
 
 

ทวัรเ์กาหลี ICNNY02 บินดึก กลบัดึก (5D3N) 
KOREA NEW YEAR PREMIUM 

สายการบิน ASIANA AIRLINES (OZ) 
 

 

บนิดว้ยสายการบนิเอเชียน่าแอร์ไลน์ (OZ) : ขึน้เครือ่งทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิ(BKK) 

*****มอีาหารบนเครือ่งทัง้ไปและกลบั***** 



OZ744 BKK(กรงุเทพ) - ICN(อินชอน) 01.50 – 09.20 
OZ743 ICN(อินชอน) - BKK(กรงุเทพ) 20.20 – 00.20 

**โหลดกระเป๋าสมัภาระโดยน ้าหนกัไมเ่กนิ 23 ก.ก. (1 ชิน้) และ ถอืขึน้เครื่องบนิไดน้ ้าหนกัไมเ่กนิ 10 ก.ก. ** 

วนัท่ี 1 กรงุเทพฯ (สวุรรณภมิู) – เมืองอินชอน                                                                          (-/-/-) 
 

23.00  คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภมิู กรุงเทพฯ อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตู
ทางเข้า 5 เคาน์เตอรเ์ชค็อิน K สายการบิน ASIANA AIRLINES โดยมเีจา้หน้าที่ของบรษิทัฯ คอยใหก้าร
ตอ้นรบั อ านวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเชค็อนิ และ หวัหน้าทวัรใ์หค้ าแนะน าเพื่อเตรยีมความพรอ้มก่อน
ออกเดนิทาง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 
 

 
  

http://bit.ly/2NMk5YE


วนัท่ี 2 
เมืองอินชอน -  หมู่บา้นเทพนิยาย - เกาะนามิ – สนุกกบัการเล่นสกีบนลานสกีขนาดใหญ่                                            

                                                                                                                                     (-/L/D)                                                                                                                                
 

01.50 น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ อินชอน ประเทศสาธารณรฐัเกาหลีใต้ โดยสายการบิน 
ASIANA AIRLINES เท่ียวบินท่ี OZ744 
** บรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่งบนิ ใชเ้วลาบนิประมาณ 5 ชัว่โมง 25 นาท ี**  

09.20  เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติ อินชอน เมืองอินชอน ประเทศสาธารณรฐัเกาหลีใต้ ** ตามเวลา

ทอ้งถิน่ เรว็กว่าเมอืงไทยประมาณ 2 ชัว่โมง กรุณาปรบันาฬกิาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา 

** 

 น าท่านเดนิทางสู่ DONGWHA MAEUN หรือ หมู่บ้านเทพนิยาย หมู่บา้นทีถู่กตกแต่ง ประดบัประดา และวาด
สสีนัใหห้มูบ่า้นแสนจะธรรมดากลายเป็นหมู่บา้นแห่งเทพนิยาย มนีิยายโด่งดงัหลาย
เรื่อง อาทเิช่น สโนวไ์วทก์บัคนแคระทัง้ 7 , หนูน้อยหมวกแดง, ปีเตอรแ์พน, อะลา
ดนิกบัตะเกยีงวเิศษ ฯลฯ รวมอยูใ่นหมูบ่า้นแห่งนี้ 

กลางวนั บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนู ทคัคาบี 

น าท่านเดนิทางสู่ เมืองชุนชอน (CHUNCHEON) จงัหวดัคงัวอ็น  

     น าท่านเดนิทางสู่ เกาะนามิ (NAMI ISLAND) เป็นแหล่งท่องเทีย่วทีม่ชีื่อเสยีงของ
ประเทศเกาหลีใต้ เกาะนาม ิมรีูปร่างเหมอืนใบไม้ลอยน ้า เป็นเกาะกลางแม่น ้า
ฮนั ซึง่เกดิจากการสรา้งเขื่อนชอ็งพยอ็ง โด่งดงัจากซีรีสเ์ร่ืองเพลงรกัในสายลม
หนาว (THE WINTER LOVE SONATA) ซึง่ใชเ้กาะนามเีป็นสถานทีถ่่ายท า เกาะ
นามไิด้ชื่อตาม  นายพลนาม ิที่รบัราชการตัง้แต่อายุ 17 ปี บดิาอยู่ในตระกูลสูง
ศกัดิ ์ส่วนมารดาเป็นเจ้าฟ้าหญิง เขาน าทพักวาดล้างจลาจลในพื้นที่ภาคเหนือและตะวนัออกเฉียงเหนือของ
ประเทศไดท้ัง้หมด และไดร้บัต าแหน่งสูงเมื่อยงัมอีายุเพยีง 26 ปี แต่หลงัจากเปลีย่นรชักาลใหม่ เขากถ็ูกใส่รา้ย
ว่าเป็นกบฏ และถูกประหารชวีติพรอ้มกบัมารดาและพวกรวม 25 คน ต่อมาหลงัผลดัเปลีย่นรชักาลใหม่อกีครัง้ 
ไดม้กีารพสิจูน์พบว่าขอ้กล่าวหาทัง้หมดลว้นเป็นเทจ็ เขาจงึไดร้บัคนืยศถาบรรดาศกัดิด์งัเดมิ 

ค า่ บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนู ชาบเูกาหลี 

 น าท่านเดนิทางสู่ ลานสกขีนาดใหญ่  OAK VALLEY SKI RESORT / BEARTOWN SKI RESORT หรือ

เทียบเท่า ประกอบไปดว้ยเนินสกถีงึ 2 เนินดว้ยกนัแบ่งเป็นเนินสกสี าหรบัผูฝึ้กหดัเล่น 1 เนิน ,  และเนินส าหรบั

ผูท้ี่เล่นช านาญแล้ว 1 เนิน (ราคาทวัรย์งัไม่รวมค่าอุปกรณ์การเล่นสกี, สกลีฟิท,์ สโนว์สเลด กอนโดล่า หรอื 

เคเบลิ **ขึน้อยู่กบัสถานทีว่่ามใีห้บรกิารหรอืไม่**) มเีวลาให้ท่านได้สนุกกบัการเล่นสกอีย่างเต็มที ่ซึง่ปลอดภยั

ไม่มอีนัตราย เตรยีมตวัก่อนเล่นสก ีควรเตรยีม ถุงมอืสก ีผา้พนัคอ แว่นกนัแดด เสื้อแจ๊คเก็ตกนัน ้า หรอืผ้าร่ม 

และกางเกงรดัรปู ขอค าแนะน าและฝึกวธิกีารเล่นจากไกดท์อ้งถิน่ก่อนลงสนามจรงิ เพื่อความปลอดภยัของท่ าน

เองเป็นส าคญั **ปรมิาณของหมิะและการเปิดใหบ้รกิารของลานสกขีึน้อยู่กบัความเอื้ออ านวยของอากาศ หากไม่

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%99_(%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%AE%E0%B8%B1%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%AE%E0%B8%B1%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/Winter_Sonata
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1


มหีมิะเพยีงพอ ลานสกอีาจจะปิดให้บรกิาร ในกรณีที่ลานสกไีม่สามารถเปิดบรกิาร ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์น

การเปลีย่นแปลงโปรแกรม ปรบัเปลีย่นเป็น ONE MOUNT SNOW PARK (ไมร่วมค่าเขา้ SNOW PARK) 

ท่ีพกั  OAK VALLEY SKI RESORT / BEARTOWN SKI RESORT หรือเทียบเท่า 

 
 

 

เช้า บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดนิทางสู่  ไร่สตรอเบอรร่ี์ ใหท้่านเพลดิเพลนิกบัการชมและเลอืกเกบ็สตรอเบอรร์ีส่ดๆหวานฉ ่าจากไร ่
นอกจากนัน้ ท่านยงัสามารถซือ้กลบัมาฝากคนทีท่่านรกัทีเ่มอืงไทยไดด้ว้ย 
น าท่านเดนิทางสู่ โรงเรียนสอนท ากิมจิ (KIM CHI SCHOOL) เพื่อใหท้่านเรยีนรูว้ฒันธรรมการท ากมิจขิองชาว
เกาหล ีกมิจเิป็นอาหารเกาหลปีระเภทผกัดองที่อาศยัภูมปิญัญาก้นครวัของชาวเกาหล ีดว้ยการหมกัพรกิสแีดง
และผกัต่างๆ โดยทัว่ไปจะเป็นผกักาดขาว ชาวเกาหลนีิยมรบัประทานกมิจเิกอืบทุก
มื้อ เป็นเครื่องเคียง และยงัน าไปปรุงเป็นส่วนประกอบอาหารอีกหลายอย่าง 
ปจัจบุนักมิจมิมีากกว่า 187 ชนิด ส่วนใหญ่แลว้จะมรีสเผด็ เปรีย้ว และมกีลิน่ฉุน 
พิเศษ !! ให้ท่านได้ใส่ชุดประจ าชาติเกาหลี “ฮนับก” (HANBOK)  

กลางวนั บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนู หมยู่างเกาหลีสตูรต้นต ารบั  
น าท่านเดนิทางสู่ สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์(EVERLAND) เป็นสวนสนุกกลางแจง้ทีใ่หญ่ทีสุ่ดของประเทศเกาหลี
ใต้ ตัง้อยู่บนท าเลที่สวยงามท่ามกลางหุบเขา ในเมอืงยงอนิ ทางตอนใต้ของเมอืงโซล ได้รบัการขนานนามว่า
เป็นดสินียแ์ลนดแ์ห่งเกาหลใีต้ ทีน่ี่ถูกออกแบบใหแ้ตกต่างกนัในแต่ละโซน ไดแ้ก่ สวนสตัว์  , GLOBAL FAIR , 
EUROPEAN ADVENTURE , MAGIC LAND , AMERICAN ADVENTURE และEVER LAND SPEEDWAY 
นอกจากนี้ยงัมสีวนสีฤ่ดู ซึง่ปลูกดอกไมป้ระจ าในแต่ละฤดูกาล และมกีารตกแต่งสวนสนุกให้เขา้กบับรรยากาศ
ของเทศกาลนัน้ๆ โดยมบีรษิัท     ซมัซุง เป็นเจ้าของ ผู้บรหิารจดัการสวนสนุกแห่งนี้ ดงันัน้ความยิง่ใหญ่
ตระการตา และ ปลอดภยั ไม่แพ้ชาติใดในโลกแน่นอน ** โซนสวนน ้าจะเปิด
เฉพาะช่วงฤดรูอ้น** 
น าท่านเดนิทางสู่ เมืองโซล (SEOUL) ชื่ออย่างเป็นทางการ นครพเิศษโซล เป็น
เมอืงหลวงและมหานครทีใ่หญ่ทีสุ่ดของประเทศเกาหลใีต ้   

ค า่       บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนู ข้าวย าเกาหลี 
ท่ีพกั INTER CITY HOTEL / GALAXY HOTEL หรือเทียบเท่า   

วนัท่ี 3  ไร่สตรอเบอรร่ี์ – โรงเรียนสอนท ากิมจิ - สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์– เมืองโซล                                     (B/L/D)                

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89


 
 

 

เช้า บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดนิทางสู่ ศูนย์สมุนไพรน ้ามนัสนเขม็แดง (RED PINE) เป็นผลติภณัฑ์ ที่สกดัจากน ้ามนัสน มี
สรรพคุณช่วยบ ารงุรา่งกาย ลดไขมนั ช่วยควบคุมอาหารและรกัษาสมดุลในรา่งกายไดเ้ป็นอย่างด ี 
น าท่านเดนิทางสู่ ศนูยโ์สมแห่งรฐับาล (GINSENG) เหตุผลทีเ่รยีกว่าศูนยโ์สมแห่งรฐับาล เพราะโสมทุกชนิด
ทีน่ี่จะถูกควบคุมคุณภาพภายใตม้าตรฐานของรฐับาล ซึง่แน่นอนว่าไดร้บัการรบัรองคุณภาพจากรฐับาล เป็นโสม
ที่มอีายุ 6 ปี ซึ่งถือว่ามคีุณภาพดทีี่สุดในโลก มชีื่อเสยีงที่สุด ให้ท่านได้เลอืกซื้อโสมคุณภาพ ในราคาถูกกว่า
ประเทศไทยถงึ 2 เท่า โสมเกาหลถีอืเป็นยาบ ารงุรา่งกายหรอืสามารถซือ้เป็นของฝากจากประเทศเกาหลใีตก้ไ็ด ้

 น าท่านเดินทางสู่ ศูนย์รวมเครื่องส าอางแบรนด์ดงัเกาหลี (COSMETIC 
GALLERY) เช่น WATER DROP (ครมีน ้าแตก) , SNAIL CREAM (ครมีเมอืก
หอยทาก) , BOTOX (โบทอ็กซ)์ , ALOE VERA PRODUCT (ผลติภณัฑจ์าก
สมนุไพร ว่านหางจระเข)้ เป็นตน้ 

กลางวนั บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนู ไก่ตุ๋นโสม  
น าท่านเดนิทางสู่ พระราชวงัเคียงบกกงุ (GYEONGBOKGUNG PALACE) 
หรอืเรยีกอกีแบบหนึ่งว่า “พระราชวงัคยองบกกุง” เป็นทัง้สญัลกัษณ์และแหล่งท่องเที่ยวยอดฮติของกรุงโซล 
พระราชวงัที่มขีนาดใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในกรุงโซล สร้างขึน้ในปี 1394 ในสมยัพระเจา้แทโจ ราชวงศ์โชซอน 
เดมิทนีัน้ภายในพระราชวงัมอีาคารและต าหนักต่างๆมากกว่า 200 หลงั แต่เมื่อมกีารรุกรานของญี่ปุ่น อาคาร
ส่วนใหญ่กไ็ดถู้กท าลายลงเหลอือยูเ่พยีงแค่ 10 หลงัเท่านัน้ พระราชวงัทศิเหนือ (NORTHERN PALACE) กเ็ป็น
อีกชื่อหนึ่งของพระราชวงัแห่งนี้  เนื่องจากท าเลที่ตัง้อยู่ทางทศิเหนือ เมื่อเทียบกับพระราชวงัแห่งอื่นๆ เช่น 
พระราชวังชางด็อกกุง (CHANGDEOKGUNG) ตัง้อยู่ทางทิศตะวันออก และพระราชวังเคียงฮุยกุง 
(GYEONGHEEGUNG) ตัง้อยูท่างทศิตะวนัตก อยา่งไรกต็ามพระราชวงัเคยีงบกกุงนัน้ขึน้ชื่อว่า เป็นพระราชวัง
ทีส่วยงามทีสุ่ด เนื่องจากฉากหลงัของพระราชวงันัน้เป็นเขาพกูกัซาน จงึท าใหด้ยูิง่ใหญ่อลงัการเป็นอยา่งมาก 
น าท่านเดนิทางสู่ ภเูขานัมซาน เป็นทีต่ ัง้ของ หอคอยเอน็ โซลล ์ทาวเวอร ์(N SEOUL TOWER) 1 ใน 18 
หอคอยเมอืงทีสู่งทีสุ่ดในโลก มคีวามสูงถงึ 480 เมตร เหนือระดบัน ้าทะเล ท่านสามารถชมทศันียภาพของกรุง
โซลจากยอดโซลทาวเวอรไ์ดร้อบทศิ 360 องศา โดยสามารถมองไดถ้งึเขาพูกกัซนั และถ้าหนัไปยงัทิศตรงขา้ม 

วนัท่ี 4 
ศนูยส์มนุไพรน ้ามนัสนเขม็แดง - ศนูยโ์สมแห่งรฐับาล – ศนูยร์วมเครื่องส าอางแบรนดด์งั
เกาหลี - พระราชวงัเคียงบกกงุ – ภเูขานัมซาน – หอคอย N-SEOUL TOWER – ด้ิวต้ีฟรี – 
ย่านเมียงดง                                                                                                              (B/L/D)      



กจ็ะเหน็ไกลไปถงึแมน่ ้าฮนักงั เป็นอกีหนึ่งสถานที ่ทีสุ่ดแสนจะโรแมนติก ไม่ว่าจะเป็นยามกลางวนัหรอืกลางคนื 
และไม่ว่าจะฤดูไหนๆ ที่นี่ยงัคงได้รบัความนิยมเสมอมา เพราะเป็นสถานที่คล้องกุญแจคู่รกัที่ยอดนิยมของ
นักท่องเทีย่ว และชาวเกาหล ีโดยมคีวามเชื่อว่าหากไดม้าคลอ้งกุญแจดว้ยกนัทีน่ี่ และโยนลูกกุญแจลงไปจะท า
ใหร้กักนัมัน่คง ยนืยาว ตราบนานเท่านาน ** ยงัไมร่วมค่า ขึน้ลฟิต ์และ ค่าแมกุ่ญแจ ลกูกุญแจคู่รกัส าหรบัคลอ้ง 
ท่านสามารถเตรยีมจากประเทศไทยไปได ้** 
น าท่านเดนิทางสู่ ดิวต้ี ฟรี (DUTY FREE) เป็นศูนยร์วมรา้นคา้ปลอดภาษทีีใ่หญ่ทีสุ่ดในโซล ใหไ้ดช้อ็ปป้ิงสนิคา้
แบรนดเ์นมชัน้น าแบบ NEW COLLECTION ! มากมาย เช่น นาฬกิา , แว่นตา , เครือ่งส าอาง , กระเป๋า , กลอ้ง
ถ่ายรูป หรอืจะเป็นโทรศพัท์มอืถือ ให้ท่านอสิระได้เลอืกซื้อได้อย่างเต็มที่ เป็นแหล่งรวมสนิค้าแบรนด์ดงักว่า 
250 แบรนด ์ทัง้เครื่องส าอาง , น ้าหอม , กระเป๋า , สนิคา้แฟชัน่ต่างๆ เช่น CHANEL , HERMES , MCM , 
DIOR , FENDI , LOEWE , PRADA , MIU MIU , CELINE , GIVENCHY , 
BALLY , BOTTEGA VENETA เป็นต้น ไม่ได้มแีค่เพยีงสนิค้าจากแบรนด์
ต่างประเทศเท่านัน้ สนิคา้แบรนดเ์กาหลกีม็ใีหเ้ลอืกหลากหลายไม่แพก้นั ราคา
กถ็ูกกว่ารา้นคา้ด้านนอกและบางยีห่อ้ก็ถูกกว่าในประเทศไทยอกีด้วย หากจะ
เขา้ไปช็อปป้ิงกนัที่ห้างแห่งนี้ ให้พกพาสปอรต์และขอ้มูลตัว๋เครื่องบนิไปด้วย
เพราะตอ้งใชใ้นการซือ้สนิคา้ 
น าท่านเดนิทางสู่ ย่านเมียงดง (MYEONGDONG) เปรยีบเสมอืนยา่นสยามสแควรบ์า้นเรา เมยีงดงไดช้ื่อว่าเป็น
แหล่งรวมแฟชัน่แบรนด์เกาหลชีัน้น า ซึ่งในแต่ละวนัจะ มวียัรุ่นเกาหลมีาเดนิช็อปป้ิงกนัอย่างล้นหลาม ท่าน
สามารถหาซือ้สนิคา้ไดอ้ยา่งหลากหลายทัง้เสือ้ผา้ , รองเทา้ , กระเป๋า , เครื่องส าอางซึง่เป็นทีรู่จ้กัอย่างดขีองคน
ไทย เช่นLANEIGE , ETUDE HOUSE , IIOPE , CHARMZONE , SKIN FOOD , THE FACE SHOP เป็นต้น 
เครือ่งประดบั , ซดีเีพลง , วซีดี ี, ดวีดีหีนงัและซรียีท์ีฮ่ติตลอด จนไปถงึของทีร่ะลกึทีม่รีปูดารานักแสดงคนโปรด
ของท่านอยูใ่นสนิคา้ อกีทัง้ยงัมรีา้นกาแฟ รา้นอาหารต่างๆ ท่าน สามารถลิม้ลองไอศกรมี 2,000 วอน ทีสู่งเกอืบ
ฟุตไดท้ีน่ี้  

ค า่       บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนู บฟุเฟต ์SEAFOOD พิเศษเมนูขาปยูกัษ์ 
ท่ีพกั INTER CITY HOTEL / GALAXY HOTEL หรือเทียบเท่า   
 พเิศษ ส าหรบัท่านทีต่อ้งการจะสมัผสัชวีติของชาวเกาหล ีท่านสามารถ 
 ใชบ้รกิารจมิจลิบงัซึง่กเ็หมอืนกบัสถานทีอ่าบน ้าสาธารณะของชาวเกาหล ี
 จมิจลิบงักจ็ะมบี่อน ้ารอ้นน ้าเยน็ทีอุ่ณหภมูทิีแ่ตกต่างกนัไปและกย็งัมี 

ส่วนของหอ้งโถงรวมทีไ่วใ้หผู้ท้ ีม่าใชบ้รกิารไดเ้ขา้มาพกัผ่อนหลงัจากอาบน ้า
เสรจ็และในหอ้งโถงกย็งัมหีอ้งอบซาวน่าแบบต่างๆไวค้อยบรกิารอกีดว้ย 
ตามแต่ใครจะชอบแบบไหน หรอืแค่เขา้มานอนเล่น หรอืนอนจรงิจงัทีโ่ถงนี้ได ้

 (ไมร่วมค่าบรกิาร) 
 



 
 

วนัท่ี 5 
โรงงานเจียระไน พลอยสีม่วง อเมทิส -  ศนูยส์มนุไพรฮอ็กเกตนามู - ย่านฮงแด – 
มหาวิทยาลยัฮงอิก – พิพิธภณัฑภ์าพ 3 มิติ - พิพิธภณัฑน์ ้าแขง็ - ร้านละลายเงินวอน – 
เมืองอินชอน - กรงุเทพฯ (สวุรรณภมิู)                                                                      (B/L/-)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

เช้า บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดนิทางสู่ โรงงานเจียระไน พลอยสีม่วง อเมทิส (AMETHYST FACTOTORY) แดนเกาหลเีป็นแดน
ของ พลอยสมีว่ง พลอยแห่งสุขภาพและน าโชค โดยมตีัง้แต่สมี่วงอ่อนเยน็ตา จนถงึสมี่วงเขม้ (ม่วงไวน์) มเีสน่ห์
เยา้ยวนใจ พลอยนี้จะสวยงามจบัตาเมื่อมาท าเป็นแหวน จี ้ต่างหู และ สรอ้ยขอ้มอื เป็นหนิทีม่พีลงัในการบ าบดั
ทัง้ด้านร่างกายและจติใจของผู้สวมใส่ ขจดัความคดิแง่ลบ เป็นพลอยแห่งสุขภาพและน าโชค สามารถปกป้อง
คุม้ครองผูส้วมใส่ได ้ 
น าท่านเดนิทางสู่ ศนูยส์มุนไพรฮอ็กเกตนามู (RAISIN TREE) ต้นไมช้นิดน้ีเจรญิเตบิโตในป่าลกึบนภูเขาที่
ปราศจากมลภาวะและระดบัสูงเหนือน ้าทะเล 50-800 เมตร เมลด็พนัธุข์อง
สมุนไพรฮอ็กเกตนามูนี้ เป็นที่นิยมของคนเกาหลรีุ่นใหม่ เพราะมผีลช่วย
ดแูลตบัใหแ้ขง็แรง ป้องกนัโรคตบัแขง็ไม่ถูกท าลายจากการดื่มแอลกอฮอล ์
กาแฟ บุหรี ่สารตกคา้งจากอาหารและยา 

กลางวนั   บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนู ไก่ตุ๋นโสม  
 น าท่านเดนิทางสู่ ย่านฮงแด (HONGDAE) หรือ ฮงอิก (HONGIK 

UNIVERSITY) เป็นแหล่งช้อปป้ิง และ เดนิเล่นของวยัรุ่นหนุ่มสาวมหาลยั เพราะเป็นย่านที่ใกล้กบัมหาวทิยาลยัฮงอกิ 
(HONGIK UNIVERSITY)   
น าท่านเดนิทางสู่ พิพิธภณัฑ์ภาพ 3 มิติ (TRICK EYE MUSEUM) เป็นสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดงัที่จดัขึน้แบบ
พพิธิภณัฑแ์กลเลอรีศ่ลิปะและภาพวาด ทีส่รา้งขึน้โดย “ตรอ็งป์ L’OEIL” คอืเทคนิคงานศลิปะแบบ 2D และ
ลกัษณะภาพวาดจะเป็นแบบ 3D แทนทีจ่ะเป็นการดูภาพวาดธรรมดาๆเหมอืนหอศลิป์ทัว่ไป นักท่องเทีย่วจะตื่น
ตาตื่นใจกบัภาพวาดแนว 3D ทีเ่สมอืนว่าไดเ้ขา้ไปเป็นส่วนหนึ่งในรปูภาพนัน้ๆ ท าใหน้ักท่องเทีย่วเพลนิเพลนิ
สนุกสนาน ไม่มเีบื่อ ถอืเป็นพพิธิภณัฑศ์ลิปะยอดนิยมของชาวเกาหลแีละนักท่องเที่ยว เพราะไม่เพยีงแต่เป็น
พพิธิภณัฑห์อศลิปะภาพวาดสามมติแิลว้ ยงัไดเ้ปิดโซนใหม่ใหก้บันักท่องเทีย่วไดเ้ขา้ไปเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ
ไม่ซ ้าใครกบั พิพิธภณัฑน์ ้าแขง็ (ICE MUSEUM) ซึง่เป็นการจ าลองเมอืงน ้าแขง็ขึน้มา เป็นศลิปะการแกะสลกั
น ้าแขง็แบบไม่ธรรมดา หากแต่เป็นการจ าลองเป็นเมอืงน ้าแขง็เหมอืนจรงิมากที่สุด และยงัเอาใจเดก็ๆดว้ยการ
สรา้งสไลเดอรน์ ้าแขง็อีกทัง้ยงัมกีจิกรรมและโซนต่างๆ ให้นักท่องเที่ยวเขา้ชมได้โดยไม่มเีบื่อ เช่น นัง่รถลาก



กวางรูดอล์ฟ ถ่ายรูปคู่กบัคุณลุงซานต้าน ้าแขง็ และถ่ายรูปกบับรรดานกเพนกวนิน ้าแขง็ทัง้หลาย ส ารวจถ ้า
น ้าแขง็ เอสกโิม เยีย่มชมปราสาทน ้าแขง็ มจีุดชมววิบนก าแพงเมอืงน ้าแขง็ โรงแรมที่สรา้งจ าลองขึน้จากการ
แกะสลกัจากน ้าแข็งทัง้หมด ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถตื่นตาตื่นใจและสมัผสักับความหนาวอุณหภูมติิดลบ
มากกว่า 5 องศา       
น าท่านเดนิทางสู่ ซุปเปอรม์ารเ์กต็ หรือ ร้านละลายเงินวอน ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้ชอ็กโกแลต ผลติภณัฑข์องใบ
และรากฝอยของโสม ในรปู ขนมโสม ชาโสม ลูกอมโสม โคลนพอกหน้าโสม ครมีลา้งหน้าโสม เครื่องส าอางโสม 
เป็นต้น และยงัมหีมอนสุขภาพ ,  กมิจ ิ , เปเปโร (ป๊อกกี้เกาหล)ี , ชนิราเมง (มาม่าเกาหล)ี และ นมกลว้ย เป็น
ตน้ 
อิสระอาหารค า่ตามอธัยาศยั เพ่ือสะดวกแก่การเดินทางท่องเท่ียว 
ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน ประเทศสาธารณรฐัเกาหลีใต้ 

20.20 น าท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภมิู กรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน ASIANA 
AIRLINES เท่ียวบินท่ี OZ743 
** บรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่งบนิ ใชเ้วลาบนิประมาณ 5 ชัว่โมง 50 นาท ี**  

00.20 เดนิทางถึง อากาศยานนานาชาติ สุวรรณภมิู กรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพ พร้อมกบัความ
ประทบัใจ 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

อตัราค่าบริการ 
 

ก าหนดการเดินทาง 
ผูใ้หญ่ ห้องละ 

2-3 ท่าน  
อตัราท่านละ 

1 เดก็ 2 ผูใ้หญ่  
เดก็มีเตียง 

(เดก็อายไุม่เกิน 12 
ปี) 

อตัราเดก็ ท่านละ 

1 เดก็ 2 ผูใ้หญ่ 
เดก็ไม่มีเตียง 

(เดก็อายไุม่เกิน 12 
ปี) 

อตัราเดก็ ท่านละ 

พกัเด่ียว 
เพ่ิม 

อตัรา ห้องละ 

ราคาไม่รวม
ตัว๋

เคร่ืองบิน 
(จอยแลนด)์ 

28 ธ.ค. – 01 ม.ค. 62 39,900 39,900 39,900 8,500 12,900 
 
ราคาเดก็อายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (INFANT) ท่านละ 5,900 บาท ** (ไม่มีท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน) 



 
อตัราน้ียงัไม่รวมค่าทิปพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร์ และ มคัคุเทศก์ท้องถ่ิน ตามธรรมเนียม 50,000 
วอน ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเดก็ ยกเว้นเดก็อายุไม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั 
(INFANT) ทัง้น้ีท่านสามารถให้มากกว่าน้ีได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี 
ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ก่อนเดินทางทกุท่าน ท่ีสนามบิน ในวนัเชค็อิน  
 
อตัราน้ีเฉพาะนักท่องเท่ียวท่ีถือหนังสือเดินทางไทยเท่านัน้ กรณีถือหนังสือเดินทางต่างประเทศ ทาง
บริษทัขอสงวนสิทธ์ิเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมเพ่ิมจากราคาทวัร ์ท่านละ 100 USD. (เป็นเงินไทยประมาณ 
3,200 บาท)  
 
กรณีต้องการตดักรุป๊ส่วนตวั กรุป๊เหมาท่ีสถานะผู้เดินทางเป็น เดก็นักเรียน นักศึกษา คร ู ธรุกิจขาย
ตรงเคร่ืองส าอางค์ หมอ พยาบาล ชาวต่างชาติ หรือคณะท่ีต้องการให้เพ่ิมสถานท่ีขอดูงาน กรุณา
ติดต่อแจ้งรายละเอียด โดยละเอียด กบัเจ้าหน้าท่ีเพ่ือท าราคาให้ใหม่ทกุครัง้  

 
ส าคญั!! :  กรณีผูเ้ดินทางถกูปฏิเสธการเข้า – ออกประเทศจากประเทศต้นทางและปลายทาง ทัง้จากท่ี

ด้านหน้าเคาน์เตอรเ์ช็คอิน หรือจากด่านตรวจคนเข้าเมืองกต็าม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิ

ไม่รบัผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีจะเกิดขึ้นตามมา และ จะไม่สามารถคืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่านช าระ

เรียบร้อยแล้วไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึง 

 
หมายเหต ุ: ตามนโยบายการโปรโมทสินค้าพืน้เมืองของรฐับาลเกาหลีร่วมกบัการท่องเท่ียวเกาหลี ใน

นามของร้านรฐับาล ซ่ึงจ าเป็นต้องระบุไว้ในโปรแกรมทวัร์ เพราะมีผลกบัราคาทวัร์  จึง
อยากเรียนช้ีแจงลูกค้าทุกท่านว่า ร้านรฐับาลทุกร้านจ าเป็นต้องแวะชม จะซ้ือหรือไม่ซ้ือ
ขึ้นอยู่กบัความพอใจของลูกค้าเป็นหลกั และถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้าน
รฐับาล ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจากท่านเป็นจ านวนเงิน 100 USD / 
ท่าน / ร้าน 

 
 
 
 



อตัราค่าบริการน้ี รวม 
 ค่าบตัรโดยสารโดยเครื่องบนิ (ตัว๋) ไป และ กลบัพรอ้มคณะ ชัน้ประหยดั (ECONOMY CLASS) รวมถงึค่าภาษี
สนามบนิและค่าภาษนี ้ามนัทุกแห่ง กรณีต้องการอพัเกรด UPGRADE หรอื เปลีย่นแปลงบตัรโดยสาร ไม่ว่าเทีย่วใด 
เทีย่วหนึ่ง กรณุาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ โดยอ้างองิค่าใชจ้่ายการจองทวัรแ์บบ ไม่ใช่ตัว๋เครื่องบนิ ตามทีต่ามที่
ตารางอตัราค่าบรกิารระบุ 
 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใต้ท้องเครื่องบนิ สายการบนิ ASIANA AIRLINESอนุญาตให้โหลด
กระเป๋าสมัภาระลงใต้ทอ้งเครื่องบนิ โดยมีน ้าหนักไม่เกิน 23 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือขึ้นเคร่ืองบินได้น ้าหนักไม่เกิน 
10 ก.ก. (ไมจ่ ากดัจ านวนชิน้ แต่ทัง้นี้เจา้หน้าทีจ่ะพจิารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงื่อนไขของสายการบนิ) 
** 
 ค่ารถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ (ยงัไมร่วมทปิพนกังานขบัรถ) 
 ค่าโรงแรมทีพ่กัระดบัมาตรฐานตามรายการทีร่ะบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ หอ้ง) ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์การแข่งขนักฬีา 
หรอื กจิกรรมอื่นๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการที่ระยุเตม็ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลี่ยนโรงแรมทีพ่กั ไป
เป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยค านึงถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคญั 
 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ กรณไีมร่วมจะชีแ้จงแต่ละสถานทีใ่นโปรแกรม 
 ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุ โดยทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม    
 ค่ามคัคุเทศกท์ีค่อยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
 ค่าเบี้ยประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางท่องเที่ยวต่างประเทศ วงเงนิประกนัสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไข
ตามกรรมธรรม)์  

 

อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 
× ค่าใชจ้่ายส่วนตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซกัรดี ค่ามนิิบารใ์น

หอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบุในรายการ 
× ค่าทปิพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร์ และ มคัคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 50,000วอน ต่อ ทรปิ ต่อ ลูกค้า ผู้

เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลบั (INFANT) ทัง้นี้ท่านสามารถให้
มากกว่าน้ีไดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ก่อน
เดนิทางทุกท่าน ทีส่นามบนิ ในวนัเชค็อนิ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสมัภาระที่มนี ้าหนักเกนิกว่าที่สายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกินขนาด
มาตรฐาน  

× ค่าธรรมเนียมการจองทีน่ัง่บนเครื่องบนิตามความต้องการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถท าได้ ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัสายการ
บนิ และ รุน่ของเครือ่งบนิแต่ละไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยูท่ีส่ายการบนิเป็นผูก้ าหนด 

× ค่าภาษนี ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 
× ภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% กรณตีอ้งการออกใบเสรจ็รบัเงนิในนามบรษิทั 



× ค่าธรรมเนียมการขอวซี่าท่องเที่ยว กรณีที่สถานทูตแจง้ให้ยื่นขอวซี่าแบบกะทนัหนัก่อนเดนิทางตามจรงิ ประเทศ
เกาหลีใต้ อนุญาตให้ท่านที่ถือหนังสือเดินทางไทย และมีวตัถุประสงค์เดินทางไปประเทศเกาหลีใต้ เพื่อการ
ท่องเทีย่ว ไมจ่ าเป็นตอ้งยืน่ขอวซี่า โดยสามารถพ านกัไดไ้มเ่กนิ 90 วนั ต่อครัง้ 
 

เง่ือนไขการจอง และ การช าระเงิน 
- กรุณาท าการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนั ก่อนออกเดนิทาง พรอ้มช าระเงนิมดัจ าครัง้ที่ 1 ท่านละ 10,000 บาท 

หลงัจากส่งเอกสารยนืยนัการจอง 24 ชัว่โมง ตวัอยา่งเช่น ท่านจองวนัน้ี กรณุาช าระเงนิในวนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 
น. เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมตัิทนัที หากยงัไม่ได้รบัยอดเงนิตามเวลาที่ก าหนด และหากท่านมคีวาม
ประสงค์จะต้องเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจ าเป็นต้องท าจองเขา้มาใหม่ นัน่หมายถงึว่า กรณีที่มีควิรอ (WAITING 
LIST) กจ็ะใหส้ทิธิไ์ปตามระบบ ตามล าดบั เน่ืองจากทุกพเีรยีด เรามทีีน่ัง่ราคาพเิศษจ านวนจ ากดั 

- กรุณาช าระค่าทวัร์ส่วนที่เหลอือย่างน้อย 30 วนั ก่อนออกเดนิทาง หากท่านไม่ช าระภายในระยะเวลาที่ที่บรษิัท
ก าหนด ทางบรษิทัจะถอืว่าท่านสละสทิธิย์กเลกิการเดนิทาง และ ขอสงวนสทิธิไ์ม่สามารถคนืเงนิมดัจ าใหท่้านใดไม่
ว่าส่วนในส่วนหนึ่งกต็าม 

- กรณีลูกค้าท าการจองภายในระยะเวลาคงเหลอืไม่ถงึ 15 วนั ก่อนออกเดนิทาง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีก
เกบ็ค่าทวัรเ์ตม็จ านวน 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



เง่ือนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง 
 - ยกเลกิการเดนิทาง ไม่น้อยกว่า 30 วนั ก่อนวนัเดนิทาง คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 100 ของค่าบรกิารทีช่ าระแลว้ 
 ** ยกเว้น พีเรียดท่ีมีวนัหยดุนักขตัฤกษ์ ต้องยกเลิกเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วนั ก่อนเดินทาง ** 

- ยกเลกิการเดนิทาง 15-29 วนั ก่อนวนัเดนิทาง คนืค่าบรกิารรอ้ยละ 50 ของค่าบรกิารทีช่ าระแลว้ 
- ยกเลกิการเดนิทาง 15 วนั ก่อนวนัเดนิทาง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าบรกิารทีช่ าระมาแลว้ทัง้หมดทัง้น้ี 

ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ช าระแล้วเนื่องในการเตรียมการจดัการน าเที่ยวให้แก่
นกัท่องเทีย่ว เช่น การส ารองทีน่ัง่ตัว๋เครือ่งบนิ การจองทีพ่กั ฯลฯ 

- ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบ และ คนืค่าทวัรส์่วนใดส่วนหนึ่งใหท้่านไดไ้ม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ เช่น สถานทูต
ปฏเิสธวซี่า ด่านตรวจคนเขา้เมอืง ฯลฯ 

- กรณีต้องการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลีย่นชื่อ) จะต้องแจง้ใหท้างบรษิทัทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วนั ก่อนออ
นออกเดนิทาง กรณีแจง้หลงัจากเจา้หน้าทีอ่อกเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ ไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์
ในการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ทัง้นี้ขึน้อยูก่บัช่วงพเีรยีดวนัทีเ่ดนิทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ 
เป็นส าคญัดว้ย กรณุาสอบถามกบัเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 

- กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพเีรยีดวนัเดนิทาง (เลื่อนวนัเดนิทาง) ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าใช้จ่ายการ
ด าเนินการต่างๆ ที่เกดิขึ้นจรงิส าหรบัการด าเนินการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ที่เปลี่ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆ
ทัง้สิน้ 

- สายการบนิ ASIANA AIRLINESขอสงวนสทิธิส์ าหรบัท่านทีจ่ะเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง กรณีออกบตัรโดยสาร (ตัว๋
เครือ่งบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้ ไมส่ามารถยกเลกิหรอืเปลีย่นแปลงไดทุ้กกรณี จะต้องซือ้บตัรโดยสารใบใหม่ (หากมทีีว่่าง) 
เท่านัน้ โดยทางบรษิัทจะออกตัว๋เครื่องบินก่อนออกเดินทางอย่างน้อย 10 -15 วนั ก่อนเดินทาง ทัง้นี้ขึ้นอยู่กับ
กระบวนการการด าเนินการของแต่ละคณะเท่านัน้ 

 

เง่ือนไขส าคญัอ่ืนๆท่ีท่านควรทราบก่อนการเดินทาง 
- คณะจะสามารถออกเดนิทางได้ตามจ าเป็นต้องมขีึน้ต ่า อย่างน้อย 25 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด คณะจะไม่สามารถ

เดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะช าระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางบริษัทยินดีที่จะ
ประสานงาน เพื่อใหทุ้กท่านเดนิทางตามความประสงคต่์อไป  

- ขนาดทีน่ัง่และตวัเครือ่งบนิอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดโ้ดยสายการบนิ 
- ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรอื เลื่อนการเดนิทางไปในพเีรยีดวนัอื่นต่อไป โดยทางบรษิัทฯ 

จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดนิทางใหม่อกีครัง้ ทัง้นี้ ก่อนคอนเฟิรม์ลางาน กรุณาตดิต่อเจา้หน้าที่
เป็นกรณพีเิศษทุกครัง้หากท่านลางานแลว้ไมส่ามารถเปลีย่นแปลงได้ 

- กรณทีีท่่านตอ้งออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เครื่องบนิ , ตัว๋รถทวัร ์, ตัว๋รถไฟ) กรุณาตดิต่อ
สอบถามเพื่อยนืยนักบัเจา้หน้าทีก่่อนทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในทีส่ามารถเลื่อนวนัและเวลาเดนิทางได ้
เพราะมบีางกรณทีีส่ายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า ทัง้นี้ขึน้อยู่
กบัฤดูกาล สภาพภูมอิากาศ และ ตารางบนิของท่าอากาศยานเป็นส าคญัเท่านัน้ สิง่ส าคญั ท่านจ าเป็นต้องมาถึง



สนามบนิเพื่อเชค็อนิก่อนเครือ่งบนิ อย่างน้อย 3 ชัว่โมง โดยในส่วนน้ีหากเกดิความเสยีหายใดๆบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์
ในการไมร่บัผดิชอบค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   

- กรณทีีท่่านเป็นอสิลาม ไมท่านเน้ือสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 
- กรณีผูเ้ดนิทางต้องการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร์ (WHEEL CHAIR) กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่าง

น้อย 7 วนัก่อนการเดนิทาง หรอืตัง้แต่ทีท่่านเริม่จองทวัร ์เพื่อใหท้างบรษิทัประสานงานกบัสายการบนิเพื่อจดัเตรยีม
ล่วงหน้า กรณมีคี่าใชจ้า่ยเพิม่เตมิ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง  

- กรณุาส่งรายชื่อผูเ้ดนิทาง พรอ้มส าเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางทุกท่านใหก้บัเจา้หน้าทีห่ลงัจากช าระเงนิกรณีที่
ท่านเดนิทางเป็นครอบครวั (หลายท่าน) กรณุาแจง้รายนามคู่นอนกบัเจา้หน้าทีใ่หท้ราบ 

- กรณทีีอ่อกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดส่วนใดผดิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบไม่ว่า
ส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ด าเนินการส่งส าเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางให้ทางบรษิทัเพื่อใช้ในการออกบตัร
โดยสาร 

- หลงัจากท่านช าระค่าทวัรค์รบตามจ านวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัจะน าส่งใบนัดหมายและเตรยีมตวัการเดนิทางให้
ท่านอยา่งน้อย 3 หรอื 7 วนั ก่อนออกเดนิทาง 

- อตัราทวัรน์ี้ เป็นอตัราส าหรบับตัรโดยสารเครื่องบนิแบบหมู่คณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท วนั ไป 
หรอื กลบัส่วนใดได้ จ าเป็นจะต้องไป และ กลบั ตามก าหนดการเท่านัน้ หากต้องการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่อ
เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 

- ทางบรษิทัไมม่นีโยบายจดัคู่นอนใหก้บัลกูคา้ทีไ่มรู่จ้กักนัมาก่อน เช่น กรณีทีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จ าเป็นต้องช าระค่า
หอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ 

- หนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านไดค้งเหลอืไมน้่อยกว่า 6 เดอืน ณ วนักลบั  
- ส าหรบัลกูคา้ทีเ่ดนิทาง 3 ท่าน และ ตอ้งการพกัหอ้งส าหรบั 3 ท่าน อาจมคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิไดใ้นบางกรณี ขน้อยู่กบั

โรงแรมทีค่ณะนัน้ๆพกัว่ามหีอ้งรอบรบัส าหรบั 3 ท่าน หรอื (TRIPLE ROOM) หรอืไม่ กรณีไม่ม ีท่านจ าเป็นจะต้อง
ช าระค่าใชจ้า่ยเพิม่ (พกัเดีย่ว) ตามจรงิ ยกเวน้เดก็ทีม่อีายตุ ่ากว่า 12 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั 

- การใหท้ปิถอืเป็นธรรมเนียมปฏบิตัสิ าหรบันักท่องเทีย่วทีเ่ดนิทางไปต่างประเทศ โดยผูใ้หบ้รกิารจะต้องหวงัสนิน ้าใจ
เลก็ๆน้อยๆ เป็นเรือ่งปกต ิจงึรบกวนใหท้่านเตรยีมค่าใชจ้่ายในส่วนนี้เพื่อมอบใหเ้ลก็ๆน้อยๆ ตามความเหมาะสม 

- ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ปลี่ยนแปลงโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมอิากาศ เหตุการ
ทางการเมอืง การล่าชา้ของสายการบนิ เงื่อนไขการใหบ้รกิารของรถในแต่ละประเทศ เป็นต้น โดยส่วนนี้ทางบรษิทั
จะค านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคญั หากกรณีที่จ าเป็นจะต้องมคี่ าใช้จ่ายเพิ่ม ทางบรษิัทจะแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า 

- เนื่องจากการเดนิทางท่องเทีย่วในครัง้นี้ เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกบับรษิทัตวัแทนในต่างประเทศ ทางบรษิทั
จงึขอสงวนสทิธิ ์ไม่สามารถขอรบัเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางส่วน หรอื ส่วนใดส่วนหน่ึงที่ท่านไม่ต้องการไดร้บับรกิาร 
หากระหว่างเดนิทาง สถานทีท่่องเทีย่วใดทีไ่มส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่่าดว้ยสาเหตุใดกต็าม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์น
การไมส่ามารถคนืค่าใชจ้า่ยไมว่่าส่วนใดส่วนหน่ึงใหท้่าน เนื่องจากทางบรษิทัไดท้ าการจองและถูกเกบ็ค่าใชจ้่ายแบบ
เหมาจา่ยไปล่วงหน้าทัง้หมดแลว้ 

- กรณทีีท่่านถูกปฏเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบค่าใชจ้า่ยทีจ่ะเกดิขึน้ตามมา และ จะ
ไมส่ามารถคนืเงนิค่าทวัรท์ีท่่านช าระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่่าส่วนใดส่วนหน่ึง 



- หากวนัเดนิทาง เจา้หน้าทีส่ายการบนิ หรอื ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนังสอืเดนิทาง ( พาสปอรต์) 
ของท่านช ารุดแม้เพยีงเล็กน้อย ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น ทางสายการบนิ หรอื เจา้หน้าที่ด่านตรวจคนออก และ เข้า
เมอืง มสีทิธิไ์ม่อนุญาตให้ท่านเดนิทางต่อไปได้ ดงันัน้กรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสอืเดนิทางของท่านให้อยู่ใน
สภาพดอียู่ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณีช ารุด กรุณาตดิต่อกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื่อท าหนังสอื
เดินทางฉบบัใหม่ โดยใช้ฉบบัเก่าไปอ้างอิง และ ยนืยนัด้วย พร้อมกับแจ้งมาที่บรษิัทเร็วที่สุด เพื่อยืนยนัการ
เปลีย่นแปลงขอ้มลูหนงัสอืเดนิทาง หากท่านไดส้่งเอกสารมาทีบ่รษิทัเรยีบรอ้ยแลว้ กรณทีีย่งัไมอ่อกบตัรโดยสาร (ตัว๋
เครื่องบนิ) ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่มคี่าใช้จ่าย แต่หากออกบตัรโดยสาร (ตัว๋เครื่องบนิ) เรยีบรอ้ยแล้ว ทาง
บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึง่โดยส่วนใหญ่ตัว๋เครื่องบนิแบบกรุ๊ปจะออกก่อน
ออกเดนิทางประมาณ 14-20 วนั ทัง้นี้ขึน้อยูก่บักระบวนการและขัน้ตอนของแต่ละคณะ 

- เกี่ยวกบัที่นัง่บนเครื่องบนิ เนื่องจากบตัรโดยสาร (ตัว๋) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อตัราพเิศษ) สายการบนิ ขอ
สงวนสทิธิใ์นการเลอืกที่นัง่บนเครื่องบนิ กรณีลูกค้าเดนิทางด้วยกนั กรุณาเช็คอินพร้อมกนั และ สายการบนิจะ
พยายามทีสุ่ดใหท้่านไดน้ัง่ดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีสุ่ด  

- ขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัหอ้งพกัในโรงแรมทีพ่กั เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึ
อาจท าให้ห้องพกัแบบห้องพกัเดี่ยว (SINGLE) และห้องคู่ (TWIN/DOUBLE) และ ห้องพกัแบบ 3 ท่าน (TRIPLE) 
จะแตกต่างกนั บางโรงแรม หอ้งพกัแต่ละแบบอาจจะอยูค่นละชัน้กนั (ไมต่ดิกนัเสมอไป) 

- กรณทีีท่่านไมผ่่านด่านตรวจคนออก หรอื เขา้เมอืง (หา้มไม่ใหเ้ดนิทางต่อ ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ ทางบรษิทัขอสงวน
สทิธิใ์นการคนืค่าใชจ้า่ยใหไ้มว่่าส่วนใดส่วนหน่ึงทัง้สิน้ 

- ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็ค่าน ้ามนัและภาษสีนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง  
- มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสญัญาใดๆทัง้สิน้แทนบรษิทัผูจ้ดั นอกจากมเีอกสาร

ลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ดัก ากบัเท่านัน้ 
- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ , การยกเลกิบนิ , การ

ประทว้ง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภยัธรรมชาต ิ, การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความ
รบัผดิชอบของบรษิทั  

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไมร่บัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายระหว่างการเดนิทาง ไม่ว่ากรณีใดๆกต็าม 
และ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้า่ยตามจรงิ กรณท่ีานลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและจ าเป็นต้องส่งมายงัจุดหมาย
ปลายทางตามทีท่่านตอ้งการ  

- รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รบัการยนืยนัจากบริษัทฯอีกครัง้หนึ่ง หลังจากได้ส ารองโรงแรมที่พักใน
ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม 

** เม่ือท่านช าระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึงกต็าม ทางบริษทัฯ จะถือว่า
ท่านได้ยอมรบัเง่ือนไขข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว ** 

หนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านไดค้งเหลอืไมน้่อยกวา่ 6 เดอืน ณ วนักลบั 
 

** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 



 
 
 
 


