KOREA SKI DELUXE
โรงแรม/ที่พัก สกีรีสอร์ ท 1 คืน และ โซล 2 คืน สายการบิน EASTAR JET / JEJU AIR / JIN AIR / T’WAY

ตารางสรุปโปรแกรมท่ องเที่ยวเกาหลี 5 วัน 3 คืน
วัน
โปรแกรมการเดินทาง
1
2

โรงแรม/ที่พกั

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ I ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน

SKI RESORT
ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน I หมู่บ้าน LA PROVENCE I เกาะนามิ I อิสระเล่นสกี (ไม่รวม
OAK VALLEY
ค่าเข้ าลานสกี ค่าอุปกรณ์ และชุดสาหรับเล่นสกี) หรื อ ONEMOUNT SNOW PRAK (ไม่รวมบัตร
หรื อเทียบเท่า
เข้ า) **กรณีที่สกีกลางแจ้ งปิ ดจะเข้ า ONEMOUNT SNOW PARK แทน**

โรงแรมมาตรฐาน

3

4

กิมจิ+ฮันบก I สตรอเบอร์ รี่ฟาร์ ม I สวนสนุก EVERLAND (รวมบัตรเข้ า และเครื่ องเล่นไม่
จากัด) I HOLLYWOOD SKY SHOW l ศูนย์เครื่ องสาอาง

BENIKEA SEOUL
HOTEL หรื อ
เทียบเท่า โรงแรม
มาตรฐาน

BENIKEA SEOUL
ศูนย์สมุนไพร l ศูนย์น ้ามันสนเข็มแดง l พระราชวังเคียงบ็อก I BLUE HOUSE I DUTY FREE l
HOTEL หรื อ
คลองชองเกชอน I ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลี เมียงดง I LINE FRIENDS STORE I ศูนย์การค้ า
เทียบเท่า โรงแรม
แฟชัน่ แห่งเกาหลี ทงแดมุน I DONGDAEMUN DESIGN PLAZA
มาตรฐาน

5

ศูนย์พลอยอเมทิส l N SEOUL TOWER (ไม่รวมลิฟท์) l ศูนย์โสม l ฮงอิกวอคกิ ้งสตรี ท l
TRICK EYE MUSEUM+ICE MUSEUM l SUPERMARKET

-
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KOREA SKI DELUXE
โปรแกรมท่ องเที่ยวเกาหลี 5 วัน 3 คืน
ท่ าอากาศยานสุวรรณภูมิ I ท่ าอากาศยานนานาชาติอินชอน

1

คณะเดินทางพร้ อมกันที่จดุ หมาย สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชัน้ 4 ณ เคาน์เตอร์ สาย
การบิน EASTAR JET / JEJU AIR / JIN AIR / T’WAY โดยมีเจ้ าหน้ าที่ จากบริ ษัทฯ คอยให้ การต้ อนรับ และอ านวยความ
สะดวกในเรื่ องของเอกสารตลอดจนสัมภาระของท่าน (**โปรดแสดงใบนัดหมายและพาสปอร์ ตให้ แก่เจ้ าหน้ าที่ในวันเดินทาง)
หลังจากเช็คอิน และโหลดสัมภาระเรี ยบร้ อยแล้ ว นาท่านออกเดินทางสูป่ ระเทศเกาหลีใต้

ออกเดินทางจาก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน

ข้ อแนะนาเพื่อความสะดวกในการเข้ ารับการตรวจค้ นก่อนขึ ้นเครื่ องบิน ของเหลว เจล และสเปรย์ทกุ ชนิด ต้ องบรรจุใน
ภาชนะที่มีขนาดความจุไม่เกิน 100 มิลลิลติ ร สาหรับภาชนะที่เกิน 100 มิลลิลติ ร แม้ จะบรรจุของเหลว เจล และสเปรย์ เพียง
เล็กน้ อยก็ไม่สามารถนาติดตัวขึ ้นเครื่ องบินได้ ภาชนะทัง้ หมดต้ องใส่รวมกันไว้ ในถุงพลาสติกใส ซึ่งเปิ ด - ปิ ด ผนึกได้ และมี
ความจุรวมกันไม่เกิน1 ลิตร (1,000 มิลลิลติ ร) ของเหลวที่ได้ รับการยกเว้ น ได้ แก่ นม และอาหารสาหรับเด็กทารกในปริมาณ
ที่เหมาะสม รวมถึงยาที่มีเอกสารกากับชัดเจน ของเหลว เจล และสเปรย์ ที่ซื ้อจากร้ านค้ าปลอดอากร (DUTY FREE
SHOPS) ที่ท่าอากาศยานต้ องบรรจุในถุงพลาสติกใสปิ ดผนึกปากถุงไม่มีร่องรอย การเปิ ดปากถุง และมีหลักฐานแสดงว่าได้
ซื ้อ ณ วันที่เดินทาง เพื่อนาไปแสดงต่อเจ้ าหน้ าที่ ณ จุดตรวจค้ น อย่างไรก็ตามแต่ละประเทศจะมีกฎ การนาของเหลว ขึ ้น
เครื่ องแตกต่างกัน การนาผลิตภัณฑ์ของสดที่ทาจากสัตว์ไม่วา่ เนื ้อหมู เนื ้อวัว ผัก ผลไม้ สด ไม่อนุญาตให้ นาเข้ าประเทศเพื่อ
ป้องกันโรคต่างๆเพราะหากศุลกากรตรวจพบจะต้ องเสียค่าปรับ
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2
เช้ า

ท่ าอากาศยานนานาชาติอินชอน I หมู่บ้าน LA PROVENCE I เกาะนามิ I อิสระ
เล่ นสกี (ไม่ รวมค่ าเข้ าลานสกี ค่ าอุ ป กรณ์ และชุ ด ส าหรั บ เล่ นสกี ) หรื อ
ONEMOUNT SNOW PARK (ไม่ ร วมบั ต รเข้ า ) **กรณี ท่ ี ส กี ก ลางแจ้ ง ปิ ดจะเข้ า
ONEMOUNT SNOW PARK แทน**
หมู่บ้าน LA PROVENCE
เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินชอนประเทศเกาหลีใต้ (กรุณาปรับเวลาของท่านให้ เร็ ว
ขึ ้น 2 ชั่วโมงเพื่อให้ ตรงกับเวลาท้ องถิ่นของประเทศเกาหลี) หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมือง และ
ศุลกากรแล้ ว นาท่านเดินทางสู่ หมูบ่ ้ านลาโพรวองซ์ (LA PROVENCE) หมู่บ้านสุดชิคสไตล์ยุโรปแห่ง
เกาหลี สัมผัสบรรยากาศบ้ านเรื อนสุดน่ารักและร้ านค้ าระบายสีลกู กวาดหวานๆ มีทงั ้ ร้ านขายเบเกอรี่
กิ๊ฟ ช็อ ป ร้ านขายเครื่ อ งครัว ร้ านขายต้ นไม้ และดอกไม้ ร้ านขายไอศกรี ม อิสระให้ ท่ านเดินเล่นและ
ถ่ายรูปเก็บไว้ เป็ นที่ระลึกได้ ตามอัธยาศัย

เที่ยง

ดักคาลบี ้ (DAKGALBI)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้ วยเมนู ดักคาลบี ้ (DAKGALBI) ไก่ผดั
เผ็ดบาร์ บีคิวเกาหลี อาหารยอดนิยมของคนเกาหลี โดยวิธีการนาเนือ้ ไก่ที่หั่นเป็ นชิน้ ๆ และผักต่าง ๆ
มาผัดรวมกันกับซอสบาร์ บีควิ ในกระทะเหล็กแบนขนาดใหญ่

บ่าย

เกาะนามิ
เดินทางถึงสนามบินนานาชาติอินชอนประเทศเกาหลีใต้ (กรุณาปรับเวลาของท่านให้ เร็วขึ ้น 2
ชั่วโมงเพื่ อ ให้ ตรงกับ เวลาท้ อ งถิ่น ของประเทศเกาหลี ) หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมื อ งและ
ศุลกากรแล้ ว นาท่านเดินทางสูท่ ่าเรื อเฟอร์ รี่เพื่อข้ ามฟากไปยัง เกาะนามิ เกาะบรรยากาศโรแมนติก ขึ ้น
ชื่อเรื่ องทัศนียภาพอันงดงาม ตัวเกาะมีลกั ษณะเป็ นรูปพระจันทร์ เสี ้ยว ตังอยู
้ ่กลางทะเลสาบซองเพียง
โดยชื่อ 'นามิ' ตังเพื
้ ่อเป็ นเกียรติให้ นายพลนามิ นักรบผู้ยิ่งใหญ่ของชาวเกาหลีใต้ เกาะนามิเรี ยกตัวเอง
ว่า NAMINARA REPUBLIC และเรี ยกตัว๋ เรื อข้ ามฟากและตัว๋ เข้ าชมเกาะว่า 'วีซ่า' ทาให้ ร้ ูสึกเสมือ น
ข้ ามมาเที่ ยวรั ฐ ๆ หนึ่งที่ เป็ นเอกเทศออกมาจากเกาหลี บนเกาะจะอุดมสมบูรณ์ ไปด้ วยธรรมชาติ
มากมายให้ ท่านได้ ดื่มด่า ไม่วา่ จะเป็ นทิวสนเรี ยงรายเป็ นทาง อุโมงค์ ต้นแปะก๊ วย ต้ นเกาลัด ต้ นเมเปิ ล้
และดอกไม้ นานาพรรณที่ผลัดกันออกดอกเปลี่ยนสีให้ ชมกันทุกฤดูกาล เกาะนามิยังมีความพิเศษอีก
อย่างหนึ่งคือเป็ นสถานที่ถ่ายทาซีรีส์โรแมนติกอันโด่งดังเรื่ อง WINTER SONATA นักท่องเที่ยวจึงนิยม
พากันมาถ่ายภาพคู่กบั รูปปั น้ พระนาง 'เบยองจุนและแชงจีอู' นอกจากนีบ้ นเกาะนามิยังมีกิจกรรมอีก
มากมายให้ ทา มีร้านอาหาร พิพธิ ภัณฑ์ ร้ านขายของที่ระลึก ฯลฯ ให้ ท่านเดินเที่ยวชมได้ อย่างไม่ร้ ูเบื่อ
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ลานสกีรีสอร์ ท
จากนันพาท่
้
านเดินทางสู่ ลานสกีรีสอร์ ท ระหว่างทางท่านจะได้ ชื่นชมบรรยากาศสองข้ างทาง
ในช่วงฤดูหนาวอันแสนงดงามของประเทศเกาหลี ถึงสกีรีสอร์ ท อิสระให้ ทุกท่านได้ สมั ผัสหิมะและเก็บ
บรรยากาศเป็ นที่ระลึก ก่อนจะไปพบกับความท้ าทายในการเล่นสกี ซึ่งลานสกีแห่งนีม้ ีความพิเศษด้ วย
เนินหิมะที่มีความสูงไม่ต่ากว่า 1 กิโลเมตรขึ ้นไป เป็ นที่กล่าวขวัญว่าเป็ นสวรรค์ของนักสกีมือใหม่ แต่ใน
ขณะเดียวกัน ก็มีทางวิ่งสาหรับมือ อาชี พ ด้ วย มีเนินรูปตัวเอสเป็ นตัวเชื่ อ มระหว่างยอดเนินและพื น้
ด้ านล่างมาให้ ท่านได้ โชว์ฝีมือกันเต็มที่ พร้ อมเพลิดเพลินกับบรรยากาศของสายลมเย็นในฤดูหนาวและ
ทากิจกรรมสนุก ๆ บนลานหิมะกว้ าง
(** ไม่รวมค่าเข้ าลานสกี ค่าเช่าชุด+อุปกรณ์สกีและครูฝึก **)
**การเตรี ยมตัวก่อนเล่นสกี ควรเตรี ยม เสื ้อแจ็คเก็ตกันน ้าหรื อผ้ าร่ม กางเกงรัดรูป ถุงมือสกี ผ้ าพันคอ
แว่นกันแดด เป็ นต้ น ขอคาแนะนาและฝึ กวิธีการเล่นจากไกด์ท้องถิ่นก่อนลงสนามจริง เพื่อความ
ปลอดภัยของท่านเอง**
**ในกรณี ที่ลานสกี กลางแจ้ งปิ ด เราจะพาท่านสู่ลานสกี ในที่ ร่ม ONEMOUNT SNOWPARK แหล่ง
ท่อ งเที่ยวใหม่ล่าสุดใกล้ กรุ งโซล มีสิ่งอานวยความสะดวกมากมาย เช่น FITNESS &GOLF, CLUB,
WATER PARK, SHOPPING MALL หากท่านใดที่ไม่สนใจเล่น SNOW PARK สามารถเดินช็อปปิ ง้ ได้
ตามอัธยาศัย มีทัง้ H&M, ADIDAS และมีแบรนด์ชนั ้ นาอีกมากมาย นอกจากนี ย้ ังสามารถเล่นเครื่ อ ง
เล่นหลากหลายชนิดทัง้ บันจี ้จัมพ์, ไม้ ลากเลื่อน, ม้ าหมุน, สไลเดอร์ (ไม่รวมบัตรเข้ า)

เย็น

BBQ
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร บริ การท่านด้ วย เมนู BBQ KOREA อาหารปิ ง้ ย่างสไตล์
เกาหลี รับประทานพร้ อมเครื่ องเคียงของเกาหลี ผักสด กิมจิ ซุป

หลังจากนันน
้ าท่านเข้ าสูท่ ี่พกั SKI RESORT: OAK VALLEY
หรื อเทียบเท่า โรงแรมมาตรฐานเกาหลีใต้
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กิมจิ+ฮันบก I สตรอเบอร์ ร่ ี ฟาร์ ม I สวนสนุก EVERLAND (รวมบัตรเข้ า และ
เครื่ องเล่ นไม่ จากัด) I HOLLYWOOD SKY SHOW l ศูนย์ เครื่ องสาอาง
รั บประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
กิมจิ
เดินทางสู่ กิมจิแลนด์ ร่ วมเรี ยนรู้วฒ
ั นธรรมกับการเรี ยนทา “กิมจิ” อาหารประจ าชาติของ
เกาหลี ให้ ท่านได้ สนุกสนานในการลองทาและชิมกิมจิฝีมือตัวเอง
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ชุดฮันบก
จากนันเชิ
้ ญ ท่านร่วมเป็ นส่วนหนึ่งของชาวเกาหลีโดยการแต่งกายด้ วย ชุดฮันบก ชุดประจา
ชาติ พร้ อมถ่ายรูปเป็ นที่ระลึก ถ่ายภาพกับภาพศิลปะบนผนังแบบสามมิติ

สตรอว์ เบอร์ รีฟาร์ ม
เช้ านี ้นาท่านเข้ าสู่ สตรอว์เบอร์ รีฟาร์ ม ให้ ท่านได้ ชิมสตรอว์เบอร์ รีสด ๆ ฉ่า ๆ พร้ อมทัง้ เรี ยนรู้
วิธีการปลูกสตรอว์เบอร์ รี ของชาวเกาหลีให้ ได้ ผลผลิตดีและรสชาติหวานหอมชวนรับประทาน ซึ่งท่าน
จะสามารถซื ้อความอร่ อยกลับไปเป็ นของฝากให้ คนทางบ้ านได้ ด้วย (**หมายเหตุ : การเก็บขึ ้นอยู่กับ
จานวนตามที่ชาวเกษตรกาหนด และขึ ้นอยู่กบั ผลิตผลในแต่ละสัปดาห์)

เที่ยง

ชาบู ชาบู
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้ วย ชาบูชาบู (SHABU SHABU) สุกี ้
สไตล์เกาหลี ประกอบไปด้ วยผักสดหลากหลายชนิด ต้ มในนา้ ซุปปรุงรสกลมกล่อม ทานพร้ อมเครื่ อ ง
เคียงและข้ าวสวย เกาหลีที่รสชาติถกู ปากคนไทย

บ่าย

สวนสนุกเอเวอร์ แลนด์
จากนันให้
้ เวลาทุกท่านเต็มอิ่มกับสวนสนุกที่ดีที่สดุ ของเกาหลี สวนสนุกเอเวอร์ แลนด์ ด้ วย
บัตร SPECIAL PASS TICKET ที่สามารถเล่นเครื่ องเล่นต่าง ๆ ได้ ทกุ ชนิดอย่างไม่จากัด เช่น ทีเอ็กซ์
เพรส, รถไฟเหาะ, โรงหนังสามมิต,ิ บ้ านผีสงิ หมุน ฯลฯ ส่วนท่านที่ไม่ชอบการเล่นเครื่ องเล่น ก็สามารถ
เข้ าซาฟารี ชมความน่ารักของเจ้ าหมีที่สามารถสื่อสารกับคนได้ และชมไลเกอร์ แฝดคูแ่ รกของโลกได้ ที่นี่
นอกจากนี ้ยังมีสวนดอกไม้ สีสนั สวยงามให้ ได้ เก็บภาพกัน (มีนาคม-เมษายน : สวนทิวลิป / พฤษภาคมมิถุนายน : สวนดอกกุหลาบ / กรกฎาคม : สวนดอกทานตะวันหรื อดอกกุหลาบ / สิงหาคม-กันยายน :
สวนดอกลิลลี่ / ตุลาคม-พฤศจิกายน : สวนดอกเบญจมาศ)

HOLLYWOOD SKY SHOW
หลังจากนัน้ น าท่ า นชม HOLLYWOOD SKY SHOW เป็ น การแสดงที่ ผ สมผสานโชว์จ าก
หลากหลายประเทศไว้ ด้วยกัน ไม่วา่ จะเป็ นแสดงเต้ นจากประเทศรัสเซีย แสดงละครสัตว์จากประเทศ
จีน และกายกรรมจากประเทศฟิ ลปิ ปิ นส์

ศูนย์ เวชสาอาง
พาท่านสู่ ศูนย์เวชสาอาง ให้ ท่านได้ เลือกซื ้อเครื่ องสาอางคุณภาพดีในราคาย่อมเยา เช่น ครี ม
น ้าแตก, ครี มโบ ท็อกซ์, ครี มหอยทาก ฯลฯ
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คาลบี ้ (KALBI)

เย็น

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้ วย เมนู คาลบี ้ (KALBI) อาหารเกาหลีแบบ
ปิ ง้ ย่างที่มีชื่อเสียงของเกาหลีเป็ นการนาเนื ้อสัตว์มาหมักกับเครื่ องปรุงจนเนื ้อนุ่ม แล้ วนาไปย่างบนแผ่น
โลหะที่ถกู เผาจนร้ อน พอใกล้ สกุ แล้ วต้ องใช้ กรรไกรตัดเป็ นชิ ้นพอดีคา ทานกับเครื่ องเคียง
ทานพร้ อมข้ าวสวยและเครื่ องเคียงเกาหลีที่รสชาติถกู ปากคนไทย

หลังจากนันน
้ าท่านเข้ าสูท่ ี่พกั BENIKEA SEOUL HOTEL
หรื อเทียบเท่า โรงแรมมาตรฐานเกาหลีใต้

4
เช้ า

ศูนย์ สมุนไพร l ศูนย์ นา้ มันสนเข็มแดง l พระราชวังเคียงบ็อก I BLUE
HOUSE I DUTY FREE l คลองชองเกชอน I ศูนย์ รวมของวัยรุ่ นเกาหลี
เมียงดง I LINE FRIENDS STORE I ศูนย์ การค้ าแฟชั่นแห่ งเกาหลี ทงแด
มุน I DONGDAEMUN DESIGN PLAZA (DDP)
รั บประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
ศูนย์ สมุนไพร
นาท่านเข้ าชม ศูนย์สมุนไพร หรื อ ฮ็อกเกตนามู ใหม่ลา่ สุดของเกาหลี เป็ นสมุนไพรเมล็ดฮ็อก
เกต ทางการแพทย์เรี ยกว่า ผลไม้ ทอง มีรสเปรี ย้ ว ดีสาหรับบุคคลที่นิยมดื่มชา กาแฟ นา้ อัดลม ฯลฯ
เมล็ดฮ็อกเกตจะช่วยในการล้ างสารพิษที่ตกค้ างหรื อไขมันที่สะสมอยู่ภายในผนังของตับ ไต ช่วยให้ ตบั
หรื อไตของท่านแข็งแรงขึ ้น และยังส่งผลดีตอ่ สุขภาพร่างกายของท่านอีกด้ วย

ศูนย์ นา้ มันสนเข็มแดง
เช้ านี พ้ าท่านเดินทางสู่ ศูนย์นา้ มันสนเข็มแดง ผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลีที่มี
สรรพคุณช่วยชะล้ างไขมันในเส้ นเลือด ป้องกันการอุดตันของเส้ นเลือด และชมการสาธิตให้ ท่านได้ เห็น
ภาพอย่างชัดเจนยิ่งขึ ้น

พระราชวังเคียงบ๊ อก
เช้ านี ้นาท่านเข้ าสู่ พระราชวังเคียงบ๊ อก พระราชวังโบราณใหญ่ที่สดุ ในประวัตศิ าสตร์ เกาหลีมี
อายุกว่า 600 ปี ถือ เป็ นสัญ ลักษณ์ แห่งราชวงศ์โชซอน ตัง้ อยู่บนทาเลที่ มีเทือกเขาพูกักซานเป็ นฉาก
หลัง เสริมให้ ตวั พระราชวังดูยิ่งใหญ่ สวยเด่นเป็ นสง่า ในอดีต พระราชวังแห่งนีม้ ีตาหนักมากกว่า 200
หลัง ทังยั
้ งเคยเป็ นศูนย์บญ
ั ชาการทางการทหารและเป็ นที่ประทับของกษัตริย์ ปัจจุบนั ได้ รับการบูรณะ
ให้ ใกล้ เคียงกับพระราชวังเดิมมากที่สดุ บริ เวณโดยรอบจะมีร้านขายชุดฮันบกไว้ บริ การ มีสระนา้ และ
สวนหย่อมสร้ างความร่มรื่ น รวมไปถึงพิพิธภัณฑ์แห่งชาติและพิพิธภัณฑ์พื ้นบ้ านเกาหลี ท่านจะได้ ซึบ
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ซับบรรยากาศและอินไปกับยุคโบราณของเกาหลีอย่างเต็มที่

BLUE HOUSE
จากนันผ่
้ านชมทาเนียบประธานธิบดีของเกาหลีใต้ ด้ านในมีกลุม่ อาคารหลายหลัง ตังอยู
้ ่ บน
พื ้นที่กว่า 250,000 ตารางเมตร ที่ล้วนสร้ างขึ ้นด้ วยสถาปั ตยกรรมสไตล์เกาหลี และจัดวางตามหลักฮวง
จุ้ยให้ เป็ นมงคลที่สดุ มีทัศนียภาพที่งดงามโดยมีฉากหลังเป็ นภูเขาพูกักซาน มีสวนสีเขียว และยังเป็ น
สถานที่ถ่ายทาซีรีส์เรื่ อง City Hunter อีกด้ วย

DUTY FREE
จากนันน
้ าท่านช็อปปิ ง้ สินค้ าปลอดภาษี ที่ ดิวตี ้ฟรี (DUTY FREE) ที่นี่มีสนิ ค้ าชันน
้ าให้ ท่านได้
เลือกซื อ้ มากมายกว่า 500 ชนิด ทัง้ นา้ หอม, เสื ้อผ้ า, เครื่ องสาอาง, กระเป๋ า, นาฬิกา, เครื่ องประดับ
ฯลฯ

คลองชองเกชอน
จากนันพาชม
้
คลองชองเกชอน เป็ นคลองโบราณในสมัยราชวงศ์โชซอน อายุกว่า 600 ปี มี
ความยาวประมาณ 5.84 กิโลเมตร ไหลผ่านใจกลางกรุงโซล ปั จจุบนั คลองชองเกชอนได้ กลายเป็ น
แหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญ มีร้านอาหาร ร้ านกาแฟให้ ได้ นงั่ ดื่มด่ากับบรรยากาศทัง้ ตอนกลางวันและตอน
กลางคืน

เที่ยง

จิมดัก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้ วย เมนูจิมดัก (JIMDAK) เป็ นเมนูไก่
ประกอบด้ วยวุ้นเส้ น เกาหลี คลุกด้ วยนา้ ซุป รสชาติกลมกล่อม เสิร์ฟพร้ อมข้ าวสวยร้ อน ๆ กับเครื่ อ ง
เคียงเกาหลี

บ่าย

เมียงดง
เอาใจคอช้ อ ปปิ ง้ กับ แหล่งช้ อปปิ ง้ ยอดฮิตที่ คนไทยรู้จักกัน ดี เมี ยงดง เป็ นย่านที่ ได้ ชื่ อ ว่า
รวบรวมแฟชั่นแบรนด์ ชัน้ น าไว้ ม ากมาย ท่ านสามารถหาซื อ้ สินค้ าได้ อ ย่ างหลากหลายทัง้ เสื อ้ ผ้ า ,
รองเท้ า, กระเป๋ า, เครื่ อ งส าอาง และยังมี เครื่ อ งประดับ , ซี ดี เพลง, วีซี ดี -ดีวีดี หนังและซี รีย์ยอดฮิ ต
เรี ยกว่าแค่ที่นี่ที่เดียวก็สามารถหาซื ้อได้ ทกุ อย่างที่ท่านต้ องการ

7 | KOREA SKI DELUXE

LINE FRIENDS STORE
นอกจากนี ท้ ่ า นสามารถพบกั บ ร้ าน LINE FRIENDS STORE ที่ เต็ม ไปด้ ว ยสิ น ค้ า LINE
OFFICIAL ที่จ าหน่ายสินค้ าของที่ระลึกเกี่ยวกับตัวการ์ ตูน LINE ไม่ว่าจะเป็ น หมีบราวน์ โคนี่ แซลลี่
หรื อเจมส์ ซึ่งแต่ละตัวจะมีสินค้ าที่ระลึกให้ เลือกซือ้ หลากหลายชนิด เช่น สมุดโน้ ต ตุ๊กตา เคสโทรศัพท์
เสื ้อผ้ า กระเป๋ า เครื่ องเขียน ฯลฯ ซึ่งภายในร้ านยังมีมมุ น่ารัก ๆ ให้ ถ่ายรูปกันได้ อย่างจุใจอีกด้ วย แต่ที่
เป็ นไฮไลท์เด่นของร้ านจะเป็ นอะไรไปไม่ได้ เลยนอกจากเจ้ าหมีบราวน์ตวั ใหญ่ ยักษ์ ที่ตงอยู
ั ้ ่ด้านหน้ า ที่
ใครไปใครมาก็ต้องถ่ายภาพเป็ นที่ระลึกแม้ กระทัง่ คนเกาหลีเอง

ทงแดมุน
จากนันน
้ าท่านช็ อ ปปิ ง้ ต่อที่ ศูนย์ การค้ าแฟชั่นแห่งเกาหลีทงแดมุน มีจุดเด่นคือ มักมีการ
แสดงเปิ ดหมวกจากผู้ที่มีความสามารถมากมายให้ รับชม นอกจากนี ท้ ่านยังสามารถเดินข้ ามฝั่ งไปชม
ตึก DDP หรื อ DONGDAEMUN DESIGN PLAZA ซึ่ง เป็ นสถานที่สาหรับจัดแสดงงานศิลปะ อีเวนท์
นิทรรศการต่าง ๆ ซึ่งรวมไปถึง ดอกไม้ ไฟ LED ROSE GARDEN ด้ วย การจัดแสดงขึน้ อยู่กับสภาพ
ภูมอิ ากาศ

บุฟเฟ่ ต์ นานาชาติขาปูยักษ์ !

เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารด้ วย บุฟเฟ่ ต์นานาชาติขาปูยกั ษ์! บุฟเฟ่ ต์ห้องอาหาร
ทะเลนานาชาติ ให้ ท่านเลือกชิมกันอย่างจุใจ โดยมีไฮไลท์คือ บุฟเฟ่ ขาปูอลาสก้ า และอาหารอื่น ๆ เช่น
สลัดบาร์ พิซซ่า บุฟเฟ่ ต์นานาชาติแห่งนี ้เป็ นที่ถกู อกถูกใจของหลายคนทังในเรื
้ ่ องรสชาติและเมนูคาว
หวานที่มีให้ เลือกมากมาย

หลังจากนันน
้ าท่านเข้ าสูท่ ี่พกั BENIKEA SEOUL HOTEL
หรื อเทียบเท่า โรงแรมมาตรฐานเกาหลีใต้

5
เช้ า

ศูนย์ พลอยอเมทิส l N SEOUL TOWER (ไม่ รวมลิฟท์ ) l ศูนย์ โสม l
ฮงอิกวอคกิง้ สตรี ท l TRICK EYE MUSEUM+ICEMUSEUM l
SUPERMARKET
รั บประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
ศูนย์ พลอยอเมทิส
จากนันน
้ าท่านเดินทางสู่ ศูนย์พลอยอเมทิส หรื อพลอยสีม่วงที่มีชื่อเสียงของประเทศเกาหลี
ซึ่งชาวเกาหลีเชื่อว่าถ้ าได้ มีพลอยชนิดนี ้ติดตัวไว้ จะทาให้ มีโชคลาภและสิง่ ดี ๆ เกิดขึ ้นในชีวติ
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N SEOUL TOWER
เช้ านี น้ าท่านสู่ หอคอยกรุงโซล N SEOUL TOWER ตัง้ อยู่บนเขานัม ซาน ซึ่งเป็ น 1 ใน 18
หอคอยที่สงู ที่สดุ ในโลก ฐานของหอคอยมีสิ่งน่าสนใจต่าง ๆ มากมาย เช่น ศาลาแปดเหลี่ยมปาลกั๊ก
จอง, สวนพฤกษชาติ, อาคารอนุสรณ์ ผ้ รู ักชาติอัน ชุง กุน อิสระให้ ทุกท่านได้ เดินเล่นและถ่ายรูป คู่
หอคอยตามอัธยาศัย รวมไปถึงชมไฮไลท์ของที่นี่คือการคล้ องกุญแจคูร่ ัก (ไม่รวมค่าขึ ้นลิฟท์)

ศูนย์ โสม
จากนัน้ พาท่านรู้จักและเข้ าใจสมุนไพรโสมเกาหลีหรื อ ราชาแห่งมวลสมุนไพร ที่ ศูนย์ โสม
เพราะเกาหลี ใต้ เป็ น ประเทศที่ มี การผลิต โสมเกาหลีที่ มี คุณ ภาพเป็ น อัน ดับ 1 ของโลก โดยโสมมี
คุณ ประโยชน์นานัปการ เช่น ช่วยเสริมความแข็งแรงให้ แก่ระบบย่อยอาหารและปอด ช่วยทาให้ จิตใจ
สงบและเพิ่มพละกาลัง โดยมีสรรพคุณทางการแพทย์ ช่วยบารุงหัวใจ ช่วยป้องกันโรคหัวใจขาดเลือด
ฯลฯ

เที่ยง

ซัมเกทัง หรื อไก่ ต๋ นุ โสม
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้ วย ซัมเกทัง หรื อเมนูไก่ตนุ๋ โสม
(SAMGYETANG) เป็ นอาหารที่นิยมรับประทานกันในชาววังสมัยก่อน ภายในตัวไก่จะมีข้าว รากโสม
พุทราแดง เสิร์ฟพร้ อมเครื่ องเคียงที่เรี ยกว่า กักตุกี เส้ นขนมจีน เหล้ าโสม พริกไทยดา และเกลือ เสิร์ฟ
ท่านละ 1 ตัว ในหม้ อดินร้ อน

บ่าย

ฮงอิก
นาท่านสู่ ฮงอิกวอคกิ ้งสตรี ท เป็ นถนนย่านมหาวิทยาลัยฮงอิก มีชื่อเสียงด้ านศิลปะ ที่นี่จะมี
บรรดานักศึกษานางานแฮนด์เมดมาวางจาหน่าย นอกจากนี ้ยังมีร้านค้ าขายสินค้ าวัยรุ่นต่าง ๆ
โดยเฉพาะเสื ้อผ้ าราคาถูกที่คอแฟชัน่ ต้ องห้ ามพลาด อิสระให้ ท่านได้ เดินเล่นชมงานศิลปะและช็อปปิ ง้
ตลอดทาง
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารบริ การท่านด้ วย โอซัมพุลโกกิ (OSAM BULGOGI) วิธีการทาคือ
TRICK
MUSEUM+ICE
MUSEUM
หั่นเนื ้อสัตว์EYE
เป็ นชิ ้นบาง
ๆ แล้ วหมักกับเครื
่ องปรุงต่าง ๆ ก่อนนาไปต้ มนา้ ขลุกขลิก สามารถทานได้ ทัง้
แบบย่างและต้
ต่อด้ วมยชม TRICK EYE MUSEUM+ICE MUSEUM คาว่า Trick Eye มาจากภาษาฝรั่งเศสที่
เรี ยกว่า Trompe l’oeil แปลว่าภาพลวงตา โดยพิพิธภัณ ฑ์ จะเน้ นการให้ ผ้ ชู มมีส่วนร่วมแสดงอารมณ์
ความรู้สึกไปกับภาพ ได้ ถ่ายรูปกับภาพสามมิติ ให้ ความรู้สกึ ราวกับเข้ าไปอยู่ในภาพ นอกจากจะมีการ
จัดแสดงศิลปะภาพลวงตา นิทรรศการบนผนังแบบสามมิติ แล้ วก็ยงั มีพพิ ธิ ภัณฑ์น ้าแข็งอีกด้ วย
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SUPERMARKET
หลังจากนันได้
้ เวลานาท่านสู่ สนามบินอินชอน เพื่อเตรี ยมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ ระหว่าง
ทางแวะช็อปปิ ง้ ที่ SUPERMARKET เพื่อซื ้อของฝากที่ระลึก มีร้านขนมพื ้นเมืองเกาหลีหลากหลายชนิด
กิมจิ ไก่ตนุ๋ โสมที่บรรจุอยู่ในถุงสุญญากาศ ตะเกียบ ถ้ วยใส่ข้าว ฯลฯ
ได้ เวลานาท่ านออกเดินทางสู่สนามบิน
ออกเดินทางจาก ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน สู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

KOREA SKI DELUXE
#อัตราค่ าบริการ
เดือน พฤศจิกายน 2019
พีเรี ยดเดินทาง
21 – 25
22 – 26
23 – 27
24 – 28
25 – 29
26 – 30
27 – 01
28 – 02
29 – 03
30 – 04

พฤศจิกายน
พฤศจิกายน
พฤศจิกายน
พฤศจิกายน
พฤศจิกายน
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ธันวาคม
ธันวาคม
ธันวาคม

สายการบิน

ราคาผู้ใหญ่

ราคาเด็กไม่เสริ มเตียง

17,900.17,900.16,900.16,900.16,900.16,900.17,900.17,900.17,900.17,900.-

17,900.17,900.16,900.16,900.16,900.16,900.17,900.17,900.17,900.17,900.10 | KOREA SKI DELUXE

เดือน ธันวาคม 2019
พีเรี ยดเดินทาง
01 – 05 ธันวาคม
02 – 06 ธันวาคม
03 – 07 ธันวาคม
04 – 08 ธันวาคม
05 – 09 ธันวาคม
06 – 10 ธันวาคม
07 – 11 ธันวาคม
08 – 12 ธันวาคม
09 – 13 ธันวาคม
10 – 14 ธันวาคม
11 – 15 ธันวาคม
12 – 16 ธันวาคม
13 – 17 ธันวาคม
14 – 18 ธันวาคม
15 – 19 ธันวาคม
16 – 20 ธันวาคม
17 – 21 ธันวาคม
18 – 22 ธันวาคม
19 – 23 ธันวาคม
20 – 24 ธันวาคม
21 – 25 ธันวาคม
22 – 26 ธันวาคม
23 – 27 ธันวาคม
24 – 28 ธันวาคม
25 – 29 ธันวาคม
26 – 30 ธันวาคม
27 – 31 ธันวาคม
28 – 01 มกราคม
29 – 02 มกราคม
30 – 03 มกราคม
31 – 04 มกราคม

สายการบิน

ราคาผู้ใหญ่

ราคาเด็กไม่เสริ มเตียง

18,900.18,900.18,900.19,900.19,900.19,900.19,900.18,900.18,900.18,900.19,900.19,900.19,900.18,900.18,900.18,900.18,900.19,900.19,900.19,900.20,900.20,900.20,900.20,900.21,900.22,900.24,900.25,900.25,900.24,900.22,900.-

18,900.18,900.18,900.19,900.19,900.19,900.19,900.18,900.18,900.18,900.19,900.19,900.19,900.18,900.18,900.18,900.18,900.19,900.19,900.19,900.20,900.20,900.20,900.20,900.21,900.22,900.24,900.25,900.25,900.24,900.22,900.11 | KOREA SKI DELUXE

เดือน มกราคม 2020
พีเรี ยดเดินทาง
01 – 05 มกราคม
02 – 06 มกราคม
03 – 07 มกราคม
04 – 08 มกราคม
05 – 09 มกราคม
06 – 10 มกราคม
07 – 11 มกราคม
08 – 12 มกราคม
09 – 13 มกราคม
10 – 14 มกราคม
11 – 15 มกราคม
12 – 16 มกราคม
13 – 17 มกราคม
14 – 18 มกราคม
15 – 19 มกราคม
16 – 20 มกราคม
17 – 21 มกราคม
18 – 22 มกราคม
19 – 23 มกราคม
20 – 24 มกราคม
21 – 25 มกราคม
22 – 26 มกราคม
23 – 27 มกราคม
24 – 28 มกราคม
25 – 29 มกราคม
26 – 30 มกราคม
27 – 31 มกราคม
28 – 01 กุมภาพันธ์
29 – 02 กุมภาพันธ์
30 – 03 กุมภาพันธ์
31 – 04 กุมภาพันธ์

สายการบิน

ราคาผู้ใหญ่

ราคาเด็กไม่เสริ มเตียง

19,900.19,900.19,900.18,900.18,900.18,900.18,900.19,900.19,900.19,900.18,900.18,900.18,900.18,900.19,900.19,900.19,900.18,900.18,900.18,900.18,900.19,900.19,900.19,900.18,900.18,900.18,900.18,900.19,900.19,900.19,900.-

19,900.19,900.19,900.18,900.18,900.18,900.18,900.19,900.19,900.19,900.18,900.18,900.18,900.18,900.19,900.19,900.19,900.18,900.18,900.18,900.18,900.19,900.19,900.19,900.18,900.18,900.18,900.18,900.19,900.19,900.19,900.12 | KOREA SKI DELUXE

เดือน กุมภาพันธ์ 2020
พีเรี ยดเดินทาง
01 – 05 กุมภาพันธ์
02 – 06 กุมภาพันธ์
03 – 07 กุมภาพันธ์
04 – 08 กุมภาพันธ์
05 – 09 กุมภาพันธ์
06 – 10 กุมภาพันธ์
07 – 11 กุมภาพันธ์
08 – 12 กุมภาพันธ์
09 – 13 กุมภาพันธ์
10 – 14 กุมภาพันธ์
11 – 15 กุมภาพันธ์
12 – 16 กุมภาพันธ์
13 – 17 กุมภาพันธ์
14 – 18 กุมภาพันธ์
15 – 19 กุมภาพันธ์
16 – 20 กุมภาพันธ์
17 – 21 กุมภาพันธ์
18 – 22 กุมภาพันธ์
19 – 23 กุมภาพันธ์
20 – 24 กุมภาพันธ์
21 – 25 กุมภาพันธ์
22 – 26 กุมภาพันธ์
23 – 27 กุมภาพันธ์
24 – 28 กุมภาพันธ์
25 – 29 กุมภาพันธ์
26 – 01 มีนาคม
27 – 02 มีนาคม
28 – 03 มีนาคม
29 – 04 มีนาคม

สายการบิน

ราคาผู้ใหญ่

ราคาเด็กไม่เสริ มเตียง

18,900.18,900.18,900.18,900.19,900.19,900.19,900.18,900.18,900.18,900.18,900.19,900.19,900.19,900.18,900.18,900.18,900.18,900.19,900.19,900.19,900.18,900.18,900.18,900.18,900.19,900.19,900.19,900.18,900.-

18,900.18,900.18,900.18,900.19,900.19,900.19,900.18,900.18,900.18,900.18,900.19,900.19,900.19,900.18,900.18,900.18,900.18,900.19,900.19,900.19,900.18,900.18,900.18,900.18,900.19,900.19,900.19,900.18,900.-
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เดือน มีนาคม 2020
พีเรี ยดเดินทาง
01 – 05 มีนาคม
02 – 06 มีนาคม
03 – 07 มีนาคม
04 – 08 มีนาคม
05 – 09 มีนาคม
06 – 10 มีนาคม
07 – 11 มีนาคม
08 – 12 มีนาคม
09 – 13 มีนาคม
10 – 14 มีนาคม
11 – 15 มีนาคม
12 – 16 มีนาคม
13 – 17 มีนาคม
14 – 18 มีนาคม
15 – 19 มีนาคม
16 – 20 มีนาคม
17 – 21 มีนาคม
18 – 22 มีนาคม
19 – 23 มีนาคม
20 – 24 มีนาคม
21 – 25 มีนาคม
22 – 26 มีนาคม
23 – 27 มีนาคม
24 – 28 มีนาคม
25 – 29 มีนาคม
26 – 30 มีนาคม
27 – 31 มีนาคม
28 – 01 เมษายน
29 – 02 เมษายน
30 – 03 เมษายน
31 – 04 เมษายน

สายการบิน

ราคาผู้ใหญ่

ราคาเด็กไม่เสริ มเตียง

16,900.16,900.17,900.18,900.18,900.18,900.17,900.16,900.16,900.17,900.18,900.18,900.18,900.17,900.16,900.14,900.17,900.18,900.18,900.18,900.17,900.16,900.16,900.17,900.18,900.18,900.18,900.17,900.16,900.16,900.17,900.-

16,900.16,900.17,900.18,900.18,900.18,900.17,900.16,900.16,900.17,900.18,900.18,900.18,900.17,900.16,900.14,900.17,900.18,900.18,900.18,900.17,900.16,900.16,900.17,900.18,900.18,900.18,900.17,900.16,900.16,900.17,900.14 | KOREA SKI DELUXE

หมายเหตุ: อัตราค่าบริการ
+ หากท่านต้ องการห้ องสาหรับพักเดี่ยว สามารถจ่ายเพิม่ เติมอีก 4,900.-ท่านละ จากราคาผู้ใหญ่
+ หากท่านต้ องการเดินทางแบบไม่ ใช้ ต๋ วั (JOIN LAND) คิดราคาท่ านละ 8,900.-บาท/ท่ าน
*กรุณาอ่ านรายละเอียดโปรแกรมและเงื่อนไขต่ างๆให้ ละเอียดก่ อนยืนยันการจอง*
เจ้ าหน้ าที่จะส่งใบนัดหมายการเดินทางให้ ภายใน 5-7 วันก่อนเดินทางเท่านัน!!!
้
หากมีการเปลี่ยนแปลงจะรี บแจ้ งให้ ทราบ หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถามเจ้ าหน้ าที่ทนั ที
***ลูกค้ ามีความจาเป็ นต้ องเข้ าร้ านตามโปรแกรมทัวร์
อันได้ แก่ ศูนย์โสม, ศูนย์สมุนไพร, ศูนย์เวชสาอาง, ศูนย์น ้ามันสนแดง, ศูนย์พลอยอเมทิส หากท่านไม่ต้องการเข้ าร้ านดังกล่าว
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าบริการเพิ่มท่านละ 300 USD***
กรุณาชาระมัดจาหลังจากวันจองภายใน 3 วัน
และชาระส่วนที่เหลือทังหมดก่
้
อนการเดินทางภายใน 14 วัน
********มัดจาขันต
้ า่ 5,000.- บาท/ท่าน/ทริป******

อัตราทัวร์ รวม











ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ ตามเส้ นทางที่ระบุในรายการชัน้ ทัศนาจร ไป-กลับพร้ อมคณะ
ค่าอาหารทุกมื ้อ ตามที่ระบุในรายการ
ค่าเข้ าชมสถานที่ตา่ งๆ ตามรายการ
ค่าที่พกั ตามระบุในรายการ พักห้ องละ 2 หรื อ 3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุ หรื อเทียบเท่า
ค่ารถรับ-ส่ง และนาเที่ยวตามรายการ
ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี
ค่าน ้าหนักกระเป๋ าสัมภาระท่านละ15 หรื อ 20 กก.
ค่าประกันอุบตั เิ หตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
ค่าบัตรเข้ าสวนสนุกเอเวอร์ แลนด์ เครื่ องเล่นไม่จากัด
ปลัก๊ ไฟ ADAPTER

อัตราทัวร์ ไม่ รวม
 ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทาหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรี ด, มินิบาร์ ในห้ อ ง, รวมถึงค่าอาหาร และ
เครื่ องดื่มที่สงั่ เพิม่ นอกเหนือรายการ (หากท่านต้ องการสัง่ เพิม่ กรุณาติดต่อหัวหน้ าทัวร์ แล้ วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)
 ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่น ท่านละ 1,200 บาท หรื อ 40,000 วอน ต่อท่านตลอดทังทริ
้ ป
 หากผู้เดินทางไม่ได้ ถือหนังสือเดินทางประเทศไทย มีคา่ ใช้ จ่ายเพิม่ เติม 5,000 บาท
15 | KOREA SKI DELUXE

 ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
 ค่าน ้าหนักกระเป๋ าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกาหนด (ปกติ 15-20 กก.)
 ค่าวีซ่าสาหรับพาสปอร์ ตต่างด้ าว กรุณาเตรี ยมเอกสารคือ 1.พาสปอร์ ต 2.ใบประจาตัวคนต่างด้ าว 3.ใบสาคัญถิ่นที่
อยู่ 4.ส าเนาทะเบี ย นบ้ า น(ถ้ า มี ) 5.สมุด บัญ ชี เงิ น ฝาก(ถ้ า มี ) 6.รู ป ถ่ า ยสี 2 นิ ว้ 2 รู ป แล้ ว ทางบริ ษั ท ฯจะเป็ น
ผู้ดาเนินการยื่นวีซ่าให้ ท่านโดยจ่ายค่าบริการต่างหาก (สาหรับหนังสือเดินทางต่างด้ าวเจ้ าของหนังสือเดินทางต้ องทา
เรื่ องแจ้ งเข้ า-ออกด้ วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า)
 ค่าลิฟท์ที่ N SEOUL TOWER
หมายเหตุ
 จานวนผู้เดินทาง ขันต
้ ่า ผู้ใหญ่ 20 ท่าน ขึ ้นไป
 เที่ ยวบิน ราคา รายการท่อ งเที่ ยว และอาหาร สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบ
ล่วงหน้ า (คานึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็ นสาคัญ)
 ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและตารางการบินทั ้งไปและกลับโดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
 กรณีที่กองตรวจคนเข้ าเมือง, เจ้ าหน้ าที่กรมแรงงานทังที
้ ่ไทยและในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้ ท่านเดินทางออกหรื อเข้ า
ประเทศ เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย เอกสารเดินทางไม่ถูกต้ อง การกระทาที่สอ่ ไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนีเข้ า
ออกเมือง หรื อในกรณี อื่นๆ การพิจารณาเป็ นเอกสิทธิ์และวิจารณญาณของเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมืองและเจ้ าหน้ าที่
กรมแรงงานเท่านัน้ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท ไม่สามารถทาการเลื่อนวันหรื อคืนเงินได้ (เนื่องจากตัว๋
เครื่ องบินเป็ นตัว๋ ราคาพิเศษ ไป-กลับ แบบหมูค่ ณะ) ทัง้ นี บ้ ริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ หรื อค่าบริ การไม่ว่ากรณี
ใดๆ ทังสิ
้ ้น
 หนังสือเดินทาง (Passport) ของท่าน นับจากวันที่เดินทางไปและกลับ ต้ องมีอายุเหลือใช้ งานมากกว่า 6 เดือนขึ ้นไป
และต้ องเหลือหน้ ากระดาษพอให้ เจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมืองสามารถประทับตราได้ และต้ องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์
ไม่ชารุด หรื อฉีกขาด
 ทางบริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้นหากเกิดกรณีความล่าช้ าจากสายการบิน , การประท้ วง, การนัดหยุดงาน, การ
ก่อจลาจล
 หลังจากได้ รับเอกสารเรี ยกเก็บเงิน (Invoice) กรุณาชาระเงิดมัดจาภายใน 3 วัน และส่งหลักฐานการชาระเงินพร้ อม
หน้ าพาสปอร์ ตของผู้เดินทาง และชาระเงินทังหมดก่
้
อนการเดินทางภายใน 14 วัน
 ทางบริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้นหากท่านใช้ บริการของทางบริ ษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางมื ้อ เพราะค่าใช้ จ่ายทุกอย่าง ทางบริ ษัทฯ ได้ ชาระค่าใช้ จ่ายให้ กับต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดินทางแล้ ว
 ทางบริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิดอุบตั ิเหตุที่เกิดจาก
ความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 เมื่อ ท่านตกลงชาระเงินไม่ว่าทัง้ หมดหรื อ บางส่วนกับทางบริ ษัทฯ ทางบริ ษัทฯ จะถื อว่าท่านได้ ยอมรับในเงื่ อนไข
ข้ อตกลงต่างๆ ที่ได้ ระบุไว้ แล้ วทังหมด
้
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 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ นีไ้ ด้ ตามความเหมาะสม ทัง้ นีข้ ึ ้นอยู่กับ
เวลาการจราจร สภาพอากาศ และเหตุสุดวิสัยอื่ นๆที่ อ าจเกิด ขึน้ ได้ ทัง้ นี เ้ พื่อ ความปลอดภัยและประโยชน์ ของผู้
เดินทางเป็ นสาคัญ
 มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสทิ ธิ์ในการให้ คาสัญญาใดๆ ทัง้ สิ ้นแทน บริษัทฯ นอกจากมีเอกสาร
ลงนามโดยผู้มีอานาจของบริษัทฯ กากับเท่านัน้
 ในกรณี ที่ลกู ค้ าตังครรภ์
้
ต้ องมีใบรับรองจากแพทย์ว่าสามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ และมีอ ายุไม่เกิน 7 วัน นับจาก
วันที่เดินทาง และต้ องแจ้ งให้ ทางบริษัททราบล่วงหน้ า
 กรณีกรุ๊ปส่วนตัว กรุ๊ปเหมา กรุ๊ปนักเรี ยน กรุ๊ปดูงาน ไม่สามารถใช้ ราคาดังกล่าวในโปรแกรมได้
 กรณี ที่ท่านซื ้อเฉพาะแพ็คเกจทัวร์ ไม่รวมตัว๋ เครื่ องบิน จะไม่รวมค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ
1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

การยกเลิก
- ต้ องยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วันเท่านัน้ คืนเงินค่าบริการร้ อยละ 100 ของค่าบริการที่ชาระแล้ ว
- หากยกเลิกการเดินทางน้ อยกว่า 45 วัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ ทกุ กรณี
- ในกรณีกรุ๊ปส่วนตัว กรุ๊ปเหมา กรุ๊ปนักเรี ยน กรุ๊ปดูงาน เมื่อชาระแล้ วไม่สามารถคืนเงินใดๆ ทังสิ
้ ้น

ช่ วงเทศกาล ไม่สามารถยกเลิกหรื อเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้
กรุ๊ปที่เดินทางต้ องการันตีมดั จากับสายการบิน หรื อผ่านตัวแทนในประเทศ หรื อต่างประเทศ
รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น CHARTER FLIGHT, EXTRA FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจา หรื อ ค่าทัวร์ ทงหมด
ั้
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