโรแมนติกสายหน่ึงในกรุงโซล  สองขา้งทางของถนนแห่งน้ีจะเรียง

รายไปดว้ยตน้กิงโกะ (แปะก๊วย) ท่ีปลูกไวเ้ลียบไปกบัความโคง้ของ

เส้นถนน   ภายในถนนแห่งน้ี  ยังเป็น ท่ีตั้ งของโรงละคร โบสถ ์

พิพิธภัณฑ์ศิลปะ และรูปป้ัน  3 มิติ จางดอกแด (JANGDOCKDAE) อยู่ตรงบริเวณลานน ้ าพุหน้า

พิพิธภณัฑศิ์ลปะแห่ง  กรุงโซล  ในช่วงใบไมร่้วง ถนนแห่งน้ีจะเปล่ียนเป็นสีเหลืองสะพรัง่ 
น่ังรถผ่านถนนสายส าคัญเช่นถนนใจกลางเมือง “เซจองโนะ” และ ถนนท่ีมีการเปิดปิดเป็นเวลา-สถาน

ท่ีตัง้ท าเนียบและบลเูฮาทห์รือบา้นประจ  าต  าแหน่งประธานาธิบดี      

เท่ียง เมนูจัดจำ้น ! โอซัมหรือหมูปลำหมึกย่ำงบำร์บีคิวหมักสไตล์

สมัยใหม่ เกาหลี เป็น เม นูประยุกต์ท่ีชาวเกาหลี คิดกัน  ซ่ี งคน

ต่างประเทศนิยมรับประทานเช่นกันเพราะมีรสชาติออกหวานเผ็ด

เล็กน้อย   โดยน าบาร์บีคิวหมูติดมนัและปลาหมึกหมกัซอสแดงผดัใน

กระทะ  เมื่อสุกรับประทานพร้อมเคร่ืองเคียงและข้าวสวย หาก

ตอ้งการแบบรสชาติเกาหลีแท้ๆ  ก็สามารถใส่  กิมจิหมกัลงตม้ดว้ย 

บ่าย ศนูยเ์ครือ่งส ำอำงเวชส ำอำง  ใหท่้านเลือกซ้ือคอสเมติกหลากยี่หอ้คุณภาพท่ีผูห้ญิงชาวเกาหลีทั้งสาวทั้ง

ไม่สาวแลว้ใหค้วามส าคญักบัเร่ืองผิวหน้าค่อนขา้งมาก โดยเฉพาะในกลุ่มบ ารุงผิวพื้ นฐาน SKIN CARE 

และเคร่ืองส าอางผสมสมุนไพร   

ดิวตี้ ฟรี (ปัจจุบนัเป็นท่ีนิยมมาก เพราะ ดิวตร้ีฟรีประเทศน้ี มีถึง 5 บริษัทแข่งขนักนั)  เพลิดเพลินกบั

การชอ้ปป้ิง ณ  หา้งปลอดภาษีล๊อตเตห้รือชินเซเก  ใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้แบรนด์เนมน าเขา้จาก

ต่างประเทศมากมายหลากหลายชนิด รวมทั้งสินคา้แบรนดเ์กาหลียอดนิยมท่ีชาวเกาหลี ชาวจีน และ

ชาวญ่ีปุ่ น  นิยมมาเลือกซ้ือหากนัมากมาย   
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บ่าย เมียงดง " ถนนแฟชัน่ของเกำหลี "  อิสระชอ้ปป้ิงบริเวณเมียงดอง MYEONGDONG ถูกขนานนามว่า " 

ถนนแฟชัน่ของเกาหลี " แหล่งรวมความฮิปใหม่ ไม่ตกเทรน ! ราคาระดับกลางถึงสูงเมื่อเทียบกับ

ตลาดทงแดมุน หา้งบูติกหลากยี่หอ้ตั้งแต่แบรนด์เนมต่างชาติถึงเกาหลี รา้นเส้ือผา้มีสไตล์หอ้งเล็กๆ  

รา้น CREATIVE LIFESTYLE  รา้นรองเทา้ รา้นท าผม รา้นเคร่ืองประดบั รา้นคอสเมติก  รา้นกาแฟ รา้น

ไอศครีม รา้นขนม    

เย็น  เมนูขำปูยักษ์ พรอ้มบุฟเฟ่ตน์ำนำชำติ เบียรแ์ละไวน์  ที่รำ้น UNDER 

THE SEA  

หลงัอาหารค า่ หลงัจบรายการท่องเท่ียว ค า่คืนน้ี...ขอส่งทุกท่านกลบัเขา้ท่ีพกั 

 

วนัทีห่ำ้ กรุงโซล  - สนำมบินนำนำชำตอิินชอน – เชียงใหม่ 

เชำ้ อำหำรเชำ้แบบอเมรกินัเกำหลี ที ่หอ้งอำหำรโรงแรม และคืนหอ้งพกั 

 น าท่านเยี่ยมชม ศูนยฮ์อ๊กเก็ตนำมู เพื่อนท่ีดีในการด าเนินชีวิต ! “ ฮ๊อก

เก็ตนามู ” ตน้ไมช้นิดน้ีเจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาท่ีปราศจากมลภาวะ

และระดับสูงเหนือน ้าทะเล 50-800 เมตร เมล็ดของพันธุฮ์๊อกเก็ตน้ี...ชาว

เกาหลีรุ่นใหม่นิยมน ามารับประทานเพื่อช่วยดูแลตับให้สะอาดแข็งแรง 

ป้องกนัโรคตบัแข็งไม่ถูกท าลายจากการด่ืมแอลกอฮอล ์กาแฟ บุหร่ี สารตกคา้งจากอาหารและยา       

 เรียนรูว้ิธีกำรท ำคิมบับ (ขำ้วห่อสำหร่ำย) อาหารง่ายๆๆท่ีคนเกาหลีนิยมรับประทาน คิม แปลว่า 

สาหร่าย บบั แปลว่า ขา้ว จะเป็นแท่งยาวๆ แลว้เคา้ก็จะหัน่เป็นชิ้ นๆพอดีค า จ้ิมกะซีอิ้ วคงัจงัเกาหลีหรือ

วาซาบิก็ได ้จากน้ันเชิญท่านร่วมเป็นส่วนหน่ึงของชาวเกาหลีโดยการ

แต่งกายชุดประจ าชาติต่างๆ (ชุดฮันบก) พร้อมถ่ายรูปเป็นท่ีระลึก 

เพื่อไปอวดคนทางบา้น 

ภูเขำนัมซำน  หอคอย N TOWER  สำยเคเบิ้ ล LOVE ROCK CABLE   

พาท่านขึ้ นภูเขานัมซาน NAMSAN – ภูเขาเพียงลูกเดียวใจกลางเมือง

หลวงและอิสระถ่ายรูปคู่หอคอย N TOWER เป็น 1 ใน 17 หอคอยเมืองท่ีสูงท่ีสุดในโลก  สูงถึง 480 

เมตรเหนือระดบัน ้าทะเล ณ เขานัมซานใจกลางเมืองหลวง สถานท่ีละครหนังเกาหลีหรือหนังไทยสไตล์

เกาหลีมาถ่ายท ากัน (ความเชื่อ: เตรียมแม่กุญแจลูกกุญแจเพื่อไปล็อคกุญแจคู่รัก ณ LOVE ROCK 

CABLE  ซ่ีงเชื่อกนัว่า ถา้ใครขึ้ นมาคลอ้งกุญแจและโยนลูกกุญแจท้ิงไป คู่รกั คู่ครอบครวั คู่เพื่อน คู่พี่น้อง 

คู่มิตรน้ันจะมีความรักท่ียัง่ยืนหรือไม่มีใครมาพรากจากกนัได)้  (ค่าบัตรลิฟทข์ึ้นสู่จดุชมวิวบนหอคอย  

ไม่รวมไวใ้นค่าทวัร)์  

เท่ียง เมนูเปิบพสิดำร-ไก่ตุ๋นโสม อาหารวงัในสมยัก่อน เชื่อกนัว่าบ ารุงและเสริมสุขภาพ เสิรฟ์ท่านละ 1 ตวั 

ในหมอ้ดินรอ้น  เป็นเมนูอาหารวงัตั้งแต่สมยัราชวงศโ์ซซอน โดยใชไ้ก่ท่ีมีอายุวยัรุ่น ภายในตวัไก่จะมีขา้ว

เหนียว รากโสม พุทราแดงและเคล็ดลับในการตุ๋นเพื่อใหร้สชาติกลมกล่อม เน้ือไก่นุ่มและย่อย  เสิร์ฟ

พรอ้มเคร่ืองเคียงคู่โตะ๊ 
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บ่าย แวะซ้ือของฝำกติดไมต้ิดมือที่ศูนยร์วมของพื้ นเมือง (ละลำยเงินวอน)  ก่อนอ าลาเกาหลี สาหร่าย 

ขนมต่างๆ  ช็อคโกแลตหิน  ซีเรียลช็อคโก  กระดูกมา้เจจูโด  ผลิตภณัฑข์องใบและรากฝอยของโสม ใน

รูปขนมโสม ชาโสม เคร่ืองส าอางโสม   หมอนสุขภาพ  กิมจิ  เป็บโปโร ้(ป๊อกกี้ เกาหลี) ชินราเมง (มาม่า

เกาหลี) ตุก๊ตา DUNG  เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า  เป็นตน้  

16.00 น. เดินทางสู่สนามบินอินชอน 

18.40 น. โดยสารสายการบินโคเรีย แอร ์เท่ียวบินท่ี KE 667  บินตรงกลบัสู่เชียใหม่  

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

22.40 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติ เชียงใหม่ตามเวลาทอ้งถ่ินในประเทศไทย โดยสวสัดิภาพพรอ้มความ

ประทบัใจ 

 

** รายการอาจมีการเปล่ียนแปลง ขึ้ นอยู่กบัสภาพอากาศ และหรือการเปิดหรือปิดของสถานท่ีท่องเท่ียวน้ันๆ 

โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า *** 

 

อตัรำค่ำบรกิำร   เดินทำง  20   ทำ่น ขึ้ นไป  

รำคำ ตอ่ 1 ทำ่น  

ผูใ้หญ่พกัหอ้งคู่ 26,900 บำท 

เด็กอำยุไม่เกิน 11 ปี ไม่เสรมิเตยีง 22,900 บำท 

เด็กอำยุไม่เกิน 11 ปี มีเตยีงเสรมิ  23,900 บำท 

พกัเดี่ยวจำ่ยเพิม่ 5,000   บำท 

หมำยเหต ุ–  รำคำอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงทั้งน้ีขึ้ นอยูก่บัตัว๋เครือ่งบินทีว่่ำง ณ วนัทีท่ำ่นท ำกำรจองทวัร ์ 

 

อตัรำค่ำบรกิำรรวม 

1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ตามเสน้ทาง เชียงใหม่-กรุงโซล-เชียงใหม่ สายการบินโคเรียนแอร ์ 

2. ภาษีสนามบิน ประกนัภยัทางอากาศตามท่ีสายการบินเรียกเก็บ  

3. ค่าน ้าหนักกระเป๋าท่านละ 23 กิโลกรมั / ท่าน  สมัภาระโหลดได ้1 ชิ้ น เท่าน้ัน  

4. ค่าอาหาร ทุกมื้ อตามรายการ  

5. ค่าท่ีพกัโรงแรมตามระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2  ท่าน หรือเทียบเท่า 

6. พาหนะเดินทางท่องเท่ียวตามท่ีระบุในรายการ 

7. มคัคุเทศกน์ าเท่ียวท่ีเกาหลี 1 คน , เจา้หน้าท่ีของโกลเบิลทวัรร่์วมเดินทางไปกบัคระ 1 คน  

8. ค่าประกนัอุบติัเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ 

9.  TRAVEL SET   1ชุด  คู่มือเดินทาง หมอนรองคอ , กระเป่า SHOPPING BAG ท่านละ 1 ใบ  

10. บริการน ้าด่ืมวนัละ 1 ขวดทุกวนั ตลอดการเดินทาง 
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อตัรำค่ำบรกิำรไม่รวม 

1. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าท าหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพทส่์วนตวั, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในหอ้ง, รวมถึงค่าอาหาร 

และเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านตอ้งการสัง่เพิ่ม กรุณาติดต่อหัวหน้าทวัร์แลว้จ่ายเพิ่มเอง

ต่างหาก) 

2. ค่ำภำษีมูลค่ำเพิม่ 7% และภำษีหกั ณ ทีจ่ำ่ย 3%  ในกรณีทีท่ำ่นตอ้งกำรใบเสรจ็ก ำกบัภำษี 

3. ค่าน ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ที่หนักเกินสายการบินก าหนด (ปกต ิ23 กก.  ทำ่นละ 1 ใบ เทำ่นั้น ) 

4. ค่ำทิปมัคคุเทศกท์อ้งถ่ินและคนขับรถท่ำนละ 5,000 วอน/คน/วัน เดินทำง 4 วันจำ่ยท่ำนละ 20,000 

วอน / ผูเ้ดินทำง 1 คน  

 

หมำยเหต ุ

1. จ านวนผูเ้ดินทาง ขั้นต า่  20 ท่าน ขึ้ นไปจึงจะสามาออกเดินทางได ้

2. เท่ียวบิน ราคาและรายการท่องเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้

เดินทางเป็นส าคญั 

3. หนังสือเดินทาง ตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผูม้ีจุดประสงค์เดินทางเพื่อ

ท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

4. ทางบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง,การนัดหยุดงาน, 

การก่อจลาจล หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หน้าท่ี

กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัทฯ 

5. ทางบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากท่านใชบ้ริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่

ทานอาหารบางมื้ อ  เพราะค่าใชจ่้ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯ ไดช้ าระค่าใชจ่้ายใหก้บัต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อน

ออกเดินทางแลว้ 

6. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิด

จากความประมาทของตวันักท่องเท่ียวเอง 

7. ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ กรณีท่ีท่านไม่เดินทางพรอ้มคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินได ้ 

8. เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านไดย้อมรบัในเงื่อนไข

ขอ้ตกลงต่างๆ ที่ไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 

9. ในกรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมืองทั้งที ่เชียงใหม่และกรุงโซลปฏิเสธมิใหเ้ดินทำงออก หรอืเขำ้ประเทศทีร่ะบุ

ในรำยกำร บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ทีจ่ะไม่คืนค่ำบรกิำรไม่ว่ำกรณีใดๆ ทั้งสิ้ น 

 

เงื่อนไขกำรส ำรองทีน่ัง่  

***ช ำระเงินมดัจ  ำ***   ท่านละ 10,000 บาท พรอ้มน าส่งหน้าพาสปอรต์ของผูเ้ดินทาง   

- ส่วนท่ีเหลือ ช าระก่นอออกเดินทางอย่างน้อย 15 วนั  
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ขอ้มูลส ำหรบัผูเ้ดินทำง 

1. คนไทยถือหนังสือเดินทางประเทศไทย ไม่ตอ้งยื่นขอวีซ่าก่อนออกเดินทาง  

2. เตรียมหนังสือเดินทางมีอายุมากกว่า 6 เดือน ณ วนัเดินทาง (ตอ้งมีหน้าว่างส าหรบัประทบัตราอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม) 

เพื่อยื่น ณ ด่านตรวจคนเขา้เมือง   เน่ืองจากเคาเตอรส์ายการบินหรือด่านตรวจคนเขา้เมืองอาจปฏิเสธการเดินทางของ

ท่าน 

3. ค่าวีซ่าส าหรบัพาสปอรต์ต่างดา้ว  กรุณาเตรียมเอกสารคือ   

      (1) พาสปอรต์  

      (2) ใบประจ าตวัคนต่างดา้ว  

      (3) ใบส าคญัถ่ินท่ีอยู่  

      (4) ส าเนาทะเบียนบา้น(ถา้มี)  

      (5)รูปถ่ายสี 2 น้ิวท่านละ1รูป   

➢ ผูจ้ดัจะเป็นผูด้  าเนินการยื่ นวีซ่าใหท่้าน โดยท่านจ่ายค่าบริการต่างหาก (ส าหรบัหนังสือเดินทางต่างดา้วผูเ้ป็น

เจา้ของหนังสือเดินทางจะตอ้งท าเรื่ องแจง้ เขา้-ออกดว้ยตนเองก่อนจะยื่ นวีซ่า) สิทธ์ิการออกวีซ่าขึ้นอย ู่กับ

สถานทตูเท่าน้ัน 

4. ขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค าน าหน้าช่ือ เลขท่ีหนังสือเดินทาง 

และอื่นๆ เพื่อใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีมิไดส่้งหน้าส าเนาหนังสือเดินทาง (พรอ้มทั้งหน้าเปล่ียนชื่อนามสกุล ถา้

มี) ใหก้บัทางผูจ้ดั  

 

ขอ้ตกลงและเงื่อนไขกำรเดินทำงทอ่งเทีย่วกบัเรำ 

• จดัใหเ้ฉพาะลูกคา้ท่ีประสงคจ์ะไปท่องเท่ียวตามรายการของทวัร์ทุกวนัเท่าน้ัน  หากท่านไม่สามารถร่วมทวัร์ทุก

วนั แค่สมคัรมาร่วมทวัรเ์พียงเพื่อการใชต้ัว๋เคร่ืองบินและท่ีพกัในราคาพิเศษ  หากท่านไม่แจง้ และปรากฏว่าท่าน

ไม่รวมทวัร์ในบางวนั ทางบริษัทจะคิดค่าด าเนินการในการแยกท่องเท่ียวเอง 500 USD  (ก่อนซ้ือทวัร์ จะตอ้ง

แจง้ความประสงคท่ี์เป็นจริง เพื่อทางผูจ้ดัจะไดคิ้ดค่าบริการท่ีเหมาะสม) 

• หมายเหตุ หากการไปพบเพื่อนหรือญาติหรือไปติดต่อธุรกิจหรือท่องเท่ียวอิสระ ท าหลังจากท่ีรายการเสร็จส้ินใน

แต่ละวนัแลว้ ไม่เป็นเหตุท่ีทางผูจ้ดั จะตดัการใหบ้ริการท่านแต่อย่างใด  

• ขอสงวนสิทธ์ิในการขายหรือไม่ขายใหแ้ก่ท่านท่ีตอ้งใชร้ถเข็น หรือ มีโรคประจ าตวับางอย่าง หรือ ทอ้งอ่อนหรือ

ทอ้งแก่มาก หรือ มีเด็กอายุ 1-2 ปี หรือ คนพิการ หรือ พระภิกษุสงฆ ์หรือ นักบวช (ก่อนซ้ือทวัร์ จะตอ้งแจง้ 

เพื่อหาขอ้ตกลงร่วมกนั เพราะเราค านึงถึงความปลอดภยัและเพื่อสรา้งความสุขแก่คณะผูเ้ดินทาง)   

• ขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัท่านผูเ้ดินทางท่ีมีความประสงคจ์ะลกัลอบเขา้ประเทศเกาหลีใตเ้พื่อไปท างาน หรือเพื่อการอื่น

ใดอนัมิใช่การท่องเท่ียว  

• การเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียวในทุกการเดินทางอาจเกิดการเปล่ียนแปลง   ดังน้ี รายการท่องเท่ียว 

เมนูอาหาร โรงแรมท่ีพกั รถทวัร์ในแต่ละวนัท่ีไดจ้ดัเตรียมไว ้(ทั้งช่วงน าเสนอ ช่วงสรุป และช่วงเดินทางจริง) ขอ

สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงหรือปรับปรุง  โดยพยายามท่ีจะตามรายการสรุปใหต้รงมากท่ีสุด หรือในระดับ 

หรือในคุณภาพท่ีใกลก้นัมากท่ีสุด 
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• ขอสงวนสิทธ์ิปฏิเสธความรับผิดชอบค่าเสียหายท่ีเกิดกบัชีวิต ร่างกาย การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย ความตาย 

อุบติัเหตุต่างๆ  สญูหายในทรพัยสิ์นหรืออย่างอื่น การนัดหยุดงาน  ภยัธรรมชาติ การก่อจลาจล การปฎิวติั  และ

อื่นๆ ท่ีเกิดขึ้ นทางตรงหรือทางออ้ม  

• กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทนหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปล่ียนแปลง การบริการ

จากสายการบิน 

• (ความสูญหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ของเท่ียวบิน การยกเลิกเท่ียวบิน มีการยุบเท่ียวบินรวมกนั 

ตารางการการเดินทางมีการเปล่ียนแปลง เน่ืองจากสายการบินพิจารณาสถานการณแ์ลว้ว่า อยู่นอกเหนือความ

ควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย์ หรือเหตุผลทางดา้นความปลอดภัยเป็นตน้  โดยจะปฏิบัติตามเงื่อนไขและ

ขอ้จ ากัดความรับผิดชอบของแต่ละสายการบิน )  บริษัทขนส่ง  รถโดยสาร  เรือบริการ หรือ หน่วยงานท่ี

ใหบ้ริการ  ท่ีจะส่งผลท าใหเ้สียเวลาหรือยกเลิกรายการท่องเท่ียวทัวร์บางรายการหรือทั้งหมด  ผูเ้ดินทางไม่

สามารถเรียกรอ้งค่าเสียหาย ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งส้ิน ทั้งค่าเสียเวลา  ค่าเสียโอกาส ค่าเสียความรูสึ้ก และ

ค่าใชจ่้ายท่ีบริษัทจ่ายไปแลว้ เป็นตน้   ขอใหท้ราบว่า  ผูจ้ดัจะด าเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะประสานงานให้

เกิดประโยชน์สงูสุดแก่ลูกคา้ แต่จะไม่คืนเงิน  

• มคัคุเทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้ าสญัญาใดๆ ทั้งส้ินแทนผูจ้ดั  นอกจากมีเอกสารลง

นามโดยผูม้ีอ านาจของผูจ้ดัก ากบัเท่าน้ัน     

• ผูจ้ดัจะไม่รบัผิดชอบและไม่สำมำรถคืนค่ำใชจ้ำ่ยต่ำงๆ ได ้ในทุกกรณี เน่ืองจำกเป็นกำรช ำระค่ำทวัรใ์น

ลักษณะเหมำจ่ำยกับตัวแทนต่ำงๆ เช่น ไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำในกำรตรวจคนเขำ้เมือง-ออกเมือง กรม

แรงงำน  กำรกระท ำทีส่่อไปในทำงผิดกฎหมำย กำรหลบหนี เขำ้ออกเมือง เอกสำรเดินทำงไม่ถูกตอ้ง กำร

ถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ   ไม่รบัประทำนอำหำรบำงม้ือ ไม่เทีย่วบำงรำยกำร เป็นตน้ 

• ขอความร่วมมือในเร่ืองความประพฤติของคนเดินทางหากผูจ้ดัหรือตัวแทนของประเทศท่ีท่านไดเ้ดินทางมา 

เดินทางไปสู่ หรือเดินทางผ่าน  เห็นว่าผูโ้ดยสารประพฤติตนท่ีอาจก่อใหเ้กิดอันตรายต่อผูเ้ดินทางอื่นๆ หรือ

ทรัพย์สิน หรือขัดขวางการปฏิบัติหน้าท่ีของเจา้หน้าท่ี (ตัวแทน) หรือไม่ปฏิบัติตามค าชี้ แจงของเจา้หน้าท่ี 

(ตวัแทน) ทางผูจ้ดัอาจใชม้าตรการตามท่ีเห็นสมควรเพื่อป้องกนัไม่ใหค้วามประพฤติดงักล่าวด าเนินต่อไป ซ่ึง

รวมไปถึงการยบัยั้ง และปฏิเสธใหบ้ริการ 

• การชอ้ปป้ิงการเลือกซ้ือของนักท่องเท่ียว เป็นส่วนหน่ึงของการท่องเท่ียว โดยเฉพาะการท่องเท่ียวประเทศเกาหลี

ใต ้ซ่ึงเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงท่ีคนไทยชื่นชอบ   โปรแกรมทวัร์อาจจะมีการรายการพาไปชอ้ปป้ิงยงัสถานท่ีต่างๆ โดย

การเลือกซ้ือของทุกอย่างเป็นเร่ืองการตดัสินใจส่วนตวัเสมอ  และ ทางผูจ้ดัขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบทุกการซ้ือ

ของท่าน 

• กระเป๋าลูกคา้ตอ้งยอมรับในความเส่ียงของกระเป๋าทุกใบของตวัเอง (ท่านสามารถเลือกซ้ือประกนัเพิ่ม เกี่ยวกบั

สมัภาระกระเป๋า เพราะสายการบินมีก าหนดการจ ากดัความรบัผิดชอบต่อสมัภาระ)  ทางทวัรจ์ะไม่รบัผิดชอบต่อ

ความเสียหาย สูญหาย ล่าชา้ อุบติัเหตุ ท่ีเกิดจากกรณีใดๆ ทั้งส้ิน  ซ่ึงลูกคา้ตอ้งเขา้ใจว่า โดยปกติทุกฝ่าย เช่น 

คนขับรถ  มัคคุเทศก ์หรือ หัวหน้าทัวร์  ถึงแมจ้ะพยายามในการดูแลและระวังเร่ืองสัมภาระกระเป๋าเดินทาง

ลูกคา้ 

• ผูร้ว่มเดินทางตกลงปฏิบติัตามขอ้ก าหนดและเงื่ อนไขการเดินทางน้ีทกุประการ 

• และในกรณีมีขอ้พิพาท ใหถื้อค าตดัสินของผูจ้ดัเป็นท่ีส้ินสดุ 


