
 
 

ICN03 KOREA TG ICE FISHING PREMIUM 
สายการบิน THAI AIRWAYS (TG) บินดึกกลบัดึก (6D3N) 

 

 

***** พกัสกรีสีอรท์ เทีย่วเตม็จุใจ ไมล่งรา้นรฐับาล นอนโซล 5 ดาว 2 คนื ***** 
*****มอีาหารบนเครื่อง ทัง้ไปและกลบั และสะสมไมลไ์ด ้50%***** 

TG656 BKK(กรงุเทพ) - ICN(อินชอน) 23.30 - 06.55 + 1 
TG655 ICN(อินชอน) - BKK(กรงุเทพ) 21.55 – 01.20 + 1 
**โหลดกระเป๋าสมัภาระโดยน ้าหนกัไม่เกนิ 30 ก.ก. (1 ชิน้) และ ถอืขึน้เครือ่งบนิไดน้ ้าหนกัไมเ่กนิ 7 ก.ก. ** 

**พาสปอรต์ ต้องมีอายุใช้งานได้คงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วนักลบั** 



 
 

DAY 1 
กรงุเทพฯ (สวุรรณภมิู) – เมืองอินชอน                                                                               (-/-/-) 

21.30  คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตู
ทางเข้า 4 เคาน์เตอรเ์ชค็อิน D สายการบิน THAI AIRWAYS โดยมเีจ้าหน้าที่ของบรษิทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั 
อ านวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเชค็อิน และ หวัหน้าทวัร์ให้ค าแนะน าเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออก
เดนิทาง  

23.30 น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ อินชอน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ โดยสายการบิน THAI 
AIRWAYS เท่ียวบินท่ี TG656 
** บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบนิ ใชเ้วลาบนิประมาณ 5 ชัว่โมง 25 นาท ี**  
** รายการนี้ใชต้ัว๋หมู่คณะ สามารถสะสมไมล ์ROP ได ้50% ** 

DAY 2 
PARADISE CITY – หมู่บา้นเทพนิยาย – ถนนแคฮงันูรี – เทศกาลตกปลาน ้าแขง็ – สนุกสนาน

กบัการเล่นสกีขนาดใหญ่ –  THE GARDEN OF MORNING CALM                                 (-/L/D)                                                                                 
06.55  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ อินชอน เมืองอินชอน ประเทศสาธารณรฐัเกาหลีใต้ ** ตามเวลา

ทอ้งถิน่ เรว็กวา่เมอืงไทยประมาณ 2 ชัว่โมง กรุณาปรบันาฬกิาของท่านเพื่อความสะดวกในการนดัหมายเวลา ** 
หลงัทุกท่านผา่นขัน้ตอนการตรวจหนงัสอืเดนิทาง และตรวจรบัสมัภาระเรยีบรอ้ย 

 

PARADISE CITY ด้วยสถาปัตย์ทนัสมยัเก๋ๆแปลกตาของตกึแล้วท าให้ได้รูปสวยๆ จุดเชค็อนิเกร๋ๆกลบัไปไม่ซ ้า
ใครกนัอกี ทีน่ี่เรยีกวา่แหล่งบนัเทงิครบวงจรเลยกว็า่ไดเ้พราะในนี้มที ัง้โรงแรม คาสโิน แกลลอรีส่วนสนุก ภตัคาร
รา้นอาหาร สระวา่ยน ้า จุดชอปป้ิงครบทุกอย่างในแหล่งเดยีวตัง้อยู่ในโซน CULTURE PARK 



 
 

หมู่บ้านเทพนิยาย (ดงฮวามาอึล) อยู่ในเมืองอินชอน  หมู่บ้านแห่งนี้ได้น าเอาตวัละครจากนิทาน
หลากหลายเรื่องทีไ่ดร้บัความนิยมมาตกแต่งตวับา้น ก าแพง ประตู หน้าตาดว้ยสสีนัที่ีสดใส สะดุดตา บา้นทุกหลงั
มคีนอาศยัอยู่จรงิๆ ชุมชนเลก็ๆแห่งนี้เดมิทกีไ็ม่ไดเ้ป็นที่รู้จกัมากมายอย่างในปัจจุบนันะคะออกจะเงยีบ ซบเซา
ด้วยซ ้าเพราะจะมีแต่ผู้สูงอายุอาศยัอยู่แต่ได้มีการพัฒนาปรับปรุงด้วยการตกแต่งชุมชนให้เป็นเทพนิยายก็
กลายเป็นทีรู่จ้กัมากขึน้ในหมู่นกัท่องเทีย่วผา่นทางซรีีย่ห์ลายเรื่องทีม่าใชโ้ลเกชัน่ทีน่ี่ถ่ายท า 

 
ถนนแคฮงันูรี ตัง้อยู่ในไชน่าทาวน์ ย่านอนิชอน ถนนแคฮงัดูร ีเป็นถนนทีเ่ตม็ไปดว้ยกลิน่อายจนี เกาหล ีญี่ปุ่ น ตวั

อาคารของทีน่ี่ยงัคงความดัง้เดมิของแต่ละประเทศไวอ้ยู่ มมีุมถ่ายรูปเก๋ๆ ชคิๆ นอกจากนี้ยงัมรีา้นอาหารอร่อยๆ
อกีมากมาย  

กลางวนั    บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนู บุลโกกิ 

 
เทศกาลตกปลาน ้าแขง็ เป็นประมาณชว่งเดอืนมกราคมของทุกปี  นกัท่องเทีย่วส่วนใหญ่ทีม่าเยอืนนบัล้าน

คน ไม่วา่จะเป็นเดก็หรอืผูใ้หญ่ จะมาเทศกาลนี เพื่อตกปลาเทรา้ท ์ฉายาของมนัคอื THE QUEEN OF VALLEY 
หรอืราชนิีแห่งขนุเขา โดยปลาเทรา้ทภู์เขา จะอาศยัอยู่ในน ้าเยน็ทีม่อีุณหภูมติ ังแต่ 20 องศาเซลเซยีสลงไป เป็น
ปลาที่สวยงามและหายาก ซึ่งนักท่องเที่ยวที่ตกปลามาได้ สามารถน้าปลามาท้าเป็นซูช ิหรอืซาชมิ ิซึ่งสามารถ



 
 

ทานไดเ้ลย และภายในงานจะมกีจิกรรมทา้ความหนาวต่างๆ อาทเิชน่ การแขง่ขนัจบัปลาเทรา้ทด์ว้ยมอืตกปลาใต้
น้าแขง็ การโชวแ์กะสลกัน ้าแขง็ ฟุตบอลน ้าแขง็ และเล่นเลื่อนหมิะ และอื่นๆ ถอืไดว้่าเป็นงานใหญ่ทีห่ลายคนเฝ้า
รอคอย เนื่องจากจดัแค่ปีละคร ังในช่วงเวลาส ันๆ ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการพกัผ่อนและผจญภัยที่ได้
มาตรฐานมาก เทศกาลนี ได้รบัการเสนอใหเ้ป็นเทศกาลตวัอย่าง โดยกระทรวงวฒันธรรมและการท่องเทีย่วของ
เกาหล ีเป็นเทศกาลฤดูหนาวที่ทุกคนสามารถตกปลาได้ ให้ท่านสนุกกบัการตกปลาน ้าแขง็ นอกจากนั นยงัมี
รายการบนัเทงิ และเกมส์การเล่นต่างๆมากมาย เช่น สนามการเล่นสไลเดอร์น ้ าแขง็ , การแข่งขนัฟุตบอลบน
น ้าแขง็ และ กฬีาน ้า แขง็อื่นๆ นอกจากนี มแีขง่ขนัชงิแชมป์สุนขัลากเลื่อนหมิะและรถแขง่หมิะ ซึ่งเหมาะกบัเดก็ๆ 
และครอบครวัได้สนุกสนานกบักจิกรรมนานาชนิดตลอดทัง้งาน (รวมอุปกรณ์ตกปลา ก าหนดการยงัไม่ระบุวนั
ชดัเจน ปกตจิะอยู่ช่วงประมาณ วนัที่ 7 – 27 มกราคมของทุกปี และอาจจะมกีารเปลี่ยนแปลงขึน้อยู่กบัสภาพ
อากาศของแต่ละปี ส าหรบัเทศกาลตกปลานี้ถูกจดัขึน้ทีเ่มอืงซาราซอม กรณนี ้าแขง็ยงัไม่สามารถลงไปยนืตกปลา
ได ้หรอืหากเกดิเหตุสุดวสิยัอื่นๆ ทางบรษิทั ขอสงวนสทิธิป์รบัรายการเป็นเกาะนาม ิแทน ) 

   

ลานสกีขนาดใหญ่  YANGJI SKI RESORT หรือเทียบเท่า   ประกอบไปด้วยเนินสกีถงึ 2 
เนินด้วยกนัแบ่งเป็นเนินสกสี าหรบัผูฝึ้กหดัเล่น 1 เนิน ,  และเนินส าหรบัผูท้ีเ่ล่นช านาญแล้ว 1 เนิน (ราคาทวัรย์งั
ไม่รวมค่าอุปกรณ์การเล่นสกี, สกีลิฟท์, สโนว์สเลด กอนโดล่า หรือ เคเบิล **ขึ้นอยู่กบัสถานที่ว่ามใีห้บริการ
หรอืไม่**) มเีวลาให้ท่านได้สนุกกบัการเล่นสกอีย่างเตม็ที่ ซึ่งปลอดภยัไม่มอีนัตราย เตรยีมตวัก่อนเล่นสก ีควร
เตรยีม ถุงมอืสก ีผา้พนัคอ แว่นกนัแดด เสื้อแจ๊คเกต็กนัน ้า หรอืผา้ร่ม และกางเกงรดัรูป ขอค าแนะน าและฝึก
วธิกีารเล่นจากไกด์ท้องถิน่ก่อนลงสนามจรงิ เพื่อความปลอดภยัของท่านเองเป็นส าคญั  **ปรมิาณของหมิะและ
การเปิดให้บริการของลานสกขีึน้อยู่กบัความเอื้ออ านวยของอากาศ หากไม่มหีมิะเพียงพอ ลานสกีอาจจะปิด
ให้บริการ ในกรณีที่ลานสกีไม่สามารถเปิดบริการ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงโปรแกรม 
ปรบัเปลีย่นเป็น ONE MOUNT SNOW PARK (ไม่รวมค่าเขา้ SNOW PARK)  

 



 
 

 

THE GARDEN OF MORNING CALM สวนแห่งนี้ตัง้อยู่ที่เมอืงกาพยองจงัหวดัคยองกีโดเป็นสวนของ
เอกชนขนาดใหญ่ทีเ่ตม็ไปดว้ยพนัธุไ์มแ้ละดอกไมน้านาพนัธุม์ากกวา่5,000 ชนิดและเป็นสวนทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดของเกาหลี
เปิดให้เขา้ชมตลอดทัง้ปี พเิศษ!! ในช่วงเดอืนธนัวาคม-มนีาคมจะมกีารจดัแสดงไฟสวยๆ ฉลองครสิต์มาสยาวขา้มปี 
(ทัง้นี้ในแต่ละปีจะมกี าหนดการจดัแสดงทีแ่ตกต่างกนั) 

ค า่        บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนู ชาบู ชาบู 
ท่ีพกั  YANGJI SKI RESORT หรือเทียบเท่า 

DAY 3 
ไร่สตรอเบอรร่ี์ – สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์– วดัวาวจูองซา – เมืองโซล - พิพิธภณัฑ์สาหร่าย – 

(B/L/D)               
เช้า บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 



 
 

 
ไร่สตรอเบอรร่ี์  ให้ท่านเพลดิเพลนิกบัการชมและเลอืกเกบ็สตรอเบอร์รี่สดๆหวานฉ ่าจากไร่ นอกจากนัน้ ท่านยงั

สามารถซื้อกลบัมาฝากคนทีท่่านรกัทีเ่มอืงไทยไดด้ว้ย 

 
สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด์ (EVERLAND)  เป็นสวนสนุกกลางแจง้ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศเกาหลีใต ้

ตั้งอยูบ่นท าเลที่สวยงามท่ามกลางหุบเขา ในเมืองยงอิน ทางตอนใตข้องเมืองโซล ไดรั้บการขนานนามว่าเป็นดิสนีย์
แลนด์แห่งเกาหลีใต ้ที่น่ีถูกออกแบบให้แตกต่างกนัในแต่ละโซน ไดแ้ก่ สวนสัตว ์, GLOBAL FAIR , EUROPEAN 
ADVENTURE , MAGIC LAND , AMERICAN ADVENTURE และEVER LAND SPEEDWAY นอกจากน้ียงัมี
สวนส่ีฤดู ซ่ึงปลูกดอกไมป้ระจ าในแต่ละฤดูกาล และมีการตกแต่งสวนสนุกให้เขา้กบับรรยากาศของเทศกาลนั้นๆ 
โดยมีบริษทัซัมซุง เป็นเจา้ของ ผูบ้ริหารจดัการสวนสนุกแห่งน้ี ดงันั้นความยิง่ใหญ่ตระการตา และ ปลอดภยั ไม่แพ้
ชาติใดในโลกแน่นอน ** โซนสวนน ้ าจะเปิดเฉพาะช่วงฤดูร้อน** 

กลางวนั      บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนู บุฟเฟ่ต์ป้ิงย่างเกาหลี 



 
 

 

วดัวาวูจองซา (WAUJEONGSA TEMPLE) ตัง้อยู่ในเมอืงยงอนิ จงัหวดัคยองกโีด เป็นวดัเก่าแก่ที่
ตัง้อยู่กลางภูเขา มเีศยีรพระพุทธเจ้าขนาดใหญ่สทีองอร่ามดูโดดเด่น ซึ่งเป็นสญัลกัษณ์ที่ส าคญัของวดันี้ เศยีร
พระพุทธรูปนี้มีความสูงถึง 8 เมตร วางตัง้อยู่บนกองหินขนาดใหญ่ วดัแห่งนี้สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1970 โดย
นักบวชแฮด๊อกเพื่อแสดงการตอบแทนความเมตตากรุณาของพระพุทธเจา้ในการรวมประเทศเกาหลเีหนือและ
เกาหลใีต้ ภายในมรีูปสลกัสะสมจากพุทธศาสนิกชนทัว่โลกมากกว่า 3 ,000 องค์ ภายในวดัยงัมรีูปปั้นหนิสลกัดู
เหมอืนจะเป็นนกฮูกแม่กบัลูก มเีจดยี์ท าด้วยก้อนหนิดูแปลกตาและเมื่อเดนิเขา้สู่อุโบสถซึ่งอยู่บนเนินเขา กจ็ะ
พบกบัทีป่ระดษิฐานพระนอนขนาดใหญ่ที่แกะสลกัมาจากไมซ้ึ่งน ามาจากอนิเดยีมคีวามเก่าแก่และศกัดิส์ทิธิเ์ป็น
อย่างมาก ส่วนบนสุดมพีระพุทธรูปปางสมาธสิทีององคใ์หญ่ประดษิฐานอยู่ นอกจากนี้ที่วดัแห่งนี้ยงัเป็นที่เกบ็
รษัาระฆงัทีใ่ชต้ใีนพธิเีปิดกฬีา โอลมิปิค ในปี ค.ศ. 1987 

พิพิธภณัฑ์สาหร่าย (KIMPAP)  จดัแสดงเรื่องราวต่างๆของการท าสาหร่ายและประวตัิความเป็นมาต้น
ก าเนิดของการผลติสาหร่ายและขัน้ตอนการผลติสาหร่ายทีส่ดใหมทุ่กวนั ใหท้่านจะไดเ้ลอืกชมิผลติภณัฑท์ีท่ าจาก
สาหร่ายหลากหลายรสชาตใิหล้ิม้ลองและเลอืกซือ้เหมาะแก่การน ามาเป็นของฝาก เชน่ สาหร่ายอบแหง้ , สาหร่าย

ย่าง พิเศษ !!  ให้ท่านได้ใส่ชดุประจ าชาติเกาหลี “ฮนับก” (HANBOK)     และถ่ายรูปไวเ้ป็นทีร่ะลกึ  

ค า่ บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนู โอซมับุลโกกิ 

ท่ีพกั  MARINA BAY SEOUL HOTEL ( 5 ดาว ) หรือเทียบเท่า   

DAY 4 
ศูนย์รวมเครื่องส าอางแบรนด์ดงัเกาหลี – วดัพงอึนซา – โคเอ็กซ์มอล – ย่านอิกชอกดง – 

พระราชวงัชางดอ็กกงุ – ดิวต้ีฟรี – ย่านเมียงดง                                                            (B/L/D) 
  เช้า บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 



 
 

จากนั ้น เลือกซื้อสินค้าจาก ศูนย์รวมเครื่องส าอางแบรนด์ดังเกาหลี  (COSMETIC 

GALLERY) เชน่ WATER DROP (ครมีน ้าแตก) , SNAIL CREAM (ครมีเมอืกหอยทาก) , BOTOX (โบทอ็กซ์) 

, ALOE VERA PRODUCT (ผลติภณัฑจ์ากสมุนไพร วา่นหางจระเข)้ เป็นตน้ 

 วดัพงอึนซา (BONGEUNSA TEMPLE) วดันี้สร้างขึน้ในช่วงสมยักษตัรยิ์วอนชอนแห่งราชวงศ์ชลิลา 
เป็นวดัพุทธนิกายมหายาน มอีายุกว่า 1,200 ปี ตัง้อยู่ใจกลางเมอืงท่ามกลางย่านธุรกจิคงันมั ตรงขา้มกบัหา้งดงั 
COEX MALL วดันี้ค่อนขา้งกวา้งใหญ่ ลอ้มรอบไปดว้ยตกึสูง แต่กร็ูส้กึสงบมากกบับรรยากาศในสวนของวดั 

ห้างสรรพสินค้าโคแอค็ซ ์(COEX MALL) ด าเนินการโดยหา้งสรรพสนิคา้ฮุนได นบัเป็นศนูยก์ารคา้ใต้
ดนิทีใ่หญ่ทีสุ่ดในเอเชยี ตัง้อยู่ในตกึ KOREA WORLD TRADE CENTER ซมัซองดง ย่านคงันมั ครอบคลุมพืน้ที่
ยาวจากสถานีรถไฟใตด้นิ Samseong (สาย 2) ลงไปทางทศิใตถ้งึวดับงกนึซาในทศิเหนือ มทีัง้แหล่งชอ้ปป้ิงและ
ความบนัเทงิในพืน้ทีเ่ดยีวกนั ตลอดเสน้ทางมรีา้นอาหารทัง้หมด 16 รา้น (มทีัง้อาหารเกาหล ีจนี ญี่ปุ่ น และสไตล์
ตะวันตก) , เวทีแสดงคอนเสิร์ตและการแสดง , ร้านหนังสือ Bandi & Luni’s (จ าหน่ายหนังสือเกี่ยวกับ
ประวตัศิาสตรแ์ละวฒันธรรมฉบบัภาษาองักฤษ) และรา้นเสือ้ผา้ และอุปกรณ์กฬีาแบรนดเ์นมจ านวนหนึ่ง 

กลางวนั        บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนู ข้าวย าเกาหลี 

 

หมู่บา้นอิกซอนดง (IKSEONDONG)  เป็นหมู่บา้นฮนัอกโบราณอายุกวา่ 100 ปี อยู่แถวอนิซาดง แหล่ง

รวมค่าเฟ่เก๋ๆ รา้นอาหารชคิๆกลางกรุงโซล ถนนสายนี้หรอืแมแ้ต่ตวับา้นเรอืนกย็งัคงสไตลค์วามโบราณฉบบั
เกาหลไีว ้



 
 

 
พระราชวงัชางด็อกกงุ (CHANGDEOKGUNG PALACE)  เป็นพระราชวงัที่สร้างหลังจาก

พระราชวงัเคียงบกกุง (GYEONGBUKGUNG PALACE) และเคยเป็นพระราชวงัหลกัของกษตัริยห์ลายพระองคข์อง
ราชวงศโ์ชซอน ที่ไดรั้บการดูแลรักษาไวอ้ยา่งดี ภายในประกอบดว้ยพื้นที่สาธารณะ อาคารพระราชวงัส าหรับราชวงศ ์
และสวนบีวอน(BIWON) หรือรู้จกักนัในนามสวนฮูวอน(HUWON) สวนหยอ่มดา้นหลงัที่เตม็ไปดว้ยตน้ไมย้กัษอ์ายุ
กวา่ 300 ปี บ่อน ้ า และศาลาพกัผอ่น มีความธรรมชาติมากที่สุด ไวเ้ป็นที่พกัผอ่น  

ดิวต้ี ฟรี (DUTY FREE)  เป็นศนูยร์วมรา้นคา้ปลอดภาษทีีใ่หญ่ทีสุ่ดในโซล ใหไ้ดช้อ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมชัน้น า
แบบ NEW COLLECTION ! มากมาย เช่น นาฬิกา, แว่นตา, เครื่องส าอางค์ ให้ท่านอสิระได้เลือกซื้อได้อย่าง
เตม็ที่ เป็นแหล่งรวมสนิค้าแบรนด์ดงักว่า 250 แบรนด์ เช่น CHANEL, GUCCI, LOUIS VUITTON, HERMES 
เป็นต้น ไม่ได้มแีค่เพยีงสนิคา้จากแบรนด์ต่างประเทศเท่านัน้ สนิค้าแบรนด์เกาหลกีม็ใีหเ้ลอืกหลากหลายไม่แพ้
กนั ราคากถ็ูกกว่าร้านค้าด้านนอกและบางยี่ห้อกถ็ูกกว่าในประเทศไทยอกีด้วย หากจะเขา้ไปชอ้ปป้ิงกนัที่ห้าง
แห่งนี้ ใหพ้กพาสปอรต์และขอ้มูลตัว๋เครื่องบนิไปดว้ยเพราะตอ้งใชใ้นการซื้อสนิคา้ 

 

ย่านเมียงดง (MYEONG-DONG) เปรยีบเสมอืนย่านสยามสแควร์บ้านเรา เมยีงดงได้ชื่อว่าเป็นแหล่งรวม
แฟชัน่แบรนด์เกาหลชี ัน้น า ซึ่งในแต่ละวนัจะมวียัรุ่นเกาหลมีาเดนิชอ็ปป้ิงกนัอย่างล้นหลาม ท่านสามารถหาซื้อ
สินค้าได้อย่างหลากหลายทัง้เสื้อผ้า , รองเท้า, กระเป๋า, เครื่องส าอางซึ่งเป็นที่รู้จกัอย่างดีของคนไทย เช่น 

CHANGDEOKGUNG PALACE 



 
 

LANEIGE , ETUDE HOUSE , IIOPE, SKIN FOOD , THE FACE SHOP เป็นตน้ เครื่องประดบั , ซดีเีพลง , วี
ซดี ี, ดวีดีหีนงัและซรียีท์ีฮ่ติตลอด จนไปถงึของทีร่ะลกึทีม่รีูปดารานกัแสดงคนโปรดของท่านอยู่ในสนิคา้  

ค า่        บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนู บุฟเฟต์ SEAFOOD พิเศษเมนูขาปยูกัษ์ 
ท่ีพกั  MARINA BAY SEOUL HOTEL ( 5 ดาว ) หรือเทียบเท่า   

   

DAY 5   
ย่านฮงแด – TRIC EYE MUSEUM / ICE MUSEUM – หมู่บา้นโบราณอึนพยองฮนัอก – ภเูขานัม

ซาน – หอคอยเอน็โซลทาวเวอร ์ – ฮนุไดพรีเม่ียมเอ้าเลท็ – ร้านละลานเงินวอน – เมืองอิน

ชอน                                                                                                                                     (B/L/-) 
  เช้า บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ย่านฮงแด  เป็นย่านช้อปป้ิงบริเวณด้านหน้าของมหาวทิยาลยัฮงอิก (HONGIK UNIVERSITY) จึงเป็นศูนย์รวมเดก็

วยัรุ่นและเดก็มหาวทิยาลยั เป็นอกีเส้นหนึ่งที่มบีรรยากาศโรแมนตกิ อกีทัง้ยงัมรี้านกาแฟที่เป็นเอกลกัษณ์ แกล
เลอรี ่รา้นคา้จ าหน่ายสนิคา้แฟชัน่ คลบั ตลาดศลิปะ และรา้นอาหารทีน่่าสนใจในหมู่วยัรุ่นทีน่ิยมมาเดนิเล่น ราคา
ของสนิคา้และร้านอาหารต่างๆกย็งัไม่แพงอกีดว้ย ซึ่งจะคกึคกัเป็นพเิศษตัง้แต่ช่วงบ่ายเป็นต้นไป เพราะร้านคา้
แต่ละร้านจะทยอยเปิดให้บรกิาร ของที่ขายกนัเยอะส่วนใหญ่กจ็ะเป็นสนิคา้แฟชัน่ และที่เยอะไม่แพก้นักค็อืขนม
ต่างๆ 

 



 
 

พิพิธภณัฑภ์าพ 3 มิติ (TRICK EYE MUSEUM)  เป็นสถานทีท่่องเทีย่วชือ่ดงัทีจ่ดัขึน้แบบพพิธิภณัฑ์

แกลเลอรีศ่ลิปะและภาพวาด ทีส่รา้งขึน้โดย “ตรอ็งป์ L’OEIL” คอืเทคนิคงานศลิปะแบบ 2D และลกัษณะภาพวาด
จะเป็นแบบ 3D แทนที่จะเป็นการดูภาพวาดธรรมดาๆเหมือนหอศลิป์ทัว่ไป นักท่องเที่ยวจะตื่นตาตื่นใจกับ
ภาพวาดแนว 3D ทีเ่สมอืนวา่ไดเ้ขา้ไปเป็นส่วนหนึ่งในรูปภาพนัน้ๆ ท าใหน้กัท่องเทีย่วเพลนิเพลนิสนุกสนาน ไม่
มเีบื่อ ถอืเป็นพพิธิภณัฑศ์ลิปะยอดนิยมของชาวเกาหลแีละนกัท่องเทีย่ว  

                    DOWNLOAD TRICK EYE APP 

 สนุกไปอกีข ัน้ในการถ่ายรูป 3 มติ ิในรูปแบบของ AR ท่านสามารถโหลด                                                
TRICK EYE APP ไดท้างโทรศพัทแ์ลว้สรา้งภาพสวยๆ แบบ AR ไดเ้ลย  
 

 

  

พิพิธภณัฑน์ ้าแขง็ (ICE MUSEUM)  เป็นการจ าลองเมอืงน ้าแขง็ขึน้มา เป็นศลิปะการแกะสลกัน ้าแขง็แบบ
ไม่ธรรมดา หากแต่เป็นการจ าลองเป็นเมอืงน ้าแขง็เหมอืนจรงิมากทีสุ่ด และยงัเอาใจเดก็ๆดว้ยการสรา้งสไลเดอร์
น ้ าแขง็อีกทัง้ยงัมีกิจกรรมและโซนต่างๆ ให้นักท่องเที่ยวเข้าชมได้โดยไม่มีเบื่อ เช่น นัง่รถลากกวางรูดอร์ฟ 
ถ่ายรูปคู่กบัคุณลุงซานต้าน ้าแขง็ และถ่ายรูปกบับรรดานกแพนกวนิน ้าแขง็ทัง้หลาย ส ารวจถ ้าน ้าแขง็ เอสกโิม 
เยี่ยมชมปราสาทน ้าแขง็ มจีุดชมววิบนก าแพงเมอืงน ้าแขง็ โรงแรมที่สร้างจ าลองขึน้จากการแกะสลกัจากน ้าแขง็
ทัง้หมด ซึ่งนกัท่องเทีย่วสามารถตื่นตาตื่นใจและสมัผสักบัความหนาวอุณหภูมติดิลบมากกวา่ 5 องศา  



 
 

 
หมู่บ้านโบราณเกาหลีอึนพยอง (EUNPYEONG HANOK VILLAGE) หมู่บา้นดั้งเดิม

สไตล์เกาหลีเปิดสัมผสัประสบการณ์ใหม่กบัความเป็นอดีตเก่าแก่ของชาวแดนโสม บา้นไมโ้บราณ สถานที่อยูอ่าศยั 
และธรรมชาติสุดใกลชิ้ด 

กลางวนั        บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนู จิมดกั 

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

หอคอยเมอืงทีสู่งทีสุ่ดในโลก มคีวามสูงถงึ 480 เมตร เหนือระดบัน ้าทะเล ท่านสามารถชมทศันียภาพของกรุงโซล
จากยอดโซลทาวเวอร์ไดร้อบทศิ 360 องศา โดยสามารถมองได้ถงึเขาพูกกัซนั และถ้าหนัไปยงัทศิตรงขา้ม กจ็ะ
เหน็ไกลไปถงึแม่น ้าฮนักงั เป็นอกีหนึ่งสถานที ่ทีสุ่ดแสนจะโรแมนตกิ ไม่วา่จะเป็นยามกลางวนัหรอืกลางคนื และ
ไม่ว่าจะฤดูไหนๆ ที่นี่ย ังคงได้รับความนิยมเสมอมา เพราะเป็นสถานที่ คล้องกุญแจคู่ร ักที่ยอดนิยมของ
นกัท่องเทีย่ว และชาวเกาหล ีโดยมคีวามเชือ่วา่หากไดม้าคลอ้งกุญแจดว้ยกนัทีน่ี่ และโยนลูกกุญแจลงไปจะท าให้
รกักนัมัน่คง ยนืยาว ตราบนานเท่านาน ** ยงัไม่รวมค่า ขึน้ลฟิต์ และ ค่าแม่กุญแจ ลูกกุญแจคู่รกัส าหรบัคลอ้ง 
ท่านสามารถเตรยีมจากประเทศไทยไปได ้**  

 

อิสระช้อปป้ิง...ฮนุไดพรีเม่ียมเอ้าเลท็ 



 
 

ร้านละลายเงินวอน หรือซุปเปอรม์ารเ์กต็ 

เมืองอินชอน (INCHEON)  
ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ อินชอน  ประเทศสาธารณรฐัเกาหลีใต้  

21.25  น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน THAI 
AIRWAYS เท่ียวบินท่ี TG655 
** บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบนิ ใชเ้วลาบนิประมาณ 5 ชัว่โมง 50 นาท ี**  

DAY 6 
กรงุเทพฯ (สวุรรณภมิู) 
01.20 เดินทางถึง อากาศยานนานาชาติ สุวรรณภมิู กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพ พร้อมกบัความ

ประทบัใจ 
 
 

อตัราค่าบริการ 
 

ก าหนดการเดินทาง 
ผูใ้หญ่ ห้องละ 

2-3 ท่าน  
อตัราท่านละ 

1 เดก็ 2 ผู้ใหญ่  
เดก็มีเตียง 

(เดก็อายไุม่เกิน 12 ปี) 
อตัราเดก็ ท่านละ 

1 เดก็ 2 ผู้ใหญ่ 
เดก็ไม่มีเตียง 

(เดก็อายไุม่เกิน 12 ปี) 
อตัราเดก็ ท่านละ 

พกัเด่ียว 
เพ่ิม 

อตัรา ห้องละ 

ไม่ใช้ตัว๋
เครื่องบิน
อตัรา  
ท่านละ 

ตลอดเดือนมกราคม – กมุภาพนัธ์ 63 
10 - 15 มกราคม 2563 35,999 35,999 35,999 8,900 15,500 
24 - 29 มกราคม 2563 36,999 36,999 36,999 8,900 15,500 
31 ม.ค. – 05 ก.พ. 2563 35,999 35,999 35,999 8,900 15,500 
08 - 13 กมุภาพนัธ์ 2563 36,999 36,999 36,999 8,900 15,500 
19 - 24 กมุภาพนัธ์ 2563 35,999 35,999 35,999 8,900 15,500 
26 ก.พ. – 02 มี.ค. 2563 35,999 35,999 35,999 8,900 15,500 

 

ราคาเดก็อายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (INFANT) ท่านละ 10,900 บาท ** (ไม่มีท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน) 



 
 

 
อตัราน้ียงัไม่รวมค่าทิปพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคุเทศก์ท้องถ่ิน ตามธรรมเนียม 30,000 
วอน ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเดก็ ยกเว้นเดก็อายุไม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั 
(INFANT) ทัง้น้ีท่านสามารถให้มากกว่าน้ีได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี 
ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ก่อนเดินทางทุกท่าน ท่ีสนามบิน ในวนัเชค็อิน  
 
อตัราน้ีเฉพาะนักท่องเท่ียวท่ีถือหนังสือเดินทางไทยและต่างชาติ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผู้เดินทางท่ีถือ
พาสสปอรต์เกาหลีใต้  โดยลูกค้าต้องเดินทางท่องเท่ียวกบัทวัร ์ตลอดการเดินทาง ห้ามแยกออกเพ่ือ
เดินทางท่องเท่ียวด้วยตนเองเดด็ขาด ขอสงวนสิทธ์ิในการเกบ็ค่าธรรมเนียม ในกรณีขอเอกสารย่ืนวี
ซ่า 1,500 บาท 
 
กรณีต้องการตดักรุป๊ส่วนตวั กรุป๊เหมาท่ีสถานะผู้เดินทางเป็น เดก็นักเรียน นักศึกษา คร ู ธรุกิจขาย
ตรงเคร่ืองส าอางค์ หมอ พยาบาล ชาวต่างชาติ หรือคณะท่ีต้องการให้เพ่ิมสถานท่ีขอดูงาน กรุณา
ติดต่อแจ้งรายละเอียด โดยละเอียด กบัเจ้าหน้าท่ีเพ่ือท าราคาให้ใหม่ทุกครัง้  

 
ส าคญั!! :  กรณีผู้เดินทางถกูปฏิเสธการเข้า – ออกประเทศจากประเทศต้นทางและปลายทาง ทัง้จากท่ี

ด้านหน้าเคาน์เตอรเ์ชค็อิน หรือจากด่านตรวจคนเข้าเมืองกต็าม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่

รบัผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีจะเกิดขึ้นตามมา และ จะไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ท่ีท่านช าระ

เรียบร้อยแล้วไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึง 

 
หมายเหตุ : ตามนโยบายการโปรโมทสินค้าพ้ืนเมืองของรฐับาลเกาหลีร่วมกบัการท่องเท่ียวเกาหลี ใน

นามของร้านรฐับาล ซ่ึงจ าเป็นต้องระบไุว้ในโปรแกรมทวัร ์เพราะมีผลกบัราคาทวัร ์ จึงอยาก
เรียนช้ีแจงลกูค้าทุกท่านว่า ร้านรฐับาลทุกร้านจ าเป็นต้องแวะชม จะซ้ือหรือไม่ซ้ือขึ้นอยู่กบั
ความพอใจของลูกค้าเป็นหลกั และถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านรฐับาล ขอ
สงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจากท่านเป็นจ านวนเงิน 100 USD / ท่าน / ร้าน 

 

อตัราค่าบริการน้ี รวม 
 ค่าบตัรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตัว๋) ไป และ กลบัพร้อมคณะ ชัน้ประหยดั  (ECONOMY CLASS) รวมถึงค่าภาษี
สนามบนิและค่าภาษีน ้ามนัทุกแห่ง กรณีต้องการอพัเกรด UPGRADE หรอื เปลี่ยนแปลงบตัรโดยสาร ไม่ว่าเที่ยวใด 
เทีย่วหนึ่ง กรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ  



 
 

 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใต้ท้องเครื่องบนิ สายการบนิ THAI AIRWAYS อนุญาตให้โหลดกระเป๋า
สมัภาระลงใต้ท้องเครื่องบนิ โดยมีน ้าหนักไม่เกิน 30 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือขึ้นเครื่องบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. 
(ไม่จ ากดัจ านวนชิน้ แต่ทัง้นี้เจา้หน้าทีจ่ะพจิารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงื่อนไขของสายการบนิ) ** 
 ค่ารถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ (ยงัไม่รวมทปิพนกังานขบัรถ) 
 ค่าโรงแรมที่พกัระดบัมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง) ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์การแข่งขนักฬีา 
หรอื กจิกรรมอื่นๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะยุเตม็ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นโรงแรมทีพ่กั ไปเป็น
เมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยค านึงถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั 
 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ กรณไีม่รวมจะชีแ้จงแต่ละสถานทีใ่นโปรแกรม 
 ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุ โดยทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม    
 ค่ามคัคุเทศกท์ีค่อยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
 ค่าเบีย้ประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางท่องเทีย่วต่างประเทศ วงเงนิประกนัสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตาม
กรรมธรรม)์  

 

อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 
× ค่าใชจ้่ายส่วนตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศพัท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซกัรดี ค่ามนิิบารใ์น

หอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ทีไ่ม่ไดร้ะบุในรายการ 
× ค่าทปิพนกังานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคุเทศกท์อ้งถิน่ ตามธรรมเนียม 30,000วอน ต่อ ทรปิ ต่อ ลูกคา้ ผูเ้ดนิทาง 

1 ท่าน รวมไปถงึเดก็ ยกเวน้เดก็อายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (INFANT) ทัง้นี้ท่านสามารถใหม้ากกวา่นี้ไดต้าม
ความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ก่อนเดนิทางทุกท่าน ที่
สนามบนิ ในวนัเชค็อนิ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสมัภาระที่มนี ้าหนักเกนิกว่าที่สายการบินนัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาด
มาตรฐาน  

× ค่าธรรมเนียมการจองทีน่ัง่บนเครื่องบนิตามความตอ้งการเป็นกรณพีเิศษหากสามารถท าได ้ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัสายการบนิ 
และ รุ่นของเครื่องบนิแต่ละไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึ่งอาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยู่ทีส่ายการบนิเป็นผูก้ าหนด 

× ค่าภาษนี ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครื่องบนิไปแลว้ 
× ภาษมีูลค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% กรณตีอ้งการออกใบเสรจ็รบัเงนิในนามบรษิทั 
× ค่าธรรมเนียมการขอวซ่ีาท่องเที่ยว กรณีที่สถานทูตแจ้งให้ยื่นขอวซ่ีาแบบกะทนัหนัก่อนเดนิทางตามจรงิ ประเทศ

เกาหลีใต้ อนุญาตใหท้่านทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทย และมวีตัถุประสงคเ์ดนิทางไปประเทศเกาหลใีต ้เพื่อการท่องเทีย่ว 
ไม่จ าเป็นตอ้งยื่นขอวซ่ีา โดยสามารถพ านกัไดไ้ม่เกนิ 90 วนั ต่อครัง้ 

 

เง่ือนไขการจอง และ การช าระเงิน 
- กรุณาท าการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนั ก่อนออกเดนิทาง พร้อมช าระเงนิมดัจ าครัง้ที่ 1 ท่านละ 15,000 บาท 

หลงัจากส่งเอกสารยนืยนัการจอง 2 วนั ตวัอย่างเช่น ท่านจองวนันี้ กรุณาช าระเงนิในวนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. 
เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลกิอตัโนมตัทินัท ีหากยงัไม่ได้รบัยอดเงนิตามเวลาที่ก าหนด และหากท่านมคีวามประสงค์



 
 

จะตอ้งเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจ าเป็นตอ้งท าจองเขา้มาใหม่ นัน่หมายถงึวา่ กรณทีีม่ีควิรอ (WAITING LIST) กจ็ะ
ใหส้ทิธิไ์ปตามระบบ ตามล าดบั เนื่องจากทุกพเีรยีด เรามทีีน่ัง่ราคาพเิศษจ านวนจ ากดั 

- กรุณาช าระค่าทวัร์ส่วนที่เหลืออย่างน้อย 20 วนั ก่อนออกเดินทาง หากท่านไม่ช าระภายในระยะเวลาที่ที่บริษทั
ก าหนด ทางบรษิทัจะถอืวา่ท่านสละสทิธิย์กเลกิการเดนิทาง และ ขอสงวนสทิธิไ์ม่สามารถคนืเงนิมดัจ าใหท้่านใดไมว่า่
ส่วนในส่วนหนึ่งกต็าม 

- กรณีลูกค้าท าการจองภายในระยะเวลาคงเหลอืไม่ถงึ 15 วนั ก่อนออกเดนิทาง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีก
เกบ็ค่าทวัรเ์ตม็จ านวน 100% 

 

เง่ือนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง 
 - ยกเลกิการเดนิทาง ไม่น้อยกว่า 30 วนั ก่อนวนัเดนิทาง คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 100 ของค่าบรกิารทีช่ าระแลว้ 
 ** ยกเว้น พีเรียดท่ีมีวนัหยดุนักขตัฤกษ์ ต้องยกเลิกเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วนั ก่อนเดินทาง ** 

- ยกเลกิการเดนิทาง 15-29 วนั ก่อนวนัเดนิทาง คนืค่าบรกิารรอ้ยละ 50 ของค่าบรกิารทีช่ าระแลว้ 
- ยกเลกิการเดนิทาง 15 วนั ก่อนวนัเดนิทาง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าบรกิารที่ช าระมาแล้วทัง้หมดทัง้นี้ 

ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ช าระแล้วเนื่องในการเตรียมการจัดการน าเที่ยวให้แก่
นกัท่องเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ัง่ตัว๋เครื่องบนิ การจองทีพ่กั ฯลฯ 

- ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบ และ คนืค่าทวัร์ส่วนใดส่วนหนึ่งใหท้่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น เช่น สถานทูต
ปฏเิสธวซ่ีา ด่านตรวจคนเขา้เมอืง ฯลฯ 

- กรณตีอ้งการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลีย่นชือ่) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษิทัทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วนั ก่อนออก
เดนิทาง กรณีแจ้งหลงัจากเจา้หน้าที่ออกเอกสารเรยีบร้อยแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ
เรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัช่วงพเีรยีดวนัที่เดนิทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็น
ส าคญัดว้ย กรุณาสอบถามกบัเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 

- กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพเีรียดวนัเดินทาง (เลื่อนวนัเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการหกัค่าใช้จ่ายการ
ด าเนินการต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิส าหรบัการด าเนินการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไม่วา่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

- สายการบิน THAI AIRWAYS ขอสงวนสิทธิส์ าหรบัท่านที่จะเปลี่ยนแปลงผู้เดินทาง กรณีออกบตัรโดยสาร (ตัว๋
เครื่องบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้ ไม่สามารถยกเลกิหรอืเปลีย่นแปลงได้ทุกกรณ ีจะตอ้งซื้อบตัรโดยสารใบใหม่ (หากมทีีว่า่ง) 
เท่านัน้ โดยทางบริษัทจะออกตัว๋เครื่องบินก่อนออกเดินทางอย่างน้อย 10-15 วนั ก่อนเดินทาง ทัง้นี้ข ึ้นอยู่กบั
กระบวนการการด าเนินการของแต่ละคณะเท่านัน้ 
 

เง่ือนไขส าคญัอ่ืนๆท่ีท่านควรทราบก่อนการเดินทาง 

- คณะจะสามารถออกเดนิทางได้ตามจ าเป็นต้องมขีึน้ต ่า อย่างน้อย 25 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด คณะจะไม่สามารถ
เดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษิทัยนิดทีีจ่ะประสานงาน 
เพื่อใหทุ้กท่านเดนิทางตามความประสงคต์่อไป  

- ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการงดออกเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพเีรียดวนัอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯ 
จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดนิทางใหม่อกีครัง้ ทัง้นี้ ก่อนคอนเฟิร์มลางาน กรุณาตดิต่อเจา้หน้าที่
เป็นกรณพีเิศษทุกครัง้หากท่านลางานแลว้ไม่สามารถเปลีย่นแปลงได ้



 
 

- กรณีที่ท่านต้องออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เครื่องบนิ , ตัว๋รถทวัร์ , ตัว๋รถไฟ) กรุณาตดิต่อ
สอบถามเพื่อยนืยนักบัเจา้หน้าทีก่่อนทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในที่สามารถเลื่อนวนัและเวลาเดนิทางได้ 
เพราะมบีางกรณีทีส่ายการบนิอาจมกีารปรบัเปลี่ยนไฟล์ทบนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจ้งใหท้ราบล่วงหน้า ทัง้นี้ข ึน้อยู่
ก ับฤดูกาล สภาพภูมิกาศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็นส าคญัเท่านัน้ สิ่งส าคญั ท่านจ าเป็นต้องมาถึง
สนามบนิเพื่อเชค็อนิก่อนเครื่องบนิ อย่างน้อย 3 ชัว่โมง โดยในส่วนนี้หากเกดิความเสยีหายใดๆบรษิัทขอสงวนสทิธิ ์
ในการไม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   

- กรณทีีท่่านเป็นอสิลาม ไม่ทานเนื้อสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 
- กรณผีูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร์ (WHEEL CHAIR) กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่างน้อย 

7 วนัก่อนการเดินทาง หรือตัง้แต่ที่ท่านเริ่มจองทวัร์ เพื่อให้ทางบริษัทประสานงานกบัสายการบินเพื่อจดัเตรยีม
ล่วงหน้า กรณมีคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง  

- กรุณาส่งรายชื่อผูเ้ดนิทาง พร้อมส าเนาหน้าแรกของหนงัสอืเดนิทางทุกท่านให้กบัเจ้าหน้าทีห่ลงัจากช าระเงนิกรณทีี่
ท่านเดนิทางเป็นครอบครวั (หลายท่าน) กรุณาแจง้รายนามคู่นอนกบัเจา้หน้าทีใ่หท้ราบ 

- กรณีที่ออกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรยีบร้อยแล้ว มรีายละเอยีดส่วนใดผดิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบไม่วา่
ส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ด าเนินการส่งส าเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางให้ทางบรษิัทเพื่อใชใ้นการออกบตัร
โดยสาร 

- หลงัจากท่านช าระค่าทวัร์ครบตามจ านวนเรยีบรอ้ยแล้ว ทางบรษิทัจะน าส่งใบนดัหมายและเตรยีมตวัการเดนิทางให้
ท่านอย่างน้อย 3 หรอื 5 วนั ก่อนออกเดนิทาง 

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

- ทางบรษิทัไม่มนีโยบายจดัคู่นอนใหก้บัลูกคา้ทีไ่ม่รูจ้กักนัมาก่อน เชน่ กรณทีีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จ าเป็นตอ้งช าระค่า
หอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ 

- หนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายุใชง้านไดค้งเหลอืไม่น้อยกวา่ 6 เดอืน ณ วนักลบั  
- ส าหรบัลูกคา้ทีเ่ดนิทาง 3 ท่าน และ ตอ้งการพกัหอ้งส าหรบั 3 ท่าน อาจมคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิไดใ้นบางกรณ ีขึ้นอยู่กบั

โรงแรมที่คณะนัน้ๆพกัว่ามหี้องรอบรบัส าหรบั 3 ท่าน หรอื (TRIPLE ROOM) หรอืไม่ กรณีไม่ม ีท่านจ าเป็นจะตอ้ง
ช าระค่าใชจ้่ายเพิม่ (พกัเดีย่ว) ตามจรงิ ยกเวน้เดก็ทีม่อีายุต ่ากวา่ 12 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั 

- ฤดูหนาวในต่างประเทศ มขีอ้ควรระวงั สภาพอากาศจะมดืเรว็กว่าปกต ิสี่โมงเยน็กจ็ะเริม่มดืแล้ว สถานที่ท่องเที่ยว
ต่างๆ จะปิดเร็วกว่าปกต ิประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผื่อเวลาให้เหมาะสม และ หากมีสถานที่ท่องเที่ยว
กลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะ อาจลื่นไดต้อ้งใชค้วามระมดัระวงัในการเดนิเป็นอย่างสูง หรอื ใชร้องเทา้ทีส่ามารถเดนิบน
หมิะได ้แวน่กนัแดดควร เมื่อแสงแดดกระทบหมิะจะสวา่งสะทอ้นเขา้ตา อาจท าใหร้ะคายเคอืงตาได้ 

- ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลงโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมอิากาศ เหตุการทาง
การเมอืง การล่าชา้ของสายการบนิ เงื่อนไขการให้บรกิารของรถในแต่ละประเทศ เป็นต้น  โดยส่วนนี้ทางบรษิทัจะ
ค านึงถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั หากกรณทีีจ่ าเป็นจะตอ้งมคี่าใชจ้่ายเพิม่ ทางบรษิทัจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า  

- เนื่องจากการเดนิทางท่องเทีย่วในครัง้นี้ เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกบับรษิทัตวัแทนในต่างประเทศ ทางบรษิทั
จงึขอสงวนสทิธิ ์ไม่สามารถขอรบัเงนิคนืได้ในบรกิารบางส่วน หรอื ส่วนใดส่วนหนึ่งที่ท่านไม่ต้องการได้รบับริการ 
หากระหวา่งเดนิทาง สถานทีท่่องเทีย่วใดทีไ่ม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่วา่ดว้ยสาเหตุใดกต็าม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์น



 
 

การไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายไม่วา่ส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่าน เนื่องจากทางบรษิทัไดท้ าการจองและถูกเกบ็ค่าใชจ้่ายแบบ
เหมาจ่ายไปล่วงหน้าทัง้หมดแลว้ 

- หากวนัเดนิทาง เจา้หน้าทีส่ายการบนิ หรอื ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนงัสอืเดนิทาง  
(พาสปอร์ต) ของท่านช ารุดแม้เพียงเล็กน้อย เช่น เปียกน ้า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มีหน้าใดหน้าหนึ่งหายไป มี
กระดาษหน้าใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มรีอยแยกระหวา่งสนัของเล่มหนงัสอืเดนิทาง เป็นตน้ ไม่วา่กรณใีดๆทัง้สิน้ ทาง
สายการบนิ หรอื เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง  มสีทิธิไ์ม่อนุญาตใหท้่านเดนิทางต่อไปได้ ดงันัน้กรุณา
ตรวจสอบ และ ดูแล หนังสอืเดนิทางของท่านให้อยู่ในสภาพดอียู่ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณีช ารุด กรุณาตดิต่อ
กรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื่อท าหนังสอืเดนิทางฉบบัใหม่ โดยใชฉ้บบัเก่าไปอ้างองิ และ ยนืยนัด้วย 
พรอ้มกบัแจง้มาทีบ่รษิทัเรว็ทีสุ่ด เพื่อยนืยนัการเปลีย่นแปลงขอ้มูลหนงัสอืเดนิทาง หากท่านไดส้่งเอกสารมาทีบ่รษิทั
เรยีบร้อยแล้ว กรณีที่ยงัไม่ออกบตัรโดยสาร (ตัว๋เครื่องบนิ) ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่มคี่าใชจ้่าย แต่หากออก
บตัรโดยสาร (ตัว๋เครื่องบนิ) เรยีบร้อยแล้ว ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึ่ง
โดยส่วนใหญ่ตัว๋เครื่องบินแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดินทางประมาณ 14-20 วนั ทัง้นี้ข ึ้นอยู่กบักระบวนการและ
ขัน้ตอนของแต่ละคณะ 

- เกีย่วกบัทีน่ัง่บนเครื่องบนิ เนื่องจากบตัรโดยสาร (ตัว๋) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อตัราพเิศษ) สายการบนิ ขอสงวน
สทิธิใ์นการเลอืกที่นัง่บนเครื่องบนิ กรณีลูกค้าเดนิทางด้วยกนั กรุณาเชค็อนิพร้อมกนั และ สายการบนิจะพยายาม
ทีสุ่ดใหท้่านไดน้ัง่ดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีสุ่ด  

- ขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัหอ้งพกัในโรงแรมที่พกั เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึ
อาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งพกัเดีย่ว (SINGLE) และหอ้งคู่ (TWIN/DOUBLE) และ หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (TRIPLE) จะ
แตกต่างกนั บางโรงแรม หอ้งพกัแต่ละแบบอาจจะอยู่คนละชัน้กนั (ไม่ตดิกนัเสมอไป) 

- ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็ค่าน ้ามนัและภาษสีนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง  
- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ , การยกเลกิบนิ , การ

ประท้วง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภยัธรรมชาต ิ, การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ
รบัผดิชอบของบรษิทั  

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหายระหวา่งการเดนิทาง ไม่วา่กรณใีดๆกต็าม 
และ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิ กรณที่านลมืสิง่ของไวท้ี่โรงแรมและจ าเป็นตอ้งส่งมายงัจุดหมาย
ปลายทางตามทีท่่านตอ้งการ  

- รายการนี้ เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครัง้หนึ่ ง หลังจากได้ส ารองโรงแรมที่พักใน
ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึ่งอาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม 

** เม่ือท่านช าระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึงกต็าม ทางบริษทัฯ จะถือว่า
ท่านได้ยอมรบัเง่ือนไขข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว ** 

** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 


