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 ทวัรเ์กาหลี ICN40 บินดึก กลบัดึก (6D3N) 
“ KOREA ชดุใหญ่ ไฟกระพริบ” 

สายการบิน AIR ASIA X (XJ) 
 

 
 

บนิดว้ยสายการบนิ แอรเ์อเชยีเอก็ซ์ (XJ) : ขึน้เครือ่งทีส่นามบนิดอนเมอืง (DMK) 
XJ700 DMK(กรงุเทพ) - ICN(อินชอน) 02.35 - 10.05 
XJ703 ICN(อินชอน) - DMK(กรงุเทพ) 01.05 – 04.40 

**โหลดกระเป๋าสมัภาระโดยน ้าหนกัไมเ่กนิ 20 ก.ก. (1 ชิน้) และ ถอืขึน้เครื่องบนิไดน้ ้าหนกัไมเ่กนิ 7 ก.ก. ** 
**พาสปอรต์ ต้องมีอายใุช้งานได้คงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วนักลบั** 
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วนัท่ี 1 กรงุเทพฯ (ดอนเมือง)                                                                                                      (-/-/-) 
 

23.00  คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรงุเทพฯ ประเทศไทย อาคารผู้โดยสารระหว่าง
ประเทศ อาคาร 1 ชัน้ 3 เคาน์เตอรเ์ชค็อิน หมายเลข 3-4 สายการบิน AIR ASIA X โดยมเีจา้หน้าที่ของ
บรษิทัฯ คอยใหก้ารต้อนรบั อ านวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเชค็อนิ และ หวัหน้าทวัรใ์หค้ าแนะน าเพื่อ
เตรยีมความพรอ้มก่อนออกเดนิทาง  

 
 

วนัท่ี 2 
กรงุเทพฯ (ดอนเมือง) – เมืองอินชอน  -  ชมดอกโคเชีย ณ สวนยางจนูาริ - เกาะนามิ –
ซอรคั                                                                                                                            (-/L/D)                                                                                                                                     

 

02.35  น าท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน ประเทศสาธารณรฐัเกาหลีใต้ โดยสายการบนิ AIR 
ASIA X เทีย่วบนิที ่XJ 700  
** ส าหรบัเทีย่วบนิน้ี ไมม่บีรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่งบนิ ใชเ้วลาบนิประมาณ 5 ชัว่โมง 25 นาท ี** 

10.05  เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน ประเทศสาธารณรฐัเกาหลีใต้ 
** ตามเวลาทอ้งถิน่ เรว็กว่าเมอืงไทยประมาณ 2 ชัว่โมง กรุณาปรบันาฬกิาของท่านเพื่อความสะดวกในการ
นดัหมายเวลา ** 
หลงัทุกท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจหนงัสอืเดนิทาง และตรวจรบัสมัภาระเรยีบรอ้ย 

กลางวนั บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนู บลุโกกิ 

 
น าท่านเดินทางสู่  สวนยางจูนาริ (YANGJU NARI PARK) จังหวัด คยองกีโดเป็นทุ่งดอกไม้ที่มีการ
สบัเปลีย่นตามฤดใูนช่วงเดอืน 8-10 จะมทีุ่งดอก KOCHIA ทีข่ ึน้กนัเป็นพุ่มๆ เป็นสแีดงๆสม้ๆเหลอืงๆเขยีวๆ
สลบักนั อกีทัง้ยงัมดีอกไมอ้ื่นๆ เช่นดอกมลูย ์เป็นตน้ 
*ในช่วงทีไ่มม่ดีอกไมข้อสงวนสทิธิใ์นการพาไปชมหมู่บา้นองักฤษ ณ เมอืงพาจแูทน 
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 น าท่านเดนิทางสู่ เกาะนามิ (NAMI ISLAND) เป็นแหล่งท่องเทีย่วทีม่ชีื่อเสยีงของประเทศเกาหลใีต้ เกาะนา

ม ิมรีปูร่างเหมอืนใบไมล้อยน ้า เป็นเกาะกลางแม่น ้าฮนั ซึง่เกดิจากการสรา้งเขื่อนชอ็งพยอ็ง โด่งดงัจากซรีสี์
เรื่องเพลงรกัในสายลมหนาว (THE WINTER LOVE SONATA) ซึ่งใช้เกาะนามเีป็นสถานที่ถ่ายท า เกาะนา
มไิด้ชื่อตามนายพลนาม ิที่รบัราชการตัง้แต่อายุ 17 ปี บดิาอยู่ในตระกูลสูงศกัดิ ์ส่วนมารดาเป็นเจา้ฟ้าหญงิ 
เขาน าทพักวาดล้างจลาจลในพื้นที่ภาคเหนือและตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศได้ทัง้หมด และได้รบั
ต าแหน่งสงูเมือ่ยงัมอีายเุพยีง 26 ปี แต่หลงัจากเปลีย่นรชักาลใหม ่เขากถ็ูกใส่รา้ยว่าเป็นกบฏ และถูกประหาร
ชวีติพรอ้มกบัมารดาและพวกรวม 25 คน ต่อมาหลงัผลดัเปลีย่นรชักาลใหม่อกีครัง้ ได้มกีารพสิูจน์พบว่าขอ้
กล่าวหาทัง้หมดลว้นเป็นเทจ็ เขาจงึไดร้บัคนืยศถาบรรดาศกัดิด์งัเดมิ เกาะแห่งน้ีมทีวิทศัน์ทีส่วยงามไปด้วย
ต้นเกาลดัและทิวสนเรยีงราย ในช่วงฤดูใบไม้ร่วงจะมเีทศกาลใบไม้เปลี่ยนสี ใบไม้ต่างเปลี่ยนเป็นสีแดง
สวยงาม และมสีุสานของนายพลนาม ีซึง่ยงัคงตัง้อยู ่ณ เกาะแห่งนี้ 

 
ค า่       บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนู ทคัคาลบี ้

  

น าท่านเดนิทางสู่ ซอรคั 
ท่ีพกั       LAKE OCEAN หรือ SEORAK PINE RESORT , SEORAK หรือเทียบเท่า 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%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%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%AE%E0%B8%B1%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/Winter_Sonata
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A4%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%87
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   วนัท่ี 3 
อทุยานแห่งชาติซอรคัซาน – วดัชินฮึงซา – เมืองยงอิน - สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์– เมืองโซล - 

พิพิธภณัฑส์าหร่าย                                                                                                                  (B/L/D) 
พิเศษ !! ให้ท่านได้ท ากิมจิหรอืคมิบบัและใส่ชุดประจ าชาติเกาหลี  ”ฮนับก“(HANBOK) 

 

เช้า      บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดนิทางสู่ อทุยานแห่งชาติโซรคัซาน (SEORAKSAN NATION PARK) หรอื สวสิเซอรแ์ลนด์ของ

เกาหล ีตัง้อยู่ในเขตจงัหวดัคงัวอ็น มพีื้นที่ทางทศิตะวนัตกตดิกบัจงัหวดัคยอ็งก ีทางทศิใต้ตดิกบัจงัหวดัชุง
ชองเหนือ ทางทศิตะวนัออกตดิกบัทะเลญีปุ่่ น (ทะเลฝัง่ตะวนัออก) ทางทศิเหนือตดิกบัจงัหวดัคงัวอ็น ประเทศ
เกาหลเีหนือ ภูมปิระเทศของจงัหวดัส่วนใหญ่เป็นเทอืกเขา (เทอืกเขาแทแบก็) โดยทอดยาวจนเกอืบถงึทะเล 
ซึง่เป็นผลท าใหช้ายฝัง่มคีวามลาดชนั เป็นอุทยานแห่งชาตขินาดใหญ่มเีนื้อที ่ถงึ 354 ตารางกโิลเมตร จดัได้
ว่าเป็นแนวเขาที่สวยงามมากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศเกาหลใีต้ซึ่งประกอบด้วย โอซอรคั เนซอรคั และ นัม
ซอรคั เทอืกเขาแนวนอก แนวใน และแนวใต้ มหีุบเขาที่มดีอกไม้บานสะพรัง่ทัง้ฤดูใบไม้ผล ิและฤดูใบไม้
เปลีย่นส ีหุบเขาแห่งนี้จะเปลี่ยนเป็นสแีดงสทีองทัว่ทัง้หุบเขา เป็นภาพทีส่วยงามซึ่งหาชมไดย้าก ราคานี้ไม่
รวมนัง่กระเช้าไฟฟ้า (CABLE CAR) นอกจากนี้บรเิวณโดยรอบของอุทยานแห่งชาตโิซรคัซาน ยงัเป็นที่ตัง้
ของ วดัชินฮึงซา (SINHEUNGSA TEMPLE) วดัเก่าแก่ที่สร้างขึ้นในสมยั อาณาจกัรชิลล่าอายุมากกว่า 
1,000 ปี ท่านสามารถนมสัการกราบไหวพ้ระพุทธรปูสมัฤทธิป์างสมาธขินาดใหญ่ทีป่ระดษิฐานเป็นสญัลกัษณ์
ของอุทยาน ก่อนจะผ่านสะพานช าระลา้งจติใจเขา้สู่เขตวดัเพื่อไหวพ้ระขอพร  

 
น าท่านเดนิทางสู่ เมืองยงอิน (YONGIN-SI) เป็นเมอืงในจงัหวดัคยอ็งก ีประเทศเกาหลใีต ้เป็นเมอืงส าคญัใน
เขตเมอืงหลวงโซล มปีระชากรเกอืบ 1 ลา้นคน เมอืงยงอนิมกีารพฒันาขึน้อย่างรวดเรว็ในศตวรรษที ่21 วดั
ไดจ้ากการทีเ่มอืงนี้มปีระชากรเพิม่ขึน้มากทีสุ่ดในเกาหลใีต ้ทัง้ยงอนิยงัเป็นทีต่ ัง้ของเอเวอรแ์ลนด์และสวนน ้า
แครปิเบีย่นเบย ์ซึง่เป็นสวนน ้าและสวนสนุกทีไ่ดร้บัความนิยมมากทีสุ่ดในเกาหลใีต ้ 

กลางวนั     บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนู หมยู่างเกาหลีสตูรต้นต ารบั  

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
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%8A%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD
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%8A%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%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%B1%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%99_(%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD)&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B9%87%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%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%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
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%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%A5%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%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%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4_(%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%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%A2%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
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น าท่านเดนิทางสู่ สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด์ (EVERLAND) เป็นสวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ
เกาหลใีต้ ตัง้อยู่บนท าเลทีส่วยงามท่ามกลางหุบเขา ในเมอืงยงอนิ ทางตอนใต้ของเมอืงโซล ไดร้บัการขนาน
นามว่าเป็นดสินียแ์ลนดแ์ห่งเกาหลใีต ้ทีน่ี่ถูกออกแบบใหแ้ตกต่างกนัในแต่ละโซน ไดแ้ก่ สวนสตัว ์ , GLOBAL 
FAIR , EUROPEAN ADVENTURE , MAGIC LAND , AMERICAN ADVENTURE แ ล ะEVER LAND 
SPEEDWAY นอกจากนี้ยงัมสีวนสีฤ่ด ูซึง่ปลกูดอกไมป้ระจ าในแต่ละฤดกูาล และมกีารตกแต่งสวนสนุกใหเ้ขา้
กบับรรยากาศของเทศกาลนัน้ๆ โดยมบีรษิทัซมัซุง เป็นเจา้ของ ผูบ้รหิารจดัการสวนสนุกแห่งนี้ ดงันัน้ความ
ยิง่ใหญ่ตระการตา และ ปลอดภยั ไมแ่พช้าตใิดในโลกแน่นอน ** โซนสวนน ้าจะเปิดเฉพาะช่วงฤดรูอ้น** 

 
พเิศษ ช่วงเดอืน ตุลาคม ทางเอเวอรแ์ลนดม์จีดัเทศกาล HALLOWEEN อยา่พลาดกบัมมุถ่ายรปูสวยๆ เพราะ
สวนสนุกและเครือ่งเล่นทัง้หมด จะถูกตกแต่งในธมีของ ฟักทอง ตุ๊กตาผ ีป่าชา้ โครงกระดกู ฯลฯ 
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น าท่านเดนิทางสู่ เมืองโซล (SEOUL) ชื่ออย่างเป็นทางการ นครพเิศษโซล เป็นเมอืงหลวงและมหานครที่
ใหญ่ทีสุ่ดของประเทศเกาหลใีต ้  
น าท่านเดนิทางสู่ พิพิธภณัฑ์สาหร่าย (KIMPAP) จดัแสดงเรื่องราวต่างๆของการท าสาหร่ายและประวตัิ
ความเป็นมาต้นก าเนิดของการผลติสาหร่ายและขัน้ตอนการผลติสาหร่ายที่สดใหม่ทุกวนั ใหท้่านจะได้เลอืก
ชมิผลติภณัฑท์ีท่ าจากสาหร่ายหลากหลายรสชาตใิหล้ิม้ลองและเลอืกซือ้เหมาะแก่การน ามาเป็นของฝาก เช่น 
สาหร่ายอบแห้ง , สาหร่ายย่าง พิเศษ !! ให้ท่านได้ท ากิมจิหรือคิมบบัและใส่ชุดประจ าชาติเกาหลี “ฮนั
บก” (HANBOK) และถ่ายรปูไวเ้ป็นทีร่ะลกึ  

ค า่       บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนู ข้าวย าเกาหลี+ซุป 
ท่ีพกั VIP HOTEL หรือ BRIDGE HOTEL SEOUL หรือเทียบเท่า   

 
 

วนัท่ี 4 
ศนูยร์วมเครื่องส าอางแบรนดด์งั – พระราชวงัถอ็กซูกงุ – ถนนสายโรแมนติกถอ็กซูกงุ 
ศนูยส์มนุไพรน ้ามนัสนเขม็แดง – ศนูยโ์สมแห่งรฐับาล – ภเูขานัมซาน – หอคอยเอน็โซล
ทาวเวอร ์- โบสถม์ยอ็งดง -ดิวต้ี ฟรี -  ย่านเมียงดง                                                     (B/L/-)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ ศูนย์รวมเครื่องส าอางแบรนด์ดังเกาหลี (COSMETIC GALLERY) เช่น WATER 
DROP (ครีมน ้ าแตก) , SNAIL CREAM (ครีมเมือกหอยทาก) , BOTOX (โบท็อกซ์)  , ALOE VERA 
PRODUCT (ผลติภณัฑจ์ากสมนุไพร ว่านหางจระเข)้ เป็นตน้  
น าท่านเดนิทางสู่ พระราชวงัถอ็กซูกงุ (DEOKSUGUNG PALACE) ตัง้อยู่ที่หวัมุมสี่แยกใจกลางเมอืงของ
กรุงโซล เป็นพระราชวงัทีเ่ลก็ทีสุ่ดในบรรดา 5 พระราชวงัของประเทศเกาหลใีต้ ซึง่เป็นเพยีงพระราชวงัแห่ง
เดยีวทีล่อ้มรอบดว้ยอาคารสไตลต์ะวนัตกทีเ่พิม่ความเป็นเอกลกัษณ์ของทวิทศัน์ได ้มจีดุเด่นคอือาคารภายใน
พระราชวงันัน้เป็นการผสมผสานระหว่างวฒันธรรมเกาหลแีละวฒันธรรมตะวนัตกไดอ้ย่างงดงามลงตวั เดนิ

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
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ชม ถนนสายโรแมนติคถ็อกซูกุง (DEOKSUGUNG DOLDAM-GIL หรือ DEOKSUGUNG STONE-
WALL ROAD) มรีะยะทางยาว 900 เมตร เป็นผนังหนิของพระราชวงัถ็อกซูกุง(DEOKSUGUNG PALACE) 
เดมิเคยเป็นผนังหนิแห่งแรกในเกาหลีที่สรา้งใหค้รอบคลุมพื้นทีท่ีอ่ยู่อาศยัของผู้คนกบัสิง่แวดลอ้มไวร้่วมกนั
อยา่งลงตวั ระหว่างทางเตม็ไปดว้ยต้นไมก้ว่า 130 ตน้ และมมีา้นัง่อกี 20 ที ่บรรยากาศทีร่่มรื่นและโรแมนตกิ
เป็นสถานทีท่ีด่สี าหรบัพกัผ่อนหยอ่นใจ  

 
น าท่านเดินทางสู่ ศูนย์สมุนไพรน ้ามนัสนเขม็แดง (RED PINE) เป็นผลติภณัฑ์ ที่สกดัจากน้ามนัสน มี
สรรพคุณช่วยบ ารงุรา่งกาย ลดไขมนั ช่วยควบคุมอาหารและรกัษาสมดุลในรา่งกายไดเ้ป็นอย่างด ี 

กลางวนั     บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนู ไก่ตุ๋นโสม 
น าท่านเดนิทางสู่ ศนูยโ์สมแห่งรฐับาล (GINSENG) เหตุผลทีเ่รยีกว่า
ศูนย์โสมแห่งรัฐบาล เพราะโสมทุกชนิดที่นี่จะถูกควบคุมคุณภาพ
ภายใตม้าตรฐานของรฐับาล ซึง่แน่นอนว่าไดร้บัการรบัรองคุณภาพจาก
รฐับาล เป็นโสมทีม่อีาย ุ6 ปี ซึง่ถอืว่ามคีุณภาพดทีีสุ่ดในโลก มชีื่อเสยีง
ทีสุ่ด ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้โสมคุณภาพ ในราคาถูกกว่าประเทศไทยถงึ 2 
เท่า โสมเกาหลถีือเป็นยาบ ารุงร่างกายหรอืสามารถซื้อเป็นของฝาก
จากประเทศเกาหลใีตก้ไ็ด ้ 
น าท่านเดนิทางสู่ ภเูขานัมซาน เป็นทีต่ ัง้ของ หอคอยเอน็ โซลล ์ทาวเวอร ์(N SEOUL TOWER) 1 ใน 18 
หอคอยเมอืงทีส่งูทีสุ่ดในโลก มคีวามสงูถงึ 480 เมตร เหนือระดบัน ้าทะเล ท่านสามารถชมทศันียภาพของกรุง
โซลจากยอดโซลทาวเวอรไ์ด้รอบทศิ 360 องศา โดยสามารถมองได้ถงึเขาพูกกัซนั และถ้าหนัไปยงัทิศตรง
ขา้ม กจ็ะเหน็ไกลไปถงึแม่น ้าฮนักงั เป็นอกีหนึ่งสถานที ่ทีสุ่ดแสนจะโรแมนติก ไม่ว่าจะเป็นยามกลางวนัหรอื
กลางคนื และไม่ว่าจะฤดูไหนๆ ที่นี่ยงัคงได้รบัความนิยมเสมอมา เพราะเป็นสถานที่คล้องกุญแจคู่รกัทีย่อด
นิยมของนักท่องเทีย่ว และชาวเกาหล ีโดยมคีวามเชื่อว่าหากไดม้าคลอ้งกุญแจดว้ยกนัทีน่ี่ และโยนลูกกุญแจ
ลงไปจะท าให้รกักนัมัน่คง ยนืยาว ตราบนานเท่านาน ** ยงัไม่รวมค่า ขึน้ลฟิต์ และ ค่าแม่กุญแจ ลูกกุญแจ
คู่รกัส าหรบัคลอ้ง ท่านสามารถเตรยีมจากประเทศไทยไปได ้**  
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น าท่านเดนิทางสู่ โบสถม์ยอ็งดง (MYEONG-DONG CATHOLIC CATHEDRAL SEOUL) โบสถแ์ห่งนี้สรา้ง
เสรจ็ในปี ค.ศ.1898 เพื่อเป็นมหาวหิาร และสญัลกัษณ์ทีโ่ดดเด่น ของนิกายโรมนัคาทอลกิในประเทศเกาหล ี 
โบสถม์ลีกัษณะทางสถาปัตยกรรม เป็นตกึก่ออฐิถอืปนูแนวตะวนัตกแห่งแรก โดยสรา้งแบบเรอเนสซองสใ์หม่ 
จากอฐิเผาสแีดงและสเีทากว่า 20 ชนิด อาคารมคีวามสงูถงึ 23 เมตร ในขณะทีห่อระฆงัมคีวามสงูถงึ 45 เมตร 
ในอดตีโบสถแ์ห่งนี้ เคยเป็นสถานทีย่อดนิยม ส าหรบัผูป้ระทว้ง เนื่องจากความไม่พอใจของรฐับาล ส าหรบัใน
ปัจจบุนัโบสถแ์ห่งนี้ เป็นสถานทีส่ าคญัของชุมชน และเป็นอกีหนึ่งสถานทีท่่องเทีย่ว ทีส่ าคญัของกรงุโซล 

 
น าท่านเดนิทางสู่ ดิวต้ี ฟรี (DUTY FREE) เป็นศูนยร์วมรา้นค้าปลอดภาษีที่ใหญ่ที่สุดในโซล ให้ได้ชอ็ปป้ิง
สนิคา้แบรนดเ์นมชัน้น าแบบ NEW COLLECTION ! มากมาย เช่น นาฬกิา , แว่นตา , เครือ่งส าอาง , กระเป๋า 
, กลอ้งถ่ายรปู หรอืจะเป็นโทรศพัทม์อืถอื ใหท้่านอสิระไดเ้ลอืกซือ้ไดอ้ย่างเตม็ที ่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 ไม่ได้มแีค่เพียงสินค้าจากแบรนด์ต่างประเทศเท่านัน้ สินค้าแบรนด์เกาหลีก็มใีห้เลอืก
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หลากหลายไม่แพก้นั ราคากถ็ูกกว่ารา้นคา้ดา้นนอกและบางยีห่อ้กถ็ูกกว่าในประเทศไทยอกีดว้ย หากจะเขา้
ไปชอ็ปป้ิงกนัทีห่า้งแห่งนี้ ใหพ้กพาสปอรต์และขอ้มลูตัว๋เครือ่งบนิไปดว้ยเพราะตอ้งใชใ้นการซือ้สนิคา้ 
น าท่านเดนิทางสู่ ย่านเมียงดง (MYEONGDONG) เปรยีบเสมอืนย่านสยามสแควรบ์า้นเรา เมยีงดงไดช้ื่อว่า
เป็นแหล่งรวมแฟชัน่แบรนด์เกาหลชีัน้น า ซึ่งในแต่ละวนัจะ มวียัรุ่นเกาหลมีาเดนิช็อปป้ิงกนัอย่างล้นหลาม 
ท่านสามารถหาซือ้สนิคา้ไดอ้ย่างหลากหลายทัง้เสือ้ผา้ , รองเทา้ , กระเป๋า , เครือ่งส าอางซึง่เป็นทีรู่จ้กัอย่างดี
ข อ งคน ไทย  เ ช่ น LANEIGE , ETUDE HOUSE , IIOPE , CHARMZONE , SKIN FOOD , THE FACE 
SHOP เป็นตน้ เครือ่งประดบั , ซดีเีพลง , วซีดี ี, ดวีดีหีนงัและซรียีท์ีฮ่ติตลอด จนไปถงึของทีร่ะลกึทีม่รีปูดารา
นักแสดงคนโปรดของท่านอยู่ในสนิค้า อกีทัง้ยงัมรีา้นกาแฟ รา้นอาหารต่างๆ ท่าน สามารถลิม้ลองไอศกรมี 
2,000 วอน ทีส่งูเกอืบฟุตไดท้ีน่ี้ 3 

 อิสระอาหารค า่ตามอธัยาศยั เพ่ือสะดวกแก่การเดินทางท่องเท่ียว  

 
ท่ีพกั VIP HOTEL หรือ BRIDGE HOTEL SEOUL หรือเทียบเท่า   
 

วนัท่ี 5 

ศนูยส์มุนไพรเกาหลี - โรงงานเจียระไน พลอยสีม่วง อเมทิส - ย่านฮงแด-พิพิธภณัฑ์ภาพ 3 
มิติ-พิพิธภณัฑน์ ้าแขง็ พิเศษ!!! .... ส าหรบัสาวก HARRY POTTER ต้องห้ามพลาดดด!!    คา
เฟ่สุดชิก 943 KING’S CROSS - เมืองพาจู – สะพานแขวนมาจงัโฮซู - PAJU PREMIUM 
OUTLETS - ซุปเปอรม์าเกต็ หรือ ร้านละลายเงินวอน - เมืองอินชอน                            (B/L/-)                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

เช้า บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดนิทางสู่ ศนูยส์มุนไพรเกาหลี (HERB SHOP) เป็นผลติภณัฑผ์ลของฮ๊อกเก็ทนาม ูทีเ่ตบิโตกลาง
ป่าดงดบิกว่า 20 ปี มสีรรพคุณช่วยกรองสารพษิในตบั เหมาะส าหรบัคนทีท่ างานหนัก ดื่มเหลา้ นอนดกึ หรอื
เป็นไวรสัตบัอกัเสบ ตบัแขง็ ใหท้่านอสิระเลอืกซือ้ใหต้วัเองและฝากครอบครวัหรอืญาตผิูใ้หญ่ทีท่่านรกั 
น าท่านเดนิทางสู่ โรงงานเจียระไน พลอยสีม่วง อเมทิส (AMETHYST FACTORY) ประเทศเกาหลใีต้เป็น
ดนิแดนของง พลอยสมี่วง พลอยแห่งสุขภาพและน าโชค โดยมตีัง้แต่สมี่วงอ่อนเยน็ตา จนถงึสมี่วงเขม้ (ม่วง
ไวน์) มเีสน่หเ์ยา้ยวนใจ พลอยนี้จะสวยงามจบัตาเมื่อมาท าเป็นแหวน จี ้ต่างหู และ สรอ้ยขอ้มอื เป็นหนิที่มี
พลงัในการบ าบดัทัง้ดา้นร่างกายและจติใจของผูส้วมใส่ ขจดัความคดิแงล่บ เป็นพลอยแห่งสุขภาพและน าโชค 
สามารถปกป้องคุม้ครองผูส้วมใส่ได ้
น าท่านชอ้ปป้ิง ย่านฮงแด เป็นยา่นชอ้ปป้ิงบรเิวณดา้นหน้าของมหาวทิยาลยัฮงอกิ(HONGIK UNIVERSITY) 
จงึเป็นศูนยร์วมเดก็วยัรุ่นและเดก็มหาวทิยาลยั เป็นอกีเสน้หน่ึงทีม่บีรรยากาศโรแมนตกิ อกีทัง้ยงัมรีา้นกาแฟ
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ที่เป็นเอกลกัษณ์ แกลเลอรี ่รา้นค้าจ าหน่ายสนิค้าแฟชัน่ คลบั ตลาดศลิปะ และรา้นอาหารที่น่าสนใจในหมู่
วยัรุน่อาย ุ20-30 ปีทีน่ิยมมาเดนิเล่น ราคาของสนิคา้และรา้นอาหารต่างๆกย็งัไม่แพงอกีดว้ย ซึง่จะคกึคกัเป็น
พเิศษตัง้แต่ช่วงบ่ายเป็นตน้ไป เพราะรา้นคา้แต่ละรา้นจะทยอยเปิดใหบ้รกิาร ของทีข่ายกนัเยอะส่วนใหญ่ก็จะ
เป็นสนิคา้แฟชัน่ เช่น เสือ้ผา้ กระเป๋า รองเทา้ ของกิฟ๊ชอ้ป เครือ่งเขยีน และทีเ่ยอะไมแ่พก้นักค็อืขนมต่างๆ 

กลางวนั     บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนู จิมดกั 

 
น าท่านเดนิทางสู่ พิพิธภณัฑภ์าพ 3 มิติ (TRICK EYE MUSEUM) เป็นสถานทีท่่องเที่ยวชื่อดงัที่จดัขึน้แบบ
พพิธิภณัฑแ์กลเลอรีศ่ลิปะและภาพวาด ที่สรา้งขึน้โดย “ตรอ็งป์ L’OEIL” คอืเทคนิคงานศลิปะแบบ 2D และ
ลกัษณะภาพวาดจะเป็นแบบ 3D แทนทีจ่ะเป็นการดูภาพวาดธรรมดาๆเหมอืนหอศลิป์ทัว่ไป นักท่องเทีย่วจะ
ตื่นตาตื่นใจกบัภาพวาดแนว 3D ทีเ่สมอืนว่าไดเ้ขา้ไปเป็นส่วนหนึ่งในรูปภาพนัน้ๆ ท าใหน้ักท่องเที่ยวเพลนิ
เพลินสนุกสนาน ไม่มเีบื่อ ถือเป็นพิพิธภณัฑ์ศิลปะยอดนิยมของชาวเกาหลีและนักท่องเที่ยว เพราะไม่
เพยีงแต่เป็นพพิธิภณัฑ์หอศิลปะภาพวาดสามมติิแล้ว ยงัได้เปิดโซนใหม่ให้กบันักท่องเที่ยวได้เข้าไปเปิด
ประสบการณ์ใหม่ๆไม่ซ ้าใครกบั พิพิธภณัฑ์น ้าแขง็ (ICE MUSEUM) ซึ่งเป็นการจ าลองเมอืงน ้าแขง็ขึ้นมา 
เป็นศลิปะการแกะสลกัน ้าแขง็แบบไม่ธรรมดา หากแต่เป็นการจ าลองเป็นเมอืงน ้าแขง็เหมอืนจรงิมากที่สุด 
และยงัเอาใจเดก็ๆดว้ยการสรา้งสไลเดอรน์ ้าแขง็อกีทัง้ยงัมกีจิกรรมและโซนต่างๆ ใหน้ักท่องเทีย่วเขา้ชมได้
โดยไมม่เีบื่อ เช่น นัง่รถลากกวางรดูอล์ฟ ถ่ายรปูคู่กบัคุณลุงซานต้าน ้าแขง็ และถ่ายรปูกบับรรดานกเพนกวนิ
น ้าแขง็ทัง้หลาย ส ารวจถ ้าน ้าแขง็ เอสกโิม เยีย่มชมปราสาทน ้าแขง็ มจีดุชมววิบนก าแพงเมอืงน ้าแขง็ โรงแรม
ทีส่รา้งจ าลองขึน้จากการแกะสลกัจากน ้าแขง็ทัง้หมด ซึง่นักท่องเทีย่วสามารถตื่นตาตื่นใจและสมัผสักบัความ
หนาวอุณหภมูติดิลบมากกว่า 5 องศา 

 
พิเศษ!!! .... ส าหรบัสาวก HARRY POTTER ตอ้งหา้มพลาดดด!! กบัคาเฟ่สุดชกิ 943 KING’S CROSS ที่
จ าลองชานชาลา 9 เศษสามส่วนสี ่ชานชาลาทีอ่ยูใ่นสถานีรถไฟคงิสค์รอสลอนดอน ประเทศองักฤษ ซึง่เป็น
ทางเชื่อมต่อระหว่างโลกมกัเกิล้กบัโลกเวทมนตร ์ซึง่อยู่ระหว่างชานชาลาหมายเลข 9 และ 10 ซึง่เดนิทาง
ดว้ยรถไฟสายด่วนของฮอกวอตส ์ดา้นในใหท้่านไดส้มัผสักลิน่อายในการจ าลองความเป็นเมอืงเวทมนต ์
เพลดิเพลนิกบัมมุถ่ายรปูต่างๆ มชุีดคลุมกบัผา้พนัคอทัง้ 4 บา้น พรอ้มไมก้ายสทิธิใ์หถ่้ายรปู สามารถเลอืก
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ซือ้เครือ่งดื่มและของหวานไดต้ามใจชอบ (ในกรณีทีท่่านตอ้งการเขา้ไปถ่ายรปูดา้นใน จะตอ้งซือ้เครือ่งดื่มจาก
ทางรา้น) 

 
 
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองพาจู พบกับสะพานแขวนที่ยาวที่สุดในประเทศเกาหล ีสะพานแขวนมาจงัโฮซู 

(SUSPENSION BRIDGE OF MAJANGHOSU) สะพานแขวนแห่งนี้ ตอ้งเดนิเทา้เขา้ไปประมาณ 500 เมตร 
จะพบกับหอคอยตัง้ตระหง่านอยู่เบื้องหน้า ก่อนจะถึงตัวสะพานจะมีร้านกาแฟไว้คอยบริการส าหรับ
นกัท่องเทีย่วทีอ่ยากนัง่จบิกาแฟรบัลมเยน็ๆทีโ่ชยมาจากทะเลสาบ ขวามอืของรา้นกาแฟจะเป็นทางเดนิลงไป
ยงัตวัสะพาน ตรงคอสะพานทัง้สองฝัง่ด้านซา้ยขวาจะมจีุดให้ยนืถ่ายรปูววิสวยๆ ส่วนใหญ่จะมแีต่คนเกาหลี
มาเทีย่วพกัผ่อนในวนัหยดุ ตวัสะพานมคีวามยาวถงึ 220 เมตร พืน้ตรงกลางสะพานฝัง่นึงจะเป็นพืน้กระจกใส
ยาวประมาณ 100 เมตร สามารถมองเหน็ผนืน ้าสคีรามด้านล่างได ้นอกจากชมววิทะเลสาบมุมกว้างจากบน
สะพานแลว้ ดา้นล่างยงัมสีะพานไมเ้ป็นทางยาวใหช้มธรรมชาต ิและเดนิลดัเลาะรมิฝัง่ทะเลสาบไดอ้กีดว้ย 

 น าท่านเดนิทางสู่ PAJU PREMIUM OUTLETS อสิระใหท้่านเลอืกซือ้ของแบรนดเ์นมชื่อดงัต่างๆ  

 
 
น าท่านเดนิทางสู่ ซุปเปอรม์ารเ์กต็ หรือ ร้านละลายเงินวอน ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้ชอ็กโกแลต ผลติภณัฑข์อง
ใบและรากฝอยของโสม ในรปู ขนมโสม ชาโสม ลกูอมโสม โคลนพอกหน้าโสม ครมีลา้งหน้าโสม เครือ่งส าอาง
โสม เป็นตน้ และยงัมหีมอนสุขภาพ ,  กมิจ ิ, เปเปโร (ป๊อกกีเ้กาหล)ี , ชนิราเมง (มามา่เกาหล)ี และ นมกลว้ย 
เป็นตน้ 
ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ อินชอน  ประเทศสาธารณรฐัเกาหลีใต้  
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วนัท่ี 6  เมืองอินชอน - กรงุเทพฯ (ดอนเมือง)                                                                           (-/-/-)                                                                                                                   
01.05 น าท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิ AIR ASIA 

X เทีย่วบนิที ่XJ 703 ** ไมม่บีรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่งบนิ ใชเ้วลาบนิประมาณ 6 ชัว่โมง ** 
04.40 เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพ พรอ้มกบัความ

ประทบัใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหต ุ: ตามนโยบายการโปรโมทสินค้าพื้นเมืองของรฐับาลเกาหลีร่วมกบัการท่องเท่ียวเกาหลี 

ในนามของร้านรฐับาล ซ่ึงจ าเป็นต้องระบไุว้ในโปรแกรมทวัร ์(รวมทัง้ส้ิน 8 ร้าน) เพราะมี
ผลกบัราคาทวัร ์ จึงอยากเรียนช้ีแจงลูกค้าทุกท่านว่า ร้านรฐับาลทุกร้านจ าเป็นต้องแวะ
ชม จะซ้ือหรือไม่ซ้ือขึน้อยู่กบัความพอใจของลกูค้าเป็นหลกั และถ้าหากลกูค้าไม่มีความ
ประสงคจ์ะเข้าร้านรฐับาล ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจากท่านเป็น
จ านวนเงิน 100 USD / ท่าน / ร้าน 
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อตัราค่าบริการ 
 

ก าหนดการเดินทาง 

ผูใ้หญ่ ห้อง
ละ 

2-3 ท่าน  
อตัราท่านละ 

1 เดก็ 2 ผูใ้หญ่  
เดก็มีเตียง 

(เดก็อายไุม่เกิน 
12 ปี) 

อตัราเดก็ ท่านละ 

1 เดก็ 2 ผูใ้หญ่ 
เดก็ไม่มีเตียง 
(เดก็อายไุม่เกิน 

12 ปี) 
อตัราเดก็ ท่านละ 

พกัเด่ียว 
เพ่ิม 

อตัรา ห้องละ 

 
ราคาไม่รวม
ตัว๋เคร่ืองบิน 
(จอยแลนด)์ 

09 – 14 ตลุาคม 62 18,889 18,889 18,889 5,500 8,900 

10 – 15 ตลุาคม 62 18,889 18,889 18,889 5,500 8,900 

12 – 17 ตลุาคม 62 17,889 17,889 17,889 5,500 8,900 

16 – 21 ตลุาคม 62 17,889 17,889 17,889 5,500 8,900 

17 – 22 ตลุาคม 62 17,889 17,889 17,889 5,500 8,900 

18 – 23 ตลุาคม 62 18,889 18,889 18,889 5,500 8,900 

19 – 24 ตลุาคม 62 18,889 18,889 18,889 5,500 8,900 

20 – 25 ตลุาคม 62 17,889 17,889 17,889 5,500 8,900 

21 – 26 ตลุาคม 62 17,889 17,889 17,889 5,500 8,900 

22 – 27 ตลุาคม 62 18,889 18,889 18,889 5,500 8,900 

23 – 28 ตลุาคม 62 17,889 17,889 17,889 5,500 8,900 

24 – 29 ตลุาคม 62 17,889 17,889 17,889 5,500 8,900 

25 – 30 ตลุาคม 62 16,889 16,889 16,889 5,500 8,900 

26 – 31 ตลุาคม 62 16,889 16,889 16,889 5,500 8,900 

27 ต.ค. – 01 พ.ย. 62 16,889 16,889 16,889 5,500 8,900 

28 ต.ค. – 02 พ.ย. 62 16,889 16,889 16,889 5,500 8,900 

29 ต.ค. – 03 พ.ย. 62 16,889 16,889 16,889 5,500 8,900 

30 ต.ค. – 04 พ.ย. 62 17,889 17,889 17,889 5,500 8,900 

31 ต.ค. – 05 พ.ย. 62 17,889 17,889 17,889 5,500 8,900 

01 – 06 พฤศจิกายน 62 15,889 15,889 15,889 5,500 8,900 
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02 – 07 พฤศจิกายน 62 13,889 13,889 13,889 5,500 8,900 

06 – 11 พฤศจิกายน 62 16,889 16,889 16,889 5,500 8,900 

07 – 12 พฤศจิกายน 62 16,889 16,889 16,889 5,500 8,900 

08 – 13 พฤศจิกายน 62 15,889 15,889 15,889 5,500 8,900 

13 – 18 พฤศจิกายน 62 16,889 16,889 16,889 5,500 8,900 

14 – 19 พฤศจิกายน 62 16,889 16,889 16,889 5,500 8,900 

15 – 20 พฤศจิกายน 62 15,889 15,889 15,889 5,500 8,900 

20 – 25 พฤศจิกายน 62 16,889 16,889 16,889 5,500 8,900 

21 – 26 พฤศจิกายน 62 16,889 16,889 16,889 5,500 8,900 

22 – 27 พฤศจิกายน 62 15,889 15,889 15,889 5,500 8,900 
 
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 รวมไปถึงเดก็ ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทาง
กลบั (INFANT) ทัง้น้ีท่านสามารถให้มากกว่าน้ีได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน 
โดยส่วนน้ี ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ก่อนเดินทางทกุท่าน ท่ีสนามบิน ในวนัเชค็อิน  
 
อตัราน้ีเฉพาะนักท่องเท่ียวท่ีถือหนังสือเดินทางไทยเท่านัน้ กรณีถือหนังสือเดินทางต่างประเทศ 
ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมเพ่ิมจากราคาทวัร ์ท่านละ 100 USD. (เป็นเงินไทย
ประมาณ 3,200 บาท)  
กรณีต้องการตดักรุป๊ส่วนตวั กรุป๊เหมาท่ีสถานะผูเ้ดินทางเป็น เดก็นักเรียน นักศึกษา คร ู ธรุกิจขาย
ตรงเคร่ืองส าอางค์ หมอ พยาบาล ชาวต่างชาติ หรือคณะท่ีต้องการให้เพ่ิมสถานท่ีขอดงูาน กรณุา
ติดต่อแจ้งรายละเอียด โดยละเอียด กบัเจ้าหน้าท่ีเพ่ือท าราคาให้ใหม่ทกุครัง้  

 
ส าคญั!! :  กรณีผูเ้ดินทางถกูปฏิเสธการเข้า – ออกประเทศจากประเทศต้นทางและปลายทาง ทัง้จาก

ท่ีด้านหน้าเคาน์เตอรเ์ช็คอิน หรือจากด่านตรวจคนเข้าเมืองกต็าม ทางบริษทัขอสงวน
สิทธ์ิไม่รบัผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีจะเกิดขึ้นตามมา และ จะไม่สามารถคืนเงินค่าทวัรท่ี์ท่าน
ช าระเรียบร้อยแล้วไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึง 
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อตัราค่าบริการน้ี รวม 
 

 ค่าบตัรโดยสารโดยเครื่องบนิ (ตัว๋) ไป และ กลบัพรอ้มคณะ ชัน้ประหยดั (ECONOMY CLASS) รวมถงึค่าภาษี
สนามบนิและค่าภาษนี ้ามนัทุกแห่ง กรณตีอ้งการอพัเกรด UPGRADE หรอื เปลีย่นแปลงบตัรโดยสาร ไมว่่าเทีย่วใด 
เทีย่วหนึ่ง กรณุาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ  
 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใต้ท้องเครื่องบนิ สายการบนิ AIR ASIA X อนุญาตให้โหลดกระเป๋า
สมัภาระลงใต้ท้องเครื่องบนิ โดยมีน ้าหนักไม่เกิน 20 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือขึ้นเคร่ืองบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 
ก.ก. (ไม่จ ากดัจ านวนชิน้ แต่ทัง้นี้เจา้หน้าทีจ่ะพจิารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงื่อนไขของสายการบนิ) 
** 
 ค่ารถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ (ยงัไมร่วมทปิพนกังานขบัรถ) 
 ค่าโรงแรมที่พกัระดบัมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง) ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์การแข่งขนั
กฬีา หรอื กจิกรรมอื่นๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะยุเตม็ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นโรงแรมที่
พกั ไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อ้างองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยค านึงถงึประโยชน์ของลูกคา้
เป็นส าคญั 
 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ กรณไีมร่วมจะชีแ้จงแต่ละสถานทีใ่นโปรแกรม 
 ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุ โดยทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม    
 ค่ามคัคุเทศกท์ีค่อยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
 ค่าเบีย้ประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางท่องเทีย่วต่างประเทศ วงเงนิประกนัสงูสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงือ่นไข
ตามกรรมธรรม)์  
 

อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 
 

× ค่าใชจ้่ายส่วนตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซกัรดี ค่ามนิิบาร์
ในหอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบุในรายการ 

× ค่าทปิพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคุเทศก์ท้องถิน่ ตามธรรมเนียม 50,000 วอน ต่อ ทรปิ ต่อ ลูกค้า ผู้
เดนิทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (INFANT) ทัง้นี้ท่านสามารถให้
มากกว่าน้ีไดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บ
ก่อนเดนิทางทุกท่าน ทีส่นามบนิ ในวนัเชค็อนิ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาด
มาตรฐาน  

× ค่าธรรมเนียมการจองที่นัง่บนเครื่องบนิตามความต้องการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถท าได้ ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัสาย
การบนิ และ รุน่ของเครือ่งบนิแต่ละไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยูท่ีส่ายการบนิเป็นผูก้ าหนด 

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



16 
 

× ค่าธรรมเนียมการขอวซี่าท่องเทีย่ว กรณทีีส่ถานทตูแจง้ใหย้ืน่ขอวซี่าแบบกะทนัหนัก่อนเดนิทางตามจรงิ ประเทศ
เกาหลีใต้ อนุญาตให้ท่านที่ถือหนังสอืเดนิทางไทย และมวีตัถุประสงค์เดนิทางไปประเทศเกาหลใีต้ เพื่อการ
ท่องเทีย่ว ไมจ่ าเป็นตอ้งยืน่ขอวซี่า โดยสามารถพ านกัไดไ้มเ่กนิ 90 วนั ต่อครัง้ 

 
เง่ือนไขการจอง และ การช าระเงิน 

- กรุณาท าการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนั ก่อนออกเดนิทาง พรอ้มช าระเงนิมดัจ าครัง้ที ่1 ท่านละ 10,000 บาท 
หลงัจากส่งเอกสารยนืยนัการจอง 1 วนั ตวัอย่างเช่น ท่านจองวนันี้ กรุณาช าระเงนิในวนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 
น. เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลกิอตัโนมตัิทนัท ีหากยงัไม่ได้ร ับยอดเงนิตามเวลาที่ก าหนด และหากท่านมคีวาม
ประสงคจ์ะตอ้งเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจ าเป็นตอ้งท าจองเขา้มาใหม ่นัน่หมายถงึว่า กรณทีีม่ ีควิรอ (WAITING 
LIST) ก็จะให้สิทธิไ์ปตามระบบ ตามล าดบั เน่ืองจากทุกพีเรียด เรามทีี่นัง่ราคาพิเศษจ านวนจ ากัด ยกเว้น
โปรแกรมราคาพิเศษ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเรียกเกบ็ค่าบริการ เตม็จ านวน เท่านัน้  

- กรุณาช าระค่าทวัรส์่วนที่เหลอือย่างน้อย 20 วนั ก่อนออกเดนิทาง หากท่านไม่ช าระภายในระยะเวลาที่ที่บรษิทั
ก าหนด ทางบรษิทัจะถอืว่าท่านสละสทิธิย์กเลกิการเดนิทาง และ ขอสงวนสทิธิไ์ม่สามารถคนืเงนิมดัจ าใหท้่านใด
ไมว่่าส่วนในส่วนหนึ่งกต็าม 

- กรณีลูกค้าท าการจองภายในระยะเวลาคงเหลอืไม่ถงึ 15 วนั ก่อนออกเดนิทาง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ
เรยีกเกบ็ค่าทวัรเ์ตม็จ านวน 100% 

 
 
 

เง่ือนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง 

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

- ยกเลกิการเดนิทาง 15 วนั ก่อนวนัเดนิทาง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิค่าบรกิารทีช่ าระมาแลว้ทัง้หมดทัง้น้ี 
ทางบรษิัทจะหกัค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจรงิจากค่าบรกิารที่ช าระแล้วเนื่องในการเตรยีมการจดัการน าเที่ยวให้แก่
นกัท่องเทีย่ว เช่น การส ารองทีน่ัง่ตัว๋เครือ่งบนิ การจองทีพ่กั ฯลฯ 

- ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ม่รบัผิดชอบ และ คืนค่าทัวร์ส่วนใดส่วนหน่ึงให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น เช่น 
สถานทตูปฏเิสธวซี่า ด่านตรวจคนเขา้เมอืง ฯลฯ 

- กรณีต้องการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลีย่นชื่อ) จะต้องแจง้ใหท้างบรษิทัทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วนั ก่อน
ออกเดนิทาง กรณแีจง้หลงัจากเจา้หน้าทีอ่อกเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ ไมว่่าส่วนใดส่วนหน่ึง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์
ในการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัช่วงพเีรยีดวนัทีเ่ดนิทาง และกระบวนการของแต่ละ
คณะ เป็นส าคญัดว้ย กรณุาสอบถามกบัเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 

- กรณีต้องการเปลีย่นแปลงพเีรยีดวนัเดนิทาง (เลื่อนวนัเดนิทาง) ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าใช้จ่ายการ
ด าเนินการต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิส าหรบัการด าเนินการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ทีเ่ปลี่ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆ
ทัง้สิน้ 
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เง่ือนไขส าคญัอ่ืนๆท่ีท่านควรทราบก่อนการเดินทาง 

- คณะจะสามารถออกเดนิทางไดต้ามจ าเป็นตอ้งมขีึน้ต ่า อยา่งน้อย 25 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด คณะจะไมส่ามารถ
เดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะช าระค่าบรกิารเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางบรษิัทยินดีที่จะ
ประสานงาน เพื่อใหทุ้กท่านเดนิทางตามความประสงคต่์อไป  

- ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรอื เลื่อนการเดนิทางไปในพเีรยีดวนัอื่นต่อไป โดยทางบรษิทัฯ 
จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดินทางใหม่อีกครัง้ ทัง้นี้ ก่อนคอนเฟิร์มลางาน กรุณาติดต่อ
เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษทุกครัง้หากท่านลางานแลว้ไมส่ามารถเปลีย่นแปลงได ้

- กรณีที่ท่านต้องออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เครื่องบนิ , ตัว๋รถทวัร ์, ตัว๋รถไฟ) กรุณา
ตดิต่อสอบถามเพื่อยนืยนักบัเจา้หน้าที่ก่อนทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในที่สามารถเลื่อนวนัและเวลา
เดนิทางได้ เพราะมบีางกรณีที่สายการบินอาจมกีารปรบัเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัฤดูกาล สภาพภูมกิาศ และ ตารางบนิของท่าอากาศยานเป็นส าคญัเท่านัน้ สิง่ส าคญั ท่าน
จ าเป็นต้องมาถงึสนามบนิเพื่อเชค็อนิก่อนเครื่องบนิ อย่างน้อย 3 ชัว่โมง โดยในส่วนนี้หากเกดิความเสยีหายใดๆ
บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการไมร่บัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   

- กรณทีีท่่านเป็นอสิลาม ไมท่านเน้ือสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 
- กรณีผูเ้ดนิทางต้องการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร์ (WHEEL CHAIR) กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่าง

น้อย 7 วนัก่อนการเดินทาง หรอืตัง้แต่ที่ท่านเริม่จองทวัร์ เพื่อให้ทางบรษิัทประสานงานกับสายการบินเพื่อ
จดัเตรยีมล่วงหน้า กรณีมคี่าใช้จ่ายเพิม่เติม ทางบรษิัทของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใช้จ่ายตามจรงิที่เกดิ
ขึน้กบัผูเ้ดนิทาง  

- กรณุาส่งรายชื่อผูเ้ดนิทาง พรอ้มส าเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางทุกท่านใหก้บัเจา้หน้าทีห่ลงัจากช าระเงนิกรณี
ทีท่่านเดนิทางเป็นครอบครวั (หลายท่าน) กรณุาแจง้รายนามคู่นอนกบัเจา้หน้าทีใ่หท้ราบ 

- กรณีทีอ่อกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดส่วนใดผดิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบไม่
ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ด าเนินการส่งส าเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางใหท้างบรษิทัเพื่อใชใ้นการออก
บตัรโดยสาร 

- หลงัจากท่านช าระค่าทวัรค์รบตามจ านวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัจะน าส่งใบนัดหมายและเตรยีมตวัการเดนิทาง
ใหท้่านอยา่งน้อย 3 หรอื 5 วนั ก่อนออกเดนิทาง 

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

- ทางบรษิทัไมม่นีโยบายจดัคู่นอนใหก้บัลกูคา้ทีไ่ม่รูจ้กักนัมาก่อน เช่น กรณทีีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จ าเป็นตอ้งช าระ
ค่าหอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ 

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

กบัโรงแรมทีค่ณะนัน้ๆพกัว่ามหีอ้งรอบรบัส าหรบั 3 ท่าน หรอื (TRIPLE ROOM) หรอืไม่ กรณีไม่ม ีท่านจ าเป็น
จะตอ้งช าระค่าใชจ้า่ยเพิม่ (พกัเดีย่ว) ตามจรงิ ยกเวน้เดก็ทีม่อีายตุ ่ากว่า 12 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั 

- ฤดหูนาวในต่างประเทศ มขีอ้ควรระวงั สภาพอากาศจะมดืเรว็กว่าปกต ิสีโ่มงเยน็กจ็ะเริม่มดืแลว้ สถานทีท่่องเทีย่ว
ต่างๆ จะปิดเรว็กว่าปกต ิประมาณ 1-2 ช.ม. การเดนิทางควรเผื่อเวลาใหเ้หมาะสม และ หากมสีถานทีท่่องเทีย่ว
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กลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะ อาจลื่นไดต้อ้งใช้ความระมดัระวงัในการเดนิเป็นอย่างสงู หรอื ใชร้องเทา้ทีส่ามารถเดนิ
บนหมิะได ้แว่นกนัแดดควร เมือ่แสงแดดกระทบหมิะจะสว่างสะทอ้นเขา้ตา อาจท าใหร้ะคายเคอืงตาได้ 

- ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลงโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมอิากาศ เหตุการ
ทางการเมอืง การล่าช้าของสายการบนิ เงื่อนไขการให้บรกิารของรถในแต่ละประเทศ เป็นต้น  โดยส่วนนี้ทาง
บรษิทัจะค านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคญั หากกรณีที่จ าเป็นจะต้องมคี่าใช้จ่ายเพิม่ ทางบรษิทัจะแจ้งให้
ทราบล่วงหน้า 

- เนื่องจากการเดนิทางท่องเที่ยวในครัง้นี้ เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกบับรษิทัตวัแทนในต่างประเทศ ทาง
บรษิทัจงึขอสงวนสทิธิ ์ไม่สามารถขอรบัเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางส่วน หรอื ส่วนใดส่วนหน่ึงทีท่่านไม่ต้องการไดร้บั
บรกิาร หากระหว่างเดนิทาง สถานทีท่่องเทีย่วใดทีไ่ม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดกต็าม ทางบริษทัขอ
สงวนสทิธิใ์นการไม่สามารถคนืค่าใช้จ่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึงใหท่้าน เน่ืองจากทางบรษิทัได้ท าการจองและถูก
เกบ็ค่าใชจ้า่ยแบบเหมาจา่ยไปล่วงหน้าทัง้หมดแลว้ 

- กรณทีีท่่านถูกปฏเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีจ่ะเกดิขึน้ตามมา และ 
จะไมส่ามารถคนืเงนิค่าทวัรท์ีท่่านช าระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่่าส่วนใดส่วนหน่ึง 

- หากวนัเดนิทาง เจา้หน้าทีส่ายการบนิ หรอื ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนงัสอืเดนิทาง  
(พาสปอรต์) ของท่านช ารุดแมเ้พยีงเลก็น้อย เช่น เปียกน ้า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มหีน้าใดหน้าหนึ่งหายไป มี
กระดาษหน้าใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มรีอยแยกระหว่างสนัของเล่มหนังสอืเดนิทาง เป็นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ 
ทางสายการบนิ หรอื เจา้หน้าทีด่่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง  มสีทิธิไ์ม่อนุญาตใหท่้านเดนิทางต่อไปได ้ดงันัน้
กรณุาตรวจสอบ และ ดแูล หนงัสอืเดนิทางของท่านใหอ้ยูใ่นสภาพดอียูต่ลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณชี ารดุ กรณุา
ติดต่อกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื่อท าหนังสอืเดนิทางฉบบัใหม่ โดยใช้ฉบบัเก่าไปอ้างอิง และ 
ยนืยนัด้วย พรอ้มกบัแจง้มาที่บรษิัทเรว็ที่สุด เพื่อยนืยนัการเปลี่ยนแปลงขอ้มูลหนังสอืเดนิทาง  หากท่านได้ส่ง
เอกสารมาที่บรษิทัเรยีบรอ้ยแลว้ กรณีทีย่งัไม่ออกบตัรโดยสาร (ตัว๋เครื่องบนิ) ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่มี
ค่าใชจ้า่ย แต่หากออกบตัรโดยสาร (ตัว๋เครือ่งบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่าย
ที่เกิดขึ้นจรงิทัง้หมด ซึ่งโดยส่วนใหญ่ตัว๋เครื่องบนิแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดนิทางประมาณ 14-20 วนั ทัง้นี้
ขึน้อยูก่บักระบวนการและขัน้ตอนของแต่ละคณะ 

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

- ขอ้มลูเพิม่เตมิเกี่ยวกบัหอ้งพกัในโรงแรมทีพ่กั เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั 
จึงอาจท าให้ห้องพักแบบห้องพักเดี่ยว (SINGLE) และห้องคู่ (TWIN/DOUBLE) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน 
(TRIPLE) จะแตกต่างกนั บางโรงแรม หอ้งพกัแต่ละแบบอาจจะอยูค่นละชัน้กนั (ไมต่ดิกนัเสมอไป) 

- ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็ค่าน ้ามนัและภาษสีนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง  
- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกดิกรณีความล่าช้าจากสายการบนิ , การยกเลกิบนิ , 

การประทว้ง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภยัธรรมชาต ิ, การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือ
ความรบัผดิชอบของบรษิทั  
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- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหายระหว่างการเดนิทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็
ตาม และ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิ กรณีท่านลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและจ าเป็นต้องส่งมายงั
จดุหมายปลายทางตามทีท่่านตอ้งการ  

- รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รบัการยนืยนัจากบรษิัทฯอีกครัง้หนึ่ง หลงัจากได้ส ารองโรงแรมที่พักใน
ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม 

 

** เม่ือท่านช าระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึงกต็าม ทางบริษทัฯ จะถือว่า
ท่านได้ยอมรบัเง่ือนไขข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว ** 

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


