
 

 

รหัสทัวร GS1903294 
ทัวรเกาหลี KOREA ICE FISHING รักมากมาย ตกปลาน้ําแข็ง  
6 วัน 3 คืน (TG) 
เทศกาลตกปลาน้ําแข็ง สนุกสนานกับการเลนสกี ไรสตรอเบอรร่ี สวนแหงแสงดาวอูซู  
SPACE TOWER ป�อมปราการฮวาซอง สวนสนุกเอเวอรแลนด พิพิธภัณฑสาหราย ยานทงแดมุน 
พระราชวังชางด็อกกุง หมูบานอิกซอนดง หอคอยเอ็น โซลล ทาวเวอร ดิวต้ี ฟรี ยานฮงแด  
พิพิธภัณฑภาพ 3 มิต ิพิพิธภัณฑน้ําแข็ง 
 

 



 

 

DAY 1 
กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – เมืองอินชอน                                                                               
(-/-/-) 
21.30  คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ อาคารผูโดยสารขาออก 

ช้ัน 4 ประตูทางเขา 4 เคานเตอรเช็คอิน D สายการบิน THAI AIRWAYS โดยมี
เจาหนาท่ีของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ อํานวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน 
และ หัวหนาทัวรใหคําแนะนําเพ่ือเตรียมความพรอมกอนออกเดินทาง  

23.30 นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ อินชอน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต โดย
สายการบิน THAI AIRWAYS เท่ียวบินที่ TG656 
** บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน ใชเวลาบินประมาณ 5 ช่ัวโมง 25 นาที **  
** รายการน้ีใชต๋ัวหมูคณะ สามารถสะสมไมล ROP ได 50% ** 

DAY 2 
สัมผัสประสบการณ ... เทศกาลตกปลาตกปลาน้ําแข็ง 1 ป มคีรั้งเดียว – สนุกสนานกบัการเลนสกี
ขนาดใหญ – ไรสตอเบอรรี่ –  สวนแหงแสงดาวอูซู – เมืองซูวอน                              (-/L/D)                                    
06.55  เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติ อินชอน เมืองอินชอน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต 

** ตามเวลาทองถิ่น เร็วกวาเมืองไทยประมาณ 2 ชัว่โมง กรุณาปรับนาฬิกาของทานเพ่ือ
ความสะดวกในการนัดหมายเวลา ** 
หลังทุกทานผานข้ันตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบรอย 
 

 



 

 

 
เทศกาลตกปลาน้ําแข็ง เปนประมาณชวงเดือนมกราคมของทุกป  นักทองเท่ียวสวนใหญ
ท่ีมาเยือนนับลานคน ไมวาจะเปนเด็กหรือผูใหญ จะมาเทศกาลนี เพ่ือตกปลาเทราท 
ฉายาของมันคือ THE QUEEN OF VALLEY หรือราชินีแหงขุนเขา โดยปลาเทราท
ภูเขา จะอาศัยอยูในน้ําเย็นท่ีมีอุณหภูมิตั งแต 20 องศาเซลเซียสลงไป เปนปลาท่ี
สวยงามและหายาก ซึ่งนักทองเท่ียวท่ีตกปลามาได สามารถนาปลามาทาเปนซูชิ หรือซา
ชิมิ ซึง่สามารถทานไดเลย และภายในงานจะมีกิจกรรมทาความหนาวตางๆ อาทิเชน การ
แขงขันจับปลาเทราทดวยมือตกปลาใตนาแข็ง การโชวแกะสลักน้ําแข็ง ฟุตบอลน้ําแข็ง 
และเลนเล่ือนหิมะ และอ่ืนๆ ถือไดวาเปนงานใหญที่หลายคนเฝ�ารอคอย เน่ืองจากจัดแค
ปละครั งในชวงเวลาสั นๆ ถือเปนแหลงทองเท่ียวเพ่ือการพักผอนและผจญภัยท่ีได
มาตรฐานมาก เทศกาลนี ไดรบัการเสนอใหเปนเทศกาลตัวอยาง โดยกระทรวงวฒันธรรม
และการทองเท่ียวของเกาหลี เปนเทศกาลฤดูหนาวท่ีทุกคนสามารถตกปลาได ใหทาน
สนุกกับการตกปลาน้ําแข็ง นอกจากนั นยงัมรีายการบันเทิง และเกมสการเลนตางๆ
มากมาย เชน สนามการเลนสไลเดอรน้ําแข็ง, การแขงขันฟุตบอลบนน้ําแข็ง และ กีฬาน้ํา 
แข็งอ่ืนๆ นอกจากนี มแีขงขันชิงแชมป�สุนัขลากเล่ือนหิมะและรถแขงหิมะ ซึ่งเหมาะกบั
เด็กๆ และครอบครัวไดสนุกสนานกับกิจกรรมนานาชนิดตลอดทั้งงาน (รวมอุปกรณตก
ปลา กําหนดการยังไมระบุวันชัดเจน ปกติจะอยูชวงประมาณ วันท่ี 7 – 27 มกราคมของ
ทุกป และอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยูกับสภาพอากาศของแตละป สําหรับเทศกาลตก
ปลาน้ีถูกจัดขึ้นที่เมืองซาราซอม กรณีน้ําแข็งยังไมสามารถลงไปยืนตกปลาได หรือหาก
เกิดเหตุสุดวิสัยอ่ืนๆ ทางบริษัท ขอสงวนสิทธ์ิปรับรายการเปนเกาะนามิ แทน ) 



 

 

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

กลางวัน    บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนู บุลโกก ิ



 

 

 

 
 
ไรสตรอเบอรรี ่ ใหทานเพลิดเพลินกับการชมและเลือกเก็บสตรอเบอรร่ีสดๆหวานฉ่ําจาก
ไร นอกจากน้ัน ทานยังสามารถซื้อกลับมาฝากคนท่ีทานรักท่ีเมืองไทยไดดวย 



 

 

 
สวนแหงแสงดาวอูซ ู(OOOZOO)  สถานท่ีทองเท่ียวแหงใหมที่เมืองอีชอนท่ีไดนําไฟ
แอลอีดีจํานวนมหาศาลมา จัดเปนสวนประดับไฟท่ียิ่งใหญอลังการมีท้ังสวนดอกไม ป�า
หิงหอย สถานีอวกาศ อุโมงคดวงดาว รวมถึงคาเฟ�ลอยฟ�าท่ีต้ังอยูบนสเปซทาวเวอรดวย 
ซึ่งในชวงเวลาประมาณ 20:00 น. ทางสวนแหงแสงดาวก็จะมีการแสดงไฟประกอบแสง
สีเสียงใหชมกันดวย ใหทานอิสระถายรูปกับการจัดแสดงไฟยามค่ําคืน  

OOOZOOO 



 

 

 
พลาดไมได ... SPACE TOWER คาเฟ�แบบโอเพนแอรลอยฟ�าแหงแรกของเอเชีย ท่ีต้ัง
อยูบนสเปซทาวเวอร ซึ่งมีความสูงกวา 35 เมตร ใหเราไดน่ังหยอนขารับลมหนาวชมวิว
สวนดอกไมท่ีสวางไสวจากมุมสูงกันแบบเพลินๆ ปนเสียวหนอยๆ คอืทีเด็ดที่ไมควรพลาด
จริงๆ ไมรวมคาข้ึนคาเฟ�ลอยฟ�าบนสเปซทาวเวอร  
จากน้ันเดินทางสู เมืองซูวอน 

ค่ํา บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนู บุฟเฟ�ต ปم�งยางเกาหลี 



 

 

 
 
ท่ีพัก  KOREA TOURIST HOTEL, SUWON หรือเทียบเทา   

 
DAY 3 
ป�อมฮวาซอง - สวนสนุกเอเวอรแลนด - พิพิธภัณฑสาหราย – ยานทงแดมุน - DONDAEMUN 
DESIGN PLAZA                                                                                                                     
(B/L/D)               
เชา บริการอาหาร ณ หองอาหารของโรงแรม 



 

 

 
 ป�อมปราการฮวาซอง (HWASEONG FORTRESS) เปนสิ่งกอสรางขนาดใหญต้ังแต

ยุคโจซอน สรางขึ้นชวงปค.ศ. 1794-1796 เปนป�อมปราการประจําเขต SUWON-SI 
ของจังหวัดเคียงกโีด เพ่ือเปนรากฐานสําหรับการสรางเมืองใหมในบริเวณน้ี กําแพงของ
ป�อมปราการมคีวามยาวถึง 5.5 กิโลเมตร มปีระตู 4 ประตูในแตละทิศป�อมปราการฮวา
ซองถูกสรางขึ้นดวยอิฐโดยจะมรูีขนาดท่ีพอดีสําหรับใชเปนจุดยงิปน หรือธนูได เช่ือกันวา
เปนการสรางท่ีมกีารใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมากที่สุดแหงหน่ึงของยุคน้ัน และท่ีน่ีไดถูกขึ้น
ทะเบียนเปนมรดกโลกทางดานประวติัศาสตรเมื่อปค.ศ. 1997 ดวย ถึงแมวาจะเคยผาน
การสูรบและถูกทําลายไปหลายสวนแตก็มีการบรูณะข้ึนใหมตามรปูแบบดัง้เดิม ปจจบัุน
จะมีการแสดงหลายแบบที่บริเวณน้ี เชนการเดินสวนสนามของทหารสมัยโบราณ เปนตน  



 

 

 
สวนสนุกเอเวอรแลนด (EVERLAND)  เปนสวนสนุกกลางแจงท่ีใหญที่สุดของประเทศ
เกาหลีใต ต้ังอยูบนทําเลท่ีสวยงามทามกลางหุบเขา ในเมืองยงอิน ทางตอนใตของเมือง
โซล ไดรบัการขนานนามวาเปนดิสนียแลนดแหงเกาหลีใต ท่ีน่ีถูกออกแบบใหแตกตางกัน
ในแตละโซน ไดแก สวนสัตว , GLOBAL FAIR , EUROPEAN ADVENTURE , 
MAGIC LAND , AMERICAN ADVENTURE และEVER LAND SPEEDWAY 
นอกจากน้ียังมีสวนส่ีฤดู ซึ่งปลูกดอกไมประจาํในแตละฤดูกาล และมีการตกแตงสวนสนุก
ใหเขากับบรรยากาศของเทศกาลน้ันๆ โดยมบีริษัทซัมซุง เปนเจาของ ผูบริหารจดัการ
สวนสนุกแหงน้ี ดังน้ันความยิ่งใหญตระการตา และ ปลอดภัย ไมแพชาติใดในโลกแนนอน 
** โซนสวนน้ําจะเปดเฉพาะชวงฤดูรอน** 

กลางวัน        บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนู ชาบู ชาบู 
พิพิธภัณฑสาหราย (KIMPAP)  จัดแสดงเร่ืองราวตางๆของการทําสาหรายและประวัติ
ความเปนมาตนกําเนิดของการผลิตสาหรายและขั้นตอนการผลิตสาหรายท่ีสดใหมทุกวัน 
ใหทานจะไดเลือกชิมผลิตภัณฑท่ีทําจากสาหรายหลากหลายรสชาติใหลิ้มลองและเลือก
ซื้อเหมาะแกการนํามาเปนของฝาก เชน สาหรายอบแหง , สาหรายยาง พิเศษ !!  ใหทาน
ไดใสชุดประจําชาติเกาหลี “ฮันบก” (HANBOK)     และถายรูปไวเปนท่ีระลึก  



 

 

 
ยานทงแดมุน หรือตลาดดงแดมุน เปนยานการคาขนาดใหญประกอบดวยตลาดดั้งเดิม 
และศูนยการคาท่ีครอบคลุมท่ัวทั้งบริเวณประตูทงแดมุน ซึ่งเปนสถานท่ีสําคัญในเกาหลี 
โดยถือเปนเขตคาสงและคาปลีกท่ีใหญที่สุดของเกาหลี ที่มีหางสรรพสินคา 26 แหง, 
รานคาพิเศษ 30,000 แหง และผูผลิต 50,000 ราย ตลาดทงแดมนุมีชื่อเสียงในดาน
ตลาดกลางคืน และเปนยานชอปปم�งยอดนิยมท่ีดึงดูดนักชอปและนักทองเท่ียวจํานวนมาก
ตลอดเวลา ตลาดแหงน้ีจึงกลายเปนสถานท่ีท่ีดีที่สุดในการคนหาแฟชั่นลาสุด ท่ีมีความ
หลากหลายและทันสมัยในราคาท่ีไมแพง 
พิเศษ!! … ใหทานไดชม จุดไฮไลทของที่น่ี DONDAEMUN DESIGN PLAZA  หรือ 
DDP เปนกลุมอาคารรปูทรงแปลกใจกลางกรงุโซล ต้ังอยูกลางศูนยรวมแฟช่ันของเมือง 
ดงแดมุน โดยเปนพื้นท่ีจัดนิทรรศการระดบัโลกมากมาย มีทั้งหองประชุม พื้นท่ีในสวน
ของการจัดงานแสดงแสดงโชวสินคาตาง ๆและยังเปนสถานท่ีสําคัญสําหรับการ
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหวางประเทศ และถาหากใครเคยดูซรีียเกาหลียอดฮิตอยาง 
YOU WHO CAME FROM THE STAR (ยัยตัวรายกับนายตางดาว) คงจะพอคุนตา
กับสถานท่ีแหงน้ี เพราะเขาไดมาถายทําฉากใน ซีรียในท่ีแหงน้ีกันหลายฉากมาก หรือจะ
เปนเพลง COME BACK HOME ของศิลปนเกาหลี วง 2NE1 ก็มาถายทํา MV ท่ีแหง
น้ีเชนกัน 

ค่ํา บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนู ขาวยําเกาหล ี
ท่ีพัก  VIP HOTEL SEOUL หรือเทียบเทา   
 



 

 

DAY 4 
ศูนยสมุนไพรน้ํามันสนแข็มแดง - ศูนยรวมเครื่องสําอางแบรนดดังเกาหล ี- พระราชวังชางด็อกกุง 
- หมูบานอิกซอนดง - หอคอยเอ็น โซลล ทาวเวอร  - ดิวตี้ฟรี – อิสระชอปปم�งยานเมียงดงจุใจ 4 
ชั่วโมง                                                                                                   (B/L/-)             
  เชา บริการอาหาร ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเลือกซื้อสินคาจาก ศูนยสมุนไพรน้ํามันสนเข็มแดง (RED PINE) เปนผลิตภัณฑ ที่
สกัดจากนามันสน มีสรรพคุณชวยบํารุงรางกาย ลดไขมัน ชวยควบคมุอาหารและรักษา
สมดุลในรางกายไดเปนอยางดี ท่ีขาดไมไดคือผลิตภัณฑเวชสําอางจาก ศูนยรวม
เครื่องสําอางแบรนดดังเกาหลี (COSMETIC GALLERY) เชน WATER DROP (ครมี
น้ําแตก) , SNAIL CREAM (ครมีเมือกหอยทาก) , BOTOX (โบทอ็กซ) , ALOE 
VERA PRODUCT (ผลิตภัณฑจากสมุนไพร วานหางจระเข) เปนตน ปกป�องคุมครองผู
สวมใสได   
 

 

CHANGDEOKGUNG PALACE 



 

 

 
พระราชวังชางด็อกกุง (CHANGDEOKGUNG PALACE)  เปนพระราชวังที่สราง
หลังจากพระราชวังเคียงบกกุง (GYEONGBUKGUNG PALACE) และเคยเปน
พระราชวังหลักของกษตัริยหลายพระองคของราชวงศโชซอน ที่ไดรับการดูแลรักษาไว
อยางดี ภายในประกอบดวยพื้นท่ีสาธารณะ อาคารพระราชวังสําหรับราชวงศ และสวนบี
วอน(BIWON) หรือรูจกักันในนามสวนฮูวอน(HUWON) สวนหยอมดานหลังท่ีเต็มไป
ดวยตนไมยักษอายุกวา 300 ป บอน้ํา และศาลาพักผอน มีความธรรมชาติมากที่สุด ไว
เปนท่ีพักผอน  

กลางวัน     บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนู ขาวยําเกาหล ี
 

 



 

 

 
หมูบานอิกซอนดง (IKSEONDONG)  เปนหมูบานฮันอกโบราณอายุกวา 100 ป อยู
แถวอินซาดง แหลงรวมคาเฟ�เกๆ รานอาหารชิคๆกลางกรุงโซล ถนนสายน้ีหรือแมแตตัว
บานเรือนก็ยังคงสไตลความโบราณฉบับเกาหลีไว 

 

 



 

 

หอคอยเอ็น โซลล ทาวเวอร (N SEOUL TOWER) ต้ังอยูบน ภูเขานัมซาน 1 ใน 18 
หอคอยเมืองท่ีสูงที่สุดในโลก มคีวามสูงถึง 480 เมตร เหนือระดับน้ําทะเล ทานสามารถ
ชมทัศนียภาพของกรุงโซลจากยอดโซลทาวเวอรไดรอบทิศ 360 องศา โดยสามารถมอง
ไดถึงเขาพูกักซัน และถาหันไปยังทิศตรงขาม ก็จะเห็นไกลไปถงึแมน้ําฮันกัง เปนอีกหน่ึง
สถานท่ี ที่สุดแสนจะโรแมนติก ไมวาจะเปนยามกลางวันหรือกลางคืน และไมวาจะฤดู
ไหนๆ ที่น่ียังคงไดรับความนิยมเสมอมา เพราะเปนสถานท่ีคลองกุญแจคูรักที่ยอดนิยม
ของนักทองเท่ียว และชาวเกาหลี โดยมีความเช่ือวาหากไดมาคลองกุญแจดวยกันที่น่ี 
และโยนลูกกุญแจลงไปจะทําใหรักกันมั่นคง ยนืยาว ตราบนานเทานาน ** ยงัไมรวมคา 
ขึ้นลิฟต และ คาแมกญุแจ ลูกกุญแจคูรักสําหรับคลอง ทานสามารถเตรียมจากประเทศ
ไทยไปได **  
ดิวต้ี ฟรี (DUTY FREE) เปนศูนยรวมรานคาปลอดภาษีท่ีใหญที่สุดในโซล ใหไดชอปปم�ง
สินคาแบรนดเนมช้ันนําแบบ NEW COLLECTION ! มากมาย เชน นาฬิกา, แวนตา, 
เคร่ืองสําอางค ใหทานอิสระไดเลือกซื้อไดอยางเต็มท่ี เปนแหลงรวมสินคาแบรนดดงักวา 
250 แบรนด เชน CHANEL, GUCCI, LOUIS VUITTON, HERMES เปนตน ไมได
มีแคเพียงสินคาจากแบรนดตางประเทศเทาน้ัน สินคาแบรนดเกาหลีก็มีใหเลือก
หลากหลายไมแพกัน ราคาก็ถูกกวารานคาดานนอกและบางยี่หอก็ถูกกวาในประเทศไทย
อีกดวย หากจะเขาไปชอปปم�งกันที่หางแหงน้ี ใหพกพาสปอรตและขอมูลต๋ัวเคร่ืองบินไป
ดวยเพราะตองใชในการซื้อสินคา 



 

 

 
อิสระชอปปم�ง 4 ช่ัวโมง !! ....... ยานเมียงดง (MYEONG-DONG) เปรียบเสมือนยาน
สยามสแควรบานเรา เมียงดงไดชื่อวาเปนแหลงรวมแฟช่ันแบรนดเกาหลีช้ันนํา ซึ่งในแต
ละวันจะมีวัยรุนเกาหลีมาเดินช็อปปم�งกันอยางลนหลาม ทานสามารถหาซื้อสินคาไดอยาง
หลากหลายท้ังเส้ือผา, รองเทา, กระเป�า, เคร่ืองสําอางซ่ึงเปนท่ีรูจักอยางดีของคนไทย 
เชน LANEIGE , ETUDE HOUSE , IIOPE , CHARMZONE , SKIN FOOD , 
THE FACE SHOP เปนตน เครื่องประดับ , ซีดีเพลง , วีซดีี , ดีวีดหีนังและซีรียท่ีฮิต
ตลอด จนไปถึงของที่ระลึกที่มีรูปดารานักแสดงคนโปรดของทานอยูในสินคา  

 อิสระอาหารคํ่า เพ่ือความสะดวกในการทองเท่ียว 
ท่ีพัก  VIP HOTEL SEOUL หรือเทียบเทา   
 
DAY 5   
ศูนยสมุนไพรเกาหลี – โรงงานเจียระไน พลอยสีมวง อเมทิส – ศูนยโสมรัฐบาล – ยานฮงแด -  
พิพิธภัณฑภาพ 3 มิต ิ– พิพิธภัณฑน้ําแข็ง - รานละลานเงินวอน – เมืองอินชอน           (B/L/-)                                                                   
  เชา บริการอาหาร ณ หองอาหารของโรงแรม 



 

 

เลือกซื้อสินคาจาก ศูนยสมุนไพรเกาหลี (HERB SHOP)  เปนผลิตภัณฑผลของฮอกเก็ท
นามู ที่เติบโตกลางป�าดงดบิกวา 20 ป มีสรรพคุณชวยกรองสารพษิในตับ เหมาะสําหรับ
คนที่ทํางานหนัก ด่ืมเหลา นอนดึก หรือเปนไวรัสตับอักเสบ ตับแข็ง ใหทานอิสระเลือกซื้อ
ใหตัวเองและครอบครัว จากน้ันทานยังสามารถเลือกซื้อเคร่ืองประดับจาก โรงงาน
เจียระไน พลอยสีมวง อเมทิส (AMETHYST FACTORY)  ประเทศเกาหลีใตเปน
ดินแดนของ พลอยสีมวง พลอยแหงสุขภาพและนําโชค โดยมีตั้งแตสีมวงออนเย็นตา 
จนถึงสีมวงเขม (มวงไวน) มีเสนหเยายวนใจ พลอยน้ีจะสวยงามจับตาเมื่อมาทําเปน
แหวน จี้ ตางหู และ สรอยขอมือ เปนหินท่ีมีพลังในการบําบัดทั้งดานรางกายและจิตใจ
ของผูสวมใส ขจัดความคิดแงลบ เปนพลอยแหงสุขภาพและนําโชค สามารถ จากน้ันให
ทานไดชม ศูนยโสมแหงรัฐบาล (GINSENG) เหตุผลท่ีเรียกวาศูนยโสมแหงรัฐบาล 
เพราะโสมทุกชนิดที่น่ีจะถูกควบคุมคุณภาพภายใตมาตรฐานของรัฐบาล ซึ่งแนนอนวา
ไดรับการรับรองคุณภาพจากรัฐบาล เปนโสมท่ีมีอายุ 6 ป ซึง่ถือวามีคุณภาพดีที่สุดใน
โลก มช่ืีอเสียงท่ีสุด ใหทานไดเลือกซื้อโสมคุณภาพ ในราคาถูกกวาประเทศไทยถึง 2 เทา 
โสมเกาหลีถือเปนยาบํารุงรางกายหรือสามารถซื้อเปนของฝากจากประเทศเกาหลีใตก็ได 
ยานฮงแด  เปนยานชอปปم�งบริเวณดานหนาของมหาวิทยาลัยฮงอิก(HONGIK 
UNIVERSITY) จึงเปนศูนยรวมเด็กวัยรุนและเด็กมหาวิทยาลัย เปนอีกเสนหน่ึงที่มี
บรรยากาศโรแมนติก อีกทั้งยังมีรานกาแฟท่ีเปนเอกลักษณ แกลเลอร่ี รานคาจําหนาย
สินคาแฟช่ัน คลับ ตลาดศิลปะ และรานอาหารที่นาสนใจในหมูวัยรุนท่ีนิยมมาเดินเลน 
ราคาของสินคาและรานอาหารตางๆก็ยังไมแพงอีกดวย ซึ่งจะคึกคักเปนพิเศษต้ังแตชวง
บายเปนตนไป เพราะรานคาแตละรานจะทยอยเปดใหบรกิาร ของทีข่ายกันเยอะสวนใหญ
ก็จะเปนสินคาแฟช่ัน และท่ีเยอะไมแพกันก็คือขนมตางๆ 

กลางวัน     บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนู จิมดัก 



 

 

 

 
พิพิธภัณฑภาพ 3 มิต ิ(TRICK EYE MUSEUM)  เปนสถานท่ีทองเท่ียวช่ือดังที่จัดขึ้น
แบบพิพิธภัณฑแกลเลอร่ีศิลปะและภาพวาด ที่สรางขึ้นโดย “ตร็องป� L’OEIL” คือเทคนิค
งานศิลปะแบบ 2D และลักษณะภาพวาดจะเปนแบบ 3D แทนท่ีจะเปนการดูภาพวาด
ธรรมดาๆเหมือนหอศิลป�ท่ัวไป นักทองเท่ียวจะต่ืนตาต่ืนใจกับภาพวาดแนว 3D ท่ีเสมือน
วาไดเขาไปเปนสวนหน่ึงในรูปภาพน้ันๆ ทําใหนักทองเท่ียวเพลินเพลินสนุกสนาน ไมมี
เบ่ือ ถือเปนพิพิธภัณฑศิลปะยอดนิยมของชาวเกาหลีและนักทองเท่ียว  
 

                    DOWNLOAD TRICK EYE APP 
 สนุกไปอีกขั้นในการถายรูป 3 มติิ ในรูปแบบของ AR ทานสามารถโหลด                                                
TRICK EYE APP ไดทางโทรศัพทแลวสรางภาพสวยๆ แบบ AR ไดเลย  
 

 



 

 

 

 
พิพิธภัณฑน้ําแข็ง (ICE MUSEUM)  เปนการจําลองเมืองน้ําแข็งขึ้นมา เปนศิลปะการ
แกะสลักน้ําแข็งแบบไมธรรมดา หากแตเปนการจําลองเปนเมืองน้ําแข็งเหมือนจริงมาก
ท่ีสุด และยังเอาใจเด็กๆดวยการสรางสไลเดอรน้ําแข็งอีกทั้งยังมีกิจกรรมและโซนตางๆ 
ใหนักทองเท่ียวเขาชมไดโดยไมมีเบ่ือ เชน น่ังรถลากกวางรูดอรฟ ถายรูปคูกับคุณลุง
ซานตาน้ําแข็ง และถายรูปกบับรรดานกแพนกวินน้ําแข็งท้ังหลาย สํารวจถํ้าน้ําแข็ง เอสกิ
โม เย่ียมชมปราสาทน้ําแข็ง มีจุดชมวิวบนกําแพงเมืองน้ําแข็ง โรงแรมท่ีสรางจําลองขึ้น
จากการแกะสลักจากน้ําแข็งท้ังหมด ซึ่งนักทองเท่ียวสามารถต่ืนตาต่ืนใจและสัมผสักับ
ความหนาวอุณหภูมิตดิลบมากกวา 5 องศา  
เมืองอินชอน (INCHEON) ใหทานแวะซื้อของฝากจาก  รานละลายเงินวอน ใหทานได
เลือกซื้อช็อกโกแลต ผลิตภัณฑของใบและรากฝอยของโสม ในรูป ขนมโสม ชาโสม ครมี
ลางหนาโสม เคร่ืองสําอางโสม เปนตน และยังมีหมอนสุขภาพ ,  กมิจิ , เปเปโร (ป�อกกี้
เกาหลี) , ชินราเมง (มามาเกาหลี) และ นมกลวย เปนตน 



 

 

ไดเวลาอันสมควร นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ อินชอน  ประเทศ
สาธารณรัฐเกาหลีใต  

 อิสระอาหารคํ่า เพ่ือความสะดวกในการทองเท่ียว 
21.25  นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสาย

การบิน THAI AIRWAYS เท่ียวบินที่ TG655 
** บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน ใชเวลาบินประมาณ 5 ช่ัวโมง 50 นาที **
  

DAY 6 
กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)                                                                                                       
(B/L/-)                                                                    
01.20 เดินทางถึง อากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ 

พรอมกับความประทับใจ 
 
 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง 

ผูใหญ หอง
ละ 

2-3 ทาน  
อัตราทาน

ละ 

1 เด็ก 2 ผูใหญ  
เด็กมีเตียง 

(เด็กอายุไมเกิน 12 
ป) 

อัตราเด็ก ทานละ 

1 เด็ก 2 ผูใหญ 
เด็กไมมีเตียง 

(เด็กอายุไมเกิน 12 
ป) 

อัตราเด็ก ทานละ 

พักเด่ียว 
เพ่ิม 

อัตรา หอง
ละ 

ไมใชตัว๋
เคร่ืองบิน

อัตรา  
ทานละ 

ตลอดเดือน มกราคม – กุมภาพันธ 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 กมุภาพันธ 63 23,999 23,999 23,999 5,500 9,900 



 

 

12 - 17 กุมภาพันธ 63 21,999 21,999 21,999 5,500 9,900 
14 - 19 กุมภาพันธ 63 21,999 21,999 21,999 5,500 9,900 
15 - 20 กมุภาพันธ 63 21,999 21,999 21,999 5,500 9,900 
20 - 25 กุมภาพันธ 63 19,999 19,999 19,999 5,500 9,900 
21 - 26 กมุภาพันธ 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 
 
ราคาเด็กอายุไมถงึ 2 ป ณ วันเดินทางกลับ (INFANT) ทานละ 10,900 บาท ** (ไมมีท่ีน่ังบน
เคร่ืองบิน) 
 
อัตราน้ียังไมรวมคาทิปพนักงานขับรถ หัวหนาทัวร และ มคัคุเทศกทองถิ่น ตามธรรมเนียม 
50,000 วอน ตอ ทริป ตอ ลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวมไปถงึเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถงึ 2 ป ณ 
วันเดินทางกลับ (INFANT) ท้ังน้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีไดตามความเหมาะสมและความพึง
พอใจของทาน โดยสวนน้ี ทางบรษิัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บกอนเดินทางทุกทาน ท่ีสนามบิน 
ในวันเช็คอิน  
 
อัตราน้ีเฉพาะนักทองเท่ียวท่ีถือหนังสือเดินทางไทยและตางชาติ ขอสงวนสิทธ์ิไมรับผูเดินทางท่ีถือ
พาสสปอรตเกาหลีใต  โดยลูกคาตองเดินทางทองเท่ียวกับทัวร ตลอดการเดินทาง หามแยกออก
เพ่ือเดินทางทองเท่ียวดวยตนเองเด็ดขาด ขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บคาธรรมเนียม ในกรณีขอเอกสาร
ยื่นวีซา 1,500 บาท 
 
กรณีตองการตัดกรุปสวนตัว กรุปเหมาท่ีสถานะผูเดินทางเปน เด็กนักเรียน นักศึกษา ครู  ธุรกิจขาย
ตรงเคร่ืองสําอางค หมอ พยาบาล ชาวตางชาติ หรือคณะท่ีตองการใหเพ่ิมสถานท่ีขอดูงาน กรุณา
ติดตอแจงรายละเอียด โดยละเอียด กับเจาหนาท่ีเพ่ือทําราคาใหใหมทุกครั้ง  
 
สําคัญ!! :  กรณีผูเดินทางถูกปฏิเสธการเขา – ออกประเทศจากประเทศตนทางและปลายทาง ทั้ง

จากที่ดานหนาเคานเตอรเช็คอิน หรือจากดานตรวจคนเขาเมืองก็ตาม ทางบรษิัทขอ
สงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบคาใชจายท่ีจะเกิดขึ้นตามมา และ จะไมสามารถคืนเงินคาทัวรที่
ทานชําระเรียบรอยแลวไมวาสวนใดสวนหน่ึง 



 

 

หมายเหตุ : ตามนโยบายการโปรโมทสินคาพ้ืนเมืองของรัฐบาลเกาหลีรวมกบัการทองเท่ียวเกาหลี 
ในนามของรานรัฐบาล ซึ่งจําเปนตองระบุไวในโปรแกรมทัวร เพราะมีผลกับราคาทัวร  จึงอยาก
เรียนช้ีแจงลูกคาทุกทานวา รานรัฐบาลทุกรานจําเปนตองแวะชม จะซื้อหรือไมซื้อขึ้นอยูกับความ
พอใจของลูกคาเปนหลัก และถาหากลูกคาไมมีความประสงคจะเขารานรัฐบาล ขอสงวนสทิธ์ิในการ
เรียกเก็บคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจากทานเปนจํานวนเงิน 100 USD / ทาน / ราน 
 
อัตราคาบริการน้ี รวม 

 คาบัตรโดยสารโดยเคร่ืองบิน (ต๋ัว) ไป และ กลับพรอมคณะ ช้ันประหยัด (ECONOMY 
CLASS) รวมถงึคาภาษีสนามบินและคาภาษีน้ํามันทุกแหง กรณีตองการอัพเกรด 
UPGRADE หรือ เปลีย่นแปลงบัตรโดยสาร ไมวาเท่ียวใด เท่ียวหน่ึง กรุณาติดตอเจาหนาท่ี
เปนกรณีพิเศษ  

 คาธรรมเนียมการโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเคร่ืองบิน สายการบิน THAI AIRWAYS 
อนุญาตใหโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเคร่ืองบิน โดยมีน้ําหนักไมเกิน 30 ก.ก. (1 ชิ้น) 
และ ถือข้ึนเครื่องบินไดน้ําหนักไมเกิน 7 ก.ก. (ไมจํากัดจํานวนช้ิน แตทั้งน้ีเจาหนาท่ีจะ
พิจารณาตามความเหมาะสม) ตอทาน (ตามเงื่อนไขของสายการบิน) ** 

 คารถโคชปรบัอากาศตลอดเสนทางตามรายการระบุ (ยังไมรวมทิปพนักงานขับรถ) 
 คาโรงแรมที่พักระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ทาน ตอ หอง) ในกรณีมีงานเท
รดแฟร การแขงขันกีฬา หรือ กิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีทําใหโรงแรมตามรายการท่ีระยุเต็ม ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พัก ไปเปนเมืองใกลเคียงแทน อางอิงมาตรฐาน
คุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 

 คาธรรมเนียมเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการท่ีระบุ กรณีไมรวมจะช้ีแจงแตละสถานท่ีใน
โปรแกรม 

 คาอาหาร ตามรายการท่ีระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงตามความ
เหมาะสม    

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

อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
× คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เครื่องด่ืม 

คาซักรีด คามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ที่ไมไดระบุในรายการ 



 

 

× คาทิปพนักงานขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถิ่น ตามธรรมเนียม 50,000วอน ตอ 
ทริป ตอ ลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถงึ 2 ป ณ วันเดินทาง
กลับ (INFANT) ท้ังน้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีไดตามความเหมาะสมและความพึงพอใจ
ของทาน โดยสวนน้ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็กอนเดินทางทุกทาน ที่สนามบิน 
ในวันเช็คอิน 

× คาธรรมเนียมในกรณีที่กระเป�าสัมภาระที่มีน้ําหนักเกินกวาท่ีสายการบินน้ันๆกําหนดหรือ
สัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน  

× คาธรรมเนียมการจองท่ีน่ังบนเคร่ืองบินตามความตองการเปนกรณีพิเศษหากสามารถทําได 
ท้ังน้ีขึ้นอยูกับสายการบิน และ รุนของเคร่ืองบินแตละไฟลทท่ีใชบิน ซึ่งอาจเปล่ียนแปลงได
อยูท่ีสายการบินเปนผูกําหนด 

× คาภาษีน้ํามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบินไป
แลว 

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

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

 
เงื่อนไขการจอง และ การชําระเงิน 

- กรุณาทําการจองลวงหนาอยางนอย 30 วัน กอนออกเดินทาง พรอมชําระเงินมัดจําคร้ังที่ 1 
ทานละ 15,000 บาท หลังจากสงเอกสารยืนยันการจอง 2 วัน ตัวอยางเชน ทานจองวันน้ี 
กรุณาชําระเงินในวันถดัไป กอนเวลา 16.00 น. เทาน้ัน โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมติัทันที 
หากยังไมไดรับยอดเงนิตามเวลาท่ีกําหนด และหากทานมีความประสงคจะตองเดินทางในพี
เรียดเดิม ทานจําเปนตองทําจองเขามาใหม น่ันหมายถึงวา กรณีท่ีมคิีวรอ (WAITING 
LIST) ก็จะใหสิทธ์ิไปตามระบบ ตามลําดับ เน่ืองจากทุกพีเรียด เรามีที่น่ังราคาพิเศษจํานวน
จํากัด 

- กรุณาชําระคาทัวรสวนท่ีเหลืออยางนอย 20 วัน กอนออกเดินทาง หากทานไมชําระภายใน
ระยะเวลาท่ีท่ีบริษัทกําหนด ทางบริษัทจะถือวาทานสละสิทธ์ิยกเลิกการเดินทาง และ ขอ
สงวนสิทธ์ิไมสามารถคืนเงินมัดจําใหทานใดไมวาสวนในสวนหน่ึงกต็าม 



 

 

- กรณีลูกคาทําการจองภายในระยะเวลาคงเหลือไมถึง 15 วัน กอนออกเดินทาง ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาทัวรเต็มจํานวน 100% 

 
เงื่อนไขการยกเลิก และ เปลี่ยนแปลงการเดินทาง 
 - ยกเลิกการเดินทาง ไมนอยกวา 30 วัน กอนวันเดินทาง คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของ

คาบรกิารที่ชําระแลว 
 ** ยกเวน พีเรียดที่มีวนัหยุดนักขัตฤกษ ตองยกเลิกเดินทางไมนอยกวา 45 วัน กอนเดินทาง ** 

- ยกเลิกการเดินทาง 29 วัน กอนวันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินคาบริการท่ี
ชําระมาแลวท้ังหมดทั้งน้ี ทางบรษิัทจะหักคาใชจายท่ีไดจายจริงจากคาบรกิารที่ชําระแลว
เน่ืองในการเตรียมการจัดการนําเท่ียวใหแกนักทองเท่ียว เชน การสํารองที่น่ังต๋ัวเคร่ืองบิน 
การจองที่พัก ฯลฯ 

- ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบ และ คนืคาทัวรสวนใดสวนหน่ึงใหทานไดไมวากรณี
ใดๆท้ังสิ้น เชน สถานทูตปฏิเสธวีซา ดานตรวจคนเขาเมือง ฯลฯ 

- กรุปเหมา หรือตัดกรุป ไมสามารถยกเลิกการเดินทางไดทุกกรณี 
- กรณีตองการเปลี่ยนแปลงผูเดินทาง (เปลี่ยนช่ือ) จะตองแจงใหทางบริษัททราบลวงหนา 

อยางนอย 20 วัน กอนออกเดินทาง กรณีแจงหลังจากเจาหนาท่ีออกเอกสารเรียบรอยแลว 
ไมวาสวนใดสวนหน่ึง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริงทั้งหมด 
ท้ังน้ีขึ้นอยูกับชวงพีเรียดวันท่ีเดินทาง และกระบวนการของแตละคณะ เปนสําคัญดวย 
กรุณาสอบถามกับเจาหนาท่ีเปนกรณีพิเศษ 

- กรณีตองการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิใน
การหักคาใชจายการดําเนินการตางๆ ท่ีเกิดขึน้จริงสําหรับการดําเนินการจองคร้ังแรก ตาม
จํานวนครั้งที่เปลี่ยนแปลง ไมวากรณีใดๆท้ังสิน้ 

- สายการบิน THAI AIRWAYS ขอสงวนสิทธ์ิสําหรับทานท่ีจะเปลี่ยนแปลงผูเดินทาง กรณี
ออกบัตรโดยสาร (ต๋ัวเครื่องบิน) เรียบรอยแลว ไมสามารถยกเลิกหรือเปล่ียนแปลงไดทุก
กรณี จะตองซื้อบัตรโดยสารใบใหม (หากมีที่วาง) เทาน้ัน โดยทางบริษัทจะออกตั๋วเคร่ืองบิน
กอนออกเดินทางอยางนอย 10-15 วัน กอนเดินทาง ท้ังน้ีขึ้นอยูกับกระบวนการการ
ดําเนินการของแตละคณะเทาน้ัน 

เงื่อนไขสําคัญอ่ืนๆท่ีทานควรทราบกอนการเดินทาง 
- คณะจะสามารถออกเดินทางไดตามจําเปนตองมีขึ้นต่ํา อยางนอย 25 ทาน หากตํ่ากวา

กําหนด คณะจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทุกทานยินดีท่ีจะชําระคาบริการเพ่ิม



 

 

เพ่ือใหคณะเดินทางได ทางบริษัทยินดีที่จะประสานงาน เพ่ือใหทุกทานเดินทางตามความ
ประสงคตอไป  

- ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง หรือ เล่ือนการเดินทางไปในพีเรียดวันอ่ืน
ตอไป โดยทางบรษิัทฯ จะแจงใหทานทราบลวงหนาเพ่ือวางแผนการเดินทางใหมอีกคร้ัง 
ท้ังน้ี กอนคอนเฟรมลางาน กรุณาติดตอเจาหนาท่ีเปนกรณีพิเศษทุกครั้งหากทานลางานแลว
ไมสามารถเปล่ียนแปลงได 

- กรณีท่ีทานตองออกบัตรโดยสารภายใน (ต๋ัวภายในประเทศ เชน ต๋ัวเคร่ืองบิน , ต๋ัวรถทัวร , 
ต๋ัวรถไฟ) กรุณาติดตอสอบถามเพ่ือยืนยันกับเจาหนาท่ีกอนทุกคร้ัง และควรจองบัตรโดยสาร
ภายในท่ีสามารถเล่ือนวันและเวลาเดินทางได เพราะมีบางกรณีที่สายการบินอาจมกีาร
ปรับเปลี่ยนไฟลทบิน หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ท้ังน้ีขึ้นอยูกับฤดูกาล สภาพ
ภูมิกาศ และ ตารางบินของทาอากาศยานเปนสําคัญเทาน้ัน สิ่งสําคัญ ทานจําเปนตองมาถงึ
สนามบินเพ่ือเช็คอินกอนเครื่องบิน อยางนอย 3 ชัว่โมง โดยในสวนน้ีหากเกิดความเสียหาย
ใดๆบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไมรับผิดชอบคาใชจายท่ีเกิดขึ้นใดๆท้ังสิ้น   

- กรณีท่ีทานเปนอิสลาม ไมทานเน้ือสัตว หรือ แพอาหารบางประเภท กรุณาแจงเจาหนาท่ีเปน
กรณีพิเศษ 

- กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร (WHEEL CHAIR) 
กรุณาแจงบรษิัทฯ อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง หรือต้ังแตท่ีทานเร่ิมจองทัวร เพ่ือให
ทางบริษัทประสานงานกับสายการบินเพ่ือจัดเตรียมลวงหนา กรณีมคีาใชจายเพ่ิมเติม ทาง
บริษัทของสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็คาใชจายตามจริงที่เกิดขึ้นกบัผูเดินทาง  

- กรุณาสงรายช่ือผูเดินทาง พรอมสําเนาหนาแรกของหนังสือเดินทางทุกทานใหกับเจาหนาท่ี
หลังจากชําระเงินกรณีท่ีทานเดินทางเปนครอบครัว (หลายทาน) กรุณาแจงรายนามคูนอนกับ
เจาหนาท่ีใหทราบ 

- กรณีท่ีออกบัตรโดยสาร (ต๋ัว) เรียบรอยแลว มีรายละเอียดสวนใดผดิ ทางบริษัทขอสงวน
สิทธ์ิในการรับผิดชอบไมวาสวนใดสวนหน่ึง หากทานไมดําเนินการสงสําเนาหนาแรกของ
หนังสือเดินทางใหทางบริษัทเพ่ือใชในการออกบัตรโดยสาร 

- หลังจากทานชําระคาทัวรครบตามจํานวนเรียบรอยแลว ทางบริษัทจะนําสงใบนัดหมายและ
เตรียมตัวการเดินทางใหทานอยางนอย 3 หรือ 5 วัน กอนออกเดินทาง 

- อัตราทัวรน้ี เปนอัตราสําหรับบัตรโดยสารเคร่ืองบินแบบหมูคณะ (ต๋ัวกรุป) ทานจะไม
สามารถเล่ือนไฟลท วัน ไป หรือ กลับสวนใดได จําเปนจะตองไป และ กลับ ตามกําหนดการ
เทาน้ัน หากตองการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดตอเจาหนาท่ีเปนกรณีพิเศษ 



 

 

- ทางบริษัทไมมนีโยบายจัดคูนอนใหกับลกูคาท่ีไมรูจักกันมากอน เชน กรณีท่ีทานเดินทาง 1 
ทาน จําเปนตองชําระคาหองพักเด่ียวตามท่ีระบุ 

- หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต ตองมีอายุใชงานไดคงเหลอืไมนอยกวา 6 เดือน ณ วนักลับ  
- สําหรับลูกคาท่ีเดินทาง 3 ทาน และ ตองการพักหองสําหรับ 3 ทาน อาจมีคาใชจายเพ่ิมเติม

ไดในบางกรณี ขึ้นอยูกบัโรงแรมที่คณะน้ันๆพักวามีหองรอบรับสําหรับ 3 ทาน หรือ 
(TRIPLE ROOM) หรือไม กรณีไมม ีทานจําเปนจะตองชําระคาใชจายเพ่ิม (พักเด่ียว) ตาม
จริง ยกเวนเด็กท่ีมีอายต่ํุากวา 12 ป ณ วันเดินทางกลับ 

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

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

- เน่ืองจากการเดินทางทองเท่ียวในคร้ังน้ี เปนการชําระแบบเหมาจายขาดกับบริษัทตัวแทนใน
ตางประเทศ ทางบรษิทัจึงขอสงวนสิทธ์ิ ไมสามารถขอรับเงินคืนไดในบริการบางสวน หรือ 
สวนใดสวนหน่ึงท่ีทานไมตองการไดรบับริการ หากระหวางเดินทาง สถานท่ีทองเท่ียวใดที่ไม
สามารถเขาชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไมสามารถคืน
คาใชจายไมวาสวนใดสวนหน่ึงใหทาน เน่ืองจากทางบริษัทไดทําการจองและถูกเก็บคาใชจาย
แบบเหมาจายไปลวงหนาท้ังหมดแลว 

- หากวันเดินทาง เจาหนาท่ีสายการบิน หรือ ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง ตรวจพบ 
หนังสือเดินทาง  
(พาสปอรต) ของทานชํารุดแมเพียงเล็กนอย เชน เปยกน้ํา ขาดไปหนาใดหนาหน่ึง มีหนาใด
หนาหน่ึงหายไป มีกระดาษหนาใดหนาหน่ึงหลุดออกมา มรีอยแยกระหวางสันของเลม
หนังสือเดินทาง เปนตน ไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น ทางสายการบิน หรือ เจาหนาท่ีดานตรวจคน
ออก และ เขาเมือง มีสิทธ์ิไมอนุญาตใหทานเดินทางตอไปได ดังน้ันกรุณาตรวจสอบ และ 
ดูแล หนังสือเดินทางของทานใหอยูในสภาพดีอยูตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชํารดุ กรุณา
ติดตอกรมการกงสุลกระทรวงการตางประเทศเพ่ือทําหนังสือเดินทางฉบับใหม โดยใชฉบับ



 

 

เกาไปอางอิง และ ยืนยันดวย พรอมกับแจงมาท่ีบริษัทเร็วท่ีสุด เพ่ือยืนยันการเปลี่ยนแปลง
ขอมูลหนังสือเดินทาง หากทานไดสงเอกสารมาท่ีบริษัทเรียบรอยแลว กรณีท่ียังไมออกบัตร
โดยสาร (ต๋ัวเครื่องบิน) ทานสามารถเปล่ียนแปลงไดไมมีคาใชจาย แตหากออกบัตรโดยสาร 
(ต๋ัวเคร่ืองบิน) เรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็คาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริง
ท้ังหมด ซึ่งโดยสวนใหญต๋ัวเคร่ืองบินแบบกรุปจะออกกอนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน 
ท้ังน้ีขึ้นอยูกับกระบวนการและขั้นตอนของแตละคณะ 

- เกี่ยวกับที่น่ังบนเคร่ืองบิน เน่ืองจากบัตรโดยสาร (ต๋ัว) เปนลักษณะของคณะ (กรุป อัตรา
พิเศษ) สายการบิน ขอสงวนสิทธ์ิในการเลือกท่ีน่ังบนเคร่ืองบิน กรณีลูกคาเดินทางดวยกัน 
กรุณาเช็คอินพรอมกัน และ สายการบินจะพยายามที่สุดใหทานไดน่ังดวยกัน หรือ ใกลกนัให
มากที่สุด  

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

- ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรบัขึ้น
กอนวันเดินทาง  

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

- บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายระหวางการ
เดินทาง ไมวากรณีใดๆก็ตาม และ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายตามจริง กรณีทาน
ลืมส่ิงของไวท่ีโรงแรมและจําเปนตองสงมายังจุดหมายปลายทางตามที่ทานตองการ  

- รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยนืยันจากบรษิัทฯอีกคร้ังหน่ึง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะ
ปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม 

** เมื่อทานชําระเงินคาทัวรใหกับทางบริษัทฯแลว ไมวาสวนใดสวนหน่ึงก็ตาม ทางบรษิัทฯ จะถือวา
ทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงท้ังหมดน้ีแลว ** 
 

** ขอขอบพระคุณทุกทาน ท่ีมอบความไววางใจ ใหเราบรกิาร ** 


