
 
 

 
 
 
 
 

 
                                                                                 
Highlights 
 

 ทอ่งอาณาจกัรลอ็ตเต…้ เฮฮาทั้ง Lotte World + Lotte Aquarium  
 ถา่ยรูป ชิค..ชิค  DDP LED Rose Garden 

 พเิศษสวมชุดฮนับกเดินชม Bukchon Hanok Village 

 ชอ้ปป้ิงเพลินๆ Hongdae & Myeongdong 

 สบาย สบาย... พกักรุงโซล 3 คืน … ไม่ตอ้งยา้ยโรงแรม 



 
 

 
 
 
 
 

เวลานัดหมายและเคาท์เตอร์อาจมกีารเปลีย่นแปลงอันเน่ืองมาจากการเปลีย่นแปลงจากสายการบิน กรุณาเช็คก่อนวนัเดนิทาง 

**  พาสปอรต์ควรมีอายุไม่ต า่กวา่ 6 เดือนนบัจากวนัเดินทาง ** 
 

DAY 1
สนามบินสุวรรณภูมิ  (กรุงเทพฯ ) 

สายการบิน JIN AIR (LJ) มีเจ้าหน้าทีข่องบริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวก (บริการ Snack box) 
 

21.00 น.          คณะพร้อมกนัท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4 ประต.ู. เคาน์เตอร์.. 

01.05 น.          เหิรฟ้า สู่กรุงโซล โดยสายการบิน JIN AIR  LJ002        
 

DAY 2
สนามบินอนิชอน  -    เกาะนามิ  - N Seoul Tower – DDP LED Rose Garden  ( -/L/D ) 

 

 08.25 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอนิชอน   ประเทศเกาหลใีต้   
 (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ช.ม.) 

                                                                                 NAMI ISLAND 

 
เดินทางสู่เมืองชุนชอน จังหวดัคังวอนโด 
 
จากนั้นน าท่าน ลงเรือเฟอร์ร่ีขา้มไปยงั เกาะนามิ (ใช้เวลาประมาณ 10   
นาที)  ให้ท่ านชมทิวทัศน์ซ่ึงเคยใช้ เป็นสถานท่ีถ่ายท าละครทีว ี
“WINTER LOVE SONG”  อนัโด่งดงั ท่านสามารถชมบรรยากาศรอบ
เกาะ เช่น ป่ันจกัรยานเล่นชมวิวชิลล์ๆ รอบเกาะ  เดินเล่นชมสวนเกาหลี
ผา่นดงตน้สน หากเดินเล่นไปเร่ือยๆ ก็สามารถแวะพกัเหน่ือย จิบกาแฟ 
หาของทาน หรือซ้ือของท่ีระลึกได้ เพราะในเกาะแห่งน้ี ก็มี ร้าน
ให้บริการ ในบริเวณตรงกลางของเกาะ มีสนามหญ้าพื้นท่ีประมาณ 
316,320 ตารางวา ซ่ึงเป็นทั้งพื้นท่ีในการพกัผอ่น สถานท่ีฝึกอบรม และ
สถาน ท่ีตั้ ง แคม ป์  ท่ี นิยมมากในช่วงฤ ดู ร้อน  เพราะ ท่ี น่ี จะจัด

งาน Rainbow Island Music & Camping Festival เป็นประจ าทุกปี 
ในเดือนมิถุนายน มีเวลาใหท้่านไดเ้ก็บบรรยากาศสุดประทบัใจ… 

http://seoulcafe2013.blogspot.com/2015/06/music-festivals-rainbow-island-music.html


 
 

 
 
 
 
 

                                                                         N SEOUL TOWER 

 
อิสระให้ทุกท่านได้เดินเล่นท่ี “หอคอยกรุงโซล”  ตั้งอยู่
บริเวณเนิน เขานมัซาน เป็น 1ใน 18 หอคอยท่ีสูงท่ีสุดใน
โลก นอกจากน้ีโซลทาวเวอร์ยงัเป็นสถานท่ีถ่ายท าละคร
หลายเร่ือง เรียกไดว้า่เป็น Landmark  ของเกาหลีเลยก็วา่ได ้ 
(ไม่รวมค่าขึน้ลฟิท์)  

 
DDP LED ROSE GARDEN 

ท่ีน่ีถือเป็นอาคารส าหรับจดัแสดงงานศิลปะ คอนเสิร์ต การประชุม นิทรรศการ งานแสดงสินคา้ และอีเวน้ทต่์างๆ อีก
มากมาย สวนดอกกุหลาบ LED อนัเล่ืองช่ือบริเวณ Dongdaemun Design Plaza ถูกประดบักวา่ 25,550 ดวง เปิด
พร้อมกนั! ซ่ึงสวยงามและโรแมนติคมาก!!...อิสระใหท้่านไดช้มบรรยากาศ 

  
 ** ตลาด DDP Youth Runway จัดช่วงวนัศุกร์-เสาร์ เวลา 18:00~23:00น. ** 
งานน้ีใครท่ีชอบเดินตลาดนดั ทานของอร่อยไปพร้อมกบัชอ้ปป้ิง อยา่พลาดทีเดียว ทั้งตลาดขายของแฮนดเ์มด งาน
ดีไซน์ ของใชป้ระจ าวนั และอีกมากมาย รวมไปถึง Food Market ท่ีจะเตม็ไปดว้ย Food Trucks ไม่วา่จะเป็นสตรีทฟู้ ด 
อาหารเกาหลีต่างๆ ขนม เคร่ืองด่ืม เป็นตน้ 
 

อาหารกลางวันเมนู: ทคัคาลบ้ี เมนูไก่ผดัซอสเกาหลี อาหารข้ึนช่ือเมืองชุนชอน 
อาหารเยน็เมนู: BBQ Buffet ป้ิงยา่งสไตลเ์กาหลี พร้อมเคร่ืองเคียง 

 

โรงแรม BLVD Hotel Or Galaxy Hotel Or Rich Diamond Hotel ระดับ 3 ดาว หรือเทยีบเท่า 



 
 

 
 
 
 
 

DAY 3
Bongeunsa Temple - ท่องอาณาจักรล๊อตเต้ (Lotte World + Aquarium) -  ตลาดฮงแด   (B/L/-) 

 

BONGEUNSA TEMPLE 
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
น าท่านเขา้ชม วดัพงอนึซา เป็นวดัดงัท่ามกลางยา่นธุรกิจกงันมั สร้าง
ข้ึนในปี ค.ศ.794 ในสมยัอาณาจกัรชิลลา วดัน้ีเป็นวดัพุทธนิกายมหา
ยาภายในวดัประดิษฐานพระพุทธรูปแกะสลกัด้วยหินอ่อนถือเป็น
พระพุทธรูปองคใ์หญ่ท่ีสุดในเกาหลี 
 

 
อาหารกลางวันเมนู: บลูโกกิ หมูผดั
ซอสขลุกคลิกพร้อมขา้วสวยร้อนๆ 
 
 

LOTTTE WORLD                                                                                       

จากนั้นน าท่านเขา้สู่ Lotte World เป็นสวนสนุกในร่มท่ีใหญ่ท่ีสุดในเกาหลีใต ้ท่ีน่ีมีทั้งสวนสนุกในร่ม ซ่ึงจดัไดว้า่
เป็นสวนสนุกในร่มท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดแห่งหน่ึงในโลกเลยก็ว่าได ้และมีโซนสวนสนุกกลางแจง้ ท่ีสร้างเป็นเกาะอยู่
กลางทะเลสาบซอกชน (Seokchon Lake) โดยสัญลกัษณ์หรือมาสคอตประจ าสวนสนุกแห่งน้ีคือคู่รักแรคคูนท่ีช่ือ 
Lotty และ Lorry นัน่เอง  



 
 

 
 
 
 
 

LOTTTE WORLD AQUARIUM                                                                                     

 พิพิธภัณฑ์สัตว์น ้าท่ีอยู่ในกรุงโซล โดยจะแบ่งเป็น
โซนต่างๆ ทั้งหมด 9 โซน โซนแรก คือ Rivers of 
Korea ท่ีโซนน้ีเป็นของสัตวท่ี์อยูใ่นน ้ าจืดตามแม่น ้ า 
ทะเลสาบ ในประเทศเกาหลี โซนท่ีสอง คือ Tropical 
River ในโซนน้ีก็จะมีสัตวใ์นเขตร้อนเป็นหลกั  โซน
ท่ีสามคือ Amazon River  ในโซนน้ีก็จะมีปลาน ้ าจืด
ท่ีใหญ่ท่ีสุด อยา่ง Pirarucu และ Arowana ซ่ึงอาศยั
อยู่ในแม่น ้ าอเมซอน โซนท่ี 4 คือ Sea Lion Zone 
เสน่ห์ท่ีน่าหลงใหลของโซนน้ีคือสิงโตทะเลท่ีวา่ยน ้ า

ไปมา ส่วนโซนท่ี 5 ก็คือ The Ocean คือ เป็นเหมือนหัวใจ
ของอควาเรียมแห่งน้ี  โซนต่อไป โซนท่ี 6  ซ่ึงมีดาราของท่ีน่ี
ก็คือ Beluga Whale แหวกวา่ยเล่นลูกบอล ทั้งเด็กและผูใ้หญ่ก็
ชอบโซนน้ี โซนท่ี 7 คือ Coral Reef Garden โซนน้ีจะมี
สารพดัสัตวน์ ้าตามแนวประการังใหไ้ดดู้กนั โซนท่ี 8 คือ Play 
Ocean โซนน้ีจะไดส้ัมผสัสัตวท์ะเลอย่างปลาดาว และโซน
สุดทา้ย คือ Polar Region Zone เป็นโซนเรียนรู้เก่ียวกบัเพนก
วิน้ ท่านจะไดเ้พลินเพลินกนัไปโลกใตท้อ้งทะเลอยา่งแน่นอน 

 

HONGDAE 

หลงัจากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ตลาดฮงแด 
ศูนย์รวมเด็กวยัรุ่น มีทั้ งสินค้าแฟชั่น 
เส้ือผา้ กระเป๋า รองเทา้ รวมทั้งกิจกรรม
ทางวฒันธรรมทางศิลปะการแสดงและ
งานเทศกาลท่ีน่าสนใจมากมาย ให้ท่านช้
อปป้ิงตามอธัยาศยั 
 

 

อสิระอาหารเยน็เพือ่ให้ท่านได้ช้อปป้ิงได้อย่างเต็มที่ 
 

โรงแรม BLVD Hotel Or Galaxy Hotel Or Rich Diamond Hotel ระดับ 3 ดาว หรือเทยีบเท่า 



 
 

 
 
 
 
 

DAY 4
Cosmetic Shop -  ศูนย์โสม -  ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง – 

สวมชุดฮันบกเดินชมหมู่บ้านบุคชอน-  DUTY FREE  -  ช้อปป้ิงเมียงดง    (B/L/-) 
 

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 

                                      COSMETIC & GINSENG & RED PINE  

 
ท่านสามารถ “ชมการสาธิตวิธีใช้เคร่ืองส าอาง” เคล็ดไม่ลบัหนา้ใส
ของสาวเกาหลี และเลือกซ้ือเวชส าอางช่ือดงัของเกาหลีไดใ้นราคา
ท้ อ ง ถ่ิ น  อ า ทิ เ ช่ น  Dr.MJ, 
DEWINS, MISSHA และอ่ืน ๆ 
จากนั้นน าท่านชม “ศูนย์โสม” 
หรือราชาแห่งมวลสมุนไพร 
เพราะเกาหลีใตเ้ป็นประเทศท่ีมี
การผลิตโสมเกาหลีท่ีมีคุณภาพ

เป็นอนัดบั 1 ของโลกซ่ึงรัฐบาลรับรองคุณภาพโสมท่ีมีคุณภาพดีท่ีสุด 
“ผลิตภัณฑ์น ้ามันสนเข็มแดง” นิยมมารับประทานเพื่อล้างสารพิษใน
ร่างกาย ลา้งไขมนัในเส้นเลือด ทัว่ทั้งร่างกาย ป้องกนัไขมนัอุดตนัในเส้น
เลือด,โรคหวัใจ, โรคภูมิแพ ้เป็นตน้  

                                                                                                                                                                      
 
อาหารกลางวันเมนู: จิมทคั เป็นไก่
ผดัรวมกบัวุน้เส้น มนัฝร่ัง แครอท พริก และซอสด า เน้ือไก่ท่ีน่ิม  
รสชาติคลา้ยกบัไก่พะโลสู้ตรเกาหลี ทานกบัขา้ว หอมอร่อย  
รสเผด็ถึงเคร่ือง 

 

 

DUTYFREE 

ช้อปป้ิงสินค้าปลอดภาษี  ท่ีน่ีมีสินค้าชั้นน า ให้ท่านเลือกซ้ือมากมายกว่า 500 
ชนิด อาทิ น ้าหอม เส้ือผา้ เคร่ืองส าอาง กระเป๋า นาฬิกา เคร่ืองประดบั เป็นตน้  



 
 

 
 
 
 
 

BUKCHON HANOK VILLAGE & HANBOK 
น าทุกท่านชม หมู่บ้านบุกชอนฮัน
อก เดิมทีหมู่บ้านแห่งน้ีเป็นท่ีพัก
อาศยัของเหล่าขุนนางชนชั้นสูงใน
สมยัโชซอน แต่ปัจจุบนัได้อนุรักษ์
บา้นเรือนเก่าแก่แบบเกาหลีโบราณ 
ท่ี เ รียกว่า  “ฮันอก” ทุกคนจะได้
สัมผ ัสกับกล่ินอายของความเป็น
เ ก า ห ลี  ค ว า ม ป ร ะ ณี ต ข อ ง
สถาปัตยกรรมบ้านคนเกาหลีใน
สมยัก่อน รอบๆบริเวณหมู่บา้น มี
การอนุรักษ์ว ัฒนธรรมไว้อย่างดี 
ป้ายร้านต่างๆส่วนใหญ่จะไม่ใช้
ภาษาต่างประเทศ แต่จะใช้ภาษา
เกาหลีทั้งหมด.. 

**พเิศษให้ท่านได้การใส่ชุดประจ าชาติของเกาหลใีต้ (ฮันบก)..ถ่ายรูปตามจุดต่างๆ** 
 

MYEONGDONG 

อิสระช้อปป้ิง ตลาดเมียงดง นอกจากจะมีสินคา้แฟชัน่ต่างๆไม่ว่าจะเป็น เคร่ืองส าอาง รองเทา้ ท่ีน่ียงัมี Street Food 
ข้ึนช่ือ อีกหลายเมนูใหท้่านไดล้ิ้มลอง 

อสิระอาหารเยน็เพือ่ให้ท่านได้ช้อปป้ิงได้อย่างเต็มที่ 
โรงแรม BLVD Hotel Or Galaxy Hotel Or Rich Diamond Hotel ระดับ 3 ดาว หรือเทยีบเท่า 



 
 

 
 
 
 
 

DAY 5
ศูนย์สมุนไพรฮอตเกนามู -  พลอยอเมทิส  –   Gimpo Outlet  – SUPERMARKET   (B/L/-)

 

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

                           AMETHYST&HERB SHOP 

 
“ชมโรงงานเจียระไนพลอยอเมทิส” พลอยแห่งสุขภาพและน าโชค โดยมีตั้งแต่สี
ม่วงอ่อนเยน็ตาจนถึงสีม่วงไวน์ มีเสน่ห์เยา้ยวนใจ พลอยน้ีจะงามจบัตาเม่ือมาท าเป็น
แหวน จ้ี ต่างหู และสร้อยขอ้มือ ชม “ศูนย์สมุนไพรบ ารุงตับ ฮอตเกนามู” ตน้ไม้

ชนิดน้ีเจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาท่ีปราศจากมลภาวะและระดบัสูงเหนือน ้ าทะเล 50-800 เมตร ชาวเกาหลีรุ่นใหม่
นิยมน ามารับประทานเพื่อช่วยดูแลตบัใหส้ะอาดแขง็แรง 

GIMPO OUTLET 

ให้อิสระทุกท่านช้อปป้ิง ซ่ึงเป็นเอาท์เลตขนาดใหญ่ เป็น
แหล่งรวมร้านคา้แบรนด์เนมระดบัโลกมากมายให้ทุกท่าน
ได้เลือกช้อปป้ิงกันอย่างจุใจมีหลากหลาย Brand ดัง
มากมายหลายยีห่อ้  

 
อาหารกลางวันเมนู: ชาบู ชาบู หมอ้ไฟสไตล์เกาหลี จะใชเ้น้ือหมูหัน่
ช้ินบางๆใส่ผกันานาชนิดลงไปทั้งเห็ดเข็มทอง เห็ดฟาง เห็ดหอม 
ถัว่งอก กระหล ่าปลี ผกักาดขาว ใส่ลงไปในหมอ้ แลว้เติมดว้ยน ้ าซุป
ร้อนๆ ตม้ต่อจนเดือด พอสุกก็ตกัมาทานกบัขา้วสวย กิมจิ และน ้าจ้ิม 
 

                                 SUPERMARKET 

หลงัจากนั้นไดเ้วลาน าท่านสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน 
เพื่อเตรียมตวัเดินทางกลบักรุงเทพฯระหวา่งทางแวะชอ้ปป้ิงท่ี 
ร้านละลายเงินวอน เพื่อซ้ือของฝากคนทางบา้น ท่ีร้านแห่งน้ีมี
ขนมพื้นเมืองเกาหลีหลากชนิดรวมทั้งกิมจิ ไก่ตุ๋นโสมท่ีบรรจุ
อยูใ่นถุงสุญญากาศ ตะเกียบ ถว้ยใส่ขา้วและของฝากของท่ี
ระลึกหลงัจากนั้น  ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ  
โดยสารการบิน JIN AIR LJ 001   เวลา  19.55 น.  
 ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เวลา  23.35 น. 



 
 

 
 
 
 
 

อตัราคา่บรกิาร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

**ราคาดังกล่าวไม่มรีาคาเด็ก /พกัห้องละ 2-3 ท่าน /ต้องการพกัเดี่ยว เพิม่ 4,900** 
 
 
 
 
 

**กรุณาเลือกซ้ือบตัรโดยสารภายในประเทศประเภทท่ีสามารถเล่ือนวนัและเวลาในการเดินทางได ้
ทั้งน้ีเพื่อป้องกนัปัญหาเท่ียวบินล่าชา้หรือการเปล่ียนแปลงเวลาของเท่ียวบินหรือการเปล่ียนแปลงวนั

เดินทางกรณีเกิดความผดิพลาดจากบริการจากสายการบิน** 
 

เดอืนพฤษภาคม 2562 
 

1-5 พ.ค.ราคา 15,888 บาท 
5-9 พ.ค.ราคา 15,888 บาท 
7-11 พ.ค.ราคา 15,888 บาท 
11-15 พ.ค.ราคา 16,888 บาท 
13-17 พ.ค.ราคา 15,888 บาท 
17-21 พ.ค.ราคา 16,888 บาท 
19-23 พ.ค.ราคา 15,888 บาท 
23-27 พ.ค.ราคา 16,888 บาท 
25-29 พ.ค.ราคา 16,888 บาท 

29 พ.ค.-2 มยิ.ราคา 15,888 บาท 
30 พ.ค.-3 มยิ.ราคา 15,888 บาท 

 

เดอืนมถินุายน 2562 
 

3-7 ม.ิย.ราคา 14,888 บาท 
6-10 ม.ิย.ราคา 14,888 บาท 
9-13 ม.ิย.ราคา 13,888 บาท 
12-16 ม.ิย.ราคา 14,888 บาท 
15-19 ม.ิย.ราคา 14,888 บาท 
18-22 ม.ิย.ราคา 14,888 บาท 
21-25 ม.ิย.ราคา 14,888 บาท 
24-28 ม.ิย.ราคา 14,888 บาท 

27 ม.ิย.-1 ก.ค.ราคา 14,888 บาท 
30 ม.ิย.-4 ก.ค.ราคา 14,888 บาท 

 
 

เดอืนกรกฎาคม 2562 
3-7 ก.ค. ราคา 14,888 บาท 
6-10 ก.ค. ราคา 14,888 บาท 
9-13 ก.ค. ราคา 14,888 บาท 
12-16 ก.ค. ราคา 14,888 บาท 
15-19 ก.ค. ราคา 13,888 บาท 
18-22 ก.ค. ราคา 14,888 บาท 

 

เดอืนสงิหาคม 2562 
21-25 ส.ค. ราคา 14,888 บาท 
24-28 ส.ค. ราคา 14,888 บาท 

28 ส.ค.-1 ก.ย. ราคา 14,888 บาท 
30 ส.ค.-3 ก.ย. ราคา 14,888 บาท 

 

เดอืนกนัยายน 2562 
 

3-7 ก.ย. ราคา 15,888 บาท 
6-10 ก.ย. ราคา 15,888 บาท 
9-13 ก.ย. ราคา 14,888 บาท 
12-16 ก.ย. ราคา 15,888 บาท 
15-19 ก.ย. ราคา 14,888 บาท 
18-22 ก.ย. ราคา 15,888 บาท 
21-25 ก.ย. ราคา 15,888 บาท 
24-28 ก.ย. ราคา 15,888 บาท 

27 ก.ย.-1 ต.ค. ราคา 15,888 บาท 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

(อตัราคา่บรกิาร-เงือ่นไข) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
       

 **ULTRA KOREA**         

 

ราคารวม 

    คา่พาหนะและนําเทีย่วตามรายการ                        

    คา่ตัว๋เครือ่งบนิและภาษีน้ํามนั ไป-กลับ พรอ้มคณะ 

    น้ําดืม่วันละ 1 ขวด                                                                                

    คา่เขา้ชมสถานทีต่ามรายการ                          

    คา่โรงแรมตามรายการทีร่ะบหุอ้งละ 2-3 ทา่น     

    คา่อาหารตามรายการทีร่ะบ ุ 

    คา่น้ําหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 15 กก.   

    คา่ประกนัภยัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทางในวงเงนิ                         

    ทา่นละ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

******************************************************** 

ราคาไมร่วม 

1.คา่ทําหนังสอืเดนิทางและคา่วซีา่สําหรับ 

2.พาสปอรต์ตา่งดา้ว                                                                                                                                                            

3.คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ซกัรดี,

มนิบิารใ์นหอ้ง  และอืน่ๆ                                                                             

4.คา่ทปิคนขบัรถ และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่  

  ทา่นละ 40,000 วอน หรอื1400 บาท/ตอ่ทา่น                                                                                        

5. คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3%   

(กรณีออกใบเสร็จในนามบรษัิทหรอืตอ้งการใบกํากบัภาษี )                                                                                                   

6.คา่น้ําหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีเ่กนิกวา่สายการบนิกําหนด 

 

เงือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 

กรณุาจองลว่งหนา้กอ่นการเดนิทางพรอ้มชาํระงวด

แรก 5,000 บาท *ชว่งเทศกาลมดัจํา 10,000 บาท 

*หากเป็นราคาโปรโมชัน่ชาํระเงนิเต็มจํานวน

เทา่นัน้  สว่นทีเ่หลอืชําระทนัทกีอ่นการเดนิทางไม่

นอ้ยกวา่ 21 วัน มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการ

เดนิทางโดยอตัโนมตั ิ 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

* ยกเลกิการเดนิทางกอ่น 30 วนั ไมม่คีา่ใชจ้า่ย                              

* ยกเลกิการเดนิทางกอ่น 20 วนัยดึมัดจํา 50%                                            

* ยกเลกิการเดนิทางไมถ่งึ 15 วนัยดึเงนิคา่ทวัรท์ัง้หมด 

* ในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รงุเทพฯและ

ในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้

ประเทศทีร่ะบใุนรายการ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะ

ไม่คนืค่าบรกิารไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ กรณีเจ็บป่วย

จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึง่จะตอ้งมีใบรับรอง

แพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทฯ จะทํา

การเลือ่นการเดนิทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่

ทัง้นี้ท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายคอื ค่าธรรมเนียมใน

การมัดจําตั๋วท่านละ 10,000 บาท และค่าใชจ้่าย

อืน่ๆ ทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื ค่าธรรมเนียม ใน

การมดัจํา 

หมายเหต ุ: กรณีตัดกรุ๊ป 
กรณุาแจง้กลุม่ลกูคา้ทกุครัง้ 
กรุ๊ปนักเรยีน , นักศกึษา , ขายตรง , ดลีเลอร ์, ประกันชวีติ , ขา้ราชการ กรุ๊ปดงูาน ม ีSurcharge 
ไมส่ามารถใชร้าคาปกตไิดค้ะ่ 
กรณีทีไ่มแ่จง้ หากทีเ่กาหลทีราบจะทําการปรับเพิม่ทันท ี2 เทา่จากคา่แลนดป์กตคิะ่ 

 



 
 

 
 
 
 
 

เงือ่นไขการเดินทาง 

* รายการท่องเท่ียวสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

* หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และบริษทัฯรบัเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพ่ือท่องเท่ียวเท่าน้ัน  

หากลกูคา้ไม่สามารถเดินทางไดเ้น่ืองจากเหลือพาสปอรต์นอ้ยกวา่ 6 เดือน ทางบริษทัจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิน้ 

* ทางบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน,การประทว้ง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล 

หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หนา้ท่ีกรมแรงงานทัง้จากไทย และ

ต่างประเทศซึง่อยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบของบริษทัฯ 

* ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิน้ หากท่านใชบ้ริการของทางบรษิทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบาง

มือ้เพราะคา่ใชจ้า่ยทุกอยา่ง ทางบริษทัฯ ไดช้ าระค่าใชจ้า่ยใหก้บัต่างประเทศแบบเหมาขาดกอ่นออกเดินทางแลว้                                

 ***ทวัรเ์กาหลีทุกโปรแกรม ผูเ้ดินทางจะตอ้งอยูก่บักรุป๊เท่ียวตามโปรแกรมท่ีก าหนดเท่าน้ัน ไม่สามารถแยกตวัออกจากโปรแกรม

เพ่ือไปท าอยา่งอ่ืนได ้ หากมีการแยกตวัออกจากโปรแกรมไม่วา่จะจากสาเหตใุดก็ตาม จะมีค่าใชจ้า่ยในการแยกตวัออกจากทวัร ์

ตามท่ีแลนดก์ าหนด และการช าระเงินเขา้มาถือวา่ผูซ้ือ้ไดศึ้กษาโปรแกรมและยอมรบัเง่ือนไขการใหบ้ริการเป็นท่ีเรียบรอ้ย*** 

*ทวัรน้ี์จดัใหเ้ฉพาะลูกคา้ที่ประสงคจ์ะไปท่องเที่ยวตามรายการของทวัรทุ์กวนัเท่านั้น บริษทัฯขอสงวนสิทธิห์าก

ลูกคา้ตอ้งการขอแยกออกจากกรุป๊ หรือไม่เทีย่วตามรายการทีบ่ริษทัก าหนด บริษทัขอปรบัทา่นละ 300 USD* 

* ทางบริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดส่ิงของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอบุติัเหตุท่ีเกิดจาก   

ความประมาทของตวันักท่องเท่ียวเอง  

* ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีท่ีท่านไม่เดินทางพรอ้มคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินได ้ หากท่านตอ้งซือ้บตัร

โดยสารภายในประเทศเพ่ือไปและกลบักรงุเทพฯ กรณุาเลือกซือ้บตัรโดยสารภายในประเทศประเภทท่ีสามารถเล่ือนวนัและเวลาใน

การเดินทางได ้ทัง้นี้เพ่ือป้องกนัปัญหาเท่ียวบินล่าชา้หรือการเปล่ียนแปลงเวลาของเท่ียวบินหรือการเปล่ียนแปลงวนัเดินทางกรณี

เกิดความผิดพลาดจากบริการจากสายการบิน (ความลา่ชา้ของเท่ียวบิน การยกเลิกเท่ียวบิน มีการยุบเท่ียวบินรวมกนั ตารางการ

เดินทางมีการเปล่ียนแปลง เน่ืองจากสายการบินพิจารณาสถานการณแ์ลว้ว่า อยู่นอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชงิพาณิชย ์

หรือเหตุผลทางดา้นความปลอดภยัเป็นตน้) โปรดเขา้ใจและรบัทราบวา่ ผูจ้ดัจะไม่รบัผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายต่างๆ ได ้

ในทุกกรณี กรุป๊ท่ีเดินทางตอ้งการนัตีมดัจ ากบัสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเชน่ 

Charter Flight, Extra Flight  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือ ค่าทวัรท์ัง้หมด 

**เมื่อออกต ัว๋แลว้ หากท่านมีเหตบุางประการท าใหเ้ดินทางไม่ได ้ ไม่สามารถขอคืนคา่ต ัว๋ได ้
เน่ืองจากเป็นนโยบายของสายการบิน** 

**เม่ือทา่นตกลงช าระเงินไม่ว่าท ัง้หมดหรือบางสว่นกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯจะถือว่าทา่นไดย้อมรบัในเงือ่นไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทีไ่ดร้ะบุไวแ้ลว้ท ัง้หมด** 

 

 

หมายเหตุ ** บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ทัง้ไปและกลบัโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้าท ัง้น้ี

ขึน้อยู่กบัสายการบิน บริษทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการเพ่ือความเหมาะสมไม่ว่าจะเกิดจาก ความ

ขดัขอ้งของ ยานพาหนะหรือมีเหตุหน่ึงเหตใุดจนท าใหไ้ม่สามารถด าเนินการตามหมายก าหนดการได ้โปรแกรม

การเดินทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวบางรายการหรือทดแทนรายการ

ทอ่งเทีย่วบางรายการ อตัราคา่บริการน้ี เป็นการเดินทางต ัง้แต ่20 ทา่น 

ทีผู่เ้ดินทางไม่ผ่านการตรวจพิจารณาจากดา่นตรวจคนเขา้เมืองในการ เขา้-ออกทัง้ประเทศไทยและประเทศเกาหลี
ใต ้ หรือการถูกปฎิเสธในกรณีอืน่ๆทุกกรณี ทางบริษทัขอสงวนสิทธไ์ม่คนืคา่ใชจ้า่ยไม่วา่กรณีใดๆทิง้สิน้** 

ขอสงวนสิทธิส์ าหรบัลกูคา้ชาวไทยเท่าน้ันท่ีเดินทางไปกลบัพรอ้มกรุป๊ 

**ถา้ลูกคา้เป็นชาวตา่งชาติช าระเพ่ิมท่านละ 3,000 บาท** 


