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NT285
ทวัรเ์กาหล ีเกาะนาม ิเอเวอรแ์ลนด ์เลน่สก ี5 วัน 3 คนื (XJ)
ทัวรเ์กาหล ี, 5 วัน 3 คนื ,

GALAXY HOTEL  , CENTRAL PLAZA HOTEL

The garden of morning calm - เกาะนาม ิ- อสิระสก ี- ชอ้ปปิงถนนฮงแด - ไรส่ตอเบอรี
สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์- ศูนยโ์สม - Cosmetic Shop - Duty free - ตลาดเมยีงดง - พระราชวงัเคยีงบ๊อคคุง
โซลทาวเวอร ์- พพิธิภณัฑส์าหรา่ย - ศูนยส์มนุไพรโสมเกาหล ี- ศูนยส์มนุไพรสนเข็มแดง - รา้นละลายเงนิวอน

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
กรุงเทพฯ(สนามบนิดอนเมอืง) - อนิชอน - The garden of morning calm

05.00 น.
คณะพรอ้มกันท ีทา่อากาศยานนานาชาตดิอนเมอืง อาคาร 1 บรเิวณผูโ้ดยสารขาออก ชนั 3 เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิแถวท ี3-4 สายการบนิ
Air Asia X (XJ) เจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับ และอํานวยความสะดวกในการเช็คอนิรับบัตรโดยสาร

**หมายเหต*ุ* 
- เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิจะปิดบรกิารกอ่นเวลาเครืองออกอย่างนอ้ย 60 นาท ีและผูโ้ดยสารพรอ้ม ณ ประตขูนึเครืองกอ่นเวลาเครืองออก 30 นาที

- เนืองจากตัวเครืองบนิของคณะเป็นตัวกรุ๊ประบบ Random ไม่สามารถล็อกทนัีงได ้
ทนัีงอาจจะไม่ไดนั้งตดิกันและไม่สามารถเลอืกชว่งทนัีงบนเครืองบนิไดใ้นคณะ ซงึเป็นไปตามเงอืนไขสายการบนิ



08.05 น.
บนิลัดฟ้าสู ่เมอืงอนิชอน สาธารณรฐัเกาหลใีต ้โดย สายการบนิ Air Asia X เทยีวบนิท ีXJ708 
ใชเ้วลาบนิประมาณ 5 ชวัโมง 30 นาท ี(ไม่มบีรกิารอาหารและเครืองดมืบนเครืองบนิ)

15.20 น.
เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตอินิชอน ประเทศสาธารณรฐัเกาหลใีต ้(เวลาทอ้งถนิเร็วกวา่ไทย 2
ช.ม.กรุณาปรับนาฬกิาของทา่นเป็นเวลาทอ้งถนิเพอืสะดวกในการนัดหมาย) หลังผา่นขันตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและรับสมัภาระเรียบรอ้ยแลว้

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่The garden of morning calm สวนแหง่นีตังอยู่ทเีมอืงกาพยอง
จังหวัดคยองกโีดเป็นสวนของเอกชนขนาดใหญ่ทเีต็มไปดว้ยพันธุไ์มแ้ละดอกไมน้านาพันธุม์ากกวา่ 5,000
ชนดิและเป็นสวนทเีกา่แกท่สีดุของเกาหล ีเปิดใหเ้ขา้ชมตลอดทังปีแตล่ะชว่งฤดทูจะมกีารจัดเทศกาลดอกไมช้นดิตา่งๆเปลยีนไปตามฤดกูาล
ภายในสวนมธีมีดอกไมก้วา่ 20 ธมีและมรีา้นอาหารรา้นเครืองดมืใหบ้รกิาร* **Lighting Festival ชว่งจัดแสดงไฟชว่งเดอืน ธันวาคม -
มนีาคมของทกุปี ใหท้า่นไดช้มเทศกาลโคมไฟประดับประดาทังสวนใหสวา่งสไวตระการตา***

ค่าํ
บรกิารอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร บรกิารทา่นดว้ยเมนู ชาบู ชาบู

ทพีกั
CENTRAL PLAZA ระดับ 3 ดาวหรือเทยีบเทา่

วนัท ี2
เกาะนาม ิ- อสิระสก ี- ชอ้ปปิงถนนฮงแด (Hongdae)

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําทา่นชม เกาะนาม ิ(NAMISEOM ISLAND) ชมทวิทัศนซ์งึเคยใชเ้ป็นสถานทถี่ายทําละครทวี ี“WINTER LOVE SONG”
อันโดง่ดังไปทัวทังเกาหลแีละเอเชยี เกาะนามนีิมรีูปร่างคลา้ยใบไม ้ทลีอยอยู่ทางตอนเหนือของแม่น ้าํฮัน ทา่นสามารถชมบรรยากาศรอบเกาะ เชน่
การเดนิเลน่เทยีวชมสวนเกาหล ีคาราวะสสุานนายพลนาม ิเดนิผา่นกลางแมกไมแ้หง่สวนสนทสีงูเสยีดฟ้า ผา่นดงตน้สน ดอกสน ตน้เกาลัด
เลอืกนังทมีา้นังรมิฝังเพอืชมบรรยากาศโรแมนตคิใตเ้งาไม ้พรอ้มมเีวลาใหท้า่นไดเ้ก็บโลเคชนัประทับใจ
ใหท้า่นไดอ้สิระเลอืกชมฟารม์เลยีงนกกระจอกเทศซงึตังอยู่บนเกาะ
หรือจะเลอืกขจัีกรยานชมววิเหมอืนฉากในละครตามอัธยาศัยจนไดเ้วลาสมควรอําลาเกาะนามิ

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บรกิารทา่นดว้ยเมนู ทกัคาลบี

บา่ย
ใหท้า่นไดส้นุกกับการ อสิระเลน่สก ีบนลานสกขีนาดใหญ่ เพลดิเพลนิกับลานหมิะทกีวา้งใหญ่ และเนนิเลน่สกรีะดับตา่ง  ๆและบรกิารอนืๆ
สําหรับผูท้ไีม่ตอ้งการเลน่สก ีเชน่ รา้นอาหาร คอฟฟีชอ้ป ซปุเปอรม์าเก็ตไวบ้รกิาร (ราคาทัวรไ์ม่รวมคา่เขา้ลานสก,ีชดุ,อุปกรณ์,รองเทา้,คา่ครูฝึก
คา่อุปกรณ์การเลน่สกรีาคาประมาณ 50,000 วอน)
***หมายเหต ุลานสกบีางแหง่ไม่สามารถเขา้ไปในลานสกไีด ้เพราะเนืองจากจะเป็นการรบกวนผูเ้ลน่สกี
หากตอ้งการเขา้ชมจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยในการเชา่อุปกรณ์ในการเลน่สก ี*** 

จากนันนําทา่นเดนิทางไป ชอ้ปปิงถนนแด (Hongdae) ใหท้า่นอสิระชอ้ปปิงย่านวัยรุ่นชอืดังย่านถนนฮงแด เป็นย่านชอ้ปปิงบรเิวณดา้นหนา้ของ
มหาวทิยาลยัฮงอกิ (Hongik University) จงึเป็นศนูยร์วมเด็กวัยรุ่นและเด็กมหาวทิยาลัย เป็นอกีเสน้หนงึทมีบีรรยากาศโรแมนตกิ
อกีทังยังมรีา้นกาแฟทเีป็นเอกลักษณ์ แกลเลอรี รา้นคา้จําหน่ายสนิคา้แฟชนั คลับ ตลาดศลิปะ และรา้นอาหารทน่ีาสนใจในหมู่วัยรุ่นอายุ 20-30
ปีทนียิมมาเดนิเลน่ ราคาของสนิคา้และรา้นอาหารตา่งๆก็ยังไม่แพงอกีดว้ย ซงึจะคกึคักเป็นพเิศษตังแตช่ว่งบา่ยเป็นตน้ไป
เพราะรา้นคา้แตล่ะรา้นจะทยอยเปิดใหบ้รกิาร ของทขีายกันเยอะสว่นใหญ่ก็จะเป็นสนิคา้แฟชนั เชน่ เสอืผา้ กระเป๋า รองเทา้ ของกฟิชอ้ป
เครืองเขยีน และทเียอะไม่แพก้ันก็คอืขนมตา่งๆ

ค่าํ
บรกิารอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร บรกิารทา่นดว้ยเมนู "โอซมับุลโกก"ิ

ทพีกั
GALAXY HOTEL ระดับ 3 ดาวหรือเทยีบเทา่

วนัท ี3



ไรส่ตอเบอร ี(สวนผลไมต้ามดกูาล) - สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์- ศนูยโ์สม - Cosmetic Shop - Duty free - ตลาดเมยีงดง
(Myeongdong)

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

เดนิทางเขา้สู ่ไรส่ตรอเบอรร์ ีใหท้า่นไดช้มิสตรอเบอรร์ีสด  ๆหวานฉํ่าจากไร่ นอกจากนัน
ทา่นยังสามารถซอืกลับมาฝากคนททีา่นรักทเีมอืงไทยไดด้ว้ย โดยจะมกีารแพ็คใส ่กลอ่งสวยงาม และจัดสง่ใหท้า่นในวันสดุทา้ย ***หมายเหตุ
กรณีทไีม่สามารถไปไร่สตอเบอรีไดข้อสงวนสทิธปิรับเปลยีนโปรแกรมไปสวนผลไมต้ามฤดกูาล โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้***

ไดเ้วลาสมควรนําทา่นเดนิทางกลับสู ่กรุงโซล

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์(EVERLAND THEME PARK) สวนสนุกกลางแจง้ทใีหญ่ทสีดุของประเทศ
ตังอยู่ทา่มกลางหบุเขา
ใหท้า่นไดอ้สิระเทยีวชมทอ่งไปกับโลกของสตัวป่์าซาฟารีชมไลเกอรแ์ฝดคูแ่รกของโลกทนีีทา่นจะพบเจา้ป่าสงิโตและเสอืสามารถอยู่ดว้ยกันไดอ้ย่างเป็นสขุ
ชมความน่ารักของหมทีสีามารถสอืสารกับคนขับรถไดเ้ป็นอย่างด ีอกีทังยังสามารถสนุกกับเครืองเลน่นานาชนดิ อาทเิชน่ รถไฟเหาะรางไม ้(T-
Express) รถไฟเหาะตลัีงกา (Rolling X-Train) เฮอรร์เิคน (Double Rock Spin) เรือเหาะไวกงิ (Columbus Adventure) หรือเดนิชม
สวนดอกไมส้ฤีด ู(Four Season Garden) ซงึจะเปลยีนแปลงพันธุด์อกไมไ้ปตามฤดกูาลในรูปแบบทหีลากหลายตลอดทังปี
(ทังนีขนึอยู่กับสภาพอากาศ) ชมกจิกรรมและการแสดงตา่งๆทจัีดตามตารางประจําวัน
เลอืกชมและเลอืกซอืชอ้บปิงในรา้นคา้ของทรีะลกึตา่งๆอย่างมากมาย

นําทา่นสู ่ศนูยโ์สม ซงึรัฐบาลรับรองคณุภาพวา่ผลติจากโสมทมีอีายุ 6 ปี ซงึถอืวา่เป็นโสมทมีคีณุภาพดทีสีดุ
ชมวงจรชวีติของโสมพรอ้มใหท้า่นไดเ้ลอืกซอืโสมทมีคีณุภาพดทีทีสีดุและราคาถูกกวา่ไทยถงึ 2 เทา่ เพอืนําไปบํารุงร่างกาย
หรือฝากญาตผิูใ้หญ่ททีา่นรักและนับถอื

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บรกิารทา่นดว้ยเมนู ชาบู ชาบู

บา่ย
นําทา่นสู ่Cosmetic Shop ศนูยร์วมเครืองสําอางชอืดังของเกาหลมีากมายหลายแบรนดดั์ง อาทเิชน่ W.S.Nature,Rojukiss, Missha เป็นตน้

จากนันใหท้า่นไดอ้สิระชอ้ปปิงสนิคา้ปลอดภาษีท ีหา้ง Duty Free

จากนันใหท้า่นชอ้ปปิงตามอัธยาศัย ณ ตลาดเมยีงดง (Myeongdong)
แหลง่รวมวัยรุ่นย่านสยามสแควรโ์ดยเฉพาะอย่างยงิเป็นแหลง่รวมเครืองสําอางคช์อืดัง อาท ิEtude, Skinfood, The FaceShop, Missha เป็นตน้

ค่าํ
บรกิารอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร บรกิารทา่นดว้ย บุฟเฟ่ตบ์ารบ์คีวิสไตลเ์กาหลี

ทพีกั
Galaxy Hotel ระดับ 3 ดาวหรือเทยีบเทา่

วนัท ี4
พระราชวงัเคยีงบอ๊คคงุ -โซลทาวเวอร ์- พพิธิภณัฑส์าหรา่ย - ศนูยส์มุนไพรโสมเกาหล ี- ศนูยส์มุนไพรสนเข็มแดง -
รา้นละลายเงนิวอน - อนิชอน

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําทา่นสู ่พระราชวงัเคยีงบอ๊คคงุ พระราชวังเกา่แกท่สีดุของราชวงศโ์ชซอน สรา้งขนึในปี ค.ศ.1394
โดยใชเ้ป็นศนูยก์ลางการปกครองในสมัยโบราณ
โดยเป็นทังทปีระทับและฐานอํานาจของพระเจา้แทโจและตอ่เนืองมาถงึกษัตรยิใ์นราชวงศโ์ชซอล
พระทนัีงคนึชองจอนถูกสรา้งขนึมาเพอืเป็นทวีา่ราชการตอ่มาคณะปกครองเกาหลขีองญปีุ่ นไดส้รา้งอาคารรัฐสภาขนาดยักษ์ขนึคัน
แสดงถงึความตอ้งการตัดความผกูพันระหวา่งพระราชวงศก์ับราษฎร
อาคารหลังนีไดถู้กรือถอนไปในโอกาสครบรอบ50ปีของการปลดแอกจากญปีุ่ น
ภายในเขตพระราชวังยังมพีระตําหนักเคยีวฮเวรูลักษณะเป็นอาคารสองชนั โดยตัวพระตําหนักถูกสรา้งใหย้ืนออกไปกลางสระน ้าํ



ทเีต็มไปดว้ยฝงูหงส ์สรา้งขนึเพอืใชเ้ป็นสถานทสํีาหรับจัดงานเลยีงพระราชทาน
พระราชวังนีถอืเป็นพระราชวังทใีหญ่ทสีดุของเกาหลปีระกอบดว้ยหมู่อาคารตา่ง  ๆมากมายอาท ิพลับพลากลางน ้าํ, ทอ้งพระโรงทใีชอ้อกวา่ราชการ
ฯลฯ 

จากนันนําทา่นสู ่โซลทาวเวอร ์(N SEOUL TOWER) ตังอยู่บนภเูขานัมซานใจกลางกรุงโซล เป็นจดุชมววิทมีองเห็นววิทัวทังกรุงโซล
และบรเิวณรอบ  ๆนับเป็นอกีสถานทสีดุแสนโรแมนตกิแหง่หนงึทคีูรั่กทกุคูไ่ม่ควรพลาด
ถอืเป็นไฮไลทสํ์าคัญของกรุงโซลทนัีกทอ่งเทยีวทกุคนจะตอ้งมาเลยทเีดยีว นอกจากนี
ยังมอีกีจดุเป็นไฮไลทสํ์าคัญทนัีกทอ่งเทยีวทกุคนจะตอ้งมาแวะชมสถานทคีลอ้งกญุแจชอืดัง Love Key Ceremony ทมีคีวามเชอืวา่
คูรั่กทมีาคลอ้งกญุแจทนีีจะมคีวามรักทยีืนยาวไปตลอดกาล **ราคาทัวรนี์ไม่รวมกญุแจและคา่ขนึลฟิต*์* 

นําทา่นสู ่พพิธิภณัฑส์าหรา่ย ใหท้า่นไดเ้รียนรู ้ดกูรรมวธิขีองการทําสาหร่าย พเิศษ!! พรอ้มใหท้า่นทําคมิบับ และสวมชดุประจําชาตเิกาหลี

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บรกิารทา่นดว้ยเมนู ซมัเกทงั

บา่ย
นําทา่นชม ศนูยส์มุนไพรเกาหล ีใหท้า่นไดเ้ลอืกซอืเลอืกชม สมุนไพรฮอตเกนามูของเกาหล ีทนํีามาแปรรูปเป็นรูปแบบตา่งๆ
ทมีสีรรพคณุรักษาโรค และบํารุงร่างกาย 

นําทา่นชม ศนูยส์มุนไพรสนเข็มแดง ซงึผลติจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลซีงึจะใชต้น้สนเข็มแดงจากยอดเขาทปีระเทศ
เกาหลเีหนือมาผลติโดยใชเ้ทคโนโลยีพรอ้มกับการวจัิยทปีระเทศเกาหลใีตอ้อกมาเป็นน ้าํมันสนเข็มแดง
ภมูปิระเทศของประเทศเกาหลเีป็นภเูขาประมาณ 70 เปอรเ์ซ็นต ์โดยกวา่จะมาเป็นน ้าํมันสนเข็มแดงได ้1 แคปซลูตอ้งใชใ้บสนเข็มแดงประมาณ
2.7 กโิลกรัม มาสกัดเอาน ้าํมันมาผลติและวจัิยออกมาเป็นน ้าํมันสนนี 

นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนินานาชาตอินิชอน

จากนันนําทา่นแวะซอืของฝากท ีรา้นละลายเงนิวอน สาหร่าย ขนมตา่ง  ๆผลติภัณฑข์องของโสมในรูปแบบขนม ชาโสม ครีมลา้งหนา้โสม
เครืองสําอางโสม รวมไปถงึกมิจ ิเปเปโร (ป๊อกกเีกาหล)ี ชนิราเมง (มาม่าเกาหล)ี นมกลว้ย ใหท้า่นไดเ้ลอืกซอืเป็นของฝากอย่างจใุจ

ค่าํ
บรกิารอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร บรกิารทา่นดว้ยเมนู จมิดกั

วนัท ี5
อนิชอน - กรุงเทพฯ(สนามบนิดอนเมอืง)

00.20 น.
ออกเดนิทางบนิลัดฟ้ากลับสู ่ประเทศไทย โดย สายการบนิ Air Asia X เทยีวบนิท ีXJ703 ใชเ้วลาบนิประมาณ 5 ชวัโมง 25 นาที
(ไม่มบีรกิารอาหารและเครืองดมืบนเครืองบนิ)

04.20 น.
เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ

อตัราคา่บรกิารทวัรเ์กาหลี
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันจันทรท์ ี22 กรกฎาคม 2562 เวลา 17:09 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรเ์กาหลี

อัตราคา่บรกิารรวม

• ตวัเครอืงบนิชันประหยัดเดนิทางไป-กลบัพรอ้มคณะ

• ทพีกัโรงแรมตามรายการ 3 คนื พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน (กรณมีาไมค่รบคูแ่ละไมต่อ้งการเพมิเงนิพกัหอ้งเดยีว)

• อาหารตามรายการระบุ (สงวนสทิธใินการสลบัมอืหรอืเปลยีนแปลงเมนอูาหารตามสถานการณ)์

• คา่เขา้ชมสถานทตีามรายการระบุ

• คา่ระวางน ้าํหนักกระเป๋าไมเ่กนิ 20 กก. ท่านละ 1 ชนิ

• คา่รถโคช้รบั-สง่สถานทที่องเทยีวตามรายการระบุ

• คา่มคัคเุทศกผ์ูช้ํานาญเสน้ทางดแูลตลอดการเดนิทาง

• คา่ประกนัชวีติกรณอีบุัตเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิไมเ่กนิท่านละ 1,000,000 บาท และคา่รกัษาพยาบาลกรณอีบุัตเิหตใุนวงเงนิไมเ่กนิ ท่านละ
200,000 บาท (ตามเงอืนไขกรมธรรม)์

• ภาษีน ้าํมนัและภาษีตวัทุกชนดิ (สงวนสทิธเิกบ็เพมิหากสายการบนิปรบัขนึกอ่นวันเดนิทาง)

อัตราคา่บรกิารไมร่วม

• คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7 % และ ภาษีหกั ณ ทจี่าย 3%

• คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย,คา่ธรรมเนยีมสาํหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาตคิา่ทําใบอนญุาตกลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาต(ิRe-Entry) หรอื คนตา่งดา้ว
(เป็นหนา้ทขีองผูเ้ดนิทางในการจัดทําเอง)

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนอืจากรายการทรีะบุ เช่น คา่เครอืงดมืและคา่อาหารทสีงัเพมิเอง, คา่โทรศพัท ,์ คา่อาหารและเครอืงดมืสงัพเิศษนอกรายการ คา่ซกัรดี,
คา่โทรศพัทท์างไกล, คา่อนิเตอรเ์น็ต ฯลฯ

• คา่ใชจ้่ายอนัเกดิจากความลา่ชา้ของสายการบนิ,อบุัตภิยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยดุงาน,การถกูปฏเิสธไมใ่หอ้อกและเขา้เมอืงจากเจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้เมอืงและเจา้หนา้ทกีรมแรงงานทังทเีมอืงไทยและตา่งประเทศซงึอยูน่อกเหนอืความควบคมุของบรษัิทฯ

• คา่ปรบั สาํหรบัน ้าํหนักกระเป๋าเดนิทางทเีกนิจากททีางสายการบนิกาํหนดไว ้20 กก.

• คา่ทปิไกดท์อ้งถนิ,คนขบัรถ 50,000 วอน หรอื 1,750 บาท /ทรปิ/ลูกทวัร ์1 ทา่น (ชําระทสีนามบนิในวนัเดนิทาง)

• คา่ทปิหวัหนา้ทัวรต์ามสนิน ้าํใจของทุกท่าน (ไมร่วมในทปิไกดท์อ้งถนิและคนขบัรถแตไ่มบ่ังคบัทปิ)

เงอืนไขการสํารองทนัีง

• กรณุาทําการจองกอ่นการเดนิทาง อยา่งนอ้ย 45 วันทําการหรอืกอ่นหนา้นัน โดยสง่แฟกซห์รอือเีมลลร์ายชอืและหนา้หนังสอืเดนิทางเพอืยันการจองทนัีง
พรอ้มชําระมดัจําท่านละ 10,000 บาท

• คา่ทัวรส์ว่นทเีหลอื บรษัิทฯ จะขอเกบ็คา่ทัวรท์ังหมด 20 วันกอ่นการเดนิทาง มเิช่นนันบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทางของท่าน
และการคนืเงนิทังหมดหรอืบางสว่นตามคา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึจรงิ

• เมอืท่านตกลงชําระเงนิคา่บรกิารไมว่า่ทังหมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ
ทางบรษัิทฯจะถอืวา่ท่านไดย้อมรบัในเงอืนไขการใหบ้รกิารทไีดร้ะบุไวใ้นเอกสารฉบับนทีังหมดนแีลว้

เงอืนไขการยกเลกิ

• ยกเลกิการเดนิทางกอ่นการเดนิทาง 30 วัน บรษัิทฯจะคนืเงนิคา่มดัจําใหท้ังหมด โดยจะหกัคา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึจรงิ เช่นคา่ธรรมเนยีมวซีา่
ยกเวน้ในกรณวีันหยดุเทศกาล,วันหยดุนักขตัฤกษ์ ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิมดัจําโดยไมม่เีงอืนไขใดๆทังสนิ

• ยกเลกิการเดนิทาง 15 วัน กอ่นการเดนิทาง หกัคา่มดัจําทัวร ์50%

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 7-14 วันเกบ็คา่ใชจ้่าย 100% ของราคาทัวร ์ตอ่ท่าน



• สาํหรบัผูโ้ดยสารทไีมไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้นืวซีา่ให ้เมอืผลวซีา่ผา่นแลว้มกีารยกเลกิการเดนิทางบรษัิทฯ
ขอสงวนสทิธใินการคนืคา่มดัจําทังหมด

เงอืนไขการใหบ้รกิาร

• 1.โปรแกรมทัวรน์จีะสามารถออกเดนิทางไดต้อ้งมจีํานวนผูเ้ดนิทางขนัต่าํ 30 ทา่น รวมในคณะตามทกีาํหนดไวเ้ท่านัน
หากมจีํานวนผูเ้ดนิทางรวมแลว้นอ้ยกวา่ทกีาํหนดไว ้บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิหรอืปรบัเปลยีนกาํหนดการเดนิทาง ในกรณทีมีผีูเ้ดนิทาง 10-14 ท่าน
ตอ้งเพมิเงนิท่านละ 2,000 บาท , กรณทีมีผีูเ้ดนิทาง 15-19 ท่านตอ้งเพมิเงนิท่านละ 1,500 บาท , กรณทีมีผีูเ้ดนิทาง 20-24 ท่านตอ้งเพมิเงนิท่านละ 1,000 บาท
และ กรณทีมีผีูเ้ดนิทาง 25-29 ท่านตอ้งเพมิเงนิท่านละ 500 บาท

• ในกรณทีทีางประเทศเกาหลรีะงับการอนมุตัวิซีา่ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธเิกบ็คา่ใชจ้่ายเพมิเตมิในกรณตีอ้งทําเรอืงยนืขอวซีา่

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงราคาและเงอืนไขตา่งๆ โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทังนใีหข้นึอยูก่บัดลุยพนิจิของบรษัิทฯ เท่านัน
อกีทังขอ้สรปุและขอ้ตดัสนิใดๆ ของบรษัิทฯ ใหถ้อืเป็นขอ้ยตุสินิสดุสมบูรณ์

• บรษัิทฯ และตวัแทนของบรษัิทขอสงวนสทิธทิจีะเปลยีนแปลงรายการทัวรต์ามความเหมาะสม ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ ์ขอ้จํากดัดา้นภมูอิากาศ และเวลา
ณ วันทเีดนิทางจรงิ ทังนทีางบรษัิทฯ จะยดึถอืและคาํนงึถงึความปลอดภยั รวมถงึประโยชนส์งูสดุของลกูคา้สว่นมากเป็นสาํคญั

• รายการทัวรน์เีป็นการท่องเทยีวแบบหมูค่ณะ (Join Tour) จัดทําและดาํเนนิการโดยบรษัิทคูค่า้ (Partner)

• อตัราคา่บรกิารคดิคาํนวณจากอตัราแลกเปลยีน และราคาตวัเครอืงบนิในปัจจุบัน บรษัิทฯ
ขอสงวนสทิธใินการปรบัเปลยีนราคาคา่บรกิารในกรณทีมีกีารขนึราคาคา่ตวัเครอืงบนิ คา่ประกนัภยัสายการบนิ คา่ธรรมเนยีมน ้าํมนั
หรอืมกีารประกาศลดคา่เงนิบาท หรอือตัราแลกเปลยีนไดป้รบัขนึในช่วงใกลว้ันทคีณะจะเดนิทาง

• ในระหวา่งการท่องเทยีวน ีหากท่านไมใ่ชบ้รกิารใดๆ ไมว่า่ทังหมดหรอืบางสว่น ถอืวา่ท่านสละสทิธไิมส่ามารถเรยีกรอ้งขอคนืคา่บรกิารได ้

• หากท่านไมเ่ดนิทางกลบัพรอ้มคณะทัวร ์ตวัเครอืงบนิขากลบัซงึยังไมไ่ดใ้ช  ้ไมส่ามารถนํามาขอคนืเงนิได ้

• คา่บรกิารทที่านชําระกบัทางบรษัิทฯ เป็นการชําระแบบเหมาขาด และทางบรษัิทฯ ไดช้ําระใหก้บับรษัิทฯ ตวัแทนแตล่ะแหง่แบบเหมาขาดเช่นกนั
ดงันันหากท่านมเีหตอุนัใดททีําใหท้่านไมไ่ดท้่องเทยีวพรอ้มคณะตามรายการทรีะบุไว ้ท่านจะขอคนืคา่บรกิารไมไ่ด ้

• กรณเีกดิความผดิพลาดจากตวัแทน หรอื หนว่ยงานทเีกยีวขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลยีนแปลง การบรกิารจากสายการบนิ บรษัิทขนสง่ หรอื
หนว่ยงานทใีหบ้รกิาร บรษัิทฯ จะดาํเนนิโดยสดุความสามารถทจีะจัดบรกิารทัวรอ์นืทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้าํหรบัคา่บรกิารนันๆ

• มคัคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธใินการใหค้าํสญัญาใดๆ ทังสนิแทนบรษัิทฯ นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อีาํนาจของบรษัิทฯ
กาํกบัเท่านัน

• บรษัิทฯ รบัเฉพาะผูม้วีัตถปุระสงคเ์ดนิทางเพอืท่องเทยีวเท่านัน การเดนิทางของผูเ้ดนิทางดว้ยวัตถปุระสงคแ์อบแฝงอนืๆ เช่น การไปคา้แรงงาน การคา้ประเวณี
การคา้มนษุย ์การขนสง่สนิคา้หนภีาษี การขนยาเสพตดิ การโจรกรรม การขนอาวธุสงคราม การกอ่การรา้ย และ อนืๆทเีขา้ขา่ยผดิกฏหมาย ผดิศลีธรรมอนัดี
บรษัิทฯ มไิดม้สีว่นรูเ้ห็น เกยีวขอ้ง หรอื มสีว่นตอ้งรบัผดิชอบใดๆกบัการกระทําดงักลา่วทังสนิ

• หากผูเ้ดนิทางถกูเจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้เมอืงของประเทศนันๆ ปฏเิสธการเขา้ - ออกเมอืง ดว้ยเหตผุลใดๆ กต็าม ถอืเป็นเหตผุลซงึอยูน่อกเหนอือาํนาจ
และความรบัผดิชอบของบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะไมร่บัผดิชอบคนืเงนิทังหมดทุกกรณี

• ผูเ้ดนิทางตอ้งใชว้จิารณญาณสว่นตวัและรบัผดิชอบตอ่การตดัสนิใจในการเลอืกซอืสนิคา้ตา่งๆ ในระหวา่งการเดนิทางท่องเทยีวดว้ยตวัท่านเอง บรษัิทฯ
จะไมส่ามารถรบัผดิชอบใดๆ หากเกดิความไมพ่งึพอใจในสนิคา้ทผีูเ้ดนิทางไดซ้อืระหวา่งการเดนิทางท่องเทยีวนี

• ผูเ้ดนิทางตอ้งรบัผดิชอบตอ่การจัดเกบ็ และ ดแูลทรพัยส์นิสว่นตวั ของมคีา่ตา่งๆ อยา่งระมดัระวัง บรษัิทฯ จะไมส่ามารถรบัผดิชอบใด ๆ
หากเกดิการสญูหายของ ทรพัยส์นิสว่นตวั ของมคีา่ตา่งๆระหวา่งการเดนิทางท่องเทยีว อนัมสีาเหตมุาจากผูเ้ดนิทาง

• บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบตอ่การสญูหายของทรพัยส์นิ และ สมัภาระระหวา่งการเดนิทางอนัมสีาเหตมุาจากสนามบนิ สายการบนิ บรษัิทขนสง่ โรงแรม หรอื
การโจรกรรม แตจ่ะทําหนา้ทเีป็นตวัแทนในการเรยีกรอ้งคา่ชดใชใ้หก้บัผูเ้ดนิทาง

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะไมร่บัผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณท์เีกดิจากการยกเลกิหรอืความลา่ชา้ของสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิการนัดหยดุงาน การจลาจล
การปฏวิัต ิรฐัประหาร ทอียูน่อกเหนอืการควบคมุของทางบรษัิทฯ หรอื คา่ใชจ้่ายเพมิเตมิทเีกดิขนึทางตรง หรอืทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถกูทํารา้ย
การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอื จากอบุัตเิหตตุา่งๆ

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะไมร่บัผดิชอบใดๆ ตอ่การไมเ่ป็นไปตามความคาดหวัง และความไมพ่งึพอใจของผูเ้ดนิทาง ทเีกยีวขอ้งกบั สภาพธรรมชาต ิภมูอิากาศ
ฤดกูาล ทัศนยีภาพ วัฒนธรรม วถิแีละพฤตกิรรมของประชาชนในประเทศทเีดนิทางไป

• ทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทังสนิ หากผูเ้ดนิทางประสบเหตสุภาวะฉกุเฉนิจากโรคประจําตวั
ซงึไมไ่ดเ้กดิจากอบุัตเิหตใุนรายการท่องเทยีว(ซงึลกูคา้จะตอ้งยอมรบัในเงอืนไขนใีนกรณทีเีกดิเหตสุดุวสิยั ซงึอยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษัิททัวร)์

• กรณใีชห้นังสอืเดนิทางราชการ(เลม่น ้าํเงนิ)เดนิทางเพอืการท่องเทยีวกบัคณะทัวร ์หากท่านถกูปฏเิสธในการเขา้-ออกประเทศใดๆกต็าม ทางบรษัิทฯ
ขอสงวนสทิธไิมค่นืคา่ทัวรแ์ละรบัผดิชอบใดๆทังสนิ



• กรณทีที่านตอ้งออกตวัภายในประเทศ เช่น (ตวัเครอืงบนิ,ตวัรถทัวร,์ตวัรถไฟ) กรณุาสอบถามทเีจา้หนา้ททีุกครงักอ่นทําการออกตวั
เนอืงจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลยีนไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ
โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆในกรณถีา้ท่านออกตวัภายในโดยไมแ่จง้ใหท้ราบและหากไฟลท์บนิมกีารปรบัเปลยีนเวลาบนิเพราะถอืวา่ท่านยอมรบัในเงอืนไขดงักลา่วแลว้

• ทางบรษัิทขอสงวนสทิธเิรยีกเกบ็คา่บรกิารเพมิเตมิ ในกรณทีผีูเ้ดนิทาง เป็นชาวตา่งชาต,ิ พระสงฆ ์หรอืนักบวช จะตอ้งเพมิจากราคาคา่ทัวรป์กตอิกี 4,000
บาทตอ่ท่าน **กรณตีดักรุป๊เหมาทเีป็น เดก็นักเรยีน นักศกึษา คร ูธรุกจิขายตรงเครอืงสาํอางค ์หมอ พยาบาล ชาวตา่งชาต ิพระ หรอืกรุป๊ทมีกีารขอดงูาน
จะตอ้งสอบถามราคาใหมทุ่กครงั**

• ทัวรค์รงันมีวีัตถปุระสงคเ์พอืการท่องเทยีวเป็นหมูค่ณะเท่านัน หากผูเ้ดนิทางตอ้งการแยกตวัออกจากกรุป๊ทัวร ์โดยไมล่งรา้นชอ้ปปิง เช่น น ้าํมนัสน / รา้นโสม /
ฮอ็ตเกนาม ู/ คอสเมตคิ / อเมทสิ / รา้นคา้ปลอดภาษี ซงึทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมดว้ย “เพราะมผีลกบัราคาทัวร”์
จงึเรยีนใหก้บันักท่องเทยีวทุกท่านทราบวา่ ทัวรจ์ําเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชมโดยใชเ้วลาประมาณ 60 - 90 นาที
ซอืหรอืไมซ่อืขนึอยูก่บัความพอใจของลกูคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบังคบัใดๆ ทังสนิ และทุกการตดัสนิใจซอืนันเป็นดลุพนิจิของลกูคา้ 100%
ทัวรจ์ะไมม่สีว่นรบัผดิชอบความพอใจหากท่านไมพ่งึพอใจสนิคา้ภายหลงั และถา้หากลกูคา้ไมม่คีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นดงักลา่ว
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการเรยีกเกบ็คา่ใชจ้่ายเพมิจากท่านเป็นจํานวน 300 USD ตอ่ทา่น

• หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน และบรษัิทฯรบัเฉพาะผูม้จีุดประสงคเ์ดนิทางเพอืท่องเทยีวเท่านัน
หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน บรษัิทฯไมร่บัผดิชอบหากอายเุหลอืไมถ่งึและไมส่ามารถเดนิทางได ้

• กรณใีชห้นังสอืเดนิทางราชการหรอืหนังสอืเดนิทางทูต (เลม่สนี ้าํเงนิและสแีดง) เดนิทางเพอืการท่องเทยีวกบัคณะทัวรห์ากท่านถกูปฏเิสธในการเขา้-
ออกประเทศใดๆกต็าม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไิมค่นืคา่ทัวรแ์ละรบัผดิชอบใด ๆ ทังสนิ

• ในกรณทีเีจา้หนา้ทสีายการบนิ หรอื ดา่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนังสอืเดนิทาง (พาสปอรต์) ของท่านชํารดุแมเ้พยีงเลก็นอ้ย เช่น เปียกน ้าํ
ขาดไปหนา้ใดหนา้หนงึ มหีนา้ใดหนา้หนงึหายไป มกีระดาษหนา้ใดหนา้หนงึหลดุออกมา มรีอยแยกระหวา่งสนัของเลม่หนังสอืเดนิทาง เป็นตน้
ไมว่า่กรณใีดๆทังสนิ ทางสายการบนิ หรอื เจา้หนา้ทดีา่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง มสีทิธไิมอ่นญุาตใหท้่านเดนิทางตอ่ไปได ้ดงันันกรณุาตรวจสอบ และ ดแูล
หนังสอืเดนิทางของท่านใหอ้ยูใ่นสภาพดอียูต่ลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณชีํารดุ
กรณุาตดิตอ่กรมการกงสลุกระทรวงการตา่งประเทศเพอืทําหนังสอืเดนิทางฉบับใหม ่โดยใชฉ้บับเกา่ไปอา้งองิ และ ยนืยันดว้ย พรอ้มกบัแจง้มาทบีรษัิทเร็วทสีดุ
เพอืยนืยันการเปลยีนแปลงขอ้มลูหนังสอืเดนิทาง หากท่านไดส้ง่เอกสารมาทบีรษัิทเรยีบรอ้ยแลว้ กรณทียีังไมอ่อกบัตรโดยสาร (ตวัเครอืงบนิ)
ท่านสามารถเปลยีนแปลงไดไ้มม่คีา่ใชจ้่าย แตห่ากออกบัตรโดยสาร (ตวัเครอืงบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการเรยีกเกบ็คา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึจรงิทังหมด ซงึโดยสว่นใหญต่วัเครอืงบนิแบบกรุป๊จะออกกอ่นออกเดนิทางประมาณ 14-20 วัน
ทังนขีนึอยูก่บักระบวนการและขนัตอนของแตล่ะคณะ

• กรณผีูเ้ดนิทางถกูปฏเิสธการเขา้ - ออกประเทศจากประเทศตน้ทางและปลายทาง ทังจากทดีา้นหนา้เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิ หรอืจากดา่นตรวจคนเขา้เมอืงกต็าม
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้่ายทจีะเกดิขนึตามมา และ จะไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทัวรแ์ละคา่ทปิทที่านชําระมาแลว้ในทุกกรณี
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