
TG CELEB ICE FISHING KOREA อัง่เปา 6D4N 1-6 FEB 19 หน้า 1 

 

 

 

 

 

รหัสโปรแกรม : 11274 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทกุคร้ังทีส่อบถาม) 
 

TG CELEB ICE FISHING KOREA  

6D4N อัง่เปา 

 



TG CELEB ICE FISHING KOREA อัง่เปา 6D4N 1-6 FEB 19 หน้า 2 

☛  เทศกาลตกปลาน ้าแข็ง  ☛ สนกุสนานกบัการเลน่สกี ณ สกรีสีอรท์  

☛  ป้อมฮวาซอง     ☛ ชิมสตรอเบอรี ่สด ๆจากไร ่

☛  สวนสนกุ EVERLAND เต็มวนั ☛ พระราชวงัเคียงบกกงุ  

☛  N-Seoul Tower     ☛ ชมวิวสะพานกระจก THE ARA SKYWALK   

☛ ชอ้ปป้ิง 2 ตลาดดงั ยา่นฮงแดและตลาดเมียงดง 

☛  บฟุเฟ่ต ์SEA FOOD ขาปยูกัษ ์

☛  บินตรงส ูอิ่นชอนโดยสายการบิน THAI AIRWAY น ้าหนกักระเป๋า 30 ก.ก. 

☛  เท่ียวเต็มไม่มีอิสระ 

 

20.00 น. 📢 คณะพรอ้มกนัท่ีจดุหมาย ท่าอากาศยานนานาชาติ สวุรรณภมิู อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4 

ประตทูางเขา้ 4 เคานเ์ตอรเ์ช็คอิน D สายการบิน THAI AIRWAYS โดยมีหัวหนา้ทัวรแ์ละเจา้หนา้ท่ีของ

บริษทั รอตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกกอ่นขึน้เคร่ือง (น ้าหนกักระเป๋า 30 กก./ท่าน ทัง้ขาไปและ

ขากลบัหากตอ้งการซ้ือน ้าหนกัเพ่ิม ตอ้งเสียค่าใชจ่้าย) 

**หมายเหต*ุ* เคานเ์ตอรเ์ช็คอินจะปิดบรกิารก่อนเวลาเครือ่งออกอยา่งนอ้ย 60 นาที 

     และ ผ ูโ้ดยสารพรอ้ม ณ ประตข้ึูนเครือ่งก่อนเวลาเครือ่งออก 30 นาที 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

วนัแรก         กรงุเทพฯ (สนามบินสวุรรณภมิู) 

http://bit.ly/2NMk5YE
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23.00 น. บินลดัฟ้าสูส่าธารณรฐัเกาหลีใต ้โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินท่ี TGXXXX 

 
  

06.00 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน สาธารณรัฐเกาหลีใต ้(เวลาทอ้งถ่ินเร็วกว่าประเทศไทย 

2 ชัว่โมง กรณุาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาทอ้งถ่ินเพ่ือสะดวกในการนดัหมาย) หลงัจากผ่านพิธีการ

ตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากรแลว้ ขอตอ้นรับทกุท่านสู่ สาธารณรัฐเกาหลีใต ้รถโคช้พาท่านขา้มทะเล

ตะวันตกดว้ยสะพานแขวนยองจองหรือสะพานเพ่ือความหวังในการรวมชาติท่ียาวกว่า4.42กม .และมี

ยอดโดมสงู 107 เมตร 

จากนัน้ น าท่านเดินทางสู่ THE ARA SKYWALK สรา้งขึน้อยู่เหนอืคลองที่ยาวท่ีสดุในเกาหลี ท่านสามารถเดิน

เลน่บนสกายวอลค์กระจกเหมือนท่านเดินอยู่บนผิวน า้ พรอ้มชมทศันยีภาพโดยรอบของคลองท่ียาวสดุ

สายตา นอกจากนีย้งัมีน า้ตกจ าลองขนาดใหญ่สรา้งขึน้ริมคลอง มีเวลาอิสระถ่ายรปูเก็บความประทบัใจ

ตามอธัยาศัย 

กลางวนั 🍴 บรกิารอาหารเมน ูทคัคาลบ้ี ไก่ผดัซอสเกาหลี  

 น าท่านเดินทางสู่งาน เทศกาลตกปลาน ้าแข็ง ของเกาหลี ใหท้่านไดล้อง

สมัผสับรรยากาศการตกปลาเทราทภ์เูขา หรือ Saccheoneo ปลาชนิดนี้เป็น

ปลาสายพันธเ์ดียวกันกับปลาแซลมอน ซ่ึงอาศัยอยู่ในน า้เย็นอณุหภมูิ ต า่

กว่า 20 องศาเซลเซียส (ราคาทวัรไ์ม่รวมค่าอปุกรณต์กปลา, ค่า

เครื่องเล่นและค่ากิจกรรมต่างๆ ราคาประมาณ 500 บาท) หรือ 

อิสระเพลิดเพลินกับกิจกรรม ต่างๆ ในบริเวณ งานเทศกาล ซ่ึงจะหลาย

กิจกรรมใหท้่านไดท้ดลองสัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆ อาทิเช่น สโนวสเลด , 

สเก็ตน า้แข็ง เป็นตน้ 

 

จากนัน้ น าท่านเดินทางสู ่ป้อมฮวาซอง (Hwaseong Fortress) สรา้งขึน้ในสมยัพระเจา้ชองโจ กษตัริยอ์งคท่ี์ 22 

แห่งราชวงศ์โชซอน ปี ค.ศ.1794 จดุประสงค์เพ่ือยา้ยหลมุศพของพระบิดาอีกทั้งยังเป็นสถานท่ี

ท่องเท่ียวท่ีส าคญัของเมืองซวูอนไดข้ึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อปี 1997 ดว้ยท่ีว่ามีอายมุากกว่า 200 

ปี บวกกับความย่ิงใหญ่และสวยงามของป้อมปราการนี้ ความยาวของก าแพงโดยรอบยาวถึง 5.5 

กิโลเมตร 

เยน็ 🍴 บรกิารอาหาร เมนชูาบชูาบ ูสก้ีุหมอ้ไฟสไตลเ์กาหลี 

วนัท่ีสอง       อินชอน - THE ARA SKYWALK – เทศกาลตกปลาน ้าแข็ง - ป้อมฮวาซอง 
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พกัท่ี   ★★★ โรงแรม NEW M HOTEL หรอื SUWON PACIFIC HOTEL หรอืเทียบเท่า ★★★ 

 
เชา้  🍴 บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม  

น าท่านเดินทางเขา้สู่ ไร่สตรอเบอรร์ี่ ลกูสตรอเบอรร่ี์ลกูโตๆ ใหท้่านไดล้ิ้ม

รสสตรอเบอรร่ี์ของเกาหลีแบบสดๆหวานฉ า่ ในบรรยากาศภายในไร่อย่าง

แทจ้ริง นอกจากนัน้ ท่านยังสามารถซ้ือกลบัมาฝากคนท่ีท่านรักท่ีเมืองไทย

ไดด้ว้ย โดยจะมีการแพ็คใสก่ลอ่งสวยงามและสง่ใหท้่านวันสดุทา้ย  

จากนัน้ เต็มอ่ิมทัง้วัน...ท่ีสวนสนกุ EVERLAND ใหเ้วลากบัทกุท่านไดส้นกุสนาน

กบักิจกรรรมและเลน่เคร่ืองเลน่ไดอ้ย่างจใุจ สวนสนกุ EVERLAND ถกู

ขนานนามว่า ดิสนยีแ์ลนดเ์กาหลีเป็นสวนสนกุกลางแจง้ที่ใหญ่ท่ีสดุของ

ประเทศ โดยมีบริษทัซัมซงุเป็นเจา้ของ ตัง้อยู่ท่ามกลางหบุเขา ท่านจะ

ไดน้ัง่กระเชา้ลิฟท ์และท่องไปกบัโลกของสตัวป่์าซาฟารี ชมไลเกอร ์ ท่ีนี่

ท่านจะพบเจา้ป่าสิงโต และเสือดินแดนแห่งเทพนยิาย และสนกุกบัเคร่ือง

เลน่นานาชนดิ อาทิเชน่ สเปสวร ์หนอนสะบดั รถไฟเหาะรางไม ้ซ่ึงเป็น

ไฮไลคข์องสวนสนกุแห่งนี ้และชมสวนดอกไมซ่ึ้งก าลงับานสะพรัง่อวดสีสนั

เต็มสวน (ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัสภาพอากาศ) ดว้ยบตัรเขา้ชมแบบไมจ่ ากดัจ านวนรอบและในสวนสนกุเอเวอร์

แลนดท์่านจะไดพ้บกบั LINE FRIEND STORE ซ่ึงภายในจะเป็นสินคา้ท่ีออกแบบตามตวัสติก๊เกอรใ์น 

แอพพลิเคชัน่ไลน ์ไมว่่าจะเป็น ต ุก๊ตา ซองใสพ่าสปอรต์ ร่ม  สมดุโนต้ แกว้น า้ สรอ้ยคอ และอ่ืนๆอีก

มากมาย ใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ และบริเวณหนา้รา้นก็ตกแตง่สวยงาม มีหมี BROWN และกระตา่ย 

CONY อยู่บริเวณหนา้ตกึใหไ้ดถ่้ายรปูเลน่อีกดว้  (เพ่ือไม่รบกวนเวลาของท่าน อิสระอาหารกลางวนั

ตามอธัยาศยั) 

 

เยน็  🍴 บรกิารอาหารเมน ูหมยูา่งเกาหลี (PORK CALBI)  

พกัท่ี   ★★★ โรงแรม NEW M HOTEL หรอื SUWON PACIFIC HOTEL หรอืเทียบเท่า ★★★ 

 

เชา้  🍴 บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม  

จากนัน้ ใหท้่านไดส้นกุกบัการเล่นสกี บนลานสกีขนาดใหญ่ ยางจิ

ไพน ์สกีรีสอรท์  / คงัชน สกีรีสอรท์ ประกอบไป ดว้ยเนิน

สกีถึง 2 เนินดว้ยกันแบ่งเป็นเนินสกีส าหรับผูฝึ้กหัดเล่น 1 

เนิน,  และเนินส าหรับผูท่ี้เล่นช านาญแลว้1 เนิน  (ราคา

วนัท่ีสาม ไรส่ตรอเบอรี-่ สวนสนกุ EVERLAND (เต็มวนั) - LINE FRIEND  

วนัท่ีสี่  สนกุสนานกบัการเลน่สกี - ศนูยโ์สมรฐับาล - -พระราชวงัเคียงบกกงุ - น ้ามนัสนเข็มแดง  

- พิพิธภณัฑส์าหรา่ย - ศนูยเ์ครือ่งส าอางค ์- DUTY FREE – ช็อปป้ิงยา่นฮงแด  
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ทวัรย์งัไม่รวมค่าอปุกรณก์ารเลน่สกี, สกีลิฟท,์ สโนวส์เลด สกีค่าเล่นรวมชดุประมาณ 50,000 

วอน กอนโดลา่ประมาณ 15,000วอนส าหรบัท่านท่ีเล่นเก่งแลว้สามารถไถลจากบนยอดเขาลง

มาไดค้รบั **กอนโดลา่ หรอื เคเบิล ขึ้นอย ูก่บัสถานท่ีว่ามีใหบ้ริการหรือไม่**) มีเวลาใหท้่านไดส้นกุ

กบัการเลน่สกีอย่างเต็มท่ี ซ่ึงปลอดภยัไมม่ีอนัตราย เตรียมตวัก่อนเล่นสกีควรเตรียมถงุมือสกีผา้พันคอ

แว่นกนัแดดเสื้อแจค๊เก็ตกนัน า้ หรือผา้ร่มและกางเกงรดัรปูขอค าแนะน าและฝึกวิธีการเลน่จากไกดท์อ้งถ่ิน

กอ่นลงสนามจริงเพ่ือความปลอดภยัของท่านเองเป็นส าคญั 

จากนัน้ น าท่านร ูจ้ักและเขา้ใจ สมนุไพรโสมเกาหลีหรือราชาแห่งมวลสมนุไพรโสมถกูน ามาใชเ้พ่ือสขุภาพเป็น

เวลานานากว่า 2,000ปีในต ารายาแผนโบราณจีนระบวุ่าโสมเป็นสมนุไพรท่ีช่วยเสริมความแข็งแรงใหแ้ก่

ระบบย่อยอาหารและปอดช่วยท าใหจิ้ตใจสงบและเพ่ิมพละก าลังโดยส่วนรวมสรรพคณุทางการแพทย์

ชว่ยบ ารงุหวัใจป้องกนัโรคหวัใจขาดเลือดเสริมประสิทธิภาพทางเพศลดและป้องกนัมะเร็งและเร็วๆนี้โสม

เกาหลีอาจจะไดจ้ดทะเบียนมรดกโลกโดยองคก์ารยเูนสโกทกุวันนี้ผลิตภณัฑโ์สมเป็นสิ่งท่ีขาดไม่ไดส้ าหรับ

ผูท่ี้ค านงึถึงสขุภาพในปัจจบุนั 

กลางวนั 🍴 บรกิารอาหารกลางวนัดว้ยเมน ูโอซมัพลโุกกิ 

จากนัน้ น าท่านชมความสวยงามและทรงคณุค่าของ พระราชวงั

เคียงบกกงุ (Gyeongbokgung Palace) ค าว่าเคียงบกกงุ

นัน้หมายถึง พระราชวังแห่งพรท่ีมีแสงสว่าง พระราชวัง

เคียงบกกงุนัน้ขึ้นชื่อว่าเป็นพระราชวังไมโ้บราณท่ีมีขนาด

ใหญ่ มีความเก่าแก่และสวยงามท่ีสดุ เป็นทั้งสญัญลกัษณ์

และแหลง่ท่องเท่ียวยอดฮิตของกรงุโซล สรา้งขึ้นในปี ค.ศ. 

1394 ในสมัยพระเจา้แทโจ ราชวงศ์โชซอน เดิมทีนั้น

ภายในพระราชวังมีอาคารและต าหนกัตา่งๆ มากกว่า 200 หลงั แตเ่มื่อมีการรกุรานของญ่ีปุ่น อาคาร

สว่นใหญ่ก็ไดถ้กูท าลายลงเหลืออยู่เพียงแค ่10 หลงัเท่านัน้  

เดินทางสู่ ศนูยเ์ครื่องส าอางค ์ใหท้่านชมและเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางและเวชส าอางแบรนดช์ั้นน าของ

เกาหลี ท่ีCOSMETIC ย่ีหอ้คณุภาพท่ีผูห้ญิงชาวเกาหลีทั้งสาวทั้งไม่สาวแลว้ใหค้วามส าคัญกับเร่ือง

ผิวหนา้คอ่นขา้งมากโดยเฉพาะในกลุม่บ ารงุผิวพ้ืนฐาน Skin Care และเคร่ืองส าอางผสมสมนุไพร จากนัน้

น าท่านสู่ พิพิธภณัฑส์าหร่าย (SEAWEED MUSEUM) ซ่ึงท่านจะไดเ้รียนรูก้ารท าสาหร่ายของชาว

เกาหลี ประวัติความเป็นมาและความผกูผนัท่ีชาวเกาหลีท่ีมีตอ่สาหร่าย จากนัน้ใหท้่านไดเ้พลิดเพลินกับ

การชอ้ปป้ิง ณ หา้งปลอดภาษีท่ี DUTY FREE ใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้แบรนดเ์นมน าเขา้จากตา่งประเทศ

มากมายหลากหลายชนดิรวมทัง้สินคา้แบรนดเ์กาหลียอดนยิม 

จากนัน้ น าท่านเดินทางสู่ ยา่นฮงแด (Hongdae) หรือ ม.ฮงอิก วอลค์กิ้ง สตรีท (Hongik University Street) เป็น

ย่านชอ้ปป้ิงบริเวณดา้นหนา้ของมหาวิทยาลยัฮงอิก ศนูยร์วมเด็กวัยร ุ่น เด็กมหาวิทยาลยั และวัยท างาน 

นิยมมาเดินเล่น ราคาของสินคา้และรา้นอาหารตา่งๆ ก็ไม่แพง ซ่ึงจะคึกคักเป็นพิเศษตัง้แต่ช่วงบ่ายเป็น
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ตน้ไป เพราะรา้นคา้แตล่ะรา้นจะทยอยเปิดใหบ้ริการ ของท่ีขายกนัเยอะส่วนใหญ่ก็จะเป็นสินคา้แฟชัน่ เช่น 

เสื้อผา้ กระเป๋า รองเทา้ ของกิ๊ฟชอ้ป เคร่ืองเขยีน และที่เยอะไมแ่พก้นัก็คือขนมตา่งๆ 

เยน็ 🍴 บรกิารอาหารเยน็ดว้ยเมน ูJIMDAK ไก่พะโล ้

พกัท่ี   ★★★ โรงแรม HAEDAMCHAE STAY หรอื GALAXY HOTEL หรอืเทียบเท่า ★★★ 

 

เชา้  🍴 บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม   

น าท่านเดินทางไปดแูลสขุภาพกนัท่ี ศนูยส์มนุไพร เป็นสมนุไพร 

ชาวเกาหลีร ุ่นใหม่นิยมน ามารับประทานเพ่ือช่วยดแูลตับให้

สะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็งไม่ถกูท าลายจากการดื่ม

แอลกอฮอล ์

จากนัน้ น าท่านเดินทางสู่ โซลทาวเวอร ์(N-Seoul Tower) เป็นหนึ่งในแหล่ง

ท่องเท่ียวส าคญัของกรงุโซล เปิดใหบ้ริการมาตัง้แตปี่ 1980 ตัง้อยู่บน

ยอดเขานมัซาน มีความสงู 236 เมตร ท่านสามารถชมวิวกรงุโซล และ

บริเวณรอบๆ ไดแ้บบพาโนรามา่ นบัว่าเป็นหนึง่ในทาวเวอรท่ี์ใหวิ้วสวย

ท่ีสดุในเอเชียอีกดว้ย จดุไฮไลท์ท่ีพลาดไม่ไดเ้ลยเมื่อมาเท่ียว Seoul 

Tower นัน่ก็คือสถานท่ีคลอ้งกญุแจชื่อดงั Love Key Ceremony ท่ีมี

ความเชื่อว่าคู่รักท่ีมาคลอ้งกญุแจท่ีจะมีความรักท่ียืนยาวไปตลอดกาล 

โดยท่ีจะเขียนขอ้ความหรือชื่อของคู่รักไวบ้นแม่กญุแจ แลว้น าไปคลอ้ง

ไวก้บัราวเหล็กบริเวณฐานของ N Seoul Tower นัน่เอง(อิสระไม่รวม

ลิฟท)์  

กลางวนั 🍴 บรกิารอาหารกลางวนัดว้ยไก่ต ุ๋นโสม (SAMGYETANG) 

น าท่านเดินทางไปดแูลสขุภาพต่อกบั น ้ามนัสนเข็มแดง ผลิตภณัฑ์

ท่ีสกัดจากน ้ามันสนท่ีมีสรรคณุช่วยบ ารงุร่างกายลดไขมันช่วย

ควบคมุอาหารและรกัษาสมดลุในร่างกาย  

จากนัน้ เดินทางสู่ มหาวิทยาลยัหญิงลว้นอีฮวา Ewha Womans 

University เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนชื่อดังของเกาหลี ซ่ึงถือเป็น

อีกหนึ่งแลนดม์ารก์ท่ีผูม้าเท่ียวเกาหลีนิยมมาเก็บภาพกัน เพราะ

นอกจากมหาลัยอีฮวาจะเป็นมหาวิทยาลัยหญิงลว้นท่ีใหญ่และ

เก่าแก่ท่ีสดุในโลกแลว้ รอบๆ มหาวิทยาลยั ยังมีจดุถ่ายรปูฮิปๆ 

มากมาย   

วนัท่ีหา้ ศนูยส์มนุไพร- N-Seoul Tower –  น ้ามนัสนเข็มแดง - มหาวิทยาลยัหญิงลว้นอีฮวา  

- ตลาดเมียงดง 
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จากนัน้ น าท่านชอ้ปป้ิงตลาดดังท่ีสดุของเกาหลี ตลาดเมียงดง หรือสยามสแควร์เกาหลี หากท่านตอ้งการ

ทราบว่าแฟชัน่ของเกาหลีเป็นอย่างไรกา้วล า้น าสมยัเพียงใดท่านจะตอ้งมาท่ีเมียงดงแห่งนี้พบกับสินคา้

วัยร ุ่นอาทิเสื้อผา้บรุษุ-สตรีเคร่ืองส าอางดงัๆอาทิ ETUDE HOUSE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, 

MISSHA, ROJUKISS, LANEIGE หรืออีกมายใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือซ่ึงราคาถกูกว่าท่ีเมืองไทย 2-3 เท่า 

เยน็ 🍴 บรกิารอาหารเยน็ดว้ยเมนบูฟุเฟ่ต ์SEA FOOD บฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ ์

พกัท่ี   ★★★ โรงแรม HAEDAMCHAE STAY หรอื GALAXY HOTEL หรอืเทียบเท่า ★★★ 

 

เชา้  🍴 บรกิารอาหารเชา้ เมน ูอดูง้  

จากนัน้ น าท่านเพลดิเพลินกบัการแวะซ้ือของฝากท่ี SUPERMARKET สาหร่าย ขนม

ตา่ง ๆ  ช็อกโกแล็ตหินซีเรียลช็อกโก  ผลิตภณัฑข์องใบและรากฝอยของโสม 

ในรปู ขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหนา้โสม ครีมลา้งหนา้โสม เคร่ืองส าอาง

โสม เป็นตน้  และยงัมีหมอนสขุภาพ  กิมจิ  เปเปโร (ป๊อกกี้เกาหลี) ชินราเมง 

(มามา่เกาหลี)นมกลว้ย  

 สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางส ูส่นามบินอินชอน 

10.00 น.  น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ สวุรรณภมิู กรงุเทพฯ โดยสายการบิน THAI AIRWAYS 

เท่ียวบินท่ี TGXXX 

13.55 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติ สวุรรณภมิู กรงุเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 

 

 

อตัราค่าบรกิาร 

ก าหนดการเดินทาง 

กมุภาพนัธ ์2562 
ผ ูใ้หญ่ หอ้งละ 2-3 ท่าน พกัเด่ียวเพ่ิม 

01 – 06 ก.พ. 19 18,999 5,000 

 

ค่าบรกิารขา้งตน้รบัเฉพาะนกัท่องเท่ียวชาวไทยเท่านัน้ และยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถ่ิน 

ท่านละ  2,000 บาท/ตลอดการเดินทาง/ต่อท่าน  ท่ีสนามบินดอนเมืองก่อนออกเดินทาง* 

ในสว่นหวัหนา้ทวัร ์แลว้แต่ความพึงพอใจของท่าน 

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการสลบัสบัเปลี่ยนหรอืเปลีย่นแปลงไดโ้ดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

ทัง้น้ีโดยค านึงถึงความปลอดภยัและประโยชนข์องผ ูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

และหากลกูคา้ท่านใดจะตอ้งมีการจองตัว๋เครือ่งบินภายในประเทศ รถโดยสารภายในประเทศ หรอืรถไฟกรณุาแจง้ให้

เจา้หนา้ท่ีของบรษิทัทราบกอ่นจองทกุครัง้ ไม่เช่นนัน้บรษิทัขอสงวนสิทธ์ิในการรบัผิดชอบทกุกรณีหากมีการเปลี่ยนแปลง

ใดๆ***หนงัสือเดินทางตอ้งเหลืออายกุารใชง้านไดไ้มน่อ้ยกว่า 6 เดือน*** 

วนัท่ีหก SUPERMARKET – สนามบินอินชอน – กรงุเทพฯ 
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หมายเหต ุ

1. รบัเฉพาะผูม้ีวัตถปุระสงคเ์พื่อการท่องเท่ียว ค่าทัวรท่ี์จ่ายใหก้บัผูจ้ัด เป็นการช าระแบบจ่ายช าระขาด และผูจ้ัดได ้

ช าระใหก้บัสายการบินและสถานท่ีตา่งๆ แบบช าระขาดเช่นกนัก่อนออกเดินทาง ฉะนัน้หากท่านไม่ไดร้่วมเดินทาง

หรือใชบ้ริการตามรายการไม่ดว้ยสาเหตใุดหรือไดร้ับการปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกเมืองจากประเทศใน

รายการ(ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต)้ ทางผูจ้ัดขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินสดส่วนใดๆ รวมทั้งค่าตัว๋

เคร่ืองบินใหแ้กท่่าน***และทางบรษิทัขอสงวนสิทธ์ิ ราคาน้ีเฉพาะนกัท่องเท่ียวชาวไทยเท่านัน้ ถา้หากเป็น

ชาวต่างชาติ จะตอ้งเพ่ิมจากราคาค่าทวัรป์กติอีก 100 USD** **กรณีตดักรุ๊ปเหมาท่ีเป็น เด็กนกัเรียน 

นกัศึกษา  ธรุกิจขายตรงเคร่ืองส าอางค ์ หมอ  พยาบาล  หรือชาวตา่งชาต ิจะตอ้งสอบถามราคาใหมท่กุครัง้** 

2. หากมีเพ่ือนหรือญาติของท่านตอ้งการร่วมเดินทางท่องเท่ียวระหว่างท่องเท่ียวในประเทศเกาหลี หรือปัญหา

ต่างๆ ตลอดจนขอ้แนะน ากรณุาติดต่อเจา้หนา้ท่ีท่ีรับผิดชอบหากท่านมีความจ าเป็นตอ้งรับฝากของจากผูอ่ื้น

เพ่ือท่ีจะน าไปยังประเทศนัน้ๆ  หรือน ากลบัประเทศไทย ควรตรวจสิ่งของนั้นว่าตอ้งไม่เป็นสิ่งของผิดกฎหมาย 

ซ่ึงของผิดกฎหมายบางประเภท อาจมีโทษถึงขัน้ประหารชีวิตเจา้หนา้ท่ีจะไมร่บัฝากกระเป๋าหรือสิ่งของใดใด 

3. โรงแรมท่ีพักท่ีประเทศเกาหลีใตอ้าจะมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้นอยู่กับความเหมาะสมเป็นหลักโดยค านึงถึง

ผลประโยชนล์กูคา้เป็นหลกั 

4. ประเทศเกาหลีใตจ้ะมีช่างภาพมาถ่ายรปู และช่วยดแูลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และวันสดุทา้ย

ชา่งภาพจะน าภาพถ่ายมาจ าหนา่ยกบัลกูทวัร ์หากว่าท่านใดสนใจสามารถซ้ือได ้แตถ่า้ท่านใดไม่สนใจก็ไม่ตอ้งซ้ือ 

เพราะทางบริษทัทวัรไ์มม่ีการบงัคบัลกูทวัรซ้ื์อแตอ่ย่างใด แตเ่ป็นการบอกกลา่วลว่งหนา้ 

5. ทัวรค์รั้งนี้มีวัตถปุระสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียวเป็นหมู่คณะเท่านัน้ ถา้ลกูคา้ตอ้งการแยกตวัออกจากกรุ๊ปทัวร ์โดย

ไมล่งรา้นชอ้ปป้ิง เชน่ น า้มนัสน / รา้นโสม / ฮ็อตเกนาม ู/ คอสเมติค / อะเมทิส ทางบริษทัจะคิดค่าด าเนินการ

ในการแยกท่องเท่ียวเอง 300 USD ตอ่ท่าน 

6. หากลกูคา้ท าจองเกิน 20 ท่าน ท่านท่ี 21 เป็นตน้ไปช าระเพ่ิม 1,000 บาท หากพบว่าคณะเดียวกนัจองเกิน 20 

ท่าน แมว่้าท่านจะจองทวัรม์าคนละบริษทัก็ตาม ขอสงวนสิทธ์ิใหช้ าระเพ่ิมตามเงือ่นไขของบริษทั 
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ราคาทวัรร์วม 

 คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัตามเสน้ทางที่ระบใุนรายการชัน้ทศันาจรไป-กลบัพรอ้มคณะ 

 คา่อาหารทกุมื้อตามท่ีระบใุนรายการ 

 คา่เขา้ชมสถานท่ีตา่งๆตามรายการ 

 คา่ท่ีพกัตามระบใุนรายการพกัหอ้งละ 2 ท่านตามโรงแรมท่ีระบหุรือเทียบเท่า 

 คา่รถรบั-สง่และน าเที่ยวตามรายการ 

 คา่ภาษีสนามบินทกุแห่งท่ีมี 

 คา่น า้หนกักระเป๋าสมัภาระท่านละ 30 กก. 

 คา่หวัหนา้ทวัรผ์ูช้  านาญเสน้ทางน าท่านท่องเท่ียวตลอดรายการในตา่งประเทศ 

 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหว่างเดินทางวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 

ราคาทวัรไ์ม่รวม 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตวัอาทิคา่ท าหนงัสือเดินทาง, คา่โทรศัพทส์ว่นตวั, คา่ซักรีด, มินบิารใ์นหอ้ง, รวมถึงคา่อาหารและ

เคร่ืองดื่มท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนอืรายการ(หากท่านตอ้งการสัง่เพ่ิมกรณุาตดิตอ่หวัหนา้ทวัรแ์ลว้จ่ายเพิ่มเอง

ตา่งหาก) 

 ค่าทิปคนขบัรถ และมคัคเุทศกท์อ้งถ่ิน ท่านละ  2,000 บาท ตลอดการเดินทาง  

(ในสว่นของหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แต่ความพึงพอใจของท่าน) ช าระท่ีสนามบินดอนเมืองในวนัเดินทาง 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย3% 

 คา่น า้หนกักระเป๋าสมัภาระท่ีหนกัเกินสายการบินก าหนด (ปกต ิ20 กก.) 

 คา่วีซ่าเขา้ประเทศเกาหลี ในกรณีท่ีมีประกาศใชวี้ซ่า 

 คา่วีซ่าส าหรบัพาสปอรต์ตา่งดา้วกรณุาเตรียมเอกสารคือ 

1) พาสปอรต์ 

2) ใบประจ าตวัคนตา่งดา้ว 

3) ใบส าคญัถ่ินท่ีอยู่ 

4) ส าเนาทะเบียนบา้น(ถา้มี)  

5) สมดุบญัชีเงนิฝาก(ถา้มี)  

6) รปูถ่ายส2ี นิว้ 2 รปูแลว้ทางบริษทัฯจะเป็นผูด้  าเนนิการย่ืนวีซ่าใหท้่านโดยจ่ายค่าบริการตา่งหาก 

ส าหรบัหนงัสือเดินทางตา่งดา้วเจา้ของหนงัสือเดินทางตอ้งท าเร่ืองแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองกอ่นจะย่ืนวีซ่า 

เง่ือนไขการจอง 

 การช าระเงนิหากช าระมดัจ าครัง้แรก 10,000 บาท 

 คา่ทวัรส์ว่นที่เหลือตอ้งช าระกอ่นเดินทางอย่างนอ้ย 30 วัน 
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การยกเลิก 

 ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงนิคา่มดัจ าทกุกรณี  

 ระหว่างการเดินทางถา้ท่านไมไ่ดท้่องเท่ียวพรอ้มคณะหรือถอนตวัออกจากคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิไมอ่าจ

เรียกรอ้งเงนิหรือบริการบางสว่นที่ขาดไปได ้

 ในกรณีผูเ้ดินทางไมผ่า่นการตรวจพิจารณาในการตรวจเขา้-ออกเมืองทัง้ประเทศไทยและเกาหลีอนัเนือ่งมาจาก

การกระท าท่ีสอ่ไปในทางผดิกฎหมายการหลบหนเีขา้ออกเมืองเอกสารเดินทางไมถ่กูตอ้งหรือการถกูปฎิเสธใน

กรณีอ่ืนๆทางบริษทัจะไมร่บัผิดชอบและไมคื่นคา่ใชจ้่ายตา่งๆไมว่่าจะทัง้หมดหรือบางสว่น 

 ถา้สถานท่ีท่องเท่ียวปิดไมส่ามารถเขา้ชมไดท้างบริษทัฯจะจดัสถานท่องเท่ียวอ่ืนทดแทนใหต้ามความเหมาะสม

โดยไมม่ีคา่ชดเชยใดๆจากทางบริษทัฯ 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียวอนัเนือ่งจากเหตสุดุวิสยัเพ่ือความเหมาะสมของหมู่คณะ

ทัง้นีจ้ะถือเอาผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

 หนงัสือเดินทางของท่านตอ้งมีอายใุชง้านเหลือไมน่อ้ยกว่า 6 เดือน 

 ในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทัง้ที่กรงุเทพฯและในตา่งประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีระบใุน

รายการบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคื่นคา่บริการไมว่่ากรณีใดๆทัง้ส้ิน 

 

 

 

 

ความรบัผิดชอบ 
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 ทางบริษทัฯในฐานะตวัแทนของสายการบินและยานพาหนะอ่ืนๆพรอ้มทัง้โรงแรมและส านกังานจดัน าเที่ยวเพ่ือ

ใหบ้ริการแกน่กัทศันาจรจะไมร่บัผิดชอบใดๆตอ่การไดร้บับาดเจ็บสญูหายเสียหายหรือคา่ใชจ้่ายตา่งๆซ่ึงอาจเกิดขึน้จาก

ความลา่ชา้การยกเลิกเท่ียวบินอบุตัเิหตภุยัทางธรรมชาตกิารนดัหยดุงานปัญหาทางการเมือง 

 ** ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเฉพาะลกูคา้ท่ีมีวัตถปุระสงคเ์พ่ือท่องเท่ียวหรือส ารวจเสน้ทางเท่านัน้หากทา่นถกู

เจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองของทางประเทศไทยและเกาหลีใตป้ฏิเสธการเขา้-ออกเมืองถือเป็นเหตผุลท่ีอยู่นอกเหนอืความ

รบัผิดชอบของทางบริษทัทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการท่ีจะคืนคา่ใชจ้่ายใดๆทัง้สิ้นแกท่่าน  * 

 

 

 

จากมาตรการยกเวน้วีซา่เขา้ประเทศเกาหลีใหก้บัคนไทย ผ ูท่ี้ประสงคจ์ะพ านกัระยะสัน้ในประเทศเกาหลีไม่

เกิน 90 วนั ไม่ว่าจะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียว เยีย่มญาติ หรอืธรุกิจ จะตอ้งยืน่เอกสารใน

ขัน้ตอนการตรวจเขา้เมือง เพ่ือยนืยนัการมีคณุสมบติัการเขา้ประเทศเกาหลี* ดงัต่อไปน้ี 

- พาสปอรต์จะตอ้งมีอายมุากกว่า 6 เดือน นบัจากวนัไปถึง 

- ตัว๋เครือ่งบินขาออกจากประเทศเกาหลีทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

- สิ่งท่ียนืยนัว่าท่านสามารถรบัผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีอาจเกิดข้ึนในระหว่างท่ีพ านกัในประเทศเกาหลีได ้

(เช่น เงินสด บตัรเครดิต เป็นตน้) 

- ช่ือ ท่ีอย ู ่และหมายเลขติดต่อในระหว่างท่ีพ านกัในประเทศเกาหลี (เช่น คนร ูจ้กั โรงแรม และอ่ืนๆ)ทาง

ทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

- ก าหนดการเดินทางระหว่างท่ีพ านกัในประเทศเกาหลีทางทวัรจ์ดัเตรียมให ้
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****ประกาศจากสายการบินไทย**** 

ในกรณีท่ีลกูคา้เดินทางไปประเทศเกาหลีใต ้ โดยสายการบินไทย แลว้ไม่ผา่นการตรวจคนเขา้เมืองของ

ประเทศเกาหลีใต ้ ท าใหล้กูคา้ตอ้งถกูสง่ตวักลบัเขา้ประเทศไทย จึงมีค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนในการเปลี่ยนตัว๋ขา

กลบัรวมถึงค่าบรกิารอ่ืนๆท่ีเกิดข้ึนดว้ยฉะนัน้ลกูคา้ตอ้งเป็นผ ูร้บัผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนท่ีประเทศเกาหลี

เรยีกเก็บ ทางผ ูจ้ดัและทางสายการบินจะไม่รบัผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนทกุกรณี ลกูคา้อาจจะตอ้ง

รบัผิดชอบค่าปรบัท่ีประเทศเกาหลีเรยีกเก็บหรอืลกูคา้ตอ้งรอกลบัประเทศไทยในเท่ียวบินถดัไปท่ีมีท่ีนัง่ว่าง

หรอืตามวนัเดินทางของตัว๋เครือ่งบิน ทัง้น้ีแลว้แต่ ทางเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองของประเทศเกาหลี  สาย

การบินและทางผ ูจ้ดัไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

 

หมายเหต ุ: เรยีนใหท้ราบว่า หลงัจากผา่นด่านตรวจคนเขา้เมืองเกาหลีใตแ้ลว้นัน้ทางทวัรจ์ะออกเดินทาง

ท่องเท่ียวหลงัเวลาประมาณ 1 ชัว่โมง 

***ทางทวัรไ์ม่มีนโยบายใหค้ณะรอ สว่นท่านใดท่ีติดด่านตรวจคนเขา้เมือง หากท่านสามารถผา่นเขา้เมืองได้

จะตอ้งเดินทางไปพบกบัคณะทวัรด์ว้ยตนเอง และไม่สามารถเรยีกรอ้งค่าเดินทางจากทวัรไ์ด ้เพ่ือความเป็น

ระเบียบและคณะไดท่้องเท่ียวอยา่งเต็มเวลา ขออภยัในความไม่สะดวก*** 

 

หมายเหต ุ

จ านวนผูเ้ดินทางขัน้ต า่ผูใ้หญ่ 30 ท่านขึน้ไป 

 เที่ยวบินราคาและรายการท่องเท่ียวสามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านงึถึงผลประโยชนข์องผู้

เดินทางเป็นส าคญั 

 หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายเุหลือใชง้านไมน่อ้ยกว่า 6 เดือนและบริษทัฯรบัเฉพาะผูม้ีจดุประสงคเ์ดินทางเพ่ือ

ท่องเท่ียวเท่านัน้ 

 ทางบริษทัฯจะไมร่บัผิดชอบใดๆทัง้สิ้นหากเกิดกรณีความลา่ชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, 

การกอ่จลาจลหรือกรณีท่ีท่านถกูปฏิเสธการเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองหรือเจา้หนา้ท่ีกรม

แรงงานทัง้จากไทยและตา่งประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนอืความรบัผิดชอบของบริษทัฯ 

 ทางบริษทัฯจะไมร่บัผิดชอบใดๆทัง้สิ้นหากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไมค่รบอาทิไมเ่ที่ยวบางรายการ, ไมท่าน

อาหารบางมื้อเพราะคา่ใชจ้่ายทกุอย่างทางบริษทัฯไดช้ าระคา่ใชจ้่ายใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาดกอ่นออก

เดินทางแลว้ 

 ทางบริษทัฯจะไมร่บัผิดชอบใดๆทัง้สิ้นหากเกิดสิ่งของสญูหายจากการโจรกรรมและ/หรือเกิดอบุตัเิหตท่ีุเกิดจาก

ความประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 

 ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษกรณีท่ีท่านไมเ่ดินทางพรอ้มคณะไมส่ามารถน ามาเลื่อนวันหรือคืนเงนิไดเ้มื่อท่าน

ตกลงช าระเงนิไมว่่าทัง้หมดหรือบางสว่นกบัทางบริษทัฯทางบริษทัฯจะถือว่าทา่นไดย้อมรบัในเงือ่นไขขอ้ตกลง

ตา่งๆท่ีไดร้ะบไุวแ้ลว้ทัง้หมด 


