
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

เวลานดัหมายและเคาทเ์ตอรอ์าจมกีารเปลีย่นแปลงอนัเนือ่งมาจากการเปลีย่นแปลงจากสายการบนิ กรณุาเช็ค
กอ่นวนัเดนิทาง 

** พาสปอรต์ควรมอีายไุมต่ า่กวา่ 6 เดอืนนบัจากวนัเดนิทาง ** 

 
***คา่ทปิคนขบัรถ และมคัคุเทศกท์อ้งถิน่***  

***ท่านละ 40,000 วอน หรอื 1,400 บาท / ตอ่ท่าน***     

วนัที ่ โปรแกรม  ULTRA SEOUL GOOD มือ้อาหาร โรงแรม 

D1. กรงุเทพฯ (สวุรรณภมู)ิ 
  

D2. สนามบนิอนิชอน  -  Gimpo Outlet   -  เกาะนาม ิ  - ซูวอน - /   L /D ซูวอน 

D3. 
EVERLAND   (รวมบตัรเครือ่งเลน่)  ** อยูส่วนสนกุท ัง้วนั ** 
กรงุโซล - โซลทาวเวอร ์ (ไมร่วมลฟิท)์ 

BF / - /D 
 

กรงุโซล 

D4. 
ศนูยเ์วชส าอางค ์- ศนูยโ์สม - ศนูยส์มนุไพรสนเข็มแดง  -  
พเิศษสวมชุดฮนับกทีพ่ระราชวงัเคยีงบกกงุ  -  DUTY FREE - 
คลองชองเกชอน  - ชอ้ปป้ิงเมยีงดง 

BF / L /D กรงุโซล 

D5. 
ศนูยส์มนุไพร - Amethyst - ตลาดฮงแด - ซุปเปอรม์าเก็ต -
สนามบนิอนิชอน  -  กรงุเทพฯ 

BF /  L / - 
 



วนัแรก  สนามบนิสวุรรณภมู ิ (กรงุเทพฯ )                                                                         (-/-/-) 

21.00 น. คณะพรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 ประต ู3 เคานเ์ตอร ์ D 
  สายการบนิ JIN AIR (LJ) มเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวก  
01.05 น. เหริฟ้า สูก่รงุโซล โดยสายการบนิ JIN  AIR LJ002 (บนิประมาณ 4.30 – 05.00 ชัว่โมง) 

 
 

วนัทีส่อง สนามบนิอนิชอน  -  Gimpo Outlet  -  เกาะนาม ิ  -  เขา้ทีพ่กั                             (-/L/D)                                                                                                                                                                              

08.25 น.  เดนิทางถงึทา่อากาศยานนานาชาต ิอนิชอน ประเทศเกาหลใีต ้(เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ไทย 2 ช.ม.) 
 

HYUNDAI PREMIUM GIMPO OUTLET 
จากนัน้น าทา่นชอ้ปป้ิง ซึง่เป็นเอาทเ์ลตขนาดใหญ ่เป็นแหลง่รวมรา้นคา้แบรนดเ์นมระดับโลกมากมายใหท้กุทา่นไดเ้ลอืกช ้

อปป้ิงกันอยา่งจุใจมหีลากหลาย Brand ดังมากมายหลายยีห่อ้ เชน่ Armani, Calvin Klein, Diesel, DKNY, Guess,  
Escada เป็นตน้ 

NAMISEOM 
จากนัน้น าทา่น ลงเรอืเฟอรร์ีข่า้มไปยัง เกาะนาม ิ(ใชเ้วลาประมาณ 10 
นาที) ใหท้่านชมทิวทัศน์ซ ึ่งเคยใชเ้ป็นสถานที่ถ่ายท าละครทีว ี
“WINTER LOVE SONG” อันโดง่ดัง ท่านสามารถชมบรรยากาศ
รอบเกาะ เชน่ เดนิเลน่ชมสวนเกาหล ีคาราวะสสุานนายพลนาม ิผา่นดง
ตน้สน มเีวลาใหท้า่นไดเ้ก็บบรรยากาศสดุประทับใจ… 
                                                                
อาหารกลางวนัเมนู: ทัคคาลบี ้ไกผั่ดซอสเกาหลอีาหารขึน้ชือ่เมอืง
ชนุชอน             
อาหารเย็นเมนู: ชาบ ูชาบ ู สกุีส้ไตลเ์กาหล ีประกอบไปดว้ยผักสด
หลากหลายชนิด เห็ดตามฤดูกาล หมูสไลด ์ตม้ในน ้าซุปปรุงรสกลม
กลอ่ม  

                                                                   
โรงแรม : Rasung Hotel Or Central Plaza Hotel  (เทยีบเทา่ระดบั 3 ดาว) 
 
 

วนัทีส่าม สวนสนกุเอเวอรแ์ลนด ์ อยูส่วนสนกุท ัง้วนั - กรงุโซล - N Seoul Tower           (B-/-/D) 

 
รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม                                                                            

EVERLAND 
น าท่านเดนิทางสู ่“เอเวอรแ์ลนด”์ สวนสนุกกลางแจง้ทีใ่หญ่ทีส่ดุของ
เกาหล ีตัง้อยู่ที่เมอืงยงอนิ ใหท้่านไดท้่องไปกับโลกของสัตวป่์าซาฟาร ี
ทา่นจะไดพ้บกบั ไลเกอร ์ซึง่เป็นลกูแฝดผสมทีเ่กดิขึน้จากความรักระหวา่ง
สงิโตผูเ้ป็นพ่อและเสอืผูเ้ป็นแม่นับเป็นแฝดผสมเสอื-สงิโตคู่แรกในโลก 
เตมิเต็มความสขุของทา่นสนุกสนานกบัเครือ่งเลน่ตา่งๆ ไมจ่ ากดัชนดิ !!  
 
**อสิระอาหารวนัเพือ่ไมเ่ป็นการรบกวนทา่น เนือ่งจากอยูส่วนสนุก
ท ัง้วนั** 
 

N SEOUL TOWER 
อสิระใหท้กุทา่นไดเ้ดนิเลน่ที ่ “หอคอยกรงุโซล”  ตัง้อยูบ่รเิวณเนนิ 
เขานัมซาน เป็น 1ใน 18 หอคอยทีส่งูทีส่ดุในโลก นอกจากนี้โซลทาวเวอร์
ยังเป็นสถานทีถ่า่ยท าละครหลายเรือ่ง เรยีกไดว้า่เป็น Landmark  ของ
เกาหลเีลยก็วา่ได ้ (ไมร่วมคา่ขึน้ลฟิท)์ 
อาหารกลางวนัเมนู: อสิระอาหารกลางวัน  
อาหารเย็นเมนู: หมยูา่งเกาหล ี    
โรงแรม : Benikea H Avenue Hotel หรอืเทยีบเทา่ระดบั 3 ดาว 
 
 
 
 



วนัทีส่ ี ่  Cosmetic Shop - ศนูยโ์สม - ศนูยส์มนุไพรสนเข็มแดง - พระราชวงัเคยีงบกกงุ+ชุดฮนับก 
DUTY FREE - คลองชองเกชอน - ชอ้ปป้ิงเมยีงดง                  (B-L-D)   

 
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

COSMETIC & GINSENG & RED PINE  
 

ท่านสามารถชมการสาธติวธิใีชเ้ครือ่งส าอางค ์เคล็ดไม่ลับหนา้ใสของสาว
เกาหลี และเลอืกซือ้เวชส าอางคช์ือ่ดังของเกาหลีไดใ้นราคาทอ้งถิน่ อาทเิช่น 
Dr.MJ, DEWINS, MISSHA และอืน่ ๆ จากนัน้น าทา่นชม “ศูนยโ์สม” หรอืราชา
แหง่มวลสมนุไพร เพราะเกาหลใีตเ้ป็นประเทศทีม่กีารผลติโสมเกาหลทีีม่คีณุภาพ
เป็นอันดับ 1 ของโลกซึ่งรัฐบาลรับรองคุณภาพโสมที่มีคุณภาพดีที่สุด 
“ผลติภณัฑน์ า้มนัสนเข็มแดง” นยิมมารับประทานเพือ่ลา้งสารพษิในร่างกาย 
ลา้งไขมันในเสน้เลอืด ท่ัวทัง้รา่งกาย ป้องกันไขมันอดุตันในเสน้เลอืด,โรคหัวใจ, 
โรคภมูแิพ ้เป็นตน้  
                                                                                

GYEONGBOKGUNG & HANBOK 
 
น าทุกท่านชม พระราชวงัคยองบกกุง ทีเ่ป็นทัง้สัญลักษณ์และแหล่ง
ทอ่งเทีย่วยอดฮติของกรงุโซล พระราชวังทีม่ขีนาดใหญแ่ละเกา่แกท่ีส่ดุใน
กรุงโซล สรา้งขึน้ในปี 1394 ในสมัยพระเจา้แทโจ ราชวงศโ์ชซอน เดมิที
นัน้ภายในพระราชวังมอีาคารและต าหนักตา่งๆมากกวา่ 200 หลัง แตเ่มือ่มี
การรกุรานของญีปุ่่ น อาคารสว่นใหญก็่ไดถ้กูท าลายลงเหลอือยูเ่พยีงแค ่10 

หลังเทา่นัน้ 
 
พเิศษ!! ใหทุ้กท่านไดเ้ก็บภาพความประทับใจดว้ยการใสช่ดุประจ าชาติ
ของเกาหลใีต ้(ฮนับก) พรอ้มถา่ยภาพเป็นทีร่ะลกึ ตามรอยซรีีย่เ์กาหลยีอ้น
ยคุทีพ่ระราชวังคยองบกกงุ ไดแ้บบฟินๆ 
 
อาหารกลางวนัเมนู: ไกตุ่น๋โสม อาหารวังในสมัยกอ่น  
เชือ่กนัวา่บ ารงุและเสรมิสขุภาพ เสริฟ์ทา่นละ 1 ตัว  
เป็นเมนูอาหารวังตัง้แตส่มัยราชวงศโ์ซซอน 
อาหารเย็นเมนู: บลโูกก ิ หมผัูดซอสเกาหลพีรอ้มขา้วสวยรอ้นๆ 
 

CHEONGGYECHEON & DUTY FREE 
 
ไดเ้วลาพาทา่นสู ่ “คลองชองเกชอน” เดมิเป็นคลองเกา่แกใ่นอดตีมอีายุ
กวา่ 600 ปีที ่ทอดผา่นใจกลางเมอืงหลวงแตใ่นปัจจบุนัไดม้กีารพัฒนาและ
บูรณะคลองแห่งนี้ข ึ้นมาใหม่ท าใหก้รุงโซลมีคลองที่ยาวกว่า 6 เมตร    
และ ชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษที ี ่ดวิตีฟ้ร ีทีน่ี่มสีนิคา้ชัน้น า ใหท้า่นเลอืก
ซือ้มากมายกว่า 500 ชนิด อาท ิน ้าหอม เสือ้ผา้ เครื่องส าอาง กระเป๋า 
นาฬกิา เครือ่งประดับ เป็นตน้  
     

MYEONGDONG 
      
อสิระชอ้ปป้ิงย่านเมยีงดง หากท่านตอ้งการทราบว่าแฟชั่นของเกาหลเีป็นอย่างไรกา้วล ้าน าสมัยเพยีงใดท่านจะตอ้งมาที่
เมยีงดงแห่งนี้พบกับสนิคา้วัยรุ่น อาท ิเสือ้ผา้แฟชั่นแบบอนิเทรนเครื่องส าอางดังๆของเกาหลพีบกับความแปลกใหม่ ใน
การชอ้ปป้ิงอกีรปูแบบทีน่ี่ยังม ีstreet food มากมายใหท้า่นลิม้ลอง  
โรงแรม : Benikea H Avenue Hotel Or M Hotel หรอืเทยีบเทา่  ระดบั 3 ดาว 
 
 
 
 
 
 



วนัทีห่า้  ศนูยส์มนุไพรฮอกเกนาม ู- พลอยอเมทสิ - ชอ้ปป้ิงฮงแด - SUPERMARKET        (B/L/-) 

 
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 

AMETHYST & HERB SHOP 
 
“ชมโรงงานเจยีระไนพลอยอเมทสิ” พลอยสมีว่ง พลอยแหง่สขุภาพและน าโชค 
โดยมตัีง้แตส่มีว่งออ่นเย็นตาจนถงึสมีว่งไวน ์มเีสน่หเ์ยา้ยวนใจ พลอยนี้จะงามจับตา
เมือ่มาท าเป็นแหวน จี้ ตา่งห ูและสรอ้ยขอ้มอื ชม “ศูนยส์มุนไพรบ ารงุตบั ฮอต
เกนาม”ู ตน้ไมช้นดินี้เจรญิเตบิโตในป่าลกึบนภเูขาทีป่ราศจากมลภาวะและระดับสงู
เหนือน ้าทะเล 50-800 เมตร ชาวเกาหลรีุ่นใหมน่ยิมน ามารับประทานเพือ่ชว่ยดแูล
ตับใหส้ะอาดแข็งแรง 
                                                                            

HONGDAE                                 
ชอ้ปป้ิงบนถนนวยัรุน่สดุชคิที ่ยา่นแด Hongdae เป็นยา่นชอ้ปป้ิงบรเิวณ ดา้นหนา้ของมหาวทิยาลยัฮงอกิ จงึเป็นศนูยร์วม
เด็กวัยรุน่ มทีัง้สนิคา้แฟชัน่ เสือ้ผา้ กระเป๋า รองเทา้ ของกิ๊ฟชอ้ป เครือ่งเขยีนตา่งๆ รวมทัง้กจิกรรมทางวฒันธรรมทางศลิปะ 
การแสดง และงานเทศกาลทีน่่าสนใจมากมาย  
 
อาหารกลางวนัเมนู: จมิทัค ไกอ่บกบัวุน้เสน้ใสซ่อี ิ๊วด า  
อาหารขึน้ชือ่อกีอยา่ง มรีสชาตเิผ็ดเล็กนอ้ย กนิคูก่บัขา้ว 
 
หลังจากนัน้ไดเ้วลาน าทา่นสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตอินิชอน เพือ่เตรยีมตัว
เดนิทางกลับกรงุเทพฯ ระหวา่งทางแวะชอ้ปป้ิงที ่  

                                                                             
SUPERMARKET 
เพือ่ซือ้ของฝากคนทางบา้น ทีร่า้นแหง่นี้มขีนมพืน้เมอืงเกาหลหีลากชนดิรวมทัง้กมิจ ิไกตุ่น๋โสมทีบ่รรจุอยูใ่นถงุสญุญากาศ 
ตะเกยีบ ถว้ยใสข่า้วและของฝากของทีร่ะลกึ 
 

 
 
19.55น.  ออกเดนิทางกลบักรงุเทพฯมหานคร   โดยสารการบนิ JIN AIR LJ 001 
 (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง Snack Box) 
 
23.35น.  ถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



อตัราคา่บรกิาร  *ไมม่รีาคาเด็ก** 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

วนัเดนิทาง 
ราคาทวัร ์(บาท / ทา่น) พกั

หอ้งละ 2-3  ทา่น 
พกัเดยีว*เพิม่ 
(บาท / ทา่น) 

10-14 พฤษภาคม 2561 13,900 4,900 

11-15 พฤษภาคม 2561 13,900 4,900 

12-16 พฤษภาคม 2561 13,900 4,900 

13-17 พฤษภาคม 2561 13,900 4,900 
14-18 พฤษภาคม 2561 13,900 4,900 

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 หรอื 1,400 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 วฝันยดึมดัจ า 50%                                            
* ยกเลกิการเดนิทางไม่ถงึ 15 วนัยดึเงนิค่าทวัรท์ ัง้หมด 
* ในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองทั้งที่กรุงเทพฯและใน
ต่างประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีร่ะบุใน
รายการ บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิท์ี่จะไม่คืนค่าบรกิารไม่ว่า
กรณีใดๆ ทัง้สิน้ กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่
จะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง ทางบรษิทัฯ 
จะท าการเลือ่นการเดนิทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ทัง้นี้
ท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายคอื ค่าธรรมเนียมในการมดัจ าตั๋ว
ท่านละ 10,000 บาท และค่าใชจ้่ายอืน่ๆ ทีไ่ม่สามารถเรยีก
คนืไดค้อื ค่าธรรมเนียม ในการมดัจ า 
 



เง ือ่นไขการเดนิทาง 
* รายการทอ่งเทีย่วสามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านงึถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ 
* หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุเหลอืใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน และบรษัิทฯรับเฉพาะผูม้จีุดประสงคเ์ดนิทางเพือ่ทอ่งเทีย่ว
เทา่นัน้ หากลกูคา้ไมส่ามารถเดนิทางไดเ้นื่องจากเหลอืพาสปอรต์นอ้ยกวา่ 6 เดอืน ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้ 
* ทางบรษัิทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ,การประทว้ง,การนัดหยุดงาน,การก่อ
จลาจล หรอืกรณีทีท่า่นถกูปฏเิสธ การเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง หรอืเจา้หนา้ทีก่รมแรงงานทัง้จาก
ไทย และตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 
* ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ อาท ิไมเ่ทีย่วบางรายการ, ไมท่าน
อาหารบางมือ้  เพราะคา่ใชจ้า่ยทกุอยา่ง ทางบรษัิทฯ ไดช้ าระคา่ใชจ้า่ยใหก้บัตา่งประเทศแบบเหมาขาดกอ่นออกเดนิทาง
แลว้                                
 ***ทัวรเ์กาหลทีกุโปรแกรม ผูเ้ดนิทางจะตอ้งอยูก่บักรุ๊ปเทีย่วตามโปรแกรมทีก่ าหนดเทา่นัน้ ไมส่ามารถแยกตวัออกจาก
โปรแกรมเพือ่ไปท าอยา่งอืน่ได ้หากมกีารแยกตัวออกจากโปรแกรมไมว่า่จะจากสาเหตใุดก็ตาม จะมคีา่ใชจ้า่ยในการแยกตัว
ออกจากทัวรต์ามทีแ่ลนดก์ าหนด และการช าระเงนิเขา้มาถอืวา่ผูซ้ ือ้ไดศ้กึษาโปรแกรมและยอมรับเงือ่นไขการใหบ้รกิารเป็น
ทีเ่รยีบรอ้ย*** 
*** ทัวรน์ี้จัดใหเ้ฉพาะลกูคา้ทีป่ระสงคจ์ะไปทอ่งเทีย่วตามรายการของทัวรท์กุวันเทา่นัน้  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ ์หากลกูคา้
ตอ้งการขอแยกออกจากกรุ๊ป หรอืไมเ่ทีย่วตามรายการทีบ่รษัิทก าหนด บรษัิทขอปรับทา่นละ 300 USD*** 
* ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอบุตัเิหตทุีเ่กดิจาก   
ความประมาทของตัวนักทอ่งเทีย่วเอง  
* ตั๋วเครือ่งบนิเป็นตั๋วราคาพเิศษ กรณีทีท่า่นไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะไมส่ามารถน ามาเลือ่นวันหรอืคนืเงนิได ้หากทา่นตอ้งซือ้
บตัรโดยสารภายในประเทศเพือ่ไปและกลับกรงุเทพฯ กรณุาเลอืกซือ้บตัรโดยสารภายในประเทศประเภททีส่ามารถเลือ่นวัน
และเวลาในการเดนิทางได  ้ ทัง้นี้เพื่อป้องกันปัญหาเที่ยวบนิล่าชา้หรือการเปลี่ยนแปลงเวลาของเที่ยวบนิหรือการ
เปลีย่นแปลงวันเดนิทางกรณีเกดิความผดิพลาดจากบรกิารจากสายการบนิ (ความลา่ชา้ของเทีย่วบนิ การยกเลกิเทีย่วบนิ มี
การยบุเทีย่วบนิรวมกนั ตารางการเดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง เนื่องจากสายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้วา่ อยูน่อกเหนือ
ความควบคมุ หรอืเหตผุลเชงิพาณิชย ์หรอืเหตผุลทางดา้นความปลอดภัยเป็นตน้) โปรดเขา้ใจและรับทราบวา่ ผูจั้ดจะไม่
รับผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ได ้ในทกุกรณี  
กรุ๊ปที่เดนิทางตอ้งการันตมีัดจ ากับสายการบนิ หรือผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ รวมถงึเที่ยวบนิพเิศษเช่น 
Charter Flight, Extra Flight  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ า หรอื คา่ทัวรท์ัง้หมด 
**เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิไมว่า่ท ัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัในเงือ่นไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทีไ่ดร้ะบไุวแ้ลว้ท ัง้หมด** 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ ** บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ท ัง้ไปและกลบัโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้
ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสายการบนิ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการเพือ่ความเหมาะสมไมว่า่จะเกดิจาก 
ความขดัขอ้งของ ยานพาหนะหรอืมเีหตุหนึง่เหตุใดจนท าใหไ้ม่สามารถด าเนนิการตามหมายก าหนดการได้ 
โปรแกรมการเดนิทางเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม หรอืเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่วบางรายการหรอื
ทดแทนรายการทอ่งเทีย่วบางรายการ อตัราคา่บรกิารนี ้เป็นการเดนิทางต ัง้แต ่20 ทา่น 
ทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่นการตรวจพจิารณาจากดา่นตรวจคนเขา้เมอืงในการ เขา้-ออกท ัง้ประเทศไทยและประเทศ

เกาหลใีต ้หรอืการถกูปฎเิสธในกรณีอืน่ๆทกุกรณี ทางบรษิทัขอสงวนสทิธไ์มค่นืคา่ใชจ้า่ยไมว่า่กรณีใดๆทิง้ส ิน้** 

ขอสงวนสทิธิส์ าหรบัลูกคา้ชาวไทยเท่านัน้ทีเ่ดนิทางไปกลบัพรอ้มกรุป๊ 

**ถา้ลูกคา้เป็นชาวตา่งชาตชิ าระเพิม่ท่านละ 3,500 บาท** 

 


