
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ทวัร์เกาหล ีบนิคํ�า กลบัเช้า (5D3N) 
“KOREA โลกนี" สีชมพู” 

สายการบนิ AIR ASIA (XJ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บินด้วยสายการบิน แอร์เอเชีย (XJ) : ขึ"นเครื�องที�สนามบินดอนเมือง (DMK) 
XJ704 DMK(กรุงเทพ) - ICN(อินชอน) 21.05 – 04.35 

XJ705 ICN(อนิชอน) - DMK(กรุงเทพ) 05.50 – 10.35 

**โหลดกระเป๋าสัมภาระโดยนํ"าหนักไม่เกนิ GH ก.ก. (G ชิ"น) และ ถือขึ"นเครื�องบินได้นํ"าหนักไม่เกิน J ก.ก. ** 
**พาสปอร์ต ต้องมอีายุใช้งานได้คงเหลือไม่น้อยกว่า M เดือน ณ วันกลบั** 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

วนัที� 1 กรุงเทพฯ )ดอนเมือง ( – เมืองอินชอน                                                                                                                       )-/ -/-( 

18.00 น. คณะพร้อมกนั ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั�น � ประตูทางเขา้หมายเลข � เคาน์เตอร์เช็คอิน � สาย
การบิน AIR ASIAโดยมีเจา้หนา้ที*ของบริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ อาํนวยความสะดวกตลอดขั�นตอนการเช็คอิน และ 
หวัหนา้ทวัร์ใหค้าํแนะนาํเพื*อเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง 

SG.TH น. นาํท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตอิินชอน โดยสายการบิน AIR ASIA เที*ยวบินที*  XJ704 
** สําหรับเที*ยวบินนี�  ไม่มีบริการอาหารและเครื* องดื*มบนเครื* องบิน กรุณารับประทานอาหารให้เรียบร้อยก่อนขึ�น
เครื*องบิน ใชเ้วลาบินประมาณ 7 ชั*วโมง 89 นาที **  

                              
 

วนัที� 2 
เมืองอินชอน -  เมืองอาซาน - หมู่บ้านวัฒนธรรมพื"นเมือง แห่งเมืองอาซาน – ถนนเคยีวกซีอน - อนัซอง ฟาร์มแลนด์ 

– พิพิธภัณฑ์สาหร่ าย  – เ มืองโ ซล  พิ เศษ !! ใ ห้ ท่ านได้ ทํากิม จิหรือคิมบับแ ละใ ส่ ชุดปร ะจํ าชาติ เกาหลี  
(HANBOK)                                                                                                                                      ) B/L/D   (                   

T`.aH น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ อินชอน หลงัทุกท่านผ่านขั�นตอนการตรวจหนงัสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระ
เรียบร้อย  
** ตามเวลาทอ้งถิ*น เร็วกว่าเมืองไทยประมาณ 8 ชั*วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื*อความสะดวกในการนดัหมาย
เวลา ** 

เช้า      บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนู อูด้ง 
นาํท่านเดินทางสู่ เมืองอาซาน (ASAN) เป็นเมืองในจงัหวดัชุงชอ็งใต ้ประเทศเกาหลีใต ้มีขอบเขตติดกบันครพิเศษเมือง
โซลทางตอนเหนือ เมืองอาซานมีประชากรโดยประมาณ 879,999 คน มีชื*อเสียงเรื*องบ่อนํ� าร้อนและเป็นเมืองแห่งสปา 
เมืองอาซนันั�นไดข้ยายขอบเขตไปยงัหมู่บา้นรอบขา้งคือ อนยงั ดง ซึ* งมีชื*อเสียงเรื*องบ่อนํ� าร้อนเช่นกนั เมืองอาซานนี� มี
ชื*อคลา้ยกบัเมืองอนัซนัที*อยูใ่นจงัหวดัคยอ็งกี  
นาํท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านวัฒนธรรมพื"นเมือง แห่งเมืองอาซาน (OEAM FOLK VILLAGE) ซึ* งถูกครอบครองโดย
ครอบครัวของผูก่้อตั�ง YE-AN LEE ที*ตั�งรกรากอยูที่*นี*ประมาณ 799 ปีมาแลว้ มีบา้นเรือนและบา้นฟางจาํนวน FG หลงัที*



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

มีร่องรั� วหินแคบๆ เมื*อคุณเดินไปตามแนวรั� วหินคุณสามารถสัมผสัวฒันธรรมเก่าแก่ของหมู่บา้นแห่งนี�  ที*มีคุณค่าทาง
ประวติัศาสตร์ แลว้ยงัเป็นสถานที*ถ่ายทาํภาพยนตแ์ละซีรี* ส์ดงัต่างๆ เช่น เทกึกกี  

                             
นาํท่านเดินทางสู่ ถนนสายโรแมนติก เคียวกีซอน (GOKGYOCHON ROAD) เป็นถนนเลียบคลองเคียวกีชอน บริเวณ
ริมคลองจะเตม็ไปดว้ยตน้ GINKGO หรือ ตน้แปะก๊วย ที*จะพบวา่ในช่วงฤดูร้อนจะเป็นสีเขียวชะอุ่ม และ เปลี*ยนสีเป็นสี
เหลือทองอร่ามไปทั*วบริเวณในช่วงฤดูใบไมร่้วง 

                            
กลางวนั บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนู บุลโกก ิ

                                    
นําท่านเดินทางสู่ อันซอง ฟาร์มแลนด์ (ANSEONG FARMLAND) จังหวัดคยองกีโด ทุ่งดอกคอสมอส (ดอก
ดาวกระจาย) สถานที*ที*จะเปลี*ยนโลกของทุกคนให้กลายเป็นสีชมพู สาํหรับคอซีรียท์ั�งหลายอาจจะรู้สึกคุน้กบัสถานที*
แห่งนี�  เนื*องจากที*นี*เคยเป็นสถานที*ถ่ายทาํซีรียม์าหลายเรื*องแลว้ แต่ไม่ไดมี้แค่ทุ่งดอกคอสมอสใหไ้ดช้มเพียงอยา่งเดียว 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

อนัซอง ฟาร์มแลนดแ์ห่งนี�  เป็นกึ*งสวนสนุก และกึ*งฟาร์มสตัว ์เป็นอีกหนึ*งสถานที*ที*เหมาะกทัุกเพศทุกวยั ** (อตัรานี�ยงั
ไม่รวมสาํหรับผูที้*ตอ้งการขี*มา้ ค่าบริการ ผูใ้หญ่ท่านละ ST,999 วอน , เดก็ท่านละ S7,999 วอน) 
**กรณีที*ทุ่งดอกคอสมอสยงัไม่บานหรือร่วงแลว้และไม่สามารถเขา้ชมฟาร์มในส่วนอื*นๆได ้ทางบริษทัของสงวนสิทธิU  
พาท่านชม สวนฮานึล แทน  
นาํท่านเดินทางสู่ พพิธิภัณฑ์สาหร่าย (KIMPAP) จดัแสดงเรื*องราวต่างๆของการทาํสาหร่ายและประวติัความเป็นมาตน้
กาํเนิดของการผลิตสาหร่ายและขั�นตอนการผลิตสาหร่ายที*สดใหม่ทุกวนั ให้ท่านจะไดเ้ลือกชิมผลิตภณัฑ์ที*ทาํจาก
สาหร่ายหลากหลายรสชาติใหลิ้�มลองและเลือกซื�อเหมาะแก่การนาํมาเป็นของฝาก เช่น สาหร่ายอบแหง้ , สาหร่ายย่าง 
พเิศษ !! ให้ท่านได้ทํากิมจิหรือคมิบบัและใส่ชุดประจําชาติเกาหล ี“ฮันบก” (HANBOK) และถ่ายรูปไวเ้ป็นที*ระลึก  

คํ�า       บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนู ชาบู ชาบู สไตล์เกาหล ี
นาํท่านเดินทางสู่ เมืองโซล (SEOUL) ชื*ออยา่งเป็นทางการ นครพิเศษโซล เป็นเมืองหลวงและมหานครที*ใหญ่ที*สุดของ
ประเทศเกาหลีใต ้ 

ที�พกั VIP HOTEL หรือ BRIDGE HOTEL SEOUL หรือเทยีบเท่า 

                           
 

วนัที� 3 
เมืองโซล – ศูนย์สมุนไพรนํ"ามันสนเข็มแดง  - ศูนย์โสมแห่งรัฐบาล – ศูนย์รวมเครื�องสําอางแบรนด์ดงัเกาหลี – สวน

สนุกลอ็ตเต้เวลิด์ – โบสถ์มยอ็งดง - ดวิตี"ฟรี – ช้อปปิ" งย่านเมียงดง                                                                         
(B/L /- )                                        

เช้า บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นาํท่านเดินทางสู่ ศูนย์สมุนไพรนํ"ามันสนเข็มแดง (RED PINE) เป็นผลิตภณัฑ ์ที*สกดัจากนํ� ามนัสน มีสรรคุณช่วยบาํรุง
ร่างกาย ลดไขมนั ช่วยควบคุมอาหารและรักษาสมดุลในร่างกายไดเ้ป็นอยา่งดี 
นาํท่านเดินทางสู่ ศูนย์โสมแห่งรัฐบาล (GINSENG) เหตุผลที*เรียกวา่ศูนยโ์สมแห่งรัฐบาล เพราะโสมทุกชนิดที*นี*จะถูก
ควบคุมคุณภาพภายใตม้าตรฐานของรัฐบาล ซึ* งแน่นอนวา่ไดรั้บการรับรองคุณภาพจากรัฐบาล เป็นโสมที*มีอาย ุG ปี ซึ* ง



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ถือว่ามีคุณภาพดีที*สุดในโลก มีชื*อเสียงที*สุด ใหท่้านไดเ้ลือกซื�อโสมคุณภาพ ในราคาถูกกว่าประเทศไทยถึง 8 เท่า โสม
เกาหลีถือเป็นยาบาํรุงร่างกายหรือสามารถซื�อเป็นของฝากจากประเทศเกาหลีใตก้ไ็ด ้ 
นาํท่านเดินทางสู่ ศูนย์รวมเครื�องสําอางแบรนด์ดังเกาหลี (COSMETIC GALLERY) เช่น WATER DROP (ครีมนํ� า
แตก) , SNAIL CREAM (ครีมเมือกหอยทาก) , BOTOX (โบท็อกซ์) , ALOE VERA PRODUCT (ผลิตภัณฑ์จาก
สมุนไพร วา่นหางจระเข)้ เป็นตน้ 

กลางวนั        บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนู BBQ 
นาํท่านเดินทางสู่ สวนสนุกล๊อตเต้เวิลด์ (LOTTE WORLD) สวนสนุกในร่มขนาดใหญ่ติดอนัดบัโลกที*ตั�งอยู่ในกรุง
โซล ซึ* งแบ่งออกเป็น 8 ส่วนหลกัคือ สวนสนุกในร่มที*ชื*อว่า LOTTE WORLD ADVENTURE ที*มีอยูท่ ั�งหมด � ชั�น แต่
ละชั�นกจ็ะมีเครื*องเล่นต่างๆ ร้านอาหาร ร้านขายของที*ระลึก และลานสเกต็นํ� าแขง็ขนาดใหญ่ และในส่วนของสวนสนุก
กลางแจง้นั�นมีชื*อว่า MAGIC ISLAND อนัเป็นที*รวมเครื*องเล่นหวาดเสียวหลายๆ ชนิด นอกจากนี� ยงัมีสิ*งอาํนวยความ
สะดวกอื*นๆ ภายในบริเวณสวนสนุกแห่งนี�  ไม่วา่จะเป็นหา้งสรรพสินคา้ โรงแรม โรงภาพยนตร์ ฯลฯ 

                           
นาํท่านเดินทางสู่ โบสถ์มย็องดง (MYEONG-DONG CATHOLIC CATHEDRAL SEOUL) โบสถแ์ห่งนี� สร้างเสร็จ
ในปี ค.ศ.SFdF เพื*อเป็นมหาวิหาร และสญัลกัษณ์ที*โดดเด่น ของนิกายโรมนัคาทอลิกในประเทศเกาหลี  โบสถมี์ลกัษณะ
ทางสถาปัตยกรรม เป็นตึกก่ออิฐถือปูนแนวตะวนัตกแห่งแรก โดยสร้างแบบเรอเนสซองส์ใหม่ จากอิฐเผาสีแดงและสี
เทากว่า 89 ชนิด อาคารมีความสูงถึง 8� เมตร ในขณะที*หอระฆงัมีความสูงถึง �7 เมตร ในอดีตโบสถ์แห่งนี�  เคยเป็น
สถานที*ยอดนิยม สําหรับผูป้ระทว้ง เนื*องจากความไม่พอใจของรัฐบาล สําหรับในปัจจุบนัโบสถ์แห่งนี�  เป็นสถานที*
สาํคญัของชุมชน และเป็นอีกหนึ*งสถานที*ท่องเที*ยว ที*สาํคญัของกรุงโซล 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
นาํท่านเดินทางสู่ ดิวตี" ฟรี (DUTY FREE) เป็นศูนยร์วมร้านคา้ปลอดภาษีที*ใหญ่ที*สุดในโซล ให้ไดช้็อปปิ� งสินคา้แบ
รนดเ์นมชั�นนาํแบบ NEW COLLECTION ! มากมาย เช่น นาฬิกา , แว่นตา , เครื*องสาํอาง , กระเป๋า , กลอ้งถ่ายรูป หรือ
จะเป็นโทรศพัท์มือถือ ให้ท่านอิสระไดเ้ลือกซื�อได้อย่างเต็มที* เป็นแหล่งรวมสินคา้แบรนด์ดงักว่า 250 แบรนด์ ทั�ง
เครื*องสําอาง , นํ� าหอม , กระเป๋า , สินคา้แฟชั*นต่างๆ เช่น CHANEL , HERMES , MCM , DIOR , FENDI , LOEWE , 
PRADA , MIU MIU , CELINE , GIVENCHY , BALLY , BOTTEGA VENETA เป็นตน้ ไม่ไดมี้แค่เพียงสินคา้จากแบ
รนดต่์างประเทศเท่านั�น สินคา้แบรนดเ์กาหลีกมี็ใหเ้ลือกหลากหลายไม่แพก้นั ราคากถู็กกวา่ร้านคา้ดา้นนอกและบางยี*หอ้
ก็ถูกกว่าในประเทศไทยอีกดว้ย หากจะเขา้ไปช็อปปิ� งกนัที*หา้งแห่งนี�  ให้พกพาสปอร์ตและขอ้มูลตัmวเครื*องบินไปดว้ย
เพราะตอ้งใชใ้นการซื�อสินคา้ 
นาํท่านเดินทางสู่ ย่านเมียงดง (MYEONGDONG) เปรียบเสมือนยา่นสยามสแควร์บา้นเรา เมียงดงไดชื้*อว่าเป็นแหล่ง
รวมแฟชั*นแบรนด์เกาหลีชั�นนาํ ซึ* งในแต่ละวนัจะ มีวยัรุ่นเกาหลีมาเดินช็อปปิ� งกนัอยา่งลน้หลาม ท่านสามารถหาซื�อ
สินคา้ไดอ้ย่างหลากหลายทั�งเสื�อผา้ , รองเทา้ , กระเป๋า , เครื*องสาํอางซึ* งเป็นที*รู้จกัอยา่งดีของคนไทย เช่นLANEIGE , 
ETUDE HOUSE , IIOPE , CHARMZONE , SKIN FOOD , THE FACE SHOP เป็นตน้ เครื*องประดบั , ซีดีเพลง , วีซีดี 
, ดีวีดีหนงัและซีรียที์*ฮิตตลอด จนไปถึงของที*ระลึกที*มีรูปดารานกัแสดงคนโปรดของท่านอยูใ่นสินคา้ อีกทั�งยงัมีร้าน
กาแฟ ร้านอาหารต่างๆ ท่าน สามารถลิ�มลองไอศกรีม 8,999 วอน ที*สูงเกือบฟุตไดที้*นี�   

 ** อิสระอาหารคํ�าตามอธัยาศัย เพื�อสะดวกแก่การเดนิทางท่องเที�ยว ** 
ที�พกั VIP HOTEL หรือ BRIDGE HOTEL SEOUL หรือเทยีบเท่า   
 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                            
 

วนัที� 4 

พระราชวงัถอ็กซูกงุ – ถนนสายโรแมนติคถอ็กซูกงุ - ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู - โรงงานเจียระไน พลอยสีม่วง 
อเมทสิ - หอคอยเอน็ โซล ทาวเวอร์ - มหาวิทยาลยัสตรีอฮีวา – ย่านอแีด - ย่านฮงแด-พพิธิภัณฑ์ภาพ 3 มิติ-
พพิธิภัณฑ์นํ"าแข็ง พเิศษ  .... !!!สําหรับสาวก HARRY POTTER ต้องห้ามพลาดดด   !!คาเฟ่สุดชิก 943 KING’S 

CROSS – เมืองอนิชอน – ร้านละลายเงนิ วอน   
)B/L/D                                                                                                                             (                                            

                                                                                       
                                                                                                                             

                                                                    

เช้า บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นาํท่านเดินทางสู่ พระราชวงัถอ็กซูกงุ (DEOKSUGUNG PALACE) ตั�งอยูที่*หวัมุมสี*แยกใจกลางเมืองของกรุงโซล เป็น
พระราชวงัที*เล็กที*สุดในบรรดา 7 พระราชวงัของประเทศเกาหลีใต ้ซึ* งเป็นเพียงพระราชวงัแห่งเดียวที*ลอ้มรอบดว้ย
อาคารสไตล์ตะวนัตกที*เพิ*มความเป็นเอกลักษณ์ของทิวทศัน์ได้ มีจุดเด่นคืออาคารภายในพระราชวงันั�นเป็นการ
ผสมผสานระหว่างวฒันธรรมเกาหลีและวฒันธรรมตะวนัตกไดอ้ยา่งงดงามลงตวั เดินชม ถนนสายโรแมนติคถ็อกซูกุง 
(DEOKSUGUNG DOLDAM-GIL หรือ DEOKSUGUNG STONE-WALL ROAD) มีระยะทางยาว d99 เมตร เป็น
ผนังหินของพระราชวังถ็อกซูกุง(DEOKSUGUNG PALACE) เดิมเคยเป็นผนังหินแห่งแรกในเกาหลีที*สร้างให้
ครอบคลุมพื�นที*ที*อยูอ่าศยัของผูค้นกบัสิ*งแวดลอ้มไวร่้วมกนัอยา่งลงตวั ระหวา่งทางเตม็ไปดว้ยตน้ไมก้วา่ S�9 ตน้ และมี
มา้นั*งอีก 89 ที* บรรยากาศที*ร่มรื*นและโรแมนติกเป็นสถานที*ที*ดีสาํหรับพกัผอ่นหยอ่นใจ 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                        
 
 

นาํท่านเดินทางสู่ ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู (RAISIN TREE) ตน้ไมช้นิดนี� เจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาที*ปราศจาก
มลภาวะและระดบัสูงเหนือนํ� าทะเล 79-F99 เมตร เมล็ดพนัธ์ุของสมุนไพรฮ็อกเกตนามูนี�  เป็นที*นิยมของคนเกาหลีรุ่น
ใหม่ เพราะมีผลช่วยดูแลตบัใหแ้ขง็แรง ป้องกนัโรคตบัแขง็ไม่ถูกทาํลายจากการดื*มแอลกอฮอล ์กาแฟ บุหรี*  สารตกคา้ง
จากอาหารและยา 
นาํท่านเดินทางสู่ โรงงานเจียระไน พลอยสีม่วง อเมทิส (AMETHYST FACTORY) แดนเกาหลีเป็นแดนของ พลอยสี
ม่วง พลอยแห่งสุขภาพและนาํโชค โดยมีตั�งแต่สีม่วงอ่อนเยน็ตา จนถึงสีม่วงเขม้ (ม่วงไวน์) มีเสน่ห์เยา้ยวนใจ พลอยนี�จะ
สวยงามจบัตาเมื*อมาทาํเป็นแหวน จี�  ต่างหู และ สร้อยขอ้มือ เป็นหินที*มีพลงัในการบาํบดัทั�งดา้นร่างกายและจิตใจของผู ้
สวมใส่ ขจดัความคิดแง่ลบ เป็นพลอยแห่งสุขภาพและนาํโชค สามารถปกป้องคุม้ครองผูส้วมใส่ได ้ 

กลางวนั        บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนู ไก่ตุ๋นโสม 
นาํท่านเดินทางสู่ ภูเขานัมซาน เป็นที*ตั�งของ หอคอยเอน็ โซลล์ ทาวเวอร์ (N SEOUL TOWER) 1 ใน 18 หอคอยเมืองที*
สูงที*สุดในโลก มีความสูงถึง 480 เมตร เหนือระดบันํ� าทะเล ท่านสามารถชมทศันียภาพของกรุงโซลจากยอดโซลทาว
เวอร์ไดร้อบทิศ 360 องศา โดยสามารถมองไดถึ้งเขาพกูกัซนั และถา้หนัไปยงัทิศตรงขา้ม กจ็ะเห็นไกลไปถึงแม่นํ� าฮนักงั 
เป็นอีกหนึ*งสถานที* ที*สุดแสนจะโรแมนติก ไม่วา่จะเป็นยามกลางวนัหรือกลางคืน และไม่วา่จะฤดูไหนๆ ที*นี*ยงัคงไดรั้บ
ความนิยมเสมอมา เพราะเป็นสถานที*คลอ้งกญุแจคู่รักที*ยอดนิยมของนกัท่องเที*ยว และชาวเกาหลี โดยมีความเชื*อวา่หาก
ไดม้าคลอ้งกุญแจดว้ยกนัที*นี* จะทาํใหรั้กกนัมั*นคง ยนืยาว ตราบนานเท่านาน ** ยงัไม่รวมค่า ขึ�นลิฟต ์และ ค่าแม่กุญแจ 
ลูกกญุแจคู่รักสาํหรับคลอ้ง ท่านสามารถเตรียมจากประเทศไทยไปได ้** 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                
นาํท่านเดินทางสู่ มหาวิทยาลัยอฮีวา (EWHA WOMANS UNIVERSITY)  คนเกาหลีทั*วไปนิยมเรียกมหาวิทยาลยัสตรี
อีฮวาวา่ “อีแด” มาจาก อีฮวา คือชื*อมหาวิทยาลยั และแดฮกัคโยหาวิทยาลยันี� เปิดมาตั�งแต่ปี ค.ศ. SFFG โดยมีจุดเด่นอยูที่* 
อาคาร EWHA CAMPUS CENTER (ECC) ซึ* งเป็นสถาปัตยกรรมที*สวยงาม โดยสร้างอาคารเรียนผ่านเนินเขาแลว้กรุ
ดว้ยกระจกทั�ง 8 ดา้น ดา้นในจะเป็นหอ้งเรียน หอ้งอาหาร คาเฟ่ หอ้งสมุด ฯลฯ บริเวณทางเดินดา้นนอกกเ็ป็นจุดพกัผอ่น 
นั*งชิล และทบทวนบทเรียน เมื*อรวมกบัทศันียภาพที*สวยงาม จึงทาํให้บริเวณนี� กลายเป็นจุดถ่ายรูปยอดฮิตตลอดกาล 
ท่านสามารถช็อปปิ� ง ย่านช้อปปิ" งอีแดหรือแถวบริเวณมหาวิทยาลยัสตรีอีฮวา เป็นยา่นชอ้ปปิ� งสินคา้แนววยัรุ่นแฟชั*นวยั
ใสสไตลเ์กาหลี  สินคา้ราคาไม่แพง ทั�งยงัมีสินคา้หลากหลายแนวใหเ้ดินเลือก ไม่วา่จะเป็น ของจุกจิกน่ารักๆกิwฟชอ้ปเก๋ๆ 
เครื*องประดบั เสื�อผา้  แว่นตา กระเป๋า รองเทา้ อุปกรณ์เกี*ยวกบัโทรศพัท ์เครื*องสาํอางต่างๆ ร้านคา้ยาวเหยียดสองขา้ง
ทาง 

                               
นาํท่านชอ้ปปิ� ง ย่านฮงแด เป็นย่านชอ้ปปิ� งบริเวณดา้นหน้าของมหาวิทยาลยัฮงอิก(HONGIK UNIVERSITY) จึงเป็น
ศูนยร์วมเด็กวยัรุ่นและเด็กมหาวิทยาลยั เป็นอีกเส้นหนึ*งที*มีบรรยากาศโรแมนติก อีกทั�งยงัมีร้านกาแฟที*เป็นเอกลกัษณ์ 
แกลเลอรี*  ร้านคา้จาํหน่ายสินคา้แฟชั*น คลบั ตลาดศิลปะ และร้านอาหารที*น่าสนใจในหมู่วยัรุ่นอาย ุ89-�9 ปีที*นิยมมาเดิน
เล่น ราคาของสินคา้และร้านอาหารต่างๆกย็งัไม่แพงอีกดว้ย ซึ* งจะคึกคกัเป็นพิเศษตั�งแต่ช่วงบ่ายเป็นตน้ไป เพราะร้านคา้
แต่ละร้านจะทยอยเปิดให้บริการ ของที*ขายกันเยอะส่วนใหญ่ก็จะเป็นสินค้าแฟชั*น เช่น เสื� อผา้ กระเป๋า รองเท้า 
ของกิwฟชอ้ป เครื*องเขียน และที*เยอะไม่แพก้นักคื็อขนมต่างๆ 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

นาํท่านเดินทางสู่ พพิธิภัณฑ์ภาพ a มิติ (TRICK EYE MUSEUM) เป็นสถานที*ท่องเที*ยวชื*อดงัที*จดัขึ�นแบบพิพิธภณัฑ์
แกลเลอรี* ศิลปะและภาพวาด ที*สร้างขึ�นโดย “ตร็องป์ L’OEIL” คือเทคนิคงานศิลปะแบบ 2D และลกัษณะภาพวาดจะ
เป็นแบบ 3D แทนที*จะเป็นการดูภาพวาดธรรมดาๆเหมือนหอศิลป์ทั*วไป นกัท่องเที*ยวจะตื*นตาตื*นใจกบัภาพวาดแนว 3D 
ที*เสมือนวา่ไดเ้ขา้ไปเป็นส่วนหนึ*งในรูปภาพนั�นๆ ทาํใหน้กัท่องเที*ยวเพลินเพลินสนุกสนาน ไม่มีเบื*อ ถือเป็นพิพิธภณัฑ์
ศิลปะยอดนิยมของชาวเกาหลีและนกัท่องเที*ยว เพราะไม่เพียงแต่เป็นพิพิธภณัฑห์อศิลปะภาพวาดสามมิติแลว้ ยงัไดเ้ปิด
โซนใหม่ใหก้บันกัท่องเที*ยวไดเ้ขา้ไปเปิดประสบการณ์ใหม่ๆไม่ซํ� าใครกบั พพิธิภัณฑ์นํ"าแข็ง (ICE MUSEUM) ซึ* งเป็น
การจาํลองเมืองนํ� าแข็งขึ�นมา เป็นศิลปะการแกะสลกันํ� าแข็งแบบไม่ธรรมดา หากแต่เป็นการจาํลองเป็นเมืองนํ� าแข็ง
เหมือนจริงมากที*สุด และยงัเอาใจเดก็ๆดว้ยการสร้างสไลเดอร์นํ� าแขง็อีกทั�งยงัมีกิจกรรมและโซนต่างๆ ใหน้กัท่องเที*ยว
เขา้ชมไดโ้ดยไม่มีเบื*อ เช่น นั*งรถลากกวางรูดอลฟ์ ถ่ายรูปคู่กบัคุณลุงซานตา้นํ� าแขง็ และถ่ายรูปกบับรรดานกเพนกวิน
นํ� าแข็งทั�งหลาย สํารวจถํ�านํ� าแข็ง เอสกิโม เยี*ยมชมปราสาทนํ� าแข็ง มีจุดชมวิวบนกาํแพงเมืองนํ� าแข็ง โรงแรมที*สร้าง
จาํลองขึ�นจากการแกะสลกัจากนํ�าแขง็ทั�งหมด ซึ* งนกัท่องเที*ยวสามารถตื*นตาตื*นใจและสมัผสักบัความหนาวอุณหภูมิติด
ลบมากกวา่ 5 องศา 

                               
พิเศษ!!! .... สําหรับสาวก HARRY POTTER ตอ้งห้ามพลาดดด!! กบัคาเฟ่สุดชิก d�� KING’S CROSS ที*จาํลองชาน
ชาลา d เศษสามส่วนสี* ชานชาลาที*อยู่ในสถานีรถไฟคิงส์ครอสลอนดอน ประเทศองักฤษ ซึ* งเป็นทางเชื*อมต่อระหว่าง
โลกมกัเกิ�ลกบัโลกเวทมนตร์ ซึ* งอยูร่ะหว่างชานชาลาหมายเลข d และ S9 ซึ* งเดินทางดว้ยรถไฟสายด่วนของฮอกวอตส์ 
ดา้นในให้ท่านไดส้ัมผสักลิ*นอายในการจาํลองความเป็นเมืองเวทมนต์ เพลิดเพลินกบัมุมถ่ายรูปต่างๆ มีชุดคลุมกบั
ผา้พนัคอทั�ง � บา้น พร้อมไมก้ายสิทธิU ใหถ่้ายรูป สามารถเลือกซื�อเครื*องดื*มและของหวานไดต้ามใจชอบ (ในกรณีที*ท่าน
ตอ้งการเขา้ไปถ่ายรูปดา้นใน จะตอ้งซื�อเครื*องดื*มจากทางร้าน) 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                              
เยน็ บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนู จิมดกั  

                                         
นาํท่านเดินทางสู่ เมืองอินชอน 
นาํท่านเดินทางสู่ ซุปเปอร์มาร์เก็ต หรือ ร้านละลายเงินวอน ใหท่้านไดเ้ลือกซื�อช็อกโกแลต ผลิตภณัฑข์องใบและราก
ฝอยของโสม ในรูป ขนมโสม ชาโสม ลูกอมโสม โคลนพอกหนา้โสม ครีมลา้งหนา้โสม เครื*องสาํอางโสม เป็นตน้ และ
ยงัมีหมอนสุขภาพ ,  กิมจิ , เปเปโร (ป๊อกกี� เกาหลี) , ชินราเมง (มาม่าเกาหลี) และ นมกลว้ย เป็นตน้ 

ที�พกั GRAND PALACE HOTEL หรือ YOUNGJONG SKY RESORT , INCHEON หรือเทียบเท่า   

วนัที� 5 
เมืองอินชอน -  กรุงเทพฯ )ดอนเมือง                                                                    (                                           )-/-
/-)                                                                                                                                              

ไดเ้วลาอนัสมควร นาํท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตอิินชอน  
TH.HT น. นาํท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตดิอนเมือง โดยสายการบิน AIRASIA เที*ยวบินที* XJ705  

** ไม่มีบริการอาหารและเครื*องดื*มบนเครื*องบิน กรุณารับประทานอาหารให้เรียบร้อยก่อนขึ�นเครื*องบิน ใชเ้วลาบิน
ประมาณ 7 ชั*วโมง 30 นาที ** 

GT.aH น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตดิอนเมือง โดยสวสัดิภาพ พร้อมกบัความประทบัใจ 
********************************* 

หมายเหตุ  :ตามนโยบายการโปรโมทสินค้าพื"นเมืองของรัฐบาลเกาหลีร่วมกับการท่องเที�ยวเกาหลี ในนามของร้านรัฐบาล ซึ�ง
จําเป็นต้องระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ เพราะมีผลกับราคาทัวร์  จึงอยากเรียนชี"แจงลูกค้าทุกท่านว่า ร้านรัฐบาลทุกร้าน



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

จําเป็นต้องแวะชม จะซื"อหรือไม่ซื"อขึ"นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก และถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้า
ร้านรัฐบาล ขอสงวนสิทธิsในการเรียกเกบ็ค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ"นจากท่านเป็นจํานวนเงนิ 100 USD   /ท่าน  /ร้าน  

 อตัราค่าบริการ 

 

กาํหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่ ห้องละ 

S-a ท่าน  
อตัราท่านละ 

G เดก็ S ผู้ใหญ่  
เดก็มีเตียง 

(เดก็อายุไม่เกนิ GS ปี) 
อตัราเดก็ ท่านละ 

1 เดก็ 2 ผู้ใหญ่ 
เดก็ไม่มเีตยีง 

(เดก็อายุไม่เกนิ GS ปี) 
อตัราเดก็ ท่านละ 

พกัเดี�ยว 
เพิ�ม 

อตัรา ห้องละ

ไม่ใช้ตัuว
เครื�องบินอัตรา 

ท่านละ 

ตลอดเดือน ตุลาคม MS 

TG - TH ตุลาคม MS GH,vvv GH,vvv GH,vvv H,HTT J,vTT 

TS - TM ตุลาคม MS GM,vvv GM,vvv GM,vvv H,HTT J,vTT 

Ta - TJ ตุลาคม MS GM,vvv GM,vvv GM,vvv H,HTT J,vTT 

T` - Tw ตุลาคม MS GM,vvv GM,vvv GM,vvv H,HTT J,vTT 

TH - Tv ตุลาคม MS GM,vvv GM,vvv GM,vvv H,HTT J,vTT 

TM - GT ตุลาคม MS GH,vvv GH,vvv GH,vvv H,HTT J,vTT 

TJ - GG ตุลาคม MS GH,vvv GH,vvv GH,vvv H,HTT J,vTT 

Tw - GS ตุลาคม MS GH,vvv GH,vvv GH,vvv H,HTT J,vTT 

Tv - Ga ตุลาคม MS GM,vvv GM,vvv GM,vvv H,HTT J,vTT 

GT - G` ตุลาคม MS GJ,vvv GJ,vvv GJ,vvv H,HTT J,vTT 

GG - GH ตุลาคม MS GM,vvv GM,vvv GM,vvv H,HTT J,vTT 

GS - GM ตุลาคม MS GJ,vvv GJ,vvv GJ,vvv H,HTT J,vTT 

Ga - GJ ตุลาคม MS GJ,vvv GJ,vvv GJ,vvv H,HTT J,vTT 

G` - Gw ตุลาคม MS GH,vvv GH,vvv GH,vvv H,HTT J,vTT 

GH - Gv ตุลาคม MS GH,vvv GH,vvv GH,vvv H,HTT J,vTT 

GM - ST ตุลาคม MS GM,vvv GM,vvv GM,vvv H,HTT J,vTT 

GJ - SG ตุลาคม MS GM,vvv GM,vvv GM,vvv H,HTT J,vTT 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Gv - Sa ตุลาคม MS GJ,vvv GJ,vvv GJ,vvv H,HTT J,vTT 

ST - S` ตุลาคม MS GH,vvv GH,vvv GH,vvv H,HTT J,vTT 

SG - SH ตุลาคม MS GH,vvv GH,vvv GH,vvv H,HTT J,vTT 

SS - SM ตุลาคม MS GH,vvv GH,vvv GH,vvv H,HTT J,vTT 

Sa - SJ ตุลาคม MS GS,vvv GS,vvv GS,vvv H,HTT J,vTT 
 

ราคาเดก็อายุไม่ถงึ S ปี ณ วันเดนิทางกลบั (INFANT) ท่านละ 5,900 บาท ** (ไม่มทีี�นั�งบนเครื�องบนิ) 
 

อตัรานี"ยงัไม่รวมค่าทปิพนักงานขับรถ หัวหน้าทวัร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ�น ตามธรรมเนียม 50,000 วอน ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผู้เดนิทาง 
G ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง S ปี ณ วันเดินทางกลับ (INFANT) ทั"งนี"ท่านสามารถให้มากกว่านี"ได้ตามความเหมาะสม
และความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนนี" ทางบริษัทขอสงวนสิทธิsในการเรียกเกบ็ก่อนเดนิทางทุกท่าน ที�สนามบิน ในวนัเช็คอนิ  
 

อัตรานี"เฉพาะนักท่องเที�ยวที�ถือหนังสือเดินทางไทยเท่านั"น กรณีถือหนังสือเดินทางต่างประเทศ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิsเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมเพิ�มจากราคาทวัร์ ท่านละ GTT USD. (เป็นเงนิไทยประมาณ a,STT บาท)  
 

กรณีต้องการตัดกรุ๊ปส่วนตัว กรุ๊ปเหมาที�สถานะผู้เดินทางเป็น เด็กนักเรียน นักศึกษา ครู  ธุรกจิขายตรงเครื�องสําอางค์ หมอ พยาบาล 
ชาวต่างชาติ หรือคณะที�ต้องการให้เพิ�มสถานที�ขอดูงาน กรุณาติดต่อแจ้งรายละเอยีด โดยละเอียด กบัเจ้าหน้าที�เพื�อทาํราคาให้ใหม่ทุก
ครั"ง  

 

สําคัญ!! :  กรณีผู้เดินทางถูกปฏิเสธการเข้า – ออกประเทศจากประเทศต้นทางและปลายทาง ทั"งจากที�ด้านหน้าเคาน์เตอร์เช็คอ ◌ิน 
หรือจากด่านตรวจคนเข้าเมืองก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิsไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที�จะเกิดขึ"นตามมา และ จะไม่
สามารถคืนเงินค่าทวัร์ที�ท่านชําระเรียบร้อยแล้วไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ�ง 

 

อตัราค่าบริการนี" รวม 
� ค่าบตัรโดยสารโดยเครื*องบิน (ตัmว) ไป และ กลบัพร้อมคณะ ชั�นประหยดั (ECONOMY CLASS) รวมถึงค่าภาษีสนามบิน

และค่าภาษีนํ� ามนัทุกแห่ง กรณีตอ้งการอพัเกรด UPGRADE หรือ เปลี*ยนแปลงบตัรโดยสาร ไม่ว่าเที*ยวใด เที*ยวหนึ* ง กรุณา
ติดต่อเจา้หนา้ที*เป็นกรณีพิเศษ  

� ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครื*องบิน สายการบิน AIR ASIA X อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าสมัภาระลง
ใตท้อ้งเครื*องบิน โดยมีนํ"าหนักไม่เกิน ST ก.ก. (G ชิ"น) และ ถือขึ"นเครื�องบินได้นํ"าหนักไม่เกิน J ก.ก. (ไม่จาํกดัจาํนวนชิ�น แต่
ทั�งนี� เจา้หนา้ที*จะพิจารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงื*อนไขของสายการบิน) ** 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

� ค่ารถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ (ยงัไม่รวมทิปพนกังานขบัรถ) 
� ค่าโรงแรมที*พกัระดบัมาตรฐานตามรายการที*ระบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง) ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขนักีฬา หรือ 

กิจกรรมอื*นๆ ที*ทาํให้โรงแรมตามรายการที*ระยุเต็ม ทางบริษทัขอสงวนสิทธิU ในการปรับเปลี*ยนโรงแรมที*พกั ไปเป็นเมือง
ใกลเ้คียงแทน อา้งอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคาํนึงถึงประโยชนข์องลูกคา้เป็นสาํคญั 

� ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที*ต่างๆ ตามรายการที*ระบุ กรณีไม่รวมจะชี�แจงแต่ละสถานที*ในโปรแกรม 
� ค่าอาหาร ตามรายการที*ระบุ โดยทางบริษทัขอสงวนสิทธิU ในการเปลี*ยนแปลงตามความเหมาะสม    
� ค่ามคัคุเทศกที์*คอยอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
� ค่าเบี�ยประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางท่องเที*ยวต่างประเทศ วงเงินประกนัสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงื*อนไขตามกรรม

ธรรม)์  
 

อัตราค่าบริการนี" ไม่รวม 
× ค่าใชจ่้ายส่วนตวัของผูเ้ดินทาง อาทิ ค่าทาํหนงัสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร เครื*องดื*ม ค่าซกัรีด ค่ามินิบาร์ในหอ้งและค่า

พาหนะต่างๆ ที*ไม่ไดร้ะบุในรายการ 
× ค่าทิปพนกังานขบัรถ หวัหนา้ทวัร์ และ มคัคุเทศกท์อ้งถิ*น ตามธรรมเนียม HT,TTT วอน ต่อ ทริป ต่อ ลูกคา้ ผูเ้ดินทาง S ท่าน 

รวมไปถึงเด็ก ยกเวน้เดก็อายไุม่ถึง 8 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (INFANT) ทั�งนี� ท่านสามารถใหม้ากกวา่นี� ไดต้ามความเหมาะสม
และความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี�  ทางบริษทัขอสงวนสิทธิU ในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ที*สนามบิน ในวนั
เชค็อิน 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที*กระเป๋าสมัภาระที*มีนํ�าหนกัเกินกวา่ที*สายการบินนั�นๆกาํหนดหรือสมัภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน  
× ค่าธรรมเนียมการจองที*นั*งบนเครื*องบินตามความตอ้งการเป็นกรณีพิเศษหากสามารถทาํได ้ทั�งนี� ขึ�นอยูก่บัสายการบิน และ 

รุ่นของเครื*องบินแต่ละไฟลท์ที*ใชบิ้น ซึ*งอาจเปลี*ยนแปลงไดอ้ยูที่*สายการบินเป็นผูก้าํหนด 
× ค่าภาษีนํ�ามนั ที*สายการบินเรียกเกบ็เพิ*ม ภายหลงัจากทางบริษทัฯไดอ้อกตัmวเครื*องบินไปแลว้ 
× ภาษีมูลค่าเพิ*ม 7% และภาษีหกั ณ ที*จ่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษทั 
× ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าท่องเที*ยว กรณีที*สถานทูตแจง้ใหย้ื*นขอวีซ่าแบบกะทนัหนัก่อนเดินทางตามจริง ประเทศเกาหลีใต้ 

อนุญาตใหท่้านที*ถือหนงัสือเดินทางไทย และมีวตัถุประสงคเ์ดินทางไปประเทศเกาหลีใต ้เพื*อการท่องเที*ยว ไม่จาํเป็นตอ้งยื*น
ขอวีซ่า โดยสามารถพาํนกัไดไ้ม่เกิน d9 วนั ต่อครั� ง 

 

เงื�อนไขการจอง และ การชําระเงิน 
- กรุณาทาํการจองล่วงหนา้อยา่งนอ้ย �9 วนั ก่อนออกเดินทาง พร้อมชาํระเงินมดัจาํครั� งที* S ท่านละ 10,000 บาท หลงัจากส่ง

เอกสารยืนยนัการจอง S วนั ตวัอยา่งเช่น ท่านจองวนันี�  กรุณาชาํระเงินในวนัถดัไป ก่อนเวลา SG.99 น. เท่านั�น โดยระบบจะ



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ยกเลิกอตัโนมติัทนัที หากยงัไม่ไดรั้บยอดเงินตามเวลาที*กาํหนด และหากท่านมีความประสงคจ์ะตอ้งเดินทางในพีเรียดเดิม 
ท่านจาํเป็นตอ้งทาํจองเขา้มาใหม่ นั*นหมายถึงว่า กรณีที*มีคิวรอ (WAITING LIST) ก็จะให้สิทธิU ไปตามระบบ ตามลาํดบั 
เนื*องจากทุกพีเรียด เรามีที*นั*งราคาพิเศษจาํนวนจาํกดั ยกเว้นโปรแกรมราคาพเิศษ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิsเรียกเกบ็ค่าบริการ 
เต็มจํานวน เท่านั"น  

- กรุณาชาํระค่าทวัร์ส่วนที*เหลืออยา่งนอ้ย 89 วนั ก่อนออกเดินทาง หากท่านไม่ชาํระภายในระยะเวลาที*ที*บริษทักาํหนด ทาง
บริษทัจะถือวา่ท่านสละสิทธิU ยกเลิกการเดินทาง และ ขอสงวนสิทธิU ไม่สามารถคืนเงินมดัจาํใหท่้านใดไม่วา่ส่วนในส่วนหนึ*ง
กต็าม 

- กรณีลูกคา้ทาํการจองภายในระยะเวลาคงเหลือไม่ถึง S7 วนั ก่อนออกเดินทาง ทางบริษทัขอสงวนสิทธิU ในการเรียกเกบ็ค่าทวัร์
เตม็จาํนวน 100% 

 

เงื�อนไขการยกเลกิ และ เปลี�ยนแปลงการเดนิทาง 

 - ยกเลิกการเดินทาง ไม่น้อยกว่า 30 วนั ก่อนวนัเดินทาง คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที*ชาํระแลว้ 
  ** ยกเว้น พเีรียดที�มีวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกเดนิทางไม่น้อยกว่า `H วัน ก่อนเดนิทาง ** 
     - ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วนั ก่อนวนัเดินทาง คืนค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการที*ชาํระแลว้ 

- ยกเลิกการเดินทาง 15 วนั ก่อนวนัเดินทาง ทางบริษทัขอสงวนสิทธิU ไม่คืนเงินค่าบริการที*ชาํระมาแลว้ทั�งหมดทั�งนี�  ทางบริษทั
จะหกัค่าใชจ่้ายที*ไดจ่้ายจริงจากค่าบริการที*ชาํระแลว้เนื*องในการเตรียมการจดัการนาํเที*ยวใหแ้ก่นกัท่องเที*ยว เช่น การสาํรอง
ที*นั*งตัmวเครื*องบิน การจองที*พกั ฯลฯ 

- ทางบริษทัขอสงวนสิทธิU ไม่รับผิดชอบ และ คืนค่าทวัร์ส่วนใดส่วนหนึ*งใหท่้านไดไ้ม่วา่กรณีใดๆทั�งสิ�น เช่น สถานทูตปฏิเสธ
วีซ่า ด่านตรวจคนเขา้เมือง ฯลฯ 

- กรณีตอ้งการเปลี*ยนแปลงผูเ้ดินทาง (เปลี*ยนชื*อ) จะตอ้งแจง้ใหท้างบริษทัทราบล่วงหนา้ อยา่งนอ้ย 89 วนั ก่อนออกเดินทาง 
กรณีแจ้งหลงัจากเจ้าหน้าที*ออกเอกสารเรียบร้อยแลว้ ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ* ง ทางบริษทัขอสงวนสิทธิU ในการเรียกเก็บ
ค่าใชจ่้ายที*เกิดขึ�นจริงทั�งหมด ทั�งนี� ขึ�นอยูก่บัช่วงพีเรียดวนัที*เดินทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็นสาํคญัดว้ย กรุณา
สอบถามกบัเจา้หนา้ที*เป็นกรณีพิเศษ 

- กรณีตอ้งการเปลี*ยนแปลงพีเรียดวนัเดินทาง (เลื*อนวนัเดินทาง) ทางบริษทัขอสงวนสิทธิU ในการหกัค่าใชจ่้ายการดาํเนินการ
ต่างๆ ที*เกิดขึ�นจริงสาํหรับการดาํเนินการจองครั� งแรก ตามจาํนวนครั� งที*เปลี*ยนแปลง ไม่วา่กรณีใดๆทั�งสิ�น 

 

เงื�อนไขสําคญัอื�นๆที�ท่านควรทราบก่อนการเดนิทาง 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

- คณะจะสามารถออกเดินทางไดต้ามจาํเป็นตอ้งมีขึ�นตํ*า อยา่งนอ้ย 87 ท่าน หากตํ*ากว่ากาํหนด คณะจะไม่สามารถเดินทางได ้
หากผูเ้ดินทางทุกท่านยินดีที*จะชาํระค่าบริการเพิ*มเพื*อให้คณะเดินทางได ้ทางบริษทัยินดีที*จะประสานงาน เพื*อให้ทุกท่าน
เดินทางตามความประสงคต่์อไป  

- ทางบริษทัขอสงวนสิทธิU ในการงดออกเดินทาง หรือ เลื*อนการเดินทางไปในพีเรียดวนัอื*นต่อไป โดยทางบริษทัฯ จะแจง้ให้
ท่านทราบล่วงหนา้เพื*อวางแผนการเดินทางใหม่อีกครั� ง ทั�งนี�  ก่อนคอนเฟิร์มลางาน กรุณาติดต่อเจา้หนา้ที*เป็นกรณีพิเศษทุก
ครั� งหากท่านลางานแลว้ไม่สามารถเปลี*ยนแปลงได ้

- กรณีที*ท่านตอ้งออกบตัรโดยสารภายใน (ตัmวภายในประเทศ เช่น ตัmวเครื*องบิน , ตัmวรถทวัร์ , ตัmวรถไฟ) กรุณาติดต่อสอบถาม
เพื*อยืนยนักบัเจา้หนา้ที*ก่อนทุกครั� ง และควรจองบตัรโดยสารภายในที*สามารถเลื*อนวนัและเวลาเดินทางได ้เพราะมีบางกรณี
ที*สายการบินอาจมีการปรับเปลี*ยนไฟลท์บิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทั�งนี� ขึ�นอยูก่บัฤดูกาล สภาพภูมิกาศ 
และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็นสาํคญัเท่านั�น สิ*งสาํคญั ท่านจาํเป็นตอ้งมาถึงสนามบินเพื*อเช็คอินก่อนเครื*องบิน อยา่ง
นอ้ย � ชั*วโมง โดยในส่วนนี�หากเกิดความเสียหายใดๆบริษทัขอสงวนสิทธิU ในการไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายที*เกิดขึ�นใดๆทั�งสิ�น   

- กรณีที*ท่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเนื�อสตัว ์หรือ แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หนา้ที*เป็นกรณีพิเศษ 

- กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใชวี้ลแชร์ (WHEEL CHAIR) กรุณาแจง้บริษทัฯ อย่างนอ้ย T วนั
ก่อนการเดินทาง หรือตั�งแต่ที*ท่านเริ*มจองทวัร์ เพื*อใหท้างบริษทัประสานงานกบัสายการบินเพื*อจดัเตรียมล่วงหนา้ กรณีมี
ค่าใชจ่้ายเพิ*มเติม ทางบริษทัของสงวนสิทธิU ในการเรียกเกบ็ค่าใชจ่้ายตามจริงที*เกิดขึ�นกบัผูเ้ดินทาง  

- กรุณาส่งรายชื*อผูเ้ดินทาง พร้อมสําเนาหน้าแรกของหนงัสือเดินทางทุกท่านให้กบัเจา้หนา้ที*หลงัจากชาํระเงินกรณีที*ท่าน
เดินทางเป็นครอบครัว (หลายท่าน) กรุณาแจง้รายนามคู่นอนกบัเจา้หนา้ที*ใหท้ราบ 

- กรณีที*ออกบตัรโดยสาร (ตัmว) เรียบร้อยแลว้ มีรายละเอียดส่วนใดผิด ทางบริษทัขอสงวนสิทธิU ในการรับผิดชอบไม่ว่าส่วนใด
ส่วนหนึ*ง หากท่านไม่ดาํเนินการส่งสาํเนาหนา้แรกของหนงัสือเดินทางใหท้างบริษทัเพื*อใชใ้นการออกบตัรโดยสาร 

- หลงัจากท่านชาํระค่าทวัร์ครบตามจาํนวนเรียบร้อยแลว้ ทางบริษทัจะนาํส่งใบนดัหมายและเตรียมตวัการเดินทางให้ท่าน
อยา่งนอ้ย � หรือ 7 วนั ก่อนออกเดินทาง 

- อตัราทวัร์นี�  เป็นอตัราสาํหรับบตัรโดยสารเครื*องบินแบบหมู่คณะ (ตัmวกรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื*อนไฟลท์ วนั ไป หรือ กลบั
ส่วนใดได ้จาํเป็นจะตอ้งไป และ กลบั ตามกาํหนดการเท่านั�น หากตอ้งการเปลี*ยนแปลงกรุณาติดต่อเจา้หนา้ที*เป็นกรณีพิเศษ 

- ทางบริษทัไม่มีนโยบายจดัคู่นอนใหก้บัลูกคา้ที*ไม่รู้จกักนัมาก่อน เช่น กรณีที*ท่านเดินทาง 1 ท่าน จาํเป็นตอ้งชาํระค่าหอ้งพกั
เดี*ยวตามที*ระบุ 

- หนงัสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ตอ้งมีอายใุชง้านไดค้งเหลือไม่นอ้ยกวา่ G เดือน ณ วนักลบั  



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

- สาํหรับลูกคา้ที*เดินทาง � ท่าน และ ตอ้งการพกัหอ้งสาํหรับ � ท่าน อาจมีค่าใชจ่้ายเพิ*มเติมไดใ้นบางกรณี ขึ�นอยูก่บัโรงแรมที*
คณะนั�นๆพกัวา่มีหอ้งรอบรับสาํหรับ � ท่าน หรือ (TRIPLE ROOM) หรือไม่ กรณีไม่มี ท่านจาํเป็นจะตอ้งชาํระค่าใชจ่้ายเพิ*ม 
(พกัเดี*ยว) ตามจริง ยกเวน้เดก็ที*มีอายตุํ*ากวา่ S8 ปี ณ วนัเดินทางกลบั 

- ฤดูหนาวในต่างประเทศ มีขอ้ควรระวงั สภาพอากาศจะมืดเร็วกว่าปกติ สี*โมงเยน็กจ็ะเริ*มมืดแลว้ สถานที*ท่องเที*ยวต่างๆ จะ
ปิดเร็วกว่าปกติ ประมาณ S-8 ช.ม. การเดินทางควรเผื*อเวลาใหเ้หมาะสม และ หากมีสถานที*ท่องเที*ยวกลางแจง้ เวลาเดินบน
หิมะ อาจลื*นไดต้อ้งใชค้วามระมดัระวงัในการเดินเป็นอย่างสูง หรือ ใชร้องเทา้ที*สามารถเดินบนหิมะได ้แว่นกนัแดดควร 
เมื*อแสงแดดกระทบหิมะจะสวา่งสะทอ้นเขา้ตา อาจทาํใหร้ะคายเคืองตาได ้

- ทางบริษทัขอสงวนสิทธิU เปลี*ยนแปลงโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม เนื*องจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ เหตุการทาง
การเมือง การล่าชา้ของสายการบิน เงื*อนไขการใหบ้ริการของรถในแต่ละประเทศ เป็นตน้ โดยส่วนนี�ทางบริษทัจะคาํนึงถึง
ประโยชนข์องลูกคา้เป็นสาํคญั หากกรณีที*จาํเป็นจะตอ้งมีค่าใชจ่้ายเพิ*ม ทางบริษทัจะแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

- เนื*องจากการเดินทางท่องเที*ยวในครั� งนี�  เป็นการชาํระแบบเหมาจ่ายขาดกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ ทางบริษทัจึงขอ
สงวนสิทธิU  ไม่สามารถขอรับเงินคืนไดใ้นบริการบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหนึ*งที*ท่านไม่ตอ้งการไดรั้บบริการ หากระหวา่ง
เดินทาง สถานที*ท่องเที*ยวใดที*ไม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธิU ในการไม่สามารถคืน
ค่าใชจ่้ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ* งให้ท่าน เนื*องจากทางบริษทัไดท้าํการจองและถูกเก็บค่าใชจ่้ายแบบเหมาจ่ายไปล่วงหน้า
ทั�งหมดแลว้ 

- กรณีที*ท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเขา้เมือง ทางบริษทัขอสงวนสิทธิU ไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายที*จะเกิดขึ�นตามมา และ จะไม่
สามารถคืนเงินค่าทวัร์ที*ท่านชาํระเรียบร้อยแลว้ไม่วา่ส่วนใดส่วนหนึ*ง 

- หากวนัเดินทาง เจา้หนา้ที*สายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมือง ตรวจพบ หนงัสือเดินทาง  
(พาสปอร์ต) ของท่านชาํรุดแมเ้พียงเลก็นอ้ย เช่น เปียกนํ� า ขาดไปหนา้ใดหนา้หนึ*ง มีหนา้ใดหนา้หนึ*งหายไป มีกระดาษหนา้
ใดหนา้หนึ*งหลุดออกมา มีรอยแยกระหว่างสนัของเล่มหนงัสือเดินทาง เป็นตน้ ไม่ว่ากรณีใดๆทั�งสิ�น ทางสายการบิน หรือ 
เจา้หน้าที*ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมือง มีสิทธิU ไม่อนุญาตให้ท่านเดินทางต่อไปได้ ดงันั�นกรุณาตรวจสอบ และ ดูแล 
หนงัสือเดินทางของท่านให้อยู่ในสภาพดีอยู่ตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชาํรุด กรุณาติดต่อกรมการกงสุลกระทรวงการ
ต่างประเทศเพื*อทาํหนงัสือเดินทางฉบบัใหม่ โดยใชฉ้บบัเก่าไปอา้งอิง และ ยนืยนัดว้ย พร้อมกบัแจง้มาที*บริษทัเร็วที*สุด เพื*อ
ยนืยนัการเปลี*ยนแปลงขอ้มูลหนงัสือเดินทาง หากท่านไดส่้งเอกสารมาที*บริษทัเรียบร้อยแลว้ กรณีที*ยงัไม่ออกบตัรโดยสาร 
(ตัmวเครื*องบิน) ท่านสามารถเปลี*ยนแปลงไดไ้ม่มีค่าใชจ่้าย แต่หากออกบตัรโดยสาร (ตัmวเครื*องบิน) เรียบร้อยแลว้ ทางบริษทั
ขอสงวนสิทธิU ในการเรียกเกบ็ค่าใชจ่้ายที*เกิดขึ�นจริงทั�งหมด ซึ*งโดยส่วนใหญ่ตัmวเครื*องบินแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดินทาง
ประมาณ 14-20 วนั ทั�งนี� ขึ�นอยูก่บักระบวนการและขั�นตอนของแต่ละคณะ 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

- เกี*ยวกบัที*นั*งบนเครื*องบิน เนื*องจากบตัรโดยสาร (ตัmว) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อตัราพิเศษ) สายการบิน ขอสงวนสิทธิU ใน
การเลือกที*นั*งบนเครื*องบิน กรณีลูกคา้เดินทางดว้ยกนั กรุณาเช็คอินพร้อมกนั และ สายการบินจะพยายามที*สุดใหท่้านไดน้ั*ง
ดว้ยกนั หรือ ใกลก้นัใหม้ากที*สุด  

- ขอ้มูลเพิ*มเติมเกี*ยวกบัหอ้งพกัในโรงแรมที*พกั เนื*องจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจทาํ
ใหห้อ้งพกัแบบห้องพกัเดี*ยว (SINGLE) และหอ้งคู่ (TWIN/DOUBLE) และ หอ้งพกัแบบ � ท่าน (TRIPLE) จะแตกต่างกนั 
บางโรงแรม หอ้งพกัแต่ละแบบอาจจะอยูค่นละชั�นกนั (ไม่ติดกนัเสมอไป) 

- ขอสงวนสิทธิU การเกบ็ค่านํ� ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ*ม หากสายการบินมีการปรับขึ�นก่อนวนัเดินทาง  

- บริษทัขอสงวนสิทธิU  ในการไม่รับผิดชอบใดๆทั�งสิ�น หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การประทว้ง , 
การนดัหยดุงาน , การก่อการจลาจล , ภยัธรรมชาติ , การนาํสิ*งของผิดกฎหมาย ซึ* งอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทั  

- บริษทัขอสงวนสิทธิU  ในการไม่รับผิดชอบใดๆทั�งสิ�น หากเกิดสิ*งของสูญหายระหวา่งการเดินทาง ไม่วา่กรณีใดๆก็ตาม และ 
ขอสงวนสิทธิU ในการเรียกเก็บค่าใชจ่้ายตามจริง กรณีท่านลืมสิ*งของไวที้*โรงแรมและจาํเป็นตอ้งส่งมายงัจุดหมายปลายทาง
ตามที*ท่านตอ้งการ  

- รายการนี� เป็นเพียงขอ้เสนอที*ตอ้งไดรั้บการยืนยนัจากบริษทัฯอีกครั� งหนึ*ง หลงัจากไดส้าํรองโรงแรมที*พกัในต่างประเทศ
เรียบร้อยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คียงกนั ซึ*งอาจจะปรับเปลี*ยนตามที*ระบุในโปรแกรม 

** เมื�อท่านชําระเงนิค่าทวัร์ให้กบัทางบริษทัฯแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ�งกต็าม ทางบริษัทฯ  

จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื�อนไขข้อตกลงทั"งหมดนี"แล้ว ** 

 

หนงัสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ตอ้งมีอายใุชง้านไดค้งเหลือไม่นอ้ยกวา่ G เดือน ณ วนักลบั 
 

** ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที�มอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 
 

 

 


