
 

 

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

ถนนเลียบกําแพงหิน  ชอปปم�งตลาดฮงแด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันแรก กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - อินชอน 
18.00 น.  คณะพรอมกันท่ี ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง อาคาร 1 บริเวณผูโดยสารขา

ออก ช้ัน 3 เคานเตอรเช็คอินแถวท่ี 3-4 เคานเตอรเช็คอินสายการบิน Air Asia 
X (XJ) เจาหนาท่ีของบริษัทฯคอยใหการตอนรับ และอํานวยความสะดวกในการ
เช็คอินรับบัตรโดยสาร 
**หมายเหตุ** เคานเตอรเช็คอินจะปดบริการกอนเวลาเคร่ืองออกอยางนอย 60 
นาที และผูโดยสารพรอม ณ ประตูข้ึนเคร่ืองกอนเวลาเคร่ืองออก 30 นาที 

หมายเหตุ เน่ืองจากต๋ัวเคร่ืองบินของคณะเปนต๋ัวกรุประบบ Random ไมสามารถล็อกที่น่ัง
ได ที่น่ังอาจจะไมไดน่ังติดกันและไมสามารถเลือกชวงท่ีน่ังบนเครื่องบินไดในคณะ 
ซึ่งเปนไปตามเง่ือนไขสายการบิน    

21.05 น.  บินลัดฟ�าสู เมืองอินชอน สาธารณรัฐเกาหลีใต โดยสายการบิน Air Asia X  
เที่ยวบินท่ี XJ704 ** สําหรับเที่ยวบินน้ี ไมมีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบน
เคร่ืองบิน ใชเวลาบินประมาณ 5 ช่ัวโมง 30 นาที ** 

 
วันที่สอง อินชอน – สะพานแขวนมาจังโฮซู – เกาะนาม ิ- สวนสนุกเอเวอรแลนด 
04.35 น.  เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติอินชอน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต (เวลา

ทองถ่ินเร็วกวาไทย 2 ช.ม.กรุณาปรับนาฬิกาของทานเปนเวลาทองถ่ินเพื่อสะดวก
ในการนัดหมาย) หลังผานข้ันตอนการตรวจคนเขาเมืองและรับสัมภาระเรียบรอย
แลว สะพานแขวนมาจังโฮซู (BRIDGE OF MAJANGHOSU) สะพานแขวนแหง
น้ีเปนแลนดมารคแหงใหมของเมืองพาจ ูท่ีเพ่ิงเปดตัวไปเมื่อเดือนมีนาคม 2018 ท่ี
ผานมา นอกจากจะเปนสะพานแขวนที่ยาวท่ีสุดในเกาหลี แลว ภายในพ้ืนท่ีกวา 
200,000 ตารางเมตรของทะเลสาบมาจัง จะพบกับหอคอยต้ังตระหงานอยู
ตรงหนา กอนจะถึงตัวสะพานจะมีรานกาแฟไวคอยบริการสําหรับนักทองเท่ียวท่ี
อยากน่ังจิบกาแฟ รับลมเย็นๆที่โชยมาจากทะเลสาบจากน้ันนําทานเดินทางสู เกาะ
นามิ เกาะอันโดงดังจากภาพยนตรและซีรีสท้ังของไทยและเกาหลี เกาะนามิเกิดข้ึน
จากผลของการก้ันน้ําเพ่ือสรางเข่ือน มีพ้ืนท่ีประมาณ 270ไร มีลักษณะเปนรูป
พระจันทรคร่ึงเสี้ยว บรรยากาศรมร่ืน สบายๆ เหมาะกับการพักผอนเที่ยวเลนใน
แตละฤดูบรรยากาศบนเกาะก็จะแตกตางกันออกไป 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการทานดวย “ทักคาลบ้ี” 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บาย นําทานเดินทางสู สวนสนุกเอ

เวอรแลนด (EVERLAND 
THEME PARK) สวนสนุก
กลางแจงท่ีใหญที่สุดของ
ประเทศ ต้ังอยูทามกลางหุบเขา 
ใหทานไดอิสระเท่ียวชมทองไป
กับโลกของสัตวป�าซาฟารีชมไล
เกอรแฝดคูแรกของโลกท่ีน่ีทาน
จะพบเจาป�าสิงโตและเสือ
สามารถอยูดวยกันไดอยางเปน
สุข ชมความนารักของหมีท่ีสามารถส่ือสารกับคนขับรถไดเปนอยางดี อีกท้ังยัง
สามารถสนุกกับเคร่ืองเลนนานาชนิด อาทิเชน รถไฟเหาะรางไม (T-Express) 
รถไฟเหาะตีลังกา (Rolling X-Train) เฮอรริเคน (Double Rock Spin) เรือ
เหาะไวก้ิง (Columbus Adventure) หรือเดินชม สวนดอกไมส่ีฤดู (Four 
Season Garden) ซึ่งจะเปล่ียนแปลงพันธุดอกไมไปตามฤดูกาลในรูปแบบท่ี
หลากหลายตลอดทั้งป (ทั้งน้ีข้ึนอยูกับสภาพอากาศ)ชมกิจกรรมและการแสดง
ตางๆที่จัดตามตารางประจําวัน เลือกชมและเลือกซือ้ชอบปم�งในรานคาของที่ระลึก
ตางๆอยางมากมาย  

ค่ํา      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) เปนหน่ึงในหา
พระราชวังที่สําคัญท่ีสุดของราชวงศโชซอนและเกาหลี เดิมพระราชวังแหงน้ีเปนท่ี
ประทับขององคชายวอลซาน พระเชษฐาในพระเจาซองจงหรือองคชายชาซาน 
ระหวางสงครามเจ็ดป ท่ีน่ีไดกลายเปนพระราชวังหลวง โดยพระเจาซอนโจเปน

กษัตริยองคแรกที่เสด็จมาประทับท่ีพระราชวังแหงน้ีทางดานทิศใตของพระราชวังถ็
อกซูกุงมีถนนเลียบกําแพงหิน (Stonewall Street)ที่น่ีไดช่ือวาเปนถนนเสนท่ีโร
แมนติกแหงหน่ึงในโซล เปนสถานที่ยอดนิยมสําหรับการเดินเลนในหลายๆฤดู จน
ทําใหคูรักมักจะชวนกันมาเดินเลนสรางบรรยากาศโรแมนติกกันท่ีน่ี *** หมายเหตุ 
: กรณีท่ีพระราชวังถ็อกซูกุงไมเปดทําการ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิปรับรายกา
ทดแทนเปนการเขาชมพระราชวังอ่ืนแทน*** จากน้ันนําทานชม ศูนยสมุนไพรโสม
เกาหลี (GINSENG CENTER) สมุนไพรโสมข้ึนท่ีช่ือวาเปนราชาแหงมวล
สมุนไพร ถูกนํามาใชเพ่ือสุขภาพจากน้ันนําทานเดินทางไปยัง เปนเวลานานากวา 
2,000 ป ในตํารายาแผนระบุวา โสมเปนสมุนไพรที่ชวยเสริมความแข็งแรงใหแก
ระบบยอยอาหาร ปอด ชวยทําใหจิตใจสงบ มีสรรพคุณทางการแพทยคือชวย
บํารุงหัวใจ ป�องกันโรคหัวใจขาดเลือด เสริมประสิทธิภาพทางเพศ ลดและป�องกัน
มะเร็ง 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการทานดวย “คาลบ้ี” 
บาย จากน้ันนําทานเดินทางไปยัง ศูนยสมุนไพรบํารุงตับ (HOKGENAMU) ตนไมชนิด

น้ีเจริญเติบโตในป�าลึกบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะ และสูงเหนือระดับน้ําทะเล 
50-800 เมตร ชาวเกาหลีรุนใหมนิยมนํามารับประทานเพ่ือชวยดูแลตับใหสะอาด
แข็งแรง ป�องกันโรคตับแข็ง ไมถูกทําลายจากการด่ืมแอลกอฮอล กาแฟ บุหร่ี สาร
ตกคางจากอาหาร และยา จากน้ันนําทานแวะชมสินคาเคร่ืองสําอางคช่ือดังราคา



 

 

ยอมเยา ณ ศูนยผลิตภัณฑเคร่ืองสําอางค (COSMETIC SHOP)  จากน้ันนํา
ทานชอปปم�ง สินคาปลอดภาษี (DUTY FREE) สินคาแบรนดเนมมากมาย อาทิ 
นาฬิกา,แวนตา,เคร่ืองสําอางคกระเป�า, น้ําหอม เคร่ืองสําอางแบรนดช้ันดัง ตางๆ 
อาท ิSULWHASOO , DKNY , SHISEIDO , DIOR และ กระเป�าแบรนดดัง
ตางๆ อาทิ MCM , LOUIS VUITTON, CHANEL จากน้ันนําทานสูแหลงชอป
ปم�งช่ือดังที่สุดของเกาหลี ตลาดเมียงดง(MYEONG-DONG) ที่เมียงดงแหงน้ีพบ
กับสินคาวัยรุน อาทิ เส้ือผาแฟช่ัน เคร่ืองประดับ รองเทา เคร่ืองสําอางแบรนดดัง
มากมาย 

ค่ํา     อิสระอาหารค่ําเพ่ือใหทานไดชอปปم�งอยางจุใจ 
สมควรแกเวลานําทานเขาที่พัก Galaxy Hotel ระดับ3* หรือเทียบเทา 
 

วันท่ีส่ี โซลทาวเวอร – ศูนยน้ํามันสนเข็มแดง - โรงงานสาหราย+สวนชุดฮันบก – โรงงาน
พลอยสีมวง - ชอปปم�งตลาดฮงแด 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
จากน้ันนําทานสู โซลทาวเวอร (N SEOUL TOWER) 
ต้ังอยูบนภูเขานัมซานใจกลางกรุงโซล เปนจุดชมวิวท่ี
มองเห็นวิวทั่วทั้งกรุงโซล และบริเวณรอบๆ นับเปนอีก
สถานที่สุดแสนโรแมนติกแหงหน่ึงท่ีคูรักทุกคูไมควรพลาด 
ถือเปนไฮไลทสําคัญของกรุงโซลที่นักทองเที่ยวทุกคน
จะตองมาเลยทีเดียว นอกจากน้ี ยังมีอีกจุดเปนไฮไลท
สําคัญท่ีนักทองเที่ยวทุกคนจะตองมาแวะชมสถานที่คลอง
กุญแจช่ือดัง Love Key Ceremony ที่มีความเช่ือวา 
คูรักที่มาคลองกุญแจท่ีน่ีจะมีความรักที่ยืนยาวไปตลอด
กาล **ราคาทัวรน้ีไมรวมกุญแจและคาข้ึนลิฟต** จากน้ัน
นําทานชมสมุนไพรช่ือดังของเกาหลี น้ํามันสนเข็มแดง 
(RED PINE) ผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลี มี
สรรพคุณชวยขับสารพิษออกจากรางกายชวยลดระดับน้ําตาลในเสนเลือด ชวย
ละลายไขมันในเสนเลือดหรือดีท็อกเลือดใหสะอาดและเพ่ิมการไหลเวียนของเลือด
ไดสะดวก ท่ีกําลังไดรับความนิยมเปนอยางมากท้ังในไทย และ เกาหลี  

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการทานดวย “ซัมเกทัง” 



 

 

บาย จากน้ันนําทานชม โรงงานสาหรายเกาหลี ใหทานไดชมกรรมวิธีในการผลิต
สาหรายเกาหลีพรอมชิมสาหรายแสนอรอย หรือจะซ้ือเปนของฝากกลับบานที่มีให
ทานไดเลือกซ้ือหลายรสชาด พิเศษ…บริการ ชุดประจําชาติฮันบก ซ่ึงเปนชุดประจํา
ชาติของเกาหลี ใหทานถายภาพสวยๆ แหงความประทับใจ เก็บไวเปนที่ระลึก  นํา
ทานเดินทางสู โรงงานเจียระไน พลอยอเมทิส (AMETHYST FACTOTORY) 

ประเทศเกาหลีใตเปนดินแดนของง 
พลอยสีมวง พลอยแหงสุขภาพและนํา
โชค โดยมีต้ังแตสีมวงออนเย็นตา จนถึง
สีมวงเขม (มวงไวน) มีเสนหเยายวนใจ 
พลอยน้ีจะสวยงามจับตาเม่ือมาทําเปน
แหวน จ้ี ตางหู และ สรอยขอมือ เปน
หินที่มีพลังในการบําบัดทั้งดานรางกาย
และจิตใจของผูสวมใส ขจัดความคิดแง

ลบ เปนพลอยแหงสุขภาพและนําโชค สามารถปกป�องคุมครองผูสวมใสได จากน้ัน
นําทานเดินทางสู ถนนฮงแด ยานชอปปم�งบริเวณดานหนาของมหาวิทยาลัยฮงอิก 
ไมวาจะเปนอาหารเลิศรส สินคาแฟช่ันนานาชนิดสินคาแปลกใหมที่นาสนใจ ก็
สามารถหาซ้ือไดที่น่ีในขณะเดียวกันที่น่ียังเปนศูนยรวมวัฒนธรรมวัยรุนแหลง
รวมตัวของศิลปนและนักแสดงขางถนน อีกมากมาย 

ค่ํา      บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร บริการทานดวย “จิมดัก” 
สมควรแกเวลานําทานเขาที่พัก Galaxy Hotel ระดับ3* หรือเทียบเทา 
 

วันท่ีหา รานละลายเงินวอน – อินชอน - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมอืง) 
07.00 น. นําทานเดินทางสู สนามบินนานาชาติอินชอน จากน้ันนําทานแวะซ้ือของฝากท่ี ราน

ละลายเงินวอน สาหราย ขนมตางๆ ผลิตภัณฑของของโสมในรูปแบบขนม ชาโสม 
ครีมลางหนาโสม เคร่ืองสําอางโสม รวมไปถึงกิมจิ เปเปโร (ป�อกก้ีเกาหลี) ชินรา
เมง (มามาเกาหลี) นมกลวย ใหทานไดเลือกซื้อเปนของฝากอยางจุใจ 

11.15 น. ออกเดินทางบินลัดฟ�ากลับสูประเทศไทย โดยสายการบิน Air Asia X  เที่ยวบินที่ 
XJ701 ** สําหรับเที่ยวบินน้ี ไมมีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน ใช
เวลาบินประมาณ 5 ช่ัวโมง 25 นาที ** 

15.05 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติดอนเมือง ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพรอมความ
ประทับใจ 

........................................................................................ 



 

 

อัตราคาบริการ 

 
อัตราคาบริการรวม 
 ต๋ัวเคร่ืองบินช้ันประหยัดเดินทางไป-กลับพรอมคณะ 
 ท่ีพักโรงแรมตามรายการ 3 คืน พักหองละ 2-3 ทาน (กรณีมาไมครบคูและไมตองการ

เพ่ิมเงินพักหองเด่ียว) 
 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปล่ียนแปลงเมนูอาหารตาม

สถานการณ)  

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญพัก

หองละ2-3
ทาน 

เด็กอายุไมเกิน
12ปเสริมเตียง 

เด็กอายุไมเกิน
12ปไมเสริม

เตียง 
ไมรวมต๋ัว
เคร่ืองบิน พักเด่ียว 

02 - 06 ตุลาคม 62 16,990 16,990 16,990 7,990 5,900 
03 - 07 ตุลาคม 62 14,990 14,990 14,990 7,990 5,900 
04 - 08 ตุลาคม 62 16,990 16,990 16,990 7,990 5,900 
09 - 13 ตุลาคม 62 17,990 17,990 17,990 7,990 5,900 
10 - 14 ตุลาคม 62 

(วันหยุดวันคลายวันสวรรคต
รัชกาลที ่9) 

17,990 17,990 17,990 7,990 5,900 

11 - 15 ตุลาคม 62 
(วันหยุดวันคลายวันสวรรคต

รัชกาลที ่9) 
17,990 17,990 17,990 7,990 5,900 

16 – 20 ตุลาคม 62 16,990 16,990 16,990 7,990 5,900 
17 - 21 ตุลาคม 62 16,990 16,990 16,990 7,990 5,900 
18 - 22 ตุลาคม 62 16,990 16,990 16,990 7,990 5,900 
19 - 23 ตุลาคม 62 16,990 16,990 16,990 7,990 5,900 
22 - 26 ตุลาคม 62 
(วันหยุดวันปยมหาราช) 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 

24 - 28 ตุลาคม 62 16,990 16,990 16,990 7,990 5,900 
25 – 29 ตุลาคม 62 16,990 16,990 16,990 7,990 5,900 



 

 

 คาเขาชมสถานที่ตามรายการระบุ 
 คาระวางน้ําหนักกระเป�าไมเกิน 20 กก. ทานละ 1 ช้ิน 
 คารถโคชรับ-สงสถานที่ทองเที่ยวตามรายการระบุ 
 คามัคคุเทศกผูชํานาญเสนทางดูแลตลอดการเดินทาง 
 คาประกันชีวิตกรณีอุบัติเหตุในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินไมเกินทานละ 

1,000,000 บาท และคารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุในวงเงินไมเกิน ทานละ 
200,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)  

 ภาษีน้ํามันและภาษีต๋ัวทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพ่ิมหากสายการบินปรับข้ึนกอนวันเดินทาง) 
 คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% 

 
อัตราคาบริการไมรวม 
 ภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% 
 คาทําหนังสือเดินทางไทย,คาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติคาทําใบอนุญาต

กลับเขาประเทศของคนตางชาติ(Re-Entry) หรือ คนตางดาว (เปนหนาท่ีของผูเดินทาง
ในการจัดทําเอง) 

 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เชน คาเคร่ืองด่ืมและคาอาหารท่ีส่ังเพ่ิม
เอง, คาโทรศัพท, คาอาหารและเคร่ืองด่ืมส่ังพิเศษนอกรายการ คาซักรีด, คาโทรศัพท
ทางไกล, คาอินเตอรเน็ต ฯลฯ 

 คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประทวง,การ
จลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไมใหออกและเขาเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขา
เมืองและเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความ
ควบคุมของบริษัทฯ 

 คาปรับ สําหรับน้ําหนักกระเป�าเดินทางท่ีเกินจากท่ีทางสายการบินกําหนดไว 20 กก. 
 คาทิปไกดทองถ่ิน,คนขับรถ 1,750 บาท /ทริป/ลูกทัวร 1 ทาน (ชําระท่ีสนามบินในวัน

เดินทาง) 
 คาทิปหัวหนาทัวรตามสินน้ําใจของทุกทาน(ไมรวมในทิปไกดทองถ่ินและคนขับรถแตไม

บังคับทิป) 
 

เง่ือนไขการสํารองท่ีน่ัง 
1.กรุณาทําการจองกอนการเดินทาง อยางนอย 45 วันทําการหรือกอนหนาน้ัน โดยสงแฟกซ
หรืออีเมลลรายช่ือและหนาหนังสือเดินทางเพ่ือยันการจองที่น่ัง พรอมชําระมัดจําทานละ 
10,000 บาท 



 

 

2.คาทัวรสวนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บคาทัวรทั้งหมด 15 วันกอนการเดินทาง มิเชนน้ัน
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางของทาน และการคืนเงินท้ังหมดหรือบางสวน
ตามคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง 
3.เมื่อทานตกลงชําระเงินคาบริการไมวาท้ังหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะ
ถือวาทานไดยอมรับในเง่ือนไขการใหบริการท่ีไดระบุไวในเอกสารฉบับน้ีทั้งหมดน้ีแลว 
 
เง่ือนไขการยกเลิก 

1.ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯจะคืนเงินคามัดจําใหทั้งหมด โดยจะหัก
คาใชจายท่ีเกิดข้ึนจริง เชนคาธรรมเนียมวีซา ยกเวนในกรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัต
ฤกษ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินมัดจําโดยไมมีเง่ือนไขใดๆทั้งส้ิน 
2.ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน กอนการเดินทาง หักคามัดจําทัวร 50% 
3.ยกเลิกกอนการเดินทาง 7-14 วันเก็บคาใชจาย 100% ของราคาทัวร ตอทาน 
4.สําหรับผูโดยสารที่ไมไดถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเปนผูย่ืนวีซาให เมื่อผลวีซา
ผานแลวมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนคามัดจําท้ังหมด 
 
เง่ือนไขการใหบริการ 

1.โปรแกรมทัวรน้ีจะสามารถออกเดินทางไดตองมีจํานวนผูเดินทางข้ันต่ํา 30 ทานรวมใน
คณะตามท่ีกําหนดไวเทาน้ัน หากมีจํานวนผูเดินทางรวมแลวนอยกวาท่ีกําหนดไว บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือปรับเปลี่ยนกําหนดการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผูเดินทาง 10-14 
ทาน ตองเพ่ิมเงินทานละ 2,000 บาท, กรณีที่มีผูเดินทาง 15-19 ทานตองเพ่ิมเงินทานละ 
1,500 บาท, กรณีท่ีมีผูเดินทาง 20-24 ทานตองเพ่ิมเงินทานละ 1,000 บาท และ กรณีที่มี
ผูเดินทาง 25-29 ทานตองเพ่ิมเงินทานละ 500 บาท 
2.ในกรณีที่ทางประเทศเกาหลีระงับการอนุมัติวีซา ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเก็บคาใชจาย
เพ่ิมเติมในกรณีตองทําเร่ืองย่ืนขอวีซา 
3.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาและเง่ือนไขตางๆ โดยไมตองแจงใหทราบ
ลวงหนา ท้ังน้ีใหข้ึนอยูกับดุลยพินิจของบริษัทฯ เทาน้ัน อีกท้ังขอสรุปและขอตัดสินใดๆ ของ
บริษัทฯ ใหถือเปนขอยุติส้ินสุดสมบูรณ 
4.บริษัทฯ และตัวแทนของบริษัทขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปล่ียนแปลงรายการทัวรตามความ
เหมาะสม ใหสอดคลองกับสถานการณ ขอจํากัดดานภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริง 
ท้ังน้ีทางบริษัทฯ จะยึดถือและคํานึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชนสูงสุดของลูกคา
สวนมากเปนสําคัญ 



 

 

5.รายการทัวรน้ีเปนการทองเที่ยวแบบหมูคณะ (Join Tour) จัดทําและดําเนินการโดยบริษัท
คูคา (Partner) 
6.อัตราคาบริการคิดคํานวณจากอัตราแลกเปล่ียน และราคาต๋ัวเคร่ืองบินในปจจุบัน บริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนราคาคาบริการในกรณีที่มีการข้ึนราคาคาต๋ัวเคร่ืองบิน คา
ประกันภัยสายการบิน คาธรรมเนียมน้ํามัน หรือมีการประกาศลดคาเงินบาท หรืออัตรา
แลกเปล่ียนไดปรับข้ึนในชวงใกลวันที่คณะจะเดินทาง 
7.ในระหวางการทองเท่ียวน้ี หากทานไมใชบริการใดๆ ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน ถือวาทาน
สละสิทธ์ิไมสามารถเรียกรองขอคืนคาบริการได 
8.หากทานไมเดินทางกลับพรอมคณะทัวร ต๋ัวเคร่ืองบินขากลับซ่ึงยังไมไดใช ไมสามารถนํามา
ขอคืนเงินได 
9.คาบริการท่ีทานชําระกับทางบริษัทฯ เปนการชําระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯ ไดชําระ
ใหกับบริษัทฯ ตัวแทนแตละแหงแบบเหมาขาดเชนกัน ดังน้ันหากทานมีเหตุอันใดที่ทําใหทาน
ไมไดทองเที่ยวพรอมคณะตามรายการท่ีระบุไว ทานจะขอคืนคาบริการไมได 
10.กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หนวยงานที่เก่ียวของ จนมีการยกเลิก ลาชา 
เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทขนสง หรือ หนวยงานท่ีใหบริการ บริษัทฯ จะ
ดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวรอ่ืนทดแทนให แตจะไมคืนเงินใหสําหรับ
คาบริการน้ันๆ 
11.มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมมีสิทธ์ิในการใหคําสัญญาใดๆ ท้ังส้ินแทน
บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเทาน้ัน 
12.บริษัทฯ รับเฉพาะผูมีวัตถุประสงคเดินทางเพ่ือทองเท่ียวเทาน้ัน การเดินทางของผูเดินทาง
ดวยวัตถุประสงคแอบแฝงอ่ืน ๆ เชน การไปคาแรงงาน การคาประเวณี การคามนุษย การ
ขนสงสินคาหนีภาษี การขนยาเสพติด การโจรกรรม การขนอาวุธสงคราม การกอการราย 
และ อ่ืน ๆ ท่ีเขาขายผิดกฏหมาย ผิดศีลธรรมอันดี บริษัทฯ มิไดมีสวนรูเห็น เก่ียวของ หรือ มี
สวนตองรับผิดชอบใด ๆ กับการกระทําดังกลาวท้ังส้ิน 
13.หากผูเดินทางถูกเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองของประเทศน้ันๆ ปฏิเสธการเขา - ออกเมือง 
ดวยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเปนเหตุผลซ่ึงอยูนอกเหนืออํานาจ และความรับผิดชอบของบริษัท
ฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไมรับผิดชอบคืนเงินท้ังหมดทุกกรณี 
14.ผูเดินทางตองใชวิจารณญาณสวนตัวและรับผิดชอบตอการตัดสินใจในการเลือกซ้ือสินคา
ตาง ๆ ในระหวางการเดินทางทองเท่ียวดวยตัวทานเอง บริษัทฯ จะไมสามารถรับผิดชอบใด 
ๆ หากเกิดความไมพึงพอใจในสินคาท่ีผูเดินทางไดซ้ือระหวางการเดินทางทองเที่ยวน้ี 



 

 

15.ผูเดินทางตองรับผิดชอบตอการจัดเก็บ และ ดูแลทรัพยสินสวนตัว ของมีคาตาง ๆ อยาง
ระมัดระวัง บริษัทฯ จะไมสามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรัพยสินสวนตัว 
ของมีคาตาง ๆ ระหวางการเดินทางทองเท่ียว อันมีสาเหตุมาจากผูเดินทาง 
16.บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอการสูญหายของทรัพยสิน และ สัมภาระระหวางการเดินทาง
อันมีสาเหตุมาจากสนามบิน สายการบิน บริษัทขนสง โรงแรม หรือ การโจรกรรม แตจะทํา
หนาท่ีเปนตัวแทนในการเรียกรองคาชดใชใหกับผูเดินทาง 
17.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณท่ีเกิดจากการยกเลิกหรือ
ความลาชาของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวัติ รัฐประหาร 
ท่ีอยูนอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ คาใชจายเพ่ิมเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรง หรือ
ทางออม เชน การเจ็บป�วย การถูกทําราย การสูญหาย ความลาชา หรือ จากอุบัติเหตุตางๆ 
18.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไมรับผิดชอบใด ๆ ตอการไมเปนไปตามความคาดหวัง และ
ความไมพึงพอใจของผูเดินทาง ท่ีเก่ียวของกับ สภาพธรรมชาติ ภูมิอากาศ ฤดูกาล 
ทัศนียภาพ วัฒนธรรม วิถีและพฤติกรรมของประชาชนในประเทศที่เดินทางไป 
19.ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรค
ประจําตัว ซ่ึงไมไดเกิดจากอุบัติเหตุในรายการทองเที่ยว(ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับในเง่ือนไขน้ี
ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร) 
20.กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ(เลมน้ําเงิน)เดินทางเพ่ือการทองเที่ยวกับคณะทัวร หาก
ทานถูกปฏิเสธในการเขา-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาทัวรและ
รับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน 
21.กรณีที่ทานตองออกต๋ัวภายในประเทศ เชน (ต๋ัวเคร่ืองบิน,ต๋ัวรถทัวร,ต๋ัวรถไฟ) กรุณา
สอบถามท่ีเจาหนาที่ทุกคร้ังกอนทําการออกต๋ัว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท
บิน หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนาทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆในกรณีถาทาน
ออกต๋ัวภายในโดยไมแจงใหทราบและหากไฟลทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือวาทาน
ยอมรับในเง่ือนไขดังกลาวแลว 
22.ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บคาบริการเพ่ิมเติม ในกรณีที่ผูเดินทาง เปนชาวตางชาติ, 
พระสงฆ หรือนักบวช จะตองเพ่ิมจากราคาคาทัวรปกติอีก 4,000 บาทตอทาน**กรณีตัดกรุป
เหมาท่ีเปน เด็กนักเรียน นักศึกษา ครู  ธุรกิจขายตรงเคร่ืองสําอางค  หมอ  พยาบาล  
ชาวตางชาติ พระ หรือกรุปท่ีมีการขอดูงาน จะตองสอบถามราคาใหมทุกคร้ัง** 
23.ทัวรคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือการทองเที่ยวเปนหมูคณะเทาน้ัน หากผูเดินทางตองการ
แยกตัวออกจากกรุปทัวร โดยไมลงรานชอปปم�ง เชน น้ํามันสน / รานโสม / ฮ็อตเกนามู / คอส
เมติค / อเมทิส / รานคาปลอดภาษี ซ่ึงทัวรมีความจําเปนตองบรรจุในโปรแกรมดวย “เพราะมี
ผลกับราคาทัวร” จึงเรียนใหกับนักทองเท่ียวทุกทานทราบวา ทัวรจําเปนตองรบกวนทุกทาน



 

 

แวะชมโดยใชเวลาประมาณ 60 – 90 นาที ซ้ือหรือไมซ้ือข้ึนอยูกับความพอใจของลูกคาเปน
หลัก ไมมีการบังคับใดๆ ท้ังส้ิน และทุกการตัดสินใจซ้ือน้ันเปนดุลพินิจของลูกคา 100% ทัวรจะ
ไมมีสวนรับผิดชอบความพอใจหากทานไมพ่ึงพอใจสินคาภายหลัง และถาหากลูกคาไมมีความ
ประสงคจะเขารานดังกลาว ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายเพ่ิมจากทานเปน
จํานวน 300 USD ตอทาน 
22เดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไม
ถึงและไมสามารถเดินทางได  
25. กรณีใชหนังสือเดินทางราชการหรือหนังสือเดินทางทูต (เลมสีน้ําเงินและสีแดง) เดินทาง
เพ่ือการทองเที่ยวกับคณะทัวรหากทานถูกปฏิเสธในการเขา –ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนคาทัวรและรับผิดชอบใด ๆ ท้ังส้ิน 
26. ในกรณีที่เจาหนาที่สายการบิน หรือ ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง ตรวจพบ หนังสือ
เดินทาง (พาสปอรต) ของทานชํารุดแมเพียงเล็กนอย เชน เปยกน้ํา ขาดไปหนาใดหนาหน่ึง มี
หนาใดหนาหน่ึงหายไป มีกระดาษหนาใดหนาหน่ึงหลุดออกมา มีรอยแยกระหวางสันของเลม
หนังสือเดินทาง เปนตน ไมวากรณีใดๆทั้งส้ิน ทางสายการบิน หรือ เจาหนาท่ีดานตรวจคนออก 
และ เขาเมือง มีสิทธิ์ไมอนุญาตใหทานเดินทางตอไปได ดังน้ันกรุณาตรวจสอบ และ ดูแล 
หนังสือเดินทางของทานใหอยูในสภาพดีอยูตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชํารุด กรุณาติดตอ
กรมการกงสุลกระทรวงการตางประเทศเพ่ือทําหนังสือเดินทางฉบับใหม โดยใชฉบับเกาไป
อางอิง และ ยืนยันดวย พรอมกับแจงมาที่บริษัทเร็วที่สุด เพ่ือยืนยันการเปล่ียนแปลงขอมูล
หนังสือเดินทาง หากทานไดสงเอกสารมาที่บริษัทเรียบรอยแลว กรณีที่ยังไมออกบัตรโดยสาร 
(ต๋ัวเคร่ืองบิน) ทานสามารถเปล่ียนแปลงไดไมมีคาใชจาย แตหากออกบัตรโดยสาร (ต๋ัว
เคร่ืองบิน) เรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดข้ึนจริงท้ังหมด 
ซ่ึงโดยสวนใหญต๋ัวเคร่ืองบินแบบกรุปจะออกกอนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ทั้งน้ีข้ึนอยู
กับกระบวนการและข้ันตอนของแตละคณะ 
30.กรณีผูเดินทางถูกปฏิเสธการเขา – ออกประเทศจากประเทศตนทางและปลายทาง ท้ังจาก
ท่ีดานหนาเคานเตอรเช็คอิน หรือจากดานตรวจคนเขาเมืองก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม
รับผิดชอบคาใชจายท่ีจะเกิดข้ึนตามมา และ จะไมสามารถคืนเงินคาทัวรและคาทิปที่ทานชําระ
มาแลวในทุกกรณี 

 
 
 


