
 

 

ทวัรเ์กาหลี ICN37 บินคํา่ กลบัเช้า (5D3N) 
“KOREA หนีรกั มาพกัร้อน” 

สายการบิน AIR ASIA X (XJ) 
 

 
 

 

 



 

บนิดว้ยสายการบนิ แอรเ์อเชยีเอก็ซ ์(XJ) : ขึน้เครือ่งทีส่นามบนิดอนเมอืง (DMK) 

XJ704 DMK(กรุงเทพ) - ICN(อนิชอน) 21.05 – 04.35 
XJ705 ICN(อนิชอน) - DMK(กรุงเทพ) 05.50 – 10.35 

**โหลดกระเป๋าสมัภาระโดยน้ําหนกัไมเ่กนิ 20 ก.ก. (1 ชิน้) และ ถอืขึน้เครื่องบนิไดน้ํ้าหนกัไมเ่กนิ 7 ก.ก. ** 

**พาสปอรต์ ต้องมีอายใุช้งานได้คงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วนักลบั** 
 

วนัท่ี 1 กรงุเทพฯ (ดอนเมือง)                                                                                                      (-/-/-) 
 

18.00  คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรงุเทพฯ ประเทศไทย  อาคารผูโ้ดยสารระหวา่ง
ประเทศ อาคาร 1 ชัน้ 3 เคาน์เตอรเ์ชค็อิน หมายเลข 3-4 สายการบิน AIR ASIA X โดยมเีจา้หน้าทีข่อง
บรษิทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั อํานวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเชค็อนิ และ หวัหน้าทวัรใ์หค้ําแนะนําเพื่อ
เตรยีมความพรอ้มก่อนออกเดนิทาง  

 

 
 

วนัท่ี 2 
กรงุเทพฯ (ดอนเมือง) - เมืองอินชอน - คลองอาร่า - สะพานกระจกใสกิมโป – HYUNDAI 
PREMIUM OUTLET - เมืองยงอิน - วดัวาวจูองซา - สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์- เมืองโซล - ย่า
นทงแดมุน … พิเศษ!! ชม LED ROSE GARDEN                                                       (B/L/D)                                                                                                                                                                                        

 

21.05  นําท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน ประเทศสาธารณรฐัเกาหลีใต้  โดยสายการบนิ  AIR 
ASIA X เทีย่วบนิที ่XJ 704 
** สําหรบัเทีย่วบนินี้ ไม่มบีรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบนิ ใชเ้วลาบนิประมาณ 5 ชัว่โมง 25 นาท ี** 

04.35  เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน ประเทศสาธารณรฐัเกาหลีใต้ 
** ตามเวลาทอ้งถิน่ เรว็กวา่เมอืงไทยประมาณ 2 ชัว่โมง กรุณาปรบันาฬกิาของท่านเพื่อความสะดวกในการนดั
หมายเวลา ** 
หลงัทุกท่านผา่นขัน้ตอนการตรวจหนงัสอืเดนิทาง และตรวจรบัสมัภาระเรยีบรอ้ย 

 นําทุกท่านเดนิทางขา้มทะเลตะวนัตกดว้ยสะพานแขวนยอจอง หรอื สะพานเพื่อความหวงัในการรวมชาตทิีย่าว
กวา่ 4.42 ก.ม. และ มยีอดโดมสูง 107 เมตร ท่านจะไดส้มัผสัความสวยงามยิง่ใหญ่ยามคํ่าคนื 



 

เช้า บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนู อดู้ง   
นําท่านเดนิทางสู่ คลองอาร่า (ARA CANAL) ซึ่งเชือ่มระหวา่งแม่น้ําฮนักบัทะเลตะวนัตก (ทะเลเหลอืง) ตัง้อยู่ใน
พืน้ทีข่องเมอืงอนิชอนและกรุงโซล วตัถุประสงคเ์พื่อป้องกนัน้ําท่วมและใชเ้ป็นพืน้ทีใ่นการพกัผอ่นหย่อนใจ โดย
เกาหลมีกีารรเิริม่สรา้งทางระบายน้ําขึน้ครัง้แรกในสมยักษตัรยิแ์ห่งราชวงศโ์ซซอน แต่กถ็ูกยกเลกิไปเนื่องจาก
อุปสรรคทางเทคนิคและความยากลําบากของประเทศ และสบืเนื่องมาจากเหตุการณ์น้ําท่วมใหญ่เมอืงอนิชอน 
เมื่อปี ค .ศ. 1987 ส่งผลใหป้ระชากรกวา่ 6,000 คนประสบภยัพบิตัอิย่างมาก นํามาสู่โครงการ ARA CANAL 
PROJECT ใชเ้วลาสํารวจทัง้สิน้รวม 5 ปี เริม่ก่อสรา้งขึน้เมื่อปี ค.ศ.2009 และแลว้เสรจ็สมบูรณ์เมื่อวนัที ่ 25 ม.ีค. 
2012 จากนัน้นําชมสะพานกระจกใสกิมโป  (ARA BLUE WALK) ชมบรรยากาศมุมสูงของคลองอาร่า (ARA 
CANAL) ซึ่งเชือ่มระหวา่งแม่น้ําฮนักบัทะเลตะวนัตก ตัง้อยู่ในพืน้ทีข่องเมอืงอนิชอนและกรุงโซล วตัถุประสงค์
เพื่อป้องกนัน้ําท่วมและใชเ้ป็นพืน้ทีใ่นการพกัผอ่นหย่อนใจยามวา่ง ชอ้ปป้ิง HYUNDAI PREMIUM OUTLET 
เลอืกซื้อสนิคา้แบนดพ์รเีมยีมชัน้นํามากมาย 
นําท่านเดนิทางสู่ เมืองยงอิน  นําท่านเดนิทางสู่ วดัวาวจูองซา  (WAUJEONGSA TEMPLE) ตัง้อยู่ในเมอืงยง
อนิ จงัหวดัคยองกโีด เป็นวดัเก่าแก่ทีต่ ัง้อยู่กลางภูเขา มเีศยีรพระพุทธเจา้ขนาดใหญ่สทีองอร่ามดูโดดเด่น ซึ่งเป็น
สญัลกัษณ์ทีส่ําคญัของวดันี้ เศยีรพระพุทธรูปนี้มคีวามสูงถงึ 8 เมตร วางตัง้อยู่บนกองหนิขนาดใหญ่ วดัแห่งนี้
สรา้งขึน้ในปี ค .ศ. 1970 โดยนกับวชแฮด๊อกเพื่อแสดงการตอบแทนความเมต ตากรุณาของพระพุทธเจา้ในการ
รวมประเทศเกาหลเีหนือและเกาหลใีต ้ภายในมรีูปสลกัสะสมจากพุทธศาสนิกชนทัว่โลกมากกวา่ 3,000 องค ์
ภายในวดัยงัมรีูปปัน้หนิสลกัดูเหมอืนจะเป็นนกฮูกแม่กบัลูก มเีจดยีท์ําดว้ยกอ้นหนิดูแปลกตาและเมื่อเดนิเขา้สู่
อุโบสถซึ่งอยู่บนเนินเขา กจ็ะพบกบัที่ประดษิฐานพระนอนขนาดใหญ่ทีแ่กะสลกัมาจากไมซ้ึ่งนํามาจากอนิเดยีมี
ความเก่าแก่และศกัดิส์ทิธิเ์ป็นอย่างมาก ส่วนบนสุดมพีระพุทธรูปปางสมาธสิทีององคใ์หญ่ประดษิฐานอยู่ 
นอกจากนี้ทีว่ดัแห่งนี้ยงัเป็นทีเ่กบ็รษัาระฆงัทีใ่ชต้ใีนพธิเีปิดกฬีา โอลมิปิค ในปี ค .ศ. 1987 



 

 
 
กลางวนั บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนู หมูย่างเกาหลี  

 
นําท่านเดนิทางสู่ สวนสนุกเอเวอรเ์ลนด ์แลนด ์(EVERLAND) เป็นสวนสนุกกลางแจง้ทีใ่หญ่ทีสุ่ ดของประเทศ
เกาหลใีต ้ตัง้อยู่บนทําเลทีส่วยงามท่ามกลางหุบเขา ในเมอืงยงอนิ ทางตอนใตข้องเมอืงโซล ไดร้บัการขนานนาม
วา่เป็นดสินียแ์ลนดแ์ห่งเกาหลใีต ้ทีน่ี่ถูกออกแบบใหแ้ตกต่างกนัในแต่ละโซน ไดแ้ก่ สวนสตัว ์ , GLOBAL FAIR , 
EUROPEAN ADVENTURE , MAGIC LAND , AMERICAN ADVENTURE และEVER LAND SPEEDWAY 
นอกจากนี้ยงัมสีวนสีฤ่ดู ซึ่งปลูกดอกไมป้ระจําในแต่ละฤดูกาล และมกีารตกแต่งสวนสนุกใหเ้ขา้กบับรรยากาศ
ของเทศกาลนัน้ๆ โดยมบีรษิทัซมัซุง เป็นเจา้ของ ผูบ้รหิารจดัการสวนสนุกแห่งนี้ ดงันัน้ความยิง่ใหญ่ตระการตา 
และ ปลอดภยั ไม่แพช้าตใิดในโลกแน่นอน ** โซนสวนน้ําจะเปิดเฉพาะชว่งฤดูรอ้น** 

 



 

 
 

นําท่านเดนิทางสู่ เมืองโซล (SEOUL) ชือ่อย่างเป็นทางการ  นครพเิศษโซล  เป็นเมอืงหลวงและมหานครทีใ่หญ่
ทีสุ่ดของประเทศเกาหลใีต ้ 

 นําท่านเดนิทางเขา้สู่ ย่านทงแดมุน หรือตลาดดงแดมุน  เป็นย่านการคา้
ขนาดใหญ่ประกอบดว้ยตลาดดัง้เดมิ และศนูยก์ารคา้ทีค่รอบคลุมทัว่ทัง้บรเิวณ
ประตูทงแดมุน ซึ่งเป็นสถานทีส่ําคญัในเกาหล ีโดยถอืเป็นเขตคา้ส่งและคา้
ปลกีทีใ่หญ่ทีสุ่ดของเกาหล ีทีม่หีา้งสรรพสนิคา้ 26 แห่ง, รา้นคา้พเิศษ 30,000 
แห่ง และผูผ้ลติ 50,000 ราย ตลาดทงแดมุนมชีือ่เสยีงในดา้นตลาดกลางคนื 
และเป็นย่านชอ้ปป้ิงยอดนิยมทีด่งึดูดนกัชอ้ปและนกัท่องเทีย่วจํา นวนมากตลอดเวลา ตลาดแห่งนี้จงึกลายเป็น
สถานทีท่ีด่ทีีสุ่ดในการคน้หาแฟชัน่ล่าสุด ทีม่คีวามหลากหลาย และทนัสมยัในราคาทีไ่ม่แพง  พิเศษ!! … ใหท้่าน
ไดช้ม จุดไฮไลทข์องทีน่ี่ นัน่กค็อื LED ROSE GARDEN ดอกกุหลาบทีต่ดิไฟ LED กวา่ 25,550 ดวง เปิดใหช้ม
ตลอดทัง้ปี 

คํา่       บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนู ข้าวยาํเกาหลี  
ท่ีพกั GALAXY HOTEL หรือ INTER CITY HOTEL SEOUL หรือเทียบเท่า   
 

วนัท่ี 3 
ศนูยโ์สมรฐับาล – ศนูยส์มุนไพรน้ํามนัสนแขม็แดง – ศนูยร์วมเคร่ืองสาํอางแบรนดด์งั
เกาหลี – ย่านอินซาดง – ตึกซมัจีกิล - พระราชวงัชางดอ็กกงุ – ภเูขานัมซาน – หอคอยเอน็
โซลทาวเวอร ์– ดิวต้ีฟรี – ย่านเมียงดง                                                                         (B/L/-)                        

 

เช้า      บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นําท่านเดนิทางสู่ ศนูยโ์สมแห่งรฐับาล (GINSENG) เหตุผลทีเ่รยีกวา่ศนูยโ์สมแห่งรฐับาล เพราะโสมทุกชนิดทีน่ี่
จะถูกควบคุมคุณภาพภายใต้มาตรฐานของรฐับาล ซึ่งแน่นอนวา่ไดร้บัการรบัรองคุณภาพจากรฐับาล เป็นโสมทีม่ี
อายุ 6 ปี ซึ่งถอืวา่มคีุณภาพดทีีสุ่ดในโลก มชีือ่เสยีงทีสุ่ด ใหท้่านไดเ้ลอืกซื้อโสมคุณภาพ ในราคาถูกกวา่ประเทศ
ไทยถงึ 2 เท่า โสมเกาหลถีอืเป็นยาบํารุงร่างกายหรอืสามารถซื้อเป็นของฝากจากประเทศเกาหลใีตก้ไ็ด้  

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


 

นําท่านเดนิทางสู่ ศนูยส์มุนไพรน้ํามนัสนเขม็แดง (RED PINE) เป็นผลติภณัฑ ์ที่ สกดัจากน้ํา มนัสน มี
สรรพคุณชว่ยบํารุงร่างกาย ลดไขมนั ชว่ยควบคุมอาหารและรกัษาสมดุลในร่างกายไดเ้ป็นอย่างด ี 
นําท่านเดนิทางสู่ ศนูยร์วมเครื่องสาํอาง แบรนดด์งัเกาหลี  (COSMETIC 
GALLERY) เชน่ WATER DROP (ครมีน้ําแตก ) , SNAIL CREAM (ครมี
เมอืกหอยทาก ) , BOTOX (โบทอ็กซ์ ) , ALOE VERA PRODUCT 
(ผลติภณัฑจ์ากสมุนไพร วา่นหางจระเข)้ เป็นตน้  

กลางวนั     บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนู ไก่ตุ๋นโสม 
นําท่านเดนิทางสู่ ย่านอินซาดง ตัง้อยู่ใจกลางเมอืงทีเ่ป็นย่านเก่าแก่ทีส่ําคญั
ของเมอืงโซล ประกอบดว้ยถนนหลกัอนิซาดงและมตีรอกซอกซอยแยกออกไปทัง้สองขา้งทาง ภายในตรอกเป็น
รา้นอาหารแบบดัง้เดมิ โรงน้ําชา รา้นกาแฟ และแกลเลอรี่  ในย่านแห่งนี้เป็นแหล่งรวมแกลเลอรีต่่างๆ กวา่ 100 
แห่ง นอกจากนี้ยงัใหท้่านไดเ้ยีย่มชม ตึกซมัจี-กิล (SSAMZIE-GIL) เป็นอาคารขนาด 4 ชัน้ตัง้อยู่ในตลาดอนิซา
ดง เปิดในปี 2004 ภายในมงีานแสดงภาพกอลอรีอ่ารต์ๆ รา้นอาหาร เครื่องประดบั ข องทีร่ะลกึ โดยชัน้ 4 เป็น
สวนลอยฟ้า จุดเด่นของทีน่ี่คอืเป็นจุดนดัพบของเหล่าวยัรุ่นชาวเกาหล ีตามผนงักําแพงมภีาพเขยีนเป็นงานศลิปะ 
ผสมผสานกบัรา้นต่างๆทีต่ ัง้อยู่เรยีงรายจนเตม็ทีพ่ืน้ที่  พบกบัส่วนของ LOVE LOVE MESSAGE TAG ทีม่ี
ลกัษณะ คลา้ยกบั  LOCK OF LOVE ที่ N SEOUL TOWER เป็นการบอกรกัของวยัรุ่น  (ราคาทวัรไ์ม่รวมค่า 
TAG ท่านสามารถเลอืกซ้อไดใ้นราคาประมาณ 5000 วอน) มาทีน่ี่พลาดไม่ได้ !!! …. ขนมปังยดัไส้รปูอนุจิ 
(DDALKI BBANG & DDONG BBANG) หรอื POOP BREAD ทีย่ดัไสด้ว้ยถัว่แดง  ขนมขึน้ชือ่ทีท่่านตอ้งไม่
พลาดทีจ่ะมาลองชมิ (ราคาทวัรไ์ม่ไดร้วมค่าขนมปังยดัไส ้ราคาประมาณ 1000 วอน)  
 

  
 
นําท่านเดนิทางสู่ พระราชวงัชางดอ็กกงุ (CHANGDEOKGUNG PALACE) เป็นพระราชวงัทีส่รา้งหลงัจาก
พระราชวงัเคยีงบกกุง(GYEONGBUKGUNG PALACE) และเคยเป็นพระราชวงัหลกัของกษตัรยิห์ลายพระองค์
ของราชวงศโ์ชซอน ทีไ่ดร้บัการดูแลรกัษาไวอ้ย่างด ีภายในประกอบดว้ยพืน้ทีส่าธารณะ อาคารพระราชวงัสําหรบั
ราชวงศ ์และสวนบวีอน (BIWON) หรอืรูจ้กักนัในนามสวนฮูวอน (HUWON) สวนหย่อมดา้นหลงัทีเ่ตม็ไปดว้ย
ตน้ไมย้กัษ์อายุกวา่ 300 ปี บ่อน้ํา และศาลาพกัผอ่น มคีวามธรรมชาตมิากทีสุ่ด ไวเ้ป็นทีพ่กัผอ่น 



 

 
นําท่านเดนิทางสู่  ภเูขานัมซาน เป็นทีต่ ัง้ของ  หอคอยเอน็ โซลล ์ทาวเวอร ์ (N SEOUL TOWER) 1 ใน 18 
หอคอยเมอืงทีสู่งทีสุ่ดในโลก มคีวามสูงถงึ 480 เมตร เหนือระดบัน้ํา ทะเล ท่านสามารถชมทศันียภาพของกรุง
โซลจากยอดโซลทาวเวอรไ์ดร้อบทศิ 360 องศา โดยสามารถมองไดถ้งึเขาพูกกัซนั และถา้หนัไปยงัทิศตรงขา้ม ก็
จะเหน็ไกลไปถงึแม่น้ําฮนักงั เป็นอกีหนึ่งสถานที ่ทีสุ่ดแสนจะโรแมนติ ก ไม่วา่จะเป็นยามกลางวนัหรอืกลางคนื 
และไม่วา่จะฤดูไหนๆ ทีน่ี่ยงัคงไดร้บัความนิยมเสมอมา เพราะเป็นสถานทีค่ลอ้งกุญแจคู่รกัทีย่อดนิยมของ
นกัท่องเทีย่ว และชาวเกาหล ีโดยมคีวามเชือ่วา่หากไดม้าคลอ้งกุญแจดว้ยกนัทีน่ี่ และโยนลูกกุญแจลงไปจะทําให้
รกักนัมัน่คง ยนืยาว ตราบ นานเท่านาน ** ยงัไม่รวมค่า  ขึน้ลฟิต์ และ ค่าแม่กุญแจ ลูกกุญแจคู่รกัสําหรบัคลอ้ง 
ท่านสามารถเตรยีมจากประเทศไทยไปได ้**  
นําท่านเดนิทางสู่ ดิวต้ี ฟรี (DUTY FREE) เป็นศนูยร์วมรา้นคา้ปลอดภาษทีีใ่หญ่ทีสุ่ดในโซล  ใหไ้ด้ชอ็ปป้ิงสนิคา้
แบรนดเ์นมชัน้นําแบบ NEW COLLECTION ! มากมาย เชน่ นาฬกิา , แวน่ตา , เครื่องสําอาง , กระเป๋า , กลอ้ง
ถ่ายรูป หรอืจะเป็นโทรศพัทม์อืถอื ใหท้่านอสิระไดเ้ลอืกซื้อไดอ้ย่างเตม็ที ่เป็นแหล่งรวมสนิคา้แบรนดด์งักวา่ 250 
แบรนด ์ทัง้เครื่องสําอาง  , น้ําหอม , กระเป๋า , สนิคา้แฟชัน่ต่างๆ เชน่ CHANEL , HERMES , MCM , DIOR , 
FENDI , LOEWE , PRADA , MIU MIU , CELINE , GIVENCHY , BALLY , BOTTEGA VENETA เป็นตน้ 
ไม่ไดม้แีค่เพยีงสนิคา้จากแบรนดต์่างประเทศเท่านัน้ สนิคา้แบรนดเ์กาหลกีม็ใีหเ้ลอืกหลากหลายไม่แพก้นั ราคาก็
ถูกกวา่รา้นคา้ดา้นนอกและบางยีห่อ้กถ็ูกกวา่ในประเทศไทยอกีดว้ย หากจะเขา้ไปช็ อปป้ิงกนัทีห่า้งแห่งนี้ ใหพ้ก
พาสปอรต์และขอ้มูลตัว๋เครื่องบนิไปดว้ยเพราะตอ้งใชใ้นการซื้อสนิคา้  



 

นําท่านเดนิทางสู่ ย่านเมียงดง (MYEONGDONG) เปรยีบเสมอืนย่านสยามสแควรบ์า้นเรา เมยีงดงไดช้ือ่วา่เป็น
แหล่งรวมแฟชัน่แบรนดเ์กาหลชี ัน้นํา  ซึ่งในแต่ละวนัจะ  มวียัรุ่นเกาหลมีาเดนิช็ อปป้ิงกนัอย่างลน้หลาม ท่าน
สามารถหาซื้อสนิคา้ไดอ้ย่างหลากหลายทัง้เสือ้ผา้ , รองเทา้ , กระเป๋า , เครื่องสําอางซึ่งเป็นทีรู่จ้กัอย่างดขีองคน
ไทย เชน่LANEIGE , ETUDE HOUSE , IIOPE , CHARMZONE , SKIN FOOD , THE FACE SHOP เป็นตน้ 
เครื่องประดบั , ซดีเีพลง , วซีดี ี, ดวีดีหีนงัและซรียีท์ีฮ่ติตลอด จนไปถงึของทีร่ะลกึทีม่รีูปดารานกัแสดงคนโปรด
ของท่านอยู่ในสนิคา้  
อิสระอาหารคํา่ตามอธัยาศยั เพ่ือสะดวกแก่การเดินทางท่องเท่ียว 

 
ท่ีพกั GALAXY HOTEL หรือ INTER CITY HOTEL SEOUL หรือเทียบเท่า   
 

วนัท่ี 4 

ศนูยส์มุนไพรเกาหลี - โรงงานเจียระไน พลอยสีม่วง อเมทิส - ย่านฮงแด –พิเศษ!!! .... 
สาํหรบัสาวก HARRY POTTER ต้องห้ามพลาดดด!! คาเฟ่สดุชิก 943 KING’S CROSS - 
พิพิธภณัฑส์ามมิติ – พิพิธภณัฑน้ํ์าแขง็ – พิพิธภณัฑส์าหร่าย– สวนฮานึล – เมืองอินชอน                                                                                         
– ซุปเปอรม์ารเ์กต็ หรือร้านละลายเงินวอน                                                              (B/L/D)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

เช้า บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นําท่านเดนิทางสู่ ศนูยส์มุนไพรเกาหลี (HERB SHOP) เป็นผลติภณัฑผ์ลของฮ๊อกเกต็นามู ทีเ่ตบิโตกลางป่าดง
ดบิกวา่ 20 ปี มสีรรพคุณชว่ยกรองสารพษิในตบั เหมาะสําหรบัคนทีท่ํางานหนกั ดื่มเหลา้ นอนดกึ หรอืเป็นไวรสั
ตบัอกัเสบ ตบัแขง็ ใหท้่านอสิระเลอืกซื้อใหต้วัเองและฝากครอบครวัหรอืญาตผิูใ้หญ่ทีท่่านรกั 
นําท่านเดนิทางสู่ โรงงานเจียระไน พลอยสีม่วง อเมทิส (AMETHYST FACTOTORY) ประเทศเกาหลใีตเ้ป็น
ดนิแดนของ พลอยสมี่วง พลอยแห่งสุขภาพและนําโชค โดยมตีัง้แต่สมี่วงอ่อนเยน็ตา จนถงึสมี่วงเขม้ (ม่วงไวน์ ) 
มเีสน่หเ์ยา้ยวนใจ พลอยนี้จะสวยงามจบัตาเมื่อมาทําเป็นแหวน จี ้ต่างหู และ สรอ้ยขอ้มอื เป็นหนิทีม่พีลงัในการ
บําบดัทัง้ดา้น ร่างกายและจติใจของผูส้วมใส่ ขจดัความคดิแง่ลบ เป็นพลอยแห่งสุขภาพและนําโชค สามารถ
ปกป้องคุม้ครองผูส้วมใส่ได้ 
นําท่านชอ้ปป้ิง ย่านฮงแด เป็นย่านชอ้ปป้ิงบรเิวณดา้นหน้าของมหาวทิยาลยัฮงอกิ(HONGIK UNIVERSITY) จงึ
เป็นศนูยร์วมเดก็วยัรุ่นและเดก็มหาวทิยาลยั เป็นอกีเสน้หนึ่งทีม่บีรรยากาศโรแมนตกิ อกีทัง้ยงัมรีา้นกาแฟทีเ่ป็น
เอกลกัษณ์ แกลเลอรี ่รา้นคา้จําหน่ายสนิคา้แฟชัน่ คลบั ตลาดศลิปะ และรา้นอาหารทีน่่าสนใจในหมู่วยัรุ่นอายุ 
20-30 ปีทีน่ิยมมาเดนิเล่น ราคาของสนิคา้และรา้นอาหารต่างๆกย็งัไม่แพงอกีดว้ย ซึ่งจะคกึคกัเป็ นพเิศษตัง้แต่



 

ชว่งบ่ายเป็นตน้ไป เพราะรา้นคา้แต่ละรา้นจะทยอยเปิดใหบ้รกิาร ของทีข่ายกนัเยอะส่วนใหญ่กจ็ะเป็นสนิคา้
แฟชัน่ เชน่ เสือ้ผา้ กระเป๋า รองเทา้ ของกิฟ๊ชอ้ป เครื่องเขยีน และทีเ่ยอะไม่แพก้นักค็อืขนมต่างๆ  
พิเศษ!!! .... สาํหรบัสาวก HARRY POTTER ตอ้งหา้มพลาดดด!! กบัคาเฟ่สุดชกิ 943 KING’S CROSS ที่
จําลองชานชาลา 9 เศษสามส่วนสี ่ชานชาลาทีอ่ยู่ในสถานีรถไฟคงิสค์รอสลอนดอน ประเทศองักฤษ ซึ่งเป็นทาง
เชือ่มต่อระหวา่งโลกมกัเกิล้กบัโลกเวทมนตร ์ซึ่งอยู่ระหวา่งชานชาลาหมายเลข 9 และ 10 ซึ่งเดนิทางดว้ยรถไฟ
สายด่วนของฮอกวอตส ์ดา้นในใหท้่านไดส้มัผสักลิน่อายในการจําลองความเป็นเมอืงเวทมนต ์เพลดิเพลนิกบัมุม
ถ่ายรูปต่างๆ มชีดุคลุมกบัผา้พนัคอทัง้ 4 บา้น พรอ้มไมก้ายสทิธิใ์หถ่้ายรูป สามารถเลอืกซื้อเครื่องดื่มและของ
หวานไดต้ามใจชอบ (หากท่านใดตอ้งการทีจ่ะถ่ายรูปดา้นใน จะตอ้งเลอืกซือ้เครื่องดื่มท่านละ 1 แกว้)  

     

กลางวนั บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนู ไก่ผดัวุ้นเส้น (JIMDAK)  
 

 
นําท่านเดนิทางสู่ พิพิธภณัฑภ์าพ 3 มิติ (TRICK EYE MUSEUM) เป็นสถานทีท่่องเทีย่วชือ่ดงัทีจ่ดัขึน้แบบ
พพิธิภณัฑแ์กลเลอรีศ่ลิปะและภาพวาด ทีส่รา้งขึน้โดย “ตรอ็งป์ L’OEIL” คอืเทคนิคงานศลิปะแบบ 2D และ
ลกัษณะภาพวาดจะเป็นแบบ 3D แทนทีจ่ะเป็นการดูภาพวาดธรรมดาๆเหมอืนหอศลิป์ทัว่ไป นกัท่องเทีย่วจะ
ตื่นตาตื่นใจกบัภาพวาดแนว 3D ทีเ่สมอืนวา่ไดเ้ขา้ไปเป็นส่วนหนึ่งในรูปภาพนัน้ๆ ทําใหน้กัท่องเทีย่วเพลนิ
เพลนิสนุกสนาน ไม่มเีบื่อ ถอืเป็นพพิธิภณัฑศ์ลิปะยอดนิยมของชาวเกาหลแีละนกัท่องเทีย่ว เพราะไม่
เพยีงแต่เป็นพพิธิภณัฑห์อศลิปะภาพวาดสามมติแิลว้ ยงัไดเ้ปิดโซนใหม่ใหก้บันกัท่องเทีย่วไดเ้ขา้ไปเปิด
ประสบการณ์ใหม่ๆไม่ซ้ําใครกบั พิพิธภณัฑน้ํ์าแขง็ (ICE MUSEUM) ซึ่งเป็นการจําลองเมอืงน้ําแขง็ขึน้มา 
เป็นศลิปะการแกะสลกัน้ําแขง็แบบไม่ธรรมดา หากแต่เป็นการจําลองเป็นเมอืงน้ําแขง็เหมอืนจรงิมากทีสุ่ด 



 

และยงัเอาใจเดก็ๆดว้ยการสรา้งสไลเดอรน้ํ์าแขง็อกีทัง้ยงัมกีจิกรรมและโซนต่างๆ ใหน้กัท่องเทีย่วเขา้ชมได้
โดยไม่มเีบื่อ เชน่ นัง่รถลากกวางรูดอล์ฟ ถ่ายรูปคู่กบัคุณลุงซานตา้น้ําแขง็ และถ่ายรูปกบับรรดานกเพนกวนิ
น้ําแขง็ทัง้หลาย สํารวจถํ้าน้ําแขง็ เอสกโิม เยีย่มชมปราสาทน้ําแขง็ มจีุดชมววิบนกําแพงเมอืงน้ําแขง็ โรงแรม
ทีส่รา้งจําลองขึน้จากการแกะสลกัจากน้ําแขง็ทัง้หมด ซึ่งนกัท่องเทีย่วสามารถตื่นตาตื่นใจและสมัผสักบัความ
หนาวอุณหภูมติดิลบมากกวา่ 5 องศา       

 
นําท่านเดนิทางสู่ พิพิธภณัฑส์าหร่าย (KIMPAP) จดัแสดงเรื่องราวต่างๆของการทําสาหร่ายและประวตัคิวาม
เป็นมาตน้กําเนิดของการผลติสาหร่ายและขัน้ตอนการผลติสาหร่ายทีส่ดใหม่ทุกวนั ใหท้่านจะไดเ้ลอืกชมิ
ผลติภณัฑท์ีท่ําจากสาหร่ายหลากหลายรสชาตใิหล้ิม้ลองและเลอืกซื้อเหมาะแก่การนํามาเป็นของฝาก เชน่ 
สาหร่ายอบแหง้ , สาหร่ายย่าง พิเศษ !! ให้ท่านได้ใส่ชดุประจาํชาติเกาหลี “ฮนับก” (HANBOK) และถ่ายรูป
ไวเ้ป็นทีร่ะลกึ   
นําท่านเดนิทางสู่ สวนฮานึล (HANEUL PARK)  มพีืน้ที ่190,000 ตารางเมตร และตัง้อยู่สูงทีสุ่ดในบรรดาสวน
ทัง้ 5 ดงันัน้ สวนแห่งนี้จงึไดช้ือ่วา่  (ฮานึล) ทีแ่ปลวา่ทอ้งฟ้านัน่เอง หากจะขึน้ไปยงัสวนนี้ตอ้งเดนิขึน้บนัไดไป
ประมาณ 290 ขัน้ และทีไ่ดร้บัความนิยมมากกเ็พราะวา่สวนนี้มทีศันียภาพทีส่วยงาม และสามารถเทีย่วไดทุ้กฤดู 
ในชว่งของเดอืนตุลาคม กจ็ะมเีทศกาลดอกหญ้าบาน (SEOUL EULALIA FESTIVAL) ทีห่ลายคนนิยมมาชม
ความสวยงาม *** ราคานี้ไม่รวมค่ารถขึน้สวน หากท่านใดประสงคท์ีจ่ะขึน้รถ สามารถซื้อบตัรไดท้ีห่น้าสวน ราคา
ประมาณ 3-5 พนัวอน 

 
 



 

นําท่านเดนิทางสู่ ซุปเปอรม์ารเ์กต็ หรือ ร้านละลายเงินวอน ใหท้่านไดเ้ลอืกซื้อชอ็กโกแลต ผลติภณัฑข์องใบ
และรากฝอยของโสม ในรูป ขนม ชา ลูกอม โคลนพอกหน้าโสม ครมีลา้งหน้าโสม เครื่องสําอางโสม เป็นตน้ และ
ยงัมหีมอนสุขภาพ ,  กมิจ ิ,เปเปโร(ป๊อกกีเ้กาหล)ี,ชนิราเมง (มาม่าเกาหล)ี และ นมกลว้ย เป็นตน้ 

คํา่       บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนู บุลโกกิ 

 
ท่ีพกั INCHEON GRAND HOTEL , INCHEON หรือเทียบเท่า   
02.30 ไดเ้วลาอนัสมควร นําท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ อินชอน  ประเทศสาธารณรฐัเกาหลีใต้   
 

วนัท่ี 5 เมืองอินชอน - กรงุเทพฯ (ดอนเมือง)                                                                               (-/-/-)                                                                                                                   
 

05.50  นําท่านเดนิทางสู่ ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิ 
AIR ASIA X เทีย่วบนิที่  XJ 705 ** ไม่มบีรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบนิ กรุณารบัประทานอาหารให้
เรยีบรอ้ยก่อนขึน้เครื่องบนิ หรอื ท่านสามารถเลอืกซื้ออาหารและเครื่องดื่มไดบ้นเครื่องบนิ ใชเ้วลาบนิประมาณ 5 
ชัว่โมง 50 นาท ี** 

10.35  เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรงุเทพฯ ประเทศไ ทย โดยสวสัดภิาพ  พรอ้มกบัความ
ประทบัใจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

อตัราค่าบริการ 

 

กาํหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ ห้องละ 

2-3 ท่าน  
อตัราท่านละ 

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
เคร่ืองบิน

อตัรา  
ท่านละ 

ตลอดเดือน มิถนุายน – กนัยายน 2562 

03 – 07 มิถนุายน 2562 13,999 13,999 13,999 5,500 7,900 

04 – 08 มิถนุายน 2562 14,999 14,999 14,999 5,500 7,900 

05 – 09 มิถนุายน 2562 14,999 14,999 14,999 5,500 7,900 

06 – 10 มิถนุายน 2562 14,999 14,999 14,999 5,500 7,900 

07 – 11 มิถนุายน 2562 14,999 14,999 14,999 5,500 7,900 

08 – 12 มิถนุายน 2562 14,999 14,999 14,999 5,500 7,900 

09 – 13 มิถนุายน 2562 14,999 14,999 14,999 5,500 7,900 

10 – 14 มิถนุายน 2562 13,999 13,999 13,999 5,500 7,900 

11 – 15 มิถนุายน 2562 12,999 12,999 12,999 5,500 7,900 

12 – 16 มิถนุายน 2562 14,999 14,999 14,999 5,500 7,900 

13 – 17 มิถนุายน 2562 14,999 14,999 14,999 5,500 7,900 

14 – 18 มิถนุายน 2562 14,999 14,999 14,999 5,500 7,900 

15 – 19 มิถนุายน 2562 14,999 14,999 14,999 5,500 7,900 

16 – 20 มิถนุายน 2562 14,999 14,999 14,999 5,500 7,900 

17 – 21 มิถนุายน 2562 13,999 13,999 13,999 5,500 7,900 

18 – 22 มิถนุายน 2562 14,999 14,999 14,999 5,500 7,900 

19 – 23 มิถนุายน 2562 14,999 14,999 14,999 5,500 7,900 

20 – 24 มิถนุายน 2562 14,999 14,999 14,999 5,500 7,900 

21 – 25 มิถนุายน 2562 14,999 14,999 14,999 5,500 7,900 



 

22 – 26 มิถนุายน 2562 14,999 14,999 14,999 5,500 7,900 

23 – 27 มิถนุายน 2562 14,999 14,999 14,999 5,500 7,900 

24 – 28 มิถนุายน 2562 13,999 13,999 13,999 5,500 7,900 

25 – 29 มิถนุายน 2562 14,999 14,999 14,999 5,500 7,900 

26 – 30 มิถนุายน 2562 14,999 14,999 14,999 5,500 7,900 

27 มิ.ย. – 01 ก.ค. 2562 14,999 14,999 14,999 5,500 7,900 

28 มิ.ย. – 02 ก.ค. 2562 14,999 14,999 14,999 5,500 7,900 

29 มิ.ย. – 03 ก.ค. 2562 14,999 14,999 14,999 5,500 7,900 

30 มิ.ย. – 04 ก.ค. 2562 14,999 14,999 14,999 5,500 7,900 

01 – 05 กรกฎาคม 2562 14,999 14,999 14,999 5,500 7,900 

02 – 06 กรกฎาคม 2562 14,999 14,999 14,999 5,500 7,900 

03 – 07 กรกฎาคม 2562 14,999 14,999 14,999 5,500 7,900 

04 – 08 กรกฎาคม 2562 14,999 14,999 14,999 5,500 7,900 

05 – 09 กรกฎาคม 2562 14,999 14,999 14,999 5,500 7,900 

06 – 10 กรกฎาคม 2562 14,999 14,999 14,999 5,500 7,900 

07 – 11 กรกฎาคม 2562 14,999 14,999 14,999 5,500 7,900 

08 – 12 กรกฎาคม 2562 14,999 14,999 14,999 5,500 7,900 

09 – 13 กรกฎาคม 2562 14,999 14,999 14,999 5,500 7,900 

10 – 14 กรกฎาคม 2562 14,999 14,999 14,999 5,500 7,900 

11 – 15 กรกฎาคม 2562 14,999 14,999 14,999 5,500 7,900 

12 – 16 กรกฎาคม 2562 15,999 15,999 15,999 5,500 8,900 

13 – 17 กรกฎาคม 2562 16,999 16,999 16,999 5,500 8,900 

14 – 18 กรกฎาคม 2562 15,999 15,999 15,999 5,500 8,900 

15 – 19 กรกฎาคม 2562 15,999 15,999 15,999 5,500 8,900 

16 – 20 กรกฎาคม 2562 15,999 15,999 15,999 5,500 8,900 

17 – 21 กรกฎาคม 2562 15,999 15,999 15,999 5,500 8,900 

18 – 22 กรกฎาคม 2562 14,999 14,999 14,999 5,500 7,900 



 

19 – 23 กรกฎาคม 2562 14,999 14,999 14,999 5,500 7,900 

20 – 24 กรกฎาคม 2562 14,999 14,999 14,999 5,500 7,900 

21 – 25 กรกฎาคม 2562 14,999 14,999 14,999 5,500 7,900 

22 – 26 กรกฎาคม 2562 14,999 14,999 14,999 5,500 7,900 

23 – 27 กรกฎาคม 2562 14,999 14,999 14,999 5,500 7,900 

24 – 28 กรกฎาคม 2562 14,999 14,999 14,999 5,500 7,900 

25 – 29 กรกฎาคม 2562 16,999 16,999 16,999 5,500 8,900 

26 – 30 กรกฎาคม 2562 15,999 15,999 15,999 5,500 8,900 

27 – 31 กรกฎาคม 2562 15,999 15,999 15,999 5,500 8,900 

01 – 05 สิงหาคม 2562 15,999 15,999 15,999 5,500 7,900 

02 – 06 สิงหาคม 2562 15,999 15,999 15,999 5,500 7,900 

03 – 07 สิงหาคม 2562 15,999 15,999 15,999 5,500 7,900 

04 – 08 สิงหาคม 2562 15,999 15,999 15,999 5,500 7,900 

05 – 09 สิงหาคม 2562 15,999 15,999 15,999 5,500 7,900 

06 – 10 สิงหาคม 2562 15,999 15,999 15,999 5,500 7,900 

07 – 11 สิงหาคม 2562 15,999 15,999 15,999 5,500 7,900 

08 – 12 สิงหาคม 2562 16,999 16,999 16,999 5,500 8,900 

09 – 13 สิงหาคม 2562 16,999 16,999 16,999 5,500 8,900 

10 – 14 สิงหาคม 2562 16,999 16,999 16,999 5,500 8,900 

11 – 15 สิงหาคม 2562 16,999 16,999 16,999 5,500 8,900 

12 – 16 สิงหาคม 2562 16,999 16,999 16,999 5,500 8,900 

13 – 17 สิงหาคม 2562 15,999 15,999 15,999 5,500 7,900 

14 – 18 สิงหาคม 2562 15,999 15,999 15,999 5,500 7,900 

15 – 19 สิงหาคม 2562 15,999 15,999 15,999 5,500 7,900 

16 – 20 สิงหาคม 2562 15,999 15,999 15,999 5,500 7,900 

17 – 21 สิงหาคม 2562 15,999 15,999 15,999 5,500 7,900 

18 – 22 สิงหาคม 2562 15,999 15,999 15,999 5,500 7,900 



 

19 – 23 สิงหาคม 2562 15,999 15,999 15,999 5,500 7,900 

20 – 24 สิงหาคม 2562 15,999 15,999 15,999 5,500 7,900 

21 – 25 สิงหาคม 2562 15,999 15,999 15,999 5,500 7,900 

22 – 26 สิงหาคม 2562 15,999 15,999 15,999 5,500 7,900 

23 – 27 สิงหาคม 2562 15,999 15,999 15,999 5,500 7,900 

24 – 28 สิงหาคม 2562 15,999 15,999 15,999 5,500 7,900 

25 – 29 สิงหาคม 2562 15,999 15,999 15,999 5,500 7,900 

26 – 30 สิงหาคม 2562 15,999 15,999 15,999 5,500 7,900 

27 – 31 สิงหาคม 2562 15,999 15,999 15,999 5,500 7,900 

28 ส.ค. – 01 ก.ย. 2562 15,999 15,999 15,999 5,500 7,900 

29 ส.ค. – 02 ก.ย. 2562 15,999 15,999 15,999 5,500 7,900 

30 ส.ค. – 03 ก.ย. 2562 15,999 15,999 15,999 5,500 7,900 

31 ส.ค. – 04 ก.ย. 2562 15,999 15,999 15,999 5,500 7,900 

01 – 05 กนัยายน 2562 14,999 14,999 14,999 5,500 7,900 

02 – 06 กนัยายน 2562 14,999 14,999 14,999 5,500 7,900 

03 – 07 กนัยายน 2562 14,999 14,999 14,999 5,500 7,900 

04 – 08 กนัยายน 2562 14,999 14,999 14,999 5,500 7,900 

05 – 09 กนัยายน 2562 14,999 14,999 14,999 5,500 7,900 

06 – 10 กนัยายน 2562 14,999 14,999 14,999 5,500 7,900 

07 – 11 กนัยายน 2562 14,999 14,999 14,999 5,500 7,900 

08 – 12 กนัยายน 2562 14,999 14,999 14,999 5,500 7,900 

09 – 13 กนัยายน 2562 14,999 14,999 14,999 5,500 7,900 

10 – 14 กนัยายน 2562 14,999 14,999 14,999 5,500 7,900 

11 – 15 กนัยายน 2562 14,999 14,999 14,999 5,500 7,900 

12 – 16 กนัยายน 2562 14,999 14,999 14,999 5,500 7,900 

13 – 17 กนัยายน 2562 14,999 14,999 14,999 5,500 7,900 

14 – 18 กนัยายน 2562 14,999 14,999 14,999 5,500 7,900 



 

15 – 19 กนัยายน 2562 14,999 14,999 14,999 5,500 7,900 

16 – 20 กนัยายน 2562 14,999 14,999 14,999 5,500 7,900 

17 – 21 กนัยายน 2562 14,999 14,999 14,999 5,500 7,900 

18 – 22 กนัยายน 2562 14,999 14,999 14,999 5,500 7,900 

19 – 23 กนัยายน 2562 14,999 14,999 14,999 5,500 7,900 

20 – 24 กนัยายน 2562 14,999 14,999 14,999 5,500 7,900 

21 – 25 กนัยายน 2562 14,999 14,999 14,999 5,500 7,900 

22 – 26 กนัยายน 2562 14,999 14,999 14,999 5,500 7,900 

23 – 27 กนัยายน 2562 14,999 14,999 14,999 5,500 7,900 

24 – 28 กนัยายน 2562 14,999 14,999 14,999 5,500 7,900 

25 – 29 กนัยายน 2562 14,999 14,999 14,999 5,500 7,900 

26 – 30 กนัยายน 2562 14,999 14,999 14,999 5,500 7,900 

 

ราคาเดก็อายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (INFANT) ท่านละ 5,900 บาท ** (ไม่มีท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน) 
 

อตัราน้ียงัไม่รวมค่าทิปพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคเุทศกท้์องถ่ิน ตามธรรมเนียม 50,000 
วอน ต่อ ทริป ต่อ ลกูค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเดก็ ยกเว้นเดก็อายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั 
(INFANT) ทัง้น้ีท่านสามารถให้มากกว่าน้ีได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี 
ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ก่อนเดินทางทุกท่าน ท่ีสนามบิน ในวนัเชค็อิน  
 
อตัราน้ีเฉพาะนักท่องเท่ียวท่ีถือหนังสือเดินทางไทยเท่านัน้ กรณีถือหนังสือเดินทางต่างประเทศ ทาง
บริษทัขอสงวนสิทธ์ิเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมเพ่ิมจากราคาทวัร ์ท่านละ 100 USD. (เป็นเงินไทยประมาณ 
3,200 บาท)  
 
กรณีต้องการตดักรุป๊ส่วนตวั กรุป๊เหมาท่ีสถานะผู้เดินทางเป็น เดก็นักเรียน นักศึกษา คร ู ธรุกิจขาย
ตรงเคร่ืองสาํอางค ์หมอ พยาบาล ชาวต่างชาติ หรือคณะท่ีต้องการให้เพ่ิมสถานท่ีขอดงูาน กรณุา
ติดต่อแจ้งรายละเอียด โดยละเอียด กบัเจ้าหน้าท่ีเพ่ือทาํราคาให้ใหม่ทุกครัง้  

 



 

สาํคญั!! :  กรณีผู้เดินทางถกูปฏิเสธการเข้า – ออกประเทศจาก ประเทศต้นทางและ ปลายทาง ทัง้จากท่ี

ด้านหน้าเคาน์เตอรเ์ชค็อิน หรือจากด่านตรวจคนเข้าเมืองกต็าม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่

รบัผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีจะเกิดขึ้นตามมา และ จะไม่สามารถคืนเงินค่าทวัรท่ี์ท่านชาํระ

เรียบร้อยแล้วไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึง 

 
หมายเหต ุ: ตามนโยบายการโปรโมทสินค้าพ้ืนเมือง ของรฐับาล เกาหลีร่วมกบัการท่องเท่ียว เกาหลี ใน

นามของร้านรฐับาล ซ่ึงจาํเป็นต้องระบไุว้ในโปรแกรมทวัร ์เพราะมีผลกบัราคาทวัร ์ จึงอยาก
เรียนช้ีแจงลกูค้าทุกท่านว่า ร้านรฐับาลทุกร้านจาํเป็นต้องแวะชม  จะซ้ือหรือไม่ซ้ือขึ้นอยู่กบั
ความพอใจของลกูค้าเป็นหลกั และถ้าหากลกูค้าไม่มีความประสงคจ์ะเข้าร้านรฐับาล  ขอ
สงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจากท่านเป็นจาํนวนเงิน 100 USD / ท่าน / ร้าน 

 

อตัราค่าบริการน้ี รวม 
 

 ค่าบตัรโดยสารโดยเครื่องบนิ (ตัว๋) ไป และ กลบัพรอ้มคณะ ชัน้ประหยดั (ECONOMY CLASS) รวมถงึค่าภาษี
สนามบนิและค่าภาษน้ํีามนัทุกแห่ง กรณตีอ้งการอพัเกรด  UPGRADE หรอื เปลีย่นแปลงบตัรโดยสาร ไม่วา่เทีย่วใด 
เทีย่วหนึ่ง กรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ  
 ค่าธรรมเนียมการ โหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครื่องบนิ สายการบนิ AIR ASIA X อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋า

สมัภาระลงใตท้อ้งเครื่องบนิ โดยมีน้ําหนักไม่เกิน 20 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือขึน้เครื่องบินได้น้ําหนักไม่เกิน 7 ก.ก. 
(ไม่จํากดัจํานวนชิน้ แต่ทัง้นี้เจา้หน้าทีจ่ะพจิารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงื่อนไขของสายการบนิ) ** 
 ค่ารถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ (ยงัไม่รวมทปิพนกังานขบัรถ) 
 ค่าโรงแรมทีพ่กัระดบัมาตรฐานตามรายการทีร่ะบุ  (พกั 2-3 ท่าน ต่อ หอ้ง ) ในกรณมีงีานเทรดแฟร ์การแขง่ขนักฬีา 

หรอื กจิกรรมอื่นๆ ทีท่ําใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะยุเตม็ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นโรงแรมทีพ่กั ไป
เป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยคํานึงถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นสําคญั 
 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ กรณไีม่รวมจะชีแ้จงแต่ละสถานทีใ่นโปรแกรม 
 ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุ โดยทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม    
 ค่ามคัคุเทศกท์ีค่อยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
 ค่าเบีย้ประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางท่องเทีย่วต่างประเทศ วงเงนิประกนัสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไข

ตามกรรมธรรม)์  
 
 
 



 

อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 
 

× ค่าใชจ้่ายส่วนตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าทําหนงัสอืเดนิทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซกัรดี ค่ามนิิบารใ์น
หอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ทีไ่ม่ไดร้ะบุในรายการ 

× ค่าทปิพนกังานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคุเทศกท์อ้งถิน่ ตามธรรมเนียม 50,000 วอน ต่อ ทรปิ ต่อ ลูกคา้ ผู้
เดนิทาง 1 ท่าน รวมไปถงึเดก็ ยกเวน้เดก็อายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (INFANT) ทัง้นี้ท่านสามารถใหม้ากกวา่
นี้ไดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ก่อนเดนิทาง
ทุกท่าน ทีส่นามบนิ ในวนัเชค็อนิ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณทีีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่น้ํีาหนกัเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆกําหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขน าด
มาตรฐาน  

× ค่าธรรมเนียมการจองทีน่ัง่บนเครื่องบนิตามความตอ้งการเป็นกรณพีเิศษหากสามารถทําได ้ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัสายการบนิ 
และ รุ่นของเครื่องบนิแต่ละไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึ่งอาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยู่ทีส่ายการบนิเป็นผูก้ําหนด 

× ค่าภาษน้ํีามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครื่องบนิไปแลว้ 
× ภาษมีูลค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% กรณตีอ้งการออกใบเสรจ็รบัเงนิในนามบรษิทั 
× ค่าธรรมเนียมการขอวซ่ีาท่องเทีย่ว กรณทีี่ สถานทูตแจง้ใหย้ื่นขอวซ่ีาแบบก ะทนัหนัก่อนเดนิทางตามจรงิ ประเทศ

เกาหลีใต้ อนุญาตใหท้่านทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทย และมวีตัถุประสงคเ์ดนิทางไปประเทศเกาหลใีต ้เพื่อการท่องเทีย่ว 
ไม่จําเป็นตอ้งยื่นขอวซ่ีา โดยสามารถพํานกัไดไ้ม่เกนิ 90 วนั ต่อครัง้ 

 
เง่ือนไขการจอง และ การชาํระเงิน 

- กรุณาทําการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนั ก่อนออกเดนิทาง พรอ้มชาํระเงนิมดัจําครัง้ที ่ 1 ท่านละ 10,000 บาท 
หลงัจากส่งเอกสารยนืยนัการจอง 2 วนั ตวัอย่างเชน่ ท่านจองวนันี้ กรุณาชาํระเงนิในวนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. 
เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลกิอตัโนมตัทินัท ีหากยงัไม่ไดร้ั บยอดเงนิตามเวลาทีก่ําหนด และหากท่านมคีวามประสงค์
จะตอ้งเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจําเป็นตอ้งทําจองเขา้มาใหม่ นัน่หมายถงึวา่ กรณทีีม่ีควิรอ (WAITING LIST) กจ็ะ
ใหส้ทิธิไ์ปตามระบบ ตามลําดบั เนื่องจากทุกพเีรยีด เรามทีีน่ัง่ราคาพเิศษจํานวนจํากดั ยกเว้นโปรแกรมราคาพิเศษ 
ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเรียกเกบ็ค่าบริการ เตม็จาํนวน เท่านัน้  

- กรุณาชาํระค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอือย่างน้อย 20 วนั ก่อนออกเดนิทาง หากท่านไม่ชาํระภายในระยะเวลาทีท่ีบ่รษิทั
กําหนด ทางบรษิทัจะถอืวา่ท่านสละสทิธิย์กเลกิการเดนิทาง และ ขอสงวนสทิธิไ์ม่สามารถคนืเงนิมดัจําใหท้่านใดไม่วา่
ส่วนในส่วนหนึ่งกต็าม 

- กรณลีูกคา้ทําการจองภายในระยะเวลาคงเหลอืไม่ถงึ 15 วนั ก่อนออกเดนิทาง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีก
เกบ็ค่าทวัรเ์ตม็จํานวน 100% 

 
 
 
 



 

เง่ือนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง 

 -  ยกเลกิการเดนิทาง ไม่น้อยกว่า 30 วนั ก่อนวนัเดนิทาง คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 100 ของค่าบรกิารทีช่าํระแลว้ 
 ** ยกเว้น พีเรียดท่ีมีวนัหยดุนักขตัฤกษ์ ต้องยกเลิกเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วนั ก่อนเดินทาง ** 
     - ยกเลกิการเดนิทาง 15-29 วนั ก่อนวนัเดนิทาง คนืค่าบรกิารรอ้ยละ 50 ของค่าบรกิารทีช่าํระแลว้ 

- ยกเลกิการเดนิทาง 15 วนั ก่อนวนัเดนิทาง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าบรกิารทีช่าํระมาแลว้ทัง้หมดทัง้นี้ 
ทางบรษิทัจะหกัค่าใชจ้่ายทีไ่ดจ้่ายจรงิจากค่าบรกิารทีช่าํระแลว้เนื่องในการเตรยีมการจดัการนําเทีย่วใหแ้ก่
นกัท่องเทีย่ว เชน่ การสํารองทีน่ัง่ตัว๋เครื่องบนิ การจองทีพ่กั ฯลฯ 

- ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบ และ คนืค่าทวัรส์่วนใดส่วนหนึ่งใหท้่านไดไ้ม่วา่กรณใีดๆทั ้ งสิน้ เชน่ สถานทูต
ปฏเิสธวซ่ีา ด่านตรวจคนเขา้เมอืง ฯลฯ 

- กรณตีอ้งการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลีย่นชือ่) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษิทัทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วนั ก่อนออก
เดนิทาง กรณแีจง้หลงัจากเจา้หน้าทีอ่อกเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ ไม่วา่ส่วนใดส่วนหนึ่ง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ
เรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัชว่งพเีรยีดวนัทีเ่ดนิทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็น
สําคญัดว้ย กรุณาสอบถามกบัเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 

- กรณตีอ้งการเปลีย่นแปลงพเีรยีดวนัเดนิทาง (เลื่อนวนัเดนิทาง ) ทางบรษิั ทขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าใชจ้่ายการ
ดําเนินการต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิสําหรบัการดําเนินการจองครัง้แรก ตามจํานวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไม่วา่กรณใีดๆทัง้สิน้  

 

เง่ือนไขสาํคญัอ่ืนๆท่ีท่านควรทราบก่อนการเดินทาง 

- คณะจะสามารถออกเดนิทางไดต้ามจําเป็นตอ้งมขีึน้ตํ่า อย่างน้อย 25 ท่าน หากตํ่ากวา่กําหนด คณะจะไม่สามารถ
เดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีีจ่ะชาํระค่าบรกิารเพิม่เพื่อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษิทัยนิดทีีจ่ะประสานงาน 
เพื่อใหทุ้กท่านเดนิทางตามความประสงคต์่อไป  

- ทางบรษิั ทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรอื เลื่อนการเดนิทางไปในพเีรยีดวนัอื่น ต่อไป โดยทางบรษิทัฯ 
จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดนิทางใหม่อกีครัง้ ทัง้นี้ ก่อนคอนเฟิรม์ลางาน กรุณาตดิต่อเจา้หน้าที่
เป็นกรณพีเิศษทุกครัง้หากท่านลางานแลว้ไม่สามารถเปลีย่นแปลงได ้

- กรณทีีท่่านตอ้งออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เชน่ ตัว๋เครื่องบนิ , ตัว๋รถทวัร ์ , ตัว๋รถไฟ ) กรุณาตดิต่อ
สอบถามเพื่อยนืยนักบัเจา้หน้าทีก่่อนทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในทีส่ามารถเลื่อนวนัและเวลาเดนิทางได ้
เพราะมบีางกรณทีีส่ายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า ทัง้นี้ข ึน้อยู่
กบัฤดูกาล สภาพภูมกิาศ และ ตารางบนิของท่าอากาศยานเป็นสําคญัเท่านัน้ สิง่สําคญั ท่านจําเป็นตอ้งมาถงึ
สนามบนิเพื่อเชค็อนิก่อนเครื่องบนิ อย่างน้อย 3 ชัว่โมง โดยในส่วนนี้หากเกดิความเสยีหายใดๆบรษิั ทขอสงวนสทิธิ ์
ในการไม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   

- กรณทีีท่่านเป็นอสิลาม ไม่ทานเนื้อสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 
- กรณผีูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร์ (WHEEL CHAIR) กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่างน้อย 

7 วนัก่อนการเดนิทาง หรอืตัง้แต่ทีท่่านเริม่จองทวัร ์เพื่อใหท้างบรษิทัประสานงานกบัสายการบนิเพื่อจดัเตรยีม
ล่วงหน้า กรณมีคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง  



 

- กรุณาส่งรายชือ่ผูเ้ดนิทาง พรอ้มสําเนาหน้าแรกของหนงัสอืเดนิทางทุกท่านใหก้บัเจา้หน้าทีห่ลงัจากชาํระเงนิกรณทีี่
ท่านเดนิทางเป็นครอบครวั (หลายท่าน) กรุณาแจง้รายนามคู่นอนกบัเจา้หน้าทีใ่หท้ราบ 

- กรณทีีอ่อกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดส่วนใดผดิ ทางบรษิทัขอสงว นสทิธิใ์นการรบัผดิชอบไม่วา่
ส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ดําเนินการส่งสําเนาหน้าแรกของหนงัสอืเดนิทางใหท้างบรษิทัเพื่อใชใ้นการออกบตัร
โดยสาร 

- หลงัจากท่านชาํระค่าทวัรค์รบตามจํานวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัจะนําส่งใบนดัหมายและเตรยีมตวัการ เดนิทางให้
ท่านอย่างน้อย 3 หรอื 5 วนั ก่อนออกเดนิทาง 

- อตัราทวัรน์ี้ เป็นอตัราสําหรบับตัรโดยสารเครื่องบนิแบบหมู่คณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟลท์ วนั ไป หรอื 
กลบัส่วนใดได ้จําเป็นจะตอ้งไป และ กลบั ตามกําหนดการเท่านัน้ หากตอ้งการเปลีย่นแปลงกรุณาตดิต่อเจา้หน้าที่
เป็นกรณพีเิศษ 

- ทางบรษิทัไม่มนีโยบายจดัคู่นอนใหก้บัลูกคา้ทีไ่ม่รูจ้กักนัมาก่อน เชน่ กรณทีีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จําเป็นตอ้งชาํระค่า
หอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ 

- หนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายุใชง้านไดค้งเหลอืไม่น้อยกวา่ 6 เดอืน ณ วนักลบั  
- สําหรบัลูกคา้ทีเ่ดนิทาง 3 ท่าน และ ตอ้งการพกัหอ้งสําหรบั 3 ท่าน อาจมคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิไดใ้นบางกรณ ีขึ้ นอยู่กบั

โรงแรมทีค่ณะนัน้ๆพกัวา่มหีอ้งรอบรบัสําหรบั 3 ท่าน หรอื (TRIPLE ROOM) หรอืไม่ กรณไีม่ม ีท่านจําเป็นจะตอ้ง
ชาํระค่าใชจ้่ายเพิม่ (พกัเดีย่ว) ตามจรงิ ยกเวน้เดก็ทีม่อีายุตํ่ากวา่ 12 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั 

- ฤดูหนาวในต่างประเทศ มขีอ้ควรระวงั สภาพอากาศจะมดืเรว็กวา่ปกต ิสีโ่มงเยน็กจ็ะเริม่มดืแลว้ สถานทีท่่องเทีย่ว
ต่างๆ จะปิดเรว็กวา่ปกต ิประมาณ 1-2 ช.ม. การเดนิทางควรเผือ่เวลาใหเ้หมาะสม และ หากมสีถานทีท่่องเทีย่ว
กลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะ อาจลื่นไดต้อ้งใชค้วามระมดัระวงัในการเดนิเป็นอย่างสูง หรอื ใชร้องเทา้ทีส่ามารถเดนิบน
หมิะได ้แวน่กนัแดดควร เมื่อแสงแดดกระทบหมิะจะสวา่งสะทอ้นเขา้ตา อาจทําใหร้ะคายเคอืงตาได้ 

- ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลงโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมอิากาศ เหตุการทาง
การเมอืง การล่าชา้ของสายการบนิ เงื่อนไขการใหบ้รกิารของรถในแต่ละประเทศ เป็นตน้  โดยส่วนนี้ทางบรษิทัจะ
คํานึงถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นสําคญั หากกรณทีีจ่ําเป็นจะตอ้งมคี่าใชจ้่ายเพิม่ ทางบรษิทัจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า  

- เนื่องจากการเดนิทางท่องเทีย่วในครัง้นี้ เป็นการชาํระแบบเหมาจ่ายขาดกบับรษิทัตวัแทนในต่างประเทศ ทางบรษิทั
จงึขอสงวนสทิธิ ์ไม่สามารถขอรบัเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางส่วน หรอื ส่วนใดส่วนหนึ่งทีท่่านไม่ตอ้งการไดร้บับรกิาร  
หากระหวา่งเดนิทาง สถานทีท่่องเทีย่วใดทีไ่ม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่วา่ดว้ยสาเหตุใดกต็าม ทางบริษทัขอสงวนสทิธิใ์น
การไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายไม่วา่ส่วนใดส่วนหนึ่งใหท้่าน เนื่องจากทางบรษิทัไดท้ําการจองและถูกเกบ็ค่าใชจ้่ายแบบ
เหมาจ่ายไปล่วงหน้าทัง้หมดแลว้ 

- กรณทีีท่่านถูกปฏเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีจ่ะเกดิขึน้ตามมา และ จะ
ไม่สามารถคนืเงนิค่าทวัรท์ีท่่านชาํระเรยีบรอ้ยแลว้ไม่วา่ส่วนใดส่วนหนึ่ง 

- หากวนัเดนิทาง เจา้หน้าทีส่ายการบนิ หรอื ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนงัสอืเดนิทาง  
(พาสปอรต์ ) ของท่านชาํรุดแมเ้พยีงเลก็น้อย เชน่ เปียกน้ํา ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มหีน้าใดหน้าหนึ่งหายไป มี
กระดาษหน้าใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มรีอยแยกระหวา่งสนัของเล่มหนงัสอืเดนิทาง เป็นตน้ ไม่วา่กรณใีดๆทัง้สิน้ ทาง
สายการบนิ หรอื เจา้หน้าทีด่่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง  มสีทิธิไ์ม่อนุญาตใหท้่านเดนิทางต่อไปได ้ดงันัน้กรุณา
ตรวจสอบ และ ดูแล หนงัสอืเดนิทางของท่านใหอ้ยู่ในสภาพดอียู่ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณชีาํรุด กรุณาตดิต่อ



 

กรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื่อทําหนงัสอืเดนิทางฉบบัใหม่ โดยใชฉ้บบัเก่าไปอา้งองิ และ ยนืยนัดว้ย 
พรอ้มกบัแจง้มาทีบ่รษิทัเรว็ทีสุ่ด เพื่อยนืยนัการเปลีย่นแปลงขอ้มูลหนงัสอืเดนิทาง หากท่านไดส้่งเอกสารมาทีบ่รษิทั
เรยีบรอ้ยแลว้ กรณทีีย่งัไม่ออกบตัรโดยสาร  (ตัว๋เครื่องบนิ ) ท่านสามารถเปลีย่นแปลงไดไ้ม่มคี่าใชจ้่าย แต่หากออก
บตัรโดยสาร (ตัว๋เครื่องบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึ่ง
โดยส่วนใหญ่ตัว๋เครื่องบนิแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดนิทางประมาณ 14-20 วนั ทัง้นี้ ข ึน้อยู่กบักระบวนการและ
ขัน้ตอนของแต่ละคณะ 

- เกีย่วกบัทีน่ัง่บนเครื่องบนิ เนื่องจากบตัรโดยสาร (ตัว๋) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อตัราพเิศษ) สายการบนิ ขอสงวน
สทิธิใ์นการเลอืกทีน่ัง่บนเครื่องบนิ กรณลูีกคา้เดนิทางดว้ยกนั กรุณาเชค็อนิพรอ้มกนั และ สายการบนิจะพยายาม
ทีสุ่ดใหท้่านไดน้ัง่ดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีสุ่ด  

- ขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัหอ้งพกัในโรงแรมทีพ่กั เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึ
อาจทําใหห้อ้งพกัแบบหอ้งพกัเดีย่ว (SINGLE) และหอ้งคู่ (TWIN/DOUBLE) และ หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (TRIPLE) จะ
แตกต่างกนั บางโรงแรม หอ้งพกัแต่ละแบบอาจจะอยู่คนละชัน้กนั (ไม่ตดิกนัเสมอไป) 

- ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็ค่าน้ํามนัและภาษสีนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง  
- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิกรณคีวามล่าชา้จากสายการบนิ , การยกเลกิบนิ , การ

ประทว้ง , การนดัหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภยัธรรมชาต ิ , การนําสิง่ของผดิกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ
รบัผดิชอบของบรษิทั  

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหายระหวา่งการเดนิทาง ไม่วา่กรณใีดๆกต็าม 
และ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิ กรณที่านลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและจําเป็นตอ้งส่งมายงัจุดหมาย
ปลายทางตามทีท่่านตอ้งการ  

- รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัฯอกีครัง้หนึ่ ง หลงัจากไดส้ํารองโรงแรมทีพ่กัใน
ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึ่งอาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม 

** เม่ือท่านชาํระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึงกต็าม ทางบริษทัฯ จะถือว่า
ท่านได้ยอมรบัเง่ือนไขข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว ** 

** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 


