
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสโปรแกรม : 11518 (กรุณาแจง้รหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 
 

ทวัรเ์กาหลี บินเช้า กลบัดึก (5D3N) 
“ICN33 KOREA สดุจ๊ีด กร๊ีดเเตก!” 

สายการบิน AIR ASIA X (XJ) 

 



บนิดว้ยสายการบนิ แอรเ์อเชยีเอก็ซ์ (XJ) : ขึน้เครือ่งทีส่นามบนิดอนเมอืง (DMK) 

XJ708 DMK(กรงุเทพ) - ICN(อินชอน) 08:05 - 15:20 
XJ703 ICN(อินชอน) - DMK(กรงุเทพ) 00:20 – 04:20 

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

**พาสปอรต์ ต้องมีอายใุช้งานได้คงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วนักลบั** 
วนัท่ี 1 กรงุเทพฯ (ดอนเมือง) – เมืองอินชอน –ป้อมปราการฮวาซอง                                      (-/-/D) 

05.00  คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคารผู้โดยสารระหว่าง
ประเทศ อาคาร 1 ชัน้ 3 เคาน์เตอรเ์ชค็อิน หมายเลข 3-4 สายการบิน AIR ASIA X โดยมเีจา้หน้าทีข่องบรษิทั
ฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั อ านวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเชค็อนิ และ หวัหน้าทวัรใ์หค้ าแนะน าเพื่อเตรยีมความ
พรอ้มก่อนออกเดนิทาง  

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

08.05 น าท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน ประเทศสาธารณรฐั เกาหลีใต้ โดยสายการบนิ AIR 
ASIA X เทีย่วบนิที ่XJ 708 
** ส าหรบัเทีย่วบนิน้ี ไมม่บีรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่งบนิ ใชเ้วลาบนิประมาณ 5 ชัว่โมง 25 นาท ี** 

15:20 เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน ประเทศสาธารณรฐัเกาหลีใต้ 
** ตามเวลาท้องถิน่ เรว็กว่าเมอืงไทยประมาณ 2 ชัว่โมง กรุณาปรบันาฬิกาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัด
หมายเวลา ** 
หลงัทุกท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจหนงัสอืเดนิทาง และตรวจรบัสมัภาระเรยีบรอ้ย 

http://bit.ly/2NMk5YE


น าท่านเดนิทางสู่ ป้อมปราการฮวาซอง(HWASEONG FORTRESS) เป็นสิง่ก่อสรา้งขนาดใหญ่ตัง้แต่ยุคโจซอน
(JOSEON) สรา้งขึน้ช่วงปีค.ศ. 1794-1796 เป็นป้อมปราการประจ าเขต SUWON-SI ของจงัหวดัเคยีงกีโด 
(GYEONGGI-DO) เพื่อเป็นรากฐานส าหรบัการสรา้งเมอืงใหม่ในบรเิวณนี้ ก าแพงของป้อมปราการมคีวามยาวถงึ 
5.5 กโิลเมตร มปีระตู 4 ประตูในแต่ละทศิ และมรีปูแบบทางสถาปัตยกรรมทีย่ ิง่ใหญ่และงดงาม รวมทัง้ศาลาทีช่ื่อ
ว่า HWAHONGMUN ดว้ย 

ค า่ บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนู บลุโกกิ 
ท่ีพกั       NEW SUWON HOTEL หรือเทียบเท่า 
 

 
 

วนัท่ี 2 
ไร่สตรอเบอรร่ี์ – สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์... ชมเทศกาลดอกทิวลิป - เมืองโซล  - พิพิธภณัฑ์
สาหร่าย - ศนูยโ์สมแห่งรฐับาล                                              
พิเศษ  !!ให้ท่านได้ใส่ชุดประจ าชาติเกาหลีเพ่ือถ่ายรปูเป็นท่ีระลึก                                                (B/L/D)                   

 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่  ไร่สตรอเบอรร่ี์ ให้ท่านเพลดิเพลนิกบัการชมและเลอืกเก็บสตรอเบอร์รีส่ดๆหวานฉ ่ าจากไร ่
นอกจากนัน้ ท่านยงัสามารถซื้อกลบัมาฝากคนที่ท่านรกัที่เมอืงไทยได้ด้วย  (ช่วงสตอเบอร่ีจะส้ินสุดช่วงเดือน
มีนาคม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการตดัรายการไร่สตอเบอร่ีออกในกรณีท่ีหมดช่วงฤดสูตอเบอรี่) 

 
น าท่านเดนิทางสู่ สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์(EVERLAND) เป็นสวนสนุกกลางแจง้ทีใ่หญ่ทีสุ่ดของประเทศเกาหลี
ใต ้ตัง้อยูบ่นท าเลทีส่วยงามท่ามกลางหุบเขา ในเมอืงยงอนิ ทางตอนใตข้องเมอืงโซล ไดร้บัการขนานนามว่า
เป็นดสินียแ์ลนดแ์ห่งเกาหลใีต ้ทีน่ี่ถูกออกแบบใหแ้ตกต่างกนัในแต่ละโซน ไดแ้ก่ สวนสตัว ์, GLOBAL FAIR , 



EUROPEAN ADVENTURE , MAGIC LAND , AMERICAN ADVENTURE และEVER LAND SPEEDWAY 
นอกจากนี้ยงัมสีวนสีฤ่ด ูซึง่ปลกูดอกไมป้ระจ าในแต่ละฤดกูาล และมกีารตกแต่งสวนสนุกใหเ้ขา้กบับรรยากาศของ
เทศกาลนัน้ๆ โดยมบีรษิทัซมัซุง เป็นเจา้ของ ผูบ้รหิารจดัการสวนสนุกแห่งนี้ ดงันัน้ความยิง่ใหญ่ตระการตา และ 
ปลอดภยั ไมแ่พช้าตใิดในโลกแน่นอน ** โซนสวนน ้าจะเปิดเฉพาะช่วงฤดรูอ้น** 
พิเศษ..... พบกบั เทศกาลดอกทิวลิปท่ีเอเวอรแ์ลนด ์กเ็ป็นสญัญาณว่าฤดใูบไมผ้ลไิดม้าถงึแลว้ ซึง่จะมตีัง้แต่
เดอืนมนีาคมถงึเมษายนของทุกปี ทีน่ี่มดีอกทวิลปิมากกว่า 1.2 ลา้นดอก ใน 100 พนัธุท์ีแ่ตกต่างกนั ไดแ้ก่ 
APELDOORN, SYNAEDA BLUE และ PINK DIAMOND นอกจากนี้ยงัจะไดเ้หน็สวนทีป่ระดบัประดาไปดว้ย
ดอกไมใ้นฤดใูบไมผ้ลทิีส่วยงาม และหนึ่งในโซนถ่ายภาพทีไ่ดร้บัความนิยมมากทีสุ่ดกค็อื FLOWER MAGIC 
TOWER ทีม่คีวามสงูถงึ 26 เมตร (เทศกาลจะถกูจดัขึ้นแล้วแต่สภาพอากาศและช่วงเวลาการจดัเทศกาล) 

  
กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนู หมยู่างเกาหลีสตูรต้นต ารบั (PORK KALBI)  

 
น าท่านเดนิทางสู่ เมืองโซล (SEOUL) ชื่ออย่างเป็นทางการ นครพเิศษโซล เป็นเมอืงหลวงและมหานครทีใ่หญ่
ทีสุ่ดของประเทศเกาหลใีต ้มปีระชากรประมาณ 10 ลา้นคน เป็นปรมิณฑลทีใ่หญ่ มปีระชากรประมาณ 25 ลา้นคน 
ซึง่เป็นบรเิวณทีอ่ยู่อาศยัซึง่ประกอบดว้ยบรเิวณมหานครอนิชอ็นและจงัหวดัคยอ็งก ีเกอืบหนึ่งในสี่ของประชากร
ชาวเกาหลใีตอ้าศยัอยูใ่นโซลและชาวต่างชาตอิกีประมาณ 275,000 คน 
น าท่านเดนิทางสู่ พิพิธภณัฑส์าหร่าย (KIMPAP) จดัแสดงเรื่องราวต่างๆของการท าสาหร่ายและประวตัคิวาม
เป็นมาต้นก าเนิดของการผลิตสาหร่ายและขัน้ตอนการผลิตสาหร่ายที่สดใหม่ทุกวัน ให้ท่านจะได้เลือกชิม
ผลิตภัณฑ์ที่ท าจากสาหร่ายหลากหลายรสชาติให้ลิ้มลองและเลือกซื้อเหมาะแก่การน ามาเป็นของฝาก เช่น 



สาหรา่ยอบแหง้ , สาหรา่ยยา่ง พิเศษ !! ให้ท่านได้ใส่ชุดประจ าชาติเกาหลี “ฮนับก” (HANBOK) และถ่ายรปูไว้
เป็นทีร่ะลกึ  
น าท่านเดนิทางสู่ ศนูยโ์สมแห่งรฐับาล (GINSENG) เหตุผลทีเ่รยีกว่าศูนยโ์สมแห่งรฐับาล เพราะโสมทุกชนิดทีน่ี่
จะถูกควบคุมคุณภาพภายใต้มาตรฐานของรฐับาล ซึง่แน่นอนว่าไดร้บัการ
รบัรองคุณภาพจากรฐับาล เป็นโสมทีม่อีายุ 6 ปี ซึง่ถอืว่ามคีุณภาพดทีีสุ่ด
ในโลก มชีื่อเสยีงที่สุด ให้ท่านได้เลือกซื้อโสมคุณภาพ ในราคาถูกกว่า
ประเทศไทยถงึ 2 เท่า โสมเกาหลถีอืเป็นยาบ ารุงร่างกายหรอืสามารถซื้อ
เป็นของฝากจากประเทศเกาหลใีตก้ไ็ด ้ 

ค า่       บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนู ข้าวย าเกาหลี 
ท่ีพกั HAEDAMCHAE GASAN หรือ INTER CITY HOTEL SEOUL หรือเทียบเท่า   
 

วนัท่ี 3 
ศนูยร์วมเครื่องส าอางแบรนดด์งัเกาหลี - ศนูยส์มนุไพรน ้ามนัสนเขม็แดง – บกุชนฮนัอก –
วดัโชเกชา- พระราชวงัชางดอ็กกงุ–ด้ิวต้ีฟรี – ย่านเมียงดง                                   (B/L/-)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดนิทางสู่ ศนูยร์วมเครื่องส าอางแบรนดด์งัเกาหลี (COSMETIC GALLERY) เช่น WATER DROP 
(ครมีน ้าแตก) , SNAIL CREAM (ครมีเมอืกหอยทาก) , BOTOX (โบทอ็กซ์) , ALOE VERA PRODUCT 
(ผลติภณัฑจ์ากสมนุไพร ว่านหางจระเข)้ เป็นตน้  
น าท่านเดนิทางสู่ ศนูยส์มุนไพรน ้ามนัสนเขม็แดง (RED PINE) เป็นผลติภณัฑ ์ที่สกดัจากน้ามนัสน มสีรรคุณ
ช่วยบ ารงุรา่งกาย ลดไขมนั ช่วยควบคุมอาหารและรกัษาสมดุลในรา่งกายไดเ้ป็นอย่างด ี 
น าท่านเดนิทางสู่ หมู่บ้านบกุชอนฮนัอก (BUKCHON HANOK VILLAGE) หรอืบางคนเรยีกว่า หมู่บา้นบุคชอน
ฮนัอ๊ก เป็นอกีหนึ่งสญัลกัษณ์ของเกาหล ีท่ามกลางตกึรามบา้นช่องทีท่นัสมยัของกรุงโซลนัน้ หมู่บา้นแห่งนี้กย็งัคง
รกัษาอาคารบา้นเรอืนในสมยัโบราณ มกีลิน่อายของเกาหลใีนยุคเก่าแก่ เหมาะ
ส าหรบัคนที่ชอบสถานที่ท่องเที่ยวเชงิประวตัศิาสตร ์หมู่บ้านบุกชอนฮนัอกถือ
เป็นสถานทีท่่องเทีย่วอกีแห่งหนึ่งทีเ่มือ่นกัท่องเทีย่วไดไ้ปเยอืนแลว้ จะไดพ้บกบั
บ้านของขุนนางระดบัสูงของเกาหลใีนสมยัก่อน ภายในหมู่บ้านมอีาคารแบบ
ดัง้เดมิของเกาหลกีว่า 100 หลงั (รปูแบบบา้นแบบดัง้เดมิของเกาหลเีรยีกว่า ฮนั
อก(HANOK)) ซึ่งเก่าแก่มาตัง้แต่สมยัโชซอน ส่วนชื่อ บุคชอน(BUKCHON) 
แปลว่าหมูบ่า้นทางตอนเหนือ 

 น าท่านเดนิทางสู่ วดัโชเกซา (JOGYESA TEMPLE) หรอืทีค่นไทยเรยีกว่า “วดัพระยิม้” ในอดตีนัน้วดัแห่งนี้เป็น
เหมอืนศูนยก์ลางของศาสนาพุทธนิกายเซนในเกาหล ีซึง่เป็นวดัเก่าแก่และมชีื่อเสยีงเป็นอย่างยิง่ เมื่อเดนิเขา้มาใน
วดันี้สิง่แรกทีจ่ะสงัเกตุเหน็กค็อืต้นไมใ้หญ่ทีด่า้นหน้าประตูทางเขา้ มคีวามสูงถงึ 26 เมตร ส่วนอาคารหลกัของวดั
นัน้มอีายุมากกว่า 500 ปี และเป็นอาคารขนาดใหญ่ ชื่อว่า DAEUNGJEON สรา้งขึ้นในปี 1938 ภายในมพีระ
ประธานสทีองขนาดใหญ่ 3 องค ์ซึง่ชาวเกาหลเีชื่อกนัว่ามคีวามศกัดิส์ทิธิ ์



กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนู ไก่ตุ๋นโสม 
น าท่านเดนิทางสู่ พระราชวงัชางดอ็กกงุ(CHANGDEOKGUNG PALACE) เป็นพระราชวงัที่สรา้งหลงัจาก
พระราชวงัเคยีงบกกุง(GYEONGBUKGUNG PALACE) และเคยเป็นพระราชวงัหลกัของกษตัรยิห์ลายพระองค์
ของราชวงศโ์ชซอน ทีไ่ดร้บัการดูแลรกัษาไวอ้ย่างด ีภายในประกอบดว้ยพืน้ทีส่าธารณะ อาคารพระราชวงัส าหรบั
ราชวงศ ์และสวนบวีอน(BIWON) หรอืรูจ้กักนัในนามสวนฮูวอน(HUWON) สวนหย่อมดา้นหลงัทีเ่ตม็ไปดว้ยต้นไม้
ยกัษ์อายกุว่า 300 ปี บ่อน ้า และศาลาพกัผ่อน มคีวามธรรมชาตมิากทีสุ่ด ไวเ้ป็นทีพ่กัผ่อน 
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 
แบรนด ์ทัง้เครื่องส าอาง , น ้าหอม , กระเป๋า , สนิคา้แฟชัน่ต่างๆ เช่น CHANEL , HERMES , MCM , DIOR , 
FENDI , LOEWE , PRADA , MIU MIU , CELINE , GIVENCHY , BALLY , BOTTEGA VENETA เป็นต้น 
ไมไ่ดม้แีค่เพยีงสนิคา้จากแบรนดต่์างประเทศเท่านัน้ สนิคา้แบรนดเ์กาหลกีม็ีใหเ้ลอืกหลากหลายไม่แพก้นั ราคาก็
ถูกกว่ารา้นค้าด้านนอกและบางยีห่้อก็ถูกกว่าในประเทศไทยอกีด้วย หากจะเขา้ไปช็อปป้ิงกนัที่ห้างแห่งนี้ ให้พก
พาสปอรต์และขอ้มลูตัว๋เครือ่งบนิไปดว้ยเพราะตอ้งใชใ้นการซือ้สนิคา้ 
น าท่านเดนิทางสู่ ย่านเมียงดง (MYEONGDONG) เปรยีบเสมอืนย่านสยามสแควรบ์้านเรา เมยีงดงไดช้ื่อว่าเป็น
แหล่งรวมแฟชัน่แบรนด์เกาหลชีัน้น า ซึ่งในแต่ละวนัจะ มวียัรุ่นเกาหลมีาเดนิช็อปป้ิงกนัอย่างล้นหลาม ท่าน
สามารถหาซือ้สนิคา้ไดอ้ย่างหลากหลายทัง้เสือ้ผา้ , รองเทา้ , กระเป๋า , เครื่องส าอางซึง่เป็นทีรู่จ้กัอย่างดขีองคน
ไทย เช่นLANEIGE , ETUDE HOUSE , IIOPE , CHARMZONE , SKIN FOOD , THE FACE SHOP เป็นต้น 
เครื่องประดบั , ซดีเีพลง , วซีดี ี, ดวีดีหีนังและซรียีท์ีฮ่ติตลอด จนไปถงึของทีร่ะลกึทีม่รีปูดารานักแสดงคนโปรด
ของท่านอยู่ในสนิคา้ อกีทัง้ยงัมรีา้นกาแฟ รา้นอาหารต่างๆ ท่าน สามารถลิ้มลองไอศกรมี 2,000 วอน ทีสู่งเกอืบ
ฟุตไดท้ีน่ี้  

 อิสระอาหารค า่ เพ่ือความสะดวกในการท่องเท่ียว  
ท่ีพกั HAEDAMCHAE GASAN หรือ INTER CITY HOTEL SEOUL หรือเทียบเท่า   

 
 
 
 



วนัท่ี 4 

เมืองโซล - ศนูยส์มนุไพรเกาหลี – โรงงานเจียระไน พลอยสีม่วง อเมทิส - ย่านฮงแด –
พิเศษ!!! .... ส าหรบัสาวก HARRY POTTER ต้องห้ามพลาดดด!!    คาเฟ่สดุชิก 943 KING’S 
CROSS - พิพิธภณัฑส์ามมิติ – พิพิธภณัฑน์ ้าแขง็– พิเศษชมดอกซากรุะ .. ท่ีสวนสาธารณะ
ยออิโด – หอคอยเอน็โซล ทาวเวอร ์- ซุปเปอรม์าเกต็ หรือ ร้านละลายเงินวอน – เมืองอิน
ชอน                                                                                                                                                  (B/L/-)               

 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดนิทางสู่ ศนูยส์มุนไพรเกาหลี (HERB SHOP) เป็นผลติภณัฑผ์ลของฮ๊อกเกท็นาม ูทีเ่ตบิโตกลางป่าดง

ดบิกว่า 20 ปี มสีรรพคุณช่วยกรองสารพษิในตบั เหมาะส าหรบัคนทีท่ างานหนัก ดื่มเหล้า นอนดกึ หรอืเป็นไวรสั
ตบัอกัเสบ ตบัแขง็ ใหท้่านอสิระเลอืกซือ้ใหต้วัเองและฝากครอบครวัหรอืญาตผิูใ้หญ่ทีท่่านรกั 
น าท่านเดนิทางสู่ โรงงานเจียระไน พลอยสีม่วง อเมทิส (AMETHYST FACTOTORY) ประเทศเกาหลใีต้เป็น
ดนิแดนของง พลอยสมี่วง พลอยแห่งสุขภาพและน าโชค โดยมตีัง้แต่สมี่วงอ่อนเยน็ตา จนถงึสมี่วงเขม้ (ม่วงไวน์) 
มเีสน่หเ์ยา้ยวนใจ พลอยนี้จะสวยงามจบัตาเมื่อมาท าเป็นแหวน จี ้ต่างหู และ สรอ้ยขอ้มอื เป็นหนิทีม่พีลงัในการ
บ าบดัทัง้ดา้นรา่งกายและจติใจของผูส้วมใส่ ขจดัความคดิแงล่บ เป็นพลอยแห่งสุขภาพและน าโชค สามารถปกป้อง
คุม้ครองผูส้วมใส่ได ้ 
น าท่านชอ้ปป้ิง ย่านฮงแด เป็นย่านชอ้ปป้ิงบรเิวณดา้นหน้าของมหาวทิยาลยัฮงอกิ(HONGIK UNIVERSITY) จงึ
เป็นศูนยร์วมเดก็วยัรุ่นและเดก็มหาวทิยาลยั เป็นอกีเสน้หนึ่งที่มบีรรยากาศโรแมนตกิ อกีทัง้ยงัมรีา้นกาแฟทีเ่ป็น
เอกลกัษณ์ แกลเลอรี ่รา้นคา้จ าหน่ายสนิคา้แฟชัน่ คลบั ตลาดศลิปะ และรา้นอาหารทีน่่าสนใจในหมู่วยัรุ่นอายุ 20-
30 ปีที่นิยมมาเดนิเล่น ราคาของสนิคา้และรา้นอาหารต่างๆกย็งัไม่แพงอกีด้วย ซึ่งจะคกึคกัเป็นพเิศษตัง้แต่ช่วง
บ่ายเป็นต้นไป เพราะร้านค้าแต่ละรา้นจะทยอยเปิดให้บรกิาร ของที่ขายกนัเยอะส่วนใหญ่ก็จะเป็นสนิค้าแฟชัน่ 
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 มชีุดคลุมกบัผา้พนัคอทัง้ 4 บา้น พรอ้มไมก้ายสทิธิใ์หถ่้ายรปู สามารถเลอืกซือ้เครือ่งดื่มและของ
หวานไดต้ามใจชอบ (หากท่านใดตอ้งการทีจ่ะถ่ายรปูดา้นใน จะตอ้งเลอืกซือ้เครือ่งดื่มท่านละ 1 แกว้) 



 
กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนู ไก่ผดัวุ้นเส้น (JIMDAK)  

น าท่านเดินทางสู่ พิพิธภณัฑ์ภาพ 3 มิติ (TRICK EYE MUSEUM) เป็น
สถานทีท่่องเที่ยวชื่อดงัที่จดัขึน้แบบพพิธิภณัฑแ์กลเลอรีศ่ลิปะและภาพวาด ที่
สรา้งขึน้โดย “ตรอ็งป์ L’OEIL” คอืเทคนิคงานศลิปะแบบ 2D และลกัษณะ
ภาพวาดจะเป็นแบบ 3D แทนทีจ่ะเป็นการดูภาพวาดธรรมดาๆเหมอืนหอศลิป์
ทัว่ไป นักท่องเที่ยวจะตื่นตาตื่นใจกบัภาพวาดแนว 3D ที่เสมอืนว่าได้เขา้ไป
เป็นส่วนหนึ่งในรปูภาพนัน้ๆ ท าใหน้กัท่องเทีย่วเพลนิเพลนิสนุกสนาน ไม่มเีบื่อ 
ถือเป็นพพิิธภณัฑ์ศิลปะยอดนิยมของชาวเกาหลีและนักท่องเที่ยว เพราะไม่เพยีงแต่เป็นพิพธิภณัฑ์หอศิลปะ
ภาพวาดสามมิติแล้ว ยังได้เปิดโซนใหม่ให้กับนักท่องเที่ยวได้เข้าไปเปิดประสบการณ์ใหม่ๆไม่ซ ้าใครกับ 
พิพิธภณัฑน์ ้าแขง็ (ICE MUSEUM) ซึง่เป็นการจ าลองเมอืงน ้าแขง็ขึน้มา เป็นศลิปะการแกะสลกัน ้าแขง็แบบไม่
ธรรมดา หากแต่เป็นการจ าลองเป็นเมอืงน ้าแขง็เหมอืนจรงิมากที่สุด และยงัเอาใจเด็กๆด้วยการสร้างสไลเดอร์
น ้าแข็งอีกทัง้ยงัมกีิจกรรมและโซนต่างๆ ให้นักท่องเที่ยวเข้าชมได้โดยไม่มเีบื่อ เช่น นัง่รถลากกวางรูดอล์ฟ 
ถ่ายรูปคู่กบัคุณลุงซานต้าน ้าแขง็ และถ่ายรูปกบับรรดานกเพนกวนิน ้าแขง็ทัง้หลาย ส ารวจถ ้าน ้าแขง็ เอสกิโม 
เยีย่มชมปราสาทน ้าแขง็ มจีุดชมววิบนก าแพงเมอืงน ้าแขง็ โรงแรมที่สรา้งจ าลองขึน้จากการแกะสลกัจากน ้าแขง็
ทัง้หมด ซึง่นกัท่องเทีย่วสามารถตื่นตาตื่นใจและสมัผสักบัความหนาวอุณหภูมติดิลบมากกว่า 5 องศา       

 
ในช่วงซากรุะบาน ..... น าท่านเดนิทางสู่ สวนยออิโด น าท่านชม งานเทศกาลชมดอกพอทกวกทีม่ชีื่อเสยีงมาก
ทีสุ่ดของกรุงโซล จดัขึน้ที่สวนสาธารณะยออโิด รมิแมน ้าฮนั(HAN RIVER)ที่ลอ้มรอบอาคารรฐัสภาเกาหล ีโดย
ในช่วงวนังานจะมกีารออกรา้นแผงลอยขายของต่างๆโดยเฉพาะพวกอาหารของกนิพืน้เมอืงเกาหล ีงานนี้จะจดัขึน้



เป็นประจ าทุกปี แต่ช่วงเวลาแตกต่างกนัขึ้นอยู่กบัจงัหวะการบานของดอกซากุระในปีนัน้ๆ ทางบรษิัทขอสงวน
สทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรม ปรบัเปลีย่นเป็นชมมหาวทิยาลยัอวีาและย่านชอ้ปป้ิงอเีด 

 
น าท่านเดนิทางสู่ ภเูขาน าซาน เป็นที่ตัง้ของ หอคอยเอน็ โซลล ์ทาวเวอร ์(N SEOUL TOWER) 1 ใน 18 
หอคอยเมอืงทีส่งูทีสุ่ดในโลก มคีวามสงูถงึ 480 เมตร เหนือระดบัน ้าทะเล ท่านสามารถชมทศันียภาพของกรุงโซล
จากยอดโซลทาวเวอรไ์ดร้อบทศิ 360 องศา โดยสามารถมองได้ถงึเขาพูกกัซนั และถ้าหนัไปยงัทิศตรงขา้ม กจ็ะ
เหน็ไกลไปถงึแม่น ้าฮนักงั เป็นอกีหนึ่งสถานที ่ทีสุ่ดแสนจะโรแมนติก ไม่ว่าจะเป็นยามกลางวนัหรอืกลางคนื และ
ไม่ว่าจะฤดูไหนๆ ที่นี่ย ังคงได้ร ับความนิยมเสมอมา เพราะเป็นสถานที่คล้องกุญแจคู่ร ักที่ยอดนิยมของ
นกัท่องเทีย่ว และชาวเกาหล ีโดยมคีวามเชื่อว่าหากไดม้าคลอ้งกุญแจดว้ยกนัทีน่ี่ และโยนลูกกุญแจลงไปจะท าให้
รกักนัมัน่คง ยนืยาว ตราบนานเท่านาน ** ยงัไม่รวมค่า ขึน้ลฟิต์ และ ค่าแม่กุญแจ ลูกกุญแจคู่รกัส าหรบัคล้อง 
ท่านสามารถเตรยีมจากประเทศไทยไปได ้**  



 
น าท่านเดนิทางสู่ ซุปเปอรม์ารเ์กต็ หรือ ร้านละลายเงินวอน ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้ชอ็กโกแลต ผลติภณัฑข์องใบ
และรากฝอยของโสม ในรปู ขนม ชา ลูกอม โคลนพอกหน้าโสม ครมีลา้งหน้าโสม เครื่องส าอางโสม เป็นต้น และ
ยงัมหีมอนสุขภาพ ,  กมิจ ิ,เปเปโร(ป๊อกกีเ้กาหล)ี,ชนิราเมง (มามา่เกาหล)ี และ นมกลว้ย เป็นตน้ 
อิสระอาหารค า่ เพ่ือความสะดวกในการท่องเท่ียว  
ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ อินชอน  ประเทศสาธารณรฐัเกาหลีใต้  

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

 
00:20 น าท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิ AIR ASIA X 

เทีย่วบนิที ่XJ 703 ** ไมม่บีรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่งบนิ ใชเ้วลาบนิประมาณ 6 ชัว่โมง ** 

04:20 เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพ พร้อมกบัความ

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 ห้องละ 

ราคาไม่รวม
ตัว๋เคร่ืองบิน 

01 – 05 มีนาคม 2562 14,888 14,888 14,888 5,500 9,900 

02 – 06 มีนาคม 2562 14,888 14,888 14,888 5,500 9,900 

03 – 07  มีนาคม 2562 14,888 14,888 14,888 5,500 9,900 

04 – 08 มีนาคม 2562 13,888 13,888 13,888 5,500 9,900 



06 – 10 มีนาคม 2562 14,888 14,888 14,888 5,500 9,900 

07 – 11 มีนาคม 2562 14,888 14,888 14,888 5,500 9,900 

08 – 12 มีนาคม 2562 14,888 14,888 14,888 5,500 9,900 

09 – 13 มีนาคม 2562 14,888 14,888 14,888 5,500 9,900 

10 – 14 มีนาคม 2562 14,888 14,888 14,888 5,500 9,900 

11 – 15 มีนาคม 2562 13,888 13,888 13,888 5,500 9,900 

13 – 17 มีนาคม 2562 14,888 14,888 14,888 5,500 9,900 

14 – 18 มีนาคม 2562 14,888 14,888 14,888 5,500 9,900 

15 – 19 มีนาคม 2562 14,888 14,888 14,888 5,500 9,900 

16 – 20 มีนาคม 2562 14,888 14,888 14,888 5,500 9,900 

17 – 21 มีนาคม 2562 14,888 14,888 14,888 5,500 9,900 

18 – 22 มีนาคม 2562 13,888 13,888 13,888 5,500 9,900 

20 – 24 มีนาคม 2562 14,888 14,888 14,888 5,500 9,900 

21 – 25 มีนาคม 2562 14,888 14,888 14,888 5,500 9,900 

22 – 26 มีนาคม 2562 14,888 14,888 14,888 5,500 9,900 

23 – 27 มีนาคม 2562 14,888 14,888 14,888 5,500 9,900 

24 – 28 มีนาคม 2562 14,888 14,888 14,888 5,500 9,900 

25 – 29 มีนาคม 2562 13,888 13,888 13,888 5,500 9,900 

27 – 31 มีนาคม 2562 14,888 14,888 14,888 5,500 9,900 

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

 
อตัราน้ียงัไม่รวมค่าทิปพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคเุทศกท้์องถ่ิน ตามธรรมเนียม 50,000 วอน 
ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั 
(INFANT) ทัง้น้ีท่านสามารถให้มากกว่าน้ีได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี 
ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ก่อนเดินทางทกุท่าน ท่ีสนามบิน ในวนัเชค็อิน  
 



อตัราน้ีเฉพาะนักท่องเท่ียวท่ีถือหนังสือเดินทางไทยเท่านัน้ กรณีถือหนังสือเดินทางต่างประเทศ ทาง
บริษทัขอสงวนสิทธ์ิเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมเพ่ิมจากราคาทวัร ์ท่านละ 100 USD. (เป็นเงินไทยประมาณ 
3,200 บาท)  
 
กรณีต้องการตดักรุป๊ส่วนตวั กรุป๊เหมาท่ีสถานะผูเ้ดินทางเป็น เดก็นักเรียน นักศึกษา คร ู ธรุกิจขายตรง
เคร่ืองส าอางค ์หมอ พยาบาล ชาวต่างชาติ หรือคณะท่ีต้องการให้เพ่ิมสถานท่ีขอดงูาน กรณุาติดต่อแจ้ง
รายละเอียด โดยละเอียด กบัเจ้าหน้าท่ีเพ่ือท าราคาให้ใหม่ทกุครัง้  

 
ส าคญั!! :  กรณีผู้เดินทางถกูปฏิเสธการเข้า – ออกประเทศจากประเทศต้นทางและปลายทาง ทัง้จากท่ี

ด้านหน้าเคาน์เตอรเ์ชค็อิน หรือจากด่านตรวจคนเข้าเมืองกต็าม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่

รบัผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีจะเกิดขึ้นตามมา และ จะไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ท่ีท่านช าระ

เรียบร้อยแล้วไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึง 

 
หมายเหตุ : ตามนโยบายการโปรโมทสินค้าพื้นเมืองของรฐับาลเกาหลีร่วมกบัการท่องเท่ียวเกาหลี ใน

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

 

อตัราค่าบริการน้ี รวม 
 

 ค่าบตัรโดยสารโดยเครื่องบนิ (ตัว๋) ไป และ กลบัพร้อมคณะ ชัน้ประหยดั (ECONOMY CLASS) รวมถงึค่าภาษี
สนามบนิและค่าภาษีน ้ามนัทุกแห่ง กรณีต้องการอพัเกรด UPGRADE หรอื เปลี่ยนแปลงบตัรโดยสาร ไม่ว่าเที่ยวใด 
เทีย่วหนึ่ง กรณุาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ  
 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ สายการบนิ AIR ASIA X อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าสมัภาระ
ลงใต้ท้องเครื่องบนิ โดยมีน ้าหนักไม่เกิน 20 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือขึ้นเคร่ืองบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. (ไม่จ ากดั
จ านวนชิน้ แต่ทัง้นี้เจา้หน้าทีจ่ะพจิารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงือ่นไขของสายการบนิ) ** 
 ค่ารถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ (ยงัไมร่วมทปิพนกังานขบัรถ) 



 ค่าโรงแรมที่พกัระดบัมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง) ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์การแข่งขนักฬีา 
หรอื กจิกรรมอื่นๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะยุเตม็ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นโรงแรมทีพ่กั ไปเป็น
เมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยค านึงถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคญั 
 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ กรณไีมร่วมจะชีแ้จงแต่ละสถานทีใ่นโปรแกรม 
 ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุ โดยทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม    
 ค่ามคัคุเทศกท์ีค่อยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
 ค่าเบีย้ประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางท่องเทีย่วต่างประเทศ วงเงนิประกนัสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตาม
กรรมธรรม)์  
 

อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 
 

× ค่าใช้จ่ายส่วนตวัของผู้เดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศพัท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซกัรดี ค่ามนิิบารใ์น
หอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบุในรายการ 

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

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสมัภาระที่มนี ้าหนักเกินกว่าที่สายการบินนัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกินขนาด
มาตรฐาน  

× ค่าธรรมเนียมการจองทีน่ัง่บนเครื่องบนิตามความต้องการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถท าได ้ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัสายการบนิ 
และ รุน่ของเครือ่งบนิแต่ละไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยูท่ีส่ายการบนิเป็นผูก้ าหนด 

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

เกาหลีใต้ อนุญาตใหท้่านทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทย และมวีตัถุประสงคเ์ดนิทางไปประเทศเกาหลใีต้ 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 1 วนั ตวัอย่างเช่น ท่านจองวนันี้ กรุณาช าระเงนิในวนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. 
เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลกิอตัโนมตัทินัท ีหากยงัไม่ได้ร ับยอดเงนิตามเวลาที่ก าหนด และหากท่านมคีวามประสงค์
จะต้องเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจ าเป็นต้องท าจองเขา้มาใหม่ นัน่หมายถงึว่า กรณีทีม่ ีควิรอ (WAITING LIST) กจ็ะ



ใหส้ทิธิไ์ปตามระบบ ตามล าดบั เน่ืองจากทุกพเีรยีด เรามทีีน่ัง่ราคาพเิศษจ านวนจ ากดั ยกเว้นโปรแกรมราคาพิเศษ 
ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเรียกเกบ็ค่าบริการ เตม็จ านวน เท่านัน้  

- กรณุาช าระค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอือยา่งน้อย 20 วนั ก่อนออกเดนิทาง หากท่านไม่ช าระภายในระยะเวลาทีท่ีบ่รษิทัก าหนด 
ทางบรษิทัจะถอืว่าท่านสละสทิธิย์กเลกิการเดนิทาง และ ขอสงวนสทิธิไ์ม่สามารถคนืเงนิมดัจ าใหท่้านใดไม่ว่าส่วนใน
ส่วนหน่ึงกต็าม 

- กรณลีกูคา้ท าการจองภายในระยะเวลาคงเหลอืไมถ่งึ 15 วนั ก่อนออกเดนิทาง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็
ค่าทวัรเ์ตม็จ านวน 100%  

 

เง่ือนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง 

 - กรุ๊ปหน้ารา้น ยกเลกิการเดนิทาง ไม่น้อยกว่า 30 วนั ก่อนวนัเดนิทาง คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 100 ของค่าบรกิารที่
ช าระแลว้ 

 ** ยกเว้น พีเรียดท่ีมีวนัหยดุนักขตัฤกษ์ ต้องยกเลิกเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วนั ก่อนเดินทาง ** 
     - กรุป๊หน้ารา้น ยกเลกิการเดนิทาง 15-29 วนั ก่อนวนัเดนิทาง คนืค่าบรกิารรอ้ยละ 50 ของค่าบรกิารทีช่ าระแลว้ 

- ยกเลกิการเดนิทาง 15 วนั ก่อนวนัเดนิทาง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิค่าบรกิารทีช่ าระมาแลว้ทัง้หมดทัง้น้ี ทาง
บรษิทัจะหกัค่าใช้จ่ายที่ไดจ้่ายจรงิจากค่าบรกิารทีช่ าระแล้วเนื่องในการเตรยีมการจดัการน าเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว 
เช่น การส ารองทีน่ัง่ตัว๋เครือ่งบนิ การจองทีพ่กั ฯลฯ 

- ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบ และ คนืค่าทวัรส์่วนใดส่วนหน่ึงให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น เช่น สถานทูต
ปฏเิสธวซี่า ด่านตรวจคนเขา้เมอืง ฯลฯ 

- กรณีต้องการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลีย่นชื่อ) จะต้องแจง้ให้ทางบรษิทัทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วนั ก่อนออก
เดนิทาง กรณีแจง้หลงัจากเจา้หน้าที่ออกเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ
เรยีกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกดิขึน้จรงิทัง้หมด ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัช่วงพเีรยีดวนัทีเ่ดนิทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็น
ส าคญัดว้ย กรณุาสอบถามกบัเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 

- กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพเีรยีดวนัเดินทาง (เลื่อนวนัเดินทาง) ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าใช้จ่ายการ
ด าเนินการต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิส าหรบัการด าเนินการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้  
** กรณกีรุป๊เหมา หากมกีารยกเลกิจะเกบ็ตามค่าใชจ้า่ยจรงิ*** 

 

เง่ือนไขส าคญัอ่ืนๆท่ีท่านควรทราบก่อนการเดินทาง 

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

- ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรอื เลื่อนการเดนิทางไปในพเีรยีดวนัอื่นต่อไป โดยทางบรษิทัฯ จะแจง้
ใหท้่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดนิทางใหม่อกีครัง้ ทัง้นี้ ก่อนคอนเฟิรม์ลางาน กรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณี
พเิศษทุกครัง้หากท่านลางานแลว้ไมส่ามารถเปลีย่นแปลงได ้



- กรณีที่ท่านต้องออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เครื่องบนิ , ตัว๋รถทวัร ์, ตัว๋รถไฟ) กรุณาตดิต่อ
สอบถามเพื่อยนืยนักบัเจา้หน้าที่ก่อนทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในทีส่ามารถเลื่อนวนัและเวลาเดนิทางได ้
เพราะมบีางกรณทีีส่ายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไมแ่จง้ใหท้ราบล่วงหน้า ทัง้นี้ขึน้อยู่กบั
ฤดูกาล สภาพภูมกิาศ และ ตารางบนิของท่าอากาศยานเป็นส าคญัเท่านัน้ สิง่ส าคญั ท่านจ าเป็นต้องมาถงึสนามบนิ
เพื่อเชค็อนิก่อนเครื่องบนิ อย่างน้อย 3 ชัว่โมง โดยในส่วนน้ีหากเกดิความเสยีหายใดๆบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการไม่
รบัผดิชอบค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   

- กรณทีีท่่านเป็นอสิลาม ไมท่านเน้ือสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 
- กรณผีูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร์ (WHEEL CHAIR) กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่างน้อย 

7 วนัก่อนการเดินทาง หรอืตัง้แต่ที่ท่านเริม่จองทวัร์ เพื่อให้ทางบรษิัทประสานงานกับสายการบินเพื่อจดัเตรยีม
ล่วงหน้า กรณมีคี่าใชจ้า่ยเพิม่เตมิ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง  

- กรุณาส่งรายชื่อผู้เดนิทาง พรอ้มส าเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางทุกท่านให้กบัเจา้หน้าที่หลงัจากช าระเงนิกรณีที่
ท่านเดนิทางเป็นครอบครวั (หลายท่าน) กรณุาแจง้รายนามคู่นอนกบัเจา้หน้าทีใ่หท้ราบ 

- กรณีทีอ่อกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรยีบรอ้ยแล้ว มรีายละเอยีดส่วนใดผดิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบไม่ว่า
ส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ด าเนินการส่งส าเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางให้ทางบรษิัทเพื่อใช้ในการออกบตัร
โดยสาร 

- หลงัจากท่านช าระค่าทวัรค์รบตามจ านวนเรยีบรอ้ยแล้ว ทางบรษิทัจะน าส่งใบนัดหมายและเตรยีมตวัการ เดนิทางให้
ท่านอยา่งน้อย 3 หรอื 5 วนั ก่อนออกเดนิทาง 

- อตัราทวัรน์ี้ เป็นอตัราส าหรบับตัรโดยสารเครื่องบนิแบบหมู่คณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟลท์ วนั ไป หรอื 
กลบัส่วนใดได ้จ าเป็นจะตอ้งไป และ กลบั ตามก าหนดการเท่านัน้ หากตอ้งการเปลีย่นแปลงกรณุาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็น
กรณพีเิศษ 

- ทางบรษิทัไม่มนีโยบายจดัคู่นอนใหก้บัลูกคา้ทีไ่ม่รูจ้กักนัมาก่อน เช่น กรณีทีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จ าเป็นต้องช าระค่า
หอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ 

- หนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านไดค้งเหลอืไมน้่อยกว่า 6 เดอืน ณ วนักลบั  
- ส าหรบัลูกค้าทีเ่ดนิทาง 3 ท่าน และ ต้องการพกัห้องส าหรบั 3 ท่าน อาจมคี่าใช้จ่ายเพิม่เตมิไดใ้นบางกรณี ขึ้นอยู่กบั

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

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

- ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลงโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมอิากาศ เหตุการทาง
การเมอืง การล่าช้าของสายการบนิ เงื่อนไขการให้บรกิารของรถในแต่ละประเทศ เป็นต้น  โดยส่วนนี้ทางบรษิัทจะ
ค านึงถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคญั หากกรณทีีจ่ าเป็นจะตอ้งมคี่าใชจ้่ายเพิม่ ทางบรษิทัจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 



- เนื่องจากการเดนิทางท่องเทีย่วในครัง้นี้ เป็นการช าระแบบเหมาจา่ยขาดกบับรษิทัตวัแทนในต่างประเทศ ทางบรษิทัจงึ
ขอสงวนสทิธิ ์ไม่สามารถขอรบัเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางส่วน หรอื ส่วนใดส่วนหนึ่งทีท่่านไม่ต้องการได้รบับรกิาร  หาก
ระหว่างเดนิทาง สถานทีท่่องเทีย่วใดที่ไม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ
ไมส่ามารถคนืค่าใชจ้า่ยไมว่่าส่วนใดส่วนหนึ่งใหท้่าน เนื่องจากทางบรษิทัไดท้ าการจองและถูกเกบ็ค่าใชจ้่ายแบบเหมา
จา่ยไปล่วงหน้าทัง้หมดแลว้ 

- กรณีทีท่่านถูกปฏเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีจ่ะเกดิขึน้ตามมา และ จะ
ไมส่ามารถคนืเงนิค่าทวัรท์ีท่่านช าระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่่าส่วนใดส่วนหน่ึง 

- หากวนัเดนิทาง เจา้หน้าทีส่ายการบนิ หรอื ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนงัสอืเดนิทาง  
(พาสปอร์ต) ของท่านช ารุดแม้เพียงเล็กน้อย เช่น เปียกน ้า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มหีน้าใดหน้าหนึ่งหายไป มี
กระดาษหน้าใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มรีอยแยกระหว่างสนัของเล่มหนังสอืเดนิทาง เป็นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ ทาง
สายการบนิ หรอื เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง  มสีทิธิไ์ม่อนุญาตให้ท่านเดนิทางต่อไปได้ ดงันัน้กรุณา
ตรวจสอบ และ ดูแล หนังสอืเดนิทางของท่านให้อยู่ในสภาพดอียู่ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณีช ารุด กรุณาตดิต่อ
กรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื่อท าหนังสอืเดนิทางฉบบัใหม่ โดยใช้ฉบบัเก่าไปอ้างองิ และ ยนืยนัด้วย 
พรอ้มกบัแจง้มาที่บรษิทัเรว็ทีสุ่ด เพื่อยนืยนัการเปลี่ยนแปลงขอ้มูลหนังสอืเดนิทาง หากท่านได้ส่งเอกสารมาทีบ่รษิทั
เรยีบรอ้ยแล้ว กรณีที่ยงัไม่ออกบตัรโดยสาร (ตัว๋เครื่องบนิ) ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่มคี่าใช้จ่าย แต่หากออก
บตัรโดยสาร (ตัว๋เครื่องบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึ่ง
โดยส่วนใหญ่ตัว๋เครือ่งบนิแบบกรุป๊จะออกก่อนออกเดนิทางประมาณ 14-20 วนั ทัง้นี้ขึน้อยูก่บักระบวนการและขัน้ตอน
ของแต่ละคณะ 

- เกีย่วกบัทีน่ัง่บนเครือ่งบนิ เนื่องจากบตัรโดยสาร (ตัว๋) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อตัราพเิศษ) สายการบนิ ขอสงวน
สทิธิใ์นการเลอืกทีน่ัง่บนเครือ่งบนิ กรณลีกูคา้เดนิทางดว้ยกนั กรณุาเชค็อนิพรอ้มกนั และ สายการบนิจะพยายามทีสุ่ด
ใหท้่านไดน้ัง่ดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีสุ่ด  

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

- ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็ค่าน ้ามนัและภาษสีนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง  
- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ , การยกเลกิบนิ , การ

ประทว้ง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภยัธรรมชาต ิ, การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความ
รบัผดิชอบของบรษิทั  

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหายระหว่างการเดนิทาง ไม่ว่ากรณีใดๆกต็าม 
และ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิ กรณีท่านลมืสิง่ของไว้ทีโ่รงแรมและจ าเป็นต้องส่งมายงัจุดหมาย
ปลายทางตามทีท่่านตอ้งการ  

- รายการนี้ เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้ร ับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครัง้หนึ่ ง หลังจากได้ส ารองโรงแรมที่พักใน
ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม 



 

** เม่ือท่านช าระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึงกต็าม ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่าน
ได้ยอมรบัเงื่อนไขข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว ** 

หนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านไดค้งเหลอืไมน้่อยกวา่ 6 เดอืน ณ วนักลบั 
 

** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 
 

 


