
 

 

 



 

วนัแรก กรุงเทพฯ(สนามบนิดอนเมือง) - อนิชอน 

18.00 น.  คณะพรอ้มกนัที ่ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง อาคาร 1 บริเวณผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 3 เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิแถวที่ 3-4 

เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิสายการบนิ Air Asia X (XJ) เจา้หนา้ทีข่องบริษทัฯคอยใหก้ารตอ้นรบั และอาํนวยความสะดวกในการ

เช็คอนิรบับตัรโดยสาร 

**หมายเหตุ** เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิจะปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออกอย่างนอ้ย 60 นาท ีและผูโ้ดยสารพรอ้ม ณ ประตูขึ้นเครื่อง

ก่อนเวลาเครื่องออก 30 นาท ี

หมายเหต ุ เน่ืองจากตัว๋เครื่องบนิของคณะเป็นตัว๋กรุป๊ระบบ Random ไม่สามารถลอ็กที่นัง่ได ้ที่นัง่อาจจะไม่ไดน้ัง่ตดิกนัและไม่

สามารถเลอืกช่วงที่นัง่บนเครื่องบนิไดใ้นคณะ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขสายการบนิ    

21.05 น.  บนิลดัฟ้าสู่ เมืองอนิชอน สาธารณรฐัเกาหลใีต ้โดยสายการบนิ Air Asia X  เทีย่วบนิที่ XJ704 ** สาํหรบัเที่ยวบนิน้ี  ไม่มี

บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบนิ ใชเ้วลาบนิประมาณ 5 ชัว่โมง 30 นาท ี** 

 

วนัที่สอง เกาหลใีต ้(อนิชอน) – สะพานแขวนมาจงัโฮซู – เกาะนามิ - สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด์ 

04.35 น.  เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตอินิชอน ประเทศสาธารณรฐัเกาหลใีต ้  (เวลาทอ้งถิ่นเรว็กว่าไทย  2 ช.ม.กรุณาปรบั

นาฬกิาของท่านเป็นเวลาทอ้งถิ่นเพือ่สะดวกในการนดัหมาย) หลงัผ่านข ัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและรบัสมัภาระเรียบรอ้ย

แลว้ สะพานแขวนมาจงัโฮซู (BRIDGE OF MAJANGHOSU) สะพานแขวนแห่งนี้ เป็นแลนดม์ารค์แห่งใหม่ของเมอืงพาจู  ที่

เพิง่เปิดตวัไปเมือ่เดอืนมนีาคม  2018 ทีผ่่านมา  นอกจากจะเป็นสะพานแขวนทีย่าวทีสุ่ดในเกาหลี  แลว้ ภายในพื้นทีก่ว่า  

200,000 ตารางเมตรของทะเลสาบมาจงั จะพบกบัหอคอยตัง้ตระหงา่นอยู่ตรงหนา้ ก่อนจะถงึตวัสะพานจะมรี ้านกาแฟไวค้อย

บริการสาํหรบันกัท่องเทีย่วทีอ่ยากนัง่จบิกาแฟ รบัลมเยน็ๆทีโ่ชยมาจากทะเลสาบ จากนัน้นาํท่านเดนิทางสู่  เกาะนามิ  เกาะอนั

โด่งดงัจากภาพยนตรแ์ละซรีีสท์ ัง้ของไทยและเกาหล ีเกาะนามเิกิดขึ้นจากผลของการกัน้นํา้เพือ่สรา้งเขือ่น มพีื้นทีป่ระมาณ 270

ไร่ มลีกัษณะเป็นรูปพระจนัทรค์รึ่งเสี้ยว บรรยากาศร่มรื่น สบายๆ เหมาะกบัการพกัผ่อนเทีย่วเล่นในแต่ละฤดูบรรยากาศบน

เกาะก็จะแตกต่างกนัออกไป 

เที่ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนู ชาบูชาบู 

 

 

 



 

บ่าย นาํท่านเดนิทางสู่ สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์(EVERLAND THEME PARK) สวนสนุกกลางแจง้ทีใ่หญ่ทีสุ่ดของประเทศ  ตัง้อยู่

ท่ามกลางหุบเขา ใหท้่านไดอ้สิระเทีย่วชมท่องไปกบัโลกของสตัวป่์าซาฟารีชมไลเกอรแ์ฝดคู่แรกของโลกทีน่ี่ท่านจะพบเจา้ป่า

สงิโตและเสอืสามารถอยู่ดว้ยกนัไดอ้ย่างเป็นสุข ชมความน่ารกัของหมทีีส่ามารถสือ่สารกบัคนขบัรถไดเ้ป็นอย่ างด ีอกีท ัง้ยงั

สามารถสนุกกบัเครื่องเล่นนานาชนิด อาทเิช่น รถไฟเหาะรางไม ้(T-Express) รถไฟเหาะตลีงักา (Rolling X-Train) เฮอรร์ิ

เคน (Double Rock Spin) เรอืเหาะไวกิ้ง (Columbus Adventure) หรือเดนิชม  สวนดอกไมส้ีฤ่ดู (Four Season 

Garden) ซึ่งจะเปลีย่นแปลงพนัธุ ์ดอกไมไ้ปตามฤดูกาลในรูปแบบทีห่ลากหลายตลอดท ัง้ปี (ท ัง้น้ีขึ้นอยู่กบัสภาพอากาศ )ชม

กิจกรรมและการแสดงต่างๆทีจ่ดัตามตารางประจาํวนั เลอืกชมและเลอืกซื้อชอ้บป้ิงในรา้นคา้ของทีร่ะลกึต่างๆอย่างมากมาย  

คํา่      บรกิารอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร เมนู คาลบี้ หมู่ย่างเกาหล ี

สมควรแก่เวลานาํท่านเขา้ทีพ่กั Plaza Hotel ระดบั3* หรอืเทยีบเท่า 

  

วนัที่สาม พระราชวงัถอ็กซูกงุ – ศูนยส์มนุไพรโสมเกาหลี -  ศูนยส์มนุไพรบาํรุงตบั -  ผลติภณัฑค์อสเมตกิ -  รา้นคา้ปลอดภาษี -  

ตลาดเมียงดง  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นาํท่านชม พระราชวงัถอ็กซูกงุ (DEOKSUGUNG PALACE) เป็นหน่ึงในหา้พระราชวงัทีส่าํคญัทีสุ่ดของราชวงศโ์ชซอนและ

เกาหลี เดมิพระราชวงัแห่งน้ีเป็นทีป่ระทบัขององคช์ายวอลซาน  พระเชษฐาในพระเจา้ซองจงหรือองคช์ายชาซาน  ระหว่าง

สงครามเจด็ปี  ทีน่ี่ไดก้ลายเป็นพระราชวงัหลวง  

โดยพระเจา้ซอนโจ เป็นกษตัริยอ์งคแ์รกทีเ่สดจ็มา

ประทบัทีพ่ระราชวงัแห่งน้ีทางดา้นทศิใตข้อง

พระราชวงัถอ็กซูกุงมถีนนเลยีบกาํแพงหนิ  

(Stonewall Street)ทีน่ี่ไดช้ื่อว่าเป็นถนนเสน้ทีโ่ร

แมนตกิแห่งหนึ่งในโซล  เป็นสถานทีย่อดนิยม

สาํหรบัการเดนิเล่นใน หลายๆฤดู  จนทาํใหคู่้รกั

มกัจะชวนกนัมาเดนิเล่นสรา้งบรรยากาศโรแมนตกิ

กนัทีน่ี่ *** หมายเหต ุ : กรณีที่พระราชวงัถอ็กซู

กงุไม่เปิดทาํการ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ์ปรบัรายกาทดแทนเป็น การเขา้ชมพระราชวงัอืน่แทน *** จากนัน้นาํท่านชม  ศูนย์

สมนุไพรโสมเกาหลี  (GINSENG CENTER) สมนุไพรโสมขึ้นทีช่ื่อว่าเป็นราชาแห่งมวลสมนุไพร ถูกนาํมาใชเ้พือ่สุขภาพ

จากนัน้นาํท่านเดนิทางไปยงั เป็นเวลานานากว่า 2,000 ปี ในตาํรายาแผนระบวุ่า โสมเป็นสมนุไพรทีช่่วยเสริมความแขง็แรง

ใหแ้ก่ระบบย่อยอาหาร ปอด ช่วยทาํใหจ้ติใจสงบ มสีรรพคุณทางการแพทยค์อืช่วยบาํรุงหวัใจ ป้องกนัโรคหวัใจขาดเลอืด 

เสริมประสทิธภิาพทางเพศ ลดและป้องกนัมะเร็ง 

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูขา้วยาํบขิิมบพั 



 

บ่าย จากนัน้นาํท่านเดนิทางไปยงั ศูนยส์มนุไพรบาํรุงตบั (HOKGENAMU) ตน้ไมช้นิดน้ีเจริญเตบิโตในป่าลกึบนภเูขาทีป่ราศจาก

มลภาวะ และสูงเหนือระดบันํา้ทะเล 50-800 เมตร ชาวเกาหลรีุ่นใหม่นิยมนาํมารบัประทานเพือ่ช่วยดูแลตบัใหส้ะอาดแขง็แรง  

ป้องกนัโรคตบัแขง็  ไม่ถูกทาํลายจากการดืม่แอลกอฮอล์  กาแฟ บหุรี่ สารตกคา้งจากอาหาร  และยา จากนัน้นาํท่านแวะชม

สนิคา้เครื่องสาํอางคช์ื่อดงัราคาย่อมเยา ณ ศูนยผ์ลติภณัฑ ์เครื่องสาํอางค ์ (COSMETIC SHOP)  จากนัน้นาํท่านชอ้ปป้ิง  

สนิคา้ปลอดภาษี  (DUTY FREE) สนิคา้แบรนดเ์นมมากมาย  อาทิ นาฬกิา ,แว่นตา ,เครื่องสาํอางคก์ระเป๋า , นํา้หอม  

เครื่องสาํอางแบรนดช์ ัน้ดงั  ต่างๆ อาทิ SULWHASOO , DKNY , SHISEIDO , DIOR และ กระเป๋าแบรนดด์งัต่างๆ  อาทิ 

MCM , LOUIS VUITTON, CHANEL จากนัน้นาํท่านสู่แหล่งชอ้ปป้ิงชื่อ ดงัทีสุ่ดขอ งเกาหลี ตลาดเมียงดง (MYEONG-

DONG) ทีเ่มยีงดงแห่งน้ีพบกบัสนิคา้วยัรุ่น อาท ิเสื้อผา้แฟชัน่ เครื่องประดบั รองเทา้ เครื่องสาํอางแบรนดด์งัมากมาย 

คํา่     อสิระอาหารคํา่เพือ่ใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงอย่างจุใจ 

สมควรแก่เวลานาํท่านเขา้ทีพ่กั Galaxy Hotel ระดบั3* หรอืเทยีบเท่า 

 

วนัที่สี ่ โซลทาวเวอร ์ – ศูนยน้ํ์ามนัสนเข็มแดง -  โรงงานสาหร่าย+สวนชุดฮนับก – โรงงานพลอยสม่ีวง – ชอ้ปป้ิงตลาดฮงแด -  

รา้นละลายเงนิวอน 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัน้นาํท่านสู่ โซลทาวเวอร ์(N SEOUL TOWER) 

ตัง้อยู่บนภเูขานมัซานใจกลางกรุงโซล  เป็นจดุชมววิที่

มองเหน็ววิท ัว่ท ัง้กรุงโซล  และบริเวณรอบๆ  นบัเป็น

อกีสถานทีสุ่ดแสนโรแมนตกิแห่งหนึ่งทีคู่่รกัทกุคู่ไม่

ควรพลาด  ถอืเป็นไฮไลทส์าํคญัของกรุงโซลที่

นกัท่องเทีย่วทกุคนจะตอ้งมา เลยทเีดยีว  นอกจากน้ี  

ยงัมอีกีจดุเป็นไฮไลทส์าํคญัทีน่กัท่องเทีย่วทกุคน

จะตอ้งมาแวะ ชมสถานทีค่ลอ้งกุญแจชื่อดงั  Love 



 

Key Ceremony ทีม่คีวามเชื่อว่า คู่รกัทีม่าคลอ้งกุญแจทีน่ี่จะมคีวามรกัทีย่นืยาวไปตลอดกาล  **ราคาทวัรน้ี์ไม่รวมกญุแจ

และค่าขึ้นลฟิต*์* จากนัน้นาํท่าน ชมสมนุไพรชื่อดงัของเกาหลี  น้ํามนัสนเข็มแดง  (RED PINE) ผลติจากใบสนเขม็แดงใน

ประเทศเกาหล ีมสีรรพคุณช่วยขบัสารพษิออกจากร่างกายช่วยลดระดบันํา้ตาลในเสน้เลอืด ช่วยละลายไขมนัในเสน้เลอืดหรือ

ดทีอ็กเลอืดใหส้ะอาดและเพิม่การไหลเวยีนของเลอืดไดส้ะดวก ทีก่าํลงัไดร้บัความนิยมเป็นอย่างมากท ัง้ในไทย และ เกาหล ี 

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนู โอซมับลุโกก ิ

บ่าย จากนัน้นาํท่านชม โรงงานสาหร่ายเกาหล ีใหท้่านไดช้มกรรมวธิใีนการผลติสาหร่ายเกาหลพีรอ้มชิมสาหร่ายแสนอร่อย หรือจะ

ซื้อเป็นของฝากกลบับา้น ทีม่ใีหท้่านไดเ้ลอืกซื้อหลายรสชาด  พเิศษ…บริการ  ชุดประจาํชาตฮินับก  ซึ่งเป็นชุดประจาํชาตขิอง

เกาหลี ใหท้่าน ถ่ายภาพสวยๆ  แห่งความประทบัใจ  เก็บไวเ้ป็นทีร่ะลกึ   นาํท่านเดนิทางสู่  โรงงานเจยีระไน  พลอยอเมทสิ  

(AMETHYST FACTOTORY) ประเทศเกาหลใีตเ้ป็น

ดนิแดนของง พลอยสม่ีวง พลอยแห่งสุขภาพและนาํโชค  

โดยมตี ัง้แต่สม่ีวงอ่อนเยน็ตา  จนถงึสม่ีวงเขม้  (ม่วงไวน์) 

มเีสน่หเ์ยา้ยวนใจ พลอยน้ีจะสวยงามจบัตาเมือ่มาทาํเป็น

แหวน จี้ ต่างหู และ สรอ้ยขอ้มอื  เป็นหนิทีม่พีลงัในการ

บาํบดัท ัง้ดา้นร่างกายและจติใจของผูส้วมใส่  ขจดั

ความคดิแงล่บ  เป็นพลอยแห่งสุขภาพและนาํโชค  

สามารถปกป้องคุม้ครองผูส้วมใส่ได ้  จากนัน้นาํท่าน

เดนิทางสู่ ถนนฮงแด  ย่านชอ้ปป้ิงบริเวณดา้นหนา้ของ

มหาวทิยาลยัฮงอกิ ไม่ว่าจะเป็นอาหารเลศิรส  สนิคา้

แฟชัน่นานาชนิดสนิคา้แปลกใหม่ทีน่่าสนใจ ก็สามารถหาซื้อไดท้ีน่ี่ในขณะเดยีวกนัทีน่ี่ยงัเป็น ศูนยร์วมวฒันธรรมวยัรุ่นแหล่ง

รวมตวัของศิลปินและนกัแสดงขา้งถนน อกีมากมาย 

คํา่      บรกิารอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร เมนู ซมัเกทงั(ไก่ตุน๋โสม) 

สมควรแก่เวลานาํท่านเขา้ทีพ่กั Galaxy Hotel ระดบั3* หรอืเทยีบเท่า 

 

วนัที่หา้ อนิชอน – กรุงเทพฯ (สนามบนิดอนเมือง) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ เมนูอดูง้ 

07.00 น. นาํท่าน เดนิทางสู่ สนามบนินานาชาติ อนิชอน  จากนัน้นาํท่านแวะซื้อของฝากที ่ รา้นละลายเงนิวอน  สาหร่าย ขนมต่างๆ 

ผลติภณัฑข์องของโสมในรูปแบบขนม ชาโสม ครีมลา้งหนา้โสม เครื่องสาํอางโสม รวมไปถงึกิมจ ิเปเปโร (ป๊อกกี้ เกาหล)ี ชินรา

เมง (มาม่าเกาหล)ี นมกลว้ย ใหท้่านไดเ้ลอืกซื้อเป็นของฝากอย่างจใุจ 

11.15 น. ออกเดนิทางบนิลดัฟ้ากลบัสู่ประเทศไทย โดยสายการบนิ Air Asia X  เทีย่วบนิที ่XJ701 ** สาํหรบัเที่ยวบนิน้ี ไม่มีบรกิาร

อาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบนิ ใชเ้วลาบนิประมาณ 5 ชัว่โมง 25 นาท ี** 

15.05 น. เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตดิอนเมือง ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 

........................................................................................  



 

อตัราค่าบริการและเงือ่นไข 

 

               *** ราคาเด็กทารก(อายไุม่ถงึ 2 ปีบริบูรณ์ ณ วนัเดินทางกลบั) ท่านละ 7,900 *** 

***ราคาน้ีรวมรายการทวัร ์และ ต ัว๋เครื่องบิน*** 

  FT-ICN XJ01V- เกาหล ีHot Promotion-A เที่ยวฟิน ชอ้ปสดุมนัส ์5 วนั 3 คนื โดย XJ 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใ้หญ่พกัหอ้ง

ละ2-3ท่าน 

เด็กอายุไม่เกิน12ปี

เสริมเตียง 

เด็กอายุไม่เกิน12ปี

ไม่เสริมเตียง 

ไม่รวมตัว๋

เครื่องบิน 
พกัเดี่ยว 

17 - 21 ก.ค. 2562 14,990 14,990 14,990 6,990 5,900 

19 - 23 ก.ค. 2562 14,990 14,990 14,990 6,990 5,900 

26 - 30 ก.ค. 2562 16,990 16,990 16,990 6,990 5,900 

02 - 06 ส.ค. 2562 14,990 14,990 14,990 6,990 5,900 

14 - 18 ส.ค. 2562 14,990 14,990 14,990 6,990 5,900 

16 - 20 ส.ค. 2562 14,990 14,990 14,990 6,990 5,900 

21 - 25 ส.ค. 2562 14,990 14,990 14,990 6,990 5,900 

23 - 27 ส.ค. 2562 14,990 14,990 14,990 6,990 5,900 

28 ส.ค. - 01 ก.ย. 2562 14,990 14,990 14,990 6,990 5,900 

30 ส.ค. –03  ก.ย. 2562 14,990 14,990 14,990 6,990 5,900 

04 - 08 ก.ย. 2562 14,990 14,990 14,990 6,990 5,900 

06 - 10 ก.ย. 2562 11,990 11,990 11,990 5,990 5,900 

11 - 15 ก.ย. 2562 14,990 14,990 14,990 6,990 5,900 

13 - 17 ก.ย. 2562 14,990 14,990 14,990 6,990 5,900 

18 - 22 ก.ย. 2562 14,990 14,990 14,990 6,990 5,900 

20 - 24 ก.ย. 2562 14,990 14,990 14,990 6,990 5,900 

27 ก.ย. – 01 ต.ค. 2562 14,990 14,990 14,990 6,990 5,900 



 

 
***ราคาน้ีเฉพาะกรุป๊หนา้รา้นเท่านั้น กรุป๊เหมาโปรดสอบถามอกีคร ัง้*** 

**ราคาน้ีสาํหรบัลูกคา้ที่ถือพาสปอรต์ไทยเท่านั้น!! ** 

**สาํหรบัลูกคา้ที่ถือพาสปอรต์ไทยไม่ตอ้งทําวซ่ีาเขา้ประเทศเกาหลใีต ้หากลูกคา้ชาวต่างชาติโปรดติดต่อสอบถามอกีคร ัง้** 

 

อตัราค่าบริการรวม 

 ตัว๋เครื่องบนิชัน้ประหยดัเดินทางไป-กลบัพรอ้มคณะ 

 ที่พกัโรงแรมตามรายการ 3 คนื พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้งการเพิม่เงนิพกัหอ้งเดี่ยว) 

 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสทิธใินการสลบัมื้อหรอืเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์ )  

 ค่าเขา้ชมสถานที่ตามรายการระบุ 

 ค่าระวางน้ําหนกักระเป๋าไม่เกนิ 20 กก. ท่านละ 1 ช้ิน 

 ค่ารถโคช้รบั-สง่สถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ 

 ค่ามคัคุเทศกผู์ชํ้านาญเสน้ทางดูแลตลอดการเดินทาง 

 ค่าประกนัชีวติกรณีอบุตัเิหตใุนระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงนิไม่เกนิท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารกัษาพยาบาลกรณี

อบุตัเิหตใุนวงเงนิไม่เกนิ ท่านละ 200,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม)์  

 ภาษีน้ํามนัและภาษีต ัว๋ทกุชนิด(สงวนสทิธเิกบ็เพิม่หากสายการบนิปรบัขึ้นก่อนวนัเดินทาง ) 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% 

 

อตัราค่าบริการไม่รวม 

 ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 

 ค่าทาํหนงัสอืเดินทางไทย,ค่าธรรมเนียมสาํหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ต่างชาติค่าทาํใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ(Re-Entry) 

หรอื คนต่างดา้ว (เป็นหนา้ที่ของผูเ้ดินทางในการจดัทาํเอง ) 

 ค่าใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่ส ัง่เพิม่เอง, ค่าโทรศพัท,์ ค่าอาหารและเครื่องดื่มส ัง่

พเิศษนอกรายการ ค่าซกัรดี, ค่าโทรศพัทท์างไกล, ค่าอนิเตอรเ์น็ต ฯลฯ 

**หมายเหต ุ: รายการน้ีไม่รวมค่าทปิมคัคุเทศกท์อ้งถิ่นและคนขบัรถ (รวมท่านละ 1,600 บาท/ท่าน/ทรปิ) 

 หวัหนา้ทวัรจ์ากเมืองไทย (ตามความพงึพอใจในการบรกิาร)  

 (เกบ็ทปิก่อนการเดินทางที่สนามบนิดอนเมือง )**เด็กเกบ็เท่าผูใ้หญ่** 

*** โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ้ทัง้น้ีขึ้นอยูก่บัสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสยัต่าง ๆ ท่ีไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหนา้*** 

หมายเหตุ : ขอแจง้ใหท้ราบว่า ทางคณะทวัรจ์ะออกเดินทางท่องเที่ยวหลงัเวลาเครื่องลงประมาณ 1 ชัว่โมง ทางทวัรไ์ม่มีนโยบายใหค้ณะรอ หรือทางไกดห์รือ

หวัหนา้ทวัรืเซ็นรบัรองใหไ้ด ้ท่านที่ติดด่านตรวจคนเขา้เมือง หากสามารถผ่านเขา้เมืองไดจ้ะตอ้งเดินทางไปพบกบัคณะทวัรดว้ยตนเอง และไม่สามารถเรียกรอ้งค่า

เดินทางจากทวัรไ์ด ้เพื่อความเป็นระเบียบและคณะไดท้่องเที่ยวอยา่งเต็มเวลา ขออภยัในความไม่สะดวก 



 

 ค่าใชจ้่ายอนัเกดิจากความล่าชา้ของสายการบนิ,อบุตัภิยัทางธรรมชาติ,การประทว้ง,การจลาจล,การนดัหยุดงาน,การถกูปฏเิสธไม่ให ้

ออกและเขา้เมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ที่กรมแรงงานทัง้ที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความ

ควบคุมของบรษิทัฯ 

 ค่าปรบั สาํหรบัน้ําหนกักระเป๋าเดินทางที่เกนิจากที่ทางสายการบนิกาํหนดไว  ้20 กก. 

 ค่าทปิไกดท์อ้งถิ่น,คนขบัรถ 1,600 บาท /ทรปิ/ลูกทวัร ์1 ท่าน (ชําระที่สนามบนิในวนัเดินทาง) 

 ค่าทปิหวัหนา้ทวัรต์ามสนิน้ําใจของทกุท่าน(ไม่รวมในทปิไกดท์อ้งถิ่นและคนขบัรถแต่ไม่บงัคบัทปิ) 

 

เงือ่นไขการสาํรองที่นัง่ 

1.กรุณาทาํการจองก่อนการเดินทาง อย่างนอ้ย 45 วนัทาํการหรอืก่อนหนา้นั้น โดยสง่แฟกซห์รอือเีมลลร์ายช่ือและหนา้หนงัสอืเดินทางเพือ่

ยนัการจองที่นัง่ พรอ้มชําระมดัจาํท่านละ 10,000 บาท 

2.ค่าทวัรส์ว่นที่เหลอื บรษิทัฯ จะขอเกบ็ค่าทวัรท์ ัง้หมด 15 วนัก่อนการเดินทาง มิเช่นนั้นบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลกิการเดินทาง

ของท่าน และการคนืเงนิท ัง้หมดหรอืบางสว่นตามค่าใชจ้่ายที่เกดิขึ้นจรงิ 

3.เมื่อท่านตกลงชําระเงนิค่าบรกิารไม่ว่าท ัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะถอืว่าท่านไดย้อมรบัในเงื่อนไขการใหบ้ริการที่ได ้

ระบไุวใ้นเอกสารฉบบัน้ีท ัง้หมดน้ีแลว้ 

 

เงือ่นไขการยกเลกิ 

1.ยกเลกิการเดินทางก่อนการเดินทาง 45 วนั บรษิทัฯจะคนืเงนิค่ามดัจาํใหท้ ัง้หมด โดยจะหกัค่าใชจ้่ายที่เกดิขึ้นจรงิ เช่นค่าธรรมเนียมวซ่ีา 

ยกเวน้ในกรณีวนัหยุดเทศกาล,วนัหยุดนกัขตัฤกษ์ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ์ไม่คนืเงนิมดัจาํโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทัง้สิ้น 

2.ยกเลกิการเดินทาง 30 วนั ก่อนการเดินทาง หกัค่ามดัจาํทวัร ์50% 

3.ยกเลกิก่อนการเดินทาง 7-29 วนัเกบ็ค่าใชจ้่าย 100% ของราคาทวัร ์ต่อท่าน 

4.สาํหรบัผูโ้ดยสารที่ไม่ไดถ้อืหนงัสอืเดินทางไทย และทางบรษิทัฯเป็นผูย้ื่นวซ่ีาให ้เมื่อผลวซ่ีาผ่านแลว้มีการยกเลกิการเดินทางบรษิทัฯ ขอ

สงวนสทิธิ์ในการคนืค่ามดัจาํท ัง้หมด 

 

เงือ่นไขการใหบ้ริการ 

1.โปรแกรมทวัรน้ี์จะสามารถออกเดนิทางไดต้อ้งมจีาํนวนผูเ้ดนิทางข ัน้ตํา่ 30 ท่านรวมในคณะตามทีก่าํหนดไวเ้ท่านัน้ หากมจีาํนวนผูเ้ดนิทาง

รวมแลว้นอ้ยกว่าทีก่าํหนดไว ้บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลกิหรือปรบัเปลีย่นกาํหนดการเดนิทาง ในกรณีทีม่ผูีเ้ดนิทาง 10-14 ท่าน ตอ้ง

เพิม่เงนิท่านละ 2,000 บาท, กรณีทีม่ผูีเ้ดนิทาง 15-19 ท่านตอ้งเพิม่เงนิท่านละ 1,500 บาท, กรณีทีม่ผูีเ้ดนิทาง 20-24 ท่านตอ้งเพิม่เงนิท่าน

ละ 1,000 บาท และ กรณีทีม่ผูีเ้ดนิทาง 25-29 ท่านตอ้งเพิม่เงนิท่านละ 500 บาท 

2.ในกรณีทีท่างประเทศเกาหลรีะงบัการอนุมตัวิซ่ีา ทางบริษทัขอสงวนสทิธิ์เก็บค่าใชจ่้ายเพิม่เตมิในกรณีตอ้งทาํเรื่องยื่นขอวซ่ีา 

3.บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงราคาและเงือ่นไขต่างๆ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ท ัง้น้ีใหข้ึ้นอยู่กบัดุลยพนิิจของบริษทัฯ 

เท่านัน้ อกีท ัง้ขอ้สรุปและขอ้ตดัสนิใดๆ ของบริษทัฯ ใหถ้อืเป็นขอ้ยุตสิิ้นสุดสมบูรณ ์



 

4.บริษทัฯ และตวัแทนของบริษทัขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการทวัรต์ามความเหมาะสม ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ ขอ้จาํกดัดา้น

ภมูอิากาศ และเวลา ณ วนัทีเ่ดนิทางจริง ท ัง้น้ีทางบริษทัฯ จะยดึถอืและคาํนึงถงึความปลอดภยั รวมถงึประโยชนสู์งสุดของลูกคา้ส่วนมาก

เป็นสาํคญั 

5.รายการทวัรน้ี์เป็นการท่องเทีย่วแบบหมู่คณะ (Join Tour) จดัทาํและดาํเนินการโดยบริษทัคู่คา้ (Partner) 

6.อตัราค่าบริการคดิคาํนวณจากอตัราแลกเปลีย่น และราคาตัว๋เครื่องบนิในปจัจบุนั บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการปรบัเปลีย่นราคาค่าบริการใน

กรณีทีม่กีารขึ้นราคาค่าต ัว๋เครื่องบนิ ค่าประกนัภยัสายการบนิ ค่าธรรมเนียมนํา้มนั หรือมกีารประกาศลดค่าเงนิบาท หรืออตัราแลกเปลีย่นได ้

ปรบัขึ้นในช่วงใกลว้นัทีค่ณะจะเดนิทาง 

7.ในระหว่างการท่องเทีย่วน้ี หากท่านไม่ใชบ้ริการใดๆ ไม่ว่าท ัง้หมดหรือบางส่วน ถอืว่าท่านสละสทิธิ์ไม่สามารถเรียกรอ้งขอคนืค่าบริการได ้

8.หากท่านไม่เดนิทางกลบัพรอ้มคณะทวัร ์ตัว๋เครื่องบนิขากลบัซึ่งยงัไม่ไดใ้ช ้ไม่สามารถนาํมาขอคนืเงนิได ้

9.ค่าบริการทีท่่านชาํระกบัทางบริษทัฯ เป็นการชาํระแบบเหมาขาด และทางบริษทัฯ ไดช้าํระใหก้บับริษทัฯ ตวัแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาด

เช่นกนั ดงันัน้หากท่านมเีหตอุนัใดทีท่าํใหท้่านไม่ไดท้่องเทีย่วพรอ้มคณะตามรายการทีร่ะบุไว ้ท่านจะขอคนืค่าบริการไม่ได ้

10.กรณีเกิดความผดิพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ล่าชา้ เปลีย่นแปลง การบริการจากสายการบนิ บริษทั

ขนส่ง หรือ หน่วยงานทีใ่หบ้ริการ บริษทัฯ จะดาํเนินโดยสุดความสามารถทีจ่ะจดับริการทวัรอ์ื่นทดแทนให ้แต่จะไม่คนืเงนิใหส้าํหรบั

ค่าบริการนัน้ๆ 

11.มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบริษทัฯ ไม่มสีทิธิ์ในการใหค้าํสญัญาใดๆ ท ัง้สิ้นแทนบริษทัฯ นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี

อาํนาจของบริษทัฯ กาํกบัเท่านัน้ 

12.บริษทัฯ รบัเฉพาะผูม้วีตัถปุระสงคเ์ดนิทางเพือ่ท่องเทีย่วเท่านัน้ การเดนิทางของผูเ้ดนิทางดว้ยวตัถปุระสงคแ์อบแฝงอื่น ๆ เช่น การไปคา้

แรงงาน การคา้ประเวณี การคา้มนุษย ์การขนส่งสนิคา้หนีภาษ ีการขนยาเสพตดิ การโจรกรรม การขนอาวุธสงคราม การก่อการรา้ย และ อื่น 

ๆ ทีเ่ขา้ข่ายผดิกฏหมาย ผดิศีลธรรมอนัด ีบริษทัฯ มไิดม้สี่วนรูเ้หน็ เกี่ยวขอ้ง หรือ มสี่วนตอ้งรบัผดิชอบใด ๆ กบัการกระทาํดงักล่าวท ัง้สิ้น 

13.หากผูเ้ดนิทางถูกเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศนัน้ๆ ปฏเิสธการเขา้ - ออกเมอืง ดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตาม ถอืเป็นเหตผุลซึ่งอยู่

นอกเหนืออาํนาจ และความรบัผดิชอบของบริษทัฯ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะไม่รบัผดิชอบคนืเงนิท ัง้หมดทกุกรณี 

14.ผูเ้ดนิทางตอ้งใชว้จิารณญาณส่วนตวัและรบัผดิชอบต่อการตดัสนิใจในการเลอืกซื้อสนิคา้ต่าง ๆ ในระหว่างการเดนิทางท่องเทีย่วดว้ยตวั

ท่านเอง บริษทัฯ จะไม่สามารถรบัผดิชอบใด ๆ หากเกิดความไม่พงึพอใจในสนิคา้ทีผู่เ้ดนิทางไดซ้ื้อระหว่างการเดนิทางท่องเทีย่วน้ี 

15.ผูเ้ดนิทางตอ้งรบัผดิชอบต่อการจดัเก็บ และ ดูแลทรพัยส์นิส่วนตวั ของมค่ีาต่าง ๆ อย่างระมดัระวงั บริษทัฯ จะไม่สามารถรบัผดิชอบใด 

ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรพัยส์นิส่วนตวั ของมค่ีาต่าง ๆ ระหว่างการเดนิทางท่องเทีย่ว อนัมสีาเหตมุาจากผูเ้ดนิทาง 

16.บริษทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อการสูญหายของทรพัยส์นิ และ สมัภาระระหว่างการเดนิทางอนัมสีาเหตมุาจากสนามบนิ สายการบนิ บริษทั

ขนส่ง โรงแรม หรือ การโจรกรรม แต่จะทาํหนา้ทีเ่ป็นตวัแทนในการเรียกรอ้งค่าชดใชใ้หก้บัผูเ้ดนิทาง 

17.บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะไม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กิดจากการยกเลกิหรือความล่าชา้ของสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิการนดั

หยุดงาน การจลาจล การปฏวิตั ิรฐัประหาร ทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษทัฯ หรือ ค่าใชจ่้ายเพิม่เตมิทีเ่กิดขึ้นทางตรง หรือทางออ้ม 

เช่น การเจบ็ป่วย การถูกทาํรา้ย การสูญหาย ความล่าชา้ หรือ จากอบุตัเิหตตุ่างๆ 

18.บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะไม่รบัผดิชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวงั และความไม่พงึพอใจของผูเ้ดนิทาง ทีเ่กี่ยวขอ้งกบั 

สภาพธรรมชาต ิภมูอิากาศ ฤดูกาล ทศันียภาพ วฒันธรรม วถิแีละพฤตกิรรมของประชาชนในประเทศทีเ่ดนิทางไป 



 

19.ทางบริษทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆท ัง้สิ้น หากผูเ้ดนิทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉินจากโรคประจาํตวั ซึ่งไม่ไดเ้กิดจากอบุตัเิหตใุนรายการ

ท่องเทีย่ว(ซึ่งลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขน้ีในกรณีทีเ่กิดเหตสุุดวสิยั ซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบริษทัทวัร)์ 

20.กรณีใชห้นงัสอืเดนิทางราชการ(เล่มนํา้เงนิ)เดนิทางเพือ่การท่องเทีย่วกบัคณะทวัร ์หากท่านถูกปฏเิสธในการเขา้-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทาง

บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คนืค่าทวัรแ์ละรบัผดิชอบใดๆท ัง้สิ้น 

21.กรณีทีท่่านตอ้งออกตัว๋ภายในประเทศ เช่น (ตัว๋เครื่องบนิ,ตัว๋รถทวัร,์ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุครัง้ก่อนทาํการออกตัว๋ เน่ืองจาก

สายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์บนิ หรือ เวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ทางบริษทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆในกรณีถา้ท่านออกตัว๋

ภายในโดยไม่แจง้ใหท้ราบและหากไฟลท์บนิมกีารปรบัเปลีย่นเวลาบนิเพราะถอืว่าท่านยอมรบัในเงือ่นไขดงักล่าวแลว้ 

22.ทางบริษทัขอสงวนสทิธิ์เรียกเก็บค่าบริการเพิม่เตมิ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง เป็นชาวต่างชาต,ิ พระสงฆ ์หรือนกับวช จะตอ้งเพิม่จากราคาค่าทวัร์

ปกตอิกี 4,000 บาทต่อท่าน**กรณีตดักรุป๊เหมาทีเ่ป็น เดก็นกัเรียน นกัศึกษา ครู  ธุรกิจขายตรงเครื่องสาํอางค ์ หมอ  พยาบาล  ชาวต่างชาต ิ

พระ หรือกรุป๊ทีม่กีารขอดูงาน จะตอ้งสอบถามราคาใหม่ทกุครัง้** 

23.ทวัรค์ร ัง้น้ีมวีตัถปุระสงคเ์พือ่การท่องเทีย่วเป็นหมู่คณะเท่านัน้ หากผูเ้ดนิทางตอ้งการแยกตวัออกจากกรุป๊ทวัร ์โดยไม่ลงรา้นชอ้ปป้ิง เช่น 

นํา้มนัสน / รา้นโสม / ฮอ็ตเกนาม ู/ คอสเมตคิ / อเมทสิ / รา้นคา้ปลอดภาษ ีซึ่งทวัรม์คีวามจาํเป็นตอ้งบรรจใุนโปรแกรมดว้ย “เพราะมผีลกบั

ราคาทวัร”์ จงึเรียนใหก้บันกัท่องเทีย่วทกุท่านทราบว่า ทวัรจ์าํเป็นตอ้งรบกวนทกุท่านแวะชมโดยใชเ้วลาประมาณ 60 – 90 นาท ีซื้อหรือไม่ซื้อ

ขึ้นอยู่กบัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไม่มกีารบงัคบัใดๆ ท ัง้สิ้น และทุกการตดัสนิใจซื้อนัน้เป็นดุลพนิิจของลูกคา้ 100% ทวัรจ์ะไม่มสี่วน

รบัผดิชอบความพอใจหากท่านไม่พึง่พอใจสนิคา้ภายหลงั และถา้หากลูกคา้ไม่มคีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นดงักล่าว ทางบริษทัขอสงวนสทิธิ์ในการ

เรียกเก็บค่าใชจ่้ายเพิม่จากท่านเป็นจาํนวน 300 USD ต่อท่าน 

24. หนงัสอืเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกว่า  6 เดือน และบรษิทัฯรบัเฉพาะผูม้ีจุดประสงคเ์ดินทางเพือ่ท่องเที่ยวเท่านั้น หนงัสอื

เดนิทางตอ้งมอีายุเหลอืใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน บริษทัฯไม่รบัผดิชอบหากอายุเหลอืไม่ถงึและไม่สามารถเดนิทางได ้ 

25. กรณีใชห้นงัสอืเดนิทางราชการหรือหนงัสอืเดนิทางทูต (เล่มสนีํา้เงนิและสแีดง) เดนิทางเพือ่การท่องเทีย่วกบัคณะทวัรห์ากท่านถูกปฏเิสธใน

การเขา้ –ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คนืค่าทวัรแ์ละรบัผดิชอบใด ๆ ท ัง้สิ้น 

26. ในกรณีทีเ่จา้หนา้ทีส่ายการบนิ หรือ ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนงัสอืเดนิทาง (พาสปอรต์) ของท่านชาํรุดแมเ้พยีง

เลก็นอ้ย เช่น เปียกนํา้ ขาดไปหนา้ใดหนา้หนึ่ง มหีนา้ใดหนา้หนึ่งหายไป มกีระดาษหนา้ใดหนา้หนึ่งหลุดออกมา มรีอยแยกระหว่างสนัของเล่ม

หนงัสอืเดนิทาง เป็นตน้ ไม่ว่ากรณีใดๆท ัง้สิ้น ทางสายการบนิ หรือ เจา้หนา้ทีด่่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง มสีทิธิ์ไม่อนุญาตใหท้่านเดนิทาง

ต่อไปได ้ดงันัน้กรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนงัสอืเดนิทางของท่านใหอ้ยู่ในสภาพดอียู่ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณีชาํรุด กรุณาตดิต่อ

กรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพือ่ทาํหนงัสอืเดนิทางฉบบัใหม่ โดยใชฉ้บบัเก่าไปอา้งองิ และ ยนืยนัดว้ย พรอ้มกบัแจง้มาทีบ่ริษทัเร็ว

ทีสุ่ด เพือ่ยนืยนัการเปลีย่นแปลงขอ้มลูหนงัสอืเดนิทาง หากท่านไดส้่งเอกสารมาทีบ่ริษทัเรียบรอ้ยแลว้ กรณีทีย่งัไม่ออกบตัรโดยสาร (ตัว๋

เครื่องบนิ) ท่านสามารถเปลีย่นแปลงไดไ้ม่มค่ีาใชจ่้าย แต่หากออกบตัรโดยสาร (ตัว๋เครื่องบนิ) เรียบรอ้ยแลว้ ทางบริษทัขอสงวนสทิธิ์ในการ

เรียกเก็บค่าใชจ่้ายทีเ่กิดขึ้นจริงท ัง้หมด ซึ่งโดยส่วนใหญ่ตัว๋เครื่องบนิแบบกรุป๊จะออกก่อนออกเดนิทางประมาณ 14-20 วนั ท ัง้น้ีขึ้นอยู่กบั

กระบวนการและข ัน้ตอนของแต่ละคณะ 

30.กรณีผูเ้ดนิทางถูกปฏเิสธการเขา้ – ออกประเทศจากประเทศตน้ทางและปลายทาง ท ัง้จากทีด่า้นหนา้เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิ หรือจากด่านตรวจคน

เขา้เมอืงก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสทิธิ์ไม่รบัผดิชอบค่าใชจ่้ายทีจ่ะเกิดขึ้นตามมา และ จะไม่สามารถคนืเงนิค่าทวัรแ์ละค่าทปิทีท่่านชาํระมาแลว้

ในทกุกรณี 


