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KOREA BEST WINTER 
โรงแรม/ที่พัก สกีรีสอร์ท 1 คืน และ โซล 2 คืน สายการบิน EASTAR JET / JEJU AIR / JIN AIR / T’WAY 

 

 
เล่นสกีสุดมันส์ พร้อมพักที่ SKI RESORT I  สนุกกับเครื่องเล่นมากมายที่ EVERLAND 
I ชมโชว์สุดอลังการ FANTA STICK SHOW I  ชม STRAWBERRY FARM ชิมสตรอว์
เบอร์รีสดๆ จากไร่ลูกใหญ่แบบเต็มค า  I  ช้อปของฝากสุดน่ารกัที่ LINE FRIENDS 
STORE  I  เดินเล่นท่ีอาคาร DDP ทงแดมุนดีไซน์พลาซา่  I   
พิเศษ! บุฟเฟ่ตข์าปูยักษ์ KING CRAB BUFFET เติมไม่อั้น! 

 
 
#ตารางสรุปโปรแกรมท่องเท่ียวเกาหลี 5 วัน 3 คืน 
วัน โปรแกรมการเดินทาง โรงแรม/ที่พัก 
1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  I ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน - 

2 
ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอนI ENGLISH VILLAGE I ปั่น RAIL BIKE  I เกาะนามิ I อิสระเล่น
สกี (ไม่รวมคา่เข้าลานสกี ค่าอุปกรณ์และชุดส าหรับเล่นสกี) หรือ ONEMOUNT SNOW PRAK (ไม่
รวมบัตรเข้า) **กรณีที่สกกีลางแจ้งปิดจะเขา้ ONEMOUNT SNOW PRAK แทน** 

SKI RESORT 
OAK VALLEY 
หรือเทียบเท่า 
โรงแรมมาตรฐาน 

3 

สตอร์วเบอรีฟารม์  I สวนสนุก EVERLAND (รวมบัตรเข้าและเครือ่งเล่นไม่จ ากัด)  I ศูนย์เวชส าอาง  
I  เรียนท าข้าวห่อสาหร่าย + ชุดฮนับก  I  TRICK ART MUSEUM I  ศูนย์การคา้แฟชั่นแหง่เกาหลี
ทงแดมุน  I DONGDAEMUN DESIGN PLAZA (DDP)  I  ชมบรรยากาศดอกไม้ไฟ LED ROSE 
GARDEN 

BENIKEA SEOUL 
HOTEL หรือ
เทียบเทา่ โรงแรม
มาตรฐาน 

4 
บลูเฮ้าส์ I ศูนย์โสม I พระราชวงัชางด็อก I  ศูนย์น  ามันสนแดง I 
ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลีเมียงดง I LINE FRIENDS STORE I  FANTA STICK SHOW 

BENIKEA SEOUL 
HOTEL หรือ
เทียบเทา่ โรงแรม
มาตรฐาน 
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5 
N SEOUL TOWER (ไม่รวมลิฟท์) I ศูนย์สมุนไพร I ศูนย์พลอยอเมทิส I  
DUTY FREE I จัตุรัสกลางเมืองควางฮวามุน I SUPERMARKET 

- 

 

       \          

 

KOREA BEST WINTER 
#โปรแกรมท่องเท่ียวเกาหลี 5 วัน 3 คืน 

 
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  I ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน 

 
คณะเดินทางพร้อมกันที่จดุหมาย สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหวา่งประเทศ ชั น 4           ณ เคานเ์ตอร์
สายการบิน EASTAR JET / JEJU AIR / JIN AIR / T’WAY โดยมีเจ้าหน้าที่จากบริษัทฯ คอยใหก้ารต้อนรับ และ
อ านวยความสะดวกในเรื่องของเอกสารตลอดจนสัมภาระของทา่น (**โปรดแสดงใบนัดหมายและพาสปอร์ต
ให้แก่เจ้าหน้าที่ในวันเดินทาง) หลังจากเชค็อิน และ โหลดสัมภาระเรียบร้อยแล้ว น าท่านออกเดนิทางสู่ประเทศ
เกาหลีใต ้

 

    
 
 ออกเดินทางจาก ทา่อากาศยานสุวรรณภูมิ สู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน 

สายการบิน รหัสเที่ยวบิน เวลาเดินทางจากประเทศไทย เวลาเดินทางถึงประเทศเกาหลีใต้ 

 ZE512 22.20 น. 06.00 น. 

 7C2202 01.00 น. 08.40 น. 
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 LJ002 01.05 น. 08.25 น. 

 TW102 01.20 น. 08.40 น. 

 ZE514 01.55 น. 09.45 น. 

 

ข้อแนะน าเพื่อความสะดวกในการเขา้รับการตรวจค้นก่อนขึ นเครื่องบิน ของเหลว เจล และสเปรย์ทุกชนิด ต้องบรรจใุนภาชนะ
ที่มีขนาดความจุไมเ่กิน 100 มิลลิลิตร ส าหรับภาชนะที่เกิน 100 มิลลิลิตร แม้จะบรรจุของเหลว เจล และสเปรย์ เพียงเล็กน้อยก็ไม่
สามารถน าตดิตัวขึ นเครื่องบินได ้ภาชนะทั งหมดต้องใส่รวมกันไวใ้นถุงพลาสติกใส ซึ่งเปิด - ปิด ผนึกได้ และมีความจุรวมกันไม่
เกิน1 ลิตร (1,000 มิลลิลิตร) ของเหลวที่ได้รับการยกเว้น ได้แก่ นม และอาหารส าหรับเดก็ทารกในปริมาณที่เหมาะสม รวมถงึยาที่
มีเอกสารก ากับชัดเจน  ของเหลว เจล และสเปรย์ ทีซ่ื อจากร้านค้าปลอดอากร (DUTY FREE SHOPS) ที่ท่าอากาศยานต้องบรรจุ
ในถุงพลาสติกใสปิดผนึกปากถุงไม่มีร่องรอย การเปดิปากถุง และมีหลักฐานแสดงว่าไดซ้ื อ ณ วนัท่ีเดินทาง เพื่อน าไปแสดงต่อ
เจ้าหน้าที่ ณ จุดตรวจค้น อยา่งไรก็ตามแต่ละประเทศจะมีกฎ การน าของเหลว ขึ นเครื่องแตกต่างกนั การน าผลิตภัณฑ์ของสดที่ท า
จากสัตว์ไม่วา่เนื อหมู เนื อววั ผัก ผลไม้สด ไม่อนุญาตให้น าเข้าประเทศเพื่อป้องกันโรคตา่งๆเพราะหากศุลกากรตรวจพบจะต้อง
เสียค่าปรับ 

 
    ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน  I  ENGLISH VILLAGE  I   
    ปั่น RAIL BIKE  I  เกาะนามิ  I  อิสระเล่นสกี  

  (ไม่รวมค่าเข้าลานสกี ค่าอุปกรณ์ และชุดส าหรับเล่นสกี) 
 

#ENGLISH VILLAGE 
     เช้า เดินทางถงึท่าอากาศยานนานาชาติอินชอนประเทศเกาหลีใต้ (กรุณาปรับเวลาของ

ท่านให้เรว็ขึ น  2 ชั่วโมงเพื่อใหต้รงกับเวลาท้องถิ่นของประเทศเกาหลี) หลังจากผ่าน
พิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรแล้ว น าท่านเดินทางสู่ ENGLISH VILLAGE 
หรือ หมู่บ้านอังกฤษ สถานท่ีถา่ยท าซีรี่ส์F4 ซึง่ใช้เป็นฉากของโรงเรียนมัธยมชินฮวา 
ของเหล่าพระเอก F4 เรียนนั นเอง โดยสร้างตามแบบสถาปตัยกรรมของเวอร์จิเนยีสหรัฐอเมริกา ที่ให้ความรู้สกึ
เหมือนอยูใ่นสถานท่ีต้นแบบมากๆ และมีสิ่งอ านวยความสะดวกตา่งๆ จากนั นน าท่านพบกับความสนุกสนานกับ
การป่ันจักรยานบนรางรถไฟหรือ RAIL BIKE ท่ามกลางบรรยากาศกล่ินอายของเมืองผู้ดีองักฤษ (รถ 1 คันปั่นได ้
4 ท่าน) 

 
#ดกัคาลบี้ (DAKGALBI) 
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   เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเมนู ดักคาลบี  (DAKGALBI) ไก่ผัดเผ็ดบาร์บีคิวเกาหลี 
อาหารยอดนิยม อีกชนิดหนึ่ง ของคนเกาหลี โดยวิธกีารน าเนื อไก่ที่หั่นเป็นชิ นๆ และผักตา่งๆ มาผัดรวมกันกับ
ซอสบาร์บีคิวในกระทะเหล็กแบนขนาดใหญ ่

 
#เกาะนาม ิ

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ ท่าเรือเฟอร์รี่ เพื่อข้ามฟากไปยัง เกาะนาม ิตั งอยู่กลางทะเลสาบซองเพยีง ชื่อ “นามิ” ตั งขึ นเพื่อ
เป็นเกียรติแก่นายพลนามิ เกาะนามินั นเรียกตวัเองวา่ NAMINARA REPUBLIC และเรียกตั๋วเรือขา้มฟากและตัว๋
เข้าชมเกาะว่าวีซา่ ท าให้รู้สึกเสมือนข้ามมาเที่ยวรฐัๆ หน่ึงที่เป็นเอกเทศออกมาจาก
เกาหลี บนเกาะจะมีบรรยากาศรม่รื่น เต็มไปดว้ย ต้นสน ต้นเกาลัด ต้นแปะกว๊ยต้น
ซากุระต้นเมเปิ้ล และต้นไมด้อกไม้อื่นๆท่ีพลัดกันออกดอกเปล่ียนสีให้ชมกันทุก
ฤดูกาล เป็นสถานท่ีโรแมนตกิ ส าหรับคู่รักหนุ่มสาว และที่พักผ่อนหย่อนใจของ
ครอบครัว ที่น่ีเคยเป็นหน่ึงในสถานท่ีถ่ายท าละครเกาหลี WINTER LOVE SONG 
หรือเพลงรักในสายลมหนาว และภาพยนต์ไทยเรื่อง กวนมึนโฮ ใครที่อยากแชะรูปคู่
กับเบยองจุน และทิวสนที่เรียงตัวสวยงามทอดยาวไปจนสุดลูกหูลูกตา ต้องไม่พลาด
ที่จะมาเยือนที่น่ีสักครั ง อิสระให้ท่านถ่ายรูปได้ตามอัธยาศัย ได้เวลาสมควรน่ังเรือ
กลับมายงัฝ่ัง.. 

 
#ลานสกีรีสอรท์ 
จากนั นพาท่านเดินทางสู่ ลานสกีรีสอร์ท ระหว่างทางทา่นจะไดช้ืน่ชมบรรยากาศสองข้างทางในชว่งฤดูหนาวอัน
แสนงดงามของประเทศเกาหลีที่สวยที่สุด ถึงสกีรีสอร์ทอิสระให้ทกุท่านได้สัมผัสหิมะและสถานท่ีทีง่ดงาม พร้อม
ถ่ายรูปเป็น ที่ระลึกและเล่นสกีซึ่งลานสกีแห่งนี มคีวามทา้ทายให้ท่านได้สัมผัสด้วยเนินหิมะที่มคีวามสูงไม่ต่ า
กว่า 1 กิโลเมตรขึ นไป และเป็นที่กล่าวขวัญถงึวา่เป็นสวรรค์ของนักสกีมือใหม่ แตก่็มีทางวิ่งส าหรับมืออาชีพ
เช่นกัน มเีนินรูปตัวเอสเป็นตัวเชื่อมระหว่างยอดเนินและพื นด้านล่างมาทา้ทายความสามารถของท่านตาม
อัธยาศยัพร้อมเพลิดเพลินกับบรรยากาศของสายลมเย็นในฤดูหนาวและท ากิจกรรมสนุกๆ บนลานหิมะกวา้ง  
(** ไม่รวมค่าเขา้ลานสกี ค่าเชา่ชดุ+อุปกรณ์สกีและครูฝึก **) 
**การเตรียมตัวก่อนเล่นสกี ควรเตรียม ถงุมือสกี ผ้าพันคอ แว่นกนัแดด เสื อแจ๊คเก๊ตกันน  าหรือผ้าร่ม และกางเกง
รัดรูป เป็นต้น ขอค าแนะน าและฝึกวิธีการเล่นจากไกด์ท้องถิ่นก่อนลงสนามจรงิ เพื่อความปลอดภัยของท่านเอง** 
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**ในกรณีท่ีลานสกีกลางแจง้ปิด เราจะพาทา่นสู่ลานสกีในท่ีรม่ ONEMOUNT SNOWPARK แหล่งท่องเทีย่วใหม่
ล่าสุดใกล้กรงุโซล มีสิ่งอ านวยความสะดวกมากมาย เช่น FITNESS &GOLF, CLUB, WATER PARK, 
SHOPPING MALL หากทา่นใดที่ไม่สนใจเล่น SNOW PARK สามารถเดินช้อปปิง้ตามอัธยาศยั มีทั ง 
H&M,ADIDAS และมีแบรนด์ชั นน าอีกมากมาย นอกจากนี ยังสามารถเล่นเครื่องเล่นหลากหลายชนิดทั ง บันจี 
จัมพ,์ ไม้ลากเล่ือน, ม้าหมุน ,สไลเดอร์ (ไม่รวมบตัรเขา้) 

 
#พุลโกกิ (BULGOGI) 

 เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย พุลโกกิ (BULGOGI) ส่วนผสมจะมเีนื อสัตวเ์ป็นหลัก วิธีการ
ท าคือ หั่นเนื อสัตว์เป็นชิ นบางๆ แล้วหมักกับเครื่องปรุงตา่งๆ ก่อนน าไปต้มน  าขลุกขลิก สามารถทานได้สองแบบ
คือแบบย่าง และต้ม 

 
หลังจากนั นน าท่านเข้าสู่ที่พัก SKI RESORT: OAK VALLEY 

หรือเทียบเท่า โรงแรมมาตรฐานเกาหลีใต้ 

 
สตอร์วเบอรีฟาร์ม I  สวนสนุก EVERLAND (รวมบัตรเข้าและเครื่องเล่นไม่
จ ากัด)  I  ศูนย์เวชส าอาง  I  เรียนท าข้าวห่อสาหร่าย+ชุดฮันบก  I  TRICK ART 
MUSEUM  I  ศูนย์การค้าแฟชั่นแห่งเกาหลีทงแดมุนI  DONGDAEMUN DESIGN 
PLAZA (DDP) I  ชมบรรยากาศดอกไม้ไฟ LED ROSE GARDEN 

 
  เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 
#สตรอว์เบอร์รีฟาร์ม 

 เช้านี น าท่านเข้าสู่ สตรอวเ์บอร์รีฟาร์มให้ท่านได้ชิมสตรอว์เบอร์รสีดๆ และ ได้รู้ว่าชาวเกาหลีมวีิธกีารปลูกสตรอว์
เบอร์รีอย่างไรจึงได้ผลผลิตดีและรสชาติหวานหอมชวนน่ารับประทาน.. อิสระให้ทุกท่านอุดหนุนซื อไปฝากคน
ทางบ้าน (**หมายเหตุ : การเก็บขึ นอยู่กับจ านวนตามทีช่าวเกษตรก าหนด และขึ นอยูก่ับผลิตผลในแต่ละสัปดาห)์ 
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#สวนสนุกเอเวอร์แลนด ์
จากนั นให้เวลาทุกทา่นเตม็อิ่มกับสวนสนุกที่ดีที่สุดของเกาหลี สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ด้วยบตัร SPECIAL PASS 
TICKET ที่สามารถเล่นเครื่องเล่นต่างๆ ได้ทุกชนดิและไม่จ ากัดรอบ สวนสนุกที่น่ีถูกขนานนามว่า “ดิสนีย์แลนด์
เกาหลี” มีชื่อเสียงมากที่สุดของประเทศ ให้ท่านสนุกกับเครื่องเล่นหลากหลายชนดิ อาทิเช่น ทเีอก็ซ์เพรส รถไฟ
เหาะ หนอนสะบัด ชาร์ป โรงหนงัสามมติิ บ้านผีสิงหมุน ท่านไหนท่ีไม่ชอบการเล่นเครื่องเล่น สามารถเข้าซาฟาร ี
ชมไลเกอร์แฝดคูแ่รกของโลกได้ทีน่ี่ และ ชมความน่ารกัของหมีทีส่ามารถส่ือสารกับคนได้เดินชมและถ่ายรูปกับ
สวนดอกไม้ซึง่ผลัดเปล่ียนหมุนเวยีนตามฤดกูาล (มีนาคม-เมษายน : สวนทิวลิป / พฤษภาคม-มิถนุายน : สวน
ดอกกุหลาบ / กรกฎาคม : สวนดอกทานตะวันหรือดอกกุหลาบ/ สิงหาคม-กันยายน : สวนดอกลิลล่ี/ ตุลาคม-
พฤศจิกายน : สวนดอกเบญจมาศ)  

 
#คาลบี้ (KALBI) 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย เมน ู คาลบี  (KALBI) อาหารเกาหลีแบบปิ้งย่างที่มี
ชื่อเสียงของเกาหลี เป็นการน าเนื อสัตว์มาหมักกับเครื่องปรุงจนเนื อนุ่ม แล้วน าไปย่างบนแผ่นโลหะท่ีถูกเผาจน
ร้อน  พอใกล้สุกแล้วต้องใชก้รรไกรตัดเป็นชิ นพอดีค า ทานกับเครือ่งเคยีง 

 
#ศูนย์เวชส าอาง 

    บ่าย สุดท้ายก่อนรับประทานอาหารกลางวันพาทุกทา่นสู่ ศูนย์เวชส าอาง ให้ท่านได้เลือก
ซื อเครื่องส าอางคุณภาพดีในราคาย่อมเยา อาทิเช่นครีมน  าแตก, ครีมโบท็อกซ์, ครีม
หอยทาก ฯลฯ 
 
#กิมบับ 
น าท่านร่วมเรียนรู้วัฒนธรรมกับการเรียนท าข้าวห่อสาหร่าย กิมบบั อาหารประจ าชาติเกาหลี ซึง่เป็นส่วนหนึ่งใน
อาหารเกาหลียอดนิยมของคนไทยอีกเมนูหนึ่ง 
 
#ชุดฮนับก 
จากนั นเชิญทา่นร่วมเป็นส่วนหนึง่ของชาวเกาหลีโดยการแตง่กายชุดประจ าชาติตา่งๆ ชุดฮันบกพร้อมถ่ายรูป
เป็นที่ระลึก เพื่อไปอวดคนทางบา้น  
 
#TRICK ART MUSEUM 
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ต่อด้วยชม TRICK ART MUSEUM พิพิธภัณฑ์ศิลปะแรกในประเทศเกาหลีที่จัดแสดงศลิปะภาพลวงตา 
นิทรรศการบนผนังแบบสามมิติ  

 
#ชาบูชาบู (SHABU SHABU) 

เย็น รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร บริการท่านดว้ย ชาบูชาบู (SHABU SHABU) สุกี สไตล์เกาหลี ประกอบไป
ด้วยผักสดหลากหลายชนิด ต้มในน  าซุปปรุงรสกลมกล่อม ทานพร้อมเครื่องเคยีงและขา้วสวย เกาหลีที่รสชาติถูก
ปากคนไทย 

 
#ทงแดมุน 
จากนั นน าท่านช็อปปิ้งต่อที่ ศูนย์การคา้แฟชั่นแห่งเกาหลี ทงแดมุน ให้ท่านได้เลือกซื อ เสื อผ้าเครื่องแต่งกาย 
เครื่องหนงัรองเทา้ นอกจากนี ยงัมีร้านเครื่องส าอางตา่งๆ เรียงรายตามตกึริมสองขา้งถนนให้ท่านได้เลือกชม 
นอกจากนี ยังมีเวทีการแสดงร้องเต้นเปิดหมวกให้ผู้ที่อยากแสดงความสามารถ มาแสดงให้ชมกันอกีด้วย และฝ่ัง
ตรงข้ามของ ทงแดมุน ทา่นสามารถเดินข้ามไปชม ตกึ DDP หรือ DONGDAEMUN DESIGN PLAZA เป็น
สถานท่ีส าหรับจัดแสดงงานศิลปะ อีเวนท์ การประชุม รวมไปถงึนิทรรศการต่างๆนอกจากนี ทา่นยังสามารถชม
บรรยากาศดอกไม้ไฟ LED ROSE GARDEN 

 
หลังจากนั นน าท่านเข้าสู่ที่พัก SEOUL: BENIKEA SEOUL HOTEL 

หรือเทียบเท่า โรงแรมมาตรฐานเกาหลีใต้ 

 
บลูเฮ้าส์I  ศูนย์โสม  I  พระราชวังชางด็อก  I  ศูนย์น้ ามันสนแดง  I 
ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลีเมียงดง  I  LINE FRIENDS STORE  I   
FANTA STICK SHOW 

 
    เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 
#ท าเนียบประธานาธิบดี (บลูเฮ้าส์) 
ผ่านชมดา้นหน้าท าเนียบประธานาธิบดี (บลูเฮ้าส์) ซึ่งอยู่ในท าเลที่ดีที่สุดตามหลักโหราศาสตร์  
มีทิวเขาน้อยใหญ่เรียงรายซ้อนตวัอยู่ดา้นหลัง  ด้านหนา้เป็นอนุสรณ์สถานนกฟีนิกซ์สัญลักษณ์ 
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แห่งสันติภาพอันงดงาม  ชมทศันียภาพอันสวยงามของภูเขารูปหวัมังกร และวงเวยีนน  าพุ นับเป็นจุดที่มีฮวงจุ้ยที่
ดีที่สุดของกรงุโซล  

 
#ศูนย์โสม 
จากนั นพาท่านรู้จกัและเขา้ใจสมนุไพรโสมเกาหลี หรือราชาแห่งมวลสมุนไพร ที่ ศูนย์โสม เพราะเกาหลีใตเ้ป็น
ประเทศที่มีการผลิตโสมเกาหลีที่มีคุณภาพเป็นอันดับ 1 ของโลก และมีคุณประโยชน์นานัปการ เช่น ช่วยเสริม
ความแข็งแรงให้แก่ระบบย่อยอาหารและปอด ช่วยท าให้จติใจสงบและเพิ่มพละก าลัง โดยมสีรรพคุณทาง
การแพทย์ ชว่ยบ ารุงหวัใจของคณุได้เป็นอย่างดี ชว่ยป้องกันโรคหัวใจขาดเลือด ฯลฯ 

 
#พระราชวังชางด็อก 
ถึงเวลาอันสมควรน าทา่นเดินทางสู่ พระราชวังชางด็อก ซึ่งเป็นพระราชวงัหลวงวงัที่
สองที่สร้างต่อจากพระราชวังเคียงบ็อกกงุ ในปี ค.ศ.1405 เป็นพระราชวังที่มี
ความส าคัญอย่างมากต่อกษตัริยห์ลายๆ พระองค์ในราชวงศ์โชซอน ที่มีสภาพดีและ
สมบูรณ์ท่ีสุดใน 5 พระราชวังหลวงทั งหมดที่ยงัคงเก็บรักษาไว้ และที่น่ียังได้รับการ
ขึ นทะเบียนจาก UNESCO ว่าเปน็ มรดกโลกทางวัฒนธรรม ในปี 1997 

 
#ซัมเกทัง 

    เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย ซัมเกทงั หรือเมนูไก่ตุ๋นโสม (SAMGYETANG) อาหาร
ชาววังในสมัยก่อน ปัจจุบันเป็นอาหารเล่ืองชื่อมากของเมืองหลวง ภายในตัวไกจ่ะมขี้าว รากโสม พุทราแดง และ
เคล็ดลับในการตุ๋นเสิร์ฟพร้อมเครื่องเคยีงที่เรยีกวา่ กักตุกี เส้นขนมจีน เหล้าโสม พริกไทยด า และเกลือ เสิร์ฟท่าน
ละ 1 ตัว ในหม้อดินร้อน 

 
#ศูนย์น้ ามนัสนเข็มแดง 
เช้านี พาท่านเดินทางสู่ ศูนย์น  ามนัสนเข็มแดง ผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลีที่มีสรรพคณุ ช่วยชะล้าง
ไขมันในเส้นเลือด เพือ่ป้องกันการอุดตันของเส้นเลือด และชมการสาธิตให้ท่านได้เห็นภาพอย่างชัดเจนยิง่ขึ น  

 
#เมียงดง 
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พาท่านเพลิดเพลินกับการช้อปป้ิงที่ ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลี เมียงดง ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งรวมแฟชั่นแบรนด์
เกาหลีชั นน า ซึง่ในแต่ละวันจะมวีัยรุ่นเกาหลีมาเดินช้อปปิ้งกันอยา่งล้นหลาม ทา่นสามารถหาซื อสินค้าได้อย่าง
หลากหลายทั งเสื อผ้า, รองเท้า, กระเป๋า, เครื่องส าอางซึง่เป็นที่รู้จักอยา่งดขีองคนไทย อาทิ LANEIGE, ETUDE, 
IOPE, CHARMZONE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP เป็นตน้ ยังมี เสื อผ้า เครื่องประดับ, ซีดเีพลง, วีซีด-ีดวีี
ดีหนังและซีรียย์อดฮิต ตลอดจนของที่ระลึกที่มีรูปดาราคนโปรดของท่านอยูใ่นสินคา้หลากหลายชนิดให้ไดเ้ลือก
ซื อกัน  

 
#LINE FRIENDS STORE 
นอกจากนี ท่านสามารถพบกับร้าน LINE FRIENDS STORE ที่เต็มไปด้วยสินค้า LINE OFFICIAL ที่จ าหน่าย
สินค้าของที่ระลึกเกี่ยวกับตัวการต์ูน LINE ไม่วา่จะเป็น หมีบราวน์แซลล่ี เจมส์ หรือโคนี่ ซึง่แต่ละตัวจะมีสินค้าที่
ระลึกให้เลือกซื อเยอะแยะไปหมด เช่น สมุดโน้ต ตุก๊ตา เคสโทรศพัท์ เสื อผ้า กระเป๋า เครื่องเขียน ฯลฯ ซึ่งภายใน
ร้านยังมีมุมนา่รักๆ ให้ถา่ยรูปกันอย่างจุใจอีกดว้ย แต่ทีเ่ป็นไฮไลท์เด่นของรา้นเลย คือ เจ้าหมีบราวน์ตัวยกัษใ์หญ่
ที่ตั งอยู่หนา้ร้าน ท่ีใครไปใครมากต็้องถา่ยภาพเป็นที่ระลึกแม้แต่คนเกาหลีเอง 

 
#FANTA STICK SHOW 
หลังจากนั นน าท่านชมโชว์ FANTA STICK SHOW เป็นการแสดงละครเพลง THE 
MUSICAL บอกเล่าเรื่องราวความรักอันอมตะระหวา่งชายหนุ่มที่เชีย่วชาญการตี
กลองกับวิญญาณของแฟนสาวทีเ่ชี่ยวชาญดนตรเีครื่องสาย อาทิเช่น ฟรุต ไวโอลิน 
ซอ และกายากึม ที่ผูกพันและตามหากันตั งแต่อดีตภพจนถึงปัจจุบันส่ือสารผ่าน
ดนตรีโบราณและศิลปะร่วมสมัย อย่างบีบอยและแจ๊สแดนซ์ โดยแฝงมุกตลก ดงึให้ผู้ชมได้เขา้มีส่วนร่วมในโชว์ได้
อย่างนา่รักตลอดการแสดง  
 
#บุฟเฟ่ตน์านาชาติขาปูยกัษ์! 

   เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารดว้ย บุฟเฟ่ต์นานาชาติขาปยูกัษ์! 
 

หลังจากนั นน าท่านเข้าสู่ที่พัก SEOUL: BENIKEA SEOUL HOTEL 
หรือเทียบเท่า โรงแรมมาตรฐานเกาหลีใต้ 

 
N SEOUL TOWER (ไม่รวมลิฟท์)  I  ศูนย์สมุนไพร  I  ศูนย์พลอยอเมทิส  I  
DUTY FREE  I  จัตุรัสกลางเมืองควางฮวามุน  I  SUPERMARKET 
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      เช้า  รับประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 
#N SEOUL TOWER 

เช้านี น าท่านสู่ หอคอยกรุงโซล N SEOUL TOWER ซึง่อยู่บนเขานมัซาน ซึ่งเป็น 1 ใน 
18 หอคอยที่สูงที่สุดในโลก ฐานของหอคอยมีสิ่งที่น่าสนใจตา่งๆ เช่น ศาลาแปด
เหล่ียมปาลกัก๊จอง, สวนสัตว์เล็กๆ สวนพฤกษชาติ, อาคารอนุสรณ์ผู้รักชาติอัน ชุง 
กุน อิสระให้ทุกท่านได้เดินเล่นและถ่ายรูปคู่หอคอยตามอัธยาศัย หรือคล้องกุญแจ
คู่รัก (ไม่รวมค่าขึ นลิฟท์) 

 
#ศูนย์สมุนไพร 
จากนั นน าท่านไป ศูนย์สมุนไพร ใหม่ล่าสุดของเกาหลี โดยมีการจดลิขสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว เป็นสมุนไพรเมล็ดฮ็อก
เกต ทางการแพทย์เรยีกวา่ ผลไม้ทอง มีรสเปรี ยว ดีส าหรับบุคคลทีน่ิยมดื่มชา กาแฟ น  าอัดลม ฯลฯ เมล็ดฮ็อกเกต 
จะช่วยในการล้างสารพิษที่ตกค้างหรือไขมันที่สะสมอยู่ภายในผนังของตับหรือไต ชว่ยให้ตับหรือไตของท่าน
แข็งแรงขึ น ซึง่ยงัส่งผลดีต่อสุขภาพร่างกายของทา่นเอง  
 
#ศูนยพ์ลอยอเมทิส 
จากนั นน าท่านเดินทางสู่ ศูนย์พลอยอเมทิส หรือ พลอยสีม่วงที่มชีื่อเสียงของประเทศเกาหลีซึง่ 
ชาวเกาหลีเชื่อว่าถ้าไดม้ีพลอยชนิดนี ติดตวัไว้จะท าให้มีโชคลาภและส่ิงดีๆเกดิขึ นในชีวติ 

 
#จิมดกั (JIMDAK) 

  เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย เมนจูิมดัก(JIMDAK)เป็นเมนูไก่ประกอบด้วยวุ้นเสน้ 
เกาหลี คลุกด้วยน  าซุป รสชาติกลมกล่อม เสิร์ฟพร้อมข้าวสวยร้อนๆ พร้อมเครื่องเคียงเกาหลี 

 
#ดวิตี้ฟรี (DUTY FREE) 

บ่าย หลังจากนั นน าท่านช้อปปิ้งสินคา้ปลอดภาษีที่ ดวิตี ฟรี (DUTY FREE) ที่น่ีมีสินคา้ชั น
น าให้ท่านไดเ้ลือกซื อมากมายกวา่ 500 ชนิด ทั ง น  าหอม เสื อผ้า เครื่องส าอาง กระเปา๋ 
นาฬิกา เครื่องประดับ ฯลฯ 
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#จตุรัสควางฮวามนุ 
จากนั นน าท่านเดินทางสู่ จตุรัสควางฮวามุน สถานท่ีส าคัญอกีหนึง่ที่ในเกาหลี ซึง่ไม่ควรพลาด  
ตั งอยูใ่จกลางกรุงโซล เป็นจดุทีเ่ด่นในด้านทัศนยีภาพเพราะมีฉากหลังเป็นพระราชวงัคยองบกกุง,ประตูควางฮ
วามุน, จัตุรัสชองกเย, และภูเขาบกุอัก นอกจากนี ยังมีอนุสาวรีย์พระเจา้เซจงเป็นบุคคลส าคัญของชาวเกาหลีโดย
เป็นผู้ประดิษฐต์ัวอกัษรเกาหลี และรูปปั้นของนายพลยซีุนชินเปน็ผู้น ากองทัพสู้รบ เป็นฮีโร่ของชาวเกาหลีจาก
การรุกรานของญี่ปุ่นในสมัยของราชวงศ์โจซอน และชาวเกาหลียงัเชื่อวา่จดุนี เป็นสถานท่ีซึ่งให้พลังงานความโชค
ดีแก่ผู้คนที่เดินทางมาเพราะเป็นจุดรวมประวัตศิาสตร์สถานท่ีส าคัญของเกาหลีใต้ไว้ 

 
#SUPERMARKET 
หลังจากนั นไดเ้วลาน าทา่นสู่ สนามบินอินชอน เพื่อเตรียมตวัเดินทางกลับกรงุเทพฯ ระหวา่งทาง 
แวะช้อปปิง้ที่ SUPERMARKET เพื่อซื อของฝากคนทางบา้น ที่ร้านแห่งนี มีขนมพื นเมืองเกาหลีหลากชนดิรวมทั ง
กิมจิ ไก่ตุ๋นโสมที่บรรจุอยูใ่นถงุสุญญากาศ ตะเกียบ ถว้ยใส่ข้าวและของฝากของที่ระลึก  
 
ได้เวลาน าท่านออกเดินทางสู่สนามบิน 
ออกเดินทางจาก ทา่อากาศยานนานาชาติอินชอน สู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ

 

สายการบิน รหัสเที่ยวบิน เวลาเดินทางจากประเทศเกาหลีใต้ เวลาเดินทางถึงประเทศไทย 

 ZE511 17.30 น. 21.20 น. 

 LJ001 19.55 น. 23.35 น. 

 7C2203 20.05 น. 00.00 น. 

 TW101 20.25 น. 00.10 น. 

 ZE513 20.35 น. 00.55 น. 
 

KOREA BEST WINTER 
#อัตราค่าบริการ 

เดือน พฤศจิกายน 2018 
พีเรียดเดินทาง สายการบิน ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็กไม่เสริมเตียง 
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21 – 25 พฤศจิกายน 

 

17,900.- 17,900.- 
22 – 26 พฤศจิกายน 17,900.- 17,900.- 
23 – 27 พฤศจิกายน 17,900.- 17,900.- 
24 – 28 พฤศจิกายน 16,900.- 16,900.- 
25 – 29 พฤศจิกายน 16,900.- 16,900.- 
26 – 30 พฤศจิกายน 16,900.- 16,900.- 
27 – 01 ธันวาคม 16,900.- 16,900.- 
28 – 02 ธันวาคม 17,900.- 17,900.- 
29 – 03 ธันวาคม 17,900.- 17,900.- 
30 – 04 ธันวาคม 17,900.- 17,900.- 

 

เดือน ธันวาคม 2018 
พีเรียดเดินทาง สายการบิน ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็กไม่เสริมเตียง 

01 – 05 ธันวาคม 

 

18,900.- 18,900.- 
02 – 06 ธันวาคม 18,900.- 18,900.- 
03 – 07 ธันวาคม 18,900.- 18,900.- 
04 – 08 ธันวาคม 19,900.- 19,900.- 
05 – 09 ธันวาคม 19,900.- 19,900.- 
06 – 10 ธันวาคม 19,900.- 19,900.- 
07 – 11 ธันวาคม 18,900.- 18,900.- 
08 – 12 ธันวาคม 18,900.- 18,900.- 
09 – 13 ธันวาคม 18,900.- 18,900.- 
10 – 14 ธันวาคม 18,900.- 18,900.- 
11 – 15 ธันวาคม 18,900.- 18,900.- 
12 – 16 ธันวาคม 19,900.- 19,900.- 
13 – 17 ธันวาคม 19,900.- 19,900.- 
14 – 18 ธันวาคม 19,900.- 19,900.- 
15 – 19 ธันวาคม 18,900.- 18,900.- 
16 – 20 ธันวาคม 18,900.- 18,900.- 
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17 – 21 ธันวาคม 18,900.- 18,900.- 
18 – 22 ธันวาคม 19,900.- 19,900.- 
19 – 23 ธันวาคม 19,900.- 19,900.- 
20 – 24 ธันวาคม 19,900.- 19,900.- 
21 – 25 ธันวาคม 20,900.- 20,900.- 
22 – 26 ธันวาคม 20,900.- 20,900.- 
23 – 27 ธันวาคม 20,900.- 20,900.- 
24 – 28 ธันวาคม 20,900.- 20,900.- 
25 – 29 ธันวาคม 21,900.- 21,900.- 
26 – 30 ธันวาคม 22,900.- 22,900.- 
27 – 31 ธันวาคม 23,900.- 23,900.- 
28 – 01 มกราคม 25,900.- 25,900.- 
29 – 02 มกราคม 25,900.- 25,900.- 
30 – 03 มกราคม 25,900.- 25,900.- 
31 – 04 มกราคม 22,900.- 22,900.- 

 

หมายเหตุ: อัตราค่าบริการ 
+ หากทา่นต้องการห้องส าหรับพักเดี่ยว สามารถจ่ายเพิ่มเติมอกี 4,900.-ท่านละ จากราคาผู้ใหญ ่
+ หากทา่นต้องการเดินทางแบบไม่ใช้ตัว๋ (JOIN LAND) คดิราคาท่านละ 8,900.-บาท/ท่าน 

 

หมายเหตุ :  
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมราคาและเที่ยวบินทั งไปและกลับโดยมิต้องแจง้ให้ทราบล่วงหน้า 
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงเที่ยวบินทั งไปและกลับโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมหรือรายการอาหารโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั งนี ขึ นอยู่ตามความเหมาะสม 
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงสายการบินในระดับเทียบเทา่กันและเปล่ียนแปลงเที่ยวบิน  
โปรแกรมเปล่ียนแปลงได้, ตารางทัวร์สลับโปรแกรมได้, ตามความเหมาะสม* 
โปรดตรวจสอบข้อมูลให้มั่นใจก่อนท าการโอนเงินจองทุกครั ง 
กรุณาอ่านรายละเอยีดโปรแกรมและเงื่อนไขตา่งๆให้ละเอียดก่อนยืนยันการจอง* 
เจ้าหน้าที่จะสง่ใบนัดหมายการเดินทางให้ภายใน 5-7 วันก่อนเดนิทางเทา่นั น!!! และหากมกีารเปล่ียนแปลงจะรีบแจง้ให้ทราบ  
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หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถามเจา้หน้าที่ 
 

***ลูกคา้มีความจ าเป็นตอ้งเข้ารา้นตามโปรแกรมทัวร์ 
อันได้แก่ ศูนย์โสม, ศูนย์สมุนไพร, ศูนย์เวชส าอาง, ศูนย์น  ามันสนแดง, ศูนย์พลอยอเมทิส หากทา่นไม่ต้องการเขา้ร้านดงักล่าว  

บริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บคา่บริการเพิ่มทา่นละ 300 USD*** 
 

***กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั งที่กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก 
หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั งสิ นและขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่คืนคา่บริการ 

ไม่ว่ากรณใีดๆทั งสิ น ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท*** 

 
กรุณาช าระมัดจ าหลังจากวันจองภายใน 3 วัน 

และช าระส่วนท่ีเหลือทั งหมดก่อนการเดินทางภายใน 14 วัน 

********มดัจ าขั นต่ า 5,000.- บาท/ท่าน/ทริป****** 

 

#อัตราทัวร์รวม 
 

 ค่าตัว๋เครื่องบินไป-กลับ ตามเส้นทางที่ระบุในรายการชั นทศันาจร ไป-กลับพร้อมคณะ   
 ค่าอาหารทุกมื อ ตามที่ระบุในรายการ        
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ        
 ค่าที่พักตามระบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 หรือ 3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุ หรือเทียบเท่า  
 ค่ารถรับ-ส่ง และน าเทีย่วตามรายการ        
 ค่าภาษีสนามบิน ทุกแหง่ที่ม ี        
 ค่าน  าหนกักระเปา๋สัมภาระทา่นละ15 หรือ 20 กก.      
 ค่าประกันอุบัตเิหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 
 ค่าบัตรเข้าสวนสนุกเอเวอร์แลนด ์เครื่องเล่นไม่จ ากดั 
 ปล๊ักไฟ ADAPTER  

 

#อัตราทัวร์ไม่รวม 
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 ค่าใช้จา่ยส่วนตัว อาทิ ค่าท าหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซกัรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร และเครื่องดื่ม
ที่ส่ังเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการส่ังเพิ่มกรุณาตดิต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจา่ยเพิม่เองตา่งหาก) 

 ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่น  ท่านละ 1,200 บาท หรือ 40,000 วอน ต่อท่านตลอดทั งทริป  
 ค่าภาษีมูลคา่เพิ่ม 7% และภาษหีัก ณ ท่ีจ่าย 3%      
 ค่าน  าหนกักระเปา๋สัมภาระ ที่หนกัเกินสายการบินก าหนด (ปกติ 15-20 กก.)   
 ค่าวซี่าส าหรับพาสปอร์ตตา่งด้าว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1.พาสปอร์ต 2.ใบประจ าตัวคนต่างดา้ว 3.ใบส าคัญถิ่นที่อยู่ 4.

ส าเนาทะเบียนบ้าน(ถา้ม)ี 5.สมดุบัญชีเงินฝาก(ถา้ม)ี 6.รูปถ่ายสี 2 นิ ว 2 รูป แล้วทางบริษัทฯจะเป็นผู้ด าเนินการยื่นวซี่าให้
ท่านโดยจา่ยคา่บริการต่างหาก (ส าหรับหนังสือเดินทางตา่งดา้วเจา้ของหนงัสือเดินทางต้องท าเรื่องแจง้เขา้-ออกดว้ย
ตนเองก่อนจะยื่นวีซา่)  

 ค่าลิฟท์ที่ N SEOUL TOWER 
 ค่ากระเชา้ที่อุทยานแห่งชาตซิอรคัซาน  

 

#หมายเหตุ 
 

 จ านวนผู้เดินทาง ขั นต่ า ผู้ใหญ่  20 ท่าน ขึ นไป 
 เที่ยวบิน ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านงึถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทาง

เป็นส าคัญ 
 ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงเที่ยวบินและตารางการบินทั งไปและกลับโดยมิต้องแจง้ให้ทราบล่วงหน้า  
 ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพเิศษ ไป-กลับ แบบหมู่คณะ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะ เนื่องจากไม่ผ่านการพิจารณาใน

การตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง กรมแรงงาน ทั งไทยและต่างประเทศ เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่
ถูกต้อง การกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง หรือถูกปฎิเสธในกรณีอื่นๆ**การพิจารณาเป็นเอก
สิทธิ์และวิจารณญาณของเจา้หน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจา้หน้าที่กรมแรงงานเทา่นั น ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบ
ของบริษัท ไม่สามารถท าการเล่ือนวันหรือคืนเงินได้  

 กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมือง,เจ้าหน้าทีก่รมแรงงานทั งที่ไทย และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหท้่านเดินทางออกหรือเข้า
ประเทศ เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไมถู่กต้อง หรือในกรณีอ่ืนๆการพิจารณาเป็นเอกสิทธิ์และ
วิจารณญาณของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานเท่านั น ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทั 
ทั งนี กรณีท่ีท่านไม่ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทวัร์ใดๆ ทั งสิ น  
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 หนังสือเดินทาง (Passport) ของท่าน นับจากวันที่เดินทางไปและกลับ ต้องมีอายุเหลือใชง้านมากกว่า 6 เดือนขึ นไป และ
ต้องเหลือหน้ากระดาษพอให้เจ้าหน้าที่ตรวจคนเขา้เมืองสามารถประทับตราได้ และต้องอยูใ่นสภาพท่ีสมบูรณ์ ไม่ช ารุด 
หรือฉีกขาด  

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั งสิ นหากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยดุงาน, การก่อ
จลาจล  

 หลังจากได้รับเอกสารเรียกเก็บเงนิ (Invoice) กรุณาช าระเงดิมัดจ าภายใน 3 วัน และส่งหลักฐานการช าระเงินพร้อมหน้า
พาสปอร์ตของผู้เดินทาง และช าระเงินทั งหมดก่อนการเดินทางภายใน 14 วัน  

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั งสิ นหากทา่นใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิไม่เทีย่วบางรายการ, ไม่ทานอาหาร
บางมื อ  เพราะคา่ใช้จา่ยทุกอย่าง ทางบริษัทฯ ได้ช าระค่าใชจ้่ายให้กับต่างประเทศแบบเหมาขาดกอ่นออกเดินทางแล้ว 

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั งสิ น หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความ
ประมาทของตัวนกัท่องเทีย่วเอง 

 เมื่อท่านตกลงช าระเงินไมว่่าทั งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าทา่นไดย้อมรับในเงื่อนไขข้อตกลง
ต่างๆ ท่ีได้ระบุไว้แล้วทั งหมด 

 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ได้ตามความเหมาะสม ทั งนี ขึ นอยู่กับเวลา
การจราจร สภาพอากาศ และเหตุสุดวิสัยอื่นๆที่อาจเกดิขึ นได ้ ทั งนี เพื่อความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็น
ส าคัญ 

 มัคคุเทศก์ พนักงาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิใ์นการให้ค าสัญญาใดๆ ทั งสิ นแทน บริษัทฯ นอกจากมีเอกสาร  ลง
นามโดยผู้มีอ านาจของบริษัทฯ ก ากับเทา่นั น  

 ในกรณีท่ีลูกคา้ตั งครรภ์ ต้องมีใบรับรองจากแพทย์วา่สามารถเดนิทางท่องเที่ยวได้ และมีอายุไมเ่กิน 7 วัน นับจากวันท่ี
เดินทาง และต้องแจ้งให้ทางบริษทัทราบล่วงหน้า 

 กรณีกรุ๊ปส่วนตวั กรุ๊ปเหมา กรุ๊ปนักเรียน กรุ๊ปดงูาน ไม่สามารถใชร้าคาดังกลา่วในโปรแกรมได้ 
 กรณีที่ท่านซื อเฉพาะแพ็คเกจทัวร์ไม่รวมตัว๋เครื่องบิน จะไม่รวมคา่ประกันอุบัตเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงินท่านละ 

1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 
 

การยกเลิก 

- ต้องยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 45 วันเทา่นั น คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ช าระแล้ว 
- หากยกเลิกการเดินทางน้อยกวา่ 45 วัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทวัร์ทุกกรณี 
- ในกรณีกรุ๊ปส่วนตัว กรุ๊ปเหมา กรุ๊ปนักเรียน กรุ๊ปดงูาน เมื่อช าระแล้วไม่สามารถคืนเงินใดๆ ทั งสิ น 
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ช่วงเทศกาลไม่สามารถยกเลิกหรือเปล่ียนชื่อผู้เดินทางได 

กรุ๊ปท่ีเดินทางต้องการันตีมัดจ ากบัสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ  
รวมถงึเที่ยวบินพิเศษเช่น CHARTER FLIGHT, EXTRA FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือ คา่ทัวร์ทั งหมด 

 
พาสปอร์ตจะต้องมีอายเุหลือใช้งานมากกวา่ 6 เดือนขึ นไป 

ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนคา่ใช้จา่ยต่างๆได้เนื่องจากเป็นการเหมาจา่ยกับตัวแทนต่างๆเป็นที่เรยีบร้อยแล้ว ในกรณี
ที่ผู้เดินทางไม่ผา่นการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทกุ
ประเทศในรายการท่องเที่ยวอันเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่
ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทวัร์ใดๆ ทั งสิ น  

 


