
 

 

รหัสทัวร GS1903231 

ทัวรเกาหลี ICE FISHING ฟนสไดใจ ตกปลานํา้เเข็ง 6 วัน 3 คืน (XJ) 

เทศกาลตกปลานํ้าแข็ง เกาะนามิ สนุกกับการเลนสกีบนลาน ไรสตอเบอรี่ สวนสนุกเอเวอรแลนด  

เมืองโซล ภูเขานัมซาน หอคอยเอ็นโซลทาวเวอร  พระราชวังชางด็อกกุง หมูบานอิกซอกดง ดิวตี้ฟรี  

ยานชอปปم�งเมียงดง พพิิธภัณฑภาพ 3 มิติ พพิิธภัณฑนํ้าแข็ง ฮุนได พรีเมี่ยมเอาเล็ท 

 



 

 

DAY 1 

กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)                                                                                                                      

(-/-/-) 

23.30 คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคาร
ผูโดยสารระหวางประเทศ อาคาร 1 ชัน้ 3 เคานเตอรเช็คอิน หมายเลข 3-4 สายการบนิ 
AIR ASIA X โดยมีเจาหนาท่ีของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ อํานวยความสะดวกตลอด
ขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหนาทัวรใหคําแนะนําเพ่ือเตรยีมความพรอมกอนออกเดินทาง  

 

DAY 2  

กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – เมืองอินชอน – เทศกาลตกปลานํ้าแข็ง – เกาะนามิ – ชมเทศกาลดูไฟ 
THE GARDEN OF MORNING CALM                                                                                               
(-/L/D)                                                                                                                             
 
02.40  นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติอินชอน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต โดยสาย

การบิน AIR ASIA X เท่ียวบินที ่XJ 700  
** สําหรับเท่ียวบินนี ้ไมมีบริการอาหารและเครื่องดืม่บนเครื่องบินใชเวลาบินประมาณ 5 
ชั่วโมง 25 นาที **        

10.05  เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติอินชอน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต 
** ตามเวลาทองถิ่น เรว็กวาเมืองไทยประมาณ 2 ชัว่โมง กรุณาปรบันาฬิกาของทานเพ่ือ
ความสะดวกในการนัดหมายเวลา ** 
หลังทุกทานผานข้ันตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรบัสัมภาระเรียบรอย 

 นําทุกทานเดินทางขามทะเลตะวันตกดวยสะพานแขวนยอจอง หรือ สะพานเพ่ือ
ความหวังในการรวมชาติท่ียาวกวา 4.42 ก.ม. และ มียอดโดมสูง 107 เมตร  

กลางวัน    บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมน ูบุลโกก ิ
เทศกาลตกปลานํ้าแข็ง เปนประมาณชวงเดือนมกราคมของทุกป  นกัทองเท่ียวสวนใหญ
ท่ีมาเยือนนับลานคน ไมวาจะเปนเด็กหรือผูใหญ จะมาเทศกาลนี เพ่ือตกปลาเทราท 
ฉายาของมันคือ THE QUEEN OF VALLEY หรือราชินีแหงขนุเขา โดยปลาเทราท



 

 

ภูเขา จะอาศัยอยูในนํ้าเย็นท่ีมีอุณหภูมิตั งแต 20 องศาเซลเซียสลงไป เปนปลาท่ี
สวยงามและหายาก ซึ่งนักทองเท่ียวท่ีตกปลามาได สามารถนาปลามาทาเปนซูชิ หรือซา
ชิมิ ซึง่สามารถทานไดเลย และภายในงานจะมีกิจกรรมทาความหนาวตางๆ อาทิเชน การ
แขงขนัจับปลาเทราทดวยมือตกปลาใตนาแข็ง การโชวแกะสลักนํ้าแข็ง ฟุตบอลนํ้าแข็ง 
และเลนเล่ือนหิมะ และอ่ืนๆ ถือไดวาเปนงานใหญที่หลายคนเฝ�ารอคอย เนื่องจากจัดแค
ปละคร ังในชวงเวลาสั นๆ ถือเปนแหลงทองเท่ียวเพ่ือการพกัผอนและผจญภัยท่ีได
มาตรฐานมาก เทศกาลนี ไดรบัการเสนอใหเปนเทศกาลตัวอยาง โดยกระทรวงวฒันธรรม
และการทองเท่ียวของเกาหลี เปนเทศกาลฤดหูนาวท่ีทุกคนสามารถตกปลาได ใหทาน
สนุกกับการตกปลานํ้าแข็ง นอกจากนั นยงัมรีายการบนัเทิง และเกมสการเลนตางๆ
มากมาย เชน สนามการเลนสไลเดอรนํ้าแข็ง, การแขงขันฟุตบอลบนนํ้าแขง็ และ กีฬานํ้า 
แข็งอ่ืนๆ นอกจากนี มแีขงขันชิงแชมป�สุนัขลากเล่ือนหิมะและรถแขงหิมะ ซึ่งเหมาะกบั
เด็กๆ และครอบครัวไดสนุกสนานกับกิจกรรมนานาชนิดตลอดทั้งงาน (รวมอุปกรณตก
ปลา กําหนดการยังไมระบุวันชัดเจน ปกติจะอยูชวงประมาณ วันท่ี 7 – 27 มกราคมของ
ทุกป และอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยูกับสภาพอากาศของแตละป สําหรับเทศกาลตก
ปลานี้ถูกจัดขึ้นที่เมืองซาราซอม กรณีนํ้าแข็งยังไมสามารถลงไปยืนตกปลาได หรือหาก
เกิดเหตุสุดวิสัยอ่ืนๆ ทางบริษัท ขอสงวนสิทธ์ิปรับรายการเปนพาจูเอาเล็ทแทน ) 
 

 



 

 

 
 

เกาะนามิ (NAMI ISLAND)  เปนแหลงทองเท่ียวท่ีมีชื่อเสียงของประเทศเกาหลีใต เกาะ
นามิ มรีูปรางเหมือนใบไมลอยนํ้า เปนเกาะกลางแมนํ้าฮัน ซึ่งเกิดจากการสรางเข่ือนช็อง
พย็อง โดงดังจากซรีีสเรื่องเพลงรักในสายลมหนาว (THE WINTER LOVE 
SONATA) ซึ่งใชเกาะนามเิปนสถานท่ีถายทํา เกาะนามิไดชื่อตามนายพลนามิ ท่ีรับ
ราชการตั้งแตอายุ 17 ป บดิาอยูในตระกูลสูงศักดิ ์สวนมารดาเปนเจาฟ�าหญิง เขานําทัพ
กวาดลางจลาจลในพ้ืนท่ีภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไดทั้งหมด และ
ไดรับตําแหนงสูงเมื่อยังมีอายุเพียง 26 ป แตหลังจากเปลี่ยนรัชกาลใหม เขาก็ถูกใสราย
วาเปนกบฏ และถกูประหารชีวิตพรอมกับมารดาและพวกรวม 25 คน ตอมาหลัง
ผลัดเปลี่ยนรัชกาลใหมอีกครั้ง ไดมีการพิสูจนพบวาขอกลาวหาท้ังหมดลวนเปนเท็จ เขา
จึงไดรบัคืนยศถาบรรดาศักดิ์ดงัเดิม เกาะแหงนี้มีทิวทัศนท่ีสวยงามไปดวยตนเกาลัดและ
ทิวสนเรียงราย ในชวงฤดูใบไมรวงจะมีเทศกาลใบไมเปลี่ยนสี ใบไมตางเปล่ียนเปนสีแดง
สวยงาม และมีสุสานของนายพลนามี ซึ่งยังคงตั้งอยู ณ เกาะแหงนี ้



 

 

 
 

THE GARDEN OF MORNING CALM สวนแหงนี้ตั้งอยูท่ีเมืองกาพยองจังหวัดคยองกีโด
เปนสวนของเอกชนขนาดใหญท่ีเต็มไปดวยพันธุไมและดอกไมนานาพันธุมากกวา5,000 
ชนิดและเปนสวนท่ีเกาแกที่สุดของเกาหลีเปดใหเขาชมตลอดทั้งป พิเศษ!! ในชวงเดือน
ธันวาคม-มีนาคมจะมกีารจัดแสดงไฟสวยๆ ฉลองคริสตมาสยาวขามป (ท้ังนี้ในแตละปจะมี
กําหนดการจดัแสดงที่แตกตางกนั) 

 
คํ่า บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมน ูทัคคาบี ้

ท่ีพัก     YANGJI SKI RESORT หรือเทียบเทา 

 

NAMI ISLAND 



 

 

DAY 3 

สนุกกับการเลนสกีบนลานสกีขนาดใหญ - ไรสตอเบอรี่ – สวนสนุกเอเวอรแลนด – เมืองโซล – 
พิพิธภัณฑสาหราย – ภูเขานัมซาน – หอคอยเอ็นโซลทาวเวอร  พิเศษ !!  ใหทานไดใสชุดประจํา
ชาติเกาหลี “ฮันบก” (HANBOK)                                                                                                       
(B/L/D)                                
เชา บริการอาหาร ณ หองอาหารของโรงแรม 

ลานสกีขนาดใหญ  YANGJI SKI RESORT หรือเทียบเทา   ประกอบไปดวยเนินสกีถึง 
2 เนินดวยกนัแบงเปนเนินสกีสําหรับผูฝกหัดเลน 1 เนิน,  และเนินสําหรับผูท่ีเลนชํานาญ
แลว 1 เนิน (ราคาทัวรยังไมรวมคาอุปกรณการเลนสกี, สกีลิฟท, สโนวสเลด กอนโดลา 
หรือ เคเบิล **ขึ้นอยูกบัสถานท่ีวามีใหบรกิารหรือไม**) มีเวลาใหทานไดสนุกกบัการเลน
สกีอยางเต็มท่ี ซึ่งปลอดภัยไมมีอันตราย เตรยีมตัวกอนเลนสกี ควรเตรียม ถุงมือสกี 
ผาพันคอ แวนกันแดด เส้ือแจคเก็ตกันนํ้า หรอืผารม และกางเกงรดัรูป ขอคําแนะนําและ
ฝกวิธีการเลนจากไกดทองถิ่นกอนลงสนามจริง เพ่ือความปลอดภัยของทานเองเปน
สําคัญ **ปริมาณของหิมะและการเปดใหบรกิารของลานสกีขึ้นอยูกับความเอ้ืออํานวย
ของอากาศ หากไมมีหมิะเพียงพอ ลานสกีอาจจะปดใหบริการ ในกรณีที่ลานสกีไม
สามารถเปดบรกิาร ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ปรบัเปลี่ยน
เปน ONE MOUNT SNOW PARK (ไมรวมคาเขา SNOW PARK) 
 

 

SKI 



 

 

ไรสตรอเบอรรี ่ ใหทานเพลิดเพลินกับการชมและเลือกเก็บสตรอเบอรรี่สดๆหวานฉํ่าจาก
ไร นอกจากนั้น ทานยังสามารถซื้อกลับมาฝากคนท่ีทานรักท่ีเมืองไทยไดดวยถาหาก
เทศกาลสตอเบอรี่หมด ขอสงวนสิทธ์ิในการไมพาไป 

   
สวนสนุกเอเวอรแลนด (EVERLAND)  เปนสวนสนุกกลางแจงท่ีใหญที่สุดของประเทศ
เกาหลีใต ตั้งอยูบนทําเลท่ีสวยงามทามกลางหุบเขา ในเมืองยงอิน ทางตอนใตของเมือง
โซล ไดรบัการขนานนามวาเปนดิสนียแลนดแหงเกาหลีใต ท่ีนี่ถูกออกแบบใหแตกตางกัน
ในแตละโซน ไดแก สวนสัตว , GLOBAL FAIR , EUROPEAN ADVENTURE , 
MAGIC LAND , AMERICAN ADVENTURE และEVER LAND SPEEDWAY 
นอกจากนี้ยังมีสวนส่ีฤดู ซึ่งปลูกดอกไมประจาํในแตละฤดูกาล และมีการตกแตงสวนสนกุ
ใหเขากับบรรยากาศของเทศกาลน้ันๆ โดยมบีริษัทซัมซุง เปนเจาของ ผูบริหารจดัการ
สวนสนุกแหงนี้ ดังนั้นความยิ่งใหญตระการตา และ ปลอดภัย ไมแพชาติใดในโลกแนนอน 
** โซนสวนนํ้าจะเปดเฉพาะชวงฤดูรอน** 



 

 

 
 

 
กลางวัน     บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมน ูบุฟเฟ�ตหมูยางเกาหลีสูตรตนตํารับ 
 

 



 

 

เมืองโซล (SEOUL)  ชื่ออยางเปนทางการ นครพิเศษโซล เปนเมืองหลวงและมหานครท่ี
ใหญที่สุดของประเทศเกาหลีใต มปีระชากรประมาณ 10 ลานคน เปนปรมิณฑลท่ีใหญ มี
ประชากรประมาณ 25 ลานคน ซึ่งเปนบริเวณท่ีอยูอาศัยซ่ึงประกอบดวยบริเวณมหานคร
อินช็อนและจังหวัดคย็องกี เกือบหนึ่งในส่ีของประชากรชาวเกาหลีใตอาศัยอยูในโซลและ
ชาวตางชาติอีกประมาณ 275,000 คน 
พิพิธภัณฑสาหราย (KIMPAP)  จัดแสดงเรื่องราวตางๆของการทําสาหรายและประวตัิ
ความเปนมาตนกําเนิดของการผลิตสาหรายและขัน้ตอนการผลิตสาหรายท่ีสดใหมทุกวัน 
ใหทานจะไดเลือกชิมผลิตภัณฑท่ีทําจากสาหรายหลากหลายรสชาติใหลิ้มลองและเลือก
ซื้อเหมาะแกการนํามาเปนของฝาก เชน สาหรายอบแหง , สาหรายยาง พิเศษ !!  ใหทาน
ไดใสชุดประจําชาติเกาหลี “ฮันบก” (HANBOK)     และถายรูปไวเปนท่ีระลึก  
ภูเขานัมซาน เปนท่ีตั้งของ หอคอยเอ็น โซลล ทาวเวอร (N SEOUL TOWER) 1 ใน 18 
หอคอยเมืองท่ีสูงที่สุดในโลก มคีวามสูงถึง 480 เมตร เหนือระดับนํ้าทะเล ทานสามารถ
ชมทัศนียภาพของกรุงโซลจากยอดโซลทาวเวอรไดรอบทิศ 360 องศา โดยสามารถมอง
ไดถึงเขาพูกักซัน และถาหันไปยังทิศตรงขาม ก็จะเห็นไกลไปถงึแมนํา้ฮันกัง เปนอีกหนึง่
สถานท่ี ที่สุดแสนจะโรแมนติก ไมวาจะเปนยามกลางวันหรือกลางคนื และไมวาจะฤดู
ไหนๆ ที่นี่ยังคงไดรับความนิยมเสมอมา เพราะเปนสถานท่ีคลองกุญแจคูรักที่ยอดนิยม
ของนักทองเท่ียว และชาวเกาหลี โดยมีความเชื่อวาหากไดมาคลองกุญแจดวยกันที่น่ี 
และโยนลูกกุญแจลงไปจะทําใหรักกันมั่นคง ยนืยาว ตราบนานเทานาน ** ยงัไมรวมคา 
ขึ้นลิฟต และ คาแมกญุแจ ลูกกุญแจคูรักสําหรับคลอง ทานสามารถเตรียมจากประเทศ
ไทยไปได **  



 

 

 
 

 
คํ่า       บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนู ขาวยําเกาหลี 
ท่ีพัก GALAXY HOTEL หรือ INTER CITY HOTEL SEOUL หรือเทียบเทา      
 

 



 

 

DAY 4 

ศูนยโสมแหงรัฐบาล  –  ศูนยรวมเครื่องสําอางแบรนดดังเกาหลี  - ศูนยสมุนไพรนํ้ามันสนเข็มแดง  
พระราชวังชางด็อกกุง – หมูบานอิกซอกดง – ดิวตี้ฟรี – ยานชอปปم�งเมียงดง                                  
(B/L/-)                                                                                                                            
 
เชา บริการอาหาร ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเลือกซื้อสินคาจาก ศูนยโสมแหงรัฐบาล (GINSENG) เหตุผลท่ีเรียกวาศูนยโสม
แหงรัฐบาล เพราะโสมทุกชนิดที่นี่จะถกูควบคมุคุณภาพภายใตมาตรฐานของรัฐบาล ซึ่ง
แนนอนวาไดรับการรับรองคุณภาพจากรัฐบาล เปนโสมที่มีอายุ 6 ป ซึ่งถือวามคีุณภาพดี
ท่ีสุดในโลก มชีื่อเสียงท่ีสุด ใหทานไดเลือกซื้อโสมคุณภาพ ในราคาถูกกวาประเทศไทยถึง 
2 เทา โสมเกาหลีถือเปนยาบํารุงรางกายหรอืสามารถซื้อเปนของฝากจากประเทศเกาหลี
ใตก็ได ศูนยรวมเครื่องสําอางแบรนดดังเกาหล ี(COSMETIC GALLERY) เชน 
WATER DROP (ครมีนํ้าแตก) , SNAIL CREAM (ครีมเมือกหอยทาก) , BOTOX 
(โบท็อกซ) , ALOE VERA PRODUCT (ผลิตภัณฑจากสมุนไพร วานหางจระเข) เปน
ตน ศูนยสมุนไพรนํ้ามนัสนเข็มแดง (RED PINE) เปนผลิตภัณฑ ที่สกัดจากนามันสน มี
สรรคุณชวยบํารงุรางกาย ลดไขมัน ชวยควบคุมอาหารและรักษาสมดุลในรางกายไดเปน
อยางดี  
พระราชวังชางด็อกกุง (CHANGDEOKGUNG PALACE)  เปนพระราชวังที่สราง
หลังจากพระราชวังเคยีงบกกุง (GYEONGBUKGUNG PALACE) และเคยเปน
พระราชวังหลักของกษตัริยหลายพระองคของราชวงศโชซอน ที่ไดรับการดูแลรักษาไว
อยางดี ภายในประกอบดวยพืน้ท่ีสาธารณะ อาคารพระราชวังสําหรับราชวงศ และสวนบี
วอน(BIWON) หรือรูจกักันในนามสวนฮูวอน(HUWON) สวนหยอมดานหลังท่ีเต็มไป
ดวยตนไมยักษอายุกวา 300 ป บอนํ้า และศาลาพักผอน มีความธรรมชาตมิากที่สุด ไว
เปนท่ีพักผอน  



 

 

 
 

 
 

กลางวัน     บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมน ูไกตุนโสม 
 หมูบานอิกซอนดง (IKSEONDONG)  เปนหมูบานฮันอกโบราณอายุกวา 100 ป อยู

แถวอินซาดง แหลงรวมคาเฟ�เกๆ รานอาหารชิคๆกลางกรุงโซล ถนนสายนี้หรือแมแตตัว
บานเรือนก็ยังคงสไตลความโบราณฉบับเกาหลีไว 

CHANGDEOKGUNG PALACE 



 

 

 
 

ดิวตี้ ฟรี เปนศูนยรวมรานคาปลอดภาษีท่ีใหญที่สุดในโซล ใหไดช็อปปم�งสินคาแบรนดเนม
ชั้นนําแบบ NEW COLLECTION ! มากมาย เชน นาฬกิา , แวนตา , เครื่องสําอาง , 
กระเป�า , กลองถายรปู หรือจะเปนโทรศัพทมอืถือ ใหทานอิสระไดเลือกซื้อไดอยางเต็มท่ี 
เปนแหลงรวมสินคาแบรนดดงักวา 250 แบรนด ทั้งเครื่องสําอาง , นํ้าหอม , กระเป�า , 
สินคาแฟชั่นตางๆ เชน CHANEL , HERMES , MCM , DIOR , FENDI , LOEWE , 
PRADA , MIU MIU , CELINE , BOTTEGA VENETA เปนตน ไมไดมีแคเพียงสินคา
จากแบรนดตางประเทศเทานั้น สินคาแบรนดเกาหลีก็มีใหเลือกหลากหลายไมแพกัน 



 

 

ราคาก็ถกูกวารานคาดานนอกและบางยี่หอก็ถูกกวาในประเทศไทยอีกดวย หากจะเขา
ไปช็อปปم�งกันที่หางแหงนี้ ใหพกพาสปอรตและขอมูลตั๋วเครื่องบินไปดวยเพราะตองใชใน
การซื้อสินคา 
ยานเมียงดง (MYEONGDONG) เปรียบเสมือนยานสยามสแควรบานเรา เมียงดงไดชื่อ
วาเปนแหลงรวมแฟชั่นแบรนดเกาหลีชั้นนํา ซึง่ในแตละวันจะ มวีัยรุนเกาหลีมาเดินช็อป
ปم�งกันอยางลนหลาม ทานสามารถหาซื้อสินคาไดอยางหลากหลายท้ังเส้ือผา , รองเทา , 
กระเป�า , เครื่องสําอางซ่ึงเปนท่ีรูจักอยางดีของคนไทย เชนLANEIGE , ETUDE 
HOUSE , IIOPE , CHARMZONE , SKIN FOOD , THE FACE SHOP เปนตน 
เครื่องประดับ , ซีดีเพลง , วีซีด ี, ดีวีดีหนังและซีรียท่ีฮิตตลอด จนไปถึงของที่ระลึกที่มรีูป
ดารานักแสดงคนโปรดของทานอยูในสินคา อีกทั้งยังมรีานกาแฟ รานอาหารตางๆ ทาน 
สามารถลิ้มลองไอศกรมี 2,000 วอน ที่สูงเกอืบฟุตไดที่น้ี  

 อสิระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย เพ่ือสะดวกแกการเดินทางทองเที่ยว  

 
ท่ีพัก       GALAXY HOTEL หรือ INTER CITY HOTEL SEOUL หรือเทียบเทา   



 

 

DAY 5 

ศูนยสมุนไพรเกาหลี - โรงงานเจียระไน พลอยสีมวง อเมทิส - ยานฮงแด - พิพิธภัณฑภาพ 3 มติิ  
พิพิธภัณฑนํ้าแข็ง – ฮนุได พรีเมี่ยมเอาเล็ท – คาสิโนสีทอง - ซุปเปอรมาเก็ต หรือ รานละลายเงิน
วอน -–เมืองอินชอน                                                                                                                                     
(B/L/-)                                                                                                                                                                                                                          
เชา บริการอาหาร ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเลือกซื้อสินคาจาก ศูนยสมุนไพรเกาหลี (HERB SHOP)  เปนผลิตภัณฑผลของ
ฮอกเก็ทนามู ที่เติบโตกลางป�าดงดิบกวา 20 ป มีสรรพคุณชวยกรองสารพิษในตับ 
เหมาะสําหรับคนท่ีทํางานหนัก ดืม่เหลา นอนดึก หรือเปนไวรัสตบัอักเสบ ตบัแข็ง ให
ทานอิสระเลือกซื้อใหตัวเองและฝากครอบครวัหรือญาติผูใหญท่ีทานรัก โรงงานเจียระไน 
พลอยสีมวง อเมทิส (AMETHYST FACTORY)  เกาหลีใตเปนดนิแดนของ พลอยสี
มวง พลอยแหงสุขภาพและนําโชค โดยมีตั้งแตสีมวงออนเย็นตา จนถึงสีมวงเขม (มวง
ไวน) มีเสนหเยายวนใจ พลอยนี้จะสวยงามจับตาเมื่อมาทําเปนแหวน จี้ ตางหู และ สรอย
ขอมือ เปนหินท่ีมีพลังในการบําบดัทั้งดานรางกายและจิตใจของผูสวมใส ขจัดความคดิแง
ลบ เปนพลอยแหงสุขภาพและนําโชค สามารถปกป�องคุมครองผูสวมใสได 
ยานฮงแด  เปนยานชอปปم�งบริเวณดานหนาของมหาวิทยาลัยฮงอิก(HONGIK 
UNIVERSITY) จึงเปนศูนยรวมเด็กวัยรุนและเด็กมหาวิทยาลัย เปนอีกเสนหนึ่งท่ีมี
บรรยากาศโรแมนตกิ อีกทั้งยังมีรานกาแฟท่ีเปนเอกลักษณ แกลเลอรี่ รานคาจําหนาย
สินคาแฟชั่น คลับ ตลาดศิลปะ และรานอาหารทีน่าสนใจในหมูวัยรุนอายุ 20-30 ปที่
นิยมมาเดินเลน ราคาของสินคาและรานอาหารตางๆก็ยงัไมแพงอีกดวย ซึ่งจะคกึคกัเปน
พิเศษตั้งแตชวงบายเปนตนไป เพราะรานคาแตละรานจะทยอยเปดใหบริการ ของท่ีขาย
กันเยอะสวนใหญก็จะเปนสินคาแฟชั่น เชน เส้ือผา กระเป�า รองเทา ของกิ๊ฟชอป เครื่อง
เขียน และท่ีเยอะไมแพกันก็คือขนมตางๆ 
พิพิธภัณฑภาพ 3 มิต ิ(TRICK EYE MUSEUM)  เปนสถานท่ีทองเท่ียวชื่อดังที่จัดขึ้น
แบบพิพิธภัณฑแกลเลอรี่ศิลปะและภาพวาด ที่สรางขึ้นโดย “ตร็องป� L’OEIL” คือเทคนิค
งานศิลปะแบบ 2D และลักษณะภาพวาดจะเปนแบบ 3D แทนท่ีจะเปนการดูภาพวาด
ธรรมดาๆเหมือนหอศิลป�ท่ัวไป นกัทองเท่ียวจะตื่นตาตื่นใจกับภาพวาดแนว 3D ท่ีเสมือน
วาไดเขาไปเปนสวนหนึ่งในรูปภาพนั้นๆ ทําใหนักทองเท่ียวเพลินเพลินสนุกสนาน ไมมี



 

 

เบื่อ ถือเปนพิพิธภัณฑศิลปะยอดนิยมของชาวเกาหลีและนักทองเท่ียว เพราะไมเพียงแต
เปนพิพิธภัณฑหอศิลปะภาพวาดสามมิติแลว ยังไดเปดโซนใหมใหกบันักทองเท่ียวไดเขา
ไปเปดประสบการณใหมๆไมซํ้าใครกับ  
 

                    DOWNLOAD TRICK EYE APP 
                 สนกุไปอีกขั้นในการถายรูป 3 มิต ิในรปูแบบของ AR 
                 ทานสามารถโหลด  TRICK EYE APP ไดทางโทรศัพท  
                 แลวสรางภาพสวยๆ แบบ AR ไดเลย  

 

 

 
พิพิธภัณฑนํ้าแข็ง (ICE MUSEUM)  เปนการจําลองเมืองนํ้าแข็งขึ้นมา เปนศิลปะการ
แกะสลักนํ้าแข็งแบบไมธรรมดา หากแตเปนการจําลองเปนเมืองนํ้าแข็งเหมือนจริงมาก



 

 

ท่ีสุด และยังเอาใจเด็กๆดวยการสรางสไลเดอรนํ้าแข็งอีกทั้งยังมีกิจกรรมและโซนตางๆ 
ใหนักทองเท่ียวเขาชมไดโดยไมมเีบื่อ เชน นั่งรถลากกวางรดูอรฟ ถายรูปคูกับคุณลุง
ซานตานํ้าแข็ง และถายรูปกบับรรดานกแพนกวินนํ้าแข็งท้ังหลาย สํารวจถํ้านํ้าแข็ง เอสกิ
โม เย่ียมชมปราสาทนํ้าแข็ง มีจุดชมวิวบนกําแพงเมืองนํ้าแข็ง โรงแรมท่ีสรางจําลองขึ้น
จากการแกะสลักจากนํา้แข็งท้ังหมด ซึ่งนักทองเท่ียวสามารถตื่นตาตืน่ใจและสัมผสักับ
ความหนาวอุณหภูมิตดิลบมากกวา 5 องศา  

กลางวัน     บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมน ูจิมดกั 

 
 HYUNDAI PREMIUM OUTLETS อิสระใหทานเลือกซื้อของแบรนดเนมชื่อดงัตางๆ  
 PARADISE CITY   หรือเรียกอีกอยางวา “คาสิโนสีทอง” ดวยสถาปตยทันสมัยเกๆ

แปลกตาของตึกแลวทําใหไดรูปสวยๆ จุดเช็คอินเกรๆกลับไปไมซํ้าใครกันอีก ที่นี่เรียกวา
แหลงบันเทิงครบวงจรเลยก็วาไดเพราะในนี้มท้ัีงโรงแรม คาสิโน แกลลอรี่สวนสนุก 
ภัตคารรานอาหาร สระวายน้ํา จุดชอปปم�งครบทุกอยางในแหลงเดียวตั้งอยูในโซน 
CULTURE PARK 



 

 

 
 

 
ซุปเปอรมารเกต็ หรือ รานละลายเงินวอน  ใหทานไดเลือกซื้อช็อกโกแลต ผลิตภัณฑของ
ใบและรากฝอยของโสม ในรูป ขนมโสม ชาโสม ลูกอมโสม โคลนพอกหนาโสม ครมีลาง
หนาโสม เครื่องสําอางโสม เปนตน และยังมหีมอนสุขภาพ ,  กิมจิ , เปเปโร (ป�อกกี้
เกาหลี) , ชินราเมง (มามาเกาหลี) และ นมกลวย เปนตน 
ไดเวลาอันสมควร นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ อินชอน  ประเทศ
สาธารณรัฐเกาหลีใต  
อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย เพ่ือสะดวกแกการเดินทางทองเที่ยว 
เมืองอินชอน  ทาอากาศยานนานาชาติ อินชอน  ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต 

 

 

PARADISE CITY 



 

 

DAY 6 

เมืองอินชอน - กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)                                                                                             
(-/-/-) 
  
00.20 นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสาย

การบิน AIR ASIA X เท่ียวบินที ่XJ 703 ** ไมมบีรกิารอาหารและเครื่องดื่มบน
เครื่องบิน ใชเวลาบินประมาณ 6 ชั่วโมง ** 

04.40 เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ 
พรอมกับความประทับใจ 

 

อัตราคาบรกิาร 

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 ทานละ 

พักเดี่ยว 
เพ่ิม 

อัตรา หองละ 

ราคาไม
รวมตั๋ว

เครื่องบิน 
(จอย

แลนด) 
06 – 11 มกราคม 
2563 

17,999 17,999 17,999 6,500 9,900 

07 – 12 มกราคม 
2563 

17,999 17,999 17,999 6,500 9,900 

08 – 13 มกราคม 
2563 

18,999 18,999 18,999 6,500 9,900 

09 – 14 มกราคม 
2563 

18,999 18,999 18,999 6,500 9,900 

10 – 15 มกราคม 
2563 

18,999 18,999 18,999 6,500 9,900 

11 – 16 มกราคม 2563 18,999 18,999 18,999 6,500 9,900 



 

 

12 – 17 มกราคม 
2563 

17,999 17,999 17,999 6,500 9,900 

13 – 18 มกราคม 
2563 

17,999 17,999 17,999 6,500 9,900 

14 – 19 มกราคม 
2563 

17,999 17,999 17,999 6,500 9,900 

15 – 20 มกราคม 
2563 

18,999 18,999 18,999 6,500 9,900 

16 – 21 มกราคม 
2563 

18,999 18,999 18,999 6,500 9,900 

21 – 26 มกราคม 
2563 

18,999 18,999 18,999 6,500 9,900 

22 – 27 มกราคม 
2563 

18,999 18,999 18,999 6,500 9,900 

23 – 28 มกราคม 
2563 

18,999 18,999 18,999 6,500 9,900 

24 – 29 มกราคม 
2563 

20,999 20,999 20,999 6,500 9,900 

25 - 30 มกราคม 
2563 

20,999 20,999 20,999 6,500 9,900 

26 – 31 มกราคม 
2563 

17,999 17,999 17,999 6,500 9,900 

27 ม.ค. – 01 ก.พ. 
2563 

17,999 17,999 17,999 6,500 9,900 

01 – 06 กมุภาพันธ 
2563 

16,999 16,999 16,999 6,500 9,900 

03 – 08 กุมภาพันธ 
2563 

17,999 17,999 17,999 6,500 9,900 



 

 

04 – 09 กุมภาพันธ 
2563 

17,999 17,999 17,999 6,500 9,900 

05 – 10 กุมภาพันธ 
2563 

20,999 20,999 20,999 6,500 9,900 

06 – 11 กุมภาพันธ 
2563 

20,999 20,999 20,999 6,500 9,900 

07 – 12 กมุภาพันธ 
2563 

20,999 20,999 20,999 6,500 9,900 

08 – 13 กมุภาพันธ 
2563 

18,999 18,999 18,999 6,500 9,900 

09 - 14 กมุภาพันธ 
2563 

17,999 17,999 17,999 6,500 9,900 

10 – 15 กมุภาพันธ 
2563 

17,999 17,999 17,999 6,500 9,900 

11 – 16 กุมภาพันธ 
2563 

17,999 17,999 17,999 6,500 9,900 

12 – 17 กุมภาพันธ 
2563 

18,999 18,999 18,999 6,500 9,900 

13 – 18 กุมภาพันธ 
2563 

18,999 18,999 18,999 6,500 9,900 

14 – 19 กุมภาพันธ 
2563 

18,999 18,999 18,999 6,500 9,900 

15 – 20 กุมภาพันธ 
2563 

18,999 18,999 18,999 6,500 9,900 

16 – 21 กุมภาพันธ 
2563 

17,999 17,999 17,999 6,500 9,900 

17 – 22 กมุภาพันธ 
2563 

17,999 17,999 17,999 6,500 9,900 



 

 

18 – 23 กมุภาพันธ 
2563 

17,999 17,999 17,999 6,500 9,900 

19 – 24 กมุภาพันธ 
2563 

18,999 18,999 18,999 6,500 9,900 

20 – 25 กุมภาพันธ 
2563 

18,999 18,999 18,999 6,500 9,900 

21 – 26 กมุภาพันธ 
2563 

18,999 18,999 18,999 6,500 9,900 

22 – 27 กุมภาพันธ 
2563 

18,999 18,999 18,999 6,500 9,900 

23 – 28 กุมภาพันธ 
2563 

17,999 17,999 17,999 6,500 9,900 

24 – 29 กุมภาพันธ 
2563 

17,999 17,999 17,999 6,500 9,900 

25 ก.พ. – 01 มี.ค. 
2563 

17,999 17,999 17,999 6,500 9,900 

26 ก.พ. – 02 มี.ค. 
2563 

18,999 18,999 18,999 6,500 9,900 

27 ก.พ. – 03 มี.ค. 
2563 

18,999 18,999 18,999 6,500 9,900 

28 ก.พ. – 04 มี.ค. 
2563 

18,999 18,999 18,999 6,500 9,900 

29 ก.พ. – 05 มี.ค. 
2563 

18,999 18,999 18,999 6,500 9,900 

 
ราคาเด็กอายุไมถงึ 2 ป ณ วันเดนิทางกลับ (INFANT) ทานละ 5,900 บาท ** (ไมมีท่ีนัง่บน
เครื่องบิน) 
 



 

 

อัตรานี้ยังไมรวมคาทิปพนักงานขับรถ หัวหนาทัวร และ มคัคุเทศกทองถิ่น ตามธรรมเนียม 
50,000 วอน ตอ ทรปิ ตอ ลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวมไปถงึเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถงึ 2 ป ณ 
วันเดินทางกลับ (INFANT) ท้ังนี้ทานสามารถใหมากกวานี้ไดตามความเหมาะสมและความพึง
พอใจของทาน โดยสวนนี้ ทางบรษิัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บกอนเดินทางทุกทาน ท่ีสนามบิน 
ในวันเช็คอิน  
 
อัตรานี้เฉพาะนักทองเท่ียวท่ีถือหนังสือเดินทางไทยและตางชาติ ขอสงวนสิทธ์ิไมรับผูเดินทางท่ีถือ
พาสสปอรตเกาหลีใต  โดยลูกคาตองเดินทางทองเท่ียวกับทัวร ตลอดการเดินทาง หามแยกออก
เพ่ือเดินทางทองเท่ียวดวยตนเองเด็ดขาด ขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บคาธรรมเนียม ในกรณีขอเอกสาร
ยื่นวีซา 1,500 บาท 
 
กรณีตองการตดักรุปสวนตัว กรุปเหมาท่ีสถานะผูเดินทางเปน เด็กนกัเรียน นกัศกึษา ครู  ธุรกิจขาย
ตรงเครื่องสําอางค หมอ พยาบาล ชาวตางชาติ หรือคณะท่ีตองการใหเพ่ิมสถานท่ีขอดูงาน กรุณา
ติดตอแจงรายละเอียด โดยละเอียด กับเจาหนาท่ีเพ่ือทําราคาใหใหมทุกครั้ง  
 
สําคัญ!! :  กรณีผูเดินทางถูกปฏิเสธการเขา – ออกประเทศจากประเทศตนทางและปลายทาง ท้ัง

จากที่ดานหนาเคานเตอรเช็คอิน หรือจากดานตรวจคนเขาเมืองก็ตาม ทางบรษิัทขอ
สงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบคาใชจายท่ีจะเกิดขึ้นตามมา และ จะไมสามารถคืนเงินคาทัวรที่
ทานชําระเรียบรอยแลวไมวาสวนใดสวนหนึ่ง 

 
หมายเหตุ : ตามนโยบายการโปรโมทสินคาพ้ืนเมืองของรัฐบาลเกาหลีรวมกบัการทองเท่ียวเกาหลี 

ในนามของรานรัฐบาล ซึ่งจําเปนตองระบุไวในโปรแกรมทัวร เพราะมีผลกับราคาทัวร  
จึงอยากเรียนชี้แจงลูกคาทุกทานวา รานรัฐบาลทุกรานจําเปนตองแวะชม จะซื้อหรือไม
ซื้อขึ้นอยูกับความพอใจของลูกคาเปนหลัก และถาหากลูกคาไมมคีวามประสงคจะเขา
รานรัฐบาล ขอสงวนสทิธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจากทานเปนจํานวนเงิน 100 
USD / ทาน / ราน 

 
 
 



 

 

อัตราคาบรกิารนี ้รวม 

 
 คาบัตรโดยสารโดยเครือ่งบิน (ตัว๋) ไป และ กลับพรอมคณะ ชั้นประหยัด (ECONOMY 
CLASS) รวมถงึคาภาษีสนามบินและคาภาษีนํ้ามันทุกแหง กรณีตองการอัพเกรด 
UPGRADE หรือ เปลีย่นแปลงบัตรโดยสาร ไมวาเท่ียวใด เท่ียวหนึ่ง กรุณาติดตอเจาหนาท่ี
เปนกรณีพิเศษ  

 คาธรรมเนียมการโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเครื่องบิน สายการบิน AIR ASIA X 
อนุญาตใหโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเครือ่งบิน โดยมีนํ้าหนักไมเกิน 20 ก.ก. (2 ชิ้น) 
และ ถือข้ึนเครื่องบินไดนํ้าหนักไมเกิน 7 ก.ก. (ไมจํากัดจํานวนชิ้น แตทั้งนี้เจาหนาท่ีจะ
พิจารณาตามความเหมาะสม) ตอทาน (ตามเงื่อนไขของสายการบิน) ** 

 คารถโคชปรบัอากาศตลอดเสนทางตามรายการระบ ุ(ยังไมรวมทิปพนักงานขับรถ) 
 คาโรงแรมที่พักระดบัมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ทาน ตอ หอง) ในกรณมีีงานเท
รดแฟร การแขงขันกีฬา หรือ กิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีทําใหโรงแรมตามรายการท่ีระยุเตม็ ทางบรษิัท
ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พัก ไปเปนเมืองใกลเคียงแทน อางอิงมาตรฐาน
คุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 

 คาธรรมเนียมเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการท่ีระบุ กรณีไมรวมจะชี้แจงแตละสถานท่ีใน
โปรแกรม 

 คาอาหาร ตามรายการท่ีระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงตามความ
เหมาะสม    

 คามัคคเุทศกทีค่อยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 คาเบี้ยประกันอุบัติเหตใุนการเดินทางทองเท่ียวตางประเทศ วงเงินประกันสูงสุดทานละ 
1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม)  
 

อัตราคาบรกิารนี ้ไมรวม 

 
× คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เครื่องดืม่ 

คาซักรดี คามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ที่ไมไดระบุในรายการ 
× คาทิปพนักงานขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคเุทศกทองถิ่น ตามธรรมเนียม 50,000 วอน 

ตอ ทริป ตอ ลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก ยกเวนเดก็อายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทาง



 

 

กลับ (INFANT) ท้ังนีท้านสามารถใหมากกวานี้ไดตามความเหมาะสมและความพึงพอใจ
ของทาน โดยสวนนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็กอนเดนิทางทุกทาน ที่สนามบิน 
ในวันเช็คอิน 

× คาธรรมเนียมในกรณีที่กระเป�าสัมภาระที่มีนํา้หนักเกินกวาท่ีสายการบินนั้นๆกําหนดหรือ
สัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน  

× คาธรรมเนียมการจองท่ีนั่งบนเครื่องบินตามความตองการเปนกรณพิีเศษหากสามารถทําได 
ท้ังนี้ขึ้นอยูกับสายการบิน และ รุนของเครื่องบินแตละไฟลทท่ีใชบิน ซึ่งอาจเปล่ียนแปลงได
อยูท่ีสายการบินเปนผูกําหนด 

× คาภาษีนํ้ามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบินไป
แลว 

× ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณตีองการออกใบเสร็จรับเงินในนามบรษิทั 
× คาธรรมเนียมการขอวซีาทองเท่ียว กรณีทีส่ถานทูตแจงใหย่ืนขอวีซาแบบกะทันหันกอน

เดินทางตามจริง ประเทศเกาหลีใต อนุญาตใหทานท่ีถือหนังสือเดินทางไทย และมี
วัตถปุระสงคเดินทางไปประเทศเกาหลีใต เพ่ือการทองเท่ียว ไมจําเปนตองยื่นขอวีซา โดย
สามารถพํานักไดไมเกนิ 90 วัน ตอครั้ง 

 
เงื่อนไขการจอง และ การชําระเงิน 

- กรุณาทําการจองลวงหนาอยางนอย 30 วัน กอนออกเดินทาง พรอมชําระเงินมัดจําครั้งที่ 1 
ทานละ 10,000 บาท หลังจากสงเอกสารยืนยันการจอง 1 วัน ตวัอยางเชน ทานจองวันนี้ 
กรุณาชําระเงินในวันถดัไป กอนเวลา 16.00 น. เทานั้น โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมตัิทันที 
หากยังไมไดรับยอดเงนิตามเวลาท่ีกําหนด และหากทานมีความประสงคจะตองเดินทางในพี
เรียดเดิม ทานจําเปนตองทําจองเขามาใหม นั่นหมายถึงวา กรณีท่ีมคีิวรอ (WAITING 
LIST) ก็จะใหสิทธ์ิไปตามระบบ ตามลําดับ เนื่องจากทุกพีเรียด เรามีที่นั่งราคาพิเศษจํานวน
จํากัด ยกเวนโปรแกรมราคาพิเศษ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บคาบรกิาร เตม็จํานวน 
เทานั้น  

- กรุณาชําระคาทัวรสวนท่ีเหลืออยางนอย 20 วัน กอนออกเดินทาง หากทานไมชําระภายใน
ระยะเวลาท่ีท่ีบริษัทกําหนด ทางบรษิัทจะถือวาทานสละสิทธ์ิยกเลิกการเดินทาง และ ขอ
สงวนสิทธ์ิไมสามารถคนืเงินมัดจําใหทานใดไมวาสวนในสวนหนึ่งกต็าม 

- กรณีลูกคาทําการจองภายในระยะเวลาคงเหลือไมถึง 15 วัน กอนออกเดินทาง ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาทัวรเต็มจํานวน 100% 



 

 

เงื่อนไขการยกเลิก และ เปลี่ยนแปลงการเดินทาง 

 - ยกเลิกการเดินทาง ไมนอยกวา 30 วัน กอนวันเดินทาง คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของ
คาบรกิารที่ชําระแลว 

 ** ยกเวน พีเรียดทีม่ีวนัหยุดนักขัตฤกษ ตองยกเลิกเดินทางไมนอยกวา 45 วัน กอนเดินทาง ** 
- ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน กอนวันเดินทาง คืนคาบรกิารรอยละ 50 ของคาบริการท่ี

ชําระแลว 
- ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน กอนวันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินคาบรกิารที่

ชําระมาแลวท้ังหมดทั้งนี้ ทางบรษิัทจะหักคาใชจายท่ีไดจายจริงจากคาบรกิารที่ชําระแลว
เน่ืองในการเตรียมการจัดการนําเท่ียวใหแกนักทองเท่ียว เชน การสํารองที่น่ังตั๋วเครื่องบิน 
การจองที่พัก ฯลฯ 

- ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบ และ คนืคาทัวรสวนใดสวนหนึ่งใหทานไดไมวากรณี
ใดๆท้ังสิ้น เชน สถานทูตปฏิเสธวีซา ดานตรวจคนเขาเมือง ฯลฯ 

- กรณีตองการเปลี่ยนแปลงผูเดินทาง (เปลี่ยนชื่อ) จะตองแจงใหทางบริษัททราบลวงหนา 
อยางนอย 20 วัน กอนออกเดินทาง กรณีแจงหลังจากเจาหนาท่ีออกเอกสารเรียบรอยแลว 
ไมวาสวนใดสวนหน่ึง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริงทั้งหมด 
ท้ังนี้ขึ้นอยูกับชวงพีเรียดวันท่ีเดินทาง และกระบวนการของแตละคณะ เปนสําคัญดวย 
กรุณาสอบถามกับเจาหนาท่ีเปนกรณีพิเศษ 

- กรณีตองการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิใน
การหักคาใชจายการดาํเนินการตางๆ ท่ีเกิดขึน้จริงสําหรับการดําเนนิการจองครั้งแรก ตาม
จํานวนครั้งที่เปลี่ยนแปลง ไมวากรณีใดๆท้ังสิน้ 

 

เงื่อนไขสําคัญอ่ืนๆท่ีทานควรทราบกอนการเดินทาง 

- คณะจะสามารถออกเดนิทางไดตามจําเปนตองมีขึ้นตํ่า อยางนอย 25 ทาน หากตํ่ากวา
กําหนด คณะจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทุกทานยินดีท่ีจะชําระคาบริการเพ่ิม
เพ่ือใหคณะเดินทางได ทางบริษัทยินดีที่จะประสานงาน เพ่ือใหทุกทานเดินทางตามความ
ประสงคตอไป  

- ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง หรือ เล่ือนการเดินทางไปในพเีรียดวันอ่ืน
ตอไป โดยทางบรษิัทฯ จะแจงใหทานทราบลวงหนาเพ่ือวางแผนการเดินทางใหมอีกครั้ง 



 

 

ท้ังนี้ กอนคอนเฟรมลางาน กรุณาติดตอเจาหนาท่ีเปนกรณีพิเศษทุกครั้งหากทานลางานแลว
ไมสามารถเปล่ียนแปลงได 

- กรณีท่ีทานตองออกบตัรโดยสารภายใน (ตั๋วภายในประเทศ เชน ตัว๋เครื่องบิน , ตัว๋รถทัวร , 
ตั๋วรถไฟ) กรุณาติดตอสอบถามเพ่ือยืนยันกับเจาหนาท่ีกอนทุกครั้ง และควรจองบัตรโดยสาร
ภายในท่ีสามารถเล่ือนวันและเวลาเดินทางได เพราะมีบางกรณีที่สายการบินอาจมกีาร
ปรับเปลี่ยนไฟลทบิน หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ท้ังนี้ขึ้นอยูกับฤดูกาล สภาพ
ภูมิกาศ และ ตารางบนิของทาอากาศยานเปนสําคัญเทานั้น สิ่งสําคัญ ทานจําเปนตองมาถงึ
สนามบินเพ่ือเช็คอินกอนเครื่องบิน อยางนอย 3 ชัว่โมง โดยในสวนนี้หากเกิดความเสียหาย
ใดๆบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไมรบัผิดชอบคาใชจายท่ีเกิดขึ้นใดๆท้ังสิ้น   

- กรณีท่ีทานเปนอิสลาม ไมทานเนื้อสัตว หรือ แพอาหารบางประเภท กรุณาแจงเจาหนาท่ีเปน
กรณีพิเศษ 

- กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร (WHEEL CHAIR) 
กรุณาแจงบรษิัทฯ อยางนอย 7 วันกอนการเดนิทาง หรือตั้งแตท่ีทานเริ่มจองทัวร เพ่ือให
ทางบริษัทประสานงานกับสายการบินเพ่ือจัดเตรียมลวงหนา กรณีมคีาใชจายเพ่ิมเติม ทาง
บริษัทของสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็คาใชจายตามจรงิที่เกิดขึ้นกบัผูเดินทาง  

- กรุณาสงรายชื่อผูเดินทาง พรอมสําเนาหนาแรกของหนังสือเดินทางทุกทานใหกับเจาหนาท่ี
หลังจากชําระเงินกรณท่ีีทานเดินทางเปนครอบครวั (หลายทาน) กรณุาแจงรายนามคูนอนกับ
เจาหนาท่ีใหทราบ 

- กรณีท่ีออกบัตรโดยสาร (ตัว๋) เรียบรอยแลว มีรายละเอียดสวนใดผดิ ทางบริษัทขอสงวน
สิทธ์ิในการรับผิดชอบไมวาสวนใดสวนหนึ่ง หากทานไมดําเนินการสงสําเนาหนาแรกของ
หนังสือเดินทางใหทางบริษัทเพ่ือใชในการออกบัตรโดยสาร 

- หลังจากทานชําระคาทัวรครบตามจํานวนเรียบรอยแลว ทางบรษิัทจะนําสงใบนัดหมายและ
เตรียมตัวการเดินทางใหทานอยางนอย 3 หรือ 5 วัน กอนออกเดินทาง 

- อัตราทัวรนี้ เปนอัตราสําหรับบัตรโดยสารเครื่องบินแบบหมูคณะ (ตั๋วกรุป) ทานจะไม
สามารถเล่ือนไฟลท วัน ไป หรือ กลับสวนใดได จําเปนจะตองไป และ กลับ ตามกําหนดการ
เทานั้น หากตองการเปลี่ยนแปลงกรุณาตดิตอเจาหนาท่ีเปนกรณีพิเศษ 

- ทางบริษัทไมมนีโยบายจัดคูนอนใหกับลกูคาท่ีไมรูจักกันมากอน เชน กรณีท่ีทานเดินทาง 1 
ทาน จําเปนตองชําระคาหองพักเดี่ยวตามท่ีระบุ 

- หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต ตองมีอายุใชงานไดคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วนักลับ  



 

 

- สําหรับลูกคาท่ีเดินทาง 3 ทาน และ ตองการพักหองสําหรับ 3 ทาน อาจมีคาใชจายเพ่ิมเตมิ
ไดในบางกรณี ขึ้นอยูกบัโรงแรมที่คณะนั้นๆพักวามีหองรอบรับสําหรบั 3 ทาน หรือ 
(TRIPLE ROOM) หรอืไม กรณีไมม ีทานจําเปนจะตองชําระคาใชจายเพ่ิม (พักเดี่ยว) ตาม
จริง ยกเวนเด็กท่ีมีอายตุํ่ากวา 12 ป ณ วันเดนิทางกลับ 

- ฤดูหนาวในตางประเทศ มีขอควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกวาปกต ิสี่โมงเย็นก็จะเริ่มมืด
แลว สถานท่ีทองเท่ียวตางๆ จะปดเร็วกวาปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผ่ือ
เวลาใหเหมาะสม และ หากมีสถานท่ีทองเท่ียวกลางแจง เวลาเดินบนหิมะ อาจลื่นไดตองใช
ความระมัดระวังในการเดินเปนอยางสูง หรือ ใชรองเทาท่ีสามารถเดินบนหิมะได แวนกัน
แดดควร เมื่อแสงแดดกระทบหิมะจะสวางสะทอนเขาตา อาจทําใหระคายเคืองตาได 

- ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลงโปรแกรมไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากฤดูกาล 
สภาพภูมิอากาศ เหตุการทางการเมือง การลาชาของสายการบิน เงือ่นไขการใหบริการของ
รถในแตละประเทศ เปนตน โดยสวนนี้ทางบรษิัทจะคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 
หากกรณีท่ีจําเปนจะตองมีคาใชจายเพ่ิม ทางบริษัทจะแจงใหทราบลวงหนา 

- เน่ืองจากการเดินทางทองเท่ียวในครั้งนี้ เปนการชําระแบบเหมาจายขาดกับบริษัทตวัแทนใน
ตางประเทศ ทางบรษิทัจึงขอสงวนสิทธ์ิ ไมสามารถขอรับเงนิคืนไดในบริการบางสวน หรือ 
สวนใดสวนหนึ่งท่ีทานไมตองการไดรบับริการ หากระหวางเดินทาง สถานท่ีทองเท่ียวใดที่ไม
สามารถเขาชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไมสามารถคืน
คาใชจายไมวาสวนใดสวนหนึ่งใหทาน เนื่องจากทางบริษัทไดทําการจองและถูกเก็บคาใชจาย
แบบเหมาจายไปลวงหนาท้ังหมดแลว 

- กรณีท่ีทานถูกปฏเิสธการเดินทางเขาเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผดิชอบคาใชจายท่ี
จะเกิดขึ้นตามมา และ จะไมสามารถคืนเงินคาทัวรท่ีทานชําระเรียบรอยแลวไมวาสวนใดสวน
หน่ึง 

- หากวันเดินทาง เจาหนาท่ีสายการบิน หรือ ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง ตรวจพบ 
หนังสือเดินทาง  
(พาสปอรต) ของทานชํารุดแมเพียงเล็กนอย เชน เปยกนํ้า ขาดไปหนาใดหนาหน่ึง มีหนาใด
หนาหนึ่งหายไป มีกระดาษหนาใดหนาหน่ึงหลุดออกมา มรีอยแยกระหวางสันของเลม
หนังสือเดินทาง เปนตน ไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น ทางสายการบิน หรือ เจาหนาท่ีดานตรวจคน
ออก และ เขาเมือง มีสิทธ์ิไมอนุญาตใหทานเดินทางตอไปได ดังนัน้กรุณาตรวจสอบ และ 
ดูแล หนังสือเดินทางของทานใหอยูในสภาพดีอยูตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชํารดุ กรณุา
ติดตอกรมการกงสุลกระทรวงการตางประเทศเพ่ือทําหนังสือเดินทางฉบับใหม โดยใชฉบับ



 

 

เกาไปอางอิง และ ยืนยันดวย พรอมกับแจงมาท่ีบริษัทเร็วท่ีสุด เพ่ือยืนยันการเปลี่ยนแปลง
ขอมูลหนังสือเดินทาง หากทานไดสงเอกสารมาท่ีบริษัทเรยีบรอยแลว กรณีท่ียังไมออกบตัร
โดยสาร (ตั๋วเครื่องบิน) ทานสามารถเปล่ียนแปลงไดไมมีคาใชจาย แตหากออกบัตรโดยสาร 
(ตั๋วเครื่องบิน) เรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็คาใชจายท่ีเกิดขึ้นจรงิ
ท้ังหมด ซึ่งโดยสวนใหญตั๋วเครื่องบินแบบกรุปจะออกกอนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน 
ท้ังนี้ขึ้นอยูกับกระบวนการและขั้นตอนของแตละคณะ 

- เกี่ยวกับที่น่ังบนเครื่องบิน เน่ืองจากบตัรโดยสาร (ตั๋ว) เปนลักษณะของคณะ (กรุป อตัรา
พิเศษ) สายการบิน ขอสงวนสิทธ์ิในการเลือกท่ีนั่งบนเครื่องบิน กรณลีูกคาเดินทางดวยกัน 
กรุณาเช็คอินพรอมกัน และ สายการบินจะพยายามที่สุดใหทานไดนั่งดวยกัน หรือ ใกลกนัให
มากที่สุด  

- ขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับหองพักในโรงแรมท่ีพัก เน่ืองจากการวางแปลนแบบหองพักของแตละ
โรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองพักเดี่ยว (SINGLE) และหองคู 
(TWIN/DOUBLE) และ หองพักแบบ 3 ทาน (TRIPLE) จะแตกตางกัน บางโรงแรม 
หองพักแตละแบบอาจจะอยูคนละชั้นกัน (ไมติดกันเสมอไป) 

- ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคานํ้ามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรบัขึน้
กอนวันเดินทาง  

- บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบนิ 
, การยกเลิกบิน , การประทวง , การนัดหยุดงาน , การกอการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การ
นําส่ิงของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัท  

- บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายระหวางการ
เดินทาง ไมวากรณีใดๆก็ตาม และ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายตามจรงิ กรณีทาน
ลืมส่ิงของไวท่ีโรงแรมและจําเปนตองสงมายังจุดหมายปลายทางตามที่ทานตองการ  

- รายการนี้เปนเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยนืยันจากบรษิัทฯอีกครั้งหน่ึง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะ
ปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม 

** เมื่อทานชําระเงินคาทัวรใหกับทางบริษัทฯแลว ไมวาสวนใดสวนหน่ึงก็ตาม ทางบรษิัทฯ จะถือวา
ทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงท้ังหมดนี้แลว ** 
หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต ตองมีอายุใชงานไดคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วนักลับ 

** ขอขอบพระคุณทุกทาน ท่ีมอบความไววางใจ ใหเราบรกิาร ** 


