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SKS08     เกาหล ีไหวพ้ระ 5 วดั (ICN – SUWON – SEOUL) 



 

23.30 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  ผู้โดยสารระหว่างประเทศชั้น 4  

เคาน์เตอร์ F ประตูทางเข้าเบอร์ 3-4  

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

สายการบิน เจจูแอร์ (7C) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอ านวย

ความสะดวกด้านสัมภาระเช็คอิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัที ่1    กรงุเทพฯ – สนามบนิสวุรรณภูมิ                                                          (-/-/-) 

http://bit.ly/2NMk5YE


 

02.00 น. บินลัดฟ้าสู่ กรุงโซล  โดย สายการบิน เจจูแอร์ เที่ยวบินที่  7C2204  

 

09.20 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน สาธารณรัฐเกาหลีใต้ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่า

ไทย 2 ช.ม.กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย) 

หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว   

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ วัดชอนดุงซาหรือ วัดเจิง

ดองซา(Jeondeungsa Temple (เป็นวัดพุทธเก่าแก่ 

เดิมชือว่า จินจองซา(Jinjongsa) ตั้งแต่ยุโครยอ

(Goryeo) เป็นวัดประจ าตระกูลของกษัตริย์ที่ศาลเจ้า

ส าหรับเก็บราชวงศ์โครยอ อยู่ภายในป้อมปราการ 

Samrangseong เชื่อกันว่า สร้างกันตั้งแต่ยุคที่สร้าง

ชาติเกาหลีโดยเจ้าชายทั้ง 3 คนของ Dangun  ผู้ก่อตั้งชาติเกาหลีวัดเจิงดองซามีรูปแบบ

สถาปัตยกรรมที่งดงาม เช่น วิหารหลัก Daeungbojeon ที่มีการตกแต่งด้วยผลงานการ

แกะสลักเป็นลวดลายต่างๆมากมาย ทั้งภายในและภายนอกอาคาร เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ดี

ของสถาปัตยกรรมในช่วงกลางของยุคโจชอน(Joseon) ภายในวิหารจะเห็นมีการสลัก

เขียนชื่อของทหารเกาหลีตามเสาของวัดนี้ นอกจากนี้ยังมีอาคารและวหิารอีกหลายหลังใน

วัดนี้ที่ได้รับการลงทะเบียนเป็นสมบัติของชาติเกาหลี   

 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร  พลูโกกิ(1)   

 

บ่าย  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ วัดโบมุนซา Bomunsa Temple แห่งเขตคังฮวา (Ganghwa) 

อยู่ที่เกาะ Seongmodo เป็นวัดเก่าแก่ตั้งแต่สมัยซิลล่า (Silla) ประมาณปีค.ศ. 635 ภายใน

บริเวณวัดจึงมีต้นไม้เก่าแก่อายุหลายร้อยปีอยู่หลายต้น มีถ้ าที่มีพระพุทธรูปอยู่ภายใน มีที่

ท าอาหารแบบโบราณของพระสงฆ์ ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสมบัติประจ าชาติเกาหลี ที่

ด้านหลังของวัดจะมีหินรูปทรงแปลกที่ว่ากันว่า คล้ายกับคิ้วของคนอยู่ สูง 10 เมตร 

เรียกว่า Nunseop โดยจะมีรูปวาดพระพุทธรูปอยู่ด้วย และยังมีจุดชมวิวทะเลตะวันตกที่

สวยงาม จนมีภาพยนตร์เกาหลีหลายเรื่องมาถ่ายท ากันที่นี่ 

วันที่ 2     สนามบินอินชอน - วัดชอนดุงซา – วัดโบมุนซา - สวนสนุกวอลมิ ธีม พาร์ค                           

(-/L/D) 



 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ สวนสนุกวอลมิ เป็นสวนสนุกขนาดใหญ่ที่สุดของเมืองอินชอน 

อยู่ริมทะเลบนเกาะวอลมิ มีชื่อเดิมว่า สวนสนุกมายแลนด์ เปิดตัวครั้งแรกเมื่อปี 1992 และ

ได้รับการรีโนเวทครั้งใหญ่เมื่อปี 2009 พร้อมกับชื่อใหม่ สวนสนุกวอลมิมีเครื่องเล่นหลาย

แบบ แต่ส่วนใหญ่จะเน้นที่เครื่องเล่นที่สร้างความหวาดเสียว เช่น เครื่องทิ้งตัวที่ความสูง 

70 เมตร Hyper Shoot Drop เรือไวกิ้ง และชิงช้าสวรรค์สุง 115 เมตร โดยจะยังมีสวน

สนุกในอาคารที่รวมเครื่องเล่นส าหรับเด็กเอาอีกหลายเครื่อง รวมทั้งโรงภาพยนตร์ 4d 

ด้วย และที่นี่ยังเป็นสถานที่ถ่ายท าภาพยนตร์เกาหลีชื่อดังหลายเรื่องด้วย เช่น “We Got 

Married”, “Two Days and One Night” และ รายการ “Running Man” 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่ า   บริการอาหารค่ า  ณ ภัตตาคาร  จาจังมยอน(2)   

   พักที่  น าท่านเข้าสู่ที่พัก   GRAND PALACE HOTEL  OR SML  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้(3)  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

จากนั้นน าทุกท่านเดินทางสู่  วัดชิลลึกซา (Silleuksa 

Temple) เป็นที่รู้จักกันว่าสร้างขึ้นในยุคชิลลา 57 ปี

ก่อน ค.ศ - ค.ศ 935 แม้ว่าจะมีการก่อสร้างเพิ่มเติม

หลายครั้งกระทั่งปลายยุคโชซอน ได้มีการสร้างอาราม

เพิ่ม้ติ่มขึ้นหลายแห่งและสิ่งก่อสร้างต่างๆ โดยใช้อิฐ

รวมทั้งเจดีย์หลายชั้นที่สร้างด้วยหินและอิฐบนฐานราก

หลายๆ ชั้นและสถูปซาริรา  

 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  ฮันจองซิก (อาหารชุดเกาหลี) (4)   

 
 
 
 

บ่าย น าท่านสู่ วัดวาวูจองซา  ตั้งอยู่ในเมืองซูวอน เกาหลีใต้ นักท่องเที่ยวมาเที่ยวที่วัดแห่งนี้

เพ่ือมาชมความงามของพระเศียรของพระพุทธรูปขนาด มหึมา ซึ่งประดิษฐานอยู่ด้านหลัง

สระน้ าขนาดย่อม โดยบริเวณรอบสระจะมีพระพุทธรูปองค์เล็กๆวาง เรียงรายอยู่โดยรอบ 

และเมื่อเดินขึ้นสู่เนินเขาจะพบอุโบสถ ซึ่งภายในเป็นที่ประดิษฐานพระนอนขนาดใหญ่ที่

แกะสลักมาจากไม้ซึ่งน ามาจาก อินเดีย นอกจากนี้ที่วัดแห่งน้ียังเป็นที่เก็บรักษาระฆังที่ใช้ตี

ในพิธีเปิดกีฬา โอลิมปิคในปี ค.ศ.1988 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ โรงเรียนสอนท ากิมจิ 

เพื่อให้ท่านเรียนรู้วัฒนธรรมการท ากิมจิให้ท่านได้สนุกสนานเพลิดเพลินกับการท ากิมจิ

พร้อมทั้ง สวมชุดฮันบก เป็นชุดประจ าชาติของเกาหลีพร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกและท่าน

ยังสามารถน ากิมจิ ผีมือของท่านกลับไปเป็นของฝากได้อีกด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
ค่ า   บริการอาหารค่ า  ณ ภัตตาคาร  เมนู พอร์กคาลบิ(5)   

 พักที่  SUWON :  PACIFIC HOTEL   หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว 

 

วนัที ่3     วดัชลิลกึซา - วดัวาวจูองซา – เรียนรูก้ารท าคิมบบั + สวมชดุฮนับก                              

(B/L/D) 



 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้(6)  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

น าท่านเดินทางสู ่COSMETIC OUTLET ของนักช้อปชาวไทยให้ท่านได้เลือกซื้อกลับไป

ฝากเป็นของที่ระลึก อาทิเช่น  ROJUKISS, ครีมน้ าแตก ซึ่ง

ราคาถูกกว่าที่เมืองไทยเกือบเท่าตัว และบางผลิตภัณฑ์ยังไม่

มีขายในไทย  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ RED PINE เป็น

ผลิตภัณฑ์ ที่สกัดจากน้ ามันสน ที่มีสรรพคุณช่วยบ ารุง

ร่างกาย ลดไขมัน ช่วยควบคุมอาหารและรักษาสมดุลใน

ร่างกาย ต่อด้วย ศูนย์สมุนไพร ฮ็อกเกตนามู ต้นไม้ชนิดนี้

เจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะและ

ระดับสูงเหนือน้ าทะเล 50-800 เมตร เมล็ดของพันธุ์ฮ๊อตเกตนี้ ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยม

น ามารับประทานเพื่อช่วยดูแลตับให้สะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็ง ไม่ถูกท าลายจาก

การดื่มแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี่ สารตกค้างจากอาหารและยา จากนั้นเดินทางไปยัง วัดโช

เกซา Jogyesa Temple หรือที่คนไทยเรียกว่า “วัดพระยิ้ม” ในอดีตนั้นวัดแห่งนี้เป็น

เหมือนศูนย์กลางของศาสนาพุทธนิกายเซนในเกาหลี ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่และมีชื่อเสียงเป็น

อย่างยิ่ง เมื่อเดินเข้ามาในวัดนี้สิ่งแรกที่จะสังเกตุเห็นก็คือต้นไม้ใหญ่ที่ด้านหน้าประตู

ทางเข้า มีความสูงถึง 26 เมตร ส่วนอาคารหลักของวัดนั้นมีอายุมากกว่า 500 ปี และเป็น

อาคารขนาดใหญ่ ชื่อว่า Daeungjeon สร้างขึ้นในปี 1938 ภายในมีพระประธานสีทอง

ขนาดใหญ ่3 องค์ ซึ่งชาวเกาหลีเชื่อกันว่ามีความศักสิทธิ์ จึงนิยมไปนมัสการในวันส าคัญ

ต่างๆ 

 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  เมนู ไก่ตุ๋น

โสม (7)   

 

บ่าย จากนั้นน าท่านย้อนรอยละครดัง ชมวิวกรุงโซล ณ 

โซลทาวเวอร์ หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลก สูงถึง 

480 เมตร เหนือระดับน้ าทะเล ณ เขานัมซานใจ

กลางเมืองหลวง ชมทัศนียภาพกรุงโซลและชาน

เมืองแบบรอบทิศ 360องศาและท่านสามารถคล้อง

กุญแจคู่รัก ตามความเชื่อที่ว่าถ้าคู่รักได้คล้องกุญแจ

ร่วมกันจะรักกันตลอดไป (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์ชมวิว) จากนั้นแวะ ดิวตี้ฟรี ช้อปปิ้งแหล่ง

ปลอดภาษี สินค้าแบรนด์เนม อาทิ นาฬิกา,แว่นตา,เครื่องส าอางค์กระเป๋า,กล้องถ่ายรูป

วันที่ 4      คอสเมติก - ศูนย์สมุนไพรน้ ามันสนเข็มแดง - ศูนย์สมุนไพรฮอกเก นามู - วัดโชเกซา – โซล

ทาวเวอร์                    (B/L/-) 

            -ดิวตี้ฟรี – ช้อปปิ้งเมียงดง                                       



หรือจะเป็นน้ าหอม เครื่องส าอางแบรนด์ชั้นดัง ต่างๆ อาทิ Sulwhasoo , DKNY , 

Shiseido , Dior  

 

 

หลังจากนั้นน าท่านช้อปปิ้งตลาดดังที่สุดของเกาหลี ตลาดเมียงดง หรือสยามสแควร์เกาหลี 

หากท่านต้องการทราบว่าแฟชั่นของเกาหลีเป็นอย่างไร ก้าวล้ าน าสมัยเพียงใดท่านจะต้อง

มาที่เมียงดงแห่งนี้พบกับสินค้าวัยรุ่น อาทิ เสื้อผ้าบุรุษ -สตรี เครื่องส าอางดังๆ อาทิ  

ETUDE HOUSE,  SKIN FOOD,  THE FACE SHOP,  MISSHA, ROJUKISS, 

LANEIGE  หรืออีกมายให้ท่านได้เลือกซื้อซึ่งราคาถูกกว่าที่เมืองไทย 2-3 เท่า  

 

 
 
 
 
 
 
 

ค่ า เพื่อไม่เป็นการรบกวนให้ท่านอิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย 

 พักที่  Seoul :  GALAXY HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว 

 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้(8)  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

หลังจากนั้นน าท่านรู้จักและเข้าใจ สมุนไพรโสมเกาหลี หรือ

ราชาแห่งมวลสมุนไพรโสมถูก น ามาใช้เพื่อสุขภาพเป็น

เวลานานากว่า 2,000 ปี  ในต ารายาแผนโบราณจีน ระบุว่า

โสมเป็นสมุนไพรที่ช่วยเสริมความแข็งแรงให้แก่ระบบย่อย

อาหารและปอด ช่วยท าให้จิตใจสงบและเพิ่มพละก าลังโดย

ส่วนรวมสรรพคุณทางการแพทย์ ช่วยบ ารุงหัวใจ ป้องกันโรคหัวใจขาดเลือด เสริม  

ประสิทธิภาพทางเพศ ลดและป้องกันมะเร็ง และเร็วๆ นี้ โสมเกาหลีอาจจะได้จดทะเบียน

มรดกโลก โดยองค์การยูเนสโก  ทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์โสมเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ส าหรับผู้ที่

ค านึงถึงสุขภาพในปัจจุบัน  

 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  เมนู จิมดัก(9)  

 

บ่าย จากนั้นอิสระให้ท่านเดินช้อปปิ้งกันที่ ตลาดฮงอิก ซึ่งเป็นย่านช้อปปิ้งชื่อดังของเหล่าวัยรุ่น

เกาหลี ซึ่งฝั่งตรงข้ามของย่านนี้เป็นมหาวิทยาลัยฮงอิก และน าท่านแวะ ซุปเปอร์มาเก็ต 

วันที่ 5        ศูนย์สมุนไพรโสม – ตลาดฮงอิก - ร้านละลายเงินวอน – สนามบินอินชอน – กรุงเทพฯ                              

(B/L/-) 



ซื้อของ (ละลายเงินวอน 5 แถม 1) สาหร่าย ขนมต่างๆ ช็อกโกแล๊ตหิน ซีเรียลช็อกโก  

ผลิตภัณฑ์ของใบและรากฝอยของโสม ในรูป ขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหน้าโสม ครีม

ล้างหน้าโสม เครื่องส าอางโสม หมอนสุขภาพ กิมจิ  เป็บโปโร้ (ป๊อกกี้เกาหลี) ชินราเมง 

(มาม่าเกาหลี) เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

19.30 น. เหิรฟ้าสู่ กรงุเทพฯ โดย สายการบนิ เจจแูอร ์ เทีย่วบนิที ่7C2203  

23.45 น.  เดินทางถึง สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

 

**โปรแกรมอาจจะมีการปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศ, การจราจร, 

การเมือง, สายการบนิฤดกูาล** 

 
 

 

อตัราคา่บรกิาร  
 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ่หอ้งละ 2-3 

ท่าน 
พักเดี่ยวเพิ่ม 

08-12  พฤศจกิายน  2562 13,990.- 5,000.- 

10-14  พฤศจกิายน  2562 13,990.- 5,000.- 

12-16  พฤศจกิายน  2562 13,990.- 5,000.- 

14-18  พฤศจกิายน  2562 13,990.- 5,000.- 

16-20  พฤศจกิายน  2562 13,990.- 5,000.- 

18-22  พฤศจกิายน  2562 13,990.- 5,000.- 

20-24  พฤศจกิายน  2562 13,990.- 5,000.- 

22-26  พฤศจกิายน  2562 13,990.- 5,000.- 

28 พฤศจกิายน – 02 ธนัวาคม 2562 13,990.- 5,000.- 

30 พฤศจกิายน – 04 ธนัวาคม 2562 13,990.- 5,000.- 

 



** ไมม่ีราคาตัว๋เดก็ ** 
หากจ านวนผูเ้ดนิทางไมค่รบ 25 ทา่น ทางบรษิทัขอเลือ่นการเดนิทางหรอืเปลีย่นแปลงราคา 

** เดก็ คอื อายตุ่ ากวา่ 12 ปบีรบิรูณ ์ใหย้ดึตามเดอืนเกดิเปน็หลกั ** 

**โปรแกรมอาจจะมีการปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ  

1. ท่านถูกเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองท้ังของทางประเทศไทยและเกาหลี ปฏิเสธ

การเข้า-ออกเมืองของท่าน ถือเป็นเหตุผลท่ีอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของทาง

บริษัท ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการท่ีจะคืนค่าใช้จ่าย ใดๆ ท้ังสิ้นแก่ท่าน  

2. โปรแกรมทัวร์เกาหลี จะเป็นโปรแกรมท่ีจะต้องลงร้านช้อปปิ้ง หากท่านไม่

ประสงค์ท่ีจะเข้า ท่านจะต้องจ่ายเงินค่าไม่เข้าร้าน ให้กับทางร้านค้า ร้านละ 100 

USD/ท่าน 

3. กรณีกรุ๊ปท่ีเดินทาง เป็นกรุ๊ปดูงาน หรือ กรุ๊ปนักศึกษา ซึ่งไม่ได้มีการแจ้งมากับ

ทางบริษัทฯ ไว้ก่อนท าการจองทัวร์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ด าเนินการเก็บเงิน

เพ่ิมกับทางลูกค้าโดยตรงท่ีเกาหลีทันที  

4.เมนูอาหารทุกม้ือ ตามท่ีระบุไว้ในรายการ ทางบริษัทจะจัดเป็นเมนูตามปกติ หาก

ท่านไม่สามารถทานได้ เช่น ทานเจ, มังสวิรัติ, อาหารอิสลาม หรือแพ้อาหารชนิด

อื่นๆ กรุณาแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบทันทีต้ังแต่จองทัวร์ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

อัตรานีร้วม 

 ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด  เส้นทางตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม  (ตั๋วกรุ๊ป)  

 ค่าน้ าหนัก กระเป๋าสัมภาระเดินทาง ตามที่สายการบินก าหนดแต่ละเส้นทาง  (ไม่เกิน 15 กิโลกรัม

เท่านั้น) โหลดใต้เครื่องบิน ถือขึ้นเครื่องได้ 12 กิโลกรัม และส่วนเกินคิดกิโลกรัมละ 550 บาท  

 ค่าธรรมเนียม น้ ามันเชื้อเพลิงของสายการบินและภาษีสนามบินทุกแห่ง   ค่ า มั คคุ เทศก์ ของ

บริษัทจากกรุงเทพฯ 

 ค่าโรงแรมที่พัก ตามที่ระบุในรายการ (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)     ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ 

ตามที่ระบุในรายการ 

 ค่าพาหนะเดินทางระหว่างน าเที่ยว  ตามที่ระบุในรายการ   ค่ าอาหารและเครื่ องดื่ ม 

ตามที่ระบุในรายการ  

 ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท  (หมาย

เหตุ: ค่าประกันอุบิติเหตุส าหรับเด็กที่มีอายุน้อยกว่า 2 ปี และ ผู้ใหญ่อายุมากกว่า 70 ปี ทางบริษัท

ประกันฯจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพียงครึ่งหนึ่งของสัญญาฯ) 

 

 



อัตรานีไ้มร่วม 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากรายการทัวร์ระบุไว้  เช่น ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม,ค่าซกัรีด,ค่าโทรศัพท์

,ค่ามินิบาร์และทวีีช่องพิเศษ ฯลฯ  

 ค่าทิปบริการ ส าหรบัพนักงานบรกิาร เช่น ค่าทิปคนขบัรถ ค่าทปิไกด์ท้องถิ่น ค่าทิปพนักงานเสิร์ฟ 

พนักงานยกกระเป๋า  

 ค่าธรรมเนียม น้ ามันเชื้อเพลิงและภาษีสนามบินที่ทางสายการบินอาจเรียกเก็บเพิ่มตามภาวะอัตรา

แลกเปลี่ยน  

 ค่าภาษีต่างๆ หัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% (กรณีที่ลกูค้าต้องการใบก ากับภาษี)  

 ค่าปรับ ส าหรับกระเป๋าสัมภาระเดินทางที่เกินกวา่ที่สายการบินก าหนด   

 ประกันภัยอุ่นใจยามเดินทาง (ต้องซื้อเพ่ิม) 

 

ราคาทวัรน์ีไ้มร่วมทิป พนกังานขบัรถ,  ไกดท์้องถิน่  และหัวหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย 

คา่ทปิ จ านวน 40,000 วอน  *กรณุายืน่ค่าทิปให้กบัหวัหนา้ทวัร์ทีส่นามบนิ  

(วนัแรก)  

 
วธิีการช าระเงนิ กรุณาช าระคา่มดัจ า ทา่นละ  5,000 บาท (ชว่งเทศกาล 10,000 บาท) 

  แฟกซ์หรืออีเมล์ หน้าหนังสือเดินทาง (Passport) ของผู้เดินทาง (หนังสือเดินทางมีอายุการใช้งาน 

6  เดือนขึ้นไป) 

 ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษัทฯขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมด ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วันท าการ มิฉะนั้น

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจ าทั้งหมด 

 

การยกเลิกและการเปลีย่นแปลง  
 กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด ฤดูท่องเที่ยว เทศกาลส าคัญ จะไม่มีการคืนเงินมัดจ า หรือค่าทัวร์ทั้งหมด 

หากไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ได้ระบุไว้  

 ช่วงเทศกาลหรือวันหยุดต่อเนื่อง  ต้องแจ้งยกเลิกก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วัน ท าการหรือก่อน

หน้าน้ัน  

 การยกเลิกจะ ต้องแจ้งทางบริษัท  ก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน ท าการหรือก่อนหน้านั้น

คืนค่าทัวร์ทั้งหมด 

 ยกเลิกการ เดินทางภายใน 30 วัน  คิดค่าใช้จ่าย 50 เปอร์เซ็นต์ของราคาทัวร์ในทุกกรณี 

 ยกเลิกการ เดินทางภายใน 15 วัน  ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี 

 ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการกา

รันตีค่ามัดจ าที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ และไม่อาจขอคืนเงิน

ได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจ า

หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเน่ืองจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบินนั้น 

 



เงือ่นไขอืน่ๆ 

- รายการทัวร์สามารถปรับเปลี่ยนการเดินทางได้ ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

แต่ทางบริษัทจะยังคงรักษาผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสิ่งส าคัญ 

- บริษัทฯรับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้า

เมืองของประเทศนั้นๆปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนือ

อ านาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมด

หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ไม่ว่าประเทศใดจนท าให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ คณะ

ทัวร์ท่านอื่นๆ รวมถึงไกด์จะไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบินได้ จ าเป็นต้องออกเดินทางตามโปรแกรม

ที่วางไว้ แต่ทางตัวแทนบริษัทฯจะท าหน้าที่ประสานงานและเจ้าหน้าที่จะท าการติดต่อและช่วยเหลือ

ท่านเป็นระยะๆ 

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น  ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยต่างๆ เช่น 

การยกเลิกหรือการล่าช้าของสายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจราจร

ติดขัด หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ที่เกิดขึ้นเหนืออ านาจการควบคุมของบริษัทฯ และ

เจ้าหน้าที่นั้นๆ ที่จะส่งผลท าให้เสียเวลาในการท่องเที่ยวตามรายการทัวร์ ผู้เดินทางไม่สามารถ

เรียกร้องค่าเสียหาย ไม่ว่าในกรณีใดๆทั้งสิ้น ทั้งค่าเสียเวลา ค่าเสียโอกาส ค่าเสียความรู้สึก และ

ค่าใช้จ่ายที่บริษัทจ่ายไปแล้ว เป็นต้น  

- กรณียกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดหรือ

บางส่วนให้กับท่าน เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทถือว่า

ท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดแล้ว  

- เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง

พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

- ถ้ากรุ๊ปที่ท่านจองทัวร์ไว้ ไม่สามารถออกเดินทาง จากกรณีจ านวนผู้เดินทางไม่ครบจ านวนตามที่

ก าหนดไว้ หรือสายการบินแจ้งยกเลิกบิน ทางบริษัทจะคืนเงินค่าทัวร์ให้ท่าน แต่ทางบริษัทจะขอหัก

เงินค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง  เช่น ค่าธรรมเนียมในการยืนขอวีซ่าของประเทศที่ท่านจะเดินทาง  (ถ้า

โปรแกรมที่ท่านเดินทางจะต้องยื่นขอวีซ่า) 

- อัตราค่าบริการคิดค านวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวน

สิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋ว เครื่องบิน ภาษีเดินทาง ค่าประกันภัย 

ค่าธรรมเนียมน้ ามัน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้

วันที่คณะจะเดินทาง 

- เนื่องจากตั๋วเครื่องบินชุดนี้เป็นตั๋วราคาพิเศษ (ตั๋วกรุ๊ป) ต้องเดินทางตามวันที่ที่ระบุไว้บนหน้าตั๋ว

เท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงใดๆ ทั้งสิ้น และถ้าทางบริษัทได้ด าเนินการออกตั๋ว

เครื่องบินไปแล้วนั้น ไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้เดินทางได้ (ยกเว้นบางสายการบิน 

ที่สามารถเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้เดินทางได้ เมื่อท่านต้องการเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้เดินทางหลังจาก

ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว จะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ ทั้งน้ีจะขึ้นอยู่กับสายการบินเท่านั้น) 

- บริษทัฯท ำหน้าำท่เป น็ ้ัแัทท้น้าำรปร่การางค่าำดในดาาำาาำกาำรบิ้, โรคทรมหนรืงบริษทัข้าาคปมืเงปาิใาำราูญหนำกขงคาัมภำระ 
ระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าวในระหว่างการ ท่องเที่ยวนี้ หากท่าน

ไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการ

ได้หากท่านไม่ เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถน ามาขอ

คืนเงินได้ค่าบริการที่ ท่านช าระกับทางบริษัทฯ เป็นการช าระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯได้ช าระ



ให้กับบริษัทฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอันใดที่ท าให้ท่านไม่ได้

ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการ ที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะ

เปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะยึดถือและ

ค านึงถึง ความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นส าคัญ 

 

 

 
 
 

โปรดอ่านขอ้มลูทัง้หมดกอ่น ท าการจอง หากมขีอ้สงสยักรณุาสอบถาม

เจา้หน้าที ่เมือ่ท่านจองทวัรแ์ละ 

ช าระเงนิมดัจ าแลว้ หมายถงึทา่นยอมรบัในขอ้ความและเงือ่นไขที ่ทาง

บรษิัทฯ แจง้ไวข้า้งตน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


