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KOREA BEST WINTER 
 

เล่นสกีสดุมนัส ์พรอ้มพกัท่ี SKI RESORT 

พบกบัเคร่ืองเล่นหลากหลายรปูแบบท่ี EVERLAND 

ชมโชวส์ดุอลงัการ FANTA STICK SHOW 

ทาน บฟุเฟ่ตข์าปูยกัษ์ KING CRAB BUFFET ไม่อั้น!!! 

ชม STRAWBERRY FARM  

พรอ้มลิ้มรสสตรอวเ์บอรร่ี์ลกูใหญ่แบบเต็มค า!! 

พรอ้มชมพระราชวงัเก่าแก่โบราณในกรงุโซล พระราชวงัชางดอ๊ก 

**ราคาเริ่มตน้ 17,900.- บาท** 
 
 

รายการท่องเท่ียว      จ านวน 5 วนั 3 คืน 
วนัแรก ท่าอากาศยานสวุรรณภมูิ - ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน 

วนัท่ีสอง ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน - ENGLISH VILLAGE - ป่ัน RAIL BIKE - เกาะนามิ  

- เล่นสกีสดุมนัส ์(ไม่รวมคา่เชา่ชดุ+อปุกรณส์กีและครฝึูก) 

วนัท่ีสาม สตรอวเ์บอรร์ี่ฟารม์ - สวนสนกุ EVERLAND (รวมบตัรเขา้และเครื่องเลน่ไม่จ ากดั) - ศนูยเ์วช

ส าอาง - เรียนท าขา้วห่อสาหร่าย+ชดุฮันบก - TRICK ART MUSEUM  

- ศนูยก์ารคา้แฟช ัน่แห่งเกาหลี ทงแดมนุ - DONGDAEMUN DESIGN PLAZA(DDP) 

วนัท่ีสี่ บลเูฮ้าส ์- ศนูยโ์สม - พระราชวงัชางด๊อก – ศนูยน์ ้ามนัสนแดง - ศนูยร์วมของวยัร ุ่นเกาหลี  

เมียงดง - LINE FRIENDS STORE - FANTA STICK SHOW  OR  WAPOP SHOW  

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

- จตรุสักลางเมอืงควางฮวามนุ - SUPERMARKET 
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XX.XX น. คณะเดินทางพรอ้มกันที่จุดหมาย สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ช้ัน 4   

ณ เคาน์เตอร์สายการบิน EASTAR JET/ JEJU AIR/ JIN AIR/ T’WAY โดยมเีจา้หน้าทีจ่ากบรษัิทฯ คอยให ้

การตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในเรื่องของเอกสารตลอดจนสมัภาระของทา่น  (**โปรดแสดงใบนดั

หมายและพาสปอร์ตใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีในวันเดินทาง) หลังจากเช็คอินและโหลดสัมภาระเรียบรอ้ยแล ้ว 

น าท่านออกเดินทางสู่ประเทศเกาหลีใต ้

ขอ้แนะน า  

เพื่อความสะดวกในการเขา้รับการตรวจคน้ก่อนขึ้ นเครื่องบิน ของเหลว เจล และสเปรย์ทุกชนิด ตอ้งบรรจุ

ในภาชนะที่มีขนาดความจุไม่เกิน 100 มิลลิลิตร ส าหรับภาชนะที่ เกิน 100 มลิลิลิตร แมจ้ะบรรจุ

ของเหลว เจล และสเปรย์ เพียงเล็กน้อยก็ไมส่ามารถน าติดตัวขึ้ นเครื่องบินได ้ภาชนะทั้งหมดต้องใส่

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

ของเหลวที่ไดร้ับการยกเวน้ ไดแ้ก่ นม และอาหารส าหรับเด็กทารกในปริมาณที่เหมาะสม รวมถึงยาที่มี

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

อากาศยานตอ้งบรรจุในถุงพลาสติกใสปิดผนึกปากถุงไมม่รี่องรอย การเปิดปากถุง และมหีลักฐานแสดง

วา่ไดซ้ื้อ ณ วนัที่เดินทาง เพื่อน าไปแสดงต่อเจา้หนา้ที ่ณ จุดตรวจคน้ อย่างไรก็ตามแต่ละประเทศจะมกีฎ 

การน าของเหลว ขึ้ นเครื่องแตกต่างกัน การน าผลิตภัณฑ์ของสดที่ท าจากสัตวไ์มว่า่เน้ือหมู เน้ือววั ผัก 

ผลไมส้ด ไมอ่นุญาตใหน้ าเขา้ประเทศเพื่อป้องกันโรคต่างๆเพราะหากศุลกากรตรวจพบจะตอ้งเสียค่าปรบั  

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 

 

 

 

 

XX.XX น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอนิชอนประเทศเกาหลีใต ้(กรุณาปรับเวลาของท่านใหเ้ร็วขึ้ น 2 

ชัว่โมงเพื่อใหต้รงกับเวลาทอ้งถ่ินของประเทศเกาหลี) หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมอืงและ

ศุลกากรแลว้...น าท่านเดินทางสู่ ENGLISH VILLAGE หรือ หมูบ่า้นอังกฤษ สถานที่ถา่ยท าซีรีส่์F4ซ่ึงใชเ้ป็น

ฉากของโรงเรียนมธัยมชินฮวา ของเหลา่พระเอก F4 เรียนน้ันเอง โดยสรา้งตามแบบสถาปัตยกรรมของ

เวอร์จิเนียสหรัฐอเมริกา ที่ใหค้วามรูส้กึเหมอืนอยูใ่นสถานที่ตน้แบบมากๆ และมสีิ่งอ านวยความสะดวก

วันแรก  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ- ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน 

วันท่ีสอง ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน - ENGLISH VILLAGE - ปัน่ RAIL BIKE - เกาะนามิ - เล่นสกีสุดมันส ์ 

                       (ไม่รวมค่าเช่าชุด+อุปกรณแ์ละครูฝึก) 
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ต่างๆ... จากน้ันน าทา่นพบกบัความสนุกสนานกับการ ป่ันจักรยานบนรางรถไฟหรือ RAIL BIKE 

ท่ามกลางบรรยากาศกลิ่นอายของเมอืงผูดี้อังกฤษ (รถ1คันปัน่ได ้4 ท่าน) 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านดว้ยเมนู ดักคาลบ้ี (DAKKALBI) ไก่ผัดซอส  

บารบี์คิวเกาหลี อาหารยอดนิยมอีกชนิดหน่ึง ของคนเกาหล ีโดยวธิีการน าเน้ือไก่ที่หัน่เป็นช้ินๆ และผัก

ต่างๆมาผัดรวมกันกับซอสบาร์บีคิวในกระทะแบนเหล็กขนาดใหญ่ 

 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ ท่าเรือเฟอรร์ี่ เพื่อขา้มฟากไปยงั เกาะนามิ ต้ังอยู่กลางทะเลสาบซองเพียง ช่ือ “นาม”ิ 

ต้ังขึ้ นเพื่อเป็นเกียรติแก่นายพลนาม ิเกาะนามน้ัินเรยีกตัวเองวา่ NAMINARA REPLUBLIC และเรียกตัว๋เรือ

ขา้มฟากและตัว๋เขา้ชมเกาะวา่วซ่ีา ท าใหเ้รารูส้ึกเสมอืนขา้มมาเที่ยวรัฐๆ หน่ึงที่เป็นเอกเทศออกมาจาก

เกาหลี บนเกาะจะมีบรรยากาศร่มรื่น เต็มไปดว้ย ตน้สน ตน้เกาลัด ตน้แปะก๊วย ตน้ซากุระ ตน้เมเป้ิล 

และตน้ไมด้อกไมอ้ื่นๆ ที่พลัดกันออกดอกเปลีย่นสีใหช้มกันทุกฤดูกาล เป็นสถานทีโ่รแมนติก ส าหรบัคู่รกั

หนุ่มสาว และที่พักผ่อนหย่อนใจของครอบครัว ที่น้ีเป็นหน่ึงในสถานที่ถ่ายท าละครเกาหล ี WINTER LOVE 

SONG หรือเพลงรักในสายลมหนาว และภาพยนต์ไทยเรื่อง กวนมนึโฮ ใครที่อยากแช๊ะรูปคู่กับเบยองจุน 

และทิวสนที่เรียงตัวสวยงามทอดยาวไปจนสุดลูกหูลูกตา ต้องไมพ่ลาดที่จะมาเยือนที่ น้ี...อิสระใหท้่าน

ถ่ายรูปไดต้ามอัธยาศัย...ไดเ้วลาสมควรนั่งเรือกลับมายังฝั่ง… 

 

หลังจากน้ันน าท่านเดินทางสู ่ลานสกีรีสอรท์ ระหวา่งทางท่านจะไดช่ื้นชมบรรยากาศสองขา้งทางในช่วง

ฤดูหนาวอันแสนงดงามของประเทศเกาหลีที่สวยทีสุ่ด... เมือ่เดินทางถึงสกรีีสอรท์อสิระใหทุ้กท่านไดส้ัมผัส

หิมะและสถานที่ที่งดงาม พรอ้มถ่ายรูปเป็น ที่ระลึกและเล่นสกีซ่ึงลานสกีแห่งน้ีมคีวามทา้ทายใหท้่านได้

สัมผัสดว้ยเนินหิมะที่มคีวามสูงไมต่ า่กวา่ 1 กิโลเมตรขึ้ นไป และเป็นที่กล่าวขวัญถึงวา่เป็นสวรรค์ของนัก

สกีมอืใหม ่แต่ก็มีทางวิ่งส าหรับมืออาชีพเช่นกัน มีเนินรูปตัวเอสเป็นตัวเช่ือมระหวา่งยอดเนินและพื้ น

ดา้นล่างมาทา้ทายความสามารถของท่านตามอัธยาศัยพรอ้มเพลิดเพลินกับบรรยากาศของสายลมเย็นใน

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

**การเตรียมตัวก่อนเล่นสกี ควรเตรียม ถุงมอืสกี ผ้าพันคอ แวน่กันแดด เสื้ อแจ๊กแก็ตกันน ้าหรือผ้าร่ม 

และกางเกงรัดรูป เป็นตน้ ขอค าแนะน าและฝึกวธิีการเล่นจากไกด์ทอ้งถิ่นก่อนลงสนามจริง เพื่อความ

ปลอดภัยของท่านเอง 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร บริการท่านดว้ย เมนูพุลโกกิ เมนูที่มสี่วนผสม หมูหมกัช้ินบาง ๆ

ปลาหมกึสด ผักต่าง ๆ เช่น กะหล าปลี ฟักทองอ่อน ถั ่วงอก แครอท เห็ดและวุน้เส ้น น ามาตม้รวมกัน 

โดยสามารถทานไดท้ั้งแบบแหง้และน ้า เครื่องเคียงต่าง ๆ คือ ถัว่งอกดอง วุน้เสน้ปรุงรสสาหร่าย กิมจิ  

 หลังจากนั้นน าท่านเขา้สู่ท่ีพัก SKI RESORT: OAK VALLEY หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน  
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เชา้ รับประทานอาหารเชา้ท่ีหอ้งอาหารของโรงแรม 

 เชา้น้ีน าท่านเขา้สู่  สตรอวเ์บอรร่ี์ฟารม์ ใหท้่านไดเ้ลือกเก็บสตรอวเ์บอร์รี่สดๆ และไดท้ราบวา่รูว้า่ชาว

เกาหลีมวีธิีการปลกูสตรอวเ์บอร์รีอ่ยา่งไรจึงไดผ้ลผลติดีและรสชาติหวานหอมชวนน่ารับประทาน...อิสระ

ใหทุ้กท่านอุดหนุนซ้ือไปฝากคนทางบา้น (**หมายเหตุ : การเก็บขึ้ นอยู่กับจ  านวนตามท่ีชาวเกษตร

ก าหนด และขึ้ นอยู่กับผลิตผลในแต่ละสัปดาห)์ 

จากน้ันเต็มอิ่มกับสวนสนุกที่ดีทีสุ่ดของเกาหล ีสวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์ดว้ยบัตร SPECIAL PASS TICKET 

ที่สามารถเล่นเครื่องเล่นต่างๆ ไดทุ้กชนิดและไมจ่ ากัดรอบ สวนสนุกที่น้ีถูกขนานนาม วา่ “ ดิสนีย์แลนด์

เกาหลี ”  มช่ืีอเสียงมากที่สุดของประเทศ ใหท้่านสนุกกับเครือ่งเลน่หลากหลายชนิด อาธิเช่น ทีเอ๊กเพรส 

รถไฟเหาะ หนอนสะบัด ชาร์ป โรงหนังสามมิติ บ ้านผีสิงหมุน ท่านไหนที่ไมช่อบการเล่นเครื่องเล่น 

สามารถเขา้ซาฟาร ีชมไลเกอร์แฝดคู่แรกของโลกไดท้ี่น่ี และชมความน่ารักของหมทีี่สามารถสื่อสารกบัคน

ได ้เดินชมและถ่ายรูปกับสวนดอกไมซ่ึ้งผลัดเปลี่ยนหมุนเวยีนตาม  ฤดูกาล (มนีาคม-เมษายน: สวนทิว

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

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

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านดว้ย เมนู คาลบิ (KALBI) อาหารเกาหลีแบบป้ิง

ย่างที่มช่ืีอเสียงของเกาหลี เป็นการน าเน้ือววัหรือเน้ือหมูมาหมกักับเครื่องปรุงจนเน้ือนุ่ม แลว้น าไปย่าง

บนแผ่นโลหะที่ถูกเผาจนรอ้น ตอนย่างเน้ือน้ันจะย่างเป็นช้ินโตพอสมควร พอใกลสุ้กแลว้ตอ้งใชก้รรไกร

ตัดเป็นช้ินพอดีค า ทานกับเครื่องเคียงจ าพวกผัก และกระเทียม กิมจิ 

 

วันท่ีสาม สตรอวเ์บอรร่ี์ฟารม์ - สวนสนุก EVERLAND (รวมบัตรเขา้และเคร่ืองเล่นไม่จ  ากัด) - ศูนยเ์วชส าอาง  

                       - เรียนท าขา้วห่อสาหร่าย+ชุดฮันบก - TRICK ART MUSEUM - ศูนยก์ารคา้แฟชัน่แห่งเกาหลี ทงแดมุน  

                       - DONGDAEMUN DESIGN PLAZA(DDP) 
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บ่าย หลังรับประทานอาหารกลางวนัเสร็จน าทา่นเดินทางสู่ จากน้ันพาท่านสู่ ศูนยเ์วชส าอาง ใหท้่านไดเ้ลือก

ซ้ือเครื่องส าอางเกาหล ีคุณภาพดี และราคายอ่มเยา อาทิเช่นครีมน ้าแตก , ครีมโบท็อกซ์, ครีมหอยทาก 

ฯลฯ... 

 

 น าท่านร่วมเรียนรูว้ฒันธรรมกับการเรียนท าขา้วห่อสาหร่าย กิมบับ  อาหารประจ าชาติเกาหลี ซ่ึงเป็น

ส่วนหน่ึงในอาหารเกาหลียอดนิยมของคนไทยอีกเมนูหน่ึง และจากน้ันเชิญทา่นร่วมเป็นส่วนหน่ึงของชาว

เกาหลีโดยการแต่งกายชุดประจ าชาติต่างๆ (ชุดฮันบก) พรอ้มถ่ายรูปเป็นทีร่ะลึก เพื่อไปอวดคนทางบา้น 

หลังจากสนุกสนานกับการท าข ้าวห่อสาหร่าย และใส่ชุดฮันบกแลว้น าท่านชม TRICK ART MUSEUM   

พิพิธภัณฑ์ศิลปะแรกในประเทศเกาหลีที่จัดแสดงศิลปะภาพลวงตา นิทรรศการบนผนังแบบสามมิติ 

ภายในแบ่งเป็นเจ็ดส่วน ไดแ้ก่ โซนลอ้เลียน (แสดงภาพวาดและประติมากรรมที่มช่ืีอเสียง) , โซนสัตว์, 

โซนไดโนเสาร์, โซนพิพิธภัณฑ์สัตวน์ ้า, โซนอียิปต์, โซนมายากล และโซนภาพลวงตา…  

 

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

ประกอบไปดว้ย ผักสดหลายชนิด เห็ดตามฤดูกาลโอเดง้ เตา้หู ้เบคอน หมูสไลด์ ตม้ในน ้าซุปปรุงรสกลม

กล่อม ทานพรอ้มเครื่องเคียงและขา้วสวยของเกาหลี ที่รสชาติถูกปากคนไทย  

  

จากน้ันน าท่านน าท่านช็อปป้ิงที่ ศูนยก์ารค ้าแฟชัน่แห่งเกาหลี ทงแดมุน ใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือ เสื้ อผ้า

เครื่องแต่งกาย เครื่องหนังรองเทา้ เครื่องกีฬาต่างๆ นอกจากน้ียังมขีนมขบเค้ียวและรา้นเครื่องส าอาง

ต่างๆ เรียงรายตามตึกรมิสองขา้งถนนใหท้า่นไดเ้ลือกชม นอกจากน้ียังมเีวทีการแสดงรอ้งเตน้เปิดหมวก

ใหผู้้ที่อยากแสดงความสามารถ มาแสดงให ้ชมกันอีกดว้ย  และฝั่งตรงขา้มของ ทงแดมุน ท่านสามารถ

เดินขา้มไปชม ตึก DDP หรือ DONGDAEMUN DESIGN PLAZA เป็น สถานที่ส าหรับจัดแสดงงานศิลปะ อี

เวนท์ การประชุม รวมไปถึงนิทรรศการต่างๆ 

  หลังจากนั้นน าท่านเขา้สู่ท่ีพัก SEOUL : BENIKEA SEOUL HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาวมาตรฐานเกาหลีใต  ้

 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ท่ีหอ้งอาหารของโรงแรม 

ผ่านชมดา้นหน้าท าเนียบประธานาธิบดี (บลูเฮา้ส)์ ซ่ึงอยู่ในท าเลที่ดีทีสุ่ดตามหลักโหราศาสตร ์มทีิวเขา

น้อยใหญ่เรียงรายซอ้นตัวอยูด่า้นหลัง  ดา้นหน้าเป็นอนุสรณ์สถานนกฟีนิกซ์สัญลักษณ์แห่งสันติภาพอัน

งดงาม  ชมทัศนียภาพอันสวยงามของภเูขารูปหวัมงักร และวงเวยีนน ้าพุ นับเป็นจุดทีม่ฮีวงจุย้ทีดี่ที่สดุของ

กรุงโซล 

วันท่ีส่ี  บลูเฮา้ส ์- ศูนยโ์สม - พระราชวังชางด๊อก – ศูนยน์  ้ามันสนแดง - ศูนยร์วมของวัยรุ่นเกาหลี เมียงดง  

                        **LINE FRIENDS STORE - FANTA STICK SHOW  OR  WAPOP SHOW 
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พาท่านรูจ้ักและเขา้ใจสมุนไพรโสมเกาหลี หรือราชาแห่งมวลสมุนไพร ที่ ศูนยโ์สม เพราะเกาหลีใตเ้ป็น

ประเทศที่มกีารผลิตโสมเกาหลีที่มคุีณภาพเป็นอันดับ 1 ของโลก มสีรรพคุณทางการแพทย์ ช่วยบ ารุง

หัวใจ ป้องกันโรคหัวใจขาดเลือด และเสริมประสิทธิภาพทางเพศ ลดและป้องกันมะเร็ง ท่านไหนที่ตอ้ง

ท างานดึก นอนดึก หรือพักผ่อนไมเ่พียงพอ สามารถทานเพื่อลดความออ่นลา้ ท าใหรู้ส้ึกกระปรี้ กระเปร่า 

ร่างกายรูส้ึกสดช่ืน..อิสระใหท้่านไดซ้ื้อกลับไปบ ารุงร่างกายหรือฝากญาติผู้ใหญ่ที่ท่านรักและนับถือ  

จากน้ันน าท่านเดินทางสู ่พระราชวังชางดอ็ก ซ่ึงเป็นพระราชวงัหลวงวงัทีส่องที่สรา้งต่อจากพระราชวัง

เคียงบ็อกกุง ในปี ค.ศ.1405 เป็นพระราชวงัที่มคีวามส าคัญอย่างมากต่อกษัตริ ย์หลายๆ พระองค์ใน

ราชวงศ์โชซอน ที่มสีภาพดีและสมบูรณ์ทีสุ่ดใน 5 พระราชวงัหลวงทั้งหมดที่ยังคงเก็บรักษาไว ้และที่น่ียัง

ไดร้ับการขึ้ นทะเบียนจาก UNESCO วา่เป็น มรดกโลกทางวฒันธรรม ในปี 1997  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร บริการท่านดว้ย ซัมเกทัง หรือเมนู ไก่ตุ๋นโสม อาหารวงัใน

สมยัก่อน ปัจจุบันเป็นอาหารเลื่องช่ือมากของเมอืงหลวง ภายในตัวไก่จะมขีา้วเหนียว รากโสม พุทราแดง

และเคล็ดลับในการตุ๋นเสิร์ฟพรอ้มเครื่องเคียงที่เรียกวา่ กักตุกี เสน้ขนมจีน เหลา้โสม พริกไทยด า และ

เกลือ 

 

บ่าย หลังรับประทานอาหารกลางวนัเสร็จน าทา่นชม ศูนยน์  ้ามันสนแดง ที่มสีรรพคุณ ช่วยชะลา้งไขมนัในเสน้

เลือด เพื่อป้องกันการอุดตันของเสน้เลือดไดเ้ป็นอย่างดี ชมการสาธิตใหคุ้ณไดเ้ห็นภาพอย่างชัดเจน  

จากน้ันพาทุกทา่นเพลิดเพลินกับการช็อปป้ิงที่ ศูนยร์วมของวัยรุ่นเกาหลี เมียงดง ไดช่ื้อวา่เป็นแหล่ง

รวมแฟชัน่แบรนด์เกาหลีช้ันน า ซ่ึงในแต่ละวนัจะมวียัรุ่นเกาหลมีาเดินช็อปป้ิงกนัอย่างลน้หลาม ท่าน

สามารถหาซ้ือสนิคา้ไดอ้ย่างหลากหลายทั้งเสื้อผา้ ,รองเทา้,กระเป๋า, เครื่องส าอางซ่ึงเป็นที่รูจ้ักอย่างดีของ

คนไทย อาทิ Laneige, Etude, Iope, Charmzone, Skin food,The Face Shop เสื้ อผ้า เครื่องประดับ, ซีดี

เพลง, วซีีดี-ดีวดีีหนังและซีรีย์ยอดฮิต ตลอดจนของทีร่ะลึกที่มรูีปดาราคนโปรดของทา่นอยูใ่นสินคา้... 

นอกจากน้ีท่านสามารถพบกับร ้าน  LINE FRIENDS & STORE ที่ เต็มไปด้วยสินค้า  LINE OFFICIAL ที่

จ าหน่ายสินคา้ของที่ระลึกเกี่ยวกับตัวการตู์น LINE ไมว่า่จะเป็น หมบีราวน์ แซลลี่ เจมส์ หรือโคน่ี ซ่ึงแต่ละ

ตัวจะมสีินคา้ที่ระลึกใหเ้ลือกซ้ือเยอะแยะไปหมด เช่น สมุดโน้ต ตุ๊กตา เคสโทรศัพท์ เสื้ อผ้า  กระเป๋า 

เครื่องเขียน ฯลฯ  และยังมใีนส่วนของรา้นกาแฟ จะมเีครื่องด่ืม ขนม คุ๊กกี้  มาการอง เบเกอรี่ เหมอืนรา้น

กาแฟทัว่ไปแต่ที่แปลกตาคือ ของกนิภายในรา้นทกุอย่างจะมหีน้าตาเป็นไลน์หมดเลย ซ่ึงภายในรา้นยังมี

มุมน่ารักๆ ใหถ้่ายรูปกันอย่างจุใจอกีดว้ย แต่ที่เป็นไฮไลท์เด่นของรา้นเลย คือ เจา้หมบีราวน์ตัวยักษ์ใหญ่

ที่ต้ังอยู่หน้ารา้น ที่ใครไปใครมาก็ต้องถ่ายภาพเป็นที่ระลึกแมแ้ต่คนเกาหลีเอง งานน้ีสาวกไลน์ หา้ม

พลาด!! 

 หลังจากน้ันน าท่านชมโชว ์FANTA STICK SHOW  
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 FANTA STICK SHOW เป็นการแสดงละครเพลง THE MUSICAL บอกเล่าเรื่องราวความรักอันอมตะ

ระหวา่งชายหนุ่มที่เช่ียวชาญการตีกลองกับวญิญาณของแฟนสาวที่เช่ียวชาญดนตรีเครื่องสาย อาทิเช่น 

ฟรุต ไวโอลิน ซอ และกายากึม ที่ ผูกพันและตามหากันต้ังแต่อดีตภพจนถึงปัจจุบัน สื่อสารผ่านดนตรี

โบราณและศิลปะร่วมสมยั อย่างบีบอย และแจสแดนซ์ โดยแฝงมุกตลก ดึงใหผู้้ชมไดเ้ขา้มสี่วนร่วมในโชว์

ไดอ้ย่างน่ารักตลอดการแสดง  

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารดว้ย บุฟเฟ่ตน์านาชาติขาปูยักษ!์!!   

หลังจากนั้นน าท่านเขา้สู่ท่ีพัก SEOUL : BENIKEA SEOUL HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาวมาตรฐานเกาหลีใต ้

 

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ท่ีหอ้งอาหารของโรงแรม 

เชา้วนัน้ีน าท่านเดินทางสู่ หอคอยกรุงโซล N SEOUL TOWER ซ่ึงอยู่บนเขานัมซาน ซ่ึงเป็น 1 ใน 18 

หอคอยที่สูงทีสุ่ดในโลก ฐานของหอคอยมสีิ่งทีน่่าสนใจต่างๆ เช่น ศาลาแปดเหลี่ยมปาลกัก๊จอง , สวนสัตว์

เล็กๆสวนพฤกษชาติ, อาคารอนุสรณ์ผู้รกัชาติอัน ชุง กุน อิสระใหทุ้ก ท่านไดเ้ดินเล่นและถ่ายรูปคู่หอคอย

ตามอัธยาศัยหรือคลอ้งกุญแจคู่รัก (ไม่รวมค่าขึ้ นลิฟท)์ 

จากน้ันน าท่านไป ศูนยส์มุนไพร ใหมล่่าสดุของเกาหลี โดยมกีารจดลิขสิทธิ์เรียบรอ้ยแลว้ เป็นสมุนไพร

เมล็ดฮ๊อกเกต ทางการแพทยเ์รียกวา่ ผลไมท้อง มรีสเปรี้ยว ดีส าหรบับคุคลที่นิยมด่ืมชา กาแฟ น ้าอัดลม 

ฯลฯ เมล็ดฮ๊อกเกต จะช่วยในการลา้งสารพิษทีต่กคา้งหรอืไขมนัทีส่ะสมอยูภ่ายในผนังของตับหรือไต ช่วย

ใหตั้บหรือไตของทา่นแข็งแรงขึ้ น ซ่ึงยังส่งผลดีต่อสุขภาพร่างกายของท่านเอง จากน้ันน าท่านเดินทางสู่  

ศูนยพ์ลอยอเมทิส หรือพลอยสีมว่งที่มช่ืีอเสียงของประเทศเกาหลีซ่ึงชาวเกาหลเีช่ือวา่ถา้ไดม้พีลอยชนิดน้ี

ติดตัวไวจ้ะท าใหม้โีชคลาภและสิ่งดีๆเกิดขึ้ นในชีวติ... 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตต าคาร บริการท่านด้วย เมนูจิมดัก (JIMDAK) เป็นเมนูไก่

ประกอบดว้ยวุน้เสน้ เกาหลี คลุกดว้ยน ้าซุป รสชาติกลมกล่อม เสิร์ฟพรอ้มข ้าวสวยรอ้นๆ พรอ้มเครื่อง

เคียงเกาหลี 

บ่าย หลังจากน้ันน าท่านชอ้ปป้ิงสินคา้ปลอดภาษีที่ ดิวตี้ ฟรี (DUTY FREE) ที่น่ีมสีินคา้ช้ันน าใหท้า่นไดเ้ลือกซ้ือ

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

ท่านเดินทางสู่ จตุรัสควางฮวามุน สถานที่ส าคัญอีกหน่ึงที่ในเกาหลี ซ่ึงไมค่วรพลาด ต้ังอยู่ใจกลางกรุง

โซล เป็นจุดที่เด่นในดา้นทัศนียภาพเพราะมฉีากหลงัเป็นพระราชวงัคยองบกกุง,ประตูควางฮวามุน, จัตุรัส

ชองกเย, และภูเขาบุกอัก นอกจากน้ียงัมอีนุสาวรยี์พระเจา้เซจงเป็นบุคคลส าคัญของชาวเกาหลีโดยเป็นผู้

ประดิษฐ์ตัวอักษรเกาหลี และรูปป้ันของนายพลยีซุนชินเป็นผู้น ากองทัพสูร้บเป็นฮีโร่ของชาวเกาหลีจาก

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

                       - จตุรัสกลางเมืองควางฮวามุน - SUPERMARKET 
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การรุกรานของญ่ีปุ่ นในสมยัของราชวงศ์โจซอน และชาวเกาหลียังเช่ือวา่จุดน้ีเป็นสถานที่ซ่ึงใหพ้ลังงาน

ความโชคดีแก่ผู้คนที่เดินทางมาเพราะเป็นจุดรวมประวติัศาสตร์สถานที่ส าคัญของเกาหลีใตไ้ว.้.. 

หลังจากน้ันไดเ้วลาน าท่านสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ 

ระหวา่งทางแวะช็อปป้ิงที ่SUPERMARKET เพื่อซ้ือของฝากคนทางบา้น ที่รา้นแห่งน้ีมขีนมพื้ นเมอืงเกาหลี

หลากชนิดรวมทั้งกิมจิ ไก่ตุ๋นโสมที่บรรจุอยูใ่นถุงสญุญากาศ ตะเกียบ ถว้ยใส่ขา้วและของฝากของที่ระลึก 

ไดเ้วลาน าท่านออกเดินทางสู่สนามบิน 

 

 

 

ออกเดินทางจาก ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน สู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

เที่ยวบินที่  ZE511  เวลา 17.30  เดินทางถึงประเทศไทย เวลา 21.20 

เที่ยวบินที่  7C2203 เวลา 20.05  เดินทางถึงประเทศไทย เวลา 23.59 

เที่ยวบินที่  LJ001  เวลา 19.35  เดินทางถึงประเทศไทย เวลา 23.40 

เที่ยวบินที่  TW101 เวลา 20.25  เดินทางถึงประเทศไทย เวลา 00.10 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมราคาและเที่ยวบินทัง้ไปและกลับโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินทัง้ไปและกลับโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมหรอืรายการอาหารโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ทัง้น้ีขึ้ นอยูต่ามความเหมาะสม 

 

***กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองท้ังท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก 

หรือเขา้ประเทศท่ีระบุในรายการเดินทาง ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน 

และขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆท้ังส้ิน ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท*** 
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อัตราค่าบริการ พฤศจิกายน 2560 

พีเรียตเดินทาง สายการบิน ผูใ้หญ่ 
เด็กไม่เสริม

เตียง 

พักเดี่ยว

เพิ่ม 

23 – 27 NOV 

24 – 28 NOV 

25 – 29 NOV 

26 – 30 NOV 

27 – 01 DEC 

28 – 02 DEC 

29 – 03 DEC    

ZE/7C/TW/LJ 

17,900. - 17,900. - 

4,900. - 

30 – 04 DEC   18,900. - 18,900. - 

 

อัตราค่าบริการ ธนัวาคม 2560 

พีเรียตเดินทาง สายการบิน ผูใ้หญ่ เด็กไม่เสริมเตียง 
พักเดี่ยว

เพิ่ม 

01 – 05 DEC 

02 – 06 DEC 

03 – 07 DEC 

ZE/7C/TW/LJ 

19,900. - 19,900. - 

4,900. - 

04 – 08 DEC 

05 – 09 DEC 

06 – 10 DEC  

18,900. - 18,900. - 

07 – 11 DEC 

08 – 12 DEC 

09 – 13 DEC  

19,900. - 19,900. - 

10 – 14 DEC 

11 – 15 DEC 

12 – 16 DEC 

13 – 17 DEC 

18,900. - 18,900. - 

14 – 18 DEC 

15 – 19 DEC 
19,900. - 19,900. - 
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16 – 20 DEC 

17 - 21 DEC 

18 - 22 DEC 

19 – 23 DEC 

20 – 24 DEC 

21 – 25 DEC 

22 – 26 DEC 

23 – 27 DEC 

20,900. - 20,900. - 

24 – 28 DEC 21,900. - 21,900. - 

25 – 29 DEC 23,900. - 23,900. - 

26 – 30 DEC 

27 – 31 DEC 
24,900. - 24,900. - 

28 – 01 JAN 

29 – 02 JAN 

30 – 03 JAN 

25,900. - 25,900. - 

31 – 04 JAN 24,900. - 24,900. - 

 

 

หมายเหตุ: อัตราค่าบริการ 

- หากท่านตอ้งการหอ้งส าหรับพักเดี่ยว สามารถจา่ยเพิ่มเติมอีก 4,900 บาท จากราคาผูใ้หญ่ 

- หากท่านตอ้งการเดินทางแบบไม่ใชต้ัว๋ (JOIN LAND) คิดราคาท่านละ 8,900 บาท /ท่าน 

 

**กรุณาช าระมัดจ าหลังจากวันจองภายใน 3 วัน และช าระส่วนที่เหลือทัง้หมดก 
เดินทางภายใน 14 วัน** 

******มัดจ าขัน้ต ่า 5,000.- บาท/ท่าน/ทริป****** 
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ราคาทัวรร์วม : 

 ค่าตัว๋เครื่องบินไป-กลบั ตามเสน้ทางทีร่ะบุในรายการช้ันทัศนาจร ไป-กลับพรอ้มคณะ 

 ค่าอาหารทกุมื้อ ตามที่ระบุในรายการ 

 ค่าเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ 

 ค่าที่พักตามระบุในรายการ พักหอ้งละ 2 หรือ 3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุ หรือเทียบเทา่ 

 ค่ารถรับ-ส่ง และน าเที่ยวตามรายการ 

 ค่าภาษีสนามบินทุกแหง่ที่ม ี

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละ 15 หรือ 20 กก. 

 ค่าประกันอุบัติเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่าละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์  

 ค่าบัตรเขา้สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์เคร่ืองเล่นไม่จ  ากัด 

 ปลัก๊ไฟ ADAPTER  

 

ราคาทัวรไ์ม่รวม :  

 ค่าใชจ้่ายส่วนตัว อาทิ ค่าท าหนังสอืเดินทาง, ค่าโทรศัพท์สว่นตัว, ค่าซักรีด, มนิิบาร์ในหอ้งพักโรงแรม, รวมถึง

ค่าอาหาร และเครื่องด่ืมที่สัง่เพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านตอ้งการสัง่เพิ่ม กรุณาติดต่อหวัหน้าทัวรแ์ลว้จ่ายเพิม่

เองต่างหาก) 

 ค่าทิปคนขับรถ และไกดท์อ้งถ่ิน ท่านละ 1,000 บาท (30,000 วอน) ต่อทริป 

หมายเหตุ :    

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมราคาและเที่ยวบินทั้งไปและกลับโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินทั้งไปและกลับโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยน แป ลงโปรแกรมหรือรายการอาหารโดยมิต้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน้าทั้งน้ี ขึ้ น อยู่ตามความเหมาะสม 

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสายการบินในระดับเทียบเท่ากันและเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน  

โปรแกรมเปลี่ยนแปลงได,้ ตารางทัวร์สลับโปรแกรมได,้ ตามความเหมาะสม* 

โปรดตรวจสอบขอ้มูลใหม้ัน่ใจก่อนท าการโอนเงินจองทุกครั้ง 

กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมและเงื่อนไขต่างๆใหล้ะเอียดก่อนยืนยันการจอง* 

เจา้หน้าที่จะส่งใบนัดหมายการเดินทางใหภ้ายใน 5-7 วนัก่อนเดินทางเทา่น้ัน!!! และหากมกีารเปลี่ยนแปลงจะรีบแจง้ใหท้ราบ หากมขีอ้สงสัย

กรุณาสอบถามเจา้หน้าที่ 

*** ลูกคา้มคีวามจ าเป็นตอ้งเขา้รา้นตามโปรแกรมทัวร์ 

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

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าบริการเพิ่มท่านละ 300 USD*** 

 

***กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองท้ังท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก 

หรือเขา้ประเทศท่ีระบุในรายการเดินทาง ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังส้ินและขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่ว่า

กรณีใดๆท้ังส้ิน ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท*** 
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 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจา่ย 3% 

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

 ค่าวซ่ีาส าหรับพาสปอรต์ต่างดา้ว กรุณาเตรียมเอกสาร คือ 1)พาสปอร์ต 2)ใบประจ าตัวคนต่างดา้ว 3)ใบส าคัญ

ถิ่นที่อยู่ 4)ส านาทะเบียนบา้น(ถา้ม)ี 5)สมุดบัญชีเงินฝาก(ถา้ม)ี 6)รูปถ่ายสี 2 น้ิว 2 รูป แลว้ทางบริษัทฯจะเป็น

ผู้ด าเนินการยื่นวซ่ีาใหท้า่นโดยจ่ายค่าบริการต่างหาก (ส าหรับหนังสือเดินทางต่างดา้ว เจา้ของหนังสอืเดินทางตอ้ง

ท าเรื่องเขา้-ออกดว้ยตนเองกอ่นจะยื่นวซ่ีา) 

 ค่าเช่าชุด, อุปกรณแ์ละครูฝึกท่ีลานสกี, กอนโดล่า 

 ค่าลิฟทท่ี์ N’ SEOUL TOWER 

 

หมายเหตุ : 

**จ านวนผู้เดินทาง ขั้นต า่ ผู้ใหญ่  20 ท่าน ขึ้ นไป 

1. เที่ยวบิน ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้

เดินทางเป็นส าคัญ 

2. หนังสือเดินทาง ต้องมอีายุเหลือใชง้านไมน่้อยกวา่ 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มจีุดประสงค์เดินทางเพื่อ

ท่องเที่ยวเท่าน้ัน 

3. **ทางบริษัทฯ จะไมร่ับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ นหากเกิดกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ , การประทว้ง,การนัดหยุดงาน, 

การก่อจลาจล  

4. **กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมอืง,เจา้หน้าที่กรมแรงงานทั้งที่ไทย และในต่างประเทศ ปฏิเสธมใิหท้่านเดินทางออก

หรือเขา้ประเทศ เน่ืองจากมสีิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไมถู่กตอ้ง หรือในกรณีอื่นๆ **การพิจารณาเป็น

เอกสิทธิ์และวจิารณญาณของเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงและเจา้หน้าที่กรมแรงงานเท่าน้ัน ซ่ึงอยู่นอกเหนือความ

รับผิดชอบของบริษัท ท้ังนี้ กรณีท่ีท่านไม่ผ่านด่านตรวจคนเขา้เมือง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวรใ์ดๆ 

ท้ังส้ิน  

5. **ตัว๋เครื่องบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไมเ่ดินทางพรอ้มคณะไมส่ามารถน ามาเลื่อนวนัหรือคืนเงินได ้ 

6. ทางบริษัทฯ จะไมร่ับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ นหากท่านใชบ้ริการของทางบริษัทฯ ไมค่รบ อาทิไมเ่ที่ยวบางรายการ , ไม่

ทานอาหารบางมื้อ  เพราะค่าใชจ้่ายทกุอย่าง ทางบริษัทฯ ไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหก้ับต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อน

ออกเดินทางแลว้ 

7. ทางบริษัทฯ จะไมร่ับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิง่ของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจาก

ความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง 

8. เมือ่ท่านตกลงช าระเงินไมว่า่ทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเงื่อนไข

ขอ้ตกลงต่างๆ ที่ไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 

9. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่นแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ีไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้ นอยู่กั

บเวลาการจราจร สภาพอากาศ และเหตุสุดวสิัยอื่นๆที่อาจเกิดขึ้ นได ้ทั้งน้ีเพื่อความปลอดภัย และประโยชน์ของผูเ้ดิ

นทางเป็นส าคัญ 

10. มคัคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมม่สีิทธิ์ในการใหค้ าสญัญาใดๆ ทั้งสิ้ นแทน บริษัทฯ นอกจากมเีอกส
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าร  ลงนามโดยผู้มอี านาจของบริษัทฯ ก ากับเท่าน้ัน 

11. ในกรณี ที่ลูกค้า ต้ังครรภ์ ตอ้งมีใบรับรองจากแพทย์ว่าสามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ และมอีายุไม่เกิน 7

 วนั นับจากวนัที่เดินทาง และตอ้งแจง้ใหท้างบริษัททราบล่วงหน้า 

12. ในกรณีที่ลานสกีปิด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรม โดยพาท่านไปเล่นสกีในที่ร่มที่ ONEMOUNT SNO

W PARK แทน 

13. กรณีกรุ๊ปส่วนตัว กรุ๊ปเหมา กรุ๊ปนักเรียน กรุ๊ปดูงาน ไมส่ามารถใชร้าคาดังกล่าวในโปรแกรมได ้  
14. กรณีที่ท่านซ้ือเฉพาะแพ็คเกจทัวร์ไมร่วมตัว๋เครื่องบนิ 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*้** 

กรุ๊ปท่ีเดินทางตอ้งการันตีมัดจ  ากับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ รวมถึง

เท่ียวบินพิเศษเช่น Charter Flight, Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจ  า หรือ ค่าทัวรท้ั์งหมด 

 

****พาสปอรต์จะตอ้งมีอายุเหลือใชง้านมากกว่า 6 เดือนขึ้ นไป 

 ผูจ้ดัจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช ้จา่ยต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจา่ยกับตัวแทนต่างๆ ใน

กรณีท่ีผูเ้ดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรม

แรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเท่ียว อันเนื่องมาจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข ้า

ออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ ของทุกประเทศ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์คืน

ค่าท 


