
 

 

 

 

 

 

 

 

 FROZEN IN KOREA 5D3N LJ  
 

 

 
กาํหนดการเดนิทาง   เดอืนธนัวาคม 2561- มกราคม 2562 
วนัแรก ทา่อากาศยานสวุรรณภูม ิ   
19.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานนานาชาต ิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั �น 4 ประต ู

3 เคานเ์ตอร ์D3-D11 สายการบนิ JIN AIR (JL) เจา้หนา้ที�ของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอนรับ 
อํานวยความสะดวก และหวัหนา้ทวัรใ์หคํ้าแนะนําเพื�อเตรยีมความพรอ้มกอ่นเดนิทาง 

22.25 น. นําทา่นเดนิทาง สูก่รงุโซล โดยสารการบนิ JIN AIR เที<ยวบนิที< LJ004 (บรกิารอาหารวา่ง 
และเครื�องดื�มบนเครื�อง) *ใชเ้วลาบนิประมาณ 4.30-5 ชั�วโมง*  

 

วนัที<สอง อนิชอน-เกาะนาม-ิอทุยานแหง่ชาตโิซรคัซาน-วดัชนิฮงึซา 
05.40 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตอินิชอน ประเทศเกาหลใีต ้(เวลาเร็วกวา่ไทย 2 ช.ม.) 



 

 

 

 

 

 

 

 

  หลังผา่นขั �นตอนการตรวจหนังสอืเดนิทาง และตรวจรับสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ 
นําท่านชม เกาะนาม ิ(NAMISEOM ISLAND) ลงเรอืเรอืเฟอรร์ี�ขา้มไปยังเกาะ (ใชเ้วลา
ประมาณ 10 นาที) ในช่วงฤดูหนาว เกาะนามจิะถูกปก
คลมุไปดว้ยหมิะสขีาวนวล ซึ�งทําใหท้ี�นี�กลายเป็นดนิแดน
หนา้หนาวที�มทีั �งความงดงามและความโรแมนตกิคุณจะ
ไดพ้บกบักองไฟที�สมุไวร้อบ ๆ เกาะเพื�อใหนั้กท่องเที�ยว
สามารถผงิไฟคลายหนาวได ้นอกจากนี�ยังมอีาหารอุ่น
รอ้น ๆ คอยใหบ้รกิารตลอดทาง ไมว่า่จะเป็นซาลาเปาไส ้
ถั�วแดง แพนเค ้  กสอดไสนํ้�าเชื�อม และไสก้รอก ในสว่น
ของ  รา้นอาหาร คุณสามารถเลอืกไดต้ามใจชอบตั �งแต่
อาหารเกาหลทีี�รา้น Nammoon Restaurant ไปจนถงึอาหารอติาเลยีนที�รา้น Di Matteo 
Pizzeria 

เที<ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมน ูทคัคาลบีG ไกผั่ดซอสอาหารขึ�นชื�อเมอืงชนุชอน 
ตอ่จากนั�น เดนิทางมุง่สู ่อทุยานแหง่ชาตซิอรกัซาน  
ซึ�งเ ป็นหนึ�งในอุทยานแห่งชาติที�สวยงามและมี
ชื�อเสียงมากที�สุดแห่งหนึ�งของเกาหลีใต ้ดว้ยความ
งดงามของสถานที�จงึไดรั้บฉายาว่า “สวสิเซอรแ์ลนด”์ 
เกาหลเีลยทเีดยีว สถานที�ในอทุยานแห่งนี�ยังเคยเป็น
สถานที�ถ่ายทําภาพยนตรไ์ทยเรื�อง “ เการักที�เกาหล”ี 
อกีดว้ย (ไมร่วมรวมคา่ขึ�นกระเชา้ชมววิ 360 องศา) 

      นอกจากนี�ที�ซอรัคซานก็ยังมวีัดชื�อดังอยา่ง วดัชนิฮงึ
ซา ซึ�งเป็นหนึ�งในวัดที�มคีวามเกา่แกท่ี�สดุของเกาหล ี
ตั �งอยู่ถัดจากจุดขึ�นกระเชา้ไปประมาณ 700 เมตร มี
พระพทุธรปูหลวงพอ่โตองคใ์หญ ่ที�ตั �งเดน่เป็นสงา่ใหเ้ราไดม้าไหวส้ักการะขอพรกัน ซึ�งว่ากันว่า
มคีวามศักดิYสทิธิYมาก หลังจากไหวข้อพรเสร็จแลว้ก็สามารถมาลา้งมอื ลา้งหนา้ดว้ยนํ�ามนตก์นั 

คํ<า บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร เมนู แฮมุนทงั ซฟีู้ ดหมอ้ไฟ ใสส่ารพัดอาหารทะเล ผัก
ตา่งๆ และเห็ด มรีสชาตจัิดจา้น 
นําทา่นเขา้สูท่ี�พัก : I PARK RESORT หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที<สาม สนกุสนานกบัเลน่สก-ีไรส่ตรอเบอรร์ ี<-Everland-กรงุโซล-โซลทาวเวอร ์ 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําคณะเดนิทางสู ่ลานสกรีสีอรท์ ระหวา่งทางทา่นจะไดช้ื�นชมบรรยากาศสองขา้งทางในชว่งฤดู
หนาวอนัแสนงดงามของประเทศเกาหลทีี�สวยที�สดุ อสิระใหทุ้กท่านไดส้ัมผัสหมิะและสถานที�ที�
งดงาม พรอ้มถ่ายรูปเป็นที�ระลกึ เล่นสกีทา้ทายความสามารถของท่านพรอ้มเพลดิเพลนิกับ
บรรยากาศของสายลมเย็นในฤดูหนาวและทํากจิกรรมสนุกๆบนลานหมิะกวา้ง (ไมร่วมค่าเชา่ชดุ
อปุกรณ์ประมาณ 50,000 วอน) ชม ไรส่ตรอเบอรร์ี< ทราบถงึวธิกีารปลูกการดูแลรักษาผล และ
ท่านยังสามารถเลอืกเก็บเลือกชมิไดจ้ากภายในไร่ (จํากัดจํานวนโดยขึ�นอยู่กับผลผลติแต่ละ
สปัดาห)์ ทา่นสามารถซื�อนํากลับมาเป็นของฝากไดด้ว้ย  

เที<ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนู  BBQ BUFFET อาหารปิ�งยา่ง สไตลเ์กาหล ีแบบ
ไมอ่ั �น 
นําท่านเดนิทางสู่  สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์ ซ ึ�งถูกขนานนาม ว่าดสินียแ์ลนดเ์กาหล ีเป็นสวน
สนุกกลางแจง้ที�ใหญ่ที�สุดของประเทศ ตั �งอยู่ท่ามกลางหุบเขา ใหท้่านไดอ้สิระท่องไปกับโลก
ของสัตวป่์าซาฟาร ีชมไลเกอรแ์ฝดคู่แรกของโลกที�นี�ท่านจะพบว่าเจา้ป่าสงิโตและเสอืดนิแดน
แห่งเทพนยิาย หรอืสนุกกับเครื�องเล่นนานาชนดิ อาทเิชน่ สเปสทัวร ์ รถไฟเหาะ หนอนสะบัด  
อกีทั �งยังมสีวนดอกไมต้ามฤดูกาลซึ�งกําลังบาน สะพรั�งอวดสสีันเต็มสวน (ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่ับสภาพ
อากาศ เดอืนมนีาคม-เมษายน เป็นสวนดอกทวิลปิ, เดอืนพฤษภาคม-เดอืนมถิุนายนเป็นดอก
กหุลาบ, เดอืนสงิหาคม-เดอืนกนัยายน เป็นสวนดอกลลิลี�, เดอืนตุลาคม-เดอืนพฤศจกิายน เป็น
สวนดอกเบญจมาศ) ชม กจิกรรมและการแสดงต่าง ๆ ที�จัดตามตารางประจําวันดว้ยบัตรเขา้ชม
แบบ ไมจํ่ากดัจํานวนรอบ และสามารถเลอืกซื�อชอบปิ�งในรา้นคา้ของที�ระลกึไดอ้กีดว้ย 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

บา่ย นําท่านเดนิทางสู ่N Seoul Tower ตั �งอยูบ่รเิวณ
เนนิ เขานัมซาน เป็น 1ใน 18 หอคอยที�สูงที�สุดใน
โลก นอกจากนี�โซลทาวเวอรย์ังเป็นสถานที�ถ่ายทํา
ละครหลายเรื�อง เรยีกไดว้่าเป็น Landmark  ของ
เกาหลเีลยก็วา่ได ้ (ไมร่วมคา่ขึ�นลฟิท)์ 

คํ<า บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร เมนู  ไกตุ่น๋โสม 
อาหารวังในสมัยก่อน เชื�อกันว่าบํารุงและเสริม
สุขภาพ เสริ์ฟท่านละ 1 ตัว ในหมอ้ดินรอ้น  เป็น
เมนูอาหารวังตั �งแตส่มยัราชวงศโ์ซซอน 
นําทา่นเขา้สูท่ี�พัก : BENIKEA H AVENUE 
HOTEL OR BLVD HOTEL หรอื เทยีบเทา่ระดับ 3 ดาว 

                               
วนัที<ส ี<  Cosmetic Shop-ศูนยส์มุนไพรโสมเกาหล-ีศูนยส์มุนไพรนํ Gามนัสนเข็มแดง-

พระราชวงัเคยีงบก+ใสชุ่ดฮนับก-Duty Free-ชอ้ปปิG งตลาดเมยีงดง 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทา่นเดนิทางสู ่Cosmetic Shop ศูนยร์วมเครื�องสําอางชื�อดังของเกาหลไีดใ้นราคาทอ้งถิ�น 
ทา่นสามารถชมการสาธติวธิใีชเ้ครื<องสําอางค ์เคล็ดไมล่ับหนา้ใสของสาวเกาหล ีและเลอืก
ซื�อเวชสําอางคช์ื�อดังของเกาหลไีดใ้นราคาทอ้งถิ�น อาทเิชน่ Dr.MJ, DEWINS, MISSHA และ
อื�น ๆ จากนั�นนําท่านชม ศนูยส์มุนไพรโสมเกาหล ีหรอื ราชาแห่งมวลสมนุไพร เพราะเกาหลี
ใตเ้ป็นประเทศที�มกีารผลติโสมเกาหลทีี�มคีณุภาพเป็นอนัดับ 1 ของโลกซึ�งรัฐบาลรับรองคณุภาพ
โสมที�มคีุณภาพดทีี�สดุ นําท่านสู ่ศูนยส์มุนไพรนํ Gามนัสนเข็มแดง เป็นการสกัดจากใบสนเข็ม
แดงบรสิุทธิY 100% ซึ�งสรรพคุณของนํ�ามันสนเข็มแดงนั�นมปีระโยชน์อย่างมากมาย ทั �งชว่ย
ละลายคลอเรสเตอรอล และไขมนัที�อดุตันในเสน้เลอืด ลดระดับนํ�าตาลในเลอืด ชว่ยขับสารพษิ
ออกจากร่างกายในรูปแบบของเสยี เชน่ เหงื�อ ปัสสาวะ อจุจาระ ชว่ยลา้งสารพษิหรอืดท็ีอกซ์
เลอืดใหส้ะอาด เพิ�มการไหลเวยีนของเลอืดไดส้ะดวกขึ�น ชว่ยเพิ�มภูมติา้นทานใหก้ับร่างกาย 
บํารงุผวิพรรณใหส้ดใสจากภายใน และลดอตัราเสี�ยงในการเกดิโรคมะเร็ง 
ไดเ้วลานําท่าน ชอ้ปปิG งสนิคา้ปลอดภาษทีี< Duty Free ที�นี�มสีนิคา้ชั �นนํา ใหท้่านเลอืกซื�อ
มากมายกวา่ 500 ชนดิ อาท ินํ�าหอม เสื�อผา้ เครื�องสําอาง กระเป๋า นาฬกิา เครื�องประดับ เป็นตน้  

เที<ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมน ูขา้วยําบบิมิบบั เป็นตัวแทนอาหารตามธรรมเนียม
ของเกาหลี เมื�อหลายรอ้ยปีในวันหยุดที�สําคัญ เชน่ เทศกาลชซูอก (วันขอบคุณพระเจา้ของ
เกาหล)ี เป็นอาหารที�มคีวามสมดุลเพราะมันมผัีกต่างๆพรอ้มกับเนื�อสัตวห์มัก พรกิเกาหลปีรุง
พเิศษเพิ�มเขา้ไปเพื�อสรา้งรสชาตทิี�ยอดเยี�ยม 
นําท่านเดนิทางสู่ พระราชวงัเคยีงบก สัญลักษณ์และแหล่งท่องเที�ยวยอดฮติของกรุงโซล 
พระราชวังที�มีขนาด
ใหญ่และเกา่แกท่ี�สดุ
ในกรุงโซล สรา้งขึ�น
ในปี 1394 ในสมัย
พ ร ะ เ จ ้ า แ ท โ จ 
ราชวงศโ์ชซอน เดมิ
ที นั� น ภ า ย ใ น
พระราชวังมีอาคาร
และ ตํ าห นักต่ า งๆ



 

 

 

 

 

 

 

 

มากกวา่ 200 หลัง แตเ่มื�อมกีารรกุรานของญี�ปุ่ น อาคารสว่นใหญก่็ไดถ้กูทําลายลงเหลอือยูเ่พยีง
แค ่10 หลังเทา่นั�น 
พเิศษ!! ใหทุ้กทา่นไดเ้ก็บภาพความประทบัใจดว้ยการใสชุ่ดประจําชาตขิองเกาหลใีต ้
(ฮนับก) พรอ้มถา่ยภาพเป็นที<ระลกึ ตามรอยซรีี<ยเ์กาหลยีอ้นยคุที<พระราชวงัคยองบกกงุ 
จากนั�นนําทา่น อสิระชอ้ปปิG งยา่นเมยีงดง หากทา่นตอ้งการทราบวา่แฟชั�นของเกาหลเีป็น
อยา่งไรกา้วลํ�านําสมยัเพยีงใดทา่นจะตอ้งมาที�เมยีงดงแหง่นี�พบกบัสนิคา้วัยรุน่ อาท ิเสื�อผา้
แฟชั�นแบบอนิเทรนเครื�องสําอางดังๆของเกาหลพีบกบัความแปลกใหม ่ในการชอ้ปปิ�งอกีรปูแบบ
ที�นี�ยงัม ีstreet food มากมายใหท้า่นลิ�มลอง  

คํ<า **เพื<อไมใ่หเ้ป็นการรบกวนทา่นในการชอ้ปปิG ง อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั ณ ตลา่ด
เมยีงดง** 
นําทา่นเขา้สูท่ี�พัก : BENIKEA H AVENUE HOTEL OR BLVD HOTEL หรอื เทยีบเทา่
ระดับ 3 ดาว 

 

วนัที<หา้ ศนูยส์มนุไพรบํารุงตบั ฮอตเกนามู-โรงงานพลอย Amethyst-Gimpo Outlet-ซุปเปอร์
มาเก็ต-อนิชอน-กรงุเทพฯ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
นําท่านชม ศูนยส์มุนไพรบํารุงตบั ฮอตเกนาม ูตน้ไมช้นดินี�เจรญิเตบิโตในป่าลกึบนภูเขาที�
ปราศจากมลภาวะและระดับสงูเหนอืนํ�าทะเล 50-800 เมตร ชาวเกาหลี
รุน่ใหมน่ยิมนํามารับประทานเพื�อชว่ยดแูลตับใหส้ะอาดแข็งแรง จากนั�น
นําท่านชม ชมโรงงานเจยีระไนพลอยอเมทสิ พลอยแห่งสุขภาพ
และนําโชค โดยมตีั �งแต่สมี่วงอ่อนเย็นตาจนถงึสมี่วงไวน์ มเีสน่หเ์ยา้
ยวนใจ พลอยนี�จะงามจับตาเมื�อมาทําเป็นแหวน จี� ต่างหู และสรอ้ย
ขอ้มอื 
จากนั�นนําท่านสู ่GIMPO OUTLET ใหอ้สิระทุกท่านชอ้ปปิ�งซึ�งเป็นเอาทเ์ลตขนาดใหญ่ เป็น
แหล่งรวมรา้นคา้แบรนด์เนมระดับโลกมากมายใหทุ้กท่านไดเ้ลือกชอ้ปปิ� งกันอย่างจุใจมี
หลากหลาย Brand ดังมากมายหลายยี�หอ้ 

เที<ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนู จมิดกั ไก่อบซอีิpววุน้เสน้ เป็นเมนูอาหารเกาหลี
พื�นเมอืงดั �งเดมิ เป็นไกผั่ดรวมกับวุน้เสน้ มันฝรั�ง แครอท พรกิ และซอสดํา เนื�อไกท่ี�นิ�ม รสชาติ
คลา้ยกบัไกพ่ะโลส้ตูรเกาหล ีทานกบัขา้ว หอมอรอ่ย รสเผ็ดถงึเครื�อง                
ไดเ้วลานําท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตอินิชอน เพื�อเตรียมตัวเดนิทางกลับ
กรงุเทพฯ ระหวา่งทางแวะชอ้ปปิ�งที� Supermarket (ละลายเงนิวอน) เพื�อซื�อของฝากคนทาง
บา้น ที�รา้นแห่งนี�มีขนมพื�นเมืองเกาหลีหลากชนิดรวมทั �งกิมจิ ไก่ตุ๋นโสมที�บรรจุอยู่ในถุง
สญุญากาศ ตะเกยีบ ถว้ยใสข่า้วและของฝากของที�ระลกึ 

17.10 น. ออกเดนิทางกลับสูป่ระเทศไทย โดยสารการบนิ JIN AIR เที<ยวบนิที< LJ003 (บรกิารอาหาร
วา่ง และเครื�องดื�มบนเครื�อง) 

21.10 น. ถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ .....  
   

** พาสปอรต์ควรมอีายุไมตํ่<ากวา่ 6 เดอืนนบัจากวนัเดนิทาง ** 
**รายการทอ่งเที<ยวสามารถเปลี<ยนแปลงได ้ตามความเหมาะสมโดยคํานงึถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นสําคญั** 

**เวลานดัหมายและเคาทเ์ตอร ์อาจมกีารเปลี<ยนแปลงอนัเนื<องมาจากการเปลี<ยนแปลงจากสายการบนิ  
กรุณาเช็คกอ่นวนัเดนิทาง** 

*ในกรณีที<ผูเ้ดนิทางไมผ่า่นการตรวจพจิารณาจากดา่นตรวจคนเขา้เมอืงในการ เขา้-ออก  
ท ัGงประเทศไทยและประเทศเกาหลใีต ้หรอืการถูกปฎเิสธในกรณีอื<นๆ ทุกกรณี  

ทางบรษิทัขอสงวนสทิธไ์มค่นืคา่ใชจ้า่ยไมว่า่กรณีใดๆทิGงส ิGน** 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราคา่บรกิาร   
*ราคาโปรโมช ั<น!! ไมม่รีาคาเด็ก* 

*ชว่งเทศกาล มดัจําทา่นละ 10,000 บาท 

วนัเดนิทาง ราคา ทา่นละ 
พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น พกัเดี<ยว เพิ<ม ที<น ั<ง 

6-10 ธนัวาคม 2561 19,900 5,900 25 

10-14 ธนัวาคม 2561 18,900 5,900 25 

22-26 ธนัวาคม 2561 20,900 5,900 25 

26-30 ธนัวาคม 2561 22,900 5,900 25 

28 ธนัวาคม-1 มกราคม 2562 25,900 5,900 25 

**เปิดเพิ<ม**  
29 ธนัวาคม-2 มกราคม 2562 25,900 5,900 25 

2-6 มกราคม 2562 18,900 5,900 25 

28 มกราคม-1 กมุภาพนัธ ์2562 18,900 5,900 25 

30 มกราคม-3 กมุภาพนัธ ์2562 18,900 5,900 25 

เงื<อนไขการสํารองที<น ั<ง 
กรุณาจองพรอ้มชําระมัดจํา 5,000 บาท ภายใน 1-3 วัน *ช่วงเทศกาลมัดจํา 10,000 บาท *หากเป็นราคา
โปรโมชั�นชําระเงนิเต็มจํานวนเทา่นั�น  สว่นที�เหลอืชําระทันทกีอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกว่า 21 วัน มฉิะนั�นจะถอืว่า
ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ 
ราคารวม 
*คา่ตัqวเครื�องบนิ และภาษีนํ�ามนัทกุแหง่ ไป-กลับ พรอ้มคณะ     *คา่โรงแรมตามรายการที�ระบหุอ้งละ 2-3 ทา่น     
*คา่อาหารตามรายการที�ระบ ุ *คา่พาหนะและนําเที�ยวตามรายการ *คา่เขา้ชมสถานที�ตามรายการ                         
*นํ�าดื�มวันละ 1 ขวด  *คา่นํ�าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 15 กก.  
*คา่ประกนัภยัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทางในวงเงนิ ทา่นละ 1,000,000 บาท (เงื�อนไขตามกรมธรรม)์ 
ราคาไมร่วม 
*คา่ทําหนังสอืเดนิทางและคา่วซีา่สําหรับพาสปอรต์ตา่งดา้ว                                                                                                                                 
*คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการที�ระบ ุเชน่ คา่ซกัรดี,มนิบิารใ์นหอ้ง  และอื�นๆ                                                                             
*คา่ทปิคนขบัรถ และมคัคเุทศกท์อ้งถิ<น ทา่น ละ 40,000 วอน (1,400 บาท)/ทรปิ/ตอ่ทา่น 
*คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์แลว้แตค่วามพงึพอใจในบรกิาร                                                                                        
*คา่ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7% และภาษีหัก ณ ที�จา่ย 3% (กรณีออกใบเสร็จในนามบรษัิทหรอืตอ้งการใบกํากบัภาษี )                              
*คา่นํ Gาหนกักระเป๋าสมัภาระ ที<เกนิกวา่สายการบนิกาํหนด 
กรณียกเลกิการเดนิทาง 
* ยกเลกิการเดนิทางกอ่น 30 วัน ไมม่คีา่ใชจ้า่ย         * ยกเลกิการเดนิทางกอ่น 20 วันยดึมดัจํา 50%                                            
* ยกเลกิการเดนิทางไมถ่งึ 15 วันยดึเงนิคา่ทวัรท์ั �งหมด 
* ในกรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงทั �งที�กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศที�
ระบุในรายการ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิYที�จะไม่คืนค่าบรกิารไม่ว่ากรณีใดๆ ทั �งสิ�น กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถ
เดนิทางได ้ซึ�งจะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบรษัิทฯ จะทําการเลื�อนการเดนิทางของท่าน
ไปยังคณะต่อไป แต่ทั �งนี�ท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายคอื ค่าธรรมเนียมในการมัดจําตัqวท่านละ 10,000 บาท และ
คา่ใชจ้า่ยอื�นๆ ที�ไมส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนยีม ในการมดัจํา 
เงื<อนไขการเดนิทาง 
* รายการท่องเที�ยวสามารถเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยคํานึงถงึผลประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็น
สําคัญ 
* หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน และบรษัิทฯรับเฉพาะผูม้จีุดประสงคเ์ดนิทางเพื�อ
ท่องเที�ยวเท่านั�น หากลูกคา้ไมส่ามารถเดนิทางไดเ้นื�องจากเหลอืพาสปอรต์นอ้ยกว่า 6 เดอืน ทางบรษัิทจะไม่
รับผดิชอบใดๆ ทั �งสิ�น 



 

 

 

 

 

 

 

 

* ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั �งสิ�นหากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ,การประทว้ง,การนัดหยดุงาน,
การกอ่จลาจล หรอืกรณีที�ทา่นถกูปฏเิสธ การเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ที�ตรวจคนเขา้เมอืง หรอืเจา้หนา้ที�กรม
แรงงานทั �งจากไทย และตา่งประเทศซึ�งอยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 
* ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทั �งสิ�น หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ อาท ิไม่เที�ยวบางรายการ, 
ไมท่านอาหารบางมื�อ  เพราะคา่ใชจ้า่ยทกุอยา่ง ทางบรษัิทฯ ไดช้ําระค่าใชจ้่ายใหก้ับต่างประเทศแบบเหมาขาด
กอ่นออกเดนิทางแลว้  
**ทัวรเ์กาหลทีุกโปรแกรม ผูเ้ดนิทางจะตอ้งอยูก่ับกรุ๊ปเที�ยวตามโปรแกรมที�กําหนดเท่านั�น ไม่สามารถแยกตัว
ออกจากโปรแกรมเพื�อไปทําอย่างอื�นได ้หากมกีารแยกตัวออกจากโปรแกรมไม่ว่าจะจากสาเหตุใดก็ตาม จะมี
ค่าใชจ้่ายในการแยกตัวออกจากทัวรต์ามที�แลนดกํ์าหนด และการชําระเงนิเขา้มาถอืว่าผูซ้ ื�อไดศ้กึษาโปรแกรม
และยอมรับเงื�อนไขการใหบ้รกิารเป็นที�เรยีบรอ้ย** 
*** ทัวรน์ี�จัดใหเ้ฉพาะลกูคา้ที�ประสงคจ์ะไปทอ่งเที�ยวตามรายการของทัวรท์ุกวันเท่านั�น  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิY 
หากลูกคา้ตอ้งการขอแยกออกจากกรุ๊ป หรือไม่เที�ยวตามรายการที�บรษัิทกําหนด บรษัิทขอปรับท่านละ 300 
USD*** 
*รา้นชอ้ปปิ�งที�ทางรัฐบาลใหท้ัวรล์ง ตามที�ระบใุนโปรแกรมทัวรข์อความร่วมมอืลูกทัวรล์ง ทุกรา้นซื�อไมซ่ื�อไมว่่า
กนั ทางบรษัิทฯ ไมม่นีโนบายบงัคับซื�อแตอ่ยา่งใด ขึ�นอยูก่บัความพงึพอใจของลกูคา้ 
* ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั �งสิ�น หากเกดิสิ�งของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอบุตัเิหตทุี�เกดิ
จากความประมาทของตัวนักทอ่งเที�ยวเอง  
* ต ัxวเครื<องบนิเป็นต ัxวราคาพเิศษ กรณีที<ทา่นไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะไมส่ามารถนํามาเลื<อนวนัหรอืคนืเงนิ
ได ้หากท่านตอ้งซื�อบัตรโดยสารภายในประเทศ เพื�อไปและกลับกรุงเทพฯ กรุณาเลือกซื�อบัตรโดยสาร
ภายในประเทศประเภทที�สามารถเลื�อนวันและเวลาในการเดนิทางได ้ทั �งนี�เพื�อป้องกันปัญหาเที�ยวบนิล่าชา้หรอื
การเปลี�ยนแปลงเวลาของเที�ยวบนิหรอืการเปลี�ยนแปลงวันเดนิทางกรณีเกดิความผดิพลาดจากบรกิารจากสาย
การบนิ (ความล่าชา้ของเที�ยวบนิ การยกเลกิเที�ยวบนิ มกีารยุบเที�ยวบนิรวมกัน ตารางการเดนิทางมกีาร
เปลี�ยนแปลง เนื�องจากสายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้ว่า อยู่นอกเหนือความควบคุม หรอืเหตุผลเชงิ
พาณชิย ์ หรอืเหตุผลทางดา้นความปลอดภัยเป็นตน้) โปรดเขา้ใจและรับทราบว่า ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไม่
สามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ได ้ ในทุกกรณี กรุ๊ปที�เดนิทางตอ้งการันตมีัดจํากับสายการบนิ หรอืผ่านตัวแทนใน
ประเทศ หรอืตา่งประเทศ รวมถงึเที�ยวบนิพเิศษเชน่ Charter Flight, Extra Flight  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจํา หรอื 
คา่ทัวรท์ั �งหมด 
*เมื<อทา่นตกลงชําระเงนิไมว่า่ท ัGงหมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัใน
เงื<อนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ที<ไดร้ะบไุวแ้ลว้ท ัGงหมด 

ขอสงวนสทิธิyสําหรบัลกูคา้ชาวไทยเทา่น ัGนที<เดนิทางไป-กลบัพรอ้มกรุป๊ 
*ถา้ลกูคา้เป็นชาวตา่งชาตชํิาระเพิ<มทา่นละ 3,000 บาท* 

หมายเหต ุ** บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลี<ยนแปลงเที<ยวบนิ ท ัGงไปและกลบัโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบ
ลว่งหนา้ท ัGงนีGข ึGนอยูก่บัสายการบนิ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิyในการเปลี<ยนแปลงรายการเพื<อความเหมาะสม
ไมว่า่จะเกดิจาก ความขดัขอ้งของ ยานพาหนะหรอืมเีหตหุนึ<งเหตใุดจนทําใหไ้มส่ามารถดาํเนนิการตาม
หมายกําหนดการได ้โปรแกรมการเดนิทางเปลี<ยนแปลงตามความเหมาะสม หรอืเปลี<ยนแปลงรายการ
ทอ่งเที<ยวบางรายการหรอืทดแทนรายการทอ่งเที<ยวบางรายการ อตัราคา่บรกิารนีG เป็นการเดนิทาง
ต ัGงแต ่20 ทา่นขึGนไป ขอสงวนสทิธิyในการเปลี<ยนแปลงราคาในกรณีที<มผีูเ้ดนิทางไมถ่งึ 20 ทา่น 

**ในกรณีที<ผูเ้ดนิทางไมผ่า่นการตรวจพจิารณาจากดา่นตรวจคนเขา้เมอืงในการ เขา้-ออก  
ท ัGงประเทศไทยและประเทศเกาหลใีต ้หรอืการถกูปฎเิสธในกรณีอื<นๆ ทกุกรณี  

ทางบรษิทัขอสงวนสทิธไ์มค่นืคา่ใชจ้า่ยไมว่า่กรณีใดๆทิGงสิGน* 
 


