
              

 

    

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 

**โหลดกระเป๋าสมัภาระโดยน้ําหนกัไมเ่กนิ 20 ก.ก. (1 ชิน้) และ ถอืขึน้เครื่องบนิไดน้ํ้าหนกัไมเ่กนิ 7 ก.ก. ** 

**พาสปอรต์ ต้องมีอายใุช้งานได้คงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วนักลบั** 



              

 

    

วนัท่ี 1 
กรงุเทพฯ (ดอนเมือง) – เมืองอินชอน - โรงเรียนสอนทาํกิมจิ                               (-/-/D) 

พิเศษ !! ให้ท่านได้ใส่ชุดประจาํชาติเกาหลี  ”กนับก“(HANBOK)                                                                                                                                                                                                                  

 

 
05.00  คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรงุเทพฯ ประเทศไทย อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ 
อาคาร 1 ชัน้ 3 เคาน์เตอรเ์ช็คอิน หมายเลข 3-4 สายการบิน AIR ASIA X โดยมเีจา้หน้าที่ของบรษิทัฯ คอยให้การ
ตอ้นรบั อํานวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเชค็อนิ และ หวัหน้าทวัรใ์หค้าํแนะนําเพื่อเตรยีมความพรอ้มก่อนออกเดนิทาง  
08.05 นําท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน ประเทศสาธารณรฐั เกาหลีใต้ โดยสายการบนิ AIR ASIA 
X เทีย่วบนิที ่XJ 708 
** สาํหรบัเทีย่วบนิน้ี ไมม่บีรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่งบนิ ใชเ้วลาบนิประมาณ 5 ชัว่โมง 25 นาท ี** 
15:20 เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน ประเทศสาธารณรฐัเกาหลีใต้ 
** ตามเวลาทอ้งถิน่ เรว็กว่าเมอืงไทยประมาณ 2 ชัว่โมง กรณุาปรบันาฬกิาของท่านเพื่อความสะดวกในการนดัหมายเวลา ** 
หลงัทุกท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจหนงัสอืเดนิทาง และตรวจรบัสมัภาระเรยีบรอ้ย 
นําท่านเดนิทางสู่ โรงเรียนสอนทาํกิมจิ (KIM CHI SCHOOL) เพื่อใหท้่านเรยีนรูว้ฒันธรรมการทํากมิจขิองชาวเกาหล ีกมิจิ
เป็นอาหารเกาหลปีระเภทผกัดองทีอ่าศยัภมูปัิญญากน้ครวัของชาวเกาหล ีดว้ยการหมกัพรกิสแีดงและผกัต่างๆ โดยทัว่ไปจะ
เป็นผกักาดขาว ชาวเกาหลนีิยมรบัประทานกมิจเิกอืบทุกมือ้ เป็นเครื่องเคยีง และยงันําไป
ปรงุเป็นส่วนประกอบอาหารอกีหลายอยา่ง ปัจจบุนักมิจมิมีากกว่า 187 ชนิด ส่วนใหญ่แลว้
จะมรีสเผด็ เปรีย้ว และมกีลิน่ฉุนพิเศษ !! ให้ท่านได้ใส่ชุดประจาํชาติเกาหลี “กนับก” 
(HANBOK) และถ่ายรปูไวเ้ป็นทีร่ะลกึ  
คํา่ บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนู หมยู่างเกาหลี 
ท่ีพกั       NEW SUWON HOTEL หรือเทียบเท่า 
 

 
 

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

 

 
เช้า      บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  



              

 

    

นําท่านเดนิทางสู่ ลานสกขีนาดใหญ่  YANGJI SKI RESORT หรือเทียบเท่า ประกอบไปด้วยเนินสกถีงึ 2 เนินด้วยกนั
แบ่งเป็นเนินสกสีําหรบัผูฝึ้กหดัเล่น 1 เนิน,  และเนินสําหรบัผูท้ีเ่ล่นชํานาญแลว้ 1 เนิน (ราคาทวัรย์งัไม่รวมค่าอุปกรณ์การ
เล่นสก,ี สกลีฟิท,์ สโนวส์เลด กอนโดล่า หรอื เคเบลิ **ขึน้อยูก่บัสถานทีว่่ามใีหบ้รกิารหรอืไม*่*) มเีวลาใหท้่านไดส้นุกกบัการ
เล่นสกอียา่งเตม็ที ่ซึง่ปลอดภยัไมม่อีนัตราย เตรยีมตวัก่อนเล่นสกี ควรเตรยีม ถุงมอืสก ีผา้พนัคอ แว่นกนัแดด เสือ้แจ๊คเกต็
กนัน้ํา หรอืผา้รม่ และกางเกงรดัรปู ขอคาํแนะนําและฝึกวธิกีารเล่นจากไกดท์อ้งถิน่ก่อนลงสนามจรงิ เพื่อความปลอดภยัของ
ท่านเองเป็นสําคญั **ปรมิาณของหมิะและการเปิดใหบ้รกิารของลานสกขีึน้อยู่กบัความเอื้ออํานวยของอากาศ หากไม่มหีมิะ
เพยีงพอ ลานสกอีาจจะปิดให้บรกิาร ในกรณีที่ลานสกไีม่สามารถเปิดบรกิาร ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลง
โปรแกรม ปรบัเปลีย่นเป็น ONE MOUNT SNOW PARK (ไมร่วมค่าเขา้ SNOW PARK) 
นําท่านเดนิทางสู่  ไร่สตรอเบอรร่ี์ ให้ท่านเพลดิเพลนิกบัการชมและเลอืกเก็บสตรอ
เบอรร์ีส่ดๆหวานฉ่ําจากไร่ นอกจากนัน้ ท่านยงัสามารถซือ้กลบัมาฝากคนทีท่่านรกัที่
เมอืงไทยไดด้ว้ย 
กลางวนั บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนู ชาบ ูชาบ ู
 นําท่านเดินทางสู่  เทศกาลตกปลาน้ําแข็ง เป็นประมาณช่วงเดือน
มกราคมของทุกปี  นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ทีม่าเยอืนนับลา้นคน ไม่ว่าจะเป็นเดก็หรอืผู้ใหญ่ จะมาเทศกาลนี เพื่อตกปลาเท
รา้ท ์ฉายาของมนัคอื THE QUEEN OF VALLEY หรอืราชนิีแห่งขุนเขา โดยปลาเทรา้ทภ์ูเขา จะอาศยัอยู่ในน้ําเยน็ที่มี
อุณหภมูติ ังแต่ 20 องศาเซลเซยีสลงไป เป็นปลาทีส่วยงามและหายาก ซึง่นกัท่องเทีย่วทีต่กปลามาได ้สามารถน้าปลามาทา้
เป็นซูช ิหรอืซาชมิ ิซึง่สามารถทานได้เลย และภายในงานจะมกีจิกรรมทา้ความหนาวต่างๆ อาทเิช่น การแข่งขนัจบัปลาเท
รา้ทด์้วยมอืตกปลาใต้น้าแขง็ การโชวแ์กะสลกัน้ําแขง็ ฟุตบอลน้ําแขง็ และเล่นเลื่อนหมิะ และอื่นๆ ถอืไดว้่ าเป็นงานใหญ่ที่
หลายคนเฝ้ารอคอย เนื่องจากจดัแค่ปีละคร ังในช่วงเวลาส ันๆ ถอืเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการพกัผ่อนและผจญภยัที่ได้
มาตรฐานมาก เทศกาลนี ไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นเทศกาลตวัอย่าง โดยกระทรวงวฒันธรรมและการท่องเทีย่วของเกาหล ีเป็น
เทศกาลฤดูหนาวทีทุ่กคนสามารถตกปลาได ้ใหท้่านสนุกกบัการตกปลาน้ําแขง็ นอกจากนั นยงัมรีายการบนัเทงิ และเกมส์
การเล่นต่างๆมากมาย เช่น สนามการเล่นสไลเดอรน้ํ์าแขง็, การแข่งขนัฟุตบอลบนน้ําแขง็ และ กฬีาน้ํา แขง็อื่นๆ นอกจากนี 
มแีข่งขนัชงิแชมป์สุนัขลากเลื่อนหมิะและรถแข่งหมิะ ซึง่เหมาะกบัเดก็ๆ และครอบครวัไดส้นุกสนานกบักจิกรรมนานาชนิด
ตลอดทัง้งาน (รวมอุปกรณ์ตกปลา กําหนดการยงัไม่ระบุวนัชดัเจน ปกตจิะอยู่ช่วงประมาณ วนัที ่7 – 27 มกราคมของทุกปี 
และอาจจะมกีารเปลี่ยนแปลงขึน้อยู่กบัสภาพอากาศของแต่ละปี สําหรบัเทศกาลตกปลานี้ถูกจดัขึน้ที่เมอืงซาราซอม กรณี
น้ําแขง็ยงัไม่สามารถลงไปยนืตกปลาได้ หรอืหากเกดิเหตุสุดวสิยัอื่นๆ ทางบรษิทั ขอสงวนสทิธิป์รบัรายการเป็นเกาะนาม ิ
แทน ) 
 นําท่านเดนิทางสู่ สวนสนุกลอ๊ตเต้เวิลด์ (LOTTE WORLD) สวนสนุกในร่ม
ขนาดใหญ่ตดิอนัดบัโลกทีต่ ัง้อยู่ในกรุงโซล ซึง่แบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลกัคอื สวนสนุกในร่มที่
ชื่อว่า LOTTE WORLD ADVENTURE ทีม่อียูท่ ัง้หมด 4 ชัน้ แต่ละชัน้กจ็ะมเีครื่องเล่นต่างๆ 
รา้นอาหาร รา้นขายของที่ระลกึ และลานสเก็ตน้ําแขง็ขนาดใหญ่ และในส่วนของสวนสนุก
กลางแจง้นัน้มชีื่อว่า MAGIC ISLAND อนัเป็นที่รวมเครื่องเล่นหวาดเสยีวหลายๆ ชนิด นอกจากนี้ยงัมสีิง่อํานวยความ
สะดวกอื่นๆ ภายในบรเิวณสวนสนุกแห่งนี้ ไมว่่าจะเป็นหา้งสรรพสนิคา้ โรงแรม โรงภาพยนตร ์ฯลฯ 
คํา่ บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนู จิมดกั 
ท่ีพกั       GALAXY HOTEL หรือ INTER CITY HOTEL SEOUL หรือเทียบเท่า   



              

 

    

 
 

วนัท่ี 3 
ศนูยโ์สมแห่งรฐับาล – ศนูยส์มนุไพรน้ํามนัสนเขม็แดง – พระราชวงัถอ็กซูกงุ –ศนูย์
รวมเครื่องสาํอางแบรนดด์งัเกาหลี- หอคอยเอน็ โซลล ์ทาวเวอร ์- ดิวต้ี ฟรี -  ย่านเมียง
ดง                                                                                                                          (B/L/-)                                                                                                                                                                                                                           

 

 

เช้า      บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นําท่านเดนิทางสู่ ศูนย์โสมแห่งรฐับาล (GINSENG) เหตุผลที่เรยีกว่าศูนย์โสมแห่งรฐับาล เพราะโสมทุกชนิดที่นี่จะถูก
ควบคุมคุณภาพภายใต้มาตรฐานของรฐับาล ซึง่แน่นอนว่าไดร้บัการรบัรองคุณภาพจากรฐับาล เป็นโสมที่มอีายุ 6 ปี ซึง่ถอื
ว่ามคีุณภาพดทีีสุ่ดในโลก มชีื่อเสยีงทีสุ่ด ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้โสมคุณภาพ ในราคาถูกกว่าประเทศไทยถงึ 2 เท่า โสมเกาหลี
ถอืเป็นยาบาํรงุรา่งกายหรอืสามารถซือ้เป็นของฝากจากประเทศเกาหลใีตก้ไ็ด้  
นําท่านเดนิทางสู่ ศนูยส์มุนไพรน้ํามนัสนเขม็แดง (RED PINE) เป็นผลติภณัฑ ์ทีส่กดัจากน้ามนัสน มสีรรคุณช่วยบาํรงุ
รา่งกาย ลดไขมนั ช่วยควบคุมอาหารและรกัษาสมดุลในร่างกายไดเ้ป็นอยา่งด  ี

นําท่านเดนิทางสู่ พระราชวงัถอ็กซูกงุ (DEOKSUGUNG PALACE) ตัง้อยูท่ีห่วัมมุสีแ่ยกใจกลางเมอืงของกรงุโซล เป็น
พระราชวงัทีเ่ลก็ทีสุ่ดในบรรดา 5 พระราชวงัของประเทศเกาหลใีต ้ซึง่เป็นเพยีงพระราชวงั
แห่งเดยีวทีล่อ้มรอบดว้ยอาคารสไตลต์ะวนัตกทีเ่พิม่ความเป็นเอกลกัษณ์ของทวิทศัน์ได ้มี
จดุเด่นคอือาคารภายในพระราชวงันัน้เป็นการผสมผสานระหว่างวฒันธรรมเกาหลแีละ
วฒันธรรมตะวนัตกไดอ้ย่างงดงามลงตวั 
กลางวนั บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนู ไก่ตุ๋นโสม  
นําท่านเดนิทางสู่ ศูนยร์วมเครื่องสาํอางแบรนดด์งัเกาหลี (COSMETIC GALLERY) 
เช่น WATER DROP (ครมีน้ําแตก) , SNAIL CREAM (ครมีเมอืกหอยทาก) , BOTOX (โบทอ็กซ์) , ALOE VERA 
PRODUCT (ผลติภณัฑจ์ากสมนุไพร ว่านหางจระเข)้ เป็นตน้  
นําท่านเดนิทางสู่ ภเูขานําซาน เป็นทีต่ ัง้ของ หอคอยเอน็ โซลล ์ทาวเวอร ์(N SEOUL TOWER) 1 ใน 18 หอคอยเมอืงที่
สงูทีสุ่ดในโลก มคีวามสงูถงึ 480 เมตร เหนือระดบัน้ําทะเล ท่านสามารถชมทศันียภาพของกรุงโซลจากยอดโซลทาวเวอรไ์ด้
รอบทศิ 360 องศา โดยสามารถมองไดถ้งึเขาพูกกัซนั และถ้าหนัไปยงัทศิตรงขา้ม กจ็ะเหน็ไกลไปถงึแม่น้ําฮนักงั เป็นอกี
หนึ่งสถานที่ ที่สุดแสนจะโรแมนติก ไม่ว่าจะเป็นยามกลางวนัหรอืกลางคนื และไม่ว่าจะฤดูไหนๆ ที่นี่ยงัคงไดร้บัความนิยม
เสมอมา เพราะเป็นสถานที่คลอ้งกุญแจคู่รกัที่ยอดนิยมของนักท่องเที่ยว และชาวเกาหล ีโดยมีความเชื่อว่าหากไดม้าคลอ้ง



              

 

    

กุญแจดว้ยกนัทีน่ี่ และโยนลูกกุญแจลงไปจะทําใหร้กักนัมัน่คง ยนืยาว ตราบนานเท่านาน ** ยงัไม่รวมค่า ขึน้ลฟิต์ และ ค่า
แมกุ่ญแจ ลกูกุญแจคู่รกัสาํหรบัคลอ้ง ท่านสามารถเตรยีมจากประเทศไทยไปได ้**  
นําท่านเดนิทางสู่ ดิวต้ี ฟรี (DUTY FREE) เป็นศูนยร์วมรา้นคา้ปลอดภาษทีีใ่หญ่ทีสุ่ดในโซล ใหไ้ดช้อ็ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นม
ชัน้นําแบบ NEW COLLECTION ! มากมาย เช่น นาฬกิา , แว่นตา , เครื่องสําอาง , กระเป๋า , กลอ้งถ่ายรปู หรอืจะเป็น
โทรศพัท์มอืถอื ให้ท่านอสิระได้เลอืกซื้อไดอ้ย่างเต็มที่ เป็นแหล่งรวมสนิค้าแบรนดด์งักว่า 250 แบรนด์ ทัง้เครื่องสําอาง , 
น้ําหอม , กระเป๋า , สนิคา้แฟชัน่ต่างๆ เช่น CHANEL , HERMES , MCM , DIOR , FENDI , LOEWE , PRADA , MIU 
MIU , CELINE , GIVENCHY , BALLY , BOTTEGA VENETA เป็นต้น ไม่ไดม้แีค่เพยีงสนิคา้จากแบรนดต่์างประเทศ
เท่านัน้ สนิคา้แบรนดเ์กาหลกีม็ใีหเ้ลอืกหลากหลายไม่แพก้นั ราคากถ็ูกกว่ารา้นคา้ดา้นนอกและบางยีห่อ้กถ็ูกกว่าในประเทศ
ไทยอกีดว้ย หากจะเขา้ไปชอ็ปป้ิงกนัทีห่า้งแห่งนี้ ใหพ้กพาสปอรต์และขอ้มลูตัว๋เครือ่งบนิไปดว้ยเพราะต้องใชใ้นการซือ้สนิคา้
  
นําท่านเดนิทางสู่ ย่านเมียงดง (MYEONGDONG) เปรยีบเสมอืนย่านสยามสแควรบ์า้นเรา เมยีงดงไดช้ื่อว่าเป็นแหล่งรวม
แฟชัน่แบรนด์เกาหลชีัน้นํา ซึ่งในแต่ละวนัจะ มวียัรุ่นเกาหลมีาเดนิชอ็ปป้ิงกนัอย่างล้นหลาม ท่านสามารถหาซื้อสนิค้าได้
อย่างหลากหลายทัง้เสื้อผา้ , รองเทา้ , กระเป๋า , เครื่องสําอางซึง่เป็นทีรู่จ้กัอย่างดขีองคนไทย เช่นLANEIGE , ETUDE 
HOUSE , IIOPE , CHARMZONE , SKIN FOOD , THE FACE SHOP เป็นต้น เครื่องประดบั , ซดีเีพลง , วซีดี ี, ดวีดีี
หนังและซีรยี์ที่ฮิตตลอด จนไปถึงของที่ระลึกที่มรีูปดารานักแสดงคนโปรดของท่านอยู่ในสินค้า อีกทัง้ยังมีร้านกาแฟ 
รา้นอาหารต่างๆ ท่าน สามารถลิม้ลองไอศกรมี 2,000 วอน ทีส่งูเกอืบฟุตไดท้ีน่ี้  
 อิสระอาหารคํา่ตามอธัยาศยั เพ่ือสะดวกแก่การเดินทางท่องเท่ียว  
ท่ีพกั       GALAXY HOTEL หรือ INTER CITY HOTEL SEOUL หรือเทียบเท่า   
 

 
 

วนัท่ี 4 
ศนูยส์มนุไพรเกาหลี - โรงงานเจียระไน พลอยสีม่วง อเมทิส - หมู่บา้นบกุชอนกนัอก 
พิพิธภณัฑภ์าพ 3 มิติ - พิพิธภณัฑน้ํ์าแขง็ -ซุปเปอรม์าเกต็ หรือ ร้านละลายเงินวอน - 
เมืองอินชอน                                                                                                            (B/L/-)                                                                                                                                                                                                                 

 

 
เช้า      บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 



              

 

    

นําท่านเดนิทางสู่ ศนูยส์มนุไพรเกาหลี (HERB SHOP) เป็นผลติภณัฑผ์ลของฮ๊อกเกท็นาม ูทีเ่ตบิโตกลางป่าดงดบิกว่า 20 
ปี มสีรรพคุณช่วยกรองสารพษิในตบั เหมาะสําหรบัคนทีท่ํางานหนัก ดื่มเหลา้ นอนดกึ หรอืเป็นไวรสัตบัอกัเสบ ตบัแขง็ ให้
ท่านอสิระเลอืกซือ้ใหต้วัเองและฝากครอบครวัหรอืญาตผิูใ้หญ่ทีท่่านรกั 
นําท่านเดนิทางสู่ โรงงานเจียระไน พลอยสีม่วง อเมทิส (AMETHYST FACTORY) ประเทศเกาหลใีต้เป็นดนิแดนของง 
พลอยสมีว่ง พลอยแห่งสุขภาพและนําโชค โดยมตีัง้แต่สมีว่งอ่อนเยน็ตา จนถงึสมี่วงเขม้ (ม่วงไวน์) มเีสน่หเ์ยา้ยวนใจ พลอย
นี้จะสวยงามจบัตาเมือ่มาทาํเป็นแหวน จี ้ต่างห ูและ สรอ้ยขอ้มอื เป็นหนิทีม่พีลงัในการบําบดัทัง้ดา้นร่างกายและจติใจของผู้
สวมใส่ ขจดัความคดิแงล่บ เป็นพลอยแห่งสุขภาพและนําโชค สามารถปกป้องคุม้ครองผูส้วมใส่ได้ 
 นําท่านเดนิทางสู่ หมู่บ้านบุกชอนกนัอก (BUKCHON HANOK VILLAGE) หรอืบางคนเรยีกว่า หมู่บา้นบุคชอนฮนัอ๊ก 
เป็นอีกหนึ่งสญัลกัษณ์ของเกาหล ีท่ามกลางตกึรามบ้านช่องที่ทนัสมยัของกรุงโซลนัน้ หมู่บ้านแห่งนี้ก็ยงัคงรกัษาอาคาร
บ้านเรอืนในสมยัโบราณ มกีลิน่อายของเกาหลใีนยุคเก่าแก่ เหมาะสําหรบัคนที่ชอบสถานที่ท่องเที่ยวเชงิประวตัิศาสตร ์
หมู่บ้านบุกชอนฮนัอกถอืเป็นสถานที่ท่องเทีย่วอกีแห่งหนึ่งที่เมื่อนักท่องเทีย่วไดไ้ปเยอืนแลว้ จะได้พบกบับ้านของขุนนาง
ระดบัสูงของเกาหลใีนสมยัก่อน ภายในหมู่บา้นมอีาคารแบบดัง้เดมิของเกาหลกีว่า 100 หลงั (รปูแบบบา้นแบบดัง้เดมิของ
เกาหลเีรยีกว่า ฮนัอก(HANOK)) ซึง่เก่าแก่มาตัง้แต่สมยัโชซอน ส่วนชื่อ บุคชอน(BUKCHON) แปลว่าหมูบ่า้นทางตอนเหนือ 
กลางวนั     บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนู ข้าวยาํเกาหลี  
นําท่านเดนิทางสู่ พิพิธภณัฑภ์าพ 3 มิติ (TRICK EYE MUSEUM) เป็นสถานทีท่่องเทีย่วชื่อ
ดงัทีจ่ดัขึน้แบบพพิธิภณัฑแ์กลเลอรีศ่ลิปะและภาพวาด ทีส่รา้งขึน้โดย “ตรอ็งป์ L’OEIL” คอื
เทคนิคงานศลิปะแบบ 2D และลกัษณะภาพวาดจะเป็นแบบ 3D แทนทีจ่ะเป็นการดูภาพวาด
ธรรมดาๆเหมอืนหอศลิป์ทัว่ไป นักท่องเทีย่วจะตื่นตาตื่นใจกบัภาพวาดแนว 3D ทีเ่สมอืนว่า
ไดเ้ขา้ไปเป็นส่วนหนึ่งในรปูภาพนัน้ๆ ทาํใหน้กัท่องเทีย่วเพลนิเพลนิสนุกสนาน ไม่มเีบื่อ ถอื
เป็นพพิธิภณัฑศ์ลิปะยอดนิยมของชาวเกาหลแีละนักท่องเทีย่ว เพราะไม่เพยีงแต่เป็นพพิธิภณัฑห์อศลิปะภาพวาดสามมติิ
แล้ว ยังได้เปิดโซนใหม่ให้กับนักท่องเที่ยวได้เข้าไปเปิดประสบการณ์ใหม่ๆไม่ซํ้าใครกับ พิพิธภัณฑ์น้ําแข็ง (ICE 
MUSEUM) ซึง่เป็นการจาํลองเมอืงน้ําแขง็ขึน้มา เป็นศลิปะการแกะสลกัน้ําแขง็แบบไม่ธรรมดา หากแต่เป็นการจาํลองเป็น
เมอืงน้ําแขง็เหมอืนจรงิมากที่สุด และยงัเอาใจเด็กๆด้วยการสร้างสไลเดอร์น้ําแข็งอีกทัง้ยงัมกีิจกรรมและโซนต่างๆ ให้
นักท่องเทีย่วเขา้ชมไดโ้ดยไม่มเีบื่อ เช่น นัง่รถลากกวางรดูอลฟ์ ถ่ายรปูคู่กบัคุณลุงซานต้าน้ําแขง็ และถ่ายรูปกบับรรดานก
เพนกวนิน้ําแขง็ทัง้หลาย สํารวจถํ้าน้ําแขง็ เอสกโิม เยีย่มชมปราสาทน้ําแขง็ มจีุดชมววิบนกําแพงเมอืงน้ําแขง็ โรงแรมที่
สรา้งจาํลองขึน้จากการแกะสลกัจากน้ําแขง็ทัง้หมด ซึง่นกัท่องเทีย่วสามารถตื่นตาตื่นใจและสัมผสักบัความหนาวอุณหภูมติดิ
ลบมากกว่า 5 องศา       
นําท่านเดนิทางสู่ ซุปเปอรม์ารเ์กต็ หรือ ร้านละลายเงินวอน ให้ท่านได้เลอืกซือ้ชอ็กโกแลต ผลติภณัฑข์องใบและราก
ฝอยของโสม ในรูป ขนมโสม ชาโสม ลูกอมโสม โคลนพอกหน้าโสม ครมีล้างหน้าโสม เครื่องสําอางโสม เป็นต้น และยงัมี
หมอนสุขภาพ ,  กมิจ ิ, เปเปโร (ป๊อกกีเ้กาหล)ี , ชนิราเมง (มามา่เกาหล)ี และ นมกลว้ย เป็นตน้ 
ไดเ้วลาอนัสมควร นําท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ อินชอน  ประเทศสาธารณรฐัเกาหลีใต้  



              

 

    

 
 

วนัท่ี 5 เมืองอินชอน - กรงุเทพฯ (ดอนเมือง)                                                                      (-/-/-)                                                                                                                                                                                                                 
 
00:20 นําท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิ AIR ASIA X 

เทีย่วบนิที ่XJ 703 ** ไมม่บีรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่งบนิ ใชเ้วลาบนิประมาณ 6 ชัว่โมง ** 

04:50 เดนิทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพ พร้อมกับความ

ประทบัใจ 
 

อตัราค่าบริการ 
 

กาํหนดการเดินทาง 
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 ห้อง
ละ 

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 ** (ไม่มีท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน) 

 
อตัราน้ียงัไม่รวมค่าทิปพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร์ และ มคัคเุทศก์ท้องถ่ิน ตามธรรมเนียม 50,000 
วอน ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเดก็ ยกเว้นเดก็อายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั 
(INFANT) ทัง้น้ีท่านสามารถให้มากกว่าน้ีได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี 
ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ก่อนเดินทางทกุท่าน ท่ีสนามบิน ในวนัเชค็อิน  
 
อตัราน้ีเฉพาะนักท่องเท่ียวท่ีถือหนังสือเดินทางไทยเท่านัน้ กรณีถือหนังสือเดินทางต่างประเทศ ทาง
บริษทัขอสงวนสิทธ์ิเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมเพ่ิมจากราคาทวัร ์ท่านละ 100 USD. (เป็นเงินไทยประมาณ 
3,200 บาท)  
 



              

 

    

กรณีต้องการตดักรุป๊ส่วนตวั กรุป๊เหมาท่ีสถานะผู้เดินทางเป็น เดก็นักเรียน นักศึกษา คร ู ธรุกิจขาย
ตรงเคร่ืองสาํอางค์ หมอ พยาบาล ชาวต่างชาติ หรือคณะท่ีต้องการให้เพ่ิมสถานท่ีขอดูงาน กรุณา
ติดต่อแจ้งรายละเอียด โดยละเอียด กบัเจ้าหน้าท่ีเพ่ือทาํราคาให้ใหม่ทกุครัง้  

 
สาํคญั!! :  กรณีผูเ้ดินทางถกูปฏิเสธการเข้า – ออกประเทศจากประเทศต้นทางและปลายทาง ทัง้จากท่ี

ด้านหน้าเคาน์เตอร์เช็คอิน หรือจากด่านตรวจคนเข้าเมืองก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่

รบัผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีจะเกิดขึ้นตามมา และ จะไม่สามารถคืนเงินค่าทวัรท่ี์ท่านชาํระเรียบร้อยแล้วไม่

ว่าส่วนใดส่วนหน่ึง 

 
หมายเหต ุ: ตามนโยบายการโปรโมทสินค้าพืน้เมืองของรฐับาลเกาหลีร่วมกบัการท่องเท่ียวเกาหลี ใน
นามของร้านรฐับาล ซ่ึงจาํเป็นต้องระบุไว้ในโปรแกรมทวัร์ เพราะมีผลกบัราคาทวัร์  จึงอยากเรียน
ช้ีแจงลกูค้าทกุท่านว่า ร้านรฐับาลทกุร้านจาํเป็นต้องแวะชม จะซ้ือหรือไม่ซ้ือขึ้นอยู่กบัความพอใจของ
ลูกค้าเป็นหลกั และถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านรฐับาล ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็
ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จากท่านเป็นจาํนวนเงิน 100 USD / ท่าน / ร้าน 
 

อตัราค่าบริการน้ี รวม 
 

 ค่าบตัรโดยสารโดยเครื่องบนิ (ตัว๋) ไป และ กลบัพรอ้มคณะ ชัน้ประหยดั (ECONOMY CLASS) รวมถงึค่าภาษี
สนามบนิและค่าภาษน้ํีามนัทุกแห่ง กรณีต้องการอพัเกรด UPGRADE หรอื เปลีย่นแปลงบตัรโดยสาร ไม่ว่าเทีย่วใด 
เทีย่วหนึ่ง กรณุาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ  

 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใต้ท้องเครื่องบนิ สายการบนิ AIR ASIA X อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋า
สมัภาระลงใต้ทอ้งเครื่องบนิ โดยมีน้ําหนักไม่เกิน 20 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือขึ้นเคร่ืองบินได้น้ําหนักไม่เกิน 7 ก.ก. 
(ไมจ่าํกดัจาํนวนชิน้ แต่ทัง้นี้เจา้หน้าทีจ่ะพจิารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงือ่นไขของสายการบนิ) ** 

 ค่ารถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ (ยงัไมร่วมทปิพนกังานขบัรถ) 

 ค่าโรงแรมทีพ่กัระดบัมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ หอ้ง) ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์การแข่งขนักฬีา 
หรอื กจิกรรมอื่นๆ ทีท่ําให้โรงแรมตามรายการที่ระยุเตม็ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลี่ยนโรงแรมที่พกั ไป
เป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยคาํนึงถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นสําคญั 

 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ กรณไีมร่วมจะชีแ้จงแต่ละสถานทีใ่นโปรแกรม 



              

 

    

 ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุ โดยทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม    

 ค่ามคัคุเทศกท์ีค่อยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 ค่าเบี้ยประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางท่องเทีย่วต่างประเทศ วงเงนิประกนัสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไข
ตามกรรมธรรม)์  

 

อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 
 

× ค่าใชจ้า่ยส่วนตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าทําหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซกัรดี ค่ามนิิบารใ์น
หอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบุในรายการ 

× ค่าทปิพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร์ และ มคัคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 50,000 วอน ต่อ ทรปิ ต่อ ลูกค้า ผู้
เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (INFANT) ทัง้นี้ท่านสามารถให้
มากกว่าน้ีไดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ก่อน
เดนิทางทุกท่าน ทีส่นามบนิ ในวนัเชค็อนิ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสมัภาระที่มน้ํีาหนักเกินกว่าที่สายการบนินัน้ๆกําหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาด
มาตรฐาน  

× ค่าธรรมเนียมการจองทีน่ัง่บนเครื่องบนิตามความต้องการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถทําได้ ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัสายการ
บนิ และ รุน่ของเครือ่งบนิแต่ละไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยูท่ีส่ายการบนิเป็นผูก้ําหนด 

× ค่าภาษน้ํีามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 

× ภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% กรณตีอ้งการออกใบเสรจ็รบัเงนิในนามบรษิทั 

× ค่าธรรมเนียมการขอวซี่าท่องเทีย่ว กรณีที่สถานทูตแจง้ให้ยื่นขอวซี่าแบบกะทนัหนัก่อนเดนิทางตามจรงิ ประเทศ
เกาหลีใต้ อนุญาตให้ท่านที่ถือหนังสือเดินทางไทย และมวีตัถุประสงค์เดินทางไปประเทศเกาหลีใต้ เพื่อการ
ท่องเทีย่ว ไมจ่าํเป็นตอ้งยืน่ขอวซี่า โดยสามารถพาํนกัไดไ้มเ่กิน 90 วนั ต่อครัง้ 

 
เง่ือนไขการจอง และ การชาํระเงิน 

- กรุณาทําการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนั ก่อนออกเดนิทาง พรอ้มชําระเงนิมดัจําครัง้ที่ 1 ท่านละ 10,000 บาท 
หลงัจากส่งเอกสารยนืยนัการจอง 1 วนั ตวัอย่างเช่น ท่านจองวนันี้ กรุณาชําระเงนิในวนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านัน้ 
โดยระบบจะยกเลกิอตัโนมตัทินัท ีหากยงัไมไ่ดร้บัยอดเงนิตามเวลาทีก่ําหนด และหากท่านมคีวามประสงคจ์ะต้องเดนิทางใน
พเีรยีดเดมิ ท่านจําเป็นต้องทําจองเขา้มาใหม่ นัน่หมายถงึว่า กรณีที่มีควิรอ (WAITING LIST) ก็จะให้สทิธิไ์ปตามระบบ 



              

 

    

ตามลําดบั เนื่องจากทุกพเีรยีด เรามทีี่นัง่ราคาพเิศษจาํนวนจาํกดั  ยกเว้นโปรแกรมราคาพิเศษ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิ
เรียกเกบ็ค่าบริการ เตม็จาํนวน เท่านัน้  
- กรุณาชําระค่าทวัร์ส่วนที่เหลอือย่างน้อย 20 วนั ก่อนออกเดนิทาง หากท่านไม่ชําระภายในระยะเวลาที่ที่บรษิัท
กําหนด ทางบรษิทัจะถอืว่าท่านสละสทิธิย์กเลกิการเดนิทาง และ ขอสงวนสทิธิไ์มส่ามารถคนืเงนิมดัจาํใหท่้านใดไม่ว่าส่วนใน
ส่วนหน่ึงกต็าม 
- กรณีลูกคา้ทําการจองภายในระยะเวลาคงเหลอืไม่ถงึ 15 วนั ก่อนออกเดนิทาง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีก
เกบ็ค่าทวัรเ์ตม็จาํนวน 100% 
 

เง่ือนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง 

 - ยกเลกิการเดนิทาง ไม่น้อยกว่า 30 วนั ก่อนวนัเดนิทาง คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 100 ของค่าบรกิารทีช่าํระแลว้ 
 ** ยกเว้น พีเรียดท่ีมีวนัหยดุนักขตัฤกษ์ ต้องยกเลิกเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วนั ก่อนเดินทาง ** 
     - ยกเลกิการเดนิทาง 15-29 วนั ก่อนวนัเดนิทาง คนืค่าบรกิารรอ้ยละ 50 ของค่าบรกิารทีช่าํระแลว้ 
- ยกเลกิการเดนิทาง 15 วนั ก่อนวนัเดนิทาง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าบรกิารที่ชําระมาแล้วทัง้หมดทัง้น้ี 
ทางบรษิทัจะหกัค่าใชจ้า่ยทีไ่ดจ้า่ยจรงิจากค่าบรกิารทีช่าํระแลว้เนื่องในการเตรยีมการจดัการนําเทีย่วใหแ้ก่นักท่องเทีย่ว เช่น 
การสาํรองทีน่ัง่ตัว๋เครือ่งบนิ การจองทีพ่กั ฯลฯ 

- ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบ และ คนืค่าทวัรส์่วนใดส่วนหนึ่งใหท้่านไดไ้ม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ เช่น สถานทูต
ปฏเิสธวซี่า ด่านตรวจคนเขา้เมอืง ฯลฯ 

- กรณตีอ้งการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลีย่นชื่อ) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษิทัทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วนั ก่อน
ออกเดนิทาง กรณีแจ้งหลงัจากเจ้าหน้าที่ออกเอกสารเรยีบร้อยแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึง ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการ
เรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายที่เกดิขึน้จรงิทัง้หมด ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัช่วงพเีรยีดวนัที่เดนิทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็นสําคญั
ดว้ย กรณุาสอบถามกบัเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 

- กรณตีอ้งการเปลีย่นแปลงพเีรยีดวนัเดนิทาง (เลื่อนวนัเดนิทาง) ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าใชจ้่ายการ
ดาํเนินการต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิสาํหรบัการดําเนินการจองครัง้แรก ตามจาํนวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไมว่่ากรณใีดๆทัง้สิน้ 
 

เง่ือนไขสาํคญัอ่ืนๆท่ีท่านควรทราบก่อนการเดินทาง 

- คณะจะสามารถออกเดนิทางไดต้ามจาํเป็นต้องมขีึน้ตํ่า อย่างน้อย 25 ท่าน หากตํ่ากว่ากําหนด คณะจะไม่สามารถ
เดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะชําระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางบริษัทยินดีที่จะ
ประสานงาน เพื่อใหทุ้กท่านเดนิทางตามความประสงคต่์อไป  

- ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรอื เลื่อนการเดนิทางไปในพเีรยีดวนัอื่นต่อไป โดยทางบรษิัทฯ 
จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดนิทางใหม่อกีครัง้ ทัง้นี้ ก่อนคอนเฟิรม์ลางาน กรุณาตดิต่อเจา้หน้าที่
เป็นกรณพีเิศษทุกครัง้หากท่านลางานแลว้ไมส่ามารถเปลีย่นแปลงได ้

- กรณทีีท่่านตอ้งออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เครื่องบนิ , ตัว๋รถทวัร ์, ตัว๋รถไฟ) กรุณาตดิต่อสอบถามเพื่อยนืยนักบัเจา้หน้าทีก่่อนทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในทีส่ามารถเลื่อนวนัและเวลาเดนิทางได ้เพราะมี
บางกรณีที่สายการบนิอาจมกีารปรบัเปลี่ยนไฟล์ทบนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทัง้นี้ขึ้นอยู่กบัฤดูกาล 



              

 

    

สภาพภูมกิาศ และ ตารางบนิของท่าอากาศยานเป็นสําคญัเท่านัน้ สิง่สําคญั ท่านจาํเป็นต้องมาถงึสนามบนิเพื่อเชค็อนิก่อน
เครื่องบนิ อย่างน้อย 3 ชัว่โมง โดยในส่วนน้ีหากเกดิความเสยีหายใดๆบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รบัผดิชอบค่าใช้จ่ายที่
เกดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   
- กรณทีีท่่านเป็นอสิลาม ไมท่านเน้ือสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 

- กรณีผูเ้ดนิทางต้องการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร์ (WHEEL CHAIR) กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่าง
น้อย 7 วนัก่อนการเดนิทาง หรอืตัง้แต่ทีท่่านเริม่จองทวัร ์เพื่อใหท้างบรษิทัประสานงานกบัสายการบนิเพื่อจดัเตรยีม
ล่วงหน้า กรณมีคี่าใชจ้า่ยเพิม่เตมิ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง  

- กรณุาส่งรายชื่อผูเ้ดนิทาง พรอ้มสําเนาหน้าแรกของหนังสอืเดินทางทุกท่านใหก้บัเจา้หน้าทีห่ลงัจากชําระเงนิกรณีที่
ท่านเดนิทางเป็นครอบครวั (หลายท่าน) กรณุาแจง้รายนามคู่นอนกบัเจา้หน้าทีใ่หท้ราบ 
- กรณทีีอ่อกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดส่วนใดผดิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบไม่ว่า
ส่วนใดส่วนหน่ึง หากท่านไมด่าํเนินการส่งสาํเนาหน้าแรกของหนงัสอืเดนิทางใหท้างบรษิทัเพื่อใชใ้นการออกบตัรโดยสาร 
- หลงัจากท่านชาํระค่าทวัรค์รบตามจาํนวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัจะนําส่งใบนัดหมายและเตรยีมตวัการเดนิทางให้
ท่านอยา่งน้อย 3 หรอื 5 วนั ก่อนออกเดนิทาง 
- อตัราทวัรน์ี้ เป็นอตัราสําหรบับตัรโดยสารเครื่องบนิแบบหมู่คณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท วนั ไป 
หรอื กลบัส่วนใดได ้จาํเป็นจะตอ้งไป และ กลบั ตามกําหนดการเท่านัน้ หากต้องการเปลีย่นแปลงกรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็น
กรณพีเิศษ 
- ทางบรษิทัไมม่นีโยบายจดัคู่นอนใหก้บัลกูคา้ทีไ่มรู่จ้กักนัมาก่อน เช่น กรณทีีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จาํเป็นต้องชําระค่า
หอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ 
- หนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านไดค้งเหลอืไมน้่อยกว่า 6 เดอืน ณ วนักลบั  
- สาํหรบัลกูคา้ทีเ่ดนิทาง 3 ท่าน และ ตอ้งการพกัหอ้งสาํหรบั 3 ท่าน อาจมคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิไดใ้นบางกรณี ขึ้นอยู่กบั
โรงแรมทีค่ณะนัน้ๆพกัว่ามหีอ้งรอบรบัสําหรบั 3 ท่าน หรอื (TRIPLE ROOM) หรอืไม่ กรณีไม่ม ีท่านจาํเป็นจะต้องชําระ
ค่าใชจ้า่ยเพิม่ (พกัเดีย่ว) ตามจรงิ ยกเวน้เดก็ทีม่อีายตุํ่ากว่า 12 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั 

- ฤดูหนาวในต่างประเทศ มขีอ้ควรระวงั สภาพอากาศจะมดืเรว็กว่าปกต ิสี่โมงเยน็ก็จะเริม่มดืแลว้ สถานทีท่่องเทีย่ว
ต่างๆ จะปิดเรว็กว่าปกต ิประมาณ 1-2 ช.ม. การเดนิทางควรเผื่อเวลาให้เหมาะสม และ หากมสีถานที่ท่องเที่ยว
กลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะ อาจลื่นไดต้้องใชค้วามระมดัระวงัในการเดนิเป็นอย่างสูง หรอื ใชร้องเทา้ที่สามารถเดนิ
บนหมิะได ้แว่นกนัแดดควร เมือ่แสงแดดกระทบหมิะจะสว่างสะทอ้นเขา้ตา อาจทาํใหร้ะคายเคอืงตาได้ 

- ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ปลี่ยนแปลงโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมอิากาศ เหตุการ
ทางการเมอืง การล่าชา้ของสายการบนิ เงื่อนไขการใหบ้รกิารของรถในแต่ละประเทศ เป็นต้น โดยส่วนนี้ทางบรษิทั
จะคํานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคญั หากกรณีที่จําเป็นจะต้องมคี่าใช้จ่ายเพิ่ม ทางบรษิัทจะแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า 

- เนื่องจากการเดนิทางท่องเทีย่วในครัง้นี้ เป็นการชาํระแบบเหมาจ่ายขาดกบับรษิทัตวัแทนในต่างประเทศ ทางบรษิทั
จงึขอสงวนสทิธิ ์ไม่สามารถขอรบัเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางส่วน หรอื ส่วนใดส่วนหน่ึงทีท่่านไม่ต้องการไดร้บับรกิาร 
หากระหว่างเดนิทาง สถานทีท่่องเที่ยวใดทีไ่ม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดกต็าม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์



              

 

    

ในการไม่สามารถคนืค่าใช้จ่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งใหท้่าน เนื่องจากทางบรษิทัได้ทําการจองและถูกเก็บค่าใชจ้่าย
แบบเหมาจา่ยไปล่วงหน้าทัง้หมดแลว้ 

- กรณีที่ท่านถูกปฏเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าใช้จ่ายทีจ่ะเกดิขึน้ตามมา และ 
จะไมส่ามารถคนืเงนิค่าทวัรท์ีท่่านชําระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่่าส่วนใดส่วนหน่ึง 

- หากวนัเดนิทาง เจา้หน้าทีส่ายการบนิ หรอื ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนงัสอืเดนิทาง  
(พาสปอรต์) ของท่านชาํรดุแมเ้พยีงเลก็น้อย เช่น เปียกน้ํา ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มหีน้าใดหน้าหนึ่งหายไป มกีระดาษหน้า
ใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มรีอยแยกระหว่างสนัของเล่มหนังสอืเดนิทาง เป็นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น ทางสายการบนิ หรอื 
เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมอืง  มสีทิธิไ์ม่อนุญาตให้ท่านเดนิทางต่อไปได้ ดงันัน้กรุณาตรวจสอบ และ ดูแล 
หนังสอืเดนิทางของท่านให้อยู่ในสภาพดอียู่ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณีชํารุด กรุณาตดิต่อกรมการกงสุลกระทรวงการ
ต่างประเทศเพื่อทาํหนงัสอืเดนิทางฉบบัใหม ่โดยใชฉ้บบัเก่าไปอา้งองิ และ ยนืยนัดว้ย พรอ้มกบัแจง้มาทีบ่รษิทัเรว็ทีสุ่ด เพื่อ
ยนืยนัการเปลีย่นแปลงขอ้มูลหนังสอืเดนิทาง หากท่านไดส้่งเอกสารมาทีบ่รษิทัเรยีบรอ้ยแลว้ กรณีทีย่งัไมอ่อกบตัรโดยสาร 
(ตัว๋เครือ่งบนิ) ท่านสามารถเปลีย่นแปลงไดไ้ม่มคี่าใชจ้่าย แต่หากออกบตัรโดยสาร (ตัว๋เครื่องบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทั
ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึง่โดยส่วนใหญ่ตัว๋เครื่องบนิแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดนิทาง
ประมาณ 14-20 วนั ทัง้นี้ขึน้อยูก่บักระบวนการและขัน้ตอนของแต่ละคณะ 

- เกี่ยวกบัที่นัง่บนเครื่องบนิ เนื่องจากบตัรโดยสาร (ตัว๋) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อตัราพเิศษ) สายการบนิ ขอ
สงวนสทิธิใ์นการเลอืกที่นัง่บนเครื่องบนิ กรณีลูกค้าเดนิทางด้วยกนั กรุณาเช็คอินพร้อมกนั และ สายการบนิจะ
พยายามทีสุ่ดใหท้่านไดน้ัง่ดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีสุ่ด  

- ขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัหอ้งพกัในโรงแรมทีพ่กั เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึ
อาจทําให้หอ้งพกัแบบหอ้งพกัเดี่ยว (SINGLE) และห้องคู่ (TWIN/DOUBLE) และ ห้องพกัแบบ 3 ท่าน (TRIPLE) 
จะแตกต่างกนั บางโรงแรม หอ้งพกัแต่ละแบบอาจจะอยูค่นละชัน้กนั (ไมต่ดิกนัเสมอไป) 

- ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็ค่าน้ํามนัและภาษสีนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง  

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ , การยกเลกิบนิ , การ
ประทว้ง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภยัธรรมชาต ิ, การนําสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความ
รบัผดิชอบของบรษิทั  

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไมร่บัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายระหว่างการเดนิทาง ไม่ว่ากรณีใดๆกต็าม 
และ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้า่ยตามจรงิ กรณท่ีานลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและจาํเป็นต้องส่งมายงัจุดหมาย
ปลายทางตามทีท่่านตอ้งการ  

- รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รบัการยืนยนัจากบรษิัทฯอีกครัง้หนึ่ ง หลังจากได้สํารองโรงแรมที่พักใน
ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม 

 



              

 

    

** เม่ือท่านชาํระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึงกต็าม ทางบริษทัฯ จะถือว่า
ท่านได้ยอมรบัเง่ือนไขข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว ** 

หนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านไดค้งเหลอืไมน้่อยกวา่ 6 เดอืน ณ วนักลบั 
 

** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 
 
 

 


