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วันแรก กรุงเทพฯ (สนามบนิดอนเมือง) - อินชอน  
18.00 น.  คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานนานาชาตดิอนเมือง อาคาร 1 บริเวณผู้โดยสารขาออก ชั้น 3 เคาน์เตอรเ์ช็คอิน

แถวที่ 3-4 เคาน์เตอรเ์ช็คอินสายการบิน Air Asia X (XJ) เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยใหก้ารต้อนรับ และอำนวย
ความสะดวกในการเช็คอินรับบัตรโดยสาร 

21.05 น.  บินลัดฟ้าสู ่เมืองอินชอน สาธารณรัฐเกาหลีใต้ โดยสายการบิน Air Asia X  เที่ยวบินที ่XJ704 ** สำหรับเที่ยวบิน
น้ี ไม่มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน ใช้เวลาบินประมาณ 5 ชั่วโมง 30 นาท ี** 
**หมายเหต*ุ* เคาน์เตอร์เช็คอินจะปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 60 นาท ีและผู้โดยสารพร้อม ณ 
ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออก 30 นาที 

หมายเหต ุ เนื่องจากตั๋วเครื่องบินของคณะเป็นตั๋วกรุ๊ประบบ Random ไม่สามารถล็อกที่นั่งได้ ที่นั่งอาจจะไม่ได้นั่งติดกัน
และไม่สามารถเลือกช่วงทีน่ั่งบนเครื่องบินได้ในคณะ ซึ่งเป็นไปตามเงือ่นไขสายการบิน   

  
วันที่สอง อินชอน – สะพานแขวนมาจังโฮซู – เกาะนามิ - สวนสนุกเอเวอร์แลนด ์
04.35 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้  (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ช.ม.

กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย) หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง
และรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว สะพานแขวนมาจังโฮซู (BRIDGE OF MAJANGHOSU) สะพานแขวนแห่งนี้เป็น
แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของเมืองพาจู ที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อเดือนมีนาคม 2018 ที่ผ่านมา นอกจากจะเป็นสะพานแขวนที่
ยาวที่สุดในเกาหลี แล้ว ภายในพื้นที่กว่า 200,000 ตารางเมตรของทะเลสาบมาจัง จะพบกับหอคอยตั้งตระหง่านอยู่
ตรงหน้า ก่อนจะถึงตัวสะพานจะมีร้านกาแฟไว้คอย
บริการสำหรับนักท่องเที่ยวที่อยากนั่งจิบกาแฟ รับลม
เย็นๆที่โชยมาจากทะเลสาบจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ 
เกาะนามิ เกาะอันโด่งดังจากภาพยนตร์และซีรีส์ทั้ง
ของไทยและเกาหลี เกาะนามิเกิดขึ้นจากผลของการ
กั ้นน้ำเพื ่อสร้างเขื ่อน มีพื ้นที ่ประมาณ 270ไร่ มี
ลักษณะเป็นรูปพระจันทร์ครึ่งเสี้ยว บรรยากาศร่มรื่น 
สบายๆ เหมาะกับการพักผ่อนเที่ยวเล่นในแต่ละฤดู
บรรยากาศบนเกาะก็จะแตกต่างกันออกไป  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (EVERLAND THEME PARK) สวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของ

ประเทศ ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา ให้ท่านได้อสิระเที่ยวชมท่องไปกับโลกของสัตว์ป่าซาฟารีชมไลเกอร์แฝดคู่แรกของ
โลกที่นี่ท่านจะพบเจ้าป่าสิงโตและเสือสามารถอยู่ด้วยกันได้อย่างเป็นสุข ชมความน่ารักของหมีที่สามารถสื่อสารกับ
คนขับรถได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังสามารถสนุกกับเครื่องเล่นนานาชนิด อาทิเช่น รถไฟเหาะรางไม้ (T-Express) 
รถไฟเหาะตีลงักา (Rolling X-Train) เฮอร์ริเคน (Double Rock Spin) เรือเหาะไวก้ิง (Columbus 
Adventure) หรือเดินชม สวนดอกไม้สี่ฤดู (Four Season Garden) ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงพันธ์ุดอกไม้ไปตาม



 

 

ฤดูกาลในรูปแบบที่หลากหลายตลอดทั้งปี (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)ชมกิจกรรมและการแสดงต่างๆที่จัดตาม
ตารางประจำวัน เลือกชมและเลือกซื้อช้อบปิ้งในร้านค้าของที่ระลึกต่างๆอย่างมากมาย  

ค่ำ      บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
สมควรแก่เวลานำท่านเข้าที่พัก Plaza Hotel ระดับ3* หรือเทียบเท่า 

วันที่สาม พระราชวังถ็อกซูกุง – ศูนย์สมุนไพรโสมเกาหลี - ศูนยส์มุนไพรบำรุงตับ - ผลิตภณัฑ์คอสเมติก - ร้านค้าปลอด
ภาษี - ตลาดเมียงดง  

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น ำ ท ่ า น ช ม  พ ร ะ ร า ช ว ั ง ถ ็ อ ก ซ ู กุ ง 
(DEOKSUGUNG PALACE) เ ป ็ นหน ึ ่ ง ใ นห้ า
พระราชวังที่สำคัญที่สุดของราชวงศ์โชซอนและ
เกาหลี เดิมพระราชวังแห่งนี้เป็นที่ประทับขององค์
ชายวอลซาน พระเชษฐาในพระเจ้าซองจงหรือ
องค์ชายชาซาน ระหว่างสงครามเจ็ดปี ที ่นี ่ได้
กลายเป็นพระราชวังหลวง โดยพระเจ้าซอนโจเป็น
กษัตริย์องค์แรกที่เสด็จมาประทับที่พระราชวังแห่ง
นี ้ทางด้านทิศใต้ของพระราชวังถ็อกซูกุงมีถนน
เลียบกำแพงหิน (Stonewall Street)ที่นี่ได้ชื่อว่าเป็นถนนเส้นที่โรแมนติกแห่งหนึ่งในโซล เป็นสถานที่ยอดนิยม
สำหรับการเดินเล่นในหลายๆฤดู จนทำให้คู่รักมักจะชวนกันมาเดินเล่นสร้างบรรยากาศโรแมนติกกันที่นี่ *** หมาย
เหตุ : กรณีที่พระราชวังถ็อกซูกุงไม่เปิดทำการ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ปรับรายกาทดแทนเป็น การเข้าชม
พระราชวังอื่นแทน*** จากนั้นนำท่านชม ศูนย์สมุนไพรโสมเกาหลี (GINSENG CENTER) สมุนไพรโสมขึ้นที่ชื่อ
ว่าเป็นราชาแห่งมวลสมุนไพร ถูกนำมาใช้เพื่อสุขภาพจากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง เป็นเวลานานากว่า 2 ,000 ปี ใน
ตำรายาแผนระบุว่า โสมเป็นสมุนไพรที่ช่วยเสริมความแข็งแรงให้แก่ระบบย่อยอาหาร ปอด ช่วยทำให้จิตใจสงบ มี
สรรพคุณทางการแพทย์คือช่วยบำรุงหัวใจ ป้องกันโรคหัวใจขาดเลือด เสริมประสิทธิภาพทางเพศ ลดและป้องกัน
มะเร็ง 
 



 

 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง ศูนย์สมุนไพรบำรุงตับ (HOKGENAMU) ต้นไม้ชนิดนี้เจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาที่

ปราศจากมลภาวะ และสูงเหนือระดับน้ำทะเล 50-800 เมตร ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมนำมารับประทานเพื่อช่วยดูแล
ตับให้สะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็ง ไม่ถูกทำลายจากการดื่มแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี่ สารตกค้างจากอาหาร 
และยา จากนั ้นนำท่านแวะชมสินค้าเครื ่องสำอางค์ชื ่อดังราคาย่อมเยา ณ ศูนย์ผลิตภัณฑ์เครื ่องสำอางค์ 
(COSMETIC SHOP)  จากนั้นนำท่านช้อปปิ้ง สินค้าปลอดภาษี (DUTY FREE) สินค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิ 
นาฬิกา,แว่นตา,เครื่องสำอางค์กระเป๋า, น้ำหอม เครื่องสำอางแบรนด์ชั้นดัง ต่างๆ อาทิ SULWHASOO , DKNY , 
SHISEIDO , DIOR และ กระเป๋าแบรนด์ดังต่างๆ อาท ิMCM , LOUIS VUITTON, CHANEL จากนั้นนำท่านสู่แหล่งช้
อปปิ้งชื่อดังที่สุดของเกาหลี ตลาดเมียงดง (MYEONG-DONG) ที่เมียงดงแห่งนี้พบกับสินค้าวัยรุ่น อาทิ เสื้อผ้า
แฟชั่น เครื่องประดับ รองเท้า เครื่องสำอางแบรนด์ดังมากมาย 

ค่ำ     อิสระอาหารค่ำเพื่อให้ท่านได้ช้อปปิ้งอย่างจุใจ 
สมควรแก่เวลานำท่านเข้าที่พัก Galaxy Hotel ระดับ3* หรือเทียบเท่า 

วันที่สี ่ โซลทาวเวอร-์ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง-โรงงานสาหร่าย+สวนชุดฮันบก–โรงงานพลอยสีม่วง-ช้อปปิ้งตลาดฮงแด-
ร้านละลายเงนิวอน 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนั้นนำท่านสู่ โซลทาวเวอร์ (N SEOUL TOWER) ตั้งอยู่
บนภูเขานัมซานใจกลางกรุงโซล เป็นจุดชมวิวที่มองเห็นวิวทั่ว
ทั้งกรุงโซล และบริเวณรอบๆ นับเป็นอีกสถานที่สุดแสนโร
แมนติกแห่งหนึ่งที่คู่รักทุกคู่ไม่ควรพลาด ถือเป็นไฮไลท์สำคัญ
ของกรุงโซลที ่น ักท่องเที ่ยวทุกคนจะต้องมา เลยทีเดียว 
นอกจากนี้ ยังมีอีกจุดเป็นไฮไลท์สำคัญที่นักท่องเที่ยวทุกคน
จะต้องมาแวะชมสถานที ่คล ้องกุญแจชื ่อดัง  Love Key 
Ceremony ที่มีความเชื่อว่า คู่รักที่มาคล้องกุญแจที่นี่จะมี

ความรักที่ยืนยาวไปตลอดกาล **ราคาทัวร์นี้ไม่รวมกุญแจและค่าขึ้นลิฟต์** จากนั้นนำท่านชมสมุนไพรชื่อดังของ
เกาหล ีน้ำมันสนเข็มแดง (RED PINE) ผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหล ีมีสรรพคุณช่วยขับสารพิษออกจาก
ร่างกายช่วยลดระดับน้ำตาลในเส้นเลือด ช่วยละลายไขมันในเส้นเลือดหรือดีท็อกเลือดให้สะอาดและเพิ่มการ
ไหลเวียนของเลือดได้สะดวก ที่กำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากทั้งในไทย และ เกาหล ี 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย จากนั้นนำท่านชม โรงงานสาหร่ายเกาหลี ให้ท่านได้ชมกรรมวิธีในการผลิตสาหร่ายเกาหลีพร้อมชิมสาหร่ายแสน

อร่อย หรือจะซื้อเป็นของฝากกลับบ้านที่มีให้ท่านได้เลือกซื้อหลายรสชาด พิเศษ…บริการ ชุดประจำชาติฮันบก ซึ่ง
เป็นชุดประจำชาติของเกาหลี ให้ท่านถ่ายภาพสวยๆ แห่งความประทับใจ เก็บไว้เป็นที่ระลึก  นำท่านเดินทางสู่ 
โรงงานเจียระไน พลอยอเมทิส (AMETHYST FACTOTORY) ประเทศเกาหลีใต้เป็นดินแดนของง พลอยสีม่วง 
พลอยแห่งสุขภาพและนำโชค โดยมีตั้งแต่สีม่วงอ่อนเย็นตา จนถึงสีม่วงเข้ม (ม่วงไวน์) มีเสน่ห์เย้ายวนใจ พลอยนี้จะ



 

 

สวยงามจับตาเมื่อมาทำเป็นแหวน จี้ ต่างหู และ สร้อยข้อมือ เป็นหินที่มีพลังในการบำบัดทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
ของผู้สวมใส่ ขจัดความคิดแง่ลบ เป็นพลอยแห่งสุขภาพและนำโชค สามารถปกป้องคุ้มครองผู้สวมใส่ได้ จากนั้นนำ
ท่านเดินทางสู่ ถนนฮงแด ย่านช้อปปิ้งบริเวณด้านหน้าของมหาวิทยาลัยฮงอิก ไม่ว่าจะเป็นอาหารเลิศรส สินค้า
แฟชั่นนานาชนิดสินค้าแปลกใหม่ที่น่าสนใจ ก็สามารถหาซื้อได้ที่นี่ในขณะเดียวกันที่นี่ยังเป็นศูนย์รวมวัฒนธรรม
วัยรุ่นแหล่งรวมตัวของศิลปินและนักแสดงข้างถนน อีกมากมาย 

ค่ำ      บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
สมควรแก่เวลานำท่านเข้าที่พัก Galaxy Hotel ระดับ3* หรือเทียบเท่า 

วันที่ห้า ร้านละลายเงนิวอน – อินชอน – กรุงเทพฯ (สนามบนิดอนเมือง) 
02.50 น. นำท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติอินชอน จากนั้นนำท่านแวะซื้อของฝากที่ ร้านละลายเงินวอน สาหร่าย ขนม

ต่างๆ ผลิตภัณฑ์ของของโสมในรูปแบบขนม ชาโสม ครีมล้างหน้าโสม เครื่องสำอางโสม รวมไปถึงกมิจิ เปเปโร (ป๊อก
กี้เกาหลี) ชินราเมง (มาม่าเกาหลี) นมกล้วย ให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากอย่างจุใจ 

05.50 น. ออกเดินทางบินลัดฟ้ากลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน Air Asia X  เที่ยวบินที่ XJ705 ** สำหรับเที่ยวบินนี้ ไม่
มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน ใช้เวลาบินประมาณ 5 ชั่วโมง 50 นาท ี** 

10.35 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติดอนเมือง ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ 
........................................................................................   

  
อัตราค่าบริการและเงื่อนไข 

FT-ICN XJ03V - เกาหลี Hot Promotion-B เที่ยวฟิน ช้อปสุดมนัส์ 5 วัน 3 คืน โดย XJ 

กำหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญพ่ักห้อง
ละ2-3ทา่น 

เด็กอายุไม่เกิน12ปี
เสริมเตียง 

เด็กอายุไม่เกิน12ปี
ไม่เสริมเตียง 

ไม่รวมต๋ัว
เครื่องบิน 

พักเดี่ยว 

19-23 มิ.ย. 62 9,990 9,990 9,990 6,990 4,900 

21-25 มิ.ย. 62 9,990 9,990 9,990 6,990 4,900 

22-26 มิ.ย. 62 9,990 9,990 9,990 6,990 4,900 

26-30 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 

28 มิ.ย.–02 ก.ค. 62 9,990 9,990 9,990 6,990 4,900 

  
 
 
 

   



 

 

อัตราค่าบริการรวม 
✓ ตั๋วเครื่องบินชัน้ประหยัดเดนิทางไป-กลับพร้อมคณะ 
✓ ที่พักโรงแรมตามรายการ 3 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคูแ่ละไม่ต้องการเพิ่มเงินพักหอ้งเดี่ยว) 
✓ อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลบัมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ)์  
✓ ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ 
✓ ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก. ท่านละ 1 ชิ้น 
✓ ค่ารถโคช้รับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบ ุ
✓ ค่ามัคคุเทศก์ผู้ชำนาญเสน้ทางดูแลตลอดการเดินทาง 
✓ ค่าประกันชีวิตกรณีอุบัติเหตุในระหว่างการเดนิทาง คุ้มครองในวงเงินไม่เกินทา่นละ 1,000,000 บาท และค่า

รักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุในวงเงินไม่เกิน ท่านละ 200,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)  
✓ ภาษีน้ำมันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธเิก็บเพิ่มหากสายการบินปรบัขึ้นก่อนวันเดินทาง) 
✓ ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% 

 
อัตราค่าบริการไม่รวม 

 

 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

 ค่าทำหนังสือเดินทางไทย,ค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตตา่งชาติค่าทำใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคน
ต่างชาติ(Re-Entry) หรือ คนต่างด้าว (เป็นหน้าที่ของผู้เดินทางในการจัดทำเอง) 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและคา่อาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท,์ ค่าอาหารและ
เครื่องดื่มสั่งพเิศษนอกรายการ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ทางไกล, ค่าอินเตอร์เน็ต ฯลฯ 

 ค่าใช้จ่ายอนัเกิดจากความล่าชา้ของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก
ปฏิเสธไม่ให้ออกและเขา้เมืองจากเจ้าหนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทัง้ที่เมืองไทยและต่างประเทศ
ซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคมุของบริษัทฯ 

 ค่าปรับ สำหรบัน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากที่ทางสายการบินกำหนดไว้ 20 กก. 

 ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ 1,600 บาท /ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน (ชำระที่สนามบินในวันเดนิทาง) 

 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินนำ้ใจของทุกทา่น(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถ่ินและคนขับรถแต่ไม่บังคับทปิ) 
 

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง 
1.กรุณาทำการจองก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 45 วันทำการหรือก่อนหน้านั้น โดยส่งแฟกซ์หรืออีเมลล์รายชื่อและหน้า
หนังสือเดนิทางเพื่อยนัการจองที่นั่ง พร้อมชำระมัดจำท่านละ 10,000 บาท 
2.ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมด 15 วันก่อนการเดินทาง มิเชน่นั้นบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก
การเดินทางของท่าน และการคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนตามคา่ใช้จา่ยที่เกิดขึ้นจรงิ 



 

 

3.เมื่อท่านตกลงชำระเงินค่าบริการไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไข
การให้บริการที่ได้ระบุไว้ในเอกสารฉบับนีท้ั้งหมดนี้แล้ว 
 

เงื่อนไขการยกเลิก 
1.ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดนิทาง 30 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น
ค่าธรรมเนียมวีซ่า ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจำโดยไม่มีเงื่อนไข
ใดๆทั้งสิ้น 
2.ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน ก่อนการเดนิทาง หักค่ามดัจำทัวร์ 50% 
3.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วันเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์ ต่อท่าน 
4.สำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบรษิัทฯเปน็ผู้ยืน่วีซ่าให้ เมื่อผลวซี่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการ
เดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทั้งหมด 
 

เงื่อนไขการใหบ้ริการ 
1.โปรแกรมทัวร์นี้จะสามารถออกเดินทางได้ต้องมีจำนวนผู้เดินทางขั้นต่ำ 30 ท่านรวมในคณะตามทีก่ำหนดไว้เท่านั้น หากมี
จำนวนผู้เดินทางรวมแล้วน้อยกว่าที่กำหนดไว ้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือปรับเปลี่ยนกำหนดการเดินทาง ในกรณีที่มี
ผู้เดินทาง 10-14 ท่าน ต้องเพิ่มเงินท่านละ 2,000 บาท, กรณีที่มีผู้เดินทาง 15-19 ทา่นต้องเพิ่มเงินท่านละ 1,500 บาท, กรณีทีม่ี
ผู้เดินทาง 20-24 ท่านต้องเพ่ิมเงินท่านละ 1,000 บาท และ กรณีที่มีผู้เดินทาง 25-29 ท่านต้องเพ่ิมเงินท่านละ 500 บาท 
2.ในกรณีที่ทางประเทศเกาหลีระงับการอนุมัติวีซ่า ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์เก็บค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมในกรณีต้องทำเรื่องยื่นขอวีซ่า 
3.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ให้ขึ้นอยูก่ับดุลยพินิจของ
บริษัทฯ เท่านัน้ อีกทั้งข้อสรุปและข้อตัดสินใดๆ ของบรษิัทฯ ใหถ้ือเป็นข้อยุติสิ้นสุดสมบูรณ ์
4.บริษัทฯ และตัวแทนของบริษัทขอสงวนสทิธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม ให้สอดคล้องกับสถานการณ ์
ข้อจำกัดด้านภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์
สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ 
5.รายการทัวร์นี้เป็นการท่องเที่ยวแบบหมู่คณะ (Join Tour) จัดทำและดำเนินการโดยบริษัทคู่ค้า (Partner) 
6.อัตราค่าบริการคิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคา
ค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าประกันภัยสายการบิน ค่าธรรมเนียมน้ำมัน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท 
หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่คณะจะเดินทาง 
7.ในระหว่างการท่องเที่ยวนี ้หากท่านไม่ใช้บรกิารใดๆ ไมว่่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่สามารถเรียกร้องขอคืน
ค่าบริการได ้
8.หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตัว๋เครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช ้ไม่สามารถนำมาขอคืนเงินได ้
9.ค่าบริการที่ท่านชำระกับทางบริษัทฯ เป็นการชำระแบบเหมาขาด และทางบริษทัฯ ได้ชำระให้กับบริษัทฯ ตัวแทนแต่ละแห่ง
แบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอันใดที่ทำให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว ้ท่านจะขอคืน
ค่าบริการไม่ได ้



 

 

10.กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน 
บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงิน
ให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ 
11.มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิใ์นการให้คำสญัญาใดๆ ทั้งสิน้แทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น 
12.บริษัทฯ รบัเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น การเดินทางของผู้เดินทางด้วยวัตถุประสงค์แอบแฝงอื่น ๆ เช่น 
การไปค้าแรงงาน การค้าประเวณี การค้ามนุษย ์การขนสง่สินค้าหนีภาษี การขนยาเสพติด การโจรกรรม การขนอาวุธสงคราม 
การก่อการร้าย และ อื่น ๆ ที่เข้าข่ายผิดกฏหมาย ผิดศีลธรรมอันด ีบริษัทฯ มิได้มีส่วนรู้เหน็ เกี่ยวข้อง หรือ มีส่วนต้องรับผิดชอบ
ใด ๆ กับการกระทำดังกล่าวทั้งสิ้น 
13.หากผู้เดินทางถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า - ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผล
ซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจ และความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบคืนเงินทั้งหมดทุกกรณ ี
14.ผู้เดินทางต้องใช้วิจารณญาณส่วนตัวและรับผิดชอบต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าต่าง ๆ ในระหว่างการเดินทาง
ท่องเที่ยวด้วยตัวท่านเอง บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดความไม่พึงพอใจในสินค้าทีผู่้เดินทางได้ซื้อระหว่างการ
เดินทางท่องเที่ยวนี ้
15.ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบต่อการจัดเก็บ และ ดูแลทรัพยส์ินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ อย่างระมัดระวัง บริษัทฯ จะไมส่ามารถ
รับผิดชอบใด ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว อันมีสาเหตุมาจากผู้
เดินทาง 
16.บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของทรัพย์สิน และ สัมภาระระหว่างการเดินทางอันมีสาเหตุมาจากสนามบิน สายการ
บิน บริษัทขนส่ง โรงแรม หรอื การโจรกรรม แต่จะทำหนา้ที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้ให้กับผู้เดินทาง 
17.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากการยกเลิกหรือความล่าช้าของสายการบิน ภัย
ธรรมชาต ิการนัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวัต ิรัฐประหาร ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมที่
เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำรา้ย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ 
18.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวัง และความไม่พึงพอใจของผู้เดินทาง ที่
เกี่ยวข้องกับ สภาพธรรมชาติ ภูมิอากาศ ฤดูกาล ทัศนียภาพ วัฒนธรรม วิถีและพฤติกรรมของประชาชนในประเทศที่เดินทางไป 
19.ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจำตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุใน
รายการท่องเที่ยว(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์) 
20.กรณใีช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มน้ำเงิน)เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออกประเทศใดๆ
ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทวัร์และรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 
21.กรณทีี่ท่านต้องออกต๋ัวภายในประเทศ เช่น (ตั๋วเครื่องบิน,ตั๋วรถทัวร,์ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋ว 
เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆใน
กรณีถ้าท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว
แล้ว 



 

 

22.ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าบริการเพิ่มเติม ในกรณีที่ผู้เดินทาง เป็นชาวต่างชาต,ิ พระสงฆ์ หรือนักบวช จะต้องเพ่ิมจาก
ราคาค่าทัวร์ปกติอีก 4,000 บาทต่อท่าน**กรณีตัดกรุ๊ปเหมาที่เป็น เด็กนักเรียน นักศึกษา ครู  ธุรกิจขายตรงเครื่องสำอางค ์ หมอ  
พยาบาล  ชาวต่างชาติ พระ หรือกรุ๊ปที่มีการขอดูงาน จะต้องสอบถามราคาใหม่ทุกครัง้** 
23.ทัวร์ครั้งนี้มวีัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะเท่านั้น หากผู้เดินทางต้องการแยกตัวออกจากกรุ๊ปทัวร์ โดยไม่ลงร้านช้อป
ปิ้ง เช่น น้ำมันสน / ร้านโสม / ฮ็อตเกนาม ู/ คอสเมติค / อเมทิส / ร้านค้าปลอดภาษ ีซึ่งทัวร์มีความจำเป็นต้องบรรจุในโปรแกรม
ด้วย “เพราะมีผลกับราคาทัวร์” จึงเรียนใหก้ับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ทัวร์จำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชมโดยใช้เวลา
ประมาณ 60 – 90 นาที ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น และทุกการตัดสินใจซื้อนัน้
เป็นดุลพินิจของลูกค้า 100% ทัวร์จะไม่มสี่วนรับผิดชอบความพอใจหากท่านไม่พึ่งพอใจสินค้าภายหลัง และถ้าหากลูกค้าไม่มีความ
ประสงค์จะเข้าร้านดังกล่าว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มจากท่านเป็นจำนวน 300 USD ต่อท่าน 
24. หนังสือเดนิทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยว
เท่านั้น หนังสอืเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทาง
ได ้ 
25. กรณีใช้หนงัสือเดินทางราชการหรือหนังสือเดินทางทูต (เล่มสีน้ำเงินและสีแดง) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์หากท่าน
ถูกปฏิเสธในการเข้า –ออกประเทศใด ๆ กต็าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น 
26. ในกรณีที่เจ้าหน้าที่สายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ของท่านชำรุดแม้
เพียงเล็กน้อย เช่น เปียกน้ำ ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มีหนา้ใดหน้าหนึ่งหายไป มีกระดาษหน้าใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มีรอยแยก
ระหว่างสันของเล่มหนังสือเดินทาง เป็นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น ทางสายการบิน หรือ เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง มี
สิทธิ์ไม่อนุญาตให้ท่านเดินทางต่อไปได ้ดังนั้นกรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสือเดินทางของท่านให้อยู่ในสภาพดีอยู่ตลอดเวลา 
ขณะเดินทาง กรณีชำรุด กรุณาติดต่อกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื่อทำหนังสือเดินทางฉบับใหม่ โดยใช้ฉบับเก่าไป
อ้างอิง และ ยืนยันด้วย พร้อมกับแจ้งมาที่บริษัทเร็วที่สุด เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงขอ้มูลหนังสือเดินทาง หากท่านได้ส่งเอกสารมา
ที่บริษัทเรียบรอ้ยแล้ว กรณทีีย่ังไม่ออกบัตรโดยสาร (ตั๋วเครื่องบิน) ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่มีค่าใช้จ่าย แต่หากออกบัตร
โดยสาร (ตั๋วเครื่องบิน) เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ซึ่งโดยส่วนใหญ่ตั๋ว
เครื่องบินแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ทั้งนี้ขึน้อยู่กับกระบวนการและขั้นตอนของแต่ละคณะ 
30.กรณผีู้เดินทางถูกปฏิเสธการเข้า – ออกประเทศจากประเทศต้นทางและปลายทาง ทั้งจากที่ด้านหน้าเคาน์เตอร์เช็คอิน หรือจาก
ด่านตรวจคนเข้าเมืองก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นตามมา และ จะไม่สามารถคนืเงินค่าทัวรแ์ละ
ค่าทิปที่ท่านชำระมาแล้วในทุกกรณ ี

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 


