รหัสทัวร FIN1901699
ทัวรเกาหลี ใบไมเปลี่ยนสี เทียวฟน ชอป ชิม ชิล 5 วัน 3 คืน (XJ)
เกาะนามิ สวนสนุกเอเวอรแลนด พระราชวังเคียงบก โซลทาวเวอร
ถนนเลียบกําแพงหิน ชอปปﻤงตลาดฮงแด

โปรแกรมการเดินทาง
วันแรก

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - อินชอน

18.00 น.

คณะพรอมกันที่ ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง อาคาร 1 บริเวณผูโดยสารขา
ออก ชั้น 3 เคานเตอรเช็คอินแถวที่ 3-4 เคานเตอรเช็คอินสายการบิน Air Asia
X (XJ) เจาหนาที่ของบริษัทฯคอยใหการตอนรับ และอํานวยความสะดวกในการ
เช็คอินรับบัตรโดยสาร
**หมายเหตุ** เคานเตอรเช็คอินจะปดบริการกอนเวลาเครื่องออกอยางนอย 60
นาที และผูโดยสารพรอม ณ ประตูขึ้นเครื่องกอนเวลาเครื่องออก 30 นาที

หมายเหตุ

เนื่องจากตั๋วเครื่องบินของคณะเปนตั๋วกรุประบบ Random ไมสามารถล็อกที่นั่ง
ได ที่นั่งอาจจะไมไดนั่งติดกันและไมสามารถเลือกชวงที่นั่งบนเครื่องบินไดในคณะ
ซึ่งเปนไปตามเงื่อนไขสายการบิน

21.05 น.

บินลัดฟาสู เมืองอินชอน สาธารณรัฐเกาหลีใต โดยสายการบิน Air Asia X
เที่ยวบินที่ XJ704 ** สําหรับเที่ยวบินนี้ ไมมีบริการอาหารและเครื่องดื่มบน
เครื่องบิน ใชเวลาบินประมาณ 5 ชั่วโมง 30 นาที **

วันที่สอง

อินชอน – สะพานแขวนมาจังโฮซู – เกาะนามิ - สวนสนุกเอเวอรแลนด

04.35 น.

เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติอินชอน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต (เวลา
ทองถิ่นเร็วกวาไทย 2 ช.ม.กรุณาปรับนาฬิกาของทานเปนเวลาทองถิ่นเพื่อสะดวก
ในการนัดหมาย) หลังผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมืองและรับสัมภาระเรียบรอย
แลว สะพานแขวนมาจังโฮซู (BRIDGE OF MAJANGHOSU) สะพานแขวนแหง
นี้เปนแลนดมารคแหงใหมของเมืองพาจู ที่เพิ่งเปดตัวไปเมื่อเดือนมีนาคม 2018 ที่
ผานมา นอกจากจะเปนสะพานแขวนที่ยาวที่สุดในเกาหลี แลว ภายในพื้นที่กวา
200,000 ตารางเมตรของทะเลสาบมาจัง จะพบกับหอคอยตั้งตระหงานอยู
ตรงหนา กอนจะถึงตัวสะพานจะมีรานกาแฟไวคอยบริการสําหรับนักทองเที่ยวที่
อยากนั่งจิบกาแฟ รับลมเย็นๆที่โชยมาจากทะเลสาบจากนั้นนําทานเดินทางสู เกาะ
นามิ เกาะอันโดงดังจากภาพยนตรและซีรีสทั้งของไทยและเกาหลี เกาะนามิเกิดขึ้น
จากผลของการกั้นนํ้าเพื่อสรางเขื่อน มีพื้นที่ประมาณ 270ไร มีลักษณะเปนรูป
พระจันทรครึ่งเสี้ยว บรรยากาศรมรื่น สบายๆ เหมาะกับการพักผอนเที่ยวเลนใน
แตละฤดูบรรยากาศบนเกาะก็จะแตกตางกันออกไป
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการทานดวย “ทักคาลบี้”

เที่ยง

บาย

คํ่า

นําทานเดินทางสู สวนสนุกเอ
เวอรแลนด (EVERLAND
THEME PARK) สวนสนุก
กลางแจงที่ใหญที่สุดของ
ประเทศ ตั้งอยูทามกลางหุบเขา
ใหทานไดอิสระเที่ยวชมทองไป
กับโลกของสัตวปาซาฟารีชมไล
เกอรแฝดคูแรกของโลกที่นี่ทาน
จะพบเจาปาสิงโตและเสือ
สามารถอยูดวยกันไดอยางเปน
สุข ชมความนารักของหมีที่สามารถสื่อสารกับคนขับรถไดเปนอยางดี อีกทั้งยัง
สามารถสนุกกับเครื่องเลนนานาชนิด อาทิเชน รถไฟเหาะรางไม (T-Express)
รถไฟเหาะตีลังกา (Rolling X-Train) เฮอรริเคน (Double Rock Spin) เรือ
เหาะไวกิ้ง (Columbus Adventure) หรือเดินชม สวนดอกไมสี่ฤดู (Four
Season Garden) ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงพันธุดอกไมไปตามฤดูกาลในรูปแบบที่
หลากหลายตลอดทั้งป (ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาพอากาศ)ชมกิจกรรมและการแสดง
ตางๆที่จัดตามตารางประจําวัน เลือกชมและเลือกซือ
้ ชอบปﻤงในรานคาของที่ระลึก
ตางๆอยางมากมาย
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร บริการทานดวย “ชาบู ชาบู”
สมควรแกเวลานําทานเขาที่พัก Plaza Hotel ระดับ3* หรือเทียบเทา

วันที่สาม

พระราชวังถ็อกซูกุง - ถนนเลียบกําแพงหิน – ศูนยสมุนไพรโสมเกาหลี - ศูนย
สมุนไพรบํารุงตับ - ผลิตภัณฑคอสเมติก - รานคาปลอดภาษี - ตลาดเมียงดง

เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานชม พระราชวังถ็อกซูกุง (DEOKSUGUNG PALACE) เปนหนึ่งในหา
พระราชวังที่สําคัญที่สุดของราชวงศโชซอนและเกาหลี เดิมพระราชวังแหงนี้เปนที่
ประทับขององคชายวอลซาน พระเชษฐาในพระเจาซองจงหรือองคชายชาซาน
ระหวางสงครามเจ็ดป ที่นี่ไดกลายเปนพระราชวังหลวง โดยพระเจาซอนโจเปน

เที่ยง
บาย

กษัตริยองคแรกที่เสด็จมาประทับที่พระราชวังแหงนี้ทางดานทิศใตของพระราชวังถ็
อกซูกุงมีถนนเลียบกําแพงหิน (Stonewall Street)ที่นี่ไดชื่อวาเปนถนนเสนที่โร
แมนติกแหงหนึ่งในโซล เปนสถานที่ยอดนิยมสําหรับการเดินเลนในหลายๆฤดู จน
ทําใหคูรักมักจะชวนกันมาเดินเลนสรางบรรยากาศโรแมนติกกันที่นี่ *** หมายเหตุ
: กรณีที่พระราชวังถ็อกซูกุงไมเปดทําการ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ปรับรายกา
ทดแทนเปนการเขาชมพระราชวังอื่นแทน*** จากนั้นนําทานชม ศูนยสมุนไพรโสม
เกาหลี (GINSENG CENTER) สมุนไพรโสมขึ้นที่ชื่อวาเปนราชาแหงมวล
สมุนไพร ถูกนํามาใชเพื่อสุขภาพจากนั้นนําทานเดินทางไปยัง เปนเวลานานากวา
2,000 ป ในตํารายาแผนระบุวา โสมเปนสมุนไพรที่ชวยเสริมความแข็งแรงใหแก
ระบบยอยอาหาร ปอด ชวยทําใหจิตใจสงบ มีสรรพคุณทางการแพทยคือชวย
บํารุงหัวใจ ปองกันโรคหัวใจขาดเลือด เสริมประสิทธิภาพทางเพศ ลดและปองกัน
มะเร็ง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการทานดวย “คาลบี”้
จากนั้นนําทานเดินทางไปยัง ศูนยสมุนไพรบํารุงตับ (HOKGENAMU) ตนไมชนิด
นี้เจริญเติบโตในปาลึกบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะ และสูงเหนือระดับนํ้าทะเล
50-800 เมตร ชาวเกาหลีรุนใหมนิยมนํามารับประทานเพื่อชวยดูแลตับใหสะอาด
แข็งแรง ปองกันโรคตับแข็ง ไมถูกทําลายจากการดื่มแอลกอฮอล กาแฟ บุหรี่ สาร
ตกคางจากอาหาร และยา จากนั้นนําทานแวะชมสินคาเครื่องสําอางคชื่อดังราคา

คํ่า

ยอมเยา ณ ศูนยผลิตภัณฑเครื่องสําอางค (COSMETIC SHOP) จากนั้นนํา
ทานชอปปﻤง สินคาปลอดภาษี (DUTY FREE) สินคาแบรนดเนมมากมาย อาทิ
นาฬิกา,แวนตา,เครื่องสําอางคกระเปา, นํ้าหอม เครื่องสําอางแบรนดชั้นดัง ตางๆ
อาทิ SULWHASOO , DKNY , SHISEIDO , DIOR และ กระเปาแบรนดดัง
ตางๆ อาทิ MCM , LOUIS VUITTON, CHANEL จากนั้นนําทานสูแหลงชอป
ปﻤงชื่อดังที่สุดของเกาหลี ตลาดเมียงดง(MYEONG-DONG) ที่เมียงดงแหงนี้พบ
กับสินคาวัยรุน อาทิ เสื้อผาแฟชั่น เครื่องประดับ รองเทา เครื่องสําอางแบรนดดัง
มากมาย
อิสระอาหารคํ่าเพื่อใหทานไดชอปปﻤงอยางจุใจ
สมควรแกเวลานําทานเขาที่พัก Galaxy Hotel ระดับ3* หรือเทียบเทา

วันที่สี่

โซลทาวเวอร – ศูนยนํ้ามันสนเข็มแดง - โรงงานสาหราย+สวนชุดฮันบก – โรงงาน
พลอยสีมวง - ชอปปﻤงตลาดฮงแด

เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
จากนั้นนําทานสู โซลทาวเวอร (N SEOUL TOWER)
ตั้งอยูบนภูเขานัมซานใจกลางกรุงโซล เปนจุดชมวิวที่
มองเห็นวิวทั่วทั้งกรุงโซล และบริเวณรอบๆ นับเปนอีก
สถานที่สุดแสนโรแมนติกแหงหนึ่งที่คูรักทุกคูไมควรพลาด
ถือเปนไฮไลทสําคัญของกรุงโซลที่นักทองเที่ยวทุกคน
จะตองมาเลยทีเดียว นอกจากนี้ ยังมีอีกจุดเปนไฮไลท
สําคัญที่นักทองเที่ยวทุกคนจะตองมาแวะชมสถานที่คลอง
กุญแจชื่อดัง Love Key Ceremony ที่มีความเชื่อวา
คูรักที่มาคลองกุญแจที่นี่จะมีความรักที่ยืนยาวไปตลอด
กาล **ราคาทัวรนี้ไมรวมกุญแจและคาขึ้นลิฟต** จากนั้น
นําทานชมสมุนไพรชื่อดังของเกาหลี นํ้ามันสนเข็มแดง
(RED PINE) ผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลี มี
สรรพคุณชวยขับสารพิษออกจากรางกายชวยลดระดับนํ้าตาลในเสนเลือด ชวย
ละลายไขมันในเสนเลือดหรือดีท็อกเลือดใหสะอาดและเพิ่มการไหลเวียนของเลือด
ไดสะดวก ที่กําลังไดรับความนิยมเปนอยางมากทั้งในไทย และ เกาหลี
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการทานดวย “ซัมเกทัง”

เที่ยง

บาย

คํ่า

จากนั้นนําทานชม โรงงานสาหรายเกาหลี ใหทานไดชมกรรมวิธีในการผลิต
สาหรายเกาหลีพรอมชิมสาหรายแสนอรอย หรือจะซื้อเปนของฝากกลับบานที่มีให
ทานไดเลือกซื้อหลายรสชาด พิเศษ…บริการ ชุดประจําชาติฮันบก ซึ่งเปนชุดประจํา
ชาติของเกาหลี ใหทานถายภาพสวยๆ แหงความประทับใจ เก็บไวเปนที่ระลึก นํา
ทานเดินทางสู โรงงานเจียระไน พลอยอเมทิส (AMETHYST FACTOTORY)
ประเทศเกาหลีใตเปนดินแดนของง
พลอยสีมวง พลอยแหงสุขภาพและนํา
โชค โดยมีตั้งแตสีมวงออนเย็นตา จนถึง
สีมวงเขม (มวงไวน) มีเสนหเยายวนใจ
พลอยนี้จะสวยงามจับตาเมื่อมาทําเปน
แหวน จี้ ตางหู และ สรอยขอมือ เปน
หินที่มีพลังในการบําบัดทั้งดานรางกาย
และจิตใจของผูสวมใส ขจัดความคิดแง
ลบ เปนพลอยแหงสุขภาพและนําโชค สามารถปกปองคุมครองผูสวมใสได จากนั้น
นําทานเดินทางสู ถนนฮงแด ยานชอปปﻤงบริเวณดานหนาของมหาวิทยาลัยฮงอิก
ไมวาจะเปนอาหารเลิศรส สินคาแฟชั่นนานาชนิดสินคาแปลกใหมที่นาสนใจ ก็
สามารถหาซื้อไดที่นี่ในขณะเดียวกันที่นี่ยังเปนศูนยรวมวัฒนธรรมวัยรุนแหลง
รวมตัวของศิลปนและนักแสดงขางถนน อีกมากมาย
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร บริการทานดวย “จิมดัก”
สมควรแกเวลานําทานเขาที่พัก Galaxy Hotel ระดับ3* หรือเทียบเทา

วันที่หา

รานละลายเงินวอน – อินชอน - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)

07.00 น.

นําทานเดินทางสู สนามบินนานาชาติอินชอน จากนั้นนําทานแวะซื้อของฝากที่ ราน
ละลายเงินวอน สาหราย ขนมตางๆ ผลิตภัณฑของของโสมในรูปแบบขนม ชาโสม
ครีมลางหนาโสม เครื่องสําอางโสม รวมไปถึงกิมจิ เปเปโร (ปอกกี้เกาหลี) ชินรา
เมง (มามาเกาหลี) นมกลวย ใหทานไดเลือกซื้อเปนของฝากอยางจุใจ
ออกเดินทางบินลัดฟากลับสูประเทศไทย โดยสายการบิน Air Asia X เที่ยวบินที่
XJ701 ** สําหรับเที่ยวบินนี้ ไมมีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน ใช
เวลาบินประมาณ 5 ชั่วโมง 25 นาที **
เดินทางถึง สนามบินนานาชาติดอนเมือง ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพรอมความ
ประทับใจ
........................................................................................

11.15 น.
15.05 น.

อัตราคาบริการ
กําหนดการเดินทาง
02 - 06 ตุลาคม 62
03 - 07 ตุลาคม 62
04 - 08 ตุลาคม 62
09 - 13 ตุลาคม 62

10 - 14 ตุลาคม 62
(วันหยุดวันคลายวันสวรรคต
รัชกาลที่ 9)

ผูใหญพัก
เด็กอายุไมเกิน
เด็กอายุไมเกิน
หองละ2-3
12ปไมเสริม
12ปเสริมเตียง
ทาน
เตียง

ไมรวมตั๋ว
พักเดี่ยว
เครื่องบิน

16,990

16,990

16,990

7,990

5,900

16,990

16,990

16,990

7,990

5,900

14,990
17,990

14,990
17,990

14,990
17,990

7,990
7,990

5,900
5,900

17,990

17,990

17,990

7,990

5,900

11 - 15 ตุลาคม 62
(วันหยุดวันคลายวันสวรรคต
รัชกาลที่ 9)

17,990

17,990

17,990

7,990

5,900

16 – 20 ตุลาคม 62
17 - 21 ตุลาคม 62

16,990

16,990

7,990

5,900

18 - 22 ตุลาคม 62

16,990

16,990

16,990

16,990

16,990

7,990

5,900

19 - 23 ตุลาคม 62

22 - 26 ตุลาคม 62
(วันหยุดวันปยมหาราช)

16,990

16,990
16,990

16,990
16,990

7,990
7,990

5,900
5,900

17,990

17,990

17,990

7,990

5,900

23 - 27 ตุลาคม 62
(วันหยุดวันปยมหาราช)

16,990

16,990

16,990

7,990

5,900

25 – 29 ตุลาคม 62

16,990
16,990

16,990

16,990

7,990

5,900

24 - 28 ตุลาคม 62

16,990

16,990

7,990

5,900

อัตราคาบริการรวม
 ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัดเดินทางไป-กลับพรอมคณะ
 ที่พักโรงแรมตามรายการ 3 คืน พักหองละ 2-3 ทาน (กรณีมาไมครบคูและไมตองการ
เพิ่มเงินพักหองเดี่ยว)
 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตาม
สถานการณ)

คาเขาชมสถานที่ตามรายการระบุ
คาระวางนํ้าหนักกระเปาไมเกิน 20 กก. ทานละ 1 ชิ้น
คารถโคชรับ-สงสถานที่ทองเที่ยวตามรายการระบุ
คามัคคุเทศกผูชํานาญเสนทางดูแลตลอดการเดินทาง
คาประกันชีวิตกรณีอุบัติเหตุในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินไมเกินทานละ
1,000,000 บาท และคารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุในวงเงินไมเกิน ทานละ
200,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม)
 ภาษีนํ้ามันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นกอนวันเดินทาง)
 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7%






อัตราคาบริการไมรวม
 ภาษีหัก ณ ที่จาย 3%
 คาทําหนังสือเดินทางไทย,คาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติคาทําใบอนุญาต
กลับเขาประเทศของคนตางชาติ(Re-Entry) หรือ คนตางดาว (เปนหนาที่ของผูเดินทาง
ในการจัดทําเอง)
 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาเครื่องดื่มและคาอาหารที่สั่งเพิ่ม
เอง, คาโทรศัพท, คาอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษนอกรายการ คาซักรีด, คาโทรศัพท
ทางไกล, คาอินเตอรเน็ต ฯลฯ
 คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประทวง,การ
จลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไมใหออกและเขาเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขา
เมืองและเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความ
ควบคุมของบริษัทฯ
 คาปรับ สําหรับนํ้าหนักกระเปาเดินทางที่เกินจากที่ทางสายการบินกําหนดไว 20 กก.
 คาทิปไกดทองถิ่น,คนขับรถ 1,750 บาท /ทริป/ลูกทัวร 1 ทาน (ชําระที่สนามบินในวัน
เดินทาง)
 คาทิปหัวหนาทัวรตามสินนํ้าใจของทุกทาน(ไมรวมในทิปไกดทองถิ่นและคนขับรถแตไม
บังคับทิป)
เงื่อนไขการสํารองที่นั่ง
1.กรุณาทําการจองกอนการเดินทาง อยางนอย 45 วันทําการหรือกอนหนานั้น โดยสงแฟกซ
หรืออีเมลลรายชื่อและหนาหนังสือเดินทางเพื่อยันการจองที่นั่ง พรอมชําระมัดจําทานละ
10,000 บาท

2.คาทัวรสวนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บคาทัวรทั้งหมด 15 วันกอนการเดินทาง มิเชนนั้น
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางของทาน และการคืนเงินทั้งหมดหรือบางสวน
ตามคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง
3.เมื่อทานตกลงชําระเงินคาบริการไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะ
ถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขการใหบริการที่ไดระบุไวในเอกสารฉบับนี้ทั้งหมดนี้แลว
เงื่อนไขการยกเลิก
1.ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯจะคืนเงินคามัดจําใหทั้งหมด โดยจะหัก
คาใชจายที่เกิดขึ้นจริง เชนคาธรรมเนียมวีซา ยกเวนในกรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัต
ฤกษ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินมัดจําโดยไมมีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น
2.ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน กอนการเดินทาง หักคามัดจําทัวร 50%
3.ยกเลิกกอนการเดินทาง 7-14 วันเก็บคาใชจาย 100% ของราคาทัวร ตอทาน
4.สําหรับผูโดยสารที่ไมไดถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเปนผูยื่นวีซาให เมื่อผลวีซา
ผานแลวมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคามัดจําทั้งหมด
เงื่อนไขการใหบริการ
1.โปรแกรมทัวรนี้จะสามารถออกเดินทางไดตองมีจํานวนผูเดินทางขั้นตํ่า 30 ทานรวมใน
คณะตามที่กําหนดไวเทานั้น หากมีจํานวนผูเดินทางรวมแลวนอยกวาที่กําหนดไว บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือปรับเปลี่ยนกําหนดการเดินทาง ในกรณีที่มีผูเดินทาง 10-14
ทาน ตองเพิ่มเงินทานละ 2,000 บาท, กรณีที่มีผูเดินทาง 15-19 ทานตองเพิ่มเงินทานละ
1,500 บาท, กรณีที่มีผูเดินทาง 20-24 ทานตองเพิ่มเงินทานละ 1,000 บาท และ กรณีที่มี
ผูเดินทาง 25-29 ทานตองเพิ่มเงินทานละ 500 บาท
2.ในกรณีที่ทางประเทศเกาหลีระงับการอนุมัติวีซา ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เก็บคาใชจาย
เพิ่มเติมในกรณีตองทําเรื่องยื่นขอวีซา
3.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขตางๆ โดยไมตองแจงใหทราบ
ลวงหนา ทั้งนี้ใหขึ้นอยูกับดุลยพินิจของบริษัทฯ เทานั้น อีกทั้งขอสรุปและขอตัดสินใดๆ ของ
บริษัทฯ ใหถือเปนขอยุติสิ้นสุดสมบูรณ
4.บริษัทฯ และตัวแทนของบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวรตามความ
เหมาะสม ใหสอดคลองกับสถานการณ ขอจํากัดดานภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริง
ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคํานึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชนสูงสุดของลูกคา
สวนมากเปนสําคัญ

5.รายการทัวรนี้เปนการทองเที่ยวแบบหมูคณะ (Join Tour) จัดทําและดําเนินการโดยบริษัท
คูคา (Partner)
6.อัตราคาบริการคิดคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปจจุบัน บริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาคาบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาคาตั๋วเครื่องบิน คา
ประกันภัยสายการบิน คาธรรมเนียมนํ้ามัน หรือมีการประกาศลดคาเงินบาท หรืออัตรา
แลกเปลี่ยนไดปรับขึ้นในชวงใกลวันที่คณะจะเดินทาง
7.ในระหวางการทองเที่ยวนี้ หากทานไมใชบริการใดๆ ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน ถือวาทาน
สละสิทธิ์ไมสามารถเรียกรองขอคืนคาบริการได
8.หากทานไมเดินทางกลับพรอมคณะทัวร ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไมไดใช ไมสามารถนํามา
ขอคืนเงินได
9.คาบริการที่ทานชําระกับทางบริษัทฯ เปนการชําระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯ ไดชําระ
ใหกับบริษัทฯ ตัวแทนแตละแหงแบบเหมาขาดเชนกัน ดังนั้นหากทานมีเหตุอันใดที่ทําใหทาน
ไมไดทองเที่ยวพรอมคณะตามรายการที่ระบุไว ทานจะขอคืนคาบริการไมได
10.กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หนวยงานที่เกี่ยวของ จนมีการยกเลิก ลาชา
เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทขนสง หรือ หนวยงานที่ใหบริการ บริษัทฯ จะ
ดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวรอื่นทดแทนให แตจะไมคืนเงินใหสําหรับ
คาบริการนั้นๆ
11.มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมมีสิทธิ์ในการใหคําสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน
บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเทานั้น
12.บริษัทฯ รับเฉพาะผูมีวัตถุประสงคเดินทางเพื่อทองเที่ยวเทานั้น การเดินทางของผูเดินทาง
ดวยวัตถุประสงคแอบแฝงอื่น ๆ เชน การไปคาแรงงาน การคาประเวณี การคามนุษย การ
ขนสงสินคาหนีภาษี การขนยาเสพติด การโจรกรรม การขนอาวุธสงคราม การกอการราย
และ อื่น ๆ ที่เขาขายผิดกฏหมาย ผิดศีลธรรมอันดี บริษัทฯ มิไดมีสวนรูเห็น เกี่ยวของ หรือ มี
สวนตองรับผิดชอบใด ๆ กับการกระทําดังกลาวทั้งสิ้น
13.หากผูเดินทางถูกเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเขา - ออกเมือง
ดวยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเปนเหตุผลซึ่งอยูนอกเหนืออํานาจ และความรับผิดชอบของบริษัท
ฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมรับผิดชอบคืนเงินทั้งหมดทุกกรณี
14.ผูเดินทางตองใชวิจารณญาณสวนตัวและรับผิดชอบตอการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินคา
ตาง ๆ ในระหวางการเดินทางทองเที่ยวดวยตัวทานเอง บริษัทฯ จะไมสามารถรับผิดชอบใด
ๆ หากเกิดความไมพึงพอใจในสินคาที่ผูเดินทางไดซื้อระหวางการเดินทางทองเที่ยวนี้

15.ผูเดินทางตองรับผิดชอบตอการจัดเก็บ และ ดูแลทรัพยสินสวนตัว ของมีคาตาง ๆ อยาง
ระมัดระวัง บริษัทฯ จะไมสามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรัพยสินสวนตัว
ของมีคาตาง ๆ ระหวางการเดินทางทองเที่ยว อันมีสาเหตุมาจากผูเดินทาง
16.บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอการสูญหายของทรัพยสิน และ สัมภาระระหวางการเดินทาง
อันมีสาเหตุมาจากสนามบิน สายการบิน บริษัทขนสง โรงแรม หรือ การโจรกรรม แตจะทํา
หนาที่เปนตัวแทนในการเรียกรองคาชดใชใหกับผูเดินทาง
17.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากการยกเลิกหรือ
ความลาชาของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวัติ รัฐประหาร
ที่อยูนอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ คาใชจายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือ
ทางออม เชน การเจ็บปวย การถูกทําราย การสูญหาย ความลาชา หรือ จากอุบัติเหตุตางๆ
18.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมรับผิดชอบใด ๆ ตอการไมเปนไปตามความคาดหวัง และ
ความไมพึงพอใจของผูเดินทาง ที่เกี่ยวของกับ สภาพธรรมชาติ ภูมิอากาศ ฤดูกาล
ทัศนียภาพ วัฒนธรรม วิถีและพฤติกรรมของประชาชนในประเทศที่เดินทางไป
19.ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรค
ประจําตัว ซึ่งไมไดเกิดจากอุบัติเหตุในรายการทองเที่ยว(ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขนี้
ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร)
20.กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ(เลมนํ้าเงิน)เดินทางเพื่อการทองเที่ยวกับคณะทัวร หาก
ทานถูกปฏิเสธในการเขา-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาทัวรและ
รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
21.กรณีที่ทานตองออกตั๋วภายในประเทศ เชน (ตั๋วเครื่องบิน,ตั๋วรถทัวร,ตั๋วรถไฟ) กรุณา
สอบถามที่เจาหนาที่ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท
บิน หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนาทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆในกรณีถาทาน
ออกตั๋วภายในโดยไมแจงใหทราบและหากไฟลทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือวาทาน
ยอมรับในเงื่อนไขดังกลาวแลว
22.ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บคาบริการเพิ่มเติม ในกรณีที่ผูเดินทาง เปนชาวตางชาติ,
พระสงฆ หรือนักบวช จะตองเพิ่มจากราคาคาทัวรปกติอีก 4,000 บาทตอทาน**กรณีตัดกรุป
เหมาที่เปน เด็กนักเรียน นักศึกษา ครู ธุรกิจขายตรงเครื่องสําอางค หมอ พยาบาล
ชาวตางชาติ พระ หรือกรุปที่มีการขอดูงาน จะตองสอบถามราคาใหมทุกครั้ง**
23.ทัวรครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเปนหมูคณะเทานั้น หากผูเดินทางตองการ
แยกตัวออกจากกรุปทัวร โดยไมลงรานชอปปﻤง เชน นํ้ามันสน / รานโสม / ฮ็อตเกนามู / คอส
เมติค / อเมทิส / รานคาปลอดภาษี ซึ่งทัวรมีความจําเปนตองบรรจุในโปรแกรมดวย “เพราะมี
ผลกับราคาทัวร” จึงเรียนใหกับนักทองเที่ยวทุกทานทราบวา ทัวรจําเปนตองรบกวนทุกทาน

แวะชมโดยใชเวลาประมาณ 60 – 90 นาที ซื้อหรือไมซื้อขึ้นอยูกับความพอใจของลูกคาเปน
หลัก ไมมีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น และทุกการตัดสินใจซื้อนั้นเปนดุลพินิจของลูกคา 100% ทัวรจะ
ไมมีสวนรับผิดชอบความพอใจหากทานไมพึ่งพอใจสินคาภายหลัง และถาหากลูกคาไมมีความ
ประสงคจะเขารานดังกลาว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายเพิ่มจากทานเปน
จํานวน 300 USD ตอทาน
22เดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไม
ถึงและไมสามารถเดินทางได
25. กรณีใชหนังสือเดินทางราชการหรือหนังสือเดินทางทูต (เลมสีนํ้าเงินและสีแดง) เดินทาง
เพื่อการทองเที่ยวกับคณะทัวรหากทานถูกปฏิเสธในการเขา –ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาทัวรและรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น
26. ในกรณีที่เจาหนาที่สายการบิน หรือ ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง ตรวจพบ หนังสือ
เดินทาง (พาสปอรต) ของทานชํารุดแมเพียงเล็กนอย เชน เปยกนํ้า ขาดไปหนาใดหนาหนึ่ง มี
หนาใดหนาหนึ่งหายไป มีกระดาษหนาใดหนาหนึ่งหลุดออกมา มีรอยแยกระหวางสันของเลม
หนังสือเดินทาง เปนตน ไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น ทางสายการบิน หรือ เจาหนาที่ดานตรวจคนออก
และ เขาเมือง มีสิทธิ์ไมอนุญาตใหทานเดินทางตอไปได ดังนั้นกรุณาตรวจสอบ และ ดูแล
หนังสือเดินทางของทานใหอยูในสภาพดีอยูตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชํารุด กรุณาติดตอ
กรมการกงสุลกระทรวงการตางประเทศเพื่อทําหนังสือเดินทางฉบับใหม โดยใชฉบับเกาไป
อางอิง และ ยืนยันดวย พรอมกับแจงมาที่บริษัทเร็วที่สุด เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงขอมูล
หนังสือเดินทาง หากทานไดสงเอกสารมาที่บริษัทเรียบรอยแลว กรณีที่ยังไมออกบัตรโดยสาร
(ตั๋วเครื่องบิน) ทานสามารถเปลี่ยนแปลงไดไมมีคาใชจาย แตหากออกบัตรโดยสาร (ตั๋ว
เครื่องบิน) เรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด
ซึ่งโดยสวนใหญตั๋วเครื่องบินแบบกรุปจะออกกอนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ทั้งนี้ขึ้นอยู
กับกระบวนการและขั้นตอนของแตละคณะ
30.กรณีผูเดินทางถูกปฏิเสธการเขา – ออกประเทศจากประเทศตนทางและปลายทาง ทั้งจาก
ที่ดานหนาเคานเตอรเช็คอิน หรือจากดานตรวจคนเขาเมืองก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม
รับผิดชอบคาใชจายที่จะเกิดขึ้นตามมา และ จะไมสามารถคืนเงินคาทัวรและคาทิปที่ทานชําระ
มาแลวในทุกกรณี

