
 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 โปรแกรมการท่องเท่ียว 
วนัท่ี 1 

28 ธนัวาคม 18 
พบกนัท่ีสนามบนิสวุรรณภมูิ  – ออกเดนิทางจากสนามบนิสวุรรณภมูิ 

วนัท่ี 2 
29 ธนัวาคม 18 

เดนิทางถึงสนามบนิอินชอน – PAJU PREMIUM OUTLET –  เกาะนามิ  

วนัท่ี 3 
30 ธนัวาคม 18 

ลานสกี – ไร่สตรอเบอร่ี – สวนสนกุเอเวอร์แลนด์ – ศนูย์เคร่ืองส าอาง 

วนัท่ี 4 
31 ธนัวาคม 18 

ศนูย์โสม – พระราชวงัชางดอ็กกงุ – วดัโชเกซา  – คล้องกญุแจคูรั่ก@โซลทาวเวอร์ – ตลาดเมียงดง 

วนัท่ี 5 
01 มกราคม 19 

น า้มนัสนเข็มแดง – พิพิธภณัฑ์สาหร่าย +ฮนับก – ตลาดฮงอิก – ซปุเปอร์มาร์เก็ต - ออกเดนิทางจาก
สนามบนิอินชอน – กรุงเทพฯ 

สิทธิพเิศษ ส ำหรับคนพเิศษเช่นคุณ 
 

1.Miracle Lounge  บริการระดบั
โรงแรม บุฟเฟตอ์าหารนานาชาติและ
เคร่ืองด่ืม เพียบพร้อมไปดว้ยส่ิงอ านวย
ความสะดวก ทั้งหอ้งอาบน ้ า หอ้งน ้ าสุด
หรู หอ้งละหมาด พ้ืนท่ีสูบบุหรี ฟรี WiFi   
 

2.อุ่นใจไปกบัประกนัการเดินทาง AXA 
Travel - Smart Traveller คุม้ครองครบ
ทั้งอุบติัเหตุและสุขภาพ 
วงเงิน 2,000,000 บาท ** 
 

3. บริการ Sim 2Fly เล่นอินเตอร์เน็ตได้
ไม่จ ากดั ตลาดการเดินทาง ส าหรับทุก
ท่าน 



 

 

 

 
 

วนัท่ี 1  พบกนัท่ีสนามบนิสวุรรณภมูิ  - ออกเดนิทางจากสนามบนิสวุรรณภมูิ 

19.00 น    คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมูิ อาคารผู้ โดยสารขาออกชัน้ 4 เคาน์เตอร์...  สายการบินไทย  
 เจ้าหน้าท่ีจากบริษัทฯคอยต้อนรับและอ านวยความสะดวกให้ทา่นก่อนขึน้เคร่ือง 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

22.30 น. ออกเดนิทางสูป่ระเทศเกาหลีใต้  โดยสายการบินไทย เท่ียวบนิท่ี  TG8106 
 (บริษัทจะแจ้งไฟล์ทและเวลาที่แน่นอนอีกครัง้ก่อนเดินทาง  
 หากลกูค้าเดินทางมาจากตา่งจงัหวดัด้วยเคร่ืองบินภายในประเทศ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนท าการจองคะ่) 

วนัท่ี 2  เดนิทางถึงสนามบนิอินชอน – PAJU PREMIUM OUTLET –  เกาะนามิ 

05.55 น       ถึง สนามบินอินชอน กรุงโซลประเทศเกาหลีใต้(เวลาท้องถ่ินเร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง) 
เช้า หลงัผา่นพิธีการทางตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อย  รับประทานอาหารเช้า (1)  เมนอูดู้ง  
 น าท่านสู่ PAJU PREMIUM OUTLET ถือเป็น outlet mallท่ีใหญ่ท่ีสุดของเกาหลี ในปัจจุบนั ภายในมี

ร้านค้ามากกว่า 200 ร้าน ตัง้แตแ่บรนด์เนมหรู Paul Smith, Mulberry, Tag Heuer และ Kate Spade ไป
จนถึงแบรนด์ขายปลีกยอดนิยม Bean Pole, Polo, MCM, Nike และ Adidas เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั (2) เมนทูคัคลับี (ไก่ผดัซอสเกาหลี)   
บา่ย น าทา่นสู ่เกาะนามิ โดยเรือเฟอร์ร่ี เพ่ือข้ามฝากไปยงัเกาะ ซึ่งเป็นสถานท่ีโรแมนติกอีกแห่งหนึ่งส าหรับคูรั่กคู่

หนุ่มสาว ครอบครัว เพ่ือนๆ หนึ่งในสถานท่ีถ่ายท าละครเร่ืองดงั เพลงรักในสายลมหนาว เกาะนามิมีรูปร่าง

http://bit.ly/2NMk5YE


 

 

 

 
 

เหมือนใบไม้ท่ีลอยอยู่ทางตอนเหนือของแม่น า้ฮนัและห่างจากกรุงโซลไปเพียง 63 กิโลเมตร ณ ท่ีแห่งนีท้่าน
สามารถเช่าจกัรยานเท่ียวรอบเกาะ เดินเล่นชมสวนเกาหลี เคารพสุสานนายพลนามิ เดินผ่านกลางแมกไม้
แหง่สวนสนท่ีสงูเสียดฟ้า ดงต้นสน ดอกสน เลือกนัง่ท่ีม้านัง่ข้างชายฝ่ัง เพ่ือชมบรรยากาศอนัโรแมนติกใต้เงา
ไม้ มองดพูนัธุ์สตัว์ตา่งๆ เชน่ นกกระจอกเทศ กระตา่ย กระรอก เป็ด กวาง ฯลฯ 

 
 
 
 

 
 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า (3)  เมนชูาบชูาบ ู
   จากนัน้น าทา่นเข้าสู่ท่ีพกั M Stay Hotel หรือเทียบเทา่ระดับ 4 ดาว 
 

วนัท่ี 3 ลานสกี – ไร่สตรอเบอร่ี – สวนสนกุเอเวอร์แลนด์ – ศนูย์เคร่ืองส าอาง 

เช้า รับประทานอาหารเช้า (4)  ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 น าท่านเดินทางสู่ ลานสกี ให้ทุกท่านสนุกสนานกับการเล่นสกี หรือ กระดานเล่ือนหิมะ สัมผัสหิมะและ

สถานท่ีอนังดงาม พร้อมถ่ายรูปเป็นท่ีระลกึได้ (ผู้สนใจเช่าอปุกรณ์เคร่ืองเล่นให้ติดตอ่หวัหน้าทวัร์เพราะราคา
นีไ้ม่รวมค่า เช่าอุปกรณ์ , สกีลิฟท์ สกีค่าเล่นรวมชุดประมาณ 50,000 วอน และ กรุณาเตรียมถุงมือสกี 
ผ้าพนัคอ แวน่กนัแดด เสือ้แจ๊กเก็ตกนัน า้ หรือ ผ้าร่ม และกางเกงท่ีเหมาะสม) 

 
 

 
 

 
จากนัน้น าทา่นสู ่ ไร่สตรอเบอร่ี เชิญทา่นลิม้รสผลสดในบรรยากาศ 
ไร่สตรอเบอร์ร่ีจริงๆ ได้เรียนรู้วิถีชีวิตชาวไร่สตรอเบอร่ีของเกาหลีว่า มี
วิธีการปลกูอย่างไรจึงได้ผลสตรอเบอร่ีท่ีขนาดใหญ่เป็นพิเศษ และหวาน
หอมชวนรับประทาน 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั (5) เมนคูลับี (หมยูา่งเกาหลี) 
จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ สวนสนกุนีถ้กูขนานนามว่า ดิสนีย์แลนด์เกาหลี เป็นสวน
สนุกกลางแจ้งท่ีใหญ่ท่ีสดุของ ประเทศ โดยมีบริษัทซมัซุงเป็นเจ้าของ ตัง้อยู่ท่ามกลางหุบเขา ท่านจะได้นัง่
กระเช้าลิฟท์ และท่องไปกบัโลกของสตัว์ป่าซาฟารีชมไลเกอร์ (สิงโตผสมกบัเสือ) แฝดคูแ่รกของโลก ท่ีน่ีท่าน
จะพบว่าเจ้าป่าสิงโต และเสือสามารถอยู่ด้วยกนัได้อย่างเป็นสุขชมความน่ารักของหมีท่ีสามารถส่ือสารกับ
คนขบัรถได้เป็นอย่างดี เข้าสู่ดินแดนแห่งเทพนิยาย สวนส่ีฤด ูซึ่งจะปลูกดอกไม้เปล่ียนไปตามฤดกูาลและ



 

 

 

 
 

สนกุกบัเคร่ืองเล่นนานาชนิด อาทิเช่น สเปสทวัร์ รถไฟเหาะ หนอนสะบดั ชมกิจกรรมและการแสดงตา่ง ๆ ท่ี
จดัตามตารางประจ าวนั 

 
 
 
 
 

 
ตอ่มาอิสระให้ทา่นได้เลือกซือ้เคร่ืองส าอางค์แบรนด์ดงัของเกาหลี ณ ศูนย์เคร่ืองส าอาง มีให้เลือกมากมาย
หลายย่ีห้อ อาทิเชน่ ครีมน า้แตกท่ีโดง่ดงั ครีมหอยทาก แปง้โรตี โลจคูสิ ฯลฯ  

เย็น    รับประทานอาหารเย็น (6) เมนบูฟุเฟ่ต์ขาปยูกัษ์ 
 และน าทา่นเข้า สูท่ี่พกัโรงแรม  Benikea Premier Hotel Bernoui หรือเทียบเทา่ระดับ 4 ดาว 
 
 

วนัท่ี4 ศนูย์โสม – พระราชวงัชางดอ็กกงุ – วดัโชเกซา  – คล้องกญุแจคูรั่ก@โซลทาวเวอร์ – ตลาดเมียงดง 

เช้า รับประทานอาหารเช้า (7) ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 พาท่านเข้าชม ศูนย์โสม ซึ่งรัฐบาลรับรองคณุภาพว่าผลิตจากโสมท่ีมีอาย ุ6 ปีซึ่งถือว่า เป็นโสมท่ีมีคณุภาพดี

ท่ีสุด ชมวงจรชีวิตของโสม พร้อมให้ท่านได้เลือกซือ้โสมท่ีมีคุณภาพดีท่ีสุดและราคาถูกกว่าไทยถึง 2 เท่า 
กลับไปบ ารุงร่างกายหรือฝากญาติผู้ ใหญ่ท่ีท่านรักและนับ ถือ  จากนัน้พาท่านชมความสวยงามของ 
พระราชวังชางด๊อกกุง พระราชวังแห่งนีเ้ป็นพระราชวังท่ีเก่าแก่ 
สวยงามมากในชว่งท่ีมีการปกครอง ด้วยระบบกษัตริย์ของเกาหลี ถกู
สร้างขึน้ในปี ค.ศ. 1405 และมีความส าคญั ในการเป็นท่ีพ านกัของ
พระมหากษัตริย์  หลายพระองค์ในสมัยราชวงศ์โชซอน (Joseon)  
และยงัเป็น 1 ใน 5 ของพระราชวงัส าคญั ท่ียงัคงรักษาไว้ ประกอบ
ไปด้วย เขต   พระราชฐานชัน้นอก, เขตพระราชฐานชัน้ใน และสวน
ด้านหลงัส าหรับ เป็นท่ีพกัผ่อน ของพระมหากษัตรย์ ซึ่งมีต้นไม้ขนาดยกัษ์ท่ีมีกว่า 300 ปี , บ่อน า้ และศาลา
ริมน า้ 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั (8) เมนซูมักเยทงั (ไก่ตุน๋โสม) 
น าท่านไหว้พระเพ่ือนความเป็นสิริมงคล ณ วัดโชเกซา  วัดแห่งนี ้
เป็นศูนย์กลางของพุทธศาสนานิกายเซนท่ีมีช่ือเสียงในประเทศ
เกาหลี ถึงแม้จะเป็นวดัท่ีตัง้อยู่ท่ามกลางความวุ่นวายของเมือง แต่
ภายในวัดมีความเงียบสงบและสวยงามไม่ต่างไปจากวัดอ่ืนๆ ของ
ประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งมกัจะตัง้อยู่ท่ามกลางหุบเขา หรือริมชายทะเล 
ภายในวดัมีต้นไม้ใหญ่ท่ีมีความสงูกวา่ 26 เมตร, อาคารเก่าแก่ และเจดีย์ท่ีแกะสลกัจากหินสงู 7 ชัน้ 



 

 

 

 
 

จากนัน้น าท่านย้อนรอยละครซีรีย์เกาหลีช่ือดงั My name is Kim Sam Soon ท่ีภูเขานมัซานภูเขาแห่งเดียวท่ี
ตัง้อยูใ่จกลางเมืองโซล สงู 274 เมตร   บนยอดเขามี โซลทาวเวอร์ Seoul Tower *.*ไม่รวมคา่ขึน้ลิฟท์ *.*. ซึ่ง
เป็น 1 ใน 18 หอคอยเมืองท่ีสูงท่ีสุดในโลกมีความสูงถึง 480 เมตร เหนือระดับน า้ทะเล ท่านสามารถชม
ทศันียภาพของกรุงโซล ได้รอบทิศ 360 องศา ท่ีคู่รักทุกคูช่าวเกาหลีจะต้องท าคือ การคล้องกุญแจคู่รัก Love 
Key Ceremonyบนโซลทาวเวอร์ โดยท่ีจะเขียนข้อความ หรือช่ือของคูรั่กไว้บนแมก่ญุแจและก็จะน าแม่กญุแจนี ้
ไปคล้องกบัรัว้เหล็ก สว่นลกูกญุแจเค้าจะทิง้ไปด้วยความเช่ือท่ีวา่หากคูรั่กคูใ่ด ได้มาเยือนและคล้องกญุแจคูรั่ก
กนัท่ีน่ีจะท าให้ความรักของทัง้คูยื่นยาวไมพ่รากจากกนัไปตลอดกาล 

 
 
 
 
เย็น    รับประทานอาหารเย็น (9) เมน ูBBQ Buffet 

 
 
ให้ท่านใช้เวลาค ่าคืนสุดท้ายของปี 2018 ณ ตลาดเมียงดง แหล่งช็อปปิง้ขึน้
ช่ือและสถานท่ีรวมแฟชั่นชัน้น าของกรุงโซลหรือท่ีคนไทยรู้จักกับในช่ือสยาม
แสควร์เกาหลีท่านจะพบกบัสินค้าวยัรุ่นมากมายหลากหลายย่ีห้อไม่ว่าจะเป็น
เคร่ืองส าอางย่ีห้อดงัๆอย่าง 3CE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, ETUDE 
HOUSE, MISSHA ฯลฯเสือ้ผ้าแฟชัน่มีสไตล์, รองเท้าส้นสงูน่ารักๆ, รองเท้า
ผ้าใบเก๋ๆ, นอกจากนีย้งัมีร้านอาหารและร้านคาเฟ่น่ารักๆซึ่งท่ีน่ีจะมีวยัรุ่น หนุ่ม
สาวเกาหลีไปรวมตวักนัมากมายในแตล่ะวนั   

  
 และน าทา่นเข้า สูท่ี่พกัโรงแรม  Benikea Premier Hotel Bernoui หรือเทียบเทา่ระดับ 4 ดาว 

วนัท่ี5 น า้มนัสนเข็มแดง – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย +ฮันบก – ตลาดฮงอิก – ซุปเปอร์มาร์เก็ต - ออกเดินทางจาก
สนามบนิอินชอน – กรุงเทพฯ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า (10) ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเข้าชม  น า้มันสนเข็มแดง (Red Pine) ปัจจบุนันิยมมารับประทานเพ่ือล้างพิษในร่างกาย ล้างไขมนั

ในเส้นเลือดทัว่ทัง้ร่างกาย ปอ้งกนัไขมนัอดุตนัในเส้นเลือด , โรคหวัใจ , โรคภมูิแพ้ เป็นต้น    
 จากนัน้เดินทางไปพิพิธภัณฑ์สาหร่าย (SEAWEED MUSEUM) ซึ่งท่านจะได้เรียนรู้การท าสาหร่ายของชาว

เกาหลี ประวตัิความเป็นมาและความผกูผนัท่ีชาวเกาหลีท่ีมีตอ่สาหร่าย พิเศษ...ให้ท่านได้ทดลองสวมชุดฮัน
บก ชดุประจ าชาตเิกาหลี เพ่ือเก็บภาพแหง่ความประทบัใจ 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั (11) เมนโูอซมับลุโกกิ( หม ูปลาหมกึผดัซอสเกาหลี) 



 

 

 

 
 

 จากนัน้พาท่าน ช็อปปิง้ตอ่ท่ี ตลาดฮงอิก แหล่งช้อปปิง้ท่ีอยู่ล้อมรอบ
ไปด้วยมหาวิทยาลัยช่ือดังในเกาหลี สินค้าในย่านนีส้่วนใหญ่เป็น
สินค้าวยัรุ่นท่ีทนัสมยัและราคาไม่แพงเช่นเสือ้ผ้าท่ีออกแบบโดยดีไซด์
เนอร์เกาหลีรองเท้ากระเป๋าเคร่ืองประดบั เคร่ืองส าอาง และยงัมีร้าน
แบรนด์เนมอยู่ทัว่ไปเช่น EVISU, ZARA ทกุวนัเสาร์ลานหน้าประตขูอง
มหาวิทยาลัยฮง อิค จะ มีผลงานศิลปะใน รูปแบบต่างๆ  เช่น 
เคร่ืองประดบั ตุ๊กตา เสือ้ผ้า และของแฮนด์เมด ท่ีนา่รักและใช้ความคิดสร้างสรรค์ ของบางอย่างท ามาชิน้เดียว
เพ่ือให้ได้เลือกซือ้ บางท่ีอาจเป็นสินค้าท่ีมีชิน้เดียวในโลก 
 แล้วพาทา่นละลายเงินวอนท่ี ร้านค้าสนามบิน หรือซุปเปอร์มาร์เก็ต ซึ่งท่านสามารถเลือกซือ้สินค้า พืน้เมือง
เป็นการส่งท้ายก่อนอ าลาเกาหลี อาทิ บะหม่ีชินราเมียน อูด้ง กิมจิ ลูกอมแปลกๆ ช็อคโกแลต น า้จิม้หมูย่าง
เกาหลี  จากนัน้เดนิทางไปยงัสนามบนิอินชอน เพ่ือเดนิทางกลบัสูป่ระเทศไทย 

 
 
 
20.25 น.  น าทา่นเดนิทางสู ่กรุงเทพฯโดยสายการบินไทย เท่ียวบนิท่ี TG8109 
00.05+1 น.     ถึงสนามบนิสวุรรณภมูิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ... 
 
 

 
 
 

FLIGHT DETAILS 

 
 THAI AIRWAY 

TG8106 28 DEC BKK - ICN 22.30 – 05.55 

TG8109 01 JAN ICN - BKK 20.25 – 00.05+1 

 

อตัรำค่ำบริกำร 

วนัเดินทำง 
ผู้ใหญ่พกั  
2 ท่ำน 

เดก็อำยุต ำ่กว่ำ 
12 ปี  

INFANT พกัเดีย่ว 

28 – 01  มกรำคม  2019 33,900 - 7,000 - 6,900 - 

**หมำยเหตุ  หำกต้องกำรรีเควสทีน่ั่งบนเคร่ืองบิน  กรุณำแจ้ง ณ ตอนทีท่ ำกำรจอง 

บัตร  ROP (Royal Orchid Plus) ทุกชนิด ไม่สำมำรถใช้สิทธ์ิ + นน เพิม่ได้ เเละสะสมไมล์ไม่ได้ทุกกรณี 
 

สิทธิพเิศษ ส ำหรับท่ำนทีซ้ื่อโปรแกรม Hikorea VIP เป็นพเิศษ 



 

 

 

 
 

1. Miracle Lounge  บริการระดบัโรงแรม บุฟเฟตอ์าหารนานาชาติและเคร่ืองด่ืม เพียบพร้อมไปดว้ยส่ิงอ านวยความสะดวก ทั้งหอ้ง
อาบน ้ า หอ้งน ้ าสุดหรู หอ้งละหมาด พ้ืนท่ีสูบบุหรี ฟรี WiFi    

SUVARNABHUMI AIRPORT CONCOURSE  A,C,F,G AND G (BLOCK1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.ประกนัการเดินทาง AXA Travel - Smart Traveller  
คุม้ครองครบทั้งอุบติัเหตุและสุขภาพ ค่ารักษาพยาบาล วงเงิน 2,000,000 บาท  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. บริการ Sim 2Fly เล่นอินเตอร์เน็ตไดไ้ม่จ ากดั ตลอดการเดินทาง ส าหรับทุกท่าน 

SIM2Fly AIS เอเชีย  
เน็ตโรมม่ิง 4G แบบ Non-Stop  
เล่นเน็ต Non-Stop เตม็สปีด 4GB  
เง่ือนไขแพก็เกจ SIM2Fly  



 

 

 

 
 

-SIM2Fly เอเชีย&ออสเตรเลีย ราคา 399 บาท สามารถใชเ้น็ตโรมม่ิง ดว้ยความเร็วสูงสุดท่ีปริมาณ 4GB ภายในเวลา 8 วนั หลงัใชง้าน
ครบตามปริมาณท่ีก าหนด สามารถเล่นเน็ตไดต้่อเน่ืองความเร็วสูงสุด 128 Kbps ตามระยะเวลาใชง้านแพก็เกจ  
-แพก็เกจน้ีสามารถใชไ้ดใ้นประเทศท่ีก าหนดเท่านั้น กรณีใชง้านประเทศอ่ืนท่ีไม่ไดอ้ยูใ่นเง่ือนไขแพก็เกจ จะไม่สามารถใชเ้น็ตได ้ 
-สามารถเปิดใชซิ้มคร้ังแรกไดท่ี้ไทยหรือประเทศอ่ืนๆท่ีรองรับการใชง้าน SIM2Fly แต่หากประเทศท่ีเปิดใชง้านไม่อยูใ่นเง่ือนไข
แพก็เกจ SIM2Fly ท่ีซ้ือ จะไม่สามารถใชเ้น็ตได ้โดยจะยงัไม่เร่ิมนบัจ านวนวนัใชง้านในแพก็เกจเน็ตโรมม่ิงท่ีมาพร้อมซิม  
-แพก็เกจเน็ตโรมม่ิงเร่ิมนบัวนัใชง้านเม่ือมีการเช่ือมต่อเน็ตท่ีต่างประเทศคร้ังแรก โดยระยะเวลาของแพก็เกจนบัแบบครบ 24 ชัว่โมง 
เร่ิมนบัจากวนัและเวลา ตามระบุใน SMS ยนืยนัการเร่ิมใชง้านแพก็เกจ  
-ซิมท่ีเปิดใชแ้ลว้จะตอ้งน าไปใชง้านคร้ังแรกท่ีต่างประเทศภายใน 60 วนั (เฉพาะประเทศท่ีอยูใ่นเง่ือนไขของแพก็เกจท่ีซ้ือ) หากไม่มี
การใชง้านท่ีต่างประเทศภายใน 60 วนั จะไม่สามารถใชง้านแพก็เกจเน็ตโรมม่ิงท่ีมาพร้อมซิมได ้ตอ้งซ้ือแพก็เกจเสริมใหม่  
-สามารถตรวจสอบปริมาณการใชง้านเน็ตโรมม่ิง กด *111*6# แลว้โทรออก  
-อินเทอร์เน็ตจะส้ินสุดการใชง้านอตัโนมติั เม่ือระยะเวลาแพก็เกจส้ินสุด หากใชแ้พก็เกจเน็ต SIM2Fly ไม่หมด ไม่สามารถน ากลบัมา
ใชใ้นประเทศไทยได ้ 
-กลบัไทยแลว้ก็ยงัใชซิ้มต่อได ้แต่ตอ้งเติมเงินเพ่ือเล้ียงเบอร์ เติมขั้นต ่า 5 บาท อยูไ่ด ้1 เดือน  
-แพก็เกจอ่ืนๆท่ีสมคัรส าหรับใชง้านในประเทศไทย ไม่สามารถน าไปใชท่ี้ต่างประเทศได ้ 
- หากมีแผนเดินทางต่อเกิน 8 วนัในประเทศท่ีรองรับ สามารถซ้ือแพค็เกจเน็ตเพ่ิมไดด้ว้ยตนเองในราคา 299 รายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี 
Http://www.Ais.Co.Th/Roaming/Sim2fly/  
บริษทัฯ ขอสงวนลิขสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  

 
อตัรำนีร้วม 

 ค่าตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป-กลบัชั้นประหยดั(ตัว๋กรุ๊ป) ตามเสน้ทางท่ีระบุในรายการ 
 ค่าโรงแรมท่ีพกัตามรายการระบุ (สองท่านต่อหน่ึงหอ้ง) 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการระบุ 
 ค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืมตามรายการระบุ 
 ค่ารถรับส่ง ตามรายการระบุ 
 น ำ้ด่ืมท่ำนละ 1 ขวด / คน / วนั 
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง(ขึน้อยู่กบักำรผนัแปรของภำษีน ำ้มนั ณ วนันั้นๆ) 
 ค่ามคัคุเทศกข์องบริษทัจากกรุงเทพฯ คอยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ  
 ค่าประกนัอุบติัเหตคุุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
 
อตัรำนีไ้ม่รวม 

 ค่าท าหนงัสือเดินทาง 
 ค่าธรรมเนียมแจง้เขา้ - ออกของบุคคลต่างดา้วค่าวซ่ีาเขา้ประเทศของบุคคลต่างดา้ว (ถา้มี) 
 ค่าธรรมเนียมวซ่ีาพิเศษส าหรับบุคคลต่างดา้ว หรือยืน่วซ่ีาเร่งด่วน ซ่ึงบริษทัฯ จะเรียกเก็บเพ่ิมเป็นกรณีตามจริง  
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัเช่น ค่าโทรศพัทโ์ทรสารโทรเลขค่าซกัรีดค่าอาหาร-เคร่ืองด่ืมนอกเหนือจากรายการ 
 ค่ามินิบาร์ ค่าชมภาพยนตร์ช่องพิเศษภายในหอ้งพกั และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ค่าน ้ าหนกักระเป๋าเกินพิกดั (สายการบินก าหนดใหไ้ม่เกินท่านละ 30 กก.) 
 ค่ำทปิมคัคุเทศก์ท้องถิ่น คนขับรถท่ำนละ 45,000 วอน/คน/ทปิ หรือ 1,300 บำท / ทปิ / ท่ำน 
 ค่าใชจ่้ายอนัเน่ืองมาจากความล่าชา้ของสายการบิน, เหตุสุดวสิยั, การเมือง หรือ ภยัธรรมชาติ ฯลฯ 



 

 

 

 
 

 ค่ำภำษีมูลค่ำเพิม่ 7% และค่ำภำษกีำรบริกำรหักณ ทีจ่่ำย 3% (ในกรณีทีต้่องกำรขอใบเสร็จมภีำษี) 
หมำยเหตุ  
 รายการ และราคาส าหรับผูร่้วมเดินทางผูใ้หญ่อยา่งนอ้ย 25 ท่าน เดินทางไป และกลบัพร้อมคณะ 
 รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดรั้บการยนืยนัจากบริษทัฯ อีกคร้ังหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองท่ีนัง่กบั 

สายการบิน และโรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย อยา่งไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
 ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงข้ึน บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋เคร่ืองบิน ตาม

สถานการณ์ดงักล่าว 
 บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีเกิดความเสียหาย หรือสูญหาย ส าหรับกระเป๋าเดินทาง หรือของมีค่าส่วนตวัของท่านระหวา่งการ

เดินทาง 
 บริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบ และขอสงวนสิทธ์ิในกำรไม่คืนเงนิไม่ว่ำทั้งหมด หรือบำงส่วน ในกรณีทีผู้่เดนิทำงมไิด้รับอนุญำตให้เดนิทำงเข้ำ 

หรือออกนอกประเทศ อนัเน่ืองมำจำกกำรพจิำรณำของเจ้ำหน้ำทีต่รวจคนเข้ำเมือง หรือ มส่ิีงผดิกฎหมำย หรือ เอกสำรเดนิทำงไม่ถูกต้อง 
หรือ กำรถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิทีจ่ะไม่คืนเงนิไม่ว่ำทั้งหมดหรือบำงส่วน ด้วยเหตุอนัเน่ืองมำจำกควำมผดิพลำด ควำมล่ำช้ำ กำรเปลีย่นแปลง
บริกำรของสำยกำรบิน บริษัทขนส่ง หรือหน่วยงำนทีเ่กีย่วข้อง เหตุกำรณ์ทำงกำรเมือง กำรจลำจล ภัยธรรมชำต ิอนันอกเหนือจำกควำม
ควบคุม 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิทีจ่ะไม่คืนเงนิไม่ว่ำทั้งหมดหรือบำงส่วน ในกรณีทีผู้่เดนิทำงไม่ใช้บริกำรบำงส่วนหรือทั้งหมด โดยควำมสมคัรใจ
ของผู้เดนิทำงเอง และ/หรือไม่เดนิทำงไปพร้อมคณะ และ/หรือไม่ปรำกฏตวัในวนัเดนิทำง 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ีไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัเวลา การจราจร สภาพ
อากาศ และเหตุสุดวสิยัอ่ืนๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนได ้ทั้งน้ี เพ่ือความปลอดภยั และประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

 บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท าร้าย การสูญหาย หรือจากอุบติัเหตุ
ต่างๆ 

 มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบริษทัฯ ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้  าสญัญาใดๆ ทั้งส้ินแทน บริษทัฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้
อ  านาจของบริษทัฯ ก ากบัเท่านั้น 

 บริษทัฯ จดัใหเ้ฉพาะลูกคา้ท่ีประสงคจ์ะไปท่องเท่ียวตามรายการของทวัร์ทุกวนัเท่านั้น  หากท่านไม่สามารถร่วมทวัร์ทุกวนั แค่สมคัร
มาร่วมทวัร์เพียงเพ่ือการใชต้ัว๋เคร่ืองบินและท่ีพกัในราคาพิเศษ  หากท่านไม่แจง้ และปรากฏวา่ท่านไม่รวมทวัร์ในบางวนั ทำงบริษัทจะ
คดิค่ำด ำเนินกำรในกำรแยกท่องเทีย่วเอง 300 USD 
(ก่อนซ้ือทวัร์ จะตอ้งแจง้ความประสงคท่ี์เป็นจริง เพ่ือทางผูจ้ดัจะไดคิ้ดค่าบริการท่ีเหมาะสม) 

 เด็ก หมายถึง ผูท่ี้มีอายนุอ้ยกวา่ 12 ปี 
 หนังสือเดนิทำงจะต้องมอีำยุเหลือมำกกว่ำ 6 เดือน นบัจำกวนัเดนิทำง 
 *.*.*. น ำ้หนักกระเป๋ำคนละ 30 กโิลกรัม*.*.*. 
เง่ือนไขกำรให้บริกำร 

1. การจองคร้ังแรก มดัจ าท่านละ 10,000 บำทภายใน 24 ชัว่โมงหลงัการจอง และช าระทั้งหมดก่อนเดินทางภายใน 30 วนั 
หากเป็นช่วงเทศกาลหรือวนัหยดุยาวช าระทั้งหมดก่อนเดินทางภายใน 30วนั   
(การไม่ช าระเงินค่ามดัจ า หรือช าระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงบัการจ่ายไม่วา่ดว้ยสาเหตุใดใด ผูจ้ดัมีสิทธิยกเลิกการจดั หรือ
ยกเลิกการเดินทาง)  

2. ในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือเขา้ประเทศท่ีระบุในรายการ บริษทัฯ 
ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 



 

 

 

 
 

 
กำรยกเลกิ 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัข้ึนไป คืนเงินทั้งหมด 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21-29 วนั เก็บค่าใชจ่้าย ท่านละ 10,000 บาท 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-20 วนั เก็บค่าใชจ่้าย 50% ของราคาทวัร์ 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วนั เก็บค่าใชจ่้าย 80% ของราคาทวัร์ 
 ยกเลิกการเดินทางนอ้ยกวา่ 1 - 6 วนั เก็บค่าใชจ่้ายทั้งหมด 100 % ของราคาทวัร์  

**ช่วงเทศกาลไม่สามารถยกเลิก หรือเปล่ียนช่ือผูเ้ดินทางได*้* 
 กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุหรือเทศกาลท่ีตอ้งการันตีมดัจ ากบัสายการบินหรือผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึงเท่ียวบิน

พิเศษเช่น Charter Flight, Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือค่าทวัร์ทั้งหมด 
หมำยเหตุ : รำยกำรทวัร์สำมำรถเปลีย่นแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม 

 


