
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทวัรเ์กาหลี ICN37 บินคํ�า กลบัเช้า (5D3N) 
“KOREA หนีรกั มาพกัรอ้น” 
สายการบิน AIR ASIA X (XJ) 

 

 

 

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

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

 

**โหลดกระเป๋าสมัภาระโดยนํ�าหนกัไมเ่กนิ @A ก.ก. (B ชิ�น) และ ถอืขึ�นเครื�องบนิไดนํ้�าหนกัไมเ่กนิ D ก.ก. ** 
**พาสปอรต์ ต้องมีอายใุช้งานได้คงเหลือไม่น้อยกว่า 7 เดือน ณ วนักลบั** 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที� 9 กรงุเทพฯ (ดอนเมือง)                                                                                                      (-/-/-) 
 

18.00  คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรงุเทพฯ ประเทศไทย อาคารผู้โดยสารระหว่าง
ประเทศ อาคาร 9 ชั Cน 3 เคาน์เตอรเ์ช็คอิน หมายเลข F-G สายการบิน AIR ASIA X โดยมเีจ้าหน้าที�ของ
บรษิทัฯ คอยให้การต้อนรบั อํานวยความสะดวกตลอดขั �นตอนการเชค็อนิ และ หวัหน้าทวัรใ์ห้คําแนะนําเพื�อ
เตรยีมความพรอ้มก่อนออกเดนิทาง  

21.05  นําท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน ประเทศสาธารณรฐัเกาหลีใต้ โดยสายการบนิ AIR 
ASIA X เที�ยวบนิที� XJ 704 
** สาํหรบัเที�ยวบนินี� ไมม่บีรกิารอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�องบนิ ใชเ้วลาบนิประมาณ N ชั �วโมง @N นาท ี** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

04.35  เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน ประเทศสาธารณรฐัเกาหลีใต้ 
** ตามเวลาทอ้งถิ�น เรว็กว่าเมอืงไทยประมาณ @ ชั �วโมง กรุณาปรบันาฬกิาของท่านเพื�อความสะดวกในการนดั
หมายเวลา ** หลงัทุกท่านผ่านขั �นตอนการตรวจหนงัสอืเดนิทาง และตรวจรบัสมัภาระเรยีบรอ้ย  

เช้า บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนู อดู้ง   
นําท่านเดนิทางสู่ คลองอาร่า (ARA CANAL) ซึ�งเชื�อมระหว่างแม่นํ�าฮนักบัทะเลตะวนัตก (ทะเลเหลอืง) ตั �งอยู่
ในพื�นที�ของเมอืงอนิชอนและกรุงโซล วตัถุประสงคเ์พื�อป้องกนันํ�าท่วมและใช้เป็นพื�นที�ในการพกัผ่อนหย่อนใจ 
โดยเกาหลีมกีารรเิริ�มสร้างทางระบายนํ�าขึ�นครั �งแรกในสมยักษัตรยิ์แห่งราชวงศ์โซซอน แต่ก็ถูกยกเลิกไป
เนื�องจากอุปสรรคทางเทคนิคและความยากลาํบากของประเทศ และสบืเนื�องมาจากเหตุการณ์นํ�าท่วมใหญ่เมอืง
อนิชอน เมื�อปี ค.ศ. BRSD ส่งผลให้ประชากรกว่า T,AAA คนประสบภยัพบิตัอิย่างมาก นํามาสู่โครงการ ARA 
CANAL PROJECT ใช้เวลาสํารวจทั �งสิ�นรวม N ปี เริ�มก่อสรา้งขึ�นเมื�อปี ค.ศ.@AAR และแล้วเสรจ็สมบูรณ์เมื�อ
วนัที� @N ม.ีค. @AB@ จากนั �นนําชมสะพานกระจกใสกิมโป (ARA BLUE WALK) ชมบรรยากาศมุมสงูของคลอง
อาร่า (ARA CANAL) ซึ�งเชื�อมระหว่างแม่นํ�าฮนักบัทะเลตะวนัตก ตั �งอยู่ในพื�นที�ของเมอืงอนิชอนและกรุงโซล 
วตัถุประสงคเ์พื�อป้องกนันํ�าท่วมและใชเ้ป็นพื�นที�ในการพกัผ่อนหยอ่นใจยามว่าง ชอ้ปปิ�ง HYUNDAI PREMIUM 
OUTLET เลอืกซื�อสนิคา้แบนดพ์รเีมยีมชั �นนํามากมาย นําท่านเดนิทางสู่ เมืองยงอิน นําท่านเดนิทางสู่ วดัวาวู
จองซา (WAUJEONGSA TEMPLE) ตั �งอยู่ในเมอืงยงอนิ จงัหวดัคยองกโีด เป็นวดัเก่าแก่ที�ตั �งอยู่กลางภูเขา มี
เศยีรพระพุทธเจา้ขนาดใหญ่สทีองอร่ามดโูดดเด่น ซึ�งเป็นสญัลกัษณ์ที�สําคญัของวดันี� เศยีรพระพุทธรปูนี�มคีวาม



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สูงถงึ S เมตร วางตั �งอยู่บนกองหนิขนาดใหญ่ วดัแห่งนี�สรา้งขึ�นในปี ค.ศ. BRDA โดยนักบวชแฮด๊อกเพื�อแสดง
การตอบแทนความเมตตากรุณาของพระพุทธเจา้ในการรวมประเทศเกาหลเีหนือและเกาหลใีต ้ภายในมรีปูสลกั
สะสมจากพุทธศาสนิกชนทั �วโลกมากกว่า _,AAA องค ์ภายในวดัยงัมรีปูป ั �นหนิสลกัดูเหมอืนจะเป็นนกฮูกแม่กบั
ลกู มเีจดยีท์าํดว้ยกอ้นหนิดแูปลกตาและเมื�อเดนิเขา้สู่อุโบสถซึ�งอยู่บนเนินเขา กจ็ะพบกบัที�ประดษิฐานพระนอน
ขนาดใหญ่ที�แกะสลกัมาจากไม้ซึ�งนํามาจากอินเดียมคีวามเก่าแก่และศกัดิ aสิทธิ aเป็นอย่างมาก ส่วนบนสุดมี
พระพุทธรปูปางสมาธสิทีององคใ์หญ่ประดษิฐานอยู ่นอกจากนี�ที�วดัแห่งนี�ยงัเป็นที�เกบ็รษัาระฆงัที�ใชต้ใีนพธิเีปิด
กฬีา โอลมิปิค ในปี ค.ศ. BRSD 
 

 
 

กลางวนั บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนู หมยู่างเกาหลี  
 

 
 
 
 
 
 

นําท่านเดนิทางสู่ สวนสนุกเอเวอรเ์ลนด ์แลนด ์(EVERLAND) เป็นสวนสนุกกลางแจง้ที�ใหญ่ที�สุดของประเทศ
เกาหลใีต ้ตั �งอยูบ่นทาํเลที�สวยงามท่ามกลางหุบเขา ในเมอืงยงอนิ ทางตอนใตข้องเมอืงโซล ไดร้บัการขนานนาม
ว่าเป็นดสินียแ์ลนดแ์ห่งเกาหลใีต้ ที�นี�ถูกออกแบบใหแ้ตกต่างกนัในแต่ละโซน ไดแ้ก่ สวนสตัว ์, GLOBAL FAIR 
, EUROPEAN ADVENTURE , MAGIC LAND , AMERICAN ADVENTURE และEVER LAND SPEEDWAY 
นอกจากนี�ยงัมสีวนสี�ฤดู ซึ�งปลูกดอกไมป้ระจําในแต่ละฤดูกาล และมกีารตกแต่งสวนสนุกใหเ้ขา้กบับรรยากาศ
ของเทศกาลนั �นๆ โดยมบีรษิทัซมัซุง เป็นเจา้ของ ผูบ้รหิารจดัการสวนสนุกแห่งนี� ดงันั �นความยิ�งใหญ่ตระการตา 
และ ปลอดภยั ไมแ่พช้าตใิดในโลกแน่นอน ** โซนสวนนํ�าจะเปิดเฉพาะช่วงฤดรูอ้น** 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

นําท่านเดินทางสู่ เมืองโซล (SEOUL) ชื�ออย่างเป็นทางการ นครพิเศษ
โซล เป็นเมอืงหลวงและมหานครที�ใหญ่ที�สุดของประเทศเกาหลใีต้ นําท่าน
เดนิทางเข้าสู่ ย่านทงแดมุน หรือตลาดดงแดมุน เป็นย่านการค้าขนาด
ใหญ่ประกอบด้วยตลาดดั �งเดิม และศูนย์การค้าที�ครอบคลุมทั �วทั �งบริเวณ
ประตูทงแดมุน ซึ�งเป็นสถานที�สําคญัในเกาหล ีโดยถอืเป็นเขตค้าส่งและค้า
ปลกีที�ใหญ่ที�สุดของเกาหล ีที�มหี้างสรรพสนิค้า @T แห่ง, รา้นค้าพเิศษ _A,AAA แห่ง และผู้ผลติ NA,AAA ราย 
ตลาดทงแดมุนมชีื�อเสยีงในด้านตลาดกลางคนื และเป็นย่านช้อปปิ�งยอดนิยมที�ดงึดูดนักช้อปและนักท่องเที�ยว
จาํนวนมากตลอดเวลา ตลาดแห่งนี�จงึกลายเป็นสถานที�ที�ดทีี�สุดในการคน้หาแฟชั �นล่าสุด ที�มคีวามหลากหลาย
และทนัสมยัในราคาที�ไม่แพง พิเศษ!! … ใหท่้านไดช้ม จุดไฮไลทข์องที�นี� นั �นกค็อื LED ROSE GARDEN ดอก
กุหลาบที�ตดิไฟ LED กว่า @N,NNA ดวง เปิดใหช้มตลอดทั �งปี 

คํ�า       บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนู ข้าวยาํเกาหลี  
ที�พกั GALAXY HOTEL หรือ INTER CITY HOTEL SEOUL หรือเทียบเท่า   
 

วนัที� 3 
ศนูยโ์สมรฐับาล – ศนูยส์มนุไพรนํCามนัสนแขม็แดง – ศนูยร์วมเครื�องสาํอางแบรนดด์งั
เกาหลี – ย่านอินซาดง – ตึกซมัจีกิล - พระราชวงัชางดอ็กกงุ – ภเูขานัมซาน – หอคอยเอน็
โซลทาวเวอร ์– ดิวตีCฟรี – ย่านเมียงดง                                                                         (B/L/-)                       

 

เช้า      บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นําท่านเดนิทางสู่ ศนูยโ์สมแห่งรฐับาล (GINSENG) เหตุผลที�เรยีกว่าศูนย์
โสมแห่งรัฐบาล เพราะโสมทุกชนิดที�นี� จะถูกควบคุมคุณภาพภายใต้
มาตรฐานของรฐับาล ซึ�งแน่นอนว่าได้รบัการรบัรองคุณภาพจากรฐับาล 
เป็นโสมที�มอีายุ T ปี ซึ�งถือว่ามคีุณภาพดทีี�สุดในโลก มชีื�อเสยีงที�สุด ให้
ท่านได้เลอืกซื�อโสมคุณภาพ ในราคาถูกกว่าประเทศไทยถึง @ เท่า โสม
เกาหลถีือเป็นยาบํารุงร่างกายหรอืสามารถซื�อเป็นของฝากจากประเทศ
เกาหลใีตก้ไ็ด ้ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นําท่านเดินทางสู่ ศูนย์สมุนไพรนํCามนัสนเข็มแดง (RED PINE) เป็นผลิตภัณฑ์ ที�สกัดจากนํ�ามนัสน มี
สรรพคุณช่วยบํารุงร่างกาย ลดไขมนั ช่วยควบคุมอาหารและรกัษาสมดุลในร่างกายได้เป็นอย่างด ีนําท่าน
เดนิทางสู่ ศนูยร์วมเครื�องสาํอางแบรนดด์งัเกาหลี (COSMETIC GALLERY) เช่น WATER DROP (ครมีนํ�า
แตก) , SNAIL CREAM (ครมีเมอืกหอยทาก) , BOTOX (โบท็อกซ์) , ALOE VERA PRODUCT (ผลติภณัฑ์
จากสมนุไพร ว่านหางจระเข)้ เป็นตน้  

กลางวนั     บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนู ไก่ตุ๋นโสม 
นําท่านเดนิทางสู่ ย่านอินซาดง ตั �งอยู่ใจกลางเมอืงที�เป็นย่านเก่าแก่ที�สําคญัของเมอืงโซล ประกอบด้วยถนน
หลกัอนิซาดงและมตีรอกซอกซอยแยกออกไปทั �งสองขา้งทาง ภายในตรอกเป็นรา้นอาหารแบบดั �งเดมิ โรงนํ�าชา 
รา้นกาแฟ และแกลเลอรี� ในยา่นแห่งนี�เป็นแหล่งรวมแกลเลอรี�ต่างๆ กว่า BAA แห่ง นอกจากนี�ยงัใหท่้านไดเ้ยี�ยม
ชม ตึกซมัจี-กิล (SSAMZIE-GIL) เป็นอาคารขนาด q ชั �นตั �งอยู่ในตลาดอนิซาดง เปิดในปี @AAq ภายในมงีาน
แสดงภาพกอลอรี�อารต์ๆ รา้นอาหาร เครื�องประดบั ของที�ระลกึ โดยชั �น q เป็นสวนลอยฟ้า จุดเด่นของที�นี�คอื
เป็นจุดนัดพบของเหล่าวยัรุ่นชาวเกาหล ีตามผนังกําแพงมภีาพเขยีนเป็นงานศลิปะ ผสมผสานกบัรา้นต่างๆที�
ตั �งอยู่เรยีงรายจนเตม็ที�พื�นที� พบกบัส่วนของ LOVE LOVE MESSAGE TAG ที�มลีกัษณะ คลา้ยกบั LOCK OF 
LOVE ที� N SEOUL TOWER เป็นการบอกรกัของวยัรุ่น (ราคาทวัรไ์ม่รวมค่า TAG ท่านสามารถเลอืกซอ้ไดใ้น
ราคาประมาณ NAAA วอน) มาที�นี�พลาดไม่ได้!!! …. ขนมปังยดัไส้รูปอุนจิ (DDALKI BBANG & DDONG 
BBANG) หรอื POOP BREAD ที�ยดัไส้ด้วยถั �วแดง ขนมขึ�นชื�อที�ท่านต้องไม่พลาดที�จะมาลองชมิ (ราคาทวัร์
ไมไ่ดร้วมค่าขนมปงัยดัไส ้ราคาประมาณ BAAA 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 ภเูขานัมซาน 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 
ท่านสามารถเตรยีมจากประเทศไทยไปได้ ** นําท่านเดนิทางสู่ ดิวตีC ฟรี (DUTY FREE) เป็นศูนยร์วมรา้นค้า
ปลอดภาษีที�ใหญ่ที�สุดในโซล ให้ได้ชอ็ปปิ�งสนิค้าแบรนด์เนมชั �นนําแบบ NEW COLLECTION ! มากมาย เช่น 
นาฬกิา , แว่นตา , เครื�องสาํอาง , กระเป๋า , กลอ้งถ่ายรปู หรอืจะเป็นโทรศพัทม์อืถอื ใหท่้านอสิระไดเ้ลอืกซื�อได้
อย่างเตม็ที� เป็นแหล่งรวมสนิคา้แบรนดด์งักว่า 250 แบรนด ์ทั �งเครื�องสําอาง , นํ�าหอม , กระเป๋า , สนิคา้แฟชั �น
ต่ า ง ๆ  เ ช่ น  CHANEL , HERMES , MCM , DIOR , FENDI , LOEWE , PRADA , MIU MIU , CELINE , 
GIVENCHY , BALLY , BOTTEGA VENETA เป็นต้น ไม่ได้มแีค่เพยีงสินค้าจากแบรนด์ต่างประเทศเท่านั �น 
สนิค้าแบรนด์เกาหลกี็มใีห้เลอืกหลากหลายไม่แพ้กนั ราคาก็ถูกกว่าร้านค้าด้านนอกและบางยี�ห้อก็ถูกกว่าใน
ประเทศไทยอกีดว้ย หากจะเขา้ไปชอ็ปปิ�งกนัที�หา้งแห่งนี� ใหพ้กพาสปอรต์และขอ้มลูตั wวเครื�องบนิไปดว้ยเพราะ
ต้องใชใ้นการซื�อสนิคา้ นําท่านเดนิทางสู่ ย่านเมียงดง (MYEONGDONG) เปรยีบเสมอืนย่านสยามสแควรบ์า้น
เรา เมยีงดงไดช้ื�อว่าเป็นแหล่งรวมแฟชั �นแบรนดเ์กาหลชีั �นนํา ซึ�งในแต่ละวนัจะ มวียัรุน่เกาหลมีาเดนิชอ็ปปิ�งกนั
อยา่งลน้หลาม ท่านสามารถหาซื�อสนิคา้ไดอ้ย่างหลากหลายทั �งเสื�อผา้ , รองเทา้ , กระเป๋า , เครื�องสาํอางซึ�งเป็น
ที�รู้จกัอย่างดีของคนไทย เช่นLANEIGE , ETUDE HOUSE , IIOPE , CHARMZONE , SKIN FOOD , THE 
FACE SHOP เป็นตน้ เครื�องประดบั , ซดีเีพลง , วซีดี ี, ดวีดีหีนงัและซรียีท์ี�ฮติตลอด จนไปถงึของที�ระลกึที�มรีูป
ดารานกัแสดงคนโปรดของท่านอยูใ่นสนิคา้  
อิสระอาหารคํ�าตามอธัยาศยั เพื�อสะดวกแก่การเดินทางท่องเที�ยว 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
ที�พกั GALAXY HOTEL หรือ INTER CITY HOTEL SEOUL หรือเทียบเท่า   
 

วนัที� G 

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

เช้า บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นําท่านเดนิทางสู่ ศนูยส์มุนไพรเกาหลี (HERB SHOP) เป็นผลติภณัฑผ์ลของฮ๊อกเกต็นาม ูที�เตบิโตกลางป่า
ดงดบิกว่า @A ปี มสีรรพคุณช่วยกรองสารพษิในตบั เหมาะสําหรบัคนที�ทํางานหนัก ดื�มเหลา้ นอนดกึ หรอืเป็น
ไวรสัตบัอกัเสบ ตบัแขง็ ให้ท่านอิสระเลอืกซื�อให้ตวัเองและฝากครอบครวัหรอืญาติผู้ใหญ่ที�ท่านรกั นําท่าน
เดนิทางสู่ โรงงานเจียระไน พลอยสีม่วง อเมทิส (AMETHYST FACTOTORY) ประเทศเกาหลใีตเ้ป็นดนิแดน
ของ พลอยสมีว่ง พลอยแห่งสุขภาพและนําโชค โดยมตีั �งแต่สมีว่งอ่อนเยน็ตา จนถงึสมีว่งเขม้ (มว่งไวน์) มเีสน่ห์
เยา้ยวนใจ พลอยนี�จะสวยงามจบัตาเมื�อมาทําเป็นแหวน จี� ต่างหู และ สรอ้ยขอ้มอื เป็นหนิที�มพีลงัในการบําบดั
ทั �งด้านร่างกายและจติใจของผู้สวมใส่ ขจดัความคดิแง่ลบ เป็นพลอยแห่งสุขภาพและนําโชค สามารถปกป้อง
คุ้มครองผู้สวมใส่ได้ นําท่านช้อปปิ� ง ย่านฮงแด เป็นย่านช้อปปิ� งบริเวณด้านหน้าของมหาวิทยาลัยฮงอิก
(HONGIK UNIVERSITY) จงึเป็นศูนยร์วมเดก็วยัรุ่นและเดก็มหาวทิยาลยั เป็นอกีเสน้หนึ�งที�มบีรรยากาศโรแมน
ติก อีกทั �งยงัมีร้านกาแฟที�เป็นเอกลักษณ์ แกลเลอรี� ร้านค้าจําหน่ายสินค้าแฟชั �น คลับ ตลาดศิลปะ และ
รา้นอาหารที�น่าสนใจในหมูว่ยัรุ่นอาย ุ@A-_A ปีที�นิยมมาเดนิเล่น ราคาของสนิคา้และรา้นอาหารต่างๆกย็งัไม่แพง
อกีดว้ย ซึ�งจะคกึคกัเป็นพเิศษตั �งแต่ช่วงบ่ายเป็นต้นไป เพราะรา้นคา้แต่ละรา้นจะทยอยเปิดใหบ้รกิาร ของที�ขาย
กนัเยอะส่วนใหญ่กจ็ะเป็นสนิคา้แฟชั �น เช่น เสื�อผา้ กระเป๋า รองเทา้ ของกิyฟชอ้ป เครื�องเขยีน และที�เยอะไม่แพ้
กันก็คือขนมต่างๆ พิเศษ!!! .... สาํหรบัสาวก HARRY POTTER ต้องห้ามพลาดดด!! กับคาเฟ่สุดชิก Rq_ 
KING’S CROSS ที�จาํลองชานชาลา R เศษสามส่วนสี� ชานชาลาที�อยูใ่นสถานีรถไฟคงิสค์รอสลอนดอน ประเทศ
องักฤษ ซึ�งเป็นทางเชื�อมต่อระหว่างโลกมกัเกิ�ลกบัโลกเวทมนตร ์ซึ�งอยู่ระหว่างชานชาลาหมายเลข R และ BA 
ซึ�งเดนิทางดว้ยรถไฟสายด่วนของฮอกวอตส ์ดา้นในใหท่้านไดส้มัผสักลิ�นอายในการจําลองความเป็นเมอืงเวท
มนต์ เพลดิเพลนิกบัมุมถ่ายรูปต่างๆ มชุีดคลุมกบัผ้าพนัคอทั �ง q บ้าน พรอ้มไมก้ายสทิธิ aให้ถ่ายรูป สามารถ
เลอืกซื�อเครื�องดื�มและของหวานไดต้ามใจชอบ (หากท่านใดตอ้งการที�จะถ่ายรปูดา้นใน จะตอ้งเลอืกซื�อเครื�องดื�ม
ท่านละ B แกว้)  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
  

 
 
 
 
 
 

กลางวนั บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนู ไก่ผดัวุ้นเส้น (JIMDAK)  
 

 
 
 
 

 
นําท่านเดนิทางสู่ พิพิธภณัฑภ์าพ F มิติ (TRICK EYE MUSEUM) เป็นสถานที�ท่องเที�ยวชื�อดงัที�จดัขึ�นแบบ
พพิธิภณัฑแ์กลเลอรี�ศลิปะและภาพวาด ที�สรา้งขึ�นโดย “ตรอ็งป์ L’OEIL” คอืเทคนิคงานศลิปะแบบ 2D และ
ลกัษณะภาพวาดจะเป็นแบบ 3D แทนที�จะเป็นการดูภาพวาดธรรมดาๆเหมอืนหอศลิป์ทั �วไป นักท่องเที�ยว
จะตื�นตาตื�นใจกบัภาพวาดแนว 3D ที�เสมอืนว่าได้เขา้ไปเป็นส่วนหนึ�งในรูปภาพนั �นๆ ทําให้นักท่องเที�ยว
เพลนิเพลนิสนุกสนาน ไมม่เีบื�อ ถอืเป็นพพิธิภณัฑศ์ลิปะยอดนิยมของชาวเกาหลแีละนกัท่องเที�ยว เพราะไม่
เพยีงแต่เป็นพพิธิภณัฑห์อศลิปะภาพวาดสามมติแิล้ว ยงัได้เปิดโซนใหม่ให้กบันักท่องเที�ยวได้เขา้ไปเปิด
ประสบการณ์ใหม่ๆไม่ซํ�าใครกบั พิพิธภณัฑนํ์Cาแขง็ (ICE MUSEUM) ซึ�งเป็นการจาํลองเมอืงนํ�าแขง็ขึ�นมา 
เป็นศลิปะการแกะสลกันํ�าแขง็แบบไม่ธรรมดา หากแต่เป็นการจําลองเป็นเมอืงนํ�าแขง็เหมอืนจรงิมากที�สุด 
และยงัเอาใจเดก็ๆดว้ยการสรา้งสไลเดอรนํ์�าแขง็อกีทั �งยงัมกีจิกรรมและโซนต่างๆ ใหน้ักท่องเที�ยวเขา้ชมได้
โดยไม่มเีบื�อ เช่น นั �งรถลากกวางรูดอล์ฟ ถ่ายรูปคู่กับคุณลุงซานต้านํ�าแข็ง และถ่ายรูปกับบรรดานก
เพนกวนินํ�าแขง็ทั �งหลาย สํารวจถํ�านํ�าแขง็ เอสกิโม เยี�ยมชมปราสาทนํ�าแขง็ มจีุดชมววิบนกําแพงเมอืง
นํ�าแขง็ โรงแรมที�สรา้งจําลองขึ�นจากการแกะสลกัจากนํ�าแขง็ทั �งหมด ซึ�งนักท่องเที�ยวสามารถตื�นตาตื�นใจ
และสมัผสักบัความหนาวอุณหภมูติดิลบมากกว่า 5 องศา   

     
 

 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นําท่านเดนิทางสู่ พิพิธภณัฑส์าหร่าย (KIMPAP) จดัแสดงเรื�องราวต่างๆของการทําสาหร่ายและประวตัคิวาม
เป็นมาต้นกําเนิดของการผลิตสาหร่ายและขั �นตอนการผลิตสาหร่ายที�สดใหม่ทุกวนั ให้ท่านจะได้เลือกชิม
ผลติภณัฑ์ที�ทําจากสาหร่ายหลากหลายรสชาติให้ลิ�มลองและเลอืกซื�อเหมาะแก่การนํามาเป็นของฝาก เช่น 
สาหรา่ยอบแหง้ , สาหรา่ยยา่ง พิเศษ !! ให้ท่านได้ใส่ชุดประจาํชาติเกาหลี “ฮนับก” (HANBOK) และถ่ายรปู
ไวเ้ป็นที�ระลกึ นําท่านเดนิทางสู่ สวนฮานึล (HANEUL PARK)  มพีื�นที� BRA,AAA ตารางเมตร และตั �งอยูส่งูที�สุด
ในบรรดาสวนทั �ง N ดงันั �น สวนแห่งนี�จงึไดช้ื�อว่า  (ฮานึล) ที�แปลว่าทอ้งฟ้านั �นเอง หากจะขึ�นไปยงัสวนนี�ตอ้งเดนิ
ขึ�นบนัไดไปประมาณ @RA ขั �น และที�ไดร้บัความนิยมมากกเ็พราะว่าสวนนี�มทีศันียภาพที�สวยงาม และสามารถ
เที�ยวไดทุ้กฤดู ในช่วงของเดอืนตุลาคม กจ็ะมเีทศกาลดอกหญ้าบาน (SEOUL EULALIA FESTIVAL) ที�หลาย
คนนิยมมาชมความสวยงาม *** ราคานี�ไมร่วมค่ารถขึ�นสวน หากท่านใดประสงคท์ี�จะขึ�นรถ สามารถซื�อบตัรได้ที�
หน้าสวน ราคาประมาณ _-N พนัวอน 

 
 

 
 
 
 
 
 

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 

คํ�า       บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนู บลุโกกิ 
 
 
 
 
 
 
ที�พกั INCHEON GRAND HOTEL , INCHEON หรือเทียบเท่า   
02.30 ไดเ้วลาอนัสมควร นําท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ อินชอน  ประเทศสาธารณรฐัเกาหลีใต้ 
  
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที� n เมืองอินชอน - กรงุเทพฯ (ดอนเมือง)                                                                               (-/-/-)                                                                                                                  
 

05.50  นําท่านเดนิทางสู่ ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการ
บนิ AIR ASIA X เที�ยวบนิที� XJ 705 ** ไม่มบีรกิารอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�องบนิ กรุณารบัประทานอาหาร
ให้เรยีบร้อยก่อนขึ�นเครื�องบิน หรอื ท่านสามารถเลือกซื�ออาหารและเครื�องดื�มได้บนเครื�องบิน ใช้เวลาบิน
ประมาณ N ชั �วโมง NA นาท ี** 

10.35  เดนิทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพ พร้อมกบัความ
ประทบัใจ 

 

อตัราค่าบริการ 
 

กาํหนดการเดินทาง 
ผูใ้หญ่ ห้องละ 

L-F ท่าน  
อตัราท่านละ 

9 เดก็ L ผูใ้หญ่  
เดก็มีเตียง 

(เดก็อายไุม่เกิน 9L 
ปี) 

อตัราเดก็ ท่านละ 

1 เดก็ 2 ผูใ้หญ่ 
เดก็ไม่มีเตียง 

(เดก็อายไุม่เกิน 9L 
ปี) 

อตัราเดก็ ท่านละ 

พกัเดี�ยว 
เพิ�ม 

อตัรา ห้อง
ละ 

ไม่ใช้ตั pว
เครื�องบิน

อตัรา  
ท่านละ 

ตลอดเดือน มิถนุายน – กนัยายน Ln7L 

03 – 07 มิถนุายน Ln7L 13,999 13,999 13,999 5,500 7,900 

04 – 08 มิถนุายน Ln7L 14,999 14,999 14,999 5,500 7,900 

05 – 09 มิถนุายน Ln7L 14,999 14,999 14,999 5,500 7,900 

06 – 10 มิถนุายน Ln7L 14,999 14,999 14,999 5,500 7,900 

07 – 11 มิถนุายน Ln7L 14,999 14,999 14,999 5,500 7,900 

08 – 12 มิถนุายน Ln7L 14,999 14,999 14,999 5,500 7,900 

09 – 13 มิถนุายน Ln7L 14,999 14,999 14,999 5,500 7,900 

10 – 14 มิถนุายน Ln7L 13,999 13,999 13,999 5,500 7,900 

11 – 15 มิถนุายน Ln7L 12,999 12,999 12,999 5,500 7,900 

12 – 16 มิถนุายน Ln7L 14,999 14,999 14,999 5,500 7,900 

13 – 17 มิถนุายน Ln7L 14,999 14,999 14,999 5,500 7,900 

14 – 18 มิถนุายน Ln7L 14,999 14,999 14,999 5,500 7,900 

15 – 19 มิถนุายน Ln7L 14,999 14,999 14,999 5,500 7,900 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 – 20 มิถนุายน Ln7L 14,999 14,999 14,999 5,500 7,900 

17 – 21 มิถนุายน Ln7L 13,999 13,999 13,999 5,500 7,900 

18 – 22 มิถนุายน Ln7L 14,999 14,999 14,999 5,500 7,900 

19 – 23 มิถนุายน Ln7L 14,999 14,999 14,999 5,500 7,900 

20 – 24 มิถนุายน Ln7L 14,999 14,999 14,999 5,500 7,900 

21 – 25 มิถนุายน Ln7L 14,999 14,999 14,999 5,500 7,900 

22 – 26 มิถนุายน Ln7L 14,999 14,999 14,999 5,500 7,900 

23 – 27 มิถนุายน Ln7L 14,999 14,999 14,999 5,500 7,900 

24 – 28 มิถนุายน Ln7L 13,999 13,999 13,999 5,500 7,900 

25 – 29 มิถนุายน Ln7L 14,999 14,999 14,999 5,500 7,900 

26 – 30 มิถนุายน Ln7L 14,999 14,999 14,999 5,500 7,900 

Lt มิ.ย. – 01 ก.ค. Ln7L 14,999 14,999 14,999 5,500 7,900 

Lu มิ.ย. – 02 ก.ค. Ln7L 14,999 14,999 14,999 5,500 7,900 

Li มิ.ย. – 03 ก.ค. Ln7L 14,999 14,999 14,999 5,500 7,900 

Fv มิ.ย. – 04 ก.ค. Ln7L 14,999 14,999 14,999 5,500 7,900 

01 – 05 กรกฎาคม Ln7L 14,999 14,999 14,999 5,500 7,900 

02 – 06 กรกฎาคม Ln7L 14,999 14,999 14,999 5,500 7,900 

03 – 07 กรกฎาคม Ln7L 14,999 14,999 14,999 5,500 7,900 

04 – 08 กรกฎาคม Ln7L 14,999 14,999 14,999 5,500 7,900 

05 – 09 กรกฎาคม Ln7L 14,999 14,999 14,999 5,500 7,900 

06 – 10 กรกฎาคม Ln7L 14,999 14,999 14,999 5,500 7,900 

07 – 11 กรกฎาคม Ln7L 14,999 14,999 14,999 5,500 7,900 

08 – 12 กรกฎาคม Ln7L 14,999 14,999 14,999 5,500 7,900 

09 – 13 กรกฎาคม Ln7L 14,999 14,999 14,999 5,500 7,900 

10 – 14 กรกฎาคม Ln7L 14,999 14,999 14,999 5,500 7,900 

11 – 15 กรกฎาคม Ln7L 14,999 14,999 14,999 5,500 7,900 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 – 16 กรกฎาคม Ln7L 15,999 15,999 15,999 5,500 8,900 

13 – 17 กรกฎาคม Ln7L 16,999 16,999 16,999 5,500 8,900 

14 – 18 กรกฎาคม Ln7L 15,999 15,999 15,999 5,500 8,900 

15 – 19 กรกฎาคม Ln7L 15,999 15,999 15,999 5,500 8,900 

16 – 20 กรกฎาคม Ln7L 15,999 15,999 15,999 5,500 8,900 

17 – 21 กรกฎาคม Ln7L 15,999 15,999 15,999 5,500 8,900 

18 – 22 กรกฎาคม Ln7L 14,999 14,999 14,999 5,500 7,900 

19 – 23 กรกฎาคม Ln7L 14,999 14,999 14,999 5,500 7,900 

20 – 24 กรกฎาคม Ln7L 14,999 14,999 14,999 5,500 7,900 

21 – 25 กรกฎาคม Ln7L 14,999 14,999 14,999 5,500 7,900 

22 – 26 กรกฎาคม Ln7L 14,999 14,999 14,999 5,500 7,900 

23 – 27 กรกฎาคม Ln7L 14,999 14,999 14,999 5,500 7,900 

24 – 28 กรกฎาคม Ln7L 14,999 14,999 14,999 5,500 7,900 

25 – 29 กรกฎาคม Ln7L 16,999 16,999 16,999 5,500 8,900 

26 – 30 กรกฎาคม Ln7L 15,999 15,999 15,999 5,500 8,900 

27 – 31 กรกฎาคม Ln7L 15,999 15,999 15,999 5,500 8,900 

01 – 05 สิงหาคม Ln7L 15,999 15,999 15,999 5,500 7,900 

02 – 06 สิงหาคม Ln7L 15,999 15,999 15,999 5,500 7,900 

03 – 07 สิงหาคม Ln7L 15,999 15,999 15,999 5,500 7,900 

04 – 08 สิงหาคม Ln7L 15,999 15,999 15,999 5,500 7,900 

05 – 09 สิงหาคม Ln7L 15,999 15,999 15,999 5,500 7,900 

06 – 10 สิงหาคม Ln7L 15,999 15,999 15,999 5,500 7,900 

07 – 11 สิงหาคม Ln7L 15,999 15,999 15,999 5,500 7,900 

08 – 12 สิงหาคม Ln7L 16,999 16,999 16,999 5,500 8,900 

09 – 13 สิงหาคม Ln7L 16,999 16,999 16,999 5,500 8,900 

10 – 14 สิงหาคม Ln7L 16,999 16,999 16,999 5,500 8,900 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 – 15 สิงหาคม Ln7L 16,999 16,999 16,999 5,500 8,900 

12 – 16 สิงหาคม Ln7L 16,999 16,999 16,999 5,500 8,900 

13 – 17 สิงหาคม Ln7L 15,999 15,999 15,999 5,500 7,900 

14 – 18 สิงหาคม Ln7L 15,999 15,999 15,999 5,500 7,900 

15 – 19 สิงหาคม Ln7L 15,999 15,999 15,999 5,500 7,900 

16 – 20 สิงหาคม Ln7L 15,999 15,999 15,999 5,500 7,900 

17 – 21 สิงหาคม Ln7L 15,999 15,999 15,999 5,500 7,900 

18 – 22 สิงหาคม Ln7L 15,999 15,999 15,999 5,500 7,900 

19 – 23 สิงหาคม Ln7L 15,999 15,999 15,999 5,500 7,900 

20 – 24 สิงหาคม Ln7L 15,999 15,999 15,999 5,500 7,900 

21 – 25 สิงหาคม Ln7L 15,999 15,999 15,999 5,500 7,900 

22 – 26 สิงหาคม Ln7L 15,999 15,999 15,999 5,500 7,900 

23 – 27 สิงหาคม Ln7L 15,999 15,999 15,999 5,500 7,900 

24 – 28 สิงหาคม Ln7L 15,999 15,999 15,999 5,500 7,900 

25 – 29 สิงหาคม Ln7L 15,999 15,999 15,999 5,500 7,900 

26 – 30 สิงหาคม Ln7L 15,999 15,999 15,999 5,500 7,900 

27 – 31 สิงหาคม Ln7L 15,999 15,999 15,999 5,500 7,900 

28 ส.ค. – 01 ก.ย. Ln7L 15,999 15,999 15,999 5,500 7,900 

29 ส.ค. – 02 ก.ย. Ln7L 15,999 15,999 15,999 5,500 7,900 

30 ส.ค. – 03 ก.ย. Ln7L 15,999 15,999 15,999 5,500 7,900 

31 ส.ค. – 04 ก.ย. Ln7L 15,999 15,999 15,999 5,500 7,900 

01 – 05 กนัยายน Ln7L 14,999 14,999 14,999 5,500 7,900 

02 – 06 กนัยายน Ln7L 14,999 14,999 14,999 5,500 7,900 

03 – 07 กนัยายน Ln7L 14,999 14,999 14,999 5,500 7,900 

04 – 08 กนัยายน Ln7L 14,999 14,999 14,999 5,500 7,900 

05 – 09 กนัยายน Ln7L 14,999 14,999 14,999 5,500 7,900 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06 – 10 กนัยายน Ln7L 14,999 14,999 14,999 5,500 7,900 

07 – 11 กนัยายน Ln7L 14,999 14,999 14,999 5,500 7,900 

08 – 12 กนัยายน Ln7L 14,999 14,999 14,999 5,500 7,900 

09 – 13 กนัยายน Ln7L 14,999 14,999 14,999 5,500 7,900 

10 – 14 กนัยายน Ln7L 14,999 14,999 14,999 5,500 7,900 

11 – 15 กนัยายน Ln7L 14,999 14,999 14,999 5,500 7,900 

12 – 16 กนัยายน Ln7L 14,999 14,999 14,999 5,500 7,900 

13 – 17 กนัยายน Ln7L 14,999 14,999 14,999 5,500 7,900 

14 – 18 กนัยายน Ln7L 14,999 14,999 14,999 5,500 7,900 

15 – 19 กนัยายน Ln7L 14,999 14,999 14,999 5,500 7,900 

16 – 20 กนัยายน Ln7L 14,999 14,999 14,999 5,500 7,900 

17 – 21 กนัยายน Ln7L 14,999 14,999 14,999 5,500 7,900 

18 – 22 กนัยายน Ln7L 14,999 14,999 14,999 5,500 7,900 

19 – 23 กนัยายน Ln7L 14,999 14,999 14,999 5,500 7,900 

20 – 24 กนัยายน Ln7L 14,999 14,999 14,999 5,500 7,900 

21 – 25 กนัยายน Ln7L 14,999 14,999 14,999 5,500 7,900 

22 – 26 กนัยายน Ln7L 14,999 14,999 14,999 5,500 7,900 

23 – 27 กนัยายน Ln7L 14,999 14,999 14,999 5,500 7,900 

24 – 28 กนัยายน Ln7L 14,999 14,999 14,999 5,500 7,900 

25 – 29 กนัยายน Ln7L 14,999 14,999 14,999 5,500 7,900 

26 – 30 กนัยายน Ln7L 14,999 14,999 14,999 5,500 7,900 
 

ราคาเดก็อายไุม่ถึง L ปี ณ วนัเดินทางกลบั (INFANT) ท่านละ 5,900 บาท ** (ไม่มีที�นั �งบนเครื�องบิน) 
 

อตัรานีCยงัไม่รวมค่าทิปพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคเุทศกท้์องถิ�น ตามธรรมเนียม 50,000 วอน ต่อ ทริป 
ต่อ ลกูค้า ผูเ้ดินทาง 9 ท่าน รวมไปถึงเดก็ ยกเว้นเดก็อายไุม่ถึง L ปี ณ วนัเดินทางกลบั (INFANT) ทั CงนีCท่านสามารถ
ให้มากกว่านีCได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนีC  ทางบริษทัขอสงวนสิทธิx ในการเรียกเกบ็
ก่อนเดินทางทุกท่าน ที�สนามบิน ในวนัเชค็อิน  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัรานีC เฉพาะนักท่องเที�ยวที�ถือหนังสือเดินทางไทยเท่านัCน กรณีถือหนังสือเดินทางต่างประเทศ ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิx เรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมเพิ�มจากราคาทวัร ์ท่านละ 9vv USD. (เป็นเงินไทยประมาณ F,Lvv บาท)  
กรณีต้องการตัดกรุ๊ปส่วนตัว กรุ๊ปเหมาที�สถานะผู้เดินทางเป็น เด็กนักเรียน นักศึกษา ครู  ธุรกิจขายตรง
เครื�องสําอางค์ หมอ พยาบาล ชาวต่างชาติ หรือคณะที� ต้องการให้เพิ�มสถานที�ขอดูงาน กรุณาติดต่อแจ้ง
รายละเอียด โดยละเอียด กบัเจ้าหน้าที�เพื�อทาํราคาให้ใหม่ทุกครั Cง  

 

สาํคญั!! :  กรณีผู้เดินทางถกูปฏิเสธการเข้า – ออกประเทศจากประเทศต้นทางและปลายทาง ทั Cงจากที�ด้านหน้า
เคาน์เตอร์เช็คอิน หรือจากด่านตรวจคนเข้าเมืองก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิx ไม่รบัผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายที�จะเกิดขึCนตามมา และ จะไม่สามารถคืนเงินค่าทวัรที์�ท่านชาํระเรียบร้อยแล้วไม่ว่าส่วนใด
ส่วนหนึ�ง 

 

หมายเหต ุ: ตามนโยบายการโปรโมทสินค้าพืCนเมืองของรฐับาลเกาหลีร่วมกบัการท่องเที�ยวเกาหลี ในนามของร้าน
รฐับาล ซึ�งจาํเป็นต้องระบุไว้ในโปรแกรมทวัร ์เพราะมีผลกบัราคาทวัร ์ จึงอยากเรียนชีCแจงลูกค้าทุก
ท่านว่า ร้านรฐับาลทุกร้านจาํเป็นต้องแวะชม จะซืCอหรือไม่ซืCอขึCนอยู่กบัความพอใจของลูกค้าเป็นหลกั 
และถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงคจ์ะเข้าร้านรฐับาล ขอสงวนสิทธิx ในการเรียกเกบ็ค่าใช้จ่ายที�เกิดขึCน
จากท่านเป็นจาํนวนเงิน 9vv USD / ท่าน / ร้าน 

 

อตัราค่าบริการนีC รวม 
 

� ค่าบตัรโดยสารโดยเครื�องบนิ (ตั wว) ไป และ กลบัพรอ้มคณะ ชั �นประหยดั (ECONOMY CLASS) รวมถงึค่าภาษ ี
สนามบนิและค่าภาษีนํ�ามนัทุกแห่ง กรณีต้องการอพัเกรด UPGRADE หรอื เปลี�ยนแปลงบตัรโดยสาร ไม่ว่าเที�ยวใด 
เที�ยวหนึ�ง กรณุาตดิต่อเจา้หน้าที�เป็นกรณพีเิศษ  
� ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครื�องบนิ สายการบนิ AIR ASIA X อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋า 
สมัภาระลงใตท้อ้งเครื�องบนิ โดยมีนํCาหนักไม่เกิน Lv ก.ก. (9 ชิCน) และ ถือขึCนเครื�องบินได้นํCาหนักไม่เกิน t ก.ก. (ไม่
จาํกดัจาํนวนชิ�น แต่ทั �งนี�เจา้หน้าที�จะพจิารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงื�อนไขของสายการบนิ) ** 
� ค่ารถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ (ยงัไมร่วมทปิพนกังานขบัรถ) 
� ค่าโรงแรมที�พกัระดบัมาตรฐานตามรายการที�ระบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ หอ้ง) ในกรณมีงีานเทรดแฟร ์การแขง่ขนักฬีา  
หรอื กจิกรรมอื�นๆ ที�ทาํใหโ้รงแรมตามรายการที�ระยเุตม็ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ aในการปรบัเปลี�ยนโรงแรมที�พกั ไปเป็น
เมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยคาํนึงถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นสาํคญั 
� ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที�ต่างๆ ตามรายการที�ระบุ กรณไีมร่วมจะชี�แจงแต่ละสถานที�ในโปรแกรม 
� ค่าอาหาร ตามรายการที�ระบุ โดยทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ aในการเปลี�ยนแปลงตามความเหมาะสม    
� ค่ามคัคุเทศกท์ี�คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
� ค่าเบี�ยประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางท่องเที�ยวต่างประเทศ วงเงนิประกนัสงูสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงื�อนไข 
ตามกรรมธรรม)์  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราค่าบริการนีC ไม่รวม 
 

× ค่าใชจ้า่ยส่วนตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าทาํหนงัสอืเดนิทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร เครื�องดื�ม ค่าซกัรดี ค่ามนิิบารใ์น 
หอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ที�ไมไ่ดร้ะบุในรายการ 
× ค่าทปิพนกังานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคุเทศกท์อ้งถิ�น ตามธรรมเนียม nv,vvv วอน ต่อ ทรปิ ต่อ ลกูคา้ ผู ้
เดนิทาง B ท่าน รวมไปถงึเดก็ ยกเวน้เดก็อายุไม่ถงึ @ ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (INFANT) ทั �งนี�ท่านสามารถใหม้ากกว่านี�
ไดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนนี� ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ aในการเรยีกเกบ็ก่อนเดนิทางทุก
ท่าน ที�สนามบนิ ในวนัเชค็อนิ 
× ค่าธรรมเนียมในกรณทีี�กระเป๋าสมัภาระที�มนํี�าหนกัเกนิกว่าที�สายการบนินั �นๆกําหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาด 
มาตรฐาน  
× ค่าธรรมเนียมการจองที�นั �งบนเครื�องบนิตามความตอ้งการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถทาํได ้ทั �งนี�ขึ�นอยูก่บัสายการ 
บนิ และ รุน่ของเครื�องบนิแต่ละไฟลท์ที�ใชบ้นิ ซึ�งอาจเปลี�ยนแปลงไดอ้ยูท่ี�สายการบนิเป็นผูก้ําหนด 
× ค่าภาษนํี�ามนั ที�สายการบนิเรยีกเกบ็เพิ�ม ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตั wวเครื�องบนิไปแลว้ 
× ภาษมีลูค่าเพิ�ม 7% และภาษหีกั ณ ที�จา่ย 3% กรณตีอ้งการออกใบเสรจ็รบัเงนิในนามบรษิทั 
× ค่าธรรมเนียมการขอวซ่ีาท่องเที�ยว กรณทีี�สถานทตูแจง้ใหย้ื�นขอวซ่ีาแบบกะทนัหนัก่อนเดนิทางตามจรงิ ประเทศ 
เกาหลีใต้ อนุญาตใหท่้านที�ถอืหนังสอืเดนิทางไทย และมวีตัถุประสงค์เดนิทางไปประเทศเกาหลใีต้ เพื�อการท่องเที�ยว 
ไมจ่าํเป็นตอ้งยื�นขอวซ่ีา โดยสามารถพาํนกัไดไ้มเ่กนิ RA วนั ต่อครั �ง 

 

เงื�อนไขการจอง และ การชาํระเงิน 
 

- กรุณาทําการจองล่วงหน้าอย่างน้อย _A วนั ก่อนออกเดนิทาง พรอ้มชําระเงนิมดัจําครั �งที� B ท่านละ 10,000 บาท 
หลงัจากส่งเอกสารยนืยนัการจอง @ วนั ตวัอย่างเช่น ท่านจองวนันี� กรุณาชําระเงนิในวนัถดัไป ก่อนเวลา BT.AA น. 
เท่านั �น โดยระบบจะยกเลกิอตัโนมตัทินัท ีหากยงัไม่ไดร้บัยอดเงนิตามเวลาที�กําหนด และหากท่านมคีวามประสงค์
จะต้องเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจาํเป็นต้องทําจองเขา้มาใหม่ นั �นหมายถงึว่า กรณีที�มคีวิรอ (WAITING LIST) ก็
จะใหส้ทิธิ aไปตามระบบ ตามลําดบั เนื�องจากทุกพเีรยีด เรามทีี�นั �งราคาพเิศษจํานวนจํากดั ยกเว้นโปรแกรมราคา
พิเศษ ทางบริษทัขอสงวนสิทธิx เรียกเกบ็ค่าบริการ เตม็จาํนวน เท่านัCน  

- กรุณาชําระค่าทวัร์ส่วนที�เหลอือย่างน้อย @A วนั ก่อนออกเดนิทาง หากท่านไม่ชําระภายในระยะเวลาที�ที�บรษิัท
กําหนด ทางบรษิทัจะถอืว่าท่านสละสทิธิ aยกเลกิการเดนิทาง และ ขอสงวนสทิธิ aไม่สามารถคนืเงนิมดัจาํใหท่้านใดไม่
ว่าส่วนในส่วนหนึ�งกต็าม 

- กรณีลูกคา้ทําการจองภายในระยะเวลาคงเหลอืไม่ถงึ BN วนั ก่อนออกเดนิทาง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ aในการเรยีก
เกบ็ค่าทวัรเ์ตม็จาํนวน 100% 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เงื�อนไขการยกเลิก และ เปลี�ยนแปลงการเดินทาง 
  

- ยกเลกิการเดนิทาง ไม่น้อยกว่า 30 วนั ก่อนวนัเดนิทาง คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 100 ของค่าบรกิารที�ชาํระแลว้ 
** ยกเว้น พีเรียดที�มีวนัหยดุนักขตัฤกษ์ ต้องยกเลิกเดินทางไม่น้อยกว่า Gn วนั ก่อนเดินทาง ** 
- ยกเลกิการเดนิทาง 15-29 วนั ก่อนวนัเดนิทาง คนืค่าบรกิารรอ้ยละ 50 ของค่าบรกิารที�ชาํระแลว้ 
- ยกเลกิการเดนิทาง 15 วนั ก่อนวนัเดนิทาง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ aไม่คนืเงนิค่าบรกิารที�ชําระมาแลว้ทั �งหมดทั �งนี� 
ทางบรษิทัจะหกัค่าใชจ้่ายที�ไดจ้่ายจรงิจากค่าบรกิารที�ชําระแลว้เนื�องในการเตรยีมการจดัการนําเที�ยวใหแ้ก่นกัท่องเที�ยว 
เช่น การสาํรองที�นั �งตั wวเครื�องบนิ การจองที�พกั ฯลฯ 

- ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ aไม่รบัผดิชอบ และ คนืค่าทวัรส์่วนใดส่วนหนึ�งให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทั �งสิ�น เช่น สถานทูต
ปฏเิสธวซ่ีา ด่านตรวจคนเขา้เมอืง ฯลฯ 
- กรณตีอ้งการเปลี�ยนแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลี�ยนชื�อ) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษิทัทราบล่วงหน้า อยา่งน้อย @A วนั ก่อนออก
เดนิทาง กรณีแจง้หลงัจากเจา้หน้าที�ออกเอกสารเรยีบรอ้ยแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ�ง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ aในการ
เรยีกเก็บค่าใช้จ่ายที�เกดิขึ�นจรงิทั �งหมด ทั �งนี�ขึ�นอยู่กบัช่วงพเีรยีดวนัที�เดนิทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็น
สาํคญัดว้ย กรณุาสอบถามกบัเจา้หน้าที�เป็นกรณพีเิศษ 
- กรณีต้องการเปลี�ยนแปลงพเีรยีดวนัเดนิทาง (เลื�อนวนัเดนิทาง) ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิ aในการหกัค่าใช้จ่ายการ
ดาํเนินการต่างๆ ที�เกดิขึ�นจรงิสาํหรบัการดําเนินการจองครั �งแรก ตามจาํนวนครั �งที�เปลี�ยนแปลง ไมว่่ากรณใีดๆทั �งสิ�น 
 

 

เงื�อนไขสาํคญัอื�นๆที�ท่านควรทราบก่อนการเดินทาง 
- คณะจะสามารถออกเดนิทางไดต้ามจําเป็นต้องมขีึ�นตํ�า อย่างน้อย @N ท่าน หากตํ�ากว่ากําหนด คณะจะไม่สามารถ

เดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที�จะชําระค่าบริการเพิ�มเพื�อให้คณะเดินทางได้ ทางบริษัทยินดีที�จะ
ประสานงาน เพื�อใหทุ้กท่านเดนิทางตามความประสงคต่์อไป  

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

- กรณีที�ท่านต้องออกบตัรโดยสารภายใน (ตั wวภายในประเทศ เช่น ตั wวเครื�องบนิ , ตั wวรถทวัร ์, ตั wวรถไฟ) 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 a
ในการไมร่บัผดิชอบค่าใชจ้า่ยที�เกดิขึ�นใดๆทั �งสิ�น   

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

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

- กรณีที�ออกบตัรโดยสาร (ตั wว) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดส่วนใดผดิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ aในการรบัผดิชอบไมว่่า
ส่วนใดส่วนหนึ�ง หากท่านไม่ดําเนินการส่งสําเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางใหท้างบรษิทัเพื�อใช้ในการออกบตัร
โดยสาร 

- หลงัจากท่านชําระค่าทวัรค์รบตามจาํนวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัจะนําส่งใบนัดหมายและเตรยีมตวัการเดนิทางให้
ท่านอยา่งน้อย _ หรอื N วนั ก่อนออกเดนิทาง 

- อตัราทวัรนี์� เป็นอตัราสําหรบับตัรโดยสารเครื�องบนิแบบหมู่คณะ (ตั wวกรุ๊ป) 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 T 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 B@ ปี ณ วนัเดนิทางกลบั 

- ฤดูหนาวในต่างประเทศ มขีอ้ควรระวงั สภาพอากาศจะมดืเรว็กว่าปกต ิสี�โมงเยน็กจ็ะเริ�มมดืแลว้ สถานที�ท่องเที�ยว
ต่างๆ จะปิดเรว็กว่าปกต ิประมาณ B-@ ช.ม. การเดนิทางควรเผื�อเวลาให้เหมาะสม และ หากมสีถานที�ท่องเที�ยว
กลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะ อาจลื�นไดต้้องใชค้วามระมดัระวงัในการเดนิเป็นอย่างสูง หรอื ใชร้องเทา้ที�สามารถเดนิ
บนหมิะได ้แว่นกนัแดดควร เมื�อแสงแดดกระทบหมิะจะสว่างสะทอ้นเขา้ตา อาจทาํใหร้ะคายเคอืงตาได ้

- ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ aเปลี�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 a ไม่สามารถขอรบัเงนิคนืได้ในบรกิารบางส่วน หรอื ส่วนใดส่วนหนึ�งที�ท่านไม่ต้องการได้รบับรกิาร 
หากระหว่างเดนิทาง สถานที�ท่องเที�ยวใดที�ไม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดกต็าม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ a
ในการไม่สามารถคนืค่าใช้จ่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ�งให้ท่าน เนื�องจากทางบรษิทัไดท้ําการจองและถูกเกบ็ค่าใช้จ่าย
แบบเหมาจา่ยไปล่วงหน้าทั �งหมดแลว้ 

- กรณีที�ท่านถูกปฏเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ aไม่รบัผดิชอบค่าใช้จ่ายที�จะเกดิขึ�นตามมา และ 
จะไมส่ามารถคนืเงนิค่าทวัรท์ี�ท่านชําระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่่าส่วนใดส่วนหนึ�ง 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- หากวนัเดนิทาง เจา้หน้าที�สายการบนิ หรอื ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนงัสอืเดนิทาง  
(พาสปอร์ต) ของท่านชํารุดแม้เพยีงเล็กน้อย เช่น เปียกนํ�า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ�ง มหีน้าใดหน้าหนึ�งหายไป มี
กระดาษหน้าใดหน้าหนึ�งหลุดออกมา มรีอยแยกระหว่างสนัของเล่มหนังสอืเดนิทาง เป็นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทั �งสิ�น 
ทางสายการบนิ หรอื เจา้หน้าที�ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง มสีทิธิ aไม่อนุญาตให้ท่านเดนิทางต่อไปได้ ดงันั �น
กรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสอืเดนิทางของท่านใหอ้ยู่ในสภาพดอียู่ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณีชํารุด กรุณา
ตดิต่อกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื�อทําหนังสอืเดนิทางฉบบัใหม่ โดยใชฉ้บบัเก่าไปอา้งองิ และ ยนืยนั
ดว้ย พรอ้มกบัแจง้มาที�บรษิทัเรว็ที�สุด เพื�อยนืยนัการเปลี�ยนแปลงขอ้มลูหนังสอืเดนิทาง หากท่านไดส้่งเอกสารมาที�
บรษิทัเรยีบรอ้ยแลว้ กรณทีี�ยงัไมอ่อกบตัรโดยสาร (ตั wวเครื�องบนิ) ท่านสามารถเปลี�ยนแปลงไดไ้มม่คี่าใชจ้า่ย แต่หาก
ออกบตัรโดยสาร (ตั wวเครื�องบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ aในการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายที�เกดิขึ�นจรงิทั �งหมด 
ซึ�งโดยส่วนใหญ่ตั wวเครื�องบนิแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดนิทางประมาณ 14-20 วนั ทั �งนี�ขึ�นอยู่กบักระบวนการและ
ขั �นตอนของแต่ละคณะ 

- เกี�ยวกบัที�นั �งบนเครื�องบนิ เนื�องจากบตัรโดยสาร (ตั wว) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อตัราพเิศษ) สายการบนิ ขอ
สงวนสทิธิ aในการเลอืกที�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 aการเกบ็ค่านํ�ามนัและภาษสีนามบนิทุกแห่งเพิ�ม หากสายการบนิมกีารปรบัขึ�นก่อนวนัเดนิทาง  
- บรษิทัขอสงวนสทิธิ a ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทั �งสิ�น หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ , การยกเลกิบนิ , การ

ประทว้ง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภยัธรรมชาต ิ, การนําสิ�งของผดิกฎหมาย ซึ�งอยู่นอกเหนือความ
รบัผดิชอบของบรษิทั  

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

- รายการนี�เป็นเพียงข้อเสนอที�ต้องได้รบัการยืนยนัจากบริษัทฯอีกครั �งหนึ�ง หลังจากได้สํารองโรงแรมที�พกัใน
ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึ�งอาจจะปรบัเปลี�ยนตามที�ระบุในโปรแกรม 

** เมื�อท่านชาํระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ�งกต็าม ทางบริษทัฯ จะถือว่า
ท่านได้ยอมรบัเงื�อนไขข้อตกลงทั CงหมดนีCแล้ว ** 

** ขอขอบพระคณุทกุท่าน ที�มอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 
 

 

 


