
 

 

รหัสทัวร GS2000353 
ทัวรเกาหลี SAKURA BLOSSOM LOVE 5D 3N (TG)  
เมืองอินชอน – PARADISE CITY – ปم�นเรลไบค – เกาะนามิ - อุทยานแหงชาติโซรัคซาน - วัดชิน
ฮึงซา - สวนสนุกเอเวอรแลนด - เทศกาลดอกทิวลิปท่ีเอเวอรแลนด – สวนโซลแกรนดปารค – เมือง
โซล - ศูนยโสมแหงรัฐบาล – ศูนยรวมเคร่ืองสําอางแบรนดดังเกาหลี - ศูนยสมุนไพรน้ํามันสนเข็ม
แดง – พระราชวังชางด็อกกุง – พิพิธภัณฑสาหราย - หอคอยเอ็น โซลล ทาวเวอร – ดิวตี้ฟรี – ยาน
เมียงดง - ศูนยสมุนไพรเกาหลี - โรงงานเจียระไน พลอยสีมวง อเมทิส – ยานฮงแด -  พิพิธภัณฑภาพ 
3 มิติ – พิพิธภัณฑน้ําแข็ง – รานละลายเงินวอน  

 



 

 

*****มีอาหารบนเคร่ือง ท้ังไปและกลับ และสะสมไมลได 50%***** 
 

TG656 BKK(กรุงเทพ) - ICN(อินชอน) 23.30 – 06.55 + 1 

TG655 ICN(อินชอน) - BKK(กรุงเทพ) 21.25 – 01.20 +1 

 
**โหลดกระเป�าสัมภาระโดยน้ําหนักไมเกิน 30 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือข้ึนเคร่ืองบินไดน้ําหนักไมเกิน 7 

ก.ก. ** 

 

**พาสปอรต ตองมีอายุใชงานไดคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วันกลับ** 

 

DAY 1       กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – เมืองอินชอน                                                                

 
21.30  คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ อาคารผูโดยสาร

ขาออก ช้ัน 4 ประตูทางเขา 4 เคานเตอรเช็คอิน D สายการบิน THAI AIRWAYS 
โดยมีเจาหนาท่ีของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ อํานวยความสะดวกตลอดข้ันตอนการ
เช็คอิน และ หัวหนาทัวรใหคําแนะนําเพื่อเตรียมความพรอมกอนออกเดินทาง  

23.30 นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ อินชอน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต โดย
สายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG656 

                     ** บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ืองบิน ใชเวลาบินประมาณ 5 ช่ัวโมง 25 นาที **  
               ** รายการน้ีใชต๋ัวหมูคณะ สามารถสะสมไมล ROP ได 50% ** 

 

DAY 2      เมืองอินชอน – PARADISE CITY – ปم�นเรลไบค – เกาะนามิ-ซอรัคซาน                    

 
06.55  เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติ อินชอน เมืองอินชอน ประเทศสาธารณรัฐ

เกาหลีใต ** ตามเวลาทองถ่ิน เร็วกวาเมืองไทยประมาณ 2 ช่ัวโมง กรุณาปรับนาฬิกา
ของทานเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา ** 



 

 

                หลังทุกทานผานข้ันตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบรอย 

                     PARADISE CITY ดวยสถาปตยทันสมัยเกๆแปลกตาของตึกแลวทําใหไดรูปสวยๆ จุด

เช็คอินเกรๆกลับไปไมซ้ําใครกันอีก ท่ีน่ีเรียกวาแหลงบันเทิงครบวงจรเลยก็วาไดเพราะใน
นี้มีท้ังโรงแรม คาสิโน แกลลอร่ีสวนสนุก ภัตคารรานอาหาร สระวายน้ํา จุดชอปปم�งครบ
ทุกอยางในแหลงเดียวต้ังอยูในโซน CULTURE PARK 

 

 
 

                นําทานสัมผัสประสบการณใหม ..... ปم�นเรลไบค (RAIL BIKE) บนทางรถไฟสายเกา

ของเมืองอาซาน มีระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร เปนอีกหน่ึงกิจกรรมท่ีโรแมนติคท่ีเปน
ท่ีนิยมของชาวเกาหลี ใหทานไดสัมผัสกับวิวทิวทัศนและบรรยากาศธรรมชาติโดยรอบอัน
สวยงามของประเทศเกาหลีใต ไมวาจะเปนแปลงเกษตร ทุงนา ไร และสวนตางๆ ถูก
หอมลอมไปดวยภูเขาอันอุดมสมบูรณมากมาย 

 

 



 

 

กลางวัน    บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนู ทัคคาลบี้ 
 

 
 

               เกาะนามิ เปนแหลงทองเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงของประเทศเกาหลีใต เกาะนามิ มีรูปราง

เหมือนใบไมลอยน้ํา เปนเกาะกลางแมน้ําฮัน ซ่ึงเกิดจากการสรางเข่ือนช็องพย็อง โดงดัง
จากซีรีสเร่ืองเพลงรักในสายลมหนาว (THE WINTER LOVE SONATA) ซ่ึงใชเกาะนา
มีเปนสถานท่ีถายทํา เกาะนามิไดช่ือตามนายพลนามิ ท่ีรับราชการต้ังแตอายุ 17 ป บิดา
อยูในตระกูลสูงศักด์ิ สวนมารดาเปนเจาฟ�าหญิง เขานําทัพกวาดลางจลาจลในพื้นท่ี
ภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไดท้ังหมด และไดรับตําแหนงสูงเม่ือยังมี
อายุเพียง 26 ป แตหลังจากเปล่ียนรัชกาลใหม เขาก็ถูกใสรายวาเปนกบฏ และถูก
ประหารชีวิตพรอมกับมารดาและพวกรวม 25 คน ตอมาหลังผลัดเปล่ียนรัชกาลใหมอีก
คร้ัง ไดมีการพิสูจนพบวาขอกลาวหาท้ังหมดลวนเปนเท็จ เขาจึงไดรับคืน
ยศถาบรรดาศักด์ิดังเดิม เกาะแหงน้ีมีทิวทัศนท่ีสวยงามไปดวยตนเกาลัดและทิวสนเรียง
ราย ในชวงฤดูใบไมรวงจะมีเทศกาลใบไมเปลี่ยนสี ใบไมตางเปล่ียนเปนสีแดงสวยงาม 
และมีสุสานของนายพลนามี ซ่ึงยังคงต้ังอยู ณ เกาะแหงน้ี  

 



 

 

 
 
ค่ํา บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนู บลุโกกิ 
ที่พัก HYUNDAI SOO HOTEL , SORAK หรือเทียบเทา   
 

DAY 3      อุทยานแหงชาติโซรัคซาน -วัดชินฮึงซา - สวนสนุกเอเวอรแลนด - พิเศษ..... พบ

กับ เทศกาลดอกทิวลิปที่เอเวอรแลนด – สวนโซลแกรนดปารค – เมืองโซล  

 
เชา     บริการอาหาร ณ หองอาหารของโรงแรม 

                อุทยานแหงชาติโซรัคซาน (SEORAKSAN NATION PARK) หรือ สวิสเซอรแลนด

ของเกาหลี ต้ังอยูในเขตจังหวัดคังว็อน มีพื้นท่ีทางทิศตะวันตกติดกับจังหวัดคย็องกี ทาง
ทิศใตติดกับจังหวัดชุงชองเหนือ ทางทิศตะวันออกติดกับทะเลญี่ปุ�น (ทะเลฝم�งตะวันออก) 
ทางทิศเหนือติดกับจังหวัดคังว็อน ประเทศเกาหลีเหนือ ภูมิประเทศของจังหวัดสวนใหญ
เปนเทือกเขา (เทือกเขาแทแบ็ก) โดยทอดยาวจนเกือบถึงทะเล ซ่ึงเปนผลทําใหชายฝم�งมี
ความลาดชัน เปนอุทยานแหงชาติขนาดใหญมีเน้ือท่ี ถึง 354 ตารางกิโลเมตร จัดไดวา
เปนแนวเขาท่ีสวยงามมากท่ีสุดแหงหน่ึงในประเทศเกาหลีใตซ่ึงประกอบดวย โอซอรัค เน

NAMI ISLAND 



 

 

ซอรัค และ นัมซอรัค เทือกเขาแนวนอก แนวใน และแนวใต มีหุบเขาท่ีมีดอกไมบาน
สะพร่ังท้ังฤดูใบไมผลิ และฤดูใบไมเปล่ียนสี หุบเขาแหงน้ีจะเปล่ียนเปนสีแดงสีทองท่ัวท้ัง
หุบเขา เปนภาพท่ีสวยงามซ่ึงหาชมไดยาก ราคาน้ีไมรวมน่ังกระเชาไฟฟ�า (CABLE 
CAR) นอกจากน้ีบริเวณโดยรอบของอุทยานแหงชาติโซรัคซาน ยังเปนท่ีต้ังของ วัดชิน
ฮึงซา (SINHEUNGSA TEMPLE) วัดเกาแกท่ีสรางข้ึนในสมัย อาณาจักรชิลลาอายุ
มากกวา 1,000 ป ทานสามารถนมัสการกราบไหวพระพุทธรูปสัมฤทธิ์ปางสมาธิขนาด
ใหญท่ีประดิษฐานเปนสัญลักษณของอุทยาน กอนจะผานสะพานชําระลางจิตใจเขาสูเขต
วัดเพื่อไหวพระขอพร  

 

 
 
กลางวัน     บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนู บุฟเฟ�ตหมูยางเกาหลีสูตรตนตํารับ 

 

 
 



 

 

                สวนสนุกเอเวอรแลนด (EVERLAND) เปนสวนสนุกกลางแจงท่ีใหญท่ีสุดของประเทศ

เกาหลีใต ต้ังอยูบนทําเลท่ีสวยงามทามกลางหุบเขา ในเมืองยงอิน ทางตอนใตของเมือง
โซล ไดรับการขนานนามวาเปนดิสนียแลนดแหงเกาหลีใต ท่ีน่ีถูกออกแบบใหแตกตางกัน
ในแตละโซน ไดแก สวนสัตว , GLOBAL FAIR , EUROPEAN ADVENTURE , 
MAGIC LAND , AMERICAN ADVENTURE และEVER LAND SPEEDWAY 
นอกจากน้ียังมีสวนส่ีฤดู ซ่ึงปลูกดอกไมประจําในแตละฤดูกาล และมีการตกแตงสวนสนุก
ใหเขากับบรรยากาศของเทศกาลน้ันๆ โดยมีบริษัทซัมซุง เปนเจาของ ผูบริหารจัดการ
สวนสนุกแหงน้ี ดังนั้นความย่ิงใหญตระการตา และ ปลอดภัย ไมแพชาติใดในโลก
แนนอน ** โซนสวนน้ําจะเปดเฉพาะชวงฤดูรอน** 

                พิเศษ..... พบกับ เทศกาลดอกทิวลิปที่เอเวอรแลนด เปนสัญญาณวาฤดูใบไมผลิได
มาถึงแลว ซ่ึงจะมีต้ังแตเดือนมีนาคมถึงเมษายนของทุกป ท่ีน่ีมีดอกทิวลิปมากกวา 1.2 
ลานดอก ใน 100 พันธุท่ีแตกตางกัน ไดแก APELDOORN, SYNAEDA BLUE และ 
PINK DIAMOND นอกจากน้ียังจะไดเห็นสวนท่ีประดับประดาไปดวยดอกไมในฤดูใบไม
ผลิท่ีสวยงาม และหน่ึงในโซนถายภาพท่ีไดรับความนิยมมากที่สุดก็คือ FLOWER 
MAGIC TOWER ท่ีมีความสูงถึง 26 เมตร (เทศกาลจะถูกจัดขึ้นแลวแตสภาพ
อากาศและชวงเวลาการจัดเทศกาล) 

 

 



 

 

                พาทานชมซากุระ สวนโซลแกรนดปารค  (SEOUL GRAND PARK) เปน

สวนสาธารณะขนาดใหญยักษกวา 5 พันไร ภายในสวนนอกจากจะมีสวนสําหรับพักผอน
ไดเหมือนกับสวนสาธารณะท่ัวไปแลวยัง แบงออกเปนโซนยอยๆพื้นท่ียอยๆอีกหลาย
อยาง เชน สวนสัตวโซล(Grand Park Zoo) สวนสัตวเกาแกแหงแรกของเกาหลีใต, 
สวนกุหลาบท่ีมีการจัดสวนสไตลอังกฤษ, สวนสนุก SeoulLand และ พิพิธภัณทศิลปะ 
Seoul Museum of Modern Art  

 

 
 
                นอกจากน้ี โซล แกรนด ปารค ก็ยังเปนจุดชมซากุระเกาหลี หรือดอกพอทกวก และชม

ใบไมเปล่ียนสีท่ีสวยงามอีกแหงหน่ึงดวย ต้ังอยูในเขตเมือง Gwacheon-si, เคียงกีโด
(Gyeonggi-do) หรือปริมณทลทางตอนใตของโซล (ไมรวมคาเขาสวนสัตว สวน
ดอกไม รถลาก และSKY LIFT) การออกดอกซากุระจะมีชวงตนเดือนถึงกลางเดือน
เมษายน แลวแตสภาพอากาศในแตละป 



 

 

 
 

               เมืองโซล (SEOUL)  ช่ืออยางเปนทางการ นครพิเศษโซล เปนเมืองหลวงและมหานครท่ี

ใหญท่ีสุดของประเทศเกาหลีใต มีประชากรประมาณ 10 ลานคน เปนปริมณฑลท่ีใหญ 
มีประชากรประมาณ 25 ลานคน ซึ่งเปนบริเวณท่ีอยูอาศัยซ่ึงประกอบดวยบริเวณมหา
นครอินช็อนและจังหวัดคย็องกี เกือบหน่ึงในส่ีของประชากรชาวเกาหลีใตอาศัยอยูในโซล
และชาวตางชาติอีกประมาณ 275,000 คน 

ค่ํา บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนู ขาวยําเกาหลี 
ที่พัก  VIP HOTEL SEOUL หรือเทียบเทา   
 

DAY 4      ศูนยโสมแหงรัฐบาล  –  ศูนยรวมเคร่ืองสําอางแบรนดดังเกาหลี  - ศูนยสมุนไพร

น้ํามันสนเข็มแดง – พระราชวังชางด็อกกุง – พิพิธภัณฑสาหราย  - หอคอยเอ็น 

โซลล ทาวเวอร – ดิวต้ีฟรี – อิสระชอปปم�งยานเมียงดง  

   
เชา    บริการอาหาร ณ หองอาหารของโรงแรม 

               นําทานเลือกซ้ือสินคาจาก ศูนยโสมแหงรัฐบาล (GINSENG) เหตุผลที่เรียกวาศูนยโสม

แหงรัฐบาล เพราะโสมทุกชนิดท่ีน่ีจะถูกควบคุมคุณภาพภายใตมาตรฐานของรัฐบาล ซ่ึง
แนนอนวาไดรับการรับรองคุณภาพจากรัฐบาล เปนโสมท่ีมีอายุ 6 ป ซ่ึงถือวามีคุณภาพดี
ท่ีสุดในโลก มีช่ือเสียงท่ีสุด ใหทานไดเลือกซื้อโสมคุณภาพ ในราคาถูกกวาประเทศไทย
ถึง 2 เทา โสมเกาหลีถือเปนยาบํารุงรางกายหรือสามารถซ้ือเปนของฝากจากประเทศ



 

 

เกาหลีใตก็ได ศูนยรวมเคร่ืองสําอางแบรนดดังเกาหล ี(COSMETIC GALLERY) 

เชน WATER DROP (ครีมน้ําแตก) , SNAIL CREAM (ครีมเมือกหอยทาก) , 
BOTOX (โบท็อกซ) , ALOE VERA PRODUCT (ผลิตภัณฑจากสมุนไพร วานหาง

จระเข) เปนตน ศูนยสมุนไพรน้ํามันสนเข็มแดง (RED PINE) เปนผลิตภัณฑ ท่ีสกัด

จากนามันสน มีสรรคุณชวยบํารุงรางกาย ลดไขมัน ชวยควบคุมอาหารและรักษาสมดุล
ในรางกายไดเปนอยางดี  

 

 
 

                พระราชวังชางด็อกกุง (CHANGDEOKGUNG PALACE)   เปนพระราชวังท่ีสราง

หลังจากพระราชวังเคียงบกกุง (GYEONGBUKGUNG PALACE) และเคยเปน
พระราชวังหลักของกษัตริยหลายพระองคของราชวงศโชซอน ท่ีไดรับการดูแลรักษาไว
อยางดี ภายในประกอบดวยพื้นท่ีสาธารณะ อาคารพระราชวังสําหรับราชวงศ และสวนบี
วอน(BIWON) หรือรูจักกันในนามสวนฮูวอน(HUWON) สวนหยอมดานหลังท่ีเต็มไป
ดวยตนไมยักษอายุกวา 300 ป บอน้ํา และศาลาพักผอน มีความธรรมชาติมากท่ีสุด ไว
เปนท่ีพักผอน  

                พิพิธภัณฑสาหราย (KIMPAP)   จัดแสดงเร่ืองราวตางๆของการทําสาหรายและ

ประวัติความเปนมาตนกําเนิดของการผลิตสาหรายและข้ันตอนการผลิตสาหรายท่ีสด

CHANGDEOKGUNG PALACE 



 

 

ใหมทุกวัน ใหทานจะไดเลือกชิมผลิตภัณฑท่ีทําจากสาหรายหลากหลายรสชาติใหล้ิมลอง

และเลือกซ้ือเหมาะแกการนํามาเปนของฝาก เชน สาหรายอบแหง , สาหรายยาง พิเศษ 

!!  ใหทานไดใสชุดประจําชาติเกาหลี “ฮันบก” (HANBOK)     และถายรูปไวเปนท่ี

ระลึก 
กลางวัน     บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนู ชาบู ชาบู 

                ภูเขานัมซาน เปนท่ีต้ังของ หอคอยเอ็น โซลล ทาวเวอร (N SEOUL TOWER) 1 ใน 

18 หอคอยเมืองท่ีสูงท่ีสุดในโลก มีความสูงถึง 480 เมตร เหนือระดับน้ําทะเล ทาน
สามารถชมทัศนียภาพของกรุงโซลจากยอดโซลทาวเวอรไดรอบทิศ 360 องศา โดย
สามารถมองไดถึงเขาพูกักซัน และถาหันไปยังทิศตรงขาม ก็จะเห็นไกลไปถึงแมน้ําฮันกัง 
เปนอีกหน่ึงสถานท่ี ท่ีสุดแสนจะโรแมนติก ไมวาจะเปนยามกลางวันหรือกลางคืน และไม
วาจะฤดูไหนๆ ที่น่ียังคงไดรับความนิยมเสมอมา เพราะเปนสถานท่ีคลองกุญแจคูรักท่ี
ยอดนิยมของนักทองเท่ียว และชาวเกาหลี โดยมีความเช่ือวาหากไดมาคลองกุญแจ
ดวยกันท่ีน่ี และโยนลูกกุญแจลงไปจะทําใหรักกันม่ันคง ยืนยาว ตราบนานเทานาน ** ยัง
ไมรวมคา ข้ึนลิฟต และ คาแมกุญแจ ลูกกุญแจคูรักสําหรับคลอง ทานสามารถเตรียม
จากประเทศไทยไปได **  

 

 



 

 

                ดิวตี้ ฟรี (DUTY FREE) เปนศูนยรวมรานคาปลอดภาษีท่ีใหญท่ีสุดในโซล ใหไดชอป

ปم�งสินคาแบรนดเนมชั้นนําแบบ NEW COLLECTION ! มากมาย เชน นาฬิกา, แวนตา, 
เคร่ืองสําอางค ใหทานอิสระไดเลือกซ้ือไดอยางเต็มที่ เปนแหลงรวมสินคาแบรนดดังกวา 
250 แบรนด เชน CHANEL, GUCCI, LOUIS VUITTON, HERMES เปนตน ไมได
มีแคเพียงสินคาจากแบรนดตางประเทศเทาน้ัน สินคาแบรนดเกาหลีก็มีใหเลือก
หลากหลายไมแพกัน ราคาก็ถูกกวารานคาดานนอกและบางย่ีหอก็ถูกกวาในประเทศไทย
อีกดวย หากจะเขาไปชอปปم�งกันท่ีหางแหงน้ี ใหพกพาสปอรตและขอมูลต๋ัวเครื่องบินไป
ดวยเพราะตองใชในการซ้ือสินคา 

 

 
 

                อิสระชอปปم�ง....... ยานเมียงดง (MYEONG-DONG) เปรียบเสมือนยานสยามส

แควรบานเรา เมียงดงไดช่ือวาเปนแหลงรวมแฟชั่นแบรนดเกาหลีช้ันนํา ซ่ึงในแตละวันจะ
มีวัยรุนเกาหลีมาเดินช็อปปم�งกันอยางลนหลาม ทานสามารถหาซ้ือสินคาไดอยาง
หลากหลายท้ังเส้ือผา, รองเทา, กระเป�า, เคร่ืองสําอางซ่ึงเปนท่ีรูจักอยางดีของคนไทย 
เชน LANEIGE , ETUDE HOUSE , IIOPE , CHARMZONE , SKIN FOOD , 
THE FACE SHOP เปนตน เคร่ืองประดับ , ซีดีเพลง , วีซีดี , ดีวีดีหนังและซีรียท่ีฮิต
ตลอด จนไปถึงของท่ีระลึกท่ีมีรูปดารานักแสดงคนโปรดของทานอยูในสินคา  

                อิสระอาหารค่ํา เพื่อความสะดวกในการทองเที่ยว 

ที่พัก  VIP HOTEL SEOUL หรือเทียบเทา   
 



 

 

DAY 5        ศูนยสมุนไพรเกาหลี - โรงงานเจียระไน พลอยสีมวง อเมทิส – ยานฮงแด -  

พิพิธภัณฑภาพ 3 มิติ – พิพิธภัณฑน้ําแข็ง – รานละลายเงินวอน – เมืองอินชอน         

 
เชา     บริการอาหาร ณ หองอาหารของโรงแรม 

                นําทานเลือกซ้ือสินคาจาก ศูนยสมุนไพรเกาหลี (HERB SHOP)  เปนผลิตภัณฑผล

ของฮอกเก็ทนามู ท่ีเติบโตกลางป�าดงดิบกวา 20 ป มีสรรพคุณชวยกรองสารพิษในตับ 
เหมาะสําหรับคนท่ีทํางานหนัก ด่ืมเหลา นอนดึก หรือเปนไวรัสตับอักเสบ ตับแข็ง ให

ทานอิสระเลือกซือ้ใหตัวเองและฝากครอบครัวหรือญาติผูใหญท่ีทานรัก โรงงาน

เจียระไน พลอยสีมวง อเมทิส (AMETHYST FACTORY)  เกาหลีใตเปนดินแดน

ของ พลอยสีมวง พลอยแหงสุขภาพและนําโชค โดยมีต้ังแตสีมวงออนเย็นตา จนถึงสีมวง
เขม (มวงไวน) มีเสนหเยายวนใจ พลอยน้ีจะสวยงามจับตาเม่ือมาทําเปนแหวน จ้ี ตางหู 
และ สรอยขอมือ เปนหินท่ีมีพลังในการบําบัดทั้งดานรางกายและจิตใจของผูสวมใส ขจัด
ความคิดแงลบ เปนพลอยแหงสุขภาพและนําโชค สามารถปกป�องคุมครองผูสวมใสได 

                ยานฮงแด  เปนยานชอปปم�งบริเวณดานหนาของมหาวิทยาลัยฮงอิก(HONGIK 

UNIVERSITY) จึงเปนศูนยรวมเด็กวัยรุนและเด็กมหาวิทยาลัย เปนอีกเสนหน่ึงที่มี
บรรยากาศโรแมนติก อีกท้ังยังมีรานกาแฟท่ีเปนเอกลักษณ แกลเลอร่ี รานคาจําหนาย
สินคาแฟช่ัน คลับ ตลาดศิลปะ และรานอาหารท่ีนาสนใจในหมูวัยรุนท่ีนิยมมาเดินเลน 
ราคาของสินคาและรานอาหารตางๆก็ยังไมแพงอีกดวย ซ่ึงจะคึกคักเปนพิเศษต้ังแตชวง
บายเปนตนไป เพราะรานคาแตละรานจะทยอยเปดใหบริการ ของท่ีขายกันเยอะสวน
ใหญก็จะเปนสินคาแฟช่ัน และท่ีเยอะไมแพกันก็คือขนมตางๆ 

กลางวัน     บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนู จิมดัก 



 

 

 
 

                    พิพิธภัณฑภาพ 3 มิติ (TRICK EYE MUSEUM)  เปนสถานท่ีทองเท่ียวชื่อดังท่ีจัดขึ้น

แบบพิพิธภัณฑแกลเลอร่ีศิลปะและภาพวาด ท่ีสรางข้ึนโดย “ตร็องป� L’OEIL” คือเทคนิค
งานศิลปะแบบ 2D และลักษณะภาพวาดจะเปนแบบ 3D แทนท่ีจะเปนการดูภาพวาด
ธรรมดาๆเหมือนหอศิลป�ทั่วไป นักทองเท่ียวจะต่ืนตาต่ืนใจกับภาพวาดแนว 3D ท่ี
เสมือนวาไดเขาไปเปนสวนหน่ึงในรูปภาพน้ันๆ ทําใหนักทองเท่ียวเพลินเพลินสนุกสนาน 
ไมมีเบ่ือ ถือเปนพิพิธภัณฑศิลปะยอดนิยมของชาวเกาหลีและนักทองเท่ียว  

 
 
 

                    DOWNLOAD TRICK EYE APP 
 สนุกไปอีกข้ันในการถายรูป 3 มิติ ในรูปแบบของ AR ทานสามารถโหลด                                                
TRICK EYE APP ไดทางโทรศัพทแลวสรางภาพสวยๆ แบบ AR ไดเลย  
 

 



 

 

 
 

                พิพิธภัณฑน้ําแข็ง (ICE MUSEUM)  เปนการจําลองเมืองน้ําแข็งข้ึนมา เปนศิลปะการ

แกะสลักน้ําแข็งแบบไมธรรมดา หากแตเปนการจําลองเปนเมืองน้ําแข็งเหมือนจริงมาก
ท่ีสุด และยังเอาใจเด็กๆดวยการสรางสไลเดอรน้ําแข็งอีกท้ังยังมีกิจกรรมและโซนตางๆ 
ใหนักทองเท่ียวเขาชมไดโดยไมมีเบ่ือ เชน นั่งรถลากกวางรูดอรฟ ถายรูปคูกับคุณลุง
ซานตาน้ําแข็ง และถายรูปกับบรรดานกแพนกวินน้ําแข็งท้ังหลาย สํารวจถ้ํานํ้าแข็ง เอสกิ
โม เย่ียมชมปราสาทน้ําแข็ง มีจุดชมวิวบนกําแพงเมืองน้ําแข็ง โรงแรมท่ีสรางจําลองขึ้น
จากการแกะสลักจากน้ําแข็งท้ังหมด ซ่ึงนักทองเท่ียวสามารถต่ืนตาต่ืนใจและสัมผัสกับ
ความหนาวอุณหภูมิติดลบมากกวา 5 องศา  

               เมืองอินชอน (INCHEON) ใหทานแวะซื้อของฝากจาก  รานละลายเงินวอน ใหทานได

เลือกซ้ือช็อกโกแลต ผลิตภัณฑของใบและรากฝอยของโสม ในรูป ขนมโสม ชาโสม ครีม
ลางหนาโสม เคร่ืองสําอางโสม เปนตน และยังมีหมอนสุขภาพ ,  กิมจิ , เปเปโร (ป�อกก้ี
เกาหลี) , ชินราเมง (มามาเกาหลี) และ นมกลวย เปนตน 

                ไดเวลาอันสมควร นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ อินชอน  ประเทศ
สาธารณรัฐเกาหลีใต  

               อิสระอาหารค่ํา เพ่ือความสะดวกในการทองเที่ยว 

21.25  นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดย
สายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG655 

                    ** บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเครื่องบิน ใชเวลาบินประมาณ 5 ช่ัวโมง 50 นาที **
  



 

 

01.20+1 เดินทางถึง อากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิ
ภาพ พรอมกับความประทับใจ 

 
อัตราคาบริการ 

 

กําหนดการเดินทาง 

ผูใหญ หอง
ละ 

2-3 ทาน  
อัตราทาน

ละ 

1 เด็ก 2 ผูใหญ  
เด็กมีเตียง 

(เด็กอายุไมเกิน 12 
ป) 

อัตราเด็ก ทานละ 

1 เด็ก 2 ผูใหญ 
เด็กไมมีเตียง 

(เด็กอายุไมเกิน 12 
ป) 

อัตราเด็ก ทานละ 

พักเด่ียว 
เพิ่ม 

อัตรา หอง
ละ 

ไมใชต๋ัว
เคร่ืองบิน

อัตรา  
ทานละ 

14 - 18 มีนาคม 2563 21,999 21,999 21,999 5,500 9,900 

18 - 22 มีนาคม 2563 21,999 21,999 21,999 5,500 9,900 

20 - 25 มีนาคม 2563 19,999 19,999 19,999 5,500 9,900 

25 - 29 มีนาคม 2563 21,999 21,999 21,999 5,500 9,900 

27 - 31 มีนาคม 2563 21,999 21,999 21,999 5,500 9,900 

28 มี.ค. - 01 เม.ย. 63 21,999 21,999 21,999 5,500 9,900 

01 - 05 เมษายน 2563 21,999 21,999 21,999 5,500 9,900 

02 - 06 เมษายน 2563 21,999 21,999 21,999 5,500 9,900 

04 - 08 เมษายน 2563 23,999 23,999 23,999 5,500 9,900 

08 - 12 เมษายน 2563 23,999 23,999 23,999 5,500 9,900 

09 - 13 เมษายน 2563 26,999 26,999 26,999 5,500 9,900 

11 - 15 เมษายน 2563 33,999 33,999 33,999 5,500 
12,90

0 

12 - 16 เมษายน 2563 33,999 33,999 33,999 5,500 
12,90

0 

13 - 17 เมษายน 2563 33,999 33,999 33,999 5,500 
12,90

0 



 

 

15 - 19 เมษายน 2563 29,999 29,999 29,999 5,500 
12,90

0 

16 - 20 เมษายน 2563 21,999 21,999 21,999 5,500 
12,90

0 

17 - 21 เมษายน 2563 21,999 21,999 21,999 5,500 9,900 

22 - 26 เมษายน 2563 21,999 21,999 21,999 5,500 9,900 

24 - 28 เมษายน 2563 21,999 21,999 21,999 5,500 9,900 

29 เม.ย. - 03 พ.ค. 63 22,999 22,999 22,999 5,500 9,900 

 
ราคาเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทางกลับ (INFANT) ทานละ 10,900 บาท ** (ไมมีที่น่ังบน

เคร่ืองบิน) 
อัตราน้ียังไมรวมคาทิปพนักงานขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถ่ิน ตามธรรมเนียม 50,000 
วอนตอ ทริป ตอ ลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทางกลับ 
(INFANT) ท้ังน้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีไดตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของทาน โดยสวนน้ี 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บกอนเดินทางทุกทาน ท่ีสนามบิน ในวันเช็คอิน  

อัตราน้ีเฉพาะนักทองเที่ยวที่ถือหนังสือเดินทางไทยและตางชาติ ขอสงวนสิทธ์ิไมรับผูเดินทางที่
ถือพาสสปอรตเกาหลีใต  โดยลูกคาตองเดินทางทองเที่ยวกับทัวร ตลอดการเดินทาง หามแยก
ออกเพื่อเดินทางทองเที่ยวดวยตนเองเด็ดขาด ขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บคาธรรมเนียม ในกรณี
ขอเอกสารย่ืนวีซา 1,500 บาท 
กรณีตองการตัดกรุปสวนตัว กรุปเหมาที่สถานะผูเดินทางเปน เด็กนักเรียน นักศึกษา ครู  ธุรกิจ
ขายตรงเครื่องสําอางค หมอ พยาบาล ชาวตางชาติ หรือคณะที่ตองการใหเพิ่มสถานที่ขอดูงาน 

กรุณาติดตอแจงรายละเอียด โดยละเอียด กับเจาหนาที่เพื่อทําราคาใหใหมทุกคร้ัง 
สําคัญ!! :  กรณีผูเดินทางถูกปฏิเสธการเขา – ออกประเทศจากประเทศตนทางและปลายทาง ท้ังจากท่ี

ดานหนาเคานเตอรเช็คอิน หรือจากดานตรวจคนเขาเมืองก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม
รับผิดชอบคาใชจายท่ีจะเกิดข้ึนตามมา และ จะไมสามารถคืนเงินคาทัวรท่ีทานชําระ
เรียบรอยแลวไมวาสวนใดสวนหน่ึง 

 



 

 

หมายเหตุ : ตามนโยบายการโปรโมทสินคาพ้ืนเมืองของรัฐบาลเกาหลีรวมกับการทองเที่ยว
เกาหลี ในนามของรานรัฐบาล ซึ่งจําเปนตองระบุไวในโปรแกรมทัวร เพราะมีผลกับ
ราคาทัวร  จึงอยากเรียนช้ีแจงลูกคาทุกทานวา รานรัฐบาลทุกรานจําเปนตองแวะชม 
จะซ้ือหรือไมซ้ือข้ึนอยูกับความพอใจของลูกคาเปนหลัก และถาหากลูกคาไมมีความ
ประสงคจะเขารานรัฐบาล ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจากทาน
เปนจํานวนเงิน 100 USD / ทาน / ราน 

 

อัตราคาบริการน้ี รวม 

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

  คาธรรมเนียมการโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเคร่ืองบิน สายการบิน THAI AIRWAYS 
อนุญาตใหโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเคร่ืองบิน โดยมีน้ําหนักไมเกิน 30 ก.ก. (1 ช้ิน) และ 
ถือข้ึนเคร่ืองบินไดน้ําหนักไมเกิน 7 ก.ก. (ไมจํากัดจํานวนช้ิน แตท้ังนี้เจาหนาท่ีจะพิจารณาตาม
ความเหมาะสม) ตอทาน (ตามเง่ือนไขของสายการบิน) ** 

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

รดแฟร การแขงขันกีฬา หรือ กิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีทําใหโรงแรมตามรายการท่ีระยุเต็ม ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโรงแรมท่ีพัก ไปเปนเมืองใกลเคียงแทน อางอิงมาตรฐานคุณภาพ
และความเหมาะสมเดิม โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 

  คาธรรมเนียมเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการท่ีระบุ กรณีไมรวมจะช้ีแจงแตละสถานท่ีใน
โปรแกรม 

  คาอาหาร ตามรายการท่ีระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม    
  คามัคคุเทศกท่ีคอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
  คาเบ้ียประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเท่ียวตางประเทศ วงเงินประกันสูงสุดทานละ 

1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรรมธรรม)  



 

 

 

อัตราคาบริการน้ี ไมรวม 

× คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เคร่ืองด่ืม คา
ซักรีด คามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ท่ีไมไดระบุในรายการ 

× คาทิปพนักงานขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถ่ิน ตามธรรมเนียม 50,000วอน ตอ 
ทริป ตอ ลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทางกลับ 
(INFANT) ท้ังนี้ทานสามารถใหมากกวาน้ีไดตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของทาน 
โดยสวนน้ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บกอนเดินทางทุกทาน ท่ีสนามบิน ในวัน
เช็คอิน 

× คาธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป�าสัมภาระท่ีมีนํ้าหนักเกินกวาท่ีสายการบินน้ันๆกําหนดหรือ
สัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน  

× คาธรรมเนียมการจองท่ีน่ังบนเครื่องบินตามความตองการเปนกรณีพิเศษหากสามารถทําได 
ท้ังน้ีข้ึนอยูกับสายการบิน และ รุนของเคร่ืองบินแตละไฟลทท่ีใชบิน ซึ่งอาจเปล่ียนแปลงไดอยูท่ี
สายการบินเปนผูกําหนด 

× คาภาษีน้ํามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกต๋ัวเคร่ืองบินไปแลว 
× ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณีตองการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท 
× คาธรรมเนียมการขอวีซาทองเท่ียว กรณีที่สถานทูตแจงใหย่ืนขอวีซาแบบกะทันหันกอนเดินทาง

ตามจริง ประเทศเกาหลีใต อนุญาตใหทานท่ีถือหนังสือเดินทางไทย และมีวัตถุประสงค
เดินทางไปประเทศเกาหลีใต เพื่อการทองเที่ยว ไมจําเปนตองย่ืนขอวีซา โดยสามารถพํานักได
ไมเกิน 90 วัน ตอครั้ง 

 
 
 
 

เง่ือนไขการจอง และ การชําระเงิน 



 

 

- กรุณาทําการจองลวงหนาอยางนอย 30 วัน กอนออกเดินทาง พรอมชําระเงินมัดจําคร้ังท่ี 1 
ทานละ 15,000 บาท หลังจากสงเอกสารยืนยันการจอง 2 วัน ตัวอยางเชน ทานจองวันน้ี 
กรุณาชําระเงินในวันถัดไป กอนเวลา 16.00 น. เทาน้ัน โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หาก
ยังไมไดรับยอดเงินตามเวลาท่ีกําหนด และหากทานมีความประสงคจะตองเดินทางในพีเรียด
เดิม ทานจําเปนตองทําจองเขามาใหม น่ันหมายถึงวา กรณีท่ีมีคิวรอ (WAITING LIST) ก็จะ
ใหสิทธ์ิไปตามระบบ ตามลําดับ เน่ืองจากทุกพีเรียด เรามีท่ีนั่งราคาพิเศษจํานวนจํากัด 

- กรุณาชําระคาทัวรสวนท่ีเหลืออยางนอย 20 วัน กอนออกเดินทาง หากทานไมชําระภายใน
ระยะเวลาท่ีท่ีบริษัทกําหนด ทางบริษัทจะถือวาทานสละสิทธ์ิยกเลิกการเดินทาง และ ขอสงวน
สิทธิ์ไมสามารถคืนเงินมัดจําใหทานใดไมวาสวนในสวนหน่ึงก็ตาม 

- กรณีลูกคาทําการจองภายในระยะเวลาคงเหลือไมถึง 15 วัน กอนออกเดินทาง ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาทัวรเต็มจํานวน 100% 

 

เง่ือนไขการยกเลิก และ เปลี่ยนแปลงการเดินทาง 

 - ยกเลิกการเดินทาง ไมนอยกวา 30 วัน กอนวันเดินทาง คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของ
คาบริการท่ีชําระแลว 

 ** ยกเวน พีเรียดที่มีวันหยุดนักขัตฤกษ ตองยกเลิกเดินทางไมนอยกวา 45 วัน กอนเดินทาง 
** 

- ยกเลิกการเดินทาง 29 วัน กอนวันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินคาบริการท่ีชําระ
มาแลวท้ังหมดทั้งน้ี ทางบริษัทจะหักคาใชจายท่ีไดจายจริงจากคาบริการท่ีชําระแลวเน่ืองในการ
เตรียมการจัดการนําเท่ียวใหแกนักทองเท่ียว เชน การสํารองท่ีน่ังต๋ัวเคร่ืองบิน การจองท่ีพัก 
ฯลฯ 

- ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบ และ คืนคาทัวรสวนใดสวนหนึ่งใหทานไดไมวากรณีใดๆ
ท้ังส้ิน เชน สถานทูตปฏิเสธวีซา ดานตรวจคนเขาเมือง ฯลฯ 

- กรุปเหมา หรือตัดกรุป ไมสามารถยกเลิกการเดินทางไดทุกกรณี 
- กรณีตองการเปล่ียนแปลงผูเดินทาง (เปล่ียนช่ือ) จะตองแจงใหทางบริษัททราบลวงหนา อยาง

นอย 20 วัน กอนออกเดินทาง กรณีแจงหลังจากเจาหนาท่ีออกเอกสารเรียบรอยแลว ไมวา



 

 

สวนใดสวนหน่ึง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายท่ีเกิดข้ึนจริงทั้งหมด ท้ังน้ี
ข้ึนอยูกับชวงพีเรียดวันท่ีเดินทาง และกระบวนการของแตละคณะ เปนสําคัญดวย กรุณา
สอบถามกับเจาหนาท่ีเปนกรณีพิเศษ 

- กรณีตองการเปล่ียนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เล่ือนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการ
หักคาใชจายการดําเนินการตางๆ ท่ีเกิดข้ึนจริงสําหรับการดําเนินการจองคร้ังแรก ตามจํานวน
ครั้งท่ีเปลี่ยนแปลง ไมวากรณีใดๆท้ังส้ิน 

- สายการบิน THAI AIRWAYS ขอสงวนสิทธ์ิสําหรับทานท่ีจะเปล่ียนแปลงผูเดินทาง กรณีออก
บัตรโดยสาร (ต๋ัวเคร่ืองบิน) เรียบรอยแลว ไมสามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงไดทุกกรณี 
จะตองซ้ือบัตรโดยสารใบใหม (หากมีท่ีวาง) เทาน้ัน โดยทางบริษัทจะออกต๋ัวเคร่ืองบินกอนออก
เดินทางอยางนอย 10-15 วัน กอนเดินทาง ท้ังน้ีข้ึนอยูกับกระบวนการการดําเนินการของแตละ
คณะเทาน้ัน 

 

เง่ือนไขสําคัญอื่นๆที่ทานควรทราบกอนการเดินทาง 

- คณะจะสามารถออกเดินทางไดตามจําเปนตองมีข้ึนต่ํา อยางนอย 25 ทาน หากต่ํากวากําหนด 
คณะจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทุกทานยินดีท่ีจะชําระคาบริการเพิ่มเพื่อใหคณะ
เดินทางได ทางบริษัทยินดีท่ีจะประสานงาน เพื่อใหทุกทานเดินทางตามความประสงคตอไป  

- ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง หรือ เล่ือนการเดินทางไปในพีเรียดวันอ่ืนตอไป 
โดยทางบริษัทฯ จะแจงใหทานทราบลวงหนาเพื่อวางแผนการเดินทางใหมอีกคร้ัง ท้ังนี้ กอน
คอนเฟรมลางาน กรุณาติดตอเจาหนาท่ีเปนกรณีพิเศษทุกครั้งหากทานลางานแลวไมสามารถ
เปล่ียนแปลงได 

- กรณีท่ีทานตองออกบัตรโดยสารภายใน (ต๋ัวภายในประเทศ เชน ต๋ัวเคร่ืองบิน , ต๋ัวรถทัวร , ต๋ัว
รถไฟ) กรุณาติดตอสอบถามเพื่อยืนยันกับเจาหนาท่ีกอนทุกครั้ง และควรจองบัตรโดยสาร
ภายในท่ีสามารถเล่ือนวันและเวลาเดินทางได เพราะมีบางกรณีท่ีสายการบินอาจมีการ
ปรับเปล่ียนไฟลทบิน หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ท้ังน้ีข้ึนอยูกับฤดูกาล สภาพ
ภูมิกาศ และ ตารางบินของทาอากาศยานเปนสําคัญเทาน้ัน ส่ิงสําคัญ ทานจําเปนตองมาถึง



 

 

สนามบินเพื่อเช็คอินกอนเคร่ืองบิน อยางนอย 3 ช่ัวโมง โดยในสวนน้ีหากเกิดความเสียหาย
ใดๆบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดข้ึนใดๆท้ังส้ิน   

- กรณีท่ีทานเปนอิสลาม ไมทานเน้ือสัตว หรือ แพอาหารบางประเภท กรุณาแจงเจาหนาท่ีเปน
กรณีพิเศษ 

- กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร (WHEEL CHAIR) กรุณา
แจงบริษัทฯ อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง หรือต้ังแตท่ีทานเร่ิมจองทัวร เพื่อใหทางบริษัท
ประสานงานกับสายการบินเพื่อจัดเตรียมลวงหนา กรณีมีคาใชจายเพิ่มเติม ทางบริษัทของ
สงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายตามจริงท่ีเกิดขึ้นกับผูเดินทาง  

- กรุณาสงรายช่ือผูเดินทาง พรอมสําเนาหนาแรกของหนังสือเดินทางทุกทานใหกับเจาหนาท่ี
หลังจากชําระเงินกรณีท่ีทานเดินทางเปนครอบครัว (หลายทาน) กรุณาแจงรายนามคูนอนกับ
เจาหนาท่ีใหทราบ 

- กรณีท่ีออกบัตรโดยสาร (ต๋ัว) เรียบรอยแลว มีรายละเอียดสวนใดผิด ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ
ในการรับผิดชอบไมวาสวนใดสวนหน่ึง หากทานไมดําเนินการสงสําเนาหนาแรกของหนังสือ
เดินทางใหทางบริษัทเพื่อใชในการออกบัตรโดยสาร 

- หลังจากทานชําระคาทัวรครบตามจํานวนเรียบรอยแลว ทางบริษัทจะนําสงใบนัดหมายและ
เตรียมตัวการเดินทางใหทานอยางนอย 3 หรือ 5 วัน กอนออกเดินทาง 

- อัตราทัวรนี้ เปนอัตราสําหรับบัตรโดยสารเครื่องบินแบบหมูคณะ (ต๋ัวกรุป) ทานจะไมสามารถ
เล่ือนไฟลท วัน ไป หรือ กลับสวนใดได จําเปนจะตองไป และ กลับ ตามกําหนดการเทาน้ัน 
หากตองการเปล่ียนแปลงกรุณาติดตอเจาหนาท่ีเปนกรณีพิเศษ 

- ทางบริษัทไมมีนโยบายจัดคูนอนใหกับลูกคาท่ีไมรูจักกันมากอน เชน กรณีท่ีทานเดินทาง 1 ทาน 
จําเปนตองชําระคาหองพักเด่ียวตามท่ีระบุ 

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

ในบางกรณี ข้ึนอยูกับโรงแรมท่ีคณะน้ันๆพักวามีหองรอบรับสําหรับ 3 ทาน หรือ (TRIPLE 
ROOM) หรือไม กรณีไมมี ทานจําเปนจะตองชําระคาใชจายเพิ่ม (พักเด่ียว) ตามจริง ยกเวน
เด็กท่ีมีอายุต่ํากวา 12 ป ณ วันเดินทางกลับ 



 

 

- ฤดูหนาวในตางประเทศ มีขอควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกวาปกติ ส่ีโมงเย็นก็จะเร่ิมมืด
แลว สถานท่ีทองเท่ียวตางๆ จะปดเร็วกวาปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผ่ือเวลา
ใหเหมาะสม และ หากมีสถานท่ีทองเท่ียวกลางแจง เวลาเดินบนหิมะ อาจล่ืนไดตองใชความ
ระมัดระวังในการเดินเปนอยางสูง หรือ ใชรองเทาท่ีสามารถเดินบนหิมะได แวนกันแดดควร 
เม่ือแสงแดดกระทบหิมะจะสวางสะทอนเขาตา อาจทําใหระคายเคืองตาได 

- ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลงโปรแกรมไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากฤดูกาล สภาพ
ภูมิอากาศ เหตุการทางการเมือง การลาชาของสายการบิน เง่ือนไขการใหบริการของรถในแต
ละประเทศ เปนตน โดยสวนน้ีทางบริษัทจะคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ หากกรณีท่ี
จําเปนจะตองมีคาใชจายเพิ่ม ทางบริษัทจะแจงใหทราบลวงหนา 

- เน่ืองจากการเดินทางทองเท่ียวในคร้ังน้ี เปนการชําระแบบเหมาจายขาดกับบริษัทตัวแทนใน
ตางประเทศ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธ์ิ ไมสามารถขอรับเงินคืนไดในบริการบางสวน หรือ สวน
ใดสวนหน่ึงท่ีทานไมตองการไดรับบริการ หากระหวางเดินทาง สถานท่ีทองเท่ียวใดที่ไม
สามารถเขาชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไมสามารถคืน
คาใชจายไมวาสวนใดสวนหน่ึงใหทาน เน่ืองจากทางบริษัทไดทําการจองและถูกเก็บคาใชจาย
แบบเหมาจายไปลวงหนาท้ังหมดแลว 

- หากวันเดินทาง เจาหนาท่ีสายการบิน หรือ ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง ตรวจพบ หนังสือ
เดินทาง  
(พาสปอรต) ของทานชํารุดแมเพียงเล็กนอย เชน เปยกน้ํา ขาดไปหนาใดหนาหน่ึง มีหนาใด
หนาหน่ึงหายไป มีกระดาษหนาใดหนาหน่ึงหลุดออกมา มีรอยแยกระหวางสันของเลมหนังสือ
เดินทาง เปนตน ไมวากรณีใดๆท้ังส้ิน ทางสายการบิน หรือ เจาหนาท่ีดานตรวจคนออก และ 
เขาเมือง มีสิทธ์ิไมอนุญาตใหทานเดินทางตอไปได ดังน้ันกรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสือ
เดินทางของทานใหอยูในสภาพดีอยูตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชํารุด กรุณาติดตอกรมการ
กงสุลกระทรวงการตางประเทศเพื่อทําหนังสือเดินทางฉบับใหม โดยใชฉบับเกาไปอางอิง และ 
ยืนยันดวย พรอมกับแจงมาท่ีบริษัทเร็วท่ีสุด เพ่ือยืนยันการเปล่ียนแปลงขอมูลหนังสือเดินทาง 
หากทานไดสงเอกสารมาท่ีบริษัทเรียบรอยแลว กรณีท่ียังไมออกบัตรโดยสาร (ต๋ัวเคร่ืองบิน) 
ทานสามารถเปล่ียนแปลงไดไมมีคาใชจาย แตหากออกบัตรโดยสาร (ต๋ัวเคร่ืองบิน) เรียบรอย



 

 

แลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริงท้ังหมด ซ่ึงโดยสวนใหญต๋ัว
เคร่ืองบินแบบกรุปจะออกกอนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ท้ังน้ีข้ึนอยูกับกระบวนการ
และข้ันตอนของแตละคณะ 

- เก่ียวกับท่ีน่ังบนเคร่ืองบิน เน่ืองจากบัตรโดยสาร (ต๋ัว) เปนลักษณะของคณะ (กรุป อัตราพิเศษ) 
สายการบิน ขอสงวนสิทธ์ิในการเลือกท่ีน่ังบนเคร่ืองบิน กรณีลูกคาเดินทางดวยกัน กรุณา
เช็คอินพรอมกัน และ สายการบินจะพยายามท่ีสุดใหทานไดน่ังดวยกัน หรือ ใกลกันใหมากท่ีสุด  

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

- ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับข้ึนกอน
วันเดินทาง  

- บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการไมรับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน , 
การยกเลิกบิน , การประทวง , การนัดหยุดงาน , การกอการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การนํา
ส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท  

- บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการไมรับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายระหวางการเดินทาง 
ไมวากรณีใดๆก็ตาม และ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายตามจริง กรณีทานลืมส่ิงของ
ไวท่ีโรงแรมและจําเปนตองสงมายังจุดหมายปลายทางตามท่ีทานตองการ  

- รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกคร้ังหน่ึง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมท่ีพักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซ่ึงอาจจะ
ปรับเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม 

** เมื่อทานชําระเงินคาทัวรใหกับทางบริษัทฯแลว ไมวาสวนใดสวนหน่ึงก็ตาม ทางบริษัทฯ จะ
ถือวาทานไดยอมรับเง่ือนไขขอตกลงทั้งหมดนี้แลว ** 

** ขอขอบพระคุณทุกทาน ที่มอบความไววางใจ ใหเราบริการ ** 


