
 
 

    1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

วนัแรกของการเดินทาง สนามบินสวุรรณภมิู 

20.00 น.  คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภมิู ชัน้ 4 ผูโ้ดยสารขาออก  หน้าเคาน์เตอรเ์ชค็อนิ  

D  สายการบนิไทย Thai Airways  ใกลป้ระตทูางเขา้หมายเลข  2 เจ้าหน้าท่ีเวิลดไ์วด ์

บาย บ๊ิก คอยอาํนวยความสะดวกด้านเอกสารและสมัภาระ 

23.10 น. ออกเดนิทางสู ่เมืองอินชอน ประเทศเกาหลใีต ้โดยสายการบินไทย Thai Airways ( ใชเ้วลาเดนิทาง 5.05 ชัว่โมง... 

อสิระใหท้่านพกัผ่อนบนเครื่อง ) เวลาทีเ่กาหลใีตเ้รว็กว่าไทย 2 ชัว่โมง 

วนัท่ีสอง อินชอน - Winter Love Song เกาะนามิ – วนอทุยานแห่งชาติโซรคัซาน  

06.35 น.  ถงึสนามบนินานาชาตอินิชอน หลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากรแลว้  

http://www.bing.com/images/search?q=thaiairways+logo&view=detail&id=5C699FBBD5FD0FB0F335772A1E9182C715450F04&FORM=IDFRIR
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เชา้   นําท่านเดนิทางสู ่หอ้งอาหารเชา้ของโรงแรม ใกลส้นามบนิ เพื่อรบัประทานอาหารเชา้                                

นําท่านเดนิทาง โดย รถโค้ช พาท่านข้ามทะเลตะวนัตกด้วยสะพานแขวนยองจองหรือ

สะพานเพื่อความหวงัในการรวมชาติที่ยาวกว่า 4.42 กม.  มยีอดโดมสูง 107 เมตร                

ออกเดนิทางไปท่าเรอืเฟอรร์ี่ เพื่อขา้มฟากไปยงั เกาะนามิ หน่ึงในสถานที่ถ่ายทําละคร

เกาหล ี Winter Love Song หรอื เพลงรกัในสายลมหนาว  สถานทีโ่รแมนตกิอกีแห่งหน่ึง

สาํหรบัคู่รกั คู่หนุ่มสาว ครอบครวั เพื่อนๆ เกาะนามมิรีูปร่างเหมอืนใบไมท้ีล่อยอยู่  ณ ที่

แห่งน้ี  

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนู “ ทคัคาลบี ”   

บ่าย พาท่านเดนิทางไปพกัผ่อนแบบธรรมชาตอิย่างแท้จรงิ เพลดิเพลนิกบัดนิแดนที่ปกคลุม

ดว้ยปา่ทบึซึง่มคีวามงดงามของทวิทศัน์ ไม่ว่าจะเป็นความงามอย่างมหศัจรรยข์องภูเขาที่

ปกคลุมดว้ยปา่ไมส้ดุลกูหลููกตา หุบเขาและเมอืงเลก็ๆ ชายฝ ัง่ เดนิทางเขา้สู่ วนอุทยาน

แห่งชาติโซรคัซาน ถ่ายรูปคู่กบัอนุสาวรยีห์มเีสีย้วพระจนัทร ์ เดนิชมความงามของวน

อุทยานแห่งชาตภิูเขาโซรคัทีไ่ดข้ึน้ชื่อว่าเป็นภูเขาสีฤ่ดู ภูเขาโซรคัหรอืภูเขาหมิะตัง้อยู่ใจ

กลางภูเขาแทแบคซึง่ทอดยาวไปถงึเขาคมึคงัของประเทศเกาหลเีหนือมเีทอืกเขา ป่าไม ้ 

หุบเขา สายน้ํา ทะเลสาบ หนิรปูร่างต่างๆ ทีส่วยงามซึง่เกดิขึน้เองตามธรรมชาตทิีห่าดไูดย้ากยิง่ 

นําท่านเดนิทางสู ่ วดัชินฮนัซา วดัเก่าแก่กว่าพนัปี สรา้งในสมยัอาณาจกัรชลิล่า  และยงัมรีะฆงั อนัเก่าแก่  1400 ปี ตัง้อยู่

ภายใน พรอ้มนมสัการพระพุทธรปูปางสมาธอิงคม์หมึาตัง้อยู่กลางแจง้สรา้งขึน้เพื่อสวดออ้นวอนใหค้าบสมุทรเกาหลไีดร้วม

เป็นหน่ึงเดยีวกนั  

เยน็   รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร   เมนู Pork Bulkoki  เมนูบารบี์คิวเกาหลี เป็นอาหารแบบดัง้เดิม                                                                                                

หลงัอาหารคํ่า  พาท่านเดนิทาง เชค็อนิทีพ่กัสกรีสีอรท์   

 โรงแรมทีพ่กั Daemyung Resort 

วนัท่ีสาม ฟารม์หมี Teddy Bear - สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์ 

เชา้  อาหารเชา้แบบอเมรกินัชุดหรอืเซมบิุฟเฟต่ ์ที ่หอ้งอาหารของรสีอรท์                               

จากนัน้ ชมความน่ารกัของหมเีทด็ด ีณ ฟารม์พิพิธภณัฑห์มีเทด็ด้ี แหล่งรวมเรื่องราวหมเีทด็ดี้

ของโลก และหมเีทด็ดีแ้นะนําสถานทีท่่องเทีย่วและกจิกรรมทีส่าํคญัของจงัหวดัคงัวงัโด โดย
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จดัแบ่งเรื่องราวเป็นทมีต่างๆ ในโซนน่ิงทีจ่ดัไดอ้ย่างกิฟ๊เก๋  ทุกทา่นจะไดท้ัง้การถ่ายรปูและไดท้ัง้ความรูอ้กีดว้ย  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูโอซมัสไตลค์งัวอน เป็นเมนูลกูผสมระหว่างเน้ือหมูหมกักบัปลาหมกึหมกั

ซอสบารบ์คีวิรอ้นแรงแห่งสไตลค์งัวอน นํามาคลุกคลกิป้ิงย่างบนกระทะ ทานคู่    กบัเครื่องเคยีงต่างๆ รวมทัง้ขา้วสวย               

บ่าย นําท่านเดนิทางสู่ สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์“ ดิสนียแ์ลนดเ์กาหลี ”  สวนเปิดในหุบเขาที่มี

ชื่อเสยีงมากที่สุดของประเทศ ภายใน Festival World จะประกอบไปด้วย Global Fair, 

American Adventure, Magic Land, European Adventure และ Equatorial Adventure ท่าน

สามารถปล่อยความแก่และเตมิเตม็ความสขุของท่านดว้ย บตัร Special Pass Ticket สนุกสนาน

กบัเครื่องเล่นต่างๆ   ซึง่ท่านสามารถเลอืกเล่นเครื่องเล่นไดไ้ม่จาํกดัรอบ   

คํ่า    รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร อรอ่ยลํา้!! เมนูบาบีคิวป้ิงยา่งเตาถ่านคาลบีสไตลเ์กาหลี  กบั 

               หลากหลายสไตลข์องเน้ือหมูและเน้ือววั  

 โรงแรมท่ีพกั  Courtyard by Marriott Seoul Time Squares Hotel                                                                                       

วนัท่ีส่ี ศนูยโ์สมเกาหลี  - คอสเมติกเวชสาํอางเครือ่งสาํอาง – TRICK EYE ART MUSEUM – เมียงดง - โชว ์ 

Wedding Show  

เชา้     รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารเชา้ของโรงแรม 
นําท่านเทีย่วชม กรงุโซล ทีม่ปีระชากรถงึ 1 ใน 4 ของประเทศ  มตีกึ 63 ชัน้ ตกึทีส่งูทีสุ่ด  มแีม่น้ําฮนัไหลผ่านใจกลาง

เมอืงหลวงของกรุงโซล  พาท่านรู้จกัและเข้าใจสมุนไพรโสมเกาหลีหรือราชาแห่งมวลสมุนไพร เพราะเกาหลใีต้เป็น

ประเทศทีม่กีารผลติโสมเกาหลทีีม่คุีณภาพเป็นอนัดบั 1 ของโลก  และใหท้่านเลอืกซือ้คอสเมตกิหลากยีห่อ้คุณภาพทีผู่ห้ญงิ

ชาวเกาหลทีัง้สาว ทัง้ไม่สาวแลว้ใหค้วามสาํคญักบัเรื่องผวิหน้าค่อนขา้งมาก โดยเฉพาะในกลุ่มบํารุงผวิพืน้ฐาน Skin Care 

และ เครือ่งสาํอางคผ์สมสมุนไพร @ศนูยเ์วชสาํอางคเ์ครื่องสาํอางค ์  แบรนดร์าคาปลอดภาษี !  ใหท้่านเพลิดเพลิน

กบัการช้อปป้ิง ณ  ห้างปลอดภาษีชิลล่าหรอืดงฮวาดิวต้ีฟรี ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้แบรนดเ์นมนําเขา้จากต่างประเทศ

มากมายหลากหลายชนิด รวมทัง้สนิคา้แบรนดเ์กาหลยีอดนิยมทีช่าวเกาหลนิียมมาเลอืกซือ้หากนัมากมาย   

เทีย่ง    รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนู ชาบูเหด็ 

บ่าย  นําท่านชม TRICK EYE ART MUSEUM  ผลงานการสรา้งสรรคศ์ลิปะแนวใหม่ "ภาพวาด

ลวงตาสามมติ"ิ  โดยท่านจะไดส้นุกสนานกบัการถ่ายรปูแอค็ชัน่ท่าทางต่างๆ กบัภาพแนว

มติทิีเ่กดิจากความคดิสรา้งสรรคแ์ละจนิตนาการของการสรา้งภาพโดยใชเ้ทคนิคพเิศษจาก

ภาพสามมติทิีร่วมทฤษฎทีางวทิยาศาสตรแ์ละการซอ้นภาพโดยกระตุน้ความเคลื่อนไหวของ

ภาพใหม้มีติเิหมอืนจรงิโดยใหผู้ช้มเขา้ไปมสีว่นร่วมถ่ายภาพ เมือ่ผ่านเขา้ไปในภาพนัน้ๆ  

ภาพทุกภาพจะออกมาดปูระหน่ึง เหมอืนจรงิในเหตุการณ์    

นําท่านสู่ย่าน เมียงดง ถูกขนานนามว่า " ถนนแฟชัน่ของเกาหล ี" สนิคา้มรีาคาระดบักลางถงึสงูเมื่อเทยีบกบัตลาดทงแด

มุน ห้างบูตคิหลากยี่หอ้ตัง้แต่แบรนด์เนมต่างชาติถึงเกาหล ีร้านเสือ้ผ้ามสีไตล์ห้องเลก็ๆ  ร้าน Creative Lifestyle ร้าน

รองเทา้ รา้นทาํผม รา้นเครื่องประดบั รา้นคอสเมตกิ รา้นกาแฟ รา้นไอศครมี รา้นขนม และ รา้นอาหาร    
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คํ่า   รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร ซีฟู้ ดสเ์ลิฟเวอรท่ี์มีให้เลือกทัง้ฝรัง่ ญ่ีปุ่ น เกาหลี จีน  เมนูอาหาร ทั ้ง

สด ทัง้ป้ิง ทัง้ทอด ทัง้ย่าง ทัง้แบบซูซิ แบบซาซิมิ พร้อมของหวาน ของอร่อยประจําวนั และเครื่องด่ืมไม่มี

แอลกอฮอล ์ไอศกรีม เค้ก เป็นต้น พิเศษ ! บริการขาปูยกัษ์ SnowCrab  แบบไม่อัน้   

หลงัอาหารคํ่า นําท่านชมโชวใ์หม่ลา่สุด Wedding Show โชวส์รา้งสีสนัความหวัเราะสนุกสนานให้กบั

ท่านก่อนพกัผอ่น 

   หลงัจบการแสดงพาท่านเดนิทางกลบัสู ่ทีพ่กั  

 

วนัท่ีห้า                พระราชวงัเคียงบก  –  ย่านแอนติกอินซาดอง – กรงุเทพฯ   

เชา้     รบัประทานอาหารเชา้ ที ่หอ้งอาหารของโรงแรม   

นําท่านเดินทางสู่ พระราชวัง เคียงบก ตัง้อยู่ที่ตอนเหนือของกรุงโซล สาธารณรัฐ

เกาหลี เป็นหน่ึงในห้าพระราชวงัใหญ่ที่สร้างขึ้นโดยราชวงศ์โชซอน สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 

1937 (ค.ศ. 1394) โดย ชองโดจอน และได้กลายเป็นพระราชวงัหลวงหรอืวงัหลกัสาํหรบั

ประทบัว่าราชการของกษตัรยิแ์ละเหล่าเชือ้พระวงศข์องเกาหลมีาโดยตลอด  

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  ล้ิมลองเมนูไก่ตุ๋นโสม  สูตรต้นตาํหรบัชาว

วงัเป็นเมนูอาหารตัง้แต่สมยัราชวงศโ์ซซอน เป็นอาหารเลื่องช่ือของเมืองหลวง 

บ่าย เดนิทางสู่  ย่านอินซาดอง ได้ชื่อว่า  " ถนนแห่งแอนติค "  ชาวต่างชาติที่พํานักในกรุงโซลให้

ฉายาว่า “ แมรี่แอลลี่ “ หรอื ตรอกแมรี ่ท่านจะค้นพบความเก่าแก่ที่ผสมอารยธรรมสมยัใหม่ใน

เมอืงหลวง ร้านแกลอรี่ ร้านศลิปะพืน้เมอืง รา้นขายวตัถุโบราณ  ร้านอาหารพื้นเมอืงที่เลื่องชื่อ  

รา้นชาพืน้เมอืง โบราณทีม่ชีื่อเสยีง  รา้นสะสมแสตมป์  รา้นเซรามคิ  รา้นไอศครมี Red Mango 

และโพจงัมาซาเกาหล ี

จากนัน้ นําท่านขึน้ ภเูขานัมซาน ภูเขาเพยีงลูกเดยีวใจกลางเมอืงหลวงและขึน้ลฟิท์สู่หอคอย              

N TOWER เป็น 1 ใน 17 หอคอยเมอืงทีส่งูทีสุ่ดในโลก  สงูถงึ 480 เมตรเหนือระดบัน้ําทะเล ณ เขานัมซาน ใจกลางเมอืง

หลวง ชมทศันียภาพกรุงโซลและชานเมอืงแบบรอบทศิ 360 องศา ก่อนอําลาเกาหล ีแวะซือ้ของฝากตดิไมต้ดิมอืที ่ศนูย์

รวมของพื้นเมือง (ละลายเงินวอน)  สาหร่าย ขนมต่างๆ  ชอ็กโกแล๊ตหนิ  ซเีรยีลชอ็กโก  กระดูกมา้เจจูโด  ผลติภณัฑ์

ของใบและรากฝอยของโสม ในรปูขนมโสม หมอนสขุภาพ  กมิจ ิ เป็บโปโร ้(ป๊อกกีเ้กาหล)ี ชนิราเมง (มาม่าเกาหล)ี ตุ๊กตา 

Ddung  เป็นตน้  

เยน็    รบัประทานอาหารเยน็ แบบอดู้ง ณ ภตัตาคาร   ก่อนเดนิทางสูส่นามบนิ 

19.55 น.  เหริฟ้ากลบัสู ่กรุงเทพ โดยสายการบิน ไทย เท่ียวบินท่ี TG 693 

23.40 น.  คณะเดนิทางกลบัถงึกรุงเทพมหานครโดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจมริูล้มื 

 

** รายการต่างๆ อาจมีการปรบัเปล่ียนตามความเหมาะสม โดยคาํนึงถึงผูเ้ดินทางเป็นหลกั ** 

http://1.bp.blogspot.com/-KyrhfDAF8D4/UAadVQY_DII/AAAAAAAAB3Y/Gve9IhVAVHU/s1600/r16+037.jpg
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%8B%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%8A%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._1937
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._1937
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
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อตัราค่าบริการ 

ผูใ้หญ่ท่านละ  43,500 บาท 

เดก็ (2 – 12 ปี) พกัร่วมกบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน มเีตยีงเสรมิ 39,916 บาท  

เดก็ (2 – 12 ปี) พกัร่วมกบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน ไมม่เีตยีงเสรมิ 37,700 บาท 

พกัเดีย่วชาํระเพิม่  7,000 บาท 

 

**** เอกสารทีใ่ชใ้นการเขา้ประเทศ ****      

หนงัสอืเดนิทางทีม่อีายุไม่น้อยกว่า 6  เดอืน ก่อนวนัเดนิทาง 

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม  

  ค่าตัว๋เครื่องบนิชัน้ประหยดัแบบหมู่คณะ สายการบนิไทย ไปกลบั กรุงเทพ – โซล 

  ค่ายานพาหนะรบัสง่ตามรายการ    

  ค่าทีพ่กัโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการ ( 2 ท่าน / หอ้ง ) 

  ค่าบตัรเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วตามทีร่ะบุในรายการ 

  ค่าอาหารครบทุกมือ้ตามทีร่ะบุในรายการ  

  ค่าประกนัอุบตัเิหตุทุกทีน่ัง่ๆ วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท 

 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม  

   ค่าใชจ้่ายสว่นตวัต่าง ๆ อาท ิค่าโทรศพัท,์ ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกรายการ ฯลฯ 

   ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7 % ภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3 % และ ภาษนีกัท่องเทีย่ว (ถา้ม)ี 

 

เง่ือนไขการจอง 

1. ชาํระค่ามดัจาํ 50 เปอรเ์ซน็รข์องค่าบรกิารทัง้หมด ภายใน 2 วนัจากหลงัวนัทีจ่อง  

2. ชาํระค่าบรกิารสว่นทีเ่หลอื ภายใน  30 วนัก่อนเดนิทาง   

3. ถา้จองก่อนเดนิทาง 14 วนั ตอ้งชาํระค่ามดัจาํและค่าบรกิารสว่นทีเ่หลอืพรอ้มกนั 

เง่ือนไขการยกเลิกการจอง 

1. ยกเลกิ 45 วนัก่อนเดนิทาง หกัค่ามดัจาํ 20 เปอรเ์ซน็  

2. ยกเลกิ 20 - 30 วนัก่อนเดนิทาง หกัค่ามดัจาํ 50 เปอรเ์ซน็  

3. ยกเลกิ 11 - 19 วนัก่อนเดนิทาง หกัค่ามดัจาํ 70 เปอรเ์ซน็ 

4. ยกเลกิ 1 - 10 วนัก่อนเดนิทาง หกั 100 เปอรเ์ซน็ของค่าบรกิารทัง้หมด  

หมายเหต ุ 

1. บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงอตัราค่าบรกิาร ในกรณีทีม่จีาํนวนผูร่้วมเดนิทางน้อยกว่า 20  

ท่าน (ผูใ้หญ่) 
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2. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ ์ในการเปลีย่นแปลงรายการนําเทีย่ว สายการบนิ โรมแรม ตามความเหมาะสม กรณีทีเ่กดิเหตุจาํเป็น 

สดุวสิยั อนัเน่ืองมาจากการล่าชา้ของสายการบนิ เหตุการณ์ประทว้งหยุดงาน เหตุจลาจล อุบตัเิหตุ ภยัธรรมชาต ิโดยทัง้น้ีจะ

รกัษาผลประโยชน์ของท่านไวใ้หม้ากทีส่ดุ 

3. บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ ์ไม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิการประทว้ง และอื่นๆทีอ่ยู่

นอกเหนือการควบคุมของทางบรษิทัฯหรอืค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงเน่ืองจากการนําเทีย่วน้ี เป็นการชาํระแบบเหมา

จ่ายใหแ้ก่ตวัแทนในต่างประเทศ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืเงนิทีท่่านชาํระมาแลว้ กรณีทีท่า่นปฏเิสธ หรอืสละสทิธิ ์ใน

บรกิารทีท่างทวัรจ์ดัไวใ้ห ้เวน้แต่ไดต้กลงล่วงหน้าก่อนการเดนิทางและไดร้บัการยนิยอมอย่างถูกตอ้งจากทางบรษิทัฯเสยีก่อน 

4. บรษิทัฯขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่าย กรณีทีท่า่นถูกปฏเิสธวซ่ีา หรอืถูกปฏเิสธการเขา้ออกประเทศอนัเน่ืองจากการ

กระทาํผดิกฎหมาย หรอืเอกสารไม่ถูกตอ้ง  

5. บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ ์ในการพจิารณาผูร่้วมเดนิทางเป็นกรณีพเิศษดงัน้ี 

- ท่านทีส่งสยัว่าอาจจะลกัลอบเขา้เมอืง 

- ท่านทีก่าํลงัตัง้ครรภ ์อนัเน่ืองจากความปลอดภยัความตวัท่าน  (โปรดแจง้เจา้หน้าทีก่่อนสมคัรทวัร)์ 

- เดก็ทารกทีอ่ายุตํ่ากว่า 2 ขวบ เพราะอาจสง่เสยีงรบกวนผูร่้วมเดนิทางท่านอื่นๆ 

(โปรดแจง้เจา้หน้าทีก่่อนสมคัรทวัร)์ 

6. ท่านทีต่อ้งใชร้ถเขน็ในการท่องเทีย่วเดนิทาง (โปรดแจง้เจา้หน้าทีใ่นใบจอง) 

7. กรณีทีท่่านจะใชห้นงัสอืเดนิทางราชการ บตัรเอเปค เพื่อยกเวน้การทาํวซ่ีานัน้ หากท่านถูกปฏเิสธการเขา้หรอื ออกนอก

ประเทศใดประเทศหน่ึง บรษิทัฯขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รบัผดิชอบคา่เสยีหายทีเ่กดิขึน้ 

8. อตัราค่าบรกิารทวัรอ์าจปรบัเปลีย่นขึน้ได ้จากการปรบัราคาน้ํามนัของสายการบนิ 

9. รปูภาพในโปรแกรมทวัรใ์ชเ้พื่อการโฆษณาเท่านัน้ 
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