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วัน
ที่ 

รายละเอียดท่องเที่ยว 

1  กรงุเทพฯ (สวุรรณภมู)ิ - เมอืงโซล (อนิชอน)     (-/-/-) 

2  เมอืงอนิชอน – เมอืงชนุชอน - PAJU WONGYE SUSPENSION BRIDGE- เกาะนาม ิ-อทุยานแหง่ชาติ
โซรคัซาน –วดัชนิฮงึซา   (-/L/D)   

3  สวนผลไมต้ามฤดกูาล - เมอืงยงอนิ – โรงเรยีนสอนท ากมิจ ิ-สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์– เมอืงโซล-
พพิธิภัณฑส์าหรา่ย (B/L/D) 

4  
ศนูยร์วมเครือ่งส าอางแบรนดด์งัเกาหล-ี  ศนูยโ์สมแหง่รัฐบาล – ศนูยส์มนุไพรน ้ามันสนเข็มแดง–
พระราชวงัถ็อกซกูงุ - ถนนสายโรแมนตคิถ็อกซกูงุ - ภเูขาน าซาน - หอคอยเอ็น โซล ทาวเวอร-์ ดวิตีฟ้ร ี - 
ยา่นเมยีงดง    (B/L/-)    

5  

ศนูยส์มนุไพรฮ็อกเกตนาม ู- โรงงานเจยีระไน พลอยสมีว่ง อเมทสิ - สวนฮานลึ –มหาวทิยาลัยอวีา - 
ถนนชอ๊ปป้ิง ฮเีด -Hyundai Premium Outlet- รา้นละลายเงนิวอน - เมอืงโซล (อนิชอน)       (B/L/-
)                                                                                                                                    
                                                                                 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดวันเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก(เสริมเตยีง) เด็ก(ไม่เสริมเตียง) ทารก พักเดี่ยว 

10 - 14 Oct 2018  23,998  23,998 22,998 5,900 5,000 

11 - 15 Oct 2018  25,998  25,998 24,998 5,900 5,000 

12 - 16 Oct 2018  25,998  25,998 24,998 5,900 5,000 

รายละเอยีดทวัร ์

วันที่ 1 กรงุเทพฯ (สวุรรณภมู)ิ - เมอืงโซล (อนิชอน)     (-/-/-) 

20.0

0  

คณะพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานนานาชาต ิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 
4  ประตทูางเขา้ 4 เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิ D สายการบนิ Thai Airways  โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ 
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คอยใหก้ารตอ้นรบั อ านวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเชค็อนิ และ หวัหนา้ทัวรใ์หค้ าแนะน าเพือ่
เตรยีมความพรอ้มกอ่นออกเดนิทาง 

23.3

0  

น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาต ิอนิชอน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลใีต ้โดยสายการบนิ 
Thai Airways เทีย่วบนิที ่TG656 

** บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ใชเ้วลาบนิประมาณ 5 ชัว่โมง 25 นาท ี** 

** รายการนีใ้ชต้ั๋วหมูค่ณะ สามารถสะสมไมล ์ROP ได ้50% ** 

 

วันที่ 2 เมอืงอนิชอน – เมอืงชุนชอน - PAJU WONGYE SUSPENSION BRIDGE- เกาะนา
ม ิ-อทุยานแหง่ชาตโิซรคัซาน –วดัชนิฮงึซา   (-/L/D)   

06.35  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาต ิอนิชอน เมอืงอนิชอน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลใีต ้

** ตามเวลาทอ้งถิน่ เร็วกวา่เมอืงไทยประมาณ 2 ชัว่โมง กรณุาปรบันาฬกิาของทา่นเพือ่

ความสะดวกในการนัดหมายเวลา ** 

หลงัทกุทา่นผา่นขัน้ตอนการตรวจหนังสอืเดนิทาง และตรวจรับสมัภาระเรยีบรอ้ย 

น าทกุทา่นเดนิทา่นเดนิทางขา้มทะเลตะวนัตกดว้ยสะพานแขวนยอจอง หรอื สะพานเพือ่
ความหวงัในการรวมชาตทิีย่าวกวา่ 4.42 ก.ม. และ มยีอดโดมสงู 107 เมตร ทา่นจะไดส้มัผัส
ความสวยงามและยิง่ใหญ ่

น าทา่นเดนิทางสู ่สะพานแขวน PAJU WONGYE SUSPENSION BRIDGE เป็นสะพาน
แขวนทีท่ าจากไมท้ีย่าวทีส่ดุในเกาหล ีมคีวามยาวถงึ 150 เมตร กวา้ง1.5 เมตร และสงู 45 
เมตรจากพืน้ดนิ เป็นสะพานทีม่คีวามแข็งแรงสามารถรองรับคนไดม้ากถงึ 900 คน ตัง้อยูใ่น
ภเูขาคัมอกัซาน เมอืงคยองก ีสามารถชมววิรอบๆเมอืงได ้และสมัผัสอากาศอันบรสิทุธบ์น
ภเูขาคัมอกัซาน เหมาะส าหรบัผูท้ีช่อบความเสยีวเป็นอยา่งยิง่เนือ่งจากเวลาเดนิขา้ม สะพาน
จะแกวง่เล็กนอ้ย สรา้งความตืน่เตน้ไดเ้ป็นอยา่งด ี

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร เมนู Takkaby (ทัคคาบ)ี 
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น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงชุนชอน (Chuncheon) จังหวดัคงัวอ็น หา่งจากกรงุโซลไปทาง
ตะวนัออก 63 กโิลเมตร 

น าทา่นเดนิทางสู ่เกาะนาม ิ(Nami Island) เป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีงของประเทศ
เกาหลใีต ้เกาะนาม ิมรีปูรา่งเหมอืนใบไมล้อยน ้า เป็นเกาะกลางแมน่ ้าฮัน ซึง่เกดิจากการสรา้ง
เขือ่นชอ็งพย็อง โดง่ดงัจากซรีสีเ์รือ่งเพลงรกัในสายลมหนาว (The Winter Love 
Sonata) ซึง่ใชเ้กาะนามเีป็นสถานทีถ่า่ยท า เกาะนามไิดช้ ือ่ตามนายพลนาม ิทีร่บัราชการ
ตัง้แตอ่าย ุ17 ปี บดิาอยูใ่นตระกลูสงูศกัดิ ์สว่นมารดาเป็นเจา้ฟ้าหญงิ เขาน าทัพกวาดลา้ง
จลาจลในพืน้ทีภ่าคเหนอืและตะวนัออกเฉยีงเหนอืของประเทศไดท้ัง้หมด และไดร้ับต าแหน่ง
สงูเมือ่ยังมอีายเุพยีง 26 ปี แตห่ลงัจากเปลีย่นรัชกาลใหม ่เขาก็ถกูใสร่า้ยวา่เป็นกบฏ และถกู
ประหารชวีติพรอ้มกับมารดาและพวกรวม 25 คน ตอ่มาหลังผลัดเปลีย่นรัชกาลใหมอ่กีครัง้ ได ้
มกีารพสิจูนพ์บวา่ขอ้กลา่วหาทัง้หมดลว้นเป็นเท็จ เขาจงึไดร้ับคนืยศถาบรรดาศักดิด์ังเดมิ 
เกาะแหง่นีม้ทีวิทศันท์ีส่วยงามไปดว้ยตน้เกาลัดและทวิสนเรยีงราย ในชว่งฤดใูบไมร้ว่งจะมี
เทศกาลใบไมเ้ปลีย่นส ีใบไมต้า่งเปลีย่นเป็นสแีดงสวยงาม และมสีสุานของนายพลนาม ีซึง่
ยังคงตัง้อยู ่ณ เกาะแหง่นี ้

น าทา่นเดนิทางสู ่อทุยานแหง่ชาตโิซรคัซาน (Seoraksan Nation Park) หรอื 
สวสิเซอรแ์ลนดข์องเกาหล ีตัง้อยูใ่นเขตจังหวดัคงัวอ็น มพีืน้ทีท่างทศิตะวนัตกตดิกับ
จังหวดัคย็องก ีทางทศิใตต้ดิกบัจังหวดัชงุชองเหนอื ทางทศิตะวนัออกตดิกบัทะเล
ญีปุ่่ น (ทะเลฝ่ังตะวนัออก) ทางทศิเหนอืตดิกบัจังหวดัคงัวอ็น ประเทศเกาหลเีหนอื ภมูิ
ประเทศของจังหวดัสว่นใหญเ่ป็นเทอืกเขา (เทอืกเขาแทแบ็ก) โดยทอดยาวจนเกอืบถงึทะเล 
ซึง่เป็นผลท าใหช้ายฝ่ังมคีวามลาดชนั เป็นอทุยานแหง่ชาตขินาดใหญม่เีนือ้ที ่ถงึ 354 ตาราง
กโิลเมตร จัดไดว้า่เป็นแนวเขาทีส่วยงามมากทีส่ดุแหง่หนึง่ในประเทศเกาหลใีตซ้ ึง่
ประกอบดว้ย โอซอรคั เนซอรคั และ นัมซอรคั เทอืกเขาแนวนอก แนวใน และแนวใต ้มหีบุ
เขาทีม่ดีอกไมบ้านสะพรัง่ทัง้ฤดใูบไมผ้ล ิและฤดใูบไมเ้ปลีย่นส ีหบุเขาแหง่นีจ้ะเปลีย่นเป็นสี

แดงสทีองทัว่ทัง้หบุเขา เป็นภาพทีส่วยงามซึง่หาชมไดย้าก ราคานีไ้มร่วมน่ังกระเชา้ไฟฟ้า 
(Cable Car) นอกจากนีบ้รเิวณโดยรอบของอทุยานแหง่ชาตโิซรัคซาน ยังเป็นทีต่ัง้ของ วดั
ชนิฮงึซา (Sinheungsa Temple) วดัเกา่แกท่ีส่รา้งขึน้ในสมัย อาณาจักรชลิลา่อายมุากกวา่ 
1,000 ปี ทา่นสามารถนมัสการกราบไหวพ้ระพทุธรปูสมัฤทธิป์างสมาธขินาดใหญท่ี่
ประดษิฐานเป็นสญัลกัษณ์ของอทุยาน กอ่นจะผา่นสะพานช าระลา้งจติใจเขา้สูเ่ขตวดัเพือ่ไหว ้
พระขอพร 

ค ่า  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมน ูShabu Shabu (ชาบูเกาหล)ี 

ที่พกั  HYUNDAI SOO HOTEL , SORAK หรอืเทยีบเทา่  

 

วันที่ 3 สวนผลไมต้ามฤดกูาล - เมอืงยงอนิ – โรงเรยีนสอนท ากมิจ ิ-สวนสนกุเอเวอรแ์ลนด ์– เมอืง
โซล-พพิธิภณัฑส์าหรา่ย (B/L/D) 
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เช้า  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 
น าทา่นเดนิทางสู ่ สวนผลไมต้ามฤดกูาล ใหท้า่นเพลดิเพลนิกบัการชมและเลอืกเก็บผลไมต้าม
ฤดกูาลของเกาหล ีซึง่การปลกูผลไมข้องเกาหลจีะไมม่กีารใชส้ารพษิยาฆา่แมลง ใชก้ระบวนการทาง

ธรรมชาตใินการเพาะปลกู 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงยงอนิ (Yongin-Si) เป็นเมอืงในจังหวดัคย็องก ีประเทศเกาหลใีต ้เป็นเมอืง
ส าคัญในเขตเมอืงหลวงโซล มปีระชากรเกอืบ 1 ลา้นคน เมอืงยงอนิมกีารพฒันาขึน้อยา่งรวดเร็วใน
ศตวรรษที ่21 วดัไดจ้ากการทีเ่มอืงนีม้ปีระชากรเพิม่ขึน้มากทีส่ดุในเกาหลใีต ้ทัง้ยงอนิยงัเป็นทีต่ัง้ของ
เอเวอรแ์ลนดแ์ละสวนน ้าแครปิเบีย่นเบย ์ซึง่เป็นสวนน ้าและสวนสนุกทีไ่ดร้บัความนยิมมากทีส่ดุใน

เกาหลใีต ้และยังมหีมูบ่า้นเกาหลโีบราณทีใ่หญท่ีส่ดุตัง้อยูด่ว้ย 

น าทา่นเดนิทางสู ่โรงเรยีนสอนท ากมิจ ิ(Kim Chi School) เพือ่ใหท้า่นเรยีนรูว้ฒันธรรมการท ากมิจิ
ของชาวเกาหล ีกมิจเิป็นอาหารเกาหลปีระเภทผักดองทีอ่าศัยภมูปัิญญากน้ครัวของชาวเกาหล ีดว้ยการ
หมกัพรกิสแีดงและผกัตา่งๆ โดยทัว่ไปจะเป็นผักกาดขาว ชาวเกาหลนียิมรบัประทานกมิจเิกอืบทกุมือ้ 
เป็นเครือ่งเคยีง และยงัน าไปปรงุเป็นสว่นประกอบอาหารอกีหลายอยา่ง ปัจจบุันกมิจมิมีากกวา่ 187 

ชนดิ สว่นใหญแ่ลว้จะมรีสเผ็ด เปรีย้ว และมกีลิน่ฉุน 

พเิศษ !! ใหท้า่นไดใ้สช่ดุประจ าชาตเิกาหล ี“ฮันบก” (Hanbok) และถา่ยรปูไวเ้ป็นทีร่ะลกึ 

กลางวั

น  
บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมน ูหมยูา่งเกาหลสีตูรตน้ต ารบั (Pork Kalbi) 

 
น าทา่นเดนิทางสู ่สวนสนกุเอเวอรแ์ลนด ์(Everland) เป็นสวนสนุกกลางแจง้ทีใ่หญท่ีส่ดุของ
ประเทศเกาหลใีต ้ตัง้อยูบ่นท าเลทีส่วยงามทา่มกลางหบุเขา ในเมอืงยงอนิ ทางตอนใตข้องเมอืงโซล 
ไดร้ับการขนานนามวา่เป็นดสินยีแ์ลนดแ์หง่เกาหลใีต ้ทีน่ีถ่กูออกแบบใหแ้ตกตา่งกันในแตล่ะโซน ไดแ้ก ่
สวนสตัว ์, Global Fair , European Adventure , Magic Land , American Adventure และEver 
land Speedway นอกจากนีย้งัมสีวนสีฤ่ด ูซึง่ปลกูดอกไมป้ระจ าในแตล่ะฤดกูาล และมกีารตกแตง่สวน
สนุกใหเ้ขา้กบับรรยากาศของเทศกาลนัน้ๆ โดยมบีรษัิทซมัซงุ เป็นเจา้ของ ผูบ้รหิารจัดการสวนสนุก
แหง่นี ้ดังนัน้ความยิง่ใหญต่ระการตา และ ปลอดภยั ไมแ่พช้าตใิดในโลกแน่นอน ** โซนสวนน ้าจะเปิด
เฉพาะชว่งฤดรูอ้น** 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโซล (Seoul) ชือ่อยา่งเป็นทางการ นครพเิศษโซล เป็นเมอืงหลวงและมหา
นครทีใ่หญท่ีส่ดุของประเทศเกาหลใีต ้มปีระชากรประมาณ 10 ลา้นคน เป็นปรมิณฑลทีใ่หญ ่มปีระชากร
ประมาณ 25 ลา้นคน ซึง่เป็นบรเิวณทีอ่ยูอ่าศยัซึง่ประกอบดว้ยบรเิวณมหานครอนิชอ็นและ
จังหวดัคย็องก ีเกอืบหนึง่ในสีข่องประชากรชาวเกาหลใีตอ้าศยัอยูใ่นโซลและชาวตา่งชาตอิกีประมาณ 
275,000 คน 
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น าทา่นเดนิทางสู ่พพิธิภณัฑส์าหรา่ย (Kimpap) จัดแสดงเรือ่งราวตา่งๆของการท าสาหรา่ยและ
ประวตัคิวามเป็นมาตน้ก าเนดิของการผลติสาหรา่ยและขัน้ตอนการผลติสาหรา่ยที่สดใหมท่กุวนั ใหท้า่น
จะไดเ้ลอืกชมิผลติภัณฑท์ีท่ าจากสาหรา่ยหลากหลายรสชาตใิหล้ิม้ลองและเลอืกซือ้เหมาะแกก่ารน ามา
เป็นของฝาก เชน่ สาหรา่ยอบแหง้ , สาหรา่ยยา่ง 

ค ่า  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมน ูไกผ่ดัวุน้เสน้ (Jimdak)  

ที่พกั  INTER CITY HOTEL SEOUL หรอืเทยีบเทา่  

 

วันที่ 4 
ศนูยร์วมเครือ่งส าอางแบรนดด์งัเกาหล-ี  ศนูยโ์สมแหง่รฐับาล – ศนูยส์มนุไพร
น า้มนัสนเข็มแดง–พระราชวงัถ็อกซูกงุ - ถนนสายโรแมนตคิถ็อกซูกงุ - ภเูขาน าซาน 
- หอคอยเอ็น โซล ทาวเวอร-์ ดวิตีฟ้ร ี - ยา่นเมยีงดง    (B/L/-)    

เช้า  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 
น าทา่นเดนิทางสู ่ศนูยร์วมเครือ่งส าอางแบรนดด์งัเกาหล ี(Cosmetic Gallery) เชน่ 
Water Drop (ครมีน ้าแตก) , Snail Cream (ครมีเมอืกหอยทาก) , Botox (โบท็อกซ)์ , Aloe 
Vera Product (ผลติภัณฑจ์ากสมนุไพร วา่นหางจระเข)้ เป็นตน้ 

น าทา่นเดนิทางสู ่ศนูยโ์สมแหง่รฐับาล (Ginseng) เหตผุลทีเ่รยีกวา่ศนูยโ์สมแหง่รัฐบาล 
เพราะโสมทกุชนดิทีน่ีจ่ะถกูควบคมุคณุภาพภายใตม้าตรฐานของรัฐบาล ซึง่แน่นอนวา่ไดร้บั
การรับรองคณุภาพจากรัฐบาล เป็นโสมทีม่อีาย ุ6 ปี ซึง่ถอืวา่มคีณุภาพดทีีส่ดุในโลก มี
ชือ่เสยีงทีส่ดุ ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้โสมคณุภาพ ในราคาถกูกวา่ประเทศไทยถงึ 2 เทา่ โสม
เกาหลถีอืเป็นยาบ ารงุรา่งกายหรอืสามารถซือ้เป็นของฝากจากประเทศเกาหลใีตก็้ได ้

น าทา่นเดนิทางสู ่ศนูยส์มนุไพรน า้มนัสนเข็มแดง (Red Pine) เป็นผลติภัณฑ ์ทีส่กดัจาก
นา้มันสน มสีรรคณุชว่ยบ ารงุรา่งกาย ลดไขมนั ชว่ยควบคมุอาหารและรกัษาสมดลุในรา่งกาย
ไดเ้ป็นอยา่งด ี

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร เมนู ไกตุ่น๋โสม (Samgyetang) 

 
น าทา่นเดนิทางสู ่พระราชวงัถ็อกซูกงุ (Deoksugung Palace) ตัง้อยูท่ีห่ัวมมุสีแ่ยกใจ
กลางเมอืงของกรงุโซล เป็นพระราชวงัทีเ่ล็กทีส่ดุในบรรดา 5 พระราชวงัของประเทศเกาหลี
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ใต ้ซึง่เป็นเพยีงพระราชวงัแหง่เดยีวทีล่อ้มรอบดว้ยอาคารสไตลต์ะวนัตกทีเ่พิม่ความเป็น
เอกลกัษณ์ของทวิทศันไ์ด ้มจีดุเดน่คอือาคารภายในพระราชวงันัน้เป็นการผสมผสานระหวา่ง
วฒันธรรมเกาหลแีละวฒันธรรมตะวนัตกไดอ้ยา่งงดงามลงตัว เดนิชม ถนนสายโรแมนตคิถ็
อกซกูงุ (Deoksugung Doldam-gil หรอื Deoksugung Stone-wall Road) มรีะยะทางยาว 
900 เมตร เป็นผนงัหนิของพระราชวงัถ็อกซูกงุ(Deoksugung Palace) เดมิเคยเป็น
ผนังหนิแหง่แรกในเกาหลทีีส่รา้งใหค้รอบคลมุพืน้ทีท่ีอ่ยูอ่าศยัของผูค้นกบัสิง่แวดลอ้มไว ้
รว่มกันอยา่งลงตัว ระหวา่งทางเต็มไปดว้ยตน้ไมก้วา่ 130 ตน้ และมมีา้น่ังอกี 20 ที ่

บรรยากาศทีร่ม่รืน่และโรแมนตกิเป็นสถานทีท่ีด่สี าหรบัพักผอ่นหยอ่นใจ 

น าทา่นเดนิทางสู ่ภเูขาน าซาน เป็นทีต่ัง้ของ หอคอยเอ็น โซลล ์ทาวเวอร ์(N Seoul 
Tower) 1 ใน 18 หอคอยเมอืงทีส่งูทีส่ดุในโลก มคีวามสงูถงึ 480 เมตร เหนอืระดบัน ้าทะเล 
ทา่นสามารถชมทัศนยีภาพของกรงุโซลจากยอดโซลทาวเวอรไ์ดร้อบทศิ 360 องศา โดย
สามารถมองไดถ้งึเขาพกูักซนั และถา้หันไปยงัทศิตรงขา้ม ก็จะเห็นไกลไปถงึแมน่ ้าฮันกัง 
เป็นอกีหนึง่สถานที ่ทีส่ดุแสนจะโรแมนตกิ ไมว่า่จะเป็นยามกลางวนัหรอืกลางคนื และไมว่า่
จะฤดไูหนๆ ทีน่ีย่งัคงไดร้บัความนยิมเสมอมา เพราะเป็นสถานทีค่ลอ้งกญุแจคูร่กัทีย่อดนยิม
ของนักทอ่งเทีย่ว และชาวเกาหล ีโดยมคีวามเชือ่วา่หากไดม้าคลอ้งกญุแจดว้ยกันทีน่ี ่และ
โยนลกูกญุแจลงไปจะท าใหร้กักันมั่นคง ยนืยาว ตราบนานเทา่นาน ** ยงัไมร่วมคา่ ขึน้ลฟิต ์
และ คา่แมก่ญุแจ ลกูกญุแจคูร่กัส าหรบัคลอ้ง ทา่นสามารถเตรยีมจากประเทศไทยไปได ้** 

น าทา่นเดนิทางสู ่ดวิตี ้ฟร ี(Duty Free) เป็นศนูยร์วมรา้นคา้ปลอดภาษีทีใ่หญท่ีส่ดุในโซล 
ใหไ้ดช้อ็ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมชัน้น าแบบ New Collection ! มากมาย เชน่ นาฬกิา , แวน่ตา 
, เครือ่งส าอาง , กระเป๋า , กลอ้งถา่ยรปู หรอืจะเป็นโทรศพัทม์อืถอื ใหท้า่นอสิระไดเ้ลอืกซือ้
ไดอ้ยา่งเต็มที ่เป็นแหลง่รวมสนิคา้แบรนดด์งักวา่ 250 แบรนด ์ทัง้เครือ่งส าอาง , น ้าหอม , 
กระเป๋า , สนิคา้แฟชัน่ตา่งๆ เชน่ Chanel , Hermes , MCM , Dior , Fendi , Loewe , 
Prada , Miu Miu , Celine , Givenchy , Bally , Bottega Veneta เป็นตน้ ไมไ่ดม้แีคเ่พยีง
สนิคา้จากแบรนดต์า่งประเทศเทา่นัน้ สนิคา้แบรนดเ์กาหลก็ีมใีหเ้ลอืกหลากหลายไมแ่พก้ัน 
ราคาก็ถกูกวา่รา้นคา้ดา้นนอกและบางยีห่อ้ก็ถกูกวา่ในประเทศไทยอกีดว้ย หากจะเขา้ไปชอ็ป
ป้ิงกันทีห่า้งแหง่นี ้ใหพ้กพาสปอรต์และขอ้มลูตั๋วเครือ่งบนิไปดว้ยเพราะตอ้งใชใ้นการซือ้
สนิคา้ 

น าทา่นเดนิทางสู ่ยา่นเมยีงดง (Myeongdong) เปรยีบเสมอืนยา่นสยามสแควรบ์า้นเรา 
เมยีงดงไดช้ือ่วา่เป็นแหลง่รวมแฟชัน่แบรนดเ์กาหลชีัน้น า ซึง่ในแตล่ะวนัจะ มวียัรุน่เกาหลมีา
เดนิชอ็ปป้ิงกันอยา่งลน้หลาม ทา่นสามารถหาซือ้สนิคา้ไดอ้ยา่งหลากหลายทัง้เสือ้ผา้ , 
รองเทา้ , กระเป๋า , เครือ่งส าอางซึง่เป็นทีรู่จั้กอยา่งดขีองคนไทย เชน่Laneige , Etude 
House , IIope , Charmzone , Skin food , The Face Shop เป็นตน้ เครือ่งประดบั , ซดีี
เพลง , วซีดี ี, ดวีดีหีนังและซรียีท์ีฮ่ติตลอด จนไปถงึของทีร่ะลกึทีม่รีปูดารานักแสดงคนโปรด
ของทา่นอยูใ่นสนิคา้ อกีทัง้ยงัมรีา้นกาแฟ รา้นอาหารตา่งๆ ทา่น สามารถลิม้ลองไอศกรมี 

2,000 วอน ทีส่งูเกอืบฟตุไดท้ีน่ี ้
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 อสิระอาหารค ่าตามอัธยาศยั เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว 

  

ที่พกั  INTER CITY HOTEL SEOUL หรอืเทยีบเทา่   

วันที่ 

5 

ศนูยส์มนุไพรฮ็อกเกตนาม ู- โรงงานเจยีระไน พลอยสมีว่ง อเมทสิ - สวนฮานลึ –มหาวทิยาลยัอี
วา - ถนนชอ๊ปป้ิง ฮเีด -Hyundai Premium Outlet- รา้นละลายเงนิวอน - เมอืงโซล (อนิ
ชอน)       (B/L/-
)                                                                                                                                            
                                                                         

เช้า  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 
น าทา่นเดนิทางสู ่ศนูยส์มนุไพรฮ็อกเกตนาม ู(Raisin Tree) ตน้ไมช้นดินีเ้จรญิเตบิโตในป่าลกึบน
ภเูขาทีป่ราศจากมลภาวะและระดบัสงูเหนอืน ้าทะเล 50-800 เมตร เมล็ดพันธุข์องสมนุไพรฮ็อกเกตนามนูี ้
เป็นทีน่ยิมของคนเกาหลรีุน่ใหม ่เพราะมผีลชว่ยดแูลตับใหแ้ข็งแรง ป้องกันโรคตบัแข็งไมถ่กูท าลายจาก
การดืม่แอลกอฮอล ์กาแฟ บหุรี ่สารตกคา้งจากอาหารและยา 

น าทา่นเดนิทางสู ่โรงงานเจยีระไน พลอยสมีว่ง อเมทสิ (Amethyst Factotory) แดนเกาหลเีป็น
แดนของ พลอยสมีว่ง พลอยแหง่สขุภาพและน าโชค โดยมตีัง้แตส่มีว่งออ่นเย็นตา จนถงึสมีว่งเขม้ (มว่ง
ไวน)์ มเีสน่หเ์ยา้ยวนใจ พลอยนีจ้ะสวยงามจับตาเมือ่มาท าเป็นแหวน จี ้ตา่งห ูและ สรอ้ยขอ้มอื เป็นหนิที่
มพีลงัในการบ าบดัทัง้ดา้นรา่งกายและจติใจของผูส้วมใส ่ขจัดความคดิแงล่บ เป็นพลอยแหง่สขุภาพและ
น าโชค สามารถปกป้องคุม้ครองผูส้วมใสไ่ด ้

กลาง

วนั  
บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร เมนู  Osam Bulgogi (ปลาหมกึ/หมผูัดซอส) 

 
น าทา่นเดนิทางสู ่สวนฮานลึ (Haneul Park)  มพีืน้ที ่190,000 ตารางเมตร และตัง้อยูส่งูทีส่ดุใน
บรรดาสวนทัง้ 5 ดงันัน้ สวนแหง่นีจ้งึไดช้ ือ่วา่ ฮานลึทีแ่ปลวา่ทอ้งฟ้าน่ันเอง หากจะขึน้ไปยงัสวนนีต้อ้ง
เดนิขึน้บันไดไปประมาณ 290 ขัน้ และทีไ่ดร้บัความนยิมมากก็เพราะวา่สวนนีม้ทีัศนยีภาพทีส่วยงาม และ

สามารถเทีย่วไดท้กุฤด ู

น าทา่นเดนิทางสู ่มหาวทิยาลยัอฮีวา (Ewha Womans University)  คนเกาหลทีั่วไปนยิมเรยีก
มหาวทิยาลัยสตรอีฮีวาวา่ “อแีด” มาจาก อฮีวา คอืชือ่มหาวทิยาลยั และแดฮกัคโยหาวทิยาลยันีเ้ปิดมา
ตัง้แตปี่ ค.ศ. 1886 โดยมจีดุเดน่อยูท่ี ่อาคาร Ewha Campus Center (ECC) ซึง่เป็นสถาปัตยกรรมที่
สวยงาม โดยสรา้งอาคารเรยีนผา่นเนนิเขาแลว้กรดุว้ยกระจกทัง้ 2 ดา้น ดา้นในจะเป็นหอ้งเรยีน 
หอ้งอาหาร คาเฟ่ หอ้งสมดุ ฯลฯ บรเิวณทางเดนิดา้นนอกก็เป็นจดุพักผอ่น น่ังชลิ และทบทวนบทเรยีน 
เมือ่รวมกบัทัศนยีภาพทีส่วยงาม จงึท าใหบ้รเิวณนีก้ลายเป็นจดุถา่ยรปูยอดฮติตลอดกาล ทา่นสามารถช็

อปป้ิง ยา่นชอ้ปป้ิงอเีดหรอืแถวบรเิวณมหาวทิยาลยัสตรอีฮีวา เป็นยา่นชอ้ปป้ิงสนิคา้แนววยัรุน่แฟชัน่วยัใส
สไตลเ์กาหล ี สนิคา้ราคาไมแ่พง ทัง้ยงัมสีนิคา้หลากหลายแนวใหเ้ดนิเลอืก ไมว่า่จะเป็น ของจกุจกิ
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น่ารักๆกิ๊ฟชอ้ปเก๋ๆ  เครือ่งประดบั เสือ้ผา้  แวน่ตา กระเป๋า รองเทา้ อปุกรณ์เกีย่วกบัโทรศพัท ์
เครือ่งส าอางตา่งๆ รา้นคา้ยาวเหยยีดสองขา้งทาง 

น าทา่นเดนิทางสู ่Hyundai Premium Outlet เอาทเ์ลตขนาดใหญข่องอาณาจักรฮนุได อสิระใน
การชอ็ปป้ิงสนิคา้ในรา้นสนิคา้แบรนดเ์นมระดบัโลกมากมาย 

น าทา่นเดนิทางสู ่ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต หรอื รา้นละลายเงนิวอน ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ชอ็กโกแลต 
ผลติภัณฑข์องใบและรากฝอยของโสม ในรปู ขนมโสม ชาโสม ลกูอมโสม โคลนพอกหนา้โสม ครมีลา้ง
หนา้โสม เครือ่งส าอางโสม เป็นตน้ และยังมหีมอนสขุภาพ ,  กมิจ ิ, เปเปโร (ป๊อกกีเ้กาหล)ี , ชนิราเมง 

(มามา่เกาหล)ี และ นมกลว้ย เป็นตน้ 

อสิระอาหารค ่าตามอัธยาศยั เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว 

ไดเ้วลาอันสมควร น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตอินิชอน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลใีต ้

 

21.

20  

น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาต ิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิ Thai 

Airways เทีย่วบนิที ่TG657 

** บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ใชเ้วลาบนิประมาณ 5 ชัว่โมง 50 นาท ี**   

01.

10  

เดนิทางถงึ อากาศยานนานาชาต ิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพ พรอ้มกบัความ
ประทบัใจ 

หมายเหต ุ

ขอ้ควรระวงั !!! หนังสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านไดค้งเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน ณ วนักลบั 

  

** อตัรานีย้ังไมร่วมคา่ทปิพนักงานขบัรถ หัวหนา้ทัวร ์และ มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ตามธรรมเนยีม 50,000 วอน ตอ่ 
ทรปิ ตอ่ ลกูคา้ ผูเ้ดนิทาง 1 ทา่น รวมไปถงึเด็ก ยกเวน้เด็กอายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลับ (Infant) ทัง้นี้
ทา่นสามารถใหม้ากกวา่นีไ้ดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น โดยสว่นนี ้ทางบรษัิทขอสงวน

สทิธิใ์นการเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางทกุทา่น ทีส่นามบนิ ในวนัเชค็อนิ ** 

  

** ราคาเด็กอายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ 5,900 บาท ** (ไมม่ทีีน่ั่งบนเครือ่งบนิ) 
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** ทา่นทีถ่อืหนังสอืเดนิทางไทย และมวีตัถปุระสงคเ์ดนิทางไป เพือ่การทอ่งเทีย่ว ประเทศเกาหลใีต ้ไม่
จ าเป็นตอ้งยืน่ขอวซีา่ โดยสามารถพ านักไดไ้มเ่กนิ 90 วนั ตอ่ครัง้ ** 

  

** บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์อตัรานีเ้ฉพาะนักทอ่งเทีย่ว ทีถ่อืหนังสอืเดนิทางไทยเทา่นัน้ กรณีถอืหนังสอืเดนิทาง
ตา่งประเทศ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์เรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมเพิม่จากราคาทัวร ์ทา่นละ 100 USD. หรอื (เป็น

เงนิไทยประมาณ 3,200 บาท) 

  

** กรณีตอ้งการตดักรุป๊สว่นตัว กรุ๊ปเหมาทีส่ถานะผูเ้ดนิทางเป็น เด็กนักเรยีน นักศกึษา คร ู ธรุกจิขายตรง
เครือ่งส าอางค ์หมอ พยาบาล ชาวตา่งชาต ิหรอืคณะทีต่อ้งการใหเ้พิม่สถานทีข่อดงูาน กรณุาตดิตอ่แจง้

รายละเอยีด โดยละเอยีด กับเจา้หนา้ทีเ่พือ่ท าราคาใหใ้หมท่กุครัง้ ** 

  

อัตราคา่บรกิารนี ้รวม 
ü คา่บตัรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (ตั๋ว) ไป และ กลับพรอ้มคณะ ชัน้ประหยดั (Economy Class) รวมถงึคา่ภาษี
สนามบนิและคา่ภาษีน ้ามันทกุแหง่ กรณีตอ้งการอัพเกรด Upgrade หรอื เปลีย่นแปลงบตัรโดยสาร ไมว่า่เทีย่ว
ใด เทีย่วหนึง่ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ โดยอา้งองิคา่ใชจ้า่ยการจองทัวรแ์บบ ไมใ่ชต่ั๋วเครือ่งบนิ 

ตามทีต่ามทีต่ารางอตัราคา่บรกิารระบ ุ

ü คา่ธรรมเนยีมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ สายการบนิ Thai Airways อนุญาตใหโ้หลด
กระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ โดยมนี ้าหนักไมเ่กนิ 25 ก.ก. (1 ชิน้) และ ถอืขึน้เครือ่งบนิไดน้ ้าหนักไม่
เกนิ 7 ก.ก. (ไมจ่ ากดัจ านวนชิน้ แตท่ัง้นีเ้จา้หนา้ทีจ่ะพจิารณาตามความเหมาะสม) ตอ่ทา่น (ตามเงือ่นไขของ

สายการบนิ) ** 

ü คา่รถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบ ุ(ยงัไมร่วมทปิพนักงานขบัรถ) 

ü คา่โรงแรมทีพ่กัระดบัมาตรฐานตามรายการทีร่ะบ ุ(พกั 2-3 ทา่น ตอ่ หอ้ง) ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์การ
แขง่ขันกฬีา หรอื กจิกรรมอืน่ๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะยเุต็ม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการ

ปรบัเปลีย่นโรงแรมทีพ่กั ไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคณุภาพและความเหมาะสมเดมิ โดย
ค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคญั 

ü คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุกรณีไมร่วมจะชีแ้จงแตล่ะสถานทีใ่นโปรแกรม 
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ü คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุโดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม   

ü คา่มคัคเุทศกท์ีค่อยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

ü คา่เบีย้ประกันอบุัตเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่วตา่งประเทศ วงเงนิประกันสงูสดุทา่นละ 1,000,000 บาท 

(เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

  

อัตราคา่บรกิารนี ้ไมร่วม 
×       คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี 

คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบใุนรายการ 

×       คา่ทปิพนักงานขบัรถ หัวหนา้ทวัร ์และ มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ ตามธรรมเนยีม 50,000วอน ตอ่ ทรปิ ตอ่ 
ลกูคา้ ผูเ้ดนิทาง 1 ทา่น รวมไปถงึเด็ก ยกเวน้เด็กอายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลับ (Infant) ทัง้นีท้า่น

สามารถใหม้ากกวา่นีไ้ดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น โดยสว่นนี ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์น

การเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางทกุทา่น ทีส่นามบนิ ในวนัเชค็อนิ 

×   คา่ธรรมเนยีมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญเ่กนิ

ขนาดมาตรฐาน 

×       คา่ธรรมเนยีมการจองทีน่ั่งบนเครือ่งบนิตามความตอ้งการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถท าได ้ทัง้นีข้ ึน้อยู่
กบัสายการบนิ และ รุน่ของเครือ่งบนิแตล่ะไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยูท่ีส่ายการบนิเป็นผูก้ าหนด 

×       คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 

×       คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

×       ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรบัเงนิในนามบรษัิท 

×       คา่ธรรมเนยีมการขอวซีา่ทอ่งเทีย่ว กรณีทีส่ถานทตูแจง้ใหย้ืน่ขอวซีา่แบบกะทันหันกอ่นเดนิทางตาม
จรงิ ประเทศเกาหลใีต ้อนุญาตใหท้า่นทีถ่อืหนังสอืเดนิทางไทย และมวีตัถปุระสงคเ์ดนิทางไปประเทศเกาหลี

ใต ้เพือ่การทอ่งเทีย่ว ไมจ่ าเป็นตอ้งยืน่ขอวซีา่ โดยสามารถพ านักไดไ้มเ่กนิ 90 วนั ตอ่ครัง้ 

  

เงือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ 
-    กรณุาท าการจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนั กอ่นออกเดนิทาง พรอ้มช าระเงนิมดัจ าครัง้ที ่1 ทา่นละ 

10,000 บาท หลงัจากสง่เอกสารยนืยันการจอง 1 วนั ตัวอยา่งเชน่ ทา่นจองวนันี ้กรณุาช าระเงนิในวนัถัดไป 
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กอ่นเวลา 16.00 น. เทา่นัน้ โดยระบบจะยกเลกิอตัโนมัตทิันท ีหากยงัไมไ่ดร้บัยอดเงนิตามเวลาทีก่ าหนด และ
หากทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ทา่นจ าเป็นตอ้งท าจองเขา้มาใหม ่น่ันหมายถงึวา่ กรณีที่
มคีวิรอ (Waiting List) ก็จะใหส้ทิธิไ์ปตามระบบ ตามล าดบั เนือ่งจากทกุพเีรยีด เรามทีีน่ั่งราคาพเิศษจ านวน

จ ากดั 

-    กรณุาช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอือยา่งนอ้ย 20 วนั กอ่นออกเดนิทาง หากทา่นไมช่ าระภายในระยะเวลาทีท่ี่
บรษัิทก าหนด ทางบรษัิทจะถอืวา่ทา่นสละสทิธิย์กเลกิการเดนิทาง และ ขอสงวนสทิธิไ์มส่ามารถคนืเงนิมดัจ า

ใหท้า่นใดไมว่า่สว่นในสว่นหนึง่ก็ตาม 

-    กรณีลกูคา้ท าการจองภายในระยะเวลาคงเหลอืไมถ่งึ 15 วนั กอ่นออกเดนิทาง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์น

การเรยีกเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน 100% 

  

เงือ่นไขการยกเลกิ และ เปลีย่นแปลงการเดนิทาง 
     -    ยกเลกิการเดนิทาง ไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั กอ่นวนัเดนิทาง คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารที่

ช าระแลว้ 

     ** ยกเวน้ พเีรยีดทีม่วีนัหยดุนักขตัฤกษ์ ตอ้งยกเลกิเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 45 วนั กอ่นเดนิทาง ** 

-    ยกเลกิการเดนิทาง 15-29 วนั กอ่นวนัเดนิทาง คนืคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 

-    ยกเลกิการเดนิทาง 15 วนั กอ่นวนัเดนิทาง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่บรกิารทีช่ าระมาแลว้
ทัง้หมดทัง้นี ้ทางบรษัิทจะหกัคา่ใชจ้า่ยทีไ่ดจ้า่ยจรงิจากคา่บรกิารทีช่ าระแลว้เนือ่งในการเตรยีมการจัดการน า

เทีย่วใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพั่ก ฯลฯ 

-      ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มร่ับผดิชอบ และ คนืคา่ทัวรส์ว่นใดสว่นหนึง่ใหท้า่นไดไ้มว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ เชน่ 
สถานทตูปฏเิสธวซีา่ ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง ฯลฯ 

-    กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลีย่นชือ่) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิททราบลว่งหนา้ อยา่งนอ้ย 20 
วนั กอ่นออนออกเดนิทาง กรณีแจง้หลงัจากเจา้หนา้ทีอ่อกเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ ทาง
บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัชว่งพเีรยีดวนัทีเ่ดนิทาง และ

กระบวนการของแตล่ะคณะ เป็นส าคัญดว้ย กรณุาสอบถามกบัเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

-    กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงพเีรยีดวนัเดนิทาง (เลือ่นวนัเดนิทาง) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหกั
คา่ใชจ้า่ยการด าเนนิการตา่งๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิส าหรบัการด าเนนิการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง 

ไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 
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-    สายการบนิ Thai Airways ขอสงวนสทิธิส์ าหรบัทา่นทีจ่ะเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง กรณีออกบตัรโดยสาร 
(ตั๋วเครือ่งบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้ ไมส่ามารถยกเลกิหรอืเปลีย่นแปลงไดท้กุกรณี จะตอ้งซือ้บตัรโดยสารใบใหม ่
(หากมทีีว่า่ง) เทา่นัน้ โดยทางบรษัิทจะออกตั๋วเครือ่งบนิกอ่นออกเดนิทางอยา่งนอ้ย 10-15 วนั กอ่นเดนิทาง 

ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บักระบวนการการด าเนนิการของแตล่ะคณะเทา่นัน้ 

  

เงือ่นไขส าคญัอืน่ๆทีท่า่นควรทราบกอ่นการเดนิทาง 
-      คณะจะสามารถออกเดนิทางไดต้ามจ าเป็นตอ้งมขีึน้ต า่ อยา่งนอ้ย 25 ทา่น หากต ่ากวา่ก าหนด คณะจะไม่
สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทกุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิทยนิดี

ทีจ่ะประสานงาน เพือ่ใหท้กุทา่นเดนิทางตามความประสงคต์อ่ไป 

-      ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรอื เลือ่นการเดนิทางไปในพเีรยีดวนัอืน่ตอ่ไป โดยทาง
บรษัิทฯ จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้เพือ่วางแผนการเดนิทางใหมอ่กีครัง้ ทัง้นี ้กอ่นคอนเฟิรม์ลางาน กรณุา

ตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษทกุครัง้หากทา่นลางานแลว้ไมส่ามารถเปลีย่นแปลงได ้

-    กรณีทีท่า่นตอ้งออกบตัรโดยสารภายใน (ตั๋วภายในประเทศ เชน่ ตั๋วเครือ่งบนิ , ตั๋วรถทัวร ์, ตั๋วรถไฟ) 
กรณุาตดิตอ่สอบถามเพือ่ยนืยันกบัเจา้หนา้ทีก่อ่นทกุครัง้ และควรจองบัตรโดยสารภายในทีส่ามารถเลือ่นวนั

และเวลาเดนิทางได ้เพราะมบีางกรณีทีส่ายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไมแ่จง้ให ้
ทราบลว่งหนา้ ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัฤดกูาล สภาพภมูอิากาศ และ ตารางบนิของทา่อากาศยานเป็นส าคัญเทา่นัน้ สิง่
ส าคัญ ทา่นจ าเป็นตอ้งมาถงึสนามบนิเพือ่เชค็อนิกอ่นเครือ่งบนิ อยา่งนอ้ย 3 ชัว่โมง โดยในสว่นนีห้ากเกดิ

ความเสยีหายใดๆบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   

-    กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม ไมท่านเนือ้สตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

-      กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์(Wheel Chair) กรณุาแจง้บรษัิทฯ 
อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการเดนิทาง หรอืตัง้แตท่ีท่า่นเริม่จองทัวร ์เพือ่ใหท้างบรษัิทประสานงานกบัสายการบนิ
เพือ่จัดเตรยีมลว่งหนา้ กรณีมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ ทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยตามจรงิที่

เกดิขึน้กับผูเ้ดนิทาง 

-    กรณุาสง่รายชือ่ผูเ้ดนิทาง พรอ้มส าเนาหนา้แรกของหนังสอืเดนิทางทกุทา่นใหก้บัเจา้หนา้ทีห่ลงัจากช าระ
เงนิกรณีทีท่า่นเดนิทางเป็นครอบครัว (หลายทา่น) กรณุาแจง้รายนามคูน่อนกบัเจา้หนา้ทีใ่หท้ราบ 

-    กรณีทีอ่อกบตัรโดยสาร (ตั๋ว) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดสว่นใดผดิ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการ
รับผดิชอบไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ หากทา่นไมด่ าเนนิการสง่ส าเนาหนา้แรกของหนังสอืเดนิทางใหท้างบรษัิท

เพือ่ใชใ้นการออกบตัรโดยสาร 

-    หลงัจากทา่นช าระคา่ทัวรค์รบตามจ านวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทจะน าสง่ใบนัดหมายและเตรยีมตวัการ
เดนิทางใหท้า่นอยา่งนอ้ย 3 หรอื 7 วนั กอ่นออกเดนิทาง 
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-    อตัราทัวรน์ี ้เป็นอตัราส าหรับบตัรโดยสารเครือ่งบนิแบบหมูค่ณะ (ตั๋วกรุป๊) ทา่นจะไมส่ามารถเลือ่นไฟลท์ 
วนั ไป หรอื กลบัสว่นใดได ้จ าเป็นจะตอ้งไป และ กลบั ตามก าหนดการเทา่นัน้ หากตอ้งการเปลีย่นแปลง

กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

-    ทางบรษัิทไมม่นีโยบายจัดคูน่อนใหก้บัลกูคา้ทีไ่มรู่จั้กกันมากอ่น เชน่ กรณีทีท่า่นเดนิทาง 1 ทา่น 
จ าเป็นตอ้งช าระคา่หอ้งพักเดีย่วตามทีร่ะบ ุ

-    หนังสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านไดค้งเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน ณ วนักลบั 

-    ส าหรบัลกูคา้ทีเ่ดนิทาง 3 ทา่น และ ตอ้งการพักหอ้งส าหรบั 3 ทา่น อาจมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิไดใ้นบางกรณี 
ขน้อยูก่บัโรงแรมทีค่ณะนัน้ๆพักวา่มหีอ้งรอบรบัส าหรบั 3 ทา่น หรอื (Triple Room) หรอืไม ่กรณีไมม่ ีทา่น

จ าเป็นจะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยเพิม่ (พักเดีย่ว) ตามจรงิ ยกเวน้เด็กทีม่อีายตุ ่ากวา่ 12 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั 

-    การใหท้ปิถอืเป็นธรรมเนยีมปฏบิัตสิ าหรบันักทอ่งเทีย่วทีเ่ดนิทางไปตา่งประเทศ โดยผูใ้หบ้รกิารจะตอ้ง
หวงัสนิน ้าใจเล็กๆนอ้ยๆ เป็นเรือ่งปกต ิจงึรบกวนใหท้า่นเตรยีมคา่ใชจ้า่ยในสว่นนีเ้พือ่มอบใหเ้ล็กๆนอ้ยๆ ตาม

ความเหมาะสม 

-      ฤดหูนาวในตา่งประเทศ มขีอ้ควรระวงั สภาพอากาศจะมดืเร็วกวา่ปกต ิสีโ่มงเย็นก็จะเริม่มดืแลว้ สถานที่
ทอ่งเทีย่วตา่งๆ จะปิดเร็วกวา่ปกต ิประมาณ 1-2 ช.ม. การเดนิทางควรเผือ่เวลาใหเ้หมาะสม และ หากมี

สถานทีท่อ่งเทีย่วกลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะ อาจลืน่ไดต้อ้งใชค้วามระมัดระวงัในการเดนิเป็นอยา่งสงู หรอื ใช ้

รองเทา้ทีส่ามารถเดนิบนหมิะได ้แวน่กันแดดควร เมือ่แสงแดดกระทบหมิะจะสวา่งสะทอ้นเขา้ตา อาจท าให ้

ระคายเคอืงตาได ้

-      ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลงโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากฤดกูาล สภาพภมูอิากาศ 
เหตกุารทางการเมอืง การลา่ชา้ของสายการบนิ เงือ่นไขการใหบ้รกิารของรถในแตล่ะประเทศ เป็นตน้ โดยสว่น
นีท้างบรษัิทจะค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคญั หากกรณีทีจ่ าเป็นจะตอ้งมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ ทางบรษัิท

จะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

-      เนือ่งจากการเดนิทางทอ่งเทีย่วในครัง้นี ้เป็นการช าระแบบเหมาจา่ยขาดกบับรษัิทตัวแทนในตา่งประเทศ 
ทางบรษัิทจงึขอสงวนสทิธิ ์ไมส่ามารถขอรบัเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางสว่น หรอื สว่นใดสว่นหนึง่ทีท่า่นไม่

ตอ้งการไดร้บับรกิาร หากระหวา่งเดนิทาง สถานทีท่อ่งเทีย่วใดทีไ่มส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดก็
ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ใหท้า่น เนือ่งจากทางบรษัิท

ไดท้ าการจองและถกูเก็บคา่ใชจ้า่ยแบบเหมาจา่ยไปลว่งหนา้ทัง้หมดแลว้ 

-      กรณีทีท่า่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีจ่ะเกดิขึน้
ตามมา และ จะไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทัวรท์ีท่า่นช าระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ 

-      หากวนัเดนิทาง เจา้หนา้ทีส่ายการบนิ หรอื ดา่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนังสอืเดนิทาง ( 
พาสปอรต์) ของทา่นช ารดุแมเ้พยีงเล็กนอ้ย เชน่ เปียกน ้า ขาดไปหนา้ใดหนา้หนึง่ มหีนา้ใดหนา้หนึง่หายไป มี
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กระดาษหนา้ใดหนา้หนึง่หลดุออกมา มรีอยแยกระหวา่งสนัของเลม่หนังสอืเดนิทาง เป็นตน้ ไมว่า่กรณีใดๆ
ทัง้สิน้ ทางสายการบนิ หรอื เจา้หนา้ทีด่า่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง มสีทิธิไ์มอ่นุญาตใหท้า่นเดนิทางตอ่ไป
ได ้ดงันัน้กรณุาตรวจสอบ และ ดแูล หนังสอืเดนิทางของทา่นใหอ้ยูใ่นสภาพดอียูต่ลอดเวลา ขณะเดนิทาง 
กรณีช ารดุ กรณุาตดิตอ่กรมการกงสลุกระทรวงการตา่งประเทศเพือ่ท าหนังสอืเดนิทางฉบบัใหม ่โดยใชฉ้บบั
เกา่ไปอา้งองิ และ ยนืยันดว้ย พรอ้มกบัแจง้มาทีบ่รษัิทเร็วทีส่ดุ เพือ่ยนืยันการเปลีย่นแปลงขอ้มลูหนังสอื
เดนิทาง หากทา่นไดส้ง่เอกสารมาทีบ่รษัิทเรยีบรอ้ยแลว้ กรณีทีย่ังไมอ่อกบัตรโดยสาร (ตัว๋เครือ่งบนิ) ทา่น
สามารถเปลีย่นแปลงไดไ้มม่คีา่ใชจ้า่ย แตห่ากออกบตัรโดยสาร (ตั๋วเครือ่งบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอ
สงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึง่โดยสว่นใหญต่ั๋วเครือ่งบนิแบบกรุป๊จะออกกอ่น

ออกเดนิทางประมาณ 14-20 วนั ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บักระบวนการและขัน้ตอนของแตล่ะคณะ 

-      เกีย่วกับทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ เนือ่งจากบตัรโดยสาร (ตัว๋) เป็นลักษณะของคณะ (กรุป๊ อัตราพเิศษ) สายการ
บนิ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลอืกทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ กรณีลกูคา้เดนิทางดว้ยกัน กรณุาเชค็อนิพรอ้มกัน และ สาย

การบนิจะพยายามทีส่ดุใหท้า่นไดน่ั้งดว้ยกัน หรอื ใกลก้ันใหม้ากทีส่ดุ 

-      ขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัหอ้งพกัในโรงแรมทีพ่ัก เนือ่งจากการวางแปลนแบบหอ้งพักของแตล่ะโรงแรม
แตกตา่งกัน จงึอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งพกัเดีย่ว (Single) และหอ้งคู ่(Twin/Double) และ หอ้งพกัแบบ 3 

ทา่น (Triple) จะแตกตา่งกัน บางโรงแรม หอ้งพักแตล่ะแบบอาจจะอยูค่นละชัน้กัน (ไมต่ดิกันเสมอไป) 

-      กรณีทีท่า่นไมผ่า่นดา่นตรวจคนออก หรอื เขา้เมอืง (หา้มไมใ่หเ้ดนิทางตอ่ ไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่ใชจ้า่ยใหไ้มว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ทัง้ส ิน้ 

-      ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวนั

เดนิทาง 

-      มัคคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใดๆทัง้สิน้แทนบรษัิทผูจั้ด 
นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากบัเทา่นัน้ 

-      บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการไมร่ับผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ , การยกเลกิ
บนิ , การประทว้ง , การนัดหยดุงาน , การกอ่การจลาจล , ภยัธรรมชาต ิ, การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่

นอกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษัิท 

-      บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการไมร่ับผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายระหวา่งการเดนิทาง ไมว่า่
กรณีใดๆก็ตาม และ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยตามจรงิ กรณีทา่นลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและ

จ าเป็นตอ้งสง่มายงัจดุหมายปลายทางตามทีท่า่นตอ้งการ 

-      รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่ก

ในตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม 
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** เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทัวรใ์หก้บัทางบรษัิทฯแลว้ ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ก็ตาม ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นได ้

ยอมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงทัง้หมดนีแ้ลว้ ** 

  

** ขอขอบพระคณุทกุทา่น ทีม่อบความไวว้างใจ ใหเ้ราบรกิาร ** 
  

 


