
 

 
 
 
 

 
 

 



 

 
 
 
 

วนัแรก กรุงเทพฯ(สนามบนิดอนเมือง)-อนิชอน 

18.00 น.  คณะพรอ้มกนัที ่ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง อาคาร 1 บรเิวณผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 3 เคาน์เตอรเ์ช็คอนิแถวที่ 3-4 

เคานเ์ตอรเ์ชค็อินสายการบนิ Air Asia X (XJ) เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯคอยใหก้ารตอ้นรบั และอาํนวยความสะดวกในการ

เชค็อนิรบับตัรโดยสาร 

**หมายเหต*ุ* เคานเ์ตอรเ์ชค็อินจะปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออกอย่างนอ้ย 60 นาท ีและผูโ้ดยสารพรอ้ม ณ ประตูขึ้นเครื่อง

ก่อนเวลาเครื่องออก 30 นาท ี

หมายเหตุ เน่ืองจากตัว๋เครื่องบนิของคณะเป็นตัว๋กรุป๊ระบบ Random ไม่สามารถลอ็กที่นัง่ได ้ที่นัง่อาจจะไม่ไดน้ัง่ติดกนัและไม่

สามารถเลอืกช่วงที่นัง่บนเครื่องบนิไดใ้นคณะ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขสายการบนิ    

21.05 น.  บนิลดัฟ้าสู่ เมืองอนิชอน สาธารณรฐัเกาหลีใต ้โดยสายการบนิ Air Asia X  เที่ยวบนิที่ XJ704 ** สาํหรบัเที่ยวบนิน้ี ไม่มี

บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบนิ ใชเ้วลาบนิประมาณ 5 ช ัว่โมง 30 นาท ี** 

 

วนัที่สอง อนิชอน–สะพานแขวนมาจงัโฮซู-เกาะนามิ-สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์

04.35 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน ประเทศสาธารณรฐัเกาหลีใต  ้(เวลาทอ้งถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ช.ม.กรุณาปรบั

นาฬกิาของท่านเป็นเวลาทอ้งถิน่เพือ่สะดวกในการนัดหมาย) หลงัผ่านข ัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและรบัสมัภาระเรียบรอ้ย

แลว้ สะพานแขวนมาจงัโฮซู (BRIDGE OF MAJANGHOSU) สะพานแขวนแห่งน้ีเป็นแลนดม์ารค์แห่งใหม่ของเมอืงพาจู ที่

เพิ่งเปิดตวัไปเมื่อเดือนมีนาคม 2018 ที่ผ่านมา นอกจากจะเป็นสะพานแขวนที่ยาวที่สุดในเกาหลี แลว้ ภายในพื้นที่กว่า 

200,000 ตารางเมตรของทะเลสาบมาจงั จะพบกบัหอคอยตัง้ตระหง่านอยู่ตรงหนา้ ก่อนจะถงึตวัสะพานจะมรีา้นกาแฟไวค้อย

บริการสาํหรบันกัท่องเที่ยวที่อยากนัง่จิบกาแฟ รบัลมเยน็ๆที่โชยมาจากทะเลสาบจากนัน้นาํท่านเดินทางสู่ เกาะนามิ เกาะอนั

โด่งดงัจากภาพยนตรแ์ละซรีสีท์ ัง้ของไทยและเกาหล ีเกาะนามเิกดิขึ้นจากผลของการกัน้นํา้เพือ่สรา้งเขือ่น มพีื้นที่ประมาณ 270

ไร่ มลีกัษณะเป็นรูปพระจนัทรค์รึ่งเสี้ยว บรรยากาศร่มรื่น สบายๆ เหมาะกบัการพกัผ่อนเที่ยวเล่นในแต่ละฤดูบรรยากาศบน

เกาะกจ็ะแตกต่างกนัออกไป 

เที่ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 

 



 

 
 
 
 

บ่าย นาํท่านเดนิทางสู่ สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์(EVERLAND THEME PARK) สวนสนุกกลางแจง้ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ ตัง้อยู่

ท่ามกลางหุบเขา ใหท่้านไดอ้ิสระเที่ยวชมท่องไปกบัโลกของสตัวป่์าซาฟารีชมไลเกอรแ์ฝดคู่แรกของโลกที่น่ีท่านจะพบเจา้ป่า

สงิโตและเสือสามารถอยู่ดว้ยกนัไดอ้ย่างเป็นสุข ชมความน่ารกัของหมทีี่สามารถสื่อสารกบัคนขบัรถไดเ้ป็นอย่ างดี อีกท ัง้ยงั

สามารถสนุกกบัเครื่องเลน่นานาชนิด อาทเิช่น รถไฟเหาะรางไม ้(T-Express) รถไฟเหาะตีลงักา (Rolling X-Train) เฮอรร์ิ

เคน (Double Rock Spin) เรือเหาะไวกิ้ง (Columbus Adventure) หรือเดินชม สวนดอกไมส้ี่ฤดู (Four Season 

Garden) ซึ่งจะเปลีย่นแปลงพนัธุด์อกไมไ้ปตามฤดูกาลในรูปแบบที่หลากหลายตลอดทัง้ปี (ท ัง้น้ีขึ้นอยู่กบัสภาพอากาศ) ชม

กจิกรรมและการแสดงต่างๆทีจ่ดัตามตารางประจาํวนั เลอืกชมและเลอืกซื้อชอ้บป้ิงในรา้นคา้ของทีร่ะลกึต่างๆอย่างมากมาย  

คํา่      บรกิารอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 

สมควรแก่เวลานาํท่านเขา้ทีพ่กั Plaza Hotel ระดบั3* หรอืเทยีบเท่า 

  

วนัที่สาม พระราชวงัถอ็กซูกงุ-ศูนยส์มนุไพรโสมเกาหลี-ศูนยส์มนุไพรบาํรุงตบั - ผลติภณัฑค์อสเมตกิ - รา้นคา้ปลอดภาษี - ตลาด

เมียงดง  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นาํท่านชม พระราชวงัถอ็กซูกงุ (DEOKSUGUNG PALACE) เป็นหน่ึงในหา้พระราชวงัที่สาํคญัที่สุดของราชวงศโ์ชซอนและ

เกาหลี เดิมพระราชวงัแห่งน้ีเป็นที่ประทบัขององคช์ายวอลซาน พระเชษฐาในพระเจา้ซองจงหรือองคช์ายชาซาน ระหว่าง

สงครามเจ็ดปี ที่น่ีไดก้ลายเป็นพระราชวงัหลวง 

โดยพระเจา้ซอนโจเป็นกษตัริยอ์งคแ์รกที่เสด็จมา

ประท ับที่พระราชว ังแห่ง น้ีทางดา้นทิศใตข้อง

พระราชว ังถ็อก ซูกุ ง มีถนน เลียบกํา แพงหิน 

(Stonewall Street)ที่น่ีไดช้ื่อว่าเป็นถนนเสน้ที่โร

แมนติกแห่งหน่ึงในโซล เป็นสถานที่ยอดนิยม

สาํหรบัการเดินเล่นในหลายๆฤดู จนทําใหคู่้รกั

มกัจะชวนกนัมาเดินเล่นสรา้งบรรยากาศโรแมนติก

กนัที่น่ี *** หมายเหตุ : กรณีที่พระราชวงัถ็อกซู

กงุไม่เปิดทําการ ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิปรบัรายกาทดแทนเป็นการเขา้ชมพระราชวงัอื่นแทน*** จากนัน้นาํท่านชม ศูนย ์

สมุนไพรโสมเกาหลี (GINSENG CENTER) สมนุไพรโสมขึ้นที่ชื่อว่าเป็นราชาแห่งมวลสมนุไพร ถูกนาํมาใชเ้พื่อสุขภาพ

จากนัน้นาํท่านเดินทางไปยงั เป็นเวลานานากว่า 2,000 ปี ในตาํรายาแผนระบุว่า โสมเป็นสมนุไพรที่ช่วยเสริมความแขง็แรง

ใหแ้ก่ระบบย่อยอาหาร ปอด ช่วยทาํใหจ้ิตใจสงบ มสีรรพคุณทางการแพทยค์ือช่วยบาํรุงหวัใจ ป้องกนัโรคหวัใจขาดเลอืด 

เสรมิประสทิธภิาพทางเพศ ลดและป้องกนัมะเรง็ 

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 



 

 
 
 
 

บ่าย จากนัน้นาํท่านเดนิทางไปยงั ศูนยส์มนุไพรบํารุงตบั (HOKGENAMU) ตน้ไมช้นิดน้ีเจริญเติบโตในป่าลกึบนภูเขาที่ปราศจาก

มลภาวะ และสูงเหนือระดบันํา้ทะเล 50-800 เมตร ชาวเกาหลรุ่ีนใหม่นิยมนาํมารบัประทานเพื่อช่วยดูแลตบัใหส้ะอาดแขง็แรง 

ป้องกนัโรคตบัแขง็ ไม่ถูกทาํลายจากการดื่มแอลกอฮอล ์กาแฟ บุหรี่ สารตกคา้งจากอาหาร และยา จากนัน้นาํท่านแวะชม

สนิคา้เครื่องสาํอางคช์ื่อดงัราคาย่อมเยา ณ ศูนยผ์ลิตภณัฑเ์ครื่องสําอางค ์(COSMETIC SHOP)  จากนัน้นาํท่านชอ้ปป้ิง 

สินคา้ปลอดภาษี (DUTY FREE) สินคา้แบรนดเ์นมมากมาย อาทิ นาฬิกา,แว่นตา,เครื่องสาํอางคก์ระเป๋า, นํา้หอม 

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

MCM , LOUIS VUITTON, CHANEL จากนัน้นาํท่านสู่แหล่งชอ้ปป้ิงชื่อดงัที่สุดของเกาหล ีตลาดเมียงดง(MYEONG-

DONG) ทีเ่มยีงดงแห่งน้ีพบกบัสนิคา้วยัรุ่น อาท ิเสื้อผา้แฟชัน่ เครื่องประดบั รองเทา้ เครื่องสาํอางแบรนดด์งัมากมาย 

คํา่     อสิระอาหารคํา่เพือ่ใหท่้านไดช้อ้ปป้ิงอย่างจุใจ 

สมควรแก่เวลานาํท่านเขา้ทีพ่กั Galaxy Hotel ระดบั3* หรอืเทยีบเท่า 

วนัที่สี ่ โซลทาวเวอร-์ศูนยน้ํ์ามนัสนเข็มแดง-โรงงานสาหร่าย+สวนชดุฮนับก–โรงงานพลอยสม่ีวง-ชอ้ปป้ิงตลาดฮงแด-รา้นละลาย

เงนิวอน 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัน้นาํท่านสู่ โซลทาวเวอร ์(N SEOUL TOWER) 

ตัง้อยู่บนภูเขานัมซานใจกลางกรุงโซล เป็นจุดชมวิวที่

มองเห็นวิวท ัว่ท ัง้กรุงโซล และบริเวณรอบๆ นบัเป็นอีก

สถานที่สุดแสนโรแมนติกแห่งหน่ึงที่คู่รกัทุกคู่ไม่ควร

พลาด ถอืเป็นไฮไลทส์าํคญัของกรุงโซลที่นกัท่องเที่ยวทุก

คนจะตอ้งมาเลยทเีดยีว นอกจากน้ี ยงัมอีีกจุดเป็นไฮไลท์

สาํคญัทีน่กัท่องเทีย่วทกุคนจะตอ้งมาแวะชมสถานที่คลอ้ง

กุญแจชื่อดงั Love Key Ceremony ที่มคีวามเชื่อว่า 

คู่รกัที่มาคลอ้งกุญแจที่น่ีจะมคีวามรกัที่ยืนยาวไปตลอด



 

 
 
 
 

กาล **ราคาทวัรน้ี์ไม่รวมกุญแจและค่าข้ึนลิฟต*์* จากนัน้นาํท่านชมสมนุไพรชื่อดงัของเกาหลี น้ํามนัสนเข็มแดง (RED 

PINE) ผลติจากใบสนเขม็แดงในประเทศเกาหลี มสีรรพคุณช่วยขบัสารพษิออกจากร่างกายช่วยลดระดบันํา้ตาลในเสน้เลอืด 

ช่วยละลายไขมนัในเสน้เลอืดหรอืดทีอ็กเลอืดใหส้ะอาดและเพิ่มการไหลเวยีนของเลอืดไดส้ะดวก ที่กาํลงัไดร้บัความนิยมเป็น

อย่างมากท ัง้ในไทย และ เกาหล ี 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย จากนัน้นาํท่านชม โรงงานสาหร่ายเกาหล ีใหท่้านไดช้มกรรมวธิใีนการผลติสาหร่ายเกาหลพีรอ้มชิมสาหร่ายแสนอร่อย หรือจะ

ซื้อเป็นของฝากกลบับา้นที่มใีหท่้านไดเ้ลอืกซื้อหลายรสชาด พเิศษ…บริการ ชุดประจาํชาติฮนับก ซึ่งเป็นชุดประจาํชาติของ

เกาหล ีใหท่้านถ่ายภาพสวยๆ แห่งความประทบัใจ เก็บไวเ้ป็นที่ระลกึ  นําท่านเดินทางสู่ โรงงานเจียระไน พลอยอเมทิส 

(AMETHYST FACTOTORY) ประเทศเกาหลใีตเ้ป็น

ดินแดนของง พลอยสีม่วง พลอยแห่งสุขภาพและนาํโชค 

โดยมตี ัง้แต่สมีว่งอ่อนเยน็ตา จนถงึสมี่วงเขม้ (ม่วงไวน)์ มี

เสน่หเ์ยา้ยวนใจ พลอยน้ีจะสวยงามจบัตาเมื่อมาทาํเป็น

แหวน จี้  ต่างหู และ สรอ้ยขอ้มือ เป็นหินที่มีพลงัในการ

บาํบดัท ัง้ดา้นร่างกายและจิตใจของผูส้วมใส่ ขจดัความคิด

แง่ลบ เป็นพลอยแห่งสุขภาพและนาํโชค สามารถปกป้อง

คุม้ครองผูส้วมใส่ได ้จากนัน้นาํท่านเดินทางสู่ ถนนฮงแด 

ย่านชอ้ปป้ิงบรเิวณดา้นหนา้ของมหาวทิยาลยัฮงอิก ไม่ว่าจะ

เป็นอาหารเลศิรส สนิคา้แฟชัน่นานาชนิดสนิคา้แปลกใหม่ที่

น่าสนใจ ก็สามารถหาซื้อไดท้ี่น่ีในขณะเดียวกนัที่น่ียงัเป็นศูนยร์วมวฒันธรรมวยัรุ่นแหล่งรวมตวัของศิลปินและนกัแสดงขา้ง

ถนน อกีมากมาย 

คํา่      บรกิารอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 

สมควรแก่เวลานาํท่านเขา้ทีพ่กั Galaxy Hotel ระดบั3* หรอืเทยีบเท่า 

 

วนัที่หา้ อนิชอน-กรุงเทพฯ(สนามบนิดอนเมือง) 

07.00 น. นาํท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติอินชอน จากนัน้นาํท่านแวะซื้อของฝากที่ รา้นละลายเงินวอน สาหร่าย ขนมต่างๆ 

ผลติภณัฑข์องของโสมในรูปแบบขนม ชาโสม ครมีลา้งหนา้โสม เครื่องสาํอางโสม รวมไปถงึกมิจ ิเปเปโร (ป๊อกกี้ เกาหล)ี ชินรา

เมง (มามา่เกาหล)ี นมกลว้ย ใหท่้านไดเ้ลอืกซื้อเป็นของฝากอย่างจใุจ 

11.15 น. ออกเดนิทางบนิลดัฟ้ากลบัสู่ประเทศไทย โดยสายการบนิ Air Asia X  เที่ยวบนิที่ XJ701 ** สาํหรบัเที่ยวบนิน้ี ไม่มบีริการ

อาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบนิ ใชเ้วลาบนิประมาณ 5 ช ัว่โมง 25 นาท ี** 

15.05 น. เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาติดอนเมือง ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 

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



 

 
 
 
 

อตัราค่าบรกิารและเงื่อนไข 

 เกาหล ีHot Promotion-A เที่ยวฟิน ชอ้ปสดุมนัส ์5 วนั 3 คืน-XJ 

กาํหนดการเดินทาง 
ผูใ้หญ่พกัหอ้ง

ละ2-3ท่าน 

เด็กอายไุม่เกนิ12ปี

เสรมิเตยีง 

เด็กอายไุม่เกนิ12ปี

ไม่เสรมิเตียง 

ไม่รวมตัว๋

เครือ่งบนิ 
พกัเดี่ยว 

16-20 พ.ค.62 *วนัหยดุ 15,990 14,990 14,990 6,990 5,900 

21-25 พ.ค.62 14,990 14,990 14,990 6,990 5,900 

23-27 พ.ค.62 14,990 14,990 14,990 6,990 5,900 

28 พ.ค.-01 มิ.ย.62 14,990 14,990 14,990 6,990 5,900 

30 พ.ค.-03 มิ.ย.62 14,990 14,990 14,990 6,990 5,900 

03-07 มิ.ย. 62 12,990 12,990 12,990 6,990 5,900 

04-08 มิ.ย. 62 13,990 13,990 13,990 6,990 5,900 

05-09 มิ.ย. 62 14,990 14,990 14,990 6,990 5,900 

06-10 มิ.ย. 62 13,990 13,990 13,990 6,990 5,900 

07-11 มิ.ย.62 14,990 14,990 14,990 6,990 5,900 

08-12 มิ.ย.62 14,990 14,990 14,990 6,990 5,900 

12-16 มิ.ย. 62 14,990 14,990 14,990 6,990 5,900 

13-17 มิ.ย. 62 14,990 14,990 14,990 6,990 5,900 

14-18 มิ.ย. 62 14,990 14,990 14,990 6,990 5,900 

15-19 มิ.ย. 62 14,990 14,990 14,990 6,990 5,900 

16-20 มิ.ย. 62 13,990 13,990 13,990 6,990 5,900 

19-23 มิ.ย. 62 14,990 14,990 14,990 6,990 5,900 

20-24 มิ.ย. 62 14,990 14,990 14,990 6,990 5,900 

21-25 มิ.ย. 62 14,990 14,990 14,990 6,990 5,900 



 

 
 
 
 

22-26 มิ.ย. 62 14,990 14,990 14,990 6,990 5,900 

26-30 มิ.ย. 62 14,990 14,990 14,990 6,990 5,900 

27 มิ.ย. - 01 ก.ค. 62 14,990 14,990 14,990 6,990 5,900 

28 มิ.ย. – 02 ก.ค. 62 14,990 14,990 14,990 6,990 5,900 

29 มิ.ย. -03 ก.ค. 62 14,990 14,990 14,990 6,990 5,900 

03-07 ก.ค. 62 14,990 14,990 14,990 6,990 5,900 

04-08 ก.ค. 62 14,990 14,990 14,990 6,990 5,900 

05-09 ก.ค. 62 14,990 14,990 14,990 6,990 5,900 

06-10 ก.ค. 62 14,990 14,990 14,990 6,990 5,900 

07-11 ก.ค. 62 11,990 11,990 11,990 6,990 5,900 

09-13 ก.ค. 62 12,990 12,990 12,990 6,990 5,900 

10-14 ก.ค. 62 14,990 14,990 14,990 6,990 5,900 

11-15 ก.ค. 62 14,990 14,990 14,990 6,990 5,900 

12-16 ก.ค. 62 14,990 14,990 14,990 6,990 5,900 

13-17 ก.ค. 62 14,990 14,990 14,990 6,990 5,900 

15-19 ก.ค. 62 14,990 14,990 14,990 6,990 5,900 

16-20 ก.ค. 62 14,990 14,990 14,990 6,990 5,900 

17-21 ก.ค. 62 14,990 14,990 14,990 6,990 5,900 

18-22 ก.ค. 62 14,990 14,990 14,990 6,990 5,900 

19-23 ก.ค. 62 14,990 14,990 14,990 6,990 5,900 

20-24 ก.ค. 62 14,990 14,990 14,990 6,990 5,900 

24-28 ก.ค. 62 14,990 14,990 14,990 6,990 5,900 

25-29 ก.ค. 62 14,990 14,990 14,990 6,990 5,900 

26-30 ก.ค. 62 16,990 16,990 16,990 6,990 5,900 



 

 
 
 
 

27-31 ก.ค. 62 15,990 15,990 15,990 6,990 5,900 

28 ก.ค. – 01 ส.ค. 62 14,990 14,990 14,990 6,990 5,900 

31 ก.ค. – 04 ส.ค. 62 14,990 14,990 14,990 6,990 5,900 

01-05 ส.ค. 62 14,990 14,990 14,990 6,990 5,900 

02-06 ส.ค. 62 14,990 14,990 14,990 6,990 5,900 

03-07 ส.ค. 62 14,990 14,990 14,990 6,990 5,900 

14-18 ส.ค. 62 14,990 14,990 14,990 6,990 5,900 

15-19 ส.ค. 62 14,990  14,990  14,990  6,990 5,900 

16-20 ส.ค. 62 14,990 14,990 14,990 6,990 5,900 

17-21 ส.ค. 62 14,990 14,990 14,990 6,990 5,900 

21-25 ส.ค. 62 14,990 14,990 14,990 6,990 5,900 

22-26 ส.ค. 62 14,990 14,990 14,990 6,990 5,900 

23-27 ส.ค. 62 14,990 14,990 14,990 6,990 5,900 

28 ส.ค. -01 ก.ย. 62 14,990 14,990 14,990 6,990 5,900 

29 ส.ค. –02 ก.ย. 62 14,990 14,990 14,990 6,990 5,900 

30 ส.ค. –03 ก.ย. 62 14,990 14,990 14,990 6,990 5,900 

31 ส.ค. -04 ก.ย. 62 14,990 14,990 14,990 6,990 5,900 

04-08 ก.ย. 62 14,990 14,990 14,990 6,990 5,900 

05-09 ก.ย. 62 13,990 13,990 13,990 6,990 5,900 

06-10 ก.ย. 62 14,990 14,990 14,990 6,990 5,900 

07-11 ก.ย. 62 14,990 14,990 14,990 6,990 5,900 

11-15 ก.ย. 62 14,990 14,990 14,990 6,990 5,900 

12-16 ก.ย. 62 13,990 13,990 13,990 6,990 5,900 

13-17 ก.ย. 62 14,990 14,990 14,990 6,990 5,900 



 

 
 
 
 

 

 
อตัราค่าบรกิารรวม 

 ตัว๋เครื่องบนิชัน้ประหยดัเดินทางไป-กลบัพรอ้มคณะ 

 ที่พกัโรงแรมตามรายการ 3 คนื พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้งการเพิ่มเงนิพกัหอ้งเดี่ยว) 

 อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสทิธิในการสลบัม้ือหรอืเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

 ค่าเขา้ชมสถานที่ตามรายการระบุ 

 ค่าระวางน้ําหนักกระเป๋าไม่เกนิ 20 กก. ท่านละ 1 ช้ิน 

 ค่ารถโคช้รบั-สง่สถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ 

 ค่ามคัคุเทศกผู์ชํ้านาญเสน้ทางดูแลตลอดการเดินทาง 

 ค่าประกนัชีวิตกรณีอบุตัเิหตใุนระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงนิไม่เกนิท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารกัษาพยาบาลกรณี

อบุตัเิหตใุนวงเงนิไม่เกนิ ท่านละ 200,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์  

 ภาษีน้ํามนัและภาษีต ัว๋ทุกชนิด(สงวนสทิธิเกบ็เพิ่มหากสายการบนิปรบัข้ึนกอ่นวนัเดินทาง) 

 ค่าภาษีมลูค่าเพิม่ 7% 

 
อตัราค่าบรกิารไม่รวม 

 ภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3% 

 ค่าทาํหนังสอืเดินทางไทย,ค่าธรรมเนียมสาํหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ต่างชาติค่าทาํใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ(Re-Entry) 

หรอื คนต่างดา้ว (เป็นหนา้ที่ของผูเ้ดินทางในการจดัทาํเอง) 

 ค่าใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องด่ืมและค่าอาหารที่ส ัง่เพิม่เอง, ค่าโทรศพัท,์ ค่าอาหารและเครื่องด่ืมส ัง่

พเิศษนอกรายการ ค่าซกัรีด, ค่าโทรศพัทท์างไกล, ค่าอนิเตอรเ์น็ต ฯลฯ 

18-22 ก.ย. 62 14,990 14,990 14,990 6,990 5,900 

19-23 ก.ย. 62 13,990 13,990 13,990 6,990 5,900 

20-24 ก.ย. 62 14,990 14,990 14,990 6,990 5,900 

21-25 ก.ย. 62 14,990 14,990 14,990 6,990 5,900 

25-29 ก.ย. 62 14,990 14,990 14,990 6,990 5,900 

26-30 ก.ย. 62 13,990 13,990 13,990 6,990 5,900 

27 ก.ย. – 01 ต.ค. 62 14,990 14,990 14,990 6,990 5,900 



 

 
 
 
 

 ค่าใชจ้า่ยอนัเกดิจากความล่าชา้ของสายการบนิ,อบุตัภิยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถกูปฏเิสธไม่ให ้

ออกและเขา้เมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ที่กรมแรงงานทัง้ที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความ

ควบคุมของบรษิทัฯ 

 ค่าปรบั สาํหรบัน้ําหนักกระเป๋าเดินทางที่เกนิจากที่ทางสายการบนิกาํหนดไว ้20 กก. 

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

 ค่าทิปหวัหนา้ทวัรต์ามสนิน้ําใจของทกุท่าน(ไม่รวมในทิปไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถแต่ไม่บงัคบัทิป) 

 
เงือ่นไขการสาํรองที่นัง่ 

1.กรุณาทาํการจองกอ่นการเดินทาง อย่างนอ้ย 45 วนัทาํการหรือกอ่นหนา้นั้น โดยสง่แฟกซห์รืออเีมลลร์ายช่ือและหนา้หนังสอืเดินทางเพือ่

ยนัการจองที่นัง่ พรอ้มชําระมดัจาํท่านละ 10,000 บาท 

2.ค่าทวัรส์่วนที่เหลอื บรษิทัฯ จะขอเกบ็ค่าทวัรท์ ัง้หมด 15 วนักอ่นการเดินทาง มิเช่นนั้นบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการยกเลกิการเดินทาง

ของท่าน และการคนืเงนิท ัง้หมดหรอืบางสว่นตามค่าใชจ้า่ยที่เกดิข้ึนจรงิ 

3.เม่ือท่านตกลงชําระเงนิค่าบริการไม่ว่าท ัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะถอืว่าท่านไดย้อมรบัในเงือ่นไขการใหบ้รกิารที่ได ้

ระบไุวใ้นเอกสารฉบบัน้ีท ัง้หมดน้ีแลว้ 

 

เงือ่นไขการยกเลกิ 

1.ยกเลกิการเดินทางกอ่นการเดินทาง 30 วนั บรษิทัฯจะคนืเงนิค่ามดัจาํใหท้ ัง้หมด โดยจะหกัค่าใชจ้า่ยที่เกดิข้ึนจรงิ เช่นค่าธรรมเนียมวซ่ีา 

ยกเวน้ในกรณีวนัหยุดเทศกาล,วนัหยุดนักขตัฤกษ์ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธ์ิไม่คนืเงนิมดัจาํโดยไม่มีเงือ่นไขใดๆทัง้สิ้น 

2.ยกเลกิการเดินทาง 15 วนั กอ่นการเดินทาง หกัค่ามดัจาํทวัร ์50% 

3.ยกเลกิกอ่นการเดินทาง 7-14 วนัเกบ็ค่าใชจ้า่ย 100% ของราคาทวัร ์ต่อท่าน 

4.สาํหรบัผูโ้ดยสารที่ไม่ไดถ้อืหนังสอืเดินทางไทย และทางบริษทัฯเป็นผูย้ื่นวซ่ีาให ้เม่ือผลวซ่ีาผ่านแลว้มีการยกเลกิการเดินทางบรษิทัฯ ขอ

สงวนสทิธ์ิในการคนืค่ามดัจาํท ัง้หมด 

 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1.โปรแกรมทวัรน้ี์จะสามารถออกเดนิทางไดต้อ้งมจีาํนวนผูเ้ดนิทางข ัน้ตํา่ 30 ท่านรวมในคณะตามทีก่าํหนดไวเ้ท่านัน้ หากมจีาํนวนผูเ้ดนิทาง

รวมแลว้นอ้ยกว่าทีก่าํหนดไว ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลกิหรอืปรบัเปลีย่นกาํหนดการเดินทาง 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.ในกรณีที่ทางประเทศเกาหลรีะงบัการอนุมตัวิซ่ีา ทางบริษทัขอสงวนสทิธิ์เกบ็ค่าใชจ่้ายเพิม่เตมิในกรณีตอ้งทาํเรื่องยืน่ขอวซ่ีา 

3.บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงราคาและเงือ่นไขต่างๆ โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ท ัง้น้ีใหข้ึ้นอยู่กบัดุลยพนิิจของบริษทัฯ 

เท่านัน้ อกีท ัง้ขอ้สรุปและขอ้ตดัสนิใดๆ ของบรษิทัฯ ใหถ้อืเป็นขอ้ยุตสิิ้นสุดสมบูรณ์ 



 

 
 
 
 

4.บรษิทัฯ และตวัแทนของบริษทัขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการทวัรต์ามความเหมาะสม ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ ขอ้จาํกดัดา้น

ภมูอิากาศ และเวลา ณ วนัทีเ่ดินทางจรงิ ท ัง้น้ีทางบริษทัฯ จะยดึถอืและคาํนึงถงึความปลอดภยั รวมถงึประโยชนสู์งสุดของลูกคา้ส่วนมาก

เป็นสาํคญั 

5.รายการทวัรน้ี์เป็นการท่องเที่ยวแบบหมูค่ณะ (Join Tour) จดัทาํและดาํเนินการโดยบริษทัคู่คา้ (Partner) 

6.อตัราค่าบรกิารคิดคาํนวณจากอตัราแลกเปลีย่น และราคาตัว๋เครื่องบนิในปจัจุบนั บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการปรบัเปลีย่นราคาค่าบริการใน

กรณีทีม่กีารขึ้นราคาค่าต ัว๋เครื่องบนิ ค่าประกนัภยัสายการบนิ ค่าธรรมเนียมนํา้มนั หรอืมกีารประกาศลดค่าเงนิบาท หรอือตัราแลกเปลีย่นได ้

ปรบัขึ้นในช่วงใกลว้นัทีค่ณะจะเดนิทาง 

7.ในระหว่างการท่องเทีย่วน้ี หากท่านไมใ่ชบ้ริการใดๆ ไมว่่าท ัง้หมดหรอืบางส่วน ถอืว่าท่านสละสทิธิ์ไม่สามารถเรียกรอ้งขอคืนค่าบริการได ้

8.หากท่านไมเ่ดนิทางกลบัพรอ้มคณะทวัร ์ต ัว๋เครื่องบนิขากลบัซึ่งยงัไมไ่ดใ้ช ้ไม่สามารถนาํมาขอคืนเงนิได ้

9.ค่าบรกิารที่ท่านชาํระกบัทางบริษทัฯ เป็นการชาํระแบบเหมาขาด และทางบริษทัฯ ไดช้าํระใหก้บับรษิทัฯ ตวัแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาด

เช่นกนั ดงันัน้หากท่านมเีหตอุนัใดที่ทาํใหท่้านไมไ่ดท่้องเที่ยวพรอ้มคณะตามรายการทีร่ะบุไว ้ท่านจะขอคืนค่าบริการไมไ่ด ้

10.กรณีเกดิความผดิพลาดจากตวัแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจากสายการบนิ บริษทั

ขนส่ง หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บริษทัฯ จะดาํเนินโดยสุดความสามารถทีจ่ะจดับรกิารทวัรอ์ื่นทดแทนให ้แต่จะไมค่ืนเงนิใหส้าํหรบั

ค่าบริการนัน้ๆ 

11.มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบริษทัฯ ไมม่สีทิธิ์ในการใหค้าํสญัญาใดๆ ท ัง้สิ้นแทนบรษิทัฯ นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี

อาํนาจของบริษทัฯ กาํกบัเท่านัน้ 

12.บรษิทัฯ รบัเฉพาะผูม้วีตัถปุระสงคเ์ดนิทางเพือ่ท่องเทีย่วเท่านัน้ การเดนิทางของผูเ้ดนิทางดว้ยวตัถปุระสงคแ์อบแฝงอื่น ๆ เช่น การไปคา้

แรงงาน การคา้ประเวณี การคา้มนุษย ์การขนส่งสนิคา้หนีภาษ ีการขนยาเสพตดิ การโจรกรรม การขนอาวุธสงคราม การก่อการรา้ย และ อื่น 

ๆ ทีเ่ขา้ขา่ยผดิกฏหมาย ผดิศีลธรรมอนัดี บรษิทัฯ มไิดม้สี่วนรูเ้หน็ เกี่ยวขอ้ง หรอื มสี่วนตอ้งรบัผดิชอบใด ๆ กบัการกระทาํดงักลา่วท ัง้สิ้น 

13.หากผูเ้ดนิทางถูกเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศนัน้ๆ ปฏเิสธการเขา้ - ออกเมอืง ดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตาม ถอืเป็นเหตผุลซึง่อยู่

นอกเหนืออาํนาจ และความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะไมร่บัผดิชอบคืนเงนิท ัง้หมดทุกกรณี 

14.ผูเ้ดนิทางตอ้งใชว้จิารณญาณส่วนตวัและรบัผดิชอบต่อการตดัสนิใจในการเลอืกซื้อสนิคา้ต่าง ๆ ในระหว่างการเดนิทางท่องเที่ยวดว้ยตวั

ท่านเอง บริษทัฯ จะไม่สามารถรบัผดิชอบใด ๆ หากเกดิความไม่พงึพอใจในสนิคา้ทีผู่เ้ดนิทางไดซ้ื้อระหว่างการเดนิทางท่องเที่ยวน้ี 

15.ผูเ้ดนิทางตอ้งรบัผดิชอบต่อการจดัเกบ็ และ ดูแลทรพัยส์นิส่วนตวั ของมค่ีาต่าง ๆ อย่างระมดัระวงั บริษทัฯ จะไมส่ามารถรบัผดิชอบใด 

ๆ หากเกดิการสูญหายของ ทรพัยส์นิส่วนตวั ของมค่ีาต่าง ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว อนัมสีาเหตมุาจากผูเ้ดนิทาง 

16.บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบต่อการสูญหายของทรพัยส์นิ และ สมัภาระระหว่างการเดนิทางอนัมสีาเหตมุาจากสนามบนิ สายการบนิ บรษิทั

ขนส่ง โรงแรม หรอื การโจรกรรม แต่จะทาํหนา้ทีเ่ป็นตวัแทนในการเรยีกรอ้งค่าชดใชใ้หก้บัผูเ้ดินทาง 

17.บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะไม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายในเหตกุารณท์ีเ่กดิจากการยกเลกิหรอืความลา่ชา้ของสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิการนดั

หยุดงาน การจลาจล การปฏวิตัิ รฐัประหาร ทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษทัฯ หรอื ค่าใชจ่้ายเพิม่เตมิทีเ่กิดขึ้นทางตรง หรอืทางออ้ม 

เช่น การเจ็บป่วย การถูกทาํรา้ย การสูญหาย ความลา่ชา้ หรอื จากอบุตัิเหตุต่างๆ 

18.บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะไม่รบัผดิชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวงั และความไมพ่งึพอใจของผูเ้ดนิทาง ทีเ่กี่ยวขอ้งกบั 

สภาพธรรมชาต ิภมูอิากาศ ฤดูกาล ทศันียภาพ วฒันธรรม วถิแีละพฤตกิรรมของประชาชนในประเทศที่เดนิทางไป 



 

 
 
 
 

19.ทางบริษทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทัง้สิ้น หากผูเ้ดนิทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉินจากโรคประจาํตวั ซึง่ไมไ่ดเ้กิดจากอุบตัเิหตใุนรายการ

ท่องเทีย่ว(ซึง่ลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขน้ีในกรณีทีเ่กดิเหตุสุดวสิยั ซึง่อยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทัทวัร)์ 

20.กรณีใชห้นงัสอืเดนิทางราชการ(เลม่นํา้เงนิ)เดนิทางเพือ่การท่องเทีย่วกบัคณะทวัร ์หากท่านถูกปฏเิสธในการเขา้-ออกประเทศใดๆกต็าม ทาง

บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ไมคื่นค่าทวัรแ์ละรบัผดิชอบใดๆท ัง้สิ้น 

21.กรณีทีท่่านตอ้งออกตัว๋ภายในประเทศ เช่น (ต ัว๋เครื่องบนิ,ตัว๋รถทวัร,์ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ที่ทกุคร ัง้ก่อนทาํการออกตัว๋ เน่ืองจาก

สายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆในกรณีถา้ท่านออกตัว๋

ภายในโดยไม่แจง้ใหท้ราบและหากไฟลท์บนิมกีารปรบัเปลี่ยนเวลาบนิเพราะถอืว่าท่านยอมรบัในเงือ่นไขดงักลา่วแลว้ 

22.ทางบริษทัขอสงวนสทิธิ์เรยีกเกบ็ค่าบริการเพิม่เตมิ ในกรณีที่ผูเ้ดนิทาง เป็นชาวต่างชาต,ิ พระสงฆ ์หรอืนกับวช จะตอ้งเพิม่จากราคาค่าทวัร์

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

พระ หรอืกรุป๊ที่มกีารขอดูงาน จะตอ้งสอบถามราคาใหม่ทกุคร ัง้** 

23.ทวัรค์ร ัง้น้ีมวีตัถปุระสงคเ์พือ่การท่องเทีย่วเป็นหมูค่ณะเท่านัน้ หากผูเ้ดนิทางตอ้งการแยกตวัออกจากกรุป๊ทวัร ์โดยไมล่งรา้นชอ้ปป้ิง เช่น 

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

ราคาทวัร”์ จงึเรยีนใหก้บันกัท่องเทีย่วทุกท่านทราบว่า ทวัรจ์าํเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชมโดยใชเ้วลาประมาณ 60 – 90 นาท ีซื้อหรอืไม่ซื้อ

ขึ้นอยู่กบัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบงัคบัใดๆ ท ัง้สิ้น และทกุการตดัสนิใจซื้อนัน้เป็นดุลพนิิจของลูกคา้ 100% ทวัรจ์ะไมม่สี่วน

รบัผดิชอบความพอใจหากท่านไมพ่ึง่พอใจสนิคา้ภายหลงั และถา้หากลูกคา้ไม่มคีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นดงักลา่ว ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ์ในการ

เรยีกเก็บค่าใชจ่้ายเพิม่จากท่านเป็นจาํนวน 300 USD ต่อท่าน 

24. หนังสอืเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และบรษิทัฯรบัเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพือ่ท่องเที่ยวเท่านั้น หนงัสอื

เดนิทางตอ้งมอีายุเหลอืใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน บรษิทัฯไม่รบัผดิชอบหากอายุเหลอืไมถ่งึและไมส่ามารถเดนิทางได ้ 

25. กรณีใชห้นงัสอืเดนิทางราชการหรอืหนงัสอืเดนิทางทูต (เลม่สนีํา้เงนิและสแีดง) เดนิทางเพือ่การท่องเทีย่วกบัคณะทวัรห์ากท่านถกูปฏเิสธใน

การเขา้ –ออกประเทศใด ๆ กต็าม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คืนค่าทวัรแ์ละรบัผดิชอบใด ๆ ท ัง้สิ้น 

26. ในกรณีที่เจา้หนา้ทีส่ายการบนิ หรอื ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนงัสอืเดนิทาง (พาสปอรต์) ของท่านชาํรุดแมเ้พยีง

เลก็นอ้ย เช่น เปียกนํา้ ขาดไปหนา้ใดหนา้หน่ึง มหีนา้ใดหนา้หน่ึงหายไป มกีระดาษหนา้ใดหนา้หน่ึงหลุดออกมา มรีอยแยกระหว่างสนัของเลม่

หนงัสอืเดนิทาง เป็นตน้ ไมว่่ากรณีใดๆท ัง้สิ้น ทางสายการบนิ หรือ เจา้หนา้ทีด่่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง มสีทิธิ์ไมอ่นุญาตใหท่้านเดนิทาง

ต่อไปได ้ดงันัน้กรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนงัสอืเดนิทางของท่านใหอ้ยู่ในสภาพดอียู่ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณีชาํรุด กรุณาตดิต่อ

กรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพือ่ทาํหนงัสอืเดินทางฉบบัใหม่ โดยใชฉ้บบัเก่าไปอา้งองิ และ ยนืยนัดว้ย พรอ้มกบัแจง้มาทีบ่รษิทัเรว็

ทีสุ่ด เพือ่ยนืยนัการเปลีย่นแปลงขอ้มลูหนงัสอืเดนิทาง หากท่านไดส้่งเอกสารมาที่บรษิทัเรียบรอ้ยแลว้ กรณีที่ยงัไมอ่อกบตัรโดยสาร (ต ัว๋

เครื่องบนิ) ท่านสามารถเปลีย่นแปลงไดไ้ม่มค่ีาใชจ่้าย แต่หากออกบตัรโดยสาร (ต ัว๋เครื่องบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบริษทัขอสงวนสทิธิ์ในการ

เรยีกเก็บค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึ้นจรงิท ัง้หมด ซึง่โดยส่วนใหญ่ตัว๋เครื่องบนิแบบกรุป๊จะออกก่อนออกเดินทางประมาณ 14-20 วนั ท ัง้น้ีขึ้นอยู่กบั

กระบวนการและข ัน้ตอนของแต่ละคณะ 

30.กรณีผูเ้ดนิทางถกูปฏเิสธการเขา้ – ออกประเทศจากประเทศตน้ทางและปลายทาง ท ัง้จากทีด่า้นหนา้เคานเ์ตอรเ์ชค็อิน หรอืจากด่านตรวจคน

เขา้เมอืงก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ์ไมร่บัผดิชอบค่าใชจ่้ายทีจ่ะเกดิขึ้นตามมา และ จะไมส่ามารถคืนเงนิค่าทวัรแ์ละค่าทปิที่ท่านชาํระมาแลว้

ในทกุกรณี 

 


