
 

ทวัรเ์กาหล ีICN37 บนิค า่ กลบัเชา้ (5D3N) 

“KOREA หนรีกั มาพกัรอ้น” 

สายการบนิ AIR ASIA X (XJ) 

 

 

 

บนิดว้ยสายการบนิ แอรเ์อเชยีเอ็กซ ์(XJ) : ข ึน้เคร ือ่งทีส่นามบนิดอนเมอืง (DMK) 

XJ704 DMK(กรงุเทพ) - ICN(อนิชอน) 21.05 – 04.35 

XJ705 ICN(อนิชอน) - DMK(กรงุเทพ) 05.50 – 10.35 

**โหลดกระเป๋าสมัภาระโดยน า้หนกัไมเ่กนิ 20 ก.ก. (1 ชิน้) และ ถอืขึน้เคร ือ่งบนิไดน้ า้หนกัไมเ่กนิ 7 ก.ก. ** 

**พาสปอรต์ ตอ้งมอีายุใชง้านไดค้งเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน ณ วนักลบั** 

 

 



 

 

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่หอ้งละ 

2-3 ทา่น  

อตัราทา่นละ 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่ 

เด็กมเีตยีง 

(เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี) 

อตัราเด็ก ทา่นละ 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่

เด็กไมม่เีตยีง 

(เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี) 

อตัราเด็ก ทา่นละ 

พกัเดีย่ว 

เพิม่ 

อตัรา หอ้งละ 

ไมใ่ชต้ ัว๋

เครือ่งบนิ

อตัรา  

ทา่นละ 

ตลอดเดอืน มถินุายน – กนัยายน 2562 

04 – 08 มถินุายน 2562 14,999 14,999 14,999 5,500 7,900 

05 – 09 มถินุายน 2562 14,999 14,999 14,999 5,500 7,900 

06 – 10 มถินุายน 2562 14,999 14,999 14,999 5,500 7,900 

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

08 – 12 มถินุายน 2562 14,999 14,999 14,999 5,500 7,900 

09 – 13 มถินุายน 2562 14,999 14,999 14,999 5,500 7,900 

12 – 16 มถินุายน 2562 14,999 14,999 14,999 5,500 7,900 

13 – 17 มถินุายน 2562 14,999 14,999 14,999 5,500 7,900 

14 – 18 มถินุายน 2562 14,999 14,999 14,999 5,500 7,900 

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

18 – 22 มถินุายน 2562 14,999 14,999 14,999 5,500 7,900 

19 – 23 มถินุายน 2562 14,999 14,999 14,999 5,500 7,900 

20 – 24 มถินุายน 2562 14,999 14,999 14,999 5,500 7,900 

21 – 25 มถินุายน 2562 14,999 14,999 14,999 5,500 7,900 

22 – 26 มถินุายน 2562 14,999 14,999 14,999 5,500 7,900 

25 – 29 มถินุายน 2562 14,999 14,999 14,999 5,500 7,900 

26 – 30 มถินุายน 2562 14,999 14,999 14,999 5,500 7,900 

27 ม.ิย. – 01 ก.ค. 2562 14,999 14,999 14,999 5,500 7,900 

28 ม.ิย. – 02 ก.ค. 2562 14,999 14,999 14,999 5,500 7,900 

29 ม.ิย. – 03 ก.ค. 2562 14,999 14,999 14,999 5,500 7,900 

01 – 05 กรกฎาคม 2562 14,999 14,999 14,999 5,500 7,900 

02 – 06 กรกฎาคม 2562 14,999 14,999 14,999 5,500 7,900 

03 – 07 กรกฎาคม 2562 14,999 14,999 14,999 5,500 7,900 

04 – 08 กรกฎาคม 2562 14,999 14,999 14,999 5,500 7,900 

05 – 09 กรกฎาคม 2562 14,999 14,999 14,999 5,500 7,900 



 

06 – 10 กรกฎาคม 2562 14,999 14,999 14,999 5,500 7,900 

08 – 12 กรกฎาคม 2562 14,999 14,999 14,999 5,500 7,900 

09 – 13 กรกฎาคม 2562 14,999 14,999 14,999 5,500 7,900 

10 – 14 กรกฎาคม 2562 14,999 14,999 14,999 5,500 7,900 

11 – 15 กรกฎาคม 2562 14,999 14,999 14,999 5,500 7,900 

12 – 16 กรกฎาคม 2562 15,999 15,999 15,999 5,500 8,900 

13 – 17 กรกฎาคม 2562 16,999 16,999 16,999 5,500 8,900 

14 – 18 กรกฎาคม 2562 15,999 15,999 15,999 5,500 8,900 

15 – 19 กรกฎาคม 2562 15,999 15,999 15,999 5,500 8,900 

16 – 20 กรกฎาคม 2562 15,999 15,999 15,999 5,500 8,900 

17 – 21 กรกฎาคม 2562 15,999 15,999 15,999 5,500 8,900 

18 – 22 กรกฎาคม 2562 14,999 14,999 14,999 5,500 7,900 

19 – 23 กรกฎาคม 2562 14,999 14,999 14,999 5,500 7,900 

20 – 24 กรกฎาคม 2562 14,999 14,999 14,999 5,500 7,900 

21 – 25 กรกฎาคม 2562 14,999 14,999 14,999 5,500 7,900 

25 – 29 กรกฎาคม 2562 16,999 16,999 16,999 5,500 8,900 

26 – 30 กรกฎาคม 2562 15,999 15,999 15,999 5,500 8,900 

01 – 05 สงิหาคม 2562 15,999 15,999 15,999 5,500 7,900 

02 – 06 สงิหาคม 2562 15,999 15,999 15,999 5,500 7,900 

03 – 07 สงิหาคม 2562 15,999 15,999 15,999 5,500 7,900 

06 – 10 สงิหาคม 2562 15,999 15,999 15,999 5,500 7,900 

07 – 11 สงิหาคม 2562 15,999 15,999 15,999 5,500 7,900 

08 – 12 สงิหาคม 2562 16,999 16,999 16,999 5,500 8,900 

09 – 13 สงิหาคม 2562 16,999 16,999 16,999 5,500 8,900 

10 – 14 สงิหาคม 2562 16,999 16,999 16,999 5,500 8,900 

11 – 15 สงิหาคม 2562 16,999 16,999 16,999 5,500 8,900 

12 – 16 สงิหาคม 2562 16,999 16,999 16,999 5,500 8,900 

13 – 17 สงิหาคม 2562 15,999 15,999 15,999 5,500 7,900 

14 – 18 สงิหาคม 2562 15,999 15,999 15,999 5,500 7,900 

15 – 19 สงิหาคม 2562 15,999 15,999 15,999 5,500 7,900 

16 – 20 สงิหาคม 2562 15,999 15,999 15,999 5,500 7,900 



 

17 – 21 สงิหาคม 2562 15,999 15,999 15,999 5,500 7,900 

20 – 24 สงิหาคม 2562 15,999 15,999 15,999 5,500 7,900 

21 – 25 สงิหาคม 2562 15,999 15,999 15,999 5,500 7,900 

22 – 26 สงิหาคม 2562 15,999 15,999 15,999 5,500 7,900 

23 – 27 สงิหาคม 2562 15,999 15,999 15,999 5,500 7,900 

24 – 28 สงิหาคม 2562 15,999 15,999 15,999 5,500 7,900 

27 – 31 สงิหาคม 2562 15,999 15,999 15,999 5,500 7,900 

28 ส.ค. – 01 ก.ย. 2562 15,999 15,999 15,999 5,500 7,900 

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

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

31 ส.ค. – 04 ก.ย. 2562 15,999 15,999 15,999 5,500 7,900 

01 – 05 กนัยายน 2562 14,999 14,999 14,999 5,500 7,900 

02 – 06 กนัยายน 2562 14,999 14,999 14,999 5,500 7,900 

03 – 07 กนัยายน 2562 14,999 14,999 14,999 5,500 7,900 

04 – 08 กนัยายน 2562 14,999 14,999 14,999 5,500 7,900 

05 – 09 กนัยายน 2562 14,999 14,999 14,999 5,500 7,900 

06 – 10 กนัยายน 2562 14,999 14,999 14,999 5,500 7,900 

10 – 14 กนัยายน 2562 14,999 14,999 14,999 5,500 7,900 

11 – 15 กนัยายน 2562 14,999 14,999 14,999 5,500 7,900 

12 – 16 กนัยายน 2562 14,999 14,999 14,999 5,500 7,900 

13 – 17 กนัยายน 2562 14,999 14,999 14,999 5,500 7,900 

14 – 18 กนัยายน 2562 14,999 14,999 14,999 5,500 7,900 

17 – 21 กนัยายน 2562 14,999 14,999 14,999 5,500 7,900 

18 – 22 กนัยายน 2562 14,999 14,999 14,999 5,500 7,900 

19 – 23 กนัยายน 2562 14,999 14,999 14,999 5,500 7,900 

20 – 24 กนัยายน 2562 14,999 14,999 14,999 5,500 7,900 

21 – 25 กนัยายน 2562 14,999 14,999 14,999 5,500 7,900 

22 – 26 กนัยายน 2562 14,999 14,999 14,999 5,500 7,900 

23 – 27 กนัยายน 2562 14,999 14,999 14,999 5,500 7,900 

24 – 28 กนัยายน 2562 14,999 14,999 14,999 5,500 7,900 

25 – 29 กนัยายน 2562 14,999 14,999 14,999 5,500 7,900 



 

26 – 30 กนัยายน 2562 14,999 14,999 14,999 5,500 7,900 

 

ราคาเด็กอายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (INFANT) ทา่นละ 5,900 บาท ** (ไมม่ทีีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ) 

 

 

วนัที ่1 กรงุเทพฯ (ดอนเมอืง)                                                                                                      (-/-/-) 

 

18.00  คณะพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานนานาชาต ิดอนเมอืง กรงุเทพฯ ประเทศไทย อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ อาคาร 

1 ช ัน้ 3 เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิ หมายเลข 3-4 สายการบนิ AIR ASIA X โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ 

อ านวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเชค็อนิ และ หัวหนา้ทัวรใ์หค้ าแนะน าเพือ่เตรยีมความพรอ้มกอ่นออกเดนิทาง  

21.05  น าท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตอินิชอน ประเทศสาธารณรฐัเกาหลใีต้ โดยสายการบนิ AIR ASIA X 

เทีย่วบนิที ่XJ 704 

** ส าหรับเทีย่วบนินี้ ไมม่บีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ใชเ้วลาบนิประมาณ 5 ชัว่โมง 25 นาท ี** 

 

 

 

วนัที ่2 

กรงุเทพฯ (ดอนเมอืง) - เมอืงอนิชอน - คลองอารา่ - สะพานกระจกใสกมิโป – HYUNDAI PREMIUM OUTLET 

- เมอืงยงอนิ - วดัวาวจูองซา - สวนสนกุเอเวอรแ์ลนด ์- เมอืงโซล - ยา่นทงแดมนุ … พเิศษ!! ชม LED ROSE 

GARDEN                                                       (B/L/D)                                                                                                                                                                                        

 

04.35  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตอินิชอน ประเทศสาธารณรฐัเกาหลใีต ้

* ตามเวลาทอ้งถิน่ เร็วกวา่เมอืงไทยประมาณ 2 ชัว่โมง กรุณาปรับนาฬกิาของทา่นเพือ่ความสะดวกในการนัดหมายเวลา * 

หลังทกุทา่นผ่านขัน้ตอนการตรวจหนังสอืเดนิทาง และตรวจรับสัมภาระเรยีบรอ้ย  

เชา้ บรกิารอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนู อูดง้   

น าทา่นเดนิทางสู่ คลองอารา่ (ARA CANAL) ซึง่เชือ่มระหวา่งแม่น ้าฮันกับทะเลตะวันตก (ทะเลเหลอืง) ตัง้อยูใ่นพื้นที่

ของเมอืงอนิชอนและกรุงโซล วัตถุประสงคเ์พือ่ป้องกันน ้าทว่มและใชเ้ป็นพืน้ทีใ่นการพักผ่อนหยอ่นใจ โดยเกาหลมีกีารรเิริม่

สรา้งทางระบายน ้าข ึน้ครัง้แรกในสมัยกษัตรยิแ์หง่ราชวงศโ์ซซอน แตก่็ถูกยกเลกิไปเนื่องจากอปุสรรคทางเทคนคิและความ

ยากล าบากของประเทศ และสบืเนื่องมาจากเหตกุารณ์น ้าทว่มใหญ่เมอืงอนิชอน เมือ่ปี ค.ศ. 1987 ส่งผลใหป้ระชากรกว่า 

6,000 คนประสบภัยพบัิตอิยา่งมาก น ามาสูโ่ครงการ ARA CANAL PROJECT ใชเ้วลาส ารวจทัง้ส ิน้รวม 5 ปี เริม่กอ่สรา้งขึน้



 

เมือ่ปี ค.ศ.2009 และแลว้เสร็จสมบูรณ์เมื่อวันที ่25 มี.ค. 2012 จากนั้นน าชมสะพานกระจกใสกมิโป (ARA BLUE 

WALK) ชมบรรยากาศมมุสงูของคลองอาร่า (ARA CANAL) ซึง่เชือ่มระหว่างแมน่ ้าฮันกับทะเลตะวันตก ตัง้อยูใ่นพืน้ทีข่อง

เมืองอนิชอนและกรุงโซล วัตถุประสงค์เพื่อป้องกันน ้ าท่วมและใชเ้ป็นพื้นที่ในการพักผ่อนหย่อนใจยามว่าง ชอ้ปป้ิง 

HYUNDAI PREMIUM OUTLET เลอืกซือ้สนิคา้แบนดพ์รเีมยีมชัน้น ามากมาย 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงยงอนิ น าท่านเดนิทางสู่ วดัวาวูจองซา (WAUJEONGSA TEMPLE) ตัง้อยู่ในเมืองยงอนิ 

จังหวัดคยองกโีด เป็นวัดเกา่แกท่ีต่ัง้อยูก่ลางภเูขา มเีศยีรพระพุทธเจา้ขนาดใหญ่สทีองอร่ามดโูดดเดน่ ซึง่เป็นสัญลักษณ์ที่

ส าคัญของวัดนี้ เศยีรพระพุทธรูปนี้มคีวามสงูถงึ 8 เมตร วางตัง้อยูบ่นกองหนิขนาดใหญ่ วัดแหง่นี้สรา้งข ึน้ในปี ค.ศ. 1970 

โดยนักบวชแฮดอ๊กเพือ่แสดงการตอบแทนความเมตตากรุณาของพระพุทธเจา้ในการรวมประเทศเกาหลเีหนือและเกาหลใีต ้

ภายในมรีูปสลักสะสมจากพุทธศาสนกิชนทั่วโลกมากกวา่ 3,000 องค ์ภายในวัดยังมรีูปปัน้หนิสลักดเูหมอืนจะเป็นนกฮกูแม่

กับลูก มเีจดยีท์ าดว้ยกอ้นหนิดูแปลกตาและเมือ่เดนิเขา้สู่อโุบสถซึง่อยูบ่นเนนิเขา ก็จะพบกับทีป่ระดษิฐานพระนอนขนาด

ใหญ่ทีแ่กะสลักมาจากไมซ้ ึง่น ามาจากอนิเดยีมคีวามเกา่แกแ่ละศักดิส์ทิธิเ์ป็นอยา่งมาก สว่นบนสดุมพีระพุทธรูปปางสมาธสิี

ทององคใ์หญ่ประดษิฐานอยู ่นอกจากนี้ทีวั่ดแหง่นี้ยังเป็นทีเ่ก็บรัษาระฆังทีใ่ชต้ใีนพธิเีปิดกฬีา โอลมิปิค ในปี ค.ศ. 1987 

 

 

กลางวนั บรกิารอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนู หมยูา่งเกาหล ี 

น าทา่นเดนิทางสู ่สวนสนุกเอเวอรเ์ลนด ์แลนด ์(EVERLAND) เป็นสวนสนุกกลางแจง้ทีใ่หญ่ทีส่ดุของประเทศเกาหลใีต ้

ตัง้อยูบ่นท าเลทีส่วยงามท่ามกลางหบุเขา ในเมอืงยงอนิ ทางตอนใตข้องเมอืงโซล ไดรั้บการขนานนามว่าเป็นดสินียแ์ลนด์

แหง่เกาหลใีต ้ทีน่ี่ถูกออกแบบใหแ้ตกตา่งกันในแตล่ะโซน ไดแ้ก ่สวนสัตว ์, GLOBAL FAIR , EUROPEAN ADVENTURE , 

MAGIC LAND , AMERICAN ADVENTURE และEVER LAND SPEEDWAY นอกจากนี้ยังมสีวนสีฤ่ดู ซ ึง่ปลกูดอกไมป้ระจ า

ในแต่ละฤดูกาล และมกีารตกแต่งสวนสนุกใหเ้ขา้กับบรรยากาศของเทศกาลนัน้ๆ โดยมบีรษัิทซัมซงุ เป็นเจา้ของ ผูบ้รหิาร

จัดการสวนสนุกแหง่นี้ ดังนั้นความยิง่ใหญ่ตระการตา และ ปลอดภัย ไม่แพช้าตใิดในโลกแน่นอน ** โซนสวนน ้าจะเปิด

เฉพาะชว่งฤดรูอ้น** 

 



 

 

 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโซล (SEOUL) ชือ่อยา่งเป็นทางการ นครพเิศษโซล เป็นเมอืงหลวงและมหานครทีใ่หญ่ทีส่ดุของ

ประเทศเกาหลใีต ้ 

 น าทา่นเดนิทางเขา้สู ่ยา่นทงแดมนุ หรอืตลาดดงแดมนุ เป็นย่านการคา้ขนาดใหญ่

ประกอบดว้ยตลาดดัง้เดมิ และศนูยก์ารคา้ทีค่รอบคลมุท่ัวทัง้บรเิวณประตทูงแดมนุ ซึง่

เป็นสถานทีส่ าคัญในเกาหล ีโดยถอืเป็นเขตคา้ส่งและคา้ปลกีทีใ่หญ่ทีสุ่ดของเกาหล ี

ทีม่หีา้งสรรพสนิคา้ 26 แห่ง, รา้นคา้พเิศษ 30,000 แห่ง และผูผ้ลติ 50,000 ราย 

ตลาดทงแดมุนมชี ือ่เสยีงในดา้นตลาดกลางคนื และเป็นย่านชอ้ปป้ิงยอดนยิมทีด่งึดูด

นักชอ้ปและนักท่องเทีย่วจ านวนมากตลอดเวลา ตลาดแห่งนี้จงึกลายเป็นสถานทีท่ีด่ ี

ทีส่ดุในการคน้หาแฟชัน่ลา่สดุ ทีม่คีวามหลากหลายและทันสมัยในราคาทีไ่มแ่พง พเิศษ!! … ใหท้า่นไดช้ม จดุไฮไลทข์อง

ทีน่ี่ น่ันก็คอื LED ROSE GARDEN ดอกกหุลาบทีต่ดิไฟ LED กวา่ 25,550 ดวง เปิดใหช้มตลอดทัง้ปี 

ค า่       บรกิารอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนู ขา้วย าเกาหล ี 

ทีพ่กั GALAXY HOTEL หรอื INTER CITY HOTEL SEOUL หรอืเทยีบเทา่   

 

วนัที ่3 

ศนูยโ์สมรฐับาล – ศนูยส์มนุไพรน า้มนัสนแข็มแดง – ศนูยร์วมเครือ่งส าอางแบรนดด์งัเกาหล ี– ยา่นอนิซาดง – 

ตกึซมัจกีลิ - พระราชวงัชางด็อกกงุ – ภเูขานมัซาน – หอคอยเอ็นโซลทาวเวอร ์– ดวิตีฟ้ร ี– ยา่นเมยีงดง                                                                         

(B/L/-)                        

 

เชา้      บรกิารอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ ศนูยโ์สมแหง่รฐับาล (GINSENG) เหตผุลทีเ่รียกว่าศนูยโ์สมแหง่รัฐบาล เพราะโสมทกุชนดิทีน่ี่จะถูก

ควบคมุคณุภาพภายใตม้าตรฐานของรัฐบาล ซึง่แน่นอนวา่ไดรั้บการรับรองคณุภาพจากรัฐบาล เป็นโสมทีม่อีาย ุ6 ปี ซึง่ถอืวา่

มคีณุภาพดทีีส่ดุในโลก มชี ือ่เสยีงทีส่ดุ ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้โสมคณุภาพ ในราคาถูกกวา่ประเทศไทยถงึ 2 เทา่ โสมเกาหลี

ถอืเป็นยาบ ารุงร่างกายหรอืสามารถซือ้เป็นของฝากจากประเทศเกาหลใีตก้็ได ้ 

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


 

น าท่านเดนิทางสู่ ศูนยส์มุนไพรน า้มนัสนเข็มแดง (RED PINE) เป็นผลติภัณฑ ์ทีส่กัดจากน ้ามันสน มสีรรพคุณชว่ย

บ ารุงร่างกาย ลดไขมัน ชว่ยควบคมุอาหารและรักษาสมดลุในร่างกายไดเ้ป็นอยา่งด ี 

น าท่านเดินทางสู่  ศูนยร์วมเครื่องส าอางแบรนดด์งัเกาหลี (COSMETIC 

GALLERY) เชน่ WATER DROP (ครีมน ้าแตก) , SNAIL CREAM (ครีมเมือกหอย

ทาก) , BOTOX (โบท็อกซ์) , ALOE VERA PRODUCT (ผลติภัณฑ์จากสมุนไพร 

วา่นหางจระเข)้ เป็นตน้  

กลางวนั     บรกิารอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนู ไกตุ่น๋โสม 

น าท่านเดนิทางสู่ ยา่นอนิซาดง ตัง้อยูใ่จกลางเมอืงทีเ่ป็นย่านเก่าแก่ทีส่ าคัญของ

เมอืงโซล ประกอบดว้ยถนนหลักอนิซาดงและมตีรอกซอกซอยแยกออกไปทัง้สอง

ขา้งทาง ภายในตรอกเป็นรา้นอาหารแบบดัง้เดมิ โรงน ้าชา รา้นกาแฟ และแกลเลอรี่ ในย่านแหง่นี้เป็นแหลง่รวมแกลเลอรี่

ตา่งๆ กวา่ 100 แห่ง นอกจากนี้ยังใหท้่านไดเ้ยีย่มชม ตกึซมัจ-ีกลิ (SSAMZIE-GIL) เป็นอาคารขนาด 4 ชัน้ตัง้อยู่ใน

ตลาดอนิซาดง เปิดในปี 2004 ภายในมงีานแสดงภาพกอลอรีอ่ารต์ๆ รา้นอาหาร เครือ่งประดับ ของทีร่ะลกึ โดยชัน้ 4 เป็น

สวนลอยฟ้า จดุเดน่ของทีน่ี่คอืเป็นจดุนัดพบของเหลา่วัยรุ่นชาวเกาหล ีตามผนังก าแพงมภีาพเขยีนเป็นงานศลิปะ ผสมผสาน

กับรา้นต่างๆทีต่ัง้อยูเ่รยีงรายจนเต็มทีพ่ืน้ที ่พบกับสว่นของ LOVE LOVE MESSAGE TAG ทีม่ลีักษณะ คลา้ยกับ LOCK OF 

LOVE ที ่N SEOUL TOWER เป็นการบอกรักของวัยรุ่น (ราคาทัวรไ์ม่รวมคา่ TAG ทา่นสามารถเลอืกซอ้ไดใ้นราคาประมาณ 

5000 วอน) มาทีน่ี่พลาดไม่ได !้!! …. ขนมปังยดัไสรู้ปอุนจ ิ(DDALKI BBANG & DDONG BBANG) หรือ POOP 

BREAD ทียั่ดไสด้ว้ยถ่ัวแดง ขนมขึน้ชือ่ที่ท่านตอ้งไม่พลาดทีจ่ะมาลองชมิ (ราคาทัวร์ไม่ไดร้วมค่าขนมปังยัดไส ้ราคา

ประมาณ 1000 วอน)  

 

น าท่านเดนิทางสู ่พระราชวงัชางด็อกกุง(CHANGDEOKGUNG PALACE) เป็นพระราชวังทีส่รา้งหลังจากพระราชวัง

เคยีงบกกงุ(GYEONGBUKGUNG PALACE) และเคยเป็นพระราชวังหลักของกษัตรยิห์ลายพระองคข์องราชวงศโ์ชซอน ที่

ไดรั้บการดแูลรักษาไวอ้ยา่งด ีภายในประกอบดว้ยพืน้ทีส่าธารณะ อาคารพระราชวังส าหรับราชวงศ ์และสวนบวีอน(BIWON) 

หรือรูจั้กกันในนามสวนฮูวอน(HUWON) สวนหย่อมดา้นหลังทีเ่ต็มไปดว้ยตน้ไมยั้กษ์อายุกว่า 300 ปี บ่อน ้ า และศาลา

พักผ่อน มคีวามธรรมชาตมิากทีส่ดุ ไวเ้ป็นทีพั่กผ่อน 

 

น าท่านเดนิทางสู ่ภูเขานมัซาน เป็นทีต่ัง้ของ หอคอยเอ็น โซลล ์ทาวเวอร ์(N SEOUL TOWER) 1 ใน 18 หอคอย

เมอืงทีสู่งทีสุ่ดในโลก มคีวามสงูถงึ 480 เมตร เหนือระดับน ้าทะเล ท่านสามารถชมทัศนียภาพของกรุงโซลจากยอดโซล

ทาวเวอรไ์ดร้อบทศิ 360 องศา โดยสามารถมองไดถ้งึเขาพูกักซัน และถา้หันไปยังทศิตรงขา้ม ก็จะเห็นไกลไปถงึแมน่ ้าฮัน

กัง เป็นอกีหนึง่สถานที ่ทีส่ดุแสนจะโรแมนตกิ ไม่วา่จะเป็นยามกลางวันหรอืกลางคนื และไม่วา่จะฤดูไหนๆ ทีน่ี่ยังคงไดรั้บ

ความนิยมเสมอมา เพราะเป็นสถานทีค่ลอ้งกุญแจคูรั่กทีย่อดนยิมของนักท่องเทีย่ว และชาวเกาหล ีโดยมคีวามเชือ่วา่หาก

ไดม้าคลอ้งกญุแจดว้ยกันทีน่ี่ และโยนลกูกญุแจลงไปจะท าใหรั้กกันม่ันคง ยนืยาว ตราบนานเท่านาน ** ยังไม่รวมค่า ขึน้

ลฟิต ์และ คา่แมก่ญุแจ ลกูกญุแจคูรั่กส าหรับคลอ้ง ทา่นสามารถเตรยีมจากประเทศไทยไปได ้**  

น าทา่นเดนิทางสู ่ดวิตี ้ฟร ี(DUTY FREE) เป็นศนูยร์วมรา้นคา้ปลอดภาษีทีใ่หญ่ทีส่ดุในโซล ใหไ้ดช้อ็ปป้ิงสนิคา้แบรนด์

เนมชัน้น าแบบ NEW COLLECTION ! มากมาย เชน่ นาฬกิา , แวน่ตา , เครือ่งส าอาง , กระเป๋า , กลอ้งถ่ายรูป หรอืจะเป็น

โทรศพัทม์อืถอื ใหท้า่นอสิระไดเ้ลอืกซือ้ไดอ้ยา่งเต็มที ่เป็นแหลง่รวมสนิคา้แบรนดด์ังกวา่ 250 แบรนด ์ทัง้เครือ่งส าอาง , 



 

น ้าหอม , กระเป๋า , สนิคา้แฟชัน่ตา่งๆ ไมไ่ดม้แีคเ่พยีงสนิคา้จากแบรนดต์า่งประเทศเทา่นัน้ สนิคา้แบรนดเ์กาหลกี็มใีหเ้ลอืก

หลากหลายไมแ่พก้นั ราคากถ็ูกกวา่รา้นคา้ดา้นนอกและบางยีห่อ้ก็ถูกกวา่ในประเทศไทยอกีดว้ย หากจะเขา้ไปชอ็ปป้ิงกันที่

หา้งแหง่นี้ ใหพ้กพาสปอรต์และขอ้มลูตั๋วเครือ่งบนิไปดว้ยเพราะตอ้งใชใ้นการซือ้สนิคา้  

น าทา่นเดนิทางสู ่ยา่นเมยีงดง (MYEONGDONG) เปรยีบเสมอืนยา่นสยามสแควรบ์า้นเรา เมยีงดงไดช้ือ่วา่เป็นแหลง่รวม

แฟชั่นแบรนดเ์กาหลชีัน้น า ซึง่ในแตล่ะวันจะ มวัียรุ่นเกาหลมีาเดนิชอปป้ิงกันอย่างลน้หลาม ทา่นสามารถหาซือ้สนิคา้ได ้

อยา่งหลากหลายทัง้เสือ้ผา้ , รองเทา้ , กระเป๋า , เครือ่งส าอาง , ซดีเีพลง , วซีดี ี, ดวีดีหีนังและซรียีท์ีฮ่ติตลอด จนไปถงึ

ของทีร่ะลกึทีม่รูีปดารานักแสดงคนโปรดของทา่นอยูใ่นสนิคา้  

อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว 

 

ทีพ่กั GALAXY HOTEL หรอื INTER CITY HOTEL SEOUL หรอืเทยีบเทา่   

วนัที ่4 

ศนูยส์มนุไพรเกาหล ี- โรงงานเจยีระไน พลอยสมีว่ง อเมทสิ - ยา่นฮงแด –พเิศษ!!! .... ส าหรบัสาวก HARRY 

POTTER ตอ้งหา้มพลาดดด!! คาเฟ่สดุชกิ 943 KING’S CROSS - พพิธิภณัฑส์ามมติ ิ– พพิธิภณัฑน์ า้แข็ง – 

พพิธิภณัฑส์าหรา่ย– สวนฮานลึ – เมอืงอนิชอน                                                                                         – 

ซปุเปอรม์ารเ์ก็ต หรอืรา้นละลายเงนิวอน                                                              (B/L/D)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

เชา้ บรกิารอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู ่ศูนยส์มนุไพรเกาหล ี(HERB SHOP) เป็นผลติภัณฑผ์ลของฮ๊อกเก็ตนาม ูทีเ่ตบิโตกลางป่าดงดบิกว่า 

20 ปี มสีรรพคณุชว่ยกรองสารพษิในตับ เหมาะส าหรับคนทีท่ างานหนัก ดืม่เหลา้ นอนดกึ หรอืเป็นไวรัสตับอักเสบ ตับแข็ง 

ใหท้า่นอสิระเลอืกซือ้ใหต้ัวเองและฝากครอบครัวหรอืญาตผิูใ้หญ่ทีท่า่นรัก 

น าทา่นเดนิทางสู ่โรงงานเจยีระไน พลอยสมีว่ง อเมทสิ (AMETHYST FACTOTORY) ประเทศเกาหลใีตเ้ป็นดนิแดน

ของ พลอยสมีว่ง พลอยแหง่สขุภาพและน าโชค โดยมตีัง้แตส่มีว่งออ่นเย็นตา จนถงึสมีว่งเขม้ (มว่งไวน์) มเีสน่หเ์ยา้ยวนใจ 

พลอยนี้จะสวยงามจับตาเมือ่มาท าเป็นแหวน จี ้ต่างหู และ สรอ้ยขอ้มอื เป็นหนิทีม่พีลังในการบ าบัดทัง้ดา้นร่างกายและ

จติใจของผูส้วมใส ่ขจัดความคดิแง่ลบ เป็นพลอยแหง่สขุภาพและน าโชค สามารถปกป้องคุม้ครองผูส้วมใสไ่ด ้

น าท่านชอ้ปป้ิง ยา่นฮงแด เป็นย่านชอ้ปป้ิงบรเิวณดา้นหนา้ของมหาวทิยาลัยฮงอกิ(HONGIK UNIVERSITY) จงึเป็นศนูย์

รวมเด็กวัยรุ่นและเด็กมหาวทิยาลัย เป็นอกีเสน้หนึง่ทีม่บีรรยากาศโรแมนตกิ อกีทัง้ยังมรีา้นกาแฟทีเ่ป็นเอกลักษณ์ แกลเลอรี ่

รา้นคา้จ าหน่ายสนิคา้แฟชั่น คลับ ตลาดศลิปะ และรา้นอาหารทีน่่าสนใจในหมูวั่ยรุ่นอายุ 20-30 ปีทีน่ยิมมาเดนิเล่น ราคา

ของสนิคา้และรา้นอาหารตา่งๆก็ยังไม่แพงอกีดว้ย ซึง่จะคกึคักเป็นพเิศษตัง้แตช่ว่งบา่ยเป็นตน้ไป เพราะรา้นคา้แตล่ะรา้นจะ



 

ทยอยเปิดใหบ้รกิาร ของทีข่ายกันเยอะสว่นใหญ่ก็จะเป็นสนิคา้แฟชัน่ เชน่ เสือ้ผา้ กระเป๋า รองเทา้ ของกิ๊ฟชอ้ป เครือ่งเขยีน 

และทีเ่ยอะไมแ่พก้ันก็คอืขนมตา่งๆ 

พเิศษ!!! .... ส าหรบัสาวก HARRY POTTER ตอ้งหา้มพลาดดด!! กับคาเฟ่สดุชกิ 943 KING’S CROSS ทีจ่ าลองชาน

ชาลา 9 เศษสามสว่นสี ่ชานชาลาทีอ่ยูใ่นสถานีรถไฟคงิสค์รอสลอนดอน ประเทศอังกฤษ ซึง่เป็นทางเชือ่มตอ่ระหวา่งโลก

มักเกิล้กับโลกเวทมนตร ์ซึง่อยูร่ะหวา่งชานชาลาหมายเลข 9 และ 10 ซึง่เดนิทางดว้ยรถไฟสายดว่นของฮอกวอตส ์ดา้นใน

ใหท้า่นไดส้ัมผัสกลิน่อายในการจ าลองความเป็นเมอืงเวทมนต ์เพลดิเพลนิกับมมุถ่ายรูปตา่งๆ มชีดุคลมุกับผา้พันคอทัง้ 4 

บา้น พรอ้มไมก้ายสทิธิใ์หถ้่ายรูป สามารถเลอืกซือ้เครือ่งดืม่และของหวานไดต้ามใจชอบ (หากทา่นใดตอ้งการทีจ่ะถ่ายรูป

ดา้นใน จะตอ้งเลอืกซือ้เครือ่งดืม่ทา่นละ 1 แกว้)  

   

  

กลางวนั บรกิารอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนู ไกผ่ดัวุน้เสน้ (JIMDAK)  

 

 

น าท่านเดนิทางสู่ พพิธิภณัฑภ์าพ 3 มติ ิ(TRICK EYE MUSEUM) เป็นสถานที่ท่องเที่ยวชือ่ดังที่จัดข ึน้แบบ

พพิธิภัณฑแ์กลเลอรี่ศลิปะและภาพวาด ทีส่รา้งข ึน้โดย “ตร็องป์ L’OEIL” คอืเทคนิคงานศลิปะแบบ 2D และลักษณะ

ภาพวาดจะเป็นแบบ 3D แทนทีจ่ะเป็นการดูภาพวาดธรรมดาๆเหมอืนหอศลิป์ท่ัวไป นักท่องเทีย่วจะตืน่ตาตืน่ใจกับ

ภาพวาดแนว 3D ทีเ่สมอืนว่าไดเ้ขา้ไปเป็นส่วนหนึง่ในรูปภาพนัน้ๆ ท าใหนั้กทอ่งเทีย่วเพลนิเพลนิสนุกสนาน ไมม่เีบือ่ 

ถอืเป็นพพิธิภัณฑศ์ลิปะยอดนยิมของชาวเกาหลแีละนักท่องเทีย่ว เพราะไม่เพียงแต่เป็นพพิธิภัณฑห์อศลิปะภาพวาด

สามมติแิลว้ ยังไดเ้ปิดโซนใหม่ใหก้ับนักท่องเทีย่วไดเ้ขา้ไปเปิดประสบการณ์ใหม่ๆไม่ซ ้าใครกับ พพิธิภณัฑน์ า้แข็ง 



 

(ICE MUSEUM) ซึง่เป็นการจ าลองเมอืงน ้าแข็งข ึน้มา เป็นศลิปะการแกะสลักน ้าแข็งแบบไมธ่รรมดา หากแตเ่ป็นการ

จ าลองเป็นเมอืงน ้าแข็งเหมอืนจรงิมากทีส่ดุ และยังเอาใจเด็กๆดว้ยการสรา้งสไลเดอร์น ้าแข็งอกีทัง้ยังมกีจิกรรมและ

โซนต่างๆ ใหนั้กทอ่งเทีย่วเขา้ชมไดโ้ดยไม่มเีบือ่ เชน่ น่ังรถลากกวางรูดอลฟ์ ถ่ายรูปคูก่ับคุณลงุซานตา้น ้าแข็ง และ

ถ่ายรูปกับบรรดานกเพนกวนิน ้าแข็งทัง้หลาย ส ารวจถ ้าน ้าแข็ง เอสกโิม เยีย่มชมปราสาทน ้าแข็ง มจีดุชมววิบนก าแพง

เมอืงน ้าแข็ง โรงแรมทีส่รา้งจ าลองขึน้จากการแกะสลักจากน ้าแข็งทัง้หมด ซึง่นักท่องเทีย่วสามารถตืน่ตาตืน่ใจและ

สัมผัสกับความหนาวอณุหภมูติดิลบมากกวา่ 5 องศา       

 

น าทา่นเดนิทางสู ่พพิธิภณัฑส์าหรา่ย (KIMPAP) จัดแสดงเรื่องราวตา่งๆของการท าสาหร่ายและประวัตคิวามเป็นมาตน้

ก าเนดิของการผลติสาหร่ายและขัน้ตอนการผลติสาหร่ายทีส่ดใหมท่กุวัน ใหท้า่นจะไดเ้ลอืกชมิผลติภัณฑท์ีท่ าจากสาหร่าย

หลากหลายรสชาตใิหล้ ิม้ลองและเลอืกซือ้เหมาะแกก่ารน ามาเป็นของฝาก เชน่ สาหร่ายอบแหง้ , สาหร่ายยา่ง พเิศษ !! ให้

ทา่นไดใ้สชุ่ดประจ าชาตเิกาหล ี“ฮนับก” (HANBOK) และถ่ายรูปไวเ้ป็นทีร่ะลกึ   

น าท่านเดนิทางสู่ สวนฮานลึ (HANEUL PARK)  มพีื้นที ่190,000 ตารางเมตร และตัง้อยู่สูงทีสุ่ดในบรรดาสวนทัง้ 5 

ดังนัน้ สวนแหง่นี้จงึไดช้ ือ่วา่  (ฮานลึ) ทีแ่ปลวา่ทอ้งฟ้าน่ันเอง หากจะขึน้ไปยังสวนนี้ตอ้งเดนิข ึน้บันไดไปประมาณ 290 ขัน้ 

และทีไ่ดรั้บความนยิมมากก็เพราะวา่สวนนี้มทัีศนียภาพทีส่วยงาม และสามารถเทีย่วไดท้กุฤด ูในชว่งของเดอืนตลุาคม ก็จะมี

เทศกาลดอกหญา้บาน (SEOUL EULALIA FESTIVAL) ทีห่ลายคนนยิมมาชมความสวยงาม *** ราคานี้ไมร่วมคา่รถขึน้สวน 

หากทา่นใดประสงคท์ีจ่ะข ึน้รถ สามารถซือ้บัตรไดท้ีห่นา้สวน ราคาประมาณ 3-5 พันวอน 

 

 



 

น าทา่นเดนิทางสู ่ซปุเปอรม์ารเ์ก็ต หรอื รา้นละลายเงนิวอน ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ชอ็กโกแลต ผลติภัณฑข์องใบและราก

ฝอยของโสม ในรูป ขนม ชา ลูกอม โคลนพอกหนา้โสม ครีมลา้งหนา้โสม เครื่องส าอางโสม เป็นตน้ และยังมหีมอน

สขุภาพ ,  กมิจ ิ,เปเปโร(ป๊อกกีเ้กาหล)ี,ชนิราเมง (มามา่เกาหล)ี และ นมกลว้ย เป็นตน้ 

ค า่       บรกิารอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนู บุลโกก ิ

 

ทีพ่กั INCHEON GRAND HOTEL , INCHEON หรอืเทยีบเทา่   

02.30 ไดเ้วลาอันสมควร น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาต ิอนิชอน  ประเทศสาธารณรฐัเกาหลใีต ้  

 

วนัที ่5 เมอืงอนิชอน - กรงุเทพฯ (ดอนเมอืง)                                                                               (-/-/-)                                                                                                                   

 

05.50  น าท่านเดนิทางสู่ ออกเดนิทางสู่ ทา่อากาศยานนานาชาต ิดอนเมอืง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิ AIR 

ASIA X เทีย่วบนิที ่XJ 705 ** ไมม่บีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ กรุณารับประทานอาหารใหเ้รยีบรอ้ยกอ่นขึน้

เครือ่งบนิ หรอื ทา่นสามารถเลอืกซือ้อาหารและเครือ่งดืม่ไดบ้นเครือ่งบนิ ใชเ้วลาบนิประมาณ 5 ชัว่โมง 50 นาท ี** 

10.35  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาต ิดอนเมอืง กรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพ พรอ้มกับความประทับใจ 

 

 

อตัรานีย้งัไมร่วมคา่ทปิพนกังานขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และ มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ตามธรรมเนยีม 50,000 วอน ตอ่ ทรปิ ตอ่ ลกูคา้ ผู ้

เดนิทาง 1 ทา่น รวมไปถงึเด็ก ยกเวน้เด็กอายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (INFANT) ท ัง้นีท้า่นสามารถใหม้ากกวา่นีไ้ดต้าม

ความเหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น โดยสว่นนี ้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธ ิใ์นการเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางทกุทา่น ทีส่นามบนิ 

ในวนัเช็คอนิ  

 

อตัรานีเ้ฉพาะนกัทอ่งเทีย่วทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทยเทา่น ัน้ กรณีถอืหนงัสอืเดนิทางตา่งประเทศ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธ ิเ์รยีก

เก็บคา่ธรรมเนยีมเพิม่จากราคาทวัร ์ทา่นละ 100 USD. (เป็นเงนิไทยประมาณ 3,200 บาท)  

 

กรณีตอ้งการตดักรุป๊สว่นตวั กรุป๊เหมาทีส่ถานะผูเ้ดนิทางเป็น เด็กนกัเรยีน นกัศกึษา คร ู ธุรกจิขายตรงเครือ่งส าอางค ์หมอ 

พยาบาล ชาวตา่งชาต ิหรอืคณะทีต่อ้งการใหเ้พิม่สถานทีข่อดงูาน กรณุาตดิตอ่แจง้รายละเอยีด โดยละเอยีด กบัเจา้หนา้ที่

เพือ่ท าราคาใหใ้หมทุ่กคร ัง้  

 



 

ส าคญั!! :  กรณีผูเ้ดนิทางถูกปฏเิสธการเขา้ – ออกประเทศจากประเทศตน้ทางและปลายทาง ท ัง้จากทีด่า้นหนา้เคานเ์ตอร ์

เช็คอนิ หรอืจากดา่นตรวจคนเขา้เมอืงก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธ ิไ์มร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีจ่ะเกดิข ึน้ตามมา 

และ จะไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทวัรท์ีท่า่นช าระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ 

 

หมายเหต ุ: ตามนโยบายการโปรโมทสนิคา้พืน้เมอืงของรฐับาลเกาหลรีว่มกบัการทอ่งเทีย่วเกาหล ีในนามของรา้นรฐับาล ซึง่

จ าเป็นตอ้งระบุไวใ้นโปรแกรมทวัร ์เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์ จงึอยากเรยีนชีแ้จงลกูคา้ทุกท่านวา่ รา้นรฐับาลทุก

รา้นจ าเป็นตอ้งแวะชม จะซือ้หรอืไมซ่ือ้ข ึน้อยูก่บัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั และถา้หากลูกคา้ไมม่คีวาม

ประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาล ขอสงวนสทิธ ิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 100 USD / 

ทา่น / รา้น 

 

อตัราคา่บรกิารนี ้รวม 

 

 คา่บัตรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (ตั๋ว) ไป และ กลับพรอ้มคณะ ชัน้ประหยัด (ECONOMY CLASS) รวมถงึคา่ภาษีสนามบนิและคา่ภาษี

น ้ามันทกุแหง่ กรณีตอ้งการอัพเกรด UPGRADE หรอื เปลีย่นแปลงบัตรโดยสาร ไมว่า่เทีย่วใด เทีย่วหนึง่ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็น

กรณีพเิศษ  

 คา่ธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ สายการบนิ AIR ASIA X อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้ง

เครือ่งบนิ โดยมนี า้หนกัไมเ่กนิ 20 ก.ก. (1 ชิน้) และ ถอืขึน้เครือ่งบนิไดน้ า้หนกัไมเ่กนิ 7 ก.ก. (ไมจ่ ากัดจ านวนชิน้ แตทั่ง้นี้

เจา้หนา้ทีจ่ะพจิารณาตามความเหมาะสม) ตอ่ทา่น (ตามเงือ่นไขของสายการบนิ) ** 

 คา่รถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบ ุ(ยังไมร่วมทปิพนักงานขับรถ) 

 คา่โรงแรมทีพั่กระดับมาตรฐานตามรายการทีร่ะบ ุ(พัก 2-3 ทา่น ตอ่ หอ้ง) ในกรณีมงีานเทรดแฟร์ การแข่งขันกฬีา หรอื กจิกรรม

อืน่ๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะยุเต็ม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นโรงแรมทีพั่ก ไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน 

อา้งองิมาตรฐานคณุภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยค านงึถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคัญ 

 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุกรณีไมร่วมจะชีแ้จงแตล่ะสถานทีใ่นโปรแกรม 

 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุโดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม    

 คา่มัคคเุทศกท์ีค่อยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 คา่เบีย้ประกันอบัุตเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่วตา่งประเทศ วงเงนิประกันสงูสดุทา่นละ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์  

 

อตัราคา่บรกิารนี ้ไมร่วม 

 

× คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซักรีด คา่มนิบิาร์ในหอ้งและค่า

พาหนะตา่งๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบใุนรายการ 

× คา่ทปิพนักงานขับรถ หัวหนา้ทัวร ์และ มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ ตามธรรมเนียม 50,000 วอน ตอ่ ทรปิ ตอ่ ลกูคา้ ผูเ้ดนิทาง 1 ทา่น 

รวมไปถงึเด็ก ยกเวน้เดก็อายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วันเดนิทางกลับ (INFANT) ทัง้นี้ทา่นสามารถใหม้ากกวา่นี้ไดต้ามความเหมาะสมและ

ความพงึพอใจของทา่น โดยสว่นนี้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางทกุทา่น ทีส่นามบนิ ในวันเชค็อนิ 

× คา่ธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสัมภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสัมภาระใหญ่เกนิขนาดมาตรฐาน  



 

× คา่ธรรมเนียมการจองทีน่ั่งบนเครือ่งบนิตามความตอ้งการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถท าได ้ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับสายการบนิ และ รุ่น

ของเครือ่งบนิแตล่ะไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยูท่ีส่ายการบนิเป็นผูก้ าหนด 

× คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 

× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 

× คา่ธรรมเนียมการขอวซี่าท่องเทีย่ว กรณีทีส่ถานทตูแจง้ใหย้ืน่ขอวซี่าแบบกะทันหันก่อนเดนิทางตามจรงิ ประเทศเกาหลใีต ้

อนุญาตใหท้า่นทีถ่อืหนังสอืเดนิทางไทย และมวัีตถุประสงคเ์ดนิทางไปประเทศเกาหลใีต ้เพือ่การทอ่งเทีย่ว ไมจ่ าเป็นตอ้งยืน่ขอ

วซีา่ โดยสามารถพ านักไดไ้มเ่กนิ 90 วัน ตอ่ครัง้ 

 

เง ือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ 

- กรุณาท าการจองล่วงหนา้อย่างนอ้ย 30 วัน ก่อนออกเดนิทาง พรอ้มช าระเงนิมัดจ าครัง้ที ่1 ทา่นละ 10,000 บาท หลังจากส่ง

เอกสารยนืยันการจอง 2 วัน ตัวอย่างเชน่ ท่านจองวันนี้ กรุณาช าระเงนิในวันถัดไป กอ่นเวลา 16.00 น. เท่านั้น โดยระบบจะ

ยกเลกิอัตโนมัตทิันท ีหากยังไมไ่ดรั้บยอดเงนิตามเวลาทีก่ าหนด และหากทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ทา่น

จ าเป็นตอ้งท าจองเขา้มาใหม ่น่ันหมายถงึวา่ กรณีทีม่คีวิรอ (WAITING LIST) ก็จะใหส้ทิธิไ์ปตามระบบ ตามล าดับ เนื่องจากทุก

พเีรยีด เรามทีีน่ั่งราคาพเิศษจ านวนจ ากัด ยกเวน้โปรแกรมราคาพเิศษ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธ ิเ์รยีกเก็บคา่บรกิาร เต็ม

จ านวน เทา่น ัน้  

- กรุณาช าระค่าทัวร์ส่วนทีเ่หลอือย่างนอ้ย 20 วัน ก่อนออกเดนิทาง หากท่านไม่ช าระภายในระยะเวลาทีท่ีบ่รษัิทก าหนด ทาง

บรษัิทจะถอืวา่ทา่นสละสทิธิย์กเลกิการเดนิทาง และ ขอสงวนสทิธิไ์มส่ามารถคนืเงนิมัดจ าใหท้า่นใดไมว่า่สว่นในสว่นหนึง่ก็ตาม 

- กรณีลกูคา้ท าการจองภายในระยะเวลาคงเหลอืไมถ่งึ 15 วัน กอ่นออกเดนิทาง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ทัวร์

เต็มจ านวน 100% 

 

เง ือ่นไขการยกเลกิ และ เปลีย่นแปลงการเดนิทาง 

 - ยกเลกิการเดนิทาง ไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั กอ่นวันเดนิทาง คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 

 ** ยกเวน้ พเีรยีดทีม่วีนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 45 วนั กอ่นเดนิทาง ** 

     - ยกเลกิการเดนิทาง 15-29 วนั กอ่นวันเดนิทาง คนืคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 

- ยกเลกิการเดนิทาง 15 วนั กอ่นวันเดนิทาง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่บรกิารทีช่ าระมาแลว้ทัง้หมดทัง้นี้ ทางบรษัิทจะ

หักคา่ใชจ้่ายทีไ่ดจ้า่ยจรงิจากคา่บรกิารทีช่ าระแลว้เนื่องในการเตรยีมการจัดการน าเทีย่วใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ั่ง

ตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพั่ก ฯลฯ 

- ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบ และ คนืคา่ทัวรส์ว่นใดสว่นหนึง่ใหท้า่นไดไ้มว่า่กรณีใดๆทัง้ส ิน้ เชน่ สถานทตูปฏเิสธวซี่า 

ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง ฯลฯ 

- กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลีย่นชือ่) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิททราบล่วงหนา้ อย่างนอ้ย 20 วัน กอ่นออกเดนิทาง 

กรณีแจง้หลังจากเจา้หนา้ทีอ่อกเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยที่

เกดิข ึน้จรงิทัง้หมด ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับชว่งพีเรยีดวันทีเ่ดนิทาง และกระบวนการของแตล่ะคณะ เป็นส าคัญดว้ย กรุณาสอบถามกับ

เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

- กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงพเีรยีดวันเดนิทาง (เลือ่นวันเดนิทาง) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักคา่ใชจ้า่ยการด าเนนิการตา่งๆ 

ทีเ่กดิข ึน้จรงิส าหรับการด าเนนิการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไมว่า่กรณีใดๆทัง้ส ิน้ 



 

 

เง ือ่นไขส าคญัอืน่ๆทีท่า่นควรทราบกอ่นการเดนิทาง 

- คณะจะสามารถออกเดนิทางไดต้ามจ าเป็นตอ้งมขี ึน้ต ่า อย่างนอ้ย 25 ทา่น หากต า่กวา่ก าหนด คณะจะไม่สามารถเดนิทางได ้

หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิ่มเพื่อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิทยนิดีทีจ่ะประสานงาน เพื่อใหทุ้กท่าน

เดนิทางตามความประสงคต์อ่ไป  

- ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรือ เลือ่นการเดนิทางไปในพีเรยีดวันอืน่ตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้า่น

ทราบลว่งหนา้เพือ่วางแผนการเดนิทางใหมอ่กีครัง้ ทัง้นี้ กอ่นคอนเฟิรม์ลางาน กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษทกุครัง้หาก

ทา่นลางานแลว้ไมส่ามารถเปลีย่นแปลงได ้

- กรณีทีท่า่นตอ้งออกบัตรโดยสารภายใน (ตั๋วภายในประเทศ เชน่ ตั๋วเครือ่งบนิ , ตั๋วรถทัวร ์, ตั๋วรถไฟ) กรุณาตดิต่อสอบถามเพื่อ

ยนืยันกับเจา้หนา้ทีก่อ่นทกุครัง้ และควรจองบัตรโดยสารภายในทีส่ามารถเลือ่นวันและเวลาเดนิทางได ้เพราะมบีางกรณีทีส่าย

การบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์บนิ หรือ เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับฤดูกาล สภาพภูมกิาศ และ 

ตารางบนิของทา่อากาศยานเป็นส าคัญเท่านั้น ส ิง่ส าคัญ ท่านจ าเป็นตอ้งมาถงึสนามบนิเพือ่เชค็อนิกอ่นเครือ่งบนิ อยา่งนอ้ย 3 

ชัว่โมง โดยในสว่นนี้หากเกดิความเสยีหายใดๆบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ใดๆทัง้ส ิน้   

- กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม ไมท่านเนื้อสัตว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

- กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์(WHEEL CHAIR) กรุณาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่น

การเดนิทาง หรอืตัง้แตท่ีท่่านเริม่จองทัวร ์เพือ่ใหท้างบรษัิทประสานงานกับสายการบนิเพือ่จัดเตรยีมลว่งหนา้ กรณีมคี่าใชจ้า่ย

เพิม่เตมิ ทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยตามจรงิทีเ่กดิข ึน้กับผูเ้ดนิทาง  

- กรณุาสง่รายชือ่ผูเ้ดนิทาง พรอ้มส าเนาหนา้แรกของหนังสอืเดนิทางทกุทา่นใหก้ับเจา้หนา้ทีห่ลังจากช าระเงนิกรณทีีท่า่นเดนิทาง

เป็นครอบครัว (หลายทา่น) กรุณาแจง้รายนามคูน่อนกับเจา้หนา้ทีใ่หท้ราบ 

- กรณีทีอ่อกบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดสว่นใดผดิ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการรับผดิชอบไมว่า่ส่วนใดสว่น

หนึง่ หากทา่นไมด่ าเนนิการสง่ส าเนาหนา้แรกของหนังสอืเดนิทางใหท้างบรษัิทเพือ่ใชใ้นการออกบัตรโดยสาร 

- หลังจากท่านช าระค่าทัวร์ครบตามจ านวนเรียบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทจะน าสง่ใบนัดหมายและเตรียมตัวการเดนิทางใหท้า่นอย่าง

นอ้ย 3 หรอื 5 วัน กอ่นออกเดนิทาง 

- อัตราทัวร์นี้ เป็นอัตราส าหรับบัตรโดยสารเครือ่งบนิแบบหมู่คณะ (ตั๋วกรุ๊ป) ทา่นจะไมส่ามารถเลือ่นไฟลท์ วัน ไป หรือ กลับสว่น

ใดได ้จ าเป็นจะตอ้งไป และ กลับ ตามก าหนดการเทา่นัน้ หากตอ้งการเปลีย่นแปลงกรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

- ทางบรษัิทไม่มนีโยบายจัดคู่นอนใหก้ับลูกคา้ทีไ่ม่รูจั้กกันมาก่อน เชน่ กรณีทีท่า่นเดนิทาง 1 ท่าน จ าเป็นตอ้งช าระค่าหอ้งพัก

เดีย่วตามทีร่ะบ ุ

- หนังสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านไดค้งเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน ณ วันกลับ  

- ส าหรับลูกคา้ทีเ่ดนิทาง 3 ทา่น และ ตอ้งการพักหอ้งส าหรับ 3 ท่าน อาจมคีา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิไดใ้นบางกรณี ข ึน้อยู่กับโรงแรมที่

คณะนัน้ๆพักวา่มหีอ้งรอบรับส าหรับ 3 ทา่น หรอื (TRIPLE ROOM) หรอืไม ่กรณีไมม่ ีทา่นจ าเป็นจะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยเพิม่ (พัก

เดีย่ว) ตามจรงิ ยกเวน้เด็กทีม่อีายตุ า่กวา่ 12 ปี ณ วันเดนิทางกลับ 

- ฤดหูนาวในตา่งประเทศ มขีอ้ควรระวัง สภาพอากาศจะมดืเร็วกวา่ปกต ิสีโ่มงเย็นก็จะเริม่มดืแลว้ สถานทีท่อ่งเทีย่วตา่งๆ จะปิดเร็ว

กวา่ปกต ิประมาณ 1-2 ช.ม. การเดนิทางควรเผือ่เวลาใหเ้หมาะสม และ หากมสีถานทีท่อ่งเทีย่วกลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะ อาจ

ลืน่ไดต้อ้งใชค้วามระมัดระวังในการเดนิเป็นอย่างสูง หรือ ใชร้องเทา้ทีส่ามารถเดนิบนหมิะได ้แว่นกันแดดควร เมือ่แสงแดด

กระทบหมิะจะสวา่งสะทอ้นเขา้ตา อาจท าใหร้ะคายเคอืงตาได ้



 

- ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลงโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากฤดกูาล สภาพภมูอิากาศ เหตกุารทางการเมอืง 

การลา่ชา้ของสายการบนิ เงือ่นไขการใหบ้รกิารของรถในแตล่ะประเทศ เป็นตน้ โดยสว่นนี้ทางบรษัิทจะค านงึถงึประโยชน์ของ

ลกูคา้เป็นส าคัญ หากกรณีทีจ่ าเป็นจะตอ้งมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ ทางบรษัิทจะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

- เนื่องจากการเดนิทางทอ่งเทีย่วในครัง้นี้ เป็นการช าระแบบเหมาจา่ยขาดกับบรษัิทตัวแทนในตา่งประเทศ ทางบรษัิทจงึขอสงวน

สทิธิ ์ไม่สามารถขอรับเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหนึ่งทีท่่านไม่ตอ้งการไดรั้บบรกิาร หากระหว่างเดนิทาง 

สถานทีท่่องเทีย่วใดทีไ่ม่สามารถเขา้ชมได ้ไมว่่าดว้ยสาเหตใุดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่สามารถคนืคา่ใชจ้า่ยไม่

วา่สว่นใดสว่นหนึง่ใหท้า่น เนื่องจากทางบรษัิทไดท้ าการจองและถูกเก็บคา่ใชจ้า่ยแบบเหมาจา่ยไปลว่งหนา้ทัง้หมดแลว้ 

- กรณีทีท่า่นถูกปฏเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีจ่ะเกดิข ึน้ตามมา และ จะไมส่ามารถ

คนืเงนิคา่ทัวรท์ีท่า่นช าระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ 

- หากวันเดนิทาง เจา้หนา้ทีส่ายการบนิ หรอื ดา่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนังสอืเดนิทาง  

(พาสปอรต์) ของทา่นช ารุดแมเ้พียงเล็กนอ้ย เชน่ เปียกน ้า ขาดไปหนา้ใดหนา้หนึง่ มหีนา้ใดหนา้หนึ่งหายไป มกีระดาษหนา้ใด

หนา้หนึง่หลดุออกมา มรีอยแยกระหวา่งสันของเลม่หนังสอืเดนิทาง เป็นตน้ ไมว่า่กรณีใดๆทัง้ส ิน้ ทางสายการบนิ หรอื เจา้หนา้ที่

ดา่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง มสีทิธิไ์ม่อนุญาตใหท้่านเดนิทางต่อไปได ้ดังนั้นกรุณาตรวจสอบ และ ดแูล หนังสอืเดนิทาง

ของทา่นใหอ้ยู่ในสภาพดอียู่ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณีช ารุด กรุณาตดิต่อกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื่อท า

หนังสอืเดนิทางฉบับใหม ่โดยใชฉ้บับเกา่ไปอา้งองิ และ ยนืยันดว้ย พรอ้มกับแจง้มาทีบ่รษัิทเร็วทีส่ดุ เพือ่ยนืยันการเปลีย่นแปลง

ขอ้มลูหนังสอืเดนิทาง หากทา่นไดส้ง่เอกสารมาทีบ่รษัิทเรยีบรอ้ยแลว้ กรณีทียั่งไมอ่อกบัตรโดยสาร (ตั๋วเครือ่งบนิ) ทา่นสามารถ

เปลีย่นแปลงไดไ้มม่คีา่ใชจ้า่ย แตห่ากออกบัตรโดยสาร (ตั๋วเครื่องบนิ) เรียบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บ

คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิทัง้หมด ซึง่โดยสว่นใหญ่ตั๋วเครือ่งบนิแบบกรุ๊ปจะออกกอ่นออกเดนิทางประมาณ 14-20 วัน ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับ

กระบวนการและขัน้ตอนของแตล่ะคณะ 

- เกีย่วกับทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ เนื่องจากบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เป็นลักษณะของคณะ (กรุ๊ป อัตราพเิศษ) สายการบนิ ขอสงวนสทิธิใ์นการ

เลอืกทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ กรณีลกูคา้เดนิทางดว้ยกัน กรุณาเชค็อนิพรอ้มกัน และ สายการบนิจะพยายามทีส่ดุใหท้า่นไดน่ั้งดว้ยกัน 

หรอื ใกลก้ันใหม้ากทีส่ดุ  

- ขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกับหอ้งพักในโรงแรมทีพั่ก เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกต่างกัน จงึอาจท าให ้

หอ้งพักแบบหอ้งพักเดีย่ว (SINGLE) และหอ้งคู่ (TWIN/DOUBLE) และ หอ้งพักแบบ 3 ท่าน (TRIPLE) จะแตกต่างกัน บาง

โรงแรม หอ้งพักแตล่ะแบบอาจจะอยูค่นละชัน้กัน (ไมต่ดิกันเสมอไป) 

- ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

- บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ , การยกเลกิบนิ , การประทว้ง , การ

นัดหยดุงาน , การกอ่การจลาจล , ภัยธรรมชาต ิ, การน าส ิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิท  

- บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ หากเกดิส ิง่ของสูญหายระหว่างการเดนิทาง ไมว่่ากรณีใดๆก็ตาม และ ขอ

สงวนสทิธิใ์นการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายตามจรงิ กรณีทา่นลมืส ิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและจ าเป็นตอ้งสง่มายังจดุหมายปลายทางตามที่

ทา่นตอ้งการ  

- รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กในตา่งประเทศเรยีบรอ้ย

แลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม 

** เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯแลว้ ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ก็ตาม ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเง ือ่นไข

ขอ้ตกลงท ัง้หมดนีแ้ลว้ **** 


