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วนัที ่ โปรแกรม  ULTRA SNOW KOREA  เร่ิมต้น 16,900.- มื้ออาหาร โรงแรม 

D1. กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)     

D2. อินชอน  –   La  Provence Village   -  Pocheon  Art Valley                                 
(รวมค่ารถราง  Mono Rail)   –   สนุกสนานกบัการเล่นสกี  -  เขา้ท่ีพกั 

- /    ชาบู ชาบู 
 /Budae jjigae 

ซูวอน 

D3. ไร่สตรอเบอร์ร่ี  -  สวนสนุกเอเวอร์แลนด ์  –   กรุงโซล  -   D.I.Y  Cupcake  –    
เดนิสวนลอยฟ้า Seoullo 7017   -  เขา้สู่ท่ีพกั 

BF / BBQ Buffet    
/ จิมทคั 

กรุงโซล 

D4. ศูนยโ์สม  –  ศูนยส์มุนไพรสนเขม็แดง  -  Cosmetic Shop   – ชมสวนดอกหญ้า  
ฮานึลปาร์ค  (บริการรถแทรม)  –  คลองชองเกชอน  –  DUTY FREE  –                       
ชอ้ปป้ิงเมียงดง – เขา้สู่ท่ีพกั 

BF / ไก่ตุ๋นโสม  
/หมูยา่งเกาหลี 

กรุงโซล 
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เวลานัดหมายและเคาท์เตอร์อาจมกีารเปลีย่นแปลงอันเน่ืองมาจากการเปลีย่นแปลงจากสายการบิน กรุณาเช็คก่อนวนัเดนิทาง 

** พาสปอรต์ควรมอีายุไม่ต า่กวา่ 6 เดอืนนบัจากวนัเดนิทาง ** 
 
 
 
 

19.00 น. คณะพร้อมกนัท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ช้ัน 4 ประตู 3  เคาน์เตอร์ K 
  สายการบิน JIN AIR (LJ) มีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯคอยให้การตอ้นรับ และอ านวยความสะดวก  
22.40 น. เหิรฟ้า สู่กรุงโซล โดยสายการบิน JIN AIR  LJ004 

(บินประมาณ 4.30 – 05.00 ชัว่โมง) 
 

 
 
 

06.00 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอนิชอน ประเทศเกาหลใีต้   (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ช.ม.) 
        น าทุกท่านสู่  Provence Village หรือท่ีคนไทยเรียกวา่ "หมู่บา้นสีลูกกวาด" เร่ิมตน้ดว้ยร้านอาหารฝร่ังเศสท่ีเก๋ไก่
ในปี 1996 ท่ีน่ีจึงมีธีมเป็นหมู่บา้นท่ีเต็มไปดว้ยร้านอาหาร
ต่างๆ และยงัมี Provence Living Gallery ท่ีตกแต่งอย่างมี
ดีไซน์และสวยงาม  รวมถึง  Herb Village ก็ เ ป็นบ้าน
สมุนไพรหมู่ท่ีเตม็ไปดว้ยกล่ินหอมหวาน ทั้งยงัมีร้านเส้ือผา้
แฟชัน่ ร้านเบเกอร์ร่ีและคาเฟ่สไตลย์โุรปดว้ย 

D5. ศูนยส์มุนไพร  –  Amethyst  –  ตลาดฮงแด  -  One Piece Cafe -  ซุปเปอร์มาเก็ต -  
สนามบินอินชอน  -  กรุงเทพฯ 

BF / Tteok bokki 
Buffet / - 

 

           สนามบินอนิชอน -  La provence Village  – Pocheon Art Valley  (รวมค่ารถราง 
            Mono Rail)   –   สนุกสนามกบัการเล่นสก ี  - เข้าสู่ทีพ่กั                              (-/L/D) DAY 2 

          สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ                                                                     (-/-/-) DAY 1
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        จากนั้น น าท่านสู่เมืองโปชอน นั่งรถราง Mono Rail หรือ 
รถไฟฟ้ารางเด่ียวสีเหลืองสดใส เขา้สู่หุบเขาศิลปะแห่งเมืองโป
ชอน  “POCHEON ART VALLEY” สถานท่ีท่องเท่ียวแห่งใหม่
ท่ีเพิ่งสร้างข้ึนมาไม่นาน โดยดา้นในจะเป็นศิลปะแห่งหุบเขา ท่ีถูก
ดดัแปลงจากหุบเขาตามธรรมชาติ ให้เป็นส่ิงประดิษฐ์รูปแบบงาน
ศิลปะ ท่ีมนุษย์ได้ออกแบบข้ึน
รูปแบบต่างๆ  มีทั้ งหน้าผาท่ีถูก

ตดัเป็นแนวด่ิงสูงระฟ้าท่ีสลบัซบัซอ้น สร้างไดก้ลมกลืนกบัทะเลสาบสีเขียว  ซ่ึงช่วง
ฤดูหนาวสถานท่ีท่องเท่ียวแห่งน้ีจะถูกปกคลุมไปด้วยหิมะสีขาวโผลนท่ีดูแล้ว
สวยงาม 
    

        น าคณะเดินทางสู่ ลานสกีรีสอร์ท ระหว่างทางท่าน
จะได้ช่ืนชมบรรยากาศสองขา้งทางในช่วงฤดูหนาวอนั
แสนงดงามของประเทศเกาหลีท่ีสวยท่ีสุด... ถึงสกีรีสอร์ท
อิสระให้ทุกท่านได้สัมผ ัสหิมะและสถานท่ีท่ีงดงาม 
พร้อมถ่ายรูปเป็นท่ีระลึก  เล่นสกีท้าทายความสามารถ
ของท่านพร้อมเพลิดเพลินกบับรรยากาศของสายลมเย็น
ในฤดูหนาวและท ากิจกรรมสนุกๆ บนลานหิมะกวา้ง 
 (**ไม่รวมค่าเช่าชุด อุปกรณ์และครูฝึก**) 

 
อาหารกลางวนัเมนู: ชาบู ชาบู  สุก้ีสไตล์เกาหลี ประกอบไปดว้ยผกัสด
หลากหลายชนิด เห็ดตามฤดูกาล หมูสไลด์ ต้มในน้าซุปปรุงรสกลม
กล่อม ทานพร้อมเคร่ืองเคียงและขา้วสวยเกาหลีท่ีรสชาติถูกปากคนไทย 
 
อาหารเย็นเมนู: บูเดชิเก หรือซุปทหาร   ใส่กิมจิ แป้งต็อก รามยอน 
เน้ือสัตว ์แฮม ไส้กรอก เบคอน ผกัและเห็ด มีรสชาติจดัจา้นเล็ก นอ้ยๆ 
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โรงแรม : Central Plaza Hotel Suwon หรือเทยีบเท่าระดับ 3 ดาว 
 

 
 
 
 

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
       น าท่านเดินทางสู่ ไร่สตรอเบอร์ร่ี ชมวิธีการปลูก การดูแลรักษาผลสต
อเบอร่ี  และท่านยงัสามารถเลือกเก็บเลือกชิมได้จากภายในไร่ (จ  ากัด
จ านวนโดยข้ึนอยูก่บัผลผลิตแต่ละสัปดาห์) ท่านสามารถซ้ือน ากลบัมาเป็น
ของฝากไดด้ว้ย 
         น าท่านเดินทางสู่ “เอเวอร์แลนด์” สวนสนุกกลางแจง้ท่ีใหญ่ท่ีสุดของเกาหลี ตั้งอยูท่ี่เมืองยงอิน ให้ท่านไดท้่อง
ไปกบัโลกของสัตวป่์าซาฟารี ท่านจะไดพ้บกบั ไลเกอร์ ซ่ึงเป็นลูกแฝดผสมท่ีเกิดข้ึนจากความรักระหวา่งสิงโตผูเ้ป็น
พอ่และเสือผูเ้ป็นแม่นบัเป็นแฝดผสมเสือ-สิงโตคู่แรกในโลก เติมเตม็ความสุขของท่านสนุกสนานกบัเคร่ืองเล่นต่างๆ 
ไม่จ  ากดัชนิด !! 

 
 
 
 
 
 
อาหารกลางวนัเมนู: BBQ Buffet ป้ิงยา่งสไตล์เกาหลี เน้ือหมู 
เน้ือไก่ ปลาหมึก กุง้ อาหารเกาหลี กินคู่กบัเคร่ืองเคียงต่างๆ 
เติมไม่อั้น 
อาหารเยน็เมนู: จิมทคั ไก่อบกบัวุน้เส้นใส่ซีอ๊ิวด า อาหารข้ึน
ช่ืออีก       อยา่ง มีรสชาติเผด็เล็กนอ้ย กินคู่กบัขา้ว 

 
โรงแรม : Benikea H Avenue Hotel  
หรือเทยีบเท่าระดับ 3 ดาว 

         ไร่สตรอเบอร์ร่ี  –   เล่นเคร่ืองเล่นแบบไม่จ ากดักบัสวนสนุกเอเวอร์แลนด์   –  กรุงโซล   -                         
        D.I.Y Cupcake   -   เดินสวนลอยฟ้า   Seoullo 7017                                       (B-/L/D) 
  
 

DAY 3 

 

‘’ D.I.Y Cupcake‘’ ใหทุ้กท่านไดส้นุกสนานและแสดง

ความคิดสรา้งสรรคใ์นการตกแต่งหน้าคฟัเคก้ดว้ย

ฝีมอืเกไ๋กข๋องท่านเอง พรอ้มถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึ 



 
 
 

            รหัสโปรแกรมทวัร์  SNOWKOREA  SUWON SEOUL 5D3N FEB18-LJ-W33 
 

 
          จากนั้น ชมสวนลอยฟ้า แลนด์มาร์กแห่งใหม่
กรุงโซลท่ี Seoullo 7017 สวนและทางเดินลอยฟ้าน้ี
จะ ตกแต่งดว้ยตน้ไม ้พุม่ไมแ้ละดอกไมก้วา่ 24,085 
ต้น จาก 228 สายพนัธ์ุในตอนกลางคืน กระถาง
ดอกไม้ 645 กระถางจะส่องสว่างเป็นสีๆ ถึง 3 สี
ดว้ยกนัมีความยาวกวา่ 1.7 กิโลเมตร กลายเป็นพื้นท่ี

สีเขียวใจกลางเมือง 
 
 
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 
          น าท่านชม “ศูนย์โสม” หรือราชาแห่งมวลสมุนไพร เพราะเกาหลี
ใตเ้ป็นประเทศท่ีมีการผลิตโสมเกาหลีท่ีมีคุณภาพเป็นอนัดบั 1 ของโลก
ซ่ึงรัฐบาลรับรองคุณภาพโสมท่ีมีคุณภาพดีท่ีสุด            
          “ผลติภัณฑ์น า้มันสนเข็มแดง” นิยมมารับประทานเพื่อลา้งสารพิษ
ในร่างกาย ลา้งไขมนัในเส้นเลือด ทัว่ทั้งร่างกาย ป้องกนัไขมนัอุดตนัใน
เส้นเลือด,โรคหวัใจ ,โรคภูมิแพ ้เป็นตน้ 
          น าทุกท่าน น่ังรถแทรม สัมผสับรรยากาศกนัท่ี  Haneul Park  สวนสาธารณะท่ีวา่กนัวา่สวยงามท่ีสุดในกรุง
โซล สวนแห่งน้ีตั้งอยูบ่นเขามีทศันียภาพท่ีสวยงาม และสามารถเท่ียวไดทุ้กฤดู   
        “คลองชองเกชอน” เดิมเป็นคลองเก่าแก่ในอดีตมีอายกุวา่ 600 ปีท่ี ทอดผา่นใจกลางเมืองหลวงแต่ในปัจจุบนัได้
มีการพฒันาและบูรณะคลองแห่งน้ีข้ึนมาใหม่ท าใหก้รุงโซลมีคลองท่ียาวกวา่ 6 เมตร 

                                          

        ศูนย์โสม – ศูนย์สมุนไพรเข็มสนแดง – Cosmetic Shop – ชมสวนดอกหญ้า ฮานึลปาร์ค   
          (บริการนั่งรถแทรม )   –  ดิวตีฟ้รี  - คลองชองเกชอน – ตลาดเมียงดง   (B-/L/D) 
  
 

DAY 4 

 

Cosmetic Center ท่านสามารถชมการสาธิตวิธีใช้เคร่ืองส าอางค์ เคล็ดไม่ลับหน้าใสของสาวเกาหลี และเลือกซ้ือเวชส าอางค์ช่ือดัง
ของเกาหลไีด้ในราคาท้องถิ่น อาทเิช่น Dr.MJ, DEWINS, MISSHA และอ่ืน ๆ อกีมากมาย 
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       “ช็อปป้ิงสินค้าปลอดภาษีทีด่ิวตีฟ้รี” ท่ีน่ีมีสินคา้ชั้น
น า ใหท้่านเลือกซ้ือมากมาย
กวา่ 500 ชนิด อาทิ น ้าหอม 
เส้ือผา้ เคร่ืองส าอาง กระเป๋า 
นาฬิกา เคร่ืองประดบั เป็น
ตน้ 
 
อาหารกลางวนัเมนู: ไก่ตุ๋นโสม อาหารวงัในสมยัก่อน เช่ือกนัวา่
บ ารุงและเสริมสุขภาพ เสิร์ฟท่านละ 1 ตวั ในหมอ้ดินร้อน  เป็น
เมนูอาหารวงัตั้งแต่สมยัราชวงศโ์ซซอน 
 
อาหารเย็นเมนู: หมูย่างเกาหลี อาหารพื้นเมืองเกาหลีท่ีเล่ืองช่ือ
และรู้จกักนัดีทัว่โลก มีรสชาติ
ออกหวาน นุ่มและกลมกล่อม 
น าหมูช้ินหมกัย่างบนเตาถ่าน
แบบดั้งเดิม และตดัเป็นช้ินพอ
ค า ห่อทานกบัผกักาดเขียวแบบเม่ียงค าไทย  โดยใส่น ้าจ้ิมเตา้เจ้ียว 

ตามดว้ยขา้วสวยร้อน 
 

        ช็อปป้ิงยา่นเมียงดง “MYEONGDONG”  สยามสแควร์เกาหลี หากท่านตอ้งการทราบวา่แฟชัน่ของเกาหลีเป็น
อย่างไรก้าวล ้ าน าสมยัเพียงใดท่านจะต้องมาท่ีเมียงดงแห่งน้ีพบกบัสินคา้วยัรุ่น อาทิ เส้ือผา้แฟชั่นแบบอินเทรน
เคร่ืองส าอางดงัๆของเกาหลีพบกบัความแปลกใหม่ในการชอ้ปป้ิง  

โรงแรม : Benikea H Avenue Hotel หรือเทยีบเท่าระดับ 3 ดาว 
 
 
 
 

 

             ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามู  - พลอยอเมทสิ – ตลาดฮงแด – One Piece Cafe – Supermarket   (B/L/-) 
         

 

DAY 5 
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รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
       “ชมโรงงานเจียระไนพลอยอเมทิส” แดนเกาหลีเป็น
แดนของพลอยสีม่วง พลอยแห่ง
สุขภาพและน าโชค โดยมีตั้ งแต่สี
ม่วงอ่อนเย็นตาจนถึงสีม่วงไวน์ มี
เสน่ห์เยา้ยวนใจ พลอยน้ีจะงามจบัตา
เม่ือมาท าเป็นแหวน จ้ี ต่างหู และสร้อยขอ้มือ 
      ----------------------------------------------------------        

         ช้อปป้ิงบนถนนวยัรุ่นสุดชิคท่ี ย่านแด Hongdae  เป็นย่านช้อปป้ิงบริเวณ
ด้านหน้าของมหาวิทยาลยัฮงอิก จึงเป็นศูนยร์วมเด็กวยัรุ่น มีทั้งสินคา้แฟชั่น  
เส้ือผา้ กระเป๋า รองเท้า ของก๊ิฟช้อป เคร่ืองเขียนต่างๆ รวมทั้งกิจกรรมทาง
วฒันธรรมทางศิลปะ การแสดง และงานเทศกาลท่ีน่าสนใจมากมาย       
          ต่อจากนั้นมาเอาใจสาวกแฟนคลบัวนัพีชท่ี ONE PIECE คาเฟ่วนัพีช ซ่ึง
เป็นร้านอาหารท่ีตกแต่งสไตล์วนัพีชทั้งหมด ใหบ้รรยากาศแบบชิลล์ๆ  และเป็น

กั น เ อ ง สุ ด ๆ   แ ถ ม ย ั ง มี
เมนูอาหารท่ีน่าสนใจหลากหลายเมนูด้วยกนั แถมบางเมนูยงัถูก
ออกแบบใหเ้ป็นรูปตวัการ์ตูนวนัพีชอีกดว้ย (ไม่รวมค่าเคร่ืองด่ืม) 
 
 
      หลงัจากนั้นได้เวลาน าท่านสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน 
เ พื่ อ เ ต รี ย ม ตั ว เ ดิ น ท า ง ก ลั บ

กรุงเทพฯ ระหว่างทางแวะช้อปป้ิงท่ี  SUPERMARKET เพื่อซ้ือของฝากคนทาง
บา้น ท่ีร้านแห่งน้ีมีขนมพื้นเมืองเกาหลีหลากชนิดรวมทั้งกิมจิ ไก่ตุ๋นโสมท่ีบรรจุอยู่
ในถุงสุญญากาศ ตะเกียบ ถว้ยใส่ขา้วและของฝากของท่ีระลึก 
 
17.55น. ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯมหานคร   โดยสารการบิน JIN AIR LJ003 
 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

          น าท่านชม “ศูนย์สมุนไพรบ ารุงตับ ฮอตเก

นามู” ตน้ไมช้นิดน้ีเจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาท่ี

ปราศจากมลภาวะและระดบัสูงเหนือน ้ าทะเล 50-

800 เมตร ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมน ามารับประทาน

เพื่อช่วยดูแลตบัใหส้ะอาดแขง็แรง  

 

อาหารกลางวนัเมนู :  ต็อกป๊อกกี บุฟเฟ่ต ์เติมไดไ้ม่อั้น 
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21.25น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ     

 

วนัเดนิทาง 
ราคาทวัร ์(บาท / ทา่น) 

พกัหอ้งละ 2-3  ทา่น 
พกัเดยีว*เพิม่ 
(บาท / ทา่น)  

ทีน่ ัง่ 

30 พฤศจกิายน – 4 ธันวาคม 2560 16,900 4,900 26 

1 - 5 ธันวาคม 2560** วันพอ่** 17,900 4,900 26 

3 - 7 ธันวาคม 2560 16,900 4,900 26 

5 - 9 ธันวาคม 2560 17,900 4,900 26 

 **7 - 11 ธันวาคม 2560**พักสกรีสีอรท์ 18,900 5,900 26 

 **9 - 13 ธันวาคม 2560**พักสกรีสีอรท์ 18,900 5,900 26 

11 - 15 ธันวาคม 2560 16,900 4,900 26 

13 - 17 ธันวาคม 2560 17,900 4,900 26 

15 - 19 ธันวาคม 2560 17,900 4,900 26 

17 - 21 ธันวาคม 2560 16,900 4,900 26 

19 - 23 ธันวาคม 2560 17,900 4,900 26 

**21 - 25 ธันวาคม 2560**พักสกรีสีอรท์ 18,900 5,900 26 

23 - 27 ธันวาคม 2559  18,900 4,900 26 

25 - 29 ธันวาคม 2559  19,900 4,900 26 

27 - 31 ธันวาคม 2559 21,900 4,900 26 

28 ธันวาคม – 1 มกราคม 2561 **ปีใหม*่* 22,900 4,900 26 

    29 ธันวาคม – 2 มกราคม 2561 **ปีใหม*่* 23,900 4,900 26 

31 ธันวาคม – 4 มกราคม 2561  19,900 4,900 26 

2-6 มกราคม 2561 17,900 4,900 26 

4-8 มกราคม 2561 17,900 4,900 26 

6-10 มกราคม 2561 17,900 4,900 26 

8-12 มกราคม 2561 17,900 4,900 26 

28 มกราคม – 1 กมุภาพันธ ์2561 17,900 4,900 26 

30 มกราคม – 3 กมุภาพันธ ์2561 17,900 4,900 26 

1-5 กมุภาพันธ ์2561 17,900 4,900 26 

3-7 กมุภาพันธ ์2561 17,900 4,900 26 

5-9 กมุภาพันธ ์2561 16,900 4,900 26 

7-11 กมุภาพันธ ์2561 17,900 4,900 26 

9-13 กมุภาพันธ ์2561 17,900 4,900 26 

11-15 กมุภาพันธ ์2561 16,900 4,900 26 

13-17 กมุภาพันธ ์2561 17,900 4,900 26 

15-19 กมุภาพันธ ์2561 17,900 4,900 26 
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อตัราคา่บรกิาร                                *ไมม่รีาคาเด็ก** 
 
 

**เง่ือนไขการเดนิทาง** 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17-21 กมุภาพันธ ์2561 17,900 4,900 26 

19-23 กมุภาพันธ ์2561 16,900 4,900 26 

21-25 กมุภาพันธ ์2561 17,900 4,900 26 

23-27 กมุภาพันธ ์2561 17,900 4,900 26 

25 กมุภาพันธ ์– 1 มนีาคม 2561 16,900 4,900 26 

27 กมุภาพันธ ์– 3 มนีาคม 2561 17,900 4,900 26 

ราคารวม 

*ค่าพาหนะและน าเทีย่วตามรายการ                       *ค่าตั๋ว

เคร ือ่งบนิและภาษีน ้ามนัทุกแห่ง ไป – กลบั   พรอ้มคณะ 

*น ้าดืม่วนัละ 1 ขวด                                                                

*ค่าเขา้ชมสถานทีต่ามรายการ                          

*ค่าโรงแรมตามรายการทีร่ะบุหอ้งละ 2-3 ท่าน     

*ค่าอาหารตามรายการทีร่ะบุ 10 มือ้                                         

*ค่าน ้าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกนิ 15 กก.   

*ค่าประกนัภยัอุบตัเิหตุระหว่างการเดนิทางในวงเงนิ ท่านละ 

1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

ราคาไม่รวม 

*ค่าท าหนังสอืเดนิทางและค่าวซีา่ส าหรบัพาสปอรต์ตา่งดา้ว                                                                                                                                            

*ค่าใชจ้า่ยส่วนตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เชน่ ค่าซกัรดี,มนิิ

บารใ์นหอ้ง  และอืน่ๆ                                                                             

*คา่ทปิคนขบัรถ และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ท่าน ละ 30,000 

วอน/ทรปิ/ตอ่ท่าน                                                                                        

*ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3%   (กรณีออก

ใบเสรจ็ในนามบรษิทัหรอืตอ้งการใบก ากบัภาษี )                                                                                                   

*ค่าน ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด 

 

เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง 

กรณุาจองล่วงหนา้กอ่นการเดนิทางพรอ้มช าระงวดแรก 

5,000 บาท *ชว่งเทศกาลมดัจ า 10,000 บาท *หากเป็นราคา

โปรโมช ัน่ช าระเงนิเต็มจ านวนเท่าน้ัน  ส่วนทีเ่หลอืช าระทนัที

กอ่นการเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 21 วนั มฉิะน้ันจะถอืว่าท่าน

ยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

* ยกเลกิการเดนิทางกอ่น 30 วนั ไม่มคี่าใชจ้า่ย                              

* ยกเลกิการเดนิทางกอ่น 20 วนัยดึมดัจ า 50%                                            

* ยกเลกิการเดนิทางไม่ถงึ 15 วนัยดึเงนิค่าทวัรท์ ัง้หมด 

* ในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองทั้งที่กรุงเทพฯและใน

ต่างประเทศปฏเิสธมิใหเ้ดินทางออกหรอืเขา้ประเทศทีร่ะบุใน

รายการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืค่าบรกิารไม่ว่ากรณี

ใดๆ ทัง้สิน้ กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมี

ใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง ทางบรษิทัฯ จะท าการ

เลือ่นการเดนิทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ทัง้นีท่้านจะตอ้ง

เสียค่าใชจ้่ายคือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจ าตั๋วท่านละ 

10,000 บาท และค่าใชจ้่ายอืน่ๆ ทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืไดค้อื 

ค่าธรรมเนียม ในการมดัจ า 

 

พเีรียดทีพ่กัสก ี: 7-11//9-13// 21-25ธันวาคม 2560  
1N@OakVall Ski Resort เทยีบเท่า/2N@ Bennike H Avenue เทยีบเท่า 
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ข้อควรทราบ 

* รายการท่องเท่ียวสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

* หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายเุหลือใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน และบริษทัฯรับเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพ่ือท่องเท่ียวเท่านั้น หาก

ลูกคา้ไม่สามารถเดินทางไดเ้น่ืองจากเหลือพาสปอร์ตนอ้ยกวา่ 6 เดือน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 

* ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน,การประทว้ง,การนดัหยดุงาน,การก่อจลาจล หรือ

กรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หนา้ท่ีกรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซ่ึง

อยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ 

* ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางม้ือ  

เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯ ไดช้ าระค่าใชจ่้ายใหก้บัต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้  

 **ทวัร์เกาหลีทุกโปรแกรม ผูเ้ดินทางจะตอ้งอยูก่บักรุ๊ปเท่ียวตามโปรแกรมท่ีก าหนดเท่านั้น ไม่สามารถแยกตวัออก

จากโปรแกรมเพื่อไปท าอยา่งอ่ืนได ้หากมีการแยกตวัออกจากโปรแกรมไม่วา่จะจากสาเหตุใดก็ตาม จะมีค่าใชจ่้ายใน

การแยกตวัออกจากทวัร์ตามท่ีแลนดก์ าหนด และการช าระเงินเขา้มาถือวา่ผูซ้ื้อไดศึ้กษาโปรแกรมและยอมรับเง่ือนไข

การใหบ้ริการเป็นท่ีเรียบร้อย** 

*** ทวัร์น้ีจดัใหเ้ฉพาะลูกคา้ท่ีประสงคจ์ะไปท่องเท่ียวตามรายการของทวัร์ทุกวนัเท่านั้น  บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ หาก

ลูกคา้ตอ้งการขอแยกออกจากกรุ๊ป หรือไม่เท่ียวตามรายการท่ีบริษทัก าหนด บริษทัขอปรับท่านละ 300 USD*** 

*ร้านชอ้ปป้ิ งท่ีทางรัฐบาลใหท้วัร์ลง ตามท่ีระบุในโปรแกรมทวัร์ขอความร่วมมือลูกทวัร์ลง ทุกร้านซ้ื อไม่ซ้ื อไม่วา่กนั ทางบริษทัฯ

ไม่มีนโนบายบงัคบัซ้ื อแต่อยา่งใด ข้ึนอยูก่บัความพึงพอใจของลูกคา้ 

* ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจาก   

ความประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง  
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* ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ กรณีท่ีท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินได ้หากท่านตอ้งซ้ือบตัร

โดยสารภายในประเทศเพื่อไปและกลบักรุงเทพฯ กรุณาเลือกซ้ือบตัรโดยสารภายในประเทศประเภทท่ีสามารถเล่ือนวนัและเวลาใน

การเดินทางได ้ทั้งน้ีเพ่ือป้องกนัปัญหาเท่ียวบินล่าชา้หรือการเปล่ียนแปลงเวลาของเท่ียวบินหรือการเปล่ียนแปลงวนัเดินทางกรณีเกิด

ความผิดพลาดจากบริการจากสายการบิน (ความล่าชา้ของเท่ียวบิน การยกเลิกเท่ียวบิน มีการยบุเท่ียวบินรวมกนั ตารางการเดินทางมี

การเปล่ียนแปลง เน่ืองจากสายการบินพิจารณาสถานการณ์แลว้ว่า อยู่นอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย ์หรือเหตุผล

ทางดา้นความปลอดภยัเป็นตน้) โปรดเขา้ใจและรับทราบวา่ ผูจ้ดัจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ่้ายต่างๆ ได ้ในทุกกรณี 

กรุ๊ปท่ีเดินทางตอ้งการันตีมดัจ ากบัสายการบิน หรือผา่นตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น Charter Flight, 

Extra Flight  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือ ค่าทวัร์ทั้งหมด 

***เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือว่ าท่านได้

ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆ ทีไ่ด้ระบุไว้แล้วทั้งหมด*** 

 

 

 

หมายเหต ุ** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลีย่นแปลงเทีย่วบิน ทั้งไปและกลบัโดยมต้ิองแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนีข้ึน้อยู่กบัสายการ

บิน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการเพ่ือความเหมาะสมไม่ ว่าจะเกิดจาก ความขัดข้องของ ยานพาหนะหรือมีเหตุ

หนึ่งเหตุใดจนท าให้ไม่สามารถด าเนินการตามหมายก าหนดการได้ โปรแกรมการเดินทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรือ

เปลีย่นแปลงรายการท่องเทีย่วบางรายการหรือทดแทนรายการท่องเทีย่วบางรายการ อตัราค่าบริการนี ้เป็นการเดนิทางตั้งแต่ 20 ท่าน 

ขอสงวนสทิธิส์ าหรบัลูกคา้ชาวไทยเท่าน้ันทีเ่ดนิทางไปกลบัพรอ้มกรุป๊ 

**ถา้ลูกคา้เป็นชาวตา่งชาตชิ าระเพิม่ท่านละ 2,000 บาท** 



 
 
 

            รหัสโปรแกรมทวัร์  SNOWKOREA  SUWON SEOUL 5D3N FEB18-LJ-W33 
 

ทีผู่เ้ดนิทางไม่ผ่านการตรวจพจิารณาจากดา่นตรวจคนเขา้เมอืงในการ เขา้-ออกทัง้ประเทศไทย
และประเทศเกาหลใีต ้หรอืการถูกปฎเิสธในกรณีอืน่ๆทุกกรณี ทางบรษิทัขอสงวนสทิธไ์ม่คนื

คา่ใชจ้่ายไม่ว่ากรณีใดๆทิง้สิน้** 


