
 

 
 

 
 

 
  

 

 

HAPPY KOREA SNOW & ICE FISHING 



 

 
 

 
อัตราค่าบริการ 

***ราคาค่าทัวร์ดังกล่าวหากมีการเปลี่ยนแปลงค่าตั๋วเครื่องบินภาษีสนามบินภาษีน ้ามันของสายการบิน*** 
 ***บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาขึ นตามสายการบิน*** 

เดินทาง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก พักเดี่ยว จอยแลนด์ หมายเหตุ 

วันศุกร์ที่ 03-07 มกราคม 63 14,876 14,876 5,000 7,876 ZE514/ZE513 

วันเสาร์ที่ 04-08 มกราคม 63 16,876 16,876 5,000 9,876 ZE514/ZE513 
วันอาทิตย์ที่ 05-09 มกราคม 63 16,876 16,876 5,000 9,876 ZE514/ZE513 

วันจันทร์ที่ 06-10 มกราคม 63 16,876 16,876 5,000 9,876 ZE514/ZE513 

วันอังคารที่ 07-11 มกราคม 63 16,876 16,876 5,000 9,876 ZE514/ZE513 
วันพุธที่ 08-12 มกราคม 63 16,876 16,876 5,000 9,876 ZE514/ZE513 

วันพฤหัสบดีที่ 09-13 มกราคม 63 16,876 16,876 5,000 9,876 ZE512/ZE511 
วันศุกร์ที่ 10-14 มกราคม 63 16,876 16,876 5,000 9,876 ZE512/ZE511 

วันเสาร์ที่ 11-15 มกราคม 63 16,876 16,876 5,000 9,876 ZE512/ZE511 

วันอาทิตย์ที่ 12-16 มกราคม 63 16,876 16,876 5,000 9,876 ZE512/ZE511 
วันจันทร์ที่ 13-17 มกราคม 63 16,876 16,876 5,000 9,876 ZE512/ZE511 

วันอังคารที่ 14-18 มกราคม 63 16,876 16,876 5,000 9,876 ZE512/ZE511 

วันพุธที่ 15-19 มกราคม 63 16,876 16,876 5,000 9,876 ZE512/ZE511 
วันพฤหัสบดีที่ 16-20 มกราคม 63 16,876 16,876 5,000 9,876 ZE512/ZE511 

วันศุกร์ที่ 17-21 มกราคม 63 16,876 16,876 5,000 9,876 ZE512/ZE511 

วันเสาร์ที่ 18-22 มกราคม 63 16,876 16,876 5,000 9,876 ZE514/ZE513 
วันอาทิตย์ที่ 19-23 มกราคม 63 16,876 16,876 5,000 9,876 ZE514/ZE513 

วันจันทร์ที่ 20-24 มกราคม 63 16,876 16,876 5,000 9,876 ZE514/ZE513 
วันอังคารที่ 21-25 มกราคม 63 16,876 16,876 5,000 9,876 ZE514/ZE513 

วันพุธที่ 22-26 มกราคม 63 16,876 16,876 5,000 9,876 ZE514/ZE513 

วันพฤหัสบดีที่ 23-27 มกราคม 63 16,876 16,876 5,000 9,876 ZE514/ZE513 
วันศุกร์ที่ 24-28 มกราคม 63 16,876 16,876 5,000 9,876 ZE514/ZE513 

วันเสาร์ที่ 25-29 มกราคม 63 16,876 16,876 5,000 9,876 ZE514/ZE513 

INFANT (เด็กเล็ก ตั งแต่แรกเกิด - อายไุม่เกิน 2 ปี) ราคา 7,000 บาท 
ราคาที่ระบุข้างต้น ส้าหรับผู้เดินทางท่ีถือหนังสือเดินทางประเทศไทยเท่านั น 

หากผู้เดินทางถือหนังสือเดินทางประเทศอ่ืนๆ โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่ ก่อนท้าการจอง 



 

 
 

 
แจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาบินเฉพาะ 9 กรุ๊ป ดังนี  

กรุ๊ปเดินทาง เวลานัดพบ 
เวลาเดินทาง 

ขาไป 
เวลาเดินทาง 

ขากลับ 

วันที่ 9-13 มกราคม 63 
สนามบินสุวรรณภูมิ  

เวลา 19.30 น. 

ZE512 
BKK : 22.25 น. (9 ม.ค. 63) 
ICN : 06.20 น. (10 ม.ค. 63) 

ZE511 
ICN : 17.05 น. (13 ม.ค. 63) 
BKK : 21.25 น. (13 ม.ค. 63) 

วันที่ 10-14 มกราคม 63 
สนามบินสุวรรณภูมิ  

เวลา 19.30 น. 

ZE512 
BKK : 22.25 น. (10 ม.ค. 63) 
ICN : 06.20 น. (11 ม.ค. 63) 

ZE511 
ICN : 17.05 น. (14 ม.ค. 63) 
BKK : 21.25 น. (14 ม.ค. 63) 

วันที่ 11-15 มกราคม 63 
สนามบินสุวรรณภูมิ  

เวลา 19.30 น. 

ZE512 
BKK : 22.25 น. (11 ม.ค. 63) 
ICN : 06.20 น. (12 ม.ค. 63) 

ZE511 
ICN : 17.05 น. (15 ม.ค. 63) 
BKK : 21.25 น. (15 ม.ค. 63) 

วันที่ 12-16 มกราคม 63 
สนามบินสุวรรณภูมิ  

เวลา 19.30 น. 

ZE512 
BKK : 22.25 น. (12 ม.ค. 63) 
ICN : 06.20 น. (13 ม.ค. 63) 

ZE511 
ICN : 17.05 น. (16 ม.ค. 63) 
BKK : 21.25 น. (16 ม.ค. 63) 

วันที่ 13-17 มกราคม 63 
สนามบินสุวรรณภูมิ  

เวลา 19.30 น. 

ZE512 
BKK : 22.25 น. (13 ม.ค. 63) 
ICN : 06.20 น. (14 ม.ค. 63) 

ZE511 
ICN : 17.05 น. (17 ม.ค. 63) 
BKK : 21.25 น. (17 ม.ค. 63) 

วันที่ 14-18 มกราคม 63 
สนามบินสุวรรณภูมิ  

เวลา 19.30 น. 

ZE512 
BKK : 22.25 น. (14 ม.ค. 63) 
ICN : 06.20 น. (15 ม.ค. 63) 

ZE511 
ICN : 17.05 น. (18 ม.ค. 63) 
BKK : 21.25 น. (18 ม.ค. 63) 

วันที่ 15-19 มกราคม 63 
สนามบินสุวรรณภูมิ  

เวลา 19.30 น. 

ZE512 
BKK : 22.25 น. (15 ม.ค. 63) 
ICN : 06.20 น. (16 ม.ค. 63) 

ZE511 
ICN : 17.05 น. (19 ม.ค. 63) 
BKK : 21.25 น. (19 ม.ค. 63) 

วันที่ 16-20 มกราคม 63 
สนามบินสุวรรณภูมิ  

เวลา 19.30 น. 

ZE512 
BKK : 22.25 น. (16 ม.ค. 63) 
ICN : 06.20 น. (17 ม.ค. 63) 

ZE511 
ICN : 17.05 น. (20 ม.ค. 63) 
BKK : 21.25 น. (20 ม.ค. 63) 

วันที่ 17-21 มกราคม 63 
สนามบินสุวรรณภูมิ  

เวลา 19.30 น. 

ZE512 
BKK : 22.25 น. (17 ม.ค. 63) 
ICN : 06.20 น. (18 ม.ค. 63) 

ZE511 
ICN : 17.05 น. (21 ม.ค. 63) 
BKK : 21.25 น. (21 ม.ค. 63) 



 

 
 

 
วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ                                                                                      ( - / - / - ) 
23.30 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั น 4 ประตู 6 เคาน์เตอร์ M สายการบิน     

อีสตาร์ เจ็ท (ZE) มีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวก 
 
วันที่สอง สนามบินอินชอน – เทศกาลตกปลาน ้าแข็ง – ลานสกี                                   ( - / L / D ) 
02.40 น. เหินฟ้าสู่กรุงโซล โดยสายการบินอีสตาร์ เจ็ท เที่ยวบินที่ ZE514 (ใช้เวลาบินประมาณ 5.30 – 06.00 ชั่วโมง) 

(ไม่รวมอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 
10.20 น. เดินทางถึงสนามบินอินชอนประเทศเกาหลีใต้ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ชั่วโมง) หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง

และศุลกากรเรียบร้อยแล้ว น าคณะเดินทางโดยรถโค้ทปรับอากาศน าเที่ยว 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 1) เมนู ไก่บาร์บีคิวผัดซอสเกาหลี อาหารเลื่องชื่อโดยการน าไก่บาร์บีคิว มัน

หวาน กะหล่ าปลี ต้นกระเทียม ซอส และข้าว มาผัดรวมกันบนกระทะแบนสีด า คลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้าที่ 
รับประทานคู่กับผักกาดเกาหลีและเครื่องเคียงต่างๆ 

บ่าย น าคณะเดินทางสู่เทศกาลตกปลาน ้าแข็ง (รวมค่าอุปกรณ์) ซึ่งถือเป็นกิจกรรมยอดนิยมในช่วงฤดูหนาว ให้
ท่านลองสัมผัสกับการตกปลาบนพื้นน้ าแข็งครั้งแรกของคุณ และท้าทายกับการที่ต้องอดทนรอบรรดาฝูงปลาที่
ว่ายน้ าอยู่ภายใต้ล าธารที่แช่แข็ง ในการที่จะตกปลานั้น มีทั้งหมด 3 วิธี คือ 1. ตกปลาในล าธารที่เป็นน้ าแข็ง 2. 
ล่อเหยื่อตกปลาในกระแสน้ าที่ไหล และ 3. ตกปลาด้วยมือเปล่าในสระน้ า นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวยังสามารถ
น าปลาที่จับได้มารับบริการปรุงอาหารทั้งแบบทอดหรือจะเสิร์ฟกันแบบสดๆได้ที่ศูนย์อาหาร  
(หมายเหตุ เทศกาล Ice Fishing 2020 จัดขึ้นระหว่างช่วงวันที่ 4-26 มกราคม 2563 เท่านั้น)  
จากนั้นเดินทางสู่ลานสกี ซึ่งแบ่งเป็นเนินสกีส าหรับผู้ฝึกหัดเล่น เนินสกีส าหรับผู้ที่เล่นได้ปานกลาง และเนิน
ส าหรับผู้ที่เล่นช านาญแล้ว ให้ท่านได้สนุกสนานกับกิจกรรมบนพื้นหิมะ และลองพิสูจน์ฝีมือการทรงตัวบนไม้สกี 
(ไม่รวมค่าอุปกรณ์การเล่นสกีรวมชุดประมาณ 2,000 บาท หรือ 50,000 วอน // สโนว์สเลด ประมาณ 600 
บาท หรือ 15,000 วอน // กอนโดล่า ประมาณ 600 บาท หรือ 15,000 วอน) นอกจากนี้ยังมีสิ่งอ านวยความ
สะดวกอ่ืนๆ อาทิ บิลเลียด โบว์ลิ่ง ซาวน่า ห้องเล่นเกม ฯลฯ มีเวลาให้ท่านได้สนุกกับการเล่นสกีอย่างเต็มที่  
(หมายเหตุ : ปริมาณของหิมะและการเปิดให้บริการของลานสกีขึ้นอยู่กับความเอ้ืออ านวยของอากาศ หากไม่มี
หิมะเพียงพอ ลานสกีอาจจะปิดให้บริการ ทั้งนี้***หากลานสกีปิดบริการ ขอสงวนสิทธิ์ในการน าท่านเล่นสกี 
และไม่มีการคืนค่าใช้จ่ายใดๆท้ังสิ้น***)  



 

 
 

 

 
หรือหากกรณีลานสกียังไม่เปิด เนื่องจากสภาพของอากาศ น าท่านเดินทางสู่ ONE MOUNT SNOW PARK 
เราจะให้ท่านเข้าสู่โลกแห่งการพักผ่อนกลางแจ้งและในร่มที่ใหญ่ที่สุดในกรุงโซล  ภายในมีการจัดแบ่งโซน
ออกป็น ฟิตเนส กอส์ฟคลับ ศูนย์อาหาร ร้านค้าช้อปปิ้ง สวนน้ าแข็ง สวนหิมะ สวนน้ าขนาดใหญ่ (ราคาทัวร์ไม่
รวมค่าเข้าและเครื่องเล่นในสโนว์ปาร์ค )  อัตราค่าบริการภายในสโนว์ปาร์ค โดยประมาณ  ข้อ 1. ค่าเข้าสโนว์
ปาร์ค 15,000 วอน ต่อ 1 ท่าน ข้อ 2. ค่าเช่าเสื้อแจ็กเก็ตสกี 5,000 วอน ต่อ 1 ท่าน ข้อ 3. สุนัขลากล้อเลื่อน 
ส าหรับเด็กเท่านั้น 9,000 วอน ต่อ 1 ท่าน  แทน 

ค่ า บริการอาหารค่ า (มื้อที่ 2) เมนู สุกี สไตล์เกาหลีบนหม้อไฟร้อนๆ (SHABU SHABU) คล้ายกับสุกี้ยากี้ มี
ส่วนผสมต่าง ๆ เช่น ผัก เนื้อหั่นบาง ๆ และอาหารทะเล โดยการปรุงจะน าวัตถุต่าง ๆ เหล่านี้จุ่มแช่ลงในน้ า
เดือด หรือน้ าซุป และปล่อยทิ้งไว้สักพัก จากนั้นน าส่วนผสมอย่างอ่ืน เช่น เต้าหู้ บะหมี่ ลงตุ๋นให้เข้ากัน แล้ว
รับประทานโดยจุ่มลงในซอส 

ที่พัก NEW M HOTEL / JM HOTEL / BENIKEA RIO หรือเทียบเท่า  
 
วันที่สาม ไร่สตรอเบอรี่ (ตามฤดูกาล) – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - COSMETIC GALLERY - ศูนย์สาหร่าย - ท้าข้าว

ห่อสาหร่าย - สวมชุดประจ้าชาติ (ฮันบก) - SEOULLO 7017                        ( B / L / D ) 
เช้า  บริการอาหารเช้า (ม้ือที่ 3) ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางเข้าสู่ ไร่สตรอเบอรี่ (ตามฤดูกาล) ให้ท่านได้ชิมสตรอเบอร์รี่สดๆหวานฉ่ ากลิ่นหอมของสตรอ

เบอร์รี่นอกจากนั้นท่านยังสามารถซื้อกลับมาฝากคนที่ท่านรักจากเมืองไทยได้ด้วยโดยจะมีการแพ็คใส่กล่อง
สวยงามให้ท่านวันสุดท้าย (การทานสตรอเบอร์รี่ให้ทานเฉพาะในส่วนเท่านั้นห้ามน าออกมารับประทานข้าง
นอก)  

 



 

 
 

 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน (ม้ือที่ 4) เมนูหมูย่างเกาหลี (PORK  GALBI) เป็นอาหารพื้นเมืองเกาหลีที่เลื่องชื่อและ

รู้จักกันดีทั่วโลกโดยน าหมูส่วนที่ติดกับกระดูกไปย่างบนเตาถ่านแบบดั้งเดิมเสิร์ฟพร้อมข้าวสวยร้อนๆและ
เครื่องเคียงหลากชนิดกับน้ าจิ้มเต้าเจี้ยวสูตรเฉพาะและน้ าซุปสาหร่าย 

บ่าย จากนั้นท่านเดินทางสู่เอเวอร์แลนด์ (รวมบัตรผ่านประตูและเครื่องเล่น) เป็นสวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของ
ประเทศเกาหลีใต้ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขาเชิญท่านท่องไปกับโลกของสัตว์ป่าซาฟารีชมขบวนพาเหรดแฟนตาซี
จากตัวการ์ตูนสุดน่ารักเติมเต็มความสุขของท่านสนุกสนานไปกับเครื่องเล่นต่างๆไม่จ ากัดชนิด  พร้อมทั้ง
บรรยากาศสุดโรแมนติกท่ามกลางสวนสวยที่จะผลัดเปลี่ยนจัดแสดงดอกไม้นานาชนิดตามฤดูกาลตลอดทั้งปี  

 
 
 
 
 
 
 
 

จากนั้นน าท่านสู่  COSMETIC GALLERY เป็นศูนย์รวมของเครื่องส าอางของเกาหลี  อาทิ ROJUKISS, 
LOTREE, ETUDE และอีกมากมายหลากหลายแบรนด์เนมที่น าเข้ามาจากทั่วโลกอิสระท่านเลือกซื้อได้ตาม
อัธยาศัย จากนั้นน าท่านเข้าชมศูนย์สาหร่าย เยี่ยมชมของฝากที่มีชื่อเสียงของเกาหลี สาหร่ายผลิตสดใหม่ทุก
วันมีหลายรสชาติ เหมาะกับให้ท่านได้เลือกซื้อไปเป็นของฝากของที่ระลึก น าท่านเรียนรู้วิธีการท้าคิมบับหรือ
ข้าวห่อสาหร่าย เมนูง่ายๆ ที่คนเกาหลีนิยมรับประทาน ค าว่า คิม แปลว่า สาหร่าย ค าว่า บับ แปลว่า ข้าว
ลักษณะจะเป็นแท่งยาวๆ แล้วจะหั่นเป็นชิ้นๆ พอดีค าจิ้มกับโชยุหรือวาซาบิก็ได้ตามใจชอบ พิเศษ!!! สวมชุด
ประจ าชาติเกาหลี (ฮันบก) มีหลากหลายชุดให้ท่านได้เลือกใส่พร้อมเก็บภาพความประทับใจ  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
ค่ า บริการอาหารค่ า (มื้อที่ 5) เมนู ปลาย่างเตาถ่าน (BAKED FISH) ปลาเนื้อแน่นย่างร้อนๆ ออกรสเค็มนิดๆ 

หอมถ่านที่ใช้ย่าง รับประทานเคียงกับกิมจินานาชนิด  
ที่พัก L’ART HOTEL / PRIME HOTEL / GALAXY HOTEL หรือเทียบเท่า 
 หลังอาหาร น าชม SEOULLO 7017 หรือที่เรียกว่า Seoul Sky Garden หรือ Sky Park เป็นสวนเชิงเส้นระดับ

สูงในกรุงโซล ซ่ึงต้ังอยู่บนยอดสะพานลอยทางหลวงเดิม เส้นทางซึ่งมีความยาวประมาณหนึ่งกิโลเมตรและเรียง
รายไปด้วยพืชกว่า 200 สายพันธุ์ เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวและเป็นสถานที่ส าหรับพักผ่อนหย่อนใจแก่ประชาชน
และนักท่องเที่ยว ลักษณะคล้ายกับ High Line ของ New York City Sky Ggarden ออกแบบโดย MVRDV ซ่ึง
เป็น บริษัท ชาวดัตช์และเปิดให้สัมผัสในเดือนพฤษภาคม 2017 เป็นแลนด์มาร์กแห่งใหม่กรุงโซลและถือเป็นอีก
หนึ่งสถานที่เที่ยวใหม่ของเกาหลีใต้ ที่เกิดจากการปรับปรุงทัศนียภาพ รื้อสะพานบางจุด แล้วปรับให้เป็นถนน
ลอยฟ้า แถวบริเวณสถานีรถไฟโซล (Seoul Station) ช่วงกลางคืนจะเปิดไฟบนสะพาน ท าให้ได้ความรู้สึก
สวยงามอีกแบบ 

 
 
 
 
 
 
 
วันที่สี่ ศูนย์โสมเกาหลี –พลอยแอมเมทิส - ดิวตี  ฟรี – ย่านอีแด - หอคอยกรุงโซล (ไม่รวมลิฟท์)  - เมียงดง                                                                                             

( B / L / อิสระ ) 
เช้า  บริการอาหารเช้า (ม้ือที่ 6) ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ศูนย์โสมเกาหลี (RED GINGER) ซึ่งรัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลิตจากโสมที่มีอายุ 6 
ปีซึ่งถือว่าเป็นโสมที่มีคุณภาพดีที่สุด ชมวงจรชีวิตของโสม พร้อมให้ท่านได้เลือกซื้อโสมที่มีคุณภาพดีที่สุดและ
น ากลับไปบ ารุงร่างกายหรือฝากญาติผู้ใหญ่ที่ท่านรักและนับถือทางบ้าน น าท่านชมโรงงานเจียระไนพลอย
แอมมาทิส ชาวเกาหลีนิยมพลอยสีม่วงพลอย และถือว่าเป็นอัญมณีน าโชคและสุขภาพของผู้ที่เกิดวันเสาร์  
จากนั้นน าท่านช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ดิวตี ฟรี (Duty Free Shop)ที่นี่มีสินค้าชั้นน าให้ท่านเลือกซื้อ
มากมายกว่า 500 ชนิด อาท ิน้ าหอมเสื้อผ้าเครื่องส าอางกระเป๋านาฬิกาเครื่องประดับ ฯลฯ เดินย่านอีแด เป็น
ย่านที่อยู่หน้า Ewha Womans University เป็นแหล่ง Shopping Street เน้นไปที่ร้านขายเสื้อผ้า กระเป๋า 
รองเท้า สินค้าแนววัยรุ่นแฟชั่นวัยใสสไตล์เกาหลี เรียงรายสองข้างทาง 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 7) เมนู ไก่ตุ๋นโสม (SAMGYETANG) อาหารยอดนิยมในวังหลวงในสมัยก่อน 

ปัจจุบันเป็นอาหารเลื่องชื่อของเมืองหลวงเชื่อกันว่าบ ารุงสุขภาพ ในตัวไก่จะมีข้าวเหนียว รากโสม พุทราแดง 
และเคล็ดลับในการตุ๋นเสิร์ฟพร้อมเครื่องเคียงที่เรียกว่า กักตุก ีคือ เส้นขนมจีน เหล้าโสม พริกไทยด าและเกลือ 

บ่าย จากนั้นน าท่านสู่หอคอยกรุงโซล หรือ N SEOUL TOWER(ไม่รวมค่าลิฟท์ ท่านละ 9,000 วอน) ถือได้ว่า
เป็นสัญลักษณ์ที่ส าคัญแห่งหนึ่งของกรุง
โซล บางครั้งถูกเรียกว่า “นัมซาน ทาว
เวอร์” (NAMSAN TOWER) ตามสถาน
ที่ตั้งคือบนภูเขานัมซาน เป็นหอคอยที่มี
ความสูงจากฐานประมาณ 236.7 เมตร 
มี ค ว า ม สู ง ถึ ง  480 เ ม ต ร  เ ห นื อ
ระดับน้ าทะเล ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 
1969 ถือว่าเป็นหอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลกติด 1 ใน 18 อันดับของโลก เปิดให้นักท่องเที่ยวและประชาชน
ทั่วไปได้เข้าชมครั้งแรก เมื่อปี ค.ศ. 1980 ได้ ภายในแยกเป็น 3 โซน ได้แก่ TOWER , PLAZA และ LOBBY 
เป็นจุดที่สามารถชมความงดงามของกรุงโซลได้ทั้งยามกลางวันและยามค่ าคืน ชมทัศนียภาพของแม่น้ า Han ซ่ึง
ไหลผ่านใจกลางกรุงโซล ภาพตึกรามบ้านช่องที่เรียงราย และล้อมรอบไปด้วยทิวเขา BUKHAN และเทือกเขา 
INWANGSAN อิสระให้ทุกท่านได้เดินเล่นและถ่ายรูปคู่หอคอย หรือคล้องกุญแจคู่รักตามอัธยาศัย  

ค่้า อิสระอาหารค่้าตามอัธยาศัย 
จากนั้นน าท่านช้อปปิ้งย่านเมียงดงหากท่านต้องการทราบว่าแฟชั่นของเกาหลีเป็นอย่างไรก้าวล้ าน าสมัย
เพียงใดท่านจะต้องมาที่เมียงดงแห่งนี้พบกับสินค้าวัยรุ่น อาทิ เสื้อผ้าแฟชั่นแบบอินเทรนเครื่องส าอางแบรนด์
ดังของเกาหลีพบกับความแปลกใหม่ในการช้อปปิ้งซึ่งเมียงดงแห่งนี้จะมีวัยรุ่นหนุ่มสาวชาวโสมไปรวมตัวกันที่นี่
กว่าจ านวนมากในแต่ละวัน 

ที่พัก L’ART HOTEL / PRIME HOTEL / GALAXY HOTEL หรือเทียบเท่า 
 



 

 
 

 
วันที่ห้า สมุนไพรฮอกเกนามู – ศูนย์น ้ามันสนเข็มแดง - ย่านฮงแด – ซุปเปอร์มาเก็ต – สนามบินอินชอน                                                                                           

( B / อิสระ / อิสระ) 
เช้า  บริการอาหารเช้า (ม้ือที่ 8) ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้นน าท่านเดินทางไปดูแลสุขภาพกันที่ศูนย์สมุนไพร ฮอกเกนามู (HEOTGAENAMU)ซึ่งเป็นสมุนไพรที่
ทั่วโลกรวมถึงสถาบันต่างๆยอมรับว่าเป็นสมุนไพรที่มีคุณภาพดีที่สุดในการบ ารุงตับและดูแลตับของเรา เป็น
สมุนไพรที่หาได้ยากในปัจจุบัน ท่านจะได้ชมการสาธิตการทดลองตัวยาจากสมุนไพรชนิดนี้มี ฮอกเกนามู เป็น
ต้นไม้ที่เจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะและระดับสูงเหนือน้ าทะเล 50-8  00 เมตร ชาว
เกาหลีรุ่นใหม่นิยมน ามารับประทานเพ่ือช่วยดูแลตับให้สะอาดแข็งแรงน าท่านสู่ศูนย์น ้ามันสนเข็มแดง (RED 
PINE)ซึ่งผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลีซึ่งจะใช้ต้นสนเข็มแดงจากยอดเขามาผลิตโดยใช้เทคโนโลยี
พร้อมกับการวิจัยที่ประเทศเกาหลีใต้ออกมาเป็นน้ ามันสนเข็มแดง โดยกว่าจะมาเป็นน้ ามันสนเข็มแดงได้ 1 
แคปซูลต้องใช้ใบสนเข็มแดงประมาณ 2.7 กิโลกรัม มาสกัดเอาน้ ามันมาผลิตและวิจัยออกมาเป็นน้ ามัน 
สามารถช่วยในการลดระดับไขมันในเส้นเลือดได้เป็นอย่างดี  

เที่ยง อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 
บ่าย จากนั้นน าท่านไปอิสระเดินเล่นช้อปปิ้งกันต่อที่ย่านฮงแด หรือ HONG-IK STREET เป็นย่านช้อปปิ้งบริเวณ

ด้านหน้าของมหาวิทยาลัยฮงอิก (Hongik University) ศูนย์รวมเด็กวัยรุ่นและเด็กมหาวิทยาลัย ที่นี่มีทั้งแกล
เลอรี่ศิลปะ ร้านค้าจ าหน่ายสินค้าแฟชั่น คลับ และร้านอาหารที่น่าสนใจในหมู่วัยรุ่นกลุ่มอายุ 20-30 ปี ที่นิยม
มาเดินเล่น ราคาของสินค้าและร้านอาหารต่างๆ ไม่สูงมาก จะคึกคักเป็นพิเศษตั้งแต่ช่วงบ่ายเป็นต้นไปเพราะ
ร้านค้าแต่ละร้านจะทยอยเปิดให้บริการ ของที่ขายกันเยอะส่วน ใหญ่ก็จะเป็นสินค้าแฟชั่น เช่น เสื้อผ้า กระเป๋า 
รองเท้า ของกิ๊ฟช้อป เครื่องเขียน และที่เยอะไม่แพ้กันก็คือขนมต่างๆ สถานที่ที่อยากแนะน าให้นักเดินทาง
สายช้อปและสายรีวิวได้รู้จัก ในปี 2019 นี้ เราขอแนะน า CAFÉ เปิดใหม่ยอดฮิต อาทิ Café de One Piece 
(ไม่รวมค่าอาหารและเครื่องดื่มในร้าน) ร้านอาหารที่ตกแต่งสไตล์วันพีชทั้งหมดให้บรรยากาศแบบชิลล์ๆ มี
เมนูอาหารที่น่าสนใจหลากหลายเมนู ใครชื่นชอบตัวการ์ตูนนี้ต้องไม่พลาด หรือท่านใดที่ชอบโลกของการ์ตูน 
แนะน าร้าน Yeonnam-dong 239-20  (ไม่รวมค่าอาหารและเครื่องดื่มในร้าน) ร้านนี้ภายนอกดูเหมือนคาเฟ่
ธรรมดาทั่วไป แต่เมื่อผลักประตูเข้าไปในร้าน ท่านจะรู้สึกเหมือนหลุดมาอยู่ในโลกของหนังสือการ์ตูนอย่างนั้น
เลย ด้วยสไตล์การแต่งร้านเป็นลายเส้นขาวด าแบบ 2 มิติ ตั้งแต่พ้ืน ผนัง ประตู โต๊ะ เก้าอ้ี จนถึงแก้วกาแฟและ
จานอาหาร ซึ่งมองเผิน ๆ ก็ไม่แน่ใจว่าของจริงหรือปลอม?? แต่รับรองถ่ายรูปมุมไหนก็สวยไปหมด หรือท่านใด
ยังหลงใหลในมุมของภาพ 3 มิติ TRICK EYES MUSEUM (ไม่รวมค่าเข้าชม) เป็นสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังที่จัด
ขึ้นแบบพิพิธภัณฑ์แกลเลอรี่ศิลปะและภาพวาด ที่สร้างขึ้นโดย “ตร็องป์ L’Oeil” คือเทคนิคงานศิลปะแบบ 2D 
และลักษณะภาพวาดจะเป็นแบบ 3D หรือชมโซน ICE MUSEUM (ไม่รวมค่าเข้าชม) เป็นเมืองน้ าแข็งเป็น
ศิลปะการแกะสลักและจ าลองเป็นเมืองน้ าแข็ง ตื่นตาตื่นใจและสัมผัสกับความหนาวอุณหภูมิติดลบมากกว่า 5  



 

 
 

 
องศา จากนั้นแวะซื้อของฝากที่ร้านซุปเปอร์มาเก็ต เลือกซ้ือสาหร่าย ขนมต่าง ๆ ช็อกโกแลต ผลิตภัณฑ์ของใบ
และรากฝอยของโสมในรูปขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหน้าโสม ครีมล้างหน้าโสม เครื่องส าอางโสม กิมจิ เป็บเป
โร้หรือป๊อกกี้เกาหลี ชินราเมงหรือมาม่าเกาหลี เป็นต้น  

ค่้า อิสระอาหารค่้าตามอัธยาศัย 
สมควรแก่เวลา น าคณะเดินทางสู่สนามบินอินชอน 

22.55 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ สายการบิน อีสตาร์ เจ็ท เที่ยวบินที่ ZE513 (ไม่มีบริการอาหารบนเครื่อง) 
 
วันที่หก สนามบินสุวรรณภูมิ                                                                                       ( - / - / -) 
01.40 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
 

**โปรแกรมสามารถสลับปรับเปลี่ยนได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า** 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

หากผู้โดยสารถูกปฎิเสธการออกนอกประเทศไทยหรือเข้าประเทศเกาหลีใต้  
จากเจ้าหน้าที่แรงงานไทยหรือเจ้าหน้าที่ตรวจคนออกนอกประเทศไทยและเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองท่ีประเทศเกาหลีใต้ 

ทางผู้จัดและทางสายการบินจะไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ นทุกกรณี   
ผู้โดยสารอาจจะต้องรับผิดชอบค่าปรับที่ประเทศเกาหลีใต้เรียกเก็บ   

ผู้โดยสารต้องรอกลับประเทศไทยในเที่ยวบินถัดไปที่มีที่นั่งว่างหรือตามวันเดินทางของตั๋วเครื่องบิน   
ทั งนี แล้วแต่ทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนและสายการบิน ทางผู้จัดไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ 

ทางบริษัทเริ่มต้นและจบการบริการที่สนามบินสุวรรณภูมิเท่านั น  
กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัดหรือต่างประเทศ และจะท้าการส้ารองตั๋วเครื่องบินหรือยานพาหนะอ่ืนๆ 

เพื่อใช้เดินทางมาและกลับจากสนามบินสุวรรณภูมินั น ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี ที่เกิดขึ น เนื่องจากเป็น
ค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท  

ฉะนั นท่านควรจะให้กรุ๊ป Final 100% ก่อนที่จะส้ารองตั๋วเครื่องบิน หรือยานพาหนะอ่ืนๆ 

* ตั๋วสายการบินไม่สามารถระบุท่ีนั่ง ใช้วิธี RANDOM คือการสุ่มเลือกที่นั่งโดยระบบสายการบิน * 
การจัดที่นั่งบนเครื่องบิน เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้ก้าหนด ทางผู้จัดไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ 

แต่จะท้าการ Request ให้ได้เท่านั น งดการคืนบัตรโดยสาร  
และหากยกเลิกการเดินทาง ทางสายการบินไม่มีระบบคืนเงินบางส่วน 



 

 
 

 
ราคาทัวร์รวม 

1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามรายการ    
2. ค่าอาหารทุกม้ือ ตามท่ีระบุในรายการ 
3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ    
4. ค่าท่ีพักห้องละ 2-3 ท่าน ตามรายการ 
5. ค่ารถรับ-ส่ง และน าเที่ยวตามรายการ    
6. ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี 
7. ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระไป-กลับ ท่านละ 20 กก.   
8. หัวหน้าทัวร์น าเที่ยว ตามรายการ 
9. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 

 
ราคาทัวร์ไม่รวม  

1.   ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบเสร็จรับเงิน / ใบก ากับภาษี) 
2.   ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง อาหารและเครื่องดื่มท่ีสั่งเพิ่ม 
3. ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินก าหนด (ปกติ ขาไป 20 กก. / ขากลับ 20 กก.) 
4. ค่าท าวีซ่าส าหรับหนังสือเดินทางต่างชาติ (ไม่ใช่หนังสือเดินทางไทย) 
5. ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่นท่านละ 1,500 บาท หรือ 50,000 วอน (ช้าระพร้อมค่าทัวร์) 
6. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ตามความพึงพอใจ 

 

การเดินทางในแต่ละครั งจะต้องมีผู้โดยสารอย่างน้อยจ้านวน 20 ท่านขึ นไป หากผู้โดยสารไม่ครบจ้านวนดังกล่าว 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์ 
กรุณาช้าระมัดจ้า ท่านละ 5,000 บาท  หรือท่านละ 10,000 (กรณีเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์)  
กรุณาช้าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ภายใน 30 วันก่อนการเดินทาง (นับรวมวันเสาร์-อาทิตย์) 

 
เงื่อนไขการเปลี่ยนวันเดินทางหรือเปลี่ยนชื่อผู้เดินทาง 

1. กรณีวันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือช่วงเทศกาล ผู้จองทัวร์ต้องแจ้งเปลี่ยนวันเดินทางหรือเปลี่ยนชื่อผู้เดินทาง 
ไมน่้อยกว่า 45 วัน ก่อนการเดินทาง (นับรวมเสาร์-อาทิตย์) สามารถเปลี่ยนได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น หากแจ้งหลังจากนี้ ผู้
เดินทางควรหาผู้เดินทางท่านใหม่มาแทนผู้ที่ไม่สามารถเดินทางได้ 

 

 



 

 
 

 

2. กรณีวันเดินทางไม่ตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือช่วงเทศกาล ผู้จองทัวร์ต้องแจ้งเปลี่ยนวันเดินทางหรือเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางไม่
น้อยกว่า 30 วัน ก่อนการเดิน (นับรวมเสาร์-อาทิตย์) สามารถเปลี่ยนได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น หากแจ้งหลังจากนี้ ผู้เดินทางควรหา
ผู้เดินทางท่านใหม่มาแทนผู้ที่ไม่สามารถเดินทางได้ 
3. กรณีจองทัวร์ภายใน 15 วันก่อนออกเดินทาง (นับรวมเสาร์-อาทิตย์) ผู้จองทัวร์ไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางหรือเปลี่ยนชื่อผู้
เดินทางได้ทุกกรณ ี
4. กรณีแจ้งเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางหลังจากออกตั๋วโดยสารเรียบร้อยแล้ว ผู้เดินทางจะต้องช าระค่าตั๋วโดยสารเพ่ิมด้วยตนเองจากค่า
ทัวร์ที่ช าระมาแล้ว ณ วันที่ต้องการเปลี่ยนชื่อผู้เดินทาง ตามข้อก าหนดของทางบริษัทและสายการบิน  

 
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อใน
เอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพ่ือแจ้งยกเลิกการจองกับ
ทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ 
2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้อง
แฟกซ์ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพ่ือท าเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบ
หนังสือมอบอ านาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่
ต้องการให้น าเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้ 

2.1 แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง ไม่น้อยกว่า 45 วัน (นับรวมวันเสาร์-อาทิตย์) คืนเงินค่าบริการ 100% ของ
ค่าบริการที่ช้าระมาแล้ว  
2.2 แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทางภายใน 31-44 วัน (นับรวมวันเสาร์-อาทิตย์) ยึดเงินค่ามัดจ้าทั งหมดของค่าบริการ
ที่ช้าระมาแล้ว 
2.3 แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทางภายใน 30 วัน (นับรวมวันเสาร์-อาทิตย์) ยึดเงินค่าบริการ 100% ของค่าบริการที่
ช้าระมาแล้ว  
เนื่องจากบริษัทต้องด าเนินการจัดเตรียมน าเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยวล่วงหน้า เช่น การส ารองที่นั่งตั๋วเครื่องบินโดยสาร 
การจองโรงแรมที่พัก ยานพานหะส าหรับเดินทาง ร้านอาหาร เป็นต้น 

3. หากจ้านวนการจองของผู้เดินทางเต็มกรุ๊ปแล้ว ผู้จองไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ทุกกรณี 
4. การเดินทางที่ต้องการันตีมัดจ าหรือเป็นเที่ยวบินเช่าเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน จะไม่มีการ
คืนเงินมัดจ าหรือค่าบริการทั้งหมด   
5. การติดต่อประสานงานกับทางบริษัท เช่น แฟกซ์ อีเมล หรือจดหมาย ต้องท าในวันเวลาท าการของทางบริษัท ดังนี้  

วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 09.00 น. – 17.30 น.  
วันเสาร์ เวลา 09.00 น. – 16.00 น.  



 

 
 

 
หรือสามารถติดต่อประสานงานผ่านแอพพลิเคชั่นอ่ืนๆตามช่องทางของบริษัทได้ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาทัวร์ หรือยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยว จองเดินทางน้อยกว่า 20 ท่าน 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
ข้อแนะน้าก่อนการเดินทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะน าติดตัวขึ้นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และรวมกัน
ทุกชิ้นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่าง
สะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่ก าหนดจะต้องใส่
กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น  
2. สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬา  ฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น  
3. ประเทศเกาหลีใต ้มีกฎหมายห้ามน าผลิตภัณฑ์ที่ท ามาจากพืช และเนื้อสัตว์ทุกชนิดเข้าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้สด  ไข่ เนื้อสัตว์    
ไส้กรอก ฯ เพื่อเป็นการป้องกันโรคติดต่อที่จะมาจากสิ่งเหล่านี้ หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ จะต้องเสียค่าปรับในอัตราที่สูงมาก 
 
หมายเหตุ 
1. ทัวร์นี้ส าหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเที่ยวเท่านั้น 
2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือไมใ่ช้บริการตามท่ีระบุไว้ในรายการทัวร์ ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด  
หรอืถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน 
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้งให้กับ 

ข้อควรทราบ 
จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศเกาหลีใต้ให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพ้านักระยะสั นในประเทศเกาหลีใต้ไม่

เกิน 90 วันไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในขั นตอนการตรวจเข้า
เมืองเพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเข้าประเทศเกาหลีใต้ ดังต่อไปนี  

- ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศเกาหลีใต้ ทางทัวร์จัดเตรียมให้ 
- สิ่งท่ียืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ นในระหว่างที่พ้านักในประเทศเกาหลีใต้ได้  

(เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น) 
- ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พ้านักในประเทศเกาหลีใต้ 

(เช่น คนรู้จัก โรงแรม และอ่ืนๆ) ทางทัวร์จัดเตรียมให้ 
- ก้าหนดการเดินทางระหว่างที่พ้านักในประเทศเกาหลีใต้ ทางทัวร์จัดเตรียมให้ 



 

 
 

 
นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางส าหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 15 วันก่อน 
การเดินทางส าหรับประเทศที่มีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะช าระค่าบริการเพ่ิมจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วม 
เดินทางน้อยกว่าที่ทางบริษัทก าหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้  ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป 
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล ค าน าหน้าชื่อ เลขที่หนังสือ 
เดินทาง และอ่ืนๆ เพ่ือใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่มิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กับทางบริษัท 
พร้อมการช าระเงินมัดจ า 
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์  
ภูมิอากาศและเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะค านึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ 
เป็นส าคัญ 
6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพ่ิมข้ึนของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิด 
ของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของ 
สัมภาระ ความล่าช้าของสายการบิน เปลี่ยนแปลงตารางบิน การบริการของสายการบิน และเหตุสุดวิสัยอ่ืน เป็นต้น 
7. อัตราค่าบริการนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวน 
สิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษี 
เชื้อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ 
8. กรณีลูกค้าไม่เข้าร้านช็อปของรัฐบาล ช้าระเพิ่มร้านละ 50 USD ต่อท่าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ : คณะทัวร์จะออกเดินทางท่องเที่ยวหลังเวลาเครื่องลงแล้ว ประมาณ 2 ชั่วโมง  
ทางทัวร์ไม่มีนโยบายให้คณะรอท่านที่ติดด่านตรวจคนเข้าเมือง 

หากท่านสามารถผ่านเข้าเมืองได้ภายหลัง ท่านจะต้องเดินทางไปพบกับคณะทัวร์ด้วยตนเอง 
และไม่สามารถเรียกร้องค่าเดินทางจากทัวร์ได้ เพื่อความเป็นระเบียบและคณะได้ท่องเที่ยวอย่างเต็มเวลา  

ขออภัยในความไม่สะดวก 
 

โปรดอ่านทุกข้อในรายการทัวร์โดยละเอียด  
หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถามก่อนท้าการจองทุกครั ง 


