KOREA BEST WINTER
เล่นสกีสดุ มันส์ พร้ อมพักที่ SKI RESORT
พบกับเครื่ องเล่นหลากหลายรูปแบบที่ EVERLAND
ชมโชว์สดุ อลังการ FANTA STICK SHOW
ทาน บุฟเฟ่ ต์ขาปูยกั ษ์ KING CRAB BUFFET ไม่อน!!!
ั้
ชม STRAWBERRY FARM
พร้ อมลิ ้มรสสตรอว์เบอร์ รีลกู ใหญ่แบบเต็มคา!!
ชมพระราชวังเก่าแก่โบราณในกรุงโซล พระราชวังชางด๊ อก

สกีรีสอร์ ท 1 คืน และ โซล 2 คืน
สายการบิน EASTAR JET / JEJU AIR /
JIN AIR / T’WAY

**ราคาเริ่มต้ น 16,900.- บาท**
เดินทางเดือน กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2018

รายการท่องเที่ยว
วันแรก
วันที่สอง
วันที่สาม

วันที่สี่
วันที่ห้า

วันแรก
XX.XX น.

จานวน 5 วัน 3 คืน

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน
ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน - ENGLISH VILLAGE - ปั่ น RAIL BIKE - เกาะนามิ
- เล่นสกีสดุ มันส์ (ไม่รวมค่าเข้ าลานสกี ค่าเช่าชุด+อุปกรณ์สกีและครูฝึก)
สตรอว์เบอร์ รีฟาร์ ม - สวนสนุก EVERLAND (รวมบัตรเข้ าและเครื่องเล่นไม่จากัด) – ศูนย์เวชสาอาง
- เรี ยนทาข้ าวห่อสาหร่าย+ชุดฮันบก - TRICK ART MUSEUM
- ศูนย์การค้ าแฟชัน่ แห่งเกาหลี ทงแดมุน - DONGDAEMUN DESIGN PLAZA(DDP)
บลูเฮ้ าส์ - ศูนย์โสม - พระราชวังชางด๊ อก - ศูนย์น ้ามันสนแดง - ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลี
เมียงดง - LINE FRIENDS STORE - FANTA STICK SHOW
N SEOUL TOWER (ไม่รวมลิฟท์) - ศูนย์สมุนไพร - ศูนย์พลอยอเมทิส - DUTY FREE
- จตุรัสกลางเมืองควางฮวามุน - SUPERMARKET
ท่ าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่ าอากาศยานนานาชาติอนิ ชอน
คณะเดินทางพร้ อมกันที่จดุ หมาย สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชัน้ 4
ณ เคาน์เตอร์ สายการบิน EASTAR JET / JEJU AIR / JIN AIR / T’WAY โดยมีเจ้ าหน้ าที่จากบริ ษัท
ฯ คอยให้ การต้ อนรับ และอานวยความสะดวกในเรื่ องของเอกสารตลอดจนสัมภาระของท่าน
(**โปรดแสดงใบนัดหมายและพาสปอร์ ตให้แก่เจ้าหน้าทีใ่ นวันเดิ นทาง) หลังจากเช็คอินและโหลด
สัมภาระเรี ยบร้ อยแล้ ว นาท่านออกเดินทางสูป่ ระเทศเกาหลีใต้
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

ข้ อแนะนา
เพื่อความสะดวกในการเข้ ารับการตรวจค้ นก่อนขึ ้นเครื่ องบิน ของเหลว เจล และสเปรย์ทกุ ชนิด ต้ องบรรจุในภาชนะที่มี
ขนาดความจุไม่เกิน 100 มิลลิลติ ร สาหรับภาชนะที่เกิน 100 มิลลิลติ ร แม้ จะบรรจุของเหลว เจล และสเปรย์ เพียงเล็กน้ อย
ก็ไม่สามารถนาติดตัวขึ ้นเครื่ องบินได้ ภาชนะทังหมดต้
้
องใส่รวมกันไว้ ในถุงพลาสติกใส ซึง่ เปิ ด – ปิ ด ผนึกได้ และมีความจุ
รวมกันไม่เกิน1 ลิตร (1,000 มิลลิลติ ร) ของเหลวที่ได้ รับการยกเว้ น ได้ แก่ นม และอาหารสาหรับเด็กทารกในปริ มาณที่
เหมาะสม รวมถึงยาที่มีเอกสารกากับชัดเจน ของเหลว เจล และสเปรย์ ที่ซื ้อจากร้ านค้ าปลอดอากร (Duty free shops) ที่
ท่าอากาศยานต้ องบรรจุในถุงพลาสติกใสปิ ดผนึกปากถุงไม่มีร่องรอย การเปิ ดปากถุง และมีหลักฐานแสดงว่าได้ ซื ้อ ณ
วันที่เดินทาง เพื่อนาไปแสดงต่อเจ้ าหน้ าที่ ณ จุดตรวจค้ น อย่างไรก็ตามแต่ละประเทศจะมีกฎ การนาของเหลว ขึ ้นเครื่ อง
แตกต่างกัน การนาผลิตภัณฑ์ของสดที่ทาจากสัตว์ไม่วา่ เนื ้อหมู เนื ้อวัว ผัก ผลไม้ สด ไม่อนุญาตให้ นาเข้ าประเทศเพื่อ
ป้องกันโรคต่างๆเพราะหากศุลกากรตรวจพบจะต้ องเสียค่าปรับ

วันที่สอง
XX.XX น.

กลางวัน

บ่าย

ท่ าอากาศยานนานาชาติอินชอน - ENGLISH VILLAGE - ปั่ น RAIL BIKE - เกาะนามิ
- เล่ นสกีสุดมันส์ (ไม่ รวมค่ าเข้ าลานสกี ค่ าเช่ าชุด+อุปกรณ์ และครูฝึก)
เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินชอนประเทศเกาหลีใต้ (กรุณาปรับเวลาของท่านให้เร็ วขึ้น
2 ชัว่ โมงเพือ่ ให้ตรงกับเวลาท้องถิ่ นของประเทศเกาหลี) หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมือง
และศุลกากรแล้ ว นาท่านเดินทางสู่ ENGLISH VILLAGE หรื อ หมูบ่ ้ านอังกฤษ สถานที่ถา่ ยทาซีรี่ส์ F4
ซึง่ ใช้ เป็ นฉากของโรงเรี ยนมัธยมชินฮวา ของเหล่าพระเอก F4 เรี ยนนันเอง
้ โดยสร้ างตามแบบ
สถาปั ตยกรรมของเวอร์ จิเนียสหรัฐอเมริ กา ที่ให้ ความรู้ สึกเหมือนอยูใ่ นสถานทีต่ ้ นแบบมากๆ
และมีสงิ่ อานวยความสะดวกต่างๆ จากนันน
้ าท่านพบกับความสนุกสนานกับการ ปั่ นจักรยาน
บนรางรถไฟหรื อ RAIL BIKE ท่ามกลางบรรยากาศกลิน่ อายของเมืองผู้ดีองั กฤษ (รถ 1 คันปั่ นได้ 4
ท่าน)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริ การท่านด้ วยเมนู ดักคาลบี ้ (DAKKALBI) ไก่ผดั ซอส
บาร์ บีคิวเกาหลี อาหารยอดนิยมอีกชนิดหนึง่ ของคนเกาหลี โดยวิธีการนาเนื ้อไก่ที่หนั่ เป็ นชิ ้นๆ และผัก
ต่างๆมาผัดรวมกันกับซอสบาร์ บคี ิวในกระทะแบนเหล็กขนาดใหญ่
นาท่านเดินทางสู่ ท่าเรื อเฟอร์ รี่ เพื่อข้ ามฟากไปยัง เกาะนามิ ตังอยู
้ ก่ ลางทะเลสาบซองเพียง ชื่อ “นามิ”
ตังขึ
้ ้นเพื่อเป็ นเกียรติแก่นายพลนามิ เกาะนามินนเรี
ั ้ ยกตัวเองว่า NAMINARA REPLUBLIC และเรียก
ตัว๋ เรื อข้ ามฟากและตัว๋ เข้ าชมเกาะว่าวีซา่ ทาให้ เรารู้สกึ เสมือนข้ ามมาเทีย่ วรัฐๆ หนึง่ ที่เป็ นเอกเทศ
ออกมาจากเกาหลี บนเกาะจะมีบรรยากาศร่มรื่ น เต็มไปด้ วย ต้ นสน ต้ นเกาลัด ต้ นแปะก๊ วย ต้ นซากุระ

ต้ นเมเปิ ล้ และต้ นไม้ ดอกไม้ อื่นๆ ที่พลัดกันออกดอกเปลีย่ นสีให้ ชมกันทุกฤดูกาล เป็ นสถานที่โรแมนติก
สาหรับคูร่ ักหนุม่ สาว และที่พกั ผ่อนหย่อนใจของครอบครัว ที่นี่เป็ นหนึง่ ในสถานทีถ่ ่ายทาละครเกาหลี
WINTER LOVE SONG หรื อเพลงรักในสายลมหนาว และภาพยนต์ไทยเรื่ อง กวนมึนโฮ ใครที่อยาก
แช๊ ะรูปคูก่ บั เบยองจุน และทิวสนที่เรี ยงตัวสวยงามทอดยาวไปจนสุดลูกหูลกู ตา ต้ องไม่พลาดทีจ่ ะมา
เยือนที่นี่ อิสระให้ ทา่ นถ่ายรูปได้ ตามอัธยาศัย ได้ เวลาสมควรนัง่ เรื อกลับมายังฝั่ ง
หลังจากนันน
้ าท่านเดินทางสู่ ลานสกีรีสอร์ ท ระหว่างทางท่านจะได้ ชื่นชมบรรยากาศสองข้ างทาง
ในช่วงฤดูหนาวอันแสนงดงามของประเทศเกาหลีที่สวยที่สดุ ... เมือ่ เดินทางถึงสกีรีสอร์ ทอิสระให้
ทุกท่านได้ สมั ผัสหิมะและสถานทีท่ ี่งดงาม พร้ อมถ่ายรูปเป็ น ที่ระลึกและเล่นสกีซงึ่ ลานสกีแห่งนี ้มีความ
ท้ าทายให้ ทา่ นได้ สมั ผัสด้ วยเนินหิมะที่มีความสูงไม่ตา่ กว่า 1 กิโลเมตรขึ ้นไป และเป็ นที่กล่าวขวัญถึงว่า
เป็ นสวรรค์ของนักสกีมือใหม่ แต่ก็มีทางวิง่ สาหรับมืออาชีพเช่นกัน มีเนินรูปตัวเอสเป็ นตัวเชื่อมระหว่าง
ยอดเนินและพื ้นด้ านล่างมาท้ าทายความสามารถของท่านตามอัธยาศัยพร้ อมเพลิดเพลินกับ
บรรยากาศของสายลมเย็นในฤดูหนาว และทากิจกรรมสนุกๆ บนลานหิมะกว้ าง
(** ไม่รวมค่าเข้ าลานสกี ค่าเช่าชุด+อุปกรณ์สกีและครูฝึก **)
**การเตรี ยมตัวก่อนเล่นสกี ควรเตรี ยม ถุงมือสกี ผ้ าพันคอ แว่นกันแดด เสื ้อแจ็คเก็ตกันน ้าหรื อผ้ าร่ม
และกางเกงรัดรูป เป็ นต้ น ขอคาแนะนาและฝึ กวิธีการเล่นจากไกด์ท้องถิ่นก่อนลงสนามจริ ง เพื่อความ
ปลอดภัยของท่านเอง
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร บริ การท่านด้ วย เมนูพุลโกกิ เมนูที่มีสว่ นผสม หมูหมักชิ ้นบางๆ
ปลาหมึกสด ผักต่างๆ เช่น กะหลา่ ปลี ฟั กทองอ่อน ถัว่ งอก แครอท เห็ดและวุ้นเส้ น นามาต้ มรวมกัน
โดยสามารถทานได้ ทงแบบแห้
ั้
งและน ้า เครื่ องเคียงต่างๆ คือ ถัว่ งอกดอง วุ้นเส้ นปรุงรสสาหร่าย กิมจิ

เย็น

หลังจากนันน
้ าท่านเข้ าสูท่ ี่พกั SKI RESORT: OAK VALLEY หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่สาม

เช้ า

สตรอว์ เบอร์ รีฟาร์ ม - สวนสนุก EVERLAND (รวมบัตรเข้ าและเครื่องเล่ นไม่ จากัด)
- ศูนย์ เวชสาอาง - เรียนทาข้ าวห่ อสาหร่ าย+ชุดฮันบก - TRICK ART MUSEUM
- ศูนย์ การค้ าแฟชั่นแห่ งเกาหลี ทงแดมุน - DONGDAEMUN DESIGN PLAZA (DDP)
รับประทานอาหารเช้ าที่ห้องอาหารของโรงแรม

กลางวัน

บ่าย

เย็น

เช้ านี ้นาท่านเข้ าสู่ สตรอว์เบอร์ รีฟาร์ ม ให้ ทา่ นได้ เลือกเก็บสตรอว์เบอร์ รีสดๆ และได้ ทราบว่ารู้วา่
ชาวเกาหลีมีวิธีการปลูกสตรอว์เบอร์ รีอย่างไรจึงได้ ผลผลิตดีและรสชาติหวานหอมชวนน่ารับประทาน
อิสระให้ ทกุ ท่านอุดหนุนซื ้อไปฝากคนทางบ้ าน (**หมายเหตุ : การเก็บขึ้นอยู่กบั จานวนตามที ่
ชาวเกษตรกาหนด และขึ้นอยู่กบั ผลิ ตผลในแต่ละสัปดาห์)
จากนันเต็
้ มอิม่ กับสวนสนุกทีด่ ีทสี่ ดุ ของเกาหลี สวนสนุกเอเวอร์ แลนด์ ด้ วยบัตร SPECIAL PASS
TICKET ที่สามารถเล่นเครื่ องเล่นต่างๆ ได้ ทกุ ชนิดและไม่จากัดรอบ สวนสนุกที่นี่ถกู ขนานนาม ว่า
“ดิสนีย์แลนด์เกาหลี” มีชื่อเสียงมากที่สดุ ของประเทศ ให้ ทา่ นสนุกกับเครื่ องเล่นหลากหลายชนิด
อาทิเช่น ทีเอ็กซ์เพรส รถไฟเหาะ หนอนสะบัด ชาร์ ป โรงหนังสามมิติ บ้ านผีสงิ หมุน ท่านไหนที่ไม่ชอบ
การเล่นเครื่ องเล่น สามารถเข้ าซาฟารี ชมไลเกอร์ แฝดคูแ่ รกของโลกได้ ที่นี่ และชมความน่ารักของหมี
ที่สามารถสือ่ สารกับคนได้ เดินชมและถ่ายรูปกับสวนดอกไม้ ซงึ่ ผลัดเปลีย่ นหมุนเวียนตาม ฤดูกาล
(มีนาคม-เมษายน: สวนทิวลิป/ พฤษภาคม-มิถนุ ายน: สวนดอกกุหลาบ/กรกฎาคม: สวนดอก
ทานตะวันหรื อดอกกุหลาบ/ สิงหาคม-กันยายน: สวนดอกลิลลี/่ ตุลาคม-พฤศจิกายน: สวนดอก
เบญจมาศ)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริ การท่านด้ วย เมนู คาลบี ้ (KALBI) อาหารเกาหลีแบบปิ ง้
ย่างทีม่ ีชื่อเสียงของเกาหลี เป็ นการนาเนื ้อวัวหรื อเนื ้อหมูมาหมักกับเครื่ องปรุงจนเนื ้อนุม่ แล้ วนาไปย่าง
บนแผ่นโลหะที่ถกู เผาจนร้ อน ตอนย่างเนื ้อนันจะย่
้ างเป็ นชิ ้นโตพอสมควร พอใกล้ สกุ แล้ วต้ องใช้ กรรไกร
ตัดเป็ นชิ ้นพอดีคา ทานกับเครื่ องเคียงจาพวกผัก และกระเทียม กิมจิ
หลังรับประทานอาหารกลางวันเสร็ จนาท่านเดินทางสู่ จากนันพาท่
้
านสู่ ศูนย์เวชสาอาง ให้ ทา่ นได้ เลือก
ซื ้อเครื่ องสาอางเกาหลี คุณภาพดี และราคาย่อมเยา อาทิเช่นครีมน ้าแตก, ครี มโบท็อกซ์,
ครี มหอยทาก เป็ นต้ น
นาท่านร่วมเรี ยนรู้วฒ
ั นธรรมกับการเรี ยนทาข้ าวห่อสาหร่าย คิมบับ อาหารประจาชาติเกาหลี
ซึง่ เป็ นส่วนหนึง่ ในอาหารเกาหลียอดนิยมของคนไทยอีกเมนูหนึง่ และจากนันเชิ
้ ญท่านร่วมเป็ น
ส่วนหนึง่ ของชาวเกาหลีโดยการแต่งกายชุดประจาชาติตา่ งๆ (ชุดฮันบก) พร้ อมถ่ายรูปเป็ นที่ระลึก
เพื่อไปอวดคนทางบ้ าน หลังจากสนุกสนานกับการทาข้ าวห่อสาหร่าย และใส่ชดุ ฮันบกแล้ วนาท่านชม
TRICK ART MUSEUM พิพิธภัณฑ์ศิลปะแรกในประเทศเกาหลีที่จดั แสดงศิลปะภาพลวงตา
นิทรรศการบนผนังแบบสามมิติ ภายในแบ่งเป็ นเจ็ดส่วน ได้ แก่ โซนล้ อเลียน (แสดงภาพวาดและ
ประติมากรรมที่มีชื่อเสียง), โซนสัตว์, โซนไดโนเสาร์ , โซนพิพิธภัณฑ์สตั ว์น ้า, โซนอียิปต์, โซนมายากล
และโซนภาพลวงตา
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร บริ การท่านด้ วย ชาบูชาบู ( SHABU SHABU) หรื อ สุกี ้เกาหลี
ประกอบไปด้ วย ผักสดหลายชนิด เห็ดตามฤดูกาลโอเด้ ง เต้ าหู้ เบคอน หมูสไลด์ ต้ มในน ้าซุปปรุงรส
กลมกล่อม ทานพร้ อมเครื่ องเคียงและข้ าวสวยของเกาหลี ที่รสชาติถกู ปากคนไทย

จากนันน
้ าท่านนาท่านช้ อปปิ ง้ ที่ ศูนย์การค้ าแฟชัน่ แห่งเกาหลี ทงแดมุน ให้ ทา่ นได้ เลือกซื ้อ เสื ้อผ้ า
เครื่ องแต่งกาย เครื่ องหนังรองเท้ า เครื่ องกีฬาต่างๆ นอกจากนี ้ยังมีขนมขบเคี ้ยวและร้ านเครื่ องสาอาง
ต่างๆ เรี ยงรายตามตึกริ มสองข้ างถนนให้ ทา่ นได้ เลือกชม นอกจากนี ้ยังมีเวทีการแสดงร้ องเต้ น
เปิ ดหมวกให้ ผ้ ทู ี่อยากแสดงความสามารถ มาแสดงให้ ชมกันอีกด้ วย และฝั่งตรงข้ ามของ ทงแดมุน
ท่านสามารถเดินข้ ามไปชม ตึก DDP หรื อ DONGDAEMUN DESIGN PLAZA เป็ นสถานที่สาหรับ
จัดแสดงงานศิลปะ อีเว้ นท์ การประชุม รวมไปถึงนิทรรศการต่างๆ
หลังจากนันน
้ าท่านเข้ าสูท่ ี่พกั SEOUL : BENIKEA SEOUL HOTEL หรื อเทียบเท่า โรงแรมมาตรฐานเกาหลีใต้
วันที่ส่ ี

เช้ า

กลางวัน

บ่าย

บลูเฮ้ าส์ - ศูนย์ โสม - พระราชวังชางด๊ อก - ศูนย์ นา้ มันสนแดง
- ศูนย์ รวมของวัยรุ่ นเกาหลี เมียงดง **LINE FRIENDS STORE
- FANTA STICK SHOW
รับประทานอาหารเช้ าที่ห้องอาหารของโรงแรม
ผ่านชมด้ านหน้ าทาเนียบประธานาธิบดี (บลูเฮ้ าส์) ซึง่ อยูใ่ นทาเลที่ดีที่สดุ ตามหลักโหราศาสตร์
มีทิวเขาน้ อยใหญ่เรี ยงรายซ้ อนตัวอยูด่ ้ านหลัง ด้ านหน้ าเป็ นอนุสรณ์สถานนกฟี นิกซ์สญ
ั ลักษณ์
แห่งสันติภาพอันงดงาม ชมทัศนียภาพอันสวยงามของภูเขารูปหัวมังกร และวงเวียนน ้าพุ นับเป็ นจุด
ที่มีฮวงจุ้ยทีด่ ีที่สดุ ของกรุงโซล พาท่านรู้จกั และเข้ าใจสมุนไพรโสมเกาหลี หรื อราชาแห่งมวลสมุนไพร
ที่ ศูนย์โสม เพราะเกาหลีใต้ เป็ นประเทศที่มีการผลิตโสมเกาหลีที่มีคณ
ุ ภาพเป็ นอันดับ 1 ของโลก
มีสรรพคุณทางการแพทย์ ช่วยบารุงหัวใจ ป้องกันโรคหัวใจขาดเลือด และเสริ มประสิทธิภาพทางเพศ
ลดและป้องกันมะเร็ ง ท่านไหนทีต่ ้ องทางานดึก นอนดึก หรื อพักผ่อนไม่เพียงพอ สามารถทานเพื่อลด
ความอ่อนล้ า ทาให้ ร้ ูสกึ กระปรี ก้ ระเปร่า ร่างกายรู้สกึ สดชื่น..อิสระให้ ทา่ นได้ ซื ้อกลับไปบารุงร่างกาย
หรื อฝากญาติผ้ ใู หญ่ที่ทา่ นรักและนับถือ
จากนันน
้ าท่านเดินทางสู่ พระราชวังชางด็อก ซึง่ เป็ นพระราชวังหลวงวังที่สองที่สร้ างต่อจากพระราชวัง
เคียงบ็อกกุง ในปี ค.ศ.1405 เป็ นพระราชวังที่มีความสาคัญอย่างมากต่อกษัตริ ย์หลายๆ พระองค์
ในราชวงศ์โชซอน ที่มีสภาพดีและสมบูรณ์ที่สดุ ใน 5 พระราชวังหลวงทังหมดที
้
่ยงั คงเก็บรักษาไว้
และที่นี่ยงั ได้ รับการขึ ้นทะเบียนจาก UNESCO ว่าเป็ น มรดกโลกทางวัฒนธรรม ในปี 1997
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริ การท่านด้ วย ซัมเกทัง หรื อเมนู ไก่ตนุ๋ โสม อาหารวังใน
สมัยก่อน ปั จจุบนั เป็ นอาหารเลือ่ งชื่อมากของเมืองหลวง ภายในตัวไก่จะมีข้าวเหนียว รากโสม
พุทราแดงและเคล็ดลับในการตุน๋ เสิร์ฟพร้ อมเครื่ องเคียงที่เรียกว่า กักตุกี เส้ นขนมจีน เหล้ าโสม
พริ กไทยดา และเกลือ
หลังรับประทานอาหารกลางวันเสร็ จนาท่านชม ศูนย์น ้ามันสนแดง ที่มีสรรพคุณ ช่วยชะล้ างไขมัน

เย็น

ในเส้ นเลือด เพื่อป้องกันการอุดตันของเส้ นเลือดได้ เป็ นอย่างดี ชมการสาธิตให้ คณ
ุ ได้ เห็นภาพอย่าง
ชัดเจน
จากนันพาทุ
้
กท่านเพลิดเพลินกับการช้ อปปิ ง้ ที่ ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลี เมียงดง ได้ ชื่อว่าเป็ นแหล่ง
รวมแฟชัน่ แบรนด์เกาหลีชนน
ั ้ า ซึง่ ในแต่ละวันจะมีวยั รุ่นเกาหลีมาเดินช้ อปปิ ง้ กันอย่างล้ นหลาม ท่าน
สามารถหาซื ้อสินค้ าได้ อย่างหลากหลายทังเสื
้ ้อผ้ า, รองเท้ า, กระเป๋ า, เครื่ องสาอางซึง่ เป็ นที่ร้ ูจกั อย่างดี
ของคนไทย อาทิ Laneige, Etude, Iope, Charmzone, Skin food,The Face Shop เป็ นต้ น ยังมี
เสื ้อผ้ า เครื่ องประดับ, ซีดีเพลง, วีซีด-ี ดีวีดีหนังและซีรีย์ยอดฮิต ตลอดจนของที่ระลึกที่มีรูปดาราคน
โปรดของท่านอยูใ่ นสินค้ า
นอกจากนี ้ท่านสามารถพบกับร้ าน LINE FRIENDS & STORE ทีเ่ ต็มไปด้ วยสินค้ า LINE OFFICIAL
ที่จาหน่ายสินค้ าของที่ระลึกเกี่ยวกับตัวการ์ ตนู LINE ไม่วา่ จะเป็ น หมีบราวน์ แซลลี่ เจมส์ หรื อโคนี่
ซึง่ แต่ละตัวจะมีสนิ ค้ าที่ระลึกให้ เลือกซื ้อเยอะแยะไปหมด เช่น สมุดโน้ ต ตุ๊กตา เคสโทรศัพท์ เสื ้อผ้ า
กระเป๋ า เครื่ องเขียน ฯลฯ และยังมีในส่วนของร้ านกาแฟ จะมีเครื่องดื่ม ขนม คุกกี ้ มาการอง เบเกอรี่
เหมือนร้ านกาแฟทัว่ ไปแต่ที่แปลกตาคือ ของกินภายในร้ านทุกอย่างจะมีหน้ าตาเป็ นไลน์หมดเลย
ซึง่ ภายในร้ านยังมีมมุ น่ารักๆ ให้ ถ่ายรูปกันอย่างจุใจอีกด้ วย แต่ทเี่ ป็ นไฮไลท์เด่นของร้ านเลย คือ
เจ้ าหมีบราวน์ตวั ยักษ์ ใหญ่ทตี่ งอยู
ั ้ ห่ น้ าร้ าน ที่ใครไปใครมาก็ต้องถ่ายภาพเป็ นที่ระลึก
แม้ แต่คนเกาหลีเอง งานนี ้สาวกไลน์ ห้ ามพลาด!!
หลังจากนันน
้ าท่านชมโชว์ FANTA STICK SHOW
FANTA STICK SHOW เป็ นการแสดงละครเพลง THE MUSICAL บอกเล่าเรื่ องราวความรักอันอมตะ
ระหว่างชายหนุม่ ที่เชี่ยวชาญการตีกลองกับวิญญาณของแฟนสาวที่เชี่ยวชาญดนตรีเครื่ องสาย
อาทิเช่น ฟรุต ไวโอลิน ซอ และกายากึม ที่ผกู พันและตามหากันตังแต่
้ อดีตภพจนถึงปั จจุบนั
สือ่ สารผ่านดนตรี โบราณและศิลปะร่วมสมัย อย่างบีบอย และแจ๊ สแดนซ์ โดยแฝงมุกตลก ดึงให้ ผ้ ชู ม
ได้ เข้ ามีสว่ นร่วมในโชว์ได้ อย่างน่ารักตลอดการแสดง
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารด้ วย บุฟเฟ่ ต์นานาชาติขาปูยกั ษ์ !!!
หลังจากนันน
้ าท่านเข้ าสูท่ ี่พกั SEOUL : BENIKEA SEOUL HOTEL หรื อเทียบเท่า โรงแรมมาตรฐานเกาหลีใต้

วันที่ห้า
เช้ า

N SEOUL TOWER (ไม่ รวมลิฟท์ ) - ศูนย์ สมุนไพร - ศูนย์ พลอยอเมทิส - DUTY FREE
- จตุรัสกลางเมืองควางฮวามุน - SUPERMARKET
รับประทานอาหารเช้ าที่ห้องอาหารของโรงแรม
เช้ าวันนี ้นาท่านเดินทางสู่ หอคอยกรุงโซล N SEOUL TOWER ซึง่ อยูบ่ นเขานัมซาน ซึง่ เป็ น 1 ใน 18
หอคอยที่สงู ที่สดุ ในโลก ฐานของหอคอยมีสงิ่ ที่นา่ สนใจต่างๆ เช่น ศาลาแปดเหลีย่ มปาลกัก๊ จอง,

กลางวัน

บ่าย

สวนสัตว์เล็กๆสวนพฤกษชาติ, อาคารอนุสรณ์ผ้ รู ักชาติอนั ชุง กุน อิสระให้ ทกุ ท่านได้ เดินเล่น
และถ่ายรูปคูห่ อคอยตามอัธยาศัยหรื อคล้ องกุญแจคูร่ ัก (ไม่รวมค่าขึ้นลิ ฟท์)
จากนันน
้ าท่านไป ศูนย์สมุนไพร ใหม่ลา่ สุดของเกาหลี โดยมีการจดลิขสิทธิ์เรี ยบร้ อยแล้ ว เป็ นสมุนไพร
เมล็ดฮ็อกเกต ทางการแพทย์เรี ยกว่า ผลไม้ ทอง มีรสเปรี ย้ ว ดีสาหรับบุคคลที่นิยมดืม่ ชา กาแฟ
น ้าอัดลม ฯลฯ เมล็ดฮ็อกเกต จะช่วยในการล้ างสารพิษที่ตกค้ างหรื อไขมันที่สะสมอยูภ่ ายในผนัง
ของตับหรื อไต ช่วยให้ ตบั หรื อไตของท่านแข็งแรงขึ ้น ซึง่ ยังส่งผลดีตอ่ สุขภาพร่างกายของท่านเอง
จากนันน
้ าท่านเดินทางสู่ ศูนย์พลอยอเมทิส หรื อพลอยสีมว่ งทีม่ ชี ื่อเสียงของประเทศเกาหลีซงึ่
ชาวเกาหลีเชื่อว่าถ้ าได้ มีพลอยชนิดนี ้ติดตัวไว้ จะทาให้ มีโชคลาภและสิง่ ดีๆเกิดขึ ้นในชีวติ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริ การท่านด้ วย เมนูจิมดัก (JIMDAK) เป็ นเมนูไก่
ประกอบด้ วยวุ้นเส้ น เกาหลี คลุกด้ วยน ้าซุป รสชาติกลมกล่อม เสิร์ฟพร้ อมข้ าวสวยร้ อนๆ
พร้ อมเครื่ องเคียงเกาหลี
หลังจากนันน
้ าท่านช้ อปปิ ง้ สินค้ าปลอดภาษี ที่ ดิวตี ้ฟรี (DUTY FREE) ที่นี่มีสนิ ค้ าชันน
้ าให้ ทา่ นได้ เลือก
ซื ้อมากมายกว่า 500 ชนิด ทัง้ น ้าหอม เสื ้อผ้ า เครื่ องสาอาง กระเป๋ า นาฬิกา เครื่ องประดับ ฯลฯ
จากนันน
้ าท่านเดินทางสู่ จตุรัสควางฮวามุน สถานที่สาคัญอีกหนึง่ ที่ในเกาหลี ซึง่ ไม่ควรพลาด
ตังอยู
้ ใ่ จกลางกรุงโซล เป็ นจุดที่เด่นในด้ านทัศนียภาพเพราะมีฉากหลังเป็ นพระราชวังคยองบกกุง,
ประตูควางฮวามุน, จัตรุ ัสชองกเย, และภูเขาบุกอัก นอกจากนี ้ยังมีอนุสาวรี ย์พระเจ้ าเซจงเป็ นบุคคล
สาคัญของชาวเกาหลีโดยเป็ นผู้ประดิษฐ์ ตวั อักษรเกาหลี และรูปปัน้ ของนายพลยีซุนชินเป็ นผู้นา
กองทัพสู้รบ เป็ นฮีโร่ของชาวเกาหลีจากการรุกรานของญี่ปนในสมั
ุ่
ยของราชวงศ์โจซอน และชาวเกาหลี
ยังเชื่อว่าจุดนี ้เป็ นสถานทีซ่ งึ่ ให้ พลังงานความโชคดีแก่ผ้ คู นทีเ่ ดินทางมาเพราะเป็ นจุดรวม
ประวัติศาสตร์ สถานที่สาคัญของเกาหลีใต้ ไว้
หลังจากนันได้
้ เวลานาท่านสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน เพือ่ เตรี ยมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ
ระหว่างทางแวะช้ อปปิ ง้ ที่ SUPERMARKET เพื่อซื ้อของฝากคนทางบ้ าน ที่ร้านแห่งนี ้มีขนมพื ้นเมือง
เกาหลีหลากชนิดรวมทังกิ
้ มจิ ไก่ตนุ๋ โสมที่บรรจุอยูใ่ นถุงสุญญากาศ ตะเกียบ ถ้ วยใส่ข้าวและของฝาก
ของที่ระลึก ได้ เวลานาท่านออกเดินทางสูส่ นามบิน

ออกเดินทางจาก ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน สู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

เที่ยวบินที่
เที่ยวบินที่
เที่ยวบินที่
เที่ยวบินที่

ZE511
7C2203
LJ001
TW101

เวลา 17.30
เวลา 20.05
เวลา 19.35
เวลา 20.25

เดินทางถึงประเทศไทย
เดินทางถึงประเทศไทย
เดินทางถึงประเทศไทย
เดินทางถึงประเทศไทย

เวลา 21.20
เวลา 23.59
เวลา 23.40
เวลา 00.10

*******************ด้ วยความสวัสดิภาพและความประทับใจตลอดการเดินทาง********************
หมายเหตุ

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงโปรแกรมราคาและเที่ยวบินทังไปและกลั
้
บโดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงเที่ยวบินทังไปและกลั
้
บโดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงโปรแกรมหรื อรายการอาหารโดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ าทังนี
้ ้ขึ ้นอยูต่ ามความเหมาะสม
***กรณีท่ กี องตรวจคนเข้ าเมืองทัง้ ที่กรุ งเทพฯ และในต่ างประเทศปฏิเสธมิให้ เดินทางออก
หรือเข้ าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทัง้ สิน้
และขอสงวนสิทธิ์ท่ จี ะไม่ คนื ค่ าบริการไม่ ว่ากรณีใดๆทัง้ สิน้ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท***

อัตราค่าบริการ กุมภาพันธ์ 2018
พีเรี ยตเดินทาง
01 – 05 FEB
02 – 06 FEB
03 – 07 FEB
04 – 08 FEB
05 – 09 FEB
06 – 10 FEB
07 – 11 FEB
08 – 12 FEB
09 – 13 FEB
12 – 16 FEB
13 – 17 FEB
14 – 18 FEB
15 – 19 FEB

สายการบิน

ZE/7C/TW/LJ

ผู้ใหญ่

19,900.-

เด็กไม่เสริ มเตียง

19,900.-

16 – 20 FEB
18 – 22 FEB
19 – 23 FEB
20 – 24 FEB
21 – 25 FEB
22 – 26 FEB
23 – 27 FEB
24 – 28 FEB
25 – 01 MAR
26 – 02 MAR
27 – 03 MAR

อัตราค่าบริการ มีนาคม 2018
พีเรี ยตเดินทาง
01 – 05 MAR
02 – 06 MAR
03 – 07 MAR
04 – 08 MAR
05 – 09 MAR
06 – 10 MAR
07 – 11 MAR
08 – 12 MAR
09 – 13 MAR
10 – 14 MAR
11 – 15 MAR
12 – 16 MAR
13 – 17 MAR
14 – 18 MAR
15 – 19 MAR
16 – 20 MAR

สายการบิน

ZE/7C/TW/LJ

ผู้ใหญ่

เด็กไม่เสริ มเตียง

17,900.-

17,900.-

16,900.-

16,900.-

17,900.-

17,900.-

16,900.-

16,900.-

หมายเหตุ: อัตราค่าบริ การ
- หากท่านต้ องการห้ องสาหรับพักเดี่ยว สามารถจ่ายเพิ่มเติมอีก 4,900.- บาท จากราคาผู้ใหญ่
- หากท่านต้ องการเดินทางแบบไม่ใช้ ตวั๋ (JOIN LAND) คิดราคาท่านละ 8,900.- บาท /ท่าน
หมายเหตุ :
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงโปรแกรมราคาและเที่ยวบินทังไปและกลั
้
บโดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงเที่ยวบินทังไปและกลั
้
บโดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมหรื อรายการอาหารโดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ าทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่ตามความเหมาะสม
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงสายการบินในระดับเทียบเท่ากันและเปลีย่ นแปลงเที่ยวบิน
โปรแกรมเปลีย่ นแปลงได้ , ตารางทัวร์ สลับโปรแกรมได้ , ตามความเหมาะสม*
โปรดตรวจสอบข้ อมูลให้ มนั่ ใจก่อนทาการโอนเงินจองทุกครัง้
กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมและเงื่อนไขต่างๆให้ ละเอียดก่อนยืนยันการจอง*
เจ้ าหน้ าที่จะส่งใบนัดหมายการเดินทางให้ ภายใน 5-7 วันก่อนเดินทางเท่านัน!!!
้ และหากมีการเปลีย่ นแปลงจะรี บแจ้ งให้ ทราบ
หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถามเจ้ าหน้ าที่
*** ลูกค้ ามีความจาเป็ นต้ องเข้ าร้ านตามโปรแกรมทัวร์
อันได้ แก่ ศูนย์ โสม, ศูนย์ สมุนไพร, ศูนย์ เวชสาอาง, ศูนย์ นา้ มันสนแดง, ศูนย์ พลอยอเมทิส หากท่านไม่ต้องการ
เข้ าร้ านดังกล่าว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่ าบริการเพิ่มท่ านละ 300 USD ***
***กรณีท่ กี องตรวจคนเข้ าเมืองทัง้ ที่กรุ งเทพฯ และในต่ างประเทศปฏิเสธมิให้ เดินทางออก
หรือเข้ าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้ และขอสงวนสิทธิ์ท่ จี ะไม่
คืนค่ าบริการไม่
ดๆทัง้ ดสิจน้ าหลั
ซึ่งอยูง่จากวั
นอกเหนื
อความรับผิดชอบของบริ
** กรุว่าณกรณี
าชใาระมั
นจองภายใน
3 วัน ษัท***

และชาระส่วนที่เหลือทังหมดก่
้
อนการเดินทางภายใน 14 วัน **
****** มัดจาขันต
้ ่า 5,000.- บาท/ท่าน/ทริป ******
ราคาทัวร์ รวม :
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ ตามเส้ นทางที่ระบุในรายการชันทั
้ ศนาจร ไป-กลับพร้ อมคณะ
 ค่าอาหารทุกมื ้อ ตามที่ระบุในรายการ
 ค่าเข้ าชมสถานทีต่ า่ งๆ ตามรายการ









ค่าที่พกั ตามระบุในรายการ พักห้ องละ 2 หรื อ 3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุ หรื อเทียบเท่า
ค่ารถรับ-ส่ง และนาเทีย่ วตามรายการ
ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งที่มี
ค่าน ้าหนักกระเป๋ าสัมภาระท่านละ 15 หรื อ 20 กก.
ค่าประกันอุบตั เิ หตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่าละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
ค่าบัตรเข้ าสวนสนุกเอเวอร์ แลนด์ เครื่ องเล่นไม่จากัด
ปลัก๊ ไฟ ADAPTER

ราคาทัวร์ ไม่รวม :
 ค่าใช้ จา่ ยส่วนตัว อาทิ ค่าทาหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์สว่ นตัว, ค่าซักรี ด, มินิบาร์ ในห้ องพักโรงแรม, รวมถึง
ค่าอาหาร และเครื่ องดื่มที่สงั่ เพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านต้ องการสัง่ เพิม่ กรุณาติดต่อหัวหน้ าทัวร์ แล้ วจ่าย
เพิ่มเองต่างหาก)
 ค่ าทิปคนขับรถ และไกด์ ท้องถิ่น ท่ านละ 1,200 บาท (40,000 วอน) ต่ อทริป
 ค่ าภาษีมูลค่ าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
 ค่าน ้าหนักกระเป๋ าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกาหนด (ปกติ 15-20 กก.)
 ค่าวีซา่ สาหรับพาสปอร์ ตต่างด้ าว กรุณาเตรียมเอกสาร คือ 1)พาสปอร์ ต 2)ใบประจาตัวคนต่างด้ าว 3)ใบสาคัญ
ถิ่นที่อยู่ 4)สานาทะเบียนบ้ าน(ถ้ ามี) 5)สมุดบัญชีเงินฝาก(ถ้ ามี) 6)รูปถ่ายสี 2 นิ ้ว 2 รูป แล้ วทางบริษัทฯจะเป็ น
ผู้ดาเนินการยื่นวีซา่ ให้ ทา่ นโดยจ่ายค่าบริ การต่างหาก (สาหรับหนังสือเดินทางต่างด้ าว เจ้ าของหนังสือเดินทาง
ต้ องทาเรื่ องเข้ า-ออกด้ วยตนเองก่อนจะยื่นวีซา่ )
 ค่าเช่าชุด, อุปกรณ์และครูฝึกที่ลานสกี, กอนโดล่า
 ค่าลิฟท์ที่ N SEOUL TOWER
หมายเหตุ :
 **จานวนผู้เดินทาง ขันต
้ ่า ผู้ใหญ่ 20 ท่าน ขึ ้นไป
 เที่ยวบิน ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสม โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของ
ผู้เดินทางเป็ นสาคัญ
 หนังสือเดินทาง ต้ องมีอายุเหลือใช้ งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริ ษัทฯ รับเฉพาะผู้มจี ดุ ประสงค์เดินทางเพื่อ
ท่องเที่ยวเท่านัน้
 **ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้นหากเกิดกรณีความล่าช้ าจากสายการบิน, การประท้ วง,การนัดหยุดงาน
, การก่อจลาจล

 **กรณีที่กองตรวจคนเข้ าเมือง,เจ้ าหน้ าที่กรมแรงงานทังที
้ ่ไทย และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้ ทา่ นเดินทางออก
หรื อเข้ าประเทศ เนื่องจากมีสงิ่ ผิดกฎหมาย หรื อ เอกสารเดินทางไม่ถกู ต้ อง หรื อในกรณีอื่นๆ **การพิจารณาเป็ น
เอกสิทธิ์และวิจารณญาณของเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมืองและเจ้ าหน้ าที่กรมแรงงานเท่านัน้ ซึง่ อยูน่ อกเหนือ
ความรับผิดชอบของบริ ษัท ทังนี
้ ้กรณีที่ทา่ นไม่ผา่ นด่านตรวจคนเข้ าเมือง บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ ใดๆ
ทังสิ
้ ้น
 **ตัว๋ เครื่ องบินเป็ นตัว๋ ราคาพิเศษ กรณีที่ทา่ นไม่เดินทางพร้ อมคณะไม่สามารถนามาเลือ่ นวันหรื อคืนเงินได้
 ทางบริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้นหากท่านใช้ บริการของทางบริ ษัทฯ ไม่ครบ อาทิไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่
ทานอาหารบางมื ้อ เพราะค่าใช้ จ่ายทุกอย่าง ทางบริ ษัทฯ ได้ ชาระค่าใช้ จา่ ยให้ กบั ต่างประเทศแบบเหมาขาด
ก่อนออกเดินทางแล้ ว
 ทางบริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น หากเกิดสิง่ ของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิดอุบตั ิเหตุที่เกิด
จากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่วา่ ทังหมดหรื
้
อบางส่วนกับทางบริ ษัทฯ ทางบริ ษัทฯ จะถือว่าท่านได้ ยอมรับในเงื่อนไข
ข้ อตกลงต่างๆ ที่ได้ ระบุไว้ แล้ วทังหมด
้
 ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ นี ้ได้ ตามความเหมาะสม ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่
 กับเวลาการจราจร สภาพอากาศ และเหตุสดุ วิสยั อื่นๆที่อาจเกิดขึ ้นได้ ทังนี
้ ้เพื่อความปลอดภัย และประโยชน์
ของ
 ผู้เดินทางเป็ นสาคัญ
 มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริ ษัทฯ ไม่มีสทิ ธิ์ในการให้ คาสัญญาใดๆ ทังสิ
้ ้นแทน บริ ษัทฯ นอกจากมี
 เอกสาร ลงนามโดยผู้มีอานาจของบริ ษัทฯ กากับเท่านัน้
 ในกรณีที่ลกู ค้ าตังครรภ์
้
ต้ องมีใบรับรองจากแพทย์วา่ สามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ และมีอายุไม่เกิน
 7 วัน นับจากวันทีเ่ ดินทาง และต้ องแจ้ งให้ ทางบริ ษัททราบล่วงหน้ า
 ในกรณีที่ลานสกีปิด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงโปรแกรม โดยพาท่านไปเล่นสกีในที่ร่มที่
 ONEMOUNT SNOW PARK แทน
 กรณีกรุ๊ปส่วนตัว กรุ๊ปเหมา กรุ๊ปนักเรี ยน กรุ๊ปดูงาน ไม่สามารถใช้ ราคาดังกล่าวในโปรแกรมได้
 กรณีที่ทา่ นซื ้อเฉพาะแพ็คเกจทัวร์ ไม่รวมตัว๋ เครื่ องบิน จะไม่รวมค่าประกันอุบตั เิ หตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ
 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

การยกเลิก:
- ต้ องยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วันเท่านัน้ คืนเงินค่าบริ การร้ อยละ 100 ของค่าบริ การที่ชาระแล้ ว
- หากยกเลิกการเดินทางน้ อยกว่า 45 วัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ ทกุ กรณี

- ในกรณีกรุ๊ปส่วนตัว กรุ๊ปเหมา กรุ๊ปนักเรี ยน กรุ๊ปดูงาน เมื่อชาระแล้ วไม่สามารถคืนเงินใดๆทังสิ
้ ้น
***ช่วงเทศกาลไม่สามารถยกเลิกหรื อเปลีย่ นชื่อผู้เดินทางได้ ***
กรุ๊ปที่เดินทางต้ องการันตีมดั จากับสายการบิน หรื อผ่านตัวแทนในประเทศ หรื อต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น
Charter Flight, Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจา หรื อ ค่าทัวร์ ทงหมด
ั้

**** พาสปอร์ ตจะต้ องมีอายุเหลือใช้ งานมากกว่า 6 เดือนขึ ้นไป
ผู้จดั จะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้ จา่ ยต่างๆ ได้ เนื่องจากเป็ นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่
ผู้เดินทางไม่ผา่ นการพิจารณาในการตรวจคนเข้ าเมือง-ออกเมือง ไม่วา่ จะเป็ นกองตรวจคนเข้ าเมืองหรื อกรมแรงงานของ
ทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทาที่สอ่ ไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้ าออกเมือง เอกสาร
เดินทางไม่ถกู ต้ อง หรื อ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ ของทุกประเทศ ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์คืนค่าทัวร์ จะไม่มีการคืนเงิน
ทุกกรณี

