
 

 

ทวัรเ์กาหลี บินเช้า กลบัดึก (5D3N) 
“KOREA ICE FISHING 2019” 

สายการบิน AIR ASIA X (XJ) 
 

 
บนิดว้ยสายการบนิ แอรเ์อเชยีเอก็ซ์ (XJ) : ขึน้เครือ่งทีส่นามบนิดอนเมอืง 

(DMK) 

XJ708 DMK(กรงุเทพ) - ICN(อินชอน) 08:05 - 15:20 
XJ703 ICN(อินชอน) - DMK(กรงุเทพ) 00:20 – 04:50 



 

 

**โหลดกระเป๋าสมัภาระโดยน ้าหนกัไมเ่กนิ 20 ก.ก. (1 ชิน้) และ ถอืขึน้เครื่องบนิไดน้ ้าหนกัไม่

เกนิ 7 ก.ก. ** 

**พาสปอรต์ ต้องมีอายใุช้งานได้คงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วนักลบั** 

วนัท่ี 1 
กรงุเทพฯ (ดอนเมือง) – เมืองอินชอน - โรงเรียนสอนท ากิมจิ                               (-/-/D) 
พิเศษ !! ให้ท่านได้ใส่ชุดประจ าชาติเกาหลี  ”ฮนับก“(HANBOK)                                                                                                                                                                                                                  

 

 
05.00  คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคาร

ผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ อาคาร 1 ชัน้ 3 เคาน์เตอรเ์ชค็อิน หมายเลข 3-4 สายการบิน AIR 
ASIA X โดยมเีจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ คอยใหก้ารต้อนรบั อ านวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการ
เชค็อนิ และ หวัหน้าทวัรใ์หค้ าแนะน าเพื่อเตรยีมความพรอ้มก่อนออกเดนิทาง  

08.05 น าท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน ประเทศสาธารณรฐั เกาหลีใต้ โดยสาย
การบนิ AIR ASIA X เทีย่วบนิที ่XJ 708 
** ส าหรบัเทีย่วบนิน้ี ไมม่บีรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่งบนิ ใชเ้วลาบนิประมาณ 5 ชัว่โมง 
25 นาท ี** 

15:20 เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน ประเทศสาธารณรฐัเกาหลีใต้ 
** ตามเวลาทอ้งถิน่ เรว็กว่าเมอืงไทยประมาณ 2 ชัว่โมง กรุณาปรบันาฬกิาของท่านเพื่อความ
สะดวกในการนดัหมายเวลา ** 
หลงัทุกท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจหนงัสอืเดนิทาง และตรวจรบัสมัภาระเรยีบรอ้ย 
น าท่านเดนิทางสู่ โรงเรียนสอนท ากิมจิ (KIM CHI SCHOOL) เพื่อให้ท่านเรยีนรู้วฒันธรรม
การท ากมิจขิองชาวเกาหล ีกมิจเิป็นอาหารเกาหลปีระเภทผกัดองทีอ่าศยัภูมปิญัญาก้นครวัของ
ชาวเกาหล ีดว้ยการหมกัพรกิสแีดงและผกัต่างๆ โดยทัว่ไปจะเป็นผกักาดขาว ชาวเกาหลนีิยม
รบัประทานกมิจเิกอืบทุกมือ้ เป็นเครื่องเคยีง และยงัน าไปปรุงเป็นส่วนประกอบอาหารอกีหลาย
อย่าง ปจัจุบนักมิจมิมีากกว่า 187 ชนิด ส่วนใหญ่แลว้จะมรีสเผด็ เปรีย้ว และมกีลิน่ฉุนพิเศษ !! 
ให้ท่านได้ใส่ชุดประจ าชาติเกาหลี “ฮนับก” (HANBOK) และถ่ายรปูไวเ้ป็นทีร่ะลกึ  

ค า่ บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนู หมยู่างเกาหลี 
ท่ีพกั       NEW SUWON HOTEL หรือเทียบเท่า 
 



 

 

 
 

วนัท่ี 2 
สนุกกบัการเล่นสกีบนลานสกีขนาดใหญ่– ไร่สตอเบอรร่ี์ – เทศกาลตกปลาน ้าแขง็ -
สวนสนุกลอ๊ตเต้เวิลด ์                                                                                           (B/L/D)                                                                                                                                                                                                                 

 

 
เช้า      บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  

น าท่านเดนิทางสู่ ลานสกขีนาดใหญ่  YANGJI SKI RESORT หรือเทียบเท่า ประกอบไปด้วย
เนินสกถีงึ 2 เนินด้วยกนัแบ่งเป็นเนินสกสี าหรบัผู้ฝึกหดัเล่น 1 เนิน ,  และเนินส าหรบัผู้ที่เล่น
ช านาญแลว้ 1 เนิน (ราคาทวัรย์งัไม่รวมค่าอุปกรณ์การเล่นสกี, สกลีฟิท,์ สโนวส์เลด กอนโดล่า 
หรอื เคเบลิ **ขึ้นอยู่กบัสถานที่ว่ามใีห้บรกิารหรอืไม่**) มเีวลาให้ท่านได้สนุกกบัการเล่นสกี
อยา่งเตม็ที ่ซึง่ปลอดภยัไมม่อีนัตราย เตรยีมตวัก่อนเล่นสก ีควรเตรยีม ถุงมอืสก ีผา้พนัคอ แว่น
กนัแดด เสือ้แจค๊เกต็กนัน ้า หรอืผา้รม่ และกางเกงรดัรปู ขอค าแนะน าและฝึกวธิกีารเล่นจากไกด์
ทอ้งถิน่ก่อนลงสนามจรงิ เพื่อความปลอดภยัของท่านเองเป็นส าคญั **ปรมิาณของหมิะและการ
เปิดใหบ้รกิารของลานสกขีึน้อยู่กบัความเอื้ออ านวยของอากาศ หากไม่มหีมิะเพยีงพอ ลานสกี
อาจจะปิดให้บรกิาร ในกรณีที่ลานสกีไม่สามารถเปิดบรกิาร ทางบรษิัทขอสงวนสิทธิใ์นการ
เปลี่ยนแปลงโปรแกรม ปรบัเปลี่ยนเป็น ONE MOUNT SNOW PARK (ไม่รวมค่าเขา้ SNOW 
PARK) 
น าท่านเดนิทางสู่  ไร่สตรอเบอรร่ี์ ใหท้่านเพลดิเพลนิกบั
การชมและเลือกเก็บสตรอเบอร์รี่สดๆหวานฉ ่ าจากไร่ 
นอกจากนัน้ ท่านยงัสามารถซือ้กลบัมาฝากคนทีท่่านรกัที่
เมอืงไทยไดด้ว้ย 

กลางวนั บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนู ชาบ ูชาบ ู



 

 

 น าท่านเดินทางสู่  เทศกาลตกปลาน ้าแข็ง เป็นประมาณช่วงเดือนมกราคมของทุกปี   
นักท่องเทีย่วส่วนใหญ่ทีม่าเยอืนนับลา้นคน ไม่ว่าจะเป็นเดก็หรอืผูใ้หญ่ จะมาเทศกาลนี เพื่อตก
ปลาเทรา้ท ์ฉายาของมนัคอื THE QUEEN OF VALLEY หรอืราชนิีแห่งขุนเขา โดยปลาเทรา้ท์
ภูเขา จะอาศยัอยู่ในน ้าเยน็ที่มอุีณหภูมติ ังแต่ 20 องศาเซลเซยีสลงไป เป็นปลาทีส่วยงามและ
หายาก ซึง่นกัท่องเทีย่วทีต่กปลามาได ้สามารถน้าปลามาทา้เป็นซูช ิหรอืซาชมิ ิซึง่สามารถทาน
ไดเ้ลย และภายในงานจะมกีจิกรรมทา้ความหนาวต่างๆ อาทเิช่น การแขง่ขนัจบัปลาเทรา้ท์ดว้ย
มอืตกปลาใตน้้าแขง็ การโชวแ์กะสลกัน ้าแขง็ ฟุตบอลน ้าแขง็ และเล่นเลื่อนหมิะ และอื่นๆ ถอืได้
ว่าเป็นงานใหญ่ทีห่ลายคนเฝ้ารอคอย เน่ืองจากจดัแค่ปีละคร ังในช่วงเวลาส ันๆ ถอืเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเพื่อการพกัผ่อนและผจญภยัที่ได้มาตรฐานมาก เทศกาลนี ได้รบัการเสนอให้เป็น
เทศกาลตวัอย่าง โดยกระทรวงวฒันธรรมและการท่องเทีย่วของเกาหล ีเป็นเทศกาลฤดูหนาวที่
ทุกคนสามารถตกปลาได้ ให้ท่านสนุกกบัการตกปลาน ้าแขง็ นอกจากนั นยงัมรีายการบนัเทงิ 
และเกมส์การเล่นต่างๆมากมาย เช่น สนามการเล่นสไลเดอร์น ้าแขง็ , การแข่งขนัฟุตบอลบน
น ้าแขง็ และ กฬีาน ้า แขง็อื่นๆ นอกจากนี มแีข่งขนัชงิแชมป์สุนัขลากเลื่อนหมิะและรถแข่งหมิะ 
ซึง่เหมาะกบัเดก็ๆ และครอบครวัไดส้นุกสนานกบักจิกรรมนานาชนิดตลอดทัง้งาน (รวมอุปกรณ์
ตกปลา ก าหนดการยงัไม่ระบุวนัชดัเจน ปกตจิะอยู่ช่วงประมาณ วนัที ่7 – 27 มกราคมของทุก
ปี และอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงขึน้อยู่กบัสภาพอากาศของแต่ละปี ส าหรบัเทศกาลตกปลานี้ถูก
จดัขึน้ทีเ่มอืงซาราซอม กรณีน ้าแขง็ยงัไม่สามารถลงไปยนืตกปลาได ้หรอืหากเกดิเหตุสุดวสิยั
อื่นๆ ทางบรษิทั ขอสงวนสทิธิป์รบัรายการเป็นเกาะนาม ิแทน ) 

 น าท่านเดินทางสู่ สวนสนุกล๊อตเต้เวิลด์ (LOTTE WORLD) สวนสนุกในร่ม
ขนาดใหญ่ตดิอนัดบัโลกทีต่ ัง้อยู่ในกรุงโซล ซึง่แบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลกัคอื สวน
สนุกในร่มที่ชื่อว่า LOTTE WORLD ADVENTURE ที่มอียู่ทัง้หมด 4 ชัน้ แต่ละ
ชัน้กจ็ะมเีครื่องเล่นต่างๆ รา้นอาหาร รา้นขายของทีร่ะลกึ และลานสเกต็น ้าแขง็
ขนาดใหญ่ และในส่วนของสวนสนุกกลางแจง้นัน้มชีื่อว่า MAGIC ISLAND อนัเป็นทีร่วมเครื่อง
เล่นหวาดเสยีวหลายๆ ชนิด นอกจากนี้ยงัมสีิง่อ านวยความสะดวกอื่นๆ ภายในบรเิวณสวนสนุก
แห่งนี้ ไมว่่าจะเป็นหา้งสรรพสนิคา้ โรงแรม โรงภาพยนตร ์ฯลฯ 

ค า่ บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนู จิมดกั 
ท่ีพกั       GALAXY HOTEL หรือ INTER CITY HOTEL SEOUL หรือเทียบเท่า   



 

 

 
 

วนัท่ี 3 
ศนูยโ์สมแห่งรฐับาล – ศนูยส์มนุไพรน ้ามนัสนเขม็แดง – พระราชวงัถอ็กซูกงุ –ศนูย์
รวมเครื่องส าอางแบรนดด์งัเกาหลี- หอคอยเอน็ โซลล ์ทาวเวอร ์- ดิวต้ี ฟรี -  ย่านเมียง
ดง                                                                                                                          (B/L/-)                                                                                                                                                                                                                           

 

 

เช้า      บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ ศูนย์โสมแห่งรฐับาล (GINSENG) เหตุผลที่เรยีกว่าศูนย์โสมแห่งรฐับาล 
เพราะโสมทุกชนิดทีน่ี่จะถูกควบคุมคุณภาพภายใต้มาตรฐานของรฐับาล ซึง่แน่นอนว่าไดร้บัการ
รบัรองคุณภาพจากรฐับาล เป็นโสมทีม่อีาย ุ6 ปี ซึง่ถอืว่ามคีุณภาพดทีีสุ่ดในโลก มชีื่อเสยีงทีสุ่ด 
ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้โสมคุณภาพ ในราคาถูกกว่าประเทศไทยถงึ 2 เท่า โสมเกาหลถีอืเป็นยาบ ารุง
รา่งกายหรอืสามารถซือ้เป็นของฝากจากประเทศเกาหลใีตก้ไ็ด ้ 
น าท่านเดนิทางสู่ ศนูยส์มุนไพรน ้ามนัสนเขม็แดง (RED PINE) เป็นผลติภณัฑ ์ทีส่กดัจากน้า
มนัสน มสีรรคุณช่วยบ ารงุร่างกาย ลดไขมนั ช่วยควบคุมอาหารและรกัษาสมดุลในร่างกายได้
เป็นอยา่งด ี

น าท่านเดนิทางสู่ พระราชวงัถอ็กซูกงุ (DEOKSUGUNG PALACE) ตัง้อยูท่ีห่วัมมุสีแ่ยกใจ
กลางเมอืงของกรงุโซล เป็นพระราชวงัทีเ่ลก็ทีสุ่ดในบรรดา 5 พระราชวงัของ
ประเทศเกาหลใีต ้ซึง่เป็นเพยีงพระราชวงัแห่งเดยีวทีล่อ้มรอบดว้ยอาคารส
ไตลต์ะวนัตกทีเ่พิม่ความเป็นเอกลกัษณ์ของทวิทศัน์ได ้มจีดุเด่นคอือาคาร
ภายในพระราชวงันัน้เป็นการผสมผสานระหว่างวฒันธรรมเกาหลแีละ
วฒันธรรมตะวนัตกไดอ้ย่างงดงามลงตวั 

กลางวนั บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนู ไก่ตุ๋นโสม  



 

 

น าท่านเดนิทางสู่ ศูนยร์วมเครื่องส าอางแบรนด์ดงัเกาหลี (COSMETIC GALLERY) เช่น 
WATER DROP (ครมีน ้าแตก) , SNAIL CREAM (ครมีเมอืกหอยทาก) , BOTOX (โบทอ็กซ)์ , 
ALOE VERA PRODUCT (ผลติภณัฑจ์ากสมนุไพร ว่านหางจระเข)้ เป็นตน้  
น าท่านเดินทางสู่ ภูเขาน าซาน เป็นที่ตัง้ของ หอคอยเอ็น โซลล์ ทาวเวอร์ (N SEOUL 
TOWER) 1 ใน 18 หอคอยเมอืงที่สูงที่สุดในโลก มคีวามสูงถงึ 480 เมตร เหนือระดบัน ้าทะเล 
ท่านสามารถชมทัศนียภาพของกรุงโซลจากยอดโซลทาวเวอร์ได้รอบทิศ 360 องศา โดย
สามารถมองไดถ้งึเขาพูกกัซนั และถ้าหนัไปยงัทิศตรงขา้ม กจ็ะเหน็ไกลไปถงึแม่น ้าฮนักงั เป็น
อกีหนึ่งสถานที่ ที่สุดแสนจะโรแมนติก ไม่ว่าจะเป็นยามกลางวนัหรอืกลางคนื และไม่ว่าจะฤดู
ไหนๆ ที่นี่ยงัคงได้รบัความนิยมเสมอมา เพราะเป็นสถานที่คล้องกุญแจคู่รกัที่ยอดนิยมของ
นักท่องเที่ยว และชาวเกาหล ีโดยมคีวามเชื่อว่าหากได้มาคล้องกุญแจด้วยกนัที่นี่ และโยนลูก
กุญแจลงไปจะท าใหร้กักนัมัน่คง ยนืยาว ตราบนานเท่านาน ** ยงัไมร่วมค่า ขึน้ลฟิต ์และ ค่าแม่
กุญแจ ลกูกุญแจคู่รกัส าหรบัคลอ้ง ท่านสามารถเตรยีมจากประเทศไทยไปได ้**  
น าท่านเดนิทางสู่ ดิวต้ี ฟรี (DUTY FREE) เป็นศูนยร์วมรา้นคา้ปลอดภาษทีีใ่หญ่ทีสุ่ดในโซล ให้
ไดช้อ็ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมชัน้น าแบบ NEW COLLECTION ! มากมาย เช่น นาฬกิา , แว่นตา 
, เครื่องส าอาง , กระเป๋า , กลอ้งถ่ายรปู หรอืจะเป็นโทรศพัทม์อืถอื ใหท้่านอสิระไดเ้ลอืกซือ้ได้
อยา่งเตม็ที ่เป็นแหล่งรวมสนิคา้แบรนดด์งักว่า 250 แบรนด ์ทัง้เครือ่งส าอาง , น ้าหอม , กระเป๋า 
, สนิคา้แฟชัน่ต่างๆ เช่น CHANEL , HERMES , MCM , DIOR , FENDI , LOEWE , PRADA 
, MIU MIU , CELINE , GIVENCHY , BALLY , BOTTEGA VENETA เป็นตน้ ไมไ่ดม้แีค่เพยีง
สนิค้าจากแบรนด์ต่างประเทศเท่านัน้ สนิค้าแบรนด์เกาหลีก็มใีห้เลอืกหลากหลายไม่แพ้กัน 
ราคากถ็ูกกว่ารา้นค้าด้านนอกและบางยีห่้อกถ็ูกกว่าในประเทศไทยอกีดว้ย หากจะเขา้ไปช็อป
ป้ิงกนัทีห่า้งแห่งนี้ ใหพ้กพาสปอรต์และขอ้มลูตัว๋เครือ่งบนิไปดว้ยเพราะตอ้งใชใ้นการซือ้สนิคา้  
น าท่านเดนิทางสู่ ย่านเมียงดง (MYEONGDONG) เปรยีบเสมอืนย่านสยามสแควร์บ้านเรา 
เมยีงดงได้ชื่อว่าเป็นแหล่งรวมแฟชัน่แบรนด์เกาหลชีัน้น า ซึ่งในแต่ละวนัจะ มวียัรุ่นเกาหลมีา
เดนิชอ็ปป้ิงกนัอยา่งลน้หลาม ท่านสามารถหาซือ้สนิคา้ไดอ้ยา่งหลากหลายทัง้เสือ้ผา้ , รองเทา้ , 
กระเป๋า , เครื่องส าอางซึ่งเป็นที่รู้จกัอย่างดีของคนไทย เช่นLANEIGE , ETUDE HOUSE , 
IIOPE , CHARMZONE , SKIN FOOD , THE FACE SHOP เป็นตน้ เครือ่งประดบั , ซดีเีพลง 
, วซีดี ี, ดวีดีหีนงัและซรียีท์ีฮ่ติตลอด จนไปถงึของทีร่ะลกึทีม่รีปูดารานกัแสดงคนโปรดของท่าน
อยูใ่นสนิคา้ อกีทัง้ยงัมรีา้นกาแฟ รา้นอาหารต่างๆ ท่าน สามารถลิม้ลองไอศกรมี 2,000 วอน ที่
สงูเกอืบฟุตไดท้ีน่ี้  

 อิสระอาหารค า่ตามอธัยาศยั เพ่ือสะดวกแก่การเดินทางท่องเท่ียว  
ท่ีพกั       GALAXY HOTEL หรือ INTER CITY HOTEL SEOUL หรือเทียบเท่า   
 



 

 

 
 

วนัท่ี 4 
ศนูยส์มนุไพรเกาหลี - โรงงานเจียระไน พลอยสีม่วง อเมทิส - หมู่บา้นบกุชอนฮนัอก 
พิพิธภณัฑภ์าพ 3 มิติ - พิพิธภณัฑน์ ้าแขง็ -ซุปเปอรม์าเกต็ หรือ ร้านละลายเงินวอน - 
เมืองอินชอน                                                                                                            (B/L/-)                                                                                                                                                                                                                 

 

 
เช้า      บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ ศนูยส์มนุไพรเกาหลี (HERB SHOP) เป็นผลติภณัฑผ์ลของฮ๊อกเกท็นาม ูที่
เตบิโตกลางป่าดงดบิกว่า 20 ปี มสีรรพคุณช่วยกรองสารพษิในตบั เหมาะส าหรบัคนที่ท างาน
หนกั ดื่มเหลา้ นอนดกึ หรอืเป็นไวรสัตบัอกัเสบ ตบัแขง็ ใหท้่านอสิระเลอืกซือ้ใหต้วัเองและฝาก
ครอบครวัหรอืญาตผิูใ้หญ่ทีท่่านรกั 
น าท่านเดนิทางสู่ โรงงานเจียระไน พลอยสีม่วง อเมทิส (AMETHYST FACTORY) ประเทศ
เกาหลใีต้เป็นดนิแดนของง พลอยสมี่วง พลอยแห่งสุขภาพและน าโชค โดยมตีัง้แต่สมี่วงอ่อน
เยน็ตา จนถงึสมี่วงเขม้ (ม่วงไวน์) มเีสน่ห์เยา้ยวนใจ พลอยนี้จะสวยงามจบัตาเมื่อมาท าเป็น
แหวน จี ้ต่างหู และ สรอ้ยขอ้มอื เป็นหนิที่มพีลงัในการบ าบดัทัง้ด้านร่างกายและจติใจของผู้
สวมใส่ ขจดัความคดิแงล่บ เป็นพลอยแห่งสุขภาพและน าโชค สามารถปกป้องคุม้ครองผูส้วมใส่
ได ้
 น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านบุกชอนฮันอก (BUKCHON HANOK VILLAGE) หรือบางคน
เรยีกว่า หมู่บา้นบุคชอนฮนัอ๊ก เป็นอกีหนึ่งสญัลกัษณ์ของเกาหล ีท่ามกลางตกึ
รามบ้านช่องที่ทันสมัยของกรุงโซลนัน้ หมู่บ้านแห่งนี้ก็ย ังคงรกัษาอาคาร
บา้นเรอืนในสมยัโบราณ มกีลิน่อายของเกาหลใีนยุคเก่าแก่ เหมาะส าหรบัคนที่
ชอบสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวตัศิาสตร ์หมู่บ้านบุกชอนฮนัอกถอืเป็นสถานที่
ท่องเที่ยวอกีแห่งหนึ่งที่เมื่อนักท่องเที่ยวไดไ้ปเยอืนแล้ว จะได้พบกบับ้านของ



 

 

ขุนนางระดบัสูงของเกาหลใีนสมยัก่อน ภายในหมู่บา้นมอีาคารแบบดัง้เดมิของเกาหลกีว่า 100 
หลงั (รูปแบบบ้านแบบดัง้เดมิของเกาหลเีรยีกว่า ฮนัอก(HANOK)) ซึ่งเก่าแก่มาตัง้แต่สมยัโช
ซอน ส่วนชื่อ บุคชอน(BUKCHON) แปลว่าหมูบ่า้นทางตอนเหนือ 

กลางวนั     บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนู ข้าวย าเกาหลี  
น าท่านเดนิทางสู่ พิพิธภณัฑ์ภาพ 3 มิติ (TRICK EYE MUSEUM) เป็นสถานที่ท่องเที่ยวชื่อ
ดงัที่จดัขึ้นแบบพพิธิภณัฑ์แกลเลอรี่ศิลปะและภาพวาด ที่สร้างขึ้นโดย “ตรอ็งป์ L’OEIL” คอื
เทคนิคงานศลิปะแบบ 2D และลกัษณะภาพวาดจะเป็นแบบ 3D แทนที่จะเป็นการดูภาพวาด
ธรรมดาๆเหมอืนหอศลิป์ทัว่ไป นักท่องเทีย่วจะตื่นตาตื่นใจกบัภาพวาดแนว 3D ทีเ่สมอืนว่าได้
เขา้ไปเป็นส่วนหนึ่งในรปูภาพนัน้ๆ ท าใหน้ักท่องเทีย่วเพลนิเพลนิสนุกสนาน ไม่มเีบื่อ ถอืเป็น
พพิธิภณัฑศ์ลิปะยอดนิยมของชาวเกาหลแีละนักท่องเทีย่ว เพราะไม่เพยีงแต่เป็นพพิธิภณัฑห์อ
ศิลปะภาพวาดสามมติิแล้ว ยงัได้เปิดโซนใหม่ให้กบันักท่องเที่ยวได้เข้าไปเปิดประสบการณ์
ใหม่ๆไม่ซ ้าใครกบั พิพิธภณัฑ์น ้าแขง็ (ICE MUSEUM) ซึ่งเป็นการจ าลองเมอืงน ้าแขง็ขึ้นมา 
เป็นศลิปะการแกะสลกัน ้าแขง็แบบไม่ธรรมดา หากแต่เป็นการจ าลองเป็นเมอืงน ้าแขง็เหมอืน
จรงิมากทีสุ่ด และยงัเอาใจเดก็ๆดว้ยการสรา้งสไลเดอรน์ ้าแขง็อกีทัง้ยงัมกีจิกรรมและโซนต่างๆ 
ให้นักท่องเที่ยวเขา้ชมได้โดยไม่มเีบื่อ เช่น นัง่รถลากกวางรูดอล์ฟ ถ่ายรูปคู่กบัคุณลุงซานต้า
น ้าแขง็ และถ่ายรูปกบับรรดานกเพนกวนิน ้าแขง็ทัง้หลาย ส ารวจถ ้าน ้าแขง็ เอสกโิม เยีย่มชม
ปราสาทน ้าแขง็ มจีดุชมววิบนก าแพงเมอืงน ้าแขง็ โรงแรมทีส่รา้งจ าลองขึน้จากการแกะสลกัจาก
น ้าแขง็ทัง้หมด ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถตื่นตาตื่นใจและสมัผสักบัความหนาวอุณหภูมติดิลบ
มากกว่า 5 องศา       
น าท่านเดนิทางสู่ ซุปเปอรม์ารเ์กต็ หรือ ร้านละลายเงินวอน ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้ชอ็กโกแลต 
ผลติภณัฑข์องใบและรากฝอยของโสม ในรปู ขนมโสม ชาโสม ลูกอมโสม โคลนพอกหน้าโสม 
ครมีล้างหน้าโสม เครื่องส าอางโสม เป็นต้น และยงัมหีมอนสุขภาพ ,  กมิจ ิ, เปเปโร (ป๊อกกี้
เกาหล)ี , ชนิราเมง (มามา่เกาหล)ี และ นมกลว้ย เป็นตน้ 
ได้เวลาอันสมควร  น าท่านเดินทางสู่  ท่าอากาศยานนานาชาติ อินชอน  ประเทศ
สาธารณรฐัเกาหลีใต้  



 

 

 
 

วนัท่ี 5 เมืองอินชอน - กรงุเทพฯ (ดอนเมือง)                                                                      (-/-/-)                                                                                                                                                                                                                 
 
00:20 น าท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการ

บนิ AIR ASIA X เทีย่วบนิที ่XJ 703 ** ไมม่บีรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่งบนิ ใชเ้วลาบนิ

ประมาณ 6 ชัว่โมง ** 

04:50 เดนิทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพ 

พรอ้มกบัความประทบัใจ 
 

อตัราค่าบริการ 
 

ก าหนดการเดินทาง 
ผูใ้หญ่ ห้องละ 

2-3 ท่าน  
อตัราท่านละ 

1 เดก็ 2 ผูใ้หญ่  
เดก็มีเตียง 

(เดก็อายไุม่เกิน 12 ปี) 
อตัราเดก็ ท่านละ 

1 เดก็ 2 ผูใ้หญ่ 
เดก็ไม่มีเตียง 

(เดก็อายไุม่เกิน 12 ปี) 
อตัราเดก็ ท่านละ 

พกัเด่ียว 
เพ่ิม 

อตัรา ห้องละ 

ราคาไม่รวม
ตัว๋เคร่ืองบิน 

03 – 07 มกราคม 2562 17,900 17,900 17,900 6,000 8,900 

04 – 08 มกราคม 2562 17,900 17,900 17,900 6,000 8,900 

05 – 09 มกราคม 2562 17,900 17,900 17,900 6,000 8,900 

06 – 10 มกราคม 2562 16,900 16,900 16,900 6,000 8,900 



 

 

07 – 11 มกราคม 2562 14,900 14,900 14,900 6,000 8,900 

08 – 12 มกราคม 2562 16,900 16,900 16,900 6,000 8,900 

09 – 13 มกราคม 2562 17,900 17,900 17,900 6,000 8,900 

10 – 14 มกราคม 2562 17,900 17,900 17,900 6,000 8,900 

11 – 15 มกราคม 2562 17,900 17,900 17,900 6,000 8,900 

12 – 16 มกราคม 2562 17,900 17,900 17,900 6,000 8,900 

13 – 17 มกราคม 2562 16,900 16,900 16,900 6,000 8,900 

14 – 18 มกราคม 2562 16,900 16,900 16,900 6,000 8,900 

15 – 19 มกราคม 2562 16,900 16,900 16,900 6,000 8,900 

16 – 20 มกราคม 2562 17,900 17,900 17,900 6,000 8,900 

17 – 21 มกราคม 2562 17,900 17,900 17,900 6,000 8,900 

18 – 22 มกราคม 2562 17,900 17,900 17,900 6,000 8,900 

19 – 23 มกราคม 2562 17,900 17,900 17,900 6,000 8,900 

20 – 24 มกราคม 2562 16,900 16,900 16,900 6,000 8,900 

21 – 25 มกราคม 2562 16,900 16,900 16,900 6,000 8,900 

22 – 26 มกราคม 2562 16,900 16,900 16,900 6,000 8,900 

23 – 27 มกราคม 2562 17,900 17,900 17,900 6,000 8,900 

24 – 28 มกราคม 2562 17,900 17,900 17,900 6,000 8,900 

25 – 29 มกราคม 2562 17,900 17,900 17,900 6,000 8,900 

26 – 30 มกราคม 2562 17,900 17,900 17,900 6,000 8,900 

27 – 31 มกราคม 2562 16,900 16,900 16,900 6,000 8,900 

28 ม.ค. – 01 ก.พ. 2562 16,900 16,900 16,900 6,000 8,900 

29 ม.ค. – 02 ก.พ. 2562 16,900 16,900 16,900 6,000 8,900 

30 ม.ค. - 03 ก.พ. 2562 17,900 17,900 17,900 6,000 8,900 

31 ม.ค. – 04 ก.พ. 2562 17,900 17,900 17,900 6,000 8,900 

01 - 05 กมุภาพนัธ ์2562 17,900 17,900 17,900 6,000 8,900 

02 – 06 กมุภาพนัธ ์2562 18,900 18,900 18,900 6,500 9,900 



 

 

03 – 07 กมุภาพนัธ ์2562 17,900 17,900 17,900 6,500 9,900 

04 – 08 กมุภาพนัธ ์2562  17,900 17,900 17,900 6,500 9,900 

05 – 09 กมุภาพนัธ ์2562 17,900 17,900 17,900 6,500 9,900 

06 – 10 กมุภาพนัธ ์2562 18,900 18,900 18,900 6,500 9,900 

07 – 11 กมุภาพนัธ ์2562 17,900 17,900 17,900 6,000 8,900 

08 - 12 กมุภาพนัธ ์2562 17,900 17,900 17,900 6,000 8,900 

09 -13 กมุภาพนัธ ์2562 17,900 17,900 17,900 6,000 8,900 

10 – 14 กมุภาพนัธ ์2562 16,900 16,900 16,900 6,000 8,900 

16 – 20 กมุภาพนัธ ์2562 17,900 17,900 17,900 6,000 8,900 

17 – 21 กมุภาพนัธ ์2562 16,900 16,900 16,900 6,000 8,900 

18 – 22 กมุภาพนัธ ์2562 16,900 16,900 16,900 6,000 8,900 

19 – 23 กมุภาพนัธ ์2562 16,900 16,900 16,900 6,000 8,900 

20 – 24 กมุภาพนัธ ์2562 17,900 17,900 17,900 6,000 8,900 

21 – 25 กมุภาพนัธ ์2562 17,900 17,900 17,900 6,000 8,900 

22 - 26 กมุภาพนัธ ์2562 17,900 17,900 17,900 6,000 8,900 

23 – 27 กมุภาพนัธ ์2562 17,900 17,900 17,900 6,000 8,900 

24 - 28 กมุภาพนัธ ์2562  16,900 16,900 16,900 6,000 8,900 

25 ก.พ. – 01 มี.ค. 2562 16,900 16,900 16,900 6,000 8,900 

26 ก.พ. – 02 มี.ค. 2562 16,900 16,900 16,900 6,000 8,900 

27 ก.พ. – 03 มี.ค. 2562 17,900 17,900 17,900 6,000 8,900 

28 ก.พ. – 04 มี.ค. 2562 17,900 17,900 17,900 6,000 8,900 

 
ราคาเดก็อายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (INFANT) ท่านละ 5,900 บาท ** (ไม่มีท่ีนัง่บน
เคร่ืองบิน) 
 
 

 



 

 

อตัราน้ียงัไม่รวมค่าทิปพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคุเทศก์ท้องถ่ิน ตามธรรม
เนียม 50,000 วอน ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเดก็ ยกเว้นเดก็อายไุม่
ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลบั (INFANT) ทัง้น้ีท่านสามารถให้มากกว่าน้ีได้ตามความ
เหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็
ก่อนเดินทางทกุท่าน ท่ีสนามบิน ในวนัเชค็อิน  
 
อตัราน้ีเฉพาะนักท่องเท่ียวท่ีถือหนังสือเดินทางไทยเท่านัน้ กรณีถือหนังสือเดินทาง
ต่างประเทศ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมเพ่ิมจากราคาทวัร ์ท่านละ 
100 USD. (เป็นเงินไทยประมาณ 3,200 บาท)  
 
กรณีต้องการตดักรุป๊ส่วนตวั กรุป๊เหมาท่ีสถานะผูเ้ดินทางเป็น เดก็นักเรียน นักศึกษา คร ู 
ธุรกิจขายตรงเคร่ืองส าอางค์ หมอ พยาบาล ชาวต่างชาติ หรือคณะท่ีต้องการให้เพ่ิม
สถานท่ีขอดงูาน กรณุาติดต่อแจ้งรายละเอียด โดยละเอียด กบัเจ้าหน้าท่ีเพ่ือท าราคาให้
ใหม่ทกุครัง้  

 
ส าคญั!! :  กรณีผู้เดินทางถกูปฏิเสธการเข้า – ออกประเทศจากประเทศต้นทางและ

ปลายทาง ทัง้จากท่ีด้านหน้าเคาน์เตอร์เช็คอิน หรือจากด่านตรวจคนเข้า

เมืองกต็าม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีจะเกิดขึน้ตามมา 

และ จะไม่สามารถคืนเงินค่าทวัรท่ี์ท่านช าระเรียบร้อยแล้วไม่ว่าส่วนใดส่วน

หน่ึง 

 
หมายเหตุ : ตามนโยบายการโปรโมทสินค้าพื้นเมืองของรฐับาลเกาหลีร่วมกับการ

ท่องเท่ียวเกาหลี ในนามของร้านรฐับาล ซ่ึงจ าเป็นต้องระบุไว้ในโปรแกรม
ทวัร ์เพราะมีผลกบัราคาทวัร ์ จึงอยากเรียนช้ีแจงลกูค้าทกุท่านว่า ร้านรฐับาล
ทุกร้านจ าเป็นต้องแวะชม จะซ้ือหรือไม่ซ้ือขึ้นอยู่กบัความพอใจของลูกค้า
เป็นหลกั และถ้าหากลกูค้าไม่มีความประสงคจ์ะเข้าร้านรฐับาล ขอสงวนสิทธ์ิ
ในการเรียกเกบ็ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจากท่านเป็นจ านวนเงิน 100 USD / ท่าน / 
ร้าน 

 



 

 

อตัราค่าบริการน้ี รวม 
 

 ค่าบตัรโดยสารโดยเครื่องบนิ (ตัว๋) ไป และ กลบัพร้อมคณะ ชัน้ประหยดั (ECONOMY CLASS) 
รวมถึงค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน ้ ามันทุกแห่ง กรณีต้องการอัพเกรด  UPGRADE หรือ 
เปลีย่นแปลงบตัรโดยสาร ไมว่่าเทีย่วใด เทีย่วหนึ่ง กรณุาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ  
 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใต้ท้องเครื่องบนิ สายการบนิ AIR ASIA X อนุญาตให้
โหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบิน โดยมีน ้าหนักไม่เกิน 20 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือขึ้น
เคร่ืองบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. (ไม่จ ากดัจ านวนชิ้น แต่ทัง้นี้เจ้าหน้าที่จะพจิารณาตามความ
เหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงือ่นไขของสายการบนิ) ** 
 ค่ารถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ (ยงัไมร่วมทปิพนกังานขบัรถ) 
 ค่าโรงแรมทีพ่กัระดบัมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ หอ้ง) ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์
การแข่งขนักฬีา หรอื กจิกรรมอื่นๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะยุเตม็ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์น
การปรบัเปลีย่นโรงแรมทีพ่กั ไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อ้างองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสม
เดมิ โดยค านึงถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคญั 
 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ กรณไีมร่วมจะชีแ้จงแต่ละสถานทีใ่นโปรแกรม 
 ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุ โดยทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม    
 ค่ามคัคุเทศกท์ีค่อยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
 ค่าเบีย้ประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางท่องเทีย่วต่างประเทศ วงเงนิประกนัสูงสุดท่านละ 1,000,000 
บาท (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์  
 

อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 
 

× ค่าใชจ้่ายส่วนตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซกั
รดี ค่ามนิิบารใ์นหอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบุในรายการ 

× ค่าทปิพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคุเทศก์ท้องถิน่ ตามธรรมเนียม 50,000 วอน ต่อ ทรปิ 
ต่อ ลกูคา้ ผูเ้ดนิทาง 1 ท่าน รวมไปถงึเดก็ ยกเวน้เดก็อายไุม่ถงึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (INFANT) 
ทัง้นี้ท่านสามารถให้มากกว่านี้ได้ตามความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทาง
บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ก่อนเดนิทางทุกท่าน ทีส่นามบนิ ในวนัเชค็อนิ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระที่มนี ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระ
ใหญ่เกนิขนาดมาตรฐาน  

× ค่าธรรมเนียมการจองที่นัง่บนเครื่องบนิตามความต้องการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถท าได้ ทัง้นี้
ขึน้อยู่กบัสายการบนิ และ รุ่นของเครื่องบนิแต่ละไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยู่ทีส่ายการ
บนิเป็นผูก้ าหนด 

× ค่าภาษนี ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 



 

 

× ภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% กรณตีอ้งการออกใบเสรจ็รบัเงนิในนามบรษิทั 
× ค่าธรรมเนียมการขอวซี่าท่องเที่ยว กรณีที่สถานทูตแจ้งให้ยื่นขอวซี่าแบบกะทนัหนัก่อนเดินทาง

ตามจรงิ ประเทศเกาหลีใต้ อนุญาตใหท้่านทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทย และมวีตัถุประสงคเ์ดนิทางไป
ประเทศเกาหลใีต้ เพื่อการท่องเทีย่ว ไม่จ าเป็นต้องยื่นขอวซี่า โดยสามารถพ านักไดไ้ม่เกนิ 90 วนั 
ต่อครัง้ 

 
เง่ือนไขการจอง และ การช าระเงิน 

- กรุณาท าการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนั ก่อนออกเดนิทาง พรอ้มช าระเงนิมดัจ าครัง้ที ่1 ท่านละ 
10,000 บาท หลงัจากส่งเอกสารยนืยนัการจอง 1 วนั ตวัอย่างเช่น ท่านจองวนันี้ กรุณาช าระเงนิใน
วนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลกิอตัโนมตัทินัท ีหากยงัไม่ได้รบัยอดเงนิ
ตามเวลาที่ก าหนด และหากท่านมคีวามประสงค์จะต้องเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจ าเป็นต้องท า
จองเขา้มาใหม ่นัน่หมายถงึว่า กรณทีีม่คีวิรอ (WAITING LIST) กจ็ะใหส้ทิธิไ์ปตามระบบ ตามล าดบั 
เนื่องจากทุกพเีรยีด เรามทีี่นัง่ราคาพเิศษจ านวนจ ากดั  ยกเว้นโปรแกรมราคาพิเศษ ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธ์ิเรียกเกบ็ค่าบริการ เตม็จ านวน เท่านัน้  

- กรุณาช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลืออย่างน้อย 20 วัน ก่อนออกเดินทาง หากท่านไม่ช าระภายใน
ระยะเวลาทีท่ีบ่รษิทัก าหนด ทางบรษิทัจะถอืว่าท่านสละสทิธิย์กเลกิการเดนิทาง และ ขอสงวนสทิธิ ์
ไมส่ามารถคนืเงนิมดัจ าใหท้่านใดไมว่่าส่วนในส่วนหนึ่งกต็าม 

- กรณีลูกคา้ท าการจองภายในระยะเวลาคงเหลอืไม่ถงึ 15 วนั ก่อนออกเดนิทาง ทางบรษิทัขอสงวน
สทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าทวัรเ์ตม็จ านวน 100% 

 

เง่ือนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง 

 - ยกเลกิการเดนิทาง ไม่น้อยกว่า 30 วนั ก่อนวนัเดนิทาง คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 100 ของค่าบรกิาร
ทีช่ าระแลว้ 

 ** ยกเว้น พีเรียดท่ีมีวนัหยดุนักขตัฤกษ์ ต้องยกเลิกเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วนั ก่อนเดินทาง ** 
     - ยกเลกิการเดนิทาง 15-29 วนั ก่อนวนัเดนิทาง คนืค่าบรกิารรอ้ยละ 50 ของค่าบรกิารทีช่ าระแลว้ 

- ยกเลกิการเดินทาง 15 วนั ก่อนวนัเดนิทาง ทางบรษิัทขอสงวนสิทธิไ์ม่คืนเงนิค่าบรกิารที่ช าระ
มาแล้วทัง้หมดทัง้นี้ ทางบรษิัทจะหกัค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจรงิจากค่าบรกิารที่ช าระแล้วเนื่องในการ
เตรยีมการจดัการน าเทีย่วใหแ้ก่นกัท่องเทีย่ว เช่น การส ารองทีน่ัง่ตัว๋เครือ่งบนิ การจองทีพ่กั ฯลฯ 

- ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบ และ คนืค่าทวัรส์่วนใดส่วนหน่ึงใหท้่านไดไ้มว่่ากรณใีดๆทัง้สิ้น 
เช่น สถานทตูปฏเิสธวซี่า ด่านตรวจคนเขา้เมอืง ฯลฯ 

- กรณีต้องการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลีย่นชื่อ) จะต้องแจง้ใหท้างบรษิทัทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 
20 วนั ก่อนออกเดนิทาง กรณีแจง้หลงัจากเจ้าหน้าที่ออกเอกสารเรยีบรอ้ยแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วน
หน่ึง ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกดิขึ้นจรงิทัง้หมด ทัง้น้ีขึ้นอยู่กบัช่วงพี



 

 

เรยีดวนัทีเ่ดนิทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็นส าคญัดว้ย กรณุาสอบถามกบัเจา้หน้าที่เป็น
กรณพีเิศษ 

- กรณีต้องการเปลีย่นแปลงพเีรยีดวนัเดนิทาง (เลื่อนวนัเดนิทาง) ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการหกั
ค่าใช้จ่ายการด าเนินการต่างๆ ที่เกดิขึน้จรงิส าหรบัการด าเนินการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ที่
เปลีย่นแปลง ไมว่่ากรณใีดๆทัง้สิน้ 

 

เง่ือนไขส าคญัอ่ืนๆท่ีท่านควรทราบก่อนการเดินทาง 

- คณะจะสามารถออกเดนิทางไดต้ามจ าเป็นตอ้งมขีึน้ต ่า อยา่งน้อย 25 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด คณะ
จะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิม่เพื่อใหค้ณะเดนิทางได้ 
ทางบรษิทัยนิดทีีจ่ะประสานงาน เพื่อใหทุ้กท่านเดนิทางตามความประสงคต่์อไป  

- ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรอื เลื่อนการเดนิทางไปในพเีรยีดวนัอื่นต่อไป โดย
ทางบรษิทัฯ จะแจง้ให้ท่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดนิทางใหม่อกีครัง้ ทัง้นี้ ก่อนคอนเฟิร์
มลางาน กรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษทุกครัง้หากท่านลางานแลว้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง
ได ้

- กรณีที่ท่านต้องออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เครื่องบนิ , ตัว๋รถทวัร์ , ตัว๋
รถไฟ) กรุณาตดิต่อสอบถามเพื่อยนืยนักบัเจา้หน้าทีก่่อนทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในที่
สามารถเลื่อนวนัและเวลาเดนิทางได ้เพราะมบีางกรณีทีส่ายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟล์ทบนิ 
หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัฤดูกาล สภาพภูมกิาศ และ ตารางบนิของ
ท่าอากาศยานเป็นส าคญัเท่านัน้ สิง่ส าคญั ท่านจ าเป็นต้องมาถงึสนามบนิเพื่อเชค็อนิก่อนเครื่องบนิ 
อยา่งน้อย 3 ชัว่โมง โดยในส่วนน้ีหากเกดิความเสยีหายใดๆบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รบัผดิชอบ
ค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   

- กรณีทีท่่านเป็นอสิลาม ไม่ทานเนื้อสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณี
พเิศษ 

- กรณีผูเ้ดนิทางต้องการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร์ (WHEEL CHAIR) กรุณาแจง้
บริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง หรือตัง้แต่ที่ท่านเริ่มจองทัวร์ เพื่อให้ทางบริษัท
ประสานงานกบัสายการบินเพื่อจดัเตรยีมล่วงหน้า กรณีมคี่าใช้จ่ายเพิม่เติม ทางบรษิทัของสงวน
สทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้า่ยตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง  

- กรณุาส่งรายชื่อผูเ้ดนิทาง พรอ้มส าเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางทุกท่านใหก้บัเจา้หน้าทีห่ลงัจาก
ช าระเงนิกรณีที่ท่านเดนิทางเป็นครอบครวั (หลายท่าน) กรุณาแจง้รายนามคู่นอนกบัเจา้หน้าที่ให้
ทราบ 

- กรณทีีอ่อกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดส่วนใดผดิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ
รบัผดิชอบไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ด าเนินการส่งส าเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางให้
ทางบรษิทัเพื่อใชใ้นการออกบตัรโดยสาร 



 

 

- หลงัจากท่านช าระค่าทวัรค์รบตามจ านวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัจะน าส่งใบนัดหมายและเตรยีม
ตวัการเดนิทางใหท้่านอยา่งน้อย 3 หรอื 5 วนั ก่อนออกเดนิทาง 

- อตัราทวัรน์ี้ เป็นอตัราส าหรบับตัรโดยสารเครื่องบนิแบบหมู่คณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อน
ไฟลท์ วนั ไป หรอื กลบัส่วนใดได ้จ าเป็นจะตอ้งไป และ กลบั ตามก าหนดการเท่านัน้ หากตอ้งการ
เปลีย่นแปลงกรณุาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 

- ทางบรษิทัไม่มนีโยบายจดัคู่นอนให้กบัลูกค้าที่ไม่รู้จกักนัมาก่อน เช่น กรณีที่ท่านเดนิทาง 1 ท่าน 
จ าเป็นตอ้งช าระค่าหอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ 

- หนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านไดค้งเหลอืไมน้่อยกว่า 6 เดอืน ณ วนักลบั  
- ส าหรบัลูกค้าที่เดนิทาง 3 ท่าน และ ต้องการพกัห้องส าหรบั 3 ท่าน อาจมคี่าใช้จ่ายเพิม่เตมิได้ใน

บางกรณี ขึ้นอยู่กบัโรงแรมที่คณะนัน้ๆพกัว่ามหี้องรอบรบัส าหรบั 3 ท่าน หรอื (TRIPLE ROOM) 
หรอืไม่ กรณีไม่ม ีท่านจ าเป็นจะต้องช าระค่าใช้จ่ายเพิม่ (พกัเดีย่ว) ตามจรงิ ยกเวน้เดก็ทีม่อีายุต ่า
กว่า 12 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั 

- ฤดูหนาวในต่างประเทศ มขีอ้ควรระวงั สภาพอากาศจะมดืเรว็กว่าปกต ิ สี่โมงเยน็ก็จะเริม่มดืแล้ว 
สถานทีท่่องเทีย่วต่างๆ จะปิดเรว็กว่าปกต ิประมาณ 1-2 ช.ม. การเดนิทางควรเผื่อเวลาใหเ้หมาะสม 
และ หากมสีถานทีท่่องเทีย่วกลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะ อาจลื่นไดต้อ้งใชค้วามระมดัระวงัในการเดนิ
เป็นอย่างสูง หรอื ใชร้องเทา้ทีส่ามารถเดนิบนหมิะได้ แว่นกนัแดดควร เมื่อแสงแดดกระทบหมิะจะ
สว่างสะทอ้นเขา้ตา อาจท าใหร้ะคายเคอืงตาได ้

- ทางบรษิัทขอสงวนสิทธิเ์ปลี่ยนแปลงโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพ
ภูมอิากาศ เหตุการทางการเมอืง การล่าช้าของสายการบนิ เงื่อนไขการให้บรกิารของรถในแต่ละ
ประเทศ เป็นต้น โดยส่วนนี้ทางบรษิทัจะค านึงถงึประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคญั หากกรณีทีจ่ าเป็น
จะตอ้งมคี่าใชจ้า่ยเพิม่ ทางบรษิทัจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

- เนื่องจากการเดินทางท่องเที่ยวในครัง้นี้ เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกับบรษิัทตัวแทนใน
ต่างประเทศ ทางบรษิทัจงึขอสงวนสทิธิ ์ไม่สามารถขอรบัเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางส่วน หรอื ส่วนใด
ส่วนหนึ่งที่ท่านไม่ต้องการได้รบับรกิาร หากระหว่างเดนิทาง สถานที่ท่องเที่ยวใดที่ไม่สามารถเขา้
ชมได ้ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดกต็าม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายไม่ว่าส่วนใด
ส่วนหนึ่งให้ท่าน เนื่องจากทางบรษิทัไดท้ าการจองและถูกเกบ็ค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่ายไปล่วงหน้า
ทัง้หมดแลว้ 

- กรณีที่ท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าเมอืง ทางบรษิัทขอสงวนสิทธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าใช้จ่ายที่จะ
เกดิขึน้ตามมา และ จะไมส่ามารถคนืเงนิค่าทวัรท์ีท่่านช าระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่่าส่วนใดส่วนหนึ่ง 

- หากวนัเดนิทาง เจ้าหน้าที่สายการบิน หรอื ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมอืง ตรวจพบ หนังสอื
เดนิทาง  
(พาสปอรต์) ของท่านช ารุดแมเ้พยีงเลก็น้อย เช่น เปียกน ้า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มหีน้าใดหน้า
หนึ่งหายไป มกีระดาษหน้าใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มรีอยแยกระหว่างสนัของเล่มหนังสอืเดนิทาง 
เป็นตน้ ไมว่่ากรณใีดๆทัง้สิน้ ทางสายการบนิ หรอื เจา้หน้าทีด่่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง มสีทิธิ ์



 

 

ไม่อนุญาตใหท้่านเดนิทางต่อไปได ้ดงันัน้กรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสอืเดนิทางของท่านใหอ้ยู่
ในสภาพดีอยู่ตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีช ารุด กรุณาติดต่อกรมการกงสุลกระทรวงการ
ต่างประเทศเพื่อท าหนังสอืเดนิทางฉบบัใหม่ โดยใช้ฉบบัเก่าไปอ้างองิ และ ยนืยนัด้วย พรอ้มกบั
แจง้มาทีบ่รษิทัเรว็ทีสุ่ด เพื่อยนืยนัการเปลีย่นแปลงขอ้มลูหนังสอืเดนิทาง หากท่านไดส้่งเอกสารมา
ทีบ่รษิทัเรยีบรอ้ยแลว้ กรณีทีย่งัไม่ออกบตัรโดยสาร (ตัว๋เครื่องบนิ) ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงไดไ้ม่
มคี่าใช้จ่าย แต่หากออกบตัรโดยสาร (ตัว๋เครื่องบนิ) เรยีบรอ้ยแล้ว ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ
เรยีกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจรงิทัง้หมด ซึ่งโดยส่วนใหญ่ตัว๋เครื่องบินแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออก
เดนิทางประมาณ 14-20 วนั ทัง้นี้ขึน้อยูก่บักระบวนการและขัน้ตอนของแต่ละคณะ 

- เกี่ยวกบัที่นัง่บนเครื่องบนิ เนื่องจากบตัรโดยสาร (ตัว๋) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อตัราพเิศษ) 
สายการบนิ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลอืกที่นัง่บนเครื่องบนิ กรณีลูกค้าเดนิทางด้วยกนั กรุณาเชค็อนิ
พรอ้มกนั และ สายการบนิจะพยายามทีสุ่ดใหท้่านไดน้ัง่ดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีสุ่ด  

- ขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัหอ้งพกัในโรงแรมทีพ่กั เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม
แตกต่างกนั จงึอาจท าให้ห้องพกัแบบห้องพกัเดี่ยว (SINGLE) และห้องคู่ (TWIN/DOUBLE) และ 
หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (TRIPLE) จะแตกต่างกนั บางโรงแรม หอ้งพกัแต่ละแบบอาจจะอยูค่นละชัน้กนั 
(ไมต่ดิกนัเสมอไป) 

- ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็ค่าน ้ามนัและภาษสีนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้ก่อนวนั
เดนิทาง  

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ , การ
ยกเลกิบนิ , การประทว้ง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภยัธรรมชาต ิ, การน าสิง่ของผดิ
กฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทั  

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหายระหว่างการเดนิทาง ไม่
ว่ากรณีใดๆก็ตาม และ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใช้จ่ายตามจรงิ กรณีท่านลมืสิง่ของไว้ที่
โรงแรมและจ าเป็นตอ้งส่งมายงัจดุหมายปลายทางตามทีท่่านตอ้งการ  

- รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัฯอกีครัง้หนึ่ง หลงัจากไดส้ ารองโรงแรม
ทีพ่กัในต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรบัเปลี่ยนตามที่
ระบุในโปรแกรม 

 

** เม่ือท่านช าระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึงกต็าม ทางบริษทั
ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบัเง่ือนไขข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว ** 

หนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านไดค้งเหลอืไมน้่อยกวา่ 6 เดอืน ณ 
วนักลบั 

** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 


