
 

 

KOREA โปรตะลุยหิมะ 

 
บนิดว้ยสายการบนิ แอรเ์อเชยีเอ็กซ ์(XJ) : ขึน้เครือ่งทีส่นามบนิดอนเมอืง (DMK) 

XJ708 DMK(กรงุเทพ) - ICN(อนิชอน) 08:05 - 15:20 

XJ703 ICN(อนิชอน) - DMK(กรงุเทพ) 01.05 - 04.40 

**โหลดกระเป๋าสมัภาระโดยน ้าหนักไมเ่กนิ 20 ก.ก. (1 ช ิน้) และ ถอืขึน้เครือ่งบนิไดน้ ้าหนักไมเ่กนิ 7 ก.ก. ** 

**พาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านไดค้งเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน ณ วนักลบั** 
 



 

 

วนัที ่1 
กรงุเทพฯ (ดอนเมอืง) – เมอืงอนิชอน – โรงเรยีนสอนท ากมิจ ิ
  พเิศษ !! ใหท้า่นไดใ้สชุ่ดประจ าชาตเิกาหล ีฮนับก                                                      (-/-/D)                                  

05.00  คณะพรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาต ิดอนเมอืง กรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคารผูโ้ดยสารระหว่าง

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

บรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ อ านวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเชค็อนิ และ หัวหนา้ทัวรใ์หค้ าแนะน าเพือ่เตรยีม

ความพรอ้มกอ่นออกเดนิทาง  

08.05 น าท่านเดนิทางสู่ ทา่อากาศยานนานาชาตอินิชอน ประเทศสาธารณรฐั เกาหลใีต ้โดยสายการบนิ AIR 

ASIA X เทีย่วบนิที ่XJ 708 

** ส าหรับเทีย่วบนินี ้ไมม่บีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ใชเ้วลาบนิประมาณ 5 ชัว่โมง 25 นาท ี** 

15:20 เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตอินิชอน ประเทศสาธารณรฐัเกาหลใีต ้

** ตามเวลาทอ้งถิน่ เร็วกว่าเมอืงไทยประมาณ 2 ชัว่โมง กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเพือ่ความสะดวกในการนัด

หมายเวลา ** 

หลังทกุทา่นผา่นขัน้ตอนการตรวจหนังสอืเดนิทาง และตรวจรับสมัภาระเรยีบรอ้ย 

น าทา่นเดนิทางสู ่โรงเรยีนสอนท ากมิจ ิ(KIM CHI SCHOOL) เพือ่ใหท้า่นเรยีนรูว้ัฒนธรรมการท ากมิจขิองชาว

เกาหล ีกมิจเิป็นอาหารเกาหลปีระเภทผักดองทีอ่าศัยภมูปัิญญากน้ครัวของ

ชาวเกาหลี ดว้ยการหมักพริกสีแดงและผักต่างๆ โดยทั่วไปจะเป็น

ผักกาดขาว ชาวเกาหลนียิมรับประทานกมิจเิกอืบทุกมือ้ เป็นเครือ่งเคยีง 

และยังน าไปปรุงเป็นส่วนประกอบอาหารอีกหลายอย่าง ปัจจุบันกมิจิมี

มากกวา่ 187 ชนดิ สว่นใหญแ่ลว้จะมรีสเผ็ด เปรีย้ว และมกีลิน่ฉุนพเิศษ !! 

ใหท้า่นไดใ้สชุ่ดประจ าชาตเิกาหล ี“ฮนับก” (HANBOK) และถ่ายรูป

ไวเ้ป็นทีร่ะลกึ  

ค า่      บรกิารอาหาร ณ ภตัตาคาร เมน ูโอซมัพุลโกก ิ 

ทีพ่กั       NEW SUWON HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

 
 

วนัที ่2 
สนกุกบัการเลน่สกบีนลานสกขีนาดใหญ–่ ไรส่ตอเบอรร์ี ่– สวนสนกุเอเวอรแ์ลนด ์–เมอืงโซล - ศนูย์
โสมแหง่รฐับาล                                                                                        (B/L/D)                                                                                                                                                                                                                 

 
เชา้      บรกิารอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสู ่ลานสกขีนาดใหญ่  YANGJI SKI RESORT หรอืเทยีบเทา่ 

ประกอบไปดว้ยเนนิสกถีงึ 2 เนนิดว้ยกนัแบง่เป็นเนนิสกสี าหรับผูฝึ้กหัดเลน่ 1 เนนิ,  

และเนนิส าหรับผูท้ีเ่ล่นช านาญแลว้ 1 เนนิ (ราคาทัวรย์ังไมร่วมค่าอปุกรณ์การเล่น

สก,ี สกลีฟิท,์ สโนว์สเลด กอนโดล่า หรือ เคเบลิ **ขึน้อยู่กับสถานที่ว่ามี

ใหบ้รกิารหรอืไม*่*) มเีวลาใหท้่านไดส้นุกกับการเล่นสกอียา่งเต็มที ่ซ ึง่ปลอดภัย

ไม่มอีันตราย เตรียมตัวก่อนเล่นสก ีควรเตรยีม ถุงมอืสก ีผา้พันคอ แว่นกันแดด 



 

 

เสือ้แจ๊คเก็ตกันน ้า หรอืผา้ร่ม และกางเกงรัดรูป ขอค าแนะน าและฝึกวธิกีารเล่นจากไกดท์อ้งถิน่ก่อนลงสนามจรงิ 

เพือ่ความปลอดภัยของท่านเองเป็นส าคัญ **ปรมิาณของหมิะและการเปิดใหบ้รกิารของลานสกขีึน้อยู่กับความ

เอือ้อ านวยของอากาศ หากไมม่หีมิะเพยีงพอ ลานสกอีาจจะปิดใหบ้รกิาร ในกรณีทีล่านสกไีม่สามารถเปิดบรกิาร 

ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรม ปรับเปลีย่นเป็น ONE MOUNT SNOW PARK (ไมร่วมคา่เขา้ 

SNOW PARK) 

น าท่านเดนิทางสู่  ไรส่ตรอเบอรร์ี ่ใหท้่านเพลดิเพลนิกับการชมและเลอืกเก็บสตรอเบอรร์ี่สดๆหวานฉ ่าจากไร ่

นอกจากนัน้ ทา่นยงัสามารถซือ้กลับมาฝากคนทีท่า่นรักทีเ่มอืงไทยไดด้ว้ย 

กลางวนั บรกิารอาหาร ณ ภตัตาคาร เมน ูหมยูา่งเกาหล ี

น าทา่นเดนิทางสู ่สวนสนกุเอเวอรแ์ลนด ์(EVERLAND) เป็นสวนสนุกกลางแจง้ทีใ่หญท่ีส่ดุของประเทศเกาหลี

ใต ้ตัง้อยู่บนท าเลทีส่วยงามท่ามกลางหุบเขา ในเมอืงยงอนิ ทางตอนใตข้องเมอืงโซล ไดรั้บการขนานนามว่า

เป็นดสินียแ์ลนดแ์ห่งเกาหลใีต ้ทีน่ี่ถูกออกแบบใหแ้ตกต่างกันในแต่ละโซน ไดแ้ก่ สวนสัตว ์, GLOBAL FAIR , 

EUROPEAN ADVENTURE , MAGIC LAND , AMERICAN ADVENTURE และEVER LAND SPEEDWAY 

นอกจากนีย้งัมสีวนสีฤ่ด ูซึง่ปลกูดอกไมป้ระจ าในแตล่ะฤดกูาล และมกีารตกแต่งสวนสนุกใหเ้ขา้กับบรรยากาศของ

เทศกาลนัน้ๆ โดยมบีรษัิท     ซัมซงุ เป็นเจา้ของ ผูบ้รหิารจัดการสวนสนุกแห่งนี้ ดังนัน้ความยิง่ใหญ่ตระการตา 

และ ปลอดภยั ไมแ่พช้าตใิดในโลกแน่นอน ** โซนสวนน ้าจะเปิดเฉพาะชว่งฤดรูอ้น** 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโซล (SEOUL) ชือ่อยา่งเป็นทางการ นครพเิศษโซล เป็นเมอืงหลวงและมหานครทีใ่หญ่

ทีส่ดุของประเทศเกาหลใีต ้  

น าท่านเดนิทางสู่ ศูนยโ์สมแหง่รฐับาล (GINSENG) เหตุผลทีเ่รยีกว่าศูนย์

โสมแหง่รัฐบาล เพราะโสมทกุชนดิทีน่ีจ่ะถกูควบคมุคณุภาพภายใตม้าตรฐานของ

รัฐบาล ซึง่แน่นอนว่าไดรั้บการรับรองคุณภาพจากรัฐบาล เป็นโสมที่มอีายุ 6 ปี 

ซึง่ถอืวา่มคีณุภาพดทีีส่ดุในโลก มชีือ่เสยีงทีส่ดุ ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้โสมคุณภาพ 

ในราคาถูกกว่าประเทศไทยถงึ 2 เท่า โสมเกาหลีถือเป็นยาบ ารุงร่างกายหรือ

สามารถซือ้เป็นของฝากจากประเทศเกาหลใีตก้็ได ้ 

ค า่ บรกิารอาหาร ณ ภตัตาคาร เมน ูขา้วย าเกาหล ี

ทีพ่กั       GALAXY HOTEL หรอื INTER CITY HOTEL SEOUL หรอืเทยีบเทา่   

 
 

วนัที ่3 
ศนูยส์มนุไพรน า้มนัสนเข็มแดง –พระราชวงัชางด็อกกงุ– ศนูยร์วมเครือ่งส าอางแบรนดด์งัเกาหล-ี 
หอคอยเอ็น โซลล ์ทาวเวอร ์- ดวิตี ้ฟร ี-  ยา่นเมยีงดง                              (B/L/-)                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 
เชา้      บรกิารอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู ่ศนูยส์มนุไพรน า้มนัสนเข็มแดง (RED PINE) เป็น

ผลติภณัฑ ์ทีส่กดัจากนา้มนัสน มสีรรคณุชว่ยบ ารงุรา่งกาย ลดไขมนั ชว่ยควบคมุ

อาหารและรักษาสมดลุในรา่งกายไดเ้ป็นอยา่งด ี

น าท่านเดนิทางสู ่พระราชวงัชางด็อกกุง(CHANGDEOKGUNG PALACE) 

เป็นพระราชวังที่สรา้งหลังจากพระราชวังเคียงบกกุง(GYEONGBUKGUNG 

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


 

 

PALACE) และเคยเป็นพระราชวังหลกัของกษัตรยิห์ลายพระองคข์องราชวงศโ์ชซอน ทีไ่ดรั้บการดแูลรักษาไวอ้ยา่ง

ด ีภายในประกอบดว้ยพืน้ทีส่าธารณะ อาคารพระราชวังส าหรับราชวงศ ์และสวนบวีอน(BIWON) หรอืรูจ้ักกันใน

นามสวนฮวูอน(HUWON) สวนหยอ่มดา้นหลังทีเ่ต็มไปดว้ยตน้ไมย้ักษ์อายกุว่า 300 ปี บอ่น ้า และศาลาพักผ่อน มี

ความธรรมชาตมิากทีส่ดุ ไวเ้ป็นทีพ่ักผอ่น  

กลางวนั บรกิารอาหาร ณ ภตัตาคาร เมน ูไกตุ่น๋โสม  

น าท่านเดนิทางสู ่ศนูยร์วมเครือ่งส าอางแบรนดด์งัเกาหล ี (COSMETIC GALLERY) เชน่ WATER DROP 

(ครมีน ้าแตก) , SNAIL CREAM (ครมีเมอืกหอยทาก) , BOTOX (โบท็อกซ)์ , ALOE VERA PRODUCT 

(ผลติภณัฑจ์ากสมนุไพร วา่นหางจระเข)้ เป็นตน้  

น าท่านเดนิทางสู ่ภูเขาน าซาน เป็นทีต่ัง้ของ หอคอยเอ็น โซลล ์ทาวเวอร ์(N SEOUL TOWER) 1 ใน 18 

หอคอยเมอืงทีส่งูทีส่ดุในโลก มคีวามสงูถงึ 480 เมตร เหนอืระดับน ้าทะเล ทา่นสามารถชมทัศนยีภาพของกรงุโซล

จากยอดโซลทาวเวอรไ์ดร้อบทศิ 360 องศา โดยสามารถมองไดถ้งึเขาพูกักซนั และถา้หันไปยังทศิตรงขา้ม ก็จะ

เห็นไกลไปถงึแมน่ ้าฮันกัง เป็นอกีหนึง่สถานที ่ทีส่ดุแสนจะโรแมนตกิ ไมว่่าจะเป็นยามกลางวันหรอืกลางคนื และ

ไมว่า่จะฤดไูหนๆ ทีน่ีย่งัคงไดรั้บความนยิมเสมอมา เพราะเป็นสถานทีค่ลอ้งกญุแจคูรั่กทีย่อดนยิมของนักท่องเทีย่ว 

และชาวเกาหล ีโดยมคีวามเชือ่ว่าหากไดม้าคลอ้งกญุแจดว้ยกันทีน่ี่ และโยนลูกกญุแจลงไปจะท าใหรั้กกันมั่นคง 

ยนืยาว ตราบนานเท่านาน ** ยังไมร่วมค่า ขึน้ลฟิต ์และ ค่าแม่กญุแจ ลูกกุญแจคู่รักส าหรับคลอ้ง ท่านสามารถ

เตรยีมจากประเทศไทยไปได ้**  

น าทา่นเดนิทางสู ่ดวิตี ้ฟร ี(DUTY FREE) เป็นศนูยร์วมรา้นคา้ปลอดภาษีทีใ่หญท่ีส่ดุในโซล ใหไ้ดช้อ็ปป้ิงสนิคา้

แบรนดเ์นมชัน้น าแบบ NEW COLLECTION ! มากมาย เชน่ นาฬกิา , แว่นตา , เครือ่งส าอาง , กระเป๋า , กลอ้ง

ถา่ยรปู หรอืจะเป็นโทรศัพทม์อืถอื ใหท้า่นอสิระไดเ้ลอืกซือ้ไดอ้ยา่งเต็มที ่เป็นแหล่งรวมสนิคา้แบรนดด์ังกว่า 250 

แบรนด ์ทัง้เครือ่งส าอาง , น ้าหอม , กระเป๋า , สนิคา้แฟชัน่ต่างๆ เชน่ CHANEL , HERMES , MCM , DIOR , 

FENDI , LOEWE , PRADA , MIU MIU , CELINE , GIVENCHY , BALLY , BOTTEGA VENETA เป็นตน้ ไมไ่ดม้ี

แคเ่พยีงสนิคา้จากแบรนดต์า่งประเทศเทา่นัน้ สนิคา้แบรนดเ์กาหลกี็มใีหเ้ลอืกหลากหลายไมแ่พก้ัน ราคาก็ถูกกว่า

รา้นคา้ดา้นนอกและบางยีห่อ้ก็ถกูกวา่ในประเทศไทยอกีดว้ย หากจะเขา้ไปชอ็ปป้ิงกนัทีห่า้งแหง่นี ้ใหพ้กพาสปอรต์

และขอ้มลูตั๋วเครือ่งบนิไปดว้ยเพราะตอ้งใชใ้นการซือ้สนิคา้  

น าทา่นเดนิทางสู ่ยา่นเมยีงดง (MYEONGDONG) เปรยีบเสมอืนยา่นสยามสแควรบ์า้นเรา เมยีงดงไดช้ือ่ว่าเป็น

แหลง่รวมแฟชัน่แบรนดเ์กาหลชีัน้น า ซึง่ในแตล่ะวันจะ มวีัยรุน่เกาหลมีาเดนิชอ็ปป้ิงกนัอยา่งลน้หลาม ทา่นสามารถ

หาซือ้สนิคา้ไดอ้ยา่งหลากหลายทัง้เสือ้ผา้ , รองเทา้ , กระเป๋า , เครือ่งส าอางซึง่เป็นทีรู่จั้กอยา่งดขีองคนไทย เชน่

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

ซดีเีพลง , วซีดี ี, ดวีดีหีนังและซรียีท์ีฮ่ติตลอด จนไปถงึของทีร่ะลกึทีม่รีูปดารานักแสดงคนโปรดของท่านอยูใ่น

สนิคา้ อกีทัง้ยงัมรีา้นกาแฟ รา้นอาหารตา่งๆ ทา่น สามารถลิม้ลองไอศกรมี 2,000 วอน ทีส่งูเกอืบฟตุไดท้ีน่ี ้ 

 อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว  

ทีพ่กั       GALAXY HOTEL หรอื INTER CITY HOTEL SEOUL หรอืเทยีบเทา่   

 
 

 

 



 

 

 

วนัที ่4 
ศนูยส์มนุไพรเกาหล ี- โรงงานเจยีระไน พลอยสมีว่ง อเมทสิ - หมูบ่า้นบกุชอนฮนัอก พพิธิภณัฑภ์าพ 3 

มติ ิ- พพิธิภณัฑน์ า้แข็ง -ซุปเปอรม์าเก็ต หรอื รา้นละลายเงนิวอน - เมอืงอนิชอน               (B/L/-)                                                                                                                                                                                                                 

 

เชา้      บรกิารอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู ่ศนูยส์มุนไพรเกาหล ี(HERB SHOP) เป็นผลติภัณฑผ์ลของฮ๊อกเก็ทนาม ูทีเ่ตบิโตกลางป่า

ดงดบิกวา่ 20 ปี มสีรรพคณุชว่ยกรองสารพษิในตับ เหมาะส าหรับคนทีท่ างานหนัก ดืม่เหลา้ นอนดกึ หรอืเป็นไวรัส

ตับอกัเสบ ตับแข็ง ใหท้า่นอสิระเลอืกซือ้ใหต้ัวเองและฝากครอบครัวหรอืญาตผิูใ้หญท่ีท่า่นรัก 

น าท่านเดนิทางสู ่ โรงงานเจยีระไน พลอยสมีว่ง อเมทสิ (AMETHYST FACTORY) ประเทศเกาหลใีตเ้ป็น

ดนิแดนของง พลอยสมีว่ง พลอยแหง่สขุภาพและน าโชค โดยมตีัง้แต่สมีว่งออ่นเย็นตา จนถงึสมีว่งเขม้ (มว่งไวน์) 

มเีสน่หเ์ยา้ยวนใจ พลอยนี้จะสวยงามจับตาเมือ่มาท าเป็นแหวน จี ้ต่างหู และ สรอ้ยขอ้มอื เป็นหนิทีม่พีลังในการ

บ าบัดทัง้ดา้นร่างกายและจติใจของผูส้วมใส่ ขจัดความคดิแง่ลบ เป็นพลอยแห่งสุขภาพและน าโชค สามารถ

ปกป้องคุม้ครองผูส้วมใสไ่ด ้

 น าท่านเดนิทางสู ่หมูบ่า้นบุกชอนฮนัอก (BUKCHON HANOK VILLAGE) หรอืบางคนเรยีกว่า หมู่บา้น

บคุชอนฮนัอก๊ เป็นอกีหนึง่สญัลักษณ์ของเกาหล ีทา่มกลางตกึรามบา้นชอ่งทีท่ันสมยัของกรุงโซลนัน้ หมูบ่า้นแห่ง

นี้ก็ยังคงรักษาอาคารบา้นเรอืนในสมัยโบราณ มกีลิน่อายของเกาหลใีนยุคเกา่แก ่เหมาะส าหรับคนทีช่อบสถานที่

ท่องเทีย่วเชงิประวัตศิาสตร ์หมูบ่า้นบกุชอนฮันอกถอืเป็นสถานทีท่่องเทีย่วอกีแห่งหนึง่ทีเ่มือ่นักท่องเทีย่วไดไ้ป

เยอืนแลว้ จะไดพ้บกับบา้นของขุนนางระดับสูงของเกาหลใีนสมัยก่อน ภายในหมู่บา้นมอีาคารแบบดัง้เดมิของ

เกาหลกีวา่ 100 หลัง (รปูแบบบา้นแบบดัง้เดมิของเกาหลเีรยีกวา่ ฮนัอก(HANOK)) ซึง่เกา่แกม่าตัง้แตส่มยัโชซอน 

สว่นชือ่ บคุชอน(BUKCHON) แปลวา่หมูบ่า้นทางตอนเหนอื 

กลางวนั     บรกิารอาหาร ณ ภตัตาคาร เมน ูขา้วย าเกาหล ี 

น าท่านเดนิทางสู ่พพิธิภณัฑภ์าพ 3 มติ ิ(TRICK EYE MUSEUM) เป็นสถานทีท่่องเทีย่วชือ่ดังทีจั่ดขึน้แบบ

พพิธิภัณฑแ์กลเลอรีศ่ลิปะและภาพวาด ทีส่รา้งขึน้โดย “ตร็องป์ L’OEIL” คอื

เทคนคิงานศลิปะแบบ 2D และลักษณะภาพวาดจะเป็นแบบ 3D แทนทีจ่ะเป็น

การดูภาพวาดธรรมดาๆเหมอืนหอศลิป์ทั่วไป นักท่องเที่ยวจะตื่นตาตื่นใจกับ

ภาพวาดแนว 3D ที่เสมอืนว่าไดเ้ขา้ไปเป็นส่วนหนึ่งในรูปภาพนัน้ๆ ท าให ้

นักท่องเทีย่วเพลนิเพลนิสนุกสนาน ไมม่เีบือ่ ถอืเป็นพพิธิภัณฑศ์ลิปะยอดนยิม

ของชาวเกาหลีและนักท่องเที่ยว เพราะไม่เพียงแต่เป็นพพิธิภัณฑ์หอศลิปะ

ภาพวาดสามมิติแลว้ ยังไดเ้ปิดโซนใหม่ใหก้ับนักท่องเที่ยวไดเ้ขา้ไปเปิด

ประสบการณ์ใหม่ๆ ไมซ่ ้าใครกบั พพิธิภณัฑน์ า้แข็ง (ICE MUSEUM) ซึง่เป็นการจ าลองเมอืงน ้าแข็งขึน้มา เป็น

ศลิปะการแกะสลักน ้าแข็งแบบไมธ่รรมดา หากแตเ่ป็นการจ าลองเป็นเมอืงน ้าแข็งเหมอืนจรงิมากทีส่ดุ และยงัเอาใจ

เด็กๆดว้ยการสรา้งสไลเดอรน์ ้าแข็งอกีทัง้ยังมกีจิกรรมและโซนต่างๆ ใหนั้กท่องเทีย่วเขา้ชมไดโ้ดยไมม่เีบือ่ เชน่ 

น่ังรถลากกวางรดูอลฟ์ ถา่ยรปูคูก่บัคุณลุงซานตา้น ้าแข็ง และถ่ายรูปกับบรรดานกเพนกวนิน ้าแข็งทัง้หลาย ส ารวจ

ถ ้าน ้าแข็ง เอสกโิม เยีย่มชมปราสาทน ้าแข็ง มจีุดชมววิบนก าแพงเมอืงน ้าแข็ง โรงแรมทีส่รา้งจ าลองขึน้จากการ

แกะสลักจากน ้าแข็งทัง้หมด ซึง่นักท่องเทีย่วสามารถตืน่ตาตืน่ใจและสัมผัสกับความหนาวอณุหภมูติดิลบมากกว่า 

5 องศา       

น าทา่นเดนิทางสู ่ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต หรอื รา้นละลายเงนิวอน ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ชอ็กโกแลต ผลติภณัฑข์องใบ

และรากฝอยของโสม ในรปู ขนมโสม ชาโสม ลกูอมโสม โคลนพอกหนา้โสม ครมีลา้งหนา้โสม เครือ่งส าอางโสม 

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

ไดเ้วลาอนัสมควร น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาต ิอนิชอน  ประเทศสาธารณรฐัเกาหลใีต ้ 



 

 

 
 

วนัที ่5 เมอืงอนิชอน - กรงุเทพฯ (ดอนเมอืง)                                                                      (-/-/-)                                                                                                                                                                                                                 

 

01.05 น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาต ิดอนเมอืง กรงุเทพฯ 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 

05 – 09 ธนัวาคม 2561 18,999 18,999 18,999 6,500 8,900 

06 - 10 ธนัวาคม 2561 18,999 18,999 18,999 6,500 8,900 

07 – 11 ธนัวาคม 2561 18,999 18,999 18,999 6,500 8,900 

11 – 15 ธนัวาคม 2561 15,999 15,999 15,999 6,500 8,900 

12 – 16 ธนัวาคม 2561 17,999 17,999 17,999 6,500 8,900 

13 – 17 ธนัวาคม 2561 17,999 17,999 17,999 6,500 8,900 

14 – 18 ธนัวาคม 2561 17,999 17,999 17,999 6,500 8,900 

15 – 19 ธนัวาคม 2561 17,999 17,999 17,999 6,500 8,900 

16 – 20 ธนัวาคม 2561 16,999 16,999 16,999 6,500 8,900 

17 – 21 ธนัวาคม 2561 16,999 16,999 16,999 6,500 8,900 

19 – 23 ธนัวาคม 2561 17,999 17,999 17,999 6,500 8,900 

20 – 24 ธนัวาคม 2561 17,999 17,999 17,999 6,500 8,900 

21 – 25 ธนัวาคม 2561 19,999 19,999 19,999 7,000 9,900 

22 – 26 ธนัวาคม 2561 19,999 19,999 19,999 7,000 9,900 

23 – 27 ธนัวาคม 2561 19,999 19,999 19,999 7,000 9,900 

24 – 28 ธนัวาคม 2561 19,999 19,999 19,999 7,000 9,900 

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

 



 

 

อตัรานีย้งัไมร่วมคา่ทปิพนกังานขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และ มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ตามธรรมเนยีม 50,000 วอน ตอ่ ทรปิ ตอ่ 
ลกูคา้ ผูเ้ดนิทาง 1 ทา่น รวมไปถงึเด็ก ยกเวน้เด็กอายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (INFANT) ท ัง้นีท้า่นสามารถให้
มากกวา่นีไ้ดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น โดยสว่นนี ้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บกอ่น

เดนิทางทกุทา่น ทีส่นามบนิ ในวนัเช็คอนิ  

 
อตัรานีเ้ฉพาะนกัทอ่งเทีย่วทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทยเทา่น ัน้ กรณีถอืหนงัสอืเดนิทางตา่งประเทศ ทางบรษิทัขอสงวน
สทิธิเ์รยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมเพิม่จากราคาทวัร ์ทา่นละ 100 USD. (เป็นเงนิไทยประมาณ 3,200 บาท)  
 
กรณีต้องการตดักรุ๊ปส่วนตวั กรุ๊ปเหมาที่สถานะผู ้เดนิทางเป็น เด็กนกัเรียน นกัศกึษา ครู  ธุรก ิจขายตรง
เครื่องส าอางค ์หมอ พยาบาล ชาวต่างชาต ิหรือคณะที่ตอ้งการให้เพิ่มสถานที่ขอดูงาน กรุณาตดิต่อแจ้ง
รายละเอยีด โดยละเอยีด กบัเจา้หนา้ทีเ่พือ่ท าราคาใหใ้หมท่กุคร ัง้  

 

ส าคญั!! :  กรณีผูเ้ดนิทางถูกปฏเิสธการเขา้ – ออกประเทศจากประเทศตน้ทางและปลายทาง ท ัง้จากทีด่า้นหนา้

เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิ หรอืจากดา่นตรวจคนเขา้เมอืงก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ย

ทีจ่ะเกดิขึน้ตามมา และ จะไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทวัรท์ ีท่า่นช าระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ 

 
หมายเหต ุ: ตามนโยบายการโปรโมทสนิคา้พืน้เมอืงของรฐับาลเกาหลรีว่มกบัการทอ่งเทีย่วเกาหล ีในนามของรา้น

รฐับาล ซึง่จ าเป็นตอ้งระบไุวใ้นโปรแกรมทวัร ์เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์ จงึอยากเรยีนชีแ้จงลกูคา้ทกุทา่น
วา่ รา้นรฐับาลทุกรา้นจ าเป็นตอ้งแวะชม จะซือ้หรอืไมซ่ือ้ข ึน้อยูก่บัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั และ
ถา้หากลูกคา้ไมม่คีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาล ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จาก
ทา่นเป็นจ านวนเงนิ 100 USD / ทา่น / รา้น 

 

อตัราคา่บรกิารนี ้รวม 

 

 ค่าบัตรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (ตั๋ว) ไป และ กลับพรอ้มคณะ ชัน้ประหยัด (ECONOMY CLASS) รวมถงึค่าภาษีสนามบนิ
และค่าภาษีน ้ามันทุกแห่ง กรณีตอ้งการอัพเกรด UPGRADE หรอื เปลีย่นแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่าเทีย่วใด เทีย่วหนึง่ 
กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ  

 คา่ธรรมเนยีมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ สายการบนิ AIR ASIA X อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าสัมภาระ
ลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ โดยมนี า้หนกัไมเ่กนิ 20 ก.ก. (1 ชิน้) และ ถอืขึน้เครือ่งบนิไดน้ า้หนกัไมเ่กนิ 7 ก.ก. (ไม่
จ ากดัจ านวนชิน้ แตท่ัง้นีเ้จา้หนา้ทีจ่ะพจิารณาตามความเหมาะสม) ตอ่ทา่น (ตามเงือ่นไขของสายการบนิ) ** 

 คา่รถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบ ุ(ยงัไมร่วมทปิพนักงานขบัรถ) 
 คา่โรงแรมทีพ่ักระดับมาตรฐานตามรายการทีร่ะบ ุ(พัก 2-3 ท่าน ต่อ หอ้ง) ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์การแขง่ขันกฬีา หรอื 
กจิกรรมอืน่ๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะยเุต็ม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นโรงแรมทีพ่ัก ไปเป็นเมอืง
ใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคณุภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคัญ 

 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุกรณีไมร่วมจะชีแ้จงแตล่ะสถานทีใ่นโปรแกรม 
 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุโดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม    
 คา่มคัคเุทศกท์ีค่อยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
 ค่าเบีย้ประกันอบุัตเิหตุในการเดนิทางท่องเทีย่วต่างประเทศ วงเงนิประกันสงูสดุท่านละ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตาม
กรรมธรรม)์  
 

อตัราคา่บรกิารนี ้ไมร่วม 

 

× ค่าใชจ้่ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร เครือ่งดืม่ ค่าซกัรดี ค่ามนิบิารใ์น
หอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบใุนรายการ 

× คา่ทปิพนักงานขบัรถ หัวหนา้ทัวร ์และ มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ตามธรรมเนยีม 50,000 วอน ตอ่ ทรปิ ตอ่ ลกูคา้ ผูเ้ดนิทาง 
1 ท่าน รวมไปถงึเด็ก ยกเวน้เด็กอายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วันเดนิทางกลับ (INFANT) ทัง้นี้ท่านสามารถใหม้ากกว่านี้ไดต้าม



 

 

ความเหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น โดยสว่นนี ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางทุกท่าน ที่
สนามบนิ ในวันเชค็อนิ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน ้าหนักเกนิกว่าที่สายการบนินั้นๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกนิขนาด
มาตรฐาน  

× ค่าธรรมเนียมการจองทีน่ั่งบนเครือ่งบนิตามความตอ้งการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถท าได ้ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับสายการบนิ 
และ รุน่ของเครือ่งบนิแตล่ะไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยูท่ีส่ายการบนิเป็นผูก้ าหนด 

× คา่ภาษีน ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 
× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 
× ค่าธรรมเนียมการขอวซี่าท่องเที่ยว กรณีทีส่ถานทูตแจง้ใหย้ืน่ขอวีซา่แบบกะทันหันก่อนเดนิทางตามจรงิ ประเทศ

เกาหลใีต ้อนุญาตใหท้า่นทีถ่อืหนังสอืเดนิทางไทย และมวีัตถปุระสงคเ์ดนิทางไปประเทศเกาหลใีต ้เพือ่การทอ่งเทีย่ว 
ไมจ่ าเป็นตอ้งยืน่ขอวซีา่ โดยสามารถพ านักไดไ้มเ่กนิ 90 วัน ตอ่ครัง้ 

 

เงือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ 

- กรุณาท าการจองล่วงหนา้อย่างนอ้ย 30 วัน ก่อนออกเดนิทาง พรอ้มช าระเงนิมัดจ าครัง้ที่ 1 ท่านละ 10,000 บาท 
หลังจากส่งเอกสารยนืยันการจอง 1 วัน ตัวอย่างเชน่ ท่านจองวันนี้ กรุณาช าระเงนิในวันถัดไป ก่อนเวลา 16.00 น. 
เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลกิอัตโนมัตทิันท ีหากยังไม่ไดรั้บยอดเงนิตามเวลาทีก่ าหนด และหากท่านมคีวามประสงค์
จะตอ้งเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจ าเป็นตอ้งท าจองเขา้มาใหม ่น่ันหมายถงึว่า กรณีทีม่คีวิรอ (WAITING LIST) ก็จะ
ใหส้ทิธิไ์ปตามระบบ ตามล าดับ เนือ่งจากทกุพเีรยีด เรามทีีน่ั่งราคาพเิศษจ านวนจ ากัด ยกเวน้โปรแกรมราคาพเิศษ 
ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บคา่บรกิาร เต็มจ านวน เทา่น ัน้  

- กรณุาช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอือยา่งนอ้ย 20 วัน กอ่นออกเดนิทาง หากทา่นไมช่ าระภายในระยะเวลาทีท่ีบ่รษัิทก าหนด 
ทางบรษัิทจะถอืวา่ทา่นสละสทิธิย์กเลกิการเดนิทาง และ ขอสงวนสทิธิไ์มส่ามารถคนืเงนิมัดจ าใหท้่านใดไมว่่าสว่นใน
สว่นหนึง่ก็ตาม 

- กรณีลกูคา้ท าการจองภายในระยะเวลาคงเหลอืไมถ่งึ 15 วัน กอ่นออกเดนิทาง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บ
คา่ทัวรเ์ต็มจ านวน 100% 

 

เงือ่นไขการยกเลกิ และ เปลีย่นแปลงการเดนิทาง 

 - ยกเลกิการเดนิทาง ไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั กอ่นวันเดนิทาง คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 
 ** ยกเวน้ พเีรยีดทีม่วีนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 45 วนั กอ่นเดนิทาง ** 
     - ยกเลกิการเดนิทาง 15-29 วนั กอ่นวันเดนิทาง คนืคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 

- ยกเลกิการเดนิทาง 15 วนั ก่อนวันเดนิทาง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าบรกิารที่ช าระมาแลว้ทัง้หมดทัง้นี ้
ทางบริษัทจะหักค่าใชจ้่ายที่ไดจ้่ายจริงจากค่าบริการที่ช าระแลว้เนื่องในการเตรียมการจัดการน าเที่ยวใหแ้ก่
นักทอ่งเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพั่ก ฯลฯ 

- ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบ และ คนืค่าทัวรส์ว่นใดส่วนหนึง่ใหท้่านไดไ้มว่่ากรณีใดๆทัง้สิน้ เชน่ สถานทูต
ปฏเิสธวซีา่ ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง ฯลฯ 

- กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลีย่นชือ่) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิททราบล่วงหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วัน กอ่นออก
เดนิทาง กรณีแจง้หลังจากเจา้หนา้ทีอ่อกเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ ไมว่่าสว่นใดสว่นหนึง่ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการ
เรยีกเก็บค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับชว่งพเีรยีดวันทีเ่ดนิทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็น
ส าคัญดว้ย กรณุาสอบถามกบัเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

- กรณีตอ้งการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดนิทาง (เลื่อนวันเดนิทาง) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักค่าใชจ้่ายการ
ด าเนนิการตา่งๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิส าหรับการด าเนนิการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

 

เงือ่นไขส าคญัอืน่ๆทีท่า่นควรทราบกอ่นการเดนิทาง 

- คณะจะสามารถออกเดนิทางไดต้ามจ าเป็นตอ้งมขีึน้ต ่า อย่างนอ้ย 25 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด คณะจะไม่สามารถ
เดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทกุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิทยนิดทีีจ่ะประสานงาน 
เพือ่ใหท้กุทา่นเดนิทางตามความประสงคต์อ่ไป  



 

 

- ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรอื เลือ่นการเดนิทางไปในพเีรยีดวันอืน่ตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯ จะแจง้
ใหท้า่นทราบลว่งหนา้เพือ่วางแผนการเดนิทางใหมอ่กีครัง้ ทัง้นี้ กอ่นคอนเฟิรม์ลางาน กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณี
พเิศษทกุครัง้หากทา่นลางานแลว้ไมส่ามารถเปลีย่นแปลงได ้

- กรณีทีท่่านตอ้งออกบัตรโดยสารภายใน (ตั๋วภายในประเทศ เชน่ ตั๋วเครือ่งบนิ , ตั๋วรถทัวร ์, ตั๋วรถไฟ) กรุณาตดิต่อ
สอบถามเพือ่ยนืยันกับเจา้หนา้ทีก่อ่นทุกครัง้ และควรจองบัตรโดยสารภายในทีส่ามารถเลือ่นวันและเวลาเดนิทางได ้
เพราะมบีางกรณีทีส่ายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับ
ฤดกูาล สภาพภมูกิาศ และ ตารางบนิของทา่อากาศยานเป็นส าคญัเทา่นัน้ สิง่ส าคัญ ทา่นจ าเป็นตอ้งมาถงึสนามบนิเพือ่
เช็คอนิก่อนเครื่องบนิ อย่างนอ้ย 3 ชั่วโมง โดยในส่วนนี้หากเกดิความเสยีหายใดๆบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่
รับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   

- กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม ไมท่านเนือ้สตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 
- กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์(WHEEL CHAIR) กรุณาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 

7 วันกอ่นการเดนิทาง หรอืตัง้แตท่ีท่า่นเริม่จองทัวร ์เพือ่ใหท้างบรษัิทประสานงานกบัสายการบนิเพือ่จัดเตรยีมลว่งหนา้ 
กรณีมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ ทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง  

- กรุณาสง่รายชือ่ผูเ้ดนิทาง พรอ้มส าเนาหนา้แรกของหนังสอืเดนิทางทุกท่านใหก้ับเจา้หนา้ทีห่ลังจากช าระเงนิกรณีที่
ทา่นเดนิทางเป็นครอบครัว (หลายทา่น) กรณุาแจง้รายนามคูน่อนกบัเจา้หนา้ทีใ่หท้ราบ 

- กรณีทีอ่อกบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดส่วนใดผดิ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการรับผดิชอบไมว่่า
ส่วนใดส่วนหนึง่ หากท่านไม่ด าเนนิการส่งส าเนาหนา้แรกของหนังสอืเดนิทางใหท้างบรษัิทเพือ่ใชใ้นการออกบัตร
โดยสาร 

- หลังจากท่านช าระค่าทัวรค์รบตามจ านวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทจะน าส่งใบนัดหมายและเตรยีมตัวการเดนิทางให ้
ทา่นอยา่งนอ้ย 3 หรอื 5 วัน กอ่นออกเดนิทาง 

- อตัราทัวรน์ี ้เป็นอตัราส าหรับบัตรโดยสารเครือ่งบนิแบบหมูค่ณะ (ตั๋วกรุ๊ป) ท่านจะไมส่ามารถเลือ่นไฟลท์ วัน ไป หรอื 
กลับสว่นใดได ้จ าเป็นจะตอ้งไป และ กลับ ตามก าหนดการเทา่นัน้ หากตอ้งการเปลีย่นแปลงกรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็น
กรณีพเิศษ 

- ทางบรษัิทไมม่นีโยบายจัดคู่นอนใหก้ับลูกคา้ทีไ่มรู่จั้กกันมากอ่น เชน่ กรณีทีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จ าเป็นตอ้งช าระค่า
หอ้งพักเดีย่วตามทีร่ะบ ุ

- หนังสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านไดค้งเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน ณ วันกลับ  
- ส าหรับลกูคา้ทีเ่ดนิทาง 3 ท่าน และ ตอ้งการพักหอ้งส าหรับ 3 ท่าน อาจมคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิไดใ้นบางกรณี ขึน้อยูก่ับ

โรงแรมทีค่ณะนัน้ๆพักวา่มหีอ้งรอบรับส าหรับ 3 ทา่น หรอื (TRIPLE ROOM) หรอืไม ่กรณีไมม่ ีทา่นจ าเป็นจะตอ้งช าระ
คา่ใชจ้า่ยเพิม่ (พักเดีย่ว) ตามจรงิ ยกเวน้เด็กทีม่อีายตุ ่ากวา่ 12 ปี ณ วันเดนิทางกลับ 

- ฤดหูนาวในตา่งประเทศ มขีอ้ควรระวัง สภาพอากาศจะมดืเร็วกวา่ปกต ิสีโ่มงเย็นก็จะเริม่มดืแลว้ สถานทีท่อ่งเทีย่วตา่งๆ 
จะปิดเร็วกว่าปกต ิประมาณ 1-2 ช.ม. การเดนิทางควรเผือ่เวลาใหเ้หมาะสม และ หากมสีถานทีท่่องเทีย่วกลางแจง้ 
เวลาเดนิบนหมิะ อาจลืน่ไดต้อ้งใชค้วามระมดัระวังในการเดนิเป็นอยา่งสงู หรอื ใชร้องเทา้ทีส่ามารถเดนิบนหมิะได ้แวน่
กนัแดดควร เมือ่แสงแดดกระทบหมิะจะสวา่งสะทอ้นเขา้ตา อาจท าใหร้ะคายเคอืงตาได ้

- ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลงโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพภมูอิากาศ เหตุการทาง
การเมอืง การล่าชา้ของสายการบนิ เงื่อนไขการใหบ้รกิารของรถในแต่ละประเทศ เป็นตน้ โดยส่วนนี้ทางบรษัิทจะ
ค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคัญ หากกรณีทีจ่ าเป็นจะตอ้งมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ ทางบรษัิทจะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

- เนือ่งจากการเดนิทางทอ่งเทีย่วในครัง้นี ้เป็นการช าระแบบเหมาจา่ยขาดกบับรษัิทตัวแทนในตา่งประเทศ ทางบรษัิทจงึ
ขอสงวนสทิธิ ์ไม่สามารถขอรับเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางส่วน หรอื สว่นใดส่วนหนึง่ทีท่่านไมต่อ้งการไดรั้บบรกิาร หาก
ระหวา่งเดนิทาง สถานทีท่อ่งเทีย่วใดทีไ่มส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่่าดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสทิธิใ์นการ
ไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ใหท้า่น เนือ่งจากทางบรษัิทไดท้ าการจองและถกูเก็บคา่ใชจ้า่ยแบบเหมา
จา่ยไปลว่งหนา้ทัง้หมดแลว้ 

- กรณีทีท่า่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบค่าใชจ้่ายทีจ่ะเกดิขึน้ตามมา และ จะ
ไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทัวรท์ีท่า่นช าระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ 

- หากวันเดนิทาง เจา้หนา้ทีส่ายการบนิ หรอื ดา่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนังสอืเดนิทาง  
(พาสปอร์ต) ของท่านช ารุดแมเ้พียงเล็กนอ้ย เช่น เปียกน ้า ขาดไปหนา้ใดหนา้หนึ่ง มีหนา้ใดหนา้หนึ่งหายไป มี
กระดาษหนา้ใดหนา้หนึง่หลดุออกมา มรีอยแยกระหว่างสันของเล่มหนังสอืเดนิทาง เป็นตน้ ไมว่่ากรณีใดๆทัง้สิน้ ทาง
สายการบนิ หรอื เจา้หนา้ทีด่่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง มสีทิธิไ์ม่อนุญาตใหท้่านเดนิทางต่อไปได ้ดังนัน้กรุณา
ตรวจสอบ และ ดูแล หนังสอืเดนิทางของท่านใหอ้ยูใ่นสภาพดอียู่ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณีช ารุด กรุณาตดิต่อ
กรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพือ่ท าหนังสอืเดนิทางฉบับใหม่ โดยใชฉ้บับเก่าไปอา้งองิ และ ยนืยันดว้ย 



 

 

พรอ้มกบัแจง้มาทีบ่รษัิทเร็วทีส่ดุ เพือ่ยนืยันการเปลีย่นแปลงขอ้มลูหนังสอืเดนิทาง หากท่านไดส้ง่เอกสารมาทีบ่รษัิท
เรยีบรอ้ยแลว้ กรณีทีย่ังไม่ออกบัตรโดยสาร (ตั๋วเครือ่งบนิ) ท่านสามารถเปลีย่นแปลงไดไ้ม่มคี่าใชจ้่าย แต่หากออก
บัตรโดยสาร (ตั๋วเครือ่งบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึง่
โดยสว่นใหญต่ั๋วเครือ่งบนิแบบกรุ๊ปจะออกกอ่นออกเดนิทางประมาณ 14-20 วัน ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับกระบวนการและขัน้ตอน
ของแตล่ะคณะ 

- เกีย่วกบัทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ เนือ่งจากบตัรโดยสาร (ตั๋ว) เป็นลักษณะของคณะ (กรุ๊ป อัตราพเิศษ) สายการบนิ ขอสงวน
สทิธิใ์นการเลอืกทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ กรณีลกูคา้เดนิทางดว้ยกนั กรณุาเช็คอนิพรอ้มกัน และ สายการบนิจะพยายามทีส่ดุ
ใหท้า่นไดน่ั้งดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีส่ดุ  

- ขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกับหอ้งพักในโรงแรมทีพ่ัก เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จงึ
อาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งพักเดีย่ว (SINGLE) และหอ้งคู่ (TWIN/DOUBLE) และ หอ้งพักแบบ 3 ท่าน (TRIPLE) จะ
แตกตา่งกนั บางโรงแรม หอ้งพักแตล่ะแบบอาจจะอยูค่นละชัน้กนั (ไมต่ดิกนัเสมอไป) 

- ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  
- บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รับผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ , การยกเลกิบนิ , การ

ประทว้ง , การนัดหยดุงาน , การกอ่การจลาจล , ภัยธรรมชาต ิ, การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความ
รับผดิชอบของบรษัิท  

- บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รับผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหายระหว่างการเดนิทาง ไมว่่ากรณีใดๆก็ตาม 
และ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใชจ้่ายตามจรงิ กรณีท่านลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและจ าเป็นตอ้งสง่มายังจุดหมาย
ปลายทางตามทีท่า่นตอ้งการ  

- รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บการยืนยันจากบริษัทฯอีกครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักใน
ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม 

 

** เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯแลว้ ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ก็ตาม ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบั
เงือ่นไขขอ้ตกลงท ัง้หมดนีแ้ลว้ ** 

หนังสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านไดค้งเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน ณ วันกลบั 
 

** ขอขอบพระคณุทกุทา่น ทีม่อบความไวว้างใจ ใหเ้ราบรกิาร ** 

 

 


