
 

 

รหัสทัวร GS1902759 
ทัวเกาหลี ไออุนรัก ในลมหนาว 6 วัน 3 คืน (XJ) 
ถนนแคฮังนูรี หมูบานเทพนิยาย (ดงฮวามาอึล) PAJU PREMIUM OUTLETS ลานสกี ไรสตรอ
เบอรรี่ สวนสนุกเอเวอรแลนด โซล พิพิธภัณฑสาหราย อปปم�งทงแดมุน  ตลาดทงอิน พระราชวังชา
งด็อกกุง หมูบานบุกชอนฮันอก ดิวต้ี ฟรี พิพิธภัณฑภาพ 3 มิติ พิพิธภัณฑน้ําแข็ง โซลล ทาวเวอร 
มหาวิทยาลัยอีฮวา 

 

 



 

 

DAY 1 
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)   (-/-/-) 
23.00  คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคาร

ผูโดยสารระหวางประเทศ อาคาร 1 ช้ัน 3 เคานเตอรเช็คอิน หมายเลข 3-4 สายการบิน 
AIR ASIA X โดยมีเจาหนาท่ีของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ อํานวยความสะดวกตลอด
ขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหนาทัวรใหคําแนะนําเพ่ือเตรียมความพรอมกอนออกเดินทาง  

DAY 2 
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - เมืองอินชอน– ถนนแคฮังนูรี - หมูบานเทพนิยาย – เมืองพาจู – PAJU 
PREMIUM OUTLETS  - ดูการจดัแสดงไฟ  FIRST GARDEN PAJU         (-/L/D)                                                                                                                         
 
02.40  นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติอินชอน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต โดยสาย

การบิน AIR ASIA X เท่ียวบินที ่XJ 700  
** สําหรับเท่ียวบินน้ี ไมมีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน ใชเวลาบินประมาณ 
5 ช่ัวโมง 25 นาที ** 

10.05  เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติอินชอน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต 
** ตามเวลาทองถิ่น เร็วกวาเมืองไทยประมาณ 2 ชัว่โมง กรุณาปรับนาฬิกาของทานเพ่ือ
ความสะดวกในการนัดหมายเวลา ** 
หลังทุกทานผานข้ันตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบรอย 

 นําทุกทานเดินทางขามทะเลตะวันตกดวยสะพานแขวนยอจอง หรือ สะพานเพ่ือ
ความหวังในการรวมชาติท่ียาวกวา 4.42 ก.ม. และ มียอดโดมสูง 107 เมตร  

กลางวัน บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนู บุลโกก ิ
 

 



 

 

 

 

 
 

ถนนแคฮังนูรี ต้ังอยูในไชนาทาวน ยานอินชอน ถนนแคฮงัดูรี เปนถนนท่ีเต็มไปดวยกลิ่นอายจีน 
เกาหลี ญี่ปุ�น ตัวอาคารของที่น่ียังคงความด้ังเดิมของแตละประเทศไวอยู มีมมุถายรูป
เกๆ ชิคๆ นอกจากน้ียงัมีรานอาหารอรอยๆอีกมากมาย  



 

 

 

 
หมูบานเทพนิยาย (ดงฮวามาอึล) อยูในเมืองอินชอน  หมูบานแหงน้ีไดนําเอาตัวละครจากนิทาน

หลากหลายเร่ืองท่ีไดรับความนิยมมาตกแตงตัวบาน กําแพง ประต ูหนาตาดวยสีสันที่ี
สดใส สะดุดตา บานทุกหลังมีคนอาศัยอยูจริงๆ ชุมชนเล็กๆแหงน้ีเดิมทีก็ไมไดเปนท่ีรูจกั
มากมายอยางในปจจบัุนนะคะออกจะเงียบ ซบเซาดวยซํ้าเพราะจะมีแตผูสูงอายุอาศัยอยู
แตไดมีการพัฒนาปรับปรุงดวยการตกแตงชมุชนใหเปนเทพนิยายก็กลายเปนที่รูจักมาก
ขึ้นในหมูนักทองเท่ียวผานทางซีร่ียหลายเร่ืองที่มาใชโลเกชั่นท่ีน่ีถายทํา 

PAJU PREMIUM OUTLETS อิสระใหทานชอปปم�งสินคาแบรนดดังตางๆ ภายในเอาทเลท มี
รานคาต้ังแตแบรนดเนมหรูยันแบรนดขายปลกียอยท่ัวไป นอกจากน้ียังมีโรงภาพยนตร
ขนาดใหญ และสวนสนุกสําหรับเด็ก นอกจากเหมาะกับการชอปปم�งแลว ท่ีน่ียังเหมาะกับ
ครอบครัวอีกดวย 



 

 

 

 
FIRST GARDEN PAJU สวนแหงน้ี ต้ังอยูในจังหวัดชงุชองนัมโด สวนสวยท่ีมีดวยกันถึง 25 ธีม

เลยทีเดียว อาทิ GREEN HOUSE, FRUIT GARDEN, TERRACE GARDEN ซึ่ง
สวนแตละธีมน้ัน ก็มีเสนห และเอกลักษณท่ีแตกตางกันไปและยังมีสวนสนุกขนาดเล็ก ให
ทานไดถายภาพตามอัธยาศัย และสวนแหงน้ีเปนหน่ึงในสถานท่ีถายทําซีร่ียเรื่อง 
ABYSS อีกดวย พิเศษ ใหทานไดชมการประดับไฟยามคํ่าคืนในสวน FIRST 
GARDEN PAJU 

 

 
ค่ํา      บรกิารอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนู ชาบู ชาบู 
ท่ีพัก       YANGJI SKI RESORT หรือเทียบเทา /// พักสกรีีสอรท /// 

FIRST GARDEN PAJU 



 

 

DAY 3 
สนุกกับการเลนสกีบนลานสกีขนาดใหญ - ไรสตอเบอรี่ – สวนสนุกเอเวอรแลนด – เมืองโซล - 
พิพิธภัณฑสาหราย – ยานชอปปم�งทงแดมุน 
พิเศษ !!  ใหทานไดใสชุดประจําชาติเกาหลี “ฮันบก” (HANBOK)                                     
(B/L/D) 
เชา บริการอาหาร ณ หองอาหารของโรงแรม 
ลานสกีขนาดใหญ  YANGJI SKI RESORT หรือเทียบเทา   ประกอบไปดวยเนินสกีถึง 2 เนิน

ดวยกันแบงเปนเนินสกสํีาหรับผูฝกหัดเลน 1 เนิน,  และเนินสําหรับผูท่ีเลนชํานาญแลว 1 
เนิน (ราคาทัวรยงัไมรวมคาอุปกรณการเลนสกี, สกีลิฟท, สโนวสเลด กอนโดลา หรือ 
เคเบิล **ขึ้นอยูกับสถานท่ีวามีใหบริการหรือไม**) มีเวลาใหทานไดสนุกกับการเลนสกี
อยางเต็มที่ ซึ่งปลอดภยัไมมีอันตราย เตรียมตัวกอนเลนสกี ควรเตรียม ถงุมือสกี 
ผาพันคอ แวนกันแดด เส้ือแจคเก็ตกันน้ํา หรือผารม และกางเกงรดัรูป ขอคําแนะนําและ
ฝกวิธีการเลนจากไกดทองถิ่นกอนลงสนามจริง เพ่ือความปลอดภัยของทานเองเปน
สําคัญ **ปริมาณของหิมะและการเปดใหบริการของลานสกีขึ้นอยูกับความเอ้ืออํานวย
ของอากาศ หากไมมีหมิะเพียงพอ ลานสกีอาจจะปดใหบริการ ในกรณีที่ลานสกีไม
สามารถเปดบรกิาร ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ปรบัเปลี่ยน
เปน ONE MOUNT SNOW PARK (ไมรวมคาเขา SNOW PARK) 

 

 



 

 

 

 
ไรสตรอเบอรรี ่ ใหทานเพลิดเพลินกับการชมและเลือกเก็บสตรอเบอรร่ีสดๆหวานฉ่ําจากไร 

นอกจากน้ัน ทานยังสามารถซื้อกลับมาฝากคนท่ีทานรักท่ีเมืองไทยไดดวย 
กลางวัน     บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนู บุฟเฟตหมูยางเกาหลีสูตรตนตํารับ 

 



 

 

 

 
สวนสนุกเอเวอรแลนด (EVERLAND)  เปนสวนสนุกกลางแจงท่ีใหญที่สุดของประเทศเกาหลีใต 

ต้ังอยูบนทําเลท่ีสวยงามทามกลางหุบเขา ในเมืองยงอิน ทางตอนใตของเมืองโซล ไดรบั
การขนานนามวาเปนดิสนียแลนดแหงเกาหลีใต ที่น่ีถกูออกแบบใหแตกตางกันในแตละ
โซน ไดแก สวนสัตว , GLOBAL FAIR , EUROPEAN ADVENTURE , MAGIC 
LAND , AMERICAN ADVENTURE และEVER LAND SPEEDWAY นอกจากน้ียัง
มีสวนส่ีฤด ูซึ่งปลูกดอกไมประจําในแตละฤดูกาล และมีการตกแตงสวนสนุกใหเขากับ
บรรยากาศของเทศกาลน้ันๆ โดยมบีรษิัทซัมซุง เปนเจาของ ผูบริหารจัดการสวนสนุก
แหงน้ี ดังน้ันความยิ่งใหญตระการตา และ ปลอดภัย ไมแพชาติใดในโลกแนนอน ** โซน
สวนน้ําจะเปดเฉพาะชวงฤดรูอน** 

เมืองโซล (SEOUL)  ช่ืออยางเปนทางการ นครพิเศษโซล เปนเมืองหลวงและมหานครท่ีใหญที่สุด
ของประเทศเกาหลีใต มีประชากรประมาณ 10 ลานคน เปนปรมิณฑลท่ีใหญ  

พิพิธภัณฑสาหราย (KIMPAP)  จัดแสดงเร่ืองราวตางๆของการทําสาหรายและประวัติความ
เปนมาตนกําเนิดของการผลิตสาหรายและขั้นตอนการผลิตสาหรายท่ีสดใหมทุกวัน ให
ทานจะไดเลือกชิมผลิตภัณฑท่ีทําจากสาหรายหลากหลายรสชาติใหลิ้มลองและเลือกซื้อ
เหมาะแกการนํามาเปนของฝาก เชน สาหรายอบแหง , สาหรายยาง พิเศษ !! ใหทานได
ทํากิมจิหรือคิมบับและใสชุดประจําชาติเกาหลี “ฮันบก” (HANBOK) และถายรูปไวเปนท่ี
ระลึก  



 

 

 

 
ยานชอปปم�งทงแดมุน  ตลาดคาสงที่ใหญท่ีสุดของเกาหลีใต มีรานคามากกวา 10,000 ราน ทั้ง

แบบรานคาบนตกึ แผงลอย และแบกะดิน บรรยากาศประมาณสําเพ็ง โบเบ บวกกับ
ประตูน้ํา ตลาดแหงน้ีเปด 24 ช่ัวโมง สวนใหญจําหนายสินคาแนวแฟช่ัน เส้ือผา รองเทา 
ปะปนกนัไปใหเลือกตามงบประมาณ ต้ังแตสินคาถูกท่ีสุด หรือราคากลาง ๆ สบาย
กระเป�า ไปจนถงึระดบัหรูหราราคากระเป�าฉีก สวนในชวงกลางคืนจะมีการเปดแสงสี
ประกอบดนตรีขับกลอมกันตลอด รบัรองวาถงึแมออกมาชอปปم�งคนเดียวก็ไมรูสึกเหงา
อยางแนนอน 

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



 

 

DAY 4 

ศูนยโสมแหงรัฐบาล  –  ศูนยสมุนไพรน้ํามันสนเข็มแดง  –  ศูนยรวมเครื่องสําอางแบรนดดังเกาหลี  
– ตลาดทงอิน  – พระราชวังชางด็อกกุง – หมูบานบุกชนฮันอก – ดวิตี้ฟรี – ยานชอปปم�งเมียงดง       
(B/L/-)                                                                                                                            
 
เชา บริการอาหาร ณ หองอาหารของโรงแรม 

เลือกซื้อสินคาจาก ศูนยโสมแหงรัฐบาล (GINSENG) เหตุผลท่ีเรียกวาศูนยโสมแหง
รัฐบาล เพราะโสมทุกชนิดที่น่ีจะถูกควบคุมคุณภาพภายใตมาตรฐานของรัฐบาล ไดรับ
การรับรองคุณภาพจากรัฐบาล เปนโสมท่ีมีอายุ 6 ป ซึ่งถือวามีคุณภาพดีที่สุดในโลก มี
ช่ือเสียงท่ีสุด และ ศูนยสมุนไพรน้ํามันสนเข็มแดง (RED PINE) เปนผลิตภัณฑ ที่สกัด
จากนามันสน มีสรรพคุณชวยบํารุงรางกาย ลดไขมัน ชวยควบคุมอาหารและรักษาสมดุล
ในรางกายไดเปนอยางดี ท่ีขาดไมไดคือผลิตภัณฑเวชสําอางจาก ศูนยรวมเคร่ืองสําอาง
แบรนดดงัเกาหลี (COSMETIC GALLERY) เชน WATER DROP (ครีมน้ําแตก) , 
SNAIL CREAM (ครมีเมือกหอยทาก) , BOTOX (โบท็อกซ) , ALOE VERA 
PRODUCT (ผลิตภัณฑจากสมุนไพร วานหางจระเข) เปนตน  
 

 
 

ตลาดทงอิน (TONGIN MARKET)  ปจจุบันตลาดแหงน้ี อยูท่ีกรุงโซล ซึ่งเปนเมืองในพ้ืนท่ีของ
จังหวัดคย็องกี (คย็องกีโด)  ในประเทศเกาหลีใต ซึ่งภายในตลาดมรีานคากวา 75 ราน 
ซึ่งสวนใหญจะเปนรานอาหาร และรานขายของชํา รวมไปถึงรานขายสินคาอ่ืนๆ ไดแก 



 

 

ชุดช้ันใน และรองเทา เปนตน สําหรับจุดพิเศษของตลาดแหงน้ี ท่ีไมเหมือนตลาดอ่ืนๆ 
คือ ประสบการณในการลองลิ้มชิมรสอาหาร ไดหลากหลายเมนูในราคา 5,000 วอน 
ตลาดทงอินจะปดทุกวนัอาทิตยที่ 3 ของเดือน หากไมสามารถสลับโปรแกรมได ทาง
บริษัทขอสวงนสิทธ์ิในการพาทานไปหมูบาน อิกซอกดงแทน 

กลางวัน     บริการอาหาร LUNCHBOX CAFE 

 
“LUNCHBOX CAFE” จะใหทานไดอิสระในการเลือกทานอาหารท่ีชอบ โดยทานจะไดรับ เหรียญ

โบราณมูลคา 5,000 วอน คนละ 1 มัด ๆ ละ 10 เหรียญ มูลคาเหรียญจะอยูท่ีเหรียญ
ละ 500 วอน แลวก็จะไดรับถาดหลุมสีดํา กอนท่ีจะตะลุยไปเลือกซื้อของทานกันไดเลย
จา สวนมากจะเปนอาหารพื้นเมือง กินงาย ขายงาย และเปนท่ีนิยมของคนเกาหลี เชน 
มันด ู(เกี๊ยวเกาหลี) มท้ัีงแบบทอด และแบบน่ึง  ไขมวนเกาหลี  ตอกโบกี  ตอกโบกีหอ
เน้ือยาง  คิบบับ หรือ ขาวหอสาหราย  พิซซาเกาหลี  ไกทอดซอสพริก  ผัดวุนเสนเกาหลี  
ตอกชุบแป�งทอด  โอเดง ออมุก อูดง และอ่ืนๆ อีกเพียบ ทานสามารถเดินเลือกซื้อ
อาหารท่ีชอบ จายดวยเหรียญโบราณ ราคาอาหารเร่ิมตนที่ 1-2 เหรียญหากใครตองการ
ซื้อขาวสามารถซื้อเพ่ิมเติมได ถวยละ 1000 วอน หาก LUNCHBOX CAFE ปด
ใหบริการ ทางบริษัทของสงวนสิทธ์ิพาทานไปทาน เมนู ไกตุนโสม ณ ภัตตาคาร 

 



 

 

 

 
พระราชวังชางด็อกกุง (CHANGDEOKGUNG PALACE)  เปนพระราชวังที่สรางหลังจาก

พระราชวังเคียงบกกุง (GYEONGBUKGUNG PALACE) และเคยเปนพระราชวังหลัก
ของกษัตริยหลายพระองคของราชวงศโชซอน ที่ไดรับการดูแลรักษาไวอยางดี ภายใน
ประกอบดวยพื้นท่ีสาธารณะ อาคารพระราชวังสําหรับราชวงศ และสวนบีวอน(BIWON) 
หรือรูจักกันในนามสวนฮูวอน(HUWON) สวนหยอมดานหลังท่ีเต็มไปดวยตนไมยกัษอายุ
กวา 300 ป บอน้ํา และศาลาพักผอน มีความธรรมชาติมากที่สุด ไวเปนท่ีพักผอน  

CHANGDEOKGUNG 



 

 

 
หมูบานบุกชอนฮันอก (BUKCHON HANOK VILLAGE)  หรือบางคนเรียกวา หมูบานบุคชอน

ฮันอก เปนอีกหน่ึงสัญลักษณของเกาหลี ทามกลางตึกรามบานชองท่ีทันสมัยของกรุงโซล
น้ัน หมูบานแหงน้ีกย็ังคงรกัษาอาคารบานเรือนในสมัยโบราณ มีกลิ่นอายของเกาหลีใน
ยุคเกาแก เหมาะสําหรับคนที่ชอบสถานท่ีทองเท่ียวเชิงประวติัศาสตร หมูบานบุกชอนฮัน
อกถือเปนสถานท่ีทองเท่ียวอีกแหงหน่ึงท่ีเมื่อนักทองเท่ียวไดไปเยือนแลว จะไดพบกบั
บานของขุนนางระดบัสูงของเกาหลีในสมัยกอน ภายในหมูบานมีอาคารแบบด้ังเดิมของ
เกาหลีกวา 100 หลัง (รูปแบบบานแบบด้ังเดิมของเกาหลีเรียกวา ฮนัอก) ซึ่งเกาแกมา
ต้ังแตสมัยโชซอน สวนช่ือ บุคชอน(BUKCHON) แปลวาหมูบานทางตอนเหนือ 

ดิวตี ้ฟรี (DUTY FREE)  เปนศูนยรวมรานคาปลอดภาษีท่ีใหญที่สุดในโซล ใหไดช็อปปم�งสินคาแบ
รนดเนมช้ันนําแบบ NEW COLLECTION ! มากมาย เชน นาฬิกา , แวนตา , 
เคร่ืองสําอาง , กระเป�า , กลองถายรูป หรือจะเปนโทรศัพทมือถือ ใหทานอิสระไดเลือก
ซื้อไดอยางเต็มท่ี เปนแหลงรวมสินคาแบรนดดังกวา 250 แบรนด ท้ังเคร่ืองสําอาง , 
น้ําหอม , กระเป�า , สินคาแฟช่ันตางๆ เชน CHANEL , HERMES , MCM , DIOR , 
FENDI , LOEWE , PRADA , MIU MIU , CELINE เปนตน ไมไดมีแคเพียงสินคาจาก
แบรนดตางประเทศเทาน้ัน สินคาแบรนดเกาหลีก็มีใหเลือกหลากหลายไมแพกัน หากจะ
เขาไปช็อปปم�งกันที่หางแหงน้ี ใหพกพาสปอรตและขอมูลต๋ัวเคร่ืองบินไปดวยเพราะตองใช
ในการซื้อสินคา 

BUKCHON HANOK 



 

 

 
 

ยานเมียงดง (MYEONGDONG) เปรียบเสมือนยานสยามสแควรบานเรา เมียงดงไดช่ือวาเปน
แหลงรวมแฟช่ันแบรนดเกาหลีช้ันนํา ซึ่งในแตละวันจะ มีวัยรุนเกาหลีมาเดินช็อปปم�งกัน
อยางลนหลาม ทานสามารถหาซ้ือสินคาไดอยางหลากหลายท้ังเส้ือผา , รองเทา , 
กระเป�า , เคร่ืองสําอางซ่ึงเปนท่ีรูจักอยางดีของคนไทย เชนLANEIGE , ETUDE 
HOUSE , IIOPE , SKIN FOOD , THE FACE SHOP เปนตน เคร่ืองประดับ , ซีดี
เพลง , วีซีดี , ดีวดีีหนังและซีรียท่ีฮิตตลอด จนไปถึงของที่ระลึกที่มรูีปดารานักแสดงคน
โปรดของทานอยูในสินคา อีกทั้งยังมีรานกาแฟ รานอาหารตางๆ ทาน สามารถลิ้มลอง
ไอศกรีม 2,000 วอน ท่ีสูงเกือบฟุตไดที่น้ี  

 อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย เพ่ือสะดวกแกการเดินทางทองเที่ยว  
ท่ีพัก       GALAXY HOTEL หรือ INTER CITY HOTEL SEOUL หรือเทียบเทา   
 
DAY 5 
ศูนยสมุนไพรเกาหลี - โรงงานเจียระไน พลอยสีมวง อเมทิส - ยานฮงแด - พิพิธภัณฑภาพ 3 มติิ 
- พิพิธภัณฑน้ําแข็ง - ภูเขานัมซาน - หอคอยเอ็นโซลทาวเวอร - มหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา - ยานช
อปปم�งอีแด -  ซปุเปอรมาเก็ต หรือ รานละลายเงินวอน - เมืองอินชอน      (B/L/-)                                                                                                                            
เชา บริการอาหาร ณ หองอาหารของโรงแรม 

เลือกซื้อสินคาจาก ศูนยสมุนไพรเกาหลี (HERB SHOP)  เปนผลิตภัณฑผลของฮอกเก็ท
นามู ที่เติบโตกลางป�าดงดบิกวา 20 ป มีสรรพคุณชวยกรองสารพษิในตับ เหมาะสําหรับ



 

 

คนท่ีทํางานหนัก ด่ืมเหลา นอนดึก หรือเปนไวรัสตับอักเสบ ตับแข็ง จากน้ันทานยัง
สามารถเลือกซื้อเคร่ืองประดบัจาก โรงงานเจียระไน พลอยสีมวง อเมทิส (AMETHYST 
FACTORY)  ประเทศเกาหลีใตเปนดินแดนของ พลอยสีมวง พลอยแหงสุขภาพและนํา
โชค โดยมีตัง้แตสีมวงออนเย็นตา จนถึงสีมวงเขม (มวงไวน) มีเสนหเยายวนใจ พลอยน้ี
จะสวยงามจับตาเมื่อมาทําเปนแหวน จี้ ตางห ูและ สรอยขอมือ เปนหินท่ีมีพลังในการ
บําบัดท้ังดานรางกายและจิตใจของผูสวมใส ขจัดความคิดแงลบ เปนพลอยแหงสุขภาพ
และนําโชค สามารถปกป�องคุมครองผูสวมใสได 

 

 
ยานฮงแด  เปนยานชอปปم�งบริเวณดานหนาของมหาวิทยาลัยฮงอิก(HONGIK UNIVERSITY) จึง

เปนศูนยรวมเด็กวัยรุนและเด็กมหาวิทยาลัย เปนอีกเสนหน่ึงท่ีมีบรรยากาศโรแมนติก อีก
ท้ังยังมีรานกาแฟท่ีเปนเอกลักษณ แกลเลอร่ี รานคาจําหนายสินคาแฟช่ัน คลับ ตลาด
ศิลปะ และรานอาหารท่ีนาสนใจในหมูวัยรุนอายุ 20-30 ปที่นิยมมาเดินเลน ราคาของ



 

 

สินคาและรานอาหารตางๆก็ยังไมแพงอีกดวย ซึ่งจะคึกคกัเปนพิเศษต้ังแตชวงบายเปนตน
ไป เพราะรานคาแตละรานจะทยอยเปดใหบรกิาร ของที่ขายกันเยอะสวนใหญก็จะเปน
สินคาแฟช่ัน เชน เส้ือผา กระเป�า รองเทา ของกิ๊ฟชอป เคร่ืองเขียน และท่ีเยอะไมแพกัน
ก็คือขนมตางๆ 

 

 
พิพิธภัณฑภาพ 3 มิต ิ(TRICK EYE MUSEUM)  เปนสถานท่ีทองเท่ียวช่ือดังที่จัดขึ้นแบบ

พิพิธภัณฑแกลเลอร่ีศิลปะและภาพวาด ที่สรางข้ึนโดย “ตร็องป� L’OEIL” คือเทคนิคงาน
ศิลปะแบบ 2D และลักษณะภาพวาดจะเปนแบบ 3D แทนท่ีจะเปนการดูภาพวาด
ธรรมดาๆเหมือนหอศิลป�ท่ัวไป นักทองเท่ียวจะต่ืนตาต่ืนใจกับภาพวาดแนว 3D ท่ีเสมือน
วาไดเขาไปเปนสวนหน่ึงในรูปภาพน้ันๆ ทําใหนักทองเท่ียวเพลินเพลินสนุกสนาน ไมมี
เบ่ือ ถือเปนพิพิธภัณฑศิลปะยอดนิยมของชาวเกาหลีและนักทองเท่ียว  



 

 

                    DOWNLOAD TRICK EYE APP 
สนุกไปอีกขั้นในการถายรูป 3 มติิ ในรูปแบบของ AR ทานสามารถโหลด                                  
TRICK EYE APP ไดทางโทรศัพท แลวสรางภาพสวยๆ แบบ AR ไดเลย 

พิพิธภัณฑน้ําแข็ง (ICE MUSEUM)  เปนการจําลองเมืองน้ําแข็งขึ้นมา เปนศิลปะการแกะสลัก
น้ําแข็งแบบไมธรรมดา หากแตเปนการจําลองเปนเมืองน้ําแข็งเหมือนจริงมากที่สุด และ
ยังเอาใจเด็กๆดวยการสรางสไลเดอรน้ําแข็งอีกทั้งยังมกีิจกรรมและโซนตางๆ ให
นักทองเท่ียวเขาชมไดโดยไมมีเบ่ือ เชน น่ังรถลากกวางรดูอรฟ ถายรูปคูกับคุณลุงซานตา
น้ําแข็ง และถายรูปกบับรรดานกแพนกวินน้ําแข็งท้ังหลาย สํารวจถํ้าน้ําแข็ง เอสกิโม 
เย่ียมชมปราสาทน้ําแข็ง มีจดุชมวิวบนกําแพงเมืองน้ําแข็ง โรงแรมที่สรางจําลองขึ้นจาก
การแกะสลักจากน้ําแข็งท้ังหมด ซึง่นักทองเท่ียวสามารถต่ืนตาต่ืนใจและสัมผัสกับความ
หนาวอุณหภูมิติดลบมากกวา 5 องศา  

กลางวัน     บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนู จิมดัก 

 
 

 



 

 

 
 

หอคอยเอ็น โซลล ทาวเวอร (N SEOUL TOWER) ต้ังอยูบน ภูเขานัมซาน 1 ใน 18 หอคอยเมือง
ท่ีสูงที่สุดในโลก มีความสูงถึง 480 เมตร เหนือระดับน้ําทะเล ทานสามารถชม
ทัศนียภาพของกรุงโซลจากยอดโซลทาวเวอรไดรอบทิศ 360 องศา โดยสามารถมองได
ถึงเขาพูกักซัน และถาหันไปยังทิศตรงขาม กจ็ะเห็นไกลไปถึงแมน้ําฮันกัง เปนอีกหน่ึง
สถานท่ี ที่สุดแสนจะโรแมนติก ไมวาจะเปนยามกลางวันหรือกลางคืน และไมวาจะฤดู
ไหนๆ ที่น่ียังคงไดรับความนิยมเสมอมา เพราะเปนสถานท่ีคลองกุญแจคูรักที่ยอดนิยม
ของนักทองเท่ียว และชาวเกาหลี โดยมีความเช่ือวาหากไดมาคลองกุญแจดวยกันที่น่ี 
และโยนลูกกุญแจลงไปจะทําใหรักกันมั่นคง ยนืยาว ตราบนานเทานาน ** ยงัไมรวมคา 
ขึ้นลิฟต และ คาแมกญุแจ ลูกกุญแจคูรักสําหรับคลอง ทานสามารถเตรียมจากประเทศ
ไทยไปได **  



 

 

 

 
มหาวิทยาลัยอีฮวา (EWHA WOMANS UNIVERSITY)   คนเกาหลีท่ัวไปนิยมเรียก

มหาวิทยาลัยสตรีอีฮวาวา “อีแด” มาจาก อีฮวา คือช่ือมหาวิทยาลัย และแดฮักคโยหา
วิทยาลัยน้ีเปดมาต้ังแตป ค.ศ. 1886 โดยมีจดุเดนอยูท่ี อาคาร EWHA CAMPUS 
CENTER (ECC) ซึ่งเปนสถาปตยกรรมที่สวยงาม โดยสรางอาคารเรียนผานเนินเขาแลว
กรุดวยกระจกทั้ง 2 ดาน ดานในจะเปนหองเรียน หองอาหาร คาเฟ� หองสมุด ฯลฯ 
บริเวณทางเดินดานนอกก็เปนจดุพักผอน น่ังชลิ และทบทวนบทเรียน เมื่อรวมกับ
ทัศนียภาพท่ีสวยงาม จึงทําใหบริเวณน้ีกลายเปนจุดถายรูปยอดฮติตลอดกาล ทาน
สามารถช็อปปم�ง  ยานชอปปم�งอีแด หรือแถวบริเวณมหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา เปนยานชอป
ปم�งสินคาแนววัยรุนแฟช่ันวัยใสสไตลเกาหลี  สินคาราคาไมแพง ท้ังยังมีสินคาหลากหลาย
แนวใหเดินเลือก ไมวาจะเปน ของจุกจิกนารักๆกิ๊ฟชอปเกๆ เครื่องประดับ เส้ือผา  



 

 

แวนตา กระเป�า รองเทา อุปกรณเกี่ยวกับโทรศัพท เครื่องสําอางตางๆ รานคายาวเหยียด
สองขางทาง  
จากน้ันเลือกซื้อของฝากจาก ซปุเปอรมารเก็ต หรือ รานละลายเงินวอน  ใหทานไดเลือก
ซื้อช็อกโกแลต ผลิตภณัฑของใบและรากฝอยของโสม ในรปู ขนมโสม ชาโสม ลูกอมโสม 
โคลนพอกหนาโสม ครีมลางหนาโสม เคร่ืองสําอางโสม เปนตน และยังมีกมิจิ , ชินราเมง 
(มามาเกาหลี) และ นมกลวย เปนตน 
ไดเวลาอันสมควร นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ อินชอน  ประเทศ
สาธารณรัฐเกาหลีใต  
 

DAY 6 

เมืองอินชอน - กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)            (-/-/-) 
00.20 นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสาย

การบิน AIR ASIA X เท่ียวบินที ่XJ 703 ** ไมมบีรกิารอาหารและเครื่องด่ืมบน
เคร่ืองบิน ใชเวลาบินประมาณ 6 ช่ัวโมง ** 

04.20 เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง 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 หองละ 

ราคาไม
รวมต๋ัว
เคร่ืองบิน 
(จอย
แลนด) 

01 – 06 ธันวาคม 2562 18,999 18,999 18,999 6,500 9,900 
02 – 07 ธันวาคม 
2562 

18,999 18,999 18,999 6,500 9,900 

05 – 10 ธันวาคม 2562 21,999 21,999 21,999 6,500 12,900 
07 – 12 ธันวาคม 2562 18,999 18,999 18,999 6,500 9,900 
08 – 13 ธันวาคม 2562 18,999 18,999 18,999 6,500 9,900 



 

 

09 – 14 ธันวาคม 2562 18,999 18,999 18,999 6,500 9,900 
11 – 16 ธันวาคม 2562 18,999 18,999 18,999 6,500 9,900 
13 – 18 ธันวาคม 2562 18,999 18,999 18,999 6,500 9,900 
14 – 19 ธันวาคม 2562 18,999 18,999 18,999 6,500 9,900 
15 – 20 ธันวาคม 2562 17,999 17,999 17,999 6,500 9,900 
16 – 21 ธันวาคม 2562 18,999 18,999 18,999 6,500 9,900 
17 – 22 ธันวาคม 2562 18,999 18,999 18,999 6,500 9,900 
18 – 23 ธันวาคม 2562 18,999 18,999 18,999 6,500 9,900 
21 – 26 ธันวาคม 2562 23,999 23,999 23,999 7,000 12,900 
24 – 29 ธันวาคม 
2562 

24,999 24,999 24,999 7,000 12,900 

25 – 30 ธันวาคม 
2562 

26,999 26,999 26,999 7,000 12,900 

26 – 31 ธันวาคม 2562 26,999 26,999 26,999 7,000 12,900 
27 ธ.ค. 62 – 01 ม.ค. 
63 

28,999 28,999 28,999 7,000 12,900 

28 ธ.ค. 62 – 02 ม.ค. 
63 

28,999 28,999 28,999 7,000 12,900 

29 ธ.ค. 62 – 03 ม.ค. 
63 

27,999 27,999 27,999 7,000 12,900 

30 ธ.ค. 62 – 04 ม.ค. 
63 

26,999 26,999 26,999 7,000 12,900 

 
ราคาเด็กอายุไมถงึ 2 ป ณ วันเดินทางกลับ (INFANT) ทานละ 5,900 บาท ** (ไมมีท่ีน่ังบน
เคร่ืองบิน) 
อัตราน้ียังไมรวมคาทิปพนักงานขับรถ หัวหนาทัวร และ มคัคุเทศกทองถิ่น ตามธรรมเนียม 
50,000 วอน ตอ ทริป ตอ ลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวมไปถงึเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถงึ 2 ป ณ 
วันเดินทางกลับ (INFANT) ท้ังน้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีไดตามความเหมาะสมและความพึง
พอใจของทาน โดยสวนน้ี ทางบรษิัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บกอนเดินทางทุกทาน ท่ีสนามบิน 
ในวันเช็คอิน  



 

 

อัตราน้ีเฉพาะนักทองเท่ียวท่ีถือหนังสือเดินทางไทยเทาน้ัน กรณีถือหนังสือเดินทางตางประเทศ 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บคาธรรมเนียมเพ่ิมจากราคาทัวร ทานละ 150 USD. (เปนเงินไทย
ประมาณ 4,800 บาท)  
 
กรณีตองการตัดกรุปสวนตัว กรุปเหมาท่ีสถานะผูเดินทางเปน เด็กนักเรียน นักศึกษา ครู  ธุรกิจขาย
ตรงเคร่ืองสําอางค หมอ พยาบาล ชาวตางชาติ หรือคณะท่ีตองการใหเพ่ิมสถานท่ีขอดูงาน กรุณา
ติดตอแจงรายละเอียด โดยละเอียด กับเจาหนาท่ีเพ่ือทําราคาใหใหมทุกครั้ง  
 
สําคัญ!! :  กรณีผูเดินทางถูกปฏิเสธการเขา – ออกประเทศจากประเทศตนทางและปลายทาง ทั้ง

จากที่ดานหนาเคานเตอรเช็คอิน หรือจากดานตรวจคนเขาเมืองก็ตาม ทางบรษิัทขอ
สงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบคาใชจายท่ีจะเกิดขึ้นตามมา และ จะไมสามารถคืนเงินคาทัวรที่
ทานชําระเรียบรอยแลวไมวาสวนใดสวนหน่ึง 

 
หมายเหตุ : ตามนโยบายการโปรโมทสินคาพ้ืนเมืองของรัฐบาลเกาหลีรวมกบัการทองเท่ียวเกาหลี 

ในนามของรานรัฐบาล ซึ่งจําเปนตองระบุไวในโปรแกรมทัวร เพราะมีผลกับราคาทัวร  
จึงอยากเรียนช้ีแจงลูกคาทุกทานวา รานรัฐบาลทุกรานจําเปนตองแวะชม จะซ้ือหรือไม
ซื้อขึ้นอยูกับความพอใจของลูกคาเปนหลัก และถาหากลูกคาไมมคีวามประสงคจะเขา
รานรัฐบาล ขอสงวนสทิธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจากทานเปนจํานวนเงิน 100 
USD / ทาน / ราน 

 
อัตราคาบริการน้ี รวม 
 

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

 คาธรรมเนียมการโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเคร่ืองบิน สายการบิน AIR ASIA X 
อนุญาตใหโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเคร่ืองบิน โดยมีน้ําหนักไมเกิน 20 ก.ก. (2 ช้ิน) 



 

 

และ ถือข้ึนเครื่องบินไดน้ําหนักไมเกิน 7 ก.ก. (ไมจํากัดจํานวนช้ิน แตทั้งน้ีเจาหนาท่ีจะ
พิจารณาตามความเหมาะสม) ตอทาน (ตามเงื่อนไขของสายการบิน) ** 

 คารถโคชปรบัอากาศตลอดเสนทางตามรายการระบุ (ยังไมรวมทิปพนักงานขับรถ) 
 คาโรงแรมที่พักระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ทาน ตอ หอง) ในกรณีมีงานเท
รดแฟร การแขงขันกีฬา หรือ กิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีทําใหโรงแรมตามรายการท่ีระยุเต็ม ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พัก 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 เครื่องด่ืม 
คาซักรีด คามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ที่ไมไดระบุในรายการ 

× คาทิปพนักงานขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถิ่น ตามธรรมเนียม 50,000 วอน 
ตอ ทริป ตอ ลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทาง
กลับ (INFANT) ท้ังน้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีไดตามความเหมาะสมและความพึงพอใจ
ของทาน โดยสวนน้ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็กอนเดินทางทุกทาน ที่สนามบิน 
ในวันเช็คอิน 

× คาธรรมเนียมในกรณีที่กระเป�าสัมภาระที่มีน้ําหนักเกินกวาท่ีสายการบินน้ันๆกําหนดหรือ
สัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน  

× คาธรรมเนียมการจองท่ีน่ังบนเคร่ืองบินตามความตองการเปนกรณีพิเศษหากสามารถทําได 
ท้ังน้ีขึ้นอยูกับสายการบิน และ รุนของเคร่ืองบินแตละไฟลทท่ีใชบิน ซึ่งอาจเปล่ียนแปลงได
อยูท่ีสายการบินเปนผูกําหนด 



 

 

× คาภาษีน้ํามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบินไป
แลว 

× ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณีตองการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษทั 
× คาธรรมเนียมการขอวซีาทองเท่ียว กรณีที่สถานทูตแจงใหย่ืนขอวีซาแบบกะทันหันกอน

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

 
เงื่อนไขการจอง และ การชําระเงิน 

- กรุณาทําการจองลวงหนาอยางนอย 30 วัน กอนออกเดินทาง พรอมชําระเงินมัดจําคร้ังที่ 1 
ทานละ 10,000 บาท หลังจากสงเอกสารยืนยันการจอง 1 วัน ตวัอยางเชน ทานจองวันน้ี 
กรุณาชําระเงินในวันถดัไป กอนเวลา 16.00 น. เทาน้ัน โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมติัทันที 
หากยังไมไดรับยอดเงนิตามเวลาท่ีกําหนด และหากทานมีความประสงคจะตองเดินทางในพี
เรียดเดิม ทานจําเปนตองทําจองเขามาใหม น่ันหมายถึงวา กรณีท่ีมคิีวรอ (WAITING 
LIST) ก็จะใหสิทธ์ิไปตามระบบ ตามลําดับ เน่ืองจากทุกพีเรียด เรามีที่น่ังราคาพิเศษจํานวน
จํากัด ยกเวนโปรแกรมราคาพิเศษ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บคาบรกิาร เต็มจํานวน 
เทาน้ัน  

- กรุณาชําระคาทัวรสวนท่ีเหลืออยางนอย 20 วัน กอนออกเดินทาง หากทานไมชําระภายใน
ระยะเวลาท่ีท่ีบริษัทกําหนด ทางบริษัทจะถือวาทานสละสิทธ์ิยกเลิกการเดินทาง และ ขอ
สงวนสิทธ์ิไมสามารถคืนเงินมัดจําใหทานใดไมวาสวนในสวนหน่ึงกต็าม 

- กรณีลูกคาทําการจองภายในระยะเวลาคงเหลือไมถึง 15 วัน กอนออกเดินทาง ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาทัวรเต็มจํานวน 100% 

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

คาบรกิารที่ชําระแลว 
 ** ยกเวน พีเรียดที่มีวนัหยุดนักขัตฤกษ ตองยกเลิกเดินทางไมนอยกวา 45 วัน กอนเดินทาง ** 
     - ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน กอนวันเดินทาง คืนคาบรกิารรอยละ 50 ของคาบริการท่ี
ชําระแลว 



 

 

- ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน กอนวันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินคาบรกิารที่
ชําระมาแลวท้ังหมดทั้งน้ี ทางบรษิัทจะหักคาใชจายท่ีไดจายจริงจากคาบรกิารที่ชําระแลว
เน่ืองในการเตรียมการจัดการนําเท่ียวใหแกนักทองเท่ียว เชน การสํารองที่น่ังต๋ัวเคร่ืองบิน 
การจองที่พัก ฯลฯ 

- ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบ และ คนืคาทัวรสวนใดสวนหน่ึงใหทานไดไมวากรณี
ใดๆท้ังสิ้น เชน สถานทูตปฏิเสธวีซา ดานตรวจคนเขาเมือง ฯลฯ 

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

- กรณีตองการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิใน
การหักคาใชจายการดําเนินการตางๆ ท่ีเกิดขึน้จริงสําหรับการดําเนินการจองคร้ังแรก ตาม
จํานวนครั้งที่เปลี่ยนแปลง ไมวากรณีใดๆท้ังสิน้ 

 
เงื่อนไขสําคัญอ่ืนๆท่ีทานควรทราบกอนการเดินทาง 
- คณะจะสามารถออกเดินทางไดตามจําเปนตองมีขึ้นต่ํา อยางนอย 25 ทาน หากตํ่ากวา

กําหนด คณะจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทุกทานยินดีท่ีจะชําระคาบริการเพ่ิม
เพ่ือใหคณะเดินทางได ทางบริษัทยินดีที่จะประสานงาน เพ่ือใหทุกทานเดินทางตามความ
ประสงคตอไป  

- ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง หรือ เล่ือนการเดินทางไปในพีเรียดวันอ่ืน
ตอไป โดยทางบรษิัทฯ จะแจงใหทานทราบลวงหนาเพ่ือวางแผนการเดินทางใหมอีกคร้ัง 
ท้ังน้ี กอนคอนเฟรมลางาน กรุณาติดตอเจาหนาท่ีเปนกรณีพิเศษทุกครั้งหากทานลางานแลว
ไมสามารถเปล่ียนแปลงได 

- กรณีท่ีทานตองออกบัตรโดยสารภายใน (ต๋ัวภายในประเทศ เชน ต๋ัวเคร่ืองบิน , ต๋ัวรถทัวร , 
ต๋ัวรถไฟ) กรุณาติดตอสอบถามเพ่ือยืนยันกับเจาหนาท่ีกอนทุกคร้ัง และควรจองบัตรโดยสาร
ภายในท่ีสามารถเล่ือนวันและเวลาเดินทางได เพราะมีบางกรณีที่สายการบินอาจมกีาร
ปรับเปลี่ยนไฟลทบิน หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ท้ังน้ีขึ้นอยูกับฤดูกาล สภาพ
ภูมิกาศ และ ตารางบินของทาอากาศยานเปนสําคัญเทาน้ัน สิ่งสําคัญ ทานจําเปนตองมาถงึ



 

 

สนามบินเพ่ือเช็คอินกอนเครื่องบิน อยางนอย 3 ชัว่โมง โดยในสวนน้ีหากเกิดความเสียหาย
ใดๆบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไมรับผิดชอบคาใชจายท่ีเกิดขึ้นใดๆท้ังสิ้น   

- กรณีท่ีทานเปนอิสลาม ไมทานเน้ือสัตว หรือ แพอาหารบางประเภท กรุณาแจงเจาหนาท่ีเปน
กรณีพิเศษ 

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

- กรุณาสงรายช่ือผูเดินทาง พรอมสําเนาหนาแรกของหนังสือเดินทางทุกทานใหกับเจาหนาท่ี
หลังจากชําระเงินกรณีท่ีทานเดินทางเปนครอบครัว (หลายทาน) กรุณาแจงรายนามคูนอนกับ
เจาหนาท่ีใหทราบ 

- กรณีท่ีออกบัตรโดยสาร (ต๋ัว) เรียบรอยแลว มีรายละเอียดสวนใดผดิ 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 

- ทางบริษัทไมมนีโยบายจัดคูนอนใหกับลกูคาท่ีไมรูจักกันมากอน เชน กรณีท่ีทานเดินทาง 1 
ทาน จําเปนตองชําระคาหองพักเด่ียวตามท่ีระบุ 

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

ไดในบางกรณี ขึ้นอยูกบัโรงแรมที่คณะน้ันๆพักวามีหองรอบรับสําหรับ 3 ทาน หรือ 
(TRIPLE ROOM) หรือไม กรณีไมม ีทานจําเปนจะตองชําระคาใชจายเพ่ิม (พักเด่ียว) ตาม
จริง ยกเวนเด็กท่ีมีอายต่ํุากวา 12 ป ณ วันเดินทางกลับ 

- ฤดูหนาวในตางประเทศ มีขอควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกวาปกต ิสี่โมงเย็นก็จะเร่ิมมืด
แลว สถานท่ีทองเท่ียวตางๆ จะปดเร็วกวาปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผ่ือ
เวลาใหเหมาะสม และ หากมีสถานท่ีทองเท่ียวกลางแจง เวลาเดินบนหิมะ อาจลื่นไดตองใช



 

 

ความระมัดระวังในการเดินเปนอยางสูง หรือ ใชรองเทาท่ีสามารถเดินบนหิมะได แวนกัน
แดดควร เมื่อแสงแดดกระทบหิมะจะสวางสะทอนเขาตา อาจทําใหระคายเคืองตาได 

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

- เน่ืองจากการเดินทางทองเท่ียวในคร้ังน้ี เปนการชําระแบบเหมาจายขาดกับบริษัทตัวแทนใน
ตางประเทศ ทางบรษิทัจึงขอสงวนสิทธ์ิ ไมสามารถขอรับเงินคืนไดในบริการบางสวน หรือ 
สวนใดสวนหน่ึงท่ีทานไมตองการไดรบับริการ หากระหวางเดินทาง สถานท่ีทองเท่ียวใดที่ไม
สามารถเขาชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไมสามารถคืน
คาใชจายไมวาสวนใดสวนหน่ึงใหทาน เน่ืองจากทางบริษัทไดทําการจองและถูกเก็บคาใชจาย
แบบเหมาจายไปลวงหนาท้ังหมดแลว 

- กรณีท่ีทานถูกปฏิเสธการเดินทางเขาเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผดิชอบคาใชจายท่ี
จะเกิดขึ้นตามมา และ จะไมสามารถคืนเงินคาทัวรที่ทานชําระเรียบรอยแลวไมวาสวนใดสวน
หน่ึง 

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



 

 

- เกี่ยวกับที่น่ังบนเคร่ืองบิน เน่ืองจากบัตรโดยสาร (ต๋ัว) เปนลักษณะของคณะ (กรุป อัตรา
พิเศษ) สายการบิน ขอสงวนสิทธ์ิในการเลือกท่ีน่ังบนเคร่ืองบิน กรณีลูกคาเดินทางดวยกัน 
กรุณาเช็คอินพรอมกัน และ สายการบินจะพยายามที่สุดใหทานไดน่ังดวยกัน หรือ ใกลกนัให
มากที่สุด  

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

- ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรบัขึ้น
กอนวันเดินทาง  

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

- บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายระหวางการ
เดินทาง ไมวากรณีใดๆก็ตาม และ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายตามจริง กรณีทาน
ลืมส่ิงของไวท่ีโรงแรมและจําเปนตองสงมายังจุดหมายปลายทางตามที่ทานตองการ  

- รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยนืยันจากบรษิัทฯอีกคร้ังหน่ึง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะ
ปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม 

** เมื่อทานชําระเงินคาทัวรใหกับทางบริษัทฯแลว ไมวาสวนใดสวนหน่ึงก็ตาม ทางบรษิัทฯ จะถือวา
ทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงท้ังหมดน้ีแลว ** 
หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต ตองมีอายุใชงานไดคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วนักลับ 
 

** ขอขอบพระคุณทุกทาน ท่ีมอบความไววางใจ ใหเราบรกิาร ** 


