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ICN07 KOREA SAKURA BLOSSOM LOVE 
สายการบิน THAI AIRWAYS (TG) บินดึก กลบัดึก (5D3N) 

 

 

*****มอีาหารบนเครือ่ง ทัง้ไปและกลบั และสะสมไมลไ์ด ้50%***** 



 
 

อพัเดท 18/02/2563 

TG656 BKK(กรงุเทพ) - ICN(อินชอน) 23.30 – 06.55 + 1 
TG655 ICN(อินชอน) - BKK(กรงุเทพ) 21.25 – 01.20 +1 
**โหลดกระเป๋าสมัภาระโดยน ้าหนกัไมเ่กนิ 30 ก.ก. (1 ชิน้) และ ถอืขึน้เครือ่งบนิไดน้ ้าหนกัไมเ่กนิ 7 ก.ก. ** 

**พาสปอรต์ ต้องมีอายุใช้งานได้คงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วนักลบั** 

DAY 1 
กรงุเทพฯ (สวุรรณภมิู) – เมืองอินชอน                                                                               

21.30  คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภมิู กรุงเทพฯ อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตู
ทางเข้า 4 เคาน์เตอรเ์ชค็อิน D สายการบิน THAI AIRWAYS โดยมเีจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ คอยใหก้ารต้อนรบั 
อ านวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเช็คอิน และ หวัหน้าทวัร์ให้ค าแนะน าเพื่อเตรยีมความพร้อมก่อนออก
เดนิทาง  

23.30 น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ อินชอน ประเทศสาธารณรฐัเกาหลีใต้ โดยสายการบิน THAI 
AIRWAYS เท่ียวบินท่ี TG656 
** บรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่งบนิ ใชเ้วลาบนิประมาณ 5 ชัว่โมง 25 นาท ี**  
** รายการน้ีใชต้ัว๋หมูค่ณะ สามารถสะสมไมล ์ROP ได ้50% ** 

DAY 2 
เมืองอินชอน – PARADISE CITY – ปัน่เรลไบค ์– เกาะนามิ-ซอรคัซาน                                                                                                                             
06.55  เดนิทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ อินชอน เมืองอินชอน ประเทศสาธารณรฐัเกาหลีใต้ ** ตามเวลา

ทอ้งถิน่ เรว็กว่าเมอืงไทยประมาณ 2 ชัว่โมง กรณุาปรบันาฬกิาของท่านเพื่อความสะดวกในการนดัหมายเวลา ** 
หลงัทุกท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจหนงัสอืเดนิทาง และตรวจรบัสมัภาระเรยีบรอ้ย 

PARADISE CITY ด้วยสถาปัตยท์นัสมยัเก๋ๆแปลกตาของตกึแล้วท าให้ได้รูปสวยๆ จุดเชค็อนิเกร๋ๆกลบัไปไม่ซ ้า
ใครกนัอกี ทีน่ี่เรยีกว่าแหล่งบนัเทงิครบวงจรเลยกว็่าไดเ้พราะในนี้มทีัง้โรงแรม คาสโิน แกลลอรีส่วนสนุก ภตัคาร
รา้นอาหาร สระว่ายน ้า จดุชอปป้ิงครบทุกอยา่งในแหล่งเดยีวตัง้อยูใ่นโซน CULTURE PARK 
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น าท่านสมัผสัประสบการณ์ใหม่ ..... ปัน่เรลไบค ์(RAIL BIKE) บนทางรถไฟสายเก่าของเมอืงอาซาน มี

ระยะทางประมาณ 4 กโิลเมตร เป็นอกีหนึ่งกจิกรรมทีโ่รแมนตคิทีเ่ป็นที่นิยมของชาวเกาหล ีใหท้่านไดส้มัผสักบั
ววิทวิทศัน์และบรรยากาศธรรมชาตโิดยรอบอนัสวยงามของประเทศเกาหลใีต ้ไมว่่าจะเป็นแปลงเกษตร ทุ่งนา ไร่ 
และสวนต่างๆ ถูกหอ้มลอ้มไปดว้ยภเูขาอนัอุดมสมบรูณ์มากมาย 

 
กลางวนั    บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนู ทคัคาลบี ้
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เกาะนามิ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มชีื่อเสยีงของประเทศเกาหลใีต้ เกาะนาม ิมรีูปร่างเหมอืนใบไมล้อยน ้า เป็นเกาะ
กลางแม่น ้าฮนั ซึง่เกดิจากการสรา้งเขื่อนชอ็งพยอ็ง โด่งดงัจากซรีสีเ์รื่องเพลงรกัในสายลมหนาว (THE WINTER 
LOVE SONATA) ซึง่ใชเ้กาะนามเีป็นสถานทีถ่่ายท า เกาะนามไิดช้ื่อตามนายพลนาม ิทีร่บัราชการตัง้แต่อายุ 17 
ปี บิดาอยู่ในตระกูลสูงศักดิ ์ส่วนมารดาเป็นเจ้าฟ้าหญิง เขาน าทัพกวาดล้างจลาจลในพื้นที่ภาคเหนือและ
ตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศได้ทัง้หมด และได้รบัต าแหน่งสูงเมื่อยงัมอีายุเพยีง 26 ปี แต่หลงัจากเปลี่ยน
รชักาลใหม่ เขาก็ถูกใส่ร้ายว่าเป็นกบฏ และถูกประหารชวีติพร้อมกับมารดาและพวกรวม 25 คน ต่อมาหลงั
ผลัดเปลี่ยนรัชกาลใหม่อีกครัง้  ได้มีการพิสูจน์พบว่าข้อกล่าวหาทัง้หมดล้วนเป็นเท็จ เขาจึงได้ร ับคืน
ยศถาบรรดาศกัดิด์งัเดมิ เกาะแห่งน้ีมทีวิทศัน์ทีส่วยงามไปดว้ยต้นเกาลดัและทวิสนเรยีงราย ในช่วงฤดูใบไมร้่วง
จะมเีทศกาลใบไม้เปลี่ยนสี ใบไมต่้างเปลี่ยนเป็นสแีดงสวยงาม และมสีุสานของนายพลนาม ีซึ่งยงัคงตัง้อยู่ ณ 
เกาะแห่งนี้  

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%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
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%AE%E0%B8%B1%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/Winter_Sonata
https://th.wikipedia.org/wiki/Winter_Sonata
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A4%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A4%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%87
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ค า่ บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนู บลโุกกิ 
ท่ีพกั       HYUNDAI SOO HOTEL , SORAK หรือเทียบเท่า   

DAY 3 
อทุยานแห่งชาติโซรคัซาน -วดัชินฮึงซา - สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์- พิเศษ..... พบกบั เทศกาล

ดอกทิวลิปท่ีเอเวอรแ์ลนด ์– สวนโซลแกรนดป์ารค์ – เมืองโซล  
เช้า บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

NAMI ISLAND 



 
 

อพัเดท 18/02/2563 

อทุยานแห่งชาติโซรคัซาน (SEORAKSAN NATION PARK) หรอื สวสิเซอรแ์ลนดข์องเกาหล ีตัง้อยู่ในเขต

จงัหวัดคังว็อน มีพื้นที่ทางทิศตะวันตกติดกับจงัหวัดคย็องกี ทางทิศใต้ติดกับจงัหวัดชุงชองเหนือ ทางทิศ

ตะวนัออกติดกบัทะเลญี่ปุ่ น (ทะเลฝัง่ตะวนัออก) ทางทศิเหนือติดกบัจงัหวดัคงัว็อน ประเทศเกาหลเีหนือ ภูมิ

ประเทศของจงัหวดัส่วนใหญ่เป็นเทอืกเขา (เทอืกเขาแทแบ็ก) โดยทอดยาวจนเกือบถงึทะเล ซึ่งเป็นผลท าให้

ชายฝัง่มคีวามลาดชนั เป็นอุทยานแห่งชาตขินาดใหญ่มเีนื้อที่ ถงึ 354 ตารางกโิลเมตร จดัได้ว่าเป็นแนวเขาที่

สวยงามมากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศเกาหลใีต้ซึ่งประกอบด้วย โอซอรคั เนซอรคั และ นัมซอรคั เทอืกเขาแนว

นอก แนวใน และแนวใต้ มหีุบเขาที่มดีอกไมบ้านสะพรัง่ทัง้ฤดูใบไมผ้ล ิและฤดูใบไมเ้ปลี่ยนส ีหุบเขาแห่งนี้จะ

เปลี่ยนเป็นสีแดงสีทองทัว่ทัง้หุบเขา เป็นภาพที่สวยงามซึ่งหาชมได้ยาก ราคาน้ีไม่รวมนัง่กระเช้าไฟฟ้า 

(CABLE CAR) นอกจากนี้บริเวณโดยรอบของอุทยานแห่งชาติโซรัคซาน ยังเป็นที่ตัง้ของ วดัชินฮึงซา 

(SINHEUNGSA TEMPLE) วดัเก่าแก่ที่สร้างขึ้นในสมยั อาณาจกัรชิลล่าอายุมากกว่า  1,000 ปี ท่านสามารถ

นมสัการกราบไหวพ้ระพุทธรูปสมัฤทธิป์างสมาธขินาดใหญ่ที่ประดษิฐานเป็นสญัลกัษณ์ของอุทยาน ก่อนจะผ่าน

สะพานช าระลา้งจติใจเขา้สู่เขตวดัเพื่อไหวพ้ระขอพร  

 
กลางวนั     บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนู บุฟเฟ่ต์หมยู่างเกาหลีสตูรต้นต ารบั 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%84%E0%B8%A2%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%99_(%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD)&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B9%87%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
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สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์(EVERLAND) เป็นสวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศเกาหลีใต้ 

ตัง้อยู่บนท าเลที่สวยงามท่ามกลางหุบเขา ในเมอืงยงอิน ทางตอนใต้ของเมอืงโซล ได้รบัการขนานนามว่า
เป็นดสินียแ์ลนด์แห่งเกาหลใีต้ ที่นี่ถูกออกแบบให้แตกต่างกนัในแต่ละโซน ได้แก่ สวนสตัว์ , GLOBAL FAIR , 
EUROPEAN ADVENTURE , MAGIC LAND , AMERICAN ADVENTURE แล ะEVER LAND SPEEDWAY 
นอกจากนี้ยงัมสีวนสี่ฤดู ซึ่งปลูกดอกไมป้ระจ าในแต่ละฤดูกาล และมกีารตกแต่งสวนสนุกให้เขา้กบับรรยากาศ
ของเทศกาลนัน้ๆ โดยมบีรษิทัซมัซุง เป็นเจา้ของ ผูบ้รหิารจดัการสวนสนุกแห่งนี้ ดงันัน้ความยิง่ใหญ่ตระการตา 
และ ปลอดภยั ไมแ่พช้าตใิดในโลกแน่นอน ** โซนสวนน ้าจะเปิดเฉพาะช่วงฤดรูอ้น** 
พิเศษ..... พบกบั เทศกาลดอกทิวลิปท่ีเอเวอรแ์ลนด ์เป็นสญัญาณว่าฤดูใบไมผ้ลไิด้มาถงึแล้ว ซึ่งจะมตีัง้แต่
เดอืนมนีาคมถึงเมษายนของทุกปี ที่นี่มดีอกทวิลปิมากกว่า 1.2 ล้านดอก ใน 100 พนัธุ์ที่แตกต่างกนั ได้แก่ 
APELDOORN, SYNAEDA BLUE และ PINK DIAMOND นอกจากนี้ยงัจะได้เห็นสวนที่ประดบัประดาไปด้วย
ดอกไม้ในฤดูใบไม้ผลทิี่สวยงาม และหนึ่งในโซนถ่ายภาพที่ได้รบัความนิยมมากที่สุดก็คอื FLOWER MAGIC 
TOWER ทีม่คีวามสงูถงึ 26 เมตร (เทศกาลจะถกูจดัขึ้นแล้วแต่สภาพอากาศและช่วงเวลาการจดัเทศกาล) 
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พาท่านชมซากุระ สวนโซลแกรนด์ปาร์ค  (SEOUL GRAND PARK) เ ป็น
สวนสาธารณะขนาดใหญ่ยักษ์กว่า 5 พันไร่ ภายในสวนนอกจากจะมีส่วนส าหรับพักผ่อนได้เหมือนกับ
สวนสาธารณะทัว่ไปแล้วยงั แบ่งออกเป็นโซนย่อยๆพื้นที่ย่อยๆอกีหลายอย่าง เช่น สวนสตัว์โซล(Grand Park 
Zoo) สวนสตัว์เก่าแก่แห่งแรกของเกาหลใีต้, สวนกุหลาบที่มกีารจดัสวนสไตล์องักฤษ, สวนสนุก SeoulLand 
และ พพิธิภณัทศ์ลิปะ Seoul Museum of Modern Art  
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นอกจากนี้ โซล แกรนด ์ปารค์ กย็งัเป็นจดุชมซากุระเกาหล ีหรอืดอกพอทกวก และชมใบไมเ้ปลีย่นสทีีส่วยงามอกี
แห่งหนึ่งดว้ย ตัง้อยู่ในเขตเมอืง Gwacheon-si, เคยีงกโีด(Gyeonggi-do) หรอืปรมิณทลทางตอนใต้ของโซล (ไม่
รวมค่าเข้าสวนสตัว์ สวนดอกไม้ รถลาก และSKY LIFT) การออกดอกซากุระจะมชี่วงต้นเดอืนถึงกลางเดือน
เมษายน แลว้แต่สภาพอากาศในแต่ละปี 



 
 

อพัเดท 18/02/2563 

 

 

เมืองโซล (SEOUL)  ช่ืออยา่งเป็นทางการ นครพิเศษโซล เป็นเมืองหลวงและมหานครท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศ
เกาหลีใต ้มีประชากรประมาณ 10 ลา้นคน เป็นปริมณฑลท่ีใหญ่ มีประชากรประมาณ 25 ลา้นคน ซ่ึงเป็นบริเวณท่ีอยู่
อาศยัซ่ึงประกอบดว้ยบริเวณมหานครอินช็อนและจงัหวดัคยอ็งกี เกือบหน่ึงในส่ีของประชากรชาวเกาหลีใตอ้าศยัอยู่
ในโซลและชาวต่างชาติอีกประมาณ 275,000 คน 

ค า่       บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนู ข้าวย าเกาหลี 
ท่ีพกั  VIP HOTEL SEOUL หรือเทียบเท่า   

DAY 4 
ศูนย์โสมแห่งรฐับาล  –  ศูนย์รวมเครื่องส าอางแบรนด์ดงัเกาหลี  - ศูนย์สมุนไพรน ้ามนัสน

เขม็แดง – พระราชวงัชางดอ็กกงุ – พิพิธภณัฑส์าหร่าย  - หอคอยเอน็ โซลล ์ทาวเวอร ์– ดิวต้ี

ฟรี – อิสระช้อปป้ิงย่านเมียงดง  

  เช้า บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเลือกซ้ือสินคา้จาก ศนูยโ์สมแห่งรฐับาล (GINSENG) เหตุผลท่ีเรียกวา่ศูนยโ์สมแห่งรัฐบาล เพราะ
โสมทุกชนิดท่ีน่ีจะถูกควบคุมคุณภาพภายใตม้าตรฐานของรัฐบาล ซ่ึงแน่นอนวา่ไดรั้บการรับรองคุณภาพจากรัฐบาล 

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
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
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%84%E0%B8%A2%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B5
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เป็นโสมท่ีมีอายุ 6 ปี ซ่ึงถือวา่มีคุณภาพดีท่ีสุดในโลก มีช่ือเสียงท่ีสุด ให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือโสมคุณภาพ ในราคาถูกกวา่

ประเทศไทยถึง 2 เท่า โสมเกาหลีถือเป็นยาบ ารุงร่างกายหรือสามารถซ้ือเป็นของฝากจากประเทศเกาหลีใตก้็ได ้ศูนย์

รวมเคร่ืองส าอางแบรนด์ดังเกาหลี (COSMETIC GALLERY) เช่น WATER DROP (ครีมน ้ าแตก) , 

SNAIL CREAM (ครีมเมือกหอยทาก) , BOTOX (โบท็อกซ์) , ALOE VERA PRODUCT (ผลิตภณัฑ์จากสมุนไพร 

ว่านหางจระเข)้ เป็นตน้ ศูนย์สมุนไพรน ้ามันสนเข็มแดง (RED PINE) เป็นผลิตภณัฑ์ ท่ีสกดัจากน้ามนั
สน มีสรรคุณช่วยบ ารุงร่างกาย ลดไขมนั ช่วยควบคุมอาหารและรักษาสมดุลในร่างกายไดเ้ป็นอยา่งดี  

 
พระราชวงัชางดอ็กกงุ (CHANGDEOKGUNG PALACE)   เป็นพระราชวงัท่ีสร้างหลงัจาก

พระราชวงัเคียงบกกุง (GYEONGBUKGUNG PALACE) และเคยเป็นพระราชวงัหลกัของกษตัริยห์ลายพระองคข์อง
ราชวงศโ์ชซอน ท่ีไดรั้บการดูแลรักษาไวอ้ยา่งดี ภายในประกอบดว้ยพื้นท่ีสาธารณะ อาคารพระราชวงัส าหรับราชวงศ ์
และสวนบีวอน(BIWON) หรือรู้จกักนัในนามสวนฮูวอน(HUWON) สวนหยอ่มดา้นหลงัท่ีเต็มไปดว้ยตน้ไมย้กัษอ์ายุ
กวา่ 300 ปี บ่อน ้า และศาลาพกัผอ่น มีความธรรมชาติมากท่ีสุด ไวเ้ป็นท่ีพกัผอ่น  

CHANGDEOKGUN

G PALACE 
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พิพิธภณัฑ์สาหร่าย (KIMPAP)   จดัแสดงเร่ืองราวต่างๆของการท าสาหร่ายและประวติัความเป็นมาตน้
ก าเนิดของการผลิตสาหร่ายและขั้นตอนการผลิตสาหร่ายท่ีสดใหม่ทุกวนั ให้ท่านจะไดเ้ลือกชิมผลิตภณัฑ์ท่ีท าจาก
สาหร่ายหลากหลายรสชาติใหล้ิ้มลองและเลือกซ้ือเหมาะแก่การน ามาเป็นของฝาก เช่น สาหร่ายอบแห้ง , สาหร่ายยา่ง 

พเิศษ !!  ให้ท่านได้ใส่ชุดประจ าชาติเกาหล ี“ฮันบก” (HANBOK)     และถ่ายรูปไวเ้ป็นท่ีระลึก 

กลางวนั     บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนู ชาบ ูชาบ ู

ภูเขานัมซาน เป็นท่ีตั้งของ หอคอยเอ็น โซลล์ ทาวเวอร์ (N SEOUL TOWER) 1 ใน 18 

หอคอยเมืองท่ีสูงท่ีสุดในโลก มีความสูงถึง 480 เมตร เหนือระดบัน ้ าทะเล ท่านสามารถชมทศันียภาพของกรุงโซล
จากยอดโซลทาวเวอร์ไดร้อบทิศ 360 องศา โดยสามารถมองไดถึ้งเขาพูกกัซัน และถา้หนัไปยงัทิศตรงขา้ม ก็จะเห็น
ไกลไปถึงแม่น ้ าฮนักงั เป็นอีกหน่ึงสถานท่ี ท่ีสุดแสนจะโรแมนติก ไม่วา่จะเป็นยามกลางวนัหรือกลางคืน และไม่วา่
จะฤดูไหนๆ ท่ีน่ียงัคงไดรั้บความนิยมเสมอมา เพราะเป็นสถานท่ีคลอ้งกุญแจคู่รักท่ียอดนิยมของนกัท่องเท่ียว และ
ชาวเกาหลี โดยมีความเช่ือวา่หากไดม้าคลอ้งกุญแจดว้ยกนัท่ีน่ี และโยนลูกกุญแจลงไปจะท าให้รักกนัมัน่คง ยืนยาว 
ตราบนานเท่านาน ** ยงัไม่รวมค่า ข้ึนลิฟต์ และ ค่าแม่กุญแจ ลูกกุญแจคู่รักส าหรับคลอ้ง ท่านสามารถเตรียมจาก
ประเทศไทยไปได ้**  
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ดิวต้ี ฟรี (DUTY FREE) เป็นศูนยร์วมรา้นคา้ปลอดภาษทีีใ่หญ่ทีสุ่ดในโซล ใหไ้ดช้อ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมชัน้น า
แบบ NEW COLLECTION ! มากมาย เช่น นาฬิกา, แว่นตา, เครื่องส าอางค์ ให้ท่านอิสระได้เลอืกซื้อได้อย่าง
เต็มที่ เป็นแหล่งรวมสนิค้าแบรนด์ดงักว่า 250 แบรนด์ เช่น CHANEL, GUCCI, LOUIS VUITTON, HERMES 
เป็นต้น ไม่ไดม้แีค่เพยีงสนิค้าจากแบรนด์ต่างประเทศเท่านัน้ สนิคา้แบรนดเ์กาหลกี็มใีหเ้ลอืกหลากหลายไม่แพ้
กนั ราคาก็ถูกกว่ารา้นค้าด้านนอกและบางยีห่้อก็ถูกกว่าในประเทศไทยอกีด้วย หากจะเขา้ไปช้อปป้ิงกนัที่ห้าง
แห่งนี้ ใหพ้กพาสปอรต์และขอ้มลูตัว๋เครือ่งบนิไปดว้ยเพราะตอ้งใชใ้นการซือ้สนิคา้ 
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อิสระช้อปป้ิง....... ย่านเมียงดง (MYEONG-DONG) เปรยีบเสมอืนย่านสยามสแควร์บ้านเรา 
เมยีงดงไดช้ื่อว่าเป็นแหล่งรวมแฟชัน่แบรนดเ์กาหลชีัน้น า ซึง่ในแต่ละวนัจะมวียัรุ่นเกาหลมีาเดนิชอ็ปป้ิงกนัอย่าง
ล้นหลาม ท่านสามารถหาซื้อสนิค้าได้อย่างหลากหลายทัง้เสื้อผ้า, รองเท้า, กระเป๋า, เครื่องส าอางซึ่งเป็นที่รูจ้กั
อย่างดีของคนไทย เช่น LANEIGE , ETUDE HOUSE , IIOPE , CHARMZONE , SKIN FOOD , THE FACE 
SHOP เป็นต้น เครื่องประดบั , ซดีเีพลง , วซีดี ี, ดวีดีหีนังและซรียีท์ี่ฮติตลอด จนไปถงึของที่ระลกึที่มรีูปดารา
นกัแสดงคนโปรดของท่านอยูใ่นสนิคา้  

อิสระอาหารค า่ เพ่ือความสะดวกในการท่องเท่ียว 

ท่ีพกั  VIP HOTEL SEOUL หรือเทียบเท่า   

DAY 5   
ศนูยส์มุนไพรเกาหลี - โรงงานเจียระไน พลอยสีม่วง อเมทิส – ย่านฮงแด -  พิพิธภณัฑ์ภาพ 3 

มิติ – พิพิธภณัฑน์ ้าแขง็ – ร้านละลายเงินวอน – เมืองอินชอน         
  เช้า บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเลือกซ้ือสินค้าจาก ศูนย์สมุนไพรเกาหลี (HERB SHOP)  เป็นผลิตภณัฑ์ผลของฮ๊อกเก็ทนามู ท่ี

เติบโตกลางป่าดงดิบกวา่ 20 ปี มีสรรพคุณช่วยกรองสารพิษในตบั เหมาะส าหรับคนท่ีท างานหนกั ด่ืมเหลา้ นอนดึก 
หรือเป็นไวรัสตบัอักเสบ ตบัแข็ง ให้ท่านอิสระเลือกซ้ือให้ตัวเองและฝากครอบครัวหรือญาติผูใ้หญ่ท่ีท่านรัก 

โรงงานเจยีระไน พลอยสีม่วง อเมทิส (AMETHYST FACTORY)  เกาหลีใตเ้ป็นดินแดนของ พลอย



 
 

อพัเดท 18/02/2563 

สีม่วง พลอยแห่งสุขภาพและน าโชค โดยมีตั้งแต่สีม่วงอ่อนเยน็ตา จนถึงสีม่วงเขม้ (ม่วงไวน์) มีเสน่ห์เยา้ยวนใจ พลอย
น้ีจะสวยงามจบัตาเม่ือมาท าเป็นแหวน จ้ี ต่างหู และ สร้อยขอ้มือ เป็นหินท่ีมีพลงัในการบ าบดัทั้งดา้นร่างกายและ
จิตใจของผูส้วมใส่ ขจดัความคิดแง่ลบ เป็นพลอยแห่งสุขภาพและน าโชค สามารถปกป้องคุม้ครองผูส้วมใส่ได ้

ย่านฮงแด  เป็นยา่นชอ้ปป้ิงบรเิวณดา้นหน้าของมหาวทิยาลยัฮงอกิ(HONGIK UNIVERSITY) จงึเป็นศูนยร์วมเดก็วยัรุ่น

และเดก็มหาวทิยาลยั เป็นอกีเสน้หนึ่งที่มบีรรยากาศโรแมนตกิ อกีทัง้ยงัมรีา้นกาแฟทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ แกลเลอรี ่
รา้นคา้จ าหน่ายสนิค้าแฟชัน่ คลบั ตลาดศลิปะ และรา้นอาหารที่น่าสนใจในหมู่วยัรุ่นที่นิยมมาเดนิเล่น ราคาของ
สนิคา้และรา้นอาหารต่างๆก็ยงัไม่แพงอกีดว้ย ซึง่จะคกึคกัเป็นพเิศษตัง้แต่ช่วงบ่ายเป็นต้นไป เพราะรา้นคา้แต่ละ
รา้นจะทยอยเปิดใหบ้รกิาร ของทีข่ายกนัเยอะส่วนใหญ่กจ็ะเป็นสนิคา้แฟชัน่ และทีเ่ยอะไมแ่พก้นักค็อืขนมต่างๆ 

กลางวนั     บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนู จิมดกั 

 

พิพิธภณัฑภ์าพ 3 มิติ (TRICK EYE MUSEUM)  เป็นสถานทีท่่องเทีย่วชื่อดงัทีจ่ดัขึน้แบบพพิธิภณัฑ์

แกลเลอรีศ่ลิปะและภาพวาด ทีส่รา้งขึน้โดย “ตรอ็งป์ L’OEIL” คอืเทคนิคงานศลิปะแบบ 2D และลกัษณะภาพวาด
จะเป็นแบบ 3D แทนที่จะเป็นการดูภาพวาดธรรมดาๆเหมอืนหอศิลป์ทัว่ไป นักท่องเที่ยวจะตื่นตาตื่นใจกับ
ภาพวาดแนว 3D ทีเ่สมอืนว่าไดเ้ขา้ไปเป็นส่วนหนึ่งในรปูภาพนัน้ๆ ท าใหน้ักท่องเทีย่วเพลนิเพลนิสนุกสนาน ไม่
มเีบื่อ ถอืเป็นพพิธิภณัฑศ์ลิปะยอดนิยมของชาวเกาหลแีละนกัท่องเทีย่ว  

                    DOWNLOAD TRICK EYE APP 

 สนุกไปอกีขัน้ในการถ่ายรปู 3 มติ ิในรปูแบบของ AR ท่านสามารถโหลด                                                
TRICK EYE APP ไดท้างโทรศพัทแ์ลว้สรา้งภาพสวยๆ แบบ AR ไดเ้ลย  
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พิพิธภณัฑน์ ้าแขง็ (ICE MUSEUM)  เป็นการจ าลองเมอืงน ้าแขง็ขึน้มา เป็นศลิปะการแกะสลกัน ้าแขง็แบบ
ไมธ่รรมดา หากแต่เป็นการจ าลองเป็นเมอืงน ้าแขง็เหมอืนจรงิมากทีสุ่ด และยงัเอาใจเดก็ๆดว้ยการสรา้งสไลเดอร์
น ้าแขง็อีกทัง้ยงัมกีิจกรรมและโซนต่างๆ ให้นักท่องเที่ยวเข้าชมได้โดยไม่มเีบื่อ เช่น นัง่รถลากกวางรู ดอร์ฟ 
ถ่ายรูปคู่กบัคุณลุงซานต้าน ้าแขง็ และถ่ายรูปกบับรรดานกแพนกวนิน ้าแขง็ทัง้หลาย ส ารวจถ ้าน ้าแขง็ เอสกโิม 
เยีย่มชมปราสาทน ้าแขง็ มจีุดชมววิบนก าแพงเมอืงน ้าแขง็ โรงแรมทีส่รา้งจ าลองขึน้จากการแกะสลกัจากน ้าแขง็
ทัง้หมด ซึง่นกัท่องเทีย่วสามารถตื่นตาตื่นใจและสมัผสักบัความหนาวอุณหภูมติดิลบมากกว่า 5 องศา  

เมืองอินชอน (INCHEON) ใหท้่านแวะซือ้ของฝากจาก  ร้านละลายเงินวอน ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้

ชอ็กโกแลต ผลติภณัฑข์องใบและรากฝอยของโสม ในรูป ขนมโสม ชาโสม ครมีล้างหน้าโสม เครื่องส าอางโสม 
เป็นตน้ และยงัมหีมอนสุขภาพ ,  กมิจ ิ, เปเปโร (ป๊อกกีเ้กาหล)ี , ชนิราเมง (มามา่เกาหล)ี และ นมกลว้ย เป็นตน้ 
ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ อินชอน  ประเทศสาธารณรฐัเกาหลีใต้  

อิสระอาหารค า่ เพ่ือความสะดวกในการท่องเท่ียว 
21.25  น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภมิู กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน THAI 

AIRWAYS เท่ียวบินท่ี TG655 
** บรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่งบนิ ใชเ้วลาบนิประมาณ 5 ชัว่โมง 50 นาท ี**  

01.20+1 เดินทางถึง อากาศยานนานาชาติ สุวรรณภมิู กรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพ พร้อมกบัความ
ประทบัใจ 
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อตัราค่าบริการ 
 

ก าหนดการเดินทาง 

ผู้ใหญ่ 
ห้องละ 
2-3 ท่าน  
อตัราท่าน

ละ 

1 เดก็ 2 ผู้ใหญ่  
เดก็มีเตียง 

(เดก็อายไุม่เกิน 
12 ปี) 

อตัราเดก็ ท่านละ 

1 เดก็ 2 ผู้ใหญ่ 
เดก็ไม่มีเตียง 
(เดก็อายไุม่เกิน 

12 ปี) 
อตัราเดก็ ท่านละ 

พกัเด่ียว 
เพ่ิม 

อตัรา ห้อง
ละ 

ไม่ใช้ตัว๋
เครื่องบิ
นอตัรา  
ท่านละ 

14 - 18 มีนาคม 2563 21,999 21,999 21,999 5,500 9,900 
18 - 22 มีนาคม 2563 21,999 21,999 21,999 5,500 9,900 
20 - 24 มีนาคม 2563 19,999 19,999 19,999 5,500 9,900 
25 - 29 มีนาคม 2563 21,999 21,999 21,999 5,500 9,900 
27 - 31 มีนาคม 2563 21,999 21,999 21,999 5,500 9,900 
28 มี.ค. - 01 เม.ย. 63 21,999 21,999 21,999 5,500 9,900 
01 - 05 เมษายน 2563 21,999 21,999 21,999 5,500 9,900 
02 - 06 เมษายน 2563 21,999 21,999 21,999 5,500 9,900 
04 - 08 เมษายน 2563 23,999 23,999 23,999 5,500 9,900 
08 - 12 เมษายน 2563 23,999 23,999 23,999 5,500 9,900 
09 - 13 เมษายน 2563 26,999 26,999 26,999 5,500 9,900 
11 - 15 เมษายน 2563 33,999 33,999 33,999 5,500 12,900 
12 - 16 เมษายน 2563 33,999 33,999 33,999 5,500 12,900 

13 - 17 เมษายน 2563 33,999 33,999 33,999 5,500 12,900 
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15 - 19 เมษายน 2563 29,999 29,999 29,999 5,500 12,900 

16 - 20 เมษายน 2563 21,999 21,999 21,999 5,500 12,900 

17 - 21 เมษายน 2563 21,999 21,999 21,999 5,500 9,900 
22 - 26 เมษายน 2563 21,999 21,999 21,999 5,500 9,900 
24 - 28 เมษายน 2563 21,999 21,999 21,999 5,500 9,900 
29 เม.ย. - 03 พ.ค. 63 22,999 22,999 22,999 5,500 9,900 

 

ราคาเดก็อายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (INFANT) ท่านละ 10,900 บาท ** (ไม่มีท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน) 
 

อตัราน้ียงัไม่รวมค่าทิปพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร์ และ มคัคุเทศก์ท้องถ่ิน ตามธรรมเนียม 50,000 
วอนต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเดก็ ยกเว้นเดก็อายุไม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั 
(INFANT) ทัง้น้ีท่านสามารถให้มากกว่าน้ีได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี 
ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ก่อนเดินทางทกุท่าน ท่ีสนามบิน ในวนัเชค็อิน  
 
อตัราน้ีเฉพาะนักท่องเท่ียวท่ีถือหนังสือเดินทางไทยและต่างชาติ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผู้เดินทางท่ีถือ
พาสสปอรต์เกาหลีใต้  โดยลูกค้าต้องเดินทางท่องเท่ียวกบัทวัร ์ตลอดการเดินทาง ห้ามแยกออกเพ่ือ
เดินทางท่องเท่ียวด้วยตนเองเดด็ขาด ขอสงวนสิทธ์ิในการเกบ็ค่าธรรมเนียม ในกรณีขอเอกสารย่ืนวี
ซ่า 1,500 บาท 
 
กรณีต้องการตดักรุป๊ส่วนตวั กรุป๊เหมาท่ีสถานะผู้เดินทางเป็น เดก็นักเรียน นักศึกษา คร ู ธรุกิจขาย
ตรงเคร่ืองส าอางค์ หมอ พยาบาล ชาวต่างชาติ หรือคณะท่ีต้องการให้เพ่ิมสถานท่ีขอดูงาน กรุณา
ติดต่อแจ้งรายละเอียด โดยละเอียด กบัเจ้าหน้าท่ีเพ่ือท าราคาให้ใหม่ทกุครัง้  
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ส าคญั!! :  กรณีผู้เดินทางถกูปฏิเสธการเข้า – ออกประเทศจากประเทศต้นทางและปลายทาง ทัง้จากท่ี

ด้านหน้าเคาน์เตอรเ์ชค็อิน หรือจากด่านตรวจคนเข้าเมืองกต็าม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่

รบัผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีจะเกิดขึ้นตามมา และ จะไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ท่ีท่านช าระ

เรียบร้อยแล้วไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึง 

 
หมายเหต ุ: ตามนโยบายการโปรโมทสินค้าพื้นเมืองของรฐับาลเกาหลีร่วมกบัการท่องเท่ียวเกาหลี ใน

นามของร้านรฐับาล ซ่ึงจ าเป็นต้องระบไุว้ในโปรแกรมทวัร ์เพราะมีผลกบัราคาทวัร ์ จึงอยาก
เรียนช้ีแจงลูกค้าทุกท่านว่า ร้านรฐับาลทุกร้านจ าเป็นต้องแวะชม จะซ้ือหรือไม่ซ้ือขึ้นอยู่กบั
ความพอใจของลูกค้าเป็นหลกั และถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านรฐับาล ขอ
สงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จากท่านเป็นจ านวนเงิน 100 USD / ท่าน / ร้าน 

 

อตัราค่าบริการน้ี รวม 
 ค่าบตัรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตัว๋) ไป และ กลบัพร้อมคณะ ชัน้ประหยดั (ECONOMY CLASS) รวมถึงค่าภาษี
สนามบนิและค่าภาษีน ้ามนัทุกแห่ง กรณีต้องการอพัเกรด UPGRADE หรอื เปลี่ยนแปลงบตัรโดยสาร ไม่ว่าเที่ยวใด 
เทีย่วหนึ่ง กรณุาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ  
 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใต้ท้องเครื่องบนิ สายการบนิ THAI AIRWAYS อนุญาตให้โหลดกระเป๋า
สมัภาระลงใต้ท้องเครื่องบนิ โดยมีน ้าหนักไม่เกิน 30 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือขึ้นเคร่ืองบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. 
(ไมจ่ ากดัจ านวนชิน้ แต่ทัง้นี้เจา้หน้าทีจ่ะพจิารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงือ่นไขของสายการบนิ) ** 
 ค่ารถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ (ยงัไมร่วมทปิพนกังานขบัรถ) 
 ค่าโรงแรมทีพ่กัระดบัมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ หอ้ง) ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์การแข่งขนักฬีา 
หรอื กจิกรรมอื่นๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะยเุตม็ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นโรงแรมทีพ่กั ไปเป็น
เมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยค านึงถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคญั 
 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ กรณไีมร่วมจะชีแ้จงแต่ละสถานทีใ่นโปรแกรม 
 ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุ โดยทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม    
 ค่ามคัคุเทศกท์ีค่อยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
 ค่าเบีย้ประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางท่องเทีย่วต่างประเทศ วงเงนิประกนัสงูสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตาม
กรรมธรรม)์  
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อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 
× ค่าใชจ้่ายส่วนตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซกัรดี ค่ามนิิบารใ์น

หอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบุในรายการ 
× ค่าทปิพนกังานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคุเทศกท์อ้งถิน่ ตามธรรมเนียม 50,000วอน ต่อ ทรปิ ต่อ ลกูคา้ ผูเ้ดนิทาง 

1 ท่าน รวมไปถงึเดก็ ยกเวน้เดก็อายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (INFANT) ทัง้นี้ท่านสามารถใหม้ากกว่านี้ไดต้าม
ความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ก่อนเดนิทางทุกท่าน ที่
สนามบนิ ในวนัเชค็อนิ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสมัภาระที่มนี ้าหนักเกินกว่าที่สายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกินขนาด
มาตรฐาน  

× ค่าธรรมเนียมการจองทีน่ัง่บนเครือ่งบนิตามความตอ้งการเป็นกรณพีเิศษหากสามารถท าได ้ทัง้นี้ขึน้อยูก่บัสายการบนิ 
และ รุน่ของเครือ่งบนิแต่ละไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยูท่ีส่ายการบนิเป็นผูก้ าหนด 

× ค่าภาษนี ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 
× ภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% กรณตีอ้งการออกใบเสรจ็รบัเงนิในนามบรษิทั 
× ค่าธรรมเนียมการขอวซี่าท่องเที่ยว กรณีที่สถานทูตแจง้ให้ยื่นขอวซี่าแบบกะทนัหนัก่อนเดนิทางตามจรงิ ประเทศ

เกาหลีใต้ อนุญาตใหท้่านทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทย และมวีตัถุประสงคเ์ดนิทางไปประเทศเกาหลใีต ้เพื่อการท่องเทีย่ว 
ไมจ่ าเป็นตอ้งยืน่ขอวซี่า โดยสามารถพ านกัไดไ้มเ่กนิ 90 วนั ต่อครัง้ 

 

เง่ือนไขการจอง และ การช าระเงิน 
- กรุณาท าการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนั ก่อนออกเดนิทาง พร้อมช าระเงนิมดัจ าครัง้ที่ 1 ท่านละ 15,000 บาท 

หลงัจากส่งเอกสารยนืยนัการจอง 2 วนั ตวัอย่างเช่น ท่านจองวนันี้ กรุณาช าระเงนิในวนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. 
เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลกิอตัโนมตัทินัท ีหากยงัไม่ได้รบัยอดเงนิตามเวลาที่ก าหนด และหากท่านมคีวามประสงค์
จะต้องเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจ าเป็นต้องท าจองเขา้มาใหม่ นัน่หมายถงึว่า กรณีทีม่ ีควิรอ (WAITING LIST) กจ็ะ
ใหส้ทิธิไ์ปตามระบบ ตามล าดบั เน่ืองจากทุกพเีรยีด เรามทีีน่ัง่ราคาพเิศษจ านวนจ ากดั 

- กรุณาช าระค่าทวัร์ส่วนที่เหลอือย่างน้อย 20 วนั ก่อนออกเดนิทาง หากท่านไม่ช าระภายในระยะเวลาที่ที่บรษิัท
ก าหนด ทางบรษิทัจะถอืว่าท่านสละสทิธิย์กเลกิการเดนิทาง และ ขอสงวนสทิธิไ์มส่ามารถคนืเงนิมดัจ าใหท่้านใดไม่ว่า
ส่วนในส่วนหนึ่งกต็าม 

- กรณีลูกค้าท าการจองภายในระยะเวลาคงเหลอืไม่ถงึ 15 วนั ก่อนออกเดนิทาง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีก
เกบ็ค่าทวัรเ์ตม็จ านวน 100% 
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เง่ือนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง 
 - ยกเลกิการเดนิทาง ไม่น้อยกว่า 30 วนั ก่อนวนัเดนิทาง คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 100 ของค่าบรกิารทีช่ าระแลว้ 
 ** ยกเว้น พีเรียดท่ีมีวนัหยดุนักขตัฤกษ์ ต้องยกเลิกเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วนั ก่อนเดินทาง ** 

- ยกเลกิการเดนิทาง 29 วนั ก่อนวนัเดนิทาง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าบรกิารที่ช าระมาแล้วทัง้หมดทัง้น้ี 
ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ช าระแล้วเนื่องในการเตรียมการจดัการน าเที่ยวให้แก่
นกัท่องเทีย่ว เช่น การส ารองทีน่ัง่ตัว๋เครือ่งบนิ การจองทีพ่กั ฯลฯ 

- ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบ และ คนืค่าทวัรส์่วนใดส่วนหน่ึงให้ท่านไดไ้ม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น เช่น สถานทูต
ปฏเิสธวซี่า ด่านตรวจคนเขา้เมอืง ฯลฯ 

- กรุป๊เหมา หรอืตดักรุป๊ ไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางไดทุ้กกรณี 
- กรณีต้องการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลีย่นชื่อ) จะต้องแจง้ใหท้างบรษิทัทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วนั ก่อนออก

เดนิทาง กรณีแจง้หลงัจากเจา้หน้าทีอ่อกเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ ไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ
เรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัช่วงพเีรยีดวนัทีเ่ดนิทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็น
ส าคญัดว้ย กรณุาสอบถามกบัเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 

- กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพเีรยีดวนัเดนิทาง (เลื่อนวนัเดนิทาง) ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าใช้จ่ายการ
ด าเนินการต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิส าหรบัการด าเนินการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไมว่่ากรณใีดๆทัง้สิน้ 

- สายการบิน THAI AIRWAYS ขอสงวนสิทธิส์ าหรบัท่านที่จะเปลี่ยนแปลงผู้เดินทาง กรณีออกบตัรโดยสาร (ตัว๋
เครื่องบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้ ไม่สามารถยกเลกิหรอืเปลีย่นแปลงไดทุ้กกรณี จะต้องซือ้บตัรโดยสารใบใหม่ (หากมทีีว่่าง) 
เท่านัน้ โดยทางบรษิัทจะออกตัว๋เครื่องบินก่อนออกเดินทางอย่างน้อย 10-15 วนั ก่อนเดินทาง ทัง้นี้ขึ้นอยู่กับ
กระบวนการการด าเนินการของแต่ละคณะเท่านัน้ 
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เง่ือนไขส าคญัอ่ืนๆท่ีท่านควรทราบก่อนการเดินทาง 

- คณะจะสามารถออกเดนิทางได้ตามจ าเป็นต้องมขีึน้ต ่า อย่างน้อย 25 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด คณะจะไม่สามารถ
เดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิม่เพื่อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษิทัยนิดทีีจ่ะประสานงาน 
เพื่อใหทุ้กท่านเดนิทางตามความประสงคต่์อไป  

- ทางบรษิัทขอสงวนสิทธิใ์นการงดออกเดินทาง หรอื เลื่อนการเดนิทางไปในพเีรยีดวนัอื่นต่อไป โดยทางบรษิัทฯ 
จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดนิทางใหม่อกีครัง้ ทัง้นี้ ก่อนคอนเฟิรม์ลางาน กรุณาตดิต่อเจา้หน้าที่
เป็นกรณพีเิศษทุกครัง้หากท่านลางานแลว้ไมส่ามารถเปลีย่นแปลงได ้

- กรณีทีท่่านต้องออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เครื่องบนิ , ตัว๋รถทวัร ์, ตัว๋รถไฟ) กรุณาตดิต่อ
สอบถามเพื่อยนืยนักบัเจา้หน้าทีก่่อนทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในทีส่ามารถเลื่อนวนัและเวลาเดนิทางได้ 
เพราะมบีางกรณีทีส่ายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า ทัง้นี้ขึน้อยู่
กับฤดูกาล สภาพภูมกิาศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็นส าคัญเท่านัน้ สิ่งส าคญั ท่านจ าเป็นต้องมาถึง
สนามบนิเพื่อเชค็อนิก่อนเครื่องบนิ อย่างน้อย 3 ชัว่โมง โดยในส่วนนี้หากเกดิความเสยีหายใดๆบรษิัทขอสงวนสทิธิ ์
ในการไมร่บัผดิชอบค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   

- กรณทีีท่่านเป็นอสิลาม ไมท่านเน้ือสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 
- กรณผีูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร์ (WHEEL CHAIR) กรณุาแจง้บรษิทัฯ อยา่งน้อย 

7 วนัก่อนการเดนิทาง หรอืตัง้แต่ที่ท่านเริม่จองทวัร์ เพื่อให้ทางบรษิัทประสานงานกับสายการบินเพื่อจดัเตรียม
ล่วงหน้า กรณมีคี่าใชจ้า่ยเพิม่เตมิ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง  

- กรุณาส่งรายชื่อผูเ้ดนิทาง พรอ้มส าเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางทุกท่านใหก้บัเจา้หน้าที่หลงัจากช าระเงนิกรณีที่
ท่านเดนิทางเป็นครอบครวั (หลายท่าน) กรณุาแจง้รายนามคู่นอนกบัเจา้หน้าทีใ่หท้ราบ 

- กรณีทีอ่อกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดส่วนใดผดิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบไม่ว่า
ส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ด าเนินการส่งส าเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางให้ทางบรษิทัเพื่อใช้ในการออกบตัร
โดยสาร 

- หลงัจากท่านช าระค่าทวัรค์รบตามจ านวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัจะน าส่งใบนัดหมายและเตรยีมตวัการเดนิทางให้
ท่านอยา่งน้อย 3 หรอื 5 วนั ก่อนออกเดนิทาง 

- อตัราทวัรน์ี้ เป็นอตัราส าหรบับตัรโดยสารเครือ่งบนิแบบหมูค่ณะ (ตัว๋กรุป๊) ท่านจะไมส่ามารถเลื่อนไฟลท์ วนั ไป หรอื 
กลบัส่วนใดได ้จ าเป็นจะต้องไป และ กลบั ตามก าหนดการเท่านัน้ หากต้องการเปลี่ยนแปลงกรุณาตดิต่อเจา้หน้าที่
เป็นกรณพีเิศษ 

- ทางบรษิทัไม่มนีโยบายจดัคู่นอนใหก้บัลูกคา้ทีไ่ม่รูจ้กักนัมาก่อน เช่น กรณีทีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จ าเป็นต้องช าระค่า
หอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ 

- หนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านไดค้งเหลอืไมน้่อยกว่า 6 เดอืน ณ วนักลบั  
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- ส าหรบัลูกคา้ทีเ่ดนิทาง 3 ท่าน และ ต้องการพกัหอ้งส าหรบั 3 ท่าน อาจมคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิไดใ้นบางกรณี ขึ้นอยู่กบั
โรงแรมทีค่ณะนัน้ๆพกัว่ามหีอ้งรอบรบัส าหรบั 3 ท่าน หรอื (TRIPLE ROOM) หรอืไม่ กรณีไม่ม ีท่านจ าเป็นจะต้อง
ช าระค่าใชจ้า่ยเพิม่ (พกัเดีย่ว) ตามจรงิ ยกเวน้เดก็ทีม่อีายตุ ่ากว่า 12 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั 

- ฤดูหนาวในต่างประเทศ มขีอ้ควรระวงั สภาพอากาศจะมดืเรว็กว่าปกต ิสี่โมงเยน็ก็จะเริม่มดืแล้ว สถานที่ท่องเที่ยว
ต่างๆ จะปิดเรว็กว่าปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดนิทางควรเผื่อเวลาให้เหมาะสม และ หากมสีถานที่ท่องเที่ยว
กลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะ อาจลื่นไดต้อ้งใชค้วามระมดัระวงัในการเดนิเป็นอย่างสงู หรอื ใชร้องเทา้ทีส่ามารถเดนิบน
หมิะได ้แว่นกนัแดดควร เมือ่แสงแดดกระทบหมิะจะสว่างสะทอ้นเขา้ตา อาจท าใหร้ะคายเคอืงตาได้ 

- ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลงโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากฤดกูาล สภาพภมูอิากาศ เหตุการทาง
การเมอืง การล่าช้าของสายการบนิ เงื่อนไขการให้บรกิารของรถในแต่ละประเทศ เป็นต้น  โดยส่วนนี้ทางบรษิัทจะ
ค านึงถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคญั หากกรณทีีจ่ าเป็นจะตอ้งมคี่าใชจ้่ายเพิม่ ทางบรษิทัจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

- เนื่องจากการเดนิทางท่องเทีย่วในครัง้นี้ เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกบับรษิทัตวัแทนในต่างประเทศ ทางบรษิทั
จงึขอสงวนสทิธิ ์ไม่สามารถขอรบัเงนิคนืได้ในบรกิารบางส่วน หรอื ส่วนใดส่วนหน่ึงที่ท่านไม่ต้องการได้รบับรกิาร 
หากระหว่างเดนิทาง สถานทีท่่องเทีย่วใดทีไ่ม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดกต็าม ทางบริษทัขอสงวนสทิธิใ์น
การไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งใหท้่าน เนื่องจากทางบรษิทัไดท้ าการจองและถูกเกบ็ค่าใชจ้่ายแบบ
เหมาจา่ยไปล่วงหน้าทัง้หมดแลว้ 

- หากวนัเดนิทาง เจา้หน้าทีส่ายการบนิ หรอื ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนงัสอืเดนิทาง  
(พาสปอร์ต) ของท่านช ารุดแม้เพียงเล็กน้อย เช่น เปียกน ้า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มหีน้าใดหน้าหนึ่งหายไป มี
กระดาษหน้าใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มรีอยแยกระหว่างสนัของเล่มหนงัสอืเดนิทาง เป็นตน้ ไมว่่ากรณใีดๆทัง้สิน้ ทาง
สายการบนิ หรอื เจา้หน้าที่ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง  มสีทิธิไ์ม่อนุญาตให้ท่านเดนิทางต่อไปได้ ดงันัน้กรุณา
ตรวจสอบ และ ดูแล หนังสอืเดนิทางของท่านให้อยู่ในสภาพดอียู่ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณีช ารุด กรุณาตดิต่อ
กรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื่อท าหนังสอืเดนิทางฉบบัใหม่ โดยใช้ฉบบัเก่าไปอ้างองิ และ ยนืยนัด้วย 
พรอ้มกบัแจง้มาที่บรษิทัเรว็ทีสุ่ด เพื่อยนืยนัการเปลีย่นแปลงขอ้มลูหนังสอืเดนิทาง หากท่านไดส้่งเอกสารมาทีบ่รษิทั
เรยีบรอ้ยแลว้ กรณีทีย่งัไม่ออกบตัรโดยสาร (ตัว๋เครื่องบนิ) ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่มคี่าใช้จ่าย แต่หากออก
บตัรโดยสาร (ตัว๋เครื่องบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึง่
โดยส่วนใหญ่ตัว๋เครื่องบินแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดินทางประมาณ 14-20 วนั ทัง้นี้ขึ้นอยู่กับกระบวนการและ
ขัน้ตอนของแต่ละคณะ 

- เกีย่วกบัทีน่ัง่บนเครือ่งบนิ เนื่องจากบตัรโดยสาร (ตัว๋) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุป๊ อตัราพเิศษ) สายการบนิ ขอสงวน
สทิธิใ์นการเลอืกที่นัง่บนเครื่องบนิ กรณีลูกค้าเดนิทางด้วยกนั กรุณาเชค็อนิพรอ้มกนั และ สายการบนิจะพยายาม
ทีสุ่ดใหท้่านไดน้ัง่ดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีสุ่ด  



 
 

อพัเดท 18/02/2563 

- ขอ้มลูเพิม่เตมิเกี่ยวกบัหอ้งพกัในโรงแรมทีพ่กั เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึ
อาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งพกัเดีย่ว (SINGLE) และหอ้งคู่ (TWIN/DOUBLE) และ หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (TRIPLE) จะ
แตกต่างกนั บางโรงแรม หอ้งพกัแต่ละแบบอาจจะอยู่คนละชัน้กนั (ไมต่ดิกนัเสมอไป) 

- ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็ค่าน ้ามนัและภาษสีนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง  
- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกดิกรณีความล่าช้าจากสายการบนิ , การยกเลกิบนิ , การ

ประท้วง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภยัธรรมชาต ิ, การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ
รบัผดิชอบของบรษิทั  

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายระหว่างการเดนิทาง ไม่ว่ากรณีใดๆกต็าม 
และ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิ กรณีท่านลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและจ าเป็นต้องส่งมายงัจุดหมาย
ปลายทางตามทีท่่านตอ้งการ  

- รายการนี้ เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รบัการยืนยนัจากบริษัทฯอีกครัง้หนึ่ ง หลังจากได้ส ารองโรงแรมที่พักใน
ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นตามที่ระบุในโปรแกรม 

** เม่ือท่านช าระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึงกต็าม ทางบริษทัฯ จะถือว่า
ท่านได้ยอมรบัเง่ือนไขข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว ** 

** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 


