
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

รหัสโปรแกรมทัวร ์  FIRST SNOW KOREA  DEC17-XX-W03 

FIRST SNOW KOREA 
เท่ียวเกาหลีหน้าหนาว  สมัผัสกบัหิมะแรกเร่ิม  

เล่นสกีสดุมนัส ์สนกุสนานกบัหิมะ เล่นปาน ้าแข็ง  

ป้ันสโนวแ์มน บนสกีรีสอรท์แสนสวย  

สมัผัสบรรยากาศบนเกาะนามิท่ีเต็มไปดว้ยหิมะ  

สถานท่ีโรแมนติก ส าหรบัค ู่รกัหน ุ่มสาว ครอบครวั… 

คลายหนาว อ่ิม อร่อยกบั BUFFET BBQ หา้มพลาด!!! 

น าท่านบินลดัฟ้าโดยสายการบินสญัชาติเกาหลี  

อีสตารเ์จ็ต/เจจ ู แอร/์ทีเวย/์จินแอร ์

ท่ีพกัระดับมาตรฐาน พกัซวูอน 1 คืน / โซล 2 คืน  

อาหารทานครบทกุมื้อ  

ราคาน้ีรวมตั๋วเครื่องบินและภาษีสนามบินเรียบรอ้ยแลว้ 

**ราคาเริ่มตน้ 16,900.- บาท** 

เดินทางเดือน พฤศจิกายน-ธนัวาคม 2559 

 

รายการท่องเท่ียว                  จ  านวน 5 วนั 3 คืน 
วันแรก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน 

วันท่ีสอง ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน - LA PROVENCE - เกาะนามิ - วัดวาวูจองซา 

วันท่ีสาม เล่นสกีสุดมันส ์(ไม่รวมค่าเช่าชุด+อุปกรณส์กีและครูฝึก) - เรียนท ากิมจ+ิชุดฮันบก  

- สวนสนุก EVERLAND (รวมบัตรเขา้และเคร่ืองเล่นไม่จ  ากัด) 

- FANTA STICK SHOW OR WAPOP SHOW  

วันท่ีส่ี ผ่านชมบลูเฮา้ส/์อนุสาวรียน์กฟีนิกซ ์- ศูนยโ์สม - ถนนแฟชัน่ฮงอิกวอคก้ิงสตรีท  

- TRICK EYE MUSEUM + ICE MUSEUM – ศูนยเ์วชส าอาง - N SEOUL TOWER (ไม่รวมลิฟท)์  

- ศูนยร์วมของวัยรุ่นเกาหลี เมียงดง - LINE FRIENDS STORE  
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- ศูนยก์ารคา้แฟชัน่แห่งเกาหลี ทงแดมุน - DONGDAEMUN DESIGN PLAZA DDP  

วันท่ีหา้ ศูนยส์มุนไพร - ศูนยพ์ลอยอเมทิส - ศูนยน์  ้ามันสนแดง  - DUTY FREE  

- คลองชองเกชอน - SUPERMARKET  

 
 

 

XX.XX น. คณะเดินทางพร ้อมกันที่จุดหมาย สนามบินสุวรรณภูม ิอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ช้ัน 4   

ณ เคาน์เตอร์สายการบิน EASTAR JET / JEJU AIR / JIN AIR / T’WAY โดยมเีจา้หน้าที่จากบริษัทฯ คอย

ให ้ก า รต้อน รั บ  และอ า น วย ความสะดวกใน เรื่อ งข อง เอกส ารตลอดจนสั มภ าร ะขอ งท่ า น   

(**โปรดแสดงใบนัดหมายและพาสปอรต์ใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีในวันเดินทาง) หลังจากเช็คอินและโหลด

สัมภาระเรียบรอ้ยแลว้ น าท่านออกเดินทางสู่ประเทศเกาหลีใต้ 

 

ขอ้แนะน า  

เพื่อความสะดวกในการเขา้รับการตรวจคน้ก่อนขึ้ นเครื่องบิน ของเหลว เจล และสเปรย์ทุกชนิด ตอ้งบรรจุ

ในภาชนะที่มีขนาดความจุไมเ่กิน 100 มิลลิลิตร ส าหรับภาชนะที่เกิน 100 มลิลิลิตร แมจ้ะบรรจุ

ของเหลว เจล และสเปรย์ เพียงเล็กน้อยก็ไมส่ามารถน าติดตัวขึ้ นเครื่องบินได ้ภาชนะทั้งหมดต้องใส่

รวมกันไวใ้นถุงพลาสติกใส ซ่ึงเปิด – ปิด ผนึกได ้และมคีวามจุรวมกันไมเ่กิน1 ลิตร (1,000 มลิลิลิตร) 

ของเหลวที่ไดร้ับการยกเวน้ ไดแ้ก่ นม และอาหารส าหรับเด็กทารกในปริมาณที่เหมาะสม รวมถึงยาที่มี

เอกสารก ากับชัดเจน  ของเหลว เจล และสเปรย์ ที่ซ้ือจากรา้นค้าปลอดอากร (Duty free shops) ที่ท่า

อากาศยานตอ้งบรรจุในถุงพลาสติกใสปิดผนึกปากถุงไมม่รี่องรอย การเปิดปากถุง และมหีลักฐานแสดงวา่

ไดซ้ื้อ ณ วนัที่เดินทาง เพื่อน าไปแสดงต่อเจา้หน้าที่ ณ จุดตรวจคน้ อย่างไรก็ตามแต่ละประเทศจะมกีฎ 

การน าของเหลว ขึ้ นเครื่องแตกต่างกัน การน าผลิตภัณฑ์ของสดที่ท าจากสัตวไ์ม่วา่เน้ือหมู เน้ือววั ผัก 

ผลไมส้ด ไมอ่นุญาตใหน้ าเขา้ประเทศเพื่อป้องกันโรคต่างๆเพราะหากศุลกากรตรวจพบจะตอ้งเสียค่าปรับ  

 

ออกเดินทางจาก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน 

เที่ยวบินที่ ZE512 เวลา 22.20  เดินทางถึงประเทศเกาหลีใต ้ เวลา 06.00 

เที่ยวบินที่ 7C2204เวลา 00.55  เดินทางถึงประเทศเกาหลีใต ้ เวลา 08.15 

เที่ยวบินที่ LJ002  เวลา 01.00  เดินทางถึงประเทศเกาหลีใต ้ เวลา 08.00 

เที่ยวบินที่ TW102  เวลา 01.20  เดินทางถึงประเทศเกาหลีใต ้ เวลา 08.35 

วันแรกของการเดินทาง   สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนานาชาติอินชอน 
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เชา้  เดินทางถึงสนามบนินานาชาติอินชอนประเทศเกาหลีใต ้(กรุณาปรับเวลาของท่านใหเ้ร็วขึ้ น 2 ชัว่โมง

  เพื่อใหต้รงกับเวลาทอ้งถ่ินของประเทศเกาหลี) หลังจากผ่านพิธกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากรแลว้

  พาท่านเดินทางสู ่หมู่บา้นลาโพรวองซ ์(LA PROVENCE) หมูบ่า้นสุดชิค สไตล์ยุโรปแห่งเกาหล ีสัมผัส 

  บรรยากาศบา้นเรือนสดุน่ารักและรา้นคา้ระบายสีลกูกวาดหวานๆ อิสระใหท้่านถ่ายรูปเก็บไวเ้ป็นที่ระลึก

  ไดต้ามอัธยาศัย   

กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านดว้ยเมนู ดักคาลบ้ี (DAKGALBI) ไก่ผัดเผ็ด บาร์

  บีคิวเกาหลี อาหารยอดนิยม อีกชนิดหน่ึง ของคนเกาหล ีโดยวธิีการน าเน้ือไกท่ี่หัน่เป็นช้ินๆ และผักต่างๆ

  มาผัดรวมกันกับซอสบาร์บคิีวในกระทะแบนเหลก็ขนาดใหญ่  

 

บ่าย  น าท่านเดินทางสู่ ท่าเรือเฟอรร์ี่ เพื่อขา้มฟากไปยัง เกาะนามิ ต้ังอยู่กลางทะเลสาบซองเพียง ช่ือ “นาม”ิ 

  ต้ังขึ้ นเพื่อเป็นเกียรติแก่นายพลนาม ิเกาะนามน้ัินเรยีกตัวเองวา่ NAMINARA REPUBLIC และเรียกตัว๋เรือ

  ขา้มฟากและตัว๋เขา้ชมเกาะวา่วซ่ีา ท าใหรู้ส้ึกเสมอืนขา้มมาเที่ยวรัฐๆ หน่ึงทีเ่ป็นเอกเทศออกมาจากเกาหล ี

  บนเกาะจะมบีรรยากาศรม่รื่น เต็มไปดว้ย ตน้สน ตน้เกาลัด ตน้แปะก๊วย ตน้ซากุระ ตน้เมเป้ิล และตน้ไม ้

  ดอกไมอ้ื่นๆที่พลัดกันออกดอกเปลี่ยนสีใหช้มกันทุกฤดูกาล ในฤดูหนาวบนเกาะจะเต็มไปดว้ยหิมะเป็น

  สถานที่โรแมนติก ส าหรบัคู่รกัหนุ่มสาว และที่พักผ่อนหยอ่นใจของครอบครัว ที่น้ีเคยเป็นหน่ึงในสถานที่    

  ถ่ายท าละครเกาหล ี WINTER LOVE SONG หรือเพลงรักในสายลมหนาว และภาพยนต์ไทยเรื่องกวนมนีโฮ 

  ใครที่อยากแชะรูปคู่กับเบยองจุน และทิวสนที่เรยีงตัวสวยงามทอดยาวไปจนสุดลกูหลููกตา ตอ้งไมพ่ลาดที่

  จะมาเยือนที่น้ีสักครั้ง...อิสระใหท้่านถ่ายรูปไดต้ามอัธยาศัย...ไดเ้วลาสมควรนั่งเรือกลับมายังฝั่ง .. 

  จากน้ันน าท่านเดินทางสู ่วัดวาวูจองซา ต้ังอยู่ในเมอืงซูวอน พาท่านชมความงามของพระเศียร 

  พระพุทธรูปขนาดมหึมา ซ่ึงประดิษฐานอยู่ดา้นหลังสระน ้าขนาดยอ่ม โดยบรเิวณรอบสระจะมพีระพุทธรูป

  องค์เล็กๆวาง เรียงรายอยูโ่ดยรอบ และเมือ่ท่านเดินขึ้นสู่เนินเขาจะพบอโุบสถ ซ่ึงภายในเป็นที่ประดิษฐาน

  พระนอนขนาดใหญ่ที่แกะสลักมาจากไมซ่ึ้งน ามาจาก อินเดีย นอกจากน้ีทีว่ดัแห่งน้ียงัเป็นที่เก็บรักษาระฆงั

  ที่ใชตี้ในพิธีเปิดกีฬาโอลมิปิกในปี ค.ศ.1988 อีกดว้ย 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร บริการท่านดว้ย  ชาบูชาบู (SHABU SHABU) หรือ สุก้ีเกาหลี มี

  ส่วนผสมของ ผักสดหลายชนิด เห็ดตามฤดูกาลโอเดง้ เตา้หู ้เบคอน หมูสไลด์ ตม้ในน ้าซุป ปรุงรสกลม 

  กล่อม ทานพรอ้มเครื่องเคียงและขา้วสวย เกาหลทีี่รสชาติถูกปากคนไทย 

วันท่ีสอง    ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน - LA PROVENCE - เกาะนามิ - วัดวาวูจองซา 
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 หลังจากนั้นน าท่านเขา้สู่ท่ีพัก SUWON: JM HOTEL SUWON หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาวมาตรฐานเกาหลีใต  ้

 

 

 

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 เชา้น้ีน าท่านเดินทางสู่ ลานสกีรีสอรท์ ระหวา่งทางท่านจะไดช่ื้นชมบรรยากาศสองขา้งทางในช่วงฤดู

หนาวอันแสนงดงามของประเทศเกาหลีที่สวยที่สุด... ถึงสกีรีสอร์ทอิสระใหทุ้กท่านไดส้ัมผัสหิมะและ

สถานที่ที่งดงาม พรอ้มถ่ายรูปเป็น ที่ระลึกและเล่นสกซ่ึีงลานสกีแหง่น้ีมคีวามทา้ทายใหท้่านไดส้ัมผัสดว้ย

เนินหิมะที่มคีวามสูงไมต่ า่กวา่ 1 กิโลเมตรขึ้ นไป และเป็นที่กล่าวขวญัถึงวา่เป็นสวรรค์ของนักสกีมอืใหม ่

แต่ก็มทีางวิง่ส าหรับมอือาชีพเช่นกัน มเีนินรูปตัวเอสเป็นตัวเช่ือมระหวา่งยอดเนินและพื้ นดา้นล่างมาทา้

ทายความสามารถของทา่นตามอธัยาศัยพรอ้มเพลิดเพลินกับบรรยากาศของสายลมเย็นในฤดูหนาวและ

ท ากิจกรรมสนุกๆ บนลานหิมะกวา้ง (** ไม่รวมค่าเช่าชุด+อุปกรณส์กีและครูฝึก **) 

**การเตรียมตัวก่อนเล่นสกี ควรเตรียม ถุงมอืสกี ผ้าพันคอ แวน่กันแดด เสื้ อแจ๊กแก๊ตกันน ้าหรือผ้าร่ม 

และกางเกงรัดรูป เป็นตน้ ขอค าแนะน าและฝึกวธิีการเล่นจากไกด์ท ้องถิ่นก่อนลงสนามจริง เพื่อความ

ปลอดภัยของท่านเอง 

 

น าท่านเดินทางสู่ กิมจแิลนด ์ร่วมประสบการณ์ในการท ากิมจิอาหารประจ าชาติของเกาหลี ใหท้่านได้

สนุกสนานในการลองท าและชิมกิมจิฝีมอืของตัวท่านเอง จากน้ันเชิญท่านเขา้ร่วมเป็นส่วนหน่ึงของชาว

เกาหลีโดยการแต่งกายโดยชุดประจ  าชาติ ชุดฮันบก พรอ้มถ่ายรูปเป็นท่ีระลึก!!! เพื่อไปอวดคนทาง

บา้น... 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านดว้ย เมนู คาลบิ (KALBI) อาหารเกาหลีแบบป้ิง

ย่างที่มช่ืีอเสียงของเกาหลี เป็นการน าเน้ือววัหรือเน้ือหมูมาหมกักับเครื่องปรุงจนเน้ือนุ่ม แลว้น า ไปย่างบน

แผ่นโลหะที่ถูกเผาจนรอ้น ตอนย่างเน้ือน้ันจะย่างเป็นช้ินโตพอสมควร พอใกลสุ้กแลว้ตอ้งใชก้รรไกรตัด

เป็นช้ินพอดีค า ทานกับเครื่องเคียงจ าพวกผัก และกระเทียม กิมจิ 

บ่าย จากน้ันเต็มอิ่มกับสวนสนุกที่ดีทีสุ่ดของเกาหล ีสวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์ดว้ยบัตร SPECIAL PASS TICKET 

ที่สามารถเล่นเครื่องเล่นต่างๆ ไดทุ้กชนิดและไมจ่ ากัดรอบ สวนสนุกที่น้ีถูกขนานนาม วา่ “ ดิสนีย์แลนด์

เกาหลี ”  มช่ืีอเสียงมากที่สุดของประเทศ ใหท้่านสนุกกับเครือ่งเลน่หลากหลายชนิด อาธิเช่น ทีเอ๊กเพรส 

รถไฟเหาะ หนอนสะบัด ชาร์ป โรงหนังสามมติิ บา้นผีสิงหมุน ท่านไหนที่ไมช่อบการเล่นเครื่องเล่น 

วันท่ีสาม เล่นสกีสุดมันส ์(ไม่รวมค่าเช่าชุด+อุปกรณส์กีและครูฝึก) - เรียนท ากิมจ+ิชุดฮันบก  

                       - สวนสนุก EVERLAND (รวมบัตรเขา้และเคร่ือง เล่นไม่จ  ากัด) - FANTA STICK SHOW OR WAPOP SHOW  
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สามารถเขา้ซาฟาร ีชมไลเกอร์แฝดคู่แรกของโลกไดท้ี่น่ี และชมความน่ารักของหมทีี่สามารถสื่อสารกบัคน

ได ้เดินชมและถ่ายรูปกับสวนดอกไมซ่ึ้งผลัดเปลี่ยนหมุนเวยีนตาม ฤดูกาล (มนีาคม-เมษายน: สวนทิว

ลิป/ พฤษภาคม-มิถุนายน: สวนดอกกุหลาบ/กรกฎาคม: สวนดอกทานตะวนัหรือดอกกุหลาบ/ 

สิงหาคม-กันยายน: สวนดอกลิลลี่/ ตุลาคม-พฤศจิกายน: สวนดอกเบญจมาศ) 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาค าร บริก ารท่านด้วย เมนู บาร์บีคิวเกาหลี (BBQ KOREA) 

 อาหารป้ิงยา่งสไตล์เกาหล ีประกอบดว้ย กุง้ ปลาหมกึ หมู ไก่ เน้ือ ต่างๆ รับประทานพรอ้มเครื่องเคียง

ของเกาหลี ผักสด กิมจิ ซุป ผัดวุน้เสน้เกาหลี สลัดผักสดๆ พรอ้ม ไอศกรีมทานไดไ้มอ่ั้น  

หลังจากน้ันน าท่านชมโชว ์FANTA STICK SHOW  

FANTA STICK SHOW เป็นการแสดงละครเพลง THE MUSICAL บอกเล่าเรื่องราวความรักอันอมตะระหวา่ง

ชายหนุ่มที่เช่ียวชาญการตีกลองกับวญิญาณของแฟนสาวที่ เช่ียวชาญดนตรีเครื่องสาย อาทิเช่น ฟรุต 

ไวโอลิน ซอ และกายากึม ที่ผูกพันและตามหากันต้ังแต่อดีตภพจนถึงปัจจุบัน สื่อสารผ่านดนตรีโบราณ

และศิลปะร่วมสมยั อย่างบีบอย และแจสแดนซ์ โดยแฝงมุกตลก ดึงใหผู้้ชมไดเ้ขา้มสี่วนร่วมในโชวไ์ดอ้ย่าง

น่ารักตลอดการแสดง  

หลังจากนั้นน าท่านเขา้สู่ท่ีพัก SEOUL: BENIKEA SEOUL HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาวมาตรฐานเกาหลีใต  ้

 

 

 

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

  พาท่านผ่านชมดา้นหนา้ท าเนียบประธานาธิบดี (บลูเฮา้ส)์ ซ่ึงอยู่ในท าเลทีดี่ที่สดุตามหลักโหราศาสตร์ 

  มทีิวเขาน้อยใหญ่เรียงรายซ้อนตัวอยู่ดา้นหลัง  ดา้นหน้าเป็นอนุสรณ์สถานนกฟีนิกซ์สัญลักษณ์แห่ง  

  สันติภาพอันงดงาม  ชมทัศนียภาพอนัสวยงามของภเูขารูปหวัมงักร และวงเวยีนน ้าพุ นับเป็นจุดที่มฮีวงจุย้

  ที่ดีที่สุดของกรุงโซล 

จากน้ันพาท่านรูจ้กัและเขา้ใจสมุนไพรโสมเกาหลี หรือราชาแห่งมวลสมุนไพร ที่ ศูนยโ์สม เพราะเกาหลี

ใตเ้ป็นประเทศที่มกีารผลิตโสมเกาหลทีี่มคุีณภาพเป็นอนัดับ 1 ของโลก ซ่ึงใครๆที่ไดม้าเที่ยวก็จะช่ืนชอบ

หาซ้ือเป็นของฝาก เพราะราคาจะถูกว่าเมอืงไทยและมคุีณประโยชน์นานัปการ เช่น ช่วยเสริมความ

แข็งแรงใหแ้ก่ระบบย่อยอาหารและปอด ช่วยท าใหจ้ิตใจสงบและเพิ่มพละก าลัง โดยมสีรรพคุณทาง

 วันท่ีส่ี         ผ่านชมบลูเฮา้ส/์อนุสาวรียน์กฟีนิกซ ์- ศูนยโ์สม - ถนนแฟชัน่ฮงอิกวอคก้ิงสตรีท - TRICK EYE MUSEUM +  

                  ICE MUSEUM – ศูนยเ์วชส าอาง - N SEOUL TOWER (ไม่รวมลิฟท)์ - ศูนยร์วมของวัยรุ่นเกาหลี เมียงดง - LINE 

FRIENDS STORE - ศูนยก์ารคา้แฟชัน่แห่งเกาหลี ทงแดมุน - DONGDAEMUN DESIGN PLAZA DDP  
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การแพทย์ ช่วยบ ารุงหัวใจ ป้องกันโรคหัวใจขาดเลือด และเสริมประสิทธิภาพทางเพศ ลดและป้องกัน

มะเร็ง ท่านไหนที่ตอ้งท างานดึก นอนดึก หรือพักผ่อนไมเ่พียงพอ สามารถทานเพื่อลดความออ่นลา้ ท าให ้

รูส้ึกกระปรี้ กระเปร่า ร่างกายรูส้ึกสดช่ืน..อิสระใหท้่านไดซ้ื้อกลับไปบ ารุงร่างกายหรือฝากญาติผู้ใหญ่ที่

ท่านรักและนับถือ.. 

น าท่านสู่ ฮงอิกวอคก้ิงสตรีท เป็นถนนย่านมหาวทิยาลัย ฮงอิก ซ่ึงมช่ืีอเสียงดา้นศิลปะ ที่น่ีจะมบีรรดา

นักศึกษาน าของประดิษฐ์จากแฮนด์เมดมาวางจ าหน่ายและมรีา้นคา้ขายสนิคา้วยัรุ่นต่างๆ อิสระใหท้า่นได้

เดินเล่นและชมงานศิลปะตลอดทาง  

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ TRICK EYE MUSEUM พิพิธภัณฑศ์ิลปะสามมิติ ตน้ฉบับของเกาหลี สถานที่

ท่องเที่ยวยอดนิยมที่ทัง้คนเกาหลแีละนักทอ่งเทีย่วต่างชาตินิยมมาเก็บภาพ พรอ้มโพสทา่เก๋ๆ กับฉากสาม

มติิ ท าใหก้ารเดินชมนิทรรศการศิลปะไมใ่ช่สิ่งที่น่าเบื่อและเขา้ใจยากอีกต่อไป... จากน้ันพาท่านสู่ ICE 

MUSEUM เมอืงน ้าแข็งที่มผีลงานศิลปะแกะสลักน ้าแข็ง รวมอยู่ในที่เดียว ภายในจ าลองเป็นเมอืงต่างๆที่

ทุกอย่างกลายเป็นน ้าแข็ง! เอาใจเด็กๆดว้ยสไลเดอร์น ้าแข็งและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายใหคุ้ณไดเ้ดิน

เที่ยวอย่างไมรู่ส้ึกเบื่ออาทิสัมผัสประสบการณ์นั่งรถลากกวางรูดอร์ฟทักทายลุงซานตา้ โพสท่าคู่กับนก

เพนกวนิขั้วโลกส ารวจบา้นน ้าแข็งเอสกิโมเยี่ยมชมปราสาทน ้าแข็งชมววิจากบนก าแพงเมอืงและลองเขา้พกั

โรงแรมที่ทุกอย่างท าจากน ้าแข็ง!…หลงัจากน้ันเดินทางสู่ ศูนยเ์วชส าอาง ใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือเครื่องส าอาง

คุณภาพดีในราคาย่อมเยา อาทิเช่นครีมน ้าแตก, ครีมโบท็อกซ์, ครีมหอยทาก ฯลฯ 

 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านดว้ย ซัมเกทัง หรือเมนู ไก่ตุ๋นโสม อาหารวงัใน

สมยัก่อน ปัจจุบันเป็นอาหารเลื่องช่ือมากของเมอืงหลวง ภายในตัวไก่จะมขีา้วเหนียว รากโสม พุทราแดง

และเคล็ดลับในการตุ๋นเสิร์ฟพรอ้มเครื่องเคียงที่เรียกวา่ กักตุกี เสน้ขนมจีน เหลา้โสม พริกไทยด า และ

เกลือ 

บ่าย เมือ่รับประทานอาหารเสรจ็น าท่านเดินทางสู ่หอคอยกรุงโซล N SEOUL TOWER ซ่ึงอยู่บนเขานัมซาน ซ่ึง

เป็น 1 ใน 18 หอคอยที่สูงทีสุ่ดในโลก ฐานของหอคอยมสีิ่งทีน่่าสนใจต่างๆ เช่น ศาลาแปดเหลีย่มปาลกัก๊

จอง, สวนสัตวเ์ล็กๆสวนพฤกษชาติ , อาคารอนุสรณ์ผู้รักชาติอัน ชุง กุน อิสระใหทุ้กท่านไดเ้ดินเล่นและ

ถ่ายรูปคู่หอคอยตามอัธยาศัยหรือคลอ้งกุญแจคู่รัก (ไม่รวมค่าขึ้ นลิฟท)์ 

จากน้ันพาทุกท่านเพลิดเพลินกับการช็อปป้ิงที่ ศูนยร์วมของวัยรุ่นเกาหลี เมียงดง ไดช่ื้อวา่เป็นแหล่ง

รวมแฟชัน่แบรนด์เกาหลีช้ันน า ซ่ึงในแต่ละวนัจะมีวยัรุ่นเกาหลีมาเดินช็อปป้ิงกันอย่างลน้หลาม ท่าน

สามารถหาซ้ือสนิคา้ไดอ้ย่างหลากหลายทั้งเสื้อผา้ ,รองเทา้,กระเป๋า, เครื่องส าอางซ่ึงเป็นที่รูจ้ักอย่างดีของ
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คนไทย อาทิ Laneige, Etude, Iope, Charmzone, Skin food,The Face Shop เสื้ อผ้า เครื่องประดับ, ซีดี

เพลง, วซีีดี-ดีวดีีหนังและซีรีย์ยอดฮิต ตลอดจนของที่ระลึกที่มรูีปดาราคนโปรดของท่านอยู่ในสินคา้... 

นอกจากน้ีท่านสามารถพบกับรา้น LINE FRIENDS STORE ที่เต็มไปดว้ยสินคา้ LINE OFFICIAL ที่จ าหน่าย

สินคา้ของที่ระลึกเกี่ยวกับตัวการ์ตูน LINE ไมว่า่จะเป็น หมบีราวน์ แซลลี่ เจมส์ หรือโคน่ี ซ่ึงแต่ละตัวจะมี

สินคา้ที่ระลึกใหเ้ลือกซ้ือเยอะแยะไปหมด เช่น สมุดโน้ต ตุ๊กตา เคสโทรศัพท์ เสื้ อผ้า กระเป๋ า เครื่องเขียน 

ฯลฯ ซ่ึงภายในรา้นยังมมุีมน่ารักๆ ใหถ้่ายรูปกันอยา่งจุใจอีกดว้ย แต่ที่เป็นไฮไลท์เด่นของรา้นเลย คือ เจา้

หมบีราวน์ตัวยักษ์ใหญ่ที่ต้ังอยู่หน้ารา้น ที่ใครไปใครมาก็ตอ้งถ่ายภาพเป็นทีร่ะลกึแมแ้ต่คนเกาหลเีอง งาน

น้ีสาวกไลน์ หา้มพลาด!! 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารบริการท่านดว้ยเมนู บิบิบบัพ หรือ ขา้วย าเกาหลี เป็นอาหารที่มี

ประโยชน์ต่อร่างกายเป็นอยา่งมากเพราะประกอบไปดว้ยเครื่องปรุงที่เป็นผักนานาชนิดถึง 18 อย่างอุดม

ไปดว้ยวติามนิหลากหลายชนิด โดยน าขา้วไปยา่งบนชามหิน แลว้โรยผักต่างๆ  อาท ิแครอทเห็ด หัวไชเทา้ 

แตงกวา มนัฝรัง่ผัดผักกาดขาวพรอ้มไข่ดิบ ราดน ้าซอสแลว้น ามาย ารวมกันใน ขณะที่ถว้ยยังรอ้นๆ ทาน

พรอ้มกับซุปหมอ้ไฟ 

หลังจากน้ันน าท่านน าท่านช็อปป้ิงที่ ศูนยก์ารคา้แฟชัน่แห่งเกาหลี ทงแดมุน ใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือ เสื้ อผ้า

เครื่องแต่งกาย เครื่องหนังรองเทา้ เครื่องกีฬาต่างๆ นอกจากน้ียังมีขนมขบเค้ียวและรา้นเครื่องส าอาง

ต่างๆ เรียงรายตามตึกรมิสองขา้งถนนใหท้า่นไดเ้ลือกชม นอกจากน้ียังมเีวทีการแสดงรอ้งเตน้เปิดหมวก

ใหผู้้ที่อยากแสดงความสามารถ มาแสดงใหช้มกันอกีดว้ย ฝั่งตรงขา้มของ ทงแดมุน ท่านสามารถเดินขา้ม

ไปชม ตึก DDP หรือ DONGDAEMUN DESIGN PLAZA เป็น สถานที่ส าหรับจัดแสดงงานศิลปะ อีเวนท์ การ

ประชุม รวมไปถึงนิทรรศการต่างๆ  

 

หลังจากนั้นน าท่านเขา้สู่ท่ีพัก SEOUL: BENIKEA SEOUL HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาวมาตรฐานเกาหลีใต  ้

 

 

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

เชา้ น้ีน าท่านเข ้าชม ศูนย์สมุนไพร หรือ ฮ๊อกเกตนามู ใหมล่่าสุดของเกาหลี โดยมกีารจดลิขสิทธิ์

เรียบรอ้ยแลว้ เป็นสมุนไพรเมล็ดฮ๊อกเกต ทางการแพทย์เรยีกวา่ ผลไมท้อง มรีสเปรี้ ยว ดีส าหรับบุคคลที่

นิยมด่ืมชา กาแฟ น ้าอัดลม ฯลฯ เมล็ดฮ๊อกเกตจะช่วยในการลา้งสารพิษที่ตกค้างหรือไขมันที่สะสมอยู่

ภายในผนังของตับ ไต ช่วยใหตั้บหรือไตของทา่นแข็งแรงขึ้ น และยังส่งผลดีต่อสขุภาพรา่งกายของท่านเอง

 วันท่ีหา้ ศูนยส์มุนไพร - ศูนยพ์ลอยอเมทิส - ศูนยน์  ้ามันสนแดง  - DUTY FREE - คลองชองเกชอน - SUPERMARKET 
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อีกดว้ย จากน้ันน าท่านเดินทางสู ่ ศูนยพ์ลอยอเมทิส หรือพลอยสีมว่งที่มช่ืีอเสียงของประเทศเกาหลีซ่ึง

ชาวเกาหลีเช่ือวา่ถา้ไดม้พีลอยชนิดน้ีติดตัวไวจ้ะท าใหม้โีชคลาภและสิ่งดีๆเกิดขึ้ นในชีวติ 

น าท่านชม ศูนยน์  ้ามันสนเข็มแดง ผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลี  ที่มสีรรพคุณ ช่วยชะลา้ง

ไขมนัในเสน้เลือด เพื่อป้องกันการอดุตันของเสน้เลือด และชมการสาธิตใหท้า่นไดเ้ห็นภาพอยา่งชัดเจน

ยิ่งขึ้ น 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย  เมนูจิมดัก (JIMDAK) เป็นเมนูไก่

ประกอบดว้ยวุน้เสน้ เกาหลี คลุกดว้ยน ้า ซุป รสชาติกลมกล่อม เสิร์ฟพรอ้มขา้วสวยรอ้นๆ พรอ้มเครื่อง

เคียงเกาหลี 

หลังจากน้ันน าท่านช็อปป้ิงสินคา้ปลอดภาษีที่ ดิวตี้ ฟรี (DUTY FREE) ที่น่ีมสีินคา้ช้ันน าใหท้า่นไดเ้ลือกซ้ือ

มากมายกวา่ 500 ชนิด ทั้ง น ้าหอม เสื้ อผ้า เครื่องส าอาง กระเป๋า นาฬิกา เครื่องประดับ ฯลฯ ในบริเวณ

ดิวต้ีฟรีท่านสามารถเดินไปชม คลองชองเกชอน เป็นคลองโบราณในสมยัราชวงศ์โช  ซอน อายุกวา่ 600 

ปี โดยมคีวามยาวประมาณ 5.84 กิโลเมตร ไหลผ่านย่านใจกลางกรุงโซลแต่ในช่วง ค.ศ.1957- ค.ศ.

1977 ไดม้กีารพัฒนาประเทศอย่างกา้วกระโดด จนกระทัง่ปี ค.ศ.2002 นายลี มยองปาคร์ ผู้ไดร้ับ

ต าแหน่งเป็นผู้วา่การกรุงโซล ไดเ้สนอโครงการฟ้ืนฟูคลองชองเกชอน เพื่อฟ้ืนฟูธรรมชาติสองฝั่งคลอง จน

ปัจจุบันคลองชองเกชอนไดก้ลายเป็นแหล่งทอ่งเทีย่วที่ส าคัญมากในกรุงโซล 

หลังจากน้ันไดเ้วลาน าท่านสู ่สนามบินอินชอน เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลบักรุงเทพฯ ระหวา่งทางแวะช็อป

ป้ิงที่ SUPERMARKET เพื่อซ้ือของฝากคนทางบา้น ที่รา้นแห่งน้ีมขีนมพื้ นเมอืงเกาหลหีลากชนิดรวมทั้งกิม

จิ ไก่ตุ๋นโสมที่บรรจุอยู่ในถุงสญุญากาศ ตะเกียบ ถว้ยใส่ขา้วและของฝากของที่ระลึก ไดเ้วลาน าท่านออก

เดินทางสู่สนามบิน 

     

 

 

 

 

 

 

ออกเดินทางจาก ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน สู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

เที่ยวบินที่  ZE511  เวลา 17.30  เดินทางถึงประเทศไทย เวลา 21.20 

เที่ยวบินที่  7C2203 เวลา 20.05  เดินทางถึงประเทศไทย เวลา 23.59 
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เที่ยวบินที่  LJ001  เวลา 19.35  เดินทางถึงประเทศไทย เวลา 23.40 

เที่ยวบินที่  TW101 เวลา 20.25  เดินทางถึงประเทศไทย เวลา 00.10 

*******************ดว้ยความสวัสดิภาพและความประทับใจตลอดการเดินทาง****************** 

 

 

 

 

 

 

 

 

อัตราค่าบริการ เดือน พฤศจิกายน 60 

พีเรียตเดินทาง สายการบิน ผูใ้หญ่ 
เด็กไม่เสริม

เตียง 

พักเดี่ยว

เพิ่ม 

NEW!! 23 - 27 NOV 

NEW!! 24 - 28 NOV 

NEW!! 25 – 29 NOV 

NEW!! 26 – 30 NOV 

NEW!! 27 – 01 DEC 

NEW!! 28 – 02 DEC 

NEW!! 29 – 03 DEC 

ZE/7C/TW/LJ 4,900. - 

NEW!! 30 – 04 DEC 17,900. - 17,900. - 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมราคาและเที่ยวบินทัง้ไปและกลับโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินทัง้ไปและกลับโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมหรอืรายการอาหารโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ทัง้น้ีขึ้ นอยูต่ามความเหมาะสม 

 

***กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองท้ังท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก 

หรือเขา้ประเทศท่ีระบุในรายการเดินทาง ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน 

และขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆท้ังส้ิน ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท*** 
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อัตราค่าบริการ เดือน ธันวาคม 60 

พีเรียตเดินทาง สายการบิน ผูใ้หญ่ 
เด็กไม่เสริม

เตียง 

พักเดี่ยว

เพิ่ม 

NEW!! 01 - 05 DEC  

NEW!! 02 - 06 DEC  

NEW!! 03 - 07 DEC  

ZE/7C/TW/LJ 
4,900. - 

 

NEW!! 04 - 08 DEC  

NEW!! 05 - 09 DEC  

NEW!! 06 - 10 DEC  

17,900. - 17,900. - 

NEW!! 07 - 11 DEC   

NEW!! 08 - 12 DEC  

NEW!! 09 - 13 DEC  

18,900. - 18,900. - 

NEW!! 10 - 14 DEC  

NEW!! 11 - 15 DEC  

NEW!! 12 - 16 DEC  

NEW!! 13 - 17 DEC  

17,900. - 17,900. - 

NEW!! 14 - 18 DEC  

NEW!! 15 - 19 DEC  

NEW!! 16 - 20 DEC  

NEW!! 17 - 21 DEC  

NEW!! 18 - 22 DEC 

NEW!! 19 - 23 DEC  

NEW!! 20 – 24 DEC 

18,900. - 18,900. - 

NEW!! 21 - 25 DEC  

NEW!! 22 - 26 DEC  

NEW!! 23 - 27 DEC  

19,900. - 19,900. - 
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NEW!! 24 - 28 DEC  20,900. - 20,900. - 

NEW!! 25 - 29 DEC  22,900. - 22,900. - 

NEW!! 26 - 30 DEC  

NEW!! 27 - 31 DEC  
23,900. - 23,900. - 

NEW!! 28 - 01 JAN  

NEW!! 29 - 02 JAN 

NEW!! 30 - 03 JAN 

24,900. - 24,900. - 

NEW!! 31 - 04 JAN  23,900. - 23,900. - 

 

หมายเหตุ : อัตราค่าบริการ :  

- หากท่านตอ้งการหอ้งส าหรับพักเดี่ยว สามารถจา่ยเพิ่มเติมอีก 4 ,900.- จากราคาผูใ้หญ่ 

หากท่านตอ้งการเดินทางแบบไม่ใชต้ัว๋ (JOIN LAND) คิดราคาท่านละ 7,900 บาท /ท่าน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ :    

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมราคาและเที่ยวบินทั้งไปและกลับโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินทั้งไปและกลับโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมหรอืรายการอาหารโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้าทั้งน้ีขึ้ นอยู่ตามความเหมาะสม 

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสายการบินในระดับเทียบเท่ากันและเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน  

โปรแกรมเปลี่ยนแปลงได,้ ตารางทัวร์สลับโปรแกรมได,้ ตามความเหมาะสม* 

โปรดตรวจสอบขอ้มูลใหม้ัน่ใจก่อนท าการโอนเงินจองทุกครั้ง 

กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมและเงื่อนไขต่างๆใหล้ะเอียดก่อนยืนยันการจอง* 

เจา้หน้าที่จะส่งใบนัดหมายการเดินทางใหภ้ายใน 5-7 วนัก่อนเดินทางเท่าน้ัน!!! และหากมกีารเปลี่ยนแปลงจะรีบแจง้ให ้

ทราบ หากมขีอ้สงสัยกรุณาสอบถามเจา้หน้าที่ 

*** ลูกคา้มคีวามจ าเป็นตอ้งเขา้รา้นตามโปรแกรมทัวร์ 

อันไดแ้ก่ ศูนยโ์สม, ศูนยส์มุนไพร, ศูนยเ์วชส าอาง, ศูนยน์  ้ามันสนแดง, ศูนยพ์ลอยอเมทิส หากท่านไมต่อ้งการเขา้รา้น

ดังกล่าว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าบริการเพิ่มท่านละ 300 USD*** 

***กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองท้ังท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก 

หรือเขา้ประเทศท่ีระบุในรายการเดินทาง ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังส้ินและขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่คืน

ค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆท้ังส้ิน ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท*** 

 



 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

รหัสโปรแกรมทัวร ์  FIRST SNOW KOREA  DEC17-XX-W03 

 

**กรุณาช าระมัดจ  าหลงัจากวนัจองภายใน 3 วนั และช าระส่วนท่ีเหลือทั้งหมด 

ก่อนการเดินทางภายใน 14 วนั** 

******มัดจ  าขั้นต า่ 5,000.- บาท/ท่าน/ทริป****** 

 

 

 

อัตราทัวรร์วม :            

 ค่าตัว๋เครื่องบินไป-กลับ ตามเสน้ทางที่ระบุในรายการช้ันทัศนาจร ไป-กลับพรอ้มคณะ                

 ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ                   

 ค่าเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ                    

 ค่าที่พักตามระบุในรายการ พักหอ้งละ 2 หรือ 3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุ หรือเทียบเท่า               

 ค่ารถรับ-ส่ง และน าเที่ยวตามรายการ                   

 ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่ม ี         

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละ15 หรือ 20 กก.        

 ค่าประกันอุบัติเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์  

 ค่าบัตรเขา้สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์เคร่ืองเล่นไม่จ  ากัด 

 ปลัก๊ไฟ ADAPTER  

 

 

อัตราทัวรไ์ม่รวม :             

 ค่าใชจ้่ายส่วนตัว อาทิ ค่าท าหนังสอืเดินทาง, ค่าโทรศัพท์สว่นตัว, ค่าซักรีด, มนิิบาร์ในหอ้ง, รวมถึงค่าอาหาร และ

เครื่องด่ืมที่สัง่เพิ่มนอกเหนือรายการ(หากท่านตอ้งการสัง่เพิ่ม กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แลว้จ่ายเพิ่มเองต่างหาก)  

 ค่าทิปคนขับรถ และไกดท์อ้งถ่ิน  ท่านละ 1,000 บาท หรือ 30,000 วอน ต่อทริป    

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจา่ย 3%                   

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบนิก าหนด (ปกติ 15-20 กก.)               

 ค่าวซ่ีาส าหรับพาสปอรต์ต่างดา้ว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1)พาสปอรต์ 2)ใบประจ าตัวคนต่างดา้ว 3)ใบส าคัญถิ่น

ที่อยู่ 4)ส าเนาทะเบียนบา้น(ถา้ม)ี 5)สมุดบัญชีเงินฝาก(ถา้ม)ี 6)รูปถ่ายสี 2 น้ิว 2 รูป แลว้ทางบริษัทฯจะเป็น



 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

รหัสโปรแกรมทัวร ์  FIRST SNOW KOREA  DEC17-XX-W03 

ผู้ด าเนินการยื่นวซ่ีาใหท้า่นโดยจ่ายค่าบริการต่างหาก (ส าหรับหนังสือเดินทางต่างดา้ว เจา้ของหนังสอืเดินทางตอ้ง

ท าเรื่องแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองก่อนจะยื่นวซ่ีา)  

 ค่าเช่าชุด+อุปกรณส์กีและครูฝึก  

 ค่าลิฟทข์ึ้ น – ลง ท่ี N SEOUL TOWER 

 

   หมายเหตุ : 

**จ  านวนผูเ้ดินทาง ขั้นต  า่ ผูใ้หญ่  20 ท่าน ขึ้ นไป 

1. เที่ยวบิน ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้

เดินทางเป็นส าคัญ 

2. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและตารางการบนิทัง้ไปและกลับโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหน้า  

3. ตัว๋เครื่องบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ ไป-กลับ แบบหมูค่ณะ กรณีที่ทา่นไมเ่ดินทางพรอ้มคณะ เน่ืองจากไมผ่่านการ

พิจารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง กรมแรงงาน ทั้งไทยและต่างประเทศ เน่ืองจากมสีิ่งผิดกฎหมาย หรือ 

เอกสารเดินทางไมถู่กตอ้ง การกระท าทีส่่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง หรือถูกปฎิเสธในกรณี

อื่นๆ **การพิจารณาเป็นเอกสิทธิ์และวจิารณญาณของเจา้หน้าที่ตรวจคนเขา้เมอืงและเจา้หนา้ทีก่รมแรงงานเทา่น้ัน 

ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัท ไมส่ามารถท าการเลื่อนวนัหรอืคืนเงินได ้ 

4. **กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมอืง,เจา้หน้าที่กรมแรงงานทั้งที่ไทย และในต่างประเทศ ปฏิเสธมใิหท้่านเดินทางออก

หรือเขา้ประเทศ เน่ืองจากมสีิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไมถู่กตอ้ง หรือในกรณีอื่นๆ **การพิจารณาเป็น

เอกสิทธิ์และวจิารณญาณของเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมอืงและเจา้หน้าที่กรมแรงงานเท่าน้ัน ซ่ึงอยู่นอกเหนือความ

รับผิดชอบของบริษัท ท้ังนี้ กรณีท่ีท่านไม่ผ่านด่านตรวจคนเขา้เมือง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวรใ์ดๆ 

ท้ังส้ิน  

5. หนังสือเดินทาง (Passport) ของท่าน นับจากวนัทีเ่ดินทางไปและกลบั ตอ้งมอีายุเหลือใชง้านมากกวา่ 6 เดือนขึ้ น

ไป และต้องเหลือหน้ากระดาษพอใหเ้จ ้าหน้าที่ตรวจคนเขา้เมอืงสามารถประทับตราได ้และต้องอยู่ในสภาพที่

สมบูรณ์ ไมช่ ารุด หรือฉีกขาด  

6. ทางบริษัทฯ จะไมร่ับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ นหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน , การประทว้ง,การนัดหยุดงาน, 

การก่อจลาจล  

7. หลังจากไดร้ับเอกสารเรียกเก็บเงิน (Invoice) กรุณาช าระเงิดมดัจ าภายใน 3 วนั และส่งหลักฐานการช าระเงิน

พรอ้มหน้าพาสปอร์ตของผู้เดินทาง และช าระเงินทั้งหมดก่อนการเดินทางภายใน 14 วนั  

8. ทางบริษัทฯ จะไมร่ับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ นหากท่านใชบ้ริการของทางบริษัทฯ ไมค่รบ อาทิไมเ่ที่ยวบางรายการ, ไม่

ทานอาหารบางมื้อ  เพราะค่าใชจ้่ายทกุอย่าง ทางบริษัทฯ ไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหก้ับต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อน

ออกเดินทางแลว้ 
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9. ทางบริษัทฯ จะไมร่ับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิง่ของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจาก

ความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง 

10. เมือ่ท่านตกลงช าระเงินไมว่า่ทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเงื่อนไข
ขอ้ตกลงต่างๆ ที่ไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 

11. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่นแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ีไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้ นอยู่
กับเวลาการจราจร สภาพอากาศ และเหตุสุดวสิัยอื่นๆทีอ่าจเกิดขึ้ นได ้ทั้งน้ีเพื่อความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้

เดินทางเป็นส าคัญ 

12. มคัคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมม่สีิทธิ์ในการใหค้ าสัญญาใดๆ ทั้งสิ้ นแทน บริษัทฯ นอกจากมี

เอกสาร  ลงนามโดยผู้มอี านาจของบรษัิทฯ ก ากับเทา่น้ัน 

13. ในกรณีที่ลูกคา้ต้ังครรภ ์ตอ้งมใีบรับรองจากแพทยว์า่สามารถเดินทางท่องเที่ยวได ้และมอีายุไมเ่กิน 7 วนั นับจาก
วนัที่เดินทาง และตอ้งแจง้ใหท้างบริษัททราบล่วงหน้า 

14. ในกรณีที่ลานสกีปิด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรม โดยพาทา่นไปเล่นสกีในที่รม่ที่ ONEMOUNT SNOW 

PARK แทน 

15. กรณีกรุ๊ปส่วนตัว กรุ๊ปเหมา กรุ๊ปนักเรียน กรุ๊ปดูงาน ไมส่ามารถใชร้าคาดังกล่าวในโปรแกรมได ้  

16. กรณีที่ท่านซ้ือเฉพาะแพ็คเกจทัวร์ไมร่วมตัว๋เครื่องบิน จะไมร่วมค่าประกันอุบัติเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 
1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ 

 

การยกเลิก:       

- ตอ้งยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่นอ้ยกว่า 45 วันเท่านั้น คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการท่ีช  าระแลว้ 

- หากยกเลิกการเดินทางนอ้ยกว่า 45 วัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวรทุ์กกรณี 

- ในกรณีกรุ๊ปส่วนตัว กรุ๊ปเหมา กรุ๊ปนักเรียน กรุ๊ปดูงาน เม่ือช  าระแลว้ไม่สามารถคืนเงินใดๆท้ังส้ิน 

***ช่วงเทศกาลไม่สามารถยกเลิกหรือเปล่ียนชื่อผูเ้ดินทางได*้** 

กรุ๊ปที่เดินทางตอ้งการันตีมดัจ ากับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น 

CHARTER FLIGHT, EXTRA FLIGHT จะไมม่กีารคืนเงินมดัจ า หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด 

 

***พาสปอรต์จะตอ้งมีอายุเหลือใชง้านมากกว่า 6 เดือนขึ้ นไป 

 ผูจ้ดัจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ้า่ยต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจา่ยกับตัวแทนต่างๆเป็นท่ี

เรียบรอ้ยแลว้ ในกรณีท่ีผูเ้ดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคน

เขา้เมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเท่ียว อันเนื่องมาจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย 

การหลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ  ซ่ึงอยู่นอกเหนือความ

รับผิดชอบของบริษัท บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวรใ์ดๆ ท้ังส้ิน  


