
 

 

BHT9191953 ทวัร์เกาหล ีKOREA เริงร่า ท้าหิมะ! (�D3N) 

บินบา่ย กลบัดึก สายการบิน AIR ASIA X (XJ) 
 

 
 

 

บนิดว้ยสายการบนิ แอรเ์อเชยีเอก็ซ ์(XJ) : ขึ นเครื#องที#สนามบนิดอนเมอืง (DMK) 

XJ702 DMK (กรงุเทพ) – ICN (อินชอน) 15.40 – ().*+ 
XJ703 ICN (อินชอน) – DMK (กรงุเทพ) 00.20 – *-.+* 



 

 

**โหลดกระเป๋าสมัภาระโดยนํ าหนกัไมเ่กนิ 67 ก.ก. (2 ชิ น) และ ถอืขึ นเครื#องบนิไดนํ้ าหนกัไมเ่กนิ ; ก.ก. ** 

**พาสปอรต์ ต้องมีอายใุช้งานได้คงเหลือไม่น้อยกว่า ; เดือน ณ วนักลบั** 

DAY 1 
กรงุเทพฯ (ดอนเมือง)  - เมืองอินชอน   (-/-/-) 

B).00  คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรงุเทพฯ ประเทศไทย อาคารผู้โดยสารระหว่าง
ประเทศ อาคาร B ชั Eน 3 เคาน์เตอรเ์ช็คอิน หมายเลข )-- สายการบิน AIR ASIA X โดยมเีจ้าหน้าที#ของ
บรษิทัฯ คอยใหก้ารต้อนรบั อํานวยความสะดวกตลอดขั  นตอนการเชค็อนิ และ หวัหน้าทวัรใ์หค้ําแนะนําเพื#อ
เตรยีมความพรอ้มก่อนออกเดนิทาง  

15.40  นําท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน ประเทศสาธารณรฐัเกาหลีใต้ โดยสายการบิน AIR 

ASIA X เที#ยวบนิที# XJ L*2  

** สาํหรบัเที#ยวบนินี  ไมม่บีรกิารอาหารและเครื#องดื#มบนเครื#องบนิ กรุณารบัประทานอาหารใหเ้รยีบรอ้ยก่อนขึ น

เครื#องบนิ ใชเ้วลาบนิประมาณ G ชั #วโมง HG นาท ี** 

().*+  เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน ประเทศสาธารณรฐัเกาหลีใต้ 

** ตามเวลาทอ้งถิ#น เรว็กว่าเมอืงไทยประมาณ 6 ชั #วโมง กรุณาปรบันาฬกิาของท่านเพื#อความสะดวกในการนัด

หมายเวลา ** หลงัทุกทา่นผา่นขั  นตอนการตรวจหนงัสอืเดนิทาง และตรวจรบัสมัภาระเรยีบรอ้ย 

 นําทุกท่านเดนิท่านเดนิทางขา้มทะเลตะวนัตกดว้ยสะพานแขวนยอจอง หรอื สะพานเพื#อความหวงัในการรวม

ชาตทิี#ยาวกวา่ J.J6 ก.ม. และ มยีอดโดมสงู H7; เมตร ทา่นจะไดส้มัผสัความสวยงามยิ#งใหญ่ยามคํ#าคนื นําทา่น

เดนิทางเขา้สูโ่รงแรมที#พกั  

ทีMพกั GRAND PALACE HOTEL , INCHEON หรือเทียบเท่า  

DAY 2 
PARADISE CITY - ถนนแคฮงันูรี – ดงฮวามาอึล – เมืองยงอิน - สตอเบอรีM – สนุกสนานกบั
การเล่นสกีขนาดใหญ่ – เมืองโซล – พิพิธภณัฑส์าหร่าย (B/L/D)                                    
เช้า บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 



 

 

 

PARADISE CITY ดว้ยสถาปัตยท์นัสมยัเก๋ๆแปลกตาของตกึแลว้ทําใหไ้ดรู้ปสวยๆ จุดเชค็อนิเกร๋ๆกลบัไปไม่ซํ า

ใครกนัอกี ที#นี#เรยีกวา่แหล่งบนัเทงิครบวงจรเลยกว็า่ไดเ้พราะในนี มทีั  งโรงแรม คาสโิน แกลลอรี#สวนสนุก ภตัคาร
รา้นอาหาร สระวา่ยนํ า จุดชอปปิ งครบทุกอยา่งในแหล่งเดยีวตั  งอยูใ่นโซน CULTURE PARK 

ถนนแคฮงันูรี ตั  งอยูใ่นไชน่าทาวน์ ยา่นอนิชอน ถนนแคฮงัดรู ีเป็นถนนที#เตม็ไปดว้ยกลิ#นอายจนี เกาหล ีญี#ปุ่ น ตวั

อาคารของที#นี#ยงัคงความดั  งเดมิของแต่ละประเทศไวอ้ยู ่มมีมุถ่ายรปูเก๋ๆ ชคิๆ นอกจากนี ยงัมรีา้นอาหารอรอ่ยๆ
อกีมากมาย  



 

 

 
หมู่บ้านเทพนิยาย (ดงฮวามาอึล) อยู่ในเมอืงอินชอน  หมู่บ้านแห่งนี ได้นําเอาตวัละครจากนิทาน

หลากหลายเรื#องที#ไดร้บัความนิยมมาตกแต่งตวับา้น กําแพง ประตู หน้าตาดว้ยสสีนัที#ีสดใส สะดุดตา บา้นทุก
หลงัมคีนอาศยัอยูจ่รงิๆ ชุมชนเลก็ๆแหง่นี เดมิทกีไ็มไ่ดเ้ป็นที#รูจ้กัมากมายอยา่งในปัจจุบนันะคะออกจะเงยีบ ซบ
เซาดว้ยซํ าเพราะจะมแีต่ผูสู้งอายุอาศยัอยู่แต่ไดม้กีารพฒันาปรบัปรุงดว้ยการตกแต่งชุมชนใหเ้ป็นเทพนิยายก็
กลายเป็นที#รูจ้กัมากขึ นในหมูน่กัทอ่งเที#ยวผา่นทางซรีี#ยห์ลายเรื#องที#มาใชโ้ลเกชั #นที#นี#ถ่ายทาํ 

กลางวนั    บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนู ปิE งย่างเกาหลี 

 
 



 

 

 
ไร่สตรอเบอรรี์M  ใหท้่านเพลดิเพลนิกบัการชมและเลอืกเกบ็สตรอเบอรร์ี#สดๆหวานฉํ#าจากไร่ นอกจากนั  น ท่านยงั

สามารถซื อกลบัมาฝากคนที#ทา่นรกัที#เมอืงไทยไดด้ว้ย 
 

ลานสกีขนาดใหญ่  YANGJI SKI RESORT หรือเทียบเท่า   ประกอบไปดว้ยเนินสกถีงึ 6 

เนินดว้ยกนัแบ่งเป็นเนินสกสีาํหรบัผูฝึ้กหดัเล่น H เนิน,  และเนินสาํหรบัผูท้ี#เล่นชาํนาญแลว้ H เนิน (ราคาทวัรย์งั



 

 

ไม่รวมค่าอุปกรณ์การเล่นสก,ี สกลีฟิท์, สโนว์สเลด กอนโดล่า หรอื เคเบลิ **ขึ นอยู่กบัสถานที#ว่ามใีหบ้รกิาร
หรอืไม่**) มเีวลาใหท้่านไดส้นุกกบัการเล่นสกอีย่างเตม็ที# ซึ#งปลอดภยัไมม่อีนัตราย เตรยีมตวัก่อนเล่นสก ีควร
เตรยีม ถุงมอืสก ีผา้พนัคอ แว่นกนัแดด เสื อแจ๊คเกต็กนันํ า หรอืผา้ร่ม และกางเกงรดัรูป ขอคําแนะนําและฝึก
วธิกีารเล่นจากไกดท์อ้งถิ#นก่อนลงสนามจรงิ เพื#อความปลอดภยัของท่านเองเป็นสาํคญั **ปรมิาณของหมิะและ
การเปิดใหบ้รกิารของลานสกขีึ นอยู่กบัความเอื ออํานวยของอากาศ หากไม่มหีมิะเพยีงพอ ลานสกอีาจจะปิด
ให้บริการ ในกรณีที#ลานสกีไม่สามารถเปิดบริการ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ [ในการเปลี#ยนแปลงโปรแกรม 
ปรบัเปลี#ยนเป็น ONE MOUNT SNOW PARK (ไมร่วมคา่เขา้ SNOW PARK) 

เมืองโซล (SEOUL) ชื#ออยา่งเป็นทางการนครพเิศษโซล เป็นเมอืงหลวงและมหานครที#ใหญ่ที#สดุของเกาหลใีต ้

พิพิธภณัฑ์สาหร่าย (KIMPAP)  จดัแสดงเรื#องราวต่างๆของการทําสาหร่ายและประวตัคิวามเป็นมาต้น

กําเนิดของการผลติสาหร่ายและขั  นตอนการผลติสาหร่ายที#สดใหม่ทุกวนั ใหท้่านจะไดเ้ลอืกชมิผลติภณัฑท์ี#ทํา
จากสาหร่ายหลากหลายรสชาตใิหล้ิ มลองและเลอืกซื อเหมาะแก่การนํามาเป็นของฝาก เช่น สาหร่ายอบแหง้ , 

สาหร่ายย่าง พิเศษ !!  ให้ท่านได้ใส่ชุดประจาํชาติเกาหลี “ฮนับก” (HANBOK)     และถ่ายรูปไว้
เป็นที#ระลกึ  

คํMา บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนู ข้าวยาํเกาหลี + ซุป 
ทีMพกั  GALAXY HOTEL หรือ INTER CITY HOTEL SEOUL หรือเทียบเท่า   

DAY 3 
ศนูยโ์สมรฐับาล – ศนูยส์มนุไพรนํEามนัสนแขม็แดง - ศนูยร์วมเครืMองสาํอางแบรนดด์งัเกาหลี  
- วดัพงอึนซา – COEX MALL – สวนสนุกลอ็ตเต้เวิลด์ – ดิวตีEฟรี – ช้อปปิE งย่านเมียงดง (B/L/-
)               
เช้า บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

เลอืกซื อสนิคา้จาก ศนูยโ์สมแห่งรฐับาล (GINSENG) เหตุผลที#เรยีกวา่ศูนยโ์สมแหง่รฐับาล เพราะโสม
ทุกชนิดที#นี#จะถูกควบคุมคุณภาพภายใตม้าตรฐานของรฐับาล ไดร้บัการรบัรองคุณภาพจากรฐับาล เป็นโสมที#มี

อายุ a ปี ซึ#งถือว่ามีคุณภาพดีที#สุดในโลก มีชื#อเสียงที#สุด และ ศูนย์สมุนไพรนํEามนัสนเขม็แดง 
(RED PINE) เป็นผลติภณัฑ ์ที#สกดัจากน้ามนัสน มสีรรพคุณช่วยบาํรงุรา่งกาย ลดไขมนั ชว่ยควบคุมอาหาร

และรกัษาสมดุลในรา่งกายไดเ้ป็นอยา่งด ีที#ขาดไมไ่ดค้อืผลติภณัฑเ์วชสาํอางจาก ศนูยร์วมเครืMองสาํอาง
แบรนดด์งัเกาหลี (COSMETIC GALLERY) เชน่ WATER DROP (ครมีนํ าแตก) , SNAIL CREAM 
(ครีมเมือกหอยทาก) , BOTOX (โบท็อกซ์) , ALOE VERA PRODUCT (ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ว่านหาง
จระเข)้ เป็นตน้  



 

 

วดัพงอึนซา (BONGEUNSA TEMPLE) วดันี สรา้งขึ นในช่วงสมยักษตัรยิว์อนชอนแห่งราชวงศ์ชลิลา 

เป็นวดัพทุธนิกายมหายาน มอีายุกว่า H,677 ปี ตั  งอยูใ่จกลางเมอืงทา่มกลางยา่นธุรกจิคงันมั ตรงขา้มกบัหา้งดงั 
COEX MALL บรเิวณดา้นนอกวหิารจะมพีระพทุธรปูแกะสลกัดว้ยหนิอ่อนสงู 6d เมตร ดา้นหลงัองคท์่านจะเป็น
ภเูขา มกัเตม็ไปผูท้ี#มาสกัการะเพื#ออธษิฐานขอพรโดยเฉพาะในวนัสาํคญั ๆ ต่าง ๆ 

กลางวนั        บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนู ไก่ตุ๋นโสม 

BONGEUNS



 

 

COEX MALL ห้างสรรพสินค้าโคแอคซ ์ดาํเนินการโดยหา้งสรรพสนิคา้ฮุนได นบัเป็นศูนยก์ารคา้ใต้

ดนิที#ใหญ่ที#สุดในเอเชยี ตั  งอยู่ในตึก KOREA WORLD TRADE CENTER ซมัซองดง(SAMSEONG-DONG) 
ยา่นคงันมั 

สวนสนุกลอ๊ตเต้เวิลด ์(LOTTE WORLD)  สวนสนุกในรม่ขนาดใหญ่ตดิอนัดบัโลกที#ตั  งอยูใ่นกรุงโซล 

ซึ#งแบ่งออกเป็น 6 ส่วนหลกัคอื สวนสนุกในร่มที#ชื#อว่า LOTTE WORLD ADVENTURE ที#มอียู่ทั  งหมด J ชั  น 
แต่ละชั  นกจ็ะมเีครื#องเล่นต่างๆ รา้นอาหาร รา้นขายของที#ระลกึ และลานสเกต็นํ าแขง็ขนาดใหญ่ และในสว่นของ
สวนสนุกกลางแจง้นั  นมชีื#อว่า MAGIC ISLAND อนัเป็นที#รวมเครื#องเล่นหวาดเสยีวหลายๆ ชนิด นอกจากนี ยงัมี
สิ#งอํานวยความสะดวกอื#นๆ ภายในบรเิวณสวนสนุกแห่งนี  ไมว่่าจะเป็นหา้งสรรพสนิคา้ โรงแรม โรงภาพยนตร ์
ฯลฯ 

ดิวตีE ฟรี (DUTY FREE) เป็นศนูยร์วมรา้นคา้ปลอดภาษทีี#ใหญ่ที#สดุในโซล ใหไ้ดช้อ้ปปิ งสนิคา้แบรนดเ์นมชั  นนํา

แบบ NEW COLLECTION ! มากมาย เช่น นาฬิกา, แว่นตา, เครื#องสําอางค์ ใหท้่านอสิระไดเ้ลอืกซื อไดอ้ย่าง
เตม็ที# เป็นแหล่งรวมสนิคา้แบรนดด์งักว่า 250 แบรนด ์เช่น CHANEL, GUCCI, LOUIS VUITTON, HERMES 
เป็นตน้ ไม่ไดม้แีค่เพยีงสนิคา้จากแบรนดต่์างประเทศเท่านั  น สนิคา้แบรนดเ์กาหลกีม็ใีหเ้ลอืกหลากหลายไม่แพ้
กนั ราคากถ็ูกกว่ารา้นคา้ดา้นนอกและบางยี#หอ้กถ็ูกกว่าในประเทศไทยอกีดว้ย หากจะเขา้ไปชอ้ปปิ งกนัที#หา้ง
แหง่นี  ใหพ้กพาสปอรต์และขอ้มลูตั kวเครื#องบนิไปดว้ยเพราะตอ้งใชใ้นการซื อสนิคา้ 



 

 

 
ย่านเมียงดง (MYEONG-DONG) เปรยีบเสมอืนย่านสยามสแควรบ์า้นเรา เมยีงดงไดช้ื#อว่าเป็นแหล่งรวม

แฟชั #นแบรนดเ์กาหลชีั  นนํา ซึ#งในแต่ละวนัจะมวียัรุ่นเกาหลมีาเดนิชอ็ปปิ งกนัอย่างลน้หลาม ท่านสามารถหาซื อ
สนิค้าได้อย่างหลากหลายทั  งเสื อผ้า, รองเท้า, กระเป๋า, เครื#องสําอางซึ#งเป็นที#รู้จกัอย่างดีของคนไทย เช่น 
LANEIGE , ETUDE HOUSE , IIOPE , CHARMZONE , SKIN FOOD , THE FACE SHOP เ ป็ น ต้ น 
เครื#องประดบั , ซดีเีพลง , วซีดี ี, ดวีดีหีนงัและซรียีท์ี#ฮติตลอด จนไปถงึของที#ระลกึที#มรีปูดารานกัแสดงคนโปรด
ของทา่นอยูใ่นสนิคา้  

อิสระอาหารคํMาตามอธัยาศยั เพืMอสะดวกแก่การเดินทางท่องเทีMยว 
ทีMพกั  GALAXY HOTEL หรือ INTER CITY HOTEL SEOUL หรือเทียบเท่า   

DAY - 
ศูนย์สมุนไพรเกาหลี - โรงงานเจียระไน พลอยสีม่วง อเมทิส – พระราชวงัชางด็อกกงุ – 
หมู่บ้านอิกซอนดง – ย่านฮงแด - พิพิธภณัฑภ์าพ ) มิติ – พิพิธภณัฑนํ์Eาแขง็  - ภเูขานัมซาน – 
หอคอยเอน็โซลทาวเวอร ์– ฮุนไดพรีเมีMยมเอ้าทเลท็ - ร้านละลายเงินวอน – เมืองอินชอน                                
(B/L/-) 
  เช้า บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

เลอืกซื อสนิคา้จาก ศนูยส์มุนไพรเกาหลี (HERB SHOP)  เป็นผลติภณัฑผ์ลของฮ๊อกเกท็นามู ที#เตบิโต
กลางป่าดงดบิกว่า 67 ปี มสีรรพคุณช่วยกรองสารพษิในตบั เหมาะสําหรบัคนที#ทํางานหนัก ดื#มเหลา้ นอนดกึ 
หรอืเป็นไวรสัตบัอกัเสบ ตบัแขง็ ให้ท่านอสิระเลือกซื อให้ตวัเองและฝากครอบครวัหรอืญาติผู้ใหญ่ที#ท่านรกั 
จากนั  นทา่นยงัสามารถเลอืกซื อเครื#องประดบัจาก โรงงานเจียระไน พลอยสีม่วง อเมทิส (AMETHYST 
FACTORY)  ประเทศเกาหลใีตเ้ป็นดนิแดนของ พลอยสมี่วง พลอยแห่งสุขภาพและนําโชค โดยมตีั  งแต่สมี่วง
ออ่นเยน็ตา จนถงึสมีว่งเขม้ (มว่งไวน์) มเีสน่หเ์ยา้ยวนใจ พลอยนี จะสวยงามจบัตาเมื#อมาทาํเป็นแหวน จี  ต่างห ู



 

 

และ สรอ้ยขอ้มอื เป็นหนิที#มพีลงัในการบําบดัทั  งด้านร่างกายและจติใจของผูส้วมใส่ ขจดัความคดิแง่ลบ เป็น
พลอยแหง่สขุภาพและนําโชค สามารถปกป้องคุม้ครองผูส้วมใสไ่ด ้

 
พระราชวงัชางดอ็กกงุ(CHANGDEOKGUNG PALACE) เป็นพระราชวงัที#สรา้งหลงัจาก

พระราชวงัเคยีงบกกุง(GYEONGBUKGUNG PALACE) และเคยเป็นพระราชวงัหลกัของกษตัรยิห์ลายพระองค์
ของราชวงศโ์ชซอน ที#ไดร้บัการดแูลรกัษาไวอ้ยา่งด ีภายในประกอบดว้ยพื นที#สาธารณะ อาคารพระราชวงั
สาํหรบัราชวงศ ์และสวนบวีอน(BIWON) หรอืรูจ้กักนัในนามสวนฮวูอน(HUWON) สวนหยอ่มดา้นหลงัที#เตม็ไป
ดว้ยตน้ไมย้กัษ์อายกุวา่ 300 ปี บ่อนํ า และศาลาพกัผอ่น มคีวามธรรมชาตมิากที#สดุ ไวเ้ป็นที#พกัผอ่น 

 
หมู่บา้นอิกซอนดง (IKSEONDONG)  เป็นหมูบ่า้นฮนัอกโบราณอายกุวา่ H77 ปี อยูแ่ถวอนิซาดง 

แหล่งรวมคา่เฟ่เก๋ๆ รา้นอาหารชคิๆกลางกรงุโซล ถนนสายนี หรอืแมแ้ต่ตวับา้นเรอืนกย็งัคงสไตลค์วามโบราณ
ฉบบัเกาหลไีว ้

กลางวนั   บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนู ไก่ผดัวุ้นเส้น (จิมดกั)  



 

 

 

 

 
ย่านฮงแด  เป็นย่านช้อปปิ งบรเิวณด้านหน้าของมหาวทิยาลยัฮงอกิ(HONGIK UNIVERSITY) จงึเป็นศูนย์รวมเดก็

วยัรุน่และเดก็มหาวทิยาลยั เป็นอกีเสน้หนึ#งที#มบีรรยากาศโรแมนตกิ อกีทั  งยงัมรีา้นกาแฟที#เป็นเอกลกัษณ์ แกล
เลอรี# ร้านค้าจําหน่ายสนิค้าแฟชั #น คลบั ตลาดศลิปะ และร้านอาหารที#น่าสนใจในหมู่วยัรุ่นที#นิยมมาเดนิเล่น 
ราคาของสนิคา้และรา้นอาหารต่างๆกย็งัไม่แพงอกีดว้ย ซึ#งจะคกึคกัเป็นพเิศษตั  งแต่ช่วงบ่ายเป็นต้นไป เพราะ
รา้นคา้แต่ละรา้นจะทยอยเปิดใหบ้รกิาร ของที#ขายกนัเยอะสว่นใหญ่กจ็ะเป็นสนิคา้แฟชั #น และที#เยอะไม่แพก้นัก็
คอืขนมต่างๆ 

 



 

 

พิพิธภณัฑ์ภาพ ) มิติ (TRICK EYE MUSEUM)   เป็นสถานที#ท่องเที#ยวชื#อดังที#จ ัดขึ นแบบ

พพิธิภณัฑ์แกลเลอรี#ศิลปะและภาพวาด ที#สร้างขึ นโดย “ตรอ็งป์ L’OEIL” คอืเทคนิคงานศิลปะแบบ 2D และ
ลกัษณะภาพวาดจะเป็นแบบ 3D แทนที#จะเป็นการดภูาพวาดธรรมดาๆเหมอืนหอศลิป์ทั #วไป นกัท่องเที#ยวจะตื#น
ตาตื#นใจกบัภาพวาดแนว 3D ที#เสมอืนว่าไดเ้ขา้ไปเป็นส่วนหนึ#งในรูปภาพนั  นๆ ทําใหน้ักท่องเที#ยวเพลนิเพลนิ
สนุกสนาน ไมม่เีบื#อ ถอืเป็นพพิธิภณัฑศ์ลิปะยอดนิยมของชาวเกาหลแีละนกัทอ่งเที#ยว  

 

                    DOWNLOAD TRICK EYE APP 

                 สนุกไปอกีขั  นในการถ่ายรปู d มติ ิในรปูแบบของ AR 
                 ทา่นสามารถโหลด TRICK EYE APP ไดท้างโทรศพัท ์ 
                 แลว้สรา้งภาพสวยๆ แบบ AR ไดเ้ลย  
 

  
พิพิธภณัฑ์นํEาแขง็ (ICE MUSEUM)  เป็นการจําลองเมอืงนํ าแขง็ขึ นมา เป็นศลิปะการแกะสลกันํ าแขง็

แบบไมธ่รรมดา หากแต่เป็นการจาํลองเป็นเมอืงนํ าแขง็เหมอืนจรงิมากที#สดุ และยงัเอาใจเดก็ๆดว้ยการสรา้งสไล
เดอรนํ์ าแขง็อกีทั  งยงัมกีจิกรรมและโซนต่างๆ ใหน้กัทอ่งเที#ยวเขา้ชมไดโ้ดยไมม่เีบื#อ เชน่ นั #งรถลากกวางรดูอรฟ์ 
ถ่ายรปูคู่กบัคุณลุงซานตา้นํ าแขง็ และถ่ายรูปกบับรรดานกแพนกวนินํ าแขง็ทั  งหลาย สํารวจถํ านํ าแขง็ เอสกโิม 
เยี#ยมชมปราสาทนํ าแขง็ มจุีดชมววิบนกาํแพงเมอืงนํ าแขง็ โรงแรมที#สรา้งจาํลองขึ นจากการแกะสลกัจากนํ าแขง็
ทั  งหมด ซึ#งนกัทอ่งเที#ยวสามารถตื#นตาตื#นใจและสมัผสักบัความหนาวอุณหภมูติดิลบมากกวา่ 5 องศา  



 

 

 
หอคอยเอ็น โซลล์ ทาวเวอร์ (N SEOUL TOWER) ตั  งอยู่บน ภเูขานัมซาน 1 ใน 18 

หอคอยเมอืงที#สงูที#สุดในโลก มคีวามสงูถงึ 480 เมตร เหนือระดบันํ าทะเล ท่านสามารถชมทศันียภาพของกรุง
โซลจากยอดโซลทาวเวอรไ์ดร้อบทศิ 360 องศา โดยสามารถมองไดถ้งึเขาพกูกัซนั และถา้หนัไปยงัทศิตรงขา้ม 
กจ็ะเหน็ไกลไปถงึแมนํ่ าฮนักงั เป็นอกีหนึ#งสถานที# ที#สดุแสนจะโรแมนตกิ ไมว่า่จะเป็นยามกลางวนัหรอืกลางคนื 
และไม่ว่าจะฤดูไหนๆ ที#นี#ยงัคงได้รบัความนิยมเสมอมา เพราะเป็นสถานที#คล้องกุญแจคู่รกัที#ยอดนิยมของ
นกัท่องเที#ยว และชาวเกาหล ีโดยมคีวามเชื#อว่าหากไดม้าคลอ้งกุญแจดว้ยกนัที#นี# และโยนลูกกุญแจลงไปจะทํา
ใหร้กักนัมั #นคง ยนืยาว ตราบนานเทา่นาน ** ยงัไมร่วมคา่ ขึ นลฟิต ์และ คา่แมกุ่ญแจ ลกูกุญแจคูร่กัสาํหรบัคลอ้ง 
ทา่นสามารถเตรยีมจากประเทศไทยไปได ้**  

อิสระช้อปปิE ง สนิคา้พรเีมี#ยมชั  นนํามากมายไดท้ี# ฮนุไดพรีเมีMยมเอ้าทเลท็ (HYUNDAI PREMIUM OUTLET)  

เมืองอินชอน (INCHEON) ใหท้่านแวะซื อของฝากจาก  ร้านละลายเงินวอน ใหท้่านไดเ้ลอืก

ซื อชอ็กโกแลต ผลติภณัฑข์องใบและรากฝอยของโสม ในรูป ขนมโสม ชาโสม ครมีลา้งหน้าโสม เครื#องสําอาง
โสม เป็นตน้ และยงัมหีมอนสุขภาพ ,  กมิจ ิ, เปเปโร (ป๊อกกี เกาหล)ี , ชนิราเมง (มาม่าเกาหล)ี และ นมกลว้ย 
เป็นตน้ 
ไดเ้วลาอนัสมควร นําทา่นเดนิทางสู ่ท่าอากาศยานนานาชาติ อินชอน  ประเทศสาธารณรฐัเกาหลีใต้  
 
 

DAY +   
เมืองอินชอน – กรงุเทพฯ (ดอนเมือง)          (-/-/-) 



 

 

01.05  นําทา่นเดนิทางสู ่ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิ AIR ASIA X 

เที#ยวบนิที# XJ L*3 ** ไมม่บีรกิารอาหารและเครื#องดื#มบนเครื#องบนิ กรณุารบัประทานอาหารใหเ้รยีบรอ้ยก่อนขึ น

เครื#องบนิ หรอื ทา่นสามารถเลอืกซื ออาหารและเครื#องดื#มไดบ้นเครื#องบนิ ใชเ้วลาบนิประมาณ 6 ชั #วโมง ** 

04.40  เดนิทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพ พร้อมกบัความ

ประทบัใจ 
 

อตัราค่าบริการ 
 

กาํหนดการเดินทาง 

ผูใ้หญ่ 
ห้องละ 

(-) ท่าน  
อตัราท่าน

ละ 

B เดก็ ( ผูใ้หญ่  
เดก็มีเตียง 

(เดก็อายไุม่เกิน 
B( ปี) 

อตัราเดก็ ท่านละ 

1 เดก็ 2 ผูใ้หญ่ 
เดก็ไม่มีเตียง 

(เดก็อายไุม่เกิน 
B( ปี) 

อตัราเดก็ ท่านละ 

พกัเดีMยว 
เพิMม 

อตัรา ห้อง
ละ 

ไม่ใช้ตั nว
เครืMองบิ
นอตัรา  
ท่านละ 

ตลอดเดือน ธนัวาคม ;2 
*B – *+ ธนัวาคม (+;( 16,999 16,999 16,999 +,+** 8,500 
*( – *; ธนัวาคม (+;( 16,999 16,999 16,999 +,+** 8,500 
*) – *L ธนัวาคม (+;( 16,999 16,999 16,999 ;,+** 10,500 
*+ – *r ธนัวาคม (+;(  1s,999 1s,999 1s,999 +,+** 8,500 
*L – BB ธนัวาคม (+;( 1s,999 1s,999 1s,999 ;,+** 10,500 
*s – B( ธนัวาคม (+;(  16,999 16,999 16,999 +,+** 8,500 
*r – B) ธนัวาคม (+;( 16,999 16,999 16,999 +,+** 8,500 
B* – B- ธนัวาคม (+;( 1L,999 1L,999 1L,999 ;,+** 10,500 
BB – B+ ธนัวาคม (+;(  17,999 17,999 17,999 +,+** 8,500 
B( – B; ธนัวาคม (+;( 17,999 17,999 17,999 +,+** 8,500 
B) – BL ธนัวาคม (+;( 17,999 17,999 17,999 +,+** 8,500 
B- – Bs ธนัวาคม (+;( 16,999 16,999 16,999 +,+** 8,500 



 

 

B+ – Br ธนัวาคม (+;( 16,999 16,999 16,999 +,+** 8,500 
B; – (* ธนัวาคม (+;( 1+,999 1+,999 1+,999 +,+** 8,500 
BL – (B ธนัวาคม (+;(  16,999 16,999 16,999 +,+** 8,500 
Bs – (( ธนัวาคม (+;( 17,999 17,999 17,999 +,+** 8,500 
Br – () ธนัวาคม (+;( 17,999 17,999 17,999 +,+** 8,500 
(* – (- ธนัวาคม (+;( 17,999 17,999 17,999 +,+** 8,500 
(L – )B ธนัวาคม (+;( 23,999 23,999 23,999 ;,+** B*,500 
(s ธ.ค. ;( – *B ม.ค. ;) 25,999 25,999 25,999 ;,+** 10,500 
(r ธ.ค. ;( – *( ม.ค. ;) 24,999 24,999 24,999 ;,+** 10,500 
)* ธ.ค. ;( – *) ม.ค. ;) 2(,999 2(,999 2(,999 ;,+** 10,500 

 

ราคาเดก็อายไุม่ถึง ( ปี ณ วนัเดินทางกลบั (INFANT) ท่านละ 5,900 บาท ** (ไม่มีทีMนั MงบนเครืMองบิน) 
 

อตัรานีEยงัไม่รวมค่าทิปพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคุเทศก์ท้องถิMน ตามธรรมเนียม 50,000 
วอน ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง B ท่าน รวมไปถึงเดก็ ยกเว้นเดก็อายุไม่ถึง ( ปี ณ วนัเดินทางกลบั 
(INFANT) ทั EงนีE ท่านสามารถให้มากกว่านีEได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนีE  
ทางบริษทัขอสงวนสิทธิt ในการเรียกเกบ็ก่อนเดินทางทุกท่าน ทีMสนามบิน ในวนัเชค็อิน  
 
อตัรานีE เฉพาะนักท่องเทีMยวทีMถือหนังสือเดินทางไทยเท่านัEน กรณีถือหนังสือเดินทางต่างประเทศ ทาง
บริษทัขอสงวนสิทธิt เรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมเพิMมจากราคาทวัร ์ท่านละ B+* USD. (เป็นเงินไทยประมาณ 
-,s** บาท)  
 
กรณีต้องการตดักรุป๊ส่วนตวั กรุป๊เหมาทีMสถานะผู้เดินทางเป็น เดก็นักเรียน นักศึกษา คร ู ธุรกิจขาย
ตรงเครืMองสําอางค์ หมอ พยาบาล ชาวต่างชาติ หรือคณะทีMต้องการให้เพิMมสถานทีMขอดูงาน กรุณา
ติดต่อแจ้งรายละเอียด โดยละเอียด กบัเจ้าหน้าทีMเพืMอทาํราคาให้ใหม่ทุกครั Eง  

 



 

 

สาํคญั!! :  กรณีผู้เดินทางถกูปฏิเสธการเข้า – ออกประเทศจากประเทศต้นทางและปลายทาง ทั Eงจาก

ทีMด้านหน้าเคาน์เตอรเ์ชค็อิน หรือจากด่านตรวจคนเข้าเมืองกต็าม ทางบริษทัขอสงวนสิทธิt

ไม่รบัผิดชอบค่าใช้จ่ายทีMจะเกิดขึEนตามมา และ จะไม่สามารถคืนเงินค่าทวัรที์Mท่านชาํระ

เรียบรอ้ยแล้วไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึMง 

 
หมายเหตุ : ตามนโยบายการโปรโมทสินค้าพืEนเมืองของรฐับาลเกาหลีร่วมกบัการท่องเทีMยวเกาหลี ใน

นามของร้านรฐับาล ซึMงจาํเป็นต้องระบุไว้ในโปรแกรมทวัร ์เพราะมีผลกบัราคาทวัร ์ จึง
อยากเรียนชีEแจงลูกค้าทุกท่านว่า ร้านรฐับาลทุกร้านจาํเป็นต้องแวะชม จะซืEอหรือไม่ซืEอ
ขึEนอยู่กบัความพอใจของลูกค้าเป็นหลกั และถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้าน
รฐับาล ขอสงวนสิทธิt ในการเรียกเกบ็ค่าใช้จ่ายทีMเกิดขึEนจากท่านเป็นจาํนวนเงิน B** USD / 
ท่าน / รา้น 

 

อตัราค่าบริการนีE  รวม 

� ค่าบตัรโดยสารโดยเครื#องบนิ (ตั kว) ไป และ กลบัพร้อมคณะ ชั  นประหยดั (ECONOMY CLASS) รวมถึงค่าภาษี
สนามบนิและค่าภาษีนํ ามนัทุกแห่ง กรณีต้องการอพัเกรด UPGRADE หรอื เปลี#ยนแปลงบตัรโดยสาร ไม่ว่าเที#ยวใด 
เที#ยวหนึ#ง กรณุาตดิต่อเจา้หน้าที#เป็นกรณพีเิศษ  

� ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใต้ท้องเครื#องบิน สายการบิน AIR ASIA X อนุญาตให้โหลดกระเป๋า
สมัภาระลงใต้ทอ้งเครื#องบนิ โดยมีนํEาหนักไม่เกิน (* ก.ก. (( ชิEน) และ ถือขึEนเครืMองบินได้นํEาหนักไม่เกิน L ก.ก. 
(ไมจ่าํกดัจาํนวนชิ น แต่ทั  งนี เจา้หน้าที#จะพจิารณาตามความเหมาะสม) ต่อทา่น (ตามเงื#อนไขของสายการบนิ) ** 

� คา่รถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ (ยงัไมร่วมทปิพนกังานขบัรถ) 
� ค่าโรงแรมที#พกัระดบัมาตรฐานตามรายการที#ระบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ หอ้ง) ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์การแขง่ขนักฬีา 

หรอื กจิกรรมอื#นๆ ที#ทําใหโ้รงแรมตามรายการที#ระยุเตม็ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ [ในการปรบัเปลี#ยนโรงแรมที#พกั ไป
เป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยคาํนึงถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นสาํคญั 

� คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานที#ต่างๆ ตามรายการที#ระบุ กรณไีมร่วมจะชี แจงแต่ละสถานที#ในโปรแกรม 
� คา่อาหาร ตามรายการที#ระบุ โดยทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ [ในการเปลี#ยนแปลงตามความเหมาะสม    
� คา่มคัคุเทศกท์ี#คอยอาํนวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
� ค่าเบี ยประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางท่องเที#ยวต่างประเทศ วงเงนิประกนัสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงื#อนไข

ตามกรรมธรรม)์  
 
 



 

 

อตัราค่าบริการนีE  ไม่รวม 

× ค่าใชจ้่ายส่วนตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าทาํหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร เครื#องดื#ม ค่าซกัรดี ค่ามนิิบารใ์น
หอ้งและคา่พาหนะต่างๆ ที#ไมไ่ดร้ะบุในรายการ 

× ค่าทปิพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร์ และ มคัคุเทศก์ท้องถิ#น ตามธรรมเนียม +*,*** วอน ต่อ ทรปิ ต่อ ลูกค้า ผู้
เดนิทาง H ทา่น รวมไปถงึเดก็ ยกเวน้เดก็อายไุมถ่งึ 6 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (INFANT) ทั  งนี ทา่นสามารถใหม้ากกวา่
นี ไดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น โดยสว่นนี  ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ [ในการเรยีกเกบ็ก่อนเดนิทาง
ทุกทา่น ที#สนามบนิ ในวนัเชค็อนิ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที#กระเป๋าสมัภาระที#มนํี าหนักเกนิกว่าที#สายการบนินั  นๆกําหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาด
มาตรฐาน  

× ค่าธรรมเนียมการจองที#นั #งบนเครื#องบนิตามความตอ้งการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถทําได ้ทั  งนี ขึ นอยู่กบัสายการ
บนิ และ รุน่ของเครื#องบนิแต่ละไฟลท์ที#ใชบ้นิ ซึ#งอาจเปลี#ยนแปลงไดอ้ยูท่ี#สายการบนิเป็นผูก้าํหนด 

× คา่ภาษนํี ามนั ที#สายการบนิเรยีกเกบ็เพิ#ม ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตั kวเครื#องบนิไปแลว้ 
× ภาษมีลูคา่เพิ#ม 7% และภาษหีกั ณ ที#จา่ย 3% กรณตีอ้งการออกใบเสรจ็รบัเงนิในนามบรษิทั 
× ค่าธรรมเนียมการขอวซ่ีาท่องเที#ยว กรณีที#สถานทูตแจง้ใหย้ื#นขอวซ่ีาแบบกะทนัหนัก่อนเดนิทางตามจรงิ ประเทศ

เกาหลีใต้ อนุญาตให้ท่านที#ถือหนังสือเดินทางไทย และมีวตัถุประสงค์เดินทางไปประเทศเกาหลีใต้ เพื#อการ
ทอ่งเที#ยว ไมจ่าํเป็นตอ้งยื#นขอวซ่ีา โดยสามารถพาํนกัไดไ้มเ่กนิ z7 วนั ต่อครั  ง 

 

เงืMอนไขการจอง และ การชาํระเงิน 
- กรุณาทําการจองล่วงหน้าอย่างน้อย d7 วนั ก่อนออกเดนิทาง พรอ้มชําระเงนิมดัจําครั  งที# H ท่านละ 10,000 บาท 

หลงัจากส่งเอกสารยนืยนัการจอง 6 วนั ตวัอย่างเช่น ท่านจองวนันี  กรุณาชําระเงนิในวนัถดัไป ก่อนเวลา Ha.77 น. 
เท่านั  น โดยระบบจะยกเลกิอตัโนมตัทินัท ีหากยงัไม่ไดร้บัยอดเงนิตามเวลาที#กําหนด และหากท่านมคีวามประสงค์
จะต้องเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจําเป็นตอ้งทําจองเขา้มาใหม่ นั #นหมายถงึว่า กรณีที#มคีวิรอ (WAITING LIST) ก็
จะใหส้ทิธิ [ไปตามระบบ ตามลําดบั เนื#องจากทุกพเีรยีด เรามทีี#นั #งราคาพเิศษจํานวนจํากดั ยกเว้นโปรแกรมราคา
พิเศษ ทางบริษทัขอสงวนสิทธิt เรียกเกบ็ค่าบริการ เตม็จาํนวน เท่านัEน  

- กรุณาชําระค่าทวัร์ส่วนที#เหลืออย่างน้อย 67 วนั ก่อนออกเดนิทาง หากท่านไม่ชําระภายในระยะเวลาที#ที#บรษิัท
กําหนด ทางบรษิทัจะถอืว่าท่านสละสทิธิ [ยกเลกิการเดนิทาง และ ขอสงวนสทิธิ [ไมส่ามารถคนืเงนิมดัจําใหท้่านใดไม่
วา่สว่นในสว่นหนึ#งกต็าม 

- กรณีลูกคา้ทําการจองภายในระยะเวลาคงเหลอืไม่ถงึ HG วนั ก่อนออกเดนิทาง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ [ในการเรยีก
เกบ็คา่ทวัรเ์ตม็จาํนวน 100% 

 

เงืMอนไขการยกเลิก และ เปลีMยนแปลงการเดินทาง 

 - ยกเลกิการเดนิทาง ไม่น้อยกว่า 30 วนั ก่อนวนัเดนิทาง คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารที#ชาํระแลว้ 
 ** ยกเว้น พีเรียดทีMมีวนัหยดุนักขตัฤกษ์ ต้องยกเลิกเดินทางไม่น้อยกว่า -+ วนั ก่อนเดินทาง ** 



 

 

     - ยกเลกิการเดนิทาง 15-29 วนั ก่อนวนัเดนิทาง คนืคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารที#ชาํระแลว้ 
- ยกเลกิการเดนิทาง 15 วนั ก่อนวนัเดนิทาง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ [ไม่คนืเงนิค่าบรกิารที#ชําระมาแลว้ทั  งหมดทั  งนี  

ทางบริษัทจะหกัค่าใช้จ่ายที#ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที#ชําระแล้วเนื#องในการเตรียมการจดัการนําเที#ยวให้แก่
นกัทอ่งเที#ยว เชน่ การสาํรองที#นั #งตั kวเครื#องบนิ การจองที#พกั ฯลฯ 

- ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ [ไมร่บัผดิชอบ และ คนืค่าทวัรส์่วนใดสว่นหนึ#งใหท้่านไดไ้ม่ว่ากรณีใดๆทั  งสิ น เช่น สถานทูต
ปฏเิสธวซ่ีา ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง ฯลฯ 

- กรณีตอ้งการเปลี#ยนแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลี#ยนชื#อ) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษิทัทราบล่วงหน้า อยา่งน้อย 67 วนั ก่อนออก
เดนิทาง กรณีแจง้หลงัจากเจา้หน้าที#ออกเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึ#ง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ [ในการ
เรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายที#เกดิขึ นจรงิทั  งหมด ทั  งนี ขึ นอยูก่บัช่วงพเีรยีดวนัที#เดนิทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็น
สาํคญัดว้ย กรณุาสอบถามกบัเจา้หน้าที#เป็นกรณพีเิศษ 

- กรณีต้องการเปลี#ยนแปลงพเีรยีดวนัเดนิทาง (เลื#อนวนัเดนิทาง) ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ [ในการหกัค่าใช้จ่ายการ
ดําเนินการต่างๆ ที#เกดิขึ นจรงิสําหรบัการดําเนินการจองครั  งแรก ตามจํานวนครั  งที#เปลี#ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆ
ทั  งสิ น 
 

เงืMอนไขสาํคญัอืMนๆทีMท่านควรทราบก่อนการเดินทาง 

- คณะจะสามารถออกเดนิทางไดต้ามจําเป็นตอ้งมขีึ นตํ#า อย่างน้อย 6G ท่าน หากตํ#ากว่ากําหนด คณะจะไม่สามารถ
เดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที#จะชําระค่าบริการเพิ#มเพื#อให้คณะเดินทางได้ ทางบริษัทยินดีที#จะ
ประสานงาน เพื#อใหทุ้กทา่นเดนิทางตามความประสงคต่์อไป  

- ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ [ในการงดออกเดนิทาง หรอื เลื#อนการเดนิทางไปในพเีรยีดวนัอื#นต่อไป โดยทางบรษิทัฯ 
จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหน้าเพื#อวางแผนการเดนิทางใหมอ่กีครั  ง ทั  งนี  ก่อนคอนเฟิรม์ลางาน กรุณาตดิต่อเจา้หน้าที#
เป็นกรณพีเิศษทุกครั  งหากทา่นลางานแลว้ไมส่ามารถเปลี#ยนแปลงได ้

- กรณีที#ท่านตอ้งออกบตัรโดยสารภายใน (ตั kวภายในประเทศ เช่น ตั kวเครื#องบนิ , ตั kวรถทวัร ์, ตั kวรถไฟ) กรุณาตดิต่อ
สอบถามเพื#อยนืยนักบัเจา้หน้าที#ก่อนทุกครั  ง และควรจองบตัรโดยสารภายในที#สามารถเลื#อนวนัและเวลาเดนิทางได ้
เพราะมบีางกรณีที#สายการบนิอาจมกีารปรบัเปลี#ยนไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไมแ่จง้ใหท้ราบล่วงหน้า ทั  งนี ขึ นอยู่
กบัฤดูกาล สภาพภูมกิาศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็นสําคญัเท่านั  น สิ#งสําคญั ท่านจําเป็นต้องมาถึง
สนามบนิเพื#อเชค็อนิก่อนเครื#องบนิ อยา่งน้อย d ชั #วโมง โดยในสว่นนี หากเกดิความเสยีหายใดๆบรษิทัขอสงวนสทิธิ [
ในการไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที#เกดิขึ นใดๆทั  งสิ น   

- กรณทีี#ทา่นเป็นอสิลาม ไมท่านเนื อสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้เจา้หน้าที#เป็นกรณพีเิศษ 
- กรณีผูเ้ดนิทางต้องการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร ์(WHEEL CHAIR) กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่าง

น้อย ; วนัก่อนการเดนิทาง หรอืตั  งแต่ที#ทา่นเริ#มจองทวัร ์เพื#อใหท้างบรษิทัประสานงานกบัสายการบนิเพื#อจดัเตรยีม
ล่วงหน้า กรณมีคีา่ใชจ้า่ยเพิ#มเตมิ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิ [ในการเรยีกเกบ็คา่ใชจ้า่ยตามจรงิที#เกดิขึ นกบัผูเ้ดนิทาง  

- กรุณาสง่รายชื#อผูเ้ดนิทาง พรอ้มสาํเนาหน้าแรกของหนงัสอืเดนิทางทุกท่านใหก้บัเจา้หน้าที#หลงัจากชาํระเงนิกรณีที#
ทา่นเดนิทางเป็นครอบครวั (หลายทา่น) กรณุาแจง้รายนามคูน่อนกบัเจา้หน้าที#ใหท้ราบ 



 

 

- กรณีที#ออกบตัรโดยสาร (ตั kว) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดสว่นใดผดิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ [ในการรบัผดิชอบไมว่่า
ส่วนใดส่วนหนึ#ง หากท่านไม่ดําเนินการส่งสําเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางใหท้างบรษิทัเพื#อใชใ้นการออกบตัร
โดยสาร 

- หลงัจากท่านชาํระค่าทวัรค์รบตามจาํนวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัจะนําสง่ใบนดัหมายและเตรยีมตวัการเดนิทางให้
ทา่นอยา่งน้อย d หรอื G วนั ก่อนออกเดนิทาง 

- อตัราทวัรนี์  เป็นอตัราสําหรบับตัรโดยสารเครื#องบนิแบบหมู่คณะ (ตั kวกรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื#อนไฟล์ท วนั ไป 
หรอื กลบัส่วนใดได้ จําเป็นจะต้องไป และ กลบั ตามกําหนดการเท่านั  น หากต้องการเปลี#ยนแปลงกรุณาติดต่อ
เจา้หน้าที#เป็นกรณพีเิศษ 

- ทางบรษิทัไมม่นีโยบายจดัคูน่อนใหก้บัลกูคา้ที#ไมรู่จ้กักนัมาก่อน เช่น กรณทีี#ทา่นเดนิทาง 1 ทา่น จาํเป็นตอ้งชาํระค่า
หอ้งพกัเดี#ยวตามที#ระบุ 

- หนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านไดค้งเหลอืไมน้่อยกวา่ a เดอืน ณ วนักลบั  
- สาํหรบัลูกคา้ที#เดนิทาง d ทา่น และ ตอ้งการพกัหอ้งสาํหรบั d ทา่น อาจมคีา่ใชจ้่ายเพิ#มเตมิไดใ้นบางกรณ ีขึ นอยูก่บั

โรงแรมที#คณะนั  นๆพกัว่ามหีอ้งรอบรบัสาํหรบั d ท่าน หรอื (TRIPLE ROOM) หรอืไม ่กรณีไมม่ ีท่านจาํเป็นจะตอ้ง
ชาํระคา่ใชจ้า่ยเพิ#ม (พกัเดี#ยว) ตามจรงิ ยกเวน้เดก็ที#มอีายตุํ#ากวา่ H6 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั 

- ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ [เปลี#ยนแปลงโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม เนื#องจากฤดูกาล สภาพภูมอิากาศ เหตุการ
ทางการเมอืง การล่าชา้ของสายการบนิ เงื#อนไขการใหบ้รกิารของรถในแต่ละประเทศ เป็นตน้ โดยสว่นนี ทางบรษิทั
จะคํานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคญั หากกรณีที#จําเป็นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ#ม ทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า 

- เนื#องจากการเดนิทางท่องเที#ยวในครั  งนี  เป็นการชาํระแบบเหมาจา่ยขาดกบับรษิทัตวัแทนในต่างประเทศ ทางบรษิทั
จงึขอสงวนสทิธิ [ ไม่สามารถขอรบัเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางส่วน หรอื ส่วนใดส่วนหนึ#งที#ท่านไม่ต้องการไดร้บับรกิาร 
หากระหว่างเดนิทาง สถานที#ท่องเที#ยวใดที#ไม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดกต็าม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ [
ในการไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ#งใหท้่าน เนื#องจากทางบรษิทัไดท้ําการจองและถูกเกบ็ค่าใชจ้่าย
แบบเหมาจา่ยไปล่วงหน้าทั  งหมดแลว้ 

- หากวนัเดนิทาง เจา้หน้าที#สายการบนิ หรอื ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนงัสอืเดนิทาง (พาสปอรต์) 
ของท่านชํารุดแมเ้พยีงเลก็น้อย เช่น เปียกนํ า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ#ง มหีน้าใดหน้าหนึ#งหายไป มกีระดาษหน้าใด
หน้าหนึ#งหลุดออกมา มรีอยแยกระหว่างสนัของเล่มหนังสอืเดนิทาง เป็นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทั  งสิ น ทางสายการบนิ 
หรอื เจ้าหน้าที#ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง มสีทิธิ [ไม่อนุญาตใหท้่านเดนิทางต่อไปได้ ดงันั  นกรุณาตรวจสอบ 
และ ดแูล หนงัสอืเดนิทางของท่านใหอ้ยูใ่นสภาพดอียูต่ลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณีชาํรุด กรณุาตดิต่อกรมการกงสุ
ลกระทรวงการต่างประเทศเพื#อทําหนงัสอืเดนิทางฉบบัใหม ่โดยใชฉ้บบัเก่าไปอา้งองิ และ ยนืยนัดว้ย พรอ้มกบัแจง้
มาที#บรษิทัเรว็ที#สุด เพื#อยนืยนัการเปลี#ยนแปลงขอ้มูลหนังสอืเดนิทาง หากท่านไดส้่งเอกสารมาที#บรษิทัเรยีบรอ้ย
แล้ว กรณีที#ยงัไม่ออกบตัรโดยสาร (ตั kวเครื#องบิน) ท่านสามารถเปลี#ยนแปลงได้ไม่มคี่าใช้จ่าย แต่หากออกบตัร
โดยสาร (ตั kวเครื#องบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ [ในการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายที#เกดิขึ นจรงิทั  งหมด ซึ#งโดย
สว่นใหญ่ตั kวเครื#องบนิแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดนิทางประมาณ 14-20 วนั ทั  งนี ขึ นอยู่กบักระบวนการและขั  นตอน
ของแต่ละคณะ 



 

 

- เกี#ยวกบัที#นั #งบนเครื#องบนิ เนื#องจากบตัรโดยสาร (ตั kว) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อตัราพเิศษ) สายการบนิ ขอ
สงวนสทิธิ [ในการเลือกที#นั #งบนเครื#องบิน กรณีลูกค้าเดนิทางด้วยกนั กรุณาเช็คอนิพร้อมกนั และ สายการบินจะ
พยายามที#สดุใหท้า่นไดน้ั #งดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากที#สดุ  

- ขอ้มลูเพิ#มเตมิเกี#ยวกบัหอ้งพกัในโรงแรมที#พกั เนื#องจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึ
อาจทําใหห้อ้งพกัแบบหอ้งพกัเดี#ยว (SINGLE) และหอ้งคู่ (TWIN/DOUBLE) และ หอ้งพกัแบบ d ท่าน (TRIPLE) 
จะแตกต่างกนั บางโรงแรม หอ้งพกัแต่ละแบบอาจจะอยูค่นละชั  นกนั (ไมต่ดิกนัเสมอไป) 

- ขอสงวนสทิธิ [การเกบ็คา่นํ ามนัและภาษสีนามบนิทุกแหง่เพิ#ม หากสายการบนิมกีารปรบัขึ นก่อนวนัเดนิทาง  
- บรษิทัขอสงวนสทิธิ [ ในการไมร่บัผดิชอบใดๆทั  งสิ น หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ , การยกเลกิบนิ , การ

ประทว้ง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภยัธรรมชาต ิ, การนําสิ#งของผดิกฎหมาย ซึ#งอยู่นอกเหนือความ
รบัผดิชอบของบรษิทั  

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ [ ในการไมร่บัผดิชอบใดๆทั  งสิ น หากเกดิสิ#งของสญูหายระหวา่งการเดนิทาง ไมว่า่กรณใีดๆกต็าม 
และ ขอสงวนสทิธิ [ในการเรยีกเกบ็คา่ใชจ้่ายตามจรงิ กรณทีา่นลมืสิ#งของไวท้ี#โรงแรมและจาํเป็นตอ้งสง่มายงัจุดหมาย
ปลายทางตามที#ทา่นตอ้งการ  

- รายการนี เป็นเพียงข้อเสนอที#ต้องได้รบัการยืนยนัจากบริษัทฯอีกครั  งหนึ#ง หลังจากได้สํารองโรงแรมที#พกัใน
ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึ#งอาจจะปรบัเปลี#ยนตามที#ระบุในโปรแกรม 

** เมืMอท่านชาํระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึMงกต็าม ทางบริษทัฯ จะถือว่า

ท่านได้ยอมรบัเงืMอนไขข้อตกลงทั EงหมดนีEแล้ว ** 

 

 

 

 

 


