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ICN04 KOREA ICE FISHING รักมากมาย ตกปลาน ้าแข็ง 

สายการบิน THAI AIRWAYS (TG) บินดึก กลับดึก (6D3N) 

บินดึกกลับดึก KOREA ICE FISHING รักมากมาย ตกปลาน ้าแข็ง 



 

 
 

 

*****มีอาหารบนเครื่อง ทั้งไปและกลับ และสะสมไมล์ได้ 50%***** 

TG656 BKK(กรุงเทพ) - ICN(อินชอน) 23.30 – 06.55 + 1 
TG655 ICN(อินชอน) - BKK(กรุงเทพ) 21.25 – 01.20 +1 

**โหลดกระเป๋าสัมภาระโดยน้้าหนักไม่เกิน 30 ก.ก. (1 ชิ้น) และ ถือขึ้นเครื่องบินได้น้้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. ** 
**พาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานได้คงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วันกลับ** 

 

DAY 1   กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – เมืองอินชอน                                                                               (-/-/-) 

21.30  คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั น 4 ประตูทางเข้า 
4 เคาน์เตอร์เช็คอิน D สายการบิน THAI AIRWAYS โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ อ้านวย
ความสะดวกตลอดข้ันตอนการเช็คอิน และ หัวหน้าทัวร์ให้ค้าแนะน้าเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง  

23.30 น้าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ อินชอน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ โดยสายการบิน THAI 
AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG656 
** บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน ใช้เวลาบินประมาณ 5 ชั่วโมง 25 นาที **  
** รายการนี้ใช้ตั๋วหมู่คณะ สามารถสะสมไมล์ ROP ได ้50% ** 

 

DAY 2   สัมผัสประสบการณ์ ... เทศกาลตกปลาตกปลาน ้าแข็ง 1 ปี มีครั งเดียว – สนุกสนานกับการเล่นสกีขนาดใหญ่ – ไร่

สตอเบอร์รี่ –  สวนแห่งแสงดาวอูซู – เมืองซูวอน                        (-/L/D)                                                                                                                                 

06.55  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ อินชอน เมืองอินชอน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ ** ตามเวลาท้องถิ่น 
เร็วกว่าเมืองไทยประมาณ 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพ่ือความสะดวกในการนัดหมายเวลา ** 
หลังทุกท่านผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อย 



 

 
 

 

เทศกาลตกปลาน ้าแข็ง เป็นประมาณช่วงเดือนมกราคมของทุกปี  นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่มาเยือนนับล้านคน ไม่ว่า

จะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ จะมาเทศกาลนี เพ่ือตกปลาเทร้าท์ ฉายาของมันคือ THE QUEEN OF VALLEY หรือราชินี
แห่งขุนเขา โดยปลาเทร้าท์ภูเขา จะอาศัยอยู่ในน้้าเย็นที่มีอุณหภูมิตั งแต่ 20 องศาเซลเซียสลงไป เป็นปลาที่
สวยงามและหายาก ซึ่งนักท่องเที่ยวที่ตกปลามาได้ สามารถน้าปลามาท้าเป็นซูชิ  หรือซาชิมิ ซึ่งสามารถทานได้เลย 
และภายในงานจะมีกิจกรรมท้าความหนาวต่างๆ อาทิเช่น การแข่งขันจับปลาเทร้าท์ด้วยมือตกปลาใต้น้าแข็ง การ
โชว์แกะสลักน้้าแข็ง ฟุตบอลน้้าแข็ง และเล่นเลื่อนหิมะ และอ่ืนๆ ถือได้ว่าเป็นงานใหญ่ที่หลายคนเฝ้ารอคอย 
เนื่องจากจัดแค่ปีละครั งในช่วงเวลาสั นๆ ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพ่ือการพักผ่อนและผจญภัยที่ได้มาตรฐานมาก 
เทศกาลนี ได้รับการเสนอให้เป็นเทศกาลตัวอย่าง โดยกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของเกาหลี เป็น
เทศกาลฤดูหนาวที่ทุกคนสามารถตกปลาได้ ให้ท่านสนุกกับการตกปลาน้้าแข็ง นอกจากนั นยังมีรายการบั นเทิง 
และเกมส์การเล่นต่างๆมากมาย เช่น สนามการเล่นสไลเดอร์น้้าแข็ง , การแข่งขันฟุตบอลบนน้้าแข็ง และ กีฬาน้้า 
แข็งอ่ืนๆ นอกจากนี มีแข่งขันชิงแชมป์สุนัขลากเลื่อนหิมะและรถแข่งหิมะ ซึ่งเหมาะกับเด็กๆ และครอบครัวได้
สนุกสนานกับกิจกรรมนานาชนิดตลอดทั้งงาน (รวมอุปกรณ์ตกปลา ก้าหนดการยังไม่ระบุวันชัดเจน ปกติจะอยู่ช่วง
ประมาณ วันที่ 7 – 27 มกราคมของทุกปี และอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาพอากาศของแต่ละปี ส้าหรับ
เทศกาลตกปลานี้ถูกจัดขึ้นที่เมืองซาราซอม กรณีน้้าแข็งยังไม่สามารถลงไปยืนตกปลาได้ หรือหากเกิดเหตุสุดวิสัย
อ่ืนๆ ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ปรับรายการเป็นเกาะนามิ แทน ) 

 

ลานสกีขนาดใหญ่  YANGJI SKI RESORT หรือเทียบเท่า   ประกอบไปด้วยเนินสกีถึง 2 เนินด้วยกันแบ่งเป็นเนิน

สกีส้าหรับผู้ฝึกหัดเล่น 1 เนิน,  และเนินส้าหรับผู้ที่เล่นช้านาญแล้ว 1 เนิน (ราคาทัวร์ยังไม่รวมค่าอุปกรณ์การเล่น 



 

 
 

 
สกี, สกีลิฟท์, สโนว์สเลด กอนโดล่า หรือ เคเบิล **ขึ้นอยู่กับสถานที่ว่ามีให้บริการหรือไม่**) มีเวลาให้ท่านได้สนุก
กับการเล่นสกีอย่างเต็มที่ ซึ่งปลอดภัยไม่มีอันตราย เตรียมตัวก่อนเล่นสกี ควรเตรียม ถุงมือสกี ผ้าพันคอ แว่นกัน
แดด เสื้อแจ๊คเก็ตกันน้้า หรือผ้าร่ม และกางเกงรัดรูป ขอค้าแนะน้าและฝึกวิธีการเล่นจากไกด์ท้องถิ่นก่อนลงสนาม
จริง เพ่ือความปลอดภัยของท่านเองเป็นส้าคัญ **ปริมาณของหิมะและการเปิดให้บริการของลานสกีข้ึนอยู่กับความ
เอ้ืออ้านวยของอากาศ หากไม่มีหิมะเพียงพอ ลานสกีอาจจะปิดให้บริการ ในกรณีที่ลานสกีไม่สามารถเปิดบริการ 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ปรับเปลี่ยนเป็น ONE MOUNT SNOW PARK (ไม่รวมค่าเข้า 
SNOW PARK) 

กลางวัน    บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนู บุลโกกิ 

 

ไร่สตรอเบอร์รี่  ให้ท่านเพลิดเพลินกับการชมและเลือกเก็บสตรอเบอร์รี่สดๆหวานฉ่้าจากไร่ นอกจากนั้น ท่านยังสามารถซื้อ

กลับมาฝากคนที่ท่านรักท่ีเมืองไทยได้ด้วย 



 

 
 

 

สวนแห่งแสงดาวอูซู (OOOZOO)  สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่เมืองอีชอนที่ได้น้าไฟแอลอีดีจ้านวนมหาศาลมา 

จัดเป็นสวนประดับไฟที่ยิ่งใหญ่อลังการมีทั้งสวนดอกไม้ ป่าหิงห้อย สถานีอวกาศ อุโมงค์ดวงดาว รวมถึงคาเฟ่ลอย
ฟ้าที่ตั้งอยู่บนสเปซทาวเวอร์ด้วย ซึ่งในช่วงเวลาประมาณ 20:00 น. ทางสวนแห่งแสงดาวก็จะมีการแสดงไฟ
ประกอบแสงสีเสียงให้ชมกันด้วย ให้ท่านอิสระถ่ายรูปกับการจัดแสดงไฟยามค่้าคืน  

 

พลาดไม่ได้ ... SPACE TOWER คาเฟ่แบบโอเพ่นแอร์ลอยฟ้าแห่งแรกของเอเชีย ที่ตั้งอยู่บนสเปซทาวเวอร์ ซึ่งมี

ความสูงกว่า 35 เมตร ให้เราได้นั่งหย่อนขารับลมหนาวชมวิวสวนดอกไม้ที่สว่างไสวจากมุมสูงกันแบบเพลินๆ ปน
เสียวหน่อยๆ คือทีเด็ดที่ไม่ควรพลาดจริงๆ ไม่ร่วมค่าขึ้นคาเฟ่ลอยฟ้าบนสเปซทาวเวอร์  
จากนั้นเดินทางสู่ เมืองซูวอน 

ค่้า      บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนู บุฟเฟ่ต์ ปิ้งย่างเกาหลี 

 
ที่พัก  KOREA TOURIST HOTEL, SUWON หรือเทียบเท่า   

 

 



 

 
 

 

DAY 3  ป้อมฮวาซอง - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - พิพิธภัณฑ์สาหร่าย – ย่านทงแดมุน - DONDAEMUN DESIGN PLAZA                                                                                                                      

(B/L/D)               

เช้า บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 

 ป้อมปราการฮวาซอง (HWASEONG FORTRESS) เป็นสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ตั้งแต่ยุคโจซอน สร้างขึ้นช่วงปีค.ศ. 

1794-1796 เป็นป้อมปราการประจ้าเขต SUWON-SI ของจังหวัดเคียงกีโด เพ่ือเป็นรากฐานส้าหรับการสร้างเมือง
ใหม่ในบริเวณนี้ ก้าแพงของป้อมปราการมีความยาวถึง 5.5 กิโลเมตร มีประตู 4 ประตูในแต่ละทิศป้อมปราการฮวา
ซองถูกสร้างขึ้นด้วยอิฐโดยจะมีรูขนาดที่พอดีส้าหรับใช้เป็นจุดยิงปืน หรือธนูได้ เชื่อกันว่าเป็นการสร้างที่มีการใช้
เทคโนโลยีที่ทันสมัยมากท่ีสุดแห่งหนึ่งของยุคนั้น และท่ีนี่ได้ถูกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางด้านประวัติศาสตร์เมื่อ
ปีค.ศ. 1997 ด้วย ถึงแม้ว่าจะเคยผ่านการสู้รบและถูกท้าลายไปหลายส่วนแต่ก็มีการบรูณะขึ้นใหม่ตามรูปแบบ
ดั้งเดิม ปัจจุบันจะมีการแสดงหลายแบบที่บริเวณนี้ เช่นการเดินสวนสนามของทหารสมัยโบราณ เป็นต้น  



 

 
 

 

สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (EVERLAND)  เป็นสวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศเกาหลีใต้ ตั้งอยู่บนท้าเลที่

สวยงามท่ามกลางหุบเขา ในเมืองยงอิน ทางตอนใต้ของเมืองโซล ได้รับการขนานนามว่าเป็นดิสนีย์แลนด์แห่งเกาหลี
ใต้ ที่นี่ถูกออกแบบให้แตกต่างกันในแต่ละโซน ได้แก่ สวนสัตว์ , GLOBAL FAIR , EUROPEAN ADVENTURE , 
MAGIC LAND , AMERICAN ADVENTURE และEVER LAND SPEEDWAY นอกจากนี้ยังมีสวนสี่ฤดู ซึ่งปลูกดอกไม้
ประจ้าในแต่ละฤดูกาล และมีการตกแต่งสวนสนุกให้เข้ากับบรรยากาศของเทศกาลนั้นๆ โดยมีบริษัทซัมซุง เป็น
เจ้าของ ผู้บริหารจัดการสวนสนุกแห่งนี้ ดังนั้นความยิ่งใหญ่ตระการตา และ ปลอดภัย ไม่แพ้ชาติใดในโลกแน่นอน 
** โซนสวนน้้าจะเปิดเฉพาะช่วงฤดูร้อน** 

กลางวัน        บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนู ชาบู ชาบ ู

พิพิธภัณฑ์สาหร่าย (KIMPAP)  จัดแสดงเรื่องราวต่างๆของการท้าสาหร่ายและประวัติความเป็นมาต้นก้าเนิดของ

การผลิตสาหร่ายและขั้นตอนการผลิตสาหร่ายที่สดใหม่ทุกวัน ให้ท่านจะได้เลือกชิมผลิตภัณฑ์ที่ท้าจากสาหร่าย
หลากหลายรสชาติให้ลิ้มลองและเลือกซื้อเหมาะแก่การน้ามาเป็นของฝาก เช่น สาหร่ายอบแห้ง , สาหร่ายย่าง 

พิเศษ !!  ให้ท่านได้ใส่ชุดประจ้าชาติเกาหลี “ฮันบก” (HANBOK)     และถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึก  

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

ย่านทงแดมุน หรือตลาดดงแดมุน เป็นย่านการค้าขนาดใหญ่ประกอบด้วยตลาดดั้งเดิม และศูนย์การค้าท่ีครอบคลุม

ทั่วทั้งบริเวณประตูทงแดมุน ซึ่งเป็นสถานที่ส้าคัญในเกาหลี โดยถือเป็นเขตค้าส่งและค้าปลีกที่ใหญ่ที่สุดของเกาหลี 
ที่มีห้างสรรพสินค้า 26 แห่ง, ร้านค้าพิเศษ 30,000 แห่ง และผู้ผลิต 50,000 ราย ตลาดทงแดมุนมีชื่อเสียงในด้าน
ตลาดกลางคืน และเป็นย่านช้อปปิ้งยอดนิยมที่ดึงดูดนักช้อปและนักท่องเที่ยวจ้านวนมากตลอดเวลา ตลาดแห่งนี้จึง
กลายเป็นสถานที่ท่ีดีที่สุดในการค้นหาแฟชั่นล่าสุด ที่มีความหลากหลายและทันสมัยในราคาที่ไม่แพง 

พิเศษ!! … ให้ท่านได้ชม จุดไฮไลท์ของที่นี่ DONDAEMUN DESIGN PLAZA  หรือ DDP เป็นกลุ่มอาคารรูปทรง

แปลกใจกลางกรุงโซล ตั้งอยู่กลางศูนย์รวมแฟชั่นของเมือง ดงแดมุน โดยเป็นพื้นที่จัดนิทรรศการระดับโลกมากมาย 
มีทั้งห้องประชุม พ้ืนที่ในส่วนของการจัดงานแสดงแสดงโชว์สินค้าต่าง ๆและยังเป็นสถานที่ส้าคัญส้าหรับการ
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศ และถ้าหากใครเคยดูซีรีย์เกาหลียอดฮิตอย่าง YOU WHO CAME FROM 
THE STAR (ยัยตัวร้ายกับนายต่างดาว) คงจะพอคุ้นตากับสถานที่แห่งนี้ เพราะเขาได้มาถ่ายท้าฉากใน ซีรีย์ในที่แห่ง
นี้กันหลายฉากมาก หรือจะเป็นเพลง COME BACK HOME ของศิลปินเกาหลี วง 2NE1 ก็มาถ่ายท้า MV ที่แห่งนี้
เช่นกัน 

ค่้า      บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนู ข้าวย้าเกาหลี 
ที่พัก  VIP HOTEL SEOUL หรือเทียบเท่า   

 

DAY 4   ศูนย์สมุนไพรน ้ามันสนแข็มแดง - ศูนย์รวมเครื่องส้าอางแบรนด์ดังเกาหลี - พระราชวังชางด็อกกุง - หมู่บ้านอิก

ซอนดง - หอคอยเอ็น โซลล์ ทาวเวอร์  - ดิวตี ฟรี – อิสระช้อปปิ้งย่านเมียงดงจุใจ 4 ช่ัวโมง                     (B/L/-)                                                                                                                         

  เช้า บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น้าท่านเลือกซื้อสินค้าจาก ศูนย์สมุนไพรน ้ามันสนเข็มแดง (RED PINE) เป็นผลิตภัณฑ์ ที่สกัดจากน้ามันสน มี

สรรพคุณช่วยบ้ารุงร่างกาย ลดไขมัน ช่วยควบคุมอาหารและรักษาสมดุลในร่างกายได้เป็นอย่างดี ที่ขาดไม่ได้คือ

ผลิตภัณฑ์เวชส้าอางจาก ศูนย์รวมเครื่องส้าอางแบรนด์ดังเกาหลี (COSMETIC GALLERY) เช่น WATER DROP 

(ครีมน้้าแตก) , SNAIL CREAM (ครีมเมือกหอยทาก) , BOTOX (โบท็อกซ์) , ALOE VERA PRODUCT (ผลิตภัณฑ์
จากสมุนไพร ว่านหางจระเข้) เป็นต้น ปกป้องคุ้มครองผู้สวมใส่ได้   



 

 
 

 

พระราชวังชางด็อกกุง (CHANGDEOKGUNG PALACE)  เป็นพระราชวังที่สร้างหลังจากพระราชวังเคียงบกกุง 

(GYEONGBUKGUNG PALACE) และเคยเป็นพระราชวังหลักของกษัตริย์หลายพระองค์ของราชวงศ์โชซอน ที่ได้รับ
การดูแลรักษาไว้อย่างดี ภายในประกอบด้วยพ้ืนที่สาธารณะ อาคารพระราชวังส้าหรับราชวงศ์ และสวนบีวอน
(BIWON) หรือรู้จักกันในนามสวนฮูวอน(HUWON) สวนหย่อมด้านหลังที่เต็มไปด้วยต้นไม้ยักษ์อายุกว่า 300 ปี บ่อ
น้้า และศาลาพักผ่อน มีความธรรมชาติมากท่ีสุด ไว้เป็นที่พักผ่อน  

กลางวัน     บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนู ข้าวย้าเกาหลี 

 

หมู่บ้านอิกซอนดง (IKSEONDONG)  เป็นหมู่บ้านฮันอกโบราณอายุกว่า 100 ปี อยู่แถวอินซาดง แหล่งรวมค่าเฟ่

เก๋ๆ ร้านอาหารชิคๆกลางกรุงโซล ถนนสายนี้หรือแม้แต่ตัวบ้านเรือนก็ยังคงสไตล์ความโบราณฉบับเกาหลีไว้ 

 

หอคอยเอ็น โซลล์ ทาวเวอร์ (N SEOUL TOWER) ตั้งอยู่บน ภูเขานัมซาน 1 ใน 18 หอคอยเมืองทีสู่งที่สุดในโลก 

มีความสูงถึง 480 เมตร เหนือระดับน้้าทะเล ท่านสามารถชมทัศนียภาพของกรุงโซลจากยอดโซลทาวเวอร์ได้รอบ 



 

 
 

 
ทิศ 360 องศา โดยสามารถมองได้ถึงเขาพูกักซัน และถ้าหันไปยังทิศตรงข้าม ก็จะเห็นไกลไปถึงแม่น้้าฮันกัง เป็นอีก
หนึ่งสถานที่ ที่สุดแสนจะโรแมนติก ไม่ว่าจะเป็นยามกลางวันหรือกลางคืน และไม่ว่าจะฤดูไหนๆ ที่นี่ยังคงได้รับ
ความนิยมเสมอมา เพราะเป็นสถานที่คล้องกุญแจคู่รักที่ยอดนิยมของนักท่องเที่ยว และชาวเกาหลี โดยมีความเชื่อ
ว่าหากได้มาคล้องกุญแจด้วยกันที่นี่ และโยนลูกกุญแจลงไปจะท้าให้รักกันมั่นคง ยืนยาว ตราบนานเท่านาน ** ยัง
ไม่รวมค่า ขึ้นลิฟต์ และ ค่าแม่กุญแจ ลูกกุญแจคู่รักส้าหรับคล้อง ท่านสามารถเตรียมจากประเทศไทยไปได้ **  

ดิวตี  ฟรี (DUTY FREE) เป็นศูนย์รวมร้านค้าปลอดภาษีที่ใหญ่ที่สุดในโซล ให้ได้ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมชั้นน้า

แบบ NEW COLLECTION ! มากมาย เช่น นาฬิกา, แว่นตา, เครื่องส้าอางค์ ให้ท่านอิสระได้เลือกซื้อได้อย่างเต็มที่ 
เป็นแหล่งรวมสินค้าแบรนด์ดังกว่า 250 แบรนด์ เช่น CHANEL, GUCCI, LOUIS VUITTON, HERMES เป็นต้น 
ไม่ได้มีแค่เพียงสินค้าจากแบรนด์ต่างประเทศเท่านั้น สินค้าแบรนด์เกาหลีก็มีให้เลือกหลากหลายไม่แพ้กัน ราคาก็ถูก
กว่าร้านค้าด้านนอกและบางยี่ห้อก็ถูกกว่าในประเทศไทยอีกด้วย หากจะเข้าไปช้อปปิ้งกันที่ห้างแห่งนี้ ให้พก
พาสปอร์ตและข้อมูลตั๋วเครื่องบินไปด้วยเพราะต้องใช้ในการซื้อสินค้า 

 

อิสระช้อปปิ้ง 4 ชั่วโมง !! ....... ย่านเมียงดง (MYEONG-DONG) เปรียบเสมือนย่านสยามสแควร์บ้านเรา เมียง

ดงได้ชื่อว่าเป็นแหล่งรวมแฟชั่นแบรนด์เกาหลีชั้นน้า ซึ่งในแต่ละวันจะมีวัยรุ่นเกาหลีมาเดินช็อปปิ้งกันอย่างล้นหลาม 
ท่านสามารถหาซื้อสินค้าได้อย่างหลากหลายทั้งเสื้อผ้า, รองเท้า, กระเป๋า, เครื่องส้าอางซึ่งเป็นที่รู้จักอย่างดีของคน
ไทย  เ ช่ น  LANEIGE , ETUDE HOUSE , IIOPE , CHARMZONE , SKIN FOOD , THE FACE SHOP เ ป็ น ต้ น 
เครื่องประดับ , ซีดีเพลง , วีซีดี , ดีวีดีหนังและซีรีย์ที่ฮิตตลอด จนไปถึงของที่ระลึกที่มีรูปดารานักแสดงคนโปรดของ
ท่านอยู่ในสินคา้  

อิสระอาหารค่้า เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว 
ที่พัก  VIP HOTEL SEOUL หรือเทียบเท่า   

 

 



 

 
 

 

DAY 5  ศูนย์สมุนไพรเกาหลี – โรงงานเจียระไน พลอยสีม่วง อเมทิส – ศูนย์โสมรัฐบาล – ย่านฮงแด -  พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 

มิติ – พิพิธภัณฑ์น ้าแข็ง - ร้านละลานเงินวอน – เมืองอินชอน           (B/L/-)                                                                                                               

  เช้า บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

เลือกซื้อสินค้าจาก ศูนย์สมุนไพรเกาหลี (HERB SHOP)  เป็นผลิตภัณฑ์ผลของฮ๊อกเก็ทนามู ที่เติบโตกลางป่าดง

ดิบกว่า 20 ปี มีสรรพคุณช่วยกรองสารพิษในตับ เหมาะส้าหรับคนที่ท้างานหนัก ดื่มเหล้า นอนดึก หรือเป็นไวรัสตับ
อักเสบ ตับแข็ง ให้ท่านอิสระเลือกซื้อให้ตัวเองและครอบครัว จากนั้นท่านยังสามารถเลือกซื้อเครื่องประดับจาก 

โรงงานเจียระไน พลอยสีม่วง อเมทิส (AMETHYST FACTORY)  ประเทศเกาหลีใต้เป็นดินแดนของ พลอยสีม่วง 

พลอยแห่งสุขภาพและน้าโชค โดยมีตั้งแต่สีม่วงอ่อนเย็นตา จนถึงสีม่วงเข้ม (ม่วงไวน์) มีเสน่ห์เย้ายวนใจ พลอยนี้จะ
สวยงามจับตาเมื่อมาท้าเป็นแหวน จี้ ต่างหู และ สร้อยข้อมือ เป็นหินที่มีพลังในการบ้าบัดทั้งด้านร่างกายและจิตใจ

ของผู้สวมใส่ ขจัดความคิดแง่ลบ เป็นพลอยแห่งสุขภาพและน้าโชค สามารถ จากนั้นให้ท่านได้ชม ศูนย์โสมแห่ง

รัฐบาล (GINSENG) เหตุผลที่เรียกว่าศูนย์โสมแห่งรัฐบาล เพราะโสมทุกชนิดที่นี่จะถูกควบคุมคุณภาพภายใต้

มาตรฐานของรัฐบาล ซึ่งแน่นอนว่าได้รับการรับรองคุณภาพจากรัฐบาล เป็นโสมที่มีอายุ 6 ปี ซึ่งถือว่ามีคุณภาพดี
ที่สุดในโลก มีชื่อเสียงที่สุด ให้ท่านได้เลือกซื้อโสมคุณภาพ ในราคาถูกกว่าประเทศไทยถึง 2 เท่า โสมเกาหลีถือเป็น
ยาบ้ารุงร่างกายหรือสามารถซื้อเป็นของฝากจากประเทศเกาหลีใต้ก็ได้ 

ย่านฮงแด  เป็นย่านช้อปปิ้งบริเวณด้านหน้าของมหาวิทยาลัยฮงอิก(HONGIK UNIVERSITY) จึงเป็นศูนย์รวมเด็กวัยรุ่นและเด็ก

มหาวิทยาลัย เป็นอีกเส้นหนึ่งที่มีบรรยากาศโรแมนติก อีกทั้งยังมีร้านกาแฟที่เป็นเอกลักษณ์ แกลเลอรี่ ร้านค้ า
จ้าหน่ายสินค้าแฟชั่น คลับ ตลาดศิลปะ และร้านอาหารที่น่าสนใจในหมู่วัยรุ่นที่นิยมมาเดินเล่น ราคาของสินค้าและ
ร้านอาหารต่างๆก็ยังไม่แพงอีกด้วย ซึ่งจะคึกคักเป็นพิเศษตั้งแต่ช่วงบ่ายเป็นต้นไป เพราะร้านค้าแต่ละร้านจะทยอย
เปิดให้บริการ ของที่ขายกันเยอะส่วนใหญ่ก็จะเป็นสินค้าแฟชั่น และที่เยอะไม่แพ้กันก็คือขนมต่างๆ 

กลางวัน     บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนู จิมดัก 
 



 

 
 

 

พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ (TRICK EYE MUSEUM)  เป็นสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังที่จัดขึ้นแบบพิพิธภัณฑ์แกลเลอรี่

ศิลปะและภาพวาด ที่สร้างขึ้นโดย “ตร็องป์ L’OEIL” คือเทคนิคงานศิลปะแบบ 2D และลักษณะภาพวาดจะเป็น
แบบ 3D แทนที่จะเป็นการดูภาพวาดธรรมดาๆเหมือนหอศิลป์ทั่วไป นักท่องเที่ยวจะตื่นตาตื่นใจกับภาพวาดแนว 
3D ที่เสมือนว่าได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในรูปภาพนั้นๆ ท้าให้นักท่องเที่ยวเพลินเพลินสนุกสนาน ไม่มีเบื่อ ถือเป็น
พิพิธภัณฑ์ศิลปะยอดนิยมของชาวเกาหลีและนักท่องเที่ยว  

                    DOWNLOAD TRICK EYE APP 
 สนุกไปอีกข้ันในการถ่ายรูป 3 มิติ ในรูปแบบของ AR ท่านสามารถโหลด                                                
TRICK EYE APP ได้ทางโทรศัพท์แล้วสร้างภาพสวยๆ แบบ AR ได้เลย  
 

 

 

พิพิธภัณฑ์น ้าแข็ง (ICE MUSEUM)  เป็นการจ้าลองเมืองน้้าแข็งขึ้นมา เป็นศิลปะการแกะสลักน้้าแข็งแบบไม่

ธรรมดา หากแต่เป็นการจ้าลองเป็นเมืองน้้าแข็งเหมือนจริงมากที่สุด และยังเอาใจเด็กๆด้วยการสร้างสไลเดอร์
น้้าแข็งอีกทั้งยังมีกิจกรรมและโซนต่างๆ ให้นักท่องเที่ยวเข้าชมได้โดยไม่มีเบื่อ เช่น นั่งรถลากกวางรูดอร์ฟ ถ่ายรูปคู่
กับคุณลุงซานต้าน้้าแข็ง และถ่ายรูปกับบรรดานกแพนกวินน้้าแข็งทั้งหลาย ส้ารวจถ้้าน้้าแข็ง เอสกิโม เยี่ยมชม
ปราสาทน้้าแข็ง มีจุดชมวิวบนก้าแพงเมืองน้้าแข็ง โรงแรมที่สร้างจ้าลองขึ้นจากการแกะสลักจากน้้าแข็งทั้งหมด ซึ่ง
นักท่องเที่ยวสามารถตื่นตาตื่นใจและสัมผัสกับความหนาวอุณหภูมิติดลบมากกว่า 5 องศา  

เมืองอินชอน (INCHEON) ให้ท่านแวะซื้อของฝากจาก  ร้านละลายเงินวอน ให้ท่านได้เลือกซื้อช็อกโกแลต 

ผลิตภัณฑ์ของใบและรากฝอยของโสม ในรูป ขนมโสม ชาโสม ครีมล้างหน้าโสม เครื่องส้าอางโสม เป็นต้น และยังมี
หมอนสุขภาพ ,  กิมจิ , เปเปโร (ป๊อกก้ีเกาหลี) , ชินราเมง (มาม่าเกาหลี) และ นมกล้วย เป็นต้น 
ได้เวลาอันสมควร น้าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ อินชอน  ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้  



 

 
 

 
 อิสระอาหารค่้า เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว 
21.25  น้าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน THAI 

AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG655 
** บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน ใช้เวลาบินประมาณ 5 ชั่วโมง 50 นาที **  

 

DAY 6  กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)                                                                                                 (B/L/-)                                                                   

01.20 เดินทางถึง อากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับความประทับใจ 
 

อัตราค่าบริการ 

ก้าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ ่ห้องละ 

2-3 ท่าน  
อัตราท่านละ 

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่  
เด็กมีเตียง 

(เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี) 
อัตราเด็ก ท่านละ 

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ 
เด็กไม่มีเตียง 

(เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี) 
อัตราเด็ก ท่านละ 

พักเดี่ยว 
เพิ่ม 

อัตรา ห้องละ 

ไม่ใช้ตั๋ว
เครื่องบิน

อัตรา  
ท่านละ 

ตลอดเดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ 2563 

01 - 06 มกราคม 63 23,999 23,999 23,999 5,500 9,900 

02 - 07 มกราคม 63 21,999 21,999 21,999 5,500 9,900 

03 - 08 มกราคม 63 21,999 21,999 21,999 5,500 9,900 

09 - 14 มกราคม 63 21,999 21,999 21,999 5,500 9,900 

11 - 16 มกราคม 63 21,999 21,999 21,999 5,500 9,900 

23 - 28 มกราคม 63 22,999 22,999 22,999 5,500 9,900 

29 ม.ค. – 03 ก.พ. 63 21,999 21,999 21,999 5,500 9,900 

05 - 10 กุมภาพันธ์ 63 23,999 23,999 23,999 5,500 9,900 

12 - 17 กุมภาพันธ์ 63 21,999 21,999 21,999 5,500 9,900 

14 - 19 กุมภาพันธ์ 63 21,999 21,999 21,999 5,500 9,900 

15 - 20 กุมภาพันธ์ 63 21,999 21,999 21,999 5,500 9,900 

20 - 25 กุมภาพันธ์ 63 19,999 19,999 19,999 5,500 9,900 

21 - 26 กุมภาพันธ์ 63 21,999 21,999 21,999 5,500 9,900 

28 ก.พ. – 04 มี.ค. 63 21,999 21,999 21,999 5,500 9,900 



 

 
 

 

ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (INFANT) ท่านละ 10,900 บาท ** (ไม่มีที่นั่งบนเครื่องบิน) 
 

อัตรานี ยังไม่รวมค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 50,000 วอน ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า 
ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (INFANT) ทั งนี ท่านสามารถให้มากกว่านี ได้
ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี  ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ที่
สนามบิน ในวันเช็คอิน  

 
อัตรานี เฉพาะนักท่องเที่ยวที่ถือหนังสือเดินทางไทยและต่างชาติ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผู้เดินทางที่ถือพาสสปอร์ตเกาหลีใต้  
โดยลูกค้าต้องเดินทางท่องเที่ยวกับทัวร์ ตลอดการเดินทาง ห้ามแยกออกเพื่อเดินทางท่องเที่ยวด้วยตนเองเด็ดขาด ขอสงวน
สิทธิ์ในการเก็บค่าธรรมเนียม ในกรณีขอเอกสารยื่นวีซ่า 1,500 บาท 
 
กรณีต้องการตัดกรุ๊ปส่วนตัว กรุ๊ปเหมาที่สถานะผู้เดินทางเป็น เด็กนักเรียน นักศึกษา ครู  ธุรกิจขายตรงเครื่องส้าอางค์ หมอ 
พยาบาล ชาวต่างชาติ หรือคณะที่ต้องการให้เพิ่มสถานที่ขอดูงาน กรุณาติดต่อแจ้งรายละเอียด โดยละเอียด กับเจ้าหน้าที่
เพื่อท้าราคาให้ใหม่ทุกครั ง  

 

ส้าคัญ!! :  กรณีผู้เดินทางถูกปฏิเสธการเข้า – ออกประเทศจากประเทศต้นทางและปลายทาง ทั งจากที่ด้านหน้าเคาน์เตอร์

เช็คอิน หรือจากด่านตรวจคนเข้าเมืองก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ น

ตามมา และ จะไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านช้าระเรียบร้อยแล้วไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง 

 
หมายเหตุ : ตามนโยบายการโปรโมทสินค้าพื นเมืองของรัฐบาลเกาหลีร่วมกับการท่องเที่ยวเกาหลี ในนามของร้านรัฐบาล 

ซึ่งจ้าเป็นต้องระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ เพราะมีผลกับราคาทัวร์  จึงอยากเรียนชี แจงลูกค้าทุกท่านว่า ร้าน
รัฐบาลทุกร้านจ้าเป็นต้องแวะชม จะซื อหรือไม่ซื อขึ นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก และถ้าหากลูกค้าไม่
มีความประสงค์จะเข้าร้านรัฐบาล ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ นจากท่านเป็นจ้านวนเงิน 
100 USD / ท่าน / ร้าน 

 

อัตราค่าบริการนี  รวม 

1. ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั๋ว) ไป และ กลับพร้อมคณะ ชั้นประหยัด (ECONOMY CLASS) รวมถึงค่าภาษีสนามบินและ
ค่าภาษีน้้ามันทุกแห่ง กรณีต้องการอัพเกรด UPGRADE หรือ เปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่าเที่ยวใด เที่ยวหนึ่ง กรุณาติดต่อ
เจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ  



 

 
 

 
2. ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบิน สายการบิน THAI AIRWAYS อนุญาตให้โหลดกระเป๋าสัมภาระ

ลงใต้ท้องเครื่องบิน โดยมีน ้าหนักไม่เกิน 30 ก.ก. (1 ชิ น) และ ถือขึ นเครื่องบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. (ไม่จ้ากัดจ้านวน
ชิ้น แต่ทั้งนี้เจ้าหน้าที่จะพิจารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงื่อนไขของสายการบิน) ** 

3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทางตามรายการระบุ (ยังไม่รวมทิปพนักงานขับรถ) 
4. ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง) ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือ 

กิจกรรมอ่ืนๆ ที่ท้าให้โรงแรมตามรายการที่ระยุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พัก ไปเป็นเมือง
ใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยค้านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นส้าคัญ 

5. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ กรณีไม่รวมจะชี้แจงแต่ละสถานที่ในโปรแกรม 
6. ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม    
7. ค่ามัคคุเทศก์ท่ีคอยอ้านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
8. ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ วงเงินประกันสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรม

ธรรม์)  
 

อัตราค่าบริการนี  ไม่รวม 

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าท้าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและ
ค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุในรายการ 

2. ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 50,000วอน ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง 1 
ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (INFANT) ทั้งนี้ท่านสามารถให้มากกว่านี้ได้ตามความ
เหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ที่สนามบิน ใน
วันเช็คอิน 

3. ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้้าหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆก้าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน  
4. ค่าธรรมเนียมการจองที่นั่งบนเครื่องบินตามความต้องการเป็นกรณีพิเศษหากสามารถท้าได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสายการบิน และ 

รุ่นของเครื่องบินแต่ละไฟล์ทที่ใช้บิน ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้อยู่ที่สายการบินเป็นผู้ก้าหนด 
5. ค่าภาษีน้้ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว 
6. ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท 
7. ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าท่องเที่ยว กรณีที่สถานทูตแจ้งให้ยื่นขอวีซ่าแบบกะทันหันก่อนเดินทางตามจริง ประเทศเกาหลีใต้ 

อนุญาตให้ท่านที่ถือหนังสือเดินทางไทย และมีวัตถุประสงค์เดินทางไปประเทศเกาหลีใต้ เพ่ือการท่องเที่ยว ไม่จ้าเป็นต้องยื่น
ขอวีซ่า โดยสามารถพ้านักได้ไม่เกิน 90 วัน ต่อครั้ง 
 

เงื่อนไขการจอง และ การช้าระเงิน 



 

 
 

 
- กรุณาท้าการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนออกเดินทาง พร้อมช้าระเงินมัดจ้าครั้งที่ 1 ท่านละ 15,000 บาท 

หลังจากส่งเอกสารยืนยันการจอง 2 วัน ตัวอย่างเช่น ท่านจองวันนี้ กรุณาช้าระเงินในวันถัดไป ก่อนเวลา 16.00 น. 
เท่านั้น โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไม่ได้รับยอดเงินตามเวลาที่ก้าหนด และหากท่านมีความประสงค์
จะต้องเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจ้าเป็นต้องท้าจองเข้ามาใหม่ นั่นหมายถึงว่า กรณีที่มี คิวรอ (WAITING LIST) ก็จะให้
สิทธิ์ไปตามระบบ ตามล้าดับ เนื่องจากทุกพีเรียด เรามีที่นั่งราคาพิเศษจ้านวนจ้ากัด 

- กรุณาช้าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลืออย่างน้อย 20 วัน ก่อนออกเดินทาง หากท่านไม่ช้าระภายในระยะเวลาที่ที่บริษัทก้าหนด 
ทางบริษัทจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ยกเลิกการเดินทาง และ ขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถคืนเงินมัดจ้าให้ท่านใดไม่ว่าส่วนใน
ส่วนหนึ่งก็ตาม 

- กรณีลูกค้าท้าการจองภายในระยะเวลาคงเหลือไม่ถึง 15 วัน ก่อนออกเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บ
ค่าทัวร์เต็มจ้านวน 100% 

 

เงื่อนไขการยกเลิก และ เปลี่ยนแปลงการเดินทาง 

 - ยกเลิกการเดินทาง ไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันเดินทาง คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ช้าระแล้ว 
 ** ยกเว้น พีเรียดที่มีวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วัน ก่อนเดินทาง ** 

- ยกเลิกการเดินทาง 29 วัน ก่อนวันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าบริการที่ช้าระมาแล้วทั้งหมดทั้งนี้ ทาง
บริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ช้าระแล้วเนื่องในการเตรียมการจัดการน้าเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว 
เช่น การส้ารองท่ีนั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พัก ฯลฯ 

- ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ และ คืนค่าทัวร์ส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น เช่น สถานทูต
ปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเข้าเมือง ฯลฯ 

- กรุ๊ปเหมา หรือตัดกรุ๊ป ไม่สามารถยกเลิกการเดินทางได้ทุกกรณี 
- กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงผู้เดินทาง (เปลี่ยนชื่อ) จะต้องแจ้งให้ทางบริษัททราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนออก

เดินทาง กรณีแจ้งหลังจากเจ้าหน้าที่ออกเอกสารเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ
เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับช่วงพีเรียดวันที่เดินทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็น
ส้าคัญด้วย กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ 

- กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช้จ่ายการ
ด้าเนินการต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริงส้าหรับการด้าเนินการจองครั้งแรก ตามจ้านวนครั้งที่เปลี่ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น 

- สายการบิน THAI AIRWAYS ขอสงวนสิทธิ์ส้าหรับท่านที่จะเปลี่ยนแปลงผู้เดินทาง กรณีออกบัตรโดยสาร (ตั๋ว
เครื่องบิน) เรียบร้อยแล้ว ไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงได้ทุกกรณี จะต้องซื้อบัตรโดยสารใบใหม่ (หากมีที่ว่าง) 
เท่านั้น โดยทางบริษัทจะออกตั๋วเครื่องบินก่อนออกเดินทางอย่างน้อย 10 -15 วัน ก่อนเดินทาง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
กระบวนการการด้าเนินการของแต่ละคณะเท่านั้น 



 

 
 

 

เงื่อนไขส้าคัญอ่ืนๆที่ท่านควรทราบก่อนการเดินทาง 

- คณะจะสามารถออกเดินทางได้ตามจ้าเป็นต้องมีขึ้นต่้า อย่างน้อย 25 ท่าน หากต่้ากว่าก้าหนด คณะจะไม่สามารถ
เดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะช้าระค่าบริการเพ่ิมเพ่ือให้คณะเดินทางได้ ทางบริษัทยินดีที่จะประสานงาน 
เพ่ือให้ทุกท่านเดินทางตามความประสงค์ต่อไป  

- ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพีเรียดวันอ่ืนต่อไป โดยทางบริษัทฯ จะแจ้ง
ให้ท่านทราบล่วงหน้าเพ่ือวางแผนการเดินทางใหม่อีกครั้ง ทั้งนี้ ก่อนคอนเฟิร์มลางาน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณี
พิเศษทุกครั้งหากท่านลางานแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ 

- กรณีที่ท่านต้องออกบัตรโดยสารภายใน (ตั๋วภายในประเทศ เช่น ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร์ , ตั๋วรถไฟ) กรุณาติดต่อ
สอบถามเพ่ือยืนยันกับเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง และควรจองบัตรโดยสารภายในที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได้ 
เพราะมีบางกรณีที่สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
ฤดูกาล สภาพภูมิกาศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็นส้าคัญเท่านั้น สิ่งส้าคัญ ท่านจ้าเป็นต้องมาถึงสนามบินเพ่ือ
เช็คอินก่อนเครื่องบิน อย่างน้อย 3 ชั่วโมง โดยในส่วนนี้หากเกิดความเสียหายใดๆบริษั ทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนใดๆทั้งสิ้น   

- กรณีท่ีท่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ 

- กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ (WHEEL CHAIR) กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 
วันก่อนการเดินทาง หรือตั้งแต่ที่ท่านเริ่มจองทัวร์ เพ่ือให้ทางบริษัทประสานงานกับสายการบินเพ่ือจัดเตรียมล่วงหน้า 
กรณีมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงที่เกิดข้ึนกับผู้เดินทาง  

- กรุณาส่งรายชื่อผู้เดินทาง พร้อมส้าเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางทุกท่านให้กับเจ้าหน้าที่หลังจากช้าระเงินกรณีที่ท่าน
เดินทางเป็นครอบครัว (หลายท่าน) กรุณาแจ้งรายนามคู่นอนกับเจ้าหน้าที่ให้ทราบ 

- กรณีท่ีออกบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดส่วนใดผิด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบไม่ว่าส่วน
ใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ด้าเนินการส่งส้าเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางให้ทางบริษัทเพ่ือใช้ในการออกบัตรโดยสาร 

- หลังจากท่านช้าระค่าทัวร์ครบตามจ้านวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทจะน้าส่งใบนัดหมายและเตรียมตัวการเดินทางให้
ท่านอย่างน้อย 3 หรือ 5 วัน ก่อนออกเดินทาง 

- อัตราทัวร์นี้ เป็นอัตราส้าหรับบัตรโดยสารเครื่องบินแบบหมู่คณะ (ตั๋วกรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท วัน ไป หรือ 
กลับส่วนใดได้ จ้าเป็นจะต้องไป และ กลับ ตามก้าหนดการเท่านั้น หากต้องการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็น
กรณีพิเศษ 

- ทางบริษัทไม่มีนโยบายจัดคู่นอนให้กับลูกค้าที่ไม่รู้จักกันมาก่อน เช่น กรณีที่ท่านเดินทาง 1 ท่าน จ้าเป็นต้องช้าระค่า
ห้องพักเดี่ยวตามที่ระบุ 

- หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานได้คงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วันกลับ 
 



 

 
 

  
- ส้าหรับลูกค้าที่เดินทาง 3 ท่าน และ ต้องการพักห้องส้าหรับ 3 ท่าน อาจมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมได้ในบางกรณี ขึ้ นอยู่กับ

โรงแรมที่คณะนั้นๆพักว่ามีห้องรอบรับส้าหรับ 3 ท่าน หรือ (TRIPLE ROOM) หรือไม่ กรณีไม่มี ท่านจ้าเป็นจะต้องช้าระ
ค่าใช้จ่ายเพิ่ม (พักเดี่ยว) ตามจริง ยกเว้นเด็กที่มีอายุต่้ากว่า 12 ปี ณ วันเดินทางกลับ 

- ฤดูหนาวในต่างประเทศ มีข้อควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกว่าปกติ สี่โมงเย็นก็จะเริ่มมืดแล้ว สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ 
จะปิดเร็วกว่าปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผื่อเวลาให้เหมาะสม และ หากมีสถานที่ท่องเที่ยวกลางแจ้ง 
เวลาเดินบนหิมะ อาจลื่นได้ต้องใช้ความระมัดระวังในการเดินเป็นอย่างสูง หรือ ใช้รองเท้าท่ีสามารถเดินบนหิมะได้ แว่น
กันแดดควร เมื่อแสงแดดกระทบหิมะจะสว่างสะท้อนเข้าตา อาจท้าให้ระคายเคืองตาได้ 

- ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ เหตุการทาง
การเมือง การล่าช้าของสายการบิน เงื่อนไขการให้บริการของรถในแต่ละประเทศ เป็นต้น โดยส่วนนี้ทางบริษัทจะ
ค้านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นส้าคัญ หากกรณีที่จ้าเป็นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

- เนื่องจากการเดินทางท่องเที่ยวในครั้งนี้ เป็นการช้าระแบบเหมาจ่ายขาดกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ทางบริษัทจึง
ขอสงวนสิทธิ์ ไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในบริการบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหนึ่งที่ท่านไม่ต้องการได้รับบริการ  หาก
ระหว่างเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวใดที่ไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่
สามารถคืนค่าใช้จ่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่าน เนื่องจากทางบริษัทได้ท้าการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่าย
ไปล่วงหน้าทั้งหมดแล้ว 

- หากวันเดินทาง เจ้าหน้าที่สายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง  
(พาสปอร์ต) ของท่านช้ารุดแม้เพียงเล็กน้อย เช่น เปียกน้้า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มีหน้าใดหน้าหนึ่งหายไป มีกระดาษ
หน้าใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มีรอยแยกระหว่างสันของเล่มหนังสือเดินทาง เป็นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น ทางสายการบิน 
หรือ เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง มีสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ท่านเดินทางต่อไปได้ ดังนั้นกรุณาตรวจสอบ และ 
ดูแล หนังสือเดินทางของท่านให้อยู่ในสภาพดีอยู่ตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีช้ารุด กรุณาติดต่อกรมการกงสุลกระ
ทรวงการต่างประเทศเพ่ือท้าหนังสือเดินทางฉบับใหม่ โดยใช้ฉบับเก่าไปอ้างอิง และ ยืนยันด้วย พร้อมกับแจ้งมาที่บริษัท
เร็วที่สุด เพ่ือยืนยันการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหนังสือเดินทาง หากท่านได้ส่งเอกสารมาที่บริษัทเรียบร้อยแล้ว กรณีที่ยังไม่
ออกบัตรโดยสาร (ตั๋วเครื่องบิน) ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่มีค่าใช้จ่าย แต่หากออกบัตรโดยสาร (ตั๋วเครื่องบิน) 
เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ซึ่งโดยส่วนใหญ่ตั๋วเครื่องบินแบบ
กรุ๊ปจะออกก่อนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับกระบวนการและข้ันตอนของแต่ละคณะ 

- เกี่ยวกับที่นั่งบนเครื่องบิน เนื่องจากบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เป็นลักษณะของคณะ (กรุ๊ป อัตราพิเศษ) สายการบิน ขอสงวน
สิทธิ์ในการเลือกที่นั่งบนเครื่องบิน กรณีลูกค้าเดินทางด้วยกัน กรุณาเช็คอินพร้อมกัน และ สายการบินจะพยายามที่สุด
ให้ท่านได้นั่งด้วยกัน หรือ ใกล้กันให้มากท่ีสุด  

 

 



 

 
 

 

- ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับห้องพักในโรงแรมที่พัก เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจ
ท้าให้ห้องพักแบบห้องพักเดี่ยว (SINGLE) และห้องคู่ (TWIN/DOUBLE) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน (TRIPLE) จะแตกต่าง
กัน บางโรงแรม ห้องพักแต่ละแบบอาจจะอยู่คนละชั้นกัน (ไม่ติดกันเสมอไป) 

- ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง  

- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การ
ประท้วง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การน้าสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษัท  

- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายระหว่างการเดินทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 
และ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมสิ่งของไว้ที่โรงแรมและจ้าเป็นต้องส่งมายังจุดหมาย
ปลายทางตามที่ท่านต้องการ  

- รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้ส้ารองโรงแรมที่พักในต่างประเทศ
เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม 

 

** เมื่อท่านช้าระเงินค่าทัวร์ให้กับทางบริษัทฯแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งก็ตาม ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไข
ข้อตกลงทั งหมดนี แล้ว ** 

 

** ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่มอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 

 


