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KOREA SKI DELUXE 
 

พาท่านสนกุสนานกบัลานสกกีวา้ง,เลน่สกสีดุมนัส ์ 

พรอ้มพกัท่ี SKI RESORT ตะลยุสวนสนกุเลน่ไดไ้ม่จ ากดัรอบ 

อ่ิมอรอ่ยกบั บฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ ์KING CRAB BUFFET ไม่อัน้!!! 

ชม STRAWBERRY FARM ชิมสตรอวเ์บอรร์ีส่ดๆจากไร ่

ลกูใหญ่แบบเต็มค า!! ชมโชวส์ดุอลงัการ FANTA STICK SHOW 

สกีรสีอรท์ 1 คืน และ โซล 2 คืน 

สายการบิน EASTAR JET / JEJU AIR / JIN AIR / T’WAY 

ราคาเริม่ตน้ 17,900.- บาท 

เดินทางเดือน ธนัวาคม 2017- มีนาคม 2018 
 

รายการท่องเท่ียว      จ านวน 5 วนั 3 คืน 
วนัแรก ท่าอากาศยานสวุรรณภมิู - ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน 

วนัท่ีสอง ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน - ENGLISH VILLAGE - ป่ัน RAIL BIKE - เกาะนามิ  

- เลน่สกีสดุมนัส ์(ไม่รวมค่าเช่าชดุ+อปุกรณส์กแีละครฝึูก) 

วนัท่ีสาม สตรอวเ์บอรร์ีฟ่ารม์ - สวนสนกุ EVERLAND (รวมบตัรเขา้และเครือ่งเลน่ไม่จ ากดั) - ศนูยเ์วช

ส าอาง - เรยีนท าขา้วห่อสาหรา่ย+ชดุฮนับก - TRICK ART MUSEUM  

- ศนูยก์ารคา้แฟชัน่แห่งเกาหลี ทงแดมนุ  

วนัท่ีส่ี บลเูฮา้ส ์- ศนูยโ์สม - พระราชวงัชางดอ๊ก – ศนูยน์ ้ามนัสนแดง - ศนูยร์วมของวยัร ุน่เกาหลี เมียงดง  

- LINE FRIENDS STORE - FANTA STICK SHOW  -  บุฟเฟ่ตน์านาชาติขาปูยกัษ ์

วนัท่ีหา้ N SEOUL TOWER (ไม่รวมลิฟท)์ - ศนูยส์มนุไพร - ศนูยพ์ลอยอเมทิส - DUTY FREE  

- จตรุสักลางเมืองควางฮวามนุ - SUPERMARKET 
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XX.XX น. คณะเดินทางพรอ้มกนัท่ี เคาน์เตอรส์ายการบิน EASTAR JET / JEJU AIR / JIN AIR / T’WAY โดยมี

เจา้หน้าท่ีจากบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกในเร่ืองของเอกสาร สมัภาระของท่าน  

(**โปรดแสดงใบนดัหมายและพาสปอรต์ใหแ้ก่เจา้หนา้ทีใ่นวนัเดินทาง) หลงัจากเช็คอินและโหลด

สมัภาระเรียบรอ้ยแลว้ น าท่านออกเดินทางสู่ประเทศเกาหลีใต ้

                   

ขอ้แนะน า 

เพื่อความสะดวกในการเขา้รบัการตรวจคน้ก่อนขึ้ นเคร่ืองบิน ของเหลว เจล และสเปรยทุ์กชนิด ตอ้งบรรจุ

ในภาชนะท่ีมีขนาดความจุไม่เกิน 100 มิลลิลิตร ส าหรับภาชนะท่ีเกิน 100 มิลลิลิตร แมจ้ะบรรจุ

ของเหลว เจล และสเปรย ์เพียงเล็กน้อยก็ไม่สามารถน าติดตัวขึ้ นเคร่ืองบินได ้ภาชนะทั้งหมดตอ้งใส่

รวมกนัไวใ้นถุงพลาสติกใส ซ่ึงเปิด – ปิด ผนึกได ้และมีความจุรวมกนัไม่เกิน1 ลิตร (1,000 มิลลิลิตร) 

ของเหลวท่ีไดร้บัการยกเวน้ ไดแ้ก่ นม และอาหารส าหรบัเด็กทารกในปริมาณท่ีเหมาะสม รวมถึงยาท่ีมี

เอกสารก ากบัชัดเจน  ของเหลว เจล และสเปรย ์ท่ีซ้ือจากรา้นคา้ปลอดอากร (Duty free shops) ท่ีท่า

อากาศยานตอ้งบรรจุในถุงพลาสติกใสปิดผนึกปากถุงไม่มีร่องรอย การเปิดปากถุง และมีหลกัฐานแสดง

ว่าไดซ้ื้อ ณ วนัท่ีเดินทาง เพื่อน าไปแสดงต่อเจา้หน้าท่ี ณ จุดตรวจคน้ อยา่งไรก็ตามแต่ละประเทศจะมีกฎ 

การน าของเหลว ขึ้ นเคร่ืองแตกต่างกนั การน าผลิตภัณฑ์ของสดท่ีท าจากสัตวไ์ม่ว่าเน้ือหมู เน้ือววั ผัก 

ผลไมส้ด ไม่อนุญาตใหน้ าเขา้ประเทศเพื่อป้องกนัโรคต่างๆเพราะหากศุลกากรตรวจพบจะตอ้งเสียค่าปรบั 

   

 ออกเดินทางจาก ทา่อากาศยานสุวรรณภมิู สู่ ทา่อากาศยานนานาชาติอินชอน 

เท่ียวบินท่ี  ZE512 เวลา 22.20  เดินทางถึงประเทศเกาหลีใต ้ เวลา 06.00 

เท่ียวบินท่ี  ZE514 เวลา 01.55  เดินทางถึงประเทศเกาหลีใต ้ เวลา 09.30 

เท่ียวบินท่ี 7C2204 เวลา 00.55  เดินทางถึงประเทศเกาหลีใต ้ เวลา 08.15 

เท่ียวบินท่ี  LJ002  เวลา 01.00  เดินทางถึงประเทศเกาหลีใต ้ เวลา 08.00 

เท่ียวบินท่ี  TW102  เวลา 01.20  เดินทางถึงประเทศเกาหลีใต ้ เวลา 08.35 

 

 

 

 

XX.XX น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินชอนประเทศเกาหลีใต ้(กรุณาปรบัเวลาของทา่นใหเ้รว็ข้ึน 2 

ชัว่โมงเพื่อใหต้รงกบัเวลาทอ้งถ่ินของประเทศเกาหลี) หลงัจากผ่านพธีิการตรวจคนเขา้เมืองและ

ศุลกากรแลว้...น าท่านเดินทางสู่ ENGLISH VILLAGE หรือ หมู่บา้นองักฤษ สถานท่ีถ่ายท าซีร่ีสF์4ซ่ึงใชเ้ป็น

ฉากของโรงเรียนมธัยมชินฮวา ของเหล่าพระเอก F4 เรียนน้ันเอง โดยสรา้งตามแบบสถาปัตยกรรมของ

วนัแรก  ทา่อากาศยานสุวรรณภมิู - ทา่อากาศยานนานาชาติอินชอน 

วนัท่ีสอง  ทา่อากาศยานนานาชาติอินชอน - ENGLISH VILLAGE - ปัน่ RAIL BIKE - เกาะนามิ - เล่นสกีสุดมนัส ์ 

                        (ไม่รวมคา่เช่าชุด+อปุกรณแ์ละครูฝึก) 
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เวอรจ์ิเนียสหรฐัอเมริกา ท่ีใหค้วามรูสึ้กเหมือนอยูใ่นสถานท่ีตน้แบบมากๆ และมีส่ิงอ านวยความสะดวก

ต่างๆ... จากน้ันน าท่านพบกบัความสนุกสนานกบัการ ปั่นจกัรยานบนรางรถไฟหรือ RAIL BIKE 

ท่ามกลางบรรยากาศกล่ินอายของเมืองผูดี้องักฤษ (รถ1คนัปัน่ได ้4 ทา่น) 

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านดว้ยเมนู ดักคาลบ้ี (DAKKALBI) ไก่ผัดซอส  

บารบี์คิวเกาหลี อาหารยอดนิยมอีกชนิดหน่ึง ของคนเกาหลี โดยวิธีการน าเน้ือไก่ท่ีหัน่เป็นช้ินๆ และผกั

ต่างๆมาผดัรวมกนักบัซอสบารบี์คิวในกระทะแบนเหล็กขนาดใหญ่ 

 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ ท่าเรือเฟอรร่ี์ เพื่อขา้มฟากไปยงั เกาะนามิ ตั้งอยู่กลางทะเลสาบซองเพียง ช่ือ “นามิ” 

ตั้งขึ้ นเพื่อเป็นเกียรติแก่นายพลนามิ เกาะนามิน้ันเรียกตวัเองว่า NAMINARA REPLUBLIC และเรียกตัว๋เรือ

ขา้มฟากและตัว๋เขา้ชมเกาะว่าวีซ่า ท าใหเ้รารูสึ้กเสมือนขา้มมาเท่ียวรฐัๆ หน่ึงท่ีเป็นเอกเทศออกมาจาก

เกาหลี บนเกาะจะมีบรรยากาศร่มร่ืน เต็มไปดว้ย ตน้สน ตน้เกาลัด ตน้แปะก๊วย ตน้ซากุระ ตน้เมเป้ิล 

และตน้ไมด้อกไมอ้ื่นๆ ท่ีพลดักนัออกดอกเปล่ียนสีใหช้มกนัทุกฤดูกาล เป็นสถานท่ีโรแมนติก ส าหรบัคู่รกั

หนุ่มสาว และท่ีพกัผ่อนหยอ่นใจของครอบครวั ท่ีน้ีเป็นหน่ึงในสถานท่ีถ่ายท าละครเกาหลี  WINTER LOVE 

SONG หรือเพลงรกัในสายลมหนาว และภาพยนตไ์ทยเร่ือง กวนมึนโฮ ใครท่ีอยากแช๊ะรูปคู่กบัเบยองจุน 

และทิวสนท่ีเรียงตัวสวยงามทอดยาวไปจนสุดลูกหูลูกตา ตอ้งไม่พลาดท่ีจะมาเยือนท่ีน้ี...อิสระใหท่้าน

ถ่ายรูปไดต้ามอธัยาศยั...ไดเ้วลาสมควรนัง่เรือกลบัมายงัฝัง่… 

 

หลงัจากน้ันน าท่านเดินทางสู่ ลานสกีรีสอรท์ ระหว่างทางท่านจะไดช่ื้นชมบรรยากาศสองขา้งทางในช่วง

ฤดูหนาวอนัแสนงดงามของประเทศเกาหลีท่ีสวยท่ีสุด... เมื่อเดินทางถึงสกีรีสอรท์อิสระใหทุ้กท่านไดส้มัผสั

หิมะและสถานท่ีท่ีงดงาม พรอ้มถ่ายรูปเป็น ท่ีระลึกและเล่นสกีซ่ึงลานสกีแห่งน้ีมีความทา้ทายใหท่้านได้

สมัผสัดว้ยเนินหิมะท่ีมีความสูงไม่ต า่กว่า 1 กิโลเมตรขึ้ นไป และเป็นท่ีกล่าวขวญัถึงว่าเป็นสวรรคข์องนัก

สกีมือใหม่ แต่ก็มีทางวิ่งส าหรับมืออาชีพเช่นกัน มีเนินรูปตัวเอสเป็นตัวเช่ือมระหว่างยอดเนินและพื้ น

ดา้นล่างมาทา้ทายความสามารถของท่านตามอธัยาศยัพรอ้มเพลิดเพลินกบับรรยากาศของสายลมเย็นใน

ฤดูหนาว และท ากิจกรรมสนุกๆ บนลานหิมะกวา้ง (** ไม่รวมค่าเช่าชุด+อปุกรณส์กีและครูฝึก **)  

**การเตรียมตวัก่อนเล่นสกี ควรเตรียม ถุงมือสกี ผา้พนัคอ แว่นกนัแดด เส้ือแจ๊กแก็ตกนัน ้าหรือผา้ร่ม 

และกางเกงรัดรูป เป็นตน้ ขอค าแนะน าและฝึกวิธีการเล่นจากไกด์ทอ้งถ่ินก่อนลงสนามจริง เพื่อความ

ปลอดภยัของท่านเอง 

เยน็ รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร บริการทา่นดว้ย เมนูพลุโกกิ เมนูท่ีมีส่วนผสม หมูหมกัช้ินบาง ๆ

ปลาหมึกสด ผักต่าง ๆ เช่น กะหล าปลี ฟักทองอ่อน ถัว่งอก แครอท เห็ดและวุน้เสน้ น ามาตม้รวมกัน 

โดยสามารถทานไดท้ั้งแบบแหง้และน ้า เคร่ืองเคียงต่าง ๆ คือ ถัว่งอกดอง วุน้เสน้ปรุงรสสาหร่าย กิมจิ 

หลงัจากนั้นน าทา่นเขา้สูท่ี่พกั SKI RESORT: OAK VALLEY หรอืเทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั 
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เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ที่หอ้งอาหารของโรงแรม 

 เชา้น้ีน าท่านเขา้สู่ สตรอวเ์บอรร์ี่ฟารม์ ใหท่้านไดเ้ลือกเก็บสตรอวเ์บอรร่ี์สดๆ และไดท้ราบว่ารูว้่าชาว

เกาหลีมีวิธีการปลูกสตรอวเ์บอรร่ี์อยา่งไรจึงไดผ้ลผลิตดีและรสชาติหวานหอมชวนน่ารบัประทาน...อิสระ

ใหทุ้กท่านอุดหนุนซ้ือไปฝากคนทางบา้น (**หมายเหตุ : การเก็บข้ึนอยู่กับจ  านวนตามท่ีชาวเกษตร

ก าหนด และข้ึนอยูก่บัผลิตผลในแตล่ะสปัดาห)์ 

จากน้ันเต็มอิ่มกบัสวนสนุกท่ีดีท่ีสุดของเกาหลี สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์ดว้ยบตัร SPECIAL PASS TICKET 

ท่ีสามารถเล่นเคร่ืองเล่นต่างๆ ไดทุ้กชนิดและไม่จ ากดัรอบ สวนสนุกท่ีน้ีถูกขนานนาม  ว่า “ ดิสนียแ์ลนด์

เกาหลี ”  มีช่ือเสียงมากท่ีสุดของประเทศ ใหท่้านสนุกกบัเคร่ืองเล่นหลากหลายชนิด อาธิเช่น ทีเอก๊เพรส 

รถไฟเหาะ หนอนสะบัด ชาร์ป โรงหนังสามมิติ บ้านผีสิงหมุน ท่านไหนท่ีไม่ชอบการเล่นเคร่ืองเล่น 

สามารถเขา้ซาฟารี ชมไลเกอรแ์ฝดคู่แรกของโลกไดท่ี้น่ี และชมความน่ารกัของหมีท่ีสามารถส่ือสารกบัคน

ได ้เดินชมและถ่ายรูปกบัสวนดอกไมซ่ึ้งผลดัเปล่ียนหมุนเวียนตาม ฤดูกาล (มีนาคม-เมษายน: สวนทิว

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

สิงหาคม-กนัยายน: สวนดอกลิลล่ี/ ตุลาคม-พฤศจิกายน: สวนดอกเบญจมาศ) 

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บริการทา่นดว้ย เมนู คาลบิ (KALBI) อาหารเกาหลีแบบป้ิง

ย่างท่ีมีช่ือเสียงของเกาหลี เป็นการน าเน้ือววัหรือเน้ือหมูมาหมกักบัเคร่ืองปรุงจนเน้ือนุ่ม แลว้น าไปย่าง

บนแผ่นโลหะท่ีถูกเผาจนรอ้น ตอนย่างเน้ือน้ันจะย่างเป็นช้ินโตพอสมควร พอใกลสุ้กแลว้ตอ้งใชก้รรไกร

ตดัเป็นช้ินพอดีค า ทานกบัเคร่ืองเคียงจ าพวกผกั และกระเทียม กิมจิ 

 

บ่าย หลงัรบัประทานอาหารกลางวนัเสร็จน าท่านเดินทางสู่ จากน้ันพาท่านสู่ ศูนยเ์วชส าอาง ใหท่้านไดเ้ลือก

ซ้ือเคร่ืองส าอางเกาหลี คุณภาพดี และราคาย่อมเยา อาทิเช่นครีมน ้าแตก, ครีมโบท็อกซ,์ ครีมหอยทาก 

ฯลฯ... 

 

วนัท่ีสาม สตรอวเ์บอรร์ี่ฟารม์ - สวนสนุก EVERLAND (รวมบตัรเขา้และเครื่องเล่นไม่จ  ากดั) - ศูนยเ์วชส าอาง  

                       - เรียนท าขา้วห่อสาหรา่ย+ชุดฮนับก - TRICK ART MUSEUM - ศูนยก์ารคา้แฟชัน่แห่งเกาหลี ทงแดมนุ  
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 น าท่านร่วมเรียนรูว้ฒันธรรมกบัการเรียนท าขา้วห่อสาหร่าย กิมบับ  อาหารประจ าชาติเกาหลี ซ่ึงเป็น

ส่วนหน่ึงในอาหารเกาหลียอดนิยมของคนไทยอีกเมนูหน่ึง และจากน้ันเชิญท่านร่วมเป็นส่วนหน่ึงของชาว

เกาหลีโดยการแต่งกายชุดประจ าชาติต่างๆ (ชุดฮนับก) พรอ้มถ่ายรูปเป็นท่ีระลึก เพื่อไปอวดคนทางบา้น 

หลังจากสนุกสนานกับการท าขา้วห่อสาหร่าย และใส่ชุดฮันบกแลว้น าท่านชม TRICK ART MUSEUM   

พิพิธภัณฑ์ศิลปะแรกในประเทศเกาหลีท่ีจัดแสดงศิลปะภาพลวงตา  นิทรรศการบนผนังแบบสามมิติ 

ภายในแบ่งเป็นเจ็ดส่วน ไดแ้ก่ โซนลอ้เลียน (แสดงภาพวาดและประติมากรรมท่ีมีช่ือเสียง) , โซนสัตว,์ 

โซนไดโนเสาร,์ โซนพิพิธภณัฑส์ตัวน์ ้า, โซนอียปิต,์ โซนมายากล และโซนภาพลวงตา…  

 

เยน็ รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร บริการท่านดว้ย ชาบูชาบู ( SHABU SHABU) หรือ สุก้ีเกาหลี 

ประกอบไปดว้ย ผกัสดหลายชนิด เห็ดตามฤดูกาลโอเดง้ เตา้หู ้เบคอน หมสูไลด ์ตม้ในน ้าซุปปรุงรสกลม

กล่อม ทานพรอ้มเคร่ืองเคียงและขา้วสวยของเกาหลี ท่ีรสชาติถูกปากคนไทย 

  

จากน้ันน าท่านน าท่านช็อปป้ิงท่ี ศูนยก์ารคา้แฟชัน่แห่งเกาหลี ทงแดมุน ใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือ เส้ือผา้

เคร่ืองแต่งกาย เคร่ืองหนังรองเทา้ เคร่ืองกีฬาต่างๆ นอกจากน้ียงัมีขนมขบเคี้ ยวและรา้นเคร่ืองส าอาง

ต่างๆ เรียงรายตามตึกริมสองขา้งถนนใหท่้านไดเ้ลือกชม นอกจากน้ียงัมีเวทีการแสดงรอ้งเตน้เปิดหมวก

ใหผู้ท่ี้อยากแสดงความสามารถ มาแสดงใหช้มกนัอีกดว้ย  

  หลงัจากนั้นน าทา่นเขา้สูท่ี่พกั SEOUL : BENIKEA SEOUL HOTEL หรือเทียบเทา่ระดบั 3 ดาวมาตรฐานเกาหลี.ใต ้

 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ที่หอ้งอาหารของโรงแรม 

ผ่านชมดา้นหน้าท าเนียบประธานาธิบดี (บลเูฮา้ส)์ ซ่ึงอยูใ่นท าเลท่ีดีท่ีสุดตามหลกัโหราศาสตร ์มีทิวเขา

น้อยใหญ่เรียงรายซอ้นตวัอยู่ดา้นหลงั  ดา้นหน้าเป็นอนุสรณ์สถานนกฟีนิกซส์ญัลกัษณ์แห่งสนัติภาพอนั

งดงาม  ชมทศันียภาพอนัสวยงามของภูเขารูปหวัมงักร และวงเวียนน ้าพุ นับเป็นจุดท่ีมีฮวงจุย้ท่ีดีท่ีสุดของ

กรุงโซล 

พาท่านรูจ้กัและเขา้ใจสมุนไพรโสมเกาหลี หรือราชาแห่งมวลสมุนไพร ท่ี ศูนยโ์สม เพราะเกาหลีใตเ้ป็น

ประเทศท่ีมีการผลิตโสมเกาหลีท่ีมีคุณภาพเป็นอนัดับ 1 ของโลก มีสรรพคุณทางการแพทย ์ช่วยบ ารุง

หวัใจ ป้องกนัโรคหวัใจขาดเลือด และเสริมประสิทธิภาพทางเพศ ลดและป้องกนัมะเร็ง ท่านไหนท่ีตอ้ง

ท างานดึก นอนดึก หรือพกัผ่อนไม่เพียงพอ สามารถทานเพื่อลดความอ่อนลา้ ท าใหรู้สึ้กกระปร้ีกระเปร่า 

ร่างกายรูสึ้กสดช่ืน..อิสระใหท่้านไดซ้ื้อกลบัไปบ ารุงร่างกายหรือฝากญาติผูใ้หญ่ท่ีท่านรกัและนับถือ 

วนัท่ีสี่  บลเูฮา้ส ์- ศูนยโ์สม - พระราชวงัชางดอ๊ก – ศูนยน์ ้ามนัสนแดง - ศูนยร์วมของวยัรุน่เกาหลี เมียงดง  

                        **LINE FRIENDS STORE - FANTA STICK SHOW  OR  WAPOP SHOW - บุฟเฟ่ตน์านาชาติขาปูยกัษ ์
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จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ พระราชวงัชางด็อก ซ่ึงเป็นพระราชวงัหลวงวงัท่ีสองท่ีสรา้งต่อจากพระราชวงั

เคียงบ็อกกุง ในปี ค.ศ.1405 เป็นพระราชวงัท่ีมีความส าคญัอย่างมากต่อกษัตริยห์ลายๆ พระองคใ์น

ราชวงศโ์ชซอน ท่ีมีสภาพดีและสมบูรณ์ท่ีสุดใน 5 พระราชวงัหลวงทั้งหมดท่ียงัคงเก็บรกัษาไว ้และท่ีน่ียงั

ไดร้บัการขึ้ นทะเบียนจาก UNESCO ว่าเป็น มรดกโลกทางวฒันธรรม ในปี 1997  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บริการท่านดว้ย ซัมเกทงั หรือเมนู ไก่ตุ๋นโสม อาหารวงัใน

สมยัก่อน ปัจจุบนัเป็นอาหารเล่ืองช่ือมากของเมืองหลวง ภายในตวัไก่จะมีขา้วเหนียว รากโสม พุทราแดง

และเคล็ดลบัในการตุ๋นเสิรฟ์พรอ้มเคร่ืองเคียงท่ีเรียกว่า กกัตุกี เสน้ขนมจีน เหลา้โสม พริกไทยด า และ

เกลือ 

 

บ่าย หลงัรบัประทานอาหารกลางวนัเสร็จน าท่านชม ศูนยน์ ้ามนัสนแดง ท่ีมีสรรพคุณ ช่วยชะลา้งไขมนัในเสน้

เลือด เพื่อป้องกนัการอุดตนัของเสน้เลือดไดเ้ป็นอยา่งดี ชมการสาธิตใหคุ้ณไดเ้ห็นภาพอยา่งชดัเจน 

จากน้ันพาทุกท่านเพลิดเพลินกบัการช็อปป้ิงท่ี ศูนยร์วมของวยัรุน่เกาหลี เมียงดง ไดช่ื้อว่าเป็นแหล่ง

รวมแฟชัน่แบรนดเ์กาหลีชั้นน า ซ่ึงในแต่ละวนัจะมีวยัรุ่นเกาหลีมาเดินช็อปป้ิงกนัอยา่งลน้หลาม ท่าน

สามารถหาซื้ อสินคา้ไดอ้ยา่งหลากหลายทั้งเส้ือผา้,รองเทา้,กระเป๋า, เคร่ืองส าอางซ่ึงเป็นท่ีรูจ้กัอยา่งดีของ

คนไทย อาทิ Laneige, Etude, Iope, Charmzone, Skin food,The Face Shop เส้ือผา้ เคร่ืองประดบั, ซีดี

เพลง, วีซีดี-ดีวีดีหนังและซีรียย์อดฮิต ตลอดจนของท่ีระลึกท่ีมีรปูดาราคนโปรดของท่านอยูใ่นสินคา้... 

นอกจากน้ีท่านสามารถพบกับร้าน LINE FRIENDS & STORE ท่ีเต็มไปด้วยสินค้า LINE OFFICIAL ท่ี

จ าหน่ายสินคา้ของท่ีระลึกเกี่ยวกบัตวัการต์ูน LINE ไม่ว่าจะเป็น หมีบราวน์ แซลล่ี เจมส ์หรือโคน่ี ซ่ึงแต่ละ

ตัวจะมีสินคา้ท่ีระลึกใหเ้ลือกซ้ือเยอะแยะไปหมด เช่น สมุดโน้ต ตุ๊กตา เคสโทรศัพท์ เส้ือผา้ กระเป๋า 

เคร่ืองเขยีน ฯลฯ  และยงัมีในส่วนของรา้นกาแฟ จะมีเคร่ืองด่ืม ขนม คุก๊ก้ี มาการอง เบเกอร่ี เหมือนรา้น

กาแฟทัว่ไปแต่ท่ีแปลกตาคือ ของกินภายในรา้นทุกอย่างจะมีหน้าตาเป็นไลน์หมดเลย ซ่ึงภายในรา้นยงัมี

มุมน่ารกัๆ ใหถ่้ายรูปกนัอยา่งจุใจอีกดว้ย แต่ท่ีเป็นไฮไลทเ์ด่นของรา้นเลย คือ เจา้หมีบราวน์ตวัยกัษ์ใหญ่

ท่ีตั้งอยู่หน้ารา้น ท่ีใครไปใครมาก็ตอ้งถ่ายภาพเป็นท่ีระลึกแมแ้ต่คนเกาหลีเอง งานน้ีสาวกไลน์ หา้ม

พลาด!! 

 หลงัจากน้ันน าท่านชมโชว ์FANTA STICK SHOW 

 FANTA STICK SHOW เป็นการแสดงละครเพลง THE MUSICAL บอกเล่าเร่ืองราวความรักอันอมตะ

ระหว่างชายหนุ่มท่ีเช่ียวชาญการตีกลองกบัวิญญาณของแฟนสาวท่ีเช่ียวชาญดนตรีเคร่ืองสาย อาทิเช่น 

ฟรุต ไวโอลิน ซอ และกายากึม ท่ีผูกพันและตามหากันตั้งแต่อดีตภพจนถึงปัจจุบัน ส่ือสารผ่านดนตรี

โบราณและศิลปะร่วมสมยั อยา่งบีบอย และแจสแดนซ ์โดยแฝงมุกตลก ดึงใหผู้ช้มไดเ้ขา้มีส่วนร่วมในโชว์

ไดอ้ยา่งน่ารกัตลอดการแสดง  

เยน็ รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคารดว้ย บุฟเฟ่ตน์านาชาติขาปูยกัษ!์!!   
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หลงัจากนั้นน าทา่นเขา้สูท่ี่พกั SEOUL : BENIKEA SEOUL HOTEL หรือเทียบเทา่ระดบั 3 ดาวมาตรฐานเกาหลีใต ้

 

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ที่หอ้งอาหารของโรงแรม 

เชา้วนัน้ีน าท่านเดินทางสู่ หอคอยกรุงโซล N SEOUL TOWER ซ่ึงอยู่บนเขานัมซาน ซ่ึงเป็น 1 ใน 18 

หอคอยท่ีสูงท่ีสุดในโลก ฐานของหอคอยมีส่ิงท่ีน่าสนใจต่างๆ เช่น ศาลาแปดเหล่ียมปาลกั๊กจอง, สวนสตัว์

เล็กๆสวนพฤกษชาติ, อาคารอนุสรณผ์ูร้กัชาติอนั ชุง กุน อิสระใหทุ้ก ท่านไดเ้ดินเล่นและถ่ายรูปคู่หอคอย

ตามอธัยาศยัหรือคลอ้งกุญแจคู่รกั (ไม่รวมค่าข้ึนลิฟท)์ 

จากน้ันน าท่านไป ศูนยส์มุนไพร ใหม่ล่าสุดของเกาหลี โดยมีการจดลิขสิทธ์ิเรียบรอ้ยแลว้ เป็นสมุนไพร

เมล็ดฮ๊อกเกต ทางการแพทยเ์รียกว่า ผลไมท้อง มีรสเปร้ียว ดีส าหรบับุคคลท่ีนิยมด่ืมชา กาแฟ น ้าอดัลม 

ฯลฯ เมล็ดฮ๊อกเกต จะช่วยในการลา้งสารพิษท่ีตกคา้งหรือไขมนัท่ีสะสมอยู่ภายในผนังของตบัหรือไต ช่วย

ใหต้ับหรือไตของท่านแข็งแรงขึ้ น ซ่ึงยงัส่งผลดีต่อสุขภาพร่างกายของท่านเอง จากน้ันน าท่านเดินทางสู่  

ศูนยพ์ลอยอเมทิส หรือพลอยสีม่วงท่ีมีช่ือเสียงของประเทศเกาหลีซ่ึงชาวเกาหลีเช่ือว่าถา้ไดม้ีพลอยชนิดน้ี

ติดตวัไวจ้ะท าใหม้ีโชคลาภและส่ิงดีๆเกิดขึ้ นในชีวิต... 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย เมนูจิมดัก (JIMDAK) เป็นเมนูไก่

ประกอบดว้ยวุน้เสน้ เกาหลี คลุกดว้ยน ้าซุป รสชาติกลมกล่อม เสิร์ฟพรอ้มขา้วสวยรอ้นๆ พรอ้มเคร่ือง

เคียงเกาหลี 

บ่าย หลงัจากน้ันน าท่านชอ้ปป้ิงสินคา้ปลอดภาษีท่ี ดิวตี้ ฟรี (DUTY FREE) ท่ีน่ีมีสินคา้ชั้นน าใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือ

มากมายกว่า 500 ชนิด ทั้ง น ้าหอม เส้ือผา้ เคร่ืองส าอาง กระเป๋า นาฬกิา เคร่ืองประดบั ฯลฯ จากน้ันน า

ท่านเดินทางสู่ จตุรสัควางฮวามุน สถานท่ีส าคญัอีกหน่ึงท่ีในเกาหลี ซ่ึงไม่ควรพลาด ตั้งอยู่ใจกลางกรุง

โซล เป็นจุดท่ีเด่นในดา้นทศันียภาพเพราะมีฉากหลงัเป็นพระราชวงัคยองบกกุง,ประตคูวางฮวามุน, จตุัรสั

ชองกเย, และภูเขาบุกอกั นอกจากน้ียงัมีอนุสาวรียพ์ระเจา้เซจงเป็นบุคคลส าคญัของชาวเกาหลีโดยเป็นผู ้

ประดิษฐ์ตวัอกัษรเกาหลี และรูปป้ันของนายพลยีซุนชินเป็นผูน้ ากองทัพสูร้บเป็นฮีโร่ของชาวเกาหลีจาก

การรุกรานของญ่ีปุ่นในสมัยของราชวงศ์โจซอน และชาวเกาหลียงัเช่ือว่าจุดน้ีเป็นสถานท่ีซ่ึงใหพ้ลังงาน

ความโชคดีแก่ผูค้นท่ีเดินทางมาเพราะเป็นจุดรวมประวติัศาสตรส์ถานท่ีส าคญัของเกาหลีใตไ้ว.้.. 

 

หลังจากน้ันไดเ้วลาน าท่านสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ 

ระหว่างทางแวะช็อปป้ิงท่ี SUPERMARKET เพื่อซ้ือของฝากคนทางบา้น ท่ีรา้นแห่งน้ีมีขนมพื้ นเมืองเกาหลี

วนัท่ีหา้  N SEOUL TOWER (ไม่รวมลิฟท)์ - ศูนยส์มุนไพร - ศูนยพ์ลอยอเมทิส - DUTY FREE  

                       - จตรุสักลางเมืองควางฮวามุน - SUPERMARKET 
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หลากชนิดรวมทั้งกิมจิ ไก่ตุ๋นโสมท่ีบรรจุอยูใ่นถุงสุญญากาศ ตะเกียบ ถว้ยใส่ขา้วและของฝากของท่ีระลึก 

ไดเ้วลาน าท่านออกเดินทางสู่สนามบิน 

 

 

 

  

 ออกเดินทางจาก ทา่อากาศยานสุวรรณภมิู สู่ ทา่อากาศยานนานาชาติอินชอน 

เท่ียวบินท่ี  ZE512 เวลา 22.20  เดินทางถึงประเทศเกาหลีใต ้ เวลา 06.00 

เท่ียวบินท่ี  ZE514 เวลา 01.55  เดินทางถึงประเทศเกาหลีใต ้ เวลา 09.30 

เท่ียวบินท่ี 7C2204 เวลา 00.55  เดินทางถึงประเทศเกาหลีใต ้ เวลา 08.15 

เท่ียวบินท่ี  LJ002  เวลา 01.00  เดินทางถึงประเทศเกาหลีใต ้ เวลา 08.00 

เท่ียวบินท่ี  TW102  เวลา 01.20  เดินทางถึงประเทศเกาหลีใต ้ เวลา 08.35 

 

*******************ดว้ยความสวสัดิภาพและความประทบัใจตลอดการเดินทาง******************* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมราคาและเท่ียวบินทั้งไปและกลบัโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงเท่ียวบินทั้งไปและกลบัโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมหรือรายการอาหารโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้าทั้งน้ีขึ้ นอยูต่ามความเหมาะสม 

 

***กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในตา่งประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก 

หรือเขา้ประเทศท่ีระบุในรายการเดินทาง ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 

และขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนคา่บริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบของบริษทั*** 
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อตัราค่าบริการ เดือน ธนัวาคม 2561 

พีเรียตเดินทาง สายการบิน ผูใ้หญ ่ เด็กไม่เสริมเตียง ไม่รวมตัว๋ 

01 – 05 DEC 

02 – 06 DEC 

03 – 07 DEC 

ZE/7C/TW/LJ 

18,900.- 18,900.- 

7,900.- 

04 – 08 DEC 

05 – 09 DEC 

06 – 10 DEC 

17,900.- 17,900.- 

07 – 11 DEC 

08 – 12 DEC 

09 – 13 DEC 

18,900.- 18,900.- 

10 – 14 DEC 

11 – 15 DEC 

12 – 16 DEC 

13 – 17 DEC 

14 – 18 DEC 

17,900.- 17,900.- 

15 – 19 DEC 18,900.- 18,900.- 

16 – 20 DEC 

17 – 21 DEC 

18 – 22 DEC 

17,900.- 17,900.- 

19 – 23 DEC 

20 – 24 DEC 

21 – 25 DEC 

22 – 26 DEC 

23 – 27 DEC 

24 – 28 DEC 

25 – 29 DEC 

26 – 30 DEC 

18,900.- 18,900.- 
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27 – 31 DEC 19,900.- 19,900.- 

31 – 04 JAN 18,900.- 18,900.- 

 

 

อตัราค่าบริการ เดือน มกราคม 2562 

พีเรียตเดินทาง สายการบิน ผูใ้หญ ่ เด็กไม่เสริมเตียง ไม่รวมตัว๋ 

01 – 05 JAN 

02 – 06 JAN 

ZE/7C/TW/LJ 

18,900.- 18,900.- 

7,900.- 

03 – 07 JAN 

04 – 08 JAN  

05 – 09 JAN 

06 – 10 JAN 

07 – 11 JAN 

08 – 12 JAN 

09 – 13 JAN 

17,900.- 17,900.- 

10 – 14 JAN 

11 – 15 JAN 

12 – 16 JAN 

18,900.- 18,900.- 

13 – 17 JAN 

14 – 18 JAN 

15 – 19 JAN 

16 – 20 JAN 

17,900.- 17,900.- 

17 – 21 JAN 

18 – 22 JAN 

19 – 23 JAN 

18,900.- 18,900.- 

20 – 24 JAN 

21 – 25 JAN 

22 – 26 JAN 

23 – 27 JAN 

17,900.- 17,900.- 

24 – 28 JAN 

25 – 29 JAN 
18,900.- 18,900.- 
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26 – 30 JAN 

27 – 31 JAN 

28 – 01 FEB 

29 – 02 FEB 

30 – 03 FEB 

17,900.- 17,900.- 

31 – 04 FEB 18,900.- 18,900.- 

 

 

อตัราค่าบริการ เดือน กุมภาพนัธ ์2562 

พีเรียตเดินทาง สายการบิน ผูใ้หญ ่ เด็กไม่เสริมเตียง ไม่รวมตัว๋ 

01 – 05 FEB 

02 – 06 FEB 

ZE/7C/TW/LJ 

18,900.- 18,900.- 

7,900.- 

03 – 07 FEB 

04 – 08 FEB  

05 – 09 FEB 

06 – 10 FEB 

17,900.- 17,900.- 

07 – 11 FEB 

08 – 12 FEB 

09 – 13 FEB 

18,900.- 18,900.- 

10 – 14 FEB 

11 – 15 FEB 

12 – 16 FEB 

13 – 17 FEB 

17,900.- 17,900.- 

14 – 18 FEB 

15 – 19 FEB 

16 – 20 FEB 

18,900.- 18,900.- 

17 – 21 FEB 

18 – 22 FEB 

19 – 23 FEB 

20 – 24 FEB 

17,900.- 17,900.- 

21 – 25 FEB 18,900.- 18,900.- 
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22 – 26 FEB 

23 – 27 FEB 

24 – 28 FEB 

25 – 01 MAR 

26 – 02 MAR 

27 – 03 MAR 

28 – 04 MAR 

17,900.- 17,900.- 

 

 

 

อตัราค่าบริการ เดือน มีนาคม 2562 

พีเรียตเดินทาง สายการบิน ผูใ้หญ ่ เด็กไม่เสริมเตียง ไม่รวมตัว๋ 

01 – 05 MAR 

02 – 06 MAR 

ZE/7C/TW/LJ 

17,900.- 17,900.- 

7,900.- 

03 – 07 MAR 

04 – 08 MAR  

05 – 09 MAR 

06 – 10 MAR 

16,900.- 16,900.- 

07 – 11 MAR 

08 – 12 MAR 

09 – 13 MAR 

17,900.- 17,900.- 

10 – 14 MAR 

11 – 15 MAR 

12 – 16 MAR 

13 – 17 MAR 

16,900.- 16,900.- 

14 – 18 MAR 

15 – 19 MAR 

16 – 20 MAR 

17,900.- 17,900.- 

 

 

หมายเหต:ุ อตัราค่าบริการ :  

- หากทา่นตอ้งการหอ้งส าหรบัพกัเดี่ยว สามารถจา่ยเพิ่มเติมอีก 4,900 บาท จากราคาผูใ้หญ่ 
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หากทา่นตอ้งการเดินทางแบบไม่ใชต้ัว๋ (JOIN LAND) คิดราคาทา่นละ 7,900 บาท /ทา่น 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

            

**กรุณาช าระมัดจ าหลังจากวันจองภายใน 3 วัน  
และช าระส่วนที่เหลือทัง้หมดก่อนการเดนิทางภายใน 14 วัน** 

******มัดจ าขัน้ต ่า 10,000.- บาท/ท่าน/ทริป****** 
 

ราคาทวัรร์วม : 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ตามเสน้ทางท่ีระบุในรายการชั้นทศันาจร ไป-กลบัพรอ้มคณะ 

 ค่าอาหารทุกม้ือ ตามท่ีระบุในรายการ 

 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ 

 ค่าท่ีพกัตามระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 หรือ 3 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุ หรือเทียบเท่า 

 ค่ารถรบั-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 

 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 

หมายเหต ุ:    

ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมราคาและเท่ียวบินทั้งไปและกลบัโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงเท่ียวบินทั้งไปและกลบัโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมหรือรายการอาหารโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้าทั้งน้ีขึ้ นอยูต่ามความเหมาะสม 

ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงสายการบินในระดบัเทียบเท่ากนัและเปล่ียนแปลงเท่ียวบิน  

โปรแกรมเปล่ียนแปลงได,้ ตารางทวัรส์ลบัโปรแกรมได,้ ตามความเหมาะสม* 

โปรดตรวจสอบขอ้มลูใหม้ัน่ใจก่อนท าการโอนเงินจองทุกครั้ง 

กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมและเง่ือนไขต่างๆใหล้ะเอียดก่อนยนืยนัการจอง* 

เจา้หน้าท่ีจะส่งใบนัดหมายการเดินทางใหภ้ายใน 5-7 วนัก่อนเดินทางเท่าน้ัน!!! และหากมีการเปล่ียนแปลงจะรีบแจง้ให้

ทราบ หากมีขอ้สงสยักรุณาสอบถามเจา้หน้าท่ี 

*** ลูกคา้มีความจ าเป็นตอ้งเขา้รา้นตามโปรแกรมทวัร ์

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

เขา้รา้นดงักล่าว บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าบริการเพ่ิมทา่นละ 300 USD*** 

 

***กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในตา่งประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก 

หรือเขา้ประเทศท่ีระบุในรายการเดินทาง ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทั้งส้ินและขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืน

ค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบของบริษทั*** 
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 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละ 15 หรือ 20 กก. 

 ค่าประกนัอบุติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่าละ 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

 ค่าบตัรเขา้สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์เครื่องเล่นไม่จ  ากดั 

 ปลัก๊ไฟ ADAPTER  

 

ราคาทวัรไ์ม่รวม : 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาทิ ค่าท าหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศพัทส่์วนตวั, คา่ซกัรีด, มินิบารใ์นหอ้งพกัโรงแรม, รวมถึง

ค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพิม่นอกเหนือรายการ (หากท่านตอ้งการสัง่เพิ่ม กรุณาติดต่อหวัหน้าทวัรแ์ลว้จา่ยเพิ่ม

เองต่างหาก) 

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

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 

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

 ค่าวีซ่าส าหรบัพาสปอรต์ต่างดา้ว กรุณาเตรียมเอกสาร คือ 1)พาสปอรต์ 2)ใบประจ าตวัคนต่างดา้ว 3)ใบส าคญั

ถ่ินท่ีอยู ่4)ส านาทะเบียนบา้น(ถา้มี) 5)สมุดบญัชีเงินฝาก(ถา้มี) 6)รูปถ่ายสี 2 น้ิว 2 รูป แลว้ทางบริษัทฯจะเป็น

ผูด้ าเนินการยืน่วีซ่าใหท่้านโดยจ่ายค่าบริการต่างหาก (ส าหรบัหนังสือเดินทางต่างดา้ว เจา้ของหนังสือเดินทางตอ้ง

ท าเร่ืองเขา้-ออกดว้ยตนเองก่อนจะยืน่วีซ่า) 

 ค่าเช่าชุด, อปุกรณแ์ละครูฝึกท่ีลานสกี, กอนโดลา่ 

 ค่าลิฟทท์ี่ N’ SEOUL TOWER 

 

หมายเหต ุ: 

**จ านวนผูเ้ดินทาง ขัน้ต า่ ผูใ้หญ่  20 ท่าน ขึ้ นไป 

1. เท่ียวบิน ราคาและรายการท่องเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู ้

เดินทางเป็นส าคญั 

2. หนังสือเดินทาง ตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผูม้ีจุดประสงค์ เดินทางเพื่อ

ท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

3. **ทางบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง,การนัดหยุดงาน, 

การก่อจลาจล  

4. **กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง,เจา้หน้าท่ีกรมแรงงานทั้งท่ีไทย และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหท่้านเดินทางออก

หรือเขา้ประเทศ เน่ืองจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือในกรณีอื่นๆ **การพิจารณาเป็น

เอกสิทธ์ิและวิจารณญาณของเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หน้าท่ีกรมแรงงานเท่าน้ัน ซ่ึงอยู่นอกเหนือความ

รบัผิดชอบของบริษัท ทั้งน้ีกรณีท่ีท่านไม่ผ่านด่านตรวจคนเขา้เมือง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัรใ์ดๆ 

ทั้งส้ิน  

5. **ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ กรณีท่ีท่านไม่เดินทางพรอ้มคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินได ้ 
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6. ทางบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากท่านใชบ้ริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิไม่เท่ียวบางรายการ , ไม่

ทานอาหารบางมื้ อ  เพราะค่าใชจ้่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯ ไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหก้บัต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อน

ออกเดินทางแลว้ 

7. ทางบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจาก

ความประมาทของตวันักท่องเท่ียวเอง 

8. เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับในเง่ือนไข

ขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 

9. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน้ี์ไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้ นอยู่กั

บเวลาการจราจร สภาพอากาศ และเหตุสุดวิสยัอื่นๆท่ีอาจเกิดขึ้ นได ้ทั้งน้ีเพื่อความปลอดภยั และประโยชน์ของผูเ้ดิ

นทางเป็นส าคญั 

10. มคัคุเทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้ าสญัญาใดๆ ทั้งส้ินแทน บริษัทฯ นอกจากมีเอกส

าร  ลงนามโดยผูม้ีอ านาจของบริษัทฯ ก ากบัเท่าน้ัน 

11. ในกรณี ท่ีลูกค้าตั้ งครรภ์ ต้องมีใบรับรองจากแพทย์ว่าสามารถเดินทางท่องเท่ียวได้ และมีอายุไม่เกิน 7

 วนั นับจากวนัท่ีเดินทาง และตอ้งแจง้ใหท้างบริษัททราบล่วงหน้า 

12. ในกรณีท่ีลานสกีปิด ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรม โดยพาท่านไปเล่นสกีในท่ีร่มท่ี ONEMOUNT SNO

W PARK แทน 

13. กรณีกรุ๊ปส่วนตวั กรุ๊ปเหมา กรุ๊ปนักเรียน กรุ๊ปดูงาน ไม่สามารถใชร้าคาดงักล่าวในโปรแกรมได ้ 

14. กรณีท่ีท่านซ้ือเฉพาะแพ็คเกจทวัรไ์ม่รวมตัว๋เคร่ืองบิน จะไม่รวมค่าประกนัอุบติัเหตุระหว่างเดินทาง  

 

การยกเลิก:       

- ตอ้งยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกว่า 45 วนัเทา่นั้น คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการที่ช าระแลว้ 

- หากยกเลิกการเดินทางนอ้ยกว่า 45 วนั ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัรทุ์กกรณี 

- ในกรณีกรุป๊สว่นตวั กรุป๊เหมา กรุป๊นกัเรียน กรุป๊ดงูาน เม่ือช าระแลว้ไม่สามารถคืนเงินใดๆทั้งส้ิน 

 

***ช่วงเทศกาลไม่สามารถยกเลิกหรือเปล่ียนช่ือผูเ้ดินทางได*้** 

กรุป๊ที่เดินทางตอ้งการนัตีมดัจ  ากบัสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศ หรือตา่งประเทศ รวมถึง

เที่ยวบินพิเศษเช่น Charter Flight, Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมดัจ  า หรือ คา่ทวัรท์ั้งหมด 

 

****พาสปอรต์จะตอ้งมีอายเุหลือใชง้านมากกว่า 6 เดือนข้ึนไป 

 ผูจ้ดัจะไม่รบัผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ้า่ยต่างๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจา่ยกับตวัแทนต่างๆ  ใน

กรณีที่ผูเ้ดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรม

แรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อนัเน่ืองมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขา้

ออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ ของทุกประเทศ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่

คืนค่าทวัรใ์ดๆ ทั้งส้ิน 


