
 

 

 

 

 

 

รหัสโปรแกรม : 11251 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 
 

KOREA 4D2N : 02-05 FEB 2019 

โรงแรม/ที่พัก ซูวอน 1 คืน และ โซล 1 คืน   

สายการบิน EASTAR JET CHARTER FLIGHT (ZE516/ZE515) 

 

#ตารางสรุปโปรแกรมทอ่งเทีย่วเกาหลี 4 วัน 2 คนื 

วัน โปรแกรมการเดินทาง อาหาร โรงแรม/ที่พัก 

1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน - - 

2 

ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน - เล่นสกีสุดมันส์ (ไม่รวมค่าเข้าลานสกี เช่า

ชุด, อุปกรณ์ และครฝึูก) - สตรอเบอร์รี่ฟาร์ม – สวนสนุก EVERLAND (รวม

บัตรเข้าและเครื่องเล่นไม่จ ากัด) 

B. – 

L. ชาบู ชาบู 

D. BBQ 

SUWON 

หรือเทียบเท่า 

3 
ศูนย์เครื่องส าอาง – ศูนย์สมุนไพร – คิมบับ+ฮันบก+TRICK ART – DUTY 

FREE - คลองชองเคชอน- ศูนย์รวมวัยรุน่เกาหลี เมียงดง  

B. โรงแรม 

L. คาลบ้ี 

D. พุลโกกิ 

BENIKEA 

SEOUL หรือ

เทียบเท่า 

4 
ศูนย์น ้ามันสนเข็มแดง – ศูนย์โสม - ศูนย์พลอยอเมทิส – N SEOUL TOWER 

(ไม่รวมค่าลิฟท)์ - SUPERMAKET 

B. โรงแรม 

L. จิมดัก 
- 

 

         
 

KOREA 4D2N 

#โปรแกรมทอ่งเทีย่วเกาหลี 4 วัน 2 คืน 

 

DAY 1 ทา่อากาศยานสุวรรณภมิู - ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน 

คณะเดินทางพร้อมกันที่จุดหมาย สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ช้ัน  4   ณ 

เคาน์เตอร์สายการบิน EASTAR JET โดยมีเจ้าหน้าที่จากบริษัทฯ คอยให้การต้อนรบั และอ านวยความ

สะดวกในเรื่องของเอกสารตลอดจนสัมภาระของท่าน (**โปรดแสดงใบนัดหมายและพาสปอร์ตให้แก่



เจ้าหน้าที่ในวันเดินทาง) หลังจากเช็คอิน และโหลดสัมภาระเรียบร้อยแล้ว น าท่านออกเดินทางสู่ประเทศ

เกาหลีใต้ 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 

 ออกเดินทางจาก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน 

EASTARJET ZE516 BKK - ICN 03.00 – 10.00 น. 

 

ข้อแนะน า เพ่ือความสะดวกในการเข้ารับการตรวจค้นก่อนข้ึนเครื่องบิน ของเหลว เจล และสเปรย์ทุกชนิด ต้องบรรจุ

ในภาชนะที่มีขนาดความจุไม่เกิน 100 มิลลิลิตร ส าหรับภาชนะที่เกิน 100 มิลลิลิตร แม้จะบรรจุของเหลว เจล และสเปรย์ 

เพียงเล็กน้อยก็ไม่สามารถน าติดตัวข้ึนเครื่องบินได้ ภาชนะทั้งหมดต้องใส่รวมกันไว้ในถุงพลาสติกใส ซ่ึงเปิด - ปิด ผนึก

ได้ และมีความจุรวมกันไม่เกิน1 ลิตร (1,000 มิลลิลิตร) ของเหลวที่ได้รับการยกเว้น ได้แก่ นม และอาหารส าหรับเด็ก

ทารกในปริมาณที่เหมาะสม รวมถึงยาที่มีเอกสารก ากับชัดเจน  ของเหลว เจล และสเปรย์ ที่ซ้ือจากร้านค้าปลอดอากร 

(DUTY FREE SHOPS) ที่ท่าอากาศยานต้องบรรจุในถุงพลาสติกใสปิดผนึกปากถุงไม่มีร่องรอย การเปิดปากถุง และมี

หลักฐานแสดงว่าได้ซ้ือ ณ วันท่ีเดินทาง เพ่ือน าไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดตรวจค้น อย่างไรก็ตามแต่ละประเทศจะมีกฎ 

การน าของเหลว ข้ึนเครื่องแตกต่างกัน การน าผลิตภัณฑ์ของสดทีท่ าจากสัตว์ไม่ว่าเนื้อหมู เนื้อวัว ผัก ผลไม้สด ไม่

อนญุาตให้น าเข้าประเทศเพ่ือป้องกันโรคต่างๆ เพราะหากศุลกากรตรวจพบจะต้องเสียค่าปรับ 

 

DAY 2 ทา่อากาศยานนานาชาติอินชอน - เล่นสกสุีดมันส์ (ไม่รวมค่าเข้าลานสกี เช่าชุด, 

อุปกรณ์ และครูฝึก) - สตรอเบอร์ร่ีฟาร์ม – สวนสนุก EVERLAND (รวมบตัรเข้าและ

เคร่ืองเล่นไม่จ ากดั) 

 

เช้า เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินชอนประเทศเกาหลีใต้ (กรุณาปรับเวลา

ของท่านให้เร็วข้ึน 2 ช่ัวโมงเพ่ือให้ตรงกับเวลาท้องถ่ินของประเทศเกาหลี) 

หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรแล้ว น าท่านเดินทางสู่ 

http://bit.ly/2NMk5YE


ลานสกีรีสอร์ท ระหว่างทางท่านจะได้ช่ืนชมบรรยากาศสองข้างทางในช่วงฤดูหนาวอันแสนงดงาม

ของประเทศเกาหลีที่สวยทีสุ่ด ถึงสกีรีสอรท์อิสระให้ทุกท่านได้สัมผัสหิมะและสถานท่ีที่งดงาม พร้อม

ถ่ายรูปเป็น ที่ระลึกและเล่นสกีซ่ึงลานสกีแห่งนี้มีความทา้ทายให้ท่านได้สัมผัสด้วยเนนิหิมะที่มีความสูงไม่

ต ่ากว่า 1 กิโลเมตรข้ึนไป และเป็นท่ีกล่าวขวัญถึงว่าเป็นสวรรค์ของนักสกีมือใหม่ แต่ก็มีทางว่ิงส าหรบั

มืออาชีพเช่นกัน มีเนินรูปตัวเอสเป็นตัวเช่ือมระหว่างยอดเนนิและพ้ืนด้านล่างมาท้าทายความสามารถ

ของท่านตามอัธยาศัยพร้อมเพลิดเพลินกับบรรยากาศของสายลมเย็นในฤดูหนาว และท ากิจกรรม

สนุกๆ บนลานหิมะกว้าง (ไม่รวมค่าเข้าลานสกี ค่าเช่าชุด+อุปกรณ์สกีและครฝึูก) **การเตรียมตัวก่อน

เล่นสกี ควรเตรียม ถุงมือสกี ผ้าพันคอ แว่นกันแดด เส้ือแจ๊คเก๊ตกันน ้าหรือผ้าร่ม และกางเกงรัดรปู 

เป็นต้น ขอค าแนะน าและฝึกวิธีการเล่นจากไกด์ท้องถ่ินก่อนลงสนามจรงิ เพ่ือความปลอดภัยของท่าน

เอง** 

**ในกรณทีี่ลานสกีกลางแจ้งปิด เราจะพาท่านสู่ลานสกีในท่ีร่ม ONEMOUNT SNOWPARK แหล่ง

ท่องเที่ยวใหม่ล่าสุดใกล้กรงุโซล มีส่ิงอ านวยความสะดวกมากมาย เช่น FITNESS &GOLF, CLUB, 

WATER PARK, SHOPPING MALL หากท่านใดทีไ่ม่สนใจเล่น SNOW PARK สามารถเดินช้อปป้ิงตาม

อัธยาศัย มีทัง้ H&M,ADIDAS และมีแบรนด์ช้ันน าอีกมากมาย นอกจากนี้ยังสามารถเล่นเครื่องเล่น

หลากหลายชนิดทั้ง บันจ้ีจัมพ์, ไม้ลากเล่ือน, ม้าหมุน ,สไลเดอร ์(ไม่รวมบัตรเข้า) 

 

น าท่านเข้าสู่ สตรอว์เบอรร์ฟีาร์ม ให้ท่านได้ชิมสตรอว์เบอร์รีสดๆ และได้รู้ว่าชาวเกาหลีมีวิธีการปลูกสต

รอว์เบอรร์ีอย่างไรจึงได้ผลผลิตดีและรสชาติหวานหอมชวนน่ารับประทาน..อิสระให้ทุกท่านอุดหนนุซ้ือ

ไปฝากคนทางบ้าน (**หมายเหตุ : การเก็บข้ึนอยู่กับจ านวนตามที่ชาวเกษตรก าหนด และข้ึนอยู่กับ

ผลิตผลในแต่ละสัปดาห์) 

 

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย ชาบูชาบู (SHABU SHABU) สุก้ีสไตล์เกาหลี 

ประกอบไปด้วยผักสดหลากหลายชนิด ต้มในน ้าซุปปรงุรสกลมกล่อม ทานพร้อมเครื่องเคียงและข้าว

สวย เกาหลีที่รสชาติถูกปากคนไทย 

 

บ่าย จากนั้นให้เวลาทุกท่านเต็มอ่ิมกับสวนสนุกที่ดีที่สุดของเกาหลี สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด์ ด้วยบัตร 

SPECIAL PASS TICKET ที่สามารถเล่นเครื่องเล่นต่างๆ ได้ทุกชนิดและไม่จ ากัดรอบ สวนสนุกทีน่ี่ถูก

ขนานนามว่า “ดิสนีย์แลนด์เกาหลี” มีช่ือเสียงมากที่สุดของประเทศ ให้ท่านสนุกกับเครื่องเล่น

หลากหลายชนิด อาทิเช่น ทีเอ็กซ์เพรส รถไฟเหาะ หนอนสะบัด ชาร์ป โรงหนังสามมิติ บ้านผีสิงหมุน 

ท่านไหนท่ีไม่ชอบการเล่นเครื่องเล่น สามารถเข้าซาฟารี ชมไลเกอร์แฝดคู่แรกของโลกได้ทีน่ี่และชม

ความน่ารักของหมีที่สามารถส่ือสารกับคนได้เดินชม และถ่ายรูปกับสวนดอกไม้ซ่ึงผลัดเปล่ียน

หมุนเวียนตามฤดูกาล (มีนาคม-เมษายน : สวนทิวลิป / พฤษภาคม-มิถุนายน : สวนดอกกุหลาบ / 

กรกฎาคม : สวนดอกทานตะวันหรือดอกกุหลาบ/ สิงหาคม-กันยายน : สวนดอกลิลล่ี/ ตุลาคม-

พฤศจิกายน : สวนดอกเบญจมาศ)  

 

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร  บริการท่านด้วย เมนู บุฟเฟ่ต์  BBQ KOREA อาหารป้ิงย่าง

สไตล์เกาหลี รับประทานพรอ้มเครื่องเคียงของเกาหลี ผักสด กิมจิ ซุป เติมไม่อั้น! 

 

หลังจากนัน้น าท่านเข้าสู่ที่พัก SUWON BENIKEA หรือเทียบเท่า โรงแรมมาตรฐานเกาหลีใต้ 



 

DAY 3 ศนูย์เคร่ืองส าอาง – ศนูย์สมุนไพร – คมิบบั+ฮันบก+TRICK ART – DUTY FREE - 

ศนูย์รวมวัยรุ่นเกาหลี เมียงดง 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 

พาทุกท่านสู่ ศูนย์เวชส าอาง ให้ท่านได้เลือกซ้ือเครื่องส าอางคุณภาพดีในราคาย่อมเยา อาทิเช่นครีม

น ้าแตก, ครีมโบท็อกซ์, ครีมหอยทาก ฯลฯ 

 

จากนั้นน าท่านไป ศูนย์สมุนไพร ใหม่ล่าสุดของเกาหลี โดยมีการจดลิขสิทธ์ิเรียบร้อยแล้ว เป็นสมุนไพร

เมล็ดฮ็อกเกต ทางการแพทย์เรียกว่า ผลไม้ทอง มีรสเปรี้ยว ดีส าหรับบุคคลที่นิยมด่ืมชา กาแฟ 

น ้าอัดลม ฯลฯ เมล็ดฮ็อกเกต จะช่วยในการล้างสารพิษที่ตกค้างหรือไขมันท่ีสะสมอยู่ภายในผนงัของ

ตับหรือไต ช่วยให้ตับหรือไตของท่านแข็งแรงข้ึน ซ่ึงยังส่งผลดีต่อสุขภาพร่างกายของท่านเอง  

 

น าท่านร่วมเรียนรู้วัฒนธรรมกับการเรียนท าข้าวห่อสาหร่าย กิมบับ อาหารประจ าชาติเกาหลี ซ่ึงเป็น

ส่วนหนึง่ในอาหารเกาหลียอดนิยมของคนไทยอีกเมนหูนึ่ง 

 

จากนั้นเชิญท่านร่วมเป็นส่วนหนึง่ของชาวเกาหลีโดยการแต่งกายชุดประจ าชาติต่างๆ ชุด ฮันบก

พร้อมถ่ายรูปเป็นที่ระลึก เพ่ือไปอวดคนทางบ้าน   ถ่ายภาพกับ TRICK ART ภาพศิลปินภาพลวงตา

บนผนังแบบสามมิติ 

 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย เมนู คาลบ้ี (KALBI) อาหารเกาหลีแบบป้ิง

ย่างที่มีช่ือเสียงของเกาหลีเป็นการน าเนื้อสัตว์มาหมักกับเครื่องปรงุจนเนื้อนุ่ม แล้วน าไปย่างบนแผ่น

โลหะที่ถูกเผาจนร้อน พอใกล้สุกแล้วต้องใช้กรรไกรตัดเป็นช้ินพอดีค า ทานกับเครื่องเคียง 

 

หลังจากนัน้น าท่านช้อปป้ิงสินค้าปลอดภาษีที่ ดิวต้ีฟรี (DUTY FREE) ทีน่ี่มี

สินค้าช้ันน าให้ท่านได้เลือกซ้ือมากมายกว่า 500 ชนิด ทั้ง น ้าหอม เส้ือผ้า 

เครื่องส าอาง กระเป๋า นาฬิกา เครื่องประดับ ฯลฯ 

 

พาท่านเพลิดเพลินกับการช้อปป้ิงที่ ศูนย์รวมของวัยรุน่เกาหลี เมียงดง ได้ช่ือว่าเป็นแหล่งรวมแฟช่ัน

แบรนด์เกาหลีช้ันน า ซ่ึงในแต่ละวันจะมีวัยรุน่เกาหลีมาเดินช้อปป้ิงกันอย่างล้นหลาม ท่านสามารถหา

ซ้ือสินค้าได้อย่างหลากหลายทั้งเส้ือผ้า, รองเท้า, กระเป๋า, เครื่องส าอางซ่ึงเป็นท่ีรู้จักอย่างดีของคน

ไทย อาทิ LANEIGE, ETUDE, IOPE, CHARMZONE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP เป็นต้น ยังมี 

เส้ือผ้า เครื่องประดับ, ซีดีเพลง, วีซีดี-ดีวีดีหนงัและซีรย์ียอดฮิต ตลอดจนของทีร่ะลึกที่มีรูปดาราคน

โปรดของท่านอยู่ในสินค้าหลากหลายชนิดให้ได้เลือกซ้ือกัน 

 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย พุลโกกิ (BULGOGI) ส่วนผสมจะมีเนื้อสัตว์ 

วิธีการท าคือ ห่ันเนื้อสัตว์เป็นช้ินบางๆ แล้วหมักกับเครื่องปรงุต่างๆ ก่อนน าไปต้มน ้าขลุกขลิก 



 

หลังจากนัน้น าท่านเข้าสู่ที่พัก SEOUL: BENIKEA SEOUL HOTEL  

หรือเทียบเท่า โรงแรมมาตรฐานเกาหลีใต้ 

 

DAY 4 ศนูย์น ้ามันสนเข็มแดง – ศนูย์โสม - ศูนย์พลอยอเมทสิ – N SEOUL TOWER (ไม่รวม

ลิฟท)์ – SUPERMAKET 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 

ต่อด้วย ศูนย์น ้ามันสนเข็มแดง ผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลี ที่มีสรรพคุณ ช่วยชะล้างไขมัน 

ในเส้นเลือด เพ่ือป้องกันการอุดตันของเส้นเลือด และชมการสาธิตให้ท่านได้เห็นภาพอย่างชัดเจนย่ิงข้ึน  

 

พาท่านรู้จัก และเข้าใจสมุนไพรโสมเกาหลี หรือราชาแห่งมวลสมุนไพร ที่ ศูนย์โสม เพราะเกาหลีใต้เป็น

ประเทศที่มีการผลิตโสมเกาหลีที่มีคุณภาพเป็นอันดับ 1 ของโลก มีสรรพคุณทางการแพทย์ ช่วยบ ารงุ

หัวใจ ป้องกันโรคหัวใจขาดเลือด และเสริมประสิทธิภาพทางเพศ ลดและป้องกันมะเร็ง ท่านไหนที่ต้อง

ท างานดึก นอนดึก หรือพักผ่อนไม่เพียงพอ สามารถทานเพ่ือลดความอ่อนล้า ท าให้รู้สึก

กระปรี้กระเปร่า ร่างกายรู้สึกสดช่ืน.. อิสระให้ท่านได้ซ้ือกลับไปบ ารุงร่างกายหรือฝากญาติผู้ใหญท่ี่ท่าน

รักและนับถือ 

 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ศูนย์พลอยอเมทิส หรือพลอยสีม่วงที่มีช่ือเสียงของประเทศเกาหลีซ่ึงชาว

เกาหลีเช่ือว่าถ้าได้มีพลอยชนิดนี้ติดตัวไว้จะท าให้มีโชคลาภ และส่ิงดีๆ เกิดข้ึนในชีวิต 

 

น าท่านสู่ หอคอยกรงุโซล N SEOUL TOWER ซ่ึงอยู่บนเขานัมซาน ซ่ึงเป็น 1 ใน 18 

หอคอยที่สูงที่สุดในโลก ฐานของหอคอยมีส่ิงทีน่่าสนใจต่างๆ เช่น ศาลาแปดเหล่ียม

ปาลก๊ักจอง, สวนพฤกษชาติ, อาคารอนุสรณผู้์รักชาติอัน ชุง กุน อิสระให้ทุกท่านได้

เดินเล่น และถ่ายรูปคู่หอคอยตามอัธยาศัยหรือคล้องกุญแจคู่รัก (ไม่รวมค่าข้ึนลิฟท์)  
 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย เมนู จิมดัก (JIMDAK) เป็นเมนไูก่ประกอบด้วยวุ้นเส้น เกาหลี คลุกด้วยน ้าซุป รสชาติกลมกล่อม เสิร์ฟพร้อมข้าวสวยร้อนๆ พร้อมเครือ่งเคียงเกาหลี 

 

หลังจากนัน้ได้เวลาน าท่านสู่ สนามบินอินชอน เพ่ือเตรยีมตัวเดินทางกลับกรงุเทพฯ ระหว่างทาง 

แวะช้อปป้ิงที่ SUPERMARKET เพ่ือซ้ือของฝากคนทางบ้าน ที่ร้านแห่งนี้มีขนมพ้ืนเมืองเกาหลีหลาก

ชนิดรวมทัง้กิมจิ ไก่ตุ๋นโสมที่บรรจุอยู่ในถุงสุญญากาศ ตะเกียบ ถ้วยใส่ข้าวและของฝากของทีร่ะลึก ได้

เวลาน าท่านออกเดินทางสู่สนามบินออกเดินทางจาก  

ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน สู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

 

EASTARJET ZE515 ICN - BKK 22.00 – 02.00 น. 

 

 



 

#อัตราค่าบริการ 

 
พีเรียดเดินทาง สายการบิน ราคาผู้ใหญ ่ ราคาเด็กไม่เสริมเตียง 

02 – 05 FEB 2019 

 

12,900.- 12,900.- 

 

หมายเหต:ุ อัตราค่าบริการ 

+ หากท่านต้องการห้องส าหรับพักเด่ียว สามารถจ่ายเพ่ิมเติมอีก 4,900.-ท่านละ จากราคาผู้ใหญ ่

+ หากท่านต้องการเดินทางแบบไม่ใช้ต๋ัว (JOIN LAND) คิดราคาท่านละ 6,900.-บาท/ท่าน 

 
หมายเหตุ :  

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมราคาและเที่ยวบินท้ังไปและกลับโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงเที่ยวบินท้ังไปและกลับโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมหรือรายการอาหารโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทัง้นี้ข้ึนอยู่ตามความ

เหมาะสม  

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงสายการบินในระดับเทยีบเท่ากัน และเปล่ียนแปลงเที่ยวบิน  

โปรแกรมเปล่ียนแปลงได้, ตารางทัวร์สลับโปรแกรมได้, ตามความเหมาะสม* 

โปรดตรวจสอบข้อมูลให้ม่ันใจก่อนท าการโอนเงินจองทกุครั้ง 

กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมและเง่ือนไขต่างๆให้ละเอียดก่อนยืนยันการจอง* 

เจ้าหน้าที่จะส่งใบนัดหมายการเดินทางให้ภายใน 5-7 วันก่อนเดินทางเท่านัน้!!! และหากมีการเปล่ียนแปลงจะรีบแจ้งให้

ทราบ  

หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ 

 

 



 

***ลูกค้ามีความจ าเป็นต้องเข้าร้านตามโปรแกรมทัวร ์

อันได้แก่ ศูนย์โสม, ศูนย์สมุนไพร, ศูนย์เวชส าอาง, ศูนย์น ้ามันสนแดง, ศูนย์พลอยอเมทิส หากท่านไม่ต้องการเข้าร้าน

ดังกล่าว บรษัิทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าบริการเพ่ิมท่านละ 300 USD*** 

 

***กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทัง้ที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก 

หรือเข้าประเทศทีร่ะบุในรายการเดินทาง ทางบรษัิทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ินและขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่คืนค่าบริการ 

ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ส้ิน ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบรษัิท*** 

 

กรุณาช าระมัดจ าหลังจากวันจองภายใน 24 ช่ัวโมง 

และช าระส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนการเดินทางภายใน 30 วัน 

********มัดจ าข้ันต ่า 5,000.- บาท/ท่าน/ทริป****** 

 
#อัตราทัวร์รวม 

 ค่าต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ ตามเส้นทางทีร่ะบุในรายการช้ันทัศนาจร ไป-กลับพร้อมคณะ   

 ค่าอาหารทุกม้ือ ตามที่ระบุในรายการ        

 ค่าเข้าชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ        

 ค่าที่พักตามระบุในรายการ พักห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุ หรือเทียบเท่า  

 ค่ารถรับ-ส่ง และน าเที่ยวตามรายการ        

 ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งทีมี่         

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสัมภาระทา่นละ15 หรือ 20 กก.     

 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม์) 

 ค่าบัตรเข้าสวนสนุกเอเวอรแ์ลนด์ เครื่องเล่นไม่จ ากัด 

 ปล๊ักไฟ ADAPTER  

 

 

 



 

#อัตราทัวร์ไม่รวม 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าท าหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร 

และเครื่องด่ืมที่ส่ังเพ่ิมนอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการส่ังเพ่ิมกรณุาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพ่ิมเอง

ต่างหาก) 

 ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถ่ิน  ท่านละ 1,200 บาท หรือ 40,000 วอน ต่อท่านตลอดทัง้ทริป  

 หากผู้เดินทางไม่ได้ถือหนงัสือเดินทางประเทศไทย มีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม 5,000 บาท 

 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%      

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

 ค่าวีซ่าส าหรับพาสปอร์ตต่างด้าว กรณุาเตรียมเอกสารคือ 1.พาสปอร์ต 2.ใบประจ าตัวคนต่างด้าว 3.

ใบส าคัญถ่ินที่อยู่ 4.ส าเนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี) 5.สมุดบัญชีเงินฝาก(ถ้ามี) 6.รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป แล้วทาง

บริษัทฯจะเป็นผู้ด าเนนิการย่ืนวีซ่าให้ท่านโดยจ่ายค่าบรกิารต่างหาก (ส าหรับหนงัสือเดินทางต่างด้าวเจ้าของ

หนังสือเดินทางต้องท าเรื่องแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะย่ืนวีซ่า)  

 

#หมายเหตุ 

 จ านวนผู้เดินทาง ข้ันต ่า ผู้ใหญ่  20 ท่าน ข้ึนไป 

 เที่ยวบิน ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของ

ผู้เดินทางเป็นส าคัญ 

 ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงเที่ยวบินและตารางการบินทัง้ไปและกลับโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

 ต๋ัวเครื่องบินเป็นต๋ัวราคาพิเศษ ไป-กลับ แบบหมู่คณะ กรณทีี่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะ เนื่องจากไม่ผ่านการ

พิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง กรมแรงงาน ทั้งไทยและต่างประเทศ เนื่องจากมีส่ิงผิดกฎหมาย 

หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง การกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง หรือถูกปฎิ

เสธในกรณีอ่ืนๆ**การพิจารณาเป็นเอกสิทธิแ์ละวิจารณญาณของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่

กรมแรงงานเท่านั้น ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบรษัิท ไม่สามารถท าการเล่ือนวันหรือคืนเงินได้  

 กรณทีี่กองตรวจคนเข้าเมือง,เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทัง้ที่ไทย และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้ท่านเดินทางออก

หรือเข้าประเทศ เนื่องจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือในกรณีอ่ืนๆการพิจารณาเป็น

เอกสิทธ์ิและวิจารณญาณของเจ้าหน้าทีต่รวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานเท่านัน้ ซ่ึงอยู่นอกเหนอื

ความรับผิดชอบของบรษัิท ทั้งนี้กรณีทีท่่านไม่ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์

ใดๆ ทัง้ส้ิน  

 หนังสือเดินทาง (Passport) ของท่าน นับจากวันที่เดินทางไปและกลับ ต้องมีอายุเหลือใช้งานมากกว่า 6 เดือน

ข้ึนไป และต้องเหลือหน้ากระดาษพอให้เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองสามารถประทับตราได้ และต้องอยู่ในสภาพที่

สมบูรณ์ ไม่ช ารุด หรือฉีกขาด  

 ทางบรษัิทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้ส้ินหากเกิดกรณคีวามล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุด

งาน, การก่อจลาจล  

 หลังจากได้รับเอกสารเรียกเก็บเงิน (Invoice) กรุณาช าระเงิดมัดจ าภายใน 3 วัน และส่งหลักฐานการช าระเงิน

พร้อมหน้าพาสปอร์ตของผู้เดินทาง และช าระเงินทัง้หมดก่อนการเดินทางภายใน 14 วัน  

 ทางบรษัิทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้ส้ินหากท่านใช้บรกิารของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่

ทานอาหารบางม้ือ  เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบรษัิทฯ ได้ช าระค่าใช้จ่ายให้กับต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อน

ออกเดินทางแล้ว 



 ทางบรษัิทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้ส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิด

จากความประมาทของตัวนกัท่องเทีย่วเอง 

 เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไข

ข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด 

 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นีไ้ด้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้

ข้ึนอยู่กับเวลาการจราจร สภาพอากาศ และเหตุสุดวิสัยอ่ืนๆที่อาจเกิดข้ึนได้ ทั้งนี้เพ่ือความปลอดภัยและ

ประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคัญ 

 มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไม่มีสิทธิใ์นการให้ค าสัญญาใดๆ ทัง้ส้ินแทน บรษัิทฯ นอกจากมี

เอกสาร  ลงนามโดยผู้มีอ านาจของบรษัิทฯ ก ากับเท่านัน้  

 ในกรณทีี่ลูกค้าต้ังครรภ์ ต้องมีใบรับรองจากแพทย์ว่าสามารถเดินทางท่องเทีย่วได้ และมีอายุไม่เกิน 7 วัน นบั

จากวันท่ีเดินทาง และต้องแจ้งให้ทางบริษัททราบล่วงหน้า 

 กรณีกรุ๊ปส่วนตัว กรุ๊ปเหมา กรุ๊ปนักเรียน กรุ๊ปดูงาน ไม่สามารถใช้ราคาดังกล่าวในโปรแกรมได้ 

 กรณทีี่ท่านซ้ือเฉพาะแพ็คเกจทัวร์ไม่รวมต๋ัวเครื่องบิน จะไม่รวมค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่าน

ละ 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม์) 

 

การยกเลกิ 

- ต้องยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วันเท่านัน้ คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ช าระแล้ว 

- หากยกเลิกการเดินทางนอ้ยกว่า 45 วัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวรท์ุกกรณ ี

- ในกรณีกรุ๊ปส่วนตัว กรุ๊ปเหมา กรุ๊ปนักเรียน กรุ๊ปดูงาน เม่ือช าระแล้วไม่สามารถคืนเงินใดๆทั้งส้ิน 

 

ช่วงเทศกาลไม่สามารถยกเลิกหรือเปล่ียนช่ือผู้เดินทางได 

กรุ๊ปที่เดินทางต้องการนัตีมัดจ ากับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ  

รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น CHARTER FLIGHT, EXTRA FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจ า หรือ ค่าทัวร์ทัง้หมด 

 

พาสปอร์ตจะต้องมีอายุเหลือใช้งานมากกว่า 6 เดือนข้ึนไป 

ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

ในกรณทีีผู้่เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรม

แรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยวอันเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออก

เมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบรษัิท บริษัทฯ 

ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ใดๆ ทัง้ส้ิน  

 


