
 
 

 

รหัสทัวร  GS2000330 
ทัวรเกาหลี บินดึกกลับดึก KOREA SPECIAL ICE FISHING 6 วัน 3 คืน (XJ) 
Paradise City - หอคอย N Seoul Tower 
หมูบานอิชอนดง - สวนสนุกเอเวอรแลนด 
พระราชวังชางด็อกกุง - ชอปปم�งเมียงดง 
ตกปลาน้ําแข็ง - เช็คอินคาสิโนสีทอง 

 

 
 

บินดวยสายการบิน แอรเอเชียเอ็กซ (XJ) : ข้ึนเคร่ืองท่ีสนามบินดอนเมือง (DMK) 



 
 

 

XJ700 DMK(กรุงเทพ) - ICN(อินชอน) 02.40 - 10.05 
XJ703 ICN(อินชอน) - DMK(กรุงเทพ) 00.20 – 04.20 

**โหลดกระเป�าสัมภาระโดยน้ําหนักไมเกิน 20 ก.ก. (2 ช้ิน) และ ถือข้ึนเคร่ืองบินไดน้ําหนักไมเกิน 7 
ก.ก. ** 

**พาสปอรต ตองมีอายุใชงานไดคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วันกลับ** 
 
DAY 1 
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)                                                                                                     
23.30 คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคาร

ผูโดยสารระหวางประเทศ อาคาร 1 ช้ัน 3 เคานเตอรเช็คอิน หมายเลข 3-4 สายการบิน 
AIR ASIA X โดยมีเจาหนาท่ีของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ อํานวยความสะดวกตลอด
ข้ันตอนการเช็คอิน และ หัวหนาทัวรใหคําแนะนําเพื่อเตรียมความพรอมกอนออกเดินทาง  

 
DAY 2  
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – เมืองอินชอน – PARADISE CITY - เทศกาลตกปลาน้ําแข็ง – เกาะนา
มิ                                                                                                                              
 
02.40  นําทานเดินทางสู  ทาอากาศยานนานาชาติอินชอน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต โดย

สายการบิน AIR ASIA X เท่ียวบินท่ี XJ 700  
** สําหรับเที่ยวบินนี้ ไมมีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบินใชเวลาบินประมาณ 5 
ช่ัวโมง 25 นาที **        

10.05  เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติอินชอน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต 
** ตามเวลาทองถิ่น เร็วกวาเมืองไทยประมาณ 2 ช่ัวโมง กรุณาปรับนาฬิกาของทานเพื่อ
ความสะดวกในการนัดหมายเวลา ** 
หลังทุกทานผานข้ันตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบรอย 

 นําทุกทานเดินทางขามทะเลตะวันตกดวยสะพานแขวนยอจอง หรือ สะพานเพื่อความหวังใน
การรวมชาติท่ียาวกวา 4.42 ก.ม. และ มียอดโดมสูง 107 เมตร  



 
 

 

กลางวัน    บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนู บุลโกกิ 
PARADISE CITY   หรือเรียกอีกอยางวา “คาสิโนสีทอง” ดวยสถาปตยทันสมัยเกๆแปลกตาของตึก

แลวทําใหไดรูปสวยๆ จุดเช็คอินเกรๆกลับไปไมซํ้าใครกันอีก ที่นี่เรียกวาแหลงบันเทิงครบ
วงจรเลยก็วาไดเพราะในนี้มีทั้งโรงแรม คาสิโน แกลลอรี่สวนสนุก ภัตคารรานอาหาร สระ
วายน้ํา จุดชอปปم�งครบทุกอยางในแหลงเดียวต้ังอยูในโซน CULTURE PARK 

 
เทศกาลตกปลานํ้าแข็ง เปนประมาณชวงเดือนมกราคมของทุกป  นักทองเที่ยวสวนใหญที่มา

เยือนนับลานคน ไมวาจะเปนเด็กหรือผูใหญ จะมาเทศกาลนี เพื่อตกปลาเทราท ฉายาของ
มันคือ THE QUEEN OF VALLEY หรือราชินีแหงขุนเขา โดยปลาเทราทภูเขา จะอาศัยอยู
ในนํ้าเย็นที่มีอุณหภูมิตั งแต 20 องศาเซลเซียสลงไป เปนปลาที่สวยงามและหายาก ซ่ึง
นักทองเที่ยวที่ตกปลามาได สามารถนาปลามาทาเปนซูชิ หรือซาชิมิ ซึ่งสามารถทานไดเลย 
และภายในงานจะมีกิจกรรมทาความหนาวตางๆ อาทิเชน การแขงขันจับปลาเทราทดวยมือ
ตกปลาใตนาแข็ง การโชวแกะสลักน้ําแข็ง ฟุตบอลน้ําแข็ง และเลนเล่ือนหิมะ และอ่ืนๆ ถือได
วาเปนงานใหญที่หลายคนเฝ�ารอคอย เนื่องจากจัดแคปละครั งในชวงเวลาสั นๆ ถือเปน
แหลงทองเท่ียวเพื่อการพักผอนและผจญภัยท่ีไดมาตรฐานมาก เทศกาลนี ไดรับการเสนอให
เปนเทศกาลตัวอยาง โดยกระทรวงวัฒนธรรมและการทองเที่ยวของเกาหลี เปนเทศกาลฤดู
หนาวท่ีทุกคนสามารถตกปลาได ใหทานสนุกกับการตกปลาน้ําแข็ง นอกจากนั นยังมีรายการ
บันเทิง และเกมสการเลนตางๆมากมาย เชน สนามการเลนสไลเดอรนํ้าแข็ง, การแขงขัน
ฟุตบอลบนนํ้าแข็ง และ กีฬานํ้า แข็งอื่นๆ นอกจากนี มีแขงขันชิงแชมป�สุนัขลากเลื่อนหิมะ
และรถแขงหิมะ ซ่ึงเหมาะกับเด็กๆ และครอบครัวไดสนุกสนานกับกิจกรรมนานาชนิดตลอด
ท้ังงาน (รวมอุปกรณตกปลา กําหนดการยังไมระบุวันชัดเจน ปกติจะอยูชวงประมาณ วันท่ี 7 
– 27 มกราคมของทุกป และอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยูกับสภาพอากาศของแตละป 

PARADISE CITY 



 
 

 

สําหรับเทศกาลตกปลานี้ถูกจัดขึ้นที่เมืองซาราซอม กรณีนํ้าแข็งยังไมสามารถลงไปยืนตก
ปลาได หรือหากเกิดเหตุสุดวิสัยอื่นๆ ทางบริษัท ขอสงวนสิทธ์ิปรับรายการเปนวัดวาวูจอง
ซา) 

 
เกาะนามิ (NAMI ISLAND)  เปนแหลงทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงของประเทศเกาหลีใต เกาะนามิ มี

รูปรางเหมือนใบไมลอยน้ํา เปนเกาะกลางแมน้ําฮัน ซ่ึงเกิดจากการสรางเข่ือนช็องพย็อง โดง
ดังจากซีรีสเรื่องเพลงรักในสายลมหนาว (THE WINTER LOVE SONATA) ซึ่งใชเกาะนา
มิเปนสถานที่ถายทํา เกาะนามิไดชื่อตามนายพลนามิ ที่รับราชการต้ังแตอายุ 17 ป บิดาอยู
ในตระกูลสูงศักด์ิ สวนมารดาเปนเจาฟ�าหญิง เขานําทัพกวาดลางจลาจลในพื้นที่ภาคเหนือ
และตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไดท้ังหมด และไดรับตําแหนงสูงเม่ือยังมีอายุเพียง 26 
ป แตหลังจากเปลี่ยนรัชกาลใหม เขาก็ถูกใสรายวาเปนกบฏ และถูกประหารชีวิตพรอมกับ
มารดาและพวกรวม 25 คน ตอมาหลังผลัดเปลี่ยนรัชกาลใหมอีกคร้ัง ไดมีการพิสูจนพบวา
ขอกลาวหาท้ังหมดลวนเปนเท็จ เขาจึงไดรับคืนยศถาบรรดาศักด์ิดังเดิม เกาะแหงน้ีมีทิวทัศน
ที่สวยงามไปดวยตนเกาลัดและทิวสนเรียงราย ในชวงฤดูใบไมรวงจะมีเทศกาลใบไมเปลี่ยน
สี ใบไมตางเปลี่ยนเปนสีแดงสวยงาม และมีสุสานของนายพลนามี ซึ่งยังคงต้ังอยู ณ เกาะ
แหงน้ี 



 
 

 

 
 
คํ่า บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนู ทัคคาบี้ 
ที่พัก       SUWON TOURIST HOTEL, SUWON หรือเทียบเทา  
 
DAY 3 
สนุกกับการเลนสกีบนลานสกีขนาดใหญ - ไรสตอเบอรี่ – สวนสนุกเอเวอรแลนด – เมืองโซล – 
พิพิธภัณฑสาหราย – ภูเขานัมซาน – หอคอยเอ็นโซลทาวเวอร  พิเศษ !!  ใหทานไดใสชุดประจํา
ชาติเกาหลี “ฮันบก” (HANBOK)                                                                                                       
เชา บริการอาหาร ณ หองอาหารของโรงแรม 

ลานสกีขนาดใหญ  YANGJI SKI RESORT หรือเทียบเทา   ประกอบไปดวยเนินสกีถึง 2 เนิน
ดวยกันแบงเปนเนินสกีสําหรับผูฝกหัดเลน 1 เนิน,  และเนินสําหรับผูท่ีเลนชํานาญแลว 1 เนิน 
(ราคาทัวรยังไมรวมคาอุปกรณการเลนสกี, สกีลิฟท, สโนวสเลด กอนโดลา หรือ เคเบิล **
ข้ึนอยูกับสถานท่ีวามีใหบริการหรือไม**) มีเวลาใหทานไดสนุกกับการเลนสกีอยางเต็มท่ี ซึ่ง

NAMI ISLAND 



 
 

 

ปลอดภัยไมมีอันตราย เตรียมตัวกอนเลนสกี ควรเตรียม ถุงมือสกี ผาพันคอ แวนกันแดด 
เสื้อแจคเก็ตกันนํ้า หรือผารม และกางเกงรัดรูป ขอคําแนะนําและฝกวิธีการเลนจากไกด
ทองถ่ินกอนลงสนามจริง เพื่อความปลอดภัยของทานเองเปนสําคัญ **ปริมาณของหิมะและ
การเปดใหบริการของลานสกีขึ้นอยูกับความเอื้ออํานวยของอากาศ หากไมมีหิมะเพียงพอ 
ลานสกีอาจจะปดใหบริการ ในกรณีที่ลานสกีไมสามารถเปดบริการ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์
ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ปรับเปลี่ยนเปน ONE MOUNT SNOW PARK (ไมรวมคา
เขา SNOW PARK) 

 
ไรสตรอเบอรรี่  ใหทานเพลิดเพลินกับการชมและเลือกเก็บสตรอเบอรรี ่สดๆหวานฉํ่าจากไร 

นอกจากน้ัน ทานยังสามารถซ้ือกลับมาฝากคนท่ีทานรักท่ีเมืองไทยไดดวยถาหากเทศกาลสต
อเบอร่ีหมด ขอสงวนสิทธ์ิในการไมพาไป 

SKI 



 
 

 

   
สวนสนุกเอเวอรแลนด (EVERLAND)  เปนสวนสนุกกลางแจงที่ใหญท่ีสุดของประเทศเกาหลีใต 

ต้ังอยูบนทําเลท่ีสวยงามทามกลางหุบเขา ในเมืองยงอิน ทางตอนใตของเมืองโซล ไดรับการ
ขนานนามวาเปนดิสนียแลนดแหงเกาหลีใต ท่ีน่ีถูกออกแบบใหแตกตางกันในแตละโซน ไดแก 
ส ว น สั ต ว   , GLOBAL FAIR , EUROPEAN ADVENTURE , MAGIC LAND , 
AMERICAN ADVENTURE และEVER LAND SPEEDWAY นอกจากนี้ยังมีสวนสี ่ฤดู 
ซึ่งปลูกดอกไมประจําในแตละฤดูกาล และมีการตกแตงสวนสนุกใหเขากับบรรยากาศของ
เทศกาลนั้นๆ โดยมีบริษัทซัมซุง เปนเจาของ ผูบริหารจัดการสวนสนุกแหงนี้ ดังน้ันความ
ย่ิงใหญตระการตา และ ปลอดภัย ไมแพชาติใดในโลกแนนอน ** โซนสวนนํ้าจะเปดเฉพาะ
ชวงฤดูรอน** 

 
กลางวัน     บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนู บุฟเฟ�ตหมูยางเกาหลีสูตรตนตํารับ 



 
 

 

 
เมืองโซล (SEOUL)  ช่ืออยางเปนทางการ นครพิเศษโซล เปนเมืองหลวงและมหานครท่ีใหญท่ีสุด

ของประเทศเกาหลีใต มีประชากรประมาณ 10 ลานคน เปนปริมณฑลที่ใหญ มีประชากร
ประมาณ 25 ลานคน ซ่ึงเปนบริเวณท่ีอยูอาศัยซ่ึงประกอบดวยบริเวณมหานครอินช็อนและ
จังหวัดคย็องกี เกือบหน่ึงในส่ีของประชากรชาวเกาหลีใตอาศัยอยูในโซลและชาวตางชาติอีก
ประมาณ 275,000 คน 

พิพิธภัณฑสาหราย (KIMPAP)  จัดแสดงเรื ่องราวตางๆของการทําสาหรายและประวัติความ
เปนมาตนกําเนิดของการผลิตสาหรายและขั้นตอนการผลิตสาหรายที่สดใหมทุกวัน ใหทาน
จะไดเลือกชิมผลิตภัณฑท่ีทําจากสาหรายหลากหลายรสชาติใหล้ิมลองและเลือกซ้ือเหมาะแก
การนํามาเปนของฝาก เชน สาหรายอบแหง , สาหรายยาง พิเศษ !!  ใหทานไดใสชุด
ประจําชาติเกาหลี “ฮันบก” (HANBOK)     และถายรูปไวเปนท่ีระลึก  

ภูเขานัมซาน เปนท่ีต้ังของ หอคอยเอ็น โซลล ทาวเวอร (N SEOUL TOWER) 1 ใน 18 หอคอย
เมืองที ่สูงที ่สุดในโลก มีความสูงถึง 480 เมตร เหนือระดับนํ ้าทะเล ทานสามารถชม
ทัศนียภาพของกรุงโซลจากยอดโซลทาวเวอรไดรอบทิศ 360 องศา โดยสามารถมองไดถึง
เขาพูกักซัน และถาหันไปยังทิศตรงขาม ก็จะเห็นไกลไปถึงแมนํ้าฮันกัง เปนอีกหน่ึงสถานท่ี 
ท่ีสุดแสนจะโรแมนติก ไมวาจะเปนยามกลางวันหรือกลางคืน และไมวาจะฤดูไหนๆ ท่ีน่ียังคง
ไดรับความนิยมเสมอมา เพราะเปนสถานที่คลองกุญแจคูรักที่ยอดนิยมของนักทองเที ่ยว 
และชาวเกาหลี โดยมีความเชื่อวาหากไดมาคลองกุญแจดวยกันที่นี่ และโยนลูกกุญแจลงไป
จะทําใหรักกันม่ันคง ยืนยาว ตราบนานเทานาน ** ยังไมรวมคา ขึ้นลิฟต และ คาแมกุญแจ 
ลูกกุญแจคูรักสําหรับคลอง ทานสามารถเตรียมจากประเทศไทยไปได **  



 
 

 

 
ค่ํา       บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนู ขาวยําเกาหลี 
ที่พัก GALAXY HOTEL หรือ INTER CITY HOTEL SEOUL หรือเทียบเทา      
DAY 4 
ศูนยโสมแหงรัฐบาล  –  ศูนยรวมเครื่องสําอางแบรนดดังเกาหลี  - ศูนยสมุนไพรนํ้ามันสนเข็ม

แดง  –  
พระราชวังชางด็อกกุง – หมูบานอิกซอกดง – ดิวต้ีฟรี – ยานชอปปم�งเมียงดง                                 
 
เชา บริการอาหาร ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเลือกซื้อสินคาจาก ศูนยโสมแหงรัฐบาล (GINSENG) เหตุผลที่เรียกวาศูนยโสม
แหงรัฐบาล เพราะโสมทุกชนิดที่นี ่จะถูกควบคุมคุณภาพภายใตมาตรฐานของรัฐบาล ซ่ึง
แนนอนวาไดรับการรับรองคุณภาพจากรัฐบาล เปนโสมที่มีอายุ 6 ป ซ่ึงถือวามีคุณภาพดี
ท่ีสุดในโลก มีช่ือเสียงท่ีสุด ใหทานไดเลือกซ้ือโสมคุณภาพ ในราคาถูกกวาประเทศไทยถึง 2 
เทา โสมเกาหลีถือเปนยาบํารุงรางกายหรือสามารถซื้อเปนของฝากจากประเทศเกาหลีใตก็
ได ศูนยรวมเครื่องสําอางแบรนดดังเกาหลี (COSMETIC GALLERY) เชน WATER 
DROP (ครีมนํ ้าแตก) , SNAIL CREAM (ครีมเมือกหอยทาก) , BOTOX (โบท็อกซ) , 
ALOE VERA PRODUCT (ผลิตภัณฑจากสมุนไพร วานหางจระเข) เปนตน ศูนยสมุนไพร



 
 

 

นํ้ามันสนเข็มแดง (RED PINE) เปนผลิตภัณฑ ที่สกัดจากนามันสน มีสรรคุณชวยบํารุง
รางกาย ลดไขมัน ชวยควบคุมอาหารและรักษาสมดุลในรางกายไดเปนอยางดี  

พระราชวังชางด็อกกุง (CHANGDEOKGUNG PALACE)  เปนพระราชวังที่สรางหลังจาก
พระราชวังเคียงบกกุง (GYEONGBUKGUNG PALACE) และเคยเปนพระราชวังหลักของ
กษัตริยหลายพระองคของราชวงศโชซอน ที ่ได รับการดูแลรักษาไวอยางดี ภายใน
ประกอบดวยพื้นที่สาธารณะ อาคารพระราชวังสําหรับราชวงศ และสวนบีวอน(BIWON) 
หรือรูจักกันในนามสวนฮูวอน(HUWON) สวนหยอมดานหลังที่เต็มไปดวยตนไมยักษอายุ
กวา 300 ป บอน้ํา และศาลาพักผอน มีความธรรมชาติมากที่สุด ไวเปนท่ีพักผอน  

 
กลางวัน     บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนู ไกตุนโสม 

หมูบานอิกซอนดง (IKSEONDONG)  เปนหมูบานฮันอกโบราณอายุกวา 100 ป อยูแถวอินซาดง 
แหลงรวมคาเฟ�เกๆ รานอาหารชิคๆกลางกรุงโซล ถนนสายน้ีหรือแมแตตัวบานเรือนก็ยังคง
สไตลความโบราณฉบับเกาหลีไว 

CHANGDEOKGUNG PALACE 



 
 

 

 
 

ดิวต้ี ฟรี เปนศูนยรวมรานคาปลอดภาษีท่ีใหญท่ีสุดในโซล ใหไดช็อปปم�งสินคาแบรนดเนมช้ันนําแบบ 
NEW COLLECTION ! มากมาย เชน นาฬิกา , แวนตา , เครื่องสําอาง , กระเป�า , กลอง
ถายรูป หรือจะเปนโทรศัพทมือถือ ใหทานอิสระไดเลือกซื้อไดอยางเต็มที่ เปนแหลงรวม
สินคาแบรนดดังกวา 250 แบรนด ท้ังเคร่ืองสําอาง , น้ําหอม , กระเป�า , สินคาแฟช่ันตางๆ 
เชน CHANEL , HERMES , MCM , DIOR , FENDI , LOEWE , PRADA , MIU MIU 
, CELINE , BOTTEGA VENETA เปนตน ไมไดมีแคเพียงสินคาจากแบรนดตางประเทศ
เทาน้ัน สินคาแบรนดเกาหลีก็มีใหเลือกหลากหลายไมแพกัน ราคาก็ถูกกวารานคาดานนอก
และบางยี่หอก็ถูกกวาในประเทศไทยอีกดวย หากจะเขาไปช็อปปم�งกันที่หางแหงนี้ ใหพก
พาสปอรตและขอมูลต๋ัวเคร่ืองบินไปดวยเพราะตองใชในการซ้ือสินคา 

ยานเมียงดง (MYEONGDONG) เปรียบเสมือนยานสยามสแควรบานเรา เมียงดงไดชื่อวาเปน
แหลงรวมแฟช่ันแบรนดเกาหลีช้ันนํา ซ่ึงในแตละวันจะ มีวัยรุนเกาหลีมาเดินช็อปปم�งกันอยาง
ลนหลาม ทานสามารถหาซื้อสินคาไดอยางหลากหลายทั้งเสื ้อผา , รองเทา , กระเป�า , 
เคร่ืองสําอางซ่ึงเปนท่ีรูจักอยางดีของคนไทย เชนLANEIGE , ETUDE HOUSE , IIOPE , 
CHARMZONE , SKIN FOOD , THE FACE SHOP เปนตน เคร่ืองประดับ , ซีดีเพลง , 
วีซีดี , ดีวีดีหนังและซีรียที่ฮิตตลอด จนไปถึงของที่ระลึกที่มีรูปดารานักแสดงคนโปรดของ
ทานอยู ในสินคา อีกทั้งยังมีรานกาแฟ รานอาหารตางๆ ทาน สามารถลิ้มลองไอศกรีม 
2,000 วอน ท่ีสูงเกือบฟุตไดท่ีน้ี  

 อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย เพ่ือสะดวกแกการเดินทางทองเที่ยว  



 
 

 

 
ที่พัก       GALAXY HOTEL หรือ INTER CITY HOTEL SEOUL หรือเทียบเทา   
DAY 5 
ศูนยสมุนไพรเกาหลี - โรงงานเจียระไน พลอยสีมวง อเมทิส - ยานฮงแด - พิพิธภัณฑภาพ 3 

มิติ -  
พิพิธภัณฑนํ้าแข็ง – ฮุนได พรีเมี่ยมเอาเล็ท –ซุปเปอรมาเก็ต หรือ รานละลายเงินวอน -–เมือง
อินชอน                                                                                                                       
เชา บริการอาหาร ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเลือกซื้อสินคาจาก ศูนยสมุนไพรเกาหลี (HERB SHOP)  เปนผลิตภัณฑผลของฮ
อกเก็ทนามู ที่เติบโตกลางป�าดงดิบกวา 20 ป มีสรรพคุณชวยกรองสารพิษในตับ เหมาะ
สําหรับคนที่ทํางานหนัก ดื่มเหลา นอนดึก หรือเปนไวรัสตับอักเสบ ตับแข็ง ใหทานอิสระ
เลือกซื้อใหตัวเองและฝากครอบครัวหรือญาติผูใหญที่ทานรัก โรงงานเจียระไน พลอยสี
มวง อเมทิส (AMETHYST FACTORY)  เกาหลีใตเปนดินแดนของ พลอยสีมวง พลอย
แหงสุขภาพและนําโชค โดยมีต้ังแตสีมวงออนเย็นตา จนถึงสีมวงเขม (มวงไวน) มีเสนหเยา
ยวนใจ พลอยนี้จะสวยงามจับตาเมื่อมาทําเปนแหวน จี้ ตางหู และ สรอยขอมือ เปนหินที่มี
พลังในการบําบัดทั้งดานรางกายและจิตใจของผูสวมใส ขจัดความคิดแงลบ เปนพลอยแหง
สุขภาพและนําโชค สามารถปกป�องคุมครองผูสวมใสได 

ยานฮงแด  เปนยานชอปปم�งบริเวณดานหนาของมหาวิทยาลัยฮงอิก(HONGIK UNIVERSITY) จึง
เปนศูนยรวมเด็กวัยรุนและเด็กมหาวิทยาลัย เปนอีกเสนหน่ึงที่มีบรรยากาศโรแมนติก อีกท้ัง
ยังมีรานกาแฟที่เปนเอกลักษณ แกลเลอรี่ รานคาจําหนายสินคาแฟช่ัน คลับ ตลาดศิลปะ 
และรานอาหารที่นาสนใจในหมูวัยรุนอายุ 20-30 ปที่นิยมมาเดินเลน ราคาของสินคาและ
รานอาหารตางๆก็ยังไมแพงอีกดวย ซึ่งจะคึกคักเปนพิเศษตั้งแตชวงบายเปนตนไป เพราะ



 
 

 

รานคาแตละรานจะทยอยเปดใหบริการ ของที่ขายกันเยอะสวนใหญก็จะเปนสินคาแฟช่ัน 
เชน เส้ือผา กระเป�า รองเทา ของก๊ิฟชอป เคร่ืองเขียน และท่ีเยอะไมแพกันก็คือขนมตางๆ 

พิพิธภัณฑภาพ 3 มิติ (TRICK EYE MUSEUM)  เปนสถานที ่ทองเที ่ยวชื ่อดังที ่ จัดขึ ้นแบบ
พิพิธภัณฑแกลเลอรี่ศิลปะและภาพวาด ที่สรางขึ ้นโดย “ตร็องป� L’OEIL” คือเทคนิคงาน
ศิลปะแบบ 2D และลักษณะภาพวาดจะเปนแบบ 3D แทนท่ีจะเปนการดูภาพวาดธรรมดาๆ
เหมือนหอศิลป�ทั่วไป นักทองเที่ยวจะตื่นตาตื่นใจกับภาพวาดแนว 3D ที่เสมือนวาไดเขาไป
เปนสวนหนึ่งในรูปภาพนั้นๆ ทําใหนักทองเที่ยวเพลินเพลินสนุกสนาน ไมมีเบื่อ ถือเปน
พิพิธภัณฑศิลปะยอดนิยมของชาวเกาหลีและนักทองเที่ยว เพราะไมเพียงแตเปนพิพิธภัณฑ
หอศิลปะภาพวาดสามมิติแลว ยังได เปดโซนใหมให กับนักทองเท่ียวได เขาไปเปด
ประสบการณใหมๆไมซ้ําใครกับ  

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

 

 
พิพิธภัณฑนํ้าแข็ง (ICE MUSEUM)  เปนการจําลองเมืองนํ้าแข็งขึ ้นมา เปนศิลปะการแกะสลัก

นํ้าแข็งแบบไมธรรมดา หากแตเปนการจําลองเปนเมืองนํ้าแข็งเหมือนจริงมากที่สุด และยัง
เอาใจเด็กๆดวยการสรางสไลเดอรนํ้าแข็งอีกท้ังยังมีกิจกรรมและโซนตางๆ ใหนักทองเท่ียว
เขาชมไดโดยไมมีเบื่อ เชน น่ังรถลากกวางรูดอรฟ ถายรูปคูกับคุณลุงซานตานํ้าแข็ง และ
ถายรูปกับบรรดานกแพนกวินนํ้าแข็งทั้งหลาย สํารวจถ้ํานํ้าแข็ง เอสกิโม เยี่ยมชมปราสาท



 
 

 

นํ้าแข็ง มีจุดชมวิวบนกําแพงเมืองนํ้าแข็ง โรงแรมที่สรางจําลองขึ้นจากการแกะสลักจาก
น้ําแข็งท้ังหมด ซ่ึงนักทองเท่ียวสามารถต่ืนตาต่ืนใจและสัมผัสกับความหนาวอุณหภูมิติดลบ
มากกวา 5 องศา  

กลางวัน     บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนู จิมดัก 
HYUNDAI PREMIUM OUTLETS อิสระใหทานเลือกซ้ือของแบรนดเนมช่ือดังตางๆ  
ซุปเปอรมารเก็ต หรือ รานละลายเงินวอน  ใหทานไดเลือกซ้ือช็อกโกแลต ผลิตภัณฑของใบและราก

ฝอยของโสม ในรูป ขนมโสม ชาโสม ลูกอมโสม โคลนพอกหนาโสม ครีมลางหนาโสม 
เครื่องสําอางโสม เปนตน และยังมีหมอนสุขภาพ ,  กิมจิ , เปเปโร (ป�อกกี้เกาหลี) , ชินรา
เมง (มามาเกาหลี) และ นมกลวย เปนตน 
ไดเวลาอันสมควร นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ อินชอน  ประเทศ
สาธารณรัฐเกาหลีใต  
อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย เพ่ือสะดวกแกการเดินทางทองเที่ยว 

เมืองอินชอน  ทาอากาศยานนานาชาติ อินชอน  ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต 
 
 

DAY 6 
เมืองอินชอน - กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)  
00.20 นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสาย

การบิน AIR ASIA X เท่ียวบินท่ี XJ 703 ** ไมมีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน 
ใชเวลาบินประมาณ 6 ช่ัวโมง ** 

04.40 เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ 
พรอมกับความประทับใจ 

 
 
 
 
 



 
 

 

อัตราคาบริการ 
 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญ หองละ 

2-3 ทาน  
อัตราทานละ 

1 เด็ก 2 ผูใหญ  
เด็กมีเตียง 

(เด็กอายุไมเกนิ 12 ป) 
อัตราเด็ก ทานละ 

1 เด็ก 2 ผูใหญ 
เด็กไมมีเตียง 

(เด็กอายุไมเกนิ 12 ป) 
อัตราเด็ก ทานละ 

พักเด่ียว 
เพ่ิม 

อัตรา หองละ 

ราคาไมรวมตั๋ว
เครื่องบิน (จอย

แลนด) 

21 – 26 มกราคม 2563 14,999 14,999 14,999 5,500 7,900 
22 – 27 มกราคม 2563 15,999 15,999 15,999 5,500 7,900 
26 – 31 มกราคม 2563 14,999 14,999 14,999 5,500 7,900 
06 – 11 กุมภาพันธ 2563 16,999 16,999 16,999 5,500 7,900 
07 – 12 กุมภาพันธ 2563 16,999 16,999 16,999 5,500 7,900 
13 – 18 กุมภาพันธ 2563 15,999 15,999 15,999 5,500 7,900 
16 – 21 กุมภาพันธ 2563 15,999 15,999 15,999 5,500 7,900 
17 – 22 กุมภาพันธ 2563 15,999 15,999 15,999 5,500 7,900 
18 – 23 กุมภาพันธ 2563 15,999 15,999 15,999 5,500 7,900 

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

 
อัตรานี้ยังไมรวมคาทิปพนักงานขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถ่ิน ตามธรรมเนียม 
50,000 วอน ตอ ทริป ตอ ลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ 
วันเดินทางกลับ (INFANT) ทั้งนี้ทานสามารถใหมากกวานี้ไดตามความเหมาะสมและความพึง
พอใจของทาน โดยสวนนี ้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บกอนเดินทางทุกทาน ที่
สนามบิน ในวันเช็คอิน  
 
อัตรานี้เฉพาะนักทองเที่ยวที่ถือหนังสือเดินทางไทยและตางชาติ ขอสงวนสิทธิ์ไมรับผูเดินทางที่
ถือพาสสปอรตเกาหลีใต  โดยลูกคาตองเดินทางทองเที่ยวกับทัวร ตลอดการเดินทาง หามแยก
ออกเพ่ือเดินทางทองเที่ยวดวยตนเองเด็ดขาด ขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บคาธรรมเนียม ในกรณีขอ
เอกสารย่ืนวีซา 1,500 บาท 
 



 
 

 

กรณีตองการตัดกรุปสวนตัว กรุปเหมาที่สถานะผูเดินทางเปน เด็กนักเรียน นักศึกษา ครู  ธุรกิจ
ขายตรงเครื่องสําอางค หมอ พยาบาล ชาวตางชาติ หรือคณะที่ตองการใหเพ่ิมสถานที่ขอดูงาน 
กรุณาติดตอแจงรายละเอียด โดยละเอียด กับเจาหนาที่เพ่ือทําราคาใหใหมทุกครัง้  

 
สําคัญ!! :  กรณีผูเดินทางถูกปฏิเสธการเขา – ออกประเทศจากประเทศตนทางและปลายทาง ทั้ง

จากที่ดานหนาเคานเตอรเช็คอิน หรือจากดานตรวจคนเขาเมืองก็ตาม ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบคาใชจายที่จะเกิดข้ึนตามมา และ จะไมสามารถคืนเงินคาทัวร
ท่ีทานชําระเรียบรอยแลวไมวาสวนใดสวนหน่ึง 

 
หมายเหตุ : ตามนโยบายการโปรโมทสินคาพื้นเมืองของรัฐบาลเกาหลีรวมกับการทองเที่ยว

เกาหลี ในนามของรานรัฐบาล ซึ่งจําเปนตองระบุไวในโปรแกรมทัวร เพราะมีผลกับ
ราคาทัวร  จึงอยากเรียนชี้แจงลูกคาทุกทานวา รานรัฐบาลทุกรานจําเปนตองแวะชม 
จะซื้อหรือไมซื้อขึ้นอยูกับความพอใจของลูกคาเปนหลัก และถาหากลูกคาไมมีความ
ประสงคจะเขารานรัฐบาล ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจากทาน
เปนจํานวนเงิน 100 USD / ทาน / ราน 

 
 
 
 

อัตราคาบริการน้ี รวม 
 

  คาบัตรโดยสารโดยเคร่ืองบิน (ต๋ัว) ไป และ กลับพรอมคณะ ช้ันประหยัด (ECONOMY CLASS) 
รวมถึงคาภาษีสนามบินและคาภาษีนํ ้ามันทุกแหง กรณีตองการอัพเกรด UPGRADE หรือ 
เปล่ียนแปลงบัตรโดยสาร ไมวาเท่ียวใด เท่ียวหน่ึง กรุณาติดตอเจาหนาท่ีเปนกรณีพิเศษ  

  คาธรรมเนียมการโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเครื่องบิน สายการบิน AIR ASIA X อนุญาต
ใหโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเคร่ืองบิน โดยมีน้ําหนักไมเกิน 20 ก.ก. (2 ช้ิน) และ ถือขึ้น
เคร่ืองบินไดน้ําหนักไมเกิน 7 ก.ก. (ไมจํากัดจํานวนช้ิน แตท้ังน้ีเจาหนาท่ีจะพิจารณาตามความ
เหมาะสม) ตอทาน (ตามเง่ือนไขของสายการบิน) ** 



 
 

 

  คารถโคชปรับอากาศตลอดเสนทางตามรายการระบุ (ยังไมรวมทิปพนักงานขับรถ) 
  คาโรงแรมที่พักระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ทาน ตอ หอง) ในกรณีมีงานเท

รดแฟร การแขงขันกีฬา หรือ กิจกรรมอื่นๆ ที่ทําใหโรงแรมตามรายการที่ระยุเต็ม ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พัก ไปเปนเมืองใกลเคียงแทน อางอิงมาตรฐานคุณภาพ
และความเหมาะสมเดิม โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 

  คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบุ กรณีไมรวมจะชี้แจงแตละสถานที ่ใน
โปรแกรม 

  คาอาหาร ตามรายการท่ีระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม    
  คามัคคุเทศกท่ีคอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
  คาเบี ้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเที ่ยวตางประเทศ วงเงินประกันสูงสุดทานละ 

1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรรมธรรม)  
 

อัตราคาบริการน้ี ไมรวม 
 

× คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เคร่ืองด่ืม คา
ซักรีด คามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ที่ไมไดระบุในรายการ 

× คาทิปพนักงานขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถ่ิน ตามธรรมเนียม 50,000 วอน ตอ 
ทริป ตอ ลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทางกลับ 
(INFANT) ทั้งนี้ทานสามารถใหมากกวานี้ไดตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของทาน 
โดยสวนน้ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บกอนเดินทางทุกทาน ท่ีสนามบิน ในวันเช็คอิน 

× คาธรรมเนียมในกรณีที่กระเป�าสัมภาระที่มีนํ ้าหนักเกินกวาที่สายการบินนั้นๆกําหนดหรือ
สัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน  

× คาธรรมเนียมการจองที่นั่งบนเครื่องบินตามความตองการเปนกรณีพิเศษหากสามารถทําได 
ท้ังน้ีขึ้นอยูกับสายการบิน และ รุนของเคร่ืองบินแตละไฟลทท่ีใชบิน ซ่ึงอาจเปล่ียนแปลงไดอยูท่ี
สายการบินเปนผูกําหนด 

× คาภาษีน้ํามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกต๋ัวเคร่ืองบินไปแลว 
× ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณีตองการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท 
× คาธรรมเนียมการขอวีซาทองเท่ียว กรณีท่ีสถานทูตแจงใหย่ืนขอวีซาแบบกะทันหันกอนเดินทาง

ตามจริง ประเทศเกาหลีใต อนุญาตใหทานท่ีถือหนังสือเดินทางไทย และมีวัตถุประสงค



 
 

 

เดินทางไปประเทศเกาหลีใต เพื่อการทองเที่ยว ไมจําเปนตองยื่นขอวีซา โดยสามารถพํานักได
ไมเกิน 90 วัน ตอคร้ัง 

 
เง่ือนไขการจอง และ การชําระเงิน 

- กรุณาทําการจองลวงหนาอยางนอย 30 วัน กอนออกเดินทาง พรอมชําระเงินมัดจําคร้ังที่ 1 
ทานละ 10,000 บาท หลังจากสงเอกสารยืนยันการจอง 1 วัน ตัวอยางเชน ทานจองวันน้ี 
กรุณาชําระเงินในวันถัดไป กอนเวลา 16.00 น. เทาน้ัน โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หาก
ยังไมไดรับยอดเงินตามเวลาที่กําหนด และหากทานมีความประสงคจะตองเดินทางในพีเรียด
เดิม ทานจําเปนตองทําจองเขามาใหม น่ันหมายถึงวา กรณีท่ีมีคิวรอ (WAITING LIST) ก็จะให
สิทธ์ิไปตามระบบ ตามลําดับ เนื่องจากทุกพีเรียด เรามีที่นั่งราคาพิเศษจํานวนจํากัด ยกเวน
โปรแกรมราคาพิเศษ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บคาบริการ เต็มจํานวน เทาน้ัน  

- กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลืออยางนอย 20 วัน กอนออกเดินทาง หากทานไมชําระภายใน
ระยะเวลาที่ที่บริษัทกําหนด ทางบริษัทจะถือวาทานสละสิทธ์ิยกเลิกการเดินทาง และ ขอสงวน
สิทธ์ิไมสามารถคืนเงินมัดจําใหทานใดไมวาสวนในสวนหน่ึงก็ตาม 

- กรณีลูกคาทําการจองภายในระยะเวลาคงเหลือไมถึง 15 วัน กอนออกเดินทาง ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาทัวรเต็มจํานวน 100% 

 
เง่ือนไขการยกเลิก และ เปลี่ยนแปลงการเดินทาง 

 - ยกเลิกการเดินทาง ไมนอยกวา 30 วัน กอนวันเดินทาง คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของ
คาบริการท่ีชําระแลว 

 ** ยกเวน พีเรียดที่มีวันหยุดนักขัตฤกษ ตองยกเลิกเดินทางไมนอยกวา 45 วัน กอนเดินทาง 
** 

     - ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน กอนวันเดินทาง คืนคาบริการรอยละ 50 ของคาบริการท้ังหมด 
- ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน กอนวันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินคาบริการที่ชําระ

มาแลวท้ังหมดทั้งน้ี ทางบริษัทจะหักคาใชจายท่ีไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเน่ืองในการ
เตรียมการจัดการนําเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว เชน การสํารองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที ่พัก 
ฯลฯ 

- ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบ และ คืนคาทัวรสวนใดสวนหนึ่งใหทานไดไมวากรณีใดๆ
ท้ังส้ิน เชน สถานทูตปฏิเสธวีซา ดานตรวจคนเขาเมือง ฯลฯ 



 
 

 

- กรุปเหมา หรือตัดกรุป ไมสามารถยกเลิกการเดินทางไดทุกกรณี 
- กรณีตองการเปลี่ยนแปลงผูเดินทาง (เปลี่ยนชื่อ) จะตองแจงใหทางบริษัททราบลวงหนา อยาง

นอย 20 วัน กอนออกเดินทาง กรณีแจงหลังจากเจาหนาท่ีออกเอกสารเรียบรอยแลว ไมวาสวน
ใดสวนหน่ึง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายท่ีเกิดข้ึนจริงท้ังหมด ท้ังน้ีข้ึนอยูกับ
ชวงพีเรียดวันที่เดินทาง และกระบวนการของแตละคณะ เปนสําคัญดวย กรุณาสอบถามกับ
เจาหนาที่เปนกรณีพิเศษ 

- กรณีตองการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการ
หักคาใชจายการดําเนินการตางๆ ที่เกิดขึ้นจริงสําหรับการดําเนินการจองคร้ังแรก ตามจํานวน
คร้ังท่ีเปล่ียนแปลง ไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น 

 
เงื่อนไขสําคัญอ่ืนๆที่ทานควรทราบกอนการเดินทาง 

- คณะจะสามารถออกเดินทางไดตามจําเปนตองมีข้ึนต่ํา อยางนอย 25 ทาน หากต่ํากวากําหนด 
คณะจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่มเพื่อใหคณะ
เดินทางได ทางบริษัทยินดีท่ีจะประสานงาน เพ่ือใหทุกทานเดินทางตามความประสงคตอไป  

- ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพีเรียดวันอื่นตอไป 
โดยทางบริษัทฯ จะแจงใหทานทราบลวงหนาเพื่อวางแผนการเดินทางใหมอีกครั้ง ทั้งนี้ กอน
คอนเฟรมลางาน กรุณาติดตอเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษทุกคร้ังหากทานลางานแลวไมสามารถ
เปล่ียนแปลงได 

- กรณีท่ีทานตองออกบัตรโดยสารภายใน (ต๋ัวภายในประเทศ เชน ต๋ัวเคร่ืองบิน , ต๋ัวรถทัวร , ต๋ัว
รถไฟ) กรุณาติดตอสอบถามเพื่อยืนยันกับเจาหนาที่กอนทุกครั้ง และควรจองบัตรโดยสาร
ภายในที่สามารถเล่ือนวันและเวลาเดินทางได เพราะมีบางกรณีที ่สายการบินอาจมีการ
ปรับเปล่ียนไฟลทบิน หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ท้ังน้ีขึ้นอยูกับฤดูกาล สภาพภูมิ
กาศ และ ตารางบินของทาอากาศยานเปนสําคัญเทานั้น สิ่งสําคัญ ทานจําเปนตองมาถึง
สนามบินเพื่อเช็คอินกอนเคร่ืองบิน อยางนอย 3 ช่ัวโมง โดยในสวนน้ีหากเกิดความเสียหายใดๆ
บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไมรับผิดชอบคาใชจายท่ีเกิดข้ึนใดๆท้ังส้ิน   

- กรณีที่ทานเปนอิสลาม ไมทานเนื้อสัตว หรือ แพอาหารบางประเภท กรุณาแจงเจาหนาที่เปน
กรณีพิเศษ 

- กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร (WHEEL CHAIR) กรุณา
แจงบริษัทฯ อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง หรือต้ังแตที่ทานเริ่มจองทัวร เพื่อใหทางบริษัท



 
 

 

ประสานงานกับสายการบินเพื่อจัดเตรียมลวงหนา กรณีมีคาใชจายเพิ่มเติม ทางบริษัทของสงวน
สิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายตามจริงท่ีเกิดขึ้นกับผูเดินทาง  

- กรุณาสงรายชื่อผู เดินทาง พรอมสําเนาหนาแรกของหนังสือเดินทางทุกทานใหกับเจาหนาท่ี
หลังจากชําระเงินกรณีที่ทานเดินทางเปนครอบครัว (หลายทาน) กรุณาแจงรายนามคูนอนกับ
เจาหนาที่ใหทราบ 

- กรณีท่ีออกบัตรโดยสาร (ต๋ัว) เรียบรอยแลว มีรายละเอียดสวนใดผิด ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิใน
การรับผิดชอบไมวาสวนใดสวนหนึ่ง หากทานไมดําเนินการสงสําเนาหนาแรกของหนังสือ
เดินทางใหทางบริษัทเพื่อใชในการออกบัตรโดยสาร 

- หลังจากทานชําระคาทัวรครบตามจํานวนเรียบรอยแลว ทางบริษัทจะนําสงใบนัดหมายและ
เตรียมตัวการเดินทางใหทานอยางนอย 3 หรือ 5 วัน กอนออกเดินทาง 

- อัตราทัวรนี้ เปนอัตราสําหรับบัตรโดยสารเครื่องบินแบบหมูคณะ (ต๋ัวกรุป) ทานจะไมสามารถ
เล่ือนไฟลท วัน ไป หรือ กลับสวนใดได จําเปนจะตองไป และ กลับ ตามกําหนดการเทาน้ัน หาก
ตองการเปล่ียนแปลงกรุณาติดตอเจาหนาท่ีเปนกรณีพิเศษ 

- ทางบริษัทไมมีนโยบายจัดคูนอนใหกับลูกคาท่ีไมรูจักกันมากอน เชน กรณีท่ีทานเดินทาง 1 ทาน 
จําเปนตองชําระคาหองพักเด่ียวตามท่ีระบุ 

- หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต ตองมีอายุใชงานไดคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วันกลับ  
- สําหรับลูกคาท่ีเดินทาง 3 ทาน และ ตองการพักหองสําหรับ 3 ทาน อาจมีคาใชจายเพิ่มเติมได

ในบางกรณี ข้ึนอยูกับโรงแรมที่คณะนั้นๆพักวามีหองรอบรับสําหรับ 3 ทาน หรือ (TRIPLE 
ROOM) หรือไม กรณีไมมี ทานจําเปนจะตองชําระคาใชจายเพิ่ม (พักเดี่ยว) ตามจริง ยกเวน
เด็กท่ีมีอายุต่ํากวา 12 ป ณ วันเดินทางกลับ 

- ฤดูหนาวในตางประเทศ มีขอควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกวาปกติ ส่ีโมงเย็นก็จะเร่ิมมืดแลว 
สถานที่ทองเที่ยวตางๆ จะปดเร็วกวาปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผื่อเวลาให
เหมาะสม และ หากมีสถานที่ทองเท่ียวกลางแจง เวลาเดินบนหิมะ อาจลื ่นไดตองใชความ
ระมัดระวังในการเดินเปนอยางสูง หรือ ใชรองเทาที่สามารถเดินบนหิมะได แวนกันแดดควร 
เม่ือแสงแดดกระทบหิมะจะสวางสะทอนเขาตา อาจทําใหระคายเคืองตาได 

- ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเปลี่ยนแปลงโปรแกรมไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากฤดูกาล สภาพ
ภูมิอากาศ เหตุการทางการเมือง การลาชาของสายการบิน เง่ือนไขการใหบริการของรถในแตละ
ประเทศ เปนตน โดยสวนนี้ทางบริษัทจะคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ หากกรณีท่ี
จําเปนจะตองมีคาใชจายเพิ่ม ทางบริษัทจะแจงใหทราบลวงหนา 



 
 

 

- เนื่องจากการเดินทางทองเที่ยวในครั้งนี้ เปนการชําระแบบเหมาจายขาดกับบริษัทตัวแทนใน
ตางประเทศ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธ์ิ ไมสามารถขอรับเงินคืนไดในบริการบางสวน หรือ สวน
ใดสวนหน่ึงท่ีทานไมตองการไดรับบริการ หากระหวางเดินทาง สถานท่ีทองเท่ียวใดท่ีไมสามารถ
เขาชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไมสามารถคืนคาใชจายไมวา
สวนใดสวนหน่ึงใหทาน เน่ืองจากทางบริษัทไดทําการจองและถูกเก็บคาใชจายแบบเหมาจายไป
ลวงหนาท้ังหมดแลว 

- กรณีที่ทานถูกปฏิเสธการเดินทางเขาเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบคาใชจายที่จะ
เกิดข้ึนตามมา และ จะไมสามารถคืนเงินคาทัวรท่ีทานชําระเรียบรอยแลวไมวาสวนใดสวนหน่ึง 

- หากวันเดินทาง เจาหนาที่สายการบิน หรือ ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง ตรวจพบ หนังสือ
เดินทาง  
(พาสปอรต) ของทานชํารุดแมเพียงเล็กนอย เชน เปยกน้ํา ขาดไปหนาใดหนาหน่ึง มีหนาใดหนา
หนึ่งหายไป มีกระดาษหนาใดหนาหนึ่งหลุดออกมา มีรอยแยกระหวางสันของเลมหนังสือ
เดินทาง เปนตน ไมวากรณีใดๆทั้งส้ิน ทางสายการบิน หรือ เจาหนาที่ดานตรวจคนออก และ 
เขาเมือง มีสิทธ์ิไมอนุญาตใหทานเดินทางตอไปได ดังน้ันกรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสือ
เดินทางของทานใหอยูในสภาพดีอยูตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชํารุด กรุณาติดตอกรมการ
กงสุลกระทรวงการตางประเทศเพื่อทําหนังสือเดินทางฉบับใหม โดยใชฉบับเกาไปอางอิง และ 
ยืนยันดวย พรอมกับแจงมาที่บริษัทเร็วที่สุด เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงขอมูลหนังสือเดินทาง 
หากทานไดสงเอกสารมาที่บริษัทเรียบรอยแลว กรณีที่ยังไมออกบัตรโดยสาร (ต๋ัวเครื่องบิน) 
ทานสามารถเปลี่ยนแปลงไดไมมีคาใชจาย แตหากออกบัตรโดยสาร (ต๋ัวเครื่องบิน) เรียบรอย
แลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ซึ่งโดยสวนใหญต๋ัว
เครื่องบินแบบกรุปจะออกกอนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับกระบวนการ
และข้ันตอนของแตละคณะ 

- เก่ียวกับท่ีน่ังบนเคร่ืองบิน เน่ืองจากบัตรโดยสาร (ต๋ัว) เปนลักษณะของคณะ (กรุป อัตราพิเศษ) 
สายการบิน ขอสงวนสิทธ์ิในการเลือกท่ีน่ังบนเคร่ืองบิน กรณีลูกคาเดินทางดวยกัน กรุณาเช็คอิน
พรอมกัน และ สายการบินจะพยายามท่ีสุดใหทานไดน่ังดวยกัน หรือ ใกลกันใหมากท่ีสุด  

- ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหองพักในโรงแรมที่พัก เนื่องจากการวางแปลนแบบหองพักของแตละ
โรงแรมแตกตาง กัน จ ึ งอาจท ําให ห องพักแบบหองพักเด ี ่ ยว (SINGLE) และห อง คู  
(TWIN/DOUBLE) และ หองพักแบบ 3 ทาน (TRIPLE) จะแตกตางกัน บางโรงแรม หองพัก
แตละแบบอาจจะอยูคนละช้ันกัน (ไมติดกันเสมอไป) 



 
 

 

- ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับข้ึนกอน
วันเดินทาง  

- บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการไมรับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน , 
การยกเลิกบิน , การประทวง , การนัดหยุดงาน , การกอการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การนํา
ส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท  

- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไมรับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายระหวางการเดินทาง 
ไมวากรณีใดๆก็ตาม และ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายตามจริง กรณีทานลืมส่ิงของไว
ท่ีโรงแรมและจําเปนตองสงมายังจุดหมายปลายทางตามท่ีทานตองการ  

- รายการนี้เปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกคร้ังหน่ึง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะ
ปรับเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม 
 

** เม่ือทานชําระเงินคาทัวรใหกับทางบริษัทฯแลว ไมวาสวนใดสวนหน่ึงก็ตาม ทางบริษัทฯ จะถือ
วาทานไดยอมรับเง่ือนไขขอตกลงทั้งหมดน้ีแลว ** 

หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต ตองมีอายุใชงานไดคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วันกลับ 
 

** ขอขอบพระคุณทุกทาน ที่มอบความไววางใจ ใหเราบริการ ** 
 


