
 

 

รหัสทัวร GS1902169 

ทัวรเกาหลี พาจู ซอรัค โซล LUXURY  5 วัน 3 คืน (TG) 
สะพานแขวนมาจังโฮซู สวนยางจูนาริ เกาะนามิ SOYANGGANG SKY WALK  
อุทยานแหงชาติโซรัคซาน วัดชินฮึงซา สวนสนุกเอเวอรแลนด พิพิธภัณฑสาหราย  
ANYANG ART PARK พระราชวังชางด็อกกุง วัดโชเกชา DUTY FREE โซลล ทาวเวอร  
ยานฮงแด พิพิธภัณฑภาพ 3 มิติ พิพิธภัณฑน้ําแข็ง มหาวิทยาลัยอีฮวา 

 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันท่ี 1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – เมืองอินชอน                                                                  

(-/-/-) 
 
21.00  คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ อาคารผูโดยสารขาออก 

ช้ัน 4 ประตูทางเขา 4 เคานเตอรเช็คอิน D สายการบิน THAI AIRWAYS โดยมี
เจาหนาท่ีของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ อํานวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเชค็อิน 
และ หัวหนาทัวรใหคําแนะนําเพ่ือเตรียมความพรอมกอนออกเดินทาง  

23.10 นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ อินชอน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต โดย
สายการบิน THAI AIRWAYS เท่ียวบินที่ TG658 
** บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเคร่ืองบิน ใชเวลาบินประมาณ 5 ช่ัวโมง 25 นาที **  
** รายการน้ีใชต๋ัวหมูคณะ สามารถสะสมไมล ROP ได 50% ** 
 

 
 
 

 



 

 

วันท่ี 2 
เมืองพาจู -  สะพานแขวนมาจังโฮซู – สวนยางจูนาริ - เกาะนามิ – SOYANGGANG 
SKY WALK – เมืองซอรัค                                                                                                  
(-/L/D)                                                                                                                               

 
06.35  เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติ อินชอน เมืองอินชอน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต 

** ตามเวลาทองถิ่น เร็วกวาเมืองไทยประมาณ 2 ช่ัวโมง กรุณาปรบันาฬิกาของทานเพ่ือ
ความสะดวกในการนัดหมายเวลา ** 
หลังทุกทานผานข้ันตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบรอย 

เชา บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนู อูดง  
 นําทานเดินทางสู เมืองพาจ ูพบกับสะพานแขวนท่ียาวที่สุดในประเทศเกาหลี สะพาน

แขวนมาจังโฮซู (SUSPENSION BRIDGE OF MAJANGHOSU) สะพานแขวนแหง
น้ี ตองเดินเทาเขาไปประมาณ 500 เมตร จะพบกับหอคอยต้ังตระหงานอยูเบ้ืองหนา 
กอนจะถึงตัวสะพานจะมีรานกาแฟไวคอยบริการสําหรับนักทองเท่ียวท่ีอยากน่ังจิบกาแฟ
รับลมเย็นๆท่ีโชยมาจากทะเลสาบ ขวามือของรานกาแฟจะเปนทางเดินลงไปยังตัว
สะพาน ตรงคอสะพานท้ังสองฝم�งดานซายขวาจะมีจุดใหยืนถายรูปววิสวยๆ สวนใหญจะมี
แตคนเกาหลีมาเท่ียวพักผอนในวันหยุด ตัวสะพานมีความยาวถึง 220 เมตร พ้ืนตรง
กลางสะพานฝم�งนึงจะเปนพื้นกระจกใสยาวประมาณ 100 เมตร สามารถมองเห็นผืนน้ําสี
ครามดานลางได นอกจากชมวิวทะเลสาบมุมกวางจากบนสะพานแลว ดานลางยังมี
สะพานไมเปนทางยาวใหชมธรรมชาติ และเดินลัดเลาะริมฝم�งทะเลสาบไดอีกดวย 



 

 

 
 

นําทานเดินทางสู สวนยางจูนาริ (YANGJU NARI PARK) จังหวัด คยองกีโดเปนทุง
ดอกไมท่ีมีการสับเปลี่ยนตามฤดูในชวงเดือน 8-10 จะมีทุงดอก KOCHIA ที่ขึ้นกันเปน
พุมๆ เปนสีแดงๆสมๆเหลืองๆเขียวๆสลับกัน อีกทั้งยังมีดอกไมอ่ืนๆ เชนดอกมูลย เปน
ตน 
*ในชวงที่ไมมีดอกไมขอสงวนสิทธ์ิในการพาไปชมหมูบานอังกฤษ ณ เมืองพาจูแทน 
 

     
 

นําทานเดินทางสู เมืองชุนชอน (CHUNCHEON) จังหวัดคังว็อน  
กลางวัน บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนู ทัคคาบ้ี 



 

 

 

 
 นําทานเดินทางสู เกาะนามิ (NAMI ISLAND) เปนแหลงทองเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงของ

ประเทศเกาหลีใต เกาะนามิ มีรูปรางเหมือนใบไมลอยน้ํา เปนเกาะกลางแมน้ําฮัน ซึ่งเกิด
จากการสรางเข่ือนช็องพย็อง โดงดังจากซรีีสเร่ืองเพลงรักในสายลมหนาว (THE 
WINTER LOVE SONATA) ซึ่งใชเกาะนามีเปนสถานท่ีถายทํา เกาะนามิไดช่ือตาม  
นายพลนามิ ท่ีรับราชการต้ังแตอายุ 17 ป บิดาอยูในตระกูลสูงศักด์ิ สวนมารดาเปน
เจาฟ�าหญิง เขานําทัพกวาดลางจลาจลในพ้ืนท่ีภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือของ
ประเทศไดทั้งหมด และไดรับตําแหนงสูงเม่ือยังมีอายุเพียง 26 ป แตหลังจากเปลี่ยน
รัชกาลใหม เขาก็ถูกใสรายวาเปนกบฏ และถูกประหารชีวติพรอมกับมารดาและพวกรวม 
25 คน ตอมาหลังผลัดเปลี่ยนรัชกาลใหมอีกคร้ัง ไดมีการพิสูจนพบวาขอกลาวหาท้ังหมด
ลวนเปนเท็จ เขาจึงไดรับคืนยศถาบรรดาศักด์ิดังเดิม เกาะแหงน้ีมีทิวทัศนที่สวยงามไป
ดวยตนเกาลัดและทิวสนเรียงราย ในชวงฤดูใบไมรวงจะมีเทศกาลใบไมเปล่ียนสี ใบไม
ตางเปล่ียนเปนสแีดงสวยงาม และมีสุสานของนายพลนามิ ซึ่งยังคงต้ังอยู  



 

 

 
 

 
 

 นําทานเดินทางสู SOYANGGANG SKY WALK สะพานกระจกใสท่ีอยูในเมืองชุนชอน 
จังหวัดคังวอน เปนสถานท่ีทองเท่ียวอีกหน่ึงแหงท่ีหลายๆ คนเลือกมาเยี่ยมชมกันเปน
จํานวนมากเพราะเมืองน้ีเปนท่ีต้ังของเกาะนามิดวยน่ันเอง จึงทําใหใครท่ีมาเท่ียวเกาะนา
มิ ตองขอแวะมาพิสูจนความหวาดเสียวกันสักหนอย โดยสะพานโซยังกังเปนสะพาน
กระจกใสท่ีมีความยาว 156 เมตร เหนือทะเลสาบเอียมโฮ เวลาท่ีเดินอยูบนสะพานแหงน้ี
จะสามารถมองเห็นวิวดานลางใตสะพานท่ีเปนทะเลสาบไดอยางชัดเจน   



 

 

 
ค่ํา บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนู โอซัมบุลโกกิ 
 

 
 

ท่ีพัก  HYUNDAI SOO RESORT, SEORAK (3ดาว) หรือเทียบเทา 

 
เชา บริการอาหาร ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสู อุทยานแหงชาติโซรัคซาน (SEORAKSAN NATION PARK) หรือ 
สวิสเซอรแลนดของเกาหลี ต้ังอยูในเขตจังหวัดคังว็อน มีพ้ืนท่ีทางทิศตะวันตกติดกบั

วันท่ี 3 
อุทยานแหงชาติซอรัคซาน – วัดชินฮึงซา – เมืองยงอิน – สวนสนุกเอเวอรแลนด – เมืองโซล 
– พิพิธภัณฑสาหราย พิเศษ !! ใหทานไดใสชุดประจําชาติเกาหล ี“ฮันอก” (HANBOK)                
(B/L/D)                                                           



 

 

จังหวัดคย็องกี ทางทิศใตติดกับจงัหวัดชุงชองเหนือ ทางทิศตะวันออกติดกับทะเล
ญี่ปุ�น (ทะเลฝم�งตะวันออก) ทางทิศเหนือติดกบัจังหวัดคังว็อน ประเทศเกาหลีเหนือ ภูมิ
ประเทศของจังหวัดสวนใหญเปนเทือกเขา (เทือกเขาแทแบ็ก) โดยทอดยาวจนเกือบถึง
ทะเล ซึ่งเปนผลทําใหชายฝم�งมีความลาดชัน เปนอุทยานแหงชาติขนาดใหญมีเน้ือท่ี ถึง 
354 ตารางกิโลเมตร จัดไดวาเปนแนวเขาท่ีสวยงามมากท่ีสุดแหงหน่ึงในประเทศเกาหลี
ใตซึ่งประกอบดวย โอซอรัค เนซอรัค และ นัมซอรัค เทือกเขาแนวนอก แนวใน และแนว
ใต มีหุบเขาท่ีมีดอกไมบานสะพร่ังทั้งฤดูใบไมผลิ และฤดูใบไมเปล่ียนสี หุบเขาแหงน้ีจะ
เปล่ียนเปนสีแดงสีทองท่ัวทั้งหุบเขา เปนภาพที่สวยงามซึ่งหาชมไดยาก ราคาน้ีไมรวมน่ัง
กระเชาไฟฟ�า (CABLE CAR) 
 

 
 

นอกจากน้ีบริเวณโดยรอบของอุทยานแหงชาติโซรัคซาน ยังเปนที่ต้ังของ วัดชินฮึงซา 
(SINHEUNGSA TEMPLE) วัดเกาแกที่สรางขึ้นในสมัย อาณาจักรชิลลาอายุมากกวา 
1,000 ป ทานสามารถนมัสการกราบไหวพระพุทธรูปสัมฤทธ์ิปางสมาธิขนาดใหญท่ี
ประดิษฐานเปนสัญลักษณของอุทยาน กอนจะผานสะพานชําระลางจิตใจเขาสูเขตวัดเพ่ือ
ไหวพระขอพร  



 

 

 
กลางวัน     บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนู หมูยางเกาหลีสูตรตนตํารับ  
 

 
 

นําทานเดินทางสู สวนสนุกเอเวอรแลนด (EVERLAND) เปนสวนสนุกกลางแจงท่ีใหญ
ท่ีสุดของประเทศเกาหลีใต ต้ังอยูบนทําเลท่ีสวยงามทามกลางหุบเขา ในเมืองยงอิน ทาง
ตอนใตของเมืองโซล ไดรับการขนานนามวาเปนดิสนียแลนดแหงเกาหลีใต ท่ีน่ีถูก



 

 

ออกแบบใหแตกตางกนัในแตละโซน ไดแก สวนสัตว , GLOBAL FAIR , EUROPEAN 
ADVENTURE , MAGIC LAND , AMERICAN ADVENTURE และEVER LAND 
SPEEDWAY นอกจากน้ียังมีสวนส่ีฤดู ซึ่งปลกูดอกไมประจําในแตละฤดูกาล และมีการ
ตกแตงสวนสนุกใหเขากับบรรยากาศของเทศกาลน้ันๆ โดยมีบริษัท     ซัมซุง เปน
เจาของ ผูบริหารจัดการสวนสนุกแหงน้ี ดังน้ันความยิ่งใหญตระการตา และ ปลอดภัย ไม
แพชาติใดในโลกแนนอน ** โซนสวนน้ําจะเปดเฉพาะชวงฤดูรอน** 
 

 
 

พิเศษ ชวงเดือน ตุลาคม ทางเอเวอรแลนดมีจัดเทศกาล HALLOWEEN อยาพลาดกับ
มุมถายรูปสวยๆ เพราะสวนสนุกและเคร่ืองเลนท้ังหมด จะถูกตกแตงในธีมของ ฟกทอง 
ตุกตาผี ป�าชา โครงกระดูก ฯลฯ 



 

 

 
  

 
 

นําทานเดินทางสู เมืองโซล (SEOUL) ช่ืออยางเปนทางการ นครพิเศษโซล เปนเมือง
หลวงและมหานครท่ีใหญที่สุดของประเทศเกาหลีใต   
นําทานเดินทางสู พิพิธภัณฑสาหราย (KIMPAP) จัดแสดงเร่ืองราวตางๆของการทํา
สาหรายและประวัติความเปนมาตนกําเนิดของการผลิตสาหรายและขั้นตอนการผลิต
สาหรายท่ีสดใหมทุกวัน ใหทานจะไดเลือกชิมผลิตภัณฑท่ีทําจากสาหรายหลากหลาย
รสชาติใหลิ้มลองและเลือกซื้อเหมาะแกการนํามาเปนของฝาก เชน สาหรายอบแหง , 
สาหรายยาง พิเศษ !! ใหทานไดทํากิมจิหรือคิมบับและใสชุดประจําชาติเกาหลี “ฮันบก” 
(HANBOK) และถายรูปไวเปนที่ระลึก  

ค่ํา       บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนู ขาวยําเกาหลี 



 

 

 
ท่ีพัก MARINA BAY SEOUL HOTEL (5ดาว) หรือเทียบเทา   

 
เชา บริการอาหาร ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสู ศูนยรวมเคร่ืองสําอางแบรนดดังเกาหลี (COSMETIC GALLERY) 
เชน WATER DROP (ครีมน้ําแตก) , SNAIL CREAM (ครีมเมือกหอยทาก) , 
BOTOX (โบท็อกซ) , ALOE VERA PRODUCT (ผลิตภัณฑจากสมุนไพร วานหาง
จระเข) เปนตน 
นําทานเดินทางสู ANYANG ART PARK สวนศิลปะสุดฮิต ใกลกรุงโซล ท่ีเหลาฮิปเตอร
ตองไปโดน พรอมมีจุดถายภาพท่ีแตละจุดมีลักษณะโดดเดนเฉพาะตัวทั้งหมด 25 จุด 
สวนศิลปะกลางแจงท่ีศิลปนชาวเกาหลีและชาวตางชาติรวมกันสรางแนวคิดใหศิลปะเปน
สวนหน่ึงของชีวิตพลเมือง อิสระใหทานเพลิดเพลินกับการถายรูปในมุมมองใหมๆท่ีเกไก
ไมซํ้าใคร 

วันท่ี 4 
ศูนยรวมเครื่องสําอางแบรนดดงัเกาหลี – อันยางอารตปารค – พระราชวังชางด็อกกุง – 
อินซาดง- วัดโชเกชา – ดิวตี้ฟรี– ยานเมียงดง – โบสถมย็องดง                                   
(B/L/D)                                                                                                                            



 

 

 
 

กลางวัน บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนู ชาบูชาบู 
นําทานเดินทางสู พระราชวังชางด็อกกุง (CHANGDEOKGUNG PALACE) เปน
พระราชวังลําดับที่สอง ท่ึถูกสรางในป ค.ศ. 1405 ตอจากพระราชวงัคย็องบกกุง 
(GYEONGBUKGUNG PALACE) และมีความสําคัญในการเปน ท่ีพํานักของ
พระมหากษัตริยหลายพระองค ในสมัยราชวงศโชซ็อน (JOSEON DYNASTY) และยัง
เปน 1 ใน 5 ของพระราชวังสําคัญที่ยังคงรักษาไว อยูท่ีกรุงโซล (SEOUL) ซึ่งเปนเมือง
ในพ้ืนท่ี ของจังหวัดคยอ็งกี (คย็องกีโด, GYEONGGI-DO) ในประเทศเกาหลีใต 
พระราชวังแหงน้ีเปนทีพํ่านักของ พระมหากษัตริยถึง 9 พระองค ในสมัยราชวงศโชซ็อน 
(JOSEON DYNASTY)  ซึ่งภายในพระราชวังแหงน้ี ประกอบไปดวย เขตพระราชฐาน
ช้ันนอก, เขตพระราชฐานช้ันใน และสวนดานหลังสําหรับเปนท่ีพักผอนของพระมหา
กษัตรย ซึ่งมีตนไมขนาดยักษอายุกวา 300 ป, บอน้ํา และศาลาริมน้ํา 
นําทานเดินทางสู วัดโชเกชา (JOGYESA TEMPLE)  หรือท่ีคนไทยเรียกวา “วัดพระ
ยิ้ม” ในอดีตน้ันวัดแหงน้ีเปนเหมือนศูนยกลางของศาสนาพุทธนิกายเซนในเกาหลี ซึ่งเปน
วัดเกาแกและมีช่ือเสียงเปนอยางยิ่ง เม่ือเดินเขามาในวัดน้ีสิ่งแรกท่ีจะสังเกตุเห็นก็คือ
ตนไมใหญที่ดานหนาประตูทางเขา มีความสูงถึง 26 เมตร สวนอาคารหลักของวัดน้ันมี
อายุมากกวา 500 ป และเปนอาคารขนาดใหญ ช่ือวา DAEUNGJEON สรางขึ้นในป 
1938 ภายในมีพระประธานสีทองขนาดใหญ 3 องค ซึ่งชาวเกาหลีเช่ือกันวามีความศัก
สิทธ์ิ จึงนิยมไปนมัสการในวันสําคัญตางๆ 
 

  



 

 

นําทานเดินทางสู ดิวตี้ ฟรี (DUTY FREE) เปนศูนยรวมรานคาปลอดภาษีท่ีใหญที่สุดใน
โซล ใหไดช็อปปم�งสินคาแบรนดเนมช้ันนําแบบ NEW COLLECTION ! มากมาย เชน 
นาฬิกา , แวนตา , เคร่ืองสําอาง , กระเป�า , กลองถายรูป หรือจะเปนโทรศัพทมือถือ ให
ทานอิสระไดเลือกซื้อไดอยางเต็มท่ี เปนแหลงรวมสินคาแบรนดดังกวา 250 แบรนด ท้ัง
เคร่ืองสําอาง , น้ําหอม , กระเป�า , สินคาแฟช่ันตางๆ เชน CHANEL , HERMES , 
MCM , DIOR , FENDI , LOEWE , PRADA , MIU MIU , CELINE , GIVENCHY 
, BALLY , BOTTEGA VENETA เปนตน ไมไดมีแคเพียงสินคาจากแบรนด
ตางประเทศเทาน้ัน สินคาแบรนดเกาหลีก็มีใหเลือกหลากหลายไมแพกัน ราคาก็ถกูกวา
รานคาดานนอกและบางยี่หอก็ถูกกวาในประเทศไทยอีกดวย หากจะเขาไปช็อปปم�งกันที่
หางแหงน้ี ใหพกพาสปอรตและขอมูลต๋ัวเครื่องบินไปดวยเพราะตองใชในการซื้อสินคา 
นําทานเดินทางสู ยานเมียงดง (MYEONGDONG) เปรียบเสมือนยานสยามสแควรบาน
เรา เมียงดงไดชื่อวาเปนแหลงรวมแฟช่ันแบรนดเกาหลีช้ันนํา ซึ่งในแตละวันจะ มีวัยรุน
เกาหลีมาเดินช็อปปم�งกนัอยางลนหลาม ทานสามารถหาซื้อสินคาไดอยางหลากหลายท้ัง
เส้ือผา , รองเทา , กระเป�า , เคร่ืองสําอางซ่ึงเปนท่ีรูจักอยางดีของคนไทย เชนLANEIGE 
, ETUDE HOUSE , IIOPE , CHARMZONE , SKIN FOOD , THE FACE 
SHOP เปนตน เคร่ืองประดับ , ซีดีเพลง , วีซีดี , ดีวีดีหนังและซีรียท่ีฮิตตลอด จนไปถึง
ของที่ระลึกที่มีรูปดารานักแสดงคนโปรดของทานอยูในสินคา อีกทั้งยังมีรานกาแฟ 
รานอาหารตางๆ ทาน สามารถลิ้มลองไอศกรีม 2,000 วอน ท่ีสูงเกือบฟุตไดที่น้ี 
 

 



 

 

 
 

นําทานเดินทางสู โบสถมย็องดง (MYEONG-DONG CATHOLIC CATHEDRAL 
SEOUL) โบสถแหงน้ีสรางเสร็จในป ค.ศ.1898 เพ่ือเปนมหาวิหาร และสัญลักษณท่ีโดด
เดน ของนิกายโรมันคาทอลิกในประเทศเกาหลี  โบสถมีลักษณะทางสถาปตยกรรม เปน
ตึกกออิฐถือปูนแนวตะวันตกแหงแรก โดยสรางแบบเรอเนสซองสใหม จากอิฐเผาสีแดง
และสีเทากวา 20 ชนิด อาคารมีความสูงถึง 23 เมตร ในขณะท่ีหอระฆังมีความสูงถึง 
45 เมตร ในอดีตโบสถแหงน้ี เคยเปนสถานท่ียอดนิยม สําหรับผูประทวง เน่ืองจากความ
ไมพอใจของรัฐบาล สําหรับในปจจบัุนโบสถแหงน้ี เปนสถานท่ีสําคัญของชุมชน และเปน
อีกหน่ึงสถานท่ีทองเท่ียว ท่ีสําคัญของกรุงโซล 

 



 

 

ค่ํา       บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนู บุฟเฟต SEAFOOD พิเศษเมนูขาปูยักษ 
ท่ีพัก MARINA BAY SEOUL HOTEL ( 5 ดาว ) หรือเทียบเทา   

 
 

วันท่ี 5 
ภูเขานัมซาน –หอคอยเอ็นโซลทาวเวอร – สวนฮานึล – ยานฮงแด -พิพิธภัณฑภาพ 3 มิติ 
–   พิพิธภัณฑน้ําแข็ง – ชมใบไมเปล่ียนสี... มหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา อีแด - เมืองอินชอน 
(B/L/-)                                                                                                                             

 
เชา บริการอาหาร ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสู ภูเขานําซาน เปนท่ีต้ังของ หอคอยเอ็น โซลล ทาวเวอร (N SEOUL 
TOWER) 1 ใน 18 หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลก มีความสูงถึง 480 เมตร เหนือ
ระดับน้ําทะเล ทานสามารถชมทัศนียภาพของกรุงโซลจากยอดโซลทาวเวอรไดรอบทิศ 
360 องศา โดยสามารถมองไดถึงเขาพูกักซนั และถาหันไปยังทิศตรงขาม ก็จะเห็นไกล
ไปถึงแมน้ําฮันกัง เปนอีกหน่ึงสถานท่ี ท่ีสุดแสนจะโรแมนติก ไมวาจะเปนยามกลางวัน
หรือกลางคืน และไมวาจะฤดูไหนๆ ท่ีน่ียังคงไดรับความนิยมเสมอมา เพราะเปนสถานท่ี
คลองกุญแจคูรักที่ยอดนิยมของนักทองเท่ียว และชาวเกาหลี โดยมีความเช่ือวาหากไดมา
คลองกุญแจดวยกันที่น่ี และโยนลูกกุญแจลงไปจะทําใหรักกันมั่นคง ยืนยาว ตราบนาน
เทานาน ** ยังไมรวมคา ขึ้นลิฟต และ คาแมกุญแจ ลูกกุญแจคูรักสําหรับคลอง ทาน
สามารถเตรียมจากประเทศไทยไปได  



 

 

 
 

นําทานเดินทางสู สวนฮานึล (HANEUL PARK)  มีพ้ืนท่ี 190,000 ตารางเมตร และ
ต้ังอยูสูงที่สุดในบรรดาสวนท้ัง 5 ดังน้ัน สวนแหงน้ีจึงไดช่ือวา  (ฮานึล) ท่ีแปลวาทองฟ�า
น่ันเอง หากจะขึ้นไปยังสวนน้ีตองเดินขึ้นบันไดไปประมาณ 290 ขั้น และท่ีไดรับความ
นิยมมากก็เพราะวาสวนน้ีมีทัศนียภาพท่ีสวยงาม และสามารถเท่ียวไดทุกฤดู ในชวงของ
เดือนตุลาคม ก็จะมีเทศกาลดอกหญาบาน (SEOUL EULALIA FESTIVAL) ท่ีหลาย
คนนิยมมาชมความสวยงาม *ราคาน้ีรวมคารถกอลฟขึ้นสวน  

 



 

 

 
นําทานชอปปم�ง ยานฮงแด เปนยานชอปปم�งบริเวณดานหนาของมหาวิทยาลัยฮงอิก
(HONGIK UNIVERSITY) จึงเปนศูนยรวมเด็กวัยรุนและเด็กมหาวิทยาลัย เปนอีกเสน
หน่ึงที่มีบรรยากาศโรแมนติก อีกทั้งยังมีรานกาแฟท่ีเปนเอกลักษณ แกลเลอร่ี รานคา
จําหนายสินคาแฟช่ัน คลับ ตลาดศิลปะ และรานอาหารท่ีนาสนใจในหมูวัยรุนอายุ 20-
30 ปที่นิยมมาเดินเลน ราคาของสินคาและรานอาหารตางๆก็ยังไมแพงอีกดวย ซึ่งจะ
คึกคักเปนพิเศษต้ังแตชวงบายเปนตนไป เพราะรานคาแตละรานจะทยอยเปดใหบริการ 
ของที่ขายกันเยอะสวนใหญก็จะเปนสินคาแฟช่ัน เชน เส้ือผา กระเป�า รองเทา 
ของกิ๊ฟชอป เคร่ืองเขียน และท่ีเยอะไมแพกันก็คือขนมตางๆ 
นําทานเดินทางสู พิพิธภัณฑภาพ 3 มิติ (TRICK EYE MUSEUM) เปนสถานท่ี
ทองเท่ียวช่ือดังที่จัดขึ้นแบบพิพิธภัณฑแกลเลอร่ีศิลปะและภาพวาด ที่สรางขึ้นโดย “ตร็
องป� L’OEIL” คือเทคนิคงานศิลปะแบบ 2D และลักษณะภาพวาดจะเปนแบบ 3D 
แทนท่ีจะเปนการดูภาพวาดธรรมดาๆเหมือนหอศิลป�ท่ัวไป นักทองเท่ียวจะต่ืนตาต่ืนใจ
กับภาพวาดแนว 3D ท่ีเสมือนวาไดเขาไปเปนสวนหน่ึงในรูปภาพน้ันๆ ทําใหนักทองเท่ียว
เพลินเพลินสนุกสนาน ไมมีเบ่ือ ถือเปนพิพิธภัณฑศิลปะยอดนิยมของชาวเกาหลีและ
นักทองเท่ียว เพราะไมเพียงแตเปนพิพิธภัณฑหอศิลปะภาพวาดสามมิติแลว ยังไดเปด
โซนใหมใหกับนักทองเท่ียวไดเขาไปเปดประสบการณใหมๆไมซํ้าใครกับ พิพิธภัณฑ
น้ําแข็ง (ICE MUSEUM) ซึ่งเปนการจําลองเมืองน้ําแข็งขึ้นมา เปนศิลปะการแกะสลัก
น้ําแข็งแบบไมธรรมดา หากแตเปนการจําลองเปนเมืองน้ําแข็งเหมือนจริงมากท่ีสุด และ
ยังเอาใจเด็กๆดวยการสรางสไลเดอรน้ําแข็งอีกทั้งยังมีกิจกรรมและโซนตางๆ ให
นักทองเท่ียวเขาชมไดโดยไมมีเบ่ือ เชน น่ังรถลากกวางรดูอลฟ ถายรูปคูกับคุณลุงซานตา
น้ําแข็ง และถายรูปกบับรรดานกเพนกวินน้ําแข็งท้ังหลาย สํารวจถํ้าน้ําแข็ง เอสกิโม เยี่ยม
ชมปราสาทน้ําแข็ง มีจุดชมวิวบนกําแพงเมืองน้ําแข็ง โรงแรมท่ีสรางจําลองขึ้นจากการ



 

 

แกะสลักจากน้ําแข็งท้ังหมด ซ่ึงนักทองเท่ียวสามารถต่ืนตาต่ืนใจและสัมผัสกับความหนาว
อุณหภูมิติดลบมากกวา 5 องศา 
 

 
 

กลางวัน   บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนู ไกผัดวุนเสน  
 

 
นําทานเดินทางสู มหาวิทยาลัยอีฮวา (EWHA WOMANS UNIVERSITY)  คนเกาหลี
ท่ัวไปนิยมเรียกมหาวิทยาลัยสตรีอีฮวาวา “อีแด” มาจาก อีฮวา คือช่ือมหาวิทยาลัย และ
แดฮักคโยหาวิทยาลัยน้ีเปดมาต้ังแตป ค.ศ. 1886 โดยมีจุดเดนอยูท่ี อาคาร EWHA 
CAMPUS CENTER (ECC) ซึ่งเปนสถาปตยกรรมท่ีสวยงาม โดยสรางอาคารเรียนผาน
เนินเขาแลวกรุดวยกระจกท้ัง 2 ดาน ดานในจะเปนหองเรียน หองอาหาร คาเฟ� หองสมุด 



 

 

ฯลฯ บริเวณทางเดินดานนอกก็เปนจุดพักผอน น่ังชิล และทบทวนบทเรียน เม่ือรวมกับ
ทัศนียภาพท่ีสวยงาม จึงทําใหบริเวณน้ีกลายเปนจุดถายรูปยอดฮติตลอดกาล ทาน
สามารถช็อปปم�ง ยานชอปปم�งอีแดหรือแถวบริเวณมหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา เปนยานชอปปم�ง
สินคาแนววัยรุนแฟช่ันวัยใสสไตลเกาหลี  สินคาราคาไมแพง ท้ังยังมีสินคาหลากหลาย
แนวใหเดินเลือก ไมวาจะเปน ของจุกจิกนารักๆกิ๊ฟชอปเกๆ เคร่ืองประดับ เส้ือผา  
แวนตา กระเป�า รองเทา อุปกรณเกี่ยวกับโทรศัพท เคร่ืองสําอางตางๆ รานคายาวเหยียด
สองขางทาง 

 
 

 
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 ทาอากาศยานนานาชาติอินชอน ประเทศ
สาธารณรัฐเกาหลีใต 

21.20 นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสาย
การบิน THAI AIRWAYS เท่ียวบินที่ TG655 
** บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเคร่ืองบิน ใชเวลาบินประมาณ 5 ช่ัวโมง 50 นาที **
  

01.10 เดินทางถึง อากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ 
พรอมกับความประทับใจ 

 
 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญ หองละ 

2-3 ทาน  
อัตราทานละ 

1 เด็ก 2 ผูใหญ  
เด็กมีเตียง 

(เด็กอายุไมเกิน 12 
ป) 

อัตราเด็ก ทานละ 

1 เด็ก 2 ผูใหญ 
เด็กไมมีเตียง 

(เด็กอายุไมเกิน 
12 ป) 

อัตราเด็ก ทานละ 

พักเด่ียว 
เพ่ิม 

อัตรา หอง
ละ 

ไมใชตั๋ว
เคร่ืองบิน

อัตรา  
ทานละ 

เดินทางเดือน ตุลาคม 2562 
12 – 16 ตุลาคม 

2562 
33,999 33,999 33,999 6,500 12,500 

20 – 24 ตุลาคม 
2562 

34,999 34,999 34,999 6,500 12,500 

30 ต.ค. - 03 พ.ย. 
62 

33,999 33,999 33,999 6,500 12,500 

 
ราคาเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทางกลับ (INFANT) ทานละ 7,900 บาท ** (ไมมีท่ีน่ังบน
เคร่ืองบิน) 
 
อัตราน้ียังไมรวมคาทิปพนักงานขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถิ่น ตามธรรมเนียม 
30,000 วอน ตอ ทริป ตอ ลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ 



 

 

วันเดินทางกลับ (INFANT) ท้ังน้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีไดตามความเหมาะสมและความพึง
พอใจของทาน โดยสวนน้ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บกอนเดินทางทกุทาน ที่สนามบิน 
ในวันเช็คอิน  
 
อัตราน้ีเฉพาะนักทองเท่ียวท่ีถือหนังสือเดินทางไทยเทาน้ัน กรณีถือหนังสือเดินทางตางประเทศ 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บคาธรรมเนียมเพ่ิมจากราคาทัวร ทานละ 100 USD. (เปนเงินไทย
ประมาณ 3,200 บาท)  
 
กรณีตองการตัดกรุปสวนตัว กรุปเหมาท่ีสถานะผูเดินทางเปน เด็กนักเรียน นักศึกษา ครู  ธุรกิจขาย
ตรงเคร่ืองสําอางค หมอ พยาบาล ชาวตางชาติ หรือคณะท่ีตองการใหเพ่ิมสถานท่ีขอดูงาน กรุณา
ติดตอแจงรายละเอียด โดยละเอียด กับเจาหนาท่ีเพ่ือทําราคาใหใหมทุกครั้ง  
 
สําคัญ!! :  กรณีผูเดินทางถูกปฏิเสธการเขา – ออกประเทศจากประเทศตนทางและปลายทาง ท้ัง

จากที่ดานหนาเคานเตอรเช็คอิน หรือจากดานตรวจคนเขาเมืองก็ตาม ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบคาใชจายท่ีจะเกิดขึ้นตามมา และ จะไมสามารถคืนเงินคาทัวรที่
ทานชําระเรียบรอยแลวไมวาสวนใดสวนหน่ึง 

 
หมายเหตุ : ตามนโยบายการโปรโมทสินคาพ้ืนเมืองของรัฐบาลเกาหลรีวมกับการทองเท่ียวเกาหลี 

ในนามของรานรัฐบาล ซึ่งจําเปนตองระบุไวในโปรแกรมทัวร เพราะมีผลกับราคาทัวร  
จึงอยากเรียนช้ีแจงลูกคาทุกทานวา รานรัฐบาลทุกรานจําเปนตองแวะชม จะซื้อหรือไม
ซื้อขึ้นอยูกับความพอใจของลูกคาเปนหลัก และถาหากลูกคาไมมีความประสงคจะเขา
รานรัฐบาล ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจากทานเปนจํานวนเงิน 100 
USD / ทาน / ราน 

 
อัตราคาบริการน้ี รวม 

 คาบัตรโดยสารโดยเคร่ืองบิน (ต๋ัว) ไป และ กลับพรอมคณะ ช้ันประหยัด (ECONOMY 
CLASS) รวมถึงคาภาษีสนามบินและคาภาษีน้ํามันทุกแหง กรณีตองการอัพเกรด 
UPGRADE หรือ เปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร ไมวาเท่ียวใด เท่ียวหน่ึง กรุณาติดตอเจาหนาท่ี
เปนกรณีพิเศษ  



 

 

 คาธรรมเนียมการโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเคร่ืองบิน สายการบิน THAI AIRWAYS 
อนุญาตใหโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเคร่ืองบิน โดยมีน้ําหนักไมเกิน 30 ก.ก. (1 ช้ิน) 
และ ถือข้ึนเคร่ืองบินไดน้ําหนักไมเกิน 7 ก.ก. (ไมจํากัดจํานวนช้ิน แตทั้งน้ีเจาหนาท่ีจะ
พิจารณาตามความเหมาะสม) ตอทาน (ตามเงื่อนไขของสายการบิน) ** 

 คารถโคชปรบัอากาศตลอดเสนทางตามรายการระบุ (ยังไมรวมทิปพนักงานขับรถ) 
 คาโรงแรมท่ีพักระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ทาน ตอ หอง) ในกรณีมีงานเท
รดแฟร การแขงขันกีฬา หรือ กิจกรรมอ่ืนๆ ที่ทําใหโรงแรมตามรายการท่ีระยุเต็ม ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนโรงแรมท่ีพัก ไปเปนเมืองใกลเคียงแทน อางอิงมาตรฐาน
คุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 

 คาธรรมเนียมเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการท่ีระบุ กรณีไมรวมจะช้ีแจงแตละสถานท่ีใน
โปรแกรม 

 คาอาหาร ตามรายการท่ีระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงตามความ
เหมาะสม    

 คามัคคุเทศกที่คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 คาเบ้ียประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเท่ียวตางประเทศ วงเงินประกันสูงสุดทานละ 
1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม)  

 
อัตราคาบริการน้ี ไมรวม 

× คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เคร่ืองด่ืม 
คาซักรีด คามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ท่ีไมไดระบุในรายการ 

× คาทิปพนักงานขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถิ่น ตามธรรมเนียม 30,000วอน ตอ 
ทริป ตอ ลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทาง
กลับ (INFANT) ท้ังน้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีไดตามความเหมาะสมและความพึงพอใจ
ของทาน โดยสวนน้ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็กอนเดินทางทุกทาน ท่ีสนามบิน 
ในวันเช็คอิน 

× คาธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป�าสัมภาระที่มีน้ําหนักเกินกวาท่ีสายการบินน้ันๆกําหนดหรือ
สัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน  

× คาธรรมเนียมการจองที่น่ังบนเครื่องบินตามความตองการเปนกรณีพิเศษหากสามารถทําได 
ท้ังน้ีขึ้นอยูกับสายการบิน และ รุนของเคร่ืองบินแตละไฟลทท่ีใชบิน ซึ่งอาจเปล่ียนแปลงได
อยูท่ีสายการบินเปนผูกําหนด 



 

 

× คาภาษีน้ํามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเคร่ืองบินไป
แลว 

× ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% กรณีตองการออกใบเสร็จรับเงินในนามบรษิทั 
× คาธรรมเนียมการขอวีซาทองเท่ียว กรณีทีส่ถานทูตแจงใหย่ืนขอวีซาแบบกะทันหันกอน

เดินทางตามจริง ประเทศเกาหลีใต อนุญาตใหทานท่ีถือหนังสือเดินทางไทย และมี
วัตถปุระสงคเดินทางไปประเทศเกาหลีใต เพ่ือการทองเท่ียว ไมจําเปนตองยื่นขอวีซา โดย
สามารถพํานักไดไมเกิน 90 วัน ตอคร้ัง 

 
เงื่อนไขการจอง และ การชําระเงิน 

- กรุณาทําการจองลวงหนาอยางนอย 30 วัน กอนออกเดินทาง พรอมชําระเงินมัดจําคร้ังท่ี 1 
ทานละ 15,000 บาท หลังจากสงเอกสารยืนยันการจอง 2 วัน ตัวอยางเชน ทานจองวันน้ี 
กรุณาชําระเงินในวันถดัไป กอนเวลา 16.00 น. เทาน้ัน โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที 
หากยังไมไดรับยอดเงนิตามเวลาท่ีกําหนด และหากทานมีความประสงคจะตองเดินทางในพี
เรียดเดิม ทานจําเปนตองทําจองเขามาใหม น่ันหมายถึงวา กรณีท่ีมีคิวรอ (WAITING 
LIST) ก็จะใหสิทธ์ิไปตามระบบ ตามลําดับ เน่ืองจากทุกพีเรียด เรามีท่ีน่ังราคาพิเศษจํานวน
จํากัด 

- กรุณาชําระคาทัวรสวนท่ีเหลืออยางนอย 20 วัน กอนออกเดินทาง หากทานไมชําระภายใน
ระยะเวลาท่ีท่ีบริษัทกําหนด ทางบริษัทจะถือวาทานสละสิทธ์ิยกเลิกการเดินทาง และ ขอ
สงวนสิทธ์ิไมสามารถคืนเงินมัดจําใหทานใดไมวาสวนในสวนหน่ึงก็ตาม 

- กรณีลูกคาทําการจองภายในระยะเวลาคงเหลือไมถึง 15 วัน กอนออกเดินทาง ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาทัวรเต็มจํานวน 100% 

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

คาบรกิารที่ชําระแลว 
 ** ยกเวน พีเรียดท่ีมีวันหยุดนักขัตฤกษ ตองยกเลิกเดินทางไมนอยกวา 45 วัน กอนเดินทาง ** 

- ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน กอนวันเดินทาง คืนคาบริการรอยละ 50 ของคาบริการที่
ชําระแลว 

- ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน กอนวันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินคาบริการที่
ชําระมาแลวท้ังหมดทั้งน้ี ทางบริษัทจะหักคาใชจายท่ีไดจายจริงจากคาบรกิารที่ชําระแลว



 

 

เน่ืองในการเตรียมการจัดการนําเท่ียวใหแกนักทองเท่ียว เชน การสํารองที่น่ังต๋ัวเคร่ืองบิน 
การจองที่พัก ฯลฯ 

- ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบ และ คืนคาทัวรสวนใดสวนหน่ึงใหทานไดไมวากรณี
ใดๆท้ังสิ้น เชน สถานทูตปฏิเสธวีซา ดานตรวจคนเขาเมือง ฯลฯ 

- กรณีตองการเปลี่ยนแปลงผูเดินทาง (เปล่ียนช่ือ) จะตองแจงใหทางบริษัททราบลวงหนา 
อยางนอย 20 วัน กอนออกเดินทาง กรณีแจงหลังจากเจาหนาท่ีออกเอกสารเรียบรอยแลว 
ไมวาสวนใดสวนหน่ึง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริงทั้งหมด 
ท้ังน้ีขึ้นอยูกับชวงพีเรียดวันท่ีเดินทาง และกระบวนการของแตละคณะ เปนสําคัญดวย 
กรุณาสอบถามกับเจาหนาท่ีเปนกรณีพิเศษ 

- กรณีตองการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิใน
การหักคาใชจายการดําเนินการตางๆ ท่ีเกิดขึ้นจริงสําหรับการดําเนินการจองคร้ังแรก ตาม
จํานวนครั้งที่เปลี่ยนแปลง ไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น 

- สายการบิน THAI AIRWAYS ขอสงวนสิทธ์ิสําหรับทานท่ีจะเปลี่ยนแปลงผูเดินทาง กรณี
ออกบัตรโดยสาร (ต๋ัวเครื่องบิน) เรียบรอยแลว ไมสามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงไดทุก
กรณี จะตองซื้อบัตรโดยสารใบใหม (หากมีท่ีวาง) เทาน้ัน โดยทางบริษัทจะออกตั๋วเคร่ืองบิน
กอนออกเดินทางอยางนอย 10-15 วัน กอนเดินทาง ท้ังน้ีขึ้นอยูกับกระบวนการการ
ดําเนินการของแตละคณะเทาน้ัน 
 

เงื่อนไขสําคัญอ่ืนๆท่ีทานควรทราบกอนการเดินทาง 
- คณะจะสามารถออกเดินทางไดตามจําเปนตองมีขึ้นต่ํา อยางนอย 25 ทาน หากตํ่ากวา

กําหนด คณะจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทุกทานยินดีท่ีจะชําระคาบริการเพ่ิม
เพ่ือใหคณะเดินทางได ทางบริษัทยินดีท่ีจะประสานงาน เพ่ือใหทุกทานเดินทางตามความ
ประสงคตอไป  

- ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง หรือ เล่ือนการเดินทางไปในพีเรียดวันอ่ืน
ตอไป โดยทางบรษิัทฯ จะแจงใหทานทราบลวงหนาเพ่ือวางแผนการเดินทางใหมอีกคร้ัง 
ท้ังน้ี กอนคอนเฟรมลางาน กรุณาติดตอเจาหนาท่ีเปนกรณีพิเศษทุกครั้งหากทานลางานแลว
ไมสามารถเปลี่ยนแปลงได 

- กรณีท่ีทานตองออกบัตรโดยสารภายใน (ต๋ัวภายในประเทศ เชน ต๋ัวเคร่ืองบิน , ต๋ัวรถทัวร , 
ต๋ัวรถไฟ) กรุณาติดตอสอบถามเพ่ือยืนยันกับเจาหนาท่ีกอนทุกคร้ัง และควรจองบัตรโดยสาร
ภายในท่ีสามารถเล่ือนวันและเวลาเดินทางได เพราะมีบางกรณีท่ีสายการบินอาจมีการ



 

 

ปรับเปลี่ยนไฟลทบิน หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ท้ังน้ีขึ้นอยูกับฤดูกาล สภาพ
ภูมิกาศ และ ตารางบินของทาอากาศยานเปนสําคัญเทาน้ัน ส่ิงสําคัญ ทานจําเปนตองมาถึง
สนามบินเพ่ือเช็คอินกอนเครื่องบิน อยางนอย 3 ช่ัวโมง โดยในสวนน้ีหากเกิดความเสียหาย
ใดๆบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไมรับผิดชอบคาใชจายท่ีเกิดขึ้นใดๆท้ังสิ้น   

- กรณีท่ีทานเปนอิสลาม ไมทานเน้ือสัตว หรือ แพอาหารบางประเภท กรุณาแจงเจาหนาท่ีเปน
กรณีพิเศษ 

- กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร (WHEEL CHAIR) 
กรุณาแจงบรษิัทฯ อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง หรือต้ังแตท่ีทานเร่ิมจองทัวร เพ่ือให
ทางบริษัทประสานงานกับสายการบินเพ่ือจัดเตรียมลวงหนา กรณีมีคาใชจายเพ่ิมเติม ทาง
บริษัทของสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็คาใชจายตามจริงที่เกิดขึ้นกบัผูเดินทาง  

- กรุณาสงรายช่ือผูเดินทาง พรอมสําเนาหนาแรกของหนังสือเดินทางทุกทานใหกับเจาหนาท่ี
หลังจากชําระเงินกรณีท่ีทานเดินทางเปนครอบครัว (หลายทาน) กรุณาแจงรายนามคูนอนกับ
เจาหนาท่ีใหทราบ 

- กรณีท่ีออกบัตรโดยสาร (ต๋ัว) เรียบรอยแลว มีรายละเอียดสวนใดผิด ทางบริษัทขอสงวน
สิทธ์ิในการรับผิดชอบไมวาสวนใดสวนหน่ึง หากทานไมดําเนินการสงสําเนาหนาแรกของ
หนังสือเดินทางใหทางบริษัทเพ่ือใชในการออกบัตรโดยสาร 

- หลังจากทานชําระคาทัวรครบตามจํานวนเรียบรอยแลว ทางบริษัทจะนําสงใบนัดหมายและ
เตรียมตัวการเดินทางใหทานอยางนอย 3 หรือ 5 วัน กอนออกเดินทาง 

- อัตราทัวรน้ี เปนอัตราสําหรับบัตรโดยสารเคร่ืองบินแบบหมูคณะ (ต๋ัวกรุป) ทานจะไม
สามารถเล่ือนไฟลท วัน ไป หรือ กลับสวนใดได จําเปนจะตองไป และ กลับ ตามกําหนดการ
เทาน้ัน หากตองการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดตอเจาหนาท่ีเปนกรณีพิเศษ 

- ทางบริษัทไมมีนโยบายจัดคูนอนใหกับลกูคาท่ีไมรูจักกันมากอน เชน กรณีท่ีทานเดินทาง 1 
ทาน จําเปนตองชําระคาหองพักเด่ียวตามท่ีระบุ 

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

ไดในบางกรณี ขึน้อยูกับโรงแรมท่ีคณะน้ันๆพักวามีหองรอบรับสําหรับ 3 ทาน หรือ 
(TRIPLE ROOM) หรือไม กรณีไมมี ทานจําเปนจะตองชําระคาใชจายเพ่ิม (พักเด่ียว) ตาม
จริง ยกเวนเด็กท่ีมีอายุต่ํากวา 12 ป ณ วันเดินทางกลับ 

- ฤดูหนาวในตางประเทศ มีขอควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกวาปกติ ส่ีโมงเย็นก็จะเร่ิมมืด
แลว สถานท่ีทองเท่ียวตางๆ จะปดเร็วกวาปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผื่อ



 

 

เวลาใหเหมาะสม และ หากมีสถานท่ีทองเท่ียวกลางแจง เวลาเดินบนหิมะ อาจล่ืนไดตองใช
ความระมัดระวังในการเดินเปนอยางสูง หรือ ใชรองเทาท่ีสามารถเดินบนหิมะได แวนกัน
แดดควร เม่ือแสงแดดกระทบหิมะจะสวางสะทอนเขาตา อาจทําใหระคายเคืองตาได 

- ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลงโปรแกรมไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากฤดูกาล 
สภาพภูมิอากาศ เหตุการทางการเมือง การลาชาของสายการบิน เงื่อนไขการใหบริการของ
รถในแตละประเทศ เปนตน โดยสวนน้ีทางบริษัทจะคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 
หากกรณีท่ีจําเปนจะตองมีคาใชจายเพ่ิม ทางบริษัทจะแจงใหทราบลวงหนา 

- เน่ืองจากการเดินทางทองเท่ียวในคร้ังน้ี เปนการชําระแบบเหมาจายขาดกับบริษัทตัวแทนใน
ตางประเทศ ทางบริษทัจึงขอสงวนสิทธ์ิ ไมสามารถขอรับเงินคืนไดในบริการบางสวน หรือ 
สวนใดสวนหน่ึงท่ีทานไมตองการไดรับบริการ หากระหวางเดินทาง สถานท่ีทองเท่ียวใดที่ไม
สามารถเขาชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไมสามารถคืน
คาใชจายไมวาสวนใดสวนหน่ึงใหทาน เน่ืองจากทางบริษัทไดทําการจองและถูกเก็บคาใชจาย
แบบเหมาจายไปลวงหนาท้ังหมดแลว 

- หากวันเดินทาง เจาหนาท่ีสายการบิน หรือ ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง ตรวจพบ 
หนังสือเดินทาง  
(พาสปอรต) ของทานชํารุดแมเพียงเล็กนอย เชน เปยกน้ํา ขาดไปหนาใดหนาหน่ึง มีหนาใด
หนาหน่ึงหายไป มีกระดาษหนาใดหนาหน่ึงหลุดออกมา มีรอยแยกระหวางสันของเลม
หนังสือเดินทาง เปนตน ไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น ทางสายการบิน หรือ เจาหนาท่ีดานตรวจคน
ออก และ เขาเมือง มีสิทธ์ิไมอนุญาตใหทานเดินทางตอไปได ดังน้ันกรุณาตรวจสอบ และ 
ดูแล หนังสือเดินทางของทานใหอยูในสภาพดีอยูตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชํารุด กรณุา
ติดตอกรมการกงสุลกระทรวงการตางประเทศเพ่ือทําหนังสือเดินทางฉบับใหม โดยใชฉบับ
เกาไปอางอิง และ ยืนยันดวย พรอมกับแจงมาท่ีบริษัทเร็วท่ีสุด เพ่ือยืนยันการเปลี่ยนแปลง
ขอมูลหนังสือเดินทาง หากทานไดสงเอกสารมาท่ีบริษัทเรียบรอยแลว กรณีท่ียังไมออกบัตร
โดยสาร (ต๋ัวเคร่ืองบิน) ทานสามารถเปลี่ยนแปลงไดไมมีคาใชจาย แตหากออกบัตรโดยสาร 
(ต๋ัวเคร่ืองบิน) เรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็คาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริง
ท้ังหมด ซ่ึงโดยสวนใหญต๋ัวเคร่ืองบินแบบกรุปจะออกกอนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน 
ท้ังน้ีขึ้นอยูกับกระบวนการและขั้นตอนของแตละคณะ 

- เกี่ยวกับที่น่ังบนเคร่ืองบิน เน่ืองจากบัตรโดยสาร (ต๋ัว) เปนลักษณะของคณะ (กรุป อัตรา
พิเศษ) สายการบิน ขอสงวนสิทธ์ิในการเลือกท่ีน่ังบนเคร่ืองบิน กรณีลูกคาเดินทางดวยกัน 



 

 

กรุณาเช็คอินพรอมกัน และ สายการบินจะพยายามท่ีสุดใหทานไดน่ังดวยกัน หรือ ใกลกันให
มากท่ีสุด  

- ขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับหองพักในโรงแรมท่ีพัก เน่ืองจากการวางแปลนแบบหองพักของแตละ
โรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองพักเด่ียว (SINGLE) และหองคู 
(TWIN/DOUBLE) และ หองพักแบบ 3 ทาน (TRIPLE) จะแตกตางกัน บางโรงแรม 
หองพักแตละแบบอาจจะอยูคนละช้ันกัน (ไมติดกันเสมอไป) 

- ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้น
กอนวันเดินทาง  

- บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน 
, การยกเลิกบิน , การประทวง , การนัดหยุดงาน , การกอการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การ
นําส่ิงของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท  

- บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายระหวางการ
เดินทาง ไมวากรณีใดๆก็ตาม และ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายตามจริง กรณีทาน
ลืมส่ิงของไวท่ีโรงแรมและจําเปนตองสงมายังจุดหมายปลายทางตามท่ีทานตองการ  

- รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยนืยันจากบรษิัทฯอีกคร้ังหน่ึง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมท่ีพักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเคียงกัน ซ่ึงอาจจะ
ปรับเปลี่ยนตามท่ีระบุในโปรแกรม 

** เม่ือทานชําระเงินคาทัวรใหกับทางบริษัทฯแลว ไมวาสวนใดสวนหน่ึงก็ตาม ทางบริษัทฯ จะถือวา
ทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงท้ังหมดน้ีแลว ** 
 
** ขอขอบพระคุณทุกทาน ท่ีมอบความไววางใจ ใหเราบริการ ** 
 


