
 

 

รหัสทัวร DKC1902976 
ทัวรเกาหลี PREMIUM 5 วัน 3 คืน (TG) 
เกาะนามิ ANYANG ART PARK สวนสนุกเอเวอรแลนด ตลาดทงแดมุน หมูบานบุกชอนฮันอก 
พระราชวังชางดอกกุง หมูบานจิตรกรรมฝาผนังอีฮวา ภูเขานักซาน หอคอย N SEOUL TOWER 

 

 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 

วันท่ี 1 กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ) -  เกาหลีใต (สนามบินอินชอน) 
20.30  คณะพรอมกันที่จุดนัดหมาย สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ 

ช้ัน 4 เคานเตอร C-D 

สายการบิน THAI AIRWAYS (TG) (ลงประตูทางเขาหมายเลข 2)โดยมีหัวหนา
ทัวรและเจาหนาท่ีของบริษัทฯ 

รอตอนรับและอํานวยความสะดวกกอนข้ึนเคร่ือง 
23.10  บินลัดฟ�าสูประเทศเกาหลีใต โดยสายการบิน THAI AIRWAYS (TG) เท่ียวบินที ่

TG658 บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครือ่ง **หากเท่ียวบินมกีารเปลี่ยนแปลง 
จะแจงใหทราบอีกครั้ง** 
 

วันท่ี 2 เกาะนามิ  – Anyang Art Park (รวมบัตร) 
06.35  เดินทางถึง สนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต หมายเหตุ: เวลาทองถิ่นเร็วกวา

ประเทศไทย 2 ช่ัวโมง 

(กรุณาปรับนาฬิกาของทานเปนเวลาทองถิ่น เพ่ือความสะดวกในการนัดหมาย) 

หลังจากผานการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรเกาหลี 

นําทานเดินทางสูเมือง นําทานเดินทางสู  เกาะนามิ เมืองชุนชอน จังหวัด คงัวอน ลง
เรือเฟอรรีขามไปยังเกาะ (ใชเวลาประมาณ 10 นาที) ใหทานไดดื่มด่ํากับธรรมชาติ 
แมกไม ทิวสนบนเกาะนามิ ซึ่งถือเปนชวงเวลาท่ีดีที่สุดทามกลางบรรยากาศโรแมนติ
กของใบไมเปลี่ยนสี ภาพแหงสีสันความงดงามของใบไม ใหทานไดยอนรอยละครรัก
แนว DRAMA ซรีียเกาหลีท่ีโดงดังไปท่ัวเอเชีย  WINTER LOVE SONG  หรือ 
เพลงรักในสายลมหนาว พรอมเก็บภาพความประทับใจ ถายรูป กับดาราแสดงนํา 
BAE YONG JOON และ CHOI JI WOO รูปปم�นที่สรางขึ้นเพ่ือไวเก็บเปนภาพ
ความประทับใจ กับฉากและเน้ือเร่ืองที่เรียกเสียงสะอ้ืนและน้ําตาของผูชมนอกจอ



 

 

อยางทวมทนนอกจากน้ียังมีกิจกรรมอ่ืนๆใหทานไดปم�นจักรยานชมววิเหมือนในละคร
หรือชมฟารมเล้ียงนกกระจอกเทศ    

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน  
 

นําทานเดินทางสู ANYANG ART PARK เพ่ือใหทุกทานไดถายรูปสวนศิลปะที่สุด
ฮิปสเตอร ที่จังหวัดคยองกีโด 

สวนศิลปะแหงน้ี ใครมาเห็นจะตองรองวาว ใหกับสถาปตยกรรมที่ดูแปลกตา แต
กลับแฝงไปดวยเสนหของที่น่ี ดวยเอกลักษณน้ีจึงดึงดูดใหผูคนมาแชะภาพฮิปๆ 
ชิคๆ กันมากจดุที่เปนไฮไลท มีช่ือผลงานวา Linear Building Up In The 
Trees เปนอุโมงคยาวๆ มีเสนสายลวดลายดูอวกาศดี ความสวยงามก็จะอยูท่ีตอน
แสงที่กระทบกับตัวอุโมงคสีฟ�าและมีเงาตนไมพาดผาน ท่ีน่ีถือเปนจดุที่หามพลาด ไม
วาจะถายมุมซาย มมุขวา ก็สวยหมดทุกมมุเลยจริงๆ ยิ่งใครท่ีมาท่ีน่ีในชวงน้ีดวย
แลว อยากจะบอกวาบรรยากาศดี คนไหนอยากไดวิวที่ถายรูปสวยๆ แตไมเหมือน
ใคร ตองลองแวะไปท่ีน่ี 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา  
 

จากน้ันนําทานเขาสูท่ีพัก  VALUE HOTEL WORLDWIDE OR HOLIDAY 
INNEXPRESS SUWON  หรือเทียบเทา 
 

วันท่ี 3 สวนสนุก EVERLAND (รวมบตัร) -  โรงงานผลิตสาหราย ทําคิมบับ  พรอมใสชดุ
ประจําชาติเกาหลี “ฮันบก”–  ชอปปم�งทงแดมนุ   

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 

นําทุกทานเดินทางสู สวนสนุกเอเวอรแลนด สวนสนุกกลางแจงท่ีใหญที่สุดของ
ประเทศซึ่งต้ังอยูทามกลางหุบเขาทามกลางธรรมชาติอันสุดแสนโรแมนติก พบกบั 
“FESTIVALWORLD” การแสดงขบวนพาเหรดอันตระการตา สนุกสุดมันสกับบัตร 
FREE PASS ท่ีทานสามารถเลือกเลนเครื่องเลนไดทุกชนิดไมจํากดัจํานวนคร้ัง พบ
กับเครื่องที่ทุกทานไมควรพลาด T-EXPRESS ซึ่งเปนรถไฟเหาะท่ีเร็วที่สุดและใช
เวลาวิ่งนานท่ีสุดในเอเชีย(T-EXPRESS จะไมเปดใหบริการในวันฝนตกหรือหิมะ
หนาเกินไป) พรอมเก็บภาพความประทับใจกบัสวนดอกไมซึง่เต็มสะพร่ังกลางลาน



 

 

โดยถกูจัดไวเปน THEME ตามฤดูกาล (มีนาคม-เมษายน:สวนดอกทิวลิป / 
พฤษภาคม-มิถุนายน:สวนดอกกุหลาบ / สิงหาคม-กันยายน:สวนดอกลิลลี่ / 
ตุลาคม-พฤศจิกายน:สวนดอกเบญจมาศ) นอกจากน้ียังสามารถทองไปกับโลกของ
สัตวป�าซาฟารี พบกบั     ไลเกอร ลูกแฝดผสมระหวางพอสิงโตและแมเสือ นับเปน
แฝดผสมเสือ-สิงโตคูแรกในโลกนอกจากน้ันใหทานไดต่ืนตาในสวนสัตวซาฟารี ชม
ความนารักของสัตวตางๆ และไดเพลิดเพลินกับการใหอาหารหมีที่ทุกทานไมควร
พลาด 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน  
 

จากน้ันนําทาน โรงงานผลิตสาหราย เพ่ือรับชมขั้นตอนการผลิตสาหรายแผน ซึ่ง
สาหรายเกาหลีน้ันไดทํามาจากสาหรายทะเลคุณภาพสูง และมีขั้นตอนกรรมวิธีการ
ผลิตอันทันสมัย รสชาติอรย หลังจากน้ันนําทุกทานไดลองทํา คิมบับ เปนอาหาร
เกาหลีชนิดหน่ึง ทําจากขาวสุกและเครื่องปรงุอ่ืน ๆ หลากชนิด เชน แตงกวา แคร
รอต ผักโขม ไขเจียว ปอัูด แฮม เปนตน วางแผบนแผนสาหรายแลวมวน จากน้ันหั่น
เปนช้ินพอดีคําชาวเกาหลีนิยมรับประทานคิมบับระหวางการปกนิกหรืองานกิจกรรม
กลางแจง หรือรับประทานเปนอาหารกลางวันเบาๆโดยเสิรฟกับหัวไชเทาดองและ
กิมจิ นอกจากน้ีคิมบบัยังเปนอาหารนํากลับบานท่ีเปนท่ีนิยมท้ังในเกาหลีและ
ตางประเทศ ใหทานไดเรียนรูสวนผสมของการทําคิมบับและไดฝกลองทําดวยฝมือ
ของตัวเอง พรอมนําทุกทานไดใส ชุดประจําชาติเกาหลี “ฮันบก” และถายรูปภาพ
ความประทับใจ  ถงึเวลาพาทุกทานตะลุยสูแหลงชอปปم�งท่ีไดช่ือวาใหญที่สุดใน
เอเชีย ถึงเวลาพาทุกทานตะลุยสูแหลงชอปปم�งท่ีไดช่ือวาใหญท่ีสุดในเอเชีย ตลาดทง
แดมนุ หางสรรพสินคากวา 10 แหง ท่ีบางหางเปดตลอด 24 ช่ัวโมง 
เชน  MIGLIORE, DOOTA TOWER, HELLO AM, DESIGNER CLUB  ทาน
สามารถเลือกซื้อสินคาหลากหลายประเภทไดท่ีน่ี อาทิเชน เส้ือผาบุรุษ-สตร ีรองเทา
บุรุษ-สตร ีรองเทาผาใบ เข็มขัด ของท่ีระลึก ชุดเคร่ืองครวั ถงุเทา ผาพันคอ ใน
ราคาเกาหลีอยางแทจริง 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา  
 

นําทานเขาสูท่ีพัก  MARIGOLD HOTEL OR SOTETSU HOTELS THE 
SPLAISIR   หรือเทียบเทา 



 

 

วันท่ี 4 COSMETIC  CENTER - RED PINE - หมูบานบุกชอนฮันอก -พระราชวังชา
งด็อกกุง – หมูบานจิตรกรรมฝาผนังอีฮวา – DUTY FREE – ชอปปم�งเมียงดง 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  
 

นําทานเดินทางสู ศูนยรวมเคร่ืองสําอางแบรนดดังเกาหลี เชน ROJUKISS, 
LOTREE, LANEIGN, SULWASOO ใหทานไดเลือกซื้อในราคาพิเศษ จากน้ันนํา
ทานสู รานสมุนไพร RED PINE เปนผลิตภัณฑ ที่สกัดจากน้ํามันสน ที่มีสรรคุณชวย
บํารุงรางกาย ลดไขมัน ชวยควบคุมอาหารและรักษาสมดุลในรางกาย นําทาน
เดินทางสู หมูบานบุกชอนฮันอก Bukchon Hanok Village เปนอีกหน่ึง
สัญลักษณของเกาหลี ทามกลางตึกรามบานชองที่ทันสมัยของกรุงโซลน้ัน หมูบาน
แหงน้ีก็ยังคงรักษาอาคารบานเรือนในสมัยโบราณ มกีลิ่นอายของเกาหลีในยุคเกาแก 
เหมาะสําหรับคนที่ชอบสถานท่ีทองเท่ียวเชิงประวติัศาสตร ในปจจบัุนน้ีบานฮันอก
หลายหลังในหมูบานถูกดัดแปลงใหเปนศูนยวัฒนธรรม เกสตเฮาส รานอาหาร และ
โรงน้ําชา เปดใหบริการแกนักทองเท่ียวท่ีเขามาเพ่ือสัมผัสและเรียนรูวัฒนธรรม
เกาหลีแบบด้ังเดิม และอีกหน่ึงส่ิงที่สําคัญก็คอืหมูบานน้ีเปนยานท่ีมคีนเกาหลีอยู
อาศัยกันจริงๆภายในบาน จากน้ันนําทานเดินทางสู พระราชวังชางดอกกุง 
(Changdeokgung)  เปนพระราชวงัที่สวยงามและทรงคุณคาท่ีสุดใน
ประวติัศาสตรเกาหลี ท่ีเคยมีการปกครองดวยระบบกษตัริย จนไดรับการขึ้นทะเบียน
ใหเปนหน่ึงในมรดกโลกทางดานวัฒนธรรมขององคการยูเนสโก พระราชวังแหงน้ีมี
ความสําคัญมากเพราะเปนพระราชวงัหลวง สรางในป ค.ศ.1405 ใชเปนท่ีประทับ
ของกษัตริยในราชวงศโชชอนหลายพระองค จนถึงพระเจาชุนจง (Seonjeong) ซึง่
เปนกษัตริยองคสุดทายของราชวงศ ที่ส้ินพระชนมลงในป ค.ศ.1926 ดังน้ัน ทาง
รัฐบาลเกาหลีจึงไดอนุรักษพระราชวงัแหงน้ีเอาไวอยางดีท่ีสุด  

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน 
 

นําทานสู หมูบานจิตรกรรมฝาผนังอีฮวา  (Ihwa Mural Village) หมูบานแหงน้ี
ไดรับการสรางสรรคขึน้ โดยกระทรวงศิลปะและวัฒนธรรม ของการทองเท่ียวเกาหลี 
ในป ค.ศ. 2006 ดวยความพยายามของรัฐบาล และชาวบาน ในการสราง
ความสัมพันธท่ีดี ระหวางประชาชนและนักทองเท่ียว ภายใตแนวคิดใหทุกคนสนุก
กับการใชชีวิตรวมกัน จึงโปรดทองเท่ียวดวยความสงบเรียบรอย เน่ืองจากเปนยาน



 

 

สถานท่ีพักอาศัยหมูบานแหงน้ี มีศิลปะภาพเขียนฝาผนัง และงานศิลปะอ่ืนๆ กวา 
70 รายการ และเปนอีกหน่ึงสถานท่ีทองเท่ียว และจุดหมายปลายทางยอดนิยม 
สําหรับนักทองเท่ียว โดยผลงานศิลปะที่ไดรบัความนิยม และคุนเคยมากท่ีสุดใน
หมูบานแหงน้ี คือบันไดดอกไม และบันไดปลาน่ันเอง เน่ืองจากหมูบานอยูในบริเวณ
เชิงของ ภูเขานักซาน (Naksan Mountain) จึงทําใหคุณสามารถ เพลิดเพลินกับ
สถานท่ีทองเท่ียวอีกหลายแหง โดยรอบของภูเขาแหงน้ี จากน้ันนําทานชมแหลงชอป
ปم�งปลอดภาษ ีDUTY  FREE ชอปปم�งสินคาแบรนดเนม  มากมาย อาทิ นาฬิกา,
แวนตา,เคร่ืองสําอางค,กระเป�า,กลองถายรูป หรือจะเปนโทรศัพทมอืถือ ใหทาน
อิสระไดเลือกซื้ออยางเต็มท่ี ถึงเวลาพาทุกทานไปชอปปم�งที่ เมียงดง หรือ สยามส
แควรเกาหลี ทานสามารถเลือกสินคาเทรนดแฟช่ันลาสุดของเกาหลีไดท่ีน่ีโดยเฉพาะ
สินคาวัยรุนเชนเส้ือผา รองเทา กระเป�า เคร่ืองประดับ ท้ังแบรนดเนม เชน EVISU, 
GAP, ONISUKA TIGER และสินคาจากแบรนดเกาหลีโดยเฉพาะ เคร่ืองสําอาง 
เชน ETUDE HOUSE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, MISSHA, 
ROJUKISS, LANEIGE อีกทั้งยังมีรานกาแฟ รานอาหารตางๆ ทานสามารถลิ้ม
ลองไอศกรีม 2,000 วอน ที่สูงเกือบฟุตไดที่น้ี  และ KRISPY KREME โดนัท 
ท่ีสุดแสนอรอย 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา  
 

นําทานเขาสูท่ีพัก  MARIGOLD HOTEL OR SOTETSU HOTELS THE 
SPLAISIR   หรือเทียบเทา 
 

วันท่ี 5 
ศูนยโสมรัฐบาล - ศูนยสมุนไพรฮอกเกตนามู – SEOUL TOWER (ไมรวมคาลิฟท) 
STAR PARK – King’s Cross ธีม แฮรรี ่พอตเตอร  (ไมรวมคาอาหาร+
เคร่ืองด่ืม)  –  ชอปปم�งยานฮงอิค – SUPER MARKET - 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหาร ของโรงแรม 
 

จากน้ันนําทานเดินทางสู  ศูนยโสมรัฐบาล ซึ่งรับรองคุณภาพจากรัฐบาล เปนโสมท่ี
อายุ 6 ป ซึง่ถือวามคุีณภาพดีที่สุด ใหทานไดเลือกซื้อโสมคุณภาพและราคาถูกกวา
ไทย 2 เทา โสมเกาหลีถือเปนยาบํารุงรางกาย หรือสามารถซื้อเปนของฝากจาก
ประเทศเกาหลี นําทานเดินทางสู ศูนยสมุนไพรฮ็อกเกตนามู ตนไมชนิดน้ี
เจริญเติบโตในป�าลึกบนภูเขาท่ีปราศจากมลภาวะและระดับสูงเหนือน้ําทะเล 50-



 

 

800 เมตร เมล็ดพันธุของสมุนไพรออตเกตนามูน้ี เปนท่ีนิยมของคนเกาหลีรุนใหม 
เพราะมีผลชวยดูแลตับใหแข็งแรง ป�องกันโรคตับแข็งไมถกูทําลายจาการด่ืม
แอลกอฮอล กาแฟ บุหร่ี สารตกคางจากอาหาร และยา จากน้ันนําทานยอนรอย
ละครซีรียเกาหลีดัง ที่ “นัมซาน”ภูเขาแหงเดียวที่ต้ังอยูใจกลางกรุงโซล บนยอดเขามี 
หอคอย N SEOUL TOWER (ไมรวมคาข้ึนลิฟท) 1 ใน 18 หอคอยเมืองท่ีสูงที่สุด
ในโลกมีความสูงถงึ 480 เมตร เหนือระดับน้ําทะเล นําทานสู NAMSAN VIEW 
POINT ใหทานไดถายรูปและสัมผัสความนารักของวัยรุนเกาหลี ซึ่งนิยมมาคลอง
กุญแจคูรกัไวบนระเบียงแทบจะทุกดาน SEOUL TOWER จึงเต็มไปดวยกุญแจ
หลากหลายสี  

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน 
 

จากน้ันนําทานสู จากน้ันนําทุกทานเดินทางสู STAR PARK เปนสถานท่ีท่ีเปดกวาง
ในดานของสื่อดิจิตอล , มิเดีย , วิทยุ , โทรทัศน และสามารถจับจายซื้อของ ท่ีเหลา
ซุปตารคนดังใชกัน อาทิ แวนตากันแดด ตางหู กระเป�า และอีกมากมายซ่ึงใกลกบั
ตึก MBC **พิเศษสุดๆ บรกิารนําทุกทานพาไปชม  King’s Cross (킹스 
크로스) Platform9 3/4 ท่ีจะพาเหลาสาวกแฮรรี่ไดเขาไปสัมผัสโลกพอมด คาเฟ� 
King Cross Platform9 3/4 น้ี เปนการจาํลองฉากที่แฮรรี่ พอตเตอร จะ
เดินทางไปโลกเวทมนตดวยรถไฟ ชานชาลา 9 3/4 มาไวท่ีโซล ยานฮงแด โดยเปด
ใหบริการ เมื่อวนัท่ี 5 พ.ย. 2561ซึ่งจะมีมุมเอาใจเหลามักเกิ้ลท่ีเปนสาวกแมมดพอ
มดใหไดถายรูปกันอยางจุใจ  และตอดวย ชอปปم�งที่ฮงอิก แหลงชอปปم�งท่ีอยู
ลอมรอบไปดวยมหาวทิยาลัยช่ือดังในเกาหลี สินคาในยานน้ีสวนใหญเปนสินคา
วัยรุนที่ทันสมัยและราคาไมแพงเชนเส้ือผาท่ีออกแบบโดยดีไซดเนอรเกาหลีรองเทา
กระเป�าเครื่องประดับ เคร่ืองสําอาง และยังมีรานแบรนดเนมอยูท่ัวไปเชน EVISU, 
ZARA ทุกวันเสารลานหนาประตูของมหาวิทยาลัยฮงอิค จะมีผลงานศิลปะใน
รูปแบบตางๆ เชน เครือ่งประดับ ตุกตา เส้ือผา และของแฮนดเมด ท่ีนารักและใช
ความคิดสรางสรรค ของบางอยางทํามาช้ินเดียวเพ่ือใหไดเลือกซื้อ บางทีอาจเปน
สินคาท่ีมีชิ้นเดียวในโลก  ไดเวลานําทานสูสนามบินอินชอน  นําทานสูสนามบินอิน
ชอน ระหวางทางพาทานแวะละลายเงินวอนท่ีรานคาสนามบิน SUPER MARKET 
ซึ่งทานสามารถเลือกซื้อสินคาเกาหลีไดอีกรอบ โดยเฉพาะของกิน เชน บะหมี่ซินรา
เมียน (มามาสไตลเกาหลี) อูดง กมิจิ ขนมชอคโกพาย น้ําจิ้มปรงุรสหมูยางเกาหลี ไก



 

 

ตุนโสมสําเร็จรูป ผลไมตามฤดูกาล ในราคาพิเศษกอนกลับเมืองไทย 
21.25  เดินทางกลับสูกรุงเทพฯโดยสายการบิน THAI AIRWAYS (TG) เท่ียวบินที ่

TG655 บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง 
01.20+1  ถึงสนามบินสุวรรณภูมโิดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ 

อัตราคาบริการ 

กําหนดวันเดินทาง ผูใหญ เด็ก(เสริมเตียง) เด็ก(ไมเสริมเตียง) ทารก พักเด่ียว 

08 - 12 Nov 2019  27,999 27,999 27,999 10,000 10,000 

 

หมายเหตุ 

เงื่อนไขการจองและการใหบริการ 

1.การจองคร้ังแรก มดัจําทานละ 10,000 บาท หรือชําระท้ังหมด 

2.สวนท่ีเหลือชําระกอนเดินทาง 15 วัน ในกรณีที่ไมชําระเงินสวนท่ีเหลือตามเวลาท่ีกําหนด ขอ
สงวนสิทธ์ิในการบอกยกเลิกการเดินทาง 

3.การจองจะมีผลสมบรูณ โดยจะตองสงแฟกซ หรือ อีเมล ใบจองทัวรใหเจาหนาท่ีฝ�ายขาย พรอม
กรอกรายช่ือของผูเดินทางที่สะกดตรงตามหนังสือเดินทาง 

4.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ หากลูกคาตองการขอแยกออกจากกรุป หรือไมเท่ียวตามรายการท่ีบริษัท
กําหนด บริษัทขอปรบัทานละ 300 USD 

5.ในกรณีท่ีลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาท่ีของบริษัทฯ กอนทุก
ครั้ง มฉิะน้ันทาง บริษทัจะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น 



 

 

6.กรณีผูเดินทางถูกปฏิเสธการเขา-ออกประเทศจากประเทศตนทางและปลายทาง ทั้งจากท่ี 
ดานหนาเคานเตอรเช็คอิน หรือจากดานตรวจคนเขาเมืองก็ตาม ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิไม
รับผิดชอบคาใชจายท่ีจะเกิดขึ้นตามมา และ จะไมสามารถคืนเงินคาทัวรที่ทานชําระเรียบรอยแลว
ไมวาสวนใดสวนหน่ึง 

การยกเลิก 

1.การยกเลิกการเดินทางจะมีผลสมบูรณ กต็อเมื่อไดแฟกซ หรือ อีเมล การยกเลิกใหกับเจาหนาท่ี
ฝ�ายขาย 

·ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วนัทําการขึ้นไป       คืนเงินท้ังหมด 

·ยกเลิกกอนการเดินทาง  15 วันทําการขึ้นไป      เก็บคาใชจาย 50% ของราคาทัวร 

·ยกเลิกการเดินทางนอยกวา 1 - 14 วันทําการ      เก็บคาใชจายท้ังหมด 100 % ของราคาทัวร 

** การยกเลิกไมนับวันเสารอาทิตย และวันหยุดนักขัตฤกษ ** 

2.การขอยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีเจ็บป�วยหรือมีเหตุจากรางกายท่ีไมสามารถเดินทางใน
ชวงเวลาท่ีจองได การยกเลิกการเดินทาจะตองแสดงใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลใหกบั
เจาหนาท่ีฝ�ายขายท้ังน้ีบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิพิจารณาในการคืนเงินใหกับลูกคาเปนกรณีไป 

3.ในกรณีท่ีเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองปฏิเสธการเขา-ออกนอกประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความ
รับผิดชอบของบรษิัท บริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น 

4.ในกรณีกรุปที่เดินทางชวงวันหยุด หรือ เทศกาล บรษิัทฯไดมีการการันตีมดัจํา หรือ ซื้อขายแบบ
มีเงื่อนไขกับสายการบิน รวมถงึเท่ียวบินพิเศษ เชน CHARTER FLIGHT (เหมาลํา), EXTRA 
FLIGHT (เท่ียวบินพิเศษที่เพ่ิมเขามาชวงวันหยุด หรือ เทศกาลดังกลาว) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม
คืนเงินคามดัจํา หรือ คาทัวรทั้งหมด 

หมายเหตุ 

1. บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่จํานวนผูเดินทาง ต่ํากวา  15 ทาน(ผูใหญ) 
ขึ้นไป โดยบริษัทฯ จะแจงใหทราบลวงหนาอยางนอย 7 วัน กอนการเดินทาง 



 

 

2.เท่ียวบิน ราคาและรายการทองเท่ียว สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึง
ผลประโยชนของ 
ผูเดินทางเปนสําคัญ 

3.หนังสือเดินทาง ตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผูมีจดุประสงค
เดินทางเพ่ือทองเท่ียวเทาน้ัน 

4.ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิไมรับผิดชอบคาเสียหายใดๆท้ังสิ้น อันเน่ืองมาจากเกิดกรณีความลาชา
จากสายการบิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอจลาจล, การเมือง, ภัยธรรมชาติ (โดย
บริษัทฯจะดําเนินการประสานงานเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุด 
แกลูกคา) 

5.ทางบริษัทฯสงวนสิทธิไมคืนเงิน ในกรณีท่ีทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ เชน ไมเท่ียวบาง
รายการ, ไมทานอาหารบางมื้อ เพราะคาใชจายทุกอยาง ทางบริษัทฯไดชําระคาใชจายใหตัวแทน
ตางประเทศแบบเหมาขาดกอนออกเดินทางแลว 

6.ทางบริษัทฯสงวนสิทธิไมรับผิดชอบใดๆ หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิด
อุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักทองเท่ียวเอง 

7.เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาท้ังหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯจะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไข
ขอตกลงตางๆแลว ตามที่ไดระบุไวแลวท้ังหมด 

8.บริษัทขอสงวนสิทธ์ิเฉพาะลูกคาท่ีมีวัตถปุระสงคเพ่ือการทองเท่ียวเทาน้ัน   

  

 


