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รหัสโปรแกรม : 11249 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทกุคร้ังทีส่อบถาม) 
 

ทวัรเ์กาหลี 5 วนั 3 คืน 
“ICN26 KOREA HENG HENG” 

สายการบิน T’WAY (TW) 
 

 

บนิดว้ยสายการบนิทเีวย ์(TW) : ขึน้เครือ่งทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิ(BKK) 
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พีเรียด ตารางบิน เวลา 
01 – 05  ก.พ. 62 

นัด 1 ก.พ. เวลา 23.50 น. 
2 FEB TW9102 BKK(กรงุเทพ) - ICN (อินชอน) 
5 FEBTW9101 ICN(อินชอน) - BKK(กรงุเทพ) 

03.30-09.40 
16.50-20.45 

02 – 06 ก.พ. 62 
นัด 2 ก.พ. เวลา 19.00 น. 

2 FEB TW9102 BKK(กรงุเทพ) – ICN (อินชอน) 
6 FEB TW9101 ICN(อินชอน) - BKK(กรงุเทพ) 

21.55-05.05+1 
16.30-20.45 

03 – 07 ก.พ. 62 
นัด 3 ก.พ. เวลา 23.50 น. 

4 FEB TW9102 BKK(กรงุเทพ) – ICN (อินชอน) 
7 FEB TW9101 ICN(อินชอน) - BKK(กรงุเทพ) 

03.30-09.40 
16.50-20.45 

**โหลดกระเป๋าสมัภาระโดยน ้าหนกัไมเ่กนิ 20 ก.ก. (1 ชิน้) และ ถอืขึน้เครือ่งบนิไดน้ ้าหนกัไมเ่กนิ 10 ก.ก. ** 

**โปรดตรวจสอบไฟลท์บนิในแต่ละพเีรยีด** 

วนัท่ี 1 สนามบินสวุรรณภมิู                                                                                                 (-/-/-) 
 

XX.XX  คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชัน้ 4 สายการ

บิน T’Way โดยมเีจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั อ านวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการ

เชค็อนิ และ หวัหน้าทวัรใ์หค้ าแนะน าเพือ่เตรยีมความพรอ้มก่อนออกเดนิทาง  

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 

http://bit.ly/2NMk5YE
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** เกีย่วกบัทีน่ัง่บนเครื่องบนิ เน่ืองจากบตัรโดยสาร (ตัว๋) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อตัราพเิศษ) 

สายการบนิ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลอืกทีน่ัง่บนเครื่องบนิ กรณีลกูคา้เดนิทางดว้ยกนั กรุณาเชค็อนิ

พรอ้มกนั และ สายการบนิจะพยายามทีสุ่ดใหท้า่นไดน้ัง่ดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีสุ่ด กรณี

ตอ้งการอพัเกรดทีน่ัง่ จ าเป็นตอ้งมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ ตามรายละเอยีดทา้ยโปรแกรม ทัง้น้ีกรุณาเชค็

ทีน่ัง่วา่งอกีครัง้ ** 

**โปรดตรวจสอบเวลานดัหมายตามตารางดา้นบน ** 
 

 
 

 วนัท่ี 2 
กรงุเทพฯ (สุวรรณภมิู) – สนามบินอินชอน – ไร่สตอเบอรร่ี์ – โรงเรียนสอนท ากิมจิ – สนุก
กบัการเล่นสกีบนบานสกีขนาดใหญ่ – เมืองซูวอน                                                         (-/L/D)                                                                                             

 

XX.XX น าท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติอินชอน ประเทศสาธารณรฐัเกาหลีใต้  โดยสายการบิน t’Way 
เทีย่วบนิที ่TW9102    
** ส าหรบัเทีย่วบนิน้ี ไมม่บีรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่งบนิ กรณุารบัประทานอาหารใหเ้รยีบรอ้ยก่อนขึน้
เครือ่งบนิ ใชเ้วลาบนิประมาณ 5 ชัว่โมง ** 
**โปรดตรวจสอบเวลาบนิตามตารางดา้นบน ** 

XX.XX  เดนิทางถงึ สนามบินนานาชาติอินชอน สาธารณรฐัเกาหลีใต้ 
** ตามเวลาทอ้งถิน่ เรว็กว่าเมอืงไทยประมาณ 2 ชัว่โมง กรุณาปรบันาฬกิาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัด
หมายเวลา ** 
หลงัทุกท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจหนงัสอืเดนิทาง และตรวจรบัสมัภาระเรยีบรอ้ยน าทุกท่านเดนิทางขา้มทะเล
ตะวนัตกดว้ยสะพานแขวนยอจอง หรอื สะพานเพื่อความหวงัในการรวมชาตทิีย่าวกว่า 4.42 ก.ม. และ มยีอดโดม
สงู 107 เมตร 
จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ ไร่สตอเบอรร่ี์ ใหท้่านเพลดิเพลนิกบัการชมและเลอืกเกบ็สตรอเบอรร์ีส่ดๆหวานฉ ่าจาก
ไร ่นอกจากนัน้ ท่านยงัสามารถซือ้กลบัมาฝากคนทีท่่านรกัทีเ่มอืงไทยไดด้ว้ย 
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กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนู บลุโกกิ 

น าท่านเดนิทางสู่ โรงเรียนสอนท ากิมจิ (KIM CHI SCHOOL) เพื่อใหท้่านเรยีนรูว้ฒันธรรมการท ากมิจขิองชาว
เกาหล ีกมิจเิป็นอาหารเกาหลปีระเภทผกัดองที่อาศยัภูมปัิญญาก้นครวัของชาวเกาหล ีด้วยการหมกัพรกิสแีดง
และผกัต่างๆ โดยทัว่ไปจะเป็นผกักาดขาว ชาวเกาหลนีิยมรบัประทานกมิจเิกอืบทุกมือ้  เป็นเครื่องเคยีง และยงั
น าไปปรุงเป็นส่วนประกอบอาหารอีกหลายอย่าง ปัจจุบนักิมจมิมีากกว่า 187 ชนิด ส่วนใหญ่แล้วจะมรีสเผ็ด 
เปรีย้ว และมกีลิน่ฉุน 
พิเศษ !! ให้ท่านได้ใส่ชุดประจ าชาติเกาหลี “ฮนับก” (HANBOK) และถ่ายรปูไวเ้ป็นทีร่ะลกึ  
น าท่านเดนิทางสู่ ลานสกขีนาดใหญ่  YANGJI SKI RESORT หรือเทียบเท่า ประกอบไปดว้ยเนินสกถีงึ 2 เนิน
ดว้ยกนัแบ่งเป็นเนินสกสี าหรบัผูฝึ้กหดัเล่น 1 เนิน,  และเนินส าหรบัผูท้ีเ่ล่นช านาญแลว้ 1 เนิน (ราคาทวัรย์งัไม่
รวมค่าอุปกรณ์การเล่นสกี, สกีลฟิท์, สโนว์สเลด กอนโดล่า หรอื เคเบลิ **ขึน้อยู่กบัสถานที่ว่ามใีห้บรกิาร
หรอืไม่**) มเีวลาให้ท่านได้สนุกกบัการเล่นสกอีย่างเตม็ที่ ซึ่งปลอดภยัไม่มอีนัตราย เตรยีมตวัก่อนเล่นสก ีควร
เตรยีม ถุงมอืสก ีผ้าพนัคอ แว่นกนัแดด เสื้อแจ๊คเก็ตกนัน ้า หรอืผ้าร่ม และกางเกงรดัรูป ขอค าแนะน าและฝึก
วธิกีารเล่นจากไกด์ท้องถิน่ก่อนลงสนามจรงิ เพื่อความปลอดภยัของท่านเองเป็นส าคญั **ปรมิาณของหมิะและ
การเปิดให้บรกิารของลานสกีขึ้นอยู่กบัความเอื้ออ านวยของอากาศ หากไม่มหีิมะเพยีงพอ ลานสกีอาจจะปิด
ให้บริการ ในกรณีที่ลานสกีไม่สามารถเปิดบริการ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงโปรแกรม 
ปรบัเปลีย่นเป็น ONE MOUNT SNOW PARK (ไมร่วมค่าเขา้ SNOW PARK) 
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ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนู ชาบ ูชาบ ูสไตลเ์กาหลี  

ท่ีพกั NEW SUWON, SUWON หรือเทียบเท่า 

 

 
 

วนัท่ี 3 สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์– เมืองโซล – ศนูยโ์สมรฐับาล – ช้อปป้ิงย่านทงแดมนุ        (B/L/D)                                             
 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางเขา้สู่ สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด์ (EVERLAND) เป็นสวนสนุกกลางแจง้ทีใ่หญ่ที่สุดของประเทศ
เกาหลใีต ้ตัง้อยู่บนท าเลทีส่วยงามท่ามกลางหุบเขา ในเมอืงยงอนิ ทางตอนใต้ของเมอืงโซล ไดร้บัการขนานนามว่า
เป็นดสินียแ์ลนด์แห่งเกาหลใีต้ ที่นี่ถูกออกแบบให้แตกต่างกนัในแต่ละโซน ได้แก่ สวนสตัว์ , GLOBAL FAIR , 
EUROPEAN ADVENTURE , MAGIC LAND , AMERICAN ADVENTURE และEVER LAND SPEEDWAY 
นอกจากนี้ยงัมสีวนสีฤ่ดู ซึง่ปลูกดอกไมป้ระจ าในแต่ละฤดูกาล และมกีารตกแต่งสวนสนุกใหเ้ขา้กบับรรยากาศของ
เทศกาลนัน้ๆ โดยมบีรษิัทซมัซุง เป็นเจา้ของ ผู้บรหิารจดัการสวนสนุกแห่งนี้ ดงันัน้ความยิง่ใหญ่ตระการตา และ 
ปลอดภยั ไมแ่พช้าตใิดในโลกแน่นอน ** โซนสวนน ้าจะเปิดเฉพาะช่วงฤดรูอ้น**      

 
กลางวนั     บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนู ป้ิงย่างเกาหลี 
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 น าท่านเดนิทางเขา้สู่ เมืองโซล (SEOUL) ชื่ออย่างเป็นทางการ นครพเิศษโซล เป็นเมอืงหลวงและมหานครที่

ใหญ่ที่สุดของประเทศเกาหลใีต้ มปีระชากรกว่า 10 ล้านคน เป็นปรมิณฑลที่ใหญ่ มปีระชากรประมาณ 25 ล้าน

คน ซึ่งเป็นบรเิวณที่ประกอบด้วยบรเิวณมหานครอนิชอน และจงัหวดัคยอ็งก ีเกอืบ 1 ใน 4 ของประชากรชาว

เกาหลใีตอ้าศยัอยูใ่นโซลและชาวต่างชาตอิกีประมาณ 275,000 คน  

น าท่านเดนิทางสู่ ศนูยโ์สมแห่งรฐับาล (GINSENG) เหตุผลทีเ่รยีกว่าศูนยโ์สมแห่งรฐับาล เพราะโสมทุกชนิดทีน่ี่
จะถูกควบคุมคุณภาพภายใต้มาตรฐานของรฐับาล ซึง่แน่นอนว่าไดร้บัการรบัรองคุณภาพจากรฐับาล เป็นโสมทีม่ ี
อาย ุ6 ปี ซึง่ถอืว่ามคีุณภาพดทีีสุ่ดในโลก มชีื่อเสยีงทีสุ่ด ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้โสมคุณภาพ ในราคาถูกกว่าประเทศ
ไทยถงึ 2 เท่า โสมเกาหลถีอืเป็นยาบ ารงุรา่งกายหรอืสามารถซือ้เป็นของฝากจากประเทศเกาหลใีตก้ไ็ด้  
น าท่านเดนิทาง ช้อปป้ิงย่านทงแดมุน เป็นหนึ่งในตลาดขายส่งที่มชีื่อเสยีงของโซล เป็นศูนยร์วมสนิคา้ที่ใหญ่
ทีสุ่ดอกีแห่งหนึ่ง ทีม่สีนิคา้หลากหลายแต่เน้นไปทางแฟชัน่ เสือ้ผา้เครื่องประดบั ตัง้อยู่ใจกลางเมอืงโซลและใกล้
กบัแหล่งท่องเที่ยวหรอืโรงแรมอกีหลายๆแห่ง จงึสะดวกต่อการเดนิทาง ตลาดทงแดมุนเป็นตลาดค้าปลกีคา้ส่ง
เสือ้ผา้แฟชัน่ในย่านทงแดมุนทีใ่หญ่ทีสุ่ดในเกาหล ีมชีอ้ปป้ิงมอลลท์ัง้หมด 26 ตกึ , รา้นคา้มากกว่า 30,000 รา้น 
และโรงงานกว่า 50,000 แห่ง เปิดตัง้แต่ประมาณ 10.30 ถงึต ี5 ปิดทุกวนัจนัทร์
และวนัหยุดนักขตัฤกษ์  เป็นแหล่งซือ้ของที่ขึน้ชื่ออย่างมากอกีแห่งของเกาหลใีต้
เลยกว็่าได ้จดัว่าเป็นตลาดทีอ่ยู่ในย่านทีพ่ฒันาเตม็พกิดัแลว้อย่าง เขตทงแดมุนกู 
ละแวกนี้มแีต่อาคารและตกึสงูๆดโูอ่อ่า หรหูรามากเลยทเีดยีว 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนู ไกตุ๋๋นโสม 

ท่ีพกั GALAXY SEOUL, SEUOL หรือเทียบเท่า 
 

วนัท่ี 4 
ศนูยส์มุนไพรน ้ามนัสนแขม็แดง – ศนูยร์วมเคร่ืองส าอางแบรนดด์งัเกาหลี –พระราชวงัชา
งดอ็กกงุ - ภเูขานัมซาน – หอคอยเอน็โซล ทาวเวอร ์- ด้ิวต้ีฟรี – ย่านเมียงดง         (B/L/-)                                                                                                                                                                                                                            

 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ ศนูยส์มุนไพรน ้ามนัสนเขม็แดง (RED PINE) เป็นผลติภณัฑ ์ที่สกดัจากน้ามนัสน มสีรรคุณ
ช่วยบ ารงุรา่งกาย ลดไขมนั ช่วยควบคุมอาหารและรกัษาสมดุลในรา่งกายไดเ้ป็นอย่างด ี 
น าท่านเดนิทางสู่ ศนูยร์วมเครื่องส าอางแบรนดด์งัเกาหลี (COSMETIC GALLERY) เช่น WATER DROP 
(ครมีน ้าแตก) , SNAIL CREAM (ครมีเมอืกหอยทาก) , BOTOX (โบทอ็กซ์) , ALOE VERA PRODUCT 
(ผลติภณัฑจ์ากสมนุไพร ว่านหางจระเข)้ เป็นตน้  
น าท่านเดนิทางสู่ พระราชวงัชางดอ็กกงุ(CHANGDEOKGUNG PALACE) เป็นพระราชวงัที่สรา้งหลงัจาก
พระราชวงัเคยีงบกกุง(GYEONGBUKGUNG PALACE) และเคยเป็นพระราชวงัหลกัของกษตัรยิห์ลายพระองค์
ของราชวงศโ์ชซอน ทีไ่ดร้บัการดแูลรกัษาไวอ้ยา่งด ีภายในประกอบดว้ยพืน้ทีส่าธารณะ อาคารพระราชวงัส าหรบั
ราชวงศ์ และสวนบวีอน(BIWON) หรอืรูจ้กักนัในนามสวนฮูวอน(HUWON) สวนหย่อมดา้นหลงัที่เต็มไปด้วย
ตน้ไมย้กัษ์อายกุว่า 300 ปี บ่อน ้า และศาลาพกัผ่อน มคีวามธรรมชาตมิากทีสุ่ด ไวเ้ป็นทีพ่กัผ่อน 
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กลางวนั     บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนู ข้าวย าเกาหลี  

น าท่านเดนิทางสู่ ภเูขานัมซาน เป็นทีต่ ัง้ของ หอคอยเอน็ โซลล ์ทาวเวอร ์(N 
SEOUL TOWER) 1 ใน 18 หอคอยเมอืงที่สูงทีสุ่ดในโลก มคีวามสูงถงึ 480 
เมตร เหนือระดบัน ้าทะเล ท่านสามารถชมทศันียภาพของกรุงโซลจากยอดโซล
ทาวเวอรไ์ดร้อบทศิ 360 องศา โดยสามารถมองไดถ้งึเขาพูกกัซนั และถ้าหนัไป
ยงัทิศตรงข้าม ก็จะเห็นไกลไปถึงแม่น ้าฮนักัง เป็นอีกหนึ่งสถานที่ ที่สุดแสนจะโรแมนติก ไม่ว่าจะเป็นยาม
กลางวนัหรอืกลางคนื และไมว่่าจะฤดไูหนๆ ทีน่ี่ยงัคงไดร้บัความนิยมเสมอมา เพราะเป็นสถานทีค่ลอ้งกุญแจคู่รกั
ที่ยอดนิยมของนักท่องเที่ยว และชาวเกาหล ีโดยมคีวามเชื่อว่าหากได้มาคล้องกุญแจด้วยกนัที่นี่ และโยนลู ก
กุญแจลงไปจะท าใหร้กักนัมัน่คง ยนืยาว ตราบนานเท่านาน ** ยงัไม่รวมค่า ขึน้ลฟิต์ และ ค่าแม่กุญแจ ลูกกุญแจ
คู่รกัส าหรบัคลอ้ง ท่านสามารถเตรยีมจากประเทศไทยไปได ้**  
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น าท่านเดนิทางสู่ ดิวต้ี ฟรี (DUTY FREE) เป็นศูนยร์วมรา้นคา้ปลอดภาษทีีใ่หญ่ทีสุ่ดในโซล ใหไ้ดช้อ็ปป้ิงสนิคา้
แบรนดเ์นมชัน้น าแบบ NEW COLLECTION ! มากมาย เช่น นาฬกิา , แว่นตา , เครื่องส าอาง , กระเป๋า , กลอ้ง
ถ่ายรปู หรอืจะเป็นโทรศพัทม์อืถอื ใหท้่านอสิระไดเ้ลอืกซือ้ไดอ้ย่างเตม็ที ่เป็นแหล่งรวมสนิคา้แบรนดด์งักว่า 250 
แบรนด ์ทัง้เครื่องส าอาง , น ้าหอม , กระเป๋า , สนิคา้แฟชัน่ต่างๆ เช่น CHANEL , HERMES , MCM , DIOR , 
FENDI , LOEWE , PRADA , MIU MIU , CELINE , GIVENCHY , BALLY , BOTTEGA VENETA เป็นต้น 
ไมไ่ดม้แีค่เพยีงสนิคา้จากแบรนดต่์างประเทศเท่านัน้ สนิคา้แบรนดเ์กาหลกีม็ใีหเ้ลอืกหลากหลายไม่แพก้นั ราคาก็
ถูกกว่ารา้นคา้ด้านนอกและบางยีห่อ้ก็ถูกกว่าในประเทศไทยอกีดว้ย หากจะเขา้ไปช็อปป้ิงกนัทีห่้างแห่งนี้ ใหพ้ก
พาสปอรต์และขอ้มลูตัว๋เครือ่งบนิไปดว้ยเพราะตอ้งใชใ้นการซือ้สนิคา้  
น าท่านเดนิทางสู่ ย่านเมียงดง (MYEONGDONG) เปรยีบเสมอืนย่านสยามสแควรบ์า้นเรา เมยีงดงไดช้ื่อว่าเป็น
แหล่งรวมแฟชัน่แบรนด์เกาหลชีัน้น า ซึ่งในแต่ละวนัจะ มวียัรุ่นเกาหลมีาเดนิช็อปป้ิงกนัอย่างล้นหลาม ท่าน
สามารถหาซือ้สนิคา้ไดอ้ย่างหลากหลายทัง้เสือ้ผา้ , รองเทา้ , กระเป๋า , เครื่องส าอางซึง่เป็นทีรู่จ้กัอย่างดขีองคน
ไทย เช่นLANEIGE , ETUDE HOUSE , IIOPE , CHARMZONE , SKIN FOOD , THE FACE SHOP เป็นต้น 
เครื่องประดบั , ซดีเีพลง , วซีดี ี, ดวีดีหีนังและซรียีท์ีฮ่ติตลอด จนไปถงึของทีร่ะลกึทีม่รีปูดารานักแสดงคนโปรด
ของท่านอยูใ่นสนิคา้ อกีทัง้ยงัมรีา้นกาแฟ รา้นอาหารต่างๆ ท่าน สามารถลิ้มลองไอศกรมี 2,000 วอน ทีสู่งเกอืบ
ฟุตไดท้ีน่ี้  

 อิสระอาหารค า่ตามอธัยาศยั เพ่ือสะดวกแก่การเดินทางท่องเท่ียว  
ท่ีพกั GALAXY SEOUL, SEUOL หรือเทียบเท่า  
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วนัท่ี 5 
โรงงานเจียระไน พลอยสีม่วง อเมทิส – ศูนย์สมุนไพรเกาหลี - พิพิธภณัฑ์ภาพ 3 มิติ- 
พิพิธภณัฑ์น ้าแขง็ - ซุปเปอรม์าเกต็ หรือ ร้านละลายเงินวอน - เมืองอินชอน - กรงุเทพฯ 
(สวุรรณภมิู)                                                                                                                     (B/L/-)                                                                                                                   

 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดนิทางสู่ โรงงานเจียระไน พลอยสีม่วง อเมทิส (AMETHYST FACTORY) ประเทศเกาหลใีต้เป็น
ดนิแดนของง พลอยสมีว่ง พลอยแห่งสุขภาพและน าโชค โดยมตีัง้แต่สมี่วงอ่อนเยน็ตา จนถงึสมี่วงเขม้ (ม่วงไวน์) 
มเีสน่หเ์ยา้ยวนใจ พลอยนี้จะสวยงามจบัตาเมื่อมาท าเป็นแหวน จี ้ต่างหู และ สรอ้ยขอ้มอื เป็นหนิทีม่พีลงัในการ
บ าบดัทัง้ด้านร่างกายและจติใจของผู้สวมใส่ ขจดัความคดิแง่ลบ เป็นพลอยแห่งสุขภาพและน าโชค สามารถ
ปกป้องคุม้ครองผูส้วมใส่ได ้
น าท่านเดนิทางสู่ ศนูยส์มนุไพรเกาหลี (HERB SHOP) เป็นผลติภณัฑผ์ลของฮ๊อกเกท็นาม ูทีเ่ตบิโตกลางป่าดง

ดบิกว่า 20 ปี มสีรรพคุณช่วยกรองสารพษิในตบั เหมาะส าหรบัคนทีท่ างานหนัก ดื่มเหลา้ นอนดกึ หรอืเป็นไวรสั

ตบัอกัเสบ ตบัแขง็ ใหท้่านอสิระเลอืกซือ้ใหต้วัเองและฝากครอบครวัหรอืญาตผิูใ้หญ่ทีท่่านรกั 

น าท่านเดนิทางสู่ พิพิธภณัฑ์ภาพ 3 มิติ (TRICK EYE MUSEUM) เป็นสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดงัที่จดัขึ้นแบบ
พพิธิภณัฑแ์กลเลอรีศ่ลิปะและภาพวาด ที่สรา้งขึน้โดย “ตรอ็งป์ L’OEIL” คอืเทคนิคงานศลิปะแบบ 2D และ
ลกัษณะภาพวาดจะเป็นแบบ 3D แทนทีจ่ะเป็นการดูภาพวาดธรรมดาๆเหมอืนหอศลิป์ทัว่ไป นักท่องเทีย่วจะตื่น
ตาตื่นใจกบัภาพวาดแนว 3D ทีเ่สมอืนว่าได้เขา้ไปเป็นส่วนหนึ่งในรูปภาพนัน้ๆ ท าให้นักท่องเทีย่วเพลนิเพลนิ
สนุกสนาน ไม่มเีบื่อ ถอืเป็นพพิธิภณัฑ์ศลิปะยอดนิยมของชาวเกาหลแีละนักท่องเที่ยว เพราะไม่เพยีงแต่เป็น
พพิธิภณัฑห์อศลิปะภาพวาดสามมติแิล้ว ยงัได้เปิดโซนใหม่ให้กบันักท่องเทีย่วไดเ้ขา้ไปเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ
ไม่ซ ้าใครกบั พิพิธภณัฑน์ ้าแขง็ (ICE MUSEUM) ซึง่เป็นการจ าลองเมอืงน ้าแขง็ขึน้มา เป็นศลิปะการแกะสลกั
น ้าแขง็แบบไม่ธรรมดา หากแต่เป็นการจ าลองเป็นเมอืงน ้าแขง็เหมอืนจรงิมากที่สุด และยงัเอาใจเดก็ๆดว้ยการ
สรา้งสไลเดอรน์ ้าแขง็อกีทัง้ยงัมกีจิกรรมและโซนต่างๆ ใหน้กัท่องเทีย่วเขา้ชมไดโ้ดยไม่มเีบื่อ เช่น นัง่รถลากกวาง
รูดอรฟ์ ถ่ายรูปคู่กบัคุณลุงซานต้าน ้าแขง็ และถ่ายรูปกบับรรดานกแพนกวนิน ้าแขง็ทัง้หลาย ส ารวจถ ้าน ้าแขง็ 
เอสกโิม เยีย่มชมปราสาทน ้าแขง็ มจีดุชมววิบนก าแพงเมอืงน ้าแขง็ โรงแรมทีส่รา้งจ าลองขึน้จากการแกะสลกัจาก
น ้าแขง็ทัง้หมด ซึง่นกัท่องเทีย่วสามารถตื่นตาตื่นใจและสมัผสักบัความหนาวอุณหภมูติดิลบมากกว่า 5 องศา  
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กลางวนั     บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนู จิมดกั  

น าท่านเดนิทางสู่ ซุปเปอรม์ารเ์กต็ หรือ ร้านละลายเงินวอน ให้ท่าน
ได้เลือกซื้อช็อกโกแลต ผลิตภณัฑ์ของใบและรากฝอยของโสม ในรูป 
ขนมโสม ชาโสม ลูกอมโสม โคลนพอกหน้าโสม ครีมล้างหน้าโสม 
เครื่องส าอางโสม เป็นต้น และยงัมหีมอนสุขภาพ ,  กมิจ ิ, เปเปโร (ป๊อก
กีเ้กาหล)ี , ชนิราเมง (มามา่เกาหล)ี และ นมกลว้ย เป็นตน้ 

16.50 น าท่านเดนิทางสู่ ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู ประเทศไทย โดยสายการบนิ t’Way 

เท่ียวบินท่ี TW9101 ** ไม่มบีรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบนิ กรุณารบัประทานอาหารให้

เรยีบรอ้ยก่อนขึน้เครื่องบนิ หรอื ท่านสามารถเลอืกซื้ออาหารและเครื่องดื่มไดบ้นเครื่องบนิ ใชเ้วลา

บนิประมาณ 5 ชัว่โมง ** 

20.45 เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานสวุรรณภมิู ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพ พรอ้มกบัความประทบัใจ 
 

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 ห้อง

ละ 

ไม่ใช้ตัว๋

เคร่ืองบิน

อตัรา  

ท่านละ 

เดินทางเดือนกมุภาพนัธ ์2561 

01 – 05 กมุภาพนัธ ์62 15,999 15,999 15,999 6,900 9,900 

02 – 06 กมุภาพนัธ ์62 15,999 15,999 15,999 6,900 9,900 

03 – 07 กมุภาพนัธ ์62 15,999 15,999 15,999 6,900 9,900 
 

ราคาเดก็อายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (INFANT) ท่านละ 5,900 บาท ** (ไม่มีท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน) 
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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 าอาง หมอ พยาบาล ชาวต่างชาติ หรือคณะท่ีต้องการให้เพ่ิมสถานท่ีขอดงูาน กรณุาติดต่อ
แจ้งรายละเอียด โดยละเอียด กบัเจ้าหน้าท่ีเพ่ือท าราคาให้ใหม่ทกุครัง้  
 
ส าคญั!! :  กรณีผู้เดินทางถกูปฏิเสธการเข้า – ออกประเทศจากประเทศต้นทางและปลายทาง ทัง้จากท่ี

ด้านหน้าเคาน์เตอรเ์ชค็อิน หรือจากด่านตรวจคนเข้าเมืองกต็าม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่

รบัผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีจะเกิดขึ้นตามมา และ จะไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ท่ีท่านช าระ

เรียบร้อยแล้วไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึง 

 
หมายเหต ุ: ตามนโยบายการโปรโมทสินค้าพื้นเมืองของรฐับาลเกาหลีร่วมกบัการท่องเท่ียวเกาหลี ใน

นามของร้านรฐับาล ซ่ึงจ าเป็นต้องระบไุว้ในโปรแกรมทวัร ์เพราะมีผลกบัราคาทวัร ์ จึงอยาก
เรียนช้ีแจงลกูค้าทกุท่านว่า ร้านรฐับาลทุกร้านจ าเป็นต้องแวะชม จะซ้ือหรือไม่ซ้ือขึ้นอยู่กบั
ความพอใจของลูกค้าเป็นหลกั และถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านรฐับาล ขอ
สงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จากท่านเป็นจ านวนเงิน 100 USD / ท่าน / ร้าน 
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อตัราค่าบริการน้ี รวม 

 ค่าบตัรโดยสารโดยเครื่องบนิ (ตัว๋) ไป และ กลบัพรอ้มคณะ ชัน้ประหยดั (Economy Class) รวมถงึค่า

ภาษสีนามบนิและค่าภาษนี ้ามนัทุกแห่ง กรณีตอ้งการอพัเกรด Upgrade หรอื เปลีย่นแปลงบตัรโดยสาร 

ไมว่า่เทีย่วใด เทีย่วหน่ึง กรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ โดยอา้งองิคา่ใชจ้า่ยการจองทวัรแ์บบ ไม่ใช่

ตัว๋เครื่องบนิ ตามทีต่ามทีต่ารางอตัราคา่บรกิารระบุ 

 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใต้ทอ้งเครื่องบนิ ค่าน ้าหนักสมัภาระ สายการบิน T’Way 

ก าหนดน ้าหนักสมัภาระโหลดใต้ท้องเคร่ืองไป-กลบั ท่านละ 20 กก. สมัภาระถือขึ้นเคร่ือง(Carry 

on) 10 กก.ต่อทา่น (ตามเงือ่นไขของสายการบนิ) ** 

 คา่รถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ (ยงัไมร่วมทปิพนกังานขบัรถ) 

 ค่าโรงแรมที่พกัระดบัมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ หอ้ง) ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์การ

แข่งขนักีฬา หรอื กิจกรรมอื่นๆ ที่ท าให้โรงแรมตามรายการที่ระยุเต็ม ทางบริษทัขอสงวนสทิธิใ์นการ

ปรบัเปลีย่นโรงแรมทีพ่กั ไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิ โดย

ค านึงถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคญั 

 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ กรณีไมร่วมจะชีแ้จงแต่ละสถานทีใ่นโปรแกรม 

 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบุ โดยทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม    

 คา่มคัคุเทศกท์ีค่อยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 คา่เบีย้ประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางท่องเทีย่วต่างประเทศ วงเงนิประกนัสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท 

(เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์  

 

อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 

× ค่าใชจ้่ายส่วนตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศพัท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซกัรดี 

คา่มนิิบารใ์นหอ้งและคา่พาหนะต่างๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบุในรายการ 

× ค่าทปิพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร์ และ มคัคุเทศก์ทอ้งถิน่ ตามธรรมเนียม 50,000 วอน ต่อ ทรปิ ต่อ 

ลูกคา้ ผูเ้ดนิทาง 1 ท่าน รวมไปถงึเดก็ ยกเวน้เดก็อายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทัง้น้ีท่าน

สามารถใหม้ากกว่าน้ีไดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี ทางบรษิทัขอสงวน

สทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ก่อนเดนิทางทุกทา่น ทีส่นามบนิ ในวนัเชค็อนิ 
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× ค่าธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกว่าที่สายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญ่

เกนิขนาดมาตรฐาน  

× ค่าธรรมเนียมการจองทีน่ัง่บนเครื่องบนิตามความต้องการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถท าได ้ทัง้น้ีขึน้อยู่

กบัสายการบนิ และ รุ่นของเครื่องบนิแต่ละไฟล์ททีใ่ชบ้นิ ซึ่งอาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยูท่ี่สายการบนิเป็นผู้

ก าหนด 

× คา่ภาษนี ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครื่องบนิไปแลว้ 

× ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสรจ็รบัเงนิในนามบรษิทั 

× ค่าธรรมเนียมการขอวซี่าท่องเที่ยว กรณีที่สถานทูตแจง้ใหย้ื่นขอวซี่าแบบกระทนัหนัก่อนเดนิทางตาม

จรงิ ประเทศเกาหลีใต้ อนุญาตใหท้่านทีถ่อืหนังสอืเดนิทางไทย และมวีตัถุประสงคเ์ดนิทางไปประเทศ

เกาหลใีต ้เพือ่การทอ่งเทีย่ว ไมจ่ าเป็นตอ้งยืน่ขอวซี่า โดยสามารถพ านกัไดไ้มเ่กนิ 90 วนั ต่อครัง้ 

 

เง่ือนไขการจอง และ การช าระเงิน 

- กรุณาท าการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนั ก่อนออกเดนิทาง พร้อมช าระเงนิมดัจ าครัง้ที่ 1 ท่านละ 

10,000 บาท หลงัจากส่งเอกสารยนืยนัการจอง 1 วนั ตวัอย่างเช่น ท่านจองวนัน้ี กรุณาช าระเงนิในวนั

ถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. เทา่นัน้ โดยระบบจะยกเลกิอตัโนมตัทินัท ีหากยงัไม่ไดร้บัยอดเงนิตามเวลาที่

ก าหนด และหากทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ทา่นจ าเป็นตอ้งท าจองเขา้มาใหม่ นัน่

หมายถงึวา่ กรณีทีม่คีวิรอ (Waiting List) กจ็ะใหส้ทิธิไ์ปตามระบบ ตามล าดบั เน่ืองจากทุกพเีรยีด เรามี

ที่นัง่ราคาพิเศษจ านวนจ ากัด  ยกเว้นโปรแกรมราคาพิเศษ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บ

ค่าบริการ เตม็จ านวน เท่านัน้  

- กรุณาช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอือยา่งน้อย 20 วนั ก่อนออกเดนิทาง หากท่านไม่ช าระภายในระยะเวลาทีท่ี่

บรษิทัก าหนด ทางบรษิทัจะถอืว่าท่านสละสทิธิย์กเลกิการเดนิทาง และ ขอสงวนสทิธิไ์ม่สามารถคนืเงนิ

มดัจ าใหท้า่นใดไมว่า่สว่นในสว่นหน่ึงกต็าม 

- กรณีลูกคา้ท าการจองภายในระยะเวลาคงเหลอืไม่ถงึ 15 วนั ก่อนออกเดนิทาง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์

ในการเรยีกเกบ็คา่ทวัรเ์ตม็จ านวน 100% 
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เง่ือนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง 

 - ยกเลกิการเดนิทาง ไม่น้อยกว่า 30 วนั ก่อนวนัเดนิทาง คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 100 ของค่าบรกิารที่

ช าระแลว้ 

 ** ยกเว้น พีเรียดท่ีมีวนัหยดุนักขตัฤกษ์ ต้องยกเลิกเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วนั ก่อนเดินทาง ** 

- ยกเลกิการเดนิทาง 15-29 วนั ก่อนวนัเดนิทาง คนืคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 

- ยกเลกิการเดนิทาง 15 วนั ก่อนวนัเดนิทาง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าบรกิารที่ช าระมาแล้ว

ทัง้หมดทัง้น้ี ทางบริษทัจะหกัค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบรกิารที่ช าระแล้วเน่ืองในการเตรียมการ

จดัการน าเทีย่วใหแ้ก่นกัทอ่งเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ัง่ตัว๋เครื่องบนิ การจองทีพ่กั ฯลฯ 

- ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบ และ คนืคา่ทวัรส์ว่นใดสว่นหน่ึงใหท้า่นไดไ้มว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ เช่น 

สถานทตูปฏเิสธวซี่า ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง ฯลฯ 

- กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลี่ยนชื่อ) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษิทัทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 

วนั ก่อนออนออกเดนิทาง กรณีแจง้หลงัจากเจา้หน้าทีอ่อกเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ ไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึง 

ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจรงิทัง้หมด ทัง้น้ีขึ้นอยู่กบัช่วงพเีรยีดวนัที่

เดนิทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็นส าคญัดว้ย กรุณาสอบถามกบัเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 
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- กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพเีรียดวนัเดินทาง (เลื่อนวนัเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการหกั

ค่าใช้จ่ายการด าเนินการต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริงส าหรบัการด าเนินการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ที่

เปลีย่นแปลง ไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

 

เง่ือนไขส าคญัอ่ืนๆท่ีท่านควรทราบก่อนการเดินทาง 

- คณะจะสามารถออกเดนิทางไดต้ามจ าเป็นตอ้งมขีึน้ต ่า อย่างน้อย 25 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด คณะจะ

ไม่สามารถเดนิทางได้ หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีี่จะช าระค่าบรกิารเพิม่เพื่อใหค้ณะเดนิทางได้ ทาง

บรษิทัยนิดทีีจ่ะประสานงาน เพือ่ใหทุ้กทา่นเดนิทางตามความประสงคต์่อไป  

- ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรอื เลื่อนการเดนิทางไปในพเีรยีดวนัอื่นต่อไป โดยทาง

บรษิทัฯ จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดนิทางใหม่อกีครัง้ ทัง้น้ี ก่อนคอนเฟิร์มลางาน 

กรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษทุกครัง้หากทา่นลางานแลว้ไมส่ามารถเปลีย่นแปลงได ้

- กรณีที่ท่านต้องออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เครื่องบนิ , ตัว๋รถทวัร ์, ตัว๋รถไฟ) 

กรุณาติดต่อสอบถามเพื่อยนืยนักบัเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในที่สามารถ

เลื่อนวนัและเวลาเดนิทางได ้เพราะมบีางกรณีทีส่ายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ 

โดยไมแ่จง้ใหท้ราบล่วงหน้า ทัง้น้ีขึน้อยูก่บัฤดูกาล สภาพภูมกิาศ และ ตารางบนิของท่าอากาศยานเป็น

ส าคญัเท่านัน้ สิง่ส าคญั ท่านจ าเป็นต้องมาถึงสนามบนิเพื่อเชค็อนิก่อนเครื่องบนิ อย่างน้อย 3 ชัว่โมง 

โดยในส่วนน้ีหากเกดิความเสยีหายใดๆบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายที่เกดิขึน้ใดๆ

ทัง้สิน้   

- กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม ไมท่านเน้ือสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

- กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร์ (Wheel Chair) กรุณาแจง้บรษิทัฯ 

อยา่งน้อย 7 วนัก่อนการเดนิทาง หรอืตัง้แต่ทีท่า่นเริม่จองทวัร ์เพือ่ใหท้างบรษิทัประสานงานกบัสายการ

บนิเพื่อจดัเตรยีมล่วงหน้า กรณีมคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใชจ้่าย

ตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง  

- กรุณาส่งรายชื่อผูเ้ดนิทาง พร้อมส าเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางทุกท่านให้กบัเจ้าหน้าที่หลงัจาก

ช าระเงนิกรณีทีท่า่นเดนิทางเป็นครอบครวั (หลายทา่น) กรุณาแจง้รายนามคูน่อนกบัเจา้หน้าทีใ่หท้ราบ 
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- กรณีที่ออกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรียบร้อยแล้ว มรีายละเอยีดส่วนใดผดิ ทางบริษทัขอสงวนสทิธิใ์นการ

รบัผดิชอบไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึง หากท่านไม่ด าเนินการส่งส าเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางใหท้าง

บรษิทัเพือ่ใชใ้นการออกบตัรโดยสาร 

- หลงัจากทา่นช าระคา่ทวัรค์รบตามจ านวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัจะน าสง่ใบนดัหมายและเตรยีมตวัการ

เดนิทางใหท้า่นอยา่งน้อย 3 หรอื 7 วนั ก่อนออกเดนิทาง 

- อตัราทวัรน้ี์ เป็นอตัราส าหรบับตัรโดยสารเครื่องบนิแบบหมูค่ณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ทา่นจะไมส่ามารถเลื่อนไฟลท์ 

วัน ไป หรือ กลับส่วนใดได้ จ าเป็นจะต้องไป และ กลับ ตามก าหนดการเท่านัน้ หากต้องการ

เปลีย่นแปลงกรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

- ทางบริษทัไม่มนีโยบายจดัคู่นอนให้กบัลูกค้าที่ไม่รู้จกักนัมาก่อน เช่น กรณีที่ท่านเดนิทาง 1 ท่าน 

จ าเป็นตอ้งช าระคา่หอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ 

- หนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านไดค้งเหลอืไมน้่อยกวา่ 6 เดอืน ณ วนักลบั  

- ส าหรบัลูกคา้ที่เดนิทาง 3 ท่าน และ ต้องการพกัหอ้งส าหรบั 3 ท่าน อาจมคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิได้ในบาง

กรณี ขน้อยูก่บัโรงแรมทีค่ณะนัน้ๆพกัว่ามหีอ้งรอบรบัส าหรบั 3 ท่าน หรอื (Triple Room) หรอืไม่ กรณี

ไม่ม ีท่านจ าเป็นจะต้องช าระค่าใชจ้่ายเพิม่ (พกัเดี่ยว) ตามจรงิ ยกเวน้เดก็ที่มอีายุต ่ากว่า 12 ปี ณ วนั

เดนิทางกลบั 

- การใหท้ปิถอืเป็นธรรมเนียมปฏบิตัสิ าหรบันักท่องเทีย่วทีเ่ดนิทางไปต่างประเทศ โดยผูใ้หบ้รกิารจะตอ้ง

หวังสินน ้ าใจเล็กๆน้อยๆ เป็นเรื่องปกติ จึงรบกวนให้ท่านเตรียมค่าใช้จ่ายในส่วนน้ีเพื่อมอบให้

เลก็ๆน้อยๆ ตามความเหมาะสม 

- ฤดหูนาวในต่างประเทศ มขีอ้ควรระวงั สภาพอากาศจะมดืเรว็กวา่ปกต ิสีโ่มงเยน็กจ็ะเริม่มดืแลว้ สถานที่

ทอ่งเทีย่วต่างๆ จะปิดเรว็กวา่ปกต ิประมาณ 1-2 ช.ม. การเดนิทางควรเผื่อเวลาใหเ้หมาะสม และ หากมี

สถานที่ท่องเที่ยวกลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะ อาจลื่นไดต้้องใชค้วามระมดัระวงัในการเดนิเป็นอย่างสูง 

หรอื ใชร้องเทา้ทีส่ามารถเดนิบนหมิะได ้แวน่กนัแดดควร เมื่อแสงแดดกระทบหมิะจะสว่างสะทอ้นเขา้ตา 

อาจท าใหร้ะคายเคอืงตาได ้

- ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลงโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากฤดูกาล สภาพภูมอิากาศ 

เหตุการทางการเมอืง การล่าชา้ของสายการบนิ เงื่อนไขการใหบ้รกิารของรถในแต่ละประเทศ เป็นต้น  
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โดยส่วนน้ีทางบรษิทัจะค านึงถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั หากกรณีทีจ่ าเป็นจะตอ้งมคี่าใชจ้่ายเพิม่ 

ทางบรษิทัจะแจง้ใหท้ราบลว่งหน้า 

- เน่ืองจากการเดนิทางทอ่งเทีย่วในครัง้น้ี เป็นการช าระแบบเหมาจา่ยขาดกบับรษิทัตวัแทนในต่างประเทศ 

ทางบรษิทัจงึขอสงวนสทิธิ ์ไม่สามารถขอรบัเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางส่วน หรอื ส่วนใดส่วนหน่ึงทีท่่านไม่

ตอ้งการไดร้บับรกิาร หากระหว่างเดนิทาง สถานที่ท่องเทีย่วใดทีไ่ม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่าดว้ยสาเหตุ

ใดก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึงใหท้่าน เน่ืองจาก

ทางบรษิทัไดท้ าการจองและถูกเกบ็คา่ใชจ้า่ยแบบเหมาจา่ยไปลว่งหน้าทัง้หมดแลว้ 

- กรณีที่ท่านถูกปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายที่จะเกดิขึ้น

ตามมา และ จะไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทวัรท์ีท่า่นช าระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหน่ึง 

- หากวนัเดนิทาง เจา้หน้าทีส่ายการบนิ หรอื ดา่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนงัสอืเดนิทาง  

(พาสปอร์ต) ของท่านช ารุดแมเ้พยีงเลก็น้อย เช่น เปียกน ้า ขาดไปหน้าใดหน้าหน่ึง มหีน้าใดหน้าหน่ึง

หายไป มกีระดาษหน้าใดหน้าหน่ึงหลุดออกมา มรีอยแยกระหวา่งสนัของเล่มหนังสอืเดินทาง เป็นตน้ ไม่

ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ ทางสายการบนิ หรอื เจา้หน้าทีด่่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง  มสีทิธิไ์ม่อนุญาตให้

ท่านเดนิทางต่อไปได้ ดงันัน้กรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสือเดนิทางของท่านให้อยู่ในสภาพดอียู่

ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณีช ารุด กรุณาตดิต่อกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื่อท าหนังสอื

เดนิทางฉบบัใหม ่โดยใชฉ้บบัเก่าไปอา้งองิ และ ยนืยนัดว้ย พรอ้มกบัแจง้มาทีบ่รษิทัเรว็ทีสุ่ด เพื่อยนืยนั

การเปลี่ยนแปลงขอ้มูลหนังสอืเดนิทาง หากท่านไดส้่งเอกสารมาที่บรษิทัเรยีบรอ้ยแล้ว กรณีที่ยงัไม่แ 

(ตัว๋เครื่องบิน) ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่มีค่าใช้จ่าย แต่หากออกบตัรโดยสาร (ตัว๋เครื่องบิน) 

เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึ่งโดยส่วนใหญ่ตัว๋

เครื่องบนิแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดนิทางประมาณ 14-20 วนั ทัง้น้ีขึน้อยู่กบักระบวนการและขัน้ตอน

ของแต่ละคณะ 

- เกีย่วกบัทีน่ัง่บนเครื่องบนิ เน่ืองจากบตัรโดยสาร (ตัว๋) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อตัราพเิศษ) สายการ

บนิ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลอืกทีน่ัง่บนเครื่องบนิ กรณีลูกคา้เดนิทางดว้ยกนั กรุณาเชค็อนิพรอ้มกนั และ 

สายการบนิจะพยายามทีสุ่ดใหท้า่นไดน้ัง่ดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีสุ่ด  
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- ขอ้มูลเพิม่เตมิเกี่ยวกบัหอ้งพกัในโรงแรมที่พกั เน่ืองจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม

แตกต่างกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งพกัเดีย่ว (Single) และหอ้งคู ่(Twin/Double) และ หอ้งพกัแบบ 

3 ทา่น (Triple) จะแตกต่างกนั บางโรงแรม หอ้งพกัแต่ละแบบอาจจะอยูค่นละชัน้กนั (ไมต่ดิกนัเสมอไป) 

- กรณีที่ท่านไม่ผ่านด่านตรวจคนออก หรอื เขา้เมอืง (หา้มไม่ให้เดนิทางต่อ ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น ทาง

บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่ใชจ้า่ยใหไ้มว่า่สว่นใดสว่นหน่ึงทัง้สิน้ 

- ขอสงวนสิทธิก์ารเก็บค่าน ้ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิม่ หากสายการบินมีการปรบัขึ้นก่อนวนั

เดนิทาง  

- มคัคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของผู้จ ัด ไม่มีสิทธิในการให้ค าสญัญาใดๆทัง้สิ้นแทนบริษัทผู้จ ัด 

นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ดัก ากบัเทา่นัน้ 

- บริษัทขอสงวนสิทธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การ

ยกเลกิบนิ , การประทว้ง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภยัธรรมชาต ิ, การน าสิง่ของผดิ

กฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทั  

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกดิสิง่ของสูญหายระหว่างการเดนิทาง ไม่ว่า

กรณีใดๆกต็าม และ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็คา่ใชจ้่ายตามจรงิ กรณีท่านลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและ

จ าเป็นตอ้งสง่มายงัจุดหมายปลายทางตามทีท่า่นตอ้งการ  

- รายการน้ีเป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัฯอกีครัง้หน่ึง หลงัจากไดส้ ารองโรงแรมทีพ่กั

ในต่างประเทศเรยีบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจดัในระดบัใกล้เคยีงกนั ซึ่งอาจจะปรบัเปลี่ยนตามที่ระบุใน

โปรแกรม 

** เม่ือท่านช าระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึงกต็าม ทางบริษทัฯ จะถือว่า

ท่านได้ยอมรบัเง่ือนไขข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว ** 
 

หนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านไดค้งเหลอืไมน้่อยกวา่ 6 เดอืน ณ วนักลบั 

** ขอขอบพระคณุทกุท่าน ท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 


