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Code: IG13-KOR-KIF-ICN02-63XJ-JAN-MAR-16-20-PE1202 

ICN02 KOREA ICE FISHING ฟินสไ์ดใ้จ ตกปลาน า้เเข็ง 

สายการบนิ AIR ASIA X (XJ) บนิดกึ กลบัดกึ (6D3N) 

 

 

บนิดว้ยสายการบนิ แอรเ์อเชยีเอ็กซ ์(XJ) : ขึน้เครือ่งทีส่นามบนิดอนเมอืง (DMK) 

XJ700 DMK(กรงุเทพ) - ICN(อนิชอน) 02.40 - 10.05 

XJ703 ICN(อนิชอน) - DMK(กรงุเทพ) 00.20 – 04.20 

**โหลดกระเป๋าสมัภาระโดยน ้าหนักไมเ่กนิ 20 ก.ก. (2 ช ิน้) และ ถอืขึน้เครือ่งบนิไดน้ ้าหนักไมเ่กนิ 7 ก.ก. ** 

**พาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านไดค้งเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน ณ วนักลบั** 

 

DAY 1 
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กรงุเทพฯ (ดอนเมอืง)                                                                                                                      (-/-/-) 

23.30 คณะพรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานนานาชาต ิดอนเมอืง กรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคารผูโ้ดยสารระหว่าง

ประเทศ อาคาร 1 ช ัน้ 3 เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิ หมายเลข 3-4 สายการบนิ AIR ASIA X โดยมเีจา้หนา้ที่

ของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ อ านวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเช็คอนิ และ หัวหนา้ทัวรใ์หค้ าแนะน า

เพือ่เตรยีมความพรอ้มกอ่นออกเดนิทาง  

 

DAY 2  

กรุงเทพฯ (ดอนเมอืง) – เมอืงอนิชอน – เทศกาลตกปลาน า้แข็ง – เกาะนาม ิ– ชมเทศกาลดูไฟ THE 

GARDEN OF MORNING CALM                                                                                                   (-/L/D)                                                                                                                                                                                                                 

02.40  น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตอินิชอน ประเทศสาธารณรฐัเกาหลใีต ้โดยสายการบนิ AIR 

ASIA X เทีย่วบนิที ่XJ 700  

** ส าหรับเทีย่วบนินี ้ไมม่บีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิใชเ้วลาบนิประมาณ 5 ชัว่โมง 25 นาท ี**        

10.05  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตอินิชอน ประเทศสาธารณรฐัเกาหลใีต ้

** ตามเวลาทอ้งถิน่ เร็วกวา่เมอืงไทยประมาณ 2 ชัว่โมง กรณุาปรับนาฬกิาของท่านเพือ่ความสะดวกในการ

นัดหมายเวลา ** 

หลงัทกุทา่นผา่นขัน้ตอนการตรวจหนังสอืเดนิทาง และตรวจรับสมัภาระเรยีบรอ้ย 

 น าทุกท่านเดนิทางขา้มทะเลตะวันตกดว้ยสะพานแขวนยอจอง หรอื สะพานเพือ่ความหวังในการรวมชาตทิี่

ยาวกวา่ 4.42 ก.ม. และ มยีอดโดมสงู 107 เมตร  

กลางวนั    บรกิารอาหาร ณ ภตัตาคาร เมน ูบลุโกก ิ

เทศกาลตกปลาน า้แข็ง เป็นประมาณชว่งเดอืนมกราคมของทกุปี  นักทอ่งเทีย่วสว่นใหญท่ีม่าเยอืนนับลา้นคน ไมว่า่

จะเป็นเด็กหรอืผูใ้หญ่ จะมาเทศกาลนี เพือ่ตกปลาเทรา้ท ์ฉายาของมันคอื THE QUEEN OF VALLEY หรอื

ราชนิแีหง่ขนุเขา โดยปลาเทรา้ทภ์เูขา จะอาศัยอยูใ่นน ้าเย็นทีม่อีณุหภมูติั งแต ่20 องศาเซลเซยีสลงไป เป็น

ปลาที่สวยงามและหายาก ซึง่นักท่องเที่ยวที่ตกปลามาได ้สามารถนา้ปลามาทา้เป็นซูช ิหรือซาชมิ ิซึง่

สามารถทานไดเ้ลย และภายในงานจะมกีจิกรรมทา้ความหนาวตา่งๆ อาทเิชน่ การแขง่ขันจับปลาเทรา้ทด์ว้ย

มอืตกปลาใตน้า้แข็ง การโชวแ์กะสลักน ้าแข็ง ฟุตบอลน ้าแข็ง และเล่นเลือ่นหมิะ และอืน่ๆ ถอืไดว้่าเป็นงาน

ใหญ่ที่หลายคนเฝ้ารอคอย เนื่องจากจัดแค่ปีละครั งในช่วงเวลาสั นๆ ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการ

พักผ่อนและผจญภัยที่ไดม้าตรฐานมาก เทศกาลนี ไดรั้บการเสนอใหเ้ป็นเทศกาลตัวอย่าง โดยกระทรวง

วัฒนธรรมและการทอ่งเทีย่วของเกาหล ีเป็นเทศกาลฤดหูนาวทีท่กุคนสามารถตกปลาได ้ใหท้า่นสนุกกบัการ

ตกปลาน ้าแข็ง นอกจากนั นยงัมรีายการบนัเทงิ และเกมสก์ารเลน่ตา่งๆมากมาย เชน่ สนามการเลน่สไลเดอร์

น ้าแข็ง, การแขง่ขันฟตุบอลบนน ้าแข็ง และ กฬีาน ้า แข็งอืน่ๆ นอกจากนี มแีขง่ขันชงิแชมป์สนัุขลากเลือ่น

หมิะและรถแขง่หมิะ ซึง่เหมาะกบัเด็กๆ และครอบครัวไดส้นุกสนานกับกจิกรรมนานาชนดิตลอดทัง้งาน (รวม

อปุกรณ์ตกปลา ก าหนดการยงัไมร่ะบวุันชดัเจน ปกตจิะอยูช่ว่งประมาณ วันที ่7 – 27 มกราคมของทุกปี และ

อาจจะมกีารเปลีย่นแปลงขึน้อยูก่ับสภาพอากาศของแต่ละปี ส าหรับเทศกาลตกปลานี้ถูกจัดขึน้ทีเ่มอืงซารา
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ซอม กรณีน ้าแข็งยังไมส่ามารถลงไปยนืตกปลาได ้หรอืหากเกดิเหตุสดุวสิัยอืน่ๆ ทางบรษัิท ขอสงวนสทิธิ์

ปรับรายการเป็นพาจเูอา้เล็ทแทน ) 

 

เกาะนาม ิ(NAMI ISLAND)  เป็นแหล่งท่องเทีย่วที่มชี ือ่เสยีงของประเทศเกาหลใีต ้เกาะนาม ิมรีูปร่างเหมอืน

ใบไมล้อยน ้า เป็นเกาะกลางแมน่ ้าฮัน ซึง่เกดิจากการสรา้งเขือ่นช็องพย็อง โด่งดังจากซรีสีเ์รือ่งเพลงรักใน

สายลมหนาว (THE WINTER LOVE SONATA) ซึง่ใชเ้กาะนามเิป็นสถานทีถ่่ายท า เกาะนามไิดช้ือ่ตามนาย

พลนาม ิทีรั่บราชการตัง้แต่อายุ 17 ปี บดิาอยูใ่นตระกลูสงูศักดิ ์สว่นมารดาเป็นเจา้ฟ้าหญงิ เขาน าทัพกวาด

ลา้งจลาจลในพืน้ทีภ่าคเหนอืและตะวันออกเฉียงเหนอืของประเทศไดท้ัง้หมด และไดรั้บต าแหน่งสงูเมือ่ยังมี

อายุเพยีง 26 ปี แต่หลังจากเปลีย่นรัชกาลใหม่ เขาก็ถูกใส่รา้ยว่าเป็นกบฏ และถูกประหารชวีติพรอ้มกับ

มารดาและพวกรวม 25 คน ต่อมาหลังผลัดเปลีย่นรัชกาลใหม่อกีครัง้ ไดม้กีารพสิูจน์พบว่าขอ้กล่าวหา

ทัง้หมดลว้นเป็นเท็จ เขาจงึไดรั้บคนืยศถาบรรดาศักดิด์ังเดมิ เกาะแหง่นีม้ทีวิทัศนท์ีส่วยงามไปดว้ยตน้เกาลัด

และทวิสนเรยีงราย ในชว่งฤดใูบไมร้ว่งจะมเีทศกาลใบไมเ้ปลีย่นส ีใบไมต้า่งเปลีย่นเป็นสแีดงสวยงาม และมี

สสุานของนายพลนาม ีซึง่ยงัคงตัง้อยู ่ณ เกาะแหง่นี ้

 

NAMI ISLAND 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%AE%E0%B8%B1%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/Winter_Sonata
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A4%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%87
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THE GARDEN OF MORNING CALM สวนแห่งนี้ตัง้อยูท่ีเ่มอืงกาพยองจังหวัดคยองกโีดเป็นสวนของเอกชนขนาด

ใหญท่ีเ่ต็มไปดว้ยพันธุไ์มแ้ละดอกไมน้านาพันธุม์ากกวา่5,000 ชนดิและเป็นสวนทีเ่กา่แกท่ีส่ดุของเกาหลเีปิดให ้

เขา้ชมตลอดทัง้ปี พเิศษ!! ในชว่งเดอืนธันวาคม-มนีาคมจะมกีารจัดแสดงไฟสวยๆ ฉลองครสิตม์าสยาวขา้มปี 

(ทัง้นีใ้นแตล่ะปีจะมกี าหนดการจัดแสดงทีแ่ตกตา่งกนั) 

 

ค า่ บรกิารอาหาร ณ ภตัตาคาร เมน ูทคัคาบี ้

ทีพ่กั       YANGJI SKI RESORT หรอืเทยีบเทา่ 

DAY 3 

สนุกกบัการเลน่สกบีนลานสกขีนาดใหญ่ - ไรส่ตอเบอรี ่– สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์– เมอืงโซล – พพิธิภณัฑ์

สาหรา่ย – ภูเขานมัซาน – หอคอยเอ็นโซลทาวเวอร ์ พเิศษ !!  ใหท้า่นไดใ้สชุ่ดประจ าชาตเิกาหล ี“ฮนับก” 

(HANBOK)             (B/L/D)                                

เชา้ บรกิารอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ลานสกขีนาดใหญ ่ YANGJI SKI RESORT หรอืเทยีบเทา่   ประกอบไปดว้ยเนนิสกถีงึ 2 เนนิดว้ยกันแบง่เป็น

เนนิสกสี าหรับผูฝึ้กหัดเลน่ 1 เนนิ,  และเนนิส าหรับผูท้ีเ่ลน่ช านาญแลว้ 1 เนนิ (ราคาทัวรย์งัไมร่วมค่าอปุกรณ์

การเล่นสก,ี สกลีฟิท,์ สโนวส์เลด กอนโดล่า หรอื เคเบลิ **ขึน้อยู่กับสถานทีว่่ามใีหบ้รกิารหรอืไม่**) มี

เวลาใหท้า่นไดส้นุกกบัการเลน่สกอียา่งเต็มที ่ซ ึง่ปลอดภยัไมม่อีนัตราย เตรยีมตัวกอ่นเล่นสก ีควรเตรยีม ถุง

มอืสก ีผา้พันคอ แวน่กนัแดด เสือ้แจ๊คเก็ตกนัน ้า หรอืผา้รม่ และกางเกงรัดรปู ขอค าแนะน าและฝึกวธิกีารเล่น

จากไกดท์อ้งถิน่กอ่นลงสนามจรงิ เพือ่ความปลอดภยัของทา่นเองเป็นส าคัญ **ปรมิาณของหมิะและการเปิด

ใหบ้รกิารของลานสกขีึน้อยูก่บัความเอือ้อ านวยของอากาศ หากไมม่หีมิะเพยีงพอ ลานสกอีาจจะปิดใหบ้รกิาร 

ในกรณีทีล่านสกไีมส่ามารถเปิดบรกิาร ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรม ปรับเปลีย่นเป็น 

ONE MOUNT SNOW PARK (ไมร่วมคา่เขา้ SNOW PARK) 
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ไรส่ตรอเบอรร์ี ่ ใหท้า่นเพลดิเพลนิกบัการชมและเลอืกเก็บสตรอเบอรร์ีส่ดๆหวานฉ ่าจากไร่ นอกจากนัน้ ทา่นยงัสามารถ

ซือ้กลับมาฝากคนทีท่า่นรักทีเ่มอืงไทยไดด้ว้ยถา้หากเทศกาลสตอเบอรีห่มด ขอสงวนสทิธิใ์นการไมพ่าไป 

   

สวนสนกุเอเวอรแ์ลนด ์(EVERLAND)  เป็นสวนสนุกกลางแจง้ทีใ่หญท่ีส่ดุของประเทศเกาหลใีต ้ตัง้อยูบ่นท าเลที่

สวยงามท่ามกลางหุบเขา ในเมอืงยงอนิ ทางตอนใตข้องเมอืงโซล ไดรั้บการขนานนามว่าเป็นดสินียแ์ลนด์

แหง่เกาหลใีต ้ทีน่ี่ถูกออกแบบใหแ้ตกต่างกันในแต่ละโซน ไดแ้ก ่สวนสัตว ์, GLOBAL FAIR , EUROPEAN 

ADVENTURE , MAGIC LAND , AMERICAN ADVENTURE และEVER LAND SPEEDWAY นอกจากนี้ยังมี

สวนสีฤ่ด ูซึง่ปลกูดอกไมป้ระจ าในแตล่ะฤดกูาล และมกีารตกแตง่สวนสนุกใหเ้ขา้กับบรรยากาศของเทศกาล

SKI 
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นัน้ๆ โดยมบีรษัิทซัมซุง เป็นเจา้ของ ผูบ้รหิารจัดการสวนสนุกแห่งนี้ ดังนัน้ความยิง่ใหญ่ตระการตา และ 

ปลอดภยั ไมแ่พช้าตใิดในโลกแน่นอน ** โซนสวนน ้าจะเปิดเฉพาะชว่งฤดรูอ้น** 

 

กลางวนั     บรกิารอาหาร ณ ภตัตาคาร เมน ูบฟุเฟ่ตห์มยูา่งเกาหลสีตูรตน้ต ารบั 

 

เมอืงโซล (SEOUL)  ชือ่อย่างเป็นทางการ นครพเิศษโซล เป็นเมอืงหลวงและมหานครทีใ่หญ่ทีส่ดุของประเทศ

เกาหลใีต ้มปีระชากรประมาณ 10 ลา้นคน เป็นปรมิณฑลทีใ่หญ่ มปีระชากรประมาณ 25 ลา้นคน ซึง่เป็น

บรเิวณทีอ่ยูอ่าศัยซึง่ประกอบดว้ยบรเิวณมหานครอนิชอ็นและจังหวัดคย็องก ีเกอืบหนึง่ในสีข่องประชากรชาว

เกาหลใีตอ้าศัยอยูใ่นโซลและชาวตา่งชาตอิกีประมาณ 275,000 คน 

พพิธิภณัฑส์าหรา่ย (KIMPAP)  จัดแสดงเรือ่งราวต่างๆของการท าสาหร่ายและประวัตคิวามเป็นมาตน้ก าเนดิของ

การผลติสาหร่ายและขัน้ตอนการผลติสาหร่ายที่สดใหม่ทุกวัน ใหท้่านจะไดเ้ลอืกชมิผลติภัณฑท์ี่ท าจาก

สาหร่ายหลากหลายรสชาตใิหล้ิม้ลองและเลอืกซือ้เหมาะแกก่ารน ามาเป็นของฝาก เชน่ สาหร่ายอบแหง้ , 

สาหร่ายย่าง พเิศษ !! ใหท้า่นไดใ้สชุ่ดประจ าชาตเิกาหล ี“ฮนับก” (HANBOK) และถ่ายรูปไวเ้ป็นที่

ระลกึ  

ภเูขานมัซาน เป็นทีต่ัง้ของ หอคอยเอ็น โซลล ์ทาวเวอร ์(N SEOUL TOWER) 1 ใน 18 หอคอยเมอืงทีส่งูทีส่ดุใน

โลก มคีวามสงูถงึ 480 เมตร เหนือระดับน ้าทะเล ท่านสามารถชมทัศนียภาพของกรุงโซลจากยอดโซลทาว

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%84%E0%B8%A2%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B5
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เวอรไ์ดร้อบทศิ 360 องศา โดยสามารถมองไดถ้งึเขาพูกักซนั และถา้หันไปยังทศิตรงขา้ม ก็จะเห็นไกลไป

ถงึแมน่ ้าฮนักงั เป็นอกีหนึง่สถานที ่ทีส่ดุแสนจะโรแมนตกิ ไมว่า่จะเป็นยามกลางวันหรอืกลางคนื และไมว่า่จะ

ฤดูไหนๆ ทีน่ี่ยังคงไดรั้บความนยิมเสมอมา เพราะเป็นสถานทีค่ลอ้งกุญแจคู่รักทีย่อดนยิมของนักท่องเทีย่ว 

และชาวเกาหล ีโดยมคีวามเชือ่ว่าหากไดม้าคลอ้งกญุแจดว้ยกันทีน่ี่ และโยนลูกกญุแจลงไปจะท าใหรั้กกัน

มั่นคง ยนืยาว ตราบนานเท่านาน ** ยังไม่รวมค่า ขึน้ลฟิต ์และ ค่าแม่กญุแจ ลูกกุญแจคู่รักส าหรับคลอ้ง 

ทา่นสามารถเตรยีมจากประเทศไทยไปได ้**  

 

ค า่       บรกิารอาหาร ณ ภตัตาคาร เมน ูขา้วย าเกาหล ี

ทีพ่กั GALAXY HOTEL หรอื INTER CITY HOTEL SEOUL หรอืเทยีบเทา่      

DAY 4 

ศนูยโ์สมแหง่รฐับาล  –  ศนูยร์วมเครือ่งส าอางแบรนดด์งัเกาหล ี - ศนูยส์มนุไพรน า้มนัสนเข็มแดง  –  

พระราชวงัชางด็อกกงุ – หมูบ่า้นอกิซอกดง – ดวิตีฟ้ร ี– ยา่นชอ้ปป้ิงเมยีงดง                                 (B/L/-)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

เชา้ บรกิารอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเลือกซือ้สนิคา้จาก ศูนยโ์สมแห่งรฐับาล (GINSENG) เหตุผลที่เรียกว่าศูนย์โสมแห่งรัฐบาล 

เพราะโสมทุกชนิดที่นี่จะถูกควบคุมคุณภาพภายใตม้าตรฐานของรัฐบาล ซึง่แน่นอนว่าไดรั้บการรับรอง

คุณภาพจากรัฐบาล เป็นโสมทีม่อีายุ 6 ปี ซึง่ถอืว่ามคีุณภาพดทีีส่ดุในโลก มชีือ่เสยีงทีสุ่ด ใหท้่านไดเ้ลอืก

ซือ้โสมคณุภาพ ในราคาถกูกวา่ประเทศไทยถงึ 2 เทา่ โสมเกาหลถีอืเป็นยาบ ารงุรา่งกายหรอืสามารถซือ้เป็น

ของฝากจากประเทศเกาหลใีตก้็ได ้ศนูยร์วมเครือ่งส าอางแบรนดด์งัเกาหล ี(COSMETIC GALLERY) 

เชน่ WATER DROP (ครมีน ้าแตก) , SNAIL CREAM (ครมีเมอืกหอยทาก) , BOTOX (โบท็อกซ)์ , ALOE 

VERA PRODUCT (ผลติภัณฑจ์ากสมุนไพร ว่านหางจระเข)้ เป็นตน้ ศนูยส์มุนไพรน า้มนัสนเข็มแดง 

(RED PINE) เป็นผลติภณัฑ ์ทีส่กดัจากนา้มนัสน มสีรรคุณชว่ยบ ารุงร่างกาย ลดไขมัน ชว่ยควบคุมอาหาร

และรักษาสมดลุในรา่งกายไดเ้ป็นอยา่งด ี 
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พระราชวงัชางด็อกกงุ (CHANGDEOKGUNG PALACE)  เป็นพระราชวังทีส่รา้งหลังจากพระราชวังเคยีงบกกงุ 

(GYEONGBUKGUNG PALACE) และเคยเป็นพระราชวังหลักของกษัตรยิห์ลายพระองคข์องราชวงศโ์ชซอน 

ทีไ่ดรั้บการดูแลรักษาไวอ้ย่างดี ภายในประกอบดว้ยพืน้ทีส่าธารณะ อาคารพระราชวังส าหรับราชวงศ ์และ

สวนบวีอน(BIWON) หรอืรูจ้ักกันในนามสวนฮวูอน(HUWON) สวนหยอ่มดา้นหลังทีเ่ต็มไปดว้ยตน้ไมย้ักษ์

อายกุวา่ 300 ปี บอ่น ้า และศาลาพักผอ่น มคีวามธรรมชาตมิากทีส่ดุ ไวเ้ป็นทีพ่ักผอ่น  

 

กลางวนั     บรกิารอาหาร ณ ภตัตาคาร เมน ูไกตุ่น๋โสม 

หมูบ่า้นอกิซอนดง (IKSEONDONG)  เป็นหมูบ่า้นฮนัอกโบราณอายกุวา่ 100 ปี อยูแ่ถวอนิซาดง แหลง่รวมคา่เฟ่

เก๋ๆ  รา้นอาหารชคิๆกลางกรงุโซล ถนนสายนีห้รอืแมแ้ตต่ัวบา้นเรอืนก็ยงัคงสไตลค์วามโบราณฉบบัเกาหลไีว ้

 

ดวิตี ้ฟร ีเป็นศูนย์รวมรา้นคา้ปลอดภาษีที่ใหญ่ที่สุดในโซล ใหไ้ดช้็อปป้ิงสนิคา้แบรนด์เนมชัน้น าแบบ NEW 

COLLECTION ! มากมาย เชน่ นาฬกิา , แว่นตา , เครื่องส าอาง , กระเป๋า , กลอ้งถ่ายรูป หรือจะเป็น

โทรศัพทม์อืถอื ใหท้่านอสิระไดเ้ลอืกซือ้ไดอ้ยา่งเต็มที ่เป็นแหล่งรวมสนิคา้แบรนดด์ังกว่า 250 แบรนด ์ทัง้

CHANGDEOKGUN

G PALACE 
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เครือ่งส าอาง , น ้าหอม , กระเป๋า , สนิคา้แฟชัน่ต่างๆ เชน่ CHANEL , HERMES , MCM , DIOR , FENDI , 

LOEWE , PRADA , MIU MIU , CELINE , BOTTEGA VENETA เป็นตน้ ไมไ่ดม้แีค่เพยีงสนิคา้จากแบรนด์

ตา่งประเทศเทา่นัน้ สนิคา้แบรนดเ์กาหลกี็มใีหเ้ลอืกหลากหลายไมแ่พก้ัน ราคาก็ถูกกว่ารา้นคา้ดา้นนอกและ

บางยีห่อ้ก็ถกูกวา่ในประเทศไทยอกีดว้ย หากจะเขา้ไปชอ็ปป้ิงกนัทีห่า้งแหง่นี ้ใหพ้กพาสปอรต์และขอ้มลูตั๋ว

เครือ่งบนิไปดว้ยเพราะตอ้งใชใ้นการซือ้สนิคา้ 

ยา่นเมยีงดง (MYEONGDONG) เปรยีบเสมอืนยา่นสยามสแควรบ์า้นเรา เมยีงดงไดช้ือ่ว่าเป็นแหล่งรวมแฟชัน่แบ

รนดเ์กาหลชีัน้น า ซึง่ในแตล่ะวันจะ มวีัยรุน่เกาหลมีาเดนิช็อปป้ิงกันอยา่งลน้หลาม ท่านสามารถหาซือ้สนิคา้

ไดอ้ย่างหลากหลายทัง้เสือ้ผา้ , รองเทา้ , กระเป๋า , เครือ่งส าอางซึง่เป็นทีรู่จั้กอย่างดขีองคนไทย เช่น

LANEIGE , ETUDE HOUSE , IIOPE , CHARMZONE , SKIN FOOD , THE FACE SHOP เป็นตน้ 

เครือ่งประดับ , ซดีเีพลง , วซีดี ี, ดวีดีหีนังและซรียีท์ีฮ่ติตลอด จนไปถงึของทีร่ะลกึทีม่รีูปดารานักแสดงคน

โปรดของทา่นอยูใ่นสนิคา้ อกีทัง้ยังมรีา้นกาแฟ รา้นอาหารต่างๆ ท่าน สามารถลิม้ลองไอศกรมี 2,000 วอน 

ทีส่งูเกอืบฟตุไดท้ีน่ี ้ 

 อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว  

 

ทีพ่กั       GALAXY HOTEL หรอื INTER CITY HOTEL SEOUL หรอืเทยีบเทา่   

DAY 5 

ศนูยส์มนุไพรเกาหล ี- โรงงานเจยีระไน พลอยสมีว่ง อเมทสิ - ยา่นฮงแด - พพิธิภณัฑภ์าพ 3 มติ ิ-  

พพิธิภณัฑน์ า้แข็ง – ฮนุได พรเีมีย่มเอา้เล็ท – คาสโินสทีอง - ซุปเปอรม์าเก็ต หรอื รา้นละลายเงนิวอน -–เมอืง

อนิชอน                                                                                                                                     (B/L/-)                                                                                                                                                                                                                           

เชา้ บรกิารอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเลอืกซือ้สนิคา้จาก ศนูยส์มุนไพรเกาหล ี(HERB SHOP)  เป็นผลติภัณฑผ์ลของฮ๊อกเก็ทนาม ูที่

เตบิโตกลางป่าดงดบิกวา่ 20 ปี มสีรรพคุณชว่ยกรองสารพษิในตับ เหมาะส าหรับคนทีท่ างานหนัก ดืม่เหลา้ 

นอนดกึ หรอืเป็นไวรัสตับอกัเสบ ตับแข็ง ใหท้า่นอสิระเลอืกซือ้ใหต้ัวเองและฝากครอบครัวหรอืญาตผิูใ้หญ่ที่

ท่านรัก โรงงานเจยีระไน พลอยสมีว่ง อเมทสิ (AMETHYST FACTORY)  เกาหลใีตเ้ป็นดนิแดนของ 

พลอยสมีว่ง พลอยแหง่สขุภาพและน าโชค โดยมตีัง้แต่สมีว่งออ่นเย็นตา จนถงึสมีว่งเขม้ (มว่งไวน์) มเีสน่ห์
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เยา้ยวนใจ พลอยนี้จะสวยงามจับตาเมือ่มาท าเป็นแหวน จี ้ต่างหู และ สรอ้ยขอ้มอื เป็นหนิทีม่พีลังในการ

บ าบดัทัง้ดา้นรา่งกายและจติใจของผูส้วมใส ่ขจัดความคดิแงล่บ เป็นพลอยแหง่สขุภาพและน าโชค สามารถ

ปกป้องคุม้ครองผูส้วมใสไ่ด ้

ยา่นฮงแด  เป็นยา่นชอ้ปป้ิงบรเิวณดา้นหนา้ของมหาวทิยาลัยฮงอกิ(HONGIK UNIVERSITY) จงึเป็นศูนยร์วมเด็ก

วัยรุ่นและเด็กมหาวทิยาลัย เป็นอกีเสน้หนึง่ทีม่บีรรยากาศโรแมนตกิ อกีทัง้ยังมรีา้นกาแฟทีเ่ป็นเอกลักษณ์ 

แกลเลอรี ่รา้นคา้จ าหน่ายสนิคา้แฟชัน่ คลับ ตลาดศลิปะ และรา้นอาหารทีน่่าสนใจในหมูว่ัยรุ่นอายุ 20-30 ปี

ทีน่ยิมมาเดนิเล่น ราคาของสนิคา้และรา้นอาหารต่างๆก็ยังไม่แพงอกีดว้ย ซึง่จะคกึคักเป็นพเิศษตัง้แต่ชว่ง

บ่ายเป็นตน้ไป เพราะรา้นคา้แต่ละรา้นจะทยอยเปิดใหบ้รกิาร ของที่ขายกันเยอะส่วนใหญ่ก็จะเป็นสนิคา้

แฟชัน่ เชน่ เสือ้ผา้ กระเป๋า รองเทา้ ของกิ๊ฟชอ้ป เครือ่งเขยีน และทีเ่ยอะไมแ่พก้นัก็คอืขนมตา่งๆ 

พพิธิภณัฑภ์าพ 3 มติ ิ(TRICK EYE MUSEUM)  เป็นสถานทีท่่องเทีย่วชือ่ดังทีจั่ดขึน้แบบพพิธิภัณฑแ์กลเลอรี่

ศลิปะและภาพวาด ทีส่รา้งขึน้โดย “ตร็องป์ L’OEIL” คอืเทคนคิงานศลิปะแบบ 2D และลักษณะภาพวาดจะ

เป็นแบบ 3D แทนทีจ่ะเป็นการดูภาพวาดธรรมดาๆเหมอืนหอศลิป์ทั่วไป นักท่องเทีย่วจะตืน่ตาตืน่ใจกับ

ภาพวาดแนว 3D ทีเ่สมอืนวา่ไดเ้ขา้ไปเป็นสว่นหนึง่ในรปูภาพนัน้ๆ ท าใหนั้กท่องเทีย่วเพลนิเพลนิสนุกสนาน 

ไมม่เีบือ่ ถอืเป็นพพิธิภณัฑศ์ลิปะยอดนยิมของชาวเกาหลแีละนักทอ่งเทีย่ว เพราะไมเ่พยีงแต่เป็นพพิธิภัณฑ์

หอศลิปะภาพวาดสามมติแิลว้ ยังไดเ้ปิดโซนใหมใ่หก้ับนักท่องเทีย่วไดเ้ขา้ไปเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ ไมซ่ ้า

ใครกบั  

                    DOWNLOAD TRICK EYE APP 

                 สนุกไปอกีขัน้ในการถา่ยรปู 3 มติ ิในรปูแบบของ AR 

                 ทา่นสามารถโหลด  TRICK EYE APP ไดท้างโทรศัพท ์ 

                 แลว้สรา้งภาพสวยๆ แบบ AR ไดเ้ลย  

 

 

พพิธิภณัฑน์ า้แข็ง (ICE MUSEUM)  เป็นการจ าลองเมอืงน ้าแข็งขึน้มา เป็นศลิปะการแกะสลักน ้าแข็งแบบไม่

ธรรมดา หากแต่เป็นการจ าลองเป็นเมอืงน ้าแข็งเหมอืนจรงิมากทีสุ่ด และยังเอาใจเด็กๆดว้ยการสรา้งสไล
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เดอรน์ ้าแข็งอกีทัง้ยังมกีจิกรรมและโซนต่างๆ ใหนั้กท่องเทีย่วเขา้ชมไดโ้ดยไม่มเีบือ่ เชน่ น่ังรถลากกวาง

รดูอรฟ์ ถา่ยรปูคูก่บัคณุลงุซานตา้น ้าแข็ง และถา่ยรปูกบับรรดานกแพนกวนิน ้าแข็งทัง้หลาย ส ารวจถ ้าน ้าแข็ง 

เอสกโิม เยี่ยมชมปราสาทน ้าแข็ง มีจุดชมววิบนก าแพงเมืองน ้าแข็ง โรงแรมที่สรา้งจ าลองขึน้จากการ

แกะสลักจากน ้าแข็งทัง้หมด ซึง่นักท่องเทีย่วสามารถตืน่ตาตืน่ใจและสัมผัสกับความหนาวอุณหภูมติดิลบ

มากกวา่ 5 องศา  

กลางวนั     บรกิารอาหาร ณ ภตัตาคาร เมน ูจมิดกั 

 

HYUNDAI PREMIUM OUTLETS อสิระใหท้า่นเลอืกซือ้ของแบรนดเ์นมชือ่ดงัตา่งๆ  

PARADISE CITY   หรอืเรยีกอกีอยา่งว่า “คาสโินสทีอง” ดว้ยสถาปัตยท์ันสมัยเก๋ๆ แปลกตาของตกึแลว้ท าใหไ้ดรู้ป

สวยๆ จุดเช็คอนิเกร๋ๆกลับไปไม่ซ ้าใครกันอกี ทีน่ี่เรยีกว่าแหล่งบันเทงิครบวงจรเลยก็ว่าไดเ้พราะในนี้มทีัง้

โรงแรม คาสโิน แกลลอรีส่วนสนุก ภตัคารรา้นอาหาร สระวา่ยน ้า จดุชอปป้ิงครบทกุอยา่งในแหลง่เดยีวตัง้อยู่

ในโซน CULTURE PARK 

 

PARADISE CITY 
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ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต หรอื รา้นละลายเงนิวอน  ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้ช็อกโกแลต ผลติภัณฑข์องใบและรากฝอยของโสม 

ในรปู ขนมโสม ชาโสม ลกูอมโสม โคลนพอกหนา้โสม ครมีลา้งหนา้โสม เครือ่งส าอางโสม เป็นตน้ และยังมี

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

ไดเ้วลาอนัสมควร น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาต ิอนิชอน  ประเทศสาธารณรฐัเกาหลใีต ้ 

อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว 

เมอืงอนิชอน  ทา่อากาศยานนานาชาต ิอนิชอน  ประเทศสาธารณรฐัเกาหลใีต ้

DAY 6 

เมอืงอนิชอน - กรงุเทพฯ (ดอนเมอืง)                                                                                               (-/-/-) 

00.20 น าท่านเดนิทางสู่ ทา่อากาศยานนานาชาต ิดอนเมอืง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิ AIR 

ASIA X เทีย่วบนิที ่XJ 703 ** ไมม่บีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ใชเ้วลาบนิประมาณ 6 ชัว่โมง 

** 

04.40 เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาต ิดอนเมอืง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพ พรอ้มกับความ

ประทับใจ 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่หอ้งละ 

2-3 ทา่น  

อตัราทา่นละ 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่ 

เด็กมเีตยีง 

(เด็กอายไุมเ่กนิ 12 

ปี) 

อตัราเด็ก ทา่นละ 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่

เด็กไมม่เีตยีง 

(เด็กอายไุมเ่กนิ 12 

ปี) 

อตัราเด็ก ทา่นละ 

พกัเดีย่ว 

เพิม่ 

อตัรา หอ้งละ 

ราคาไมร่วม

ต ัว๋เครือ่งบนิ 

(จอย

แลนด)์ 

06 – 11 มกราคม 2563 17,999 17,999 17,999 6,500 9,900 

07 – 12 มกราคม 2563 17,999 17,999 17,999 6,500 9,900 

08 – 13 มกราคม 2563 18,999 18,999 18,999 6,500 9,900 

09 – 14 มกราคม 2563 18,999 18,999 18,999 6,500 9,900 

10 – 15 มกราคม 2563 18,999 18,999 18,999 6,500 9,900 

11 – 16 มกราคม 2563 18,999 18,999 18,999 6,500 9,900 

12 – 17 มกราคม 2563 17,999 17,999 17,999 6,500 9,900 

13 – 18 มกราคม 2563 17,999 17,999 17,999 6,500 9,900 

14 – 19 มกราคม 2563 17,999 17,999 17,999 6,500 9,900 

15 – 20 มกราคม 2563 18,999 18,999 18,999 6,500 9,900 

16 – 21 มกราคม 2563 18,999 18,999 18,999 6,500 9,900 
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21 – 26 มกราคม 2563 18,999 18,999 18,999 6,500 9,900 

22 – 27 มกราคม 2563 18,999 18,999 18,999 6,500 9,900 

23 – 28 มกราคม 2563 18,999 18,999 18,999 6,500 9,900 

24 – 29 มกราคม 2563 20,999 20,999 20,999 6,500 9,900 

25 - 30 มกราคม 2563 20,999 20,999 20,999 6,500 9,900 

26 – 31 มกราคม 2563 17,999 17,999 17,999 6,500 9,900 

27 ม.ค. – 01 ก.พ. 2563 17,999 17,999 17,999 6,500 9,900 

01 – 06 กมุภาพนัธ ์2563 16,999 16,999 16,999 6,500 9,900 

03 – 08 กมุภาพนัธ ์2563 17,999 17,999 17,999 6,500 9,900 

04 – 09 กมุภาพนัธ ์2563 17,999 17,999 17,999 6,500 9,900 

05 – 10 กมุภาพนัธ ์2563 20,999 20,999 20,999 6,500 9,900 

06 – 11 กมุภาพนัธ ์2563 20,999 20,999 20,999 6,500 9,900 

07 – 12 กมุภาพนัธ ์2563 20,999 20,999 20,999 6,500 9,900 

08 – 13 กมุภาพนัธ ์2563 18,999 18,999 18,999 6,500 9,900 

09 - 14 กมุภาพนัธ ์2563 17,999 17,999 17,999 6,500 9,900 

10 – 15 กมุภาพนัธ ์2563 17,999 17,999 17,999 6,500 9,900 

11 – 16 กมุภาพนัธ ์2563 17,999 17,999 17,999 6,500 9,900 

12 – 17 กมุภาพนัธ ์2563 18,999 18,999 18,999 6,500 9,900 

13 – 18 กมุภาพนัธ ์2563 18,999 18,999 18,999 6,500 9,900 

14 – 19 กมุภาพนัธ ์2563 18,999 18,999 18,999 6,500 9,900 

15 – 20 กมุภาพนัธ ์2563 18,999 18,999 18,999 6,500 9,900 

16 – 21 กมุภาพนัธ ์2563 17,999 17,999 17,999 6,500 9,900 

17 – 22 กมุภาพนัธ ์2563 17,999 17,999 17,999 6,500 9,900 

18 – 23 กมุภาพนัธ ์2563 17,999 17,999 17,999 6,500 9,900 

19 – 24 กมุภาพนัธ ์2563 18,999 18,999 18,999 6,500 9,900 

20 – 25 กมุภาพนัธ ์2563 18,999 18,999 18,999 6,500 9,900 

21 – 26 กมุภาพนัธ ์2563 18,999 18,999 18,999 6,500 9,900 

22 – 27 กมุภาพนัธ ์2563 18,999 18,999 18,999 6,500 9,900 

23 – 28 กมุภาพนัธ ์2563 17,999 17,999 17,999 6,500 9,900 
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24 – 29 กมุภาพนัธ ์2563 17,999 17,999 17,999 6,500 9,900 

25 ก.พ. – 01 ม.ีค. 2563 17,999 17,999 17,999 6,500 9,900 

26 ก.พ. – 02 ม.ีค. 2563 18,999 18,999 18,999 6,500 9,900 

27 ก.พ. – 03 ม.ีค. 2563 18,999 18,999 18,999 6,500 9,900 

28 ก.พ. – 04 ม.ีค. 2563 18,999 18,999 18,999 6,500 9,900 

29 ก.พ. – 05 ม.ีค. 2563 18,999 18,999 18,999 6,500 9,900 

 

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

 

อตัรานีย้งัไมร่วมคา่ทปิพนกังานขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และ มคัคุเทศกท์อ้งถิน่ ตามธรรมเนยีม 50,000 วอน ตอ่ 

ทรปิ ตอ่ ลกูคา้ ผูเ้ดนิทาง 1 ทา่น รวมไปถงึเด็ก ยกเวน้เด็กอายุไมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (INFANT) ท ัง้นี้

ทา่นสามารถใหม้ากกวา่นีไ้ดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น โดยสว่นนี ้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ์

ในการเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางทกุทา่น ทีส่นามบนิ ในวนัเช็คอนิ  

 

อตัรานีเ้ฉพาะนกัทอ่งเทีย่วทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทยและตา่งชาต ิขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผูเ้ดนิทางทีถ่อืพาสสปอรต์

เกาหลใีต ้ โดยลกูคา้ตอ้งเดนิทางทอ่งเทีย่วกบัทวัร ์ตลอดการเดนิทาง หา้มแยกออกเพือ่เดนิทางทอ่งเทีย่วดว้ย

ตนเองเด็ดขาด ขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ธรรมเนยีม ในกรณีขอเอกสารยืน่วซีา่ 1,500 บาท 

 

กรณีตอ้งการตดักรุ๊ปส่วนตวั กรุ๊ปเหมาทีส่ถานะผูเ้ดนิทางเป็น เด็กนกัเรยีน นกัศกึษา ครู  ธุรกจิขายตรง

เครือ่งส าอางค ์หมอ พยาบาล ชาวตา่งชาต ิหรอืคณะทีต่อ้งการใหเ้พิม่สถานทีข่อดูงาน กรุณาตดิตอ่แจง้

รายละเอยีด โดยละเอยีด กบัเจา้หนา้ทีเ่พือ่ท าราคาใหใ้หมท่กุคร ัง้  

 

ส าคญั!! :  กรณีผูเ้ดนิทางถูกปฏเิสธการเขา้ – ออกประเทศจากประเทศตน้ทางและปลายทาง ท ัง้จากที่

ดา้นหนา้เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิ หรอืจากด่านตรวจคนเขา้เมอืงก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่

รบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีจ่ะเกดิขึน้ตามมา และ จะไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทวัรท์ ีท่า่นช าระเรยีบรอ้ยแลว้

ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ 

 

หมายเหต ุ: ตามนโยบายการโปรโมทสนิคา้พืน้เมอืงของรฐับาลเกาหลรีว่มกบัการทอ่งเทีย่วเกาหล ีในนามของ

รา้นรฐับาล ซึง่จ าเป็นตอ้งระบุไวใ้นโปรแกรมทวัร ์เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์ จงึอยากเรยีนชีแ้จง

ลูกคา้ทุกทา่นวา่ รา้นรฐับาลทุกรา้นจ าเป็นตอ้งแวะชม จะซือ้หรอืไมซ่ือ้ข ึน้อยูก่บัความพอใจของ

ลกูคา้เป็นหลกั และถา้หากลกูคา้ไมม่คีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาล ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บ

คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 100 USD / ทา่น / รา้น 
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อตัราคา่บรกิารนี ้รวม 

 

 ค่าบัตรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (ตั๋ว) ไป และ กลับพรอ้มคณะ ชัน้ประหยัด (ECONOMY CLASS) รวมถงึค่าภาษี

สนามบนิและคา่ภาษีน ้ามนัทกุแหง่ กรณีตอ้งการอพัเกรด UPGRADE หรอื เปลีย่นแปลงบตัรโดยสาร ไมว่่าเทีย่วใด 

เทีย่วหนึง่ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ  

 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ สายการบนิ AIR ASIA X อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋า

สมัภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ โดยมนี า้หนกัไมเ่กนิ 20 ก.ก. (2 ชิน้) และ ถอืขึน้เครือ่งบนิไดน้ า้หนกัไมเ่กนิ 7 

ก.ก. (ไม่จ ากัดจ านวนชิน้ แต่ทัง้นี้เจา้หนา้ทีจ่ะพจิารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงือ่นไขของสายการ

บนิ) ** 

 คา่รถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบ ุ(ยงัไมร่วมทปิพนักงานขบัรถ) 

 คา่โรงแรมทีพ่ักระดับมาตรฐานตามรายการทีร่ะบ ุ(พัก 2-3 ทา่น ตอ่ หอ้ง) ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์การแขง่ขันกฬีา 

หรอื กจิกรรมอืน่ๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะยเุต็ม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นโรงแรมทีพั่ก ไป

เป็นเมอืงใกลเ้คียงแทน อา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยค านงึถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็น

ส าคัญ 

 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุกรณีไมร่วมจะชีแ้จงแตล่ะสถานทีใ่นโปรแกรม 

 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุโดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม    

 คา่มคัคเุทศกท์ีค่อยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 คา่เบีย้ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่วตา่งประเทศ วงเงนิประกนัสงูสดุท่านละ 1,000,000 บาท (เงือ่นไข

ตามกรรมธรรม)์  

 

อตัราคา่บรกิารนี ้ไมร่วม 

 

× คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่มนิบิาร์

ในหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบใุนรายการ 

× คา่ทปิพนักงานขับรถ หัวหนา้ทัวร ์และ มัคคุเทศกท์อ้งถิน่ ตามธรรมเนียม 50,000 วอน ต่อ ทรปิ ต่อ ลูกคา้ ผู ้

เดนิทาง 1 ท่าน รวมไปถงึเด็ก ยกเวน้เด็กอายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วันเดนิทางกลับ (INFANT) ทัง้นี้ท่านสามารถให ้

มากกวา่นีไ้ดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น โดยสว่นนี้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บ

กอ่นเดนิทางทกุทา่น ทีส่นามบนิ ในวันเชค็อนิ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสัมภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสัมภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน  

× ค่าธรรมเนียมการจองทีน่ั่งบนเครือ่งบนิตามความตอ้งการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถท าได ้ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับสาย

การบนิ และ รุน่ของเครือ่งบนิแตล่ะไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยูท่ีส่ายการบนิเป็นผูก้ าหนด 
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× คา่ภาษีน ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 

× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 

× ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าท่องเที่ยว กรณีที่สถานทูตแจง้ใหย้ื่นขอวีซ่าแบบกะทันหันก่อนเดินทางตามจริง 

ประเทศเกาหลใีต ้อนุญาตใหท้่านทีถ่อืหนังสอืเดนิทางไทย และมวีัตถุประสงคเ์ดนิทางไปประเทศเกาหลใีต ้

เพือ่การทอ่งเทีย่ว ไมจ่ าเป็นตอ้งยืน่ขอวซีา่ โดยสามารถพ านักไดไ้มเ่กนิ 90 วัน ตอ่ครัง้ 

 

เงือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ 

- กรณุาท าการจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วัน กอ่นออกเดนิทาง พรอ้มช าระเงนิมดัจ าครัง้ที ่1 ทา่นละ 11,000 บาท 

หลังจากสง่เอกสารยนืยนัการจอง 1 วัน ตัวอยา่งเชน่ ท่านจองวันนี้ กรุณาช าระเงนิในวันถัดไป กอ่นเวลา 16.00 

น. เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลกิอัตโนมัตทิันท ีหากยังไมไ่ดรั้บยอดเงนิตามเวลาทีก่ าหนด และหากท่านมคีวาม

ประสงค์จะตอ้งเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจ าเป็นตอ้งท าจองเขา้มาใหม่ น่ันหมายถึงว่า กรณีที่มีคิวรอ 

(WAITING LIST) ก็จะใหส้ทิธิไ์ปตามระบบ ตามล าดับ เนื่องจากทุกพเีรยีด เรามทีีน่ั่งราคาพเิศษจ านวนจ ากัด 

ยกเวน้โปรแกรมราคาพเิศษ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บคา่บรกิาร เต็มจ านวน เทา่น ัน้  

- กรุณาช าระค่าทัวรส์ว่นทีเ่หลอือยา่งนอ้ย 20 วัน กอ่นออกเดนิทาง หากท่านไมช่ าระภายในระยะเวลาทีท่ีบ่รษัิท

ก าหนด ทางบรษัิทจะถอืวา่ทา่นสละสทิธิย์กเลกิการเดนิทาง และ ขอสงวนสทิธิไ์มส่ามารถคนืเงนิมดัจ าใหท้า่นใด

ไมว่า่สว่นในสว่นหนึง่ก็ตาม 

- กรณีลูกคา้ท าการจองภายในระยะเวลาคงเหลอืไมถ่งึ 15 วัน กอ่นออกเดนิทาง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการ

เรยีกเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน 100% 

 

เงือ่นไขการยกเลกิ และ เปลีย่นแปลงการเดนิทาง 

 -  ยกเลกิการเดนิทาง ไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั กอ่นวันเดนิทาง หักค่าใชจ้่าย 1,000บาท/ท่าน ของค่าบรกิารทีช่ าระ

แลว้ 

 ** ยกเวน้ พเีรยีดทีม่วีนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 45 วนั กอ่นเดนิทาง ** 

     - ยกเลกิการเดนิทาง 15-29 วนั กอ่นวันเดนิทาง คนืคา่บรกิารรอ้ยละ 40 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 

- ยกเลกิการเดนิทาง 15 วนั ก่อนวันเดนิทาง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าบรกิารทีช่ าระมาแลว้ทัง้หมด

ทัง้นี ้ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้า่ยทีไ่ดจ้า่ยจรงิจากคา่บรกิารทีช่ าระแลว้เนือ่งในการเตรยีมการจัดการน าเทีย่วใหแ้ก่

นักทอ่งเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพ่ัก ฯลฯ 

- ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบ และ คนืค่าทัวรส์ว่นใดสว่นหนึง่ใหท้่านไดไ้ม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ เชน่ 

สถานทตูปฏเิสธวซีา่ ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง ฯลฯ 

- กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลีย่นชือ่) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิททราบลว่งหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วัน กอ่น

ออกเดนิทาง กรณีแจง้หลังจากเจา้หนา้ทีอ่อกเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ ไมว่่าส่วนใดสว่นหนึง่ ทางบรษัิทขอสงวน



Page 17 of 21 

 

 

 

สทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับชว่งพเีรยีดวันทีเ่ดนิทาง และกระบวนการของ

แตล่ะคณะ เป็นส าคัญดว้ย กรณุาสอบถามกบัเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

- กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงพเีรยีดวันเดนิทาง (เลือ่นวันเดนิทาง) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักค่าใชจ้่ายการ

ด าเนนิการต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิส าหรับการด าเนนิการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆ

ทัง้สิน้ 

เงือ่นไขส าคญัอืน่ๆทีท่า่นควรทราบกอ่นการเดนิทาง 

- คณะจะสามารถออกเดนิทางไดต้ามจ าเป็นตอ้งมขีึน้ต ่า อยา่งนอ้ย 25 ทา่น หากต ่ากวา่ก าหนด คณะจะไมส่ามารถ

เดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดีที่จะช าระค่าบรกิารเพิม่เพื่อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิทยนิดีที่จะ

ประสานงาน เพือ่ใหท้กุทา่นเดนิทางตามความประสงคต์อ่ไป  

- ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรอื เลือ่นการเดนิทางไปในพเีรยีดวันอืน่ต่อไป โดยทางบรษัิทฯ 

จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้เพื่อวางแผนการเดนิทางใหม่อีกครัง้ ทัง้นี้ ก่อนคอนเฟิร์มลางาน กรุณาตดิต่อ

เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษทกุครัง้หากทา่นลางานแลว้ไมส่ามารถเปลีย่นแปลงได ้

- กรณีทีท่่านตอ้งออกบัตรโดยสารภายใน (ตั๋วภายในประเทศ เช่น ตั๋วเครือ่งบนิ , ตั๋วรถทัวร ์, ตั๋วรถไฟ) กรุณา

ตดิต่อสอบถามเพือ่ยนืยันกับเจา้หนา้ทีก่อ่นทุกครัง้ และควรจองบัตรโดยสารภายในทีส่ามารถเลือ่นวันและเวลา

เดนิทางได ้เพราะมบีางกรณีทีส่ายการบนิอาจมกีารปรับเปลี่ยนไฟล์ทบนิ หรือ เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัฤดกูาล สภาพภมูกิาศ และ ตารางบนิของทา่อากาศยานเป็นส าคัญเทา่นัน้ สิง่ส าคัญ ท่าน

จ าเป็นตอ้งมาถงึสนามบนิเพือ่เชค็อนิกอ่นเครือ่งบนิ อยา่งนอ้ย 3 ชัว่โมง โดยในสว่นนี้หากเกดิความเสยีหายใดๆ

บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   

- กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม ไมท่านเนือ้สตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

- กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์(WHEEL CHAIR) กรณุาแจง้บรษัิทฯ อยา่ง

นอ้ย 7 วันก่อนการเดนิทาง หรือตัง้แต่ที่ท่านเริม่จองทัวร์ เพื่อใหท้างบรษัิทประสานงานกับสายการบนิเพื่อ

จัดเตรยีมล่วงหนา้ กรณีมคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิ ทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใชจ้่ายตามจรงิทีเ่กดิ

ขึน้กบัผูเ้ดนิทาง  

- กรุณาส่งรายชือ่ผูเ้ดนิทาง พรอ้มส าเนาหนา้แรกของหนังสอืเดนิทางทุกท่านใหก้ับเจา้หนา้ทีห่ลังจากช าระเงนิ

กรณีทีท่า่นเดนิทางเป็นครอบครัว (หลายทา่น) กรณุาแจง้รายนามคูน่อนกบัเจา้หนา้ทีใ่หท้ราบ 

- กรณีทีอ่อกบตัรโดยสาร (ตั๋ว) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดสว่นใดผดิ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการรับผดิชอบไม่

วา่สว่นใดสว่นหนึง่ หากทา่นไมด่ าเนนิการสง่ส าเนาหนา้แรกของหนังสอืเดนิทางใหท้างบรษัิทเพือ่ใชใ้นการออก

บตัรโดยสาร 

- หลังจากทา่นช าระคา่ทัวรค์รบตามจ านวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทจะน าสง่ใบนัดหมายและเตรยีมตัวการเดนิทาง

ใหท้า่นอยา่งนอ้ย 3 หรอื 5 วัน กอ่นออกเดนิทาง 

- อตัราทัวรน์ี ้เป็นอตัราส าหรับบตัรโดยสารเครือ่งบนิแบบหมูค่ณะ (ตั๋วกรุ๊ป) ท่านจะไมส่ามารถเลือ่นไฟลท์ วัน ไป 

หรอื กลับสว่นใดได ้จ าเป็นจะตอ้งไป และ กลับ ตามก าหนดการเท่านัน้ หากตอ้งการเปลีย่นแปลงกรุณาตดิต่อ

เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 
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- ทางบรษัิทไมม่นีโยบายจัดคู่นอนใหก้ับลูกคา้ทีไ่มรู่จั้กกันมาก่อน เชน่ กรณีทีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จ าเป็นตอ้ง

ช าระคา่หอ้งพักเดีย่วตามทีร่ะบ ุ

- หนังสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านไดค้งเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน ณ วันกลับ  

- ส าหรับลูกคา้ทีเ่ดนิทาง 3 ท่าน และ ตอ้งการพักหอ้งส าหรับ 3 ท่าน อาจมคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิไดใ้นบางกรณี 

ขึน้อยูก่ับโรงแรมทีค่ณะนัน้ๆพักว่ามหีอ้งรอบรับส าหรับ 3 ท่าน หรอื (TRIPLE ROOM) หรอืไม ่กรณีไมม่ ีท่าน

จ าเป็นจะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยเพิม่ (พักเดีย่ว) ตามจรงิ ยกเวน้เด็กทีม่อีายตุ ่ากวา่ 12 ปี ณ วันเดนิทางกลับ 

- ฤดหูนาวในตา่งประเทศ มขีอ้ควรระวัง สภาพอากาศจะมดืเร็วกวา่ปกต ิสีโ่มงเย็นก็จะเริม่มดืแลว้ สถานทีท่อ่งเทีย่ว

ตา่งๆ จะปิดเร็วกวา่ปกต ิประมาณ 1-2 ช.ม. การเดนิทางควรเผือ่เวลาใหเ้หมาะสม และ หากมสีถานทีท่่องเทีย่ว

กลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะ อาจลืน่ไดต้อ้งใชค้วามระมัดระวังในการเดนิเป็นอย่างสงู หรอื ใชร้องเทา้ทีส่ามารถ

เดนิบนหมิะได ้แวน่กนัแดดควร เมือ่แสงแดดกระทบหมิะจะสวา่งสะทอ้นเขา้ตา อาจท าใหร้ะคายเคอืงตาได ้

- ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลงโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมอิากาศ 

เหตกุารทางการเมอืง การลา่ชา้ของสายการบนิ เงือ่นไขการใหบ้รกิารของรถในแต่ละประเทศ เป็นตน้ โดยสว่นนี้

ทางบรษัิทจะค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคัญ หากกรณีทีจ่ าเป็นจะตอ้งมคี่าใชจ้่ายเพิม่ ทางบรษัิทจะแจง้

ใหท้ราบลว่งหนา้ 

- เนื่องจากการเดนิทางท่องเทีย่วในครัง้นี้ เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกับบรษัิทตัวแทนในต่างประเทศ 

ทางบรษัิทจงึขอสงวนสทิธิ ์ไมส่ามารถขอรับเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางสว่น หรอื สว่นใดสว่นหนึง่ทีท่่านไมต่อ้งการ

ไดรั้บบรกิาร หากระหว่างเดนิทาง สถานทีท่่องเทีย่วใดทีไ่ม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไมส่ามารถคนืค่าใชจ้่ายไมว่่าสว่นใดสว่นหนึง่ใหท้่าน เนื่องจากทางบรษัิทไดท้ าการ

จองและถกูเก็บคา่ใชจ้า่ยแบบเหมาจา่ยไปลว่งหนา้ทัง้หมดแลว้ 

- กรณีทีท่า่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีจ่ะเกดิขึน้ตามมา 

และ จะไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทัวรท์ีท่า่นช าระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ 

- หากวันเดนิทาง เจา้หนา้ทีส่ายการบนิ หรอื ดา่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนังสอืเดนิทาง  

(พาสปอรต์) ของทา่นช ารดุแมเ้พยีงเล็กนอ้ย เชน่ เปียกน ้า ขาดไปหนา้ใดหนา้หนึง่ มหีนา้ใดหนา้หนึง่หายไป มี

กระดาษหนา้ใดหนา้หนึง่หลดุออกมา มรีอยแยกระหวา่งสนัของเลม่หนังสอืเดนิทาง เป็นตน้ ไมว่่ากรณีใดๆทัง้สิน้ 

ทางสายการบนิ หรอื เจา้หนา้ทีด่า่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง มสีทิธิไ์มอ่นุญาตใหท้า่นเดนิทางตอ่ไปได ้ดังนัน้

กรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสอืเดนิทางของท่านใหอ้ยู่ในสภาพดีอยู่ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณีช ารุด 

กรุณาตดิต่อกรมการกงสลุกระทรวงการต่างประเทศเพือ่ท าหนังสอืเดนิทางฉบับใหม่ โดยใชฉ้บับเกา่ไปอา้งองิ 

และ ยนืยนัดว้ย พรอ้มกบัแจง้มาทีบ่รษัิทเร็วทีส่ดุ เพือ่ยนืยันการเปลีย่นแปลงขอ้มลูหนังสอืเดนิทาง หากท่านได ้

สง่เอกสารมาทีบ่รษัิทเรยีบรอ้ยแลว้ กรณีทีย่งัไมอ่อกบตัรโดยสาร (ตั๋วเครือ่งบนิ) ทา่นสามารถเปลีย่นแปลงไดไ้ม่

มคี่าใชจ้่าย แต่หากออกบัตรโดยสาร (ตั๋วเครื่องบนิ) เรียบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรียกเก็บ

ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึง่โดยสว่นใหญ่ตั๋วเครือ่งบนิแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดนิทางประมาณ 14-20 

วัน ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บักระบวนการและขัน้ตอนของแตล่ะคณะ 
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- เกีย่วกบัทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ เนือ่งจากบตัรโดยสาร (ตั๋ว) เป็นลักษณะของคณะ (กรุ๊ป อัตราพเิศษ) สายการบนิ ขอ

สงวนสทิธิใ์นการเลอืกทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ กรณีลูกคา้เดนิทางดว้ยกัน กรุณาเช็คอนิพรอ้มกัน และ สายการบนิจะ

พยายามทีส่ดุใหท้า่นไดน่ั้งดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีส่ดุ  

- ขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัหอ้งพักในโรงแรมทีพ่ัก เนือ่งจากการวางแปลนแบบหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน 

จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งพักเดี่ยว (SINGLE) และหอ้งคู่ (TWIN/DOUBLE) และ หอ้งพักแบบ 3 ท่าน 

(TRIPLE) จะแตกตา่งกนั บางโรงแรม หอ้งพักแตล่ะแบบอาจจะอยูค่นละชัน้กนั (ไมต่ดิกนัเสมอไป) 

- ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

- บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รับผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ , การยกเลกิบนิ , 

การประทว้ง , การนัดหยดุงาน , การกอ่การจลาจล , ภัยธรรมชาต ิ, การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือ

ความรับผดิชอบของบรษัิท  

- บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายระหว่างการเดนิทาง ไมว่่ากรณีใดๆก็

ตาม และ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยตามจรงิ กรณีทา่นลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและจ าเป็นตอ้งสง่มายงั

จดุหมายปลายทางตามทีท่า่นตอ้งการ  

- รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักใน

ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม 

 

** เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯแลว้ ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ก็ตาม ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นได้

ยอมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงท ัง้หมดนีแ้ลว้ ** 

หนังสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านไดค้งเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน ณ วันกลบั 

 

** ขอขอบพระคณุทกุทา่น ทีม่อบความไวว้างใจ ใหเ้ราบรกิาร ** 
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โปรดทราบ 

 

1. กรณุาช าระคา่มดัจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไมช่ าระตามก าหนดระบบจะตดั

ชือ่ลกูคา้กรุ๊ปนัน้ออกโดยอตัโนมตัเิพือ่เปิดโอกาสใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่อควิอยู ่โดยถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

2. ในกรณีที่เกดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เช่น มีลูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทาง

กระทันหัน ภัยธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวรอ์ืน่ในราคาและชว่งเวลา

ใกลเ้คยีงกนัทดแทน ทัง้นี ้ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มัน่วา่บรษัิทฯ

ไดพ้ยายามอยา่งสดุความสามารถในการหาโปรแกรมทดแทนดังกลา่วแลว้  

  ดังนัน้ลกูคา้จะไมย่กเหตุนี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลูกคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดี

คนืเงนิตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดใน

ทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซีา่แบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกวา่การยืน่ขอวซีา่แบบเดีย่วมาก บอ่ยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซีา่กอ่นการ

เดนิทางเพยีง 1 วัน อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสาขึน้)รของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่ง

นัน้ๆของสถานฑตูซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทัวรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ ( 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดังกลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหลู้กคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อยา่ง

รวดเร็วกอ่นช าระคา่ทัวร ์กรณุาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่ันท ี

5. ในการขอวซีา่ กรณุายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอยา่งเคร่งครัด หากลูกคา้ไมป่ฏบิัตติาม

และวซีา่ไมผ่า่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

6. ในการยืน่วีซ่าที่สถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ที่เพื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ   คน  1หากลูกคา้ตอ้งการ

เจา้หนา้ทีด่แูลเฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ ทา่น 1 บาทตอ่ลกูคา้ 500 

7. การพจิารณาอนุมตัวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไมค่นืค่าวซีา่ใน

ทกุกรณี หากวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหลู้กคา้เป็นรายบคุคลไมว่่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืว่าลูกคา้ท่านนัน้ยกเลกิ

การเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้ ออกประเทศ-เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไมม่กีารชีแ้จงเหตุผล หาก

ลกูคา้ไมไ่ดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์ออกประเทศ- 

10. หากลกูคา้ไมใ่ชห้รอืไมส่ามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้สมคัรใจสละสทิธใินการ

ใชบ้รกิารนัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ  สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต ่าทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้

ก   (ยกเวน้ค่าวซีา่ )  ช าระมาแลว้เต็มจ านวนบรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ได ้ดว้ยเหตสุดุวสิยัใดๆ หรอื/และรณี

ลกูคา้ช าระดว้ยบตัรเครดติ บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% 



Page 21 of 21 

 

 

 

12. เนื่องจากในปัจจุบัน พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสูญหายหรอืล่าชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหลู้กคา้ลดความ

เสีย่งโดยแบง่สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึง่เพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง กรณี )

ซือ้ประกนักรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอื หรอื/และ (ตอ้งปฏบิตัติามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด ถอืขึน้เครือ่ง

ลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ 

และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไมส่ามารถซือ้เสือ้ผา้และของใชส้ว่นตัวไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทัวรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกันชวีติและประกันอุบัตเิหตุไวแ้ลว้ แต่ไม่ครอบคลุมถงึการประกัน

สขุภาพทุกกรณี เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกัน

สขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์ับเจา้หนา้ที่

ทันท ี

14. โปรแกรมทัวร์นี้บรษัิทฯเป็นเพียงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนินการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิทที่เป็น

ผูด้ าเนนิการทัวรโ์ปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไมเ่กนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิท

ไดรั้บจรงิตามหลักฐานทางบญัชเีทา่นัน้ 

 

บรษิทัฯถอืวา่ ลกูคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 081 929 9293 คะ่ 


