
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

รหัสโปรแกรม : 11256 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทกุคร้ังทีส่อบถาม) 
 

 
 
เวลานัดหมายและเคาท์เตอร์อาจมกีารเปลีย่นแปลงอันเน่ืองมาจากการเปลีย่นแปลงจากสายการบิน กรุณาเช็คก่อนวนัเดนิทาง 

วนัที ่ โปรแกรม  ULTRA  SNOW  KOREA มื้ออาหาร โรงแรม 

D1. กรุงเทพฯ  ( สุวรรณภูมิ )     
D2. สนามบินอินชอน - Pocheon Art Valley  (รวม Monorail)  - สกีรีสอร์ท 

สนุกสนานกบัการเล่นสกี (ไม่รวมอุปกรณ์สกี)   
- /   L / D ซูวอน 

D3. วดัวาวจูองซา - ไร่สรตอเบอร์ร่ี -  Everland  (รวมบตัรเคร่ืองเล่น) -  ตลาดฮงแด 
โซลทาวเวอร์ (ไม่รวมลิฟท ์)   

BF / L / D  
 

กรุงโซล 

D4. ศูนยเ์วชส าอางค ์  -  ศูนยโ์สม  -   ศูนยส์มุนไพรสนเขม็แดง  -  สวมชุดฮนับก
เดินชมพระราชวงัคยองบก  -  Duty Free  -    ชอ้ปป้ิงเมียงดง 

BF / L / - กรุงโซล 

D5. ศูนยส์มุนไพร  -  Amethyst   -  Gimpo Outlet  -  ซุปเปอร์มาเก็ต  - 
 สนามบินอินชอน  -  กรุงเทพฯ 

BF /  L / -  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A2%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%81


 
 

 
 
 
 
 

** พาสปอรต์ควรมอีายุไม่ต า่กวา่ 6 เดอืนนบัจากวนัเดนิทาง ** 
 

DAY 1
                                                              สนามบินสุวรรณภูม ิ (กรุงเทพฯ )     
19.00 น. คณะพร้อมกนัท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ช้ัน 4 ประตู 7  เคาน์เตอร์  P 
  สายการบิน JIN AIR (LJ) มีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯคอยให้การตอ้นรับ และอ านวยความสะดวก  
22.25 น. เหิรฟ้า สู่กรุงโซล โดยสายการบิน JIN   AIR LJ004  

(บริการ Snack box) 

DAY 2
สนามบินอนิชอน  -   Pocheon Art Valley  - สนุกสนานกบัการเล่นสก ี ( -/L/D ) 

 

0540 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอนิชอน   ประเทศเกาหลใีต้   
 (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ช.ม.) 

                                                            POCHEON ART VALLEY 

 
น าท่านสู่ เ มืองโพชอน นั่งรถราง 
Mono Rail หรือ รถไฟฟ้ารางเด่ียวสี
เหลืองสดใส เขา้สู่หุบเขาศิลปะแห่ง
เมืองโปชอน  “POCHEON ART 
VALLEY” สถานท่ีท่องเท่ียวแห่ง
ใหม่ท่ี เพิ่งสร้างข้ึนมาไม่นาน โดย
ดา้นในจะเป็นศิลปะแห่งหุบเขา ท่ีถูก
ดดัแปลงจากหุบเขาตามธรรมชาติ ให้

เป็นส่ิงประดิษฐรู์ปแบบงานศิลปะ ท่ีมนุษยไ์ดอ้อกแบบข้ึนรูปแบบต่างๆ  มี
ทั้งหนา้ผาท่ีถูกตดัเป็นแนวด่ิงสูงระฟ้าท่ีสลบัซบัซ้อน สร้างไดก้ลมกลืนกบั
ทะเลสาบสีเขียว  ซ่ึงช่วงฤดูหนาวสถานท่ีท่องเท่ียวแห่งน้ีจะถูกปกคลุมไป
ดว้ยหิมะสีขาวโผลนท่ีดูแลว้สวยงาม 

    

 



 
 

 
 
 
 
 

 

SKI RESORT                                                                                    

น าคณะเดินทางสู่  ลานสกีรี
สอร์ท ระหวา่งทางท่านจะได้
ช่ืนชมบรรยากาศสองขา้งทาง
ใน ช่ ว ง ฤ ดูหน า ว อัน แสน
งดงามของประเทศเกาหลีท่ี
สวยท่ีสุด ถึงสกีรีสอร์ทอิสระ
ให้ทุกท่านได้สัมผสัหิมะและ
สถานท่ีท่ีงดงาม พร้อมถ่ายรูป
เป็นท่ีระลึก  เล่นสกีท้าทาย
ความสามารถของท่านพร้อม
เพลิดเพลินกบับรรยากาศของ
สายลมเยน็ในฤดูหนาวและท ากิจกรรมสนุกๆบนลานหิมะกวา้ง (ไม่รวมค่าเช่าชุด อุปกรณ์ประมาณ 50,000 วอน) 
 

อาหารกลางวันเมนู: บลูโกกิ หมูผดัซอส ขลุกขลิก 
อาหารเยน็เมนู: ชาบู ชาบู 

โรงแรม Central Plaza Hotel ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

DAY 3
วดัวาวูจองซา  - ไร่สตรอเบอร์ร่ี - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์  (รวมบัตร)   -  ตลาดฮงแด  - N Seoul Tower  (B/L/D) 

 

WAUJEONGSA TEMPLE & 

STRAWBERRY 
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม                                                                              
น าท่านเดินทางสู่  วัดวาวูจองซา  เ มืองยงอิน เพื่อ
นมสัการพระพุทธรูปเพื่อเป็นสิริมงคล พร้อมถ่ายภาพ
เป็นท่ีระลึก พร้อมชม ไร่สตรอเบอร์ร่ี ทราบถึงวิธีการ
ปลูกการดูแลรักษาผล และท่านยงัสามารถเลือกเก็บ
เลือกชิมได้จากภายในไร่ (จ  ากัดจ านวนโดยข้ึนอยู่กับ



 
 

 
 
 
 
 

ผลผลิตแต่ละสัปดาห์) ท่านสามารถซ้ือน ากลบัมาเป็นของฝากไดด้ว้ย 
 

EVERLAND                                                                                     

น าท่านเดินทางสู่  “เอเวอร์แลนด์” 
สวนสนุกกลางแจ้งท่ีใหญ่ท่ีสุดของ
เกาหลี ตั้งอยู่ท่ีเมืองยงอิน ให้ท่านได้
ท่องไปกับโลกของสัตว์ป่าซาฟารี 
ท่านจะได้พบกบั ไลเกอร์ ซ่ึงเป็นลูก
แฝดผสม ท่ี เ กิ ด ข้ึ นจ ากคว าม รั ก
ระหว่างสิงโตผูเ้ป็นพ่อและเสือผูเ้ป็น
แม่นับเป็นแฝดผสมเสือ-สิงโตคู่แรก
ในโลก เติมเต็มความสุขของท่าน
สนุกสนานกบัเคร่ืองเล่นต่างๆ  

 

HONGDAE 
หลงัจากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ตลาดฮงแด ศูนยร์วมเด็กวยัรุ่น มีทั้งสินคา้
แฟชั่น เส้ือผา้ กระเป๋า รองเทา้ รวมทั้งกิจกรรมทางวฒันธรรมทาง
ศิลปะการแสดงและงานเทศกาลท่ีน่าสนใจมากมาย ให้ท่านชอ้ปป้ิงตาม
อธัยาศยั 

N SEOUL TOWER                                                                                   
อิสระใหทุ้กท่านไดเ้ดินเล่นท่ี “หอคอยกรุงโซล”  ตั้งอยูบ่ริเวณเนิน เขานมั
ซาน เป็น 1ใน 18 หอคอยท่ีสูงท่ีสุดในโลก นอกจากน้ีโซลทาวเวอร์ยงัเป็น
สถานท่ีถ่ายท าละครหลายเร่ือง เรียกไดว้า่เป็น Landmark  ของเกาหลีเลยก็
วา่ได ้ (ไม่รวมค่าขึน้ลฟิท์)  

 
 
 

อาหารกลางวันเมนู: BBQ Buffet 
อาหารเยน็เมนู: ขา้วย  าบิบิมบบั พร้อมซุปร้อนๆ 

โรงแรม BLVD Hotel Or Benikea H Avenue Hotel ระดับ 3 ดาว 
หรือเทยีบเท่า 



 
 

 
 
 
 
 

DAY 4
Cosmetic Shop  -  ศูนย์โสม -  ศูนย์สมุนไพรสนเขม็แดง – 

สวมชุดฮันบกเดินชมพระราชคยองบกกงุ  -  DUTY FREE  -  ช้อปป้ิงเมยีงดง    (B/L/--)  
 

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 

                                      COSMETIC & GINSENG & RED PINE  

 
ท่านสามารถ “ชมการสาธิตวธีิใช้เคร่ืองส าอางค์” เคล็ดไม่ลบัหนา้
ใสของสาวเกาหลี และเลือกซ้ือเวชส าอางคช่ื์อดงัของเกาหลีไดใ้น
ราคาทอ้งถ่ิน อาทิเช่น Dr.MJ, DEWINS, MISSHA และอ่ืน ๆ 
จากนั้นน าท่านชม “ศูนย์โสม” 
หรือราชาแห่งมวลสมุนไพร 
เพราะเกาหลีใตเ้ป็นประเทศท่ี
มีก ารผ ลิตโสม เก าหลี ท่ี มี
คุณภาพเป็นอนัดบั 1 ของโลก

ซ่ึงรัฐบาลรับรองคุณภาพโสมท่ีมีคุณภาพดีท่ีสุด “ผลิตภัณฑ์น ้ามันสนเข็มแดง” 
นิยมมารับประทานเพื่อล้างสารพิษในร่างกาย ล้างไขมันในเส้นเลือด ทั่วทั้ ง
ร่างกาย ป้องกนัไขมนัอุดตนัในเส้นเลือด,โรคหวัใจ, โรคภูมิแพ ้เป็นตน้  

                                                                                                                                                                      
 
อาหารกลางวันเมนู: ไก่ตุน๋โสม ลกัษณะเป็นซุปใส่เนือ้ไก่ ซึ่ง

ภายในเนือ้ไก่จะยัดไส้เคร่ืองสมุนไพรชนิดต่าง ๆ อาทิ ข้าว
เหนียว พริกไทยแดง รากโสม เกาลดั พทุราจีน เป็นต้น 

 

 

 

DUTYFREE 
ช้อปป้ิงสินค้าปลอดภาษี  ท่ีน่ีมีสินคา้ชั้นน า ให้ท่านเลือกซ้ือมากมายกว่า 
500 ชนิด อาทิ น ้ าหอม เส้ือผา้ เคร่ืองส าอาง กระเป๋า นาฬิกา เคร่ืองประดบั 
เป็นตน้  

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%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


 
 

 
 
 
 
 

 

GYEONGBOKGUNG & HANBOK 
น าทุกท่านชม พระราชวังคยองบกกุง ท่ี 
เป็นทั้งสัญลกัษณ์และแหล่งท่องเท่ียวยอด
ฮิตของกรุงโซล พระราชวงัท่ีมีขนาดใหญ่
และเก่าแก่ท่ีสุดในกรุงโซล สร้างข้ึนในปี 
1394 ในสมยัพระเจา้แทโจราชวงศโ์ชซอน  
พิ เศษ! ! ใ ห้ ทุก ท่านไ ด้ เก็บภาพความ 
ประทับใจด้วยการใส่ชุดประจ าชาติของ
เกาหลีใต้ (ฮันบก) พร้อมถ่ายภาพเป็นที่
ระลกึ  
 

MYEONGDONG 
อิสระช้อปป้ิง ตลาดเมียงดง  นอกจากจะมีสินค้าแฟชั่นต่างๆไม่ว่าจะเป็น 
เคร่ืองส าอาง รองเทา้ ท่ีน่ียงัมี Street Food ข้ึนช่ือ อีกหลายเมนูใหท้่านไดล้ิ้มลอง 
*อสิระอาหารเยน็ทีต่ลาดเมียงดง เพ่ือไม่เป็นการรบกวนท่านในการช้อปป้ิง* 

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

DAY 5
    ศูนย์สมุนไพรฮอตเกนามู -  พลอยอเมทสิ  –   GIMPO OUTLET  –  SUPERMARKET  (B/L/-)               
 

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

                              AMETHYST&HERB SHOP 
 
“ชมโรงงานเจียระไนพลอยอเมทิส” พลอยแห่งสุขภาพและน าโชค โดยมีตั้งแต่สีม่วง
อ่อนเย็นตาจนถึงสีม่วงไวน์ มีเสน่ห์เยา้ยวนใจ พลอยน้ีจะงามจบัตาเม่ือมาท าเป็น
แหวน จ้ี ต่างหู และสร้อยขอ้มือ ชม “ศูนย์สมุนไพรบ ารุงตับ ฮอตเกนามู” ตน้ไมช้นิด

น้ีเจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาท่ีปราศจากมลภาวะและระดบัสูงเหนือน ้ าทะเล 50-800 เมตร ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยม
น ามารับประทานเพื่อช่วยดูแลตบัใหส้ะอาดแขง็แรง 



 
 

 
 
 
 
 

GIMPO OUTLET 

 
ใ ห้ อิ ส ร ะ ทุ ก ท่ า น ช้ อ ป ป้ิ ง  HYUNDAI 
PREMIUM GIMPO OUTLET ซ่ึงเป็นเอาท์
เลตขนาดใหญ่ เป็นแหล่งรวมร้านคา้แบรนด์
เนมระดบัโลกมากมายใหทุ้กท่านไดเ้ลือกชอ้ป
ป้ิงกันอย่างจุใจมีหลากหลาย Brand ดัง
มากมายหลายยีห่อ้  

 

SUPERMARKET 

  
อาหารกลางวนัเมนู: จิมทคั ไก่อบกบัวุน้เส้นใส่ซีอ๊ิวด า 
อาหารข้ึนช่ืออีกอยา่ง มีรสชาติเผด็เล็กนอ้ย กินคู่กบัขา้ว 
 

หลงัจากนั้นไดเ้วลาน าท่านสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน เพื่อเตรียมตวั
เดินทางกลบักรุงเทพฯระหวา่งทางแวะชอ้ปป้ิงท่ี ร้านละลายเงินวอน  
เพื่อซ้ือของฝากคนทางบ้าน ท่ีร้านแห่งน้ีมีขนมพื้นเมืองเกาหลีหลากชนิด
รวมทั้งกิมจิ ไก่ตุ๋นโสมท่ีบรรจุอยู่ในถุงสุญญากาศ ตะเกียบ ถ้วยใส่ขา้วและ
ของฝากของท่ีระลึก 
 
17.10น. ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ โดยสารการบิน JIN AIR LJ 003 
21.10น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (บริการ Snack Box ทั้งขาไป-กลบั) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 
 
 
 

 

        อตัราค่าบริการ  *** ราคาโปรโมช่ัน!!! ไม่มีราคาเดก็ *** 

**ULTRA KOREA** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

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

พกัเดยีว*เพิม่ 
(บาท / ทา่น) 

ทีน่ ัง่ 

 เดอืนกมุภาพนัธ ์2562 

2-6 กมุภาพันธ ์2562 18,900 4,900 25 

4-8 กมุภาพันธ ์2562 17,900 4,900 25 

6-10 กมุภาพันธ ์2562 17,900 4,900 25 

8-12 กมุภาพันธ ์2562 18,900 4,900 25 

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

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

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

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

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

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

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

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

26กมุภาพันธ ์– 2 มนีาคม 2562 17,900 4,900 25 

28กมุภาพันธ ์– 4 มนีาคม 2562 18,900 4,900 25 

ราคารวม 

*ค่าพาหนะและน าเทีย่วตามรายการ                        

*ค่าตั๋วเคร ือ่งบนิและภาษีน ้ามนัทุกแห่ง ไป – กลบั   พรอ้มคณะ 

*น ้าดืม่วนัละ 1 ขวด                                                                

*ค่าเขา้ชมสถานทีต่ามรายการ                          

*ค่าโรงแรมตามรายการทีร่ะบุหอ้งละ 2-3 ท่าน     

*ค่าอาหารตามรายการทีร่ะบุ  

*ค่าน ้าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกนิ 15 กก.   

*ค่าประกนัภยัอุบตัเิหตุระหว่างการเดนิทางในวงเงนิ ท่านละ 

1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 
ราคาไม่รวม 

*ค่าท าหนังสอืเดนิทางและค่าวซีา่ส าหรบัพาสปอรต์ตา่งดา้ว                                                                                                                                            

*ค่าใชจ้า่ยส่วนตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เชน่ ค่าซกัรดี,มนิิ

บารใ์นหอ้ง  และอืน่ๆ                                                                             

*คา่ทปิคนขบัรถ และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่  

  ท่าน ละ 40,000 วอน/1400 บาท/ตอ่ท่าน                                                                                        

*ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3%   (กรณีออก

ใบเสรจ็ในนามบรษิทัหรอืตอ้งการใบก ากบัภาษี )                                                                                                   

*ค่าน ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด 

 

เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง 

กรณุาจองล่วงหนา้กอ่นการเดนิทางพรอ้มช าระงวดแรก 

5,000 บาท *ชว่งเทศกาลมดัจ า 10,000 บาท *หากเป็น

ราคาโปรโมช ัน่ช าระเงนิเต็มจ านวนเท่าน้ัน  ส่วนทีเ่หลอื

ช าระทนัทกีอ่นการเดนิทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั มฉิะน้ันจะถอื

ว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

* ยกเลกิการเดนิทางกอ่น 30 วนั ไม่มคี่าใชจ้า่ย                              

* ยกเลกิการเดนิทางกอ่น 20 วนัยดึมดัจ า 50%                                            

* ยกเลกิการเดนิทางไม่ถงึ 15 วนัยดึเงนิค่าทวัรท์ ัง้หมด 

* ในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองทั้งที่กรุงเทพฯและใน

ต่างประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีร่ะบุใน

รายการ บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิท์ี่จะไม่คืนค่าบรกิารไม่ว่า

กรณีใดๆ ทัง้สิน้ กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได ้ซึง่

จะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง ทางบรษิทัฯ 

จะท าการเลือ่นการเดนิทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ทัง้นี้

ท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายคือ ค่าธรรมเนียมในการมดัจ าตั๋ว

ท่านละ 10,000 บาท และค่าใชจ้่ายอืน่ๆ ทีไ่ม่สามารถเรยีก

คนืไดค้อื ค่าธรรมเนียม ในการมดัจ า 

 



 
 

 
 
 
 
 

 

เง่ือนไขการเดนิทาง 

* รายการท่องเทีย่วสามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านึงถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

* หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดอืน และบรษิทัฯรบัเฉพาะผูม้จีุดประสงคเ์ดนิทางเพือ่ท่องเทีย่วเท่าน้ัน  หาก

ลกูคา้ไม่สามารถเดนิทางไดเ้น่ืองจากเหลอืพาสปอรต์นอ้ยกวา่ 6 เดอืน ทางบรษิทัจะไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ 

* ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ,การประทว้ง,การนัดหยดุงาน,การกอ่จลาจล หรอื

กรณีทีท่่านถกูปฏเิสธ การเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง หรอืเจา้หนา้ทีก่รมแรงงานทัง้จากไทย และต่างประเทศ

ซึง่อยูน่อกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ 

* ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯไม่ครบ อาท ิไม่เทีย่วบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางมือ้

เพราะค่าใชจ้า่ยทุกอยา่ง ทางบรษิทัฯ ไดช้ าระค่าใชจ้า่ยใหก้บัต่างประเทศแบบเหมาขาดกอ่นออกเดนิทางแลว้                                

 ***ทวัรเ์กาหลทีุกโปรแกรม ผูเ้ดนิทางจะตอ้งอยูก่บักรุป๊เทีย่วตามโปรแกรมทีก่ าหนดเทา่น้ัน ไม่สามารถแยกตวัออกจากโปรแกรม

เพือ่ไปท าอยา่งอืน่ได ้หากมกีารแยกตวัออกจากโปรแกรมไม่วา่จะจากสาเหตใุดก็ตาม จะมคี่าใชจ้า่ยในการแยกตวัออกจากทวัร ์

ตามทีแ่ลนดก์ าหนด และการช าระเงนิเขา้มาถอืวา่ผูซ้ ือ้ไดศ้กึษาโปรแกรมและยอมรบัเงือ่นไขการใหบ้รกิารเป็นทีเ่รยีบรอ้ย*** 

*** ทวัรนี์จ้ดัใหเ้ฉพาะลกูคา้ทีป่ระสงคจ์ะไปท่องเทีย่วตามรายการของทวัรท์ุกวนัเท่าน้ัน  บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ ์หากลูกคา้ตอ้งการ

ขอแยกออกจากกรุป๊ หรอืไม่เทีย่วตามรายการทีบ่รษิทัก าหนด บรษิทัขอปรบัท่านละ 300 USD*** 

* ทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอบุตัเิหตุทีเ่กดิจาก   

ความประมาทของตวันักท่องเทีย่วเอง  

* ตั๋วเคร ือ่งบนิเป็นตั๋วราคาพเิศษ กรณีทีท่่านไม่เดินทางพรอ้มคณะไม่สามารถน ามาเลือ่นวนัหรอืคนืเงนิได ้หากท่านตอ้งซือ้บตัร

โดยสารภายในประเทศเพือ่ไปและกลบักรุงเทพฯ กรุณาเลอืกซือ้บตัรโดยสารภายในประเทศประเภททีส่ามารถเลือ่นวนัและเวลาใน

การเดนิทางได ้ทัง้นีเ้พือ่ป้องกนัปัญหาเทีย่วบนิล่าชา้หรอืการเปลีย่นแปลงเวลาของเทีย่วบนิหรอืการเปลีย่นแปลงวนัเดนิทางกรณี

เกดิความผดิพลาดจากบรกิารจากสายการบนิ (ความลา่ชา้ของเทีย่วบนิ การยกเลกิเทีย่วบนิ มกีารยุบเทีย่วบนิรวมกนั ตารางการ

เดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง เน่ืองจากสายการบนิพจิารณาสถานการณแ์ลว้ว่า อยู่นอกเหนือความควบคุม หรอืเหตุผลเชงิพาณิชย ์

หรอืเหตุผลทางดา้นความปลอดภยัเป็นตน้) โปรดเขา้ใจและรบัทราบวา่ ผูจ้ดัจะไม่รบัผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ได ้

ในทุกกรณี  



 
 

 
 
 
 
 

กรุป๊ที่เดนิทางตอ้งการนัตมีดัจ ากบัสายการบิน หรอืผ่านตวัแทนในประเทศ หรอืต่างประเทศ รวมถงึเที่ยวบินพเิศษเชน่ Charter 

Flight, Extra Flight  จะไม่มกีารคนืเงนิมดัจ า หรอื ค่าทวัรท์ัง้หมด 

**เมือ่ออกต ัว๋แลว้ หากทา่นมเีหตบุางประการท าใหเ้ดนิทางไม่ได ้ ไม่สามารถขอคนืคา่ต ัว๋ได ้ เน่ืองจากเป็นนโยบาย
ของสายการบนิ** 
**เมือ่ทา่นตกลงช าระเงินไม่ว่าท ัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะถอืว่าทา่นไดย้อมรบัในเง่ือนไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทีไ่ดร้ะบุไวแ้ลว้ท ัง้หมด** 

 

 

หมายเหตุ ** บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ทัง้ไปและกลบัโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้าท ัง้นี้

ขึน้อยู่กบัสายการบนิ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการเพือ่ความเหมาะสมไม่ว่าจะเกดิจาก ความ

ขดัขอ้งของ ยานพาหนะหรอืมเีหตุหน่ึงเหตใุดจนท าใหไ้ม่สามารถด าเนินการตามหมายก าหนดการได ้โปรแกรม

การเดนิทางเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม หรอืเปลีย่นแปลงรายการท่องเทีย่วบางรายการหรอืทดแทนรายการ

ทอ่งเทีย่วบางรายการ อตัราคา่บรกิารนี้ เป็นการเดนิทางต ัง้แต ่20 ทา่น 

ทีผู่เ้ดนิทางไม่ผ่านการตรวจพจิารณาจากดา่นตรวจคนเขา้เมอืงในการ เขา้-ออกทัง้ประเทศไทยและประเทศเกาหลี
ใต ้หรอืการถูกปฎเิสธในกรณีอืน่ๆทุกกรณี ทางบรษิทัขอสงวนสทิธไ์ม่คนืคา่ใชจ้า่ยไม่ว่ากรณีใดๆทิง้สิน้** 

ขอสงวนสทิธิส์ าหรบัลูกคา้ชาวไทยเท่าน้ันทีเ่ดนิทางไปกลบัพรอ้มกรุป๊ 

**ถา้ลูกคา้เป็นชาวตา่งชาตชิ าระเพิม่ท่านละ 3,000 บาท** 

 


