
 

 

รหัสทัวร SNT1903037 

ทัวรเกาหล ีไหวพระ 5 วัด 5 วัน 3 คืน (7C) 
วัดชอนดุงซา   วัดโบมุนซา   สวนสนุกวอลมิ ธีม พารค   วัดชิลลึกซา 

วัดวาวูจองซา   ศูนยสมุนไพรน้ํามันสนเข็มแดง   ศูนยสมุนไพรฮอกเก นามู 
วัดโชเกซา   โซลทาวเวอร   ชอปปم�งเมียงดง   ตลาดฮงอิก   รานละลายเงนิวอน 
ดิวต้ีฟรี   คอสเมติก   เรียนรูการทําคิมบับ + สวมชุดฮันบก 

 



 

 

 
23.30 น. คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ผูโดยสารระหวางประเทศชั้น 4  

เคานเตอร F ประตูทางเขาเบอร 3-4  
สายการบิน เจจูแอร (7C) โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ และ
อํานวยความสะดวกดานสัมภาระเช็คอิน 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
02.00 น. บินลัดฟ�าสู กรุงโซล  โดย สายการบิน เจจูแอร เที่ยวบินที่  7C2204  
 
09.20 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติอินชอน สาธารณรัฐเกาหลีใต (เวลาทองถิ่น

เร็วกวาไทย 2 ช.ม.กรุณาปรับนาฬิกาของทานเปนเวลาทองถิ่นเพื่อสะดวกในการนัด
หมาย) หลังจากผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรแลว   

วันที่ 1    กรุงเทพฯ – สนามบนิสุวรรณภูมิ                                                          (-/-/-) 

วันที่ 2     สนามบินอินชอน - วัดชอนดุงซา – วัดโบมุนซา - สวนสนุกวอลมิ ธีม พารค 
(-/L/D) 



 

 

จากนั้นนําทานเดินทางสู วัดชอนดุงซาหรือ วัดเจิง
ดองซา (Jeondeungsa Temple (เป  นวั ดพ ุทธ
เกาแก เดิมชือว า จินจองซา(Jinjongsa) ตั ้งแตยุ
โครยอ(Goryeo) เปนวัดประจําตระกูลของกษัตริยที่
ศาลเจาสําหรับเก็บราชวงศโครยอ อยู ภายในป�อม
ปราการ Samrangseong เชื่อกันวา สรางกันตั้งแต
ยุคที่สรางชาติเกาหลีโดยเจาชายทั้ง 3 คนของ Dangun  ผูกอตั้งชาติเกาหลีวัดเจิง
ดองซามีรูปแบบสถาปตยกรรมที่งดงาม เชน วิหารหลัก Daeungbojeon ที่มีการ
ตกแตงดวยผลงานการแกะสลักเปนลวดลายตางๆมากมาย ทั้งภายในและภายนอก
อาคาร เปนอีกหน่ึงตัวอยางที ่ด ีของสถาปตยกรรมในชวงกลางของยุคโจชอน
(Joseon) ภายในวิหารจะเห็นมีการสลักเขียนชื่อของทหารเกาหลีตามเสาของวัดนี้ 
นอกจากนี้ยังมีอาคารและวิหารอีกหลายหลังในวัดนี้ที่ไดรับการลงทะเบียนเปนสมบัติ
ของชาติเกาหล ี  

 
เท่ียง   บริการอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร  พลูโกกิ(1)   
 
บาย  จากนั ้นนําทานเดินทางสู   วัดโบมุนซา Bomunsa Temple แหงเขตคังฮวา 

(Ganghwa) อยู ท ี ่ เกาะ Seongmodo เปนวัดเก าแกตั ้งแตสมัยซิลลา (Silla) 
ประมาณปค.ศ. 635 ภายในบริเวณวัดจึงมีตนไมเกาแกอายุหลายรอยปอยูหลายตน 
มีถํ้าที่มีพระพุทธรูปอยูภายใน มีที่ทําอาหารแบบโบราณของพระสงฆ ที่ไดรับการขึ้น
ทะเบียนเปนสมบัติประจําชาติเกาหลี ที่ดานหลังของวัดจะมีหินรูปทรงแปลกที่วากันวา 
คลายกับคิ้วของคนอยู สูง 10 เมตร เรียกวา Nunseop โดยจะมีรูปวาดพระพุทธรูป
อยูดวย และยังมีจุดชมวิวทะเลตะวันตกที่สวยงาม จนมีภาพยนตรเกาหลีหลายเรื่อง
มาถายทํากันที่น่ี 



 

 

 

จากนั้นนําทานเดินทางสู สวนสนุกวอลมิ เปนสวนสนุกขนาดใหญที่สุดของเมืองอิน
ชอน อยูริมทะเลบนเกาะวอลมิ มีชื่อเดิมวา สวนสนุกมายแลนด เปดตัวครั้งแรกเมื่อป 
1992 และไดรับการรีโนเวทครั้งใหญเมื่อป 2009 พรอมกับชื่อใหม สวนสนุกวอลมิมี
เครื่องเลนหลายแบบ แตสวนใหญจะเนนที่เครื่องเลนที่สรางความหวาดเสียว เชน 
เคร่ืองทิ้งตัวท่ีความสูง 70 เมตร Hyper Shoot Drop เรือไวกิ้ง และชิงชาสวรรคสงุ 
115 เมตร โดยจะยังมีสวนสนุกในอาคารที่รวมเครื่องเลนสําหรับเด็กเอาอีกหลาย
เครื่อง รวมทั้งโรงภาพยนตร 4d ดวย และที่นี่ยังเปนสถานที่ถายทําภาพยนตรเกาหลี
ชื่อดังหลายเรื ่องดวย เชน “We Got Married”, “Two Days and One Night” 
และ รายการ “Running Man” 

 
 
 
 
 
 
คํ่า   บริการอาหารคํ่า  ณ ภัตตาคาร  จาจังมยอน(2)   
   พักที่  นําทานเขาสูที่พัก   GRAND PALACE HOTEL  OR SML  
 
 
 
 



 

 

 
เชา   บริการอาหารเชา(3)  ณ หองอาหารของโรงแรม 
 

จากนั้นนําทุกทานเดินทางสู  วัดชิลลึกซา (Silleuksa 
Temple) เปนที่รูจักกันวาสรางขึ้นในยุคชิลลา 57 ปกอน ค.ศ - ค.ศ 935 แมวาจะมี
การกอสรางเพิ่มเติมหลายครั้งกระทั่งปลายยุคโชซอน ไดมีการสรางอารามเพิ่มติม่ขึ้น
หลายแหงและสิ่งกอสรางตางๆ โดยใชอิฐรวมทั้งเจดียหลายชั้นที่สรางดวยหินและอิฐ
บนฐานรากหลายๆ ชั้นและสถูปซาริรา  

 
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  ฮันจองซิก (อาหารชุดเกาหลี) (4)   
 
บาย นําทานสู วัดวาวูจองซา  ตั้งอยูในเมืองซูวอน เกาหลีใต นักทองเที่ยวมาเที่ยวที่วัด

แหงนี้เพื่อมาชมความงามของพระเศียรของพระพุทธรูปขนาด มหึมา ซึ่งประดิษฐาน
อยูดานหลังสระน้ําขนาดยอม โดยบริเวณรอบสระจะมีพระพุทธรูปองคเล็กๆวาง เรียง
รายอยูโดยรอบ และเมื่อเดินขึ้นสูเนินเขาจะพบอุโบสถ ซึ่งภายในเปนที่ประดิษฐาน
พระนอนขนาดใหญที่แกะสลักมาจากไมซึ่งนํามาจาก อินเดีย นอกจากนี้ที่วัดแหงนี้ยัง
เปนที่เก็บรักษาระฆังที่ใชตีในพิธีเปดกีฬา โอลิมปคในป ค.ศ.1988 จากนั้นนําทาน
เดินทางสู โรงเรียนสอนทํากิมจิ เพื่อใหทานเรียนรูวัฒนธรรมการทํากิมจิใหทานได
สนุกสนานเพลิดเพลินกับการทํากิมจิพรอมทั้ง สวมชุดฮันบก เปนชุดประจําชาติของ
เกาหลีพรอมถายภาพเปนที่ระลึกและทานยังสามารถนํากิมจิ ผีมือของทานกลับไป
เปนของฝากไดอีกดวย 

วันที่ 3     วัดชิลลึกซา - วัดวาวูจองซา – เรียนรูการทําคิมบับ + สวมชุดฮันบก                             
(B/L/D) 



 

 

 
 
 
 
 
คํ่า   บริการอาหารคํ่า  ณ ภัตตาคาร  เมนู พอรกคาลบิ(5)   

 พักที่  SUWON :  PACIFIC HOTEL   หรือเทียบเทา ระดับ 3 ดาว 
 

 
เชา   บริการอาหารเชา(6)  ณ หองอาหารของโรงแรม 

 
นําทานเดินทางสู COSMETIC OUTLET ของนักชอปชาวไทยใหทานไดเลือกซื้อ
กลับไปฝากเปนของที่ระลึก อาทิเชน  ROJUKISS, ครีมน้ํา
แตก ซึ ่งราคาถูกกวาที ่เมืองไทยเกือบเทาตัว และบาง
ผลิตภัณฑยังไมมีขายในไทย  จากนั้นนําทานเดินทางสู 
RED PINE เปนผลิตภัณฑ ที่สกัดจากนํ ้ามันสน ที ่มี
สรรพคุณชวยบํารุงรางกาย ลดไขมัน ชวยควบคุมอาหาร
และรักษาสมดุลในรางกาย ตอดวย ศูนยสมุนไพร ฮ็อกเกต
นามู ตนไมชนิดนี้เจริญเติบโตในป�าลึกบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะและระดับสูงเหนือ
นํ้าทะเล 50-800 เมตร เมล็ดของพันธุฮอตเกตนี ้ ชาวเกาหลีรุ นใหมนิยมนํามา
รับประทานเพื่อชวยดูแลตับใหสะอาดแข็งแรง ป�องกันโรคตับแข็ง ไมถูกทําลายจาก
การดื่มแอลกอฮอล กาแฟ บุหรี่ สารตกคางจากอาหารและยา จากนั้นเดินทางไปยัง 
วัดโชเกซา Jogyesa Temple หรือที่คนไทยเรียกวา “วัดพระยิ้ม” ในอดีตนั้นวัด
แหงนี้เปนเหมือนศูนยกลางของศาสนาพุทธนิกายเซนในเกาหลี ซึ่งเปนวัดเกาแกและมี

วันที่ 4      คอสเมติก - ศูนยสมุนไพรนํ้ามันสนเข็มแดง - ศูนยสมุนไพรฮอกเก นามู - วัดโชเกซา 
– โซลทาวเวอร - ดิวตี้ฟร ี– ชอปปم�งเมียงดง                    (B/L/-)  



 

 

ชื่อเสียงเปนอยางยิ่ง เมื่อเดินเขามาในวัดนี้สิ่งแรกที่จะสังเกตุเห็นก็คือตนไมใหญที่
ดานหนาประตูทางเขา มีความสูงถึง 26 เมตร สวนอาคารหลักของวัดนั้นมีอายุ
มากกวา 500 ป และเปนอาคารขนาดใหญ ชื ่อวา Daeungjeon สรางขึ ้นในป 
1938 ภายในมีพระประธานสีทองขนาดใหญ 3 องค ซึ ่งชาวเกาหลีเชื ่อกันวามี
ความศักสิทธิ์ จึงนิยมไปนมัสการในวันสําคัญตางๆ 
 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  เมนู ไก
ตุนโสม (7)   

 
บาย จากนั้นนําทานยอนรอยละครดัง ชมวิวกรุงโซล ณ 

โซลทาวเวอร หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลก สูงถึง 
480 เมตร เหนือระดับนํ ้าทะเล ณ เขานัมซานใจ
กลางเมืองหลวง ชมทัศนียภาพกรุงโซลและชานเมือง
แบบรอบทิศ 360องศาและทานสามารถคลองกุญแจ
คูรัก ตามความเชื่อที่วาถาคูรักไดคลองกุญแจรวมกันจะรักกันตลอดไป (ไมรวมคาขึ้น
ลิฟทชมวิว) จากนั้นแวะ ดิวตี้ฟรี ชอปปم�งแหลงปลอดภาษี สินคาแบรนดเนม อาทิ 
นาฬิกา,แวนตา,เครื่องสําอางคกระเป�า,กลองถายรูปหรือจะเปนนํ้าหอม เครื่องสําอาง
แบรนดช้ันดัง ตางๆ อาทิ Sulwhasoo , DKNY , Shiseido , Dior  
 
หลังจากนั้นนําทานชอปปم�งตลาดดังที่สุดของเกาหลี ตลาดเมียงดง หรือสยามสแควร
เกาหลี หากทานตองการทราบวาแฟชั่นของเกาหลีเปนอยางไร กาวลํ้านําสมัยเพียงใด
ทานจะตองมาที่เมียงดงแหงนี้พบกับสินคาวัยรุน อาทิ เสื้อผาบุรุษ-สตรี เครื่องสําอาง
ดังๆ อาทิ  ETUDE HOUSE,  SKIN FOOD,  THE FACE SHOP,  MISSHA, 
ROJUKISS, LANEIGE  หรืออีกมายใหทานไดเลือกซื้อซึ่งราคาถูกกวาที่เมืองไทย 
2-3 เทา  
 
 



 

 

 
 
 
 
 
คํ่า เพ่ือไมเปนการรบกวนใหทานอิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย 

 พักที่  Seoul :  GALAXY HOTEL หรือเทียบเทา ระดับ 3 ดาว 

 
เชา   บริการอาหารเชา(8)  ณ หองอาหารของโรงแรม 

หลังจากนั้นนําทานรูจักและเขาใจ สมุนไพรโสมเกาหลี หรือ
ราชาแหงมวลสมุนไพรโสมถูก นํามาใชเพื่อสุขภาพเปนเวลา
นานากวา 2,000 ป  ในตํารายาแผนโบราณจีน ระบุวาโสม
เปนสมุนไพรที ่ช วยเสริมความแข็งแรงใหแกระบบยอย
อาหารและปอด ชวยทําใหจิตใจสงบและเพิ่มพละกําลังโดยสวนรวมสรรพคุณทาง
การแพทย ชวยบํารุงหัวใจ ป�องกันโรคหัวใจขาดเลือด เสริม  ประสิทธิภาพทางเพศ 
ลดและป�องกันมะเร็ง และเร็วๆ นี้ โสมเกาหลีอาจจะไดจดทะเบียนมรดกโลก โดย
องคการยูเนสโก  ทุกวันนี้ผลิตภัณฑโสมเปนสิ่งที่ขาดไมไดสําหรับผูที่คํานึงถึงสุขภาพ
ในปจจุบัน  
 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  เมนู จิมดัก(9)  
 
บาย จากนั้นอิสระใหทานเดินชอปปم�งกันที่ ตลาดฮงอิก ซึ่งเปนยานชอปปم�งชื่อดังของเหลา

วัยรุ นเกาหลี ซึ ่งฝ งตรงขามของยานนี�م ้เปนมหาวิทยาลัยฮงอิก และนําทานแวะ 
ซุปเปอรมาเก็ต ซื้อของ (ละลายเงินวอน 5 แถม 1) สาหราย ขนมตางๆ ช็อกโกแล

วันที่ 5        ศูนยสมุนไพรโสม – ตลาดฮงอิก - รานละลายเงินวอน – สนามบินอินชอน – กรุงเทพฯ              
(B/L/-) 



 

 

ตหิน ซีเรียลช็อกโก  ผลิตภัณฑของใบและรากฝอยของโสม ในรูป ขนมโสม ชาโสม 
โคลนพอกหนาโสม ครีมลางหนาโสม เครื่องสําอางโสม หมอนสุขภาพ กิมจิ  เปบโปโร 
(ป�อกกี้เกาหลี) ชินราเมง (มามาเกาหลี) เปนตน 

 
 
 
 
 

 
19.30 น. เหิรฟ�าสู กรุงเทพฯ โดย สายการบิน เจจูแอร  เที่ยวบินที่ 7C2203  
23.45 น.  เดินทางถึง สนามบินสวุรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทบัใจ 
 

**โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศ, การจราจร, 
การเมือง, สายการบินฤดูกาล** 

 
 

อัตราคาบริการ  
 

กําหนดการเดินทาง ผูใหญหองละ 2-3 ทาน พักเดี่ยวเพ่ิม 
08-12  พฤศจิกายน  2562 13,990.- 5,000.- 
10-14  พฤศจิกายน  2562 13,990.- 5,000.- 
12-16  พฤศจิกายน  2562 13,990.- 5,000.- 
14-18  พฤศจิกายน  2562 13,990.- 5,000.- 
16-20  พฤศจิกายน  2562 13,990.- 5,000.- 
18-22  พฤศจิกายน  2562 13,990.- 5,000.- 
20-24  พฤศจิกายน  2562 13,990.- 5,000.- 



 

 

22-26  พฤศจิกายน  2562 13,990.- 5,000.- 
28 พฤศจิกายน – 02 ธันวาคม 2562 13,990.- 5,000.- 
30 พฤศจิกายน – 04 ธันวาคม 2562 13,990.- 5,000.- 

 
** ไมมีราคาตั๋วเด็ก ** 

หากจํานวนผูเดินทางไมครบ 25 ทาน ทางบริษัทขอเลื่อนการเดนิทางหรือเปลี่ยนแปลงราคา 
** เด็ก คือ อายุตํ่ากวา 12 ปบริบูรณ ใหยดึตามเดือนเกิดเปนหลัก ** 

**โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล** 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
อัตราน้ีรวม 
 คาตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด  เสนทางตามที่ระบุไวในโปรแกรม  (ตั๋วกรุป)  
 คานํ้าหนัก กระเป�าสัมภาระเดินทาง ตามที่สายการบินกําหนดแตละเสนทาง  (ไมเกิน 15 

กิโลกรัมเทานั้น) โหลดใตเครื่องบิน ถือขึ้นเครื่องได 12 กิโลกรัม และสวนเกินคิดกิโลกรัม
ละ 550 บาท  

 คาธรรมเนียม น้ํามันเช้ือเพลิงของสายการบินและภาษีสนามบินทุกแหง   
 คามัคคุเทศกของบริษัทจากกรุงเทพฯ 
 คาโรงแรมที่พัก ตามที่ระบุในรายการ (พัก 2-3 ทาน/หอง)     

ËÁÒÂàËµØ  
1. ·èÒ¹¶Ù¡à¨éÒË¹éÒ·ÕèµÃÇ¨¤¹à¢éÒàÁ×Í§·Ñé§¢Í§·Ò§»ÃÐà·Èä·ÂáÅÐà¡ÒËÅÕ »¯ÔàÊ¸¡ÒÃà¢éÒ-ÍÍ¡àÁ×Í§¢Í§·èÒ¹ ¶×Íà»ç¹àËµØ¼Å·ÕèÍÂÙè
¹Í¡àË¹×Í¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍº¢Í§·Ò§ºÃÔÉÑ· ·Ò§ºÃÔÉÑ· ¢ÍÊ§Ç¹ÊÔ·¸Ôìã¹¡ÒÃ·Õè¨Ð¤×¹¤èÒãªé¨èÒÂ ã´æ ·Ñé§ÊÔé¹á¡è·èÒ¹  
2. â»Ãá¡ÃÁ·ÑÇÃìà¡ÒËÅÕ ¨Ðà»ç¹â»Ãá¡ÃÁ·Õè¨ÐµéÍ§Å§ÃéÒ¹ªéÍ»»Ôé§ ËÒ¡·èÒ¹äÁè»ÃÐÊ§¤ì·Õè¨Ðà¢éÒ ·èÒ¹¨ÐµéÍ§¨èÒÂà§Ô¹¤èÒäÁèà¢éÒÃéÒ¹ 
ãËé¡Ñº·Ò§ÃéÒ¹¤éÒ ÃéÒ¹ÅÐ 100 USD/·èÒ¹ 
3. ¡Ã³Õ¡ÃØê»·Õèà´Ô¹·Ò§ à»ç¹¡ÃØê»´Ù§Ò¹ ËÃ×Í ¡ÃØê»¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ «Öè§äÁèä´éÁÕ¡ÒÃá¨é§ÁÒ¡Ñº·Ò§ºÃÔÉÑ·Ï äÇé¡èÍ¹·Ó¡ÒÃ¨Í§·ÑÇÃì ·Ò§
ºÃÔÉÑ·Ï ¢ÍÊ§Ç¹ÊÔ· Ô̧ì´Óà¹Ô¹¡ÒÃà¡çºà§Ô¹à¾ÔèÁ¡Ñº·Ò§ÅÙ¡¤éÒâ´ÂµÃ§·Õèà¡ÒËÅÕ·Ñ¹·Õ  
4.àÁ¹ÙÍÒËÒÃ·Ø¡Á×éÍ µÒÁ·ÕèÃÐºØäÇéã¹ÃÒÂ¡ÒÃ ·Ò§ºÃÔÉÑ·¨Ð¨Ñ´à»ç¹àÁ¹ÙµÒÁ»¡µÔ ËÒ¡·èÒ¹äÁèÊÒÁÒÃ¶·Ò¹ä´é àªè¹ ·Ò¹à¨, 
ÁÑ§ÊÇÔÃÑµÔ, ÍÒËÒÃÍÔÊÅÒÁ ËÃ×Íá¾éÍÒËÒÃª¹Ô´Í×è¹æ ¡ÃØ³Òá¨é§ãËéà¨éÒË¹éÒ·Õè·ÃÒº·Ñ¹·ÕµÑé§áµè¨Í§·ÑÇÃì 



 

 

 คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามที่ระบุในรายการ 
 คาพาหนะเดินทางระหวางนําเท่ียว  ตามที่ระบุในรายการ   
 คาอาหารและเครื่องด่ืม ตามที่ระบุในรายการ  
 คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท คารักษาพยาบาล 500,000 บาท  

(หมายเหตุ: คาประกันอุบิติเหตุสําหรับเด็กที่มีอายุนอยกวา 2 ป และ ผูใหญอายุมากกวา 70 ป 
ทางบริษัทประกันฯจะชดใชคาสินไหมทดแทนเพียงคร่ึงหน่ึงของสัญญาฯ) 

 
อัตราน้ีไมรวม 
 คาใชจายสวนตัว นอกเหนือจากรายการทัวรระบุไว  เชน คาอาหาร-เคร่ืองด่ืม,คาซักรีด,คา

โทรศัพท,คามินิบารและทีวีชองพิเศษ ฯลฯ  
 คาทิปบรกิาร สําหรับพนักงานบริการ เชน คาทิปคนขับรถ คาทิปไกดทองถิ่น คาทิปพนักงาน

เสิรฟ พนักงานยกกระเป�า  
 คาธรรมเนียม น้ํามนัเช้ือเพลิงและภาษีสนามบินที่ทางสายการบินอาจเรียกเก็บเพ่ิมตามภาวะ

อัตราแลกเปลี่ยน  
 คาภาษีตางๆ หัก ณ ที่จาย 3% และภาษีมูลคาเพ่ิม 7% (กรณีท่ีลูกคาตองการใบกํากับภาษี)  
 คาปรบั สําหรับกระเป�าสัมภาระเดินทางที่เกินกวาที่สายการบินกําหนด   
 ประกนัภัยอุนใจยามเดินทาง (ตองซ้ือเพิ่ม) 
 

ราคาทัวรน้ีไมรวมทิป พนักงานขับรถ,  ไกดทองถิ่น  และหัวหนาทัวรจากเมืองไทย 
คาทิป จํานวน 40,000 วอน  *กรุณาย่ืนคาทิปใหกับหัวหนาทวัรที่สนามบิน (วันแรก)  

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

ใชงาน 6  เดือนขึ้นไป) 
 คาทัวรสวนที่เหลือ บริษัทฯขอเก็บคาทัวรทั้งหมด กอนการเดินทางอยางนอย 15 วันทําการ 

มิฉะน้ันทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินคามัดจําทั้งหมด 



 

 

การยกเลิกและการเปลี่ยนแปลง  
 กรุปที่เดินทางชวงวันหยุด ฤดูทองเที่ยว เทศกาลสําคัญ จะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือคาทัวร

ทั้งหมด หากไมไดปฏิบัติตามเงื่อนไขตางๆ ที่ไดระบุไว  
 ชวงเทศกาลหรือวันหยุดตอเน่ือง  ตองแจงยกเลิกกอนเดินทางอยางนอย 45 วัน ทําการหรือ

กอนหนาน้ัน  
 การยกเลิกจะ ตองแจงทางบริษัท  กอนเดินทางอยางนอย 30 วัน ทําการหรือกอน

หนาน้ันคืนคาทัวรทั้งหมด 
 ยกเลิกการ เดินทางภายใน 30 วัน  คิดคาใชจาย 50 เปอรเซ็นตของราคาทัวรในทุกกรณี 
 ยกเลิกการ เดินทางภายใน 15 วัน  ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินคาทัวรทั้งหมดในทุกกรณี 
 ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือกรุปที่มีการ

การันตีคามัดจําที่พักโดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ และไมอาจขอ
คืนเงินได รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชน EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไมมีการ
คืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดเน่ืองจากคาต๋ัวเปนการเหมาจายในเท่ียวบินนั้น 

 
เง่ือนไขอืน่ๆ 
- รายการทัวรสามารถปรับเปลี่ยนการเดินทางได ตามความเหมาะสม โดยไมตองแจงใหทราบ

ลวงหนา แตทางบริษัทจะยังคงรักษาผลประโยชนของลูกคาเปนสิ่งสําคัญ 
- บริษัทฯรับเฉพาะผูมีวัตถุประสงคเดินทางเพ่ือทองเท่ียวเทาน้ัน หากทานถูกเจาหนาที่ตรวจคนเขา

เมืองของประเทศนั้นๆปฏิเสธการเขา-ออกเมือง ดวยเหตุผลใดๆ ก็ตามถือเปนเหตุผลซึ่งอยู
นอกเหนืออํานาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที ่จะไมคืนเงิน
บางสวนหรือทั้งหมดหากทานถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมือง ไมวาประเทศใดจนทําใหทานไม
สามารถเดินทางตอไปได คณะทัวรทานอื่นๆ รวมถึงไกดจะไมสามารถรอทาน ณ สนามบินได 
จําเปนตองออกเดินทางตามโปรแกรมที่วางไว แตทางตัวแทนบริษัทฯจะทําหนาที่ประสานงาน
และเจาหนาที่จะทําการติดตอและชวยเหลือทานเปนระยะๆ 

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมรับผิดชอบตอคาใชจายใดๆทั้งสิ้น  ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยตางๆ 
เชน การยกเลิกหรือการลาชาของสายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, 
การจราจรติดขัด หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ตางๆ ที่เกิดขึ้นเหนืออํานาจการควบคุมของ



 

 

บริษัทฯ และเจาหนาที่น้ันๆ ที่จะสงผลทําใหเสียเวลาในการทองเที่ยวตามรายการทัวร ผูเดินทาง
ไมสามารถเรียกรองคาเสียหาย ไมวาในกรณีใดๆทั้งสิ้น ทั้งคาเสียเวลา คาเสียโอกาส คาเสีย
ความรูสึก และคาใชจายท่ีบริษัทจายไปแลว เปนตน  

- กรณียกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดหรือ
บางสวนใหกับทาน เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัท
ถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ที่ไดระบุไวทั้งหมดแลว  

- เมื ่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหนึ ่ง หรือไม
เดินทางพรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ ไมอาจเรียกรองคาบริการ และเงินมัดจําคืน ไมวากรณี
ใดๆ ทั้งส้ิน 

- ถากรุปที่ทานจองทัวรไว ไมสามารถออกเดินทาง จากกรณีจํานวนผูเดินทางไมครบจํานวนตามที่
กําหนดไว หรือสายการบินแจงยกเลิกบิน ทางบริษัทจะคืนเงินคาทัวรใหทาน แตทางบริษัทจะขอ
หักเงินคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง  เชน คาธรรมเนียมในการยืนขอวีซาของประเทศที่ทานจะเดินทาง  
(ถาโปรแกรมที่ทานเดินทางจะตองยื่นขอวีซา) 

- อัตราคาบริการคิดคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปจจุบัน บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนคาบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาคาตั๋ว เครื่องบิน ภาษีเดินทาง คา
ประกันภัย คาธรรมเนียมนํ้ามัน หรือมีการประกาศลดคาเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนไดปรับ
ขึ้นในชวงใกลวันที่คณะจะเดินทาง 

- เนื่องจากตั๋วเครื่องบินชุดนี้เปนต๋ัวราคาพิเศษ (ตั๋วกรุป) ตองเดินทางตามวันที่ที่ระบุไวบนหนาตั๋ว
เทานั้น จึงไมสามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงใดๆ ทั้งสิ้น และถาทางบริษัทไดดําเนินการออกต๋ัว
เครื่องบินไปแลวน้ัน ไมสามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงรายชื่อผูเดินทางได (ยกเวนบางสายการ
บิน ที่สามารถเปลี่ยนแปลงรายชื่อผูเดินทางได เมื่อทานตองการเปลี่ยนแปลงรายชื่อผูเดินทาง
หลังจากออกต๋ัวเคร่ืองบินไปแลว จะตองเสียคาใชจายในการดําเนินการ ทั้งน้ีจะขึ้นอยูกับสายการ
บินเทาน้ัน) 

- บริษัทฯทําหนาที่เปนตัวแทนในการเรียกรองคาชดใชจากสายการบนิ, โรงแรมหรือบริษัทขนสง
เมื่อเกิดการสูญหายของสัมภาระระหวางการเดินทาง แตจะไมรับผิดชอบตอการสูญหายดังกลาว
ในระหวางการ ทองเท่ียวน้ี หากทานไมใชบรกิารใดๆ ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน ถือวาทานสละ
สิทธ์ิไมสามารถเรียกรองขอคืนคาบริการไดหากทานไม เดินทางกลบัพรอมคณะทัวร ต๋ัว



 

 

เคร่ืองบินขากลับซึง่ยังไมไดใช ไมสามารถนํามาขอคืนเงินไดคาบริการที่ ทานชําระกบัทางบริษัท
ฯ เปนการชําระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯไดชําระใหกับบรษิัทฯ ตัวแทนแตละแหงแบบ
เหมาขาดเชนกัน ดังน้ันหากทานมีเหตุอันใดที่ทําใหทานไมไดทองเที่ยวพรอมคณะตามรายการ ที่
ระบุไว ทานจะขอคืนคาบริการไมไดบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวรตาม
ความเหมาะสม และสถานการณตางๆ ทั้งน้ีทางบริษัทฯจะยึดถือและคํานึงถึง ความปลอดภัย 
รวมถึงประโยชนสูงสุดของลูกคาสวนมากเปนสําคัญ 
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