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P R E - H O N E Y M O O N   P H O T O S H O O T 

KOREA PRE-WEDDING 
เท่ียวเกาหลี โรแมนติก พรอ้มเกบ็ภาพค ู่รกั  

โรงแรมท่ีพกั 3 คืน ระดบั 3 ดาวมาตรฐานเกาหลี 

ช่างภาพ ภาพถ่ายสามสถานท่ีหลกั พรอ้มไฟลภ์าพทัง้หมด 

พิเศษ! ช่างแต่งหนา้/ท าผม พรอ้มชดุฮนับก (ชดุผ ูช้าย+ ชดุผ ูห้ญิง)  

**ราคาเริม่ตน้ 32,900.- บาท*

เดินทางเดือน ตลุาคม 2560- ธนัวาคม 2561 
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*กรณีคณะเดินทางครบ 10 ท่าน ไม่ตอ้งเขา้รา้นชอ้ปป้ิง ศูนยโ์สม ศูนยส์มุนไพร  

ศูนยน์ ้ามนัสนแดง และรา้นอเมทิส* 

รายการท่องเที่ยว                 จ  านวน 5 วนั 3 คืน 
วนัแรก ทา่อากาศยานสุวรรณภมิู - ทา่อากาศยานนานาชาติอินชอน 

วนัท่ีสอง สตดูิโอชุดฮนับก - เคียงบก - หมู่บา้นโบราณ 

วนัท่ีสาม เกาะนามิ – ศูนยเ์วชส าอาง - พาทา่นชอปป้ิงยา่นเมียงดง 

วนัท่ีสี่ ถา่ยภาพบริเวณเขานมัซาน -คลองชองเกชอน – ศูนยโ์สม -  อิสระเดิน ยา่นมหาวิทยาลยัฮงอิก 

วนัที่หา้ ศูนยน์ ้ามนัสนแดง - ศูนยส์มุนไพร - อิสระชอ้ปป้ิงดิวตี้ ฟรี – ศูนยพ์ลอยอเมทิส - แวะรา้นของ

ฝาก สนามบินอินชอน 
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วนัแรก  สนามบินนานาชาติสุวรรณภมิู  

xx.xx น. คณะเดินทางพรอ้มกนัท่ีจุดหมาย สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ชั้น 4   

ณ เคาน์เตอรส์ายการบิน ..........โดยมีเจา้หน้าท่ีจากบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั และอ านวยความ

สะดวกในเร่ืองของเอกสารตลอดจนสมัภาระของท่าน (**โปรดแสดงใบนดัหมายและพาสปอรต์

ใหแ้ก่เจา้หนา้ที่ในวนัเดินทาง) หลงัจากเช็คอินและโหลดสมัภาระเรียบรอ้ยแลว้  

xx.xx น. ออกเดินทางสูป่ระเทศเกาหลีใต ้ 

ขอ้แนะน า  

เพื่อความสะดวกในการเขา้รับการตรวจคน้ก่อนขึ้ นเคร่ืองบิน ของเหลว เจล และสเปรยทุ์กชนิด ตอ้ง

บรรจุในภาชนะท่ีมีขนาดความจุไม่เกิน 100 มิลลิลิตร ส าหรบัภาชนะท่ีเกิน 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 ากบัชดัเจน  ของเหลว เจล และสเปรย ์ท่ีซ้ือจากรา้นคา้ปลอดอากร (Duty free shops) ท่ีท่า

อากาศยานตอ้งบรรจุในถุงพลาสติกใสปิดผนึกปากถุงไม่มีร่องรอย การเปิดปากถุง และมีหลกัฐานแสดง

ว่าไดซ้ื้อ ณ วนัท่ีเดินทาง เพื่อน าไปแสดงต่อเจา้หน้าท่ี ณ จุดตรวจคน้ อยา่งไรก็ตามแต่ละประเทศจะมี

กฎ การน าของเหลว ขึ้ นเคร่ืองแตกต่างกนั การน าผลิตภณัฑข์องสดท่ีท าจากสตัวไ์ม่ว่าเน้ือหม ูเน้ือววั ผกั 

ผลไมส้ด ไม่อนุญาตใหน้ าเขา้ประเทศเพื่อป้องกันโรคต่างๆเพราะหากศุลกากรตรวจพบจะตอ้งเสีย

ค่าปรบั 

 

ออกเดินทางจาก ทา่อากาศยานสุวรรณภมิู สู่ ทา่อากาศยานนานาชาติอินชอน 

เท่ียวบินท่ี ZE512 เวลา 22.20  เดินทางถึงประเทศเกาหลีใต ้ เวลา 06.00 

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 
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วนัท่ีสอง  สตดูิโอชุดฮนับก - เคียงบก - หมู่บา้นโบราณ 

06.10 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติอนิชอนประเทศเกาหลีใต ้

  (กรุณาปรบัเวลาของท่านใหเ้ร็วขึ้ น 2  ชัว่โมงเพื่อใหต้รง 

  กบัเวลาทอ้งถ่ินของประเทศเกาหลี) หลงัจากผ่านพธีิการ

  ตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้ น าท่านเดินทางสู่กรุง 

  โซล เพื่อรบัประทานอาหาร  

เที่ยง รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร บริการท่านดว้ย 

ชาบูชาบู (SHABU SHABU) หรือ สุก้ีเกาหลี มีส่วนผสม

ของ ผักสดหลายชนิด เห็ดตามฤดูกาลโอเดง้ เตา้หู ้เบคอน หมูสไลด์ ตม้ในน ้าซุปปรุงรสกลมกล่อม 

ทานพรอ้มเคร่ืองเคียงและขา้วสวย เกาหลีท่ีรสชาติถูกปากคนไทย 

         พาท่านสู่ สตูดิโอเลือกชุดฮนับกและแต่งหน้าท าผม เตรียมออกถ่ายรูปดา้นนอกสถานท่ีตามโปรแกรม 

พระราชวงัเคียงบกและหมูบ่า้นบุกชอนฮนัอก (Bukchon Hanok Village)ใหท่้านไดส้มัผสัโบราณมี

กล่ินอายของเกาหลีในยุคเก่าแก่ เหมาะส าหรบัคนท่ีชอบ สถานท่ีท่องเท่ียวเชิงประวติัศาสตร ์จะไดพ้บ

กบับา้นของขนุนางระดบัสูงของเกาหลีในสมยัก่อนภายในหมู่บา้นมีอาคารแบบดั้งเดิม 

ค า่  อิสระรบัประทานอาหารค า่ เขา้ที่พกั โรงแรมระดบั 3 ดาวมาตรฐานเกาหลีใต ้
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วนัท่ีสาม กรุงโซล – เกาะนามิ – ศูนยเ์วชส าอาง - พาทา่นชอปป้ิงยา่นเมียงดง 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่ ท่าเรือเฟอร์ร่ี เพื่อขา้มฟากไป

ยงั เกาะนามิ ตั้งอยู่กลางทะเลสาบซองเพียง ช่ือ 

“นามิ” ตั้ งขึ้ นเพื่อเป็นเกียรติแก่นายพลนามิ 

เก า ะ น า มิ น้ั น เ รี ย ก ตั ว เอ ง ว่ า  NAMINARA 

REPUBLIC และเรียกตัว๋เรือขา้มฟากและตัว๋เขา้

ชมเกาะว่าวีซ่า ท าใหรู้สึ้กเสมือนขา้มมาเท่ียวรฐัๆ 

หน่ึงท่ีเป็นเอกเทศออกมาจากเกาหลี บนเกาะจะ

มีบรรยากาศร่มร่ืน เต็มไปดว้ย ตน้สน ตน้เกาลดั 

ต้นแปะก๊วย ต้นซากุระ ต้นเมเป้ิล และต้นไม้

ดอกไมอ้ื่นๆท่ีพลดักนัออกดอกเปล่ียนสีใหช้มกนัทุกฤดูกาล เป็นสถานท่ีโรแมนติก ส าหรบัคู่รกัหนุ่มสาว  

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร บริการท่านดว้ยเมนู ดกัคาลบ้ี (DAKKALBI) ไก่ผัดซอส  

บารบี์คิวเกาหลี อาหารยอดนิยมอีกชนิดหน่ึง ของคนเกาหลี โดยวิธีการน าเน้ือไก่ท่ีหัน่เป็นช้ินๆ และผกั

ต่างๆมาผดัรวมกนักบัซอสบารบี์คิวในกระทะแบนเหล็กขนาดใหญ่  

น าท่านช็อปป้ิงท่ี ศูนยเ์วชส าอาง ใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือเคร่ืองส าอางคุณภาพดีในราคายอ่มเยา อาทิ ครีม

น ้า แตก, ครีมโบท็อกซ,์ ครีมหอยทาก ฯลฯ   พาท่านเพลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิงท่ี ศูนยร์วมของวยัรุ่น

เกาหลี เมียงดง ไดช่ื้อว่าเป็นแหล่งรวมแฟชัน่แบรนด์เกาหลีชั้นน า ซ่ึงในแต่ละวนัจะมีวยัรุ่นเกาหลีมา

เดินชอ้ปป้ิงกนัอย่างลน้หลาม ท่านสามารถหาซ้ือสินคา้ไดอ้ยา่งหลากหลายทั้งเส้ือผา้ ,รองเทา้,กระเป๋า, 

เคร่ืองส าอางซ่ึงเป็นท่ีรูจ้กัอยา่งดีของคนไทย อาทิ LANEIGE, ETUDE, IOPE, CHARMZONE, SKIN FOOD, 

THE FACE SHOP เส้ือผา้ เคร่ืองประดบั, ซีดีเพลง, วีซีดี-ดีวีดีหนังและซีรียย์อดฮิต ตลอดจนของท่ีระลึกท่ี

มีรูปดาราคนโปรดของท่านอยูใ่นสินคา้ 
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ค า่  อิสระทา่นรบัประทานอาหารค า่ เพื่อจะไดใ้ชเ้วลาเต็มอ่ิมกบัยา่นเมียงดง 

เขา้ที่พกั โรงแรมระดบั 3 ดาวมาตรฐานเกาหลีใต ้

วนัท่ีสี่  ถา่ยภาพบริเวณเขานมัซาน -คลองชองเกชอน – ศูนยโ์สม -  อิสระเดิน ยา่นมหาวิทยาลยัฮงอิก 

   

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เชา้น้ีน าท่านสู่ เขานัมซาน ท่ีตั้งหอคอยกรุงโซล N SEOUL TOWER ซ่ึงเป็น 1 ใน 18 หอคอยท่ี  

 สูงท่ีสุดในโลก อสิระใหทุ้กท่านไดเ้ดินเล่นและถ่ายรปูคู่หอคอยตามอธัยาศยัคลอ้งกุญแจคู่รกั 

  

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บริการทา่นดว้ย เมนู คาลบิ (KALBI) อาหารเกาหลีแบบ

ป้ิงยา่งท่ีมีช่ือเสียงของเกาหลี เป็นการน าเน้ือววัหรือเน้ือหมมูาหมกักบัเคร่ืองปรุงจนเน้ือนุ่ม แลว้น าไป

ยา่งบนแผ่นโลหะท่ีถูกเผาจนรอ้น ตอนยา่งเน้ือน้ันจะยา่งเป็นช้ินโตพอสมควร พอใกลสุ้กแลว้ตอ้งใช้

กรรไกรตดัเป็นช้ินพอดีค า ทานกบัเคร่ืองเคียงจ าพวกผกั และกระเทียม กิมจ ิ  

  พาทา่นถา่ยภาพ และเที่ยวชมบรรยากาศบริเวณคลองชองเกชอน  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหสัโปรแกรมทวัร ์   PRE HONEYMOON PHOTOSHOOT DEC62-XX-W03 

 

        พาท่านรูจ้กัและเขา้ใจสมุนไพรโสมเกาหลี หรือราชาแห่งมวลสมุนไพร ท่ี ศูนยโ์สม เพราะ

เกาหลีใตเ้ป็นประเทศท่ีมีการผลิตโสมเกาหลีท่ีมีคุณภาพเป็นอนัดบั 1 ของโลก ซ่ึงใครๆท่ีไดม้าเท่ียวก็จะ

ช่ืนชอบหาซ้ือเป็นของฝาก เพราะราคาจะถูกว่าเมืองไทยและมีคุณประโยชน์นานัปการ เช่น ช่วยเสริม

ความแขง็แรงใหแ้ก่ระบบยอ่ยอาหารและปอด ช่วยท าใหจ้ิตใจสงบและเพิ่มพละก าลงั โดยมีสรรพคุณทาง

การแพทย ์ช่วยบ ารุงหวัใจ ป้องกนัโรคหวัใจขาดเลือด และเสริมประสิทธิภาพทางเพศ ลดและป้องกนั

มะเร็ง ท่านไหนท่ีตอ้งท างานดึก นอนดึก หรือพกัผ่อนไม่เพียงพอ สามารถทานเพื่อลดความอ่อนลา้ ท า

ใหรู้สึ้กกระปร้ีกระเปร่า ร่างกายรูสึ้กสดช่ืน.. ตอ่ดว้ยเดินเล่น ฮงแด (Hongdae) เป็นยา่นชอ้ปป้ิงบริเวณ

ดา้นหน้าของมหาวิทยาลัยฮงอิก (Hongik University) จึงเป็นศูนยร์วมเด็กวยัรุ่นและเด็กมหาวิทยาลัย 

เป็นอีกเสน้หน่ึงท่ีมีบรรยากาศโรแมนติก  

  อีกทั้งยงัมีรา้นกาแฟท่ีเป็นเอกลกัษณ ์แกลเลอร่ี รา้นคา้จ าหน่ายสินคา้แฟชัน่ คลบั ตลาดศิลปะ  

ค า่  อิสระทา่นรบัประทานอาหารค า่ เพื่อจะไดใ้ชเ้วลาเต็มอ่ิมกบัยา่นฮงแด 

เขา้ที่พกั โรงแรมระดบั 3 ดาวมาตรฐานเกาหลีใต ้

วนัท่ีหา้ ศูนยน์ ้ามนัสนแดง - ศูนยส์มุนไพร - อิสระชอ้ปป้ิงดิวตี้ ฟรี – ศูนยพ์ลอยอเมทิส   แวะรา้นของ

ฝาก - สนามบินอินชอน  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
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น าท่านชม ศูนยน์ ้ามนัสนเข็มแดง ผลิตจากใบสนเขม็แดงในประเทศเกาหลี  ท่ีมีสรรพคุณ ช่วยชะลา้ง

ไขมนัในเสน้เลือด เพื่อป้องกนัการอุดตนัของเสน้เลือด 

และชมการสาธิตใหท่้านไดเ้ห็นภาพอย่างชดัเจนยิ่งขึ้ น 

ต่อดว้ย ศูนยส์มุนไพร หรือ ฮอ๊กเกตนามู ใหม่ล่าสุด

ของเกาหลี โดยมีการจดลิขสิทธ์ิเรียบร้อยแล้ว เป็น

สมุนไพรเมล็ดฮ๊อกเกต ทางการแพทยเ์รียกว่า ผลไม้

ทอง มีรสเปร้ียว ดีส าหรับบุคคลท่ีนิยมด่ืมชา กาแฟ 

น ้าอดัลม ฯลฯ เมล็ดฮ๊อกเกตจะช่วยในการลา้งสารพิษ

ท่ีตกคา้งหรือไขมันท่ีสะสมอยู่ภายในผนังของตับ ไต 

ช่วยใหต้บัหรือไตของท่านแขง็แรงขึ้ น และยงัส่งผลดีต่อสุขภาพร่างกายของท่านเองอีกดว้ย 

  หลงัจากน้ันน าท่านชอ้ปป้ิงสินคา้ปลอดภาษีท่ี ดิวตี้ ฟร ี(DUTY FREE) ท่ีน่ีมีสินคา้ชั้นน าให ้  

  ท่านไดเ้ลือกซ้ือมากมายกวา่ 500 ชนิด   จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ ศูนยพ์ลอยอเมทิส หรือพลอยสีม่วง 

  ท่ีมีช่ือเสียงของประเทศเกาหลีซ่ึงชาวเกาหลีเช่ือว่าถา้ไดม้ีพลอยชนิดน้ีติดตวัไวจ้ะท าใหม้ีโชคลาภและส่ิง 

  ดีๆเกิดขึ้ นในชีวิต 

หลงัจากน้ันไดเ้วลาน าท่านสู่ สนามบินอินชอน เพื่อเตรียมตวัเดินทางกลบักรุงเทพฯ ระหว่าง ทางแวะช้

อปป้ิงท่ี SUPERMARKET เพื่อซ้ือของฝากคนทางบา้น ท่ีรา้นแหง่น้ีมีขนมพื้ นเมืองเกาหลีหลากชนิด 

 

 

 

    ไดเ้วลาน าท่านออกเดินทางสู่สนามบินเพื่อเดินทางกลบั 
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xx.xx น.  

 ออกเดินทางกลบั โดยเที่ยวบินท่ี .............  

ออกเดินทางจาก ทา่อากาศยานนานาชาติอินชอน สู่ ทา่อากาศยานสุวรรณภมิู 

เท่ียวบินท่ี  ZE511  เวลา 17.30  เดินทางถึงประเทศไทย เวลา 21.20 

เท่ียวบินท่ี  7C2203 เวลา 20.05  เดินทางถึงประเทศไทย เวลา 23.59 

เท่ียวบินท่ี  LJ001  เวลา 19.35  เดินทางถึงประเทศไทย เวลา 23.40 

เท่ียวบินท่ี  TW101 เวลา 20.25  เดินทางถึงประเทศไทย เวลา 00.10 

 

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

 

 

 

 

 

 

อตัราค่าบริการ ตลุาคม - ธนัวาคม 2560 

อตัราค่าบริการ มกราคม - ธนัวาคม 2561 

พีเรียตเดินทาง สายการบิน ผูใ้หญ่ท่านละ 

NEW!! 24 - 28 มกราคม 2561 

NEW!! 21 - 25 กุมภาพนัธ ์2561 
ZE/7C/TW/LJ 

 

32,900- 

พีเรียตเดินทาง สายการบิน ผูใ้หญ่ท่านละ 

NEW!! 25 – 29 ตลุาคม  

NEW!! 22 - 26 พฤศจกิายน ZE/7C/TW/LJ 
32,900- 

NEW!! 27 – 31 ธนัวาคม  39,900- 

หมายเหต ุ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมราคาและเท่ียวบินทั้งไปและกลบัโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงเท่ียวบินทั้งไปและกลบัโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมหรือรายการอาหารโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้าทั้งน้ีขึ้ นอยูต่ามความเหมาะสม 

 

***กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในตา่งประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก 

หรือเขา้ประเทศท่ีระบุในรายการเดินทาง ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 

และขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนคา่บริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบของบริษทั*** 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหสัโปรแกรมทวัร ์   PRE HONEYMOON PHOTOSHOOT DEC62-XX-W03 

NEW!! 21 – 25 มีนาคม 2561 

NEW!! 25 - 29 เมษายน 2561 

NEW!! 23 - 27 พฤษภาคม 2561 

NEW!! 20 - 24 มิถนุายน 2561 

NEW!! 25 - 29 กรกฎาคม 2561 

NEW!! 22 - 26 สิงหาคม 2561  

NEW!! 26 - 30 กนัยายน 2561 

NEW!! 24 – 28  ตลุาคม 2561 

NEW!! 28 - 02 พฤศจกิายน2561 

NEW!! 26 – 30 ธนัวาคม 2562 39,900- 

หมายเหตุ : อตัราค่าบริการ :  
หากต้องการเดนิทางกบัสายการบนิ KOREAN AIR / ASIANA AIRLINE สามารถจ่ายเพิม่เตมิอกี 5,000-/ท่าน* 

 

**กรุณาช าระมดัจ  าหลงัจากวนัจองภายใน 3 วนั และช าระสว่นท่ีเหลอืทั้งหมด 

ก่อนการเดินทางภายใน 14 วนั** 

******มดัจ  าขั้นต  า่ 5,000.- บาท/ท่าน/ทรปิ****** 

 

อตัราทวัรร์วม :            

1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ตามเสน้ทางท่ีระบุในรายการชั้นทศันาจร ไป-กลบัพรอ้มคณะ ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่ง 

2. โรงแรมท่ีพกั 3 คืน ระดบั 3 ดาวมาตรฐานเกาหลี 

3. รถบสัปรบัอากาศ บริการตลอดการเดินทาง 

4. มคัคุเทศก ์ //  หวัหน้าทวัร ์ 

5. ช่างภาพตลอด 3 วนั ( บริการถ่าย 3 สถานท่ีหลกั )  
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6.  ช่างแต่งหน้า - ท าผม ***ส าหรบัวนัท่ีใส่ชุดฮนับก 

7. สถานท่ีท่องเท่ียวตามท่ีระบุในโปรแกรม พรอ้มรวมค่าเขา้ 

8. ชุดฮนับก ( ชุดผูช้าย+ ชุดผูห้ญิง ) ส าหรบัถ่ายพรีเวดด้ิง  

9.  ถ่ายภาพ รวม 3 สถานท่ีหลกั ตามท่ีระบุในรายการ 

10. ไดร้บัไฟลภ์าพทั้งหมด (50 ภาพ)  

11. ค่าน ้าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละ15 หรือ 20 กก. 

12. ค่าประกนัอุบติัเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

 

อตัราทวัรไ์ม่รวม :             

 ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาทิ ค่าท าหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซกัรีด, มินิบารใ์นหอ้ง, รวมถึงค่าอาหาร 

และเคร่ืองด่ืม 

 ค่าทิปคนขบัรถ และไกดท์อ้งถ่ิน  ทา่นละ 1,000 บาท หรือ 30,000 วอน ตอ่ทริป    

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3%                   

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

 ค่าลิฟทข้ึ์น – ลง ท่ี N SEOUL TOWER 

 

   หมายเหต ุ: 

**จ  านวนผูเ้ดินทาง ขั้นต า่ ผูใ้หญ่ 10 ทา่น ข้ึนไป ( 5 คู่ ) 

1. เท่ียวบิน ราคาและรายการท่องเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู ้

เดินทางเป็นส าคญั 

2. ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงเท่ียวบินและตารางการบินทั้งไปและกลบัโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า  

3. ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ ไป-กลบั แบบหมู่คณะ กรณีท่ีท่านไม่เดินทางพรอ้มคณะ เน่ืองจากไม่ผ่านการ

พิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง กรมแรงงาน ทั้งไทยและต่างประเทศ เน่ืองจากมส่ิีงผิดกฎหมาย หรือ 

เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง การกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง หรือถูกปฎเิสธใน

กรณีอื่นๆ **การพจิารณาเป็นเอกสิทธ์ิและวจิารณญาณของเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หน้าท่ีกรมแรงงาน

เท่าน้ัน ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัท ไม่สามารถท าการเล่ือนวนัหรือคืนเงินได ้ 
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4. **กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง,เจา้หน้าท่ีกรมแรงงานทั้งท่ีไทย และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหท่้านเดินทางออก

หรือเขา้ประเทศ เน่ืองจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือในกรณีอื่นๆ **การพิจารณาเป็น

เอกสิทธ์ิและวิจารณญาณของเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หน้าท่ีกรมแรงงานเท่าน้ัน ซ่ึงอยู่นอกเหนือความ

รบัผิดชอบของบริษัท ทั้งน้ีกรณีท่ีท่านไม่ผ่านด่านตรวจคนเขา้เมือง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัรใ์ดๆ 

ทั้งส้ิน  

5. หนังสือเดินทาง (Passport) ของท่าน นับจากวนัท่ีเดินทางไปและกลบั ตอ้งมีอายุเหลือใชง้านมากกว่า 6 เดือนขึ้ น

ไป และตอ้งเหลือหน้ากระดาษพอใหเ้จา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมืองสามารถประทับตราได้ และตอ้งอยู่ในสภาพท่ี

สมบูรณ ์ไม่ช ารุด หรือฉีกขาด  

6. ทางบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง,การนัดหยุดงาน, 

การก่อจลาจล  

7. หลังจากไดร้บัเอกสารเรียกเก็บเงิน (Invoice) กรุณาช าระเงิดมดัจ าภายใน 3 วนั และส่งหลกัฐานการช าระเงิน

พรอ้มหน้าพาสปอรต์ของผูเ้ดินทาง และช าระเงินทั้งหมดก่อนการเดินทางภายใน 14 วนั  

8. ทางบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากท่านใชบ้ริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิไม่เท่ียวบางรายการ , ไม่

ทานอาหารบางมื้ อ  เพราะค่าใชจ้่ายทุกอยา่ง ทางบริษัทฯ ไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหก้บัต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อน

ออกเดินทางแลว้ 

9. ทางบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิด

จากความประมาทของตวันักท่องเท่ียวเอง 

10. เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรบัในเง่ือนไข

ขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 

11. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน้ี์ไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้ นอยู่

กบัเวลาการจราจร สภาพอากาศ และเหตุสุดวิสยัอื่นๆท่ีอาจเกิดขึ้ นได ้ทั้งน้ีเพื่อความปลอดภยัและประโยชน์ของผู ้

เดินทางเป็นส าคญั 

12. มคัคุเทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้ าสัญญาใดๆ ทั้งส้ินแทน บริษัทฯ นอกจากมี

เอกสาร  ลงนามโดยผูม้ีอ านาจของบริษัทฯ ก ากบัเท่าน้ัน  

13. ในกรณีท่ีลูกคา้ตั้งครรภ ์ตอ้งมีใบรบัรองจากแพทยว์่าสามารถเดินทางท่องเท่ียวได ้และมีอายุไม่เกิน 7 วนั นับ

จากวนัท่ีเดินทาง และตอ้งแจง้ใหท้างบริษัททราบล่วงหน้า 

14. ในกรณีท่ีลานสกีปิด ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรม โดยพาท่านไปเล่นสกีในท่ีร่มท่ี ONEMOUNT 

SNOW PARK แทน 
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15. กรณีกรุ๊ปส่วนตวั กรุ๊ปเหมา กรุ๊ปนักเรียน กรุ๊ปดูงาน ไม่สามารถใชร้าคาดงักล่าวในโปรแกรมได ้ 

16. กรณีท่ีท่านซ้ือเฉพาะแพ็คเกจทวัรไ์ม่รวมตัว๋เคร่ืองบิน จะไม่รวมค่าประกนัอุบติัเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 

1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

 

 

การยกเลิก:       

- ตอ้งยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกว่า 45 วนัเทา่นั้น คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการที่ช าระแลว้ 

- หากยกเลิกการเดินทางนอ้ยกว่า 45 วนั ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัรทุ์กกรณี 

- ในกรณีกรุป๊สว่นตวั กรุป๊เหมา กรุป๊นกัเรียน กรุป๊ดงูาน เม่ือช าระแลว้ไม่สามารถคืนเงินใดๆทั้งส้ิน 

 

***ช่วงเทศกาลไม่สามารถยกเลิกหรือเปล่ียนช่ือผูเ้ดินทางได*้** 

กรุ๊ปท่ีเดินทางตอ้งการนัตีมดัจ ากบัสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น 

CHARTER FLIGHT, EXTRA FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือ ค่าทวัรท์ั้งหมด 

 

 

***พาสปอรต์จะตอ้งมีอายเุหลือใชง้านมากกว่า 6 เดือนข้ึนไป 

 ผูจ้ดัจะไม่รบัผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนตา่งๆเป็น

ที่เรียบรอ้ยแลว้ ในกรณีที่ผูเ้ดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจ

คนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทอ่งเที่ยว อนัเน่ืองมาจากการกระท าที่สอ่ไปในทางผิด

กฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถกูตอ้ง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ ซ่ึงอยูน่อกเหนือ

ความรบัผิดชอบของบริษทั บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนคา่ทวัรใ์ดๆ ทั้งส้ิน  

 

 


