
Ruby Travel Head Office 
104/2 M.5 T.Chaisatan 

A.Saraphee Chiang Mai 
TEL: 053 115 912 

E – Mail: contact.tourinfo@gmail.com 
Line@ : @rubytravel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

  
   

                              FREE POCKET WIFI ON BUS
 



Ruby Travel Head Office 
104/2 M.5 T.Chaisatan 

A.Saraphee Chiang Mai 
TEL: 053 115 912 

E – Mail: contact.tourinfo@gmail.com 
Line@ : @rubytravel 

 

ทัวร์เกาหลี เดินทางวันที่ 21 – 25 กมุภาพนัธ์ 2561 

วันแรก เชียงใหม่ – สนามบินอินชอน 
21.00 น. คณะพร้อมกนั ณ สนามบินเชียงใหม่ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบิน

โคเรียนแอร์ (Korean Air) โดยมีเจา้หนา้ท่ีของรูบ้ีทราเวลคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้น
เอกสารและสมัภาระ 

23.55 น. คณะออกเดินทางสู่สนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต ้โดยสายการบนิโคเรียนแอร์ เที่ยวบินที่ 
KE668 บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน 

วันที่สอง สนามบินอินชอน – Chuncheon Skywalk – เกาะนามิ – สกี  
06.50 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน ประเทศเกาหลใีต้ (เวลาท้องถ่ินเกาหลีเร็วกว่าไทย 2 ช.ม.) 

หลงัจากผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้ ไกดท์อ้งถ่ินคอยตอ้นรับทุกท่าน ณ ประตู
ทางออก และบริการอาหารเชา้แก่ทุกท่านดว้ยเมนู อุดง้ 
 
 
 
 
 
 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ สะพานกระจกแก้ว Soyanggang Skywalk ท่ีสร้างอยูบ่นทะเลสาป Uiamho 
Lake เป็น Skywalk ท่ียาวท่ีสุดของเกาหลีพ้ืนดา้นบน Skywalk ใหค้วามรู้สึกเหมือนคุณก าลงัเดินอยู่
บนน ้ า ผูเ้ขา้ชมบางคนอาจจะรู้สึกกลวัหรือหวาดเสียวเพราะมีเพียงกระจกแผน่เดียวเท่านั้นท่ีรองรับ
พวกเขาอยู ่Skywalk แห่งน้ีใชก้ระจกหนาท่ีรองรับผูค้นไดถึ้ง 7,000 คนในคราวเดียว สมควรแก่เวลา
น าท่านเดินทางสู่ เกาะนาม ิชมทิวทศัน์ซ่ึงเคยใชเ้ป็นสถานท่ีถ่ายท าละครทีวี  “WINTER LOVE 
SONG ” อนัโด่งดงัไปทัว่ทั้งเกาหลีและเอเชีย ท่านสามารถชมบรรยากาศรอบเกาะ เช่น การเดินเล่น
เท่ียวชมสวนเกาหลี คาราวะสุสานนายพลนามิ เดินผา่นกลางแมกไมแ้ห่งสวนสนท่ีสูงเสียดฟ้า ผา่นดง
ตน้สน, ตน้เกาลดั พร้อมมีเวลาใหท่้านไดเ้ก็บโลเคชัน่ประทบัใจ หรือจะเลือกข่ีจกัรยานชมวิวเหมือน
ฉากในละครตามอธัยาศยั 
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เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ดว้ยเมนูทคัคลับิ 
จากนั้นพาท่านพบกบัสีสนัความสนุกสนานของเทศกาลฤดูหนาว ชมหิมะขาวโพลนสุดสายตา สนุก
กบัการเล่นสกหีิมะ ณ สกีรีสอร์ทท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ีนิยมของคนเกาหลี มีไลน์สกีขนาดใหญ่สวยงาม 
สนุกกบัการเล่นสกีหิมะ ท่ีคร้ังหน่ึงในชีวติควรไดล้อง และกิจกรรมอ่ืนอีกมากมาย โดยมีมคัคุเทศก์
ทอ้งถ่ินและหวัหนา้ทวัร์คอยดูแลและใหค้  าแนะน าในการเล่น **ราคาทัวร์ไม่รวมค่าชุดอุปกรณ์ในการ
เล่นสก*ี* 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร ดว้ยเมนูชาบู ชาบ ู
น าท่านเขา้พกัท่ีโรงแรม OAK VALLEY RESORT หรือระดบัเทียบเท่า 

วันที่สาม สวนสตรอเบอร์ร่ี – Lotte World – พพิธิภัณฑ์สาหร่าย + สวมชุดฮันบก – 
หอคอยโซลทาวเวอร์ – ตลาดทงแดมุน   

 

 

 

 

เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
จากนั้นน าท่านสู่ สวนสตรอเบอร์ร่ี เชิญ ล้ิมรสสตรอเบอร์ร่ีของเกาหลีสดๆ ในบรรยากาศภายในไร่สต
รอเบอร์ร่ีอยา่งแทจ้ริง พบกบัวิถีชีวติชาวไร่สตรอเบอร์ร่ีของเกาหลีว่ามีวิธีการปลกูอยา่งไร ใหไ้ดผ้ล
สตรอเบอร์ร่ีท่ีขนาดใหญ่เป็นพิเศษ หวานหอม และชวนน่ารับประทาน เป็นท่ีช่ืนชอบของชาวเกาหลี
และชาวต่างชาติ และยงัเป็นผลไมส่้งออกของประเทศดว้ย ชมวิธีการปลกูการดูแลรักษา สามารถเลือก
ชิมสตรอเบอร์ร่ีไดจ้ากภายในไร่ได ้
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น าท่านเดินทางสู่ สวนสนุกลอ็ตเต้เวร์ิด (Lotte World) แบ่งออกเป็น 2 ท่ีเท่ียวหลกัๆ คือสวนสนุกใน
ร่มจะเรียกว่า Lotte World Adventure สวนสนุกในร่มน้ีจะมีดว้ยกนัทั้งหมด 4 ชั้น แต่ละชั้นจะมีทั้ง
เคร่ืองเล่นต่างๆ ร้านอาหาร และร้านขายของ มีลานสเก๊ตน ้าแข็งขนาดใหญ่อยูต่รงกลาง เคร่ืองเล่นยอด
ฮิตท่ีแนะน าคือ The Adventure of Sind bad, The Conquistador, Flume Ride, The French Revolution, 
Jungle Adventure และ Pharaoh’s Fury ฯลฯ และอีกท่ีหน่ึงคือ Magic Island เป็นสวนสนุกท่ีมีน ้ า
ลอ้มรอบ โดยตอ้งมาทางชั้น 2 ของ Lotte World Adventure ในส่วนของ Magic Island ซ่ึงเป็นสวน
สนุกกลางแจง้ท่ีมีเคร่ืองเล่นท่ีหวาดเสียวอยูห่ลายชนิด อาทิ Atiantis, Gyro Drop, Gyro Swing, Comet 
Express  

 

 

 

 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ดว้ยเมนูคลับิ 
จากนั้นน าท่านสู่ พพิธิภัณฑ์สาหร่าย (SEAWEED MUSEUM) ซ่ึงท่านจะไดเ้รียนรู้การท าสาหร่าย
ของชาวเกาหลี ประวติัความเป็นมาและความผกูผนัท่ีชาวเกาหลีท่ีมีต่อสาหร่าย และสามารถน า
กลบัมาเป็นของฝากได ้พเิศษ...ให้ท่านได้ทดลองสวมชุดฮันบก ชุดประจ าชาตเิกาหล ีเพื่อเก็บภาพแห่ง
ความประทบัใจ จากนั้นน าท่านสู่ หอคอย โซลทาวเวอร์ (ไม่รวมค่าลิฟท)์ ยอ้นรอยซีรียด์งั ณ เขานมั
ซาน ภูเขาเพียงลกูเดียงใจกลางเมืองหลวงกรุงโซล 1 ใน 17 หอคอยเมืองท่ีสูงท่ีสุดในโลก สูงถึง 480 
เมตร เหนือระดบัน ้ าทะเล ชมทศันียภาพกรุงโซล และชานเมืองแบบรอบทิศ 360 องศา พาท่าน คลอ้ง
กุญแจคู่รัก เพราะมีความเช่ือว่าคู่รักท่ีไดม้าคลอ้งกุญแจท่ีน่ีจะรักกนัยาวนาน หลงัจากนั้นน าท่านชอ้ป
ป้ิง ณ ทงเดมุน ซ่ึงตั้งอยูบ่ริเวณประตูเมืองโบราณทางทิศตะวนัออกท่านสามารถซ้ือสินคา้หลากหลาย
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ประเภทไดท่ี้น้ีอาทิ เส้ือผา้บุรุษ-สตรี รองเทา้บุรุษ-สตรี รองเทา้ผา้ใบ เข็มขดั ของท่ีระลึก ชุด
เคร่ืองครัวถุงน่องถุงเทา้ผา้พนัคอโดยท่านจะได ้สมัผสั กบั บรรยากาศการชอ้ปป้ิงสินคา้ในราคา
เกาหลีอยา่งแทจ้ริง 

ค า่ บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร ดว้ยเมนูบุลโกกิ 
น าท่านเขา้พกัท่ีโรงแรม EVELYN HOTEL หรือ INTER CITY HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 

วันที่ส่ี ศูนย์เคร่ืองส าอาง – ศูนย์โสม – พระราชวังเคียงบก – หมู่บ้านโบราณบุก
ชอน – Duty Free – คลองชองกเยชอน – Line Friend – เมียงดง  

เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
น าท่านออกเดินทางไปยงั ศูนย์เคร่ืองส าอางคอสเมตกิ ท่านจะไดเ้ลือกซ้ือเคร่ืองส าอางระดบัพรีเมียมท่ี
ก  าลงัเป็นท่ีนิยมของสาวๆในเมืองไทย หลากหลายแบรนด ์อาทิเช่น ครีมน ้ าแตก ครีมหอยทาก แป้ง
โรตี เหล่าน้ีเป็นตน้ จากนั้นเยีย่มชม ศูนย์โสม ซ่ึงรัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลิตจากโสมท่ีมีอาย ุ6 ปี ซ่ึง
ถือว่า เป็นโสมท่ี มีคุณภาพดีท่ีสุด ชมวงจรชีวิตของโสม พร้อมใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือโสมท่ีมีคุณภาพดี
ท่ีสุดและราคาถกูกว่าไทยถึง 2 เท่า กลบัไปบ ารุงร่างกายหรือฝากญาติผูใ้หญ่ท่ีท่านรักและนบัถือ  
 
 
 
 
 
 
สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางไปยงั พระราชวงัเคยีงบกกุง (Gyeongbokgung Palace) เป็นพระราชวงั
หลกัของราชวงศโ์ชซอน อนัเป็นราชวงศท่ี์สถาปนาข้ึนโดยกษตัริยแ์ทโจ พระราชวงัเคียงบกกุง มีอีก
ช่ือท่ีเป็นท่ีรู้จกัทัว่ไป คือ “พระราชวงัภาคเหนือ” และยงัถือว่าเป็นพระราชวงัท่ีสวยงามและยิง่ใหญ่
ท่ีสุด นอกจากนั้นเรายงัสามารถชมพิธีการเปล่ียนเวรราชองครั์กษอี์กดว้ย พิธีน้ีเป็นพิธีเปล่ียนเวรของ
ราชองครั์กษใ์นราชวงศโ์ชซอน โดยจะจดัข้ึนทุกวนั ยกเวน้วนัจนัทร์ ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาพอากาศ ใน
เวลา 11.00 น. 14.00 น. และ 15.30 น. ท่ีประตคูวางฮวามุน ประตูแทฮนัมุน และประตูดงฮวามุน 
จากนั้น หมู่บ้านบุกชอนฮันอก (Bukchon Hanok Village)  เป็นอีกหน่ึงสญัลกัษณ์ของเกาหลี 
ท่ามกลางตึกรามบา้นช่องท่ีทนัสมยัของกรุงโซลนั้น หมู่บา้นแห่งน้ีก็ยงัคงรักษาอาคารบา้นเรือนใน
สมยัโบราณ มีกล่ินอายของเกาหลีในยคุเก่าแก่ และถือเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวอีกแห่งหน่ึงท่ีเมื่อ
นกัท่องเท่ียวไดไ้ปเยอืนแลว้ จะไดพ้บกบับา้นของขุนนางระดบัสูงของเกาหลีในสมยัก่อน ภายใน
หมู่บา้นมีอาคารแบบดั้งเดิมของเกาหลีกว่า 100 หลงั ซ่ึงเก่าแก่มาตั้งแต่สมยัโชซอน  
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เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ดว้ยเมนูซมักเยทงั 
จากนั้นน าท่านชอ้ปป้ิงสินคา้ปลอดภาษีท่ีหา้ง Duty Free และเท่ียวชม คลองชองแกชอน คลองแห่งน้ี
สร้างมาตั้งแต่สมยัพระเจา้ยองโจแห่งราชวงศโ์ชชอน อายเุก่าแก่กว่า 600 ปี เดิมเป็นคลองน ้ าเน่าจนมี
การสร้างทางด่วนทบัคลอง ต่อมาปี 2003 รัฐบาลไดบู้รณะคลองใหม่ ทุบทางด่วนท้ิง แลว้ทุ่มงบกว่า 
386 พนัลา้นวอน พฒันาจนน ้ าใสสะอาด เป็นสถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจสุดฮิตของชาวกรุงโซลและ
นกัท่องเท่ียว  

 
 
 
 

 
 
จากนั้นใหท่้านชม Line Friends Store ชมและช็อปสินคา้จากแอพไลน์ยอดฮิตในร้านท่ีตกแต่งอยา่ง
สวยงาม จากนั้นใหท่้าน ชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั ณ ตลาดเมยีงดง แหล่งรวมวยัรุ่นยา่นสยามสแควร์
โดยเฉพาะอยา่งยิง่เป็นแหล่งรวมเคร่ืองส าอางคช่ื์อดงั อาทิ Etude, Skinfood, The Face Shop  เป็นตน้   

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร ดว้ยเมนู บาบิคิวสไตลเ์กาหลี 
 น าท่านพกัท่ีโรงแรม EVELYN HOTEL หรือ INTER CITY หรือเทียบเท่า 

วันที่ห้า ศูนย์สมุนไพร – น ้ามันสนเข็มแดง – Alive Museum – Supermarket – 
สนามบินอินชอน – เชียงใหม่ 

 
 
 
 
 
เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

จากนั้นน าท่านสู่ ศูนย์สมุนไพรเกาหล ี(ฮ็อกเกต็นามู) สมุนไพรท่ีใชเ้วลาในการวิจยัยาวนานหลายสิบ
ปี เมลด็ของพนัธุฮ์๊อกเก็ตนามน้ีูชาวเกาหลีนิยมน ามารับประทานเพ่ือช่วยดูแลตบัใหส้ะอาดแข็งแรง 
เน่ืองจากตบัเป็นอวยัวะท่ีส าคญัมากท่ีสุดส่วนหน่ึงของร่างกาย การรับประทานสมุนไพรชนิดน้ีจะช่วย
ป้องกนัโรคตบั ช่วยไม่ใหต้บัถกูท าลายจากการด่ืมแอลกฮอล ์หลงัจากนั้นน าท่านสู่ พิพิธภณัฑภ์าพ
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สามมิติท่ีช่ือว่า Alive Museum (หรืออีกช่ือคือ Trick Art Museum) Alive Museum คือพิพิธภณัฑ์
ภาพวาดสามมิติ ท่ีจะพาเราใหเ้ขา้ไปอยูใ่นภาพได ้สุดทา้ยน าท่านเดินทางสู่สนามบินอินชอน ระหว่าง
ทางพาท่านแวะละลายเงินวอนท่ี ร้านค้าสนามบนิ ซ่ึงท่าน  สามารถเลือกซ้ือสินคา้พ้ืนเมืองเป็นการส่ง
ทา้ยก่อนอ าลาเกาหลี อาทิ บะหมี่ซินราเมียน อดูง้ กิมจิ ลกูอมแปลกๆ ช็อคโกแลต น ้ าจ้ิมหมยูา่งเกาหลี 
ไก่ตุ๋นโสมส าเร็จรูป ผลไม ้ในราคาพิเศษ 

18.40 น. คณะออกเดินทางสู่สนามบินเชียงใหม่ โดยสายการบินโคเรียนแอร์ เที่ยวบินที่ KE667 
22.40 น. คณะถึงสนามบินเชียงใหม่โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

****************************************************************************** 
 

อตัราค่าบริการ 

 

เดินทางวันที่   21 – 25 ก.พ. 61 ค่าบริการ/ท่าน 
ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 2 ท่าน  27,900 บาท 

เด็กอาย ุ2 – 6 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน  27,900 บาท 
เด็กอาย ุ2 - 6 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม 27,900 บาท 
เด็กอาย ุ2 – 6 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม 27,900 บาท 
พกัเด่ียว ช าระเพ่ิม 7,900 บาท 

หมายเหตุ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคา จนกว่าจะเกิดการจองค่ะ 
 
อตัราค่าบริการนีร้วม 
 1. ค่าตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป-กลบั ชั้นประหยดัพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทวัร์ขา้งตน้ 
* กรณีท่านมีความประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปล่ียนระดบัชั้นท่ีนัง่ จากชั้นประหยดัเป็นชั้นธุรกิจ โดยใชค้ะแนนจาก
บตัรสะสมไมล ์จะตอ้งด าเนินการท่ีเคาน์เตอร์สนามบิน ณ วนัเดินทาง เท่านั้น  
 2. ค่าท่ีพกัหอ้งละ 2 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการ หรือ ระดบัเทียบเท่า  
 3. ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีระบุไวใ้นรายการทวัร์ขา้งตน้ 
 4. เจา้หนา้ท่ีบริษทั ฯ คอยอ านวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 
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5. ค่าน ้ าหนกัสมัภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม และ ค่าประกนัวินาศภยัเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแต่ละ
สายการบินท่ีมกีารเรียกเก็บ 
 6. ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 500,000 บาท ค่า
รักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบติัเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท  ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์
 
อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 1. ค่าท าหนงัสือเดินทางไทย และเอกสารต่างดา้วต่างๆ 
 2. ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกั
รีดค่า โทรศพัท ์เป็นตน้ 
 3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถา้มีการเรียกเก็บ) 
 4. ค่าภาษีน ้ ามนั ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลงัจากทางบริษทัฯไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบิน 
 5. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 6. ค่าทิปไกด์และคนขับรถ ท่านละ 30,000 วอน / คน /ทริป 
 
เงื่อนไขการให้บริการ 

1. การเดินทางในแต่ละคร้ังจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 20 ท่านขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักล่าว 
ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 

2. การช าระค่าบริการ 
2.1 กรุณาช าระมดัจ  า ท่านละ 10,000.– บาท  
2.2 กรุณาช าระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ 20 วนัก่อนออกเดินทาง 

3. การยกเลิกและคืนค่าทวัร์ 
3.1 การยกเลิกการเดินทางก่อน 30 วนั ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยดึมดัจ  าท่านละ 5,000 บาท 

   3.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วนั ขอเก็บเงินมดัจ าทั้งหมด  
   3.3 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วนั ขอเก็บค่าใชจ่้าย 50% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 

3.4 ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกว่า 7 วนั ขอเก็บค่าใชจ่้าย 100% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 
3.5 ยกเวน้กรุ๊ปท่ีออกเดินทางช่วงเทศกาลวนัหยดุ เช่น ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบินมี

การการันตีมดัจ  าท่ีนัง่กบัสายการบินและค่ามดัจ  าท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการ
คืนเงินมดัจ า หรือ ค่าทวัร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกดว้ยกรณีใดๆ 
      3.6 กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งในและต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศท่ี
ระบุไว ้ในรายการเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทวัร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
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   3.7 เมื่อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่
เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมดัจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
 
หมายเหตุ   
 1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทางในกรณีท่ีมีผูร่้วมคณะไม่ถึง 20 ท่าน 
 2. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน ้ ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับข้ึนก่อน
วนัเดินทาง 
 3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบินและรายการทวัร์ โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อนั
เน่ืองจากสาเหตุต่างๆ โดยจะค านึงถึงผลประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคญั 
 4. บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยดุ
งาน, การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การน าส่ิงของผดิกฎหมาย ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯ 
 5. บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, 
เกิดจากการโจรกรรม และ อุบติัเหตุจากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง 
 6. เม่ือท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้
ยอมรับเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมด  
 
**บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่นแปลงรายการโดยมต้ิองแจ้งล่วงหน้า ทั้งนีข้ึน้อยู่กบัสภาวะอากาศ การเมอืง 

สายการบนิ และราคาอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนีข้ึน้อยู่กบัอตัราแลกเปลีย่นของเงิน** 
 
 
 

 


