
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทวัรเ์กาหลี ICN38 บินบา่ย กลบัดึก (5D3N) 

“KOREA ก ็มาดิ คา๊บบบ” 
สายการบิน AIR ASIA X (XJ) 

 

 

บนิดว้ยสายการบนิ แอรเ์อเชยีเอก็ซ ์(XJ) : ขึ�นเครื�องที�สนามบนิดอนเมอืง (DMK) 

XJ702 DMK (กรงุเทพ) – ICN (อินชอน) 15.40 – 23.05 

XJ703 ICN (อินชอน) – DMK (กรงุเทพ) 00.20 – 04.50 
**โหลดกระเป๋าสมัภาระโดยนํ�าหนกัไมเ่กนิ *+ ก.ก. (. ชิ�น) และ ถอืขึ�นเครื�องบนิไดนํ้�าหนกัไมเ่กนิ 1 ก.ก. ** 

**พาสปอรต์ ต้องมีอายใุช้งานได้คงเหลือไม่น้อยกว่า @ เดือน ณ วนักลบั** 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

13.00  คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรงุเทพฯ ประเทศไทย อาคารผู้โดยสารระหว่าง
ประเทศ อาคาร H ชั Iน 3 เคาน์เตอรเ์ช็คอิน หมายเลข K-L สายการบิน AIR ASIA X โดยมเีจ้าหน้าที�ของ
บรษิทัฯ คอยให้การต้อนรบั อํานวยความสะดวกตลอดขั �นตอนการเชค็อนิ และ หวัหน้าทวัรใ์ห้คําแนะนําเพื�อ
เตรยีมความพรอ้มก่อนออกเดนิทาง  

15.40  นําท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน ประเทศสาธารณรฐัเกาหลีใต้ โดยสายการบนิ AIR 

ASIA X เที�ยวบนิที� XJ 702  

** สําหรบัเที�ยวบนินี� ไม่มบีรกิารอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�องบนิ กรุณารบัประทานอาหารใหเ้รยีบรอ้ยก่อนขึ�น

เครื�องบนิ ใชเ้วลาบนิประมาณ = ชั �วโมง .= นาท ี** 

23.05  เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน ประเทศสาธารณรฐัเกาหลีใต้ 

** ตามเวลาทอ้งถิ�น เรว็กว่าเมอืงไทยประมาณ * ชั �วโมง กรุณาปรบันาฬกิาของท่านเพื�อความสะดวกในการนดั

หมายเวลา ** หลงัทุกท่านผ่านขั �นตอนการตรวจหนงัสอืเดนิทาง และตรวจรบัสมัภาระเรยีบรอ้ย 

 นําทุกท่านเดนิท่านเดนิทางขา้มทะเลตะวนัตกดว้ยสะพานแขวนยอจอง หรอื สะพานเพื�อความหวงัในการรวม

ชาตทิี�ยาวกว่า ?.?* ก.ม. และ มยีอดโดมสงู .+1 เมตร ท่านจะไดส้มัผสัความสวยงามยิ�งใหญ่ยามคํ�าคนื นําท่าน

เดนิทางเขา้สู่โรงแรมที�พกั  

ทีBพกั INCHEON GRAND HOTEL , INCHEON หรือเทียบเท่า   

 

  

วนัทีB T 
พิเศษสดุ กบัการชมดอกกหุลาบทีB .... JUNGNANCHEON – พิพิธภณัฑส์าหร่าย - สวน
สนุกลอ๊ตเต้เวิลด ์– ย่านทงแดมนุ พิเศษ!!! ชม LED ROSE GARDEN                             (B/L/D)       

 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นําท่านเดินทางสู่ JUNGNANCHEON ชม ... SEOUL ROSE FESTIVAL หรือเทศกาลดอกกุหลาบ ช่วง
เริ�มต้นฤดูรอ้นของทุกปีจะเป็นฤดูที�ดอกกุกลาบบานที�เกาหลใีต้ และจุดชมดอกกุหลาบที�สวยที�สุดแห่งหนึ�งของ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรุงโซลอยู่ที�ถนนเลยีบคลองจุงนังชอน (JUNGNANGCHEON) **ในช่วงที�ดอกกุหลาบยงัไม่บาน ทางบรษิทัขอ
สงวนสทิธิ Lในการเปลี�ยนแปลงโปรแกรม ปรบัเปลี�ยนเป็นชอ้ปปิ�งยา่นถนนเคสตาร ์
นําท่านเดนิทางสู่ พิพิธภณัฑส์าหร่าย (KIMPAP) จดัแสดงเรื�องราวต่างๆของการทําสาหร่ายและประวตัคิวาม
เป็นมาต้นกําเนิดของการผลิตสาหร่ายและขั �นตอนการผลิตสาหร่ายที�สดใหม่ทุกวนั ให้ท่านจะได้เลือกชิม
ผลติภณัฑ์ที�ทําจากสาหร่ายหลากหลายรสชาติให้ลิ�มลองและเลอืกซื�อเหมาะแก่การนํามาเป็นของฝาก เช่น 
สาหรา่ยอบแหง้ , สาหรา่ยยา่ง พิเศษ !! ให้ท่านได้ทาํกิมจิและใส่ชุดประจาํชาติเกาหลี “ฮนับก” (HANBOK) 
และถ่ายรปูไวเ้ป็นที�ระลกึ  

  
กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนู BBQ 

นําท่านเดนิทางสู่ สวนสนุกลอ๊ตเต้เวิลด ์(LOTTE WORLD) สวนสนุกในร่มขนาดใหญ่ตดิอนัดบัโลกที�ตั �งอยูใ่น
กรงุโซล ซึ�งแบ่งออกเป็น * ส่วนหลกัคอื สวนสนุกในร่มที�ชื�อว่า LOTTE WORLD ADVENTURE ที�มอียูท่ ั �งหมด 
? ชั �น แต่ละชั �นก็จะมเีครื�องเล่นต่างๆ รา้นอาหาร รา้นขายของที�ระลกึ และลานสเก็ตนํ�าแขง็ขนาดใหญ่ และใน
ส่วนของสวนสนุกกลางแจ้งนั �นมีชื�อว่า MAGIC ISLAND อันเป็นที�รวมเครื�องเล่นหวาดเสียวหลายๆ ชนิด 
นอกจากนี�ยงัมสีิ�งอํานวยความสะดวกอื�นๆ ภายในบรเิวณสวนสนุกแห่งนี� ไม่ว่าจะเป็นหา้งสรรพสนิคา้ โรงแรม 
โรงภาพยนตร ์ฯลฯ 

  
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นําท่านเดนิทางเข้าสู่ ย่านทงแดมุน หรือตลาดดงแดมุน เป็นย่าน
การค้าขนาดใหญ่ประกอบด้วยตลาดดั �งเดิม และศูนย์การค้าที�
ครอบคลุมทั �วทั �งบรเิวณประตูทงแดมุน ซึ�งเป็นสถานที�สําคญัในเกาหล ี
โดยถือ เ ป็นเขตค้าส่ งและค้าปลีกที� ใหญ่ที�สุ ดของเกาหลี ที�มี
ห้างสรรพสินค้า *Z แห่ง, ร้านค้าพิเศษ [+,+++ แห่ง และผู้ผลิต 
50,+++ ราย ตลาดทงแดมุนมชีื�อเสยีงในด้านตลาดกลางคนื และเป็น
ย่านชอ้ปปิ�งยอดนิยมที�ดงึดูดนักชอ้ปและนักท่องเที�ยวจาํนวนมากตลอดเวลา ตลาดแห่งนี�จงึกลายเป็นสถานที�ที�
ดทีี�สุดในการคน้หาแฟชั �นล่าสุด ที�มคีวามหลากหลายและทนัสมยัในราคาที�ไมแ่พง พิเศษ!! … ใหท่้านไดช้ม จดุ
ไฮไลทข์องที�นี� นั �นกค็อื LED ROSE GARDEN ดอกกุหลาบที�ตดิไฟ LED กว่า *=,==+ ดวง เปิดใหช้มตลอดทั �ง
ปี 

คํBา       บริการอาหารคํBา ณ ภตัตาคาร เมนู ข้าวยาํเกาหลี 
ทีBพกั HAEDAMCHAE GASAN หรือ INTER CITY HOTEL SEOUL หรือเทียบเท่า   

วนัที� 3 

ศนูยโ์สมแหง่รฐับาล - ศนูยส์มนุไพรนํ �ามนัสนเข็มแดง – ศนูยร์วมเครื�องสาํอางแบรนดด์งั
เกาหล ี- ยา่นอนิซาดง – ตกึซมัจกีลิ - พระราชวงัชางด็อกกงุ – ด ิ�วต ี�ฟร ี– ยา่นเมยีงดง             

                                                                                                                            (B/L/-)                                                                                                                            

 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นําท่านเดนิทางสู่ ศนูยโ์สมแห่งรฐับาล (GINSENG) เหตุผลที�เรยีกว่าศูนยโ์สมแห่งรฐับาล เพราะโสมทุกชนิด
ที�นี�จะถูกควบคุมคุณภาพภายใต้มาตรฐานของรฐับาล ซึ�งแน่นอนว่าได้รบัการรบัรองคุณภาพจากรฐับาล เป็น
โสมที�มอีาย ุZ ปี ซึ�งถอืว่ามคีุณภาพดทีี�สุดในโลก มชีื�อเสยีงที�สุด ใหท่้านไดเ้ลอืกซื�อโสมคุณภาพ ในราคาถูกกว่า
ประเทศไทยถงึ * เท่า โสมเกาหลถีอืเป็นยาบาํรงุรา่งกายหรอืสามารถซื�อเป็นของฝากจากประเทศเกาหลใีตก้ไ็ด ้ 
นําท่านเดนิทางสู่ ศนูยส์มนุไพรนํIามนัสนเขม็แดง (RED PINE) เป็นผลติภณัฑ ์ที�สกดัจากน้ามนัสน มสีรรคุณ
ช่วยบาํรงุรา่งกาย ลดไขมนั ช่วยควบคุมอาหารและรกัษาสมดุลในรา่งกายไดเ้ป็นอย่างด ี 
นําท่านเดนิทางสู่ ศนูยร์วมเครืBองสาํอางแบรนดด์งัเกาหลี (COSMETIC 
GALLERY) เช่น WATER DROP (ครีมนํ� าแตก) , SNAIL CREAM (ครีม
เ มือ ก ห อ ย ท าก )  , BOTOX (โ บ ท็ อ ก ซ์ ) , ALOE VERA PRODUCT 
(ผลติภณัฑจ์ากสมนุไพร ว่านหางจระเข)้ เป็นตน้  

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนู ไก่ตุ๋นโสม 
นําท่านเดินทางสู่ ย่านอินซาดง ตั �งอยู่ใจกลางเมืองที�เป็นย่านเก่าแก่ที�
สําคญัของเมอืงโซล ประกอบด้วยถนนหลกัอนิซาดงและมตีรอกซอกซอยแยกออกไปทั �งสองข้างทาง ภายใน
ตรอกเป็นรา้นอาหารแบบดั �งเดมิ โรงนํ�าชา รา้นกาแฟ และแกลเลอรี� ในย่านแห่งนี�เป็นแหล่งรวมแกลเลอรี�ต่างๆ 
กว่า .++ แห่ง นอกจากนี�ยงัใหท่้านไดเ้ยี�ยมชม ตึกซมัจี-กิล (SSAMZIE-GIL) เป็นอาคารขนาด ? ชั �นตั �งอยู่ใน
ตลาดอนิซาดง เปิดในปี *++? ภายในมงีานแสดงภาพกอลอรี�อารต์ๆ รา้นอาหาร เครื�องประดบั ของที�ระลกึ โดย



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชั �น ? เป็นสวนลอยฟ้า จุดเด่นของที�นี�คอืเป็นจุดนัดพบของเหล่าวยัรุ่นชาวเกาหล ีตามผนังกําแพงมภีาพเขยีน
เป็นงานศลิปะ ผสมผสานกบัรา้นต่างๆที�ตั �งอยูเ่รยีงรายจนเตม็ที�พื�นที� พบกบัส่วนของ LOVE LOVE MESSAGE 
TAG ที�มลีกัษณะ คล้ายกบั LOCK OF LOVE ที� N SEOUL TOWER เป็นการบอกรกัของวยัรุ่น (ราคาทวัรไ์ม่
รวมค่า TAG ท่านสามารถเลอืกซื�อไดใ้นราคาประมาณ =+++ วอน) มาที�นี�พลาดไม่ได!้!! …. ขนมปังยดัไส้รปู
อนุจิ (DDALKI BBANG & DDONG BBANG) หรอื POOP BREAD ที�ยดัไสด้ว้ยถั �วแดง ขนมขึ�นชื�อที�ท่านต้อง
ไมพ่ลาดที�จะมาลองชมิ (ราคาทวัรไ์มไ่ดร้วมค่าขนมปังยดัไส ้ราคาประมาณ .+++ วอน)  

  
นําท่านเดนิทางสู่ พระราชวงัชางดอ็กกงุ(CHANGDEOKGUNG PALACE) เป็นพระราชวงัที�สร้างหลงัจาก
พระราชวงัเคยีงบกกุง(GYEONGBUKGUNG PALACE) และเคยเป็นพระราชวงัหลกัของกษตัรยิห์ลายพระองค์
ของราชวงศ์โชซอน ที�ได้รบัการดูแลรกัษาไว้อย่างด ีภายในประกอบด้วยพื�นที�สาธารณะ อาคารพระราชวงั
สําหรบัราชวงศ์ และสวนบวีอน(BIWON) หรอืรูจ้กักนัในนามสวนฮูวอน(HUWON) สวนหย่อมดา้นหลงัที�เตม็ไป
ดว้ยตน้ไมย้กัษ์อายกุว่า 300 ปี บ่อนํ�า และศาลาพกัผ่อน มคีวามธรรมชาตมิากที�สุด ไวเ้ป็นที�พกัผ่อน 
นําท่านเดนิทางสู่ ดิวตีI ฟรี (DUTY FREE) เป็นศูนยร์วมรา้นคา้ปลอดภาษทีี�ใหญ่ที�สุดในโซล ใหไ้ดช้อ็ปปิ�งสนิคา้
แบรนดเ์นมชั �นนําแบบ NEW COLLECTION ! มากมาย เช่น นาฬกิา , แว่นตา , เครื�องสาํอาง , กระเป๋า , กลอ้ง
ถ่ายรูป หรอืจะเป็นโทรศพัท์มอืถอื ให้ท่านอสิระได้เลอืกซื�อได้อย่างเต็มที� เป็นแหล่งรวมสนิค้าแบรนด์ดงักว่า 
250 แบรนด์ ทั �งเครื�องสําอาง , นํ�าหอม , กระเป๋า , สินค้าแฟชั �นต่างๆ เช่น CHANEL , HERMES , MCM , 
DIOR , FENDI , LOEWE , PRADA , MIU MIU , CELINE , GIVENCHY , BALLY , BOTTEGA VENETA 
เป็นต้น ไม่ไดม้แีค่เพยีงสนิคา้จากแบรนดต่์างประเทศเท่านั �น สนิคา้แบรนดเ์กาหลกีม็ใีหเ้ลอืกหลากหลายไม่แพ้
กนั ราคากถ็ูกกว่ารา้นค้าด้านนอกและบางยี�ห้อกถ็ูกกว่าในประเทศไทยอกีดว้ย หากจะเขา้ไปชอ็ปปิ�งกนัที�ห้าง
แห่งนี� ใหพ้กพาสปอรต์และขอ้มลูตั kวเครื�องบนิไปดว้ยเพราะตอ้งใชใ้นการซื�อสนิคา้ 
นําท่านเดนิทางสู่ ย่านเมียงดง (MYEONGDONG) เปรยีบเสมอืนย่านสยามสแควรบ์้านเรา เมยีงดงได้ชื�อว่า
เป็นแหล่งรวมแฟชั �นแบรนดเ์กาหลชีั �นนํา ซึ�งในแต่ละวนัจะ มวียัรุ่นเกาหลมีาเดนิชอ็ปปิ�งกนัอย่างลน้หลาม ท่าน
สามารถหาซื�อสนิคา้ไดอ้ย่างหลากหลายทั �งเสื�อผา้ , รองเทา้ , กระเป๋า , เครื�องสาํอางซึ�งเป็นที�รูจ้กัอย่างดขีองคน
ไทย เช่นLANEIGE , ETUDE HOUSE , IIOPE , CHARMZONE , SKIN FOOD , THE FACE SHOP เป็นตน้ 
เครื�องประดบั , ซดีเีพลง , วซีดี ี, ดวีดีหีนงัและซรียีท์ี�ฮติตลอด จนไปถงึของที�ระลกึที�มรีปูดารานักแสดงคนโปรด



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ของท่านอยูใ่นสนิคา้ อกีทั �งยงัมรีา้นกาแฟ รา้นอาหารต่างๆ ท่าน สามารถลิ�มลองไอศกรมี *,+++ วอน ที�สงูเกอืบ
ฟุตไดท้ี�นี�  

 อิสระอาหารคํBา เพืBอความสะดวกในการท่องเทีBยว  
ทีBพกั HAEDAMCHAE GASAN หรือ INTER CITY HOTEL SEOUL หรือเทียบเท่า   
 

 

 

วนัทีB L 

ศนูยส์มนุไพรเกาหลี - โรงงานเจียระไน พลอยสีม่วง อเมทิส - ย่านฮงแด –พิเศษ!!! .... 
สาํหรบัสาวก HARRY POTTER ต้องห้ามพลาดดด!! คาเฟ่สดุชิก lLK KING’S CROSS 
พิพิธภณัฑภ์าพ 3 มิติ - พิพิธภณัฑนํ์Iาแขง็ - มหาวิทยาลยัอีฮวา - ย่านอีแด - ภเูขานําซาน
หอคอยเอน็โซล ทาวเวอร ์- ซุปเปอรม์าเกต็ หรือ ร้านละลายเงินวอน - เมืองอินชอน                                                                                                                                       
(B/L/-)                                                                                                                                                                                            

 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 นําท่านเดนิทางสู่ ศนูยส์มุนไพรเกาหลี (HERB SHOP) เป็นผลติภณัฑผ์ลของฮ๊อกเกท็นาม ูที�เตบิโตกลางป่า

ดงดบิกว่า *+ ปี มสีรรพคุณช่วยกรองสารพษิในตบั เหมาะสําหรบัคนที�ทํางานหนัก ดื�มเหลา้ นอนดกึ หรอืเป็น
ไวรสัตบัอกัเสบ ตบัแขง็ ใหท่้านอสิระเลอืกซื�อใหต้วัเองและฝากครอบครวัหรอืญาตผิูใ้หญ่ที�ท่านรกั 
นําท่านเดนิทางสู่ โรงงานเจียระไน พลอยสีม่วง อเมทิส (AMETHYST FACTOTORY) ประเทศเกาหลใีต้เป็น
ดนิแดนของง พลอยสมี่วง พลอยแห่งสุขภาพและนําโชค โดยมตีั �งแต่สมี่วงอ่อนเยน็ตา จนถงึสมี่วงเขม้ (ม่วง
ไวน์) มเีสน่หเ์ยา้ยวนใจ พลอยนี�จะสวยงามจบัตาเมื�อมาทําเป็นแหวน จี� ต่างห ูและ สรอ้ยขอ้มอื เป็นหนิที�มพีลงั
ในการบําบดัทั �งด้านร่างกายและจติใจของผู้สวมใส่ ขจดัความคิดแง่ลบ เป็นพลอยแห่งสุขภาพและนําโชค 
สามารถปกป้องคุม้ครองผูส้วมใส่ได ้ 
นําท่านช้อปปิ� ง ย่านฮงแด เป็นย่านช้อปปิ� งบรเิวณดา้นหน้าของมหาวทิยาลยัฮงอกิ(HONGIK UNIVERSITY) 
จงึเป็นศูนยร์วมเดก็วยัรุ่นและเดก็มหาวทิยาลยั เป็นอกีเสน้หนึ�งที�มบีรรยากาศโรแมนตกิ อกีทั �งยงัมรีา้นกาแฟที�
เป็นเอกลกัษณ์ แกลเลอรี� รา้นคา้จาํหน่ายสนิค้าแฟชั �น คลบั ตลาดศลิปะ และรา้นอาหารที�น่าสนใจในหมู่วยัรุ่น



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อายุ *+-[+ ปีที�นิยมมาเดนิเล่น ราคาของสนิค้าและรา้นอาหารต่างๆกย็งัไม่แพงอกีดว้ย ซึ�งจะคกึคกัเป็นพเิศษ
ตั �งแต่ช่วงบ่ายเป็นต้นไป เพราะรา้นค้าแต่ละร้านจะทยอยเปิดให้บรกิาร ของที�ขายกนัเยอะส่วนใหญ่ก็จะเป็น
สนิคา้แฟชั �น เช่น เสื�อผา้ กระเป๋า รองเทา้ ของกิoฟชอ้ป เครื�องเขยีน และที�เยอะไมแ่พก้นักค็อืขนมต่างๆ 
พิเศษ!!! .... สาํหรบัสาวก HARRY POTTER ตอ้งหา้มพลาดดด!! กบัคาเฟ่สุดชกิ p?[ KING’S CROSS ที�
จาํลองชานชาลา p เศษสามส่วนสี� ชานชาลาที�อยูใ่นสถานีรถไฟคงิสค์รอสลอนดอน ประเทศองักฤษ ซึ�งเป็นทาง
เชื�อมต่อระหว่างโลกมกัเกิ�ลกบัโลกเวทมนตร ์ซึ�งอยูร่ะหว่างชานชาลาหมายเลข p และ .+ ซึ�งเดนิทางดว้ยรถไฟ
สายด่วนของฮอกวอตส ์ดา้นในใหท่้านไดส้มัผสักลิ�นอายในการจาํลองความเป็นเมอืงเวทมนต ์เพลดิเพลนิกบัมมุ
ถ่ายรปูต่างๆ มชุีดคลุมกบัผา้พนัคอทั �ง ? บา้น พรอ้มไมก้ายสทิธิ Lใหถ่้ายรปู สามารถเลอืกซื�อเครื�องดื�มและของ
หวานไดต้ามใจชอบ (ในกรณทีี�ท่านตอ้งการเขา้ไปถ่ายรปูดา้นใน จะตอ้งซื�อเครื�องดื�มจากทางรา้น) 

   
กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนู ไก่ผดัวุ้นเส้น (JIMDAK)  

 
นําท่านเดนิทางสู่ พิพิธภณัฑ์ภาพ K มิติ (TRICK EYE MUSEUM) เป็นสถานที�ท่องเที�ยวชื�อดงัที�จดัขึ�นแบบ
พพิธิภณัฑ์แกลเลอรี�ศิลปะและภาพวาด ที�สร้างขึ�นโดย “ตรอ็งป์ L’OEIL” คอืเทคนิคงานศิลปะแบบ 2D และ
ลกัษณะภาพวาดจะเป็นแบบ 3D แทนที�จะเป็นการดูภาพวาดธรรมดาๆเหมอืนหอศลิป์ทั �วไป นกัท่องเที�ยวจะตื�น
ตาตื�นใจกบัภาพวาดแนว 3D ที�เสมอืนว่าไดเ้ขา้ไปเป็นส่วนหนึ�งในรูปภาพนั �นๆ ทําใหน้ักท่องเที�ยวเพลนิเพลนิ
สนุกสนาน ไม่มเีบื�อ ถอืเป็นพพิธิภณัฑศ์ลิปะยอดนิยมของชาวเกาหลแีละนักท่องเที�ยว เพราะไม่เพยีงแต่เป็น
พพิธิภณัฑห์อศลิปะภาพวาดสามมติแิลว้ ยงัไดเ้ปิดโซนใหม่ใหก้บันักท่องเที�ยวไดเ้ขา้ไปเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ
ไม่ซํ�าใครกบั พิพิธภณัฑนํ์Iาแขง็ (ICE MUSEUM) ซึ�งเป็นการจาํลองเมอืงนํ�าแขง็ขึ�นมา เป็นศลิปะการแกะสลกั
นํ�าแขง็แบบไม่ธรรมดา หากแต่เป็นการจาํลองเป็นเมอืงนํ�าแขง็เหมอืนจรงิมากที�สุด และยงัเอาใจเดก็ๆดว้ยการ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรา้งสไลเดอรนํ์�าแขง็อกีทั �งยงัมกีจิกรรมและโซนต่างๆ ให้นักท่องเที�ยวเขา้ชมได้โดยไม่มเีบื�อ เช่น นั �งรถลาก
กวางรูดอล์ฟ ถ่ายรูปคู่กบัคุณลุงซานต้านํ�าแขง็ และถ่ายรูปกบับรรดานกเพนกวนินํ�าแขง็ทั �งหลาย สํารวจถํ�า
นํ�าแขง็ เอสกโิม เยี�ยมชมปราสาทนํ�าแขง็ มจีุดชมววิบนกําแพงเมอืงนํ�าแขง็ โรงแรมที�สรา้งจําลองขึ�นจากการ
แกะสลกัจากนํ�าแข็งทั �งหมด ซึ�งนักท่องเที�ยวสามารถตื�นตาตื�นใจและสัมผสักับความหนาวอุณหภูมิติดลบ
มากกว่า 5 องศา 
นําท่านเดินทางสู่  มหาวิทยาลัยอีฮวา (EWHA WOMANS UNIVERSITY)  คนเกาหลีทั �วไปนิยมเรียก
มหาวทิยาลยัสตรอีฮีวาว่า “อแีด” มาจาก อฮีวา คอืชื�อมหาวทิยาลยั และแดฮกัคโยหาวทิยาลยันี�เปิดมาตั �งแต่ปี 
ค.ศ. .ttZ โดยมจีุดเด่นอยู่ที� อาคาร EWHA CAMPUS CENTER (ECC) ซึ�งเป็นสถาปัตยกรรมที�สวยงาม โดย
สรา้งอาคารเรยีนผ่านเนินเขาแลว้กรุดว้ยกระจกทั �ง * ดา้น ดา้นในจะเป็นหอ้งเรยีน หอ้งอาหาร คาเฟ่ หอ้งสมุด 
ฯลฯ บรเิวณทางเดนิดา้นนอกกเ็ป็นจดุพกัผ่อน นั �งชลิ และทบทวนบทเรยีน เมื�อรวมกบัทศันียภาพที�สวยงาม จงึ
ทําให้บรเิวณนี�กลายเป็นจุดถ่ายรูปยอดฮติตลอดกาล ท่านสามารถชอ็ปปิ� ง ย่านช้อปปิI งอีแดหรอืแถวบรเิวณ
มหาวทิยาลยัสตรอีฮีวา เป็นย่านช้อปปิ� งสนิค้าแนววยัรุ่นแฟชั �นวยัใสสไตล์เกาหล ี สนิค้าราคาไม่แพง ทั �งยงัมี
สนิค้าหลากหลายแนวให้เดนิเลอืก ไม่ว่าจะเป็น ของจุกจกิน่ารกัๆกิoฟช้อปเก๋ๆ เครื�องประดบั เสื�อผ้า  แว่นตา 
กระเป๋า รองเทา้ อุปกรณ์เกี�ยวกบัโทรศพัท ์เครื�องสาํอางต่างๆ รา้นคา้ยาวเหยยีดสองขา้งทาง 

 
นําท่านเดนิทางสู่ ภเูขานําซาน เป็นที�ตั �งของ หอคอยเอน็ โซลล ์ทาวเวอร ์(N SEOUL TOWER) 1 ใน 18 
หอคอยเมอืงที�สูงที�สุดในโลก มคีวามสูงถงึ 480 เมตร เหนือระดบันํ�าทะเล ท่านสามารถชมทศันียภาพของกรุง
โซลจากยอดโซลทาวเวอรไ์ดร้อบทศิ 360 องศา โดยสามารถมองไดถ้งึเขาพูกกัซนั และถ้าหนัไปยงัทศิตรงขา้ม 
กจ็ะเหน็ไกลไปถงึแม่นํ�าฮนักงั เป็นอกีหนึ�งสถานที� ที�สุดแสนจะโรแมนตกิ ไมว่่าจะเป็นยามกลางวนัหรอืกลางคนื 
และไม่ว่าจะฤดูไหนๆ ที�นี�ยงัคงได้รบัความนิยมเสมอมา เพราะเป็นสถานที�คล้องกุญแจคู่รกัที�ยอดนิยมของ
นักท่องเที�ยว และชาวเกาหล ีโดยมคีวามเชื�อว่าหากไดม้าคลอ้งกุญแจดว้ยกนัที�นี� และโยนลูกกุญแจลงไปจะทํา
ใหร้กักนัมั �นคง ยนืยาว ตราบนานเท่านาน ** ยงัไมร่วมค่า ขึ�นลฟิต ์และ ค่าแมกุ่ญแจ ลกูกุญแจคู่รกัสาํหรบัคลอ้ง 
ท่านสามารถเตรยีมจากประเทศไทยไปได ้**  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
นําท่านเดนิทางสู่ ซุปเปอรม์ารเ์กต็ หรือ ร้านละลายเงินวอน ใหท่้านไดเ้ลอืกซื�อชอ็กโกแลต ผลติภณัฑข์อง
ใบและรากฝอยของโสม ในรปู ขนม ชา ลูกอม โคลนพอกหน้าโสม ครมีลา้งหน้าโสม เครื�องสําอางโสม เป็นตน้ 
และยงัมหีมอนสุขภาพ ,  กมิจ ิ,เปเปโร(ป๊อกกี�เกาหล)ี,ชนิราเมง (มามา่เกาหล)ี และ นมกลว้ย เป็นตน้ 
ไดเ้วลาอนัสมควร นําท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ อินชอน  ประเทศสาธารณรฐัเกาหลีใต้  

 

วนัทีB p เมืองอินชอน - กรงุเทพฯ (ดอนเมือง)                                                                                 (-/-/-)                                                                                                                  

00.20  นําท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิ AIR ASIA X 

เที�ยวบนิที� XJ 703 ** ไมม่บีรกิารอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�องบนิ กรณุารบัประทานอาหารใหเ้รยีบรอ้ยก่อนขึ�น

เครื�องบนิ หรอื ท่านสามารถเลอืกซื�ออาหารและเครื�องดื�มไดบ้นเครื�องบนิ ใชเ้วลาบนิประมาณ 6 ชั �วโมง ** 

04.20  เดนิทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพ พร้อมกบัความ

ประทบัใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราค่าบริการ 
 

กาํหนดการเดินทาง 

ผู้ใหญ่ 
ห้องละ 

T-K ท่าน  
อตัราท่าน

ละ 

H เดก็ T ผู้ใหญ่  
เดก็มีเตียง 

(เดก็อายไุม่เกิน 
HT ปี) 

อตัราเดก็ ท่านละ 

1 เดก็ 2 ผู้ใหญ่ 
เดก็ไม่มีเตียง 

(เดก็อายไุม่เกิน 
HT ปี) 

อตัราเดก็ ท่านละ 

พกัเดีBยว 
เพิBม 

อตัรา ห้อง
ละ 

ไม่ใช้ตั rว
เครืBองบิ
นอตัรา  
ท่านละ 

เดินทางเดือน พฤษภาคม Tp@T 

01 – 05 พฤษภาคม @T 17,999 17,999 17,999 5,500 7,900 

02 – 06 พฤษภาคม @T 15,999 15,999 15,999 5,500 7,900 

03 – 07 พฤษภาคม @T 15,999 15,999 15,999 5,500 7,900 

04 – 08 พฤษภาคม @T 15,999 15,999 15,999 5,500 7,900 

05 – 09 พฤษภาคม @T 14,999 14,999 14,999 5,500 7,900 

08 – 12 พฤษภาคม @T 16,999 16,999 16,999 5,500 7,900 

09 – 13 พฤษภาคม @T 16,999 16,999 16,999 5,500 7,900 

10 – 14 พฤษภาคม @T 15,999 15,999 15,999 5,500 7,900 

11 – 15 พฤษภาคม @T 15,999 15,999 15,999 5,500 7,900 

12 – 16 พฤษภาคม @T 14,999 14,999 14,999 5,500 7,900 

13 – 17 พฤษภาคม @T 14,999 14,999 14,999 5,500 7,900 

14 – 18 พฤษภาคม @T 14,999 14,999 14,999 5,500 7,900 

15 – 19 พฤษภาคม @T 14,999 14,999 14,999 5,500 7,900 

16 – 20 พฤษภาคม @T 17,999 17,999 17,999 5,500 7,900 

17 – 21 พฤษภาคม @T 16,999 16,999 16,999 5,500 7,900 

18 – 22 พฤษภาคม @T 17,999 17,999 17,999 5,500 7,900 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 – 23 พฤษภาคม @T 14,999 14,999 14,999 5,500 7,900 
20 – 24 พฤษภาคม @T 14,999 14,999 14,999 5,500 7,900 
21 – 25 พฤษภาคม @T 14,999 14,999 14,999 5,500 7,900 
22 – 26 พฤษภาคม @T 14,999 14,999 14,999 5,500 7,900 
23 – 27 พฤษภาคม @T 15,999 15,999 15,999 5,500 7,900 
24 – 28 พฤษภาคม @T 15,999 15,999 15,999 5,500 7,900 
25 – 29 พฤษภาคม @T 15,999 15,999 15,999 5,500 7,900 
26 – 30 พฤษภาคม @T 14,999 14,999 14,999 5,500 7,900 
27 – 31 พฤษภาคม @T 14,999 14,999 14,999 5,500 7,900 
Tv พ.ค. – 01 มิ.ย. Tp@T 12,999 12,999 12,999 5,500 7,900 
Tl พ.ค. – 02 มิ.ย. Tp@T 14,999 14,999 14,999 5,500 7,900 
Kw พ.ค. – 03 มิ.ย. Tp@T 15,999 15,999 15,999 5,500 7,900 
KH พ.ค. – 04 มิ.ย. Tp@T 15,999 15,999 15,999 5,500 7,900 

 

ราคาเดก็อายไุม่ถึง T ปี ณ วนัเดินทางกลบั (INFANT) ท่านละ 5,900 บาท ** (ไม่มีทีBนั BงบนเครืBองบิน) 
 

อตัรานีIยงัไม่รวมค่าทิปพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร์ และ มคัคุเทศก์ท้องถิBน ตามธรรมเนียม 50,000 
วอน ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง H ท่าน รวมไปถึงเดก็ ยกเว้นเดก็อายไุม่ถึง T ปี ณ วนัเดินทางกลบั 
(INFANT) ทั IงนีIท่านสามารถให้มากกว่านีIได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนีI  
ทางบริษทัขอสงวนสิทธิy ในการเรียกเกบ็ก่อนเดินทางทกุท่าน ทีBสนามบิน ในวนัเชค็อิน  
 
อตัรานีIเฉพาะนักท่องเทีBยวทีBถือหนังสือเดินทางไทยเท่านัIน กรณีถือหนังสือเดินทางต่างประเทศ ทาง
บริษทัขอสงวนสิทธิy เรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมเพิBมจากราคาทวัร ์ท่านละ Hww USD. (เป็นเงินไทยประมาณ 
3,Tww บาท)  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรณีต้องการตดักรุป๊ส่วนตวั กรุป๊เหมาทีBสถานะผู้เดินทางเป็น เดก็นักเรียน นักศึกษา คร ู ธรุกิจขาย
ตรงเครืBองสาํอางค์ หมอ พยาบาล ชาวต่างชาติ หรือคณะทีBต้องการให้เพิBมสถานทีBขอดูงาน กรุณา
ติดต่อแจ้งรายละเอียด โดยละเอียด กบัเจ้าหน้าทีBเพืBอทาํราคาให้ใหม่ทกุครั Iง  

 
สาํคญั!! :  กรณีผูเ้ดินทางถกูปฏิเสธการเข้า – ออกประเทศจากประเทศต้นทางและปลายทาง ทั IงจากทีB

ด้านหน้าเคาน์เตอรเ์ชค็อิน หรือจากด่านตรวจคนเข้าเมืองกต็าม ทางบริษทัขอสงวนสิทธิy

ไม่รบัผิดชอบค่าใช้จ่ายทีBจะเกิดขึIนตามมา และ จะไม่สามารถคืนเงินค่าทวัร์ทีBท่านชําระ

เรียบร้อยแล้วไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึBง 

 
หมายเหต ุ: ตามนโยบายการโปรโมทสินค้าพืIนเมืองของรฐับาลเกาหลีร่วมกบัการท่องเทีBยวเกาหลี ใน

นามของร้านรฐับาล ซึBงจาํเป็นต้องระบุไว้ในโปรแกรมทวัร์ เพราะมีผลกบัราคาทวัร์  จึง
อยากเรียนชีIแจงลูกค้าทุกท่านว่า ร้านรฐับาลทุกร้านจาํเป็นต้องแวะชม จะซืIอหรือไม่ซืIอ
ขึIนอยู่กบัความพอใจของลูกค้าเป็นหลกั และถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้าน
รฐับาล ขอสงวนสิทธิy ในการเรียกเกบ็ค่าใช้จ่ายทีBเกิดขึIนจากท่านเป็นจาํนวนเงิน Hww USD / 
ท่าน / ร้าน 

 

อตัราค่าบริการนีI รวม 

� ค่าบตัรโดยสารโดยเครื�องบนิ (ตั kว) ไป และ กลบัพร้อมคณะ ชั �นประหยดั (ECONOMY CLASS) รวมถึงค่าภาษี
สนามบนิและค่าภาษีนํ�ามนัทุกแห่ง กรณีต้องการอพัเกรด UPGRADE หรอื เปลี�ยนแปลงบตัรโดยสาร ไม่ว่าเที�ยวใด 
เที�ยวหนึ�ง กรณุาตดิต่อเจา้หน้าที�เป็นกรณพีเิศษ  

� ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใต้ท้องเครื�องบนิ สายการบนิ AIR ASIA X อนุญาตให้โหลดกระเป๋า
สมัภาระลงใต้ทอ้งเครื�องบนิ โดยมีนํIาหนักไม่เกิน Tw ก.ก. (H ชิIน) และ ถือขึIนเครืBองบินได้นํIาหนักไม่เกิน } ก.ก. 
(ไมจ่าํกดัจาํนวนชิ�น แต่ทั �งนี�เจา้หน้าที�จะพจิารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงื�อนไขของสายการบนิ) ** 

� ค่ารถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ (ยงัไมร่วมทปิพนกังานขบัรถ) 

� ค่าโรงแรมที�พกัระดบัมาตรฐานตามรายการที�ระบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ หอ้ง) ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์การแข่งขนักฬีา 
หรอื กจิกรรมอื�นๆ ที�ทําใหโ้รงแรมตามรายการที�ระยุเต็ม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ Lในการปรบัเปลี�ยนโรงแรมที�พกั ไป
เป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยคาํนึงถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นสําคญั 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที�ต่างๆ ตามรายการที�ระบุ กรณไีมร่วมจะชี�แจงแต่ละสถานที�ในโปรแกรม 

� ค่าอาหาร ตามรายการที�ระบุ โดยทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ Lในการเปลี�ยนแปลงตามความเหมาะสม    

� ค่ามคัคุเทศกท์ี�คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

� ค่าเบี�ยประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางท่องเที�ยวต่างประเทศ วงเงนิประกนัสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงื�อนไข
ตามกรรมธรรม)์  

 

อตัราค่าบริการนีI ไม่รวม 

× ค่าใชจ้่ายส่วนตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าทําหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร เครื�องดื�ม ค่าซกัรดี ค่ามนิิบารใ์น
หอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ที�ไมไ่ดร้ะบุในรายการ 

× ค่าทปิพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร์ และ มคัคุเทศก์ท้องถิ�น ตามธรรมเนียม pw,www วอน ต่อ ทรปิ ต่อ ลูกค้า ผู้
เดนิทาง . ท่าน รวมไปถงึเดก็ ยกเวน้เดก็อายไุมถ่งึ * ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (INFANT) ทั �งนี�ท่านสามารถใหม้ากกว่า
นี�ไดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนนี� ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ Lในการเรยีกเกบ็ก่อนเดนิทาง
ทุกท่าน ที�สนามบนิ ในวนัเชค็อนิ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที�กระเป๋าสมัภาระที�มนํี�าหนักเกนิกว่าที�สายการบนินั �นๆกําหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาด
มาตรฐาน  

× ค่าธรรมเนียมการจองที�นั �งบนเครื�องบนิตามความต้องการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถทําได ้ทั �งนี�ขึ�นอยู่กบัสายการ
บนิ และ รุน่ของเครื�องบนิแต่ละไฟลท์ที�ใชบ้นิ ซึ�งอาจเปลี�ยนแปลงไดอ้ยูท่ี�สายการบนิเป็นผูก้ําหนด 

× ค่าภาษนํี�ามนั ที�สายการบนิเรยีกเกบ็เพิ�ม ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตั kวเครื�องบนิไปแลว้ 

× ภาษมีลูค่าเพิ�ม 7% และภาษหีกั ณ ที�จา่ย 3% กรณตีอ้งการออกใบเสรจ็รบัเงนิในนามบรษิทั 

× ค่าธรรมเนียมการขอวซ่ีาท่องเที�ยว กรณีที�สถานทูตแจง้ให้ยื�นขอวซ่ีาแบบกะทนัหนัก่อนเดนิทางตามจรงิ ประเทศ

เกาหลีใต้ อนุญาตให้ท่านที�ถือหนังสือเดินทางไทย และมวีตัถุประสงค์เดินทางไปประเทศเกาหลีใต้ เพื�อการ
ท่องเที�ยว ไมจ่าํเป็นตอ้งยื�นขอวซ่ีา โดยสามารถพาํนกัไดไ้มเ่กนิ p+ วนั ต่อครั �ง 

 

เงืBอนไขการจอง และ การชาํระเงิน 

- กรุณาทําการจองล่วงหน้าอย่างน้อย [+ วนั ก่อนออกเดนิทาง พรอ้มชําระเงนิมดัจําครั �งที� . ท่านละ 10,000 บาท 
หลงัจากส่งเอกสารยนืยนัการจอง * วนั ตวัอย่างเช่น ท่านจองวนันี� กรุณาชําระเงนิในวนัถดัไป ก่อนเวลา .Z.++ น. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เท่านั �น โดยระบบจะยกเลกิอตัโนมตัทินัท ีหากยงัไม่ไดร้บัยอดเงนิตามเวลาที�กําหนด และหากท่านมคีวามประสงค์
จะต้องเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจาํเป็นต้องทําจองเขา้มาใหม่ นั �นหมายถงึว่า กรณีที�มคีวิรอ (WAITING LIST) ก็
จะใหส้ทิธิ Lไปตามระบบ ตามลําดบั เนื�องจากทุกพเีรยีด เรามทีี�นั �งราคาพเิศษจํานวนจํากดั ยกเว้นโปรแกรมราคา
พิเศษ ทางบริษทัขอสงวนสิทธิy เรียกเกบ็ค่าบริการ เตม็จาํนวน เท่านัIน  

- กรุณาชําระค่าทวัร์ส่วนที�เหลอือย่างน้อย *+ วนั ก่อนออกเดนิทาง หากท่านไม่ชําระภายในระยะเวลาที�ที�บรษิัท
กําหนด ทางบรษิทัจะถอืว่าท่านสละสทิธิ Lยกเลกิการเดนิทาง และ ขอสงวนสทิธิ Lไม่สามารถคนืเงนิมดัจาํใหท่้านใดไม่
ว่าส่วนในส่วนหนึ�งกต็าม 

- กรณีลูกคา้ทําการจองภายในระยะเวลาคงเหลอืไม่ถงึ .= วนั ก่อนออกเดนิทาง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ Lในการเรยีก
เกบ็ค่าทวัรเ์ตม็จาํนวน 100% 

 

เงืBอนไขการยกเลิก และ เปลีBยนแปลงการเดินทาง 

 - ยกเลกิการเดนิทาง ไม่น้อยกว่า 30 วนั ก่อนวนัเดนิทาง คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 100 ของค่าบรกิารที�ชาํระแลว้ 
 ** ยกเว้น พีเรียดทีBมีวนัหยดุนักขตัฤกษ์ ต้องยกเลิกเดินทางไม่น้อยกว่า Lp วนั ก่อนเดินทาง ** 
     - ยกเลกิการเดนิทาง 15-29 วนั ก่อนวนัเดนิทาง คนืค่าบรกิารรอ้ยละ 50 ของค่าบรกิารที�ชาํระแลว้ 

- ยกเลกิการเดนิทาง 15 วนั ก่อนวนัเดนิทาง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ Lไม่คนืเงนิค่าบรกิารที�ชําระมาแลว้ทั �งหมดทั �งนี� 
ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที�ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที�ชําระแล้วเนื�องในการเตรียมการจดัการนําเที�ยวให้แก่
นกัท่องเที�ยว เช่น การสาํรองที�นั �งตั kวเครื�องบนิ การจองที�พกั ฯลฯ 

- ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ Lไม่รบัผดิชอบ และ คนืค่าทวัรส์่วนใดส่วนหนึ�งใหท่้านไดไ้ม่ว่ากรณีใดๆทั �งสิ�น เช่น สถานทูต
ปฏเิสธวซ่ีา ด่านตรวจคนเขา้เมอืง ฯลฯ 

- กรณตีอ้งการเปลี�ยนแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลี�ยนชื�อ) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษิทัทราบล่วงหน้า อยา่งน้อย *+ วนั ก่อนออก
เดนิทาง กรณแีจง้หลงัจากเจา้หน้าที�ออกเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ ไมว่่าส่วนใดส่วนหนึ�ง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ Lในการ
เรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายที�เกดิขึ�นจรงิทั �งหมด ทั �งนี�ขึ�นอยู่กบัช่วงพเีรยีดวนัที�เดนิทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็น
สาํคญัดว้ย กรณุาสอบถามกบัเจา้หน้าที�เป็นกรณพีเิศษ 

- กรณีต้องการเปลี�ยนแปลงพเีรยีดวนัเดนิทาง (เลื�อนวนัเดนิทาง) ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ Lในการหกัค่าใช้จ่ายการ
ดําเนินการต่างๆ ที�เกดิขึ�นจรงิสําหรบัการดําเนินการจองครั �งแรก ตามจํานวนครั �งที�เปลี�ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆ
ทั �งสิ�น 
 

เงืBอนไขสาํคญัอืBนๆทีBท่านควรทราบก่อนการเดินทาง 

- คณะจะสามารถออกเดนิทางไดต้ามจําเป็นต้องมขีึ�นตํ�า อย่างน้อย *= ท่าน หากตํ�ากว่ากําหนด คณะจะไม่สามารถ
เดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที�จะชําระค่าบริการเพิ�มเพื�อให้คณะเดินทางได้ ทางบริษัทยินดีที�จะ
ประสานงาน เพื�อใหทุ้กท่านเดนิทางตามความประสงคต่์อไป  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิ Lในการงดออกเดนิทาง หรอื เลื�อนการเดนิทางไปในพเีรยีดวนัอื�นต่อไป โดยทางบรษิัทฯ 
จะแจง้ใหท่้านทราบล่วงหน้าเพื�อวางแผนการเดนิทางใหม่อกีครั �ง ทั �งนี� ก่อนคอนเฟิรม์ลางาน กรุณาตดิต่อเจา้หน้าที�
เป็นกรณพีเิศษทุกครั �งหากท่านลางานแลว้ไมส่ามารถเปลี�ยนแปลงได ้

- กรณีที�ท่านต้องออกบตัรโดยสารภายใน (ตั kวภายในประเทศ เช่น ตั kวเครื�องบนิ , ตั kวรถทวัร ์, ตั kวรถไฟ) กรุณาตดิต่อ
สอบถามเพื�อยนืยนักบัเจา้หน้าที�ก่อนทุกครั �ง และควรจองบตัรโดยสารภายในที�สามารถเลื�อนวนัและเวลาเดนิทางได ้
เพราะมบีางกรณีที�สายการบนิอาจมกีารปรบัเปลี�ยนไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไมแ่จง้ใหท้ราบล่วงหน้า ทั �งนี�ขึ�นอยู่
กับฤดูกาล สภาพภูมกิาศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็นสําคญัเท่านั �น สิ�งสําคญั ท่านจําเป็นต้องมาถึง
สนามบนิเพื�อเชค็อนิก่อนเครื�องบนิ อย่างน้อย [ ชั �วโมง โดยในส่วนนี�หากเกดิความเสยีหายใดๆบรษิทัขอสงวนสทิธิ L
ในการไมร่บัผดิชอบค่าใชจ้า่ยที�เกดิขึ�นใดๆทั �งสิ�น   

- กรณทีี�ท่านเป็นอสิลาม ไมท่านเนื�อสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้เจา้หน้าที�เป็นกรณพีเิศษ 
- กรณีผู้เดนิทางต้องการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใช้วลีแชร ์(WHEEL CHAIR) กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่าง

น้อย 1 วนัก่อนการเดนิทาง หรอืตั �งแต่ที�ท่านเริ�มจองทวัร ์เพื�อใหท้างบรษิทัประสานงานกบัสายการบนิเพื�อจดัเตรยีม
ล่วงหน้า กรณมีคี่าใชจ้า่ยเพิ�มเตมิ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิ Lในการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิที�เกดิขึ�นกบัผูเ้ดนิทาง  

- กรุณาส่งรายชื�อผูเ้ดนิทาง พรอ้มสําเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางทุกท่านใหก้บัเจา้หน้าที�หลงัจากชําระเงนิกรณทีี�
ท่านเดนิทางเป็นครอบครวั (หลายท่าน) กรณุาแจง้รายนามคู่นอนกบัเจา้หน้าที�ใหท้ราบ 

- กรณีที�ออกบตัรโดยสาร (ตั kว) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดส่วนใดผดิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ Lในการรบัผดิชอบไมว่่า
ส่วนใดส่วนหนึ�ง หากท่านไม่ดําเนินการส่งสําเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางใหท้างบรษิทัเพื�อใช้ในการออกบตัร
โดยสาร 

- หลงัจากท่านชําระค่าทวัรค์รบตามจาํนวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัจะนําส่งใบนัดหมายและเตรยีมตวัการเดนิทางให้
ท่านอยา่งน้อย [ หรอื = วนั ก่อนออกเดนิทาง 

- อตัราทวัรนี์� เป็นอตัราสําหรบับตัรโดยสารเครื�องบนิแบบหมู่คณะ (ตั kวกรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื�อนไฟล์ท วนั ไป 
หรอื กลบัส่วนใดได้ จําเป็นจะต้องไป และ กลบั ตามกําหนดการเท่านั �น หากต้องการเปลี�ยนแปลงกรุณาติดต่อ
เจา้หน้าที�เป็นกรณพีเิศษ 

- ทางบรษิทัไมม่นีโยบายจดัคู่นอนใหก้บัลกูคา้ที�ไมรู่จ้กักนัมาก่อน เช่น กรณทีี�ท่านเดนิทาง 1 ท่าน จาํเป็นตอ้งชาํระค่า
หอ้งพกัเดี�ยวตามที�ระบุ 

- หนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านไดค้งเหลอืไมน้่อยกว่า Z เดอืน ณ วนักลบั  
- สาํหรบัลกูคา้ที�เดนิทาง [ ท่าน และ ตอ้งการพกัหอ้งสาํหรบั [ ท่าน อาจมคี่าใชจ้า่ยเพิ�มเตมิไดใ้นบางกรณ ีขึ�นอยูก่บั

โรงแรมที�คณะนั �นๆพกัว่ามหีอ้งรอบรบัสําหรบั [ ท่าน หรอื (TRIPLE ROOM) หรอืไม่ กรณีไม่ม ีท่านจาํเป็นจะต้อง
ชาํระค่าใชจ้า่ยเพิ�ม (พกัเดี�ยว) ตามจรงิ ยกเวน้เดก็ที�มอีายตุํ�ากว่า .* ปี ณ วนัเดนิทางกลบั 

- ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ Lเปลี�ยนแปลงโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม เนื�องจากฤดูกาล สภาพภูมอิากาศ เหตุการ
ทางการเมอืง การล่าชา้ของสายการบนิ เงื�อนไขการใหบ้รกิารของรถในแต่ละประเทศ เป็นต้น โดยส่วนนี�ทางบรษิทั



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จะคํานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคญั หากกรณีที�จําเป็นจะต้องมคี่าใช้จ่ายเพิ�ม ทางบรษิัทจะแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า 

- เนื�องจากการเดนิทางท่องเที�ยวในครั �งนี� เป็นการชาํระแบบเหมาจ่ายขาดกบับรษิทัตวัแทนในต่างประเทศ ทางบรษิทั
จงึขอสงวนสทิธิ L ไม่สามารถขอรบัเงนิคนืได้ในบรกิารบางส่วน หรอื ส่วนใดส่วนหนึ�งที�ท่านไม่ต้องการได้รบับรกิาร 
หากระหว่างเดนิทาง สถานที�ท่องเที�ยวใดที�ไม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดกต็าม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ L
ในการไม่สามารถคนืค่าใช้จ่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ�งให้ท่าน เนื�องจากทางบรษิทัไดท้ําการจองและถูกเกบ็ค่าใช้จ่าย
แบบเหมาจา่ยไปล่วงหน้าทั �งหมดแลว้ 

- หากวนัเดนิทาง เจา้หน้าที�สายการบนิ หรอื ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนังสอืเดนิทาง (พาสปอรต์) 
ของท่านชํารุดแมเ้พยีงเลก็น้อย เช่น เปียกนํ�า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ�ง มหีน้าใดหน้าหนึ�งหายไป มกีระดาษหน้าใด
หน้าหนึ�งหลุดออกมา มรีอยแยกระหว่างสนัของเล่มหนังสอืเดนิทาง เป็นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทั �งสิ�น ทางสายการบนิ 
หรอื เจา้หน้าที�ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง มสีทิธิ Lไม่อนุญาตให้ท่านเดนิทางต่อไปได้ ดงันั �นกรุณาตรวจสอบ 
และ ดูแล หนังสอืเดนิทางของท่านให้อยู่ในสภาพดอียู่ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณีชํารุด กรุณาตดิต่อกรมการ
กงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื�อทําหนังสอืเดนิทางฉบบัใหม ่โดยใชฉ้บบัเก่าไปอ้างองิ และ ยนืยนัดว้ย พรอ้มกบั
แจง้มาที�บรษิทัเรว็ที�สุด เพื�อยนืยนัการเปลี�ยนแปลงขอ้มลูหนงัสอืเดนิทาง หากท่านไดส้่งเอกสารมาที�บรษิทัเรยีบรอ้ย
แล้ว กรณีที�ยงัไม่ออกบตัรโดยสาร (ตั kวเครื�องบนิ) ท่านสามารถเปลี�ยนแปลงได้ไม่มคี่าใช้จ่าย แต่หากออกบตัร
โดยสาร (ตั kวเครื�องบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ Lในการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายที�เกดิขึ�นจรงิทั �งหมด ซึ�งโดย
ส่วนใหญ่ตั kวเครื�องบนิแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดนิทางประมาณ 14-20 วนั ทั �งนี�ขึ�นอยู่กบักระบวนการและขั �นตอน
ของแต่ละคณะ 

- เกี�ยวกบัที�นั �งบนเครื�องบนิ เนื�องจากบตัรโดยสาร (ตั kว) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อตัราพเิศษ) สายการบนิ ขอ
สงวนสทิธิ Lในการเลอืกที�นั �งบนเครื�องบนิ กรณีลูกค้าเดนิทางด้วยกนั กรุณาเช็คอินพร้อมกนั และ สายการบนิจะ
พยายามที�สุดใหท่้านไดน้ั �งดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากที�สุด  

- ขอ้มลูเพิ�มเตมิเกี�ยวกบัหอ้งพกัในโรงแรมที�พกั เนื�องจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึ
อาจทําให้ห้องพกัแบบห้องพกัเดี�ยว (SINGLE) และห้องคู่ (TWIN/DOUBLE) และ ห้องพกัแบบ [ ท่าน (TRIPLE) 
จะแตกต่างกนั บางโรงแรม หอ้งพกัแต่ละแบบอาจจะอยูค่นละชั �นกนั (ไมต่ดิกนัเสมอไป) 

- ขอสงวนสทิธิ Lการเกบ็ค่านํ�ามนัและภาษสีนามบนิทุกแห่งเพิ�ม หากสายการบนิมกีารปรบัขึ�นก่อนวนัเดนิทาง  

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ L ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทั �งสิ�น หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ , การยกเลกิบนิ , การ
ประทว้ง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภยัธรรมชาต ิ, การนําสิ�งของผดิกฎหมาย ซึ�งอยู่นอกเหนือความ
รบัผดิชอบของบรษิทั  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ L ในการไมร่บัผดิชอบใดๆทั �งสิ�น หากเกดิสิ�งของสญูหายระหว่างการเดนิทาง ไมว่่ากรณใีดๆกต็าม 
และ ขอสงวนสทิธิ Lในการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้า่ยตามจรงิ กรณท่ีานลมืสิ�งของไวท้ี�โรงแรมและจาํเป็นตอ้งส่งมายงัจุดหมาย
ปลายทางตามที�ท่านตอ้งการ  

- รายการนี�เป็นเพียงข้อเสนอที�ต้องได้รบัการยืนยนัจากบริษัทฯอีกครั �งหนึ�ง หลังจากได้สํารองโรงแรมที�พกัใน

ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึ�งอาจจะปรบัเปลี�ยนตามที�ระบุในโปรแกรม 

** เมืBอท่านชาํระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึBงกต็าม ทางบริษทัฯ จะถือว่า
ท่านได้ยอมรบัเงืBอนไขข้อตกลงทั IงหมดนีIแล้ว ** 

 

** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ทีBมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 
 

 

 

 


