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DE-KR08 : ทวัรเ์กาหล ีเทศกาลตกปลานํ 
าแข็ง 5 วนั 3 คนื 
 
 

 
 

 

SNOW ICE FISHINGSNOW ICE FISHINGSNOW ICE FISHINGSNOW ICE FISHING    
โปรแกรมครบจดัเต็ม!! เที�ยวสบาย 5 วนั 3 คืนเต็ม  
พาท่านสนกุสนานกบัลานสกกีวา้ง,เลน่สกสีดุมนัส ์

ชม STRAWBERRY FARM ชิมสตรอวเ์บอรร์ี�สดๆจากไร ่
ลกูใหญ่แบบเต็มคํา!! ตะลยุสวนสนกุเลน่ไดไ้ม่จํากดัรอบ 

เรยีนทํากมิจิ ใสช่ดุฮนับก ชมโชวส์ดุตระการตา 
ชอ้ปปิ: งยา่นดงั ณ ศนูยร์วมของวยัร ุน่เกาหลี เมียงดงมนุ 

ชมโชวส์ดุอลงัการ DRUMCAT SHOW หรอื FANTA STICK SHOW 

อาหารทานครบทกุมื:อ ☺☺☺☺☺☺☺☺ ราคานี:รวมตัFวเครื�องบินและภาษีสนามบินเรยีบรอ้ยแลว้ 

**ราคาเริ�มตน้เพียง 15,900.- บาท** 
เดือนมกราคม 2017 จองด่วนมีจํานวนจํากดั!!! 
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รายการท่องเที�ยว                                            จํานวน 5 วนั 3 คืน                                  
วนัแรก ท่าอากาศยานสวุรรณภมิู 
วนัที�สอง ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน • เกาะนามิ • ICE FISHING (ไม่รวมอปุกรณต์กปลา)  

• เลน่สกีสดุมนัส ์(ไม่รวมค่าเช่าชดุ,อปุกรณแ์ละครฝึูก ) 
วนัที�สาม สตรอวเ์บอรร์ี�ฟารม์ • สวนสนกุ EVERLAND (รวมบตัรเขา้และเครื�องเลน่ไม่จํากดั) • พิพิธภณัฑ์

สาหรา่ย • เรยีนทํากิมจิ+ชดุฮนับก •TRICK ART MUSEUM • ศนูยเ์วชสาํอาง 

วนัที�สี� พระราชวงัเคียงบอ๊ก • บลเูฮา้ส ์• พิพิธภณัฑพื์:นบา้น • ศนูยโ์สม • ศนูยส์มนุไพร • ศนูยร์วมของ
วยัร ุน่เกาหลี เมียงดง • LINE FRIEND STORE • ศนูยก์ารคา้แฟชั�นแห่งเกาหลี ทงแดมนุ • DRUMCAT 
SHOW OR FANTA STICK SHOW 

วนัที�หา้ N’SEOUL TOWER (ไม่รวมลิฟท)์ • DUTY FREE • คลองชองเกชอน • ศนูยนํ์:ามนัสนแดง  
• ศนูยพ์ลอยอเมทิส • SUPERMARKET • ท่าอากาศยานสวุรรณภมิู 

 
 
 
วนัแรกของการเดินทาง   ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ • ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน  

 

XX.XX น. คณะเดินทางพรอ้มกนัที� เคาน์เตอรส์ายการบิน JIN AIR / T’WAY / JEJU AIR / EASTAR JET โดยมีเจา้หน้าที�จากบริษัทฯ 
คอยใหก้ารตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวกในเรื�องของเอกสารตลอดจนสมัภาระของท่าน  (**โปรดแสดงใบนดัหมาย
และพาสปอรต์ใหแ้ก่เจา้หนา้ที9ในวนัเดินทาง) หลงัจากเช็คอินและโหลดสมัภาระเรียบรอ้ยแลว้ นําท่านออกเดินทาง
สู่ประเทศเกาหลีใต ้

 

ขอ้แนะนาํ  

เพื�อความสะดวกในการเขา้รบัการตรวจคน้ก่อนขึ. นเครื�องบิน ของเหลว เจล และสเปรยทุ์กชนิด ตอ้งบรรจุในภาชนะที�มี
ขนาดความจุไม่เกิน 100 มิลลิลิตร สาํหรับภาชนะที�เกิน 100 มิลลิลิตร แมจ้ะบรรจุของเหลว เจล และสเปรย ์เพียง
เล็กน้อยก็ไม่สามารถนําติดตวัขึ. นเครื�องบินได ้ภาชนะทั.งหมดตอ้งใส่รวมกนัไวใ้นถุงพลาสติกใส ซึ�งเปิด – ปิด ผนึกได ้
และมีความจุรวมกนัไม่เกิน1 ลิตร (1,000 มิลลิลิตร) ของเหลวที�ไดร้บัการยกเวน้ ไดแ้ก่ นม และอาหารสาํหรบัเด็ก
ทารกในปริมาณที�เหมาะสม รวมถึงยาที�มีเอกสารกาํกบัชดัเจน  ของเหลว เจล และสเปรย ์ที�ซื. อจากรา้นคา้ปลอดอากร 
(Duty free shops) ที�ท่าอากาศยานตอ้งบรรจุในถุงพลาสติกใสปิดผนึกปากถุงไม่มีร่องรอย การเปิดปากถุง และมี
หลกัฐานแสดงว่าไดซื้. อ ณ วนัที�เดินทาง เพื�อนําไปแสดงต่อเจา้หน้าที� ณ จุดตรวจคน้ อย่างไรก็ตามแต่ละประเทศจะมี
กฎ การนําของเหลว ขึ. นเครื�องแตกต่างกนั การนําผลิตภณัฑข์องสดที�ทาํจากสตัวไ์ม่ว่าเนื. อหมู เนื. อววั ผกั ผลไมส้ด ไม่
อนุญาตใหนํ้าเขา้ประเทศเพื�อป้องกนัโรคต่างๆเพราะหากศุลกากรตรวจพบจะตอ้งเสียค่าปรบั 

     
ออกเดินทางจาก ทา่อากาศยานสุวรรณภมิู สู่ ทา่อากาศยานนานาชาติอินชอน 

เที�ยวบินที� LJ002  เวลา 01.00  เดินทางถึงประเทศเกาหลีใต ้ เวลา 08.00 
เที�ยวบินที� TW102  เวลา 01.20  เดินทางถึงประเทศเกาหลีใต ้ เวลา 08.35 

เที�ยวบินที� ZE512 เวลา 22.20  เดินทางถึงประเทศเกาหลีใต ้ เวลา 06.00 

เที�ยวบินที� 7C2204 เวลา 00.55  เดินทางถึงประเทศเกาหลีใต ้ เวลา 08.15 
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วนัที9สอง  ท่าอากาศยานนานาชาตอิินชอน • เกาะนามิ • ICE FISHING (ไม่รวมอุปกรณต์กปลา) • เล่นสกีสุด
มนัส ์(ไม่รวมค่าเช่าชุด,อุปกรณแ์ละครูฝึก ) 

XX.XX น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติอินชอนประเทศเกาหลีใต ้(กรุณาปรบัเวลาของทา่นใหเ้ร็วขึN น 2 ชั 9วโมงเพื9อใหต้รงกบั
เวลาทอ้งถิ9นของประเทศเกาหลี) หลงัจากผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง และศุลกากร 

  

นําท่านเดินทางสู่ ท่าเรือเฟอรรี์� เพื�อขา้มฟากไปยงั เกาะนามิ ตั.งอยูก่ลางทะเลสาบซองเพียง ชื�อ “นามิ” ตั.งขึ. นเพื�อเป็น
เกียรติแก่นายพลนามิ เกาะนามินั.นเรียกตวัเองว่า Naminara Republic และเรียกตั ]วเรือขา้มฟากและตั ]วเขา้ชมเกาะว่าวีซ่า 

ทาํใหเ้รารูสึ้กเสมือนขา้มมาเที�ยวรฐัๆ หนึ�งที�เป็นเอกเทศออกมาจากเกาหลี บนเกาะจะมีบรรยากาศร่มรื�น เต็มไปดว้ย 
ตน้สน ตน้เกาลัด ตน้แปะก๊วย ตน้ซากุระ ตน้เมเปิ. ล และตน้ไมด้อกไมอ้ื�นๆ ที�พลดักนัออกดอกเปลี�ยนสีใหช้มกนัทุก
ฤดูกาล เป็นสถานที�โรแมนติก สาํหรบัคู่รกัหนุ่มสาว และที�พกัผ่อนหย่อนใจของครอบครวั ที�นี. เป็นหนึ�งในสถานที�ถ่าย
ทาํละครเกาหลี  WINTER LOVE SONG หรือเพลงรกัในสายลมหนาว และภาพยนตไ์ทยเรื�อง กวนมีนโฮ ใครที�อยากแชะรูป
คู่กบัเบยองจุน และทิวสนที�เรียงตวัสวยงามทอดยาวไปจนสุดลูกหูลูกตา ตอ้งไม่พลาดที�จะมาเยือนที�นี. ...อิสระใหท่้าน
ถ่ายรูปไดต้ามอธัยาศยั...ไดเ้วลาสมควรนั�งเรือกลบัมายงัฝั�ง…   

 

กลางวนั           รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บริการท่านดว้ยเมนู ดกัคาลบีN  (DAKKALBI) ไก่ผดัเผ็ดบารบี์คิวเกาหลี 
อาหารยอดนิยม อีกชนิดหนึ�ง ของคนเกาหลี โดยวธีิการนําเนื. อไก่ที�หั �นเป็นชิ. นๆ และผกัต่างๆมาผดัรวมกนักบัซอสบาร์
บีคิวในกระทะแบนเหล็กขนาดใหญ่ 

 

บ่าย  นําทุกท่านเขา้ร่วมเทศกาล ตกปลานํNาแข็ง (ICE FISHING) ที�ใหญ่ที�สุดของเกาหลีใตแ้ละจดัขึ. นแค่ปีละครั.งในช่วงเวลา
สั.นๆ เท่านั.น  โดยเทศกาลนี. จดัขึ. นตลอดทั.งเดือนมกราคม (วนัที9 1-8 มกราคม จดัขึN น ณ เกาะจารา และ วนัที9 9-
31 มกราคม ณ เมืองฮวาชอน) ใหทุ้กท่านสนุกสนานกบัเทศกาลตกปลานํ.าแข็ง แม่นํ.าฮวาชองกงั จะแปรสภาพเป็น
นํ.าแข็ง นักท่องเที�ยวส่วนใหญ่ที�มาที�นี.  มาเพื�อตกปลาเทรา้ท ์ซึ�งฉายาของมนัคือ The Queen of Valley หรือ ราชินีแห่ง
ขนุเขา โดยปลาเทรา้ห ์จะอาศยัอยู่ในนํ.าเย็น อุณหภูมิตั.งแต่ 20 องศาเซลเซียสลงไป เป็นปลาที�สวยงามและหาไดย้าก 
ซึ�งเมื�อท่านตกปลาได ้สามารถนํามาทาํซชิู หรือซาชิมิ และมีบริการย่างปลาใหท่้านไดท้านไดใ้นงาน และยงัมีกิจกรรม
ทา้ความหนาวต่างๆอีกมากมาย อาทิเช่น การแขง่ขนัจบัปลาเทรา้ทด์ว้ยมือเปล่า ตกปลาใตนํ้.าแข็ง ฟุตบอลนํ.าแข็ง และ
เล่นลอ้เลื�อนหิมะ และอื�นๆอีกมากมาย ถือไดว้่าเป็นงานใหญ่ที�หลายคนเฝ้ารอคอย เนื�องจากและเทศกาลนี. ไดร้บัการ
เสนอใหเ้ป็นเทศกาลตวัอย่าง โดยกระทรวงวฒันธรรมและการท่องเที�ยวของเกาหลีใตอ้ีกดว้ย เป็นเทศกาลฤดูหนาวที�
ใหญ่และดึงดูดผูค้นมากมายมาเยอืนทุกปี (ไม่รวมค่าอปุกรณต์กปลา ค่าเครื9องเล่น ค่ากิจกรรมทุกชนิด) 

หลงัจากนั.นพาทุกท่านเดินทางสู่ ลานสกีรีสอรท์ ระหว่างทางท่านจะไดชื้�นชมบรรยากาศสองขา้งทางในช่วงฤดูหนาว
อนัแสนงดงามของประเทศเกาหลีที�สวยที�สุด... พาท่านอิสระและสนุกเพลิดเพลินกบัการเล่นสกี ณ สกีรีสอร์ท ท่าน
สามารถเพลิดเพลินกบัการเล่นสกีในลานหิมะที�กวา้งใหญ่อย่างเต็มอิ�ม บนเนินเล่นสกีระดับต่าง ๆ นอกจากนี. ยงัมี
บริการอื�นๆ เช่น รา้นอาหาร คอฟฟี� ชอ้ป ซุปเปอรม์าเก็ตไวค้อยบริการอีกดว้ย (** ไม่รวมค่าอปุกรณแ์ละครูฝึก **)   

**สาํหรบัการเตรียมตวัก่อนเล่นสกี ท่านควรเตรียม ถุงมือสกี ผา้พนัคอ แว่นกนัแดด เสื. อแจ๊กเก็ตกนันํ.าหรือผา้ร่ม 
และกางเกงรดัรูป เป็นตน้ ขอคาํแนะนําและฝึกวิธีการเล่นจากไกด์ทอ้งถิ�นก่อนลงสนามจริง เพื�อความปลอดภยัของ
ท่านเอง 
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เยน็ รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร บริการท่านดว้ย เบคอน หมูสไลด ์ตม้ในนํ.าซุปปรุงรสกลมกล่อม ทานพรอ้ม
เครื�องเคียงและขา้วสวยเกาหลีที�รสชาติถูกปากคนไทยชาบูชาบู  (SHABU SHABU) อิ�มอร่อยกบัผกัสดหลากหลายชนิด 
เห็ดตามฤดูกาลโอเดง้ เตา้หู ้ 

   

           หลงัจากนัNนนาํทา่นเขา้สูที่9พกั SUWON  : BENIKEA SUWON หรือเทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั 

 
วนัที9สาม         สตรอวเ์บอรร์ี9ฟารม์ • สวนสนุก EVERLAND (รวมบตัรเขา้และเครื9องเล่นไม่จาํกดั) • พิพิธภณัฑ์

สาหร่าย • TRICK ART MUSEUM • ศูนยเ์วชสาํอาง 
 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

นําท่านเดินทางสู่ สตรอวเ์บอรร์ีฟารม์ ใหท่้านเลือกเก็บและชิมสตรอวเ์บอรรี์�สดๆ ไดท้ราบว่าชาวเกาหลีมีวิธีการปลูก
สตรอวเ์บอรรี์�อยา่งไรจึงไดผ้ลผลิตดีและรสชาติหวานหอมชวนน่ารบัประทาน..นอกจากนี. ยงัมีแอป๊เปิ. ลกบัสาลี�เกาหลี ที�
มีขนาดใหญ่เป็นพิเศษ ใหท่้านไดเ้ลือกชิมอีกดว้ย...อิสระใหทุ้กท่านอุดหนุนซื. อไปฝากคนทางบา้น (**หมายเหตุ : การ
เก็บขึ. นอยูก่บัจาํนวนตามที�ชาวเกษตรกาํหนด และขึ. นอยูก่บัผลิตผลในแต่ละสปัดาห)์ 
 

จากนั.นเต็มอิ�มกบัสวนสนุกที�ดีที�สุดของเกาหลี สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์ดว้ยบตัร SPECIAL PASS TICKET ที�สามารถเล่น
เครื�องเล่นต่างๆ ไดทุ้กชนิดและไม่จาํกดัรอบ สวนสนุกที�นี. ถูกขนานนามว่า “ ดิสนียแ์ลนดเ์กาหลี ”  มีชื�อเสียงมากที�สุด
ของประเทศ ใหท่้านสนุกกบัเครื�องเล่นหลากหลายชนิด อาธิเช่น ทีเอ๊กเพรส รถไฟเหาะ หนอนสะบดั ชารป์ โรงหนัง
สามมิติ บา้นผีสิงหมุน ท่านไหนที�ไม่ชอบการเล่นเครื�องเล่น สามารถเขา้ซาฟารี ชมไลเกอร์แฝดคู่แรกของโลกไดที้�นี� 
และชมความน่ารกัของหมีที�สามารถสื�อสารกบัคนได ้เดินชมและถ่ายรูป  

 
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บริการท่านดว้ย เมนูจมิดกั (JIMDAK) เป็นเมนูไก่ประกอบดว้ยวุน้เสน้ 

เกาหลี คลุกดว้ยนํ.าซุป รสชาติกลมกล่อม เสิรฟ์พรอ้มขา้วสวยรอ้นๆ พรอ้มเครื�องเคียงเกาหลี 
 

บ่าย หลังจากทานอาหารกลางวันเสร็จนําท่านสู่ พิพิธภัณฑ์สาหร่าย ที�ผลิตและแสดงการเลี. ยงสาหร่ายครบวงจร  
ทุกท่านสามารถเลือกซื. อสาหร่าย พรอ้มทั.งทดลองชิมสาหร่ายรสต่างๆไดต้ามอธัยาศยั อาธิเช่น รถกุง้ รสหมู รถกิมจิ 
รถวาซาบิ ฯลฯ ร่วมกันเรียนทํา กิมจิ ร่วมประสบการณ์ในการทํากิมจิอาหารประจําชาติของเกาหลี ใหท่้านได ้
สนุกสนานในการลองทาํและชิมกิมจิฝีมือของตวัท่านเอง  และจากนั.นเชิญท่านร่วมเป็นส่วนหนึ�งของชาวเกาหลีโดยการ
แต่งกายชุดประจาํชาติต่างๆ (ชุดฮนับก) พรอ้มถ่ายรูปเป็นที�ระลึก เพื�อไปอวดคนทางบา้น 

 
หลงัจากสนุกสนานกบัการทาํขา้วห่อสาหร่าย และใส่ชุดฮนับกแลว้นําท่านชม TRICK ART MUSEUM   พิพิธภณัฑศิ์ลปะ
แรกในประเทศเกาหลีที�จดัแสดงศิลปะภาพลวงตา นิทรรศการบนผนังแบบสามมิติ ภายในแบ่งเป็นเจ็ดส่วน ไดแ้ก่ โซน
ลอ้เลียน (แสดงภาพวาดและประติมากรรมที�มีชื�อเสียง), โซนสตัว,์ โซนไดโนเสาร,์ โซนพิพิธภณัฑส์ตัวนํ์.า, โซนอียิปต,์ 
โซนมายากล และโซนภาพลวงตา…  
  

จากนั.นพาท่านสู่ ศูนยเ์วชสาํอาง ใหท่้านไดเ้ลือกซื. อเครื�องสาํอางคุณภาพดีในราคายอ่มเยา อาทิเช่นครีมนํ.าแตก, ครีม
โบท็อกซ,์ ครีมหอยทาก ฯลฯ 

 

เยน็ รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร  บริการท่านดว้ย เมนู BBQ KOREA อาหารปิ. งยา่งสไตลเ์กาหลี ประกอบดว้ย 
กุง้ ปลาหมึก หม ูไก่ เนื. อ ต่างๆ รบัประทานพรอ้มเครื�องเคียงของเกาหลี ผกัสด กิมจิ ซุป ผดัวุน้เสน้เกาหลี สลดัผกั
สดๆ พรอ้ม ไอศกรีมทานไดไ้ม่อั.น 
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 หลงัจากนัNนนาํทา่นเขา้สูที่9พกั SEOUL ไดแ้ก่ BENIKEA SEOUL HOTEL , CO-OP หรือเทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั 

 
วนัที9สี9 พระราชวงัเคียงบอ๊ก • บลเูฮา้ส ์• พิพิธภณัฑพื์N นบา้น • ศูนยโ์สม • ศูนยส์มุนไพร • ศูนยร์วมของ

วยัรุ่นเกาหลี เมียงดง • LINE FRIEND STORE • ศูนยก์ารคา้แฟชั 9นแห่งเกาหลี ทงแดมุน  
 • DRUMCAT SHOW OR FANTA STICK SHOW 
 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

เชา้นี. นําท่านเขา้สู่ พระราชวังเคียงบอ๊ก พระราชวงัโบราณใหญ่ที�สุดในประวติัศาสตร์เกาหลีมีอายุกว่า 600 ปี 
พระราชวงัแห่งนี. มีหมู่พระที�นั �งมากกว่า 200 หลงั และไดถู้กทาํลายไปในสมยัที�ญี�ปุ่นเขา้มายึดครอง และทั.งยงัเคยเป็น
ศูนยบ์ัญชาการทางการทหารและเป็นที�ประทับของกษัตริย ์สรา้งขึ. นในสมัยราชวงศ์โชซอนซึ�งเป็นราชวงศ์สุดทา้ย
ภายใตก้ารปกครองของระบอบกษัตริยเ์กาหลี ปัจจุบนัไดร้บัการบูรณะใหใ้กลเ้คียงกบัพระราชวงัเดิมมากที�สุด  
 
ผ่านชมดา้นหน้าทาํเนียบประธานาธิบดี (บลูเฮา้ส ์) ซึ�งอยู่ในทาํเลที�ดีที�สุดตามหลกัโหราศาสตร ์มีทิวเขาน้อยใหญ่
เรียงรายซอ้นตวัอยู่ดา้นหลงั  ดา้นหน้าเป็นอนุสรณ์สถานนกฟีนิกซส์ญัลกัษณ์แห่งสนัติภาพอนังดงาม  ชมทศันียภาพ
อนัสวยงามของภูเขารูปหัวมังกร และวงเวียนนํ.าพุ นับเป็นจุดที�มีฮวงจุย้ที�ดีที�สุดของกรุงโซล และนําท่านเยี�ยมชม 
พิพิธภณัฑพื์N นบา้น ยอ้นอดีตสมัผสัชีวิตความเป็นอยูแ่ละเรื�องราวในประวติัศาสตรเ์กาหลี  

พาท่านรูจ้กัและเขา้ใจสมุนไพรโสมเกาหลี หรือราชาแห่งมวลสมุนไพร ที� ศูนยโ์สม เพราะเกาหลีใตเ้ป็นประเทศที�มี
การผลิตโสมเกาหลีที�มีคุณภาพเป็นอนัดบั 1 ของโลก มีสรรพคุณทางการแพทย ์ช่วยบาํรุงหวัใจ ป้องกนัโรคหวัใจขาด
เลือด และเสริมประสิทธิภาพทางเพศ ลดและป้องกนัมะเร็ง ท่านไหนที�ตอ้งทาํงานดึก นอนดึก หรือพกัผ่อนไม่เพียงพอ 
สามารถทานเพื�อลดความอ่อนลา้ ทําใหรู้สึ้กกระปรี. กระเปร่า ร่างกายรูสึ้กสดชื�น..อิสระใหท่้านไดซื้. อกลับไปบํารุง
ร่างกายหรือฝากญาติผูใ้หญ่ที�ท่านรกัและนับถือ และต่อนําท่านเขา้ชม ศูนยส์มุนไพร หรือ ฮอ๊กเกตนามู ใหม่ล่าสุด
ของเกาหลี โดยมีการจดลิขสิทธิjเรียบรอ้ยแลว้ เป็นสมุนไพรเมล็ดฮ๊อกเกต ทางการแพทยเ์รียกว่า ผลไมท้อง มีรสเปรี. ยว 
ดีสาํหรบับุคคลที�นิยมดื�มชา กาแฟ นํ.าอดัลม ฯลฯ เมล็ดฮ๊อกเกตจะช่วยในการลา้งสารพิษที�ตกคา้งหรือไขมนัที�สะสม
อยูภ่ายในผนังของตบั ไต ช่วยใหต้บัหรือไตของท่านแขง็แรงขึ. น และยงัส่งผลดีต่อสุขภาพร่างกายของท่านเองอีกดว้ย  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บริการท่านดว้ย เมนูพลุโกกิ เมนูที�มีส่วนผสม หมหูมกัชิ. นบาง ๆปลาหมึก
สด ผักต่าง ๆ เช่น กะหลาํปลี ฟักทองอ่อน ถั �วงอก แครอท เห็ดและวุน้เสน้ นํามาตม้รวมกนั โดยสามารถทานไดท้ั.ง
แบบแหง้และนํ.า เครื�องเคียงต่าง ๆ คือ ถั �วงอกดอง วุน้เสน้ปรุงรสสาหร่าย กิมจ ิ

บ่าย หลงัอาหารพาทุกท่านเพลิดเพลินกบัการช็อปปิ. งที� ศูนยร์วมของวยัรุน่เกาหลี เมียงดง ไดชื้�อว่าเป็นแหล่งรวมแฟชั �น
แบรนดเ์กาหลีชั.นนํา ซึ�งในแต่ละวนัจะมีวยัรุ่นเกาหลีมาเดินช็อปปิ. งกนัอยา่งลน้หลาม ท่านสามารถหาซื. อสินคา้ไดอ้ยา่ง
หลากหลายทั.งเสื. อผา้,รองเทา้,กระเป๋า, เครื�องสาํอางซึ�งเป็นที�รูจ้กัอยา่งดีของคนไทย อาทิ Laneige, Etude, Iope, 

Charmzone, Skin food,The Face Shop เสื. อผา้ เครื�องประดบั, ซีดีเพลง, วีซีดี-ดีวีดีหนังและซีรียย์อดฮิต ตลอดจนของที�
ระลึกที�มีรูปดาราคนโปรดของท่านอยูใ่นสินคา้... 

นอกจากนี. ท่านสามารถพบกบัรา้น LINE FRIENDS & STORE ที�เต็มไปดว้ยสินคา้ LINE OFFICIAL ที�จาํหน่ายสินคา้ของที�ระลึก
เกี�ยวกบัตวัการตู์น LINE ไม่ว่าจะเป็น หมีบราวน์ แซลลี� เจมส ์หรือโคนี� ซึ�งแต่ละตวัจะมีสินคา้ที�ระลึกใหเ้ลือกซื. อ
เยอะแยะไปหมด เช่น สมุดโน้ต ตุ๊กตา เคสโทรศพัท ์เสื. อผา้ กระเป๋า เครื�องเขยีน ฯลฯ  และยงัมีในส่วนของรา้นกาแฟ 
จะมีเครื�องดื�ม ขนม คุก๊กี.  มาการอง เบเกอรี� เหมือนรา้นกาแฟทั �วไปแต่ที�แปลกตาคือ ของกินภายในรา้นทุกอยา่งจะมี
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หน้าตาเป็นไลน์หมดเลย ซึ�งภายในรา้นยงัมีมุมน่ารกัๆ ใหถ่้ายรูปกนัอยา่งจใุจอีกดว้ย แต่ที�เป็นไฮไลทเ์ด่นของรา้นเลย 
คือ เจา้หมีบราวน์ตวัยกัษ์ใหญ่ที�ตั.งอยูห่น้ารา้น ที�ใครไปใครมาก็ตอ้งถ่ายภาพเป็นที�ระลึกแมแ้ต่คนเกาหลีเอง งานนี.
สาวกไลน์ หา้มพลาด!! 

จากนั.นนําท่านนําท่านช็อปปิ. งที� ศูนยก์ารคา้แฟชั 9นแห่งเกาหลี ทงแดมุน ใหท่้านไดเ้ลือกซื. อ เสื. อผา้เครื�องแต่งกาย 
เครื�องหนังรองเทา้ เครื�องกีฬาต่างๆ นอกจากนี. ยงัมีขนมขบเคี. ยวและรา้นเครื�องสาํอางต่างๆ เรียงรายตามตึกริมสอง
ขา้งถนนใหท่้านไดเ้ลือกชม นอกจากนี. ยงัมีเวทีการแสดงรอ้งเตน้เปิดหมวกใหผู้ที้�อยากแสดงความสามารถ มาแสดงให้
ชมกนัอีกดว้ย  

หลงัจากนั.นนําท่านชมโชว ์FANTA STICK SHOW หรือ WAPOP SHOW  
 FANTA STICK SHOW เป็นการแสดงละครเพลง THE MUSICAL บอกเล่าเรื�องราวความรกัอนัอมตะระหว่างชายหนุ่มที�

เชี�ยวชาญการตีกลองกบัวิญญาณของแฟนสาวที�เชี�ยวชาญดนตรีเครื�องสาย อาทิเช่น ฟรุต ไวโอลิน ซอ และกายากึม ที�
ผูกพนัและตามหากนัตั.งแต่อดีตภพจนถึงปัจจุบัน สื�อสารผ่านดนตรีโบราณและศิลปะร่วมสมยั อย่างบีบอย และแจส
แดนซ ์โดยแฝงมุกตลก ดึงใหผู้ช้มไดเ้ขา้มีส่วนร่วมในโชวไ์ดอ้ยา่งน่ารกัตลอดการแสดง  
WAPOP SHOW เปิดประสบการณช์มโชวใ์หม่ ที�จาํลองใหท่้านเสมือนนั�งอยูบ่นขบวณรถไฟ ใหท่้านไดส้มัผสักบัเวทีแบบ
พาโนราม่า 260 องศา  และชมการแสดงถึงวฒันธรรมเกาหลี โดยจะแบ่งเป็น 5 ช่วงการแสดง ในช่วงตน้จะเป็นการ
แสดง K-CULTURE LED DANCE เป็นการเตน้ประกอบดนตรี ตื�นตาตื�นใจกบัชุด LED ที�นักแสดงสวมใสและอวดลีลา
กนั, K-DRAMA การแสดงเกี�ยวกบัละคร อาธิเช่น THE MOON EMBRACING THE SUN , BOY OVER FLOWER (F4), 
IRIS, MY LOVE FROM THE STAR, FATED TO LOVE YOU คอละครซี�รี�ยเ์กาหลีหา้มพลาดเด็ดขาด, K-CULTURE 
DANCE การแสดงพื. นบา้นของเกาหลี, K-POP COVER DANCE การแสดงโคฟเวอรเ์พลงของวยัรุ่นเกาหลี ที�มาเตน้
เลียนแบบศิลปินเกาหลี และปิดทา้ยดว้ยการแสดง K-POP CONCERT ใหท่้านไดส้มัผสักบัศิลปินตวัจริงเสียงจริง อาธิ
เช่น BEAST, BTS, EXO, SNSD, SEVENTEEN, NU’EST, AFTER SCHOOL เป็นตน้ (***ศิลปินที9จะมาแสดงขึN นอยูก่บั
ทาง WAPOP เป็นผูก้าํหนด และขอสงวนสิทธิeในการเลือกโชวข์องแต่ละคณะ  โดยขึN นอยูก่บัทางเกาหลีเป็นผู ้
เลือกให)้ 

เยน็ รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร บริการท่านดว้ย ซัมเกทงั หรือเมนู ไก่ตุ๋นโสม อาหารวงัในสมยัก่อน ปัจจุบนั
เป็นอาหารเลื�องชื�อมากของเมืองหลวง ภายในตัวไก่จะมีขา้วเหนียว รากโสม พุทราแดงและเคล็ดลบัในการตุ๋นเสิร์ฟ
พรอ้มเครื�องเคียงที�เรียกว่า กกัตุกี เสน้ขนมจีน เหลา้โสม พริกไทยดาํ และเกลือ 

 หลงัจากนัNนนาํทา่นเขา้สูที่9พกั SEOUL ไดแ้ก่ BENIKEA SEOUL HOTEL , CO-OP หรือเทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั 
 

วนัที9หา้   N’SEOUL TOWER (ไม่รวมลิฟท)์ •DUTY FREE • คลองชองเกชอน • ศูนยพ์ลอยอเมทิส  
• ศูนยน์ํNามนัสนเข็มแดง • SUPERMARKET • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 เชา้นี. นําท่านสู่ หอคอยกรุงโซล N SEOUL TOWER ซึ�งอยู่บนเขานัมซาน ซึ�งเป็น 1 ใน 18 หอคอยที�สูงที�สุดในโลก ฐาน
ของหอคอยมีสิ�งที�น่าสนใจต่างๆ เช่น ศาลาแปดเหลี�ยมปาลกั�กจอง, สวนสตัวเ์ล็กๆสวนพฤกษชาติ, อาคารอนุสรณ์ผูร้กั
ชาติอนั ชุง กุน อิสระใหทุ้กท่านไดเ้ดินเล่นและถ่ายรูปคู่หอคอยตามอธัยาศัยหรือคลอ้งกุญแจคู่รัก (ไม่รวมค่าขึN น
ลิฟท)์ 



บจก. ดบัเบ ิ
ล เอ็นจอย ทราเวล 
300/50 ถนนนวมนิทร ์แขวงนวมนิทร ์เขตบงึกุม่ กรุงเทพมหานคร 10240 

Tel: 02-379-1168 Fax: 02-379-1163 (อตัโนมัต)ิ 
Mobile: 092-269-6868, 086-306-5572, 098-828-5266  |  Hotline: 082-499-2007 

Line: @DoubleEnjoy  |  Facebook: DoubleEnjoyTravel 
  Website: www.DoubleEnjoy.com  |  E-mail: DoubleEnjoy@hotmail.com 

 

ทะเบยีนเลขที. 0125554005216  เลขทะเบยีนการทอ่งเที.ยว 11/05307 

หลงัจากนั.นนําท่านชอ้ปปิ. งสินคา้ปลอดภาษีที� ดิวตีN ฟรี (DUTY FREE) ที�นี�มีสินคา้ชั.นนําใหท่้านไดเ้ลือกซื. อมากมายกว่า 

500 ชนิด ทั.ง นํ.าหอม เสื. อผา้ เครื�องสาํอาง กระเป๋า นาฬกิา เครื�องประดบั ฯลฯ ในบริเวณดิวตี. ฟรีท่านสามารถเดินไป

ชม คลองชองเกชอน เป็นคลองโบราณในสมัยราชวงศ์โชซอน อายุกว่า 600 ปี โดยมีความยาวประมาณ 5.84 

กิโลเมตร ไหลผ่านย่านใจกลางกรุงโซลแต่ในช่วง ค.ศ.1957- ค.ศ.1977 ไดมี้การพฒันาประเทศอย่างกา้วกระโดด 

จนกระทั �งปี ค.ศ.2002 นายลี มยองปาคร์ ผูไ้ดร้บัตาํแหน่งเป็นผูว้่าการกรุงโซล ไดเ้สนอโครงการฟื. นฟูคลองชองเก

ชอน เพื�อฟื. นฟูธรรมชาติสองฝั�งคลอง จนปัจจุบนัคลองชองเกชอนไดก้ลายเป็นแหล่งท่องเที�ยวที�สาํคญัมากใน 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั บริการท่านดว้ยเมนู บิบิบบพั หรือ ขา้วยาํเกาหลี เป็นอาหารที�มีประโยชน์ต่อร่างกาย
เป็นอยา่งมากเพราะประกอบไปดว้ยเครื�องปรุงที�เป็นผกันานาชนิดถึง 18 อยา่งอุดมไปดว้ยวิตามินหลากหลายชนิด โดย
นําขา้วไปยา่งบนชามหิน แลว้โรยผกัต่างๆ อาทิ แครอทเห็ด หวัไชเทา้ แตงกวา มนัฝรั �งผดัผกักาดขาวพรอ้มไข่ดิบ ราด
นํ.าซอสแลว้นํามายาํรวมกนัใน ขณะที�ถว้ยยงัรอ้นๆ ทานพรอ้มกบัซุปหมอ้ไฟ 

บ่าย  จากนั.นนําท่านเดินทางสู่  ศูนยพ์ลอยอเมทิส หรือพลอยสีม่วงที�มีชื�อเสียงของประเทศเกาหลีซึ�งชาวเกาหลีเชื�อว่าถา้ได้
มีพลอยชนิดนี. ติดตวัไวจ้ะทาํใหมี้โชคลาภและสิ�งดีๆเกิดขึ. นในชีวิต...และต่อดว้ย ศูนยน์ํNามนัสนเข็มแดง ผลิตจากใบสน
เขม็แดงในประเทศเกาหลี  ที�มีสรรพคุณ ช่วยชะลา้งไขมนัในเสน้เลือด เพื�อป้องกนัการอุดตนัของเสน้เลือด และชมการ
สาธิตใหท่้านไดเ้ห็นภาพอยา่งชดัเจนยิ�งขึ. น 

 
หลงัจากนั.นไดเ้วลานําท่านสู่ สนามบินอินชอน เพื�อเตรียมตวัเดินทางกลบักรุงเทพฯ ระหว่างทางแวะช็อปปิ. งที� 
SUPERMARKET เพื�อซื. อของฝากคนทางบา้น ที�รา้นแห่งนี. มีขนมพื. นเมืองเกาหลีหลากชนิดรวมทั.งกิมจิ ไก่ตุ๋นโสมที�บรรจุ
อยูใ่นถุงสุญญากาศ ตะเกียบ ถว้ยใส่ขา้วและของฝากของที�ระลึก ไดเ้วลานําท่านออกเดินทางสู่สนามบิน 

 
 

ออกเดินทางจาก ทา่อากาศยานนานาชาติอินชอน สู่ ทา่อากาศยานสุวรรณภมิู 
เที�ยวบินที�  LJ001  เวลา 19.35  เดินทางถึงประเทศไทย เวลา 23.40 
เที�ยวบินที�  TW101 เวลา 20.25  เดินทางถึงประเทศไทย เวลา 00.10 
เที�ยวบินที�  ZE511  เวลา 17.30  เดินทางถึงประเทศไทย เวลา 21.20 
เที�ยวบินที�  7C2203 เวลา 20.05  เดินทางถึงประเทศไทย เวลา 23.59 

 

*******************ดว้ยความสวสัดิภาพและความประทบัใจตลอดการเดินทาง******************** 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

หมายเหต ุ  ขอสงวนสิทธิjในการเปลี�ยนแปลงโปรแกรมราคาและเที�ยวบินทั.งไปและกลบัโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 
ขอสงวนสิทธิjในการเปลี�ยนแปลงเที�ยวบินทั.งไปและกลบัโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 
ขอสงวนสิทธิjในการเปลี�ยนแปลงโปรแกรมหรือรายการอาหารโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้าทั.งนี. ขึ. นอยูต่าม
ความเหมาะสม 

 
***กรณีที9กองตรวจคนเขา้เมืองทัNงที9กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก 

หรือเขา้ประเทศที9ระบุในรายการเดินทาง ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัNงสิN น 

และขอสงวนสิทธิeที9จะไม่คืนคา่บริการไม่ว่ากรณีใดๆทัNงสิN น ซึ9งอยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบของบริษทั*** 
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อตัราค่าบริการ เดือน มกราคม 2560 
 

พีเรียตเดินทาง 
 

สายการบิน 
 

ผูใ้หญ่ 
 

เด็กไม่เสริมเตียง 
 

ไม่รวมตั nว 
01 - 05 JAN  
02 - 06 JAN  

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

7,900.- 

03 - 07 JAN ZE/7C/TW/LJ 16,900.- 16,900.- 

04 - 08 JAN 
05 – 09 JAN 
06 – 10 JAN 

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

07 - 11 JAN ZE/7C/TW/LJ 16,900.- 16,900.- 

08 - 12 JAN 
09 - 13 JAN 

ZE/7C/TW/LJ 15,900.- 15,900.- 

10 - 14 JAN ZE/7C/TW/LJ 16,900.- 16,900.- 

11 - 15 JAN 
12 - 16 JAN 
13 - 17 JAN 

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

14 - 18 JAN ZE/7C/TW/LJ 16,900.- 16,900.- 

15 - 16 JAN 
16 - 20 JAN 

ZE/7C/TW/LJ 15,900.- 15,900.- 

17 - 21JAN ZE/7C/TW/LJ 16,900.- 16,900.- 
18 - 22 JAN 
19 – 23 JAN 
20 – 24 JAN 

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

21 – 25 JAN ZE/7C/TW/LJ 16,900.- 16,900.- 

22 - 26 JAN 
23 – 27 JAN 

ZE/7C/TW/LJ 15,900.- 15,900.- 

24 – 28 JAN ZE/7C/TW/LJ 16,900.- 16,900.- 

25 - 29 JAN 
26 – 30 JAN 
27 – 31 JAN 

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

28 - 01 FEB ZE/7C/TW/LJ 16,900.- 16,900.- 

29 - 02 FEB 
30 – 03 FEB 

ZE/7C/TW/LJ 15,900.- 15,900.- 

31 - 04 FEB ZE/7C/TW/LJ 16,900.- 16,900.- 

 

หมายเหต ุ: อตัราค่าบริการ :  
- หากทา่นตอ้งการหอ้งสาํหรบัพกัเดี9ยว สามารถจา่ยเพิ9มเติมอีก 4,900.- จากราคาผูใ้หญ ่
- หากทา่นตอ้งการเดินทางแบบไม่ใชต้ั nว (JOIN LAND) คิดราคาทา่นละ 7,900 บาท /ทา่น 
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**กรุณาชาํระมดัจาํหลงัจากวนัจองภายใน 3 วนั และชาํระสว่นที9เหลอืทัNงหมดก่อน 
 

การเดินทางภายใน 14 วนั** 
******มดัจาํขัNนต ํ 9า 5,000.- บาท/ท่าน/ทรปิ****** 

 

***วนัที9 1-8 มกราคม ตกปลานํNาแข็ง ณ เกาะจารา 

เทศกาลตกปลานํNาแข็งเริ9มตัNงแตว่นัที9 7-23 มกราคม ณ เมืองฮวาชอน 
 

อตัราทวัรร์วม :           

� ค่าตั ]วเครื�องบินไป-กลบั ตามเสน้ทางที�ระบุในรายการชั.นทศันาจร ไป-กลบัพรอ้มคณะ    

� ค่าอาหารทุกมื. อ ตามที�ระบุในรายการ        

� ค่าเขา้ชมสถานที�ต่างๆ ตามรายการ         

� ค่าที�พกัตามระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 หรือ 3 ท่าน ตามโรงแรมที�ระบุ หรือเทียบเท่า   

� ค่ารถรบั-ส่ง และนําเที�ยวตามรายการ        

� ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที�มี         

� ค่านํ.าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละ 15 หรือ 20 กก.       
� ค่าประกนัอบุติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื�อนไขตามกรมธรรม)์ 
� ค่าบตัรเขา้สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์เครื9องเล่นไม่จาํกดั 
� ปลั pกไฟ ADAPTER  

 

หมายเหต ุ  
ขอสงวนสิทธิjในการเปลี�ยนแปลงโปรแกรมราคาและเที�ยวบินทั.งไปและกลบัโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 
ขอสงวนสิทธิjในการเปลี�ยนแปลงเที�ยวบินทั.งไปและกลบัโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 
ขอสงวนสิทธิjในการเปลี�ยนแปลงโปรแกรมหรือรายการอาหารโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้าทั.งนี. ขึ. นอยูต่ามความเหมาะสม 
ขอสงวนสิทธิjในการเปลี�ยนแปลงสายการบินในระดบัเทียบเท่ากนัและเปลี�ยนแปลงเที�ยวบิน  
โปรแกรมเปลี�ยนแปลงได,้ ตารางทวัรส์ลบัโปรแกรมได,้ ตามความเหมาะสม* 
โปรดตรวจสอบขอ้มลูใหม้ั �นใจก่อนทาํการโอนเงินจองทุกครั.ง 

กรุณาอา่นรายละเอียดโปรแกรมและเงื�อนไขต่างๆใหล้ะเอียดก่อนยนืยนัการจอง* 
เจา้หน้าที�จะส่งใบนัดหมายการเดินทางใหภ้ายใน 5-7 วนัก่อนเดินทางเท่านั.น!!!  และหากมีการเปลี�ยนแปลงจะรีบแจง้ให้
ทราบ หากมีขอ้สงสยักรุณาสอบถามเจา้หน้าที� 

*** ลูกคา้มีความจาํเป็นตอ้งเขา้รา้นตามโปรแกรมทวัร ์

อนัไดแ้ก่ ศูนยโ์สม, ศูนยส์มุนไพร, ศูนยเ์วชสาํอาง, ศูนยน์ํNามนัสนแดง, ศูนยพ์ลอยอเมทิสหากท่านไม่

ตอ้งการเขา้รา้นดงักล่าวบริษัทขอสงวนสิทธิeในการเก็บค่าบริการเพิ9มท่านละ 8,000.-บาท*** 

 
***กรณีที9กองตรวจคนเขา้เมืองทัNงที9กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก 

หรือเขา้ประเทศที9ระบุในรายการเดินทาง ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัNงสิN นและขอสงวนสิทธิeที9จะไม่คืน
ค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทัNงสิN น ซึ9งอยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบของบริษทั*** 
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อตัราทวัรไ์ม่รวม :           

� ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาทิ ค่าทาํหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศพัทส่์วนตวั, ค่าซกัรีด, มินิบารใ์นหอ้ง, รวมถึงค่าอาหาร และเครื�องดื�มที�

สั �งเพิ�มนอกเหนือรายการ(หากท่านตอ้งการสั �งเพิ�ม กรุณาติดต่อหวัหน้าทวัรแ์ลว้จา่ยเพิ�มเองต่างหาก) 

� ค่าทิปคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิ9น ทา่นละ 1,000 บาท (30,000 วอน)ตอ่ทริป    
� ค่าภาษีมูลค่าเพิ9ม 7% และภาษีหกั ณ ที9จา่ย 3%       
� ค่านํ.าหนักกระเป๋าสมัภาระ ที�หนักเกินสายการบินกาํหนด (ปกติ 15-20 กก.)    
� ค่าวีซ่าสาํหรบัพาสปอรต์ต่างดา้ว **กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1)พาสปอรต์ 2)ใบประจาํตวัคนต่างดา้ว 3)ใบสาํคญัถิ�นที�อยู ่4)

สาํเนาทะเบียนบา้น(ถา้มี) 5)สมุดบญัชีเงินฝาก(ถา้มี) 6)รูปถ่ายสี 2 นิ. ว 2 รูป แลว้ทางบริษัทฯจะเป็นผูด้าํเนินการยื�นวีซ่าให้
ท่านโดยจ่ายค่าบริการต่างหาก (สาํหรบัหนังสือเดินทางต่างดา้ว เจา้ของหนังสือเดินทางตอ้งทาํเรื�องแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเอง
ก่อนจะยื�นวีซ่า) 

� ค่าเช่าชุด ,อปุกรณแ์ละครูฝึกที9ลานสกี 
� (ไม่รวมอปุกรณต์กปลา) ICE FISHING  
� ค่าลิฟทที์9 N SEOUL TOWER 

 

หมายเหต ุ: 

**จาํนวนผูเ้ดินทาง ขั.นตํ �า ผูใ้หญ่  20 ท่าน ขึ. นไป 

1. เที�ยวบิน ราคาและรายการท่องเที�ยว สามารถเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็น
สาํคญั 

2. ขอสงวนสิทธิjในการเปลี�ยนแปลงเที�ยวบินและตารางการบินทั.งไปและกลบัโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า  
3. ตั ]วเครื�องบินเป็นตั ]วราคาพิเศษ ไป-กลบั แบบหมู่คณะ กรณีที�ท่านไม่เดินทางพรอ้มคณะ เนื�องจากไม่ผ่านการพิจารณาในการ

ตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง กรมแรงงาน ทั.งไทยและต่างประเทศ เนื�องจากมีสิ�งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง 
การกระทาํที�ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง หรือถูกปฎเิสธในกรณีอื�นๆ **การพิจารณาเป็นเอกสิทธิjและ
วิจารณญาณของเจา้หน้าที�ตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หน้าที�กรมแรงงานเท่านั.น ซึ�งอยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัท ไม่
สามารถทาํการเลื�อนวนัหรือคืนเงินได ้ 

4. **กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมือง,เจา้หน้าที�กรมแรงงานทั.งที�ไทย และในต่างประเทศ ปฏเิสธมิใหท่้านเดินทางออกหรือเขา้ประเทศ 
เนื�องจากมีสิ�งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือในกรณีอื�นๆ **การพจิารณาเป็นเอกสิทธิjและวิจารณญาณของ
เจา้หน้าที�ตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หน้าที�กรมแรงงานเท่านั.น ซึ�งอยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัท ทัNงนีN กรณีที9ทา่นไม่
ผ่านดา่นตรวจคนเขา้เมือง บรษิทัฯ ขอสงวนสิทธิeไม่คืนค่าทวัรใ์ดๆ ทัNงสิN น  

5. หนังสือเดินทาง (Passport) ของท่าน นับจากวนัที�เดินทางไปและกลบั ตอ้งมีอายุเหลือใชง้านมากกว่า 6 เดือนขึ. นไป และตอ้ง
เหลือหน้ากระดาษพอใหเ้จา้หน้าที�ตรวจคนเขา้เมืองสามารถประทบัตราได ้และตอ้งอยูใ่นสภาพที�สมบรูณ ์ไม่ชาํรุด หรือฉีกขาด  

6. ทางบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั.งสิ. นหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง,การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล  
7. หลงัจากไดร้บัเอกสารเรียกเก็บเงิน (Invoice) กรุณาชาํระเงิดมดัจาํภายใน 3 วนั และส่งหลกัฐานการชาํระเงินพรอ้มหน้า

พาสปอรต์ของผูเ้ดินทาง และชาํระเงินทั.งหมดก่อนการเดินทางภายใน 14 วนั  
8. ทางบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั.งสิ. นหากท่านใชบ้ริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิไม่เที�ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบาง

มื. อ  เพราะค่าใชจ้า่ยทุกอยา่ง ทางบริษัทฯ ไดช้าํระค่าใชจ้า่ยใหก้บัต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้ 

9. ทางบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั.งสิ. น หากเกิดสิ�งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุที�เกิดจากความ
ประมาทของตวันักท่องเที�ยวเอง 

10. เมื�อท่านตกลงชาํระเงินไม่ว่าทั.งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรบัในเงื�อนไขขอ้ตกลงต่างๆ ที�
ไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั.งหมด 
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11. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิjในการเปลี�ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรนี์. ไดต้ามความเหมาะสม ทั.งนี. ขึ. นอยูก่บัเวลา
การจราจร สภาพอากาศ และเหตุสุดวสิยัอื�นๆที�อาจเกิดขึ. นได ้ทั.งนี. เพื�อความปลอดภยัและประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 

12. มคัคุเทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิjในการใหค้าํสญัญาใดๆ ทั.งสิ. นแทน บริษัทฯ นอกจากมีเอกสาร  ลงนาม
โดยผูมี้อาํนาจของบริษัทฯ กาํกบัเท่านั.น  

13. ในกรณีที�ลูกคา้ตั.งครรภ ์ตอ้งมีใบรบัรองจากแพทยว์่าสามารถเดินทางท่องเที�ยวได ้และมีอายุไม่เกิน 7 วนั นับจากวนัที�เดินทาง 

และตอ้งแจง้ใหท้างบริษัททราบล่วงหน้า 

14. ในกรณีที�ลานสกีปิด ขอสงวนสิทธิjในการเปลี�ยนแปลงโปรแกรม โดยพาท่านไปเล่นสกีในที�ร่มที� ONEMOUNT SNOW PARK แทน
  

15. กรณีกรุ๊ปส่วนตวั กรุ๊ปเหมา กรุ๊ปนักเรียน กรุ๊ปดูงาน ไม่สามารถใชร้าคาดงักล่าวในโปรแกรมได ้ 
16. กรณีที�ท่านซื. อเฉพาะแพ็คเกจทวัรไ์ม่รวมตั ]วเครื�องบิน จะไม่รวมค่าประกนัอบุติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ  

1,000,000 บาท (เงื�อนไขตามกรมธรรม)์ 
 

การยกเลิก:       
- ยกเลิกการเดินทางก่อน 30 วนั ทางบริษทัขอสงวนสิทธิeในการยดึมดัจาํทา่นละ 5,000 บาท  
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วนั ขอเก็บเงินมดัจาํทัNงหมด 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วนั ขอเก็บค่าใชจ้า่ย 50% 
- ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกว่า 7 วนั ขอเก็บค่าใชจ้า่ย 100% ของราคาค่าทวัรท์ัNงหมด 
- ในกรณีกรุป๊สว่นตวั กรุป๊เหมา กรุป๊นกัเรียน กรุป๊ดงูาน เมื9อชาํระแลว้ไม่สามารถคืนเงินใดๆทัNงสิN น 

***ช่วงเทศกาลไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี9ยนชื9อผูเ้ดินทางได*้** 

กรุป๊ที9เดินทางตอ้งการนัตีมดัจาํกบัสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศ หรือตา่งประเทศ รวมถึงเที9ยวบินพิเศษเช่น Charter 

Flight, Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํ หรือ คา่ทวัรท์ัNงหมด 
 

 

***พาสปอรต์จะตอ้งมีอายเุหลือใชง้านมากกว่า 6 เดือนขึN นไป 

 ผูจ้ดัจะไม่รบัผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ้า่ยต่างๆ ไดเ้นื9องจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนต่างๆเป็นที9เรียบรอ้ย
แลว้ในกรณีที9ผูเ้ดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรม
แรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที9ยว อนัเนื9องมาจากการกระทาํที9ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง 
เอกสารเดินทางไม่ถกูตอ้ง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอื9น ๆ ซึ9งอยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัท บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิeไม่
คืนค่าทวัรใ์ดๆ ทัNงสิN น 

 

 


