
 

 

SNOW ICE FISHING 
โรงแรม/ที่พัก ซูวอน 1 คืน และ โซล 2 คืน สายการบิน EASTAR JET / JEJU AIR / JIN AIR / T’WAY 

 
พาท่านสนกุสนานกบัลานสกีกว้าง เลน่สกีสดุมนัส์  I  ชมธรรมชาตอินัสวยงามของ
เกาะนาม ิ  I  สนกุกบักิจกรรมยอดฮิต 1 ปี 1 หน ตกปลาน า้แขง็  I  ชม 
STRAWBERRY FARM ชิมสตรอว์เบอร์รีสดๆ จากไร่ลกูใหญ่แบบเต็มค า!!  I  ตะลยุ
สวนสนกุเลน่ได้ไมจ่ ากดัรอบ กบัสวนสนกุ EVERLAND  I  เรียนท ากิมจิ ใสช่ดุฮนับก  I  
ชมโชว์สดุตระการตา FANTA STICK SHOW  I  ช้อปปิง้ย่านดงั ณ ศนูย์รวมของวยัรุ่น
เกาหลี เมียงดง ทงแดมนุ 

 
 

#ตารางสรุปโปรแกรมท่องเท่ียวเกาหลี5 วนั 3 คืน 
วนั โปรแกรมการเดินทาง โรงแรม/ท่ีพกั 
1 ท่าอากาศยานสวุรรณภมู ิ I  ท่าอากาศยานนานาชาตอิินชอน - 

2 
ท่าอากาศยานนานาชาตอิินชอน  I  เกาะนาม ิ I  ICE FISHING (ไมร่วมอปุกรณ์ตกปลา)  I 
เลน่สกีสดุมนัส์ (ไมร่วมคา่เข้าลานสกี เช่าชดุ,อปุกรณ์และครูฝึก ) 

SUWON JM หรือ
เทียบเท่า โรงแรม
มาตรฐาน 

3 
สตรอว์เบอร์รีฟาร์ม  I  สวนสนกุ EVERLAND (รวมบตัรเข้าและเคร่ืองเลน่ไมจ่ ากดั)  I   
กิมจิ+ฮนับก  I  TRICK ART MUSEUM  I  ศนูย์เวชส าอาง 

BENIKEA SEOUL 
HOTEL หรือ
เทียบเท่า โรงแรม
มาตรฐาน 

4 
พระราชวงัเคียงบ๊อก  I  ศนูย์โสม  I  ศนูย์สมนุไพร  I  เมียงดง  I   
LINE FRIEND STORE  I  ทงแดมนุ  I  FANTA STICK SHOW 

BENIKEA SEOUL 
HOTEL หรือ
เทียบเท่า โรงแรม
มาตรฐาน 

5 
N SEOUL TOWER (ไมร่วมลิฟท์)  I  DUTY FREE  I  คลองชองเกชอน  I   
ศนูย์น า้มนัสนแดง  I  ศนูย์พลอยอเมทิส  I  SUPERMARKET 

- 

 

   \         
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

SNOW ICE FISHING 
#โปรแกรมท่องเท่ียวเกาหลี5 วนั 3 คืน 

 
ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ Iท่าอากาศยานนานาชาตอิินชอน 

 
คณะเดนิทางพร้อมกนัท่ีจดุหมาย สนามบนิสวุรรณภมูิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชัน้ 4           ณ 
เคาน์เตอร์สายการบนิ EASTAR JET / JEJU AIR / JIN AIR / T’WAY โดยมีเจ้าหน้าท่ีจากบริษัทฯ คอยให้การ
ต้อนรับ และอ านวยความสะดวกในเร่ืองของเอกสารตลอดจนสมัภาระของท่าน(**โปรดแสดงใบนดัหมายและ
พาสปอร์ตให้แก่เจ้าหน้าท่ีในวนัเดนิทาง) หลงัจากเช็คอิน และโหลดสมัภาระเรียบร้อยแล้ว น าท่านออกเดนิทางสู่
ประเทศเกาหลีใต้ 

 
 

 ออกเดนิทางจาก ท่าอากาศยานสวุรรณภมู ิสู ่ท่าอากาศยานนานาชาตอิินชอน 

สายการบิน รหสัเท่ียวบิน เวลาเดินทางจากประเทศไทย เวลาเดินทางถึงประเทศเกาหลใีต้ 

 ZE512 22.20 น. 06.00 น. 

 7C2204 01.00 น. 08.40 น. 

 LJ002 01.05 น. 08.25 น. 

 TW102 01.20 น. 08.40 น. 

 ZE514 01.55 น. 09.45 น. 

 

ข้อแนะน าเพ่ือความสะดวกในการเข้ารับการตรวจค้นก่อนขึน้เคร่ืองบนิ ของเหลว เจล และสเปรย์ทกุชนิด ต้องบรรจใุน

ภาชนะท่ีมีขนาดความจไุมเ่กิน 100 มลิลลิติร ส าหรับภาชนะท่ีเกิน 100 มลิลลิติร แม้จะบรรจขุองเหลว เจล และสเปรย์ เพียง
เลก็น้อยก็ไมส่ามารถน าตดิตวัขึน้เคร่ืองบนิได้ ภาชนะทัง้หมดต้องใสร่วมกนัไว้ในถงุพลาสตกิใส ซึ่งเปิด - ปิด ผนึกได้ และมีความ
จรุวมกนัไมเ่กิน1 ลติร (1,000 มลิลลิติร) ของเหลวท่ีได้รับการยกเว้น ได้แก่ นม และอาหารส าหรับเดก็ทารกในปริมาณท่ีเหมาะสม 
รวมถึงยาท่ีมีเอกสารก ากบัชดัเจน  ของเหลว เจล และสเปรย์ ท่ีซือ้จากร้านค้าปลอดอากร (DUTY FREE SHOPS) ท่ีท่าอากาศ
ยานต้องบรรจใุนถงุพลาสตกิใสปิดผนึกปากถงุไมมี่ร่องรอย การเปิดปากถงุ และมีหลกัฐานแสดงวา่ได้ซือ้ ณ วนัท่ีเดนิทาง เพ่ือ
น าไปแสดงตอ่เจ้าหน้าท่ี ณ จดุตรวจค้น อย่างไรก็ตามแต่ละประเทศจะมีกฎ การน าของเหลว ขึน้เคร่ืองแตกตา่งกนั การน า
ผลติภณัฑ์ของสดท่ีท าจากสตัว์ไมว่า่เนือ้หม ู เนือ้ววั ผกั ผลไม้สด ไมอ่นญุาตให้น าเข้าประเทศเพ่ือป้องกนัโรคตา่งๆเพราะหาก
ศลุกากรตรวจพบจะต้องเสียคา่ปรับ 
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   ท่าอากาศยานนานาชาตอิินชอน I เกาะนาม ิI ICE FISHING (ไม่รวมอุปกรณ์ตก    
   ปลา) I เล่นสกีสุดมันส์ (ไม่รวมค่าเข้าลานสกี ค่าเช่าชุด,อุปกรณ์และครูฝึก) 
 

#เกาะนาม ิ
เช้า เดนิทางถึงสนามบนินานาชาตอิินชอนประเทศเกาหลีใต้(กรุณาปรับเวลาของท่านให้เร็วขึน้2 ชัว่โมงเพ่ือให้ตรงกบั

เวลาท้องถิ่นของประเทศเกาหลี) หลงัจากผา่นพธีิการตรวจคนเข้าเมืองและศลุกากร
แล้ว น าท่านเดนิทางสู ่ ท่าเรือเฟอร์ร่ี เพ่ือข้ามฟากไปยงั เกาะนามิ ตัง้อยู่กลาง
ทะเลสาบซองเพียง ช่ือ “นาม”ิ ตัง้ขึน้เพ่ือเป็นเกียรตแิก่นายพลนาม ิเกาะนามนิัน้เรียก
ตวัเองวา่ NAMINARA REPUBLIC และเรียกตัว๋เรือข้ามฟากและตัว๋เข้าชมเกาะว่าวี
ซ่า ท าให้รู้สกึเสมือนข้ามมาเท่ียวรัฐๆ หนึ่งท่ีเป็นเอกเทศออกมาจากเกาหลี บนเกาะ
จะมีบรรยากาศร่มร่ืน เตม็ไปด้วย ต้นสน ต้นเกาลดั ต้นแปะก๊วยต้นซากรุะต้นเมเปิล้ 
และต้นไม้ดอกไม้อ่ืนๆท่ีพลดักนัออกดอกเปล่ียนสีให้ชมกนัทกุฤดกูาล เป็นสถานท่ีโร
แมนตกิ ส าหรับคูรั่กหนุ่มสาว และท่ีพกัผอ่นหย่อนใจของครอบครัว ท่ีน่ีเคยเป็นหนึ่งใน
สถานท่ีถ่ายท าละครเกาหลี WINTER LOVE SONG หรือเพลงรักในสายลมหนาว 
และภาพยนต์ไทยเร่ือง กวนมนึโฮ ใครท่ีอยากแชะรูปคู่กบัเบยองจนุ และทิวสนท่ีเรียงตวัสวยงามทอดยาวไปจน
สดุลกูหลูกูตา ต้องไมพ่ลาดท่ีจะมาเยือนท่ีน่ีสกัครัง้ อิสระให้ท่านถ่ายรูปได้ตามอธัยาศยั ได้เวลาสมควรนัง่เรือ
กลบัมายงัฝ่ัง.. 
 
#ดักคาลบี ้(DAKGALBI) 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บริการท่านด้วยเมน ูดกัคาลบี ้ (DAKGALBI)ไก่ผดัเผด็บาร์บีคิวเกาหลี 
อาหารยอดนิยม อีกชนิดหนึ่ง ของคนเกาหลี โดยวิธีการน าเนือ้สตัว์ท่ีหัน่เป็นชิน้ๆ และผกัตา่งๆมาผดัรวมกนักบั
ซอสบาร์บีควิในกระทะเหลก็แบนขนาดใหญ่ 

 
#ICE FISHING (ไม่รวมอุปกรณ์ตกปลา) 

  บา่ย น าทุกท่านเข้าร่วมเทศกาล ตกปลาน า้แข็ง (ICE FISHING) ท่ีใหญ่ท่ีสดุของเกาหลีใต้และจัดขึน้แค่ปีละครัง้ใน
ช่วงเวลาสัน้ๆ เท่านัน้  โดยเทศกาลนีจ้ัดขึน้ตลอดทัง้เดือนมกราคม (วนัท่ี 06 - 28 มกราคม จัดขึน้ ณ เมืองฮวา
ชอน) ให้ทกุท่านสนกุสนานกับเทศกาลตกปลาน า้แข็ง แม่น า้ฮวาชองกัง จะแปรสภาพเป็นน า้แข็ง นักท่องเท่ียว
ส่วนใหญ่ท่ีมาท่ีน่ี มาเพ่ือตกปลาเทราต์ ซึ่งฉายาของมนัคือ The Queen of Valley หรือ ราชินีแห่งขนุเขา โดย
ปลาเทราต์ จะอาศยัอยู่ในน า้เย็น อุณหภูมิตัง้แต่ 20 องศาเซลเซียสลงไป เป็นปลาท่ีสวยงามและหาได้ยาก ซึ่ง
เม่ือท่านตกปลาได้ สามารถน ามาท าซูชิ หรือซาชิมิ และมีบริการย่างปลาให้ท่านได้ทานได้ในงาน และยังมี
กิจกรรมท้าความหนาวต่างๆอีกมากมาย อาทิเช่น การแข่งขันจับปลาเทราต์ด้วยมือเปล่า ตกปลาใต้น า้แข็ง 
ฟุตบอลน า้แข็ง และเล่นล้อเล่ือนหิมะ และอ่ืนๆ อีกมากมาย ถือได้ว่าเป็นงานใหญ่ท่ีหลายคนเฝ้ารอคอย 
เน่ืองจากและเทศกาลนีไ้ด้รับการเสนอให้เป็นเทศกาลตวัอย่าง โดยกระทรวงวฒันธรรมและการท่องเท่ียวของ
เกาหลีใต้อีกด้วย เป็นเทศกาลฤดหูนาวท่ีใหญ่และดึงดดูผู้คนมากมายมาเยือนทุกปี (ไม่รวมค่าอุปกรณ์ตกปลา 
คา่เคร่ืองเลน่ คา่กิจกรรมทกุชนิด) 

#ลานสกีรีสอร์ท 
จากนัน้พาท่านเดนิทางสู ่ ลานสกีรีสอร์ท ระหวา่งทางท่านจะได้ช่ืนชมบรรยากาศสองข้างทางในช่วงฤดหูนาวอนั
แสนงดงามของประเทศเกาหลีท่ีสวยท่ีสดุ ถึงสกีรีสอร์ทอิสระให้ทกุท่านได้สมัผสัหิมะและสถานท่ีท่ีงดงาม พร้อม
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ถ่ายรูปเป็น ท่ีระลกึและเลน่สกีซึ่งลานสกีแห่งนีมี้ความท้าทายให้ท่านได้สมัผสัด้วยเนินหิมะท่ีมีความสงูไมต่ ่ากวา่ 
1 กิโลเมตรขึน้ไป และเป็นท่ีกลา่วขวญัถึงวา่เป็นสวรรค์ของนกัสกีมือใหม ่แตก่็มีทางวิง่ส าหรับมืออาชีพเช่นกนั มี
เนินรูปตวัเอสเป็นตวัเช่ือมระหว่างยอดเนินและพืน้ด้านลา่งมาท้าทายความสามารถของท่านตามอธัยาศยัพร้อม
เพลดิเพลนิกบับรรยากาศของสายลมเย็นในฤดหูนาวและท ากิจกรรมสนกุๆ บนลานหิมะกว้าง  
(** ไมร่วมค่าเข้าลานสกี คา่เช่าชดุ+อปุกรณ์สกีและครูฝึก **) 
**การเตรียมตวัก่อนเลน่สกี ควรเตรียม ถงุมือสกี ผ้าพนัคอ แวน่กนัแดด เสือ้แจ๊คเก๊ตกนัน า้หรือผ้าร่ม และกางเกง
รัดรูป เป็นต้น ขอค าแนะน าและฝึกวธีิการเลน่จากไกด์ท้องถิ่นก่อนลงสนามจริง เพ่ือความปลอดภยัของท่าน
เอง** 
**ในกรณีท่ีลานสกีกลางแจ้งปิด เราจะพาท่านสู่ลานสกีในท่ีร่ม ONEMOUNT SNOWPARK แหลง่ท่องเท่ียวใหม่
ลา่สดุใกล้กรุงโซล มีสิง่อ านวยความสะดวกมากมาย เช่น FITNESS &GOLF, CLUB, WATER PARK, 
SHOPPING MALL หากท่านใดท่ีไมส่นใจเลน่ SNOW PARK สามารถเดนิช้อปปิง้ตามอธัยาศยั มีทัง้ 
H&M,ADIDAS และมีแบรนด์ชัน้น าอีกมากมาย นอกจากนีย้งัสามารถเลน่เคร่ืองเลน่หลากหลายชนิดทัง้ บนัจี ้
จมัพ์, ไม้ลากเล่ือน, ม้าหมนุ ,สไลเดอร์(ไมร่วมบตัรเข้า) 
 
#ชาบู ชาบู (SHABU SHABU) 

 เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร บริการท่านด้วยเมน ูชาบชูาบ ู (SHABU SHABU) ต้มในน า้ซุปปรุงรสกลม
กลอ่ม ทานพร้อมเคร่ืองเคียง และข้าวสวยเกาหลีท่ีรสชาตถิกูปากคนไทย  

 
หลงัจากนัน้น าท่านเข้าสูท่ี่พกั SUWON : SUWON JM 

หรือเทียบเท่า โรงแรมมาตรฐานเกาหลีใต้ 

 
สตรอว์เบอร์รีฟาร์ม  I  สวนสนุก EVERLAND (รวมบัตรเข้า และเคร่ืองเล่นไม่
จ ากัด)  I  กิมจิ+ฮันบก  I  TRICK ART MUSEUM  I  ศูนย์เวชส าอาง 
 

   เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 
#สตรอว์เบอร์รีฟาร์ม 
 เช้านีน้ าท่านเข้าสู ่ สตรอว์เบอร์รีฟาร์ม ให้ท่านได้ชิมสตรอว์เบอร์รีสดๆ และได้รู้ว่าชาวเกาหลีมีวิธีการปลกูสตรอว์
เบอร์รีอย่างไรจึงได้ผลผลติดีและรสชาตหิวานหอมชวนน่ารับประทาน..อิสระให้ทกุท่านอดุหนนุซือ้ไปฝากคนทาง
บ้าน (**หมายเหต ุ: การเก็บขึน้อยู่กบัจ านวนตามท่ีชาวเกษตรก าหนด และขึน้อยู่กบัผลติผลในแต่ละสปัดาห์) 

 
 
#สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ 
จากนัน้ให้เวลาทกุท่านเตม็อิ่มกบัสวนสนกุท่ีดีท่ีสดุของเกาหลี สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ด้วยบตัร SPECIAL PASS 
TICKET ท่ีสามารถเลน่เคร่ืองเลน่ตา่งๆ ได้ทกุชนิดและไม่จ ากัดรอบ สวนสนุกท่ีน่ีถูกขนานนามว่า “ดิสนีย์แลนด์
เกาหลี” มีช่ือเสียงมากท่ีสดุของประเทศ ให้ท่านสนุกกับเคร่ืองเล่นหลากหลายชนิด อาทิเช่น ทีเอ็กซ์เพรส รถไฟ
เหาะ หนอนสะบดั ชาร์ป โรงหนงัสามมติ ิบ้านผีสงิหมนุ ท่านไหนท่ีไมช่อบการเล่นเคร่ืองเล่น สามารถเข้าซาฟารี 
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ชมไลเกอร์แฝดคู่แรกของโลกได้ท่ีน่ี และชมความน่ารักของหมีท่ีสามารถส่ือสารกับคนได้เดินชมและถ่ายรูปกับ
สวนดอกไม้ซึ่งผลดัเปล่ียนหมนุเวียนตามฤดกูาล (มีนาคม-เมษายน : สวนทิวลิป / พฤษภาคม-มิถุนายน : สวน
ดอกกหุลาบ / กรกฎาคม : สวนดอกทานตะวนัหรือดอกกุหลาบ/ สิงหาคม -กันยายน : สวนดอกลิลล่ี/ ตลุาคม-
พฤศจิกายน : สวนดอกเบญจมาศ)  

 
#จมิดัก (JIMDAK) 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บริการท่านด้วย เมนูจิมดกั (JIMDAK) เป็นเมนไูก่ประกอบด้วยวุ้นเส้น 
เกาหลี คลกุด้วยน า้ซุป รสชาตกิลมกลอ่ม เสิร์ฟพร้อมข้าวสวยร้อนๆ พร้อมเคร่ืองเคียงเกาหลี 

 
#กิมจ ิ

บา่ย ร่วมกนัเรียนท า กิมจิ สนกุกบัประสบการณ์ในการท ากิมจิอาหารประจ าชาตขิองเกาหลี 
ให้ท่านได้ สนกุสนานในการลองท า และชิมกิมจิฝีมือของตวัท่านเอง   

 
#ชุดฮันบก 
จากนัน้เชิญท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งของชาวเกาหลีโดยการแตง่กายชดุประจ าชาตติา่งๆชดุฮนับกพร้อมถ่ายรูปเป็น
ท่ีระลกึ เพ่ือไปอวดคนทางบ้าน  

 
#TRICK ART MUSEUM 
ตอ่ด้วยชม TRICK ART MUSEUM พพิธิภณัฑ์ศลิปะแรกในประเทศเกาหลีท่ีจดัแสดงศลิปะภาพลวงตา 
นิทรรศการบนผนงัแบบสามมิต ิ 

 
#BBQ 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  บริการท่านด้วย เมน ูBBQ KOREA อาหารปิง้ย่างสไตล์เกาหลี รับประทาน
พร้อมเคร่ืองเคียงของเกาหลี ผกัสด กิมจิ ซุป  

 
หลงัจากนัน้น าท่านเข้าสูท่ี่พกั SEOUL: BENIKEA SEOUL HOTEL 

หรือเทียบเท่า โรงแรมมาตรฐานเกาหลีใต้ 

 
พระราชวังเคียงบ๊อก  I  ศูนย์โสม  I  ศูนย์สมุนไพร  I  เมียงดง  I 
LINE FRIEND STORE  I  ทงแดมุน  I  FANTA STICK SHOW 

  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 

#พระราชวังเคียงบ๊อก 
เช้านีน้ าท่านเข้าสู ่ พระราชวงัเคียงบ๊อก พระราชวงัโบราณใหญ่ท่ีสดุในประวตัศิาสตร์เกาหลีมีอายกุว่า 600 ปี 
พระราชวงัแห่งนีมี้หมูพ่ระท่ีนัง่มากกว่า 200 หลงั และได้ถกูท าลายไปในสมยัท่ีญ่ีปุ่ นเข้ามายึดครอง และทัง้ยงั
เคยเป็นศนูย์บญัชาการทางการทหาร และเป็นท่ีประทบัของกษัตริย์ สร้างขึน้ในสมยัราชวงศ์โชซอนซึ่งเป็น
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ราชวงศ์สดุท้ายภายใต้การปกครองของระบอบกษัตริย์เกาหลี ปัจจบุนัได้รับการบรูณะให้ใกล้เคียงกับพระราชวงั
เดมิมากท่ีสดุ  
 
#ศูนย์โสม 
พาท่านรู้จกั และเข้าใจสมนุไพรโสมเกาหลี หรือราชาแห่งมวลสมนุไพร ท่ี ศนูย์โสม เพราะเกาหลีใต้เป็นประเทศท่ี
มีการผลิตโสมเกาหลีท่ีมีคณุภาพเป็นอนัดบั 1 ของโลก มีสรรพคณุทางการแพทย์ ช่วยบ ารุงหัวใจ ป้องกนั
โรคหวัใจขาดเลือด และเสริมประสทิธิภาพทางเพศ ลดและป้องกนัมะเร็ง ท่านไหนท่ีต้องท างานดกึ นอนดกึ หรือ
พกัผอ่นไมเ่พียงพอ สามารถทานเพ่ือลดความอ่อนล้า ท าให้รู้สกึกระปรีก้ระเปร่า ร่างกายรู้สกึสดช่ืน.. อิสระให้
ท่านได้ซือ้กลบัไปบ ารุงร่างกายหรือฝากญาติผู้ใหญ่ท่ีท่านรักและนบัถือ 
 
#ศูนย์สมุนไพร 
น าท่านเข้าชม ศนูย์สมนุไพร หรือ ฮ็อกเกตนาม ู ใหม่ลา่สดุของเกาหลี โดยมีการจดลิขสทิธ์ิเรียบร้อยแล้ว เป็น
สมนุไพรเมล็ดฮ็อกเกต ทางการแพทย์เรียกวา่ ผลไม้ทอง  
มีรสเปรีย้ว ดีส าหรับบคุคลท่ีนิยมดื่มชา กาแฟ น า้อดัลม ฯลฯ เมลด็ฮ็อกเกตจะช่วยในการล้างสารพษิท่ีตกค้าง
หรือไขมนัท่ีสะสมอยู่ภายในผนงัของตบั ไต ช่วยให้ตบัหรือไตของท่านแขง็แรงขึน้ และยงัสง่ผลดีตอ่สขุภาพ
ร่างกายของท่านเองอีกด้วย 
 
#พุลโกกิ 

  เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บริการท่านด้วย เมนูพลุโกกิ เมนท่ีูมีสว่นผสมของเนือ้สตัว์ และผกั ทาน
คูก่บัเคร่ืองเคียงช่ือดงัอย่าง กิมจิ 

 
#เมียงดง 

   บา่ย  พาท่านเพลดิเพลนิกบัการช้อปปิง้ท่ี ศนูย์รวมของวยัรุ่นเกาหลี เมียงดงได้ช่ือวา่เป็นแหลง่รวมแฟชัน่แบรนด์เกาหลี
ชัน้น า ซึ่งในแต่ละวันจะมีวัยรุ่นเกาหลีมาเดินช้อปปิ้งกันอย่างล้นหลาม ท่านสามารถหาซือ้สินค้าได้อย่าง
หลากหลายทัง้เสือ้ผ้า, รองเท้า, กระเป๋า, เคร่ืองส าอางซึ่งเป็นท่ีรู้จักอย่างดีของคนไทย อาทิ LANEIGE, ETUDE, 
IOPE, CHARMZONE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP เป็นต้น ยงัมี เสือ้ผ้า เคร่ืองประดบั, ซีดีเพลง, วีซีด-ีดีวีดี
หนงัและซีรีย์ยอดฮิต ตลอดจนของท่ีระลกึท่ีมีรูปดาราคนโปรดของท่านอยู่ในสินค้าหลากหลายชนิดให้ได้เลือกซือ้

             กนั  

 
#LINE FRIENDS STORE 
นอกจากนีท้่านสามารถพบกบัร้าน LINE FRIENDS STOREท่ีเตม็ไปด้วยสนิค้า 
LINE OFFICIAL ท่ีจ าหน่ายสนิค้าของท่ีระลกึเก่ียวกบัตวัการ์ตนู LINE ไมว่า่จะเป็น 
หมีบราวน์แซลล่ี เจมส์ หรือโคน่ี ซึ่งแตล่ะตวัจะมีสนิค้าท่ีระลกึให้เลือกซือ้เยอะแยะ
ไปหมด เช่น สมดุโน้ต ตุ๊กตา เคสโทรศพัท์ เสือ้ผ้า กระเป๋า เคร่ืองเขียน ฯลฯ ซึ่งภายในร้านยงัมีมมุน่ารักๆ ให้
ถ่ายรูปกนัอย่างจใุจอีกด้วย แตท่ี่เป็นไฮไลท์เดน่ของร้านเลย คือ เจ้าหมีบราวน์ตวัยกัษ์ใหญ่ท่ีตัง้อยู่หน้าร้าน ท่ีใคร
ไปใครมาก็ต้องถ่ายภาพเป็นท่ีระลกึแม้แต่คนเกาหลีเอง 

 
 



 

 

#ทงแดมุน 
จากนัน้น าท่านช็อปปิง้ตอ่ท่ี ศนูย์การค้าแฟชัน่แห่งเกาหลี ทงแดมนุให้ท่านได้เลือกซือ้ เสือ้ผ้าเคร่ืองแตง่กาย 
เคร่ืองหนงัรองเท้า นอกจากนีย้งัมีร้านเคร่ืองส าอางตา่งๆ เรียงรายตามตกึริมสองข้างถนนให้ท่านได้เลือกชม 
นอกจากนีย้งัมีเวทีการแสดงร้องเต้นเปิดหมวกให้ผู้ ท่ีอยากแสดงความสามารถ มาแสดงให้ชมกนัอีกด้วย และฝ่ัง
ตรงข้ามของ ทงแดมนุ ท่านสามารถเดนิข้ามไปชม ตึก DDP หรือ DONGDAEMUN DESIGN PLAZA เป็น
สถานท่ีส าหรับจดัแสดงงานศลิปะ อีเวนท์ การประชมุ รวมไปถึงนิทรรศการต่างๆนอกจากนีท้่านยงัสามารถชม
บรรยากาศดอกไม้ไฟ LED ROSE GARDEN 
 
#FANTA STICK SHOW 
หลงัจากนัน้น าท่านชมโชว์ FANTA STICK SHOW เป็นการแสดงละครเพลง THE MUSICAL บอกเลา่เร่ืองราว
ความรักอนัอมตะระหวา่งชายหนุ่มท่ีเช่ียวชาญการตีกลองกบัวญิญาณของแฟนสาวท่ีเช่ียวชาญดนตรีเคร่ืองสาย 
อาทิเช่น ฟลตู ไวโอลนิ ซอ และกายากึม ท่ีผกูพนัและตามหากนัตัง้แตอ่ดีตภพจนถึงปัจจบุนั ส่ือสารผ่านดนตรี
โบราณและศลิปะร่วมสมยั อย่างบีบอย และแจ๊สแดนซ์ โดยแฝงมกุตลก ดงึให้ผู้ชมได้เข้ามีสว่นร่วมในโชว์ได้
อย่างน่ารักตลอดการแสดง 
 
#ซัมเกทัง หรือไก่ตุ๋นโสม 

  เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร บริการท่านด้วย ซมัเกทงั หรือเมน ูไก่ตุน๋โสม อาหารวงัในสมยัก่อน ปัจจบุนั
เป็นอาหารเล่ืองช่ือมากของเมืองหลวง ภายในตวัไก่จะมีข้าวเหนียว รากโสม พทุราแดง และเคลด็ลบัในการตุน๋
เสร์ิฟพร้อมเคร่ืองเคียงท่ีเรียกวา่ กกัตกีุ เส้นขนมจีน เหล้าโสม พริกไทยด า และเกลือ 
 

หลงัจากนัน้น าท่านเข้าสูท่ี่พกั SEOUL: BENIKEA SEOUL HOTEL 
หรือเทียบเท่า โรงแรมมาตรฐานเกาหลีใต้ 

 
N SEOUL TOWER  I  DUTY FREE  I  คลองชองเกซอน  I 
ศูนย์พลอยอเมทสิ I  ศูนย์น า้มันสนเข็มแดง  I  SUPERMARKET 
 

       เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 
#N SEOUL TOWER 

เช้านีน้ าท่านสู ่หอคอยกรุงโซล N SEOUL TOWER ซึ่งอยู่บนเขานมัซาน ซึ่งเป็น 1 ใน 18 หอคอย 
ท่ีสงูท่ีสดุในโลก ฐานของหอคอยมีสิง่ท่ีน่าสนใจต่างๆ เช่น ศาลาแปดเหล่ียมปาลกัก๊จอง, สวนพฤกษชาต,ิ 
อาคารอนสุรณ์ผู้ รักชาตอินั ชงุ กนุ อิสระให้ทกุท่านได้เดนิเลน่และถ่ายรูปคูห่อคอยตามอธัยาศยัหรือคล้องกญุแจ
คูรั่ก (ไมร่วมคา่ขึน้ลฟิท์) 

 
#ดวิตีฟ้รี (DUTY FREE) 
หลงัจากนัน้น าท่านช้อปปิง้สนิค้าปลอดภาษีท่ี ดวิตีฟ้รี (DUTY FREE) ท่ีน่ีมีสนิค้าชัน้น าให้ท่านได้เลือกซือ้
มากมายกวา่ 500 ชนิด ทัง้ น า้หอม เสือ้ผ้า เคร่ืองส าอาง กระเป๋า นาฬกิา เคร่ืองประดบั ฯลฯ  
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#คลองชองเกชอน 
ในบริเวณดวิตีฟ้รีท่านสามารถเดนิไปชม คลองชองเกชอนเป็นคลองโบราณในสมยัราชวงศ์ 
โชซอน อายกุวา่ 600 ปี โดยมีความยาวประมาณ 5.84 กิโลเมตร ไหลผา่นย่านใจกลางกรุงโซล 
แตใ่นช่วง ค.ศ.1957- ค.ศ.1977 ได้มีการพฒันาประเทศอย่างก้าวกระโดด จนกระทัง่ปี ค.ศ.2002  
นายลี มยองปาร์ค ผู้ได้รับต าแหน่งเป็นผู้วา่การกรุงโซล ได้เสนอโครงการฟืน้ฟคูลองชองเกชอน  
เพ่ือฟืน้ฟธูรรมชาตสิองฝ่ังคลอง จนปัจจบุนัคลองชองเกชอนได้กลายเป็นแหลง่ท่องเท่ียวท่ีส าคญัมากในกรุงโซล 
ประเทศเกาหลีใต้ 

 
#บบิมิบัพ หรือข้าวย าเกาหลี 

 เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั บริการท่านด้วยเมน ูบบิบิบพั หรือ ข้าวย าเกาหลี เป็นอาหารท่ีมีประโยชน์ตอ่ร่างกาย
เป็นอย่างมากเพราะประกอบไปด้วยเคร่ืองปรุงท่ีเป็นผกันานาชนิดถึง 18 อย่างอดุมไปด้วยวติามนิหลากหลาย
ชนิด โดยน าข้าวไปย่างบนชามหิน แล้วโรยผกัตา่งๆ อาทิ แครอทเห็ด หวัไชเท้า แตงกวา มนัฝร่ังผดัผกักาดขาว
พร้อมไขด่บิ ราดน า้ซอสแล้วน ามาย ารวมกนัใน ขณะท่ีถ้วยยงัร้อนๆ 

 

#ศูนย์พลอยอเมทสิ 
จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่ศนูย์พลอยอเมทิส หรือพลอยสีมว่งท่ีมีช่ือเสียงของประเทศเกาหลีซึ่ง 
ชาวเกาหลีเช่ือวา่ถ้าได้มีพลอยชนิดนีต้ดิตวัไว้จะท าให้มีโชคลาภและสิง่ดีๆเกิดขึน้ในชีวติ..  
 
#ศูนย์น า้มันสนเขม็แดง 
ตอ่ด้วย ศนูย์น า้มนัสนเขม็แดง ผลติจากใบสนเขม็แดงในประเทศเกาหลี ท่ีมีสรรพคณุ ช่วยชะล้างไขมนั 
ในเส้นเลือด เพ่ือป้องกนัการอดุตนัของเส้นเลือด และชมการสาธิตให้ท่านได้เห็นภาพอย่างชดัเจนยิ่งขึน้ 

 
#SUPERMARKET 
หลงัจากนัน้ได้เวลาน าท่านสู ่สนามบนิอินชอน เพ่ือเตรียมตวัเดนิทางกลบักรุงเทพฯ ระหวา่งทาง 
แวะช้อปปิง้ท่ี SUPERMARKET เพ่ือซือ้ของฝากคนทางบ้าน ท่ีร้านแห่งนีมี้ขนมพืน้เมืองเกาหลีหลากชนิดรวมทัง้
กิมจิ ไก่ตุน๋โสมท่ีบรรจอุยู่ในถงุสญุญากาศ ตะเกียบ ถ้วยใสข้่าวและของฝากของท่ีระลกึ  

 
ได้เวลาน าท่านออกเดนิทางสู่สนามบนิ 
ออกเดนิทางจาก ท่าอากาศยานนานาชาตอิินชอน สู ่ท่าอากาศยานสวุรรณภมู ิ

สายการบิน รหสัเท่ียวบิน เวลาเดินทางจากประเทศเกาหลใีต้ 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. 
 



 

 

SNOW ICE FISHING 
#อตัราค่าบริการ 

เดือน มกราคม 2019 
พีเรียดเดินทาง สายการบิน ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็กไม่เสริมเตียง 

01 – 05 มกราคม 

 

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



 

 

หมายเหตุ: อตัราคา่บริการ 
+ หากท่านต้องการห้องส าหรับพกัเด่ียว สามารถจ่ายเพิม่เตมิอีก 4,900.-ท่านละ จากราคาผู้ใหญ่ 
+ หากท่านต้องการเดนิทางแบบไมใ่ช้ตัว๋ (JOIN LAND) คดิราคาท่านละ 6,900.-บาท/ท่าน 
 

หมายเหตุ :  
ขอสงวนสทิธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมราคาและเท่ียวบนิทัง้ไปและกลบัโดยมต้ิองแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 
ขอสงวนสทิธ์ิในการเปล่ียนแปลงเท่ียวบนิทัง้ไปและกลบัโดยมต้ิองแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 
ขอสงวนสทิธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมหรือรายการอาหารโดยมต้ิองแจ้งให้ทราบลว่งหน้าทัง้นีข้ึน้อยู่ตามความเหมาะสม 
ขอสงวนสทิธ์ิในการเปล่ียนแปลงสายการบนิในระดบัเทียบเท่ากนัและเปล่ียนแปลงเท่ียวบนิ  
โปรแกรมเปล่ียนแปลงได้, ตารางทัวร์สลบัโปรแกรมได้, ตามความเหมาะสม* 
โปรดตรวจสอบข้อมลูให้มัน่ใจก่อนท าการโอนเงินจองทกุครัง้ 
กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมและเง่ือนไขตา่งๆให้ละเอียดก่อนยืนยนัการจอง* 
 
เจ้าหน้าท่ีจะสง่ใบนัดหมายการเดนิทางให้ภายใน 5-7 วนัก่อนเดนิทางเท่านัน้!!! และหากมีการเปล่ียนแปลงจะรีบแจ้งให้ทราบ  
หากมีข้อสงสยักรุณาสอบถามเจ้าหน้าท่ี 

***ลกูค้ามีความจ าเป็นต้องเข้าร้านตามโปรแกรมทวัร์ 
อนัได้แก่ ศนูย์โสม, ศนูย์สมนุไพร, ศนูย์เวชส าอาง, ศนูย์น า้มนัสนแดง, ศนูย์พลอยอเมทิส หากท่านไมต้่องการเข้าร้านดงักลา่ว  

บริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการเก็บคา่บริการเพิ่มท่านละ 300 USD*** 
 

***กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองทัง้ท่ีกรุงเทพฯ และในตา่งประเทศปฏิเสธมใิห้เดนิทางออก 
หรือเข้าประเทศท่ีระบใุนรายการเดนิทาง ทางบริษัทฯจะไมรั่บผิดชอบใดๆทัง้สิน้และขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะไมคื่นคา่บริการ 

ไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัท*** 

 
กรุณาช าระมดัจ าหลงัจากวนัจองภายใน 3 วนั 

และช าระส่วนท่ีเหลือทัง้หมดก่อนการเดนิทางภายใน 14 วนั 

********มดัจ าขัน้ต า่ 5,000.- บาท/ท่าน/ทริป****** 

 

#อตัราทวัร์รวม 
 

 คา่ตัว๋เคร่ืองบนิไป-กลบั ตามเส้นทางท่ีระบุในรายการชัน้ทศันาจร ไป-กลบัพร้อมคณะ   
 คา่อาหารทกุมือ้ ตามท่ีระบใุนรายการ        
 คา่เข้าชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการ        
 คา่ท่ีพกัตามระบุในรายการ พกัห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบ ุหรือเทียบเท่า  
 คา่รถรับ-สง่ และน าเท่ียวตามรายการ        
 คา่ภาษีสนามบนิ ทกุแห่งท่ีมี         
 คา่น า้หนกักระเป๋าสมัภาระท่านละ15 หรือ 20 กก.      



 

 

 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม์) 
 คา่บตัรเข้าสวนสนกุเอเวอร์แลนด์ เคร่ืองเลน่ไมจ่ ากดั 
 ปลัก๊ไฟ ADAPTER  

 

#อตัราทวัร์ไม่รวม 
 
 คา่ใช้จ่ายสว่นตวั อาทิ ค่าท าหนงัสือเดนิทาง, คา่โทรศพัท์สว่นตวั, คา่ซกัรีด, มนิิบาร์ในห้อง, รวมถึงคา่อาหาร และ

เคร่ืองดื่มท่ีสัง่เพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสัง่เพิม่กรุณาตดิตอ่หวัหน้าทวัร์แล้วจ่ายเพิม่เองตา่งหาก) 
 คา่ทิปคนขบัรถ และไกด์ท้องถิ่น  ท่านละ 1,200 บาท หรือ 40,000 วอน ตอ่ท่านตลอดทัง้ทริป  
 หากผู้เดนิทางไมไ่ด้ถือหนงัสือเดนิทางประเทศไทย มีคา่ใช้จ่ายเพิม่เติม 5,000 บาท 
 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3%      
 คา่น า้หนกักระเป๋าสมัภาระ ท่ีหนกัเกินสายการบนิก าหนด (ปกต ิ15-20 กก.)   
 คา่วีซ่าส าหรับพาสปอร์ตตา่งด้าว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1.พาสปอร์ต 2.ใบประจ าตวัคนต่างด้าว 3.ใบส าคญัถิ่นท่ีอยู่ 4.

ส าเนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี) 5.สมดุบญัชีเงินฝาก(ถ้ามี) 6.รูปถ่ายสี 2 นิว้ 2 รูป แล้วทางบริษัทฯจะเป็นผู้ด าเนินการย่ืนวีซ่าให้
ท่านโดยจ่ายค่าบริการต่างหาก (ส าหรับหนังสือเดินทางต่างด้าวเจ้าของหนังสือเดินทางต้องท าเร่ืองแจ้งเข้า-ออกด้วย
ตนเองก่อนจะย่ืนวีซ่า)  

 คา่ลฟิท์ท่ี N SEOUL TOWER 
 คา่กระเช้าท่ีอทุยานแห่งชาตซิอรัคซาน  

 

#หมายเหต ุ
 

 จ านวนผู้เดนิทาง ขัน้ต ่า ผู้ใหญ่  20 ท่าน ขึน้ไป 
 เท่ียวบนิ ราคาและรายการท่องเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดนิทาง

เป็นส าคญั 
 ขอสงวนสทิธ์ิในการเปล่ียนแปลงเท่ียวบนิและตารางการบนิทัง้ไปและกลบัโดยมต้ิองแจ้งให้ทราบลว่งหน้า  
 ตัว๋เคร่ืองบนิเป็นตัว๋ราคาพเิศษ ไป-กลบั แบบหมูค่ณะ กรณีท่ีท่านไม่เดินทางพร้อมคณะ เน่ืองจากไม่ผ่านการพิจารณาใน

การตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง กรมแรงงาน ทัง้ไทยและต่างประเทศ เน่ืองจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่
ถกูต้อง การกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง หรือถูกปฎิเสธในกรณีอ่ืนๆ**การพิจารณาเป็น
เอกสิทธ์ิและวิจารณญาณของเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานเท่านัน้ซึ่งอยู่นอกเหนือความ
รับผดิชอบของบริษัท ไมส่ามารถท าการเล่ือนวนัหรือคืนเงินได้  

 กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมือง,เจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานทัง้ท่ีไทย และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้ท่านเดินทางออกหรือเข้า
ประเทศ เน่ืองจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือในกรณีอ่ืนๆการพิจารณาเป็นเอกสิทธ์ิและ
วจิารณญาณของเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานเท่านัน้ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท 
ทัง้นีก้รณีท่ีท่านไมผ่า่นดา่นตรวจคนเข้าเมือง บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิไมคื่นคา่ทวัร์ใดๆ ทัง้สิน้  

 หนงัสือเดนิทาง (Passport) ของท่าน นบัจากวนัท่ีเดนิทางไปและกลบั ต้องมีอายุเหลือใช้งานมากกว่า 6 เดือนขึน้ไป และ
ต้องเหลือหน้ากระดาษพอให้เจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองสามารถประทับตราได้ และต้องอยู่ในสภาพท่ีสมบูรณ์ ไม่ช ารุด 
หรือฉีกขาด  



 

 

 ทางบริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบนิ, การประท้วง, การนดัหยดุงาน, การก่อ
จลาจล  

 หลงัจากได้รับเอกสารเรียกเก็บเงิน (Invoice) กรุณาช าระเงิดมดัจ าภายใน 3 วนั และสง่หลกัฐานการช าระเงินพร้อมหน้า
พาสปอร์ตของผู้เดนิทาง และช าระเงินทัง้หมดก่อนการเดนิทางภายใน 14 วนั  

 ทางบริษัทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไมค่รบ อาทิไมเ่ท่ียวบางรายการ, ไม่ทานอาหาร
บางมือ้  เพราะคา่ใช้จ่ายทกุอย่าง ทางบริษัทฯ ได้ช าระคา่ใช้จ่ายให้กบัตา่งประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดนิทางแล้ว 

 ทางบริษัทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบตัิเหตท่ีุเกิดจากความ
ประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 

 เม่ือท่านตกลงช าระเงินไมว่่าทัง้หมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลง
ตา่งๆ ท่ีได้ระบไุว้แล้วทัง้หมด 

 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นีไ้ด้ตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กับเวลา
การจราจร สภาพอากาศ และเหตสุดุวิสยัอ่ืนๆท่ีอาจเกิดขึน้ได้ ทัง้นีเ้พ่ือความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้ เดินทางเป็น
ส าคญั 

 มคัคเุทศก์ พนกังาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไมมี่สทิธ์ิในการให้ค าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทน บริษัทฯ นอกจากมีเอกสาร  ลง
นามโดยผู้มีอ านาจของบริษัทฯ ก ากบัเท่านัน้  

 ในกรณีท่ีลกูค้าตัง้ครรภ์ ต้องมีใบรับรองจากแพทย์ว่าสามารถเดินทางท่องเท่ียวได้ และมีอายุไม่เกิน 7 วนั นับจากวนัท่ี
เดนิทาง และต้องแจ้งให้ทางบริษัททราบลว่งหน้า 

 กรณีกรุ๊ปสว่นตวั กรุ๊ปเหมา กรุ๊ปนกัเรีย 
 น กรุ๊ปดงูาน ไมส่ามารถใช้ราคาดงักลา่วในโปรแกรมได้ 
 กรณีท่ีท่านซือ้เฉพาะแพ็คเกจทัวร์ไม่รวมตั๋วเคร่ืองบิน จะไม่รวมค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 

1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม์) 
 

การยกเลิก 

- ต้องยกเลกิก่อนวนัเดนิทางไมน้่อยกวา่ 45 วนัเท่านัน้ คืนเงินคา่บริการร้อยละ 100 ของคา่บริการท่ีช าระแล้ว 
- หากยกเลกิการเดนิทางน้อยกวา่ 45 วนั ขอสงวนสทิธ์ิไมคื่นคา่ทวัร์ทกุกรณี 
- ในกรณีกรุ๊ปสว่นตวั กรุ๊ปเหมา กรุ๊ปนกัเรียน กรุ๊ปดงูาน เม่ือช าระแล้วไมส่ามารถคืนเงินใดๆทัง้สิน้ 
 

ช่วงเทศกาลไมส่ามารถยกเลกิหรือเปล่ียนช่ือผู้เดนิทางได 

กรุ๊ปท่ีเดนิทางต้องการันตีมดัจ ากบัสายการบนิ หรือผา่นตวัแทนในประเทศ หรือตา่งประเทศ  
รวมถึงเท่ียวบนิพเิศษเช่น CHARTER FLIGHT, EXTRA FLIGHT จะไมมี่การคืนเงินมดัจ า หรือ คา่ทวัร์ทัง้หมด 
 
พาสปอร์ตจะต้องมีอายเุหลือใช้งานมากกวา่ 6 เดือนขึน้ไป 

ผู้จดัจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคืนคา่ใช้จ่ายตา่งๆได้เน่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนต่างๆเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ในกรณี
ท่ีผู้ เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุก
ประเทศในรายการท่องเท่ียวอนัเน่ืองมาจากการกระท าท่ีสอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่
ถกูต้อง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัท บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิไมคื่นคา่ทวัร์ใดๆ ทัง้สิน้  
 


