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โปรแกรมการเดนิทาง 
วันแรก กรุงเทพฯ – สนามบนิสุวรรณภมิู 
��.�� น. คณะมาพร้อมกนัที� ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู ผู้ โดยสารขาออก ชั "น # ประต ู& เคาน์เตอร์ L (เช็คอินของ

สายการบนิ T’ Way) โดยมีเจ้าหน้าที�ของบริษัทและหวัหน้าทวัร์ พร้อมอํานวยความสะดวกตรวจเช็คสมัภาระ

และเอกสารการเดนิทางให้กบัทกุทา่น 

  

 

 

 

 

วันที0สอง อนิชอน – เกาะนามิ – สะพานกระจกแก้ว (Soyanggang Sky Walk) 
�;.�< น. บนิลดัฟา้สู ่สาธารณรัฐเกาหลีใต้ โดยสายการบนิ T’ Way เที�ยวบนิที� TW;�� (ใช้เวลาเดนิทางประมาณ /-1 

ชั�งโมง)  
�B.C< น. เดนิทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตอินิชอน สาธารณรัฐเกาหลี เวลาท้องถิ0นเร็วกว่าประเทศไทย � 

ชั0วโมง (เพื�อความสะดวกในการนดัหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของทา่นเป็นเวลาท้องถิ�น) นําท่านผา่นพิธีการ
ตรวจคนเข้าเมืองและศลุกากร    

 จากนั 9นนําท่านสู ่ เกาะนามิ (NAMISEOM ISLAND) ชมทิวทศัน์ซึ�งเคยใช้เป็นสถานที�ถ่ายทําละครทีว
“WINTER LOVE SONG” อนัโดง่ดงัไปทั�วทั 9งเกาหลีและเอเชีย เกาะนามินี 9มีรูปร่างคล้ายใบไม้ ที�ลอยอยูท่าง
ตอนเหนือของแมนํ่ 9าฮนั ท่านสามารถชมบรรยากาศรอบเกาะ เช่น การเดนิเลน่เที�ยวชมสวนเกาหลี คาราวะ
สสุานนายพลนาม ิเดนิผา่นกลางแมกไม้แห่งสวนสนที�สงูเสียดฟา้ ผา่นดงต้นสน ดอกสน ต้นเกาลดั เลือกนั�งที�
ม้านั�งริมฝั�งเพื�อชมบรรยากาศโรแมนตคิใต้เงาไม้ พร้อมมีเวลาให้ทา่นได้เก็บโลเคชั�นประทบัใจ ให้ท่านได้อิสระ
เลือกชมฟาร์มเลี 9ยงนกกระจอกเทศซึ�งตั 9งอยูบ่นเกาะ หรือจะเลือกขี�จกัรยานชมววิเหมือนฉากในละครตาม
อธัยาศยัจนได้เวลาสมควรอําลาเกาะนาม ิ

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร บริการท่านด้วย “ทลัคาลบี "” ไก่บาบีควิผดัซอสเกาหลี เป็น 
อาหารเลื�องชื�อของเมืองชนุชอน โดยนําไก่บาบีควิ ต้อก (ข้าวเหนียวปั 9นเกาหลี) มนัหวาน ผกัตา่งๆ ลงผดักบั
ซอสพริกเกาหลีในกระทะแบน วิธีการทานแบบเมี�ยงคําไทย โดยห่อกบัผกักาดแก้วเมื�อทานไประยะหนึ�งจะนํา

ข้าวสวย และสาหร่ายแห้งมาผดัรวมกบัทกัคาลบี 

 นําท่านเดนิทางไปสมัผสักบัความหวาดเสียวที� สะพานกระจกแก้ว( Soyanggang Sky Walk) สะพานกระจก
ใสที�ยาวที�สดุในเกาหลี อยูเ่หนือแมนํ่ 9าโซยาง มีความยาว MNO เมตร โซยาง สกายวอล์ค มีพื 9นกระจกพิเศษที�
แข็งแรงซ้อนกนัถงึ P ชั 9น เดนิไปจนถงึสว่นท้ายของสะพานจะมีลานวงกลม ให้ทา่นชมววิของแมนํ่ 9า และ

 

 
B737-800 ที�น ั�งแบบ 3-3 

 

นํ �าหนกัสมัภาระ 
ขาไป - ขากลบั 20 กก.  

 
 



 

บนัทกึภาพประทบัใจ 
คํ0า  บริการอาหารคํ0า ณ ภตัตาคาร บริการท่านด้วย “ชาบู ชาบู” อาหารพื 9นเมืองของคาบสมทุรเกาหลี 

ลกัษณะคล้ายสกีุ 9หม้อไฟของญี�ปุ่ น โดยนําเครื�องเคียงตา่ง ๆ เช่นผกัหลากชนิด เห็ดตามฤด ูโอเด้ง เบคอนหมทีู�
จดัเตรียมไว้ มาจดัเรียงให้สวยงามในหม้อ เวลาทาน เตมินํ 9าซปุชาบปูรุงรสแล้วต้มให้เดือด แล้วจงึนําอดุ้งสดลง
ต้ม สามารถรับประทานเป็นอดุ้งร้อนและทานพร้อมข้าวสวยร้อน นํ 9าจิ 9มซีอิ 9วเกาหลี และเครื�องเคียงนานาชนิด 

  พักที0 SUWON CENTRAL PLAZA 3* หรือเทยีบเท่า 
วันที0สาม สวนสนุกเอเวอร์แลนด์(เตม็วัน) – ช้อปปิ"งตลาดทงแดมุน 
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 
 นําท่านเดนิทางสู ่สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ถกูขนานนามวา่ดสินีย์แลนด์เกาหลีเป็นสวนสนกุกลางแจ้งที�ใหญ่

ที�สดุของประเทศ โดยมีบริษัทซมัซงุเป็นเจ้าของ ตั 9งอยูท่า่มกลางหบุเขา ให้ท่านได้อิสระเที�ยวชมทอ่งไปกบัโลก
ของสตัว์ป่าซาฟารีชมไลเกอร์แฝดคูแ่รกของโลกที�นี�ท่านจะพบเจ้าป่าสงิโตและเสือสามารถอยูด้่วยกนัได้อยา่ง
เป็นสขุ ชมความนา่รักของหมีที�สามารถสื�อสารกบัคนขบัรถได้เป็นอยา่งดี หรือเข้าสูด่นิแดนแห่งเทพนิยาย สวน
สี�ฤด ูซึ�งจะปลกูดอกไม้เปลี�ยนไปตามฤดกูาล อีกทั 9งยงัสามารถสนกุกบัเครื�องเลน่นานาชนิด อาทิเช่น สเปซทวัร์ 
รถไฟเหาะและหนอนสะบดั ชมสวนดอกไม้ซึ�งกําลงับานสะพรั�งอวดสีสนัเตม็สวน (ทั 9งนี 9ขึ 9นอยูก่บัสภาพอากาศ 
เดือนมีนาคม - เมษายน เป็นสวนดอกทิวลปิ, เดือน
พฤษภาคม - เดือนมิถนุายน เป็นดอกกหุลาบ, 
เดือนสงิหาคม - เดือนกนัยายน เป็นสวนดอกลลิลี�, 
เดือนตลุาคม - เดือนพฤศจิกายน เป็นสวนดอก
เบญจมาศ) ชมกิจกรรมและการแสดงตา่งๆ ที�จดั
ตามตารางประจําวนัด้วยบตัรเข้าชมแบบ ONE 
DAY TICKET เลน่ได้ทกุเครื�องเลน่ไมจํ่ากดัรอบ 
เลือกชมและเลือกซื 9อช้อบปิ 9งในร้านค้าของที�ระลกึ
ตา่งๆอยา่งมากมาย จากนั 9นนําเดนิทางกลบัสูก่รุง
โซล 

กลางวัน   อสิระอาหารกลางวัน; มื "อ (ให้ทุกท่านได้อสิระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย) 
บ่าย ให้ทา่นอิสระช้อปปิ 9ง ตลาดทงแดมุน ตลาดทงแดมนุเป็นตลาดค้าปลีกค้าสง่เสื 9อผ้าแฟชั�นในยา่นทงแดมนุที�

ใหญ่ที�สดุในเกาหลี มีช้อปปิ 9งมอลล์ทั 9งหมด Y1 ตกึ, ร้านค้ามากกวา่ PZ,ZZZ ร้าน และโรงงานกวา่ /Z,ZZZ แห่ง 
เปิดตั 9งแตป่ระมาณ MZ.PZ ถงึตี / ปิดทกุวนัจนัทร์และวนัหยดุนกัขตัฤกษ์  เป็นแหลง่ซื 9อของที�ขึ 9นชื�ออยา่งมากอีก
แห่งของเกาหลีใต้เลยก็วา่ได้ จดัวา่เป็นตลาดที�อยูใ่นยา่นที�พฒันาเตม็พิกดัแล้วอยา่ง เขตทงแดมนุก ูละแวกนี 9มี
แตอ่าคารและตกึสงูๆดโูออ่า่ หรูหรามากเลยทีเดียว 

คํ0า   รับประทานอาหารคํ0า ณ ภตัตาคาร บริการท่านด้วย “คาลบี "” หมยูา่งเกาหลี เป็นอาหารพื 9นเมือง เกาหลีที�เลื�อง
ชื�อและรู้จกักนัดีทั�วโลก มีรสชาตอิอกหวาน นุม่และกลมกลอ่ม นําหมสูเตก็สว่นที�ตดิกบักระดกู(เชื�อวา่เป็นสว่นที�อร่อยที�สดุ) 
ยา่งบนเตาถ่านแบบดั 9งเดมิและตดัเป็นชิ 9นพอคํา ห่อทานแบบเมี�ยงคําไทย โดยใสนํ่ 9าจิ 9มเต้าเจียวและเครื�องเคียงที�ชอบหรือข้าว
สวยร้อนตามที�ชอบ บริการเครื�องเคียงตา่งๆ  

  พักที0  GALAXY HOTEL 3*เมืองโซล หรือเทยีบเท่า 
วันที0สี0 พระราชวังถ๊อกซูคุง-ถนนเลียบกาํแพงหนิ – ศูนย์โสม – ศูนย์สมุนไพรเกาหลี – Cosmetic Shop – 

Duty Free – ช็อปปิ"งตลาดเมียงดง 
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 
 นําท่านสู ่พระราชวังถอ็กซูกุง เป็นหนึ�งในห้าพระราชวงัที�สําคญัที�สดุของราชวงศ์โชซอ็นและเกาหลี เดมิ

พระราชวงัแหง่นี 9เป็นที�ประทบัขององค์ชายวอลซาน พระเชษฐาในพระเจ้าซองจงหรือองค์ชายชาซาน ระหวา่ง
สงครามเจ็ดปี ที�นี�ได้กลายเป็นพระราชวงัหลวง โดยพระเจ้าซอนโจเป็นกษัตริย์องค์แรกที�เสดจ็มาประทบัที�



 

พระราชวงัแหง่นี 9ทางด้านทิศใต้ของพระราชวงัถ็อกซกูงุมี ถนนเลียบกาํแพงหนิ (Stonewall Street)ที�ขึ 9นชื�อ
เรื�องความสวยงามและโรแมนตกิสายหนึ�งในเกาหลี  นําทา่นสู ่ศูนย์โสม ซึ�งรัฐบาลรับรองคณุภาพวา่ผลติจาก
โสมที�มีอาย ุ6 ปี ซึ�งถือวา่เป็นโสมที�มีคณุภาพดีที�สดุ ชมวงจรชีวิตของโสมพร้อมให้ท่านได้เลือกซื 9อโสมที�มี
คณุภาพดีที�ที�สดุและราคาถกูกวา่ไทยถึง 2 เทา่ เพื�อนําไปบํารุงร่างกาย หรือฝากญาตผิู้ใหญ่ที�ทา่นรักและนบัถือ 

กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร บริการท่านด้วย ด้วย “บุลโกก”ิ  เนื 9อหมสูดหมกัผดัซ๊อสและ
เครื�องเทศจนได้ที�แล้วนํามาใสบ่นกระทะผดักบักะหลํ�าปีสดและวุ้นเส้นของเกาหลีมีนํ 9าขลกุขลกิรสชาตอิอกหวานเลก็น้อย 
พร้อมกบัเสริฟข้าวสวยและเครื�องเคียงตา่งๆ  

 ชม ศูนย์สมุนไพรเกาหลี ให้ทา่นได้เลือกซื 9อเลือกชม สมนุไพรฮอตเกนามขูองเกาหลี ที�นํามาแปรรูปเป็น
รูปแบบตา่งๆ ที�มีสรรพคณุรักษาโรค และบํารุงร่างกาย นําท่านสู ่Cosmetic Shop ศนูย์รวมเครื�องสําอางค์ชื�อ
ดงัของเกาหลี มากมายหลายแบรนด์ดงั อาทิเช่น W.S.Nature,Rojukiss, Missha เป็นต้นจากนั 9นนําทา่น ช้อป
ปิ 9งสนิค้าปลอดภาษีที�ห้าง Duty Free 

 นําท่านสู ่Cosmetic Shop ศนูย์รวมเครื�องสําอางค์ชื�อดงัของเกาหลี มากมายหลายแบรนด์ดงั อาทิเช่น 
W.S.Nature,Rojukiss, Misshaเป็นต้นจากนั 9นนําทา่น ช้อปปิ 9งสนิค้าปลอดภาษีที�ห้าง Duty Free 

 จากนั 9นให้ทา่นช้อปปิ 9งตามอธัยาศยั ณ ตลาดเมียงดง แหลง่รวมวยัรุ่นยา่นสยามสแควร์โดยเฉพาะอยา่งยิ�ง
เป็นแหลง่รวมเครื�องสําอางค์ชื�อดงั อาทิ Etude, Skinfood, The FaceShop, Missha เป็นต้น 

คํ0า   อสิระอาหารคํ0า; มื "อ (ให้ทุกท่านได้อสิระอาหารคํ0าตามอัธยาศัย) 
   พักที0  GALAXY HOTEL 3*เมืองโซล หรือเทยีบเท่า 
วันที0ห้า โซลทาวเวอร์ – ศูนย์นํ "ามันสนเข็มแดง – ช้อปปิ"งถนนฮงอกิ- ซุปเปอร์มาร์เก็ต – อนิชอน - กรุงเทพ  
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 
 จากนั 9นนําท่านชม โซลทาวเวอร์ M ใน Mr หอคอยเมืองที�สงูที�สดุในโลกมีความสงูถึง OrZ เมตร เหนือ

ระดบันํ 9าทะเล นําทา่นสามารถชมทศันียภาพของกรุงโซลจากยอดโซลทาวเวอร์ได้รอบทิศ 1Z องศาโดยสามารถ
มองได้ถึงเขาพกูกัซนั และถ้าหนัไปยงัทิศตรงข้าม ก็จะเห็นไกลไปถงึแมนํ่ 9าฮนักงั **ราคาไม่รวมค่าขึ�นลิฟต์โซล** 

 นําท่านสู ่ นํ "ามันสนเข็มแดง เป็นการสกดัจากใบ
สนเข็มแดงบริสทุธิs MZZ% ซึ�งสรรพคณุของนํ 9ามนัสน
เข็มแดงนั 9นมีประโยชน์อยา่งมากมายทั 9งช่วยละลาย
คลอเรสเตอรอลและไขมนัที�อดุตนัในเส้นเลือดลด
ระดบันํ 9าตาลในเลือดช่วยขบัสารพิษออกจากร่างกาย
ในรูปแบบของเสียเช่นเหงื�อปัสสาวะอจุจาระช่วยล้าง
สารพิษหรือดีท็อกซ์เลือดให้สะอาดเพิ�มการไหลเวียน
ของเลือดได้สะดวกขึ 9นช่วยเพิ�มภมูิต้านทานให้กบั
ร่างกายบํารุงผิวพรรณให้สดใสจากภายในและลด
อตัราเสี�ยงในการเกิดโรคมะเร็ง 

กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร บริการท่านด้วย “จมิดกั”ไก่อบซีอิuวดําวุ้นเส้นเมนพืู 9นเมือง
ดั 9งเดมิของเมืองอนัดงปัจจบุนัได้รับความนิยมอยา่งแพร่หลายและรสชาตขิองจิมดกัก็เป็นที�ถกูปากถกูลิ 9นคน
ไทยเป็นอยา่งยิ�ง 

บ่าย ให้ทา่นอิสระช้อปปิ 9ง ถนนฮงอกิยา่นมหาวิทยาลยัวยัรุ่นชื�อดงัจากนั 9นนําท่านสู ่ท่าอากาศยานนานาชาตอิิน
ชอน เพื�อนําทา่นเดนิทางกลบัสู ่กรุงเทพฯ โดยระหวา่งทางนําท่านช้อปปิ 9งที� ซุปเปอรมาร์เก็ต ซึ�งมีสนิค้าตา่งๆ 
มากมายให้เลือกซื 9อหาเป็นของฝาก เช่น กิมจิ บะหมี�กึ�งสําเร็จรูป สาหร่าย ขนมขบเคี 9ยว ลกูอม ผลไม้ตาม
ฤดกูาลและของที�ระลกึตา่งๆ 

��.�< น.   ออกเดนิทางบนิลดัฟา้สู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ T’ Way เที�ยวบนิที� TW;�; (ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 
/-1 ชั�งโมง)  

��.;� น. เดนิทางถึงท่าอากาศยานสวุรรณภมูิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พร้อมความประทบัใจ 
  



 

อตัราค่าบรกิารและเงือนไข 

 
อตัราค่าบรกิารรวม 

� ตั !วเครืองบนิชั#นประหยดัเดินทางไป-กลบัพรอ้มคณะ 
� ทีพกัโรงแรมตามรายการ * คนื พกัหอ้งละ +-* ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้งการเพิมเงนิพกัหอ้งเดียว) 
� อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสทิธใินการสลบัมื#อหรอืเปลียนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
� ค่าเขา้ชมสถานทีตามรายการระบ ุ

 

� ค่าระวางนํ#าหนกักระเป๋าไม่เกนิ 20 กก. ท่านละ 7 ชิ#น 
� ค่ารถโคช้รบั-สง่สถานทีท่องเทียวตามรายการระบ ุ
� ค่ามคัคเุทศกผู์ชํ้านาญเสน้ทางดูแลตลอดการเดินทาง 
� ค่าประกนัชีวติกรณีอบุตัเิหตใุนระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงนิไม่เกนิท่านละ 7,<<<,<<< บาท และค่ารกัษาพยาบาลกรณี

อบุตัเิหตใุนวงเงนิไม่เกนิ ท่านละ +<<,<<< บาท (ตามเงือนไขกรมธรรม)์  
� ภาษีนํ#ามนัและภาษีต ั !วทกุชนิด(สงวนสทิธเิกบ็เพิมหากสายการบนิปรบัขึ#นก่อนวนัเดินทาง) 
� ค่าภาษีมูลค่าเพิม 7% 

 
 

 
อตัราค่าบรกิารไม่รวม 

× ภาษีหกั ณ ทีจา่ย *% 

 เกาหล ีSuper Promotion เทียวฟิน สนุกสดุมนัส ์O วนั * คนื TW  

กาํหนดการเดินทาง 
ผูใ้หญ่พกัหอ้ง
ละ2-3ท่าน 

 

เด็กอายไุม่เกนิ12ปี
เสรมิเตยีง 

 

เด็กอายไุม่เกนิ12ปี
ไม่เสรมิเตยีง 

 

ไม่รวมตั !ว
เครืองบนิ 

 
พกัเดียว 

77-7O มิ.ย. T2 9,V90 9,V90 9,V90 6,990 4,900 
7*-7Y มิ.ย. T2 9,V90 9,V90 9,V90 6,990 4,900 
7Z-++ มิ.ย. T2 9,V90 9,V90 9,V90 6,990 4,900 
+O-+V มิ.ย. T2 9,V90 9,V90 9,V90 6,990 4,900 

+Y มิ.ย.-<7 ก.ค.62 9,V90 9,V90 9,V90 6,990 4,900 



 

× ค่าทาํหนงัสอืเดินทางไทย,ค่าธรรมเนียมสาํหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ต่างชาตค่ิาทาํใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต(ิRe-Entry) 
หรอื คนต่างดา้ว (เป็นหนา้ทีของผูเ้ดินทางในการจดัทาํเอง) 

× ค่าใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนือจากรายการทีระบ ุเช่น ค่าเครืองดืมและค่าอาหารทีส ั งเพิมเอง, ค่าโทรศพัท,์ ค่าอาหารและเครืองดืมส ั ง
พเิศษนอกรายการ ค่าซกัรดี, ค่าโทรศพัทท์างไกล, ค่าอนิเตอรเ์น็ต ฯลฯ 

× ค่าใชจ้า่ยอนัเกดิจากความลา่ชา้ของสายการบนิ,อบุตัภิยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนดัหยดุงาน,การถกูปฏเิสธไม่ให ้
ออกและเขา้เมืองจากเจา้หนา้ทีตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ทีกรมแรงงานทั#งทีเมืองไทยและต่างประเทศซึงอยู่นอกเหนือความ
ควบคมุของบรษิทัฯ 

× ค่าปรบั สาํหรบันํ#าหนกักระเป๋าเดินทางทีเกนิจากทีทางสายการบนิกาํหนดไว ้20 กก. 

× ค่าทปิไกดท์อ้งถิน,คนขบัรถ 1,YO0 บาท /ทรปิ/ลูกทวัร ์7 ท่าน (ชําระทีสนามบนิในวนัเดินทาง) 

× ค่าทปิหวัหนา้ทวัรต์ามสนินํ#าใจของทกุท่าน(ไม่รวมในทปิไกดท์อ้งถินและคนขบัรถแต่ไม่บงัคบัทปิ) 

 
เงือนไขการสาํรองทีนั ง 

1.กรุณาทาํการจองก่อนการเดินทาง อย่างนอ้ย 45 วนัทาํการหรอืก่อนหนา้นั#น โดยสง่แฟกซห์รอือเีมลลร์ายชือและหนา้หนงัสอืเดินทาง
เพือยนัการจองทีนั ง พรอ้มชําระมดัจาํท่านละ 10,<<< บาท 
2.ค่าทวัรส์ว่นทีเหลอื บรษิทัฯ จะขอเกบ็ค่าทวัรท์ ั#งหมด 15 วนัก่อนการเดินทาง มิเช่นนั#นบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิcในการยกเลกิการเดินทาง
ของท่าน และการคนืเงนิท ั#งหมดหรอืบางสว่นตามค่าใชจ้า่ยทีเกดิขึ#นจรงิ 
3.เมือท่านตกลงชําระเงนิค่าบรกิารไม่ว่าท ั#งหมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะถอืว่าท่านไดย้อมรบัในเงือนไขการใหบ้รกิารที
ไดร้ะบไุวใ้นเอกสารฉบบันี# ท ั#งหมดนี# แลว้ 
 

เงือนไขการยกเลกิ 
1.ยกเลกิการเดินทางกอ่นการเดินทาง 30 วนั บรษิทัฯจะคนืเงนิค่ามดัจาํใหท้ ั#งหมด โดยจะหกัค่าใชจ้า่ยทีเกดิขึ#นจรงิ เช่นค่าธรรมเนียมวี
ซ่า ยกเวน้ในกรณีวนัหยดุเทศกาล,วนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิcไม่คนืเงนิมดัจาํโดยไม่มีเงือนไขใดๆทั#งสิ#น 
+.ยกเลกิการเดินทาง 15 วนั ก่อนการเดินทาง หกัค่ามดัจาํทวัร ์O<% 
*.ยกเลกิกอ่นการเดินทาง Y-7g วนัเกบ็ค่าใชจ้า่ย 100% ของราคาทวัร ์ต่อท่าน 
4.สาํหรบัผูโ้ดยสารทีไม่ไดถ้อืหนงัสอืเดินทางไทย และทางบรษิทัฯเป็นผูย้ืนวซ่ีาให ้เมือผลวซ่ีาผ่านแลว้มีการยกเลกิการเดินทางบรษิทัฯ 
ขอสงวนสทิธิcในการคนืค่ามดัจาํท ั#งหมด 
 

เงือนไขการใหบ้รกิาร 
1.โปรแกรมทวัรนี์�จะสามารถออกเดนิทางไดต้อ้งมจีาํนวนผูเ้ดนิทางข ั�นตํ "า 3$ ท่านรวมในคณะตามที"กาํหนดไวเ้ท่านั�น หากมจีาํนวนผู ้
เดนิทางรวมแลว้นอ้ยกวา่ที"กาํหนดไว ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ0ในการยกเลกิหรอืปรบัเปลี"ยนกาํหนดการเดนิทาง ในกรณีที"มผูีเ้ดนิทาง 10-14 
ท่าน ตอ้งเพิ"มเงนิท่านละ 6,000 บาท, กรณีที"มผูีเ้ดนิทาง 15-19 ท่านตอ้งเพิ"มเงนิท่านละ 1,500 บาท, กรณีที"มผูีเ้ดนิทาง 6$-6: ท่านตอ้ง
เพิ"มเงนิท่านละ 1,000 บาท และ กรณีที"มผูีเ้ดนิทาง 6;-6< ท่านตอ้งเพิ"มเงนิท่านละ 500 บาท 



 

2.ในกรณีที"ทางประเทศเกาหลรีะงบัการอนุมตัวิซี่า ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ0เก็บค่าใชจ่้ายเพิ"มเตมิในกรณีตอ้งทาํเรื"องยื"นขอวซี่า 
3.บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ0ในการเปลี"ยนแปลงราคาและเงื"อนไขต่างๆ โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ท ั�งนี�ใหข้ึ�นอยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัฯ 
เท่านั�น อกีท ั�งขอ้สรุปและขอ้ตดัสนิใดๆ ของบรษิทัฯ ใหถ้อืเป็นขอ้ยุตสิิ�นสุดสมบูรณ ์
4.บรษิทัฯ และตวัแทนของบรษิทัขอสงวนสทิธิ0ที"จะเปลี"ยนแปลงรายการทวัรต์ามความเหมาะสม ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ ์ขอ้จาํกดัดา้น
ภมูอิากาศ และเวลา ณ วนัที"เดนิทางจรงิ ท ั�งนี�ทางบรษิทัฯ จะยดึถอืและคาํนึงถงึความปลอดภยั รวมถงึประโยชนสู์งสุดของลูกคา้ส่วนมาก
เป็นสาํคญั 
5.รายการทวัรนี์� เป็นการท่องเที"ยวแบบหมูค่ณะ (Join Tour) จดัทาํและดาํเนินการโดยบรษิทัคู่คา้ (Partner) 
6.อตัราค่าบรกิารคดิคาํนวณจากอตัราแลกเปลี"ยน และราคาต ั Uวเครื"องบนิในปจัจบุนั บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ0ในการปรบัเปลี"ยนราคาค่าบรกิาร
ในกรณีที"มกีารขึ�นราคาค่าต ั Uวเครื"องบนิ ค่าประกนัภยัสายการบนิ ค่าธรรมเนียมนํ�ามนั หรอืมกีารประกาศลดค่าเงนิบาท หรอือตัรา
แลกเปลี"ยนไดป้รบัขึ�นในช่วงใกลว้นัที"คณะจะเดนิทาง 
7.ในระหวา่งการท่องเที"ยวนี� หากท่านไมใ่ชบ้รกิารใดๆ ไมว่า่ท ั�งหมดหรอืบางส่วน ถอืวา่ท่านสละสทิธิ0ไมส่ามารถเรยีกรอ้งขอคนืค่าบรกิารได ้
8.หากท่านไมเ่ดนิทางกลบัพรอ้มคณะทวัร ์ต ั Uวเครื"องบนิขากลบัซึ"งยงัไมไ่ดใ้ช ้ไมส่ามารถนาํมาขอคนืเงนิได ้
9.ค่าบรกิารที"ท่านชาํระกบัทางบรษิทัฯ เป็นการชาํระแบบเหมาขาด และทางบรษิทัฯ ไดช้าํระใหก้บับรษิทัฯ ตวัแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาด
เช่นกนั ดงันั�นหากท่านมเีหตอุนัใดที"ทาํใหท่้านไมไ่ดท่้องเที"ยวพรอ้มคณะตามรายการที"ระบไุว ้ท่านจะขอคนืค่าบรกิารไมไ่ด ้
10.กรณีเกดิความผดิพลาดจากตวัแทน หรอื หน่วยงานที"เกี"ยวขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลี"ยนแปลง การบรกิารจากสายการบนิ บรษิทั
ขนส่ง หรอื หน่วยงานที"ใหบ้รกิาร บรษิทัฯ จะดาํเนินโดยสุดความสามารถที"จะจดับรกิารทวัรอ์ื"นทดแทนให ้แต่จะไมค่นืเงนิใหส้าํหรบั
ค่าบรกิารนั�นๆ 
11.มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบรษิทัฯ ไมม่สีทิธิ0ในการใหค้าํสญัญาใดๆ ท ั�งสิ�นแทนบรษิทัฯ นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อาํนาจของบรษิทัฯ กาํกบัเท่านั�น 
12.บรษิทัฯ รบัเฉพาะผูม้วีตัถปุระสงคเ์ดนิทางเพื"อท่องเที"ยวเท่านั�น การเดนิทางของผูเ้ดนิทางดว้ยวตัถปุระสงคแ์อบแฝงอื"น ๆ เช่น การไป
คา้แรงงาน การคา้ประเวณี การคา้มนุษย ์การขนส่งสนิคา้หนีภาษ ีการขนยาเสพตดิ การโจรกรรม การขนอาวุธสงคราม การก่อการรา้ย 
และ อื"น ๆ ที"เขา้ขา่ยผดิกฏหมาย ผดิศีลธรรมอนัด ีบรษิทัฯ มไิดม้สี่วนรูเ้หน็ เกี"ยวขอ้ง หรอื มสี่วนตอ้งรบัผดิชอบใด ๆ กบัการกระทาํ
ดงักลา่วท ั�งสิ�น 
13.หากผูเ้ดนิทางถกูเจา้หนา้ที"ตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศนั�นๆ ปฏเิสธการเขา้ - ออกเมอืง ดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตาม ถอืเป็นเหตผุลซึ"งอยู่
นอกเหนืออาํนาจ และความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ0ที"จะไมร่บัผดิชอบคนืเงนิท ั�งหมดทกุกรณี 
14.ผูเ้ดนิทางตอ้งใชว้จิารณญาณส่วนตวัและรบัผดิชอบต่อการตดัสนิใจในการเลอืกซื�อสนิคา้ต่าง ๆ ในระหวา่งการเดนิทางท่องเที"ยวดว้ยตวั
ท่านเอง บรษิทัฯ จะไมส่ามารถรบัผดิชอบใด ๆ หากเกดิความไมพ่งึพอใจในสนิคา้ที"ผูเ้ดนิทางไดซ้ื�อระหวา่งการเดนิทางท่องเที"ยวนี� 
15.ผูเ้ดนิทางตอ้งรบัผดิชอบต่อการจดัเก็บ และ ดูแลทรพัยส์นิส่วนตวั ของมค่ีาต่าง ๆ อย่างระมดัระวงั บรษิทัฯ จะไมส่ามารถรบัผดิชอบ
ใด ๆ หากเกดิการสูญหายของ ทรพัยส์นิสว่นตวั ของมค่ีาต่าง ๆ ระหวา่งการเดนิทางท่องเที"ยว อนัมสีาเหตมุาจากผูเ้ดนิทาง 
16.บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบต่อการสูญหายของทรพัยส์นิ และ สมัภาระระหวา่งการเดนิทางอนัมสีาเหตมุาจากสนามบนิ สายการบนิ บรษิทั
ขนส่ง โรงแรม หรอื การโจรกรรม แต่จะทาํหนา้ที"เป็นตวัแทนในการเรยีกรอ้งค่าชดใชใ้หก้บัผูเ้ดนิทาง 



 

17.บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ0ที"จะไมร่บัผดิชอบค่าเสยีหายในเหตกุารณท์ี"เกดิจากการยกเลกิหรอืความลา่ชา้ของสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิการ
นดัหยุดงาน การจลาจล การปฏวิตั ิรฐัประหาร ที"อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบรษิทัฯ หรอื ค่าใชจ่้ายเพิ"มเตมิที"เกดิขึ�นทางตรง หรอื
ทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย การถกูทาํรา้ย การสูญหาย ความลา่ชา้ หรอื จากอบุตัเิหตตุ่างๆ 
18.บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ0ที"จะไมร่บัผดิชอบใด ๆ ต่อการไมเ่ป็นไปตามความคาดหวงั และความไมพ่งึพอใจของผูเ้ดนิทาง ที"เกี"ยวขอ้งกบั 
สภาพธรรมชาต ิภมูอิากาศ ฤดูกาล ทศันียภาพ วฒันธรรม วถิแีละพฤตกิรรมของประชาชนในประเทศที"เดนิทางไป 
19.ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ั�งสิ�น หากผูเ้ดนิทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉินจากโรคประจาํตวั ซึ"งไมไ่ดเ้กดิจากอบุตัเิหตใุนรายการ
ท่องเที"ยว(ซึ"งลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงื"อนไขนี�ในกรณีที"เกดิเหตสุุดวสิยั ซึ"งอยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทัทวัร)์ 
20.กรณีใชห้นงัสอืเดนิทางราชการ(เลม่นํ �าเงนิ)เดนิทางเพื"อการท่องเที"ยวกบัคณะทวัร ์หากท่านถกูปฏเิสธในการเขา้-ออกประเทศใดๆก็ตาม 
ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ0ไมค่นืค่าทวัรแ์ละรบัผดิชอบใดๆท ั�งสิ�น 
21.กรณีที"ท่านตอ้งออกตั Uวภายในประเทศ เช่น (ต ั Uวเครื"องบนิ,ต ั Uวรถทวัร,์ต ั Uวรถไฟ) กรุณาสอบถามที"เจา้หนา้ที"ทกุคร ั�งก่อนทาํการออกตั Uว 
เนื"องจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลี"ยนไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆในกรณีถา้
ท่านออกตั !วภายในโดยไม่แจง้ใหท้ราบและหากไฟลท์บนิมีการปรบัเปลียนเวลาบนิเพราะถอืว่าท่านยอมรบัในเงือนไขดงักลา่วแลว้ 
22.ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ0เรยีกเก็บค่าบรกิารเพิ"มเตมิ ในกรณีที"ผูเ้ดนิทาง เป็นชาวต่างชาต,ิ พระสงฆ ์หรอืนกับวช จะตอ้งเพิ"มจากราคาค่า
ทวัรป์กตอิกี :,$$$ บาทต่อท่าน**กรณีตดักรุป๊เหมาที"เป็น เดก็นกัเรยีน นกัศึกษา ครู  ธุรกจิขายตรงเครื"องสาํอางค ์ หมอ  พยาบาล  
ชาวต่างชาต ิพระ หรอืกรุป๊ที"มกีารขอดูงาน จะตอ้งสอบถามราคาใหมท่กุคร ั�ง** 
23.ทวัรค์ร ั�งนี�มวีตัถปุระสงคเ์พื"อการท่องเที"ยวเป็นหมูค่ณะเท่านั�น หากผูเ้ดนิทางตอ้งการแยกตวัออกจากกรุป๊ทวัร ์โดยไมล่งรา้นชอ้ปปิ� ง เช่น 
นํ �ามนัสน / รา้นโสม / ฮอ็ตเกนาม ู/ คอสเมตคิ / อเมทสิ / รา้นคา้ปลอดภาษ ีซึ"งทวัรม์คีวามจาํเป็นตอ้งบรรจใุนโปรแกรมดว้ย “เพราะมผีล
กบัราคาทวัร”์ จงึเรยีนใหก้บันกัท่องเที"ยวทกุท่านทราบวา่ ทวัรจ์าํเป็นตอ้งรบกวนทกุท่านแวะชมโดยใชเ้วลาประมาณ 60 – 90 นาท ีซื�อหรอืไม่
ซื�อขึ�นอยู่กบัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบงัคบัใดๆ ท ั�งสิ�น และทกุการตดัสนิใจซื�อนั�นเป็นดุลพนิิจของลูกคา้ 100% ทวัรจ์ะไมม่ี
ส่วนรบัผดิชอบความพอใจหากท่านไมพ่ึ"งพอใจสนิคา้ภายหลงั และถา้หากลูกคา้ไมม่คีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นดงักลา่ว ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ0
ในการเรยีกเก็บค่าใชจ่้ายเพิ"มจากท่านเป็นจาํนวน 300 USD ต่อท่าน 
22เดนิทางตอ้งมอีายุเหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน บรษิทัฯไมร่บัผดิชอบหากอายุเหลอืไมถ่งึและไมส่ามารถเดนิทางได ้ 
6;. กรณีใชห้นงัสอืเดนิทางราชการหรอืหนงัสอืเดนิทางทูต (เลม่สนีํ �าเงนิและสแีดง) เดนิทางเพื"อการท่องเที"ยวกบัคณะทวัรห์ากท่านถกูปฏเิสธ
ในการเขา้ –ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ0ไมค่นืค่าทวัรแ์ละรบัผดิชอบใด ๆ ท ั�งสิ�น 
26. ในกรณีที"เจา้หนา้ที"สายการบนิ หรอื ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนงัสอืเดนิทาง (พาสปอรต์) ของท่านชาํรุดแมเ้พยีง
เลก็นอ้ย เช่น เปียกนํ�า ขาดไปหนา้ใดหนา้หนึ"ง มหีนา้ใดหนา้หนึ"งหายไป มกีระดาษหนา้ใดหนา้หนึ"งหลดุออกมา มรีอยแยกระหวา่งสนัของเลม่
หนงัสอืเดนิทาง เป็นตน้ ไมว่า่กรณีใดๆท ั�งสิ�น ทางสายการบนิ หรอื เจา้หนา้ที"ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง มสีทิธิ0ไมอ่นุญาตใหท่้าน
เดนิทางต่อไปได ้ดงันั�นกรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนงัสอืเดนิทางของท่านใหอ้ยู่ในสภาพดอียู่ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณีชาํรุด กรุณา
ตดิต่อกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื"อทาํหนงัสอืเดนิทางฉบบัใหม ่โดยใชฉ้บบัเก่าไปอา้งองิ และ ยนืยนัดว้ย พรอ้มกบัแจง้มาที"
บรษิทัเรว็ที"สุด เพื"อยนืยนัการเปลี"ยนแปลงขอ้มลูหนงัสอืเดนิทาง หากท่านไดส้่งเอกสารมาที"บรษิทัเรยีบรอ้ยแลว้ กรณีที"ยงัไมอ่อกบตัร
โดยสาร (ต ั Uวเครื"องบนิ) ท่านสามารถเปลี"ยนแปลงไดไ้มม่ค่ีาใชจ่้าย แต่หากออกบตัรโดยสาร (ต ั Uวเครื"องบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัขอสงวน
สทิธิ0ในการเรยีกเก็บค่าใชจ่้ายที"เกดิขึ�นจรงิท ั�งหมด ซึ"งโดยส่วนใหญ่ตั Uวเครื"องบนิแบบกรุป๊จะออกก่อนออกเดนิทางประมาณ 14-20 วนั ท ั�งนี�
ขึ�นอยู่กบักระบวนการและข ั�นตอนของแต่ละคณะ 



 

30.กรณีผูเ้ดนิทางถกูปฏเิสธการเขา้ – ออกประเทศจากประเทศตน้ทางและปลายทาง ท ั�งจากที"ดา้นหนา้เคานเ์ตอรเ์ชค็อนิ หรอืจากด่านตรวจ
คนเขา้เมอืงก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ0ไมร่บัผดิชอบค่าใชจ่้ายที"จะเกดิขึ�นตามมา และ จะไมส่ามารถคนืเงนิค่าทวัรแ์ละค่าทปิที"ท่านชาํระ
มาแลว้ในทกุกรณี 

 

 
 

 

 


