
 

 
 

ทวัรเ์กาหลี ICN39 บินดึก กลบัดึก (6D3N) 
“KOREA หน้าร้อน อ้อนรกั” 

สายการบิน AIR ASIA X (XJ) 
 

 

 

บนิดว้ยสายการบนิ แอรเ์อเชยีเอ็กซ ์(XJ) : ขึน้เครือ่งทีส่นามบนิดอนเมอืง (DMK) 
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XJ700 DMK(กรงุเทพ) - ICN(อินชอน) 02.35 - 10.05 
XJ703 ICN(อินชอน) - DMK(กรงุเทพ) 00.20 – 04.20 

 

**โหลดกระเป๋าสมัภาระโดยน ้าหนักไม่เกนิ 20 ก.ก. (1 ชิน้) และ ถอืขึน้เครือ่งบนิไดน้ ้าหนักไม่เกนิ 7 ก.ก. ** 

 

**พาสปอรต์ ต้องมีอายุใช้งานได้คงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วนักลบั** 
 

วนัท่ี 1 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)                                                                                            (-/-/-) 

 

23.00  ★คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคารผู้โดยสาร
ระหว่างประเทศ อาคาร 1 ชัน้ 3 เคาน์เตอรเ์ช็คอิน หมายเลข 3-4 สายการบิน AIR ASIA X โดยมี
เจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั อาํนวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเชค็อนิ และ หวัหน้าทวัร์ให้
คาํแนะนําเพื่อเตรยีมความพรอ้มก่อนออกเดนิทาง  

วนัที ่2 

กรุงเทพฯ (ดอนเมอืง) - เมอืงอนิชอน – HYUNDAI PREMIUM OUTLET - คลองอารา่ - 
สะพานกระจกใสกมิโป – ยา่น HAENGGUNG-DONG – ป้อมฮวาซอง – FLYING SUWON          

                                                                                                                  (-/L/D)                                                                                                                                                                                                                 
 

02.40  นําท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน ประเทศสาธารณรฐัเกาหลีใต้ โดยสายการบนิ 
AIR ASIA X เทีย่วบนิที ่XJ 700  
** สาํหรบัเทีย่วบนินี้ ไม่มบีรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบนิ ใชเ้วลาบนิประมาณ 5 ชัว่โมง 25 นาท ี** 

10.05  เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน ประเทศสาธารณรฐัเกาหลีใต้ 
** ตามเวลาทอ้งถิน่ เรว็กวา่เมอืงไทยประมาณ 2 ชัว่โมง กรุณาปรบันาฬกิาของท่านเพื่อความสะดวกในการ
นดัหมายเวลา ** หลงัทุกท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจหนงัสอืเดนิทาง และตรวจรบัสมัภาระเรยีบรอ้ย 

 🚌 นําทุกท่านเดนิทางข้ามทะเลตะวนัตกด้วยสะพานแขวนยอจอง หรือ สะพานเพ่ือความหวงัในการ
รวมชาตทิีย่าวกวา่ 4.42 ก.ม. และ มยีอดโดมสงู 107 เมตร ท่านจะไดส้มัผสัความสวยงามยิง่ใหญ่ยามคํ่าคนื 

 ช้อปป้ิง HYUNDAI PREMIUM OUTLET เลอืกซือ้สนิคา้แบนดพ์รเีมยีมชัน้นํามากมาย 
 🚌 นําท่านเดนิทางสู่ คลองอาร่า (ARA CANAL) ซึง่เชื่อมระหวา่งแม่น้ําฮนักบัทะเลตะวนัตก (ทะเลเหลอืง) 

ตัง้อยูใ่นพืน้ทีข่องเมอืงอนิชอนและกรุงโซล วตัถุประสงคเ์พื่อป้องกนัน้ําท่วมและใช้เป็นพื้นที่ในการพกัผ่อน
หยอ่นใจ โดยเกาหลมีกีารรเิริม่สร้างทางระบายน้ําขึน้ครัง้แรกในสมยักษตัรยิแ์ห่งราชวงศ์โซซอน แต่กถ็ูก
ยกเลกิไปเนื่องจากอุปสรรคทางเทคนิคและความยากลําบากของประเทศ และสบืเนื่องมาจากเหตุการณ์น้ํา
ท่วมใหญ่เมอืงอนิชอน เมื่อปี ค.ศ. 1987 ส่งผลใหป้ระชากรกวา่ 6,000 คนประสบภยัพบิตัอิยา่งมาก น ามาสู่
โครงการ ARA CANAL PROJECT ใชเ้วลาสาํรวจทัง้สิน้รวม 5 ปี เริม่ก่อสรา้งขึน้เมื่อปี ค.ศ.2009 และแล้ว
เสรจ็สมบรูณ์เมื่อวนัที ่25 ม.ีค. 2012  
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จากนัน้น าชม สะพานกระจกใสกิมโป (ARA BLUE WALK) ชมบรรยากาศมุมสูงของคลองอาร่า (ARA 
CANAL) ซึ่งเชื่อมระหว่างแม่น้ําฮันกับทะเลตะวนัตก ตัง้อยู่ในพื้นที่ของเมืองอินชอนและกรุงโซล 
วตัถุประสงคเ์พื่อป้องกนัน้ําท่วมและใชเ้ป็นพืน้ทีใ่นการพกัผ่อนหยอ่นใจยามวา่ง 

กลางวนั บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนู บลุโกกิ 
🚌 นําท่านเดินทางสู่ ย่าน HAENGGUNG-DONG MURAL VILLAGE  หมู่บ้านศิลปะกบัภาพวาดบน
กําแพง มีงานกราฟฟิคตี้ งานเพ้นท์กําแพงน่ารกัๆอยู่ เป็นชุมชนเลก็ๆที่มีภาพเขยีนสวยๆซ่อนอยู่ตาม
กาํแพงบา้นผูค้นแถวนัน้ 
🚌 นําท่านเดนิทางสู่ ป้อมฮวาซอง (HWASEONG FORTRESS) เป็นสิง่ก่อสร้างขนาดใหญ่ตัง้แต่ยุคโจ
ซอน สรา้งขึน้ช่วงปีค.ศ. 1794-1796 เป็นป้อมปราการประจาํเขต SUWON-SI ของจงัหวดัเคยีงกโีด เพื่อเป็น
รากฐานสาํหรบัการสรา้งเมอืงใหม่ในบรเิวณนี้ กาํแพงของป้อมปราการมคีวามยาวถึง 5.5 กโิลเมตร มปีระต ู
4 ประตูในแต่ละทศิป้อมปราการฮวาซองถูกสร้างขึน้ด้วยอฐิโดยจะมีรูขนาดที่พอดสีําหรบัใช้เป็นจุดยงิปืน 
หรอืธนูได ้เชื่อกนัวา่เป็นการสรา้งทีม่กีารใชเ้ทคโนโลยทีีท่นัสมยัมากทีสุ่ดแห่งหนึ่งของยุคนัน้ และที่นี่ได้ถูก
ขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกทางดา้นประวตัศิาสตร์เมื่อปีค.ศ. 1997 ด้วย ถึงแม้ว่าจะเคยผ่านการสู้รบและถูก
ทาํลายไปหลายส่วนแต่กม็กีารบรณูะขึน้ใหม่ตามรปูแบบดัง้เดมิ ปจัจุบนัจะมกีารแสดงหลายแบบที่บรเิวณนี้ 
เช่นการเดนิสวนสนามของทหารสมยัโบราณ เป็นตน้  
พิเศษสุดๆ น าท่านเปิดประสบการณ์ใหม่ ขึ้นบอลลูน FLYING SUWON 
บอลลนูก๊าซฮเีลยีมเป็นสิง่อาํนวยความสะดวกในการชมววิทีแ่ปลกใหม่บอลลูนจะ
ลอยสงูขึน้ไปจากพืน้ดนิ 150 เมตร โดยนักท่องเที่ยวสามารถชมทศันียภาพของ
ป้อมปราการฮวาซอง และเมอืงซวูอนจากมุมสงูไดอ้ยา่งทัว่ถึง **การขึ้นบอลลูน
นัน้ จะสามารถขึ้นได้หรือไม่ขึ้นอยู่กบัสถาพอากาศและความพร้อม ราคาน้ี
ไม่รวมค่าขึ้นบอลลนู 

ค า่ บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนู ชาบ ูชาบ ู 
ท่ีพกั       NEW SUWON HOTEL หรือเทียบเท่า 

  วนัที3่ 
วดัวาวจูองซา – สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด-์ เมอืงโซล – พพิธิภณัฑส์าหรา่ย – มหาวทิยาลยัอฮี
วา – ยา่นอแีด       พเิศษ !! ใหท้า่นไดใ้สชุ่ดประจําชาตเิกาหล ี“ฮนับก” (HANBOK)                                                                                                                                                  
(B/L/D) 

 

เช้า      บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 🚌 นําท่านเดนิทางสู่ วดัวาวูจองซา (WAUJEONGSA TEMPLE) 
ตัง้อยูใ่นเมอืงยงอนิ จงัหวดัคยองกโีด เป็นวดัเก่าแก่ทีต่ ัง้อยูก่ลางภเูขา 
มเีศยีรพระพุทธเจา้ขนาดใหญ่สทีองอร่ามดโูดดเด่น ซึง่เป็นสญัลกัษณ์
ทีส่าํคญัของวดันี้ เศยีรพระพุทธรูปนี้มคีวามสูงถึง 8 เมตร วางตัง้อยู่
บนกองหนิขนาดใหญ่ วดัแห่งนี้สร้างขึน้ในปี ค.ศ. 1970 โดยนักบวช
แฮด๊อกเพื่อแสดงการตอบแทนความเมตตากรุณาของพระพุทธเจ้าใน
การรวมประเทศเกาหลเีหนือและเกาหลใีต ้ภายในมรีปูสลกัสะสมจากพุทธศาสนิกชนทัว่โลกมากกว่า 3,000 
องค ์ภายในวดัยงัมรีปูป ัน้หนิสลกัดเูหมอืนจะเป็นนกฮูกแม่กบัลูก มเีจดยีท์ําด้วยก้อนหนิดูแปลกตาและเมื่อ
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เดนิเขา้สู่อุโบสถซึง่อยูบ่นเนินเขา กจ็ะพบกบัทีป่ระดษิฐานพระนอนขนาดใหญ่ที่แกะสลกัมาจากไม้ซึ่งนํามา
จากอินเดยีมคีวามเก่าแก่และศกัดิส์ ิทธิเ์ป็นอย่างมาก ส่วนบนสุดมีพระพุทธรูปปางสมาธิสทีององค์ใหญ่
ประดษิฐานอยู ่นอกจากนี้ทีว่ดัแห่งนี้ยงัเป็นทีเ่กบ็รษัาระฆงัทีใ่ชต้ใีนพธิเีปิดกฬีา โอลมิปิค ในปี ค.ศ. 1987 
🚌 นําท่านเดนิทางสู่ สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด์ (EVERLAND) เป็น
สวนสนุกกลางแจง้ทีใ่หญ่ทีสุ่ดของประเทศเกาหลใีต้ ตัง้อยู่บนทําเล
ทีส่วยงามท่ามกลางหุบเขา ในเมอืงยงอนิ ทางตอนใต้ของเมอืงโซล 
ได้ร ับการขนานนามว่าเป็นดิสนีย์แลนด์แห่งเกาหลีใต้ ที่นี่ถูก
ออกแบบให้แตกต่างกนัในแต่ละโซน ได้แก่ สวนสตัว ์ , GLOBAL 
FAIR , EUROPEAN ADVENTURE , MAGIC LAND , 
AMERICAN ADVENTURE และEVER LAND SPEEDWAY นอกจากนี้ยงัมีสวนสี่ฤดู ซึ่งปลูกดอกไม้
ประจาํในแต่ละฤดกูาล และมกีารตกแต่งสวนสนุกใหเ้ขา้กบับรรยากาศของเทศกาลนัน้ๆ โดยมบีรษิทัซมัซุง 
เป็นเจา้ของ ผูบ้รหิารจดัการสวนสนุกแห่งนี้ ดงันัน้ความยิง่ใหญ่ตระการตา และ ปลอดภยั ไม่แพ้ชาตใิดใน
โลกแน่นอน ** โซนสวนน ้าจะเปิดเฉพาะช่วงฤดรู้อน** 

กลางวนั     บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนู หมยู่างเกาหลีสตูรต้นต ารบั  
🚌 นําท่านเดนิทางสู่ เมืองโซล (SEOUL) ชื่ออยา่งเป็นทางการ นครพเิศษโซล เป็นเมอืงหลวงและมหานคร
ทีใ่หญ่ทีสุ่ดของประเทศเกาหลใีต ้มปีระชากรประมาณ 10 ลา้นคน เป็นปรมิณฑลทีใ่หญ่ มปีระชากรประมาณ 
25 ลา้นคน ซึง่เป็นบรเิวณทีอ่ยูอ่าศยัซึง่ประกอบด้วยบรเิวณมหานครอนิชอ็นและจงัหวดัคยอ็งก ีเกอืบหนึ่ง
ในสีข่องประชากรชาวเกาหลใีตอ้าศยัอยูใ่นโซลและชาวต่างชาตอิกีประมาณ 275,000 คน 
🚌 นําท่านเดนิทางสู่ พิพิธภณัฑ์สาหร่าย (KIMPAP) จดัแสดงเรื่องราวต่างๆของการทาํสาหร่ายและประวตัิ
ความเป็นมาตน้กาํเนิดของการผลติสาหร่ายและขัน้ตอนการผลติสาหร่ายที่สดใหม่ทุกวนั ให้ท่านจะได้เลอืก
ชมิผลติภณัฑ์ที่ทําจากสาหร่ายหลากหลายรสชาตใิห้ลิ้มลองและเลอืกซื้อเหมาะแก่การนํามาเป็นของฝาก 
เช่น สาหร่ายอบแห้ง , สาหร่ายย่าง พิเศษ !! ให้ท่านได้ท ากิมจิและใส่ชุดประจ าชาติเกาหลี “ฮนับก” 
(HANBOK) และถ่ายรปูไวเ้ป็นทีร่ะลกึ  
🚌นําท่านเดินทางสู่  มหาวิทยาลัยอีฮวา (Ewha Womans 
University)  คนเกาหลทีัว่ไปนิยมเรยีกมหาวทิยาลยัสตรอีฮีวาว่า “อี
แด” มาจาก อฮีวา คอืชื่อมหาวทิยาลยั และแดฮกัคโยหาวทิยาลยันี้
เปิดมาตัง้แต่ปี ค.ศ. 1886 โดยมจีุดเด่นอยู่ที่ อาคาร Ewha Campus 
Center (ECC) ซึง่เป็นสถาปตัยกรรมทีส่วยงาม โดยสร้างอาคารเรยีน
ผ่านเนินเขาแล้วกรุด้วยกระจกทัง้ 2 ด้าน ด้านในจะเป็นห้องเรียน 
ห้องอาหาร คาเฟ่ ห้องสมุด ฯลฯ บรเิวณทางเดินด้านนอกก็เป็นจุด
พกัผ่อน นัง่ชลิ และทบทวนบทเรยีน เมื่อรวมกบัทศันียภาพที่สวยงาม 
จึงทําให้บริเวณนี้กลายเป็นจุดถ่ายรูปยอดฮิตตลอดกาล ท่าน
สามารถชอ็ปป้ิง ย่านช้อปป้ิงอีแดหรอืแถวบรเิวณมหาวทิยาลยัสตรี
อฮีวา เป็นยา่นชอ้ปป้ิงสนิคา้แนววยัรุ่นแฟชัน่วยัใสสไตลเ์กาหล ี สนิคา้

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%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%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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ราคาไม่แพง ทัง้ยงัมีสินค้าหลากหลายแนวให้เดินเลือก ไม่ว่าจะเป็น ของจุกจิกน่ารักๆกิ๊ฟช้อปเก๋ๆ 
เครื่องประดบั เสื้อผ้า  แว่นตา กระเป๋า รองเท้า อุปกรณ์เกี่ยวกบัโทรศพัท์ เครื่องสําอางต่างๆ ร้านค้ายาว
เหยยีดสองขา้งทาง 

ค า่       บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนู ข้าวย าเกาหลี 
ท่ีพกั GALAXY HOTEL หรือ INTER CITY HOTEL SEOUL หรือเทียบเท่า      
 

วนัที ่4 

ศนูยโ์สมแหง่รฐับาล – ศนูยส์มุนไพรนํา้มนัสนเข็มแดง - ศนูยร์วมเครือ่งสําอางแบรนดด์งั

เกาหล ี-  พระราชวงัชางด็อกกุง – วดัโชเกชา – ยา่นอนิซาดง – ตกึซมัซกีลิ - ดวิตี ้ฟร ี-  
ยา่นเมยีงดง                                                                                                    (B/L/-)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
🚌นําท่านเดนิทางสู่ ศนูยโ์สมแห่งรฐับาล (GINSENG) เหตุผลทีเ่รยีกวา่ศนูยโ์สมแห่งรฐับาล เพราะโสมทุก
ชนิดทีน่ี่จะถูกควบคุมคุณภาพภายใตม้าตรฐานของรฐับาล ซึง่แน่นอนวา่ไดร้บัการรบัรองคุณภาพจากรฐับาล 
เป็นโสมทีม่อีาย ุ6 ปี ซึง่ถอืวา่มคีุณภาพดทีีสุ่ดในโลก มชีื่อเสยีงทีสุ่ด ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้โสมคุณภาพ ในราคา
ถูกกวา่ประเทศไทยถงึ 2 เท่า โสมเกาหลถีือเป็นยาบํารุงร่างกายหรอืสามารถซื้อเป็นของฝากจากประเทศ
เกาหลใีตก้ไ็ด ้ 
🚌นําท่านเดนิทางสู่ ศนูยส์มนุไพรน ้ามนัสนเขม็แดง (RED PINE) เป็นผลติภณัฑ ์ทีส่กดัจากน้ามนัสน มี
สรรคุณช่วยบาํรุงร่างกาย ลดไขมนั ช่วยควบคุมอาหารและรกัษาสมดุลในร่างกายไดเ้ป็นอยา่งด ี 
🚌นําท่านเดนิทางสู่ ศูนย์รวมเครื่องส าอางแบรนด์ดงัเกาหลี (COSMETIC GALLERY) เช่น WATER 
DROP (ครมีน้ําแตก) , SNAIL CREAM (ครมีเมอืกหอยทาก) , BOTOX (โบทอ็กซ์) , ALOE VERA 
PRODUCT (ผลติภณัฑจ์ากสมุนไพร วา่นหางจระเข)้ เป็นตน้  

กลางวนั     บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนู ไก่ตุ๋นโสม 
🚌นํ า ท่ า น เ ดิ น ท า ง สู่  พ ร ะ ร า ช วั ง ช า ง ด็ อ ก กุ ง
(CHANGDEOKGUNG PALACE) เป็นพระราชวงัที่สร้างหลงัจาก
พระราชวงัเคยีงบกกุง(GYEONGBUKGUNG PALACE) และเคย
เป็นพระราชวงัหลกัของกษตัรยิห์ลายพระองค์ของราชวงศ์โชซอน 
ที่ได้ร ับการดูแลรักษาไว้อย่างดี ภายในประ   กอบด้วยพื้นที่
สาธารณะ อาคารพระราชวังสําหรับราชวงศ์ และสวนบีวอน
(BIWON) หรอืรูจ้กักนัในนามสวนฮวูอน(HUWON) สวนหยอ่มดา้นหลงัทีเ่ตม็ไปดว้ยตน้ไมย้กัษ์อายกุวา่ 300 
ปี บ่อน้ํา และศาลาพกัผ่อน มคีวามธรรมชาตมิากทีสุ่ด ไวเ้ป็นทีพ่กัผ่อน  
🚌นําท่านเดนิทางสู่ วดัโชเกชา (JOGYESA TEMPLE)  หรอืที่คน
ไทยเรยีกวา่ “วดัพระย้ิม” ในอดตีนัน้วดัแห่งนี้เป็นเหมอืนศูนยก์ลาง
ของศาสนาพุทธนิกายเซนในเกาหล ีซึ่งเป็นวดัเก่าแก่และมชีื่อเสยีง
เป็นอยา่งยิง่ เมื่อเดนิเขา้มาในวดันี้สิง่แรกที่จะสงัเกตุเหน็กค็อืต้นไม้
ใหญ่ทีด่า้นหน้าประตทูางเขา้ มคีวามสงูถงึ 26 เมตร ส่วนอาคารหลกั
ของวดันัน้มีอายุมากกว่า 500 ปี และเป็นอาคารขนาดใหญ่ ชื่อว่า 
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DAEUNGJEON สรา้งขึน้ในปี 1938 ภายในมพีระประธานสทีองขนาดใหญ่ 3 องค ์ซึง่ชาวเกาหลเีชื่อกนัวา่มี
ความศกัสทิธิ ์จงึนิยมไปนมสัการในวนัสาํคญัต่างๆ 
🚌 นําท่านเดนิทางสู่ ย่านอินซาดง ตัง้อยูใ่จกลางเมอืงทีเ่ป็นยา่นเก่าแก่ทีส่าํคญัของเมอืงโซล ประกอบด้วย
ถนนหลกัอนิซาดงและมตีรอกซอกซอยแยกออกไปทัง้สองขา้งทาง ภายในตรอกเป็นร้านอาหารแบบดัง้เดมิ 
โรงน้ําชา รา้นกาแฟ และแกลเลอรี ่ในยา่นแห่งนี้เป็นแหล่งรวมแกลเลอรีต่่างๆ กวา่ 100 แห่ง  
🚌 นอกจากนี้ยงัให้ท่านได้เยี่ยมชม ตึกซมัจี-กิล (SSAMZIE-GIL) 
เป็นอาคารขนาด 4 ชัน้ตัง้อยูใ่นตลาดอนิซาดง เปิดในปี 2004 ภายในมี
งานแสดงภาพกอลอรี่อาร์ตๆ ร้านอาหาร เครื่องประดบั ของที่ระลึก 
โดยชัน้ 4 เป็นสวนลอยฟ้า จุดเด่นของที่นี่คือเป็นจุดนัดพบของเหล่า
วยัรุ่นชาวเกาหล ีตามผนงักาํแพงมภีาพเขยีนเป็นงานศลิปะ ผสมผสาน
กบัร้านต่างๆที่ตัง้อยู่เรียงรายจนเต็มที่พื้นที่  พบกบัส่วนของ LOVE 
LOVE MESSAGE TAG ที่มลีกัษณะ คล้ายกบั LOCK OF LOVE ที่ N SEOUL TOWER เป็นการบอกรกั
ของวยัรุ่น (ราคาทัวร์ไม่รวมค่า TAG ท่านสามารถเลือกซ้อได้ในราคา
ประมาณ 5000 วอน)  
มาที่นี่พลาดไม่ได้!!! ขนมปังยดัไสรู้ปอุนจ ิ(DDALKI BBANG & 

DDONG BBANG) หรอื POOP BREAD ทีย่ดัไสด้ว้ยถัว่แดง ขนมขึน้ชื่อที่
ท่านตอ้งไม่พลาดทีจ่ะมาลองชมิ (ราคาทวัรไ์ม่ไดร้วมค่าขนมปงัยดัไส้ ราคา
ประมาณ 1000 วอน) 
🚌 นําท่านเดนิทางสู่ ดิวต้ี ฟรี (DUTY FREE) เป็นศนูยร์วมรา้นคา้ปลอดภาษทีีใ่หญ่ทีสุ่ดในโซล ให้ได้ชอ็ป
ป้ิงสนิค้าแบรนด์เนมชัน้นําแบบ NEW COLLECTION ! มากมาย เช่น นาฬิกา , แว่นตา , เครื่องสําอาง , 
กระเป๋า , กล้องถ่ายรูป หรือจะเป็นโทรศพัท์มอืถือ ให้ท่านอสิระได้เลือกซื้อได้อย่างเตม็ที่ เป็นแหล่งรวม
สนิคา้แบรนดด์งักวา่ 250 แบรนด ์ทัง้เครื่องสาํอาง , น้ําหอม , กระเป๋า , สนิคา้แฟชัน่ต่างๆ เช่น CHANEL , 
HERMES , MCM , DIOR , FENDI , LOEWE , PRADA , MIU MIU , CELINE , GIVENCHY , BALLY , 
BOTTEGA VENETA เป็นตน้ ไม่ไดม้แีค่เพยีงสนิคา้จากแบรนดต่์างประเทศเท่านัน้ สนิคา้แบรนด์เกาหลกีม็ี
ให้เลอืกหลากหลายไม่แพ้กนั ราคากถ็ูกกว่าร้านค้าด้านนอกและบางยีห่้อกถ็ูกกว่าในประเทศไทยอกีด้วย 
หากจะเขา้ไปชอ็ปป้ิงกนัทีห่า้งแห่งนี้ ใหพ้กพาสปอร์ตและขอ้มูลตัว๋เครื่องบนิไปด้วยเพราะต้องใช้ในการซื้อ
สนิคา้ 
🚌 นําท่านเดนิทางสู่ ย่านเมียงดง (MYEONGDONG) เปรยีบเสมอืนยา่นสยามสแควร์บ้านเรา เมยีงดงได้
ชื่อวา่เป็นแหล่งรวมแฟชัน่แบรนด์เกาหลชี ัน้นํา ซึ่งในแต่ละวนัจะ มวียัรุ่นเกาหลมีาเดนิชอ็ปป้ิงกนัอย่างล้น
หลาม ท่านสามารถหาซือ้สนิค้าได้อย่างหลากหลายทัง้เสื้อผ้า , รองเท้า , กระเป๋า , เครื่องสําอางซึ่งเป็นที่
รูจ้กัอยา่งดขีองคนไทย เช่นLANEIGE , ETUDE HOUSE , IIOPE , CHARMZONE , SKIN FOOD , THE 
FACE SHOP เป็นตน้ เครื่องประดบั , ซดีเีพลง , วซีดี ี, ดวีดีหีนงัและซรียีท์ีฮ่ติตลอด จนไปถึงของที่ระลกึที่
มรีปูดารานกัแสดงคนโปรดของท่านอยูใ่นสนิคา้ อกีทัง้ยงัมรีา้นกาแฟ รา้นอาหารต่างๆ ท่าน สามารถลิม้ลอง
ไอศกรมี 2,000 วอน ทีส่งูเกอืบฟุตไดท้ีน่ี้ 3 

 อิสระอาหารค า่ตามอธัยาศยั เพ่ือสะดวกแก่การเดินทางท่องเท่ียว  
ท่ีพกั       GALAXY HOTEL หรือ INTER CITY HOTEL SEOUL หรือเทียบเท่า   
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วนัที ่5 

 โรงงานเจยีระไน พลอยสีม่วง อเมทสิ - ศูนยส์มุนไพรเกาหลี - ย่านฮงแด –พเิศษ!!! .... 
สําหรบัสาวก HARRY POTTER ตอ้งหา้มพลาดดด!!    คาเฟ่สุดชกิ 943 KING’S CROSS - 
พพิธิภณัฑภ์าพ 3 มติ-ิ พพิธิภณัฑน์ํา้แข็ง – ภูเขานมัซาน – หอคอยเอ็นโซลทาวเวอร ์- 

ซุปเปอรม์าเก็ต หรอื รา้นละลายเงนิวอน - เมอืงอนิชอน - กรุงเทพฯ (ดอนเมอืง)      (B/L/-)                                                                                                                                                                                                                                  
 

เช้า บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
🚌 นําท่านเดนิทางสู่ โรงงานเจียระไน พลอยสีม่วง อเมทิส (AMETHYST FACTORY) ประเทศเกาหลใีต้
เป็นดนิแดนของง พลอยสมี่วง พลอยแห่งสุขภาพและนําโชค โดยมีตัง้แต่สมี่วงอ่อนเยน็ตา จนถึงสมี่วงเขม้ 
(ม่วงไวน์) มเีสน่หเ์ยา้ยวนใจ พลอยนี้จะสวยงามจบัตาเมื่อมาทาํเป็นแหวน จี ้ต่างห ูและ สรอ้ยขอ้มอื เป็นหนิ
ทีม่พีลงัในการบาํบดัทัง้ดา้นร่างกายและจติใจของผูส้วมใส่ ขจดัความคดิแง่ลบ เป็นพลอยแห่งสุขภาพและนํา
โชค สามารถปกป้องคุม้ครองผูส้วมใส่ได ้
🚌 นําท่านเดนิทางสู่ ศนูยส์มนุไพรเกาหลี (HERB SHOP) เป็นผลติภณัฑ์ผลของฮ๊อกเกท็นามู ที่เตบิโต
กลางปา่ดงดบิกวา่ 20 ปี มสีรรพคุณช่วยกรองสารพษิในตบั เหมาะสําหรบัคนที่ทํางานหนัก ดื่มเหล้า นอน
ดกึ หรอืเป็นไวรสัตบัอกัเสบ ตบัแขง็ ใหท้่านอสิระเลอืกซือ้ใหต้วัเองและฝากครอบครวัหรอืญาตผิู้ใหญ่ที่ท่าน
รกั 
🚌 นําท่านช้อปป้ิง ย่านฮงแด เป็นย่านช้อปป้ิงบริเวณด้านหน้าของมหาวิทยาลัยฮงอิก( HONGIK 
UNIVERSITY) จงึเป็นศนูยร์วมเดก็วยัรุ่นและเดก็มหาวทิยาลยั เป็นอกีเสน้หนึ่งทีม่บีรรยากาศโรแมนตกิ อกี
ทัง้ยงัมรีา้นกาแฟทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ แกลเลอรี ่รา้นคา้จาํหน่ายสนิคา้แฟชัน่ คลบั ตลาดศลิปะ และรา้นอาหารที่
น่าสนใจในหมู่วยัรุ่นอาย ุ20-30 ปีทีน่ิยมมาเดนิเล่น ราคาของสนิคา้และร้านอาหารต่างๆกย็งัไม่แพงอกีด้วย 
ซึง่จะคกึคกัเป็นพเิศษตัง้แต่ช่วงบ่ายเป็นตน้ไป เพราะรา้นคา้แต่ละร้านจะทยอยเปิดให้บรกิาร ของที่ขายกนั
เยอะส่วนใหญ่กจ็ะเป็นสนิคา้แฟชัน่ เช่น เสือ้ผา้ กระเป๋า รองเทา้ ของกิฟ๊ชอ้ป เครื่องเขยีน และที่เยอะไม่แพ้
กนักค็อืขนมต่างๆ 
พิเศษ!!! .... ส าหรบัสาวก HARRY POTTER 
ต้องห้ามพลาดดด!! กบัคาเฟ่สดุชิก 943 KING’S 
CROSS ทีจ่าํลองชานชาลา 9 เศษสามส่วนสี ่ชาน
ชาลาทีอ่ยูใ่นสถานีรถไฟคงิสค์รอสลอนดอน ประเทศ
องักฤษ ซึง่เป็นทางเชื่อมต่อระหวา่งโลกมกัเกิล้กบั
โลกเวทมนตร ์ซึง่อยูร่ะหวา่งชานชาลาหมายเลข 9 และ 10 ซึง่เดนิทางดว้ยรถไฟ
สายด่วนของฮอกวอตส ์ดา้นในใหท้่านไดส้มัผสักลิน่อายในการจาํลองความเป็น
เมอืงเวทมนต ์เพลดิเพลนิกบัมมุถ่ายรปูต่างๆ มชีุดคลุมกบัผา้พนัคอทัง้ 4 บา้น 
พรอ้มไมก้ายสทิธิใ์หถ่้ายรปู สามารถเลอืกซือ้เครื่องดื่มและของหวานไดต้ามใจชอบ (ในกรณีทีท่่านตอ้งการ
เขา้ไปถ่ายรปูดา้นใน จะตอ้งซือ้เครื่องดื่มจากทางรา้น) 

กลางวนั    บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนู จิมดกั 
🚌 นําท่านเดนิทางสู่ พิพิธภณัฑ์ภาพ 3 มิติ (TRICK EYE MUSEUM) เป็นสถานทีท่่องเที่ยวชื่อดงัที่จดัขึน้
แบบพพิธิภณัฑแ์กลเลอรีศ่ลิปะและภาพวาด ทีส่รา้งขึน้โดย “ตรอ็งป์ L’OEIL” คอืเทคนิคงานศลิปะแบบ 2D 
และลักษณะภาพวาดจะเป็นแบบ 3D แทนที่จะเป็นการดูภาพวาดธรรมดาๆเหมือนหอศิลป์ทัว่ไป 
นักท่องเที่ยวจะตื่นตาตื่นใจกบัภาพวาดแนว 3D ที่เสมอืนว่าได้เขา้ไปเป็นส่วนหนึ่งในรูปภาพนัน้ๆ ทําให้
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นักท่องเที่ยวเพลินเพลินสนุกสนาน ไม่มีเบื่อ ถือเป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะยอดนิยมของชาวเกาหลีและ
นักท่องเที่ยว เพราะไม่เพียงแต่เป็นพิพิธภณัฑ์หอศลิปะภาพวาดสามมิติแล้ว ยงัได้เปิดโซนใหม่ให้กบั
นกัท่องเทีย่วไดเ้ขา้ไปเปิดประสบการณ์ใหม่ๆไม่ซํ้าใครกบั พิพิธภณัฑ์
น ้าแข็ง (ICE MUSEUM) ซึ่งเป็นการจําลองเมืองน้ําแขง็ขึน้มา เป็น
ศลิปะการแกะสลกัน้ําแขง็แบบไม่ธรรมดา หากแต่เป็นการจําลองเป็น
เมอืงน้ําแขง็เหมอืนจรงิมากที่สุด และยงัเอาใจเดก็ๆด้วยการสร้างสไล
เดอรน้ํ์าแขง็อกีทัง้ยงัมกีจิกรรมและโซนต่างๆ ให้นักท่องเที่ยวเขา้ชมได้
โดยไม่มีเบื่อ เช่น นัง่รถลากกวางรูดอร์ฟ ถ่ายรูปคู่กบัคุณลุงซานต้า
น้ําแขง็ และถ่ายรูปกบับรรดานกแพนกวนิน้ําแขง็ทัง้หลาย สํารวจถํ้า
น้ําแขง็ เอสกิโม เยี่ยมชมปราสาทน้ําแขง็ มีจุดชมววิบนกําแพงเมือง
น้ําแขง็ โรงแรมทีส่รา้งจาํลองขึน้จากการแกะสลกัจากน้ําแขง็ทัง้หมด ซึ่ง
นักท่องเที่ยวสามารถตื่นตาตื่นใจและสมัผสักบัความหนาวอุณหภูมติิด
ลบมากกวา่ 5 องศา  
🚌 นําท่านเดนิทางสู่ ภเูขานัมซาน เป็นทีต่ ัง้ของ หอคอยเอน็ โซลล ์
ทาวเวอร ์(N SEOUL TOWER) 1 ใน 18 หอคอยเมอืงที่สูงที่สุดใน
โลก มีความสูงถึง 480 เมตร เหนือระดบัน้ําทะเล ท่านสามารถช  
มทศันียภาพของกรุงโซลจากยอดโซลทาวเวอร์ได้รอบทศิ 360 องศา 
โดยสามารถมองได้ถึงเขาพูกกัซนั และถ้าหนัไปยงัทศิตรงขา้ม กจ็ะ
เหน็ไกลไปถงึแม่น้ําฮนักงั เป็นอกีหนึ่งสถานที่ ที่สุดแสนจะโรแมนติก 
ไม่วา่จะเป็นยามกลางวนัหรอืกลางคนื และไม่ว่าจะฤดูไหนๆ ที่นี่ยงัคงได้รบัความนิยมเสมอมา เพราะเป็น
สถานที่คล้องกุญแจคู่รกัที่ยอดนิยมของนักท่องเที่ยว และชาวเกาหลี โดยมีความเชื่อว่าหากได้มาคล้อง
กุญแจดว้ยกนัทีน่ี่ และโยนลูกกุญแจลงไปจะทําให้รกักนัมัน่คง ยนืยาว ตราบนานเท่านาน ** ยงัไม่รวมค่า 
ขึน้ลฟิต ์และ ค่าแม่กุญแจ ลกูกุญแจคู่รกัสาํหรบัคลอ้ง ท่านสามารถเตรยีมจากประเทศไทยไปได ้**  
นําท่านเดินทางสู่ ซุปเปอร์มาร์เก็ต หรือ ร้านละลายเงินวอน ให้ท่านได้เลือกซื้อช็อกโกแลต 
ผลติภณัฑข์องใบและรากฝอยของโสม ในรปู ขนมโสม ชาโสม ลกูอมโสม โคลนพอกหน้าโสม ครมีล้างหน้า
โสม เครื่องสาํอางโสม เป็นตน้ และยงัมหีมอนสุขภาพ ,  กมิจ ิ, เปเปโร (ป๊อกกี้เกาหล)ี , ชนิราเมง (มาม่า
เกาหล)ี และ นมกลว้ย เป็นตน้ 
🚌 นําท่านเดนิทางสู ่ท่าอากาศยานนานาชาติ อินชอน  ประเทศสาธารณรฐัเกาหลีใต้  

วนัที ่6  เมอืงอนิชอน - กรุงเทพฯ (ดอนเมอืง)                                                                     (-/-/-)                                                                                                                   

00.20 นําท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิ AIR 

ASIA X เทีย่วบนิที ่XJ 703 ** ไม่มบีรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบนิ ใชเ้วลาบนิประมาณ 6 ชัว่โมง ** 

04.20 ★เดนิทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพ พร้อมกบั

ความประทบัใจ 

 



    

- 9 - 

 

อตัราคา่บรกิาร 
 

กาํหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่หอ้งละ 

2-3 ทา่น  
อตัราทา่นละ 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่ 

เด็กมเีตยีง 
(เด็กอายุไมเ่กนิ 12 

ปี) 

อตัราเด็ก ทา่นละ 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่

เด็กไมม่เีตยีง 
(เด็กอายุไมเ่กนิ 12 

ปี) 

อตัราเด็ก ทา่นละ 

พกัเดีย่ว 
เพิม่ 

อตัรา หอ้งละ 

ราคาไมร่วม

ต ัว๋เคร ือ่งบนิ 
(จอย

แลนด)์ 

01 – 06 พฤษภาคม 2562 17,999 17,999 17,999 5,500 8,900 

02 – 07 พฤษภาคม 2562 15,999 15,999 15,999 5,500 7,900 

08 – 13 พฤษภาคม 2562 16,999 16,999 16,999 5,500 7,900 

09 – 14 พฤษภาคม 2562 17,999 17,999 17,999 5,500 8,900 

15 – 20 พฤษภาคม 2562 17,999 17,999 17,999 5,500 8,900 

16 – 21 พฤษภาคม 2562 16,999 16,999 16,999 5,500 7,900 

17 – 22 พฤษภาคม 2562 16,999 16,999 16,999 5,500 7,900 

18 – 23 พฤษภาคม 2562 17,999 17,999 17,999 5,500 8,900 

22 – 27 พฤษภาคม 2562 15,999 15,999 15,999 5,500 7,900 

23 – 28 พฤษภาคม 2562 15,999 15,999 15,999 5,500 7,900 

29 พ.ค. – 03 มิ.ย. 2562 15,999 15,999 15,999 5,500 7,900 

30 พ.ค. – 04 มิ.ย. 2562 15,999 15,999 15,999 5,500 7,900 

05 – 10 มิถนุายน 2562 13,999 13,999 13,999 5,500 7,900 

06 – 11 มิถนุายน 2562 14,999 14,999 14,999 5,500 7,900 

12 – 17 มิถนุายน 2562 14,999 14,999 14,999 5,500 7,900 

13 – 18 มิถนุายน 2562 14,999 14,999 14,999 5,500 7,900 

19 – 24 มิถนุายน 2562 14,999 14,999 14,999 5,500 7,900 

20 – 25 มิถนุายน 2562 14,999 14,999 14,999 5,500 7,900 

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

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

03 – 08 กรกฎาคม 2562 15,999 15,999 15,999 5,500 7,900 

04 – 09 กรกฎาคม 2562 15,999 15,999 15,999 5,500 7,900 

10 – 15 กรกฎาคม 2562 15,999 15,999 15,999 5,500 7,900 

11 – 16 กรกฎาคม 2562 15,999 15,999 15,999 5,500 7,900 
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16 – 21 กรกฎาคม 2562 17,999 17,999 17,999 5,500 8,900 

17 – 22 กรกฎาคม 2562 15,999 15,999 15,999 5,500 7,900 

18 – 23 กรกฎาคม 2562 15,999 15,999 15,999 5,500 7,900 

24 – 29 กรกฎาคม 2562 17,999 17,999 17,999 5,500 8,900 

25 – 30 กรกฎาคม 2562 16,999 16,999 16,999 5,500 7,900 

26 – 31 กรกฎาคม 2562 16,999 16,999 16,999 5,500 7,900 

27 ก.ค. – 01 ส.ค. 2562 17,999 17,999 17,999 5,500 8,900 

31 ก.ค. – 05 ส.ค. 2562 15,999 15,999 15,999 5,500 7,900 

01 – 06 สิงหาคม 2562 15,999 15,999 15,999 5,500 7,900 

06 – 11 สิงหาคม 2562 15,999 15,999 15,999 5,500 7,900 

07 – 12 สิงหาคม 2562 17,999 17,999 17,999 5,500 8,900 

08 – 13 สิงหาคม 2562 15,999 15,999 15,999 5,500 7,900 

09 – 14 สิงหาคม 2562 17,999 17,999 17,999 5,500 8,900 

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

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

21 – 26 สิงหาคม 2562 15,999 15,999 15,999 5,500 7,900 

22 – 27 สิงหาคม 2562 15,999 15,999 15,999 5,500 7,900 

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

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

04 – 09 กนัยายน 2562 14,999 14,999 14,999 5,500 7,900 

05 – 10 กนัยายน 2562 14,999 14,999 14,999 5,500 7,900 

11 – 16 กนัยายน 2562 14,999 14,999 14,999 5,500 7,900 

12 – 17 กนัยายน 2562 14,999 14,999 14,999 5,500 7,900 

18 – 23 กนัยายน 2562 14,999 14,999 14,999 5,500 7,900 

19 – 24 กนัยายน 2562 14,999 14,999 14,999 5,500 7,900 

25 – 30 กนัยายน 2562 14,999 14,999 14,999 5,500 7,900 

26 ก.ย. – 01 ต.ค. 2562 14,999 14,999 14,999 5,500 7,900 

 
ราคาเด็กอายุไมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (INFANT) ทา่นละ 5,900 บาท ** (ไมม่ที ีน่ ัง่บนเคร ือ่งบนิ) 
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อตัรานีย้งัไม่รวมค่าทปิพนกังานขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และ มคัคุเทศกท์อ้งถิน่ ตามธรรมเนยีม 50,000 วอน ต่อ 
ทรปิ ตอ่ ลูกคา้ ผูเ้ดนิทาง 1 ทา่น รวมไปถงึเด็ก ยกเวน้เด็กอายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (INFANT) ท ัง้นี้

ทา่นสามารถใหม้ากกวา่นีไ้ดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น โดยสว่นนี ้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ์
ในการเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางทกุทา่น ทีส่นามบนิ ในวนัเช็คอนิ  

 

อตัรานีเ้ฉพาะนกัทอ่งเทีย่วทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทยเทา่น ัน้ กรณีถอืหนงัสอืเดนิทางต่างประเทศ ทางบรษิทัขอ
สงวนสทิธิเ์รยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมเพิม่จากราคาทวัร ์ทา่นละ 100 USD. (เป็นเงนิไทยประมาณ 3,200 บาท)  
 

กรณีตอ้งการตดักรุ๊ปส่วนตวั กรุ๊ปเหมาทีส่ถานะผูเ้ดนิทางเป็น เด็กนกัเรยีน นกัศกึษา ครู  ธุรกจิขายตรง
เคร ือ่งสําอางค ์หมอ พยาบาล ชาวต่างชาต ิหรอืคณะทีต่อ้งการใหเ้พิม่สถานทีข่อดูงาน กรุณาตดิต่อแจง้
รายละเอยีด โดยละเอยีด กบัเจา้หนา้ทีเ่พือ่ทาํราคาใหใ้หมท่กุคร ัง้  

 

สําคญั!! :  กรณีผูเ้ดนิทางถูกปฏเิสธการเขา้ – ออกประเทศจากประเทศตน้ทางและปลายทาง ท ัง้จากที่

ดา้นหนา้เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิ หรอืจากด่านตรวจคนเขา้เมืองก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่

รบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีจ่ะเกดิขึน้ตามมา และ จะไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทวัรท์ ีท่า่นชําระเรยีบรอ้ยแลว้

ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ 

 
หมายเหตุ : ตามนโยบายการโปรโมทสนิคา้พืน้เมอืงของรฐับาลเกาหลรีว่มกบัการทอ่งเทีย่วเกาหล ีในนามของ

รา้นรฐับาล ซึง่จําเป็นตอ้งระบุไวใ้นโปรแกรมทวัร ์เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์ จงึอยากเรยีนชีแ้จง
ลูกคา้ทกุทา่นวา่ รา้นรฐับาลทุกรา้นจําเป็นตอ้งแวะชม จะซือ้หรอืไม่ซือ้ข ึน้อยู่กบัความพอใจของ
ลูกคา้เป็นหลกั และถา้หากลูกคา้ไมม่คีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาล ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บ

คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จากทา่นเป็นจาํนวนเงนิ 100 USD / ทา่น / รา้น 
 

อตัราค่าบริการน้ี รวม 
 

 ค่าบตัรโดยสารโดยเครื่องบนิ (ตัว๋) ไป และ กลบัพรอ้มคณะ ชัน้ประหยดั (ECONOMY CLASS) รวมถึงค่าภาษี
สนามบนิและค่าภาษน้ํีามนัทุกแห่ง กรณีตอ้งการอพัเกรด UPGRADE หรอื เปลี่ยนแปลงบตัรโดยสาร ไม่ว่าเที่ยว
ใด เทีย่วหนึ่ง กรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ  
 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใต้ท้องเครื่องบนิ สายการบนิ AIR ASIA X อนุญาตให้โหลดกระเป๋า

สมัภาระลงใตท้อ้งเครื่องบนิ โดยมีน ้าหนักไม่เกิน 20 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือขึ้นเครื่องบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 
ก.ก. (ไม่จาํกดัจาํนวนชิน้ แต่ทัง้นี้เจา้หน้าทีจ่ะพจิารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงื่อนไขของสายการบนิ) 
** 
 ค่ารถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ (ยงัไม่รวมทปิพนกังานขบัรถ) 
 ค่าโรงแรมทีพ่กัระดบัมาตรฐานตามรายการทีร่ะบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง) ในกรณีมงีานเทรดแฟร์ การแข่งขนั

กฬีา หรอื กจิกรรมอื่นๆ ทีท่าํใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะยเุตม็ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นโรงแรมที่
พกั ไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยคํานึงถึงประโยชน์ของลูกค้า
เป็นสาํคญั 
 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ กรณีไม่รวมจะชีแ้จงแต่ละสถานทีใ่นโปรแกรม 
 ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุ โดยทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม    
 ค่ามคัคุเทศกท์ีค่อยอาํนวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
 ค่าเบี้ยประกนัอุบตัิเหตุในการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ วงเงินประกนัสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท 

(เงื่อนไขตามกรรมธรรม)์  
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อตัราค่าบริการน้ี ไมร่วม 
 

× ค่าใชจ้่ายส่วนตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าทาํหนงัสอืเดนิทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซกัรดี ค่ามนิิบาร์
ในหอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ทีไ่ม่ไดร้ะบุในรายการ 

× ค่าทปิพนกังานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 50,000 วอน ต่อ ทรปิ ต่อ ลูกค้า ผู้
เดนิทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเดก็ ยกเวน้เดก็อายุไม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (INFANT) ทัง้นี้ท่านสามารถให้
มากกวา่นี้ไดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็
ก่อนเดนิทางทุกท่าน ทีส่นามบนิ ในวนัเชค็อนิ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่น้ํีาหนกัเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆกาํหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาด
มาตรฐาน  

× ค่าธรรมเนียมการจองทีน่ัง่บนเครื่องบนิตามความตอ้งการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถทําได้ ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัสาย
การบนิ และ รุ่นของเครื่องบนิแต่ละไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยูท่ ีส่ายการบนิเป็นผูก้าํหนด 

× ค่าภาษน้ํีามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครื่องบนิไปแลว้ 
× ภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสรจ็รบัเงนิในนามบรษิทั 
× ค่าธรรมเนียมการขอวซี่าท่องเที่ยว กรณีที่สถานทูตแจ้งให้ยื่นขอวซี่าแบบกะทนัหนัก่อนเดินทางตามจริง 

ประเทศเกาหลีใต้ อนุญาตใหท้่านทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทย และมวีตัถุประสงคเ์ดนิทางไปประเทศเกาหลใีต ้เพื่อ
การท่องเทีย่ว ไม่จาํเป็นตอ้งยืน่ขอวซี่า โดยสามารถพาํนกัไดไ้ม่เกนิ 90 วนั ต่อครัง้ 

 
เงื่อนไขการจอง และ การช าระเงิน 

- กรุณาทาํการจองล่วงหน้าอยา่งน้อย 30 วนั ก่อนออกเดนิทาง พรอ้มชาํระเงนิมดัจาํครัง้ที ่1 ท่านละ 10,000 บาท 
หลงัจากส่งเอกสารยนืยนัการจอง 1 วนั ตวัอยา่งเช่น ท่านจองวนันี้ กรุณาชาํระเงนิในวนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 
น. เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลกิอตัโนมตัทินัท ีหากยงัไม่ได้รบัยอดเงนิตามเวลาที่กําหนด และหากท่านมคีวาม
ประสงค์จะต้องเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจําเป็นต้องทําจองเข้ามาใหม่ นัน่หมายถึงว่า กรณีที่มี คิวรอ 
(WAITING LIST) กจ็ะใหส้ทิธิไ์ปตามระบบ ตามลําดบั เนื่องจากทุกพเีรยีด เรามทีี่นัง่ราคาพเิศษจํานวนจํากดั  
ยกเว้นโปรแกรมราคาพิเศษ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเรียกเกบ็ค่าบริการ เตม็จ านวน เท่านัน้  

- กรุณาชาํระค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอือยา่งน้อย 20 วนั ก่อนออกเดนิทาง หากท่านไม่ชําระภายในระยะเวลาที่ที่บรษิทั
กาํหนด ทางบรษิทัจะถอืวา่ท่านสละสทิธิย์กเลกิการเดนิทาง และ ขอสงวนสทิธิไ์ม่สามารถคนืเงนิมดัจาํใหท้่านใด
ไม่วา่ส่วนในส่วนหนึ่งกต็าม 

- กรณีลกูคา้ทาํการจองภายในระยะเวลาคงเหลอืไม่ถึง 15 วนั ก่อนออกเดนิทาง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ
เรยีกเกบ็ค่าทวัรเ์ตม็จาํนวน 100% 

 

เงื่อนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง 

 - ยกเลกิการเดนิทาง ไม่น้อยกว่า 30 วนั ก่อนวนัเดนิทาง คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 100 ของค่าบรกิารทีช่าํระแลว้ 
 ** ยกเว้น พีเรียดท่ีมีวนัหยดุนักขตัฤกษ์ ต้องยกเลิกเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วนั ก่อนเดินทาง ** 
     - ยกเลกิการเดนิทาง 15-29 วนั ก่อนวนัเดนิทาง คนืค่าบรกิารรอ้ยละ 50 ของค่าบรกิารทีช่าํระแลว้ 
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- ยกเลกิการเดนิทาง 15 วนั ก่อนวนัเดนิทาง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าบรกิารที่ชําระมาแล้วทัง้หมด
ทัง้นี้ ทางบรษิทัจะหกัค่าใชจ้่ายทีไ่ดจ้่ายจรงิจากค่าบรกิารทีช่าํระแลว้เนื่องในการเตรยีมการจดัการนําเที่ยวให้แก่
นกัท่องเทีย่ว เช่น การสาํรองทีน่ัง่ตัว๋เครื่องบนิ การจองทีพ่กั ฯลฯ 

- ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบ และ คนืค่าทวัร์ส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น เช่น 
สถานทตูปฏเิสธวซี่า ด่านตรวจคนเขา้เมอืง ฯลฯ 

- กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลีย่นชื่อ) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษิทัทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วนั ก่อน
ออกเดนิทาง กรณีแจ้งหลงัจากเจ้าหน้าที่ออกเอกสารเรยีบร้อยแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ทางบรษิทัขอสงวน
สทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บัช่วงพเีรยีดวนัที่เดนิทาง และกระบวนการของ
แต่ละคณะ เป็นสาํคญัดว้ย กรุณาสอบถามกบัเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

- กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงพเีรยีดวนัเดนิทาง (เลื่อนวนัเดนิทาง) ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าใช้จ่ายการ
ดาํเนินการต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิสาํหรบัการดาํเนินการจองครัง้แรก ตามจาํนวนครัง้ที่เปลี่ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆ
ทัง้สิน้ 

 

เงื่อนไขส าคญัอ่ืนๆท่ีท่านควรทราบก่อนการเดินทาง 

- คณะจะสามารถออกเดินทางได้ตามจําเป็นต้องมีขึน้ตํ่า อย่างน้อย 25 ท่าน หากตํ่ากว่ากําหนด คณะจะไม่
สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีีจ่ะชาํระค่าบรกิารเพิม่เพื่อให้คณะเดนิทางได้ ทางบรษิทัยนิดทีี่
จะประสานงาน เพื่อใหทุ้กท่านเดนิทางตามความประสงคต่์อไป  

- ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรอื เลื่อนการเดนิทางไปในพเีรยีดวนัอื่นต่อไป โดยทางบรษิทัฯ 
จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดนิทางใหม่อีกครัง้ ทัง้นี้ ก่อนคอนเฟิร์มลางาน กรุณาติดต่อ
เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษทุกครัง้หากท่านลางานแลว้ไม่สามารถเปลีย่นแปลงได้ 

- กรณีทีท่่านตอ้งออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เครื่องบนิ , ตัว๋รถทวัร์ , ตัว๋รถไฟ) กรุณา
ตดิต่อสอบถามเพื่อยนืยนักบัเจา้หน้าทีก่่อนทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในที่สามารถเลื่อนวนัและเวลา
เดนิทางได้ เพราะมบีางกรณีที่สายการบนิอาจมกีารปรบัเปลี่ยนไฟล์ทบนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บัฤดกูาล สภาพภมูกิาศ และ ตารางบนิของท่าอากาศยานเป็นสาํคญัเท่านัน้ สิง่สาํคญั ท่าน
จาํเป็นตอ้งมาถงึสนามบนิเพื่อเชค็อนิก่อนเครื่องบนิ อยา่งน้อย 3 ชัว่โมง โดยในส่วนนี้หากเกดิความเสยีหายใดๆ
บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   

- กรณีทีท่่านเป็นอสิลาม ไม่ทานเนื้อสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 
- กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร์ (WHEEL CHAIR) กรุณาแจง้บรษิทัฯ อยา่ง

น้อย 7 วนัก่อนการเดนิทาง หรือตัง้แต่ที่ท่านเริ่มจองทวัร์ เพื่อให้ทางบรษิัทประสานงานกบัสายการบนิเพื่อ
จดัเตรยีมล่วงหน้า กรณีมคี่าใช้จ่ายเพิม่เตมิ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใช้จ่ายตามจรงิที่เกดิ
ขึน้กบัผูเ้ดนิทาง  

- กรุณาส่งรายชื่อผู้เดนิทาง พร้อมสําเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางทุกท่านให้กบัเจ้าหน้าที่หลงัจากชําระเงนิ
กรณีทีท่่านเดนิทางเป็นครอบครวั (หลายท่าน) กรุณาแจง้รายนามคู่นอนกบัเจา้หน้าทีใ่หท้ราบ 

- กรณีทีอ่อกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดส่วนใดผดิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบไม่
วา่ส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ดาํเนินการส่งสาํเนาหน้าแรกของหนงัสอืเดนิทางให้ทางบรษิทัเพื่อใช้ในการออก
บตัรโดยสาร 
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- หลงัจากท่านชาํระค่าทวัรค์รบตามจาํนวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัจะนําส่งใบนดัหมายและเตรยีมตวัการเดนิทาง
ใหท้่านอยา่งน้อย 3 หรอื 5 วนั ก่อนออกเดนิทาง 

- อตัราทวัรน์ี้ เป็นอตัราสาํหรบับตัรโดยสารเครื่องบนิแบบหมู่คณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟลท์ วนั ไป 
หรอื กลบัส่วนใดได ้จาํเป็นจะตอ้งไป และ กลบั ตามกําหนดการเท่านัน้ หากต้องการเปลี่ยนแปลงกรุณาตดิต่อ
เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

- ทางบรษิทัไม่มนีโยบายจดัคู่นอนให้กบัลูกค้าที่ไม่รู้จกักนัมาก่อน เช่น กรณีที่ท่านเดนิทาง 1 ท่าน จําเป็นต้อง
ชาํระค่าหอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ 

- หนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านไดค้งเหลอืไม่น้อยกวา่ 6 เดอืน ณ วนักลบั  
- สาํหรบัลกูคา้ทีเ่ดนิทาง 3 ท่าน และ ตอ้งการพกัหอ้งสาํหรบั 3 ท่าน อาจมคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิไดใ้นบางกรณี ขึ้นอยู่

กบัโรงแรมทีค่ณะนัน้ๆพกัวา่มหีอ้งรอบรบัสาํหรบั 3 ท่าน หรอื (TRIPLE ROOM) หรอืไม่ กรณีไม่ม ีท่านจําเป็น
จะตอ้งชาํระค่าใชจ้่ายเพิม่ (พกัเดีย่ว) ตามจรงิ ยกเวน้เดก็ทีม่อีายตุํ่ากวา่ 12 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั 

- ฤดูหนาวในต่างประเทศ มีข้อควรระวงั สภาพอากาศจะมืดเร็วกว่าปกต ิสี่โมงเยน็ก็จะเริ่มมืดแล้ว สถานที่
ท่องเทีย่วต่างๆ จะปิดเรว็กวา่ปกต ิประมาณ 1-2 ช.ม. การเดนิทางควรเผื่อเวลาใหเ้หมาะสม และ หากมสีถานที่
ท่องเทีย่วกลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะ อาจลื่นไดต้อ้งใชค้วามระมดัระวงัในการเดนิเป็นอย่างสูง หรอื ใช้รองเท้าที่
สามารถเดนิบนหมิะได ้แวน่กนัแดดควร เมื่อแสงแดดกระทบหมิะจะสวา่งสะทอ้นเขา้ตา อาจทาํใหร้ะคายเคอืงตา
ได ้

- ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิเ์ปลี่ยนแปลงโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมอิากาศ 
เหตุการทางการเมอืง การล่าชา้ของสายการบนิ เงื่อนไขการใหบ้รกิารของรถในแต่ละประเทศ เป็นตน้ โดยส่วนนี้
ทางบรษิทัจะคาํนึงถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นสาํคญั หากกรณีทีจ่าํเป็นจะต้องมคี่าใช้จ่ายเพิม่ ทางบรษิทัจะแจ้ง
ใหท้ราบล่วงหน้า 

- เนื่องจากการเดนิทางท่องเที่ยวในครัง้นี้ เป็นการชําระแบบเหมาจ่ายขาดกบับรษิทัตวัแทนในต่างประเทศ 
ทางบรษิทัจงึขอสงวนสทิธิ ์ไม่สามารถขอรบัเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางส่วน หรอื ส่วนใดส่วนหนึ่งที่ท่านไม่ต้องการ
ได้รบับรกิาร หากระหว่างเดนิทาง สถานที่ท่องเที่ยวใดที่ไม่สามารถเขา้ชมได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดกต็าม ทาง
บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการไม่สามารถคนืค่าใช้จ่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่าน เนื่องจากทางบรษิทัได้ทําการ
จองและถูกเกบ็ค่าใชจ้่ายแบบเหมาจ่ายไปล่วงหน้าทัง้หมดแลว้ 

- กรณีทีท่่านถูกปฏเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายที่จะเกดิขึน้ตามมา 
และ จะไม่สามารถคนืเงนิค่าทวัรท์ีท่่านชาํระเรยีบรอ้ยแลว้ไม่วา่ส่วนใดส่วนหนึ่ง 

- หากวนัเดนิทาง เจา้หน้าทีส่ายการบนิ หรอื ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนงัสอืเดนิทาง  
(พาสปอรต์) ของท่านชาํรุดแมเ้พยีงเลก็น้อย เช่น เปียกน้ํา ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มหีน้าใดหน้าหนึ่งหายไป มี
กระดาษหน้าใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มรีอยแยกระหวา่งสนัของเล่มหนงัสอืเดนิทาง เป็นตน้ ไม่วา่กรณีใดๆทัง้สิ้น 
ทางสายการบนิ หรอื เจา้หน้าทีด่่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง มสีทิธิไ์ม่อนุญาตใหท้่านเดนิทางต่อไปได้ ดงันัน้
กรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสอืเดนิทางของท่านให้อยู่ในสภาพดอียู่ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณีชํารุด 
กรุณาตดิต่อกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื่อทําหนังสอืเดนิทางฉบบัใหม่ โดยใช้ฉบบัเก่าไปอ้างองิ 
และ ยนืยนัดว้ย พรอ้มกบัแจง้มาทีบ่รษิทัเรว็ทีสุ่ด เพื่อยนืยนัการเปลีย่นแปลงขอ้มลูหนังสอืเดนิทาง หากท่านได้
ส่งเอกสารมาทีบ่รษิทัเรยีบรอ้ยแลว้ กรณีทีย่งัไม่ออกบตัรโดยสาร (ตัว๋เครื่องบนิ) ท่านสามารถเปลีย่นแปลงได้ไม่
มคี่าใช้จ่าย แต่หากออกบตัรโดยสาร (ตัว๋เครื่องบิน) เรยีบร้อยแล้ว ทางบรษิัทขอสงวนสิทธิใ์นการเรยีกเก็บ
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ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึง่โดยส่วนใหญ่ตัว๋เครื่องบนิแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดนิทางประมาณ 14-20 วนั 
ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บักระบวนการและขัน้ตอนของแต่ละคณะ 

- เกีย่วกบัทีน่ัง่บนเครื่องบนิ เนื่องจากบตัรโดยสาร (ตัว๋) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อตัราพเิศษ) สายการบนิ ขอ
สงวนสทิธิใ์นการเลอืกทีน่ัง่บนเครื่องบนิ กรณีลกูคา้เดนิทางด้วยกนั กรุณาเชค็อนิพร้อมกนั และ สายการบนิจะ
พยายามทีสุ่ดใหท้่านไดน้ัง่ดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีสุ่ด  

- ขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัหอ้งพกัในโรงแรมทีพ่กั เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั 
จึงอาจทําให้ห้องพกัแบบห้องพกัเดี่ยว (SINGLE) และห้องคู่ (TWIN/DOUBLE) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน 
(TRIPLE) จะแตกต่างกนั บางโรงแรม หอ้งพกัแต่ละแบบอาจจะอยูค่นละชัน้กนั (ไม่ตดิกนัเสมอไป) 

- ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็ค่าน้ํามนัและภาษสีนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง  
- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าช้าจากสายการบนิ , การยกเลกิบนิ , 

การประทว้ง , การนดัหยดุงาน , การก่อการจลาจล , ภยัธรรมชาต ิ, การนําสิง่ของผดิกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือ
ความรบัผดิชอบของบรษิทั  

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายระหวา่งการเดนิทาง ไม่วา่กรณีใดๆก็
ตาม และ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิ กรณีท่านลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและจาํเป็นตอ้งส่งมายงั
จุดหมายปลายทางตามทีท่่านตอ้งการ  

- รายการนี้เป็นเพยีงข้อเสนอที่ต้องได้รบัการยนืยนัจากบริษทัฯอกีครัง้หนึ่ง หลงัจากได้สํารองโรงแรมที่พกัใน
ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม 

-  

** เมือ่ท่านช าระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯแล้ว ไมว่่าส่วนใดส่วนหน่ึงกต็าม ทางบริษทัฯ จะถอืว่า
ท่านได้ยอมรบัเงื่อนไขข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว ** 

หนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายุใชง้านไดค้งเหลอืไม่น้อยกวา่ 6 เดอืน ณ วนักลบั 
 

** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 
 
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 


