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โปรแกรมการเดนิทาง 
วันแรก กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ 
22.00 น. คณะมาพร้อมกนัท่ี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ผู้ โดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตู 6 เคาน์เตอร์ L (เช็คอินของ

สายการบนิ T’ Way) โดยมีเจ้าหน้าท่ีของบริษัทและหวัหน้าทวัร์ พร้อมอ านวยความสะดวกตรวจเช็คสมัภาระ

และเอกสารการเดินทางให้กบัทกุทา่น 

  

 

 

 

 

วันท่ีสอง อินชอน – เกาะนามิ – สะพานกระจกแก้ว (Soyanggang Sky Walk) 
01.25 น. บนิลดัฟ้าสู่ สาธารณรัฐเกาหลีใต้ โดยสายการบนิ T’ Way เท่ียวบนิท่ี TW102 (ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 5-6 

ชัง่โมง)  
08.35 น. เดนิทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตอิินชอน สาธารณรัฐเกาหลี เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 

ช่ัวโมง (เพ่ือความสะดวกในการนดัหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของทา่นเป็นเวลาท้องถ่ิน) น าท่านผา่นพิธีการ
ตรวจคนเข้าเมืองและศลุกากร    

 จากนัน้น าทา่นสู ่ เกาะนามิ (NAMISEOM ISLAND) ชมทิวทศัน์ซึง่เคยใช้เป็นสถานท่ีถ่ายท าละครทีว
“WINTER LOVE SONG” อนัโดง่ดงัไปทัว่ทัง้เกาหลีและเอเชีย เกาะนามินีมี้รูปร่างคล้ายใบไม้ ท่ีลอยอยูท่าง
ตอนเหนือของแมน่ า้ฮนั ทา่นสามารถชมบรรยากาศรอบเกาะ เชน่ การเดินเลน่เท่ียวชมสวนเกาหลี คาราวะ
สสุานนายพลนามิ เดนิผ่านกลางแมกไม้แหง่สวนสนท่ีสงูเสียดฟ้า ผา่นดงต้นสน ดอกสน ต้นเกาลดั เลือกนัง่ท่ี
ม้านัง่ริมฝ่ังเพ่ือชมบรรยากาศโรแมนติคใต้เงาไม้ พร้อมมีเวลาให้ทา่นได้เก็บโลเคชัน่ประทบัใจ ให้ท่านได้อิสระ
เลือกชมฟาร์มเลีย้งนกกระจอกเทศซึง่ตัง้อยู่บนเกาะ หรือจะเลือกข่ีจกัรยานชมวิวเหมือนฉากในละครตาม
อธัยาศยัจนได้เวลาสมควรอ าลาเกาะนามิ 

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย “ทัลคาลบี”้ ไก่บาบีควิผดัซอสเกาหลี เป็น 
อาหารเล่ืองช่ือของเมืองชนุชอน โดยน าไก่บาบีควิ ต้อก (ข้าวเหนียวปัน้เกาหลี) มนัหวาน ผกัตา่งๆ ลงผดักบั
ซอสพริกเกาหลีในกระทะแบน วิธีการทานแบบเม่ียงค าไทย โดยห่อกบัผกักาดแก้วเม่ือทานไประยะหนึง่จะน า
ข้าวสวย และสาหร่ายแห้งมาผดัรวมกบัทกัคาลบี 

 น าทา่นเดนิทางไปสมัผสักบัความหวาดเสียวท่ี สะพานกระจกแก้ว( Soyanggang Sky Walk) สะพานกระจก
ใสท่ียาวท่ีสดุในเกาหลี อยูเ่หนือแมน่ า้โซยาง มีความยาว 174 เมตร โซยาง สกายวอล์ค มีพืน้กระจกพิเศษท่ี
แข็งแรงซ้อนกนัถึง 3 ชัน้ เดินไปจนถึงสว่นท้ายของสะพานจะมีลานวงกลม ให้ทา่นชมวิวของแมน่ า้ และ

 
 

B737-800 ทีน่ ัง่แบบ 3-3 
 

น ำ้หนกัสมัภำระ 

ขำไป - ขำกลบั 20 กก.  
 

 

 

 
 



 

 

บนัทกึภาพประทบัใจ 
ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย “ชาบู ชาบู” อาหารพืน้เมืองของคาบสมทุรเกาหลี 

ลกัษณะคล้ายสกีุห้ม้อไฟของญ่ีปุ่ น โดยน าเคร่ืองเคียงตา่ง ๆ เชน่ผกัหลากชนิด เห็ดตามฤด ูโอเด้ง เบคอนหมท่ีู
จดัเตรียมไว้ มาจดัเรียงให้สวยงามในหม้อ เวลาทาน เตมิน า้ซุปชาบปูรุงรสแล้วต้มให้เดือด แล้วจงึน าอดุ้งสดลง
ต้ม สามารถรับประทานเป็นอดุ้งร้อนและทานพร้อมข้าวสวยร้อน น า้จิม้ซีอิว้เกาหลี และเคร่ืองเคียงนานาชนิด 

  พักที่ SUWON CENTRAL PLAZA 3* หรือเทียบเท่า 
วันท่ีสาม สวนสนุกเอเวอร์แลนด์(เต็มวัน) – ช้อปป้ิงตลาดทงแดมุน 
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 
 น าทา่นเดนิทางสู ่สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ถกูขนานนามวา่ดสินีย์แลนด์เกาหลีเป็นสวนสนกุกลางแจ้งท่ีใหญ่

ท่ีสดุของประเทศ โดยมีบริษัทซมัซุงเป็นเจ้าของ ตัง้อยู่ทา่มกลางหบุเขา ให้ทา่นได้อิสระเท่ียวชมทอ่งไปกบัโลก
ของสตัว์ป่าซาฟารีชมไลเกอร์แฝดคูแ่รกของโลกท่ีน่ีทา่นจะพบเจ้าป่าสิงโตและเสือสามารถอยูด้่วยกนัได้อย่าง
เป็นสขุ ชมความนา่รักของหมีท่ีสามารถส่ือสารกบัคนขบัรถได้เป็นอยา่งดี หรือเข้าสู่ดินแดนแหง่เทพนิยาย สวน
ส่ีฤด ูซึง่จะปลกูดอกไม้เปล่ียนไปตามฤดกูาล อีกทัง้ยงัสามารถสนกุกบัเคร่ืองเลน่นานาชนิด อาทิเชน่ สเปซทวัร์ 
รถไฟเหาะและหนอนสะบดั ชมสวนดอกไม้ซึง่ก าลงับานสะพร่ังอวดสีสนัเตม็สวน (ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัสภาพอากาศ 
เดือนมีนาคม - เมษายน เป็นสวนดอกทิวลิป, เดือน
พฤษภาคม - เดือนมิถนุายน เป็นดอกกหุลาบ, 
เดือนสิงหาคม - เดือนกนัยายน เป็นสวนดอกลิลล่ี, 
เดือนตลุาคม - เดือนพฤศจิกายน เป็นสวนดอก
เบญจมาศ) ชมกิจกรรมและการแสดงตา่งๆ ท่ีจดั
ตามตารางประจ าวนัด้วยบตัรเข้าชมแบบ ONE 
DAY TICKET เลน่ได้ทกุเคร่ืองเลน่ไมจ่ ากดัรอบ 
เลือกชมและเลือกซือ้ช้อบปิง้ในร้านค้าของท่ีระลึก
ตา่งๆอยา่งมากมาย จากนัน้น าเดนิทางกลบัสู่กรุง
โซล 

กลางวัน   อิสระอาหารกลางวัน1 มือ้ (ให้ทุกท่านได้อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย) 
บ่าย ให้ทา่นอิสระช้อปปิง้ ตลาดทงแดมุน ตลาดทงแดมนุเป็นตลาดค้าปลีกค้าสง่เสือ้ผ้าแฟชัน่ในยา่นทงแดมนุท่ี

ใหญ่ท่ีสดุในเกาหลี มีช้อปปิง้มอลล์ทัง้หมด 26 ตกึ, ร้านค้ามากกว่า 30,000 ร้าน และโรงงานกวา่ 50,000 แหง่ 
เปิดตัง้แตป่ระมาณ 10.30 ถึงตี 5 ปิดทกุวนัจนัทร์และวนัหยดุนกัขตัฤกษ์  เป็นแหลง่ซือ้ของท่ีขึน้ช่ืออยา่งมากอีก
แหง่ของเกาหลีใต้เลยก็วา่ได้ จดัวา่เป็นตลาดท่ีอยูใ่นยา่นท่ีพฒันาเตม็พิกดัแล้วอยา่ง เขตทงแดมนุก ูละแวกนีมี้
แตอ่าคารและตกึสงูๆดโูออ่่า หรูหรามากเลยทีเดียว 

ค ่า   รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย “คาลบี”้ หมยู่างเกาหลี เป็นอาหารพืน้เมือง เกาหลีท่ีเล่ือง
ช่ือและรู้จกักนัดีทัว่โลก มีรสชาติออกหวาน นุ่มและกลมกล่อม น าหมสูเต็กส่วนท่ีติดกบักระดกู(เช่ือวา่เป็นส่วนท่ีอร่อยท่ีสดุ) 
ยา่งบนเตาถ่านแบบดัง้เดมิและตดัเป็นชิน้พอค า ห่อทานแบบเม่ียงค าไทย โดยใส่น า้จิม้เต้าเจียวและเคร่ืองเคียงท่ีชอบหรือข้าว
สวยร้อนตามท่ีชอบ บริการเคร่ืองเคียงตา่งๆ  

  พักที่  GALAXY HOTEL 3*เมืองโซล หรือเทียบเท่า 
วันท่ีส่ี พระราชวังถ๊อกซูคุง-ถนนเลียบก าแพงหนิ – ศูนย์โสม – ศูนย์สมุนไพรเกาหลี – Cosmetic Shop – 

Duty Free – ช็อปป้ิงตลาดเมียงดง 
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 
 น าทา่นสู ่พระราชวังถ็อกซูกุง เป็นหนึง่ในห้าพระราชวงัท่ีส าคญัท่ีสดุของราชวงศ์โชซ็อนและเกาหลี เดมิ

พระราชวงัแหง่นีเ้ป็นท่ีประทบัขององค์ชายวอลซาน พระเชษฐาในพระเจ้าซองจงหรือองค์ชายชาซาน ระหวา่ง
สงครามเจ็ดปี ท่ีน่ีได้กลายเป็นพระราชวงัหลวง โดยพระเจ้าซอนโจเป็นกษัตริย์องค์แรกท่ีเสดจ็มาประทบัท่ี



 

 

พระราชวงัแหง่นีท้างด้านทิศใต้ของพระราชวงัถ็อกซูกงุมี ถนนเลียบก าแพงหนิ (Stonewall Street)ท่ีขึน้ช่ือ
เร่ืองความสวยงามและโรแมนตกิสายหนึง่ในเกาหลี  น าท่านสู ่ศูนย์โสม ซึง่รัฐบาลรับรองคณุภาพวา่ผลิตจาก
โสมท่ีมีอาย ุ6 ปี ซึง่ถือว่าเป็นโสมท่ีมีคณุภาพดีท่ีสดุ ชมวงจรชีวิตของโสมพร้อมให้ทา่นได้เลือกซือ้โสมท่ีมี
คณุภาพดีท่ีท่ีสดุและราคาถกูกวา่ไทยถึง 2 เทา่ เพ่ือน าไปบ ารุงร่างกาย หรือฝากญาตผิู้ใหญ่ท่ีท่านรักและนบัถือ 

กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย ด้วย “บุลโกกิ”  เนือ้หมสูดหมกัผดัซ๊อสและ
เคร่ืองเทศจนได้ท่ีแล้วน ามาใส่บนกระทะผดักบักะหล ่าปีสดและวุ้นเส้นของเกาหลีมีน า้ขลกุขลิกรสชาติออกหวานเล็กน้อย 
พร้อมกบัเสริฟข้าวสวยและเคร่ืองเคียงตา่งๆ  

 ชม ศูนย์สมุนไพรเกาหลี ให้ทา่นได้เลือกซือ้เลือกชม สมนุไพรฮอตเกนามขูองเกาหลี ท่ีน ามาแปรรูปเป็น
รูปแบบตา่งๆ ท่ีมีสรรพคณุรักษาโรค และบ ารุงร่างกาย น าทา่นสู ่Cosmetic Shop ศนูย์รวมเคร่ืองส าอางค์ช่ือ
ดงัของเกาหลี มากมายหลายแบรนด์ดงั อาทิเชน่ W.S.Nature,Rojukiss, Missha เป็นต้นจากนัน้น าทา่น ช้อป
ปิง้สินค้าปลอดภาษีท่ีห้าง Duty Free 

 น าทา่นสู ่Cosmetic Shop ศนูย์รวมเคร่ืองส าอางค์ช่ือดงัของเกาหลี มากมายหลายแบรนด์ดงั อาทิเชน่ 
W.S.Nature,Rojukiss, Misshaเป็นต้นจากนัน้น าทา่น ช้อปปิง้สินค้าปลอดภาษีท่ีห้าง Duty Free 

 จากนัน้ให้ท่านช้อปปิง้ตามอธัยาศยั ณ ตลาดเมียงดง แหลง่รวมวยัรุ่นย่านสยามสแควร์โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เป็นแหลง่รวมเคร่ืองส าอางค์ช่ือดงั อาทิ Etude, Skinfood, The FaceShop, Missha เป็นต้น 

ค ่า   อิสระอาหารค ่า1 มือ้ (ให้ทุกท่านได้อิสระอาหารค ่าตามอัธยาศัย) 
   พักที่  GALAXY HOTEL 3*เมืองโซล หรือเทียบเท่า 
วันท่ีห้า โซลทาวเวอร์ – ศูนย์น า้มันสนเข็มแดง – ช้อปป้ิงถนนฮงอิก- ซุปเปอร์มาร์เก็ต – อินชอน - กรุงเทพ  
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 
 จากนัน้น าทา่นชม โซลทาวเวอร์ 1 ใน 18 หอคอยเมืองท่ีสงูท่ีสดุในโลกมีความสงูถึง 480 เมตร เหนือ

ระดบัน า้ทะเล น าท่านสามารถชมทศันียภาพของกรุงโซลจากยอดโซลทาวเวอร์ได้รอบทิศ 60 องศาโดยสามารถ
มองได้ถึงเขาพกูกัซนั และถ้าหนัไปยงัทิศตรงข้าม ก็จะเห็นไกลไปถึงแมน่ า้ฮนักงั **ราคาไม่รวมค่าข้ึนลิฟต์โซล** 

 น าทา่นสู ่ น า้มันสนเข็มแดง เป็นการสกดัจากใบ
สนเข็มแดงบริสทุธ์ิ 100% ซึง่สรรพคณุของน า้มนัสน
เข็มแดงนัน้มีประโยชน์อยา่งมากมายทัง้ชว่ยละลาย
คลอเรสเตอรอลและไขมนัท่ีอดุตนัในเส้นเลือดลด
ระดบัน า้ตาลในเลือดชว่ยขบัสารพิษออกจากร่างกาย
ในรูปแบบของเสียเชน่เหง่ือปัสสาวะอจุจาระชว่ยล้าง
สารพิษหรือดีท็อกซ์เลือดให้สะอาดเพิ่มการไหลเวียน
ของเลือดได้สะดวกขึน้ชว่ยเพิ่มภมูิต้านทานให้กบั
ร่างกายบ ารุงผิวพรรณให้สดใสจากภายในและลด
อตัราเส่ียงในการเกิดโรคมะเร็ง 

กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย “จิมดัก”ไก่อบซีอ๋ิวด าวุ้นเส้นเมนพืูน้เมือง
ดัง้เดมิของเมืองอนัดงปัจจบุนัได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายและรสชาตขิองจิมดกัก็เป็นท่ีถกูปากถกูลิน้คน
ไทยเป็นอยา่งยิ่ง 

บ่าย ให้ทา่นอิสระช้อปปิง้ ถนนฮงอิกยา่นมหาวิทยาลยัวยัรุ่นช่ือดงัจากนัน้น าท่านสู ่ท่าอากาศยานนานาชาตอิิน
ชอน เพ่ือน าทา่นเดนิทางกลบัสู ่กรุงเทพฯ โดยระหวา่งทางน าทา่นช้อปปิง้ท่ี ซุปเปอรมาร์เก็ต ซึง่มีสินค้าตา่งๆ 
มากมายให้เลือกซือ้หาเป็นของฝาก เชน่ กิมจิ บะหม่ีกึ่งส าเร็จรูป สาหร่าย ขนมขบเคีย้ว ลกูอม ผลไม้ตาม
ฤดกูาลและของท่ีระลกึตา่งๆ 

20.05 น.   ออกเดนิทางบินลดัฟ้าสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ T’ Way เท่ียวบนิท่ี TW101 (ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 
5-6 ชัง่โมง)  

00.10 น. เดนิทางถึงทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พร้อมความประทบัใจ 
  



 

 

อตัราค่าบรกิารและเงื่อนไข 

 
อตัราค่าบรกิารรวม 

✓ ตัว๋เครื่องบนิชัน้ประหยดัเดินทางไป-กลบัพรอ้มคณะ 

✓ ที่พกัโรงแรมตามรายการ 3 คนื พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้งการเพิ่มเงนิพกัหอ้งเดี่ยว) 

✓ อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสทิธิในการสลบัม้ือหรอืเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

✓ ค่าเขา้ชมสถานที่ตามรายการระบุ 
 

✓ ค่าระวางน ้ าหนักกระเป๋าไม่เกนิ 20 กก. ท่านละ 1 ช้ิน 

✓ ค่ารถโคช้รบั-สง่สถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ 

✓ ค่ามคัคุเทศกผู์ช้ านาญเสน้ทางดูแลตลอดการเดินทาง 

✓ ค่าประกนัชีวิตกรณีอบุตัเิหตใุนระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงนิไม่เกนิท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารกัษาพยาบาลกรณี

อบุตัเิหตใุนวงเงนิไม่เกนิ ท่านละ 200,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์  

✓ ภาษีน ้ ามนัและภาษีต ัว๋ทุกชนิด(สงวนสทิธิเกบ็เพิ่มหากสายการบนิปรบัข้ึนกอ่นวนัเดินทาง) 

✓ ค่าภาษีมลูค่าเพิม่ 7% 

 
อตัราค่าบรกิารไม่รวม 

 ภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3% 

 ค่าท าหนังสอืเดินทางไทย,ค่าธรรมเนียมส าหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ต่างชาติค่าท าใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ(Re-Entry) 

หรอื คนต่างดา้ว (เป็นหนา้ที่ของผูเ้ดินทางในการจดัท าเอง) 

 เกาหล ีSuper Promotion เที่ยวฟิน สนุกสดุมนัส ์5 วนั 3 คืน TW  

ก าหนดการเดินทาง 

ผูใ้หญ่พกัหอ้ง

ละ2-3ท่าน 

 

เด็กอายไุม่เกนิ12ปี

เสรมิเตยีง 

 

เด็กอายไุม่เกนิ12ปี

ไม่เสรมิเตียง 

 

ไม่รวมตัว๋

เครือ่งบนิ 

 

พกัเดี่ยว 

11-15 มิ.ย. 62 9,990 9,990 9,990 6,990 4,900 

13-17 มิ.ย. 62 9,990 9,990 9,990 6,990 4,900 

18-22 มิ.ย. 62 9,990 9,990 9,990 6,990 4,900 

25-29 มิ.ย. 62 9,990 9,990 9,990 6,990 4,900 

27 มิ.ย.-01 ก.ค.62 9,990 9,990 9,990 6,990 4,900 



 

 

 ค่าใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องด่ืมและค่าอาหารที่ส ัง่เพิม่เอง, ค่าโทรศพัท,์ ค่าอาหารและเครื่องด่ืมส ัง่

พเิศษนอกรายการ ค่าซกัรีด, ค่าโทรศพัทท์างไกล, ค่าอนิเตอรเ์น็ต ฯลฯ 

 ค่าใชจ้า่ยอนัเกดิจากความล่าชา้ของสายการบนิ,อบุตัภิยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถกูปฏเิสธไม่ให ้

ออกและเขา้เมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ที่กรมแรงงานทัง้ที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความ

ควบคุมของบรษิทัฯ 

 ค่าปรบั ส าหรบัน ้ าหนักกระเป๋าเดินทางที่เกนิจากที่ทางสายการบนิก าหนดไว ้20 กก. 

 ค่าทิปไกดท์อ้งถิน่,คนขบัรถ 1,750 บาท /ทรปิ/ลูกทวัร ์1 ท่าน (ช าระที่สนามบนิในวนัเดินทาง) 

 ค่าทิปหวัหนา้ทวัรต์ามสนิน ้ าใจของทกุท่าน(ไม่รวมในทิปไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถแต่ไม่บงัคบัทิป) 

 
เงือ่นไขการส ารองที่นัง่ 

1.กรุณาท าการจองกอ่นการเดินทาง อย่างนอ้ย 45 วนัท าการหรือกอ่นหนา้นั้น โดยสง่แฟกซห์รืออเีมลลร์ายช่ือและหนา้หนังสอืเดินทางเพือ่

ยนัการจองที่นัง่ พรอ้มช าระมดัจ าท่านละ 10,000 บาท 

2.ค่าทวัรส์่วนที่เหลอื บรษิทัฯ จะขอเกบ็ค่าทวัรท์ ัง้หมด 15 วนัก่อนการเดินทาง มิเช่นนั้นบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการยกเลกิการเดินทาง

ของท่าน และการคนืเงนิท ัง้หมดหรอืบางสว่นตามค่าใชจ้า่ยที่เกดิข้ึนจรงิ 

3.เม่ือท่านตกลงช าระเงนิค่าบริการไม่ว่าท ัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะถอืว่าท่านไดย้อมรบัในเงือ่นไขการใหบ้รกิารที่ได ้

ระบไุวใ้นเอกสารฉบบัน้ีท ัง้หมดน้ีแลว้ 

 

เงือ่นไขการยกเลกิ 

1.ยกเลกิการเดินทางกอ่นการเดินทาง 30 วนั บรษิทัฯจะคนืเงนิค่ามดัจ าใหท้ ัง้หมด โดยจะหกัค่าใชจ้า่ยที่เกดิข้ึนจรงิ เช่นค่าธรรมเนียมวซ่ีา 

ยกเวน้ในกรณีวนัหยุดเทศกาล,วนัหยุดนักขตัฤกษ์ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธ์ิไม่คนืเงนิมดัจ าโดยไม่มีเงือ่นไขใดๆทัง้สิ้น 

2.ยกเลกิการเดินทาง 15 วนั ก่อนการเดินทาง หกัค่ามดัจ าทวัร ์50% 

3.ยกเลกิกอ่นการเดินทาง 7-14 วนัเกบ็ค่าใชจ้า่ย 100% ของราคาทวัร ์ต่อท่าน 

4.ส าหรบัผูโ้ดยสารที่ไม่ไดถ้อืหนังสอืเดินทางไทย และทางบริษทัฯเป็นผูย้ื่นวซ่ีาให ้เม่ือผลวซ่ีาผ่านแลว้มีการยกเลกิการเดินทางบรษิทัฯ ขอ

สงวนสทิธ์ิในการคนืค่ามดัจ าท ัง้หมด 

 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1.โปรแกรมทวัรน้ี์จะสามารถออกเดนิทางไดต้อ้งมจี  านวนผูเ้ดนิทางข ัน้ต า่ 30 ท่านรวมในคณะตามทีก่  าหนดไวเ้ท่านัน้ หากมจี านวนผูเ้ดนิทาง

รวมแลว้นอ้ยกว่าทีก่  าหนดไว ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลกิหรอืปรบัเปลีย่นก าหนดการเดินทาง 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 ทางบริษทัขอสงวนสทิธิ์เกบ็ค่าใชจ่้ายเพิม่เตมิในกรณีตอ้งท าเรื่องยืน่ขอวซ่ีา 



 

 

3.บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงราคาและเงือ่นไขต่างๆ โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ท ัง้น้ีใหข้ึ้นอยู่กบัดุลยพนิิจของบริษทัฯ 

เท่านัน้ อกีท ัง้ขอ้สรุปและขอ้ตดัสนิใดๆ ของบรษิทัฯ ใหถ้อืเป็นขอ้ยุตสิิ้นสุดสมบูรณ์ 

4.บรษิทัฯ และตวัแทนของบริษทัขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการทวัรต์ามความเหมาะสม ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ ขอ้จ ากดัดา้น

ภมูอิากาศ และเวลา ณ วนัทีเ่ดินทางจรงิ ท ัง้น้ีทางบริษทัฯ จะยดึถอืและค านึงถงึความปลอดภยั รวมถงึประโยชนสู์งสุดของลูกคา้ส่วนมาก

เป็นส าคญั 

5.รายการทวัรน้ี์เป็นการท่องเที่ยวแบบหมูค่ณะ (Join Tour) จดัท าและด าเนินการโดยบริษทัคู่คา้ (Partner) 

6.อตัราค่าบรกิารคิดค านวณจากอตัราแลกเปลีย่น และราคาตัว๋เครื่องบนิในปจัจุบนั บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการปรบัเปลีย่นราคาค่าบริการใน

กรณีทีม่กีารขึ้นราคาค่าต ัว๋เครื่องบนิ ค่าประกนัภยัสายการบนิ ค่าธรรมเนียมน า้มนั หรอืมกีารประกาศลดค่าเงนิบาท หรอือตัราแลกเปลีย่นได ้

ปรบัขึ้นในช่วงใกลว้นัทีค่ณะจะเดนิทาง 

7.ในระหว่างการท่องเทีย่วน้ี หากท่านไมใ่ชบ้ริการใดๆ ไมว่่าท ัง้หมดหรอืบางส่วน ถอืว่าท่านสละสทิธิ์ไม่สามารถเรียกรอ้งขอคืนค่าบริการได ้

8.หากท่านไมเ่ดนิทางกลบัพรอ้มคณะทวัร ์ต ัว๋เครื่องบนิขากลบัซึ่งยงัไมไ่ดใ้ช ้ไม่สามารถน ามาขอคืนเงนิได ้

9.ค่าบรกิารที่ท่านช าระกบัทางบริษทัฯ เป็นการช าระแบบเหมาขาด และทางบริษทัฯ ไดช้ าระใหก้บับรษิทัฯ ตวัแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาด

เช่นกนั ดงันัน้หากท่านมเีหตอุนัใดที่ท  าใหท่้านไมไ่ดท่้องเที่ยวพรอ้มคณะตามรายการทีร่ะบไุว ้ท่านจะขอคืนค่าบริการไมไ่ด ้

10.กรณีเกดิความผดิพลาดจากตวัแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจากสายการบนิ บริษทั

ขนส่ง หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บริษทัฯ จะด าเนินโดยสุดความสามารถทีจ่ะจดับรกิารทวัรอ์ื่นทดแทนให ้แต่จะไมค่ืนเงนิใหส้  าหรบั

ค่าบริการนัน้ๆ 

11.มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบริษทัฯ ไมม่สีทิธิ์ในการใหค้ าสญัญาใดๆ ท ัง้สิ้นแทนบรษิทัฯ นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี

อ  านาจของบริษทัฯ ก ากบัเท่านัน้ 

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 กบัการกระท าดงักลา่วท ัง้สิ้น 

13.หากผูเ้ดนิทางถูกเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศนัน้ๆ ปฏเิสธการเขา้ - ออกเมอืง ดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตาม ถอืเป็นเหตผุลซึง่อยู่

นอกเหนืออ านาจ 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 แต่จะท าหนา้ทีเ่ป็นตวัแทนในการเรยีกรอ้งค่าชดใชใ้หก้บัผูเ้ดินทาง 

17.บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะไม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายในเหตกุารณท์ีเ่กดิจากการยกเลกิหรอืความลา่ชา้ของสายการบนิ ภยัธรรมชาติ การนดั

หยุดงาน การจลาจล การปฏวิตัิ รฐัประหาร ทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษทัฯ หรอื ค่าใชจ่้ายเพิม่เตมิทีเ่กิดขึ้นทางตรง หรอืทางออ้ม 

เช่น การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญหาย ความลา่ชา้ หรอื จากอบุตัิเหตุต่างๆ 



 

 

18.บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะไม่รบัผดิชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวงั และความไมพ่งึพอใจของผูเ้ดนิทาง ทีเ่กี่ยวขอ้งกบั 

สภาพธรรมชาต ิภมูอิากาศ ฤดูกาล ทศันียภาพ วฒันธรรม วถิแีละพฤตกิรรมของประชาชนในประเทศที่เดนิทางไป 

19.ทางบริษทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทัง้สิ้น หากผูเ้ดนิทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตวั ซึง่ไมไ่ดเ้กิดจากอุบตัเิหตใุนรายการ

ท่องเทีย่ว(ซึง่ลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขน้ีในกรณีทีเ่กดิเหตุสุดวสิยั ซึง่อยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทัทวัร)์ 

20.กรณีใชห้นงัสอืเดนิทางราชการ(เลม่น า้เงนิ)เดนิทางเพือ่การท่องเทีย่วกบัคณะทวัร ์หากท่านถูกปฏเิสธในการเขา้-ออกประเทศใดๆกต็าม ทาง

บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ไมคื่นค่าทวัรแ์ละรบัผดิชอบใดๆท ัง้สิ้น 

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

สายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆในกรณีถา้ท่านออกตัว๋

ภายในโดยไม่แจง้ใหท้ราบและหากไฟลท์บนิมีการปรบัเปลี่ยนเวลาบนิเพราะถอืว่าท่านยอมรบัในเงือ่นไขดงักล่าวแลว้ 

22.ทางบริษทัขอสงวนสทิธิ์เรยีกเกบ็ค่าบริการเพิม่เตมิ ในกรณีที่ผูเ้ดนิทาง เป็นชาวต่างชาต,ิ พระสงฆ ์หรอืนกับวช จะตอ้งเพิม่จากราคาค่าทวัร์

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

พระ หรอืกรุป๊ที่มกีารขอดูงาน จะตอ้งสอบถามราคาใหม่ทกุคร ัง้** 

23.ทวัรค์ร ัง้น้ีมวีตัถปุระสงคเ์พือ่การท่องเทีย่วเป็นหมูค่ณะเท่านัน้ หากผูเ้ดนิทางตอ้งการแยกตวัออกจากกรุป๊ทวัร ์โดยไมล่งรา้นชอ้ปป้ิง เช่น 

น า้มนัสน / รา้นโสม / ฮอ็ตเกนาม ู/ คอสเมตคิ / อเมทสิ / รา้นคา้ปลอดภาษ ีซึง่ทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งบรรจใุนโปรแกรมดว้ย “เพราะมผีลกบั

ราคาทวัร”์ จงึเรยีนใหก้บันกัท่องเทีย่วทุกท่านทราบว่า ทวัรจ์  าเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชมโดยใชเ้วลาประมาณ 60 – 90 นาท ีซื้อหรอืไม่ซื้อ

ขึ้นอยู่กบัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบงัคบัใดๆ ท ัง้สิ้น และทุกการตดัสนิใจซื้อนัน้เป็นดุลพนิิจของลูกคา้ 100% ทวัรจ์ะไมม่สี่วน

รบัผดิชอบความพอใจหากท่านไมพ่ึง่พอใจสนิคา้ภายหลงั และถา้หากลูกคา้ไม่มคีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นดงักลา่ว ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ์ในการ

เรยีกเก็บค่าใชจ่้ายเพิม่จากท่านเป็นจ านวน 300 USD ต่อท่าน 

22เดนิทางตอ้งมอีายุเหลอืใชง้านไมน่อ้ยกว่า 6 เดอืน บรษิทัฯไม่รบัผดิชอบหากอายุเหลอืไมถ่งึและไมส่ามารถเดนิทางได ้ 

25. กรณีใชห้นงัสอืเดนิทางราชการหรอืหนงัสอืเดนิทางทูต (เลม่สนี า้เงนิและสแีดง) เดนิทางเพือ่การท่องเทีย่วกบัคณะทวัรห์ากท่านถกูปฏเิสธใน

การเขา้ –ออกประเทศใด ๆ กต็าม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คืนค่าทวัรแ์ละรบัผดิชอบใด ๆ ท ัง้สิ้น 

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

เลก็นอ้ย เช่น เปียกน า้ ขาดไปหนา้ใดหนา้หน่ึง มหีนา้ใดหนา้หน่ึงหายไป มกีระดาษหนา้ใดหนา้หน่ึงหลุดออกมา มรีอยแยกระหว่างสนัของเลม่

หนงัสอืเดนิทาง เป็นตน้ ไมว่่ากรณีใดๆท ัง้สิ้น ทางสายการบนิ หรือ เจา้หนา้ทีด่่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง มสีทิธิ์ไมอ่นุญาตใหท่้านเดนิทาง

ต่อไปได ้ดงันัน้กรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนงัสอืเดนิทางของท่านใหอ้ยู่ในสภาพดอียู่ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณีช ารุด กรุณาตดิต่อ

กรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพือ่ท าหนงัสอืเดินทางฉบบัใหม่ โดยใชฉ้บบัเก่าไปอา้งองิ และ ยนืยนัดว้ย พรอ้มกบัแจง้มาทีบ่รษิทัเรว็

ทีสุ่ด เพือ่ยนืยนัการเปลีย่นแปลงขอ้มลูหนงัสอืเดนิทาง หากท่านไดส้่งเอกสารมาทีบ่รษิทัเรียบรอ้ยแลว้ 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 จะไมส่ามารถคืนเงนิค่าทวัรแ์ละค่าทปิที่ท่านช าระมาแลว้

ในทกุกรณี 



 

 

 


