
 

 
 
 
 
 
 

 

 

HIKOREA ICE FISHING 

 
 
 

เกาะนามิ –ชิมสตรอเบอร่ี สดๆจากไร่ – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ 
พพิธิภัณฑ์สาหร่าย – ใส่ชุดฮันบก – พระราชวังถอ็กชูกุง – ฮองอิก 
คล้องกุญแจคู่รัก @ โซลทาวเวอร์ – ช็อปป้ิงจุใจตลาดดัง เมียงดง 



 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

 โปรแกรมการทอ่งเที่ยว 
วนัท่ี 1 พบกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมูิ  – ออกเดินทางจากสนามบินสวุรรณภมูิ 

วนัท่ี 2 เดินทางถงึสนามบินอินชอน –  เกาะนามิ – เทศกาลตกปลาน า้แขง็ 

วนัท่ี 3 ไร่สตรอเบอร่ี – สวนสนกุเอเวอร์แลนด์ – พิพิธภณัฑ์สาหร่าย+ใสช่ดุฮนับก - ศนูย์เคร่ืองส าอาง – ศนูย์โสม 

วนัท่ี 4 น า้มนัสนเข็มแดง – พระราชวงัถ๊อกซูกงุ – โรงงานพลอยสมีว่ง – โซลทาวเวอร์ – SM Duty Free – ตลาดเมียงดง 

วนัท่ี 5 ศนูย์สมนุไพร  – ตลาดฮงอิก – ซปุเปอร์มาร์เก็ต – ออกเดินทางจากสนามบินอินชอน – กรุงเทพฯ 

โปรแกรมการเดนิทาง 
วันที่ 1  พบกันที่สนามบินสุวรรณภมิู  - ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภมิู 

19.00 น    คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมูิ อาคารผู้โดยสารขาออกชัน้ 4 เคาน์เตอร์ P  สายการบินจินแอร์ 
 เจ้าหน้าที่จากบริษัทฯคอยต้อนรับและอ านวยความสะดวกให้ทา่นก่อนขึน้เคร่ือง 
22.25 น. ออกเดินทางสูป่ระเทศเกาหลใีต้  โดยสายการบินจินแอร์ เที่ยวบินที่ LJ004 

 (บริษัทจะแจ้งไฟล์ทและเวลาที่แนน่อนอีกครัง้ก่อนเดินทาง  
 หากลกูค้าเดินทางมาจากตา่งจงัหวดัด้วยเคร่ืองบินภายในประเทศ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนท าการจองคะ่) 
วันที่ 2  เดินทางถงึสนามบินอินชอน – เกาะนามิ – เทศกาลตกปลาน า้แข็ง 

05.40 น       ถึง สนามบินอินชอน กรุงโซลประเทศเกาหลใีต้(เวลาท้องถ่ินเร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง) 
เช้า หลงัผ่านพิธีการทางตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อย น าท่านเดินทางสู่ เกาะนามิ โดยเรือเฟอร์ร่ี เพื่อข้ามฝากไปยงัเกาะ ซึ่งเป็น

สถานท่ีโรแมนติกอีกแหง่หนึง่ส าหรับคูรั่กคูห่นุม่สาว ครอบครัว เพื่อนๆ หนึง่ในสถานท่ีถ่ายท าละครเร่ืองดงั เพลงรักในสายลม
หนาว เกาะนามิมีรูปร่างเหมือนใบไม้ที่ลอยอยู่ทางตอนเหนือของแม่น า้ฮันและห่างจากกรุงโซลไปเพียง 63 กิโลเมตร ณ ที่
แหง่นีท้า่นสามารถเช่าจกัรยานเที่ยวรอบเกาะ เดินเลน่ชมสวนเกาหล ีเคารพสสุานนายพลนามิ เดินผา่นกลางแมกไม้แหง่สวน
สนท่ีสงูเสียดฟา้ ดงต้นสน ดอกสน เลอืกนัง่ที่ม้านัง่ข้างชายฝ่ัง เพื่อชมบรรยากาศอนัโรแมนติกใต้เงาไม้ มองดพูนัธุ์สตัว์ตา่งๆ 
เช่น นกกระจอกเทศ กระตา่ย กระรอก เป็ด กวาง ฯลฯ 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั (1) เมนทูคัคลับี (ไก่ผดัซอสเกาหล)ี   
บา่ย น าท่านเดินทางสู่  เทศกาลตกปลาน า้แข็ง ที่ยิ่งใหญ่เป็นอนัดบั 1 ของเกาหลี ซึ่งใน

แตล่ะปี มีนกัทอ่งเที่ยวมาเยือนนบัล้านคนตอ่ปี ให้ทา่นได้ลอง สมัผสับรรยากาศการตก
ปลาเทราท์ภูเขา หรือ Saccheoneo บนแม่น า้ Hwacheongang ซึ่งจะเปลี่ยนสภาพ
เป็นน า้แข็ง ซึง่มีความหนาประมาณ 30-40 เซนติเมตร ปลาชนิดนี ้
เป็นปลาสายพนัธ์เดียวกนักบัปลาแซลมอน ซึ่งอาศยัอยู่ในน า้เย็นอณุหภูมิ ต ่ากว่า 20 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นปลาที่มีความ
สวยงาม และมีรสชาติหวานมนัอร่อย  



 

 
 
 
 
 
 

 

สามารถน ามาทาน เป็นซูชิหรือซาซิมิมารับประทาน ได้ (ราคาทวัร์ไม่รวมค่าอุปกรณ์ตกปลา, ค่าเคร่ืองเล่น
และค่ากิจกรรม ต่างๆ ราคาประมาณ 500 บาท) หรือ อิสระเพลิดเพลินกับกิจกรรม ต่างๆ ในบริเวณ งาน
เทศกาล ซึง่จะหลายกิจกรรมให้ทา่นได้ทดลองสมัผสัประสบการณ์ใหม่ๆ  อาทิเช่น สโนว์สเลด, สเก็ตน า้แข็ง, รถไฟน า้แข็ง, รถ
ATV เป็นต้น 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า (2)  บลุโกกิ (หมผูดัซอสเกาหล)ี  
   จากนัน้น าทา่นเข้าสูท่ี่พกั PACIFIC HOTEL หรือเทียบเทา่ระดับ 3 ดาว 
 

วันที่ 3 ไร่สตรอเบอร่ี – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – พิพิธภณัฑ์สาหร่าย+ใส่ชุดฮันบก - ศูนย์เคร่ืองส าอาง – ศูนย์โสม 

เช้า รับประทานอาหารเช้า (3)  ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
น าท่านสู่  ไร่สตรอเบอร่ี เชิญท่านลิม้รสผลสดในบรรยากาศไร่สตรอเบอร์ร่ีจริงๆ ได้
เรียนรู้วิถีชีวิตชาวไร่สตรอเบอร่ีของเกาหลีว่า มีวิธีการปลกูอย่างไรจึงได้ผลสตรอเบอร่ีที่
ขนาดใหญ่เป็นพิเศษ และหวานหอมชวนรับประทาน  
จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ สวนสนุกนีถู้กขนานนามว่า ดิสนีย์
แลนด์เกาหลี เป็นสวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของ ประเทศ โดยมีบริษัทซัมซุงเป็น
เจ้าของ ตัง้อยู่ทา่มกลางหบุเขา ท่านจะได้นัง่กระเช้าลฟิท์ และท่องไปกบัโลกของสตัว์ป่า
ซาฟารีชมไลเกอร์ (สงิโตผสมกบัเสอื) แฝดคูแ่รกของโลก ที่นี่ทา่นจะพบวา่เจ้าป่าสงิโต และเสอืสามารถอยูด้่วยกนัได้อยา่งเป็น
สขุชมความน่ารักของหมีที่สามารถสือ่สารกบัคนขบัรถได้เป็นอย่างดี เข้าสูด่ินแดนแห่งเทพนิยาย สวนสีฤ่ด ูซึ่งจะปลกูดอกไม้
เปลีย่นไปตามฤดกูาลและสนกุกบัเคร่ืองเลน่นานาชนิด อาทิเช่น สเปสทวัร์ รถไฟเหาะ หนอนสะบดั ชมกิจกรรมและการแสดง
ตา่ง ๆ ที่จดัตามตารางประจ าวนั 
 
 
 
 
 

 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั (4) เมนคูลับี (หมยูา่งเกาหล)ี 

จากนัน้น าท่านเดินทางสู ่พิพิธภัณฑ์สาหร่าย (Seaweed Museum) เป็นสถานที่ผลิตและแสดงการเลีย้งสาหร่ายครบวงจร 
ทกุท่านสามารถเลือกซือ้สาหร่าย พร้อมทัง้ทดลองชิมได้ตามอธัยาศยั และชมการแปรรูป
สาหร่ายเป็นรสต่างๆ อย่างเช่น รสกุ้ ง รสหมู รสกิมจิ รสวาซาบิ ฯล แล้วเชิญท่านสวม
ชุดฮันบก (Hanbok) ซึง่เป็นชดุประจ าชาติของประเทศเกาหลใีต้ ถ่ายรูปกบัฉากจ าลอง 4 
มิติซึ่งมีความสวยงามและประทับใจ พร้อมถ่ายรูปเป็นที่ระลึกเพื่อไปอวดคนทางบ้าน  
ตอ่มาอิสระให้ทา่นได้เลอืกซือ้เคร่ืองส าอางค์แบรนด์ดงัของเกาหล ีณ ศูนย์เคร่ืองส าอาง 
มีให้เลือกมากมายหลายยี่ห้อ อาทิเช่น ครีมน า้แตกที่โด่งดงั ครีมหอยทาก แป้งโรตี โลจูคิส ฯลฯ   พาท่านเข้าชมศูนย์โสม ซึ่ง
รัฐบาลรับรองคณุภาพวา่ผลิตจากโสมที่มีอาย ุ6 ปีซึ่งถือว่า เป็นโสมที่มีคณุภาพดีที่สุด ชมวงจรชีวิตของโสม พร้อมให้ท่านได้
เลอืกซือ้โสมที่มีคณุภาพดีที่สดุและราคาถกูกวา่ไทยถึง 2 เทา่ กลบัไปบ ารุงร่างกายหรือฝากญาติผู้ใหญ่ที่ทา่นรักและนบัถือ  



 

 
 
 
 
 
 

 

เย็น    รับประทานอาหารเย็น (5) เมน ูบีบิมบบั (ข้าวย าเกาหล)ี 
 และน าทา่นเข้า สูท่ี่พกัโรงแรม  GALAXY HOTEL หรือเทียบเทา่ระดับ 3 ดาว 
 

วันที่4 น า้มันสนเข็มแดง – พระราชวังถ๊อกซูกุง – โรงงานพลอยสีม่วง – โซลทาวเวอร์ SM Duty Free – ตลาดเมียงดง 

เช้า รับประทานอาหารเช้า (6) ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าทา่นเข้าชม  น า้มันสนเข็มแดง (Red Pine) ปัจจบุนันิยมมารับประทานเพื่อล้างพิษในร่างกาย ล้างไขมนัในเส้นเลอืดทัว่ทัง้
ร่างกาย ปอ้งกนัไขมนัอดุตนัในเส้นเลอืด , โรคหวัใจ , โรคภมูิแพ้ เป็นต้น    
พาท่านชมความสวยงามของ พระราชวังถ๊อกซูกุง (Deoksugung Palace) พระราชวังเก่าแก่ ขนาดไม่เล็กไม่ใหญ่ แต่
สวยงามร่มร่ืนไปด้วยต้นไม้ ยิ่งช่วงใบไม้แดงแล้วยิ่งสวยงาม พระราชวงั
แห่งนีม้ีถนนก าแพงหินอนัมีช่ือเสียงที่มกัมีผู้นิยมไปเดินเล่นพกัผ่อนช่ืน
ชมกับงามงดงามของพระราชวัง ซึ่งตัง้อยู่อย่างโดดเด่นสง่างาม
ท่ามกลางอาคารสไตล์ตะวันตกใจกลางกรุงโซล นอกจากนี ภ้ายใน
พระราชวงัยงัมีสิ่งก่อสร้างที่น่าสนใจ ได้แก่ ประตูหลักแทฮนัมนุ, พระที่
นัง่ชงุวาจอนและท้องพระโรง และซกโชจอน    

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั (7) เมนซูมักเยทงั (ไก่ตุน๋โสม) 
จากนัน้น าทา่นเดินทางสู ่โรงงานพลอยสีม่วง (Amethyst Facory) ศนูย์อญัมณีอเมทิส ประเทศเกาหลีถือวา่เป็นดินแดนของ
พลอยเขีย้วหนมุาน หรือพลอยสีมว่ง หนึง่ในสนิค้าสง่ออกที่ส าคญัของเกาหล ีชาวเกาหลเีช่ือกนัว่าอญัมณีสมีว่งเป็นอญัมณีน า
โชคและมัง่คัง่ ซึง่มีความงามไมแ่พ้ที่ใดในโลก 
จากนัน้น าท่านย้อนรอยละครซีรีย์เกาหลีช่ือดงั My name is Kim Sam Soon ที่ภูเขานมัซานภูเขาแห่งเดียวที่ตัง้อยู่ใจกลาง
เมืองโซล สงู 274 เมตร   บนยอดเขามี โซลทาวเวอร์ Seoul Tower *.*ไม่รวมคา่ขึน้ลิฟท์ *.*. ซึ่งเป็น 1 ใน 18 หอคอยเมืองที่
สงูที่สดุในโลกมีความสงูถึง 480 เมตร เหนือระดบัน า้ทะเล ทา่นสามารถชมทศันียภาพของกรุงโซล ได้รอบทิศ 360 องศา ท่ีคูรั่ก
ทกุคูช่าวเกาหลีจะต้องท าคือ การคล้องกญุแจคู่รัก Love Key Ceremonyบนโซลทาวเวอร์ โดยที่จะเขียนข้อความ หรือช่ือของ

คู่รักไว้บนแม่กุญแจและก็จะน าแม่กุญแจนี ไ้ปคล้องกับรัว้เหล็ก ส่วนลูกกุญแจเค้าจะทิง้ไปด้วยความเช่ือท่ีว่าหาก
คูรั่กคูใ่ด ได้มาเยือนและคล้องกญุแจคูรั่กกนัท่ีน่ีจะท าให้ความรักของทัง้คูยื่นยาวไม่พรากจากกนัไปตลอดกาล 

 
 

 
 

แล้วพาทา่นช็อปปิง้สินค้าปลอดภาษีท่ี SM Duty Free โดยท่ีน่ีมีสินค้าชัน้น าให้ทา่นเลือกซือ้มากมายกวา่ 500 
ชนิด อาทิ น า้หอม เสือ้ผ้า เคร่ืองส าอาง กระเป๋า นาฬิกา ฯลฯ   

เย็น    อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั  
จากนัน้เดินเวลาท่านเดินช็อปปิง้ ณ ตลาดเมียงดง แหล่งช็อปปิง้ขึน้ช่ือและ สถานท่ีรวมแฟชัน่ชัน้น าของกรุง
โซลหรือท่ีคนไทยรู้จกักบัในช่ือสยามแสควร์เกาหลีท่านจะพบกบัสินค้าวยัรุ่นมากมายหลากหลายย่ีห้อไม่วา่จะ



 

 
 
 
 
 
 

 

เป็นเคร่ืองส าอางย่ีห้อดังๆอย่าง 3CE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, ETUDE HOUSE, MISSHA ฯลฯ
เสือ้ผ้าแฟชัน่มีสไตล์, รองเท้าส้นสงูน่ารักๆ, รองเท้าผ้าใบเก๋ๆ, นอกจากนีย้งัมีร้านอาหารและร้านคาเฟ่น่ารักๆซึ่งที่นี่จะมี

วยัรุ่น หนุม่สาวเกาหลไีปรวมตวักนัมากมายในแตล่ะวนั   
 และน าทา่นเข้า สูท่ี่พกัโรงแรม  GALAXY HOTEL หรือเทียบเทา่ระดับ 3 ดาว 

วันที่5 ศูนย์สมุนไพร  – ตลาดฮงอิก – ซุปเปอร์มาร์เก็ต – ออกเดินทางจากสนามบินอินชอน – กรุงเทพฯ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า (8) ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
แล้วน าท่านสูศู่นย์สมุนไพรโบกานยอง สมุนไพรบ ารุงตับ ต้นไม้ชนิดนีเ้จริญเติบโตในป่าลกึบนภเูขาที่ปราศจากมลภาวะ
และระดบัสงูเหนือน า้ทะเล 50-800เมตร ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมน ามารับประทานเพื่อช่วยดแูลตบัให้สะอาดแข็งแรง ป้องกัน
โรคตบัแข็งไมถ่กูท าลายจาการดื่มแอลกอฮอล์ กาแฟ บหุร่ี สารตกค้างจากอาหารและยา 

 จากนัน้พาทา่น ช็อปปิง้ต่อที่ ตลาดฮงอิก แหลง่ช้อปปิง้ที่อยูล้่อมรอบไปด้วยมหาวิทยาลยัช่ือดงัในเกาหล ีสินค้าในยา่นนีส้ว่น
ใหญ่เป็นสินค้าวัยรุ่นที่ทันสมัยและราคาไม่แพงเช่นเสือ้ผ้าที่ออกแบบโดยดีไซด์เนอร์เกาหลีรองเท้ากระเป๋าเคร่ืองประดับ 
เคร่ืองส าอาง และยงัมีร้านแบรนด์เนมอยู่ทัว่ไปเช่น EVISU, ZARA ทุกวนัเสาร์ลานหน้าประตูของมหาวิทยาลยัฮงอิค จะมี
ผลงานศิลปะในรูปแบบต่างๆ เช่น เคร่ืองประดบั ตุ๊ กตา เสือ้ผ้า และของแฮนด์เมด ที่น่ารักและใช้ความคิดสร้างสรรค์ ของ
บางอยา่งท ามาชิน้เดียวเพื่อให้ได้เลอืกซือ้ บางที่อาจเป็นสนิค้าที่มีชิน้เดียวในโลก 
 
 
 
 

 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั (9) เมนจิูมดกั (ไก่ผดัซอส) 

 แล้วพาท่านละลายเงินวอนท่ี ร้านค้าสนามบิน หรือซุปเปอร์มาร์เก็ต ซึ่งท่านสามารถเลอืกซือ้สนิค้า พืน้เมืองเป็นการสง่ท้าย
ก่อนอ าลาเกาหลี อาทิ บะหมี่ชินราเมียน อูด้ง กิมจิ ลกูอมแปลกๆ ช็อคโกแลต น า้จิม้หมูย่างเกาหลี  จากนัน้เดินทางไปยัง
สนามบินอินชอน เพื่อเดินทางกลบัสูป่ระเทศไทย 

 
 
17.10 น.  น าทา่นเดินทางสู ่กรุงเทพฯโดยสายการบินจินแอร์ เที่ยวบินที่ LJ003 
21.10 น.     ถึงสนามบินสวุรรณภมูิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ... 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

FLIGHT DETAILS 

Jinair 
LJ004 BKK - ICN 22.25-05.40+1 

LJ003 ICN - BKK 17.10-21.10 

 

อัตราค่าบริการ 
วนัเดินทาง ผู้ใหญ่พกั  

2 ทา่น 
เด็กอายตุ า่กวา่ 

12 ปี  
INFANT พกัเดี่ยว 

07 – 11 , 13 – 17 , 21 – 25  ม.ค. 16,900 - 3,000 - 5,900 - 

08 – 12 , 09 – 13 , 12 – 16 , 14 – 18 , 15 – 19 
20 – 24 , 22 – 26 , 23 – 27 , 26 – 30  ม.ค. 

17,900 - 

10 – 14 , 11 – 15 , 17 – 21 
18 – 22 , 19 – 23 , 25 – 29 ม.ค. 

18,900 - 

 
**หมายเหตุ ผู้ร่วมเดินทางต้องไม่น้อยกว่า 20 ท่าน 
 
อัตรานีร้วม 

• คา่ตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป-กลบัชัน้ประหยดั(ตัว๋กรุ๊ป) ตามเส้นทางที่ระบใุนรายการ 

• คา่โรงแรมที่พกัตามรายการระบ ุ(สองทา่นตอ่หนึง่ห้อง) 

• คา่เข้าชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการระบ ุ

• คา่อาหาร และเคร่ืองดื่มตามรายการระบ ุ

• คา่รถรับสง่ ตามรายการระบ ุ

• น า้ดื่มท่านละ 1 ขวด / คน / วนั 
• คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่(ขึน้อยู่กับการผันแปรของภาษีน า้มนั ณ วันนัน้ๆ) 

• คา่มคัคเุทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ คอยอ านวยความสะดวกแก่ทา่นตลอดการเดินทางในตา่งประเทศ  

• คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุ้มครองในวงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม์) 
 
อัตรานีไ้ม่รวม 

• คา่ท าหนงัสอืเดินทาง 



 

 
 
 
 
 
 

 

• คา่ธรรมเนียมแจ้งเข้า - ออกของบคุคลตา่งด้าวคา่วีซา่เข้าประเทศของบคุคลตา่งด้าว (ถ้ามี) 

• คา่ธรรมเนียมวีซา่พิเศษส าหรับบคุคลตา่งด้าว หรือยื่นวีซา่เร่งดว่น ซึง่บริษัทฯ จะเรียกเก็บเพิ่มเป็นกรณีตามจริง  

• คา่ใช้จา่ยสว่นตวัเช่น คา่โทรศพัท์โทรสารโทรเลขคา่ซกัรีดคา่อาหาร-เคร่ืองดื่มนอกเหนือจากรายการ 

• คา่มินิบาร์ คา่ชมภาพยนตร์ช่องพิเศษภายในห้องพกั และคา่ใช้จา่ยอื่นๆ ที่ไมไ่ด้ระบไุว้ในรายการ 

• คา่น า้หนกักระเป๋าเกินพิกดั (สายการบินก าหนดให้ไมเ่กินทา่นละ 15 กก.) 

• ค่าทิปมคัคุเทศก์ท้องถิ่น คนขบัรถท่านละ 45,000 วอน/คน/ทิป หรือ 1,300 บาท / ทิป / ท่าน  
(ในสว่นของหวัหน้าทวัร์แล้วแตค่วามพงึพอใจของทา่น) 

• คา่ใช้จา่ยอนัเนื่องมาจากความลา่ช้าของสายการบิน, เหตสุดุวิสยั, การเมือง หรือ ภยัธรรมชาติ ฯลฯ 

• ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีการบริการหกัณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีที่ต้องการขอใบเสร็จมีภาษี) 
หมายเหตุ  
 รายการ และราคาส าหรับผู้ ร่วมเดินทางผู้ ใหญ่อยา่งน้อย 20 ทา่น เดินทางไป และกลบัพร้อมคณะ 
 รายการนีเ้ป็นเพยีงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึง่ หลงัจากได้ส ารองที่นัง่กบั 

สายการบิน และโรงแรมที่พกัในตา่งประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย อยา่งไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 ราคานีค้ิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจบุนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบนิปรับสงูขึน้ บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋เคร่ืองบิน ตาม

สถานการณ์ดงักลา่ว 
 บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบใดๆ ในกรณีเกิดความเสยีหาย หรือสญูหาย ส าหรับกระเป๋าเดินทาง หรือของมีคา่สว่นตวัของทา่นระหวา่งการ

เดินทาง 
 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ และขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงนิไม่ว่าทัง้หมด หรือบางส่วน ในกรณีที่ ผู้เดนิทางมิได้รับอนุญาต

ให้เดนิทางเข้า หรือออกนอกประเทศ อันเน่ืองมาจากการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ มีสิ่งผิดกฎหมาย 
หรือ เอกสารเดนิทางไม่ถกูต้อง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอื่น 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนเงนิไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน ด้วยเหตุอันเน่ืองมาจากความผิดพลาด ความล่าช้า การ
เปลี่ยนแปลงบริการของสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เหตุการณ์ทางการเมือง การจลาจล ภยั
ธรรมชาติ อันนอกเหนือจากความควบคุม 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนเงนิไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน ในกรณีที่ ผู้เดนิทางไม่ใช้บริการบางส่วนหรือทัง้หมด โดย
ความสมัครใจของผู้เดนิทางเอง และ/หรือไม่เดนิทางไปพร้อมคณะ และ/หรือไม่ปรากฏตวัในวนัเดนิทาง 

 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นีไ้ด้ตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัเวลา การจราจร สภาพ
อากาศ และเหตสุดุวิสยัอื่นๆ ที่อาจเกิดขึน้ได้ ทัง้นี ้เพือ่ความปลอดภยั และประโยชน์ของผู้ เดินทางเป็นส าคญั 

 บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบคา่ใช้จา่ยเพิ่มเติมทีเ่กิดขึน้ทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถกูท าร้าย การสญูหาย หรือจากอบุตัิเหตุ
ตา่งๆ 

 มคัคเุทศก์ พนกังาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไมม่ีสทิธ์ิในการให้ค าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทน บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มี
อ านาจของบริษัทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

 บริษัทฯ จดัให้เฉพาะลกูค้าที่ประสงค์จะไปทอ่งเที่ยวตามรายการของทวัร์ทกุวนัเทา่นัน้  หากทา่นไมส่ามารถร่วมทวัร์ทกุวนั แคส่มคัร
มาร่วมทวัร์เพยีงเพื่อการใช้ตัว๋เคร่ืองบินและที่พกัในราคาพเิศษ  หากทา่นไมแ่จ้ง และปรากฏวา่ทา่นไมร่วมทวัร์ในบางวนั ทางบริษัทจะ
คิดค่าด าเนินการในการแยกท่องเที่ยวเอง 300 USD 
(ก่อนซือ้ทวัร์ จะต้องแจ้งความประสงค์ที่เป็นจริง เพื่อทางผู้จดัจะได้คิดคา่บริการท่ีเหมาะสม) 



 

 
 
 
 
 
 

 

 เด็ก หมายถงึ ผู้ที่มีอายนุ้อยกวา่ 12 ปี 
 หนังสือเดินทางจะต้องมอีายุเหลือมากกว่า 6 เดือน นับจากวันเดนิทาง 
 *.*.*. น า้หนักกระเป๋าคนละ 15 กิโลกรัม*.*.*. 
 
 
 
 
เงื่อนไขการให้บริการ 

1. การจองครัง้แรก มดัจ าทา่นละ 10,000 บาทภายใน 2 วนัหลงัการจอง และช าระทัง้หมดก่อนเดินทางภายใน 20 วนั 
หากเป็นช่วงเทศกาลหรือวนัหยดุยาวช าระทัง้หมดก่อนเดินทางภายใน 30วนั   
(การไมช่ าระเงินคา่มดัจ า หรือช าระไมค่รบ หรือเช็คธนาคารถกูระงบัการจ่ายไมว่า่ด้วยสาเหตใุดใด ผู้จดัมีสทิธิยกเลกิการจดั หรือ
ยกเลกิการเดินทาง)  

2. ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทัง้ที่กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบใุนรายการ บริษัทฯ 
ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะไมค่ืนคา่บริการไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

การยกเลกิ 
• ยกเลกิก่อนการเดินทาง 30 วนัขึน้ไป คืนเงินทัง้หมด 

• ยกเลกิก่อนการเดินทาง 21-29 วนั เก็บคา่ใช้จ่าย ทา่นละ 10,000 บาท 

• ยกเลกิก่อนการเดินทาง 15-20 วนั เก็บคา่ใช้จ่าย 50% ของราคาทวัร์ 

• ยกเลกิก่อนการเดินทาง 7-14 วนั เก็บคา่ใช้จ่าย 80% ของราคาทวัร์ 

• ยกเลกิการเดินทางน้อยกวา่ 1 - 6 วนั เก็บคา่ใช้จา่ยทัง้หมด 100 % ของราคาทวัร์  
**ช่วงเทศกาลไมส่ามารถยกเลกิ หรือเปลีย่นช่ือผู้ เดินทางได้** 

 กรุ๊ปท่ีเดินทางชว่งวนัหยดุหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมดัจ ากบัสายการบินหรือผา่นตวัแทนในประเทศหรือตา่งประเทศ รวมถงึเที่ยวบนิ
พิเศษเช่น Charter Flight, Extra Flight จะไมม่ีการคืนเงินมดัจ า หรือคา่ทวัร์ทัง้หมด 

หมายเหตุ : รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

 


