
 

 

ทวัรเกาหลี บินดกึ กลบัดกึ (6D3N) 

KOREA อุนไอรัก ใบไมเปลีย่นส ี

สายการบิน AIR ASIA X (XJ) 

เดินทางเดอืนตลุาคม 
 

 
 



 

 

บินดวยสายการบิน แอรเอเชียเอ็กซ (XJ) : ขึ้นเครื่องที่สนามบิน

ดอนเมือง (DMK) 

XJ700 DMK(กรงุเทพ) - ICN(

อินชอน) 

02.35 - 10.05 

XJ703 ICN(อินชอน) - DMK(

กรุงเทพ) 

01.05 – 04.40 

**โหลดกระเปาสัมภาระโดยน้ําหนักไมเกิน 20 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือขึ้น

เครื่องบินไดน้ําหนักไมเกิน 7 ก.ก. ** 
 

วันที ่

1

ก รุ ง เ ท พ ฯ  ( ด อ น เ มื อ ง )                                            

(-/-/-) 
 

23.00  คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย 

อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ อาคาร 1 ชั้น 3 เคานเตอรเช็คอิน หมายเลข 

3-4 สายการบิน Air Asia X โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ 

อํานวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหนาทัวรใหคําแนะนํา

เพื่อเตรียมความพรอมกอนออกเดินทาง  

** ทานสามารถโหลดกระเปาสัมภาระลงใตทองเคร่ืองบินโดยมีนํ้าหนักไมเกิน 

20 ก.ก. (1 ชิ้น) และ ถือขึ้นเครื่องบินไดน้ําหนักไมเกิน 7 ก.ก. (ไมจํากัด

จํานวนชิ้น แตทั้งนี้เจาหนาท่ีจะพิจารณาตามความเหมาะสม) ตอทาน (ตาม

เง่ือนไขของสายการบิน) กรณีตองการซื้อนํ้าหนักกระเปาสัมภาระโหลดลงใต

ทองเคร่ืองบินเพ่ิม จําเปนตองมีคาใชจายเพิ่มเติม ** 

 



 

 

 
 

วันที ่

2 

กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - เมืองโซล (อินชอน) – นาริปารค - เกาะนามิ                            

(-/L/D)                                                                                            
 

02.40  นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติอินชอน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี

ใต โดยสายการบิน Air Asia X เที่ยวบินท่ี XJ 700  

** สําหรับเท่ียวบินนี้ ไมมีบริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ืองบิน ใชเวลาบิน

ประมาณ 5 ชั่วโมง 25 นาที ** 

10.05  เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติอินชอน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต 

** ตามเวลาทองถิ่น เร็วกวาเมืองไทยประมาณ 2 ช่ัวโมง กรุณาปรับนาฬิกา

ของทานเพ่ือความสะดวกในการนัดหมายเวลา ** 

หลังทุกทานผานขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และ

ตรวจรับสัมภาระเรียบรอย 

 นําทุกทานเดินทางขามทะเลตะวันตกดวยสะพานแขวน

ยอจอง หรือ สะพานเพื่อความหวังในการรวมชาติที่ยาว

กวา 4.42 ก.ม. และ มียอดโดมสูง 107 เมตร ทานจะได

สัมผัสความสวยงามยิ่งใหญยามคํ่าคืน 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู หมูผัดซอส (Bulgoki) 

นําทานเดินทางสู สวนยางจูนาริ (Yangju Nari Park) จังหวัด คยองกีโดเปน

ทุงดอกไมที่มีการสับเปลี่ยนตามฤด ู

ในชวงเดือน 8-10 จะมีทุงดอก KOCHIA ที่ข้ึนกันเปนพุมๆ เปนสีแดงๆสมๆ

เหลืองๆเขียวๆสลับกัน 

*ในชวงท่ีไมมีดอกไมขอสงวนสิทธ์ิในการพาไปชมหมูบานเทพนิยายแทน 



 

 

 นําทานเดินทางสู เมืองชุนชอน (Chuncheon) จังหวัดคังว็อน หางจากกรุง

โซลไปทางตะวันออก 63 กิโลเมตร  

 นําทานเดินทางสู เกาะนามิ (Nami Island) เปนแหลง

ทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงของประเทศเกาหลีใต เกาะนามิ มี

รูปรางเหมือนใบไมลอยน้ํา เปนเกาะกลางแมนํ้าฮัน ซ่ึง

เกิดจากการสรางเข่ือนช็องพย็อง โดงดังจากซีรีสเรื่อง

เพลงรักในสายลมหนาว (The Winter Love Sonata) ซึ่งใชเกาะนามีเปน

สถานท่ีถายทํา เกาะนามิไดช่ือตามนายพลนามิ ที่รับราชการต้ังแตอายุ 17 ป 

บิดาอยูในตระกูลสูงศักด์ิ สวนมารดาเปนเจาฟาหญิง เขานําทัพกวาดลาง

จลาจลในพื้นที่ภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไดท้ังหมด และ

ไดรับตําแหนงสูงเมื่อยังมีอายุเพียง 26 ป แตหลังจากเปลี่ยนรัชกาลใหม เขาก็

ถูกใสรายวาเปนกบฏ และถูกประหารชีวิตพรอมกับมารดาและพวกรวม 25 คน 

ตอมาหลังผลัดเปลี่ยนรัชกาลใหมอีกคร้ัง ไดมีการพิสูจนพบวาขอกลาวหา

ทั้งหมดลวนเปนเท็จ เขาจึงไดรับคืนยศถาบรรดาศักดิ์ดังเดิม เกาะแหงน้ีมี

ทิวทัศนที่สวยงามไปดวยตนเกาลัดและทิวสนเรียงราย ในชวงฤดูใบไมรวงจะมี

เทศกาลใบไมเปลี่ยนสี ใบไมตางเปลี่ยนเปนสีแดงสวยงาม และมีสุสานของ

นายพลนามี ซึ่งยังคงต้ังอยู ณ เกาะแหงนี ้ 

 นําทานเดินทางสูเมืองซกโช Sokcho ซึ่งตั้งอยูทางทิศตะวันออกของเกาหล ี

ค่ํา บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู ทัคคาลบี้  

ที่พัก       LAKE OCEAN หรือเทียบเทา 

 

 



 

 

 

 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสู อุทยานแหงชาติซอรัคซาน (SEORAKSAN NATIONAL 

PARK) หรือสวิสเซอรแลนดของเกาหลีใต เปนอุทยานแหงชาติขนาดใหญที่

จัดไดวาเปนแนวเขาที่สวยงามมากที่สุดแหงหนึ่งในเกาหลี หุบเขาแหงนี้ท่ีมี

ดอกไมบานสะพร่ังทั้งในฤดูใบไมผลิ และฤดูใบไมรวง โดยเฉพาะในชวงใบไม

รวง หุบเขาแหงนี้จะเปลี่ยนเปนสีแดงสลับสมไปทั่วทั้งหุบเขา **อัตราคาบริการ

นี้ ไมรวมคา CABLE CAR ขึ้นอุทยาน (ประมาณ 10,000 วอน)**  

ชม วัดชินฮึงซา (SINHEUNGSA TEMPLE) วัดเกาแกที่ สร างในสมัย

อาณาจักรชิลลา อายุกวา 1,000 ป เน่ืองจากตัววัดตั้งอยูในเขตอุทยาน

แหงชาติซอรัคซานจึงทําใหมีวิวทิวทัศนที่สวยงาม มีลําธารไหลผานตัววัด

พรอม กับสะพานหินขนาดใหญ ซ่ึงในฤดูนํ้าหลากจะสวยงามเปนอยางมาก 

จุดเดนของวัดอยูที่พระพุทธรูปสัมฤทธ์ิปางสมาธิขนาดใหญ ที่ประดิษฐานเปน

สัญลักษณของอุทยานใหทุกทานไดมาไหวสักการะขอพรกัน ซ่ึงวากันวามี

ความศักดิ์สิทธ์ิมาก หลังจากไหวขอพรเสร็จแลวก็สามารถมาลางมือลางหนา

ดวยนํ้ามนตได โดยการทําบุญของชาวเกาหลีน้ันจะนิยมถวายขาวสาร และ

เทียนเลมใหญๆ กันซะเปนสวนใหญ หรือเลือกที่จะบริจาคกระเบื้องหลังคาวัดก็

ได ซึ่งสําหรับผูท่ีมีจิตศรัทธาสามารถรวมทําบุญถวายได 

นําทานเดินทางสู เมืองยงอิน (Yongin-Si) เปนเมืองในจังหวัดคย็องกี ประเทศ

เกาหลีใต เปนเมืองสําคัญในเขตเมืองหลวงโซล มีประชากรเกือบ 1 ลานคน 

เมืองยงอินมีการพัฒนาข้ึนอยางรวดเร็วในศตวรรษที่ 21 วัดไดจากการที่เมือง

นี้มีประชากรเพ่ิมขึ้นมากที่สุดในเกาหลีใต ทั้งยงอินยังเปนที่ตั้งของเอเวอร

วันที ่

3 

อุทยานแหงชาตซิอรัคซาน - วัดชินฮึงซา – เมอืงยงอิน –สวนผลไม

ตามฤดกูาล - โรงเรียนสอนทํากมิจ ิ– สวนสนุกเอเวอรแลนด- เมอืง

โซล                                                  (B/L/D)        



 

 

แลนดและสวนน้ําแคริปเบี่ยนเบย ซึ่งเปนสวนนํ้าและ

สวนสนุกที่ไดรับความนิยมมากท่ีสุดในเกาหลีใต และ

ยังมหีมูบานเกาหลีโบราณท่ีใหญที่สุดตั้งอยูดวย 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู หมูยาง

เกาหลีสูตรตนตํารับ (Pork Kalbi)  

นําทานเดินทางสู  สวนผลไมตามฤดูกาล ใหทานเพลิดเพลินกับการชมและ

เลือกเก็บผลไมตามฤดูกาลของเกาหลี ซึ่งการปลูกผลไมของเกาหลีจะไมมีการ

ใชสารพิษยาฆาแมลง ใชกระบวนการทางธรรมชาติในการเพาะปลูก 

นําทานเดินทางสู โรงเรียนสอนทํากิมจิ (Kim Chi School) เพื่อใหทานเรียนรู

วัฒนธรรมการทํากิมจิของชาวเกาหลี กิมจิเปนอาหารเกาหลีประเภทผักดองที่

อาศัยภูมิปญญากนครัวของชาวเกาหลี ดวยการหมักพริกสีแดงและผักตางๆ 

โดยทั่วไปจะเปนผักกาดขาว ชาวเกาหลีนิยมรับประทานกิมจิเกือบทุกมื้อ เปน

เคร่ืองเคียง และยังนําไปปรุงเปนสวนประกอบอาหารอีกหลายอยาง ปจจุบันกิม

จิมีมากกวา 187 ชนิด สวนใหญแลวจะมีรสเผ็ด เปร้ียว และมีกลิ่นฉุน 

พิเศษ !! ใหทานไดใสชุดประจําชาติเกาหลี “ฮันบก” (Hanbok) และถายรูปไว

เปนที่ระลึก  

นําทานเดินทางสู สวนสนุกเอเวอรแลนด (Everland) เปนสวนสนุกกลางแจงที่

ใหญท่ีสุดของประเทศเกาหลีใต ตั้งอยูบนทําเลที่สวยงามทามกลางหุบเขา ใน

เมืองยงอิน ทางตอนใตของเมืองโซล ไดรับการขนานนามวาเปนดิสนียแลนด

แหงเกาหลีใต ท่ีนี่ถูกออกแบบใหแตกตางกันในแตละโซน ไดแก สวนสัตว , 

Global Fair , European Adventure , Magic Land , American Adventure 

และEver land Speedway นอกจากนี้ยังมีสวนสี่ฤดู ซ่ึงปลูกดอกไมประจําใน

แตละฤดูกาล และมีการตกแตงสวนสนุกใหเขากับบรรยากาศของเทศกาลนั้นๆ 

โดยมีบริษัทซัมซุง เปนเจาของ ผูบริหารจัดการสวนสนุกแหงน้ี ดังนั้นความ

ยิ่งใหญตระการตา และ ปลอดภัย ไมแพชาติใดในโลกแนนอน ** โซนสวนน้ํา

จะเปดเฉพาะชวงฤดูรอน** 



 

 

นําทานเดินทางสู เมืองโซล (Seoul) ชื่ออยางเปนทางการ นครพิเศษโซล เปน

เมืองหลวงและมหานครที่ใหญที่สุดของประเทศ

เกาหลีใต มีประชากรประมาณ 10 ลานคน เปน

ปริมณฑลที่ใหญ มีประชากรประมาณ 25 ลานคน 

ซึ่งเปนบริเวณที่อยูอาศัยซ่ึงประกอบดวยบริเวณมหา

นครอินช็อนและจังหวัดคย็องกี เกือบหน่ึงในสี่ของ

ประชากรชาวเกาหลีใตอาศัยอยู ในโซลและ

ชาวตางชาติอีกประมาณ 275,000 คน 

ค่ํา       บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร เมนู ขาวยําเกาหลี 

ที่พัก Haedamchae gasan หรือ Inter City Hotel Seoul หรือเทียบเทา   

 

 
 

 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสู ศูนยรวมเครื่องสาํอางแบรนดดังเกาหล ี(Cosmetic Gallery) 

เชน Water Drop (ครีมนํ้าแตก) , Snail Cream (ครีมเมือกหอยทาก) , Botox 

วันที ่

4 

ศูนยรวมเครือ่งสาํอางแบรนดดังเกาหลี - ศูนยสมนุไพรน้าํมันสนเข็ม

แดง - ศูนยโสมแหงรฐับาล - พระราชวังถอ็กซกูุง - ถนนสายโรแมน

ติคถอ็กซกูุง -หอคอยเอ็น โซลล ทาวเวอร –ดิว้ตี้ฟร ี– ยานเมยีงดง                                                                                            

(B/L/-)                                                                                                         



 

 

(โบท็อกซ) , Aloe Vera Product (ผลิตภัณฑจากสมุนไพร วานหางจระเข) 

เปนตน  

นําทานเดินทางสู ศูนยสมุนไพรน้ํามันสนเข็มแดง (Red Pine) เปนผลิตภัณฑ 

ที่สกัดจากนามันสน มีสรรคุณชวยบํารุงรางกาย ลดไขมัน ชวยควบคุมอาหาร

และรักษาสมดุลในรางกายไดเปนอยางดี  

นําทานเดินทางสู ศูนยโสมแหงรัฐบาล (Ginseng) เหตุผลที่เรียกวาศูนยโสม

แหงรัฐบาล เพราะโสมทุกชนิดท่ีนี่จะถูกควบคุมคุณภาพ

ภายใตมาตรฐานของรัฐบาล ซึ่งแนนอนวาไดรับการรับรอง

คุณภาพจากรัฐบาล เปนโสมท่ีมีอายุ 6 ป ซึ่งถือวามีคุณภาพ

ดีท่ีสุดในโลก มีชื่อเสียงที่สุด ใหทานไดเลือกซื้อโสม

คุณภาพ ในราคาถูกกวาประเทศไทยถึง 2 เทา โสมเกาหลี

ถือเปนยาบํารุงรางกายหรือสามารถซื้อเปนของฝากจากประเทศเกาหลีใตก็ได  

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู ไกตุนโสม 

นําทานเดินทางสู พระราชวังถ็อกซูกุง (Deoksugung Palace) ตั้งอยูท่ีหัวมุม

สี่แยกใจกลางเมืองของกรุงโซล เปนพระราชวังท่ีเล็กที่สุดในบรรดา 5 

พระราชวังของประเทศเกาหลีใต ซึ่งเปนเพียงพระราชวังแหงเดียวที่ลอมรอบ

ดวยอาคารสไตลตะวันตกที่เพ่ิมความเปนเอกลักษณของทิวทัศนได มีจุดเดน

คืออาคารภายในพระราชวังนั้นเปนการผสมผสานระหวางวัฒนธรรมเกาหลี

และวัฒนธรรมตะวันตกไดอยางงดงามลงตัว เดินชม ถนนสายโรแมนติคถ็อกซู

กุ ง  ( Deoksugung Doldam-gil ห รื อ  Deoksugung Stone-wall Road) มี

ระยะทางยาว 900 เมตร เปนผนังหินของพระราชวังถ็อกซูกุง(Deoksugung 

Palace) เดิมเคยเปนผนังหินแหงแรกในเกาหลีที่สรางใหครอบคลุมพ้ืนที่ท่ีอยู

อาศัยของผูคนกับสิ่งแวดลอมไวรวมกันอยางลงตัว ระหวางทางเต็มไปดวย

ตนไมกวา 130 ตน และมีมาน่ังอีก 20 ที่ บรรยากาศที่รมร่ืนและโรแมนติกเปน

สถานท่ีท่ีดีสําหรับพักผอนหยอนใจ  

นําทานเดินทางสู ภูเขานําซาน เปนที่ตั้งของ หอคอยเอ็น โซลล ทาวเวอร (N 

Seoul Tower) 1 ใน 18 หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลก มีความสูงถึง 480 เมตร 

เหนือระดับน้ําทะเล ทานสามารถชมทัศนียภาพของกรุงโซลจากยอดโซลทาว



 

 

เวอรไดรอบทิศ 360 องศา โดยสามารถมองไดถึงเขาพูกักซัน และถาหันไปยัง

ทิศตรงขาม ก็จะเห็นไกลไปถึงแมน้ําฮันกัง เปนอีกหนึ่งสถานท่ี ที่สุดแสนจะโร

แมนติก ไมวาจะเปนยามกลางวันหรือกลางคืน และไมวาจะฤดูไหนๆ ที่นี่ยังคง

ไดรับความนิยมเสมอมา เพราะเปนสถานที่คลองกุญแจคูรักที่ยอดนิยมของ

นักทองเที่ยว และชาวเกาหลี โดยมีความเชื่อวาหากไดมาคลองกุญแจดวยกัน

ที่น่ี และโยนลูกกุญแจลงไปจะทําใหรักกันม่ันคง ยืนยาว ตราบนานเทานาน ** 

ยังไมรวมคา ขึ้นลิฟต และ คาแมกุญแจ ลูกกุญแจคูรักสําหรับคลอง ทาน

สามารถเตรียมจากประเทศไทยไปได **  

นําทานเดินทางสู ดิวตี้ ฟรี (Duty Free) เปนศูนยรวมรานคาปลอดภาษีท่ีใหญ

ที่สุดในโซล ใหไดช็อปปงสินคาแบรนดเนมชั้นนําแบบ New Collection ! 

มากมาย เชน นาฬิกา , แวนตา , เคร่ืองสําอาง , กระเปา , กลองถายรูป หรือจะ

เปนโทรศัพทมือถือ ใหทานอิสระไดเลือกซื้อไดอยางเต็มที่ เปนแหลงรวมสินคา

แบรนดดังกวา 250 แบรนด ท้ังเครื่องสําอาง , นํ้าหอม , กระเปา , สินคาแฟช่ัน

ตางๆ เชน Chanel , Hermes , MCM , Dior , Fendi , Loewe , Prada , Miu 

Miu , Celine , Givenchy , Bally , Bottega Veneta เปนตน ไมไดมีแคเพียง

สินคาจากแบรนดตางประเทศเทานั้น สินคาแบรนดเกาหลี ก็มีให เลือก

หลากหลายไมแพกัน ราคาก็ถูกกวารานคาดานนอกและบางยี่หอก็ถูกกวาใน

ประเทศไทยอีกดวย หากจะเขาไปช็อปปงกันท่ีหางแหงนี้ ใหพกพาสปอรตและ

ขอมูลตั๋วเครื่องบินไปดวยเพราะตองใชในการซื้อสินคา 

นําทานเดินทางสู ยานเมียงดง (Myeongdong) เปรียบเสมือนยานสยามส

แควรบานเรา เมียงดงไดช่ือวาเปนแหลงรวมแฟช่ันแบรนดเกาหลีชั้นนํา ซึ่งใน

แตละวันจะ มีวัยรุนเกาหลีมาเดินช็อปปงกันอยางลนหลาม ทานสามารถหาซ้ือ

สินคาไดอยางหลากหลายทั้งเสื้อผา , รองเทา , กระเปา , เคร่ืองสําอางซึ่งเปน

ที่รูจักอยางดีของคนไทย เชนLaneige , Etude House , IIope , Charmzone 

, Skin food , The Face Shop เปนตน เครื่องประดับ , ซีดีเพลง , วีซีดี , ดีวีดี

หนังและซีรียท่ีฮิตตลอด จนไปถึงของท่ีระลึกท่ีมีรูปดารานักแสดงคนโปรดของ



 

 

ทานอยูในสินคา อีกทั้งยังมีรานกาแฟ รานอาหารตางๆ ทาน สามารถลิ้มลอง

ไอศกรีม 2,000 วอน ที่สูงเกือบฟุตไดที่น้ี  

 อิสระอาหารค่ํา เพื่อความสะดวกในการทองเที่ยว  

ที่พัก Haedamchae gasan หรือ Inter City Hotel Seoul หรือเทียบเทา   
 

 
 

 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

 นําทานเดินทางสู หมูบานบุกชอนฮันอก (Bukchon Hanok Village) หรือบาง

คนเรียกวา หมูบานบุคชอนฮันอก เปนอีกหนึ่งสัญลักษณของเกาหลี ทามกลาง

ตึกรามบานชองที่ทันสมัยของกรุงโซลนั้น หมูบานแหงน้ีก็ยังคงรักษาอาคาร

บานเรือนในสมัยโบราณ มีกลิ่นอายของเกาหลีในยุคเกาแก เหมาะสําหรับคน

ที่ชอบสถานที่ทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร หมูบานบุกชอนฮันอกถือเปนสถานที่

ทองเท่ียวอีกแหงหน่ึงที่เมื่อนักทองเที่ยวไดไปเยือนแลว จะไดพบกับบานของ

ขุนนางระดับสูงของเกาหลีในสมัยกอน ภายในหมูบานมีอาคารแบบดั้งเดิมของ

วันที ่

5 

เมอืงโซล - หมูบานบกุชอนฮันอก - ศูนยสมุนไพรเกาหล ี– โรงงาน

เจยีระไน พลอยสมีวง อเมทสิ –สะพานแขวน PAJU WONGYE 

SUSPENSION BRIDGE –พาจพูรีเมยีมเอาเลท- ซุปเปอรมาเก็ต 

หรอื รานละลายเงินวอน - เมอืงโซล (อินชอน) - กรุงเทพฯ (ดอน

เมอืง)               

พิ เ ศ ษ   ! ! ใ ห ท า น ไ ด ใ ส ชุ ด ป ร ะ จํ า ช า ติ เ ก า ห ลี เ พื่ อ ถ า ย รู ป เ ป น ที่

ระลึก                                                (B/L/-)                                                                                                                  



 

 

เกาหลีกวา 100 หลัง (รูปแบบบานแบบดั้งเดิมของเกาหลีเรียกวา ฮันอก

(hanok)) ซ่ึงเกาแกมาตั้งแตสมัยโชซอน สวนชื่อ บุคชอน(Bukchon) แปลวา

หมูบานทางตอนเหนือ 

 นําทานเดินทางสู ศูนยสมุนไพรเกาหลี (HERB SHOP) เปนผลิตภัณฑผลของ

ฮอกเก็ทนามู ที่เติบโตกลางปาดงดิบกวา 20 ป มีสรรพคุณชวยกรองสารพิษใน

ตับ เหมาะสําหรับคนท่ีทํางานหนัก ดื่มเหลา นอนดึก หรือเปนไวรัสตับอักเสบ 

ตับแข็ง ใหทานอิสระเลือกซ้ือใหตัวเองและฝากครอบครัวหรือญาติผูใหญที่

ทานรัก 

นําทานเดินทางสู  โรงงานเจียระไน พลอยสีมวง  อเมทิส  (Amethyst 

Factotory) ประเทศเกาหลีใตเปนดินแดนของง พลอยสีมวง พลอยแหงสุขภาพ

และนําโชค โดยมีต้ังแตสีมวงออนเย็นตา จนถึงสีมวงเขม (มวงไวน) มีเสนหเยา

ยวนใจ พลอยนี้จะสวยงามจับตาเมื่อมาทําเปนแหวน จ้ี ตางหู และ สรอยขอมือ 

เปนหินที่มีพลังในการบําบัดท้ังดานรางกายและจิตใจของผูสวมใส ขจัด

ความคิดแงลบ เปนพลอยแหงสุขภาพและนําโชค สามารถปกปองคุมครองผู

สวมใสได  

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู ไกตุนโสม  

 นําทานเดินทางสู สะพานแขวน PAJU WONGYE SUSPENSION BRIDGE 

เปนสะพานแขวนท่ีทําจากไมท่ียาวที่สุดในเกาหลี มีความยาวถึง 150 เมตร 

กวาง1.5 เมตร และสูง 45 เมตรจากพื้นดิน เปนสะพานที่มีความแข็งแรง

สามารถรองรับคนไดมากถึง 900 คน ตั้งอยูในภูเขาคัมอักซาน เมืองคยองกี 

สามารถชมวิวรอบๆเมืองได และสัมผัสอากาศอันบริสุทธบนภูเขาคัมอักซาน 

เหมาะสําหรับผูท่ีชอบความเสียวเปนอยางย่ิงเน่ืองจากเวลาเดินขาม สะพานจะ

แกวงเล็กนอย สรางความตื่นเตนไดเปนอยางด ี

นําทานเดินทางสู พาจูพรีเมียมเอาเลทเปนพรีเมียมเอาเลทลําดับที่ 2 ซึ่ง

ดําเนินการโดยเครือชินเซกเยซาอีมอน ตั้งอยูในระยะที่หางจากโซลและเขต

ปริมณฑลราวๆ 1 ชั่วโมง โดยผานทางถนนชายู ยอจูพรีเมียมเอาเลทเปนพรี

เมียมเอาเลทแหงแรกในเครือชินเซกเยซาอีมอนที่ภูมิใจนําเสนอสินคาแบรนด



 

 

เนมกวา 140 แบรนด ตามมาดวยพาจูพรีเมียมเอาเลทท่ีแบงแบรนดตางๆ ตาม

หมวดหมู ซ่ึงปรากฏใหเห็นกวา 160 แบรนด ที่น่ีมีสินคาแบรนดเนมลดราคา 

25%-65%  ตลอดท้ังป เชน Tory Burch, Jil Sander, Armani, Hugo Boss 

เปนตน   

นําทานเดินทางสู ซุปเปอรมารเก็ต หรือ รานละลายเงินวอน ใหทานไดเลือก

ซื้อช็อกโกแลต ผลิตภัณฑของใบและรากฝอยของโสม ในรูป ขนม ชา ลูกอม 

โคลนพอกหนาโสม ครีมลางหนาโสม เคร่ืองสําอางโสม เปนตน และยังมี

หมอนสุขภาพ ,  กิมจิ ,เปเปโร(ปอกกี้เกาหลี),ชินราเมง (มามาเกาหลี) และ นม

กลวย เปนตน 

อิสระอาหารกลางวนั เพื่อความสะดวกในการทองเที่ยว  

ไดเวลาอันสมควร นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ อินชอน  

ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต  

01.05 นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย 

โดยสายการบิน Air Asia X เที่ยวบินที่ XJ 703 ** ไมมีบริการอาหารและ

เคร่ืองดื่มบนเคร่ืองบิน ใชเวลาบินประมาณ 6 ช่ัวโมง ** 

04.40 เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดย

สวัสดิภาพ พรอมกับความประทับใจ 

 

  
 

 

 



 

 
 

 

 

อัตราคาบริการ 

 

กําหนดการ

เดินทาง 

ผูใหญ 

หองละ 

2-3 ทาน  

อัตราทาน

ละ 

1 เด็ก 2 

ผูใหญ  

เด็กมเีตยีง 

(เด็กอายุไม

เกิน 12 ป) 

อัตราเดก็ ทาน

ละ 

1 เด็ก 2 

ผูใหญ 

เด็กไมมีเตียง 

(เด็กอายุไม

เกิน 12 ป) 

อัตราเดก็ ทาน

ละ 

พักเดีย่ว 

เพิ่ม 

อัตรา 

หองละ 

ไมใช

ตั๋ว

เครือ่ง

บิน

อัตรา  

ทานละ 

เดินทางเดอืนตลุาคม 2561 

10 – 15 ตุลาคม 

61 

19,988 19,988 19,988 5,000 7,90

0 

11 – 16 ตุลาคม 

61 

19,988 19,988 19,988 5,000 7,90

0 

12 – 17 ตุลาคม 

61 

19,988 19,988 19,988 5,000 7,90

0 

13 – 18 ตุลาคม 

61 

18,988 18,988 18,988 5,000 7,90

0 

14 – 19 ตุลาคม 

61 

18,988 18,988 18,988 5,000 7,90

0 



 

 

15 – 20 ตุลาคม 

61 

17,988 17,988 17,988 5,000 7,90

0 

16 – 21 ตุลาคม 

61 

17,988 17,988 17,988 5,000 7,90

0 

17 – 22 ตุลาคม 

61 

18,988 18,988 18,988 5,000 7,90

0 

18 – 23 ตลุาคม 

61 

19,988 19,988 19,988 5,000 7,90

0 

19 – 24 ตุลาคม 

61 

19,988 19,988 19,988 5,000 7,90

0 

23 – 28 ตุลาคม 

61 

18,988 18,988 18,988 5,000 7,90

0 

24 – 29 ตุลาคม 

61 

17,988 17,988 17,988 5,000 7,90

0 

25 – 30 ตุลาคม 

61 

17,988 17,988 17,988 5,000 7,90

0 

26 – 31 ตุลาคม 

61 

17,988 17,988 17,988 5,000 7,90

0 

27 ต.ค. – 01 

พ.ย. 61 

17,988 17,988 17,988 5,000 7,90

0 



 

 

28  ต.ค. – 02 

พ.ย. 61 

16,988 16,988 16,988 5,000 7,90

0 

29 ต.ค. – 03 

พ.ย. 61 

16,988 16,988 16,988 5,000 7,90

0 

30 ต.ค. – 04 

พ.ย. 61 

17,988 17,988 17,988 5,000 7,90

0 
 

** อตัรานีย้ังไมรวมคาทปิพนกังานขบัรถ หวัหนาทัวร และ มัคคเุทศกทองถิ่น 

ตามธรรมเนยีม 50,000 วอน ตอ ทริป ตอ ลกูคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวมไปถึง

เด็ก ยกเวนเด็กอายไุมถงึ 2 ป ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งนีท้านสามารถ

ใหมากกวานี้ไดตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของทาน โดยสวนนี ้

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรยีกเกบ็กอนเดินทางทุกทาน ทีส่นามบิน ใน

วันเชค็อิน ** 

** ราคาเด็กอายไุมถึง 2 ป ณ วนัเดินทางกลับ (Infant) ทานละ 5,000 บาท ** 

(ไมมทีี่นั่งบนเครือ่งบิน) 

** ทางบริษทัไมมนีโยบายเรียกเกบ็เงินประกันใดๆทั้งสิน้กอนออกเดนิทางที่

สนามบิน ** 

** ทานที่ถอืหนังสอืเดินทางไทย และมวีัตถุประสงคเดินทางไป เพือ่การ

ทองเทีย่ว ประเทศเกาหลใีต ไมจาํเปนตองยื่นขอวซีา โดยสามารถพํานักได

ไมเกิน 90 วนั ตอครั้ง **  
 

** บริษัทขอสงวนสิทธิ ์อตัรานีเ้ฉพาะนักทองเทีย่ว ที่ถอืหนงัสอืเดินทางไทย

เทานั้น กรณถีอืหนังสอืเดินทางตางประเทศ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์เรยีกเกบ็



 

 

คาธรรมเนยีมเพิม่จากราคาทวัร ทานละ 100 USD. หรอื (เปนเงนิไทย

ประมาณ 3,200 บาท)  

** กรณีตองการตัดกรุปสวนตวั กรุปเหมาทีส่ถานะผูเดินทางเปน เดก็นักเรยีน 

นักศกึษา คร ู ธรุกิจขายตรงเครือ่งสาํอาง หมอ พยาบาล ชาวตางชาต ิหรอื

คณะที่ตองการใหเพิ่มสถานทีข่อดูงาน กรณุาติดตอแจงรายละเอยีด โดย

ละเอยีด กบัเจาหนาทีเ่พื่อทําราคาใหใหมทกุครัง้ ** 

** ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ ์ใหบรกิารเฉพาะผูเดินทาง ทีม่วีัตถุประสงคเพือ่

การทองเที่ยวเทาน้ัน ** 

** ประกาศสาํคญัจากสายการบนิ กรณีลกูคาผูเดนิทางไมผานดานตรวจคน

เขาเมอืงประเทศปลายทาง ทาํใหลูกคาตองถูกสงตวักลบัประเทศไทย ในสวน

นี้อาจจําเปนตองมีคาใชจายในการเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร (ตัว๋) เที่ยวบิน

ขากลบั รวมถึงคาบรกิารอื่นๆ รวมไปถึงคาปรบัทีท่างประเทศปลายทาง เรยีก

เกบ็เพิ่ม ไมวากรณีใดก็ตาม ลูกคาผูเดินทางจําเปนตองเปนผูรบัผดิชอบ

คาใชจายทีเ่กิดขึน้ในสวนนีเ้องทัง้หมด * 

กรณไีมลงรานหรอืลงไมครบตามที่กาํหนด ทางแลนดจะเกบ็เพิ่มรานละ 100 

USD ตอคน 

อัตราคาบรกิารนี ้รวม 

 

 คาบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั๋ว) ไป และ กลับพรอมคณะ ช้ันประหยัด 

(Economy Class) รวมถึงคาภาษีสนามบินและคาภาษีนํ้ามันทุกแหง กรณีตองการ

อัพเกรด Upgrade หรือ เปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร ไมวาเที่ยวใด เท่ียวหนึ่ง กรุณา

ติดตอเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษ โดยอางอิงคาใชจายการจองทัวรแบบ ไมใชตั๋ว

เคร่ืองบิน ตามที่ตามท่ีตารางอัตราคาบริการระบ ุ



 

 

 คาธรรมเนียมการโหลดกระเปาสัมภาระลงใตทองเคร่ืองบิน สายการบิน Air Asia 

X อนุญาตใหโหลดกระเปาสัมภาระลงใตทองเครื่องบิน โดยมีน้ําหนักไมเกิน 20 

ก.ก. (1 ชิ้น) และ ถือขึ้นเครื่องบินไดน้ําหนักไมเกิน 7 ก.ก. (ไมจํากัดจํานวนช้ิน 

แตท้ังน้ีเจาหนาท่ีจะพิจารณาตามความเหมาะสม) ตอทาน (ตามเง่ือนไขของสาย

การบิน) ** 

 คารถโคชปรับอากาศตลอดเสนทางตามรายการระบุ (ยังไมรวมทิปพนักงานขับ

รถ) 

 คาโรงแรมที่พักระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ทาน ตอ หอง) ใน

กรณีมีงานเทรดแฟร การแขงขันกีฬา หรือ กิจกรรมอื่นๆ ท่ีทําใหโรงแรมตาม

รายการท่ีระยุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พัก ไปเปน

เมืองใกลเคียงแทน อางอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคํานึงถึง

ประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 

 คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบุ กรณีไมรวมจะชี้แจงแตละ

สถานท่ีในโปรแกรม 

 คาอาหาร ตามรายการที่ระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตาม

ความเหมาะสม    

 คามัคคุเทศกที่คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

 คาเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเที่ยวตางประเทศ วงเงินประกันสูงสุด

ทานละ 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรรมธรรม) กรณีตองการซ้ือประกันเพิ่มเพ่ือ

คุงครองสุขภาพ กรุณาตดิตอเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษ 

 

อัตราคาบรกิารนี ้ไมรวม 

 

× คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร 

เคร่ืองดื่ม คาซักรีด คามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ที่ไมไดระบุในรายการ 

× คาทิปพนักงานขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถ่ิน ตามธรรมเนียม 50,000 

วอน ตอ ทริป ตอ ลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถึง 2 ป 

ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท้ังน้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีไดตามความเหมาะสม



 

 

และความพึงพอใจของทาน โดยสวนนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บ

กอนเดินทางทุกทาน ท่ีสนามบิน ในวันเช็คอิน 

× คาธรรมเนียมในกรณีที่กระเปาสัมภาระท่ีมีน้ําหนักเกินกวาที่สายการบินน้ันๆ

กําหนดหรือสัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน  

× คาธรรมเนียมการจองที่นั่งบนเคร่ืองบินตามความตองการเปนกรณีพิเศษหาก

สามารถทําได ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสายการบิน และ รุนของเคร่ืองบินแตละไฟลทท่ีใช

บิน ซ่ึงอาจเปลี่ยนแปลงไดอยูที่สายการบินเปนผูกําหนด 

× คาภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋ว

เคร่ืองบินไปแลว 

× ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณีตองการออกใบเสร็จรับเงินใน

นามบริษัท 

× คาธรรมเนียมการขอวีซาทองเที่ยว กรณีที่สถานทูตแจงใหยื่นขอวีซาแบบ

กะทันหันกอนเดินทางตามจริง ประเทศเกาหลีใต อนุญาตใหทานท่ีถือหนังสือ

เดินทางไทย และมีวัตถุประสงคเดินทางไปประเทศเกาหลีใต เพื่อการทองเที่ยว 

ไมจําเปนตองยื่นขอวีซา โดยสามารถพํานักไดไมเกิน 90 วัน ตอครั้ง 

 

เงือ่นไขการจอง และ การชาํระเงนิ 

- กรุณาทําการจองลวงหนาอยางนอย 30 วัน กอนออกเดินทาง พรอมชําระเงินมัด

จําครั้งที่  1 ทานละ 10,000 บาท หลังจากสงเอกสารยืนยันการจอง 1 วัน 

ตัวอยางเชน ทานจองวันน้ี กรุณาชําระเงินในวันถัดไป กอนเวลา 16.00 น. 

เทาน้ัน โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไมไดรับยอดเงินตามเวลาที่

กําหนด และหากทานมีความประสงคจะตองเดินทางในพีเรียดเดิม ทาน

จําเปนตองทําจองเขามาใหม น่ันหมายถึงวา กรณีที่มีคิวรอ (Waiting List) ก็จะ

ใหสิทธ์ิไปตามระบบ ตามลําดับ เนื่องจากทุกพีเรียด เรามีท่ีนั่งราคาพิเศษจํานวน

จํากัด ยกเวนโปรแกรมราคาพิเศษ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บคาบริการ 

เต็มจํานวน เทานั้น  

- กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลืออยางนอย 20 วัน กอนออกเดินทาง หากทานไม

ชําระภายในระยะเวลาท่ีที่บริษัทกําหนด ทางบริษัทจะถือวาทานสละสิทธ์ิยกเลิก

การเดินทาง และ ขอสงวนสิทธ์ิไมสามารถคืนเงินมัดจําใหทานใดไมวาสวนใน

สวนหน่ึงก็ตาม 



 

 

- กรณีลูกคาทําการจองภายในระยะเวลาคงเหลือไมถึง 15 วัน กอนออกเดินทาง 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาทัวรเต็มจํานวน 100% 
 

เงือ่นไขการยกเลกิ และ เปลีย่นแปลงการเดินทาง 

 - ยกเลิกการเดินทาง ไมนอยกวา 30 วัน กอนวันเดินทาง คืนเงินคาบริการรอยละ 

100 ของคาบริการท่ีชําระแลว 

 ** ยกเวน พีเรียดที่มีวันหยุดนักขัตฤกษ ตองยกเลิกเดินทางไมนอยกวา 45 วัน กอน

เดินทาง ** 

     - ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน กอนวันเดินทาง คืนคาบริการรอยละ 50 ของ

คาบริการท่ีชําระแลว 

- ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน กอนวันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงิน

คาบริการที่ชําระมาแลวทั้งหมดท้ังน้ี ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจาก

คาบริการที่ชําระแลวเนื่องในการเตรียมการจัดการนําเท่ียวใหแกนักทองเที่ยว 

เชน การสํารองที่น่ังตั๋วเคร่ืองบิน การจองท่ีพัก ฯลฯ 

- ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบ และ คืนคาทัวรสวนใดสวนหนึ่งใหทานได

ไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น เชน สถานทูตปฏิเสธวีซา ดานตรวจคนเขาเมือง ฯลฯ 

- กรณีตองการเปลี่ยนแปลงผูเดินทาง (เปลี่ยนช่ือ) จะตองแจงใหทางบริษัททราบ

ลวงหนา อยางนอย 20 วัน กอนออนออกเดินทาง กรณีแจงหลังจากเจาหนาที่

ออกเอกสารเรียบรอยแลว ไมวาสวนใดสวนหน่ึง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการ

เรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ทั้งน้ีขึ้นอยูกับชวงพีเรียดวันที่เดินทาง 

และกระบวนการของแตละคณะ เปนสําคัญดวย กรุณาสอบถามกับเจาหนาที่เปน

กรณีพิเศษ 

- กรณีตองการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอ

สงวนสิทธ์ิในการหักคาใชจายการดําเนินการตางๆ ที่เกิดข้ึนจริงสําหรับการ

ดําเนินการจองคร้ังแรก ตามจํานวนครั้งที่เปลี่ยนแปลง ไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น 
 

เงื่อนไขสําคญัอื่นๆที่ทานควรทราบกอนการเดินทาง 

- คณะจะสามารถออกเดินทางไดตามจําเปนตองมีขึ้นต่ํา อยางนอย 25 ทาน หาก

ต่ํากวากําหนด คณะจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทุกทานยินดีที่จะ



 

 

ชําระคาบริการเพ่ิมเพ่ือใหคณะเดินทางได ทางบริษัทยินดีที่จะประสานงาน 

เพื่อใหทุกทานเดินทางตามความประสงคตอไป  

- ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพี

เรียดวันอื่นตอไป โดยทางบริษัทฯ จะแจงใหทานทราบลวงหนาเพ่ือวางแผนการ

เดินทางใหมอีกคร้ัง ทั้งนี้ กอนคอนเฟรมลางาน กรุณาติดตอเจาหนาที่เปนกรณี

พิเศษทุกคร้ังหากทานลางานแลวไมสามารถเปลี่ยนแปลงได 

- กรณีที่ทานตองออกบัตรโดยสารภายใน (ตั๋วภายในประเทศ เชน ตั๋วเครื่องบิน , 

ตั๋วรถทัวร , ต๋ัวรถไฟ) กรุณาติดตอสอบถามเพื่อยืนยันกับเจาหนาที่กอนทุกคร้ัง 

และควรจองบัตรโดยสารภายในที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได เพราะมี

บางกรณีที่สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลทบิน หรือ เวลาบิน โดยไมแจง

ใหทราบลวงหนา ทั้งนี้ขึ้นอยูกับฤดูกาล สภาพภูมิกาศ และ ตารางบินของทา

อากาศยานเปนสําคัญเทาน้ัน ส่ิงสําคัญ ทานจําเปนตองมาถึงสนามบินเพ่ือเช็คอิน

กอนเครื่องบิน อยางนอย 3 ชั่วโมง โดยในสวนน้ีหากเกิดความเสียหายใดๆบริษัท

ขอสงวนสิทธ์ิในการไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดข้ึนใดๆทั้งสิ้น   

- กรณีท่ีทานเปนอิสลาม ไมทานเน้ือสัตว หรือ แพอาหารบางประเภท กรุณาแจง

เจาหนาที่เปนกรณีพิเศษ 

- กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร (Wheel 

Chair) กรุณาแจงบริษัทฯ อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง หรือตั้งแตที่ทานเร่ิม

จองทัวร เพื่อใหทางบริษัทประสานงานกับสายการบินเพ่ือจัดเตรียมลวงหนา 

กรณีมีคาใชจายเพ่ิมเติม ทางบริษัทของสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายตาม

จริงท่ีเกิดขึ้นกับผูเดินทาง  

- กรุณาสงรายช่ือผูเดินทาง พรอมสําเนาหนาแรกของหนังสือเดินทางทุกทาน

ใหกับเจาหนาที่หลังจากชําระเงินกรณีท่ีทานเดินทางเปนครอบครัว (หลายทาน) 

กรุณาแจงรายนามคูนอนกับเจาหนาท่ีใหทราบ 

- กรณีที่ออกบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เรียบรอยแลว มีรายละเอียดสวนใดผิด ทางบริษัท

ขอสงวนสิทธ์ิในการรับผิดชอบไมวาสวนใดสวนหน่ึง หากทานไมดําเนินการสง

สําเนาหนาแรกของหนังสือเดินทางใหทางบริษัทเพ่ือใชในการออกบัตรโดยสาร 

- หลังจากทานชําระคาทัวรครบตามจํานวนเรียบรอยแลว ทางบริษัทจะนําสงใบนัด

หมายและเตรียมตัวการเดินทางใหทานอยางนอย 3 หรือ 7 วัน กอนออกเดินทาง 



 

 

- อัตราทัวรนี้ เปนอัตราสําหรับบัตรโดยสารเคร่ืองบินแบบหมูคณะ (ตั๋วกรุป) ทาน

จะไมสามารถเลื่อนไฟลท วัน ไป หรือ กลับสวนใดได จําเปนจะตองไป และ กลับ 

ตามกําหนดการเทานั้น หากตองการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดตอเจาหนาที่เปนกรณี

พิเศษ 

- ทางบริษัทไมมีนโยบายจัดคูนอนใหกับลูกคาที่ไมรูจักกันมากอน เชน กรณีท่ีทาน

เดินทาง 1 ทาน จําเปนตองชําระคาหองพักเด่ียวตามที่ระบ ุ

- หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต ตองมีอายุใชงานไดคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน 

ณ วันกลับ  

- สําหรับลูกคาที่เดินทาง 3 ทาน และ ตองการพักหองสําหรับ 3 ทาน อาจมี

คาใชจายเพิ่มเติมไดในบางกรณี ขนอยูกับโรงแรมที่คณะนั้นๆพักวามีหองรอบรับ

สําหรับ 3 ทาน หรือ (Triple Room) หรือไม กรณีไมมี ทานจําเปนจะตองชําระ

คาใชจายเพ่ิม (พักเดี่ยว) ตามจริง ยกเวนเด็กที่มีอายุต่ํากวา 12 ป ณ วันเดินทาง

กลับ 

- การใหทิปถือเปนธรรมเนียมปฏิบัติสําหรับนักทองเท่ียวที่เดินทางไปตางประเทศ 

โดยผูใหบริการจะตองหวังสินน้ําใจเล็กๆนอยๆ เปนเรื่องปกติ จึงรบกวนใหทาน

เตรียมคาใชจายในสวนน้ีเพื่อมอบใหเล็กๆนอยๆ ตามความเหมาะสม 

- ฤดูหนาวในตางประเทศ มีขอควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกวาปกติ สี่โมงเย็น

ก็จะเริ่มมืดแลว สถานท่ีทองเท่ียวตางๆ จะปดเร็วกวาปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การ

เดินทางควรเผื่อเวลาใหเหมาะสม และ หากมีสถานท่ีทองเที่ยวกลางแจง เวลาเดิน

บนหิมะ อาจลื่นไดตองใชความระมัดระวังในการเดินเปนอยางสูง หรือ ใชรองเทา

ที่สามารถเดินบนหิมะได แวนกันแดดควร เมื่อแสงแดดกระทบหิมะจะสวางสะทอน

เขาตา อาจทําใหระคายเคืองตาได 

- ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเปลี่ยนแปลงโปรแกรมไดตามความเหมาะสม เนื่องจาก

ฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ เหตุการทางการเมือง การลาชาของสายการบิน เงื่อนไข

การใหบริการของรถในแตละประเทศ เปนตน โดยสวนนี้ทางบริษัทจะคํานึงถึง

ประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ หากกรณีท่ีจําเปนจะตองมีคาใชจายเพิ่ม ทาง

บริษัทจะแจงใหทราบลวงหนา 

- เนื่องจากการเดินทางทองเที่ยวในคร้ังนี้ เปนการชําระแบบเหมาจายขาดกับ

บริษัทตัวแทนในตางประเทศ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธ์ิ ไมสามารถขอรับเงินคืน

ไดในบริการบางสวน หรือ สวนใดสวนหน่ึงท่ีทานไมตองการไดรับบริการ หาก



 

 

ระหวางเดินทาง สถานที่ทองเที่ยวใดท่ีไมสามารถเขาชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็

ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไมสามารถคืนคาใชจายไมวาสวนใดสวน

หน่ึงใหทาน เนื่องจากทางบริษัทไดทําการจองและถูกเก็บคาใชจายแบบเหมา

จายไปลวงหนาทั้งหมดแลว 

- กรณีที่ทานถูกปฎิเสธการเดินทางเขาเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบ

คาใชจายท่ีจะเกิดขึ้นตามมา และ จะไมสามารถคืนเงินคาทัวรที่ทานชําระ

เรียบรอยแลวไมวาสวนใดสวนหนึ่ง 

- หากวันเดินทาง เจาหนาที่สายการบิน หรือ ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง ตรวจ

พบ หนังสือเดินทาง  

(พาสปอรต) ของทานชํารุดแมเพียงเล็กนอย เชน เปยกน้ํา ขาดไปหนาใดหนา

หน่ึง มีหนาใดหนาหนึ่งหายไป มีกระดาษหนาใดหนาหนึ่งหลุดออกมา มีรอยแยก

ระหวางสันของเลมหนังสือเดินทาง เปนตน ไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น ทางสายการบิน 

หรือ เจาหนาที่ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง มีสิทธ์ิไมอนุญาตใหทานเดินทาง

ตอไปได ดังนั้นกรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสือเดินทางของทานใหอยูใน

สภาพดีอยูตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชํารุด กรุณาติดตอกรมการกงสุล

กระทรวงการตางประเทศเพื่อทําหนังสือเดินทางฉบับใหม โดยใชฉบับเกาไป

อางอิง และ ยืนยันดวย พรอมกับแจงมาท่ีบริษัทเร็วท่ีสุด เพื่อยืนยันการ

เปลี่ยนแปลงขอมูลหนังสือเดินทาง หากทานไดสงเอกสารมาที่บริษัทเรียบรอย

แลว กรณีที่ยังไมออกบัตรโดยสาร (ตั๋วเคร่ืองบิน) ทานสามารถเปลี่ยนแปลงไดไม

มีคาใชจาย แตหากออกบัตรโดยสาร (ตั๋วเคร่ืองบิน) เรียบรอยแลว ทางบริษัทขอ

สงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดข้ึนจริงทั้งหมด ซ่ึงโดยสวนใหญตั๋ว

เคร่ืองบินแบบกรุปจะออกกอนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ทั้งนี้ข้ึนอยูกับ

กระบวนการและขั้นตอนของแตละคณะ 

- เกี่ยวกับท่ีนั่งบนเคร่ืองบิน เน่ืองจากบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เปนลักษณะของคณะ (กรุป 

อัตราพิเศษ) สายการบิน ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่น่ังบนเคร่ืองบิน กรณีลูกคา

เดินทางดวยกัน กรุณาเช็คอินพรอมกัน และ สายการบินจะพยายามที่สุดใหทาน

ไดน่ังดวยกัน หรือ ใกลกันใหมากที่สุด  

- ขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับหองพักในโรงแรมที่พัก เนื่องจากการวางแปลนแบบ

หองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองพักเดี่ยว 



 

 

(Single) และหองคู (Twin/Double) และ หองพักแบบ 3 ทาน (Triple) จะแตกตาง

กัน บางโรงแรม หองพักแตละแบบอาจจะอยูคนละช้ันกัน (ไมติดกันเสมอไป) 

- กรณีที่ทานไมผานดานตรวจคนออก หรือ เขาเมือง (หามไมใหเดินทางตอ ไมวา

กรณีใดๆทั้งสิ้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืนคาใชจายใหไมวาสวนใดสวน

หน่ึงท้ังสิ้น 

- ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมี

การปรับขึ้นกอนวันเดินทาง  

- มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใดๆทั้งสิ้น

แทนบริษัทผูจัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน 

- บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจาก

สายการบิน , การยกเลิกบิน , การประทวง , การนัดหยุดงาน , การกอการจลาจล 

, ภัยธรรมชาติ , การนําส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของ

บริษัท  

- บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย

ระหวางการเดินทาง ไมวากรณีใดๆก็ตาม และ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บ

คาใชจายตามจริง กรณีทานลืมสิ่งของไวที่โรงแรมและจําเปนตองสงมายัง

จุดหมายปลายทางตามที่ทานตองการ  

- รายการนี้เปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกคร้ังหนึ่ง 

หลังจากไดสํารองโรงแรมท่ีพักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดใน

ระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม 

** เมือ่ทานชาํระเงินคาทวัรใหกบัทางบริษัทฯแลว ไมวาสวนใดสวนหนึ่งก็

ตาม ทางบริษทัฯ จะถอืวาทานไดยอมรับเงือ่นไขขอตกลงทั้งหมดนีแ้ลว ** 
 

หนังสอืเดินทาง หรอื พาสปอรต ตองมอีายุใชงานไดคงเหลอืไมนอยกวา 6 เดอืน 

ณ วันกลบั 

** ขอขอบพระคุณทกุทาน ที่มอบความไววางใจ ใหเราบรกิาร ** 
 


