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NT286
ทวัรเ์กาหล ีเกาะนาม ิเอเวอรแ์ลนด ์5 วัน 3 คนื (XJ)
ทัวรเ์กาหล ี, 5 วัน 3 คนื ,

MARINABAY SEOUL  , SUWON KOREA TOURIST HOTEL

อนิชอน - ป้อมฮวาซอง - เกาะนาม ิ- สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์- เมอืงโซล - โซลทาวเวอร์
วดัโชเกซา - พพิธิภณัฑส์าหรา่ย+ทาํคมิบบั+สวมชุดฮนับก - ศูนยน์้าํมนัสนเข็มแดง

ชอ้ปปิงยา่นฮงแด - รา้ยละลายเงนิวอน - พระราชวงัถ็อกซูกุง - ศูนยส์มนุไพรโสมเกาหลี
ศูนยส์มนุไพรบํารงุตบั - ผลติภณัฑค์อสเมตกิ - รา้นคา้ปลอดภาษ ี- ตลาดเมยีงดง

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
กรุงเทพฯ(สนามบนิดอนเมอืง) - อนิชอน - ป้อมฮวาซอง

05.00 น.
คณะพรอ้มกันท ีทา่อากาศยานนานาชาตดิอนเมอืง อาคาร 1 บรเิวณผูโ้ดยสารขาออก ชนั 3 เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิแถวท ี3-4
เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิสายการบนิ 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 นาที
(ไม่มบีรกิารอาหารและเครืองดมืบนเครืองบนิ)

15.20 น.



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

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่ป้อมฮวาซอง (HWASEONG FORTRESS) เป็นสงิกอ่สรา้งขนาดใหญ่ตังแตยุ่คโจซอน สรา้งขนึชว่งปีค.ศ. 1794-1796
เป็นป้อมปราการประจําเขต SUWON-SI ของจังหวัดเคยีงกโีด เพอืเป็นรากฐานสําหรับการสรา้งเมอืงใหม่ในบรเิวณนี
กําแพงของป้อมปราการมคีวามยาวถงึ 5.5 กโิลเมตร มปีระต ู4
ประตใูนแตล่ะทศิป้อมปราการฮวาซองถูกสรา้งขนึดว้ยอฐิโดยจะมรีูขนาดทพีอดสํีาหรับใชเ้ป็นจดุยงิปืน หรือธนูได ้
เชอืกันวา่เป็นการสรา้งทมีกีารใชเ้ทคโนโลยีททัีนสมัยมากทสีดุแหง่หนงึของยุคนัน
และทนีีไดถู้กขนึทะเบยีนเป็นมรดกโลกทางดา้นประวัตศิาสตรเ์มอืปีค.ศ. 1997 ดว้ย
ถงึแมว้า่จะเคยผา่นการสูร้บและถูกทําลายไปหลายสว่นแตก็่มกีารบรูณะขนึใหม่ตามรูปแบบดังเดมิ ปัจจบัุนจะมกีารแสดงหลายแบบทบีรเิวณนี
เชน่การเดนิสวนสนามของทหารสมัยโบราณ เป็นตน้

ค่าํ
บรกิารอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
SUWON KOREA TOURIST HOTEL ระดับ 3 ดาวหรือเทยีบเทา่

วนัท ี2
เกาะนาม ิ- สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์- เมอืงโซล

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 หรือ
จะเลอืกขจัีกรยานชมววิเหมอืนฉากในละครตามอัธยาศัยจนไดเ้วลาสมควรอําลาเกาะนามิ

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่นเดนิทางสู ่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

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโซล (SEOUL) ชอือย่างเป็นทางการ นครพเิศษโซล เป็นเมอืงหลวงและมหานครทใีหญ่ทสีดุของประเทศเกาหลใีต ้

ค่าํ
บรกิารอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
MARINA BAY HOTEL ระดับ 3 ดาวหรือเทยีบเทา่

วนัท ี3
พระราชวงัถ็อกซูกุง - ศนูยส์มุนไพรโสมเกาหล ี- ศนูยส์มุนไพรบํารุงตบั - ผลติภณัฑค์อสเมตกิ - รา้นคา้ปลอดภาษ ี- ตลาดเมยีงดง

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม นําทา่นชม พระราชวงัถ็อกซูกุง (DEOKSUGUNG PALACE)
เป็นหนงึในหา้พระราชวังทสํีาคัญทสีดุของราชวงศโ์ชซอนและเกาหล ีเดมิพระราชวังแหง่นีเป็นทปีระทับขององคช์ายวอลซาน



พระเชษฐาในพระเจา้ซองจงหรือองคช์ายชาซาน ระหวา่งสงครามเจ็ดปี ทนีีไดก้ลายเป็นพระราชวังหลวง
โดยพระเจา้ซอนโจเป็นกษัตรยิอ์งคแ์รกทเีสด็จมาประทับทพีระราชวังแหง่นีทางดา้นทศิใตข้องพระราชวังถ็อกซกูงุมถีนนเลยีบกําแพงหนิ
(Stonewall Street)ทนีีไดช้อืวา่เป็นถนนเสน้ทโีรแมนตกิแหง่หนงึในโซล เป็นสถานทยีอดนยิมสําหรับการเดนิเลน่ในหลายๆฤดู
จนทําใหคู้รั่กมักจะชวนกันมาเดนิเลน่สรา้งบรรยากาศโรแมนตกิกันทนีี *** หมายเหต ุ: กรณีทพีระราชวังถ็อกซกูงุไม่เปิดทําการ
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธปิรับรายกาทดแทนเป็นการเขา้ชมพระราชวังอนืแทน***

จากนันนําทา่นชม ศนูยส์มุนไพรโสมเกาหล ี(GINSENG CENTER) สมุนไพรโสมขนึทชีอืวา่เป็นราชาแหง่มวลสมุนไพร
ถูกนํามาใชเ้พอืสขุภาพจากนันนําทา่นเดนิทางไปยัง เป็นเวลานานากวา่ 2,000 ปี ในตํารายาแผนระบวุา่
โสมเป็นสมุนไพรทชีว่ยเสรมิความแข็งแรงใหแ้กร่ะบบย่อยอาหาร ปอด ชว่ยทําใหจ้ติใจสงบ มสีรรพคณุทางการแพทยค์อืชว่ยบํารุงหัวใจ
ป้องกันโรคหัวใจขาดเลอืด เสรมิประสทิธภิาพทางเพศ ลดและป้องกันมะเร็ง

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
จากนันนําทา่นเดนิทางไปยัง ศนูยส์มุนไพรบํารุงตบั (HOKGENAMU) ตน้ไมช้นดินีเจรญิเตบิโตในป่าลกึบนภเูขาทปีราศจากมลภาวะ
และสงูเหนือระดับน ้าํทะเล 50-800 เมตร ชาวเกาหลรีุ่นใหม่นยิมนํามารับประทานเพอืชว่ยดแูลตับใหส้ะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็ง
ไม่ถูกทําลายจากการดมืแอลกอฮอล ์กาแฟ บหุรี สารตกคา้งจากอาหาร และยา

จากนันนําทา่นแวะชมสนิคา้เครืองสําอางคช์อืดังราคาย่อมเยา ณ ศนูยผ์ลติภณัฑเ์ครอืงสําอางค ์(COSMETIC SHOP)

จากนันนําทา่นชอ้ปปิง สนิคา้ปลอดภาษ ี(DUTY FREE) สนิคา้แบรนดเ์นมมากมาย อาท ินาฬกิา,แวน่ตา,เครืองสําอางคก์ระเป๋า, น ้าํหอม
เครืองสําอางแบรนดช์นัดังตา่ง  ๆอาท ิSULWHASOO, DKNY, SHISEIDO, DIOR และ กระเป๋าแบรนดดั์งตา่ง  ๆอาท ิMCM, LOUIS VUITTON,
CHANEL 

จากนันนําทา่นสูแ่หลง่ชอ้ปปิงชอืดังทสีดุของเกาหล ีตลาดเมยีงดง (MYEONG-DONG) ทเีมยีงดงแหง่นีพบกับสนิคา้วัยรุ่น อาท ิเสอืผา้แฟชนั
เครืองประดับ รองเทา้ เครืองสําอางแบรนดดั์งมากมาย

ค่าํ
***อสิระอาหารค่าํ เพอืใหท้า่นไดช้อ้ปปิงอยา่งจใุจ***

ทพีกั
MARINA BAY HOTEL ระดับ 3 ดาวหรือเทยีบเทา่

วนัท ี4
วดัโชเกซา - โซลทาวเวอร ์- พพิธิภณัฑส์าหรา่ย+ทําคมิบบั+สวมชุดฮนับก - ศนูยน์้าํมนัสนเข็มแดง - ชอ้ปปิงฮงแด -
รา้ยละลายเงนิวอน - อนิชอน

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําทา่นสู ่วดัโชเกซา Jogyesa Temple  หรือทคีนไทยเรียกวา่ “วัดพระยมิ”
ในอดตีนันวัดแหง่นีเป็นเหมอืนศนูยก์ลางของศาสนาพทุธนกิายเซนในเกาหล ีซงึเป็นวัดเกา่แกแ่ละมชีอืเสยีงเป็นอย่างยงิ
เมอืเดนิเขา้มาในวัดนีสงิแรกทจีะสงัเกตเุห็นก็คอืตน้ไมใ้หญ่ทดีา้นหนา้ประตทูางเขา้ มคีวามสงูถงึ 26 เมตร สว่นอาคารหลักของวัดนันมอีายุมากกวา่
500 ปี และเป็นอาคารขนาดใหญ่ ชอืวา่ Daeungjeon สรา้งขนึในปี 1938 ภายในมพีระประธานสทีองขนาดใหญ่ 3 องค์
ซงึชาวเกาหลเีชอืกันวา่มคีวามศักสทิธ ิจงึนยิมไปนมัสการในวันสําคัญตา่งๆ

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

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

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่ถนนฮงแด ย่านชอ้ปปิงบรเิวณดา้นหนา้ของมหาวทิยาลัยฮงอกิ ไม่วา่จะเป็นอาหารเลศิรส
สนิคา้แฟชนันานาชนดิสนิคา้แปลกใหม่ทน่ีาสนใจ
ก็สามารถหาซอืไดท้นีีในขณะเดยีวกันทนีียังเป็นศนูยร์วมวัฒนธรรมวัยรุ่นแหลง่รวมตัวของศลิปินและนักแสดงขา้งถนนอกีมากมาย

นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนินานาชาตอินิชอน โดยระหวา่งทางพาทา่นแวะซอืของฝากท ีรา้นละลายเงนิวอน สาหร่าย ขนมตา่งๆ
ผลติภัณฑข์องของโสมในรูปแบบขนม ชาโสม ครีมลา้งหนา้โสม เครืองสําอางโสม รวมไปถงึกมิจ ิเปเปโร (ป๊อกกเีกาหล)ี ชนิราเมง (มาม่าเกาหล)ี
นมกลว้ย ใหท้า่นไดเ้ลอืกซอืเป็นของฝากอย่างจใุจ

ค่าํ
***อสิระอาหารค่าํ เพอืใหท้า่นไดช้อ้ปปิงอยา่งจใุจ***

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 โดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทับใจ

อตัราคา่บรกิารทวัรเ์กาหลี
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันจันทรท์ ี22 กรกฎาคม 2562 เวลา 16:21 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 ท่านรวมในคณะตามทกีาํหนดไวเ้ท่านัน
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 ขอสงวนสทิธทิจีะไมร่บัผดิชอบใด ๆ 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 ตอ่ท่าน

• หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน และบรษัิทฯรบัเฉพาะผูม้จีุดประสงคเ์ดนิทางเพอืท่องเทยีวเท่านัน
หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน บรษัิทฯไมร่บัผดิชอบหากอายเุหลอืไมถ่งึและไมส่ามารถเดนิทางได ้

• กรณใีชห้นังสอืเดนิทางราชการหรอืหนังสอืเดนิทางทูต (เลม่สนี ้าํเงนิและสแีดง) เดนิทางเพอืการท่องเทยีวกบัคณะทัวรห์ากท่านถกูปฏเิสธในการเขา้ –
ออกประเทศใด ๆ กต็าม 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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