
 
 

ทวัรเ์กาหลี ICN37 บินค า่ กลบัเช้า (5D3N) 
“KOREA หนีรกั มาพกัรอ้น” 

สายการบิน AIR ASIA X (XJ) 
 

 

 

บนิดว้ยสายการบนิ แอรเ์อเชยีเอก็ซ์ (XJ) : ขึน้เครือ่งทีส่นามบนิดอนเมอืง (DMK) 

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



 
 

**โหลดกระเป๋าสมัภาระโดยน ้าหนกัไมเ่กนิ 20 ก.ก. (1 ชิน้) และ ถอืขึน้เครื่องบนิไดน้ ้าหนกัไมเ่กนิ 7 ก.ก. ** 

**พาสปอรต์ ต้องมีอายใุช้งานได้คงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วนักลบั** 
 

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

18.00  คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคารผู้โดยสารระหว่าง
ประเทศ อาคาร 1 ชัน้ 3 เคาน์เตอรเ์ชค็อิน หมายเลข 3-4 สายการบิน AIR ASIA X โดยมเีจา้หน้าทีข่องบรษิทั
ฯ คอยให้การต้อนรบั อ านวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเช็คอิน และ หวัหน้าทวัร์ให้ค าแนะน าเพื่อเตรยีม
ความพรอ้มก่อนออกเดนิทาง  

 

 
 

วนัท่ี 2 
กรงุเทพฯ (ดอนเมือง) - เมืองอินชอน - คลองอาร่า - สะพานกระจกใสกิมโป – HYUNDAI 
PREMIUM OUTLET - เมืองยงอิน - วดัวาวจูองซา - สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์- เมืองโซล - ย่า
นทงแดมนุ … พิเศษ!! ชม LED ROSE GARDEN                                                       (B/L/D)                                                                                                                                                                                        

 

21.05  น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน ประเทศสาธารณรฐัเกาหลีใต้ โดยสายการบิน AIR 
ASIA X เทีย่วบนิที ่XJ 704 
** ส าหรบัเทีย่วบนิน้ี ไมม่บีรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่งบนิ ใชเ้วลาบนิประมาณ 5 ชัว่โมง 25 นาท ี** 

04.35  เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน ประเทศสาธารณรฐัเกาหลีใต้ 
** ตามเวลาทอ้งถิน่ เรว็กว่าเมอืงไทยประมาณ 2 ชัว่โมง กรุณาปรบันาฬกิาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัด
หมายเวลา ** 
หลงัทุกท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจหนงัสอืเดนิทาง และตรวจรบัสมัภาระเรยีบรอ้ย 

 น าทุกท่านเดนิทางขา้มทะเลตะวนัตกดว้ยสะพานแขวนยอจอง หรอื สะพานเพื่อความหวงัในการรวมชาติที่ยาว
กว่า 4.42 ก.ม. และ มยีอดโดมสงู 107 เมตร ท่านจะไดส้มัผสัความสวยงามยิง่ใหญ่ยามค ่าคนื 

เช้า บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนู อดู้ง   



 
 

น าท่านเดนิทางสู่ คลองอาร่า (ARA CANAL) ซึง่เชื่อมระหว่างแมน่ ้าฮนักบัทะเลตะวนัตก (ทะเลเหลอืง) ตัง้อยูใ่น
พืน้ทีข่องเมอืงอนิชอนและกรุงโซล วตัถุประสงคเ์พื่อป้องกนัน ้าท่วมและใชเ้ป็นพืน้ทีใ่นการพกัผ่อนหย่อนใจ โดย
เกาหลมีกีารรเิริม่สรา้งทางระบายน ้าขึน้ครัง้แรกในสมยักษตัรยิแ์ห่งราชวงศ์โซซอน แต่ก็ถูกยกเลกิไปเนื่องจาก
อุปสรรคทางเทคนิคและความยากล าบากของประเทศ และสบืเนื่องมาจากเหตุการณ์น ้าท่วมใหญ่เมอืงอินชอน 
เมื่อปี ค.ศ. 1987 ส่งผลให้ประชากรกว่า 6 ,000 คนประสบภยัพบิตัิอย่างมาก น ามาสู่โครงการ ARA CANAL 
PROJECT ใชเ้วลาส ารวจทัง้สิน้รวม 5 ปี เริม่ก่อสรา้งขึน้เมือ่ปี ค.ศ.2009 และแลว้เสรจ็สมบูรณ์เมือ่วนัที ่25 ม.ีค. 
2012 จากนัน้น าชมสะพานกระจกใสกิมโป (ARA BLUE WALK) ชมบรรยากาศมุมสูงของคลองอาร่า (ARA 
CANAL) ซึง่เชื่อมระหว่างแมน่ ้าฮนักบัทะเลตะวนัตก ตัง้อยูใ่นพืน้ทีข่องเมอืงอนิชอนและกรงุโซล วตัถุประสงคเ์พื่อ
ป้องกนัน ้าท่วมและใช้เป็นพื้นที่ในการพกัผ่อนหย่อนใจยามว่าง ช้อปป้ิง HYUNDAI PREMIUM OUTLET เลอืก
ซือ้สนิคา้แบนดพ์รเีมยีมชัน้น ามากมาย 
น าท่านเดนิทางสู่ เมืองยงอิน น าท่านเดนิทางสู่ วดัวาวจูองซา (WAUJEONGSA TEMPLE) ตัง้อยู่ในเมอืงยง
อนิ จงัหวดัคยองกโีด เป็นวดัเก่าแก่ทีต่ ัง้อยูก่ลางภเูขา มเีศยีรพระพุทธเจา้ขนาดใหญ่สทีองอรา่มดโูดดเด่น ซึง่เป็น
สญัลกัษณ์ที่ส าคญัของวดันี้ เศยีรพระพุทธรูปนี้มคีวามสูงถงึ 8 เมตร วางตัง้อยู่บนกองหนิขนาดใหญ่ วดัแห่งนี้
สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1970 โดยนักบวชแฮด๊อกเพื่อแสดงการตอบแทนความเมตตากรุณาของพระพุทธเจา้ในการ
รวมประเทศเกาหลเีหนือและเกาหลใีต้ ภายในมรีูปสลกัสะสมจากพุทธศาสนิกชนทัว่โลกมากกว่า 3 ,000 องค์ 
ภายในวดัยงัมรีูปปั้นหนิสลกัดูเหมอืนจะเป็นนกฮูกแม่กบัลูก มเีจดยีท์ าด้วยก้อนหนิดูแปลกตาและเมื่อเดนิเขา้สู่
อุโบสถซึ่งอยู่บนเนินเขา ก็จะพบกบัที่ประดษิฐานพระนอนขนาดใหญ่ที่แกะสลกัมาจากไมซ้ึ่งน ามาจากอนิเดยีมี
ความเก่าแก่และศักดิส์ ิทธิเ์ป็นอย่างมาก ส่วนบนสุดมีพระพุทธรูปปางสมาธิสีทององค์ใหญ่ประดิษฐานอยู่ 
นอกจากนี้ทีว่ดัแห่งนี้ยงัเป็นทีเ่กบ็รษัาระฆงัทีใ่ชต้ใีนพธิเีปิดกฬีา โอลมิปิค ในปี ค.ศ. 1987 



 
 

 
 
กลางวนั บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนู หมยู่างเกาหลี  

 
น าท่านเดนิทางสู่ สวนสนุกเอเวอรเ์ลนด์ แลนด ์(EVERLAND) เป็นสวนสนุกกลางแจง้ทีใ่หญ่ทีสุ่ดของประเทศ
เกาหลใีต้ ตัง้อยู่บนท าเลทีส่วยงามท่ามกลางหุบเขา ในเมอืงยงอนิ ทางตอนใต้ของเมอืงโซล ไดร้บัการขนานนาม
ว่าเป็นดสินียแ์ลนดแ์ห่งเกาหลใีต้ ทีน่ี่ถูกออกแบบใหแ้ตกต่างกนัในแต่ละโซน ไดแ้ก่ สวนสตัว ์, GLOBAL FAIR , 
EUROPEAN ADVENTURE , MAGIC LAND , AMERICAN ADVENTURE และEVER LAND SPEEDWAY 



 
 

นอกจากนี้ยงัมสีวนสี่ฤดู ซึ่งปลูกดอกไมป้ระจ าในแต่ละฤดูกาล และมกีารตกแต่งสวนสนุกให้เขา้กบับรรยากาศ
ของเทศกาลนัน้ๆ โดยมบีรษิทัซมัซุง เป็นเจา้ของ ผูบ้รหิารจดัการสวนสนุกแห่งนี้ ดงันัน้ความยิง่ใหญ่ตระการตา 
และ ปลอดภยั ไมแ่พช้าตใิดในโลกแน่นอน ** โซนสวนน ้าจะเปิดเฉพาะช่วงฤดรูอ้น** 

 

 
 

น าท่านเดนิทางสู่ เมืองโซล (SEOUL) ชื่ออย่างเป็นทางการ นครพเิศษโซล เป็นเมอืงหลวงและมหานครที่ใหญ่
ทีสุ่ดของประเทศเกาหลใีต ้ 

 น าท่านเดนิทางเข้าสู่ ย่านทงแดมุน หรือตลาดดงแดมุน เป็นย่านการค้า
ขนาดใหญ่ประกอบดว้ยตลาดดัง้เดมิ และศูนยก์ารคา้ทีค่รอบคลุมทัว่ทัง้บรเิวณ
ประตูทงแดมุน ซึ่งเป็นสถานที่ส าคญัในเกาหล ีโดยถือเป็นเขตค้าส่งและค้า
ปลกีทีใ่หญ่ทีสุ่ดของเกาหล ีทีม่หีา้งสรรพสนิคา้ 26 แห่ง, รา้นคา้พเิศษ 30,000 
แห่ง และผู้ผลติ 50,000 ราย ตลาดทงแดมุนมชีื่อเสยีงในด้านตลาดกลางคนื 
และเป็นย่านช้อปป้ิงยอดนิยมที่ดงึดูดนักช้อปและนักท่องเที่ยวจ านวนมากตลอดเวลา ตลาดแห่งนี้จงึกลายเป็น
สถานทีท่ีด่ทีีสุ่ดในการค้นหาแฟชัน่ล่าสุด ทีม่คีวามหลากหลายและทนัสมยัในราคาทีไ่ม่แพง พิเศษ!! … ใหท้่าน
ไดช้ม จุดไฮไลทข์องทีน่ี่ นัน่กค็อื LED ROSE GARDEN ดอกกุหลาบทีต่ดิไฟ LED กว่า 25,550 ดวง เปิดใหช้ม
ตลอดทัง้ปี 

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

วนัท่ี 3 
ศนูยโ์สมรฐับาล – ศนูยส์มนุไพรน ้ามนัสนแขม็แดง – ศนูยร์วมเครื่องส าอางแบรนดด์งั
เกาหลี – ย่านอินซาดง – ตึกซมัจีกิล - พระราชวงัชางดอ็กกงุ – ภเูขานัมซาน – หอคอยเอน็
โซลทาวเวอร ์– ดิวต้ีฟรี – ย่านเมียงดง                                                                         (B/L/-)                        

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


 
 

เช้า      บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดนิทางสู่ ศนูยโ์สมแห่งรฐับาล (GINSENG) เหตุผลทีเ่รยีกว่าศูนยโ์สมแห่งรฐับาล เพราะโสมทุกชนิดที่นี่
จะถูกควบคุมคุณภาพภายใต้มาตรฐานของรฐับาล ซึง่แน่นอนว่าไดร้บัการรบัรองคุณภาพจากรฐับาล เป็นโสมทีม่ ี
อายุ 6 ปี ซึง่ถอืว่ามคีุณภาพดทีีสุ่ดในโลก มชีื่อเสยีงทีสุ่ด ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้โสมคุณภาพ ในราคาถูกกว่าประเทศ
ไทยถงึ 2 เท่า โสมเกาหลถีอืเป็นยาบ ารงุรา่งกายหรอืสามารถซือ้เป็นของฝากจากประเทศเกาหลใีตก้ไ็ด้  
น าท่านเดนิทางสู่ ศนูยส์มนุไพรน ้ามนัสนเขม็แดง (RED PINE) เป็นผลติภณัฑ ์ทีส่กดัจากน ้ามนัสน มสีรรพคุณ
ช่วยบ ารงุรา่งกาย ลดไขมนั ช่วยควบคุมอาหารและรกัษาสมดุลในรา่งกายไดเ้ป็นอย่างด ี 
น าท่านเดนิทางสู่ ศูนยร์วมเครื่องส าอางแบรนด์ดงัเกาหลี (COSMETIC 
GALLERY) เช่น WATER DROP (ครีมน ้ าแตก) , SNAIL CREAM (ครีม
เ มือ กหอยทาก )  , BOTOX ( โ บท็อ กซ์ )  , ALOE VERA PRODUCT 
(ผลติภณัฑจ์ากสมนุไพร ว่านหางจระเข)้ เป็นตน้  

กลางวนั     บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนู ไก่ตุ๋นโสม 
น าท่านเดนิทางสู่ ย่านอินซาดง ตัง้อยูใ่จกลางเมอืงทีเ่ป็นย่านเก่าแก่ที่ส าคญั
ของเมอืงโซล ประกอบดว้ยถนนหลกัอนิซาดงและมตีรอกซอกซอยแยกออกไปทัง้สองขา้งทาง ภายในตรอกเป็น
รา้นอาหารแบบดัง้เดมิ โรงน ้าชา รา้นกาแฟ และแกลเลอรี่ ในย่านแห่งนี้เป็นแหล่งรวมแกลเลอรีต่่างๆ กว่า 100 
แห่ง นอกจากนี้ยงัใหท้่านไดเ้ยีย่มชม ตึกซมัจี-กิล (SSAMZIE-GIL) เป็นอาคารขนาด 4 ชัน้ตัง้อยู่ในตลาดอนิซา
ดง เปิดในปี 2004 ภายในมงีานแสดงภาพกอลอรีอ่ารต์ๆ รา้นอาหาร เครื่องประดบั ของที่ระลกึ โดยชัน้ 4 เป็น
สวนลอยฟ้า จดุเด่นของทีน่ี่คอืเป็นจดุนัดพบของเหล่าวยัรุ่นชาวเกาหล ีตามผนงัก าแพงมภีาพเขยีนเป็นงานศลิปะ 
ผสมผสานกับร้านต่างๆที่ตัง้อยู่เรยีงรายจนเต็มที่พื้นที่  พบกับส่วนของ LOVE LOVE MESSAGE TAG ที่มี
ลกัษณะ คลา้ยกบั LOCK OF LOVE ที ่N SEOUL TOWER เป็นการบอกรกัของวยัรุน่ (ราคาทวัรไ์มร่วมค่า TAG 
ท่านสามารถเลอืกซอ้ไดใ้นราคาประมาณ 5000 วอน) มาทีน่ี่พลาดไม่ได้!!! …. ขนมปังยดัไส้รปูอนุจิ (DDALKI 
BBANG & DDONG BBANG) หรอื POOP BREAD ที่ยดัไส้ด้วยถัว่แดง ขนมขึน้ชื่อที่ท่านต้องไม่พลาดที่จะมา
ลองชมิ (ราคาทวัรไ์มไ่ดร้วมค่าขนมปังยดัไส ้ราคาประมาณ 1000 วอน)  
 



 
 

  
 
น าท่านเดินทางสู่ พระราชวงัชางด็อกกงุ(CHANGDEOKGUNG PALACE) เป็นพระราชวงัที่สร้างหลงัจาก
พระราชวงัเคยีงบกกุง(GYEONGBUKGUNG PALACE) และเคยเป็นพระราชวงัหลกัของกษตัรยิห์ลายพระองค์
ของราชวงศโ์ชซอน ทีไ่ดร้บัการดแูลรกัษาไวอ้ย่างด ีภายในประกอบดว้ยพืน้ทีส่าธารณะ อาคารพระราชวงัส าหรบั
ราชวงศ์ และสวนบวีอน(BIWON) หรอืรู้จกักนัในนามสวนฮูวอน(HUWON) สวนหย่อมด้านหลงัที่เต็มไปด้วย
ตน้ไมย้กัษ์อายกุว่า 300 ปี บ่อน ้า และศาลาพกัผ่อน มคีวามธรรมชาตมิากทีสุ่ด ไวเ้ป็นทีพ่กัผ่อน 

 



 
 

น าท่านเดนิทางสู่ ภเูขานัมซาน เป็นที่ตัง้ของ หอคอยเอ็น โซลล์ ทาวเวอร ์(N SEOUL TOWER) 1 ใน 18 
หอคอยเมอืงทีส่งูทีสุ่ดในโลก มคีวามสงูถงึ 480 เมตร เหนือระดบัน ้าทะเล ท่านสามารถชมทศันียภาพของกรุงโซล
จากยอดโซลทาวเวอรไ์ดร้อบทศิ 360 องศา โดยสามารถมองไดถ้งึเขาพูกกัซนั และถ้าหนัไปยงัทิศตรงขา้ม กจ็ะ
เหน็ไกลไปถงึแม่น ้าฮนักงั เป็นอกีหนึ่งสถานที ่ทีสุ่ดแสนจะโรแมนติก ไม่ว่าจะเป็นยามกลางวนัหรอืกลางคนื และ
ไม่ว่าจะฤดูไหนๆ ที่นี่ย ังคงได้ร ับความนิยมเสมอมา เพราะเป็นสถานที่คล้องกุญแจคู่ร ักที่ยอดนิยมของ
นกัท่องเทีย่ว และชาวเกาหล ีโดยมคีวามเชื่อว่าหากไดม้าคลอ้งกุญแจดว้ยกนัทีน่ี่ และโยนลกูกุญแจลงไปจะท าให้
รกักนัมัน่คง ยนืยาว ตราบนานเท่านาน ** ยงัไม่รวมค่า ขึน้ลฟิต์ และ ค่าแม่กุญแจ ลูกกุญแจคู่รกัส าหรบัคลอ้ง 
ท่านสามารถเตรยีมจากประเทศไทยไปได ้**  
น าท่านเดนิทางสู่ ดิวต้ี ฟรี (DUTY FREE) เป็นศูนยร์วมรา้นคา้ปลอดภาษทีีใ่หญ่ทีสุ่ดในโซล ใหไ้ดช้อ็ปป้ิงสนิคา้
แบรนดเ์นมชัน้น าแบบ NEW COLLECTION ! มากมาย เช่น นาฬกิา , แว่นตา , เครื่องส าอาง , กระเป๋า , กลอ้ง
ถ่ายรปู หรอืจะเป็นโทรศพัทม์อืถอื ใหท้่านอสิระไดเ้ลอืกซือ้ไดอ้ย่างเตม็ที ่ เป็นแหล่งรวมสนิคา้แบรนดด์งักว่า 250 
แบรนด์ ทัง้เครื่องส าอาง , น ้าหอม , กระเป๋า , สนิค้าแฟชัน่ต่างๆ เช่น CHANEL , HERMES , MCM , DIOR , 
FENDI , LOEWE , PRADA , MIU MIU , CELINE , GIVENCHY , BALLY , BOTTEGA VENETA เ ป็ นต้ น 
ไมไ่ดม้แีค่เพยีงสนิคา้จากแบรนดต่์างประเทศเท่านัน้ สนิคา้แบรนดเ์กาหลกีม็ใีหเ้ลอืกหลากหลายไมแ่พก้นั ราคาก็
ถูกกว่ารา้นคา้ดา้นนอกและบางยีห่อ้กถ็ูกกว่าในประเทศไทยอกีดว้ย หากจะเขา้ไปช็อปป้ิงกนัทีห่้างแห่งนี้ ใหพ้ก
พาสปอรต์และขอ้มลูตัว๋เครือ่งบนิไปดว้ยเพราะตอ้งใชใ้นการซือ้สนิคา้  
น าท่านเดนิทางสู่ ย่านเมียงดง (MYEONGDONG) เปรยีบเสมอืนย่านสยามสแควรบ์า้นเรา เมยีงดงไดช้ื่อว่าเป็น
แหล่งรวมแฟชัน่แบรนด์เกาหลชีัน้น า ซึ่งในแต่ละวนัจะ มวียัรุ่นเกาหลีมาเดินช็อปป้ิงกันอย่างล้นหลาม ท่าน
สามารถหาซือ้สนิคา้ไดอ้ย่างหลากหลายทัง้เสือ้ผา้ , รองเทา้ , กระเป๋า , เครื่องส าอางซึง่เป็นทีรู่จ้กัอย่างดขีองคน
ไทย เช่นLANEIGE , ETUDE HOUSE , IIOPE , CHARMZONE , SKIN FOOD , THE FACE SHOP เป็นต้น 
เครื่องประดบั , ซดีเีพลง , วซีดี ี, ดวีดีหีนังและซรียีท์ีฮ่ติตลอด จนไปถงึของทีร่ะลกึทีม่รีปูดารานักแสดงคนโปรด
ของท่านอยูใ่นสนิคา้  
อิสระอาหารค า่ตามอธัยาศยั เพ่ือสะดวกแก่การเดินทางท่องเท่ียว 

 



 
 

ท่ีพกั GALAXY HOTEL หรือ INTER CITY HOTEL SEOUL หรือเทียบเท่า   
 

วนัท่ี 4 

ศนูยส์มนุไพรเกาหลี - โรงงานเจียระไน พลอยสีม่วง อเมทิส - ย่านฮงแด –พิเศษ!!! .... 
ส าหรบัสาวก HARRY POTTER ต้องห้ามพลาดดด!! คาเฟ่สดุชิก 943 KING’S CROSS - 
พิพิธภณัฑส์ามมิติ – พิพิธภณัฑน์ ้าแขง็ – พิพิธภณัฑส์าหร่าย– สวนฮานึล – เมืองอินชอน                                                                                         
– ซุปเปอรม์ารเ์กต็ หรือร้านละลายเงินวอน                                                              (B/L/D)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

เช้า บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดนิทางสู่ ศนูยส์มนุไพรเกาหลี (HERB SHOP) เป็นผลติภณัฑผ์ลของฮ๊อกเกต็นาม ูทีเ่ตบิโตกลางป่าดง
ดบิกว่า 20 ปี มสีรรพคุณช่วยกรองสารพษิในตบั เหมาะส าหรบัคนทีท่ างานหนกั ดื่มเหลา้ นอนดกึ หรอืเป็นไวรสั
ตบัอกัเสบ ตบัแขง็ ใหท้่านอสิระเลอืกซือ้ใหต้วัเองและฝากครอบครวัหรอืญาตผิูใ้หญ่ทีท่่านรกั 
น าท่านเดนิทางสู่ โรงงานเจียระไน พลอยสีม่วง อเมทิส (AMETHYST FACTOTORY) ประเทศเกาหลใีต้เป็น
ดนิแดนของ พลอยสมี่วง พลอยแห่งสุขภาพและน าโชค โดยมตีัง้แต่สมี่วงอ่อนเยน็ตา จนถงึสมี่วงเขม้ (ม่วงไวน์) 
มเีสน่หเ์ยา้ยวนใจ พลอยนี้จะสวยงามจบัตาเมื่อมาท าเป็นแหวน จี ้ต่างหู และ สรอ้ยขอ้มอื เป็นหนิทีม่พีลงัในการ
บ าบดัทัง้ด้านร่างกายและจติใจของผู้สวมใส่ ขจดัความคดิแง่ลบ เป็นพลอยแห่งสุขภาพและน าโชค สามารถ
ปกป้องคุม้ครองผูส้วมใส่ได ้
น าท่านชอ้ปป้ิง ย่านฮงแด เป็นยา่นชอ้ปป้ิงบรเิวณดา้นหน้าของมหาวทิยาลยัฮงอกิ(HONGIK UNIVERSITY) จงึ
เป็นศูนยร์วมเดก็วยัรุ่นและเดก็มหาวทิยาลยั เป็นอกีเสน้หนึ่งทีม่บีรรยากาศโรแมนตกิ อกีทัง้ยงัมรีา้นกาแฟทีเ่ป็น
เอกลกัษณ์ แกลเลอรี ่รา้นค้าจ าหน่ายสนิค้าแฟชัน่ คลบั ตลาดศลิปะ และรา้นอาหารที่น่าสนใจในหมู่วยัรุ่นอายุ 
20-30 ปีที่นิยมมาเดนิเล่น ราคาของสนิค้าและรา้นอาหารต่างๆกย็งัไม่แพงอกีด้วย ซึ่งจะคกึคกัเป็นพเิศษตัง้แต่
ช่วงบ่ายเป็นต้นไป เพราะร้านค้าแต่ละร้านจะทยอยเปิดให้บรกิาร ของที่ขายกนัเยอะส่วนใหญ่ก็จะเป็นสนิค้า
แฟชัน่ เช่น เสือ้ผา้ กระเป๋า รองเทา้ ของกิฟ๊ชอ้ป เครือ่งเขยีน และทีเ่ยอะไมแ่พก้นักค็อืขนมต่างๆ 
พิเศษ!!! .... ส าหรบัสาวก HARRY POTTER ตอ้งหา้มพลาดดด!! กบัคาเฟ่สุดชกิ 943 KING’S CROSS ที่
จ าลองชานชาลา 9 เศษสามส่วนสี ่ชานชาลาทีอ่ยูใ่นสถานีรถไฟคงิสค์รอสลอนดอน ประเทศองักฤษ ซึง่เป็นทาง
เชื่อมต่อระหว่างโลกมกัเกิล้กบัโลกเวทมนตร ์ซึง่อยูร่ะหว่างชานชาลาหมายเลข 9 และ 10 ซึง่เดนิทางดว้ยรถไฟ
สายด่วนของฮอกวอตส ์ดา้นในใหท้่านไดส้มัผสักลิน่อายในการจ าลองความเป็นเมอืงเวทมนต ์เพลดิเพลนิกบัมมุ
ถ่ายรปูต่างๆ มชุีดคลุมกบัผา้พนัคอทัง้ 4 บา้น พรอ้มไมก้ายสทิธิใ์หถ่้ายรปู สามารถเลอืกซือ้เครือ่งดื่มและของ
หวานไดต้ามใจชอบ (หากท่านใดตอ้งการทีจ่ะถ่ายรปูดา้นใน จะตอ้งเลอืกซื้อเครือ่งดื่มท่านละ 1 แกว้)  



 
 

     
กลางวนั บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนู ไก่ผดัวุ้นเส้น (JIMDAK)  

น าท่านเดนิทางสู่ พิพิธภณัฑ์ภาพ 3 มิติ (TRICK EYE MUSEUM) เป็น
สถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังที่จ ัดขึ้นแบบพิพิธภัณฑ์แกลเลอรี่ศิลปะและ
ภาพวาด ที่สรา้งขึน้โดย “ตรอ็งป์ L’OEIL” คอืเทคนิคงานศลิปะแบบ 2D 
และลักษณะภาพวาดจะเป็นแบบ 3D แทนที่จะเป็นการดูภาพวาด
ธรรมดาๆเหมอืนหอศลิป์ทัว่ไป นักท่องเที่ยวจะตื่นตาตื่นใจกบัภาพวาด
แนว 3D ทีเ่สมอืนว่าไดเ้ขา้ไปเป็นส่วนหนึ่งในรปูภาพนัน้ๆ ท าใหน้กัท่องเทีย่วเพลนิเพลนิสนุกสนาน ไมม่เีบื่อ 
ถอืเป็นพพิธิภณัฑศ์ลิปะยอดนิยมของชาวเกาหลแีละนักท่องเทีย่ว เพราะไม่เพยีงแต่เป็นพพิธิภณัฑห์อศลิปะ
ภาพวาดสามมติิแล้ว ยงัได้เปิดโซนใหม่ให้กบันักท่องเที่ยวได้เข้าไปเปิดประสบการณ์ใหม่ๆไม่ซ ้าใครกับ 
พิพิธภณัฑน์ ้าแขง็ (ICE MUSEUM) ซึง่เป็นการจ าลองเมอืงน ้าแขง็ขึน้มา เป็นศลิปะการแกะสลกัน ้าแขง็แบบ
ไม่ธรรมดา หากแต่เป็นการจ าลองเป็นเมอืงน ้าแขง็เหมอืนจรงิมากทีสุ่ด และยงัเอาใจเดก็ๆดว้ยการสรา้งสไล
เดอร์น ้าแขง็อกีทัง้ยงัมกีจิกรรมและโซนต่างๆ ให้นักท่องเที่ยวเข้าชมได้โดยไม่มเีบื่อ เช่น นัง่รถลากกวาง
รดูอลฟ์ ถ่ายรปูคู่กบัคุณลุงซานต้าน ้าแขง็ และถ่ายรปูกบับรรดานกเพนกวนิน ้าแขง็ทัง้หลาย ส ารวจถ ้าน ้าแขง็ 
เอสกโิม เยีย่มชมปราสาทน ้าแขง็ มจีดุชมววิบนก าแพงเมอืงน ้าแขง็ โรงแรมทีส่รา้งจ าลองขึน้จากการแกะสลกั
จากน ้าแขง็ทัง้หมด ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถตื่นตาตื่นใจและสมัผสักบัความหนาวอุณหภูมติดิลบมากกว่า 5 
องศา       



 
 

 
น าท่านเดนิทางสู่ พิพิธภณัฑส์าหร่าย (KIMPAP) จดัแสดงเรื่องราวต่างๆของการท าสาหร่ายและประวตัคิวาม
เป็นมาต้นก าเนิดของการผลิตสาหร่ายและขัน้ตอนการผลิตสาหร่ายที่สดใหม่ทุกวนั ให้ท่านจะได้เลือกชิม
ผลิตภณัฑ์ที่ท าจากสาหร่ายหลากหลายรสชาติให้ลิ้มลองและเลือกซื้อเหมาะแก่การน ามาเป็นของฝาก เช่น 
สาหร่ายอบแหง้ , สาหร่ายย่าง พิเศษ !! ให้ท่านได้ใส่ชุดประจ าชาติเกาหลี “ฮนับก” (HANBOK) และถ่ายรปู
ไวเ้ป็นทีร่ะลกึ   
น าท่านเดนิทางสู่ สวนฮานึล (HANEUL PARK)  มพีืน้ที ่190,000 ตารางเมตร และตัง้อยู่สูงทีสุ่ดในบรรดาสวน
ทัง้ 5 ดงันัน้ สวนแห่งนี้จงึได้ชื่อว่า  (ฮานึล) ที่แปลว่าท้องฟ้านัน่เอง หากจะขึน้ไปยงัสวนนี้ต้องเดนิขึน้บนัไดไป
ประมาณ 290 ขัน้ และทีไ่ดร้บัความนิยมมากกเ็พราะว่าสวนนี้มทีศันียภาพทีส่วยงาม และสามารถเทีย่วไดทุ้กฤดู 
ในช่วงของเดอืนตุลาคม ก็จะมเีทศกาลดอกหญ้าบาน (SEOUL EULALIA FESTIVAL) ที่หลายคนนิยมมาชม
ความสวยงาม *** ราคาน้ีไมร่วมค่ารถขึน้สวน หากท่านใดประสงคท์ีจ่ะขึน้รถ สามารถซือ้บตัรไดท้ีห่น้าสวน ราคา
ประมาณ 3-5 พนัวอน 

 
 

น าท่านเดนิทางสู่ ซุปเปอรม์ารเ์กต็ หรือ ร้านละลายเงินวอน ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้ชอ็กโกแลต ผลติภณัฑข์องใบ
และรากฝอยของโสม ในรปู ขนม ชา ลกูอม โคลนพอกหน้าโสม ครมีลา้งหน้าโสม เครือ่งส าอางโสม เป็นตน้ และ
ยงัมหีมอนสุขภาพ ,  กมิจ ิ,เปเปโร(ป๊อกกีเ้กาหล)ี,ชนิราเมง (มามา่เกาหล)ี และ นมกลว้ย เป็นตน้ 



 
 

ค า่       บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนู บลุโกกิ 

 
ท่ีพกั INCHEON GRAND HOTEL , INCHEON หรือเทียบเท่า   
02.30 ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ อินชอน  ประเทศสาธารณรฐัเกาหลีใต้   
 

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

05.50  น าท่านเดนิทางสู่ ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิ 
AIR ASIA X เที่ยวบนิที่ XJ 705 ** ไม่มบีรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบนิ กรุณารบัประทานอาหารให้
เรยีบรอ้ยก่อนขึน้เครือ่งบนิ หรอื ท่านสามารถเลอืกซือ้อาหารและเครือ่งดื่มไดบ้นเครือ่งบนิ ใชเ้วลาบนิประมาณ 5 
ชัว่โมง 50 นาท ี** 

10.35  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพ พร้อมกับความ
ประทบัใจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

อตัราค่าบริการ 

 

ก าหนดการเดินทาง 
ผูใ้หญ่ ห้องละ 

2-3 ท่าน  
อตัราท่านละ 

1 เดก็ 2 ผูใ้หญ่  
เดก็มีเตียง 

(เดก็อายไุม่เกิน 12 
ปี) 

อตัราเดก็ ท่านละ 

1 เดก็ 2 ผูใ้หญ่ 
เดก็ไม่มีเตียง 

(เดก็อายไุม่เกิน 12 
ปี) 

อตัราเดก็ ท่านละ 

พกัเด่ียว 
เพ่ิม 

อตัรา ห้อง
ละ 

ไม่ใช้ตัว๋
เคร่ืองบิน
อตัรา  
ท่านละ 

ตลอดเดือน มิถนุายน – กนัยายน 2562 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

30 มิ.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 สิงหาคม 2562 15,999 15,999 15,999 5,500 7,900 

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

27 – 31 สิงหาคม 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 

 



 
 

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

อตัราน้ียงัไม่รวมค่าทิปพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร์ และ มคัคุเทศก์ท้องถ่ิน ตามธรรมเนียม 50,000 
วอน ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเดก็ ยกเว้นเดก็อายุไม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั 
(INFANT) ทัง้น้ีท่านสามารถให้มากกว่าน้ีได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี 
ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ก่อนเดินทางทกุท่าน ท่ีสนามบิน ในวนัเชค็อิน  
 
อตัราน้ีเฉพาะนักท่องเท่ียวท่ีถือหนังสือเดินทางไทยเท่านัน้ กรณีถือหนังสือเดินทางต่างประเทศ ทาง
บริษทัขอสงวนสิทธ์ิเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมเพ่ิมจากราคาทวัร ์ท่านละ 100 USD. (เป็นเงินไทยประมาณ 
3,200 บาท)  
 
กรณีต้องการตดักรุป๊ส่วนตวั กรุป๊เหมาท่ีสถานะผู้เดินทางเป็น เดก็นักเรียน นักศึกษา คร ู ธรุกิจขาย
ตรงเคร่ืองส าอางค์ หมอ พยาบาล ชาวต่างชาติ หรือคณะท่ีต้องการให้เพ่ิมสถานท่ีขอดูงาน กรุณา
ติดต่อแจ้งรายละเอียด โดยละเอียด กบัเจ้าหน้าท่ีเพ่ือท าราคาให้ใหม่ทกุครัง้  

 
ส าคญั!! :  กรณีผู้เดินทางถกูปฏิเสธการเข้า – ออกประเทศจากประเทศต้นทางและปลายทาง ทัง้จากท่ี

ด้านหน้าเคาน์เตอรเ์ชค็อิน หรือจากด่านตรวจคนเข้าเมืองกต็าม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่

รบัผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีจะเกิดขึ้นตามมา และ จะไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ท่ีท่านช าระ

เรียบร้อยแล้วไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึง 

 
หมายเหต ุ: ตามนโยบายการโปรโมทสินค้าพื้นเมืองของรฐับาลเกาหลีร่วมกบัการท่องเท่ียวเกาหลี ใน

นามของร้านรฐับาล ซ่ึงจ าเป็นต้องระบไุว้ในโปรแกรมทวัร ์เพราะมีผลกบัราคาทวัร ์ จึงอยาก
เรียนช้ีแจงลูกค้าทุกท่านว่า ร้านรฐับาลทุกร้านจ าเป็นต้องแวะชม จะซ้ือหรือไม่ซ้ือขึ้นอยู่กบั
ความพอใจของลูกค้าเป็นหลกั และถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านรฐับาล ขอ
สงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จากท่านเป็นจ านวนเงิน 100 USD / ท่าน / ร้าน 

 



 
 

อตัราค่าบริการน้ี รวม 
 

 ค่าบตัรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตัว๋) ไป และ กลบัพร้อมคณะ ชัน้ประหยดั (ECONOMY CLASS) รวมถึงค่าภาษี
สนามบนิและค่าภาษีน ้ามนัทุกแห่ง กรณีต้องการอพัเกรด UPGRADE หรอื เปลี่ยนแปลงบตัรโดยสาร ไม่ว่าเที่ยวใด 
เทีย่วหนึ่ง กรณุาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ  
 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบิน สายการบิน AIR ASIA X อนุญาตให้โหลดกระเป๋า
สมัภาระลงใต้ท้องเครื่องบนิ โดยมีน ้าหนักไม่เกิน 20 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือขึ้นเคร่ืองบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. 
(ไมจ่ ากดัจ านวนชิน้ แต่ทัง้นี้เจา้หน้าทีจ่ะพจิารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงือ่นไขของสายการบนิ) ** 
 ค่ารถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ (ยงัไมร่วมทปิพนกังานขบัรถ) 
 ค่าโรงแรมทีพ่กัระดบัมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ หอ้ง) ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์การแข่งขนักฬีา 
หรอื กจิกรรมอื่นๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะยเุตม็ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นโรงแรมทีพ่กั ไปเป็น
เมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยค านึงถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคญั 
 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ กรณไีมร่วมจะชีแ้จงแต่ละสถานทีใ่นโปรแกรม 
 ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุ โดยทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม    
 ค่ามคัคุเทศกท์ีค่อยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
 ค่าเบีย้ประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางท่องเทีย่วต่างประเทศ วงเงนิประกนัสงูสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตาม
กรรมธรรม)์  
 

อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 
 

× ค่าใชจ้่ายส่วนตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซกัรดี ค่ามนิิบารใ์น
หอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบุในรายการ 

× ค่าทปิพนกังานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคุเทศกท์อ้งถิน่ ตามธรรมเนียม 50,000 วอน ต่อ ทรปิ ต่อ ลกูคา้ ผูเ้ดนิทาง 
1 ท่าน รวมไปถงึเดก็ ยกเวน้เดก็อายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (INFANT) ทัง้นี้ท่านสามารถใหม้ากกว่านี้ไดต้าม
ความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ก่อนเดนิทางทุกท่าน ที่
สนามบนิ ในวนัเชค็อนิ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสมัภาระที่มนี ้าหนักเกินกว่าที่สายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกินขนาด
มาตรฐาน  

× ค่าธรรมเนียมการจองทีน่ัง่บนเครือ่งบนิตามความตอ้งการเป็นกรณพีเิศษหากสามารถท าได ้ทัง้นี้ขึน้อยูก่บัสายการบนิ 
และ รุน่ของเครือ่งบนิแต่ละไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยูท่ีส่ายการบนิเป็นผูก้ าหนด 



 
 

× ค่าภาษนี ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 
× ภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% กรณตีอ้งการออกใบเสรจ็รบัเงนิในนามบรษิทั 
× ค่าธรรมเนียมการขอวซี่าท่องเที่ยว กรณีที่สถานทูตแจง้ให้ยื่นขอวซี่าแบบกะทนัหนัก่อนเดนิทางตามจรงิ ประเทศ

เกาหลีใต้ อนุญาตใหท้่านทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทย และมวีตัถุประสงคเ์ดนิทางไปประเทศเกาหลใีต ้เพื่อการท่องเทีย่ว 
ไมจ่ าเป็นตอ้งยืน่ขอวซี่า โดยสามารถพ านกัไดไ้มเ่กนิ 90 วนั ต่อครัง้ 

 
เง่ือนไขการจอง และ การช าระเงิน 

- กรุณาท าการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนั ก่อนออกเดนิทาง พร้อมช าระเงนิมดัจ าครัง้ที่ 1 ท่านละ 10,000 บาท 
หลงัจากส่งเอกสารยนืยนัการจอง 2 วนั ตวัอย่างเช่น ท่านจองวนันี้ กรุณาช าระเงนิในวนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. 
เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลกิอตัโนมตัทินัท ีหากยงัไม่ได้รบัยอดเงนิตามเวลาที่ก าหนด และหากท่านมคีวามประสงค์
จะต้องเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจ าเป็นต้องท าจองเขา้มาใหม่ นัน่หมายถงึว่า กรณีทีม่ ีควิรอ (WAITING LIST) กจ็ะ
ใหส้ทิธิไ์ปตามระบบ ตามล าดบั เน่ืองจากทุกพเีรยีด เรามทีีน่ัง่ราคาพเิศษจ านวนจ ากดั ยกเว้นโปรแกรมราคาพิเศษ 
ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเรียกเกบ็ค่าบริการ เตม็จ านวน เท่านัน้  

- กรุณาช าระค่าทวัร์ส่วนที่เหลอือย่างน้อย 35 วนั ก่อนออกเดนิทาง หากท่านไม่ช าระภายในระยะเวลาที่ที่บรษิัท
ก าหนด ทางบรษิทัจะถอืว่าท่านสละสทิธิย์กเลกิการเดนิทาง และ ขอสงวนสทิธิไ์มส่ามารถคนืเงนิมดัจ าใหท่้านใดไม่ว่า
ส่วนในส่วนหนึ่งกต็าม 

- กรณีลูกค้าท าการจองภายในระยะเวลาคงเหลอืไม่ถงึ 30 วนั ก่อนออกเดนิทาง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีก
เกบ็ค่าทวัรเ์ตม็จ านวน 100% 

 

เง่ือนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง 

 - ยกเลกิการเดนิทาง ไม่น้อยกว่า 45 วนั ก่อนวนัเดนิทาง คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 100 ของค่าบรกิารทีช่ าระแลว้ 
 ** ยกเว้น พีเรียดท่ีมีวนัหยดุนักขตัฤกษ์ ต้องยกเลิกเดินทางไม่น้อยกว่า 60 วนั ก่อนเดินทาง ** 
     - ยกเลกิการเดนิทาง 30-44 วนั ก่อนวนัเดนิทาง คนืค่าบรกิารรอ้ยละ 50 ของค่าบรกิารทีช่ าระแลว้ 

- ยกเลกิการเดนิทาง 30 วนั ก่อนวนัเดนิทาง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าบรกิารที่ช าระมาแล้วทัง้หมดทัง้น้ี 
ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ช าระแล้วเนื่องในการเตรียมการจดัการน าเที่ยวให้แก่
นกัท่องเทีย่ว เช่น การส ารองทีน่ัง่ตัว๋เครือ่งบนิ การจองทีพ่กั ฯลฯ 

- ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบ และ คนืค่าทวัรส์่วนใดส่วนหน่ึงให้ท่านไดไ้ม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น เช่น สถานทูต
ปฏเิสธวซี่า ด่านตรวจคนเขา้เมอืง ฯลฯ 

- กรณีต้องการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลีย่นชื่อ) จะต้องแจง้ใหท้างบรษิทัทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วนั ก่อนออก
เดนิทาง กรณีแจง้หลงัจากเจา้หน้าทีอ่อกเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ



 
 

เรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัช่วงพเีรยีดวนัทีเ่ดนิทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็น
ส าคญัดว้ย กรณุาสอบถามกบัเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 

- กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพเีรยีดวนัเดนิทาง (เลื่อนวนัเดนิทาง) ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าใช้จ่ายการ
ด าเนินการต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิส าหรบัการด าเนินการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไมว่่ากรณใีดๆทัง้สิน้ 

 

เง่ือนไขส าคญัอ่ืนๆท่ีท่านควรทราบก่อนการเดินทาง 

- คณะจะสามารถออกเดนิทางได้ตามจ าเป็นต้องมขีึน้ต ่า อย่างน้อย 25 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด คณะจะไม่สามารถ
เดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิม่เพื่อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษิทัยนิดทีีจ่ะประสานงาน 
เพื่อใหทุ้กท่านเดนิทางตามความประสงคต่์อไป  

- ทางบรษิัทขอสงวนสิทธิใ์นการงดออกเดินทาง หรอื เลื่อนการเดนิทางไปในพเีรยีดวนัอื่นต่อไป โดยทางบรษิัทฯ 
จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดนิทางใหม่อกีครัง้ ทัง้นี้ ก่อนคอนเฟิรม์ลางาน กรุณาตดิต่อเจา้หน้าที่
เป็นกรณพีเิศษทุกครัง้หากท่านลางานแลว้ไมส่ามารถเปลีย่นแปลงได ้

- กรณีทีท่่านต้องออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เครื่องบนิ , ตัว๋รถทวัร ์, ตัว๋รถไฟ) กรุณาตดิต่อ
สอบถามเพื่อยนืยนักบัเจา้หน้าทีก่่อนทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในทีส่ามารถเลื่อนวนัและเวลาเดนิทางได้ 
เพราะมบีางกรณีทีส่ายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า ทัง้นี้ขึน้อยู่
กับฤดูกาล สภาพภูมกิาศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็นส าคัญเท่านัน้ สิ่งส าคญั ท่านจ าเป็นต้องมาถึง
สนามบนิเพื่อเชค็อนิก่อนเครื่องบนิ อย่างน้อย 3 ชัว่โมง โดยในส่วนนี้หากเกดิความเสยีหายใดๆบรษิัทขอสงวนสทิธิ ์
ในการไมร่บัผดิชอบค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   

- กรณทีีท่่านเป็นอสิลาม ไมท่านเน้ือสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 
- กรณผีูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร์ (WHEEL CHAIR) กรณุาแจง้บรษิทัฯ อยา่งน้อย 

7 วนัก่อนการเดนิทาง หรอืตัง้แต่ที่ท่านเริม่จองทวัร์ เพื่อให้ทางบรษิัทประสานงานกับสายการบินเพื่อจดัเตรียม
ล่วงหน้า กรณมีคี่าใชจ้า่ยเพิม่เตมิ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง  

- กรุณาส่งรายชื่อผูเ้ดนิทาง พรอ้มส าเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางทุกท่านใหก้บัเจา้หน้าที่หลงัจากช าระเงนิกรณีที่
ท่านเดนิทางเป็นครอบครวั (หลายท่าน) กรณุาแจง้รายนามคู่นอนกบัเจา้หน้าทีใ่หท้ราบ 

- กรณีทีอ่อกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดส่วนใดผดิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบไม่ว่า
ส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ด าเนินการส่งส าเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางให้ทางบรษิทัเพื่อใช้ในการออกบตัร
โดยสาร 

- หลงัจากท่านช าระค่าทวัรค์รบตามจ านวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัจะน าส่งใบนัดหมายและเตรยีมตวัการเดนิทางให้
ท่านอยา่งน้อย 3 หรอื 5 วนั ก่อนออกเดนิทาง 



 
 

- อตัราทวัรน์ี้ เป็นอตัราส าหรบับตัรโดยสารเครือ่งบนิแบบหมูค่ณะ (ตัว๋กรุป๊) ท่านจะไมส่ามารถเลื่อนไฟลท์ วนั ไป หรอื 
กลบัส่วนใดได ้จ าเป็นจะต้องไป และ กลบั ตามก าหนดการเท่านัน้ หากต้องการเปลี่ยนแปลงกรุณาตดิต่อเจา้หน้าที่
เป็นกรณพีเิศษ 

- ทางบรษิทัไม่มนีโยบายจดัคู่นอนใหก้บัลูกคา้ทีไ่ม่รูจ้กักนัมาก่อน เช่น กรณีทีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จ าเป็นต้องช าระค่า
หอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ 

- หนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านไดค้งเหลอืไมน้่อยกว่า 6 เดอืน ณ วนักลบั  
- ส าหรบัลูกคา้ทีเ่ดนิทาง 3 ท่าน และ ต้องการพกัหอ้งส าหรบั 3 ท่าน อาจมคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิไดใ้นบางกรณี ขึ้นอยู่กบั

โรงแรมทีค่ณะนัน้ๆพกัว่ามหี้องรอบรบัส าหรบั 3 ท่าน หรอื (TRIPLE ROOM) หรอืไม่ กรณีไม่ม ีท่านจ าเป็นจะต้อง
ช าระค่าใชจ้า่ยเพิม่ (พกัเดีย่ว) ตามจรงิ ยกเวน้เดก็ทีม่อีายตุ ่ากว่า 12 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั 

- ฤดูหนาวในต่างประเทศ มขีอ้ควรระวงั สภาพอากาศจะมดืเรว็กว่าปกต ิสี่โมงเยน็ก็จะเริม่มดืแล้ว สถานที่ท่องเที่ยว
ต่างๆ จะปิดเรว็กว่าปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดนิทางควรเผื่อเวลาให้เหมาะสม และ หากมสีถานที่ท่องเที่ยว
กลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะ อาจลื่นไดต้อ้งใช้ความระมดัระวงัในการเดนิเป็นอย่างสงู หรอื ใชร้องเทา้ทีส่ามารถเดนิบน
หมิะได ้แว่นกนัแดดควร เมือ่แสงแดดกระทบหมิะจะสว่างสะทอ้นเขา้ตา อาจท าใหร้ะคายเคอืงตาได้ 

- ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลงโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากฤดกูาล สภาพภมูอิากาศ เหตุการทาง
การเมอืง การล่าช้าของสายการบนิ เงื่อนไขการให้บรกิารของรถในแต่ละประเทศ เป็นต้น โดยส่วนนี้ทางบรษิัทจะ
ค านึงถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคญั หากกรณทีีจ่ าเป็นจะตอ้งมคี่าใชจ้่ายเพิม่ ทางบรษิทัจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

- เนื่องจากการเดนิทางท่องเทีย่วในครัง้นี้ เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกบับรษิทัตวัแทนในต่างประเทศ ทางบรษิทั
จงึขอสงวนสทิธิ ์ไม่สามารถขอรบัเงนิคนืได้ในบรกิารบางส่วน หรอื ส่วนใดส่วนหน่ึงที่ท่านไม่ต้องการได้รบับรกิาร 
หากระหว่างเดนิทาง สถานทีท่่องเทีย่วใดทีไ่ม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดกต็าม ทางบริษทัขอสงวนสทิธิใ์น
การไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งใหท้่าน เนื่องจากทางบรษิทัไดท้ าการจองและถูกเกบ็ค่าใชจ้่ายแบบ
เหมาจา่ยไปล่วงหน้าทัง้หมดแลว้ 

- กรณทีีท่่านถูกปฏเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีจ่ะเกดิขึน้ตามมา และ จะ
ไมส่ามารถคนืเงนิค่าทวัรท์ีท่่านช าระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่่าส่วนใดส่วนหน่ึง 

- หากวนัเดนิทาง เจา้หน้าทีส่ายการบนิ หรอื ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนงัสอืเดนิทาง  
(พาสปอร์ต) ของท่านช ารุดแม้เพียงเล็กน้อย เช่น เปียกน ้า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มหีน้าใดหน้าหนึ่งหายไป มี
กระดาษหน้าใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มรีอยแยกระหว่างสนัของเล่มหนงัสอืเดนิทาง เป็นตน้ ไมว่่ากรณใีดๆทัง้สิน้ ทาง
สายการบนิ หรอื เจา้หน้าที่ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง  มสีทิธิไ์ม่อนุญาตให้ท่านเดนิทางต่อไปได้ ดงันัน้กรุณา
ตรวจสอบ และ ดูแล หนังสอืเดนิทางของท่านให้อยู่ในสภาพดอียู่ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณีช ารุด กรุณาตดิต่อ
กรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื่อท าหนังสอืเดนิทางฉบบัใหม่ โดยใช้ฉบบัเก่าไปอ้างองิ และ ยนืยนัด้วย 
พรอ้มกบัแจง้มาทีบ่รษิทัเรว็ทีสุ่ด เพื่อยนืยนัการเปลีย่นแปลงขอ้มลูหนังสอืเดนิทาง หากท่านไดส้่งเอกสารมาทีบ่รษิทั
เรยีบรอ้ยแลว้ กรณีทีย่งัไม่ออกบตัรโดยสาร (ตัว๋เครื่องบนิ) ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่มคี่าใช้จ่าย แต่หากออก



 
 

บตัรโดยสาร (ตัว๋เครื่องบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึง่
โดยส่วนใหญ่ตัว๋เครื่องบินแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดินทางประมาณ 14-20 วนั ทัง้นี้ขึ้นอยู่กับกระบวนการและ
ขัน้ตอนของแต่ละคณะ 

- เกีย่วกบัทีน่ัง่บนเครือ่งบนิ เนื่องจากบตัรโดยสาร (ตัว๋) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุป๊ อตัราพเิศษ) สายการบนิ ขอสงวน
สทิธิใ์นการเลอืกที่นัง่บนเครื่องบนิ กรณีลูกค้าเดนิทางด้วยกนั กรุณาเชค็อนิพรอ้มกนั และ สายการบนิจะพยายาม
ทีสุ่ดใหท้่านไดน้ัง่ดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีสุ่ด  

- ขอ้มลูเพิม่เตมิเกี่ยวกบัหอ้งพกัในโรงแรมทีพ่กั เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึ
อาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งพกัเดีย่ว (SINGLE) และหอ้งคู่ (TWIN/DOUBLE) และ หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (TRIPLE) จะ
แตกต่างกนั บางโรงแรม หอ้งพกัแต่ละแบบอาจจะอยูค่นละชัน้กนั (ไมต่ดิกนัเสมอไป) 

- ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็ค่าน ้ามนัและภาษสีนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง  
- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกดิกรณีความล่าช้าจากสายการบนิ , การยกเลกิบนิ , การ

ประท้วง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภยัธรรมชาต ิ, การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ
รบัผดิชอบของบรษิทั  

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายระหว่างการเดนิทาง ไม่ว่ากรณีใดๆกต็าม 
และ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิ กรณีท่านลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและจ าเป็นต้องส่งมายงัจุดหมาย
ปลายทางตามทีท่่านตอ้งการ  

- รายการนี้ เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รบัการยืนยนัจากบริษัทฯอีกครัง้หนึ่ง หลังจากได้ส ารองโรงแรมที่พักใน
ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม 

** เม่ือท่านช าระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึงกต็าม ทางบริษทัฯ จะถือว่า
ท่านได้ยอมรบัเง่ือนไขข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว ** 

** ขอขอบพระคณุทกุท่าน ท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 


