
 

 

รหัสทัวร GS1901808 
ทัวรเกาหลี ชุดใหญ ไฟกระพริบ 6 วัน 3 คืน (XJ) 
ชมดอกโคเชีย ณ สวนยางจูนาริ – เกาะนาม ิ– ซอรัค 
วัดชินฮึงซา – เมืองยงอิน – สวนสนุกเอเวอรแลนด - พระราชวังถ็อกซูกุง  
ถนนสายโรแมนติกถ็อกซูกุง 
 
 

 

 
 

 



 

 

บินดวยสายการบิน แอรเอเชียเอ็กซ (XJ) : ขึ้นเคร่ืองที่สนามบินดอนเมือง (DMK) 
XJ700 DMK(กรุงเทพ) - ICN(อินชอน) 02.35 - 10.05 
XJ703 ICN(อินชอน) - DMK(กรุงเทพ) 01.05 – 04.40 

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

**พาสปอรต ตองมีอายุใชงานไดคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วันกลับ** 
 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)                                                                                                      
(-/-/-) 

 
23.00  คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย 

อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ อาคาร 1 ช้ัน 3 เคานเตอรเช็คอิน หมายเลข 3-4 
สายการบิน AIR ASIA X โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ อํานวย
ความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหนาทัวรใหคําแนะนําเพื่อเตรียมความ
พรอมกอนออกเดินทาง  

 
 

วันที่ 2 
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – เมืองอินชอน  -  ชมดอกโคเชีย ณ สวนยางจูนาริ  
- เกาะนามิ –ซอรัค                                                                                                                 
(-/L/D)                                                                                                                                  

 
02.35  นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติอินชอน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต 

โดยสายการบิน AIR ASIA X เท่ียวบินที ่XJ 700  
** สําหรับเที ่ยวบินนี ้ ไมมีบริการอาหารและเครื ่องดื ่มบนเครื ่องบิน ใชเวลาบิน
ประมาณ 5 ชั่วโมง 25 นาที ** 

10.05  เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติอินชอน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต 
** ตามเวลาทองถิ่น เร็วกวาเมืองไทยประมาณ 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของทาน
เพ่ือความสะดวกในการนัดหมายเวลา ** 



 

 

หลังทุกทานผานขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบรอย 
กลางวัน บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนู บุลโกกิ 

 
นําทานเดินทางสู สวนยางจูนาริ (YANGJU NARI PARK) จังหวัด คยองกีโดเปน
ทุงดอกไมท่ีมีการสับเปลี่ยนตามฤดูในชวงเดือน 8-10 จะมีทุงดอก KOCHIA ที่ขึ้นกัน
เปนพุมๆ เปนสีแดงๆสมๆเหลืองๆเขียวๆสลับกัน อีกทั้งยังมีดอกไมอื่นๆ เชนดอก
มูลย เปนตน 
*ในชวงที่ไมมีดอกไมขอสงวนสิทธิ์ในการพาไปชมหมูบานอังกฤษ ณ เมืองพาจแูทน 
 

 
 นําทานเดินทางสู เกาะนามิ (NAMI ISLAND) เปนแหลงทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงของ

ประเทศเกาหลีใต เกาะนามิ มีรูปรางเหมือนใบไมลอยนํ้า เปนเกาะกลางแมนํ้าฮัน ซึ่ง
เกิดจากการสรางเขื่อนช็องพย็อง โดงดังจากซีรีสเรื่องเพลงรักในสายลมหนาว (THE 
WINTER LOVE SONATA) ซึ่งใชเกาะนามีเปนสถานที่ถายทํา เกาะนามิไดชื่อตาม
นายพลนามิ ที่รับราชการตั้งแตอายุ 17 ป บิดาอยูในตระกูลสูงศักดิ์ สวนมารดาเปน
เจาฟ�าหญิง เขานําทัพกวาดลางจลาจลในพื้นที่ภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือของ
ประเทศไดทั้งหมด และไดรับตําแหนงสูงเมื่อยังมีอายุเพียง 26 ป แตหลังจากเปลี่ยน
รัชกาลใหม เขาก็ถูกใสรายวาเปนกบฏ และถูกประหารชีวิตพรอมกับมารดาและพวก
รวม 25 คน ตอมาหลังผลัดเปลี่ยนรัชกาลใหมอีกครั้ง ไดมีการพิสูจนพบวาขอกลาวหา
ทั้งหมดลวนเปนเท็จ เขาจึงไดรับคืนยศถาบรรดาศักดิ์ดังเดิม เกาะแหงนี้มีทิวทัศนที่
สวยงามไปดวยตนเกาลัดและทิวสนเรียงราย ในชวงฤดูใบไมรวงจะมีเทศกาลใบไม



 

 

เปลี่ยนสี ใบไมตางเปลี่ยนเปนสีแดงสวยงาม และมีสุสานของนายพลนามี ซึ่งยังคง
ตั้งอยู ณ เกาะแหงน้ี 

 
คํ่า       บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนู ทัคคาลบี้ 

  
นําทานเดินทางสู ซอรัค 

ที่พัก       LAKE OCEAN หรือ SEORAK PINE RESORT , SEORAK หรือเทียบเทา 
 

   วันที่ 
3 

อุทยานแหงชาติซอรคัซาน – วัดชินฮึงซา – เมืองยงอิน - สวนสนุกเอเวอรแลนด 
– เมืองโซล - พิพิธภัณฑสาหราย                                                                                        
(B/L/D) 
พิเศษ !! ใหทานไดทํากิมจหิรือคิมบับและใสชุดประจําชาติเกาหลี “ฮันบก ”
(HANBOK) 

 
เชา      บริการอาหาร ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานเดินทางสู อุทยานแหงชาติโซรัคซาน (SEORAKSAN NATION PARK) 

หรือ สวิสเซอรแลนดของเกาหลี ตั้งอยูในเขตจังหวัดคังว็อน มีพ้ืนที่ทางทิศตะวันตกติด
กับจังหวัดคย็องกี ทางทิศใตติดกับจังหวัดชุงชองเหนือ ทางทิศตะวันออกติดกับทะเล
ญี่ปุ�น (ทะเลฝم�งตะวันออก) ทางทิศเหนือตดิกับจังหวัดคังว็อน ประเทศเกาหลีเหนือ ภูมิ
ประเทศของจังหวัดสวนใหญเปนเทือกเขา (เทือกเขาแทแบ็ก) โดยทอดยาวจนเกือบถึง



 

 

ทะเล ซึ่งเปนผลทําใหชายฝم�งมีความลาดชัน เปนอุทยานแหงชาติขนาดใหญมีเน้ือที่ ถึง 
354 ตารางกิโลเมตร จัดไดวาเปนแนวเขาที่สวยงามมากที่สุดแหงหนึ่งในประเทศ
เกาหลีใตซึ่งประกอบดวย โอซอรัค เนซอรัค และ นัมซอรัค เทือกเขาแนวนอก แนวใน 
และแนวใต มีหุบเขาที่มีดอกไมบานสะพรั่งทั้งฤดูใบไมผลิ และฤดูใบไมเปลี่ยนสี หุบ
เขาแหงนี้จะเปลี่ยนเปนสีแดงสีทองทั่วทั้งหุบเขา เปนภาพที่สวยงามซึ่งหาชมไดยาก 
ราคาน้ีไมรวมน่ังกระเชาไฟฟ�า (CABLE CAR) นอกจากน้ีบริเวณโดยรอบของอุทยาน
แหงชาติโซรัคซาน ยังเปนที่ตั้งของ วัดชินฮึงซา (SINHEUNGSA TEMPLE) วัด
เกาแกที่สรางขึ้นในสมัย อาณาจักรชิลลาอายุมากกวา 1,000 ป ทานสามารถนมัสการ
กราบไหวพระพุทธรูปสัมฤทธิ์ปางสมาธิขนาดใหญที่ประดิษฐานเปนสัญลักษณของ
อุทยาน กอนจะผานสะพานชําระลางจิตใจเขาสูเขตวัดเพ่ือไหวพระขอพร  

 
นําทานเดินทางสู เมืองยงอิน (YONGIN-SI) เปนเมืองในจังหวัดคย็องกี ประเทศ
เกาหลีใต เปนเมืองสําคัญในเขตเมืองหลวงโซล มีประชากรเกือบ 1 ลานคน เมืองยง
อินมีการพัฒนาขึ้นอยางรวดเร็วในศตวรรษที่ 21 วัดไดจากการที่เมืองนี้มีประชากร
เพิ่มขึ้นมากที่สุดในเกาหลีใต ทั้งยงอินยังเปนที่ตั้งของเอเวอรแลนดและสวนนํ้าแคริป
เบ่ียนเบย ซึ่งเปนสวนนํ้าและสวนสนุกที่ไดรับความนิยมมากที่สุดในเกาหลีใต  

กลางวัน     บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนู หมูยางเกาหลีสูตรตนตํารับ  

 
 



 

 

นําทานเดินทางสู สวนสนุกเอเวอรแลนด (EVERLAND) เปนสวนสนุกกลางแจงที่
ใหญที่สุดของประเทศเกาหลีใต ตั้งอยูบนทําเลที่สวยงามทามกลางหุบเขา ในเมืองยง
อิน ทางตอนใตของเมืองโซล ไดรับการขนานนามวาเปนดิสนียแลนดแหงเกาหลีใต ที่น่ี
ถ ูกออกแบบใหแตกตางกันในแตละโซน ได แก  สวนสัตว  , GLOBAL FAIR , 
EUROPEAN ADVENTURE , MAGIC LAND , AMERICAN ADVENTURE และ
EVER LAND SPEEDWAY นอกจากนี้ยังมีสวนสี่ฤดู ซึ่งปลูกดอกไมประจําในแตละ
ฤดูกาล และมีการตกแตงสวนสนุกใหเขากับบรรยากาศของเทศกาลน้ันๆ โดยมีบริษัท
ซัมซุง เปนเจาของ ผูบริหารจัดการสวนสนุกแหงน้ี ดังน้ันความยิ่งใหญตระการตา และ 
ปลอดภัย ไมแพชาติใดในโลกแนนอน ** โซนสวนน้ําจะเปดเฉพาะชวงฤดูรอน** 

 
พิเศษ ชวงเดือน ตุลาคม ทางเอเวอรแลนดมีจัดเทศกาล HALLOWEEN อยาพลาด
กับมุมถายรูปสวยๆ เพราะสวนสนุกและเครื่องเลนทั้งหมด จะถูกตกแตงในธีมของ 
ฟกทอง ตุกตาผี ป�าชา โครงกระดูก ฯลฯ 



 

 

  
นําทานเดินทางสู เมืองโซล (SEOUL) ชื่ออยางเปนทางการ นครพิเศษโซล เปนเมือง
หลวงและมหานครที่ใหญที่สุดของประเทศเกาหลีใต   
นําทานเดินทางสู พิพิธภัณฑสาหราย (KIMPAP) จัดแสดงเร่ืองราวตางๆของการทํา
สาหรายและประวัติความเปนมาตนกําเนิดของการผลิตสาหรายและขั้นตอนการผลิต
สาหรายที่สดใหมทุกวัน ใหทานจะไดเลือกชิมผลิตภัณฑที่ทําจากสาหรายหลากหลาย
รสชาติใหลิ้มลองและเลือกซื้อเหมาะแกการนํามาเปนของฝาก เชน สาหรายอบแหง , 
สาหรายยาง พิเศษ !! ใหทานไดทํากิมจิหรือคิมบับและใสชุดประจําชาติเกาหลี 
“ฮันบก” (HANBOK) และถายรูปไวเปนที่ระลึก  

คํ่า       บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนู ขาวยําเกาหลี+ซุป 
ที่พัก VIP HOTEL หรือ BRIDGE HOTEL SEOUL หรือเทียบเทา   

 
 

วันที่ 4 
ศูนยรวมเครื่องสําอางแบรนดดัง – พระราชวังถ็อกซูกุง – ถนนสายโรแมนติกถ็อกซู
กุง ศูนยสมุนไพรน้ํามันสนเข็มแดง – ศูนยโสมแหงรัฐบาล – ภูเขานัมซาน – หอคอย
เอ็นโซลทาวเวอร - โบสถมย็องดง -ดิวตี้ ฟรี -  ยานเมียงดง                                      
(B/L/-)                                                                                                                                                                    

 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสู   ศูนยรวมเครื่องส ําอางแบรนดดังเกาหลี (COSMETIC 
GALLERY) เชน WATER DROP (ครีมนํ ้าแตก) , SNAIL CREAM (ครีมเมือก



 

 

หอยทาก) , BOTOX (โบท ็อกซ ) , ALOE VERA PRODUCT (ผลิตภัณฑจาก
สมุนไพร วานหางจระเข) เปนตน  
นําทานเดินทางสู พระราชวังถ็อกซูกุง (DEOKSUGUNG PALACE) ตั้งอยูที่หัวมุม
สี่แยกใจกลางเมืองของกรุงโซล เปนพระราชวังที่เล็กที่สุดในบรรดา 5 พระราชวังของ
ประเทศเกาหลีใต ซึ ่งเปนเพียงพระราชวังแหงเดียวที ่ลอมรอบดวยอาคารสไตล
ตะวันตกที ่เพิ ่มความเปนเอกลักษณของทิวทัศนได มีจ ุดเดนคืออาคารภายใน
พระราชวังนั้นเปนการผสมผสานระหวางวัฒนธรรมเกาหลีและวัฒนธรรมตะวันตกได
อย างงดงามลงตัว เดินชม ถนนสายโรแมนติคถ็อกซูก ุง (DEOKSUGUNG 
DOLDAM-GIL หร ือ DEOKSUGUNG STONE-WALL ROAD) ม ีระยะทาง
ยาว 900 เมตร เปนผนังหินของพระราชวังถ็อกซูกุง(DEOKSUGUNG PALACE) 
เดิมเคยเปนผนังหินแหงแรกในเกาหลีที่สรางใหครอบคลุมพื้นที่ที่อยูอาศัยของผูคนกับ
สิ่งแวดลอมไวรวมกันอยางลงตัว ระหวางทางเต็มไปดวยตนไมกวา 130 ตน และมีมา
น่ังอีก 20 ที่ บรรยากาศที่รมร่ืนและโรแมนติกเปนสถานที่ท่ีดีสําหรับพักผอนหยอนใจ  

 
นําทานเดินทางสู ศูนยสมุนไพรนํ้ามันสนเข็มแดง (RED PINE) เปนผลิตภัณฑ ที่
สกัดจากนามันสน มีสรรพคุณชวยบํารุงรางกาย ลดไขมัน ชวยควบคุมอาหารและ
รักษาสมดุลในรางกายไดเปนอยางดี  

กลางวัน     บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนู ไกตุนโสม 
นําทานเดินทางสู ศูนยโสมแหงรัฐบาล (GINSENG) 
เหตุผลที่เรียกวาศูนยโสมแหงรัฐบาล เพราะโสมทุกชนิด
ที่นี่จะถูกควบคุมคุณภาพภายใตมาตรฐานของรัฐบาล ซึ่ง
แนนอนวาไดรับการรับรองคุณภาพจากรัฐบาล เปนโสมที่
มีอายุ 6 ป ซึ่งถือวามีคุณภาพดีที่สุดในโลก มีช่ือเสียงที่สุด 
ใหทานไดเลือกซื้อโสมคุณภาพ ในราคาถูกกวาประเทศ



 

 

ไทยถึง 2 เทา โสมเกาหลีถือเปนยาบํารุงรางกายหรือสามารถซื้อเปนของฝากจาก
ประเทศเกาหลีใตก็ได  
นําทานเดินทางสู ภูเขานัมซาน เปนที ่ตั ้งของ หอคอยเอ็น โซลล ทาวเวอร (N 
SEOUL TOWER) 1 ใน 18 หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลก มีความสูงถึง 480 เมตร 
เหนือระดับนํ้าทะเล ทานสามารถชมทัศนียภาพของกรุงโซลจากยอดโซลทาวเวอรได
รอบทิศ 360 องศา โดยสามารถมองไดถึงเขาพูกักซัน และถาหันไปยังทิศตรงขาม ก็
จะเห็นไกลไปถึงแมนํ้าฮันกัง เปนอีกหนึ่งสถานที่ ที่สุดแสนจะโรแมนติก ไมวาจะเปน
ยามกลางวันหรือกลางคืน และไมวาจะฤดูไหนๆ ที่นี่ยังคงไดรับความนิยมเสมอมา 
เพราะเปนสถานที่คลองกุญแจคูรักที่ยอดนิยมของนักทองเที่ยว และชาวเกาหลี โดยมี
ความเชื่อวาหากไดมาคลองกุญแจดวยกันที่นี่ และโยนลูกกุญแจลงไปจะทําใหรักกัน
มั่นคง ยืนยาว ตราบนานเทานาน ** ยังไมรวมคา ขึ ้นลิฟต และ คาแมกุญแจ ลูก
กุญแจคูรักสําหรับคลอง ทานสามารถเตรียมจากประเทศไทยไปได **  

 
น ํ า ท  า น เ ดิ น ท า ง ส ู   โ บ ส ถ  ม ย ็ อ ง ด ง  ( MYEONG-DONG CATHOLIC 
CATHEDRAL SEOUL) โบสถแหงนี้สรางเสร็จในป ค.ศ.1898 เพื่อเปนมหาวิหาร 
และสัญลักษณที่โดดเดน ของนิกายโรมันคาทอลิกในประเทศเกาหลี  โบสถมีลักษณะ
ทางสถาปตยกรรม เปนตึกกออิฐถือปูนแนวตะวันตกแหงแรก โดยสรางแบบเรอเนส
ซองสใหม จากอิฐเผาสีแดงและสีเทากวา 20 ชนิด อาคารมีความสูงถึง 23 เมตร 
ในขณะที่หอระฆังมีความสูงถึง 45 เมตร ในอดีตโบสถแหงน้ี เคยเปนสถานที่ยอดนิยม 
สําหรับผูประทวง เนื่องจากความไมพอใจของรัฐบาล สําหรับในปจจุบันโบสถแหงน้ี 
เปนสถานที่สําคัญของชุมชน และเปนอีกหน่ึงสถานที่ทองเท่ียว ที่สําคัญของกรุงโซล 



 

 

 
นําทานเดินทางสู ดิวตี้ ฟรี (DUTY FREE) เปนศูนยรวมรานคาปลอดภาษีที่ใหญ
ที ่ส ุดในโซล ใหไดช ็อปป งสินคาแบรนดเนมชั�م ้นนําแบบ NEW COLLECTION ! 
มากมาย เชน นาฬิกา , แวนตา , เครื่องสําอาง , กระเป�า , กลองถายรูป หรือจะเปน
โทรศัพทมือถือ ใหทานอิสระไดเลือกซื้อไดอยางเต็มที่ เปนแหลงรวมสินคาแบรนดดัง
กวา 250 แบรนด ทั้งเครื่องสําอาง , นํ้าหอม , กระเป�า , สินคาแฟชั่นตางๆ เชน 
CHANEL , HERMES , MCM , DIOR , FENDI , LOEWE , PRADA , MIU MIU 
, CELINE , GIVENCHY , BALLY , BOTTEGA VENETA เป นต น ไมได ม ีแค
เพียงสินคาจากแบรนดตางประเทศเทาน้ัน สินคาแบรนดเกาหลีก็มีใหเลือกหลากหลาย
ไมแพกัน ราคาก็ถูกกวารานคาดานนอกและบางยี่หอก็ถูกกวาในประเทศไทยอีกดวย 
หากจะเขาไปช็อปปم�งกันที่หางแหงนี้ ใหพกพาสปอรตและขอมูลตั๋วเครื่องบินไปดวย
เพราะตองใชในการซื้อสินคา 
นําทานเดินทางสู ยานเมียงดง (MYEONGDONG) เปรียบเสมือนยานสยามสแควร
บานเรา เมียงดงไดชื่อวาเปนแหลงรวมแฟชั่นแบรนดเกาหลีชั้นนํา ซึ่งในแตละวันจะ มี
วัยรุ นเกาหลีมาเดินช็อปปم�งกันอยางลนหลาม ทานสามารถหาซื ้อสินคาไดอยาง
หลากหลายทั้งเสื้อผา , รองเทา , กระเป�า , เครื่องสําอางซึ่งเปนที่รูจักอยางดีของคน
ไทย เชนLANEIGE , ETUDE HOUSE , IIOPE , CHARMZONE , SKIN FOOD 
, THE FACE SHOP เปนตน เครื่องประดับ , ซีดีเพลง , วีซีดี , ดีวีดีหนังและซีรียที่



 

 

ฮิตตลอด จนไปถึงของท่ีระลึกที่มีรูปดารานักแสดงคนโปรดของทานอยูในสินคา อีกทั้ง
ยังมีรานกาแฟ รานอาหารตางๆ ทาน สามารถลิ้มลองไอศกรีม 2,000 วอน ที่สูง
เกือบฟุตไดที่น้ี 3 

 อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย เพ่ือสะดวกแกการเดินทางทองเที่ยว  

 
ที่พัก VIP HOTEL หรือ BRIDGE HOTEL SEOUL หรือเทียบเทา   
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ศูนยสมุนไพรเกาหลี - โรงงานเจียระไน พลอยสีมวง อเมทิส - ยานฮงแด-พิพิธภัณฑ
ภาพ 3 มิติ-พิพิธภัณฑนํ ้าแข็ง - เมืองพาจู – สะพานแขวนมาจังโฮซู - PAJU 
PREMIUM OUTLETS - ซุปเปอรมาเก็ต หรือ รานละลายเงินวอน - เมืองอินชอน                      
พิเศษ!!! .... สําหรับสาวก HARRY POTTER ตองหามพลาดดด!!    คาเฟ�สุดชิก 943 
KING’S CROSS (B/L/-)                                                                                                         

 
เชา บริการอาหาร ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสู ศูนยสมุนไพรเกาหลี (HERB SHOP) เปนผลิตภัณฑผลของฮอก
เก็ทนามู ที่เติบโตกลางป�าดงดิบกวา 20 ป มีสรรพคุณชวยกรองสารพิษในตับ เหมาะ
สําหรับคนที่ทํางานหนัก ดื่มเหลา นอนดึก หรือเปนไวรัสตับอักเสบ ตับแข็ง ใหทาน
อิสระเลือกซื้อใหตัวเองและฝากครอบครัวหรือญาติผูใหญที่ทานรัก 
น ําท านเดินทางสู  โรงงานเจ ียระไน พลอยส ีม วง อเมทิส (AMETHYST 
FACTORY) ประเทศเกาหลีใตเปนดินแดนของง พลอยสีมวง พลอยแหงสุขภาพและ
นําโชค โดยมีตั้งแตสีมวงออนเย็นตา จนถึงสีมวงเขม (มวงไวน) มีเสนหเยายวนใจ 
พลอยนี้จะสวยงามจับตาเมื่อมาทําเปนแหวน จี้ ตางหู และ สรอยขอมือ เปนหินที่มี
พลังในการบําบัดทั้งดานรางกายและจิตใจของผูสวมใส ขจัดความคิดแงลบ เปนพลอย
แหงสุขภาพและนําโชค สามารถปกป�องคุมครองผูสวมใสได 



 

 

นําทานชอปปم�ง ยานฮงแด เปนยานชอปปم�งบริเวณดานหนาของมหาวิทยาลัยฮงอิก
(HONGIK UNIVERSITY) จึงเปนศูนยรวมเด็กวัยรุนและเด็กมหาวิทยาลัย เปนอีก
เสนหนึ่งที่มีบรรยากาศโรแมนติก อีกทั้งยังมีรานกาแฟที่เปนเอกลักษณ แกลเลอรี่ 
รานคาจําหนายสินคาแฟชั่น คลับ ตลาดศิลปะ และรานอาหารที่นาสนใจในหมูวัยรุน
อายุ 20-30 ปที่นิยมมาเดินเลน ราคาของสินคาและรานอาหารตางๆก็ยังไมแพงอีก
ดวย ซึ่งจะคึกคักเปนพิเศษตั้งแตชวงบายเปนตนไป เพราะรานคาแตละรานจะทยอย
เปดใหบริการ ของที่ขายกันเยอะสวนใหญก็จะเปนสินคาแฟชั่น เชน เสื้อผา กระเป�า 
รองเทา ของกิ๊ฟชอป เครื่องเขียน และที่เยอะไมแพกันก็คือขนมตางๆ 

กลางวัน     บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนู จิมดัก 

 
นําทานเดินทางสู พิพิธภัณฑภาพ 3 มิติ (TRICK EYE MUSEUM) เปนสถานที่
ทองเที่ยวชื่อดังที่จัดขึ้นแบบพิพิธภัณฑแกลเลอรี่ศิลปะและภาพวาด ที่สรางขึ้นโดย 
“ตร็องป� L’OEIL” คือเทคนิคงานศิลปะแบบ 2D และลักษณะภาพวาดจะเปนแบบ 3D 
แทนที่จะเปนการดูภาพวาดธรรมดาๆเหมือนหอศิลป�ทั่วไป นักทองเที่ยวจะตื่นตาตื่น
ใจกับภาพวาดแนว 3D ที ่เสมือนวาไดเขาไปเปนสวนหนึ่งในรูปภาพนั้นๆ ทําให
นักทองเที่ยวเพลินเพลินสนุกสนาน ไมมีเบื่อ ถือเปนพิพิธภัณฑศิลปะยอดนิยมของชาว
เกาหลีและนักทองเที่ยว เพราะไมเพียงแตเปนพิพิธภัณฑหอศิลปะภาพวาดสามมิติ
แลว ยังไดเปดโซนใหมใหกับนักทองเที่ยวไดเขาไปเปดประสบการณใหมๆไมซํ้าใคร
กับ พิพิธภัณฑนํ้าแข็ง (ICE MUSEUM) ซึ่งเปนการจําลองเมืองนํ้าแข็งขึ้นมา เปน
ศิลปะการแกะสลักนํ้าแข็งแบบไมธรรมดา หากแตเปนการจําลองเปนเมืองนํ้าแข็ง
เหมือนจริงมากที่สุด และยังเอาใจเด็กๆดวยการสรางสไลเดอรนํ ้าแข็งอีกทั้งยังมี
กิจกรรมและโซนตางๆ ใหนักทองเที่ยวเขาชมไดโดยไมมีเบื่อ เชน นั่งรถลากกวาง
รูดอลฟ ถายรูปคูกับคุณลุงซานตานํ้าแข็ง และถายรูปกับบรรดานกเพนกวินนํ้าแข็ง
ทั้งหลาย สํารวจถํ้านํ้าแข็ง เอสกิโม เยี่ยมชมปราสาทนํ้าแข็ง มีจุดชมวิวบนกําแพง
เมืองนํ ้าแข็ง โรงแรมที ่สรางจําลองขึ ้นจากการแกะสลักจากนํ ้าแข็งทั ้งหมด ซึ่ง
นักทองเที่ยวสามารถตื่นตาตื่นใจและสัมผัสกับความหนาวอุณหภูมิติดลบมากกวา 5 
องศา 



 

 

 
พิเศษ!!! .... สําหรับสาวก HARRY POTTER ตองหามพลาดดด!! กับคาเฟ�สุดชิก 
943 KING’S CROSS ที่จําลองชานชาลา 9 เศษสามสวนสี่ ชานชาลาท่ีอยูในสถานี
รถไฟคิงสครอสลอนดอน ประเทศอังกฤษ ซ่ึงเปนทางเช่ือมตอระหวางโลกมักเกิ้ลกับ
โลกเวทมนตร ซึ่งอยูระหวางชานชาลาหมายเลข 9 และ 10 ซึ่งเดินทางดวยรถไฟสาย
ดวนของฮอกวอตส ดานในใหทานไดสัมผัสกลิ่นอายในการจําลองความเปนเมืองเวท
มนต เพลิดเพลินกับมุมถายรูปตางๆ มีชุดคลมุกับผาพันคอท้ัง 4 บาน พรอมไม
กายสิทธิ์ใหถายรูป สามารถเลือกซื้อเครื่องด่ืมและของหวานไดตามใจชอบ (ในกรณีที่
ทานตองการเขาไปถายรูปดานใน จะตองซื้อเครื่องด่ืมจากทางราน) 

 
 
 นําทานเดินทางสู เมืองพาจ ูพบกับสะพานแขวนที่ยาวที่สุดในประเทศเกาหลี สะพาน

แขวนมาจังโฮซู (SUSPENSION BRIDGE OF MAJANGHOSU) สะพานแขวน
แหงนี้ ตองเดินเทาเขาไปประมาณ 500 เมตร จะพบกับหอคอยตั้งตระหงานอยูเบื้อง
หนา กอนจะถึงตัวสะพานจะมีรานกาแฟไวคอยบริการสําหรับนักทองเที่ยวที่อยากน่ัง
จิบกาแฟรับลมเย็นๆที่โชยมาจากทะเลสาบ ขวามือของรานกาแฟจะเปนทางเดินลงไป
ยังตัวสะพาน ตรงคอสะพานทั้งสองฝم�งดานซายขวาจะมีจุดใหยืนถายรูปวิวสวยๆ สวน
ใหญจะมีแตคนเกาหลีมาเท่ียวพักผอนในวันหยุด ตัวสะพานมีความยาวถึง 220 เมตร 
พื้นตรงกลางสะพานฝم�งนึงจะเปนพื้นกระจกใสยาวประมาณ 100 เมตร สามารถ



 

 

มองเห็นผืนนํ้าสีครามดานลางได นอกจากชมวิวทะเลสาบมุมกวางจากบนสะพานแลว 
ดานลางยังมีสะพานไมเปนทางยาวใหชมธรรมชาติ และเดินลัดเลาะริมฝم�งทะเลสาบได
อีกดวย 

 นําทานเดินทางสู PAJU PREMIUM OUTLETS อิสระใหทานเลือกซื้อของแบรนด
เนมชื่อดังตางๆ  

 
 
นําทานเดินทางสู ซุปเปอรมารเก็ต หรือ รานละลายเงินวอน ใหทานไดเลือกซื้อ
ช็อกโกแลต ผลิตภัณฑของใบและรากฝอยของโสม ในรูป ขนมโสม ชาโสม ลูกอมโสม 
โคลนพอกหนาโสม ครีมลางหนาโสม เครื่องสําอางโสม เปนตน และยังมีหมอนสุขภาพ 
,  กิมจ ิ, เปเปโร (ป�อกกี้เกาหลี) , ชินราเมง (มามาเกาหลี) และ นมกลวย เปนตน 
ไดเวลาอันสมควร นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ อินชอน  ประเทศ
สาธารณรัฐเกาหลีใต  
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 เมืองอินชอน - กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)                                                                           (-
/-/-)                                                                                                                  

01.05 นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดย
สายการบิน AIR ASIA X เที่ยวบินที่ XJ 703 ** ไมมีบริการอาหารและเครื่องดื่ม
บนเครื่องบิน ใชเวลาบินประมาณ 6 ชั่วโมง ** 

04.40 เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิ
ภาพ พรอมกับความประทับใจ 

 
 
 
 



 

 

หมายเหตุ : ตามนโยบายการโปรโมทสินคาพื ้นเมืองของรัฐบาลเกาหลีรวมกับการ
ทองเที่ยวเกาหลี ในนามของรานรัฐบาล ซึ่งจําเปนตองระบุไวในโปรแกรมทัวร 
(รวมทั้งสิ้น 8 ราน) เพราะมีผลกับราคาทัวร  จึงอยากเรียนชี้แจงลูกคาทุกทาน
วา รานรัฐบาลทุกรานจําเปนตองแวะชม จะซื้อหรือไมซื้อขึ้นอยูกับความพอใจ
ของลูกคาเปนหลัก และถาหากลูกคาไมมีความประสงคจะเขารานรัฐบาล ขอ
สงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจากทานเปนจํานวนเงิน 100 USD 
/ ทาน / ราน 

อัตราคาบริการ 
 

กําหนดการเดินทาง 

ผูใหญ หอง
ละ 

2-3 ทาน  
อัตราทาน

ละ 

1 เด็ก 2 ผูใหญ 
เด็กมีเตียง 

(เด็กอายุไมเกิน 
12 ป) 

อัตราเด็ก ทาน
ละ 

1 เด็ก 2 ผูใหญ 
เด็กไมมีเตียง 

(เด็กอายุไมเกิน 
12 ป) 

อัตราเด็ก ทาน
ละ 

พักเด่ียว 
เพ่ิม 

อัตรา หอง
ละ 

 
ราคาไม
รวมตั๋ว

เคร่ืองบิน 
(จอย

แลนด) 
09 – 14 ตุลาคม 62 18,889 18,889 18,889 5,500 8,900 
10 – 15 ตุลาคม 62 18,889 18,889 18,889 5,500 8,900 
12 – 17 ตุลาคม 62 17,889 17,889 17,889 5,500 8,900 
16 – 21 ตุลาคม 62 17,889 17,889 17,889 5,500 8,900 
17 – 22 ตุลาคม 62 17,889 17,889 17,889 5,500 8,900 
18 – 23 ตุลาคม 62 18,889 18,889 18,889 5,500 8,900 
19 – 24 ตุลาคม 62 18,889 18,889 18,889 5,500 8,900 
20 – 25 ตุลาคม 62 17,889 17,889 17,889 5,500 8,900 
21 – 26 ตุลาคม 62 17,889 17,889 17,889 5,500 8,900 
22 – 27 ตุลาคม 62 18,889 18,889 18,889 5,500 8,900 
23 – 28 ตุลาคม 62 17,889 17,889 17,889 5,500 8,900 
24 – 29 ตุลาคม 62 17,889 17,889 17,889 5,500 8,900 
25 – 30 ตุลาคม 62 16,889 16,889 16,889 5,500 8,900 
26 – 31 ตุลาคม 62 16,889 16,889 16,889 5,500 8,900 

27 ต.ค. – 01 พ.ย. 62 16,889 16,889 16,889 5,500 8,900 



 

 

28 ต.ค. – 02 พ.ย. 62 16,889 16,889 16,889 5,500 8,900 
29 ต.ค. – 03 พ.ย. 62 16,889 16,889 16,889 5,500 8,900 
30 ต.ค. – 04 พ.ย. 62 17,889 17,889 17,889 5,500 8,900 
31 ต.ค. – 05 พ.ย. 62 17,889 17,889 17,889 5,500 8,900 
01 – 06 พฤศจิกายน 

62 
15,889 15,889 15,889 5,500 8,900 

02 – 07 พฤศจิกายน 
62 

13,889 13,889 13,889 5,500 8,900 

06 – 11 พฤศจิกายน 
62 

16,889 16,889 16,889 5,500 8,900 

07 – 12 พฤศจิกายน 
62 

16,889 16,889 16,889 5,500 8,900 

08 – 13 พฤศจิกายน 
62 

15,889 15,889 15,889 5,500 8,900 

13 – 18 พฤศจิกายน 
62 

16,889 16,889 16,889 5,500 8,900 

14 – 19 พฤศจิกายน 
62 

16,889 16,889 16,889 5,500 8,900 

15 – 20 พฤศจิกายน 
62 

15,889 15,889 15,889 5,500 8,900 

20 – 25 พฤศจิกายน 
62 

16,889 16,889 16,889 5,500 8,900 

21 – 26 พฤศจิกายน 
62 

16,889 16,889 16,889 5,500 8,900 

22 – 27 พฤศจิกายน 
62 

15,889 15,889 15,889 5,500 8,900 

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

 



 

 

อัตรานี้ยังไมรวมคาทิปพนักงานขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถิ่น ตามธรรมเนียม 
50,000 วอน ตอ ทริป ตอ ลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถึง 2 
ป ณ วันเดินทางกลับ (INFANT) ทั้งนี้ทานสามารถใหมากกวานี้ไดตามความเหมาะสมและ
ความพึงพอใจของทาน โดยสวนนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บกอนเดินทางทุก
ทาน ที่สนามบิน ในวันเช็คอิน  
 
อัตรานี ้เฉพาะนักทองเที่ยวที่ถือหนังสือเดินทางไทยเทานั ้น กรณีถือหนังสือเดินทาง
ตางประเทศ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บคาธรรมเนียมเพ่ิมจากราคาทัวร ทานละ 
100 USD. (เปนเงินไทยประมาณ 3,200 บาท)  
กรณีตองการตัดกรุปสวนตัว กรุปเหมาที่สถานะผูเดินทางเปน เด็กนักเรียน นักศึกษา ครู  
ธุรกิจขายตรงเครื่องสําอางค หมอ พยาบาล ชาวตางชาติ หรือคณะที่ตองการใหเพ่ิม
สถานที่ขอดูงาน กรุณาติดตอแจงรายละเอียด โดยละเอียด กับเจาหนาที่เพื่อทําราคาให
ใหมทุกครั้ง  

 
สําคัญ!! :  กรณีผู เดินทางถูกปฏิเสธการเขา – ออกประเทศจากประเทศตนทางและ

ปลายทาง ทั้งจากที่ดานหนาเคานเตอรเช็คอิน หรือจากดานตรวจคนเขาเมืองก็
ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาใชจายที่จะเกิดขึ้นตามมา และ จะ
ไมสามารถคืนเงินคาทัวรที่ทานชําระเรียบรอยแลวไมวาสวนใดสวนหนึง่ 

อัตราคาบรกิารน้ีรวม 
 

 คาบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั๋ว) ไป และ กลับพรอมคณะ ชั้นประหยัด (ECONOMY 
CLASS) รวมถึงคาภาษีสนามบินและคาภาษีนํ ้ามันทุกแหง กรณีตองการอัพเกรด 
UPGRADE หรือ เปลี ่ยนแปลงบัตรโดยสาร ไมว าเที ่ยวใด เที ่ยวหนึ ่ง กรุณาติดตอ
เจาหนาท่ีเปนกรณีพิเศษ  

 คาธรรมเนียมการโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเครื่องบิน สายการบิน AIR ASIA X 
อนุญาตใหโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเครื่องบิน โดยมีนํ้าหนักไมเกิน 20 ก.ก. (1 
ช้ิน) และ ถือขึ้นเคร่ืองบินไดน้ําหนักไมเกิน 7 ก.ก. (ไมจํากัดจํานวนชิ้น แตทั้งน้ีเจาหนาที่
จะพิจารณาตามความเหมาะสม) ตอทาน (ตามเงื่อนไขของสายการบิน) ** 

 คารถโคชปรับอากาศตลอดเสนทางตามรายการระบุ (ยังไมรวมทิปพนักงานขับรถ) 
 คาโรงแรมท่ีพักระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบ ุ(พัก 2-3 ทาน ตอ หอง) ในกรณีมีงาน

เทรดแฟร การแขงขันกีฬา หรือ กิจกรรมอื่นๆ ที่ทําใหโรงแรมตามรายการที่ระยุเต็ม ทาง



 

 

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พัก ไปเปนเมืองใกลเคียงแทน อางอิง
มาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 

 คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบุ กรณีไมรวมจะชี้แจงแตละสถานที่
ในโปรแกรม 

 คาอาหาร ตามรายการที่ระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตามความ
เหมาะสม    

 คามัคคุเทศกที่คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 คาเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเที่ยวตางประเทศ วงเงินประกันสูงสุดทานละ 

1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม)  
 

อัตราคาบรกิารน้ีไมรวม 
 

× คาใชจายสวนตัวของผู เดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร 
เครื่องด่ืม คาซักรีด คามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ที่ไมไดระบุในรายการ 

× คาทิปพนักงานขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถิ่น ตามธรรมเนียม 50,000 วอน 
ตอ ทริป ตอ ลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วัน
เดินทางกลับ (INFANT) ทั้งนี้ทานสามารถใหมากกวานี้ไดตามความเหมาะสมและความ
พึงพอใจของทาน โดยสวนน้ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บกอนเดินทางทุกทาน 
ที่สนามบิน ในวันเช็คอิน 

× คาธรรมเนียมในกรณีที่กระเป�าสัมภาระที่มีนํ้าหนักเกินกวาที่สายการบินน้ันๆกําหนดหรือ
สัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน  

× คาธรรมเนียมการจองที่นั่งบนเครื่องบินตามความตองการเปนกรณีพิเศษหากสามารถทาํ
ได ทั ้งนี ้ข ึ ้นอยู กับสายการบิน และ รุ นของเครื ่องบินแตละไฟลทที ่ใช บิน ซึ ่งอาจ
เปลี่ยนแปลงไดอยูที่สายการบินเปนผูกําหนด 

× คาภาษีนํ้ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบินไป
แลว 

× ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณีตองการออกใบเสร็จรับเงินในนาม
บริษัท 

× คาธรรมเนียมการขอวีซาทองเที่ยว กรณีที่สถานทูตแจงใหยื่นขอวีซาแบบกะทันหันกอน
เดินทางตามจริง ประเทศเกาหลีใต อนุญาตใหทานที่ถือหนังสือเดินทางไทย และมี
วัตถุประสงคเดินทางไปประเทศเกาหลีใต เพ่ือการทองเที่ยว ไมจําเปนตองยื่นขอวีซา โดย
สามารถพํานักไดไมเกิน 90 วัน ตอครั้ง 



 

 

เงื่อนไขการจอง และ การชําระเงิน 
- กรุณาทําการจองลวงหนาอยางนอย 30 วัน กอนออกเดินทาง พรอมชําระเงินมัดจําครั้งที่ 

1 ทานละ 10,000 บาท หลังจากสงเอกสารยืนยันการจอง 1 วัน ตัวอยางเชน ทานจอง
วันนี้ กรุณาชําระเงินในวันถัดไป กอนเวลา 16.00 น. เทาน้ัน โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมตัิ
ทันที หากยังไมไดรับยอดเงินตามเวลาที่กําหนด และหากทานมีความประสงคจะตอง
เดินทางในพีเรียดเดิม ทานจําเปนตองทําจองเขามาใหม นั่นหมายถึงวา กรณีที่มีคิวรอ 
(WAITING LIST) ก็จะใหสิทธิ์ไปตามระบบ ตามลําดับ เนื่องจากทุกพีเรียด เรามีที่น่ัง
ราคาพิเศษจํานวนจํากัด ยกเวนโปรแกรมราคาพิเศษ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียก
เก็บคาบริการ เต็มจํานวน เทานั้น  

- กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลืออยางนอย 20 วัน กอนออกเดินทาง หากทานไมชําระ
ภายในระยะเวลาที่ที่บริษัทกําหนด ทางบริษัทจะถือวาทานสละสิทธิ์ยกเลิกการเดินทาง 
และ ขอสงวนสิทธิ์ไมสามารถคืนเงินมัดจําใหทานใดไมวาสวนในสวนหน่ึงก็ตาม 

- กรณีลูกคาทําการจองภายในระยะเวลาคงเหลือไมถึง 15 วัน กอนออกเดินทาง ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาทัวรเต็มจํานวน 100% 

 
เงื่อนไขการยกเลกิ และเปลี่ยนแปลงการเดินทาง 

 - ยกเลิกการเดินทาง ไมนอยกวา 30 วัน กอนวันเดินทาง คืนเงินคาบริการรอยละ 100 
ของคาบริการที่ชําระแลว 

 ** ยกเวน พีเรียดที่มีวันหยุดนักขัตฤกษ ตองยกเลิกเดินทางไมนอยกวา 45 วัน กอน
เดินทาง ** 

     - ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน กอนวันเดินทาง คืนคาบริการรอยละ 50 ของคาบริการที่
ชําระแลว 

- ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน กอนวันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินคาบริการที่
ชําระมาแลวทั้งหมดทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลว
เน่ืองในการเตรียมการจัดการนําเท่ียวใหแกนักทองเท่ียว เชน การสํารองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน 
การจองที่พัก ฯลฯ 

- ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบ และ คืนคาทัวรสวนใดสวนหน่ึงใหทานไดไมวากรณี
ใดๆท้ังสิ้น เชน สถานทูตปฏิเสธวีซา ดานตรวจคนเขาเมือง ฯลฯ 

- กรณีตองการเปลี่ยนแปลงผูเดินทาง (เปลี่ยนชื่อ) จะตองแจงใหทางบริษัททราบลวงหนา 
อยางนอย 20 วัน กอนออกเดินทาง กรณีแจงหลังจากเจาหนาที่ออกเอกสารเรียบรอย
แลว ไมวาสวนใดสวนหนึ่ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง



 

 

ทั้งหมด ทั้งนี ้ขึ ้นอยูกับชวงพีเรียดวันที่เดินทาง และกระบวนการของแตละคณะ เปน
สําคัญดวย กรุณาสอบถามกับเจาหนาท่ีเปนกรณีพิเศษ 

- กรณีตองการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์
ในการหักคาใชจายการดําเนินการตางๆ ที่เกิดขึ้นจริงสําหรับการดําเนินการจองครั้งแรก 
ตามจํานวนครั้งที่เปลี่ยนแปลง ไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น 

 
เงื่อนไขสําคัญอื่นๆที่ทานควรทราบกอนการเดินทาง 

- คณะจะสามารถออกเดินทางไดตามจําเปนตองมีขึ้นตํ่า อยางนอย 25 ทาน หากตํ่ากวา
กําหนด คณะจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่ม
เพ่ือใหคณะเดินทางได ทางบริษัทยินดีที่จะประสานงาน เพ่ือใหทุกทานเดินทางตามความ
ประสงคตอไป  

- ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพีเรียดวันอ่ืน
ตอไป โดยทางบริษัทฯ จะแจงใหทานทราบลวงหนาเพื่อวางแผนการเดินทางใหมอีกครั้ง 
ทั้งนี้ กอนคอนเฟรมลางาน กรุณาติดตอเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษทุกครั้งหากทานลางาน
แลวไมสามารถเปลี่ยนแปลงได 

- กรณีที่ทานตองออกบัตรโดยสารภายใน (ต๋ัวภายในประเทศ เชน ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทวัร 
, ตั๋วรถไฟ) กรุณาติดตอสอบถามเพื่อยืนยันกับเจาหนาที่กอนทุกครั้ง และควรจองบัตร
โดยสารภายในที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได เพราะมีบางกรณีที่สายการบินอาจ
มีการปรับเปลี่ยนไฟลทบิน หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทั้งนี้ขึ ้นอยูกับ
ฤดูกาล สภาพภูมิกาศ และ ตารางบินของทาอากาศยานเปนสําคัญเทาน้ัน สิ่งสําคัญ ทาน
จําเปนตองมาถึงสนามบินเพื่อเช็คอินกอนเครื่องบิน อยางนอย 3 ชั่วโมง โดยในสวนน้ี
หากเกิดความเสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้นใดๆ
ทั้งสิ้น   

- กรณีที่ทานเปนอิสลาม ไมทานเนื้อสัตว หรือ แพอาหารบางประเภท กรุณาแจงเจาหนาท่ี
เปนกรณีพิเศษ 

- กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร (WHEEL CHAIR) 
กรุณาแจงบริษัทฯ อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง หรือต้ังแตที่ทานเร่ิมจองทัวร เพื่อให
ทางบริษัทประสานงานกับสายการบินเพื่อจัดเตรียมลวงหนา กรณีมีคาใชจายเพิ่มเติม 
ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายตามจริงที่เกิดขึ้นกับผูเดินทาง  

- กรุณาสงรายชื ่อผู เดินทาง พรอมสําเนาหนาแรกของหนังสือเดินทางทุกทานใหกับ
เจาหนาที่หลังจากชําระเงินกรณีที่ทานเดินทางเปนครอบครัว (หลายทาน) กรุณาแจง
รายนามคูนอนกับเจาหนาท่ีใหทราบ 



 

 

- กรณีที่ออกบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เรียบรอยแลว มีรายละเอียดสวนใดผิด ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์ในการรับผิดชอบไมวาสวนใดสวนหนึ่ง หากทานไมดําเนินการสงสําเนาหนาแรกของ
หนังสือเดินทางใหทางบริษัทเพ่ือใชในการออกบัตรโดยสาร 

- หลังจากทานชําระคาทัวรครบตามจํานวนเรียบรอยแลว ทางบริษัทจะนําสงใบนัดหมาย
และเตรียมตัวการเดินทางใหทานอยางนอย 3 หรือ 5 วัน กอนออกเดินทาง 

- อัตราทัวรนี้ เปนอัตราสําหรับบัตรโดยสารเครื่องบินแบบหมูคณะ (ตั๋วกรุป) ทานจะไม
สามารถเลื ่อนไฟลท วัน ไป หรือ กลับสวนใดได จําเปนจะตองไป และ กลับ ตาม
กําหนดการเทาน้ัน หากตองการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดตอเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษ 

- ทางบริษัทไมมีนโยบายจัดคูนอนใหกับลูกคาที่ไมรูจักกันมากอน เชน กรณีที่ทานเดินทาง 
1 ทาน จําเปนตองชําระคาหองพักเด่ียวตามที่ระบ ุ

- หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต ตองมีอายุใชงานไดคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วัน
กลับ  

- สําหรับลูกคาที่เดินทาง 3 ทาน และ ตองการพักหองสําหรับ 3 ทาน อาจมีคาใชจาย
เพิ่มเติมไดในบางกรณี ขึ้นอยูกับโรงแรมที่คณะนั้นๆพักวามีหองรอบรับสําหรับ 3 ทาน 
หรือ (TRIPLE ROOM) หรือไม กรณีไมมี ทานจําเปนจะตองชําระคาใชจายเพิ่ม (พัก
เด่ียว) ตามจริง ยกเวนเด็กที่มีอายุตํ่ากวา 12 ป ณ วันเดินทางกลับ 

- ฤดูหนาวในตางประเทศ มีขอควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกวาปกติ สี่โมงเย็นก็จะเร่ิม
มืดแลว สถานที่ทองเที่ยวตางๆ จะปดเร็วกวาปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควร
เผื่อเวลาใหเหมาะสม และ หากมีสถานที่ทองเที่ยวกลางแจง เวลาเดินบนหิมะ อาจลื่นได
ตองใชความระมัดระวังในการเดินเปนอยางสูง หรือ ใชรองเทาที่สามารถเดินบนหิมะได 
แวนกันแดดควร เม่ือแสงแดดกระทบหิมะจะสวางสะทอนเขาตา อาจทําใหระคายเคืองตา
ได 

- ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงโปรแกรมไดตามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล 
สภาพภูมิอากาศ เหตุการทางการเมือง การลาชาของสายการบิน เงื่อนไขการใหบริการ
ของรถในแตละประเทศ เปนตน โดยสวนนี้ทางบริษัทจะคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปน
สําคัญ หากกรณีที่จําเปนจะตองมีคาใชจายเพ่ิม ทางบริษัทจะแจงใหทราบลวงหนา 

- เน่ืองจากการเดินทางทองเที่ยวในครั้งน้ี เปนการชําระแบบเหมาจายขาดกับบริษัทตัวแทน
ในตางประเทศ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธิ์ ไมสามารถขอรับเงินคืนไดในบริการบางสวน 
หรือ สวนใดสวนหนึ ่งที ่ทานไมตองการไดรับบริการ หากระหวางเดินทาง สถานที่
ทองเที่ยวใดที่ไมสามารถเขาชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ใน
การไมสามารถคืนคาใชจายไมวาสวนใดสวนหนึ่งใหทาน เนื่องจากทางบริษัทไดทําการ
จองและถูกเก็บคาใชจายแบบเหมาจายไปลวงหนาทั้งหมดแลว 



 

 

- กรณีที่ทานถูกปฏิเสธการเดินทางเขาเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาใชจาย
ที่จะเกิดขึ้นตามมา และ จะไมสามารถคืนเงินคาทัวรที่ทานชําระเรียบรอยแลวไมวาสวนใด
สวนหน่ึง 

- หากวันเดินทาง เจาหนาที่สายการบิน หรือ ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง ตรวจพบ 
หนังสือเดินทาง  
(พาสปอรต) ของทานชํารุดแมเพียงเล็กนอย เชน เปยกนํ้า ขาดไปหนาใดหนาหนึ่ง มีหนา
ใดหนาหน่ึงหายไป มีกระดาษหนาใดหนาหนึ่งหลุดออกมา มีรอยแยกระหวางสันของเลม
หนังสือเดินทาง เปนตน ไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น ทางสายการบิน หรือ เจาหนาที่ดานตรวจ
คนออก และ เขาเมือง มีสิทธิ์ไมอนุญาตใหทานเดินทางตอไปได ดังนั้นกรุณาตรวจสอบ 
และ ดูแล หนังสือเดินทางของทานใหอยูในสภาพดีอยูตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณี
ชํารุด กรุณาติดตอกรมการกงสุลกระทรวงการตางประเทศเพื่อทําหนังสือเดินทางฉบับ
ใหม โดยใชฉบับเกาไปอางอิง และ ยืนยันดวย พรอมกับแจงมาที่บริษัทเร็วที่สุด เพื่อ
ยืนยันการเปลี่ยนแปลงขอมูลหนังสือเดินทาง หากทานไดสงเอกสารมาที่บริษัทเรียบรอย
แลว กรณีที่ยังไมออกบัตรโดยสาร (ตั๋วเครื่องบิน) ทานสามารถเปลี่ยนแปลงไดไมมี
คาใชจาย แตหากออกบัตรโดยสาร (ตั๋วเครื่องบิน) เรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์
ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ซึ่งโดยสวนใหญตั๋วเครื่องบินแบบกรุปจะ
ออกกอนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ทั้งน้ีขึ้นอยูกับกระบวนการและข้ันตอนของแต
ละคณะ 

- เกี่ยวกับที่นั่งบนเครื่องบิน เนื่องจากบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เปนลักษณะของคณะ (กรุป อัตรา
พิเศษ) สายการบิน ขอสงวนสิทธ์ิในการเลือกที่น่ังบนเครื่องบิน กรณีลูกคาเดินทางดวยกนั 
กรุณาเช็คอินพรอมกัน และ สายการบินจะพยายามท่ีสุดใหทานไดน่ังดวยกัน หรือ ใกลกัน
ใหมากที่สุด  

- ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหองพักในโรงแรมท่ีพัก เน่ืองจากการวางแปลนแบบหองพักของแต
ละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองพักเดี่ยว (SINGLE) และหองคู 
(TWIN/DOUBLE) และ หองพักแบบ 3 ทาน (TRIPLE) จะแตกตางกัน บางโรงแรม 
หองพักแตละแบบอาจจะอยูคนละช้ันกัน (ไมติดกันเสมอไป) 

- ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคานํ้ามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับ
ขึ้นกอนวันเดินทาง  

- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการ
บิน , การยกเลิกบิน , การประทวง , การนัดหยุดงาน , การกอการจลาจล , ภัยธรรมชาติ 
, การนําสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท  



 

 

- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายระหวางการ
เดินทาง ไมวากรณีใดๆก็ตาม และ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายตามจริง กรณี
ทานลมืส่ิงของไวที่โรงแรมและจําเปนตองสงมายังจุดหมายปลายทางตามที่ทานตองการ  

- รายการนี้เปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลังจากได
สํารองโรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่ง
อาจจะปรับเปลี่ยนตามทีร่ะบุในโปรแกรม 
 

** เม่ือทานชําระเงินคาทัวรใหกับทางบริษัทฯแลว ไมวาสวนใดสวนหนึ่งก็ตาม ทางบริษัทฯ 
จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงทั้งหมดนี้แลว ** 

หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต ตองมีอายุใชงานไดคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วันกลับ 
** ขอขอบพระคณุทุกทาน ที่มอบความไววางใจ ใหเราบรกิาร ** 


