
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

เวลานัดหมายและเคาท์เตอร์อาจมกีารเปลีย่นแปลงอันเน่ืองมาจากการเปลีย่นแปลงจากสายการบิน กรุณาเช็คก่อนวนัเดนิทาง 

** พาสปอรต์ควรมอีายุไม่ต า่กวา่ 6 เดอืนนบัจากวนัเดนิทาง ** 

วนัที ่ โปรแกรม  ULTRA SEOUL HOT มื้ออาหาร โรงแรม 

D1. กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)     
D2. สนามบินอินชอน  -  Paju Premium Outlet   -  Pocheon Herb Island   - ป้อมฮวาซอง - /   L /D ซูวอน 

D3. วดัวาวจูองซา  -  EVERLAND   (รวมบตัรเคร่ืองเล่น)  ** อยูส่วนสนุกทั้งวนั ** 
กรุงโซล  - โซลทาวเวอร์  (ไม่รวมลิฟท)์ 

BF / - /D  
 

กรุง
โซล 

D4. ศูนยเ์วชส าอางค ์   -  ศูนยโ์สม  –  ศูนยส์มุนไพรสนเขม็แดง  -  พิเศษสวมชุดฮนับกท่ี
พระราชวงัเคียงบกกงุ    –   DUTY FREE  –  คลองชองเกชอน    – ชอ้ปป้ิงเมียงดง 

BF / L /D กรุง
โซล 

D5. ศูนยส์มุนไพร  –  Amethyst   –   ตลาดฮงแด    -  ซุปเปอร์มาเกต็  –  
 สนามบินอินชอน  -  กรุงเทพฯ 

BF /  L / -  



 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
21.00 น. คณะพร้อมกนัท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ช้ัน 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์  D 
  สายการบิน JIN AIR (LJ) มีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯคอยให้การตอ้นรับ และอ านวยความสะดวก  
01.05 น. เหิรฟ้า สู่กรุงโซล โดยสายการบิน JIN  AIR LJ002  

(บินประมาณ 4.30 – 05.00 ชัว่โมง) 
 

 
 

 

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

                                                          PAJU PREMIUM OUTLET 

 
จากนั้นน าท่านช้อปป้ิง ซ่ึงเป็นเอาท์เลตขนาดใหญ่ 
เป็นแหล่งรวมร้านคา้แบรนดเ์นมระดบัโลกมากมาย
ให้ ทุ ก ท่ า น ไ ด้ เ ลื อ กช้ อป ป้ิ ง กัน อย่ า ง จุ ใ จ มี
หลากหลาย Brand ดังมากมายหลายยี่ห้อ เช่น 
Armani, Calvin Klein, Diesel, DKNY, Guess,  
Escada เป็นตน้ 
 

 
 
 อาหารกลางวันเมนู: บลูโกกิ  หมูผดัซอสขลุกขลิก พร้อม
ขา้วสวยร้อน            
 อาหารเยน็เมนู: ชาบู ชาบู  สุก้ีสไตล์เกาหลี ประกอบไปดว้ย
ผกัสดหลากหลายชนิด เห็ดตามฤดูกาล หมูส 
ไลด ์ตม้ในน ้าซุปปรุงรสกลมกล่อม  

POCHEON HERB ISLAND 

                      สนามบนิอนิชอน  -   Paju Premium Outlet  -  Pocheon Herb Island   -  ป้อมฮวาซอง         (-/L/D) 
 
                                                                                                                                                                             (-/L/D) 

DAY 2

          สนามบินสุวรรณภูมิ  (กรุงเทพฯ )                                                                          (-/-/-) DAY 1



 
 

 
 
 
 
 

 
น าท่านเดินทางสู่อาณาจักรสมุนไพร ภายใน
บรรยากาศร่มร่ืน โอบลอ้มดว้ยภูเขา ท่ีน่ีจะมีหลาย
โซนมาก  เร่ิมจากโซนพิพิธภณัฑ์พฤกษศาสตร์ท่ีมี
สมุนไพรนานาชนิดให้เราเดินชมหรือนัง่พกัผ่อน
เพื่อสูดอากาศบริสุทธ์ิกนัให้เต็มปอด ไฮไลทข์อง
ท่ีน่ีน่าจะเป็นอาคาร “ศูนยส์มุนไพร”  แหล่งรวม
ผลิตภณัฑ์ท่ีท าจากสมุนไพรนานาชนิต อีกทั้งยงัมี

ห้องสปา ส าหรับผ่อนคลายดว้ยการนวดอโรม่า โซน D.I.Y 
เราสามารถท าผลิตภัณฑ์ต่างๆด้วยตัวเอง   เ ช่น สบู่ 
เคร่ืองส าอาง หมอน  เทียนหอม  ฯลฯ ยงัมีโซนอ่ืนท่ีน่าสนใจ
อีกมาก  อย่างเมืองจ าลองบรรยากาศประเทศทางแถบ
ยุโรป  เรือกอนโดลาคลา้ยกบัเมืองเวนิช  น ้ าพุเทรวี่  หมู่บา้น
ฝร่ังเศส ฯลฯ รับรองไม่ผิดหวงัมีกิจกรรมสนุกๆ มากมายจน
ลืมเบ่ือ!!!   
 
ช่วงเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม   มีการจัดงาน เทศกาล 
Lavender Healing Festival ขึน้ภายในโซน Santa Village  มี
ปติมากรรมซานตาคลอสอยู่รอบทุ่งลาเวนเดอร์และยงัมี
ไอศกรีมโฮมเมดกล่ินลาเวนเดอร์ให้ท่านไดล้ิ้มลอง..อิสระให้
ทุกท่านภาพรูปตามอธัยาศยั... 

 

HWASEONG FORTRESS 
น าท่านชมบรรยากาศรอบๆ ป้อมฮวาซอง  ถือวา่เป็นไฮไลทส์ าคญัแห่งการท่องเท่ียว อีกทั้งยงัไดข้ึ้นทะเบียนเป็น

มรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโก อีกดว้ย   

โรงแรม : Central Plaza Hotel or Suwon  Pacific Hotel  (เทยีบเท่าระดับ 3 ดาว) 



 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม         

                                                              

WAUJEONGSA TEMPLE 

 
เป็นว ัดเก่าแก่ท่ีตั้ งอยู่กลางภูเขา ท าให้ได้เห็นวิว
ธรรมชาติท่ีล้อมรอบอย่างสวยงาม จึงเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวท่ีนิยมอีกท่ีหน่ึงเลย เม่ือเขา้ไปยงัไม่ทนัถึง
ตวัวดัก็จะเห็นเศียรพระพุทธรูปไม้สลักขนาดใหญ่
มากสีทองอร่าม  ดูโดดเ ด่นมาแต่ไกล  ซ่ึ ง เ ป็น
สัญลกัษณ์ท่ีส าคญัของวดัน้ี 

 
                                                       

EVERLAND 
น าท่านเดินทางสู่ “เอเวอร์แลนด์” 
สวนสนุกกลางแจง้ท่ีใหญ่ท่ีสุดของ
เกาหลี ตั้งอยูท่ี่เมืองยงอิน ให้ท่านได้
ท่องไปกับโลกของสัตว์ป่าซาฟารี 
ท่านจะไดพ้บกบั ไลเกอร์ ซ่ึงเป็นลูก
แฝดผสมท่ี เ กิด ข้ึนจากความ รัก
ระหวา่งสิงโตผูเ้ป็นพอ่และเสือผูเ้ป็น
แม่นบัเป็นแฝดผสมเสือ-สิงโตคู่แรก
ในโลก เติมเต็มความสุขของท่าน
สนุกสนานกับเคร่ืองเล่นต่างๆ ไม่
จ  ากดัชนิด !!  
**อิสระอาหารวันเพื่อไม่เป็นการรบกวนท่าน เน่ืองจากอยู่สวนสนุกทัง้วัน** 
 

 

           วดัวาวูจองซา  - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์  (รวมบัตร) อยู่สวนสนุกทั้งวัน   -  กรุงโซล  
            -  N Seoul   Tower   (B-/-/D)                                                                                                                                          
 

DAY 3 



 
 

 
 
 
 
 

 N SEOUL TOWER 

 
อิสระใหทุ้กท่านไดเ้ดินเล่นท่ี  “หอคอยกรุง
โซล”  ตั้งอยูบ่ริเวณเนิน เขานมัซาน เป็น 1
ใน 18 หอคอยท่ีสูงท่ีสุดในโลก นอกจากน้ี
โซลทาวเวอร์ยงัเป็นสถานท่ีถ่ายท าละคร
หลายเร่ือง เรียกไดว้า่เป็น Landmark  ของ
เกาหลีเลยก็วา่ได ้ (ไม่รวมค่าข้ึนลิฟท)์ 
 
อาหารเยน็เมนู: BBQ Buffet เติมไดไ้ม่อั้น  
โรงแรม : Benikea H Avenue Hotel Or BLVD hotel หรือเทยีบเท่าระดับ 3 ดาว 
 
 
 
 
 

รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 

                                      COSMETIC & GINSENG & RED PINE  
 
ท่านสามารถชมการสาธิตวิธีใช้เคร่ืองส าอางค์ เคล็ดไม่ลบั
หน้าใสของสาวเกาหลี และเลือกซ้ือเวชส าอางค์ช่ือดงัของ
เกาหลีได้ในราคาท้องถ่ิน อาทิเช่น Dr.MJ, DEWINS, 
MISSHA และอ่ืน ๆ จากนั้นน าท่านชม “ศูนย์โสม” หรือ
ราชาแห่งมวลสมุนไพร เพราะเกาหลีใตเ้ป็นประเทศท่ีมีการ
ผลิตโสมเกาหลีท่ีมีคุณภาพเป็นอนัดบั 1  
ของโลกซ่ึงรัฐบาลรับรองคุณภาพโสม 

ท่ีมีคุณภาพดีท่ีสุด “ผลติภัณฑ์น า้มันสนเข็มแดง” นิยมมารับประทานเพื่อลา้งสารพิษ 
ในร่างกาย ลา้งไขมนัในเส้นเลือด ทัว่ทั้งร่างกาย ป้องกนัไขมนัอุดตนัในเส้นเลือด, 
โรคหวัใจ, โรคภูมิแพ ้เป็นตน้  

                                                                                                                             

                                             

Cosmetic Shop  -   ศูนย์โสม  –  ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง  - พระราชวงัเคียงบกกุง  + ใส่ชุดฮันบก                                      
–   DUTY FREE  –  คลองชองเกชอน  –  ช้อปป้ิงเมียงดง  (B-L-D)   

            
 

DAY 4 



 
 

 
 
 
 
 

                                            GYEONGBOKGUNG & HANBOK 
 
น าทุกท่านชม พระราชวังคยองบกกุง ท่ีเป็นทั้งสัญลกัษณ์ 
และแหล่งท่องเท่ียวยอดฮิตของกรุงโซล พระราชวงัท่ีมี
ขนาดใหญ่และเก่าแก่ท่ีสุดในกรุงโซล สร้างข้ึนในปี 1394 
ในสมยัพระเจ้าแทโจ ราชวงศ์โชซอน เดิมทีนั้นภายใน
พระราชวงัมีอาคารและต าหนกัต่างๆมากกวา่ 200 หลงั แต่
เม่ือมีการรุกรานของญ่ีปุ่น อาคารส่วนใหญ่ก็ไดถู้กท าลาย
ลงเหลืออยูเ่พียงแค่ 10 หลงัเท่านั้น 
พิเศษ!! ให้ทุกท่านได้เก็บภาพความประทับใจด้วยการใส่ 
ชุดประจ าชาติของเกาหลีใต้ (ฮันบก) พร้อมถ่ายภาพเป็นที่
ระลกึ ตามรอยซีร่ีย์เกาหลีย้อนยุคที่พระราชวังคยองบกกุง 
ได้แบบฟินๆ 
 
อาหารกลางวนัเมนู: ไก่ตุ๋นโสม อาหารวงัในสมยัก่อน  
เช่ือกนัวา่บ ารุงและเสริมสุขภาพ เสิร์ฟท่านละ 1 ตวั  
เป็นเมนูอาหารวงัตั้งแต่สมยัราชวงศโ์ซซอน 
อาหารเยน็เมนู: ขา้วย  าบิบิมบบัพร้อมซุป 
 
                                       

                                   CHEONGGYECHEON & DUTY FREE 

ไดเ้วลาพาท่านสู่  “คลองชองเกชอน” เดิมเป็นคลองเก่าแก่ในอดีตมีอายุกวา่ 600 ปีท่ี ทอดผา่นใจกลางเมืองหลวงแต่
ในปัจจุบนัไดมี้การพฒันาและบูรณะคลองแห่งน้ีข้ึนมาใหม่ท าให้กรุงโซลมีคลองท่ียาวกวา่ 6 เมตร    และ ช้อปป้ิง
สินค้าปลอดภาษีที่ ดิวตี้ฟรี ท่ีน่ีมีสินค้าชั้นน า ให้ท่านเลือกซ้ือมากมายกว่า 500 ชนิด อาทิ น ้ าหอม เส้ือผา้ 
เคร่ืองส าอาง กระเป๋า นาฬิกา เคร่ืองประดบั เป็นตน้  

     



 
 

 
 
 
 
 

                                                                          MYEONGDONG 
      
อิสระชอ้ปป้ิงยา่นเมียงดง หากท่านตอ้งการทราบวา่แฟชัน่ของเกาหลีเป็นอยา่งไรกา้วล ้าน าสมยัเพียงใดท่านจะตอ้งมา
ท่ีเมียงดงแห่งน้ีพบกบัสินคา้วยัรุ่น อาทิ เส้ือผา้แฟชัน่แบบอินเทรนเคร่ืองส าอางดงัๆของเกาหลีพบกบัความแปลก
ใหม่ ในการชอ้ปป้ิงอีกรูปแบบท่ีน่ียงัมี street food มากมายใหท้่านล้ิมลอง  

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

 
    
 
 

 
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 

AMETHYST&HERB SHOP 
 
“ชมโรงงานเจียระไนพลอยอเมทสิ” พลอยแห่งสุขภาพและน าโชค 
โดยมีตั้งแต่สีม่วงอ่อนเย็นตาจนถึงสีม่วงไวน์ มีเสน่ห์เยา้ยวนใจ 
พลอยน้ีจะงามจบัตาเม่ือมาท าเป็นแหวน จ้ี ต่างหู และสร้อยขอ้มือ ชม “ศูนย์สมุนไพรบ ารุงตับ ฮอตเกนามู” ตน้ไม้
ชนิดน้ีเจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาท่ีปราศจากมลภาวะและระดบัสูงเหนือน ้ าทะเล 50-800 เมตร ชาวเกาหลีรุ่นใหม่
นิยมน ามารับประทานเพื่อช่วยดูแลตบัใหส้ะอาดแขง็แรง 

             ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามู  -   พลอยอเมทสิ  –   ช้อปป้ิงฮงแด –  SUPERMARKET       (B/L/-)     
         

         

 

DAY 5 



 
 

 
 
 
 
 

                                                                            
                                                                                     HONGDAE                                 

 
ชอ้ปป้ิงบนถนนวยัรุ่นสุดชิคท่ี ย่านแด Hongdae 
เป็นยา่นชอ้ปป้ิงบริเวณ ดา้นหนา้ของ
มหาวทิยาลยัฮงอิก จึงเป็นศูนยร์วมเด็กวยัรุ่น มีทั้ง
สินคา้แฟชัน่ เส้ือผา้ กระเป๋า รองเทา้ ของก๊ิฟชอ้ป 
เคร่ืองเขียนต่างๆ รวมทั้งกิจกรรมทางวฒันธรรม
ทางศิลปะ การแสดง และงานเทศกาลท่ีน่าสนใจ
มากมาย  

 

อาหารกลางวันเมนู: จิมทคั ไก่อบกบัวุน้เส้นใส่ซีอ๊ิวด า 
อาหารข้ึนช่ืออีกอยา่ง มีรสชาติเผด็เล็กนอ้ย กินคู่กบัขา้ว 
 

หลงัจากนั้นไดเ้วลาน าท่านสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน 
เพื่อเตรียมตวัเดินทางกลบักรุงเทพฯระหวา่งทางแวะ 
ชอ้ปป้ิงท่ี   
 

                                                                         

SUPERMARKET 
เพื่อซ้ือของฝากคนทางบา้น ท่ีร้านแห่งน้ีมีขนมพื้นเมืองเกาหลีหลากชนิดรวมทั้งกิมจิ ไก่ตุ๋นโสมท่ีบรรจุอยู่ในถุง
สุญญากาศ ตะเกียบ ถว้ยใส่ขา้วและของฝากของท่ีระลึก 

 
19.55น.  ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯมหานคร   โดยสารการบิน JIN AIR LJ 001 
 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง Snack Box) 
23.35น.  ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ     



 
 

 
 
 
 
 

 

อตัราค่าบริการ 

*** ราคาโปรโมช่ัน!!!ไม่มรีาคาเดก็ *** 

 
 

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

พกัเดยีว*เพิม่ 
(บาท / ทา่น) 

ทีน่ ัง่ 

เดอืนมถินุายน 

3-7  มถินุายน 2561 13,900 4,900 25 

6-10 มถินุายน 2561 14,900 4,900 25 

9-13 มถินุายน 2561 14,900 4,900 25 

12-16 มถินุายน 2561 13,900 4,900 25 

15-19 มถินุายน 2561 14,900 4,900 25 

18-22 มถินุายน 2561 13,900 4,900 25 

21-25 มถินุายน 2561 14,900 4,900 25 

24-28 มถินุายน 2561 13,900 4,900 25 

27 มถินุายน-1 กรกฎาคม 2561 14,900 4,900 25 

30 มถินุายน-4 กรกฎาคม 2561 14,900 4,900 25 

เดอืนกรกฎาคม 

3-7 กรกฎาคม 2561 13,900 4,900 25 

6-10 กรกฎาคม 2561 14,900 4,900 25 

9-13 กรกฎาคม 2561 13,900 4,900 25 

12-16 กรกฎาคม 2561 14,900 4,900 25 

15-19 กรกฎาคม 2561 13,900 4,900 25 

18-22 กรกฎาคม 2561 14,900 4,900 25 

เดอืนสงิหาคม 

23-27 สงิหาคม 2561 14,900 4,900 25 

26-30 สงิหาคม 2561 13,900 4,900 25 

29 สงิหาคม - 2 กนัยายน 2561 14,900 4,900 25 

เดอืนกนัยายน 

1-5 กนัยายน 2561 15,900 4,900 25 

4-8 กนัยายน 2561 15,900 4,900 25 

7-11 กนัยายน 2561 15,900 4,900 25 

10-14 กนัยายน 2561 15,900 4,900 25 

13-17 กนัยายน 2561 15,900 4,900 25 

16-20 กนัยายน 2561 15,900 4,900 25 

19-23 กนัยายน 2561 15,900 4,900 25 

22-26 กนัยายน 2561 15,900 4,900 25 

28 กนัยายน-2 ตลุาคม 2561 15,900 4,900 25 



 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ราคารวม 

*ค่าพาหนะและน าเทีย่วตามรายการ                       *ค่าตั๋ว

เคร ื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 

 



 
 

 
 
 
 
 

 

เง่ือนไขการเดินทาง 

* รายการท่องเท่ียวสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

* หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษทัฯรับเฉพาะผูมี้จุดประสงค์เดินทางเพื่อ

ท่องเท่ียวเท่านั้น หากลูกค้าไม่สามารถเดินทางได้เน่ืองจากเหลือพาสปอร์ตน้อยกว่า 6 เดือน ทางบริษทัจะไม่

รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน 

* ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน,การประทว้ง,การนดัหยุดงาน,การ

ก่อจลาจล หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หนา้ท่ีกรมแรงงาน

ทั้งจากไทย และต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯ 

* ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่

ทานอาหารบางม้ือ  เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯ ไดช้ าระค่าใชจ่้ายใหก้บัต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก

เดินทางแลว้                                



 
 

 
 
 
 
 

 ***ทวัร์เกาหลีทุกโปรแกรม ผูเ้ดินทางจะตอ้งอยูก่บักรุ๊ปเท่ียวตามโปรแกรมท่ีก าหนดเท่านั้น ไม่สามารถแยกตวัออก

จากโปรแกรมเพื่อไปท าอยา่งอ่ืนได ้หากมีการแยกตวัออกจากโปรแกรมไม่วา่จะจากสาเหตุใดก็ตาม จะมีค่าใชจ่้ายใน

การแยกตวัออกจากทวัร์ตามท่ีแลนดก์ าหนด และการช าระเงินเขา้มาถือวา่ผูซ้ื้อไดศึ้กษาโปรแกรมและยอมรับเง่ือนไข

การใหบ้ริการเป็นท่ีเรียบร้อย*** 

*** ทวัร์น้ีจดัใหเ้ฉพาะลูกคา้ท่ีประสงคจ์ะไปท่องเท่ียวตามรายการของทวัร์ทุกวนัเท่านั้น  บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ หาก

ลูกคา้ตอ้งการขอแยกออกจากกรุ๊ป หรือไม่เท่ียวตามรายการท่ีบริษทัก าหนด บริษทัขอปรับท่านละ 300 USD*** 

* ทางบริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจาก   

ความประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง  

* ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ กรณีท่ีท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินได ้หากท่าน

ตอ้งซ้ือบตัรโดยสารภายในประเทศเพื่อไปและกลบักรุงเทพฯ กรุณาเลือกซ้ือบตัรโดยสารภายในประเทศประเภทท่ี

สามารถเล่ือนวนัและเวลาในการเดินทางได้ ทั้งน้ีเพื่อป้องกนัปัญหาเท่ียวบินล่าช้าหรือการเปล่ียนแปลงเวลาของ

เท่ียวบินหรือการเปล่ียนแปลงวนัเดินทางกรณีเกิดความผิดพลาดจากบริการจากสายการบิน (ความล่าชา้ของเท่ียวบิน 

การยกเลิกเท่ียวบิน มีการยุบเท่ียวบินรวมกนั ตารางการเดินทางมีการเปล่ียนแปลง เน่ืองจากสายการบินพิจารณา

สถานการณ์แลว้วา่ อยูน่อกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย  ์ หรือเหตุผลทางดา้นความปลอดภยัเป็นตน้) 

โปรดเขา้ใจและรับทราบวา่ ผูจ้ดัจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ่้ายต่างๆ ได ้ในทุกกรณี  

กรุ๊ปท่ีเดินทางตอ้งการันตีมดัจ ากบัสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ

เช่น Charter Flight, Extra Flight  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือ ค่าทวัร์ทั้งหมด 

**เม่ือออกตัว๋แล้ว หากท่านมเีหตบุางประการท าให้เดนิทางไม่ได้ ไม่สามารถขอคืนค่าตัว๋ได้ เน่ืองจากเป็นนโยบายของสายการบนิ** 

**เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับ

ในเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆ ทีไ่ด้ระบุไว้แล้วทั้งหมด** 

 ขอสงวนสทิธิส์ าหรบัลูกคา้ชาวไทยเท่าน้ันทีเ่ดนิทางไปกลบัพรอ้มกรุป๊ 

**ถา้ลูกคา้เป็นชาวตา่งชาตชิ าระเพิม่ท่านละ 3,000 บาท** 

 



 
 

 
 
 
 
 

 

หมายเหตุ ** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ทั้งไปและกลับโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้

ขึน้อยู่กับสายการบิน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการเพ่ือความเหมาะสมไม่ว่าจะเกิดจาก  ความ

ขัดข้องของ ยานพาหนะหรือมีเหตุหน่ึงเหตุใดจนท าให้ไม่สามารถด าเนินการตามหมายก าหนดการได้ โปรแกรมการ

เดินทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม  หรือเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวบางรายการหรือทดแทนรายการ

ท่องเทีย่วบางรายการ อตัราค่าบริการนี้ เป็นการเดินทางตั้งแต่ 20 ท่าน 

ทีผู่เ้ดนิทางไม่ผ่านการตรวจพจิารณาจากดา่นตรวจคนเขา้เมอืงในการ เขา้-ออกทัง้ประเทศไทยและ
ประเทศเกาหลใีต ้หรอืการถูกปฎเิสธในกรณีอืน่ๆทุกกรณี ทางบรษิทัขอสงวนสทิธไ์ม่คนืคา่ใชจ้่ายไม่

ว่ากรณีใดๆทิง้สิน้** 


