
  

 

 

 

 
 
 

วนัแรก กรุงเทพฯ (สนามบนิดอนเมือง) - อนิชอน – The garden of morning calm 



  

 

 

 

)*.)) น.  คณะพรอ้มกนัที� ท่าอากาศยานนานาชาตดิอนเมือง อาคาร 1 บรเิวณผูโ้ดยสารขาออก ชั0น 3 เคาน์เตอรเ์ช็คอนิแถวที7 3-4 
เคานเ์ตอรเ์ชค็อนิสายการบนิ Air Asia X (XJ) เจา้หนา้ที�ของบรษิทัฯคอยใหก้ารตอ้นรบั และอาํนวยความสะดวกในการ
เชค็อนิรบับตัรโดยสาร 
**หมายเหต*ุ* เคานเ์ตอรเ์ชค็อนิจะปิดบรกิารก่อนเวลาเครื�องออกอย่างนอ้ย -. นาท ีและผูโ้ดยสารพรอ้ม ณ ประตูขึ0น
เครื�องก่อนเวลาเครื�องออก 30 นาท ี

หมายเหต ุ เนื7องจากตั @วเครื7องบนิของคณะเป็นตั @วกรุป๊ระบบ Random ไม่สามารถลอ็กที7นั 7งได ้ที7นั 7งอาจจะไม่ไดน้ั 7งตดิกนัและไม่
สามารถเลอืกช่วงที7นั 7งบนเครื7องบนิไดใ้นคณะ ซึ7งเป็นไปตามเงื7อนไขสายการบนิ    

)M.)* น.  บนิลดัฟ้าสู่ เมืองอนิชอน สาธารณรฐัเกาหลีใต ้โดยสายการบนิ Air Asia X  เที�ยวบนิที� XJ70M *** สาํหรบัเที7ยวบินนี0  
ไม่มีบรกิารอาหารและเครื7องดื7มบนเครื7องบนิ ใชเ้วลาบนิประมาณ 5 ชั 7วโมง 30 นาท ี*** 

15.20 น.          เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติอนิชอน ประเทศสาธารณรฐัเกาหลีใต ้(เวลาทอ้งถิ7นเร็วกว่าไทย W ช.ม.กรุณาปรบั
นาฬิกาของท่านเป็นเวลาทอ้งถิ7นเพื7อสะดวกในการนัดหมาย) หลงัผ่านข ั0นตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและรบัสมัภาระ
เรยีบรอ้ยแลว้ จากนั0นนาํท่านเดนิทางสู่ The garden of morning calm  สวนแห่งนี0ต ั0งอยู่ที�เมอืงกาพยอง จงัหวดัคยองกี
โดเป็นสวนของเอกชนขนาดใหญ่ที�เต็มไปดว้ยพนัธุไ์มแ้ละดอกไมน้านา
พนัธุม์ากกว่า :,... ชนิดและเป็นสวนที�เก่าแก่ที�สุดของเกาหล ีเปิดใหเ้ขา้
ชมตลอดท ั0งปีแต่ละช่วงฤดูทจะมีการจดัเทศกาลดอกไมช้นิดต่างๆ
เปลี�ยนไปตามฤดูกาล ภายในสวนมธีมีดอกไมก้ว่า ?. ธมีและมรีา้นอาหาร
รา้นเครื�องดื�มใหบ้รกิาร***Lighting Festival ช่วงจดัแสดงไฟช่วงเดือน 
ธนัวาคม – มีนาคมของทกุปี ใหท่้านไดช้มเทศกาลโคมไฟประดบัประดา
ทั0งสวนใหสว่างสไวตระการตา*** 

คํ 7า      �บรกิารอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร บรกิารท่านดว้ย “ชาบู ชาบู” 
                    สมควรแก่เวลานําท่านเขา้ที7พกั CENTRAL PLAZA ระดบัg* หรอืเทยีบเท่า  
 
วนัที7สอง เกาะนามิ – อสิระสก ี–  ชอ้ปปิ0 งถนนฮงแด (Hongdae) 

เชา้  �บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
                     นาํท่านชม เกาะนามิ (NAMISEOM ISLAND) ชมทวิทศันซ์ึ�งเคยใชเ้ป็นสถานที�ถ่ายทาํละครทวี ี

“WINTER LOVE SONG” อนัโด่งดงัไปท ั �วท ั0งเกาหลแีละเอเชยี เกาะนามนีิ0มรูีปร่างคลา้ยใบไม ้
ที�ลอยอยู่ทางตอนเหนือของแมน่ํ 0าฮนั ท่านสามารถชมบรรยากาศรอบเกาะ เช่น การเดนิเลน่เที�ยว
ชมสวนเกาหล ีคาราวะสุสานนายพลนาม ิเดนิผ่านกลางแมกไมแ้ห่งสวนสนที�สูงเสยีดฟ้า ผ่านดง
ตน้สน ดอกสน ตน้เกาลดั เลอืกนั �งที�มา้นั �งริมฝั �งเพื�อชมบรรยากาศโรแมนตคิใตเ้งาไม ้พรอ้มมี
เวลาใหท่้านไดเ้ก็บโลเคช ั �นประทบัใจ ใหท่้านไดอ้สิระเลอืกชมฟารม์เลี0ยงนกกระจอกเทศซึ�งต ั0งอยู่

บนเกาะ หรอื จะเลอืกขี�จกัรยานชมววิเหมอืนฉากในละครตามอธัยาศยัจนไดเ้วลาสมควรอาํลาเกาะนาม ิ  
เที7ยง �บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บรกิารท่านดว้ย “ทกัคาลบี0 ” 



  

 

 

 

บ่าย ใหท่้านไดส้นุกกบัการ อิสระเล่นสกี บนลานสกีขนาดใหญ่ 
เพลดิเพลนิกบัลานหมิะที�กวา้งใหญ่ และเนินเล่นสกีระดบัต่าง ๆ 
และบริการอื�นๆ สาํหรบัผูท้ี�ไม่ตอ้งการเล่นสกี เช่น  รา้นอาหาร 
คอฟฟี� ชอ้ป ซุปเปอรม์าเก็ตไวบ้ริการ ( ราคาทวัรไ์ม่รวมค่าเขา้
ลานสกี,ชุด,อุปกรณ์,รองเทา้,ค่าครูฝึก ค่าอุปกรณ์การเล่นสกี
ราคาประมาณ *),))) วอน ) 
***หมายเหตุ ลานสกีบางแห่งไม่สามารถเขา้ไปในลานสกีได ้
เพราะเนื7องจากจะเป็นการรบกวนผูเ้ล่นสก ีหากตอ้งการเขา้ชม
จะตอ้งเสยีค่าใชจ้า่ยในการเช่าอปุกรณ์ในการเลน่สก ี***  
จากนั0นนาํท่านเดนิทางไป ชอ้ปปิ0 งถนนแด Hongdae ใหท่้านอสิระชอ้ปปิ0 งย่านวยัรุ่นชื�อดงัย่านถนนฮงแด เป็นย่านชอ้ปปิ0 ง
บรเิวณดา้นหนา้ของมหาวทิยาลยัฮงอกิ (Hongik University) จงึเป็นศูนยร์วมเดก็วยัรุ่นและเดก็มหาวทิยาลยั เป็นอกีเสน้
หนึ�งที�มบีรรยากาศโรแมนติก อีกท ั0งยงัมรีา้นกาแฟที�เป็นเอกลกัษณ์ แกลเลอรี� รา้นคา้จาํหน่ายสนิคา้แฟชั �น คลบั ตลาด
ศิลปะ และรา้นอาหารที�น่าสนใจในหมูว่ยัรุ่นอายุ ?.-T. ปีที�นิยมมาเดนิเล่น ราคาของสนิคา้และรา้นอาหารต่างๆก็ยงัไมแ่พง
อกีดว้ย ซึ�งจะคึกคกัเป็นพเิศษตั0งแต่ช่วงบ่ายเป็นตน้ไป เพราะรา้นคา้แต่ละรา้นจะทยอยเปิดใหบ้ริการ ของที�ขายกนัเยอะ
ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสนิคา้แฟชั �น เช่น เสื0อผา้ กระเป๋า รองเทา้ ของกิ Vฟชอ้ป เครื�องเขยีน และที�เยอะไมแ่พก้นัก็คอืขนมต่างๆ 

คํ 7า      �บรกิารอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร บรกิารท่านดว้ย “โอซมับลุโกก”ิ 
สมควรแก่เวลานาํท่านเขา้ที�พกั GALAXY HOTEL ระดบั3* หรอืเทยีบเท่า 

  
วนัที7สาม ไร่สตอเบอรี7 (สวนผลไมต้ามดูกาล) - สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์– ศูนยโ์สม - Cosmetic Shop - Duty free - ตลาดเมียงดง 

(Myeongdong) 

เชา้  �บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
เดนิทางเขา้สู่ ไร่สตรอเบอรร์ี7 ใหท่้านไดช้มิสตรอเบอรร์ี�สดๆ หวานฉํ �าจากไร่ นอกจากนั0น ท่านยงัสามารถซื0อกลบัมาฝากคนที�
ท่านรกัที�เมอืงไทยไดด้ว้ย โดยจะมกีารแพค็ใส่ กล่องสวยงาม และจดัส่งใหท่้านในวนัสุดทา้ย ***หมายเหตุ กรณีที7ไม่
สามารถไปไร่สตอเบอรี7ไดข้อสงวนสิทธิyปรบัเปลี7ยนโปรแกรมไปสวนผลไมต้ามฤดูกาล โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบ
ลว่งหนา้*** ไดเ้วลาสมควรนาํท่านเดนิทางกลบัสู่กรุงโซล  จากนั0นนาํท่านเดนิทางสู่ สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์(EVERLAND 

THEME PARK) สวนสนุกกลางแจง้ที�ใหญ่ที�สุดของประเทศ ต ั0งอยู่ท่ามกลางหุบเขา ใหท่้านไดอ้สิระเที�ยวชมท่องไปกบัโลก



  

 

 

 

ของสตัวป่์าซาฟารีชมไลเกอรแ์ฝดคู่แรกของโลกที�นี�ท่านจะพบเจา้ป่าสงิโตและเสอืสามารถอยู่ดว้ยกนัไดอ้ย่างเป็นสุข ชม
ความน่ารกัของหมทีี�สามารถสื�อสารกบัคนขบัรถไดเ้ป็นอย่างด ีอกีท ั0งยงัสามารถสนุกกบัเครื�องเลน่นานาชนิด อาทเิช่น รถไฟ
เหาะรางไม ้(T-Express) รถไฟเหาะตีลงักา (Rolling X-Train) เฮอร ์ริเคน (Double Rock Spin) เรือเหาะไวกิ0 ง 
(Columbus Adventure) หรือเดนิชม สวนดอกไมส้ี7ฤดู (Four Season Garden) ซึ�งจะเปลี�ยนแปลงพนัธุด์อกไมไ้ปตาม
ฤดูกาลในรูปแบบที�หลากหลายตลอดท ั0งปี (ท ั0งนี0 ขึ0 นอยู่กบัสภาพอากาศ) ชมกิจกรรมและการแสดงต่างๆที�จดัตามตาราง
ประจาํวนั เลอืกชมและเลอืกซื0อชอ้บปิ0 งในรา้นคา้ของที�ระลกึต่างๆอย่างมากมาย ต่อดว้ยพาท่านสู่ ศูนยโ์สม ซึ�งรฐับาลรบัรอง
คุณภาพวา่ผลติจากโสมที�มอีายุ - ปี ซึ�งถอืวา่เป็นโสมที�มคุีณภาพดทีี�สุด ชมวงจรชวีติของโสมพรอ้มใหท่้านไดเ้ลอืกซื0อโสมที�
มคุีณภาพดทีี�ที�สุดและราคาถกูกวา่ไทยถงึ ? เท่า เพื�อนาํไปบาํรุงร่างกาย หรอืฝากญาตผูิใ้หญ่ที�ท่านรกัและนบัถอื  

เที7ยง  �บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บรกิารท่านดว้ย “ชาบู ชาบู” 
บ่าย นาํท่านสู่ Cosmetic Shop ศูนยร์วมเครื�องสาํอางชื�อดงัของเกาหลมีากมายหลายแบรนดด์งั อาทเิช่น 

W.S.Nature,Rojukiss, Missha เป็นตน้ จากนั0นใหท่้านไดอ้สิระชอ้ปปิ0 งสนิคา้ปลอดภาษทีี�หา้ง Duty Free จากนั0นใหท่้านช ้
อปปิ0 งตามอธัยาศยั ณ ตลาดเมียงดง (Myeongdong) แหลง่รวมวยัรุ่นย่านสยามสแควรโ์ดยเฉพาะอย่างยิ�งเป็นแหลง่รวม
เครื�องสาํอางคช์ื�อดงั อาท ิEtude, Skinfood, The FaceShop, Missha เป็นตน้ 

คํ 7า      �บรกิารอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร บรกิารท่านดว้ย “บฟุเฟ่ตบ์ารบ์คีวิสไตลเ์กาหล”ี 
สมควรแก่เวลานาํท่านเขา้ที�พกั Galaxy Hotel ระดบั3* หรอืเทยีบเท่า 
 

วนัที7สี7 พระราชวงัเคยีงบอ๊คคงุ –โซลทาวเวอร ์– พพิธิภณัฑส์าหร่าย - ศูนยส์มนุไพรโสมเกาหล ี-  ศูนยส์มนุไพรสนเข็มแดง – 
รา้นละลายเงนิวอน  – อนิชอน 

เชา้  �บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
นาํท่านสู่ พระราชวงัเคียงบอ๊คคุง พระราชวงัเก่าแก่ที�สุดของราชวงศโ์ชซอน สรา้งขึ0นในปี ค.ศ.rTst โดยใชเ้ป็นศูนยก์ลาง
การปกครองในสมยัโบราณ โดยเป็นท ั0งที�ประทบัและฐานอาํนาจของพระเจา้
แทโจและต่อเนื�องมาถึงกษตัริยใ์นราชวงศ์โชซอล  พระที�น ั �งคึนชองจอนถูก
สรา้งขึ0นมาเพื�อเป็นที�ว่าราชการต่อมาคณะปกครองเกาหลขีองญี�ปุ่ นไดส้รา้ง
อาคารรฐัสภาขนาดยกัษข์ึ0นค ั �น แสดงถงึความตอ้งการตดัความผูกพนัระหว่าง
พระราชวงศก์บัราษฎร อาคารหลงันี0ไดถู้กรื0อถอนไปในโอกาสครบรอบ:.ปีของ
การปลดแอกจากญี�ปุ่ น ภายในเขตพระราชวงัยงัมีพระตาํหนกัเคียวฮเวรู
ลกัษณะเป็นอาคารสองช ั0น โดยตวัพระตาํหนกัถูกสรา้งใหย้ื�นออกไปกลางสระ
นํ 0า ที� เต็มไปดว้ยฝูงหงส ์สรา้งขึ0นเพื�อใชเ้ป็นสถานที�ส ําหรบัจดังานเลี0ยง
พระราชทาน พระราชวงันี0ถอืเป็นพระราชวงัที�ใหญ่ที�สุดของเกาหลปีระกอบดว้ย
หมู่อาคารต่างๆ มากมายอาทิ พลบัพลากลางนํ 0า, ทอ้งพระโรงที�ใชอ้อกว่า
ราชการ ฯลฯ  จากนั0นนาํท่านสู่ โซลทาวเวอร ์(N SEOUL TOWER) ต ั0งอยู่บน
ภูเขานมัซานใจกลางกรุงโซล เป็นจดุชมววิที�มองเหน็ววิท ั �วท ั0งกรุงโซล และบรเิวณรอบๆ นบัเป็นอกีสถานที�สุดแสนโรแมนติ



  

 

 

 

กแห่งหนึ�งที�คู่รกัทุกคู่ไม่ควรพลาด ถอืเป็นไฮไลทส์าํคญัของกรุงโซลที�นกัท่องเที�ยวทุกคนจะตอ้งมาเลยทเีดยีว นอกจากนี0  
ยงัมอีกีจุดเป็นไฮไลทส์าํคญัที�นกัท่องเที�ยวทุกคนจะตอ้งมาแวะชมสถานที�คลอ้งกุญแจชื�อดงั Love Key Ceremony ที�มี
ความเชื�อวา่ คู่รกัที�มาคลอ้งกญุแจที�นี�จะมคีวามรกัที�ยนืยาวไปตลอดกาล **ราคาทวัรนี์0 ไม่รวมกญุแจและค่าขึ0นลฟิต*์*  นาํ
ท่านสู่ พพิธิภณัฑส์าหร่าย นาํท่านสู่ พพิธิภณัฑส์าหร่าย ใหท่้านไดเ้รียนรู ้ดูกรรมวธิีของการทาํสาหร่าย พเิศษ!! พรอ้มให ้
ท่านทาํคมิบบั และสวมชดุประจาํชาตเิกาหล ี 

เที7ยง  �บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บรกิารท่านดว้ย “ซมัเกทงั” 
บ่าย นาํท่านชม ศูนยส์มนุไพรเกาหลี ใหท่้านไดเ้ลอืกซื0อเลอืกชม สมนุไพรฮอตเก

นามูของเกาหล ีที�นาํมาแปรรูปเป็นรูปแบบต่างๆ ที�มสีรรพคุณรกัษาโรค และ
บาํรุงร่างกาย  นาํท่านชม ศูนยส์มนุไพรสนเข็มแดง ซึ�งผลติจากใบสนเขม็แดง
ในประเทศเกาหลซีึ�งจะใชต้น้สนเขม็แดงจากยอดเขาที�ประเทศ เกาหลเีหนือมา
ผลิตโดยใชเ้ทคโนโลยีพรอ้มกบัการวิจยัที�ประเทศเกาหลีใตอ้อกมาเป็น
นํ 0ามนัสนเข็มแดง ภูมิประเทศของประเทศเกาหลีเป็นภูเขาประมาณ x. 
เปอรเ์ซน็ต ์โดยกว่าจะมาเป็นนํ 0ามนัสนเขม็แดงได ้r แคปซูลตอ้งใชใ้บสนเขม็แดงประมาณ ?.x กิโลกรมั มาสกดัเอานํ 0ามนั
มาผลติและวจิยัออกมาเป็นนํ 0ามนัสนนี0 นาํท่านเดนิทางสู่ สนามบินนานาชาติอนิชอน จากนั0นนาํท่านแวะซื0อของฝากที� รา้น
ละลายเงนิวอน สาหร่าย ขนมต่างๆ ผลติภณัฑข์องของโสมในรูปแบบขนม ชาโสม ครมีลา้งหนา้โสม เครื�องสาํอางโสม รวม
ไปถงึกมิจ ิเปเปโร (ป๊อกกี0 เกาหล)ี ชนิราเมง (มามา่เกาหล)ี นมกลว้ย ใหท่้านไดเ้ลอืกซื0อเป็นของฝากอย่างจใุจ 

คํ 7า     �บรกิารอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร บรกิารท่านดว้ย “จมิดกั”  
 

วนัที7หา้ อนิชอน – กรุงเทพฯ (สนามบนิดอนเมือง) 

)).W) น. ออกเดินทางบนิลดัฟ้ากลบัสู่ประเทศไทย โดยสายการบนิ Air Asia X  เที�ยวบินที� XJ70g ** สําหรบัเที7ยวบินนี0  ไม่มี
บรกิารอาหารและเครื7องดื7มบนเครื7องบนิ ใชเ้วลาบนิประมาณ 5 ชั 7วโมง 25 นาท ี** 

)�.W) น. เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตดิอนเมือง ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 
........................................................................................  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราค่าบรกิารและเงื7อนไข 
 



  

 

 

 

               *** ราคาเด็กทารก(อายไุม่ถงึ W ปีบรบูิรณ์ ณ วนัเดินทางกลบั) ท่านละ �,90) *** 
***ราคานี0 รวมรายการทวัร ์และ ตั @วเครื7องบนิ*** 

 

***ราคานี0 เฉพาะกรุป๊หนา้รา้นเท่านั0น กรุป๊เหมาโปรดสอบถามอกีคร ั0ง*** 
**ราคานี0 สาํหรบัลูกคา้ที7ถอืพาสปอรต์ไทยเท่านั0น!! ** 

**สาํหรบัลูกคา้ที7ถอืพาสปอรต์ไทยไม่ตอ้งทาํวซ่ีาเขา้ประเทศเกาหลใีต ้หากลูกคา้ชาวต่างชาตโิปรดตดิต่อสอบถามอกีคร ั0ง** 

 
อตัราค่าบรกิารรวม 

� ตั @วเครื7องบนิชั0นประหยดัเดินทางไป-กลบัพรอ้มคณะ 

  FT-ICN XJ)�V เกาหล ีเที7ยวฟิน Funny Countdown In Korea * วนั g คนื โดย XJ 

กาํหนดการเดินทาง 
ผูใ้หญ่พกัหอ้ง
ละ2-3ท่าน 

เด็กอายไุม่เกนิ12ปี
เสรมิเตยีง 

เด็กอายไุม่เกนิ12ปี
ไม่เสรมิเตยีง 

ไม่รวมตั @ว
เครื7องบนิ 

พกัเดี7ยว 

W* - W� ธ.ค. W*�W Wg,��) Wg,��) Wg,��) 9,��) *,�)) 
W� - g) ธ.ค. W*�W W�,��) W�,��) W�,��) 9,��) *,�)) 
W� - g� ธ.ค. W*�W  W*,��) W*,��) W*,��) 9,��) *,�)) 
WM ธ.ค. W*�W – )� ม.ค.W*�g W*,��) W*,��) W*,��) 9,��) *,�)) 
W� ธ.ค. W*�W – )W ม.ค.W*�g W�,��) W�,��) W�,��) 9,��) *,�)) 
g) ธ.ค. W*�W – )g ม.ค.W*�g W�,��) W�,��) W�,��) 9,��) *,�)) 
g� ธ.ค. W*�W – )� ม.ค.W*�g W*,��) W*,��) W*,��) 9,��) *,�)) 

*หมายเหต ุ: รายการนี0 ไม่รวมค่าทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิ7นและคนขบัรถ (รวมท่านละ �,75) บาท/ท่าน/ทรปิ) 
 หวัหนา้ทวัรจ์ากเมืองไทย (ตามความพงึพอใจในการบรกิาร)  

 (เกบ็ทปิก่อนการเดินทางที7สนามบนิดอนเมือง)**เด็กเกบ็เท่าผูใ้หญ่** 
** โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดินทางอาจมีการเปลี7ยนแปลงได ้ท ั0งนี0 ขึ0นอยู่กบัสภาวะอากาศ 

และเหตสุดุวสิยัต่าง ๆ ที7ไม่สามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ 
หมายเหต ุ: ขอแจง้ใหท้ราบว่า ทางคณะทวัรจ์ะออกเดินทางท่องเที7ยวหลงัเวลาเครื7องลงประมาณ 1 ชั 7วโมง ทางทวัรไ์ม่มีนโยบายใหค้ณะรอ หรอืใหท้างไกดห์รือ

หวัหนา้ทวัรเ์ซ็นรบัรองใหไ้ด ้ท่านที7ตดิด่านตรวจคนเขา้เมือง หากสามารถผ่านเขา้เมืองไดจ้ะตอ้งเดินทางไปพบกบัคณะทวัรด์ว้ยตนเอง และไม่สามารถเรียกรอ้งค่า
เดินทางจากทวัรไ์ด ้เพื7อความเป็นระเบยีบและคณะไดท่้องเที7ยวอย่างเตม็เวลา ขออภยัในความไม่สะดวก 



  

 

 

 

� ที7พกัโรงแรมตามรายการ g คนื พกัหอ้งละ W-g ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้งการเพิ7มเงนิพกัหอ้งเดี7ยว) 
� อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสทิธใินการสลบัมื0อหรอืเปลี7ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
� ค่าเขา้ชมสถานที7ตามรายการระบ ุ
� ค่าระวางนํ0าหนกักระเป๋าไม่เกนิ 20 กก. ท่านละ � ชิ0น 
� ค่ารถโคช้รบั-สง่สถานที7ท่องเที7ยวตามรายการระบ ุ
� ค่ามคัคเุทศกผู์ชํ้านาญเสน้ทางดูแลตลอดการเดินทาง 
� ค่าประกนัชีวติกรณีอบุตัเิหตใุนระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงนิไม่เกนิท่านละ �,))),))) บาท และค่ารกัษาพยาบาลกรณี

อบุตัเิหตใุนวงเงนิไม่เกนิ ท่านละ W)),))) บาท (ตามเงื7อนไขกรมธรรม)์  
� ภาษีนํ0ามนัและภาษีต ั @วทกุชนิด(สงวนสทิธเิกบ็เพิ7มหากสายการบนิปรบัขึ0นก่อนวนัเดินทาง) 
� ค่าภาษีมูลค่าเพิ7ม 7% 

 

อตัราค่าบรกิารไม่รวม 
× ภาษีหกั ณ ที7จา่ย g% 

× ค่าทาํหนงัสอืเดินทางไทย,ค่าธรรมเนียมสาํหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ต่างชาตค่ิาทาํใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต(ิRe-Entry) 
หรอื คนต่างดา้ว (เป็นหนา้ที7ของผูเ้ดินทางในการจดัทาํเอง) 

× ค่าใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนือจากรายการที7ระบ ุเช่น ค่าเครื7องดื7มและค่าอาหารที7ส ั 7งเพิ7มเอง, ค่าโทรศพัท,์ ค่าอาหารและเครื7องดื7มส ั 7ง
พเิศษนอกรายการ ค่าซกัรดี, ค่าโทรศพัทท์างไกล, ค่าอนิเตอรเ์น็ต ฯลฯ 

× ค่าใชจ้า่ยอนัเกดิจากความลา่ชา้ของสายการบนิ,อบุตัภิยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนดัหยดุงาน,การถกูปฏเิสธไม่ให ้
ออกและเขา้เมืองจากเจา้หนา้ที7ตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ที7กรมแรงงานทั0งที7เมืองไทยและต่างประเทศซึ7งอยู่นอกเหนือความ
ควบคมุของบรษิทัฯ 

× ค่าปรบั สาํหรบันํ0าหนกักระเป๋าเดินทางที7เกนิจากที7ทางสายการบนิกาํหนดไว ้20 กก. 

× ค่าทปิไกดท์อ้งถิ7น,คนขบัรถ *),))) วอน หรอื 1,750 บาท /ทรปิ/ลูกทวัร ์� ท่าน (ชําระที7สนามบนิในวนัเดินทาง) 

× ค่าทปิหวัหนา้ทวัรต์ามสนินํ0าใจของทกุท่าน (ไม่รวมในทปิไกดท์อ้งถิ7นและคนขบัรถแต่ไม่บงัคบัทปิ) 

 

เงื7อนไขการสาํรองที7นั 7ง 
1.กรุณาทาํการจองก่อนการเดินทาง อย่างนอ้ย 45 วนัทาํการหรอืก่อนหนา้นั0น โดยสง่แฟกซห์รอือเีมลลร์ายชื7อและหนา้หนงัสอืเดินทาง
เพื7อยนัการจองที7นั 7ง พรอ้มชําระมดัจาํท่านละ 10,))) บาท 
2.ค่าทวัรส์ว่นที7เหลอื บรษิทัฯ จะขอเกบ็ค่าทวัรท์ ั0งหมด W) วนัก่อนการเดินทาง มิเช่นนั0นบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิyในการยกเลกิการเดินทาง
ของท่าน และการคนืเงนิท ั0งหมดหรอืบางสว่นตามค่าใชจ้า่ยที7เกดิขึ0นจรงิ 
3.เมื7อท่านตกลงชําระเงนิค่าบรกิารไม่ว่าท ั0งหมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะถอืว่าท่านไดย้อมรบัในเงื7อนไขการใหบ้รกิารที7
ไดร้ะบไุวใ้นเอกสารฉบบันี0 ท ั0งหมดนี0 แลว้ 
 



  

 

 

 

เงื7อนไขการยกเลกิ 
1.ยกเลกิการเดินทางกอ่นการเดินทาง 30 วนั บรษิทัฯจะคนืเงนิค่ามดัจาํใหท้ ั0งหมด โดยจะหกัค่าใชจ้า่ยที7เกดิขึ0นจรงิ เช่นค่าธรรมเนียมวี
ซ่า ยกเวน้ในกรณีวนัหยดุเทศกาล,วนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิyไม่คนืเงนิมดัจาํโดยไม่มีเงื7อนไขใดๆทั0งสิ0น 
W.ยกเลกิการเดินทาง W) วนั กอ่นการเดินทาง หกัค่ามดัจาํทวัร ์*)% 
g.ยกเลกิกอ่นการเดินทาง �-�� วนัเกบ็ค่าใชจ้า่ย 100% ของราคาทวัร ์ต่อท่าน 
4.สาํหรบัผูโ้ดยสารที7ไม่ไดถ้อืหนงัสอืเดินทางไทย และทางบรษิทัฯเป็นผูย้ื7นวซ่ีาให ้เมื7อผลวซ่ีาผ่านแลว้มีการยกเลกิการเดินทางบรษิทัฯ 
ขอสงวนสทิธิyในการคนืค่ามดัจาํท ั0งหมด 

 
 

เงื7อนไขการใหบ้รกิาร 
1.โปรแกรมทวัรนี์0จะสามารถออกเดนิทางไดต้อ้งมจีาํนวนผูเ้ดนิทางข ั0นตํ �า 3. ท่านรวมในคณะตามที�กาํหนดไวเ้ท่านั0น หากมจีาํนวนผู ้
เดนิทางรวมแลว้นอ้ยกวา่ที�กาํหนดไว ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิzในการยกเลกิหรอืปรบัเปลี�ยนกาํหนดการเดนิทาง ในกรณีที�มผูีเ้ดนิทาง 10-14 
ท่าน ตอ้งเพิ�มเงนิท่านละ ?,000 บาท, กรณีที�มผูีเ้ดนิทาง 15-19 ท่านตอ้งเพิ�มเงนิท่านละ 1,500 บาท, กรณีที�มผูีเ้ดนิทาง ?.-?t ท่านตอ้ง
เพิ�มเงนิท่านละ 1,000 บาท และ กรณีที�มผูีเ้ดนิทาง ?:-?s ท่านตอ้งเพิ�มเงนิท่านละ 500 บาท 
2.ในกรณีที�ทางประเทศเกาหลรีะงบัการอนุมตัวิซี่า ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิzเก็บค่าใชจ่้ายเพิ�มเตมิในกรณีตอ้งทาํเรื�องยื�นขอวซี่า 
3.บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิzในการเปลี�ยนแปลงราคาและเงื�อนไขต่างๆ โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ท ั0งนี0ใหข้ึ0นอยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัฯ 
เท่านั0น อกีท ั0งขอ้สรุปและขอ้ตดัสนิใดๆ ของบรษิทัฯ ใหถ้อืเป็นขอ้ยุตสิิ0นสุดสมบูรณ ์
4.บรษิทัฯ และตวัแทนของบรษิทัขอสงวนสทิธิzที�จะเปลี�ยนแปลงรายการทวัรต์ามความเหมาะสม ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ ์ขอ้จาํกดัดา้น
ภมูอิากาศ และเวลา ณ วนัที�เดนิทางจรงิ ท ั0งนี0ทางบรษิทัฯ จะยดึถอืและคาํนึงถงึความปลอดภยั รวมถงึประโยชนสู์งสุดของลูกคา้ส่วนมาก
เป็นสาํคญั 
5.รายการทวัรนี์0 เป็นการท่องเที�ยวแบบหมูค่ณะ (Join Tour) จดัทาํและดาํเนินการโดยบรษิทัคู่คา้ (Partner) 
6.อตัราค่าบรกิารคดิคาํนวณจากอตัราแลกเปลี�ยน และราคาต ั �วเครื�องบนิในปจัจบุนั บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิzในการปรบัเปลี�ยนราคาค่าบรกิาร
ในกรณีที�มกีารขึ0นราคาค่าต ั �วเครื�องบนิ ค่าประกนัภยัสายการบนิ ค่าธรรมเนียมนํ0ามนั หรอืมกีารประกาศลดค่าเงนิบาท หรอือตัรา
แลกเปลี�ยนไดป้รบัขึ0นในช่วงใกลว้นัที�คณะจะเดนิทาง 
7.ในระหวา่งการท่องเที�ยวนี0 หากท่านไมใ่ชบ้รกิารใดๆ ไมว่า่ท ั0งหมดหรอืบางส่วน ถอืวา่ท่านสละสทิธิzไมส่ามารถเรยีกรอ้งขอคนืค่าบรกิารได ้
8.หากท่านไมเ่ดนิทางกลบัพรอ้มคณะทวัร ์ต ั �วเครื�องบนิขากลบัซึ�งยงัไมไ่ดใ้ช ้ไมส่ามารถนาํมาขอคนืเงนิได ้
9.ค่าบรกิารที�ท่านชาํระกบัทางบรษิทัฯ เป็นการชาํระแบบเหมาขาด และทางบรษิทัฯ ไดช้าํระใหก้บับรษิทัฯ ตวัแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาด
เช่นกนั ดงันั0นหากท่านมเีหตอุนัใดที�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
ค่าบรกิารนั0นๆ 
11.มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบรษิทัฯ ไมม่สีทิธิzในการใหค้าํสญัญาใดๆ ท ั0งสิ0นแทนบรษิทัฯ นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อาํนาจของบรษิทัฯ กาํกบัเท่านั0น 



  

 

 

 

12.บรษิทัฯ รบัเฉพาะผูม้วีตัถปุระสงคเ์ดนิทางเพื�อท่องเที�ยวเท่านั0น 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 ั0งสิ0น 
13.หากผูเ้ดนิทางถกูเจา้หนา้ที�ตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศนั0นๆ ปฏเิสธการเขา้ - ออกเมอืง ดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตาม ถอืเป็นเหตผุลซึ�งอยู่
นอกเหนืออาํนาจ และความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิzที�จะไมร่บัผดิชอบคนืเงนิท ั0งหมดทกุกรณี 
14.ผูเ้ดนิทางตอ้งใชว้จิารณญาณส่วนตวัและรบัผดิชอบต่อการตดัสนิใจในการเลอืกซื0อสนิคา้ต่าง ๆ ในระหวา่งการเดนิทางท่องเที�ยวดว้ยตวั
ท่านเอง บรษิทัฯ จะไมส่ามารถรบัผดิชอบใด ๆ หากเกดิความไมพ่งึพอใจในสนิคา้ที�ผูเ้ดนิทางไดซ้ื0อระหวา่งการเดนิทางท่องเที�ยวนี0 
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 ขอสงวนสทิธิzที�จะไมร่บัผดิชอบค่าเสยีหายในเหตกุารณท์ี�เกดิจากการยกเลกิหรอืความลา่ชา้ของสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิการ
นดัหยุดงาน การจลาจล การปฏวิตั ิรฐัประหาร ที�อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบรษิทัฯ หรอื ค่าใชจ่้ายเพิ�มเตมิที�เกดิขึ0นทางตรง หรอื
ทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย การถกูทาํรา้ย การสูญหาย ความลา่ชา้ หรอื จากอบุตัเิหตตุ่างๆ 
18.บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิzที�จะไมร่บัผดิชอบใด ๆ ต่อการไมเ่ป็นไปตามความคาดหวงั และความไมพ่งึพอใจของผูเ้ดนิทาง ที�เกี�ยวขอ้งกบั 
สภาพธรรมชาต ิภมูอิากาศ ฤดูกาล ทศันียภาพ วฒันธรรม วถิแีละพฤตกิรรมของประชาชนในประเทศที�เดนิทางไป 
19.ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ั0งสิ0น หากผูเ้ดนิทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉินจากโรคประจาํตวั ซึ�งไมไ่ดเ้กดิจากอบุตัเิหตใุนรายการ
ท่องเที�ยว(ซึ�งลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงื�อนไขนี0ในกรณีที�เกดิเหตสุุดวสิยั ซึ�งอยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทัทวัร)์ 
20.กรณีใชห้นงัสอืเดนิทางราชการ(เลม่นํ 0าเงนิ)เดนิทางเพื�อการท่องเที�ยวกบัคณะทวัร ์หากท่านถกูปฏเิสธในการเขา้-ออกประเทศใดๆก็ตาม 
ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิzไมค่นืค่าทวัรแ์ละรบัผดิชอบใดๆท ั0งสิ0น 
21.กรณีที�ท่านตอ้งออกตั �วภายในประเทศ เช่น (ต ั �วเครื�องบนิ,ต ั �วรถทวัร,์ต ั �วรถไฟ) กรุณาสอบถามที�เจา้หนา้ที�ทกุคร ั0งก่อนทาํการออกตั �ว 
เนื�องจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลี�ยนไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆในกรณีถา้
ท่านออกตั @วภายในโดยไม่แจง้ใหท้ราบและหากไฟลท์บนิมีการปรบัเปลี7ยนเวลาบนิเพราะถอืว่าท่านยอมรบัในเงื7อนไขดงักลา่วแลว้ 
22.ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิzเรยีกเก็บค่าบรกิารเพิ�มเตมิ ***ในกรณีที7ผูเ้ดินทาง เป็นชาวต่างชาต,ิ พระสงฆ ์หรอืนกับวช จะตอ้งเพิ7มจากราคา
ค่าทวัรป์กตอิกี �,))) บาทต่อท่าน**กรณีตดักรุป๊เหมาที�เป็น เดก็นกัเรยีน นกัศึกษา ครู  ธุรกิจขายตรงเครื�องสาํอางค ์ หมอ  พยาบาล  
ชาวต่างชาต ิพระ หรอืกรุป๊ที�มกีารขอดูงาน จะตอ้งสอบถามราคาใหมท่กุคร ั0ง** 
23.ทวัรค์ร ั0งนี0มวีตัถปุระสงคเ์พื�อการท่องเที�ยวเป็นหมูค่ณะเท่านั0น หากผูเ้ดนิทางตอ้งการแยกตวัออกจากกรุป๊ทวัร ์โดยไมล่งรา้นชอ้ปปิ0 ง เช่น 
นํ 0ามนัสน / รา้นโสม / ฮอ็ตเกนาม ู/ คอสเมตคิ / อเมทสิ / รา้นคา้ปลอดภาษ ีซึ�งทวัรม์คีวามจาํเป็นตอ้งบรรจใุนโปรแกรมดว้ย “เพราะมผีล
กบัราคาทวัร”์ จงึเรยีนใหก้บันกัท่องเที�ยวทกุท่านทราบวา่ ทวัรจ์าํเป็นตอ้งรบกวนทกุท่านแวะชมโดยใชเ้วลาประมาณ 60 – 90 นาท ีซื0อหรอืไม่
ซื0อขึ0นอยู่กบัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบงัคบัใดๆ ท ั0งสิ0น และทกุการตดัสนิใจซื0อนั0นเป็นดุลพนิิจของลูกคา้ 100% ทวัรจ์ะไมม่ี
ส่วนรบัผดิชอบความพอใจหากท่านไมพ่ึ�งพอใจสนิคา้ภายหลงั และถา้หากลูกคา้ไมม่คีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นดงักลา่ว ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิz
ในการเรยีกเก็บค่าใชจ่้ายเพิ�มจากท่านเป็นจาํนวน 300 USD ต่อท่าน 



  

 

 

 

24. หนงัสอืเดินทางตอ้งมีอายกุารใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และบรษิทัฯรบัเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพื7อท่องเที7ยวเท่านั0น 
หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุเหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน บรษิทัฯไม่รบัผิดชอบหากอายเุหลอืไม่ถงึและไม่สามารถเดินทางได ้ 
?:. กรณีใชห้นงัสอืเดนิทางราชการหรอืหนงัสอืเดนิทางทูต (เลม่สนีํ 0าเงนิและสแีดง) เดนิทางเพื�อการท่องเที�ยวกบัคณะทวัรห์ากท่านถกูปฏเิสธ
ในการเขา้ –ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิzไมค่นืค่าทวัรแ์ละรบัผดิชอบใด ๆ ท ั0งสิ0น 
26. ในกรณีที�เจา้หนา้ที�สายการบนิ หรอื ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนงัสอืเดนิทาง (พาสปอรต์) ของท่านชาํรุดแมเ้พยีง
เลก็นอ้ย เช่น เปียกนํ0า ขาดไปหนา้ใดหนา้หนึ�ง มหีนา้ใดหนา้หนึ�งหายไป มกีระดาษหนา้ใดหนา้หนึ�งหลดุออกมา มรีอยแยกระหวา่งสนัของเลม่
หนงัสอืเดนิทาง เป็นตน้ ไมว่า่กรณีใดๆท ั0งสิ0น ทางสายการบนิ หรอื เจา้หนา้ที�ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง มสีทิธิzไมอ่นุญาตใหท่้าน
เดนิทางต่อไปได ้ดงันั0นกรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนงัสอืเดนิทางของท่านใหอ้ยู่ในสภาพดอียู่ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณีชาํรุด กรุณา
ตดิต่อกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื�อทาํหนงัสอืเดนิทางฉบบัใหม ่โดยใชฉ้บบัเก่าไปอา้งองิ และ ยนืยนัดว้ย พรอ้มกบัแจง้มาที�
บรษิทัเรว็ที�สุด เพื�อยนืยนัการเปลี�ยนแปลงขอ้มลูหนงัสอืเดนิทาง หากท่านไดส้่งเอกสารมาที�บรษิทัเรยีบรอ้ยแลว้ กรณีที�ยงัไมอ่อกบตัร
โดยสาร (ต ั �วเครื�องบนิ) ท่านสามารถเปลี�ยนแปลงไดไ้มม่ค่ีาใชจ่้าย แต่หากออกบตัรโดยสาร (ต ั �วเครื�องบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัขอสงวน
สทิธิzในการเรยีกเก็บค่าใชจ่้ายที�เกดิขึ0นจรงิท ั0งหมด ซึ�งโดยส่วนใหญ่ตั �วเครื�องบนิแบบกรุป๊จะออกก่อนออกเดนิทางประมาณ 14-20 วนั ท ั0งนี0
ขึ0นอยู่กบักระบวนการและข ั0นตอนของแต่ละคณะ 
30.กรณีผูเ้ดินทางถกูปฏเิสธการเขา้ – ออกประเทศจากประเทศตน้ทางและปลายทาง ท ั0งจากที7ดา้นหนา้เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิ หรอืจากด่าน
ตรวจคนเขา้เมืองกต็าม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิyไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยที7จะเกดิขึ0นตามมา และ จะไม่สามารถคนืเงนิค่าทวัรแ์ละค่าทปิที7ท่าน
ชําระมาแลว้ในทกุกรณี 
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