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เดินทางโดยสายการบิน JIN AIR (LJ) 

Highlights 

• น่ัง Mono Rail …เที่ ยว Pocheon Art Valley 

• สนุกสนาน…เลน่สกีบนลานหิมะขาวโพลน 

• เก็บสตรอเบอร์ร่ี…สดๆจากไร่  

• ทอ่งสวนสนุกกลางแจง้…ท่ี Everland 

• ถา่ยรูปสวยๆ…Gyeongbokgung Palace 

• ชมภาพวาด3D… Trick Eye & Ice Museum 

• ชอ้ปป้ิงเก๋ๆ บนถนน…Hongdae & Myeongdong 

เวลานัดหมายและเคานเ์ตอรอ์าจมีการเปล่ียนแปลงอนัเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงจากสายการบิน กรณุาเช็คก่อนวนั

เดินทาง 

**  พาสปอรต์ควรมีอายุไม่ต า่กว่า 6 เดือนนบัจากวนัเดินทาง ** 
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ก าหนดการเดินทาง  

 วนัแรกของการเดินทาง (1)        สนามบินสุวรรณภูมิ  (กรงุเทพฯ )     

19.00 น. คณะพรอ้มกนัท่ีทา่อากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตู 7  เคาน์เตอร ์ P 

  สายการบิน JIN AIR (LJ) มีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯคอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวก  

22.25 น. เหิรฟ้า  สู ่กรงุโซล โดยสายการบิน JIN  AIR  เท่ียวบินท่ี LJ004  

(บริการ Snack box) 

วนัท่ีสองของการเดินทาง (2)   สนามบินอินชอน   -  Pocheon Art Valley   -  สนุกสนานกบัการเล่นสกี  ( -/L/D ) 

05.40 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน   ประเทศเกาหลีใต ้  (เวลาทอ้งถ่ินเร็วกวา่ไทย 2 ช.ม.)   

น าทา่นสูเ่มืองโพชอน น่ังรถราง Mono Rail หรือ รถไฟฟ้ารางเด่ียวสีเหลืองสดใส เขา้สูหุ่บเขาศิลปะแหง่เมืองโป

ชอน  “POCHEON ART VALLEY” สถานท่ีทอ่งเท่ียวแหง่ใหมท่ี่เพ่ิงสรา้งข้ึนมาไมน่าน โดยดา้นในจะเป็นศิลปะ

แหง่หุบเขา ท่ีถูกดดัแปลงจากหุบเขาตามธรรมชาติ ใหเ้ป็นส่ิงประดิษฐรู์ปแบบงานศิลปะ ท่ีมนุษยไ์ดอ้อกแบบข้ึน

รูปแบบตา่งๆ  มีท ัง้หนา้ผาท่ีถูกตดัเป็นแนวด่ิงสูงระฟ้าท่ีสลบัซบัซอ้น สรา้งไดก้ลมกลืนกบัทะเลสาบสีเขียว  ซ่ึงชว่ง 

ฤดูหนาวสถานท่ีทอ่งเที่ ยวแหง่น้ีจะถูกปกคลุมไปดว้ยหิมะสีขาวโผลนท่ีดูแลว้สวยงาม 

    

 

 

 

 

 

เที่ ยง บริการ  อาหารกลางวนั ณ ภตัคาคาร เมนู บุลโกกิ เมนูอาหารดัง้เดิมของเกาหลี เป็น

หมูผดัซอสบาร์บีคิวเกาหลี น ามาขลุกขลิกกบัซุปบุลโกกิกระทะรอ้น พรอ้มผกัและเคร่ือง

เคียงตา่งๆ 

จากน้ันน าคณะเดินทางสู ่ลานสกีรีสอรท์ ระหวา่งทางทา่นจะไดช่ื้นชมบรรยากาศสองขา้ง

ทางในชว่งฤดูหนาวอนัแสนงดงามของประเทศเกาหลีท่ีสวยท่ีสุด ถึงสกีรีสอร์ทอิสระใหทุ้กทา่นไดส้มัผสัหิมะและ

สถานท่ีท่ีงดงาม พรอ้มถา่ยรูปเป็นท่ีระลึก  เลน่สกีทา้ทายความสามารถของทา่นพรอ้มเพลิดเพลินกบับรรยากาศ

ของสายลมเย็นในฤดูหนาวและท ากิจกรรมสนุกๆบนลานหิมะกวา้ง (ไม่รวมค่าเช่าชุด อุปกรณ์ประมาณ 

50,000 วอน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค ่า  บริการ  อาหารเย็น ณ ภตัตาคาร เมนู บูเดชิเก หรือซุปทหาร ใสกิ่มจิ แป้งต็อก  

รามยอน เน้ือสตัว ์แฮม ไสก้รอก เบคอน ผกัและเห็ด มีรสชาติจดัจา้นเล็ก นอ้ยๆ 
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จากน้ันน าทา่นเขา้สูท่ี่พกั  โรงแรม Central Plaza Hotel ระดบั 3 ดาว หรือเทียบเท่า 

วนัท่ีสามของการเดินทาง (3)   วดัวาวจูองซา   -  ไร่สตรอเบอรร่ี์   -  สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์ (รวมบตัร)    

                                         N Seoul Tower                                                                          (B/L/D) 

เชา้          บริการ  อาหารเชา้ ณ  หอ้งอาหารโรงแรม 

น าทา่นเดินทางสู ่“วดัวาวจูองซา” เมืองยงอิน เพ่ือนมสัการพระพุทธรูปเพ่ือเป็นสิริมงคล พรอ้มถา่ยภาพเป็นท่ีระลึก  

พรอ้มชม “ไรส่ตรอเบอรร่ี์” ทราบถึงวิธีการปลูกการดูแลรักษาผล และทา่นยงัสามารถเลือกเก็บเลือกชิมไดจ้าก 

ภายในไร่ (จ ากดัจ านวนโดยข้ึนอยูก่บัผลผลิตแตล่ะสปัดาห)์ ทา่นสามารถซ้ือน ากลบัมาเป็นของฝากไดด้ว้ย 

 

 

 

 

 

 

 
   เที่ ยง บริการ  อาหารกลางวนั ณ ภตัคาคาร เมนู BBQ Buffet หมูยา่งเกาหลี เป็นเน้ือหมู

หมักเคร่ืองปรุง เวลาจะรับประทานตอ้งน ามายา่งบนตะแกรงเตาถา่นจนสุก และใช ้

กรรไกรตดัใหเ้ป็นช้ินเล็ก รับประทานกบัขา้วสวย กิมจิ และผกัสด หอ่ผกัแลว้จ้ิมน ้าจ้ิมน า

ทา่นเดินทางสู ่“เอเวอรแ์ลนด”์ สวนสนุกกลางแจง้ท่ีใหญท่ี่สุดของเกาหลี ตัง้อยูท่ี่เมืองยง

อิน ใหท้า่นไดท้อ่งไปกบัโลกของสตัวป่์าซาฟารี ทา่นจะไดพ้บกบั ไลเกอร์ ซ่ึงเป็นลูกแฝด

ผสมท่ีเกิดข้ึนจากความรักระหวา่งสิงโตผูเ้ป็นพอ่และเสือผูเ้ป็นแมนั่บเป็นแฝดผสมเสือ-สิงโตคูแ่รกในโลก เติมเต็ม

ความสุขของทา่นสนุกสนานกบัเคร่ืองเลน่ตา่งๆ  

 

 

 

 

 

 

 

 

สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดินทางสู ่กรงุโซล อิสระใหทุ้กทา่นไดเ้ดินเลน่ท่ี “หอคอยกรงุโซล”  ตัง้อยูบ่ริเวณเนิน เขานัม 

ซานเป็น 1 ใน 18 หอคอยที่ สูงท่ีสุดในโลก นอกจากน้ีโซลทาวเวอร์ยงัเป็นสถานท่ีถา่ยท าละครหลายเร่ือง เรียกไดว้า่ 

เป็น LANDMARK  ของเกาหลีเลยก็วา่ได ้ (ไมร่วมคา่ข้ึนลิฟท)์  
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ค ่า บริการ  อาหารเย็น ณ ภตัตาคาร เมนู ขา้วย าบิบิมบบั+ซุป เป็นตวัแทนอาหารตาม

ธรรมเนียมของเกาหลี เม่ือหลายรอ้ยปี เป็นอาหารท่ีมีความสมดุลเพราะมนัมีผกัตา่งๆพรอ้ม

กบัเน้ือสตัวห์มกั พริกเกาหลีปรุงพิเศษเพ่ิมเขา้ไปเพ่ือสรา้งรสชาติท่ียอดเย่ียม  

จากน้ันน าทา่นเขา้สูท่ี่พกั  โรงแรม  BLVD Hotel Or Benikea H Avenue Hotel 

ระดบั 3 ดาว หรือเทียบเท่า 

วนัท่ีส่ีของการเดินทาง (4)    ศูนยโ์สม - ศูนยส์มุนไพรสนเข็มแดง  -  Cosmetic Shop  - พระราชวงัคยองบกกงุ 

                                      Duty Free   -  คลองชอนเกชอน   -  ชอ้ปป้ิงเมียงดง                              (B/L/-) 

เชา้          บริการ  อาหารเชา้ ณ  หอ้งอาหารโรงแรม 

น าทา่ชม“ศูนยโ์สม” หรือราชาแหง่มวลสมุนไพร เพราะเกาหลีใตเ้ป็นประเทศท่ีมีการผลิตโสมเกาหลีท่ีมีคุณภาพเป็น

อนัดบั 1 ของโลกซ่ึงรัฐบาลรับรองคุณภาพโสมท่ีมีคุณภาพดีท่ีสุด  

“ผลิตภัณฑ์น ้ ามันสนเข็มแดง” นิยมมารับประทานเพ่ือลา้ง

สารพิษในร่างกาย ลา้งไขมนัในเสน้เลือด ทัว่ท ัง้ร่างกาย ป้องกนั

ไขมนัอุดตนัในเสน้เลือด,โรคหวัใจ, โรคภูมิแพ ้เป็นตน้  

“ชมการสาธิตวิธีใชเ้คร่ืองส าอางค”์ เคล็ดไมล่บัหนา้ใสของสาว

เกาหลี และเลือกซ้ือเวชส าอางคช่ื์อดงัของเกาหลีไดใ้นราคาทอ้งถ่ิน อาทิเชน่ Dr.MJ, DEWINS, MISSHA และอ่ืน ๆ

น าทุกทา่นชม “พระราชวงัคยองบกกุง” ท่ีเป็นทัง้สญัลกัษณ์และแหลง่ทอ่งเที่ ยวยอดฮิตของกรุงโซล พระราชวงัท่ีมี

ขนาดใหญแ่ละเกา่แกท่ี่สุดในกรุงโซล สรา้งข้ึนในปี 1394 ในสมยัพระเจา้แทโจ ราชวงศโ์ชซอน เดิมทีน้ันภายใน

พระราชวงัมีอาคารและต าหนักตา่งๆมากกวา่ 200 หลงั แตเ่ม่ือมีการรุกรานของญ่ีปุ่น อาคารสว่นใหญก็่ไดถู้กท าลาย

ลงเหลืออยูเ่พียงแค ่10 หลงัเทา่น้ัน 

 

 

 

 

 

 

 
เที่ ยง บริการ  อาหารกลางวนั ณ ภตัคาคาร เมนู ไกตุ่น๋โสม ลกัษณะเป็นซุปใสเ่น้ืไก ่ ซ่ึง

ภายในเน้ือไกจ่ะยดัไสเ้คร่ืองสมุนไพรชนิดตา่ง ๆ อาทิ ขา้วเหนียว พริกไทยแดง รากโสม 

เกาลดั พุทราจีน เป็นตน้ 

ไดเ้วลาพาทา่นสู ่ “คลองชองเกชอน” เดิมเป็นคลองเกา่แกใ่นอดีตมีอายุกวา่ 600 ปีท่ี 

ทอดผา่นใจกลางเมืองหลวงแตใ่นปัจจุบนัไดมี้การพฒันาและบูรณะคลองแหง่น้ีข้ึนมาใหมท่  าใหก้รุงโซลมีคลองท่ียาวกวา่ 

6 เมตร    และ ชอ้ปป้ิงสินคา้ปลอดภาษีท่ี ดิวต้ีฟรี ท่ีน่ีมีสินคา้ชัน้น า ใหท้า่นเลือกซ้ือมากมายกวา่ 500 ชนิด อาทิ 

น ้าหอม เส้ือผา้ เคร่ืองส าอาง กระเป๋า นาฬิกา เคร่ืองประดบั เป็นตน้ 
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อิสระชอ้ปป้ิง “ตลาดเมียงดง” นอกจากจะมีสินคา้แฟชัน่ตา่งๆไมว่า่จะเป็น เคร่ืองส าอาง รองเทา้ ท่ีน่ียงัมี Street  

Food ข้ึนช่ือ อีกหลายเมนูใหท้า่นไดล้ิ้มลอง 

 
 
 
 
 
 
 

    อาหารเย็น: *อิสระอาหารเย็นท่ีตลาดเมียงดง เพ่ือไม่เป็นการรบกวนท่านในการชอ้ปป้ิง* 

จากน้ันน าทา่นเขา้สูท่ี่พกั  โรงแรม  BLVD Hotel Or Benikea H Avenue Hotel ระดบั 3 ดาว หรือ

เทียบเท่า 

วนัท่ีหา้ของการเดินทาง (5)   ศูนยส์มุนไพรฮอตเกนามู  -  พลอยอเมทิส  -  Trick Eye & Ice Museum  - Hongdae 

                                       Supermaket - กรงุเทพฯ                                                                  (B/L/-) 

เชา้          บริการ  อาหารเชา้ ณ  หอ้งอาหารโรงแรม 

“ศูนยส์มุนไพรบ ารงุตบั ฮอตเกนาม”ู ตน้ไมช้นิดน้ีเจริญเติบโตในป่าลึก

บนภูเขาท่ีปราศจากมลภาวะและระดบัสูงเหนือน ้าทะเล 50-800 เมตร ชาว

เกาหลีรุ่นใหมนิ่ยมน ามารับประทานเพ่ือชว่ยดูแลตบัใหส้ะอาดแข็งแรง 

“ชมโรงงานเจียระไนพลอยอเมทิส” พลอยแหง่สุขภาพและน าโชค โดย

มีตัง้แตสี่มว่งออ่นเย็นตาจนถึงสีมว่งไวน์ มีเสน่หเ์ยา้ยวนใจ พลอยน้ีจะงาม

จบัตาเม่ือมาท าเป็นแหวน จ้ี ตา่งหู และสรอ้ยขอ้มือ 

น าท่านชม “TRICK EYE MUSEUM” เป็นสถานท่ีทอ่งเท่ียวช่ือดงัท่ี

จดัข้ึนแบบพิพิธภณัฑแ์กลเลอร่ีศิลปะและภาพวาด ท่ีสรา้งข้ึนโดย “ตร็องป์ L’Oeil” คือเทคนิคงานศิลปะแบบ 2D และ

ลกัษณะภาพวาดจะเป็นแบบ 3D แทนท่ีจะเป็นการดูภาพวาดธรรมดาๆเหมือนหอศิลป์ทัว่ไป “ICE MUSEUM” เมือง

น ้าแข็งท่ีมีผลงานศิลปะแกะสลกัน ้าแข็งกวา่ 50 ช้ิน  รวมอยูใ่นท่ีเดียว พรอ้มจดัแสดงในแบบที่ ไมธ่รรมดา แตจ่  าลอง

เป็นเมืองท่ีทุกอยา่งกลายเป็นน ้าแข็ง และเอาใจเด็กๆ ดว้ยสไลเดอร์น ้าแข็ง และกิจกรรมอ่ืนๆ อีกมากมาย 
 

 

 

 

 

 

 
 

เที่ ยง บริการ  อาหารกลางวนั ณ ภตัคาคาร เมนู จิมทคั เป็นไกผ่ดัรวมกบัวุน้เสน้ มนัฝรั่ง แค

รอท พริก และซอสด า เน้ือไกท่ี่น่ิม รสชาติคลา้ยกบัไกพ่ะโลสู้ตรเกาหลี ทานกบัขา้ว หอม

อร่อย รสเผ็ดถึงเคร่ือง 
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หลงัจากน้ันน าทา่นเดินทางสู ่“ตลาดฮงแด” ศูนยร์วมเด็กวยัรุ่น มีท ัง้สินคา้แฟชั่น เส้ือผา้ กระเป๋า รองเทา้ รวมทัง้

กิจกรรมทางวฒันธรรมทางศิลปะการแสดงและงานเทศกาลท่ีน่าสนใจมากมาย ใหท้า่นชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

 
 
 
 
 
 
 

หลงัจากน้ันไดเ้วลาน าทา่นสู ่ทา่อากาศยานนานาชาติอินชอน เพ่ือเตรียมตวัเดินทางกลบักรุงเทพฯระหวา่งทางแวะชอ้ป

ป้ิงท่ี “รา้นละลายเงินวอน” เพ่ือซ้ือของฝากคนทางบา้น ท่ีรา้นแหง่น้ีมีขนมพ้ืนเมืองเกาหลีหลากชนิดรวมทัง้กิมจิ ไก่

ตุน๋โสมท่ีบรรจุอยูใ่นถุงสุญญากาศ ตะเกียบ ถว้ยใสข่า้วและของฝากของท่ีระลึกหลงัจากน้ัน   

 

 
 
 
 
 
 
 
 

17.10 น. เหิรฟ้า  สู่ กรงุเทพฯ โดยสายการบิน JIN AIR เที่ ยวบินท่ี LJ 003 (บริการ Snack Box ทัง้ขาไป-กลบั) 

21.10 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ...พรอ้มความประทบัใจ 

 

 

 

 
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิตอ้งแจง้ลว่งหนา้ ท ัง้น้ีข้ึนอยูก่บัสภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน 
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อตัราค่าบริการ  *** ราคาโปรโมชัน่!!! ไม่มีราคาเด็ก *** 

วนัเดินทาง 
ราคาทวัร ์ (บาท/ท่าน) 

พกัหอ้งละ 2-3  ท่าน 

พกัเดียว*เพ่ิม 

(บาท / ท่าน) 
ท่ีนัง่ 

เดือนธนัวาคม 2562 

2 - 6 ธนัวาคม 2562 16,888 4,900 25 

4 - 8 ธนัวาคม 2562*วนัพอ่* 17,888 4,900 25 

6 - 10 ธนัวาคม 2562*วนัรัฐธรรมนูญ* 17,888 4,900 25 

8 - 12 ธนัวาคม 2562 16,888 4,900 25 

10 - 14 ธนัวาคม 2562 16,888 4,900 25 

12 - 16 ธนัวาคม 2562 17,888 4,900 25 

14 - 18 ธนัวาคม 2562 17,888 4,900 25 

16 - 20 ธนัวาคม 2562 16,888 4,900 25 

18 - 22 ธนัวาคม 2562 17,888 4,900 25 

20 - 24 ธนัวาคม 2562 18,888 4,900 25 

22 - 26 ธนัวาคม 2562 18,888 4,900 25 

24 - 28 ธนัวาคม 2562 19,888 4,900 25 

26 - 30 ธนัวาคม 2562 19,888 4,900 25 

27 - 31 ธนัวาคม 2562 *ปีใหม*่ 22,888 4,900 25 

28 ธนัวาคม - 1 มกราคม 2562 *ปีใหม*่ 23,888 4,900 25 

30 ธนัวาคม - 3 มกราคม 2562 22,888 4,900 25 

31 ธนัวาคม - 4 มกราคม 2562 20,888 4,900 25 

เดือนมกราคม 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 กุมภาพนัธ ์2563 16,888 4,900 25 

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

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

เดือนกมุภาพนัธ ์2563 

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

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

6 - 10 กุมภาพนัธ ์2563 *วนัมาฆบูชา* 17,888 4,900 25 

8 - 12 กุมภาพนัธ ์2563 *วนัมาฆบูชา* 17,888 4,900 25 

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

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

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

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

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

20 - 24 กุมภาพนัธ ์2563 17,888 4,900 25 
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**เง่ือนไขการเดินทาง** 

  

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

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

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

28 กุมภาพนัธ ์- 3 มีนาคม 2563 17,888 4,900 25 

29 กุมภาพนัธ ์- 4 มีนาคม 2563 17,888 4,900 25 

ราคารวม 

*คา่พาหนะและน าเที่ ยวตามรายการ                        

*คา่ตัว๋เคร่ืองบินและภาษีน ้ามนัทุกแหง่ ไป – กลบั   พรอ้มคณะ 

*น ้าด่ืมวนัละ 1 ขวด                                                                

*คา่เขา้ชมสถานท่ีตามรายการ                          

*คา่โรงแรมตามรายการท่ีระบุหอ้งละ 2-3 ทา่น     

*คา่อาหารตามรายการท่ีระบุ  

*คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กิน 15 กก.   

*คา่ประกนัภยัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทางในวงเงิน ทา่นละ 

1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

 

ราคาไม่รวม 

*คา่ท าหนังสือเดินทางและคา่วีซา่ส าหรับพาสปอร์ตตา่งดา้ว                                                                                                                                            

*คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เชน่ คา่ซกัรีด,มินิ

บาร์ในหอ้ง  และอ่ืนๆ                                                                             

*ค่าทิปคนขบัรถ และมคัคเุทศกท์อ้งถ่ิน  

  ท่าน ละ 40,000 วอน/1400 บาท/ต่อท่าน                                                                                        

*คา่ภาษีมูลคา่เพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ที่ จา่ย 3%   (กรณีออก

ใบเสร็จในนามบริษทัหรือตอ้งการใบก ากบัภาษี )                                                                                                   

*คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด 

เง่ือนไขการส ารองท่ีนัง่ 

กรุณาจองลว่งหนา้กอ่นการเดินทางพรอ้มช าระงวดแรก 

7,000 บาท *ชว่งเทศกาลมดัจ า 12,000 บาท *หากเป็น

ราคาโปรโมชัน่ช าระเงินเต็มจ านวนเทา่น้ัน  สว่นท่ีเหลือ

ช าระทนัทีกอ่นการเดินทางไมน่อ้ยกวา่  21 วนั มิฉะน้ันจะ

ถือวา่ทา่นยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั  

กรณียกเลิกการเดินทาง 

* ยกเลิกการเดินทางกอ่น 30 วนั ไมมี่คา่ใชจ้า่ย                              

* ยกเลิกการเดินทางกอ่น 20 วนัยึดมดัจ า 50%                                            

* ยกเลิกการเดินทางไมถึ่ง 15 วนัยึดเงินคา่ทวัร์ท ัง้หมด 

* ในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทัง้ ท่ีกรุงเทพฯและใน

ตา่งประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีระบุ

ในรายการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคื่นคา่บริการไมว่า่

กรณีใดๆ ทัง้ส้ิน กรณีเจ็บป่วยจนไมส่ามารถเดินทางได ้ ซ่ึง

จะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทฯ 

จะท าการเล่ือนการเดินทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไป แต่

ทัง้น้ีทา่นจะตอ้งเสียคา่ใชจ้า่ยคือ คา่ธรรมเนียมในการมดัจ า

ตัว๋ทา่นละ 10,000 บาท และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ท่ีไมส่ามารถ

เรียกคืนไดคื้อ คา่ธรรมเนียม ในการมดัจ า 

**กรณุาเลือกซ้ือบตัรโดยสารภายในประเทศประเภทท่ีสามารถเล่ือนวนัและเวลาในการเดินทางได ้

ทัง้น้ีเพ่ือป้องกนัปัญหาเท่ียวบินล่าชา้หรือการเปล่ียนแปลงเวลาของเท่ียวบินหรือการเปล่ียนแปลง

วนัเดินทางกรณีเกิดความผิดพลาดจากบริการจากสายการบิน** 

 
ขอสงวนสทิธิส์ ำหรบัลูกคำ้ชำวไทยเท่ำน้ันทีเ่ดนิทำงไปกลบัพรอ้มกรุป๊ 

**ถา้ลูกคา้เป็นชาวตา่งชาตชิ าระเพิม่ทา่นละ 3,000 บาท** 
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***โปรดท ำควำมเขำ้ใจก่อนเดินทำง*** 

* รายการทอ่งเที่ ยวสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

* หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดือน และบริษทัฯรับเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพ่ือทอ่งเที่ ยวเทา่น้ัน  หาก

ลูกคา้ไมส่ามารถเดินทางไดเ้น่ืองจากเหลือพาสปอร์ตนอ้ยกวา่ 6 เดือน ทางบริษทัจะไมร่ับผิดชอบใดๆทัง้ส้ิน 

* ทางบริษทัฯจะไมร่ับผิดชอบใดๆ ทัง้ส้ินหากเกิดกรณีความลา่ชา้จากสายการบิน,การประทว้ง,การนัดหยุดงาน,การกอ่จลาจล หรือ

กรณีท่ีทา่นถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หนา้ท่ีกรมแรงงานทัง้จากไทย และตา่งประเทศ

ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ 

* ทางบริษัทฯจะไมร่ับผิดชอบใดๆทัง้ส้ิน หากทา่นใชบ้ริการของทางบริษัทฯไมค่รบ อาทิ ไมเ่ท่ียวบางรายการ,ไมท่านอาหารบางม้ือ

เพราะคา่ใชจ้า่ยทุกอยา่ง ทางบริษทัฯ ไดช้  าระคา่ใชจ้า่ยใหก้บัตา่งประเทศแบบเหมาขาดกอ่นออกเดินทางแลว้                                

 ***ทวัร์เกาหลีทุกโปรแกรม ผูเ้ดินทางจะตอ้งอยูก่บักรุ๊ปเท่ียวตามโปรแกรมท่ีก าหนดเทา่น้ัน ไมส่ามารถแยกตวัออกจากโปรแกรม

เพ่ือไปท าอยา่งอ่ืนได ้หากมีการแยกตวัออกจากโปรแกรมไมว่า่จะจากสาเหตุใดก็ตาม จะมีคา่ใชจ้า่ยในการแยกตวัออกจากทวัร์

ตามท่ีแลนดก์  าหนด และการช าระเงินเขา้มาถือวา่ผูซ้ื้อไดศึ้กษาโปรแกรมและยอมรับเง่ือนไขการใหบ้ริการเป็นท่ีเรียบรอ้ย*** 

*** ทวัร์น้ีจดัใหเ้ฉพาะลูกคา้ท่ีประสงคจ์ะไปทอ่งเท่ียวตามรายการของทวัร์ทุกวนัเทา่น้ัน  บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ หากลูกคา้ตอ้งการขอ

แยกออกจากกรุ๊ป หรือไมเ่ที่ ยวตามรายการท่ีบริษทัก าหนด บริษทัขอปรับทา่นละ 300 USD*** 

* ทางบริษทัฯ จะไมร่ับผิดชอบใดๆ ทัง้ส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจาก   

ความประมาทของตวันักทอ่งเที่ ยวเอง  

* ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ กรณีท่ีทา่นไมเ่ดินทางพรอ้มคณะไมส่ามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินได ้ หากทา่นตอ้งซ้ือบตัร

โดยสารภายในประเทศเพ่ือไปและกลบักรุงเทพฯ กรุณาเลือกซ้ือบตัรโดยสารภายในประเทศประเภทท่ีสามารถเล่ือนวนัและเวลาใน

การเดินทางได ้ทัง้น้ีเพ่ือป้องกนัปัญหาเที่ ยวบินลา่ชา้หรือการเปล่ียนแปลงเวลาของเที่ ยวบินหรือการเปล่ียนแปลงวนัเดินทางกรณีเกิด

ความผิดพลาดจากบริการจากสายการบิน (ความลา่ชา้ของเที่ ยวบิน การยกเลิกเที่ ยวบิน มีการยุบเท่ียวบินรวมกนั ตารางการเดินทาง

มีการเปล่ียนแปลง เน่ืองจากสายการบินพิจารณาสถานการณ์แลว้วา่ อยูน่อกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย์ หรือ

เหตุผลทางดา้นความปลอดภยัเป็นตน้) โปรดเขา้ใจและรับทราบวา่ ผูจ้ดัจะไมร่ับผิดชอบและไมส่ามารถคืนคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ได ้ในทุก

กรณี  

กรุ๊ปท่ีเดินทางตอ้งการันตีมดัจ ากบัสายการบิน หรือผา่นตวัแทนในประเทศ หรือตา่งประเทศ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเชน่ Charter 

Flight, Extra Flight  จะไมมี่การคืนเงินมดัจ า หรือ คา่ทวัร์ท ัง้หมด 

**เม่ือออกตัว๋แลว้ หากท่านมีเหตุบางประการท าใหเ้ดินทางไม่ได ้ไม่สามารถขอคืนค่าตัว๋ได ้เน่ืองจากเป็นนโยบายของ

สายการบิน** 

**เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านไดย้อมรบัในเง่ือนไข

ขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทัง้หมด** 

หมายเหตุ ** บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงเท่ียวบิน ทัง้ไปและกลบัโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้าทั้งน้ี

ข้ึนอยู่กบัสายการบิน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการเพ่ือความเหมาะสมไม่ว่าจะเกิดจาก ความ

ขดัขอ้งของ ยานพาหนะหรือมีเหตุหน่ึงเหตุใดจนท าใหไ้ม่สามารถด าเนินการตามหมายก าหนดการได ้โปรแกรมการ

เดินทางเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียวบางรายการหรือทดแทนรายการท่องเท่ียว

บางรายการ อตัราค่าบริการน้ี เป็นการเดินทางตัง้แต่ 20 ท่าน 

ท่ีผูเ้ดินทางไม่ผ่านการตรวจพิจารณาจากด่านตรวจคนเขา้เมืองในการ เขา้-ออกทัง้ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต ้

หรือการถูกปฎิเสธในกรณีอ่ืนๆทุกกรณี ทางบริษทัขอสงวนสิทธไ์ม่คืนค่าใชจ่้ายไม่ว่ากรณีใดๆท้ิงส้ิน** 


