


1 สนามบินดอนเมือง	-	สนามบินอินชอน
พัก
ที่	INCHEON
HOTEL	หรือ
เทียบเทา

2 อาซาน	-	RAIL	BIKE	-	สวนพฤกษศาสตรอาซาน	-	หมูบานวัฒนธรรมพื้น
เมืองอาซาน	-	เฟิรส	วิลเลจ

พักที่	ASAN
ONCHON
HOTEL	หรือ
เทียบเทา		

3 สวนสนุกเอเวอรแลนด	-	น้ํามันสนเข็มแดง	-	ฮันบก	-	เมียงดง

พัก
ที่	GALAXY
HOTEL	,
SEOUL	หรือ
เทียบเทา	

4 ศูนยสมุนไพรฮอกเกตนามู	-	โรงงานพลอยอเมทิส	-	พระราชวงถ็อกซูคุง	-
DOOTA	DUTY	FREE	-	พิพิธภัณฑภาพลวงตา	3	มิติ	-	พิพิธภัณฑน้ําแข็ง	-
ศูนยโสม	-	สนามบินอินชอน

5 สนามบินดอนเมือง

11	พ.ค.	61	-	15	พ.ค.	61 ฿15,900 ฿15,900 ฿15,900 ฿5,000

12	พ.ค.	61	-	16	พ.ค.	61 ฿15,900 ฿15,900 ฿15,900 ฿5,000

17	พ.ค.	61	-	21	พ.ค.	61 ฿15,900 ฿15,900 ฿15,900 ฿5,000

18	พ.ค.	61	-	22	พ.ค.	61 ฿15,900 ฿15,900 ฿15,900 ฿5,000

19	พ.ค.	61	-	23	พ.ค.	61 ฿15,900 ฿15,900 ฿15,900 ฿5,000

30	พ.ค.	61	-	3	มิ.ย.	61 ฿14,900 ฿14,900 ฿14,900 ฿5,000

7	มิ.ย.	61	-	11	มิ.ย.	61 ฿14,900 ฿14,900 ฿14,900 ฿5,000

13	มิ.ย.	61	-	17	มิ.ย.	61 ฿14,900 ฿14,900 ฿14,900 ฿5,000

14	มิ.ย.	61	-	18	มิ.ย.	61 ฿14,900 ฿14,900 ฿14,900 ฿5,000

15	มิ.ย.	61	-	19	มิ.ย.	61 ฿14,900 ฿14,900 ฿14,900 ฿5,000

20	มิ.ย.	61	-	24	มิ.ย.	61 ฿13,900 ฿13,900 ฿13,900 ฿5,000

21	มิ.ย.	61	-	25	มิ.ย.	61 ฿14,900 ฿14,900 ฿14,900 ฿5,000

22	มิ.ย.	61	-	26	มิ.ย.	61 ฿14,900 ฿14,900 ฿14,900 ฿5,000

23	มิ.ย.	61	-	27	มิ.ย.	61 ฿14,900 ฿14,900 ฿14,900 ฿5,000

27	มิ.ย.	61	-	1	ก.ค.	61 ฿14,900 ฿14,900 ฿14,900 ฿5,000

28	มิ.ย.	61	-	2	ก.ค.	61 ฿14,900 ฿14,900 ฿14,900 ฿5,000

29	มิ.ย.	61	-	3	ก.ค.	61 ฿14,900 ฿14,900 ฿14,900 ฿5,000



4	ก.ค.	61	-	8	ก.ค.	61 ฿14,900 ฿14,900 ฿14,900 ฿5,000

5	ก.ค.	61	-	9	ก.ค.	61 ฿14,900 ฿14,900 ฿14,900 ฿5,000

6	ก.ค.	61	-	10	ก.ค.	61 ฿14,900 ฿14,900 ฿14,900 ฿5,000

11	ก.ค.	61	-	15	ก.ค.	61 ฿14,900 ฿14,900 ฿14,900 ฿5,000

12	ก.ค.	61	-	16	ก.ค.	61 ฿14,900 ฿14,900 ฿14,900 ฿5,000

13	ก.ค.	61	-	17	ก.ค.	61 ฿14,900 ฿14,900 ฿14,900 ฿5,000

19	ก.ค.	61	-	23	ก.ค.	61 ฿14,900 ฿14,900 ฿14,900 ฿5,000

20	ก.ค.	61	-	24	ก.ค.	61 ฿14,900 ฿14,900 ฿14,900 ฿5,000



ขอควรทราบ	:	ประเทศเกาหลีใตไมอนุญาตใหนําอาหารสด	จําพวก	เน้ือสัตว	พืช	ผัก	ผลไม	เขาประเทศ	หาก
ฝาฝืน	จะมีโทษปรับและจับ	ทั้งน้ีขึน้อยูกับดุลพินิจของเจาหนาที่ศุลกากร	ดานตรวจคนเขาเมือง
**	ไมมีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน	กรุณารับประทานอาหารใหเรียบรอยกอนขึน้เครื่องบิน

ชวงบาย
13.00	น.	คณะพรอมกัน	ณ	ทาอากาศยานนานาชาติ	ดอนเมือง	กรุงเทพฯ	ประเทศไทย	อาคารผูโดยสาร

ระหวางประเทศ	อาคาร	1	ชั้น	3	เคานเตอรเช็คอิน	หมายเลข	3-4	สายการบิน	Air	Asia	X	โดยมีเจาหนาที่ของบ
ริษทัฯ	คอยใหการตอนรับ	อํานวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน	และ	หัวหนาทัวรใหคําแนะนําเพื่อ
เตรียมความพรอมกอนออกเดินทาง	ขอควรทราบ	:	ประเทศเกาหลีใตไมอนุญาตใหนําอาหารสด
จําพวก	เน้ือสัตว	พืช	ผัก	ผลไม	เขาประเทศ	หากฝ าฝืน	จะมีโทษปรับและจับ	ทัง้น้ีขึ้นอยูกับดุลพินิจ
ของเจาหนาทีศุ่ลกากร	ดานตรวจคนเขาเมือง
15.40	น.	นําทานเดินทางสู	ทาอากาศยานนานาชาติอินชอน	ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต	โดยสาย

การบิน	Air	Asia	X	เที่ยวบินที่	XJ	702	**	ไมมีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน	กรุณารับประทาน
อาหารใหเรียบรอยกอนขึน้เครื่องบิน	หรือ	ทานสามารถเลือกซื้ออาหารและเครื่องดื่มไดบนเครื่องบิน	ใชเวลาบิน
ประมาณ	5	ชั่วโมง	15	นาที	**
23.05	น.	เดินทางถึง	ทาอากาศยานนานาชาติอินชอน	ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต	**	ตามเวลาทอง

ถิน่	เร็วกวาเมืองไทยประมาณ	2	ชัว่โมง	กรุณาปรับนาฬิกาของทานเพื่อความสะดวกในการนัดหมาย
เวลา	**หลังทุกทานผานขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทาง	และตรวจรับสัมภาระเรียบรอย
นําทุกทานเดินทานเดินทางขามทะเลตะวันตกดวย	สะพานแขวนยอจอง	หรือ	สะพานเพื่อความหวังในการ

รวมชาติที่ยาวกวา	4.42	ก.ม.	และ	มียอดโดมสูง	107	เมตร	ทานจะไดสัมผัสความสวยงามยิ่งใหญยามคํ่าคืน
นําทานเดินทางเขาสูโรงแรมทีพ่ัก

ชวงดึก	บริการอาหารวาง	คิมบับ	(ขาวหอสาหราย)	และ	นมกลวย
ทีพ่ัก	INCHEON	HOTEL	หรือเทียบเทา

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่สามารถ
เชื่อมโยงการคมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ	ของโลกไดอยางเหมาะสม	ไม
วาจะเป็นการบินภายในภูมิภาคเอเชียดวยกัน	หรือระหวางทวีปยุโรป	ทวีป
อเมริกา	ทวีปออสเตรเลีย	ซึ่งสามารถใชเป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดิน
ทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยังจุดอื่นๆ	ไดอยางดี

	บริการอาหารวาง	คิมบับ	(ขาวหอสาหราย)	และ	นมกลวย
	พักที่	INCHEON	HOTEL	หรือเทียบเทา

ปัจจุบันทาอากาศยานอินชอนมีเที่ยวบินกวา	410,000	เที่ยวรองรับผูโดยสาร
กวา	44	ลานคนและสินคากวา4.5ลานตันตอปี	และยังไดรับรางวัลดีเดนดาน
การบริการระดับโลกถึง6ปีซอน	มีรานคาปลอดภาษีกวา70รานของแบรนดดัง
กวา	400	แบรนด	เชน	CHANEL,GUCCI,	HERMES,CARTIER	โดยจําหนาย
ในราคาถูกที่ราน	Shilla	และ	Lotte	เป็นduty	free	shopขนาดใหญ



เชา	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู	เมืองอาซาน	(Asan)	เป็นเมืองในจังหวัดชุงช็องใต	ประเทศเกาหลีใต	มีขอบเขตติดกับนคร

พิเศษเมืองโซลทางตอนเหนือ	เมืองอาซานมีประชากรโดยประมาณ	250,000	คน	มีชื่อเสียงเรื่องบอน้ํารอนและ
เป็นเมืองแหงสปา	เมืองอาซันน้ันไดขยายขอบเขตไปยังหมูบานรอบขางคือ	อนยัง	ดง	ซึ่งมีชื่อเสียงเรื่องบอน้ํา
รอนเชนกัน	เมืองอาซานน้ีมีชื่อคลายกับเมืองอันซันที่อยูในจังหวัดคย็องกี
นําทานสัมผัสประสบการณใหม	ป่ันเรลไบท	(Asan	Rail	Bike)	บนทางรถไฟสายเกาของเมืองอาซาน	มีระยะ

ทางประมาณ	4	กิโลเมตร	เป็นอีกหน่ึงกิจกรรมที่โรแมนติคที่เป็นที่นิยมของชาวเกาหลี	ใหทานไดสัมผัสกับวิว
ทิวทัศนและบรรยากาศธรรมชาติโดยรอบอันสวยงามของประเทศเกาหลีใต	ไมวาจะเป็นแปลงเกษตร	ทุงนา	ไร
และสวนตางๆ	ถูกหอมลอมไปดวยภูเขาอันอุดมสมบูรณมากมาย
นําทานเดินทางสู	สวนพฤกษศาสตร	แหงเมืองอาซาน	(Asan	Botanic	Garden)	เปิดใหประชาชนเขาชม

อยางเป็นทางการเมื่อวันที่	20	มีนาคม	2547	ที่เมืองอาซาน	เรือนกระจกที่เพิ่งไดรับการปรับปรุงใหมมีดอก
ประมาณ	1,000	ชนิด	ดวยประสบการณกวา	30	ปีการเพาะปลูกดอกไมจึงมีความเจริญรุงเรืองในรูปแบบตางๆที่
ตั้งขึน้ทั่วทั้งอุทยานเพื่อใหผูเขาชมไดรับประสบการณอยางเต็มที่

เทีย่ง	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	เมนู	Dak	Bokkeung	Tang	(สตูรไก)
นําทานเดินทางสู	หมูบานวัฒนธรรมพื้นเมือง	แหงเมืองอาซาน	(Oeam	Folk	Village)	ซึ่งถูกครอบครอง

โดยครอบครัวของผูกอตั้ง	Ye-an	Lee	ที่ตั้งรกรากอยูที่น่ีประมาณ	500	ปีมาแลว	มีบานเรือนและบานฟางจํานวน
86	หลังที่มีรองรั้วหินแคบๆ	เมื่อคุณเดินไปตามแนวรั้วหินคุณสามารถสัมผัสวัฒนธรรมเกาแกของหมูบานแหงน้ี
ที่มีคุณคาทางประวัติศาสตร	แลวยังเป็นสถานที่ถายทําภาพยนตและซีรี่สดังตางๆ	เชน	เทกึกกี
นําทานเดินทางผาน	ถนนสายโรแมนติค	เคียวกีชอน	(Gokgyochon	Road)	เป็นถนนเลียบคลองเคียวกี

ชอน	บริเวณริมคลองจะเต็มไปดวยตน	Ginkgo	หรือ	ตนแปะกวย	ที่จะพบวาในชวงฤดูรอนจะเป็นสีเขียวชะอุม
และ	เปลี่ยนสีเป็นสีเหลือทองอรามไปทั่วบริเวณในชวงฤดูใบไมรวง
นําทานเดินทางสู	หอคอย	กรีนทาวเวอร	(Green	Tower)	หน่ึงในสถานที่ถายทํา	รันน่ิงแมน	(Running	Man)

บริเวณน้ีเป็นสถานที่ของโรงงานกําจัดขยะที่ไดสรางขึน้มา	เพื่อรักษาสภาพแวดลอมเป็นอยางดี	โดยขยะที่ถูก
เผาจะสงควันออกมาในปริมาณที่นอยที่สุดในแตละวัน	หอคอย	กรีน	ทาวเวอร	แหงน้ี	มีความสูง	150	เมตร	ให
ทานไดชื่นชมกับทัศนียภาพโดยรอบแบบ	360	องศา	ทั่วทั้งเมืองอาซานโดยมองลงมาและตื่นตาตื่นใจกับการมอง
ทิวทัศนเมืองอาซานผานพลาสติกใสชนิดแข็งทนทานพิเศษลงไปยังพื้นดิน	!
นําทานเดินทางสู	เฟิรส	วิลเลจ	(First	Village)	อาณาจักรศูนยรวมสินคาแบรนดดังเกาหลี	สนุกสนานกับ

ชอปป้ิงสินคาแบรนดเกาหลีคุณภาพที่เอามาลดราคากันตลอดทั้งปี
ไดเวลาอันสมควร	นําทานเดินทางเขาสู	โรงแรมทีพ่ัก

คํ่า	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	เมนู	Hansik	Buffet	(บุฟเฟ ตสไตลเกาหลี)ทีพ่ัก	ASAN	ONCHON
HOTEL	หรือเทียบเทา	

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เมืองอาซาน	(Asan)	เป็นเมืองในจังหวัดชุงช็องใต	ประเทศเกาหลีใต	มีขอบเขต
ติดกับนครพิเศษเมืองโซลทางตอนเหนือ	เมืองอาซานมีประชากรโดยประมาณ
250,000	คน	มีชื่อเสียงเรื่องบอน้ํารอนและเป็นเมืองแหงสปา	เมืองอาซานน้ี
มีชื่อคลายกับเมืองอันซันที่อยูในจังหวัดคย็องกี

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	เมนู	Dak	Bokkeung	Tang	(สตูรไก)



Rail	Bike	คือการไปป่ันรถรางบนทางรถไฟสายเกาที่ปัจจุบันไมมีรถไฟวิ่งแลว
โดยรถที่ใชป่ันคือรถรางที่มีการดัดแปลงใหใชแรงขาป่ันฟันเฟืองใหลอหมุน
คลายๆจักรยานแบบน่ัง

สวนพฤกษศาสตรอาซาน	(Asan	Botanic	Garden)	เปิดใหประชาชนเขาชม
อยางเป็นทางการเมื่อวันที่	20	มีนาคม	2547	ที่เมืองอาซาน	เรือนกระจกที่เพิ่ง
ไดรับการปรับปรุงใหมมีดอกประมาณ	1,000	ชนิด	ดวยประสบการณกวา	30
ปีการเพาะปลูกดอกไมจึงมีความเจริญรุงเรืองในรูปแบบตางๆที่ตั้งขึน้ทั่วทั้ง
อุทยานเพื่อใหผูเขาชมไดรับประสบการณอยางเต็มที่

หมูบานวัฒนธรรมพื้นเมืองอาซาน	(Oeam	Folk	Village)	ซึ่งถูกครอบครองโดย
ครอบครัวของผูกอตั้ง	Ye-an	Lee	ที่ตั้งรกรากอยูที่น่ีประมาณ	500	ปีมาแลว	มี
บานเรือนและบานฟางจํานวน	86	หลังที่มีรองรั้วหินแคบๆ	เมื่อคุณเดินไปตาม
แนวรั้วหินคุณสามารถสัมผัสวัฒนธรรมเกาแกของหมูบานแหงน้ี	ที่มีคุณคา
ทางประวัติศาสตร	แลวยังเป็นสถานที่ถายทําภาพยนตและซีรี่สดังตางๆ	เชน
เทกึกกี

เฟิรส	วิลเลจ	(First	Village)	อาณาจักรศูนยรวมสินคาแบรนดดังเกาหลี	สนุก
สนานกับชอปป้ิงสินคาแบรนดเกาหลีคุณภาพที่เอามาลดราคากันตลอดทั้งปี

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	เมนู	Hansik	Buffet	(บุฟเฟตสไตลเกาหลี)
	พักที่	ASAN	ONCHON	HOTEL	หรือเทียบเทา		

เชา	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู	สวนสนุกเอเวอรแลนด	(Everland)	เป็นสวนสนุกกลางแจงที่ใหญที่สุดของประเทศ

เกาหลีใต	ตั้งอยูบนทําเลที่สวยงามทามกลางหุบเขา	ในเมืองยงอิน	ทางตอนใตของเมืองโซล	ไดรับการขนานนาม
วาเป็นดิสนียแลนดแหงเกาหลีใต	ที่น่ีถูกออกแบบใหแตกตางกันในแตละโซน	ไดแก	สวนสัตว	,	Global	Fair	,
European	Adventure	,	Magic	Land	,	American	Adventure	และEver	land	Speedway	นอกจากน้ียังมีสวนสี่ฤดู
ซึ่งปลูกดอกไมประจําในแตละฤดูกาล	และมีการตกแตงสวนสนุกใหเขากับบรรยากาศของเทศกาลน้ันๆ

เทีย่ง	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	เมนู	Pork	Kalbi	(หมูยางเกาหลีตนตํารับ)
นําทานเดินทางสู	ศูนยสมุนไพรน้ํามันสนเข็มแดง	(Red	Pine)	เป็นผลิตภัณฑ	ที่สกัดจากนามันสน	มีสรร

คุณชวยบารุงรางกาย	ลดไขมัน	ชวยควบคุมอาหารและรักษาสมดุลในรางกายไดเป็นอยางดี



นาทานเดินทางสู	ศูนยรวมเครื่องสาอางคแบรนดดังเกาหลี	(Cosmetic	Gallery)	เชน	Water	Drop	(ครีม
น้ําแตก)	,	Snail	Cream	(ครีมเมือกหอยทาก)	,	Botox	(โบท็อกซ)	,	Aloe	Vera	Product	(ผลิตภัณฑจากสมุนไพร
วานหางจรเข)	เป็นตน
นําทานเดินทางสู	พิพิธภัณฑสาหราย	(Kimpap)	จัดแสดงเรื่องราวตางๆของการทําสาหรายและประวัติ

ความเป็นมาตนกําเนิดของการผลิตสาหรายและขั้นตอนการผลิตสาหรายที่สดใหมทุกวัน	ใหทานจะไดเลือกชิม
ผลิตภัณฑที่ทําจากสาหรายหลากหลายรสชาติใหลิ้มลองและเลือกซื้อเหมาะแกการนํามาเป็นของฝาก	เชน
สาหรายอบแหง	,	สาหรายยาง	พิเศษ	!!	ใหทานไดใสชุดประจําชาติเกาหลี	“ฮันบก”	(Hanbok)	และถาย
รูปไวเป็นที่ระลึก
นําทานเดินทางสู	ยานเมียงดง	(Myeong-dong)	เปรียบเสมือนยานสยามสแควรบานเรา	เมียงดงไดชื่อวา

เป็นแหลงรวมแฟชั่นแบรนดเกาหลีชั้นนํา	ซึ่งในแตละวันจะ	มีวัยรุนเกาหลีมาเดินชอปป้ิงกันอยางลนหลาม
อิสระทานสามารถหาซื้อสินคาไดอยางหลากหลายทั้งเสื้อผา	,	รองเทา	,	กระเปา	,	เครื่องสําอางซึ่งเป็นที่รูจัก

อยางดีของคนไทย	เชนLaneige	,	Etude	House	,	IIope	,	Charmzone	,	Skin	food	,	The	Face	Shop	เป็นตน
เครื่องประดับ	,	ซีดีเพลง	,	วีซีดี	,	ดีวีดีหนังและซีรียที่ฮิตตลอด	จนไปถึงของที่ระลึกที่มีรูปดารานักแสดงคนโปรด
ของทานอยูในสินคา

คํ่า	อิสระอาหารคํ่า	ตามอัธยาศัย
ทีพ่ัก	GALAXY	HOTEL	,	SEOUL	หรือเทียบเทา

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เป็นสวนสนุกกลางแจงที่ใหญที่สุดของเกาหลี	ตั้งอยูที่เมืองยงอิน	(Yongin)	โดย
มีบริษทัซัมซุงเป็นเจาของ	เอเวอรแลนดน้ันถือวาเป็นเหมือน	“ดิสนียแลนด
เกาหลี”	เลยก็วาได	นิตยสาร	Forbes	ยังจัดอันดับใหเป็น	1	ใน	4	สวนสนุกยอด
นิยมของโลก	ที่ตั้งของสวนสนุกเอเวอรแลนดน้ันเหมือนสวนสนุกในฝันจริงๆ
เพราะอยูทามกลางหุบเขาและธรรมชาติ	สวยเหมือนในเทพนิยาย	ดานในถูก
แบงออกเป็น	5	โซนใหญๆ	และสัตวที่เป็นดาราดังของที่น้ีคือเจาตัว	Liger	(ไล
เกอร)	ลูกแฝดผสมระหวางสิงโตเพศผูและเสือเพศเมีย	ที่ถือวาเป็นลูกแฝดไล
เกอรคูแรกในโลกที่ตองมาดูที่เอเวอรแลนดที่เดียวเทาน้ัน

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	เมนู	Pork	Kalbi	(หมูยางเกาหลีตนตํารับ)

น้ํามันสนเข็มแดง	เป็นการสกัดจากใบสนเข็มแดงบริสุทธิ	์100%	ซึ่งสรรพคุณ
ของน้ํามันสนเข็มแดงน้ันมีประโยชนอยางมากมาย	ทั้งชวยละลายคลอเรสเต
อรอล	และไขมันที่อุดตันในเสนเลือด	ลดระดับน้ําตาลในเลือด	ชวยขับสารพิษ
ออกจากรางกายในรูปแบบของเสีย	เชน	เหงื่อ	ปัสสาวะ	อุจจาระ	ชวยลางสาร
พิษหรือดีท็อกซเลือดใหสะอาด	เพิ่มการไหลเวียนของเลือดไดสะดวกขึน้	ชวย
เพิ่มภูมิตานทานใหกับรางกาย	บํารุงผิวพรรณใหสดใสจากภายใน	และลด
อัตราเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็ง

ฮันบกเป็นเครื่องแตงกายประจําชาติเกาหลีมาเป็นเวลาพัน	ๆ	ปีมาแลว	ความ
งามและความออนชอยของวัฒนธรรมเกาหลีจะถูกถายทอดออกมาผานทาง
ภาพถายของสุภาพสตรีในเครื่องแตงกายฮันบกน้ี	กอนที่วัฒนธรรมการแตง
กายแบบตะวันตกจะไดเขามาในเกาหลีเมื่อรอยปีมาแลวน้ัน	หญิงชาวเกาหลี
จะสวมชุดฮันบกเป็นปกติทุกวัน	สวนสุภาพบุรุษจะสวมชอโกรี	(เสื้อนอกแบบ
เกาหลี)	และพาจิ	(กางเกงขายาว)	ในขณะที่สุภาพสตรีสวมชอกอรีและชีมา
(กระโปรง)	ในปัจจุบันชุดประจําชาติฮันบก	จะใชสวมเฉพาะในโอกาสพิเศษตาง
ๆ	เชน	งานมงคลสมรส	วันซอลลัล	(วันขึน้ปีใหมตามจันทรคติ)	หรือวันชูซก
(วันขอบคุณพระเจา)	ฮันบก	ของผูหญิงประกอบดวย	กระโปรงพันรอบตัว	เรียก
วา	“ชิมา”	และเสื้อ	“ชอกอรี”	ซึ่งคลายเสื้อแจ็คเก็ตฮันบกของผูชายประกอบดวย
ชอกอริเชนกัน	แตสั้นกวาของผูหญิง	และมีกางเกงเรียกวา	“บาจิ”	ทั้งชุดของผู
หญิงและผูชายสวมคลุมทับดวยเสื้อคลุมยาวเรียกวา	“ตุรุมากิ”



อิสระอาหารคํ่า	ตามอัธยาศัย

สถานที่ชอปป้ิงยอดฮิตในเกาหลี	ใครที่มาเกาหลีตองมาชอปป้ิงที่น่ี	เพราะเป็น
ศูนยรวมของสินคายอดฮิตหลากหลายชนิด	ไมวาจะเป็น	เครื่องสําอางค	มีทุก
ยี่หอยอดฮิตในเกาหลี	มีทุกซอยทุกหลืบในเมียงดง	,	เสื้อผาแฟชั่น	ทั้งหญิงและ
ชาย	เสื้อผาที่น่ีจะมีทั้งรานที่เป็นแบรนดยอดฮิตในเกาหลี	และแบรนดสุดฮิต
จากตางประเทศ	,รองเทา	มีทั้งรองเทาแฟชั่น	รองเทากีฬา	ทั้งมียี่หอ	และไมมี
ยี่หอ	,รานกระเปา	ดีไซนสวยเกไมเหมือนใคร,	รานขายเครื่องประดับ	รวมถึง
รานอาหาร	รานฟาสฟ ูด	รานหมูยาง	และ	รานกาแฟ	สรุปวาที่น่ีมีทุกอยางที่
สาวๆ	นักชอปตองการ

	พักที่	GALAXY	HOTEL	,	SEOUL	หรือเทียบเทา	

เชา	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู	ศูนยสมุนไพรฮ็อกเกตนามู	(Raisin	Tree)	ตนไมชนิดน้ีเจริญเติบโตในป าลึกบนภูเขาที่

ปราศจากมลภาวะและระดับสูงเหนือน้ําทะเล	50-800	เมตร	เมล็ดพันธุของสมุนไพรฮ็อกเกตนามูน้ี	เป็นที่นิยม
ของคนเกาหลีรุนใหม	เพราะมีผลชวยดูแลตับใหแข็งแรง	ปองกันโรคตับแข็งไมถูกทําลายจากการดื่มแอลกอฮอล
กาแฟ	บุหรี่	สารตกคางจากอาหารและยา
นําทานเดินทางสู	โรงงานเจียระไนพลอยสีมวง	อเมทิส	(Amethyst	Factotory)	แดนเกาหลีเป็นแดนของ

พลอยสีมวง	พลอยแหงสุขภาพและนําโชค	โดยมีตั้งแตสีมวงออนเย็นตา	จนถึงสีมวงเขม	(มวงไวน)	มีเสนหเยา
ยวนใจ	พลอยน้ีจะสวยงามจับตาเมื่อมาทําเป็นแหวน	จี้	ตางหู	และ	สรอยขอมือ	เป็นหินที่มีพลังในการบําบัดทั้ง
ดานรางกายและจิตใจของผูสวมใส	ขจัดความคิดแงลบ	เป็นพลอยแหงสุขภาพและนําโชค	สามารถปกปอง
คุมครองผูสวมใสได
นําทานเดินทางสู	พระราชวังถ็อกซูกุง	(Deoksugung	Palace)	ตั้งอยูที่หัวมุมสี่แยกใจกลางเมืองของกรุง

โซล	เป็นพระราชวังที่เล็กที่สุดในบรรดา	5	พระราชวังของประเทศเกาหลีใต	ซึ่งเป็นเพียงพระราชวังแหงเดียวที่
ลอมรอบดวยอาคารสไตลตะวันตกที่เพิ่มความเป็นเอกลักษณของทิวทัศนได	มีจุดเดนคืออาคารภายใน
พระราชวังน้ันเป็นการผสมผสานระหวางวัฒนธรรมเกาหลีและวัฒนธรรมตะวันตกไดอยางงดงามลงตัว
นําทานเดินทางสู	ดิวตี้	ฟรี	(Duty	Free)	เป็นศูนยรวมรานคาปลอดภาษีที่ใหญที่สุดในโซล	ใหไดชอปป้ิงสินคา

แบรนดเนมชั้นนําแบบ	New	Collection	!	มากมาย	เชน	นาฬิกา	,	แวนตา	,	เครื่องสาอาง	,	กระเปา	,	กลองถาย
รูป	หรือจะเป็นโทรศัพทมือถือ	เป็นตน
อิสระทานไดเลือกซื้อไดอยางเต็มที่	เป็นแหลงรวมสินคาแบรนดดังกวา	250	แบรนด	ทั้งเครื่องสําอางค	,

น้ําหอม	,	กระเปา	,	สินคาแฟชั่นตางๆ	เชน	Chanel	,	Gucci	,	Louis	Vuitton	,	Hermes	,	MCM	,	Dior	,	Fendi	,
Loewe	,	Prada	,	Miu	Miu	,	Celine	,	Givenchy	,	Bally	,	Bottega	Veneta	เป็นตน	ไมไดมีแคเพียงสินคาจาก
แบรนดตางประเทศเทาน้ัน	สินคาแบรนดเกาหลีก็มีใหเลือกหลากหลายไมแพกัน	ราคาก็ถูกกวารานคาดานนอก
และบางยี่หอก็ถูกกวาในประเทศไทยอีกดวย	หากจะเขาไปชอปป้ิงกันที่หางแหงน้ี	ใหพกพาสปอรตและขอมูลตัว๋
เครื่องบินไปดวยเพราะตองใชในการซื้อสินคา

เทีย่ง	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	เมนู	Jimdak	(ไกผัดวุนเสน)
นําทานเดินทางสู	พิพิธภัณฑภาพ	3	มิติ	(Trick	Eye	Museum)	เป็นสถานที่ทองเที่ยวชื่อดังที่จัดขึน้แบบ

พิพิธภัณฑแกลเลอรี่ศิลปะและภาพวาด	ที่สรางขึน้โดย	“ตร็องป	L’Oeil”	คือเทคนิคงานศิลปะแบบ	2D	และ
ลักษณะภาพวาดจะเป็นแบบ	3D	แทนที่จะเป็นการดูภาพวาดธรรมดาๆเหมือนหอศิลปทั่วไป	นักทองเที่ยวจะตื่น
ตาตื่นใจกับภาพวาดแนว	3D	ที่เสมือนวาไดเขาไปเป็นสวนหน่ึงในรูปภาพน้ันๆ	ทําใหนักทองเที่ยวเพลินเพลิน
สนุกสนาน	ไมมีเบื่อ	ถือเป็นพิพิธภัณฑศิลปะยอดนิยมของชาวเกาหลีและนักทองเที่ยว
นําทานเปิดประสบการณใหมๆไมซํ้ าใครกับ	พิพิธภัณฑน้ําแข็ง	(Ice	Museum)	ซึ่งเป็นการจําลองเมืองน้ํา

แข็งขึน้มา	เป็นศิลปะการแกะสลักน้ําแข็งแบบไมธรรมดา	หากแตเป็นการจําลองเป็นเมืองน้ําแข็งเหมือนจริง



มากที่สุด	และยังเอาใจเด็กๆดวยการสรางสไลเดอรน้ําแข็งอีกทั้งยังมีกิจกรรมและโซนตางๆ	ใหนักทองเที่ยวเขา
ชมไดโดยไมมีเบื่อ	เชน	น่ังรถลากกวางรูดอรฟ	ถายรูปคูกับคุณลุงซานตาน้ําแข็ง	และถายรูปกับบรรดานกแพนก
วินน้ําแข็งทั้งหลาย	สํารวจถํ้าน้ําแข็ง	เอสกิโม	เยี่ยมชมปราสาทน้ําแข็ง	มีจุดชมวิวบนกําแพงเมืองน้ําแข็ง
โรงแรมที่สรางจําลองขึน้จากการแกะสลักจากน้ําแข็งทั้งหมด	ซึ่งนักทองเที่ยวสามารถตื่นตาตื่นใจและสัมผัสกับ
ความหนาวอุณหภูมิติดลบมากกวา	5	องศา
นําทานเดินทางสู	ศูนยโสมแหงรัฐบาล	(Ginseng)	เหตุผลที่เรียกวาศูนยโสมแหงรัฐบาล	เพราะโสมทุกชนิด

ที่น่ีจะถูกควบคุมคุณภาพภายใตมาตราฐานของรัฐบาล	ซึ่งแนนอนวาไดรับการรับรองคุณภาพจากรัฐบาล	เป็น
โสมที่มีอายุ	6	ปี	ซึ่งถือวามีคุณภาพดีที่สุดในโลก	มีชื่อเสียงที่สุด	ใหทานไดเลือกซื้อโสมคุณภาพ	ในราคาถูกกวา
ประเทศไทยถึง	2	เทา	โสมเกาหลีถือเป็นยาบํารุงรางกายหรือสามารถซื้อเป็นของฝากจากประเทศเกาหลีใตก็ได
นําทานเดินทางสู	ซุปเปอรมารเก็ต	หรือ	รานละลายเงินวอน	ใหทานไดเลือกซื้อช็อกโกแลต	ผลิตภัณฑ

ของใบและรากฝอยของโสม	ในรูป	ขนมโสม	ชาโสม	ลูกอมโสม	โคลนพอกหนาโสม	ครีมลางหนาโสม	เครื่อง
สําอางโสม	เป็นตน	และยังมีหมอนสุขภาพ	,	กิมจิ	,	เปเปโร	(ปอกกี้เกาหลี)	,	ชินราเมง	(มามาเกาหลี)	และ	นม
กลวย	เป็นตน

คํ่า	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	เมนู	Shabu	Shabu	(ชาบูเกาหลี)
ไดเวลาอันสมควร	นําทานเดินทางสู	ทาอากาศยานนานาชาติ	อินชอน	ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

ฮอกเก็ตนามู	เป็นสมุนไพรที่ขึน้เฉพาะประเทศเกาหลี	10	ปีจะออกดอกหน่ึง
ครั้งปลูกบนยอดเขาสูง	เมื่อนําดอกมาสกัด	มีสรรพคุณ	ชวยขับสารพิษตกคาง
ตางๆออกจากตับอยางปลอดภัยเน่ืองจากเป็นสมุนไพรเกรดเอ	มีขายเฉพาะใน
ประเทศเกาหลีเทาน้ัน	เกรดสงออกที่ขายตามหามสรรพสินคาบานเรา	จะเป็น
เกรดบีเทาน้ัน	ไมมีเกรดเอ

โรงงานพลอยอเมทิส	หรือ	พลอยสีมวง	ที่มีชื่อเสียงของประเทศเกาหลี	ซึ่งชาว
โสมเชื่อวาถาไดมีพลอยชนิดน้ีติดตัวไว	จะทําใหมีโชคลาภและสิ่งดีๆเกิดขึน้กับ
ชีวิต

พระราชวังถ็อกซูคุง	ซึ่งมีสิ่งกอสรางที่นาชมเป็นอันมาก	เชน	ประตูหลักแทฮัน
มุน	(Daehangmun	Gate)	พระที่น่ังชุงวาจอนและทองพระโรง	และซกโชจอน
(Soekjojeon)	อันเป็นสิ่งกอสรางแบบตะวันตกแหงเดียวในบรรดาพระราชวัง
ตางๆ	ในเกาหลี	ซกโชจอนแหงน้ีเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑพระราชวัง	ซึ่งเป็นที่
เก็บสิ่งของที่ใชในพระราชวังในสมัยราชวงศโชซอน	นอกจากน้ียังมีพิพิธภัณฑ
ศิลปะถอกซูกุง	ซึ่งแสดงผลงานทางศิลปะสมัยใหมมากมาย

หางสุดหรูยาน	ดงแดมุน	(Dongdaemun)	บรรดาเสื้อผาในหางก็มีแบรนดเป็น
ของตัวเอง	ดีไซนเฉพาะ	ราคาก็จะอัพขึน้มาจาก	หาง	Migliore	และ	Hello	apm
พอสมควร	หาง	Doota	(เขาบอกวาตอไมได)	สินคาของที่น่ีดูดี	มีระดับเป็น
สินคาที่กําลังอินแทรนดอยูในหมูวัยรุน	บางทีก็ทําเลียนแบบสินคาแบนดเนม
ชื่อดัง	คุณภาพคอนขางดี

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	เมนู	Jimdak	(ไกผัดวุนเสน)



เป็นสถานที่ทองเที่ยวแหงใหมของกรุงโซล	มีเอกลักษณที่แปลกแหวกแนวจาก
พิพิธภัณฑที่เราเคยรูจักอยางสิ้นเชิง	จุดเดนก็คือ	ภาพบริเวณฝาผนังและพื้น
จะถูกสรางสรรค	โดยใชเทคนิคพิเศษในการสรางภาพ3มิติ	รวมถึงทฤษฎีทาง
วิทยาศาสตรเชนการหักเหของแสงเงา	และการซอนภาพโดยกระตุนการ
เคลื่อนไหวของภาพใหมีมิติเหมือนจริง	ซึ่งศิลปะแบบน้ีเรียกวา	ทรอมพลุยล
(trompe	l’oeil)	มาจากภาษาฝรั่งเศสที่แปลวาลวงตาและที่สําคัญ	ภาพลวงตา
เหลาน้ียังสามารถทําใหผูชมเขาไปมีสวนรวมกับภาพได	โดยแตละภาพจะมีคํา
แนะนําเรื่องตําแหนงการยืน	เพื่อจัดวางทาตางๆ

เมืองน้ําแข็งที่มีผลงานศิลปะแกะสลักน้ําแข็งกวา	50	ชิ้น	รวมอยูในที่เดียว
พรอมจัดแสดงในแบบที่ไมธรรมดา	แตจําลองเป็นเมืองที่ทุกอยางกลายเป็น
น้ําแข็ง	และเอาใจเด็กๆ	ดวยสไลเดอรน้ําแข็ง	และกิจกรรมอื่นๆ	อีกมากมาย	ให
คุณไดเดินเที่ยวอยางไมรูสึกเบื่อ	อาทิ	สัมผัสประสบการณน่ังรถลากกวางรูด
อรฟ	ทักทายลุงซานตา	โพสทาคูกับนกเพนกวินขั้วโลก	สํารวจบานน้ําแข็งเอ
สกิโม	เยี่ยมชมปราสาทน้ําแข็ง	ชมวิวจากบนกําแพงเมือง	และลองเขาพัก
โรงแรมที่ทุกอยางทําจากน้ําแข็ง

สถานที่แหลงรวมศูนยสมุนไพรโสม	เพื่อฟังคําบรรยายถึงสรรพคุณตางๆ	ของ
โสมแตละชนิด	โดยโสมที่ดีมีคุณภาพ	ตองมีอายุ	6	ปี	รัฐบาลเกาหลีไดใสใจกับ
เรื่องน้ีอยางมากจึงตองเขามาควบคุมทุกขั้นตอน	ตั้งแต	การเริ่มปลูกโสม	จน
กระทั้งการผลิตออกมาเป็นตัวยา	“โสมเกาหลี”	น้ันมีสารประกอบที่สําคัญอยู
หลายอยางมีทั้งวิตามินและแรธาตุหลายชนิด

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	เมนู	Shabu	Shabu	(ชาบูเกาหลี)

ปัจจุบันทาอากาศยานอินชอนมีเที่ยวบินกวา	410,000	เที่ยวรองรับผูโดยสาร
กวา	44	ลานคนและสินคากวา4.5ลานตันตอปี	และยังไดรับรางวัลดีเดนดาน
การบริการระดับโลกถึง6ปีซอน	มีรานคาปลอดภาษีกวา70รานของแบรนดดัง
กวา	400	แบรนด	เชน	CHANEL,GUCCI,	HERMES,CARTIER	โดยจําหนาย
ในราคาถูกที่ราน	Shilla	และ	Lotte	เป็นduty	free	shopขนาดใหญ

00.20	น.	นําทานเดินทางสู	ทาอากาศยานนานาชาติ	ดอนเมือง	กรุงเทพฯ	ประเทศไทย	โดยสาย
การบิน	Air	Asia	X	เที่ยวบินที่	XJ	703	**	ไมมีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน	กรุณารับประทาน
อาหารใหเรียบรอยกอนขึน้เครื่องบิน	หรือ	ทานสามารถเลือกซื้ออาหารและเครื่องดื่มไดบนเครื่องบิน	ใชเวลาบิน
ประมาณ	6	ชั่วโมง	**
04.50	น.	เดินทางถึง	ทาอากาศยานนานาชาติ	ดอนเมือง	กรุงเทพฯ	ประเทศไทย	โดยสวัสดิภาพ	พรอมกับ

ความประทับใจ



**	ไมมีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน	กรุณารับประทานอาหารใหเรียบรอยกอนขึน้เครื่องบิน	หรือ
ทานสามารถเลือกซื้ออาหารและเครื่องดื่มไดบนเครื่องบิน	ใชเวลาบินประมาณ	6	ชั่วโมง	**

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่สามารถ
เชื่อมโยงการคมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ	ของโลกไดอยางเหมาะสม	ไม
วาจะเป็นการบินภายในภูมิภาคเอเชียดวยกัน	หรือระหวางทวีปยุโรป	ทวีป
อเมริกา	ทวีปออสเตรเลีย	ซึ่งสามารถใชเป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดิน
ทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยังจุดอื่นๆ	ไดอยางดี



เงื่อนไขสําคัญทีท่านควรทราบกอนการเดินทาง	
-	คณะเดินทางจําเป็นตองมีขึน้ตํ่ า	25	ทาน	หากตํ่ากวากําหนด	คณะจะไมสามารถเดินทางได	หากผูเดินทางทุกทาน

ยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่มเพื่อใหคณะเดินทางได	ทางบริษทัยินดีที่จะประสานงาน	เพื่อใหทุกทานเดินทางตาม
ความประสงคตอไป	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการงดออกเดินทาง	หรือ	เลื่อนการเดินทางไปในพีเรียดวันอื่นตอไป
โดยทางบริษทัฯ	จะแจงใหทานทราบลวงหนาเพื่อวางแผนการเดินทางใหมอีกครั้ง	ทั้งน้ี	กรุณาอยาเพิ่งคอนเฟิรมลา
งาน
-	ฤดูหนาวใน	ประเทศเกาหลีใต	มีขอควรระวัง	สภาพอากาศจะมืดเร็ว	สี่โมงเย็นก็มืดแลว	สถานที่ทองเที่ยวตางๆ	จะ

ปิดเร็วกวาปกติ	ประมาณ	1	ช.ม.	เดินทางควรเผื่อเวลาใหเหมาะสม	และ	หากมีสถานที่ทองเที่ยวกลางแจง	เวลาเดิน
บนหิมะ	อาจลื่นไดตองใชความระมัดระวังในการเดินเป็นอยางสูง	หรือ	ใชรองเทาที่สามารถเดินบนหิมะได	แวน
กันแดดควรจะมี	เมื่อแสงแดดกระทบหิมะจะสวางจาสะทอนเขาตา	อาจทําใหเคืองตาได
-	บริษทัขอสงวนสิทธิ	์รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม	เน่ืองจากสภาวะอากาศ	,	การเมือง

,	สายการบิน	เป็นตน	โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา	การบริการของรถบัสนําเที่ยวเกาหลีใต	ตามกฎหมายของ
ประเทศเกาหลีใต	สามารถใหบริการวันละ	10	ชั่วโมง	มิอาจเพิ่มเวลาได	โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเป็นผูบริหาร
เวลาตามความเหมาะสม	ทั้งน้ีขึน้อยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางน้ันๆ	เป็นหลัก	จึงขอสงวนสิทธิใ์นการปรับ
เปลี่ยนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง
-	หนังสือเดินทาง	หรือ	พาสปอรต	ผูเดินทางทุกทาน	จะตองมีอายุคงเหลืออยางนอย	6	เดือน	ณ	วันเดินทางกลับถึง

ประเทศไทย	และจะตองมีหนาวางอยางนอย	2	หนา	สําหรับประทับตราที่ดานตรวจคนออก	และ	เขาเมือง
-	เน่ืองจากการทองเที่ยวในครั้งน้ี	เป็นการชําระแบบเหมาจายขาดกับบริษทัตัวแทนในตางประเทศ	ทางบริษทัจึงขอ

สงวนสิทธิ	์ทานไมสามารถขอรับเงินคืนไดในบริการบางสวนที่ทานไมตองการไดรับบริการ
-	กรณีที่ทานถูกปฎิเสธการเดินทางเขาเมือง	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาใชจายที่จะเกิดขึน้	และ	จะไม

สามารถคืนเงินคาทัวรที่ทานชําระเรียบรอยแลว
-	หากวันเดินทาง	เจาหนาที่สายการบิน	หรือ	ดานตรวจคนออก	และ	เขาเมือง	ตรวจพบ	หนังสือเดินทาง	หรือ	พาส

ปอรตของทานชํารุด	เชน	เปียกน้ํา	ขาดไปหนาใดหนาหน่ึง	มีหนาใดหนาหน่ึงหายไป	มีกระดาษหนาใดหนาหน่ึงหลุด
ออกมา	มีรอยแยกระหวางสันของเลมหนังสือเดินทาง	เป็นตน	ไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น	ทางสายการบิน	หรือ	เจาหนาที่
ดานตรวจคนออก	และ	เขาเมือง	มีสิทธิไ์มอนุญาตใหทานเดินทางตอไปได	ดังน้ันกรุณาตรวจสอบสภาพ
หนังสือเดินทางของทานใหเรียบรอยกอนออกเดินทาง	กรณีชํารุด	กรุณาติดตอกรมการกงสุล	กระทรวงการตาง
ประเทศเพื่อทําหนังสือเดินทางฉบับใหม	โดยใชฉบับเกาไปอางอิง	และ	ยืนยันดวย	พรอมกับแจงมาที่บริษทัเร็วที่สุด
เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงขอมูลหนังสือเดินทาง	หากทานไดสงเอกสารมาที่บริษทัเรียบรอยแลว	กรณีที่ยังไมออกตัว๋
เครื่องบิน	จะสามารถเปลี่ยนแปลงไดไมมีคาใชจาย	แตหากออกตัว๋เครื่องบินเรียบรอยแลว	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์น
การเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึน้จริงทั้งหมด	ซึ่งโดยสวนใหญตัว๋เครื่องบินแบบกรุปจะออกกอนออกเดินทางประมาณ
14-20	วัน	กอนออกเดินทาง	ทั้งน้ีขึน้อยูกับกระบวนการและขั้นตอนของแตละกรุปเป็นสําคัญ
-	เงื่อนไขการยกเลิกการจอง	เน่ืองจากตัว๋เครื่องบิน	เป็นตัว๋เครื่องบินชนิดราคาพิเศษ	(กรุป)	ราคาตัว๋เครื่องบินโปร

โมชั่น	เมื่อจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว	ไมสามารถยกเลิก	เลื่อน	ขอคืนเงิน	ไดทุกกรณี
-	ขอมูลเพิ่มเติม	เรื่องตัว๋เครื่องบิน	ในการเดินทางเป็นหมูคณะ	ผูโดยสารจะตองเดินทางไป	-	กลับพรอมกัน	หาก

ตองการเลื่อนวันเดินทางกลับ	ทานจะตองชําระคาใชจายสวนตางที่สายการบิน	และบริษทัทัวรเรียกเก็บ
-	เกี่ยวกับการจัดที่น่ังบนเครื่องบิน	จะเป็นไปตามที่สายการบินกําหนด	ซึ่งทางบริษทัฯ	ไมสามารถเขาไปแทรกแซง

ได	แตทั้งน้ีและทั้งน้ัน	ทางบริษทัจะพยายามใหทานที่มาดวยกัน	ไดน่ังดวยกัน	อยางที่ดีสุด
-	กรณียกเลิกการเดินทาง	และทางบริษทัไดดําเนินการออกตัว๋เครื่องบินไปแลว	(กรณีตัว๋	Refund	ได	หมายถึง

เรียกเงินคืนไดบางสวน)	ผูเดินทางจําเป็นจะตองรอ	Refund	ตามระบบของสายการบินเทาน้ัน
-	ขอมูลเพิ่มเติม	เรื่องโรงแรมที่พัก	เน่ืองจากการวางแปลนแบบหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน	จึงอาจทําให

หองพักแบบหองเดี่ยว	(Single)	และหองคู	(Twin	/	Double)	และ	หองพักแบบ	3	ทาน	/	3	เตียง	(Triple	Room)	หองพัก
อาจจะไมติดกัน	หรือ	อาจอยูคนละชั้น	คนละอาคารกัน	ซึ่งขึน้อยูกับระบบการจัดการของโรงแรม
-	โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน	หรือ	เปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม	เน่ืองจากความลาชาของ

สายการบิน	โรงแรม	ที่พัก	การจราจร	เหตุการณทางการเมือง	การนัดหยุดงาน	การกอจลาจล	อุบัติเหตุ	สภาพ
อากาศ	ภัยธรรมชาติ	วาตภัย	อัคคีภัย	หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ	ก็ตาม	(ซึ่งเป็นเหตุการณที่นอกเหนือการควบคุม
จากทางบริษทั)	โดยทางบริษทัจะคํานึงถึงความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ
-	กรณีที่ทานตองการยกเลิกการเดินทาง	เน่ืองจากเหตุการณความไมสงบทางการเมือง	สายการบิน	สภาพอากาศ

ภัยธรรมชาติ	วาตภัย	อัคคีภัย	ทั้งๆ	ที่สายการบิน	หรือในสวนของการบริการทางประเทศที่ทานเดินทางทองเที่ยว	ยัง
คงใหบริการอยูเป็นปกติ	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการไมคืนคาทัวรทั้งหมด	หรือบางสวนใหกับทาน
-	หากในวันเดินทาง	สถานที่ทองเที่ยวใดที่ไมสามารถเขาชมได	ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ ์

ในการไมคืนคาใชจาย	เน่ืองจากทางบริษทัไดทําการจองและถูกเก็บคาใชจายแบบเหมาจายไปลวงหนาทั้งหมดแลว
-	บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบ	และ	ขอสงวนสิทธิใ์นการไมคืนคาทัวรทั้งหมด	หรือบางสวนใหกับทาน	ในกรณีดังน้ี



กรณีที่กองตรวจคนเขาเมือง	หามผูเดินทาง	เดินทาง	เน่ืองจากมีสิ่งผิดกฎหมาย	หรือสิ่งของหามนําเขาประเทศ
เอกสารเดินทางไมถูกตอง	หรือความประพฤติสอไปในทางเสื่อมเสียดวยเหตุผลใดๆ	ก็ตามที่ทางกองตรวจคนเขา
เมืองหามเดินทาง
กรณีที่สถานทูตงดออกวีซา	อันสืบเน่ืองมาจากตัวผูโดยสารเอง
กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขาเมือง	ใหกับชาวตางชาติ	หรือ	คนตางดาวที่พํานัก

อยูในประเทศไทย

-	ขอสงวนสิทธิก์ารเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม	หากสายการบินมีการปรับขึน้กอนวันเดินทาง
-	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนเที่ยวบิน	โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุตางๆ
-	บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น	หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน	,	การยกเลิกบิน	,	การประทวง	,	การ

นัดหยุดงาน	,	การกอการจลาจล	,	ภัยธรรมชาติ	,	การนําสิ่งของผิดกฎหมาย	ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบ
ริษทัฯ
-	บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น	หากเกิดสิ่งของสูญหาย	อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของทาน	,	เกิดจากการ

โจรกรรม	และ	อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง
-	เมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษทัฯ	แลว	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไข

ขอตกลงตางๆ	ทั้งหมด
-	รายการน้ีเป็นเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษทัฯอีกครั้งหน่ึง	หลังจากไดสํารองโรงแรมที่พักในตาง

ประเทศเรียบรอยแลว	โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน	ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
-	กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเป็นพิเศษ	อาทิเชน	ใชวีลแชร	กรุณาแจงบริษทัฯ	อยางนอย	7	วันกอนการ

เดินทาง	หรือตั้งแตที่ทานเริ่มจองทัวร	มิฉะน้ันบริษทัฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได
-	มัคคุเทศก	พนักงานและตัวแทนของผูจัด	ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใดๆ	ทั้งสิ้นแทนผูจัด	นอกจากมีเอกสารลง

นามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน
-	กรณีตองการพักแบบ	3	ทาน	ตอหองหรือหองแบบ	3	เตียง	Triple	โรงแรมมีหอง	Triple	ไมเพียงพอ	ขอสงวนสิทธิใน

การจัดหองใหเป็นแบบ	แยก	2	หอง	คือ	1	หองพักคู	และ	1	หองพักเดี่ยว	อาจไมมีคาใชจายเพิ่ม	หรือ	หากมีทางบริษทั
ขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บตามจริงทั้งหมด
-	บริการน้ําดื่มทานวันละ	1	ขวด	ตอคนตอวัน	โดยเริ่มแจกในวันที่	2	ของการเดินทาง	ถึงวันสุดทาย	ของการเดิน

ทาง

กรุณาทําการจองลวงหนากอนการเดินทางอยางนอยประมาณ	45	วัน	กอนออกเดินทาง	พรอมชําระเงินมัดจําครั้ง
ที่	1	ทานละ	10,000	บาท	หลังจากที่ทานสงเอกสารการจอง	1	วัน	ตัวอยางเชน	ทานจองวันน้ี	ชําระเงินในวันถัดไป
กอนเวลา	16.00	น.	เทาน้ัน	โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที	หากยังไมไดรับยอดเงินตามเวลาที่กําหนด	และหาก
ทานมีความประสงคจะตองเดินทางในพีเรียดเดิม	ทานจําเป็นจะตองทําจองเขามาใหม	น่ันหมายถึงวา	กรณีที่มีคิวรอ
(Waiting	List)	ก็จะใหสิทธิไ์ปตามระบบ	ตามลําดับ
กรณีลูกคาทําการจองภายในระยะเวลาคงเหลือไมถึง	15	วัน	กอนออกเดินทาง	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการเรียก

เก็บคาทัวรเต็มจํานวน	100%
สวนที่เหลือ	ชําระกอนออกเดินทางอยางนอย	15	วัน
·	หากไมชําระมัดจําตามที่กําหนด	ขออนุญาตตัดที่น่ังโดยอัตโนมัติใหลูกคาทานอื่นที่รออยู	โดยไมตองแจงใหทานท

ราบลวงหนา
·	หากชําระไมครบตามจํานวน	บริษทัฯถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไมมีเงื่อนไข
·	เมื่อทานชําระเงินไมวาจะทั้งหมดหรือบางสวน	ทางบริษทัฯถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขและขอตกลงตางๆที่ไดระบุ

ไวทั้งหมดน้ีแลว
·	หากชําระเงินในแตละสวนแลว	โปรดสงสําเนาเอกสาร	หลักฐานการชําระเงิน	พรอมระบุชื่อผูจอง	โปรแกรมที่เดิน

ทาง	,	พีเรียดวันที่เดินทาง	,	พนักงานขาย	มาทางแฟกซ	,	อีเมล	หรือ	ไลน	ที่ทานสะดวก
·	สงรายชื่อสํารองที่น่ัง	ผูเดินทางจําเป็นจะตองสงสําเนาหนังสือเดินทาง	หนาแรกที่มีรูปถาย	และ	ขอมูลผูเดินทาง

ครบถวนชัดเจน	โดยลงลายมือชื่อพรอมยืนยันวาตองการเดินทางทองเที่ยวโปรแกรมใด	,	พีเรียดวันเดินทาง	,	ในคณะ
ของทานมีใครบาง	,	เบอรโทรศัพทที่สะดวกใหติดตอกรณีที่ทานไมสงสําเนาหนังสือเดินทาง	หนาแรกที่มีรูปถาย	และ
ขอมูลผูเดินทาง	ครบถวนชัดเจนมาใหทางบริษทัฯ	ไมวากรณีใดๆ	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบตอคาเสียหาย
อันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ	-	นามสกุล	และ	อื่นๆ	เพื่อใชในการจองตัว๋เครื่องบินหรือ	บัตรเขาชม
สถานที่ตางๆ	ใดๆ	ทั้งสิ้น



คาตัว๋เครื่องบินไป	และ	กลับตามรายการที่ระบุ	ชั้น	Economy	Class	รวมถึงคาภาษีสนามบินและคาภาษีน้ํามันทุก
แหง	กรณีตองการ	Upgrade	เป็น	Business	Class	กรุณาติดตอเจาหนาที่เป็นกรณีพิเศษ	โดยอางอิงหักคาตัว๋ชั้น
Economy	Class	ตามที่ระบุในรายการ
คารถโคชปรับอากาศตลอดเสนทางตามรายการระบุ
คาโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ	หรือเทียบเทา	(พัก	2-3	ทาน/หอง)	ในกรณีมีงานเทรดแฟร	การแขงขันกีฬา	หรือ

กิจกรรมอื่นๆ	ที่ทําใหโรงแรมตามกําหนดการณเต็ม	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พัก	ไปเป็น
เมืองใกลเคียงแทน	โดยอางอิงตามคุณภาพและความเหมาะสม	โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเป็นสําคัญ
คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ	ตามรายการที่ระบุ
คาอาหาร	ตามรายการที่ระบุ	โดยทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
คาธรรมเนียมการโหลดกระเปาสัมภาระลงใตทองเครื่องบินใบใหญ	ตามเงื่อนไขที่ทางบริษทั	กับ	สายการบิน	Air

Asia	X	คือ	อนุญาตใหผูเดินทางทุกทาน	โหลดกระเปาลงใตทองเครื่องบินได	ทานละไมเกิน	20	กิโลกรัม	เทาน้ัน
และ	สัมภาระที่ถือขึน้เครื่อง	มีน้ําหนักไมเกิน	7	กิโลกรัม	เทาน้ัน
คามัคคุเทศกที่คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
คาเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเที่ยว	วงเงินประกันทานละ	1,000,000	บาท	(เงื่อนไขตามกรรมธรรม)

คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง	อาทิ	คาทําหนังสือเดินทาง	คาโทรศัพท	คาอาหาร	เครื่องดื่ม	คาซักรีด	คามินิบารใน
หองและคาพาหนะตางๆ	ที่มิไดระบุในรายการ
คาธรรมเนียมในกรณีที่กระเปาสัมภาระที่มีน้ําหนักเกินกวาที่สายการบินน้ันๆกําหนดหรือสัมภาระใหญเกินขนาด

มาตรฐาน
คาภาษีน้ํามัน	ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม	ภายหลังจากทางบริษทัฯไดออกตัว๋เครื่องบินไปแลว
คามัคคุเทศกทองถิ่น	และหัวหนาทัวรอํานวยความสะดวก	ตลอดการเดินทาง
คาบริการขางตน	ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ	หัวหนาทัวร	และ	มัคคุเทศกทองถิน่	ตามธรรมเนียม	ทาน

ละ	40,000	วอน	(หรือเป็นเงินไทย	ประมาณ	1,400	บาท)	/	ทริป	/	ลูกคา	ผูเดินทาง	1	ทาน	(รวมไปถึงเด็ก
และ	ผูใหญ)	ยกเวนเด็กอายุไมถึง	2	ปี	ณ	วันเดินทางกลับ	(Infant)	ทัง้น้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีได	ตาม
ความเหมาะสมและความพึงพอใจของทาน	โดยสวนน้ี	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บกอนเดิน
ทางทุกทาน	ทีส่นามบิน	ในวันเช็คอิน
ภาษีมูลคาเพิ่ม	7%	และภาษีหัก	ณ	ที่จาย	3%	กรณีตองการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษทั

**	จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศเกาหลีใตใหกับคนไทย	ผูทีป่ระสงคจะพํานักระยะสัน้ในประเทศ
เกาหลีใตไมเกิน	90	วัน	ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพื่อการทองเทีย่ว	เยีย่มญาติ	หรือธุรกิจ	จะตองยื่น
เอกสารในขัน้ตอนการตรวจเขาเมือง	เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเขาประเทศเกาหลีใต	ดังตอไปน้ี	**
1.	ตัว๋เครื่องบินขาออกจากประเทศเกาหลีใต	(ทางบริษทัฯจัดเตรียมใหในซองเอกสาร	ณ	วันเดินทาง)
2.	สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึน้ในระหวางที่พํานักในประเทศเกาหลีใตได	(เชน

เงินสด	บัตรเครดิต	เป็นตน)
3.	สิ่งที่ยืนยันวาทานจะเดินทางไปประเทศเกาหลีใตเพื่อทองเที่ยวจริงๆ	และจะตองกลับมาปฏิบัติงานที่ประเทศไทย

แนนอน	เชน	บัตรพนักงาน	หนังสือรับรองการทํางาน	เป็นตน
4.	ชื่อ	ที่อยู	และหมายเลขติดตอในระหวางที่พํานักในประเทศเกาหลีใต	(ทางบริษทัจะระบุใหในคูมือการทองเที่ยว

ในซองเอกสาร	ณ	วันเดินทาง)

**	หากลูกคาทานใดที่จําเป็นตองออกตัว๋ภายใน	(ตัว๋เครื่องบิน	,	ตัว๋รถทัวร	,	ตัว๋รถไฟ)	กรุณาสอบถามเจาหนาของ
บริษทั	ทุกครั้งกอนทําการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท	หรือ	เวลาบิน	โดยไมไดแจงให
ทราบลวงหนา	ทานใดมีไฟลทบินภายในประเทศตอ	โปรดแจงใหบริษทัฯทราบในวันจองทัวร
ทั้งน้ีเพื่อประโยชนของตัวทานเอง	**
**	คาบริการขางตน	ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ	หัวหนาทัวร	และ	มัคคุเทศกทองถิ่น	ตามธรรมเนียม	ทานละ	40,000

วอน	(หรือเป็นเงินไทย	ประมาณ	1,400	บาท)	/	ทริป	/	ลูกคา	ผูเดินทาง	1	ทาน	(รวมไปถึงเด็ก	และ	ผูใหญ)	ยกเวนเด็ก
อายุไมถึง	2	ปี	ณ	วันเดินทางกลับ	(Infant)	ทั้งน้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีได	ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจ



ของทาน	โดยสวนน้ี	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บกอนเดินทางทุกทาน	ที่สนามบิน	ในวันเช็คอิน	**
**	ราคาเด็กอายุไมถึง	2	ปี	ณ	วันเดินทางกลับ	(Infant)	ทานละ	5,000	บาท	**	(ไมมีที่น่ังบนเครื่องบิน)
**	ทางบริษทัไมมีนโยบายเรียกเก็บเงินประกันใดๆทั้งสิ้นกอนออกเดินทางที่สนามบิน	**
**	ทานที่ถือหนังสือเดินทางไทย	และมีวัตถุประสงคจะเดินทางไปทองเที่ยวประเทศเกาหลีใต	ไมจําเป็นตองยื่นขอ

วีซา	โดยสามารถพํานักไดไมเกิน	90	วัน	ตอครั้ง	**
**	บริษทัขอสงวนสิทธิ	์อัตราน้ีเฉพาะนักทองเที่ยว	ที่ถือหนังสือเดินทางไทยเทาน้ัน	กรณีถือหนังสือเดินทางตาง

ประเทศ	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ	์เรียกเก็บคาธรรมเนียมเพิ่มจากราคาทัวร	อีกทานละ	100	USD.	หรือ	(เป็นเงินไทย
ประมาณ	3,200	บาท)
**	กรณีตองการตัดกรุปสวนตัว	กรุปเหมาที่สถานะผูเดินทางเป็น	เด็กนักเรียน	นักศึกษา	ครู	ธุรกิจขายตรงเครื่องสํา

อางค	หมอ	พยาบาล	ชาวตางชาติ	หรือคณะที่ตองการใหเพิ่มสถานที่ขอดูงาน	กรุณาติดตอแจงรายละเอียด	โดย
ละเอียด	เพื่อทําราคาใหมทุกครั้ง	**
**	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ	์ใหบริการเฉพาะผูเดินทาง	ที่มีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทาน้ัน	**
**	ประกาศจากสายการบิน	Air	Asia	X	กรณีทีลู่กคาเดินทางไปประเทศเกาหลีใต	โดยสายการบิน	Air

Asia	X	แลว	ไมผานดานตรวจคนเขาเมืองของประเทศเกาหลีใต	ทําใหลูกคาตองถูกสงตัวกลับ
ประเทศไทย	ในสวนน้ีจะมีคาใชจายทีเ่กิดขึ้นในการเปลีย่นแปลงตัว๋ขากลับ	รวมถึงคาบริการอื่นๆ	ทีเ่กิด
ขึ้นดวย	ลูกคาจะตองเป็นผูรับผิดชอบคาใชจายทีเ่กิดขึ้นทัง้หมดน้ีเอง	ทางผูจัดและทางสายการบินจะไม
สามารถรับผิดชอบคาใชจายทีเ่กิดขึ้นทุกกรณี	อีกทัง้	ลูกคาอาจจะตองรับผิดชอบคาปรับทีป่ระเทศ
เกาหลีใตเรียกเก็บเพิม่	และ	ลูกคาตองรอกลับประเทศไทยในเทีย่วบินถัดไปทีมี่ทีน่ัง่วางหรือตามวันเดิน
ทางของตัว๋เครื่องบิน	ทัง้น้ีขึ้นอยูกับเจาหนาทีต่รวจคนเขาเมืองของประเทศเกาหลีใตและสายการบิน
ดวย	ซึง่เป็นระบบการทํางาน	โดยทางผูจัด	(บริษทัทัวร)	จะไมสามารถเขาไปแทรกแซงได	**
ขอมูลเพิม่เติมเกีย่วกับกระเป าสัมภาระ
สําหรับน้ําหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหบรรทุกใตทองเครื่องบิน	คือ	20	กิโลกรัม	(สําหรับผู

โดยสารชั้นประหยัด	/	Economy	Class)	การเรียกคาระวางน้ําหนักเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินที่ทานไมอาจปฏิเสธ
ได	(ทานตองชําระในสวนที่โดนเรียกเก็บเพิ่ม	กรณีที่กระเปาของทานไมเป็นไปตามเงื่อนไขของสายการบินกําหนด)
สําหรับกระเปาสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหนําขึน้เครื่องได	ตองมีน้ําหนักไมเกิน	7	กิโลกรัม	และมีความ

กวาง	ยาว	และ	สูง	ไมเกิน	115	เซนติเมตร	หรือ	25	เซนติเมตร	(9.75	น้ิว)	x	56	เซนติเมตร	(21.5	น้ิว)	x	46	เซนติเมตร
(18	น้ิว)	ขนาดตามความเหมาะสม	ไมสามารถนําของเพลง	และ	ของมีคนขึน้บนเครื่องได	กรณีที่ทานจําเป็นตองนําไป
ดวย	จําเป็นจะตองใสกระเปาเพื่อโหลดลงใตทองเครื่อง	หากไปถึงดานตรวจสัมภาระและยังอยูในกระเปาถือขึน้บน
เครื่องบิน	ทานจะตองทิ้งวัตถุน้ันๆ
เกี่ยวกับแบตเตอรี่สํารอง	หรือ	อุปกรณที่มีแบตเตอรี่ทุกชนิด	กรมการขนสงทางอากาศระหวางประเทศ	หรือ	ไออา

ตา	(IATA)	มีกฎมาตราฐานความปลอดภัยเกี่ยวกับการนําแบตเตอรี่ขึน้บนเครื่องบิน	หามนําแบตเตอรี่สํารอง	ใส
กระเปาเดินทางโหลดลงใตทองเครื่องบิน	แตสามารถใสกระเปาสัมภาระถือขึน้บนเครื่องบินได	ตามความจุดังน้ี
-	แบตเตอรี่สํารอง	ที่มีความจุไฟฟา	20,000	mAh	หรือนอยกวา	10	Wh	สามารถนําขึน้เครื่องไดไมระบุจํานวนชิ้น
-	แบตเตอรี่สํารอง	ที่มีความจุไฟฟา	ตั้งแต	20,000	–	32,000	mAh	(หรือมากกวา	160	Wh.)	สามารถนําขึน้เครื่องได

ทานละไมเกิน	2	ชิ้น
-	แบตเตอรี่สํารอง	ที่มีความจุไฟฟามากกวา	32,000	mAh	(หรือมากกวา	160	Wh)	ไมอนุญาตใหนําขึน้เครื่องในทุก

กรณี
กรณีที่ตองมีการเดินทางดวยสายการบินภายในประเทศ	น้ําหนักของกระเปาอาจจะถูกกําหนดใหตํ่ ากวามาตรฐาน

ได	ทั้งน้ีขึน้อยูกับขอกําหนดของแตละสายการบิน	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิไ์มรับภาระสวนของคาใชจายที่สัมภาระ
น้ําหนักเกิน	(ทานจําเป็นตองชําระในสวนที่โดนเรียกเก็บเพิ่ม)
ทางบริษทัฯ	ไมสามารถรับผิดชอบ	กรณีเกิดการสูญเสีย	,	สูญหายของกระเปา	และสัมภาระของผูโดยสารทุกกรณี


