
 

 

รหัสทัวร 1900077 
ทัวรเกาหลี บินดึก กลับดึก หนารอน ออนรัก 6 วัน 3 คืน (XJ) 
สะพานกระจกใสกิมโป   ยานHAENGGUNG-DONG   ป�อมฮวาซอง    
สวนสนุกเอเวอรแลนด   มหาวิทยาลัยอีฮวา   ใสชุดฮันบกถายภาพเก็บความทรงจํา 

 
 
 
 
 
 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันที่ 1 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)                                                                               

23.00  คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคารผูโดยสาร
ระหวางประเทศ อาคาร 1 ช้ัน 3 เคานเตอรเช็คอิน หมายเลข 3-4 สายการบิน AIR ASIA X 
โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ อํานวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน 
และ หัวหนาทัวรใหคําแนะนําเพ่ือเตรียมความพรอมกอนออกเดินทาง 

 

วันที่ 2 
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - เมืองอินชอน – HYUNDAI PREMIUM OUTLET - 
คลองอารา - สะพานกระจกใสกิมโป – ยาน HAENGGUNG-DONG –  
ป�อมฮวาซอง – FLYING SUWON          

02.40  นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติอินชอน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต โดยสายการ
บิน AIR ASIA X เท่ียวบินท่ี XJ 700  
** สําหรับเที่ยวบินนี้ ไมมีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน ใชเวลาบินประมาณ 5 
ช่ัวโมง 25 นาที ** 

10.05  เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติอินชอน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต 
** ตามเวลาทองถ่ิน เร็วกวาเมืองไทยประมาณ 2 ช่ัวโมง กรุณาปรับนาฬิกาของทานเพื่อความ
สะดวกในการนัดหมายเวลา ** 
หลังทุกทานผานขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบรอย 

 นําทุกทานเดินทางขามทะเลตะวันตกดวยสะพานแขวนยอจอง หรือ สะพานเพื่อความหวังใน
การรวมชาติที่ยาวกวา 4.42 ก.ม. และ มียอดโดมสูง 107 เมตร ทานจะไดสัมผัสความ
สวยงามย่ิงใหญยามค่ําคืน 

 ชอปปم�ง HYUNDAI PREMIUM OUTLET เลือกซ้ือสินคาแบนดพรีเมียมช้ันนํามากมาย 
 นําทานเดินทางสู คลองอารา (ARA CANAL) ซึ่งเชื ่อมระหวางแมนํ ้าฮันกับทะเลตะวันตก 

(ทะเลเหลือง) ต้ังอยูในพ้ืนท่ีของเมืองอินชอนและกรุงโซล วัตถุประสงคเพื่อป�องกันน้ําทวมและ
ใชเปนพื้นที่ในการพักผอนหยอนใจ โดยเกาหลีมีการริเริ่มสรางทางระบายนํ้าขึ้นครั้งแรกใน
สมัยกษัตริยแหงราชวงศโซซอน แตก็ถูกยกเลิกไปเนื่องจากอุปสรรคทางเทคนิคและความ
ยากลําบากของประเทศ และสืบเนื่องมาจากเหตุการณนํ้าทวมใหญเมืองอินชอน เมื่อป ค.ศ. 
1987 สงผลใหประชากรกวา 6,000 คนประสบภัยพิบัติอยางมาก นํามาสูโครงการ ARA 
CANAL PROJECT ใชเวลาสํารวจทั้งส้ินรวม 5 ป เร่ิมกอสรางข้ึนเม่ือป ค.ศ.2009 และแลว



 

 

เสร็จสมบูรณเมื ่อวันที่ 25 มี.ค. 2012 จากนั้นนําชมสะพานกระจกใสกิมโป (ARA BLUE 
WALK) ชมบรรยากาศมุมสูงของคลองอารา (ARA CANAL) ซึ่งเชื่อมระหวางแมนํ้าฮันกับ
ทะเลตะวันตก ต้ังอยูในพื้นท่ีของเมืองอินชอนและกรุงโซล วัตถุประสงคเพื่อป�องกันน้ําทวมและ
ใชเปนพื้นท่ีในการพักผอนหยอนใจยามวาง 

กลางวัน บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนู บุลโกกิ 
นําทานเดินทางสู  ยาน HAENGGUNG-DONG MURAL VILLAGE  หมู บานศิลปะกับ
ภาพวาดบนกําแพง มีงานกราฟฟคต้ี งานเพนทกําแพงนารักๆอยู เปนชุมชนเล็กๆท่ีมีภาพเขียน
สวยๆซอนอยูตามกําแพงบานผูคนแถวน้ัน 
นําทานเดินทางสู  ป�อมฮวาซอง (HWASEONG FORTRESS) เปนสิ่งกอสรางขนาดใหญ
ต้ังแตยุคโจซอน สรางขึ้นชวงปค.ศ. 1794-1796 เปนป�อมปราการประจําเขต SUWON-SI 
ของจังหวัดเคียงกีโด เพื่อเปนรากฐานสําหรับการสรางเมืองใหมในบริเวณนี้ กําแพงของป�อม
ปราการมีความยาวถึง 5.5 กิโลเมตร มีประตู 4 ประตูในแตละทิศป�อมปราการฮวาซองถูก
สรางข้ึนดวยอิฐโดยจะมีรูขนาดท่ีพอดีสําหรับใชเปนจุดยิงปน หรือธนูได เช่ือกันวาเปนการสราง
ท่ีมีการใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมากท่ีสุดแหงหน่ึงของยุคน้ัน และท่ีน่ีไดถูกข้ึนทะเบียนเปนมรดก
โลกทางดานประวัติศาสตรเมื่อปค.ศ. 1997 ดวย ถึงแมวาจะเคยผานการสูรบและถูกทําลาย
ไปหลายสวนแตก็มีการบรูณะขึ้นใหมตามรูปแบบด้ังเดิม ปจจุบันจะมีการแสดงหลายแบบที่
บริเวณน้ี เชนการเดินสวนสนามของทหารสมัยโบราณ เปนตน  
พิเศษสุดๆ นําทานเปดประสบการณใหม ข้ึนบอลลูน FLYING SUWON บอลลูนกาซฮีเลียม
เปนสิ่งอํานวยความสะดวกในการชมวิวที่แปลกใหมบอลลูนจะลอยสูงขึ้นไปจากพื้นดิน 150 
เมตร โดยนักทองเที่ยวสามารถชมทัศนียภาพของป�อมปราการฮวาซอง และเมืองซูวอนจากมุม
สูงไดอยางท่ัวถึง **การข้ึนบอลลูนน้ัน จะสามารถข้ึนไดหรือไมขึ้นอยูกับสถาพอากาศและความ
พรอม ราคาน้ีไมรวมคาข้ึนบอลลูน 

ค่ํา บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนู ชาบู ชาบู  
ท่ีพัก       NEW SUWON HOTEL หรือเทียบเทา 
 
 
 
 



 

 

   วันที่ 3 
วัดวาวูจองซา – สวนสนุกเอเวอรแลนด - เมืองโซล – พิพิธภัณฑสาหราย – 
มหาวิทยาลัยอีฮวา – ยานอีแด                                                                 
พิเศษ !! ใหทานไดใสชุดประจําชาติเกาหลี “ฮันบก ”(HANBOK)                       

เชา      บริการอาหาร ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทานเดินทางสู วัดวาวูจองซา (WAUJEONGSA TEMPLE) ต้ังอยูในเมืองยงอิน จังหวัดค
ยองกีโด เปนวัดเกาแกท่ีต้ังอยูกลางภูเขา มีเศียรพระพุทธเจาขนาดใหญสีทองอรามดูโดดเดน 
ซึ่งเปนสัญลักษณท่ีสําคัญของวัดน้ี เศียรพระพุทธรูปน้ีมีความสูงถึง 8 เมตร วางต้ังอยูบนกอง
หินขนาดใหญ วัดแหงนี้สรางขึ้นในป ค.ศ. 1970 โดยนักบวชแฮดอกเพื่อแสดงการตอบแทน
ความเมตตากรุณาของพระพุทธเจาในการรวมประเทศเกาหลีเหนือและเกาหลีใต ภายในมีรูป
สลักสะสมจากพุทธศาสนิกชนทั่วโลกมากกวา 3,000 องค ภายในวัดยังมีรูปปم�นหินสลักดู
เหมือนจะเปนนกฮูกแมกับลูก มีเจดียทําดวยกอนหินดูแปลกตาและเม่ือเดินเขาสูอุโบสถซ่ึงอยู
บนเนินเขา ก็จะพบกับที่ประดิษฐานพระนอนขนาดใหญที่แกะสลักมาจากไมซึ ่งนํามาจาก
อินเดียมีความเกาแกและศักด์ิสิทธ์ิเปนอยางมาก สวนบนสุดมีพระพุทธรูปปางสมาธิสีทององค
ใหญประดิษฐานอยู นอกจากน้ีท่ีวัดแหงน้ียังเปนท่ีเก็บรัษาระฆังท่ีใชตีในพิธีเปดกีฬา โอลิมปค 
ในป ค.ศ. 1987 
นําทานเดินทางสู สวนสนุกเอเวอรแลนด (EVERLAND) เปนสวนสนุกกลางแจงที่ใหญที่สุด
ของประเทศเกาหลีใต ต้ังอยูบนทําเลที่สวยงามทามกลางหุบเขา ในเมืองยงอิน ทางตอนใต
ของเมืองโซล ไดรับการขนานนามวาเปนดิสนียแลนดแหงเกาหลีใต ที ่นี ่ถูกออกแบบให
แตกตางกันในแตละโซน ไดแก สวนสัตว , GLOBAL FAIR , EUROPEAN ADVENTURE 
, MAGIC LAND , AMERICAN ADVENTURE แ ล ะ EVER LAND SPEEDWAY 
นอกจากนี้ยังมีสวนสี่ฤดู ซึ่งปลูกดอกไมประจําในแตละฤดูกาล และมีการตกแตงสวนสนุกให
เขากับบรรยากาศของเทศกาลน้ันๆ โดยมีบริษัทซัมซุง เปนเจาของ ผูบริหารจัดการสวนสนุก
แหงน้ี ดังน้ันความย่ิงใหญตระการตา และ ปลอดภัย ไมแพชาติใดในโลกแนนอน ** โซนสวน
น้ําจะเปดเฉพาะชวงฤดูรอน** 

กลางวัน     บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนู หมูยางเกาหลีสูตรตนตํารับ  
นําทานเดินทางสู เมืองโซล (SEOUL) ช่ืออยางเปนทางการ นครพิเศษโซล เปนเมืองหลวง
และมหานครที ่ใหญที่สุดของประเทศเกาหลีใต มีประชากรประมาณ 10 ลานคน เปน
ปริมณฑลที ่ ใหญ มีประชากรประมาณ 25 ลานคน ซึ ่งเปนบริเวณที ่อยู อาศัย ซ่ึง



 

 

ประกอบดวยบริเวณมหานครอินช็อนและจังหวัดคย็องกี เกือบหนึ่งในสี่ของประชากรชาว
เกาหลีใตอาศัยอยูในโซลและชาวตางชาติอีกประมาณ 275,000 คน 
นําทานเดินทางสู  พิพิธภัณฑสาหราย (KIMPAP) จัดแสดงเรื ่องราวตางๆของการทํา
สาหรายและประวัติความเปนมาตนกําเนิดของการผลิตสาหรายและขั้นตอนการผลิต
สาหรายที่สดใหมทุกวัน ใหทานจะไดเลือกชิมผลิตภัณฑที่ทําจากสาหรายหลากหลาย
รสชาติใหลิ้มลองและเลือกซื้อเหมาะแกการนํามาเปนของฝาก เชน สาหรายอบแหง , 
สาหรายยาง พิเศษ !! ใหทานไดทํากิมจิและใสชุดประจําชาติเกาหลี “ฮันบก” (HANBOK) 
และถายรูปไวเปนท่ีระลึก  
นําทานเดินทางสู  มหาวิทยาลัยอีฮวา (Ewha Womans University)  คนเกาหลีทั่วไป
นิยมเรียกมหาวิทยาลัยสตรีอีฮวาวา “อีแด” มาจาก อีฮวา คือช่ือมหาวิทยาลัย และแดฮักค
โยหาวิทยาลัยนี้เปดมาตั้งแตป ค.ศ. 1886 โดยมีจุดเดนอยูที่ อาคาร Ewha Campus 
Center (ECC) ซ่ึงเปนสถาปตยกรรมท่ีสวยงาม โดยสรางอาคารเรียนผานเนินเขาแลวกรุ
ดวยกระจกทั้ง 2 ดาน ดานในจะเปนหองเรียน หองอาหาร คาเฟ� หองสมุด ฯลฯ บริเวณ
ทางเดินดานนอกก็เปนจุดพักผอน นั่งชิล และทบทวนบทเรียน เมื ่อรวมกับทัศนียภาพท่ี
สวยงาม จึงทําใหบริเวณนี้กลายเปนจุดถายรูปยอดฮิตตลอดกาล ทานสามารถช็อปปم�ง 
ยานชอปปم�งอีแดหรือแถวบริเวณมหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา เปนยานชอปปم�งสินคาแนววัยรุน
แฟช่ันวัยใสสไตลเกาหลี  สินคาราคาไมแพง ท้ังยังมีสินคาหลากหลายแนวใหเดินเลือก ไม
วาจะเปน ของจุกจิกนารักๆก๊ิฟชอปเกๆ เครื่องประดับ เสื้อผา  แวนตา กระเป�า รองเทา 
อุปกรณเก่ียวกับโทรศัพท เคร่ืองสําอางตางๆ รานคายาวเหยียดสองขางทาง 

ค่ํา     บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนู ขาวยําเกาหลี 
ท่ีพัก  GALAXY HOTEL หรือ INTER CITY HOTEL SEOUL หรือเทียบเทา      
 

วันที่ 4 
ศูนยโสมแหงรัฐบาล – ศูนยสมุนไพรน้ํามันสนเข็มแดง - ศูนยรวมเคร่ืองสําอางแบ
รนดดังเกาหลี -  พระราชวังชางด็อกกุง – วัดโชเกชา – ยานอินซาดง – ตึกซัมซีกิล 
- ดิวต้ี ฟรี -  ยานเมียงดง                                                                         

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทานเดินทางสู ศูนยโสมแหงรัฐบาล (GINSENG) เหตุผลที่เรียกวาศูนยโสมแหงรัฐบาล 
เพราะโสมทุกชนิดท่ีน่ีจะถูกควบคุมคุณภาพภายใตมาตรฐานของรัฐบาล ซ่ึงแนนอนวาไดรับ
การรับรองคุณภาพจากรัฐบาล เปนโสมที่มีอายุ 6 ป ซึ่งถือวามีคุณภาพดีที่สุดในโลก มี



 

 

ชื่อเสียงที่สุด ใหทานไดเลือกซื้อโสมคุณภาพ ในราคาถูกกวาประเทศไทยถึง 2 เทา โสม
เกาหลีถือเปนยาบํารุงรางกายหรือสามารถซ้ือเปนของฝากจากประเทศเกาหลีใตก็ได  
นําทานเดินทางสู ศูนยสมุนไพรนํ้ามันสนเข็มแดง (RED PINE) เปนผลิตภัณฑ ที่สกัดจาก
นามันสน มีสรรคุณชวยบํารุงรางกาย ลดไขมัน ชวยควบคุมอาหารและรักษาสมดุลใน
รางกายไดเปนอยางดี นําทานเดินทางสู   ศูนยรวมเครื ่องสําอางแบรนด ดังเกาหลี 
(COSMETIC GALLERY) เชน WATER DROP (ครีมน้ําแตก) , SNAIL CREAM (ครีม
เมือกหอยทาก) , BOTOX (โบท็อกซ) , ALOE VERA PRODUCT (ผลิตภัณฑจาก
สมุนไพร วานหางจระเข) เปนตน  

กลางวัน     บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนู ไกตุนโสม 
นําทานเดินทางสู   พระราชวั งชางด็อกกุง(CHANGDEOKGUNG PALACE) เปน
พระราชวังที่สรางหลังจากพระราชวังเคียงบกกุง(GYEONGBUKGUNG PALACE) และ
เคยเปนพระราชวังหลักของกษัตริยหลายพระองคของราชวงศโชซอน ท่ีไดรับการดูแลรักษา
ไวอยางดี ภายในประกอบดวยพื้นท่ีสาธารณะ อาคารพระราชวังสําหรับราชวงศ และสวนบี
วอน(BIWON) หรือรูจักกันในนามสวนฮูวอน(HUWON) สวนหยอมดานหลังที่เต็มไปดวย
ตนไมยักษอายุกวา 300 ป บอนํ้า และศาลาพักผอน มีความธรรมชาติมากที่สุด ไวเปนท่ี
พักผอน  
นําทานเดินทางสู วัดโชเกชา (JOGYESA TEMPLE)  หรือท่ีคนไทยเรียกวา “วัดพระย้ิม” 
ในอดีตนั้นวัดแหงนี้เปนเหมือนศูนยกลางของศาสนาพุทธนิกายเซนในเกาหลี ซึ่งเปนวัด
เกาแกและมีชื่อเสียงเปนอยางย่ิง เมื่อเดินเขามาในวัดนี้ส่ิงแรกที่จะสังเกตุเห็นก็คือตนไม
ใหญที่ดานหนาประตูทางเขา มีความสูงถึง 26 เมตร สวนอาคารหลักของวัดนั้นมีอายุ
มากกวา 500 ป และเปนอาคารขนาดใหญ ชื่อวา DAEUNGJEON สรางขึ้นในป 1938 
ภายในมีพระประธานสีทองขนาดใหญ 3 องค ซึ่งชาวเกาหลีเชื่อกันวามีความศักสิทธ์ิ จึง
นิยมไปนมัสการในวันสําคัญตางๆนําทานเดินทางสู ยานอินซาดง ต้ังอยูใจกลางเมืองท่ีเปน
ยานเกาแกที่สําคัญของเมืองโซล ประกอบดวยถนนหลักอินซาดงและมีตรอกซอกซอยแยก
ออกไปท้ังสองขางทาง ภายในตรอกเปนรานอาหารแบบด้ังเดิม โรงนํ้าชา รานกาแฟ และ
แกลเลอร่ี ในยานแหงนี้เปนแหลงรวมแกลเลอร่ีตางๆ กวา 100 แหง นอกจากนี้ยังใหทาน
ไดเย่ียมชม ตึกซัมจี-กิล (SSAMZIE-GIL) เปนอาคารขนาด 4 ช้ันต้ังอยูในตลาดอินซาดง 
เปดในป 2004 ภายในมีงานแสดงภาพกอลอรี่อารตๆ รานอาหาร เครื่องประดับ ของท่ี
ระลึก โดยช้ัน 4 เปนสวนลอยฟ�า จุดเดนของที่น่ีคือเปนจุดนัดพบของเหลาวัยรุนชาวเกาหลี 



 

 

ตามผนังกําแพงมีภาพเขียนเปนงานศิลปะ ผสมผสานกับรานตางๆท่ีต้ังอยูเรียงรายจนเต็มท่ี
พื้นท่ี พบกับสวนของ LOVE LOVE MESSAGE TAG ท่ีมีลักษณะ คลายกับ LOCK OF 
LOVE ท่ี N SEOUL TOWER เปนการบอกรักของวัยรุน (ราคาทัวรไมรวมคา TAG ทาน
สามารถเลือกซอไดในราคาประมาณ 5000 วอน) มาท่ีน่ีพลาดไมได!!! …. ขนมปงยัดไสรูป
อุนจิ (DDALKI BBANG & DDONG BBANG) หรือ POOP BREAD ที่ยัดไสดวยถ่ัว
แดง ขนมขึ้นชื ่อที่ทานตองไมพลาดที่จะมาลองชิม (ราคาทัวรไมไดรวมคาขนมปงยัดไส 
ราคาประมาณ 1000 วอน)นําทานเดินทางสู ดิวตี้ ฟรี (DUTY FREE) เปนศูนยรวม
รานคาปลอดภาษีที ่ใหญที่สุดในโซล ใหไดช็อปปم�งสินคาแบรนดเนมชั้นนําแบบ NEW 
COLLECTION ! มากมาย เชน นาฬิกา , แวนตา , เคร่ืองสําอาง , กระเป�า , กลองถายรูป 
หรือจะเปนโทรศัพทมือถือ ใหทานอิสระไดเลือกซื้อไดอยางเต็มที่ เปนแหลงรวมสินคาแบ
รนดดังกวา 250 แบรนด ทั้งเครื่องสําอาง , นํ้าหอม , กระเป�า , สินคาแฟชั่นตางๆ เชน 
CHANEL , HERMES , MCM , DIOR , FENDI , LOEWE , PRADA , MIU MIU , 
CELINE , GIVENCHY , BALLY , BOTTEGA VENETA เปนตน ไมไดมีแคเพียงสินคา
จากแบรนดตางประเทศเทาน้ัน สินคาแบรนดเกาหลีก็มีใหเลือกหลากหลายไมแพกัน ราคา
ก็ถูกกวารานคาดานนอกและบางยี่หอก็ถูกกวาในประเทศไทยอีกดวย หากจะเขาไปช็อปปم�ง
กันท่ีหางแหงน้ี ใหพกพาสปอรตและขอมูลต๋ัวเคร่ืองบินไปดวยเพราะตองใชในการซ้ือสินคา 
นําทานเดินทางสู ยานเมียงดง (MYEONGDONG) เปรียบเสมือนยานสยามสแควรบาน
เรา เมียงดงไดชื่อวาเปนแหลงรวมแฟช่ันแบรนดเกาหลีชั้นนํา ซึ่งในแตละวันจะ มีวัยรุน
เกาหลีมาเดินช็อปปم�งกันอยางลนหลาม ทานสามารถหาซื้อสินคาไดอยางหลากหลายท้ัง
เส้ือผา , รองเทา , กระเป�า , เคร่ืองสําอางซ่ึงเปนท่ีรูจักอยางดีของคนไทย เชนLANEIGE , 
ETUDE HOUSE , IIOPE , CHARMZONE , SKIN FOOD , THE FACE SHOP เปน
ตน เคร่ืองประดับ , ซีดีเพลง , วีซีดี , ดีวีดีหนังและซีรียท่ีฮิตตลอด จนไปถึงของท่ีระลึกท่ีมี
รูปดารานักแสดงคนโปรดของทานอยูในสินคา อีกท้ังยังมีรานกาแฟ รานอาหารตางๆ ทาน 
สามารถล้ิมลองไอศกรีม 2,000 วอน ท่ีสูงเกือบฟุตไดท่ีน้ี 3 

  อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย เพื่อสะดวกแกการเดินทางทองเท่ียว  
ท่ีพัก      GALAXY HOTEL หรือ INTER CITY HOTEL SEOUL หรือเทียบเทา   
 
 
 
 



 

 

วันที่ 5 

 โรงงานเจียระไน พลอยสีมวง อเมทิส - ศูนยสมุนไพรเกาหลี - ยานฮงแด –
พิ เ ศ ษ ! ! !  . . . .  ส ํ า ห รั บ ส า วก  HARRY POTTER ต  อ ง ห  า ม พ ล า ด ด ด ! !    
คาเฟ�สุดชิก 943 KING’S CROSS - พิพิธภัณฑภาพ 3 มิติ- พิพิธภัณฑนํ้าแข็ง – 
ภูเขานัมซาน – หอคอยเอ็นโซลทาวเวอร - ซุปเปอรมาเก็ต หรือ รานละลายเงินวอน 
- เมืองอินชอน - กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)  

เชา บริการอาหาร ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทานเดินทางสู โรงงานเจียระไน พลอยสีมวง อเมทิส (AMETHYST FACTORY) ประเทศ
เกาหลีใตเปนดินแดนของง พลอยสีมวง พลอยแหงสุขภาพและนําโชค โดยมีต้ังแตสีมวงออน
เย็นตา จนถึงสีมวงเขม (มวงไวน) มีเสนหเยายวนใจ พลอยนี้จะสวยงามจับตาเมื่อมาทําเปน
แหวน จี้ ตางหู และ สรอยขอมือ เปนหินที่มีพลังในการบําบัดทั้งดานรางกายและจิตใจของผู
สวมใส ขจัดความคิดแงลบ เปนพลอยแหงสุขภาพและนําโชค สามารถปกป�องคุมครองผูสวม
ใสไดนําทานเดินทางสู ศูนยสมุนไพรเกาหลี (HERB SHOP) เปนผลิตภัณฑผลของฮอกเก็ท
นามู ท่ีเติบโตกลางป�าดงดิบกวา 20 ป มีสรรพคุณชวยกรองสารพิษในตับ เหมาะสําหรับคนท่ี
ทํางานหนัก ด่ืมเหลา นอนดึก หรือเปนไวรัสตับอักเสบ ตับแข็ง ใหทานอิสระเลือกซ้ือใหตัวเอง
และฝากครอบครัวหรือญาติผูใหญท่ีทานรักนําทานชอปปم�ง ยานฮงแด เปนยานชอปปم�งบริเวณ
ดานหนาของมหาวิทยาลัยฮงอิก(HONGIK UNIVERSITY) จึงเปนศูนยรวมเด็กวัยรุนและเด็ก
มหาวิทยาลัย เปนอีกเสนหนึ่งที่มีบรรยากาศโรแมนติก อีกทั้งยังมีรานกาแฟที่เปนเอกลักษณ 
แกลเลอร่ี รานคาจําหนายสินคาแฟช่ัน คลับ ตลาดศิลปะ และรานอาหารท่ีนาสนใจในหมูวัยรุน
อายุ 20-30 ปที่นิยมมาเดินเลน ราคาของสินคาและรานอาหารตางๆก็ยังไมแพงอีกดวย ซ่ึง
จะคึกคักเปนพิเศษต้ังแตชวงบายเปนตนไป เพราะรานคาแตละรานจะทยอยเปดใหบริการ ของ
ท่ีขายกันเยอะสวนใหญก็จะเปนสินคาแฟช่ัน เชน เส้ือผา กระเป�า รองเทา ของก๊ิฟชอป เคร่ือง
เขียน และที ่เยอะไมแพกันก็คือขนมตางๆพิเศษ!!! .... สําหรับสาวก HARRY POTTER 
ตองหามพลาดดด!! กับคาเฟ�สุดชิก 943 KING’S CROSS ที่จําลองชานชาลา 9 เศษสาม
สวนสี่ ชานชาลาที่อยูในสถานีรถไฟคิงสครอสลอนดอน ประเทศอังกฤษ ซึ่งเปนทางเชื่อมตอ
ระหวางโลกมักเก้ิลกับโลกเวทมนตร ซ่ึงอยูระหวางชานชาลาหมายเลข 9 และ 10 ซ่ึงเดินทาง
ดวยรถไฟสายดวนของฮอกวอตส ดานในใหทานไดสัมผัสกล่ินอายในการจําลองความเปนเมือง
เวทมนต เพลิดเพลินกับมุมถายรูปตางๆ มีชุดคลุมกับผาพันคอท้ัง 4 บาน พรอมไมกายสิทธ์ิ
ใหถายรูป สามารถเลือกซื้อเครื่องดื่มและของหวานไดตามใจชอบ (ในกรณีที่ทานตองการเขา
ไปถายรูปดานใน จะตองซื้อเคร่ืองด่ืมจากทางราน) 



 

 

กลางวัน     บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนู จิมดัก 
นําทานเดินทางสู พิพิธภัณฑภาพ 3 มิติ (TRICK EYE MUSEUM) เปนสถานที่ทองเที่ยวช่ือ
ดังที่จัดขึ้นแบบพิพิธภัณฑแกลเลอรี่ศิลปะและภาพวาด ที่สรางขึ้นโดย “ตร็องป� L’OEIL” คือ
เทคนิคงานศิลปะแบบ 2D และลักษณะภาพวาดจะเปนแบบ 3D แทนที่จะเปนการดูภาพวาด
ธรรมดาๆเหมือนหอศิลป�ทั่วไป นักทองเท่ียวจะต่ืนตาต่ืนใจกับภาพวาดแนว 3D ที่เสมือนวาได
เขาไปเปนสวนหนึ่งในรูปภาพน้ันๆ ทําใหนักทองเที่ยวเพลินเพลินสนุกสนาน ไมมีเบื่อ ถือเปน
พิพิธภัณฑศิลปะยอดนิยมของชาวเกาหลีและนักทองเท่ียว เพราะไมเพียงแตเปนพิพิธภัณฑหอ
ศิลปะภาพวาดสามมิติแลว ยังไดเปดโซนใหมใหกับนักทองเที่ยวไดเขาไปเปดประสบการณ
ใหมๆไมซํ้าใครกับ พิพิธภัณฑนํ้าแข็ง (ICE MUSEUM) ซึ่งเปนการจําลองเมืองนํ้าแข็งขึ้นมา 
เปนศิลปะการแกะสลักนํ้าแข็งแบบไมธรรมดา หากแตเปนการจําลองเปนเมืองนํ้าแข็งเหมือน
จริงมากที่สุด และยังเอาใจเด็กๆดวยการสรางสไลเดอรนํ้าแข็งอีกทั้งยังมีกิจกรรมและโซน
ตางๆ ใหนักทองเที่ยวเขาชมไดโดยไมมีเบื่อ เชน น่ังรถลากกวางรูดอรฟ ถายรูปคูกับคุณลุง
ซานตานํ้าแข็ง และถายรูปกับบรรดานกแพนกวินนํ้าแข็งทั้งหลาย สํารวจถํ้านํ้าแข็ง เอสกิโม 
เยี่ยมชมปราสาทนํ้าแข็ง มีจุดชมวิวบนกําแพงเมืองนํ้าแข็ง โรงแรมที่สรางจําลองขึ้นจากการ
แกะสลักจากนํ้าแข็งทั้งหมด ซึ่งนักทองเที่ยวสามารถตื่นตาตื่นใจและสัมผัสกับความหนาว
อุณหภูมิติดลบมากกวา 5 องศา นําทานเดินทางสู ภูเขานัมซาน เปนที่ตั้งของ หอคอยเอ็น 
โซลล ทาวเวอร (N SEOUL TOWER) 1 ใน 18 หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลก มีความสูงถึง 
480 เมตร เหนือระดับน้ําทะเล ทานสามารถชมทัศนียภาพของกรุงโซลจากยอดโซลทาวเวอร
ไดรอบทิศ 360 องศา โดยสามารถมองไดถึงเขาพูกักซัน และถาหันไปยังทิศตรงขาม ก็จะเห็น
ไกลไปถึงแมน้ําฮันกัง เปนอีกหน่ึงสถานท่ี ท่ีสุดแสนจะโรแมนติก ไมวาจะเปนยามกลางวันหรือ
กลางคืน และไมวาจะฤดูไหนๆ ที่นี ่ยังคงไดรับความนิยมเสมอมา เพราะเปนสถานที่คลอง
กุญแจคูรักที่ยอดนิยมของนักทองเที่ยว และชาวเกาหลี โดยมีความเชื่อวาหากไดมาคลอง
กุญแจดวยกันที่นี่ และโยนลูกกุญแจลงไปจะทําใหรักกันมั่นคง ยืนยาว ตราบนานเทานาน ** 
ยังไมรวมคา ขึ้นลิฟต และ คาแมกุญแจ ลูกกุญแจคูรักสําหรับคลอง ทานสามารถเตรียมจาก
ประเทศไทยไปได ** นําทานเดินทางสู ซุปเปอรมารเก็ต หรือ รานละลายเงินวอน ใหทานได
เลือกซ้ือช็อกโกแลต ผลิตภัณฑของใบและรากฝอยของโสม ในรูป ขนมโสม ชาโสม ลูกอมโสม 
โคลนพอกหนาโสม ครีมลางหนาโสม เคร่ืองสําอางโสม เปนตน และยังมีหมอนสุขภาพ ,  กิมจิ 
, เปเปโร (ป�อกก้ีเกาหลี) , ชินราเมง (มามาเกาหลี) และ นมกลวย เปนตน 



 

 

ไดเวลาอันสมควร นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ อินชอน  ประเทศสาธารณรัฐ
เกาหลีใต  
 

วันที่ 6  เมืองอินชอน - กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)                                                           
00.20 นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน 

AIR ASIA X เที่ยวบินที่ XJ 703 ** ไมมีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน ใชเวลา
บินประมาณ 6 ช่ัวโมง ** 

04.20 เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พรอม
กับความประทับใจ 

 
XJ700 DMK(กรุงเทพ) - ICN(อินชอน) 02.35 - 10.05 
XJ703 ICN(อินชอน) - DMK(กรุงเทพ) 00.20 – 04.20 

**โหลดกระเป�าสัมภาระโดยน้ําหนักไมเกิน 20 ก.ก. (1 ช้ิน)  
และ ถือขึ้นเคร่ืองบินไดน้ําหนักไมเกิน 7 ก.ก. ** 

**พาสปอรต ตองมีอายุใชงานไดคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วันกลับ** 
 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง 

ผูใหญ  
หองละ 
2-3 ทาน 
อัตราทาน

ละ 

1 เด็ก 2 ผูใหญ 
เด็กมีเตียง 

(เด็กอายุไมเกิน 12 ป)
อัตราเด็ก ทานละ

1 เด็ก 2 ผูใหญ 
เด็กไมมีเตียง 

(เด็กอายุไมเกิน 12 ป) 
อัตราเด็ก ทานละ 

พักเด่ียวเพิ่ม 
อัตราหองละ 

ราคาไมรวม
ต๋ัวเคร่ืองบิน 
(จอยแลนด) 

01 – 06 พฤษภาคม 2562 17,999 17,999 17,999 5,500 8,900 
02 – 07 พฤษภาคม 2562 15,999 15,999 15,999 5,500 7,900 
08 – 13 พฤษภาคม 2562 16,999 16,999 16,999 5,500 7,900 
09 – 14 พฤษภาคม 2562 17,999 17,999 17,999 5,500 8,900 
15 – 20 พฤษภาคม 2562 17,999 17,999 17,999 5,500 8,900 



 

 

16 – 21 พฤษภาคม 2562 16,999 16,999 16,999 5,500 7,900 
17 – 22 พฤษภาคม 2562 16,999 16,999 16,999 5,500 7,900 
18 – 23 พฤษภาคม 2562 17,999 17,999 17,999 5,500 8,900 
22 – 27 พฤษภาคม 2562 15,999 15,999 15,999 5,500 7,900 
23 – 28 พฤษภาคม 2562 15,999 15,999 15,999 5,500 7,900 
29 พ.ค. – 03 มิ.ย. 2562 15,999 15,999 15,999 5,500 7,900 
30 พ.ค. – 04 มิ.ย. 2562 15,999 15,999 15,999 5,500 7,900 
05 – 10 มิถุนายน 2562 13,999 13,999 13,999 5,500 7,900 
07 – 11 มิถุนายน 2562 14,999 14,999 14,999 5,500 7,900 
12 – 17 มิถุนายน 2562 14,999 14,999 14,999 5,500 7,900 
13 – 18 มิถุนายน 2562 14,999 14,999 14,999 5,500 7,900 
19 – 24 มิถุนายน 2562 14,999 14,999 14,999 5,500 7,900 
20 – 25 มิถุนายน 2562 14,999 14,999 14,999 5,500 7,900 
26 มิ.ย. – 01 ก.ค. 2562 14,999 14,999 14,999 5,500 7,900 
27 มิ.ย. – 02 ก.ค. 2562 14,999 14,999 14,999 5,500 7,900 

03 – 08 กรกฎาคม 2562 15,999 15,999 15,999 5,500 7,900 
04 – 09 กรกฎาคม 2562 15,999 15,999 15,999 5,500 7,900 
10 – 15 กรกฎาคม 2562 15,999 15,999 15,999 5,500 7,900 
11 – 16 กรกฎาคม 2562 15,999 15,999 15,999 5,500 7,900 
16 – 21 กรกฎาคม 2562 17,999 17,999 17,999 5,500 8,900 
17 – 22 กรกฎาคม 2562 15,999 15,999 15,999 5,500 7,900 
18 – 23 กรกฎาคม 2562 15,999 15,999 15,999 5,500 7,900 
24 – 29 กรกฎาคม 2562 17,999 17,999 17,999 5,500 8,900 
25 – 30 กรกฎาคม 2562 16,999 16,999 16,999 5,500 7,900 
26 – 31 กรกฎาคม 2562 16,999 16,999 16,999 5,500 7,900 
27 ก.ค. – 01 ส.ค. 2562 17,999 17,999 17,999 5,500 8,900 



 

 

31 ก.ค. – 05 ส.ค. 2562 15,999 15,999 15,999 5,500 7,900 
01 – 06 สิงหาคม 2562 15,999 15,999 15,999 5,500 7,900 
06 – 11 สิงหาคม 2562 15,999 15,999 15,999 5,500 7,900 
07 – 12 สิงหาคม 2562 17,999 17,999 17,999 5,500 8,900 
08 – 13 สิงหาคม 2562 15,999 15,999 15,999 5,500 7,900 
09 – 14 สิงหาคม 2562 17,999 17,999 17,999 5,500 8,900 
14 – 19 สิงหาคม 2562 15,999 15,999 15,999 5,500 7,900 
15 – 20 สิงหาคม 2562 15,999 15,999 15,999 5,500 7,900 
21 – 26 สิงหาคม 2562 15,999 15,999 15,999 5,500 7,900 
22 – 27 สิงหาคม 2562 15,999 15,999 15,999 5,500 7,900 
28 ส.ค. – 02 ก.ย. 2562 15,999 15,999 15,999 5,500 7,900 
29 ส.ค. – 03 ก.ย. 2562 15,999 15,999 15,999 5,500 7,900 
04 – 09 กันยายน 2562 14,999 14,999 14,999 5,500 7,900 
05 – 10 กันยายน 2562 14,999 14,999 14,999 5,500 7,900 
11 – 16 กันยายน 2562 14,999 14,999 14,999 5,500 7,900 
12 – 17 กันยายน 2562 14,999 14,999 14,999 5,500 7,900 
18 – 23 กันยายน 2562 14,999 14,999 14,999 5,500 7,900 
19 – 24 กันยายน 2562 14,999 14,999 14,999 5,500 7,900 
25 – 30 กันยายน 2562 14,999 14,999 14,999 5,500 7,900 
26 ก.ย. – 01 ต.ค. 2562 14,999 14,999 14,999 5,500 7,900 

 
ราคาเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทางกลับ (INFANT) ทานละ 5,900 บาท ** (ไมมีท่ีน่ังบนเคร่ืองบิน) 

 
อัตรานี้ยังไมรวมคาทิปพนักงานขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถิ่น ตามธรรมเนียม 50,000 
วอน ตอ ทริป ตอ ลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทางกลับ 
(INFANT) ทั้งนี้ทานสามารถใหมากกวานี้ไดตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของทาน โดยสวนน้ี 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บกอนเดินทางทุกทาน ท่ีสนามบิน ในวันเช็คอิน  



 

 

 
อัตรานี้เฉพาะนักทองเที่ยวที่ถือหนังสือเดินทางไทยเทานั้น กรณีถือหนังสือเดินทางตางประเทศ ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บคาธรรมเนียมเพิ่มจากราคาทัวร ทานละ 100 USD. (เปนเงินไทยประมาณ 
3,200 บาท)  
 
กรณีตองการตัดกรุปสวนตัว กรุปเหมาท่ีสถานะผูเดินทางเปน เด็กนักเรียน นักศึกษา ครู  ธุรกิจขายตรง
เคร่ืองสําอางค หมอ พยาบาล ชาวตางชาติ หรือคณะท่ีตองการใหเพิ่มสถานท่ีขอดูงาน กรุณาติดตอแจง
รายละเอียด โดยละเอียด กับเจาหนาท่ีเพื่อทําราคาใหใหมทุกคร้ัง  

 
สําคัญ!! :  กรณีผูเดินทางถูกปฏิเสธการเขา – ออกประเทศจากประเทศตนทางและปลายทาง ทั้งจากท่ี

ดานหนาเคานเตอรเช็คอิน หรือจากดานตรวจคนเขาเมืองก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม
รับผิดชอบคาใชจายท่ีจะเกิดข้ึนตามมา และ จะไมสามารถคืนเงินคาทัวรท่ีทานชําระเรียบรอย
แลวไมวาสวนใดสวนหน่ึง 

 
หมายเหตุ : ตามนโยบายการโปรโมทสินคาพื้นเมืองของรัฐบาลเกาหลีรวมกับการทองเที่ยวเกาหลี ใน

นามของรานรัฐบาล ซ่ึงจําเปนตองระบุไวในโปรแกรมทัวร เพราะมีผลกับราคาทัวร  จึงอยาก
เรียนชี้แจงลูกคาทุกทานวา รานรัฐบาลทุกรานจําเปนตองแวะชม จะซื้อหรือไมซื้อขึ้นอยูกับ
ความพอใจของลูกคาเปนหลัก และถาหากลูกคาไมมีความประสงคจะเขารานรัฐบาล ขอสงวน
สิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายท่ีเกิดข้ึนจากทานเปนจํานวนเงิน 100 USD / ทาน / ราน 

 
 

อัตราคาบริการน้ี รวม 
 

  คาบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั๋ว) ไป และ กลับพรอมคณะ ชั้นประหยัด (ECONOMY CLASS) 
รวมถึงคาภาษีสนามบินและคาภาษีนํ ้ามันทุกแหง กรณีตองการอัพเกรด UPGRADE หรือ 
เปล่ียนแปลงบัตรโดยสาร ไมวาเท่ียวใด เท่ียวหน่ึง กรุณาติดตอเจาหนาท่ีเปนกรณีพิเศษ  

  คาธรรมเนียมการโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเครื่องบิน สายการบิน AIR ASIA X อนุญาตให
โหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเครื ่องบิน โดยมีนํ ้าหนักไมเกิน 20 ก.ก. (1 ชิ้น) และ ถือข้ึน



 

 

เครื ่องบินไดนํ ้าหนักไมเกิน 7 ก.ก. (ไมจํากัดจํานวนชิ้น แตทั้งนี ้เจาหนาที่จะพิจารณาตามความ
เหมาะสม) ตอทาน (ตามเง่ือนไขของสายการบิน) ** 

  คารถโคชปรับอากาศตลอดเสนทางตามรายการระบุ (ยังไมรวมทิปพนักงานขับรถ) 
  คาโรงแรมท่ีพักระดับมาตรฐานตามรายการท่ีระบุ (พัก 2-3 ทาน ตอ หอง) ในกรณีมีงานเทรดแฟร 

การแขงขันกีฬา หรือ กิจกรรมอื่นๆ ที่ทําใหโรงแรมตามรายการที่ระยุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ
ในการปรับเปลี ่ยนโรงแรมที่พัก ไปเปนเมืองใกลเคียงแทน อางอิงมาตรฐานคุณภาพและความ
เหมาะสมเดิม โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 

  คาธรรมเนียมเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการท่ีระบุ กรณีไมรวมจะช้ีแจงแตละสถานท่ีในโปรแกรม 
  คาอาหาร ตามรายการท่ีระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม    
  คามัคคุเทศกท่ีคอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
  คาเบี ้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเที ่ยวตางประเทศ วงเงินประกันสูงสุดทานละ 

1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรรมธรรม)  
 

อัตราคาบริการน้ี ไมรวม  
× คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เคร่ืองด่ืม คาซัก

รีด คามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ท่ีไมไดระบุในรายการ 
× คาทิปพนักงานขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถ่ิน ตามธรรมเนียม 50,000 วอน ตอ ทริป 

ตอ ลูกคา ผู เดินทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทางกลับ 
(INFANT) ท้ังน้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีไดตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของทาน โดย
สวนน้ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บกอนเดินทางทุกทาน ท่ีสนามบิน ในวันเช็คอิน 

× คาธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป�าสัมภาระท่ีมีน้ําหนักเกินกวาท่ีสายการบินน้ันๆกําหนดหรือสัมภาระ
ใหญเกินขนาดมาตรฐาน  

× คาธรรมเนียมการจองท่ีน่ังบนเคร่ืองบินตามความตองการเปนกรณีพิเศษหากสามารถทําได ท้ังน้ี
ขึ้นอยูกับสายการบิน และ รุนของเครื่องบินแตละไฟลทที่ใชบิน ซึ่งอาจเปล่ียนแปลงไดอยูที่สาย
การบินเปนผูกําหนด 

× คาภาษีน้ํามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกต๋ัวเคร่ืองบินไปแลว 
× ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณีตองการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท 
× คาธรรมเนียมการขอวีซาทองเที่ยว กรณีที่สถานทูตแจงใหยื่นขอวีซาแบบกะทันหันกอนเดินทาง

ตามจริง ประเทศเกาหลีใต อนุญาตใหทานท่ีถือหนังสือเดินทางไทย และมีวัตถุประสงคเดินทางไป



 

 

ประเทศเกาหลีใต เพื่อการทองเท่ียว ไมจําเปนตองย่ืนขอวีซา โดยสามารถพํานักไดไมเกิน 90 วัน 
ตอคร้ัง 

 
เงื่อนไขการจอง และ การชําระเงิน  

- กรุณาทําการจองลวงหนาอยางนอย 30 วัน กอนออกเดินทาง พรอมชําระเงินมัดจําคร้ังท่ี 1 ทาน
ละ 10,000 บาท หลังจากสงเอกสารยืนยันการจอง 1 วัน ตัวอยางเชน ทานจองวันน้ี กรุณาชําระ
เงินในวันถัดไป กอนเวลา 16.00 น. เทาน้ัน โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไมไดรับ
ยอดเงินตามเวลาที่กําหนด และหากทานมีความประสงคจะตองเดินทางในพีเรียดเดิม ทาน
จําเปนตองทําจองเขามาใหม น่ันหมายถึงวา กรณีท่ีมีคิวรอ (WAITING LIST) ก็จะใหสิทธิ์ไปตาม
ระบบ ตามลําดับ เนื่องจากทุกพีเรียด เรามีที่นั่งราคาพิเศษจํานวนจํากัด ยกเวนโปรแกรมราคา
พิเศษ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บคาบริการ เต็มจํานวน เทาน้ัน  

- กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลืออยางนอย 20 วัน กอนออกเดินทาง หากทานไมชําระภายใน
ระยะเวลาที่ที ่บริษัทกําหนด ทางบริษัทจะถือวาทานสละสิทธ์ิยกเลิกการเดินทาง และ ขอสงวน
สิทธ์ิไมสามารถคืนเงินมัดจําใหทานใดไมวาสวนในสวนหน่ึงก็ตาม 

- กรณีลูกคาทําการจองภายในระยะเวลาคงเหลือไมถึง 15 วัน กอนออกเดินทาง ทางบริษัทขอสงวน
สิทธ์ิในการเรียกเก็บคาทัวรเต็มจํานวน 100% 

 
เงื่อนไขการยกเลิก และ เปลี่ยนแปลงการเดินทาง  
 - ยกเลิกการเดินทาง ไมนอยกวา 30 วัน กอนวันเดินทาง คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของ

คาบริการท่ีชําระแลว 
 ** ยกเวน พีเรียดท่ีมีวันหยุดนักขัตฤกษ ตองยกเลิกเดินทางไมนอยกวา 45 วัน กอนเดินทาง ** 

- ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน กอนวันเดินทาง คืนคาบริการรอยละ 50 ของคาบริการที่ชําระ
แลว 

- ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน กอนวันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินคาบริการที่ชําระ
มาแลวทั้งหมดทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเนื่องในการ
เตรียมการจัดการนําเท่ียวใหแกนักทองเท่ียว เชน การสํารองท่ีน่ังต๋ัวเคร่ืองบิน การจองท่ีพัก ฯลฯ 

- ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบ และ คืนคาทัวรสวนใดสวนหนึ่งใหทานไดไมวากรณีใดๆ
ท้ังส้ิน เชน สถานทูตปฏิเสธวีซา ดานตรวจคนเขาเมือง ฯลฯ 



 

 

- กรณีตองการเปลี่ยนแปลงผูเดินทาง (เปลี่ยนชื่อ) จะตองแจงใหทางบริษัททราบลวงหนา อยาง
นอย 20 วัน กอนออกเดินทาง กรณีแจงหลังจากเจาหนาท่ีออกเอกสารเรียบรอยแลว ไมวาสวนใด
สวนหน่ึง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายท่ีเกิดข้ึนจริงท้ังหมด ท้ังน้ีข้ึนอยูกับชวง
พีเรียดวันท่ีเดินทาง และกระบวนการของแตละคณะ เปนสําคัญดวย กรุณาสอบถามกับเจาหนาท่ี
เปนกรณีพิเศษ 

- กรณีตองการเปล่ียนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เล่ือนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการหัก
คาใชจายการดําเนินการตางๆ ที่เกิดขึ้นจริงสําหรับการดําเนินการจองคร้ังแรก ตามจํานวนคร้ังท่ี
เปล่ียนแปลง ไมวากรณีใดๆท้ังส้ิน 

 
เงื่อนไขสําคัญอ่ืนๆที่ทานควรทราบกอนการเดินทาง 
- คณะจะสามารถออกเดินทางไดตามจําเปนตองมีขึ้นตํ่า อยางนอย 25 ทาน หากตํ่ากวากําหนด 

คณะจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่มเพื่อใหคณะ
เดินทางได ทางบริษัทยินดีท่ีจะประสานงาน เพื่อใหทุกทานเดินทางตามความประสงคตอไป  

- ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง หรือ เล่ือนการเดินทางไปในพีเรียดวันอ่ืนตอไป โดย
ทางบริษัทฯ จะแจงใหทานทราบลวงหนาเพื่อวางแผนการเดินทางใหมอีกคร้ัง ท้ังน้ี กอนคอนเฟร
มลางาน กรุณาติดตอเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษทุกคร้ังหากทานลางานแลวไมสามารถเปล่ียนแปลง
ได 

- กรณีที่ทานตองออกบัตรโดยสารภายใน (ต๋ัวภายในประเทศ เชน ต๋ัวเครื่องบิน , ต๋ัวรถทัวร , ต๋ัว
รถไฟ) กรุณาติดตอสอบถามเพื่อยืนยันกับเจาหนาที่กอนทุกคร้ัง และควรจองบัตรโดยสารภายในท่ี
สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได เพราะมีบางกรณีที่สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท
บิน หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทั้งนี้ขึ้นอยูกับฤดูกาล สภาพภูมิกาศ และ ตาราง
บินของทาอากาศยานเปนสําคัญเทาน้ัน ส่ิงสําคัญ ทานจําเปนตองมาถึงสนามบินเพื่อเช็คอินกอน
เคร่ืองบิน อยางนอย 3 ช่ัวโมง โดยในสวนน้ีหากเกิดความเสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการ
ไมรับผิดชอบคาใชจายท่ีเกิดขึ้นใดๆท้ังส้ิน   

- กรณีท่ีทานเปนอิสลาม ไมทานเน้ือสัตว หรือ แพอาหารบางประเภท กรุณาแจงเจาหนาท่ีเปนกรณี
พิเศษ 

- กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร (WHEEL CHAIR) กรุณา
แจงบริษัทฯ อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง หรือตั้งแตที ่ทานเริ่มจองทัวร เพื่อใหทางบริษัท



 

 

ประสานงานกับสายการบินเพื่อจัดเตรียมลวงหนา กรณีมีคาใชจายเพิ่มเติม ทางบริษัทของสงวน
สิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายตามจริงท่ีเกิดขึ้นกับผูเดินทาง  

- กรุณาสงรายชื่อผู เดินทาง พรอมสําเนาหนาแรกของหนังสือเดินทางทุกทานใหกับเจาหนาท่ี
หลังจากชําระเงินกรณีที่ทานเดินทางเปนครอบครัว (หลายทาน) กรุณาแจงรายนามคูนอนกับ
เจาหนาท่ีใหทราบ 

- กรณีที่ออกบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เรียบรอยแลว มีรายละเอียดสวนใดผิด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ใน
การรับผิดชอบไมวาสวนใดสวนหน่ึง หากทานไมดําเนินการสงสําเนาหนาแรกของหนังสือเดินทาง
ใหทางบริษัทเพื่อใชในการออกบัตรโดยสาร 

- หลังจากทานชําระคาทัวรครบตามจํานวนเรียบรอยแลว ทางบริษัทจะนําสงใบนัดหมายและเตรียม
ตัวการเดินทางใหทานอยางนอย 3 หรือ 5 วัน กอนออกเดินทาง 

- อัตราทัวรนี้ เปนอัตราสําหรับบัตรโดยสารเครื่องบินแบบหมูคณะ (ต๋ัวกรุป) ทานจะไมสามารถ
เลื่อนไฟลท วัน ไป หรือ กลับสวนใดได จําเปนจะตองไป และ กลับ ตามกําหนดการเทาน้ัน หาก
ตองการเปล่ียนแปลงกรุณาติดตอเจาหนาท่ีเปนกรณีพิเศษ 

- ทางบริษัทไมมีนโยบายจัดคูนอนใหกับลูกคาท่ีไมรูจักกันมากอน เชน กรณีที่ทานเดินทาง 1 ทาน 
จําเปนตองชําระคาหองพักเด่ียวตามท่ีระบุ 

- หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต ตองมีอายุใชงานไดคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วันกลับ  
- สําหรับลูกคาท่ีเดินทาง 3 ทาน และ ตองการพักหองสําหรับ 3 ทาน อาจมีคาใชจายเพิ่มเติมไดใน

บางกรณี ขึ้นอยู กับโรงแรมที ่คณะนั้นๆพักวามีหองรอบรับสําหรับ 3 ทาน หรือ (TRIPLE 
ROOM) หรือไม กรณีไมมี ทานจําเปนจะตองชําระคาใชจายเพิ่ม (พักเด่ียว) ตามจริง ยกเวนเด็กท่ี
มีอายุต่ํากวา 12 ป ณ วันเดินทางกลับ 

- ฤดูหนาวในตางประเทศ มีขอควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกวาปกติ สี่โมงเย็นก็จะเริ่มมืดแลว 
สถานที่ทองเที่ยวตางๆ จะปดเร็วกวาปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผื่อเวลาให
เหมาะสม และ หากมีสถานที ่ทองเที ่ยวกลางแจง เวลาเดินบนหิมะ อาจลื ่นไดตองใชความ
ระมัดระวังในการเดินเปนอยางสูง หรือ ใชรองเทาท่ีสามารถเดินบนหิมะได แวนกันแดดควร เม่ือ
แสงแดดกระทบหิมะจะสวางสะทอนเขาตา อาจทําใหระคายเคืองตาได 

- ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี ่ยนแปลงโปรแกรมไดตามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพ
ภูมิอากาศ เหตุการทางการเมือง การลาชาของสายการบิน เงื่อนไขการใหบริการของรถในแตละ
ประเทศ เปนตน โดยสวนน้ีทางบริษัทจะคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ หากกรณีท่ีจําเปน
จะตองมีคาใชจายเพิ่ม ทางบริษัทจะแจงใหทราบลวงหนา 



 

 

- เนื ่องจากการเดินทางทองเที่ยวในครั้งนี ้ เปนการชําระแบบเหมาจายขาดกับบริษัทตัวแทนใน
ตางประเทศ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธ์ิ ไมสามารถขอรับเงินคืนไดในบริการบางสวน หรือ สวนใด
สวนหน่ึงท่ีทานไมตองการไดรับบริการ หากระหวางเดินทาง สถานท่ีทองเท่ียวใดท่ีไมสามารถเขา
ชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไมสามารถคืนคาใชจายไมวาสวน
ใดสวนหนึ่งใหทาน เนื่องจากทางบริษัทไดทําการจองและถูกเก็บคาใชจายแบบเหมาจายไป
ลวงหนาท้ังหมดแลว 

- กรณีที่ทานถูกปฏิเสธการเดินทางเขาเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาใชจายที่จะ
เกิดข้ึนตามมา และ จะไมสามารถคืนเงินคาทัวรท่ีทานชําระเรียบรอยแลวไมวาสวนใดสวนหน่ึง 

- หากวันเดินทาง เจาหนาที่สายการบิน หรือ ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง ตรวจพบ หนังสือ
เดินทาง  
(พาสปอรต) ของทานชํารุดแมเพียงเล็กนอย เชน เปยกน้ํา ขาดไปหนาใดหนาหนึ่ง มีหนาใดหนา
หน่ึงหายไป มีกระดาษหนาใดหนาหน่ึงหลุดออกมา มีรอยแยกระหวางสันของเลมหนังสือเดินทาง 
เปนตน ไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น ทางสายการบิน หรือ เจาหนาที่ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง มี
สิทธ์ิไมอนุญาตใหทานเดินทางตอไปได ดังน้ันกรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสือเดินทางของทาน
ใหอยูในสภาพดีอยูตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชํารุด กรุณาติดตอกรมการกงสุลกระทรวงการ
ตางประเทศเพื่อทําหนังสือเดินทางฉบับใหม โดยใชฉบับเกาไปอางอิง และ ยืนยันดวย พรอมกับ
แจงมาที่บริษัทเร็วที่สุด เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงขอมูลหนังสือเดินทาง หากทานไดสงเอกสาร
มาที่บริษัทเรียบรอยแลว กรณีที่ยังไมออกบัตรโดยสาร (ต๋ัวเครื่องบิน) ทานสามารถเปลี่ยนแปลง
ไดไมมีคาใชจาย แตหากออกบัตรโดยสาร (ต๋ัวเครื่องบิน) เรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ
ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงท้ังหมด ซึ่งโดยสวนใหญตั๋วเครื่องบินแบบกรุปจะออกกอน
ออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ท้ังน้ีข้ึนอยูกับกระบวนการและขั้นตอนของแตละคณะ 

- เกี่ยวกับที่น่ังบนเครื่องบิน เนื่องจากบัตรโดยสาร (ต๋ัว) เปนลักษณะของคณะ (กรุป อัตราพิเศษ) 
สายการบิน ขอสงวนสิทธ์ิในการเลือกที่นั่งบนเครื่องบิน กรณีลูกคาเดินทางดวยกัน กรุณาเช็คอิน
พรอมกัน และ สายการบินจะพยายามท่ีสุดใหทานไดน่ังดวยกัน หรือ ใกลกันใหมากท่ีสุด  

- ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหองพักในโรงแรมที่พัก เนื่องจากการวางแปลนแบบหองพักของแตละ
โรงแรมแตกต  าง กัน จ ึ งอาจท ําใหห  องพักแบบหองพักเด ี ่ ยว (SINGLE) และห  อง คู  
(TWIN/DOUBLE) และ หองพักแบบ 3 ทาน (TRIPLE) จะแตกตางกัน บางโรงแรม หองพักแต
ละแบบอาจจะอยูคนละช้ันกัน (ไมติดกันเสมอไป) 



 

 

- ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับข้ึนกอนวัน
เดินทาง  

- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไมรับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน , การ
ยกเลิกบิน , การประทวง , การนัดหยุดงาน , การกอการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การนําส่ิงของผิด
กฎหมาย ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท  

- บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการไมรับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายระหวางการเดินทาง 
ไมวากรณีใดๆก็ตาม และ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายตามจริง กรณีทานลืมส่ิงของไวท่ี
โรงแรมและจําเปนตองสงมายังจุดหมายปลายทางตามท่ีทานตองการ  

- รายการนี้เปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมที ่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ ่งอาจจะ
ปรับเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม 

-  
** เม่ือทานชําระเงินคาทัวรใหกับทางบริษัทฯแลว ไมวาสวนใดสวนหน่ึงก็ตาม ทางบริษัทฯ จะถือวาทาน

ไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงท้ังหมดน้ีแลว ** 
หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต ตองมีอายุใชงานไดคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วันกลับ 

 
** ขอขอบพระคุณทุกทาน ที่มอบความไววางใจ ใหเราบริการ ** 

 


