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FLIGHT DETAIL 

 

LJ004 BKK - ICN 22.25 - 05.40+1 

LJ003 ICN - BKK 17.10 - 21.00 

นํ�าหนกักระเป๋าโหลด 15 กโิลกรมั ถอืขึ �นเคร ื�อง 10 กโิลกรมั 
บรษิทัจะแจง้ไฟลท์และเวลาที�แน่นอนอกีคร ั�งก่อนเดนิทาง  

หากลูกคา้เดนิทางมาจากต่างจงัหวดัดว้ยเคร ื�องบนิภายในประเทศ 
*****กรุณาแจง้เจา้หน้าที�กอ่นทําการจองค่ะ***** 
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รายการทวัร ์

 

รายการทวัร ์ เชา้ เที�ยง เย็น ที�พกั 

วนัที� 

1 

พบกนัที�สนามบนิสุวรรณภูม ิ– ออก

เดนิทางจากสนามบนิสุวรรณภูม ิ - - - - 

วนัที� 

2 

เดนิทางถงึสนามบนิอนิชอน –  เกาะ

นาม ิ– เทศกาลตกปลานํ�าแข็ง – เล่น

สก ี

- ทกัคลับ ี
โอซมั    

บุลโกก ิ

PACIFIC HOTELหรอื

เทยีบเท่าระดบั 3 ดาว 

วนัที� 

3 

ไรส่ตรอเบอร ี� – ทํากมิจ+ิใส่ชดุฮนับก 

– สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์– ศูนย ์

เครื�องสําอาง 

โรงแรม 
หมูย่าง

เกาหล ี
บบีมิบบั 

GALAXY HOTELหรอื

เทยีบเท่าระดบั 3 ดาว 

วนัที� 

4 

ศูนยโ์สม – นํ�ามนัสนเข็มแดง –

พระราชวงัถอ๊กซูกุง – คลอ้งกุญแจ

คูร่กั โซลทาวเวอร ์– DUTY FREE – 

ตลาดเมยีงดง 

โรงแรม ชาบู ชาบู x 

GALAXY HOTELหรอื

เทยีบเท่าระดบั 3 ดาว 

วนัที� 

5 

โรงงานพลอยสมี่วง – ศูนยส์มุนไพร – 

ตลาดฮงอกิ – รา้นละลายเงนิวอน -  

กรุงเทพฯ 

โรงแรม จมิดกั - 

- 

 

วนัที� 1 พบกนัที� สนามบนิสุวรรณภูม ิ- ออกเดนิทางจากสนามบนิสุวรรณภูมิ 

19.30 น. คณะพรอ้มกนัที�สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกช ั�น 4 เคานเ์ตอร ์สายการบนิ  

JIN AIR เจา้หนา้ที�จากบรษิทัฯคอยตอ้นรบัและอํานวยความสะดวกใหท้่านกอ่นขึ �นเคร ื�อง 

22.25 น. ออกเดนิทางสู่ประเทศเกาหลใีตโ้ดยสายการบิน JIN AIR เที�ยวบนิที� LJ004 

***บรษิทัจะแจง้ไฟลท์และเวลาที�แน่นอนอกีคร ั�งก่อนเดนิทาง หากลูกคา้เดนิทางมาจาก

ต่างจงัหวดัดว้ยเครื�องบนิภายในประเทศ กรุณาแจง้เจา้หน้าที�กอ่นทําการจองค่ะ*** 

   
(มอีาหารบรกิารบนเครื�องเป็น BOX SET) 
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วนัที� 2
  

เดนิทางถงึสนามบนิอนิชอน –  เกาะนาม ิ– เทศกาลตกปลานํ�าแขง็ – เลน่สก ี

05.25 น. ถงึสนามบนิอนิชอน กรุงโซล ประเทศเกาหลใีต ้(เวลาทอ้งถิ�นเรว็กว่าประเทศไทย 2 ช ั�วโมง) 
เชา้ หลงัผ่านพธิกีารทางตรวจคนเขา้เมืองเรยีบรอ้ย นําท่านเดนิทางสู ่เกาะนาม ิโดยเรอืเฟอรร์ ี� เพื�อ

ขา้มฝากไปยงัเกาะ ซ ึ�งเป็นสถานที�โรแมนตกิอกีแห่งหนึ�งสาํหรบัคูร่กัคูห่นุ่มสาว ครอบครวั เพื�อนๆ 

หนึ�งในสถานที�ถ่ายทําละครเร ื�องดงั เพลงรกัในสายลมหนาว เกาะนามิมีรปูรา่งเหมอืนใบไมท้ี�ลอยอยู่

ทางตอนเหนือของแม่นํ�าฮนัและห่างจากกรุงโซลไปเพียง 63 กโิลเมตร ณ ที�แห่งนี�ท่านสามารถเชา่

จกัรยานเที�ยวรอบเกาะ เดนิเลน่ชมสวนเกาหล ีเคารพสุสานนายพลนาม ิเดนิผ่านกลางแมกไมแ้ห่ง

สวนสนที�สูงเสยีดฟ้า ดงตน้สน ดอกสน เลอืกนั�งที�มา้นั�งขา้งชายฝั�ง เพื�อชมบรรยากาศอนัโรแมนตกิ

ใตเ้งาไม ้มองดพูนัธุส์ตัวต์่างๆ เชน่ นกกระจอกเทศ กระต่าย กระรอก เป็ด กวาง ฯลฯ 

 

 
เกาะนาม ิ

เที�ยง รบัประทานอาหารกลางวนั (1) เมนูทกัคลับ ี(ไกผ่ดัซอสเกาหล)ี   

 
นําท่านเดนิทางสู ่ เทศกาลตกปลานํ�าแข็ง ที�ยิ�งใหญ่เป็นอนัดบั 1 ของเกาหล ีซ ึ�งในแตล่ะปี มี
นักท่องเที�ยวมาเยือนนับลา้นคนตอ่ปี ใหท้่านไดล้อง สมัผสับรรยากาศการตกปลาเทราทภ์เูขา หรอื 
Saccheoneo บนแม่นํ�า Hwacheongang ซ ึ�งจะเปลี�ยนสภาพเป็นนํ�าแข็ง ซ ึ�งมคีวามหนาประมาณ 
30-40 เซนตเิมตร ปลาชนิดนี�เป็นปลาสายพนัธเ์ดยีวกนักบัปลาแซลมอน ซึ�งอาศยัอยู่ในนํ�าเย็น
อุณหภูม ิตํ�ากวา่ 20 องศาเซลเซยีส ซึ�งเป็นปลาที�มคีวามสวยงาม และมรีสชาตหิวานมนัอรอ่ย  
สามารถนํามาทาน เป็นซชูหิรอืซาซมิิมารบัประทาน ได ้(ราคาทวัรไ์ม่รวมค่าอุปกรณต์กปลา, คา่
เคร ื�องเลน่และค่ากจิกรรม ต่างๆ ราคาประมาณ 500 บาท) หรอื อสิระเพลดิเพลนิกบักจิกรรม ต่างๆ 
ในบรเิวณ งานเทศกาล ซ ึ�งจะหลายกจิกรรมใหท้่านไดท้ดลองสมัผสัประสบการณใ์หม่ๆ อาทเิชน่ 
สโนวส์เลด, สเก็ตนํ�าแข็ง, รถไฟนํ�าแข็ง, รถATV เป็นตน้ 
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เทศกาลตกปลานํ�าแข็ง 

 นําท่านเดนิทางสู ่ลานสก ีใหทุ้กท่านสนุกสนานกบัการเลน่สก ีหรอื กระดานเลื�อนหิมะ สมัผสัหิมะ

และสถานที�อนังดงาม พรอ้มถ่ายรูปเป็นที�ระลกึได(้ผูส้นใจเชา่อุปกรณเ์คร ื�องเลน่ใหต้ดิตอ่หวัหนา้ทวัร ์

เพราะราคานี�ไม่รวมค่า เชา่อุปกรณ ์, สกลีฟิท ์สกคี่าเล่นรวมชดุประมาณ 50,000 วอน และ กรุณา

เตรยีมถุงมอืสก ีผา้พนัคอ แวน่กนัแดด เสื �อแจก๊เก็ตกนันํ�า หรอื ผา้รม่ และกางเกงที�เหมาะสม)  

** **หมายเหตุ.... ปรมิาณของหมิะและการเปิดใหบ้รกิารของลานสกขีึ �นอยู่กบัความเอื �ออํานวยของ

อากาศ หากไม่มหีิมะเพียงพอ ลานสกอีาจจะปิดใหบ้รกิาร ในกรณีที�ลานสกไีม่สามารถเปิดบรกิาร 

ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ �ในการเปลี�ยนแปลงโปรแกรม ปรบัเปลี�ยนเป็น ONE MOUNT (SNOW 

PARK) ***(ไม่รวมคา่เขา้ SNOW PARK 15,000 วอน หรอืหากท่านใดไม่สนใจ สามารถเดนิชอ้ป

ปิ�งตามอธยัาศยั มที ั�ง H&M , ADIDAS และมอีกีหลากหลายแบรนดช์ ั�นนํา) 

 
ลานสก ี

คํ�า รบัประทานอาหารเย็น (2) เมนูโอซมับุลโกก ิ(หมูปลาหมกึผดัซอส) 

จากนั�นนําท่านเขา้สู่ที�พกั PACIFIC HOTEL หรอื เทยีบเท่า ระดบั 3 ดาว 

วนัที� 3 ไรส่ตรอเบอรี� – ทาํกมิจ+ิใสชุ่ดฮนับก – สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์– ศูนย ์
เครื�องสาํอาง 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ (3) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
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จากนั�นนําท่านเดนิทางสู่ ไรส่ตรอเบอรี� เชญิท่านลิ �มรสผลสดในบรรยากาศไรส่ตรอเบอรร์ ี�จรงิๆ ได ้
เรยีนรูว้ถิชีวีติชาวไรส่ตรอเบอรี�ของเกาหลวี่า มีวธิกีารปลกูอย่างไรจงึไดผ้ลสตรอเบอร ี�ที�ขนาดใหญ่
เป็นพเิศษ และหวานหอมชวนรบัประทาน 

 

ไรส่ตรอเบอรี� 
 จากนั�นนําท่านเดนิทางสู่ กมิจแิลนด ์กมิจเิกดิขึ �นในสมยัราชวงศโ์ชซอน โดยชาวบา้นเก็บผกัสดมา

หมกัไวใ้นไหและสามารถเก็บไวก้นิไดทุ้กฤดูกาลของชาวเกาหล ีซึ�งสามารถทําเป็นอาหารแทบทุก
ชนิด เชน่ ขา้วตม้ ขา้วสวย ซปุ ขา้วผดั สต ูบะหมี�จนถงึพซิซา่ และเบอรเ์กอร ์ชาวเกาหล ีนิยมทํา
กมิจกินิเองที�บา้นตําหรบักมิจแิต่ละบา้นจงึไม่เหมือนกนัและตกทอดเป็นมรดกปลายจวกัของสตรี
เกาหลอีกีดว้ยพรอ้มเก็บภาพความประทบักบัการสวมชดุประจาํชาตฮินับก 

 
กมิจแิลนด+์ชดุฮนับก 

เที�ยง รบัประทานอาหารกลางวนั (4)  เมนูคลับ ี(หมูย่างเกาหล)ี 

 นําท่านเดนิทางสู ่สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์สวนสนุกนี�ถูกขนานนามวา่ ดสินียแ์ลนดเ์กาหล ีเป็น

สวนสนุกกลางแจง้ที�ใหญ่ที�สดุของประเทศ โดยมบีรษิทัซมัซงุเป็นเจา้ของ ต ั�งอยู่ท่ามกลางหุบเขา 

ท่านจะไดน้ั�งกระเชา้ลฟิท ์และท่องไปกบัโลกของสตัวป่์าซาฟาร ีชมไลเกอร ์(สงิโตผสมกบัเสอื) แฝดคู่

แรกของโลก ที�นี�ท่านจะพบวา่เจา้ป่าสงิโต และเสอืสามารถอยู่ดว้ยกนัไดอ้ย่างเป็นสุขชมความน่ารกั

ของหม ีที�สามารถสื�อสารกบัคนขบัรถไดเ้ป็นอย่างด ีเขา้สูด่นิแดนแห่งเทพนิยาย สวนสี�ฤด ูซ ึ�งจะปลกู

ดอกไมเ้ปลี�ยนไปตามฤดกูาลและสนุกกบัเคร ื�องเลน่นานาชนิด อาทิเชน่ สเปสทวัร ์รถไฟเหาะ หนอน

สะบดั ชมกจิกรรมและการแสดงตา่ง ๆ ที�จดัตามตารางประจาํวนั 
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สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์

 ตอ่มาอสิระใหท้่านไดเ้ลอืกซ ื �อเคร ื�องสําอางคแ์บรนดด์งัของเกาหล ีณ ศูนยเ์คร ื�องสําอาง มีใหเ้ลอืก
มากมายหลายยี�หอ้ เชน่ ครมีนํ�าแตกที�โดง่ดงั ครมีหอยทาก ฯลฯ พรอ้มทั�งอพัเดตสนิคา้ดา้นความ
งามแบบใหม่ๆ เคล็ดลบัความงามที�สาวเกาหลนิียมใชก้นั   

เย็น รบัประทานอาหารเย็น (5) เมนูบบีมิบบั (ขา้วยาํเกาหล)ี 

จากนั�นนําท่านเขา้สู่ที�พกั GALAXY HOTEL หรอื เทยีบเท่า ระดบั 3 ดาว 

วนัที� 4 
ศูนยโ์สม – นํ�ามนัสนเข็มแดง –พระราชวงัถอ๊กซูกงุ – คลอ้งกุญแจคูร่กั โซลทาว
เวอร ์– DUTY FREE – ตลาดเมยีงดง 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ (6) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

พาท่านเขา้ชม ศูนยโ์สม ซึ�งรฐับาลรบัรองคณุภาพวา่ผลติจากโสมที�มอีาย ุ6 ปี ซ ึ�งถอืวา่เป็นโสมที�มี

คณุภาพดทีี�สุด ชมวงจรชวีติของโสม พรอ้มใหท้่านไดเ้ลอืกซื �อโสมที�มคีุณภาพดทีี�สุดและราคาถกู 

กวา่ไทยถงึ 2 เท่า กลบัไปบํารุงรา่งกายหรอืฝากญาตผิูใ้หญ่ที�ท่านรกัและนับถอื จากนั�นพาท่านชม 

นํ�ามนัสนเข็มแดง(Red Pine) ปัจจบุนันิยมมารบัประทานเพื�อลา้งพิษในรา่งกาย ลา้งไขมนัในเสน้ 

เลอืดทั�วทั�งรา่งกาย ป้องกนัไขมนัอุดตนัในเสน้เลอืด, โรคหวัใจ, โรคภูมแิพ ้เป็นตน้ และยงัใหท้่านได ้

ลองตรวจเสน้เลอืดภายในรา่งกายท่านฟร ีอกีดว้ย   

ตอ่มาเดนิทางไปชมความสวยงามของ พระราชวงัถอ๊กซกูุง (Deoksugung Palace) 

พระราชวงัเก่าแก ่ขนาดไม่เล็กไม่ใหญ่ แต่สวยงามรม่ร ื�นไปดว้ยตน้ไม ้ยิ�งชว่งใบไมแ้ดงแลว้ยิ�งสวยงาม 

พระราชวงัแห่งนี�มถีนนกําแพงหนิอนัมชี ื�อเสยีงที�มกัมผีูนิ้ยมไปเดนิเล่นพกัผ่อนชื�นชมกบังามงดงาม

ของพระราชวงั ซ ึ�งต ั�งอยู่อย่างโดดเดน่สงา่งามท่ามกลางอาคารสไตลต์ะวนัตกใจกลางกรุงโซล 

นอกจากนี�ภายในพระราชวงัยงัมสีิ�งก่อสรา้งที�น่าสนใจ ไดแ้ก ่ประตูหลกัแทฮนัมุน, พระที�นั�งชงุวาจอน

และทอ้งพระโรง และซกโชจอน    
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พระราชวงัถอ๊กซูกงุ (Deoksugung Palace) 

เที�ยง รบัประทานอาหารกลางวนั (7) เมนูชาบูชาบู 

 จากนั�นนําท่านไปยงั ภูเขานัมซาน ภูเขาแห่งเดยีวที�ต ั�งอยู่ใจกลางเมืองโซล สูง 274 เมตร   
บนยอดเขามีหอ Seoul Tower  **ไม่รวมคา่ขึ �นลฟิท ์** ซึ�งเป็น 1 ใน 18 หอคอยเมืองที�สงู
ที�สดุในโลกมีความสูงถงึ 480 เมตร เหนือระดบันํ�าทะเลท่านสามารถชมทศันียภาพของกรงุ
โซล ไดร้อบทิศ 360 องศา ที�คู่รกัทุกคูช่าวเกาหลจีะตอ้งทําคอื การคลอ้งกญุแจคู่รกั Love 

Key Ceremonyบนโซลทาวเวอร ์โดยที�จะเขยีนขอ้ความ หรอืชื�อของคู่รกัไวบ้นแม่กุญแจและก็
จะนําแม่กญุแจนี�ไปคลอ้งกบัร ั�วเหล็ก สว่นลูกกุญแจเคา้จะทิ �งไปดว้ยความเชื�อที�ว่าหากคู่รกัคู่
ใด ไดม้าเยอืนและคลอ้งกญุแจคู่รกักนัที�นี�จะทําใหค้วามรกัของทั�งคู่ยืนยาวไม่พรากจากกนัไป
ตลอดกาล 

 

 
N SEOUL TOWER 

 แลว้พาท่านชอ็ปปิ�งสนิคา้ปลอดภาษีที�  Duty Free โดยที�นี�มสีนิคา้ช ั�นนําใหท้่านเลอืกซ ื �อมากมาย
กวา่ 500 ชนิด อาท ินํ�าหอม เสื �อผา้ เคร ื�องสาํอาง กระเป๋า นาฬกิา ฯลฯ   
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เย็น อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั 

 จากนั�นใหเ้วลาท่านเดนิชอ็ปปิ�ง ณ ตลาดเมียงดง แหลง่ชอ็ปปิ�งขึ �นชื�อและ สถานที�รวมแฟช ั�นช ั�น
นําของกรงุโซลหรอืที�คนไทยรูจ้กักนัในชื�อสยามแสควรเ์กาหล ีท่านจะพบกบัสนิคา้วยัรุน่มากมาย
หลากหลายยี�หอ้ไม่วา่จะเป็นเครื�องสําอางยี�หอ้ดงัๆ อยา่ง 3CE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, 
ETUDE HOUSE, MISSHA ฯลฯเสื �อผา้แฟช ั�นมสีไตล,์ รองเทา้สน้สงูน่ารกัๆ, รองเทา้ผา้ใบเก๋ๆ, 
นอกจากนี�ยงัมรีา้นอาหารและรา้นคาเฟ่น่ารกัๆ ซ ึ�งที�นี�จะมวียัรุน่ หนุ่มสาวเกาหลีไปรวมตวักนั
มากมายในแตล่ะวนั 

 

ตลาดเมยีงดง 

จากนั�นนําท่านเขา้สู่ที�พกั GALAXY HOTEL หรอื เทยีบเท่า ระดบั 3 ดาว 

วนัที� 5 
โรงงานพลอยสมีว่ง – ศูนยส์มุนไพร – ตลาดฮงอกิ – รา้นละลายเงินวอน -  
กรุงเทพฯ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ (8) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

จากนั�นนําท่านเดินทางสู่ โรงงานพลอยสีม่วง (Amethyst Facory) ศูนยอ์ ัญมณีอเมทิส 
ประเทศเกาหลีถือว่าเป็นดินแดนของพลอยเขี �ยวหนุมาน หรอืพลอยสีม่วง หนึ�งในสินคา้ส่งออกที�

สาํคญัของเกาหล ีชาวเกาหลเีชื�อกนัว่าอญัมณีสมี่วงเป็นอญัมณีนําโชคและมั�งค ั�ง ซึ�งมีความงามไม่
แพท้ี�ใดในโลกแลว้นําท่านสู่ ศูนยส์มุนไพรโบกานยอง สมุนไพรบํารุงตบั ตน้ไมช้นิดนี�เจรญิเตบิโต
ในป่าลกึบนภูเขาที�ปราศจากมลภาวะและระดบัสูงเหนือนํ�าทะเล 50-800 เมตร ชาวเกาหลรีุน่ใหม่
นิยมนํามรบัประทานเพื�อช่วยดูแลตบัใหส้ะอาดแข็งแรง ป้องกนัโรคตบัแข็งไม่ถูกทําลายจาการดื�ม
แอลกอฮอล ์กาแฟ บุหรี� สารตกคา้งจากอาหารและยา  เดนิเล่นก่อนกลบั ที�ตลาดสุดฮิป ตลาดฮ
งอกิ แหล่งชอ้ปปิ�งที�อยู่ลอ้มรอบไปดว้ยมหาวทิยาลยัชื�อดงัในเกาหลี สนิคา้ในย่านนี� ส่วนใหญ่เป็น
สนิคา้วยัรุน่ที�ทนัสมยัและราคาไม่แพงที�ออกแบบโดยดไีซดเ์นอรเ์กาหลีรองเทา้กระเป๋า เครื�องประดบั 
เครื�องสําอาง และยงัมีรา้นแบรนดเ์นมอยู่ท ั�วไป เชน่ EVISU, ZARA ทุกวนัเสารล์านหน้าประตูของ
มหาวทิยาลยัฮงอกิ จะมผีลงาน ศลิปะในรูปแบบตา่งๆเชน่ เคร ื�องประดบั ตุก๊ตา เสื �อผา้ และของแฮนด ์
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เมดที�น่ารกัและใชค้วามคดิสรา้งสรรคข์องบางอย่างทํามาชิ �น เดยีวเพื�อใหไ้ดเ้ลือกซ ื �อ บางที�อาจเป็น
สนิคา้ ที�มชี ิ �นเดยีวในโลก 

 
ตลาดฮงอกิ 

เที�ยง รบัประทานอาหารกลางวนั (9) เมนูจมิดกั (ไกแ่ละวุน้เสน้เกาหลผีดัซอส) 

 
แลว้พาท่านละลายเงนิวอนที� รา้นคา้สนามบนิ หรอืซปุเปอรม์ารเ์ก็ต ซ ึ�งท่านสามารถเลอืกซื �อ

สนิคา้พื �นเมอืงเป็นการส่งทา้ยกอ่นอําลาเกาหล ีอาท ิบะหมี�ชนิรามยนิ อูดง้ กมิจ ิลกูอมรสแปลกๆ 

บราวนี� ฮนันี�บตัเตอรช์พิ ถ ั�วรสต่างๆ ป๊อกกี �รสตา่งๆ นมกลว้ย ขนมธญัพชื และอื�นๆอีกมากมาย 

 

สนิคา้รา้นคา้สนามบนิ 
17.10 น. นําท่านเดนิทางสู่ กรงุเทพฯโดยสายการบนิ JINAIR เที�ยวบนิที� LJ003 

  
(มอีาหารบรกิารบนเครื�องเป็น BOX SET) 

21.10 น.     ถงึสนามบนิสวุรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ... 
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อตัราคา่บรกิาร 

วนัเดนิทาง 
ผูใ้หญ่พกั 

2 ท่าน 

เด็กอายุตํ�า
กว่า 
12 ปี 

INFANT พกัเดี�ยว 
ราคาทวัร ์
ไม่รวมต ั�ว 

05 - 09 มกราคม 2563 17,900 3,000 5,900 7,000 
06 - 10 มกราคม 2563 16,900 3,000 5,900 7,000 
07 - 11 มกราคม 2563 17,900 3,000 5,900 7,000 
08 - 12 มกราคม 2563 17,900 3,000 5,900 7,000 
09 - 13 มกราคม 2563 17,900 3,000 5,900 7,000 
10 - 14 มกราคม 2563 17,900 3,000 5,900 7,000 
11 - 15 มกราคม 2563 17,900 3,000 5,900 7,000 
12 - 16 มกราคม 2563 17,900 3,000 5,900 7,000 
13 - 17 มกราคม 2563 16,900 3,000 5,900 7,000 
14 - 18 มกราคม 2563 17,900 3,000 5,900 7,000 
15 - 19 มกราคม 2563 17,900 3,000 5,900 7,000 
16 - 20 มกราคม 2563 17,900 3,000 5,900 7,000 
17 - 21 มกราคม 2563 17,900 3,000 5,900 7,000 
18 - 22 มกราคม 2563 17,900 3,000 5,900 7,000 
19 - 23 มกราคม 2563 17,900 3,000 5,900 7,000 
20 - 24 มกราคม 2563 16,900 3,000 5,900 7,000 
21 - 25 มกราคม 2563 17,900 3,000 5,900 7,000 
22 - 26 มกราคม 2563 17,900 3,000 5,900 7,000 
23 - 27 มกราคม 2563 17,900 3,000 5,900 7,000 
24 - 28 มกราคม 2563 17,900 3,000 5,900 7,000 

**หมายเหตุ : ผูร้ว่มเดนิทางตอ้งไม่น้อยกว่า 20 ท่าน 

**กรณีตดักรุป๊เหมา เริ�มตน้เพิ�ม 1,000 บาท สําหรบักลุ่มลูกคา้ท ั�วไป หากลูกคา้เป็นขายตรง/นกัศกึษา/ป.โท/ราชการ  
ตอ้งเชค็ราคาแลนดก์บัเจา้หน้าที�อกีคร ั�ง 

อตัรานี�รวม 

 คา่ตั�วโดยสารเคร ื�องบนิไป - กลบัช ั�นประหยดั(ต ั�วกรุป๊) ตามเสน้ทางที�ระบุในรายการ 
 คา่โรงแรมที�พกัตามรายการระบุ (สองท่านตอ่หนึ�งหอ้ง) 

 คา่เขา้ชมสถานที�ต่างๆ ตามรายการระบุ 
 คา่อาหาร และเคร ื�องดื�มตามรายการระบุ 
 คา่รถรบัสง่ ตามรายการระบุ 

 นํ�าดื�มท่านละ 1 ขวด / คน / วนั 
 คา่ภาษีสนามบนิทุกแห่ง (ขึ�นอยู่กบัการผนัแปรของภาษนํี�ามนั ณ วนันั�นๆ) 
 คา่มคัคุเทศกข์องบรษิทัจากกรงุเทพฯ คอยอํานวยความสะดวกแกท่่านตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 

 คา่ประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท (เงื�อนไขตามกรมธรรม)์ 

อตัรานี�ไม่รวม 

 คา่ทําหนังสอืเดนิทาง 
 คา่ธรรมเนียมแจง้เขา้ - ออกของบุคคลต่างดา้วค่าวซีา่เขา้ประเทศของบุคคลต่างดา้ว (ถา้มี) 
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 คา่ธรรมเนียมวซีา่พเิศษสาํหรบับุคคลตา่งดา้วหรอืยื�นวซีา่เรง่ด่วน ซ ึ�งบรษิทัฯจะเรยีกเก็บเพิ�มเป็นกรณีตาม
จรงิ  
 คา่ใชจ้่ายสว่นตวัเชน่ ค่าโทรศพัทโ์ทรสารโทรเลขคา่ซกัรดีคา่อาหาร-เครื�องดื�มนอกเหนือจากรายการ 

 คา่มนิิบาร ์ค่าชมภาพยนตรช์อ่งพเิศษภายในหอ้งพกั และคา่ใชจ้า่ยอื�นๆ ที�ไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 คา่นํ�าหนักกระเป๋าเกนิพกิดั (สายการบินกาํหนดใหไ้ม่เกนิท่านละ 15 กก.) 
 ค่าทปิมคัคุเทศกท์อ้งถิ�น คนขบัรถท่านละ 1,500 บาท / ทปิ / ท่าน  

(กรณีจา่ยเป็นเงินวอนกรุณาเชค็เรท ณ วนัเดนิทางค่ะ) 
(ในส่วนของหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของท่าน) 

 คา่ใชจ้่ายอนัเนื�องมาจากความล่าชา้ของสายการบนิ, เหตสุุดวสิยั, การเมือง หรอื ภยัธรรมชาต ิฯลฯ 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ�ม 7% ค่าภาษีการบรกิารหกั ณ ที�จา่ย 3% 
(ในกรณีที�ตอ้งการขอใบเสรจ็มภีาษ)ี 

หมายเหตุ 

 รายการ และราคาสําหรบัผูร้ว่มเดนิทางผูใ้หญ่อย่างนอ้ย 20 ท่าน เดนิทางไป และกลบัพรอ้มคณะ 

 รายการนี�เป็นเพยีงขอ้เสนอที�ตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบรษิทัฯ อีกคร ั�งหนึ�ง หลงัจากไดส้ํารองที�นั�งกบั 

สายการบิน และโรงแรมที�พกัในต่างประเทศเป็นที�เรยีบรอ้ย อย่างไรก็ตามรายการนี�อาจเปลี�ยนแปลงไดต้ามความ

เหมาะสม 

 ราคานี�คดิตามราคาตั�วเครื�องบนิในปัจจุบ ัน หากราคาตั�วเครื�องบินปรบัสูงขึ �น บรษิทัฯ สงวนสิทธิ �ที�จะปรบัราคา

ตั�วเคร ื�องบนิ ตามสถานการณด์งักล่าว 

 บรษิทัฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีเกิดความเสยีหาย หรอืสูญหาย สําหรบักระเป๋าเดินทาง หรอืของมีค่า

สว่นตวัของท่านระหวา่งการเดนิทาง 

 บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบ และขอสงวนสทิธิ �ในการไม่คนืเงินไม่ว่าทั�งหมด หรอืบางส่วน ในกรณีที�ผู ้

เดินทางมิไดร้บัอนุญาตใหเ้ดินทางเข้า หรือออกนอกประเทศ อนัเนื� องมาจากการพิจารณาของ

เจา้หน้าที�ตรวจคนเขา้เมอืง หรอื มสีิ�งผดิกฎหมาย หรอื เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื การถูกปฏเิสธ

ในกรณีอื�น 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสิทธิ �ที�จะไม่คืนเงินไม่ว่าท ั�งหมดหรอืบางส่วน ดว้ยเหตุอนัเนื� องมาจากความ

ผดิพลาด ความล่าชา้ การเปลี�ยนแปลงบรกิารของสายการบนิ บรษิทัขนส่ง หรอืหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง 

เหตุการณท์างการเมอืง การจลาจล ภยัธรรมชาต ิอนันอกเหนือจากความควบคุม 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ �ที�จะไม่คืนเงินไม่ว่าท ั�งหมดหรอืบางส่วน ในกรณีที�ผูเ้ดนิทางไม่ใชบ้รกิาร

บางส่วนหรอืท ั�งหมด โดยความสมคัรใจของผูเ้ดนิทางเอง หรอืไม่เดนิทางไปพรอ้มคณะ หรอืไม่ปรากฏ

ตวัในวนัเดนิทาง 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ �ในการเปลี�ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรนี์�ไดต้ามความเหมาะสม ทั�งนี�ขึ �นอยู่กบั

เวลา การจราจร สภาพอากาศ และเหตุสุดวสิยัอื�นๆ ที�อาจเกดิขึ �นได ้ทั�งนี� เพื�อความปลอดภยั และประโยชนข์องผู ้

เดนิทางเป็นสําคญั 

 บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายเพิ�มเตมิที�เกดิขึ �นทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถูกทํารา้ย การ

สญูหาย หรอืจากอุบตัเิหตตุ่างๆ 

 มคัคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษิทัฯ ไม่มีสทิธิ �ในการใหค้ําสญัญาใดๆ ทั�งสิ �นแทน บรษิทัฯ นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูม้อีํานาจของบรษิทัฯ กาํกบัเท่านั�น 

 บรษิทัฯ จดัใหเ้ฉพาะลกูคา้ที�ประสงคจ์ะไปท่องเที�ยวตามรายการของทวัรท์ุกวนัเท่านั�น  หากท่านไม่สามารถรว่ม

ทวัรท์ุกวนั แค่สมคัรมารว่มทวัรเ์พยีงเพื�อการใชต้ ั�วเครื�องบินและที�พกัในราคาพิเศษ  หากท่านไม่แจง้ และปรากฏว่า
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ท่านไม่รวมทวัรใ์นบางวนั ทางบรษิทัจะคดิคา่ดําเนินการในการแยกท่องเที�ยวเอง 300 USD 

(กอ่นซ ื �อทวัร ์จะตอ้งแจง้ความประสงคท์ี�เป็นจรงิ เพื�อทางผูจ้ดัจะไดค้ดิคา่บรกิารที�เหมาะสม) 

 เด็ก หมายถงึ ผูท้ี�มอีายุนอ้ยกวา่ 12 ปี 

*.*.*. นํ�าหนักกระเป๋าคนละ 15 กโิลกรมั*.*.*. 

เงื�อนไขการใหบ้รกิาร 

การจองคร ั�งแรก มดัจาํท่านละ 10,000 บาทภายใน 2 วนัหลงัการจอง และชาํระทั�งหมดกอ่นเดนิทาง

ภายใน 20 วนั  

หากเป็นชว่งเทศกาลหรอืวนัหยุดยาวชาํระทั�งหมดกอ่นเดนิทางภายใน 30 วนั 

(การไม่ชาํระเงนิค่ามดัจํา หรอืชาํระไม่ครบ หรอืเชค็ธนาคารถกูระงบัการจา่ยไม่ว่าดว้ยสาเหตใุดใด ผูจ้ดัมสีทิธิ

ยกเลกิการจดั หรอืยกเลกิการเดนิทาง) 

ในกรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงทั�งที�กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอืเขา้ประเทศที�ระบใุน

รายการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ �ที�จะไม่คนืคา่บรกิารไม่ว่ากรณีใดๆ ทั�งสิ �น 

 

การยกเลกิ 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วนัขึ �นไป คนืเงนิทั�งหมด 
 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 21-29 วนั เก็บค่าใชจ้า่ย ท่านละ 10,000 บาท 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-20 วนั เก็บค่าใชจ้า่ย 50% ของราคาทวัร ์
 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 7-14 วนั เก็บค่าใชจ้า่ย 80% ของราคาทวัร ์
 ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกวา่ 1 - 6 วนั เก็บค่าใชจ้่ายทั�งหมด 100 % ของราคาทวัร ์  

**ชว่งเทศกาลไม่สามารถยกเลกิ หรอืเปลี�ยนชื�อผูเ้ดนิทางได*้* 
 กรุป๊ที�เดนิทางชว่งวนัหยุดหรอืเทศกาลที�ตอ้งการนัตมีดัจาํกบัสายการบนิหรอืผ่านตวัแทนในประเทศหรอื

ตา่งประเทศ รวมถงึเที�ยวบนิพเิศษเชน่ Charter Flight, Extra Flight จะไม่มกีารคนืเงนิมดัจํา หรอืคา่ทวัร ์
ท ั�งหมด 

หมายเหตุ : รายการทวัรส์ามารถเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

***หนงัสอืเดนิทางจะตอ้งมอีายุเหลอืมากกวา่ 6 เดอืน นบัจากวนัเดนิทาง*** 
 
 



13 | 05KR2608_HNT-ICN-4.1-LJ _KOREA ICE FISHING _5D3N JAN 

 

 


