
 

 

 

FIRST SNOW KOREA 
เท่ียวเกาหลีหนา้หนาว  สมัผสักบัหิมะแรกเริม่  

เลน่สกสีดุมนัส ์สนกุสนานกบัหิมะ เลน่ปาน ้าแข็ง  

ป้ันสโนวแ์มน บนสกรีสีอรท์แสนสวย  

สมัผสับรรยากาศบนเกาะนามิท่ีเต็มไปดว้ยหิมะ  

สถานท่ีโรแมนติก ส าหรบัค ู่รกัหน ุ่มสาว ครอบครวั… 

คลายหนาว อ่ิม อรอ่ยกบั BUFFET BBQ หา้มพลาด!!! 

น าท่านบินลดัฟ้าโดยสายการบินสญัชาติเกาหลี  

อีสตารเ์จ็ต/เจจ ูแอร/์ทีเวย/์จินแอร ์

ท่ีพกัระดบัมาตรฐาน พกัซวูอน 1 คืน / โซล 2 คืน  

อาหารทานครบทกุม้ือ  

ราคาน้ีรวมตัว๋เครือ่งบินและภาษีสนามบินเรยีบรอ้ยแลว้ 

**ราคาเริม่ตน้ 16,900.- บาท** 

เดินทางเดือน พฤศจิกายน-ธนัวาคม 2559 
 

รายการท่องเที่ยว                  จ  านวน 5 วนั 3 คืน 
วนัแรก ทา่อากาศยานสุวรรณภมิู - ทา่อากาศยานนานาชาติอินชอน 

วนัท่ีสอง ทา่อากาศยานนานาชาติอินชอน - LA PROVENCE - เกาะนามิ - วดัวาวูจองซา 

วนัท่ีสาม เล่นสกีสุดมนัส ์(ไมร่วมค่าเช่าชุด+อปุกรณส์กีและครูฝึก) - เรียนท ากิมจ+ิชุดฮนับก  

- สวนสนุก EVERLAND (รวมบตัรเขา้และเครื่องเล่นไมจ่  ากดั) 

- FANTA STICK SHOW OR WAPOP SHOW  

วนัท่ีสี่ ผ่านชมบลเูฮา้ส/์อนุสาวรียน์กฟีนิกซ ์- ศูนยโ์สม - ถนนแฟชัน่ฮงอิกวอคก้ิงสตรีท  

- TRICK EYE MUSEUM + ICE MUSEUM – ศูนยเ์วชส าอาง - N SEOUL TOWER (ไม่รวมลิฟท)์  

- ศูนยร์วมของวยัรุน่เกาหลี เมียงดง - LINE FRIENDS STORE  

- ศูนยก์ารคา้แฟชัน่แห่งเกาหลี ทงแดมุน - DONGDAEMUN DESIGN PLAZA DDP  

วนัท่ีหา้ ศูนยส์มุนไพร - ศูนยพ์ลอยอเมทิส - ศูนยน์ ้ามนัสนแดง  - DUTY FREE  

- คลองชองเกชอน - SUPERMARKET  



 

 

 

 

XX.XX น. คณะเดินทางพร้อมกันท่ีจุดหมาย สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู ้โดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 4   

ณ เคาน์เตอรส์ายการบิน EASTAR JET / JEJU AIR / JIN AIR / T’WAY โดยมีเจา้หน้าท่ีจากบริษัทฯ คอย

ให้ก ารต้อน รับ  และอ าน วยความสะด วก ใน เร่ือ งของเอกสารตลอดจนสัมภาระของท่ าน  

(**โปรดแสดงใบนัดหมายและพาสปอรต์ใหแ้ก่เจา้หนา้ที่ในวนัเดินทาง) หลงัจากเช็คอินและโหลด

สมัภาระเรียบรอ้ยแลว้ น าท่านออกเดินทางสู่ประเทศเกาหลีใต ้

 

ขอ้แนะน า  

เพื่อความสะดวกในการเขา้รบัการตรวจคน้ก่อนขึ้ นเคร่ืองบิน ของเหลว เจล และสเปรยทุ์กชนิด ตอ้งบรรจุ

ในภาชนะท่ีมีขนาดความจุไม่เกิน 100 มิลลิลิตร ส าหรับภาชนะท่ีเกิน 100 มิลลิลิตร แม้จะบรรจุ

ของเหลว เจล และสเปรย ์เพียงเล็กน้อยก็ไม่สามารถน าติดตัวขึ้ นเคร่ืองบินได ้ภาชนะทั้งหมดตอ้งใส่

รวมกนัไวใ้นถุงพลาสติกใส ซ่ึงเปิด – ปิด ผนึกได ้และมีความจุรวมกนัไม่เกิน1 ลิตร (1,000 มิลลิลิตร) 

ของเหลวท่ีไดร้บัการยกเวน้ ไดแ้ก่ นม และอาหารส าหรบัเด็กทารกในปริมาณท่ีเหมาะสม รวมถึงยาท่ีมี

เอกสารก ากบัชัดเจน  ของเหลว เจล และสเปรย ์ท่ีซ้ือจากรา้นคา้ปลอดอากร (Duty free shops) ท่ีท่า

อากาศยานตอ้งบรรจุในถุงพลาสติกใสปิดผนึกปากถุงไม่มีร่องรอย การเปิดปากถุง และมีหลกัฐานแสดงว่า

ไดซ้ื้อ ณ วนัท่ีเดินทาง เพื่อน าไปแสดงต่อเจา้หน้าท่ี ณ จุดตรวจคน้ อย่างไรก็ตามแต่ละประเทศจะมีกฎ 

การน าของเหลว ขึ้ นเคร่ืองแตกต่างกัน การน าผลิตภัณฑ์ของสดท่ีท าจากสัตวไ์ม่ว่าเน้ือหมู เน้ือวัว ผัก 

ผลไมส้ด ไม่อนุญาตใหน้ าเขา้ประเทศเพื่อป้องกนัโรคต่างๆเพราะหากศุลกากรตรวจพบจะตอ้งเสียค่าปรบั 

 

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 

 

 

 

เชา้  เดินทางถึงสนามบินนานาชาติอนิชอนประเทศเกาหลีใต ้(กรุณาปรบัเวลาของทา่นใหเ้ร็วข้ึน 2 ชัว่โมง 

  เพื่อใหต้รงกบัเวลาทอ้งถ่ินของประเทศเกาหลี) หลงัจากผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้

  พาท่านเดินทางสู่ หมู่บา้นลาโพรวองซ ์(LA PROVENCE) หมู่บา้นสุดชิค สไตลย์ุโรปแห่งเกาหลี สมัผสั 

  บรรยากาศบา้นเรือนสุดน่ารกัและรา้นคา้ระบายสีลูกกวาดหวานๆ อิสระใหท่้านถ่ายรูปเก็บไวเ้ป็นท่ีระลึก

  ไดต้ามอธัยาศยั   

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บริการท่านดว้ยเมนู ดกัคาลบ้ี (DAKGALBI) ไก่ผดัเผ็ด บาร์

  บีคิวเกาหลี อาหารยอดนิยม อกีชนิดหน่ึง ของคนเกาหลี โดยวธีิการน าเน้ือไก่ท่ีหัน่เป็นช้ินๆ และผกัต่างๆ

  มาผดัรวมกนักบัซอสบารบี์คิวในกระทะแบนเหล็กขนาดใหญ่ 

วนัแรกของการเดินทาง   สนามบินสุวรรณภมิู – สนามบินนานาชาติอินชอน 

วนัท่ีสอง     ทา่อากาศยานนานาชาติอินชอน - LA PROVENCE - เกาะนามิ - วดัวาวูจองซา 



 

 

 

บ่าย  น าท่านเดินทางสู่ ท่าเรือเฟอรร่ี์ เพื่อขา้มฟากไปยงั เกาะนามิ ตั้งอยู่กลางทะเลสาบซองเพียง ช่ือ “นามิ” 

  ตั้งขึ้ นเพื่อเป็นเกียรติแก่นายพลนามิ เกาะนามิน้ันเรียกตวัเองว่า NAMINARA REPUBLIC และเรียกตัว๋เรือ 

  ขา้มฟากและตัว๋เขา้ชมเกาะว่าวีซ่า ท าใหรู้สึ้กเสมือนขา้มมาเท่ียวรฐัๆ หน่ึงท่ีเป็นเอกเทศออกมาจากเกาหลี 

  บนเกาะจะมีบรรยากาศร่มร่ืน เต็มไปดว้ย ตน้สน ตน้เกาลดั ตน้แปะกว๊ย ตน้ซากุระ ตน้เมเป้ิล และตน้ไม้

  ดอกไมอ้ื่นๆท่ีพลดักนัออกดอกเปล่ียนสีใหช้มกนัทุกฤดูกาล ในฤดูหนาวบนเกาะจะเต็มไปดว้ยหิมะเป็น 

  สถานท่ีโรแมนติก ส าหรบัคู่รกัหนุ่มสาว และท่ีพกัผ่อนหย่อนใจของครอบครวั ท่ีน้ีเคยเป็นหน่ึงในสถานท่ี   

  ถ่ายท าละครเกาหลี  WINTER LOVE SONG หรือเพลงรกัในสายลมหนาว และภาพยนตไ์ทยเร่ืองกวนมีนโฮ 

  ใครท่ีอยากแชะรูปคู่กบัเบยองจุน และทิวสนท่ีเรียงตวัสวยงามทอดยาวไปจนสุดลูกหลููกตา ตอ้งไม่พลาดท่ี

  จะมาเยอืนท่ีน้ีสกัครั้ง...อิสระใหท่้านถ่ายรูปไดต้ามอธัยาศยั...ไดเ้วลาสมควรนัง่เรือกลบัมายงัฝัง่.. 

  จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ วดัวาวูจองซา ตั้งอยูใ่นเมืองซวูอน พาท่านชมความงามของพระเศียร 

  พระพุทธรปูขนาดมหึมา ซึ่งประดิษฐานอยูด่า้นหลงัสระน ้าขนาดยอ่ม โดยบริเวณรอบสระจะมพีระพุทธรปู

  องคเ์ล็กๆวาง เรียงรายอยูโ่ดยรอบ และเมื่อท่านเดินขึ้ นสู่เนินเขาจะพบอโุบสถ ซ่ึงภายในเป็นท่ีประดิษฐาน

  พระนอนขนาดใหญ่ท่ีแกะสลกัมาจากไมซ่ึ้งน ามาจาก อนิเดีย นอกจากน้ีท่ีวดัแห่งน้ียงัเป็นท่ีเก็บรกัษาระฆงั

  ท่ีใชตี้ในพธีิเปิดกีฬาโอลิมปิกในปี ค.ศ.1988 อีกดว้ย 

เยน็  รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร บริการทา่นดว้ย  ชาบูชาบู (SHABU SHABU) หรือ สุก้ีเกาหลี มี

  ส่วนผสมของ ผกัสดหลายชนิด เห็ดตามฤดูกาลโอเดง้ เตา้หู ้เบคอน หมสูไลด ์ตม้ในน ้าซุป ปรุงรสกลม 

  กล่อม ทานพรอ้มเคร่ืองเคียงและขา้วสวย เกาหลีท่ีรสชาติถูกปากคนไทย 

 หลงัจากนั้นน าทา่นเขา้สูท่ี่พกั SUWON: JM HOTEL SUWON หรือเทียบเทา่ระดบั 3 ดาวมาตรฐานเกาหลีใต ้

 

 

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 เชา้น้ีน าท่านเดินทางสู่ ลานสกีรีสอรท์ ระหว่างทางท่านจะไดช่ื้นชมบรรยากาศสองขา้งทางในช่วงฤดู

หนาวอันแสนงดงามของประเทศเกาหลีท่ีสวยท่ีสุด... ถึงสกีรีสอร์ทอิสระใหทุ้กท่านไดส้ัมผัสหิมะและ

สถานท่ีท่ีงดงาม พรอ้มถ่ายรูปเป็น ท่ีระลึกและเล่นสกีซ่ึงลานสกีแห่งน้ีมีความทา้ทายใหท่้านไดส้มัผสัดว้ย

เนินหิมะท่ีมีความสูงไม่ต า่กว่า 1 กิโลเมตรขึ้ นไป และเป็นท่ีกล่าวขวญัถึงว่าเป็นสวรรคข์องนักสกีมือใหม่ 

แต่ก็มีทางวิ่งส าหรบัมืออาชีพเช่นกนั มีเนินรูปตวัเอสเป็นตวัเช่ือมระหว่างยอดเนินและพื้ นดา้นล่างมาทา้

ทายความสามารถของท่านตามอธัยาศยัพรอ้มเพลิดเพลินกับบรรยากาศของสายลมเย็นในฤดูหนาวและ

ท ากิจกรรมสนุกๆ บนลานหิมะกวา้ง (** ไม่รวมค่าเช่าชุด+อปุกรณส์กีและครูฝึก **) 

**การเตรียมตวัก่อนเล่นสกี ควรเตรียม ถุงมือสกี ผา้พนัคอ แว่นกนัแดด เส้ือแจ๊กแก๊ตกนัน ้าหรือผา้ร่ม 

และกางเกงรัดรูป เป็นตน้ ขอค าแนะน าและฝึกวิธีการเล่นจากไกด์ท้องถ่ินก่อนลงสนามจริง เพื่อความ

ปลอดภยัของท่านเอง 

 

วนัท่ีสาม เล่นสกีสุดมนัส ์(ไมร่วมค่าเช่าชุด+อปุกรณส์กีและครูฝึก) - เรียนท ากิมจ+ิชุดฮนับก  

                       - สวนสนุก EVERLAND (รวมบตัรเขา้และเครื่อง เล่นไม่จ  ากดั) - FANTA STICK SHOW OR WAPOP SHOW  



 

 

น าท่านเดินทางสู่ กิมจิแลนด ์ร่วมประสบการณ์ในการท ากิมจิอาหารประจ าชาติของเกาหลี ใหท่้านได้

สนุกสนานในการลองท าและชิมกิมจิฝีมือของตัวท่านเอง จากน้ันเชิญท่านเขา้ร่วมเป็นส่วนหน่ึงของชาว

เกาหลีโดยการแต่งกายโดยชุดประจ  าชาติ ชุดฮนับก พรอ้มถ่ายรูปเป็นที่ระลึก!!! เพื่อไปอวดคนทาง

บา้น... 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บริการท่านดว้ย เมนู คาลบิ (KALBI) อาหารเกาหลีแบบป้ิง

ยา่งท่ีมีช่ือเสียงของเกาหลี เป็นการน าเน้ือววัหรือเน้ือหมมูาหมกักบัเคร่ืองปรุงจนเน้ือนุ่ม แลว้น าไปยา่งบน

แผ่นโลหะท่ีถูกเผาจนรอ้น ตอนย่างเน้ือน้ันจะย่างเป็นช้ินโตพอสมควร พอใกลสุ้กแลว้ตอ้งใชก้รรไกรตัด

เป็นช้ินพอดีค า ทานกบัเคร่ืองเคียงจ าพวกผกั และกระเทียม กิมจิ 

บ่าย จากน้ันเต็มอิ่มกบัสวนสนุกท่ีดีท่ีสุดของเกาหลี สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์ดว้ยบตัร SPECIAL PASS TICKET 

ท่ีสามารถเล่นเคร่ืองเล่นต่างๆ ไดทุ้กชนิดและไม่จ ากดัรอบ สวนสนุกท่ีน้ีถูกขนานนาม  ว่า “ ดิสนียแ์ลนด์

เกาหลี ”  มีช่ือเสียงมากท่ีสุดของประเทศ ใหท่้านสนุกกบัเคร่ืองเล่นหลากหลายชนิด อาธิเช่น ทีเอ๊กเพรส 

รถไฟเหาะ หนอนสะบัด ชาร์ป โรงหนังสามมิติ บา้นผีสิงหมุน ท่านไหนท่ีไม่ชอบการเล่นเคร่ืองเล่น 

สามารถเขา้ซาฟารี ชมไลเกอรแ์ฝดคู่แรกของโลกไดท่ี้น่ี และชมความน่ารกัของหมีท่ีสามารถส่ือสารกบัคน

ได ้เดินชมและถ่ายรูปกบัสวนดอกไมซ่ึ้งผลดัเปล่ียนหมุนเวียนตาม  ฤดูกาล (มีนาคม-เมษายน: สวนทิว

ลิป/ พฤษภาคม-มิถุนายน: สวนดอกกุหลาบ/กรกฎาคม: สวนดอกทานตะวันหรือดอกกุหลาบ/ 

สิงหาคม-กนัยายน: สวนดอกลิลล่ี/ ตุลาคม-พฤศจิกายน: สวนดอกเบญจมาศ) 

เยน็ รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย เมนู บาร์บี คิวเกาหลี  (BBQ KOREA) 

 อาหารป้ิงย่างสไตลเ์กาหลี ประกอบดว้ย กุง้ ปลาหมึก หมู ไก่ เน้ือ ต่างๆ รบัประทานพรอ้มเคร่ืองเคียง

ของเกาหลี ผกัสด กิมจิ ซุป ผดัวุน้เสน้เกาหลี สลดัผกัสดๆ พรอ้ม ไอศกรีมทานไดไ้ม่อั้น 

หลงัจากน้ันน าท่านชมโชว ์FANTA STICK SHOW  

FANTA STICK SHOW เป็นการแสดงละครเพลง THE MUSICAL บอกเล่าเร่ืองราวความรกัอนัอมตะระหว่าง

ชายหนุ่มท่ีเช่ียวชาญการตีกลองกับวิญญาณของแฟนสาวท่ีเช่ียวชาญดนตรีเคร่ืองสาย อาทิเช่น ฟรุต 

ไวโอลิน ซอ และกายากึม ท่ีผูกพนัและตามหากนัตั้งแต่อดีตภพจนถึงปัจจุบัน ส่ือสารผ่านดนตรีโบราณ

และศิลปะร่วมสมยั อย่างบีบอย และแจสแดนซ ์โดยแฝงมุกตลก ดึงใหผู้ช้มไดเ้ขา้มีส่วนร่วมในโชวไ์ดอ้ยา่ง

น่ารกัตลอดการแสดง  

หลงัจากนั้นน าทา่นเขา้สูท่ี่พกั SEOUL: BENIKEA SEOUL HOTEL หรือเทียบเทา่ระดบั 3 ดาวมาตรฐานเกาหลีใต ้

 

 

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

  พาท่านผ่านชมดา้นหน้าท าเนียบประธานาธิบดี (บลเูฮา้ส)์ ซ่ึงอยู่ในท าเลท่ีดีท่ีสุดตามหลกัโหราศาสตร ์

  มีทิวเขาน้อยใหญ่เรียงรายซอ้นตวัอยูด่า้นหลงั  ดา้นหน้าเป็นอนุสรณส์ถานนกฟีนิกซส์ญัลกัษณแ์ห่ง 

 วนัท่ีสี่         ผ่านชมบลเูฮา้ส/์อนุสาวรียน์กฟีนิกซ ์- ศูนยโ์สม - ถนนแฟชัน่ฮงอิกวอคก้ิงสตรีท - TRICK EYE MUSEUM +  

                  ICE MUSEUM – ศูนยเ์วชส าอาง - N SEOUL TOWER (ไม่รวมลิฟท)์ - ศูนยร์วมของวยัรุน่เกาหลี เมียงดง - LINE 

FRIENDS STORE - ศูนยก์ารคา้แฟชัน่แห่งเกาหลี ทงแดมุน - DONGDAEMUN DESIGN PLAZA DDP  



 

 

  สนัติภาพอนังดงาม  ชมทศันียภาพอนัสวยงามของภูเขารูปหวัมงักร และวงเวียนน ้าพุ นับเป็นจุดท่ีมีฮวงจุย้

  ท่ีดีท่ีสุดของกรุงโซล 

จากน้ันพาท่านรูจ้กัและเขา้ใจสมุนไพรโสมเกาหลี หรือราชาแห่งมวลสมุนไพร ท่ี ศูนยโ์สม เพราะเกาหลี

ใตเ้ป็นประเทศท่ีมีการผลิตโสมเกาหลีท่ีมีคุณภาพเป็นอนัดบั 1 ของโลก ซ่ึงใครๆท่ีไดม้าเท่ียวก็จะช่ืนชอบ

หาซ้ือเป็นของฝาก เพราะราคาจะถูกว่าเมืองไทยและมีคุณประโยชน์นานัปการ เช่น ช่วยเสริมความ

แข็งแรงใหแ้ก่ระบบย่อยอาหารและปอด ช่วยท าให้จิตใจสงบและเพิ่มพละก าลัง โดยมีสรรพคุณทาง

การแพทย ์ช่วยบ ารุงหัวใจ ป้องกนัโรคหัวใจขาดเลือด และเสริมประสิทธิภาพทางเพศ ลดและป้องกัน

มะเร็ง ท่านไหนท่ีตอ้งท างานดึก นอนดึก หรือพกัผ่อนไม่เพียงพอ สามารถทานเพื่อลดความอ่อนลา้ ท าให้

รูสึ้กกระปร้ีกระเปร่า ร่างกายรูสึ้กสดช่ืน..อิสระใหท่้านไดซ้ื้อกลบัไปบ ารุงร่างกายหรือฝากญาติผูใ้หญ่ท่ี

ท่านรกัและนับถือ.. 

น าท่านสู่ ฮงอิกวอคก้ิงสตรีท เป็นถนนยา่นมหาวิทยาลยั ฮงอกิ ซ่ึงมีช่ือเสียงดา้นศิลปะ ท่ีน่ีจะมีบรรดา

นักศึกษาน าของประดิษฐจ์ากแฮนดเ์มดมาวางจ าหน่ายและมรีา้นคา้ขายสินคา้วยัรุ่นต่างๆ อสิระใหท่้านได้

เดินเล่นและชมงานศิลปะตลอดทาง  

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ TRICK EYE MUSEUM พิพิธภณัฑศิ์ลปะสามมิติ ตน้ฉบับของเกาหลี สถานท่ี

ท่องเท่ียวยอดนิยมท่ีทั้งคนเกาหลีและนักท่องเท่ียวต่างชาตินิยมมาเก็บภาพ พรอ้มโพสท่าเก๋ๆ กบัฉากสาม

มิติ ท าใหก้ารเดินชมนิทรรศการศิลปะไม่ใช่ส่ิงท่ีน่าเบ่ือและเขา้ใจยากอีกต่อไป... จากน้ันพาท่านสู่ ICE 

MUSEUM เมืองน ้าแข็งท่ีมีผลงานศิลปะแกะสลกัน ้าแข็ง รวมอยู่ในท่ีเดียว ภายในจ าลองเป็นเมืองต่างๆท่ี

ทุกอย่างกลายเป็นน ้าแข็ง! เอาใจเด็กๆดว้ยสไลเดอร์น ้าแข็งและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายใหคุ้ณไดเ้ดิน

เท่ียวอย่างไม่รูสึ้กเบ่ืออาทิสัมผัสประสบการณ์นัง่รถลากกวางรูดอร์ฟทักทายลุงซานตา้ โพสท่าคู่กบันก

เพนกวินขัว้โลกส ารวจบา้นน ้าแขง็เอสกิโมเยีย่มชมปราสาทน ้าแขง็ชมวิวจากบนก าแพงเมืองและลองเขา้พกั

โรงแรมท่ีทุกอย่างท าจากน ้าแข็ง!…หลงัจากน้ันเดินทางสู่ ศูนยเ์วชส าอาง ใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือเคร่ืองส าอาง

คุณภาพดีในราคายอ่มเยา อาทิเช่นครีมน ้าแตก, ครีมโบท็อกซ,์ ครีมหอยทาก ฯลฯ 

 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บริการท่านดว้ย ซัมเกทงั หรือเมนู ไก่ตุ๋นโสม อาหารวงัใน

สมยัก่อน ปัจจุบนัเป็นอาหารเล่ืองช่ือมากของเมืองหลวง ภายในตวัไก่จะมีขา้วเหนียว รากโสม พุทราแดง

และเคล็ดลบัในการตุ๋นเสิร์ฟพรอ้มเคร่ืองเคียงท่ีเรียกว่า กกัตุกี เสน้ขนมจีน เหลา้โสม พริกไทยด า และ

เกลือ 

บ่าย เมื่อรบัประทานอาหารเสร็จน าท่านเดินทางสู่ หอคอยกรุงโซล N SEOUL TOWER ซ่ึงอยู่บนเขานัมซาน ซ่ึง

เป็น 1 ใน 18 หอคอยท่ีสูงท่ีสุดในโลก ฐานของหอคอยมีส่ิงท่ีน่าสนใจต่างๆ เช่น ศาลาแปดเหล่ียมปาลกั๊ก

จอง, สวนสัตวเ์ล็กๆสวนพฤกษชาติ, อาคารอนุสรณ์ผูร้กัชาติอนั ชุง กุน อิสระใหทุ้กท่านไดเ้ดินเล่นและ

ถ่ายรูปคู่หอคอยตามอธัยาศยัหรือคลอ้งกุญแจคู่รกั (ไม่รวมค่าข้ึนลิฟท)์ 

จากน้ันพาทุกท่านเพลิดเพลินกบัการช็อปป้ิงท่ี ศูนยร์วมของวัยรุ่นเกาหลี เมียงดง ไดช่ื้อว่าเป็นแหล่ง

รวมแฟชัน่แบรนด์เกาหลีชั้นน า ซ่ึงในแต่ละวนัจะมีวยัรุ่นเกาหลีมาเดินช็อปป้ิงกนัอย่างลน้หลาม ท่าน

สามารถหาซ้ือสินคา้ไดอ้ยา่งหลากหลายทั้งเส้ือผา้,รองเทา้,กระเป๋า, เคร่ืองส าอางซ่ึงเป็นท่ีรูจ้กัอย่างดีของ



 

 

คนไทย อาทิ Laneige, Etude, Iope, Charmzone, Skin food,The Face Shop เส้ือผา้ เคร่ืองประดับ, ซีดี

เพลง, วีซีดี-ดีวีดีหนังและซีรียย์อดฮิต ตลอดจนของท่ีระลึกท่ีมีรูปดาราคนโปรดของท่านอยูใ่นสินคา้... 

นอกจากน้ีท่านสามารถพบกบัรา้น LINE FRIENDS STORE ท่ีเต็มไปดว้ยสินคา้ LINE OFFICIAL ท่ีจ าหน่าย

สินคา้ของท่ีระลึกเกี่ยวกบัตวัการต์ูน LINE ไม่ว่าจะเป็น หมีบราวน์ แซลล่ี เจมส ์หรือโคน่ี ซ่ึงแต่ละตวัจะมี

สินคา้ท่ีระลึกใหเ้ลือกซ้ือเยอะแยะไปหมด เช่น สมุดโน้ต ตุ๊กตา เคสโทรศพัท ์เส้ือผา้ กระเป๋า เคร่ืองเขียน 

ฯลฯ ซ่ึงภายในรา้นยงัมีมุมน่ารกัๆ ใหถ่้ายรูปกนัอยา่งจุใจอีกดว้ย แต่ท่ีเป็นไฮไลทเ์ด่นของรา้นเลย คือ เจา้

หมีบราวน์ตวัยกัษ์ใหญ่ท่ีตั้งอยูห่น้ารา้น ท่ีใครไปใครมาก็ตอ้งถ่ายภาพเป็นท่ีระลึกแมแ้ต่คนเกาหลีเอง งาน

น้ีสาวกไลน์ หา้มพลาด!! 

เยน็  รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคารบริการทา่นดว้ยเมนู บิบิบบพั หรือ ขา้วย าเกาหลี เป็นอาหารท่ีมี

ประโยชน์ต่อร่างกายเป็นอย่างมากเพราะประกอบไปดว้ยเคร่ืองปรุงท่ีเป็นผกันานาชนิดถึง 18 อย่างอุดม

ไปดว้ยวิตามินหลากหลายชนิด โดยน าขา้วไปยา่งบนชามหิน แลว้โรยผกัต่างๆ อาทิ แครอทเห็ด หวัไชเทา้ 

แตงกวา มนัฝรัง่ผดัผักกาดขาวพรอ้มไข่ดิบ ราดน ้าซอสแลว้น ามาย ารวมกนัใน ขณะท่ีถว้ยยงัรอ้นๆ ทาน

พรอ้มกบัซุปหมอ้ไฟ 

หลงัจากน้ันน าท่านน าท่านช็อปป้ิงท่ี ศูนยก์ารคา้แฟชัน่แห่งเกาหลี ทงแดมุน ใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือ เส้ือผา้

เคร่ืองแต่งกาย เคร่ืองหนังรองเทา้ เคร่ืองกีฬาต่างๆ นอกจากน้ียงัมีขนมขบเคี้ ยวและรา้นเคร่ืองส าอาง

ต่างๆ เรียงรายตามตึกริมสองขา้งถนนใหท่้านไดเ้ลือกชม นอกจากน้ียงัมีเวทีการแสดงรอ้งเตน้เปิดหมวก

ใหผู้ท่ี้อยากแสดงความสามารถ มาแสดงใหช้มกนัอีกดว้ย ฝั่งตรงขา้มของ ทงแดมุน ท่านสามารถเดินขา้ม

ไปชม ตึก DDP หรือ DONGDAEMUN DESIGN PLAZA เป็น สถานท่ีส าหรบัจดัแสดงงานศิลปะ อีเวนท ์การ

ประชุม รวมไปถึงนิทรรศการต่างๆ  

 

หลงัจากนั้นน าทา่นเขา้สูท่ี่พกั SEOUL: BENIKEA SEOUL HOTEL หรือเทียบเทา่ระดบั 3 ดาวมาตรฐานเกาหลีใต ้

 

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

เช้าน้ีน าท่านเขา้ชม ศูนยส์มุนไพร หรือ ฮ๊อกเกตนามู ใหม่ล่าสุดของเกาหลี โดยมีการจดลิขสิทธ์ิ

เรียบรอ้ยแลว้ เป็นสมุนไพรเมล็ดฮ๊อกเกต ทางการแพทยเ์รียกว่า ผลไมท้อง มีรสเปร้ียว ดีส าหรบับุคคลท่ี

นิยมด่ืมชา กาแฟ น ้าอดัลม ฯลฯ เมล็ดฮ๊อกเกตจะช่วยในการลา้งสารพิษท่ีตกคา้งหรือไขมนัท่ีสะสมอยู่

ภายในผนังของตบั ไต ช่วยใหต้บัหรือไตของท่านแข็งแรงขึ้ น และยงัส่งผลดีต่อสุขภาพร่างกายของท่านเอง

อีกดว้ย จากน้ันน าท่านเดินทางสู่  ศูนยพ์ลอยอเมทิส หรือพลอยสีม่วงท่ีมีช่ือเสียงของประเทศเกาหลีซ่ึง

ชาวเกาหลีเช่ือว่าถา้ไดม้ีพลอยชนิดน้ีติดตวัไวจ้ะท าใหม้ีโชคลาภและส่ิงดีๆเกิดขึ้ นในชีวิต 

น าท่านชม ศูนยน์ ้ามนัสนเข็มแดง ผลิตจากใบสนเขม็แดงในประเทศเกาหลี  ท่ีมสีรรพคุณ ช่วยชะลา้ง

ไขมนัในเสน้เลือด เพื่อป้องกนัการอุดตนัของเสน้เลือด และชมการสาธิตใหท่้านไดเ้ห็นภาพอยา่งชดัเจน

ยิง่ขึ้ น 

 วนัท่ีหา้ ศูนยส์มุนไพร - ศูนยพ์ลอยอเมทิส - ศูนยน์ ้ามนัสนแดง  - DUTY FREE - คลองชองเกชอน - SUPERMARKET 



 

 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย เมนูจิมดัก (JIMDAK) เป็นเมนูไก่

ประกอบดว้ยวุน้เสน้ เกาหลี คลุกดว้ยน ้าซุป รสชาติกลมกล่อม เสิร์ฟพรอ้มขา้วสวยรอ้นๆ พรอ้มเคร่ือง

เคียงเกาหลี 

หลงัจากน้ันน าท่านช็อปป้ิงสินคา้ปลอดภาษีท่ี ดิวตี้ ฟร ี(DUTY FREE) ท่ีน่ีมีสินคา้ชั้นน าใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือ

มากมายกวา่ 500 ชนิด ทั้ง น ้าหอม เส้ือผา้ เคร่ืองส าอาง กระเป๋า นาฬกิา เคร่ืองประดบั ฯลฯ ในบริเวณ

ดิวต้ีฟรีท่านสามารถเดินไปชม คลองชองเกชอน เป็นคลองโบราณในสมยัราชวงศโ์ช  ซอน อายุกว่า 600 

ปี โดยมีความยาวประมาณ 5.84 กิโลเมตร ไหลผ่านยา่นใจกลางกรุงโซลแต่ในช่วง ค.ศ.1957- ค.ศ.

1977 ไดม้ีการพฒันาประเทศอยา่งกา้วกระโดด จนกระทัง่ปี ค.ศ.2002 นายลี มยองปาคร ์ผูไ้ดร้บั

ต าแหน่งเป็นผูว้่าการกรุงโซล ไดเ้สนอโครงการฟ้ืนฟูคลองชองเกชอน เพื่อฟ้ืนฟธูรรมชาติสองฝัง่คลอง จน

ปัจจุบนัคลองชองเกชอนไดก้ลายเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคญัมากในกรุงโซล 

หลงัจากน้ันไดเ้วลาน าท่านสู่ สนามบินอินชอน เพื่อเตรียมตวัเดินทางกลบักรุงเทพฯ ระหว่างทางแวะช็อป

ป้ิงท่ี SUPERMARKET เพื่อซ้ือของฝากคนทางบา้น ท่ีรา้นแห่งน้ีมีขนมพื้ นเมืองเกาหลีหลากชนิดรวมทั้งกิม

จิ ไก่ตุ๋นโสมท่ีบรรจุอยู่ในถุงสุญญากาศ ตะเกียบ ถว้ยใส่ขา้วและของฝากของท่ีระลึก ไดเ้วลาน าท่านออก

เดินทางสู่สนามบิน 

     

 

 

 

 

 

 

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****************** 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมราคาและเท่ียวบินทั้งไปและกลบัโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงเท่ียวบินทั้งไปและกลบัโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมหรือรายการอาหารโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้าทั้งน้ีขึ้ นอยูต่ามความเหมาะสม 

 

***กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในตา่งประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก 

หรือเขา้ประเทศท่ีระบุในรายการเดินทาง ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 

และขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนคา่บริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบของบริษทั*** 

 



 

 

อตัราค่าบริการ เดือน พฤศจกิายน 60 

พีเรียตเดินทาง สายการบิน ผูใ้หญ่ 
เด็กไม่เสริม

เตยีง 

พกัเดี่ยว

เพ่ิม 

NEW!! 23 - 27 NOV 

NEW!! 24 - 28 NOV 

NEW!! 25 – 29 NOV 

NEW!! 26 – 30 NOV 

NEW!! 27 – 01 DEC 

NEW!! 28 – 02 DEC 

NEW!! 29 – 03 DEC 

ZE/7C/TW/LJ 
16,900. - 16,900. - 

4,900. - 

NEW!! 30 – 04 DEC 17,900. - 17,900. - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

อตัราค่าบริการ เดือน ธนัวาคม 60 

พีเรียตเดินทาง สายการบิน ผูใ้หญ่ 
เด็กไม่เสริม

เตยีง 

พกัเดี่ยว

เพ่ิม 

NEW!! 01 - 05 DEC  

NEW!! 02 - 06 DEC  

NEW!! 03 - 07 DEC  

ZE/7C/TW/LJ 

18,900. - 18,900. - 

4,900. - 

 

NEW!! 04 - 08 DEC  

NEW!! 05 - 09 DEC  

NEW!! 06 - 10 DEC  

17,900. - 17,900. - 

NEW!! 07 - 11 DEC   

NEW!! 08 - 12 DEC  

NEW!! 09 - 13 DEC  

18,900. - 18,900. - 

NEW!! 10 - 14 DEC  

NEW!! 11 - 15 DEC  

NEW!! 12 - 16 DEC  

NEW!! 13 - 17 DEC  

17,900. - 17,900. - 

NEW!! 14 - 18 DEC  

NEW!! 15 - 19 DEC  

NEW!! 16 - 20 DEC  

NEW!! 17 - 21 DEC  

NEW!! 18 - 22 DEC 

NEW!! 19 - 23 DEC  

NEW!! 20 – 24 DEC 

18,900. - 18,900. - 

NEW!! 21 - 25 DEC  

NEW!! 22 - 26 DEC  

NEW!! 23 - 27 DEC  

19,900. - 19,900. - 

NEW!! 24 - 28 DEC  20,900. - 20,900. - 

NEW!! 25 - 29 DEC  22,900. - 22,900. - 

NEW!! 26 - 30 DEC  

NEW!! 27 - 31 DEC  
23,900. - 23,900. - 

NEW!! 28 - 01 JAN  

NEW!! 29 - 02 JAN 

NEW!! 30 - 03 JAN 

24,900. - 24,900. - 

NEW!! 31 - 04 JAN  23,900. - 23,900. - 



 

 

 

หมายเหต ุ: อตัราค่าบริการ :  

- หากทา่นตอ้งการหอ้งส าหรบัพกัเดี่ยว สามารถจา่ยเพิ่มเติมอีก 4,900.- จากราคาผูใ้หญ ่

หากทา่นตอ้งการเดินทางแบบไม่ใชต้ัว๋ (JOIN LAND) คิดราคาทา่นละ 7,900 บาท /ทา่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**กรุณาช าระมดัจ  าหลงัจากวนัจองภายใน 24 ชัว่โมง และช าระสว่นท่ีเหลือทั้งหมด 

ก่อนการเดินทางภายใน 30 วนั** 

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

หมายเหต ุ:    

ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมราคาและเท่ียวบินทั้งไปและกลบัโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงเท่ียวบินทั้งไปและกลบัโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมหรือรายการอาหารโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้าทั้งน้ีขึ้ นอยูต่ามความเหมาะสม 

ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงสายการบินในระดบัเทียบเท่ากนัและเปล่ียนแปลงเท่ียวบิน  

โปรแกรมเปล่ียนแปลงได,้ ตารางทวัรส์ลบัโปรแกรมได,้ ตามความเหมาะสม* 

โปรดตรวจสอบขอ้มลูใหม้ัน่ใจก่อนท าการโอนเงินจองทุกครั้ง 

กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมและเง่ือนไขต่างๆใหล้ะเอียดก่อนยนืยนัการจอง* 

เจา้หน้าท่ีจะส่งใบนัดหมายการเดินทางใหภ้ายใน 5-7 วนัก่อนเดินทางเท่าน้ัน!!! และหากมีการเปล่ียนแปลงจะรีบแจง้ให้

ทราบ หากมีขอ้สงสยักรุณาสอบถามเจา้หน้าท่ี 

*** ลูกคา้มีความจ าเป็นตอ้งเขา้รา้นตามโปรแกรมทวัร ์

อนัไดแ้ก่ ศูนยโ์สม, ศูนยส์มุนไพร, ศูนยเ์วชส าอาง, ศูนยน์ ้ามนัสนแดง, ศูนยพ์ลอยอเมทิส หากท่านไม่ตอ้งการเขา้รา้น

ดงักล่าว บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าบริการเพ่ิมทา่นละ 300 USD*** 

***กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในตา่งประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก 

หรือเขา้ประเทศท่ีระบุในรายการเดินทาง ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทั้งส้ินและขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืน

ค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบของบริษทั*** 

 



 

 

 

อตัราทวัรร์วม :            

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ตามเสน้ทางท่ีระบุในรายการชั้นทศันาจร ไป-กลบัพรอ้มคณะ                

 ค่าอาหารทุกม้ือ ตามท่ีระบุในรายการ                   

 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ                    

 ค่าท่ีพกัตามระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 หรือ 3 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุ หรือเทียบเท่า              

 ค่ารถรบั-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ                   

 ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งท่ีมี         

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละ15 หรือ 20 กก.        

 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

 ค่าบตัรเขา้สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์เครื่องเล่นไม่จ  ากดั 

 ปลัก๊ไฟ ADAPTER  

 

 

อตัราทวัรไ์ม่รวม :             

 ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาทิ ค่าท าหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศพัทส่์วนตวั, ค่าซกัรีด, มินิบารใ์นหอ้ง, รวมถึงค่าอาหาร และ

เคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพิ่มนอกเหนือรายการ(หากท่านตอ้งการสัง่เพิ่ม กรุณาติดต่อหวัหน้าทวัรแ์ลว้จ่ายเพิ่มเองต่างหาก) 

 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.)               

 ค่าวีซ่าส าหรบัพาสปอรต์ต่างดา้ว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1)พาสปอรต์ 2)ใบประจ าตวัคนต่างดา้ว 3)ใบส าคญัถิ่น

ท่ีอยู่ 4)ส าเนาทะเบียนบา้น(ถา้มี) 5)สมุดบัญชีเงินฝาก(ถา้มี) 6)รูปถ่ายสี 2 น้ิว 2 รูป แลว้ทางบริษัทฯจะเป็น

ผูด้ าเนินการยืน่วีซ่าใหท่้านโดยจ่ายค่าบริการต่างหาก (ส าหรบัหนังสือเดินทางต่างดา้ว เจา้ของหนังสือเดินทางตอ้ง

ท าเร่ืองแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองก่อนจะยืน่วีซ่า)  

 ค่าเช่าชุด+อปุกรณส์กีและครูฝึก  

 ค่าลิฟทข้ึ์น – ลง ท่ี N SEOUL TOWER 

 



 

 

   หมายเหต ุ: 

**จ  านวนผูเ้ดินทาง ขั้นต า่ ผูใ้หญ่  20 ทา่น ข้ึนไป 

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 หรือถูกปฎเิสธในกรณี

อื่นๆ **การพิจารณาเป็นเอกสิทธ์ิและวิจารณญาณของเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หน้าท่ีกรมแรงงานเท่าน้ัน 

ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัท ไม่สามารถท าการเล่ือนวนัหรือคืนเงินได ้ 

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 และตอ้งเหลือหน้ากระดาษพอใหเ้จา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมืองสามารถประทับตราได ้และตอ้งอยู่ในสภาพท่ี

สมบูรณ ์ไม่ช ารุด หรือฉีกขาด  

6. ทางบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน , การประทว้ง,การนัดหยุดงาน, 

การก่อจลาจล  

7. หลังจากไดร้ับเอกสารเรียกเก็บเงิน (Invoice) กรุณาช าระเงิดมัดจ าภายใน 3 วนั และส่งหลักฐานการช าระเงิน

พรอ้มหน้าพาสปอรต์ของผูเ้ดินทาง และช าระเงินทั้งหมดก่อนการเดินทางภายใน 14 วนั  

8. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากท่านใชบ้ริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่

ทานอาหารบางมื้ อ  เพราะค่าใชจ้่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯ ไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหก้บัต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อน

ออกเดินทางแลว้ 

9. ทางบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจาก

ความประมาทของตวันักท่องเท่ียวเอง 

10. เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับในเง่ือนไข

ขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 

11. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน้ี์ไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้ นอยู่

กบัเวลาการจราจร สภาพอากาศ และเหตุสุดวิสยัอื่นๆท่ีอาจเกิดขึ้ นได ้ทั้งน้ีเพื่อความปลอดภยัและประโยชน์ของผู ้

เดินทางเป็นส าคญั 

12. มคัคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้ าสัญญาใดๆ ทั้งส้ินแทน บริษัทฯ นอกจากมี

เอกสาร  ลงนามโดยผูม้ีอ านาจของบริษัทฯ ก ากบัเท่าน้ัน  

13. ในกรณีท่ีลูกคา้ตั้งครรภ ์ตอ้งมีใบรบัรองจากแพทยว์่าสามารถเดินทางท่องเท่ียวได ้และมีอายุไม่เกิน 7 วนั นับจาก

วนัท่ีเดินทาง และตอ้งแจง้ใหท้างบริษัททราบล่วงหน้า 

14. ในกรณีท่ีลานสกีปิด ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรม โดยพาท่านไปเล่นสกีในท่ีร่มท่ี ONEMOUNT SNOW 



 

 

PARK แทน 

15. กรณีกรุ๊ปส่วนตวั กรุ๊ปเหมา กรุ๊ปนักเรียน กรุ๊ปดูงาน ไม่สามารถใชร้าคาดงักล่าวในโปรแกรมได ้ 

16. กรณีท่ีท่านซ้ือเฉพาะแพ็คเกจทัวรไ์ม่รวมตัว๋เคร่ืองบิน จะไม่รวมค่าประกนัอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 

1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

 

การยกเลิก:       

- ตอ้งยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกว่า 45 วนัเทา่นั้น คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการท่ีช 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 ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนตา่งๆเป็นท่ี

เรียบรอ้ยแลว้ ในกรณีที่ผูเ้ดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคน

เขา้เมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทอ่งเที่ยว อนัเน่ืองมาจากการกระท าที่สอ่ไปในทางผิดกฎหมาย 

การหลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถกูตอ้ง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ ซ่ึงอยูน่อกเหนือความ

รบัผิดชอบของบริษทั บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัรใ์ดๆ ทั้งส้ิน  

 


