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ก ำหนดกำรเดินทำง  เดือนกุมภำพนัธ ์2562 

วนัแรก ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ   

19.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ ท่ำอำกำศยำนนำนำชำต ิ สุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4 ประต ู

3 เคำนเ์ตอร ์D3-D11 สำยกำรบิน JIN AIR (JL) เจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอนรบั 

อ านวยความสะดวก และหวัหนา้ทวัรใ์หค้ าแนะน าเพ่ือเตรียมความพรอ้มก่อนเดินทาง 

22.25 น. น าท่านเดินทาง สู่กรุงโซล โดยสารการบิน JIN AIR เที่ยวบินที่ LJ004 (บริการอาหารวา่ง และ

เคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) *ใชเ้วลาบินประมาณ 4.30-5 ชัว่โมง*  

 

วนัที่สอง อินชอน - POCHEON ART VALLEY - สนุกสนำนกบักำรเล่นสกี (ไม่รวมอุปกรณส์กี)  

05.40 น. เดินทางถึง ท่ำอำกำศยำนนำนำชำตอิินชอน ประเทศเกำหลีใต ้(เวลาเร็วกว่าไทย 2 ช.ม.) 

  หลงัผ่านขัน้ตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรบัสมัภาระเรียบรอ้ยแลว้ 

น าท่านสู่ เมืองโพชอน นัง่รถราง Mono Rail หรือ 

รถไฟฟ้ารางเด่ียวสีเหลืองสดใส เขา้สู่หุบเขาศิลปะ

แห่งเมืองโปชอน “POCHEON ART VALLEY” 

สถานท่ีท่องเท่ียวแห่งใหม่ท่ีเพ่ิงสรา้งขึ้ นมาไม่นาน 

โดยดา้นในจะเป็นศิลปะแห่งหุบเขา ท่ีถูกดัดแปลง

จากหุบเขาตามธรรมชาติ ให้เ ป็นส่ิงประดิษฐ์

รูปแบบงานศิลปะ ท่ีมนุษยไ์ดอ้อกแบบขึ้ นรูปแบบ

ต่างๆ  มีทั้งหน้าผาท่ีถูกตัดเป็นแนวด่ิงสูงระฟ้าท่ี

สลบัซบัซอ้น สรา้งไดก้ลมกลืนกบัทะเลสาบสีเขียว  ซ่ึงช่วงฤดูหนาวสถานท่ีท่องเท่ียวแห่งน้ีจะถูก

ปกคลุมไปดว้ยหิมะสีขาวโพลนท่ีดแูลว้สวยงาม 

เที่ยง บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร เมนู บูลโกกิ เน้ือหมูสดหมกัผัดซอส และเคร่ืองเทศจน

ไดท่ี้ แลว้น ามาใส่บนกระทะผัดกบักะหล า่ปีสด และวุน้เสน้ของเกาหลี มีน ้าขลุกขลิกรสชาติออก

หวานเล็กนอ้ย พรอ้มกบัเสิรฟ์ขา้วสวยและเคร่ืองเคียงต่างๆ 

น าคณะเดินทางสู่ ลำนสกีรีสอรท์ ระหวา่งทางท่านจะได้

ช่ืนชมบรรยากาศสองขา้งทางในช่วงฤดูหนาวอันแสน

งดงามของประเทศเกาหลีท่ีสวยท่ีสุด อิสระใหทุ้กท่านได้

สมัผสัหิมะและสถานท่ีท่ีงดงาม พรอ้มถ่ายรูปเป็นท่ีระลึก 

เล่นสกีทา้ทายความสามารถของท่านพรอ้มเพลิดเพลิน

กับบรรยากาศของสายลมเย็นในฤดูหนาวและท า

กิจกรรมสนุกๆบนลานหิมะกวา้ง (ไมร่วมค่าเช่าชุดอุปกรณป์ระมาณ 50,000 วอน)  

ค ำ่ บริกำรอำหำรเย็น ณ ภัตตำคำร เมนู  ชำบู ชำบู สุก้ีสไตลเ์กาหลี ประกอบไปดว้ยผักสด

หลากหลายชนิด เห็ดตามฤดกูาล หมสูไลด ์ตม้ในน ้าซุปปรุงรสกลมกล่อม  



 
 

 
 
 

น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั : CENTRAL PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั 3 ดาว 

 

วนัที่สำม วัดวำวูจองซำ-ไร่สตรอเบอรร์ี่-สวนสนุกกลำงแจง้ เอเวอรแ์ลนด-์ชอ้ปป้ิง ตลำดฮงแด-

ตำมรอยซีรีสด์งั N Seoul Tower   

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่  วัดวำวูจองซำ เมืองยงอิน เพ่ือ

นมสัการพระพุทธรูปเพ่ือเป็นสิริมงคล พรอ้มถ่ายภาพ

เป็นท่ีระลึก วดัวาวจูองซา เป็นวดัเก่าแก่ท่ีเช่ือมสายใย

วฒันธรรมไทย-เกาหลี จุดเด่นประจ าวดัคือเศียรของ

พระพุทธรปูขนาดมหึมา ซ่ึงประดิษฐานอยูด่า้นหลงัสระ

น ้าขนาดย่อม โดยบริเวณรอบสระจะมีพระพุทธรูปองค์

เล็กวางเรียงรายอยูโ่ดยรอบ และเมื่อเดินขึ้ นสู่เนินเขาท่านจะพบอุโบสถภายในเป็นท่ีประดิษฐาน

พระนอนขนาดใหญ่แกะสลกัมาจากไมซ่ึ้งน ามาจากอินเดีย 

น าท่านชม ไร่สตรอเบอรร์ี่ ทราบถึงวิธีการปลกูการดแูลรกัษาผล และท่านยงัสามารถเลือกเก็บ

เลือกชิมไดจ้ากภายในไร่ (จ ากดัจ านวนโดยขึ้ นอยู่กบัผลผลิตแต่ละสปัดาห)์ ท่านสามารถซ้ือน า

กลับมาเป็นของฝากได้ดว้ย น าท่านเดินทางสู่  สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์ ซ่ึงถูกขนานนาม 

วา่ดิสนียแ์ลนดเ์กาหลี เป็นสวนสนุกกลางแจง้ท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศ ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา ให้

ท่านไดอิ้สระท่องไปกบัโลกของสตัวป่์าซาฟารี ชมไลเกอรแ์ฝดคู่แรกของโลกท่ีน่ีท่านจะพบว่าเจา้

ป่าสิงโตและเสือดินแดนแห่งเทพนิยาย หรือสนุกกบัเคร่ืองเล่นนานาชนิด อาทิเช่น สเปสทัวร ์ 

รถไฟเหาะ หนอนสะบดั  อีกทั้งยงัมีสวนดอกไมต้ามฤดูกาลซ่ึงก าลงับาน สะพรัง่อวดสีสนัเต็ม

สวน (ทั้งน้ีขึ้ นอยู่กับสภาพอากาศ เดือนมีนาคม-เมษายน เป็นสวนดอกทิวลิป , เดือน

พฤษภาคม-เดือนมิถุนายนเป็นดอกกุหลาบ, เดือนสิงหาคม-เดือนกนัยายน เป็นสวนดอกลิลล่ี, 

เดือนตุลาคม-เดือนพฤศจิกายน เป็นสวนดอกเบญจมาศ) ชม กิจกรรมและการแสดงต่าง ๆ ท่ี

จดัตามตารางประจ าวนัดว้ยบตัรเขา้ชมแบบ ไม่จ ากดัจ านวนรอบ และสามารถเลือกซ้ือชอ้บป้ิง

ในรา้นคา้ของท่ีระลึกไดอี้กดว้ย 

เที่ยง บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร เมนู  BBQ BUFFET อาหารป้ิงย่าง สไตลเ์กาหลี แบบไม่

อั้น 

 น าท่านเดินทางสู่ ตลำดฮงแด (Hongdae) เป็นยา่นชอ้ปป้ิงบริเวณดา้นหน้าของ มหาวิทยาลยัฮ

งอิก (Hongik University) จึงเป็นศูนยร์วมเด็กวยัรุ่นและเด็กมหาวิทยาลยั มีทั้งสินคา้แฟชัน่ 

เส้ือผา้ กระเป๋า รองเทา้ รวมทั้งกิจกรรมทางวฒันธรรมทางศิลปะการแสดงและงานเทศกาลท่ี

น่าสนใจมากมาย ใหท่้านชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั…. 



 
 

 
 
 

 น าท่านเดินทางสู่ N Seoul Tower ตั้งอยู่บริเวณเนิน เขานัมซาน เป็น 1ใน 18 หอคอยท่ีสูงท่ีสุด

ในโลก นอกจากน้ีโซลทาวเวอรย์งัเป็นสถานท่ีถ่ายท าละครหลายเร่ือง เรียกไดว้่าเป็น Landmark  

ของเกาหลีเลยก็วา่ได ้ (ไมร่วมค่าข้ึนลิฟท)์  

ค ำ่ บริกำรอำหำรเยน็ ณ ภตัตำคำร เมนู  บิบิมบบั ขำ้วย  ำเกำหลี เป็นอาหารท่ีมีความสมดุลและ

มีสารอาหารครบถว้น เพราะมนัมีผักต่างๆ พรอ้มกบัเน้ือสตัวห์มกั มีพริกเกาหลีปรุงพิเศษเพ่ิม

เขา้ไปเพ่ือเพ่ิมรสชาติและท าใหส้่วนผสมต่างๆ เขา้กนัอย่างลงตวั 

น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั : BENIKEA H AVENUE HOTEL OR BLVD HOTEL หรือ เทียบเท่าระดบั 3 ดาว 

                               

วนัที่สี่  Cosmetic Shop-ศูนยส์มุนไพรโสมเกำหลี-ศูนยส์มุนไพรน ้ำมันสนเข็มแดง-พระรำชวัง

เคียงบก+ใส่ชุดฮนับก-Duty Free-ชอ้ปป้ิงตลำดเมียงดง 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ Cosmetic Shop ศูนยร์วมเคร่ืองส าอางช่ือดังของเกาหลีไดใ้นราคาทอ้งถ่ิน 

ท่านสามารถ “ชมกำรสำธิตวิธีใชเ้ครื่องส ำอำงค”์ เคล็ดไมล่บัหน้าใสของสาวเกาหลี และเลือก

ซ้ือเวชส าอางคช่ื์อดงัของเกาหลีไดใ้นราคาทอ้งถ่ิน อาทิเช่น Dr.MJ, DEWINS, MISSHA และอ่ืน 

ๆ 

จากน้ันน าท่านชม ศูนยส์มุนไพรโสมเกำหลี หรือ ราชาแห่งมวลสมุนไพร เพราะเกาหลีใตเ้ป็น

ประเทศท่ีมีการผลิตโสมเกาหลีท่ีมีคุณภาพเป็นอนัดบั 1 ของโลกซ่ึงรฐับาลรบัรองคุณภาพโสมท่ี

มีคุณภาพดีท่ีสุด น าท่านสู่ ศูนยส์มุนไพรน ้ำมันสนเข็มแดง เป็นการสกดัจากใบสนเข็มแดง

บริสุทธ์ิ 100% ซ่ึงสรรพคุณของน ้ามนัสนเข็มแดงน้ันมีประโยชน์อย่างมากมาย ทั้งช่วยละลาย

คลอเรสเตอรอล และไขมนัท่ีอุดตันในเสน้เลือด ลดระดับน ้าตาลในเลือด ช่วยขบัสารพิษออก

จากร่างกายในรปูแบบของเสีย เช่น เหง่ือ ปัสสาวะ อุจจาระ ช่วยลา้งสารพิษหรือดีท็อกซเ์ลือดให้

สะอาด เพ่ิมการไหลเวียนของเลือดไดส้ะดวกขึ้ น ช่วยเพ่ิมภูมิตา้นทานใหก้ับร่างกาย บ ารุง

ผิวพรรณใหส้ดใสจากภายใน และลดอตัราเส่ียงในการเกิดโรคมะเร็ง 

เที่ยง บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร ไก่ตุน๋โสม ลกัษณะเป็นซุปใส่เน้ือไก่ ซ่ึงภายในเน้ือไก่จะ

ยดัไสเ้คร่ืองสมุนไพรชนิดต่าง ๆ อาทิ ขา้วเหนียว พริกไทยแดง รากโสม เกาลดั พุทราจีน เป็น

ตน้ 

น าท่าน ชอ้ปป้ิงสินคำ้ปลอดภำษีที่ Duty Free ท่ีน่ีมีสินคา้ชั้นน า ใหท่้านเลือกซ้ือมากมายกว่า 

500 ชนิด อาทิ น ้าหอม เส้ือผา้ เคร่ืองส าอาง กระเป๋า นาฬิกา เคร่ืองประดบั เป็นตน้  

น าท่านเดินทางสู่ พระรำชวังเคียงบก  สัญลักษณ์และแหล่ง

ท่องเท่ียวยอดฮิตของกรุงโซล พระราชวงัท่ีมีขนาดใหญ่และเก่าแก่

ท่ีสุดในกรุงโซล สรา้งขึ้ นในปี 1394 ในสมัยพระเจา้แทโจ 

ราชวงศ์โชซอน เดิมทีน้ันภายในพระราชวงัมีอาคารและต าหนัก

ต่างๆมากกว่า 200 หลงั แต่เมื่อมีการรุกรานของญ่ีปุ่น อาคาร



 
 

 
 
 

ส่วนใหญ่ก็ไดถู้กท าลายลงเหลืออยูเ่พียงแค่ 10 หลงัเท่าน้ัน 

พิเศษ!! ใหทุ้กท่ำนไดเ้ก็บภำพควำมประทบัใจดว้ยกำรใส่ชุดประจ ำชำติของเกำหลีใต ้(ฮนั

บก) พรอ้มถ่ำยภำพเป็นที่ระลึก ตำมรอยซีรี่ยเ์กำหลียอ้นยุคที่พระรำชวงัคยองบกกุง 

จากน้ันน าท่าน อิสระชอ้ปป้ิงยำ่นเมียงดง หากท่านตอ้งการทราบวา่แฟชัน่ของเกาหลีเป็น

อยา่งไรกา้วล ้าน าสมยัเพียงใดท่านจะตอ้งมาท่ีเมียงดงแห่งน้ีพบกบัสินคา้วยัรุ่น อาทิ เส้ือผา้

แฟชัน่แบบอินเทรนเคร่ืองส าอางดงัๆของเกาหลีพบกบัความแปลกใหม ่ในการชอ้ปป้ิงอีก

รปูแบบท่ีน่ียงัมี street food มากมายใหท่้านล้ิมลอง  

ค ำ่ **เพ่ือไม่ใหเ้ป็นกำรรบกวนท่ำนในกำรชอ้ปป้ิง อิสระอำหำรเย็นตำมอัธยำศัย ณ ตล่ำด

เมียงดง** 

น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั : BENIKEA H AVENUE HOTEL OR BLVD HOTEL หรือ เทียบเท่าระดบั 3 ดาว 

 

วนัที่หำ้ ศูนยส์มุนไพรบ ำรุงตับ ฮอตเกนำมู-โรงงำนเจียระไนพลอยอเมทิส-GIMPO OUTLET-

ซุปเปอรม์ำเก็ต-สนำมบินอินชอน-กรุงเทพฯ 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

น าท่านชม ศูนยส์มุนไพรบ ำรุงตบั ฮอตเกนำมู ตน้ไมช้นิดน้ีเจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาท่ี

ปราศจากมลภาวะและระดบัสูงเหนือน ้าทะเล 50-800 เมตร ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมน ามา

รบัประทานเพ่ือช่วยดูแลตบัใหส้ะอาดแข็งแรง จากน้ันน าท่านชม ชมโรงงำนเจียระไนพลอยอ

เมทิส พลอยแห่งสุขภาพและน าโชค โดยมีตั้งแต่สีม่วงอ่อนเย็นตาจนถึงสีม่วงไวน์ มีเสน่ห์เยา้

ยวนใจ พลอยน้ีจะงามจบัตาเม่ือมาท าเป็นแหวน จ้ี ต่างห ูและสรอ้ยขอ้มือ 

จากน้ันน าท่านสู่ HYUNDAI PREMIUM GIMPO OUTLET ใหอิ้สระทุกท่านชอ้ปป้ิงซ่ึงเป็นเอาทเ์ลต

ขนาดใหญ่ เป็นแหล่งรวมรา้นคา้แบรนด์เนมระดับโลกมากมายใหทุ้กท่านไดเ้ลือกชอ้ปป้ิงกัน

อยา่งจุใจมีหลากหลาย Brand ดงัมากมายหลายยี่หอ้ 

เที่ยง บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร เมนู จิมดัก ไก่อบซีอ๊ิววุน้เสน้ เป็นเมนูอาหารเกาหลี

พ้ืนเมืองดั้งเดิม เป็นไก่ผัดรวมกบัวุน้เสน้ มนัฝรัง่ แครอท พริก และซอสด า เน้ือไก่ท่ีน่ิม รสชาติ

คลา้ยกบัไก่พะโลส้ตูรเกาหลี ทานกบัขา้ว หอมอร่อย รสเผ็ดถึงเคร่ือง                

ไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่ ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติอินชอน เพ่ือเตรียมตัวเดินทางกลับ

กรุงเทพฯ ระหว่างทางแวะชอ้ปป้ิงท่ี SUPERMARKET (ละลายเงินวอน) เพ่ือซ้ือของฝากคนทาง

บา้น ท่ีร ้านแห่งน้ีมีขนมพ้ืนเมืองเกาหลีหลากชนิดรวมทั้งกิมจิ ไก่ตุ๋นโสมท่ีบรรจุอยู่ในถุง

สุญญากาศ ตะเกียบ ถว้ยใส่ขา้วและของฝากของท่ีระลึก 

17.10 น. ออกเดินทางกลบัสู่ประเทศไทย โดยสารการบิน JIN AIR เที่ยวบินที่ LJ003 (บริการอาหารว่าง 

SNACK BOX บนเคร่ือง) 

2110 น. ถึงสนามบินสุวรรณภมูิ โดยสวสัดิภาพ .....  

   



 
 

 
 
 

** พำสปอรต์ควรมีอำยุไม่ต  ำ่กว่ำ 6 เดือนนบัจำกวนัเดินทำง ** 

**รำยกำรท่องเที่ยวสำมำรถเปล่ียนแปลงได ้ตำมควำมเหมำะสมโดยค ำนึงถึงผลประโยชนข์องผูเ้ดินทำง

เป็นส ำคญั** 

**เวลำนดัหมำยและเคำทเ์ตอร ์อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงอนัเน่ืองมำจำกกำรเปลี่ยนแปลงจำกสำยกำรบิน  

กรุณำเช็คก่อนวนัเดินทำง** 

*ในกรณีที่ผูเ้ดินทำงไม่ผ่ำนกำรตรวจพิจำรณำจำกด่ำนตรวจคนเขำ้เมืองในกำร เขำ้-ออก  

ทั้งประเทศไทยและประเทศเกำหลีใต ้หรือกำรถูกปฎิเสธในกรณีอื่นๆ ทุกกรณี  

ทำงบริษทัขอสงวนสิทธไ์ม่คืนค่ำใชจ้่ำยไม่ว่ำกรณีใดๆทิ้ งสิ้ น** 

 

อตัรำค่ำบริกำร   

*รำคำโปรโมชัน่!! ไม่มีรำคำเด็ก* 

วนัเดินทำง 
รำคำ ท่ำนละ 

พกัหอ้งละ 2-3 ท่ำน 
พกัเดี่ยว เพิ่ม ที่นัง่ 

2-6 กุมภำพนัธ ์2562 18,900 4,900 25 

4-8 กุมภำพนัธ ์2562 17,900 4,900 25 

6-10 กุมภำพนัธ ์2562 17,900 4,900 25 

8-12 กุมภำพนัธ ์2562 18,900 4,900 25 

10-14 กุมภำพนัธ ์2562 17,900 4,900 25 

12-16 กุมภำพนัธ ์2562 17,900 4,900 25 

14-18 กุมภำพนัธ ์2562 18,900 4,900 25 

16-20 กุมภำพนัธ ์2562 18,900 4,900 25 

18-22 กุมภำพนัธ ์2562 17,900 4,900 25 

20-24 กุมภำพนัธ ์2562 17,900 4,900 25 

22-26 กุมภำพนัธ ์2562 18,900 4,900 25 

24-28 กุมภำพนัธ ์2562 17,900 4,900 25 

 

เง่ือนไขกำรส ำรองที่นัง่ 

กรุณาจองพรอ้มช าระมดัจ า 5,000 บาท ภายใน 1-3 วนั *ช่วงเทศกาลมดัจ า 10,000 บาท *หากเป็นราคา

โปรโมชัน่ช าระเงินเต็มจ านวนเท่าน้ัน  ส่วนท่ีเหลือช าระทนัทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 21 วนั มิฉะน้ันจะถือ

วา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั  

 

 



 
 

 
 
 

รำคำรวม 

*ค่าตัว๋เคร่ืองบิน และภาษีน ้ามนัทุกแห่ง ไป-กลบั พรอ้มคณะ     *ค่าโรงแรมตามรายการท่ีระบุหอ้งละ 2-3 

ท่าน     

*ค่าอาหารตามรายการท่ีระบุ *ค่าพาหนะและน าเท่ียวตามรายการ *ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามรายการ                          

*น ้าด่ืมวนัละ 1 ขวด  *ค่าน ้าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไมเ่กิน 15 กก.  

*ค่าประกนัภยัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

 

รำคำไม่รวม 

*ค่าท าหนังสือเดินทางและค่าวีซ่าส าหรบัพาสปอรต์ต่างดา้ว                                                                                                                                            

*ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าซกัรีด,มินิบารใ์นหอ้ง  และอ่ืนๆ                                                                             

*ค่ำทิปคนขบัรถ และมคัคุเทศกท์อ้งถิ่น ท่ำน ละ 40,000 วอน (1,400 บำท)/ทริป/ตอ่ท่ำน 

*ค่ำทิปหวัหนำ้ทวัร ์แลว้แตค่วำมพึงพอใจในบริกำร                                                                                        

*ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% (กรณีออกใบเสร็จในนามบริษัทหรือตอ้งการใบก ากบัภาษี )                                                                                                   

*ค่ำน ้ำหนกักระเป๋ำสมัภำระ ที่เกินกว่ำสำยกำรบินก ำหนด 

 

กรณียกเลิกกำรเดินทำง 

* ยกเลิกการเดินทางก่อน 30 วนั ไมม่ีค่าใชจ้่าย         * ยกเลิกการเดินทางก่อน 20 วนัยึดมดัจ า 50%                                            

* ยกเลิกการเดินทางไมถึ่ง 15 วนัยึดเงินค่าทวัรท์ั้งหมด 

* ในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ี

ระบุในรายการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถ

เดินทางได ้ซ่ึงจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง ทางบริษัทฯ จะท าการเล่ือนการเดินทางของท่าน

ไปยงัคณะต่อไป แต่ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายคือ ค่าธรรมเนียมในการมดัจ าตัว๋ท่านละ 10,000 บาท และ

ค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ท่ีไมส่ามารถเรียกคืนไดคื้อ ค่าธรรมเนียม ในการมดัจ า 

 

เง่ือนไขกำรเดินทำง 

* รายการท่องเท่ียวสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็น

ส าคญั 

* หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรบัเฉพาะผูม้ีจุดประสงคเ์ดินทางเพ่ือ

ท่องเท่ียวเท่าน้ัน หากลูกคา้ไม่สามารถเดินทางไดเ้น่ืองจากเหลือพาสปอรต์น้อยกว่า 6 เดือน ทางบริษัทจะไม่

รบัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน 

* ทางบริษัทฯจะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน,การประทว้ง,การนัดหยุดงาน,

การก่อจลาจล หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หน้าท่ี

กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัทฯ 



 
 

 
 
 

* ทางบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, 

ไมท่านอาหารบางมื้ อ  เพราะค่าใชจ้่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯ ไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหก้บัต่างประเทศแบบเหมาขาด

ก่อนออกเดินทางแลว้  

**ทวัรเ์กาหลีทุกโปรแกรม ผูเ้ดินทางจะตอ้งอยู่กบักรุ๊ปเท่ียวตามโปรแกรมท่ีก าหนดเท่าน้ัน ไม่สามารถแยกตัว

ออกจากโปรแกรมเพ่ือไปท าอย่างอ่ืนได ้หากมีการแยกตัวออกจากโปรแกรมไม่ว่าจะจากสาเหตุใดก็ตาม จะมี

ค่าใชจ้่ายในการแยกตัวออกจากทัวรต์ามท่ีแลนด์ก าหนด และการช าระเงินเขา้มาถือว่าผูซ้ื้อไดศึ้กษาโปรแกรม

และยอมรบัเง่ือนไขการใหบ้ริการเป็นท่ีเรียบรอ้ย** 

 

*** ทวัรน้ี์จดัใหเ้ฉพาะลกูคา้ท่ีประสงคจ์ะไปท่องเท่ียวตามรายการของทวัรทุ์กวนัเท่าน้ัน  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ 

หากลูกคา้ตอ้งการขอแยกออกจากกรุ๊ป หรือไม่เท่ียวตามรายการท่ีบริษัทก าหนด บริษัทขอปรบัท่านละ 300 

USD*** 

 

*รา้นชอ้ปป้ิงท่ีทางรฐับาลใหท้วัรล์ง ตามท่ีระบุในโปรแกรมทวัรข์อความร่วมมือลกูทวัรล์ง  ทุกรา้นซ้ือไม่ซ้ือไม่ว่า

กนั ทางบริษัทฯ ไมม่ีนโนบายบงัคบัซ้ือแต่อยา่งใด ขึ้ นอยูก่บัความพึงพอใจของลกูคา้ 

* ทางบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ี

เกิดจากความประมาทของตวันักท่องเท่ียวเอง  

* ตัว๋เครื่องบินเป็นตัว๋รำคำพิเศษ กรณีที่ท่ำนไม่เดินทำงพรอ้มคณะไม่สำมำรถน ำมำเล่ือนวนัหรือคืนเงินได ้

หากท่านต้องซ้ือบัตรโดยสารภายในประเทศ  เพ่ือไปและกลับกรุงเทพฯ กรุณาเลือกซ้ือบัตรโดยสาร

ภายในประเทศประเภทท่ีสามารถเล่ือนวนัและเวลาในการเดินทางได้ ทั้งน้ีเพ่ือป้องกนัปัญหาเท่ียวบินล่าชา้หรือ

การเปล่ียนแปลงเวลาของเท่ียวบินหรือการเปล่ียนแปลงวนัเดินทางกรณีเกิดความผิดพลาดจากบริการจากสาย

การบิน (ความล่าชา้ของเท่ียวบิน การยกเลิกเท่ียวบิน มีการยุบเท่ียวบินรวมกนั ตารางการเดินทางมีการ

เปล่ียนแปลง เน่ืองจากสายการบินพิจารณาสถานการณ์แลว้ว่า อยู่นอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิง

พาณิชย ์ หรือเหตุผลทางดา้นความปลอดภยัเป็นตน้) โปรดเขา้ใจและรบัทราบว่า ผูจ้ดัจะไม่รบัผิดชอบและไม่

สามารถคืนค่าใชจ้่ายต่างๆ ได ้ ในทุกกรณี กรุ๊ปท่ีเดินทางตอ้งการนัตีมดัจ ากบัสายการบิน หรือผ่านตวัแทนใน

ประเทศ หรือต่างประเทศ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น Charter Flight, Extra Flight  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือ 

ค่าทวัรท์ั้งหมด 

*เม่ือท่ำนตกลงช ำระเงินไม่ว่ำทั้งหมดหรือบำงส่วนกบัทำงบริษัทฯ ทำงบริษัทฯจะถือว่ำท่ำนไดย้อมรบัใน

เง่ือนไขขอ้ตกลงตำ่งๆ ที่ไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 

 

ขอสงวนสิทธ์ิส  ำหรบัลูกคำ้ชำวไทยเท่ำนั้นที่เดินทำงไป-กลบัพรอ้มกรุป๊ 

*ถำ้ลกูคำ้เป็นชำวตำ่งชำติช ำระเพ่ิมท่ำนละ 3,000 บำท* 

 



 
 

 
 
 

หมำยเหตุ ** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในกำรเปล่ียนแปลงเที่ยวบิน ทั้งไปและกลบัโดยมิตอ้งแจง้ใหท้รำบ

ล่วงหนำ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสำยกำรบิน บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนแปลงรำยกำรเพ่ือควำมเหมำะสมไม่

ว่ำจะเกิดจำก ควำมขัดขอ้งของ ยำนพำหนะหรือมีเหตุหน่ึงเหตุใดจนท ำใหไ้ม่สำมำรถด ำเนินกำรตำม

หมำยก ำหนดกำรได ้ โปรแกรมกำรเดินทำงเปล่ียนแปลงตำมควำมเหมำะสม หรือเปล่ียนแปลงรำยกำร

ท่องเที่ยวบำงรำยกำรหรือทดแทนรำยกำรท่องเที่ยวบำงรำยกำร อตัรำค่ำบริกำรน้ี เป็นกำรเดินทำงตั้งแต ่

20 ท่ำนข้ึนไป ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนแปลงรำคำในกรณีที่มีผูเ้ดินทำงไม่ถึง 20 ท่ำน 

 

**ในกรณีที่ผูเ้ดินทำงไม่ผ่ำนกำรตรวจพิจำรณำจำกด่ำนตรวจคนเขำ้เมืองในกำร เขำ้-ออก  

ทั้งประเทศไทยและประเทศเกำหลีใต ้หรือกำรถูกปฎิเสธในกรณีอ่ืนๆ ทุกกรณี  

ทำงบริษทัขอสงวนสิทธไ์ม่คืนค่ำใชจ้่ำยไม่ว่ำกรณีใดๆทิ้ งสิ้ น* 

 


