
 

 
 

 
 
SNOW KOREA  
 

 น่ัง รถราง Mono Rail หรือรถไฟฟ้ารางเดี่ยวสีเหลืองสดใส  
 หุบเขาศิลปะแห่งเมืองโปชอน POCHEON ART VALLEY  
 สนุกสนานไปกบักิจกรรม ณ ลานสกีรีสอรท์ 
 นมสัการพระพุทธรปูเพ่ือเป็นสิริมงคล ณ วดัวาวูจองซา  
 พรอ้มชม ไร่สตรอเบอรร่ี์  
 สนุกสนามไปกบั Everland สวนสนุกกลางแจง้ขนาดใหญ่  
 ชม พระราชวงัเคียงบกกงุ แหล่งท่องเท่ียวยอดฮิตของกรงุโซล 
 หอคอยกรุงโซล อิสระใหทุ้กท่านไดเ้ดินเล่นถ่ายภาพ  
 ชอ้ปป้ิงจใุจ เมียงดง, ฮงแด 
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ก าหนดการเดินทาง 
 
วนัท่ี 1  สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) 

 
19:00 น. คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 ประตูทางเขา้ 3 

เคานเ์ตอร ์… สายการบิน Jin Air โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 
 
 
22:25 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน กรุงโซล สาธารณรฐัเกาหลีใต ้ โดยเท่ียวบินท่ี LJ004 
 
 
 

วนัท่ี 2  อินชอน - Pocheon Art Valley - สนุกสนานกบัการเล่นสกี   

 
05:40 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยาน อินชอน สาธารณรฐัเกาหลีใต ้ (เวลาทอ้งถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ช.ม.) กรุณา

ปรบันาฬิกาของท่านเป็นเวลาทอ้งถิ่นเพ่ือสะดวกในการนัดหมาย หลงัผ่านข ัน้ตอนการตรวจหนังสือเดินทาง 
และตรวจรบัสมัภาระเรียบรอ้ย น าท่านสู่ เมืองโพชอน น่ัง รถราง Mono Rail หรือ รถไฟฟ้ารางเดี่ยว 
สีเหลืองสดใส เขา้สู่ หุบเขาศิลปะแห่งเมืองโปชอน POCHEON ART VALLEY สถานท่ีท่องเท่ียวแห่ง
ใหม่ท่ีเพ่ิงสรา้งขึน้มาไม่นาน โดยดา้นในจะเป็นศิลปะแห่งหุบเขาท่ีถูกดดัแปลงจากหุบเขาตามธรรมชาติ ให ้
เป็นสิ่งประดิษฐร์ูปแบบงานศิลปะท่ีมนุษยไ์ดอ้อกแบบขึน้รูปแบบต่างๆ  มีทัง้หนา้ผาท่ีถูกตดัเป็นแนวดิ่งสูง
ระฟ้าท่ีสลบัซบัซอ้น สรา้งไดก้ลมกลืนกบัทะเลสาบสีเขยีว ซึง่ชว่งฤดูหนาวสถานท่ีท่องเท่ียวแห่งนี้จะถูกปก
คลุมไปดว้ยหิมะสีขาวโผลนท่ีดูแลว้สวยงาม 

http://bit.ly/2NMk5YE
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เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (เมนู บลูโกกิ หมูผดัซอสขลุกขลิก) 

น าคณะเดินทางสู่ ลานสกีรีสอรท์ SKI RESORT ระหว่างทางท่านจะไดช้ืน่ชมบรรยากาศสองขา้งทาง
ในชว่งฤดูหนาวอนัแสนงดงามของประเทศเกาหลีท่ีสวยท่ีสุด ถึงสกีรีสอรท์อิสระใหทุ้กท่านไดส้มัผสัหิมะ และ
สถานท่ีท่ีงดงามพรอ้มถ่ายรูปเป็นท่ีระลึก เล่นสกีทา้ทายความสามารถของท่านพรอ้มเพลิดเพลินกับ
บรรยากาศของสายลมเย็นในฤดูหนาว และท ากิจกรรมสนุกๆ บนลานหิมะกวา้ง (ไม่รวมค่าเช่าชุด 
อปุกรณป์ระมาณ 50,000 วอน) 
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ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (เมนู ชาบู ชาบู) 
 
ท่ีพกั  Central Plaza Hotel หรือเทียบเท่า 
 

วนัท่ี 3  วดัวาวูจองซา - ไร่สตรอเบอรร่ี์ - สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์ (รวมบตัร) - ตลาดฮงแด - N 
Seoul Tower 

 
เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ วดัวาวูจองซา Waujeongsa Temple เมืองยงอิน เพ่ือนมสัการพระพุทธรูปเพ่ือเป็น
สิริมงคล พรอ้มถ่ายภาพเป็นท่ีระลึก พรอ้มชม ไร่สตรอเบอรร่ี์ Strawberry ทราบถึงวิธีการปลูกการ
ดูแลรกัษาผล และท่านยงัสามารถเลือกเก็บเลือกชมิไดจ้ากภายในไร ่ (จ ากดัจ านวนโดยขึน้อยู่กบัผลผลิตแต่
ละสปัดาห)์ ท่านสามารถซือ้น ากลบัมาเป็นของฝากไดด้ว้ย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
น าท่านเดินทางสู่ เอเวอรแ์ลนด ์Everland สวนสนุกกลางแจง้ท่ีใหญ่ท่ีสุดของเกาหลี ตัง้อยู่ท่ีเมืองยงอิน 
ใหท่้านไดท่้องไปกบัโลกของสตัวป่์าซาฟารี ท่านจะไดพ้บกบั ไลเกอร ์ ซึง่เป็นลูกแฝดผสมท่ีเกิดขึน้จาก
ความรกัระหว่างสิงโตผูเ้ป็นพ่อและเสือผูเ้ป็นแม่นับเป็นแฝดผสมเสือ-สิงโตคู่แรกในโลก เติมเต็มความสุขของ
ท่านสนุกสนานกบัเครือ่งเล่นต่างๆ 
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เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (เมนู BBQ Buffet) 

ชอ้ปป้ิงบนถนนวยัรุ่นสุดชคิท่ีย่าน ฮงแด Hongdae เป็นย่านชอ้ปป้ิงบริเวณ ดา้นหนา้ของมหาวิทยาลยั 
ฮงอิก จึงเป็นศูนยร์วมเด็กวยัรุน่ มีทัง้สินคา้แฟช ัน่ เสือ้ผา้ กระเป๋า รองเทา้ รวมทัง้กิจกรรมทางวฒันธรรม
ทางศิลปะการแสดงและงานเทศกาลท่ีน่าสนใจมากมาย จากน้ันอิสระใหทุ้กท่านไดเ้ดินเล่นท่ี หอคอยกรุง
โซล N Seoul Tower ตัง้อยู่บริเวณเนิน เขานัมซาน เป็น 1ใน 18 หอคอยท่ีสูงท่ีสุดในโลก 
นอกจากนี้โซลทาวเวอรย์งัเป็นสถานท่ีถ่ายท าละครหลายเรือ่ง เรียกไดว้่าเป็น Landmark  ของเกาหลีเลยก็
ว่าได ้ (ไม่รวมคา่ขึน้ลิฟท)์  

 
 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (เมนู ขา้วย าบิบิมบบั) 
 
ท่ีพกั  Benikea H Avenue Hotel Or BLVD Hotel หรือเทียบเท่า       
       

วนัท่ี 4  Cosmetic Shop - ศูนยโ์สม - ศูนยส์มุนไพรเข็มสนแดง - พระราชวงัเคียงบกกุง + ฮนับก 
- ดิวตีฟ้รี - เมียงดง 

 
เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 จากน้ันน าท่านชอ้ปป้ิงต่อกนัท่ี Cosmetic Shop ท่านสามารถชมการสาธิตวิธีใชเ้ครือ่งส าอางค ์ เคล็ดไม่

ลบัหนา้ใสของสาวเกาหลี และเลือกซือ้เวชส าอางคช์ือ่ดงัของเกาหลีไดใ้นราคาทอ้งถิ่น อาทิ Dr.MJ, 
Dewins, Missha และอื่นๆ อีกมากมาย น าท่านเดินทางไปชม ศูนยโ์สม Ginseng หรือราชาแห่งมวล
สมุนไพร เพราะเกาหลีใตเ้ป็นประเทศท่ีมีการผลิตโสมเกาหลีท่ีมีคุณภาพเป็นอนัดบั 1 ของโลกซึง่รฐับาล
รบัรองคุณภาพโสมท่ีมีคุณภาพดีท่ีสุด ศูนยส์มุนไพร ผลิตภณัฑน์ ้ามนัสนเข็มแดง Red Pine นิยม
มารบัประทานเพ่ือลา้งสารพิษในร่างกาย ลา้งไขมนัในเสน้เลือด ทั่วทัง้ร่างกาย ป้องกนัไขมนัอุดตนัในเสน้
เลือด ,โรคหัวใจ ,โรคภูมิแพ ้ เป็นตน้ น าทุกท่านชม พระราชวงัเคียงบกกุง  หรือ คยองบกกุง 
Gyeongbokgung Palace ท่ีเป็นทัง้สญัญลกัษณแ์ละแหล่งท่องเท่ียวยอดฮิตของกรุงโซล พระราชวงัท่ีมี
ขนาดใหญ่และเก่าแก่ท่ีสุดในกรงุโซล สรา้งขึน้ในปี 1394 ในสมยัพระเจา้แทโจ ราชวงศโ์ชซอน เดิมทีน้ัน
ภายในพระราชวงัมีอาคารและต าหนักต่างๆมากกว่า 200 หลงั แต่เม่ือมีการรุกรานของญี่ปุ่น อาคารส่วน
ใหญ่ก็ไดถู้กท าลายลงเหลืออยู่เพียงแค่ 10 หลงัเท่าน้ัน พิเศษ!! เก็บภาพความประทบัใจดว้ยการใส่
ชดุประจ าชาติของเกาหลีใต ้ (ฮนับก) พรอ้มถา่ยภาพเป็นท่ีระลึก 
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เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (เมนู ซมัเกทงั ไกตุ่น๋โสม) 
 จากน้ันน าท่านไปชอ้ปป้ิงสินคา้ปลอดภาษีท่ี ดิวตีฟ้รี Duty Free ท่ีน่ีมีสินคา้ช ัน้น าใหท่้านเลือกซือ้

มากมายกว่า 500 ชนิด อาทิ น ้าหอม เสือ้ผา้ เครื่องส าอาง กระเป๋า นาฬิกา เครื่องประดบัเป็นตน้ 
จากน้ันน าทุกท่านไปชม คลองชองเกชอน เดิมเป็นคลองเก่าแก่ในอดีตมีอายุกว่า 600 ปีท่ีทอดผ่านใจ
กลางเมืองหลวงแต่ในปัจจบุนัไดมี้การพฒันา และบูรณะคลองแห่งนี้ขึน้มาใหม่ท าใหก้รุงโซลมีคลองท่ียาวกว่า 
6 กิโลเมตร จากน้ันน าทุกท่านไปชอ้ปป้ิงย่าน เมียงดง Myeongdong สยามสแควรเ์กาหลี หากท่าน
ตอ้งการทราบว่าแฟช ัน่ของเกาหลีเป็นอย่างไรกา้วล า้น าสมยัเพียงใดท่านจะตอ้งมาท่ีเมียงดงแห่งนี้พบกบัสินคา้
วยัรุน่ อาทิ เสือ้ผา้แฟช ัน่แบบอินเทรนเครือ่งส าอางดงัๆ ของเกาหลีพบกบัความแปลกใหม่ในการชอ้ปป้ิงอีก
รปูแบบ 

 

 
 
ค า่ อิสระรบัประทานอาหารค า่ ตามอธัยาศยั 
 
ท่ีพกั  Benikea H Avenue Hotel Or BLVD Hotel หรือเทียบเท่า             
 

วนัท่ี 5  พลอยอเมทิส - ศูนยส์มุนไพรฮอกเกนามู - Gimpo Outlet - Supermarket 

 
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากน้ันน าทุกท่านเขา้ชม โรงงานเจียระไนพลอยอเมทิส Amethyst แดนเกาหลีเป็นแดนของพลอยสี
ม่วง พลอยแห่งสุขภาพและน าโชค โดยมีตัง้แต่สีม่วงอ่อนเย็นตาจนถึงสีม่วงไวน ์ มีเสน่หเ์ยา้ยวนใจ พลอยนี้
จะงามจบัตาเม่ือมาท าเป็นแหวน จี ้ ต่างหู และสรอ้ยขอ้มือน าท่านเขา้ จากน้ันน าท่านชม ศูนยส์มุนไพร
บ ารุงตบั ฮอตเกนามู ตน้ไมช้นิดนี้เจริญเติบโตในป่าลึกบนภเูขาท่ีปราศจากมลภาวะ และระดบัสูงเหนือน ้า
ทะเล 50-800 เมตร ชาวเกาหลีรุน่ใหม่นิยมน ามารบัประทานเพ่ือชว่ยดูแลตบัใหส้ะอาดแขง็แรง ป้องกนัโรค
ตบัแขง็ไม่ถูกท าลายจากการดื่มแอลกอฮอล ์ กาแฟ บุหรี ่ สารตกคา้งจากอาหารและยา  

 
เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (เมนู จิมทคั ไกอ่บวุน้เสน้) 

ใหอิ้สระทุกท่านชอ้ปป้ิง Hyundai Premium Gimpo Outlet ซึง่เป็นเอาทเ์ลตขนาดใหญ่ เป็นแหล่ง
รวมรา้นคา้แบรนดเ์นมระดบัโลกมากมายใหทุ้กท่านไดเ้ลือกชอ้ปป้ิงกนัอย่างจใุจมีหลากหลาย Brand ดงั
มากมายหลายย่ีหอ้  
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หลงัจากน้ันไดเ้วลาน าท่านสู่ ท่าอากาศยาน อินชอน เพ่ือเตรียมตวัเดินทางกลบักรุงเทพฯ ระหว่างทาง
แวะชอ้ปป้ิงท่ี รา้นละลายเงินวอน Supermarket เพ่ือซือ้ของฝากคนทางบา้นท่ีรา้นแห่งนี้มีขนม
พืน้เมืองเกาหลีหลากชนิดรวมทัง้กิมจิ ไก่ตุ๋นโสมท่ีบรรจุอยู่ในถุงสุญญากาศ ตะเกียบ ถว้ยใส่ขา้วและของ
ฝากของท่ีระลึก 

 
17:10 น. ออกเดินทางกลบัสู่ ประเทศไทย โดยสายการบิน Jin Air เท่ียวบินท่ี LJ003 
 
21:10 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพพรอ้มดว้ยความประทบัใจ 
 
  

อตัราคา่บริการ 
 

วนัเดินทาง หมายเหต ุ

ราคาทวัร ์ (บาท / ท่าน) พกัหอ้งละ 2 ท่าน 

ผูใ้หญ ่

เดก็ไม่เกิน 
12 ปี พกั
กบัผูใ้หญ ่
 (มีเตียง) 

เดก็ไม่เกิน 
12 ปี พกั
กบัผูใ้หญ่  
(ไม่มีเตียง) 

พกัเดีย่ว วีซา่ 
- 

เดือน  ธนัวาคม 

30 พ.ย. 60 - 04 ธ.ค. 
60 

 17,900 17,900 17,900 5,900 - 

02 ธ.ค. 60 - 06 ธ.ค. 60  18,900 18,900 18,900 5,900 - 

04 ธ.ค. 60 - 08 ธ.ค. 60 * วนัพ่อ 19,900 19,900 19,900 5,900 - 

08 ธ.ค. 60 - 12 ธ.ค. 60 * วนัรฐัธรรมนูญ 18,900 18,900 18,900 5,900 - 

12 ธ.ค. 60 - 16 ธ.ค. 60  19,900 19,900 19,900 5,900 - 

14 ธ.ค. 60 - 18 ธ.ค. 60  19,900 19,900 19,900 5,900 - 

16 ธ.ค. 60 - 20 ธ.ค. 60  18,900 18,900 18,900 5,900 - 

18 ธ.ค. 60 - 22 ธ.ค. 60  18,900 18,900 18,900 5,900 - 

20 ธ.ค. 60 - 24 ธ.ค. 60  19,900 19,900 19,900 5,900 - 

24 ธ.ค. 60 - 28 ธ.ค. 60 * วนัคริสตม์าส 21,900 21,900 21,900 5,900 - 
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26 ธ.ค. 60 - 30 ธ.ค. 60  22,900 22,900 22,900 5,900 - 

30 ธ.ค. 60 - 03 ม.ค. 
61 

* วนัปีใหม่ 21,900 21,900 21,900 5,900 - 

 
ขอ้แนะน ากอ่นการเดินทาง 

 รายการท่องเท่ียวสามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
 หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และบริษทัฯรบัเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพ่ือท่องเท่ียว

เท่าน้ัน หากลูกคา้ไม่สามารถเดินทางไดเ้น่ืองจากเหลือพาสปอรต์น้อยกว่า 6 เดือน ทางบริษทัจะไม่
รบัผิดชอบใดๆท ัง้สิน้ 

 ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน,การประทว้ง,การนัดหยุดงาน,การก่อ
จลาจล หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หนา้ท่ีกรมแรงงาน
ทัง้จากไทย และต่างประเทศซึง่อยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษทัฯ 

 ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิน้ หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางมือ้  เพราะค่าใชจ้่ายทุกอย่าง ทางบริษทัฯ ไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหก้บัต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดินทางแลว้                                

 ***ทวัรเ์กาหลีทุกโปรแกรม ผูเ้ดินทางจะตอ้งอยู่กบักรุป๊เท่ียวตามโปรแกรมท่ีก าหนดเท่านั้น ไม่
สามารถแยกตวัออกจากโปรแกรมเพ่ือไปท าอย่างอืน่ได ้ หากมีการแยกตวัออกจากโปรแกรมไม่ว่าจะจาก
สาเหตใุดกต็าม จะมีคา่ใชจ้า่ยในการแยกตวัออกจากทวัรต์ามท่ีแลนดก์ าหนด และการช าระเงินเขา้มา
ถือว่าผูซ้ือ้ไดศึ้กษาโปรแกรมและยอมรบัเง่ือนไขการใหบ้ริการเป็นท่ีเรียบรอ้ย*** 

 *** ทวัรน้ี์จดัใหเ้ฉพาะลูกคา้ท่ีประสงคจ์ะไปท่องเท่ียวตามรายการของทวัรทุ์กวนัเท่านัน้  บริษทัฯ ขอ
สงวนสิทธิ ์ หากลูกคา้ตอ้งการขอแยกออกจากกรุป๊ หรือไม่เท่ียวตามรายการท่ีบริษทัก าหนด บริษทั
ขอปรบัท่านละ 300 USD*** 

 ทางบริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจาก   
 ความประมาทของตวันักท่องเท่ียวเอง  
 ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีท่ีท่านไม่เดินทางพรอ้มคณะไม่สามารถน ามาเลื่อนวนัหรือคืนเงินได ้ หากท่าน

ตอ้งซือ้บตัรโดยสารภายในประเทศเพ่ือไปและกลบักรงุเทพฯ กรุณาเลือกซือ้บตัรโดยสารภายในประเทศประเภท
ท่ีสามารถเล่ือนวนัและเวลาในการเดินทางได ้ ท ัง้ น้ีเพ่ือป้องกนัปัญหาเท่ียวบินล่าชา้หรือการ
เปล่ียนแปลงเวลาของเท่ียวบินหรือการเปล่ียนแปลงวนัเดินทางกรณีเกิดความผิดพลาดจากบริการจาก
สายการบิน (ความล่าชา้ของเท่ียวบิน การยกเลิกเท่ียวบิน มีการยุบเท่ียวบินรวมกนั ตารางการ
เดินทางมีการเปล่ียนแปลง เน่ืองจากสายการบินพิจารณาสถานการณแ์ลว้ว่า อยู่นอกเหนือความ
ควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย ์ หรือเหตุผลทางดา้นความปลอดภยัเป็นตน้) โปรดเขา้ใจและ
รบัทราบว่า ผูจ้ดัจะไม่รบัผิดชอบและไม่สามารถคืนคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ได ้ ในทุกกรณี  

 กรุป๊ท่ีเดินทางตอ้งการนัตีมดัจ ากบัสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ
เชน่ Charter Flight, Extra Flight  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือ ค่าทวัรท์ ัง้หมด 

 **เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าท ัง้หมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯจะถือว่าท่านไดย้อมรบัใน
เง่ือนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ท ัง้หมด** 

 ขอสงวนสิทธิส์ าหรบัลูกคา้ชาวไทยเท่านั้นท่ีเดินทางไปกลบัพรอ้มกรุป๊ **ถา้ลูกคา้เป็นชาวต่างชาติ
ช าระเพ่ิมท่านละ 3,000 บาท** 

 หมายเหตุ **บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเท่ียวบิน ทัง้ไปและกลบัโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ทัง้นี้
ขึน้อยู่กบัสายการบิน บริษทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการเพ่ือความเหมาะสมไม่ว่าจะเกิดจาก ความ
ขดัขอ้งของ ยานพาหนะหรือมีเหตุหน่ึงเหตใุดจนท าใหไ้ม่สามารถด าเนินการตามหมายก าหนดการได ้ โปรแกรมการ
เดินทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปลี่ยนแปลงรายการท่องเท่ียวบางรายการหรือทดแทนรายการท่องเท่ียว
บางรายการ อตัราค่าบริการนี้ เป็นการเดินทางตัง้แต่ 20 ท่าน ท่ีผูเ้ดินทางไม่ผ่านการตรวจพิจารณาจาก
ดา่นตรวจคนเขา้เมืองในการ เขา้-ออกทัง้ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต ้ หรือการถูกปฎิเสธในกรณี
อืน่ๆ ทุกกรณี ทางบริษทัขอสงวนสิทธไ์ม่คืนคา่ใชจ้า่ยไม่ว่ากรณีใดๆ ทิง้สิน้** 

 
อตัราคา่บริการน้ีรวม 

 ค่าตั๋วเครือ่งบินระหว่างประเทศ ไป – กลบัพรอ้มคณะ สายการบิน Jin Air 
 ค่าท่ีพกั โรงแรมระดบัมาตราฐานหรือเทียบเท่า 3-4 ดาว ส าหรบัพกัหอ้งละ 2 ท่าน (ในกรณีมีงานเทรดแฟร ์

การแขง่ขนักีฬา หรือกิจกรรมอื่นๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการยา้ยพกัในเมืองใกลเ้คียงแทน อาจจะมีการ
ปรบัเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ค่าอาหารครบทุกมือ้ ตามท่ีระบุในรายการ ทางบริษทัจึงขอสงวนสิทธิน์การเปลี่ยนแปลง 
 ค่ารถรบั-ส่งสนามบิน และตลอดรายการทวัร ์
 ค่าอตัราเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ท่ีระบุไวใ้นรายการ  
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 ค่าประกนัภยัอุบติัเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
หมายเหตุ **ในกรณีลูกคา้ท่านใดสนใจ ซือ้ประกนัการเดินทางเพ่ือใหค้รอบคลุมในเรื่องสุขภาพ ท่านสามารถ
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี้เจา้หนา้ของบริษทั** อตัราเบีย้ประกนัเริ่มตน้ 390 บาท ขึน้อยู่ระยะเวลาการ
เดินทาง 

 ค่ารถปรบัอากาศน าเท่ียวตามรายการท่ีระบุ พรอ้มพนักงานขบัรถท่ีช านาญทาง (ไม่รวมทิปพนักงานขบัรถ) 
 
อตัราคา่บริการน้ีไม่รวม 

 ค่าบริการ และค่าใชจ้า่ยส่วนตวัท่ีไม่ไดร้ะบุในรายการ 
 ค่าทิปมคัคุเทศกไ์ทย ค่าทิปมคัคุเทศกท์อ้งถิ่น และพนักงานขบัรถตามธรรมเนียมคือ 1,400 บาท หรือ 40,000 

/ท่าน  ตลอดทริปการเดินทาง 
 ค่าน ้าหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกว่าสายการบินก าหนด ฉะน้ันกระเป๋าจะตอ้งไม่เกณฑน์ ้าหนักดงันี้ กระเป๋า

โหลดใตเ้ครื่องบินจ านวนไม่เกินท่านละ 1 ใบ ใบละไม่เกิน 15 กิโลกรมั และกรณีถือขึน้เครื่องไดไ้ม่เกิน 7 
กิโลกรมั 

 ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง อาหารท่ีสัง่เพ่ิม ค่าโทรศพัท ์ ค่าซกัรีด ฯลฯ 
 ค่าอาหารท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ และส าหรบัราคานี้ทางบริษทัจะไม่รวมค่าภาษีท่องเท่ียวหากมีการเก็บเพ่ิม 
 ค่าท าใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือคนต่างดา้ว 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7%, ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 
 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ท่ีหนักเกินสายการบินก าหนด 
 ค่ายกกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ในโรงแรมท่านละ 1 ใบ 
 ค่าวีซ่าส าหรบัพาสปอรต์ ต่างดา้ว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1. พาสปอรต์ 2. ใบประจ าตวัคนต่างดา้ว 3. 

ใบส าคญัถิ่นท่ีอยู่ 4. ส าเนาทะเบียนบา้น (ถา้มี) 5. สมุดบญัชเีงินฝาก (ถา้มี) 6. รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป ทาง
บริษัทจะเป็นผูด้ าเนินการย่ืนวีซา่ใหท่้าน โดยช าระค่าบริการต่างหาก (ส าหรบัหนังสือเดินทางต่างดา้ว เจา้ของ
หนังสือเดินทางตอ้งท าเรือ่งแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองก่อนจะย่ืนวีซา่) 

 
 

อตัราคา่บริการ 
 
เอกสารในการเดินทาง  ☒  พาสปอรต์  ☐  วีซา่ 
 
หมายเหต ุ
 

1. บริษทัขอสงวนสิทธิย์กเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ ในกรณีท่ีไม่สามารถท ากรุป๊ไดอ้ย่างนอ้ย 15 ท่าน ซึง่ในกรณี
นี้ ทางบริษทัยินดีคืนเงินใหท้ัง้หมดโดยหกัค่าธรรมเนียมวีซา่ (ถา้มี) หรือจดัหาคณะทวัรอื์่นให ้ ถา้ตอ้งการ 

2. บริษทัขอสงวนสิทธิท่ี์จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรนี์้ เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้
และจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดร้บับาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรบัผิดชอบของหวัหนา้ทวัร ์
และเหตุสุดวิสยับางประการเชน่ การนัดหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจลต่างๆ 

3. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษทัอีกครัง้หน่ึง หลงัจากไดส้ ารองท่ีน่ังบนเครือ่ง และโรงแรมท่ี
พกัในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมเน่ืองจากความ
ล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศ เหตุการณท์างการเมืองและภยัธรรมชาติฯลฯ โดยบริษัทจะ
ค านึงถึงความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั และบริษัทจะไม่รบัผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองหา้มผู ้
เดินทางเน่ืองจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของหา้มน าเขา้ประเทศ หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือความประพฤติ
ส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้  ทางบริษทัไม่อาจคืนเงินให ้
ท่านไดไ้ม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน ทางบริษัทจะไม่รบัผิดชอบในกรณีท่ีสถานทูตงดออกวีซา่ อนัสืบเน่ืองมาจาก
ผูโ้ดยสารเอง รวมทัง้บริษทัจะไม่รบัผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บั
ชาวต่างชาติ หรือคนต่างดา้วท่ีพ าพกัอยู่ในประเทศไทย 

4. มคัคุเทศก ์ พนักงาน และตวัแทนของบริษทัไม่มีสิทธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบริษทั นอกจากมีเอกสารลง
นามโดยผูมี้อ านาจของบริษทัก ากบัเท่าน้ัน 

5. เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ า หรือทัง้หมดไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษทั หรือช าระโดยตรงกบัทางทาง
บริษทัจะถือว่าท่านรบัทราบ และยอมรบัในเง่ือนไขต่างๆ ของบริษทัท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 
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เงือ่นไขการจอง / การยกเลิก 
 
การจอง หรือส ารองท่ีนั่ง 

 กรณุาจองล่วงหนา้ก่อนการเดินทาง พรอ้มช าระ งวดแรก 5,000 บาท *ชว่งเทศกาลมดัจ า 10,000 บาท 
ภายใน 24 ช ัว่โมง *หากเป็นราคาโปรโมช ัน่ช าระเงินเตม็จ านวนเท่านัน้    

 ส่วนท่ีเหลือช าระทนัทีก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 30 วนั มิฉะน้ันจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
การยกเลิก 

 แจง้ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 30 วนั ก่อนการเดินทาง คืนเงินมดัจ าท ัง้หมด  
 แจง้ล่วงหนา้ 20 วนั ก่อนการเดินทาง หกัค่ามดัจ าท่านละ 50% ของราคาทวัร ์
 แจง้ล่วงหนา้ 1 – 15 วนั ก่อนการเดินทาง หกัค่าด าเนินการต่างๆ รวม 100% ของราคาทวัร ์ 
 ยกเลิกการเดินทาง ในวนัเดินทาง, ถูกปฎิเสธการเขา้เมือง จะไม่มีการคืนเงินท ัง้หมด  
 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ ซึง่จะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง ทางบริษทัฯ จะท าการ

เลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนได ้ คือ 
ค่าธรรมเนียมในการมดัจ าตั๋ว 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะไม่รบัผิดชอบต่อค่าใชจ้า่ยใดๆ ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสยั เชน่ การยกเลิกหรือล่าชา้ของ
สายการบิน, อุบติัเหตุ, ภยัธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานท่ีต่างๆ ท่ีเกิดขึน้
เหนือการควบคุมของบริษทั 
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ใบจองทวัร ์  เกาหลี 
 

ชือ่ – นามสกลุผูจ้อง *:     
จ านวนผูเ้ดินทาง *:           ท่าน 
โทรศพัทท่ี์ติดตอ่สะดวก *:  เบอรโ์ทรศพัท:์     เบอรแ์ฟกซ:์    
                                       เบอรมื์อถือ:    
E-mail *:     
จ านวนวนั *:           วนั          คืน 
เดินทางโดยสายการบิน:     
วนัเดินทาง *:     
 
รายชือ่ผูเ้ดินทาง (กรณีเดินทางไปตา่งประเทศระบุเป็นภาษาองักฤษ ใหต้รงกบัหน้าหนงัสือเดินทาง):  

1. ชือ่ – นามสกลุ:    
เลขท่ีพาสปอรต์:    สะสมไมล ์ (ถา้มี)    

2. ชือ่ – นามสกลุ:    
เลขท่ีพาสปอรต์:   สะสมไมล ์ (ถา้มี)    

3. ชือ่ – นามสกลุ:    
เลขท่ีพาสปอรต์:   สะสมไมล ์ (ถา้มี)    

4. ชือ่ – นามสกลุ:    
เลขท่ีพาสปอรต์:   สะสมไมล ์ (ถา้มี)    

5. ชือ่ – นามสกลุ:    
เลขท่ีพาสปอรต์:    สะสมไมล ์ (ถา้มี)    

 
หอ้งพกั 1 ท่าน:            หอ้ง   หอ้งพกั 2 ท่าน:            
หอ้ง 
 
เตียงเสริม:           หอ้ง   เดก็พกักบัผูใ้หญ:่            หอ้ง
  
อาหาร:  ☐  ไม่ทานเน้ือววั ☐  ไม่ทานเน้ือหมู ☐  ไม่ทานสตัวปี์ก ☐  ทานมงัสาวิรตั 
 
ขอ้มูลเพ่ิมเติม: 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
 


