
 
 

 

 

 

Highlights 
 

 นั่ง Mono Rail …เที่ยว Pocheon Art Valley 
 สนุกสนาน…เล่นสกีบนลานหิมะขาวโพลน 
 เก็บสตรอเบอร์รี่…สดๆจากไร ่ 
 ท่องสวนสนุกกลางแจ้ง…ที ่Everland 
 ถ่ายรูปสวยๆ…Gyeongbokgung Palace 
 ชมภาพวาด3D… Trick Eye & Ice Museum 
 ช้อปปิ้งเก๋ๆบนถนน…Hongdae & Myeongdong 

 

เวลานดัหมายและเคานเ์ตอรอ์าจมกีารเปลีย่นแปลงอนัเนือ่งมาจากการเปลีย่นแปลงจากสายการบนิ กรณุาเช็คกอ่นวนัเดนิทาง 
 

**  พาสปอรต์ควรมอีายไุมต่ า่กวา่ 6 เดอืนนบัจากวนัเดนิทาง ** 



 
 

 

DAY 1    สนามบนิสวุรรณภมู ิ (กรงุเทพฯ ) 

 
19.00 น. คณะพรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 ประต ู7 เคานเ์ตอร ์ P  

 สายการบนิ JIN AIR (LJ) มเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวก  

22.25 น. เหริฟ้า สูก่รงุโซล โดยสายการบนิ JIN   AIR LJ004  (บรกิาร Snack box) 

 
DAY 2 สนามบนิอนิชอน  -  Pocheon Art Valley -  สนุกสนานกบัการเลน่สก ี 

 
05.40 น.  เดนิทางถงึทา่อากาศยานนานาชาตอินิชอน  ประเทศเกาหลใีต ้ 
 (เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ไทย 2 ช.ม.) 

 
POCHEON ART VALLEY 

 

น าท่านสูเ่มอืงโพชอน น่ังรถราง Mono Rail หรอื รถไฟฟ้ารางเดีย่วสี

เหลอืงสดใส เขา้สูห่บุเขาศลิปะแหง่เมอืงโปชอน  “POCHEON ART 

VALLEY” สถานทีท่อ่งเทีย่วแหง่ใหมท่ีเ่พิง่สรา้งขึน้มาไมน่าน โดยดา้น

ในจะเป็นศลิปะแห่งหุบเขา ทีถู่กดัดแปลงจากหุบเขาตามธรรมชาต ิให ้

เป็นสิง่ประดษิฐร์ปูแบบงานศลิปะ ทีม่นุษยไ์ดอ้อกแบบขึน้รปูแบบตา่งๆ  มี

ทัง้หนา้ผาทีถ่กูตัดเป็นแนวดิง่สงูระฟ้าทีส่ลับซบัซอ้น สรา้งไดก้ลมกลนืกับ

ทะเลสาบสเีขยีว  ซึง่ชว่งฤดูหนาวสถานทีท่่องเทีย่วแห่งนี้จะถูกปกคลุม

ไปดว้ยหมิะสขีาวโผลนทีด่แูลว้สวยงาม 

    
SKI RESORT                                                                                    
น าคณะเดนิทางสู ่ลานสกรีสีอรท์ ระหวา่งทางท่านจะได ้

ชืน่ชมบรรยากาศสองขา้งทางในช่วงฤดูหนาวอันแสน

งดงามของประเทศเกาหลทีีส่วยทีส่ดุ ถงึสกรีสีอรท์อสิระ

ใหทุ้กท่านไดส้ัมผัสหิมะและสถานที่ที่งดงาม พรอ้ม

ถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึ  เลน่สกทีา้ทายความสามารถของทา่น

พรอ้มเพลิดเพลนิกับบรรยากาศของสายลมเย็นในฤดู

หนาวและท ากจิกรรมสนุกๆบนลานหมิะกวา้ง (ไมร่วมคา่

เชา่ชุด อปุกรณ์ประมาณ 50,000 วอน) 

 

อาหารกลางวนัเมนู: อาหารกลางวันเมนู: บุลโกก ิ

เมนูอาหารดัง้เดมิของเกาหลี เป็นหมูผัดซอสบาร์บีคิว

เกาหล ีน ามาขลกุขลกิกบัซปุบลุโกกกิระทะรอ้น พรอ้มผัก

และเครือ่งเคยีงตา่งๆ  

 

อาหารเย็นเมนู: บเูดชเิก หรอืซปุทหาร ใสก่มิจ ิแป้งต็

อก รามยอน เนื้อสัตว ์แฮม ไสก้รอก เบคอน ผักและเห็ด 

มรีสชาตจิัดจา้นเล็ก นอ้ยๆ 

 

โรงแรม Central Plaza Hotel ระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

DAY 3  วดัวาวจูองซา - ไรส่ตรอเบอรร์ ี ่- สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์ (รวมบตัร) - N Seoul Tower  

 
WAUJEONGSA TEMPLE &STRAWBERRY 

 

รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม                                                                              

น าท่านเดนิทางสู ่“วดัวาวูจองซา” เมอืงยงอนิ เพือ่นมัสการ

พระพทุธรปูเพือ่เป็นสริมิงคล พรอ้มถา่ยภาพเป็นทีร่ะลกึ พรอ้ม

ชม “ไรส่ตรอเบอรร์ ี”่ ทราบถงึวธิกีารปลูกการดูแลรักษาผล 

และทา่นยังสามารถเลอืกเก็บเลอืกชมิไดจ้ากภายในไร ่(จ ากัด

จ านวนโดยขึน้อยูก่บัผลผลติแตล่ะสปัดาห)์ ทา่นสามารถซือ้น า

กลับมาเป็นของฝากไดด้ว้ย 

 

 

 
EVERLAND                                                                                     

 
น าทา่นเดนิทางสู ่“เอเวอรแ์ลนด”์ สวนสนุกกลางแจง้ทีใ่หญ่

ทีส่ดุของเกาหล ีตัง้อยูท่ีเ่มอืงยงอนิ ใหท้า่นไดท้่องไปกับโลก

ของสัตวป่์าซาฟาร ีท่านจะไดพ้บกับ ไลเกอร ์ซึง่เป็นลูกแฝด

ผสมทีเ่กดิขึน้จากความรักระหวา่งสงิโตผูเ้ป็นพ่อและเสอืผูเ้ป็น

แม่นับเป็นแฝดผสมเสอื-สงิโตคู่แรกในโลก เตมิเต็มความสุข

ของทา่นสนุกสนานกบัเครือ่งเลน่ตา่งๆ  

 

 

 
N SEOUL TOWER                                                                                   

 

อสิระใหทุ้กท่านไดเ้ดนิเล่นที ่“หอคอยกรุงโซล”  ตัง้อยู่

บรเิวณเนนิ เขานัมซาน เป็น 1ใน 18 หอคอยทีส่งูทีส่ดุในโลก 

นอกจากนี้โซลทาวเวอรย์ังเป็นสถานทีถ่า่ยท าละครหลายเรือ่ง 

เรยีกไดว้า่เป็น Landmark  ของเกาหลเีลยก็วา่ได ้ (ไมร่วม

คา่ขึน้ลฟิท)์  

 

อาหารกลางวนัเมนู: BBQ Buffet หมยูา่งเกาหล ีเป็นเนื้อหมู

หมักเครือ่งปรุง เวลาจะรับประทานตอ้งน ามาย่างบนตะแกรง

เตาถ่านจนสุก และใชก้รรไกรตัดใหเ้ป็นชิน้เล็ก รับประทาน

กบัขา้วสวย กมิจ ิและผักสด หอ่ผักแลว้จิม้น ้าจิม้ 

 

อาหารเย็นเมนู: ขา้วย าบบิมิบับ+ซปุ เป็นตัวแทนอาหารตาม

ธรรมเนียมของเกาหล ีเมื่อหลายรอ้ยปี เป็นอาหารทีม่คีวาม

สมดุลเพราะมันมผัีกต่างๆพรอ้มกับเนื้อสัตวห์มัก พรกิเกาหลี

ปรงุพเิศษเพิม่เขา้ไปเพือ่สรา้งรสชาตทิีย่อดเยีย่ม  

 
โรงแรม BLVD Hotel Or Benikea H Avenue Hotel ระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 

 



 
 

 

DAY 4 ศูนยโ์สม - ศูนยส์มุนไพรสนเข็มแดง - Cosmetic Shop - พระราชวงัคยองบกกุง -  

Duty Free - คลองชอนเกชอน - ชอ้ปป้ิงเมยีงดง

 
รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

GINSENG & RED PINE & COSMETIC  

 

น าท่าชม“ศูนยโ์สม” หรอืราชาแห่งมวลสมุนไพร เพราะเกาหลใีตเ้ป็น

ประเทศทีม่กีารผลติโสมเกาหลทีีม่คีุณภาพเป็นอันดับ 1 ของโลกซึง่

รัฐบาลรับรองคณุภาพโสมทีม่คีณุภาพดทีีส่ดุ  

 

“ผลติภณัฑน์ า้มนัสนเข็มแดง” นยิมมารับประทานเพือ่ลา้งสารพษิใน

ร่างกาย ลา้งไขมันในเสน้เลอืด ทั่วทัง้ร่างกาย ป้องกันไขมันอุดตันใน

เสน้เลอืด,โรคหัวใจ, โรคภมูแิพ ้เป็นตน้  

 

“ชมการสาธติวธิใีชเ้ครือ่งส าอางค”์ เคล็ดไมล่ับหนา้ใสของสาวเกาหล ีและเลอืกซือ้เวชส าอางคช์ือ่ดังของเกาหลี

ไดใ้นราคาทอ้งถิน่ อาทเิชน่ Dr.MJ, DEWINS, MISSHA และอืน่ ๆ 

 
GYEONGBOKGUNG PALACE 

 

น าทุกท่านชม “พระราชวงัคยองบกกุง”  ที่ เ ป็นทั ้ง

สัญลักษณ์และแหล่งท่อง เที่ย วยอดฮิตของกรุงโซล 

พระราชวังทีม่ขีนาดใหญ่และเกา่แกท่ีส่ดุในกรงุโซล สรา้งขึน้

ในปี 1394 ในสมัยพระเจา้แทโจ ราชวงศ์โชซอน เดมิทีนั้น

ภายในพระราชวงัมอีาคารและต าหนักตา่งๆมากกวา่ 200 หลัง 

แต่เมือ่มกีารรุกรานของญีปุ่่ น อาคารสว่นใหญ่ก็ไดถู้กท าลาย

ลงเหลอือยูเ่พยีงแค ่10 หลังเทา่นัน้ 

 

 

 
CHEONGGYECHEON & DUTY FREE 

  

ไดเ้วลาพาทา่นสู ่ “คลองชองเกชอน” เดมิเป็นคลองเกา่แก่

ในอดตีมอีายกุวา่ 600 ปีที ่ทอดผ่านใจกลางเมอืงหลวงแตใ่น

ปัจจบุันไดม้กีารพัฒนาและบรูณะคลองแหง่นี้ข ึน้มาใหมท่ าให ้

กรุงโซลมคีลองทีย่าวกว่า 6 เมตร และ ชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอด

ภาษีที ่ดวิตีฟ้ร ีทีน่ีม่สีนิคา้ชัน้น า ใหท้า่นเลอืกซือ้มากมายกวา่ 

500 ชนดิ อาท ิน ้าหอม เสือ้ผา้ เครือ่งส าอาง กระเป๋า นาฬกิา 

เครือ่งประดับ เป็นตน้ 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
MYEONGDONG 

 

อสิระชอ้ปป้ิง “ตลาดเมยีงดง” นอกจากจะมสีนิคา้แฟชัน่ตา่งๆไม่

วา่จะเป็น เครือ่งส าอาง รองเทา้ ทีน่ี่ยังม ีStreet Food ขึน้ชือ่ อกี

หลายเมนูใหท้า่นไดล้ิม้ลอง 

 

อาหารกลางวนัเมนู:  ไก่ตุ๋นโสม 

ลักษณะเป็นซุปใส่เนื้ไก่ ซึ่งภายใน

เนื้อไก่จะยัดไสเ้ครื่องสมุนไพรชนิด

ตา่ง ๆ อาท ิขา้วเหนียว พรกิไทยแดง 

รากโสม เกาลัด พทุราจนี เป็นตน้ 

 

อาหารเย็น: *อสิระอาหารเย็นทีต่ลาดเมยีงดง เพือ่ไมเ่ป็นการรบกวนทา่นในการชอ้ปป้ิง* 

 

โรงแรม : Benikea H Avenue Hotel Or  BLVD Hotel หรอืเทยีบเทา่ระดบั 3 ดาว 

 
 

DAY 5
ศูนย์สมุนไพรฮอตเกนามู   -  พลอยอเมทิส   -  Trick Eye & Ice Museum   -   

 Hongdae    -  Supermaket   (B/L/-) 
 

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

HERB SHOP & AMETHYST  
“ศูนย์สมุนไพรบ ารุงตับ ฮอตเกนามู” ตน้ไมช้นิดน้ีเจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขา
ท่ีปราศจากมลภาวะและระดบัสูงเหนือน ้าทะเล 50-800 เมตร ชาวเกาหลีรุ่นใหม่
นิยมน ามารับประทานเพ่ือช่วยดูแลตบัใหส้ะอาดแขง็แรง 
“ชมโรงงานเจียระไนพลอยอเมทิส” พลอยแห่งสุขภาพและน าโชค โดยมีตั้งแต่สี
ม่วงอ่อนเยน็ตาจนถึงสีม่วงไวน์ มีเสน่ห์เยา้ยวนใจ พลอยน้ีจะงามจบัตาเม่ือมาท า
เป็นแหวน จ้ี ต่างหู และสร้อยขอ้มือ 

 
 

TRICK EYE & ICE MUSEUM  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8B%E0%B8%B8%E0%B8%9B
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%81%E0%B9%88
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%9E%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%AA%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99


 
 

 

“TRICK EYE MUSEUM” เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวช่ือดงัท่ีจดัข้ึนแบบพิพิธภณัฑแ์กลเลอร่ีศิลปะและภาพวาด ท่ีสร้างข้ึน
โดย “ตร็องป์ L’Oeil” คือเทคนิคงานศิลปะแบบ 2D และลกัษณะภาพวาดจะเป็นแบบ 3D แทนท่ีจะเป็นการดูภาพวาด
ธรรมดาๆเหมือนหอศิลป์ทัว่ไป “ICE MUSEUM” เมืองน ้าแข็งท่ีมีผลงานศิลปะแกะสลกัน ้าแข็งกว่า 50 ช้ิน  รวมอยูใ่นท่ี
เดียว พร้อมจดัแสดงในแบบท่ีไม่ธรรมดา แต่จ าลองเป็นเมืองท่ีทุกอย่างกลายเป็นน ้ าแข็ง และเอาใจเด็กๆ ดว้ยสไลเดอร์
น ้าแขง็ และกิจกรรมอ่ืนๆ อีกมากมาย 

 

 

HONGDAE 

หลงัจากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “ตลาดฮงแด” ศูนยร์วม
เด็กวยัรุ่น มีทั้งสินคา้แฟชัน่ เส้ือผา้ กระเป๋า รองเทา้ 
รวมทั้งกิจกรรมทางวฒันธรรมทางศิลปะการแสดง
และงานเทศกาลท่ีน่าสนใจมากมาย ให้ท่านชอ้ปป้ิง
ตามอธัยาศยั 

 
อาหารกลางวันเมนู: จิมทคั เป็นไก่ผดัรวมกบัวุน้เสน้ มนัฝร่ัง แค
รอท พริก และซอสด า เน้ือไก่ท่ีน่ิม รสชาติคลา้ยกบัไก่พะโลสู้ตร
เกาหลี ทานกบัขา้ว หอมอร่อย รสเผด็ถึงเคร่ือง 
 

SUPERMARKET 

หลงัจากนั้นไดเ้วลาน าท่านสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน เพ่ือเตรียมตวัเดินทางกลบักรุงเทพฯระหวา่งทางแวะ 
ชอ้ปป้ิงท่ี “ร้านละลายเงินวอน” เพ่ือซ้ือของฝากคนทางบา้น ท่ีร้านแห่งน้ีมีขนมพ้ืนเมืองเกาหลีหลากชนิดรวมทั้งกิมจิ ไก่
ตุ๋นโสมท่ีบรรจุอยูใ่นถุงสุญญากาศ ตะเกียบ ถว้ยใส่ขา้วและของฝากของท่ีระลึกหลงัจากนั้น   

 



 
 

 

 
17.10น. ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ โดยสารการบิน JIN AIR LJ 003 

21.10น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (บริการ Snack Box ทั้งขาไป-กลับ) 

        อตัราค่าบริการ  *** ราคาโปรโมช่ัน!!! ไม่มรีาคาเดก็ *** 

 
 

วนัเดนิทาง 
ราคาทวัร ์ (บาท/ทา่น) 
พกัหอ้งละ 2-3  ทา่น 

พกัเดยีว*เพิม่ 
(บาท / ทา่น) 

ทีน่ ัง่ 

เดอืนธนัวาคม 2562 

2 - 6 ธันวาคม 2562 16,888 4,900 25 

4 - 8 ธันวาคม 2562*วันพอ่* 17,888 4,900 25 
6 - 10 ธันวาคม 2562*วนัรัฐธรรมนูญ* 17,888 4,900 25 

8 - 12 ธันวาคม 2562 16,888 4,900 25 
10 - 14 ธันวาคม 2562 16,888 4,900 25 
12 - 16 ธันวาคม 2562 17,888 4,900 25 
14 - 18 ธันวาคม 2562 17,888 4,900 25 
16 - 20 ธันวาคม 2562 16,888 4,900 25 
18 - 22 ธันวาคม 2562 17,888 4,900 25 
20 - 24 ธันวาคม 2562 18,888 4,900 25 
22 - 26 ธันวาคม 2562 18,888 4,900 25 
24 - 28 ธันวาคม 2562 19,888 4,900 25 
26 - 30 ธันวาคม 2562 19,888 4,900 25 

27 - 31 ธันวาคม 2562 *ปีใหม*่ 22,888 4,900 25 
28 ธันวาคม - 1 มกราคม 2562 *ปีใหม*่ 23,888 4,900 25 

30 ธันวาคม - 3 มกราคม 2562 22,888 4,900 25 
31 ธันวาคม - 4 มกราคม 2562 20,888 4,900 25 

เดอืนมกราคม 2563 

2 - 6 มกราคม 2563 17,888 4,900 25 

4 - 8 มกราคม 2563 17,888 4,900 25 

26 - 30 มกราคม 2563 16,888 4,900 25 

28 มกราคม - 1 กมุภาพันธ ์2563 16,888 4,900 25 

30 มกราคม - 3 กมุภาพันธ ์2563 17,888 4,900 25 

31 มกราคม - 4 กมุภาพันธ ์2563 17,888 4,900 25 



 
 

 

 

**เงือ่นไขการเดนิทาง** 
  

เดอืนกมุภาพนัธ ์2563 

2 - 6 กมุภาพันธ ์2563 16,888 4,900 25 

4 - 8 กมุภาพันธ ์2563 16,888 4,900 25 

6 - 10 กมุภาพันธ ์2563 *วนัมาฆบชูา* 17,888 4,900 25 

8 - 12 กมุภาพันธ ์2563 *วนัมาฆบชูา* 17,888 4,900 25 

10 - 14 กมุภาพันธ ์2563 16,888 4,900 25 

12 - 16 กมุภาพันธ ์2563 17,888 4,900 25 

14 - 18 กมุภาพันธ ์2563 17,888 4,900 25 

16 - 20 กมุภาพันธ ์2563 16,888 4,900 25 

18 - 22 กมุภาพันธ ์2563 16,888 4,900 25 

20 - 24 กมุภาพันธ ์2563 17,888 4,900 25 

22 - 26 กมุภาพันธ ์2563 17,888 4,900 25 

24 - 28 กมุภาพันธ ์2563 16,888 4,900 25 

26 - 30 กมุภาพันธ ์2563 17,888 4,900 25 

28 กมุภาพันธ ์- 3 มนีาคม 2563 17,888 4,900 25 

29 กมุภาพันธ ์- 4 มนีาคม 2563 17,888 4,900 25 

ราคารวม 

*คา่พาหนะและนําเทีย่วตามรายการ                        

*คา่ตัว๋เคร ือ่งบนิและภาษีนํา้มนัทกุแห่ง ไป – กลบั   พรอ้มคณะ 

*นํา้ดืม่วนัละ 1 ขวด                                                                

*คา่เขา้ชมสถานทีต่ามรายการ                          

*คา่โรงแรมตามรายการทีร่ะบุหอ้งละ 2-3 ท่าน     

*คา่อาหารตามรายการทีร่ะบุ  

*คา่นํา้หนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกนิ 15 กก.   

*คา่ประกนัภยัอบุตัเิหตรุะหว่างการเดนิทางในวงเงนิ ท่านละ 

1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

ราคาไม่รวม 

*คา่ทําหนังสอืเดนิทางและคา่วซีา่สาํหรบัพาสปอรต์ตา่งดา้ว                                                                                                                                            

*คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เชน่ คา่ซกัรดี,มนิิ

บารใ์นหอ้ง  และอืน่ๆ                                                                             

*ค่าทปิคนขบัรถ และมคัคุเทศกท์อ้งถิน่  

  ท่าน ละ 40,000 วอน/1400 บาท/ต่อท่าน                                                                                        

*คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3%   (กรณีออก

ใบเสรจ็ในนามบรษิทัหรอืตอ้งการใบกาํกบัภาษี )                                                                                                   

*คา่นํา้หนักกระเป๋าสมัภาระ ทีเ่กนิกว่าสายการบนิกาํหนด 

 

เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง 

กรณุาจองลว่งหนา้กอ่นการเดนิทางพรอ้มชาํระงวดแรก 

5,000 บาท *ชว่งเทศกาลมดัจาํ 10,000 บาท *หากเป็น

ราคาโปรโมช ัน่ชาํระเงนิเต็มจาํนวนเท่าน้ัน  สว่นทีเ่หลอื

ชาํระทนัทกีอ่นการเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 21 วนั มฉิะน้ันจะถอื

ว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

* ยกเลกิการเดนิทางกอ่น 30 วนั ไม่มคีา่ใชจ้า่ย                              

* ยกเลกิการเดนิทางกอ่น 20 วนัยดึมดัจาํ 50%                                            

* ยกเลกิการเดนิทางไม่ถงึ 15 วนัยดึเงนิคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

* ในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองทั้งที่กรุงเทพฯและใน

ตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีร่ะบใุน

รายการ บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิท์ี่จะไม่คืนค่าบรกิารไม่ว่า

กรณีใดๆ ทัง้สิน้ กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดนิทางได ้ซ ึง่

จะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง ทางบรษิทัฯ 

จะทําการเลือ่นการเดนิทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ทัง้นี ้

ท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายคอื ค่าธรรมเนียมในการมดัจําตั๋ว

ท่านละ 10,000 บาท และค่าใชจ้่ายอืน่ๆ ทีไ่ม่สามารถเรยีก

คนืไดค้อื คา่ธรรมเนียม ในการมดัจาํ 

 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

***โปรดท าความเขา้ใจกอ่นเดนิทาง*** 
 

* รายการท่องเทีย่วสามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยคาํนึงถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นสําคญั 

* หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุเหลอืใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน และบรษิทัฯรบัเฉพาะผูม้ีจดุประสงคเ์ดนิทางเพือ่ท่องเทีย่วเท่าน้ัน  หากลูกคา้

ไม่สามารถเดนิทางไดเ้น่ืองจากเหลอืพาสปอรต์นอ้ยกว่า 6 เดอืน ทางบรษิทัจะไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ 

* ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ,การประทว้ง,การนัดหยุดงาน,การกอ่จลาจล หรอืกรณี

ที่ท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรอืออกเมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมือง หรอืเจา้หนา้ที่กรมแรงงานทัง้จากไทย และต่างประเทศซึง่อยู่

นอกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ 

* ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯไม่ครบ อาท ิไม่เทีย่วบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางมือ้เพราะ

คา่ใชจ้า่ยทุกอย่าง ทางบรษิทัฯ ไดช้าํระคา่ใชจ้า่ยใหก้บัตา่งประเทศแบบเหมาขาดกอ่นออกเดนิทางแลว้                                

 ***ทวัรเ์กาหลทีุกโปรแกรม ผูเ้ดนิทางจะตอ้งอยู่กบักรุป๊เทีย่วตามโปรแกรมทีก่าํหนดเท่าน้ัน ไม่สามารถแยกตวัออกจากโปรแกรมเพือ่ไป

ทําอย่างอืน่ได ้หากมกีารแยกตวัออกจากโปรแกรมไม่ว่าจะจากสาเหตใุดก็ตาม จะมคีา่ใชจ้า่ยในการแยกตวัออกจากทวัรต์ามทีแ่ลนด ์

กาํหนด และการชาํระเงนิเขา้มาถอืว่าผูซ้ ือ้ไดศ้กึษาโปรแกรมและยอมรบัเงือ่นไขการใหบ้รกิารเป็นทีเ่รยีบรอ้ย*** 

*** ทวัรนี์จ้ดัใหเ้ฉพาะลูกคา้ทีป่ระสงคจ์ะไปท่องเทีย่วตามรายการของทวัรท์ุกวนัเท่าน้ัน  บรษิทัฯ ขอสงวนสิทธิ ์หากลูกคา้ตอ้งการขอ

แยกออกจากกรุป๊ หรอืไม่เทีย่วตามรายการทีบ่รษิทักาํหนด บรษิทัขอปรบัท่านละ 300 USD*** 

* ทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอบุตัเิหตทุีเ่กดิจาก   

ความประมาทของตวันักท่องเทีย่วเอง  

* ตัว๋เคร ือ่งบนิเป็นตัว๋ราคาพเิศษ กรณีทีท่่านไม่เดนิทางพรอ้มคณะไม่สามารถนํามาเลือ่นวนัหรอืคนืเงนิได ้หากท่านตอ้งซือ้บตัรโดยสาร

ภายในประเทศเพือ่ไปและกลบักรุงเทพฯ กรุณาเลอืกซือ้บตัรโดยสารภายในประเทศประเภททีส่ามารถเลือ่นวนัและเวลาในการเดนิทางได ้

ทัง้นีเ้พือ่ป้องกนัปัญหาเทีย่วบนิล่าชา้หรอืการเปลีย่นแปลงเวลาของเทีย่วบนิหรอืการเปลีย่นแปลงวนัเดนิทางกรณีเกดิความผดิพลาดจาก

บรกิารจากสายการบนิ (ความล่าชา้ของเทีย่วบนิ การยกเลกิเทีย่วบนิ มีการยุบเทีย่วบนิรวมกนั ตารางการเดนิทางมีการเปลีย่นแปลง 

เน่ืองจากสายการบินพิจารณาสถานการณแ์ลว้ว่า อยู่นอกเหนือความควบคุม หรอืเหตุผลเชงิพาณิชย ์ หรอืเหตุผลทางดา้นความ

ปลอดภยัเป็นตน้) โปรดเขา้ใจและรบัทราบว่า ผูจ้ดัจะไม่รบัผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ได ้ในทุกกรณี  

กรุป๊ทีเ่ดนิทางตอ้งการนัตมีดัจาํกบัสายการบนิ หรอืผ่านตวัแทนในประเทศ หรอืต่างประเทศ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเชน่ Charter Flight, 

Extra Flight  จะไม่มกีารคนืเงนิมดัจาํ หรอื คา่ทวัรท์ ัง้หมด 

**เมือ่ออกต ัว๋แลว้ หากท่านมเีหตบุางประการท าใหเ้ดนิทางไม่ได ้ไม่สามารถขอคนืคา่ต ัว๋
ได ้เน่ืองจากเป็นนโยบายของสายการบนิ** 

**เมือ่ท่านตกลงช าระเงินไม่วา่ท ัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะถอืวา่

ท่านไดย้อมรบัในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ ทีไ่ดร้ะบุไวแ้ลว้ท ัง้หมด** 

**กรุณาเลอืกซ้ือบตัรโดยสารภายในประเทศประเภททีส่ามารถเลือ่นวนัและเวลาในการเดนิทางได้ 
ทั้งนีเ้พือ่ป้องกนัปัญหาเทีย่วบนิล่าช้าหรือการเปลีย่นแปลงเวลาของเทีย่วบนิหรือการเปลีย่นแปลง

วนัเดนิทางกรณเีกดิความผดิพลาดจากบริการจากสายการบนิ** 

ขอสงวนสทิธิส์าํหรบัลกูคา้ชาวไทยเท่าน้ันทีเ่ดนิทางไปกลบัพรอ้มกรุป๊ 

**ถา้ลูกคา้เป็นชาวต่างชาตชิ าระเพิม่ท่านละ 3,000 บาท** 



 
 

 

หมายเหตุ ** บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ทัง้ไปและกลบัโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้าท ัง้นี้ขึน้อยู่

กบัสายการบนิ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการเพือ่ความเหมาะสมไม่ว่าจะเกดิจาก ความขดัขอ้งของ 

ยานพาหนะหรอืมีเหตุหน่ึงเหตใุดจนท าใหไ้ม่สามารถด าเนินการตามหมายก าหนดการได  ้ โปรแกรมการเดินทาง

เปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม หรอืเปลีย่นแปลงรายการท่องเทีย่วบางรายการหรอืทดแทนรายการท่องเทีย่วบาง

รายการ อตัราค่าบรกิารนี้ เป็นการเดนิทางต ัง้แต ่20 ทา่น 

ทีผู่เ้ดนิทางไม่ผ่านการตรวจพจิารณาจากด่านตรวจคนเขา้เมอืงในการ เขา้-ออกท ัง้ประเทศไทยและประเทศเกาหลใีต ้
หรอืการถูกปฎเิสธในกรณีอืน่ๆทกุกรณี ทางบรษิทัขอสงวนสทิธไ์ม่คนืค่าใชจ้า่ยไม่ว่ากรณีใดๆทิง้สิน้** 




