
 
 

 

 

 

 
   

 
 

 
  
 
 

 
 

 
             
  

 

บนิดว้ยสายการบนิ แอรเ์อเชยีเอก็ซ์ (XJ) : ขนึเครอืงทสีนามบนิดอนเมอืง (DMK) 

XJ7  DMK(กรงุเทพ) - ICN(อินชอน) .  - .  

XJ703 ICN(อินชอน) - DMK(กรงุเทพ) 01.05 – 04.40 
**โหลดกระเป๋าสมัภาระโดยนําหนกัไมเ่กนิ  ก.ก. (  ชนิ) และ ถอืขนึเครอืงบนิไดนํ้าหนกัไมเ่กนิ  ก.ก. ** 

วนัที  กรงุเทพฯ (ดอนเมือง)                                                                                                      (-/-/-) 
 

23.00  คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคารผู้โดยสารระหว่าง

ประเทศ อาคาร  ชนั 3 เคาน์เตอรเ์ช็คอิน หมายเลข -  สายการบิน AIR ASIA X โดยมเีจา้หน้าทขีอง

บรษิัทฯ คอยให้การต้อนรบั อํานวยความสะดวกตลอดขนัตอนการเช็คอิน และ หวัหน้าทวัร์ให้คําแนะนําเพอื

เตรยีมความพรอ้มก่อนออกเดนิทาง  

** ท่านสามารถโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใต้ท้องเครอืงบินโดยมนํีาหนักไม่เกิน  ก.ก. (  ชิน) และ ถือขนึ

เครอืงบนิได้นําหนักไม่เกิน  ก.ก. (ไม่จํากดัจํานวนชนิ แต่ทงันีเจ้าหน้าทจีะพจิารณาตามความเหมาะสม) ต่อ



 
 

ท่าน (ตามเงอืนไขของสายการบิน) กรณีต้องการซือนําหนักกระเป๋าสัมภาระโหลดลงใต้ท้องเครอืงบินเพิม 

จาํเป็นตอ้งมคี่าใชจ้า่ยเพมิเตมิ ** 
 

 
 

วนัที  
กรงุเทพฯ (ดอนเมือง) - เมืองโซล (อินชอน) – เกาะนามิ - นําท่านสมัผสัประสบการณ์ใหม่  .....

ปันเรลไบค ์                                                                                                                   (-/L/D)                                                                                            
 

02.   นําท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน ประเทศสาธารณรฐัเกาหลีใต้ โดยสายการบิน AIR 

ASIA X เทยีวบนิท ีXJ 0  

** สาํหรบัเทยีวบนินี ไมม่บีรกิารอาหารและเครอืงดมืบนเครอืงบนิ ใชเ้วลาบนิประมาณ  ชวัโมง  นาท ี** 

.   เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน ประเทศสาธารณรฐัเกาหลีใต้ 

** ตามเวลาทอ้งถนิ เรว็กว่าเมอืงไทยประมาณ  ชวัโมง กรุณาปรบันาฬกิาของท่านเพอืความสะดวกในการนัด

หมายเวลา ** 

หลงัทกุทา่นผ่านขนัตอนการตรวจหนงัสอืเดนิทาง และตรวจรบัสมัภาระเรยีบรอ้ย 

 นําทุกท่านเดนิทางขา้มทะเลตะวนัตกดว้ยสะพานแขวนยอจอง หรอื สะพานเพอืความหวงัในการรวมชาตทิยีาว

กว่า .  ก.ม. และ มยีอดโดมสูง  เมตร  

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนู ทคัคาลบี 

 
 นําทา่นเดนิทางสู่ เมืองชุนชอน (CHUNCHEON) จงัหวดัคงัวอ็น ห่างจากกรงุโซลไปทางตะวนัออก 63 กโิลเมตร  

 นําทา่นเดนิทางสู่ เกาะนามิ (NAMI ISLAND) เป็นแหล่งท่องเทยีวทมีชีอืเสยีงของประเทศเกาหลใีต้ เกาะนาม ิมี

รปูรา่งเหมอืนใบไมล้อยนํา เป็นเกาะกลางแมนํ่าฮนั ซงึเกดิจากการสรา้งเขอืนชอ็งพยอ็ง
 
โด่งดงัจากซรีสีเ์รอืงเพลง

รกัในสายลมหนาว (THE WINTER LOVE SONATA) ซงึใชเ้กาะนามเีป็นสถานทถ่ีายทาํ เกาะนามไิดช้อืตามนาย

พลนาม ิทรีบัราชการตงัแต่อายุ 17 ปี บดิาอยู่ในตระกูลสูงศกัด ิส่วนมารดาเป็นเจา้ฟ้าหญงิ เขานําทพักวาดล้าง

จลาจลในพนืทภีาคเหนือและตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศได้ทงัหมด และได้รบัตําแหน่งสูงเมอืยงัมอีายุเพยีง 



 
 

26 ปี แต่หลงัจากเปลยีนรชักาลใหม ่เขากถ็ูกใส่รา้ยว่าเป็นกบฏ และถูกประหารชวีติพรอ้มกบัมารดาและพวกรวม 

25 คน ต่อมาหลงัผลดัเปลยีนรชักาลใหมอ่กีครงั ไดม้กีารพสิูจน์พบว่าขอ้กล่าวหาทงัหมดลว้นเป็นเทจ็ เขาจงึไดร้บั

คนืยศถาบรรดาศกัดดิงัเดมิ เกาะแห่งนีมทีวิทศัน์ทสีวยงามไปดว้ยต้นเกาลดัและทวิสนเรยีงราย ในช่วงฤดูใบไม้

ร่วงจะมเีทศกาลใบไมเ้ปลยีนส ีใบไมต้่างเปลยีนเป็นสแีดงสวยงาม และมสีุสานของนายพลนาม ีซงึยงัคงตงัอยู่ ณ 

เกาะแห่งนี  

นําท่านสมัผสัประสบการณ์ใหม่ ..... ปันเรลไบค์ (RAIL BIKE) บนทางรถไฟสายเก่าของเมอืงอาซาน มี

ระยะทางประมาณ 4 กโิลเมตร เป็นอกีหนึงกจิกรรมทโีรแมนตคิทเีป็นทนิียมของชาวเกาหล ีให้ท่านไดส้มัผสักบั

ววิทวิทศัน์และบรรยากาศธรรมชาตโิดยรอบอนัสวยงามของประเทศเกาหลใีต้ ไม่ว่าจะเป็นแปลงเกษตร ทุ่งนา ไร ่

และสวนต่างๆ ถูกหอ้มลอ้มไปดว้ยภเูขาอนัอุดมสมบรูณ์มากมาย 
 

  
คาํ บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนู โอซมับลุโกกิ  

ทีพกั       HYUNDAI SOO HOTEL , SORAK หรือเทียบเท่า   

วนัที 3 

อทุยานแห่งชาติโซรคัซาน – วดัชินฮึงซา - สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์... ชมเทศกาลดอกทิวลิป 

- เมืองโซล  - พิพิธภณัฑส์าหร่าย  

พิเศษ  !!ให้ท่านได้ใส่ชุดประจาํชาติเกาหลีเพือถ่ายรปูเป็นทีระลึก                                             (B/L/D)       

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 นําท่านเดนิทางสู่ อทุยานแห่งชาติโซรคัซาน (SEORAKSAN NATION PARK) หรอื สวสิเซอร์แลนด์ของ

เกาหล ีตงัอยู่ในเขตจงัหวดัคงัวอ็น มพีนืททีางทศิตะวนัตกติดกบัจงัหวดัคยอ็งก ีทางทศิใต้ตดิกบัจงัหวดัชุงชอง

เหนือ ทางทศิตะวนัออกตดิกบัทะเลญปีุ่ น (ทะเลฝังตะวนัออก) ทางทศิเหนือตดิกบัจงัหวดัคงัวอ็น ประเทศเกาหลี

เหนือ ภูมปิระเทศของจงัหวดัส่วนใหญ่เป็นเทอืกเขา (เทอืกเขาแทแบก็) โดยทอดยาวจนเกอืบถงึทะเล ซงึเป็นผล

ทาํใหช้ายฝังมคีวามลาดชนั เป็นอุทยานแห่งชาตขินาดใหญ่มเีนือท ีถงึ 354 ตารางกโิลเมตร จดัได้ว่าเป็นแนวเขา

ทสีวยงามมากทสีุดแห่งหนึงในประเทศเกาหลใีต้ซงึประกอบด้วย โอซอรคั เนซอรคั และ นัมซอรคั เทอืกเขาแนว

นอก แนวใน และแนวใต้ มหีุบเขาทมีดีอกไม้บานสะพรงัทงัฤดูใบไม้ผล ิและฤดูใบไมเ้ปลยีนส ีหุบเขาแห่งนีจะ

เปลยีนเป็นสแีดงสทีองทวัทงัหุบเขา เป็นภาพทสีวยงามซงึหาชมได้ยาก ราคานีไม่รวมนังกระเชา้ไฟฟ้า (CABLE 

CAR) นอกจากนีบรเิวณโดยรอบของอุทยานแห่งชาตโิซรคัซาน ยงัเป็นทตีงัของ วดัชินฮึงซา (SINHEUNGSA 



 
 

TEMPLE) วดัเก่าแก่ทสีร้างขนึในสมยั อาณาจกัรชลิล่าอายุมากกว่า 1,000 ปี ท่านสามารถนมสัการกราบไหว้

พระพุทธรูปสมัฤทธปิางสมาธขินาดใหญ่ทปีระดิษฐานเป็นสญัลกัษณ์ของอุทยาน ก่อนจะผ่านสะพานชําระล้าง

จติใจเขา้สู่เขตวดัเพอืไหวพ้ระขอพร  

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนู หมยู่างเกาหลีสูตรต้นตาํรบั (PORK KALBI)  

 
นําทา่นเดนิทางสู่ สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์(EVERLAND) เป็นสวนสนุกกลางแจง้ทใีหญ่ทสีุดของประเทศเกาหลี

ใต้ ตงัอยู่บนทําเลทสีวยงามท่ามกลางหุบเขา ในเมอืงยงอิน ทางตอนใต้ของเมอืงโซล ได้รบัการขนานนามว่า

เป็นดสินียแ์ลนดแ์ห่งเกาหลใีต้ ทนีีถูกออกแบบใหแ้ตกต่างกนัในแต่ละโซน ไดแ้ก่ สวนสตัว์ , GLOBAL FAIR , 

EUROPEAN ADVENTURE , MAGIC LAND , AMERICAN ADVENTURE และEVER LAND SPEEDWAY 

นอกจากนียงัมสีวนสฤีดู ซงึปลูกดอกไมป้ระจําในแต่ละฤดูกาล และมกีารตกแต่งสวนสนุกให้เขา้กบับรรยากาศ

ของเทศกาลนันๆ โดยมบีรษิทัซมัซุง เป็นเจา้ของ ผู้บรหิารจดัการสวนสนุกแห่งนี ดงันันความยงิใหญ่ตระการตา 

แ ล ะ  ป ล อ ด ภั ย  ไ ม่ แ พ้ ช า ติ ใ ด ใ น โ ล ก แ น่ น อ น  * *  โ ซ น ส ว น นํ า จ ะ เ ปิ ด เ ฉ พ า ะ ช่ ว ง ฤ ดู ร้ อ น * * 

พิเศษ..... พบกบั เทศกาลดอกทิวลิปทีเอเวอรแ์ลนด์ เป็นสญัญาณว่าฤดูใบไม้ผลไิด้มาถงึแล้ว ซงึจะมตีงัแต่

เดอืนมนีาคมถึงเมษายนของทุกปี ทีนีมดีอกทวิลปิมากกว่า .  ล้านดอก ใน  พันธุ์ทแีตกต่างกนั ได้แก่ 

APELDOORN, SYNAEDA BLUE และ PINK DIAMOND นอกจากนียงัจะไดเ้หน็สวนทปีระดบัประดาไปดว้ย

ดอกไม้ในฤดูใบไมผ้ลทิสีวยงาม และหนึงในโซนถ่ายภาพทไีด้รบัความนิยมมากทสีุดก็คอื FLOWER MAGIC 

TOWER ทมีคีวามสงูถงึ  เมตร (เทศกาลจะถกูจดัขึนแล้วแต่สภาพอากาศและช่วงเวลาการจดัเทศกาล) 

  



 
 

นําท่านเดนิทางสู่ เมืองโซล (SEOUL) ชอือย่างเป็นทางการ นครพเิศษโซล เป็นเมอืงหลวงและมหานครทใีหญ่

ทสีุดของประเทศเกาหลใีต้ มปีระชากรประมาณ 10 ลา้นคน เป็นปรมิณฑลทใีหญ่ มปีระชากรประมาณ 25 ลา้น

คน ซึงเป็นบรเิวณทอียู่อาศยัซงึประกอบด้วยบรเิวณมหานครอินช็อนและจงัหวัดคย็องกี เกือบหนึงในสขีอง

ประชากรชาวเกาหลใีตอ้าศยัอยูใ่นโซลและชาวต่างชาตอิกีประมาณ 275,000 คน 

นําท่านเดนิทางสู่ พิพิธภณัฑส์าหร่าย (KIMPAP) จดัแสดงเรอืงราวต่างๆของการทําสาหร่ายและประวตัคิวาม

เป็นมาต้นกําเนิดของการผลติสาหร่ายและขนัตอนการผลติสาหร่ายทสีด

ใหม่ทุกวนั ให้ท่านจะได้เลอืกชมิผลติภณัฑท์ทีําจากสาหร่ายหลากหลาย

รสชาติให้ลิมลองและเลือกซือเหมาะแก่การนํามาเป็นของฝาก เช่น 

สาหร่ายอบแห้ง , สาหร่ายย่าง พิเศษ !! ให้ท่านได้ใส่ชุดประจาํชาติ

เกาหลี “ฮนับก” (HANBOK) และถ่ายรปูไวเ้ป็นทรีะลกึ  

คาํ       บริการอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร เมนู ข้าวยาํเกาหลี 

ทีพกั HAEDAMCHAE GASAN หรือ INTER CITY HOTEL SEOUL หรือเทียบเท่า   
 

 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นําทา่นเดนิทางสู่ ศนูยโ์สมแห่งรฐับาล (GINSENG) เหตุผลทเีรยีกว่าศูนยโ์สมแห่งรฐับาล เพราะโสมทุกชนิดทนีี

จะถูกควบคุมคุณภาพภายใต้มาตรฐานของรฐับาล ซงึแน่นอนว่าไดร้บัการรบัรองคุณภาพจากรฐับาล เป็นโสมทมีี

อายุ  ปี ซงึถอืว่ามคีุณภาพดทีสีุดในโลก มชีอืเสยีงทสีุด ใหท้่านได้เลอืกซอืโสมคุณภาพ ในราคาถูกกว่าประเทศ

ไทยถงึ  เท่า โสมเกาหลถีอืเป็นยาบาํรงุร่างกายหรอืสามารถซอืเป็นของฝากจากประเทศเกาหลใีตก้ไ็ด ้ 

นําท่านเดนิทางสู่ ศนูยส์มุนไพรนํามนัสนเขม็แดง (RED PINE) เป็นผลติภณัฑ ์ทสีกดัจากน้ามนัสน มสีรรคุณ

ช่วยบํารงุร่างกาย ลดไขมนั ช่วยควบคุมอาหารและรกัษาสมดลุในร่างกายไดเ้ป็นอย่างด ี 

นําท่านเดนิทางสู่ ศนูยร์วมเครืองสาํอางแบรนด์ดงัเกาหลี (COSMETIC GALLERY) เช่น WATER DROP 

(ครมีนําแตก) , SNAIL CREAM (ครมีเมอืกหอยทาก) , BOTOX (โบทอ็กซ)์ , 

ALOE VERA PRODUCT (ผลติภณัฑจ์ากสมนุไพร ว่านหางจระเข)้ เป็นตน้  

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนู ไก่ตุ๋นโสม 

นําท่านเดนิทางสู่ วดัพงอึนซา เดมิชอืวดัเคยีงซองซา (GYEONSEONGSA) 

สรา้งขนึในปีท ี  ของรชัสมยักษตัรยิว์องซอง (WEONGSEONG) แห่งราชวงศ์

ชลิลา (ค.ศ. ) ตงัอยู่ทเีชงิเขา SUDO ใน SAMSUNG-DONG ทางทศิใต้ของ

กรุงโซล นับเป็นหนึงในวดัทางพุทธศาสนาแบบดงัเดมิทยีงัคงเหลอือยู่ดว้ยอายุ

กว่า ,  ปี ในปี ค.ศ.  สมเดจ็พระราชนีิ JEONGHYEON ได้บูรณะและเปลยีนชอืใหม่เป็น “วดัพงอนึซา 

(BONGEUNSA TEMPLE)” ต่อมาในปี ค.ศ.  สมเดจ็พระราชนีิ MUNJONG กําหนดใหเ้ป็นวดัหลกัของ

นิกาย SEON (ZEN) และมอบหมายให ้BOWOO เป็นเจา้อาวาสวดั ผูซ้งึมบีทบาทสําคญัช่วยสนับสนุนสมเดจ็

พระราชนีิ MUNJONG ในการฟืนฟูพระพุทธศาสนาจากการกดขขีองราชวงศโ์ชซอน (CHOSUN) 

วนัที  
ศนูยโ์สมแห่งรฐับาล - ศนูยส์มนุไพรนํามนัสนเขม็แดง – ศนูยร์วมเครืองสาํอางแบรนดด์งั

เกาหลี–วดัพงอึนซา–ดิวตีฟรี – ย่านเมียงดง                                                                (B/L/D)                                                                                                                            



 
 

นําทา่นเดนิทางสู่ ดิวตี ฟรี (DUTY FREE) เป็นศูนยร์วมรา้นค้าปลอดภาษีทใีหญ่ทสีุดในโซล ให้ไดช้อ็ปปิงสนิคา้

แบรนดเ์นมชนันําแบบ NEW COLLECTION ! มากมาย เช่น นาฬิกา , แว่นตา , เครอืงสําอาง , กระเป๋า , กลอ้ง

ถ่ายรปู หรอืจะเป็นโทรศพัทม์อืถอื ใหท้่านอสิระไดเ้ลอืกซอืไดอ้ย่างเตม็ท ีเป็นแหล่งรวมสนิค้าแบรนด์ดงักว่า 250 

แบรนด ์ทงัเครอืงสําอาง , นําหอม , กระเป๋า , สนิคา้แฟชนัต่างๆ เช่น CHANEL , HERMES , MCM , DIOR , 

FENDI , LOEWE , PRADA , MIU MIU , CELINE , GIVENCHY , BALLY , BOTTEGA VENETA เป็นต้น 

ไมไ่ดม้แีค่เพยีงสนิคา้จากแบรนดต่์างประเทศเทา่นัน สนิคา้แบรนดเ์กาหลกีม็ใีหเ้ลอืกหลากหลายไม่แพก้นั ราคาก็

ถูกกว่าร้านคา้ด้านนอกและบางยหี้อก็ถูกกว่าในประเทศไทยอกีดว้ย หากจะเขา้ไปชอ็ปปิงกนัทหี้างแห่งนี ใหพ้ก

พาสปอรต์และขอ้มลูตวัเครอืงบนิไปดว้ยเพราะตอ้งใชใ้นการซอืสนิคา้ 

นําทา่นเดนิทางสู่ ย่านเมียงดง (MYEONGDONG) เปรยีบเสมอืนย่านสยามสแควรบ์า้นเรา เมยีงดงได้ชอืว่าเป็น

แหล่งรวมแฟชนัแบรนด์เกาหลชีนันํา ซงึในแต่ละวนัจะ มวียัรุ่นเกาหลมีาเดนิชอ็ปปิงกนัอย่างล้นหลาม ท่าน

สามารถหาซอืสนิคา้ไดอ้ย่างหลากหลายทงัเสอืผา้ , รองเทา้ , กระเป๋า , เครอืงสําอางซงึเป็นทรีูจ้กัอย่างดขีองคน

ไทย เช่นLANEIGE , ETUDE HOUSE , IIOPE , CHARMZONE , SKIN FOOD , THE FACE SHOP เป็นต้น 

เครอืงประดบั , ซดีเีพลง , วซีดี ี, ดวีดีหีนังและซรียีท์ฮีติตลอด จนไปถงึของทรีะลกึทมีรีปูดารานักแสดงคนโปรด

ของทา่นอยู่ในสนิคา้ อกีทงัยงัมรีา้นกาแฟ รา้นอาหารต่างๆ ท่าน สามารถลมิลองไอศกรมี ,  วอน ทสีูงเกอืบ

ฟุตไดท้นีี  

 
คาํ       บริการอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร เมนู บฟุเฟตน์านาชาติ พิเศษเมนู ขาปยูกัษ์ ไวน์ เบียร ์ 

ทีพกั HAEDAMCHAE GASAN หรือ INTER CITY HOTEL SEOUL หรือเทียบเท่า   

   

 

 
 



 
 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 นําทา่นเดนิทางสู่ ศนูยส์มนุไพรเกาหลี (HERB SHOP) เป็นผลติภณัฑผ์ลของฮ๊อกเกท็นามู ทเีตบิโตกลางป่าดง

ดบิกว่า  ปี มสีรรพคุณช่วยกรองสารพษิในตบั เหมาะสําหรบัคนททีํางานหนัก ดมืเหล้า นอนดกึ หรอืเป็นไวรสั

ตบัอกัเสบ ตบัแขง็ ใหท้่านอสิระเลอืกซอืใหต้วัเองและฝากครอบครวัหรอืญาตผิูใ้หญ่ทที่านรกั 

นําท่านเดนิทางสู่ โรงงานเจียระไน พลอยสีม่วง อเมทิส (AMETHYST FACTOTORY) ประเทศเกาหลใีต้เป็น

ดนิแดนของง พลอยสมีว่ง พลอยแห่งสุขภาพและนําโชค โดยมตีงัแต่สมี่วงอ่อนเยน็ตา จนถงึสมี่วงเขม้ (ม่วงไวน์) 

มเีสน่หเ์ยา้ยวนใจ พลอยนีจะสวยงามจบัตาเมอืมาทําเป็นแหวน จ ีต่างหู และ สรอ้ยขอ้มอื เป็นหนิทมีพีลงัในการ

บําบดัทงัด้านร่างกายและจติใจของผู้สวมใส่ ขจดัความคิดแง่ลบ เป็นพลอยแห่งสุขภาพและนําโชค สามารถ

ปกป้องคุม้ครองผูส้วมใส่ได ้ 

นําทา่นชอ้ปปิง ย่านฮงแด เป็นยา่นชอ้ปปิงบรเิวณดา้นหน้าของมหาวทิยาลยัฮงอกิ(HONGIK UNIVERSITY) จงึ

เป็นศูนยร์วมเดก็วยัรุ่นและเดก็มหาวทิยาลยั เป็นอกีเสน้หนึงทมีบีรรยากาศโรแมนตกิ อกีทงัยงัมรีา้นกาแฟทเีป็น

เอกลกัษณ์ แกลเลอร ีรา้นค้าจําหน่ายสนิค้าแฟชนั คลบั ตลาดศลิปะ และรา้นอาหารทน่ีาสนใจในหมู่วยัรุ่นอายุ 

-  ปีทนิียมมาเดนิเล่น ราคาของสนิคา้และรา้นอาหารต่างๆกย็งัไม่แพงอกีด้วย ซงึจะคกึคกัเป็นพเิศษตงัแต่

ช่วงบ่ายเป็นต้นไป เพราะร้านค้าแต่ละร้านจะทยอยเปิดให้บรกิาร ของทขีายกันเยอะส่วนใหญ่ก็จะเป็นสนิค้า

แฟชนั เช่น เสอืผา้ กระเป๋า รองเทา้ ของกฟิชอ้ป เครอืงเขยีน และทเียอะไมแ่พก้นักค็อืขนมต่างๆ 

พิเศษ!!! .... สาํหรบัสาวก Harry potter ตอ้งหา้มพลาดดด!! กบัคาเฟ่สุดชกิ  King’s Cross ทจีาํลองชาน

ชาลา  เศษสามส่วนส ีชานชาลาทอียูใ่นสถานีรถไฟคงิสค์รอสลอนดอน ประเทศองักฤษ ซงึเป็นทางเชอืมต่อ

ระหว่างโลกมกัเกลิกบัโลกเวทมนตร ์ซงึอยู่ระหว่างชานชาลาหมายเลข  และ  ซงึเดนิทางดว้ยรถไฟสายด่วน

ของฮอกวอตส ์ดา้นในใหท้่านไดส้มัผสักลนิอายในการจาํลองความเป็นเมอืงเวทมนต ์เพลดิเพลนิกบัมมุถ่ายรปู

ต่างๆ มชีุดคลุมกบัผา้พนัคอทงั  บา้น พรอ้มไมก้ายสทิธใิหถ่้ายรปู สามารถเลอืกซอืเครอืงดมืและของหวานได้

ตามใจชอบ 

 

วนัที  

เมืองโซล - ศนูยส์มนุไพรเกาหลี – โรงงานเจียระไน พลอยสีม่วง อเมทิส – ย่านฮงแด – 

พิเศษ!!! .... สาํหรบัสาวก Harry potter ต้องห้ามพลาดดด!!    คาเฟ่สดุชิก  King’s Cross 

- พิพิธภณัฑส์ามมิติ – พิพิธภณัฑนํ์าแขง็-พิเศษชมดอกซากรุะ .. ทีสวนสาธารณะยออิโด – 

หอคอยเอน็โซล ทาวเวอร ์- ซุปเปอรม์าเกต็ หรือ ร้านละลายเงินวอน – เมืองอินชอน(B/L/-)                  



 
 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนู ไก่ผดัวุ้นเส้น (JIMDAK)  

นําท่านเดินทางสู่ พิพิธภณัฑ์ภาพ  มิติ (TRICK EYE MUSEUM) เป็น

สถานทที่องเทยีวชอืดงัทจีดัขนึแบบพพิธิภณัฑแ์กลเลอรศีลิปะและภาพวาด ที

สร้างขนึโดย “ตรอ็งป์ L’OEIL” คอืเทคนิคงานศลิปะแบบ 2D และลกัษณะ

ภาพวาดจะเป็นแบบ 3D แทนทจีะเป็นการดูภาพวาดธรรมดาๆเหมอืนหอ

ศลิป์ทวัไป นักท่องเทยีวจะตนืตาตนืใจกบัภาพวาดแนว 3D ทเีสมอืนว่าไดเ้ขา้

ไปเป็นส่วนหนึงในรปูภาพนันๆ ทําใหน้ักท่องเทยีวเพลนิเพลนิสนุกสนาน ไม่มเีบอื ถอืเป็นพพิธิภณัฑศ์ลิปะยอด

นิยมของชาวเกาหลแีละนักท่องเทยีว เพราะไม่เพยีงแต่เป็นพพิธิภณัฑห์อศลิปะภาพวาดสามมติแิล้ว ยงัได้เปิด

โซนใหม่ให้กบันักท่องเทยีวได้เขา้ไปเปิดประสบการณ์ใหม่ๆไม่ซําใครกบั พิพิธภณัฑ์นําแขง็ (ICE MUSEUM) 

ซงึเป็นการจําลองเมอืงนําแขง็ขนึมา เป็นศลิปะการแกะสลกันําแขง็แบบไม่ธรรมดา หากแต่เป็นการจําลองเป็น

เมอืงนําแขง็เหมอืนจรงิมากทสีุด และยงัเอาใจเดก็ๆด้วยการสร้างสไลเดอร์นําแขง็อกีทงัยงัมกีจิกรรมและโซน

ต่างๆ ให้นักท่องเทยีวเขา้ชมได้โดยไม่มเีบอื เช่น นงัรถลากกวางรูดอลฟ์ ถ่ายรูปคู่กบัคุณลุงซานต้านําแขง็ และ

ถ่ายรปูกบับรรดานกเพนกวนินําแขง็ทงัหลาย สํารวจถํานําแขง็ เอสกโิม เยยีมชมปราสาทนําแขง็ มจีุดชมววิบน

กําแพงเมอืงนําแขง็ โรงแรมทสีรา้งจาํลองขนึจากการแกะสลกัจากนําแขง็ทงัหมด ซงึนักท่องเทยีวสามารถตนืตา

ตนืใจและสมัผสักบัความหนาวอุณหภมูติดิลบมากกว่า 5 องศา       

 
ในช่วงซากรุะบาน ..... นําท่านเดนิทางสู่ สวนยออิโด นําท่านชม งานเทศกาลชมดอกพอทกวกทมีชีอืเสยีงมาก

ทสีุดของกรุงโซล จดัขนึทสีวนสาธารณะยออโิด รมิแม่นําฮนั(HAN RIVER)ทลีอ้มรอบอาคารรฐัสภาเกาหล ีโดย

ในช่วงวนังานจะมกีารออกรา้นแผงลอยขายของต่างๆโดยเฉพาะพวกอาหารของกนิพนืเมอืงเกาหล ีงานนีจะจดั

ขนึเป็นประจาํทุกปี แต่ช่วงเวลาแตกต่างกนัขนึอยูก่บัจงัหวะการบานของดอกซากุระในปีนันๆ ทางบรษิทัขอสงวน

สทิธใินการเปลยีนแปลงโปรแกรม ปรบัเปลยีนเป็นชมมหาวทิยาลยัอวีาและย่านชอ้ปปิงอเีด 



 
 

 
นําท่านเดนิทางสู่ ภเูขานําซาน เป็นทตีงัของ หอคอยเอน็ โซลล ์ทาวเวอร ์(N SEOUL TOWER) 1 ใน 18 

หอคอยเมอืงทสีูงทสีุดในโลก มคีวามสูงถงึ 480 เมตร เหนือระดบันําทะเล ท่านสามารถชมทศันียภาพของกรุง

โซลจากยอดโซลทาวเวอรไ์ดร้อบทศิ 360 องศา โดยสามารถมองไดถ้งึเขาพูกกัซนั และถ้าหนัไปยงัทศิตรงขา้ม ก็

จะเหน็ไกลไปถงึแม่นําฮนักงั เป็นอีกหนึงสถานท ีทสีุดแสนจะโรแมนตกิ ไม่ว่าจะเป็นยามกลางวนัหรอืกลางคนื 

และไม่ว่าจะฤดูไหนๆ ทีนียงัคงได้รบัความนิยมเสมอมา เพราะเป็นสถานทคีล้องกุญแจคู่รกัทียอดนิยมของ

นักท่องเทยีว และชาวเกาหล ีโดยมคีวามเชอืว่าหากไดม้าคลอ้งกุญแจดว้ยกนัทนีี และโยนลูกกุญแจลงไปจะทําให้

รกักนัมนัคง ยนืยาว ตราบนานเท่านาน ** ยงัไม่รวมค่า ขนึลฟิต์ และ ค่าแม่กุญแจ ลูกกุญแจคู่รกัสําหรบัคลอ้ง 

ท่านสามารถเตรยีมจากประเทศไทยไปได ้**  

 



 
 

นําทา่นเดนิทางสู่ ซุปเปอรม์ารเ์กต็ หรือ รา้นละลายเงินวอน ใหท้่านไดเ้ลอืกซอืชอ็กโกแลต ผลติภณัฑข์องใบ

และรากฝอยของโสม ในรปู ขนม ชา ลกูอม โคลนพอกหน้าโสม ครมีลา้งหน้าโสม เครอืงสําอางโสม เป็นต้น และ

ยงัมหีมอนสุขภาพ ,  กมิจ ิ,เปเปโร(ป๊อกกเีกาหล)ี,ชนิราเมง (มามา่เกาหล)ี และ นมกลว้ย เป็นตน้ 

อิสระอาหารคาํ เพือความสะดวกในการท่องเทียว  

ไดเ้วลาอนัสมควร นําท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ อินชอน  ประเทศสาธารณรฐัเกาหลีใต้  
 

 

01.05 นําท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิ AIR ASIA X 

เทยีวบนิท ีXJ 3 ** ไมม่บีรกิารอาหารและเครอืงดมืบนเครอืงบนิ ใชเ้วลาบนิประมาณ 6 ชวัโมง ** 

04.40 เดนิทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพ พร้อมกับความ

ประทบัใจ 

 
 

อตัราค่าบริการ 

 

กาํหนดการเดินทาง 

ผูใ้หญ่ ห้องละ 

-  ท่าน  

อตัราท่านละ 

 เดก็  ผูใ้หญ่  

เดก็มีเตียง 

(เดก็อายไุม่เกิน  ปี) 

อตัราเดก็ ท่านละ 

1 เดก็ 2 ผูใ้หญ่ 

เดก็ไม่มีเตียง 

(เดก็อายไุม่เกิน  ปี) 

อตัราเดก็ ท่านละ 

พกัเดียว 

เพิม 

อตัรา ห้องละ

10 – 15 เมษายน  ,  ,  ,  ,  

11 – 16 เมษายน  ,  ,  ,  ,  

12 – 17 เมษายน  ,  ,  ,  ,  

 

ราคาเดก็อายไุม่ถึง  ปี ณ วนัเดินทางกลบั (INFANT) ท่านละ 5,900 บาท ** (ไม่มีทีนังบนเครืองบิน) 

 

อตัรานียงัไม่รวมค่าทิปพนักงานขบัรถ หวัหน้าทัวร์ และ มคัคุเทศก์ท้องถิน ตามธรรมเนียม 50,000 

วอน ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง  ท่าน รวมไปถึงเดก็ ยกเว้นเดก็อายุไม่ถึง  ปี ณ วนัเดินทางกลบั 

(INFANT) ทงันีท่านสามารถให้มากกว่านีได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี 

ทางบริษทัขอสงวนสิทธิในการเรียกเกบ็ก่อนเดินทางทุกท่าน ทีสนามบิน ในวนัเชค็อิน  

 

วนัที  เมืองโซล (อินชอน) - กรงุเทพฯ (ดอนเมือง)                                                                     (-/-/-)                                                                                                                  



 
 

อตัรานีเฉพาะนักท่องเทียวทีถือหนังสือเดินทางไทยเท่านัน กรณีถือหนังสือเดินทางต่างประเทศ ทาง

บริษทัขอสงวนสิทธิเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมเพิมจากราคาทวัร ์ท่านละ  USD. (เป็นเงินไทยประมาณ 

,  บาท)  

 

กรณีต้องการตดักรุ๊ปส่วนตวั กรุป๊เหมาทีสถานะผู้เดินทางเป็น เดก็นักเรียน นักศึกษา คร ู ธรุกิจขาย

ตรงเครืองสาํอางค์ หมอ พยาบาล ชาวต่างชาติ หรือคณะทีต้องการให้เพิมสถานทีขอดูงาน กรุณา

ติดต่อแจ้งรายละเอียด โดยละเอียด กบัเจ้าหน้าทีเพือทาํราคาให้ใหม่ทุกครงั  

 

สาํคญั!! :  กรณีผู้เดินทางถกูปฏิเสธการเข้า – ออกประเทศจากประเทศต้นทางและปลายทาง ทงัจากที

ด้านหน้าเคาน์เตอรเ์ชค็อิน หรือจากด่านตรวจคนเข้าเมืองกต็าม ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไม่

รบัผิดชอบค่าใช้จ่ายทีจะเกิดขึนตามมา และ จะไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ทีท่านชําระ

เรียบร้อยแล้วไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึง 

 

หมายเหต ุ: ตามนโยบายการโปรโมทสินค้าพืนเมืองของรฐับาลเกาหลีร่วมกบัการท่องเทียวเกาหลี ใน

นามของร้านรฐับาล ซึงจาํเป็นต้องระบไุว้ในโปรแกรมทวัร ์เพราะมีผลกบัราคาทวัร ์ จึงอยาก

เรียนชีแจงลูกค้าทกุท่านว่า ร้านรฐับาลทุกร้านจาํเป็นต้องแวะชม จะซือหรือไม่ซือขึนอยู่กบั

ความพอใจของลูกค้าเป็นหลกั และถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านรฐับาล ขอ

สงวนสิทธิในการเรียกเกบ็ค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนจากท่านเป็นจาํนวนเงิน  USD / ท่าน / ร้าน 

 

อตัราค่าบริการนี รวม 

 

 ค่าบตัรโดยสารโดยเครอืงบนิ (ตวั) ไป และ กลบัพร้อมคณะ ชนัประหยดั (ECONOMY CLASS) รวมถงึค่าภาษี

สนามบนิและค่าภาษีนํามนัทุกแห่ง กรณีต้องการอพัเกรด UPGRADE หรอื เปลยีนแปลงบตัรโดยสาร ไม่ว่าเทยีวใด 

เทยีวหนึง กรณุาตดิต่อเจา้หน้าทเีป็นกรณีพเิศษ  

 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใต้ท้องเครอืงบนิ สายการบนิ AIR ASIA X อนุญาตให้โหลดกระเป๋า

สมัภาระลงใต้ท้องเครอืงบนิ โดยมีนําหนักไม่เกิน  ก.ก. (  ชิน) และ ถือขึนเครืองบินได้นําหนักไม่เกิน  ก.ก. 

(ไมจ่าํกดัจาํนวนชนิ แต่ทงันีเจา้หน้าทจีะพจิารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงอืนไขของสายการบนิ) ** 

 ค่ารถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ (ยงัไมร่วมทปิพนักงานขบัรถ) 

 ค่าโรงแรมทพีกัระดบัมาตรฐานตามรายการทรีะบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง) ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์การแข่งขนักฬีา 

หรอื กิจกรรมอนืๆ ททีําให้โรงแรมตามรายการทรีะยุเต็ม ทางบรษิัทขอสงวนสทิธใินการปรบัเปลยีนโรงแรมทพีกั ไป

เป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยคาํนึงถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นสําคญั 



 
 

 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทต่ีางๆ ตามรายการทรีะบุ กรณีไมร่วมจะชแีจงแต่ละสถานทใีนโปรแกรม 

 ค่าอาหาร ตามรายการทรีะบุ โดยทางบรษิทัขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงตามความเหมาะสม    

 ค่ามคัคุเทศกท์คีอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 ค่าเบยีประกนัอุบตัเิหตุในการเดินทางท่องเทยีวต่างประเทศ วงเงนิประกนัสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงอืนไข

ตามกรรมธรรม)์  

อตัราค่าบริการนี ไม่รวม 

 

× ค่าใชจ้่ายส่วนตวัของผู้เดนิทาง อาท ิค่าทําหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศพัท์ ค่าอาหาร เครอืงดมื ค่าซกัรดี ค่ามนิิบารใ์น

หอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ทไีมไ่ดร้ะบุในรายการ 

× ค่าทิปพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร์ และ มคัคุเทศก์ท้องถิน ตามธรรมเนียม ,  วอน ต่อ ทรปิ ต่อ ลูกค้า ผู้

เดนิทาง  ทา่น รวมไปถงึเดก็ ยกเวน้เดก็อายุไม่ถงึ  ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (INFANT) ทงันีท่านสามารถใหม้ากกว่า

นีได้ตามความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนนี ทางบรษิทัขอสงวนสทิธใินการเรยีกเกบ็ก่อนเดนิทาง

ทุกท่าน ทสีนามบนิ ในวนัเชค็อนิ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีทกีระเป๋าสมัภาระทมีนํีาหนักเกินกว่าทสีายการบนินันๆกําหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกินขนาด

มาตรฐาน  

× ค่าธรรมเนียมการจองทนีงับนเครอืงบนิตามความต้องการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถทําได ้ทงันีขนึอยู่กบัสายการบนิ 

และ รุน่ของเครอืงบนิแต่ละไฟลท์ทใีชบ้นิ ซงึอาจเปลยีนแปลงไดอ้ยู่ทสีายการบนิเป็นผูก้ําหนด 

× ค่าภาษนํีามนั ทสีายการบนิเรยีกเกบ็เพมิ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตวัเครอืงบนิไปแลว้ 

× ภาษมีลูค่าเพมิ 7% และภาษหีกั ณ ทจีา่ย 3% กรณตีอ้งการออกใบเสรจ็รบัเงนิในนามบรษิทั 

× ค่าธรรมเนียมการขอวซี่าท่องเทยีว กรณีทสีถานทูตแจง้ให้ยนืขอวซ่ีาแบบกะทนัหนัก่อนเดนิทางตามจรงิ ประเทศ

เกาหลีใต้ อนุญาตใหท้่านทถีอืหนังสอืเดนิทางไทย และมวีตัถุประสงคเ์ดนิทางไปประเทศเกาหลใีต้ เพอืการท่องเทยีว 

ไมจ่าํเป็นตอ้งยนืขอวซ่ีา โดยสามารถพาํนักไดไ้มเ่กนิ  วนั ต่อครงั 

 

เงอืนไขการจอง และ การชาํระเงิน 

- กรุณาทําการจองล่วงหน้าอย่างน้อย  วนั ก่อนออกเดนิทาง พร้อมชําระเงนิมดัจําครงัท ี  ท่านละ 10,000 บาท 

หลงัจากส่งเอกสารยนืยนัการจอง  วนั ตวัอย่างเช่น ท่านจองวนันี กรุณาชําระเงนิในวนัถดัไป ก่อนเวลา .  น. 

เท่านัน โดยระบบจะยกเลกิอตัโนมตัทินัท ีหากยงัไม่ได้รบัยอดเงนิตามเวลาทกีําหนด และหากท่านมคีวามประสงค์

จะตอ้งเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจาํเป็นต้องทําจองเขา้มาใหม่ นันหมายถงึว่า กรณีทมีคีวิรอ (WAITING LIST) กจ็ะ

ใหส้ทิธไิปตามระบบ ตามลําดบั เนืองจากทุกพเีรยีด เรามทีนีงัราคาพเิศษจาํนวนจาํกดั ยกเว้นโปรแกรมราคาพิเศษ 

ทางบริษทัขอสงวนสิทธิเรียกเกบ็ค่าบริการ เตม็จาํนวน เท่านัน  

- กรุณาชําระค่าทวัร์ส่วนทีเหลืออย่างน้อย  วนั ก่อนออกเดินทาง หากท่านไม่ชําระภายในระยะเวลาทีทบีรษิัท

กําหนด ทางบรษิทัจะถอืว่าท่านสละสทิธยิกเลกิการเดนิทาง และ ขอสงวนสทิธไิม่สามารถคนืเงนิมดัจาํใหท้่านใดไม่ว่า

ส่วนในส่วนหนึงกต็าม 



 
 

- กรณีลูกคา้ทําการจองภายในระยะเวลาคงเหลอืไม่ถงึ  วนั ก่อนออกเดนิทาง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธใินการเรยีก

เกบ็ค่าทวัรเ์ตม็จาํนวน 100% 
 

เงอืนไขการยกเลิก และ เปลียนแปลงการเดินทาง 

 - ยกเลกิการเดนิทาง ไม่น้อยกว่า 30 วนั ก่อนวนัเดนิทาง คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 100 ของค่าบรกิารทชีําระแลว้ 

 ** ยกเว้น พีเรียดทีมีวนัหยดุนักขตัฤกษ์ ต้องยกเลิกเดินทางไม่น้อยกว่า  วนั ก่อนเดินทาง ** 

     - ยกเลกิการเดนิทาง 15-29 วนั ก่อนวนัเดนิทาง คนืค่าบรกิารรอ้ยละ 50 ของค่าบรกิารทชีําระแลว้ 

- ยกเลิกการเดนิทาง 15 วนั ก่อนวนัเดนิทาง ทางบรษิัทขอสงวนสทิธไิม่คนืเงนิค่าบรกิารทชีําระมาแล้วทงัหมดทงันี 

ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายทีได้จ่ายจริงจากค่าบริการทีชําระแล้วเนืองในการเตรียมการจัดการนําเทียวให้แก่

นักท่องเทยีว เช่น การสาํรองทนีงัตวัเครอืงบนิ การจองทพีกั ฯลฯ 

- ทางบรษิทัขอสงวนสทิธไิม่รบัผดิชอบ และ คนืค่าทวัร์ส่วนใดส่วนหนึงให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทงัสนิ เช่น สถานทูต

ปฏเิสธวซ่ีา ด่านตรวจคนเขา้เมอืง ฯลฯ 

- กรณตี้องการเปลยีนแปลงผู้เดนิทาง (เปลยีนชอื) จะต้องแจง้ใหท้างบรษิทัทราบล่วงหน้า อย่างน้อย  วนั ก่อนออก

เดนิทาง กรณีแจง้หลงัจากเจา้หน้าทอีอกเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธใินการ

เรยีกเก็บค่าใชจ้่ายทเีกดิขนึจรงิทงัหมด ทงันีขนึอยู่กบัช่วงพเีรยีดวนัทเีดนิทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็น

สาํคญัดว้ย กรุณาสอบถามกบัเจา้หน้าทเีป็นกรณพีเิศษ 

- กรณีต้องการเปลยีนแปลงพเีรยีดวนัเดนิทาง (เลอืนวนัเดนิทาง) ทางบรษิัทขอสงวนสทิธใินการหกัค่าใช้จ่ายการ

ดาํเนินการต่างๆ ทเีกดิขนึจรงิสาํหรบัการดําเนินการจองครงัแรก ตามจาํนวนครงัทเีปลยีนแปลง ไมว่่ากรณใีดๆทงัสนิ 
 

เงือนไขสาํคญัอืนๆทีท่านควรทราบก่อนการเดินทาง 

- คณะจะสามารถออกเดนิทางได้ตามจําเป็นต้องมขีนึตํา อย่างน้อย  ท่าน หากตํากว่ากําหนด คณะจะไม่สามารถ

เดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกทา่นยนิดทีจีะชําระค่าบรกิารเพมิเพอืใหค้ณะเดนิทางได้ ทางบรษิทัยนิดทีจีะประสานงาน 

เพอืใหทุ้กท่านเดนิทางตามความประสงคต่์อไป  

- ทางบรษิัทขอสงวนสทิธใินการงดออกเดนิทาง หรอื เลอืนการเดนิทางไปในพีเรยีดวนัอืนต่อไป โดยทางบรษิัทฯ 

จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหน้าเพอืวางแผนการเดนิทางใหม่อกีครงั ทงันี ก่อนคอนเฟิรม์ลางาน กรุณาตดิต่อเจา้หน้าที

เป็นกรณีพเิศษทุกครงัหากท่านลางานแลว้ไมส่ามารถเปลยีนแปลงได ้

- กรณีทที่านต้องออกบตัรโดยสารภายใน (ตวัภายในประเทศ เช่น ตวัเครอืงบนิ , ตวัรถทวัร ์, ตวัรถไฟ) กรุณาตดิต่อ

สอบถามเพอืยนืยนักบัเจา้หน้าทก่ีอนทุกครงั และควรจองบตัรโดยสารภายในทสีามารถเลอืนวนัและเวลาเดนิทางได ้

เพราะมบีางกรณีทสีายการบนิอาจมกีารปรบัเปลยีนไฟล์ทบนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจง้ให้ทราบล่วงหน้า ทงันีขนึอยู่

กับฤดูกาล สภาพภูมกิาศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็นสําคัญเท่านัน สงิสําคัญ ท่านจําเป็นต้องมาถึง

สนามบนิเพอืเชค็อนิก่อนเครอืงบนิ อย่างน้อย  ชวัโมง โดยในส่วนนีหากเกดิความเสยีหายใดๆบรษิทัขอสงวนสทิธิ

ในการไมร่บัผดิชอบค่าใชจ้า่ยทเีกดิขนึใดๆทงัสนิ   

- กรณทีที่านเป็นอสิลาม ไมท่านเนือสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หน้าทเีป็นกรณพีเิศษ 



 
 

- กรณผีูเ้ดนิทางต้องการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร ์(WHEEL CHAIR) กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่างน้อย 

 วนัก่อนการเดินทาง หรอืตงัแต่ทีท่านเรมิจองทัวร์ เพือให้ทางบรษิัทประสานงานกับสายการบนิเพือจดัเตรยีม

ล่วงหน้า กรณีมคี่าใชจ้า่ยเพมิเตมิ ทางบรษิทัของสงวนสทิธใินการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิทเีกดิขนึกบัผูเ้ดนิทาง  

- กรุณาส่งรายชอืผู้เดนิทาง พรอ้มสําเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางทุกท่านให้กบัเจา้หน้าทหีลงัจากชําระเงนิกรณีที

ท่านเดนิทางเป็นครอบครวั (หลายท่าน) กรุณาแจง้รายนามคู่นอนกบัเจา้หน้าทใีหท้ราบ 

- กรณีทอีอกบตัรโดยสาร (ตวั) เรยีบรอ้ยแล้ว มรีายละเอยีดส่วนใดผดิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธใินการรบัผดิชอบไม่ว่า

ส่วนใดส่วนหนึง หากท่านไม่ดําเนินการส่งสําเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางให้ทางบรษิัทเพอืใช้ในการออกบตัร

โดยสาร 

- หลงัจากท่านชําระค่าทวัร์ครบตามจํานวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัจะนําส่งใบนัดหมายและเตรยีมตวัการเดนิทางให้

ท่านอยา่งน้อย  หรอื  วนั ก่อนออกเดนิทาง 

- อตัราทวัรน์ ีเป็นอตัราสําหรบับตัรโดยสารเครอืงบนิแบบหมูค่ณะ (ตวักรุป๊) ท่านจะไม่สามารถเลอืนไฟล์ท วนั ไป หรอื 

กลบัส่วนใดได ้จําเป็นจะต้องไป และ กลบั ตามกําหนดการเท่านัน หากต้องการเปลยีนแปลงกรุณาตดิต่อเจา้หน้าที

เป็นกรณีพเิศษ 

- ทางบรษิทัไม่มนีโยบายจดัคู่นอนใหก้บัลูกคา้ทไีม่รูจ้กักนัมาก่อน เช่น กรณีทที่านเดนิทาง 1 ท่าน จาํเป็นต้องชําระค่า

หอ้งพกัเดยีวตามทรีะบุ 

- หนังสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านไดค้งเหลอืไมน้่อยกว่า  เดอืน ณ วนักลบั  

- สาํหรบัลูกค้าทเีดนิทาง  ท่าน และ ต้องการพกัหอ้งสําหรบั  ท่าน อาจมคี่าใชจ้า่ยเพมิเตมิไดใ้นบางกรณี ขนึอยู่กบั

โรงแรมทคีณะนันๆพกัว่ามหีอ้งรอบรบัสําหรบั  ท่าน หรอื (TRIPLE ROOM) หรอืไม่ กรณีไม่ม ีท่านจําเป็นจะต้อง

ชําระค่าใชจ้า่ยเพมิ (พกัเดยีว) ตามจรงิ ยกเวน้เดก็ทมีอีายตุํากว่า  ปี ณ วนัเดนิทางกลบั 

- ฤดูหนาวในต่างประเทศ มขีอ้ควรระวงั สภาพอากาศจะมดืเรว็กว่าปกต ิสโีมงเยน็กจ็ะเรมิมดืแล้ว สถานทที่องเทยีว

ต่างๆ จะปิดเร็วกว่าปกติ ประมาณ -  ช.ม. การเดนิทางควรเผอืเวลาให้เหมาะสม และ หากมสีถานทที่องเทยีว

กลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะ อาจลนืไดต้้องใชค้วามระมดัระวงัในการเดนิเป็นอย่างสูง หรอื ใชร้องเทา้ทสีามารถเดนิบน

หมิะได ้แว่นกนัแดดควร เมอืแสงแดดกระทบหมิะจะสว่างสะทอ้นเขา้ตา อาจทาํใหร้ะคายเคอืงตาได้ 

- ทางบรษิทัขอสงวนสทิธเิปลยีนแปลงโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม เนืองจากฤดูกาล สภาพภูมอิากาศ เหตุการทาง

การเมอืง การล่าช้าของสายการบนิ เงอืนไขการให้บรกิารของรถในแต่ละประเทศ เป็นต้น โดยส่วนนีทางบรษิทัจะ

คาํนึงถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นสาํคญั หากกรณทีจีาํเป็นจะตอ้งมคี่าใชจ้่ายเพมิ ทางบรษิทัจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

- เนืองจากการเดนิทางท่องเทยีวในครงันี เป็นการชําระแบบเหมาจ่ายขาดกบับรษิทัตวัแทนในต่างประเทศ ทางบรษิทั

จงึขอสงวนสทิธ ิไม่สามารถขอรบัเงนิคนืได้ในบรกิารบางส่วน หรอื ส่วนใดส่วนหนึงทที่านไม่ต้องการได้รบับรกิาร 

หากระหว่างเดนิทาง สถานทที่องเทยีวใดทไีม่สามารถเขา้ชมได้ ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธใิน

การไมส่ามารถคนืค่าใชจ้่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึงใหท้่าน เนืองจากทางบรษิทัได้ทําการจองและถูกเก็บค่าใชจ้่ายแบบ

เหมาจา่ยไปล่วงหน้าทงัหมดแลว้ 

- กรณทีที่านถูกปฏเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธไิม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทจีะเกดิขนึตามมา และ จะ

ไมส่ามารถคนืเงนิค่าทวัรท์ที่านชําระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่่าส่วนใดส่วนหนึง 

- หากวนัเดนิทาง เจา้หน้าทสีายการบนิ หรอื ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนังสอืเดนิทาง  



 
 

(พาสปอร์ต) ของท่านชํารุดแม้เพียงเล็กน้อย เช่น เปียกนํา ขาดไปหน้าใดหน้าหนึง มหีน้าใดหน้าหนึงหายไป มี

กระดาษหน้าใดหน้าหนึงหลุดออกมา มรีอยแยกระหว่างสนัของเล่มหนงัสอืเดนิทาง เป็นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทงัสนิ ทาง

สายการบนิ หรอื เจา้หน้าทดี่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง มสีทิธไิม่อนุญาตให้ท่านเดนิทางต่อไปได้ ดงันันกรุณา

ตรวจสอบ และ ดูแล หนังสอืเดนิทางของท่านให้อยู่ในสภาพดอียู่ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณีชํารุด กรุณาตดิต่อ

กรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพอืทําหนังสอืเดนิทางฉบบัใหม่ โดยใช้ฉบบัเก่าไปอ้างองิ และ ยนืยนัด้วย 

พรอ้มกบัแจง้มาทบีรษิทัเรว็ทสีุด เพอืยนืยนัการเปลยีนแปลงขอ้มลูหนังสอืเดนิทาง หากท่านไดส้่งเอกสารมาทบีรษิทั

เรยีบรอ้ยแล้ว กรณีทยีงัไม่ออกบตัรโดยสาร (ตวัเครอืงบนิ) ท่านสามารถเปลยีนแปลงได้ไม่มคี่าใช้จ่าย แต่หากออก

บตัรโดยสาร (ตวัเครอืงบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธใินการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายทเีกดิขนึจรงิทงัหมด ซงึ

โดยส่วนใหญ่ตวัเครอืงบินแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดินทางประมาณ 14-20 วนั ทงันีขนึอยู่ก ับกระบวนการและ

ขนัตอนของแต่ละคณะ 

- เกยีวกบัทนีงับนเครอืงบนิ เนืองจากบตัรโดยสาร (ตวั) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อตัราพเิศษ) สายการบนิ ขอสงวน

สทิธใินการเลอืกทนีังบนเครอืงบนิ กรณีลูกค้าเดนิทางด้วยกนั กรุณาเช็คอนิพร้อมกนั และ สายการบนิจะพยายาม

ทสีุดใหท้่านไดน้งัดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทสีุด  

- ขอ้มลูเพมิเตมิเกยีวกบัหอ้งพกัในโรงแรมทพีกั เนืองจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึ

อาจทําใหห้อ้งพกัแบบหอ้งพกัเดยีว (SINGLE) และห้องคู่ (TWIN/DOUBLE) และ หอ้งพกัแบบ  ท่าน (TRIPLE) จะ

แตกต่างกนั บางโรงแรม หอ้งพกัแต่ละแบบอาจจะอยูค่นละชนักนั (ไมต่ดิกนัเสมอไป) 

- ขอสงวนสทิธกิารเกบ็ค่านํามนัและภาษสีนามบนิทุกแห่งเพมิ หากสายการบนิมกีารปรบัขนึก่อนวนัเดนิทาง  

- บรษิทัขอสงวนสทิธ ิในการไม่รบัผดิชอบใดๆทงัสนิ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ , การยกเลกิบนิ , การ

ประทว้ง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภยัธรรมชาต ิ, การนําสงิของผดิกฎหมาย ซงึอยู่นอกเหนือความ

รบัผดิชอบของบรษิทั  

- บรษิทัขอสงวนสทิธ ิในการไม่รบัผดิชอบใดๆทงัสนิ หากเกดิสงิของสูญหายระหว่างการเดนิทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 

และ ขอสงวนสทิธใินการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิ กรณีท่านลมืสงิของไวท้โีรงแรมและจาํเป็นต้องส่งมายงัจุดหมาย

ปลายทางตามทที่านตอ้งการ  

- รายการนีเป็นเพียงข้อเสนอทีต้องได้รบัการยืนยนัจากบริษัทฯอีกครังหนึง หลังจากได้สํารองโรงแรมทีพักใน

ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซงึอาจจะปรบัเปลยีนตามทรีะบุในโปรแกรม 

 

** เมือท่านชาํระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึงกต็าม ทางบริษทัฯ จะถือว่า

ท่านได้ยอมรบัเงือนไขข้อตกลงทงัหมดนีแล้ว ** 

หนังสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายุใชง้านไดค้งเหลอืไมน้่อยกว่า  เดอืน ณ วนักลบั 

 

** ขอขอบพระคณุทกุท่าน ทีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 

 

 


