
 

 

 

 

 

 

รหัสโปรแกรม : 11594 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทกุคร้ังทีส่อบถาม) 

KOREA ICE FISHING HOT SALE 

พกัซูวอน 1 คืน กรุงโซล 2 คืน สายการบิน   

เดนิทาง 27/28/29/30 มกราคมนี ้ 

 ตกปลาน ้าแขง็ 

 เล่นสกี\         

 เท่ียวชมธรรมชาติหนา้หนาวเกาะนามิ 

 ชิมสตอเบอร่ีสด ๆ ท่ีฟาร์ม 

 สนุกสุดเหวี่ยงท่ีสวนสนุกเอเวอร์แลนด ์

 ใส่ชุดฮนับกถ่ายรูปแสนสวย 

 ชม Fanta Stick Show 

 ช็อปป้ิงจุใจตลาดดงั ทงแด/เมียงดง 

 

 

 

 



 

วนั โปรแกรมการเดินทาง โรงแรม/ท่ีพกั 
1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  I  ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน - 

2 
ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน  I  เกาะนามิ  I  ICE FISHING (ไม่รวมอุปกรณ์ตกปลา)  I 
เล่นสกีสุดมนัส์ (ไม่รวมค่าเขา้ลานสกี เช่าชุด,อุปกรณ์และครูฝึก ) 

BENIKEASUWON 
หรือเทียบเท่า โรงแรม
มาตรฐาน 

3 
สตรอวเ์บอร์รีฟาร์ม  I  สวนสนุก EVERLAND (รวมบตัรเขา้และเคร่ืองเล่นไม่จ ากดั)  I   
กิมจิ+ฮนับก+TRICK  ART  I  ศูนยเ์วชส าอาง 

BENIKEA SEOUL 
HOTEL หรือเทียบเท่า 
โรงแรมมาตรฐาน 

4 
พระราชวงัเคียงบ๊อก  I  ศูนยโ์สม  I  ศูนยส์มุนไพร  I  เมียงดง  I   
LINE FRIEND STORE  I  ทงแดมุน  I  FANTA STICK SHOW 

BENIKEA SEOUL 
HOTEL หรือเทียบเท่า 
โรงแรมมาตรฐาน 

5 
N SEOUL TOWER (ไม่รวมลิฟท)์  I  DUTY FREE  I  คลองชองเกชอน  I   
ศูนยน์ ้ ามนัสนแดง  I  ศูนยพ์ลอยอเมทิส  I  SUPERMARKET 

- 

 
วนัที ่1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ I  ท่าอากาศยานนานาชาติอนิชอน 

 

คณะเดินทางพร้อมกนัท่ีจุดหมาย สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสาร ระหวา่งประเทศ ชั้น 4 ณ เคาน์เตอร์สายการบิน Eastar Jet 
โดยมีเจา้หนา้ท่ีจากบริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในเร่ืองของเอกสารตลอดจนสมัภาระของท่าน (**โปรด
แสดงใบนดัหมายและพาสปอร์ตใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีในวนัเดินทาง) หลงัจากเช็คอิน และโหลดสมัภาระเรียบร้อยแลว้ น าท่านออก
เดินทางสู่ประเทศเกาหลีใต ้

 ออกเดินทางจาก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน 
 

ZE512 BKK-ICN 22.25 – 06.20 น. ZE511 ICN-BKK 17.05 – 21.25 น. 
ZE514 BKK-ICN 02.40 – 10.20 น. ZE513 ICN-BKK 20.55 – 01.40 น. 

 

ข้อแนะน าเพ่ือความสะดวกในการเขา้รับการตรวจคน้ก่อนข้ึนเคร่ืองบิน ของเหลว เจล และสเปรยทุ์กชนิด ตอ้งบรรจุในภาชนะ
ท่ีมีขนาดความจุไม่เกิน 100 มิลลิลิตร ส าหรับภาชนะท่ีเกิน 100 มิลลิลิตร แมจ้ะบรรจุของเหลว เจล และสเปรย ์เพียงเลก็นอ้ยก็ไม่
สามารถน าติดตวัข้ึนเคร่ืองบินได ้ภาชนะทั้งหมดตอ้งใส่รวมกนัไวใ้นถุงพลาสติกใส ซ่ึงเปิด - ปิด ผนึกได ้และมีความจุรวมกนัไม่
เกิน1 ลิตร (1,000 มิลลิลิตร) ของเหลวท่ีไดรั้บการยกเวน้ ไดแ้ก่ นม และอาหารส าหรับเด็กทารกในปริมาณท่ีเหมาะสม รวมถึงยาท่ี
มีเอกสารก ากบัชดัเจน  ของเหลว เจล และสเปรย ์ ท่ีซ้ือจากร้านคา้ปลอดอากร (DUTY FREE SHOPS) ท่ีท่าอากาศยานตอ้งบรรจุ
ในถุงพลาสติกใสปิดผนึกปากถุงไม่มีร่องรอย การเปิดปากถุง และมีหลกัฐานแสดงวา่ไดซ้ื้อ ณ วนัท่ีเดินทาง เพ่ือน าไปแสดงต่อ
เจา้หนา้ท่ี ณ จุดตรวจคน้ อยา่งไรก็ตามแต่ละประเทศจะมีกฎ การน าของเหลว ข้ึนเคร่ืองแตกต่างกนั การน าผลิตภณัฑข์องสดท่ีท า
จากสตัวไ์ม่วา่เน้ือหมู เน้ือววั ผกั ผลไมส้ด ไม่อนุญาตใหน้ าเขา้ประเทศเพ่ือป้องกนัโรคต่างๆเพราะหากศุลกากรตรวจพบจะตอ้ง
เสียค่าปรับ 



 

   วนัที ่2 ท่าอากาศยานนานาชาติอนิชอน I เกาะนาม ิI ICE FISHING (ไม่รวมอปุกรณ์ตกปลา) เล่นสกสุีดมนัส์ (ไม่
รวมค่าเข้าลานสก ีค่าเช่าชุด,อปุกรณ์และครูฝึก) 

เกาะนาม ิ
เชา้ เดินทางถึงสนามบินนานาชาติอินชอนประเทศเกาหลีใต(้กรุณาปรับเวลาของท่านให้ เร็วข้ึน2 

ชัว่โมงเพ่ือใหต้รงกบัเวลาทอ้งถ่ินของประเทศเกาหลี) หลงัจากผา่นพิธีการตรวจคนเขา้ เมืองและ

ศุลกากรแลว้ น าท่านเดินทางสู่ ท่าเรือเฟอร์ร่ี เพ่ือขา้มฟากไปยงั เกาะนามิ ตั้งอยูก่ลาง ทะเลสาบ

ซองเพียง ช่ือ “นามิ” ตั้งข้ึนเพ่ือเป็นเกียรติแก่นายพลนามิ เกาะนามินั้นเรียกตวัเองวา่ 

NAMINARA REPUBLIC และเรียกตัว๋เรือขา้มฟากและตัว๋เขา้ชมเกาะวา่วซ่ีา ท าให้ รู้สึกเสมือน

ขา้มมาเท่ียวรัฐๆ หน่ึงท่ีเป็นเอกเทศออกมาจากเกาหลี บนเกาะจะมีบรรยากาศร่มร่ืน เตม็ไปดว้ย 

ตน้สน ตน้เกาลดั ตน้แปะก๊วยตน้ซากรุะตน้เมเป้ิล และตน้ไมด้อกไมอ่ื้นๆท่ีพลดักนัออกดอกเปล่ียนสีใหช้มกนัทุกฤดูกาล เป็น

สถานท่ีโรแมนติก ส าหรับคูรั่กหนุ่มสาว และท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจของครอบครัว ท่ีน่ีเคยเป็นหน่ึงในสถานท่ีถ่ายท าละครเกาหลี 

WINTER LOVE SONG หรือเพลงรักในสายลมหนาว และภาพยนตไ์ทยเร่ือง กวนมึนโฮ ใครท่ีอยากแชะรูปคู่กบัเบยองจุน และ

ทิวสนท่ีเรียงตวัสวยงามทอดยาวไปจนสุดลูกหูลูกตา ตอ้งไม่พลาดท่ีจะมาเยอืนท่ีน่ีสกัคร้ัง อิสระใหท่้านถ่ายรูปไดต้ามอธัยาศยั ได้

เวลาสมควรนัง่เรือกลบัมายงัฝ่ัง.. 

 

ดกัคาลบี ้(DAKGALBI) 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บริการท่านดว้ยเมนู ดกัคาลบ้ี (DAKGALBI)ไก่ผดัเผด็บาร์บีคิวเกาหลี อาหารยอดนิยม 
อีกชนิดหน่ึง ของคนเกาหลี โดยวธีิการน าเน้ือสตัวท่ี์หัน่เป็นช้ินๆ และผกัต่างๆมาผดัรวมกนักบัซอสบาร์บีคิวในกระทะเหลก็แบน
ขนาดใหญ่ 

 
ICE FISHING (ไม่รวมอุปกรณ์ตกปลา) 

บ่าย น าทุกท่านเขา้ร่วมเทศกาล ตกปลาน ้ าแขง็ (ICE FISHING) ท่ีใหญ่ท่ีสุดของเกาหลีใตแ้ละจดัข้ึนแคปี่ละคร้ังในช่วงเวลาสั้นๆ 
เท่านั้น  โดยเทศกาลน้ีจดัข้ึนตลอดทั้งเดือนมกราคม (วนัท่ี 06 - 28 มกราคม จดัข้ึน ณ เมืองฮวาชอน) ใหทุ้กท่านสนุกสนานกบั
เทศกาลตกปลาน ้ าแขง็ แม่น ้ าฮวาชองกงั จะแปรสภาพเป็นน ้ าแขง็ นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่ท่ีมาท่ีน่ี มาเพ่ือตกปลาเทราต ์ ซ่ึงฉายา
ของมนัคือ The Queen of Valley หรือ ราชินีแห่งขนุเขา โดยปลาเทราต ์จะอาศยัอยูใ่นน ้ าเยน็ อุณหภูมิตั้งแต่ 20 องศาเซลเซียสลง
ไป เป็นปลาท่ีสวยงามและหาไดย้าก ซ่ึงเม่ือท่านตกปลาได ้ สามารถน ามาท าซูชิ หรือซาชิมิ และมีบริการยา่งปลาใหท่้านไดท้าน
ไดใ้นงาน และยงัมีกิจกรรมทา้ความหนาวต่างๆอีกมากมาย อาทิเช่น การแข่งขนัจบัปลาเทราตด์ว้ยมือเปล่า ตกปลาใตน้ ้ าแขง็ 
ฟตุบอลน ้ าแขง็ และเล่นลอ้เล่ือนหิมะ และอ่ืนๆ อีกมากมาย ถือไดว้า่เป็นงานใหญ่ท่ีหลายคนเฝ้ารอคอย เน่ืองจากและเทศกาลน้ี
ไดรั้บการเสนอใหเ้ป็นเทศกาลตวัอยา่ง โดยกระทรวงวฒันธรรมและการท่องเท่ียวของเกาหลีใตอี้กดว้ย เป็นเทศกาลฤดูหนาวท่ี
ใหญ่และดึงดูดผูค้นมากมายมาเยอืนทุกปี (ไม่รวมค่าอุปกรณ์ตกปลา ค่าเคร่ืองเล่น ค่ากิจกรรมทุกชนิด) 

 
 
 



ลานสกรีีสอร์ท 
จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ ลานสกีรีสอร์ท ระหวา่งทางท่านจะไดช่ื้นชมบรรยากาศสองขา้งทางในช่วงฤดูหนาวอนัแสนงดงามของ
ประเทศเกาหลีท่ีสวยท่ีสุด ถึงสกีรีสอร์ทอิสระใหทุ้กท่านไดส้มัผสัหิมะและสถานท่ีท่ีงดงาม พร้อมถ่ายรูปเป็น ท่ีระลึกและเล่นสกี
ซ่ึงลานสกีแห่งน้ีมีความทา้ทายใหท่้านไดส้มัผสัดว้ยเนินหิมะท่ีมีความสูงไม่ต ่ากวา่ 1 กิโลเมตรข้ึนไป และเป็นท่ีกล่าวขวญัถึงวา่
เป็นสวรรคข์องนกัสกีมือใหม่ แต่ก็มีทางวิง่ส าหรับมืออาชีพเช่นกนั มีเนินรูปตวัเอสเป็นตวัเช่ือมระหวา่งยอดเนินและพ้ืนดา้นล่าง

มาทา้ทายความสามารถของท่านตามอธัยาศยัพร้อมเพลิดเพลินกบับรรยากาศของสายลมเยน็ในฤดูหนาวและท ากิจกรรมสนุกๆ 
บนลานหิมะกวา้ง  
(** ไม่รวมค่าเขา้ลานสกี ค่าเช่าชุด+อุปกรณ์สกีและครูฝึก **) 
**การเตรียมตวัก่อนเล่นสกี ควรเตรียม ถุงมือสกี ผา้พนัคอ แวน่กนัแดด เส้ือแจค๊เก๊ตกนัน ้ าหรือผา้ร่ม และกางเกงรัดรูป เป็นตน้ 
ขอค าแนะน าและฝึกวธีิการเล่นจากไกดท์อ้งถ่ินก่อนลงสนามจริง เพ่ือความปลอดภยัของท่านเอง** 
**ในกรณีท่ีลานสกีกลางแจง้ปิด เราจะพาท่านสู่ลานสกีในท่ีร่ม ONEMOUNT SNOWPARK แหล่งท่องเท่ียวใหม่ล่าสุดใกลก้รุง
โซล มีส่ิงอ านวยความสะดวกมากมาย เช่น FITNESS &GOLF, CLUB, WATER PARK, SHOPPING MALL หากท่านใดท่ีไม่
สนใจเล่น SNOW PARK สามารถเดินชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั มีทั้ง H&M,ADIDAS และมีแบรนดช์ั้นน าอีกมากมาย นอกจากน้ียงั
สามารถเล่นเคร่ืองเล่นหลากหลายชนิดทั้ง บนัจ้ีจมัพ,์ ไมล้ากเล่ือน, มา้หมุน ,สไลเดอร์(ไม่รวมบตัรเขา้) 
 

ชาบูชาบู 
เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร บริการท่านดว้ยเมนู ชาบูชาบู (SHABU SHABU) ตม้ในน ้ าซุปปรุงรสกลมกล่อม ทานพร้อม

เคร่ืองเคียง และขา้วสวยเกาหลีท่ีรสชาติถูกปากคนไทย  
 

หลงัจากนั้นน าท่านเขา้สู่ท่ีพกั BENIKEA SUWON 
หรือเทียบเท่า โรงแรมมาตรฐานเกาหลีใต ้

 
วนัที ่3 สตรอว์เบอร์รีฟาร์ม  I  สวนสนุก EVERLAND (รวมบัตรเข้า และเคร่ืองเล่นไม่จ ากดั)  I  กมิจ+ิฮัน
บก+TRICK ART  I  ศูนย์เวชส าอาง 

 
   เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 
สตรอเบอร่ีฟาร์ม 
 เชา้น้ีน าท่านเขา้สู่ สตรอวเ์บอร์รีฟาร์ม ใหท่้านไดชิ้มสตรอวเ์บอร์รีสดๆ และไดรู้้วา่ชาวเกาหลีมีวธีิการปลูกสตรอวเ์บอร์
รีอยา่งไรจึงไดผ้ลผลิตดีและรสชาติหวานหอมชวนน่ารับประทาน..อิสระใหทุ้กท่านอุดหนุนซ้ือไปฝากคนทางบา้น (**หมาย
เหตุ : การเก็บข้ึนอยูก่บัจ านวนตามท่ีชาวเกษตรก าหนด และข้ึนอยูก่บัผลิตผลในแต่ละสปัดาห์) 

 
สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ 
จากนั้นใหเ้วลาทุกท่านเตม็อ่ิมกบัสวนสนุกท่ีดีท่ีสุดของเกาหลี สวนสนุกเอเวอร์แลนดด์ว้ยบตัร SPECIAL PASS TICKET ท่ี
สามารถเล่นเคร่ืองเล่นต่างๆ ไดทุ้กชนิดและไม่จ ากดัรอบ สวนสนุกท่ีน่ีถูกขนานนามวา่ “ดิสนียแ์ลนดเ์กาหลี” มีช่ือเสียงมากท่ีสุด

ของประเทศ ใหท่้านสนุกกบัเคร่ืองเล่นหลากหลายชนิด อาทิเช่น ทีเอก็ซ์เพรส รถไฟเหาะ หนอนสะบดั ชาร์ป โรงหนงัสามมิติ 
บา้นผีสิงหมุน ท่านไหนท่ีไม่ชอบการเล่นเคร่ืองเล่น สามารถเขา้ซาฟารี ชมไลเกอร์แฝดคู่แรกของโลกไดท่ี้น่ี และชมความน่ารัก



ของหมีท่ีสามารถส่ือสารกบัคนไดเ้ดินชมและถ่ายรูปกบัสวนดอกไมซ่ึ้งผลดัเปล่ียนหมุนเวยีนตามฤดูกาล (มีนาคม-เมษายน : สวน
ทิวลิป / พฤษภาคม-มิถุนายน : สวนดอกกหุลาบ / กรกฎาคม : สวนดอกทานตะวนัหรือดอกกหุลาบ/ สิงหาคม-กนัยายน : สวน
ดอกลิลล่ี/ ตุลาคม-พฤศจิกายน : สวนดอกเบญจมาศ)  

 
จมิดกั (JIMDAK) 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บริการท่านดว้ย เมนูจิมดกั (JIMDAK) เป็นเมนูไก่ประกอบดว้ยวุน้เสน้ เกาหลี คลุกดว้ย
น ้ าซุป รสชาติกลมกล่อม เสิร์ฟพร้อมขา้วสวยร้อนๆ พร้อมเคร่ืองเคียงเกาหลี 

 
กมิจ ิ

บ่าย ร่วมกนัเรียนท า กิมจิ สนุกกบัประสบการณ์ในการท ากิมจิอาหารประจ าชาติของเกาหลี ใหท่้านได ้
สนุกสนานในการลองท า และชิมกิมจิฝีมือของตวัท่านเอง   

 
ชุดฮันบก 
จากนั้นเชิญท่านร่วมเป็นส่วนหน่ึงของชาวเกาหลีโดยการแต่งกายชุดประจ าชาติต่างๆชุดฮนับกพร้อมถ่ายรูปเป็นท่ีระลึก เพ่ือไป
อวดคนทางบา้น ถ่ายภาพกบั TRICK ART ภาพศิลปินภาพลวงตาบนผนงัแบบสามมิติ  

 
BBQ 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร  บริการท่านดว้ย เมนู BBQ KOREA อาหารป้ิงยา่งสไตลเ์กาหลี รับประทานพร้อมเคร่ืองเคียง
ของเกาหลี ผกัสด กิมจิ ซุป  

 
หลงัจากนั้นน าท่านเขา้สู่ท่ีพกั SEOUL: BENIKEA SEOUL HOTEL 

หรือเทียบเท่า โรงแรมมาตรฐานเกาหลีใต ้

 

วนัที ่4 พระราชวงัเคยีงบ๊อก  I  ศูนย์โสม  I  ศูนย์สมุนไพร  I  เมยีงดง  I 
LINE FRIEND STORE  I  ทงแดมุน  I  FANTA STICK SHOW 
 

  เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 

พระราชวงัเคยีงบก 
เชา้น้ีน าท่านเขา้สู่ พระราชวงัเคียงบ๊อก พระราชวงัโบราณใหญ่ท่ีสุดในประวติัศาสตร์เกาหลีมีอายกุวา่ 600 ปี พระราชวงัแห่งน้ีมี
หมู่พระท่ีนัง่มากกวา่ 200 หลงั และไดถู้กท าลายไปในสมยัท่ีญ่ีปุ่นเขา้มายดึครอง และทั้งยงัเคยเป็นศูนยบ์ญัชาการทางการทหาร 
และเป็นท่ีประทบัของกษตัริย ์ สร้างข้ึนในสมยัราชวงศโ์ชซอนซ่ึงเป็นราชวงศสุ์ดทา้ยภายใตก้ารปกครองของระบอบกษตัริย์
เกาหลี ปัจจุบนัไดรั้บการบูรณะใหใ้กลเ้คียงกบัพระราชวงัเดิมมากท่ีสุด  
 
ศูนย์โสม 
พาท่านรู้จกั และเขา้ใจสมุนไพรโสมเกาหลี หรือราชาแห่งมวลสมุนไพร ท่ี ศูนยโ์สม เพราะเกาหลีใตเ้ป็นประเทศท่ีมีการผลิตโสม
เกาหลีท่ีมีคุณภาพเป็นอนัดบั 1 ของโลก มีสรรพคุณทางการแพทย ์ ช่วยบ ารุงหวัใจ ป้องกนัโรคหวัใจขาดเลือด และเสริม



ประสิทธิภาพทางเพศ ลดและป้องกนัมะเร็ง ท่านไหนท่ีตอ้งท างานดึก นอนดึก หรือพกัผอ่นไม่เพียงพอ สามารถทานเพ่ือลดความ
อ่อนลา้ ท าใหรู้้สึกกระปร้ีกระเปร่า ร่างกายรู้สึกสดช่ืน.. อิสระใหท่้านไดซ้ื้อกลบัไปบ ารุงร่างกายหรือฝากญาติผูใ้หญ่ท่ีท่านรักและ
นบัถือ 
 
ศูนย์สมุนไพร 
น าท่านเขา้ชม ศูนยส์มุนไพร หรือ ฮอ็กเกตนามู ใหม่ล่าสุดของเกาหลี โดยมีการจดลิขสิทธ์ิเรียบร้อยแลว้ เป็นสมุนไพรเมลด็ฮอ็ก
เกต ทางการแพทยเ์รียกวา่ ผลไมท้อง  
มีรสเปร้ียว ดีส าหรับบุคคลท่ีนิยมด่ืมชา กาแฟ น ้ าอดัลม ฯลฯ เมลด็ฮอ็กเกตจะช่วยในการลา้งสารพิษท่ีตกคา้งหรือไขมนัท่ีสะสม
อยูภ่ายในผนงัของตบั ไต ช่วยใหต้บัหรือไตของท่านแขง็แรงข้ึน และยงัส่งผลดีต่อสุขภาพร่างกายของท่านเองอีกดว้ย 
 
พุลโกก ิ

  เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บริการท่านดว้ย เมนูพลุโกกิ เมนูท่ีมีส่วนผสมของเน้ือสตัว ์และผกั ทานคู่กบัเคร่ืองเคียง
ช่ือดงัอยา่ง กิมจิ 

 
เมยีงดง 

บ่าย พาท่านเพลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิงท่ี ศูนยร์วมของวยัรุ่นเกาหลี เมียงดง ไดช่ื้อวา่เป็นแหล่งรวมแฟชัน่
แบรนดเ์กาหลีชั้นน า ซ่ึงในแต่ละวนัจะมีวยัรุ่นเกาหลีมาเดินชอ้ปป้ิงกนัอยา่งลน้หลาม ท่านสามารถ
หาซ้ือสินคา้ไดอ้ยา่งหลากหลายทั้งเส้ือผา้, รองเทา้, กระเป๋า, เคร่ืองส าอางซ่ึงเป็นท่ีรู้จกัอยา่งดีของคน

ไทย อาทิ LANEIGE, ETUDE, IOPE, CHARMZONE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP เป็นตน้ 
ยงัมี เส้ือผา้ เคร่ืองประดบั, ซีดีเพลง, วซีีดี-ดีวดีีหนงัและซีรียย์อดฮิต ตลอดจนของท่ีระลึกท่ีมีรูปดารา
คนโปรดของท่านอยูใ่นสินคา้หลากหลายชนิดใหไ้ดเ้ลือกซ้ือกนั  

 
LINE FRIENDS STORE 
นอกจากน้ีท่านสามารถพบกบัร้าน LINE FRIENDS STORE ท่ีเตม็ไปดว้ยสินคา้ LINE OFFICIAL ท่ีจ  าหน่ายสินคา้ของท่ีระลึก
เก่ียวกบัตวัการ์ตูน LINE ไม่วา่จะเป็น หมีบราวน์แซลล่ี เจมส์ หรือโคน่ี ซ่ึงแต่ละตวัจะมีสินคา้ท่ีระลึกใหเ้ลือกซ้ือเยอะแยะไปหมด 
เช่น สมุดโนต้ ตุก๊ตา เคสโทรศพัท ์ เส้ือผา้ กระเป๋า เคร่ืองเขียน ฯลฯ ซ่ึงภายในร้านยงัมีมุมน่ารักๆ ใหถ่้ายรูปกนัอยา่งจุใจอีกดว้ย 
แต่ท่ีเป็นไฮไลทเ์ด่นของร้านเลย คือ เจา้หมีบราวน์ตวัยกัษใ์หญ่ท่ีตั้งอยูห่นา้ร้าน ท่ีใครไปใครมาก็ตอ้งถ่ายภาพเป็นท่ีระลึกแมแ้ตค่น
เกาหลีเอง 

 
ทงแดมุน 
จากนั้นน าท่านช็อปป้ิงต่อท่ี ศูนยก์ารคา้แฟชัน่แห่งเกาหลี ทงแดมุน ใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือ เส้ือผา้เคร่ืองแต่งกาย เคร่ืองหนงัรองเทา้ 
นอกจากน้ียงัมีร้านเคร่ืองส าอางตา่งๆ เรียงรายตามตึกริมสองขา้งถนนใหท่้านไดเ้ลือกชม นอกจากน้ียงัมีเวทีการแสดงร้องเตน้เปิด
หมวกใหผู้ท่ี้อยากแสดงความสามารถ มาแสดงใหช้มกนัอีกดว้ย และฝ่ังตรงขา้มของ ทงแดมุน ท่านสามารถเดินขา้มไปชม ตึก 
DDP หรือ DONGDAEMUN DESIGN PLAZA เป็นสถานท่ีส าหรับจดัแสดงงานศิลปะ อีเวนท ์ การประชุม รวมไปถึง
นิทรรศการต่างๆนอกจากน้ีท่านยงัสามารถชมบรรยากาศดอกไมไ้ฟ LED ROSE GARDEN 
 
 

 



FANTA STICK SHOW 
หลงัจากนั้นน าท่านชมโชว ์ FANTA STICK SHOW เป็นการแสดงละครเพลง THE MUSICAL บอกเล่าเร่ืองราวความรักอนั
อมตะระหวา่งชายหนุ่มท่ีเช่ียวชาญการตีกลองกบัวญิญาณของแฟนสาวท่ีเช่ียวชาญดนตรีเคร่ืองสาย อาทิเช่น ฟลูต ไวโอลิน ซอ 
และกายากึม ท่ีผกูพนัและตามหากนัตั้งแต่อดีตภพจนถึงปัจจุบนั ส่ือสารผา่นดนตรีโบราณและศิลปะร่วมสมยั อยา่งบีบอย 
และแจ๊สแดนซ์ โดยแฝงมุกตลก ดึงใหผู้ช้มไดเ้ขา้มีส่วนร่วมในโชวไ์ดอ้ยา่งน่ารักตลอดการแสดง 
 
ซัมเกทงั หรือไก่ตุ๋นโสม 

  เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร บริการท่านดว้ย ซมัเกทงั หรือเมนู ไก่ตุ๋นโสม อาหารวงัในสมยัก่อน ปัจจุบนัเป็นอาหารเล่ือง
ช่ือมากของเมืองหลวง ภายในตวัไก่จะมีขา้วเหนียว รากโสม พทุราแดง และเคลด็ลบัในการตุ๋นเสิร์ฟพร้อมเคร่ืองเคียงท่ีเรียกวา่ กกั
ตุกี เสน้ขนมจีน เหลา้โสม พริกไทยด า และเกลือ 
 

หลงัจากนั้นน าท่านเขา้สู่ท่ีพกั SEOUL: BENIKEA SEOUL HOTEL 
หรือเทียบเท่า โรงแรมมาตรฐานเกาหลีใต ้

 

วนัที ่5 N SEOUL TOWER  I  DUTY FREE  I  คลองชองเกซอน  I 
ศูนย์พลอยอเมทสิ I  ศูนย์น า้มนัสนเขม็แดง  I  SUPERMARKET 

 
       เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 
N SEOUL TOWER 

เชา้น้ีน าท่านสู่ หอคอยกรุงโซล N SEOUL TOWER ซ่ึงอยูบ่นเขานมัซาน ซ่ึงเป็น 1 ใน 18 หอคอย 
ท่ีสูงท่ีสุดในโลก ฐานของหอคอยมีส่ิงท่ีน่าสนใจต่างๆ เช่น ศาลาแปดเหล่ียมปาลกัก๊จอง, สวนพฤกษชาติ, อาคารอนุสรณ์ผูรั้ก
ชาติอนั ชุง กนุ อิสระใหทุ้กท่านไดเ้ดินเล่นและถ่ายรูปคูห่อคอยตามอธัยาศยัหรือคลอ้งกญุแจคู่รัก (ไม่รวมค่าข้ึนลิฟท)์ 

 
ดวิตีฟ้รี (DUTY FREE) 
หลงัจากนั้นน าท่านชอ้ปป้ิงสินคา้ปลอดภาษีท่ี ดิวต้ีฟรี (DUTY FREE) ท่ีน่ีมีสินคา้ชั้นน าใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือมากมายกวา่ 500 ชนิด 
ทั้ง น ้ าหอม เส้ือผา้ เคร่ืองส าอาง กระเป๋า นาฬิกา เคร่ืองประดบั ฯลฯ  

 
คลองชองเกชอน 
ในบริเวณดิวต้ีฟรีท่านสามารถเดินไปชม คลองชองเกชอนเป็นคลองโบราณในสมยัราชวงศ ์
โชซอน อายกุวา่ 600 ปี โดยมีความยาวประมาณ 5.84 กิโลเมตร ไหลผา่นยา่นใจกลางกรุงโซล 
แต่ในช่วง ค.ศ.1957- ค.ศ.1977 ไดมี้การพฒันาประเทศอยา่งกา้วกระโดด จนกระทัง่ปี ค.ศ.2002  
นายลี มยองปาร์ค ผูไ้ดรั้บต าแหน่งเป็นผูว้า่การกรุงโซล ไดเ้สนอโครงการฟ้ืนฟคูลองชองเกชอน  
เพ่ือฟ้ืนฟธูรรมชาติสองฝ่ังคลอง จนปัจจุบนัคลองชองเกชอนไดก้ลายเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคญัมากในกรุงโซล ประเทศเกาหลี
ใต ้

 
 



บิบิมบัพ หรือข้าวย าเกาหล ี
 เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั บริการท่านดว้ยเมนู บิบิบบพั หรือ ขา้วย  าเกาหลี เป็นอาหารท่ีมีประโยชน์ต่อร่างกายเป็นอยา่งมาก

เพราะประกอบไปดว้ยเคร่ืองปรุงท่ีเป็นผกันานาชนิดถึง 18 อยา่งอุดมไปดว้ยวติามินหลากหลายชนิด โดยน าขา้วไปยา่งบนชามหิน 

แลว้โรยผกัต่างๆ อาทิ แครอทเห็ด หวัไชเทา้ แตงกวา มนัฝร่ังผดัผกักาดขาวพร้อมไข่ดิบ ราดน ้ าซอสแลว้น ามาย  ารวมกนัใน ขณะท่ี

ถว้ยยงัร้อนๆ 

 

ศูนย์พลอยอเมทสิ 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ศูนยพ์ลอยอเมทิส หรือพลอยสีม่วงท่ีมีช่ือเสียงของประเทศเกาหลีซ่ึง 

ชาวเกาหลีเช่ือวา่ถา้ไดมี้พลอยชนิดน้ีติดตวัไวจ้ะท าใหมี้โชคลาภและส่ิงดีๆเกิดข้ึนในชีวติ..  

 

ศูนย์น า้มนัสนเข็มแดง 

ต่อดว้ย ศูนยน์ ้ ามนัสนเขม็แดง ผลิตจากใบสนเขม็แดงในประเทศเกาหลี ท่ีมีสรรพคุณ ช่วยชะลา้งไขมนั 

ในเสน้เลือด เพ่ือป้องกนัการอุดตนัของเสน้เลือด และชมการสาธิตใหท่้านไดเ้ห็นภาพอยา่งชดัเจนยิง่ข้ึน 

 

SUPERMARKET 

หลงัจากนั้นไดเ้วลาน าท่านสู่ สนามบินอินชอน เพ่ือเตรียมตวัเดินทางกลบักรุงเทพฯ ระหวา่งทาง 

แวะชอ้ปป้ิงท่ี SUPERMARKET เพ่ือซ้ือของฝากคนทางบา้น ท่ีร้านแห่งน้ีมีขนมพ้ืนเมืองเกาหลีหลากชนิดรวมทั้งกิมจิ ไก่ตุ๋นโสม

ท่ีบรรจุอยูใ่นถุงสุญญากาศ ตะเกียบ ถว้ยใส่ขา้วและของฝากของท่ีระลึก  

ไดเ้วลาน าท่านออกเดินทางสู่สนามบิน 

ออกเดินทางจาก ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน สู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
 

ZE512 BKK-ICN 22.25 – 06.20 น. ZE511 ICN-BKK 17.05 – 21.25 น. 
ZE514 BKK-ICN 02.40 – 10.20 น. ZE513 ICN-BKK 20.55 – 01.40 น. 

 
 
 
 
 
 



KOREA ICE FISHING  

#อตัราค่าบริการ 

เดือน กุมภาพนัธ์ 2019 

พีเรียดเดินทาง สายการบิน ราคาผูใ้หญ่ ราคาเด็กไม่เสริมเตียง 

27-31 มกราคม 2019 
 

14,900.- 14,900.- 

28-01 กมุภาพนัธ์ 2019 
 

14,900.- 14,900.- 

29-02 กมุภาพนัธ์ 2019 
 

14,900.- 14,900.- 

30-03 กมุภาพนัธ์ 2019 
 

15,900.- 15,900.- 

 

หมายเหตุ: อตัราค่าบริการ 

+ หากท่านตอ้งการหอ้งส าหรับพกัเด่ียว สามารถจ่ายเพ่ิมเติมอีก 4,900.-ท่านละ จากราคาผูใ้หญ่ 
+ หากท่านตอ้งการเดินทางแบบไม่ใชต้ัว๋ (JOIN LAND) คิดราคาท่านละ 6,900.-บาท/ท่าน 
 

หมายเหตุ :  
ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมราคาและเท่ียวบินทั้งไปและกลบัโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงเท่ียวบินทั้งไปและกลบัโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมหรือรายการอาหารโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ทั้งน้ีข้ึนอยูต่ามความเหมาะสม 
ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงสายการบินในระดบัเทียบเท่ากนัและเปล่ียนแปลงเท่ียวบิน  
โปรแกรมเปล่ียนแปลงได,้ ตารางทวัร์สลบัโปรแกรมได,้ ตามความเหมาะสม* 
โปรดตรวจสอบขอ้มูลใหม้ัน่ใจก่อนท าการโอนเงินจองทุกคร้ัง 
กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมและเง่ือนไขต่างๆใหล้ะเอียดก่อนยนืยนัการจอง* 
เจา้หนา้ท่ีจะส่งใบนดัหมายการเดินทางใหภ้ายใน 5-7 วนัก่อนเดินทางเท่านั้น!!! และหากมีการเปล่ียนแปลงจะรีบแจง้ใหท้ราบ  
หากมีขอ้สงสยักรุณาสอบถามเจา้หนา้ท่ี 

***ลูกคา้มีความจ าเป็นตอ้งเขา้ร้านตามโปรแกรมทวัร์ 
อนัไดแ้ก่ ศูนยโ์สม, ศูนยส์มุนไพร, ศูนยเ์วชส าอาง, ศูนยน์ ้ ามนัสนแดง, ศูนยพ์ลอยอเมทิส หากท่านไม่ตอ้งการเขา้ร้านดงักล่าว  

บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บคา่บริการเพ่ิมท่านละ 300 USD*** 
***กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก 

หรือเขา้ประเทศท่ีระบุในรายการเดินทาง ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ินและขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการ 
ไม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทั*** 



 
กรุณาช าระมดัจ าหลงัจากวนัจองภายใน 24 ชัว่โมง 

และช าระส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนการเดินทางภายใน 30วนั 

********มดัจ าขั้นต ่า 5,000.- บาท/ท่าน/ทริป****** 

 
อตัราทวัร์รวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ตามเสน้ทางท่ีระบุในรายการชั้นทศันาจร ไป-กลบัพร้อมคณะ   
 ค่าอาหารทุกม้ือ ตามท่ีระบุในรายการ        
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ        
 ค่าท่ีพกัตามระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 หรือ 3 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุ หรือเทียบเท่า  
 ค่ารถรับ-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ        
 ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งท่ีมี         
 ค่าน ้ าหนกักระเป๋าสมัภาระท่านละ15 หรือ 20 กก.      
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
 ค่าบตัรเขา้สวนสนุกเอเวอร์แลนด ์เคร่ืองเล่นไม่จ ากดั 
 ปลัก๊ไฟ ADAPTER  

 

อตัราทวัร์ไม่รวม 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าท าหนงัสือเดินทาง, ค่าโทรศพัทส่์วนตวั, ค่าซกัรีด, มินิบาร์ในหอ้ง, รวมถึงค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิม
นอกเหนือรายการ (หากท่านตอ้งการสัง่เพ่ิมกรุณาติดต่อหวัหนา้ทวัร์แลว้จ่ายเพ่ิมเองต่างหาก) 

 ค่าทิปคนขบัรถ และไกดท์อ้งถ่ิน  ท่านละ 1,200 บาท หรือ 40,000 วอน ต่อท่านตลอดทั้งทริป  
 หากผูเ้ดินทางไม่ไดถื้อหนงัสือเดินทางประเทศไทย มีค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติม 5,000 บาท 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3%      
 ค่าน ้ าหนกักระเป๋าสมัภาระ ท่ีหนกัเกินสายการบินก าหนด (ปกติ 15-20 กก.)   



 ค่าวซ่ีาส าหรับพาสปอร์ตต่างดา้ว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1.พาสปอร์ต 2.ใบประจ าตวัคนต่างดา้ว 3.ใบส าคญัถ่ินท่ีอยู ่ 4.ส าเนาทะเบียนบา้น
(ถา้มี) 5.สมุดบญัชีเงินฝาก(ถา้มี) 6.รูปถ่ายสี 2 น้ิว 2 รูป แลว้ทางบริษทัฯจะเป็นผูด้  าเนินการยืน่วซ่ีาใหท่้านโดยจ่ายค่าบริการต่างหาก 
(ส าหรับหนงัสือเดินทางต่างดา้วเจา้ของหนงัสือเดินทางตอ้งท าเร่ืองแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองก่อนจะยืน่วซ่ีา)  

 ค่าลิฟทท่ี์ N SEOUL TOWER 

 

#หมายเหตุ 

 จ านวนผูเ้ดินทาง ขั้นต ่า ผูใ้หญ่  20 ท่าน ข้ึนไป 
 เท่ียวบิน ราคาและรายการท่องเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
 ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงเท่ียวบินและตารางการบินทั้งไปและกลบัโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  
 ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ ไป-กลบั แบบหมู่คณะ กรณีท่ีท่านไม่เดินทางพร้อมคณะ เน่ืองจากไม่ผา่นการพิจารณาในการตรวจคนเขา้

เมือง-ออกเมือง กรมแรงงาน ทั้งไทยและต่างประเทศ เน่ืองจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง การกระท าท่ีส่อไปในทาง
ผิดกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง หรือถูกปฎิเสธในกรณีอ่ืนๆ**การพิจารณาเป็นเอกสิทธ์ิและวจิารณญาณของเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้
เมืองและเจา้หนา้ท่ีกรมแรงงานเท่านั้น ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทั ไม่สามารถท าการเล่ือนวนัหรือคืนเงินได ้ 

 กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง,เจา้หนา้ท่ีกรมแรงงานทั้งท่ีไทย และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหท่้านเดินทางออกหรือเขา้ประเทศ เน่ืองจากมีส่ิง
ผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือในกรณีอ่ืนๆการพิจารณาเป็นเอกสิทธ์ิและวจิารณญาณของเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองและ
เจา้หนา้ท่ีกรมแรงงานเท่านั้น ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทั ทั้งน้ีกรณีท่ีท่านไม่ผา่นด่านตรวจคนเขา้เมือง บริษทัฯ ขอสงวน
สิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร์ใดๆ ทั้งส้ิน  

 หนงัสือเดินทาง (Passport) ของท่าน นบัจากวนัท่ีเดินทางไปและกลบั ตอ้งมีอายเุหลือใชง้านมากกวา่ 6 เดือนข้ึนไป และตอ้งเหลือ
หนา้กระดาษพอใหเ้จา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองสามารถประทบัตราได ้และตอ้งอยูใ่นสภาพท่ีสมบูรณ์ ไม่ช ารุด หรือฉีกขาด  

 ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อจลาจล  
 หลงัจากไดรั้บเอกสารเรียกเก็บเงิน (Invoice) กรุณาช าระเงิดมดัจ าภายใน 3 วนั และส่งหลกัฐานการช าระเงินพร้อมหนา้พาสปอร์ตของผู ้

เดินทาง และช าระเงินทั้งหมดก่อนการเดินทางภายใน 14 วนั  
 ทางบริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ินหากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯ ไม่ครบ อาทิไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางม้ือ  เพราะ

ค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯ ไดช้ าระค่าใชจ่้ายใหก้บัต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้ 
 ทางบริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตท่ีุเกิดจากความประมาทของตวั

นกัท่องเท่ียวเอง 
 เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีไดร้ะบุไว้

แลว้ทั้งหมด 
 ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ีไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัเวลาการจราจร สภาพ

อากาศ และเหตุสุดวสิยัอ่ืนๆท่ีอาจเกิดข้ึนได ้ทั้งน้ีเพ่ือความปลอดภยัและประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
 มคัคุเทศก ์ พนกังาน และตวัแทนของบริษทัฯ ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้  าสญัญาใดๆ ทั้งส้ินแทน บริษทัฯ นอกจากมีเอกสาร  ลงนามโดยผูมี้

อ  านาจของบริษทัฯ ก ากบัเท่านั้น  
 ในกรณีท่ีลูกคา้ตั้งครรภ ์ตอ้งมีใบรับรองจากแพทยว์า่สามารถเดินทางท่องเท่ียวได ้และมีอายไุม่เกิน 7 วนั นบัจากวนัท่ีเดินทาง และตอ้งแจง้

ใหท้างบริษทัทราบล่วงหนา้ 
 กรณีกรุ๊ปส่วนตวั กรุ๊ปเหมา กรุ๊ปนกัเรียน กรุ๊ปดูงาน ไม่สามารถใชร้าคาดงักล่าวในโปรแกรมได ้
 กรณีท่ีท่านซ้ือเฉพาะแพค็เกจทวัร์ไม่รวมตัว๋เคร่ืองบิน จะไม่รวมค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เง่ือนไข

ตามกรมธรรม)์ 



 

การยกเลกิ 

- ตอ้งยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 45 วนัเท่านั้น คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการท่ีช าระแลว้ 
- หากยกเลิกการเดินทางนอ้ยกวา่ 45 วนั ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร์ทุกกรณี 
- ในกรณีกรุ๊ปส่วนตวั กรุ๊ปเหมา กรุ๊ปนกัเรียน กรุ๊ปดูงาน เม่ือช าระแลว้ไม่สามารถคืนเงินใดๆทั้งส้ิน 
 

ช่วงเทศกาลไม่สามารถยกเลิกหรือเปล่ียนช่ือผูเ้ดินทางได 

กรุ๊ปท่ีเดินทางตอ้งการันตีมดัจ ากบัสายการบิน หรือผา่นตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ 
รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น CHARTER FLIGHT, EXTRA FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือ คา่ทวัร์ทั้งหมด 
 

พาสปอร์ตจะตอ้งมีอายเุหลือใชง้านมากกวา่ 6 เดือนข้ึนไป 

ผูจ้ดัจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ่้ายต่างๆไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนต่างๆเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ ในกรณีท่ี
ผูเ้ดินทางไม่ผา่นการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่วา่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของทุก
ประเทศในรายการท่องเท่ียวอนัเน่ืองมาจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสารเดินทางไม่
ถูกตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทั บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร์ใดๆ 
ทั้งส้ิน 
 

 


