
 

 

 

 

  

 

 
 

 
 
 
 

Day Highlight 
Meal Hotel 

*หรือเทยีบเท่า 3 ดาว B L D 

1 พบกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ– ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ    - 

2 เดินทางถึงสนามบินอินชอน –  เกาะนามิ – เทศกาลตกปลาน ้ าแขง็ – เล่นสกี    
PACIFIC HOTEL 

หรือเทยีบเท่า 

3 
ไร่สตรอเบอร่ี – ท ากิมจิ+ใส่ชุดฮันบก – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – ศูนย์
เคร่ืองส าอาง 

   
GALAXY HOTEL  

หรือเทยีบเท่า 
4 

ศูนยโ์สม – น ้ ามนัสนเข็มแดง –พระราชวงัถ๊อกซูกงุ – คลอ้งกุญแจคู่รัก โซล
ทาวเวอร์ – DUTY FREE – ตลาดเมียงดง 

   

5 
โรงงานพลอยสีม่วง – ศูนยส์มุนไพร – ตลาดฮงอิก – ร้านละลายเงินวอน -  
กรุงเทพฯ 

    

WONDERFUL KOREA 
เที่ยวเกาะนามิ ICE FISHING  

5 วนั 3 คนื 
 ราคาเร่ิมต้น 

16,900.- 
บาท / ท่าน ก าหนดการเดินทาง : มกราคม 2563 



 

 

วนัที่หน่ึง พบกนัที่สนามบินสุวรรณภูม–ิ ออกเดนิทางจากสนามบินสุวรรณภูม ิ

19.00 น. คณะพร้อมกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกชั้น 4 เคาน์เตอร์ สายการบิน JIN AIR เจา้หนา้ท่ีจาก
บริษทัฯคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกใหท่้านก่อนข้ึนเคร่ือง 

22.25 น. ออกเดินทางสู่ประเทศเกาหลีใต ้ โดย สายการบิน JIN AIR เที่ยวบินที่ LJ004 (มีอาหารบริการบนเคร่ืองเป็น BOX 
SET) ***บริษัทจะแจ้งไฟล์ทและเวลาที่แน่นอนอีกคร้ังก่อนเดินทาง หากลูกค้าเดินทางมาจากต่างจังหวัดด้วย
เคร่ืองบินภายในประเทศ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนท าการจองค่ะ*** 

วนัที่สอง เดนิทางถึงสนามบินอนิชอน –  เกาะนาม ิ– เทศกาลตกปลาน า้แข็ง – เล่นสก ี

05.40 น.  ถึง สนามบินอนิชอน กรุงโซล ประเทศเกาหลใีต้ (เวลาทอ้งถ่ินเร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง) 
เช้า หลงัผ่านพิธีการทางตรวจคนเขา้เมืองเรียบร้อย น าท่านเดินทางสู่ เกาะนามิ โดยเรือเฟอร์ร่ี เพ่ือขา้มฝากไปยงัเกาะ ซ่ึง

เป็นสถานท่ีโรแมนติกอีกแห่งหน่ึงส าหรับคู่รักคู่หนุ่มสาว ครอบครัว เพ่ือนๆ หน่ึงในสถานท่ีถ่ายท าละครเร่ืองดงั 
เพลงรักในสายลมหนาว เกาะนามิมีรูปร่างเหมือนใบไมท่ี้ลอยอยู่ทางตอนเหนือของแม่น ้าฮนัและห่างจากกรุงโซลไป
เพียง 63 กิโลเมตร ณ ท่ีแห่งน้ีท่านสามารถเช่าจกัรยานเท่ียวรอบเกาะ เดินเล่นชมสวนเกาหลี เคารพสุสานนายพลนามิ 
เดินผ่านกลางแมกไมแ้ห่งสวนสนท่ีสูงเสียดฟ้า ดงตน้สน ดอกสน เลือกนัง่ท่ีมา้นัง่ขา้งชายฝ่ัง เพ่ือชมบรรยากาศอนัโร
แมนติกใตเ้งาไม ้มองดูพนัธ์ุสตัวต่์างๆ เช่น นกกระจอกเทศ กระต่าย กระรอก เป็ด กวาง ฯลฯ 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั - เมนูทักคัลบี (ไก่ผดัซอสเกาหล)ี 
น าท่านเดินทางสู่ เทศกาลตกปลาน ้าแข็ง ท่ียิ่งใหญ่เป็นอนัดบั 1 ของเกาหลี ซ่ึงในแต่ละปี มีนกัท่องเท่ียวมาเยือนนบั
ลา้นคนต่อปี ใหท่้านไดล้อง สมัผสับรรยากาศการตกปลาเทราทภ์ูเขา หรือ Saccheoneo บนแม่น ้า Hwacheongang ซ่ึง
จะเปล่ียนสภาพเป็นน ้ าแข็ง ซ่ึงมีความหนาประมาณ 30-40 เซนติเมตร ปลาชนิดน้ีเป็นปลาสายพนัธ์เดียวกนักับ
ปลาแซลมอน ซ่ึงอาศยัอยู่ในน ้ าเย็นอุณหภูมิ ต ่ากว่า 20 องศาเซลเซียส ซ่ึงเป็นปลาท่ีมีความสวยงาม และมีรสชาติ
หวานมนัอร่อย สามารถน ามาทาน เป็นซูชิหรือซาซิมิมารับประทาน ได ้(ราคาทวัร์ไม่รวมค่าอุปกรณ์ตกปลา, ค่าเคร่ือง
เล่นและค่ากิจกรรม ต่างๆ ราคาประมาณ 500 บาท) หรือ อิสระเพลิดเพลินกบักิจกรรม ต่างๆ ในบริเวณ งานเทศกาล 
ซ่ึงจะหลายกิจกรรมใหท่้านไดท้ดลองสมัผสัประสบการณ์ใหม่ๆ อาทิเช่น สโนวส์เลด, สเกต็น ้าแขง็, รถไฟน ้าแขง็, รถ
ATV เป็นตน้ 

 
 



 

 

น าท่านเดินทางสู่ ลานสกี ใหทุ้กท่านสนุกสนานกบัการเล่นสกี หรือ กระดานเล่ือนหิมะ สัมผสัหิมะและสถานท่ีอนั
งดงาม พร้อมถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกได ้(ผูส้นใจเช่าอุปกรณ์เคร่ือง
เล่นใหติ้ดต่อหวัหนา้ทวัร์เพราะราคาน้ีไม่รวมค่า เช่าอุปกรณ์ , 
สกีลิฟท์ สกีค่าเล่นรวมชุดประมาณ 50,000 วอน และ กรุณา
เตรียมถุงมือสกี ผา้พนัคอ แวน่กนัแดด เส้ือแจ๊กเกต็กนัน ้า หรือ 
ผา้ร่ม และกางเกงท่ีเหมาะสม)  
**หมายเหตุ.... ปริมาณของหิมะและการเปิดให้บริการของ
ลานสกีขึ้นอยู่กับความเอื้ออ านวยของอากาศ หากไม่มีหิมะ
เพียงพอ ลานสกีอาจจะปิดให้บริการ ในกรณีที่ลานสกีไม่
สามารถเปิดบริการ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ปรับเปลี่ยนเป็น ONE MOUNT (SNOW 
PARK) ***(ไม่รวมค่าเข้า SNOW PARK 15,000 วอน หรือหากท่านใดไม่สนใจ สามารถเดินช้อปป้ิงตามอธัยาศัย มี
ท้ัง H&M , ADIDAS และมีอีกหลากหลายแบรนด์ช้ันน า) 

  ค ่า  รับประทานอาหารค ่า - เมนูโอซัมบุลโกก ิ(หมูปลาหมกึผดัซอส) 
  จากน้ันน าท่านเข้าสู่ที่พกั PACIFIC HOTEL หรือเทียบเท่า  

วนัที่สาม ไร่สตรอเบอร่ี – ท ากมิจ+ิใส่ชุดฮันบก – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – ศูนย์เคร่ืองส าอาง 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ไร่สตรอเบอร่ี เชิญท่านล้ิมรสผลสดในบรรยากาศไร่สตรอเบอร์ร่ีจริงๆ ไดเ้รียนรู้วิถีชีวิต
ชาวไร่สตรอเบอร่ีของเกาหลีว่า มีวิธีการปลูกอย่างไรจึงไดผ้ลสตรอเบอร่ีท่ีขนาดใหญ่เป็นพิเศษ และหวานหอมชวน
รับประทาน 

 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ กิมจิแลนด์ กิมจิเกิดข้ึนในสมยัราชวงศโ์ชซอน โดยชาวบา้นเก็บผกัสดมาหมกัไวใ้นไหและ
สามารถเก็บไวกิ้นไดทุ้กฤดูกาลของชาวเกาหลี ซ่ึงสามารถท าเป็นอาหารแทบทุกชนิด เช่น ขา้วตม้ ขา้วสวย ซุป ขา้ว
ผดั สตู บะหม่ีจนถึงพิซซ่า และเบอร์เกอร์ ชาวเกาหลี นิยมท ากิมจิกินเองท่ีบา้นต าหรับกิมจิแต่ละบา้นจึงไม่เหมือนกนั
และตกทอดเป็นมรดกปลายจวกัของสตรีเกาหลีอีกดว้ยพร้อมเกบ็ภาพความประทับกบัการสวมชุดประจ าชาตฮัินบก 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั - เมนูคัลบี (หมูย่างเกาหล)ี 
น าท่านเดินทางสู่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ สวนสนุกน้ีถูกขนานนามว่า ดิสนียแ์ลนด์เกาหลี เป็นสวนสนุกกลางแจง้ท่ี
ใหญ่ท่ีสุดของประเทศ โดยมีบริษทัซมัซุงเป็นเจา้ของ ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา ท่านจะไดน้ัง่กระเชา้ลิฟท ์และท่องไป



 

 

กบัโลกของสตัวป่์าซาฟารี ชมไลเกอร์ (สิงโตผสมกบัเสือ) แฝด
คู่แรกของโลก ท่ีน่ีท่านจะพบว่าเจา้ป่าสิงโต และเสือสามารถ
อยู่ด้วยกันไดอ้ย่างเป็นสุขชมความน่ารักของหมี ท่ีสามารถ
ส่ือสารกบัคนขบัรถไดเ้ป็นอย่างดี เขา้สู่ดินแดนแห่งเทพนิยาย 
สวนส่ีฤดู ซ่ึงจะปลูกดอกไมเ้ปล่ียนไปตามฤดูกาลและสนุกกบั
เคร่ืองเล่นนานาชนิด อาทิเช่น สเปสทวัร์ รถไฟเหาะหนอน
สะบัด ชมกิจกรรมและการแสดงต่าง ๆ ท่ีจัดตามตาราง
ประจ าวนั 
ต่อมาอิสระใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือเคร่ืองส าอางคแ์บรนดด์งัของเกาหลี ณ ศูนย์เคร่ืองส าอาง มีใหเ้ลือกมากมายหลายยี่หอ้ 
เช่น ครีมน ้าแตกท่ีโด่งดงั ครีมหอยทาก ฯลฯ พร้อมทั้งอพัเดตสินคา้ดา้นความงามแบบใหม่ๆ เคลด็ลบัความงามท่ีสาว
เกาหลีนิยมใชก้นั 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า - เมนูบีบิมบับ (ข้าวย าเกาหล)ี 
น าท่านเข้าสู่ที่พกัโรงแรม  GALAXY HOTEL หรือเทียบเท่า 
 

วนัที่ส่ี ศูนย์โสม – น า้มนัสนเข็มแดง –พระราชวงัถ๊อกซูกงุ – คล้องกญุแจคู่รัก โซลทาวเวอร์ – DUTY FREE – ตลาดเมยีงดง 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
พาท่านเขา้ชม ศูนย์โสม ซ่ึงรัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลิตจากโสมท่ีมีอาย ุ6 ปี ซ่ึงถือว่าเป็นโสมท่ีมีคุณภาพดีท่ีสุด ชม
วงจรชีวิตของโสม พร้อมใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือโสมท่ีมีคุณภาพดีท่ีสุดและราคาถกูกว่าไทยถึง 2 เท่า กลบัไปบ ารุงร่างกาย
หรือฝากญาติผูใ้หญ่ท่ีท่านรักและนบัถือ จากนั้นพาท่านชม น า้มันสนเข็มแดง (Red Pine) ปัจจุบนันิยมมารับประทาน
เพ่ือลา้งพิษในร่างกาย ลา้งไขมนัในเส้น เลือดทัว่ทั้งร่างกาย ป้องกนัไขมนัอุดตนัในเส้นเลือด, โรคหวัใจ, โรคภูมิแพ ้
เป็นตน้ และยงัใหท่้านไดล้องตรวจเส้นเลือดภายในร่างกายท่านฟรี อีกดว้ย  ต่อมาเดินทางไปชมความสวยงามของ 
พระราชวังถ๊อกซูกุง (Deoksugung Palace) พระราชวงัเก่าแก่ ขนาดไม่เลก็ไม่ใหญ่ แต่สวยงามร่มร่ืนไปดว้ยตน้ไม ้ยิ่ง
ช่วงใบไมแ้ดงแลว้ยิ่งสวยงาม พระราชวงัแห่งน้ีมีถนนก าแพงหินอนัมีช่ือเสียงท่ีมกัมีผูนิ้ยมไปเดินเล่นพกัผ่อนช่ืนชม
กับงามงดงามของพระราชวงั ซ่ึงตั้ งอยู่อย่างโดดเด่นสง่างามท่ามกลางอาคารสไตล์ตะวนัตกใจกลางกรุงโซล 
นอกจากน้ีภายในพระราชวงัยงัมีส่ิงก่อสร้างท่ีน่าสนใจ ไดแ้ก่ ประตูหลกัแทฮนัมุน, พระท่ีนัง่ชุงวาจอนและทอ้งพระ
โรง และซกโชจอน    

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั – เมนูชาบูชาบู 
จากนั้นน าท่านไปยงั ภูเขานัมซาน ภูเขาแห่งเดียวท่ีตั้งอยู่ใจกลาง
เมืองโซล สูง 274 เมตร บนยอดเขามีหอ Seoul Tower *ไม่รวมค่า
ขึน้ลิฟท์  ซ่ึงเป็น 1 ใน 18 หอคอยเมืองท่ีสูงท่ีสุดในโลกมีความสูงถึง 
480 เมตร เหนือระดบัน ้ าทะเลท่านสามารถชมทศันียภาพของกรุง
โซล ไดร้อบทิศ 360 องศา ท่ีคู่รักทุกคู่ชาวเกาหลีจะตอ้งท าคือ การ
คล้องกุญแจคู่รัก Love Key Ceremony บนโซลทาวเวอร์ โดยท่ีจะ
เขียนขอ้ความ หรือช่ือของคู่รักไวบ้นแม่กุญแจและก็จะน าแม่กุญแจ



 

 

น้ีไปคลอ้งกบัร้ัวเหลก็ ส่วนลูกกุญแจเคา้จะท้ิงไปดว้ยความเช่ือท่ีว่าหากคู่รักคู่ใด ไดม้าเยือนและคลอ้งกุญแจคู่รักกนั
ท่ีน่ีจะท าใหค้วามรักของทั้งคู่ยืนยาวไม่พรากจากกนัไปตลอดกาลแลว้พาท่านช็อปป้ิงสินคา้ปลอดภาษีท่ี  Duty Free 
โดยท่ีน่ีมีสินคา้ชั้นน าใหท่้านเลือกซ้ือมากมายกวา่ 500 ชนิด อาทิ น ้าหอม เส้ือผา้ เคร่ืองส าอาง กระเป๋า นาฬิกา ฯลฯ 

  อสิระรับประทานอาหารค ่าตามอธัยาศัย 
จากนั้นเดินเวลาท่านเดินช็อปป้ิง ณ ตลาดเมยีงดง แหล่งช็อปป้ิงข้ึนช่ือและ สถานท่ีรวมแฟชัน่ชั้นน าของกรุงโซลหรือ
ท่ีคนไทยรู้จักกันในช่ือสยามแสควร์เกาหลี ท่านจะพบกับสินค้าว ัยรุ่นมากมายหลากหลายยี่ห้อไม่ว่าจะเป็น
เคร่ืองส าอางยี่หอ้ดงัๆ อยา่ง 3CE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, ETUDE HOUSE, MISSHA ฯลฯเส้ือผา้แฟชัน่มี
สไตล,์ รองเทา้สน้สูงน่ารักๆ, รองเทา้ผา้ใบเก๋ๆ, นอกจากน้ียงัมีร้านอาหารและร้านคาเฟ่น่ารักๆ ซ่ึงท่ีน่ีจะมีวยัรุ่น หนุ่ม
สาวเกาหลีไปรวมตวักนัมากมายในแต่ละวนั 
น าท่านเข้า สู่ที่พกัโรงแรม  GALAXY HOTEL หรือเทียบเท่า  

 

วนัที่ห้า โรงงานพลอยสีม่วง – ศูนย์สมุนไพร – ตลาดฮงอกิ – ร้านละลายเงนิวอน -  กรุงเทพฯ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ โรงงานพลอยสีม่วง (Amethyst Facory) ศูนยอ์ญัมณีอเมทิส ประเทศเกาหลีถือวา่เป็นดินแดน
ของพลอยเข้ียวหนุมาน หรือพลอยสีม่วง หน่ึงในสินคา้ส่งออกท่ีส าคญัของเกาหลี ชาวเกาหลีเช่ือกนัว่าอญัมณีสีม่วง
เป็นอญัมณีน าโชคและมัง่คัง่ ซ่ึงมีความงามไม่แพท่ี้ใดในโลกแลว้น าท่านสู่ ศูนย์สมุนไพรโบกานยอง สมุนไพรบ ารุง
ตบั ตน้ไมช้นิดน้ีเจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาท่ีปราศจากมลภาวะและระดบัสูงเหนือน ้าทะเล 50-800 เมตร ชาวเกาหลี
รุ่นใหม่นิยมน ามรับประทานเพ่ือช่วยดูแลตบัใหส้ะอาดแขง็แรง ป้องกนัโรคตบัแขง็ไม่ถกูท าลายจาการด่ืมแอลกอฮอล ์
กาแฟ บุหร่ี สารตกคา้งจากอาหารและยา เดินเล่นก่อนกลบั ท่ีตลาดสุดฮิป ตลาดฮงอิก แหล่งชอ้ปป้ิงท่ีอยู่ลอ้มรอบไป
ดว้ยมหาวิทยาลยัช่ือดงัในเกาหลี สินคา้ในย่านน้ี ส่วนใหญ่เป็นสินคา้วยัรุ่นท่ีทนัสมยัและราคาไม่แพงท่ีออกแบบ
 โดยดีไซด์เนอร์เกาหลีรองเทา้กระเป๋า เคร่ืองประดบั เคร่ืองส าอาง และยงัมีร้านแบรนด์เนมอยู่ทัว่ไป เช่น EVISU, 
ZARA ทุกวนัเสาร์ลานหนา้ประตูของมหาวิทยาลยัฮงอิก จะมีผลงาน ศิลปะในรูปแบบต่างๆเช่น เคร่ืองประดบั ตุ๊กตา 
เส้ือผา้ และของแฮนดเ์มดท่ีน่ารักและใชค้วามคิดสร้างสรรคข์องบางอย่างท ามาช้ิน เดียวเพ่ือใหไ้ดเ้ลือกซ้ือ บางท่ีอาจ
เป็นสินคา้ ท่ีมีช้ินเดียวในโลก 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั - เมนูจมิดกั (ไก่และวุ้นเส้นเกาหลผีดัซอส) 
  แลว้พาท่านละลายเงินวอนท่ี ร้านค้าสนามบิน หรือซุปเปอร์มาร์เกต็ ซ่ึงท่านสามารถเลือกซ้ือสินคา้พ้ืนเมืองเป็นการส่ง

ทา้ยก่อนอ าลาเกาหลี อาทิ บะหม่ีชินรามยิน อดูง้ กิมจิ ลกูอมรสแปลกๆ บราวน่ี ฮนัน่ีบตัเตอร์ชิพ ถัว่รสต่างๆ ป๊อกก้ีรส
ต่างๆ นมกลว้ย ขนมธญัพืช และอ่ืนๆอีกมากมาย  
จากนั้นเดินทางไปยงั สนามบินอนิชอน เพ่ือเดินทางกลบัสู่ประเทศไทย 

17.10 น.   น าท่านเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน JINAIR เที่ยวบินที่ LJ003 (มอีาหารบริการบนเคร่ืองเป็น BOX SET) 
21.10 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ... 

 
-------------------------------------------------- 



 

 

หากท่านทีต้่องออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบนิ ,รถทวัร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จ้าหน้าทีทุ่กคร้ังก่อนท าการออกตัว๋เนื่องจากสายการบิน 
อาจมกีารปรับเปลีย่นไฟล์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 

 

 

น ้ำหนกักระเป๋ำโหลด 15 กโิลกรมั ถอืขึน้เครือ่ง 10 กโิลกรมั 

 

บรษิทัจะแจง้ไฟลท์และเวลำทีแ่น่นอนอกีคร ัง้กอ่นเดนิทำง 
หำกลูกคำ้เดนิทำงมำจำกตำ่งจงัหวดัดว้ยเคร ือ่งบนิภำยในประเทศ 

*****กรุณำแจง้เจำ้หน้ำทีก่อ่นท ำกำรจองคะ่***** 

 
อตัราค่าบริการ / ท่าน 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ พกั 

ห้องละ 2 ท่าน 
เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี 

พกัเดี่ยว 
เพิม่ท่านละ 

05 - 09 ม.ค.63 17,900 5,900 

06 - 10 ม.ค.63 16,900 5,900 

07 - 11 ม.ค.63 17,900 5,900 

08 - 12 ม.ค.63 17,900 5,900 

09 - 13 ม.ค.63 17,900 5,900 

10 - 14 ม.ค.63 17,900 5,900 

11 - 15 ม.ค.63 17,900 5,900 

12 - 16 ม.ค.63 17,900 5,900 

13 - 17 ม.ค.63 16,900 5,900 

14 - 18 ม.ค.63 17,900 5,900 

FLIGHT DETAILS 

 LJ004 BKK-ICN 22.25 – 05.40+1 

LJ003 ICN-BKK 17.10 – 21.10 



 

 

15 - 19 ม.ค.63 17,900 5,900 

16 - 20 ม.ค.63 17,900 5,900 

17 - 21 ม.ค.63 17,900 5,900 

18 - 22 ม.ค.63 17,900 5,900 

19 - 23 ม.ค.63 17,900 5,900 

20 - 24 ม.ค.63 16,900 5,900 

21 - 25 ม.ค.63 17,900 5,900 

22 - 26 ม.ค.63 17,900 5,900 

23 - 27 ม.ค.63 17,900 5,900 

24 - 28 ม.ค.63 17,900 5,900 

**เดก็ทารก ราคา 3,000 บาท/ท่าน 

**หมายเหตุ ผู้ร่วมเดนิทางต้องไม่น้อยกว่า 25 ท่าน*** 

**กรณีตดักรุ๊ปเหมา เร่ิมต้นเพิม่ 1,000 บาท ส าหรับกลุ่มลูกค้าทัว่ไป หากลูกค้าเป็นขายตรง/นักศึกษา/ป.โท/ราชกาล ต้องเช็คราคาแลนด์กบั

เจ้าหน้าทีอ่กีคร้ัง*** 

 
อตัรานีร้วม 
 ค่าตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป - กลบัชั้นประหยดั(ตัว๋กรุ๊ป) ตามเสน้ทางท่ีระบุในรายการ 
 ค่าโรงแรมท่ีพกัตามรายการระบุ (สองท่านต่อหน่ึงหอ้ง) 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการระบุ 
 ค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืมตามรายการระบุ 
 ค่ารถรับส่ง ตามรายการระบุ 
 น ้าด่ืมท่านละ 1 ขวด / คน / วนั 
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง(ข้ึนอยู่กบัการผนัแปรของภาษีน ้ามนั ณ วนันั้นๆ) 
 ค่ามคัคุเทศกข์องบริษทัจากกรุงเทพฯ คอยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

 
 
 



 

 

อตัรานีไ้ม่รวม 
 ค่าท าหนงัสือเดินทาง 
 ค่าธรรมเนียมแจง้เขา้ - ออกของบุคคลต่างดา้วค่าวีซ่าเขา้ประเทศของบุคคลต่างดา้ว (ถา้มี) 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าพิเศษส าหรับบุคคลต่างดา้ว หรือยื่นวีซ่าเร่งด่วน ซ่ึงบริษทัฯ จะเรียกเกบ็เพ่ิมเป็นกรณีตาม จริง  
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัเช่น ค่าโทรศพัทโ์ทรสารโทรเลขค่าซกัรีดค่าอาหาร-เคร่ืองด่ืมนอกเหนือจากรายการ 
 ค่ามินิบาร์ ค่าชมภาพยนตร์ช่องพิเศษภายในหอ้งพกั และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าเกินพิกดั (สายการบินก าหนดใหไ้ม่เกินท่านละ 15 กก.) 
 ค่าทิปมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน คนขบัรถท่านละ 1,500 บาท / ทิป / ท่าน  

(กรณีจ่ายเป็นเงินวอนกรุณาเช็คเรท ณ วนัเดินทางค่ะ) 
(ในส่วนของหวัหนา้ทวัร์แลว้แต่ความพึงพอใจของท่าน) 

 ค่าใชจ่้ายอนัเน่ืองมาจากความล่าชา้ของสายการบิน, เหตุสุดวิสยั, การเมือง หรือ ภยัธรรมชาติ ฯลฯ 
 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% ค่าภาษีการบริการหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 

หมายเหตุ  

 รายการ และราคาส าหรับผูร่้วมเดินทางผูใ้หญ่อยา่งนอ้ย 25 ท่าน เดินทางไป และกลบัพร้อมคณะ 
 รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดรั้บการยืนยนัจากบริษทัฯ อีกคร้ังหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองท่ีนัง่กบัสายการบิน และโรงแรมท่ีพกั

ในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย อยา่งไรกต็ามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
 ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงข้ึน บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋เคร่ืองบิน ตาม

สถานการณ์ดงักล่าว 
 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีเกิดความเสียหาย หรือสูญหาย ส าหรับกระเป๋าเดินทาง หรือของมีค่าส่วนตวัของท่านระหว่าง

การเดินทาง 
 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ และขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน ในกรณีที่ผู้ เดินทางมิได้รับอนุญาตให้เดิน

ทางเข้า หรือออกนอกประเทศ อันเน่ืองมาจากการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ มีส่ิงผิดกฎหมาย หรือ เอกสาร
เดนิทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอืน่ 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนเงนิไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ด้วยเหตุอนัเน่ืองมาจากความผิดพลาด ความล่าช้า การเปลีย่นแปลง
บริการของสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เหตุการณ์ทางการเมือง การจลาจล ภัยธรรมชาติ อันนอกเหนือจาก
ความควบคุม 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ในกรณีที่ผู้ เดินทางไม่ใช้บริการบางส่วนหรือทั้งหมด โดยความ
สมคัรใจของผู้เดนิทางเอง และ/หรือไม่เดนิทางไปพร้อมคณะ และ/หรือไม่ปรากฏตวัในวนัเดนิทาง 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ีไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัเวลา การจราจร 
สภาพอากาศ และเหตุสุดวิสยัอ่ืนๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนได ้ทั้งน้ี เพ่ือความปลอดภยั และประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท าร้าย การสูญหาย หรือจาก
อุบติัเหตุต่างๆ 



 

 

 มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบริษทัฯ ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้ าสญัญาใดๆ ทั้งส้ินแทน บริษทัฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้
อ  านาจของบริษทัฯ ก ากบัเท่านั้น 

 บริษทัฯ จดัให้เฉพาะลูกคา้ท่ีประสงค์จะไปท่องเท่ียวตามรายการของทวัร์ทุกวนัเท่านั้น  หากท่านไม่สามารถร่วมทวัร์ทุกวนั แค่
สมคัรมาร่วมทวัร์เพียงเพ่ือการใชต้ัว๋เคร่ืองบินและท่ีพกัในราคาพิเศษ  หากท่านไม่แจง้ และปรากฏว่าท่านไม่รวมทวัร์ในบางวนั ทาง
บริษทัจะคิดค่าด าเนินการในการแยกท่องเที่ยวเอง 300 USD 

 (ก่อนซ้ือทวัร์ จะตอ้งแจง้ความประสงคท่ี์เป็นจริง เพ่ือทางผูจ้ดัจะไดคิ้ดค่าบริการท่ีเหมาะสม) 

 เดก็ หมายถึง ผูท่ี้มีอายนุอ้ยกวา่ 12 ปี 
*.*.*. น า้หนักกระเป๋าคนละ 15 กโิลกรัม*.*.*. 
 
เงือ่นไขการให้บริการ 

1. การจองคร้ังแรก มดัจ าท่านละ 10,000 บาทภายใน 2 วนัหลงัการจอง และช าระทั้งหมดก่อนเดินทางภายใน 20 วนั 
หากเป็นช่วงเทศกาลหรือวนัหยดุยาวช าระทั้งหมดก่อนเดินทางภายใน 30วนั   

(การไม่ช าระเงินค่ามดัจ า หรือช าระไม่ครบ หรือเชค็ธนาคารถกูระงบัการจ่ายไม่วา่ดว้ยสาเหตุใดใด ผูจ้ดัมีสิทธิยกเลิกการจดั 

หรือยกเลิกการเดินทาง)  

2. ในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือเขา้ประเทศท่ีระบุในรายการ 
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

 

การยกเลกิ 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัข้ึนไป คืนเงินทั้งหมด 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21-29 วนั เกบ็ค่าใชจ่้าย ท่านละ 10,000 บาท 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-20 วนั เกบ็ค่าใชจ่้าย 50% ของราคาทวัร์ 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วนั เกบ็ค่าใชจ่้าย 80% ของราคาทวัร์ 
 ยกเลิกการเดินทางนอ้ยกวา่ 1 - 6 วนั เกบ็ค่าใชจ่้ายทั้งหมด 100 % ของราคาทวัร์  

**ช่วงเทศกาลไม่สามารถยกเลิก หรือเปล่ียนช่ือผูเ้ดินทางได*้* 

 กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุหรือเทศกาลท่ีตอ้งการันตีมดัจ ากบัสายการบินหรือผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึง

เท่ียวบินพิเศษเช่น Charter Flight, Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือค่าทวัร์ทั้งหมด 

หมายเหตุ : รายการทัวร์สามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม 

 

***หนังสือเดินทางจะต้องมอีายุเหลอืมากกว่า 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทาง*** 
 


