
 

 

 
 

 



 

 

บินด้วยสายการบิน แอร์เอเชียเอ็กซ์ (XJ) : ขึน้เคร่ืองท่ีสนามบินดอนเมือง (DMK) 

XJ700 DMK(กรุงเทพ) - ICN(อินชอน) 02.35 - 10.05 
XJ703 ICN(อินชอน) - DMK(กรุงเทพ) 00.20 – 04.20 

**โหลดกระเป๋าสมัภาระโดยน า้หนกัไมเ่กิน 20 ก.ก. (1 ชิน้) และ ถือขึน้เคร่ืองบินได้น า้หนกัไมเ่กิน 7 ก.ก. ** 

**พาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานได้คงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วันกลับ** 
 

วันท่ี 1 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)  (-/-/-) 
23.00   คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาต ิดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคารผู้ โดยสารระหวา่งประเทศ 

อาคาร 1 ชัน้ 3 เคาน์เตอร์เช็คอิน หมายเลข 3-4 สายการบิน AIR ASIA X โดยมีเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ คอยให้
การต้อนรับ อ านวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเช็คอิน และ หวัหน้าทวัร์ให้ค าแนะน าเพ่ือเตรียมความพร้อมก่อน
ออกเดนิทาง  

 

วันท่ี 2 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - เมืองอินชอน – HYUNDAI PREMIUM OUTLET - คลองอาร่า - สะพานกระจกใส
กิมโป – ย่าน HAENGGUNG-DONG – ป้อมฮวาซอง – FLYING SUWON (-/L/D)                                                                                                                                                                                                                 

02.40  น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ โดยสายการบิน AIR ASIA 

X เท่ียวบนิท่ี XJ 700  

** ส าหรับเท่ียวบนินี ้ไมมี่บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ืองบนิ ใช้เวลาบนิประมาณ 5 ชัว่โมง 25 นาที ** 
10.05  เดนิทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตอิินชอน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ 

** ตามเวลาท้องถ่ิน เร็วกวา่เมืองไทยประมาณ 2 ชัว่โมง กรุณาปรับนาฬิกาของทา่นเพ่ือความสะดวกในการนดัหมาย
เวลา ** 



 

 

หลงัทกุทา่นผา่นขัน้ตอนการตรวจหนงัสือเดนิทาง และตรวจรับสมัภาระเรียบร้อย 
 น าทกุท่านเดินทางข้ามทะเลตะวนัตกด้วยสะพานแขวนยอจอง หรือ สะพานเพ่ือความหวงัในการรวมชาติท่ียาวกวา่ 

4.42 ก.ม. และ มียอดโดมสงู 107 เมตร ทา่นจะได้สมัผสัความสวยงามยิ่งใหญ่ยามค ่าคืน 
 ช้อปปิง้ HYUNDAI PREMIUM OUTLET เลือกซือ้สินค้าแบนด์พรีเมียมชัน้น ามากมาย 
 น าท่านเดินทางสู่ คลองอาร่า (ARA CANAL) ซึ่งเช่ือมระหว่างแม่น า้ฮนักบัทะเลตะวนัตก (ทะเลเหลือง) ตัง้อยู่ใน

พืน้ท่ีของเมืองอินชอนและกรุงโซล วัตถุประสงค์เพ่ือป้องกันน า้ท่วมและใช้เป็นพืน้ท่ีในการพกัผ่อนหย่อนใจ โดย
เกาหลีมีการริเร่ิมสร้างทางระบายน า้ขึน้ครัง้แรกในสมัยกษัตริย์แห่งราชวงศ์โซซอน แต่ก็ถูกยกเลิกไปเน่ืองจาก
อปุสรรคทางเทคนิคและความยากล าบากของประเทศ และสืบเน่ืองมาจากเหตกุารณ์น า้ท่วมใหญ่เมืองอินชอน เม่ือ
ปี ค.ศ. 1987 สง่ผลให้ประชากรกว่า 6,000 คนประสบภยัพิบตัอิย่างมาก น ามาสูโ่ครงการ ARA CANAL PROJECT 
ใช้เวลาส ารวจทัง้สิน้รวม 5 ปี เร่ิมก่อสร้างขึน้เม่ือปี ค.ศ.2009 และแล้วเสร็จสมบรูณ์เม่ือวนัท่ี 25 มี.ค. 2012 จากนัน้
น าชมสะพานกระจกใสกิมโป (ARA BLUE WALK) ชมบรรยากาศมมุสงูของคลองอาร่า (ARA CANAL) ซึ่งเช่ือม
ระหว่างแม่น า้ฮนักบัทะเลตะวนัตก ตัง้อยู่ในพืน้ท่ีของเมืองอินชอนและกรุงโซล วตัถปุระสงค์เพ่ือปอ้งกนัน า้ท่วมและ
ใช้เป็นพืน้ท่ีในการพกัผอ่นหยอ่นใจยามวา่ง 

กลางวัน บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนู บุลโกกิ 
น าท่านเดินทางสู่ ย่าน HAENGGUNG-DONG MURAL VILLAGE  หมู่บ้านศิลปะกับภาพวาดบนก าแพง มีงาน
กราฟฟิคตี ้งานเพ้นท์ก าแพงนา่รักๆอยู ่เป็นชมุชนเล็กๆท่ีมีภาพเขียนสวยๆซอ่นอยูต่ามก าแพงบ้านผู้คนแถวนัน้ 
น าท่านเดินทางสู ่ป้อมฮวาซอง (HWASEONG FORTRESS) เป็นสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ตัง้แตย่คุโจซอน สร้างขึน้
ช่วงปีค.ศ. 1794-1796 เป็นปอ้มปราการประจ าเขต SUWON-SI ของจงัหวดัเคียงกีโด เพ่ือเป็นรากฐานส าหรับการ
สร้างเมืองใหม่ในบริเวณนี ้ก าแพงของป้อมปราการมีความยาวถึง 5.5 กิโลเมตร มีประต ู4 ประตใูนแต่ละทิศป้อม
ปราการฮวาซองถกูสร้างขึน้ด้วยอิฐโดยจะมีรูขนาดท่ีพอดีส าหรับใช้เป็นจดุยิงปืน หรือธนไูด้ เช่ือกนัวา่เป็นการสร้างท่ี
มีการใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัยมากท่ีสุดแห่งหนึ่งของยุคนัน้ และท่ีน่ีได้ถูกขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกทางด้าน
ประวตัศิาสตร์เม่ือปีค.ศ. 1997 ด้วย ถึงแม้วา่จะเคยผา่นการสู้รบและถกูท าลายไปหลายสว่นแตก็่มีการบรูณะขึน้ใหม่
ตามรูปแบบดัง้เดมิ ปัจจบุนัจะมีการแสดงหลายแบบท่ีบริเวณนี ้เชน่การเดนิสวนสนามของทหารสมยัโบราณ เป็นต้น  
พิเศษสุดๆ น าท่านเปิดประสบการณ์ใหม่ ขึน้บอลลูน FLYING SUWON บอลลูนก๊าซฮีเลียมเป็นสิ่งอ านวยความ
สะดวกในการชมวิวท่ีแปลกใหม่บอลลูนจะลอยสูงขึน้ไปจากพืน้ดิน 150 เมตร โดยนักท่องเท่ียวสามารถชม
ทศันียภาพของปอ้มปราการฮวาซอง และเมืองซูวอนจากมมุสงูได้อย่างทัว่ถึง **การขึน้บอลลนูนัน้ จะสามารถขึน้ได้
หรือไมข่ึน้อยูก่บัสถาพอากาศและความพร้อม ราคานีไ้มร่วมคา่ขึน้บอลลนู 



 

 

ค ่า บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนู ชาบู ชาบู  
ที่พัก      NEW SUWON HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

วันท่ี 3 
วัดวาวูจองซา – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์- เมืองโซล – พพิธิภัณฑ์สาหร่าย – มหาวิทยาลัยอีฮวา –  
ย่านอีแด พเิศษ !! ให้ท่านได้ใส่ชุดประจ าชาตเิกาหลี “ฮันบก ”(HANBOK)   (B/L/D) 

เช้า       บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าทา่นเดนิทางสู ่วัดวาวูจองซา (WAUJEONGSA TEMPLE) ตัง้อยูใ่นเมืองยงอิน จงัหวดัคยองกีโด เป็นวดัเก่าแก่
ท่ีตัง้อยู่กลางภูเขา มีเศียรพระพุทธเจ้าขนาดใหญ่สีทองอร่ามดูโดดเด่น ซึ่งเป็นสญัลกัษณ์ท่ีส าคญัของวัดนี ้เศียร
พระพุทธรูปนีมี้ความสูงถึง 8 เมตร วางตัง้อยู่บนกองหินขนาดใหญ่ วดัแห่งนีส้ร้างขึน้ในปี ค.ศ. 1970 โดยนกับวช
แฮด๊อกเพ่ือแสดงการตอบแทนความเมตตากรุณาของพระพุทธเจ้าในการรวมประเทศเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ 
ภายในมีรูปสลกัสะสมจากพทุธศาสนิกชนทัว่โลกมากกว่า 3,000 องค์ ภายในวดัยงัมีรูปปัน้หินสลกัดเูหมือนจะเป็น
นกฮกูแมก่บัลกู มีเจดีย์ท าด้วยก้อนหินดแูปลกตาและเม่ือเดินเข้าสู่อโุบสถซึง่อยู่บนเนินเขา ก็จะพบกบัท่ีประดิษฐาน
พระนอนขนาดใหญ่ท่ีแกะสลกัมาจากไม้ซึง่น ามาจากอินเดียมีความเก่าแก่และศกัดิ์สิทธ์ิเป็นอย่างมาก ส่วนบนสดุมี
พระพทุธรูปปางสมาธิสีทององค์ใหญ่ประดษิฐานอยู ่นอกจากนีท่ี้วดัแหง่นีย้งัเป็นท่ีเก็บรัษาระฆงัท่ีใช้ตีในพิธีเปิดกีฬา 
โอลิมปิค ในปี ค.ศ. 1987 
น าทา่นเดนิทางสู ่สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (EVERLAND) เป็นสวนสนกุกลางแจ้งท่ีใหญ่ท่ีสดุของประเทศเกาหลีใต้ 
ตัง้อยู่บนท าเลท่ีสวยงามท่ามกลางหบุเขา ในเมืองยงอิน ทางตอนใต้ของเมืองโซล ได้รับการขนานนามว่าเป็นดิสนีย์
แลนด์แห่งเกาหลีใต้ ท่ีน่ีถูกออกแบบให้แตกต่างกันในแต่ละโซน ได้แก่ สวนสตัว์ , GLOBAL FAIR , EUROPEAN 
ADVENTURE , MAGIC LAND , AMERICAN ADVENTURE และEVER LAND SPEEDWAY นอกจากนีย้งัมีสวนส่ี
ฤด ูซึ่งปลูกดอกไม้ประจ าในแต่ละฤดกูาล และมีการตกแต่งสวนสนกุให้เข้ากับบรรยากาศของเทศกาลนัน้ๆ โดยมี



 

 

บริษัทซมัซุง เป็นเจ้าของ ผู้บริหารจดัการสวนสนกุแหง่นี ้ดงันัน้ความยิ่งใหญ่ตระการตา และ ปลอดภยั ไมแ่พ้ชาติใด
ในโลกแนน่อน ** โซนสวนน า้จะเปิดเฉพาะชว่งฤดรู้อน** 

กลางวัน    บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนู หมูย่างเกาหลีสูตรต้นต ารับ  
น าท่านเดินทางสู ่เมืองโซล (SEOUL) ช่ืออย่างเป็นทางการ นครพิเศษโซล เป็นเมืองหลวงและมหานครท่ีใหญ่ท่ีสดุ
ของประเทศเกาหลีใต้ มีประชากรประมาณ 10 ล้านคน เป็นปริมณฑลท่ีใหญ่ มีประชากรประมาณ 25 ล้านคน ซึ่ง
เป็นบริเวณท่ีอยู่อาศยัซึ่งประกอบด้วยบริเวณมหานครอินช็อนและจงัหวดัคย็องกี เกือบหนึ่งในส่ีของประชากรชาว
เกาหลีใต้อาศยัอยูใ่นโซลและชาวตา่งชาติอีกประมาณ 275,000 คน 
น าท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์สาหร่าย (KIMPAP) จัดแสดงเร่ืองราวต่างๆของการท าสาหร่ายและประวัติความ
เป็นมาต้นก าเนิดของการผลิตสาหร่ายและขัน้ตอนการผลิตสาหร่ายท่ีสดใหม่ทกุวนั ให้ท่านจะได้เลือกชิมผลิตภณัฑ์
ท่ีท าจากสาหร่ายหลากหลายรสชาติให้ลิม้ลองและเลือกซือ้เหมาะแก่การน ามาเป็นของฝาก เช่น สาหร่ายอบแห้ง , 
สาหร่ายยา่ง พิเศษ !! ให้ท่านได้ท ากิมจิและใส่ชุดประจ าชาติเกาหลี “ฮันบก” (HANBOK) และถ่ายรูปไว้เป็นท่ี
ระลกึ  
น าท่านเดินทางสู่ มหาวิทยาลัยอีฮวา (Ewha Womans University)  คนเกาหลีทัว่ไปนิยมเรียกมหาวิทยาลัยสตรี
อีฮวาว่า “อีแด” มาจาก อีฮวา คือช่ือมหาวิทยาลัย และแดฮักคโยหาวิทยาลัยนีเ้ปิดมาตัง้แต่ปี ค.ศ. 1886 โดยมี
จดุเดน่อยู่ท่ี อาคาร Ewha Campus Center (ECC) ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมท่ีสวยงาม โดยสร้างอาคารเรียนผ่านเนิน
เขาแล้วกรุด้วยกระจกทัง้ 2 ด้าน ด้านในจะเป็นห้องเรียน ห้องอาหาร คาเฟ่ ห้องสมดุ ฯลฯ บริเวณทางเดนิด้านนอกก็
เป็นจดุพกัผ่อน นัง่ชิล และทบทวนบทเรียน เม่ือรวมกบัทศันียภาพท่ีสวยงาม จึงท าให้บริเวณนีก้ลายเป็นจดุถ่ายรูป
ยอดฮิตตลอดกาล ท่านสามารถช็อปปิง้ ย่านช้อปป้ิงอีแดหรือแถวบริเวณมหาวิทยาลยัสตรีอีฮวา เป็นย่านช้อปปิง้
สินค้าแนววยัรุ่นแฟชัน่วยัใสสไตล์เกาหลี  สินค้าราคาไม่แพง ทัง้ยงัมีสินค้าหลากหลายแนวให้เดินเลือก ไม่ว่าจะเป็น 
ของจกุจิกนา่รักๆก๊ิฟช้อปเก๋ๆ เคร่ืองประดบั เสือ้ผ้า  แวน่ตา กระเป๋า รองเท้า อปุกรณ์เก่ียวกบัโทรศพัท์ เคร่ืองส าอาง
ตา่งๆ ร้านค้ายาวเหยียดสองข้างทาง 

ค ่า      บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนู ข้าวย าเกาหลี 
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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%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%84%E0%B8%A2%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B5


 

 

 
ที่พัก GALAXY HOTEL หรือ INTER CITY HOTEL SEOUL หรือเทียบเท่า      

 

วันท่ี 4 
ศูนย์โสมแห่งรัฐบาล – ศูนย์สมุนไพรน า้มันสนเข็มแดง - ศูนย์รวมเคร่ืองส าอางแบรนด์ดังเกาหลี -  
พระราชวังชางดอ็กกุง – วัดโชเกชา – ย่านอินซาดง – ตกึซัมซีกิล - ดวิตี ้ฟรี -  ย่านเมียงดง                                                                                                           
(B/L/-)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าทา่นเดนิทางสู ่ศูนย์โสมแห่งรัฐบาล (GINSENG) เหตผุลท่ีเรียกวา่ศนูย์โสมแหง่รัฐบาล เพราะโสมทกุชนิดท่ีน่ีจะ
ถกูควบคมุคณุภาพภายใต้มาตรฐานของรัฐบาล ซึ่งแน่นอนว่าได้รับการรับรองคณุภาพจากรัฐบาล เป็นโสมท่ีมีอายุ 
6 ปี ซึง่ถือวา่มีคณุภาพดีท่ีสดุในโลก มีช่ือเสียงท่ีสดุ ให้ทา่นได้เลือกซือ้โสมคณุภาพ ในราคาถกูกวา่ประเทศไทยถึง 2 
เทา่ โสมเกาหลีถือเป็นยาบ ารุงร่างกายหรือสามารถซือ้เป็นของฝากจากประเทศเกาหลีใต้ก็ได้  
น าท่านเดินทางสู่ ศูนย์สมุนไพรน า้มันสนเข็มแดง (RED PINE) เป็นผลิตภัณฑ์ ท่ีสกัดจากน้ามันสน มีสรรคณุ
ชว่ยบ ารุงร่างกาย ลดไขมนั ชว่ยควบคมุอาหารและรักษาสมดลุในร่างกายได้เป็นอย่างดี  
น าทา่นเดนิทางสู ่ศูนย์รวมเคร่ืองส าอางแบรนด์ดังเกาหลี (COSMETIC GALLERY) เชน่ WATER DROP (ครีม
น า้แตก) , SNAIL CREAM (ครีมเมือกหอยทาก) , BOTOX (โบท็อกซ์) , ALOE VERA PRODUCT (ผลิตภัณฑ์จาก
สมนุไพร วา่นหางจระเข้) เป็นต้น  

กลางวัน    บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนู ไก่ตุ๋นโสม 
น าท่านเดินทางสู่ พระราชวังชางด็อกกุง(CHANGDEOKGUNG PALACE) เป็นพระราชวังท่ีสร้างหลังจาก
พระราชวงัเคียงบกกงุ(GYEONGBUKGUNG PALACE) และเคยเป็นพระราชวงัหลกัของกษัตริย์หลายพระองค์ของ
ราชวงศ์โชซอน ท่ีได้รับการดแูลรักษาไว้อยา่งดี ภายในประกอบด้วยพืน้ท่ีสาธารณะ อาคารพระราชวงัส าหรับราชวงศ์ 



 

 

และสวนบีวอน(BIWON) หรือรู้จกักนัในนามสวนฮวูอน(HUWON) สวนหย่อมด้านหลงัท่ีเต็มไปด้วยต้นไม้ยกัษ์อายุ
กวา่ 300 ปี บอ่น า้ และศาลาพกัผอ่น มีความธรรมชาตมิากท่ีสดุ ไว้เป็นท่ีพกัผอ่น  
น าท่านเดินทางสู่ วัดโชเกชา (JOGYESA TEMPLE)  หรือท่ีคนไทยเรียกว่า “วดัพระยิม้” ในอดีตนัน้วดัแห่งนีเ้ป็น
เหมือนศนูย์กลางของศาสนาพทุธนิกายเซนในเกาหลี ซึ่งเป็นวดัเก่าแก่และมีช่ือเสียงเป็นอย่างยิ่ง เม่ือ เดินเข้ามาใน
วดันีส้ิ่งแรกท่ีจะสงัเกตเุห็นก็คือต้นไม้ใหญ่ท่ีด้านหน้าประตทูางเข้า มีความสงูถึง 26 เมตร ส่วนอาคารหลกัของวดันัน้
มีอายมุากกวา่ 500 ปี และเป็นอาคารขนาดใหญ่ ช่ือวา่ DAEUNGJEON สร้างขึน้ในปี 1938 ภายในมีพระประธานสี
ทองขนาดใหญ่ 3 องค์ ซึง่ชาวเกาหลีเช่ือกนัวา่มีความศกัสิทธ์ิ จงึนิยมไปนมสัการในวนัส าคญัตา่งๆ 
น าท่านเดินทางสู่ ย่านอินซาดง ตัง้อยู่ใจกลางเมืองท่ีเป็นย่านเก่าแก่ท่ีส าคญัของเมืองโซล ประกอบด้วยถนนหลัก
อินซาดงและมีตรอกซอกซอยแยกออกไปทัง้สองข้างทาง ภายในตรอกเป็นร้านอาหารแบบดัง้เดิม โรงน า้ชา ร้าน
กาแฟ และแกลเลอร่ี ในย่านแห่งนีเ้ป็นแหล่งรวมแกลเลอร่ีตา่งๆ กว่า 100 แห่ง นอกจากนีย้งัให้ท่านได้เย่ียมชม ตึก
ซัมจี-กิล (SSAMZIE-GIL) เป็นอาคารขนาด 4 ชัน้ตัง้อยู่ในตลาดอินซาดง เปิดในปี 2004 ภายในมีงานแสดงภาพ
กอลอร่ีอาร์ตๆ ร้านอาหาร เคร่ืองประดบั ของท่ีระลึก โดยชัน้  4 เป็นสวนลอยฟ้า จดุเดน่ของท่ีน่ีคือเป็นจดุนดัพบของ
เหล่าวยัรุ่นชาวเกาหลี ตามผนงัก าแพงมีภาพเขียนเป็นงานศิลปะ ผสมผสานกบัร้านต่างๆท่ีตัง้อยู่เรียงรายจนเต็มท่ี
พืน้ท่ี พบกบัสว่นของ LOVE LOVE MESSAGE TAG ท่ีมีลกัษณะ คล้ายกบั LOCK OF LOVE ท่ี N SEOUL TOWER 
เป็นการบอกรักของวยัรุ่น (ราคาทวัร์ไม่รวมค่า TAG ท่านสามารถเลือกซ้อได้ในราคาประมาณ 5000 วอน) มาท่ีน่ี
พลาดไม่ได้!!! …. ขนมปังยัดไส้รูปอุนจิ (DDALKI BBANG & DDONG BBANG) หรือ POOP BREAD ท่ียดัไส้
ด้วยถัว่แดง ขนมขึน้ช่ือท่ีท่านต้องไมพ่ลาดท่ีจะมาลองชิม (ราคาทวัร์ไม่ได้รวมคา่ขนมปังยดัไส้ ราคาประมาณ 1000 
วอน) 
น าทา่นเดนิทางสู ่ดวิตี ้ฟรี (DUTY FREE) เป็นศนูย์รวมร้านค้าปลอดภาษีท่ีใหญ่ท่ีสดุในโซล ให้ได้ช็อปปิง้สินค้าแบ
รนด์เนมชัน้น าแบบ NEW COLLECTION ! มากมาย เช่น นาฬิกา , แว่นตา , เคร่ืองส าอาง , กระเป๋า , กล้องถ่ายรูป 
หรือจะเป็นโทรศพัท์มือถือ ให้ทา่นอิสระได้เลือกซือ้ได้อยา่งเต็มท่ี เป็นแหลง่รวมสินค้าแบรนด์ดงักว่า 250 แบรนด์ ทัง้
เคร่ืองส าอาง , น า้หอม , กระเป๋า , สินค้าแฟชัน่ตา่งๆ เชน่ CHANEL , HERMES , MCM , DIOR , FENDI , LOEWE 
, PRADA , MIU MIU , CELINE , GIVENCHY , BALLY , BOTTEGA VENETA เป็นต้น ไม่ได้มีแค่เพียงสินค้าจาก
แบรนด์ตา่งประเทศเท่านัน้ สินค้าแบรนด์เกาหลีก็มีให้เลือกหลากหลายไมแ่พ้กนั ราคาก็ถกูกว่าร้านค้าด้านนอกและ
บางย่ีห้อก็ถกูกวา่ในประเทศไทยอีกด้วย หากจะเข้าไปช็อปปิง้กนัท่ีห้างแหง่นี ้ให้พกพาสปอร์ตและข้อมลูตัว๋เคร่ืองบิน
ไปด้วยเพราะต้องใช้ในการซือ้สินค้า 



 

 

น าท่านเดินทางสู่ ย่านเมียงดง (MYEONGDONG) เปรียบเสมือนย่านสยามสแควร์บ้านเรา เมียงดงได้ช่ือว่าเป็น
แหล่งรวมแฟชัน่แบรนด์เกาหลีชัน้น า ซึ่งในแตล่ะวนัจะ มีวยัรุ่นเกาหลีมาเดินช็อปปิง้กนัอย่างล้นหลาม ท่านสามารถ
หาซือ้สินค้าได้อย่างหลากหลายทัง้เสือ้ผ้า , รองเท้า , กระเป๋า , เคร่ืองส าอางซึ่งเป็นท่ีรู้จกัอย่างดีของคนไทย เช่น
LANEIGE , ETUDE HOUSE , IIOPE , CHARMZONE , SKIN FOOD , THE FACE SHOP เป็นต้น เคร่ืองประดบั , 
ซีดีเพลง , วีซีดี , ดีวีดีหนงัและซีรีย์ท่ีฮิตตลอด จนไปถึงของท่ีระลึกท่ีมีรูปดารานกัแสดงคนโปรดของท่านอยู่ในสินค้า 
อีกทัง้ยงัมีร้านกาแฟ ร้านอาหารตา่งๆ ทา่น สามารถลิม้ลองไอศกรีม 2,000 วอน ท่ีสงูเกือบฟตุได้ท่ีนี ้3 

 อิสระอาหารค ่าตามอัธยาศัย เพื่อสะดวกแก่การเดนิทางท่องเที่ยว  
ที่พัก       GALAXY HOTEL หรือ INTER CITY HOTEL SEOUL หรือเทียบเท่า   
    

 

วันท่ี 5 

 โรงงานเจียระไน พลอยสีม่วง อเมทิส - ศูนย์สมุนไพรเกาหลี - ย่านฮงแด –พิเศษ!!! .... ส าหรับสาวก 
HARRY POTTER ต้องห้ามพลาดดด!!    คาเฟ่สุดชิก 943 KING’S CROSS - พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ- 
พพิธิภัณฑ์น า้แข็ง – ภูเขานัมซาน – หอคอยเอ็นโซลทาวเวอร์ - ซุปเปอร์มาเก็ต หรือ ร้านละลายเงินวอน 
- เมืองอินชอน - กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) (B/L/-)                                                                                                                                                                                                                                  

เช้า      บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ โรงงานเจียระไน พลอยสีม่วง อเมทิส (AMETHYST FACTORY) ประเทศเกาหลีใต้เป็น
ดินแดนของง พลอยสีม่วง พลอยแห่งสขุภาพและน าโชค โดยมีตัง้แตสี่ม่วงอ่อนเย็นตา จนถึงสีม่วงเข้ม (ม่วงไวน์) มี
เสน่ห์เย้ายวนใจ พลอยนีจ้ะสวยงามจบัตาเม่ือมาท าเป็นแหวน จี ้ต่างหู และ สร้อยข้อมือ เป็นหินท่ีมีพลังในการ
บ าบดัทัง้ด้านร่างกายและจิตใจของผู้สวมใส ่ขจดัความคิดแง่ลบ เป็นพลอยแหง่สขุภาพและน าโชค สามารถปกป้อง
คุ้มครองผู้สวมใสไ่ด้ 



 

 

น าท่านเดินทางสู่ ศูนย์สมุนไพรเกาหลี (HERB SHOP) เป็นผลิตภัณฑ์ผลของฮ๊อกเก็ทนาม ูท่ีเติบโตกลางป่าดง
ดิบกว่า 20 ปี มีสรรพคณุช่วยกรองสารพิษในตบั เหมาะส าหรับคนท่ีท างานหนกั ด่ืมเหล้า นอนดกึ หรือเป็นไวรัสตบั
อกัเสบ ตบัแข็ง ให้ทา่นอิสระเลือกซือ้ให้ตวัเองและฝากครอบครัวหรือญาตผิู้ใหญ่ท่ีทา่นรัก 
น าท่านช้อปปิง้ ย่านฮงแด เป็นย่านช้อปปิง้บริเวณด้านหน้าของมหาวิทยาลัยฮงอิก(HONGIK UNIVERSITY) จึง
เป็นศนูย์รวมเด็กวัยรุ่นและเด็กมหาวิทยาลยั เป็นอีกเส้นหนึ่งท่ีมีบรรยากาศโรแมนติก อีกทัง้ยงัมีร้านกาแฟท่ีเป็น
เอกลกัษณ์ แกลเลอร่ี ร้านค้าจ าหน่ายสินค้าแฟชัน่ คลบั ตลาดศิลปะ และร้านอาหารท่ีน่าสนใจในหมู่วยัรุ่นอาย ุ20-
30 ปีท่ีนิยมมาเดินเล่น ราคาของสินค้าและร้านอาหารตา่งๆก็ยงัไมแ่พงอีกด้วย ซึ่งจะคกึคกัเป็นพิเศษตัง้แตช่่วงบา่ย
เป็นต้นไป เพราะร้านค้าแต่ละร้านจะทยอยเปิดให้บริการ ของท่ีขายกันเยอะส่วนใหญ่ก็จะเป็นสินค้าแฟชั่น เช่น 
เสือ้ผ้า กระเป๋า รองเท้า ของก๊ิฟช้อป เคร่ืองเขียน และท่ีเยอะไมแ่พ้กนัก็คือขนมตา่งๆ 

พเิศษ!!! .... ส าหรับสาวก HARRY POTTER ต้องห้ามพลาดดด!! กบัคาเฟ่สดุชิก 943 KING’S CROSS ท่ีจ าลอง
ชานชาลา 9 เศษสามสว่นส่ี ชานชาลาท่ีอยูใ่นสถานีรถไฟคงิส์ครอสลอนดอน ประเทศองักฤษ ซึง่เป็นทางเช่ือมตอ่
ระหวา่งโลกมกัเกิล้กบัโลกเวทมนตร์ ซึง่อยูร่ะหว่างชานชาลาหมายเลข 9 และ 10 ซึง่เดินทางด้วยรถไฟสายดว่นของฮ
อกวอตส์ ด้านในให้ท่านได้สมัผสักลิ่นอายในการจ าลองความเป็นเมืองเวทมนต์ เพลิดเพลินกับมมุถ่ายรูปตา่งๆ มีชดุ
คลมุกบัผ้าพนัคอทัง้ 4 บ้าน พร้อมไม้กายสิทธ์ิให้ถ่ายรูป สามารถเลือกซือ้เคร่ืองด่ืมและของหวานได้ตามใจชอบ (ใน
กรณีท่ีทา่นต้องการเข้าไปถ่ายรูปด้านใน จะต้องซือ้เคร่ืองด่ืมจากทางร้าน) 

กลางวัน    บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนู จิมดัก 
น าท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ (TRICK EYE MUSEUM) เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวช่ือดังท่ีจัดขึน้แบบ
พิพิธภณัฑ์แกลเลอร่ีศิลปะและภาพวาด ท่ีสร้างขึน้โดย “ตร็องป์ L’OEIL” คือเทคนิคงานศลิปะแบบ 2D และลกัษณะ
ภาพวาดจะเป็นแบบ 3D แทนท่ีจะเป็นการดภูาพวาดธรรมดาๆเหมือนหอศิลป์ทัว่ไป นกัท่องเท่ียวจะต่ืนตาต่ืนใจกับ
ภาพวาดแนว 3D ท่ีเสมือนวา่ได้เข้าไปเป็นสว่นหนึง่ในรูปภาพนัน้ๆ ท าให้นกัทอ่งเท่ียวเพลินเพลินสนกุสนาน ไมมี่เบื่อ 
ถือเป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะยอดนิยมของชาวเกาหลีและนักท่องเท่ียว เพราะไม่เ พียงแต่เป็นพิพิธภัณฑ์หอศิลปะ
ภาพวาดสามมิติแล้ว ยงัได้เปิดโซนใหมใ่ห้กบันกัท่องเท่ียวได้เข้าไปเปิดประสบการณ์ใหม่ๆไมซ่ า้ใครกบั พิพิธภัณฑ์

น า้แข็ง (ICE MUSEUM) ซึ่งเป็นการจ าลองเมืองน า้แข็งขึน้มา เป็นศิลปะการแกะสลักน า้แข็งแบบไม่ธรรมดา 
หากแตเ่ป็นการจ าลองเป็นเมืองน า้แข็งเหมือนจริงมากท่ีสดุ และยงัเอาใจเดก็ๆด้วยการสร้างสไลเดอร์น า้แข็งอีกทัง้ยงั
มีกิจกรรมและโซนตา่งๆ ให้นกัทอ่งเท่ียวเข้าชมได้โดยไมมี่เบื่อ เชน่ นัง่รถลากกวางรูดอร์ฟ ถ่ายรูปคูก่บัคณุลงุซานต้า
น า้แข็ง และถ่ายรูปกบับรรดานกแพนกวินน า้แข็งทัง้หลาย ส ารวจถ า้น า้แข็ง  เอสกิโม เย่ียมชมปราสาทน า้แข็ง มีจดุ



 

 

ชมวิวบนก าแพงเมืองน า้แข็ง โรงแรมท่ีสร้างจ าลองขึน้จากการแกะสลกัจากน า้แข็งทัง้หมด ซึ่งนกัท่องเท่ียวสามารถ
ต่ืนตาต่ืนใจและสมัผสักบัความหนาวอณุหภมูิติดลบมากกวา่ 5 องศา  
น าท่านเดินทางสู่ ภูเขานัมซาน เป็นท่ีตัง้ของ หอคอยเอ็น โซลล์ ทาวเวอร์ (N SEOUL TOWER) 1 ใน 18 
หอคอยเมืองท่ีสูงท่ีสุดในโลก มีความสูงถึง 480 เมตร เหนือระดบัน า้ทะเล ท่านสามารถชมทศันียภาพของกรุงโซล
จากยอดโซลทาวเวอร์ได้รอบทิศ 360 องศา โดยสามารถมองได้ถึงเขาพกูกัซนั และถ้าหนัไปยงัทิศตรงข้าม ก็จะเห็น
ไกลไปถึงแมน่ า้ฮนักงั เป็นอีกหนึง่สถานท่ี ท่ีสดุแสนจะโรแมนตกิ ไมว่า่จะเป็นยามกลางวนัหรือกลางคืน และไมว่า่จะ
ฤดไูหนๆ ท่ีน่ียงัคงได้รับความนิยมเสมอมา เพราะเป็นสถานท่ีคล้องกญุแจคูรั่กท่ียอดนิยมของนกัท่องเท่ียว และชาว
เกาหลี โดยมีความเช่ือว่าหากได้มาคล้องกุญแจด้วยกันท่ีน่ี  และโยนลูกกุญแจลงไปจะท าให้รักกันมั่นคง ยืนยาว 
ตราบนานเท่านาน ** ยงัไม่รวมคา่ ขึน้ลิฟต์ และ คา่แม่กญุแจ ลกูกญุแจคูรั่กส าหรับคล้อง ท่านสามารถเตรียมจาก
ประเทศไทยไปได้ **  
น าท่านเดินทางสู่ ซุปเปอร์มาร์เก็ต หรือ ร้านละลายเงินวอน ให้ท่านได้เลือกซือ้ช็อกโกแลต ผลิตภัณฑ์ของใบ
และรากฝอยของโสม ในรูป ขนมโสม ชาโสม ลกูอมโสม โคลนพอกหน้าโสม ครีมล้างหน้าโสม เคร่ืองส าอางโสม เป็น
ต้น และยงัมีหมอนสขุภาพ ,  กิมจิ , เปเปโร (ป๊อกกีเ้กาหลี) , ชินราเมง (มามา่เกาหลี) และ นมกล้วย เป็นต้น 

ได้เวลาอนัสมควร น าทา่นเดินทางสู ่ท่าอากาศยานนานาชาต ิอินชอน  ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้  
 

         
 
 
 
 
 
 



 

 

วันท่ี 6 เมืองอินชอน - กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)   (-/-/-)                                                                                                                   
00.20 น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย  โดยสายการบิน AIR ASIA X 

เท่ียวบนิท่ี XJ 703 ** ไมมี่บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ืองบนิ ใช้เวลาบนิประมาณ 6 ชัว่โมง ** 

04.20 เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับความ

ประทบัใจ 

     
 

อัตราค่าบริการ 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่ ห้องละ 

2-3 ท่าน  
อัตราท่านละ 

1 เดก็ 2 ผู้ใหญ่  
เดก็มีเตียง 

(เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี) 
อัตราเดก็ ท่านละ 

1 เดก็ 2 ผู้ใหญ่ 
เดก็ไม่มีเตียง 

(เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี) 
อัตราเดก็ ท่านละ 

พักเดี่ยว 
เพิ่ม 

อัตรา ห้องละ 

ราคาไม่รวม
ตั๋วเคร่ืองบิน 
(จอยแลนด์) 

01 – 06 พฤษภาคม 2562 17,999 17,999 17,999 5,500 8,900 

02 – 07 พฤษภาคม 2562 15,999 15,999 15,999 5,500 7,900 

08 – 13 พฤษภาคม 2562 16,999 16,999 16,999 5,500 7,900 

09 – 14 พฤษภาคม 2562 17,999 17,999 17,999 5,500 8,900 

15 – 20 พฤษภาคม 2562 17,999 17,999 17,999 5,500 8,900 

16 – 21 พฤษภาคม 2562 16,999 16,999 16,999 5,500 7,900 

17 – 22 พฤษภาคม 2562 16,999 16,999 16,999 5,500 7,900 

18 – 23 พฤษภาคม 2562 17,999 17,999 17,999 5,500 8,900 

22 – 27 พฤษภาคม 2562 15,999 15,999 15,999 5,500 7,900 

23 – 28 พฤษภาคม 2562 15,999 15,999 15,999 5,500 7,900 



 

 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่ ห้องละ 

2-3 ท่าน  
อัตราท่านละ 

1 เดก็ 2 ผู้ใหญ่  
เดก็มีเตียง 

(เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี) 
อัตราเดก็ ท่านละ 

1 เดก็ 2 ผู้ใหญ่ 
เดก็ไม่มีเตียง 

(เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี) 
อัตราเดก็ ท่านละ 

พักเดี่ยว 
เพิ่ม 

อัตรา ห้องละ 

ราคาไม่รวม
ตั๋วเคร่ืองบิน 
(จอยแลนด์) 

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

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

05 – 10 มิถุนายน 2562 13,999 13,999 13,999 5,500 7,900 

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

12 – 17 มิถุนายน 2562 14,999 14,999 14,999 5,500 7,900 

13 – 18 มิถุนายน 2562 14,999 14,999 14,999 5,500 7,900 

19 – 24 มิถุนายน 2562 14,999 14,999 14,999 5,500 7,900 

20 – 25 มิถุนายน 2562 14,999 14,999 14,999 5,500 7,900 

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

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

03 – 08 กรกฎาคม 2562 15,999 15,999 15,999 5,500 7,900 

04 – 09 กรกฎาคม 2562 15,999 15,999 15,999 5,500 7,900 

10 – 15 กรกฎาคม 2562 15,999 15,999 15,999 5,500 7,900 

11 – 16 กรกฎาคม 2562 15,999 15,999 15,999 5,500 7,900 

16 – 21 กรกฎาคม 2562 17,999 17,999 17,999 5,500 8,900 

17 – 22 กรกฎาคม 2562 15,999 15,999 15,999 5,500 7,900 

18 – 23 กรกฎาคม 2562 15,999 15,999 15,999 5,500 7,900 

24 – 29 กรกฎาคม 2562 17,999 17,999 17,999 5,500 8,900 

25 – 30 กรกฎาคม 2562 16,999 16,999 16,999 5,500 7,900 

26 – 31 กรกฎาคม 2562 16,999 16,999 16,999 5,500 7,900 

27 ก.ค. – 01 ส.ค. 2562 17,999 17,999 17,999 5,500 8,900 

31 ก.ค. – 05 ส.ค. 2562 15,999 15,999 15,999 5,500 7,900 

01 – 06 สิงหาคม 2562 15,999 15,999 15,999 5,500 7,900 



 

 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่ ห้องละ 

2-3 ท่าน  
อัตราท่านละ 

1 เดก็ 2 ผู้ใหญ่  
เดก็มีเตียง 

(เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี) 
อัตราเดก็ ท่านละ 

1 เดก็ 2 ผู้ใหญ่ 
เดก็ไม่มีเตียง 

(เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี) 
อัตราเดก็ ท่านละ 

พักเดี่ยว 
เพิ่ม 

อัตรา ห้องละ 

ราคาไม่รวม
ตั๋วเคร่ืองบิน 
(จอยแลนด์) 

06 – 11 สิงหาคม 2562 15,999 15,999 15,999 5,500 7,900 

07 – 12 สิงหาคม 2562 17,999 17,999 17,999 5,500 8,900 

08 – 13 สิงหาคม 2562 15,999 15,999 15,999 5,500 7,900 

09 – 14 สิงหาคม 2562 17,999 17,999 17,999 5,500 8,900 

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

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

21 – 26 สิงหาคม 2562 15,999 15,999 15,999 5,500 7,900 

22 – 27 สิงหาคม 2562 15,999 15,999 15,999 5,500 7,900 

28 ส.ค. – 02 ก.ย. 2562 15,999 15,999 15,999 5,500 7,900 

29 ส.ค. – 03 ก.ย. 2562 15,999 15,999 15,999 5,500 7,900 

04 – 09 กันยายน 2562 14,999 14,999 14,999 5,500 7,900 

05 – 10 กันยายน 2562 14,999 14,999 14,999 5,500 7,900 

11 – 16 กันยายน 2562 14,999 14,999 14,999 5,500 7,900 

12 – 17 กันยายน 2562 14,999 14,999 14,999 5,500 7,900 

18 – 23 กันยายน 2562 14,999 14,999 14,999 5,500 7,900 

19 – 24 กันยายน 2562 14,999 14,999 14,999 5,500 7,900 

25 – 30 กันยายน 2562 14,999 14,999 14,999 5,500 7,900 

26 ก.ย. – 01 ต.ค. 2562 14,999 14,999 14,999 5,500 7,900 

 
 
 
 
 



 

 

ราคาเดก็อายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วันเดนิทางกลับ (INFANT) ท่านละ 5,900 บาท ** (ไม่มีที่น่ังบนเคร่ืองบิน) 
อัตรานีย้ังไม่รวมค่าทปิพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 50,000 วอน ต่อ ทริป ต่อ 
ลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (INFANT) ทัง้นีท่้านสามารถให้
มากกว่านีไ้ด้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บก่อน
เดนิทางทุกท่าน ที่สนามบิน ในวันเช็คอิน  
อัตรานีเ้ฉพาะนักท่องเที่ยวที่ถือหนังสือเดินทางไทยเท่านัน้ กรณีถือหนังสือเดินทางต่างประเทศ ทางบริษัทขอสงวน
สิทธ์ิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มจากราคาทัวร์ ท่านละ 100 USD. (เป็นเงนิไทยประมาณ 3,200 บาท)  
กรณีต้องการตัดกรุ๊ปส่วนตัว กรุ๊ปเหมาท่ีสถานะผู้เดินทางเป็น เด็กนักเรียน นักศึกษา ครู  ธุรกิจขายตรง
เคร่ืองส าอางค์ หมอ พยาบาล ชาวต่างชาติ หรือคณะท่ีต้องการให้เพิ่มสถานท่ีขอดูงาน กรุณาติดต่อแจ้งรายละเอียด 
โดยละเอียด กับเจ้าหน้าที่เพื่อท าราคาให้ใหม่ทุกครัง้  
ส าคัญ!! :  กรณีผู้เดินทางถูกปฏิเสธการเข้า – ออกประเทศจากประเทศต้นทางและปลายทาง ทัง้จากที่ ด้านหน้า

เคาน์เตอร์เช็คอิน หรือจากด่านตรวจคนเข้าเมืองก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ี

จะเกิดขึน้ตามมา และ จะไม่สามารถคืนเงนิค่าทัวร์ที่ท่านช าระเรียบร้อยแล้วไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึง 

หมายเหตุ : ตามนโยบายการโปรโมทสินค้าพืน้เมืองของรัฐบาลเกาหลีร่วมกับการท่องเที่ยวเกาหลี ในนามของร้าน
รัฐบาล ซึ่งจ าเป็นต้องระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ เพราะมีผลกับราคาทัวร์  จึงอยากเรียนชีแ้จงลูกค้าทุกท่าน
ว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจ าเป็นต้องแวะชม จะซือ้หรือไม่ซือ้ขึน้อยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก และถ้า
หากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านรัฐบาล ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จากท่าน
เป็นจ านวนเงนิ 100 USD / ท่าน / ร้าน 

อัตราค่าบริการนี ้รวม 

✓ คา่บตัรโดยสารโดยเคร่ืองบิน (ตัว๋) ไป และ กลบัพร้อมคณะ ชัน้ประหยดั (ECONOMY CLASS) รวมถึงคา่ภาษีสนามบิน
และคา่ภาษีน า้มนัทกุแหง่ กรณีต้องการอพัเกรด UPGRADE หรือ เปล่ียนแปลงบตัรโดยสาร ไมว่า่เท่ียวใด เท่ียวหนึง่ กรุณา
ตดิตอ่เจ้าหน้าท่ีเป็นกรณีพิเศษ  
✓ คา่ธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใต้ท้องเคร่ืองบิน สายการบิน AIR ASIA X อนญุาตให้โหลดกระเป๋าสมัภาระ
ลงใต้ท้องเคร่ืองบิน โดยมีน า้หนักไม่เกิน 20 ก.ก. (1 ชิน้) และ ถือขึน้เคร่ืองบินได้น า้หนักไม่เกิน 7 ก.ก. (ไม่จ ากดั
จ านวนชิน้ แตท่ัง้นีเ้จ้าหน้าท่ีจะพิจารณาตามความเหมาะสม) ตอ่ทา่น (ตามเง่ือนไขของสายการบนิ) ** 
✓ คา่รถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทางตามรายการระบ ุ(ยงัไมร่วมทิปพนกังานขบัรถ) 



 

 

✓ คา่โรงแรมท่ีพกัระดบัมาตรฐานตามรายการท่ีระบ ุ(พกั 2-3 ท่าน ตอ่ ห้อง) ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขนักีฬา หรือ 
กิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีท าให้โรงแรมตามรายการท่ีระยุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโรงแรมท่ีพกั ไปเป็นเมือง
ใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคณุภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยค านงึถึงประโยชน์ของลกูค้าเป็นส าคญั 
✓ คา่ธรรมเนียมเข้าชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการท่ีระบ ุกรณีไมร่วมจะชีแ้จงแต่ละสถานท่ีในโปรแกรม 
✓ คา่อาหาร ตามรายการท่ีระบ ุโดยทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม    
✓ คา่มคัคเุทศก์ท่ีคอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
✓ คา่เบีย้ประกนัอุบตัิเหตใุนการเดินทางท่องเท่ียวตา่งประเทศ วงเงินประกนัสงูสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตาม
กรรมธรรม์) 

อัตราค่าบริการนี ้ไม่รวม 

× คา่ใช้จ่ายส่วนตวัของผู้ เดินทาง อาทิ คา่ท าหนงัสือเดินทาง คา่โทรศพัท์ คา่อาหาร เคร่ืองด่ืม คา่ซกัรีด คา่มินิบาร์ในห้อง
และคา่พาหนะตา่งๆ ท่ีไมไ่ด้ระบใุนรายการ 

× คา่ทิปพนกังานขบัรถ หวัหน้าทวัร์ และ มคัคเุทศก์ท้องถ่ิน ตามธรรมเนียม 50,000 วอน ตอ่ ทริป ตอ่ ลกูค้า ผู้ เดินทาง 1 
ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (INFANT) ทัง้นีท้่านสามารถให้มากกว่านีไ้ด้ตามความ
เหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น โดยสว่นนี ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บก่อนเดนิทางทกุท่าน ท่ีสนามบิน 
ในวนัเช็คอิน 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป๋าสัมภาระท่ีมีน า้หนักเกินกว่าท่ีสายการบินนัน้ๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาด
มาตรฐาน  

× คา่ธรรมเนียมการจองท่ีนัง่บนเคร่ืองบินตามความต้องการเป็นกรณีพิเศษหากสามารถท าได้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กับสายการบิน 
และ รุ่นของเคร่ืองบนิแตล่ะไฟล์ทท่ีใช้บนิ ซึง่อาจเปล่ียนแปลงได้อยูท่ี่สายการบนิเป็นผู้ก าหนด 

× คา่ภาษีน า้มนั ท่ีสายการบนิเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลงัจากทางบริษัทฯได้ออกตัว๋เคร่ืองบนิไปแล้ว 

× ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% กรณีต้องการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท 

× คา่ธรรมเนียมการขอวีซา่ท่องเท่ียว กรณีท่ีสถานทตูแจ้งให้ย่ืนขอวีซา่แบบกะทนัหนัก่อนเดินทางตามจริง ประเทศเกาหลี
ใต้ อนุญาตให้ท่านท่ีถือหนังสือเดินทางไทย และมีวัตถุประสงค์เดินทางไปประเทศเกาหลีใต้ เพ่ือการท่องเท่ียว ไม่
จ าเป็นต้องย่ืนขอวีซา่ โดยสามารถพ านกัได้ไมเ่กิน 90 วนั ตอ่ครัง้ 

เงื่อนไขการจอง และ การช าระเงนิ 



 

 

- กรุณาท าการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนออกเดินทาง พร้อมช าระเงินมัดจ าครัง้ท่ี 1 ท่านละ 10,000 บาท 
หลังจากส่งเอกสารยืนยันการจอง 1 วัน ตวัอย่างเช่น ท่านจองวันนี ้กรุณาช าระเงินในวันถัดไป ก่อนเวลา 16.00 น. 
เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไม่ได้รับยอดเงินตามเวลาท่ีก าหนด และหากท่านมีความประสงค์
จะต้องเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจ าเป็นต้องท าจองเข้ามาใหม่ นัน่หมายถึงว่า กรณีท่ีมีคิวรอ (WAITING LIST) ก็จะให้
สิทธ์ิไปตามระบบ ตามล าดบั เน่ืองจากทกุพีเรียด เรามีท่ีนัง่ราคาพิเศษจ านวนจ ากดั ยกเว้นโปรแกรมราคาพเิศษ ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าบริการ เตม็จ านวน เท่านัน้  

- กรุณาช าระคา่ทวัร์ส่วนท่ีเหลืออย่างน้อย 20 วนั ก่อนออกเดินทาง หากท่านไม่ช าระภายในระยะเวลาท่ีท่ีบริษัทก าหนด 
ทางบริษัทจะถือว่าท่านสละสิทธ์ิยกเลิกการเดินทาง และ ขอสงวนสิทธ์ิไม่สามารถคืนเงินมดัจ าให้ท่านใดไม่ว่าส่วนใน
สว่นหนึง่ก็ตาม 

- กรณีลกูค้าท าการจองภายในระยะเวลาคงเหลือไม่ถึง 15 วนั ก่อนออกเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บ
คา่ทวัร์เตม็จ านวน 100% 

เงื่อนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดนิทาง 

 - ยกเลิกการเดนิทาง ไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวนัเดนิทาง คืนเงินคา่บริการร้อยละ 100 ของคา่บริการท่ีช าระแล้ว 
 ** ยกเว้น พีเรียดที่มีวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกเดนิทางไม่น้อยกว่า 45 วัน ก่อนเดนิทาง ** 
 - ยกเลิกการเดนิทาง 15-29 วัน ก่อนวนัเดนิทาง คืนคา่บริการร้อยละ 50 ของคา่บริการท่ีช าระแล้ว 

- ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน ก่อนวนัเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่าบริการท่ีช าระมาแล้วทัง้หมดทัง้นี ้ทาง
บริษัทจะหกัคา่ใช้จ่ายท่ีได้จ่ายจริงจากคา่บริการท่ีช าระแล้วเน่ืองในการเตรียมการจดัการน าเท่ียวให้แก่นกัท่องเท่ียว เชน่ 
การส ารองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบนิ การจองท่ีพกั ฯลฯ 

- ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรั่บผิดชอบ และ คืนคา่ทวัร์สว่นใดส่วนหนึง่ให้ท่านได้ไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ เชน่ สถานทตูปฏิเสธ
วีซา่ ดา่นตรวจคนเข้าเมือง ฯลฯ 

- กรณีต้องการเปล่ียนแปลงผู้ เดินทาง (เปล่ียนช่ือ) จะต้องแจ้งให้ทางบริษัททราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วนั ก่อนออก
เดนิทาง กรณีแจ้งหลงัจากเจ้าหน้าท่ีออกเอกสารเรียบร้อยแล้ว ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียก
เก็บคา่ใช้จา่ยท่ีเกิดขึน้จริงทัง้หมด ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัชว่งพีเรียดวนัท่ีเดินทาง และกระบวนการของแตล่ะคณะ เป็นส าคญัด้วย 
กรุณาสอบถามกบัเจ้าหน้าท่ีเป็นกรณีพิเศษ 

- กรณีต้องการเปล่ียนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เล่ือนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการหักค่าใช้จ่ายการ
ด าเนินการตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้จริงส าหรับการด าเนินการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ท่ีเปล่ียนแปลง ไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 



 

 

เงื่อนไขส าคัญอ่ืนๆที่ท่านควรทราบก่อนการเดินทาง 

- คณะจะสามารถออกเดินทางได้ตามจ าเป็นต้องมีขึน้ต ่า อย่างน้อย 25 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด คณะจะไม่สามารถ
เดินทางได้ หากผู้ เดินทางทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพิ่มเพ่ือให้คณะเดินทางได้ ทางบริษัทยินดีท่ีจะประสานงาน 
เพ่ือให้ทกุทา่นเดนิทางตามความประสงค์ตอ่ไป  

- ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง หรือ เล่ือนการเดินทางไปในพีเรียดวนัอ่ืนตอ่ไป โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้
ทา่นทราบลว่งหน้าเพ่ือวางแผนการเดนิทางใหม่อีกครัง้ ทัง้นี ้ก่อนคอนเฟิร์มลางาน กรุณาตดิตอ่เจ้าหน้าท่ีเป็นกรณีพิเศษ
ทกุครัง้หากทา่นลางานแล้วไมส่ามารถเปล่ียนแปลงได้ 

- กรณีท่ีท่านต้องออกบัตรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เคร่ืองบิน , ตัว๋รถทัวร์ , ตัว๋รถไฟ) กรุณาติดต่อ
สอบถามเพ่ือยืนยันกับเจ้าหน้าท่ีก่อนทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในท่ีสามารถเล่ือนวนัและเวลาเดินทางได้ 
เพราะมีบางกรณีท่ีสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทัง้นีข้ึน้อยู่กับ
ฤดกูาล สภาพภมูิกาศ และ ตารางบนิของท่าอากาศยานเป็นส าคญัเทา่นัน้ สิ่งส าคญั ทา่นจ าเป็นต้องมาถึงสนามบินเพ่ือ
เช็คอินก่อนเคร่ืองบนิ อยา่งน้อย 3 ชัว่โมง โดยในสว่นนีห้ากเกิดความเสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไมรั่บผิดชอบ
คา่ใช้จา่ยท่ีเกิดขึน้ใดๆทัง้สิน้   

- กรณีท่ีทา่นเป็นอิสลาม ไมท่านเนือ้สตัว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าท่ีเป็นกรณีพิเศษ 
- กรณีผู้ เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์  (WHEEL CHAIR) กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 

วนัก่อนการเดินทาง หรือตัง้แต่ท่ีท่านเร่ิมจองทวัร์ เพ่ือให้ทางบริษัทประสานงานกับสายการบินเพ่ือจดัเตรียมล่วงหน้า 
กรณีมีคา่ใช้จา่ยเพิ่มเตมิ ทางบริษัทของสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคา่ใช้จา่ยตามจริงท่ีเกิดขึน้กบัผู้ เดนิทาง  

- กรุณาส่งรายช่ือผู้ เดินทาง พร้อมส าเนาหน้าแรกของหนงัสือเดินทางทกุทา่นให้กับเจ้าหน้าท่ีหลงัจากช าระเงินกรณีท่ีทา่น
เดนิทางเป็นครอบครัว (หลายทา่น) กรุณาแจ้งรายนามคูน่อนกบัเจ้าหน้าท่ีให้ทราบ 

- กรณีท่ีออกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดส่วนใดผิด ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการรับผิดชอบไม่ว่าสว่น
ใดสว่นหนึง่ หากทา่นไมด่ าเนินการส่งส าเนาหน้าแรกของหนงัสือเดนิทางให้ทางบริษัทเพ่ือใช้ในการออกบตัรโดยสาร 

- หลงัจากทา่นช าระคา่ทวัร์ครบตามจ านวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทจะน าสง่ใบนดัหมายและเตรียมตวัการเดนิทางให้ท่าน
อยา่งน้อย 3 หรือ 5 วนั ก่อนออกเดนิทาง 

- อตัราทวัร์นี ้เป็นอตัราส าหรับบตัรโดยสารเคร่ืองบินแบบหมู่คณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเล่ือนไฟล์ท วนั ไป หรือ 
กลบัส่วนใดได้ จ าเป็นจะต้องไป และ กลบั ตามก าหนดการเท่านัน้ หากต้องการเปล่ียนแปลงกรุณาติดตอ่เจ้าหน้าท่ีเป็น
กรณีพิเศษ 



 

 

- ทางบริษัทไม่มีนโยบายจัดคู่นอนให้กับลูกค้าท่ีไม่รู้จักกันมาก่อน เช่น กรณีท่ีท่านเดินทาง 1 ท่าน จ าเป็นต้องช าระค่า
ห้องพกัเด่ียวตามท่ีระบ ุ

- หนงัสือเดนิทาง หรือ พาสปอร์ต ต้องมีอายใุช้งานได้คงเหลือไมน้่อยกวา่ 6 เดือน ณ วนักลบั  
- ส าหรับลูกค้าท่ีเดินทาง 3 ท่าน และ ต้องการพกัห้องส าหรับ 3 ท่าน อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมได้ในบางกรณี ขึ น้อยู่กับ

โรงแรมท่ีคณะนัน้ๆพกัว่ามีห้องรอบรับส าหรับ 3 ท่าน หรือ (TRIPLE ROOM) หรือไม่ กรณีไม่มี ท่านจ าเป็นจะต้องช าระ
คา่ใช้จา่ยเพิ่ม (พกัเด่ียว) ตามจริง ยกเว้นเดก็ท่ีมีอายตุ ่ากวา่ 12 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั 

- ฤดหูนาวในตา่งประเทศ มีข้อควรระวงั สภาพอากาศจะมืดเร็วกว่าปกติ ส่ีโมงเย็นก็จะเร่ิมมืดแล้ว สถานท่ีท่องเท่ียวตา่งๆ 
จะปิดเร็วกวา่ปกต ิประมาณ 1-2 ช.ม. การเดนิทางควรเผ่ือเวลาให้เหมาะสม และ หากมีสถานท่ีทอ่งเท่ียวกลางแจ้ง เวลา
เดินบนหิมะ อาจล่ืนได้ต้องใช้ความระมดัระวงัในการเดินเป็นอย่างสงู หรือ ใช้รองเท้าท่ีสามารถเดินบนหิ มะได้ แว่นกัน
แดดควร เม่ือแสงแดดกระทบหิมะจะสวา่งสะท้อนเข้าตา อาจท าให้ระคายเคืองตาได้ 

- ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลงโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากฤดกูาล สภาพภูมิอากาศ เหตกุารทาง
การเมือง การลา่ช้าของสายการบนิ เง่ือนไขการให้บริการของรถในแตล่ะประเทศ เป็นต้น โดยสว่นนีท้างบริษัทจะค านึงถึง
ประโยชน์ของลกูค้าเป็นส าคญั หากกรณีท่ีจ าเป็นจะต้องมีคา่ใช้จา่ยเพิ่ม ทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 

- เน่ืองจากการเดินทางท่องเท่ียวในครัง้นี ้เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกับบริษัทตวัแทนในตา่งประเทศ ทางบริษัทจึง
ขอสงวนสิทธ์ิ ไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในบริการบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหนึ่งท่ีท่านไม่ต้องการได้รับบริการ  หาก
ระหว่างเดินทาง สถานท่ีท่องเท่ียวใดท่ีไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตใุดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไม่
สามารถคืนคา่ใช้จา่ยไมว่่าส่วนใดส่วนหนึง่ให้ทา่น เน่ืองจากทางบริษัทได้ท าการจองและถกูเก็บคา่ใช้จ่ายแบบเหมาจ่าย
ไปลว่งหน้าทัง้หมดแล้ว 

- กรณีท่ีท่านถกูปฏิเสธการเดินทางเข้าเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรั่บผิดชอบคา่ใช้จา่ยท่ีจะเกิดขึน้ตามมา และ จะไม่
สามารถคืนเงินคา่ทวัร์ท่ีทา่นช าระเรียบร้อยแล้วไมว่า่ส่วนใดส่วนหนึง่ 

- หากวนัเดนิทาง เจ้าหน้าท่ีสายการบนิ หรือ ดา่นตรวจคนออก และ เข้าเมือง ตรวจพบ หนงัสือเดนิทาง  
(พาสปอร์ต) ของท่านช ารุดแม้เพียงเล็กน้อย เช่น เปียกน า้ ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มีหน้าใดหน้าหนึ่งหายไป มีกระดาษ
หน้าใดหน้าหนึง่หลดุออกมา มีรอยแยกระหวา่งสนัของเลม่หนงัสือเดินทาง เป็นต้น ไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ ทางสายการบิน 
หรือ เจ้าหน้าท่ีด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง มีสิทธ์ิไม่อนุญาตให้ท่านเดินทางต่อไปได้ ดงันัน้กรุณาตรวจสอบ และ 
ดแูล หนงัสือเดินทางของท่านให้อยู่ในสภาพดีอยู่ตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีช ารุด กรุณาติดต่อกรมการกงสุลกระ
ทรวงการตา่งประเทศเพ่ือท าหนงัสือเดินทางฉบบัใหม ่โดยใช้ฉบบัเก่าไปอ้างอิง และ ยืนยนัด้วย พร้อมกบัแจ้งมาท่ีบริษัท
เร็วท่ีสดุ เพ่ือยืนยนัการเปล่ียนแปลงข้อมลูหนงัสือเดินทาง หากท่านได้ส่งเอกสารมาท่ีบริษัทเรียบร้อยแล้ว กรณีท่ียงัไม่



 

 

ออกบตัรโดยสาร (ตัว๋เคร่ืองบิน) ท่านสามารถเปล่ียนแปลงได้ไม่มีค่าใช้จ่าย แต่หากออกบตัรโดยสาร (ตัว๋เคร่ืองบิน) 
เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จริงทัง้หมด ซึ่งโดยส่วนใหญ่ตัว๋เคร่ืองบินแบบ
กรุ๊ปจะออกก่อนออกเดนิทางประมาณ 14-20 วนั ทัง้นีข้ึน้อยูก่บักระบวนการและขัน้ตอนของแตล่ะคณะ 

- เก่ียวกับท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน เน่ืองจากบตัรโดยสาร (ตัว๋) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อตัราพิเศษ) สายการบิน ขอสงวน
สิทธ์ิในการเลือกท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน กรณีลกูค้าเดินทางด้วยกนั กรุณาเช็คอินพร้อมกนั และ สายการบินจะพยายามท่ีสุด
ให้ทา่นได้นัง่ด้วยกนั หรือ ใกล้กนัให้มากท่ีสดุ  

- ข้อมลูเพิ่มเติมเก่ียวกบัห้องพกัในโรงแรมท่ีพกั เน่ืองจากการวางแปลนแบบห้องพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จึงอาจ
ท าให้ห้องพกัแบบห้องพกัเด่ียว (SINGLE) และห้องคู ่(TWIN/DOUBLE) และ ห้องพกัแบบ 3 ทา่น (TRIPLE) จะแตกตา่ง
กนั บางโรงแรม ห้องพกัแตล่ะแบบอาจจะอยูค่นละชัน้กนั (ไมต่ดิกนัเสมอไป) 

- ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคา่น า้มนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิ่ม หากสายการบนิมีการปรับขึน้ก่อนวนัเดนิทาง  
- บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการไม่รับผิดชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การ

ประท้วง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การน าสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษัท  

- บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการไมรั่บผิดชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหายระหวา่งการเดนิทาง ไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม และ 
ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมสิ่งของไว้ท่ีโรงแรมและจ าเป็นต้องส่งมายังจุดหมาย
ปลายทางตามท่ีทา่นต้องการ  

- รายการนีเ้ป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยนัจากบริษัทฯอีกครัง้หนึ่ง หลงัจากได้ส ารองโรงแรมท่ีพกัในตา่งประเทศ
เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจดัในระดบัใกล้เคียงกนั ซึง่อาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบใุนโปรแกรม 

-  

** เม่ือท่านช าระเงินค่าทัวร์ให้กับทางบริษัทฯแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึงก็ตาม ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ
เงื่อนไขข้อตกลงทัง้หมดนีแ้ล้ว ** 

หนงัสือเดนิทาง หรือ พาสปอร์ต ต้องมีอายใุช้งานได้คงเหลือไมน้่อยกวา่ 6 เดือน ณ วนักลบั 
 

** ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่มอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 

 


