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ICN46 KOREA TG ขี่พายุ ตะลยุหิมะ! (5D3N) 

บนิหร ูสะสมไมลได 50% สายการบนิ THAI AIRWAYS (TG) 
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*****มีอาหารบนเครื่อง ทั้งไปและกลับ และสะสมไมลได 50%***** 

TG656 BKK(กรุงเทพ) - ICN(อินชอน) 23.30 - 06.55+1 

TG657 ICN(อินชอน) - BKK(กรุงเทพ) 10.50 - 14.45 

**โหลดกระเปาสัมภาระโดยน้ําหนักไมเกิน 30 ก.ก. (1 ชิ้น) และ ถือขึ้นเครื่องบินไดน้ําหนักไมเกิน 7 ก.ก. ** 

**พาสปอรต ตองมีอายุใชงานไดคงเหลือไมนอยกวา 6 เดอืน ณ วนักลบั** 

DAY 1 

กรุงเทพฯ (สุวรรณภมูิ) – เมืองอินชอน (-/-/-) 

21.30  คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภมูิ กรงุเทพฯ อาคารผูโดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเขา 

4 เคานเตอรเช็คอิน D สายการบิน THAI AIRWAYS โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ อํานวย

ความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหนาทัวรใหคําแนะนําเพ่ือเตรียมความพรอมกอนออกเดินทาง  

23.30 นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ อินชอน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต โดยสายการบิน THAI 

AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG656 

** บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน ใชเวลาบินประมาณ 5 ชั่วโมง 25 นาที **  

** รายการนี้ใชตั๋วหมูคณะ สามารถสะสมไมล ROP ได 50% ** 

DAY 2 

PARADISE CITY - ถนนแคฮงันูร ี– ดงฮวามาอลึ – เมืองยงอนิ - สตอเบอรี ่– สนุกสนานกบัการเลนสกีขนาดใหญ – สวน

แหงแสงดาวอูซู - เมืองโซล (B/L/D)                                     

06.35  เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติ อินชอน เมืองอินชอน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต  ** ตามเวลาทองถ่ิน 

เร็วกวาเมืองไทยประมาณ 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของทานเพ่ือความสะดวกในการนัดหมายเวลา ** 

หลังทุกทานผานขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบรอย 

เชา บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนู อูดง 
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PARADISE CITY ดวยสถาปตยทันสมัยเกๆแปลกตาของตึกแลวทําใหไดรูปสวยๆ จุดเช็คอินเกรๆกลับไปไมซ้ําใครกันอีก ที่นี่

เรียกวาแหลงบันเทิงครบวงจรเลยก็วาไดเพราะในนี้มีทั้งโรงแรม คาสิโน แกลลอรี่สวนสนุก ภัตคารรานอาหาร 

สระวายน้ํา จุดชอปปงครบทุกอยางในแหลงเดียวตั้งอยูในโซน CULTURE PARK 
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ถนนแคฮังนูรี ตั้งอยูในไชนาทาวน ยานอินชอน ถนนแคฮงัดูรี เปนถนนที่เต็มไปดวยกลิ่นอายจีน เกาหลี ญี่ปุน ตัวอาคารของ

ที่นี่ยังคงความดั้งเดิมของแตละประเทศไวอยู มีมุมถายรูปเกๆ ชิคๆ นอกจากนี้ยังมีรานอาหารอรอยๆอีก

มากมาย  

หมูบานเทพนิยาย (ดงฮวามาอึล) อยูในเมืองอินชอน  หมูบานแหงนี้ไดนําเอาตัวละครจากนิทานหลากหลายเรื่องที่ไดรับ

ความนิยมมาตกแตงตัวบาน กําแพง ประตู หนาตาดวยสีสันที่สดใส สะดุดตา บานทุกหลังมีคนอาศัยอยูจริงๆ 

ชุมชนเล็กๆแหงนี้เดิมทีก็ไมไดเปนที่รูจักมากมายอยางในปจจุบันนะคะออกจะเงียบ ซบเซาดวยซ้ําเพราะจะมีแต

ผูสูงอายุอาศัยอยูแตไดมีการพัฒนาปรับปรุงดวยการตกแตงชุมชนใหเปนเทพนิยายก็กลายเปนที่รูจักมากข้ึนใน

หมูนักทองเที่ยวผานทางซีรี่ยหลายเรื่องที่มาใชโลเกชั่นที่นี่ถายทํา 
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ไรสตรอเบอรรี่  ใหทานเพลิดเพลินกับการชมและเลือกเก็บสตรอเบอรรี่สดๆหวานฉํ่าจากไร นอกจากนั้น ทานยังสามารถซื้อ

กลับมาฝากคนท่ีทานรักที่เมืองไทยไดดวย 

กลางวนั    บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมน ูปงยางเกาหล ี
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ลานสกีขนาดใหญ  YANGJI SKI RESORT หรือเทียบเทา   ประกอบไปดวยเนินสกีถึง 2 เนินดวยกันแบงเปนเนินสกีสําหรับผู

ฝกหัดเลน 1 เนิน,  และเนินสําหรับผูที่เลนชํานาญแลว 1 เนิน (ราคาทัวรยังไมรวมคาอุปกรณการเลนสกี, สกี

ลิฟท, สโนวสเลด กอนโดลา หรือ เคเบิล **ข้ึนอยูกับสถานที่วามีใหบริการหรือไม**) มีเวลาใหทานไดสนุกกับ

การเลนสกีอยางเต็มที่ ซึ่งปลอดภัยไมมีอันตราย เตรียมตัวกอนเลนสกี ควรเตรียม ถุงมือสกี ผาพันคอ แวนกัน

แดด เสื้อแจคเก็ตกันนํ้า หรือผารม และกางเกงรัดรูป ขอคําแนะนําและฝกวิธีการเลนจากไกดทองถิ่นกอนลง

สนามจริง เพ่ือความปลอดภัยของทานเองเปนสําคัญ **ปริมาณของหิมะและการเปดใหบริการของลานสกีขึ้นอยู

กับความเอ้ืออํานวยของอากาศ หากไมมีหิมะเพียงพอ ลานสกีอาจจะปดใหบริการ ในกรณีท่ีลานสกีไมสามารถ

เปดบริการ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ปรับเปลี่ยนเปน ONE MOUNT SNOW 

PARK (ไมรวมคาเขา SNOW PARK) 
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สวนแหงแสงดาวอูซู (OOOZOO)  สถานที่ทองเท่ียวแหงใหมที่เมืองอีชอนที่ไดนําไฟแอลอีดีจํานวนมหาศาลมา จัดเปนสวน

ประดับไฟที่ยิ่งใหญอลังการมีท้ังสวนดอกไม ปาหิงหอย สถานีอวกาศ อุโมงคดวงดาว รวมถึงคาเฟลอยฟาที่

ตั้งอยูบนสเปซทาวเวอรดวย ซึ่งในชวงเวลาประมาณ 20:00 น. ทางสวนแหงแสงดาวก็จะมีการแสดงไฟประกอบ

แสงสีเสียงใหชมกันดวย ใหทานอิสระถายรูปกับการจัดแสดงไฟยามค่ําคืน 

 

OOOZOO
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พลาดไมได ... SPACE TOWER คาเฟแบบโอเพนแอรลอยฟาแหงแรกของเอเชีย ที่ตั้งอยูบนสเปซทาวเวอร ซึ่งมีความสูงกวา 

35 เมตร ใหเราไดนั่งหยอนขารับลมหนาวชมวิวสวนดอกไมท่ีสวางไสวจากมุมสูงกันแบบเพลินๆ ปนเสียว

หนอยๆ คือทีเด็ดที่ไมควรพลาดจริงๆ ไมรวมคาขึ้นคาเฟลอยฟาบนสเปซทาวเวอร 

เมืองโซล (SEOUL) ชื่ออยางเปนทางการนครพิเศษโซล เปนเมืองหลวงและมหานครที่ใหญที่สุดของเกาหลีใต 

ค่ํา บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมน ูโอซมั บุลโกกิ 

ที่พัก  GALAXY HOTEL หรือ INTER CITY HOTEL SEOUL หรือเทียบเทา   

DAY 3 

ศูนยโสมรัฐบาล – ศูนยสมุนไพรน้ํามันสนแข็มแดง - ศูนยรวมเคร่ืองสําอางแบรนดดังเกาหลี  - พิพิธภัณฑสาหราย – สวน

สนุกล็อตเตเวลิด – หอคอยเอ็น โซลล ทาวเวอร  - ดิวตี้ฟรี – ชอปปงยานเมียงดง  (B/L/-)               

เชา บริการอาหาร ณ หองอาหารของโรงแรม 

เลือกซื้อสินคาจาก ศูนยโสมแหงรฐับาล (GINSENG) เหตุผลที่เรียกวาศูนยโสมแหงรัฐบาล เพราะโสมทุกชนิดท่ีนี่

จะถูกควบคมุคุณภาพภายใตมาตรฐานของรัฐบาล ไดรับการรับรองคุณภาพจากรัฐบาล เปนโสมที่มีอายุ 6 ป ซึ่ง

ถือวามีคณุภาพดีที่สุดในโลก มีชื่อเสียงท่ีสุด และ ศูนยสมุนไพรน้ํามันสนเข็มแดง (RED PINE) เปนผลิตภัณฑ ที่

สกัดจากนามันสน มีสรรพคุณชวยบํารุงรางกาย ลดไขมัน ชวยควบคุมอาหารและรักษาสมดุลในรางกายไดเปน

อยางดี ที่ขาดไมไดคือผลิตภัณฑเวชสําอางจาก ศูนยรวมเครือ่งสาํอางแบรนดดงัเกาหล ี(COSMETIC GALLERY) 

เชน WATER DROP (ครีมน้ําแตก) , SNAIL CREAM (ครีมเมือกหอยทาก) , BOTOX (โบท็อกซ) , ALOE VERA 

PRODUCT (ผลิตภัณฑจากสมุนไพร วานหางจระเข) เปนตน  

พิพิธภัณฑสาหราย (KIMPAP)  จัดแสดงเรื่องราวตางๆของการทําสาหรายและประวัติความเปนมาตนกําเนิดของการผลิต

สาหรายและขั้นตอนการผลิตสาหรายที่สดใหมทุกวัน ใหทานจะไดเลือกชิมผลิตภัณฑที่ทําจากสาหราย

หลากหลายรสชาติใหลิ้มลองและเลือกซื้อเหมาะแกการนํามาเปนของฝาก เชน สาหรายอบแหง , สาหรายยาง 

พิเศษ !!  ใหทานไดใสชุดประจําชาติเกาหลี “ฮันบก” (HANBOK)     และถายรูปไวเปนที่ระลึก  

กลางวัน        บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนู ไกตุนโสม 
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สวนสนุกลอตเตเวิลด (LOTTE WORLD)  สวนสนุกในรมขนาดใหญติดอันดับโลกที่ตั้งอยูในกรุงโซล ซึ่งแบงออกเปน 2 สวน

หลักคือ สวนสนุกในรมที่ชื่อวา LOTTE WORLD ADVENTURE ที่มีอยูทั้งหมด 4 ชั้น แตละชั้นก็จะมีเครื่องเลน

ตางๆ รานอาหาร รานขายของที่ระลึก และลานสเก็ตน้ําแข็งขนาดใหญ และในสวนของสวนสนุกกลางแจงนั้นมี

ชื่อวา MAGIC ISLAND อันเปนที่รวมเครื่องเลนหวาดเสียวหลายๆ ชนิด นอกจากนี้ยังมีสิ่งอํานวยความสะดวก

อ่ืนๆ ภายในบริเวณสวนสนุกแหงนี้ ไมวาจะเปนหางสรรพสินคา โรงแรม โรงภาพยนตร ฯลฯ 
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หอคอยเอ็น โซลล ทาวเวอร (N SEOUL TOWER)  ตั้งอยูบน ภเูขานัมซาน 1 ใน 18 หอคอยเมืองท่ีสูงที่สุดในโลก มีความสูง

ถึง 480 เมตร เหนือระดับน้ําทะเล ทานสามารถชมทัศนียภาพของกรุงโซลจากยอดโซลทาวเวอรไดรอบทิศ 360 

องศา โดยสามารถมองไดถึงเขาพูกักซัน และถาหันไปยังทิศตรงขาม ก็จะเห็นไกลไปถึงแมน้ําฮันกัง เปนอีกหนึ่ง

สถานที่ ที่สุดแสนจะโรแมนติก ไมวาจะเปนยามกลางวันหรือกลางคืน และไมวาจะฤดูไหนๆ ที่นี่ยังคงไดรับความ

นิยมเสมอมา เพราะเปนสถานที่คลองกุญแจคูรักที่ยอดนิยมของนักทองเที่ยว และชาวเกาหลี โดยมีความเชื่อวา

หากไดมาคลองกุญแจดวยกันที่นี่ และโยนลูกกุญแจลงไปจะทําใหรักกันมั่นคง ยืนยาว ตราบนานเทานาน ** ยัง

ไมรวมคา ข้ึนลิฟต และ คาแมกุญแจ ลูกกุญแจคูรักสําหรับคลอง ทานสามารถเตรียมจากประเทศไทยไปได **  

ดิวตี้ ฟรี (DUTY FREE) เปนศูนยรวมรานคาปลอดภาษีที่ใหญที่สุดในโซล ใหไดชอปปงสินคาแบรนดเนมชั้นนําแบบ NEW 

COLLECTION ! มากมาย เชน นาฬิกา, แวนตา, เครื่องสําอางค ใหทานอิสระไดเลือกซื้อไดอยางเต็มที่ เปน

แหลงรวมสินคาแบรนดดังกวา 250 แบรนด เชน CHANEL, GUCCI, LOUIS VUITTON, HERMES เปนตน 

ไมไดมีแคเพียงสินคาจากแบรนดตางประเทศเทานั้น สินคาแบรนดเกาหลีก็มีใหเลือกหลากหลายไมแพกัน ราคา

ก็ถูกกวารานคาดานนอกและบางยี่หอก็ถูกกวาในประเทศไทยอีกดวย หากจะเขาไปชอปปงกันที่หางแหงนี้ ให

พกพาสปอรตและขอมูลตั๋วเครื่องบินไปดวยเพราะตองใชในการซื้อสินคา 



 

                     11  
 

 
ยานเมียงดง (MYEONG-DONG) เปรียบเสมือนยานสยามสแควรบานเรา เมียงดงไดชื่อวาเปนแหลงรวมแฟชั่นแบรนดเกาหลี

ชั้นนํา ซึ่งในแตละวันจะมีวัยรุนเกาหลีมาเดินช็อปปงกันอยางลนหลาม ทานสามารถหาซื้อสินคาไดอยาง

หลากหลายทั้งเสื้อผา, รองเทา, กระเปา, เครื่องสําอางซึ่งเปนที่รูจักอยางดีของคนไทย เชน LANEIGE , ETUDE 

HOUSE , IIOPE , CHARMZONE , SKIN FOOD , THE FACE SHOP เปนตน เครื่องประดับ , ซีดีเพลง , วีซีดี , 

ดีวีดีหนังและซีรียท่ีฮิตตลอด จนไปถึงของที่ระลึกที่มีรูปดารานักแสดงคนโปรดของทานอยูในสินคา  

อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย เพื่อสะดวกแกการเดินทางทองเที่ยว 

ที่พัก  GALAXY HOTEL หรือ INTER CITY HOTEL SEOUL หรือเทียบเทา   

DAY 4 

ศูนยสมนุไพรเกาหลี - โรงงานเจยีระไน พลอยสีมวง อเมทิส – ตลาดทงอิน  - พระราชวังชางด็อกกุง – หมูบานอิกซอนดง – 

ยานฮงแด - พิพิธภัณฑภาพ 3 มิติ – พิพิธภณัฑน้ําแข็ง – เมืองอินชอน – รานละลายเงินวอน  (B/L/D) 

  เชา บริการอาหาร ณ หองอาหารของโรงแรม 

เลือกซื้อสินคาจาก ศูนยสมุนไพรเกาหล ี(HERB SHOP)  เปนผลิตภัณฑผลของฮอกเก็ทนามู ที่เติบโตกลางปาดง

ดิบกวา 20 ป มีสรรพคุณชวยกรองสารพิษในตับ เหมาะสําหรับคนที่ทํางานหนัก ดื่มเหลา นอนดึก หรือเปน

ไวรัสตับอักเสบ ตับแข็ง ใหทานอิสระเลือกซื้อใหตัวเองและฝากครอบครัวหรือญาติผูใหญท่ีทานรัก จากนั้นทาน
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ยังสามารถเลือกซื้อเครื่องประดับจาก โรงงานเจียระไน พลอยสีมวง อเมทิส (AMETHYST FACTORY)  

ประเทศเกาหลีใตเปนดินแดนของ พลอยสีมวง พลอยแหงสุขภาพและนําโชค โดยมีตั้งแตสีมวงออนเย็นตา 

จนถึงสีมวงเขม (มวงไวน) มีเสนหเยายวนใจ พลอยนี้จะสวยงามจับตาเม่ือมาทําเปนแหวน จี้ ตางหู และ สรอย

ขอมือ เปนหินที่มีพลังในการบําบัดทั้งดานรางกายและจิตใจของผูสวมใส ขจัดความคิดแงลบ เปนพลอยแหง

สุขภาพและนําโชค สามารถปกปองคุมครองผูสวมใสได 

 

 
ตลาดทงอิน (TONGIN MARKET)  ปจจุบันตลาดแหงนี้ อยูที่กรุงโซล ซึ่งเปนเมืองในพ้ืนที่ของจังหวัดคย็องกี (คย็องกีโด)  ใน

ประเทศเกาหลีใต ซึ่งภายในตลาดมีรานคากวา 75 ราน ซึ่งสวนใหญจะเปนรานอาหาร และรานขายของชํา รวม

ไปถึงรานขายสินคาอื่นๆ ไดแก ชุดชั้นใน และรองเทา เปนตน สําหรับจุดพิเศษของตลาดแหงนี้ ที่ไมเหมือน

ตลาดอ่ืนๆ คือ ประสบการณในการลองลิ้มชิมรสอาหาร ไดหลากหลายเมนูในราคา 5,000 วอน ตลาดทงอินจะ

ปดทุกวันอาทิตยที่ 3 ของเดือน หากไมสามารถสลับโปรแกรมได ทางบริษัทขอสวงนสิทธิ์ในการพาทานไป

หมูบาน อิกซอกดงแทน 

กลางวัน   บริการอาหาร LUNCHBOX CAFE 
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“LUNCHBOX CAFE” จะใหทานไดอิสระในการเลือกทานอาหารที่ชอบ โดยทานจะไดรับ เหรียญโบราณมูลคา 5,000 วอน 

คนละ 1 มัด ๆ ละ 10 เหรียญ มูลคาเหรียญจะอยูท่ีเหรียญละ 500 วอน แลวก็จะไดรับถาดหลุมสีดํา กอนที่จะ

ตะลุยไปเลือกซื้อของทานกันไดเลยจา สวนมากจะเปนอาหารพ้ืนเมือง กินงาย ขายงาย และเปนท่ีนิยมของคน

เกาหลี เชน มันด ู(เก๊ียวเกาหลี) มีทั้งแบบทอด และแบบนึ่ง  ไขมวนเกาหลี  ตอกโบกี  ตอกโบกีหอเนื้อยาง  

คิบบับ หรือ ขาวหอสาหราย  พิซซาเกาหลี  ไกทอดซอสพริก  ผัดวุนเสนเกาหลี  ตอกชุบแปงทอด  โอเดง ออ

มุก อูดง และอื่นๆ อีกเพียบ ทานสามารถเดินเลือกซื้ออาหารทีช่อบ จายดวยเหรียญโบราณ ราคาอาหารเริ่มตน

ที่ 1-2 เหรียญหากใครตองการซื้อขาวสามารถซื้อเพ่ิมเติมได ถวยละ 1000 วอน หาก LUNCHBOX CAFE ปด

ใหบรกิาร ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์พาทานไปทาน เมนู ไกตุนโสม ณ ภตัตาคาร 
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พระราชวังชางดอ็กกุง(CHANGDEOKGUNG PALACE) เปนพระราชวังท่ีสรางหลังจากพระราชวังเคียงบกกุง

(GYEONGBUKGUNG PALACE) และเคยเปนพระราชวังหลักของกษัตริยหลายพระองคของราชวงศโชซอน ที่

ไดรับการดูแลรักษาไวอยางดี ภายในประกอบดวยพ้ืนที่สาธารณะ อาคารพระราชวังสําหรับราชวงศ และสวนบี

วอน(BIWON) หรือรูจักกันในนามสวนฮูวอน(HUWON) สวนหยอมดานหลังท่ีเต็มไปดวยตนไมยักษอายุกวา 300 

ป บอน้ํา และศาลาพักผอน มีความธรรมชาติมากที่สุด ไวเปนที่พักผอน 
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หมูบานอกิซอนดง (IKSEONDONG)  เปนหมูบานฮันอกโบราณอายุกวา 100 ป อยูแถวอินซาดง แหลงรวมคาเฟเกๆ 

รานอาหารชิคๆกลางกรุงโซล ถนนสายนี้หรือแมแตตัวบานเรือนก็ยังคงสไตลความโบราณฉบับเกาหลีไว 
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ยานฮงแด  เปนยานชอปปงบริเวณดานหนาของมหาวิทยาลัยฮงอิก(HONGIK UNIVERSITY) จึงเปนศูนยรวมเด็กวัยรุนและ

เด็กมหาวิทยาลัย เปนอีกเสนหนึ่งที่มีบรรยากาศโรแมนติก อีกทั้งยังมีรานกาแฟที่เปนเอกลักษณ แกลเลอรี่ 

รานคาจําหนายสินคาแฟชั่น คลับ ตลาดศิลปะ และรานอาหารที่นาสนใจในหมูวัยรุนที่นิยมมาเดินเลน ราคาของ

สินคาและรานอาหารตางๆก็ยังไมแพงอีกดวย ซึ่งจะคึกคักเปนพิเศษตั้งแตชวงบายเปนตนไป เพราะรานคาแตละ

รานจะทยอยเปดใหบริการ ของท่ีขายกันเยอะสวนใหญก็จะเปนสินคาแฟชั่น และที่เยอะไมแพกันก็คือขนมตางๆ 
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พิพิธภัณฑภาพ 3 มิติ ( TRICK EYE MUSEUM)  เปนสถานท่ีทองเท่ียวชื่อดังที่จัดขึ้นแบบพิพิธภัณฑแกลเลอรี่ศิลปะและ

ภาพวาด ที่สรางขึ้นโดย “ตร็องป L’OEIL” คือเทคนิคงานศิลปะแบบ 2D และลักษณะภาพวาดจะเปนแบบ 3D 

แทนที่จะเปนการดูภาพวาดธรรมดาๆเหมือนหอศิลปทั่วไป นักทองเท่ียวจะตื่นตาตื่นใจกับภาพวาดแนว 3D ที่

เสมือนวาไดเขาไปเปนสวนหนึ่งในรูปภาพนั้นๆ ทําใหนักทองเท่ียวเพลินเพลินสนุกสนาน ไมมีเบื่อ ถือเปน

พิพิธภัณฑศิลปะยอดนิยมของชาวเกาหลีและนักทองเที่ยว  

                    DOWNLOAD TRICK EYE APP 

 สนุกไปอีกขั้นในการถายรูป 3 มิติ ในรูปแบบของ AR ทานสามารถโหลด                                                

TRICK EYE APP ไดทางโทรศัพทแลวสรางภาพสวยๆ แบบ AR ไดเลย  
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พิพิธภัณฑน้ําแข็ง (ICE MUSEUM)   เปนการจําลองเมืองน้ําแข็งขึ้นมา เปนศิลปะการแกะสลักน้ําแข็งแบบไมธรรมดา หากแต

เปนการจําลองเปนเมืองน้ําแข็งเหมือนจริงมากที่สุด และยังเอาใจเด็กๆดวยการสรางสไลเดอรน้ําแข็งอีกทั้งยังมี

กิจกรรมและโซนตางๆ ใหนักทองเที่ยวเขาชมไดโดยไมมีเบื่อ เชน นั่งรถลากกวางรูดอรฟ ถายรูปคูกับคุณลุง

ซานตาน้ําแข็ง และถายรูปกับบรรดานกแพนกวินน้ําแข็งทั้งหลาย สํารวจถ้ําน้ําแข็ง เอสกิโม เยี่ยมชมปราสาท

น้ําแข็ง มีจุดชมวิวบนกําแพงเมืองน้ําแข็ง โรงแรมที่สรางจําลองขึ้นจากการแกะสลักจากน้ําแข็งทั้งหมด ซึ่ง

นักทองเที่ยวสามารถตื่นตาตื่นใจและสัมผัสกับความหนาวอุณหภูมิติดลบมากกวา 5 องศา  

ค่ํา บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมน ูจิมดัก 
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ที่พัก  GRAND PALACE HOTEL , INCHEON หรือเทียบเทา 

DAY 5   

เมืองอินชอน – กรุงเทพฯ (สุวรรณภมูิ) (-/-/-) 

เมืองอินชอน (INCHEON) ใหทานแวะซื้อของฝากจาก  รานละลายเงินวอน ใหทานไดเลือกซื้อช็อกโกแลต ผลิตภัณฑของใบ

และรากฝอยของโสม ในรูป ขนมโสม ชาโสม ครีมลางหนาโสม เครื่องสําอางโสม เปนตน และยังมีหมอนสุขภาพ 

,  กิมจิ , เปเปโร (ปอกก้ีเกาหลี) , ชินราเมง (มามาเกาหลี) และ นมกลวย เปนตน 

ไดเวลาอันสมควร นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาต ิอินชอน  ประเทศสาธารณรฐัเกาหลใีต  

10.50  นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน THAI 

AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG657 

** บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน ใชเวลาบินประมาณ 5 ชั่วโมง 50 นาที **  

14.45 เดินทางถงึ อากาศยานนานาชาติ สุวรรณภมู ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพ พรอมกับความประทับใจ  
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อัตราคาบริการ 

 

กําหนดการเดนิทาง 

ผูใหญ หองละ 

2-3 ทาน  

อัตราทานละ 

1 เดก็ 2 ผูใหญ  

เด็กมเีตยีง 

(เด็กอายไุมเกนิ 12 ป) 

อัตราเดก็ ทานละ 

1 เดก็ 2 ผูใหญ 

เด็กไมมเีตยีง 

(เด็กอายไุมเกนิ 12 ป) 

อัตราเดก็ ทานละ 

พักเด่ียว 

เพิม่ 

อัตรา หองละ 

ไมใชตัว๋

เครื่องบนิ

อัตรา  

ทานละ 

ตลอดเดอืน ธันวาคม 62 

06 – 10 ธนัวาคม 2562 21,999 21,999 21,999 5,500 8,500 

07 – 11 ธนัวาคม 2562 21,999 21,999 21,999 5,500 8,500 

10 – 14 ธนัวาคม 2562 21,999 21,999 21,999 5,500 8,500 

13 – 17 ธนัวาคม 2562  21,999 21,999 21,999 5,500 8,500 

16 – 20 ธนัวาคม 2562 19,999 19,999 19,999 5,500 8,500 

25 – 29 ธนัวาคม 2562 24,999 24,999 24,999 5,500 8,500 

26 – 30 ธนัวาคม 2562  25,999 25,999 25,999 5,500 8,500 

27 – 31 ธนัวาคม 2562 26,999 26,999 26,999 5,500 10,500 

30 ธ.ค. – 03 ม.ค. 2563 27,999 27,999 27,999 5,500 10,500 

31 ธ.ค. – 04 ม.ค. 2563 26,999 26,999 26,999 5,500 10,500 

 

ราคาเดก็อายไุมถึง 2 ป ณ วนัเดินทางกลับ (INFANT) ทานละ 7,900 บาท ** (ไมมีทีน่ัง่บนเครื่องบนิ) 

 

อัตรานีย้ังไมรวมคาทิปพนกังานขับรถ หัวหนาทวัร และ มัคคุเทศกทองถิ่น ตามธรรมเนียม 50,000 วอน ตอ ทริป ตอ ลูกคา 

ผูเดินทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทางกลับ (INFANT) ทั้งนี้ทานสามารถใหมากกวานี้ได

ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของทาน โดยสวนนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บกอนเดินทางทุกทาน ที่

สนามบิน ในวันเช็คอิน  

 

อัตรานีเ้ฉพาะนกัทองเที่ยวที่ถือหนังสือเดนิทางไทยเทานั้น กรณีถือหนงัสอืเดินทางตางประเทศ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียก

เก็บคาธรรมเนียมเพิ่มจากราคาทัวร ทานละ 150 USD. (เปนเงนิไทยประมาณ 4,800 บาท)  
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กรณีตองการตัดกรุปสวนตวั กรุปเหมาทีส่ถานะผูเดินทางเปน เด็กนักเรียน นักศึกษา ครู  ธุรกิจขายตรงเครื่องสําอางค หมอ 

พยาบาล ชาวตางชาติ หรือคณะที่ตองการใหเพิ่มสถานที่ขอดูงาน กรุณาติดตอแจงรายละเอียด โดยละเอียด กับเจาหนาที่

เพื่อทําราคาใหใหมทุกครั้ง  

 

สําคัญ!! :  กรณีผูเดินทางถูกปฏิเสธการเขา – ออกประเทศจากประเทศตนทางและปลายทาง ทั้งจากที่ดานหนาเคานเตอร

เช็คอิน หรือจากดานตรวจคนเขาเมืองก็ตาม ทางบรษิัทขอสงวนสิทธิ์ไมรบัผิดชอบคาใชจายที่จะเกิดขึ้นตามมา 

และ จะไมสามารถคืนเงินคาทัวรที่ทานชําระเรยีบรอยแลวไมวาสวนใดสวนหนึ่ง 

 

หมายเหต ุ: ตามนโยบายการโปรโมทสนิคาพื้นเมืองของรฐับาลเกาหลีรวมกับการทองเที่ยวเกาหลี ในนามของรานรัฐบาล ซึ่ง

จําเปนตองระบุไวในโปรแกรมทัวร เพราะมีผลกับราคาทัวร  จึงอยากเรียนชี้แจงลูกคาทุกทานวา รานรัฐบาล

ทุกรานจาํเปนตองแวะชม จะซื้อหรอืไมซือ้ขึน้อยูกับความพอใจของลูกคาเปนหลัก และถาหากลูกคาไมมีความ

ประสงคจะเขารานรัฐบาล ขอสงวนสิทธิใ์นการเรยีกเก็บคาใชจายทีเ่กดิขึ้นจากทานเปนจาํนวนเงนิ 100 USD / 

ทาน / ราน 

 

อัตราคาบริการนี ้รวม 

 คาบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั๋ว) ไป และ กลับพรอมคณะ ชั้นประหยัด (ECONOMY CLASS) รวมถึงคาภาษี

สนามบินและคาภาษีน้ํามันทุกแหง กรณีตองการอัพเกรด UPGRADE หรือ เปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร ไมวาเที่ยวใด 

เที่ยวหนึ่ง กรุณาติดตอเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษ  

 คาธรรมเนียมการโหลดกระเปาสัมภาระลงใตทองเครื่องบิน สายการบิน THAI AIRWAYS อนุญาตใหโหลดกระเปา

สัมภาระลงใตทองเครื่องบิน โดยมีน้ําหนักไมเกิน 30 ก.ก. (1 ชิ้น)  และ ถือขึ้นเครื่องบินไดน้ําหนักไมเกิน 7 ก.ก.  (ไม

จํากัดจํานวนชิ้น แตทั้งนี้เจาหนาที่จะพิจารณาตามความเหมาะสม) ตอทาน (ตามเงื่อนไขของสายการบิน) ** 

 คารถโคชปรับอากาศตลอดเสนทางตามรายการระบุ (ยังไมรวมทิปพนักงานขับรถ) 

 คาโรงแรมที่พักระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ทาน ตอ หอง) ในกรณีมีงานเทรดแฟร การแขงขันกีฬา 

หรือ กิจกรรมอื่นๆ ที่ทําใหโรงแรมตามรายการที่ระยุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พัก ไป

เปนเมืองใกลเคียงแทน อางอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคาํนึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 

 คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบุ กรณีไมรวมจะชี้แจงแตละสถานที่ในโปรแกรม 

 คาอาหาร ตามรายการที่ระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม    

 คามัคคุเทศกที่คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

 คาเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเที่ยวตางประเทศ วงเงินประกันสูงสุดทานละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไข

ตามกรรมธรรม)  
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อัตราคาบริการนี ้ไมรวม 

× คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เครื่องดื่ม คาซักรีด คามินิบารใน

หองและคาพาหนะตางๆ ท่ีไมไดระบุในรายการ 

× คาทิปพนักงานขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถิ่น ตามธรรมเนียม 50,000วอน ตอ ทริป ตอ ลูกคา ผู

เดินทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทางกลับ (INFANT) ทั้งนี้ทานสามารถใหมากกวา

นี้ไดตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของทาน โดยสวนนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บกอนเดินทาง

ทุกทาน ที่สนามบิน ในวันเช็คอิน 

× คาธรรมเนียมในกรณีที่กระเปาสัมภาระที่มีน้ําหนักเกินกวาท่ีสายการบินนั้นๆกําหนดหรือสัมภาระใหญเกินขนาด

มาตรฐาน  

× คาธรรมเนียมการจองที่นั่งบนเครื่องบินตามความตองการเปนกรณีพิเศษหากสามารถทําได ทั้งนี้ข้ึนอยูกับสายการ

บิน และ รุนของเครื่องบินแตละไฟลทที่ใชบิน ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงไดอยูท่ีสายการบินเปนผูกําหนด 

× คาภาษีน้ํามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบินไปแลว 

× ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณตีองการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท 

× คาธรรมเนียมการขอวีซาทองเที่ยว กรณีที่สถานทูตแจงใหยื่นขอวีซาแบบกะทันหันกอนเดินทางตามจริง ประเทศ

เกาหลีใต อนุญาตใหทานที่ถือหนังสือเดินทางไทย และมีวัตถุประสงคเดินทางไปประเทศเกาหลีใต เพ่ือการทองเท่ียว 

ไมจําเปนตองยื่นขอวีซา โดยสามารถพํานักไดไมเกิน 90 วัน ตอครั้ง 

 

เงือ่นไขการจอง และ การชาํระเงนิ 

- กรุณาทําการจองลวงหนาอยางนอย 30 วัน กอนออกเดินทาง พรอมชําระเงินมัดจําครั้งที่ 1 ทานละ 15,000 บาท 

หลังจากสงเอกสารยืนยันการจอง 2 วัน ตัวอยางเชน ทานจองวันนี้ กรุณาชําระเงินในวันถัดไป กอนเวลา 16.00 น. 

เทานั้น โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไมไดรับยอดเงินตามเวลาที่กําหนด และหากทานมีความประสงค

จะตองเดินทางในพีเรียดเดิม ทานจําเปนตองทําจองเขามาใหม นั่นหมายถึงวา กรณีที่มีควิรอ (WAITING LIST) ก็จะ

ใหสิทธิ์ไปตามระบบ ตามลําดับ เนื่องจากทุกพีเรียด เรามีที่นั่งราคาพิเศษจํานวนจํากัด 

- กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลืออยางนอย 20 วัน กอนออกเดินทาง หากทานไมชําระภายในระยะเวลาที่ที่บริษัท

กําหนด ทางบริษัทจะถือวาทานสละสิทธิ์ยกเลิกการเดินทาง และ ขอสงวนสิทธิ์ไมสามารถคืนเงินมัดจําใหทานใดไม

วาสวนในสวนหนึ่งก็ตาม 

- กรณีลูกคาทําการจองภายในระยะเวลาคงเหลือไมถึง 15 วัน กอนออกเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียก

เก็บคาทัวรเต็มจํานวน 100% 
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เงือ่นไขการยกเลิก และ เปลี่ยนแปลงการเดินทาง 

 - ยกเลิกการเดินทาง ไมนอยกวา 30 วนั กอนวันเดินทาง คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของคาบริการที่ชําระแลว 

 ** ยกเวน พีเรียดที่มีวนัหยุดนักขัตฤกษ ตองยกเลิกเดินทางไมนอยกวา 45 วัน กอนเดินทาง ** 

- ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วนั กอนวันเดินทาง คืนคาบริการรอยละ 50 ของคาบริการที่ชําระแลว 

- ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน กอนวันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินคาบริการที่ชําระมาแลวท้ังหมดทั้งนี้ 

ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการท่ีชําระแลวเนื่องในการเตรียมการจัดการนําเที่ยวใหแก

นักทองเที่ยว เชน การสํารองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พัก ฯลฯ 

- ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบ และ คืนคาทัวรสวนใดสวนหนึ่งใหทานไดไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น เชน 

สถานทูตปฏิเสธวีซา ดานตรวจคนเขาเมือง ฯลฯ 

- กรณีตองการเปลี่ยนแปลงผูเดินทาง (เปลี่ยนชื่อ) จะตองแจงใหทางบริษัททราบลวงหนา อยางนอย 20 วัน กอนออก

เดินทาง กรณีแจงหลังจากเจาหนาที่ออกเอกสารเรียบรอยแลว ไมวาสวนใดสวนหนึ่ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ

เรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงท้ังหมด ทั้งนี้ขึ้นอยูกับชวงพีเรียดวันท่ีเดินทาง และกระบวนการของแตละคณะ เปน

สําคัญดวย กรุณาสอบถามกับเจาหนาที่เปนกรณพีิเศษ 

- กรณีตองการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักคาใชจายการ

ดําเนินการตางๆ ที่เกิดขึ้นจริงสําหรับการดําเนินการจองครั้งแรก ตามจํานวนครั้งที่เปลี่ยนแปลง ไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น 

- สายการบิน THAI AIRWAYS ขอสงวนสิทธิ์สําหรับทานท่ีจะเปลี่ยนแปลงผูเดินทาง กรณีออกบัตรโดยสาร (ตั๋ว

เครื่องบิน) เรียบรอยแลว ไมสามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงไดทุกกรณี จะตองซื้อบัตรโดยสารใบใหม (หากมีที่วาง) 

เทานั้น โดยทางบริษัทจะออกตั๋วเครื่องบินกอนออกเดินทางอยางนอย 10-15 วัน กอนเดินทาง ทั้งนี้ข้ึนอยูกับ

กระบวนการการดําเนินการของแตละคณะเทานั้น 

 

เงือ่นไขสาํคัญอื่นๆที่ทานควรทราบกอนการเดนิทาง 

- คณะจะสามารถออกเดินทางไดตามจําเปนตองมีขึ้นต่ํา อยางนอย 25 ทาน หากต่ํากวากําหนด คณะจะไมสามารถ

เดินทางได หากผู เดินทางทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพ่ิมเพ่ือใหคณะเดินทางได ทางบริษัทยินดีที่จะ

ประสานงาน เพ่ือใหทุกทานเดินทางตามความประสงคตอไป  

- ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพีเรียดวันอ่ืนตอไป โดยทางบริษัทฯ 

จะแจงใหทานทราบลวงหนาเพ่ือวางแผนการเดินทางใหมอีกครั้ง ทั้งนี้ กอนคอนเฟรมลางาน กรุณาติดตอเจาหนาที่

เปนกรณีพิเศษทุกครั้งหากทานลางานแลวไมสามารถเปลี่ยนแปลงได 

- กรณีที่ทานตองออกบัตรโดยสารภายใน (ตั๋วภายในประเทศ เชน ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาติดตอ

สอบถามเพ่ือยืนยันกับเจาหนาที่กอนทุกครั้ง และควรจองบัตรโดยสารภายในที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได 

เพราะมีบางกรณีท่ีสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลทบิน หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทั้งนี้ข้ึนอยู
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กับฤดูกาล สภาพภูมิกาศ และ ตารางบินของทาอากาศยานเปนสําคัญเทานั้น สิ่งสําคัญ ทานจําเปนตองมาถึง

สนามบินเพ่ือเช็คอินกอนเครื่องบิน อยางนอย 3 ชั่วโมง โดยในสวนนี้หากเกิดความเสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธิ์

ในการไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้นใดๆทั้งสิ้น   

- กรณีท่ีทานเปนอิสลาม ไมทานเนื้อสัตว หรือ แพอาหารบางประเภท กรุณาแจงเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษ 

- กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร (WHEEL CHAIR) กรุณาแจงบริษัทฯ อยางนอย 

7 วันกอนการเดินทาง หรือตั้งแตท่ีทานเริ่มจองทัวร เพื่อใหทางบริษัทประสานงานกับสายการบินเพื่อจัดเตรียม

ลวงหนา กรณมีีคาใชจายเพ่ิมเติม ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายตามจริงท่ีเกิดขึ้นกับผูเดินทาง  

- กรุณาสงรายชื่อผูเดินทาง พรอมสําเนาหนาแรกของหนังสือเดินทางทุกทานใหกับเจาหนาที่หลังจากชําระเงินกรณีท่ี

ทานเดินทางเปนครอบครัว (หลายทาน) กรุณาแจงรายนามคูนอนกับเจาหนาที่ใหทราบ 

- กรณีท่ีออกบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เรียบรอยแลว มีรายละเอียดสวนใดผิด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบไมวา

สวนใดสวนหนึ่ง หากทานไมดําเนินการสงสําเนาหนาแรกของหนังสือเดินทางใหทางบริษัทเพื่อใชในการออกบัตร

โดยสาร 

- หลังจากทานชําระคาทัวรครบตามจํานวนเรียบรอยแลว ทางบริษัทจะนําสงใบนัดหมายและเตรียมตัวการเดินทางให

ทานอยางนอย 3 หรือ 5 วัน กอนออกเดินทาง 

- อัตราทัวรนี้ เปนอัตราสําหรับบัตรโดยสารเครื่องบินแบบหมูคณะ (ตั๋วกรุป) ทานจะไมสามารถเลื่อนไฟลท วัน ไป 

หรือ กลับสวนใดได จําเปนจะตองไป และ กลับ ตามกําหนดการเทานั้น หากตองการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดตอ

เจาหนาท่ีเปนกรณพีิเศษ 

- ทางบริษัทไมมีนโยบายจัดคูนอนใหกับลูกคาที่ไมรูจักกันมากอน เชน กรณีที่ทานเดินทาง 1 ทาน จําเปนตองชําระคา

หองพักเดี่ยวตามที่ระบุ 

- หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต ตองมีอายุใชงานไดคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วันกลับ  

- สําหรบัลูกคาที่เดินทาง 3 ทาน และ ตองการพักหองสําหรับ 3 ทาน อาจมีคาใชจายเพ่ิมเติมไดในบางกรณี ขึ้นอยูกับ

โรงแรมที่คณะนั้นๆพักวามีหองรอบรับสําหรับ 3 ทาน หรือ (TRIPLE ROOM) หรือไม กรณีไมมี ทานจําเปนจะตอง

ชําระคาใชจายเพ่ิม (พักเดี่ยว) ตามจริง ยกเวนเด็กที่มีอายุต่ํากวา 12 ป ณ วันเดินทางกลับ 

- ฤดูหนาวในตางประเทศ มีขอควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกวาปกติ สี่โมงเย็นก็จะเริ่มมืดแลว สถานท่ีทองเที่ยว

ตางๆ จะปดเร็วกวาปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผื่อเวลาใหเหมาะสม และ หากมีสถานที่ทองเที่ยว

กลางแจง เวลาเดินบนหิมะ อาจลื่นไดตองใชความระมัดระวังในการเดินเปนอยางสูง หรือ ใชรองเทาที่สามารถเดิน

บนหิมะได แวนกันแดดควร เมื่อแสงแดดกระทบหิมะจะสวางสะทอนเขาตา อาจทําใหระคายเคืองตาได 

- ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงโปรแกรมไดตามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ เหตุการ

ทางการเมือง การลาชาของสายการบิน เงื่อนไขการใหบริการของรถในแตละประเทศ เปนตน โดยสวนนี้ทางบริษัท
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จะคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ หากกรณีที่จําเปนจะตองมีคาใชจายเพ่ิม ทางบริษัทจะแจงใหทราบ

ลวงหนา 

- เนื่องจากการเดินทางทองเท่ียวในครั้งนี้ เปนการชําระแบบเหมาจายขาดกับบริษัทตัวแทนในตางประเทศ ทาง

บริษัทจึงขอสงวนสิทธิ์ ไมสามารถขอรับเงินคืนไดในบริการบางสวน หรือ สวนใดสวนหนึ่งท่ีทานไมตองการไดรับ

บริการ หากระหวางเดินทาง สถานที่ทองเที่ยวใดท่ีไมสามารถเขาชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวน

สิทธิ์ในการไมสามารถคืนคาใชจายไมวาสวนใดสวนหนึ่งใหทาน เนื่องจากทางบริษัทไดทําการจองและถูกเก็บ

คาใชจายแบบเหมาจายไปลวงหนาทั้งหมดแลว 

- หากวันเดินทาง เจาหนาที่สายการบิน หรือ ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง  

(พาสปอรต) ของทานชํารุดแมเพียงเล็กนอย เชน เปยกน้ํา ขาดไปหนาใดหนาหนึ่ง มีหนาใดหนาหนึ่งหายไป มี

กระดาษหนาใดหนาหนึ่งหลุดออกมา มีรอยแยกระหวางสันของเลมหนังสือเดินทาง เปนตน ไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น 

ทางสายการบิน หรือ เจาหนาที่ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง มีสิทธิ์ไมอนุญาตใหทานเดินทางตอไปได ดังนั้น

กรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสือเดินทางของทานใหอยูในสภาพดีอยูตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชํารุด กรุณา

ติดตอกรมการกงสุลกระทรวงการตางประเทศเพ่ือทําหนังสือเดินทางฉบับใหม โดยใชฉบับเกาไปอางอิง และ ยืนยัน

ดวย พรอมกับแจงมาที่บริษัทเร็วที่สุด เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงขอมูลหนังสือเดินทาง หากทานไดสงเอกสารมาท่ี

บริษัทเรียบรอยแลว กรณีที่ยังไมออกบัตรโดยสาร (ตั๋วเครื่องบิน) ทานสามารถเปลี่ยนแปลงไดไมมีคาใชจาย แตหาก

ออกบัตรโดยสาร (ตั๋วเครื่องบิน) เรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดข้ึนจริงท้ังหมด 

ซึ่งโดยสวนใหญตั๋วเครื่องบินแบบกรุปจะออกกอนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ทั้งนี้ข้ึนอยูกับกระบวนการและ

ขั้นตอนของแตละคณะ 

- เก่ียวกับที่นั่งบนเครื่องบิน เนื่องจากบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เปนลักษณะของคณะ (กรุป อัตราพิเศษ) สายการบิน ขอ

สงวนสิทธิ์ในการเลือกที่นั่งบนเครื่องบิน กรณีลูกคาเดินทางดวยกัน กรุณาเช็คอินพรอมกัน และ สายการบินจะ

พยายามที่สุดใหทานไดนั่งดวยกัน หรือ ใกลกันใหมากที่สุด  

- ขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับหองพักในโรงแรมที่พัก เนื่องจากการวางแปลนแบบหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึง

อาจทําใหหองพักแบบหองพักเดี่ยว (SINGLE) และหองคู (TWIN/DOUBLE) และ หองพักแบบ 3 ทาน (TRIPLE) จะ

แตกตางกัน บางโรงแรม หองพักแตละแบบอาจจะอยูคนละชั้นกัน (ไมติดกันเสมอไป) 

- ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอนวันเดินทาง  

- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การ

ประทวง , การนัดหยุดงาน , การกอการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การนําสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนือความ

รับผิดชอบของบริษัท  
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- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายระหวางการเดินทาง ไมวากรณีใดๆก็ตาม 

และ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายตามจริง กรณีทานลืมสิ่งของไวทีโ่รงแรมและจําเปนตองสงมายังจุดหมาย

ปลายทางตามที่ทานตองการ  

- รายการนี้ เปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากไดสํารองโรงแรมท่ีพักใน

ตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคยีงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม 

** เมื่อทานชําระเงนิคาทัวรใหกับทางบริษทัฯแลว ไมวาสวนใดสวนหนึง่ก็ตาม ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรบัเงื่อนไข

ขอตกลงทัง้หมดนี้แลว ** 

** ขอขอบพระคุณทุกทาน ที่มอบความไววางใจ ใหเราบริการ ** 
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