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จดุเดน่ของรายการ; 
 เทีย่วเกาะนาม ิสถานทีถ่า่ยท า ซรียีย์อดฮติ “Winter Love Song” 
 เทีย่วอทุยานแหง่ชาตซิอรคัซาน ขึน้กระเชา้ Calbe car ชมววิภายในอทุยาน  
 ชมความนา่รกัของตุก๊ตาหมใีน Teddy Bear Farm ,เลน่สกบีนลานสกขีาวโพลน 
 เก็บสตรอเบอรร์ ีส่ดในไร-่เปิดประสบการณ์ท ากมิจพิรอ้มใสชุ่ดฮนับกถา่ยรปูฟร ี 
 สนุกกบัเครือ่งเลน่หลากหลายในสวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์        
 สนุกเพลดิเพลนิกบัโชวส์ุดฮติ Nanta Show 
 สมัผสัความสนุกแบบ 3 มติ ิกบั Trick Eye Museum และตืน่ตากบั Ice Museum 
 เตมิเต็มความรกั-ความโรแมนตดิคลอ้งกุญแจคูร่กั ณ โซลทาวเวอร ์
 
ก าหนดเดนิทาง  7-11,14-18,21-25มกราคม,28มกราคม2559-01กมุภาพนัธ ์2559 

                             8-12(ตรษุจนี),11-15,18-22(มาฆะบชูา),25-29กมุภาพนัธ ์2559 

 
 
วนัแรก   สนามบนิสวุรรณภมู ิ    
21.00 น. นัดหมาย พรอ้มคณะที ่สนามบนิสวุรรณภมู ิผูโ้ดยสารขาออกช ัน้ 4 เคาเตอร ์K สายการบนิ 

Asiana Airlines ประต ู5-6 เจา้หนา้ทีพ่รอ้มคอยบรกิารทา่น 

หมายเหตุ กระเป๋าทุกใบสัมภาระท่ีจะฝากเขา้ใตท้้องเครื่อง จะตอ้งฝากให้กับทางเจา้หนา้ท่ีสายการบินดว้ยตัวท่านเองตาม
นโยบาย รกัษาความปลอดภัยของสายการบิน  ควรเตรียมสัมภาระขนาดกลาง เพ่ือความสะดวกในการข้ึนลงห้องพัก ส่วน
ของเหลวท่ีน าใส่กระเป๋าถือติดตวัข้ึนเครื่องจะตอ้งบรรจุในบรรจุภณัฑแ์ละมีปรมิาณไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน (รวมกนัไม่เกิน 
1 ลิตร) เกาหลีไม่อนุญาตใหน้ าผลลิตภณัฑข์องสดท่ีท าจากสัตว์ไม่ว่าเน้ือหม  เน้ือววั ผลกั ผลลไมส้ด เขา้ประเทศเพ่ือป้องกนัโรคต่าง 
ๆ  หากศุลกากรตรวจพบจะตอ้งเสียค่าปรบัและท่านตอ้งท้ิงของ 
 
วนัทีส่อง   สนามบนิอนิชอน  -นาม ิ– เมาทโ์ซรคั - Cable car -Teddy Bear Farm   
00.15 น.   เดนิทางสู ่กรงุโซล เกาหลใีต ้โดยสายการบนิ Asiana Airlines เทีย่วบนิที ่OZ742 

07.50 น. เดนิทางถงึ สนามบนิอนิชอน หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรแลว้ รถโคช้พาท่าน

ขา้มทะเลตะวนัตกดว้ยสะพานแขวนยองจองหรอืสะพานเพือ่ความหวงัในการรวมชาต ิ 

เดนิทางสู ่จงัหวดัคงัวอนโด  น าทา่นลงเรอืเฟอรร์ีข่า้มฟากไปยัง เกาะนาม ิสถานทีโ่รแมนตคิอกี

แห่งหนึ่งส าหรับคู่รักคู่หนุ่มสาว ครอบครัว เพื่อน ๆ หนึ่งในสถานที่ถ่ายท าละครเกาหล ีWinter 
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Love Song คาราวะสุสานนายพลนาม ิเดินเล่นชมสวนเกาหลี กลางทิวสนที่สูงเสียดฟ้าเพื่อ

สุขภาพผ่านดงตน้สน ดอกสน ตน้เกาลัด ป้ันหิมะเป็นสโนวแ์มน มองดูพันธุ์สัตวต์่าง ๆ เช่น 

นกกระจอกเทศ กระตา่ย กระรอก เป็ด กวาง ไดเ้วลาสมควรน าทา่นกลับสูฝ่ั่ง   

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร บรกิารดว้ยเมนูเลือ่งชือ่ของเมอืงชุนชอน “ชุนชอนดกั

คาลบี”้ ไกผ่ัสซอสพรกิรสชาตจัิดจา้นถกูปากคนไทย 

บา่ย น าท่านเดนิทางไป อุทยานแห่งชาตเิมาทโ์ซรคั ชมความงามของเขาโซรัค ความงามของวน

อทุยานแหง่ชาตทิีไ่ดข้ ึน้ชือ่วา่เป็นภเูขาสีฤ่ด ูหรอื สวสิเซอรแ์ลนดข์องเกาหล ีภเูขาโซรัคตัง้อยู่

ใจกลางภเูขาแทแบค ซึง่ทอดยาวไปถงึเขาคมึคังของประเทศเกาหลเีหนอืมเีทอืกเขา ป่าไม ้ หุบ

เขา สายน ้า ทะเลสาบ หนิรูปร่างต่าง ๆ ที่สวยงามซึง่เกดิขึน้เองตามธรรมชาตทิี่หาดูไดย้ากยิง่  

ถ่ายรูปคู่กับอนุสาวรยีห์มตีน้ก าเนดิของคนเกาหล ี น าท่านไหวพ้ระพุทธรูปปางสมาธอิงคม์หมึา

ตัง้อยู่กลางแจง้สรา้ง ขึน้เพื่อสวดออ้นวอนใหค้าบสมุทรเกาหลไีดร้วมเป็นหนึง่เดยีวกันและเดนิ

ขา้มสะพานช าระจติใจสูว่ัดชนิฮันซาวดัเกา่แกก่วา่พันปีสรา้งในสมัยอาณาจักรชลิลา่และยังมรีะฆัง

อันเก่าแก่กวา่ 1400 ปี น ัง่กระเชา้ Cable Car ขึน้สู่ยอดเขาเพื่อชมววิดา้นล่างของอุทยานใน

ยามที่ถูกปกคลุมไปดว้ยหมิะขาวโพลน (กรณีสภาพอากาศไมอ่ านวยกระเชา้ปิดไมส่ามารถคนื

เงนิสว่นนีไ้ด)้  ชม Teddy Bear Farm เป็นทีร่วบรวมหมเีท็ดดีข้องสะสมทีม่คีุณคา่ จัดวางโชว์

ตุ๊กตาหม ีTeddy Bear ทัง้ตัวเล็กตัวใหญใ่นรูปแบบการจัดกจิกรรมตา่งๆ เทศกาลตา่งๆ กัน อสิระ

ทา่นถา่ยภาพตามอัธยาศัย และใหเ้ลอืกซือ้ Teddy Bear ในหลายรปูแบบเพือ่เป็นทีร่ะลกึ 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร บรกิารท่านดว้ย แฮมลุทงั (Haemultang) ซปุซฟีู้ด น าอาหาร

ทะเลสด ๆ เชน่ ปลาหมกึเนื้อปลา หอย และปู และผักชนดิตา่ง ๆ เชน่ ผักกาด กะหล าปล ีหัวไช ้

เทา้ เห็ดเข็มทอง มาตม้รวมกันในกะทะบนเตาแก๊ส ทานกับน ้าจิม้แบบเกาหล ีและเครือ่งเคยีง เชน่ 

กมิจ ิและสาหรา่ย  

เขา้พกั Sorak Daemyung Resort  หรอืเทยีบเทา่ 
 
วนัทีส่าม   สกรีสีอรท์-ไรส่ตรอเบอรร์ ี-่เอเวอรแ์ลนด-์คลอ้งกญุแจคูร่กั N Tower 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารโรงแรม  

น าทา่นสู ่“สกรีสีอรท์” (ยงเพยีง,ยางจหิรอืจซิานขึน้อยูก่ับสถานการณ์) น าท่านสมัผัสบรรยากาศ

แห่งภูเขาที่ปกคลุมดว้ยหมิะขาวโพลน ซมึซับบรรยากาศที่แสนโรแมนตคิพรอ้มถ่ายภาพเป็นที่

ระลกึ (ไม่รวมคา่ใชจ้า่ย อาท ิเชา่อุปกรณ์การเลน่สกหีรอืสโนวบ์อรด์ ประมาณ 45,000-50,000 วอนตอ่

ท่าน ท่านทีจ่ะเล่นสกเีตรยีม ถุงมอืสก ีผา้พนัคอ แวน่กนัแดด เส ือ้แจ๊กแก๊ตกนัน า้หรอืผา้ร่ม และกางเกง

รดัรูป หากทา่นอายมุากกวา่  50 ปี ไมแ่นะน าใหท้า่นเลน่เพือ่ความปลอดภยั)  

กลางวนั บรกิารทา่นดว้ยเมนู หมยูา่งเกาหล ี“คาลบี”้ ซึง่ความอรอ่ยเป็นทีเ่ลือ่งลอืไปท่ัวโลก 

บา่ย พาแวะเที่ยว สวนกรนีเฮาส ์ผลไมป้ลอดสารพษิในฤดูหนาว เช่น สตอรเ์บอรร์ ี ่ใหท้่านไดเ้ก็บ

ผลไมส้ด ๆ ในบรรยากาศภายในไรอ่ยา่งแทจ้รงิ พรอ้มเรยีนรูว้า่ชาวเกาหลมีวีธิกีารปลกูอยา่งไรจงึ

ไดผ้ลผลติดีและหวานหอมชวนรับประทาน (จ ากัดจ านวนตามที่เกษตรกรก าหนด ขึน้อยู่กับ

ผลติผลในแตล่ะสปัดาห ์ ไมส่ามารถน าออกมารับประทานภายนอกไรไ่ด)้  

จากน ัน้ น าท่านสู ่สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์ สวนเปิดในหุบเขาทีม่ชี ือ่เสยีงมากทีส่ดุของประเทศ 

พรอ้มบตัรเครือ่งเล่นแบบ Unlimited Pass สามารถเล่นเครื่องเล่นภายในไดทุ้กอย่างและไม่

จ ากัดรอบ สนุกกับโซนต่างๆ อาทิ Global Fair, American Adventrue, Magic Land, European 

Adventure และ Equatorial Adventure ชมซาฟารเีวลิ ์ชมไลเกอรแ์ฝดคูแ่รกของโลก ทีน่ี ่ชมความ

น่ารักของหมทีี่สามารถสือ่สารกับคนขับไดอ้ย่างด ีสนุกกับเครือ่งเล่นนานาชนิด เชน่ T-Express 

รถไฟเหาะ หนอนสะบัด ชารป์  โรงหนังสามมติ ิบา้นผสีงิ หรอืสนุกกับการเลน่สโนวส์เลด เป็นตน้  

เดินทางเขา้สู่กรุงโซล น าท่านยอ้นรอยละครดัง  “Witch You Hee“ และ “Kim Sam Soon“ ณ 
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เขานมัซาน ภูเขาใจกลางเมอืงหลวงชมววิกรุงโซล (ไม่รวมลฟิทข์ ึน้สู่ยอดหอคอย) ใหคู้่รักได ้

คลอ้งกญุแจคูรั่ก เพือ่ความรักทีม่ั่นคงยั่งยนืไมม่วีนัพรากจากกัน 

ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร บรกิารทา่นดว้ยเมนู โอซมับลุโกก ิ ปลาหมกึสดและหมสูไลด์

หมักดว้ยเครือ่งปรุง จนไดท้ี่น ามาผัดรวมกับผักสดนานาชนิดบนกระทะรอ้นๆรับประทานพรอ้ม

เครือ่งเคยีง และขา้วสวยรอ้นๆ  

จากน ัน้น าทา่นเขา้พกั โรงแรม  Rich Daimond Hotel หรอืเทยีบเทา่ระดบัเฟิรส์คลาส 
 
วนัทีส่ ี ่  ศนูยโ์สม-สมนุไพรบ ารงุตบั-เครือ่งส าอาง-ท ากมิจ ิ-เมยีงดง- Nanta Show 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารโรงแรม  

พาท่านรูจั้กและเขา้ใจสมุนไพร โสมเกาหล  ีหรือ ราชาแห่งสมุนไพร ชมบรรยายสรรพคุณ

ผลติภัณฑร์ากโสมอบน ้าผึง้ ผงโสมยอดนยิม โสมสกัดแคปซลู หรอืโสมสกัดเขม้ขน้ เป็นของขวัญ

ของฝากส าหรับผูท้ีรั่กสขุภาพ และ ศนูยส์มนุไพรบ ารงุตบั Hotketnamu สมนุไพรทีช่ว่ยบ ารุง

ตับ เหมาะส าหรับท่านที่ดืม่แอลกอฮอลห์นัก น าท่านชอ้ปป้ิง ศูนยร์วมเครือ่งส าอางเกาหล ีที ่

Midam Cosmetic อาท ิDr.MJ, Baroness, Izanox, The Face shop, Amorepacific, Sulwhasoo  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนัทีภ่ัตตาคาร ไกตุ่น๋โสม อาหารบ ารงุสขุภาพ ทา่นละ 1 ตัว ภายในตัวไก่

จะยัดไสด้ว้ยขา้ว เม็ดพทุราแหง้ รากโสม เกา๋กี ้ปรงุรสดว้ยพรกิไทยด าและเกลอื ทานพรอ้มเครือ่ง

เคยีง กักตกุ-ีอนิซมัจ ู 

บา่ย   น าทา่น เรยีนรูว้ฒันธรรมการ ท ากมิจ ิเครือ่งเคยีงประจ าโตะ๊ส าหรับอาหารเกาหล ีคูก่ับขา้วสวย

รอ้นๆ กมิจิเป็นอาหารประเภทหมักดองมีคุณค่าทางอาหารสูง พรอ้มใหทุ้กท่านได แ้ต่งชุด

พืน้เมอืงเกาหล ี“ฮนับก” ถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึ (กรณุาเตรยีมกลอ้งของทา่นเอง)  

จากน ัน้ น าท่านชอ้ปป้ิง “เมยีงดง” ยา่นสยามสแควรเ์กาหล ีแหลง่ชอ้ปป้ิงแฟชั่นของเกาหล ี

พบกับสนิคา้แฟชั่นชัน้น าของเกาหล ีอาท ิเสือ้ผา้บุรษุ-สตร ีรา้นเสรมิสวย เครือ่งส าอางดังๆ อาท ิ

ETUDE HOUSE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, MISSHA, ROJUKISS, LANEIGE อื่นๆ หรือน่ังดื่ม

กาแฟในคอฟฟ่ีชอ้ปสไตลเ์กาหลไีดท้ีน่ีเ่ชน่กัน  

พเิศษ!! ชมโชว ์NANTA SHOW สับ หั่น มัน ซา่ ฮา ตะหลวิปลวิ  การแสดงทีผ่สมผสานดนตรี

ดัง้เดมิของเกาหลีอย่าง "Samulnori" เขา้กับความตลกและความเป็นละคร เป็นโชวแ์รกของ

เอเชียที่สรา้งความประทับใจใหแ้ฟนละครหรือน าชม FANTASTICK SHOW และ WEDDING 

SHOW  ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโชวต์่างๆ ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับขอ้จ ากัดบัตรแต่ละรอบการแสดงหรอื

เปลีย่นโรงโชวก์ารแสดง 

ค า่ รับประทานอาหาร ค ่า ณ ภัตตาคาร บรกิารดว้ย บุฟเฟ่ตบ์ารบ์คีวิเกาหล ีหลากหลายชนิด ทัง้ 

หมู ไก่ เนื้อนานาชนิด โดยเป็นเนื้อที่น าเขา้คัดสรรมาอย่างดขีองเกาหล ี สด สะอาด คุณภาพด ี

พรอ้มผักสดปลอดสารพษิ  ใหท้า่นไดอ้ ิม่เอมกับบารอ์าหาร  

เขา้พกั Rich Daimond Hotel หรอืเทยีบเทา่ระดบัเฟิรส์คลาส 
 
วนัทีห่า้   หมู่บา้นพื้นเมอืงบุกชอน–ดวิตีฟ้ร-ีTrick Eye+Ice Museum-อเมทสิ-ละลายเงนิวอน – 

กรงุเทพฯ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารโรงแรม    

พาท่านชม หมูบ่า้นบุกชอนฮนัอก  หมู่บา้นดัง้เดมิของเกาหลทีีม่ปีระวัตยิาวนานทีเ่รยีกวา่ “ฮัน

อก” สว่น “บุกชอน” มคีวามหมายวา่หมู่บา้นทางตอนเหนือ มบีา้นแบบดัง้เดมิกวา่รอ้ยหลัง เป็น

มรดกทางวฒันธรรมตัง้แตส่มัยราชวงศโ์ชซอนทีม่อีายกุวา่  616 ปี  น าทา่นเลอืกซือ้ สนิคา้ปลอด

ภาษ ีที ่Duty Free เลอืกซือ้สนิคา้ชัน้น ามากมายกวา่ 500 ชนดิ อาท ิน ้าหอม  เครือ่งส าอางชัน้

น า กระเป๋าแบนดห์รู นาฬกิาเรอืนงามหลากหลายยีห่อ้ เพลดิเพลนิกับการชอ้ปป้ิงกันอย่างจุใจ 

จากนัน้น าท่าน ชม Trick Eye Museum หรอื “พพิธิภณัฑภ์าพ 3 มติ”ิ ตืน่ตาตืน่ใจกับศลิปะ
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แนวใหม่ เป็นภาพวาดในลักษณะ 3 มิติเหมือนภาพวาดมีชีว ิต เป็นความคิดสรา้งสันและ

จนิตนาการของการสรา้งภาพโดยใชเ้ทคนคิพเิศษจากภาพสามมติทิีร่วมทฤษฎทีางวทิยาศาสตร์

และการซอ้นภาพโดยกระตุน้ความเคลือ่นไหวของภาพ ใหม้มีติเิหมอืนจรงิ  ตืน่ตาไปกับโลกแห่ง

น ้าแข็ง “Ice Museum” สนุกกับสไลเดอรน์ ้าแข็งทีย่าวกวา่ 10 เมตร น่ังรถลากกวางรูดอรฟ์กับ

ลงุซานตา้ โพสตท์่าคูก่ับนกเพนกวิน้ขัว้โลก ส ารวจบา้นน ้าแข็งเอสกโิม เยีย่มชมปราสาทน ้าแข็ง 

และผลงานศลิปะทีท่ าจากน ้าแข็งอกีกวา่ 50 ชิน้ ทีร่วมอยูใ่นทีเ่ดยีว  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวันทีภ่ัตตาคาร  บรกิารดว้ยเมนู Buffet Shabu Sahbu  อิม่อร่อยแบบ

ไมอ่ัน้ ทัง้อาหารเกาหลแีบบดัง้เดมิ อาหารทะเลสดๆ และซชูหินา้ตา่งๆ เสริฟ์พรอ้มชาบ ูชาบ ูหมอ้

ไฟรอ้นๆสไตลเ์กาหล ี 

น าท่านเดนิทางสู ่โรงงานอเมทสิ พลอยแห่งโชคลาภ และสิง่ดีๆ  เกดิขึน้กับชวีติ แวะเลอืกซือ้

สนิคา้พืน้เมอืงละลายเงนิวอนที ่ศนูยร์วมของพืน้เมอืง อาท ิสาหรา่ย ขนมตา่งๆ ช็อกโกแล็ตหนิ 

ซเีรยีลช็อกโก โคลนพอกหนา้โสม ครมีลา้งหนา้โสม หมอนสขุภาพ กมิจ ิป๊อกกีเ้กาหล ีชนิราเมง 

ไดเ้วลาอนัสมควร น าทา่นเดนิทางเขา้สูส่นามบนิอนิชอน  

18.20 น.  เดนิทางออกจากอนิชอน โดยสายการบนิ Asiana Airline เทีย่วบนิ OZ741 (บรกิารอาหาร

ค า่+เครือ่งดืม่ บนเครือ่ง) 

22.10 น. ถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวสัดภิาพ...พรอ้มความประทับใจ 
  
หมายเหตุ  สงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิท ัง้ไปและกลบัโดยมติอ้งแจง้ลว่งหนา้ขึน้อยูก่บัสายการบนิอนุมตัใินแต่

ละวนั  /หน ังส ือ เด ินทางต้องมีอายุ เหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อความสะดวกของท่านช่วงเทศกาล

กรุณาสง่มอบเลม่จรงิใหบ้รษิทัฯกอ่นวนัเดนิทาง 
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อตัราคา่บรกิาร 

 

ก าหนดเดนิทางปี 2558-2559 

สายการบนิเอเชยีนา่ [OZ] 

ผูใ้หญพ่กั 

หอ้งละ 

2-3 ทา่น 

เด็กต า่กวา่ 

12 ปี พกักบั

ผูใ้หญ ่1 ทา่น 

เด็กต า่กวา่ 12 ปี 

พกักบัผูใ้หญ2่

ทา่น (เสรมิเตยีง) 

เด็กต า่กวา่12 ปี 

พกักบัผูใ้หญ ่2

ทา่น (ไมเ่สรมิ

เตยีง) 

พกัหอ้งเดีย่ว 

เพิม่ทา่นละ 

 

7-11ม.ค.59 

14-18,21-25ม.ค.59, 

28ม.ค.-01ก.พ.59 

25-29 ก.พ.59 

 

27,900 27,900 26,900 25,900 

5,900 

 

8-12ก.พ. 

18-22ก.พ.59 

 

28,900 28,900 27,900 26,900 

 
** รายการทวัรไ์ดร้บัการสนบัสนุนจากทางรา้นชอ้ปป้ิงตา่งๆ เมือ่ซือ้ทวัรจ์ าเป็นตอ้งไปตามรายการจนครบ 

หากตอ้งการแยกไปท าธุระสว่นตวั จะมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ข ึน้จากราคาขา้งตน้** 

 

อตัราคา่บรกิารรวม   

 ตั๋วเครือ่งบนิชัน้ทัศนาจรไป-กลับพรอ้มคณะ อยูต่อ่ตอ้งเสยีคา่เปลีย่นแปลงตั๋ว  

 ทีพ่ักตามรายการ 3 คนื หอ้งละ 2-3 ทา่น (กรณีมาไมค่รบคูแ่ละไมต่อ้งการเพิม่เงนิพักหอ้งเดีย่ว)  

 อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสทิธใินการสลับมือ้หรอืเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

 ไมม่บีรกิารเนือ้วัว กรณุาจา่ยเพิม่พเิศษถา้ตอ้งการ  

 คา่เขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบ,ุรถรับ-สง่สถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการระบ ุ

 ไกดท์อ้งถิน่และหัวหนา้ทัวรน์ าเทีย่วตามรายการ 

 ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

 ภาษีสนามบนิ,ภาษีน ้ามนัและภาษีตั๋วทกุชนดิ(สงวนสทิธเิก็บเพิม่หากสายการบนิปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง) 

 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม   

 ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% และภาษีมลูคา่เพิม่ 7%  

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาท ิอาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่พเิศษ,โทรศัพท-์โทรสาร,อนิเตอรเ์น็ต,มนิบิาร,์ซกัรดีฯลฯ  

 คา่ใชจ้า่ยอนัเกดิจากความล่าชา้ของสายการบนิ,อบุัตภิยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยดุงาน,

การถูกปฏเิสธไม่ใหอ้อกและเขา้เมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงและเจา้หนา้ทีก่รมแรงงานทัง้ทีเ่มอืงไทย

และตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนอืความควบคมุของบรษัิทฯ  

 คา่วซีา่เขา้เกาหลสี าหรับพาสปอรต์ต่างดา้ว บรษัิทฯรับยืน่ใหแ้ต่มคีา่ใชจ้่ายโดยท่านตอ้งไปแจง้เขา้-ออกทีต่รวจ

คนเขา้เมอืงใหเ้รยีบรอ้ยกอ่น เอกสารทีต่อ้งใชก้รณุาเชค็กบัฝ่ายขาย  

 อปุกรณ์การเลน่สกแีละคา่เชา่ชดุ,สกลีฟิทแ์ละกอนโดลา่ 

 ทปิคนขบัรถ,ไกดท์อ้งถิน่ 15,000 วอนและหัวหนา้ทัวรจ์ากเมอืงไทย 200 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 

 ไมแ่จกกระเป๋าแฮนดแ์บก 

 

 

เงือ่นไขการจอง  

 สง่ใบจองพรอ้มส าเนาพาสปอรต์ 

 มดัจ าทีน่ั่งละ 10,000 บาท  

 สว่นทีเ่หลอืช าระหมดกอ่นเดนิทาง 25 วัน บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธยิกเลกิการจองโดยมติอ้งแจง้ล่วงหนา้ หากไม่

ช าระเงนิมดัจ าและคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืภายในเวลาทีก่ าหนด 
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เงือ่นไขการยกเลกิ  

 ยกเลกิการเดนิทางกอ่นวันเดนิทาง 30 วัน คนืค่าทัวรท์ัง้หมดหลังหักมัดจ าค่าตั๋วเครือ่งบนิและคา่มดัจ าโรงแรมที่

พัก (ชว่งวันฤดกูาลทอ่งเทีย่ววันหยดุพเิศษ คา่ตั๋วเครือ่งบนิและคา่หอ้งพักจะถกูช าระเต็มจ านวนไมส่ามารถยกเลกิ

หรอืเลือ่นวันเดนิทางได)้  

 ยกเลกิการเดนิทางกอ่นวันเดนิทาง 21 วัน คดิคา่ใชจ้า่ย  70 เปอรเ์ซน็ต ์ของราคาทัวรใ์นทกุกรณี  

 ยกเลกิการเดนิทางกอ่นวันเดนิทาง 15 วัน ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่าทัวรท์ัง้หมดในทุกกรณี ( ยกเวน้กรณีที่

ตั๋วเครือ่งบนิเป็นไฟลท์พเิศษ หรอืเชา่เหมาล าทางบรษัิทฯตอ้งช าระเต็มจ านวนล่วงหนา้ ไมส่ามารถยกเลกิหรอื

เลือ่นไดใ้นทกุกรณี ) 

หมายเหต ุ  

 เทีย่วบนิ,ราคาและรายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกับทางบรษัิทฯ บรษัิทฯ ถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลง

ตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวห้มดแลว้  

 สงวนสทิธทิีจ่ะยกเลกิหรอืเลือ่นเดนิทางหากสมาชกิไมค่รบ 15 ทา่น  

 บรษัิทฯไมรั่บผดิชอบใดๆ หากท่านใชบ้รกิารของบรษัิทฯไมค่รบ อาท ิไมเ่ทีย่วบางรายการ,ไมท่านอาหารบางมือ้

เพราะบรษัิทฯไดช้ าระคา่ใชจ้า่ยใหก้บัตัวแทนในตา่งประเทศแบบเหมาขาดกอ่นออกเดนิทางแลว้  

 บรษัิทฯไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้หากเกดิการโจรกรรม,สิง่ของสญูหายหรอือบุตัเิหตคุวามประมาทของนักทอ่งเทีย่ว

เอง 

 ตั๋วเครือ่งบนิเป็นตั๋วราคาพเิศษ ในกรณีทีไ่ม่ไดใ้ชเ้ดนิทางไม่ว่าจะดว้ยเหตุใดก็ตามไม่สามารถน ามาเปลีย่นวัน

เดนิทางหรอืคนืเป็นเงนิสดได ้ 
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