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NT471
ทวัรเ์กาหล ีพระราชวังชางดอ็กกงุ เอเวอรแ์ลนด ์5 วัน 3 คนื (XJ)
ทัวรเ์กาหล ี, 5 วัน 3 คนื ,

INCHEON HOTEL  , GALAXY HOTEL

อนิชอน - สะพานแขวนยอจอง - คลองอารา่ - สะพานกระจกใสกมิโป - HYUNDAI PREMIUM OUTLET 
ยงอนิ - วดัวาวจูองซา - สวนสนุกเอเวอรเ์ลนดแ์ลนด ์- โซล - ยา่นทงแดมนุ - LED ROSE GARDEN 

ศูนยโ์สมแหง่รฐับาล - ศูนยส์มนุไพรน้าํมนัสนเข็มแดง - ศูนยร์วมเครอืงสาํอาง - ยา่นอนิซาดง - ตกึซมัจกีลิ 
พระราชวงัชางด็อกกุง - ภูเขานมัซาน - หอคอยเอ็นโซลทาวเวอร ์- ดวิตฟีร ี- ยา่นเมยีงดง - ศูนยส์มนุไพรเกาหล ี
โรงงานเจยีระไนพลอยสมีว่งอเมทสิ - ยา่นฮงแด - คาเฟ่สดุชกิ 943 KING’S CROSS - พพิธิภณัฑภ์าพ 3 มติ ิ

พพิธิภณัฑส์าหรา่ย - ชุดฮนับก - สวนฮานลึ - ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
กรุงเทพฯ (ดอนเมอืง)

18.00 น.
คณะพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานนานาชาต ิดอนเมอืง กรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ อาคาร 1 ชนั 3
เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิ หมายเลข 3-4 สายการบนิ AIR ASIA X โดยมเีจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ
อํานวยความสะดวกตลอดขันตอนการเช็คอนิ และ หัวหนา้ทัวรใ์หคํ้าแนะนําเพอืเตรียมความพรอ้มกอ่นออกเดนิทาง



วนัท ี2
กรุงเทพฯ (ดอนเมอืง) - เมอืงอนิชอน - คลองอารา่ - สะพานกระจกใสกมิโป - HYUNDAI PREMIUM OUTLET - เมอืงยงอนิ -
วดัวาวจูองซา - สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์- เมอืงโซล - ยา่นทงแดมุน - พเิศษ!! ชม LED ROSE GARDEN

21.05 น.
นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตอินิชอน ประเทศสาธารณรฐัเกาหลใีต ้โดย สายการบนิ AIR ASIA X เทยีวบนิท ีXJ 704 **
สําหรับเทยีวบนินี ไม่มบีรกิารอาหารและเครืองดมืบนเครืองบนิ ใชเ้วลาบนิประมาณ 5 ชวัโมง 25 นาท ี**

04.35 น.
เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตอินิชอน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลใีต ้** ตามเวลาทอ้งถนิ เร็วกวา่เมอืงไทยประมาณ 2 ชวัโมง
กรุณาปรับนาฬกิาของทา่นเพอืความสะดวกในการนัดหมายเวลา ** หลังทกุทา่นผา่นขันตอนการตรวจหนังสอืเดนิทาง
และตรวจรับสมัภาระเรียบรอ้ย 

นําทกุทา่นเดนิทางขา้มทะเลตะวันตกดว้ย สะพานแขวนยอจอง หรือ สะพานเพอืความหวังในการรวมชาตทิยีาวกวา่ 4.42 ก.ม. และ มยีอดโดมสงู
107 เมตร ทา่นจะไดส้มัผัสความสวยงามยงิใหญ่ยามค่าํคนื

เชา้
บรกิารอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนู อดูง้ 

นําทา่นเดนิทางสู ่คลองอารา่ (ARA CANAL) ซงึเชอืมระหวา่งแม่น ้าํฮันกับทะเลตะวันตก (ทะเลเหลอืง)
ตังอยู่ในพนืทขีองเมอืงอนิชอนและกรุงโซล วัตถุประสงคเ์พอืป้องกันน ้าํทว่มและใชเ้ป็นพนืทใีนการพักผอ่นหย่อนใจ
โดยเกาหลมีกีารรเิรมิสรา้งทางระบายน ้าํขนึครังแรกในสมัยกษัตรยิแ์หง่ราชวงศโ์ซซอน
แตก็่ถูกยกเลกิไปเนืองจากอุปสรรคทางเทคนคิและความยากลําบากของประเทศ และสบืเนืองมาจากเหตกุารณ์น ้าํทว่มใหญ่เมอืงอนิชอน เมอืปี
ค.ศ. 1987 สง่ผลใหป้ระชากรกวา่ 6,000 คนประสบภัยพบัิตอิย่างมาก นํามาสูโ่ครงการ ARA CANAL PROJECT ใชเ้วลาสํารวจทังสนิรวม 5 ปี
เรมิกอ่สรา้งขนึเมอืปี ค.ศ.2009 และแลว้เสร็จสมบรูณ์เมอืวันท ี25 ม.ีค. 2012

จากนันนําชม สะพานกระจกใสกมิโป (ARA BLUE WALK) ชมบรรยากาศมุมสงูของคลองอาร่า (ARA CANAL)
ซงึเชอืมระหวา่งแม่น ้าํฮันกับทะเลตะวันตก ตังอยู่ในพนืทขีองเมอืงอนิชอนและกรุงโซล
วัตถุประสงคเ์พอืป้องกันน ้าํทว่มและใชเ้ป็นพนืทใีนการพักผอ่นหย่อนใจยามวา่ง

ชอ้ปปิง HYUNDAI PREMIUM OUTLET เลอืกซอืสนิคา้แบนดพ์รีเมยีมชนันํามากมาย

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงยงอนิ นําทา่นเดนิทางสู ่วดัวาวจูองซา (WAUJEONGSA TEMPLE) ตังอยู่ในเมอืงยงอนิ จังหวัดคยองกโีด
เป็นวัดเกา่แกท่ตัีงอยู่กลางภเูขา มเีศยีรพระพทุธเจา้ขนาดใหญ่สทีองอร่ามดโูดดเดน่ ซงึเป็นสญัลักษณ์ทสํีาคัญของวัดนี
เศยีรพระพทุธรูปนีมคีวามสงูถงึ 8 เมตร วางตังอยู่บนกองหนิขนาดใหญ่ วัดแหง่นีสรา้งขนึในปี ค.ศ. 1970
โดยนักบวชแฮดอ๊กเพอืแสดงการตอบแทนความเมตตากรุณาของพระพทุธเจา้ในการรวมประเทศเกาหลเีหนือและเกาหลใีต ้
ภายในมรีูปสลักสะสมจากพทุธศาสนกิชนทัวโลกมากกวา่ 3,000 องค ์ภายในวัดยังมรีูปปันหนิสลักดเูหมอืนจะเป็นนกฮูกแม่กับลกู
มเีจดยีทํ์าดว้ยกอ้นหนิดแูปลกตาและเมอืเดนิเขา้สูอุ่โบสถซงึอยู่บนเนนิเขา
ก็จะพบกับทปีระดษิฐานพระนอนขนาดใหญ่ทแีกะสลักมาจากไมซ้งึนํามาจากอนิเดยีมคีวามเกา่แกแ่ละศักดสิทิธเิป็นอย่างมาก
สว่นบนสดุมพีระพทุธรูปปางสมาธสิทีององคใ์หญ่ประดษิฐานอยู่ นอกจากนีทวัีดแหง่นียังเป็นทเีก็บรัษาระฆังทใีชต้ใีนพธิเีปิดกฬีา โอลมิปิค ในปี
ค.ศ. 1987

เทยีง
บรกิารอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนู หมูยา่งเกาหลี

บา่ย
นําทา่นเดนิทางสู ่สวนสนุกเอเวอรเ์ลนดแ์ลนด ์(EVERLAND) เป็นสวนสนุกกลางแจง้ทใีหญ่ทสีดุของประเทศเกาหลใีต ้
ตังอยู่บนทําเลทสีวยงามทา่มกลางหบุเขา ในเมอืงยงอนิ ทางตอนใตข้องเมอืงโซล ไดรั้บการขนานนามวา่เป็นดสินียแ์ลนดแ์หง่เกาหลใีต ้
ทนีีถูกออกแบบใหแ้ตกตา่งกันในแตล่ะโซน ไดแ้ก ่สวนสตัว ์, GLOBAL FAIR, EUROPEAN ADVENTURE,MAGIC LAND, AMERICAN
ADVENTURE และEVERLANDSPEEDWAY นอกจากนียังมสีวนสฤีด ูซงึปลกูดอกไมป้ระจําในแตล่ะฤดกูาล
และมกีารตกแตง่สวนสนุกใหเ้ขา้กับบรรยากาศของเทศกาลนัน  ๆโดยมบีรษัิทซมัซงุ เป็นเจา้ของ ผูบ้รหิารจัดการสวนสนุกแหง่นี
ดังนันความยงิใหญ่ตระการตา และ ปลอดภัย ไม่แพช้าตใิดในโลกแน่นอน ** โซนสวนน ้าํจะเปิดเฉพาะชว่งฤดรูอ้น**

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโซล (SEOUL)ชอือย่างเป็นทางการ นครพเิศษโซล เป็นเมอืงหลวงและมหานครทใีหญ่ทสีดุของประเทศเกาหลใีต ้



นําทา่นเดนิทางเขา้สู ่ยา่นทงแดมุน หรือตลาดดงแดมุนเป็นย่านการคา้ขนาดใหญ่ประกอบดว้ยตลาดดังเดมิ
และศนูยก์ารคา้ทคีรอบคลมุทัวทังบรเิวณประตทูงแดมุน ซงึเป็นสถานทสํีาคัญในเกาหล ีโดยถอืเป็นเขตคา้สง่และคา้ปลกีทใีหญ่ทสีดุของเกาหลี
ทมีหีา้งสรรพสนิคา้ 26 แหง่, รา้นคา้พเิศษ 30,000 แหง่ และผูผ้ลติ 50,000 รายตลาดทงแดมุนมชีอืเสยีงในดา้นตลาดกลางคนื
และเป็นย่านชอ้ปปิงยอดนยิมทดีงึดดูนักชอ้ปและนักทอ่งเทยีวจํานวนมากตลอดเวลา
ตลาดแหง่นีจงึกลายเป็นสถานททีดีทีสีดุในการคน้หาแฟชนัลา่สดุ ทมีคีวามหลากหลายและทันสมัยในราคาทไีม่แพง

พเิศษ!! ใหท้า่นไดช้ม จดุไฮไลทข์องทนีี นันก็คอื LED ROSE GARDEN ดอกกหุลาบทตีดิไฟ LED กวา่ 25,550 ดวง เปิดใหช้มตลอดทังปี

ค่าํ
บรกิารอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนู ขา้วยําเกาหลี

ทพีกั
GALAXY HOTELหรอื INTER CITY HOTEL SEOUL หรือเทยีบเทา่

วนัท ี3
ศนูยโ์สมรฐับาล - ศนูยส์มุนไพรน้าํมนัสนแข็มแดง - ศนูยร์วมเครอืงสําอางแบรนดด์งัเกาหล ี- ยา่นอนิซาดง - ตกึซมัจกีลิ -
พระราชวงัชางด็อกกุง - ภเูขานมัซาน - หอคอยเอ็นโซลทาวเวอร ์-ดวิตฟีร ี- ยา่นเมยีงดง

เชา้
บรกิารอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทา่นเดนิทางสู ่ศนูยโ์สมแหง่รฐับาล (GINSENG)เหตผุลทเีรียกวา่ศนูยโ์สมแหง่รัฐบาล
เพราะโสมทกุชนดิทนีีจะถูกควบคมุคณุภาพภายใตม้าตรฐานของรัฐบาล ซงึแน่นอนวา่ไดรั้บการรับรองคณุภาพจากรัฐบาล เป็นโสมทมีอีายุ 6 ปี
ซงึถอืวา่มคีณุภาพดทีสีดุในโลก มชีอืเสยีงทสีดุ ใหท้า่นไดเ้ลอืกซอืโสมคณุภาพ ในราคาถูกกวา่ประเทศไทยถงึ 2 เทา่
โสมเกาหลถีอืเป็นยาบํารุงร่างกายหรือสามารถซอืเป็นของฝากจากประเทศเกาหลใีตก็้ได ้

นําทา่นเดนิทางสู ่ศนูยส์มุนไพรน้าํมนัสนเข็มแดง (RED PINE)เป็นผลติภัณฑ ์ทสีกัดจากน ้าํมันสน มสีรรพคณุชว่ยบํารุงร่างกาย ลดไขมัน
ชว่ยควบคมุอาหารและรักษาสมดลุในร่างกายไดเ้ป็นอย่างด ี

นําทา่นเดนิทางสู ่ศนูยร์วมเครอืงสําอางแบรนดด์งัเกาหล ี(COSMETIC GALLERY)เชน่ WATER DROP (ครีมน ้าํแตก) , SNAIL CREAM
(ครีมเมอืกหอยทาก) ,BOTOX (โบท็อกซ)์ ,ALOE VERA PRODUCT (ผลติภัณฑจ์ากสมุนไพรวา่นหางจระเข)้ เป็นตน้

เทยีง
บรกิารอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนู ไกตุ่น๋โสม

บา่ย
นําทา่นเดนิทางสู ่ยา่นอนิซาดง ตังอยู่ใจกลางเมอืงทเีป็นย่านเกา่แกท่สํีาคัญของเมอืงโซล
ประกอบดว้ยถนนหลักอนิซาดงและมตีรอกซอกซอยแยกออกไปทังสองขา้งทาง ภายในตรอกเป็นรา้นอาหารแบบดังเดมิ โรงน ้าํชา รา้นกาแฟ
และแกลเลอรีในย่านแหง่นีเป็นแหลง่รวมแกลเลอรีตา่ง  ๆกวา่ 100 แหง่ 

นอกจากนียังใหท้า่นไดเ้ยียมชม ตกึซมัจ-ีกลิ (SSAMZIE-GIL)เป็นอาคารขนาด 4 ชนัตังอยู่ในตลาดอนิซาดง เปิดในปี 2004
ภายในมงีานแสดงภาพกอลอรีอารต์  ๆรา้นอาหาร เครืองประดับ ของทรีะลกึ โดยชนั 4 เป็นสวนลอยฟ้า
จดุเดน่ของทนีีคอืเป็นจดุนัดพบของเหลา่วัยรุ่นชาวเกาหล ีตามผนังกําแพงมภีาพเขยีนเป็นงานศลิปะ
ผสมผสานกับรา้นตา่งๆทตัีงอยู่เรียงรายจนเต็มทพีนืทพีบกับสว่นของ LOVE LOVE MESSAGE TAG ทมีลัีกษณะ คลา้ยกับ LOCK OF LOVE ท ีN
SEOUL TOWER เป็นการบอกรักของวัยรุ่น (ราคาทัวรไ์ม่รวมคา่ TAG ทา่นสามารถเลอืกซอ้ไดใ้นราคาประมาณ 5000 วอน) มาทนีีพลาดไม่ได!้!!
…. ขนมปังยัดไสรู้ปอุนจ ิ(DDALKI BBANG & DDONG BBANG)หรือ POOP BREAD
ทยัีดไสด้ว้ยถัวแดงขนมขนึชอืททีา่นตอ้งไม่พลาดทจีะมาลองชมิ (ราคาทัวรไ์ม่ไดร้วมคา่ขนมปังยัดไส ้ราคาประมาณ 1000 วอน)

นําทา่นเดนิทางสู ่พระราชวงัชางด็อกกุง (CHANGDEOKGUNG PALACE)เป็นพระราชวังทสีรา้งหลังจากพระราชวังเคยีงบกกงุ
(GYEONGBUKGUNG PALACE) และเคยเป็นพระราชวังหลักของกษัตรยิห์ลายพระองคข์องราชวงศโ์ชซอน ทไีดรั้บการดแูลรักษาไวอ้ย่างดี
ภายในประกอบดว้ยพนืทสีาธารณะ อาคารพระราชวังสําหรับราชวงศ ์และสวนบวีอน(BIWON) หรือรูจั้กกันในนามสวนฮูวอน(HUWON)
สวนหย่อมดา้นหลังทเีต็มไปดว้ยตน้ไมยั้กษ์อายุกวา่ 300 ปี บอ่น ้าํ และศาลาพักผอ่น มคีวามธรรมชาตมิากทสีดุ ไวเ้ป็นทพัีกผอ่น 

นําทา่นเดนิทางสู ่ภเูขานมัซาน เป็นทตัีงของ หอคอยเอ็น โซลล ์ทาวเวอร ์(N SEOUL TOWER)1 ใน 18 หอคอยเมอืงทสีงูทสีดุในโลก
มคีวามสงูถงึ 480 เมตร เหนือระดับน ้าํทะเล ทา่นสามารถชมทัศนียภาพของกรุงโซลจากยอดโซลทาวเวอรไ์ดร้อบทศิ 360 องศา
โดยสามารถมองไดถ้งึเขาพกูักซนั และถา้หันไปยังทศิตรงขา้ม ก็จะเห็นไกลไปถงึแม่น ้าํฮันกัง เป็นอกีหนงึสถานท ีทสีดุแสนจะโรแมนตกิ



ไม่วา่จะเป็นยามกลางวันหรือกลางคนื และไม่วา่จะฤดไูหน  ๆทนีียังคงไดรั้บความนยิมเสมอมา
เพราะเป็นสถานทคีลอ้งกญุแจคูรั่กทยีอดนยิมของนักทอ่งเทยีว และชาวเกาหล ีโดยมคีวามเชอืวา่หากไดม้าคลอ้งกญุแจดว้ยกันทนีี
และโยนลกูกญุแจลงไปจะทําใหรั้กกันมันคง ยืนยาว ตราบนานเทา่นาน ** ยงัไมร่วมคา่ขนึลฟิต ์และ คา่แมกุ่ญแจ
ลกูกุญแจคูร่กัสําหรบัคลอ้ง ทา่นสามารถเตรยีมจากประเทศไทยไปได ้** 

นําทา่นเดนิทางสู ่ดวิต ีฟร ี(DUTY FREE)เป็นศนูยร์วมรา้นคา้ปลอดภาษีทใีหญ่ทสีดุในโซล ใหไ้ดช็้อปปิงสนิคา้แบรนดเ์นมชนันําแบบ NEW
COLLECTION ! มากมาย เชน่ นาฬกิา , แวน่ตา , เครืองสําอาง , กระเป๋า , กลอ้งถ่ายรูป หรือจะเป็นโทรศัพทม์อืถอื
ใหท้า่นอสิระไดเ้ลอืกซอืไดอ้ย่างเต็มท ีเป็นแหลง่รวมสนิคา้แบรนดดั์งกวา่ 250 แบรนด ์ทังเครืองสําอาง, น ้าํหอม , กระเป๋า , สนิคา้แฟชนัตา่ง  ๆเชน่
CHANEL, HERMES, MCM , DIOR , FENDI , LOEWE , PRADA , MIU MIU , CELINE , GIVENCHY , BALLY , BOTTEGA VENETA เป็นตน้
ไม่ไดม้แีคเ่พยีงสนิคา้จากแบรนดต์า่งประเทศเทา่นัน สนิคา้แบรนดเ์กาหลก็ีมใีหเ้ลอืกหลากหลายไม่แพก้ัน
ราคาก็ถูกกวา่รา้นคา้ดา้นนอกและบางยีหอ้ก็ถูกกวา่ในประเทศไทยอกีดว้ย หากจะเขา้ไปช็อปปิงกันทหีา้งแหง่นี
ใหพ้กพาสปอรต์และขอ้มูลตัวเครืองบนิไปดว้ยเพราะตอ้งใชใ้นการซอืสนิคา้ 

นําทา่นเดนิทางสู ่ยา่นเมยีงดง
(MYEONGDONG)เปรียบเสมอืนย่านสยามสแควรบ์า้นเราเมยีงดงไดช้อืวา่เป็นแหลง่รวมแฟชนัแบรนดเ์กาหลชีนันํา
ซงึในแตล่ะวันจะมวัียรุ่นเกาหลมีาเดนิช็อปปิงกันอย่างลน้หลาม ทา่นสามารถหาซอืสนิคา้ไดอ้ย่างหลากหลายทังเสอืผา้ , รองเทา้ , กระเป๋า ,
เครืองสําอางซงึเป็นทรีูจั้กอย่างดขีองคนไทย เชน่LANEIGE , ETUDE HOUSE , IIOPE , CHARMZONE , SKIN FOOD , THE FACE SHOP
เป็นตน้ เครืองประดับ , ซดีเีพลง , วซีดี ี, ดวีดีหีนังและซรีียท์ฮีติตลอด จนไปถงึของทรีะลกึทมีรีูปดารานักแสดงคนโปรดของทา่นอยู่ในสนิคา้

ค่าํ
อสิระอาหารค่าํตามอัธยาศัย เพอืสะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทยีว

ทพีกั
GALAXY HOTELหรอื INTER CITY HOTEL SEOUL หรือเทยีบเทา่

วนัท ี4
ศนูยส์มุนไพรเกาหล ี- โรงงานเจยีระไน พลอยสมีว่ง อเมทสิ - ยา่นฮงแด - พเิศษ!!! สําหรบัสาวก HARRY POTTER
ตอ้งหา้มพลาดดด!! คาเฟ่สดุชกิ 943 KING’S CROSS - พพิธิภณัฑส์ามมติ ิ- พพิธิภณัฑน์้าํแข็ง - พพิธิภณัฑส์าหรา่ย - สวนฮานลึ -
เมอืงอนิชอน - ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต หรอืรา้นละลายเงนิวอน

เชา้
บรกิารอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทา่นเดนิทางสู ่ศนูยส์มุนไพรเกาหล ี(HERB SHOP) เป็นผลติภัณฑผ์ลของฮ๊อกเก็ตนามู ทเีตบิโตกลางป่าดงดบิกวา่ 20 ปี
มสีรรพคณุชว่ยกรองสารพษิในตับ เหมาะสําหรับคนททํีางานหนัก ดมืเหลา้ นอนดกึ หรือเป็นไวรัสตับอักเสบ ตับแข็ง
ใหท้า่นอสิระเลอืกซอืใหตั้วเองและฝากครอบครัวหรือญาตผิูใ้หญ่ททีา่นรัก 

นําทา่นเดนิทางสู ่โรงงานเจยีระไน พลอยสมีว่ง อเมทสิ (AMETHYST FACTOTORY) ประเทศเกาหลใีตเ้ป็นดนิแดนของพลอยสมี่วง
พลอยแหง่สขุภาพและนําโชค โดยมตัีงแตส่มี่วงอ่อนเย็นตา จนถงึสมี่วงเขม้ (ม่วงไวน)์
มเีสน่หเ์ยา้ยวนใจพลอยนีจะสวยงามจับตาเมอืมาทําเป็นแหวน จ ีตา่งห ูและ
สรอ้ยขอ้มอืเป็นหนิทมีพีลังในการบําบัดทังดา้นร่างกายและจติใจของผูส้วมใส ่ขจัดความคดิแงล่บ เป็นพลอยแหง่สขุภาพและนําโชค
สามารถปกป้องคุม้ครองผูส้วมใสไ่ด ้

นําทา่นชอ้ปปิง ยา่นฮงแด เป็นย่านชอ้ปปิงบรเิวณดา้นหนา้ของมหาวทิยาลัยฮงอกิ (HONGIK UNIVERSITY)
จงึเป็นศนูยร์วมเด็กวัยรุ่นและเด็กมหาวทิยาลัย เป็นอกีเสน้หนงึทมีบีรรยากาศโรแมนตกิ อกีทังยังมรีา้นกาแฟทเีป็นเอกลักษณ์ แกลเลอรี
รา้นคา้จําหน่ายสนิคา้แฟชนั คลับ ตลาดศลิปะ และรา้นอาหารทน่ีาสนใจในหมู่วัยรุ่นอายุ 20-30 ปีทนียิมมาเดนิเลน่
ราคาของสนิคา้และรา้นอาหารตา่งๆก็ยังไม่แพงอกีดว้ย ซงึจะคกึคักเป็นพเิศษตังแตช่ว่งบา่ยเป็นตน้ไป
เพราะรา้นคา้แตล่ะรา้นจะทยอยเปิดใหบ้รกิาร ของทขีายกันเยอะสว่นใหญ่ก็จะเป็นสนิคา้แฟชนั เชน่ เสอืผา้ กระเป๋า รองเทา้ ของกฟิชอ้ป
เครืองเขยีน และทเียอะไม่แพก้ันก็คอืขนมตา่ง  ๆ

พเิศษ!!!.สําหรับสาวก HARRY POTTER ตอ้งหา้มพลาดดด!!กับ คาเฟ่สดุชกิ 943 KING’S CROSS ทจํีาลองชานชาลา 9 เศษสามสว่นสี
ชานชาลาทอียู่ในสถานีรถไฟคงิสค์รอสลอนดอน ประเทศอังกฤษ ซงึเป็นทางเชอืมตอ่ระหวา่งโลกมักเกลิกับโลกเวทมนตร์
ซงึอยู่ระหวา่งชานชาลาหมายเลข 9 และ 10 ซงึเดนิทางดว้ยรถไฟสายดว่นของฮอกวอตส์
ดา้นในใหท้า่นไดส้มัผัสกลนิอายในการจําลองความเป็นเมอืงเวทมนต ์เพลดิเพลนิกับมุมถ่ายรูปตา่ง  ๆมชีดุคลมุกับผา้พันคอทัง 4 บา้น
พรอ้มไมก้ายสทิธใิหถ้่ายรูป สามารถเลอืกซอืเครืองดมืและของหวานไดต้ามใจชอบ (หากทา่นใดตอ้งการทจีะถ่ายรูปดา้นใน



จะตอ้งเลอืกซอืเครืองดมืทา่นละ 1 แกว้)

เทยีง
บรกิารอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนู ไกผ่ดัวุน้เสน้ (JIMDAK)

บา่ย
นําทา่นเดนิทางสู ่พพิธิภณัฑภ์าพ 3 มติ ิ(TRICKEYE MUSEUM)เป็นสถานททีอ่งเทยีวชอืดังทจัีดขนึแบบพพิธิภัณฑแ์กลเลอรีศลิปะและภาพวาด
ทสีรา้งขนึโดย “ตร็องป์ L’OEIL” คอืเทคนคิงานศลิปะแบบ 2D และลักษณะภาพวาดจะเป็นแบบ 3D
แทนทจีะเป็นการดภูาพวาดธรรมดาๆเหมอืนหอศลิป์ทัวไป นักทอ่งเทยีวจะตนืตาตนืใจกับภาพวาดแนว 3D
ทเีสมอืนวา่ไดเ้ขา้ไปเป็นสว่นหนงึในรูปภาพนัน  ๆทําใหนั้กทอ่งเทยีวเพลนิเพลนิสนุกสนาน ไม่มเีบอื
ถอืเป็นพพิธิภัณฑศ์ลิปะยอดนยิมของชาวเกาหลแีละนักทอ่งเทยีว เพราะไม่เพยีงแตเ่ป็นพพิธิภัณฑห์อศลิปะภาพวาดสามมติแิลว้
ยังไดเ้ปิดโซนใหม่ใหก้ับนักทอ่งเทยีวไดเ้ขา้ไปเปิดประสบการณ์ใหม่ๆไม่ซ ้าํใครกับ พพิธิภัณฑน์ ้าํแข็ง (ICE
MUSEUM)ซงึเป็นการจําลองเมอืงน ้าํแข็งขนึมา เป็นศลิปะการแกะสลักน ้าํแข็งแบบไม่ธรรมดา
หากแตเ่ป็นการจําลองเป็นเมอืงน ้าํแข็งเหมอืนจรงิมากทสีดุ และยังเอาใจเด็กๆดว้ยการสรา้งสไลเดอรน์ ้าํแข็งอกีทังยังมกีจิกรรมและโซนตา่งๆ
ใหนั้กทอ่งเทยีวเขา้ชมไดโ้ดยไม่มเีบอื เชน่ นังรถลากกวางรูดอลฟ์ ถ่ายรูปคูก่ับคณุลงุซานตา้น ้าํแข็ง
และถ่ายรูปกับบรรดานกเพนกวนิน ้าํแข็งทังหลาย สํารวจถ ้าํน ้าํแข็ง เอสกโิม เยียมชมปราสาทน ้าํแข็ง มจีดุชมววิบนกําแพงเมอืงน ้าํแข็ง
โรงแรมทสีรา้งจําลองขนึจากการแกะสลักจากน ้าํแข็งทังหมด ซงึนักทอ่งเทยีวสามารถตนืตาตนืใจและสมัผัสกับความหนาวอุณหภมูติดิลบมากกวา่
5 องศา 

นําทา่นเดนิทางสู ่พพิธิภณัฑส์าหรา่ย (KIMPAP)
จัดแสดงเรืองราวตา่งๆของการทําสาหร่ายและประวัตคิวามเป็นมาตน้กําเนดิของการผลติสาหร่ายและขันตอนการผลติสาหร่ายทสีดใหม่ทกุวัน
ใหท้า่นจะไดเ้ลอืกชมิผลติภัณฑท์ทํีาจากสาหร่ายหลากหลายรสชาตใิหล้มิลองและเลอืกซอืเหมาะแกก่ารนํามาเป็นของฝาก เชน่ สาหร่ายอบแหง้ ,
สาหร่ายย่าง 

พเิศษ !! ใหท้า่นไดใ้สช่ดุประจําชาตเิกาหล ี“ฮนับก” (HANBOK)และถ่ายรูปไวเ้ป็นทรีะลกึ 

นําทา่นเดนิทางสู ่สวนฮานลึ (HANEUL PARK) มพีนืท ี190,000 ตารางเมตร และตังอยู่สงูทสีดุในบรรดาสวนทัง 5 ดังนัน สวนแหง่นีจงึไดช้อืวา่
(ฮานลึ) ทแีปลวา่ทอ้งฟ้านันเอง หากจะขนึไปยังสวนนีตอ้งเดนิขนึบันไดไปประมาณ 290 ขัน
และทไีดรั้บความนยิมมากก็เพราะวา่สวนนีมทัีศนียภาพทสีวยงาม และสามารถเทยีวไดท้กุฤด ูในชว่งของเดอืนตลุาคม ก็จะมเีทศกาลดอกหญา้บาน
(SEOUL EULALIA FESTIVAL) ทหีลายคนนยิมมาชมความสวยงาม *** ราคานไีมร่วมคา่รถขนึสวน หากทา่นใดประสงคท์จีะขนึรถ
สามารถซอืบตัรไดท้หีนา้สวน ราคาประมาณ 3-5 พนัวอน 

นําทา่นเดนิทางสู ่ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต หรือ รา้นละลายเงนิวอน ใหท้า่นไดเ้ลอืกซอืช็อกโกแลต ผลติภัณฑข์องใบและรากฝอยของโสม ในรูป ขนม
ชา ลกูอม โคลนพอกหนา้โสม ครีมลา้งหนา้โสม เครืองสําอางโสม เป็นตน้ และยังมหีมอนสขุภาพ , กมิจ ิ,เปเปโร(ป๊อกกเีกาหล)ี,ชนิราเมง
(มาม่าเกาหล)ีและ นมกลว้ย เป็นตน้

ค่าํ
บรกิารอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนู บุลโกกิ

ทพีกั
INCHEON GRAND HOTEL INCHEON หรือเทยีบเทา่

02.30 น.
ไดเ้วลาอันสมควรนําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาต ิอนิชอน ประเทศสาธารณรฐัเกาหลใีต้

วนัท ี5
เมอืงอนิชอน - กรุงเทพฯ (ดอนเมอืง)

05.50 น.
นําทา่นเดนิทางสู ่ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาต ิดอนเมอืง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดย สายการบนิ AIR ASIA X เทยีวบนิท ีXJ
705 ** ไม่มบีรกิารอาหารและเครืองดมืบนเครืองบนิ กรุณารับประทานอาหารใหเ้รียบรอ้ยกอ่นขนึเครืองบนิ หรือ
ทา่นสามารถเลอืกซอือาหารและเครืองดมืไดบ้นเครืองบนิ ใชเ้วลาบนิประมาณ 5 ชวัโมง50 นาท ี**

10.35 น.
เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาต ิดอนเมอืง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพพรอ้มกับความประทับใจ



อตัราคา่บรกิารทวัรเ์กาหลี
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันอังคารท ี14 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:27 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรเ์กาหลี

ราคาทัวรร์วม

• คา่บัตรโดยสารโดยเครอืงบนิ (ตวั) ไป และ กลบัพรอ้มคณะ ชันประหยัด (ECONOMY CL ASS)รวมถงึคา่ภาษีสนามบนิและคา่ภาษีน ้าํมนัทุกแหง่
กรณตีอ้งการอพัเกรด UPGRADE หรอื เปลยีนแปลงบัตรโดยสาร ไมว่า่เทยีวใด เทยีวหนงึ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทเีป็นกรณพีเิศษ

• คา่ธรรมเนยีมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครอืงบนิ สายการบนิ AIR ASIA Xอนญุาตใหโ้หลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครอืงบนิ โดยมนี ้าํหนักไมเ่กนิ 20
ก.ก. (1 ชนิ) และ ถอืขนึเครอืงบนิไดน้ ้าํหนักไมเ่กนิ 7 ก.ก.(ไมจ่ํากดัจํานวนชนิ แตท่ังนเีจา้หนา้ทจีะพจิารณาตามความเหมาะสม) ตอ่ท่าน
(ตามเงอืนไขของสายการบนิ) **

• คา่รถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ (ยังไมร่วมทปิพนักงานขบัรถ)

• คา่โรงแรมทพีกัระดบัมาตรฐานตามรายการทรีะบุ (พกั 2-3 ท่าน ตอ่ หอ้ง) ในกรณมีงีานเทรดแฟร ์การแขง่ขนักฬีา หรอื กจิกรรมอนืๆ
ททีําใหโ้รงแรมตามรายการทรีะยเุตม็ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการปรบัเปลยีนโรงแรมทพีกั ไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน
อา้งองิมาตรฐานคณุภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยคาํนงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นสาํคญั

• คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทตีา่งๆ ตามรายการทรีะบุ กรณไีมร่วมจะชแีจงแตล่ะสถานทใีนโปรแกรม

• คา่อาหาร ตามรายการทรีะบุ โดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงตามความเหมาะสม

• คา่มคัคเุทศกท์คีอยอาํนวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง

• คา่เบยีประกนัอบุัตเิหตใุนการเดนิทางท่องเทยีวตา่งประเทศ วงเงนิประกนัสงูสดุท่านละ 1,000,000 บาท (เงอืนไขตามกรรมธรรม)์

ราคาทัวรไ์มร่วม

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวัของผูเ้ดนิทาง อาท  ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท  ์คา่อาหาร เครอืงดมื คา่ซกัรดี คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ
ทไีมไ่ดร้ะบุในรายการ

• คา่ทปิพนักงานขบัรถ หวัหนา้ทัวร ์และ มคัคเุทศกท์อ้งถนิ ตามธรรมเนยีม 50,000 วอน ตอ่ ทรปิ ตอ่ ลกูคา้ ผูเ้ดนิทาง 1 ท่าน รวมไปถงึเดก็ ยกเวน้เดก็อายไุมถ่งึ
2 ปี ณ วันเดนิทางกลบั (INFANT)ทังนที่านสามารถใหม้ากกวา่นไีดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยสว่นนี
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการเรยีกเกบ็กอ่นเดนิทางทุกท่าน ทสีนามบนิ ในวันเช็คอนิ

• คา่ธรรมเนยีมในกรณทีกีระเป๋าสมัภาระทมีนี ้าํหนักเกนิกวา่ทสีายการบนินันๆกาํหนดหรอืสมัภาระใหญเ่กนิขนาดมาตรฐาน

• คา่ธรรมเนยีมการจองทนัีงบนเครอืงบนิตามความตอ้งการเป็นกรณพีเิศษหากสามารถทําได ้ทังนขีนึอยูก่บัสายการบนิ และ รุน่ของเครอืงบนิแตล่ะไฟลท์ทใีชบ้นิ
ซงึอาจเปลยีนแปลงไดอ้ยูท่สีายการบนิเป็นผูก้าํหนด

• คา่ภาษีน ้าํมนั ทสีายการบนิเรยีกเกบ็เพมิ ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตวัเครอืงบนิไปแลว้

• ภาษีมลูคา่เพมิ 7% และภาษีหกั ณ ทจี่าย 3% กรณตีอ้งการออกใบเสร็จรบัเงนิในนามบรษัิท

• คา่ธรรมเนยีมการขอวซีา่ท่องเทยีว กรณทีสีถานทูตแจง้ใหย้นืขอวซีา่แบบกะทันหนักอ่นเดนิทางตามจรงิ
ประเทศเกาหลใีตอ้นญุาตใหท้่านทถีอืหนังสอืเดนิทางไทย และมวีัตถปุระสงคเ์ดนิทางไปประเทศเกาหลใีต ้เพอืการท่องเทยีว ไมจ่ําเป็นตอ้งยนืขอวซีา่
โดยสามารถพาํนักไดไ้มเ่กนิ 90 วัน ตอ่ครงั

เงอืนไขการจอง

• กรณุาทําการจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วัน กอ่นออกเดนิทาง พรอ้มชําระเงนิมดัจําครงัท  ี1 ทา่นละ 10,000บาท หลงัจากสง่เอกสารยนืยันการจอง 2 วัน
ตวัอยา่งเช่น ท่านจองวันน ีกรณุาชําระเงนิในวันถดัไป กอ่นเวลา 16.00 น. เท่านัน โดยระบบจะยกเลกิอตัโนมตัทิันท  ีหากยังไมไ่ดร้บัยอดเงนิตามเวลาทกีาํหนด
และหากท่านมคีวามประสงคจ์ะตอ้งเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจําเป็นตอ้งทําจองเขา้มาใหม ่นันหมายถงึวา่ กรณทีมีคีวิรอ (WAITING LIST)
กจ็ะใหส้ทิธไิปตามระบบ ตามลาํดบั เนอืงจากทุกพเีรยีด เรามทีนัีงราคาพเิศษจํานวนจํากดั ยกเวน้โปรแกรมราคาพเิศษ
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธเิรยีกเกบ็คา่บรกิาร เตม็จํานวน เท่านัน

• กรณุาชําระคา่ทัวรส์ว่นทเีหลอือยา่งนอ้ย 20 วัน กอ่นออกเดนิทาง หากท่านไมช่ําระภายในระยะเวลาททีบีรษัิทกาํหนด
ทางบรษัิทจะถอืวา่ท่านสละสทิธยิกเลกิการเดนิทาง และ ขอสงวนสทิธไิมส่ามารถคนืเงนิมดัจําใหท้่านใดไมว่า่สว่นในสว่นหนงึกต็าม

• กรณลีกูคา้ทําการจองภายในระยะเวลาคงเหลอืไมถ่งึ 15 วัน กอ่นออกเดนิทาง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการเรยีกเกบ็คา่ทัวรเ์ตม็จํานวน 100%



การยกเลกิ

• ยกเลกิการเดนิทาง ไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน กอ่นวันเดนิทาง คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทชีําระแลว้** ยกเวน้ พเีรยีดทมีวีันหยดุนักขตัฤกษ์
ตอ้งยกเลกิเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 45 วัน กอ่นเดนิทาง **

• ยกเลกิการเดนิทาง15-29 วัน กอ่นวันเดนิทาง คนืคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทชีําระแลว้

• ยกเลกิการเดนิทาง 15 วัน กอ่นวันเดนิทาง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิคา่บรกิารทชีําระมาแลว้ทังหมดทังนี
ทางบรษัิทจะหกัคา่ใชจ้่ายทไีดจ้่ายจรงิจากคา่บรกิารทชีําระแลว้เนอืงในการเตรยีมการจัดการนําเทยีวใหแ้กนั่กท่องเทยีว เช่น การสาํรองทนัีงตวัเครอืงบนิ
การจองทพีกั ฯลฯ

• ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมร่บัผดิชอบ และ คนืคา่ทัวรส์ว่นใดสว่นหนงึใหท้่านไดไ้มว่า่กรณใีดๆทังสนิ เช่น สถานทูตปฏเิสธวซีา่ ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง ฯลฯ

• กรณตีอ้งการเปลยีนแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลยีนชอื) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิททราบลว่งหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วัน กอ่นออกเดนิทาง
กรณแีจง้หลงัจากเจา้หนา้ทอีอกเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ ไมว่า่สว่นใดสว่นหนงึ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการเรยีกเกบ็คา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึจรงิทังหมด
ทังนขีนึอยูก่บัช่วงพเีรยีดวันทเีดนิทาง และกระบวนการของแตล่ะคณะ เป็นสาํคญัดว้ย กรณุาสอบถามกบัเจา้หนา้ทเีป็นกรณพีเิศษ

• กรณตีอ้งการเปลยีนแปลงพเีรยีดวันเดนิทาง (เลอืนวันเดนิทาง) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการหกัคา่ใชจ้่ายการดาํเนนิการตา่งๆ
ทเีกดิขนึจรงิสาํหรบัการดาํเนนิการจองครงัแรก ตามจํานวนครงัทเีปลยีนแปลง ไมว่า่กรณใีดๆทังสนิ

เงอืนไขสําคญัอนืๆททีา่นควรทราบกอ่นการเดนิทาง

•  คณะจะสามารถออกเดนิทางไดต้ามจําเป็นตอ้งมขีนึต่าํ อยา่งนอ้ย 25 ท่าน หากต่าํกวา่กาํหนด คณะจะไมส่ามารถเดนิทางได ้
หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีจีะชําระคา่บรกิารเพมิเพอืใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิทยนิดทีจีะประสานงาน เพอืใหทุ้กท่านเดนิทางตามความประสงคต์อ่ไป

• ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการงดออกเดนิทาง หรอื เลอืนการเดนิทางไปในพเีรยีดวันอนืตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯ
จะแจง้ใหท้่านทราบลว่งหนา้เพอืวางแผนการเดนิทางใหมอ่กีครงั ทังน ีกอ่นคอนเฟิรม์ลางาน
กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทเีป็นกรณพีเิศษทุกครงัหากท่านลางานแลว้ไมส่ามารถเปลยีนแปลงได ้

• กรณทีที่านตอ้งออกบัตรโดยสารภายใน (ตวัภายในประเทศ เช่น ตวัเครอืงบนิ , ตวัรถทัวร ์, ตวัรถไฟ) กรณุาตดิตอ่สอบถามเพอืยนืยันกบัเจา้หนา้ทกีอ่นทุกครงั
และควรจองบัตรโดยสารภายในทสีามารถเลอืนวันและเวลาเดนิทางได ้เพราะมบีางกรณทีสีายการบนิอาจมกีารปรบัเปลยีนไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ
โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทังนขีนึอยูก่บัฤดกูาล สภาพภมูกิาศ และ ตารางบนิของท่าอากาศยานเป็นสาํคญัเท่านัน สงิสาํคญั
ท่านจําเป็นตอ้งมาถงึสนามบนิเพอืเช็คอนิกอ่นเครอืงบนิ อยา่งนอ้ย 3 ชัวโมง
โดยในสว่นนหีากเกดิความเสยีหายใดๆบรษัิทขอสงวนสทิธใินการไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึใดๆทังสนิ

• กรณทีที่านเป็นอสิลาม ไมท่านเนอืสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้เจา้หนา้ทเีป็นกรณพีเิศษ

• กรณผีูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร ์(WHEEL CHAIR) กรณุาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทาง
หรอืตงัแตท่ที่านเรมิจองทัวร ์เพอืใหท้างบรษัิทประสานงานกบัสายการบนิเพอืจัดเตรยีมลว่งหนา้ กรณมีคีา่ใชจ้่ายเพมิเตมิ
ทางบรษัิทของสงวนสทิธใินการเรยีกเกบ็คา่ใชจ้่ายตามจรงิทเีกดิขนึกบัผูเ้ดนิทาง

• กรณุาสง่รายชอืผูเ้ดนิทาง พรอ้มสาํเนาหนา้แรกของหนังสอืเดนิทางทุกท่านใหก้บัเจา้หนา้ทหีลงัจากชําระเงนิกรณทีที่านเดนิทางเป็นครอบครวั (หลายท่าน)
กรณุาแจง้รายนามคูน่อนกบัเจา้หนา้ทใีหท้ราบ

• กรณทีอีอกบัตรโดยสาร (ตวั) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดสว่นใดผดิ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการรบัผดิชอบไมว่า่สว่นใดสว่นหนงึ
หากท่านไมด่าํเนนิการสง่สาํเนาหนา้แรกของหนังสอืเดนิทางใหท้างบรษัิทเพอืใชใ้นการออกบัตรโดยสาร

• หลงัจากท่านชําระคา่ทัวรค์รบตามจํานวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทจะนําสง่ใบนัดหมายและเตรยีมตวัการเดนิทางใหท้่านอยา่งนอ้ย 3 หรอื 5 วัน
กอ่นออกเดนิทาง

• อตัราทัวรน์ ีเป็นอตัราสาํหรบับัตรโดยสารเครอืงบนิแบบหมูค่ณะ (ตวักรุป๊) ท่านจะไมส่ามารถเลอืนไฟลท์ วัน ไป หรอื กลบัสว่นใดได ้จําเป็นจะตอ้งไป และ กลบั
ตามกาํหนดการเท่านัน หากตอ้งการเปลยีนแปลงกรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทเีป็นกรณพีเิศษ

• ทางบรษัิทไมม่นีโยบายจัดคูน่อนใหก้บัลกูคา้ทไีมรู่จ้ักกนัมากอ่น เช่น กรณทีที่านเดนิทาง 1 ท่าน จําเป็นตอ้งชําระคา่หอ้งพกัเดยีวตามทรีะบุ

• หนังสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านไดค้งเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน ณ วันกลบั

• สาํหรบัลกูคา้ทเีดนิทาง 3 ท่าน และ ตอ้งการพกัหอ้งสาํหรบั 3 ท่าน อาจมคีา่ใชจ้่ายเพมิเตมิไดใ้นบางกรณี
ขนึอยูก่บัโรงแรมทคีณะนันๆพกัวา่มหีอ้งรอบรบัสาํหรบั 3 ท่าน หรอื (TRIPLE ROOM) หรอืไม ่กรณไีมม่ ีท่านจําเป็นจะตอ้งชําระคา่ใชจ้่ายเพมิ (พกัเดยีว) ตามจรงิ
ยกเวน้เดก็ทมีอีายตุ่าํกวา่ 12 ปี ณ วันเดนิทางกลบั

• ฤดหูนาวในตา่งประเทศ มขีอ้ควรระวัง สภาพอากาศจะมดืเร็วกวา่ปกต ิสโีมงเย็นกจ็ะเรมิมดืแลว้ สถานทที่องเทยีวตา่งๆ จะปิดเร็วกวา่ปกต ิประมาณ 1-2ช.ม.
การเดนิทางควรเผอืเวลาใหเ้หมาะสม และ หากมสีถานทที่องเทยีวกลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะ อาจลนืไดต้อ้งใชค้วามระมดัระวังในการเดนิเป็นอยา่งสงู หรอื



ใชร้องเทา้ทสีามารถเดนิบนหมิะได ้แวน่กนัแดดควร เมอืแสงแดดกระทบหมิะจะสวา่งสะทอ้นเขา้ตา อาจทําใหร้ะคายเคอืงตาได ้

• ทางบรษัิทขอสงวนสทิธเิปลยีนแปลงโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม เนอืงจากฤดกูาล สภาพภมูอิากาศ เหตกุารทางการเมอืง การลา่ชา้ของสายการบนิ
เงอืนไขการใหบ้รกิารของรถในแตล่ะประเทศ เป็นตน้ โดยสว่นนทีางบรษัิทจะคาํนงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นสาํคญั หากกรณทีจีําเป็นจะตอ้งมคีา่ใชจ้่ายเพมิ
ทางบรษัิทจะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้

• เนอืงจากการเดนิทางท่องเทยีวในครงัน ีเป็นการชําระแบบเหมาจ่ายขาดกบับรษัิทตวัแทนในตา่งประเทศ ทางบรษัิทจงึขอสงวนสทิธ ิ
ไมส่ามารถขอรบัเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางสว่น หรอื สว่นใดสว่นหนงึทที่านไมต่อ้งการไดร้บับรกิารหากระหวา่งเดนิทาง สถานทที่องเทยีวใดทไีมส่ามารถเขา้ชมได ้
ไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดกต็าม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายไมว่า่สว่นใดสว่นหนงึใหท้่าน
เนอืงจากทางบรษัิทไดท้ําการจองและถกูเกบ็คา่ใชจ้่ายแบบเหมาจ่ายไปลว่งหนา้ทังหมดแลว้

• กรณทีที่านถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้่ายทจีะเกดิขนึตามมา และ
จะไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทัวรท์ที่านชําระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนงึ

• หากวันเดนิทาง เจา้หนา้ทสีายการบนิ หรอื ดา่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนังสอืเดนิทาง

• (พาสปอรต์) ของท่านชํารดุแมเ้พยีงเลก็นอ้ย เช่น เปียกน ้าํ ขาดไปหนา้ใดหนา้หนงึ มหีนา้ใดหนา้หนงึหายไป มกีระดาษหนา้ใดหนา้หนงึหลดุออกมา
มรีอยแยกระหวา่งสนัของเลม่หนังสอืเดนิทาง เป็นตน้ ไมว่า่กรณใีดๆทังสนิ ทางสายการบนิ หรอื เจา้หนา้ทดีา่นตรวจคนออก และ
เขา้เมอืงมสีทิธไิมอ่นญุาตใหท้่านเดนิทางตอ่ไปได ้ดงันันกรณุาตรวจสอบ และ ดแูล หนังสอืเดนิทางของท่านใหอ้ยูใ่นสภาพดอียูต่ลอดเวลา ขณะเดนิทาง
กรณชีํารดุ กรณุาตดิตอ่กรมการกงสลุกระทรวงการตา่งประเทศเพอืทําหนังสอืเดนิทางฉบับใหม ่โดยใชฉ้บับเกา่ไปอา้งองิ และ ยนืยันดว้ย
พรอ้มกบัแจง้มาทบีรษัิทเร็วทสีดุ เพอืยนืยันการเปลยีนแปลงขอ้มลูหนังสอืเดนิทาง หากท่านไดส้ง่เอกสารมาทบีรษัิทเรยีบรอ้ยแลว้ กรณทียีังไมอ่อกบัตรโดยสาร
(ตวัเครอืงบนิ) ท่านสามารถเปลยีนแปลงไดไ้มม่คีา่ใชจ้่าย แตห่ากออกบัตรโดยสาร (ตวัเครอืงบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการเรยีกเกบ็คา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึจรงิทังหมด ซงึโดยสว่นใหญต่วัเครอืงบนิแบบกรุป๊จะออกกอ่นออกเดนิทางประมาณ 14-20วัน
ทังนขีนึอยูก่บักระบวนการและขนัตอนของแตล่ะคณะ

• เกยีวกบัทนัีงบนเครอืงบนิ เนอืงจากบัตรโดยสาร (ตวั) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุป๊ อตัราพเิศษ) สายการบนิ ขอสงวนสทิธใินการเลอืกทนัีงบนเครอืงบนิ
กรณลีกูคา้เดนิทางดว้ยกนั กรณุาเช็คอนิพรอ้มกนั และ สายการบนิจะพยายามทสีดุใหท้่านไดนั้งดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทสีดุ

• ขอ้มลูเพมิเตมิเกยีวกบัหอ้งพกัในโรงแรมทพีกัเนอืงจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจทําใหห้อ้งพกัแบบหอ้งพกัเดยีว
(SINGLE) และหอ้งคู ่(TWIN/DOUBLE) และ หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (TRIPLE)จะแตกตา่งกนั บางโรงแรม หอ้งพกัแตล่ะแบบอาจจะอยูค่นละชันกนั
(ไมต่ดิกนัเสมอไป)

• ขอสงวนสทิธกิารเกบ็คา่น ้าํมนัและภาษีสนามบนิทุกแหง่เพมิ หากสายการบนิมกีารปรบัขนึกอ่นวันเดนิทาง

• บรษัิทขอสงวนสทิธ ิในการไมร่บัผดิชอบใดๆทังสนิ หากเกดิกรณคีวามลา่ชา้จากสายการบนิ , การยกเลกิบนิ , การประทว้ง , การนัดหยดุงาน ,
การกอ่การจลาจล , ภยัธรรมชาต ิ, การนําสงิของผดิกฎหมาย ซงึอยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษัิท

• บรษัิทขอสงวนสทิธ ิในการไมร่บัผดิชอบใดๆทังสนิ หากเกดิสงิของสญูหายระหวา่งการเดนิทาง ไมว่า่กรณใีดๆกต็าม และ
ขอสงวนสทิธใินการเรยีกเกบ็คา่ใชจ้่ายตามจรงิ กรณที่านลมืสงิของไวท้โีรงแรมและจําเป็นตอ้งสง่มายังจุดหมายปลายทางตามทที่านตอ้งการ

• รายการนเีป็นเพยีงขอ้เสนอทตีอ้งไดร้บัการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครงัหนงึ หลงัจากไดส้าํรองโรงแรมทพีกัในตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้
โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซงึอาจจะปรบัเปลยีนตามทรีะบุในโปรแกรม

• ** เมอืทา่นชําระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯแลว้ ไมว่า่สว่นใดสว่นหนงึก็ตาม ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงอืนไขขอ้ตกลงทงัหมดนแีลว้
**

• ** ขอขอบพระคณุทุกทา่น ทมีอบความไวว้างใจ ใหเ้ราบรกิาร **
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