
 

 

 

 
 

GRAND ICE FISHING 
เดินทางกบัสายการบิน 5 ดาวของเกาหลีใต้  
ร่วมเทศกาล ตกปลาน า้แข็ง  
สนกุสดุมนัส์กบัสวนสนกุเอเวอร์แลนด์  
จดัเต็ม!! เล่นสกีสดุมนัส์กบัลานสกีกว้าง  
เอาใจนกั Shopping ย่านดงั @เมียงดง ทงแดมนุ  
TRICK ART MUSEUM ถ่ายภาพ 3 มิติ  
บกุถึงไร่ เด็ดจากต้น สตรอว์เบอร์รี!! ลกูใหญ่โต หวานฉ ่า  
อาหารครบทกุมือ้+บฟุเฟ่ต์ขาปยูกัษ์ 

สกีรีสอร์ท 1 คืน และ โซล 2 คืน 
สายการบิน 5 ดาว KOREAN AIR (KE) / 
THAI AIRWAYS (TG) / ASIANA AIRLINES (OZ)  
 

ราคาเร่ิมต้น 23,900.- บาท 
เดนิทางเดอืน มกราคม 2018  
รายการทอ่งเท่ียว       จ านวน 5 วนั 3 คืน 

วนัแรก ทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ - ทา่อากาศยานนานาชาติอินชอน 

วนัท่ีสอง ทา่อากาศยานนานาชาติอินชอน - เกาะนามิ - ตกปลาน า้แขง็ ICE FISHING (ไมร่วมอปุกรณ์ตกปลา)   
- เลน่สกีสดุมนัส์ (ไมร่วมคา่เข้าลานสกี คา่เชา่ชดุ+อปุกรณ์สกีและครูฝึก) 

วนัท่ีสาม สตรอว์เบอร์รีฟาร์ม - สวนสนกุ EVERLAND (รวมบตัรเข้าและเคร่ืองเลน่ไมจ่ ากดั) - พิพิธภณัฑ์สาหร่าย  
- เรียนท าข้าวหอ่สาหร่าย+ชดุฮนับก - TRICK ART MUSEUM - ศนูย์เวชส าอาง 

วนัท่ีสี ่ พระราชวงัเคียงบ๊อก - บลเูฮ้าส์ - พิพิธภณัฑ์พืน้บ้าน - ศนูย์โสม - ศนูย์สมนุไพร   
- ศนูย์รวมของวยัรุ่นเกาหล ีเมียงดง - LINE FRIENDS STORE - ศนูย์การค้าแฟชัน่ ทงแดมนุ  
- FANTA STICK SHOW  

วนัท่ีห้า N SEOUL TOWER (ไมร่วมลฟิท์) - DUTY FREE - คลองชองเกชอน - ศนูย์พลอยอเมทิส  
- ศนูย์น า้มนัสนเขม็แดง - SUPERMARKET 



 

 

 

วนัแรก  ทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ - ทา่อากาศยานนานาชาติอินชอน 

XX.XX น. คณะเดินทางพร้อมกนัท่ีจดุหมาย สนามบินสวุรรณภมูิ อาคารผู้โดยสารระหวา่งประเทศ ชัน้ 4   
ณ เคาน์เตอร์สายการบิน KOREAN AIR (KE) / THAI AIRWAYS (OZ) / ASIANA AIRLINES (TG) โดยมเีจ้าหน้าที่
จากบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอ านวยความสะดวกในเร่ืองของเอกสารตลอดจนสมัภาระของทา่น 
(**โปรดแสดงใบนดัหมายและพาสปอร์ตให้แก่เจ้าหน้าที่ในวนัเดินทาง) หลงัจากเช็คอินและโหลด
สมัภาระเรียบร้อยแล้ว น าทา่นออกเดินทางสูป่ระเทศเกาหลใีต้ 

ออกเดินทางจาก ทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ สู ่ทา่อากาศยานนานาชาติอินชอน 
เที่ยวบินที่      KE658  เวลา 21.45  เดินทางถงึประเทศเกาหลใีต้ เวลา 04.50 
เที่ยวบินที่      TG658  เวลา 23.10  เดินทางถงึประเทศเกาหลใีต้ เวลา 06.35 
เที่ยวบินที่      TG656  เวลา 23.30  เดินทางถงึประเทศเกาหลใีต้ เวลา 06.55 
เที่ยวบินที่      OZ742  เวลา 23.40  เดินทางถงึประเทศเกาหลใีต้ เวลา 06.50 

 
ข้อแนะน า  

เพื่อความสะดวกในการเข้ารับการตรวจค้นก่อนขึน้เคร่ืองบิน ของเหลว เจล และสเปรย์ทกุชนดิ ต้องบรรจใุนภาชนะที่มี
ขนาดความจไุมเ่กิน 100 มิลลลิติร ส าหรับภาชนะที่เกิน 100 มิลลลิิตร แม้จะบรรจขุองเหลว เจล และสเปรย์ เพียงเลก็น้อยก็
ไมส่ามารถน าตดิตวัขึน้เคร่ืองบินได้ ภาชนะทัง้หมดต้องใสร่วมกนัไว้ในถงุพลาสติกใส ซึง่เปิด – ปิด ผนกึได้ และมีความจุ
รวมกนัไมเ่กิน1 ลติร (1,000 มิลลลิิตร) ของเหลวที่ได้รับการยกเว้น ได้แก่ นม และอาหารส าหรับเดก็ทารกในปริมาณที่
เหมาะสม รวมถงึยาที่มีเอกสารก ากบัชดัเจน  ของเหลว เจล และสเปรย์ ท่ีซือ้จากร้านค้าปลอดอากร (Duty free shops) ที่ทา่
อากาศยานต้องบรรจใุนถงุพลาสติกใสปิดผนกึปากถงุไมม่ีร่องรอย การเปิดปากถงุ และมีหลกัฐานแสดงวา่ได้ซือ้ ณ วนัท่ี
เดินทาง เพื่อน าไปแสดงตอ่เจ้าหน้าที่ ณ จดุตรวจค้น อยา่งไรก็ตามแตล่ะประเทศจะมกีฎ การน าของเหลว ขึน้เคร่ือง
แตกตา่งกนั การน าผลติภณัฑ์ของสดที่ท าจากสตัว์ไมว่า่เนือ้หม ูเนือ้ววั ผกั ผลไม้สด ไมอ่นญุาตให้น าเข้าประเทศเพื่อ
ปอ้งกนัโรคตา่งๆเพราะหากศลุกากรตรวจพบจะต้องเสยีคา่ปรับ 

 
 

วนัท่ีสอง   ทา่อากาศยานนานาชาติอินชอน -  เกาะนามิ - ICE FISHING (ไมร่วมอปุกรณ์ตกปลา) 
  - เลน่สกีสดุมนัส์ (ไมร่วมคา่เข้าลานสกี คา่เชา่ชดุ, อปุกรณ์และครูฝึก) 
XX.XX น. เดินทางถงึสนามบินนานาชาติอนิชอนประเทศเกาหลใีต้ (กรุณาปรับเวลาของทา่นให้เร็วขึน้ 2 ชัว่โมง

เพื่อให้ตรงกบัเวลาท้องถ่ินของประเทศเกาหล)ี หลงัจากผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศลุกากรแล้ว 

น าทา่นเดินทางสู ่ทา่เรือเฟอร์ร่ี เพื่อข้ามฟากไปยงั เกาะนามิ ตัง้อยูก่ลางทะเลสาบซองเพยีง ช่ือ “นามิ” 
ตัง้ขึน้เพื่อเป็นเกียรติแก่นายพลนามิ เกาะนามินัน้เรียกตวัเองวา่ NAMINARA REPLUBLIC และเรียกตัว๋เรือ
ข้ามฟากและตัว๋เข้าชมเกาะวา่วีซา่ ท าให้เรารู้สกึเสมือนข้ามมาเทีย่วรัฐๆ หนึง่ที่เป็นเอกเทศออกมาจาก
เกาหล ีบนเกาะจะมีบรรยากาศร่มร่ืน เต็มไปด้วย ต้นสน ต้นเกาลดั ต้นแปะก๊วย ต้นซากรุะ ต้นเมเปิล้ 
และต้นไม้ดอกไม้อื่นๆ ที่พลดักนัออกดอกเปลีย่นสใีห้ชมกนัทกุฤดกูาล เป็นสถานท่ีโรแมนติก  
ส าหรับคูรั่กหนุม่สาว และที่พกัผอ่นหยอ่นใจของครอบครัว ท่ีนี่เป็นหนึง่ในสถานท่ีถ่ายท าละครเกาหล ี 
WINTER LOVE SONG หรือเพลงรักในสายลมหนาว และภาพยนต์ไทยเร่ือง กวนมนึโฮ ใครที่อยากแช๊ะรูปคู่



 

 

 

 
 

กบัเบยองจนุ และทิวสนที่เรียงตวัสวยงามทอดยาวไปจนสดุลกูหลูกูตา ต้องไมพ่ลาดทีจ่ะมาเยือนทีน่ี่..
อิสระให้ทา่นถา่ยรูปได้ตามอธัยาศยั ได้เวลาสมควรนัง่เรือกลบัมายงัฝ่ัง 

กลางวนั           รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บริการทา่นด้วยเมน ูดกัคาลบี ้(DAKKALBI) ไก่ผดัเผ็ด 

บาร์บีคิวเกาหล ีอาหารยอดนิยม อีกชนิดหนึง่ ของคนเกาหล ีโดยวธีิการน าเนือ้ไก่ที่หัน่เป็นชิน้ๆ และผกั
ตา่งๆมาผดัรวมกนักบัซอสบาร์บคีิวในกระทะแบนเหลก็ขนาดใหญ่ 

บา่ย น าทกุทา่นเข้าร่วมเทศกาล ตกปลาน า้แข็ง (ICE FISHING) ที่ใหญ่ที่สดุของเกาหลใีต้และจดัขึน้แคปี่ละ
ครัง้ในช่วงเวลาสัน้ๆ เทา่นัน้  โดยเทศกาลนีจ้ดัขึน้ตลอดทัง้เดือนมกราคม (วนัท่ี 06-28 มกราคม จดัขึน้ 
ณ เมืองฮวาชอน) ให้ทกุทา่นสนกุสนานกบัเทศกาลตกปลาน า้แขง็ แมน่ า้ฮวาชองกงั จะแปรสภาพ 

เป็นน า้แขง็ นกัทอ่งเที่ยวสว่นใหญ่ที่มาที่น่ี มาเพื่อตกปลาเทราต์ ซึง่ฉายาของมนัคือ The Queen of Valley 
หรือ ราชินีแหง่ขนุเขา โดยปลาเทราต์ จะอาศยัอยูใ่นน า้เย็น อณุหภมูิตัง้แต ่20 องศาเซลเซยีสลงไป  
เป็นปลาที่สวยงามและหาได้ยาก ซึง่เมื่อทา่นตกปลาได้ สามารถน ามาท าซชิู หรือซาชิมิ และมีบริการ
ยา่งปลาให้ทา่นได้ทานได้ในงาน และยงัมกิีจกรรมท้าความหนาวตา่งๆอีกมากมาย อาทิเช่น การ
แขง่ขนัจบัปลาเทราต์ด้วยมือเปลา่ ตกปลาใต้น า้แข็ง ฟตุบอลน า้แข็ง และเลน่ล้อเลือ่นหิมะ และอื่นๆ 
อีกมากมาย ถือได้วา่เป็นงานใหญ่ที่หลายคนเฝา้รอคอย เนื่องจากเทศกาลนีไ้ด้รับการเสนอให้เป็น
เทศกาลตวัอยา่ง โดยกระทรวงวฒันธรรมและการทอ่งเที่ยวของเกาหลใีต้อกีด้วย เป็นเทศกาลฤดหูนาว
ที่ใหญ่และดงึดดูผู้คนมากมายมาเยือนทกุปี  
(ไมร่วมคา่อปุกรณ์ตกปลา คา่เคร่ืองเลน่ คา่กิจกรรมทกุชนิด) 
หลงัจากนัน้พาทกุทา่นเดินทางสู ่ลานสกีรีสอร์ท ระหวา่งทางทา่นจะได้ช่ืนชมบรรยากาศสองข้างทาง
ในช่วงฤดหูนาวอนัแสนงดงามของประเทศเกาหลทีี่สวยที่สดุ.. พาทา่นอิสระและสนกุเพลดิเพลนิกบั
การเลน่สกี ณ สกีรีสอร์ท ทา่นสามารถเพลดิเพลนิกบัการเลน่สกีในลานหิมะที่กว้างใหญ่อยา่งเตม็อิ่ม 
บนเนินเลน่สกีระดบัตา่ง ๆ นอกจากนีย้งัมีบริการอื่นๆ เช่น ร้านอาหาร คอฟฟ่ีช็อป ซุปเปอร์มาเก็ตไว้
คอยบริการอกีด้วย (** ไมร่วมคา่เข้าลานสกี คา่อปุกรณ์และครูฝึก **)  
**ส าหรับการเตรียมตวัก่อนเลน่สกี ทา่นควรเตรียม ถงุมือสกี ผ้าพนัคอ แวน่กนัแดด เสือ้แจ็คเก็ตกนัน า้
หรือผ้าร่ม และกางเกงรัดรูป เป็นต้น ขอค าแนะน าและฝึกวิธีการเลน่จากไกด์ท้องถ่ินก่อนลงสนามจริง 
เพื่อความปลอดภยัของทา่นเอง 

**ในกรณีที่ลานสกีกลางแจ้งปิด เราจะพาทา่นสูล่านสกีในท่ีร่ม ONEMOUNT SNOW PARK แหลง่
ทอ่งเที่ยวใหมล่า่สดุใกล้กรุงโซล มีสิง่อ านวยความสะดวกมากมาย เช่น FITNESS & GOLF, CLUB, WATER 

PARK, SHOPPING MALL หากทา่นใดที่ไมส่นใจเลน่ SNOW PARK สามารถเดินช้อปปิง้ตามอธัยาศยั มีทัง้ 
H&M, ADIDAS และมีอีกหลากหลายของแบรนด์ ชัน้น า นอกจากนีย้งัสามารถเลน่เคร่ืองเล่นได้อีกหลาย
ชนิด ทัง้ บนัจีจ้มัพ์, ไม้ลากเลือ่น, ม้าหมนุ ,สไลเดอร์ (ราคาไมร่วมบตัรเข้า) 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร บริการทา่นด้วย เบคอน หมสูไลด์ ต้มในน า้ซุปปรุงรสกลมกลอ่ม 
ทานพร้อมเคร่ืองเคียงและข้าวสวยเกาหลทีี่รสชาตถิกูปากคนไทย ชาบชูาบ ู (SHABU SHABU) อิม่
อร่อยกบัผกัสดหลากหลายชนดิ เห็ดตามฤดกูาลโอเด้ง เต้าหู้   

 

หลงัจากนัน้น าทา่นเข้าสูท่ี่พกั SKI RESORT: OAK VALLEY หรือเทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั 

 

http://www.varietyholiday.com/TourKorea.php


 

 

 

วนัท่ีสาม         สตรอว์เบอร์รีฟาร์ม - สวนสนกุ EVERLAND (รวมบตัรเข้าและเคร่ืองเลน่ไมจ่ ากดัรอบ)  
  - พิพิธภณัฑ์สาหร่าย - เรียนท าข้าวหอ่สาหร่าย+ชดุฮนับก - TRICK ART MUSEUM - ศนูย์เวชส าอาง 

เช้า  รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม 

เช้านีน้ าทา่นเข้าสู ่สตรอว์เบอร์รีฟาร์ม ให้ทา่นได้เลอืกเก็บสตรอว์เบอร์รีสดๆ และได้ทราบวา่รู้วา่ 

ชาวเกาหลมีีวิธีการปลกูสตรอว์เบอร์รีอยา่งไรจงึได้ผลผลติดีและรสชาติหวานหอมชวนนา่รับประทาน
อิสระให้ทกุทา่นอดุหนนุซือ้ไปฝากคนทางบ้าน (**หมายเหต ุ: การเก็บขึน้อยูก่บัจ านวนตามที่ 
ชาวเกษตรก าหนด และขึน้อยูก่บัผลติผลในแตล่ะสปัดาห์) 
จากนัน้เต็มอิม่กบัสวนสนกุทีด่ีทีส่ดุของเกาหล ีสวนสนกุเอเวอร์แลนด์ ด้วยบตัร SPECIAL PASS 
TICKET ที่สามารถเลน่เคร่ืองเลน่ตา่งๆ ได้ทกุชนิดและไมจ่ ากดัรอบ สวนสนกุที่นี่ถกูขนานนาม วา่ 
“ดิสนีย์แลนด์เกาหล”ี มช่ืีอเสยีงมากที่สดุของประเทศ ให้ทา่นสนกุกบัเคร่ืองเลน่หลากหลายชนิด อาทิ
เช่น ทีเอ็กซ์เพรส รถไฟเหาะ หนอนสะบดั ชาร์ป โรงหนงัสามมิติ บ้านผีสงิหมนุ ทา่นไหนที่ไมช่อบการ
เลน่เคร่ืองเลน่ สามารถเข้าซาฟารี ชมไลเกอร์แฝดคูแ่รกของโลกได้ที่น่ี และชมความนา่รักของหมีที่
สามารถสือ่สารกบัคนได้ เดินชมและถ่ายรูปกบัสวนดอกไม้ซึง่ผลดัเปลีย่นหมนุเวียนตามฤดกูาล  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บริการทา่นด้วย เมน ูBBQ KOREA อาหารปิง้ยา่งสไตล์
เกาหล ีประกอบด้วย กุ้ง ปลาหมกึ หม ูไก่ เนือ้ ตา่งๆ รับประทานพร้อมเคร่ืองเคยีงของเกาหล ีผกัสด 
กิมจิ ซุป ผดัวุ้นเส้นเกาหล ีสลดัผกัสดๆ พร้อมไอศกรีมทานได้ไมอ่ัน้ 

บา่ย หลงัจากทานอาหารกลางวนัเสร็จน าทา่นสู ่พิพิธภณัฑ์สาหร่าย ทีผ่ลติและแสดงการเลีย้งสาหร่าย 

ครบวงจร ทกุทา่นสามารถเลอืกซือ้สาหร่าย พร้อมทัง้ทดลองชิมสาหร่ายรสตา่งๆได้ตามอธัยาศยั  
อาทิเช่น รสกุ้ง รสหม ูรสกิมจิ รสวาซาบิ ฯลฯ ร่วมกนัเรียนท าข้าวหอ่สาหร่าย กิมบบั  อาหารประจ าชาติ
เกาหล ีซึง่เป็นสว่นหนึง่ในอาหารเกาหลยีอดนิยมของคนไทยอกีเมนหูนึง่ จากนัน้เชิญทา่นร่วมเป็นสว่น
หนึง่ของชาวเกาหลโีดยการแตง่กายชดุประจ าชาติตา่งๆ (ชดุฮนับก) พร้อมถ่ายรูปเป็นท่ีระลกึเพื่อไป
อวดคนทางบ้าน..  
จากนัน้น าทา่นเดินทางสู ่TRICK EYE MUSEUM พิพิธภณัฑ์ศิลปะสามมิติ ต้นฉบบัของเกาหล ีสถานท่ี
ทอ่งเที่ยวยอดนยิมที่ทัง้คนเกาหลแีละนกัทอ่งเที่ยวตา่งชาตินยิมมาเก็บภาพ พร้อมโพสทา่เก๋ๆ กบัฉาก
สามมิติ ท าให้การเดินชมนิทรรศการศิลปะไมใ่ช่สิง่ที่นา่เบื่อและเข้าใจยากอีกตอ่ไป.. 
ตอ่ด้วย ศนูย์เวชส าอาง ให้ทา่นได้เลอืกซือ้เคร่ืองส าอางคณุภาพดใีนราคายอ่มเยา อาทิเช่นครีมน า้แตก
, ครีมโบท็อกซ์, ครีมหอยทาก ฯลฯ  

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร บริการทา่นด้วย เมนจูิมดัก (JIMDAK) เป็นเมนไูก่ประกอบด้วย
วุ้นเส้น เกาหล ีคลกุด้วยน า้ซุป รสชาติกลมกลอ่ม เสร์ิฟพร้อมข้าวสวยร้อนๆ พร้อมเคร่ืองเคียงเกาหลี 
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วนัท่ีสี ่  พระราชวงัเคียงบ๊อก - บลเูฮ้าส์ - พิพิธภณัฑ์พืน้บ้าน - ศนูย์โสม - ศนูย์สมนุไพร  
                  - ศนูย์รวมของวยัรุ่นเกาหลเีมียงดง - ศนูย์การค้าแฟชัน่แหง่เกาหล ีทงแดมนุ  
              - FANTA STICK SHOW  

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 



 

 

 

เช้านีน้ าทา่นเข้าสู ่พระราชวงัเคยีงบ๊อก พระราชวงัโบราณใหญ่ที่สดุในประวตัิศาสตร์เกาหลมีีอายกุวา่ 
600 ปี พระราชวงัแหง่นีม้ีหมูพ่ระที่นัง่มากกวา่ 200 หลงั และได้ถกูท าลายไปในสมยัที่ญ่ีปุ่ นเข้ามา 
ยดึครอง และทัง้ยงัเคยเป็นศนูย์บญัชาการทางการทหารและเป็นที่ประทบัของกษัตริย์ สร้างขึน้ในสมยั
ราชวงศ์โชซอนซึง่เป็นราชวงศ์สดุท้ายภายใต้การปกครองของระบอบกษัตริย์เกาหล ีปัจจบุนัได้รับการ
บรูณะให้ใกล้เคียงกบัพระราชวงัเดิมมากที่สดุ  
ผา่นชมด้านหน้า ท าเนียบประธานาธิบดี (บลเูฮ้าส์) ซึง่อยูใ่นท าเลที่ดีที่สดุตามหลกัโหราศาสตร์  
มีทิวเขาน้อยใหญ่เรียงรายซ้อนตวัอยูด้่านหลงั ด้านหน้าเป็นอนสุรณ์สถานนกฟีนิกซ์สญัลกัษณ์แหง่
สนัติภาพอนังดงาม ชมทศันยีภาพอนัสวยงามของภเูขารูปหวัมงักร และวงเวียนน า้พ ุนบัเป็นจดุที่มี 
ฮวงจุ้ยที่ดีที่สดุของกรุงโซล และน าทา่นเยี่ยมชม พิพิธภณัฑ์พืน้บ้าน ย้อนอดีตสมัผสัชีวิตความเป็นอยู่
และเร่ืองราวในประวตัิศาสตร์เกาหลี 
พาทา่นรู้จกัและเข้าใจสมนุไพรโสมเกาหล ีหรือราชาแหง่มวลสมนุไพรที่ ศนูย์โสม เพราะเกาหลใีต้เป็น
ประเทศที่มีการผลติโสมเกาหลทีี่มีคณุภาพเป็นอนัดบั 1 ของโลก มีสรรพคณุทางการแพทย์ ช่วยบ ารุง
หวัใจ ปอ้งกนัโรคหวัใจขาดเลอืด และเสริมประสทิธิภาพทางเพศ ลดและปอ้งกนัมะเร็ง ทา่นไหนทีต้่อง
ท างานดกึ นอนดกึ หรือพกัผอ่นไมเ่พียงพอ สามารถทานเพื่อลดความออ่นล้า 

ท าให้รู้สกึกระปรีก้ระเปร่า ร่างกายรู้สกึสดช่ืน.. อิสระให้ทา่นได้ซือ้กลบัไปบ ารุงร่างกายหรือฝากญาติ
ผู้ใหญ่ที่ทา่นรักและนบัถือ และตอ่ด้วย น าทา่นเข้าชม ศนูย์สมนุไพร หรือ ฮ็อกเกตนาม ูใหมล่า่สดุของ
เกาหล ีโดยมกีารจดลขิสทิธ์ิเรียบร้อยแล้ว เป็นสมนุไพรเมลด็ฮ็อกเกต ทางการแพทย์เรียกวา่ ผลไม้ทอง 
มีรสเปรีย้ว ดีส าหรับบคุคลที่นิยมดื่มชา กาแฟ น า้อดัลม ฯลฯ เมลด็ฮ็อกเกตจะชว่ยในการล้างสารพิษที่
ตกค้างหรือไขมนัท่ีสะสมอยูภ่ายในผนงัของตบั ไต ช่วยให้ตบัหรือไตของทา่นแขง็แรงขึน้ และยงัสง่ผลดี
ตอ่สขุภาพร่างกายของทา่นเองอกีด้วย  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บริการทา่นด้วย เมนพุูลโกกิ เมนทูี่มีสว่นผสม หมหูมกัชิน้
บาง ๆปลาหมกึสด ผกัตา่ง ๆ เช่น กะหล าปล ีฟักทองออ่น ถัว่งอก แครอท เห็ดและวุ้นเส้น น ามาต้ม
รวมกนั โดยสามารถทานได้ทัง้แบบแห้งและน า้ เคร่ืองเคียงตา่ง ๆ คือ ถัว่งอกดอง วุ้นเส้นปรุงรส
สาหร่าย กิมจิ เป็นต้น 

บา่ย จากนัน้พาทกุทา่นเพลดิเพลนิกบัการช้อปปิง้ที่ ศนูย์รวมของวยัรุ่นเกาหล ีเมียงดง ได้ช่ือวา่เป็นแหลง่
รวมแฟชัน่แบรนด์เกาหลชีัน้น า ซึง่ในแตล่ะวนัจะมีวยัรุ่นเกาหลมีาเดินช้อปปิง้กนัอยา่งล้นหลาม ทา่น
สามารถหาซือ้สนิค้าได้อยา่งหลากหลายทัง้เสือ้ผ้า, รองเท้า, กระเป๋า, เคร่ืองส าอางซึง่เป็นท่ีรู้จกัอยา่งดี
ของคนไทย อาทิ LANEIGE, ETUDE, LOPE, CHARMZONE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP เป็นต้น ยงัมเีสือ้ผ้า 
เคร่ืองประดบั, ซีดีเพลง, วีซีด-ีดวีดีีหนงัและซีรีย์ยอดฮิต ตลอดจนของที่ระลกึที่มีรูปดาราคนโปรดของ
ทา่นอยูใ่นสนิค้าหลากหลายชนดิให้ทา่นได้เลอืกซือ้กลบับ้านกนั 

นอกจากนีท้า่นสามารถพบกบัร้าน LINE FRIENDS STORE ที่เต็มไปด้วยสนิค้า LINE OFFICIAL ที่จ าหนา่ย
สนิค้าของที่ระลกึเก่ียวกบัตวัการ์ตนู LINE ไมว่า่จะเป็น หมีบราวน์ แซลลี ่เจมส์ หรือโคนี่ ซึง่แตล่ะตวัจะ
มีสนิค้าที่ระลกึให้เลอืกซือ้เยอะแยะไปหมด เช่น สมดุโน้ต ตุ๊กตา เคสโทรศพัท์ เสือ้ผ้า กระเป๋า เคร่ือง
เขียน ฯลฯ ซึง่ภายในร้านยงัมีมมุนา่รักๆ ให้ถา่ยรูปกนัอยา่งจใุจอกีด้วย แตท่ีเ่ป็นไฮไลท์เดน่ของร้านเลย 



 

 

 

คือ เจ้าหมีบราวน์ตวัยกัษ์ใหญ่ทีต่ัง้อยูห่น้าร้าน ที่ใครไปใครมาก็ต้องถ่ายภาพเป็นท่ีระลกึแม้แตค่น
เกาหลเีอง งานนีส้าวกไลน์ ห้ามพลาด!! 
จากนัน้น าทา่นช้อปปิง้ที ่ศนูย์การค้าแฟชัน่แหง่เกาหล ีทงแดมนุ ให้ทา่นได้เลอืกซือ้ เสือ้ผ้าเคร่ืองแตง่
กาย เคร่ืองหนงัรองเท้า เคร่ืองกีฬาตา่งๆ นอกจากนีย้งัมขีนมขบเคีย้วและร้านเคร่ืองส าอางตา่งๆ เรียง
รายตามตกึริมสองข้างถนนให้ทา่นได้เลอืกชม นอกจากนีย้งัมีเวทกีารแสดงร้องเต้นเปิดหมวกให้ผู้ที่
อยากแสดงความสามารถ มาแสดงให้ชมกนัอกีด้วย และฝ่ังตรงข้ามของ ทงแดมนุ ทา่นสามารถเดนิ
ข้ามไปชม ตกึ DONGDAEMUN DESIGN PLAZA หรือ DDP เป็นสถานท่ีส าหรับจดัแสดงงานศิลปะ อีเว้นท์ 
การประชมุ รวมไปถึงนิทรรศการตา่งๆ  
หลงัจากนัน้น าทา่นชมโชว์ FANTA STICK SHOW 
FANTA STICK SHOW เป็นการแสดงละครเพลง THE MUSICAL  
บอกเลา่เร่ืองราวความรักอนัอมตะระหวา่งชายหนุม่ทีเ่ช่ียวชาญ 
การตีกลองกบัวญิญาณของแฟนสาวที่เช่ียวชาญดนตรีเคร่ืองสาย  
อาทิเช่น ฟลตู ไวโอลนิ ซอ และกายากึม ท่ีผกูพนัและตามหากนั 
ตัง้แตอ่ดีตภพจนถงึปัจจบุนั สือ่สารผา่นดนตรีโบราณและ 
ศิลปะร่วมสมยั อยา่งบีบอย และแจสแดนซ์ โดยแฝงมกุตลก  
ดงึให้ผู้ชมได้เข้ามีสว่นร่วมในโชว์ได้อยา่งนา่รักตลอดการแสดง  

 
เย็น  อาหารเย็น ณ ภตัตาคารด้วย บฟุเฟ่ต์นานาชาติขาปยูกัษ์!!!   
 

หลงัจากนัน้น าทา่นเข้าสูท่ี่พกั SEOUL : BENIKEA SEOUL HOTEL หรือเทียบเทา่ โรงแรมมาตรฐานเกาหลใีต้ 

 

วนัท่ีห้า   N SEOUL TOWER (ไมร่วมลฟิท์) - DUTY FREE - คลองชองเกชอน - ศนูย์พลอยอเมทิส   
                            - ศนูย์น า้มนัสนแดง - SUPERMARKET 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

เช้านีน้ าทา่นสู ่หอคอยกรุงโซล N SEOUL TOWER ซึง่อยูบ่นเขานมัซาน ซึง่เป็น 1 ใน 18 หอคอยที่สงูทีส่ดุ
ในโลก ฐานของหอคอยมีสิง่ที่นา่สนใจตา่งๆ เช่น ศาลาแปดเหลีย่มปาลกัก๊จอง, สวนสตัว์เลก็ๆสวน
พฤกษชาต,ิ อาคารอนสุรณ์ผู้ รักชาติอนั ชงุ กนุ อิสระให้ทกุทา่นได้เดินเลน่และถ่ายรูปคูห่อคอยตาม
อธัยาศยัหรือคล้องกญุแจคูรั่ก (ไมร่วมคา่ขึน้ลฟิท์) 
หลงัจากนัน้น าทา่นช้อปปิง้สนิค้าปลอดภาษีที่ ดิวตีฟ้รี (DUTY FREE) ที่น่ีมีสนิค้าชัน้น าให้ทา่นได้เลอืก
ซือ้มากมายกวา่ 500 ชนิด ทัง้ น า้หอม เสือ้ผ้า เคร่ืองส าอาง กระเป๋า นาฬิกา เคร่ืองประดบั ฯลฯ ใน
บริเวณดวิตีฟ้รีทา่นสามารถเดินไปชม คลองชองเกชอน เป็นคลองโบราณในสมยัราชวงศ์โชซอน อายุ
กวา่ 600 ปี โดยมีความยาวประมาณ 5.84 กิโลเมตร ไหลผา่นยา่นใจกลางกรุงโซลแตใ่นช่วง ค.ศ.
1957- ค.ศ.1977 ได้มีการพฒันาประเทศอยา่งก้าวกระโดด จนกระทัง่ปี ค.ศ.2002 นายล ีมยองปาร์ค 
ผู้ได้รับต าแหนง่เป็นผู้วา่การกรุงโซล ได้เสนอโครงการฟืน้ฟคูลองชองเกชอน เพื่อฟืน้ฟธูรรมชาติสองฝ่ัง
คลอง จนปัจจบุนัคลองชองเกชอนได้กลายเป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วที่ส าคญัมากในกรุงโซล 



 

 

 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบริการทา่นด้วยเมน ูซมัเกทงั หรือเมน ูไก่ตุน๋โสม 
(SAMGYETANG) อาหารวงัในสมยัก่อน ปัจจบุนัเป็นอาหารเลือ่งช่ือมากของเมืองหลวง ภายในตวัไก่
จะมีข้าว รากโสม พทุราแดงและเคลด็ลบัในการตุน๋เสร์ิฟพร้อมเคร่ืองเคยีงทีเ่รียกวา่ กกัตกีุ เส้นขนมจีน 
เหล้าโสม พริกไทยด า และเกลอื เสิร์ฟทา่นละ 1 ตวั ในหม้อดินร้อน          

บา่ย หลงัจากรับประทานอาหารกลางวนัเสร็จน าทา่นเดินทางสู ่ ศนูย์พลอยอเมทิส หรือพลอยสมีว่งทีม่ี
ช่ือเสยีงของประเทศเกาหลซีึง่ชาวเกาหลเีช่ือวา่ถ้าได้มีพลอยชนดินีต้ิดตวัไว้จะท าให้มีโชคลาภและสิง่
ดีๆเกิดขึน้ในชีวิต และตอ่ด้วย ศนูย์น า้มนัสนเขม็แดง ผลติจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหล ี  
ที่มีสรรพคณุ ช่วยชะล้างไขมนัในเส้นเลอืด เพื่อปอ้งกนัการอดุตนัของเส้นเลอืด และชมการสาธิตให้
ทา่นได้เห็นภาพอยา่งชดัเจนยิง่ขึน้ 

หลงัจากนัน้ได้เวลาน าทา่นสู ่ทา่อากาศยานนานาชาติอินชอน เพือ่เตรียมตวัเดินทางกลบักรุงเทพฯ 
ระหวา่งทางแวะช้อปปิง้ที่ SUPERMARKET เพื่อซือ้ของฝากคนทางบ้าน ที่ร้านแหง่นีม้ีขนมพืน้เมือง
เกาหลหีลากชนิดรวมทัง้กิมจิ ไก่ตุน๋โสมที่บรรจอุยูใ่นถงุสญุญากาศ ตะเกียบ ถ้วยใสข้่าวและของฝาก
ของที่ระลกึ ได้เวลาน าทา่นออกเดินทางสูส่นามบิน 

 
 
 
 
 
 
 
 

ออกเดินทางจาก ทา่อากาศยานนานาชาติอินชอน สู ่ทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ 
เที่ยวบินที่      KE659  เวลา 21.10  เดินทางถงึประเทศไทย เวลา 01.15 

เที่ยวบินที่      TG657  เวลา 21.20  เดินทางถงึประเทศไทย เวลา 01.20 

เที่ยวบินที่      TG653  เวลา 17.30  เดินทางถงึประเทศไทย เวลา 23.05 

เที่ยวบินที่      OZ741  เวลา 18.20  เดินทางถงึประเทศไทย เวลา 22.10 

*******************ด้วยความสวสัดิภาพและความประทบัใจตลอดการเดินทาง******************* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมราคาและเท่ียวบินทัง้ไปและกลบัโดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 
ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงเท่ียวบินทัง้ไปและกลบัโดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 
ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมหรือรายการอาหารโดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้าทัง้นีข้ึน้อยูต่ามความเหมาะสม 

 
***กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทัง้ที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดนิทางออก 

หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดนิทาง ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทัง้สิน้ 
และขอสงวนสทิธ์ิที่จะไม่คนืค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท*** 



 

 

 

อตัราคา่บริการ เดือน มกราคม 2018 

พีเรียตเดินทาง สายการบิน ผู้ใหญ่ เด็กไมเ่สริมเตยีง 

17 – 21 JAN เต็ม* 
25 – 29 JAN 
29 – 02 FEB 
31 – 04 FEB 

KOREAN AIR
หรือเทียบเท่า 

23,900.- 23,900.- 

 

หมายเหต ุ: อตัราคา่บริการ 

- หากทา่นต้องการห้องส าหรับพกัเดี่ยว สามารถจ่ายเพิ่มเติมอกี 4,900.- ทา่นละ จากราคาผู้ใหญ่ 

- หากทา่นต้องการเดินทางแบบไมใ่ช้ตัว๋ (JOIN LAND) คิดราคาทา่นละ 8,900.- บาท /ทา่น 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
**กรุณาช าระมดัจ าหลงัจากวนัจองภายใน 24 ชัว่โมง 

และช าระส่วนท่ีเหลือทัง้หมดก่อนการเดินทางภายใน 30 วนั 
********มดัจ าขัน้ต ่า 10,000.- บาท/ท่าน/ทริป****** 

หมายเหตุ :    
ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมราคาและเท่ียวบินทัง้ไปและกลบัโดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 
ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงเท่ียวบินทัง้ไปและกลบัโดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 
ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมหรือรายการอาหารโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทัง้นีข้ึน้อยู่ตามความเหมาะสม 
ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงสายการบินในระดบัเทียบเทา่กนัและเปลีย่นแปลงเท่ียวบิน  
โปรแกรมเปลีย่นแปลงได้, ตารางทวัร์สลบัโปรแกรมได้, ตามความเหมาะสม* 
โปรดตรวจสอบข้อมลูให้มัน่ใจก่อนท าการโอนเงินจองทกุครัง้ 
กรุณาอา่นรายละเอียดโปรแกรมและเง่ือนไขตา่งๆให้ละเอียดก่อนยืนยนัการจอง* 
เจ้าหน้าที่จะสง่ใบนดัหมายการเดินทางให้ภายใน 5-7 วนัก่อนเดินทางเท่านัน้!!! และหากมีการเปลี่ยนแปลงจะรีบแจ้งให้ทราบ 
หากมีข้อสงสยักรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ 

*** ลกูค้ามีความจ าเป็นต้องเข้าร้านตามโปรแกรมทวัร์ 
อนัได้แก่ ศูนย์โสม, ศูนย์สมุนไพร, ศูนย์เวชส าอาง, ศูนย์น า้มันสนแดง, ศูนย์พลอยอเมทิส หากทา่นไมต้่องการเข้าร้าน

ดงักลา่ว บริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการเก็บค่าบริการเพิ่มท่านละ 300 USD*** 
 

***กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทัง้ที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดนิทางออก 
หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดนิทาง ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทัง้สิน้และขอสงวนสทิธ์ิที่จะไม่คนื

ค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท*** 
 



 

 

 

 

***เทศกาลตกปลาน า้แข็งเร่ิมตัง้แตว่นัท่ี 06-28 มกราคม ณ เมืองฮวาชอน*** 
 

อตัราทวัร์รวม :            

 คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ตามเส้นทางที่ระบใุนรายการชัน้ทศันาจร ไป-กลบัพร้อมคณะ               

 คา่อาหารทกุมือ้ ตามที่ระบใุนรายการ         

 คา่เข้าชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการ                   

 คา่ที่พกัตามระบใุนรายการ พกัห้องละ 2 หรือ 3 ทา่น ตามโรงแรมที่ระบ ุหรือเทียบเทา่   

 คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ                   

 คา่ภาษีสนามบิน ทกุแหง่ที่มี         

 คา่น า้หนกักระเป๋าสมัภาระทา่นละ 23 หรือ 30 กก.       
 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดินทาง วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม์) 
 คา่บตัรเข้าสวนสนกุเอเวอร์แลนด์ เคร่ืองเลน่ไมจ่ ากดั 

 ปลัก๊ไฟ ADAPTER  
 

อตัราทวัร์ไมร่วม :          

 คา่ใช้จา่ยสว่นตวั อาทิ คา่ท าหนงัสอืเดินทาง, คา่โทรศพัท์สว่นตวั, คา่ซกัรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงคา่อาหาร 
และเคร่ืองดื่มที่สัง่เพิม่นอกเหนือรายการ(หากทา่นต้องการสัง่เพิ่ม กรุณาติดตอ่หวัหน้าทวัร์แล้วจ่ายเพิ่มเอง
ตา่งหาก) 

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

 คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%                  

 คา่น า้หนกักระเป๋าสมัภาระ ที่หนกัเกินสายการบินก าหนด (ปกติ 15-20 กก.)              

 คา่วซีา่ส าหรับพาสปอร์ตตา่งด้าว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1)พาสปอร์ต 2)ใบประจ าตวัคนตา่งด้าว 3)ใบส าคญั
ถ่ินท่ีอยู ่4)ส าเนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี) 5)สมดุบญัชีเงินฝาก(ถ้าม)ี 6)รูปถ่ายส ี2 นิว้ 2 รูป แล้วทางบริษัทฯจะเป็น
ผู้ด าเนินการยื่นวีซา่ให้ทา่นโดยจา่ยคา่บริการตา่งหาก (ส าหรับหนงัสอืเดินทางตา่งด้าว เจ้าของหนงัสอืเดินทาง
ต้องท าเร่ืองแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวซีา่)  

 คา่ลฟิท์ที่ N SEOUL TOWER 

 คา่กระเช้าที่อทุยานแหง่ชาตซิอรัคซาน  



 

 

 

 อปุกรณ์ตกปลา 

 

หมายเหต ุ: 
 **จ านวนผู้ เดินทาง ขัน้ต ่า ผู้ใหญ่  20 ทา่น ขึน้ไป 

 เที่ยวบิน ราคาและรายการทอ่งเที่ยว สามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยค านงึถงึผลประโยชน์ของ
ผู้ เดินทางเป็นส าคญั 

 ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงเท่ียวบินและตารางการบินทัง้ไปและกลบัโดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า  
 ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพเิศษ ไป-กลบั แบบหมูค่ณะ กรณีที่ทา่นไมเ่ดินทางพร้อมคณะ เนื่องจากไมผ่า่นการ

พิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง กรมแรงงาน ทัง้ไทยและตา่งประเทศ เนื่องจากมีสิง่ผิดกฎหมาย 
หรือ เอกสารเดินทางไมถ่กูต้อง การกระท าที่สอ่ไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง หรือถกูปฎิเสธ
ในกรณีอื่นๆ **การพิจารณาเป็นเอกสทิธ์ิและวิจารณญาณของเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าท่ีกรม
แรงงานเทา่นัน้ ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท ไมส่ามารถท าการเลือ่นวนัหรือคืนเงินได้  

 **กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง,เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทัง้ที่ไทย และในตา่งประเทศ ปฏิเสธมิให้ทา่นเดินทางออก
หรือเข้าประเทศ เนื่องจากมีสิง่ผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไมถ่กูต้อง หรือในกรณีอื่นๆ **การพิจารณาเป็น
เอกสทิธ์ิและวจิารณญาณของเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานเทา่นัน้ ซึง่อยูน่อกเหนือ
ความรับผิดชอบของบริษัท ทัง้นีก้รณีท่ีทา่นไมผ่า่นดา่นตรวจคนเข้าเมือง บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิไมค่ืนคา่ทวัร์ใดๆ 
ทัง้สิน้  

 หนงัสอืเดินทาง (Passport) ของทา่น นบัจากวนัท่ีเดินทางไปและกลบั ต้องมีอายเุหลอืใช้งานมากกวา่ 6 เดือนขึน้
ไป และต้องเหลอืหน้ากระดาษพอให้เจ้าหน้าทีต่รวจคนเข้าเมืองสามารถประทบัตราได้ และต้องอยูใ่นสภาพท่ี
สมบรูณ์ ไมช่ ารุด หรือฉีกขาด  

 ทางบริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง,การนดัหยดุงาน, 

การก่อจลาจล  
 หลงัจากได้รับเอกสารเรียกเก็บเงิน (Invoice) กรุณาช าระเงิดมดัจ าภายใน 3 วนั และสง่หลกัฐานการช าระเงิน

พร้อมหน้าพาสปอร์ตของผู้ เดินทาง และช าระเงินทัง้หมดก่อนการเดินทางภายใน 14 วนั  
 ทางบริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้หากทา่นใช้บริการของทางบริษัทฯ ไมค่รบ อาทิไมเ่ที่ยวบางรายการ, ไม่

ทานอาหารบางมือ้  เพราะคา่ใช้จ่ายทกุอยา่ง ทางบริษัทฯ ได้ช าระคา่ใช้จา่ยให้กบัตา่งประเทศแบบเหมาขาด
ก่อนออกเดินทางแล้ว 

 ทางบริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอบุตัิเหตทุี่เกิด
จากความประมาทของตวันกัทอ่งเที่ยวเอง 

 เมื่อทา่นตกลงช าระเงินไมว่า่ทัง้หมดหรือบางสว่นกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวา่ทา่นได้ยอมรับในเง่ือนไข
ข้อตกลงตา่งๆ ท่ีได้ระบไุว้แล้วทัง้หมด 

 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัร์นีไ้ด้ตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่
กบัเวลาการจราจร สภาพอากาศ และเหตสุดุวิสยัอื่นๆที่อาจเกิดขึน้ได้ ทัง้นีเ้พื่อความปลอดภยัและประโยชน์ของ
ผู้ เดินทางเป็นส าคญั 

 มคัคเุทศก์ พนกังาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไมม่ีสทิธ์ิในการให้ค าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทน บริษัทฯ นอกจากมี
เอกสาร  ลงนามโดยผู้มีอ านาจของบริษัทฯ ก ากบัเทา่นัน้  



 

 

 

 ในกรณีที่ลกูค้าตัง้ครรภ์ ต้องมใีบรับรองจากแพทย์วา่สามารถเดินทางทอ่งเที่ยวได้ และมีอายไุมเ่กิน 7 วนั นบั
จากวนัท่ีเดินทาง และต้องแจ้งให้ทางบริษัททราบลว่งหน้า 

 กรณีกรุ๊ปสว่นตวั กรุ๊ปเหมา กรุ๊ปนกัเรียน กรุ๊ปดงูาน ไมส่ามารถใช้ราคาดงักลา่วในโปรแกรมได้ 

 กรณีที่ทา่นซือ้เฉพาะแพ็คเกจทวัร์ไมร่วมตัว๋เคร่ืองบิน จะไมร่วมคา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดินทาง วงเงินทา่น 

 ละ 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม์) 
 
การยกเลกิ:       

- ต้องยกเลกิก่อนวนัเดินทางไมน้่อยกวา่ 45 วนัเทา่นัน้ คืนเงินคา่บริการร้อยละ 100 ของคา่บริการที่ช าระแล้ว 

- หากยกเลกิการเดินทางน้อยกวา่ 45 วนั ขอสงวนสทิธ์ิไมค่ืนคา่ทวัร์ทกุกรณี 
- ในกรณีกรุ๊ปสว่นตวั กรุ๊ปเหมา กรุ๊ปนกัเรียน กรุ๊ปดงูาน เมื่อช าระแล้วไมส่ามารถคืนเงินใดๆ ทัง้สิน้ 

 
 

***ช่วงเทศกาลไมส่ามารถยกเลกิหรือเปลีย่นช่ือผู้ เดินทางได้*** 
กรุ๊ปท่ีเดินทางต้องการันตีมดัจ ากบัสายการบิน หรือผา่นตวัแทนในประเทศ หรือตา่งประเทศ รวมถงึเที่ยวบินพเิศษเช่น 

CHARTER FLIGHT, EXTRA FLIGHT จะไมม่ีการคืนเงินมดัจ า หรือ คา่ทวัร์ทัง้หมด 

 
 
 

***พาสปอร์ตจะต้องมีอายเุหลอืใช้งานมากกวา่ 6 เดือนขึน้ไป 

ผู้จดัจะไมรั่บผิดชอบและไมส่ามารถคืนคา่ใช้จา่ยตา่งๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนตา่งๆเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 
ในกรณีที่ผู้ เดินทางไมผ่า่นการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรม
แรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเที่ยว อนัเนื่องมาจากการกระท าที่สอ่ไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออก
เมือง เอกสารเดินทางไมถ่กูต้อง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท บริษัทฯ ขอ
สงวนสทิธ์ิไมค่ืนคา่ทวัร์ใดๆ ทัง้สิน้  


