วันแรก

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ

เวลานัดหมายสาหรับคณะที่เดินทาง กรุป๊ วันที่ 1-5 ก.พ. 62 / 3-7 ก.พ. 62
23.50 น.
คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ บริเวณผูโ้ ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตู 6 เคาน์เตอร์ L เคาน์เตอร์เช็คอิน
สายการบิน T’way (TW) เจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ฯคอยให้การต้อนรับ และอานวยความสะดวกในการเช็คอินรับบัตรโดยสาร
**หมายเหตุ** เคาน์เตอร์เช็คอินจะปิ ดบริการก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 60 นาที และผูโ้ ดยสารพร้อม ณ ประตูข้นึ เครื่อง
ก่อนเวลาเครื่องออก 30 นาที
เวลานัดหมายสาหรับคณะที่เดินทาง วันที่ 2-6 ก.พ. 62
18.30 น.
คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ บริเวณผูโ้ ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตู 6 เคาน์เตอร์ L เคาน์เตอร์เช็คอิน
สายการบิน T’way (TW) เจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ฯคอยให้การต้อนรับ และอานวยความสะดวกในการเช็คอินรับบัตรโดยสาร
**หมายเหตุ** เคาน์เตอร์เช็คอินจะปิ ดบริการก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 60 นาที และผูโ้ ดยสารพร้อม ณ ประตูข้นึ เครื่อง
ก่อนเวลาเครื่องออก 30 นาที
หมายเหตุ
เนื่ องจากตัวเครื
๋ ่องบินของคณะเป็ นตัวกรุ
๋ ป๊ ระบบ Random ไม่สามารถล็อกที่นงั ่ ได้ ที่นงั ่ อาจจะไม่ได้นงั ่ ติดกันและไม่
สามารถเลือกช่วงที่นงั ่ บนเครื่องบินได้ในคณะ ซึ่งเป็ นไปตามเงื่อนไขสายการบิน
************************************************************************************************************

วันที่สอง

อินชอน(ประเทศเกาหลีใต้)-เกาหลีใต้ (อินชอน)–ลานสกี–เกาะนามิ

เวลาออกเดินทางของคณะเดินทาง วันที่ 1-5 ก.พ. 62 / 3-7 ก.พ. 62
03.30 น.
บินลัดฟ้ าสู่ เมืองอินชอน สาธารณรัฐเกาหลีใต้ โดยสายการบิน T’way (TW) เทีย่ วบินที่ TW9102
09.40 น.
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ช.ม.กรุณาปรับ
นาฬกิ าของท่านเป็ นเวลาท้องถิน่ เพือ่ สะดวกในการนัดหมาย)
เวลาออกเดินทางของคณะเดินทาง วันที่ 2-6 ก.พ. 62
21.55 น.
บินลัดฟ้ าสู่ เมืองอินชอน สาธารณรัฐเกาหลีใต้ โดยสายการบิน T’way (TW) เทีย่ วบินที่ TW9102
05.05+ น.
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ช.ม.กรุณาปรับ
นาฬกิ าของท่านเป็ นเวลาท้องถิน่ เพือ่ สะดวกในการนัดหมาย)
*******************************************************************************************************************

เที่ยง
บ่าย

คา่

หลังผ่านขัน้ ตอนการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว เมือ่ เข้าสู่ฤดูหนาวภูเขาของเกาหลีจะถูกปกคลุมไปด้วย
หิมะขาวโพลน เราจะนาท่านไปสัมผัสประสบการณ์หน้าหนาวสุดสนุ กบน
ลานสกีขนาดใหญ่ (NIGHT SKI) พร้อมเสิรฟ์ ความฟิ นขัน้ สุดให้ทุกท่าน
ด้วยการพาไปเล่นสกีและนอนพักที่สกีรีสอร์ท มีเวลาให้ท่านได้สนุ กกับ
การเล่นสกีอย่างเต็มที่ ซึ่งปลอดภัยไม่มอี นั ตราย การเตรียมตัวก่อนเล่น
สกีควรเตรียมถุงมือสกี ผ้าพันคอ แว่นกันแดด เสื้อแจ๊คเก็ตกันนา้ หรือผ้า
ร่ม และกางเกงรัดรูป พร้อมกับรับฟังข้อแนะนา และฝึ กวิธีการเล่นจาก
ไกด์ทอ้ งถิ่นก่อนลงสนามจริง ทัง้ นี้เพื่อความปลอดภัยของท่านเองเป็ นสาคัญ (** ราคาทัวร์ยงั ไม่รวมค่าอุปกรณ์การเล่นสกี
สกีลฟิ ท์ สโนว์สเลด สกีค่าเล่นรวมชุดประมาณ 50,000 วอน **)
*** หมายเหตุ ปริมาณของหิมะ และการเปิ ดให้บริการของลานสกี ขึ้นอยู่กบั ความเอื้ออานวยของสภาพอากาศในแต่ละปี หาก
มีหิมะไม่เพียงพอลานสกีอ าจจะปิ ดให้บ ริการ ในกรณี ท่ีล านสกีไ ม่สามารถเปิ ด บริการ ทางบริษ ทั ขอสงวนสิท ธิ์ ใ นการ
เปลี่ยนแปลงโปรแกรม ปรับเปลี่ยนเป็ น ONE MOUNT (SNOW PARK*) สวนสนุ กอีกหนึ่งแห่งที่น่าสนใจเมื่อเดินทางไป
เทีย่ วเกาหลี ท่านจะได้พบกลับโลกแห่งลานนา้ แข็งเล่นหิมะ 365 วัน เมืองหิมะจาลองตัง้ อยู่ทเ่ี มือง GOYANG แหล่งท่องเทีย่ ว
ใกล้กรุงโซล "Snow Park" ในร่มที่ใหญ่สุดของประเทศเกาหลี เพลิดเพลินกับการขี่เครื่องเล่นสุดน่ ารักบนลานนา้ แข็ง เช่น
จักรยานคู่รกั จักรยานเดี่ยว รถเฟอร์ร่ี กะบะสเลดแซนต้า เป็ นต้น หรือเข้าสู่โลกของหิมะที่อุณหภูมติ ิลบ -2 องศาเซลเซียส
กับการเล่นสโนสเลค บนลานหิมะ (ราคาทัวร์น้ ีไม่รวมค่าเข้า SNOW PARK หรือหากท่านใดไม่สนใจ สามารถเดินช้อปปิ้ งตา
มอธัยาศัย มีทงั้ H&M, ADIDAS และมีอกี หลากหลายแบรนด์ชนั้ นา) ***
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู ทัคคาลบี
จากนัน้ นาท่านเดินทางไปยัง เกาะนามิ (NAMI ISLAND) แหล่งท่องเที่ยวที่มชี ่อื เสียงของเกาหลีใต้ บนเกาะจะมีบรรยากาศ
ร่มรื่นเต็มไปด้วยต้นสน ต้นเกาลัด ต้นแปะก๊วย ต้นซากุระ ต้นเมเปิ้ ล และต้นไม้ดอกไม้อ่นื ๆ ที่พลัดกันออกดอกเปลีย่ นสีให้
ชมกันทุกฤดูกาล ในการข้ามไปเกาะนามิตอ้ งนัง่ เรือเฟอรี่ขา้ มไป เรือจะมีให้บริการวันละสามรอบ จุดไฮไลท์บนเกาะจุดแรกคือ
“Winter Sonata’s First Kiss” ใกล้กนั นัน้ จะมีโซนอาหารทัง้ ร้านอาหารแบบนัง่ ทาน ร้านของปิ้ งย่าง และซาลาเปานึงเตาถ่าน
แบบโบราณ ถัดจากโซนอาหารก็จะถึงจุดไฮไลท์ของเกาะนามิอีกแห่งนัน่ คือ “Ginkgo Tree Lane” เมือ่ เข้าช่วงฤดูหนาว และ
หิมะตกเมือ่ ไหร่ อุโมงค์ตน้ แปะก๊วยจะถูกย้อมไปด้วยหิมะขาวเรียงแถวทอดตัวยาวกว่า 80 เมตร เป็ นจุดที่นกั ท่องเที่ยวนิยม
มาถ่ายรูปมากทีส่ ุด
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
สมควรแก่เวลานาท่านเข้าทีพ่ กั SUWON LAVIDOR HOTEL ระดับ3*หรือเทียบเท่า

วันที่สาม

ไร่สตรอเบอรี่ - COSMETIC - สวนสนุ ก EVERLAND

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เที่ยง
บ่าย

คา่
วันที่ส่ี

เช้า

จากนัน้ นาท่านเดินทางเข้าสู่ ไร่สตรอเบอร์ร่ี ให้ท่านได้ชมิ สตรอเบอร์ร่สี ดๆ หวานฉา่ จากไร่ และยังสามารถซื้อกลับมาฝากคนที่
เมืองไทยได้ดว้ ย โดยจะมีการแพ็คใส่กล่องสวยงาม และส่งให้ท่านวันสุดท้าย จากนัน้ นาท่านแวะช้อปที่รา้ นเครื่องสาอางค์
ยอดนิ ย ม COSMETIC OUTLET สวรรค์ข องนัก ช้อ ปชาวไทย เพื่อ เลือ กซื้อ กลับ ไปเป็ น ของฝาก มีใ ห้เ ลือ กมากมาย
หลากหลายแบนด์ ไม่ว่าจะเป็ นสกินแคร์บารุงผิวแบรนด์อย่าง DEWINS และแบรนด์ JSM ที่เป็ นสินค้าหลักของทางร้าน ไม่
ว่าจะเป็ นครีมหอยทาก ครีมนา้ แตก ครีมขัดขี้ไคล สแตมเซลล์ โบท็อกซ์ เป็ นต้น และยังมีสนิ ค้าอื่นๆ อาทิเช่น ครีมว่านหาง
จระเข้ แป้ งม้าโยก ยาย้อมผม แฮนด์ครีม ยาสระผม ฯลฯ
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู บุฟเฟต์หมูย่างสไตล์เกาหลี
นาท่านเดินทางสู่ สวนสนุ กเอเวอร์แลนด์ (EVERLAND THEME PARK) สวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ท่สี ุดของประเทศ ตัง้ อยู่
ท่ามกลางหุบเขา ให้ท่านได้อิสระเที่ยวชมท่องไปกับโลกของสัตว์ป่าซาฟารี
ชมไลเกอร์แฝดคู่แรกของโลกที่น่ีท่านจะพบเจ้าป่ าสิงโตและเสือสามารถอยู่
ด้วยกันได้อย่างเป็ นสุข ชมความน่ารักของหมีท่สี ามารถสือ่ สารกับคนขับรถ
ได้เป็ นอย่างดี อีกทัง้ ยัง สามารถสนุ กกับ เครื่องเล่นนานาชนิ ด อาทิเช่ น
รถไฟเหาะรางไม้ (T-Express) รถไฟเหาะตีล งั กา (Rolling X-Train)
เ ฮ อ ร์ ริ เ ค น ( Double Rock Spin) เ รื อ เ ห า ะ ไ ว กิ้ ง ( Columbus
Adventure) หรือเดินชม สวนดอกไม้ส่ฤี ดู (Four Season Garden) ซึ่ง
จะเปลีย่ นแปลงพันธุ ด์ อกไม้ไปตามฤดูกาลในรูปแบบที่หลากหลายตลอดทัง้ ปี (ทัง้ นี้ข้นึ อยู่กบั สภาพอากาศ) ชมกิจกรรมและ
การแสดงต่างๆที่จดั ตามตารางประจาวัน เลือกชมและเลือกซื้ อช้อบปิ้ งในร้านค้าของที่ระลึกต่างๆอย่างมากมาย จากนัน้ นา
เดินทางกลับสู่กรุงโซล
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
สมควรแก่เวลานาท่านเข้าทีพ่ กั INTERCITY HOTEL ระดับ3*หรือเทียบเท่า
พระราชวังชางด็อกกุง -ศูนย์สมุนไพรโสมเกาหลี-ศูนย์สมุนไพรบารุงตับ -ช้อปปิ้ งDUTY FREE- -โรงงานสาหร่าย+ชุดประจา
ชาติฮนั บก-โซลทาวเวอร์-ช้อปปิ้ งเมียงดง
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนัน้ นาท่านชม พระราชวัง ชางด็อ กกุง (CHANGDEOKGUNG PALACE) พระราชวัง ลาดับที่สองที่ถูกสร้างต่ อ จาก
พระราชวังเคียงบกกุง เคยใช้เป็ นที่พานักของพระมหากษัตริยห์ ลายพระองค์ในสมัยราชวงศ์โชซอน และยังเป็ น 1 ใน 5 ของ
พระราชวังสาคัญที่ยงั คงรักษาไว้ พระราชวังหลวงทัง้ 5 ทีใ่ นโซลนัน้ จะมีลกั ษณะหน้าตาคล้ายๆ กัน แตกต่างกันที่ทศั นียภาพ
รวมถึงความพิเศษของแต่ละสถานที่ดว้ ย อย่างตัวพระราชวังชางด็อกกุงแห่งนี้ก็มไี ฮไลท์ท่นี ่าสนใจคือ สวนฮูวอน หรือสวน
แห่งความลับนัน่ เอง (Secret Garden) ภายในพระราชวังประกอบไปด้วยเขตพระราชฐานชัน้ นอก พระราชฐานชัน้ ใน และ
สวนด้านหลังที่ใช้สาหรับเป็ นที่พกั ผ่อนของพระมหากษัตริยใ์ นสมัยโบราณ เมือ่ เดินเข้ามาบริเวณด้านในพระราชวังจะเจอกับ
ลานกว้าง เป็ นพื้นทีส่ าธารณะทีน่ กั ท่องเทีย่ วสามารถเดินชมได้ พระราชวังแห่งนี้เคยถูกเผาทาลายไปในช่วงปี 1592 ก่อนจะถูก
บูรณะในปี 1611 และได้กลายเป็ นสมบัติทางวัฒนธรรมนับตัง้ แต่นนั้ เป็ นต้นมา ปัจจุบนั ยังคงเหลือความงดงามบางส่วนของ

เที่ยง
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คา่

พระราชวังเอาไว้จากนัน้ นาท่านชม ศูนย์สมุนไพรโสมเกาหลี (GINSENG CENTER) สมุนไพรโสมขึ้นที่ช่ือว่าเป็ นราชาแห่ง
มวลสมุนไพร ถูกนามาใช้เพือ่ สุขภาพจากนัน้ นาท่านเดินทางไปยัง เป็ นเวลานานากว่า 2,000 ปี ในตารายาแผนระบุว่า โสมเป็ น
สมุนไพรที่ช่วยเสริมความแข็งแรงให้แก่ระบบย่อยอาหาร ปอด ช่วยทาให้จิตใจสงบ มีสรรพคุณทางการแพทย์คือช่วยบารุง
หัวใจ ป้ องกันโรคหัว ใจขาดเลือ ด เสริมประสิทธิภาพทางเพศ ลดและป้ องกันมะเร็ง จากนัน้ นาท่านเดินทางไปยัง ศูนย์
สมุน ไพรบ ารุ ง ตับ (HOKGENAMU) ต้น ไม้ช นิ ด นี้ เ จริ ญ เติ บ โตในป่ าลึก บนภู เ ขาที่ ป ราศจากมลภาวะ และสู ง เหนื อ
ระดับนา้ ทะเล 50-800 เมตร ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมนามารับประทานเพื่อช่วยดูแลตับให้สะอาดแข็งแรง ป้ องกันโรคตับแข็ง
ไม่ถูกทาลายจากการดื่มแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี่ สารตกค้างจากอาหาร และยา นาท่านช้อปปิ้ ง สินค้าปลอดภาษี (DUTY
FREE) สินค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิ นาฬิกา,แว่นตา,เครื่องสาอางค์กระเป๋ า , นา้ หอม เครื่องสาอางแบรนด์ชนั้ ดัง ต่างๆ
อาทิ SULWHASOO , DKNY , SHISEIDO , DIOR และ กระเป๋ า แบรนด์ด งั ต่ า งๆ อาทิ MCM , LOUIS VUITTON,
CHANEL
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนัน้ นาท่านชม โรงงานสาหร่ายเกาหลี ให้ท่านได้ชมกรรมวิธใี นการผลิตสาหร่ายเกาหลีพร้อมชิมสาหร่ายแสนอร่อย หรือจะ
ซื้อเป็ นของฝากกลับบ้านที่มใี ห้ท่านได้เลือกซื้อหลายรสชาด พิเศษ…บริการ ชุดประจาชาติฮนั บก ซึ่งเป็ นชุดประจาชาติของ
เกาหลี ให้ท่านถ่ายภาพสวยๆ แห่งความประทับใจ เก็บไว้เป็ นทีร่ ะลึก จากนัน้ นาท่านไปช้อปปิ้ งตลาดดังที่สุดของเกาหลี ตลาด
เมียงดง(MYEONG-DONG) หรือ สยามสแควร์เกาหลี ทีเ่ มียงดงแห่งนี้พบกับสินค้าวัยรุ่น อาทิ เสื้อผ้าแฟชัน่ เครื่องประดับ
รองเท้า เครื่องสาอางแบรนด์ดงั มากมาย
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
สมควรแก่เวลานาท่านเข้าทีพ่ กั INTERCITY HOTEL ระดับ3*หรือเทียบเท่า

วันที่หา้

ศูนย์น้ ามันสนเข็มแดง-พลอยอเมทิส-โซล ทาวเวอร์-ฮงอิกสตรีท-ร้านละลายเงินวอน-อินชอน-กรุงเทพฯ

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนัน้ นาท่านชมสมุนไพรชื่อดังของเกาหลี น้ ามันสนเข็มแดง (RED PINE) ผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลี มี
สรรพคุณช่วยขับสารพิษออกจากร่างกายช่วยลดระดับนา้ ตาลในเส้นเลือด ช่วยละลายไขมันในเส้นเลือดหรือดีทอ็ กเลือดให้
สะอาดและเพิม่ การไหลเวียนของเลือดได้สะดวก ทีก่ าลังได้รบั ความนิยมเป็ นอย่างมากทัง้ ในไทย และ เกาหลี จากนัน้ นาท่าน
ชมโรงงานเจียระไน พลอยอเมทิส แดนเกาหลีเป็ นแดนของพลอยสีมว่ ง พลอยแห่งสุขภาพและนาโชคโดยมีตงั้ แต่สมี ว่ งอ่อน
เย็นตาจนถึงสีมว่ งไวน์ ชมผลิตภัณฑ์เครื่องประดับสวยงามมากมายหลายชนิดให้ท่านได้เลือกซื้อ
จากนัน้ นาท่านสู่ โซลทาวเวอร์ (N SEOUL TOWER) ตัง้ อยู่บนภูเขานัมซานใจกลางกรุงโซล เป็ นจุดชมวิวที่มองเห็นวิวทัว่ ทัง้
กรุงโซล และบริเวณรอบๆ นับเป็ นอีกสถานทีส่ ุดแสนโรแมนติกแห่งหนึ่งที่คู่รกั ทุกคู่ไม่ควรพลาด ถือเป็ นไฮไลท์สาคัญของกรุง
โซลที่นกั ท่องเที่ยวทุกคนจะต้องมาเลยทีเดียว นอกจากนี้ ยังมีอีกจุดเป็ นไฮไลท์สาคัญที่นกั ท่องเที่ยวทุกคนจะต้องมาแวะชม
สถานที่คล้องกุญแจชื่อดัง Love Key Ceremony ที่มคี วามเชื่อว่า คู่รกั ที่มาคล้องกุญแจที่น่ีจะมีความรักที่ยนื ยาวไปตลอด
กาล **ราคาทัวร์น้ ี ไม่รวมกุญแจและค่าขึ้นลิฟท์**

เที่ยง
บ่าย

18.20 น.
22.15 น.

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ก่ อ นกลับ น าท่ า นเดิน ช้อ ปปิ้ งอย่ า งจุใ จที่ ที่ย่ า นฮงอิก สตรีท ช้อ ปปิ้ งบริเ วณด้า นหน้า ของมหาวิท ยาลัย ฮงอิก (Hongik
University) จึงเป็ นศูนย์รวมเด็กวัยรุ่นและเด็กมหาวิทยาลัย เป็ นอีกเส้นหนึ่งทีม่ บี รรยากาศโรแมนติก อีกทัง้ ยังมีรา้ นกาแฟที่
เป็ นเอกลักษณ์ แกลเลอรี่ ร้านค้าจาหน่ายสินค้าแฟชัน่ คลับ ตลาดศิลปะ และร้านอาหารทีน่ ่าสนใจในหมูว่ ยั รุ่นอายุ 20-30 ปี ท่ี
นิยมมาเดินเล่น ราคาของสินค้าและร้านอาหารต่างๆก็ยงั ไม่แพงอีกด้วย ซึง่ จะคึกคักเป็ นพิเศษตัง้ แต่ช่วงบ่ายเป็ นต้นไป เพราะ
ร้านค้าแต่ละร้านจะทยอยเปิ ดให้บริการ ของที่ขายกันเยอะส่วนใหญ่ ก็จะเป็ นสินค้าแฟชัน่ เช่น เสื้อผ้า กระเป๋ า รองเท้า
ของกิฟ๊ ช้อป เครื่องเขียน และทีเ่ ยอะไม่แพ้กนั ก็คือขนมต่างๆ
จากนัน้ นาท่านแวะซื้อของฝากที่ ร้านละลายเงินวอน สาหร่าย ขนมต่างๆ ผลิตภัณฑ์ของของโสมในรูปแบบขนม ชาโสม ครีม
ล้างหน้าโสม เครื่องสาอางโสม รวมไปถึงกิมจิ เปเปโร (ป๊ อกกี้เกาหลี) ชินราเมง (มาม่าเกาหลี) นมกล้วย ให้ท่านได้เลือกซื้อ
เป็ นของฝากอย่างจุใจ
สมควรเวลาเดินสู่ สนามบินนานาชาติอนิ ชอน
ออกเดินทางบินลัดฟ้ ากลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน T’way (TW) เทีย่ วบินที่ TW9101
เดินทางถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
........................................................................................

อัตราค่าบริการและเงื่อนไข

เกาหลี เที่ยวฟิ น เล่นสกีจดั เต็ม 5 วัน 3 คืน-TW
กาหนดการเดินทาง

ผูใ้ หญ่พกั ห้องละ2-3ท่าน
ไม่รวมค่าวีซ่า

พักเดี่ยว

15,991

4,900

16,991

4,900

16,991

4,900

01-05 ก.พ. 62
TW9102 BKK-ICN 03.30-09.40
TW9101 ICN-BKK 16.50-20.45

02-06 ก.พ. 62
TW9102 BKK-ICN 21.55-05.05+1
TW9101 ICN-BKK 16.30-20.45

03-07 ก.พ. 62
TW9102 BKK-ICN 03.30-09.40
TW9101 ICN-BKK 16.50-20.45

อัตราค่าบริการรวม
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

ตัวเครื
๋ ่องบินชัน้ ประหยัดเดินทางไป-กลับพร้อมคณะ
ที่พกั โรงแรมตามรายการ 3 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณี มาไม่ครบคู่และไม่ตอ้ งการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)
อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนู อาหารตามสถานการณ์)
ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
ค่าระวางน้ าหนักกระเป๋ าไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
ค่ามัคคุเทศก์ผูช้ านาญเส้นทางดูแลตลอดการเดินทาง
ค่าประกันชีวิตกรณี อบุ ตั เิ หตุในระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณี
อุบตั เิ หตุในวงเงินไม่เกิน ท่านละ 200,000 บาท (ตามเงือ่ นไขกรมธรรม์)
✓ ภาษี น้ ามันและภาษี ตวั ๋ ทุกชนิ ด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)

อัตราค่าบริการไม่รวม
 ภาษีหกั ณ ที่จา่ ย 3%และภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7%
 ค่าทาหนังสือเดินทางไทย,ค่าธรรมเนี ยมสาหรับผูถ้ อื พาสปอร์ตต่างชาติค่าทาใบอนุ ญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ(Re-Entry)
หรือ คนต่างด้าว (เป็ นหน้าที่ของผูเ้ ดินทางในการจัดทาเอง)
 ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวนอกเหนื อจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สงั ่ เพิม่ เอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าอาหารและเครื่องดื่มสัง่
พิเศษนอกรายการ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ทางไกล, ค่าอินเตอร์เน็ ต ฯลฯ
 ค่าใช้จา่ ยอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบตั ภิ ยั ทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้
ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทัง้ ที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนื อความ
ควบคุมของบริษทั ฯ
 ค่าปรับ สาหรับน้ าหนักกระเป๋ าเดินทางที่เกินจากที่ทางสายการบินกาหนดไว้ 20 กก.
 ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิน่ ,คนขับรถ 50,000วอน หรือ 1,500 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน (ชาระที่สนามบินในวันเดินทาง)
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ าใจของทุกท่าน(ไม่รวมในทิปไกด์ทอ้ งถิน่ และคนขับรถแต่ไม่บงั คับทิป)

เงือ่ นไขการสารองที่นงั ่
1.กรุณาทาการจองก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 45 วันทาการหรือก่อนหน้านั้น โดยส่งแฟกซ์หรืออีเมลล์รายชื่อและหน้าหนังสือเดินทางเพือ่
ยันการจองที่นงั ่ พร้อมชาระมัดจาท่านละ 10,000 บาท
2.ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษทั ฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทง้ั หมด 15 วันก่อนการเดินทาง มิเช่นนั้นบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง
ของท่าน และการคืนเงินทัง้ หมดหรือบางส่วนตามค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึ้นจริง

3.เมื่อท่านตกลงชาระเงินค่าบริการไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วนกับทางบริษทั ฯ ทางบริษทั ฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงือ่ นไขการให้บริการที่ได้
ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ ทัง้ หมดนี้ แล้ว

เงือ่ นไขการยกเลิก
1.ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษทั ฯจะคืนเงินค่ามัดจาให้ทง้ั หมด โดยจะหักค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึ้นจริง เช่นค่าธรรมเนี ยมวีซ่า
ยกเว้นในกรณี วนั หยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คนื เงินมัดจาโดยไม่มีเงือ่ นไขใดๆทัง้ สิ้น
2.ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจาทัวร์ 50%
3.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วันเก็บค่าใช้จา่ ย 100% ของราคาทัวร์ ต่อท่าน
4.สาหรับผูโ้ ดยสารที่ไม่ได้ถอื หนังสือเดินทางไทย และทางบริษทั ฯเป็ นผูย้ ่นื วีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทางบริษทั ฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจาทัง้ หมด

เงือ่ นไขการให้บริการ
1.โปรแกรมทัวร์น้ ีจะสามารถออกเดินทางได้ตอ้ งมีจานวนผูเ้ ดินทางขัน้ ตา่ 30 ท่านรวมในคณะตามทีก่ าหนดไว้เท่านัน้ หากมีจานวนผูเ้ ดินทาง
รวมแล้วน้อยกว่าทีก่ าหนดไว้ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือปรับเปลีย่ นกาหนดการเดินทาง ในกรณีทม่ี ผี ูเ้ ดินทาง 10-14 ท่าน ต้อง
เพิม่ เงินท่านละ 2,000 บาท, กรณีทม่ี ผี ูเ้ ดินทาง 15-19 ท่านต้องเพิม่ เงินท่านละ 1,500 บาท, กรณีทม่ี ผี ูเ้ ดินทาง 20-24 ท่านต้องเพิม่ เงินท่าน
ละ 1,000 บาท และ กรณีทม่ี ผี ูเ้ ดินทาง 25-29 ท่านต้องเพิม่ เงินท่านละ 500 บาท
2.ในกรณีท่ที างประเทศเกาหลีระงับการอนุ มตั วิ ซี ่า ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่ายเพิม่ เติมในกรณีตอ้ งทาเรื่องยืน่ ขอวีซ่า
3.บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงราคาและเงือ่ นไขต่างๆ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทัง้ นี้ให้ข้นึ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษทั ฯ
เท่านัน้ อีกทัง้ ข้อสรุปและข้อตัดสินใดๆ ของบริษทั ฯ ให้ถอื เป็ นข้อยุตสิ ้นิ สุดสมบูรณ์
4.บริษทั ฯ และตัวแทนของบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ทจ่ี ะเปลีย่ นแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ข้อจากัดด้าน
ภูมอิ ากาศ และเวลา ณ วันทีเ่ ดินทางจริง ทัง้ นี้ทางบริษทั ฯ จะยึดถือและคานึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมาก
เป็ นสาคัญ
5.รายการทัวร์น้ ีเป็ นการท่องเที่ยวแบบหมูค่ ณะ (Join Tour) จัดทาและดาเนินการโดยบริษทั คู่คา้ (Partner)
6.อัตราค่าบริการคิดคานวณจากอัตราแลกเปลีย่ น และราคาตัวเครื
๋ ่องบินในปัจจุบนั บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลีย่ นราคาค่าบริการใน
กรณีทม่ี กี ารขึ้นราคาค่าตัวเครื
๋ ่องบิน ค่าประกันภัยสายการบิน ค่าธรรมเนียมนา้ มัน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลีย่ นได้
ปรับขึ้นในช่วงใกล้วนั ทีค่ ณะจะเดินทาง
7.ในระหว่างการท่องเทีย่ วนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
8.หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตัวเครื
๋ ่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนามาขอคืนเงินได้
9.ค่าบริการที่ท่านชาระกับทางบริษทั ฯ เป็ นการชาระแบบเหมาขาด และทางบริษทั ฯ ได้ชาระให้กบั บริษทั ฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาด
เช่นกัน ดังนัน้ หากท่านมีเหตุอนั ใดที่ทาให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการทีร่ ะบุไว้ ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้

10.กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลีย่ นแปลง การบริการจากสายการบิน บริษทั
ขนส่ง หรือ หน่วยงานทีใ่ ห้บริการ บริษทั ฯ จะดาเนินโดยสุดความสามารถทีจ่ ะจัดบริการทัวร์อ่นื ทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สาหรับ
ค่าบริการนัน้ ๆ
11.มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษทั ฯ ไม่มสี ทิ ธิ์ในการให้คาสัญญาใดๆ ทัง้ สิ้นแทนบริษทั ฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ ี
อานาจของบริษทั ฯ กากับเท่านัน้
12.บริษทั ฯ รับเฉพาะผูม้ วี ตั ถุประสงค์เดินทางเพือ่ ท่องเทีย่ วเท่านัน้ การเดินทางของผูเ้ ดินทางด้วยวัตถุประสงค์แอบแฝงอื่น ๆ เช่น การไปค้า
แรงงาน การค้าประเวณี การค้ามนุษย์ การขนส่งสินค้าหนีภาษี การขนยาเสพติด การโจรกรรม การขนอาวุธสงคราม การก่อการร้าย และ อื่น
ๆ ทีเ่ ข้าข่ายผิดกฏหมาย ผิดศีลธรรมอันดี บริษทั ฯ มิได้มสี ่วนรูเ้ ห็น เกี่ยวข้อง หรือ มีส่วนต้องรับผิดชอบใด ๆ กับการกระทาดังกล่าวทัง้ สิ้น
13.หากผูเ้ ดินทางถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนัน้ ๆ ปฏิเสธการเข้า - ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็ นเหตุผลซึง่ อยู่
นอกเหนืออานาจ และความรับผิดชอบของบริษทั ฯ ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ทจ่ี ะไม่รบั ผิดชอบคืนเงินทัง้ หมดทุกกรณี
14.ผูเ้ ดินทางต้องใช้วจิ ารณญาณส่วนตัวและรับผิดชอบต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าต่าง ๆ ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวด้วยตัว
ท่านเอง บริษทั ฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดความไม่พงึ พอใจในสินค้าทีผ่ ูเ้ ดินทางได้ซ้อื ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวนี้
15.ผูเ้ ดินทางต้องรับผิดชอบต่อการจัดเก็บ และ ดูแลทรัพย์สนิ ส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ อย่างระมัดระวัง บริษทั ฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด
ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรัพย์สนิ ส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว อันมีสาเหตุมาจากผูเ้ ดินทาง
16.บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อการสูญหายของทรัพย์สนิ และ สัมภาระระหว่างการเดินทางอันมีสาเหตุมาจากสนามบิน สายการบิน บริษทั
ขนส่ง โรงแรม หรือ การโจรกรรม แต่จะทาหน้าทีเ่ ป็ นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้ให้กบั ผูเ้ ดินทาง
17.บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ทจ่ี ะไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ทเ่ี กิดจากการยกเลิกหรือความล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การนัด
หยุดงาน การจลาจล การปฏิวตั ิ รัฐประหาร ทีอ่ ยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษทั ฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิม่ เติมทีเ่ กิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม
เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทาร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบตั ิเหตุต่างๆ
18.บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ทจ่ี ะไม่รบั ผิดชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็ นไปตามความคาดหวัง และความไม่พงึ พอใจของผูเ้ ดินทาง ทีเ่ กี่ยวข้องกับ
สภาพธรรมชาติ ภูมอิ ากาศ ฤดูกาล ทัศนียภาพ วัฒนธรรม วิถแี ละพฤติกรรมของประชาชนในประเทศที่เดินทางไป
19.ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น หากผูเ้ ดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจาตัว ซึง่ ไม่ได้เกิดจากอุบตั เิ หตุในรายการ
ท่องเทีย่ ว(ซึง่ ลูกค้าจะต้องยอมรับในเงือ่ นไขนี้ในกรณีทเ่ี กิดเหตุสุดวิสยั ซึง่ อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทั ทัวร์)
20.กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มนา้ เงิน)เดินทางเพือ่ การท่องเทีย่ วกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า -ออกประเทศใดๆก็ตาม ทาง
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น
21.กรณีทท่ี ่านต้องออกตัวภายในประเทศ
๋
เช่น (ตัวเครื
๋ ่องบิน,ตัวรถทั
๋ วร์,ตัวรถไฟ)
๋
กรุณาสอบถามทีเ่ จ้าหน้าที่ทกุ ครัง้ ก่อนทาการออกตัว๋ เนื่องจาก
สายการบินอาจมีการปรับเปลีย่ นไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆในกรณีถา้ ท่านออกตัว๋
ภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลีย่ นเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเงือ่ นไขดังกล่าวแล้ว
22.ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าบริการเพิม่ เติม ในกรณีท่ผี ูเ้ ดินทาง เป็ นชาวต่างชาติ, พระสงฆ์ หรือนักบวช จะต้องเพิม่ จากราคาค่าทัวร์
ปกติอกี 4,000 บาทต่อท่าน**กรณีตดั กรุป๊ เหมาทีเ่ ป็ น เด็กนักเรียน นักศึกษา ครู ธุรกิจขายตรงเครื่องสาอางค์ หมอ พยาบาล ชาวต่างชาติ
พระ หรือกรุป๊ ที่มกี ารขอดูงาน จะต้องสอบถามราคาใหม่ทกุ ครัง้ **

23.ทัวร์ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพือ่ การท่องเทีย่ วเป็ นหมูค่ ณะเท่านัน้ หากผูเ้ ดินทางต้องการแยกตัวออกจากกรุป๊ ทัวร์ โดยไม่ลงร้านช้อปปิ้ ง เช่น
นา้ มันสน / ร้านโสม / ฮ็อตเกนามู / คอสเมติค / อเมทิส / ร้านค้าปลอดภาษี ซึง่ ทัวร์มคี วามจาเป็ นต้องบรรจุในโปรแกรมด้วย “เพราะมีผลกับ
ราคาทัวร์” จึงเรียนให้กบั นักท่องเทีย่ วทุกท่านทราบว่า ทัวร์จาเป็ นต้องรบกวนทุกท่านแวะชมโดยใช้เวลาประมาณ 60 – 90 นาที ซื้อหรือไม่ซ้อื
ขึ้นอยู่กบั ความพอใจของลูกค้าเป็ นหลัก ไม่มกี ารบังคับใดๆ ทัง้ สิ้น และทุกการตัดสินใจซื้อนัน้ เป็ นดุลพินิจของลูกค้า 100% ทัวร์จะไม่มสี ่วน
รับผิดชอบความพอใจหากท่านไม่พง่ึ พอใจสินค้าภายหลัง และถ้าหากลูกค้าไม่มคี วามประสงค์จะเข้าร้านดังกล่าว ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการ
เรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิม่ จากท่านเป็ นจานวน 300 USD ต่อท่าน
24. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน และบริษทั ฯรับเฉพาะผูม้ ีจุดประสงค์เดินทางเพือ่ ท่องเที่ยวเท่านั้น หนังสือ
เดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน บริษทั ฯไม่รบั ผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถงึ และไม่สามารถเดินทางได้

