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ทวัรเ์กาหลี บินค า่ กลบัเช้า (5D3N) 
“KOREA โลกน้ี สีชมพ”ู 

สายการบิน AIR ASIA (XJ) 
 

 

บนิดว้ยสายการบนิ แอรเ์อเชยี (XJ) : ขึน้เครือ่งทีส่นามบนิดอนเมอืง (DMK) 
XJ704 DMK(กรุงเทพ) - ICN(อนิชอน) 21.05 – 04.35 
XJ705 ICN(อนิชอน) - DMK(กรุงเทพ) 05.50 – 10.35 

**โหลดกระเป๋าสมัภาระโดยน ้าหนกัไมเ่กนิ 15 ก.ก. (1 ชิน้) และ ถอืขึน้เครื่องบนิไดน้ ้าหนกัไมเ่กนิ 7 ก.ก. ** 
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**พาสปอรต์ ต้องมีอายุใช้งานได้คงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วนักลบั** 
วนัท่ี 1 กรงุเทพฯ (สวุรรณภมิู) – เมืองอินชอน                                                                         (-/-/-) 

 

18.00  คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 3 ประตู
ทางเข้าหมายเลข 4 เคาน์เตอรเ์ชค็อิน 4 สายการบิน AIR ASIAโดยมเีจ้าหน้าที่ของบรษิทัฯ คอยให้การ
ต้อนรบั อ านวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเชค็อนิ และ หวัหน้าทวัร์ให้ค าแนะน าเพื่อเตรยีมความพรอ้ม
ก่อนออกเดนิทาง 

21.05 น าท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน ประเทศสาธารณรฐัเกาหลีใต้ โดยสายการบนิ AIR 
ASIA เทีย่วบนิที ่ XJ704 
** ส าหรบัเที่ยวบนินี้ ไม่มบีรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบนิ กรุณารบัประทานอาหารใหเ้รยีบรอ้ยก่อน
ขึน้เครื่องบนิ ใชเ้วลาบนิประมาณ 5 ชัว่โมง 20 นาท ี**  

 

 
 

วนัท่ี 2 
เมืองอินชอน -  เมืองอาซาน - หมู่บ้านวฒันธรรมพ้ืนเมือง แห่งเมืองอาซาน – ถนน
เคียวกีซอน - อนัซอง ฟารม์แลนด ์– พิพิธภณัฑส์าหร่าย - เมืองโซล 

พิเศษ !! ให้ท่านได้ท ากิมจิหรอืคมิบบัและใส่ชดุประจ าชาติเกาหลี (HANBOK)                       (-/L/D)                     
 

04.35 เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ อินชอน เมืองอินชอน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้  
** ตามเวลาทอ้งถิน่ เรว็กว่าเมอืงไทยประมาณ 2 ชัว่โมง กรุณาปรบันาฬกิาของท่านเพื่อความสะดวกในการ
นดัหมายเวลา ** 
หลงัทุกท่านผา่นขัน้ตอนการตรวจหนงัสอืเดนิทาง และตรวจรบัสมัภาระเรยีบรอ้ย  

เช้า      บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนู อดู้ง 
น าท่านเดนิทางสู่ เมืองอาซาน (ASAN) เป็นเมอืงในจงัหวดัชุงชอ็งใต้ ประเทศเกาหลใีต้ มขีอบเขตตดิกบั
นครพเิศษเมอืงโซลทางตอนเหนือ เมอืงอาซานมปีระชากรโดยประมาณ 250 ,000 คน มชีื่อเสยีงเรื่องบ่อน ้า
ร้อนและเป็นเมอืงแห่งสปา เมอืงอาซนันัน้ได้ขยายขอบเขตไปยงัหมู่บ้านรอบขา้งคอื อนยงั ดง ซึ่งมชีื่อเสยีง
เรื่องบ่อน ้ารอ้นเชน่กนั เมอืงอาซานนี้มชีือ่คลา้ยกบัเมอืงอนัซนัทีอ่ยู่ในจงัหวดัคยอ็งก ี 
น าท่านเดินทางสู่  หมู่บ้านวฒันธรรมพื้นเมือง แห่งเมืองอาซาน (OEAM FOLK VILLAGE) ซึ่งถูก
ครอบครองโดยครอบครวัของผูก้่อตัง้ YE-AN LEE ทีต่ ัง้รกรากอยู่ทีน่ี่ประมาณ 500 ปีมาแลว้ มบีา้นเรอืนและ
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บา้นฟางจ านวน 86 หลงัทีม่รี่องรัว้หนิแคบๆ เมื่อคุณเดนิไปตามแนวรัว้หนิคุณสามารถสมัผสัวฒันธรรมเกา่แก่
ของหมู่บา้นแห่งนี้ ทีม่คีุณค่าทางประวตัศิาสตร ์แลว้ยงัเป็นสถานทีถ่่ายท าภาพยนตแ์ละซีรีส่ด์งัต่างๆ เชน่ เท
กกึก ี 

 
น าท่านเดนิทางสู่ ถนนสายโรแมนติก เคียวกีซอน (GOKGYOCHON ROAD) เป็นถนนเลยีบคลองเคยีวกี
ชอน บรเิวณรมิคลองจะเตม็ไปด้วยต้น GINKGO หรอื ต้นแปะก๊วย ที่จะพบว่าในช่วงฤดูร้อนจะเป็นสีเขยีว
ชะอุ่ม และ เปลีย่นสเีป็นสเีหลอืทองอร่ามไปทัว่บรเิวณในชว่งฤดูใบไมร้่วง 

 
กลางวนั บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนู บุลโกกิ 

 
น าท่านเดินทางสู่ อนัซอง ฟาร์มแลนด์ (ANSEONG FARMLAND) จงัหวดัคยองกีโด ทุ่งดอกคอสมอส 
(ดอกดาวกระจาย) สถานที่ที่จะเปลี่ยนโลกของทุกคนให้กลายเป็นสชีมพู ส าหรบัคอซรียีท์ ัง้หลายอาจจะรูส้กึ
คุน้กบัสถานทีแ่ห่งนี้ เนื่องจากทีน่ี่เคยเป็นสถานทีถ่่ายท าซรียีม์าหลายเรื่องแลว้ แต่ไม่ไดม้แีค่ทุ่งดอกคอสมอส
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ใหไ้ดช้มเพยีงอย่างเดยีว อนัซอง ฟารม์แลนดแ์ห่งนี้ เป็นกึง่สวนสนุก และกึง่ฟารม์สตัว์ เป็นอกีหนึ่งสถานที่ที่
เหมาะกทัุกเพศทุกวยั ** (อตัรานี้ยงัไม่รวมส าหรบัผูท้ี่ต้องการขีม่้า ค่าบรกิาร ผูใ้หญ่ท่านละ 17 ,000 วอน , 
เดก็ท่านละ 15,000 วอน) 
**กรณีที่ทุ่งดอกคอสมอสยงัไม่บานหรอืร่วงแล้วและไม่สามารถเขา้ชมฟาร์มในส่วนอื่นๆได้ ทางบรษิทัของ
สงวนสทิธิ ์พาท่านชม สวนฮานึล แทน  
น าท่านเดนิทางสู่ พิพิธภณัฑ์สาหร่าย (KIMPAP) จดัแสดงเรื่องราวต่างๆของการท าสาหร่ายและประวตัิ
ความเป็นมาต้นก าเนิดของการผลติสาหร่ายและขัน้ตอนการผลติสาหร่ายทีส่ดใหม่ทุกวนั ให้ท่านจะไดเ้ลอืก
ชมิผลติภณัฑท์ีท่ าจากสาหร่ายหลากหลายรสชาตใิหล้ิม้ลองและเลอืกซื้อเหมาะแก่การน ามาเป็นของฝาก เชน่ 
สาหร่ายอบแห้ง , สาหร่ายย่าง พิเศษ !! ให้ท่านได้ท ากิมจิหรือคิมบบัและใส่ชุดประจ าชาติเกาหลี “ฮนั
บก” (HANBOK) และถ่ายรูปไวเ้ป็นทีร่ะลกึ  

ค า่       บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนู ชาบู ชาบู สไตลเ์กาหลี 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองโซล (SEOUL) ชื่ออย่างเป็นทางการ นคร
พเิศษโซล เป็นเมอืงหลวงและมหานครทีใ่หญ่ทีสุ่ดของประเทศเกาหลี
ใต ้ 

ท่ีพกั VIP HOTEL หรือ BRIDGE HOTEL SEOUL หรือเทียบเท่า 

   
 

วนัท่ี 3 

เมืองโซล – ศนูยส์มุนไพรน ้ามนัสนเขม็แดง  - ศนูยโ์สมแห่งรฐับาล – ศนูยร์วม
เคร่ืองส าอางแบรนดด์งัเกาหลี – สวนสนุกลอ็ตเต้เวิลด ์– โบสถม์ยอ็งดง - ดิวต้ีฟรี – ช้อป
ป้ิงย่านเมียงดง                                                                                                                       (B/L/-)                                       

 

เช้า บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดนิทางสู่ ศนูยส์มุนไพรน ้ามนัสนเขม็แดง (RED PINE) เป็นผลติภณัฑ ์ที่สกดัจากน ้ามนัสน มสีรร
คุณชว่ยบ ารุงร่างกาย ลดไขมนั ชว่ยควบคุมอาหารและรกัษาสมดุลในร่างกายไดเ้ป็นอย่างดี 
น าท่านเดนิทางสู่ ศูนยโ์สมแห่งรฐับาล (GINSENG) เหตุผลที่เรียกว่าศูนย์โสมแห่งรฐับาล เพราะโสมทุก
ชนิดทีน่ี่จะถูกควบคุมคุณภาพภายใตม้าตรฐานของรฐับาล ซึ่งแน่นอนวา่ไดร้บัการรบัรองคุณภาพจากรฐับาล 
เป็นโสมทีม่อีายุ 6 ปี ซึ่งถอืวา่มคีุณภาพดทีีสุ่ดในโลก มชีือ่เสยีงทีสุ่ด ใหท้่านไดเ้ลอืกซื้อโสมคุณภาพ ในราคา

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
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
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ถูกกว่าประเทศไทยถงึ 2 เท่า โสมเกาหลถีอืเป็นยาบ ารุงร่างกายหรอืสามารถซื้อเป็นของฝากจากประเทศ
เกาหลใีตก้ไ็ด ้ 
น าท่ าน เดินทางสู่  ศูนย์รวมเครื่องส าอางแบรนด์ดังเกาหลี  
(COSMETIC GALLERY) เชน่ WATER DROP (ครมีน ้าแตก) , SNAIL 
CREAM (ครีมเมือกหอยทาก) , BOTOX (โบท็อกซ์) , ALOE VERA 
PRODUCT (ผลติภณัฑจ์ากสมุนไพร วา่นหางจระเข)้ เป็นตน้ 

กลางวนั บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนู BBQ 
น าท่านเดนิทางสู่ สวนสนุกลอ๊ตเต้เวิลด ์(LOTTE WORLD) สวนสนุกในร่มขนาดใหญ่ตดิอนัดบัโลกที่ตัง้อยู่
ในกรุงโซล ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลกัคอื สวนสนุกในร่มที่ชื่อว่า LOTTE WORLD ADVENTURE ที่มอียู่
ทัง้หมด 4 ชัน้ แต่ละชัน้กจ็ะมเีครื่องเล่นต่างๆ ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลกึ และลานสเกต็น ้าแขง็ขนาด
ใหญ่ และในส่วนของสวนสนุกกลางแจ้งนัน้มีชื่อว่า MAGIC ISLAND อนัเป็นที่รวมเครื่องเล่นหวาดเสียว
หลายๆ ชนิด นอกจากนี้ย ังมีสิ่งอ านวยความสะดวกอื่นๆ ภายในบริเวณสวนสนุกแห่งนี้  ไม่ว่าจะเป็น
หา้งสรรพสนิคา้ โรงแรม โรงภาพยนตร ์ฯลฯ 

  
น าท่านเดนิทางสู่ โบสถม์ยอ็งดง (MYEONG-DONG CATHOLIC CATHEDRAL SEOUL) โบสถแ์ห่งนี้สรา้ง
เสรจ็ในปี ค.ศ.1898 เพื่อเป็นมหาวหิาร และสญัลกัษณ์ที่โดดเด่น ของนิกายโรมนัคาทอลกิในประเทศเกาหล ี 
โบสถม์ลีกัษณะทางสถาปัตยกรรม เป็นตกึก่ออฐิถอืปนูแนวตะวนัตกแห่งแรก โดยสรา้งแบบเรอเนสซองสใ์หม่ 
จากอฐิเผาสแีดงและสเีทากวา่ 20 ชนิด อาคารมคีวามสูงถงึ 23 เมตร ในขณะทีห่อระฆงัมคีวามสูงถงึ 45 เมตร 
ในอดตีโบสถแ์ห่งนี้ เคยเป็นสถานทีย่อดนิยม ส าหรบัผูป้ระทว้ง เนื่องจากความไม่พอใจของรฐับาล ส าหรบัใน
ปัจจุบนัโบสถแ์ห่งนี้ เป็นสถานทีส่ าคญัของชมุชน และเป็นอกีหนึ่งสถานทีท่่องเทีย่ว ทีส่ าคญัของกรุงโซล 
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น าท่านเดนิทางสู่ ดิวต้ี ฟรี (DUTY FREE) เป็นศูนย์รวมร้านค้าปลอดภาษีที่ใหญ่ที่สุดในโซล ให้ได้ชอ็ปป้ิง
สนิคา้แบรนดเ์นมชัน้น าแบบ NEW COLLECTION ! มากมาย เชน่ นาฬกิา , แวน่ตา , เครื่องส าอาง , กระเป๋า 
, กลอ้งถ่ายรูป หรอืจะเป็นโทรศพัทม์อืถอื ใหท้่านอสิระไดเ้ลอืกซื้อไดอ้ย่างเตม็ที ่ เป็นแหล่งรวมสนิคา้แบรนด์
ดงักว่า 250 แบรนด์ ทัง้เครื่องส าอาง , น ้าหอม , กระเป๋า , สนิค้าแฟชัน่ต่างๆ เช่น CHANEL , HERMES , 
MCM , DIOR , FENDI , LOEWE , PRADA , MIU MIU , CELINE , GIVENCHY , BALLY , BOTTEGA 
VENETA เป็นต้น ไม่ได้มีแค่เพียงสินค้าจากแบรนด์ต่างประเทศเท่านัน้ สินค้าแบรนด์เกาหลีก็มีให้เลือก
หลากหลายไม่แพก้นั ราคากถ็ูกกว่าร้านคา้ดา้นนอกและบางยีห่อ้กถ็ูกกวา่ในประเทศไทยอกีด้วย หากจะเขา้
ไปชอ็ปป้ิงกนัทีห่า้งแห่งนี้ ใหพ้กพาสปอรต์และขอ้มูลตัว๋เครื่องบนิไปดว้ยเพราะตอ้งใชใ้นการซื้อสนิคา้ 
น าท่านเดนิทางสู่ ย่านเมียงดง (MYEONGDONG) เปรยีบเสมอืนย่านสยามสแควรบ์้านเรา เมยีงดงไดช้ือ่ว่า
เป็นแหล่งรวมแฟชัน่แบรนด์เกาหลชี ัน้น า ซึ่งในแต่ละวนัจะ มวียัรุ่นเกาหลมีาเดนิชอ็ปป้ิงกนัอย่างล้นหลาม 
ท่านสามารถหาซื้อสนิคา้ไดอ้ยา่งหลากหลายทัง้เสือ้ผา้ , รองเทา้ , กระเป๋า , เครื่องส าอางซึ่งเป็นทีรู่จ้กัอย่างดี
ข อ ง คน ไทย  เ ช่ น LANEIGE , ETUDE HOUSE , IIOPE , CHARMZONE , SKIN FOOD , THE FACE 
SHOP เป็นตน้ เครื่องประดบั , ซดีเีพลง , วซีดี ี, ดวีดีหีนงัและซรียีท์ีฮ่ติตลอด จนไปถงึของทีร่ะลกึทีม่รีูปดารา
นักแสดงคนโปรดของท่านอยู่ในสนิคา้ อกีทัง้ยงัมรี้านกาแฟ ร้านอาหารต่างๆ ท่าน สามารถลิ้มลองไอศกรมี 
2,000 วอน ทีสู่งเกอืบฟุตไดท้ีน่ี้  

 อิสระอาหารค า่ตามอธัยาศยั เพ่ือสะดวกแก่การเดินทางท่องเท่ียว  
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ท่ีพกั VIP HOTEL หรือ BRIDGE HOTEL SEOUL หรือเทียบเท่า   
 

วนัท่ี 4 

พระราชวงัถอ็กซูกงุ – ถนนสายโรแมนติคถอ็กซูกงุ - ศนูยส์มุนไพรฮอ็กเกตนามู - โรงงาน
เจียระไน พลอยสีม่วง อเมทิส - หอคอยเอน็ โซล ทาวเวอร ์- มหาวิทยาลยัสตรีอีฮวา – ย่าน
อีแด - ย่านฮงแด-พิพิธภณัฑภ์าพ 3 มิติ-พิพิธภณัฑน์ ้าแขง็ พิเศษ!!! .... ส าหรบัสาวก HARRY 
POTTER ต้องห้ามพลาดดด!!    คาเฟ่สดุชิก 943 KING’S CROSS – เมืองอินชอน – ร้าน
ละลายเงินวอน                                                                                                               (B/L/-)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

เช้า บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดนิทางสู่ พระราชวงัถอ็กซูกงุ (DEOKSUGUNG PALACE) ตัง้อยู่ที่หวัมุมสี่แยกใจกลางเมอืงของ
กรุงโซล เป็นพระราชวงัทีเ่ลก็ที่สุดในบรรดา 5 พระราชวงัของประเทศเกาหลใีต ้ซึ่งเป็นเพยีงพระราชวงัแห่ง
เดยีวทีล่อ้มรอบดว้ยอาคารสไตลต์ะวนัตกทีเ่พิม่ความเป็นเอกลกัษณ์ของทวิทศัน์ได ้มจีุดเด่นคอือาคารภายใน
พระราชวงันัน้เป็นการผสมผสานระหว่างวฒันธรรมเกาหลแีละวฒันธรรมตะวนัตกได้อย่างงดงามลงตวั เดนิ
ชม ถนนสายโรแมนติคถ็อกซูกุง (DEOKSUGUNG DOLDAM-GIL หรือ DEOKSUGUNG STONE-
WALL ROAD) มรีะยะทางยาว 900 เมตร เป็นผนังหนิของพระราชวงัถอ็กซูกุง(DEOKSUGUNG PALACE) 
เดมิเคยเป็นผนงัหนิแห่งแรกในเกาหลทีี่สร้างให้ครอบคลุมพื้นที่ทีอ่ยู่อาศยัของผูค้นกบัสิง่แวดล้อมไวร้่วมกนั
อย่างลงตวั ระหวา่งทางเตม็ไปดว้ยตน้ไมก้วา่ 130 ตน้ และมมีา้นัง่อกี 20 ที ่บรรยากาศทีร่่มรื่นและโรแมนตกิ
เป็นสถานทีท่ีด่สี าหรบัพกัผอ่นหย่อนใจ 
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น าท่านเดนิทางสู่ ศนูยส์มุนไพรฮอ็กเกตนามู (RAISIN TREE) ตน้ไมช้นิดนี้เจรญิเตบิโตในป่าลกึบนภูเขาที่
ปราศจากมลภาวะและระดบัสูงเหนือน ้าทะเล 50-800 เมตร เมลด็พนัธุข์องสมุนไพรฮอ็กเกตนามูนี้ เป็นทีน่ิยม
ของคนเกาหลีรุ่นใหม่ เพราะมีผลช่วยดูแลตับให้แข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็งไม่ถูกท าลายจากการดื่ม
แอลกอฮอล ์กาแฟ บุหรี ่สารตกคา้งจากอาหารและยา 
น าท่านเดนิทางสู่ โรงงานเจียระไน พลอยสีม่วง อเมทิส (AMETHYST FACTORY) แดนเกาหลเีป็นแดน
ของ พลอยสมี่วง พลอยแห่งสุขภาพและน าโชค โดยมตีัง้แต่สมี่วงอ่อนเยน็ตา 
จนถงึสมี่วงเขม้ (ม่วงไวน์) มเีสน่หเ์ยา้ยวนใจ พลอยนี้จะสวยงามจบัตาเมื่อมา
ท าเป็นแหวน จี้ ต่างหู และ สร้อยขอ้มอื เป็นหนิที่มพีลงัในการบ าบดัทัง้ดา้น
ร่างกายและจติใจของผูส้วมใส่ ขจดัความคดิแง่ลบ เป็นพลอยแห่งสุขภาพและ
น าโชค สามารถปกป้องคุม้ครองผูส้วมใส่ได ้ 

กลางวนั บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนู ไก่ตุ๋นโสม 
น าท่านเดนิทางสู่ ภเูขานัมซาน เป็นทีต่ ัง้ของ หอคอยเอน็ โซลล ์ทาวเวอร ์(N SEOUL TOWER) 1 ใน 18 
หอคอยเมอืงทีสู่งทีสุ่ดในโลก มคีวามสูงถงึ 480 เมตร เหนือระดบัน ้าทะเล ท่านสามารถชมทศันียภาพของกรงุ
โซลจากยอดโซลทาวเวอร์ได้รอบทศิ 360 องศา โดยสามารถมองได้ถงึเขาพูกกัซนั และถ้าหนัไปยงัทศิตรง
ขา้ม กจ็ะเหน็ไกลไปถงึแม่น ้าฮนักงั เป็นอกีหนึ่งสถานที ่ทีสุ่ดแสนจะโรแมนตกิ ไม่วา่จะเป็นยามกลางวนัหรอื
กลางคนื และไม่ว่าจะฤดูไหนๆ ที่นี่ยงัคงได้รบัความนิยมเสมอมา เพราะเป็นสถานที่คล้องกุญแจคู่รกัทีย่อด
นิยมของนักท่องเที่ยว และชาวเกาหลี โดยมีความเชื่อว่าหากได้มาคล้องกุญแจด้วยกนัที่นี่ จะท าให้รกักนั
มัน่คง ยนืยาว ตราบนานเท่านาน ** ยงัไม่รวมค่า ขึน้ลฟิต ์และ ค่าแม่กุญแจ ลูกกุญแจคู่รกัส าหรบัคลอ้ง ท่าน
สามารถเตรยีมจากประเทศไทยไปได ้** 

 
น าท่านเดินทางสู่ มหาวิทยาลัยอีฮวา (EWHA WOMANS UNIVERSITY)  คนเกาหลีทัว่ไปนิยมเรียก
มหาวทิยาลยัสตรอีฮีวาวา่ “อแีด” มาจาก อฮีวา คอืชือ่มหาวทิยาลยั และแดฮกัคโยหาวทิยาลยันี้เปิดมาตัง้แตปี่ 
ค.ศ. 1886 โดยมจีุดเด่นอยู่ที่ อาคาร EWHA CAMPUS CENTER (ECC) ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงาม 
โดยสร้างอาคารเรยีนผ่านเนินเขาแล้วกรุด้วยกระจกทัง้ 2 ด้าน ด้านในจะเป็นห้องเรยีน ห้องอาหาร คาเฟ่ 
หอ้งสมุด ฯลฯ บรเิวณทางเดนิดา้นนอกกเ็ป็นจุดพกัผอ่น นัง่ชลิ และทบทวนบทเรยีน เมื่อรวมกบัทศันียภาพที่
สวยงาม จงึท าใหบ้รเิวณนี้กลายเป็นจุดถ่ายรูปยอดฮติตลอดกาล ท่านสามารถชอ็ปป้ิง ย่านช้อปป้ิงอีแดหรอื
แถวบรเิวณมหาวทิยาลยัสตรอีฮีวา เป็นย่านชอ้ปป้ิงสนิคา้แนววยัรุ่นแฟชัน่วยัใสสไตลเ์กาหล ี สนิค้าราคาไม่
แพง ทัง้ยงัมสีนิค้าหลากหลายแนวให้เดนิเลือก ไม่ว่าจะเป็น ของจุกจกิน่ารกัๆกิฟ๊ช้อปเก๋ๆ เครื่องประดบั 
เสือ้ผา้  แวน่ตา กระเป๋า รองเทา้ อุปกรณ์เกีย่วกบัโทรศพัท ์เครื่องส าอางต่างๆ รา้นคา้ยาวเหยยีดสองขา้งทาง 
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น าท่านชอ้ปป้ิง ย่านฮงแด เป็นย่านชอ้ปป้ิงบรเิวณดา้นหน้าของมหาวทิยาลยัฮงอกิ(HONGIK UNIVERSITY) 
จงึเป็นศนูยร์วมเดก็วยัรุ่นและเดก็มหาวทิยาลยั เป็นอกีเสน้หนึ่งทีม่บีรรยากาศโรแมนตกิ อกีทัง้ยงัมรีา้นกาแฟ
ที่เป็นเอกลกัษณ์ แกลเลอรี่ ร้านค้าจ าหน่ายสนิค้าแฟชัน่ คลบั ตลาดศลิปะ และร้านอาหารที่น่าสนใจในหมู่
วยัรุ่นอายุ 20-30 ปีทีน่ิยมมาเดนิเล่น ราคาของสนิคา้และรา้นอาหารต่างๆกย็งัไม่แพงอกีดว้ย ซึ่งจะคกึคกัเป็น
พเิศษตัง้แต่ชว่งบ่ายเป็นตน้ไป เพราะรา้นคา้แต่ละรา้นจะทยอยเปิดใหบ้รกิาร ของทีข่ายกนัเยอะส่วนใหญ่กจ็ะ
เป็นสนิคา้แฟชัน่ เชน่ เสือ้ผา้ กระเป๋า รองเทา้ ของกิฟ๊ชอ้ป เครื่องเขยีน และทีเ่ยอะไม่แพก้นักค็อืขนมต่างๆ  
น าท่านเดนิทางสู่ พิพิธภณัฑภ์าพ 3 มิติ (TRICK EYE MUSEUM) เป็นสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดงัทีจ่ดัขึน้แบบ
พพิธิภณัฑ์แกลเลอรี่ศลิปะและภาพวาด ที่สร้างขึน้โดย “ตรอ็งป์ L’OEIL” คอืเทคนิคงานศลิปะแบบ 2D และ
ลกัษณะภาพวาดจะเป็นแบบ 3D แทนทีจ่ะเป็นการดูภาพวาดธรรมดาๆเหมอืนหอศลิป์ทัว่ไป นกัท่องเทีย่วจะ
ตื่นตาตื่นใจกบัภาพวาดแนว 3D ที่เสมอืนว่าได้เขา้ไปเป็นส่วนหนึ่งในรูปภาพนัน้ๆ ท าให้นักท่องเที่ยวเพลนิ
เพลินสนุกสนาน ไม่มีเบื่อ ถือเป็นพิพิธภัณฑ์ศลิปะยอดนิยมของชาวเกาหลีและนักท่องเที่ยว เพราะไม่
เพียงแต่เป็นพิพธิภัณฑ์หอศลิปะภาพวาดสามมติิแล้ว ยงัได้เปิดโซนใหม่ให้กบันักท่องเที่ยวได้เขา้ไปเปิด
ประสบการณ์ใหม่ๆไม่ซ ้าใครกบั พิพิธภณัฑ์น ้าแขง็ (ICE MUSEUM) ซึ่งเป็นการจ าลองเมอืงน ้าแขง็ขึน้มา 
เป็นศลิปะการแกะสลกัน ้าแขง็แบบไม่ธรรมดา หากแต่เป็นการจ าลองเป็นเมอืงน ้าแขง็เหมอืนจรงิมากที่สุด 
และยงัเอาใจเดก็ๆดว้ยการสร้างสไลเดอรน์ ้าแขง็อกีทัง้ยงัมกีจิกรรมและโซนต่างๆ ให้นักท่องเทีย่วเขา้ชมได้
โดยไม่มเีบื่อ เชน่ นัง่รถลากกวางรูดอล์ฟ ถ่ายรูปคู่กบัคุณลุงซานตา้น ้าแขง็ และถ่ายรูปกบับรรดานกเพนกวนิ
น ้าแขง็ทัง้หลาย ส ารวจถ ้าน ้าแขง็ เอสกโิม เยีย่มชมปราสาทน ้าแขง็ มจีุดชมววิบนก าแพงเมอืงน ้าแขง็ โรงแรม
ทีส่รา้งจ าลองขึน้จากการแกะสลกัจากน ้าแขง็ทัง้หมด ซึ่งนกัท่องเทีย่วสามารถตื่นตาตื่นใจและสมัผสักบัความ
หนาวอุณหภูมติดิลบมากกวา่ 5 องศา 
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พิเศษ!!! .... ส าหรบัสาวก HARRY POTTER ต้องห้ามพลาดดด!! กบัคาเฟ่สุดชกิ 943 KING’S CROSS ที่
จ าลองชานชาลา 9 เศษสามส่วนสี่ ชานชาลาที่อยู่ในสถานีรถไฟคงิส์ครอสลอนดอน ประเทศองักฤษ ซึ่งเป็น
ทางเชือ่มต่อระหวา่งโลกมกัเกิล้กบัโลกเวทมนตร ์ซึ่งอยู่ระหวา่งชานชาลาหมายเลข 9 และ 10 ซึ่งเดนิทางดว้ย
รถไฟสายด่วนของฮอกวอตส์ ด้านในให้ท่านได้สัมผสักลิ่นอายในการจ าลองความเป็นเมืองเวทมนต์ 
เพลดิเพลนิกบัมุมถ่ายรูปต่างๆ มชีุดคลุมกบัผา้พนัคอทัง้ 4 บ้าน พร้อมไม้กายสทิธิใ์ห้ถ่ายรูป สามารถเลอืก
ซื้อเครื่องดื่มและของหวานไดต้ามใจชอบ (ในกรณทีีท่่านตอ้งการเขา้ไปถ่ายรูปดา้นใน จะตอ้งซื้อเครื่องดื่มจาก
ทางรา้น) 

 
เยน็ บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนู จิมดกั  

 
น าท่านเดนิทางสู่ เมืองอินชอน 
น าท่านเดนิทางสู่ ซุปเปอรม์ารเ์กต็ หรือ ร้านละลายเงินวอน ใหท้่านไดเ้ลอืกซื้อชอ็กโกแลต ผลติภณัฑข์อง
ใบและรากฝอยของโสม ในรูป ขนมโสม ชาโสม ลูกอมโสม โคลนพอกหน้าโสม ครมีลา้งหน้าโสม เครื่องส าอาง
โสม เป็นตน้ และยงัมหีมอนสุขภาพ ,  กมิจ ิ, เปเปโร (ป๊อกกีเ้กาหล)ี , ชนิราเมง (มาม่าเกาหล)ี และ นมกลว้ย 
เป็นตน้ 

ท่ีพกั GRAND PALACE HOTEL หรือ YOUNGJONG SKY RESORT , INCHEON หรือเทียบเท่า   

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

ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน ประเทศสาธารณรฐัเกาหลีใต้ 



W65 ICN41 OCT 11 
 

 

05.50 น าท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ AIRASIA เที่ยวบนิที่ 
XJ705 ** ไม่มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน กรุณารับประทานอาหารให้เรียบร้อยก่อนขึ้น
เครื่องบนิ ใชเ้วลาบนิประมาณ 5 ชัว่โมง 30 นาท ี** 

10.35 เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มกบัความประทบัใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ : ตามนโยบายการโปรโมทสินค้าพ้ืนเมืองของรฐับาลเกาหลีร่วมกบัการท่องเท่ียวเกาหลี 

ในนามของร้านรฐับาล ซ่ึงจ าเป็นต้องระบไุว้ในโปรแกรมทวัร ์เพราะมีผลกบัราคาทวัร ์ จึง
อยากเรียนช้ีแจงลกูค้าทุกท่านว่า ร้านรฐับาลทุกร้านจ าเป็นต้องแวะชม จะซ้ือหรือไม่ซ้ือ
ขึ้นอยู่กบัความพอใจของลูกค้าเป็นหลกั และถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงคจ์ะเข้าร้าน
รฐับาล ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจากท่านเป็นจ านวนเงิน 100 
USD / ท่าน / ร้าน 

 อตัราค่าบริการ 
 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ ห้องละ 

2-3 ท่าน  
อตัราท่านละ 

1 เดก็ 2 ผู้ใหญ่  
เดก็มีเตียง 

(เดก็อายไุม่เกิน 12 
ปี) 

อตัราเดก็ ท่านละ 

1 เดก็ 2 ผู้ใหญ่ 
เดก็ไม่มีเตียง 
(เดก็อายไุม่เกิน 

12 ปี) 
อตัราเดก็ ท่านละ 

พกัเด่ียว 
เพ่ิม 

อตัรา ห้อง
ละ 

ไม่ใช้ตัว๋
เคร่ืองบิน
อตัรา  
ท่านละ 

ตลอดเดือน ตลุาคม 62 

01 - 05 ตลุาคม 62 15,999 15,999 15,999 5,500 7,900 

02 - 06 ตลุาคม 62 16,999 16,999 16,999 5,500 7,900 

03 - 07 ตลุาคม 62 16,999 16,999 16,999 5,500 7,900 
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04 - 08 ตลุาคม 62 16,999 16,999 16,999 5,500 7,900 

05 - 09 ตลุาคม 62 16,999 16,999 16,999 5,500 7,900 

06 - 10 ตลุาคม 62 15,999 15,999 15,999 5,500 7,900 

07 - 11 ตลุาคม 62 15,999 15,999 15,999 5,500 7,900 

08 - 12 ตลุาคม 62 15,999 15,999 15,999 5,500 7,900 

09 - 13 ตลุาคม 62 16,999 16,999 16,999 5,500 7,900 

10 - 14 ตลุาคม 62 17,999 17,999 17,999 5,500 7,900 

11 - 15 ตลุาคม 62 16,999 16,999 16,999 5,500 7,900 

12 - 16 ตลุาคม 62 17,999 17,999 17,999 5,500 7,900 

13 - 17 ตลุาคม 62 17,999 17,999 17,999 5,500 7,900 

14 - 18 ตลุาคม 62 15,999 15,999 15,999 5,500 7,900 

15 - 19 ตลุาคม 62 15,999 15,999 15,999 5,500 7,900 

16 - 20 ตลุาคม 62 16,999 16,999 16,999 5,500 7,900 

17 - 21 ตลุาคม 62 16,999 16,999 16,999 5,500 7,900 

19 - 23 ตลุาคม 62 17,999 17,999 17,999 5,500 7,900 

20 - 24 ตลุาคม 62 15,999 15,999 15,999 5,500 7,900 
21 - 25 ตลุาคม 62 15,999 15,999 15,999 5,500 7,900 

22 - 26 ตลุาคม 62 15,999 15,999 15,999 5,500 7,900 

23 - 27 ตลุาคม 62 12,999 12,999 12,999 5,500 7,900 
 

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 วนัเดินทาง
กลบั (INFANT) ทัง้น้ีท่านสามารถให้มากกว่าน้ีได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน 
โดยส่วนน้ี ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ก่อนเดินทางทุกท่าน ท่ีสนามบิน ในวนัเชค็อิน  
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อตัราน้ีเฉพาะนักท่องเท่ียวท่ีถือหนังสือเดินทางไทยเท่านัน้ กรณีถือหนังสือเดินทางต่างประเทศ 
ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมเพ่ิมจากราคาทวัร ์ ท่านละ 100 USD. (เป็นเงินไทย
ประมาณ 3,200 บาท)  
 
กรณีต้องการตดักรุป๊ส่วนตวั กรุป๊เหมาท่ีสถานะผู้เดินทางเป็น เดก็นักเรียน นักศึกษา คร ู ธรุกิจขาย
ตรงเคร่ืองส าอางค ์หมอ พยาบาล ชาวต่างชาติ หรือคณะท่ีต้องการให้เพ่ิมสถานท่ีขอดงูาน กรณุา
ติดต่อแจ้งรายละเอียด โดยละเอียด กบัเจ้าหน้าท่ีเพ่ือท าราคาให้ใหม่ทุกครัง้  

 
ส าคญั!! :  กรณีผู้เดินทางถกูปฏิเสธการเข้า – ออกประเทศจากประเทศต้นทางและปลายทาง ทัง้จาก

ท่ีด้านหน้าเคาน์เตอรเ์ช็คอิน หรือจากด่านตรวจคนเข้าเมืองกต็าม ทางบริษทัขอสงวน

สิทธ์ิไม่รบัผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีจะเกิดขึ้นตามมา และ จะไม่สามารถคืนเงินค่าทวัรท่ี์ท่าน

ช าระเรียบร้อยแล้วไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึง 

 

อตัราค่าบริการน้ี รวม 
 

 ค่าบตัรโดยสารโดยเครื่องบนิ (ตัว๋) ไป และ กลบัพร้อมคณะ ชัน้ประหยดั (ECONOMY CLASS) รวมถงึค่าภาษี
สนามบนิและค่าภาษนี ้ามนัทุกแห่ง กรณตีอ้งการอพัเกรด UPGRADE หรอื เปลีย่นแปลงบตัรโดยสาร ไม่วา่เทีย่วใด 
เทีย่วหนึ่ง กรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ  
 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใต้ท้องเครื่องบนิ สายการบนิ AIR ASIA X อนุญาตให้โหลดกระเป๋า
สมัภาระลงใต้ท้องเครื่องบิน โดยมีน ้าหนักไม่เกิน 20 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือขึ้นเครื่องบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 
ก.ก. (ไม่จ ากดัจ านวนชิน้ แต่ทัง้นี้เจา้หน้าทีจ่ะพจิารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงื่อนไขของสายการบนิ) 
** 
 ค่ารถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ (ยงัไม่รวมทปิพนกังานขบัรถ) 
 ค่าโรงแรมที่พกัระดบัมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง) ในกรณีมงีานเทรดแฟร์ การแข่งขนั
กฬีา หรอื กจิกรรมอื่นๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะยุเตม็ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นโรงแรมที่
พกั ไปเป็นเมอืงใกล้เคยีงแทน อ้างองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยค านึงถงึประโยชน์ของลูกคา้
เป็นส าคญั 
 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ กรณไีม่รวมจะชีแ้จงแต่ละสถานทีใ่นโปรแกรม 
 ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุ โดยทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม    
 ค่ามคัคุเทศกท์ีค่อยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
 ค่าเบีย้ประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางท่องเทีย่วต่างประเทศ วงเงนิประกนัสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไข
ตามกรรมธรรม)์  
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อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 
 

× ค่าใชจ้่ายส่วนตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนงัสอืเดนิทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซกัรดี ค่ามนิิบาร์
ในหอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ทีไ่ม่ไดร้ะบุในรายการ 

× ค่าทปิพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร์ และ มคัคุเทศก์ท้องถิน่ ตามธรรมเนียม 50,000 วอน ต่อ ทรปิ ต่อ ลูกค้า ผู้
เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเดก็ ยกเว้นเดก็อายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (INFANT) ทัง้นี้ท่านสามารถให้
มากกว่านี้ได้ตามความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็
ก่อนเดนิทางทุกท่าน ทีส่นามบนิ ในวนัเชค็อนิ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณทีีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่นี ้าหนกัเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาด
มาตรฐาน  

× ค่าธรรมเนียมการจองที่นัง่บนเครื่องบนิตามความต้องการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถท าได้ ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัสาย
การบนิ และ รุ่นของเครื่องบนิแต่ละไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึ่งอาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยู่ทีส่ายการบนิเป็นผูก้ าหนด 

× ค่าภาษนี ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครื่องบนิไปแลว้ 
× ภาษมีูลค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% กรณตีอ้งการออกใบเสรจ็รบัเงนิในนามบรษิทั 
× ค่าธรรมเนียมการขอวซ่ีาท่องเทีย่ว กรณทีีส่ถานทูตแจง้ใหย้ื่นขอวซ่ีาแบบกะทนัหนัก่อนเดนิทางตามจรงิ ประเทศ

เกาหลีใต้ อนุญาตให้ท่านที่ถือหนังสอืเดินทางไทย และมีวตัถุประสงค์เดินทางไปประเทศเกาหลีใต้ เพื่อการ
ท่องเทีย่ว ไม่จ าเป็นตอ้งยื่นขอวซ่ีา โดยสามารถพ านกัไดไ้ม่เกนิ 90 วนั ต่อครัง้ 

 
เง่ือนไขการจอง และ การช าระเงิน 

- กรุณาท าการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนั ก่อนออกเดนิทาง พรอ้มช าระเงนิมดัจ าครัง้ที ่1 ท่านละ 10,000 บาท 
หลงัจากส่งเอกสารยนืยนัการจอง 1 วนั ตวัอย่างเชน่ ท่านจองวนันี้ กรุณาช าระเงนิในวนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 
น. เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลกิอตัโนมตัทินัท ีหากยงัไม่ได้รบัยอดเงนิตามเวลาที่ก าหนด และหากท่านมคีวาม
ประสงคจ์ะตอ้งเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจ าเป็นตอ้งท าจองเขา้มาใหม่ นัน่หมายถงึวา่ กรณทีีม่คีวิรอ (WAITING 
LIST) ก็จะให้สิทธิไ์ปตามระบบ ตามล าดับ เนื่องจากทุกพีเรียด เรามีที่นัง่ราคาพิเศษจ านวนจ ากดั ยกเว้น
โปรแกรมราคาพิเศษ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเรียกเกบ็ค่าบริการ เตม็จ านวน เท่านัน้  

- กรุณาช าระค่าทวัร์ส่วนที่เหลอือย่างน้อย 20 วนั ก่อนออกเดนิทาง หากท่านไม่ช าระภายในระยะเวลาทีท่ี่บรษิทั
ก าหนด ทางบรษิทัจะถอืวา่ท่านสละสทิธิย์กเลกิการเดนิทาง และ ขอสงวนสทิธิไ์ม่สามารถคนืเงนิมดัจ าให้ท่านใด
ไม่วา่ส่วนในส่วนหนึ่งกต็าม 

- กรณีลูกค้าท าการจองภายในระยะเวลาคงเหลอืไม่ถงึ 15 วนั ก่อนออกเดนิทาง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ
เรยีกเกบ็ค่าทวัรเ์ตม็จ านวน 100% 

 
 
 

เง่ือนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง 

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

- ยกเลกิการเดนิทาง 15 วนั ก่อนวนัเดนิทาง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าบรกิารทีช่ าระมาแลว้ทัง้หมดทัง้นี้ 
ทางบริษัทจะหกัค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ช าระแล้วเนื่องในการเตรียมการจดัการน าเที่ยวให้แก่
นกัท่องเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ัง่ตัว๋เครื่องบนิ การจองทีพ่กั ฯลฯ 

- ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ม่ร ับผดิชอบ และ คืนค่าทัวร์ส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น เช่น 
สถานทูตปฏเิสธวซ่ีา ด่านตรวจคนเขา้เมอืง ฯลฯ 

- กรณีต้องการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลี่ยนชื่อ) จะต้องแจ้งให้ทางบรษิทัทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วนั ก่อน
ออกเดนิทาง กรณแีจง้หลงัจากเจ้าหน้าทีอ่อกเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ ไม่วา่ส่วนใดส่วนหนึ่ง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์
ในการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัช่วงพเีรยีดวนัทีเ่ดนิทาง และกระบวนการของแต่ละ
คณะ เป็นส าคญัดว้ย กรุณาสอบถามกบัเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 

- กรณีต้องการเปลีย่นแปลงพเีรยีดวนัเดนิทาง (เลื่อนวนัเดนิทาง) ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าใชจ้่ายการ
ด าเนินการต่างๆ ที่เกดิขึน้จรงิส าหรบัการด าเนินการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ที่เปลี่ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆ
ทัง้สิน้ 

 

เง่ือนไขส าคญัอ่ืนๆท่ีท่านควรทราบก่อนการเดินทาง 

- คณะจะสามารถออกเดนิทางไดต้ามจ าเป็นตอ้งมขีึน้ต ่า อย่างน้อย 25 ท่าน หากต ่ากวา่ก าหนด คณะจะไม่สามารถ
เดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะช าระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางบริษัทยินดีที่จะ
ประสานงาน เพื่อใหทุ้กท่านเดนิทางตามความประสงคต์่อไป  

- ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรอื เลื่อนการเดนิทางไปในพเีรยีดวนัอื่นต่อไป โดยทางบรษิทัฯ 
จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดินทางใหม่อีกครัง้ ทัง้นี้  ก่อนคอนเฟิร์มลางาน กรุณาติดต่อ
เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษทุกครัง้หากท่านลางานแลว้ไม่สามารถเปลีย่นแปลงได ้

- กรณีที่ท่านต้องออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เครื่องบนิ , ตัว๋รถทวัร์ , ตัว๋รถไฟ) กรุณา
ตดิต่อสอบถามเพื่อยนืยนักบัเจ้าหน้าทีก่่อนทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในที่สามารถเลื่อนวนัและเวลา
เดินทางได้ เพราะมีบางกรณีที่สายการบินอาจมีการปรบัเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัฤดูกาล สภาพภูมกิาศ และ ตารางบนิของท่าอากาศยานเป็นส าคญัเท่านัน้ สิง่ส าคญั ท่าน
จ าเป็นตอ้งมาถงึสนามบนิเพื่อเชค็อนิก่อนเครื่องบนิ อย่างน้อย 3 ชัว่โมง โดยในส่วนนี้หากเกดิความเสยีหายใดๆ
บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   

- กรณทีีท่่านเป็นอสิลาม ไม่ทานเนื้อสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 
- กรณผีูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์(WHEEL CHAIR) กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่าง

น้อย 7 วนัก่อนการเดินทาง หรือตัง้แต่ที่ท่านเริ่มจองทวัร์ เพื่อให้ทางบริษัทประสานงานกบัสายการบินเพื่อ
จดัเตรียมล่วงหน้า กรณีมีค่าใช้จ่ายเพิม่เตมิ ทางบริษัทของสงวนสิทธิใ์นการเรียกเกบ็ค่าใช้จ่ายตามจรงิที่เกดิ
ขึน้กบัผูเ้ดนิทาง  

- กรุณาส่งรายชือ่ผูเ้ดนิทาง พรอ้มส าเนาหน้าแรกของหนงัสอืเดนิทางทกุท่านใหก้บัเจา้หน้าทีห่ลงัจากช าระเงนิกรณี
ทีท่่านเดนิทางเป็นครอบครวั (หลายท่าน) กรุณาแจง้รายนามคู่นอนกบัเจา้หน้าทีใ่หท้ราบ 
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- กรณทีีอ่อกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดส่วนใดผดิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบไม่
ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ด าเนินการส่งส าเนาหน้าแรกของหนงัสอืเดนิทางให้ทางบรษิทัเพื่อใชใ้นการออก
บตัรโดยสาร 

- หลงัจากท่านช าระค่าทวัรค์รบตามจ านวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัจะน าส่งใบนดัหมายและเตรยีมตวัการเดนิทาง
ใหท้่านอย่างน้อย 3 หรอื 5 วนั ก่อนออกเดนิทาง 

- อตัราทวัรน์ี้ เป็นอตัราส าหรบับตัรโดยสารเครื่องบนิแบบหมู่คณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟลท์ วนั ไป 
หรอื กลบัส่วนใดได้ จ าเป็นจะต้องไป และ กลบั ตามก าหนดการเท่านัน้ หากต้องการเปลี่ยนแปลงกรุณาตดิต่อ
เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 

- ทางบรษิทัไม่มนีโยบายจดัคู่นอนใหก้บัลูกคา้ทีไ่ม่รูจ้กักนัมาก่อน เชน่ กรณทีีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จ าเป็นตอ้งช าระ
ค่าหอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ 

- หนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายุใชง้านไดค้งเหลอืไม่น้อยกวา่ 6 เดอืน ณ วนักลบั  
- ส าหรบัลูกคา้ทีเ่ดนิทาง 3 ท่าน และ ตอ้งการพกัหอ้งส าหรบั 3 ท่าน อาจมคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิไดใ้นบางกรณ ีขึ้นอยู่

กบัโรงแรมที่คณะนัน้ๆพกัว่ามหีอ้งรอบรบัส าหรบั 3 ท่าน หรอื (TRIPLE ROOM) หรอืไม่ กรณีไม่ม ีท่านจ าเป็น
จะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายเพิม่ (พกัเดีย่ว) ตามจรงิ ยกเว้นเดก็ทีม่อีายุต ่ากวา่ 12 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั 

- ฤดูหนาวในต่างประเทศ มขีอ้ควรระวงั สภาพอากาศจะมดืเรว็กวา่ปกต ิสีโ่มงเยน็กจ็ะเริม่มดืแลว้ สถานทีท่่องเทีย่ว
ต่างๆ จะปิดเรว็กว่าปกต ิประมาณ 1-2 ช.ม. การเดนิทางควรเผื่อเวลาใหเ้หมาะสม และ หากมสีถานที่ท่องเทีย่ว
กลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะ อาจลื่นไดต้อ้งใชค้วามระมดัระวงัในการเดนิเป็นอย่างสูง หรอื ใชร้องเทา้ทีส่ามารถเดนิ
บนหมิะได ้แวน่กนัแดดควร เมื่อแสงแดดกระทบหมิะจะสวา่งสะทอ้นเขา้ตา อาจท าใหร้ะคายเคอืงตาได้ 

- ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลงโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมอิากาศ เหตุการ
ทางการเมอืง การล่าช้าของสายการบิน เงื่อนไขการให้บริการของรถในแต่ละประเทศ เป็นต้น  โดยส่วนนี้ทาง
บรษิทัจะค านึงถงึประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคญั หากกรณีที่จ าเป็นจะต้องมคี่าใชจ้่ายเพิม่ ทางบรษิทัจะแจ้งให้
ทราบล่วงหน้า 

- เนื่องจากการเดนิทางท่องเที่ยวในครัง้นี้ เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกบับรษิทัตวัแทนในต่างประเทศ ทาง
บรษิทัจงึขอสงวนสทิธิ ์ไม่สามารถขอรบัเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางส่วน หรอื ส่วนใดส่วนหนึ่งทีท่่านไม่ตอ้งการได้รบั
บรกิาร หากระหว่างเดนิทาง สถานที่ท่องเที่ยวใดทีไ่ม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดกต็าม ทางบรษิทัขอ
สงวนสทิธิใ์นการไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งใหท้่าน เนื่องจากทางบรษิทัไดท้ าการจองและถูก
เกบ็ค่าใชจ้่ายแบบเหมาจ่ายไปล่วงหน้าทัง้หมดแลว้ 

- กรณทีีท่่านถูกปฏเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีจ่ะเกดิขึน้ตามมา และ 
จะไม่สามารถคนืเงนิค่าทวัรท์ีท่่านช าระเรยีบรอ้ยแลว้ไม่วา่ส่วนใดส่วนหนึ่ง 

- หากวนัเดนิทาง เจา้หน้าทีส่ายการบนิ หรอื ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนงัสอืเดนิทาง  
(พาสปอร์ต) ของท่านช ารุดแม้เพยีงเลก็น้อย เช่น เปียกน ้า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มหีน้าใดหน้าหนึ่งหายไป มี
กระดาษหน้าใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มรีอยแยกระหวา่งสนัของเล่มหนงัสอืเดนิทาง เป็นตน้ ไม่วา่กรณใีดๆทัง้สิ้น 
ทางสายการบนิ หรอื เจ้าหน้าทีด่่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง  มสีทิธิไ์ม่อนุญาตใหท้่านเดนิทางต่อไปได ้ดงันัน้
กรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนงัสอืเดนิทางของท่านใหอ้ยู่ในสภาพดอียูต่ลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณชี ารุด กรุณา
ติดต่อกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื่อท าหนังสอืเดนิทางฉบบัใหม่ โดยใช้ฉบบัเก่าไปอ้างอิง และ 
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ยนืยนัด้วย พร้อมกบัแจ้งมาที่บรษิทัเรว็ที่สุด เพื่อยนืยนัการเปลี่ยนแปลงขอ้มูลหนังสอืเดนิทาง หากท่านได้ส่ง
เอกสารมาทีบ่รษิทัเรียบร้อยแล้ว กรณีที่ยงัไม่ออกบตัรโดยสาร (ตัว๋เครื่องบนิ) ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงไดไ้ม่มี
ค่าใชจ้่าย แต่หากออกบตัรโดยสาร (ตัว๋เครื่องบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้า่ย
ที่เกิดขึน้จริงทัง้หมด ซึ่งโดยส่วนใหญ่ตัว๋เครื่องบินแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดนิทางประมาณ 14-20 วนั ทัง้นี้
ข ึน้อยู่กบักระบวนการและขัน้ตอนของแต่ละคณะ 

- เกี่ยวกบัทีน่ัง่บนเครื่องบนิ เนื่องจากบตัรโดยสาร (ตัว๋) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อตัราพเิศษ) สายการบนิ ขอ
สงวนสทิธิใ์นการเลอืกที่นัง่บนเครื่องบนิ กรณีลูกค้าเดนิทางด้วยกนั กรุณาเชค็อนิพร้อมกนั และ สายการบนิจะ
พยายามทีสุ่ดใหท้่านไดน้ัง่ดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีสุ่ด  

- ขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัหอ้งพกัในโรงแรมที่พกั เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั 
จึงอาจท าให้ห้องพักแบบห้องพักเดี่ยว (SINGLE) และห้องคู่ (TWIN/DOUBLE) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน 
(TRIPLE) จะแตกต่างกนั บางโรงแรม หอ้งพกัแต่ละแบบอาจจะอยู่คนละชัน้กนั (ไม่ตดิกนัเสมอไป) 

- ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็ค่าน ้ามนัและภาษสีนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง  
- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ , การยกเลกิบนิ , 

การประท้วง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภยัธรรมชาต ิ, การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือ
ความรบัผดิชอบของบรษิทั  

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหายระหวา่งการเดนิทาง ไม่ว่ากรณใีดๆก็
ตาม และ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิ กรณที่านลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและจ าเป็นตอ้งส่งมายงั
จุดหมายปลายทางตามทีท่่านตอ้งการ  

- รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รบัการยืนยนัจากบริษัทฯอีกครัง้หนึ่ง หลงัจากได้ส ารองโรงแรมที่พกัใน
ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึ่งอาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม 

 

** เม่ือท่านช าระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึงกต็าม ทางบริษทัฯ จะถือว่า
ท่านได้ยอมรบัเง่ือนไขข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว ** 

หนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายุใชง้านไดค้งเหลอืไมน้่อยกว่า 6 เดอืน ณ วนักลบั 
** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 

 


