
 

 

รหัสทัวร SNT1901217 

ทัวรเกาหลี สวนสนุกเอเวอรแลนด 5 วัน 3 คืน (7C) 
สวนสนุกเอเวอรแลนด โซลทาวเวอร พิพิธภัณฑสาหราย ตลาดฮงอิก ศูนยสมุนไพรน้ํามันสนเข็ม
แดง ศูนยสมุนไพรฮ็อกเกตนามู พระราชวังชางดอกกุง ดิวตรี้ฟรี ตลาดเมียงดง  
สมุนไพรโสมเกาหลี ฮุนได พร่ีเม่ียม เอาทเลท 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันท่ี 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ                                                                                  
(-/-/-) 

22.30 น. คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ผูโดยสารระหวางประเทศชั้น 4  
เคานเตอร F ประตูทางเขาเบอร 3-4 สายการบิน JeJu Air (7C) โดยมีเจาหนาที่
ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ และอํานวยความสะดวกดานสัมภาระเช็คอิน 



 

 

วันท่ี 2     อินชอน  –  เอเวอรแลนด                                                                         
(-/-/D)                                                                                                                           

01.00 น. บินลัดฟ�าสูกรุงโซลโดยสายการบิน JeJu Air เที่ยวบินที7่C2204 
08.15 น. ถ ึ ง  ท  า อ า ก า ศ ย า น น า น า ช า ติ อิ น ช อ น 

สาธารณรัฐเกาหลีใต (เวลาทองถ่ินเร็วกวาไทย 
2 ช.ม.กรุณาปรับนาฬิกาเวลาของทานเปน
เวลาทองถิ ่นเพื ่อสะดวกในการนัดหมาย) 
หลังจากผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและ

ศุลกากรแลว
จากนั้นนําทานเดินทางสวนสนุกเอเวอรแลนด 
ซ่ึงถูกขนานนามวา ดิสนียแลนดเกาหลี เปนสวน
สนุกกลางแจงที ่ใหญที ่สุดของประเทศ โดยมี
บริษัทซัมซุงเปนเจาของ ต้ังอยูทามกลางหุบเขา 
ทานจะไดนั่งกระเชาลิฟท และทองไปกับโลก

ของสัตวป�าซาฟารี ชมไลเกอรแฝดคูแรกของโลก 
ที่น่ีทานจะพบวาเจาป�าสิงโต และเสือดินแดนแหงเทพนิยาย และสนุกกับเคร่ืองเลน
นานาชนิด อาทิเชน สเปสวร รถไฟเหาะ หนอนสะบัด ชมสวนดอกไมซึ่งกําลังบาน
สะพรั่งอวดสีสันเต็มสวน (ทั้งนี้ขึ ้นอยูกับสภาพอากาศ เดือนมีนาคม - เมษายน 
เปนสวนดอกทิวลิป, เดือนพฤษภาคม - เดือนมิถุนายน เปนดอกกุหลาบ, เดือน
สิงหาคม - เดือนกันยายน เปนสวนดอกลิลล่ี, เดือนตุลาคม - เดือนพฤศจิกายน 
เปนสวนดอกเบญจมาศ)  ชมกิจกรรมและการแสดงตางๆ ดวยบัตรเขาชมแบบไม
จํากัดจํานวนรอบ 

เที่ยง   อิสระในการรับประทานอาหารเย็น  
ค่ํา  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  เมนูหมูยางเกาหลี (1)  ตนตํารับอาหาร

เลื่องชื่อของประเทศเกาหลีใต เปนหมูยางที่ผานการหมักจนไดที่ นํามายางบนเตา
ถานรอนๆ สุกกําลังดี แลวตัดช้ินพอคํา รับประทานกับซอส, กระเทียม, กิมจิ และ
ใชใบผักกาดหอมสดหอเปนคําๆ คลายเม่ียงคํา แกลมดวยพริกเกาหลีเม็ดโตสีเขียว
สด พรอมขาวสวยรอนๆ  
 พักท่ี Suwon : Pacific Hotel หรือเทียบเทา 
 
 



 

 

วันท่ี 3     โซล ทาวเวอร   –  คอสเมติก  – พิพิธภัณฑสาหราย + คิมบับ + ฮันบก – ตลาดฮ
งอิก (B/L/-)                                                                                                                           
                                                                                                                      

เชา   บริการอาหารเชา(2)  ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทานยอนรอยละครดัง ชมวิวกรุงโซล ณ โซลทาวเวอร 
“Witch You Hee” “Kim Sang Soon” “Boys Over 
Flowers หรือ F4 เกาหลี” ณ เขานัมซาน-ภูเขาเพียงลูก
เดียวใจกลางเมืองหลวง กรุงโซล 1 ใน 17 หอคอยเมืองที่
สูงที ่สุดในโลก สูงถึง 480 เมตร เหนือระดับนํ้าทะเล ณ 
เขานัมซานใจกลางเมืองหลวง ชมทัศนียภาพกรุงโซลและ

ชานเม ืองแบบรอบทิศ 
360องศาและทานสามารถคลองกุญแจคู  รัก 
ตามความเชื่อที่วาถาคูรักไดคลองกุญแจรวมกัน
จะรักกันตลอดไป (ไมรวมคาขึ ้นลิฟทชมวิว)
จากน้ันนําทานชอปปم�งรานเคร่ืองสําอางยอดนิยม
ของนักชอปชาวไทยที่ COSMETIC OUTLET 

ใหทานไดเลือกซื้อกลับไปฝากเปนของที่ระลึก อาทิเชน ROJUKISS, ครีมนํ้าแตก 
ซึ่งราคาถูกกวาที่เมืองไทยเกือบเทาตัวหลังจากน้ันนําทานเดินทางตอไปยัง นําทาน
สู พิพิธภัณฑสาหรายเพื่อที่จะไดเห็นกระบวนการและวิธีการทําสาหรายและนํา
ทานเดินทางตอไปยังโรงเรียนสอนทําคิมบับ เพื่อใหทานเรียนรูวัฒนธรรมการทํา
คิมบับใหทานไดสนุกสนานเพลิดเพลินกับการทําคิมบับพรอมทั้งสวมชุดฮันบกเปน
ชุดประจําชาติของเกาหลีพรอมถายภาพเปนที่ระลึกและทานยังสามารถนํากิมจิ ผี
มือของทานกลับไปเปนของฝากไดอีก 

เที่ยง   บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร เมนูโอซัมพลูโกกิ(3)  อาหารยอดนิยมอีกหน่ึง
ชนิดของครัวเกาหลีทําจากปลาหมึกนํามาผัดกับผักตางๆ และวุนเสนของเกาหลี 
พอใหมีนํ้าขลุกขลิกเล็กนอย ปรุงรสใหออกรสหวานเล็กนอย รับประทานคูกับขาว
สวย และกิมจิชนิดตางๆ 
จากนั้นอิสระใหทานเดินชอปปم�งกันที่ ตลาดฮงอิก ซ่ึง
เปนยานชอปปم�งชื่อดังของเหลาวัยรุนเกาหลี ซึ่งฝم�งตรง
ขามของยานน้ีคือตลาดชอปปم�งมันส ๆ กันตอที่ยานฮง
แด เปนแหลงรวมวัยรุน เพราะอยูใกลมหาวิทยาลัยฮ
งอิก (Hongik University) รานคาในยานนี้ก็จะออก



 

 

แนววัยรุน ราคาไมแพง จําพวกเคร่ืองสําอางแบรนดช้ันนําของเกาหลี เชน Etude, 
Nature Republic, It’s’ Skin และเสื้อผาแฟชั่นสวยทันสมัยใหชอปตลอดขาง
ทาง และยานนี้ยังมีอาหารอรอยแบบสตรีทฟู�ด (Street Food) ชวงเย็นจะมีโชว
เตน Cover K-Pop 

ค่ํา   เพ่ือไมเปนการรบกวนใหทานอิสระรับประทานอาหารตามอัศยาศัย 
 พักท่ี Seoul : BLVD Hotel หรือ เทียบเทา 
 

วันท่ี 4     ศูนยน้ํามันโสมเข็มแดง   –  ฮ็อกเกตนามู   – พระราชวังชางด็อกกุง – ดิวต้ีฟรี –         
(B/L/-)                                                      
             ตลาดเมียงดง                                                         
 

เชา   บริการอาหารเชา(4)  ณ หองอาหารของโรงแรม 
หลังจากน้ัน นําทานเดินทางสู ศูนยสมุนไพรน้ํามันสนเข็มแดง  เปนผลิตภัณฑ ท่ี
สกัดจากน้ํามันสน ท่ีมีสรรพคุณชวยบํารุงรางกาย ลดไขมัน ชวยควบคุมอาหาร
และรักษาสมดุลในรางกายหลังจากน้ันนําทานเดินทางสู ศูนยสมุนไพรฮ็อกเกตนามู 
ตนไมชนิดน้ีเจริญเติบโตในป�าลึก  บนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะและระดับสูงเหนือ
น้ําทะเล 50-800 เมตร เมล็ดของพันธุฮอตเกตน้ี ชาวเกาหลีรุนใหมนิยมนํามา
รับประทานเพ่ือชวยดูแลตับใหสะอาดแข็งแรง ป�องกันโรคตับแข็ง ไมถูกทําลายจา
การด่ืมแอลกอฮอล กาแฟ บุหรี่ สารตกคางจากอาหารและยา

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  เมนู 
ทัคคาลบ้ี (5) โดยจะเปนการนําเน้ือไกที่หั่นเปนช้ิน ๆ 
ไปผัดบนกระทะเหล็กขนาดใหญ คลุกกับ โคชูจัง 
หรือ พริกแป�งเปยก , น้ําพริกสไตลเกาหลี กับผักตาง 
ๆ 



 

 

นําทานเดินทางตอไปยังพระราชวังชางดอกกุง (Changdeokgung Palace) ป
นพระราชวังลําดับที ่สองทึ ่ถ ูกสรางตอจาก
พระราชวังเคียงบกกุง (Gyeongbukgung 
Palace) ในป ค.ศ. 1405 และมีความสําคัญ
ในการเปนที่พํานักของพระมหากษัตริยหลาย
พระองคในสมัยราชวงศโชซอน (Joseon) 
และยังเปน 1 ใน 5 ของพระราชวังสําคัญท่ี

ยังคงรักษา
ไว ประกอบไปดวย เขตพระราชฐานชั้นนอก, 
เขตพระราชฐานชั ้นใน และสวนดานหลัง
สําหรับเปนที่พักผอนของพระมหากษัตรย ซ่ึง
มีตนไมขนาดยักษอายุกวา 300 ป, บอนํ ้า 
และมีศาลาริมนํ้าหลังจากนั้น นําทานชอปปم�ง
ปลอดภาษีท่ี ดิวตรี้ฟรี ชอปปم�งสินคาแบรนด

เนม  มากมาย อาทิ นาฬิกา,แวนตา,เคร่ืองสําอางค,กระเป�า,กลองถายรูป หรือจะ
เปนโทรศัพทมือถือ ใหทานอิสระไดเลือกซ้ืออยางเต็มที่หลังจากน้ันนําทานชอปปم�ง
ตลาดดังท่ีสุดของเกาหลี ตลาดเมียงดง หรือสยามสแควรเกาหลี หากทานตองการ
ทราบวาแฟช่ันของเกาหลีเปนอยางไร กาวล้ํานําสมัยเพียงใดทานจะตองมาที่เมียง
ดงแหงนี ้พบกับสินคาวัยรุ น อาทิ เสื ้อผาบุรุษ-สตรี เครื ่องสําอางดังๆ อาทิ 
ETUDE HOUSE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, MISSHA, 
ROJUKISS, LANEIGE หรืออีกมายใหท านไดเลือกซื ้อซ ึ ่งราคาถูกกวาท่ี
เมืองไทย 2-3 เทา เพ่ือไมเปนการรบกวนในการชอปปم�ง 

ค่ํา   เพ่ือไมเปนการรบกวนใหทานอิสระรับประทานอาหารตามอัศยาศัย 
 พักท่ี Seoul : BLVD Hotel หรือ เทียบเทา 
 

วันท่ี 5     ศูนยสมุนไพรโสม   –  อเมทิส   – ฮุนได พรีเมี่ยม เอาเลท – รานละลายเงินวอน         
(B/L/-)                                                                                                                           

 เชา   บริการอาหารเชา(6)  ณ หองอาหารของโรงแรมมั 
สมุนไพรโสมเกาหลี หรือราชาแหงมวลสมุนไพรโสมถูก นํามาใชเพื่อสุขภาพเปน
เวลานานกวา 2,000 ป  ในตํารายาแผน
โบราณจีน ระบุวาโสมเปนสมุนไพรที่ชวย
เสริมความแข็งแรงใหแกระบบยอยอาหาร



 

 

และปอด ชวยทําใหจิตใจสงบและเพิ่มพละกําลังโดยสวนรวมสรรพคุณทาง
การแพทย ชวยบํารุงหัวใจ ป�องกันโรคหัวใจขาดเลือด เสริม  ประสิทธิภาพทางเพศ 
ลดและป�องกันมะเร็ง และเร็วๆ นี้ โสมเกาหลีอาจจะไดจดทะเบียนมรดกโลก โดย
องคการยูเนสโก  ทุกวันนี้ผลิตภัณฑโสมเปนสิ่งที ่ขาดไมไดสําหรับผูที ่คํานึงถึง
สุขภาพในปจจุบัน  หลังจากนั้นนําทุกทานสู  โรงงานเจียระไนพลอยอเมทิส แดน
เกาหลีเปนแดนของพลอยสีมวง พลอยแหง  สุขภาพและนําโชค โดยมีตั้งแตสีมวง
ออนเย็นตาจนถึงสีมวงไวน มีเสนหเยายวนใจ พลอยนี้จะงามจับตาเมื่อมาทําเปน
แหวน จ้ี ตางหู และสรอยขอมือ 

เที่ยง  บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร  เมนูชาบู ชาบู(7)  สุกี้หมอไฟสไตลเกาหลี 
อาหารพื้นเมืองของคาบสมุทรเกาหลีตั้งแตสมัยมองโกเลียบุกคาบสมุทรเกาหลี 
ลักษณะคลายสุก้ีหมอไฟ 

จากนั้นนําทานเดินทางสู ฮุนได 
พรี่เมี่ยม เอาทเลท ชอปปم�งเอาท
เลทขนาดใหญของฮุนได ราน
สินค  า แบรน เนมระ ดั บ โ ลก
มากมายหลายพันรานคา เพ่ือไม
เปนการรบกวนใหทุกทานชอป

ปم�งตามอัธยาศัย สมควรแกเวลานําทานแวะซื้อของฝากที่ราน ซุปเปอรมาเก็ต 
(ละลายเงินวอน 5 แถม 1) สาหราย ขนมตางๆ ช็อกโกแลตหิน ซีเรียลช็อกโก  
ผลิตภัณฑของใบและรากฝอยของโสม ในรูป ขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหนาโสม 
ครีมลางหนาโสม เครื่องสําอางโสม หมอนสุขภาพ กิมจิ  เปบโปโร (ป�อกก้ีเกาหลี) 
ชินราเมง (มามาเกาหลี) เปนตน 
 
 
 
 
 

16.30 น. นําทุกทานสูสนามบินอินชอน เพ่ือเดินทางกลับกรุงเทพฯ 
19.30 น. เหิรฟ�าสูกรุงเทพฯโดยสายการบิน JeJu Air เท่ียวบินที่ 7C2203  
23.45 น.  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูม ิโดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ 
ลาดเมียงดง                                                                                        



 

 

อัตราคาบริการ 
เดือนมิถุนายน 2562 

กําหนดการเดินทาง ราคาผูใหญหองละ 2-3 ทาน พักเด่ียว (จายเพ่ิม) 
05 – 09 มิถุนายน    2562 12,990.- 5,000.- 
12 – 16 มิถุนายน    2562 13,990.- 5,000.- 
26 – 30 มิถุนายน    2562 13,990.- 5,000.- 

เดือนกรกฎาคม 2562 
12 – 16 กรกฎาคม  2562 14,990.- 5,000.- 

เดือนสิงหาคม 2562 
07 – 11 สิงหาคม   2562 14,990.- 5,000.- 
14 – 18 สิงหาคม   2562 14,990.- 5,000.- 

เดือนกันยายน 2562 
28 – 01  กันยายน  2562 14,990.- 5,000.- 
11 – 15  กันยายน  2562 13,990.- 5,000.- 
18 – 22  กันยายน  2562 13,990.- 5,000.- 
25 – 29  กันยายน  2562 13,990.- 5,000.- 

เดือนตุลาคม 2562 
09 – 13  ตุลาคม    2562 14,990.- 5,000.- 
23 – 27  ตุลาคม    2562 14,990.- 5,000.- 

อัตราคาบริการ ** ไมมีราคาต๋ัวเด็ก ** 
** เด็ก คือ อายุต่ํากวา 12 ปบริบูรณ ใหยึดตามเดือนเกิดเปนหลัก ** 
ราคาทัวรน้ีไมรวมทิป พนักงานขับรถ,  ไกดทองถ่ิน  และหัวหนาทัวรจากเมืองไทย 
คาทิป จํานวน 1,500 บาท  *กรุณาย่ืนคาทิปใหกับหัวหนาทัวรที่สนามบิน (วันแรก)  
 
 
 
 



 

 

หมายเหตุ  
1. ทานถูกเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองทั้งของทางประเทศไทยและเกาหลี ปฏิเสธการเขา-ออก
เมืองของทาน ถือเปนเหตุผลที่อยูนอกเหนือความรับผิดชอบของทางบริษัท ทางบริษัท ขอสงวน
สิทธิ์ในการท่ีจะคืนคาใชจาย ใดๆ ทั้งส้ินแกทาน  
2. โปรแกรมทัวรเกาหลี จะเปนโปรแกรมที่จะตองลงรานชอปปم�ง หากทานไมประสงคที่จะเขา 
ทานจะตองจายเงินคาไมเขาราน ใหกับทางรานคา รานละ 100 USD/ทาน 
3. กรณีกรุปท่ีเดินทาง เปนกรุปดูงาน หรือ กรุปนักศึกษา ซ่ึงไมไดมีการแจงมากับทางบริษัทฯ ไว
กอนทําการจองทัวร ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ดําเนินการเก็บเงินเพิ่มกับทางลูกคาโดยตรงที่
เกาหลีทันที  
4.เมนูอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุไวในรายการ ทางบริษัทจะจัดเปนเมนูตามปกติ หากทานไม
สามารถทานได เชน ทานเจ, มังสวิรัติ, อาหารอิสลาม หรือแพอาหารชนิดอื่นๆ กรุณาแจงให
เจาหนาที่ทราบทันทีต้ังแตจองทัวร 
 
อัตราน้ีรวม 
 คาต๋ัวเคร่ืองบินไป – กลับ ช้ันประหยัด  เสนทางตามท่ีระบุไวในโปรแกรม  (ต๋ัวกรุป)  
 คานํ้าหนัก กระเป�าสัมภาระเดินทาง ตามที่สายการบินกําหนดแตละเสนทาง  (ไมเกิน 15 

กิโลกรัมเทานั้น) โหลดใตเครื่องบิน ถือขึ้นเครื่องได 10 กิโลกรัม และสวนเกินคิดกิโลกรัมละ 
900บาท  

 คาธรรมเนียม น้ํามันเช้ือเพลิงของสายการบินและภาษีสนามบินทุกแหง   ค า
มัคคุเทศกของบริษัทจากกรุงเทพฯ 

 คาโรงแรมที่พัก ตามท่ีระบุในรายการ (พัก 2-3 ทาน/หอง)      คาเขาชมสถานที่
ตางๆ ตามที่ระบุในรายการ 

 คาพาหนะเดินทางระหวางนําเที่ยว  ตามที่ระบุในรายการ    คาอาหารและเครื่องด่ืม 
ตามที่ระบุในรายการ  

 คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท คารักษาพยาบาล 500,000 
บาท  (หมายเหตุ: คาประกันอุบิติเหตุสําหรับเด็กที่มีอายุนอยกวา 2 ป และ ผูใหญอายุ
มากกวา 70 ป ทางบริษัทประกันฯจะชดใชคาสินไหมทดแทนเพียงครึ่งหนึ่งของสัญญาฯ)  
(กรณีสงจอยหนาราน) 

 

อัตราน้ีไมรวม 
 คาใชจายสวนตัว นอกเหนือจากรายการทัวรระบุไว  เชน คาอาหาร-เคร่ืองด่ืม,คาซักรีด,คา

โทรศัพท,คามินิบารและทีวีชองพิเศษ ฯลฯ  



 

 

 คาทิปบริการ สําหรับพนักงานบริการ เชน คาทิปคนขับรถ คาทิปไกดทองถ่ิน คาทิปพนักงาน
เสิรฟ พนักงานยกกระเป�า  

 คาธรรมเนียม น้ํามันเช้ือเพลิงและภาษีสนามบินท่ีทางสายการบินอาจเรียกเก็บเพ่ิมตามภาวะ
อัตราแลกเปล่ียน  

 คาภาษีตางๆ หัก ณ ท่ีจาย 3% และภาษีมูลคาเพ่ิม 7% (กรณีที่ลูกคาตองการใบกํากับภาษี)  
 คาปรับ สําหรับกระเป�าสัมภาระเดินทางท่ีเกินกวาที่สายการบินกําหนด   
 คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท คารักษาพยาบาล 500,000 

บาท  (หมายเหตุ: คาประกันอุบิติเหตุสําหรับเด็กท่ีมีอายุนอยกวา 2 ป และ ผูใหญอายุ
มากกวา 70 ป ทางบริษัทประกันฯจะชดใชคาสินไหมทดแทนเพียงคร่ึงหน่ึงของสัญญาฯ)  
(กรณีเหมาตัดกรุป) 

 
วิธีการชําระเงิน  
กรุณาชําระคามัดจํา ทานละ  5,000 บาท (ชวงเทศกาล 10,000 บาท) 
  แฟกซหรืออีเมล หนาหนังสือเดินทาง (Passport) ของผูเดินทาง (หนังสือเดินทางมีอายุ

การใชงาน 6  เดือนข้ึนไป) 
 คาทัวรสวนที่เหลือ บริษัทฯขอเก็บคาทัวรทั้งหมด กอนการเดินทางอยางนอย 15 วันทําการ 

มิฉะน้ันทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินคามัดจําท้ังหมด 
การยกเลิกและการเปล่ียนแปลง  
 กรุปที่เดินทางชวงวันหยุด ฤดูทองเที่ยว เทศกาลสําคัญ จะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือคาทัวร

ท้ังหมด หากไมไดปฏิบัติตามเง่ือนไขตางๆ ที่ไดระบุไว    
 ชวงเทศกาลหรือวันหยุดตอเนื่อง ตองแจงยกเลิกกอนเดินทางอยางนอย 45 วัน ทําการหรือ

กอนหนาน้ัน  
 การยกเลิกจะตองแจงทางบริษัทกอนเดินทางอยางนอย 30 วันทําการหรือกอนหนาน้ันคืนคา

ทัวรทั้งหมด 
 ยกเลิกการ เดินทางภายใน 30 วัน คิดคาใชจาย 50 เปอรเซ็นตของราคาทัวรในทุกกรณี 
 ยกเลิกการ เดินทางภายใน 15 วัน ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินคาทัวรทั้งหมดในทุกกรณี 
 ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือกรุปที่มี

การการันตีคามัดจําที่พักโดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ และไม
อาจขอคืนเงินได รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชน EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT 
จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดเน่ืองจากคาต๋ัวเปนการเหมาจายในเที่ยวบินน้ัน 

 
 
 



 

 

เง่ือนไขอ่ืนๆ 
- รายการทัวรสามารถปรับเปลี่ยนการเดินทางได ตามความเหมาะสม โดยไมตองแจงใหทราบ

ลวงหนา แตทางบริษัทจะยังคงรักษาผลประโยชนของลูกคาเปนส่ิงสําคัญ 
- บริษัทฯรับเฉพาะผูมีวัตถุประสงคเดินทางเพ่ือทองเที่ยวเทาน้ัน หากทานถูกเจาหนาที่ตรวจคน

เขาเมืองของประเทศนั้นๆปฏิเสธการเขา-ออกเมือง ดวยเหตุผลใดๆ ก็ตามถือเปนเหตุผลซ่ึง
อยูนอกเหนืออํานาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไมคืนเงิน
บางสวนหรือทั้งหมดหากทานถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมือง ไมวาประเทศใดจนทําใหทานไม
สามารถเดินทางตอไปได คณะทัวรทานอ่ืนๆ รวมถึงไกดจะไมสามารถรอทาน ณ สนามบินได 
จําเปนตองออกเดินทางตามโปรแกรมที่วางไว แตทางตัวแทนบริษัทฯจะทําหนาที่ประสานงาน
และเจาหนาท่ีจะทําการติดตอและชวยเหลือทานเปนระยะๆ 

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมรับผิดชอบตอคาใชจายใดๆทั้งสิ้น  ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย
ตางๆ เชน การยกเลิกหรือการลาชาของสายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุด
งาน, การจราจรติดขัด หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ตางๆ ที ่เกิดขึ ้นเหนืออํานาจการ
ควบคุมของบริษัทฯ และเจาหนาที่น้ันๆ ที่จะสงผลทําใหเสียเวลาในการทองเที่ยวตามรายการ
ทัวร ผูเดินทางไมสามารถเรียกรองคาเสียหาย ไมวาในกรณีใดๆทั้งส้ิน ทั้งคาเสียเวลา คาเสีย
โอกาส คาเสียความรูสึก และคาใชจายที่บริษัทจายไปแลว เปนตน  

- กรณียกเลิกหรือเปล่ียนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมดหรือ
บางสวนใหกับทาน เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทาง
บริษัทถือวาทานไดยอมรับในเง่ือนไขขอตกลงตางๆ ท่ีไดระบุไวทั้งหมดแลว  

- เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม
เดินทางพรอมคณะถือวาทานสละสิทธ์ิ ไมอาจเรียกรองคาบริการ และเงินมัดจําคืน ไมวากรณี
ใดๆ ท้ังส้ิน 

- ถากรุปที่ทานจองทัวรไว ไมสามารถออกเดินทาง จากกรณีจํานวนผูเดินทางไมครบจํานวน
ตามที่กําหนดไว หรือสายการบินแจงยกเลิกบิน ทางบริษัทจะคืนเงินคาทัวรใหทาน แตทาง
บริษัทจะขอหักเงินคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง  เชน คาธรรมเนียมในการยืนขอวีซาของประเทศที่
ทานจะเดินทาง  (ถาโปรแกรมที่ทานเดินทางจะตองย่ืนขอวีซา) 

- อัตราคาบริการคิดคํานวณจากอัตราแลกเปล่ียนและราคาต๋ัวเคร่ืองบินในปจจุบันบริษัทฯขอ
สงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียนคาบริการในกรณีที่มีการข้ึนราคาคาต๋ัว เคร่ืองบิน ภาษีเดินทาง 
คาประกันภัย คาธรรมเนียมน้ํามัน หรือมีการประกาศลดคาเงินบาท หรืออัตราแลกเปล่ียนได
ปรับข้ึนในชวงใกลวันที่คณะจะเดินทาง 

- เน่ืองจากต๋ัวเคร่ืองบินชุดน้ีเปนต๋ัวราคาพิเศษ (ต๋ัวกรุป) ตองเดินทางตามวันที่ที่ระบุไวบนหนา
ต๋ัวเทาน้ัน จึงไมสามารถยกเลิกหรือเปล่ียนแปลงใดๆทั้งส้ิน และถาทางบริษัทไดดําเนินการ



 

 

ออกต๋ัวเคร่ืองบินไปแลวน้ัน ไมสามารถยกเลิกหรือเปล่ียนแปลงรายช่ือผูเดินทางได (ยกเวน
บางสายการบิน ท่ีสามารถเปล่ียนแปลงรายช่ือผูเดินทางได เมื่อทานตองการเปล่ียนแปลง
รายช่ือผูเดินทางหลังจากออกต๋ัวเคร่ืองบินไปแลว จะตองเสียคาใชจายในการดําเนินการ ท้ังน้ี
จะข้ึนอยูกับสายการบินเทาน้ัน) 

- บริษัทฯทําหนาท่ีเปนตัวแทนในการเรียกรองคาชดใชจากสายการบิน,โรงแรมหรือบริษัทขนสง
เมื่อเกิดการสูญหายของสัมภาระระหวางการเดินทาง แตจะไมรับผิดชอบตอการสูญหาย
ดังกลาวในระหวางการ ทองเท่ียวน้ี หากทานไมใชบริการใดๆ ไมวาท้ังหมดหรือบางสวน ถือ
วาทานสละสิทธิ์ไมสามารถเรียกรองขอคืนคาบริการไดหากทานไม เดินทางกลับพรอมคณะ
ทัวร ต๋ัวเคร่ืองบินขากลับซ่ึงยังไมไดใช ไมสามารถนํามาขอคืนเงินไดคาบริการท่ี ทานชําระกับ
ทางบริษัทฯ เปนการชําระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯไดชําระใหกับบริษัทฯ ตัวแทนแตละ
แหงแบบเหมาขาดเชนกัน ดังน้ันหากทานมีเหตุอันใดที่ทําใหทานไมไดทองเที่ยวพรอมคณะ
ตามรายการ ท่ีระบุไว ทานจะขอคืนคาบริการไมไดบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปล่ียนแปลง
รายการทัวรตามความเหมาะสมและสถานการณตางๆท้ังน้ีทางบริษัทฯจะยึดถือและคํานึงถึง
ความปลอดภัยรวมถึงประโยชนสูงสุดของลูกคาสวนมากเปนสําคัญ 

 


