
 

 

 

 

 

 

รหสัโปรแกรมทวัร ์GRAND WINTER 5D3N NOV-MAR18-XX-W03 

KOREA GRAND WINTER 
เลน่สกสีดุมนัส ์พรอ้มพกัท่ี SKI RESORT 

พบกบัเครื่องเลน่หลากหลายรปูแบบท่ี EVERLAND 

ชมโชวส์ดุอลงัการ FANTA STICK SHOW 

ทาน บฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ ์KING CRAB BUFFET ไม่อัน้!!! 

ชม STRAWBERRY FARM พรอ้มลิ้มรส 

สตรอวเ์บอรร์ีล่กูใหญ่แบบเต็มค า!! 

พรอ้มชมพระราชวงัเกา่แกโ่บราณในกรงุโซล 

ไดแ้ก ่พระราชวงัเคียงบก 

สกีรสีอรท์ 1 คืน + โซล 2 คืน 

สายการบินหา้ดาว KE หรอืเทียบเท่า TG/OZ 

**ราคาเพียง 22,900.- บาท** 

เดือนพฤศจิกายน 2017 –  มีนาคม 2018 

รายการท่องเท่ียว                                จ านวน 5 วนั 3 คืน 
วนัแรก ท่าอากาศยานสวุรรณภมิู - ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน 

วนัท่ีสอง ท่าอากาศยานนานาชาตอิินชอน - หมูบ่า้นฝรัง่เศส PETITE FRANCE - เกาะนาม ิ- เลน่สกีสดุมนัส ์ 

(ไมร่วมค่าเชา่ชดุ+อปุกรณแ์ละครฝึูก) หรือ ONEMOUNT SNOW PRAK (ไมร่วมบตัรเขา้)  

**กรณีที่สกีกลางแจง้ปิดจะเขา้ ONEMOUNT SNOW PRAK แทน** 

วนัท่ีสาม เรียนท ากมิจ+ิชดุฮนับก - สตรอวเ์บอรรี์ฟารม์ - สวนสนกุ EVERLAND (รวมบตัรเขา้และเคร่ืองเลน่ไม่

จ ากดั) - FANTA STICK SHOW OR WAPOP SHOW 

วนัท่ีส่ี พระราชวงัเคียงบอ๊ก - นัง่รถผา่นชมบลเูฮา้ส/์อนสุาวรียน์กฟีนกิซ ์ - พิพิธภณัฑพ์ื้นบา้น   

- ฮงอิกวอคกิ้งสตรีท - TRICK EYE MUSEUM+ ICE MUSEUM - ศนูยร์วมของวยัรุ่นเกาหล ีเมยีงดง 

- LINE FRIENDS STORE - ศนุยก์ารคา้แฟชัน่แห่งเกาหล ีทงแดมนุ - DONGDAEMUN DESIGN 

PLAZA(DDP) 

วนัท่ีหา้ N SEOUL TOWER (ไมร่วมลฟิท)์ - ศนูยโ์สม - ศนูยเ์วชส าอาง - ศนูยส์มนุไพร - DUTY FREE - 

คลองชองเกซอน - ศนูยพ์ลอยอเมทิส – ศนูยน์ า้มนัสนแดง - SUPERMARKET 



 

 

 

 

 

 

รหสัโปรแกรมทวัร ์GRAND WINTER 5D3N NOV-MAR18-XX-W03 

 

วนัแรก  ทา่อากาศยานสุวรรณภมิู - ทา่อากาศยานนานาชาติอินชอน 

 

XX.XX น. คณะเดินทางพร้อมกันท่ี เคาน์เตอร์สายการบิน KOREAN AIR  / THAI AIRWAYS / ASIANA 

AIRLINES โดยมีเจา้หน้าท่ีจากบริษัทฯ คอยใหก้ารต้อนรับและอ านวยความสะดวกในเร่ืองของ

เอกสารตลอดจนสมัภาระของท่าน (**โปรดแสดงใบนัดหมายและพาสปอรต์ใหแ้ก่เจา้หนา้ที่ใน

วนัเดินทาง) หลงัจากเช็คอินและโหลดสมัภาระเรียบรอ้ยแลว้ น าท่านออกเดินทางสู่ประเทศเกาหลี

ใต ้

ขอ้แนะน า  

เพื่อความสะดวกในการเขา้รบัการตรวจคน้ก่อนขึ้ นเคร่ืองบิน ของเหลว เจล และสเปรยทุ์กชนิด ตอ้ง

บรรจุในภาชนะท่ีมีขนาดความจุไม่เกิน 100 มิลลิลิตร ส าหรบัภาชนะท่ีเกิน 100 มิลลิลิตร แมจ้ะ

บรรจุของเหลว เจล และสเปรย ์เพียงเล็กน้อยก็ไม่สามารถน าติดตวัขึ้ นเคร่ืองบินได ้ภาชนะทั้งหมด

ตอ้งใส่รวมกนัไวใ้นถุงพลาสติกใส ซ่ึงเปิด – ปิด ผนึกได ้และมีความจุรวมกนัไม่เกิน1 ลิตร (1,000 

มิลลิลิตร) ของเหลวท่ีไดร้บัการยกเวน้ ไดแ้ก่ นม และอาหารส าหรบัเด็กทารกในปริมาณท่ีเหมาะสม 

รวมถึงยาท่ีมีเอกสารก ากบัชัดเจน  ของเหลว เจล และสเปรย ์ท่ีซ้ือจากรา้นคา้ปลอดอากร (Duty 

free shops) ท่ีท่าอากาศยานตอ้งบรรจุในถุงพลาสติกใสปิดผนึกปากถุงไม่มีร่องรอย การเปิดปากถุง 

และมีหลกัฐานแสดงว่าไดซ้ื้อ ณ วนัท่ีเดินทาง เพื่อน าไปแสดงต่อเจา้หน้าท่ี ณ จุดตรวจคน้ อยา่งไรก็

ตามแต่ละประเทศจะมีกฎ การน าของเหลว ขึ้ นเคร่ืองแตกต่างกนั การน าผลิตภณัฑข์องสดท่ีท าจาก

สตัวไ์ม่ว่าเน้ือหมู เน้ือววั ผกั ผลไมส้ด ไม่อนุญาตใหน้ าเขา้ประเทศเพื่อป้องกนัโรคต่างๆเพราะหาก

ศุลกากรตรวจพบจะตอ้งเสียค่าปรบั 

 

ออกเดินทางจาก ทา่อากาศยานสุวรรณภมิู สู่ ทา่อากาศยานนานาชาติอินชอน 

เท่ียวบินท่ี  KE658  เวลา 21.45  เดินทางถึงประเทศเกาหลีใต ้ เวลา 04.50 

เท่ียวบินท่ี  TG658  เวลา 23.10  เดินทางถึงประเทศเกาหลีใต ้ เวลา 06.35 

เท่ียวบินท่ี  TG656  เวลา 23.30  เดินทางถึงประเทศเกาหลีใต ้ เวลา 06.55 

เท่ียวบินท่ี  OZ742  เวลา 23.40  เดินทางถึงประเทศเกาหลีใต ้ เวลา 06.50 

 
วนัท่ีสอง หมู่บา้นฝรัง่เศส PETITE FRANCE - เกาะนามิ - เล่นสกีสุดมนัส ์(ไม่รวมค่าเช่าชุด+อปุกรณ์

และครูฝึก) หรือ ONEMOUNT SNOW PARK (ไม่รวมค่าเขา้) **กรณีที่สกีกลางแจง้ปิดเราจะพา

ไปที่ ONEMOUNT SNOW PRAK แทน 
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XX.XX น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติอินชอนประเทศเกาหลีใต ้(กรุณาปรบัเวลาของท่านใหเ้ร็วข้ึน 2 

ชัว่โมงเพื่อใหต้รงกับเวลาทอ้งถ่ินของประเทศเกาหลี) หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง 

และศุลกากรแลว้... 

น า ท่ าน เดิ น ท า งสู่  ห มู่ บ ้ าน ฝ รั ง่ เศ ส  PETITE FRANCE ตั้ ง อ ยู่ ห่ า งจ า ก รุ งโซ ล ไป ท า ง

ตะวนัออกเฉียงเหนือ ท่ีเมืองชุนชอน จงัหวดัคงัวนัโด ท่ีน้ีถูกสรา้งขึ้ นเพื่อระลึกถึง อองตวน เดอ แซง

เตกซูเปรี ผู ้เขียนเร่ือง เจ้าชายน้อย  (The Little Prince) จุดท่ีน่าสนใจของสถานท่ีแห่งน้ีคือ  

Le Saint-Exupery Memorial Hall ซ่ึงภายในไดร้วบรวมเอาประวติั และผลงานของนักเขียนหนังสือ 

“เจา้ชายน้อย” เอาไว ้นอกจากน้ีท่ีน้ียงัเป็นสถานท่ีถ่ายท าภาพยนต์ซ่ีร่ียด์ังต่างๆอีกดว้ย ภายใน

อาคารบา้นเรือนเป็นสถาปัตยกรรมแบบพื้ นเมืองฝรัง่เศส เน้นสีสนัสดใสและสรา้งเรียงรายลดหลัน่

กนัอยา่งสวยงาม บา้นหลายๆหลงัถูกแบ่งออกเป็นรา้นอาหาร รา้นกาแฟ และรา้นน ้าหอมขนาดเล็ก

ต่างๆ มีสวนดอกไมน้านาชนิดท่ีออกดอกตามฤดูกาลต่างๆ และถูกลอ้มไวด้ว้ยภูเขาโฮมีซันและ

ทะเลสาบซอนเพียงโฮ ท าให้ช่วยเพิ่มบรรยากาศ และความโรแมนติกเขา้ไปอีก เหมาะแก่การ

พกัผ่อนส าหรบัคู่รกั ครอบครวั อิสระใหท่้านไดเ้ดินชม..และถ่ายรูปเก็บภาพประทบัใจ 

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บริการท่านดว้ยเมนู ดกัคาลบ้ี (DAKKALBI) ไก่ผดัเผ็ด 

บารบี์คิวเกาหลี อาหารยอดนิยม อีกชนิดหน่ึง ของคนเกาหลี โดยวิธีการน าเน้ือไก่ท่ีหัน่เป็นช้ินๆ 

และผกัต่างๆมาผดัรวมกนักบัซอสบารบี์คิวในกระทะแบนเหล็กขนาดใหญ่ 

บ่าย หลงัจากรบัประทานอาหารกลางวนัเรียบรอ้ย น าท่านเดินทางสู่ ท่าเรือเฟอร์ร่ี เพื่อขา้มฟากไปยงั 

เกาะนามิ ตั้งอยูก่ลางทะเลสาบซองเพียง ช่ือ “นามิ” ตั้งขึ้ นเพื่อเป็นเกียรติแก่นายพลนามิ เกาะนามิ

น้ันเรียกตวัเองว่า Naminara Republic และเรียกตัว๋เรือขา้มฟากและตัว๋เขา้ชมเกาะว่าวีซ่า ท าใหเ้รา

รูสึ้กเสมือนขา้มมาเท่ียวรัฐๆ หน่ึงท่ีเป็นเอกเทศออกมาจากเกาหลี บนเกาะจะมีบรรยากาศร่มร่ืน 

เต็มไปดว้ย ตน้สน ตน้เกาลดั ตน้แปะก๊วย ตน้ซากุระ ตน้เมเป้ิล และตน้ไมด้อกไมอ้ื่นๆ ท่ีพลดักนั

ออกดอกเปล่ียนสีใหช้มกนัทุกฤดูกาล เป็นสถานท่ีโรแมนติก ส าหรบัคู่รักหนุ่มสาว และท่ีพกัผ่อน

หยอ่นใจของครอบครวั ท่ีน้ีเป็นหน่ึงในสถานท่ีถ่ายท าละครเกาหลี  WINTER LOVE SONG หรือเพลง

รกัในสายลมหนาว และภาพยนตไ์ทยเร่ือง กวนมีนโฮ ใครท่ีอยากแชะรูปคู่กบัเบยองจุน และทิวสนท่ี

เรียงตวัสวยงามทอดยาวไปจนสุดลูกหูลูกตา ตอ้งไม่พลาดท่ีจะมาเยือนท่ีน้ี...อิสระใหท่้านถ่ายรูปได้

ตามอธัยาศยั...ไดเ้วลาสมควรนัง่เรือกลบัมายงัฝัง่… 

หลังจากน้ันพาทุกท่านเดินทางสู่ ลานสกีรีสอรท์ ระหว่างทางท่านจะไดช่ื้นชมบรรยากาศสองขา้ง

ทางในช่วงฤดูหนาวอันแสนงดงามของประเทศเกาหลีท่ีสวยท่ีสุด... พาท่านอิสระและสนุก

เพลิดเพลินกบัการเล่นสกี ณ สกีรีสอรท์ ท่านสามารถเพลิดเพลินกบัการเล่นสกีในลานหิมะท่ีกวา้ง

ใหญ่อย่างเต็มอิ่ม บนเนินเล่นสกีระดับต่าง ๆ นอกจากน้ียงัมีบริการอื่นๆ เช่น รา้นอาหาร คอฟฟ่ี 

ชอ้ป ซุปเปอรม์าเก็ตไวค้อยบริการอีกดว้ย (** ไม่รวมค่าอปุกรณแ์ละครูฝึก **)  
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**ส าหรบัการเตรียมตวัก่อนเล่นสกี ท่านควรเตรียม ถุงมือสกี ผา้พนัคอ แว่นกนัแดด เส้ือแจก๊เก็ต

กนัน ้าหรือผา้ร่ม และกางเกงรดัรูป เป็นตน้ ขอค าแนะน าและฝึกวิธีการเล่นจากไกดท์อ้งถ่ินก่อนลง

สนามจริง เพื่อความปลอดภยัของท่านเอง 

**ในกรณีที่ลานสกีกลางแจง้ปิด เราจะพาท่านสู่ลานสกีในท่ีร่ม ONEMOUNT SNOW PARK แหล่ง

ท่องเท่ียวใหม่ล่าสุดใกล้กรุงโซล มีส่ิงอ านวยความสะดวกมากมาย เช่น FITNESS & GOLF, CLUB, 

WATER PARK, SHOPPING MALL หากท่านใดท่ีไม่สนใจเล่น SNOW PARK สามารถเดินช็อปป้ิงตาม

อธัยาศัย มีทั้ง H&M, ADIDAS และมีอีกหลากหลายของแบรนด์ ชั้นน า นอกจากน้ียงัสามารถเล่น

เคร่ืองเล่นไดอ้ีกหลายชนิด ทั้ง บนัจี้ จมัฟ์, ไมล้ากเล่ือน, มา้หมุน ,สไลเดอร ์(ราคาไม่รวมบตัรเขา้) 

เยน็ รบัประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร บริการท่านดว้ย เมนู BBQ KOREA อาหารป้ิงย่างสไตล์

เกาหลี ประกอบดว้ย กุง้ ปลาหมึก หมู ไก่ เน้ือ ต่างๆ รบัประทานพรอ้มเคร่ืองเคียงของเกาหลี ผกั

สด กิมจิ ซุป ผดัวุน้เสน้เกาหลี สลดัผกัสดๆ พรอ้ม ไอศกรีมทานไดไ้ม่อั้น 

หลงัจากนั้นน าทา่นเขา้สูท่ี่พกั SKI RESORT : OAK VALLEY หรือเทียบเทา่ระดบั 3 ดาวมาตรฐานเกาหลีใต ้

 

วนัท่ีสาม เรียนท ากิมจ+ิชุดฮนับก - สตรอวเ์บอรร์ี่ฟารม์ - สวนสนุก EVERLAND (รวมบตัรเขา้และเครื่อง

เล่นไม่จ  ากดั) - FANTA STICK SHOW OR WAPOP SHOW 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

เชา้น้ีน าท่านเดินทางสู่ กิมจแิลนด ์ร่วมเรียนรูว้ฒันธรรมกบัการเรียนท า “กิมจิ” อาหารประจ าชาติ

ของเกาหลี ใหท่้านไดส้นุกสนานในการลองท าและชิมกิมจิฝีมือของตวัท่านเอง และจากน้ันเชิญท่าน

ร่วมเป็นส่วนหน่ึงของชาวเกาหลีโดยการแต่งกายชุดประจ าชาติต่างๆ (ชุดฮนับก) พรอ้มถ่ายรูปเป็น

ท่ีระลึก เพื่อไปอวดคนทางบา้น... 

น าท่านเขา้สู่ สตรอวเ์บอรร์ี่ฟารม์ ใหท่้านเลือกเก็บและชิมสตรอวเ์บอร์ร่ีสดๆ ได้ทราบว่าชาว

เกาหลีมีวิธีการปลูกสตรอวเ์บอรร่ี์อย่างไรจึงไดผ้ลผลิตดีและรสชาติหวานหอมชวนน่ารบัประทาน..

นอกจากน้ียงัมีแอปเป้ิลกบัสาล่ีเกาหลี ท่ีมีขนาดใหญ่เป็นพิเศษ ใหท่้านไดเ้ลือกชิมอีกดว้ย...อิสระให้

ทุกท่านอุดหนุนซ้ือไปฝากคนทางบา้น (**หมายเหตุ : การเก็บขึ้ นอยู่กบัจ านวนตามท่ีชาวเกษตร

ก าหนด และขึ้ นอยูก่บัผลิตผลในแต่ละสปัดาห)์ 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บริการท่านดว้ย เบคอน หมูสไลด ์ตม้ในน ้าซุปปรุงรส

กลมกล่อม ทานพรอ้มเคร่ืองเคียงและขา้วสวยเกาหลีท่ีรสชาติถูกปากคนไทยชาบูชาบู  (SHABU 

SHABU) อิ่มอร่อยกบัผกัสดหลากหลายชนิด เห็ดตามฤดูกาลโอเดง้ เตา้หู ้ 

http://www.varietyholiday.com/TourKorea.php
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บ่าย จากน้ันเต็มอิ่มกบัสวนสนุกท่ีดีท่ีสุดของเกาหลี สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์ดว้ยบตัร SPECIAL PASS 

TICKET ท่ีสามารถเล่นเคร่ืองเล่นต่างๆ ไดทุ้กชนิดและไม่จ ากดัรอบ สวนสนุกท่ีน้ีถูกขนานนามว่า “ 

ดิสนียแ์ลนด์เกาหลี ”  มีช่ือเสียงมากท่ีสุดของประเทศ ใหท่้านสนุกกบัเคร่ืองเล่นหลากหลายชนิด 

อาธิเช่น ทีเอ๊กเพรส รถไฟเหาะ หนอนสะบัด ชาร์ป โรงหนังสามมิติ บา้นผีสิงหมุน ท่านไหนท่ีไม่

ชอบการเล่นเคร่ืองเล่น สามารถเขา้ซาฟารี ชมไลเกอรแ์ฝดคู่แรกของโลกไดท่ี้น่ี และชมความน่ารกั

ของหมีท่ีสามารถส่ือสารกบัคนได ้เดินชมและถ่ายรูปกบัสวนดอกไมซ่ึ้งผลดัเปล่ียนหมุนเวียนตาม

ฤดูกาล (มีนาคม-เมษายน : สวนทิวลิป / พฤษภาคม-มิถุนายน : สวนดอกกุหลาบ / สิงหาคม-

กนัยายน : สวนดอกลิลล่ี / ตุลาคม-พฤศจิกายน : สวนดอกเบญจมาศ) 

หลงัจากน้ันน าท่านชมโชว ์FANTA STICK SHOW  

 FANTA STICK SHOW เป็นการแสดงละครเพลง THE MUSICAL บอกเล่าเร่ืองราวความรกัอนัอมตะ

ระหว่างชายหนุ่มท่ีเช่ียวชาญการตีกลองกบัวิญญาณของแฟนสาวท่ีเช่ียวชาญดนตรีเคร่ืองสาย อาทิ

เช่น ฟรุต ไวโอลิน ซอ และกายากึม ท่ีผูกพนัและตามหากนัตั้งแต่อดีตภพจนถึงปัจจุบนั ส่ือสารผ่าน

ดนตรีโบราณและศิลปะร่วมสมยั อยา่งบีบอย และแจสแดนซ ์โดยแฝงมุกตลก ดึงใหผู้ช้มไดเ้ขา้มีส่วน

ร่วมในโชวไ์ดอ้ยา่งน่ารกัตลอดการแสดง  

เยน็ รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร บริการทา่นดว้ยเมนู คาลบิ (KALBI) อาหารเกาหลีแบบป้ิง

ยา่งท่ีมีช่ือเสียงของเกาหลี ทานกบัเคร่ืองเคียงจ าพวกผกั กระเทียม 

หลงัจากนั้นน าทา่นเขา้สูท่ี่พกั SEOUL : BENIKEA SEOUL HOTEL หรือเทียบเทา่ระดบั 3 ดาวมาตรฐานเกาหลีใต ้

 

วนัท่ีสี่ พระราชวงัเคียงบอ๊ก - บลเูฮา้ส/์ถา่ยรูปตรงอนุสาวรียน์กฟีนิกซ ์- พิพิธภณัฑพ้ื์นบา้น  

ฮงอิกวอคก้ิงสตรีท - TRICK EYE MUSEUM+ ICE MUSEUM - ศูนยร์วมของวยัรุน่เกาหลี  

 เมียงดง - LINE FRIENDS STORE - ศูนยก์ารคา้แฟชัน่แห่งเกาหลี ทงแดมุน  - DONGDAEMUN 

DESIGN PLAZA (DDP) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารโรงแรม 

เชา้น้ีน าท่านเขา้สู่ พระราชวงัเคียงบอ๊ก พระราชวงัโบราณใหญ่ท่ีสุดในประวติัศาสตรเ์กาหลีมีอายุ

กว่า 600 ปี พระราชวงัแห่งน้ีมีหมู่พระท่ีนัง่มากกว่า 200 หลงั และไดถู้กท าลายไปในสมยัท่ีญ่ีปุ่น

เขา้มายึดครอง และทั้งยงัเคยเป็นศูนยบ์ญัชาการทางการทหารและเป็นท่ีประทบัของกษัตริย ์สรา้ง

ขึ้ นในสมัยราชวงศ์โชซอนซ่ึงเป็นราชวงศ์สุดทา้ยภายใตก้ารปกครองของระบอบกษัตริย์เกาหลี 

ปัจจุบนัไดร้บัการบูรณะใหใ้กลเ้คียงกบัพระราชวงัเดิมมากท่ีสุด  

ผ่านชมดา้นหน้าท าเนียบประธานาธิบดี (บลูเฮา้ส ์) ซ่ึงอยูใ่นท าเลท่ีดีท่ีสุดตามหลกัโหราศาสตร ์

มีทิวเขาน้อยใหญ่เรียงรายซอ้นตวัอยูด่า้นหลงั  ดา้นหน้าเป็นอนุสรณส์ถานนกฟีนิกซส์ญัลกัษณ์แห่ง

สนัติภาพอนังดงาม  ชมทศันียภาพอนัสวยงามของภูเขารูปหวัมงักร และวงเวียนน ้าพุ นับเป็นจุดท่ี
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มีฮวงจุย้ท่ีดีท่ีสุดของกรุงโซล และน าท่านเยี่ยมชม พิพิธภณัฑพ้ื์นบา้น ยอ้นอดีตสัมผัสชีวิตความ

เป็นอยูแ่ละเร่ืองราวในประวติัศาสตรเ์กาหลี 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร บริการท่านดว้ย เมนูจิมดกั (JIMDAK) เป็นเมนูไก่

ประกอบดว้ยวุน้เสน้ เกาหลี คลุกดว้ยน ้าซุป รสชาติกลมกล่อม เสิรฟ์พรอ้มขา้วสวยรอ้นๆ พรอ้ม

เคร่ืองเคียงเกาหลี 

 

บ่าย หลังจากรับประทานอาหารกลางวนั น าท่านสู่ ฮงอิกวอคก้ิงสตรีท เป็นถนนย่านมหาวิทยาลัย  

ฮงอิก ซ่ึงมีช่ือเสียงดา้นศิลปะ ท่ีน่ีจะมีบรรดานักศึกษาน าของประดิษฐจ์ากแฮนดเ์มดมาวางจ าหน่าย

และมีรา้นคา้ขายสินคา้วยัรุ่นต่างๆ อิสระใหท่้านไดเ้ดินเล่นและชมงานศิลปะตลอดทาง  

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ TRICK EYE MUSEUM พิพิธภัณฑ์ศิลปะสามมิติ ต้นฉบับของเกาหลี 

สถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยมท่ีทั้งคนเกาหลีและนักท่องเท่ียวต่างชาตินิยมมาเก็บภาพ พรอ้มโพสท่า

เก๋ๆกบัฉากสามมิติ ท าใหก้ารเดินชมนิทรรศการศิลปะไม่ใช่ส่ิงท่ีน่าเบ่ือและเขา้ใจยากอีกต่อไป... 

จากน้ันพาท่านสู่ ICE MUSEUM เมืองน ้าแขง็ท่ีมีผลงานศิลปะแกะสลกัน ้าแขง็กว่า 50 ช้ิน รวมอยูใ่น

ท่ีเดียว ภายในจ าลองเป็นเมืองต่างๆท่ีทุกอย่างกลายเป็นน ้าแข็ง! เอาใจเด็กๆดว้ยสไลเดอร์น ้าแข็ง

และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายใหคุ้ณไดเ้ดินเท่ียวอย่างไม่รูสึ้กเบ่ืออาทิสมัผสัประสบการณ์นัง่รถลาก

กวางรูดอร์ฟทักทายลุงซานตา้ โพสท่าคู่กบันกเพนกวินขั้วโลกส ารวจบา้นน ้าแข็งเอสกิโมเยี่ยมชม

ปราสาทน ้าแขง็ชมวิวจากบนก าแพงเมืองและลองเขา้พกัโรงแรมท่ีทุกอยา่งท าจากน ้าแขง็!… 

จากน้ันพาทุกท่านเพลิดเพลินกบัการช็อปป้ิงท่ี ศูนยร์วมของวัยรุ่นเกาหลี เมียงดง ไดช่ื้อว่าเป็น

แหล่งรวมแฟชัน่แบรนด์เกาหลีชั้นน า ซ่ึงในแต่ละวนัจะมีวยัรุ่นเกาหลีมาเดินช็อปป้ิงกันอย่างลน้

หลาม ท่านสามารถหาซ้ือสินคา้ไดอ้ย่างหลากหลายทั้งเส้ือผา้, รองเทา้, กระเป๋า, เคร่ืองส าอางซ่ึง

เป็นท่ีรู ้จักอย่างดีของคนไทย อาทิ LANEIGE, ETUDE, LOPE, CHARMZONE, SKIN FOOD, THE 

FACE SHOP เส้ือผา้ เคร่ืองประดบั, ซีดีเพลง, วีซีดี-ดีวีดีหนังและซีรียย์อดฮิต ตลอดจนของท่ีระลึกท่ี

มีรูปดาราคนโปรดของท่านอยูใ่นสินคา้... 

นอกจากน้ีท่านสามารถพบกับรา้น LINE FRIENDS STORE ท่ีเต็มไปดว้ยสินคา้ LINE OFFICIAL ท่ี

จ าหน่ายสินคา้ของท่ีระลึกเกี่ยวกบัตัวการต์ูน LINE ไม่ว่าจะเป็น หมีบราวน์ แซลล่ี เจมส ์หรือโคน่ี 

ซ่ึงแต่ละตวัจะมีสินคา้ท่ีระลึกใหเ้ลือกซ้ือเยอะแยะไปหมด เช่น สมุดโน้ต ตุ๊กตา เคสโทรศพัท ์เส้ือผา้ 

กระเป๋า เคร่ืองเขียน ฯลฯ ซ่ึงภายในรา้นยงัมีมุมน่ารักๆ ใหถ่้ายรูปกนัอย่างจุใจอีกดว้ย แต่ท่ีเป็น

ไฮไลท์เด่นของร้านเลย คือ เจา้หมีบราวน์ตัวยักษ์ใหญ่ท่ีตั้งอยู่หน้ารา้น ท่ีใครไปใครมาก็ต้อง

ถ่ายภาพเป็นท่ีระลึกแมแ้ต่คนเกาหลีเอง งานน้ีสาวกไลน์ หา้มพลาด!! 
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จากน้ันน าท่านน าท่านช็อปป้ิงท่ี ศูนยก์ารคา้แฟชัน่แห่งเกาหลี ทงแดมุน ใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือ 

เส้ือผา้เคร่ืองแต่งกาย เคร่ืองหนังรองเทา้ เคร่ืองกีฬาต่างๆ นอกจากน้ียงัมีขนมขบเคี้ ยวและรา้น

เคร่ืองส าอางต่างๆ เรียงรายตามตึกริมสองขา้งถนนใหท่้านไดเ้ลือกชม นอกจากน้ียงัมีเวทีการแสดง

รอ้งเตน้เปิดหมวกใหผู้ท่ี้อยากแสดงความสามารถ มาแสดงใหช้มกนัอีกดว้ย และฝัง่ตรงขา้มของ ทง

แดมุน ท่านสามารถเดินขา้มไปชม ตึก DONGDAEMUN DESIGN PLAZA หรือ DDP เป็นสถานท่ี

ส าหรบัจดัแสดงงานศิลปะ อีเวนท ์การประชุม รวมไปถึงนิทรรศการต่างๆ  

เยน็  รบัประทานอาหารเยน็  ณ ภตัตาคารดว้ย บุฟเฟ่ตข์าปูยกัษ!์!! 

 

 

หลงัจากนั้นน าทา่นเขา้สูท่ี่พกั SEOUL : BENIKEA SEOUL HOTEL หรือเทียบเทา่ระดบั 3 ดาวมาตรฐานเกาหลีใต ้

 

วนัท่ีหา้ N SEOUL TOWER (ไม่รวมลิฟท)์ - ศูนยโ์สม – ศูนยเ์วชส าอาง – ศูนยส์มุนไพร - DUTY FREE 

- คลองชองเกซอน – ศูนยพ์ลอยอเมทิส – ศูนยน์ ้ามนัสนแดง - SUPERMARKET 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 เชา้น้ีน าท่านสู่ หอคอยกรุงโซล N SEOUL TOWER ซ่ึงอยู่บนเขานัมซาน ซ่ึงเป็น 1 ใน 18 หอคอยท่ี

สูงท่ีสุดในโลก ฐานของหอคอยมีส่ิงท่ีน่าสนใจต่างๆ เช่น ศาลาแปดเหล่ียมปาลกั๊กจอง , สวนสัตว์

เล็กๆสวนพฤกษชาติ, อาคารอนุสรณ์ผูร้กัชาติอนั ชุง กุน อิสระใหทุ้กท่านไดเ้ดินเล่นและถ่ายรูปคู่

หอคอยตามอธัยาศยัหรือคลอ้งกุญแจคู่รกั (ไม่รวมค่าข้ึนลิฟท)์ 

พาท่านรูจ้กัและเขา้ใจสมุนไพรโสมเกาหลี หรือราชาแห่งมวลสมุนไพร ท่ี ศูนยโ์สม เพราะเกาหลีใต้

เป็นประเทศท่ีมีการผลิตโสมเกาหลีท่ีมีคุณภาพเป็นอนัดับ  1 ของโลก มีสรรพคุณทางการแพทย ์

ช่วยบ ารุงหวัใจ ป้องกนัโรคหวัใจขาดเลือด และเสริมประสิทธิภาพทางเพศ ลดและป้องกนัมะเร็ง 

ท่านไหนท่ีตอ้งท างานดึก นอนดึก หรือพกัผ่อนไม่เพียงพอ สามารถทานเพื่อลดความอ่อนลา้ ท าให้

รูสึ้กกระปร้ีกระเปร่า ร่างกายรูสึ้กสดช่ืน..อิสระใหท่้านไดซ้ื้อกลับไปบ ารุงร่างกายหรือฝากญาติ

ผูใ้หญ่ท่ีท่านรกัและนับถือ 

ต่อดว้ย ศูนยเ์วชส าอาง ใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือเคร่ืองส าอางคุณภาพดีในราคาย่อมเยา อาทิเช่นครีมน ้า

แตก, ครีมโบท็อกซ,์ ครีมหอยทาก ฯลฯ แวะถ่ายรูปดา้นหน้า น าท่านเขา้ชม ศูนยส์มุนไพร หรือ  

ฮอ๊กเกตนามู ใหม่ล่าสุดของเกาหลี โดยมีการจดลิขสิทธ์ิเรียบรอ้ยแลว้ เป็นสมุนไพรเมล็ดฮ๊อกเกต 

ทางการแพทยเ์รียกว่า ผลไมท้อง มีรสเปร้ียว ดีส าหรับบุคคลท่ีนิยมด่ืมชา กาแฟ น ้ าอดัลม ฯลฯ 

เมล็ดฮ๊อกเกตจะช่วยในการลา้งสารพิษท่ีตกคา้งหรือไขมนัท่ีสะสมอยู่ภายในผนังของตบั ไต ช่วยให้

ตบัหรือไตของท่านแขง็แรงขึ้ น และยงัส่งผลดีต่อสุขภาพร่างกายของท่านเองอีกดว้ย  
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เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบริการท่านด้วยเมนู ซัมเกทัง หรือเมนู ไก่ตุ๋นโสม 

(SAMGYETANG) อาหารวงัในสมยัก่อน ปัจจุบนัเป็นอาหารเล่ืองช่ือมากของเมืองหลวง ภายในตวัไก่

จะมีขา้ว รากโสม พุทราแดงและเคล็ดลับในการตุ๋นเสิร์ฟพรอ้มเคร่ืองเคียงท่ีเรียกว่า กกัตุกี เสน้

ขนมจีน เหลา้โสม พริกไทยด า และเกลือ เสริฟ์ท่านละ 1 ตวั ในหมอ้ดินรอ้น 

บ่าย  หลงัจากน้ันน าท่านชอ้ปป้ิงสินคา้ปลอดภาษีท่ี ดิวตี้ ฟรี (DUTY FREE) ท่ีน่ีมีสินคา้ชั้นน าใหท่้านได้

เลือกซ้ือมากมายกว่า 500 ชนิด ทั้ง น ้าหอม เส้ือผา้ เคร่ืองส าอาง กระเป๋า นาฬิกา เคร่ืองประดับ 

ฯลฯ ในบริเวณดิวต้ีฟรีท่านสามารถเดินไปชม คลองชองเกชอน เป็นคลองโบราณในสมยัราชวงศโ์ช

ซอน อายุกว่า 600 ปี โดยมีความยาวประมาณ 5.84 กิโลเมตร ไหลผ่านย่านใจกลางกรุงโซลแต่

ในช่วง ค.ศ.1957- ค.ศ.1977 ไดม้ีการพฒันาประเทศอย่างกา้วกระโดด จนกระทัง่ปี ค.ศ.2002 

นายลี มยองปาคร ์ผูไ้ดร้บัต าแหน่งเป็นผูว้่าการกรุงโซล ไดเ้สนอโครงการฟ้ืนฟูคลองชองเกชอน เพื่อ

ฟ้ืนฟูธรรมชาติสองฝัง่คลอง จนปัจจุบนัคลองชองเกชอนไดก้ลายเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคญัมากใน

กรุงโซล 

น าท่านชม จากน้ันน าท่านเดินทางสู่  ศูนยพ์ลอยอเมทิส หรือพลอยสีม่วงท่ีมีช่ือเสียงของประเทศ

เกาหลีซ่ึงชาวเกาหลีเช่ือว่าถา้ไดม้ีพลอยชนิดน้ีติดตัวไวจ้ะท าใหม้ีโชคลาภและส่ิงดีๆเกิดขึ้ นในชีวิต 

และต่อดว้ย ศูนยน์ ้ามนัสนเข็มแดง ผลิตจากใบสนเขม็แดงในประเทศเกาหลี  ท่ีมีสรรพคุณ ช่วยชะ

ลา้งไขมันในเสน้เลือด เพื่อป้องกันการอุดตันของเสน้เลือด และชมการสาธิตใหท่้านไดเ้ห็นภาพ

อยา่งชดัเจนยิง่ขึ้ น 

หลงัจากน้ันไดเ้วลาน าท่านสู่ สนามบินอินชอน เพื่อเตรียมตวัเดินทางกลับกรุงเทพฯ ระหว่างทาง

แวะชอ้ปป้ิงท่ี SUPERMARKET เพื่อซ้ือของฝากคนทางบา้น ท่ีรา้นแห่งน้ีมีขนมพื้ นเมืองเกาหลีหลาก

ชนิดรวมทั้งกิมจิ ไก่ตุ๋นโสมท่ีบรรจุอยู่ในถุงสุญญากาศ ตะเกียบ ถว้ยใส่ขา้วและของฝากของท่ีระลึก 

ไดเ้วลาน าท่านออกเดินทางสู่สนามบิน 

 

 

 

 

ออกเดินทางจาก ทา่อากาศยานนานาชาติอินชอน สู่ ทา่อากาศยานสุวรรณภมิู 

เท่ียวบินท่ี  KE659  เวลา 21.10  เดินทางถึงประเทศไทย เวลา 01.15 

เท่ียวบินท่ี  TG657  เวลา 21.20  เดินทางถึงประเทศไทย เวลา 01.20 

เท่ียวบินท่ี  TG653  เวลา 17.30  เดินทางถึงประเทศไทย เวลา 23.05 

เท่ียวบินท่ี  OZ741  เวลา 18.20  เดินทางถึงประเทศไทย เวลา 22.10 
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*******************ดว้ยความสวสัดิภาพและความประทบัใจตลอดการเดินทาง******************* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราค่าบริการ เดือน พฤศจกิายน 2560 

พีเรียตเดินทาง สายการบิน ผูใ้หญ ่ เด็กไม่เสริมเตียง ไม่รวมตัว๋ 

15 – 19 NOV 

16 – 20 NOV 

17 – 21 NOV 

22 – 26 NOV KOREAN AIR

หรือเทียบเทา่ 

22,900.- 22,900.- 

8,900.- 
23 – 27 NOV 

24 – 28 NOV 

29 – 03 DEC 

30 – 04 DEC 

23,900.- 23,900.- 

 

อตัราค่าบริการ เดือน ธนัวาคม 2560 

พีเรียตเดินทาง สายการบิน ผูใ้หญ ่ เด็กไม่เสริมเตียง ไม่รวมตัว๋ 

01 - 05 DEC 

02 - 06 DEC 
KOREAN AIR 24,900.- 24,900.- 8,900.- 

      หมายเหต ุ  ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมราคาและเท่ียวบินทั้งไปและกลบัโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงเท่ียวบินทั้งไปและกลบัโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 
ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมหรือรายการอาหารโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้าทั้งน้ีขึ้ นอยูต่ามความ

เหมาะสม 

 
***กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก 

หรือเขา้ประเทศท่ีระบุในรายการเดินทาง ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 

และขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนคา่บริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบของบริษทั*** 
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03 – 07 DEC 

04 - 08 DEC 

05 – 09 DEC 

หรือเทียบเทา่ 
23,900.- 23,900.- 

06 – 10 DEC 

07 - 11 DEC 

08 - 12 DEC 

09 - 13 DEC 

24,900.- 24,900.- 

10 - 14 DEC 

11 - 15 DEC 

12 - 16 DEC 

22,900.- 22,900.- 

13 - 17 DEC 

14 - 18 DEC 

15 - 16 DEC 

16 - 20 DEC 

23,900.- 23,900.- 

17 – 21 DEC 

18 - 22 DEC 
22,900.- 22,900.- 

19 – 23 DEC 

20 – 24 DEC 

21 – 25 DEC 

23,900.- 23,900.- 

22 - 26 DEC 

23 – 27 DEC 

24 – 28 DEC 

26,900.- 26,900.- 

25 – 29 DEC 

26 – 30 DEC 
27,900.- 27,900.- 

27 – 31 DEC 30,900.- 30,900.- 

28 - 01 JAN 

29 - 02 JAN 

30 - 03 JAN 

31,900.- 31,900.- 

 

อตัราค่าบริการ เดือน มกราคม 2561 
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พีเรียตเดินทาง สายการบิน ผูใ้หญ ่ เด็กไม่เสริมเตียง ไม่รวมตัว๋ 

09 – 13 JAN 

10 – 14 JAN 

11 – 15 JAN 

12 – 16 JAN 

13 – 17 JAN 

KOREAN AIR

หรือเทียบเทา่ 

23,900.- 23,900.- 

8,900.- 

14 – 18 JAN 

15 – 19 JAN 

16 – 20 JAN 

22,900.- 22,900.- 

17 – 21 JAN 

18 – 22 JAN 

19 – 23 JAN 

20 – 24 JAN 

23,900.- 23,900.- 

21 – 25 JAN 

22 – 26 JAN 

23 – 27 JAN 

22,900.- 22,900.- 

24 – 28 JAN 

25 – 29 JAN 

26 – 30 JAN 

27 – 31 JAN 

23,900.- 23,900.- 

28 – 01 FEB 

29 – 02 FEB 

30 – 03 FEB 

22,900.- 22,900.- 

31 – 04 FEB 23,900.- 23,900.- 

 

อตัราค่าบริการ เดือน กุมภาพนัธ ์2561 

พีเรียตเดินทาง สายการบิน ผูใ้หญ ่ เด็กไม่เสริมเตียง ไม่รวมตัว๋ 

01 – 05 FEB 

02 – 06 FEB 
KOREAN AIR

หรือเทียบเทา่ 

23,900.- 23,900.- 
8,900.- 

03 – 07 FEB 22,900.- 22,900.- 
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04 – 08 FEB 

05 – 09 FEB 

06 – 10 FEB 

07 – 11 FEB 

08 – 12 FEB 

09 – 13 FEB 

23,900.- 23,900.- 

10 – 14 FEB 

11 – 15 FEB 

12 – 16 FEB 

13 – 17 FEB 

22,900.- 22,900.- 

14 – 18 FEB 

15 – 19 FEB 

16 – 20 FEB 

23,900.- 23,900.- 

17 – 21 FEB 

18 – 22 FEB 

19 – 23 FEB 

20 – 24 FEB 

22,900.- 22,900.- 

21 – 25 FEB 

22 – 26 FEB 

23 – 27 FEB 

23,900.- 23,900.- 

24 – 28 FEB 

25 – 01 MAR 

26 – 02 MAR 

27 – 03 MAR 

28 – 04 MAR 

22,900.- 22,900.- 

อตัราค่าบริการ เดือน มีนาคม 2561 

พีเรียตเดินทาง สายการบิน ผูใ้หญ ่ เด็กไม่เสริมเตียง ไม่รวมตัว๋ 

01 – 05 MAR 

02 – 06 MAR KOREAN AIR

หรือเทียบเทา่ 

23,900.- 23,900.- 

8,900.- 03 – 07 MAR 

04 – 08 MAR 

05 – 09 MAR 

22,900.- 22,900.- 
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06 – 10 MAR 

07 – 11 MAR 

08 – 12 MAR 

09 – 13 MAR 

23,900.- 23,900.- 

10 – 14 MAR 

11 – 15 MAR 

12 – 16 MAR 

13 – 17 MAR 

22,900.- 22,900.- 

14 – 18 MAR 

15 – 19 MAR 

16 – 20 MAR 

23,900.- 23,900.- 

หมายเหต ุ: อตัราค่าบริการ  

 - หากทา่นตอ้งการหอ้งส าหรบัพกัเดี่ยว สามารถจา่ยเพิ่มเติมอีก 4,900.- จากราคาผูใ้หญ ่

หากทา่นตอ้งการเดินทางแบบไม่ใชต้ัว๋ (JOIN LAND) คิดราคาทา่นละ 8,900 บาท /ทา่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ:    

ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมราคาและเท่ียวบินทั้งไปและกลบัโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงเท่ียวบินทั้งไปและกลบัโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมหรือรายการอาหารโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้าทั้งน้ีขึ้ นอยู่ตามความเหมาะสม 

ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงสายการบินในระดบัเทียบเท่ากนัและเปล่ียนแปลงเท่ียวบิน  

โปรแกรมเปล่ียนแปลงได,้ ตารางทวัรส์ลบัโปรแกรมได,้ ตามความเหมาะสม* 

โปรดตรวจสอบขอ้มลูใหม้ัน่ใจก่อนท าการโอนเงินจองทุกครั้ง 

กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมและเง่ือนไขต่างๆใหล้ะเอียดก่อนยนืยนัการจอง* 

เจา้หน้าท่ีจะส่งใบนัดหมายการเดินทางใหภ้ายใน 5-7 วนัก่อนเดินทางเท่าน้ัน!!! และหากมีการเปล่ียนแปลงจะรีบแจง้ใหท้ราบ 

หากมีขอ้สงสยักรุณาสอบถามเจา้หน้าท่ี 

*** ลูกคา้มีความจ าเป็นตอ้งเขา้รา้นตามโปรแกรมทวัร ์

อนัไดแ้ก่ ศูนยโ์สม, ศูนยส์มุนไพร, ศูนยเ์วชส าอาง, ศูนยน์ ้ามนัสนแดง, ศูนยพ์ลอยอเมทิส หากท่านไม่ตอ้งการเขา้รา้น

ดงักล่าว บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าบริการเพ่ิมทา่นละ 300 USD*** 

***กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในตา่งประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก 

หรือเขา้ประเทศท่ีระบุในรายการเดินทาง ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทั้งส้ินและขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่

ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบของบรษิทั*** 
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**กรุณาช าระมดัจ  าหลงัจากวนัจองภายใน 3 วนั และช าระสว่นท่ีเหลอืทั้งหมดก่อนการ

เดินทางภายใน 14 วนั** 

**มดัจ  าขั้นต  า่ 10,000.- บาท/ท่าน/ทรปิ** 

 

อตัราทวัรร์วม :           

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ตามเสน้ทางท่ีระบุในรายการชั้นทศันาจร ไป-กลบัพรอ้มคณะ    

 ค่าอาหารทุกม้ือ ตามท่ีระบุในรายการ        

 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ         

 ค่าท่ีพกัตามระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 หรือ 3 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุ หรือเทียบเท่า   

 ค่ารถรบั-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ        

 ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งท่ีมี         

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละ 15 หรือ 20 กก.       

 ค่าประกนัอบุติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

 ค่าบตัรเขา้สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์เครื่องเล่นไม่จ  ากดั 

 ปลัก๊ไฟ ADAPTER  

อตัราทวัรไ์ม่รวม :           

 ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาทิ ค่าท าหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศพัทส่์วนตวั, คา่ซักรีด, มินิบารใ์นหอ้ง, รวมถึง

ค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพิม่นอกเหนือรายการ(หากท่านตอ้งการสัง่เพิ่ม กรุณาติดต่อหวัหน้าทวัรแ์ลว้

จ่ายเพิ่มเองต่างหาก) 

 ค่าทิปคนขบัรถ และไกดท์อ้งถ่ิน ทา่นละ 1,000 บาท (30,000 วอน)ตอ่ทริป    

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3%       

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ท่ีหนักเกินสายการบินก าหนด (ปกติ 15-20 กก.)    

 ค่าวีซ่าส าหรบัพาสปอรต์ต่างดา้ว **กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1)พาสปอรต์ 2)ใบประจ าตวัคนต่างดา้ว 3)

ใบส าคญัถ่ินท่ีอยู ่4)ส าเนาทะเบียนบา้น(ถา้มี) 5)สมุดบญัชีเงินฝาก(ถา้มี) 6)รปูถ่ายสี 2 น้ิว 2 รูป แลว้ทาง

บริษัทฯจะเป็นผูด้ าเนินการยืน่วซ่ีาใหท่้านโดยจา่ยค่าบริการต่างหาก (ส าหรบัหนังสือเดินทางต่างดา้ว 

เจา้ของหนังสือเดินทางตอ้งท าเร่ืองแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองก่อนจะยืน่วีซ่า) 

 ค่าเช่าชุด ,อปุกรณแ์ละครูฝึกท่ีลานสกี 

 ค่าเขา้ที่ ONEMOUNT SNOW PARK 

 ค่าลิฟทท์ี่ N SEOUL TOWER  

 

หมายเหต ุ: 
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**จ านวนผูเ้ดินทาง ขัน้ต า่ ผูใ้หญ่  20 ท่าน ขึ้ นไป 

1. เท่ียวบิน ราคาและรายการท่องเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์

ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

2. ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงเท่ียวบินและตารางการบินทั้งไปและกลบัโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า  

3. ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ ไป-กลบั แบบหมู่คณะ กรณีท่ีท่านไม่เดินทางพรอ้มคณะ เน่ืองจากไม่ผ่าน

การพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง กรมแรงงาน ทั้งไทยและต่างประเทศ เน่ืองจากมีส่ิงผิด

กฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง การกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง 

หรือถูกปฎเิสธในกรณีอื่นๆ **การพจิารณาเป็นเอกสิทธ์ิและวิจารณญาณของเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมืองและ

เจา้หน้าท่ีกรมแรงงานเท่าน้ัน ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัท ไม่สามารถท าการเล่ือนวนัหรือคืน

เงินได ้ 

4. **กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง,เจา้หน้าท่ีกรมแรงงานทั้งท่ีไทย และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหท่้านเดินทาง

ออกหรือเขา้ประเทศ เน่ืองจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือในกรณีอื่นๆ **การ

พิจารณาเป็นเอกสิทธ์ิและวิจารณญาณของเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หน้าท่ีกรมแรงงานเท่าน้ัน ซ่ึง

อยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัท ทั้งน้ีกรณีท่ีท่านไม่ผ่านด่านตรวจคนเขา้เมือง บริษัทฯ ขอสงวน

สิทธ์ิไม่คืนค่าทวัรใ์ดๆ ทั้งส้ิน  

5. หนังสือเดินทาง (Passport) ของท่าน นับจากวนัท่ีเดินทางไปและกลับ ตอ้งมีอายุเหลือใชง้านมากกว่า 6 

เดือนขึ้ นไป และตอ้งเหลือหน้ากระดาษพอใหเ้จา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมืองสามารถประทบัตราได ้และตอ้งอยู่

ในสภาพท่ีสมบูรณ ์ไม่ช ารุด หรือฉีกขาด  

6. ทางบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน , การประทว้ง,การนัดหยุด

งาน, การก่อจลาจล  

7. หลงัจากไดร้บัเอกสารเรียกเก็บเงิน (Invoice) กรุณาช าระเงิดมดัจ าภายใน 3 วนั และส่งหลักฐานการช าระ

เงินพรอ้มหน้าพาสปอรต์ของผูเ้ดินทาง และช าระเงินทั้งหมดก่อนการเดินทางภายใน 14 วนั  

8. ทางบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากท่านใชบ้ริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิไม่เท่ียวบางรายการ, 

ไม่ทานอาหารบางมื้ อ  เพราะค่าใชจ้่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯ ไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหก้บัต่างประเทศแบบเหมา

ขาดก่อนออกเดินทางแลว้ 

9. ทางบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ี

เกิดจากความประมาทของตวันักท่องเท่ียวเอง 

10. เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับใน

เง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 

11. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน้ี์ไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ี

ขึ้ นอยู่กบัเวลาการจราจร สภาพอากาศ และเหตุสุดวิสัยอื่นๆท่ีอาจเกิดขึ้ นได ้ทั้งน้ีเพื่อความปลอดภัยและ

ประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

12. มคัคุเทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้ าสญัญาใดๆ ทั้งส้ินแทน บริษัทฯ นอกจาก

มีเอกสาร  ลงนามโดยผูม้ีอ านาจของบริษัทฯ ก ากบัเท่าน้ัน  

13. ในกรณีท่ีลูกคา้ตั้งครรภ์ ต้องมีใบรับรองจากแพทยว์่าสามารถเดินทางท่องเท่ียวได้ และมีอายุไม่เกิน 7

 วนั นับจากวนัท่ีเดินทาง และตอ้งแจง้ใหท้างบริษัททราบล่วงหน้า 
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14. ในกรณีท่ีลานสกีปิด ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรม โดยพาท่านไปเล่นสกีในท่ีร่มท่ี ONEMOUNT 

SNOW PARK แทน  

15. กรณีกรุ๊ปส่วนตวั กรุ๊ปเหมา กรุ๊ปนักเรียน กรุ๊ปดูงาน ไม่สามารถใชร้าคาดงักล่าวในโปรแกรมได ้ 

16. กรณีท่ีท่านซ้ือเฉพาะแพ็คเกจทวัรไ์ม่รวมตัว๋เคร่ืองบิน จะไม่รวมค่าประกนัอุบติัเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่า

นละ 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์  

  

การยกเลิก:       

- ตอ้งยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกว่า 45 วนัเทา่นั้น คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการท่ีช าระแลว้ 

- หากยกเลิกการเดินทางนอ้ยกว่า 45 วนั ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัรทุ์กกรณี 

- ในกรณีกรุป๊สว่นตวั กรุป๊เหมา กรุป๊นกัเรียน กรุป๊ดงูาน เม่ือช าระแลว้ไม่สามารถคืนเงินใดๆทั้งส้ิน 

 

***ช่วงเทศกาลไม่สามารถยกเลิกหรือเปล่ียนช่ือผูเ้ดินทางได*้** 

กรุป๊ที่เดินทางตอ้งการนัตีมดัจ  ากบัสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศ หรือตา่งประเทศ รวมถึงเที่ยวบิน

พิเศษเช่น Charter Flight, Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมดัจ  า หรือ คา่ทวัรท์ั้งหมด 

 

 

***พาสปอรต์จะตอ้งมีอายเุหลือใชง้านมากกว่า 6 เดือนข้ึนไป 

 ผูจ้ดัจะไม่รบัผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนตา่งๆ

เป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้ในกรณีทีผู่เ้ดินทางไม่ผา่นการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกอง

ตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทอ่งเที่ยว อนัเน่ืองมาจากการกระท าที่สอ่ไปในทาง

ผิดกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถกูตอ้ง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ ซ่ึงอยู่

นอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษทั บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัรใ์ดๆ ทั้งส้ิน  


