
ทัวรเกาหลี บนิค่ํา กลับเชา (5D3N) 

“KOREA โลกนี้ สีชมพู” 

สายการบิน AIR ASIA (XJ) 

บินดวยสายการบิน แอรเอเชีย (XJ) : ขึ้นเครื่องที่สนามบินดอนเมือง (DMK) 

XJ704 DMK(กรุงเทพ) - ICN(อินชอน) 21.05 – 04.35 

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

**โหลดกระเปาสัมภาระโดยนํ้าหนักไมเกิน 15 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือขึ้นเครื่องบินไดนํ้าหนักไมเกิน 7 ก.ก. ** 

NIDN193085



 
 

 

**พาสปอรต ตองมีอายุใชงานไดคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วันกลับ** 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – เมืองอินชอน                                                                         (-/-/-) 

 

18.00  คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ อาคารผูโดยสารขาออก ชั้น 3 ประตูทางเขา

หมายเลข 4 เคานเตอรเช็คอิน 4 สายการบิน AIR ASIAโดยมีเจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ อํานวย

ความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหนาทัวรใหคําแนะนําเพ่ือเตรียมความพรอมกอนออกเดินทาง 

21.05 นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติอินชอน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต โดยสายการบิน AIR ASIA 

เที่ยวบินที่  XJ704 

** สําหรับเที่ยวบินน้ี ไมมีบริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน กรุณารับประทานอาหารใหเรียบรอยกอนขึ้น

เครื่องบิน ใชเวลาบินประมาณ 5 ช่ัวโมง 20 นาที **  

 

 
 

วันที่ 2 

เมืองอินชอน -  เมืองอาซาน - หมูบานวัฒนธรรมพื้นเมือง แหงเมืองอาซาน – ถนนเคียวกีซอน - อันซอง 

ฟารมแลนด – พิพิธภัณฑสาหราย - เมืองโซล 

พิเศษ !! ใหทานไดทํากิมจิหรือคิมบับและใสชุดประจําชาติเกาหลี (HANBOK)                       (-/L/D)                     

 

04.35 เ ดิ นทา งถึ ง  ท า อากาศยานนานาชา ติ  อิ นชอน  เ มื อ ง อินชอน  ประ เทศสาธารณรั ฐ เ กาหลี ใ ต   

** ตามเวลาทองถิ่น เร็วกวาเมืองไทยประมาณ 2 ช่ัวโมง กรุณาปรับนาฬิกาของทานเพ่ือความสะดวกในการนัด

หมายเวลา ** 

หลังทุกทานผานขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบรอย  

เชา      บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนู อูดง 

นําทานเดินทางสู เมืองอาซาน (ASAN) เปนเมืองในจังหวัดชุงช็องใต ประเทศเกาหลีใต มีขอบเขตติดกับนครพิเศษ

เมืองโซลทางตอนเหนือ เมืองอาซานมีประชากรโดยประมาณ 250,000 คน มีช่ือเสียงเรื่องบอนํ้ารอนและเปนเมือง

แหงสปา เมืองอาซันน้ันไดขยายขอบเขตไปยังหมูบานรอบขางคือ อนยัง ดง ซึ่งมีช่ือเสียงเรื่องบอนํ้ารอนเชนกัน เมือง

อาซานน้ีมีช่ือคลายกับเมืองอันซันที่อยูในจังหวัดคย็องกี  



 
 

 

นําทานเดินทางสู หมูบานวัฒนธรรมพื้นเมือง แหงเมืองอาซาน (OEAM FOLK VILLAGE) ซึ่งถูกครอบครองโดย

ครอบครัวของผูกอต้ัง YE-AN LEE ที่ต้ังรกรากอยูที่น่ีประมาณ 500 ปมาแลว มีบานเรือนและบานฟางจํานวน 86 

หลังที่มีรองรั้วหินแคบๆ เมื่อคุณเดินไปตามแนวรั้วหินคุณสามารถสัมผัสวัฒนธรรมเกาแกของหมูบานแหงน้ี ที่มี

คุณคาทางประวัติศาสตร แลวยังเปนสถานที่ถายทําภาพยนตและซีรี่สดังตางๆ เชน เทกึกกี  

 
นําทานเดินทางสู ถนนสายโรแมนติก เคียวกีซอน (GOKGYOCHON ROAD) เปนถนนเลียบคลองเคียวกีชอน 

บริเวณริมคลองจะเต็มไปดวยตน GINKGO หรือ ตนแปะกวย ที่จะพบวาในชวงฤดูรอนจะเปนสีเขียวชะอุม และ 

เปลี่ยนสีเปนสีเหลือทองอรามไปทั่วบริเวณในชวงฤดูใบไมรวง 

 
กลางวัน บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนู บุลโกกิ 

 



 
 

 

นําทานเดินทางสู อันซอง ฟารมแลนด (ANSEONG FARMLAND) จังหวัดคยองกีโด ทุงดอกคอสมอส (ดอก

ดาวกระจาย) สถานที่ที่จะเปลี่ยนโลกของทุกคนใหกลายเปนสีชมพู สําหรับคอซีรียทั้งหลายอาจจะรูสึกคุนกับสถานที่

แหงน้ี เน่ืองจากที่น่ีเคยเปนสถานที่ถายทําซีรียมาหลายเรื่องแลว แตไมไดมีแคทุงดอกคอสมอสใหไดชมเพียงอยาง

เดียว อันซอง ฟารมแลนดแหงน้ี เปนก่ึงสวนสนุก และกึ่งฟารมสัตว เปนอีกหน่ึงสถานที่ที่เหมาะกัทุกเพศทุกวัย ** 

(อัตราน้ียังไมรวมสําหรับผูที่ตองการขี่มา คาบริการ ผูใหญทานละ 17,000 วอน , เด็กทานละ 15,000 วอน) 

**กรณีที่ทุงดอกคอสมอสยังไมบานหรือรวงแลวและไมสามารถเขาชมฟารมในสวนอ่ืนๆได ทางบริษัทของสงวนสิทธ์ิ 

พาทานชม สวนฮานึล แทน  

นําทานเดินทางสู พิพิธภัณฑสาหราย (KIMPAP) จัดแสดงเรื่องราวตางๆของการทําสาหรายและประวัติความ

เปนมาตนกําเนิดของการผลิตสาหรายและขั้นตอนการผลิตสาหรายที่สดใหมทุกวัน ใหทานจะไดเลือกชิมผลิตภัณฑที่

ทําจากสาหรายหลากหลายรสชาติใหลิ้มลองและเลือกซื้อเหมาะแกการนํามาเปนของฝาก เชน สาหรายอบแหง , 

สาหรายยาง พิเศษ !! ใหทานไดทํากิมจิหรือคิมบับและใสชุดประจําชาติเกาหลี “ฮันบก” (HANBOK) และ

ถายรูปไวเปนที่ระลึก  

ค่ํา       บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนู ชาบู ชาบู สไตลเกาหล ี

นําทานเดินทางสู เมืองโซล (SEOUL) ช่ืออยางเปนทางการ นครพิเศษ

โซล เปนเมืองหลวงและมหานครที่ใหญที่สุดของประเทศเกาหลีใต  

ที่พัก VIP HOTEL หรือ BRIDGE HOTEL SEOUL หรือเทียบเทา 

   

วันที่ 3 

เมืองโซล – ศนูยสมุนไพรน้าํมันสนเข็มแดง  - ศูนยโสมแหงรัฐบาล – ศูนยรวมเครื่องสําอางแบรนดดังเกาหล ี– 

สวนสนุกล็อตเตเวิลด – โบสถมย็องดง - ดิวต้ีฟรี – ชอปปงยานเมียงดง                                                                                                                       

(B/L/-)                                       

 

เชา บริการอาหาร ณ หองอาหารของโรงแรม 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89


 
 

 

นําทานเดินทางสู ศูนยสมุนไพรน้ํามันสนเข็มแดง (RED PINE) เปนผลิตภัณฑ ที่สกัดจากนํ้ามันสน มีสรรคุณชวย

บํารุงรางกาย ลดไขมัน ชวยควบคุมอาหารและรักษาสมดุลในรางกายไดเปนอยางดี 

นําทานเดินทางสู ศูนยโสมแหงรัฐบาล (GINSENG) เหตุผลที่เรียกวาศูนยโสมแหงรัฐบาล เพราะโสมทุกชนิดที่น่ีจะ

ถูกควบคุมคุณภาพภายใตมาตรฐานของรัฐบาล ซึ่งแนนอนวาไดรับการรับรองคุณภาพจากรัฐบาล เปนโสมที่มีอายุ 6 

ป ซึ่งถือวามีคุณภาพดีที่สุดในโลก มีช่ือเสียงที่สุด ใหทานไดเลือกซื้อโสมคุณภาพ ในราคาถูกกวาประเทศไทยถึง 2 

เทา โสมเกาหลีถือเปนยาบํารุงรางกายหรือสามารถซื้อเปนของฝากจากประเทศเกาหลีใตก็ได  

นําทานเดินทางสู ศูนยรวมเครื่องสําอางแบรนดดังเกาหลี (COSMETIC 

GALLERY) เชน WATER DROP (ครีมนํ้าแตก) , SNAIL CREAM (ครีมเมือก

หอยทาก) , BOTOX (โบท็อกซ) , ALOE VERA PRODUCT (ผลิตภัณฑจาก

สมุนไพร วานหางจระเข) เปนตน 

กลางวัน บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนู BBQ 

นําทานเดินทางสู สวนสนุกลอตเตเวิลด (LOTTE WORLD) สวนสนุกในรมขนาดใหญติดอันดับโลกที่ต้ังอยูในกรุง

โซล ซึ่งแบงออกเปน 2 สวนหลักคือ สวนสนุกในรมที่ช่ือวา LOTTE WORLD ADVENTURE ที่มีอยูทั้งหมด 4 ช้ัน แต

ละช้ันก็จะมีเครื่องเลนตางๆ รานอาหาร รานขายของที่ระลึก และลานสเก็ตนํ้าแข็งขนาดใหญ และในสวนของสวน

สนุกกลางแจงน้ันมีช่ือวา MAGIC ISLAND อันเปนที่รวมเครื่องเลนหวาดเสียวหลายๆ ชนิด นอกจากน้ียังมีสิ่งอํานวย

ความสะดวกอ่ืนๆ ภายในบริเวณสวนสนุกแหงน้ี ไมวาจะเปนหางสรรพสินคา โรงแรม โรงภาพยนตร ฯลฯ 

  
นําทานเดินทางสู โบสถมย็องดง (MYEONG-DONG CATHOLIC CATHEDRAL SEOUL) โบสถแหงน้ีสรางเสร็จ

ในป ค.ศ.1898 เพ่ือเปนมหาวิหาร และสัญลักษณที่โดดเดน ของนิกายโรมันคาทอลิกในประเทศเกาหลี  โบสถมี

ลักษณะทางสถาปตยกรรม เปนตึกกออิฐถือปูนแนวตะวันตกแหงแรก โดยสรางแบบเรอเนสซองสใหม จากอิฐเผาสี

แดงและสีเทากวา 20 ชนิด อาคารมีความสูงถึง 23 เมตร ในขณะที่หอระฆังมีความสูงถึง 45 เมตร ในอดีตโบสถแหง

น้ี เคยเปนสถานที่ยอดนิยม สําหรับผูประทวง เน่ืองจากความไมพอใจของรัฐบาล สําหรับในปจจุบันโบสถแหงน้ี เปน

สถานที่สําคัญของชุมชน และเปนอีกหน่ึงสถานที่ทองเที่ยว ที่สําคัญของกรุงโซล 



 
 

 

 
นําทานเดินทางสู ดิวต้ี ฟรี (DUTY FREE) เปนศูนยรวมรานคาปลอดภาษีที่ใหญที่สุดในโซล ใหไดช็อปปงสินคาแบ

รนดเนมช้ันนําแบบ NEW COLLECTION ! มากมาย เชน นาฬิกา , แวนตา , เครื่องสําอาง , กระเปา , กลองถายรูป 

หรือจะเปนโทรศัพทมือถือ ใหทานอิสระไดเลือกซื้อไดอยางเต็มที่ เปนแหลงรวมสินคาแบรนดดังกวา 250 แบรนด 

ทั้งเครื่องสําอาง , นํ้าหอม , กระเปา , สินคาแฟช่ันตางๆ เชน CHANEL , HERMES , MCM , DIOR , FENDI , 

LOEWE , PRADA , MIU MIU , CELINE , GIVENCHY , BALLY , BOTTEGA VENETA เปนตน ไม ไดมีแค เ พียง

สินคาจากแบรนดตางประเทศเทาน้ัน สินคาแบรนดเกาหลีก็มีใหเลือกหลากหลายไมแพกัน ราคาก็ถูกกวารานคาดาน

นอกและบางยี่หอก็ถูกกวาในประเทศไทยอีกดวย หากจะเขาไปช็อปปงกันที่หางแหงน้ี ใหพกพาสปอรตและขอมูลต๋ัว

เครื่องบินไปดวยเพราะตองใชในการซื้อสินคา 

นําทานเดินทางสู ยานเมียงดง (MYEONGDONG) เปรียบเสมือนยานสยามสแควรบานเรา เมียงดงไดช่ือวาเปน

แหลงรวมแฟช่ันแบรนดเกาหลีช้ันนํา ซึ่งในแตละวันจะ มีวัยรุนเกาหลีมาเดินช็อปปงกันอยางลนหลาม ทานสามารถ

หาซื้อสินคาไดอยางหลากหลายทั้งเสื้อผา , รองเทา , กระเปา , เครื่องสําอางซึ่งเปนที่รูจักอยางดีของคนไทย เชน

LANEIGE , ETUDE HOUSE , IIOPE , CHARMZONE , SKIN FOOD , THE FACE SHOP เปนตน เครื่องประดับ , 

ซีดีเพลง , วีซีดี , ดีวีดีหนังและซีรียที่ฮิตตลอด จนไปถึงของที่ระลึกที่มีรูปดารานักแสดงคนโปรดของทานอยูในสินคา 

อีกทั้งยังมีรานกาแฟ รานอาหารตางๆ ทาน สามารถลิ้มลองไอศกรีม 2,000 วอน ที่สูงเกือบฟุตไดที่น้ี  

 อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย เพื่อสะดวกแกการเดินทางทองเที่ยว  



 
 

 

 
ที่พัก VIP HOTEL หรือ BRIDGE HOTEL SEOUL หรือเทียบเทา   

 

วันที่ 4 

พระราชวังถ็อกซูกุง – ถนนสายโรแมนติคถ็อกซูกุง - ศูนยสมุนไพรฮ็อกเกตนามู - โรงงานเจียระไน พลอยสีมวง 

อเมทิส - หอคอยเอ็น โซล ทาวเวอร - มหาวิทยาลัยสตรอีีฮวา – ยานอีแด - ยานฮงแด-พิพิธภัณฑภาพ 3 มิติ-

พิพิธภัณฑน้ําแข็ง พิเศษ!!! .... สําหรับสาวก HARRY POTTER ตองหามพลาดดด!!    คาเฟสุดชกิ 943 KING’S 

CROSS – เมืองอินชอน – รานละลายเงนิวอน                                                                                                               

(B/L/-)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

เชา บริการอาหาร ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสู พระราชวังถ็อกซูกุง (DEOKSUGUNG PALACE) ต้ังอยูที่หัวมุมสี่แยกใจกลางเมืองของกรุงโซล 

เปนพระราชวังที่เล็กที่สุดในบรรดา 5 พระราชวังของประเทศเกาหลีใต ซึ่งเปนเพียงพระราชวังแหงเดียวที่ลอมรอบ

ดวยอาคารสไตลตะวันตกที่เพ่ิมความเปนเอกลักษณของทิวทัศนได มีจุดเดนคืออาคารภายในพระราชวังน้ันเปนการ

ผสมผสานระหวางวัฒนธรรมเกาหลีและวัฒนธรรมตะวันตกไดอยางงดงามลงตัว เดินชม ถนนสายโรแมนติคถ็อกซู

กุง (DEOKSUGUNG DOLDAM-GIL หรือ DEOKSUGUNG STONE-WALL ROAD) มีระยะทางยาว 900 เมตร 

เปนผนังหินของพระราชวังถ็อกซูกุง(DEOKSUGUNG PALACE) เดิมเคยเปนผนังหินแหงแรกในเกาหลีที่สรางให

ครอบคลุมพ้ืนที่ที่อยูอาศัยของผูคนกับสิ่งแวดลอมไวรวมกันอยางลงตัว ระหวางทางเต็มไปดวยตนไมกวา 130 ตน 

และมีมาน่ังอีก 20 ที่ บรรยากาศที่รมรื่นและโรแมนติกเปนสถานที่ที่ดีสําหรับพักผอนหยอนใจ 



 
 

 

 
นําทานเดินทางสู ศูนยสมุนไพรฮ็อกเกตนามู (RAISIN TREE) ตนไมชนิดน้ีเจริญเติบโตในปาลึกบนภูเขาที่ปราศจาก

มลภาวะและระดับสูงเหนือนํ้าทะเล 50-800 เมตร เมล็ดพันธุของสมุนไพรฮ็อกเกตนามูน้ี เปนที่นิยมของคนเกาหลี

รุนใหม เพราะมีผลชวยดูแลตับใหแข็งแรง ปองกันโรคตับแข็งไมถูกทําลายจากการด่ืมแอลกอฮอล กาแฟ บุหรี่ สาร

ตกคางจากอาหารและยา 

นําทานเดินทางสู โรงงานเจียระไน พลอยสีมวง อเมทิส (AMETHYST FACTORY) แดนเกาหลีเปนแดนของ 

พลอยสีมวง พลอยแหงสุขภาพและนําโชค โดยมีต้ังแตสีมวงออนเย็นตา จนถึงสี

มวงเขม (มวงไวน) มีเสนหเยายวนใจ พลอยน้ีจะสวยงามจับตาเมื่อมาทําเปนแหวน 

จ้ี ตางหู และ สรอยขอมือ เปนหินที่มีพลังในการบําบัดทั้งดานรางกายและจิตใจ

ของผูสวมใส ขจัดความคิดแงลบ เปนพลอยแหงสุขภาพและนําโชค สามารถ

ปกปองคุมครองผูสวมใสได  

กลางวัน บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนู ไกตุนโสม 

นําทานเดินทางสู ภูเขานัมซาน เปนที่ต้ังของ หอคอยเอ็น โซลล ทาวเวอร (N SEOUL TOWER) 1 ใน 18 หอคอย

เมืองที่สูงที่สุดในโลก มีความสูงถึง 480 เมตร เหนือระดับนํ้าทะเล ทานสามารถชมทัศนียภาพของกรุงโซลจากยอด

โซลทาวเวอรไดรอบทิศ 360 องศา โดยสามารถมองไดถึงเขาพูกักซัน และถาหันไปยังทิศตรงขาม ก็จะเห็นไกลไปถึง

แมนํ้าฮันกัง เปนอีกหน่ึงสถานที่ ที่สุดแสนจะโรแมนติก ไมวาจะเปนยามกลางวันหรือกลางคืน และไมวาจะฤดูไหนๆ 

ที่น่ียังคงไดรับความนิยมเสมอมา เพราะเปนสถานที่คลองกุญแจคูรักที่ยอดนิยมของนักทองเที่ยว และชาวเกาหลี 

โดยมีความเช่ือวาหากไดมาคลองกุญแจดวยกันที่น่ี จะทําใหรักกันมั่นคง ยืนยาว ตราบนานเทานาน ** ยังไมรวมคา 

ขึ้นลิฟต และ คาแมกุญแจ ลูกกุญแจคูรักสําหรับคลอง ทานสามารถเตรียมจากประเทศไทยไปได ** 

 



 
 

 

นําทานเดินทางสู มหาวิทยาลัยอีฮวา (EWHA WOMANS UNIVERSITY)  คนเกาหลีทั่วไปนิยมเรียกมหาวิทยาลัย

สตรีอีฮวาวา “อีแด” มาจาก อีฮวา คือช่ือมหาวิทยาลัย และแดฮักคโยหาวิทยาลัยน้ีเปดมาต้ังแตป ค.ศ. 1886 โดยมี

จุดเดนอยูที่ อาคาร EWHA CAMPUS CENTER (ECC) ซึ่งเปนสถาปตยกรรมที่สวยงาม โดยสรางอาคารเรียนผาน

เนินเขาแลวกรุดวยกระจกทั้ง 2 ดาน ดานในจะเปนหองเรียน หองอาหาร คาเฟ หองสมุด ฯลฯ บริเวณทางเดินดาน

นอกก็เปนจุดพักผอน น่ังชิล และทบทวนบทเรียน เมื่อรวมกับทัศนียภาพที่สวยงาม จึงทําใหบริเวณน้ีกลายเปนจุด

ถายรูปยอดฮิตตลอดกาล ทานสามารถช็อปปง ยานชอปปงอีแดหรือแถวบริเวณมหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา เปนยานช

อปปงสินคาแนววัยรุนแฟช่ันวัยใสสไตลเกาหลี  สินคาราคาไมแพง ทั้งยังมีสินคาหลากหลายแนวใหเดินเลือก ไมวา

จะเปน ของจุกจิกนารักๆก๊ิฟชอปเกๆ เครื่องประดับ เสื้อผา  แวนตา กระเปา รองเทา อุปกรณเก่ียวกับโทรศัพท 

เครื่องสําอางตางๆ รานคายาวเหยียดสองขางทาง 

 
นําทานชอปปง ยานฮงแด เปนยานชอปปงบริเวณดานหนาของมหาวิทยาลัยฮงอิก(HONGIK UNIVERSITY) จึงเปน

ศูนยรวมเด็กวัยรุนและเด็กมหาวิทยาลัย เปนอีกเสนหน่ึงที่มีบรรยากาศโรแมนติก อีกทั้งยังมีรานกาแฟที่เปน

เอกลักษณ แกลเลอรี่ รานคาจําหนายสินคาแฟช่ัน คลับ ตลาดศิลปะ และรานอาหารที่นาสนใจในหมูวัยรุนอายุ 20-

30 ปที่นิยมมาเดินเลน ราคาของสินคาและรานอาหารตางๆก็ยังไมแพงอีกดวย ซึ่งจะคึกคักเปนพิเศษต้ังแตชวงบาย

เปนตนไป เพราะรานคาแตละรานจะทยอยเปดใหบริการ ของที่ขายกันเยอะสวนใหญก็จะเปนสินคาแฟช่ัน เชน 

เสื้อผา กระเปา รองเทา ของกิ๊ฟชอป เครื่องเขียน และที่เยอะไมแพกันก็คือขนมตางๆ 

นําทานเดินทางสู พิพิธภัณฑภาพ 3 มิติ (TRICK EYE MUSEUM) เปนสถานที่ทองเที่ยวช่ือดังที่จัดขึ้นแบบ

พิพิธภัณฑแกลเลอรี่ศิลปะและภาพวาด ที่สรางขึ้นโดย “ตร็องป L’OEIL” คือเทคนิคงานศิลปะแบบ 2D และ

ลักษณะภาพวาดจะเปนแบบ 3D แทนที่จะเปนการดูภาพวาดธรรมดาๆเหมือนหอศิลปทั่วไป นักทองเที่ยวจะต่ืนตา

ต่ืนใจกับภาพวาดแนว 3D ที่เสมือนวาไดเขาไปเปนสวนหน่ึงในรูปภาพน้ันๆ ทําใหนักทองเที่ยวเพลินเพลินสนุกสนาน 

ไมมีเบ่ือ ถือเปนพิพิธภัณฑศิลปะยอดนิยมของชาวเกาหลีและนักทองเที่ยว เพราะไมเพียงแตเปนพิพิธภัณฑหอศิลปะ

ภาพวาดสามมิติแลว ยังไดเปดโซนใหมใหกับนักทองเที่ยวไดเขาไปเปดประสบการณใหมๆไมซ้ําใครกับ พิพิธภัณฑ

น้ําแข็ง (ICE MUSEUM) ซึ่งเปนการจําลองเมืองนํ้าแข็งขึ้นมา เปนศิลปะการแกะสลักนํ้าแข็งแบบไมธรรมดา 

หากแตเปนการจําลองเปนเมืองนํ้าแข็งเหมือนจริงมากที่สุด และยังเอาใจเด็กๆดวยการสรางสไลเดอรนํ้าแข็งอีกทั้งยัง



 
 

 

มีกิจกรรมและโซนตางๆ ใหนักทองเที่ยวเขาชมไดโดยไมมีเบ่ือ เชน น่ังรถลากกวางรูดอลฟ ถายรูปคูกับคุณลุงซานตา

นํ้าแข็ง และถายรูปกับบรรดานกเพนกวินนํ้าแข็งทั้งหลาย สํารวจถ้ํานํ้าแข็ง เอสกิโม เย่ียมชมปราสาทนํ้าแข็ง มีจุด

ชมวิวบนกําแพงเมืองนํ้าแข็ง โรงแรมที่สรางจําลองขึ้นจากการแกะสลักจากนํ้าแข็งทั้งหมด ซึ่งนักทองเที่ยวสามารถ

ต่ืนตาต่ืนใจและสัมผัสกับความหนาวอุณหภูมิติดลบมากกวา 5 องศา 

 
พิเศษ!!! .... สําหรับสาวก HARRY POTTER ตองหามพลาดดด!! กับคาเฟสุดชิก 943 KING’S CROSS ที่จําลอง

ชานชาลา 9 เศษสามสวนสี่ ชานชาลาที่อยูในสถานีรถไฟคิงสครอสลอนดอน ประเทศอังกฤษ ซึ่งเปนทางเช่ือมตอ

ระหวางโลกมักเก้ิลกับโลกเวทมนตร ซึ่งอยูระหวางชานชาลาหมายเลข 9 และ 10 ซึ่งเดินทางดวยรถไฟสายดวน

ของฮอกวอตส ดานในใหทานไดสัมผัสกลิ่นอายในการจําลองความเปนเมืองเวทมนต เพลิดเพลินกับมุมถายรูปตางๆ 

มีชุดคลุมกับผาพันคอทั้ง 4 บาน พรอมไมกายสิทธ์ิใหถายรูป สามารถเลือกซื้อเครื่องด่ืมและของหวานไดตามใจชอบ 

(ในกรณีที่ทานตองการเขาไปถายรูปดานใน จะตองซื้อเครื่องด่ืมจากทางราน) 

 
เย็น บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนู จิมดัก  

 
 



 
 

 

นําทานเดินทางสู เมืองอินชอน 

นําทานเดินทางสู ซุปเปอรมารเก็ต หรือ รานละลายเงินวอน ใหทานไดเลือกซื้อช็อกโกแลต ผลิตภัณฑของใบและ

รากฝอยของโสม ในรูป ขนมโสม ชาโสม ลูกอมโสม โคลนพอกหนาโสม ครีมลางหนาโสม เครื่องสําอางโสม เปนตน 

และยังมีหมอนสุขภาพ ,  กิมจิ , เปเปโร (ปอกก้ีเกาหลี) , ชินราเมง (มามาเกาหลี) และ นมกลวย เปนตน 

ที่พัก GRAND PALACE HOTEL หรือ YOUNGJONG SKY RESORT , INCHEON หรือเทียบเทา   

วันที่ 5 เมืองอินชอน -  กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)                                                                         (B/L/-)                                                                                                                                             

 

ไดเวลาอันสมควร นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติอินชอน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต 

05.50 นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสายการบิน AIRASIA เที่ยวบินที่ XJ705 ** 

ไมมีบริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน กรุณารับประทานอาหารใหเรียบรอยกอนขึ้นเครื่องบิน ใชเวลาบิน

ประมาณ 5 ช่ัวโมง 30 นาที ** 

10.35 เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมกับความประทับใจ 

 

 

หมายเหตุ : ตามนโยบายการโปรโมทสินคาพื้นเมืองของรฐับาลเกาหลีรวมกับการทองเที่ยวเกาหลี ในนามของรานรัฐบาล ซึ่ง

จําเปนตองระบุไวในโปรแกรมทัวร เพราะมีผลกับราคาทัวร  จึงอยากเรียนชี้แจงลูกคาทุกทานวา รานรัฐบาล

ทุกรานจําเปนตองแวะชม จะซื้อหรือไมซื้อขึ้นอยูกับความพอใจของลูกคาเปนหลัก และถาหากลูกคาไมมีความ

ประสงคจะเขารานรัฐบาล ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจากทานเปนจํานวนเงิน 100 USD / 

ทาน / ราน 

 อัตราคาบริการ 

 

กําหนดการเดินทาง 

ผูใหญ หองละ 

2-3 ทาน  

อัตราทานละ 

1 เด็ก 2 ผูใหญ  

เด็กมีเตียง 

(เด็กอายุไมเกิน 12 ป) 

อัตราเด็ก ทานละ 

1 เด็ก 2 ผูใหญ 

เด็กไมมีเตียง 

(เด็กอายุไมเกิน 12 

ป) 

อัตราเด็ก ทานละ 

พักเด่ียว 

เพิ่ม 

อัตรา หองละ 

ไมใชต๋ัว

เครื่องบินอัตรา  

ทานละ 

ตลอดเดือน ตุลาคม 62 

01 - 05 ตุลาคม 62 15,999 15,999 15,999 5,500 7,900 

02 - 06 ตุลาคม 62 16,999 16,999 16,999 5,500 7,900 

03 - 07 ตุลาคม 62 16,999 16,999 16,999 5,500 7,900 



 
 

 

04 - 08 ตุลาคม 62 16,999 16,999 16,999 5,500 7,900 

05 - 09 ตุลาคม 62 16,999 16,999 16,999 5,500 7,900 

06 - 10 ตุลาคม 62 15,999 15,999 15,999 5,500 7,900 

07 - 11 ตุลาคม 62 15,999 15,999 15,999 5,500 7,900 

08 - 12 ตุลาคม 62 15,999 15,999 15,999 5,500 7,900 

09 - 13 ตุลาคม 62 16,999 16,999 16,999 5,500 7,900 

10 - 14 ตุลาคม 62 17,999 17,999 17,999 5,500 7,900 

11 - 15 ตุลาคม 62 16,999 16,999 16,999 5,500 7,900 

12 - 16 ตุลาคม 62 17,999 17,999 17,999 5,500 7,900 

13 - 17 ตุลาคม 62 17,999 17,999 17,999 5,500 7,900 

14 - 18 ตุลาคม 62 15,999 15,999 15,999 5,500 7,900 

15 - 19 ตุลาคม 62 15,999 15,999 15,999 5,500 7,900 

16 - 20 ตุลาคม 62 16,999 16,999 16,999 5,500 7,900 

17 - 21 ตุลาคม 62 16,999 16,999 16,999 5,500 7,900 

19 - 23 ตุลาคม 62 17,999 17,999 17,999 5,500 7,900 

20 - 24 ตุลาคม 62 15,999 15,999 15,999 5,500 7,900 

21 - 25 ตุลาคม 62 15,999 15,999 15,999 5,500 7,900 

22 - 26 ตุลาคม 62 15,999 15,999 15,999 5,500 7,900 

23 - 27 ตุลาคม 62 12,999 12,999 12,999 5,500 7,900 

 

ราคาเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทางกลับ (INFANT) ทานละ 5,900 บาท ** (ไมมีที่นั่งบนเครื่องบิน) 

 

อัตรานี้ยังไมรวมคาทิปพนักงานขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถ่ิน ตามธรรมเนียม 50,000 วอน ตอ ทริป ตอ ลูกคา 

ผูเดินทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทางกลับ (INFANT) ทั้งนี้ทานสามารถใหมากกวานี้ได

ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของทาน โดยสวนนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บกอนเดินทางทุกทาน ที่

สนามบิน ในวันเช็คอิน  

 

อัตรานี้เฉพาะนักทองเที่ยวที่ถือหนังสือเดินทางไทยเทานั้น กรณีถือหนังสือเดินทางตางประเทศ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียก

เก็บคาธรรมเนียมเพิ่มจากราคาทัวร ทานละ 100 USD. (เปนเงินไทยประมาณ 3,200 บาท)  



 
 

 

 

กรณีตองการตัดกรุปสวนตัว กรุปเหมาที่สถานะผูเดินทางเปน เด็กนักเรียน นักศึกษา ครู  ธุรกิจขายตรงเครื่องสําอางค หมอ 

พยาบาล ชาวตางชาติ หรือคณะที่ตองการใหเพิ่มสถานที่ขอดูงาน กรุณาติดตอแจงรายละเอียด โดยละเอียด กับเจาหนาที่

เพื่อทําราคาใหใหมทุกครั้ง  

 

สําคัญ!! :  กรณีผูเดินทางถูกปฏิเสธการเขา – ออกประเทศจากประเทศตนทางและปลายทาง ทั้งจากที่ดานหนาเคานเตอร

เช็คอิน หรือจากดานตรวจคนเขาเมืองก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาใชจายที่จะเกิดขึ้นตามมา 

และ จะไมสามารถคืนเงินคาทัวรที่ทานชําระเรียบรอยแลวไมวาสวนใดสวนหนึ่ง 

 

อัตราคาบรกิารนี้ รวม 

 

 คาบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ต๋ัว) ไป และ กลับพรอมคณะ ช้ันประหยัด (ECONOMY CLASS) รวมถึงคาภาษีสนามบิน

และคาภาษีนํ้ามันทุกแหง กรณีตองการอัพเกรด UPGRADE หรือ เปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร ไมวาเที่ยวใด เที่ยวหน่ึง กรุณา

ติดตอเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษ  

 คาธรรมเนียมการโหลดกระเปาสัมภาระลงใตทองเครื่องบิน สายการบิน AIR ASIA X อนุญาตใหโหลดกระเปาสัมภาระ

ลงใตทองเครื่องบิน โดยมีน้ําหนักไมเกิน 20 ก.ก. (1 ชิ้น) และ ถือขึ้นเครื่องบินไดน้ําหนักไมเกิน 7 ก.ก. (ไมจํากัดจํานวน

ช้ิน แตทั้งน้ีเจาหนาที่จะพิจารณาตามความเหมาะสม) ตอทาน (ตามเง่ือนไขของสายการบิน) ** 

 คารถโคชปรับอากาศตลอดเสนทางตามรายการระบุ (ยังไมรวมทิปพนักงานขับรถ) 

 คาโรงแรมที่พักระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ทาน ตอ หอง) ในกรณีมีงานเทรดแฟร การแขงขันกีฬา หรือ 

กิจกรรมอ่ืนๆ ที่ทําใหโรงแรมตามรายการที่ระยุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พัก ไปเปนเมือง

ใกลเคียงแทน อางอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 

 คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบุ กรณีไมรวมจะช้ีแจงแตละสถานที่ในโปรแกรม 

 คาอาหาร ตามรายการที่ระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม    

 คามัคคุเทศกที่คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

 คาเบ้ียประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเที่ยวตางประเทศ วงเงินประกันสูงสุดทานละ 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตาม

กรรมธรรม)  

 

 

 

 



 
 

 

อัตราคาบรกิารนี้ ไมรวม 

 

× คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เครื่องด่ืม คาซักรีด คามินิบารในหอง

และคาพาหนะตางๆ ที่ไมไดระบุในรายการ 

× คาทิปพนักงานขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถิ่น ตามธรรมเนียม 50,000 วอน ตอ ทริป ตอ ลูกคา ผูเดินทาง 1 

ทาน รวมไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทางกลับ (INFANT) ทั้งน้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีไดตามความ

เหมาะสมและความพึงพอใจของทาน โดยสวนน้ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บกอนเดินทางทุกทาน ที่สนามบิน 

ในวันเช็คอิน 

× คาธรรมเนียมในกรณีที่กระเปาสัมภาระที่มีนํ้าหนักเกินกวาที่สายการบินน้ันๆกําหนดหรือสัมภาระใหญเกินขนาด

มาตรฐาน  

× คาธรรมเนียมการจองที่น่ังบนเคร่ืองบินตามความตองการเปนกรณีพิเศษหากสามารถทําได ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสายการบิน 

และ รุนของเครื่องบินแตละไฟลทที่ใชบิน ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงไดอยูที่สายการบินเปนผูกําหนด 

× คาภาษีนํ้ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกต๋ัวเครื่องบินไปแลว 

× ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณีตองการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท 

× คาธรรมเนียมการขอวีซาทองเที่ยว กรณีที่สถานทูตแจงใหย่ืนขอวีซาแบบกะทันหันกอนเดินทางตามจริง ประเทศเกาหลี

ใต อนุญาตใหทานที่ถือหนังสือเดินทางไทย และมีวัตถุประสงคเดินทางไปประเทศเกาหลีใต เพ่ือการทองเที่ยว ไม

จําเปนตองย่ืนขอวีซา โดยสามารถพํานักไดไมเกิน 90 วัน ตอครั้ง 

 

เงื่อนไขการจอง และ การชาํระเงิน 

- กรุณาทําการจองลวงหนาอยางนอย 30 วัน กอนออกเดินทาง พรอมชําระเงินมัดจําครั้งที่ 1 ทานละ 10,000 บาท 

หลังจากสงเอกสารยืนยันการจอง 1 วัน ตัวอยางเชน ทานจองวันน้ี กรุณาชําระเงินในวันถัดไป กอนเวลา 16.00 น. 

เทาน้ัน โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไมไดรับยอดเงินตามเวลาที่กําหนด และหากทานมีความประสงคจะตอง

เดินทางในพีเรียดเดิม ทานจําเปนตองทําจองเขามาใหม น่ันหมายถึงวา กรณีที่มีคิวรอ (WAITING LIST) ก็จะใหสิทธ์ิไป

ตามระบบ ตามลําดับ เน่ืองจากทุกพีเรียด เรามีที่น่ังราคาพิเศษจํานวนจํากัด ยกเวนโปรแกรมราคาพิเศษ ทางบริษัทขอ

สงวนสิทธิ์เรียกเก็บคาบริการ เต็มจํานวน เทานั้น  

- กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลืออยางนอย 20 วัน กอนออกเดินทาง หากทานไมชําระภายในระยะเวลาที่ที่บริษัทกําหนด 

ทางบริษัทจะถือวาทานสละสิทธ์ิยกเลิกการเดินทาง และ ขอสงวนสิทธ์ิไมสามารถคืนเงินมัดจําใหทานใดไมวาสวนในสวน

หน่ึงก็ตาม 

- กรณีลูกคาทําการจองภายในระยะเวลาคงเหลือไมถึง 15 วัน กอนออกเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บ

คาทัวรเต็มจํานวน 100% 

 



 
 

 

เงื่อนไขการยกเลิก และ เปลี่ยนแปลงการเดินทาง 

 - ยกเลิกการเดินทาง ไมนอยกวา 30 วัน กอนวันเดินทาง คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของคาบริการที่ชําระแลว 

 ** ยกเวน พีเรียดที่มีวันหยุดนักขัตฤกษ ตองยกเลิกเดินทางไมนอยกวา 45 วัน กอนเดินทาง ** 

     - ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน กอนวันเดินทาง คืนคาบริการรอยละ 50 ของคาบริการที่ชําระแลว 

- ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน กอนวันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินคาบริการที่ชําระมาแลวทั้งหมดทั้งน้ี ทาง

บริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเน่ืองในการเตรียมการจัดการนําเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว เชน 

การสํารองที่น่ังต๋ัวเครื่องบิน การจองที่พัก ฯลฯ 

- ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบ และ คืนคาทัวรสวนใดสวนหน่ึงใหทานไดไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น เชน สถานทูตปฏิเสธ

วีซา ดานตรวจคนเขาเมือง ฯลฯ 

- กรณีตองการเปลี่ยนแปลงผูเดินทาง (เปลี่ยนช่ือ) จะตองแจงใหทางบริษัททราบลวงหนา อยางนอย 20 วัน กอนออก

เดินทาง กรณีแจงหลังจากเจาหนาที่ออกเอกสารเรียบรอยแลว ไมวาสวนใดสวนหน่ึง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียก

เก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ทั้งน้ีขึ้นอยูกับชวงพีเรียดวันที่เดินทาง และกระบวนการของแตละคณะ เปนสําคัญดวย 

กรุณาสอบถามกับเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษ 

- กรณีตองการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการหักคาใชจายการ

ดําเนินการตางๆ ที่เกิดขึ้นจริงสําหรับการดําเนินการจองครั้งแรก ตามจํานวนครั้งที่เปลี่ยนแปลง ไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น 

 

เงื่อนไขสําคัญอ่ืนๆที่ทานควรทราบกอนการเดินทาง 

- คณะจะสามารถออกเดินทางไดตามจําเปนตองมีขึ้นตํ่า อยางนอย 25 ทาน หากตํ่ากวากําหนด คณะจะไมสามารถ

เดินทางได หากผูเดินทางทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพ่ิมเพ่ือใหคณะเดินทางได ทางบริษัทยินดีที่จะประสานงาน 

เพ่ือใหทุกทานเดินทางตามความประสงคตอไป  

- ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพีเรียดวันอ่ืนตอไป โดยทางบริษัทฯ จะแจงให

ทานทราบลวงหนาเพ่ือวางแผนการเดินทางใหมอีกครั้ง ทั้งน้ี กอนคอนเฟรมลางาน กรุณาติดตอเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษ

ทุกครั้งหากทานลางานแลวไมสามารถเปลี่ยนแปลงได 

- กรณีที่ทานตองออกบัตรโดยสารภายใน (ต๋ัวภายในประเทศ เชน ต๋ัวเครื่องบิน , ต๋ัวรถทัวร , ต๋ัวรถไฟ) กรุณาติดตอ

สอบถามเพ่ือยืนยันกับเจาหนาที่กอนทุกครั้ง และควรจองบัตรโดยสารภายในที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได 

เพราะมีบางกรณีที่สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลทบิน หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทั้งน้ีขึ้นอยูกับ

ฤดูกาล สภาพภูมิกาศ และ ตารางบินของทาอากาศยานเปนสําคัญเทาน้ัน สิ่งสําคัญ ทานจําเปนตองมาถึงสนามบินเพ่ือ

เช็คอินกอนเครื่องบิน อยางนอย 3 ช่ัวโมง โดยในสวนน้ีหากเกิดความเสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไมรับผิดชอบ

คาใชจายที่เกิดขึ้นใดๆทั้งสิ้น   

- กรณีที่ทานเปนอิสลาม ไมทานเน้ือสัตว หรือ แพอาหารบางประเภท กรุณาแจงเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษ 



 
 

 

- กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร (WHEEL CHAIR) กรุณาแจงบริษัทฯ อยางนอย 7 

วันกอนการเดินทาง หรือต้ังแตที่ทานเริ่มจองทัวร เพ่ือใหทางบริษัทประสานงานกับสายการบินเพ่ือจัดเตรียมลวงหนา 

กรณีมีคาใชจายเพ่ิมเติม ทางบริษัทของสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายตามจริงที่เกิดขึ้นกับผูเดินทาง  

- กรุณาสงรายช่ือผูเดินทาง พรอมสําเนาหนาแรกของหนังสือเดินทางทุกทานใหกับเจาหนาที่หลังจากชําระเงินกรณีที่ทาน

เดินทางเปนครอบครัว (หลายทาน) กรุณาแจงรายนามคูนอนกับเจาหนาที่ใหทราบ 

- กรณีที่ออกบัตรโดยสาร (ต๋ัว) เรียบรอยแลว มีรายละเอียดสวนใดผิด ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการรับผิดชอบไมวาสวน

ใดสวนหน่ึง หากทานไมดําเนินการสงสําเนาหนาแรกของหนังสือเดินทางใหทางบริษัทเพ่ือใชในการออกบัตรโดยสาร 

- หลังจากทานชําระคาทัวรครบตามจํานวนเรียบรอยแลว ทางบริษัทจะนําสงใบนัดหมายและเตรียมตัวการเดินทางใหทาน

อยางนอย 3 หรือ 5 วัน กอนออกเดินทาง 

- อัตราทัวรน้ี เปนอัตราสําหรับบัตรโดยสารเครื่องบินแบบหมูคณะ (ต๋ัวกรุป) ทานจะไมสามารถเลื่อนไฟลท วัน ไป หรือ 

กลับสวนใดได จําเปนจะตองไป และ กลับ ตามกําหนดการเทาน้ัน หากตองการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดตอเจาหนาที่เปน

กรณีพิเศษ 

- ทางบริษัทไมมีนโยบายจัดคูนอนใหกับลูกคาที่ไมรูจักกันมากอน เชน กรณีที่ทานเดินทาง 1 ทาน จําเปนตองชําระคา

หองพักเด่ียวตามที่ระบุ 

- หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต ตองมีอายุใชงานไดคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วันกลับ  

- สําหรับลูกคาที่เดินทาง 3 ทาน และ ตองการพักหองสําหรับ 3 ทาน อาจมีคาใชจายเพ่ิมเติมไดในบางกรณี ขึ้นอยูกับ

โรงแรมที่คณะน้ันๆพักวามีหองรอบรับสําหรับ 3 ทาน หรือ (TRIPLE ROOM) หรือไม กรณีไมมี ทานจําเปนจะตองชําระ

คาใชจายเพ่ิม (พักเด่ียว) ตามจริง ยกเวนเด็กที่มีอายุตํ่ากวา 12 ป ณ วันเดินทางกลับ 

- ฤดูหนาวในตางประเทศ มีขอควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกวาปกติ สี่โมงเย็นก็จะเริ่มมืดแลว สถานที่ทองเที่ยวตางๆ 

จะปดเร็วกวาปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผื่อเวลาใหเหมาะสม และ หากมีสถานที่ทองเที่ยวกลางแจง เวลา

เดินบนหิมะ อาจลื่นไดตองใชความระมัดระวังในการเดินเปนอยางสูง หรือ ใชรองเทาที่สามารถเดินบนหิมะได แวนกัน

แดดควร เมื่อแสงแดดกระทบหิมะจะสวางสะทอนเขาตา อาจทําใหระคายเคืองตาได 

- ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเปลี่ยนแปลงโปรแกรมไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ เหตุการทาง

การเมือง การลาชาของสายการบิน เง่ือนไขการใหบริการของรถในแตละประเทศ เปนตน โดยสวนน้ีทางบริษัทจะ

คํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ หากกรณีที่จําเปนจะตองมีคาใชจายเพ่ิม ทางบริษัทจะแจงใหทราบลวงหนา 

- เน่ืองจากการเดินทางทองเที่ยวในครั้งน้ี เปนการชําระแบบเหมาจายขาดกับบริษัทตัวแทนในตางประเทศ ทางบริษัทจึง

ขอสงวนสิทธ์ิ ไมสามารถขอรับเงินคืนไดในบริการบางสวน หรือ สวนใดสวนหน่ึงที่ทานไมตองการไดรับบริการ หาก

ระหวางเดินทาง สถานที่ทองเที่ยวใดที่ไมสามารถเขาชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไม

สามารถคืนคาใชจายไมวาสวนใดสวนหน่ึงใหทาน เน่ืองจากทางบริษัทไดทําการจองและถูกเก็บคาใชจายแบบเหมาจาย

ไปลวงหนาทั้งหมดแลว 



 
 

 

- กรณีที่ทานถูกปฏิเสธการเดินทางเขาเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบคาใชจายที่จะเกิดขึ้นตามมา และ จะไม

สามารถคืนเงินคาทัวรที่ทานชําระเรียบรอยแลวไมวาสวนใดสวนหน่ึง 

- หากวันเดินทาง เจาหนาที่สายการบิน หรือ ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง  

(พาสปอรต) ของทานชํารุดแมเพียงเล็กนอย เชน เปยกนํ้า ขาดไปหนาใดหนาหน่ึง มีหนาใดหนาหน่ึงหายไป มีกระดาษ

หนาใดหนาหน่ึงหลุดออกมา มีรอยแยกระหวางสันของเลมหนังสือเดินทาง เปนตน ไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น ทางสายการบิน 

หรือ เจาหนาที่ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง มีสิทธ์ิไมอนุญาตใหทานเดินทางตอไปได ดังน้ันกรุณาตรวจสอบ และ 

ดูแล หนังสือเดินทางของทานใหอยูในสภาพดีอยูตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชํารุด กรุณาติดตอกรมการกงสุลกระ

ทรวงการตางประเทศเพ่ือทําหนังสือเดินทางฉบับใหม โดยใชฉบับเกาไปอางอิง และ ยืนยันดวย พรอมกับแจงมาที่บริษัท

เร็วที่สุด เพ่ือยืนยันการเปลี่ยนแปลงขอมูลหนังสือเดินทาง หากทานไดสงเอกสารมาที่บริษัทเรียบรอยแลว กรณีที่ยังไม

ออกบัตรโดยสาร (ต๋ัวเครื่องบิน) ทานสามารถเปลี่ยนแปลงไดไมมีคาใชจาย แตหากออกบัตรโดยสาร (ต๋ัวเครื่องบิน) 

เรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ซึ่งโดยสวนใหญต๋ัวเครื่องบินแบบ

กรุปจะออกกอนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ทั้งน้ีขึ้นอยูกับกระบวนการและขั้นตอนของแตละคณะ 

- เก่ียวกับที่น่ังบนเครื่องบิน เน่ืองจากบัตรโดยสาร (ต๋ัว) เปนลักษณะของคณะ (กรุป อัตราพิเศษ) สายการบิน ขอสงวน

สิทธ์ิในการเลือกที่น่ังบนเครื่องบิน กรณีลูกคาเดินทางดวยกัน กรุณาเช็คอินพรอมกัน และ สายการบินจะพยายามที่สุด

ใหทานไดน่ังดวยกัน หรือ ใกลกันใหมากที่สุด  

- ขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับหองพักในโรงแรมที่พัก เน่ืองจากการวางแปลนแบบหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจ

ทําใหหองพักแบบหองพักเด่ียว (SINGLE) และหองคู (TWIN/DOUBLE) และ หองพักแบบ 3 ทาน (TRIPLE) จะแตกตาง

กัน บางโรงแรม หองพักแตละแบบอาจจะอยูคนละช้ันกัน (ไมติดกันเสมอไป) 

- ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคานํ้ามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอนวันเดินทาง  

- บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การ

ประทวง , การนัดหยุดงาน , การกอการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การนําสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนือความ

รับผิดชอบของบริษัท  

- บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายระหวางการเดินทาง ไมวากรณีใดๆก็ตาม และ 

ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายตามจริง กรณีทานลืมสิ่งของไวที่โรงแรมและจําเปนตองสงมายังจุดหมายปลายทาง

ตามที่ทานตองการ  

- รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลังจากไดสํารองโรงแรมที่พักในตางประเทศ

เรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม 

 

** เม่ือทานชาํระเงินคาทัวรใหกับทางบรษิัทฯแลว ไมวาสวนใดสวนหนึ่งก็ตาม ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไข

ขอตกลงทั้งหมดนี้แลว ** 



 
 

 

หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต ตองมีอายุใชงานไดคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วันกลับ 

** ขอขอบพระคุณทุกทาน ที่มอบความไววางใจ ใหเราบริการ ** 

 


