
 

 

 

รหัสทัวร GS25 2000335 
ทัวรเกาหลี อินชอน ชุนชอน SAKURA SARANGHAE 6D 3N (XJ)  
เมืองอินชอน – ซากุระ JAYU PARK – เมืองชุนชอน – เกาะนามิ - อุทยานแหงชาติโซรัคซาน - วัดชิน
ฮึงซา - สวนสนุกเอเวอรแลนด พิเศษ!!! …  ชมเทศกาลดอกทิวลิป - เมืองโซล – พิพิธภัณฑสาหราย -  
ศูนยโสมแหงรัฐบาล – ศูนยสมุนไพรน้ํามันสนเข็มแดง – พระราชวงัชางด็อกกงุ – หอคอยเอ็นโซลทาว
เวอร – ดวิตี้ฟรี – ยานชอปปم�งเมียงดง - ยานฮงแด - พิพิธภัณฑภาพ 3 มติิ - พิพิธภัณฑน้ําแข็ง – 
สวนยออิโด - ซปุเปอรมาเก็ต 

 



 

 

 

บินดวยสายการบิน แอรเอเชียเอ็กซ (XJ) : ขึ้นเครื่องที่สนามบินดอนเมือง (DMK) 
 

XJ700 DMK(กรุงเทพ) - ICN(อินชอน) 02.40 - 10.05 
XJ703 ICN(อินชอน) - DMK(กรุงเทพ) 00.20 – 04.20 

 
**โหลดกระเป�าสัมภาระโดยน้ําหนักไมเกนิ 20 ก.ก. (2 ช้ิน) และ ถอืขึ้นเครื่องบินไดน้ําหนักไมเกิน 7 
ก.ก. ** 
 
**พาสปอรต ตองมีอายุใชงานไดคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วันกลับ** 
 
DAY 1       กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) 
 
23.30 คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาต ิดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคาร

ผูโดยสารระหวางประเทศ อาคาร 1 ช้ัน 3 เคานเตอรเช็คอิน หมายเลข 3-4 สาย
การบิน AIR ASIA X โดยมีเจาหนาท่ีของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ อํานวยความ
สะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหนาทัวรใหคําแนะนําเพ่ือเตรียมความพรอม
กอนออกเดินทาง  

 
DAY 2      กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – เมืองอินชอน – ซากุระ JAYU PARK  – เมืองชุนชอน – 

เกาะนามิ                                                                                                                      
 
02.40  นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติอนิชอน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต โดย

สายการบิน AIR ASIA X เท่ียวบินที ่XJ 700  
                ** สําหรับเท่ียวบินน้ี ไมมบีรกิารอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบินใชเวลาบินประมาณ 5 

ช่ัวโมง 25 นาที **        



 

 

 

10.05  เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติอนิชอน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต 
               ** ตามเวลาทองถิ่น เร็วกวาเมืองไทยประมาณ 2 ช่ัวโมง กรุณาปรับนาฬิกาของทานเพ่ือ

ความสะดวกในการนัดหมายเวลา ** 
               หลังทุกทานผานข้ันตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบรอย 
 นําทุกทานเดินทางขามทะเลตะวันตกดวยสะพานแขวนยอจอง หรือ สะพานเพ่ือ

ความหวังในการรวมชาติท่ียาวกวา 4.42 ก.ม. และ มียอดโดมสูง 107 เมตร  
กลางวัน    บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนู บุลโกกิ 
                    JAYU PARK  เรียกอีกชื่อวา สวนแหงอิสระภาพ เปนสวนสาธารณะอยูท่ีบริเวณภูเขา 

EUNGBONGSAN สรางขึ้นต้ังแตป 1957 ในชวงสิ้นสุดสงครามเกาหลี ภายในสวนจะ
มีลานกิจกรรมใหบรรดาลุงป�านาอามาออกกําลังกาย บางครัง้ก็จะมนัีกเรียน นักศึกษา
มาทัศนศึกษากัน มีจุดชมวิวทะเลและทาเรือ ถาไปชวงใบไมผลิซากรุะกําลังบาานเต็มท่ี
จะสวยมากการออกดอกซากุระจะมีชวงตนเดือนถึงกลางเดือนเมษายน แลวแตสภาพ
อากาศในแตละป กรณีดอกไมไมบาน ขอสงวนสิทธ์ิในการนําทานไป INCHEON 
CHINATOWN 

 

 



 

 

 

                เกาะนามิ เปนแหลงทองเท่ียวท่ีมีชื่อเสียงของประเทศเกาหลีใต เกาะนามิ มีรูปราง
เหมือนใบไมลอยน้ํา เปนเกาะกลางแมน้ําฮัน ซึ่งเกิดจากการสรางเข่ือนช็องพย็อง โดงดัง
จากซีรีสเร่ืองเพลงรักในสายลมหนาว (THE WINTER LOVE SONATA) ซึ่งใชเกาะนา
มีเปนสถานท่ีถายทํา เกาะนามิไดชื่อตามนายพลนามิ ท่ีรับราชการต้ังแตอายุ 17 ป บิดา
อยูในตระกูลสูงศักดิ ์สวนมารดาเปนเจาฟ�าหญิง เขานําทัพกวาดลางจลาจลในพ้ืนท่ี
ภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไดทั้งหมด และไดรับตําแหนงสูงเมื่อยังมี
อายุเพียง 26 ป แตหลังจากเปลี่ยนรัชกาลใหม เขาก็ถูกใสรายวาเปนกบฏ และถูก
ประหารชีวิตพรอมกับมารดาและพวกรวม 25 คน ตอมาหลังผลัดเปลี่ยนรัชกาลใหมอีก
ครั้ง ไดมีการพิสูจนพบวาขอกลาวหาท้ังหมดลวนเปนเท็จ เขาจึงไดรบัคืน
ยศถาบรรดาศักด์ิดังเดิม เกาะแหงน้ีมีทิวทัศนท่ีสวยงามไปดวยตนเกาลัดและทิวสนเรียง
ราย ในชวงฤดูใบไมรวงจะมีเทศกาลใบไมเปลีย่นสี ใบไมตางเปล่ียนเปนสีแดงสวยงาม 
และมีสุสานของนายพลนามี ซึ่งยังคงตัง้อยู ณ เกาะแหงน้ี  

 

 

NAMI ISLAND 



 

 

 

คํ่า บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนู ทัคคาลบี ้
ที่พัก HYUNDAI SOO HOTEL , SORAK หรอืเทียบเทา   
 

 
 
DAY 3      อุทยานแหงชาติโซรัคซาน - วดัชินฮึงซา - สวนสนุกเอเวอรแลนด พิเศษ!!! …  ชม

เทศกาลดอกทิวลิป - เมืองโซล – พิพิธภัณฑสาหราย  
 
เชา บริการอาหาร ณ หองอาหารของโรงแรม 
                อุทยานแหงชาติโซรัคซาน (SEORAKSAN NATION PARK) หรือ สวิสเซอรแลนด

ของเกาหลี ตั้งอยูในเขตจังหวัดคังว็อน มีพื้นท่ีทางทิศตะวันตกติดกบัจังหวัดคย็องก ีทาง
ทิศใตติดกับจงัหวัดชุงชองเหนือ ทางทิศตะวันออกติดกบัทะเลญี่ปุ�น (ทะเลฝم�งตะวันออก) 
ทางทิศเหนือติดกับจังหวัดคังว็อน ประเทศเกาหลีเหนือ ภูมิประเทศของจังหวัดสวนใหญ
เปนเทือกเขา (เทือกเขาแทแบ็ก) โดยทอดยาวจนเกือบถึงทะเล ซึ่งเปนผลทําใหชายฝم�งมี
ความลาดชนั เปนอุทยานแหงชาติขนาดใหญมีเน้ือท่ี ถึง 354 ตารางกิโลเมตร จดัไดวา
เปนแนวเขาท่ีสวยงามมากท่ีสุดแหงหน่ึงในประเทศเกาหลีใตซึ่งประกอบดวย โอซอรัค เน
ซอรัค และ นัมซอรัค เทือกเขาแนวนอก แนวใน และแนวใต มีหุบเขาท่ีมีดอกไมบาน
สะพร่ังทั้งฤดูใบไมผลิ และฤดูใบไมเปลี่ยนสี หุบเขาแหงน้ีจะเปลี่ยนเปนสีแดงสีทองทั่วท้ัง
หุบเขา เปนภาพท่ีสวยงามซึ่งหาชมไดยาก ราคาน้ีไมรวมน่ังกระเชาไฟฟ�า (CABLE 
CAR) นอกจากน้ีบริเวณโดยรอบของอุทยานแหงชาติโซรัคซาน ยังเปนที่ต้ังของ  



 

 

 

                วดัชินฮึงซา (SINHEUNGSA TEMPLE) วัดเกาแกท่ีสรางขึ้นในสมัย อาณาจักรชิลลา
อายุมากกวา 1,000 ป ทานสามารถนมัสการกราบไหวพระพุทธรูปสัมฤทธ์ิปางสมาธิ
ขนาดใหญท่ีประดิษฐานเปนสัญลักษณของอุทยาน กอนจะผานสะพานชําระลางจิตใจเขา
สูเขตวัดเพ่ือไหวพระขอพร  

 

 
 
กลางวัน     บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนู บุฟเฟ�ตหมูยางเกาหลีสูตรตนตํารบั 
 

 
 
               สวนสนุกเอเวอรแลนด (EVERLAND) เปนสวนสนุกกลางแจงท่ีใหญที่สุดของประเทศ

เกาหลีใต ต้ังอยูบนทําเลท่ีสวยงามทามกลางหุบเขา ในเมืองยงอิน ทางตอนใตของเมือง
โซล ไดรบัการขนานนามวาเปนดิสนียแลนดแหงเกาหลีใต ท่ีน่ีถูกออกแบบใหแตกตางกัน
ในแตละโซน ไดแก สวนสัตว , GLOBAL FAIR , EUROPEAN ADVENTURE , 



 

 

 

MAGIC LAND , AMERICAN ADVENTURE และEVER LAND SPEEDWAY 
นอกจากน้ียังมีสวนส่ีฤดู ซึ่งปลูกดอกไมประจาํในแตละฤดูกาล และมีการตกแตงสวนสนุก
ใหเขากับบรรยากาศของเทศกาลน้ันๆ โดยมบีริษัทซัมซุง เปนเจาของ ผูบริหารจดัการ
สวนสนุกแหงน้ี ดังน้ันความยิ่งใหญตระการตา และ ปลอดภัย ไมแพชาติใดในโลก
แนนอน ** โซนสวนน้ําจะเปดเฉพาะชวงฤดูรอน** 

                พิเศษ..... พบกบั เทศกาลดอกทิวลิปที่เอเวอรแลนด เปนสัญญาณวาฤดูใบไมผลิได
มาถึงแลว ซึ่งจะมีตัง้แตเดือนมีนาคมถึงเมษายนของทุกป ที่น่ีมดีอกทิวลิปมากกวา 1.2 
ลานดอก ใน 100 พันธุท่ีแตกตางกัน ไดแก APELDOORN, SYNAEDA BLUE และ 
PINK DIAMOND นอกจากน้ียังจะไดเห็นสวนท่ีประดับประดาไปดวยดอกไมในฤดูใบไม
ผลิท่ีสวยงาม และหน่ึงในโซนถายภาพท่ีไดรับความนิยมมากท่ีสุดก็คอื FLOWER 
MAGIC TOWER ท่ีมคีวามสงูถงึ 26 เมตร (เทศกาลจะถูกจัดขึ้นแลวแตสภาพ
อากาศและชวงเวลาการจัดเทศกาล) 

 

 
                
                เมืองโซล (SEOUL)  ช่ืออยางเปนทางการ นครพิเศษโซล เปนเมืองหลวงและมหานคร

ท่ีใหญที่สุดของประเทศเกาหลีใต มปีระชากรประมาณ 10 ลานคน เปนปริมณฑลท่ีใหญ 
มีประชากรประมาณ 25 ลานคน ซึ่งเปนบริเวณท่ีอยูอาศัยซ่ึงประกอบดวยบริเวณมหา
นครอินช็อนและจังหวัดคย็องก ีเกือบหน่ึงในส่ีของประชากรชาวเกาหลีใตอาศัยอยูในโซล
และชาวตางชาติอีกประมาณ 275,000 คน 



 

 

 

                พิพิธภัณฑสาหราย (KIMPAP)  จดัแสดงเร่ืองราวตางๆของการทําสาหรายและประวัติ
ความเปนมาตนกําเนิดของการผลิตสาหรายและขั้นตอนการผลิตสาหรายท่ีสดใหมทุกวัน 
ใหทานจะไดเลือกชิมผลิตภัณฑท่ีทําจากสาหรายหลากหลายรสชาติใหลิ้มลองและเลือก
ซื้อเหมาะแกการนํามาเปนของฝาก เชน สาหรายอบแหง , สาหรายยาง พิเศษ !!  ให
ทานไดใสชุดประจําชาติเกาหลี “ฮันบก” (HANBOK)     และถายรูปไวเปนท่ีระลึก  

คํ่า บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนู ขาวยําเกาหลี 
ที่พัก      GALAXY HOTEL หรือ INTER CITY HOTEL SEOUL หรือเทียบเทา      
 
DAY 4      ศูนยโสมแหงรัฐบาล  –  ศนูยรวมเครื่องสําอางแบรนดดังเกาหลี  - ศนูยสมุนไพร

นํ้ามันสนเข็มแดง  – พระราชวังชางด็อกกุง – หอคอยเอ็นโซลทาวเวอร – ดิวตี้ฟรี 
– ยานชอปปم�งเมียงดง                                  

 
เชา บริการอาหาร ณ หองอาหารของโรงแรม 
                นําทานเลือกซื้อสินคาจาก ศูนยโสมแหงรัฐบาล (GINSENG) เหตุผลท่ีเรียกวาศูนย

โสมแหงรัฐบาล เพราะโสมทุกชนิดที่น่ีจะถูกควบคมุคุณภาพภายใตมาตรฐานของรัฐบาล 
ซึ่งแนนอนวาไดรับการรับรองคุณภาพจากรัฐบาล เปนโสมท่ีมีอายุ 6 ป ซึง่ถือวามี
คุณภาพดีที่สุดในโลก มีชื่อเสียงท่ีสุด ใหทานไดเลือกซื้อโสมคุณภาพ ในราคาถกูกวา
ประเทศไทยถึง 2 เทา โสมเกาหลีถือเปนยาบํารุงรางกายหรือสามารถซื้อเปนของฝาก
จากประเทศเกาหลีใตก็ได ศนูยรวมเครื่องสําอางแบรนดดังเกาหลี (COSMETIC 
GALLERY) เชน WATER DROP (ครีมน้ําแตก) , SNAIL CREAM (ครมีเมือกหอย
ทาก) , BOTOX (โบท็อกซ) , ALOE VERA PRODUCT (ผลิตภัณฑจากสมุนไพร วาน
หางจระเข) เปนตน ศูนยสมุนไพรนํา้มันสนเข็มแดง (RED PINE) เปนผลิตภัณฑ ที่
สกัดจากนามันสน มีสรรคุณชวยบํารุงรางกาย ลดไขมัน ชวยควบคุมอาหารและรักษา
สมดุลในรางกายไดเปนอยางดี  



 

 

 

 
 
               พระราชวงัชางด็อกกุง (CHANGDEOKGUNG PALACE)  เปนพระราชวังที่สราง

หลังจากพระราชวังเคียงบกกุง (GYEONGBUKGUNG PALACE) และเคยเปน
พระราชวังหลักของกษตัริยหลายพระองคของราชวงศโชซอน ที่ไดรับการดูแลรักษาไว
อยางดี ภายในประกอบดวยพ้ืนท่ีสาธารณะ อาคารพระราชวังสําหรับราชวงศ และสวนบี
วอน(BIWON) หรือรูจกักันในนามสวนฮูวอน(HUWON) สวนหยอมดานหลังท่ีเต็มไป
ดวยตนไมยักษอายุกวา 300 ป บอน้ํา และศาลาพักผอน มีความธรรมชาติมากที่สุด ไว
เปนท่ีพักผอน  

กลางวัน     บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนู ไกตุนโสม 
                ภูเขานัมซาน เปนท่ีต้ังของ หอคอยเอ็น โซลล ทาวเวอร (N SEOUL TOWER) 1 ใน 

18 หอคอยเมืองท่ีสูงที่สุดในโลก มีความสูงถงึ 480 เมตร เหนือระดับน้ําทะเล ทาน
สามารถชมทัศนียภาพของกรุงโซลจากยอดโซลทาวเวอรไดรอบทิศ 360 องศา โดย
สามารถมองไดถึงเขาพูกักซัน และถาหันไปยงัทิศตรงขาม ก็จะเห็นไกลไปถึงแมน้ําฮันกัง 
เปนอีกหน่ึงสถานท่ี ที่สุดแสนจะโรแมนตกิ ไมวาจะเปนยามกลางวันหรือกลางคืน และไม
วาจะฤดูไหนๆ ที่น่ียังคงไดรบัความนิยมเสมอมา เพราะเปนสถานท่ีคลองกุญแจคูรักที่
ยอดนิยมของนักทองเท่ียว และชาวเกาหลี โดยมีความเช่ือวาหากไดมาคลองกญุแจ
ดวยกันที่น่ี และโยนลูกกุญแจลงไปจะทําใหรักกันมั่นคง ยนืยาว ตราบนานเทานาน ** ยัง

CHANGDEOKGUNG PALACE 



 

 

 

ไมรวมคา ขึ้นลิฟต และ คาแมกญุแจ ลูกกญุแจคูรักสําหรับคลอง ทานสามารถเตรียม
จากประเทศไทยไปได **  

 
 
                ดิวต้ี ฟร ีเปนศูนยรวมรานคาปลอดภาษีท่ีใหญที่สุดในโซล ใหไดช็อปปم�งสินคาแบรนด

เนมชั้นนําแบบ NEW COLLECTION ! มากมาย เชน นาฬิกา , แวนตา , เคร่ืองสําอาง 
, กระเป�า , กลองถายรูป หรือจะเปนโทรศัพทมือถือ ใหทานอิสระไดเลือกซื้อไดอยาง
เต็มที่ เปนแหลงรวมสินคาแบรนดดังกวา 250 แบรนด ทั้งเคร่ืองสําอาง , น้ําหอม , 
กระเป�า , สินคาแฟช่ันตางๆ เชน CHANEL , HERMES , MCM , DIOR , FENDI , 
LOEWE , PRADA , MIU MIU , CELINE , BOTTEGA VENETA เปนตน ไมไดมี
แคเพียงสินคาจากแบรนดตางประเทศเทาน้ัน สินคาแบรนดเกาหลีกม็ีใหเลือก
หลากหลายไมแพกัน ราคาก็ถูกกวารานคาดานนอกและบางยี่หอก็ถูกกวาในประเทศไทย
อีกดวย หากจะเขาไปช็อปปم�งกันที่หางแหงน้ี ใหพกพาสปอรตและขอมูลต๋ัวเคร่ืองบินไป
ดวยเพราะตองใชในการซื้อสินคา 

                ยานเมียงดง (MYEONGDONG) เปรียบเสมือนยานสยามสแควรบานเรา เมียงดงได
ช่ือวาเปนแหลงรวมแฟช่ันแบรนดเกาหลีช้ันนํา ซึ่งในแตละวันจะ มีวัยรุนเกาหลีมาเดินช็
อปปم�งกันอยางลนหลาม ทานสามารถหาซื้อสินคาไดอยางหลากหลายท้ังเส้ือผา , รองเทา 
, กระเป�า , เคร่ืองสําอางซ่ึงเปนท่ีรูจักอยางดีของคนไทย เชนLANEIGE , ETUDE 
HOUSE , IIOPE , CHARMZONE , SKIN FOOD , THE FACE SHOP เปนตน 



 

 

 

เคร่ืองประดับ , ซีดีเพลง , วีซีดี , ดีวีดีหนังและซีรียท่ีฮิตตลอด จนไปถึงของที่ระลึกที่มรูีป
ดารานักแสดงคนโปรดของทานอยูในสินคา อีกทั้งยังมรีานกาแฟ รานอาหารตางๆ ทาน 
สามารถลิม้ลองไอศกรมี 2,000 วอน ที่สูงเกอืบฟุตไดที่น้ี  

 อิสระอาหารคํ่าตามอธัยาศัย เพ่ือสะดวกแกการเดินทางทองเที่ยว  

 
 
ที่พัก  GALAXY HOTEL หรือ INTER CITY HOTEL SEOUL หรอืเทียบเทา   
 
DAY 5       ศูนยสมุนไพรเกาหลี - โรงงานเจียระไน พลอยสีมวง อเมทิส - ยานฮงแด - 

พิพิธภัณฑภาพ 3 มิต ิ- พิพิธภัณฑน้ําแข็ง – สวนยออิโด- ซุปเปอรมาเก็ต หรือ 
รานละลายเงินวอน -–เมืองอินชอน                                                                                                                                 

 
เชา บริการอาหาร ณ หองอาหารของโรงแรม 
                นําทานเลือกซื้อสินคาจาก ศูนยสมุนไพรเกาหลี (HERB SHOP)  เปนผลิตภัณฑผล

ของฮอกเก็ทนามู ทีเ่ติบโตกลางป�าดงดิบกวา 20 ป มีสรรพคุณชวยกรองสารพิษในตับ 
เหมาะสําหรับคนที่ทํางานหนัก ด่ืมเหลา นอนดึก หรือเปนไวรัสตับอักเสบ ตบัแข็ง ให
ทานอิสระเลือกซือ้ใหตัวเองและฝากครอบครวัหรือญาติผูใหญท่ีทานรัก โรงงาน
เจียระไน พลอยสีมวง อเมทิส (AMETHYST FACTORY)  เกาหลีใตเปนดินแดน
ของ พลอยสีมวง พลอยแหงสุขภาพและนําโชค โดยมต้ัีงแตสีมวงออนเย็นตา จนถึงสมีวง
เขม (มวงไวน) มีเสนหเยายวนใจ พลอยน้ีจะสวยงามจับตาเมื่อมาทําเปนแหวน จี้ ตางหู 



 

 

 

และ สรอยขอมือ เปนหินท่ีมีพลังในการบําบัดทั้งดานรางกายและจิตใจของผูสวมใส ขจัด
ความคดิแงลบ เปนพลอยแหงสุขภาพและนําโชค สามารถปกป�องคุมครองผูสวมใสได 

               ยานฮงแด  เปนยานชอปปم�งบริเวณดานหนาของมหาวิทยาลัยฮงอิก(HONGIK 
UNIVERSITY) จึงเปนศูนยรวมเด็กวัยรุนและเด็กมหาวิทยาลัย เปนอีกเสนหน่ึงที่มี
บรรยากาศโรแมนติก อีกทั้งยังมีรานกาแฟท่ีเปนเอกลักษณ แกลเลอร่ี รานคาจําหนาย
สินคาแฟช่ัน คลับ ตลาดศิลปะ และรานอาหารทีน่าสนใจในหมูวัยรุนอายุ 20-30 ปที่
นิยมมาเดินเลน ราคาของสินคาและรานอาหารตางๆก็ยงัไมแพงอีกดวย ซึ่งจะคกึคกัเปน
พิเศษต้ังแตชวงบายเปนตนไป เพราะรานคาแตละรานจะทยอยเปดใหบริการ ของท่ีขาย
กันเยอะสวนใหญก็จะเปนสินคาแฟช่ัน เชน เส้ือผา กระเป�า รองเทา ของกิ๊ฟชอป เคร่ือง
เขียน และท่ีเยอะไมแพกันก็คือขนมตางๆ 

                    พิพิธภัณฑภาพ 3 มิติ (TRICK EYE MUSEUM)  เปนสถานท่ีทองเท่ียวช่ือดังที่จัดขึ้น
แบบพิพิธภัณฑแกลเลอร่ีศิลปะและภาพวาด ที่สรางขึ้นโดย “ตร็องป� L’OEIL” คือเทคนิค
งานศิลปะแบบ 2D และลักษณะภาพวาดจะเปนแบบ 3D แทนท่ีจะเปนการดูภาพวาด
ธรรมดาๆเหมือนหอศิลป�ท่ัวไป นักทองเท่ียวจะต่ืนตาต่ืนใจกับภาพวาดแนว 3D ท่ี
เสมือนวาไดเขาไปเปนสวนหน่ึงในรูปภาพน้ันๆ ทําใหนักทองเท่ียวเพลินเพลินสนุกสนาน 
ไมมีเบ่ือ ถือเปนพิพิธภัณฑศิลปะยอดนิยมของชาวเกาหลีและนักทองเท่ียว เพราะไม
เพียงแตเปนพิพิธภัณฑหอศิลปะภาพวาดสามมิติแลว ยังไดเปดโซนใหมใหกับ 

               นักทองเท่ียวไดเขาไปเปดประสบการณใหมๆไมซํ้าใครกบั  
 
                    DOWNLOAD TRICK EYE APP 

                 สนุกไปอีกขั้นในการถายรูป 3 มิติ ในรปูแบบของ AR 
                 ทานสามารถโหลด  TRICK EYE APP ไดทางโทรศัพท  
                 แลวสรางภาพสวยๆ แบบ AR ไดเลย  

 



 

 

 

 
                
                พิพิธภัณฑนํ้าแข็ง (ICE MUSEUM)  เปนการจําลองเมืองน้ําแข็งขึ้นมา เปนศิลปะการ

แกะสลักน้ําแข็งแบบไมธรรมดา หากแตเปนการจําลองเปนเมืองน้ําแข็งเหมือนจริงมาก
ท่ีสุด และยังเอาใจเด็กๆดวยการสรางสไลเดอรน้ําแข็งอีกทั้งยังมีกิจกรรมและโซนตางๆ 
ใหนักทองเท่ียวเขาชมไดโดยไมมีเบ่ือ เชน น่ังรถลากกวางรูดอรฟ ถายรูปคูกับคุณลุง
ซานตาน้ําแข็ง และถายรูปกบับรรดานกแพนกวินน้ําแข็งท้ังหลาย สํารวจถํ้าน้ําแข็ง เอสกิ
โม เย่ียมชมปราสาทน้ําแข็ง มีจุดชมวิวบนกําแพงเมืองน้ําแข็ง โรงแรมท่ีสรางจําลองขึ้น
จากการแกะสลักจากน้ําแข็งท้ังหมด ซึ่งนักทองเท่ียวสามารถต่ืนตาต่ืนใจและสัมผสักับ
ความหนาวอุณหภูมิตดิลบมากกวา 5 องศา  

กลางวัน     บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนู จิมดัก 
 

 
 
                ในชวงซากุระบาน ..... นําทานเดินทางสู สวนยออิโด นําทานชม งานเทศกาลชมดอก

พอทกวกที่มีชื่อเสียงมากท่ีสุดของกรุงโซล จดัขึ้นท่ีสวนสาธารณะยออิโด ริมแมน้ําฮัน



 

 

 

(HAN RIVER)ท่ีลอมรอบอาคารรัฐสภาเกาหลี โดยในชวงวันงานจะมีการออกรานแผง
ลอยขายของตางๆโดยเฉพาะพวกอาหารของกินพ้ืนเมืองเกาหลี งานน้ีจะจัดขึ้นเปน
ประจําทุกป แตชวงเวลาแตกตางกันขึ้นอยูกบัจังหวะการบานของดอกซากุระในปน้ันๆ 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ปรบัเปลี่ยนเปนชมมหาวิทยาลัยอี
วาและยานชอปปم�งอีเด 

 

 
 
               ซุปเปอรมารเก็ต หรือ รานละลายเงินวอน  ใหทานไดเลือกซื้อช็อกโกแลต ผลิตภัณฑ

ของใบและรากฝอยของโสม ในรูป ขนมโสม ชาโสม ลูกอมโสม โคลนพอกหนาโสม ครีม
ลางหนาโสม เคร่ืองสําอางโสม เปนตน และยังมีหมอนสุขภาพ ,  กมิจ ิ, เปเปโร (ป�อกกี้
เกาหลี) , ชินราเมง (มามาเกาหลี) และ นมกลวย เปนตน 

                ไดเวลาอันสมควร นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาต ิอินชอน  ประเทศ
สาธารณรัฐเกาหลีใต  

                อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย เพ่ือสะดวกแกการเดินทางทองเที่ยว 
                เมืองอินชอน  ทาอากาศยานนานาชาติ อนิชอน  ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต 
 



 

 

 

DAY 6      เมืองอินชอน - กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) 
  
00.20 นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาต ิดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดย

สายการบิน AIR ASIA X เท่ียวบินที ่XJ 703 ** ไมมีบริการอาหารและเครื่องด่ืมบน
เคร่ืองบิน ใชเวลาบินประมาณ 6 ช่ัวโมง ** 

04.40 เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิ
ภาพ 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 

พักเดี่ยว 
เพ่ิมอัตรา 
หองละ 

ราคาไมรวม
ต๋ัวเครื่องบิน 
(จอยแลนด) 

04 – 09 มีนาคม 
2563 17,999 17,999 17,999 5,500 9,900 

05 – 10 มีนาคม 
2563 16,999 16,999 16,999 5,500 9,900 

06 – 11 มีนาคม 
2563 17,999 17,999 17,999 5,500 9,900 

07 – 12 มีนาคม 
2563 17,999 17,999 17,999 5,500 9,900 

11 – 16 มีนาคม 
2563 17,999 17,999 17,999 5,500 9,900 



 

 

 

12 – 17 มีนาคม 
2563 15,999 15,999 15,999 5,500 9,900 

13 – 18 มีนาคม 
2563 17,999 17,999 17,999 5,500 9,900 

14 – 19 มีนาคม 
2563 17,999 17,999 17,999 5,500 9,900 

17 – 22 มีนาคม 
2563 16,999 16,999 16,999 5,500 9,900 

18 – 23 มีนาคม 
2563 17,999 17,999 17,999 5,500 9,900 

19 – 24 มีนาคม 
2563 16,999 16,999 16,999 5,500 9,900 

20 – 25 มีนาคม 
2563 17,999 17,999 17,999 5,500 9,900 

21 – 26 มีนาคม 
2563 17,999 17,999 17,999 5,500 9,900 

22 – 27 มีนาคม 
2563 16,999 16,999 16,999 5,500 9,900 

23 – 28 มีนาคม 
2563 16,999 16,999 16,999 5,500 9,900 

25 – 30 มีนาคม 
2563 17,999 17,999 17,999 5,500 9,900 

26 – 31 มีนาคม 
2563 16,999 16,999 16,999 5,500 9,900 

27 มี.ค. – 01 เม.ย. 
63 17,999 17,999 17,999 5,500 9,900 



 

 

 

28 มี.ค. – 02 
เม.ย. 63 17,999 17,999 17,999 5,500 9,900 

29 มี.ค. – 03 
เม.ย. 63 16,999 16,999 16,999 5,500 9,900 

30 มี.ค. – 04 
เม.ย. 63 16,999 16,999 16,999 5,500 9,900 

31 มี.ค. – 05 เม.ย. 
63 16,999 16,999 16,999 5,500 9,900 

01 – 06 เมษายน 
2563 18,999 18,999 18,999 5,500 9,900 

02 – 07 เมษายน 
2563 19,999 19,999 19,999 5,500 9,900 

03 – 08 เมษายน 
2563 18,999 18,999 18,999 5,500 9,900 

04 – 09 เมษายน 
2563 16,999 16,999 16,999 5,500 9,900 

07 – 12 เมษายน 
2563 17,999 17,999 17,999 5,500 9,900 

08 – 13 เมษายน 
2563 17,999 17,999 17,999 5,500 9,900 

09 – 14 เมษายน 
2563 22,999 22,999 22,999 5,500 9,900 

10 – 15 เมษายน 
2563 24,999 24,999 24,999 5,500 9,900 

11 – 16 เมษายน 
2563 24,999 24,999 24,999 5,500 9,900 



 

 

 

12 – 17 เมษายน 
2563 23,999 23,999 23,999 5,500 9,900 

13 – 18 เมษายน 
2563 23,999 23,999 23,999 5,500 9,900 

14 – 19 เมษายน 
2563 21,999 21,999 21,999 5,500 9,900 

15 – 20 เมษายน 
2563 20,999 20,999 20,999 5,500 9,900 

17 – 22 เมษายน 
2563 16,999 16,999 16,999 5,500 9,900 

18 – 23 เมษายน 
2563 16,999 16,999 16,999 5,500 9,900 

21 – 26 เมษายน 
2563 16,999 16,999 16,999 5,500 9,900 

22 – 27 เมษายน 
2563 17,999 17,999 17,999 5,500 9,900 

24 – 29 เมษายน 
2563 17,999 17,999 17,999 5,500 9,900 

28 เม.ย. – 03 
พ.ค. 63 19,999 19,999 19,999 5,500 9,900 

29 เม.ย. – 04 
พ.ค. 63 19,999 19,999 19,999 5,500 9,900 

 
ราคาเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทางกลบั (INFANT) ทานละ 5,900 บาท ** (ไมมีที่น่ังบน

เครื่องบิน) 
 



 

 

 

อัตราน้ียังไมรวมคาทิปพนักงานขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถ่ิน ตามธรรมเนียม 
50,000วอน ตอ ทรปิ ตอ ลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ 
วันเดินทางกลับ (INFANT) ทั้งน้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีไดตามความเหมาะสมและความพึง
พอใจของทาน โดยสวนน้ี ทางบรษัิทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บกอนเดินทางทุกทาน ที่
สนามบิน ในวนัเช็คอิน  
 
อัตราน้ีเฉพาะนักทองเท่ียวท่ีถือหนังสือเดินทางไทยและตางชาติ ขอสงวนสิทธิ์ไมรับผูเดินทางที่
ถือพาสสปอรตเกาหลีใต  โดยลูกคาตองเดินทางทองเที่ยวกับทัวร ตลอดการเดินทาง หามแยก
ออกเพ่ือเดินทางทองเท่ียวดวยตนเองเด็ดขาด ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาธรรมเนียม ในกรณี
ขอเอกสารย่ืนวีซา 1,500 บาท 
 
กรณีตองการตัดกรุปสวนตัว กรุปเหมาที่สถานะผูเดินทางเปน เด็กนักเรียน นักศกึษา ครู  ธุรกิจ
ขายตรงเครื่องสําอางค หมอ พยาบาล ชาวตางชาติ หรือคณะทีต่องการใหเพ่ิมสถานที่ขอดูงาน 
กรุณาติดตอแจงรายละเอียด โดยละเอียด กับเจาหนาที่เพ่ือทําราคาใหใหมทุกคร้ัง  
 
สําคัญ!! :  กรณีผูเดินทางถูกปฏิเสธการเขา – ออกประเทศจากประเทศตนทางและปลายทาง 

ทั้งจากที่ดานหนาเคานเตอรเช็คอิน หรือจากดานตรวจคนเขาเมืองก็ตาม ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาใชจายที่จะเกิดขึ้นตามมา และ จะไมสามารถคืนเงินคา
ทัวรที่ทานชําระเรียบรอยแลวไมวาสวนใดสวนหนึง่ 

 
หมายเหตุ : ตามนโยบายการโปรโมทสินคาพ้ืนเมืองของรัฐบาลเกาหลีรวมกับการทองเทีย่วเกาหลี ใน

นามของรานรัฐบาล ซึ่งจําเปนตองระบุไวในโปรแกรมทัวร เพราะมีผลกับราคาทัวร  จงึ
อยากเรียนช้ีแจงลูกคาทุกทานวา รานรัฐบาลทุกรานจําเปนตองแวะชม จะซื้อหรือไมซื้อ
ขึ้นอยูกับความพอใจของลูกคาเปนหลัก และถาหากลูกคาไมมีความประสงคจะเขาราน
รัฐบาล ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจากทานเปนจํานวนเงิน 100 USD 
/ ทาน / ราน 



 

 

 

อัตราคาบริการน้ี รวม 
 

 คาบัตรโดยสารโดยเคร่ืองบิน (ต๋ัว) ไป และ กลับพรอมคณะ ช้ันประหยัด (ECONOMY 
CLASS) รวมถงึคาภาษีสนามบินและคาภาษีน้ํามันทุกแหง กรณีตองการอัพเกรด UPGRADE 
หรือ เปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร ไมวาเท่ียวใด เท่ียวหน่ึง กรุณาติดตอเจาหนาท่ีเปนกรณีพิเศษ  

 คาธรรมเนียมการโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเคร่ืองบิน สายการบิน AIR ASIA X 
อนุญาตใหโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเคร่ืองบิน โดยมีน้ําหนักไมเกิน 20 ก.ก. (2 ช้ิน) 
และ ถือขึ้นเคร่ืองบินไดน้ําหนักไมเกิน 7 ก.ก. (ไมจํากดัจํานวนช้ิน แตท้ังน้ีเจาหนาท่ีจะ
พิจารณาตามความเหมาะสม) ตอทาน (ตามเงื่อนไขของสายการบิน) ** 

 คารถโคชปรบัอากาศตลอดเสนทางตามรายการระบุ (ยังไมรวมทิปพนักงานขับรถ) 
 คาโรงแรมที่พักระดับมาตรฐานตามรายการทีร่ะบุ (พัก 2-3 ทาน ตอ หอง) ในกรณีมีงานเท
รดแฟร การแขงขันกีฬา หรือ กิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีทําใหโรงแรมตามรายการท่ีระยุเต็ม ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พัก ไปเปนเมืองใกลเคียงแทน อางอิงมาตรฐานคุณภาพ
และความเหมาะสมเดิม 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 คา
ซักรีด คามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ที่ไมไดระบุในรายการ 

× คาทิปพนักงานขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถิ่น ตามธรรมเนียม 50,000 วอน ตอ 
ทริป ตอ ลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถงึ 2 ป ณ วันเดินทางกลบั 
(INFANT) ท้ังน้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีไดตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของทาน 
โดยสวนน้ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บกอนเดินทางทุกทาน ท่ีสนามบิน ในวนั
เช็คอิน 

× คาธรรมเนียมในกรณีที่กระเป�าสัมภาระที่มีน้ําหนักเกินกวาท่ีสายการบินน้ันๆกําหนดหรือ
สัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน  

× คาธรรมเนียมการจองท่ีน่ังบนเคร่ืองบินตามความตองการเปนกรณีพิเศษหากสามารถทําได 
ท้ังน้ีขึ้นอยูกับสายการบิน และ รุนของเคร่ืองบินแตละไฟลทท่ีใชบิน ซึ่งอาจเปล่ียนแปลงไดอยูท่ี
สายการบินเปนผูกําหนด 

× คาภาษีน้ํามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเคร่ืองบินไปแลว 
× ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณีตองการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษทั 
× คาธรรมเนียมการขอวซีาทองเท่ียว กรณีท่ีสถานทูตแจงใหย่ืนขอวีซาแบบกะทันหันกอนเดินทาง

ตามจริง ประเทศเกาหลีใต อนุญาตใหทานท่ีถือหนังสือเดินทางไทย และมีวัตถุประสงค
เดินทางไปประเทศเกาหลีใต เพ่ือการทองเท่ียว ไมจําเปนตองยื่นขอวีซา โดยสามารถพํานักได
ไมเกิน 90 วัน ตอครัง้ 

 
 
 
 
 



 

 

 

เง่ือนไขการจอง และ การชําระเงิน 
- กรุณาทําการจองลวงหนาอยางนอย 30 วัน กอนออกเดินทาง พรอมชําระเงินมัดจําคร้ังที่ 1 

ทานละ 10,000 บาท หลังจากสงเอกสารยืนยันการจอง 1 วัน ตวัอยางเชน ทานจองวันน้ี 
กรุณาชําระเงินในวันถดัไป กอนเวลา 16.00 น. เทาน้ัน โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมติัทันที หาก
ยังไมไดรับยอดเงินตามเวลาท่ีกําหนด และหากทานมีความประสงคจะตองเดินทางในพีเรียด
เดิม ทานจําเปนตองทาํจองเขามาใหม น่ันหมายถึงวา กรณีท่ีมีคิวรอ (WAITING LIST) ก็จะ
ใหสิทธ์ิไปตามระบบ ตามลําดับ เน่ืองจากทุกพีเรียด เรามีที่น่ังราคาพิเศษจํานวนจํากัด ยกเวน
โปรแกรมราคาพิเศษ ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิเรียกเก็บคาบริการ เต็มจํานวน เทาน้ัน  

- กรุณาชําระคาทัวรสวนท่ีเหลืออยางนอย 20 วัน กอนออกเดินทาง หากทานไมชําระภายใน
ระยะเวลาท่ีท่ีบริษัทกําหนด ทางบริษัทจะถือวาทานสละสิทธ์ิยกเลิกการเดินทาง และ ขอสงวน
สิทธ์ิไมสามารถคืนเงินมัดจําใหทานใดไมวาสวนในสวนหน่ึงก็ตาม 

- กรณีลูกคาทําการจองภายในระยะเวลาคงเหลือไมถึง 15 วัน กอนออกเดินทาง ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาทัวรเต็มจํานวน 100% 

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

คาบรกิารที่ชําระแลว 
 ** ยกเวน พีเรียดที่มีวันหยุดนักขัตฤกษ ตองยกเลิกเดินทางไมนอยกวา 45 วัน กอนเดินทาง 

** 
     - ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน กอนวันเดินทาง คืนคาบรกิารรอยละ 50 ของคาบริการท่ีชําระ
แลว 

- ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน กอนวันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินคาบรกิารที่ชําระ
มาแลวท้ังหมดทั้งน้ี ทางบริษัทจะหักคาใชจายท่ีไดจายจริงจากคาบรกิารที่ชําระแลวเน่ืองในการ
เตรียมการจัดการนําเท่ียวใหแกนักทองเท่ียว เชน การสํารองท่ีน่ังต๋ัวเครื่องบิน การจองท่ีพัก 
ฯลฯ 



 

 

 

- ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบ และ คนืคาทัวรสวนใดสวนหน่ึงใหทานไดไมวากรณีใดๆ
ท้ังสิ้น เชน สถานทูตปฏิเสธวีซา ดานตรวจคนเขาเมือง ฯลฯ 

- กรุปเหมา หรือตัดกรุป ไมสามารถยกเลิกการเดินทางไดทุกกรณี 
- กรณีตองการเปลี่ยนแปลงผูเดินทาง (เปลี่ยนช่ือ) จะตองแจงใหทางบริษัททราบลวงหนา อยาง

นอย 20 วัน กอนออกเดินทาง กรณีแจงหลังจากเจาหนาท่ีออกเอกสารเรียบรอยแลว ไมวาสวน
ใดสวนหน่ึง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริงทั้งหมด ทั้งน้ีขึ้นอยู
กับชวงพีเรียดวันท่ีเดินทาง และกระบวนการของแตละคณะ เปนสําคัญดวย กรุณาสอบถามกับ
เจาหนาท่ีเปนกรณีพิเศษ 

- กรณีตองการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการ
หักคาใชจายการดําเนินการตางๆ ที่เกิดขึ้นจริงสําหรับการดําเนินการจองครั้งแรก ตามจํานวน
ครั้งที่เปลี่ยนแปลง ไมวากรณีใดๆท้ังสิน้ 

 
เง่ือนไขสําคัญอืน่ๆทีท่านควรทราบกอนการเดินทาง 
- คณะจะสามารถออกเดินทางไดตามจําเปนตองมีขึ้นต่ํา อยางนอย 25 ทาน หากตํ่ากวากําหนด 

คณะจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพ่ิมเพ่ือใหคณะ
เดินทางได ทางบริษัทยินดีท่ีจะประสานงาน เพ่ือใหทุกทานเดินทางตามความประสงคตอไป  

- ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง หรือ เล่ือนการเดินทางไปในพีเรียดวันอ่ืนตอไป 
โดยทางบรษิัทฯ จะแจงใหทานทราบลวงหนาเพ่ือวางแผนการเดินทางใหมอีกครัง้ ท้ังน้ี กอน
คอนเฟรมลางาน กรุณาติดตอเจาหนาท่ีเปนกรณีพิเศษทุกคร้ังหากทานลางานแลวไมสามารถ
เปล่ียนแปลงได 

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



 

 

 

สนามบินเพ่ือเช็คอินกอนเครื่องบิน อยางนอย 3 ชัว่โมง โดยในสวนน้ีหากเกิดความเสียหาย
ใดๆบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไมรับผิดชอบคาใชจายท่ีเกิดขึ้นใดๆท้ังสิ้น   

- กรณีท่ีทานเปนอิสลาม ไมทานเน้ือสัตว หรือ แพอาหารบางประเภท กรุณาแจงเจาหนาท่ีเปน
กรณีพิเศษ 

- กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร (WHEEL CHAIR) กรุณา
แจงบริษัทฯ อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง หรือต้ังแตท่ีทานเร่ิมจองทัวร เพ่ือใหทางบริษัท
ประสานงานกบัสายการบินเพ่ือจัดเตรียมลวงหนา กรณีมีคาใชจายเพ่ิมเติม ทางบริษัทของ
สงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายตามจริงทีเ่กิดขึ้นกับผูเดินทาง  

- กรุณาสงรายช่ือผูเดินทาง พรอมสําเนาหนาแรกของหนังสือเดินทางทุกทานใหกับเจาหนาท่ี
หลังจากชําระเงินกรณีท่ีทานเดินทางเปนครอบครัว (หลายทาน) กรุณาแจงรายนามคูนอนกับ
เจาหนาท่ีใหทราบ 

- กรณีท่ีออกบัตรโดยสาร (ต๋ัว) เรียบรอยแลว มีรายละเอียดสวนใดผดิ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ
ในการรับผิดชอบไมวาสวนใดสวนหน่ึง หากทานไมดําเนินการสงสําเนาหนาแรกของหนังสือ
เดินทางใหทางบริษัทเพ่ือใชในการออกบัตรโดยสาร 

- หลังจากทานชําระคาทัวรครบตามจํานวนเรียบรอยแลว ทางบริษัทจะนําสงใบนัดหมายและ
เตรียมตัวการเดินทางใหทานอยางนอย 3 หรือ 5 วัน กอนออกเดินทาง 

- อัตราทัวรน้ี เปนอัตราสําหรับบัตรโดยสารเคร่ืองบินแบบหมูคณะ (ต๋ัวกรุป) ทานจะไมสามารถ
เล่ือนไฟลท วัน ไป หรือ กลับสวนใดได จําเปนจะตองไป และ กลับ ตามกําหนดการเทาน้ัน 
หากตองการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดตอเจาหนาท่ีเปนกรณีพิเศษ 

- ทางบริษัทไมมนีโยบายจัดคูนอนใหกับลกูคาท่ีไมรูจักกันมากอน เชน กรณีท่ีทานเดินทาง 1 ทาน 
จําเปนตองชําระคาหองพักเด่ียวตามท่ีระบุ 

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

ในบางกรณี ขึ้นอยูกับโรงแรมที่คณะน้ันๆพักวามีหองรอบรับสําหรับ 3 ทาน หรือ (TRIPLE 



 

 

 

ROOM) หรือไม กรณีไมมี ทานจําเปนจะตองชําระคาใชจายเพ่ิม (พักเด่ียว) ตามจริง ยกเวน
เด็กท่ีมีอายุต่ํากวา 12 ป ณ วันเดินทางกลับ 

- ฤดูหนาวในตางประเทศ มีขอควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกวาปกต ิสี่โมงเย็นก็จะเร่ิมมืด
แลว สถานท่ีทองเท่ียวตางๆ จะปดเร็วกวาปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผื่อเวลา
ใหเหมาะสม และ หากมีสถานท่ีทองเท่ียวกลางแจง เวลาเดินบนหิมะ อาจลื่นไดตองใชความ
ระมัดระวังในการเดินเปนอยางสูง หรือ ใชรองเทาท่ีสามารถเดินบนหิมะได แวนกันแดดควร 
เมื่อแสงแดดกระทบหมิะจะสวางสะทอนเขาตา อาจทําใหระคายเคืองตาได 

- ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลงโปรแกรมไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากฤดูกาล สภาพ
ภูมิอากาศ เหตุการทางการเมือง การลาชาของสายการบิน เงื่อนไขการใหบริการของรถในแต
ละประเทศ เปนตน โดยสวนน้ีทางบริษัทจะคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ หากกรณีท่ี
จําเปนจะตองมีคาใชจายเพ่ิม ทางบริษัทจะแจงใหทราบลวงหนา 

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

- กรณีท่ีทานถูกปฏเิสธการเดินทางเขาเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผดิชอบคาใชจายท่ีจะ
เกิดขึ้นตามมา และ จะไมสามารถคืนเงินคาทัวรที่ทานชําระเรียบรอยแลวไมวาสวนใดสวนหนึ่ง 

- หากวันเดินทาง เจาหนาท่ีสายการบิน หรือ ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง ตรวจพบ หนังสือ
เดินทาง  
(พาสปอรต) ของทานชํารุดแมเพียงเล็กนอย เชน เปยกน้ํา ขาดไปหนาใดหนาหน่ึง มีหนาใด
หนาหน่ึงหายไป มีกระดาษหนาใดหนาหน่ึงหลุดออกมา มรีอยแยกระหวางสันของเลมหนังสือ
เดินทาง เปนตน ไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น ทางสายการบิน หรือ เจาหนาท่ีดานตรวจคนออก และ 
เขาเมือง มีสิทธ์ิไมอนุญาตใหทานเดินทางตอไปได ดงัน้ันกรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสือ



 

 

 

เดินทางของทานใหอยูในสภาพดีอยูตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชํารุด กรุณาติดตอกรมการ
กงสุลกระทรวงการตางประเทศเพ่ือทําหนังสือเดินทางฉบับใหม โดยใชฉบบัเกาไปอางอิง และ 
ยืนยันดวย พรอมกบัแจงมาท่ีบริษัทเร็วท่ีสุด เพ่ือยืนยันการเปลี่ยนแปลงขอมูลหนังสือเดินทาง 
หากทานไดสงเอกสารมาท่ีบริษัทเรียบรอยแลว กรณีท่ียังไมออกบัตรโดยสาร (ต๋ัวเคร่ืองบิน) 
ทานสามารถเปล่ียนแปลงไดไมมคีาใชจาย แตหากออกบัตรโดยสาร (ต๋ัวเครื่องบิน) เรียบรอย
แลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริงท้ังหมด ซึ่งโดยสวนใหญต๋ัว
เคร่ืองบินแบบกรุปจะออกกอนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ทัง้น้ีขึ้นอยูกับกระบวนการ
และขั้นตอนของแตละคณะ 

- เกี่ยวกับที่น่ังบนเคร่ืองบิน เน่ืองจากบัตรโดยสาร (ต๋ัว) เปนลักษณะของคณะ (กรุป อัตราพิเศษ) 
สายการบิน ขอสงวนสทิธ์ิในการเลือกที่น่ังบนเครือ่งบิน กรณีลกูคาเดินทางดวยกนั กรุณา
เช็คอินพรอมกัน และ สายการบินจะพยายามท่ีสุดใหทานไดน่ังดวยกนั หรือ ใกลกันใหมากท่ีสุด  

- ขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับหองพักในโรงแรมท่ีพัก เน่ืองจากการวางแปลนแบบหองพักของแตละ
โรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองพักเด่ียว (SINGLE) และหองคู 
(TWIN/DOUBLE) และ หองพักแบบ 3 ทาน (TRIPLE) จะแตกตางกัน บางโรงแรม หองพัก
แตละแบบอาจจะอยูคนละช้ันกัน (ไมตดิกันเสมอไป) 

- ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรบัขึ้นกอน
วันเดินทาง  

- บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน , 
การยกเลิกบิน , การประทวง , การนัดหยุดงาน , การกอการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การนํา
ส่ิงของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผดิชอบของบรษิัท  

- บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายระหวางการเดินทาง 
ไมวากรณีใดๆก็ตาม และ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็คาใชจายตามจริง กรณีทานลืมสิ่งของ
ไวท่ีโรงแรมและจําเปนตองสงมายังจุดหมายปลายทางตามท่ีทานตองการ  



 

 

 

- รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยนืยันจากบรษิัทฯอีกคร้ังหน่ึง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะ
ปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม 
 

** เม่ือทานชําระเงินคาทัวรใหกับทางบริษัทฯแลว ไมวาสวนใดสวนหนึ่งก็ตาม ทางบริษัทฯ จะ
ถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงทั้งหมดน้ีแลว ** 
หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต ตองมีอายุใชงานไดคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วนักลับ 
 

** ขอขอบพระคุณทกุทาน ที่มอบความไววางใจ ใหเราบริการ ** 
 


