
 

 

ทัวร์เกาหลี ICN37 บินค ่า กลับเช้า (5D3N) 

“KOREA หนีรัก มาพกัร้อน” 
สายการบิน AIR ASIA X (XJ) 

 

 
 

บนิดว้ยสายการบนิ แอรเ์อเชยีเอ็กซ ์(XJ) : ข ึน้เครือ่งทีส่นามบนิดอนเมอืง (DMK) 

XJ704 DMK(กรงุเทพ) - ICN(อนิชอน) 21.05 – 04.35 

XJ705 ICN(อนิชอน) - DMK(กรงุเทพ) 05.50 – 10.35 

**โหลดกระเป๋าสมัภาระโดยนํา้หนกัไมเ่กนิ 20 ก.ก. (1 ชิน้) และ ถอืขึน้เครือ่งบนิไดนํ้า้หนกัไมเ่กนิ 7 ก.ก. ** 

**พาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านไดค้งเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน ณ วนักลบั** 
 

วนัที ่1 กรงุเทพฯ (ดอนเมอืง)                                                                                                      (-/-/-) 

 
18.00  คณะพรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาต ิดอนเมอืง กรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคารผูโ้ดยสารระหว่าง

ประเทศ อาคาร 1 ช ัน้ 3 เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิ หมายเลข 3-4 สายการบนิ AIR ASIA X โดยมเีจา้หนา้ทีข่อง
บรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ อํานวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเชค็อนิ และ หัวหนา้ทัวรใ์หคํ้าแนะนําเพือ่เตรยีม
ความพรอ้มกอ่นออกเดนิทาง  



 

 

 

 
 

วนัที ่2 
กรงุเทพฯ (ดอนเมอืง) - เมอืงอนิชอน - คลองอารา่ - สะพานกระจกใสกมิโป - HYUNDAI PREMIUM 
OUTLET - เมอืงยงอนิ - วดัวาวจูองซา - สวนสนกุเอเวอรแ์ลนด ์- เมอืงโซล - ยา่นทงแดมนุ … พเิศษ!! 
ชม LED ROSE GARDEN                                                       (B/L/D)                                                                                                                                                                                        

 
21.05  นําท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตอินิชอน ประเทศสาธารณรฐัเกาหลใีต้ โดยสายการบนิ AIR 

ASIA X เทีย่วบนิที ่XJ 704 

** สําหรับเทีย่วบนินี ้ไมม่บีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ใชเ้วลาบนิประมาณ 5 ชัว่โมง 25 นาท ี** 

04.35  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตอินิชอน ประเทศสาธารณรฐัเกาหลใีต ้

** ตามเวลาทอ้งถิน่ เร็วกว่าเมอืงไทยประมาณ 2 ชัว่โมง กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเพือ่ความสะดวกในการนัด

หมายเวลา ** 

หลังทกุทา่นผา่นขัน้ตอนการตรวจหนังสอืเดนิทาง และตรวจรับสมัภาระเรยีบรอ้ย 

 นําทกุทา่นเดนิทางขา้มทะเลตะวนัตกดว้ยสะพานแขวนยอจอง หรอื สะพานเพือ่ความหวงัในการรวมชาตทิีย่าวกวา่ 

4.42 ก.ม. และ มยีอดโดมสงู 107 เมตร ทา่นจะไดส้มัผัสความสวยงามยิง่ใหญย่ามคํ่าคนื 

เชา้ บรกิารอาหาร ณ ภตัตาคาร เมน ูอดูง้   

นําทา่นเดนิทางสู ่คลองอารา่ (ARA CANAL) ซึง่เชือ่มระหวา่งแมน้ํ่าฮนักบัทะเลตะวันตก (ทะเลเหลอืง) ตัง้อยู่

ในพืน้ทีข่องเมอืงอนิชอนและกรุงโซล วัตถุประสงคเ์พือ่ป้องกันน้ําท่วมและใชเ้ป็นพืน้ทีใ่นการพักผ่อนหย่อนใจ 

โดยเกาหลีมีการรเิริ่มสรา้งทางระบายน้ําขึน้ครัง้แรกในสมัยกษัตรยิ์แห่งราชวงศ์โซซอน แต่ก็ถูกยกเลิกไป

เนือ่งจากอปุสรรคทางเทคนคิและความยากลําบากของประเทศ และสบืเนื่องมาจากเหตุการณ์น้ําท่วมใหญ่เมอืง

อนิชอน เมือ่ปี ค.ศ. 1987 ส่งผลใหป้ระชากรกว่า 6,000 คนประสบภัยพบิัตอิย่างมาก นํามาสู่โครงการ ARA 

CANAL PROJECT ใชเ้วลาสํารวจทัง้สิน้รวม 5 ปี เริม่กอ่สรา้งขึน้เมือ่ปี ค.ศ.2009 และแลว้เสร็จสมบรูณ์เมือ่วันที ่

25 ม.ีค. 2012 จากนัน้นําชมสะพานกระจกใสกมิโป (ARA BLUE WALK) ชมบรรยากาศมมุสงูของคลองอารา่ 

(ARA CANAL) ซึง่เชือ่มระหว่างแม่น้ําฮันกับทะเลตะวันตก ตัง้อยู่ในพื้นที่ของเมืองอนิชอนและกรุงโซล 

วัตถุประสงค์เพื่อป้องกันน้ําท่วมและใชเ้ป็นพื้นที่ในการพักผ่อนหย่อนใจยามว่าง ชอ้ปป้ิง HYUNDAI 

PREMIUM OUTLET เลอืกซือ้สนิคา้แบนดพ์รเีมยีมชัน้นํามากมาย 

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงยงอนิ นําทา่นเดนิทางสู ่วดัวาวจูองซา (WAUJEONGSA TEMPLE) ตัง้อยูใ่นเมอืงยง

อนิ จังหวัดคยองกโีด เป็นวัดเกา่แก่ทีต่ัง้อยู่กลางภเูขา มเีศยีรพระพุทธเจา้ขนาดใหญ่สทีองอร่ามดูโดดเด่น ซึง่

เป็นสญัลักษณ์ทีสํ่าคญัของวัดนี ้เศยีรพระพทุธรปูนีม้คีวามสงูถงึ 8 เมตร วางตัง้อยูบ่นกองหนิขนาดใหญ ่วัดแหง่นี้

สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1970 โดยนักบวชแฮด๊อกเพือ่แสดงการตอบแทนความเมตตากรุณาของพระพุทธเจา้ในการ

รวมประเทศเกาหลเีหนือและเกาหลใีต ้ภายในมรีูปสลักสะสมจากพุทธศาสนกิชนทั่วโลกมากกว่า 3 ,000 องค ์

ภายในวัดยังมรีูปปั้นหนิสลักดูเหมอืนจะเป็นนกฮูกแม่กับลูก มเีจดยีทํ์าดว้ยกอ้นหนิดูแปลกตาและเมือ่เดนิเขา้สู่

อโุบสถซึง่อยู่บนเนนิเขา ก็จะพบกับทีป่ระดษิฐานพระนอนขนาดใหญ่ทีแ่กะสลักมาจากไมซ้ ึง่นํามาจากอนิเดยีมี

ความเก่าแก่และศักดิ์สทิธิ์เป็นอย่างมาก ส่วนบนสุดมีพระพุทธรูปปางสมาธิสีทององค์ใหญ่ประดษิฐานอยู ่

นอกจากนีท้ีว่ัดแหง่นีย้งัเป็นทีเ่ก็บรัษาระฆงัทีใ่ชต้ใีนพธิเีปิดกฬีา โอลมิปิค ในปี ค.ศ. 1987 



 

 

 
 
กลางวนั บรกิารอาหาร ณ ภตัตาคาร เมน ูหมยูา่งเกาหล ี 
 

 
 

นําทา่นเดนิทางสู ่สวนสนกุเอเวอรเ์ลนด ์แลนด ์(EVERLAND) เป็นสวนสนุกกลางแจง้ทีใ่หญท่ีส่ดุของประเทศ

เกาหลใีต ้ตัง้อยูบ่นทําเลทีส่วยงามทา่มกลางหบุเขา ในเมอืงยงอนิ ทางตอนใตข้องเมอืงโซล ไดรั้บการขนานนาม

วา่เป็นดสินยีแ์ลนดแ์หง่เกาหลใีต ้ทีน่ีถ่กูออกแบบใหแ้ตกตา่งกันในแต่ละโซน ไดแ้ก ่สวนสัตว ์, GLOBAL FAIR , 

EUROPEAN ADVENTURE , MAGIC LAND , AMERICAN ADVENTURE และEVER LAND SPEEDWAY 

นอกจากนีย้งัมสีวนสีฤ่ด ูซึง่ปลกูดอกไมป้ระจําในแตล่ะฤดกูาล และมกีารตกแตง่สวนสนุกใหเ้ขา้กบับรรยากาศของ

เทศกาลนัน้ๆ โดยมบีรษัิทซมัซงุ เป็นเจา้ของ ผูบ้รหิารจัดการสวนสนุกแห่งนี้ ดังนัน้ความยิง่ใหญ่ตระการตา และ 

ปลอดภยั ไมแ่พช้าตใิดในโลกแน่นอน ** โซนสวนน้ําจะเปิดเฉพาะชว่งฤดรูอ้น** 



 

 

 
 

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโซล (SEOUL) ชือ่อยา่งเป็นทางการ นครพเิศษโซล เป็นเมอืงหลวงและมหานครทีใ่หญ่

ทีส่ดุของประเทศเกาหลใีต ้ 

 นําท่านเดนิทางเขา้สู่ ยา่นทงแดมุน หรอืตลาดดงแดมุน เป็นย่านการคา้

ขนาดใหญป่ระกอบดว้ยตลาดดัง้เดมิ และศนูยก์ารคา้ทีค่รอบคลมุทั่วทัง้บรเิวณ

ประตูทงแดมุน ซึง่เป็นสถานทีสํ่าคัญในเกาหลี โดยถอืเป็นเขตคา้ส่งและคา้

ปลีกที่ใหญ่ที่สุดของเกาหลี ที่มหีา้งสรรพสนิคา้ 26 แห่ง, รา้นคา้พเิศษ 

30,000 แห่ง และผูผ้ลติ 50,000 ราย ตลาดทงแดมนุมชีือ่เสยีงในดา้นตลาด

กลางคืน และเป็นย่านชอ้ปป้ิงยอดนิยมที่ด ึงดูดนักชอ้ปและนักท่องเที่ยว

จํานวนมากตลอดเวลา ตลาดแห่งนี้จงึกลายเป็นสถานทีท่ีด่ทีีส่ดุในการคน้หา

แฟชัน่ลา่สดุ ทีม่คีวามหลากหลายและทันสมยัในราคาทีไ่มแ่พง พเิศษ!! … ใหท้า่นไดช้ม จดุไฮไลทข์องทีน่ี่ น่ัน

ก็คอื LED ROSE GARDEN ดอกกหุลาบทีต่ดิไฟ LED กวา่ 25,550 ดวง เปิดใหช้มตลอดทัง้ปี 

คํา่       บรกิารอาหาร ณ ภตัตาคาร เมน ูขา้วยําเกาหล ี 

ทีพ่กั GALAXY HOTEL หรอื INTER CITY HOTEL SEOUL หรอืเทยีบเทา่   

 

วนัที ่3 

ศนูยโ์สมรฐับาล – ศนูยส์มนุไพรนํา้มนัสนแข็มแดง – ศนูยร์วมเครือ่งสําอางแบรนดด์งัเกาหล ี– ยา่น

อนิซาดง – ตกึซมัจกีลิ - พระราชวงัชางด็อกกงุ – ภเูขานมัซาน – หอคอยเอ็นโซลทาวเวอร ์– ดวิตีฟ้ร ี

– ยา่นเมยีงดง                                                                         (B/L/-)                        

 

เชา้      บรกิารอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทา่นเดนิทางสู ่ศนูยโ์สมแหง่รฐับาล (GINSENG) เหตผุลทีเ่รยีกวา่ศนูยโ์สมแห่งรัฐบาล เพราะโสมทุกชนดิ

ทีน่ีจ่ะถกูควบคมุคณุภาพภายใตม้าตรฐานของรัฐบาล ซึง่แน่นอนวา่ไดรั้บการรับรองคณุภาพจากรัฐบาล เป็นโสมที่

มอีายุ 6 ปี ซึง่ถือว่ามคีุณภาพดีที่สุดในโลก มชีือ่เสยีงที่สุด ใหท้่านไดเ้ลือกซือ้โสมคุณภาพ ในราคาถูกกว่า

ประเทศไทยถงึ 2 เทา่ โสมเกาหลถีอืเป็นยาบํารงุรา่งกายหรอืสามารถซือ้เป็น

ของฝากจากประเทศเกาหลใีตก้็ได ้ 

นําท่านเดนิทางสู ่ศูนยส์มุนไพรนํา้มนัสนเข็มแดง (RED PINE) เป็น

ผลติภัณฑ ์ทีส่กัดจากน้ํามันสน มสีรรพคุณชว่ยบํารุงร่างกาย ลดไขมัน ชว่ย

ควบคมุอาหารและรักษาสมดลุในรา่งกายไดเ้ป็นอยา่งด ี 

นําทา่นเดนิทางสู ่ศนูยร์วมเครือ่งสําอางแบรนดด์งัเกาหล ี(COSMETIC 

GALLERY) เชน่ WATER DROP (ครมีน้ําแตก) , SNAIL CREAM (ครมี

เมอืกหอยทาก) , BOTOX (โบท็อกซ)์ , ALOE VERA PRODUCT 

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


 

 

(ผลติภณัฑจ์ากสมนุไพร วา่นหางจระเข)้ เป็นตน้  

กลางวนั     บรกิารอาหาร ณ ภตัตาคาร เมน ูไกตุ่น๋โสม 

นําท่านเดนิทางสู่ ยา่นอนิซาดง ตัง้อยู่ใจกลางเมอืงทีเ่ป็นย่านเก่าแกท่ีสํ่าคัญของเมอืงโซล ประกอบดว้ยถนน

หลักอนิซาดงและมตีรอกซอกซอยแยกออกไปทัง้สองขา้งทาง ภายในตรอกเป็นรา้นอาหารแบบดัง้เดมิ โรงน้ําชา 

รา้นกาแฟ และแกลเลอรี ่ในยา่นแหง่นีเ้ป็นแหล่งรวมแกลเลอรีต่่างๆ กว่า 100 แห่ง นอกจากนี้ยังใหท้่านไดเ้ยีย่ม

ชม ตกึซมัจ-ีกลิ (SSAMZIE-GIL) เป็นอาคารขนาด 4 ชัน้ตัง้อยูใ่นตลาดอนิซาดง เปิดในปี 2004 ภายในมงีาน

แสดงภาพกอลอรีอ่ารต์ๆ รา้นอาหาร เครือ่งประดับ ของทีร่ะลกึ โดยชัน้ 4 เป็นสวนลอยฟ้า จุดเด่นของทีน่ี่คอืเป็น

จุดนัดพบของเหล่าวัยรุ่นชาวเกาหล ีตามผนังกําแพงมภีาพเขยีนเป็นงานศลิปะ ผสมผสานกับรา้นต่างๆทีต่ัง้อยู่

เรยีงรายจนเต็มทีพ่ืน้ที ่พบกับสว่นของ LOVE LOVE MESSAGE TAG ทีม่ลีักษณะ คลา้ยกับ LOCK OF LOVE ที ่

N SEOUL TOWER เป็นการบอกรักของวัยรุน่ (ราคาทัวรไ์มร่วมคา่ TAG ทา่นสามารถเลอืกซอ้ไดใ้นราคาประมาณ 

5000 วอน) มาทีน่ี่พลาดไมไ่ด!้!! …. ขนมปังยดัไสรู้ปอุนจ ิ(DDALKI BBANG & DDONG BBANG) หรอื 

POOP BREAD ทีย่ดัไสด้ว้ยถั่วแดง ขนมขึน้ชือ่ทีท่่านตอ้งไมพ่ลาดทีจ่ะมาลองชมิ (ราคาทัวรไ์มไ่ดร้วมค่าขนมปัง

ยดัไส ้ราคาประมาณ 1000 วอน)  

 

 
 

นําท่านเดนิทางสู ่พระราชวงัชางด็อกกุง(CHANGDEOKGUNG PALACE) เป็นพระราชวังทีส่รา้งหลังจาก

พระราชวังเคยีงบกกงุ(GYEONGBUKGUNG PALACE) และเคยเป็นพระราชวังหลักของกษัตรยิห์ลายพระองคข์อง

ราชวงศโ์ชซอน ทีไ่ดรั้บการดูแลรักษาไวอ้ย่างด ีภายในประกอบดว้ยพืน้ที่สาธารณะ อาคารพระราชวังสําหรับ

ราชวงศ ์และสวนบวีอน(BIWON) หรอืรูจ้ักกนัในนามสวนฮวูอน(HUWON) สวนหยอ่มดา้นหลังทีเ่ต็มไปดว้ยตน้ไม ้

ยกัษ์อายกุวา่ 300 ปี บอ่น้ํา และศาลาพักผอ่น มคีวามธรรมชาตมิากทีส่ดุ ไวเ้ป็นทีพ่ักผอ่น 

 

 



 

 

นําท่านเดนิทางสู ่ภูเขานมัซาน เป็นทีต่ัง้ของ หอคอยเอ็น โซลล ์ทาวเวอร ์(N SEOUL TOWER) 1 ใน 18 

หอคอยเมอืงทีสู่งทีส่ดุในโลก มคีวามสงูถงึ 480 เมตร เหนือระดับน้ําทะเล ท่านสามารถชมทัศนียภาพของกรุง

โซลจากยอดโซลทาวเวอรไ์ดร้อบทศิ 360 องศา โดยสามารถมองไดถ้งึเขาพูกักซนั และถา้หันไปยังทศิตรงขา้ม 

ก็จะเห็นไกลไปถงึแมน้ํ่าฮันกัง เป็นอกีหนึง่สถานที ่ทีส่ดุแสนจะโรแมนตกิ ไมว่่าจะเป็นยามกลางวันหรอืกลางคนื 

และไม่ว่าจะฤดูไหนๆ ที่นี่ยังคงไดรั้บความนิยมเสมอมา เพราะเป็นสถานที่คลอ้งกุญแจคู่รักที่ยอดนิยมของ

นักทอ่งเทีย่ว และชาวเกาหล ีโดยมคีวามเชือ่ว่าหากไดม้าคลอ้งกญุแจดว้ยกันทีน่ี่ และโยนลูกกญุแจลงไปจะทํา

ใหรั้กกนัมัน่คง ยนืยาว ตราบนานเทา่นาน ** ยงัไมร่วมคา่ ขึน้ลฟิต ์และ คา่แมก่ญุแจ ลูกกญุแจคู่รักสําหรับคลอ้ง 

ทา่นสามารถเตรยีมจากประเทศไทยไปได ้**  

นําท่านเดนิทางสู ่ดวิตี ้ฟร ี(DUTY FREE) เป็นศูนยร์วมรา้นคา้ปลอดภาษีทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโซล ใหไ้ดช้็อปป้ิง

สนิคา้แบรนดเ์นมชัน้นําแบบ NEW COLLECTION ! มากมาย เชน่ นาฬกิา , แว่นตา , เครือ่งสําอาง , กระเป๋า , 

กลอ้งถ่ายรูป หรอืจะเป็นโทรศัพทม์อืถอื ใหท้่านอสิระไดเ้ลอืกซือ้ไดอ้ย่างเต็มที ่เป็นแหล่งรวมสนิคา้แบรนดด์ัง

กว่า 250 แบรนด ์ทัง้เครือ่งสําอาง , น้ําหอม , กระเป๋า , สนิคา้แฟชัน่ต่างๆ เชน่ CHANEL , HERMES , MCM , 

DIOR , FENDI , LOEWE , PRADA , MIU MIU , CELINE , GIVENCHY , BALLY , BOTTEGA VENETA เป็น

ตน้ ไม่ไดม้แีค่เพยีงสนิคา้จากแบรนดต์่างประเทศเท่านัน้ สนิคา้แบรนดเ์กาหลกี็มใีหเ้ลอืกหลากหลายไม่แพก้ัน 

ราคาก็ถูกกว่ารา้นคา้ดา้นนอกและบางยีห่อ้ก็ถูกกว่าในประเทศไทยอกีดว้ย หากจะเขา้ไปช็อปป้ิงกันทีห่า้งแห่งนี ้

ใหพ้กพาสปอรต์และขอ้มลูตั๋วเครือ่งบนิไปดว้ยเพราะตอ้งใชใ้นการซือ้สนิคา้  

นําท่านเดนิทางสู่ ยา่นเมยีงดง (MYEONGDONG) เปรยีบเสมอืนย่านสยามสแควรบ์า้นเรา เมยีงดงไดช้ือ่ว่า

เป็นแหล่งรวมแฟชัน่แบรนดเ์กาหลชีัน้นํา ซึง่ในแต่ละวันจะ มวีัยรุ่นเกาหลมีาเดนิช็อปป้ิงกันอยา่งลน้หลาม ท่าน

สามารถหาซือ้สนิคา้ไดอ้ยา่งหลากหลายทัง้เสือ้ผา้ , รองเทา้ , กระเป๋า , เครือ่งสําอางซึง่เป็นทีรู่จั้กอยา่งดขีองคน

ไทย เชน่LANEIGE , ETUDE HOUSE , IIOPE , CHARMZONE , SKIN FOOD , THE FACE SHOP เป็นตน้ 

เครือ่งประดับ , ซดีเีพลง , วซีดี ี, ดวีดีหีนังและซรียีท์ีฮ่ติตลอด จนไปถงึของทีร่ะลกึทีม่รีูปดารานักแสดงคนโปรด

ของทา่นอยูใ่นสนิคา้  

อสิระอาหารคํา่ตามอธัยาศยั เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว 

 

 
 

ทีพ่กั GALAXY HOTEL หรอื INTER CITY HOTEL SEOUL หรอืเทยีบเทา่   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

วนัที ่4 

ศนูยส์มนุไพรเกาหล ี- โรงงานเจยีระไน พลอยสมีว่ง อเมทสิ - ยา่นฮงแด - พเิศษ!!! .... สําหรบัสาวก 

HARRY POTTER ตอ้งหา้มพลาดดด!! คาเฟ่สดุชกิ 943 KING’S CROSS - พพิธิภณัฑส์ามมติ ิ- 

พพิธิภณัฑนํ์า้แข็ง - พพิธิภณัฑส์าหรา่ย - สวนฮานลึ - เมอืงอนิชอน - ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต หรอืรา้น

ละลายเงนิวอน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

เชา้ บรกิารอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทา่นเดนิทางสู ่ศนูยส์มนุไพรเกาหล ี(HERB SHOP) เป็นผลติภัณฑผ์ลของฮ๊อกเก็ตนาม ูทีเ่ตบิโตกลางป่า

ดงดบิกว่า 20 ปี มสีรรพคุณชว่ยกรองสารพษิในตับ เหมาะสําหรับคนทีทํ่างานหนัก ดืม่เหลา้ นอนดกึ หรอืเป็น

ไวรัสตับอกัเสบ ตับแข็ง ใหท้่านอสิระเลอืกซือ้ใหต้ัวเองและฝากครอบครัวหรอืญาตผิูใ้หญท่ีท่า่นรัก 

นําท่านเดนิทางสู ่ โรงงานเจยีระไน พลอยสมีว่ง อเมทสิ (AMETHYST FACTOTORY) ประเทศเกาหลใีต ้

เป็นดนิแดนของ พลอยสมีว่ง พลอยแห่งสขุภาพและนําโชค โดยมตีัง้แต่สมีว่งออ่นเย็นตา จนถงึสมีว่งเขม้ (มว่ง

ไวน)์ มเีสน่หเ์ยา้ยวนใจ พลอยนีจ้ะสวยงามจับตาเมือ่มาทําเป็นแหวน จี ้ตา่งห ูและ สรอ้ยขอ้มอื เป็นหนิทีม่พีลังใน

การบําบดัทัง้ดา้นรา่งกายและจติใจของผูส้วมใส ่ขจัดความคดิแง่ลบ เป็นพลอยแห่งสขุภาพและนําโชค สามารถ

ปกป้องคุม้ครองผูส้วมใสไ่ด ้

นําทา่นชอ้ปป้ิง ยา่นฮงแด เป็นยา่นชอ้ปป้ิงบรเิวณดา้นหนา้ของมหาวทิยาลัยฮงอกิ(HONGIK UNIVERSITY) จงึ

เป็นศูนยร์วมเด็กวัยรุ่นและเด็กมหาวทิยาลัย เป็นอกีเสน้หนึง่ทีม่บีรรยากาศโรแมนตกิ อกีทัง้ยังมรีา้นกาแฟทีเ่ป็น

เอกลักษณ์ แกลเลอรี ่รา้นคา้จําหน่ายสนิคา้แฟชัน่ คลับ ตลาดศลิปะ และรา้นอาหารทีน่่าสนใจในหมู่วัยรุ่นอาย ุ

20-30 ปีทีน่ยิมมาเดนิเล่น ราคาของสนิคา้และรา้นอาหารต่างๆก็ยังไมแ่พงอกีดว้ย ซึง่จะคกึคักเป็นพเิศษตัง้แต่

ชว่งบา่ยเป็นตน้ไป เพราะรา้นคา้แตล่ะรา้นจะทยอยเปิดใหบ้รกิาร ของทีข่ายกนัเยอะสว่นใหญก่็จะเป็นสนิคา้แฟชัน่ 

เชน่ เสือ้ผา้ กระเป๋า รองเทา้ ของกิ๊ฟชอ้ป เครือ่งเขยีน และทีเ่ยอะไมแ่พก้นัก็คอืขนมตา่งๆ 

พเิศษ!!! .... สําหรบัสาวก HARRY POTTER ตอ้งหา้มพลาดดด!! กบัคาเฟ่สดุชกิ 943 KING’S CROSS ที่

จําลองชานชาลา 9 เศษสามสว่นสี ่ชานชาลาทีอ่ยูใ่นสถานรีถไฟคงิสค์รอสลอนดอน ประเทศองักฤษ ซึง่เป็นทาง

เชือ่มตอ่ระหวา่งโลกมกัเกิล้กบัโลกเวทมนตร ์ซึง่อยูร่ะหวา่งชานชาลาหมายเลข 9 และ 10 ซึง่เดนิทางดว้ยรถไฟ

สายดว่นของฮอกวอตส ์ดา้นในใหท้า่นไดส้มัผัสกลิน่อายในการจําลองความเป็นเมอืงเวทมนต ์เพลดิเพลนิกบัมมุ

ถา่ยรปูตา่งๆ มชีดุคลมุกบัผา้พันคอทัง้ 4 บา้น พรอ้มไมก้ายสทิธิใ์หถ้า่ยรปู สามารถเลอืกซือ้เครือ่งดืม่และของ

หวานไดต้ามใจชอบ (หากทา่นใดตอ้งการทีจ่ะถา่ยรปูดา้นใน จะตอ้งเลอืกซือ้เครือ่งดืม่ทา่นละ 1 แกว้) 

  

 
  

กลางวนั บรกิารอาหาร ณ ภตัตาคาร เมน ูไกผ่ดัวุน้เสน้ (JIMDAK)  

 



 

 

 
 

นําท่านเดนิทางสู ่พพิธิภณัฑภ์าพ 3 มติ ิ(TRICK EYE MUSEUM) เป็นสถานทีท่่องเทีย่วชือ่ดังทีจั่ดขึน้

แบบพพิธิภัณฑแ์กลเลอรีศ่ลิปะและภาพวาด ทีส่รา้งขึน้โดย “ตร็องป์ L’OEIL” คอืเทคนคิงานศลิปะแบบ 2D 

และลักษณะภาพวาดจะเป็นแบบ 3D แทนทีจ่ะเป็นการดภูาพวาดธรรมดาๆเหมอืนหอศลิป์ทั่วไป นักท่องเทีย่ว

จะตืน่ตาตืน่ใจกบัภาพวาดแนว 3D ทีเ่สมอืนวา่ไดเ้ขา้ไปเป็นสว่นหนึง่ในรปูภาพนัน้ๆ ทําใหนั้กท่องเทีย่วเพลนิ

เพลนิสนุกสนาน ไม่มเีบื่อ ถือเป็นพพิธิภัณฑ์ศลิปะยอดนิยมของชาวเกาหลีและนักท่องเที่ยว เพราะไม่

เพยีงแต่เป็นพพิธิภัณฑห์อศลิปะภาพวาดสามมติแิลว้ ยังไดเ้ปิดโซนใหม่ใหก้ับนักท่องเทีย่วไดเ้ขา้ไปเปิด

ประสบการณ์ใหม่ๆ ไมซ้ํ่าใครกบั พพิธิภณัฑนํ์า้แข็ง (ICE MUSEUM) ซึง่เป็นการจําลองเมอืงน้ําแข็งขึน้มา 

เป็นศลิปะการแกะสลักน้ําแข็งแบบไม่ธรรมดา หากแต่เป็นการจําลองเป็นเมอืงน้ําแข็งเหมอืนจรงิมากทีสุ่ด 

และยงัเอาใจเด็กๆดว้ยการสรา้งสไลเดอรน้ํ์าแข็งอกีทัง้ยังมกีจิกรรมและโซนต่างๆ ใหนั้กท่องเทีย่วเขา้ชมได ้

โดยไมม่เีบือ่ เชน่ น่ังรถลากกวางรูดอลฟ์ ถ่ายรูปคู่กับคุณลุงซานตา้น้ําแข็ง และถ่ายรูปกับบรรดานกเพนกวนิ

น้ําแข็งทัง้หลาย สํารวจถ้ําน้ําแข็ง เอสกโิม เยีย่มชมปราสาทน้ําแข็ง มจีดุชมววิบนกําแพงเมอืงน้ําแข็ง โรงแรม

ทีส่รา้งจําลองขึน้จากการแกะสลักจากน้ําแข็งทัง้หมด ซึง่นักทอ่งเทีย่วสามารถตืน่ตาตืน่ใจและสมัผัสกับความ

หนาวอณุหภมูติดิลบมากกวา่ 5 องศา 

  

 
 

นําทา่นเดนิทางสู ่พพิธิภณัฑส์าหรา่ย (KIMPAP) จัดแสดงเรือ่งราวต่างๆของการทําสาหร่ายและประวัตคิวาม

เป็นมาตน้กําเนิดของการผลติสาหร่ายและขัน้ตอนการผลติสาหร่ายที่สดใหม่ทุกวัน ใหท้่านจะไดเ้ลือกชมิ

ผลติภัณฑ์ที่ทําจากสาหร่ายหลากหลายรสชาตใิหล้ิม้ลองและเลือกซือ้เหมาะแก่การนํามาเป็นของฝาก เช่น 

สาหร่ายอบแหง้ , สาหร่ายย่าง พเิศษ !! ใหท้า่นไดใ้สชุ่ดประจําชาตเิกาหล ี“ฮนับก” (HANBOK) และ

ถา่ยรปูไวเ้ป็นทีร่ะลกึ   

นําทา่นเดนิทางสู ่สวนฮานลึ (HANEUL PARK)  มพีืน้ที ่190,000 ตารางเมตร และตัง้อยูส่งูทีส่ดุในบรรดาสวน

ทัง้ 5 ดังนัน้ สวนแห่งนี้จงึไดช้ือ่ว่า  (ฮานลึ) ทีแ่ปลว่าทอ้งฟ้าน่ันเอง หากจะขึน้ไปยังสวนนี้ตอ้งเดนิขึน้บันไดไป

ประมาณ 290 ขัน้ และทีไ่ดรั้บความนยิมมากก็เพราะว่าสวนนี้มทีัศนียภาพทีส่วยงาม และสามารถเทีย่วไดทุ้กฤด ู

ในชว่งของเดอืนตลุาคม ก็จะมเีทศกาลดอกหญา้บาน (SEOUL EULALIA FESTIVAL) ทีห่ลายคนนยิมมาชมความ



 

 

สวยงาม *** ราคานี้ไม่รวมค่ารถขึน้สวน หากท่านใดประสงคท์ี่จะขึน้รถ สามารถซือ้บัตรไดท้ี่หนา้สวน ราคา

ประมาณ 3-5 พันวอน 

 
 

นําทา่นเดนิทางสู ่ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต หรอื รา้นละลายเงนิวอน ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้ช็อกโกแลต ผลติภัณฑข์อง

ใบและรากฝอยของโสม ในรปู ขนม ชา ลูกอม โคลนพอกหนา้โสม ครมีลา้งหนา้โสม เครือ่งสําอางโสม เป็นตน้ 

และยงัมหีมอนสขุภาพ ,  กมิจ ิ,เปเปโร(ป๊อกกีเ้กาหล)ี,ชนิราเมง (มามา่เกาหล)ี และ นมกลว้ย เป็นตน้ 

คํา่       บรกิารอาหาร ณ ภตัตาคาร เมน ูบลุโกก ิ

 

 
 

ทีพ่กั INCHEON GRAND HOTEL , INCHEON หรอืเทยีบเทา่   

02.30 ไดเ้วลาอนัสมควร นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาต ิอนิชอน  ประเทศสาธารณรฐัเกาหลใีต ้  

 

วนัที ่5 เมอืงอนิชอน - กรงุเทพฯ (ดอนเมอืง)                                                                               (-/-/-)                                                                                                                   

 

05.50  นําท่านเดนิทางสู ่ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาต ิดอนเมอืง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการ

บนิ AIR ASIA X เทีย่วบนิที ่XJ 705 ** ไมม่บีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ กรุณารับประทานอาหาร

ใหเ้รยีบรอ้ยกอ่นขึน้เครือ่งบนิ หรอื ทา่นสามารถเลอืกซือ้อาหารและเครือ่งดืม่ไดบ้นเครือ่งบนิ ใชเ้วลาบนิประมาณ 

5 ชัว่โมง 50 นาท ี** 

10.35  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาต ิดอนเมอืง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพ พรอ้มกับความ

ประทับใจ 

 
 
 



 

 

อตัราคา่บรกิาร 

 

กําหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่หอ้งละ 

2-3 ทา่น  
อตัราทา่นละ 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่ 
เด็กมเีตยีง 

(เด็กอายไุมเ่กนิ 12 
ปี) 

อตัราเด็ก ทา่นละ 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่
เด็กไมม่เีตยีง 

(เด็กอายไุมเ่กนิ 12 
ปี) 

อตัราเด็ก ทา่นละ 

พกัเดีย่ว 
เพิม่ 

อตัรา หอ้งละ 

ไมใ่ชต้ ัว๋
เครือ่งบนิ

อตัรา  
ทา่นละ 

ตลอดเดอืน มถินุายน – กนัยายน 2562 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

30 ม.ิ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 สงิหาคม 2562 15,999 15,999 15,999 5,500 7,900 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 

 

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

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

27 – 31 สงิหาคม 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 

 

ราคาเด็กอายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (INFANT) ทา่นละ 5,900 บาท ** (ไมม่ที ีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ) 
 

อตัรานีย้งัไมร่วมคา่ทปิพนกังานขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และ มคัคุเทศกท์อ้งถิน่ ตามธรรมเนยีม 50,000 วอน ตอ่ ทรปิ 
ตอ่ ลูกคา้ ผูเ้ดนิทาง 1 ท่าน รวมไปถงึเด็ก ยกเวน้เด็กอายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (INFANT) ท ัง้นีท้่าน
สามารถใหม้ากกวา่นีไ้ดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น โดยสว่นนี ้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ
เรยีกเก็บกอ่นเดนิทางทกุทา่น ทีส่นามบนิ ในวนัเช็คอนิ  

 
อตัรานีเ้ฉพาะนกัทอ่งเทีย่วทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทยเทา่น ัน้ กรณีถอืหนงัสอืเดนิทางตา่งประเทศ ทางบรษิทัขอสงวน
สทิธิเ์รยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมเพิม่จากราคาทวัร ์ทา่นละ 100 USD. (เป็นเงนิไทยประมาณ 3,200 บาท)  
 



 

 

กรณีต้องการตดักรุ๊ปส่วนตวั กรุ๊ปเหมาที่สถานะผู ้เดนิทางเป็น เด็กนกัเรียน นกัศกึษา ครู  ธุรกจิขายตรง
เครื่องสําอางค ์หมอ พยาบาล ชาวต่างชาต ิหรอืคณะที่ตอ้งการใหเ้พิ่มสถานที่ขอดูงาน กรุณาตดิต่อแจ้ง
รายละเอยีด โดยละเอยีด กบัเจา้หนา้ทีเ่พือ่ทําราคาใหใ้หมท่กุคร ัง้  

 

สําคญั!! :  กรณีผูเ้ดนิทางถูกปฏเิสธการเขา้ – ออกประเทศจากประเทศตน้ทางและปลายทาง ท ัง้จากทีด่า้นหนา้

เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิ หรอืจากดา่นตรวจคนเขา้เมอืงก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ย

ทีจ่ะเกดิขึน้ตามมา และ จะไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทวัรท์ ีท่า่นชําระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ 

 
หมายเหต ุ: ตามนโยบายการโปรโมทสนิคา้พืน้เมอืงของรฐับาลเกาหลรีว่มกบัการทอ่งเทีย่วเกาหล ีในนามของรา้น

รฐับาล ซึง่จําเป็นตอ้งระบุไวใ้นโปรแกรมทวัร ์เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์ จงึอยากเรยีนชีแ้จงลูกคา้ทุก
ทา่นวา่ รา้นรฐับาลทุกรา้นจําเป็นตอ้งแวะชม จะซือ้หรอืไมซ่ือ้ข ึน้อยูก่บัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั 
และถา้หากลกูคา้ไมม่คีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาล ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้
จากทา่นเป็นจํานวนเงนิ 100 USD / ทา่น / รา้น 

 

อตัราคา่บรกิารนี ้รวม 

 

 คา่บตัรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (ตั๋ว) ไป และ กลับพรอ้มคณะ ชัน้ประหยัด (ECONOMY CLASS) รวมถงึค่าภาษีสนามบนิ
และค่าภาษีน้ํามันทุกแห่ง กรณีตอ้งการอัพเกรด UPGRADE หรอื เปลีย่นแปลงบัตรโดยสาร ไมว่่าเทีย่วใด เทีย่วหนึง่ 
กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ  

 คา่ธรรมเนยีมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ สายการบนิ AIR ASIA X อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าสัมภาระ
ลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ โดยมนํีา้หนกัไมเ่กนิ 20 ก.ก. (1 ชิน้) และ ถอืขึน้เครือ่งบนิไดนํ้า้หนกัไมเ่กนิ 7 ก.ก. (ไม่
จํากดัจํานวนชิน้ แตท่ัง้นีเ้จา้หนา้ทีจ่ะพจิารณาตามความเหมาะสม) ตอ่ทา่น (ตามเงือ่นไขของสายการบนิ) ** 

 คา่รถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบ ุ(ยงัไมร่วมทปิพนักงานขบัรถ) 
 คา่โรงแรมทีพ่ักระดับมาตรฐานตามรายการทีร่ะบ ุ(พัก 2-3 ทา่น ตอ่ หอ้ง) ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์การแขง่ขันกฬีา หรอื 

กจิกรรมอืน่ๆ ทีทํ่าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะยเุต็ม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นโรงแรมทีพั่ก ไปเป็นเมอืง
ใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคณุภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยคํานงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นสําคัญ 

 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุกรณีไมร่วมจะชีแ้จงแตล่ะสถานทีใ่นโปรแกรม 
 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุโดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม    
 คา่มคัคเุทศกท์ีค่อยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
 คา่เบีย้ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางท่องเทีย่วตา่งประเทศ วงเงนิประกันสงูสดุท่านละ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตาม

กรรมธรรม)์  
 

อตัราคา่บรกิารนี ้ไมร่วม 

 

× คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าทําหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร เครือ่งดืม่ ค่าซกัรดี ค่ามนิบิารใ์น
หอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบใุนรายการ 

× ค่าทปิพนักงานขับรถ หัวหนา้ทัวร์ และ มัคคุเทศกท์อ้งถิน่ ตามธรรมเนียม 50,000 วอน ต่อ ทรปิ ต่อ ลูกคา้ ผู ้
เดนิทาง 1 ทา่น รวมไปถงึเด็ก ยกเวน้เด็กอายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วันเดนิทางกลับ (INFANT) ทัง้นีท้า่นสามารถใหม้ากกวา่นี้
ไดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยสว่นนี ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางทกุ
ทา่น ทีส่นามบนิ ในวันเชค็อนิ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ําหนักเกนิกว่าที่สายการบนินั้นๆกําหนดหรือสัมภาระใหญ่เกนิขนาด
มาตรฐาน  

× คา่ธรรมเนยีมการจองทีน่ั่งบนเครือ่งบนิตามความตอ้งการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถทําได ้ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับสายการบนิ 
และ รุน่ของเครือ่งบนิแตล่ะไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยูท่ีส่ายการบนิเป็นผูกํ้าหนด 

× คา่ภาษีน้ํามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 
× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 
× ค่าธรรมเนียมการขอวซีา่ท่องเทีย่ว กรณีทีส่ถานทูตแจง้ใหย้ืน่ขอวซีา่แบบกะทันหันก่อนเดนิทางตามจรงิ ประเทศ

เกาหลใีต ้อนุญาตใหท้่านที่ถือหนังสือเดนิทางไทย และมีวัตถุประสงค์เดนิทางไปประเทศเกาหลีใต ้เพื่อการ
ทอ่งเทีย่ว ไมจํ่าเป็นตอ้งยืน่ขอวซีา่ โดยสามารถพํานักไดไ้มเ่กนิ 90 วัน ตอ่ครัง้ 



 

 

เงือ่นไขการจอง และ การชําระเงนิ 

- กรุณาทําการจองล่วงหนา้อย่างนอ้ย 30 วัน ก่อนออกเดนิทาง พรอ้มชําระเงนิมัดจําครัง้ที ่1 ท่านละ 10,000 บาท 
หลังจากสง่เอกสารยนืยันการจอง 2 วัน ตัวอย่างเชน่ ท่านจองวันนี้ กรุณาชําระเงนิในวันถัดไป กอ่นเวลา 16.00 น. 
เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลกิอัตโนมัตทิันท ีหากยังไมไ่ดรั้บยอดเงนิตามเวลาทีกํ่าหนด และหากท่านมคีวามประสงค์
จะตอ้งเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ทา่นจําเป็นตอ้งทําจองเขา้มาใหม ่น่ันหมายถงึว่า กรณีทีม่ีควิรอ (WAITING LIST) ก็จะ
ใหส้ทิธิไ์ปตามระบบ ตามลําดับ เนือ่งจากทกุพเีรยีด เรามทีีน่ั่งราคาพเิศษจํานวนจํากดั ยกเวน้โปรแกรมราคาพเิศษ 
ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บคา่บรกิาร เต็มจํานวน เทา่น ัน้  

- กรณุาชําระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอือยา่งนอ้ย 20 วัน กอ่นออกเดนิทาง หากทา่นไมช่ําระภายในระยะเวลาทีท่ีบ่รษัิทกําหนด 
ทางบรษัิทจะถอืวา่ทา่นสละสทิธิย์กเลกิการเดนิทาง และ ขอสงวนสทิธิไ์มส่ามารถคนืเงนิมดัจําใหท้่านใดไมว่่าสว่นใน
สว่นหนึง่ก็ตาม 

- กรณีลูกคา้ทําการจองภายในระยะเวลาคงเหลอืไม่ถงึ 15 วัน กอ่นออกเดนิทาง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีก
เก็บคา่ทัวรเ์ต็มจํานวน 100% 

 

เงือ่นไขการยกเลกิ และ เปลีย่นแปลงการเดนิทาง 

 - ยกเลกิการเดนิทาง ไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั กอ่นวันเดนิทาง คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทีช่ําระแลว้ 
 ** ยกเวน้ พเีรยีดทีม่วีนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 45 วนั กอ่นเดนิทาง ** 
     - ยกเลกิการเดนิทาง 15-29 วนั กอ่นวันเดนิทาง คนืคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทีช่ําระแลว้ 

- ยกเลกิการเดนิทาง 15 วนั ก่อนวันเดนิทาง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิค่าบรกิารทีช่ําระมาแลว้ทัง้หมดทัง้นี ้
ทางบริษัทจะหักค่าใชจ้่ายที่ไดจ้่ายจริงจากค่าบริการที่ชําระแลว้เนื่องในการเตรียมการจัดการนําเที่ยวใหแ้ก่
นักทอ่งเทีย่ว เชน่ การสํารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพั่ก ฯลฯ 

- ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบ และ คนืค่าทัวรส์ว่นใดสว่นหนึง่ใหท้่านไดไ้มว่่ากรณีใดๆทัง้สิน้ เชน่ สถานทูต
ปฏเิสธวซีา่ ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง ฯลฯ 

- กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลีย่นชือ่) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิททราบล่วงหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วัน กอ่นออก
เดนิทาง กรณีแจง้หลังจากเจา้หนา้ทีอ่อกเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ ไมว่่าสว่นใดสว่นหนึง่ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการ
เรยีกเก็บค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับชว่งพเีรยีดวันทีเ่ดนิทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็น
สําคัญดว้ย กรณุาสอบถามกบัเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

- กรณีตอ้งการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดนิทาง (เลื่อนวันเดนิทาง) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักค่าใชจ้่ายการ
ดําเนนิการตา่งๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิสําหรับการดําเนนิการจองครัง้แรก ตามจํานวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

 

เงือ่นไขสําคญัอืน่ๆทีท่า่นควรทราบกอ่นการเดนิทาง 

- คณะจะสามารถออกเดนิทางไดต้ามจําเป็นตอ้งมขีึน้ตํ่า อย่างนอ้ย 25 ท่าน หากตํ่ากว่ากําหนด คณะจะไม่สามารถ
เดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทกุทา่นยนิดทีีจ่ะชาํระคา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิทยนิดทีีจ่ะประสานงาน 
เพือ่ใหท้กุทา่นเดนิทางตามความประสงคต์อ่ไป  

- ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรือ เลื่อนการเดนิทางไปในพีเรียดวันอืน่ต่อไป โดยทางบรษัิทฯ 
จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้เพือ่วางแผนการเดนิทางใหมอ่กีครัง้ ทัง้นี้ กอ่นคอนเฟิรม์ลางาน กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ที่
เป็นกรณีพเิศษทกุครัง้หากทา่นลางานแลว้ไมส่ามารถเปลีย่นแปลงได ้

- กรณีทีท่่านตอ้งออกบัตรโดยสารภายใน (ตั๋วภายในประเทศ เชน่ ตั๋วเครือ่งบนิ , ตั๋วรถทัวร ์, ตั๋วรถไฟ) กรุณาตดิต่อ
สอบถามเพือ่ยนืยันกับเจา้หนา้ทีก่อ่นทุกครัง้ และควรจองบัตรโดยสารภายในทีส่ามารถเลือ่นวันและเวลาเดนิทางได ้
เพราะมบีางกรณีทีส่ายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไมแ่จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทัง้นี้ข ึน้อยู่
กบัฤดกูาล สภาพภมูกิาศ และ ตารางบนิของทา่อากาศยานเป็นสําคัญเทา่นัน้ สิง่สําคัญ ทา่นจําเป็นตอ้งมาถงึสนามบนิ
เพือ่เชค็อนิกอ่นเครือ่งบนิ อยา่งนอ้ย 3 ชัว่โมง โดยในสว่นนี้หากเกดิความเสยีหายใดๆบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่
รับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   

- กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม ไมท่านเนือ้สตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 
- กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์(WHEEL CHAIR) กรณุาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 

7 วันก่อนการเดนิทาง หรือตัง้แต่ที่ท่านเริม่จองทัวร์ เพื่อใหท้างบรษัิทประสานงานกับสายการบนิเพื่อจัดเตรียม
ลว่งหนา้ กรณีมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ ทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง  

- กรณุาสง่รายชือ่ผูเ้ดนิทาง พรอ้มสําเนาหนา้แรกของหนังสอืเดนิทางทุกท่านใหก้ับเจา้หนา้ทีห่ลังจากชําระเงนิกรณีที่
ทา่นเดนิทางเป็นครอบครัว (หลายทา่น) กรณุาแจง้รายนามคูน่อนกบัเจา้หนา้ทีใ่หท้ราบ 



 

 

- กรณีทีอ่อกบตัรโดยสาร (ตั๋ว) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดสว่นใดผดิ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการรับผดิชอบไมว่่า
สว่นใดส่วนหนึง่ หากท่านไม่ดําเนนิการส่งสําเนาหนา้แรกของหนังสอืเดนิทางใหท้างบรษัิทเพือ่ใชใ้นการออกบัตร
โดยสาร 

- หลังจากท่านชําระค่าทัวรค์รบตามจํานวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทจะนําสง่ใบนัดหมายและเตรยีมตัวการเดนิทางให ้
ทา่นอยา่งนอ้ย 3 หรอื 5 วัน กอ่นออกเดนิทาง 

- อตัราทัวรน์ี ้เป็นอตัราสําหรับบตัรโดยสารเครือ่งบนิแบบหมูค่ณะ (ตั๋วกรุ๊ป) ท่านจะไมส่ามารถเลือ่นไฟลท์ วัน ไป หรอื 
กลับสว่นใดได ้จําเป็นจะตอ้งไป และ กลับ ตามกําหนดการเท่านัน้ หากตอ้งการเปลีย่นแปลงกรุณาตดิต่อเจา้หนา้ที่
เป็นกรณีพเิศษ 

- ทางบรษัิทไมม่นีโยบายจัดคูน่อนใหก้บัลกูคา้ทีไ่มรู่จั้กกนัมากอ่น เชน่ กรณีทีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จําเป็นตอ้งชําระค่า
หอ้งพักเดีย่วตามทีร่ะบ ุ

- หนังสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านไดค้งเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน ณ วันกลับ  
- สําหรับลกูคา้ทีเ่ดนิทาง 3 ทา่น และ ตอ้งการพักหอ้งสําหรับ 3 ท่าน อาจมคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิไดใ้นบางกรณี ขึน้อยูก่ับ

โรงแรมทีค่ณะนัน้ๆพักว่ามหีอ้งรอบรับสําหรับ 3 ท่าน หรอื (TRIPLE ROOM) หรอืไม ่กรณีไมม่ ีท่านจําเป็นจะตอ้ง
ชําระคา่ใชจ้า่ยเพิม่ (พักเดีย่ว) ตามจรงิ ยกเวน้เด็กทีม่อีายตํุ่ากวา่ 12 ปี ณ วันเดนิทางกลับ 

- ฤดูหนาวในต่างประเทศ มขีอ้ควรระวัง สภาพอากาศจะมดืเร็วกว่าปกต ิสีโ่มงเย็นก็จะเริม่มดืแลว้ สถานทีท่่องเทีย่ว
ต่างๆ จะปิดเร็วกว่าปกต ิประมาณ 1-2 ช.ม. การเดนิทางควรเผื่อเวลาใหเ้หมาะสม และ หากมสีถานที่ท่องเที่ยว
กลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะ อาจลืน่ไดต้อ้งใชค้วามระมดัระวังในการเดนิเป็นอยา่งสงู หรอื ใชร้องเทา้ทีส่ามารถเดนิบน
หมิะได ้แวน่กนัแดดควร เมือ่แสงแดดกระทบหมิะจะสวา่งสะทอ้นเขา้ตา อาจทําใหร้ะคายเคอืงตาได ้

- ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลงโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากฤดกูาล สภาพภมูอิากาศ เหตุการทาง
การเมอืง การล่าชา้ของสายการบนิ เงือ่นไขการใหบ้รกิารของรถในแต่ละประเทศ เป็นตน้ โดยส่วนนี้ทางบรษัิทจะ
คํานงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นสําคัญ หากกรณีทีจํ่าเป็นจะตอ้งมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ ทางบรษัิทจะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

- เนือ่งจากการเดนิทางทอ่งเทีย่วในครัง้นี้ เป็นการชําระแบบเหมาจ่ายขาดกับบรษัิทตัวแทนในต่างประเทศ ทางบรษัิท
จงึขอสงวนสทิธิ ์ไมส่ามารถขอรับเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางสว่น หรอื สว่นใดสว่นหนึง่ทีท่า่นไมต่อ้งการไดรั้บบรกิาร หาก
ระหวา่งเดนิทาง สถานทีท่อ่งเทีย่วใดทีไ่มส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการ
ไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึง่ใหท้่าน เนื่องจากทางบรษัิทไดทํ้าการจองและถูกเก็บค่าใชจ้่ายแบบ
เหมาจา่ยไปลว่งหนา้ทัง้หมดแลว้ 

- กรณีทีท่า่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีจ่ะเกดิขึน้ตามมา และ จะ
ไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทัวรท์ีท่า่นชําระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ 

- หากวันเดนิทาง เจา้หนา้ทีส่ายการบนิ หรอื ดา่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนังสอืเดนิทาง  
(พาสปอร์ต) ของท่านชํารุดแมเ้พียงเล็กนอ้ย เช่น เปียกน้ํา ขาดไปหนา้ใดหนา้หนึ่ง มหีนา้ใดหนา้หนึ่งหายไป มี
กระดาษหนา้ใดหนา้หนึง่หลดุออกมา มรีอยแยกระหวา่งสนัของเลม่หนังสอืเดนิทาง เป็นตน้ ไมว่่ากรณีใดๆทัง้สิน้ ทาง
สายการบนิ หรอื เจา้หนา้ทีด่่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง มสีทิธิไ์ม่อนุญาตใหท้่านเดนิทางต่อไปได ้ดังนัน้กรุณา
ตรวจสอบ และ ดูแล หนังสอืเดนิทางของท่านใหอ้ยูใ่นสภาพดอียูต่ลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณีชํารุด กรุณาตดิต่อ
กรมการกงสลุกระทรวงการต่างประเทศเพือ่ทําหนังสอืเดนิทางฉบับใหม่ โดยใชฉ้บับเก่าไปอา้งองิ และ ยนืยันดว้ย 
พรอ้มกบัแจง้มาทีบ่รษัิทเร็วทีส่ดุ เพือ่ยนืยนัการเปลีย่นแปลงขอ้มลูหนังสอืเดนิทาง หากท่านไดส้ง่เอกสารมาทีบ่รษัิท
เรยีบรอ้ยแลว้ กรณีทีย่ังไม่ออกบัตรโดยสาร (ตั๋วเครือ่งบนิ) ท่านสามารถเปลีย่นแปลงไดไ้มม่คี่าใชจ้่าย แต่หากออก
บตัรโดยสาร (ตั๋วเครือ่งบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึง่
โดยสว่นใหญต่ัว๋เครือ่งบนิแบบกรุ๊ปจะออกกอ่นออกเดนิทางประมาณ 14-20 วัน ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บักระบวนการและขัน้ตอน
ของแตล่ะคณะ 

- เกีย่วกบัทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ เนือ่งจากบตัรโดยสาร (ตั๋ว) เป็นลักษณะของคณะ (กรุ๊ป อตัราพเิศษ) สายการบนิ ขอสงวน
สทิธิใ์นการเลอืกทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ กรณีลกูคา้เดนิทางดว้ยกนั กรณุาเชค็อนิพรอ้มกนั และ สายการบนิจะพยายามทีส่ดุ
ใหท้า่นไดน่ั้งดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีส่ดุ  

- ขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกับหอ้งพักในโรงแรมทีพ่ัก เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จงึ
อาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งพักเดีย่ว (SINGLE) และหอ้งคู ่(TWIN/DOUBLE) และ หอ้งพักแบบ 3 ทา่น (TRIPLE) จะ
แตกตา่งกนั บางโรงแรม หอ้งพักแตล่ะแบบอาจจะอยูค่นละชัน้กนั (ไมต่ดิกนัเสมอไป) 

- ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น้ํามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  
- บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ , การยกเลกิบนิ , การ

ประทว้ง , การนัดหยดุงาน , การกอ่การจลาจล , ภัยธรรมชาต ิ, การนําสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความ
รับผดิชอบของบรษัิท  



 

 

- บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายระหว่างการเดนิทาง ไมว่่ากรณีใดๆก็ตาม 
และ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยตามจรงิ กรณีทา่นลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและจําเป็นตอ้งสง่มายังจุดหมาย
ปลายทางตามทีท่า่นตอ้งการ  

- รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บการยืนยันจากบริษัทฯอีกครัง้หนึ่ง หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมที่พักใน
ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม 

** เมือ่ทา่นชําระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯแลว้ ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ก็ตาม ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบั
เงือ่นไขขอ้ตกลงท ัง้หมดนีแ้ลว้ ** 

** ขอขอบพระคณุทกุทา่น ทีม่อบความไวว้างใจ ใหเ้ราบรกิาร ** 


