
 

 

รหัสทัวร FIN1901442 
ทัวรเกาหลี ซุปเปอร โปรโมช่ัน เท่ียวสุดฟน สนุกสุดมันส 5 วัน 3 คืน 
(TW) 
 

เกาะนามิ – สะพานกระจกแกว (Soyanggang Sky Walk)  
สวนสนุกเอเวอรแลนด(เต็มวัน) – ชอปปم�งตลาดทงแดมุน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันแรก กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ 
22.00 
น. 

คณะมาพรอมกันท่ี ทาอากาศยานสุวรรณภูม ิผูโดยสารขาออก ช้ัน 4 ประตู 6 
เคานเตอร L (เช็คอินของสายการบิน T’ Way) โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทและหัวหนา
ทัวร พรอมอํานวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางใหกับทุกทาน 

  
 
 
 
 
 

วันที่สอง อินชอน – เกาะนามิ – สะพานกระจกแกว (Soyanggang Sky Walk) 
01.25 
น. 

บินลัดฟ�าสู สาธารณรัฐเกาหลีใต โดยสายการบิน T’ Way เที่ยวบินท่ี TW102 (ใชเวลา
เดินทางประมาณ 5-6 ช่ังโมง)  

08.35 
น. 

เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติอินชอน สาธารณรัฐเกาหลี เวลาทองถ่ินเร็วกวา
ประเทศไทย 2 ช่ัวโมง (เพ่ือความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของทาน
เปนเวลาทองถ่ิน) นําทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร    

 จากน้ันนําทานสู  เกาะนามิ (NAMISEOM ISLAND) ชมทิวทัศนซ่ึงเคยใชเปนสถานที่
ถายทําละครทีว“WINTER LOVE SONG” อันโดงดังไปท่ัวท้ังเกาหลีและเอเชีย เกาะ
นามิน้ีมีรูปรางคลายใบไม ที่ลอยอยูทางตอนเหนือของแมน้ําฮัน ทานสามารถชม
บรรยากาศรอบเกาะ เชน การเดินเลนเท่ียวชมสวนเกาหลี คาราวะสุสานนายพลนามิ 
เดินผานกลางแมกไมแหงสวนสนท่ีสูงเสียดฟ�า ผานดงตนสน ดอกสน ตนเกาลัด เลือกน่ัง
ที่มาน่ังริมฝم�งเพ่ือชมบรรยากาศโรแมนติคใตเงาไม พรอมมีเวลาใหทานไดเก็บโลเคช่ัน
ประทับใจ ใหทานไดอิสระเลือกชมฟารมเล้ียงนกกระจอกเทศซ่ึงต้ังอยูบนเกาะ หรือจะ
เลือกข่ีจักรยานชมวิวเหมือนฉากในละครตามอัธยาศัยจนไดเวลาสมควรอําลาเกาะนามิ 

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการทานดวย “ทัลคาลบ้ี” ไกบาบีคิวผัดซอส
เกาหลี เปน อาหารเล่ืองช่ือของเมืองชุนชอน โดยนําไกบาบีคิว ตอก (ขาวเหนียวปم�น
เกาหลี) มันหวาน ผักตางๆ ลงผัดกับซอสพริกเกาหลีในกระทะแบน วิธีการทานแบบ

 
 

B737-800 ที�น ั�งแบบ 3-3 
 

นํ�าหนกัสมัภาระ 
ขาไป - ขากลบั 20 กก.  

 
 



 

 

เมี่ยงคําไทย โดยหอกับผักกาดแกวเมือ่ทานไประยะหน่ึงจะนําขาวสวย และสาหรายแหง
มาผัดรวมกับทักคาลบี 

 นําทานเดินทางไปสัมผัสกับความหวาดเสียวท่ี สะพานกระจกแกว( Soyanggang Sky 
Walk) สะพานกระจกใสที่ยาวท่ีสุดในเกาหลี อยูเหนือแมน้ําโซยาง มีความยาว 174 
เมตร โซยาง สกายวอลค มีพ้ืนกระจกพิเศษที่แข็งแรงซอนกันถึง 3 ช้ัน เดินไปจนถึง
สวนทายของสะพานจะมีลานวงกลม ใหทานชมวิวของแมน้ํา และบันทึกภาพประทับใจ 

ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร บริการทานดวย “ชาบู ชาบู” อาหารพ้ืนเมืองของ
คาบสมุทรเกาหลี ลักษณะคลายสุก้ีหมอไฟของญี่ปุ�น โดยนําเคร่ืองเคียงตาง ๆ เชนผัก
หลากชนิด เห็ดตามฤดู โอเดง เบคอนหมูท่ีจัดเตรียมไว มาจัดเรียงใหสวยงามในหมอ 
เวลาทาน เติมน้ําซุปชาบูปรุงรสแลวตมใหเดือด แลวจึงนําอุดงสดลงตม สามารถ
รับประทานเปนอุดงรอนและทานพรอมขาวสวยรอน น้ําจ้ิมซีอ้ิวเกาหลี และเคร่ืองเคียง
นานาชนิด 

  พักท่ี SUWON CENTRAL PLAZA 3* หรือเทียบเทา 
 

วันที่สาม สวนสนุกเอเวอรแลนด(เต็มวัน) – ชอปปم�งตลาดทงแดมุน 
เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในโรงแรม 

 
 นําทานเดินทางสู สวนสนุกเอเวอรแลนด ถูกขนานนามวาดิสนียแลนดเกาหลีเปนสวน

สนุกกลางแจงที่ใหญท่ีสุดของประเทศ โดยมีบริษัทซัมซุงเปนเจาของ ต้ังอยูทามกลางหุบ
เขา ใหทานไดอิสระเที่ยวชมทองไปกับโลกของสัตวป�าซาฟารีชมไลเกอรแฝดคูแรกของ
โลกท่ีน่ีทานจะพบเจาป�าสิงโตและเสือสามารถอยูดวยกันไดอยางเปนสุข ชมความนารัก
ของหมีท่ีสามารถส่ือสารกับคนขับรถได
เปนอยางดี หรือเขาสูดินแดนแหงเทพ
นิยาย สวนส่ีฤดู ซ่ึงจะปลูกดอกไม
เปล่ียนไปตามฤดูกาล อีกทั้งยังสามารถ
สนุกกับเคร่ืองเลนนานาชนิด อาทิเชน 
สเปซทัวร รถไฟเหาะและหนอนสะบัด 
ชมสวนดอกไมซึ่งกําลังบานสะพร่ังอวด



 

 

สีสันเต็มสวน (ท้ังน้ีข้ึนอยูกับสภาพอากาศ เดือนมีนาคม - เมษายน เปนสวนดอกทิวลิป, 
เดือนพฤษภาคม - เดือนมิถุนายน เปนดอกกุหลาบ, เดือนสิงหาคม - เดือนกันยายน 
เปนสวนดอกลิลล่ี, เดือนตุลาคม - เดือนพฤศจิกายน เปนสวนดอกเบญจมาศ) ชม
กิจกรรมและการแสดงตางๆ ท่ีจัดตามตารางประจําวันดวยบัตรเขาชมแบบ ONE DAY 
TICKET เลนไดทุกเคร่ืองเลนไมจํากัดรอบ เลือกชมและเลือกซ้ือชอบปم�งในรานคาของที่
ระลึกตางๆอยางมากมาย จากน้ันนําเดินทางกลับสูกรุงโซล 

กลางวัน   อิสระอาหารกลางวัน1 ม้ือ (ใหทุกทานไดอิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย) 
บาย ใหทานอิสระชอปปم�ง ตลาดทงแดมุน ตลาดทงแดมุนเปนตลาดคาปลีกคาสงเส้ือผาแฟช่ัน

ในยานทงแดมุนท่ีใหญที่สุดในเกาหลี มีชอปปم�งมอลลทั้งหมด 26 ตึก, รานคามากกวา 
30,000 ราน และโรงงานกวา 50,000 แหง เปดต้ังแตประมาณ 10.30 ถึงตี 5 ปด
ทุกวันจันทรและวันหยุดนักขัตฤกษ  เปนแหลงซ้ือของท่ีข้ึนช่ืออยางมากอีกแหงของ
เกาหลีใตเลยก็วาได จัดวาเปนตลาดท่ีอยูในยานที่พัฒนาเต็มพิกัดแลวอยาง เขตทง
แดมุนกู ละแวกน้ีมีแตอาคารและตึกสูงๆดูโออา หรูหรามากเลยทีเดียว 

ค่ํา   รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร บริการทานดวย “คาลบ้ี” หมูยางเกาหลี เปนอาหาร
พ้ืนเมือง เกาหลีท่ีเล่ืองช่ือและรูจักกันดีท่ัวโลก มีรสชาติออกหวาน นุมและกลมกลอม นําหมูส
เต็กสวนที่ติดกับกระดูก(เช่ือวาเปนสวนที่อรอยที่สุด) ยางบนเตาถานแบบด้ังเดิมและตัดเปนช้ิน
พอคํา หอทานแบบเมี่ยงคําไทย โดยใสน้ําจ้ิมเตาเจียวและเคร่ืองเคียงท่ีชอบหรือขาวสวยรอน
ตามที่ชอบ บริการเคร่ืองเคียงตาง  ๆ

  พักท่ี  GALAXY HOTEL 3*เมืองโซล หรือเทียบเทา 
 

วันที่ส่ี พระราชวังถอกซูคุง-ถนนเลียบกําแพงหิน – ศูนยโสม – ศูนยสมุนไพรเกาหลี – 
Cosmetic Shop – Duty Free – ช็อปปم�งตลาดเมียงดง 

เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในโรงแรม 
 นําทานสู พระราชวังถ็อกซูกุง เปนหน่ึงในหาพระราชวังที่สําคัญท่ีสุดของราชวงศโชซ็อน

และเกาหลี เดิมพระราชวังแหงน้ีเปนท่ีประทับขององคชายวอลซาน พระเชษฐาในพระ
เจาซองจงหรือองคชายชาซาน ระหวางสงครามเจ็ดป ที่น่ีไดกลายเปนพระราชวังหลวง 
โดยพระเจาซอนโจเปนกษัตริยองคแรกที่เสด็จมาประทับที่พระราชวังแหงน้ีทางดานทิศ
ใตของพระราชวังถ็อกซูกุงมี ถนนเลียบกําแพงหิน (Stonewall Street)ที่ข้ึนช่ือเร่ือง



 

 

ความสวยงามและโรแมนติกสายหน่ึงในเกาหลี  นําทานสู ศูนยโสม ซ่ึงรัฐบาลรับรอง
คุณภาพวาผลิตจากโสมที่มีอายุ 6 ป ซ่ึงถือวาเปนโสมที่มีคุณภาพดีที่สุด ชมวงจรชีวิต
ของโสมพรอมใหทานไดเลือกซื้อโสมท่ีมีคุณภาพดีที่ท่ีสุดและราคาถูกกวาไทยถึง 2 เทา 
เพ่ือนําไปบํารุงรางกาย หรือฝากญาติผูใหญที่ทานรักและนับถือ 

กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการทานดวย ดวย “บุลโกกิ”  เน้ือหมูสด
หมักผัดซอสและเคร่ืองเทศจนไดท่ีแลวนํามาใสบนกระทะผัดกับกะหล่ําปสดและวุนเสนของเกาหลี
มีน้ําขลุกขลิกรสชาติออกหวานเล็กนอย พรอมกับเสริฟขาวสวยและเคร่ืองเคียงตาง  ๆ

 ชม ศูนยสมุนไพรเกาหลี ใหทานไดเลือกซ้ือเลือกชม สมุนไพรฮอตเกนามูของเกาหลี ท่ี
นํามาแปรรูปเปนรูปแบบตางๆ ท่ีมีสรรพคุณรักษาโรค และบํารุงรางกาย นําทานสู 
Cosmetic Shop ศูนยรวมเคร่ืองสําอางคช่ือดังของเกาหลี มากมายหลายแบรนดดัง 
อาทิเชน W.S.Nature,Rojukiss, Missha เปนตนจากน้ันนําทาน ชอปปم�งสินคาปลอด
ภาษีที่หาง Duty Free 

 นําทานสู Cosmetic Shop ศูนยรวมเคร่ืองสําอางคช่ือดังของเกาหลี มากมายหลาย
แบรนดดัง อาทิเชน W.S.Nature,Rojukiss, Misshaเปนตนจากน้ันนําทาน ชอปปم�ง
สินคาปลอดภาษีที่หาง Duty Free 

 จากน้ันใหทานชอปปم�งตามอัธยาศัย ณ ตลาดเมียงดง แหลงรวมวัยรุนยานสยามสแควร
โดยเฉพาะอยางย่ิงเปนแหลงรวมเคร่ืองสําอางคช่ือดัง อาทิ Etude, Skinfood, The 
FaceShop, Missha เปนตน 

ค่ํา   อิสระอาหารค่ํา1 มื้อ (ใหทุกทานไดอิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย) 
  พักท่ี  GALAXY HOTEL 3*เมืองโซล หรือเทียบเทา 

 
วันทีห่า โซลทาวเวอร – ศูนยน้ํามันสนเข็มแดง – ชอปปم�งถนนฮงอิก- ซุปเปอรมารเก็ต – อินชอน 

- กรุงเทพ  
เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในโรงแรม 
 จากน้ันนําทานชม โซลทาวเวอร 1 ใน 18 หอคอยเมืองที่สูงท่ีสุดในโลกมีความสูงถึง 

480 เมตร เหนือระดับน้ําทะเล นําทานสามารถชมทัศนียภาพของกรุงโซลจากยอดโซล
ทาวเวอรไดรอบทิศ 60 องศาโดยสามารถมองไดถึงเขาพูกักซัน และถาหันไปยังทิศตรง
ขาม ก็จะเห็นไกลไปถึงแมน้ําฮันกัง **ราคาไมรวมคาข้ึนลิฟตโซล** 



 

 

 นําทานสู  น้ํามันสนเข็มแดง เปนการสกัด
จากใบสนเข็มแดงบริสุทธ์ิ 100% ซ่ึง
สรรพคุณของน้ํามันสนเข็มแดงน้ันมี
ประโยชนอยางมากมายทั้งชวยละลาย
คลอเรสเตอรอลและไขมันที่อุดตันในเสน
เลือดลดระดับน้ําตาลในเลือดชวยขับ
สารพิษออกจากรางกายในรูปแบบของเสียเชนเหง่ือปสสาวะอุจจาระชวยลางสารพิษหรือ
ดีท็อกซเลือดใหสะอาดเพ่ิมการไหลเวียนของเลือดไดสะดวกข้ึนชวยเพ่ิมภูมิตานทาน
ใหกับรางกายบํารุงผิวพรรณใหสดใสจากภายในและลดอัตราเส่ียงในการเกิดโรคมะเร็ง 

กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการทานดวย “จิมดัก”ไกอบซีอ๋ิวดําวุน
เสนเมนูพื้นเมืองด้ังเดิมของเมืองอันดงปจจุบันไดรับความนิยมอยางแพรหลายและ
รสชาติของจิมดักก็เปนที่ถูกปากถูกล้ินคนไทยเปนอยางยิ่ง 

บาย ใหทานอิสระชอปปم�ง ถนนฮงอิกยานมหาวิทยาลัยวัยรุนช่ือดังจากน้ันนําทานสู ทาอากาศ
ยานนานาชาติอินชอน เพ่ือนําทานเดินทางกลับสู กรุงเทพฯ โดยระหวางทางนําทานชอป
ปم�งท่ี ซุปเปอรมารเก็ต ซึ่งมีสินคาตางๆ มากมายใหเลือกซ้ือหาเปนของฝาก เชน กิมจิ 
บะหมี่ก่ึงสําเร็จรูป สาหราย ขนมขบเค้ียว ลูกอม ผลไมตามฤดูกาลและของท่ีระลึกตางๆ 

20.05 
น. 

  ออกเดินทางบินลัดฟ�าสู กรุงเทพฯ โดยสายการบิน T’ Way เที่ยวบินท่ี TW101 (ใช
เวลาเดินทางประมาณ 5-6 ช่ังโมง)  

00.10 
น. 

เดินทางถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ 

  
อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง 

ผูใหญพัก
หองละ2-3
ทาน 
 

เด็กอายุไมเกิน
12ปเสริมเตียง 
 

เด็กอายุไมเกิน
12ปไมเสริม
เตียง 
 

ไมรวมต๋ัว
เคร่ืองบิน 
 

พักเด่ียว 

18-22 มิ.ย. 62 8,990 8,990 8,990 6,990 4,900 



 

 

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

เพ่ิมเงินพักหองเด่ียว) 
 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปล่ียนแปลงเมนูอาหารตาม

สถานการณ)  
 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 

25-29 มิ.ย. 62 8,990 8,990 8,990 6,990 4,900 
27 มิ.ย.-01 ก.ค.62 8,990 8,990 8,990 6,990 4,900 



 

 

 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.ทวัรคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือการทองเที่ยวเปนหมูคณะเทาน้ัน 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 พรอมกับแจงมาทีบ่ริษัทเร็วที่สุด 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 

 
 

 


