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ทวัรเ์กาหลี ICN38 บินบา่ย กลบัดึก (5D3N) 
“KOREA ก ็มาดิ คา๊บบบ” 

สายการบิน AIR ASIA X (XJ) 
 

 

บนิดว้ยสายการบนิ แอรเ์อเชยีเอก็ซ์ (XJ) : ขึน้เครือ่งทีส่นามบนิดอนเมอืง (DMK) 

XJ702 DMK (กรงุเทพ) – ICN (อินชอน) 15.40 – 23.05 
XJ703 ICN (อินชอน) – DMK (กรงุเทพ) 00.20 – 04.50 
**โหลดกระเป๋าสมัภาระโดยน้ําหนกัไม่เกนิ 20 ก.ก. (1 ชิน้) และ ถอืขึน้เครือ่งบนิไดน้ํ้าหนกัไมเ่กนิ 7 ก.ก. ** 
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**พาสปอรต์ ต้องมีอายุใช้งานได้คงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วนักลบั** 
วนัท่ี 1 กรงุเทพฯ (ดอนเมือง) – เมืองอินชอน                                                                               (-/-/-) 
 

13.00  คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคารผู้โดยสารระหว่าง
ประเทศ อาคาร 1 ชัน้ 3 เคาน์เตอรเ์ช็คอิน หมายเลข 3-4 สายการบิน AIR ASIA X โดยมเีจ้าหน้าที่ของ
บริษทัฯ คอยให้การต้อนรบั อํานวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเชค็อิน และ หวัหน้าทวัร์ให้คําแนะนําเพื่อ
เตรยีมความพรอ้มก่อนออกเดนิทาง  

15.40  นําท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน ประเทศสาธารณรฐัเกาหลีใต้ โดยสายการบิน AIR 

ASIA X เทีย่วบนิที ่XJ 702  

** สําหรบัเทีย่วบนินี้ ไม่มบีรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบนิ กรุณารบัประทานอาหารให้เรยีบร้อยก่อนขึน้

เครื่องบนิ ใชเ้วลาบนิประมาณ 5 ชัว่โมง 15 นาท ี** 

23.05  เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน ประเทศสาธารณรฐัเกาหลีใต้ 

** ตามเวลาทอ้งถิน่ เรว็กวา่เมอืงไทยประมาณ 2 ชัว่โมง กรุณาปรบันาฬกิาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัด

หมายเวลา ** หลงัทุกท่านผา่นขัน้ตอนการตรวจหนงัสอืเดนิทาง และตรวจรบัสมัภาระเรยีบรอ้ย 

 นําทุกท่านเดนิท่านเดนิทางขา้มทะเลตะวนัตกดว้ยสะพานแขวนยอจอง หรอื สะพานเพื่อความหวงัในการรวมชาติ

ทีย่าวกวา่ 4.42 ก.ม. และ มยีอดโดมสูง 107 เมตร ท่านจะไดส้มัผสัความสวยงามยิง่ใหญ่ยามคํ่าคนื  นําท่านเดนิ

ทางเขา้สู่โรงแรมทีพ่กั  

ท่ีพกั INCHEON GRAND HOTEL , INCHEON หรือเทียบเท่า   

 
  

วนัท่ี 2 
พิเศษสดุ กบัการชมดอกกหุลาบท่ี .... JUNGNANCHEON – พิพิธภณัฑส์าหร่าย - สวน
สนุกลอ๊ตเต้เวิลด ์– ย่านทงแดมุน พิเศษ!!! ชม LED ROSE GARDEN                             (B/L/D)                                                                               

 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
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นําท่านเดนิทางสู่ JUNGNANCHEON ชม ... SEOUL ROSE FESTIVAL หรอืเทศกาลดอกกุหลาบ ชว่งเริม่ตน้
ฤดูรอ้นของทุกปีจะเป็นฤดูทีด่อกกุกลาบบานที่เกาหลใีต้ และจุดชมดอกกุหลาบที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของกรุงโซล
อยู่ทีถ่นนเลยีบคลองจุงนงัชอน (JUNGNANGCHEON) **ในชว่งทีด่อกกุหลาบยงัไม่บาน ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์
ในการเปลีย่นแปลงโปรแกรม ปรบัเปลีย่นเป็นชอ้ปป้ิงย่านถนนเคสตาร ์
นําท่านเดนิทางสู่ พิพิธภณัฑ์สาหร่าย (KIMPAP) จดัแสดงเรื่องราวต่างๆของการทําสาหร่ายและประวตัคิวาม
เป็นมาต้นกําเนิดของการผลิตสาหร่ายและขัน้ตอนการผลิตสาหร่ายที่สดใหม่ทุกวนั ให้ท่านจะได้เลือกชิม
ผลิตภัณฑ์ที่ทําจากสาหร่ายหลากหลายรสชาติให้ลิ้มลองและเลือกซื้อเหมาะแก่การนํามาเป็นของฝาก เช่น 
สาหร่ายอบแหง้ , สาหร่ายย่าง พิเศษ !! ให้ท่านได้ทาํกิมจิและใส่ชดุประจาํชาติเกาหลี “ฮนับก” (HANBOK) 
และถ่ายรูปไวเ้ป็นทีร่ะลกึ  

  
กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนู BBQ 

นําท่านเดนิทางสู่ สวนสนุกลอ๊ตเต้เวิลด์ (LOTTE WORLD) สวนสนุกในร่มขนาดใหญ่ตดิอนัดบัโลกที่ตัง้อยู่ใน
กรุงโซล ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลกัคอื สวนสนุกในร่มที่ชื่อว่า LOTTE WORLD ADVENTURE ที่มอียู่ทัง้หมด 
4 ชัน้ แต่ละชัน้กจ็ะมเีครื่องเล่นต่างๆ รา้นอาหาร รา้นขายของทีร่ะลกึ และลานสเกต็น้ําแขง็ขนาดใหญ่ และในส่วน
ของสวนสนุกกลางแจง้นัน้มชีือ่วา่ MAGIC ISLAND อนัเป็นทีร่วมเครื่องเล่นหวาดเสยีวหลายๆ ชนิด นอกจากนี้
ยงัมีสิ่งอํานวยความสะดวกอื่นๆ ภายในบริเวณสวนสนุกแห่งนี้ ไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้า โรงแรม โรง
ภาพยนตร ์ฯลฯ 
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นําท่านเดนิทางเขา้สู่ ย่านทงแดมุน หรือตลาดดงแดมุน เป็นย่านการค้าขนาดใหญ่ประกอบด้วยตลาดดัง้เดมิ 
และศนูยก์ารคา้ทีค่รอบคลุมทัว่ทัง้บรเิวณประตูทงแดมุน ซึ่งเป็นสถานทีส่ําคญัในเกาหล ีโดยถอืเป็นเขตค้าส่งและ
คา้ปลกีทีใ่หญ่ทีสุ่ดของเกาหล ีที่มหี้างสรรพสนิค้า 26 แห่ง , ร้านค้าพเิศษ 30,000 แห่ง และผูผ้ลติ 50,000 ราย 
ตลาดทงแดมุนมชีื่อเสยีงในด้านตลาดกลางคนื และเป็นย่านชอ้ปป้ิงยอดนิยมที่ดงึดูดนักชอ้ปและนักท่องเที่ยว
จํานวนมากตลอดเวลา ตลาดแห่งนี้จึงกลายเป็นสถานที่ที่ดีที่สุดในการ
ค้นหาแฟชัน่ล่าสุด ที่มีความหลากหลายและทันสมัยในราคาที่ไม่แพง 
พิเศษ!! … ให้ท่านได้ชม จุดไฮไลท์ของที่นี่  นัน่ก็คือ LED ROSE 
GARDEN ดอกกุหลาบทีต่ดิไฟ LED กวา่ 25,550 ดวง เปิดให้ชมตลอดทัง้
ปี 

คํา่       บริการอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร เมนู ข้าวยาํเกาหลี 
ท่ีพกั HAEDAMCHAE GASAN หรือ INTER CITY HOTEL SEOUL หรือเทียบเท่า   

วนัที ่3 

ศนูยโ์สมแหง่รฐับาล - ศนูยส์มนุไพรน า้มนัสนเข็มแดง – ศนูยร์วมเครือ่งส าอางแบรนดด์งั

เกาหล ี- ยา่นอนิซาดง – ตกึซมัจกีลิ - พระราชวงัชางด็อกกงุ – ดิว้ต ีฟ้ร ี– ยา่นเมยีงดง                 

                                                                                                                            (B/L/-)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นําท่านเดนิทางสู่ ศนูยโ์สมแห่งรฐับาล (GINSENG) เหตุผลทีเ่รยีกวา่ศนูยโ์สมแห่งรฐับาล เพราะโสมทุกชนิดทีน่ี่
จะถูกควบคุมคุณภาพภายใต้มาตรฐานของรฐับาล ซึ่งแน่นอนวา่ไดร้บัการรบัรองคุณภาพจากรฐับาล เป็นโสมที่มี
อายุ 6 ปี ซึ่งถอืวา่มคีุณภาพดทีีสุ่ดในโลก มชีือ่เสยีงทีสุ่ด ใหท้่านไดเ้ลอืกซื้อโสมคุณภาพ ในราคาถูกกว่าประเทศ
ไทยถงึ 2 เท่า โสมเกาหลถีอืเป็นยาบํารุงร่างกายหรอืสามารถซื้อเป็นของฝากจากประเทศเกาหลใีตก้ไ็ด้  
นําท่านเดนิทางสู่ ศนูยส์มุนไพรน้ํามนัสนเขม็แดง (RED PINE) เป็นผลติภณัฑ์ ที่สกดัจากน้ามนัสน มสีรรคุณ
ชว่ยบํารุงร่างกาย ลดไขมนั ชว่ยควบคุมอาหารและรกัษาสมดุลในร่างกายไดเ้ป็นอย่างด ี 
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นําท่านเดนิทางสู่ ศูนยร์วมเครื่องสาํอางแบรนด์ดงัเกาหลี (COSMETIC 
GALLERY) เช่น WATER DROP (ครมีน้ําแตก) , SNAIL CREAM (ครมี
เมือกหอยทาก) , BOTOX (โบท็อกซ์) , ALOE VERA PRODUCT 
(ผลติภณัฑจ์ากสมุนไพร วา่นหางจระเข)้ เป็นตน้  

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนู ไก่ตุ๋นโสม 
นําท่านเดนิทางสู่ ย่านอินซาดง ตัง้อยู่ใจกลางเมอืงที่เป็นย่านเก่าแก่ที่สําคญั
ของเมอืงโซล ประกอบดว้ยถนนหลกัอนิซาดงและมตีรอกซอกซอยแยกออกไปทัง้สองขา้งทาง ภายในตรอกเป็น
รา้นอาหารแบบดัง้เดมิ โรงน้ําชา รา้นกาแฟ และแกลเลอรี่ ในย่านแห่งนี้เป็นแหล่งรวมแกลเลอรี่ต่างๆ กว่า 100 
แห่ง นอกจากนี้ยงัใหท้่านไดเ้ยีย่มชม ตึกซมัจี-กิล (SSAMZIE-GIL) เป็นอาคารขนาด 4 ชัน้ตัง้อยู่ในตลาดอนิซา
ดง เปิดในปี 2004 ภายในมงีานแสดงภาพกอลอรี่อาร์ตๆ ร้านอาหาร เครื่องประดบั ของที่ระลกึ โดยชัน้ 4 เป็น
สวนลอยฟ้า จุดเด่นของทีน่ี่คอืเป็นจุดนดัพบของเหล่าวยัรุ่นชาวเกาหล ีตามผนงักําแพงมภีาพเขยีนเป็นงานศลิปะ 
ผสมผสานกบัร้านต่างๆที่ตัง้อยู่เรยีงรายจนเตม็ที่พื้นที่  พบกบัส่วนของ LOVE LOVE MESSAGE TAG ที่มี
ลกัษณะ คล้ายกบั LOCK OF LOVE ที่ N SEOUL TOWER เป็นการบอกรกัของวยัรุ่น (ราคาทวัร์ไม่รวมค่า 
TAG ท่านสามารถเลอืกซื้อได้ในราคาประมาณ 5000 วอน) มาที่นี่พลาดไม่ได้ !!! …. ขนมปังยดัไส้รูปอุนจิ 
(DDALKI BBANG & DDONG BBANG) หรอื POOP BREAD ที่ยดัไส้ด้วยถัว่แดง ขนมขึน้ชื่อที่ท่านต้องไม่
พลาดทีจ่ะมาลองชมิ (ราคาทวัรไ์ม่ไดร้วมค่าขนมปงัยดัไส ้ราคาประมาณ 1000 วอน)  

  
นําท่านเดนิทางสู่ พระราชวงัชางดอ็กกงุ(CHANGDEOKGUNG PALACE) เป็นพระราชวงัที่สร้างหลงัจาก
พระราชวงัเคยีงบกกุง(GYEONGBUKGUNG PALACE) และเคยเป็นพระราชวงัหลกัของกษตัรยิ์หลายพระองค์
ของราชวงศโ์ชซอน ทีไ่ดร้บัการดูแลรกัษาไวอ้ย่างด ีภายในประกอบดว้ยพืน้ทีส่าธารณะ อาคารพระราชวงัสําหรบั
ราชวงศ์ และสวนบวีอน(BIWON) หรอืรู้จกักนัในนามสวนฮูวอน(HUWON) สวนหย่อมด้านหลงัที่เต็มไปด้วย
ตน้ไมย้กัษ์อายุกวา่ 300 ปี บ่อน้ํา และศาลาพกัผอ่น มคีวามธรรมชาตมิากทีสุ่ด ไวเ้ป็นทีพ่กัผอ่น 
นําท่านเดนิทางสู่ ดิวต้ี ฟรี (DUTY FREE) เป็นศนูยร์วมรา้นคา้ปลอดภาษทีีใ่หญ่ทีสุ่ดในโซล ให้ได้ชอ็ปป้ิงสนิค้า
แบรนดเ์นมชัน้นําแบบ NEW COLLECTION ! มากมาย เชน่ นาฬกิา , แวน่ตา , เครื่องสําอาง , กระเป๋า , กล้อง
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ถ่ายรูป หรอืจะเป็นโทรศพัทม์อืถอื ใหท้่านอสิระไดเ้ลอืกซื้อไดอ้ย่างเตม็ที ่เป็นแหล่งรวมสนิคา้แบรนดด์งักว่า 250 
แบรนด์ ทัง้เครื่องสําอาง , น้ําหอม , กระเป๋า , สนิค้าแฟชัน่ต่างๆ เช่น CHANEL , HERMES , MCM , DIOR , 
FENDI , LOEWE , PRADA , MIU MIU , CELINE , GIVENCHY , BALLY , BOTTEGA VENETA เป็นต้น 
ไม่ไดม้แีค่เพยีงสนิคา้จากแบรนดต์่างประเทศเท่านัน้ สนิคา้แบรนดเ์กาหลกีม็ใีหเ้ลอืกหลากหลายไม่แพก้นั ราคาก็
ถูกกวา่รา้นคา้ดา้นนอกและบางยีห่อ้กถ็ูกกวา่ในประเทศไทยอกีด้วย หากจะเขา้ไปช็อปป้ิงกนัที่ห้างแห่งนี้ ให้พก
พาสปอรต์และขอ้มูลตัว๋เครื่องบนิไปดว้ยเพราะตอ้งใชใ้นการซื้อสนิคา้ 
นําท่านเดนิทางสู่ ย่านเมียงดง (MYEONGDONG) เปรยีบเสมอืนย่านสยามสแควรบ์า้นเรา เมยีงดงได้ชื่อว่าเป็น
แหล่งรวมแฟชัน่แบรนด์เกาหลีช ัน้นํา ซึ่งในแต่ละวนัจะ มีวยัรุ่นเกาหลมีาเดนิชอ็ปป้ิงกนัอย่างล้นหลาม ท่าน
สามารถหาซื้อสนิคา้ไดอ้ย่างหลากหลายทัง้เสือ้ผา้ , รองเทา้ , กระเป๋า , เครื่องสําอางซึ่งเป็นที่รู้จกัอย่างดขีองคน
ไทย เช่นLANEIGE , ETUDE HOUSE , IIOPE , CHARMZONE , SKIN FOOD , THE FACE SHOP เป็นต้น 
เครื่องประดบั , ซดีเีพลง , วซีดี ี, ดวีดีหีนงัและซรียีท์ีฮ่ติตลอด จนไปถงึของที่ระลกึที่มรีูปดารานักแสดงคนโปรด
ของท่านอยู่ในสนิคา้ อกีทัง้ยงัมรีา้นกาแฟ รา้นอาหารต่างๆ ท่าน สามารถลิม้ลองไอศกรมี 2,000 วอน ที่สูงเกอืบ
ฟุตไดท้ีน่ี้  

 อิสระอาหารคํา่ เพ่ือความสะดวกในการท่องเท่ียว  
ท่ีพกั HAEDAMCHAE GASAN หรือ INTER CITY HOTEL SEOUL หรือเทียบเท่า   
 

 
 

วนัท่ี 4 

ศนูยส์มุนไพรเกาหลี - โรงงานเจียระไน พลอยสีม่วง อเมทิส - ย่านฮงแด –พิเศษ!!! .... 
สาํหรบัสาวก HARRY POTTER ต้องห้ามพลาดดด!! คาเฟ่สดุชิก 943 KING’S CROSS 
พิพิธภณัฑภ์าพ 3 มิติ - พิพิธภณัฑน้ํ์าแขง็ - มหาวิทยาลยัอีฮวา - ย่านอีแด - ภเูขานําซาน
หอคอยเอน็โซล ทาวเวอร ์- ซุปเปอรม์าเกต็ หรือ ร้านละลายเงินวอน - เมืองอินชอน                                                                                                                                       
(B/L/-)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
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เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 นําท่านเดนิทางสู่ ศนูยส์มุนไพรเกาหลี (HERB SHOP) เป็นผลติภณัฑผ์ลของฮ๊อกเกท็นามู ทีเ่ตบิโตกลางป่าดง

ดบิกวา่ 20 ปี มสีรรพคุณชว่ยกรองสารพษิในตบั เหมาะสําหรบัคนทีท่ํางานหนกั ดื่มเหลา้ นอนดกึ หรอืเป็นไวรสั
ตบัอกัเสบ ตบัแขง็ ใหท้่านอสิระเลอืกซื้อใหต้วัเองและฝากครอบครวัหรอืญาตผิูใ้หญ่ทีท่่านรกั 
นําท่านเดนิทางสู่ โรงงานเจียระไน พลอยสีม่วง อเมทิส (AMETHYST FACTOTORY) ประเทศเกาหลใีต้เป็น
ดนิแดนของง พลอยสมี่วง พลอยแห่งสุขภาพและนําโชค โดยมตีัง้แต่สมี่วงอ่อนเยน็ตา จนถงึสมี่วงเขม้ (ม่วงไวน์) 
มเีสน่หเ์ยา้ยวนใจ พลอยนี้จะสวยงามจบัตาเมื่อมาทําเป็นแหวน จี ้ต่างหู และ สรอ้ยขอ้มอื เป็นหนิที่มพีลงัในการ
บําบดัทัง้ด้านร่างกายและจิตใจของผู้สวมใส่ ขจดัความคดิแง่ลบ เป็นพลอยแห่งสุขภาพและนําโชค สามารถ
ปกป้องคุม้ครองผูส้วมใส่ได ้ 
นําท่านชอ้ปป้ิง ย่านฮงแด เป็นย่านชอ้ปป้ิงบรเิวณดา้นหน้าของมหาวทิยาลยัฮงอกิ(HONGIK UNIVERSITY) จงึ
เป็นศนูยร์วมเดก็วยัรุ่นและเดก็มหาวทิยาลยั เป็นอกีเสน้หนึ่งทีม่บีรรยากาศโรแมนตกิ อกีทัง้ยงัมรี้านกาแฟที่เป็น
เอกลกัษณ์ แกลเลอรี่ ร้านค้าจําหน่ายสนิค้าแฟชัน่ คลบั ตลาดศลิปะ และร้านอาหารที่ น่าสนใจในหมู่วยัรุ่นอายุ 
20-30 ปีทีน่ิยมมาเดนิเล่น ราคาของสนิค้าและร้านอาหารต่างๆกย็งัไม่แพงอกีด้วย ซึ่งจะคกึคกัเป็นพเิศษตัง้แต่
ช่วงบ่ายเป็นต้นไป เพราะร้านค้าแต่ละร้านจะทยอยเปิดให้บรกิาร ของที่ขายกนัเยอะส่วนใหญ่ก็จะเป็นสนิค้า
แฟชัน่ เชน่ เสือ้ผา้ กระเป๋า รองเทา้ ของกิฟ๊ชอ้ป เครื่องเขยีน และทีเ่ยอะไม่แพก้นักค็อืขนมต่างๆ 
พิเศษ!!! .... สาํหรบัสาวก HARRY POTTER ตอ้งหา้มพลาดดด!! กบัคาเฟ่สดุชกิ 943 KING’S CROSS ที่
จําลองชานชาลา 9 เศษสามส่วนสี ่ชานชาลาทีอ่ยู่ในสถานีรถไฟคงิสค์รอสลอนดอน ประเทศองักฤษ ซึ่งเป็นทาง
เชือ่มต่อระหวา่งโลกมกัเกิล้กบัโลกเวทมนตร ์ซึง่อยู่ระหวา่งชานชาลาหมายเลข 9 และ 10 ซึ่งเดนิทางดว้ยรถไฟ
สายด่วนของฮอกวอตส ์ดา้นในใหท้่านไดส้มัผสักลิน่อายในการจําลองความเป็นเมอืงเวทมนต ์เพลดิเพลนิกบัมมุ
ถ่ายรูปต่างๆ มชีดุคลมุกบัผา้พนัคอทัง้ 4 บา้น พรอ้มไมก้ายสทิธิใ์หถ่้ายรูป สามารถเลอืกซื้อเครื่องดืม่และของ
หวานไดต้ามใจชอบ (ในกรณทีีท่่านตอ้งการเขา้ไปถ่ายรูปดา้นใน จะตอ้งซือ้เครื่องดื่มจากทางรา้น) 

   
กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนู ไก่ผดัวุ้นเส้น (JIMDAK)  
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นําท่านเดินทางสู่ พิพิธภณัฑ์ภาพ 3 มิติ (TRICK EYE MUSEUM) เป็นสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดงัที่จดัขึ้นแบบ
พพิธิภณัฑ์แกลเลอรี่ศลิปะและภาพวาด ที่สร้างขึน้โดย “ตร็องป์ L’OEIL” คอืเทคนิคงานศลิปะแบบ 2D และ
ลกัษณะภาพวาดจะเป็นแบบ 3D แทนทีจ่ะเป็นการดูภาพวาดธรรมดาๆเหมอืนหอศลิป์ทัว่ไป นักท่องเที่ยวจะตื่น
ตาตื่นใจกบัภาพวาดแนว 3D ที่เสมอืนว่าได้เขา้ไปเป็นส่วนหนึ่งในรูปภาพนัน้ๆ ทําให้นักท่องเที่ยวเพลนิเพลนิ
สนุกสนาน ไม่มีเบื่อ ถอืเป็นพพิิธภณัฑ์ศลิปะยอดนิยมของชาวเกาหลีและนักท่องเที่ยว เพราะไม่เ พยีงแต่เป็น
พพิธิภณัฑห์อศลิปะภาพวาดสามมติแิลว้ ยงัไดเ้ปิดโซนใหม่ให้กบันักท่องเที่ยวได้เขา้ไปเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ
ไม่ซ้ําใครกบั พิพิธภณัฑ์น้ําแขง็ (ICE MUSEUM) ซึ่งเป็นการจําลองเมอืงน้ําแขง็ขึน้มา เป็นศลิปะการแกะสลกั
น้ําแขง็แบบไม่ธรรมดา หากแต่เป็นการจําลองเป็นเมอืงน้ําแขง็เหมอืนจรงิมากที่สุด และยงัเอาใจเดก็ๆด้วยการ
สรา้งสไลเดอรน้ํ์าแขง็อกีทัง้ยงัมกีจิกรรมและโซนต่างๆ ใหน้กัท่องเทีย่วเขา้ชมไดโ้ดยไม่มเีบื่อ เชน่ นัง่รถลากกวาง
รูดอล์ฟ ถ่ายรูปคู่กบัคุณลุงซานต้าน้ําแขง็ และถ่ายรูปกบับรรดานกเพนกวนิน้ําแขง็ทัง้หลาย สํารวจถํ้าน้ําแขง็ 
เอสกโิม เยีย่มชมปราสาทน้ําแขง็ มจีุดชมววิบนกําแพงเมอืงน้ําแขง็ โรงแรมทีส่รา้งจําลองขึน้จากการแกะสลกัจาก
น้ําแขง็ทัง้หมด ซึ่งนกัท่องเทีย่วสามารถตื่นตาตื่นใจและสมัผสักบัความหนาวอุณหภูมติดิลบมากกวา่ 5 องศา 
นําท่านเดินทางสู่ มหาวิทยาลยัอีฮวา (EWHA WOMANS UNIVERSITY)  คนเกาหลีทัว่ไปนิยมเรียก
มหาวทิยาลยัสตรอีฮีวาว่า “อแีด” มาจาก อฮีวา คอืชื่อมหาวทิยาลยั และแดฮกัคโยหาวทิยาลยันี้เปิดมาตัง้แต่ปี 
ค.ศ. 1886 โดยมจีุดเด่นอยู่ที่ อาคาร EWHA CAMPUS CENTER (ECC) ซึ่งเป็นสถาปตัยกรรมที่สวยงาม โดย
สรา้งอาคารเรยีนผา่นเนินเขาแลว้กรุด้วยกระจกทัง้ 2 ด้าน ด้านในจะเป็นห้องเรยีน ห้องอาหาร คาเฟ่ ห้องสมุด 
ฯลฯ บรเิวณทางเดนิดา้นนอกกเ็ป็นจุดพกัผอ่น นัง่ชลิ และทบทวนบทเรยีน เมื่อรวมกบัทศันียภาพที่สวยงาม จงึ
ทําให้บริเวณนี้กลายเป็นจุดถ่ายรูปยอดฮติตลอดกาล ท่านสามารถชอ็ปป้ิง ย่านช้อปป้ิงอีแดหรอืแถวบริเวณ
มหาวทิยาลยัสตรอีีฮวา เป็นย่านชอ้ปป้ิงสินค้าแนววยัรุ่นแฟชัน่วยัใสสไตล์เกาหล ี สนิค้าราคาไม่แพง ทัง้ยงัมี
สนิค้าหลากหลายแนวให้เดนิเลอืก ไม่ว่าจะเป็น ของจุกจิกน่ารกัๆกิ๊ฟชอ้ปเก๋ๆ เครื่องประดบั เสื้อผา้  แว่นตา 
กระเป๋า รองเทา้ อุปกรณ์เกีย่วกบัโทรศพัท ์เครื่องสําอางต่างๆ รา้นคา้ยาวเหยยีดสองขา้งทาง 
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นําท่านเดนิทางสู่ ภเูขานําซาน เป็นที่ตัง้ของ หอคอยเอน็ โซลล์ ทาวเวอร ์(N SEOUL TOWER) 1 ใน 18 
หอคอยเมอืงที่สูงที่สุดในโลก มคีวามสูงถงึ 480 เมตร เหนือระดบัน้ําทะเล ท่านสามารถชมทศันียภาพของกรุง
โซลจากยอดโซลทาวเวอรไ์ดร้อบทศิ 360 องศา โดยสามารถมองไดถ้งึเขาพูกกัซนั และถา้หนัไปยงัทิศตรงขา้ม ก็
จะเหน็ไกลไปถงึแม่น้ําฮนักงั เป็นอกีหนึ่งสถานที่ ที่สุดแสนจะโรแมนติก ไม่ว่าจะเป็นยามกลางวนัหรอืกลางคนื 
และไม่ว่าจะฤดูไหนๆ ที่นี่ย ังคงได้รบัความนิยมเสมอมา เพราะเป็นสถานที่คล้องกุญแจคู่รกัที่ยอดนิยมของ
นกัท่องเทีย่ว และชาวเกาหล ีโดยมคีวามเชือ่วา่หากไดม้าคลอ้งกุญแจดว้ยกนัทีน่ี่ และโยนลูกกุญแจลงไปจะทําให้
รกักนัมัน่คง ยนืยาว ตราบนานเท่านาน ** ยงัไม่รวมค่า ขึน้ลฟิต์ และ ค่าแม่กุญแจ ลูกกุญแจคู่รกัสําหรบัคล้อง 
ท่านสามารถเตรยีมจากประเทศไทยไปได ้**  

 
นําท่านเดนิทางสู่ ซุปเปอรม์ารเ์กต็ หรือ ร้านละลายเงินวอน ใหท้่านไดเ้ลอืกซื้อชอ็กโกแลต ผลติภณัฑข์องใบ
และรากฝอยของโสม ในรูป ขนม ชา ลูกอม โคลนพอกหน้าโสม ครมีลา้งหน้าโสม เครื่องสําอางโสม เป็นตน้ และ
ยงัมหีมอนสุขภาพ ,  กมิจ ิ,เปเปโร(ป๊อกกีเ้กาหล)ี,ชนิราเมง (มาม่าเกาหล)ี และ นมกลว้ย เป็นตน้ 
ไดเ้วลาอนัสมควร นําท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ อินชอน  ประเทศสาธารณรฐัเกาหลีใต้  

 

วนัท่ี 5 เมืองอินชอน - กรงุเทพฯ (ดอนเมือง)                                                                                 (-/-/-)                                                                                                                   
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00.20  นําท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิ AIR ASIA X 

เทีย่วบนิที ่XJ 703 ** ไม่มบีรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบนิ กรุณารบัประทานอาหารให้เรยีบร้อยก่อนขึน้

เครื่องบนิ หรอื ท่านสามารถเลอืกซื้ออาหารและเครื่องดื่มไดบ้นเครื่องบนิ ใชเ้วลาบนิประมาณ 6 ชัว่โมง ** 

04.20  เดินทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพ พร้อมกบัความ

ประทบัใจ 

 

อตัราค่าบริการ 
 

กาํหนดการเดินทาง 

ผูใ้หญ่ 
ห้องละ 

2-3 ท่าน  
อตัราท่าน

ละ 

1 เดก็ 2 ผู้ใหญ่  
เดก็มีเตียง 

(เดก็อายไุม่เกิน 
12 ปี) 

อตัราเดก็ ท่านละ 

1 เดก็ 2 ผูใ้หญ่ 
เดก็ไม่มีเตียง 

(เดก็อายไุม่เกิน 
12 ปี) 

อตัราเดก็ ท่านละ 

พกัเด่ียว 
เพ่ิม 

อตัรา ห้อง
ละ 

ไม่ใช้ตัว๋
เคร่ืองบิ
นอตัรา  
ท่านละ 

เดินทางเดือน พฤษภาคม 2562 

01 – 05 พฤษภาคม 62 17,999 17,999 17,999 5,500 7,900 
02 – 06 พฤษภาคม 62 15,999 15,999 15,999 5,500 7,900 

03 – 07 พฤษภาคม 62 15,999 15,999 15,999 5,500 7,900 

04 – 08 พฤษภาคม 62 15,999 15,999 15,999 5,500 7,900 

05 – 09 พฤษภาคม 62 14,999 14,999 14,999 5,500 7,900 

08 – 12 พฤษภาคม 62 16,999 16,999 16,999 5,500 7,900 

09 – 13 พฤษภาคม 62 16,999 16,999 16,999 5,500 7,900 

10 – 14 พฤษภาคม 62 15,999 15,999 15,999 5,500 7,900 

11 – 15 พฤษภาคม 62 15,999 15,999 15,999 5,500 7,900 

12 – 16 พฤษภาคม 62 14,999 14,999 14,999 5,500 7,900 
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13 – 17 พฤษภาคม 62 14,999 14,999 14,999 5,500 7,900 

14 – 18 พฤษภาคม 62 14,999 14,999 14,999 5,500 7,900 

15 – 19 พฤษภาคม 62 14,999 14,999 14,999 5,500 7,900 
16 – 20 พฤษภาคม 62 17,999 17,999 17,999 5,500 7,900 

17 – 21 พฤษภาคม 62 16,999 16,999 16,999 5,500 7,900 

18 – 22 พฤษภาคม 62 17,999 17,999 17,999 5,500 7,900 

19 – 23 พฤษภาคม 62 14,999 14,999 14,999 5,500 7,900 

20 – 24 พฤษภาคม 62 14,999 14,999 14,999 5,500 7,900 

21 – 25 พฤษภาคม 62 14,999 14,999 14,999 5,500 7,900 

22 – 26 พฤษภาคม 62 14,999 14,999 14,999 5,500 7,900 

23 – 27 พฤษภาคม 62 15,999 15,999 15,999 5,500 7,900 

24 – 28 พฤษภาคม 62 15,999 15,999 15,999 5,500 7,900 
25 – 29 พฤษภาคม 62 15,999 15,999 15,999 5,500 7,900 

26 – 30 พฤษภาคม 62 14,999 14,999 14,999 5,500 7,900 

27 – 31 พฤษภาคม 62 14,999 14,999 14,999 5,500 7,900 
28 พ.ค. – 01 มิ.ย. 2562 12,999 12,999 12,999 5,500 7,900 

29 พ.ค. – 02 มิ.ย. 2562 14,999 14,999 14,999 5,500 7,900 

30 พ.ค. – 03 มิ.ย. 2562 15,999 15,999 15,999 5,500 7,900 

31 พ.ค. – 04 มิ.ย. 2562 15,999 15,999 15,999 5,500 7,900 
 

ราคาเดก็อายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (INFANT) ท่านละ 5,900 บาท ** (ไม่มีท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน) 
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อตัราน้ียงัไม่รวมค่าทิปพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคุเทศก์ท้องถ่ิน ตามธรรมเนียม 50,000 
วอน ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเดก็ ยกเว้นเดก็อายุไม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั 
(INFANT) ทัง้น้ีท่านสามารถให้มากกว่าน้ีได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี 
ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ก่อนเดินทางทุกท่าน ท่ีสนามบิน ในวนัเชค็อิน  
 
อตัราน้ีเฉพาะนักท่องเท่ียวท่ีถือหนังสือเดินทางไทยเท่านัน้ กรณีถือหนังสือเดินทางต่างประเทศ ทาง
บริษทัขอสงวนสิทธ์ิเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมเพ่ิมจากราคาทวัร ์ท่านละ 100 USD. (เป็นเงินไทยประมาณ 
3,200 บาท)  
 
กรณีต้องการตดักรุป๊ส่วนตวั กรุป๊เหมาท่ีสถานะผู้เดินทางเป็น เดก็นักเรียน นักศึกษา คร ู ธรุกิจขาย
ตรงเคร่ืองสําอางค์ หมอ พยาบาล ชาวต่างชาติ หรือคณะท่ีต้องการให้เพ่ิมสถานท่ีขอดูงาน กรุณา
ติดต่อแจ้งรายละเอียด โดยละเอียด กบัเจ้าหน้าท่ีเพ่ือทาํราคาให้ใหม่ทุกครัง้  

 
สาํคญั!! :  กรณีผู้เดินทางถกูปฏิเสธการเข้า – ออกประเทศจากประเทศต้นทางและปลายทาง ทัง้จากท่ี

ด้านหน้าเคาน์เตอรเ์ชค็อิน หรือจากด่านตรวจคนเข้าเมืองกต็าม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่

รบัผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีจะเกิดขึ้นตามมา และ จะไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ท่ีท่านชําระ

เรียบร้อยแล้วไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึง 

 
หมายเหต ุ: ตามนโยบายการโปรโมทสินค้าพ้ืนเมืองของรฐับาลเกาหลีร่วมกบัการท่องเท่ียวเกาหลี ใน

นามของร้านรฐับาล ซ่ึงจาํเป็นต้องระบไุว้ในโปรแกรมทวัร ์เพราะมีผลกบัราคาทวัร ์ จึงอยาก
เรียนช้ีแจงลกูค้าทุกท่านว่า ร้านรฐับาลทุกร้านจาํเป็นต้องแวะชม จะซ้ือหรือไม่ซ้ือขึ้นอยู่กบั
ความพอใจของลูกค้าเป็นหลกั และถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านรฐับาล ขอ
สงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจากท่านเป็นจาํนวนเงิน 100 USD / ท่าน / ร้าน 

 

อตัราค่าบริการน้ี รวม 
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 ค่าบตัรโดยสารโดยเครื่องบนิ (ตัว๋) ไป และ กลบัพร้อมคณะ ชัน้ประหยดั (ECONOMY CLASS) รวมถงึค่าภาษี
สนามบนิและค่าภาษีน้ํามนัทุกแห่ง กรณีต้องการอพัเกรด UPGRADE หรอื เปลี่ยนแปลงบตัรโดยสาร ไม่ว่าเที่ยวใด 
เทีย่วหนึ่ง กรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ  
 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใต้ท้องเครื่องบนิ สายการบนิ AIR ASIA X อนุญาตให้โหลดกระเป๋า

สมัภาระลงใต้ท้องเครื่องบนิ โดยมีน้ําหนักไม่เกิน 20 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือขึ้นเครื่องบินได้น้ําหนักไม่เกิน 7 ก.ก. 
(ไม่จํากดัจํานวนชิน้ แต่ทัง้นี้เจา้หน้าทีจ่ะพจิารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงื่อนไขของสายการบนิ) ** 
 ค่ารถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ (ยงัไม่รวมทปิพนกังานขบัรถ) 
 ค่าโรงแรมทีพ่กัระดบัมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง) ในกรณีมงีานเทรดแฟร์ การแข่งขนักฬีา 

หรอื กจิกรรมอื่นๆ ที่ทําให้โรงแรมตามรายการที่ระยุเตม็ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลี่ยนโรงแรมที่พกั ไป
เป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยคํานึงถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นสําคญั 
 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ กรณไีม่รวมจะชีแ้จงแต่ละสถานทีใ่นโปรแกรม 
 ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุ โดยทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม    
 ค่ามคัคุเทศกท์ีค่อยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
 ค่าเบี้ยประกนัอุบตัเิหตุในการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ วงเงนิประกนัสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไข

ตามกรรมธรรม)์  
 

อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 

× ค่าใชจ้่ายส่วนตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าทําหนงัสอืเดนิทาง ค่าโทรศพัท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซกัรดี ค่ามนิิบาร์ใน
หอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ทีไ่ม่ไดร้ะบุในรายการ 

× ค่าทิปพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร์ และ มคัคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 50,000 วอน ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผู้
เดนิทาง 1 ท่าน รวมไปถงึเดก็ ยกเวน้เดก็อายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (INFANT) ทัง้นี้ท่านสามารถให้มากกว่า
นี้ไดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ก่อนเดนิทาง
ทุกท่าน ทีส่นามบนิ ในวนัเชค็อนิ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสมัภาระที่มน้ํีาหนักเกินกว่าที่สายการบนินัน้ๆกําหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาด
มาตรฐาน  

× ค่าธรรมเนียมการจองทีน่ัง่บนเครื่องบนิตามความตอ้งการเป็นกรณพีเิศษหากสามารถทําได ้ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัสายการบนิ 
และ รุ่นของเครื่องบนิแต่ละไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึ่งอาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยู่ทีส่ายการบนิเป็นผูก้ําหนด 

× ค่าภาษน้ํีามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครื่องบนิไปแลว้ 
× ภาษมีูลค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% กรณตีอ้งการออกใบเสรจ็รบัเงนิในนามบรษิทั 
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× ค่าธรรมเนียมการขอวซ่ีาท่องเที่ยว กรณีที่สถานทูตแจ้งให้ยื่นขอวซ่ีาแบบกะทนัหนัก่อนเดนิทางตามจรงิ ประเทศ
เกาหลีใต้ อนุญาตใหท้่านทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทย และมวีตัถุประสงคเ์ดนิทางไปประเทศเกาหลใีต ้เพื่อการท่องเทีย่ว 
ไม่จําเป็นตอ้งยื่นขอวซ่ีา โดยสามารถพํานกัไดไ้ม่เกนิ 90 วนั ต่อครัง้ 

 

เง่ือนไขการจอง และ การชาํระเงิน 
- กรุณาทําการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนั ก่อนออกเดินทาง พร้อมชําระเงินมดัจําครัง้ที่ 1 ท่านละ 10,000 บาท 

หลงัจากส่งเอกสารยนืยนัการจอง 2 วนั ตวัอย่างเช่น ท่านจองวนันี้ กรุณาชําระเงนิในวนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. 
เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลกิอตัโนมตัทินัท ีหากยงัไม่ได้รบัยอดเงนิตามเวลาที่กําหนด และหากท่านมคีวามประสงค์
จะตอ้งเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจําเป็นตอ้งทําจองเขา้มาใหม่ นัน่หมายถงึวา่ กรณทีี่มีควิรอ (WAITING LIST) กจ็ะ
ใหส้ทิธิไ์ปตามระบบ ตามลําดบั เนื่องจากทุกพเีรยีด เรามทีีน่ัง่ราคาพเิศษจํานวนจํากดั ยกเว้นโปรแกรมราคาพิเศษ 
ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเรียกเกบ็ค่าบริการ เตม็จาํนวน เท่านัน้  

- กรุณาชําระค่าทวัร์ส่วนที่เหลืออย่างน้อย 20 วนั ก่อนออกเดินทาง หากท่านไม่ชําระภายในระยะเวลาที่ที่บริษัท
กําหนด ทางบรษิทัจะถอืวา่ท่านสละสทิธิย์กเลกิการเดนิทาง และ ขอสงวนสทิธิไ์ม่สามารถคนืเงนิมดัจําใหท้่านใดไม่วา่
ส่วนในส่วนหนึ่งกต็าม 

- กรณลูีกคา้ทําการจองภายในระยะเวลาคงเหลอืไม่ถงึ 15 วนั ก่อนออกเดนิทาง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีก
เกบ็ค่าทวัรเ์ตม็จํานวน 100% 

 

เง่ือนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง 

 - ยกเลกิการเดนิทาง ไม่น้อยกว่า 30 วนั ก่อนวนัเดนิทาง คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 100 ของค่าบรกิารทีช่าํระแลว้ 
 ** ยกเว้น พีเรียดท่ีมีวนัหยดุนักขตัฤกษ์ ต้องยกเลิกเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วนั ก่อนเดินทาง ** 
     - ยกเลกิการเดนิทาง 15-29 วนั ก่อนวนัเดนิทาง คนืค่าบรกิารรอ้ยละ 50 ของค่าบรกิารทีช่าํระแลว้ 

- ยกเลกิการเดนิทาง 15 วนั ก่อนวนัเดนิทาง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าบรกิารที่ชําระมาแล้วทัง้หมดทัง้นี้ 
ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ชําระแล้วเนื่องในการเตรียมการจัดการนําเที่ยวให้แก่
นกัท่องเทีย่ว เชน่ การสํารองทีน่ัง่ตัว๋เครื่องบนิ การจองทีพ่กั ฯลฯ 

- ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบ และ คนืค่าทวัร์ส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น เช่น สถานทูต
ปฏเิสธวซ่ีา ด่านตรวจคนเขา้เมอืง ฯลฯ 

- กรณตีอ้งการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลีย่นชือ่) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษิทัทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วนั ก่อนออก
เดนิทาง กรณแีจง้หลงัจากเจา้หน้าทีอ่อกเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ
เรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัช่วงพเีรยีดวนัที่เดนิทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็น
สําคญัดว้ย กรุณาสอบถามกบัเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 
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- กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพเีรียดวนัเดินทาง (เลื่อนวนัเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าใช้จ่ายการ
ดําเนินการต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิสําหรบัการดําเนินการจองครัง้แรก ตามจํานวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไม่วา่กรณใีดๆทัง้สิน้  
 

เง่ือนไขสาํคญัอ่ืนๆท่ีท่านควรทราบก่อนการเดินทาง 

- คณะจะสามารถออกเดนิทางได้ตามจําเป็นต้องมขีึน้ตํ่า อย่างน้อย 25 ท่าน หากตํ่ากว่ากําหนด คณะจะไม่สามารถ
เดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีีจ่ะชาํระคา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษิทัยนิดทีีจ่ะประสานงาน 
เพื่อใหทุ้กท่านเดนิทางตามความประสงคต์่อไป  

- ทางบรษิัทขอสงวนสิทธิใ์นการงดออกเดินทาง หรอื เลื่อนการเดินทางไปในพีเรียดวนัอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯ 
จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดนิทางใหม่อกีครัง้ ทัง้นี้ ก่อนคอนเฟิร์มลางาน กรุณาตดิต่อเจ้าหน้าที่
เป็นกรณพีเิศษทุกครัง้หากท่านลางานแลว้ไม่สามารถเปลีย่นแปลงได ้

- กรณทีีท่่านตอ้งออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เครื่องบนิ , ตัว๋รถทวัร์ , ตัว๋รถไฟ) กรุณาตดิต่อ
สอบถามเพื่อยนืยนักบัเจา้หน้าทีก่่อนทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในที่สามารถเลื่อนวนัและเวลาเดนิทางได ้
เพราะมบีางกรณทีีส่ายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทัง้นี้ข ึน้อยู่
กบัฤดูกาล สภาพภูมิกาศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็นสําคัญเท่านัน้ สิ่งสําคญั ท่านจําเป็นต้องมาถึง
สนามบนิเพื่อเชค็อนิก่อนเครื่องบนิ อย่างน้อย 3 ชัว่โมง โดยในส่วนนี้หากเกดิความเสยีหายใดๆบรษิัทขอสงวนสทิธิ ์
ในการไม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   

- กรณทีีท่่านเป็นอสิลาม ไม่ทานเนื้อสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 
- กรณผีูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร์ (WHEEL CHAIR) กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่างน้อย 

7 วนัก่อนการเดินทาง หรอืตัง้แต่ที่ท่านเริ่มจองทวัร์ เพื่อให้ทางบริษทัประสานงานกบัสายการบินเพื่อจดัเตรียม
ล่วงหน้า กรณมีคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง  

- กรุณาส่งรายชือ่ผูเ้ดนิทาง พรอ้มสําเนาหน้าแรกของหนงัสอืเดนิทางทุกท่านให้กบัเจ้าหน้าที่หลงัจากชําระเงนิกรณีที่
ท่านเดนิทางเป็นครอบครวั (หลายท่าน) กรุณาแจง้รายนามคู่นอนกบัเจา้หน้าทีใ่หท้ราบ 

- กรณทีีอ่อกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดส่วนใดผดิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบไม่ว่า
ส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ดําเนินการส่งสําเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางให้ทางบรษิทัเพื่อใชใ้นการออกบตัร
โดยสาร 

- หลงัจากท่านชาํระค่าทวัรค์รบตามจํานวนเรยีบรอ้ยแล้ว ทางบรษิทัจะนําส่งใบนัดหมายและเตรยีมตวัการเดนิทางให้
ท่านอย่างน้อย 3 หรอื 5 วนั ก่อนออกเดนิทาง 

- อตัราทวัรน์ี้ เป็นอตัราสําหรบับตัรโดยสารเครื่องบนิแบบหมู่คณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟลท์ วนั ไป หรอื 
กลบัส่วนใดได ้จําเป็นจะตอ้งไป และ กลบั ตามกําหนดการเท่านัน้ หากต้องการเปลี่ยนแปลงกรุณาตดิต่อเจ้าหน้าที่
เป็นกรณพีเิศษ 

- ทางบรษิทัไม่มนีโยบายจดัคู่นอนใหก้บัลูกคา้ทีไ่ม่รูจ้กักนัมาก่อน เชน่ กรณทีีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จําเป็นต้องชําระค่า
หอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ 
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- หนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายุใชง้านไดค้งเหลอืไม่น้อยกวา่ 6 เดอืน ณ วนักลบั  
- สําหรบัลูกคา้ทีเ่ดนิทาง 3 ท่าน และ ตอ้งการพกัหอ้งสําหรบั 3 ท่าน อาจมคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิได้ในบางกรณี ขึ้นอยู่กบั

โรงแรมทีค่ณะนัน้ๆพกัวา่มหีอ้งรอบรบัสําหรบั 3 ท่าน หรอื (TRIPLE ROOM) หรอืไม่ กรณีไม่ม ีท่านจําเป็นจะต้อง
ชาํระค่าใชจ้่ายเพิม่ (พกัเดีย่ว) ตามจรงิ ยกเวน้เดก็ทีม่อีายุตํ่ากวา่ 12 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั 

- ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลงโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมอิากาศ เหตุการทาง
การเมอืง การล่าชา้ของสายการบนิ เงื่อนไขการให้บรกิารของรถในแต่ละประเทศ เป็นต้น  โดยส่วนนี้ทางบรษิทัจะ
คํานึงถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นสําคญั หากกรณทีีจ่ําเป็นจะตอ้งมคี่าใชจ้่ายเพิม่ ทางบรษิทัจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

- เนื่องจากการเดนิทางท่องเทีย่วในครัง้นี้ เป็นการชาํระแบบเหมาจ่ายขาดกบับรษิทัตวัแทนในต่างประเทศ ทางบรษิทั
จงึขอสงวนสทิธิ ์ไม่สามารถขอรบัเงนิคนืได้ในบรกิารบางส่วน หรอื ส่วนใดส่วนหนึ่งที่ท่านไม่ต้องการได้รบับรกิาร 
หากระหวา่งเดนิทาง สถานทีท่่องเทีย่วใดทีไ่ม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่วา่ดว้ยสาเหตุใดกต็าม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์น
การไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายไม่วา่ส่วนใดส่วนหนึ่งใหท้่าน เนื่องจากทางบรษิทัไดท้ําการจองและถูกเกบ็ค่าใชจ้่ายแบบ
เหมาจ่ายไปล่วงหน้าทัง้หมดแลว้ 

- หากวนัเดนิทาง เจา้หน้าทีส่ายการบนิ หรอื ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนังสอืเดนิทาง (พาสปอร์ต) 
ของท่านชาํรุดแม้เพยีงเลก็น้อย เช่น เปียกน้ํา ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มหีน้าใดหน้าหนึ่งหายไป มกีระดาษหน้าใด
หน้าหนึ่งหลุดออกมา มรีอยแยกระหว่างสนัของเล่มหนังสือเดินทาง เป็นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น ทางสายการบิน 
หรอื เจา้หน้าทีด่่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง มสีทิธิไ์ม่อนุญาตใหท้่านเดนิทางต่อไปได ้ดงันัน้กรุณาตรวจสอบ และ 
ดูแล หนังสอืเดินทางของท่านให้อยู่ในสภาพดอียู่ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณีชํารุด กรุณาตดิต่อกรมการกงสุล
กระทรวงการต่างประเทศเพื่อทําหนงัสอืเดนิทางฉบบัใหม่ โดยใชฉ้บบัเก่าไปอา้งองิ และ ยนืยนัด้วย พร้อมกบัแจ้งมา
ทีบ่รษิทัเรว็ที่สุด เพื่อยนืยนัการเปลี่ยนแปลงขอ้มูลหนังสอืเดนิทาง หากท่านได้ส่งเอกสารมาที่บรษิทัเรี ยบร้อยแล้ว 
กรณทีีย่งัไม่ออกบตัรโดยสาร (ตัว๋เครื่องบนิ) ท่านสามารถเปลีย่นแปลงไดไ้ม่มคี่าใชจ้่าย แต่หากออกบตัรโดยสาร (ตัว๋
เครื่องบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายที่เกดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึ่งโดยส่วนใหญ่ตัว๋
เครื่องบนิแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดนิทางประมาณ 14-20 วนั ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบักระบวนการและขัน้ตอนของแต่ละคณะ 

- เกีย่วกบัทีน่ัง่บนเครื่องบนิ เนื่องจากบตัรโดยสาร (ตัว๋) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อตัราพเิศษ) สายการบนิ ขอสงวน
สทิธิใ์นการเลอืกที่นัง่บนเครื่องบนิ กรณีลูกค้าเดนิทางด้วยกนั กรุณาเชค็อนิพร้อมกนั และ สายการบนิจะพยายาม
ทีสุ่ดใหท้่านไดน้ัง่ด้วยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีสุ่ด  

- ขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัหอ้งพกัในโรงแรมทีพ่กั เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึ
อาจทําใหห้อ้งพกัแบบหอ้งพกัเดีย่ว (SINGLE) และหอ้งคู่ (TWIN/DOUBLE) และ หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (TRIPLE) จะ
แตกต่างกนั บางโรงแรม หอ้งพกัแต่ละแบบอาจจะอยู่คนละชัน้กนั (ไม่ตดิกนัเสมอไป) 

- ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็ค่าน้ํามนัและภาษสีนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง  
- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ , การยกเลกิบนิ , การ

ประท้วง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภยัธรรมชาต ิ, การนําสิง่ของผดิกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ
รบัผดิชอบของบรษิทั  
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- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหายระหวา่งการเดนิทาง ไม่ว่ากรณีใดๆกต็าม 
และ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิ กรณที่านลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและจําเป็นต้องส่งมายงัจุดหมาย
ปลายทางตามทีท่่านตอ้งการ  

- รายการนี้ เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครัง้หนึ่ ง หลงัจากได้สํารองโรงแรมที่พักใน
ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึ่งอาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม 

** เม่ือท่านชาํระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึงกต็าม ทางบริษทัฯ จะถือว่า
ท่านได้ยอมรบัเง่ือนไขข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว ** 

 

** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 


