FIRST SNOW KOREA
เที่ยวเกาหลีหน้าหนาว สัมผัสกับหิมะแรกเริ่ม
เล่นสกีสุดมันส์ สนุกสนานกับหิมะ เล่นปาน้าแข็ง
ปั้นสโนว์แมน บนสกีรีสอร์ทแสนสวย
สัมผัสบรรยากาศบนเกาะนามิที่เต็มไปด้วยหิมะ
สถานที่โรแมนติก ส้าหรับคู่รักหนุ่มสาว ครอบครัว…
คลายหนาว อิ่ม อร่อยกับ BUFFET BBQ ห้ามพลาด!!!
น้าท่านบินลัดฟ้าโดยสายการบินสัญชาติเกาหลี อีสตาร์เจ็ต/เจจู แอร์/ทีเวย์/จินแอร์
ที่พักระดับมาตรฐาน พักซูวอน 1 คืน / โซล 2 คืน 
อาหารทานครบทุกมือ  ราคานีรวมตั๋วเครื่องบินและภาษีสนามบินเรียบร้อยแล้ว

**ราคาเริ่มต้น 16,900.- บาท**
เดินทางเดือน พฤศจิกายน-ธันวาคม 2560
รายการท่องเที่ยว
วันแรก
วันที่สอง
วันที่สาม

วันที่สี่

วันที่ห้า

จ้านวน 5 วัน 3 คืน

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติอนิ ชอน
ท่าอากาศยานนานาชาติอนิ ชอน - LA PROVENCE - เกาะนามิ - วัดวาวูจองซา
เล่นสกีสุดมันส์ (ไม่รวมค่าเช่าชุด+อุปกรณ์สกีและครูฝึก) - เรียนท้ากิมจิ+ชุดฮันบก
- สวนสนุก EVERLAND (รวมบัตรเข้าและเครื่องเล่นไม่จ้ากัด)
- FANTA STICK SHOW OR WAPOP SHOW
ผ่านชมบลูเฮ้าส์/อนุสาวรีย์นกฟีนิกซ์ - ศูนย์โสม - ถนนแฟชัน่ ฮงอิกวอคกิงสตรีท
- TRICK EYE MUSEUM + ICE MUSEUM – ศูนย์เวชส้าอาง - N SEOUL TOWER (ไม่รวมลิฟท์)
- ศูนย์รวมของวัยรุน่ เกาหลี เมียงดง - LINE FRIENDS STORE
- ศูนย์การค้าแฟชั่นแห่งเกาหลี ทงแดมุน - DONGDAEMUN DESIGN PLAZA DDP
ศูนย์สมุนไพร - ศูนย์พลอยอเมทิส - ศูนย์น้ามันสนแดง - DUTY FREE
- คลองชองเกชอน - SUPERMARKET

วันแรกของการเดินทาง
XX.XX น.

สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนานาชาติอินชอน

คณะเดิ น ทางพร้ อ มกั น ที่ จุ ด หมาย สนามบิ น สุ ว รรณภู มิ อาคารผู้ โ ดยสารระหว่ า งประเทศ ชั้ น 4
ณ เคาน์เตอร์สายการบิน EASTAR JET / JEJU AIR / JIN AIR / T’WAY โดยมีเจ้าหน้าที่จากบริษัทฯ คอยให้
ก า ร ต้ อ น รั บ แ ล ะ อ า น ว ย ค ว า ม ส ะ ด ว ก ใ น เ รื่ อ ง ข อ ง เ อ ก ส า ร ต ล อ ด จ น สั ม ภ า ร ะ ข อ ง ท่ า น
(**โปรดแสดงใบนัดหมายและพาสปอร์ตให้แก่เจ้าหน้าที่ในวันเดินทาง) หลังจากเช็คอินและโหลดสัมภาระ
เรียบร้อยแล้ว นาท่านออกเดินทางสู่ประเทศเกาหลีใต้
ข้อแนะน้า
เพื่อความสะดวกในการเข้ารับการตรวจค้นก่อนขึ้นเครื่องบิน ของเหลว เจล และสเปรย์ทุกชนิด ต้องบรรจุใน
ภาชนะที่มีขนาดความจุไม่เกิน 100 มิลลิลิตร สาหรับภาชนะที่เกิน 100 มิลลิลิตร แม้จะบรรจุของเหลว เจล
และสเปรย์ เพี ย งเล็ ก น้ อ ยก็ ไ ม่ ส ามารถน าติ ด ตั ว ขึ้ น เครื่ อ งบิ น ได้ ภาชนะทั้ ง หมดต้ อ งใส่ ร วมกั น ไว้ ใ น
ถุงพลาสติกใส ซึ่งเปิด – ปิด ผนึกได้ และมีความจุรวมกันไม่เกิน1 ลิตร (1,000 มิลลิลิตร) ของเหลวที่
ได้รับการยกเว้น ได้แก่ นม และอาหารสาหรับเด็กทารกในปริมาณที่เหมาะสม รวมถึงยาที่มีเอกสารกากับ
ชัดเจน ของเหลว เจล และสเปรย์ ที่ซื้อจากร้านค้าปลอดอากร (Duty free shops) ที่ท่าอากาศยานต้องบรรจุ
ในถุงพลาสติกใสปิดผนึกปากถุงไม่มีร่องรอย การเปิดปากถุง และมีหลักฐานแสดงว่าได้ซื้อ ณ วันที่เดินทาง
เพื่อนาไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดตรวจค้น อย่างไรก็ตามแต่ละประเทศจะมีกฎ การนาของเหลว ขึ้นเครื่อง
แตกต่างกัน การนาผลิตภัณฑ์ของสดที่ทาจากสัตว์ไม่ว่าเนื้อหมู เนื้อวัว ผัก ผลไม้สด ไม่อนุญาตให้นาเข้า
ประเทศเพื่อป้องกันโรคต่างๆเพราะหากศุลกากรตรวจพบจะต้องเสียค่าปรับ
ออกเดินทางจาก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน
เที่ยวบินที่ ZE512 เวลา 22.20
เดินทางถึงประเทศเกาหลีใต้ เวลา 06.00
เที่ยวบินที่ 7C2204 เวลา 00.55
เดินทางถึงประเทศเกาหลีใต้ เวลา 08.15
เที่ยวบินที่ LJ002 เวลา 01.00
เดินทางถึงประเทศเกาหลีใต้ เวลา 08.00
เที่ยวบินที่ TW102 เวลา 01.20
เดินทางถึงประเทศเกาหลีใต้ เวลา 08.35

วันที่สอง

ท่าอากาศยานนานาชาติอนิ ชอน - LA PROVENCE - เกาะนามิ - วัดวาวูจองซา

เช้า

เดินทางถึงสนามบินนานาชาติอินชอนประเทศเกาหลีใต้ (กรุณาปรับเวลาของท่านให้เร็วขึน 2 ชั่วโมง
เพื่อให้ตรงกับเวลาท้องถิ่นของประเทศเกาหลี) หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว
พาท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านลาโพรวองซ์ (LA PROVENCE) หมู่บ้านสุดชิค สไตล์ยุโรปแห่งเกาหลี สัมผัส
บรรยากาศบ้านเรือนสุดน่ารักและร้านค้าระบายสีลูกกวาดหวานๆ อิสระให้ท่านถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึก
ได้ตามอัธยาศัย

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเมนู ดักคาลบี (DAKGALBI) ไก่ผัดเผ็ด บาร์
บีคิวเกาหลี อาหารยอดนิยม อีกชนิดหนึ่ง ของคนเกาหลี โดยวิธีการนาเนื้อไก่ทหี่ ั่นเป็นชิ้นๆ และผักต่างๆ
มาผัดรวมกันกับซอสบาร์บีคิวในกระทะแบนเหล็กขนาดใหญ่

บ่าย

นาท่านเดินทางสู่ ท่าเรือเฟอร์รี่ เพื่อข้ามฟากไปยัง เกาะนามิ ตั้งอยู่กลางทะเลสาบซองเพียง ชื่อ “นามิ”
ตั้งขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่นายพลนามิ เกาะนามินั้นเรียกตัวเองว่า NAMINARA REPUBLIC และเรียกตั๋วเรือ
ข้ามฟากและตั๋วเข้าชมเกาะว่าวีซ่า ทาให้รู้สึกเสมือนข้ามมาเที่ยวรัฐๆ หนึ่งที่เป็นเอกเทศออกมาจากเกาหลี
บนเกาะจะมีบรรยากาศร่มรื่น เต็มไปด้วย ต้นสน ต้นเกาลัด ต้นแปะก๊วย ต้นซากุระ ต้นเมเปิ้ล และต้นไม้
ดอกไม้อื่นๆที่พลัดกันออกดอกเปลี่ยนสีให้ชมกันทุกฤดูกาล ในฤดูหนาวบนเกาะจะเต็มไปด้วยหิมะเป็น
สถานที่โรแมนติก สาหรับคู่รักหนุ่มสาว และที่พักผ่อนหย่อนใจของครอบครัว ที่นี้เคยเป็นหนึ่งในสถานที่
ถ่ายทาละครเกาหลี WINTER LOVE SONG หรือเพลงรักในสายลมหนาว และภาพยนต์ไทยเรื่องกวนมีนโฮ
ใครที่อยากแชะรูปคู่กับเบยองจุน และทิวสนที่เรียงตัวสวยงามทอดยาวไปจนสุดลูกหูลูกตา ต้อง ไม่ พ ลาดที่
จะมาเยือนที่นี้สักครั้ง...อิสระให้ท่านถ่ายรูปได้ตามอัธยาศัย...ได้เวลาสมควรนั่งเรือกลับมายังฝั่ง..
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ วัดวาวูจองซา ตั้งอยู่ในเมืองซูวอน พาท่านชมความงามของพระเศียร
พระพุทธรูปขนาดมหึมา ซึ่งประดิษฐานอยู่ด้านหลังสระน้าขนาดย่อม โดยบริเวณรอบสระจะมีพระพุทธรูป
องค์เล็กๆวาง เรียงรายอยู่โดยรอบ และเมื่อท่านเดินขึน้ สู่เนินเขาจะพบอุโบสถ ซึ่งภายในเป็นที่ประดิษฐาน
พระนอนขนาดใหญ่ที่แกะสลักมาจากไม้ซึ่งนามาจาก อินเดีย นอกจากนี้ที่วัดแห่งนี้ยังเป็นที่เก็บรักษาระฆัง
ที่ใช้ตีในพิธีเปิดกีฬาโอลิมปิกในปี ค.ศ.1988 อีกด้วย

เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย ชาบูชาบู (SHABU SHABU) หรือ สุกีเกาหลี มี
ส่วนผสมของ ผักสดหลายชนิด เห็ดตามฤดูกาลโอเด้ง เต้าหู้ เบคอน หมูสไลด์ ต้มในน้าซุป ปรุงรสกลม
กล่อม ทานพร้อมเครื่องเคียงและข้าวสวย เกาหลีที่รสชาติถูกปากคนไทย
หลังจากนันน้าท่านเข้าสู่ที่พัก SUWON: JM HOTEL SUWON หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาวมาตรฐานเกาหลีใต้

วันที่สาม เล่นสกีสุดมันส์ (ไม่รวมค่าเช่าชุด+อุปกรณ์สกีและครูฝึก) - เรียนท้ากิมจิ+ชุดฮันบก
- สวนสนุก EVERLAND (รวมบัตรเข้าและเครื่อง เล่นไม่จ้ากัด) - FANTA STICK SHOW OR WAPOP SHOW
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
เช้านี้นาท่านเดินทางสู่ ลานสกีรีสอร์ท ระหว่างทางท่านจะได้ชื่นชมบรรยากาศสองข้างทางในช่วงฤดูหนาวอัน
แสนงดงามของประเทศเกาหลีที่สวยที่สุด... ถึงสกีรีสอร์ทอิสระให้ทุกท่านได้สัมผัสหิมะและสถานที่ที่งดงาม
พร้อมถ่ายรูปเป็น ที่ระลึกและเล่นสกีซึ่งลานสกีแห่งนี้มีความท้าทายให้ท่านได้สัมผัสด้วยเนินหิมะที่มีความสูง
ไม่ต่ากว่า 1 กิโลเมตรขึ้นไป และเป็นที่กล่าวขวัญถึงว่าเป็นสวรรค์ของนักสกีมือใหม่ แต่ก็มีทางวิ่งสาหรับมือ
อาชีพเช่นกัน มีเนินรูปตัวเอสเป็นตัวเชื่อมระหว่างยอดเนินและพื้นด้านล่างมาท้าทายความสามารถของท่าน
ตามอัธยาศัยพร้อมเพลิดเพลินกั บบรรยากาศของสายลมเย็นในฤดูหนาวและทากิจกรรมสนุกๆ บนลานหิมะ
กว้าง (** ไม่รวมค่าเช่าชุด+อุปกรณ์สกีและครูฝึก **)
**การเตรียมตัวก่อนเล่นสกี ควรเตรียม ถุงมือสกี ผ้าพันคอ แว่นกันแดด เสื้อแจ๊กแก๊ตกันน้าหรือผ้าร่ม และ
กางเกงรัดรูป เป็นต้น ขอคาแนะนาและฝึกวิธีการเล่นจากไกด์ท้องถิ่นก่อนลงสนามจริง เพื่อความปลอดภัยของ
ท่านเอง
นาท่ านเดิ น ทางสู่ กิ ม จิ แลนด์ ร่ วมประสบการณ์ ในการท ากิมจิ อ าหารประจ าชาติ ข องเกาหลี ให้ท่ านได้
สนุกสนานในการลองทาและชิมกิมจิฝีมือของตัวท่านเอง จากนั้นเชิญท่านเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของชาวเกาหลี
โดยการแต่งกายโดยชุดประจ้าชาติ ชุดฮันบก พร้อมถ่ายรูปเป็นที่ระลึก!!! เพื่อไปอวดคนทางบ้าน...

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย เมนู คาลบิ (KALBI) อาหารเกาหลีแบบปิ้งย่างที่มี
ชื่อเสียงของเกาหลี เป็นการนาเนื้อวัวหรือเนื้อหมูมาหมักกับเครื่องปรุงจนเนื้อนุ่ม แล้วนาไปย่างบนแผ่นโลหะ
ที่ถูกเผาจนร้อน ตอนย่างเนื้อนั้นจะย่างเป็นชิ้นโตพอสมควร พอใกล้สุกแล้วต้องใช้กรรไกรตัดเป็นชิ้นพอดีคา
ทานกับเครื่องเคียงจาพวกผัก และกระเทียม กิมจิ

บ่าย

จากนั้นเต็มอิ่มกับสวนสนุกที่ดีที่สุดของเกาหลี สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ด้วยบัตร SPECIAL PASS TICKET ที่
สามารถเล่นเครื่องเล่นต่างๆ ได้ทุกชนิดและไม่จากัดรอบ สวนสนุกที่นี้ถูกขนานนาม ว่า “ ดิสนีย์แลนด์เกาหลี
” มีชื่อเสียงมากที่สุดของประเทศ ให้ท่านสนุกกับเครื่องเล่นหลากหลายชนิด อาธิเช่น ทีเอ๊กเพรส รถไฟเหาะ
หนอนสะบัด ชาร์ป โรงหนังสามมิติ บ้านผีสิงหมุน ท่านไหนที่ไม่ชอบการเล่นเครื่องเล่น สามารถเข้าซาฟารี
ชมไลเกอร์แฝดคู่แรกของโลกได้ที่นี่ และชมความน่ารักของหมีที่สามารถสื่อสารกับคนได้ เดินชมและถ่ายรูป
กับสวนดอกไม้ซึ่งผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนตาม ฤดูกาล (มีนาคม-เมษายน: สวนทิวลิป/ พฤษภาคม-มิถุนายน:
สวนดอกกุหลาบ/กรกฎาคม: สวนดอกทานตะวันหรือดอกกุหลาบ/ สิงหาคม-กันยายน: สวนดอกลิลลี่/
ตุลาคม-พฤศจิกายน: สวนดอกเบญจมาศ)

เย็น

รั บ ประทานอาหารเย็ น ณ ภั ต ตาคาร บริ ก ารท่ า นด้ ว ย เมนู บาร์ บี คิ ว เกาหลี (BBQ
KOREA)
อาหารปิ้งย่างสไตล์เกาหลี ประกอบด้วย กุ้ง ปลาหมึก หมู ไก่ เนื้อ ต่างๆ รับประทานพร้อมเครื่องเคียงของ
เกาหลี ผักสด กิมจิ ซุป ผัดวุ้นเส้นเกาหลี สลัดผักสดๆ พร้อม ไอศกรีมทานได้ไม่อั้น
หลังจากนั้นนาท่านชมโชว์ FANTA STICK SHOW
FANTA STICK SHOW เป็นการแสดงละครเพลง THE MUSICAL บอกเล่าเรื่องราวความรักอันอมตะระหว่าง
ชายหนุ่มที่เชี่ยวชาญการตีกลองกับวิญญาณของแฟนสาวที่เชี่ยวชาญดนตรีเครื่องสาย อาทิเช่น ฟรุต ไวโอลิน
ซอ และกายากึม ที่ผูกพันและตามหากันตั้งแต่อดีตภพจนถึงปัจจุบัน สื่อสารผ่านดนตรีโบราณและศิลปะร่วม
สมัย อย่างบีบอย และแจสแดนซ์ โดยแฝงมุกตลก ดึงให้ผู้ชมได้เข้ามีส่วนร่วมในโชว์ได้อย่างน่ารักตลอดการ
แสดง

หลังจากนันน้าท่านเข้าสู่ที่พัก SEOUL: BENIKEA SEOUL HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาวมาตรฐานเกาหลีใต้
วันที่สี่

ผ่านชมบลูเฮ้าส์/อนุสาวรีย์นกฟีนิกซ์ - ศูนย์โสม - ถนนแฟชั่นฮงอิกวอคกิงสตรีท - TRICK EYE MUSEUM +
ICE MUSEUM – ศูนย์เวชส้าอาง - N SEOUL TOWER (ไม่รวมลิฟท์) - ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลี เมียงดง - LINE
FRIENDS STORE - ศูนย์การค้าแฟชั่นแห่งเกาหลี ทงแดมุน - DONGDAEMUN DESIGN PLAZA DDP

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
พาท่านผ่านชมด้านหน้าท้าเนียบประธานาธิบดี (บลูเฮ้าส์) ซึ่งอยู่ในทาเลที่ดีที่สุดตามหลักโหราศาสตร์
มีทิวเขาน้อยใหญ่เรียงรายซ้อนตัวอยู่ด้านหลัง ด้านหน้าเป็นอนุสรณ์สถานนกฟีนิกซ์สัญลักษณ์แห่ง
สันติภาพอันงดงาม ชมทัศนียภาพอันสวยงามของภูเขารูปหัวมังกร และวงเวียนน้าพุ นับเป็นจุดที่มีฮวงจุ้ย
ดีที่สุดของกรุงโซล

ที่

จากนั้นพาท่านรู้จักและเข้าใจสมุนไพรโสมเกาหลี หรือราชาแห่งมวลสมุนไพร ที่ ศูนย์โสม เพราะเกาหลีใต้
เป็นประเทศที่มีการผลิตโสมเกาหลีที่มีคุณภาพเป็นอันดับ 1 ของโลก ซึ่งใครๆที่ได้มาเที่ยวก็จะชื่นชอบหาซื้อ
เป็นของฝาก เพราะราคาจะถูกว่าเมืองไทยและมีคุณประโยชน์นานัปการ เช่น ช่วยเสริมความแข็งแรงให้แก่
ระบบย่อยอาหารและปอด ช่วยทาให้จิตใจสงบและเพิ่มพละกาลัง โดยมีสรรพคุณทางการแพทย์ ช่วยบารุง
หัวใจ ป้องกันโรคหัวใจขาดเลือด และเสริมประสิทธิภาพทางเพศ ลดและป้องกันมะเร็ง ท่านไหนที่ต้อง
ทางานดึก นอนดึก หรือพักผ่อนไม่เพียงพอ สามารถทานเพื่อลดความอ่อนล้า ทาให้รู้สึกกระปรี้กระเปร่า
ร่างกายรู้สึกสดชื่น..อิสระให้ท่านได้ซื้อกลับไปบารุงร่างกายหรือฝากญาติผู้ใหญ่ที่ท่านรักและนับถือ..
นาท่านสู่ ฮงอิกวอคกิงสตรีท เป็นถนนย่านมหาวิทยาลัย ฮงอิก ซึง่ มีชื่อเสียงด้านศิลปะ ที่นี่จะมีบรรดา
นักศึกษานาของประดิษฐ์จากแฮนด์เมดมาวางจาหน่ายและมีร้านค้าขายสินค้าวัยรุ่นต่างๆ อิสระให้ท่านได้เดิน
เล่นและชมงานศิลปะตลอดทาง

จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ TRICK EYE MUSEUM พิพิธภัณฑ์ศิลปะสามมิติ ต้นฉบับของเกาหลี สถานที่
ท่องเที่ยวยอดนิยมที่ทั้งคนเกาหลีและนักท่องเที่ยวต่างชาตินิยมมาเก็บภาพ พร้อมโพสท่าเก๋ๆ กับฉากสามมิติ
ทาให้การเดินชมนิทรรศการศิลปะไม่ใช่สิ่งที่น่าเบื่อและเข้าใจยากอีกต่อไป... จากนั้นพาท่านสู่ ICE MUSEUM
เมื อ งน้ าแข็ ง ที่ มีผ ลงานศิ ลปะแกะสลักน้ าแข็ ง รวมอยู่ ในที่ เ ดีย ว ภายในจ าลองเป็ น เมื อ งต่ างๆที่ ทุ กอย่ าง
กลายเป็นน้าแข็ง! เอาใจเด็กๆด้วยสไลเดอร์น้าแข็งและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายให้คุณได้เดินเที่ยวอย่างไม่รู้สึก
เบื่ออาทิสัมผัสประสบการณ์นั่งรถลากกวางรูดอร์ฟทักทายลุงซานต้า โพสท่าคู่กับนกเพนกวินขั้วโลกสารวจ
บ้านน้าแข็งเอสกิโมเยี่ยมชมปราสาทน้าแข็งชมวิวจากบนกาแพงเมืองและลองเข้าพักโรงแรมที่ทุกอย่างทาจาก
น้าแข็ง!…หลังจากนั้นเดินทางสู่ ศูนย์เวชส้าอาง ให้ท่านได้เลือกซื้อเครื่องสาอางคุณภาพดีในราคาย่อมเยา อาทิ
เช่นครีมน้าแตก, ครีมโบท็อกซ์, ครีมหอยทาก ฯลฯ
กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย ซัมเกทัง หรือเมนู ไก่ตุ๋นโสม อาหารวังในสมัยก่อน
ปัจจุบันเป็นอาหารเลื่องชื่อมากของเมืองหลวง ภายในตัวไก่จะมีข้าวเหนียว รากโสม พุทราแดงและเคล็ดลับ
ในการตุ๋นเสิร์ฟพร้อมเครื่องเคียงที่เรียกว่า กักตุกี เส้นขนมจีน เหล้าโสม พริกไทยดา และเกลือ

บ่าย

เมื่อรับประทานอาหารเสร็จนาท่านเดินทางสู่ หอคอยกรุงโซล N SEOUL TOWER ซึ่งอยู่บนเขานัมซาน ซึ่งเป็น
1 ใน 18 หอคอยที่สูงที่สุดในโลก ฐานของหอคอยมีสิ่งที่น่าสนใจต่างๆ เช่น ศาลาแปดเหลี่ยมปาลกั๊กจอง,
สวนสัตว์เล็กๆสวนพฤกษชาติ , อาคารอนุสรณ์ผู้รักชาติอัน ชุง กุน อิสระให้ทุกท่านได้เดินเล่นและถ่ายรูปคู่
หอคอยตามอัธยาศัยหรือคล้องกุญแจคู่รัก (ไม่รวมค่าขึนลิฟท์)
จากนั้นพาทุกท่านเพลิดเพลินกับการช็อปปิ้งที่ ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลี เมียงดง ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งรวม
แฟชั่นแบรนด์เกาหลีชั้นนา ซึ่งในแต่ละวันจะมีวัยรุ่นเกาหลีมาเดินช็อปปิ้งกันอย่างล้นหลาม ท่านสามารถหา
ซื้อสินค้าได้อย่างหลากหลายทั้งเสื้อผ้า,รองเท้า,กระเป๋า, เครื่องสาอางซึ่งเป็นที่รู้จักอย่างดีของคนไทย อาทิ
Laneige, Etude, Iope, Charmzone, Skin food,The Face Shop เสื้อผ้า เครื่องประดับ, ซีดีเพลง, วีซีดี-ดีวีดี
หนังและซีรีย์ยอดฮิต ตลอดจนของที่ระลึกที่มีรูปดาราคนโปรดของท่านอยู่ในสินค้า...
นอกจากนี้ท่านสามารถพบกับร้าน LINE FRIENDS STORE ที่เต็มไปด้วยสินค้า LINE OFFICIAL ที่จาหน่าย
สินค้าของที่ระลึกเกี่ยวกับตัวการ์ตูน LINE ไม่ว่าจะเป็น หมีบราวน์ แซลลี่ เจมส์ หรือโคนี่ ซึ่งแต่ละตัวจะมี
สินค้าที่ระลึกให้เลือกซื้อเยอะแยะไปหมด เช่น สมุดโน้ต ตุ๊กตา เคสโทรศัพท์ เสื้อผ้า กระเป๋า เครื่องเขียน
ฯลฯ ซึ่งภายในร้านยังมีมุมน่ารักๆ ให้ถ่ายรูปกันอย่างจุใจอีกด้วย แต่ที่เป็นไฮไลท์เด่นของร้านเลย คือ เจ้าหมีบ
ราวน์ตัวยักษ์ใหญ่ที่ตั้งอยู่หน้าร้าน ที่ใครไปใครมาก็ต้องถ่ายภาพเป็นที่ระลึกแม้แต่คนเกาหลีเอง งานนี้สาวก
ไลน์ ห้ามพลาด!!

เย็น

รั บ ประทานอาหารเย็ น ณ ภั ต ตาคารบริ ก ารท่ า นด้ ว ยเมนู บิ บิ บ บั พ หรื อ ข้ า วย้ า เกาหลี เป็ น อาหารที่ มี
ประโยชน์ต่อร่างกายเป็นอย่างมากเพราะประกอบไปด้วยเครื่องปรุงที่เป็นผักนานาชนิดถึง 18 อย่างอุดมไป

ด้วยวิตามินหลากหลายชนิด โดยนาข้าวไปย่างบนชามหิน แล้วโรยผักต่างๆ อาทิ แครอทเห็ด หัวไชเท้า
แตงกวา มันฝรั่งผัดผักกาดขาวพร้อมไข่ดิบ ราดน้าซอสแล้วนามายารวมกันใน ขณะที่ถ้วยยังร้อนๆ ทานพร้อม
กับซุปหม้อไฟ
หลังจากนั้นนาท่านนาท่านช็อปปิ้งที่ ศูนย์การค้าแฟชั่นแห่งเกาหลี ทงแดมุน ให้ท่านได้เลือกซื้อ เสื้อผ้าเครื่อง
แต่งกาย เครื่องหนังรองเท้า เครื่องกีฬาต่างๆ นอกจากนี้ยังมีขนมขบเคี้ยวและร้านเครื่องสาอางต่างๆ เรียงราย
ตามตึกริมสองข้างถนนให้ท่านได้เลือกชม นอกจากนี้ยังมีเวทีการแสดงร้องเต้นเปิดหมวกให้ผู้ที่อยากแสดง
ความสามารถ มาแสดงให้ชมกันอีกด้วย ฝั่งตรงข้ามของ ทงแดมุน ท่านสามารถเดินข้ามไปชม ตึก DDP หรือ
DONGDAEMUN DESIGN PLAZA เป็น สถานที่สาหรับจัดแสดงงานศิลปะ อีเวนท์ การประชุม รวมไปถึง
นิทรรศการต่างๆ
หลังจากนันน้าท่านเข้าสู่ที่พัก SEOUL: BENIKEA SEOUL HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาวมาตรฐานเกาหลีใต้
วันทีห่ า้

ศูนย์สมุนไพร - ศูนย์พลอยอเมทิส - ศูนย์น้ามันสนแดง - DUTY FREE - คลองชองเกชอน - SUPERMARKET

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
เช้านี้นาท่านเข้าชม ศูนย์สมุนไพร หรือ ฮ๊อกเกตนามู ใหม่ล่าสุดของเกาหลี โดยมีการจดลิขสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว
เป็นสมุนไพรเมล็ดฮ๊อกเกต ทางการแพทย์เรียกว่า ผลไม้ทอง มีรสเปรี้ยว ดีสาหรับบุคคลที่นิยมดื่มชา กาแฟ
น้าอัดลม ฯลฯ เมล็ดฮ๊อกเกตจะช่วยในการล้างสารพิษที่ตกค้างหรือไขมันที่ สะสมอยู่ภายในผนังของตับ ไต
ช่วยให้ตับหรือไตของท่านแข็งแรงขึ้น และยังส่งผลดีต่อสุขภาพร่างกายของท่านเองอีกด้วย จากนั้นนาท่าน
เดินทางสู่ ศูนย์พลอยอเมทิส หรือพลอยสีม่วงที่มีชื่อเสียงของประเทศเกาหลีซึ่งชาวเกาหลีเชื่อว่าถ้าได้มีพลอย
ชนิดนี้ติดตัวไว้จะทาให้มีโชคลาภและสิ่งดีๆเกิดขึ้นในชีวิต
นาท่านชม ศูนย์น้ามันสนเข็มแดง ผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลี ที่มีสรรพคุณ ช่วยชะล้างไขมัน
ในเส้นเลือด เพื่อป้องกันการอุดตันของเส้นเลือด และชมการสาธิตให้ท่านได้เห็นภาพอย่างชัดเจนยิ่งขึ้น

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย เมนูจิมดัก (JIMDAK) เป็นเมนูไก่ประกอบด้วยวุ้น
เส้น เกาหลี คลุกด้วยน้าซุป รสชาติกลมกล่อม เสิร์ฟพร้อมข้าวสวยร้อนๆ พร้อมเครื่องเคียงเกาหลี
หลังจากนั้นนาท่านช็อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ ดิวตีฟรี (DUTY FREE) ที่นี่มีสินค้าชั้นนาให้ท่านได้เลือกซื้อ
มากมายกว่า 500 ชนิด ทั้ง น้าหอม เสื้อผ้า เครื่องสาอาง กระเป๋า นาฬิกา เครื่องประดับ ฯลฯ ในบริเวณดิวตี้
ฟรีท่านสามารถเดินไปชม คลองชองเกชอน เป็นคลองโบราณในสมัยราชวงศ์โช ซอน อายุกว่า 600 ปี โดย
มีความยาวประมาณ 5.84 กิโลเมตร ไหลผ่านย่านใจกลางกรุงโซลแต่ในช่วง ค.ศ.1957- ค.ศ.1977 ได้มี
การพัฒนาประเทศอย่างก้าวกระโดด จนกระทัง่ ปี ค.ศ.2002 นายลี มยองปาคร์ ผู้ได้รับตาแหน่งเป็นผู้ว่าการ

กรุงโซล ได้เสนอโครงการฟื้นฟูคลองชองเกชอน เพื่อฟื้นฟูธรรมชาติสองฝั่งคลอง จนปัจจุบนั คลองชองเก
ชอนได้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญมากในกรุงโซล
หลังจากนั้นได้เวลานาท่านสู่ สนามบินอินชอน เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ ระหว่างทางแวะช็อปปิ้งที่
SUPERMARKET เพื่อซื้อของฝากคนทางบ้าน ที่ร้านแห่งนี้มีขนมพื้นเมืองเกาหลีหลากชนิดรวมทั้งกิมจิ ไก่ตุ๋น
โสมที่บรรจุอยู่ในถุงสุญญากาศ ตะเกียบ ถ้วยใส่ข้าวและของฝากของที่ระลึก ได้เวลานาท่านออกเดินทางสู่
สนามบิน

ออกเดินทางจาก ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน สู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เที่ยวบินที่ ZE511
เวลา 17.30
เดินทางถึงประเทศไทย
เวลา 21.20
เที่ยวบินที่ 7C2203
เวลา 20.05
เดินทางถึงประเทศไทย
เวลา 23.59
เที่ยวบินที่ LJ001
เวลา 19.35
เดินทางถึงประเทศไทย
เวลา 23.40
เที่ยวบินที่ TW101
เวลา 20.25
เดินทางถึงประเทศไทย
เวลา 00.10
*******************ด้วยความสวัสดิภาพและความประทับใจตลอดการเดินทาง******************
หมายเหตุ

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมราคาและเที่ยวบินทั้งไปและกลับโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินทั้งไปและกลับโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมหรือรายการอาหารโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนีข้ ึ้นอยู่ตามความเหมาะสม
***กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทังที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก
หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง ทางบริษัทฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทังสิน

อัตราค่าบริการ
เดือน พฤศจิกายน 60
และขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คนื ค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทังสิน ซึง่ อยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท***

อัตราค่าบริการ เดือน พฤศจิกายน 60
พีเรียตเดินทาง
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

สายการบิน

16,900. -

NEW!! 01 - 05 DEC
NEW!! 02 - 06 DEC
NEW!! 03 - 07 DEC
NEW!! 04 - 08 DEC
NEW!! 05 - 09 DEC
NEW!! 06 - 10 DEC
NEW!! 07 - 11 DEC
NEW!! 08 - 12 DEC
NEW!! 09 - 13 DEC
NEW!! 10 - 14 DEC
NEW!! 11 - 15 DEC
NEW!! 12 - 16 DEC
NEW!! 13 - 17 DEC
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

เด็กไม่เสริมเตียง พักเดี่ยวเพิ่ม

16,900. -

ZE/7C/TW/LJ

NEW!! 30 – 04 DEC

อัตราค่าบริการ เดือน ธันวาคม 60
พีเรียตเดินทาง

ผู้ใหญ่

6,900. -

17,900. -

สายการบิน

ผู้ใหญ่

17,900. -

เด็กไม่เสริมเตียง พักเดี่ยวเพิ่ม

18,900. -

18,900. -

17,900. -

17,900. -

18,900. -

18,900. -

6,900. ZE/7C/TW/LJ
17,900. -

17,900. -

18,900. -

18,900. -

พีเรียตเดินทาง

สายการบิน

ผู้ใหญ่

เด็กไม่เสริมเตียง พักเดี่ยวเพิ่ม

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. -

6,900. NEW!! 26 - 30 DEC
NEW!! 27 - 31 DEC
NEW!! 28 - 01 JAN
NEW!! 29 - 02 JAN
NEW!! 30 - 03 JAN
NEW!! 31 - 04 JAN

ZE/7C/TW/LJ
23,900. -

23,900. -

24,900. -

24,900. -

23,900. -

23,900. -

หมายเหตุ : อัตราค่าบริการ :
- หากท่านต้องการห้องส้าหรับพักเดี่ยว สามารถจ่ายเพิ่มเติมอีก 6,900.- จากราคาผู้ใหญ่
หากท่านต้องการเดินทางแบบไม่ใช้ตั๋ว (JOIN LAND) คิดราคาท่านละ 7,900 บาท /ท่าน
หมายเหตุ :
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมราคาและเที่ยวบินทั้งไปและกลับโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินทั้งไปและกลับโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมหรือรายการอาหารโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้ขึ้นอยู่ตามความเหมาะสม
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสายการบินในระดับเทียบเท่ากันและเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน
โปรแกรมเปลี่ยนแปลงได้, ตารางทัวร์สลับโปรแกรมได้, ตามความเหมาะสม*
โปรดตรวจสอบข้อมูลให้มั่นใจก่อนทาการโอนเงินจองทุกครั้ง
กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมและเงื่อนไขต่างๆให้ละเอียดก่อนยืนยันการจอง*
เจ้าหน้าที่จะส่งใบนัดหมายการเดินทางให้ภายใน 5-7 วันก่อนเดินทางเท่านั้น!!! และหากมีการเปลี่ยนแปลงจะรีบแจ้ง ให้ทราบ
หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่
*** ลูกค้ามีความจาเป็นต้องเข้าร้านตามโปรแกรมทัวร์
อันได้แก่ ศูนย์โสม, ศูนย์สมุนไพร, ศูนย์เวชส้าอาง, ศูนย์น้ามันสนแดง, ศูนย์พลอยอเมทิส หากท่านไม่ต้องการเข้าร้านดังกล่าว
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าบริการเพิ่มท่านละ 300 USD***
***กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทังที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก
หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง ทางบริษัทฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทังสินและขอสงวนสิทธิท์ ี่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณี
ใดๆทังสิน ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท***

**กรุณาช้าระมัดจ้าหลังจากวันจองภายใน 3 วัน และช้าระส่วนที่เหลือทังหมด
ก่อนการเดินทางภายใน 30 วัน**
******มัดจ้าขันต่้า 5,000.- บาท/ท่าน/ทริป******
อัตราทัวร์รวม :
 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามเส้นทางที่ระบุในรายการชั้นทัศนาจร ไป-กลับพร้อมคณะ
 ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 ค่าที่พักตามระบุในรายการ พักห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุ หรือเทียบเท่า
 ค่ารถรับ-ส่ง และนาเที่ยวตามรายการ
 ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี
 ค่าน้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละ15 หรือ 20 กก.
 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 ค่าบัตรเข้าสวนสนุกเอเวอร์แลนด์ เครื่องเล่นไม่จ้ากัด
 ปลั๊กไฟ ADAPTER

อัตราทัวร์ไม่รวม :
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทาหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร และ
เครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ(หากท่านต้องการสั่งเพิ่ม กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)
 ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่น ท่านละ 1,000 บาท หรือ 30,000 วอน ต่อทริป
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
 ค่าน้าหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกาหนด (ปกติ 15-20 กก.)
 ค่าวีซ่าสาหรับพาสปอร์ตต่างด้าว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1)พาสปอร์ต 2)ใบประจาตัวคนต่างด้าว 3)ใบสาคัญถิ่นที่อยู่
4)สาเนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี) 5)สมุดบัญชีเงินฝาก(ถ้ามี) 6)รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป แล้วทางบริษัทฯจะเป็นผู้ดาเนินการ
ยื่นวีซ่าให้ท่านโดยจ่ายค่าบริการต่างหาก (สาหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสือเดินทางต้องทาเรื่องแจ้งเข้า ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า)
 ค่าเช่าชุด+อุปกรณ์สกีและครูฝึก
 ค่าลิฟท์ขึน – ลง ที่ N SEOUL TOWER

หมายเหตุ :
**จ้านวนผู้เดินทาง ขันต่้า ผู้ใหญ่ 20 ท่าน ขึนไป
1. เที่ยวบิน ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผู้
เดินทางเป็นสาคัญ
2. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและตารางการบินทั้งไปและกลับโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
3. ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ ไป-กลับ แบบหมู่คณะ กรณีทที่ ่านไม่เดินทางพร้อมคณะ เนื่องจากไม่ผ่านการพิจารณา
ในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง กรมแรงงาน ทั้งไทยและต่างประเทศ เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสาร
เดินทางไม่ถูกต้อง การกระทาที่สอ่ ไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง หรือถูกปฎิเสธในกรณีอื่นๆ **การ
พิจารณาเป็นเอกสิทธิ์และวิจารณญาณของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานเท่านั้น ซึ่งอยู่นอกเหนือ
ความรับผิดชอบของบริษัท ไม่สามารถทาการเลื่อนวันหรือคืนเงินได้
4. **กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง,เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่ไทย และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้ท่านเดินทางออกหรือเข้า
ประเทศ เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือในกรณีอื่นๆ **การพิจารณาเป็นเอกสิทธิ์และ
วิจารณญาณของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานเท่านั้น ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของ
บริษัท ทังนีกรณีที่ท่านไม่ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ใดๆ ทังสิน
5. หนังสือเดินทาง (Passport) ของท่าน นับจากวันที่เดินทางไปและกลับ ต้องมีอายุเหลือใช้งานมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป
และต้องเหลือหน้ากระดาษพอให้เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองสามารถประทับตราได้ และต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ไม่
ชารุด หรือฉีกขาด
6. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง,การนัดหยุดงาน, การก่อ
จลาจล
7. หลังจากได้รับเอกสารเรียกเก็บเงิน (Invoice) กรุณาชาระเงิดมัดจาภายใน 3 วัน และส่งหลักฐานการชาระเงินพร้อม
หน้าพาสปอร์ตของผู้เดินทาง และชาระเงินทั้งหมดก่อนการเดินทางภายใน 14 วัน
8. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯ ได้ชาระค่าใช้จ่ายให้กับต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทาง
แล้ว
9. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจาก
ความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
10. เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไข
ข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
11. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
เวลาการจราจร สภาพอากาศ และเหตุสุดวิสัยอื่นๆที่อาจเกิดขึ้นได้ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทาง
เป็นสาคัญ

12. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คาสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯ นอกจากมีเอกสาร
ลงนามโดยผู้มีอานาจของบริษัทฯ กากับเท่านั้น
13. ในกรณีที่ลูกค้าตั้งครรภ์ ต้องมีใบรับรองจากแพทย์ว่าสามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ และมีอายุไม่เกิน 7 วัน นับจากวันที่
เดินทาง และต้องแจ้งให้ทางบริษัททราบล่วงหน้า
14. ในกรณีที่ลานสกีปิด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรม โดยพาท่านไปเล่นสกีในที่ร่มที่ ONEMOUNT SNOW
PARK แทน
15. กรณีกรุ๊ปส่วนตัว กรุ๊ปเหมา กรุ๊ปนักเรียน กรุ๊ปดูงาน ไม่สามารถใช้ราคาดังกล่าวในโปรแกรมได้
16. กรณีที่ท่านซื้อเฉพาะแพ็คเกจทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน จะไม่รวมค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ
1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
การยกเลิก:
- ต้องยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วันเท่านัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ช้าระแล้ว
- หากยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 45 วัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ทุกกรณี
- ในกรณีกรุป๊ ส่วนตัว กรุ๊ปเหมา กรุ๊ปนักเรียน กรุ๊ปดูงาน เมื่อช้าระแล้วไม่สามารถคืนเงินใดๆทังสิน
***ช่วงเทศกาลไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้***
กรุ๊ปที่เดินทางต้องการันตีมดั จากับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น CHARTER
FLIGHT, EXTRA FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจา หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด
***พาสปอร์ตจะต้องมีอายุเหลือใช้งานมากกว่า 6 เดือนขึนไป
ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในกรณีที่
ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุก
ประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท้าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่
ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ใดๆทังสิน

