
 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ICN03 KOREA TG ICE FISHING PREMIUM 

สายการบนิ THAI AIRWAYS (TG) บนิดกึกลับดกึ (6D3N) 

***** พักสกรีสีอรท์ เทีย่วเต็มจใุจ ไมล่งรา้นรัฐบาล นอนโซล 5 ดาว 2 คนื ***** 

*****มอีาหารบนเครือ่ง ทัง้ไปและกลบั และสะสมไมลไ์ด ้50%***** 

TG656 BKK(กรงุเทพ) - ICN(อนิชอน) 23.30 - 06.55 + 1 

TG655 ICN(อนิชอน) - BKK(กรงุเทพ) 21.55 – 01.20 + 1 

**โหลดกระเป๋าสมัภาระโดยน ้าหนักไมเ่กนิ 30 ก.ก. (1 ช ิน้) และ ถอืขึน้เครือ่งบนิไดน้ ้าหนักไมเ่กนิ 7 ก.ก. ** 

**พาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านไดค้งเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน ณ วนักลบั** 



DAY 1 กรงุเทพฯ (สวุรรณภมู)ิ – เมอืงอนิชอน                                                                               (-/-/-) 

21.30  คณะพรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาต ิสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 ประตู

ทางเขา้ 4 เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิ D สายการบนิ THAI AIRWAYS โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ 

อ านวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเชค็อนิ และ หัวหนา้ทัวรใ์หค้ าแนะน าเพือ่เตรยีมความพรอ้มกอ่นออกเดนิทาง  

23.30 น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาต ิอนิชอน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต ้โดยสายการบนิ THAI 

AIRWAYS เทีย่วบนิที ่TG656 ** บรกิารอาหารและเครื่องดืม่บนเครื่องบนิ ใชเ้วลาบนิประมาณ 5 ชั่วโมง 25 

นาท ี**  * รายการนีใ้ชต้ั๋วหมูค่ณะ สามารถสะสมไมล ์ROP ได ้50% ** 

DAY 2 PARADISE CITY – หมูบ่า้นเทพนยิาย – ถนนแคฮงันูร ี– เทศกาลตกปลาน า้แข็ง – สนุกสนานกบัการ

 เลน่สกขีนาดใหญ ่–  THE GARDEN OF MORNING CALM        (-/L/D)                                                                                

06.55  เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาต ิอนิชอน เมอืงอนิชอน ประเทศสาธารณรฐัเกาหลใีต้ ** ตามเวลา

ทอ้งถิน่ เร็วกวา่เมอืงไทยประมาณ 2 ชัว่โมง กรณุาปรับนาฬกิาของทา่นเพือ่ความสะดวกในการนัดหมายเวลา ** 

 หลังทกุทา่นผา่นขัน้ตอนการตรวจหนังสอืเดนิทาง และตรวจรับสมัภาระเรยีบรอ้ย PARADISE CITY ดว้ยสถาปัตย์

ทันสมัยเก๋ๆ แปลกตาของตกึแลว้ท าใหไ้ดรู้ปสวยๆ จุดเช็คอนิเกร๋ๆกลับไปไมซ่ ้าใครกันอกี ทีน่ี่เรยีกว่าแหล่งบันเทงิ

ครบวงจรเลยก็วา่ไดเ้พราะในนีม้ทีัง้โรงแรม คาสโิน แกลลอรีส่วนสนุก ภตัคารรา้นอาหาร สระวา่ยน ้า จดุชอปป้ิงครบ

ทุกอย่างในแหล่งเดยีวตัง้อยู่ในโซน CULTURE PARK หมู่บา้นเทพนยิาย (ดงฮวามาอลึ) อยู่ในเมอืงอนิชอน  

หมูบ่า้นแหง่นีไ้ดน้ าเอาตวัละครจากนทิานหลากหลายเรือ่งทีไ่ดรั้บความนยิมมาตกแตง่ตัวบา้น ก าแพง ประต ูหนา้ตา

ดว้ยสสีนัที่สีดใส สะดดุตา บา้นทกุหลังมคีนอาศัยอยูจ่รงิๆ ชมุชนเล็กๆแหง่นีเ้ดมิทกี็ไมไ่ดเ้ป็นทีรู่จั้กมากมายอยา่งใน

ปัจจุบันนะคะออกจะเงยีบ ซบเซาดว้ยซ ้าเพราะจะมแีต่ผูส้งูอายอุาศัยอยูแ่ต่ไดม้กีารพัฒนาปรับปรุงดว้ยการตกแตง่

ชมุชนใหเ้ป็นเทพนยิายก็กลายเป็นทีรู่จั้กมากขึน้ในหมูนั่กทอ่งเทีย่วผ่านทางซรีีย่ห์ลายเรือ่งทีม่าใชโ้ลเกชัน่ทีน่ีถ่า่ย

ท า ถนนแคฮงันูร ีตัง้อยูใ่นไชน่าทาวน์ ยา่นอนิชอน ถนนแคฮังดรู ีเป็นถนนทีเ่ต็มไปดว้ยกลิน่อายจนี เกาหล ีญีปุ่่ น 

ตัวอาคารของทีน่ี่ยังคงความดัง้เดมิของแต่ละประเทศไวอ้ยู ่มมีมุถ่ายรูปเก๋ๆ  ชคิๆ นอกจากนี้ยังมรีา้นอาหารอร่อยๆ

อกีมากมาย  

กลางวนั    บรกิารอาหาร ณ ภตัตาคาร เมน ูบลุโกก ิ

 เทศกาลตกปลาน า้แข็ง เป็นประมาณชว่งเดอืนมกราคมของทกุปี  นักท่องเทีย่วสว่นใหญท่ีม่าเยอืนนับลา้นคน ไม่

ว่าจะเป็นเด็กหรอืผูใ้หญ ่จะมาเทศกาลนี เพือ่ตกปลาเทรา้ท ์ฉายาของมนัคอื THE QUEEN OF VALLEY หรอืราชนิี

แห่งขุนเขา โดยปลาเทรา้ทภ์ูเขา จะอาศัยอยู่ในน ้าเย็นที่มอีุณหภูมติั งแต่ 20 องศาเซลเซยีสลงไป เป็นปลาที่

สวยงามและหายาก ซึง่นักทอ่งเทีย่วทีต่กปลามาได ้สามารถนา้ปลามาทา้เป็นซชู ิหรอืซาชมิ ิซึง่สามารถทานไดเ้ลย 

และภายในงานจะมกีจิกรรมทา้ความหนาวต่างๆ อาทเิชน่ การแขง่ขันจับปลาเทรา้ทด์ว้ยมอืตกปลาใตน้า้แข็ง การ

โชว์แกะสลักน ้าแข็ง ฟุตบอลน ้าแข็ง และเล่นเลื่อนหมิะ และอืน่ๆ ถือไดว้่าเป็นงานใหญ่ที่หลายคนเฝ้ารอคอย 

เนื่องจากจัดแค่ปีละครั งในชว่งเวลาสั นๆ ถอืเป็นแหล่งท่องเทีย่วเพือ่การพักผ่อนและผจญภัยทีไ่ดม้าตรฐานมาก 

เทศกาลนี ไดรั้บการเสนอใหเ้ป็นเทศกาลตัวอย่าง โดยกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของเกาหลี เป็น

เทศกาลฤดูหนาวทีทุ่กคนสามารถตกปลาได ้ใหท้่านสนุกกับการตกปลาน ้าแข็ง นอกจากนั นยังมรีายการบันเทงิ 

และเกมสก์ารเล่นต่างๆมากมาย เชน่ สนามการเล่นสไลเดอรน์ ้าแข็ง, การแข่งขันฟตุบอลบนน ้าแข็ง และ กฬีาน ้า 

แข็งอืน่ๆ นอกจากนี มแีข่งขันชงิแชมป์สุนัขลากเลือ่นหมิะและรถแข่งหมิะ ซึง่เหมาะกับเด็กๆ และครอบครัวได ้

สนุกสนานกับกจิกรรมนานาชนดิตลอดทัง้งาน (รวมอปุกรณ์ตกปลา ก าหนดการยังไมร่ะบวุันชดัเจน ปกตจิะอยูช่ว่ง

ประมาณ วันที ่7 – 27 มกราคมของทุกปี และอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงขึน้อยูก่ับสภาพอากาศของแต่ละปี ส าหรับ

เทศกาลตกปลานี้ถกูจัดขึน้ทีเ่มอืงซาราซอม กรณีน ้าแข็งยงัไมส่ามารถลงไปยนืตกปลาได ้หรอืหากเกดิเหตสุดุวสิยั

อืน่ๆ ทางบรษัิท ขอสงวนสทิธิป์รับรายการเป็นเกาะนาม ิแทน ) ลานสกขีนาดใหญ ่ YANGJI SKI RESORT 

หรอืเทยีบเท่า   ประกอบไปดว้ยเนินสกถีงึ 2 เนินดว้ยกันแบ่งเป็นเนินสกสี าหรับผูฝึ้กหัดเล่น 1 เนิน,  และเนิน

ส าหรับผูท้ีเ่ลน่ช านาญแลว้ 1 เนนิ (ราคาทัวรย์งัไมร่วมคา่อปุกรณ์การเลน่สก,ี สกลีฟิท,์ สโนวส์เลด กอนโดลา่ หรอื 

เคเบลิ **ขึน้อยูก่บัสถานทีว่า่มใีหบ้รกิารหรอืไม*่*) มเีวลาใหท้า่นไดส้นุกกบัการเลน่สกอียา่งเต็มที ่ซ ึง่ปลอดภยัไม่

มอีันตราย เตรยีมตัวก่อนเล่นสก ีควรเตรยีม ถุงมอืสก ีผา้พันคอ แว่นกันแดด เสือ้แจ๊คเก็ตกันน ้า หรอืผา้ร่ม และ

กางเกงรัดรูป ขอค าแนะน าและฝึกวธิกีารเลน่จากไกดท์อ้งถิน่กอ่นลงสนามจรงิ เพือ่ความปลอดภยัของทา่นเองเป็น

ส าคัญ **ปรมิาณของหมิะและการเปิดใหบ้รกิารของลานสกขีึน้อยู่กับความเอือ้อ านวยของอากาศ หากไม่มหีมิะ

เพียงพอ ลานสกีอาจจะปิดใหบ้รกิาร ในกรณีที่ลานสกีไม่สามารถเปิดบรกิาร ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการ

เปลี่ยนแปลงโปรแกรม ปรับเปลี่ยนเป็น ONE MOUNT SNOW PARK (ไม่รวมค่าเขา้ SNOW PARK)  THE 



GARDEN OF MORNING CALM สวนแห่งนี้ตัง้อยู่ทีเ่มอืงกาพยองจังหวัดคยองกโีดเป็นสวนของเอกชนขนาด

ใหญท่ีเ่ต็มไปดว้ยพันธุไ์มแ้ละดอกไมน้านาพันธุม์ากกวา่5,000 ชนดิและเป็นสวนทีเ่กา่แกท่ีส่ดุของเกาหลเีปิดใหเ้ขา้

ชมตลอดทัง้ปี พเิศษ!! ในชว่งเดอืนธันวาคม-มนีาคมจะมกีารจัดแสดงไฟสวยๆ ฉลองครสิตม์าสยาวขา้มปี (ทัง้นี้ใน

แตล่ะปีจะมกี าหนดการจัดแสดงทีแ่ตกตา่งกนั) 

ค า่         บรกิารอาหาร ณ ภตัตาคาร เมน ูชาบ ูชาบ ู

ทีพ่กั  YANGJI SKI RESORT หรอืเทยีบเทา่ 

DAY 3 ไรส่ตรอเบอรร์ี ่– สวนสนกุเอเวอรแ์ลนด ์– วดัวาวจูองซา – เมอืงโซล - พพิธิภณัฑส์าหรา่ย – (B/L/D)               

เชา้ บรกิารอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 ไรส่ตรอเบอรร์ี ่ ใหท้่านเพลดิเพลนิกับการชมและเลอืกเก็บสตรอเบอรร์ีส่ดๆหวานฉ ่าจากไร่ นอกจากนัน้ ท่านยัง

สามารถซือ้กลับมาฝากคนที่ท่านรักที่เมอืงไทยไดด้ว้ย สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์(EVERLAND)  เป็นสวนสนุก

กลางแจง้ทีใ่หญท่ีสุ่ดของประเทศเกาหลใีต ้ตัง้อยู่บนท าเลทีส่วยงามท่ามกลางหุบเขา ในเมอืงยงอนิ ทางตอนใต ้

ของเมอืงโซล ไดรั้บการขนานนามว่าเป็นดสินียแ์ลนดแ์ห่งเกาหลใีต ้ทีน่ี่ถูกออกแบบใหแ้ตกต่างกันในแต่ละโซน 

ไดแ้ก่ สวนสัตว์ , GLOBAL FAIR , EUROPEAN ADVENTURE , MAGIC LAND , AMERICAN ADVENTURE และ

EVER LAND SPEEDWAY นอกจากนีย้งัมสีวนสีฤ่ด ูซึง่ปลกูดอกไมป้ระจ าในแตล่ะฤดกูาล และมกีารตกแตง่สวนสนุก

ใหเ้ขา้กับบรรยากาศของเทศกาลนัน้ๆ โดยมบีรษัิทซมัซงุ เป็นเจา้ของ ผูบ้รหิารจัดการสวนสนุกแห่งนี้ ดังนัน้ความ

ยิง่ใหญต่ระการตา และ ปลอดภยั ไมแ่พช้าตใิดในโลกแน่นอน ** โซนสวนน ้าจะเปิดเฉพาะชว่งฤดรูอ้น** 

กลางวนั      บรกิารอาหาร ณ ภตัตาคาร เมน ูบฟุเฟ่ตป้ิ์งยา่งเกาหล ี

 วดัวาวูจองซา (WAUJEONGSA TEMPLE) ตัง้อยู่ในเมอืงยงอนิ จังหวัดคยองกโีด เป็นวัดเก่าแกท่ีต่ัง้อยูก่ลาง

ภเูขา มเีศยีรพระพทุธเจา้ขนาดใหญส่ทีองอร่ามดโูดดเดน่ ซึง่เป็นสัญลักษณ์ทีส่ าคัญของวัดนี ้เศยีรพระพทุธรปูนีม้ ี

ความสูงถงึ 8 เมตร วางตัง้อยู่บนกองหนิขนาดใหญ่ วัดแห่งนี้สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1970 โดยนักบวชแฮด๊อกเพือ่

แสดงการตอบแทนความเมตตากรุณาของพระพุทธเจา้ในการรวมประเทศเกาหลเีหนือและเกาหลใีต ้ภายในมรีูป

สลักสะสมจากพทุธศาสนกิชนทั่วโลกมากกวา่ 3,000 องค ์ภายในวัดยงัมรีปูปัน้หนิสลักดเูหมอืนจะเป็นนกฮกูแมก่ับ

ลูก มเีจดยีท์ าดว้ยกอ้นหนิดูแปลกตาและเมือ่เดนิเขา้สู่อโุบสถซึง่อยู่บนเนนิเขา ก็จะพบกับทีป่ระดษิฐานพระนอน

ขนาดใหญ่ที่แกะสลักมาจากไมซ้ ึง่น ามาจากอนิเดียมีความเก่าแก่และศักดิส์ทิธิเ์ป็นอย่างมาก ส่วนบนสุดมี

พระพุทธรูปปางสมาธสิทีององคใ์หญ่ประดษิฐานอยู่ นอกจากนี้ทีว่ัดแห่งนี้ยังเป็นทีเ่ก็บรัษาระฆังทีใ่ชต้ใีนพธิเีปิด

กฬีา โอลมิปิค ในปี ค.ศ. 1987 พพิธิภณัฑส์าหรา่ย (KIMPAP)  จัดแสดงเรือ่งราวตา่งๆของการท าสาหรา่ยและ

ประวัตคิวามเป็นมาตน้ก าเนดิของการผลติสาหร่ายและขัน้ตอนการผลติสาหร่ายทีส่ดใหมท่กุวัน ใหท้่านจะไดเ้ลอืก

ชมิผลติภัณฑท์ีท่ าจากสาหร่ายหลากหลายรสชาตใิหล้ิม้ลองและเลอืกซือ้เหมาะแก่การน ามาเป็นของฝาก เชน่ 

สาหร่ายอบแหง้ , สาหร่ายย่าง พเิศษ !!  ใหท้า่นไดใ้สชุ่ดประจ าชาตเิกาหล ี“ฮนับก” (HANBOK)     และ

ถา่ยรปูไวเ้ป็นทีร่ะลกึ  

ค า่ บรกิารอาหาร ณ ภตัตาคาร เมน ูโอซมับลุโกก ิ

ทีพ่กั  MARINA BAY SEOUL HOTEL ( 5 ดาว ) หรอืเทยีบเทา่   

DAY 4 ศนูยร์วมเครือ่งส าอางแบรนดด์งัเกาหล ี– วดัพงอนึซา – โคเอ็กซม์อล – ยา่นอกิชอกดง – พระราชวงัชา

งด็อกกงุ – ดวิตีฟ้ร ี– ยา่นเมยีงดง                                                            (B/L/D) 

  เชา้ บรกิารอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 จากนัน้เลอืกซือ้สนิคา้จาก ศูนยร์วมเครือ่งส าอางแบรนดด์งัเกาหล ี(COSMETIC GALLERY) เชน่ WATER 

DROP (ครีมน ้ าแตก) , SNAIL CREAM (ครีมเมือกหอยทาก) , BOTOX (โบท็อกซ)์ , ALOE VERA PRODUCT 

(ผลติภัณฑจ์ากสมุนไพร ว่านหางจระเข)้ เป็นตน้ วดัพงอนึซา (BONGEUNSA TEMPLE) วัดนี้สรา้งขึน้ในชว่ง

สมัยกษัตรยิ์วอนชอนแห่งราชวงศ์ชลิลา เป็นวัดพุทธนิกายมหายาน มีอายุกว่า 1,200 ปี ตัง้อยู่ใจกลางเมือง

ทา่มกลางยา่นธรุกจิคังนัม ตรงขา้มกบัหา้งดัง COEX MALL วัดนีค้อ่นขา้งกวา้งใหญ ่ลอ้มรอบไปดว้ยตกึสงู แตก่็รูส้กึ

สงบมากกับบรรยากาศในสวนของวัด หา้งสรรพสนิคา้โคแอ็คซ ์(COEX MALL) ด าเนนิการโดยหา้งสรรพสนิคา้

ฮุนได นับเป็นศูนยก์ารคา้ใตด้นิทีใ่หญ่ทีสุ่ดในเอเชยี ตัง้อยู่ในตกึ KOREA WORLD TRADE CENTER ซัมซองดง 

ย่านคังนัม ครอบคลุมพืน้ทีย่าวจากสถานีรถไฟใตด้นิ Samseong (สาย 2) ลงไปทางทศิใตถ้งึวัดบงกนึซาในทศิ

เหนือ มทีัง้แหลง่ชอ้ปป้ิงและความบนัเทงิในพืน้ทีเ่ดยีวกนั ตลอดเสน้ทางมรีา้นอาหารทัง้หมด 16 รา้น (มทีัง้อาหาร

เกาหล ีจนี ญีปุ่่ น และสไตลต์ะวันตก), เวทแีสดงคอนเสริต์และการแสดง, รา้นหนังสอื Bandi & Luni’s (จ าหน่าย



หนังสอืเกีย่วกบัประวัตศิาสตรแ์ละวัฒนธรรมฉบบัภาษาอังกฤษ) และรา้นเสือ้ผา้ และอปุกรณ์กฬีาแบรนดเ์นมจ านวน

หนึง่ 

กลางวนั    บรกิารอาหาร ณ ภตัตาคาร เมน ูขา้วย าเกาหล ี

 หมูบ่า้นอกิซอนดง (IKSEONDONG)  เป็นหมูบ่า้นฮันอกโบราณอายกุว่า 100 ปี อยูแ่ถวอนิซาดง แหล่งรวมค่า

เฟ่เก๋ๆ รา้นอาหารชคิๆกลางกรุงโซล ถนนสายนี้หรอืแมแ้ต่ตัวบา้นเรอืนก็ยังคงสไตลค์วามโบราณฉบับเกาหลีไว ้

พระราชวงัชางด็อกกุง (CHANGDEOKGUNG PALACE)  เป็นพระราชวังทีส่รา้งหลังจากพระราชวังเคยีงบก

กงุ (GYEONGBUKGUNG PALACE) และเคยเป็นพระราชวังหลักของกษัตรยิห์ลายพระองคข์องราชวงศโ์ชซอน ที่

ไดรั้บการดูแลรักษาไวอ้ยา่งด ีภายในประกอบดว้ยพืน้ทีส่าธารณะ อาคารพระราชวังส าหรับราชวงศ ์และสวนบวีอน

(BIWON) หรอืรูจ้ักกันในนามสวนฮวูอน(HUWON) สวนหยอ่มดา้นหลังทีเ่ต็มไปดว้ยตน้ไมย้ักษ์อายกุวา่ 300 ปี บอ่

น ้า และศาลาพักผ่อน มคีวามธรรมชาตมิากทีส่ดุ ไวเ้ป็นทีพ่ักผ่อน ดวิตี ้ฟร ี(DUTY FREE)  เป็นศูนยร์วมรา้นคา้

ปลอดภาษีที่ใหญ่ที่สุดในโซล ใหไ้ดช้อ้ปป้ิงสนิคา้แบรนด์เนมชัน้น าแบบ NEW COLLECTION ! มากมาย เช่น 

นาฬกิา, แวน่ตา, เครือ่งส าอางค ์ใหท้า่นอสิระไดเ้ลอืกซือ้ไดอ้ยา่งเต็มที ่เป็นแหลง่รวมสนิคา้แบรนดด์ังกวา่ 250 แบ

รนด ์เชน่ CHANEL, GUCCI, LOUIS VUITTON, HERMES เป็นตน้ ไม่ไดม้แีค่เพยีงสนิคา้จากแบรนดต์่างประเทศ

เทา่นัน้ สนิคา้แบรนดเ์กาหลกี็มใีหเ้ลอืกหลากหลายไมแ่พก้นั ราคาก็ถกูกวา่รา้นคา้ดา้นนอกและบางยีห่อ้ก็ถกูกวา่ใน

ประเทศไทยอกีดว้ย หากจะเขา้ไปชอ้ปป้ิงกนัทีห่า้งแหง่นี ้ใหพ้กพาสปอรต์และขอ้มลูตั๋วเครือ่งบนิไปดว้ยเพราะตอ้ง

ใชใ้นการซือ้สนิคา้ยา่นเมยีงดง (MYEONG-DONG) เปรยีบเสมอืนยา่นสยามสแควรบ์า้นเรา เมยีงดงไดช้ือ่วา่เป็น

แหล่งรวมแฟชัน่แบรนดเ์กาหลชีัน้น า ซึง่ในแต่ละวันจะมวีัยรุ่นเกาหลมีาเดนิช็อปป้ิงกนัอยา่งลน้หลาม ท่านสามารถ

หาซือ้สนิคา้ไดอ้ย่างหลากหลายทัง้เสือ้ผา้, รองเทา้, กระเป๋า, เครือ่งส าอางซึง่เป็นทีรู่จั้กอยา่งดขีองคนไทย เชน่ 

LANEIGE , ETUDE HOUSE , IIOPE, SKIN FOOD , THE FACE SHOP เป็นตน้ เครือ่งประดับ , ซดีเีพลง , วซีดี ี, 

ดวีดีหีนังและซรียีท์ีฮ่ติตลอด จนไปถงึของทีร่ะลกึทีม่รีปูดารานักแสดงคนโปรดของทา่นอยูใ่นสนิคา้  

ค า่ บรกิารอาหาร ณ ภตัตาคาร เมน ูบฟุเฟต ์SEAFOOD พเิศษเมนขูาปยูกัษ ์

ทีพ่กั  MARINA BAY SEOUL HOTEL ( 5 ดาว ) หรอืเทยีบเทา่   

DAY 5   ยา่นฮงแด – TRIC EYE MUSEUM / ICE MUSEUM – หมูบ่า้นโบราณอนึพยองฮนัอก – ภูเขานมัซาน – 

หอคอยเ อ็นโซลทาวเวอร์  –  ฮุนไดพรีเมี่ยมเอ้าเ ล็ท –  ร้านละลานเงินวอน –  เมืองอินชอน                                                                                                                                     

(B/L/-) 

  เชา้ บรกิารอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 ยา่นฮงแด  เป็นยา่นชอ้ปป้ิงบรเิวณดา้นหนา้ของมหาวทิยาลัยฮงอกิ (HONGIK UNIVERSITY) จงึเป็นศูนยร์วมเด็ก

วัยรุน่และเด็กมหาวทิยาลัย เป็นอกีเสน้หนึง่ทีม่บีรรยากาศโรแมนตกิ อกีทัง้ยงัมรีา้นกาแฟทีเ่ป็นเอกลักษณ์ แกลเลอรี ่

รา้นคา้จ าหน่ายสนิคา้แฟชั่น คลับ ตลาดศลิปะ และรา้นอาหารทีน่่าสนใจในหมู่วัยรุ่นทีน่ยิมมาเดนิเล่น ราคาของ

สนิคา้และรา้นอาหารตา่งๆก็ยงัไมแ่พงอกีดว้ย ซึง่จะคกึคักเป็นพเิศษตัง้แตช่ว่งบา่ยเป็นตน้ไป เพราะรา้นคา้แตล่ะรา้น

จะทยอยเปิดใหบ้รกิาร ของที่ขายกันเยอะส่วนใหญ่ก็จะเป็นสนิคา้แฟชั่น และที่เยอะไม่แพก้ันก็คือขนมต่างๆ 

พพิธิภณัฑภ์าพ 3 มติ ิ(TRICK EYE MUSEUM)  เป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วชือ่ดังทีจั่ดขึน้แบบพพิธิภณัฑแ์กลเลอรี่

ศลิปะและภาพวาด ทีส่รา้งขึน้โดย “ตร็องป์ L’OEIL” คอืเทคนคิงานศลิปะแบบ 2D และลักษณะภาพวาดจะเป็นแบบ 

3D แทนทีจ่ะเป็นการดูภาพวาดธรรมดาๆเหมอืนหอศลิป์ทั่วไป นักท่องเทีย่วจะตืน่ตาตืน่ใจกับภาพวาดแนว 3D ที่

เสมอืนวา่ไดเ้ขา้ไปเป็นสว่นหนึง่ในรปูภาพนัน้ๆ ท าใหนั้กทอ่งเทีย่วเพลนิเพลนิสนุกสนาน ไมม่เีบือ่ ถอืเป็นพพิธิภณัฑ์

ศลิปะยอดนยิมของชาวเกาหลีและนักท่องเที่ยว  พพิธิภณัฑน์ า้แข็ง (ICE MUSEUM)  เป็นการจ าลองเมอืง

น ้าแข็งขึน้มา เป็นศลิปะการแกะสลักน ้าแข็งแบบไมธ่รรมดา หากแต่เป็นการจ าลองเป็นเมอืงน ้าแข็งเหมอืนจรงิมาก

ทีส่ดุ และยังเอาใจเด็กๆดว้ยการสรา้งสไลเดอรน์ ้าแข็งอกีทัง้ยังมกีจิกรรมและโซนต่างๆ ใหนั้กท่องเทีย่วเขา้ชมได ้

โดยไมม่เีบือ่ เชน่ น่ังรถลากกวางรูดอรฟ์ ถ่ายรูปคู่กบัคณุลงุซานตา้น ้าแข็ง และถ่ายรูปกบับรรดานกแพนกวนิน ้าแข็ง

ทัง้หลาย ส ารวจถ ้าน ้าแข็ง เอสกโิม เยีย่มชมปราสาทน ้าแข็ง มจีดุชมววิบนก าแพงเมอืงน ้าแข็ง โรงแรมทีส่รา้งจ าลอง

ขึน้จากการแกะสลักจากน ้าแข็งทัง้หมด ซึง่นักทอ่งเทีย่วสามารถตืน่ตาตืน่ใจและสมัผัสกบัความหนาวอณุหภมูติดิลบ

มากกว่า 5 องศา หมูบ่า้นโบราณเกาหลอีนึพยอง (EUNPYEONG HANOK VILLAGE) หมู่บา้นดัง้เดมิสไตล์

เกาหลเีปิดสัมผัสประสบการณ์ใหมก่ับความเป็นอดตีเกา่แกข่องชาวแดนโสม บา้นไมโ้บราณ สถานทีอ่ยูอ่าศัย และ

ธรรมชาตสิดุใกลช้ดิ 

กลางวนั     บรกิารอาหาร ณ ภตัตาคาร เมน ูจมิดกั 

 



 หอคอยเอ็น โซลล ์ทาวเวอร ์(N SEOUL TOWER) ตัง้อยูบ่น ภูเขานมัซาน 1 ใน 18 หอคอยเมอืงทีส่งูทีส่ดุใน

โลก มคีวามสงูถงึ 480 เมตร เหนือระดับน ้าทะเล ท่านสามารถชมทัศนียภาพของกรุงโซลจากยอดโซลทาวเวอรไ์ด ้

รอบทศิ 360 องศา โดยสามารถมองไดถ้งึเขาพูกักซัน และถา้หันไปยังทศิตรงขา้ม ก็จะเห็นไกลไปถงึแมน่ ้าฮันกัง 

เป็นอกีหนึง่สถานที ่ทีสุ่ดแสนจะโรแมนตกิ ไม่ว่าจะเป็นยามกลางวันหรอืกลางคนื และไม่ว่าจะฤดูไหนๆ ทีน่ี่ยังคง

ไดรั้บความนยิมเสมอมา เพราะเป็นสถานทีค่ลอ้งกญุแจคูรั่กทีย่อดนยิมของนักทอ่งเทีย่ว และชาวเกาหล ีโดยมคีวาม

เชือ่วา่หากไดม้าคลอ้งกญุแจดว้ยกันทีน่ี ่และโยนลูกกญุแจลงไปจะท าใหรั้กกนัมัน่คง ยนืยาว ตราบนานเทา่นาน ** 

ยังไมร่วมค่า ขึน้ลฟิต ์และ ค่าแมก่ญุแจ ลูกกญุแจคู่รักส าหรับคลอ้ง ท่านสามารถเตรยีมจากประเทศไทยไปได ้** 

อสิระชอ้ปป้ิง...ฮนุไดพรเีมีย่มเอา้เล็ทรา้นละลายเงนิวอน หรอืซุปเปอรม์ารเ์ก็ต เมอืงอนิชอน (INCHEON)  

ไดเ้วลาอนัสมควร น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาต ิอนิชอน  ประเทศสาธารณรฐัเกาหลใีต ้ 

21.25  น าท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาต ิสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิ THAI 

AIRWAYS เทีย่วบนิที ่TG655 

** บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ใชเ้วลาบนิประมาณ 5 ชัว่โมง 50 นาท ี**  

DAY 6 กรงุเทพฯ (สวุรรณภมู)ิ 

01.20 เดนิทางถงึ อากาศยานนานาชาต ิสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพ พรอ้มกบัความ

ประทบัใจ 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่หอ้ง

ละ 

2-3 ทา่น  

อตัราทา่นละ 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่ 

เด็กมเีตยีง 

(เด็กอายไุมเ่กนิ 12 

ปี) 

อตัราเด็ก ทา่นละ 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่

เด็กไมม่เีตยีง 

(เด็กอายไุมเ่กนิ 12 

ปี) 

อตัราเด็ก ทา่นละ 

พกัเดีย่ว 

เพิม่ 

อตัรา หอ้งละ 

ไมใ่ชต้ ัว๋

เครือ่งบนิ

อตัรา  

ทา่นละ 

ตลอดเดอืนมกราคม – กมุภาพนัธ ์63 

10 - 15 มกราคม 2563 35,999 35,999 35,999 8,900 15,500 

24 - 29 มกราคม 2563 36,999 36,999 36,999 8,900 15,500 

31 ม.ค. – 05 ก.พ. 2563 35,999 35,999 35,999 8,900 15,500 

08 - 13 กมุภาพนัธ ์2563 36,999 36,999 36,999 8,900 15,500 

19 - 24 กมุภาพนัธ ์2563 35,999 35,999 35,999 8,900 15,500 

26 ก.พ. – 02 ม.ีค. 2563 35,999 35,999 35,999 8,900 15,500 
 

ราคาเด็กอายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (INFANT) ทา่นละ 10,900 บาท ** (ไมม่ที ีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ) 

อตัรานีย้งัไมร่วมคา่ทปิพนกังานขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และ มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ตามธรรมเนยีม 30,000 วอน ตอ่ ทรปิ ตอ่ 

ลูกคา้ ผูเ้ดนิทาง 1 ทา่น รวมไปถงึเด็ก ยกเวน้เด็กอายุไมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (INFANT) ท ัง้นีท้า่นสามารถให้

มากกวา่นีไ้ดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น โดยสว่นนี ้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บกอ่น

เดนิทางทกุทา่น ทีส่นามบนิ ในวนัเช็คอนิ  

 

อตัรานีเ้ฉพาะนกัทอ่งเทีย่วทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทยและตา่งชาต ิขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผูเ้ดนิทางทีถ่อืพาสสปอรต์เกาหลี

ใต ้ โดยลูกคา้ตอ้งเดนิทางท่องเทีย่วกบัทวัร ์ตลอดการเดนิทาง หา้มแยกออกเพือ่เดนิทางท่องเทีย่วดว้ยตนเอง

เด็ดขาด ขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ธรรมเนยีม ในกรณีขอเอกสารยืน่วซีา่ 1,500 บาท 

กรณีตอ้งการตดักรุป๊สว่นตวั กรุป๊เหมาทีส่ถานะผูเ้ดนิทางเป็น เด็กนกัเรยีน นกัศกึษา คร ู ธุรกจิขายตรงเครือ่งส าอางค ์

หมอ พยาบาล ชาวตา่งชาต ิหรอืคณะทีต่อ้งการใหเ้พิม่สถานทีข่อดูงาน กรุณาตดิตอ่แจง้รายละเอยีด โดยละเอยีด 

กบัเจา้หนา้ทีเ่พือ่ท าราคาใหใ้หมท่กุคร ัง้  

 

ส าคญั!! :  กรณีผูเ้ดนิทางถูกปฏเิสธการเขา้ – ออกประเทศจากประเทศตน้ทางและปลายทาง ท ัง้จากทีด่า้นหนา้

เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิ หรอืจากดา่นตรวจคนเขา้เมอืงก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที่

จะเกดิขึน้ตามมา และ จะไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทวัรท์ ีท่า่นช าระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ 

 



หมายเหต ุ: ตามนโยบายการโปรโมทสนิคา้พืน้เมอืงของรฐับาลเกาหลรีว่มกบัการทอ่งเทีย่วเกาหล ีในนามของรา้น

รฐับาล ซึง่จ าเป็นตอ้งระบุไวใ้นโปรแกรมทวัร ์เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์ จงึอยากเรยีนชีแ้จงลูกคา้ทกุทา่น

วา่ รา้นรฐับาลทกุรา้นจ าเป็นตอ้งแวะชม จะซือ้หรอืไมซ่ือ้ข ึน้อยูก่บัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั และถา้

หากลูกคา้ไมม่คีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาล ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จากทา่น

เป็นจ านวนเงนิ 100 USD / ทา่น / รา้น 

 

อตัราคา่บรกิารนี ้รวม 

 ค่าบัตรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (ตั๋ว) ไป และ กลับพรอ้มคณะ ชัน้ประหยัด (ECONOMY CLASS) รวมถงึค่าภาษีสนามบนิและ

คา่ภาษีน ้ามนัทกุแหง่ กรณีตอ้งการอพัเกรด UPGRADE หรอื เปลีย่นแปลงบตัรโดยสาร ไมว่า่เทีย่วใด เทีย่วหนึง่ กรณุาตดิตอ่

เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ  

 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ สายการบนิ THAI AIRWAYS อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าสมัภาระ

ลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ โดยมนี า้หนกัไมเ่กนิ 30 ก.ก. (1 ชิน้) และ ถอืขึน้เครือ่งบนิไดน้ า้หนกัไมเ่กนิ 7 ก.ก. (ไม่จ ากัด

จ านวนชิน้ แตท่ัง้นีเ้จา้หนา้ทีจ่ะพจิารณาตามความเหมาะสม) ตอ่ทา่น (ตามเงือ่นไขของสายการบนิ) ** 

 คา่รถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบ ุ(ยงัไมร่วมทปิพนักงานขบัรถ) 

 ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ หอ้ง) ในกรณีมงีานเทรดแฟร์ การแข่งขันกฬีา หรือ 

กจิกรรมอืน่ๆ ที่ท าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะยุเต็ม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นโรงแรมที่พัก ไปเป็นเมอืง

ใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคณุภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคัญ 

 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุกรณีไมร่วมจะชีแ้จงแตล่ะสถานทีใ่นโปรแกรม 

 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุโดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม    

 คา่มคัคเุทศกท์ีค่อยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 ค่าเบีย้ประกันอบุตัเิหตุในการเดนิทางท่องเทีย่วตา่งประเทศ วงเงนิประกันสงูสดุท่านละ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรรม

ธรรม)์  

อตัราคา่บรกิารนี ้ไมร่วม 

× ค่าใชจ้่ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร เครือ่งดืม่ ค่าซกัรดี ค่ามนิบิารใ์นหอ้งและ

คา่พาหนะตา่งๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบใุนรายการ 

× คา่ทปิพนักงานขบัรถ หัวหนา้ทัวร ์และ มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ตามธรรมเนยีม 30,000วอน ตอ่ ทรปิ ตอ่ ลกูคา้ ผูเ้ดนิทาง 1 ทา่น 

รวมไปถงึเด็ก ยกเวน้เด็กอายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วันเดนิทางกลับ (INFANT) ทัง้นี้ท่านสามารถใหม้ากกว่านี้ไดต้ามความเหมาะสม

และความพงึพอใจของทา่น โดยสว่นนี ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางทกุทา่น ทีส่นามบนิ ในวันเชค็อนิ 

× คา่ธรรมเนยีมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญเ่กนิขนาดมาตรฐาน  

× คา่ธรรมเนยีมการจองทีน่ั่งบนเครือ่งบนิตามความตอ้งการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถท าได ้ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสายการบนิ และ รุ่น

ของเครือ่งบนิแตล่ะไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยูท่ีส่ายการบนิเป็นผูก้ าหนด 

× คา่ภาษีน ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 

× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 

× ค่าธรรมเนียมการขอวซีา่ทอ่งเทีย่ว กรณีทีส่ถานทูตแจง้ใหย้ืน่ขอวซีา่แบบกะทันหันกอ่นเดนิทางตามจรงิ ประเทศเกาหลใีต ้

อนุญาตใหท้า่นทีถ่อืหนังสอืเดนิทางไทย และมวีัตถปุระสงคเ์ดนิทางไปประเทศเกาหลใีต ้เพือ่การทอ่งเทีย่ว ไมจ่ าเป็นตอ้งยืน่

ขอวซีา่ โดยสามารถพ านักไดไ้มเ่กนิ 90 วัน ตอ่ครัง้ 

เงือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ 

- กรุณาท าการจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 35 วนั ภายใน1 วนัหลงัจากการจอง  กอ่นออกเดนิทาง พรอ้มช าระเงนิมดัจ าครัง้

ที ่1 ทา่นละ 15,000 บาท หลังจากสง่เอกสารยนืยนัการจอง 2 วัน ตัวอยา่งเชน่ ทา่นจองวันนี ้กรณุาช าระเงนิในวันถัดไป กอ่น

เวลา 16.00 น. เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลกิอัตโนมัตทิันท ีหากยังไมไ่ดรั้บยอดเงนิตามเวลาทีก่ าหนด และหากท่านมคีวาม

ประสงคจ์ะตอ้งเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ทา่นจ าเป็นตอ้งท าจองเขา้มาใหม ่น่ันหมายถงึวา่ กรณีทีม่คีวิรอ (WAITING LIST) ก็จะ

ใหส้ทิธิไ์ปตามระบบ ตามล าดับ เนือ่งจากทกุพเีรยีด เรามทีีน่ั่งราคาพเิศษจ านวนจ ากดั 

- กรุณาช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอือยา่งนอ้ย 25 วนั กอ่นออกเดนิทาง หากท่านไมช่ าระภายในระยะเวลาทีท่ีบ่รษัิทก าหนด 

ทางบรษัิทจะถอืว่าท่านสละสทิธิย์กเลกิการเดนิทาง และ ขอสงวนสทิธิไ์มส่ามารถคนืเงนิมัดจ าใหท้่านใดไม่ว่าส่วนในสว่น

หนึง่ก็ตาม 

- กรณีลกูคา้ท าการจองภายในระยะเวลาคงเหลอืไมถ่งึ 15 วัน กอ่นออกเดนิทาง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ทวัร์

เต็มจ านวน 100% 



เงือ่นไขการยกเลกิ และ เปลีย่นแปลงการเดนิทาง 

 ยกเลกิการเดนิทาง ไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั กอ่นวันเดนิทาง คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้** ยกเวน้ พี

เรยีดทีม่วีนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 45 วนั กอ่นเดนิทาง ** 

 ยกเลกิการเดนิทาง 15-29 วนั กอ่นวันเดนิทาง คนืคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 

 ยกเลกิการเดนิทาง 15 วนั กอ่นวันเดนิทาง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่บรกิารทีช่ าระมาแลว้ทัง้หมดทัง้นี ้ทางบรษัิท

จะหักคา่ใชจ้า่ยทีไ่ดจ้า่ยจรงิจากคา่บรกิารทีช่ าระแลว้เนือ่งในการเตรยีมการจัดการน าเทีย่วใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่ว เชน่ การส ารอง

ทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพ่ัก ฯลฯ 

 ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบ และ คนืค่าทัวรส์ว่นใดสว่นหนึง่ใหท้่านไดไ้มว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ เชน่ สถานทูตปฏเิสธวี

ซา่ ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง ฯลฯ 

 กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลีย่นชือ่) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิททราบลว่งหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วัน กอ่นออกเดนิทาง 

กรณีแจง้หลังจากเจา้หนา้ทีอ่อกเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ย

ทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัชว่งพเีรยีดวันทีเ่ดนิทาง และกระบวนการของแตล่ะคณะ เป็นส าคัญดว้ย กรณุาสอบถามกบั

เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

 กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงพเีรยีดวันเดนิทาง (เลือ่นวันเดนิทาง) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักค่าใชจ้่ายการด าเนนิการ

ตา่งๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิส าหรับการด าเนนิการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

 สายการบนิ THAI AIRWAYS ขอสงวนสทิธิส์ าหรับท่านทีจ่ะเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง กรณีออกบัตรโดยสาร (ตั๋วเครือ่งบนิ) 

เรยีบรอ้ยแลว้ ไมส่ามารถยกเลกิหรอืเปลีย่นแปลงไดทุ้กกรณี จะตอ้งซือ้บัตรโดยสารใบใหม ่(หากมทีีว่่าง) เท่านัน้ โดยทาง

บรษัิทจะออกตั๋วเครือ่งบนิกอ่นออกเดนิทางอยา่งนอ้ย 10-15 วัน กอ่นเดนิทาง ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับกระบวนการการด าเนนิการของ

แตล่ะคณะเทา่นัน้ 

เงือ่นไขส าคญัอืน่ๆทีท่า่นควรทราบกอ่นการเดนิทาง 

- คณะจะสามารถออกเดนิทางไดต้ามจ าเป็นตอ้งมขีึน้ต ่า อยา่งนอ้ย 25 ท่าน หากต ่ากวา่ก าหนด คณะจะไมส่ามารถเดนิทางได ้

หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิทยนิดทีีจ่ะประสานงาน เพือ่ใหทุ้กท่าน

เดนิทางตามความประสงคต์อ่ไป  

- ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรอื เลือ่นการเดนิทางไปในพเีรยีดวันอืน่ต่อไป โดยทางบรษัิทฯ จะแจง้ให ้

ท่านทราบล่วงหนา้เพือ่วางแผนการเดนิทางใหมอ่กีครัง้ ทัง้นี้ กอ่นคอนเฟิรม์ลางาน กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษทกุ

ครัง้หากทา่นลางานแลว้ไมส่ามารถเปลีย่นแปลงได ้

- กรณีทีท่่านตอ้งออกบัตรโดยสารภายใน (ตั๋วภายในประเทศ เชน่ ตั๋วเครือ่งบนิ , ตั๋วรถทัวร ์, ตั๋วรถไฟ) กรุณาตดิต่อสอบถาม

เพือ่ยนืยนักบัเจา้หนา้ทีก่อ่นทกุครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในทีส่ามารถเลือ่นวันและเวลาเดนิทางได ้เพราะมบีางกรณีที่

สายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับฤดูกาล สภาพภมูกิาศ 

และ ตารางบนิของท่าอากาศยานเป็นส าคัญเท่านัน้ สิง่ส าคัญ ท่านจ าเป็นตอ้งมาถงึสนามบนิเพือ่เช็คอนิกอ่นเครือ่งบนิ อยา่ง

นอ้ย 3 ชัว่โมง โดยในสว่นนีห้ากเกดิความเสยีหายใดๆบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   

- กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม ไมท่านเนือ้สตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

- กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์(WHEEL CHAIR) กรุณาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7 วัน

ก่อนการเดนิทาง หรอืตัง้แต่ทีท่่านเริม่จองทัวร ์เพือ่ใหท้างบรษัิทประสานงานกับสายการบนิเพือ่จัดเตรยีมล่วงหนา้ กรณีมี

คา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ ทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง  

- กรุณาส่งรายชือ่ผูเ้ดนิทาง พรอ้มส าเนาหนา้แรกของหนังสอืเดนิทางทุกท่านใหก้ับเจา้หนา้ทีห่ลังจากช าระเงนิกรณีที่ท่าน

เดนิทางเป็นครอบครัว (หลายทา่น) กรณุาแจง้รายนามคูน่อนกบัเจา้หนา้ทีใ่หท้ราบ 

- กรณีทีอ่อกบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดสว่นใดผดิ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการรับผดิชอบไมว่่าสว่นใด

สว่นหนึง่ หากทา่นไมด่ าเนนิการสง่ส าเนาหนา้แรกของหนังสอืเดนิทางใหท้างบรษัิทเพือ่ใชใ้นการออกบตัรโดยสาร 

- หลังจากทา่นช าระคา่ทัวรค์รบตามจ านวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทจะน าสง่ใบนัดหมายและเตรยีมตัวการเดนิทางใหท้า่นอยา่ง

นอ้ย 3 หรอื 5 วัน กอ่นออกเดนิทาง 

- อัตราทัวรน์ี้ เป็นอัตราส าหรับบัตรโดยสารเครือ่งบนิแบบหมูค่ณะ (ตั๋วกรุ๊ป) ท่านจะไมส่ามารถเลือ่นไฟลท์ วัน ไป หรอื กลับ

สว่นใดได ้จ าเป็นจะตอ้งไป และ กลับ ตามก าหนดการเทา่นัน้ หากตอ้งการเปลีย่นแปลงกรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

- ทางบรษัิทไมม่นีโยบายจัดคูน่อนใหก้ับลกูคา้ทีไ่มรู่จั้กกนัมากอ่น เชน่ กรณีทีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จ าเป็นตอ้งช าระคา่หอ้งพัก

เดีย่วตามทีร่ะบ ุ

- หนังสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านไดค้งเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน ณ วันกลับ  



- ส าหรับลกูคา้ทีเ่ดนิทาง 3 ท่าน และ ตอ้งการพักหอ้งส าหรับ 3 ท่าน อาจมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิไดใ้นบางกรณี ขึน้อยูก่ับโรงแรม

ทีค่ณะนัน้ๆพักวา่มหีอ้งรอบรับส าหรับ 3 ท่าน หรอื (TRIPLE ROOM) หรอืไม ่กรณีไมม่ ีท่านจ าเป็นจะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยเพิม่ 

(พักเดีย่ว) ตามจรงิ ยกเวน้เด็กทีม่อีายตุ ่ากวา่ 12 ปี ณ วันเดนิทางกลับ 

- ฤดหูนาวในตา่งประเทศ มขีอ้ควรระวัง สภาพอากาศจะมดืเร็วกวา่ปกต ิสีโ่มงเย็นก็จะเริม่มดืแลว้ สถานทีท่อ่งเทีย่วตา่งๆ จะปิด

เร็วกว่าปกต ิประมาณ 1-2 ช.ม. การเดนิทางควรเผือ่เวลาใหเ้หมาะสม และ หากมสีถานทีท่่องเทีย่วกลางแจง้ เวลาเดนิบน

หมิะ อาจลืน่ไดต้อ้งใชค้วามระมัดระวังในการเดนิเป็นอยา่งสงู หรอื ใชร้องเทา้ทีส่ามารถเดนิบนหมิะได ้แว่นกันแดดควร เมือ่

แสงแดดกระทบหมิะจะสวา่งสะทอ้นเขา้ตา อาจท าใหร้ะคายเคอืงตาได ้

- ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์ปลี่ยนแปลงโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมอิากาศ เหตุการทาง

การเมอืง การล่าชา้ของสายการบนิ เงือ่นไขการใหบ้รกิารของรถในแต่ละประเทศ เป็นตน้ โดยส่วนนี้ทางบรษัิทจะค านงึถงึ

ประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคัญ หากกรณีทีจ่ าเป็นจะตอ้งมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ ทางบรษัิทจะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

- เนื่องจากการเดนิทางท่องเทีย่วในครัง้นี้ เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกับบรษัิทตัวแทนในต่างประเทศ ทางบรษัิทจงึขอ

สงวนสทิธิ ์ไม่สามารถขอรับเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางส่วน หรอื ส่วนใดส่วนหนึง่ทีท่่านไม่ตอ้งการไดรั้บบรกิาร หากระหว่าง

เดนิทาง สถานทีท่่องเทีย่วใดทีไ่มส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่่าดว้ยสาเหตใุดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไมส่ามารถคนื

ค่าใชจ้่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึง่ใหท้่าน เนื่องจากทางบรษัิทไดท้ าการจองและถูกเก็บค่าใชจ้่ายแบบเหมาจ่ายไปล่วงหนา้

ทัง้หมดแลว้ 

- หากวันเดนิทาง เจา้หนา้ทีส่ายการบนิ หรอื ดา่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนังสอืเดนิทาง  (พาสปอรต์) ของทา่น

ช ารดุแมเ้พยีงเล็กนอ้ย เชน่ เปียกน ้า ขาดไปหนา้ใดหนา้หนึง่ มหีนา้ใดหนา้หนึง่หายไป มกีระดาษหนา้ใดหนา้หนึง่หลดุออกมา 

มรีอยแยกระหว่างสนัของเล่มหนังสอืเดนิทาง เป็นตน้ ไมว่่ากรณีใดๆทัง้สิน้ ทางสายการบนิ หรอื เจา้หนา้ทีด่่านตรวจคนออก 

และ เขา้เมอืง มสีทิธิไ์มอ่นุญาตใหท้า่นเดนิทางตอ่ไปได ้ดังนัน้กรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสอืเดนิทางของทา่นใหอ้ยูใ่น

สภาพดอียูต่ลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณีช ารุด กรุณาตดิต่อกรมการกงสลุกระทรวงการต่างประเทศเพือ่ท าหนังสอืเดนิทาง

ฉบับใหม่ โดยใชฉ้บับเก่าไปอา้งองิ และ ยนืยันดว้ย พรอ้มกับแจง้มาที่บรษัิทเร็วที่สุด เพื่อยนืยันการเปลี่ยนแปลงขอ้มูล

หนังสอืเดนิทาง หากท่านไดส้ง่เอกสารมาทีบ่รษัิทเรยีบรอ้ยแลว้ กรณีทีย่ังไม่ออกบัตรโดยสาร (ตั๋วเครือ่งบนิ) ท่านสามารถ

เปลีย่นแปลงไดไ้มม่คีา่ใชจ้า่ย แตห่ากออกบตัรโดยสาร (ตั๋วเครือ่งบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บ

คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึง่โดยสว่นใหญต่ั๋วเครือ่งบนิแบบกรุ๊ปจะออกกอ่นออกเดนิทางประมาณ 14-20 วัน ทัง้นีข้ ึน้อยู่

กบักระบวนการและขัน้ตอนของแตล่ะคณะ 

- เกีย่วกบัทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ เนือ่งจากบตัรโดยสาร (ตั๋ว) เป็นลักษณะของคณะ (กรุ๊ป อตัราพเิศษ) สายการบนิ ขอสงวนสทิธิใ์น

การเลอืกทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ กรณีลูกคา้เดนิทางดว้ยกัน กรุณาเช็คอนิพรอ้มกัน และ สายการบนิจะพยายามทีส่ดุใหท้า่นไดน่ั้ง

ดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีส่ดุ  

- ขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัหอ้งพักในโรงแรมทีพ่ัก เนือ่งจากการวางแปลนแบบหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจท าให ้

หอ้งพักแบบหอ้งพักเดีย่ว (SINGLE) และหอ้งคู ่(TWIN/DOUBLE) และ หอ้งพักแบบ 3 ท่าน (TRIPLE) จะแตกต่างกนั บาง

โรงแรม หอ้งพักแตล่ะแบบอาจจะอยูค่นละชัน้กนั (ไมต่ดิกนัเสมอไป) 

- ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

- บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ , การยกเลกิบนิ , การประทว้ง , 

การนัดหยดุงาน , การกอ่การจลาจล , ภยัธรรมชาต ิ, การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิท  

- บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายระหวา่งการเดนิทาง ไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม และ ขอ

สงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยตามจรงิ กรณีทา่นลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและจ าเป็นตอ้งสง่มายงัจดุหมายปลายทางตามที่

ทา่นตอ้งการ  

- รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กในต่างประเทศ

เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม 

** เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯแลว้ ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ก็ตาม ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบั

เงือ่นไขขอ้ตกลงท ัง้หมดนีแ้ลว้ ** 


