
 

 

รหัสทัวร GS1903223 
ทัวรเกาหลี ICE FISHING รักหมดใจ นายตกปลา 5 วัน 3 คืน (XJ)    
พระราชวังชางด็อกกุง -วัดโชเกซา -หมูบานอิกซอนดง -N Seoul Tower  
Trickeye Museum -ชอปปم�ง เมียงดง ฮงแด 

 

 
 



 

 

บินดวยสายการบิน แอรเอเชียเอ็กซ (XJ) : ขึน้เคร่ืองที่สนามบินดอนเมือง (DMK) 
XJ702 DMK (กรุงเทพ) – ICN (อินชอน) 15.40 – 23.05 
XJ703 ICN (อินชอน) – DMK (กรุงเทพ) 00.20 – 04.50 

**โหลดกระเป�าสัมภาระโดยน้ําหนักไมเกิน 20 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือขึ้นเคร่ืองบินไดน้ําหนักไมเกิน 
7 ก.ก. ** 

**พาสปอรต ตองมีอายุใชงานไดคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วันกลับ** 
 

DAY 1 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)                                                                                                                       
(-/-/-) 

 
12.30  คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคาร

ผูโดยสารระหวางประเทศ อาคาร 1 ช้ัน 3 เคานเตอรเช็คอิน หมายเลข 3-4 สายการ
บิน AIR ASIA X โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ อํานวยความสะดวก
ตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหนาทัวรใหคําแนะนําเพื่อเตรียมความพรอมกอนออก
เดินทาง  

15.40  นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติอินชอน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต โดย
สายการบิน AIR ASIA X เที่ยวบินที่ XJ 702  
** สําหรับเที่ยวบินนี้ ไมมีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน กรุณารับประทาน
อาหารใหเรียบรอยกอนขึ้นเครื่องบิน ใชเวลาบินประมาณ 5 ช่ัวโมง 15 นาที ** 

23.05  เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติอินชอน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต 
** ตามเวลาทองถ่ิน เร็วกวาเมืองไทยประมาณ 2 ช่ัวโมง กรุณาปรับนาฬิกาของทานเพื่อ
ความสะดวกในการนัดหมายเวลา ** หลังทุกทานผานขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทาง 
และตรวจรับสัมภาระเรียบรอย 

 นําทุกทานเดินทานเดินทางขามทะเลตะวันตกดวยสะพานแขวนยอจอง หรือ สะพานเพื่อ
ความหวังในการรวมชาติที่ยาวกวา 4.42 ก.ม. และ มียอดโดมสูง 107 เมตร ทานจะได
สัมผัสความสวยงามย่ิงใหญยามค่ําคืน นําทานเดินทางเขาสูโรงแรมที่พัก  

ที่พัก INCHEON GRAND PALACE HOTEL, INCHEON หรือเทียบเทา   



 

 

DAY 2 ไรสตอรวเบอรรี่ - สนุกกับการเลนสกีบนลานสกีขนาดใหญ – เทศกาลตกปลา
นํ ้าแข็ง – เมืองโซล – ยานฮงแด – TRICKEYE MUSEUM – ICE MUSEUM                                             
(B/L/D) 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
ไรสตอรวเบอรร่ี ใหทานเพลิดเพลินกับการชมและเลือกเก็บสตรอเบอรรี่สดๆหวานฉํ่า
จากไร นอกจากน้ัน ทานยังสามารถซื้อกลับมาฝากคนที่ทานรักที่เมืองไทยไดดวยถาหาก
เทศกาลสตอเบอร่ีหมด ขอสงวนสิทธ์ิในการไมพาไป  

   
ลานสกีขนาดใหญ  YANGJI SKI RESORT หรือเทียบเทา   ประกอบไปดวยเนินสกีถึง 2 

เนินดวยกันแบงเปนเนินสกีสําหรับผูฝกหัดเลน 1 เนิน,  และเนินสําหรับผูที่เลนชํานาญ
แลว 1 เนิน (ราคาทัวรยังไมรวมคาอุปกรณการเลนสกี, สกีลิฟท, สโนวสเลด กอนโดลา 
หรือ เคเบิล **ขึ้นอยูกับสถานที่วามีใหบริการหรือไม**) มีเวลาใหทานไดสนุกกับการเลน
สกีอยางเต็มที่ ซึ่งปลอดภัยไมมีอันตราย เตรียมตัวกอนเลนสกี ควรเตรียม ถุงมือสกี 
ผาพันคอ แวนกันแดด เสื้อแจคเก็ตกันนํ้า หรือผารม และกางเกงรัดรูป ขอคําแนะนําและ
ฝกวิธีการเลนจากไกดทองถ่ินกอนลงสนามจริง เพื่อความปลอดภัยของทานเองเปนสําคัญ 
**ปริมาณของหิมะและการเปดใหบริการของลานสกีขึ้นอยูกับความเอื้ออํานวยของ
อากาศ หากไมมีหิมะเพียงพอ ลานสกีอาจจะปดใหบริการ ในกรณีที่ลานสกีไมสามารถ
เปดบริการ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ปรับเปลี่ยนเปน ONE 
MOUNT SNOW PARK (ไมรวมคาเขา SNOW PARK) 



 

 

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู ชาบู ชาบู  
เทศกาลตกปลาน้ําแข็ง เปนประมาณชวงเดือนมกราคมของทุกป นักทองเท่ียวสวนใหญ
ที่มาเยือนนับลานคน ไมวาจะเปนเด็กหรือผูใหญ จะมาเทศกาลนี เพื่อตกปลาเทราท 
ฉายาของมันคือ THE QUEEN OF VALLEY หรือราชินีแหงขุนเขา โดยปลาเทราท
ภูเขา จะอาศัยอยู ในนํ้าเย็นที่มีอุณหภูมิตั งแต 20 องศาเซลเซียสลงไป เปนปลาที่
สวยงามและหายาก ซึ่งนักทองเที่ยวที่ตกปลามาได สามารถนาปลามาทาเปนซูชิ หรือซา
ชิมิ ซึ่งสามารถทานไดเลย และภายในงานจะมีกิจกรรมทาความหนาวตางๆ อาทิเชน การ
แขงขันจับปลาเทราทดวยมือตกปลาใตนาแข็ง การโชวแกะสลักนํ้าแข็ง ฟุตบอลนํ้าแข็ง 
และเลนเลื่อนหิมะ และอื่นๆ ถือไดวาเปนงานใหญที่หลายคนเฝ�ารอคอย เนื่องจากจัดแค
ปละครั งในชวงเวลาสั นๆ ถือเปนแหลงทองเที่ยวเพื่อการพักผอนและผจญภัยที ่ได
มาตรฐานมาก เทศกาลนี ไดรับการเสนอใหเปนเทศกาลตัวอยาง โดยกระทรวงวัฒนธรรม
และการทองเที่ยวของเกาหลี เปนเทศกาลฤดูหนาวที่ทุกคนสามารถตกปลาได ใหทาน
สนุกกับการตกปลานํ้าแข็ง นอกจากนั นยังมีรายการบันเทิง และเกมสการเลนตางๆ
มากมาย เชน สนามการเลนสไลเดอรน้ําแข็ง, การแขงขันฟุตบอลบนน้ําแข็ง และ กีฬาน้ํา 
แข็งอื่นๆ นอกจากนี มีแขงขันชิงแชมป�สุนัขลากเลื่อนหิมะและรถแขงหิมะ ซึ่งเหมาะกับ
เด็กๆ และครอบครัวไดสนุกสนานกับกิจกรรมนานาชนิดตลอดทั้งงาน (รวมอุปกรณตก
ปลา กําหนดการยังไมระบุวันชัดเจน ปกติจะอยูชวงประมาณ วันที่ 7 – 27 มกราคมของ

SKI 



 

 

ทุกป และอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงข้ึนอยูกับสภาพอากาศของแตละป สําหรับเทศกาลตก
ปลานี้ถูกจัดขึ้นที่เมืองซาราซอม กรณีนํ้าแข็งยังไมสามารถลงไปยืนตกปลาได หรือหาก
เกิดเหตุสุดวิสัยอ่ืนๆ ทางบริษัท ขอสงวนสิทธ์ิปรับรายการเปนเกาะนามิ แทน ) 

 
เมืองโซล (SEOUL)  ชื่ออยางเปนทางการ นครพิเศษโซล เปนเมืองหลวงและมหานครที่ใหญ

ที่สุดของประเทศเกาหลีใต มีประชากรประมาณ 10 ลานคน เปนปริมณฑลที่ใหญ มี
ประชากรประมาณ 25 ลานคน ซึ่งเปนบริเวณที่อยูอาศัยซึ่งประกอบดวยบริเวณมหานคร
อินช็อนและจังหวัดคย็องกี เกือบหนึ่งในสี่ของประชากรชาวเกาหลีใตอาศัยอยูในโซลและ
ชาวตางชาติอีกประมาณ 275,000 คน 

ยานฮงแด เปนยานชอปปم�งบริเวณดานหนาของมหาวิทยาลัยฮงอิก(HONGIK UNIVERSITY) 
จึงเปนศูนยรวมเด็กวัยรุนและเด็กมหาวิทยาลัย เปนอีกเสนหนึ่งที่มีบรรยากาศโรแมนติก 
อีกทั้งยังมีรานกาแฟที่เปนเอกลักษณ แกลเลอรี่ รานคาจําหนายสินคาแฟชั่น คลับ ตลาด
ศิลปะ และรานอาหารที่นาสนใจในหมูวัยรุนอายุ 20-30 ปที่นิยมมาเดินเลน ราคาของ
สินคาและรานอาหารตางๆก็ยังไมแพงอีกดวย ซึ่งจะคึกคักเปนพิเศษต้ังแตชวงบายเปนตน
ไป เพราะรานคาแตละรานจะทยอยเปดใหบริการ ของที่ขายกันเยอะสวนใหญก็จะเปน
สินคาแฟชั่น เชน เสื้อผา กระเป�า รองเทา ของกิ๊ฟชอป เครื่องเขียน และที่เยอะไมแพกัน
ก็คือขนมตางๆ 

พิพิธภัณฑภาพ 3 มิติ (TRICK EYE MUSEUM)  เปนสถานที่ทองเที ่ยวชื ่อดังที ่จัดขึ ้นแบบ
พิพิธภัณฑแกลเลอรี่ศิลปะและภาพวาด ที่สรางขึ้นโดย “ตร็องป� L’OEIL” คือเทคนิคงาน
ศิลปะแบบ 2D และลักษณะภาพวาดจะเปนแบบ 3D แทนที ่จะเปนการดูภาพวาด
ธรรมดาๆเหมือนหอศิลป�ท่ัวไป นักทองเที่ยวจะต่ืนตาต่ืนใจกับภาพวาดแนว 3D ที่เสมือน



 

 

วาไดเขาไปเปนสวนหนึ่งในรูปภาพนั้นๆ ทําใหนักทองเที่ยวเพลินเพลินสนุกสนาน ไมมี
เบื่อ ถือเปนพิพิธภัณฑศิลปะยอดนิยมของชาวเกาหลีและนักทองเที่ยว เพราะไมเพียงแต
เปนพิพิธภัณฑหอศิลปะภาพวาดสามมิติแลว ยังไดเปดโซนใหมใหกับนักทองเที่ยวไดเขา
ไปเปดประสบการณใหมๆไมซํ้าใครกับ  

 
พิพิธภัณฑนํ้าแข็ง (ICE MUSEUM)  เปนการจําลองเมืองนํ้าแข็งขึ้นมา เปนศิลปะการแกะสลัก

นํ้าแข็งแบบไมธรรมดา หากแตเปนการจําลองเปนเมืองนํ้าแข็งเหมือนจริงมากที่สุด และ
ยังเอาใจเด็กๆดวยการสรางสไลเดอรนํ ้าแข็งอีกทั ้งยังมีกิจกรรมและโซนตางๆ ให
นักทองเที่ยวเขาชมไดโดยไมมีเบ่ือ เชน น่ังรถลากกวางรูดอรฟ ถายรูปคูกับคุณลุงซานตา
นํ้าแข็ง และถายรูปกับบรรดานกแพนกวินนํ้าแข็งทั้งหลาย สํารวจถํ้านํ ้าแข็ง เอสกิโม 
เยี่ยมชมปราสาทนํ้าแข็ง มีจุดชมวิวบนกําแพงเมืองนํ้าแข็ง โรงแรมที่สรางจําลองขึ้นจาก
การแกะสลักจากนํ้าแข็งทั้งหมด ซึ่งนักทองเที่ยวสามารถตื่นตาตื่นใจและสัมผัสกับความ
หนาวอุณหภูมิติดลบมากกวา 5 องศา  

                    DOWNLOAD TRICK EYE APP 
                 สนุกไปอีกขั้นในการถายรูป 3 มิติ ในรูปแบบของ AR 
                 ทานสามารถโหลด  TRICK EYE APP ไดทางโทรศัพท  
                 แลวสรางภาพสวยๆ แบบ AR ไดเลย  
 

คํ่า       บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร เมนู จิมดัก 



 

 

 
 
ที่พัก HAEDAMCHAE GASAN หรือ INTER CITY HOTEL SEOUL หรือเทียบเทา   
 
DAY 3 ศูนยรวมเครื่องสําอางแบรนดดังเกาหลี – ศูนยสมุนไพรนํ ้ามันสนเข็มแดง - 

พิพิธภัณฑสาหราย – พระราชวังชางด็อกกุง –  หมูบานอิกซอนดง  - เอ็น โซลล 
ทาวเวอร - ดิวต้ีฟรี – ชอปปم�งยานเมียงดง  (B/L/-) 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทานเลือกซื้อสินคาจาก ศูนยรวมเครื่องสําอางแบรนดดังเกาหลี (COSMETIC 
GALLERY) เชน WATER DROP (ครีมนํ้าแตก) , SNAIL CREAM (ครีมเมือกหอย
ทาก) , BOTOX (โบท็อกซ) , ALOE VERA PRODUCT (ผลิตภัณฑจากสมุนไพร วาน
หางจระเข) เปนตน ศูนยสมุนไพรนํ้ามันสนเข็มแดง (RED PINE) เปนผลิตภัณฑ ที่
สกัดจากนามันสน มีสรรคุณชวยบํารุงรางกาย ลดไขมัน ชวยควบคุมอาหารและรักษา
สมดุลในรางกายไดเปนอยางดี พิพิธภัณฑสาหราย (KIMPAP)  จัดแสดงเร่ืองราวตางๆ
ของการทําสาหรายและประวัติความเปนมาตนกําเนิดของการผลิตสาหรายและขั้นตอน
การผลิตสาหรายที ่สดใหมทุกวัน ใหทานจะไดเลือกชิมผลิตภัณฑที ่ทําจากสาหราย
หลากหลายรสชาติใหลิ้มลองและเลือกซื้อเหมาะแกการนํามาเปนของฝาก เชน สาหราย
อบแหง , สาหรายยาง พิเศษ !!  ใหทานไดใสชุดประจําชาติเกาหลี “ฮันบก” และ
ถายรูปไวเปนที่ระลึก  

กลางวนั บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู บุฟเฟ�ตปم�งยาง BBQ 



 

 

พระราชวังชางด็อกกุง (CHANGDEOKGUNG PALACE)  เปนพระราชวังที่สรางหลังจาก
พระราชวังเคียงบกกุง (GYEONGBUKGUNG PALACE) และเคยเปนพระราชวังหลัก
ของกษัตริยหลายพระองคของราชวงศโชซอน ที่ไดรับการดูแลรักษาไวอยางดี ภายใน
ประกอบดวยพื้นที่สาธารณะ อาคารพระราชวังสําหรับราชวงศ และสวนบีวอน(BIWON) 
หรือรูจักกันในนามสวนฮูวอน(HUWON) สวนหยอมดานหลังท่ีเต็มไปดวยตนไมยักษอายุ
กวา 300 ป บอน้ํา และศาลาพักผอน มีความธรรมชาติมากที่สุด ไวเปนที่พักผอน  

 
หมูบานอิกซอนดง (IKSEONDONG)  เปนหมูบานฮันอกโบราณอายุกวา 100 ป อยูแถวอินซา

ดง แหลงรวมคาเฟ�เกๆ รานอาหารชิคๆกลางกรุงโซล ถนนสายน้ีหรือแมแตตัวบานเรือนก็
ยังคงสไตลความโบราณฉบับเกาหลีไว 

 

CHANGDEOKGUNG PALACE 



 

 

ภูเขานัมซาน เปนที ่ตั ้งของ หอคอยเอ็น โซลล ทาวเวอร (N SEOUL TOWER) 1 ใน 18 
หอคอยเมืองที่สูงท่ีสุดในโลก มีความสูงถึง 480 เมตร เหนือระดับน้ําทะเล ทานสามารถ
ชมทัศนียภาพของกรุงโซลจากยอดโซลทาวเวอรไดรอบทิศ 360 องศา โดยสามารถมอง
ไดถึงเขาพูกักซัน และถาหันไปยังทิศตรงขาม ก็จะเห็นไกลไปถึงแมนํ้าฮันกัง เปนอีกหน่ึง
สถานที่ ที่สุดแสนจะโรแมนติก ไมวาจะเปนยามกลางวันหรือกลางคืน และไมวาจะฤดู
ไหนๆ ที่นี่ยังคงไดรับความนิยมเสมอมา เพราะเปนสถานที่คลองกุญแจคูรักที่ยอดนิยม
ของนักทองเที่ยว และชาวเกาหลี โดยมีความเช่ือวาหากไดมาคลองกุญแจดวยกันที่น่ี และ
โยนลูกกุญแจลงไปจะทําใหรักกันมั่นคง ยืนยาว ตราบนานเทานาน ** ยังไมรวมคา ขึ้น
ลิฟต และ คาแมกุญแจ ลูกกุญแจคูรักสําหรับคลอง ทานสามารถเตรียมจากประเทศไทย
ไปได **  

 
ดิวตี้ ฟรี (DUTY FREE)  เปนศูนยรวมรานคาปลอดภาษีที่ใหญที่สุดในโซล ใหไดช็อปปم�งสินคา

แบรนดเนมชั ้นนําแบบ NEW COLLECTION ! มากมาย เชน นาฬิกา , แวนตา , 
เครื่องสําอาง , กระเป�า , กลองถายรูป หรือจะเปนโทรศัพทมือถือ ใหทานอิสระไดเลือก
ซื้อไดอยางเต็มที่ เปนแหลงรวมสินคาแบรนดดังกวา 250 แบรนด ทั้งเครื่องสําอาง , 
นํ้าหอม , กระเป�า , สินคาแฟชั่นตางๆ เชน CHANEL , HERMES , MCM , DIOR , 
FENDI , LOEWE , PRADA , MIU MIU , CELINE , GIVENCHY , BALLY , 
BOTTEGA VENETA เปนตน ไมไดมีแคเพียงสินคาจากแบรนดตางประเทศเทาน้ัน 
สินคาแบรนดเกาหลีก็มีใหเลือกหลากหลายไมแพกัน ราคาก็ถูกกวารานคาดานนอกและ



 

 

บางยี่หอก็ถูกกวาในประเทศไทยอีกดวย หากจะเขาไปช็อปปم�งกันที่หางแหงนี้ ใหพก
พาสปอรตและขอมูลต๋ัวเคร่ืองบินไปดวยเพราะตองใชในการซื้อสินคา 

ยานเมียงดง (MYEONGDONG) เปรียบเสมือนยานสยามสแควรบานเรา เมียงดงไดชื่อวา
เปนแหลงรวมแฟชั่นแบรนดเกาหลีชั้นนํา ซึ่งในแตละวันจะ มีวัยรุนเกาหลีมาเดินช็อปปم�ง
กันอยางลนหลาม ทานสามารถหาซื้อสินคาไดอยางหลากหลายทั้งเสื้อผา , รองเทา , 
กระเป�า , เครื ่องสําอางซึ ่งเปนที ่ร ู  จักอยางดีของคนไทย เชนLANEIGE , ETUDE 
HOUSE , IIOPE , CHARMZONE , SKIN FOOD , THE FACE SHOP เป  น ต น 
เคร่ืองประดับ , ซีดีเพลง , วีซีดี , ดีวีดีหนังและซีรียที่ฮิตตลอด จนไปถึงของที่ระลึกที่มีรูป
ดารานักแสดงคนโปรดของทานอยูในสินคา อีกทั้งยังมีรานกาแฟ รานอาหารตางๆ ทาน 
สามารถลิ้มลองไอศกรีม 2,000 วอน ที่สูงเกือบฟุตไดที่นี้  

 
 อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย เพ่ือสะดวกแกการเดินทางทองเที่ยว  
ที่พัก HAEDAMCHAE GASAN หรือ INTER CITY HOTEL SEOUL หรือเทียบเทา   



 

 

DAY 4 โรงงานเจียระไน พลอยสีมวง อเมทิส – ศูนยโสมแหงรัฐบาล - ศูนยสมุนไพรเกาหลี 
– สวนสนุกล็อตเตเวิลด – ซุปเปอรมารเก็ต หรือ รานละลายเงินวอน - เมืองอินชอน                                                 
(B/L/-)                                                                                                                            

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทานเลือกซื ้อสินคาจาก โรงงานเจียระไน พลอยสีมวง อเมทิส (AMETHYST 
FACTORY)  ประเทศเกาหลีใตเปนดินแดนของ พลอยสีมวง พลอยแหงสุขภาพและนํา
โชค โดยมีตั้งแตสีมวงออนเย็นตา จนถึงสีมวงเขม (มวงไวน) มีเสนหเยายวนใจ พลอยน้ี
จะสวยงามจับตาเมื่อมาทําเปนแหวน จี้ ตางหู และ สรอยขอมือ เปนหินที่มีพลังในการ
บําบัดทั้งดานรางกายและจิตใจของผูสวมใส ขจัดความคิดแงลบ เปนพลอยแหงสุขภาพ
และนําโชค สามารถปกป�องคุมครองผูสวมใสได ศูนยโสมแหงรัฐบาล (GINSENG) 
เหตุผลที่เรียกวาศูนยโสมแหงรัฐบาล เพราะโสมทุกชนิดที่นี่จะถูกควบคุมคุณภาพภายใต
มาตรฐานของรัฐบาล ซึ่งแนนอนวาไดรับการรับรองคุณภาพจากรัฐบาล เปนโสมที่มีอายุ 
6 ป ซึ่งถือวามีคุณภาพดีที่สุดในโลก มีชื่อเสียงที่สุด ใหทานไดเลือกซื้อโสมคุณภาพ ใน
ราคาถูกกวาประเทศไทยถึง 2 เทา โสมเกาหลีถือเปนยาบํารุงรางกายหรือสามารถซื้อ
เปนของฝากจากประเทศเกาหลีใตก็ได ศูนยสมุนไพรเกาหลี (HERB SHOP)  เปน
ผลิตภัณฑผลของฮอกเก็ทนามู ที่เติบโตกลางป�าดงดิบกวา 20 ป มีสรรพคุณชวยกรอง
สารพิษในตับ เหมาะสําหรับคนที่ทํางานหนัก ดื่มเหลา นอนดึก หรือเปนไวรัสตับอักเสบ 
ตับแข็ง ใหทานอิสระเลือกซื้อใหตัวเองและฝากครอบครัวหรือญาติผูใหญท่ีทานรั 

กลางวัน     บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนู ขาวยําเกาหลี 

 



 

 

สวนสนุกลอตเตเวิลด สวนสนุกในรมขนาดใหญติดอันดับโลกที ่ตั ้งอยู ในกรุงโซล ซึ่งแบง
ออกเปน 2 สวนหลักคือ สวนสนุกในรมที่ชื่อวา LOTTE WORLD ADVENTURE ที่มี
อยูทั้งหมด 4 ชั้น แตละชั้นก็จะมีเครื่องเลนตางๆ รานอาหาร รานขายของที่ระลึก และ
ลานสเก็ตนํ ้าแข็งขนาดใหญ และในสวนของสวนสนุกกลางแจงนั้นมีชื ่อวา MAGIC 
ISLAND อันเปนที่รวมเคร่ืองเลนหวาดเสียวหลายๆ ชนิด นอกจากน้ียังมีส่ิงอํานวยความ
สะดวกอื่นๆ ภายในบริเวณสวนสนุกแหงนี้ ไมวาจะเปนหางสรรพสินคา โรงแรม โรง
ภาพยนตร ฯลฯ 

 
ซุปเปอรมารเก็ต หรือ รานละลายเงินวอน  ใหทานไดเลือกซื้อช็อกโกแลต ผลิตภัณฑของใบและ

รากฝอยของโสม ในรูป ขนมโสม ชาโสม ลูกอมโสม โคลนพอกหนาโสม ครีมลางหนาโสม 
เคร่ืองสําอางโสม เปนตน และยังมีหมอนสุขภาพ ,  กิมจ ิ, เปเปโร (ป�อกก้ีเกาหลี) , ชินรา
เมง (มามาเกาหลี) และ นมกลวย เปนตน 
อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย เพ่ือสะดวกแกการเดินทางทองเที่ยว 
 

DAY 5 เมืองอินชอน - กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)                                                                                         
(-/-/-)                                                                                                                  
ไดเวลาอันสมควร นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติอินชอน สาธารณรัฐ
เกาหลีใต  

00.20  นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสาย
การบิน AIR ASIA X เที ่ยวบินที ่ XJ 703 ** ไมมีบริการอาหารและเครื ่องดื ่มบน
เคร่ืองบิน กรุณารับประทานอาหารใหเรียบรอยกอนขึ้นเคร่ืองบิน หรือ ทานสามารถเลือก
ซื้ออาหารและเคร่ืองด่ืมไดบนเคร่ืองบิน ใชเวลาบินประมาณ 6 ช่ัวโมง ** 

04.20  เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิ
ภาพ พรอมกับความประทับใจ 



 

 

อัตราคาบริการ 
 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญ หองละ 

2-3 ทาน  
อัตราทานละ 

1 เด็ก 2 ผูใหญ  
เด็กมีเตียง 

(เด็กอายุไมเกิน 12 
ป) 

อัตราเด็ก ทานละ 

1 เด็ก 2 ผูใหญ 
เด็กไมมีเตียง 

(เด็กอายุไมเกิน 
12 ป) 

อัตราเด็ก ทาน
ละ 

พักเด่ียว 
เพ่ิม 

อัตรา หอง
ละ 

ไมใชต๋ัว
เครื่องบิ
นอัตรา  
ทานละ 

เดินทางเดือน มกราคม – กุมภาพันธ 2563 
08 – 12 มกราคม 

2563 16,999 16,999 16,999 5,500 7,900 

09 – 13 มกราคม 
2563 16,999 16,999 16,999 5,500 7,900 

10 – 14 มกราคม 2563 16,999 16,999 16,999 5,500 7,900 
11 – 15 มกราคม 2563 17,999 17,999 17,999 5,500 7,900 
15 – 19 มกราคม 2563 17,999 17,999 17,999 5,500 7,900 

16 – 20 มกราคม 
2563 17,999 17,999 17,999 5,500 7,900 

17 – 21 มกราคม 2563 17,999 17,999 17,999 5,500 7,900 
22 – 26 มกราคม 

2563 17,999 17,999 17,999 5,500 7,900 

23 – 27 มกราคม 
2563 17,999 17,999 17,999 5,500 7,900 

24 – 28 มกราคม 
2563 18,999 18,999 18,999 5,500 7,900 

25 – 29 มกราคม 
2563 18,999 18,999 18,999 5,500 7,900 



 

 

26 – 30 มกราคม 
2563 16,999 16,999 16,999 5,500 7,900 

28 ม.ค. – 01 ก.พ. 
2563 15,999 15,999 15,999 5,500 7,900 

06 – 10 กุมภาพันธ 
2563 18,999 18,999 18,999 5,500 7,900 

07 – 11 กุมภาพันธ 
2563 18,999 18,999 18,999 5,500 7,900 

08 – 12 กุมภาพันธ 
2563 18,999 18,999 18,999 5,500 7,900 

12 – 16 กุมภาพันธ 
2563 16,999 16,999 16,999 5,500 7,900 

13 – 17 กุมภาพันธ 
2563 16,999 16,999 16,999 5,500 7,900 

15 – 19 กุมภาพันธ 
2563 17,999 17,999 17,999 5,500 7,900 

19 – 23 กุมภาพันธ 
2563 16,999 16,999 16,999 5,500 7,900 

20 – 24 กุมภาพันธ 
2563 16,999 16,999 16,999 5,500 7,900 

22 – 26 กุมภาพันธ 
2563 17,999 17,999 17,999 5,500 7,900 

26 ก.พ. – 01 มี.ค. 
2563 16,999 16,999 16,999 5,500 7,900 

27 ก.พ. – 02 มี.ค. 
2563 16,999 16,999 16,999 5,500 7,900 

29 ก.พ. – 04 มี.ค. 
2563 17,999 17,999 17,999 5,500 7,900 



 

 

ราคาเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทางกลับ (INFANT) ทานละ 5,900 บาท ** (ไมมีที่น่ังบน
เคร่ืองบิน) 

 
อัตรานี้ยังไมรวมคาทิปพนักงานขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถิ่น ตามธรรมเนียม 
50,000 วอน ตอ ทริป ตอ ลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถึง 2 ป 
ณ วันเดินทางกลับ (INFANT) ทั้งนี้ทานสามารถใหมากกวานี้ไดตามความเหมาะสมและ
ความพึงพอใจของทาน โดยสวนนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บกอนเดินทางทุก
ทาน ที่สนามบิน ในวันเช็คอิน  
 
อัตราน้ีเฉพาะนักทองเที่ยวที่ถือหนังสือเดินทางไทยและตางชาติ ขอสงวนสิทธิ์ไมรับผูเดินทาง
ที่ถือพาสสปอรตเกาหลีใต  โดยลูกคาตองเดินทางทองเที่ยวกับทัวร ตลอดการเดินทาง หาม
แยกออกเพื่อเดินทางทองเที่ยวดวยตนเองเด็ดขาด ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาธรรมเนียม ใน
กรณีขอเอกสารย่ืนวีซา 1,500 บาท 
 
กรณีตองการตัดกรุปสวนตัว กรุปเหมาที่สถานะผูเดินทางเปน เด็กนักเรียน นักศึกษา ครู  
ธุรกิจขายตรงเครื่องสําอางค หมอ พยาบาล ชาวตางชาติ หรือคณะที่ตองการใหเพ่ิมสถานที่
ขอดูงาน กรุณาติดตอแจงรายละเอียด โดยละเอียด กับเจาหนาท่ีเพ่ือทําราคาใหใหมทุกครั้ง  

 
สําคัญ!! :  กรณีผูเดินทางถูกปฏิเสธการเขา – ออกประเทศจากประเทศตนทางและปลายทาง 

ทั้งจากที่ดานหนาเคานเตอรเช็คอิน หรือจากดานตรวจคนเขาเมืองก็ตาม ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาใชจายที่จะเกิดขึ้นตามมา และ จะไมสามารถ
คืนเงินคาทัวรที่ทานชําระเรียบรอยแลวไมวาสวนใดสวนหน่ึง 

 
หมายเหตุ : ตามนโยบายการโปรโมทสินคาพื้นเมืองของรัฐบาลเกาหลีรวมกับการทองเที่ยว

เกาหลี ในนามของรานรัฐบาล ซ่ึงจําเปนตองระบุไวในโปรแกรมทัวร เพราะมีผลกับ
ราคาทัวร  จึงอยากเรียนชี้แจงลูกคาทุกทานวา รานรัฐบาลทุกรานจําเปนตองแวะ
ชม จะซื้อหรือไมซื้อขึ้นอยูกับความพอใจของลูกคาเปนหลัก และถาหากลูกคาไมมี
ความประสงคจะเขารานรัฐบาล ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้น
จากทานเปนจํานวนเงิน 100 USD / ทาน / ราน 



 

 

อัตราคาบริการน้ี รวม 
 คาบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั๋ว) ไป และ กลับพรอมคณะ ชั้นประหยัด (ECONOMY 
CLASS) รวมถึงค าภาษีสนามบินและคาภาษีน ํ ้ ามันทุกแหง กรณีต องการอัพเกรด 
UPGRADE หรือ เปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร ไมวาเที่ยวใด เที่ยวหนึ่ง กรุณาติดตอเจาหนาที่
เปนกรณีพิเศษ  

 คาธรรมเนียมการโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเครื่องบิน สายการบิน AIR ASIA X 
อนุญาตใหโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเครื่องบิน โดยมีนํ้าหนักไมเกิน 20 ก.ก. (1 ชิ้น) 
และ ถือขึ้นเครื่องบินไดนํ้าหนักไมเกิน 7 ก.ก. (ไมจํากัดจํานวนชิ้น แตทั้งนี้เจาหนาที ่จะ
พิจารณาตามความเหมาะสม) ตอทาน (ตามเงื่อนไขของสายการบิน) ** 

 คารถโคชปรับอากาศตลอดเสนทางตามรายการระบุ (ยังไมรวมทิปพนักงานขับรถ) 
 คาโรงแรมที่พักระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ทาน ตอ หอง) ในกรณีมีงานเท
รดแฟร การแขงขันกีฬา หรือ กิจกรรมอื่นๆ ที่ทําใหโรงแรมตามรายการที่ระยุเต็ม ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พัก ไปเปนเมืองใกลเคียงแทน อางอิงมาตรฐาน
คุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 

 คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบุ กรณีไมรวมจะชี้แจงแตละสถานที่ใน
โปรแกรม 

 คาอาหาร ตามรายการที่ระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตามความ
เหมาะสม    

 คามัคคุเทศกที่คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 คาเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเที่ยวตางประเทศ วงเงินประกันสูงสุดทานละ 
1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม)  
 

อัตราคาบริการน้ี ไมรวม 
× คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เครื่องด่ืม 

คาซักรีด คามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ที่ไมไดระบุในรายการ 
× คาทิปพนักงานขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถิ่น ตามธรรมเนียม 50,000 วอน 

ตอ ทริป ตอ ลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทาง
กลับ (INFANT) ทั้งนี้ทานสามารถใหมากกวานี้ไดตามความเหมาะสมและความพึงพอใจ



 

 

ของทาน โดยสวนนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บกอนเดินทางทุกทาน ที่สนามบิน 
ในวันเช็คอิน 

× คาธรรมเนียมในกรณีที่กระเป�าสัมภาระที่มีนํ้าหนักเกินกวาที่สายการบินนั้นๆกําหนดหรือ
สัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน  

× คาธรรมเนียมการจองที่น่ังบนเครื่องบินตามความตองการเปนกรณีพิเศษหากสามารถทําได 
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสายการบิน และ รุนของเครื่องบินแตละไฟลทที่ใชบิน ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได
อยูที่สายการบินเปนผูกําหนด 

× คาภาษีนํ้ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบินไป
แลว 

× ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% กรณีตองการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท 
× คาธรรมเนียมการขอวีซาทองเที่ยว กรณีที่สถานทูตแจงใหยื ่นขอวีซาแบบกะทันหันกอน

เดินทางตามจริง ประเทศเกาหลีใต อนุญาตใหทานที่ถ ือหนังสือเดินทางไทย และมี
วัตถุประสงคเดินทางไปประเทศเกาหลีใต เพื่อการทองเที่ยว ไมจําเปนตองยื่นขอวีซา โดย
สามารถพํานักไดไมเกิน 90 วัน ตอคร้ัง 
 

เง่ือนไขการจอง และ การชําระเงิน 
- กรุณาทําการจองลวงหนาอยางนอย 30 วัน กอนออกเดินทาง พรอมชําระเงินมัดจําครั้งที่ 1 

ทานละ 10,000 บาท หลังจากสงเอกสารยืนยันการจอง 2 วัน ตัวอยางเชน ทานจองวันน้ี 
กรุณาชําระเงินในวันถัดไป กอนเวลา 16.00 น. เทานั้น โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที 
หากยังไมไดรับยอดเงินตามเวลาที่กําหนด และหากทานมีความประสงคจะตองเดินทางในพี
เรียดเดิม ทานจําเปนตองทําจองเขามาใหม นั่นหมายถึงวา กรณีที่มีคิวรอ (WAITING 
LIST) ก็จะใหสิทธิ์ไปตามระบบ ตามลําดับ เนื่องจากทุกพีเรียด เรามีที่น่ังราคาพิเศษจํานวน
จํากัด ยกเวนโปรแกรมราคาพิเศษ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บคาบริการ เต็ม
จํานวน เทาน้ัน  

- กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลืออยางนอย 20 วัน กอนออกเดินทาง หากทานไมชําระภายใน
ระยะเวลาที่ที่บริษัทกําหนด ทางบริษัทจะถือวาทานสละสิทธิ์ยกเลิกการเดินทาง และ ขอ
สงวนสิทธิ์ไมสามารถคืนเงินมัดจําใหทานใดไมวาสวนในสวนหน่ึงก็ตาม 

- กรณีลูกคาทําการจองภายในระยะเวลาคงเหลือไมถึง 15 วัน กอนออกเดินทาง ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาทัวรเต็มจํานวน 100% 

 



 

 

เง่ือนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง 
 - ยกเลิกการเดินทาง ไมนอยกวา 30 วัน กอนวันเดินทาง คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของ

คาบริการที่ชําระแลว 
 ** ยกเวน พีเรียดที่มีวันหยุดนักขัตฤกษ ตองยกเลิกเดินทางไมนอยกวา 45 วัน กอน

เดินทาง ** 
     - ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน กอนวันเดินทาง คืนคาบริการรอยละ 50 ของคาบริการที่
ชําระแลว 

- ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน กอนวันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินคาบริการที่
ชําระมาแลวทั้งหมดทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลว
เนื่องในการเตรียมการจัดการนําเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว เชน การสํารองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน 
การจองที่พัก ฯลฯ 

- ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบ และ คืนคาทัวรสวนใดสวนหนึ่งใหทานไดไมวากรณี
ใดๆทั้งส้ิน เชน สถานทูตปฏิเสธวีซา ดานตรวจคนเขาเมือง ฯลฯ 

- กรณีตองการเปลี่ยนแปลงผูเดินทาง (เปลี่ยนชื่อ) จะตองแจงใหทางบริษัททราบลวงหนา 
อยางนอย 20 วัน กอนออกเดินทาง กรณีแจงหลังจากเจาหนาที่ออกเอกสารเรียบรอยแลว 
ไมวาสวนใดสวนหนึ่ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด 
ทั้งน้ีขึ้นอยูกับชวงพีเรียดวันที่เดินทาง และกระบวนการของแตละคณะ เปนสําคัญดวย กรุณา
สอบถามกับเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษ 

- กรณีตองการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ใน
การหักคาใชจายการดําเนินการตางๆ ที่เกิดขึ้นจริงสําหรับการดําเนินการจองครั้งแรก ตาม
จํานวนคร้ังท่ีเปลี่ยนแปลง ไมวากรณีใดๆท้ังส้ิน 
 

เงื่อนไขสําคัญอ่ืนๆที่ทานควรทราบกอนการเดินทาง 
- คณะจะสามารถออกเดินทางไดตามจําเปนตองมีขึ้นตํ ่า อยางนอย 25 ทาน หากตํ่ากวา

กําหนด คณะจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่ม
เพื่อใหคณะเดินทางได ทางบริษัทยินดีที่จะประสานงาน เพื่อใหทุกทานเดินทางตามความ
ประสงคตอไป  

- ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพีเรียดวันอ่ืน
ตอไป โดยทางบริษัทฯ จะแจงใหทานทราบลวงหนาเพื่อวางแผนการเดินทางใหมอีกคร้ัง ทั้งนี้ 



 

 

กอนคอนเฟรมลางาน กรุณาติดตอเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษทุกครั้งหากทานลางานแลวไม
สามารถเปลี่ยนแปลงได 

- กรณีที่ทานตองออกบัตรโดยสารภายใน (ตั๋วภายในประเทศ เชน ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , 
ต๋ัวรถไฟ) กรุณาติดตอสอบถามเพ่ือยืนยันกับเจาหนาที่กอนทุกคร้ัง และควรจองบัตรโดยสาร
ภายในที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได เพราะมีบางกรณีที่สายการบินอาจมีการ
ปรับเปลี่ยนไฟลทบิน หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทั้งน้ีขึ้นอยูกับฤดูกาล สภาพ
ภูมิกาศ และ ตารางบินของทาอากาศยานเปนสําคัญเทาน้ัน สิ่งสําคัญ ทานจําเปนตองมาถึง
สนามบินเพื่อเช็คอินกอนเครื่องบิน อยางนอย 3 ชั่วโมง โดยในสวนนี้หากเกิดความเสียหาย
ใดๆบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้นใดๆทั้งสิ้น   

- กรณีที่ทานเปนอิสลาม ไมทานเน้ือสัตว หรือ แพอาหารบางประเภท กรุณาแจงเจาหนาที่เปน
กรณีพิเศษ 

- กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร (WHEEL CHAIR) 
กรุณาแจงบริษัทฯ อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง หรือตั้งแตที่ทานเริ่มจองทัวร เพื่อให
ทางบริษัทประสานงานกับสายการบินเพื่อจัดเตรียมลวงหนา กรณีมีคาใชจายเพิ่มเติม ทาง
บริษัทของสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายตามจริงท่ีเกิดขึ้นกับผูเดินทาง  

- กรุณาสงรายชื่อผูเดินทาง พรอมสําเนาหนาแรกของหนังสือเดินทางทุกทานใหกับเจาหนาที่
หลังจากชําระเงินกรณีท่ีทานเดินทางเปนครอบครัว (หลายทาน) กรุณาแจงรายนามคูนอนกับ
เจาหนาที่ใหทราบ 

- กรณีที่ออกบัตรโดยสาร (ต๋ัว) เรียบรอยแลว มีรายละเอียดสวนใดผิด ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ
ในการรับผิดชอบไมวาสวนใดสวนหนึ่ง หากทานไมดําเนินการสงสําเนาหนาแรกของหนังสือ
เดินทางใหทางบริษัทเพ่ือใชในการออกบัตรโดยสาร 

- หลังจากทานชําระคาทัวรครบตามจํานวนเรียบรอยแลว ทางบริษัทจะนําสงใบนัดหมายและ
เตรียมตัวการเดินทางใหทานอยางนอย 3 หรือ 5 วัน กอนออกเดินทาง 

- อัตราทัวรนี ้ เปนอัตราสําหรับบัตรโดยสารเครื่องบินแบบหมูคณะ (ตั๋วกรุ ป) ทานจะไม
สามารถเล่ือนไฟลท วัน ไป หรือ กลับสวนใดได จําเปนจะตองไป และ กลับ ตามกําหนดการ
เทาน้ัน หากตองการเปล่ียนแปลงกรุณาติดตอเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษ 

- ทางบริษัทไมมีนโยบายจัดคูนอนใหกับลูกคาที่ไมรูจักกันมากอน เชน กรณีที่ทานเดินทาง 1 
ทาน จําเปนตองชําระคาหองพักเด่ียวตามที่ระบุ 

- หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต ตองมีอายุใชงานไดคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วันกลับ  



 

 

- สําหรับลูกคาที่เดินทาง 3 ทาน และ ตองการพักหองสําหรับ 3 ทาน อาจมีคาใชจายเพิ่มเติม
ไดในบางกรณี ขึ้นอยู กับโรงแรมที่คณะนั้นๆพักวามีหองรอบรับสําหรับ 3 ทาน หรือ 
(TRIPLE ROOM) หรือไม กรณีไมมี ทานจําเปนจะตองชําระคาใชจายเพ่ิม (พักเดี่ยว) ตาม
จริง ยกเวนเด็กที่มีอายุต่ํากวา 12 ป ณ วันเดินทางกลับ 

- ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี ่ยนแปลงโปรแกรมไดตามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล 
สภาพภูมิอากาศ เหตุการทางการเมือง การลาชาของสายการบิน เงื่อนไขการใหบริการของ
รถในแตละประเทศ เปนตน โดยสวนนี้ทางบริษัทจะคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 
หากกรณีที่จําเปนจะตองมีคาใชจายเพ่ิม ทางบริษัทจะแจงใหทราบลวงหนา 

- เนื่องจากการเดินทางทองเที่ยวในครั้งนี้ เปนการชําระแบบเหมาจายขาดกับบริษัทตัวแทนใน
ตางประเทศ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธิ์ ไมสามารถขอรับเงินคืนไดในบริการบางสวน หรือ 
สวนใดสวนหน่ึงที่ทานไมตองการไดรับบริการ หากระหวางเดินทาง สถานที่ทองเที่ยวใดที่ไม
สามารถเขาชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไมสามารถคืน
คาใชจายไมวาสวนใดสวนหน่ึงใหทาน เน่ืองจากทางบริษัทไดทําการจองและถูกเก็บคาใชจาย
แบบเหมาจายไปลวงหนาทั้งหมดแลว 

- หากวันเดินทาง เจาหนาที ่สายการบิน หรือ ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง ตรวจพบ 
หนังสือเดินทาง (พาสปอรต) ของทานชํารุดแมเพียงเล็กนอย เชน เปยกนํ้า ขาดไปหนาใด
หนาหนึ ่ง มีหนาใดหนาหนึ ่งหายไป มีกระดาษหนาใดหนาหนึ ่งหลุดออกมา มีรอยแยก
ระหวางสันของเลมหนังสือเดินทาง เปนตน ไมวากรณีใดๆทั้งส้ิน ทางสายการบิน หรือ 
เจาหนาที่ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง มีสิทธิ์ไมอนุญาตใหทานเดินทางตอไปได ดังน้ัน
กรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสือเดินทางของทานใหอยูในสภาพดีอยูตลอดเวลา ขณะ
เดินทาง กรณีชํารุด กรุณาติดตอกรมการกงสุลกระทรวงการตางประเทศเพื่อทําหนังสือ
เดินทางฉบับใหม โดยใชฉบับเกาไปอางอิง และ ยืนยันดวย พรอมกับแจงมาที่บริษัทเร็วท่ีสุด 
เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงขอมูลหนังสือเดินทาง หากทานไดสงเอกสารมาที่บริษัทเรียบรอย
แลว กรณีที่ยังไมออกบัตรโดยสาร (ต๋ัวเคร่ืองบิน) ทานสามารถเปลี่ยนแปลงไดไมมีคาใชจาย 
แตหากออกบัตรโดยสาร (ตั๋วเครื่องบิน) เรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียก
เก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ซึ่งโดยสวนใหญตั๋วเครื่องบินแบบกรุปจะออกกอนออก
เดินทางประมาณ 14-20 วัน ทั้งน้ีขึ้นอยูกับกระบวนการและขั้นตอนของแตละคณะ 

- เกี่ยวกับที่นั่งบนเครื่องบิน เนื่องจากบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เปนลักษณะของคณะ (กรุป อัตรา
พิเศษ) สายการบิน ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่นั่งบนเครื่องบิน กรณีลูกคาเดินทางดวยกัน 



 

 

กรุณาเช็คอินพรอมกัน และ สายการบินจะพยายามที่สุดใหทานไดน่ังดวยกัน หรือ ใกลกันให
มากที่สุด  

- ขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับหองพักในโรงแรมที่พัก เน่ืองจากการวางแปลนแบบหองพักของแตละ
โรงแรมแตกตางกัน จ ึงอาจทําใหห องพักแบบหองพักเด ี ่ยว (SINGLE) และหองคู  
(TWIN/DOUBLE) และ หองพักแบบ 3 ทาน (TRIPLE) จะแตกตางกัน บางโรงแรม 
หองพักแตละแบบอาจจะอยูคนละช้ันกัน (ไมติดกันเสมอไป) 

- ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคานํ้ามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้น
กอนวันเดินทาง  

- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน 
, การยกเลิกบิน , การประทวง , การนัดหยุดงาน , การกอการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การ
นําสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท  

- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายระหวางการ
เดินทาง ไมวากรณีใดๆก็ตาม และ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายตามจริง กรณีทาน
ลืมส่ิงของไวที่โรงแรมและจําเปนตองสงมายังจุดหมายปลายทางตามที่ทานตองการ  

- รายการนี้เปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะ
ปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม 

** เม่ือทานชําระเงินคาทัวรใหกับทางบริษัทฯแลว ไมวาสวนใดสวนหนึ่งก็ตาม ทางบริษัทฯ จะ
ถือวาทานไดยอมรับเง่ือนไขขอตกลงทั้งหมดน้ีแลว ** 

 
** ขอขอบพระคุณทุกทาน ที่มอบความไววางใจ ใหเราบริการ ** 


