
 

 

ทวัรเ์กาหล ี“KOREA หนาวสุดซีด๊ กรีด๊สดุใจ” 
 AIR ASIA X (XJ) สายการบนิ

บนิดว้ยสายการบนิ แอรเ์อเชยีเอก็ซ ์(XJ) : ขึน้เครื่องทีส่นามบนิดอนเมอืง (DMK) 

XJ702 DMK (กรงุเทพ) – ICN (อินชอน) 15.40 – 23.05 
XJ703 ICN (อินชอน) – DMK (กรงุเทพ) 00.20 – 04.50 
**โหลดกระเป๋าสมัภาระโดยน ้าหนกัไม่เกนิ 20 ก.ก. (1 ชิน้) และ ถอืขึน้เครือ่งบนิไดน้ ้าหนกัไมเ่กนิ 7 ก.ก. ** 



 

 

**พาสปอรต์ ต้องมีอายุใช้งานได้คงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วนักลบั** 

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

13.00  คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคารผู้โดยสารระหว่าง
ประเทศ อาคาร 1 ชัน้ 3 เคาน์เตอรเ์ชค็อิน หมายเลข 3-4 สายการบิน AIR ASIA X โดยมเีจ้าหน้าที่ของ
บรษิทัฯ คอยให้การต้อนรบั อ านวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเชค็อนิ และ หวัหน้าทวัร์ให้ค าแนะน าเพื่อ
เตรยีมความพรอ้มก่อนออกเดนิทาง  

15.40  น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน ประเทศสาธารณรฐัเกาหลีใต้ โดยสายการบิน AIR 

ASIA X เทีย่วบนิที ่XJ 702  

** ส าหรบัเทีย่วบนินี้ ไม่มบีรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบนิ กรุณารบัประทานอาหารให้เรยีบร้อยก่อนขึน้

เครื่องบนิ ใชเ้วลาบนิประมาณ 5 ชัว่โมง 15 นาท ี** 

23.05  เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน ประเทศสาธารณรฐัเกาหลีใต้ 

** ตามเวลาทอ้งถิน่ เรว็กวา่เมอืงไทยประมาณ 2 ชัว่โมง กรุณาปรบันาฬกิาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัด

หมายเวลา ** หลงัทุกท่านผา่นขัน้ตอนการตรวจหนงัสอืเดนิทาง และตรวจรบัสมัภาระเรยีบรอ้ย 

 น าทุกท่านเดนิท่านเดนิทางขา้มทะเลตะวนัตกด้วยสะพานแขวนยอจอง หรอื สะพานเพื่อความหวงัในการรวม

ชาตทิีย่าวกวา่ 4.42 ก.ม. และ มยีอดโดมสูง 107 เมตร ท่านจะไดส้มัผสัความสวยงามยิง่ใหญ่ยามค ่าคนื น าท่าน

เดนิทางเขา้สู่โรงแรมทีพ่กั  

ท่ีพกั INCHEON HOTEL , INCHEON หรือเทียบเท่า 

 
  

วนัท่ี 2 
เมืองยงอิน-ไร่สตรอเบอรร่ี์ –โรงเรียนสอนท ากิมจิ – สนุกกบัการเล่นสกีบนลานสกีขนาด
ใหญ่- เกาะนามิ - เมืองโซล  พิเศษ !! ให้ท่านได้ใส่ชดุประจ าชาติเกาหลี “ฮนับก ”(HANBOK)                                                                                                                                   

 

เช้า บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดนิทางสู่  ไร่สตรอเบอรร์ี่ ใหท้่านเพลดิเพลนิกบัการชมและเลอืกเกบ็สตรอเบอร์รี่สดๆหวานฉ ่าจากไร่ 
นอกจากนัน้ ท่านยงัสามารถซื้อกลบัมาฝากคนทีท่่านรกัทีเ่มอืงไทยไดด้ว้ย 



 

 

น าท่านเดนิทางสู่ โรงเรียนสอนท ากิมจิ (KIM CHI SCHOOL) เพื่อใหท้่านเรยีนรูว้ฒันธรรมการท ากมิจขิองชาว
เกาหล ีกมิจเิป็นอาหารเกาหลปีระเภทผกัดองทีอ่าศยัภูมปิญัญาก้นครวัของชาวเกาหล ีด้วยการหมกัพรกิสแีดง
และผกัต่างๆ โดยทัว่ไปจะเป็นผกักาดขาว ชาวเกาหลนีิยมรบัประทานกมิจเิกอืบทุกมื้อ เป็นเครื่องเคยีง และยงั
น าไปปรุงเป็นส่วนประกอบอาหารอกีหลายอย่าง ปจัจุบนักมิจมิีมากกว่า 187 ชนิด ส่วนใหญ่แล้วจะมรีสเผด็ 
เปรีย้ว และมกีลิน่ฉุน 
พิเศษ !! ให้ท่านได้ใส่ชดุประจ าชาติเกาหลี “ฮนับก” (HANBOK) และถ่ายรูปไวเ้ป็นทีร่ะลกึ 
น าท่านเดนิทางสู่ ลานสกขีนาดใหญ่  YANGJI SKI RESORT หรือเทียบเท่า ประกอบไปดว้ยเนินสกถีงึ 2 เนิน
ดว้ยกนัแบ่งเป็นเนินสกสี าหรบัผูฝึ้กหดัเล่น 1 เนิน,  และเนินส าหรบัผูท้ี่เล่นช านาญแล้ว 1 เนิน (ราคาทวัร์ยงัไม่
รวมค่าอุปกรณ์การเล่นสกี, สกีลิฟท์, สโนวส์เลด กอนโดล่า หรือ เคเบิล **ขึ้นอยู่กบัสถานที่ว่ามใีห้บรกิาร
หรอืไม่**) มเีวลาใหท้่านไดส้นุกกบัการเล่นสกอีย่างเตม็ที ่ซึ่งปลอดภยัไม่มอีนัตราย เตรยีมตวัก่อนเล่นสก ีควร
เตรยีม ถุงมอืสก ีผา้พนัคอ แว่นกนัแดด เสื้อแจ๊คเกต็กนัน ้า หรอืผา้ร่ม และกางเกงรดัรูป ขอค าแนะน าและฝึก
วธิกีารเล่นจากไกดท์อ้งถิน่ก่อนลงสนามจรงิ เพื่อความปลอดภยัของท่านเองเป็นส าคญั **ปรมิาณของหมิะและ
การเปิดใหบ้รกิารของลานสกขีึน้อยู่กบัความเอื้ออ านวยของอากาศ หากไม่มี
หมิะเพียงพอ ลานสกีอาจจะปิดให้บรกิาร ในกรณีที่ลานสกีไม่สามารถเปิด
บรกิาร ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรม ปรบัเปลี่ยนเป็น 
ONE MOUNT SNOW PARK (ไม่รวมค่าเขา้ SNOW PARK) 

กลางวนั    บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนู ชาบู ชาบู สไตลเ์กาหลี  
 น าท่านเดินทางสู่  เมืองชุนชอน (CHUNCHEON) จังหวัดคังว็อน ห่างจากกรุงโซลไปทางตะวันออก 

63 กโิลเมตร  
 น าท่านเดนิทางสู่ เกาะนามิ (NAMI ISLAND) เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มชีื่อเสยีงของประเทศเกาหลใีต้  มรีูปร่าง

เหมอืนใบไมล้อยน ้า เป็นเกาะกลางแม่น ้าฮนั ซึ่งเกดิจากการสรา้งเขือ่นชอ็งพยอ็ง โด่งดงัจากซรีสีเ์รื่องเพลงรกัใน
สายลมหนาว (THE WINTER LOVE SONATA) ซึ่งใชเ้กาะนามเิป็นสถานทีถ่่ายท า เกาะนามไิด้ชื่อตามนายพล
นาม ิที่รบัราชการตัง้แต่อายุ 17 ปี บิดาอยู่ในตระกูลสูงศกัดิ ์ส่วนมารดาเป็นเจ้าฟ้าหญิง เขาน าทพักวาดล้าง
จลาจลในพื้นที่ภาคเหนือและตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศได้ทัง้หมด และได้รบัต าแหน่งสูงเมื่อยงัมีอายุ
เพยีง 26 ปี แต่หลงัจากเปลีย่นรชักาลใหม่ เขากถ็ูกใส่ร้ายว่าเป็นกบฏ และถูกประหารชวีติพร้อมกบัมารดาและ
พวกรวม 25 คน ต่อมาหลงัผลดัเปลีย่นรชักาลใหม่อกีครัง้ ไดม้กีารพสิูจน์พบว่าขอ้กล่าวหาทัง้หมดล้วนเป็นเทจ็ 
เขาจึงได้รบัคืนยศถาบรรดาศกัดิด์งัเดิม เกาะแห่งนี้มทีิวทศัน์ที่สวยงามไปด้วยต้นเกาลดัและทวิสนเรยีงราย 
ในชว่งฤดูใบไมร้่วงจะมเีทศกาลใบไมเ้ปลี่ยนสี ใบไม้ต่างเปลี่ยนเป็นสแีดงสวยงาม และมสีุสานของนายพลนาม ี
ซึ่งยงัคงตัง้อยู่  
น าท่านเดนิทางสู่ เมืองโซล (SEOUL) ชือ่อย่างเป็นทางการ นครพเิศษโซล เป็นเมอืงหลวงและมหานครที่ใหญ่
ทีสุ่ดของประเทศเกาหลใีต ้ 

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

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%B1%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%99_(%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%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%8B%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%A3
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/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/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%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


 

 

 

 
 

วนัที ่3 
ศนูยโ์สมแหง่รฐับาล – ศนูยร์วมเครือ่งส าอางแบรนดด์งัเกาหล ี- ถนนเค-สตาร ์-สวนสนุกลอ๊ต

เตเ้วลิด ์– ภูเขานมัซาน - หอคอยเอ็น โซล ทาวเวอร ์-ดวิตี ้ฟร ี-  ยา่นเมยีงดง         (B/L/-)                                                                                                                                                                                                                                           
 

เช้า บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดนิทางสู่ ศนูยโ์สมแห่งรฐับาล (GINSENG) เหตุผลที่เรยีกว่าศูนย์โสมแห่งรฐับาล เพราะโสมทุกชนิด
ทีน่ี่จะถูกควบคุมคุณภาพภายใตม้าตรฐานของรฐับาล ซึ่งแน่นอนวา่ไดร้บัการรบัรองคุณภาพจากรฐับาล เป็นโสม
ที่มอีายุ 6 ปี ซึ่งถอืว่ามคีุณภาพดทีี่สุดในโลก มีชื่อเสยีงที่สุด ให้ท่านได้เลือกซื้อโสมคุณภาพ ในราคาถูกกว่า
ประเทศไทยถงึ 2 เท่า โสมเกาหลถีอืเป็นยาบ ารุงร่างกายหรอืสามารถซื้อเป็นของฝากจากประเทศเกาหลใีตก้ไ็ด้ 
น าท่านเดนิทางสู่ ศูนยร์วมเครื่องส าอางแบรนด์ดงัเกาหลี (COSMETIC GALLERY) เช่น WATER DROP 
(ครมีน ้าแตก) , SNAIL CREAM (ครมีเมอืกหอยทาก) , BOTOX (โบทอ็กซ์) , ALOE VERA PRODUCT 
(ผลติภณัฑจ์ากสมุนไพร วา่นหางจรเข)้ เป็นตน้ 
น าท่านเดนิทางสู่ ถนนเค-สตาร ์(K-STAR ROAD) เป็นโปรเจคของย่านคงันัมที่มีข ึน้ส าหรบันักท่องเที่ยว
ต่างชาตทิี่หลงรกัวฒันธรรมเกาหลแีละชื่นชอบศลิปิน “HALLYU STAR”  ร้านค้าต่างๆที่อยู่บนถนนเส้นนี้จะมี
สนิค้าของ HALLYU STAR มาวางจ าหน่ายเตม็ทัง้สองขา้งทาง ถนน K-STAR ใกล้กบัห้างสรรพสินค้า 
APGUJEONG GALLERIA มคีวามยาวประมาณ 400 เมตร ตลอดเส้นทางจะมี
หุ่นตุ๊กตาหมขีองศลิปินดงั แต่ละตวัจะมสีไตลท์ีแ่ตกต่างกนั เช่น TVXQ, SNSD, 
SHINEE, EXO, 4 MINUTE, FT ISLAND, SUPER JUNIOR, CN BLUE, 
AND 2 PM  นอกจากนี้ยงัมศีลิปะบนผนัง GRAFFITI ART เท่ห์ๆให้เดนิเที่ยว
ถ่ายรูปทีส่ถานี APGUJEONG RODEO อกีดว้ย  

กลางวนั   บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนู ไก่ตุ๋นโสม  
น าท่านเดนิทางสู่ สวนสนุกลอ๊ตเต้เวิลด ์(LOTTE WORLD) สวนสนุกในร่มขนาดใหญ่ตดิอนัดบัโลกที่ตัง้อยู่ใน
กรุงโซล ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลกัคอื สวนสนุกในร่มทีช่ ือ่วา่ LOTTE WORLD ADVENTURE ทีม่อียู่ทัง้หมด 
4 ชัน้ แต่ละชัน้กจ็ะมเีครื่องเล่นต่างๆ ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลกึ และลานสเกต็น ้าแขง็ขนาดใหญ่ และใน
ส่วนของสวนสนุกกลางแจ้งนัน้มีชื่อว่า MAGIC ISLAND อนัเป็นที่รวมเครื่องเล่นหวาดเสียวหลายๆ ชนิด 
นอกจากนี้ยงัมสีิง่อ านวยความสะดวกอื่นๆ ภายในบริเวณสวนสนุกแห่งนี้ ไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสนิค้า โรงแรม 
โรงภาพยนตร ์ฯลฯ 



 

 

น าท่านเดนิทางสู่ ภนัูมซาน เป็นที่ตัง้ของ หอคอยเอ็น โซลล์ ทาวเวอร์ (N SEOUL TOWER) 1 ใน 18 
หอคอยเมอืงทีสู่งทีสุ่ดในโลก มคีวามสูงถงึ 480 เมตร เหนือระดบัน ้าทะเล ท่านสามารถชมทศันียภาพของกรุง
โซลจากยอดโซลทาวเวอรไ์ดร้อบทศิ 360 องศา โดยสามารถมองได้ถงึเขาพูกกัซนั และถ้าหนัไปยงัทิศตรงขา้ม 
กจ็ะเหน็ไกลไปถงึแม่น ้าฮนักงั เป็นอกีหนึ่งสถานที ่ทีสุ่ดแสนจะโรแมนตกิ ไม่วา่จะเป็นยามกลางวนัหรอืกลางคนื 
และไม่ว่าจะฤดูไหนๆ ที่นี่ย ังคงได้รบัความนิยมเสมอมา เพราะเป็นสถานที่คล้องกุญแจคู่รกัที่ยอดนิยมของ
นกัท่องเทีย่ว และชาวเกาหล ีโดยมคีวามเชือ่ว่าหากได้มาคล้องกุญแจด้วยกนัที่นี่ จะท าให้รกักนัมัน่คง ยนืยาว 
ตราบนานเท่านาน ** ยงัไม่รวมค่า ขึน้ลฟิท์ และ ค่าแม่กุญแจ ลูกกุญแจคู่รกัส าหรบัคล้อง ท่านสามารถเตรยีม
จากประเทศไทยไปได ้**  
น าท่านเดนิทางสู่ ดิวต้ี ฟรี (DUTY FREE) เป็นศนูยร์วมรา้นคา้ปลอดภาษทีีใ่หญ่ทีสุ่ดในโซล ใหไ้ดช้อ้ปป้ิงสนิคา้
แบรนดเ์นมชัน้น าแบบ NEW COLLECTION ! มากมาย เชน่ นาฬกิา, แว่นตา, เครื่องส าอางค์, กระเป๋า, กล้อง
ถ่ายรูป หรอืจะเป็นโทรศพัท์มือถอื ให้ท่านอสิระได้เลอืกซื้อได้อย่างเตม็ที่ เป็นแหล่งรวมสนิค้าแบรนด์ดงักว่า 
250 แบรนด์ เช่น CHANEL, GUCCI, LOUIS VUITTON, HERMES, MCM, DIOR, FENDI, LOEWE, 
PRADA, MIU MIU, CELINE, GIVENCHY, BALLY, BOTTEGA VENETA เป็นต้น ไม่ได้มแีค่เพยีงสนิค้าจาก
แบรนดต์่างประเทศเท่านัน้ สนิคา้แบรนดเ์กาหลกีม็ใีหเ้ลอืกหลากหลายไม่แพก้นั ราคากถ็ูกกว่าร้านค้าด้านนอก
และบางยีห่อ้กถ็ูกกวา่ในประเทศไทยอกีดว้ย หากจะเขา้ไปชอ้ปป้ิงกนัทีห่า้งแห่งนี้ ใหพ้กพาสปอรต์และขอ้มูลตัว๋
เครื่องบนิไปดว้ยเพราะตอ้งใชใ้นการซื้อสนิคา้ 
น าท่านเดนิทางสู่ ย่านเมียงดง (MYEONG-DONG) เปรยีบเสมอืนย่านสยามสแควร์บ้านเรา เมยีงดงได้ชื่อว่า
เป็นแหล่งรวมแฟชัน่แบรนดเ์กาหลชี ัน้น า ซึ่งในแต่ละวนัจะมวียัรุ่นเกาหลมีาเดนิชอ็ปป้ิงกนัอย่างล้นหลาม ท่าน
สามารถหาซื้อสนิคา้ไดอ้ย่างหลากหลายทัง้เสื้อผา้, รองเท้า, กระเป๋า, เครื่องส าอางซึ่งเป็นที่รู้จกัอย่างดขีองคน
ไทย เช่น LANEIGE , ETUDE HOUSE , IIOPE , CHARMZONE , SKIN FOOD , THE FACE SHOP เป็น
ตน้ เครื่องประดบั , ซดีเีพลง , วซีดี ี, ดวีดีหีนงัและซรียี์ที่ฮติตลอด จนไปถงึของที่ระลกึที่มรีูปดารานักแสดงคน
โปรดของท่านอยู่ในสนิคา้  
อิสระอาหารค า่ เพ่ือสะดวกแก่การเดินทางท่องเท่ียว 

ท่ีพกั  GALAXY HOTEL หรือ INTER CITY HOTEL SEOUL หรือเทียบเท่า   
 

 
 

 

 



 

 

วนัท่ี 4 
ศูนย์สมุนไพรน ้ามนัสนเข็มแดง-ศูนย์สมุนไพรเกาหลี - พระราชวงัชางด็อกกุง-โรงงาน
เจียระไน พลอยสีม่วง อเมทิส – พิพิธภณัฑภ์าพ 3 มิติ – พิพิธภณัฑน์ ้าแขง็ – ร้านละลายเงิน
วอน – เมืองอินชอน                                                                                                    (B/L/D)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

เช้า บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดนิทางสู่ ศูนย์สมุนไพรน ้ามนัสนเขม็แดง (RED PINE) เป็นผลติภัณฑ์ ที่สกดัจากน ้ามนัสน มี
สรรพคุณชว่ยบ ารุงร่างกาย ลดไขมนั ชว่ยควบคุมอาหารและรกัษาสมดุลในร่างกายไดเ้ป็นอย่างด ี 
น าท่านเดนิทางสู่ ศนูยส์มุนไพรเกาหลี (HERB SHOP) เป็นผลติภณัฑ์ผลของฮ๊อกเกต็นามู ที่เตบิโตกลางป่า
ดงดบิกวา่ 20 ปี มสีรรพคุณชว่ยกรองสารพษิในตบั เหมาะส าหรบัคนที่ท างานหนัก ดื่มเหล้า นอนดกึ หรอืเป็น
ไวรสัตบัอกัเสบ ตบัแขง็ ใหท้่านอสิระเลอืกซื้อใหต้วัเองและฝากครอบครัวหรอืญาตผิูใ้หญ่ทีท่่านรกั  
น าท่านเดนิทางสู่ พระราชวงัชางดอ็กกงุ(CHANGDEOKGUNG PALACE) เป็นพระราชวงัที่สร้างหลงัจาก
พระราชวงัเคยีงบกกุง(GYEONGBUKGUNG PALACE) และเคยเป็นพระราชวงัหลกัของกษตัรยิ์หลายพระองค์
ของราชวงศ์โชซอน ที่ได้รบัการดูแลรกัษาไวอ้ย่างดี ภายในประกอบด้วยพื้นที่
สาธารณะ อาคารพระราชวงัส าหรบัราชวงศ ์และสวนบวีอน(BIWON) หรอืรูจ้กักนั
ในนามสวนฮูวอน(HUWON) สวนหย่อมดา้นหลงัทีเ่ตม็ไปดว้ยตน้ไมย้กัษ์อายุกว่า 
300 ปี บ่อน ้า และศาลาพกัผอ่น มคีวามธรรมชาตมิากทีสุ่ด ไวเ้ป็นทีพ่กัผอ่น  

กลางวนั   บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนู ไก่ผดัวุ้นเส้น  
น าท่านเดนิทางสู่ โรงงานเจียระไน พลอยสีม่วง อเมทิส (AMETHYST FACTOTORY) แดนเกาหลเีป็นแดน
ของ พลอยสมี่วง พลอยแห่งสุขภาพและน าโชค โดยมตีัง้แต่สมี่วงอ่อนเยน็ตา จนถงึสมี่วงเขม้ (ม่วงไวน์) มเีสน่ห์
เยา้ยวนใจ พลอยนี้จะสวยงามจบัตาเมื่อมาท าเป็นแหวน จี ้ต่างหู และ สรอ้ยขอ้มอื เป็นหนิที่มพีลงัในการบ าบดั
ทัง้ด้านร่างกายและจติใจของผูส้วมใส่ ขจดัความคดิแง่ลบ เป็นพลอยแห่งสุขภาพและน าโชค สามารถปกป้อง
คุม้ครองผูส้วมใส่ได้ 
น าท่านเดนิทางสู่ พิพิธภณัฑ์ภาพ 3 มิติ (TRICK EYE MUSEUM) เป็นสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดงัที่จดัขึน้แบบ
พพิธิภณัฑ์แกลเลอรี่ศลิปะและภาพวาด ที่สร้างขึน้โดย “ตรอ็งป์ L’OEIL” คือเทคนิคงานศลิปะแบบ 2D และ
ลกัษณะภาพวาดจะเป็นแบบ 3D แทนทีจ่ะเป็นการดูภาพวาดธรรมดาๆเหมอืนหอศลิป์ทัว่ไป นกัท่องเที่ยวจะตื่น
ตาตื่นใจกบัภาพวาดแนว 3D ทีเ่สมอืนวา่ได้เขา้ไปเป็นส่วนหนึ่งในรูปภาพนัน้ๆ ท าให้นักท่องเที่ยวเพลนิเพลนิ
สนุกสนาน ไม่มเีบื่อ ถอืเป็นพพิธิภณัฑ์ศลิปะยอดนิยมของชาวเกาหลแีละนักท่องเที่ยว เพราะไม่เพยีงแต่เป็น
พพิธิภณัฑห์อศลิปะภาพวาดสามมติแิลว้ ยงัไดเ้ปิดโซนใหม่ใหก้บันกัท่องเทีย่วไดเ้ขา้ไปเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ
ไม่ซ ้าใครกบั พิพิธภณัฑน์ ้าแขง็ (ICE MUSEUM) ซึ่งเป็นการจ าลองเมอืงน ้าแขง็ขึน้มา เป็นศลิปะการแกะสลกั
น ้าแขง็แบบไม่ธรรมดา หากแต่เป็นการจ าลองเป็นเมอืงน ้าแขง็เหมอืนจรงิมากที่สุด และยงัเอาใจเดก็ๆด้วยการ
สร้างสไลเดอร์น ้าแขง็อกีทัง้ยงัมกีจิกรรมและโซนต่างๆ ให้นักท่องเที่ยวเขา้ชมได้โดยไม่ มเีบื่อ เช่น นัง่รถลาก
กวางรูดอล์ฟ ถ่ายรูปคู่กบัคุณลุงซานต้าน ้าแขง็ และถ่ายรูปกบับรรดานกเพนกวนิน ้าแขง็ทัง้หลาย ส ารวจถ ้า
น ้าแขง็ เอสกโิม เยี่ยมชมปราสาทน ้าแขง็ มจีุดชมววิบนก าแพงเมอืงน ้าแขง็ โรงแรมที่สร้างจ าลองขึน้จากการ



 

 

แกะสลกัจากน ้าแขง็ทัง้หมด ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถตื่นตาตื่นใจและสมัผสักบัความหนาวอุณหภูมิติดลบ
มากกวา่ 5 องศา  
น าท่านเดนิทางสู่ ซุปเปอรม์ารเ์กต็ หรือ ร้านละลายเงินวอน ใหท้่านไดเ้ลอืกซื้อชอ็กโกแลต ผลติภณัฑข์องใบ
และรากฝอยของโสม ในรูป ขนมโสม ชาโสม ลูกอมโสม โคลนพอกหน้าโสม ครมีลา้งหน้าโสม เครื่องส าอางโสม 
เป็นต้น และยงัมหีมอนสุขภาพ ,  กมิจ ิ, เปเปโร (ป๊อกกี้เกาหล)ี , ชนิราเมง 
(มาม่าเกาหล)ี และ นมกลว้ย เป็นตน้ 

ค า่ บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนู ข้าวย าเกาหลี  
ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ อินชอน  
ประเทศสาธารณรฐัเกาหลีใต้  
 

 
 

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

00.20  น าท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิ AIR ASIA X 

เทีย่วบนิที ่XJ 703 ** ไม่มบีรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบนิ กรุณารบัประทานอาหารใหเ้รยีบรอ้ยก่อนขึน้

เครื่องบนิ หรอื ท่านสามารถเลอืกซื้ออาหารและเครื่องดื่มไดบ้นเครื่องบนิ ใชเ้วลาบนิประมาณ 6 ชัว่โมง ** 

04.50  เดนิทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพ พร้อมกบัความ

ประทบัใจ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 

ผู้ใหญ่ ห้อง
ละ 

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
เคร่ืองบิ
นอตัรา  
ท่านละ 

06 – 10 ธนัวาคม 2561 19,900 19,900 19,900 6,000 8,900 

07 – 11 ธนัวาคม 2561 19,900 19,900 19,900 6,000 8,900 
12 – 16 ธนัวาคม 2561 17,900 17,900 17,900 6,000 8,900 
14 – 18 ธนัวาคม 2561 18,900 18,900 18,900 6,000 8,900 
16 – 20 ธนัวาคม 2561 15,900 15,900 15,900 6,000 8,900 
19 – 23 ธนัวาคม 2561 18,900 18,900 18,900 6,000 8,900 

20 – 24 ธนัวาคม 2561 18,900 18,900 18,900 6,000 8,900 

21 – 25 ธนัวาคม 2561 19,900 19,900 19,900 6,500 8,900 
22 – 26 ธนัวาคม 2561 19,900 19,900 19,900 6,500 8,900 

23 – 27 ธนัวาคม 2561 19,900 19,900 19,900 6,500 8,900 

24 – 28 ธนัวาคม 2561 19,900 19,900 19,900 6,500 8,900 

25 – 29 ธนัวาคม 2561 20,900 20,900 20,900 6,500 9,900 

26 – 30 ธนัวาคม 2561 20,900 20,900 20,900 6,500 9,900 

27 – 31 ธนัวาคม 2561 22,900 22,900 22,900 6,500 9,900 
28 ธ.ค. – 01 ม.ค. 2562 24,900 24,900 24,900 6,500 9,900 

29 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2562 25,900 25,900 25,900 6,500 9,900 

30 ธ.ค. – 03 ม.ค. 2562 25,900 25,900 25,900 6,500 9,900 

31 ธ.ค. – 04 ม.ค. 2562 23,900 23,900 23,900 6,500 9,900 



 

 

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

อตัราน้ียงัไม่รวมค่าทิปพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคเุทศก์ท้องถ่ิน ตามธรรมเนียม 50,000 
วอน ต่อ ทริป ต่อ ลกูค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเดก็ ยกเว้นเดก็อายุไม่ถึง 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
ตรงเคร่ืองส าอางค์ หมอ พยาบาล ชาวต่างชาติ หรือคณะท่ีต้องการให้เพ่ิมสถานท่ีขอดูงาน กรุณา
ติดต่อแจ้งรายละเอียด โดยละเอียด กบัเจ้าหน้าท่ีเพ่ือท าราคาให้ใหม่ทุกครัง้  

 
ส าคญั!! :  กรณีผู้เดินทางถกูปฏิเสธการเข้า – ออกประเทศจากประเทศต้นทางและปลายทาง ทัง้จากท่ี

ด้านหน้าเคาน์เตอรเ์ช็คอิน หรือจากด่านตรวจคนเข้าเมืองกต็าม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิ

ไม่รบัผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีจะเกิดขึ้นตามมา และ จะไม่สามารถคืนเงินค่าทวัรท่ี์ท่านช าระ

เรียบร้อยแล้วไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึง 

 
หมายเหต ุ: ตามนโยบายการโปรโมทสินค้าพ้ืนเมืองของรฐับาลเกาหลีร่วมกบัการท่องเท่ียวเกาหลี ใน

นามของร้านรฐับาล ซ่ึงจ าเป็นต้องระบุไว้ในโปรแกรมทวัร์ เพราะมีผลกบัราคาทวัร ์ จึง
อยากเรียนช้ีแจงลูกค้าทุกท่านว่า ร้านรฐับาลทุกร้านจ าเป็นต้องแวะชม จะซ้ือหรือไม่ซ้ือ
ขึ้นอยู่กบัความพอใจของลูกค้าเป็นหลกั และถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้าน
รฐับาล ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจากท่านเป็นจ านวนเงิน 100 USD / 
ท่าน / ร้าน 

 

 



 

 

อตัราค่าบริการน้ี รวม 

 ค่าบตัรโดยสารโดยเครื่องบนิ (ตัว๋) ไป และ กลบัพร้อมคณะ ชัน้ประหยดั (ECONOMY CLASS) รวมถงึค่าภาษี
สนามบนิและค่าภาษีน ้ามนัทุกแห่ง กรณีต้องการอพัเกรด UPGRADE หรอื เปลี่ยนแปลงบตัรโดยสาร ไม่ว่าเที่ยวใด 
เทีย่วหนึ่ง กรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ  
 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใต้ท้องเครื่องบิน สายการบนิ AIR ASIA X อนุญาตให้โหลดกระเป๋า
สมัภาระลงใตท้อ้งเครื่องบนิ โดยมีน ้าหนักไม่เกิน 20 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือขึ้นเครื่องบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. 
(ไม่จ ากดัจ านวนชิน้ แต่ทัง้นี้เจา้หน้าทีจ่ะพจิารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงื่อนไขของสายการบนิ) ** 
 ค่ารถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ (ยงัไม่รวมทปิพนกังานขบัรถ) 
 ค่าโรงแรมทีพ่กัระดบัมาตรฐานตามรายการทีร่ะบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง) ในกรณีมงีานเทรดแฟร์ การแข่งขนักฬีา 
หรอื กจิกรรมอื่นๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการที่ระยุเตม็ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลี่ยนโรงแรมที่พกั ไป
เป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยค านึงถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั 
 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ กรณไีม่รวมจะชีแ้จงแต่ละสถานทีใ่นโปรแกรม 
 ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุ โดยทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม    
 ค่ามคัคุเทศกท์ีค่อยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
 ค่าเบีย้ประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางท่องเที่ยวต่างประเทศ วงเงนิประกนัสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไข
ตามกรรมธรรม)์  
 

อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 

× ค่าใชจ้่ายส่วนตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนงัสอืเดนิทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซกัรดี ค่ามนิิบาร์ใน
หอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ทีไ่ม่ไดร้ะบุในรายการ 

× ค่าทิปพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร์ และ มคัคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 50,000 วอน ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผู้
เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (INFANT) ทัง้นี้ท่านสามารถให้
มากกวา่นี้ไดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ก่อน
เดนิทางทุกท่าน ทีส่นามบนิ ในวนัเชค็อนิ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสมัภาระที่มนี ้าหนักเกนิกว่าที่สายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาด
มาตรฐาน  

× ค่าธรรมเนียมการจองทีน่ัง่บนเครื่องบนิตามความตอ้งการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถท าได้ ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัสายการ
บนิ และ รุ่นของเครื่องบนิแต่ละไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึ่งอาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยู่ทีส่ายการบนิเป็นผูก้ าหนด 

× ค่าภาษนี ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครื่องบนิไปแลว้ 
× ภาษมีูลค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% กรณตีอ้งการออกใบเสรจ็รบัเงนิในนามบรษิทั 



 

 

× ค่าธรรมเนียมการขอวซ่ีาท่องเทีย่ว กรณีที่สถานทูตแจ้งให้ยื่นขอวซ่ีาแบบกะทนัหนัก่อนเดนิทางตามจรงิ ประเทศ
เกาหลีใต้ อนุญาตให้ท่านที่ถือหนังสือเดินทางไทย และมีวตัถุประสงค์เดินทางไปประเทศเกาหลีใต้ เพื่อการ
ท่องเทีย่ว ไม่จ าเป็นตอ้งยื่นขอวซ่ีา โดยสามารถพ านกัไดไ้ม่เกนิ 90 วนั ต่อครัง้ 

 

เง่ือนไขการจอง และ การช าระเงิน 
- กรุณาท าการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนั ก่อนออกเดนิทาง พร้อมช าระเงนิมดัจ าครัง้ที่ 1 ท่านละ 10,000 บาท 

หลงัจากส่งเอกสารยนืยนัการจอง 2 วนั ตวัอย่างเชน่ ท่านจองวนันี้ กรุณาช าระเงนิในวนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. 
เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลกิอตัโนมตัทินัท ีหากยงัไม่ไดร้บัยอดเงนิตามเวลาที่ก าหนด และหากท่านมคีวามประสงค์
จะตอ้งเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจ าเป็นตอ้งท าจองเขา้มาใหม่ นัน่หมายถงึวา่ กรณทีีม่ีควิรอ (WAITING LIST) กจ็ะ
ให้สิทธิไ์ปตามระบบ ตามล าดบั เนื่องจากทุกพเีรยีด เรามทีี่นัง่ราคาพเิศษจ านวนจ ากดั ยกเว้นโปรแกรมราคา
พิเศษ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเรียกเกบ็ค่าบริการ เตม็จ านวน เท่านัน้  

- กรุณาช าระค่าทวัร์ส่วนที่เหลอือย่างน้อย 20 วนั ก่อนออกเดินทาง หากท่านไม่ช าระภายในระยะเวลาที่ที่บริษัท
ก าหนด ทางบรษิทัจะถอืวา่ท่านสละสทิธิย์กเลกิการเดนิทาง และ ขอสงวนสทิธิไ์ม่สามารถคนืเงนิมดัจ าให้ท่านใดไม่
วา่ส่วนในส่วนหนึ่งกต็าม 

- กรณลีูกคา้ท าการจองภายในระยะเวลาคงเหลอืไม่ถงึ 15 วนั ก่อนออกเดนิทาง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีก
เกบ็ค่าทวัรเ์ตม็จ านวน 100% 

 

เง่ือนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง 

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

- ยกเลกิการเดนิทาง 15 วนั ก่อนวนัเดนิทาง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าบรกิารที่ช าระมาแล้วทัง้หมดทัง้นี้ 
ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ช าระแล้วเนื่องในการเตรียมการจัดการน าเที่ยวให้แก่
นกัท่องเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ัง่ตัว๋เครื่องบนิ การจองทีพ่กั ฯลฯ 

- ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบ และ คนืค่าทวัรส์่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น เช่น สถานทูต
ปฏเิสธวซ่ีา ด่านตรวจคนเขา้เมอืง ฯลฯ 

- กรณตีอ้งการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลีย่นชือ่) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษิทัทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วนั ก่อนออก
เดนิทาง กรณแีจง้หลงัจากเจ้าหน้าทีอ่อกเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ ไม่วา่ส่วนใดส่วนหนึ่ง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ
เรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัชว่งพเีรยีดวนัทีเ่ดนิทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็น
ส าคญัดว้ย กรุณาสอบถามกบัเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 



 

 

- กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพเีรียดวนัเดนิทาง (เลื่อนวนัเดินทาง) ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าใช้จ่ายการ
ด าเนินการต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริงส าหรบัการด าเนินการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ที่เปลี่ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆ
ทัง้สิน้ 
 

เง่ือนไขส าคญัอ่ืนๆท่ีท่านควรทราบก่อนการเดินทาง 

- คณะจะสามารถออกเดนิทางไดต้ามจ าเป็นต้องมขีึน้ต ่า อย่างน้อย 25 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด คณะจะไม่สามารถ
เดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะช าระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางบริษัทยินดีที่จะ
ประสานงาน เพื่อใหทุ้กท่านเดนิทางตามความประสงคต์่อไป  

- ทางบรษิัทขอสงวนสิทธิใ์นการงดออกเดินทาง หรอื เลื่อนการเดินทางไปในพเีรยีดวนัอื่นต่อไป โดยทางบริษทัฯ 
จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดนิทางใหม่อกีครัง้ ทัง้นี้ ก่อนคอนเฟิรม์ลางาน กรุณาตดิต่อเจ้าหน้าที่
เป็นกรณพีเิศษทุกครัง้หากท่านลางานแลว้ไม่สามารถเปลีย่นแปลงได ้

- กรณทีีท่่านตอ้งออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เชน่ ตัว๋เครื่องบนิ , ตัว๋รถทวัร์ , ตัว๋รถไฟ) กรุณาตดิต่อ
สอบถามเพื่อยนืยนักบัเจา้หน้าทีก่่อนทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในทีส่ามารถเลื่อนวนัและเวลาเดนิทางได ้
เพราะมบีางกรณทีีส่ายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า ทัง้นี้ข ึน้อยู่
กบัฤดูกาล สภาพภูมิกาศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็นส าคญัเท่านัน้ สิ่งส าคญั ท่านจ าเป็นต้องมาถึง
สนามบนิเพื่อเชค็อนิก่อนเครื่องบนิ อย่างน้อย 3 ชัว่โมง โดยในส่วนนี้หากเกดิความเสยีหายใดๆบรษิัทขอสงวนสทิธิ ์
ในการไม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   

- กรณทีีท่่านเป็นอสิลาม ไม่ทานเนื้อสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 
- กรณีผูเ้ดนิทางต้องการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร์ (WHEEL CHAIR) กรุณาแจ้งบรษิทัฯ อย่าง

น้อย 7 วนัก่อนการเดนิทาง หรอืตัง้แต่ทีท่่านเริม่จองทวัร ์เพื่อใหท้างบรษิทัประสานงานกบัสายการบนิเพื่อจดัเตรยีม
ล่วงหน้า กรณมีคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง  

- กรุณาส่งรายชือ่ผูเ้ดนิทาง พรอ้มส าเนาหน้าแรกของหนงัสอืเดนิทางทุกท่านใหก้บัเจา้หน้าที่หลงัจากช าระเงนิกรณีที่
ท่านเดนิทางเป็นครอบครวั (หลายท่าน) กรุณาแจง้รายนามคู่นอนกบัเจา้หน้าทีใ่หท้ราบ 

- กรณทีีอ่อกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดส่วนใดผดิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบไม่ว่า
ส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ด าเนินการส่งส าเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางให้ทางบรษิทัเพื่อใชใ้นการออกบตัร
โดยสาร 

- หลงัจากท่านช าระค่าทวัรค์รบตามจ านวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัจะน าส่งใบนดัหมายและเตรยีมตวัการเดนิทางให้
ท่านอย่างน้อย 3 หรอื 5 วนั ก่อนออกเดนิทาง 

- อตัราทวัร์นี้ เป็นอตัราส าหรบับตัรโดยสารเครื่องบนิแบบหมู่คณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท วนั ไป 
หรือ กลบัส่วนใดได้ จ าเป็นจะต้องไป และ กลบั ตามก าหนดการเท่านัน้ หากต้องการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่อ
เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 

- ทางบรษิทัไม่มนีโยบายจดัคูน่อนใหก้บัลูกคา้ทีไ่มรู่จ้กักนัมาก่อน เชน่ กรณทีีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จ าเป็นตอ้งช าระค่า
หอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ 



 

 

- หนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายุใชง้านไดค้งเหลอืไม่น้อยกวา่ 6 เดอืน ณ วนักลบั  
- ส าหรบัลูกคา้ทีเ่ดนิทาง 3 ท่าน และ ตอ้งการพกัหอ้งส าหรบั 3 ท่าน อาจมคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิไดใ้นบางกรณ ีขึ้นอยู่กบั

โรงแรมทีค่ณะนัน้ๆพกัวา่มหีอ้งรอบรบัส าหรบั 3 ท่าน หรอื (TRIPLE ROOM) หรอืไม่ กรณีไม่ม ีท่านจ าเป็นจะต้อง
ช าระค่าใชจ้่ายเพิม่ (พกัเดีย่ว) ตามจรงิ ยกเวน้เดก็ทีม่อีายุต ่ากวา่ 12 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั 

- ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ปลี่ยนแปลงโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมอิากาศ เหตุการ
ทางการเมอืง การล่าชา้ของสายการบนิ เงื่อนไขการใหบ้รกิารของรถในแต่ละประเทศ เป็นต้น โดยส่วนนี้ทางบรษิทั
จะค านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ หากกรณีที่จ าเป็นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า 

- เนื่องจากการเดนิทางท่องเทีย่วในครัง้นี้ เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกบับรษิทัตวัแทนในต่างประเทศ ทางบรษิทั
จงึขอสงวนสทิธิ ์ไม่สามารถขอรบัเงนิคนืได้ในบรกิารบางส่วน หรอื ส่วนใดส่วนหนึ่งที่ท่านไม่ต้องการได้รบับรกิาร 
หากระหวา่งเดนิทาง สถานทีท่่องเทีย่วใดทีไ่มส่ามารถเขา้ชมได ้ไม่วา่ดว้ยสาเหตุใดกต็าม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์น
การไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายไมว่า่ส่วนใดสว่นหนึ่งใหท้่าน เนื่องจากทางบรษิทัไดท้ าการจองและถูกเกบ็ค่าใชจ้่ายแบบ
เหมาจ่ายไปล่วงหน้าทัง้หมดแลว้ 

- หากวนัเดนิทาง เจา้หน้าทีส่ายการบนิ หรอื ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนงัสอืเดนิทาง (พาสปอร์ต) 
ของท่านช ารุดแมเ้พยีงเลก็น้อย เชน่ เปียกน ้า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มหีน้าใดหน้าหนึ่งหายไป มกีระดาษหน้าใด
หน้าหนึ่งหลุดออกมา มรีอยแยกระหว่างสนัของเล่มหนังสอืเดินทาง เป็นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น ทางสายการบนิ 
หรอื เจา้หน้าทีด่่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง มสีทิธิไ์ม่อนุญาตใหท้่านเดนิทางต่อไปได ้ดงันัน้กรุณาตรวจสอบ และ 
ดูแล หนังสอืเดนิทางของท่านให้อยู่ในสภาพดอียู่ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณีช ารุด กรุณาตดิต่อกรมการกงสุล
กระทรวงการต่างประเทศเพื่อท าหนงัสอืเดนิทางฉบบัใหม ่โดยใชฉ้บบัเก่าไปอา้งองิ และ ยนืยนัดว้ย พรอ้มกบัแจง้มา
ทีบ่รษิทัเรว็ทีสุ่ด เพื่อยนืยนัการเปลีย่นแปลงขอ้มูลหนังสอืเดนิทาง หากท่านได้ส่งเอกสารมาที่บรษิทัเรียบร้อยแล้ว 
กรณีที่ยงัไม่ออกบตัรโดยสาร (ตัว๋เครื่องบนิ) ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่มคี่าใชจ้่าย แต่หากออกบตัรโดยสาร 
(ตัว๋เครื่องบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึ่งโดยส่วนใหญ่
ตัว๋เครื่องบนิแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดนิทางประมาณ 14-20 วนั ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบักระบวนการและขัน้ตอนของแต่ละ
คณะ 

- เกี่ยวกบัที่นัง่บนเครื่องบิน เนื่องจากบตัรโดยสาร (ตัว๋) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อตัราพเิศษ) สายการบนิ ขอ
สงวนสิทธิใ์นการเลอืกที่นัง่บนเครื่องบิน กรณีลูกค้าเดินทางด้วยกนั กรุณาเชค็อนิพร้อมกนั และ สายการบนิจะ
พยายามทีสุ่ดใหท้่านไดน้ัง่ด้วยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีสุ่ด  

- ขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัหอ้งพกัในโรงแรมทีพ่กั เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึ
อาจท าให้ห้องพกัแบบห้องพกัเดี่ยว (SINGLE) และห้องคู่ (TWIN/DOUBLE) และ ห้องพกัแบบ 3 ท่าน (TRIPLE) 
จะแตกต่างกนั บางโรงแรม หอ้งพกัแต่ละแบบอาจจะอยู่คนละชัน้กนั (ไม่ตดิกนัเสมอไป) 

- ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็ค่าน ้ามนัและภาษสีนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง  



 

 

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิกรณคีวามล่าชา้จากสายการบนิ , การยกเลกิบนิ , การ
ประทว้ง , การนดัหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภยัธรรมชาต ิ, การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ
รบัผดิชอบของบรษิทั  

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหายระหวา่งการเดนิทาง ไม่วา่กรณใีดๆกต็าม 
และ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิ กรณที่านลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและจ าเป็นตอ้งส่งมายงัจุดหมาย
ปลายทางตามทีท่่านตอ้งการ  

- รายการนี้ เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครัง้หนึ่ ง หลังจากได้ส ารองโรงแรมที่พกัใน
ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึ่งอาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม 

** เม่ือท่านช าระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึงกต็าม ทางบริษทัฯ จะถือว่า
ท่านได้ยอมรบัเง่ือนไขข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว ** 

 

** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 


