
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

เวลานดัหมายและเคาทเ์ตอรอ์าจมกีารเปลีย่นแปลงอนัเนือ่งมาจากการเปลีย่นแปลงจากสายการบนิ กรุณาเช็ค

กอ่นวนัเดนิทาง 

** พาสปอรต์ควรมอีายุไมต่ า่กวา่ 6 เดอืนนบัจากวนัเดนิทาง ** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัที ่ โปรแกรม  ULTRA COLORFUL KOREA . NOV’18 มือ้อาหาร โรงแรม 

D1. กรงุเทพฯ  ( สวุรรณภมู ิ)     

D2. สนามบนิอนิชอน  -  Boss Apple Farm   -  Pocheon Herb Island   -  ชมป้อมฮวาซอง - /   L / D  ซวูอน 

D3. Olympic  Park  -   Lotte World   & Aquarium  - โซลทาวเวอร ์ (ไมร่วมลฟิท ์)  -   
ตลาดฮงแด 

BF / L / D  

 

กรุงโซล 

D4. Cosmetic Center   -  ศนูยโ์สม   -  ศนูยส์มนุไพรสนเข็มแดง  -  สวมชดุฮันบกเดนิชม
พระราชวังคยองบกกงุ -   DUTY FREE   -  คลองชองเกชอน   -  ชอ้ปป้ิงเมยีงดง 

BF / L / - กรุงโซล 

D5. ศนูยส์มนุไพร  - Amethyst   -  Gimpo Outlet   -  ซปุเปอรม์าเก็ต  - 
 สนามบนิอนิชอน  -  กรงุเทพฯ 

BF /  L / -  



 
 

 
 
 
 
 

DAY 1
                                                              สนามบนิสวุรรณภมู ิ (กรงุเทพฯ )                                                                           
 

19.00 น. คณะพรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 ประต ู... เคานเ์ตอร ์ … 

  สายการบนิ JIN AIR (LJ) มเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวก  

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 
22.25 น. เหริฟ้า สูก่รุงโซล โดยสายการบนิ JIN   AIR LJ004  

(บรกิาร Snack Box ) 
  

DAY 2
สนามบนิอนิชอน  -   Boss Apple Farm  -   Pocheon Herb Island  –  ชมป้อมฮวาซอง (-/L/D)
 

 05.40 น.เดนิทางถงึทา่อากาศยานนานาชาตอินิชอน   ประเทศเกาหลใีต ้  
 (เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ไทย 2 ช.ม.) 

                                                                           BOSS APPLE FARM 

 
 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโพชอน Boss  Apple 
ฟารม์ทอ่งเทีย่วทีไ่มไ่ดม้แีคก่ารปลกูและขายแอป

เป้ิล  เพราะถา้มาทีน่ีเ่ราจะมสีว่นร่วมในกจิกรรมตา่งๆ 

เชน่ ท าแยมแอปเป้ิล, น ้าแอปเป้ิล, ผลติภัณฑ์
อบแหง้จากแอปเป้ิลมากมาย *ไมร่วมคา่ท า

กจิกรรม*                    อกีทัง้ทา่นสามารถซือ้น า
กลบัมาเป็นของฝากไดด้ว้ย ใหท้า่นไดช้มิแอปเป้ิล

สดๆจากตน้ อสิระใหเ้ดนิชมพรอ้มเก็บบรรยากาศ... 

                                                                                                                            

http://bit.ly/2NMk5YE


 
 

 
 
 
 
 

                  
 
 
 
                                                            POCHEON 
HERB ISLAND 

น าทา่นเดนิทางสูอ่าณาจกัรสมุนไพร ภายใน

บรรยากาศร่มรืน่ โอบลอ้มดว้ยภเูขา ทีน่ีจ่ะมหีลาย
โซนมาก  เริม่จากโซนพพิธิภัณฑพ์ฤกษศาสตรท์ีม่ ี

สมนุไพรนานาชนดิใหเ้ราเดนิชมหรอืน่ังพักผ่อนเพือ่
สดูอากาศบรสิทุธิก์นัใหเ้ต็มปอด อกีทัง้ยังมหีอ้งสปา 

ส าหรับผอ่นคลายดว้ยการ   นวดอโรมา่ โซน D.I.Y 

เราสามารถท าผลติภัณฑต์า่งๆดว้ยตัวเอง  เชน่ สบู ่
เครือ่งส าอาง หมอน  เทยีนหอม  ฯลฯ ยังมโีซนอืน่ที่

น่าสนใจอกีมาก  อย่างเมอืงจ าลองบรรยากาศ
ประเทศทางแถบยโุรป  เรอืกอนโดลาคลา้ยกบั

เมอืงเวนชิ  น ้าพุเทรวี ่ หมูบ่า้นฝร่ังเศส ฯลฯ รับรอง
ไมผ่ดิหวงัมกีจิกรรมสนุกๆ มากมายจนลมืเบือ่!!!                                                                                                                                                                                       
 
HWASEONG FORTRESS  
น าทา่นชมบรรยากาศรอบๆ ป้อมฮวาซอง  ถอืวา่

เป็นไฮไลทส์ าคัญแหง่การทอ่งเทีย่ว อกีทัง้ยังไดข้ึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโก  

อาหารกลางวนัเมนู: บลโูกก ิหมผัูดซอสขลกุขลกิ // อาหารเย็นเมนู: ชาบ ูชาบ ูพรอ้มขา้วสวยรอ้นๆ 
 

โรงแรม Central Plaza Hotel Or Suwon Pacific Hotel  (เทยีบเทา่ระดบั 3 
ดาว) 

DAY 3
Olympic Park  –  Lotte World & Lotte  Aquarium  –  N Seoul 
Tower   -   ตลาดฮงแด   (B/L/D)     
                                                                                                                                    
                                                              OLYMPIC PARK SEOUL                                                                        

 
Olympic Park นัน้ถอืวา่เป็นอกีหนึง่ในสถานทีท่อ่งเทีย่วยอดฮติของชาวกรุงโซล 

เเละเป็นอกีจดุทีนั่กทอ่งเทีย่วตา่งชาตใิหค้วามสนใจมาเทีย่วชมความสวยงาม ทัง้



 
 

 
 
 
 
 

ธรรมชาตทิีถ่กูจัดเรยีงอยา่งสวยงาม และยังเป็นจุดทีส่วยอกีแหง่ในชว่งฤดใูบไมร้่วง ทีน่ีก็่ถูกแบง่ออกเป็นหลายโซนที่

น่าสนใจ เชน่ เนนิดอกคอสมอส สเีหลอืงอรา่ม เป็นทีน่ยิมอกีแหง่หนึง่ส าหรับคนทีช่อบถา่ยภาพ , Rose Garden สวน
กหุลาบหลากพันธุห์ลากสสีนั ทีม่มีากถงึ 146 สายพันธุ,์         แลนดม์ารค์ Olympic Park อกีแหง่ทีไ่มค่วรพลาด คอื 

One tree Hill ดว้ยเอกลักษณ์ของสวนสเีขยีว ทีม่ตีน้ไมต้ัง้ตระหงา่นโดเดีย่ว ท าใหท้ีแ่หง่นีก้ลายเป็นทีน่ยิม ดว้ยความ
แปลก นยิมมาถา่ยรูป ถา่ย MV 

 

                                                 LOTTE 
WORLD & AQUARIUM 

 

จากนัน้น าทา่นเขา้สู ่สวนสนุกล็อตเตเ้วลิด ์(Lotte World) เป็นสวนสนุกในร่มทีใ่หญท่ีส่ดุในเกาหลใีต ้ทีน่ีม่ทีัง้สวนสนุก

ในร่ม ซึง่จัดไดว้า่เป็นสวนสนุกในร่มทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุแหง่หนึง่ในโลกเลยก็วา่ได ้และมโีซนสวนสนุกกลางแจง้ ทีส่รา้งเป็น
เกาะอยู่กลางทะเลสาบซอกชน (Seokchon Lake) โดยสญัลักษณ์หรอืมาสคอตประจ าสวนสนุกแหง่นีค้อืคูรั่กแรคคนูทีช่ ือ่ 

Lotty และ Lorry น่ันเอง  

จากนัน้ตะลยุพพิธิภัณฑส์ตัวน์ ้าทีใ่หญท่ีส่ดุใน

ประเทศเกาหลใีต ้Lotte World 
Aquarium! ทีน่ี ่คณุจะไดพ้บกบัสตัวน์ ้า

มากมายกวา่ 650 สายพันธุใ์หค้ณุไดเ้รยีนรูแ้ละ
ท าความรูจั้ก รวมไปถงึถา่ยรูปน่ารัก ๆ ของสตัว์

เหลา่นีไ้ปฝากคณุทีบ่า้นดว้ย และนอกจาก

ปลานโีม่และปลาดอรีท่ีค่ณุจะไดพ้บแลว้ คณุ
ยังจะไดเ้จอกับวาฬบาลกูาขนาดใหญแ่ละปลา

ฉลามพยาบาลซึง่ยาวกวา่ 2 เมตรอกีดว้ย!                                                                            

N SEOUL TOWER 

อสิระใหท้กุทา่นไดเ้ดนิเลน่ที ่ “หอคอยกรุงโซล”  ตัง้อยู่บรเิวณเนนิ 

เขานัมซาน เป็น 1ใน 18 หอคอยทีส่งูทีส่ดุในโลก นอกจากนี้โซลทาวเวอร์
ยังเป็นสถานทีถ่า่ยท าละครหลายเรือ่ง เรยีกไดว้า่เป็น Landmark  ของ

เกาหลเีลยก็วา่ได ้(ไมร่วมคา่ขึน้ลฟิท)์ 

http://www.lotteworld.com/aquarium/en/
http://www.lotteworld.com/aquarium/en/


 
 

 
 
 
 
 

 
 
HONGDAE 

 

ชอ้ปป้ิงบนถนนวัยรุ่นสดุชคิที ่ยา่นแด 
Hongdae เป็นยา่นชอ้ปป้ิงบรเิวณ ดา้นหนา้

ของมหาวทิยาลยั ฮงอกิ จงึเป็นศนูยร์วมเด็ก
วยัรุ่น มทีัง้สนิคา้แฟชัน่ เสือ้ผา้ กระเป๋า 

รองเทา้ รวมทัง้กจิกรรมทางวัฒนธรรมทาง
ศลิปะการแสดงและงานเทศกาลทีน่่าสนใจ

มากมาย  

 
อาหารกลางวนัเมนู: อิม่ไม่อัน้หมยูา่งเกาหล ี

พรอ้มผักสด และขา้วสวยรอ้นๆ 
อาหารเย็นเมนู: ขา้วย าบบิมิบับพรอ้มซปุ 

โรงแรม : Benikea H Avenue Hotel Or 

BLVD hotel หรอืเทยีบเทา่ระดบั 3 ดาว 
 

DAY 4
 Cosmetic Shop   - ศนูยโ์สม  -  ศนูยส์มนุไพรสนเข็มแดง  - สวมชุดฮนับกเดนิชม    

            พระราชวงัคยองบกกงุ  -  DUTY FREE  -  คลองชองเกชอน  -  ชอ้ปป้ิงเมยีงดง  (B/L/--)    
 

รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

                                                                        
COSMETIC & GINSENG 
REDPINE                                            

 

 

ทา่นสามารถชมการสาธติวธิใีชเ้ครือ่งส าอางค ์เคล็ดไม่ลบัหนา้ใสของ
สาวเกาหล ีและเลอืกซือ้เวชส าอางคช์ือ่ดงัของเกาหลไีดใ้นราคาทอ้งถิน่ 

อาทเิชน่ Dr.MJ, DEWINS, MISSHA และอืน่ ๆ จากนัน้น าทา่นชม “ศนูย์
โสม” หรอืราชาแหง่มวลสมนุไพร เพราะเกาหลใีตเ้ป็นประเทศทีม่กีารผลติ

โสมเกาหลทีีม่คีณุภาพเป็นอนัดบั 1 ของโลกซึง่รัฐบาลรับรองคณุภาพโสมที่
มคีณุภาพดทีีส่ดุ “ผลติภณัฑน์ า้มนัสนเข็มแดง” นยิมมารับประทานเพือ่ลา้งสารพษิในร่างกาย ลา้งไขมันในเสน้เลอืด ทั่ว

ทัง้ร่างกาย ป้องกนัไขมันอดุตันในเสน้เลอืด,โรคหัวใจ, โรคภมูแิพ ้ 

 

                                              GYEONGBOKGUNG & HANBOK                                     

 

น าทกุทา่นชม พระราชวงัคยองบกกุง ทีเ่ป็นทัง้  

สญัลักษณ์และแหลง่ทอ่งเทีย่วยอดฮติของกรุงโซล 
พระราชวงัทีม่ขีนาดใหญ่และเกา่แกท่ีส่ดุในกรุงโซล 

สรา้งขึน้ในปี 1394 ในสมัยพระเจา้แทโจ ราชวงศโ์ชซอน  
พเิศษ!! ใหท้กุทา่นไดเ้ก็บภาพความประทบัใจดว้ย 

การใสชุ่ดประจ าชาตขิองเกาหลใีต ้(ฮนับก) พรอ้ม
ถา่ยภาพเป็นทีร่ะลกึ  

 
 
 
CHEONGGYECHEON & DUTYFREE 
MYEONGDONG 



 
 

 
 
 
 
 

 

 
อาหารกลางวนัเมนู: ไกตุ่น๋โสม อาหารวงัในสมัยกอ่น  

เชือ่กนัวา่บ ารุงและเสรมิสขุภาพ เสริฟ์ทา่นละ 1 ตวั  
เป็นเมนูอาหารวงัตัง้แตส่มัยราชวงศโ์ซซอน 

**อสิระอาหารเย็นทีต่ลาดเมยีงดง เพือ่ไมเ่ป็นการรบกวน

ทา่นในการชอ้ปป้ิง** 
 

 
ไดเ้วลาพาทา่นสู ่ “คลองชองเกชอน” เดมิเป็นคลองเกา่แก่

ในอดตีมอีายุกวา่ 600 ปีที ่ทอดผา่นใจกลางเมอืงหลวงแตใ่น
ปัจจุบนัไดม้กีารพัฒนาและบรูณะคลองแหง่นีข้ ึน้มาใหม่ท าให ้

กรุงโซลมคีลองทีย่าวกวา่ 6 เมตร  และชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอด

ภาษทีี ่ดวิตีฟ้ร ีทีน่ีม่สีนิคา้ชัน้น า ใหท้า่นเลอืกซือ้มากมายกวา่ 
500 ชนดิ อาท ิน ้าหอม เสือ้ผา้ เครือ่งส าอาง กระเป๋า นาฬกิา 

เครือ่งประดับ เป็นตน้  
 

อสิระชอ้ปป้ิงยา่นเมยีงดง หากทา่นตอ้งการทราบวา่แฟชัน่

ของเกาหลเีป็นอยา่งไรกา้วล ้าน าสมัย
เพยีงใดทา่นจะตอ้งมา 

ทีเ่มยีงดงแหง่นีพ้บกับสนิคา้วัยรุ่น อาท ิเสือ้ผา้แฟชัน่แบบอนิ
เทรนเครือ่งส าอางดงัๆของเกาหลพีบกับ

ความแปลก 
ใหม ่ในการชอ้ปป้ิงอกีรูปแบบทีน่ีย่ังม ีstreet food มากมาย

ใหท้า่นลิม้ลอง  

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

DAY 5
ศนูยส์มนุไพรฮอกเกนาม ู -   พลอยอเมทสิ  -    Gimpo Outlet  -   SUPERMARKET    (B/L/-)            

 

รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

                                                         AMETHYST & HERB SHOP                                     

                                                           
“ชมโรงงานเจยีระไนพลอยอเมทสิ” พลอยแหง่สขุภาพและน าโชค โดยมตีัง้แตส่มีว่ง

ออ่นเย็นตาจนถงึสมีว่งไวน ์มเีสน่หเ์ยา้ยวนใจ พลอยนีจ้ะงามจับตาเมือ่มาท าเป็นแหวน จี ้

ตา่งห ูและสรอ้ยขอ้มอื ชม “ศนูยส์มุนไพรบ ารุงตบั ฮอตเกนามู” ตน้ไมช้นดินี้
เจรญิเตบิโตในป่าลกึบนภเูขาทีป่ราศจากมลภาวะและระดบัสงูเหนอืน ้าทะเล 50-800 เมตร 

ชาวเกาหลรีุ่นใหมน่ยิมน ามารับประทานเพือ่ชว่ยดแูลตับใหส้ะอาดแข็งแรง 

     
อาหารกลางวนัเมนู: 

จมิทคั ไกอ่บกับวุน้เสน้ใสซ่อี ิ๊วด า 
อาหารขึน้ชือ่อกีอยา่ง มรีสชาตเิผ็ด

เล็กนอ้ย กนิคูก่บัขา้ว 

 
                                 
                                           
 
 
 
                          

                                  GIMPO OUTLET 
 

ใหอ้สิระทกุทา่นชอ้ปป้ิง HYUNDAI PREMIUM GIMPO 

OUTLET ซึง่เป็นเอาทเ์ลตขนาดใหญ ่เป็นแหลง่รวมรา้นคา้
แบรนดเ์นมระดบัโลกมากมายใหท้กุทา่นไดเ้ลอืกชอ้ปป้ิงกนั

อยา่งจใุจมหีลากหลาย Brand ดงัมากมายหลายยีห่อ้  



 
 

 
 
 
 
 

SUPERMARKET 
หลงัจากนัน้ไดเ้วลาน าทา่นสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตอินิชอน เพือ่เตรยีมตวัเดนิทางกลบักรุงเทพฯระหวา่งทางแวะ    ชอ้ป
ป้ิง รา้นละลายเงนิวอน ทีร่า้นแหง่นีม้ขีนมพืน้เมอืงเกาหลหีลากหลายและของฝากของทีร่ะลกึ 

17.10น.  ออกเดนิทางกลบักรุงเทพฯมหานคร   โดยสารการบนิ JIN AIR LJ 003 (บรกิาร Snack Box ) 
21.10น.  ถงึทา่อากาศยานสวุรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพ 

 
 

 
 

 
อตัราคา่บรกิาร       *** ราคาโปรโมช ัน่!!!ไมม่รีาคาเด็ก *** 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัเดนิทาง 
ราคาทวัร ์(บาท/ทา่น)    

 พกัหอ้งละ 2-3  ทา่น 

พกัเดยีว*เพิม่ 

(บาท/ทา่น) 
ทีน่ ัง่ 

เดอืนพฤศจกิายน 2561 

2 - 6 พฤศจกิายน 2561 15,900 4,900 25 

4 - 8 พฤศจกิายน 2561 14,900 4,900 25 

6 - 10 พฤศจกิายน 2561 15,900 4,900 25 

8 - 12 พฤศจกิายน 2561 15,900 4,900 25 

10 - 14 พฤศจกิายน 2561 15,900 4,900 25 

12 - 16 พฤศจกิายน 2561 14,900 4,900 25 

14 - 18 พฤศจกิายน 2561 15,900 4,900 25 

16 - 18 พฤศจกิายน 2561 15,900 4,900 25 

18 - 22 พฤศจกิายน 2561 14,900 4,900 25 

20 - 24 พฤศจกิายน 2561 15,900 4,900 25 

22 - 26 พฤศจกิายน 2561 15,900 4,900 25 

24 - 28 พฤศจกิายน 2561 15,900 4,900 25 

26 - 30 พฤศจกิายน 2561 14,900 4,900 25 

28 พฤศจกิายน – 2 ธันวาคม 2561 15,900 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 21 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 

 



 
 

 
 
 
 
 

เง ือ่นไขการเดนิทาง 

* รายการทอ่งเทีย่วสามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านงึถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

* หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน และบรษัิทฯรับเฉพาะผูม้จีุดประสงคเ์ดนิทางเพือ่ทอ่งเทีย่ว

เทา่นัน้ หากลกูคา้ไมส่ามารถเดนิทางไดเ้นือ่งจากเหลอืพาสปอรต์นอ้ยกวา่ 6 เดอืน ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ 

* ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ,การประทว้ง,การนัดหยุดงาน,การกอ่

จลาจล หรอืกรณีทีท่า่นถูกปฏเิสธ การเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง หรอืเจา้หนา้ทีก่รมแรงงานทัง้จาก

ไทย และตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

* ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไม่ครบ อาท ิไม่เทีย่วบางรายการ, ไม่ทาน

อาหารบางมือ้  เพราะคา่ใชจ้า่ยทกุอย่าง ทางบรษัิทฯ ไดช้ าระคา่ใชจ้่ายใหก้ับตา่งประเทศแบบเหมาขาดกอ่นออกเดนิทาง

แลว้                                

 ***ทวัรเ์กาหลทีกุโปรแกรม ผูเ้ดนิทางจะตอ้งอยู่กบักรุ๊ปเทีย่วตามโปรแกรมทีก่ าหนดเทา่นัน้ ไมส่ามารถแยกตวัออกจาก

โปรแกรมเพือ่ไปท าอย่างอืน่ได ้หากมกีารแยกตวัออกจากโปรแกรมไม่วา่จะจากสาเหตใุดก็ตาม จะมคีา่ใชจ้่ายในการแยกตวั

ออกจากทวัรต์ามทีแ่ลนดก์ าหนด และการช าระเงนิเขา้มาถอืวา่ผูซ้ ือ้ไดศ้กึษาโปรแกรมและยอมรับเงือ่นไขการใหบ้รกิารเป็นที่

เรยีบรอ้ย*** 

** ทวัรน์ีจั้ดใหเ้ฉพาะลกูคา้ทีป่ระสงคจ์ะไปทอ่งเทีย่วตามรายการของทัวรท์กุวนัเทา่นัน้  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ ์หาก  ลกูคา้

ตอ้งการขอแยกออกจากกรุ๊ป หรอืไมเ่ทีย่วตามรายการทีบ่รษัิทก าหนด บรษัิทขอปรับทา่นละ 300 US*** 

* ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอบุัตเิหตทุีเ่กดิจาก   

ความประมาทของตวันักทอ่งเทีย่วเอง  

* ตัว๋เครือ่งบนิเป็นตั๋วราคาพเิศษ กรณีทีท่า่นไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะไม่สามารถน ามาเลือ่นวนัหรอืคนืเงนิได ้หากทา่นตอ้งซือ้

บตัรโดยสารภายในประเทศเพือ่ไปและกลบักรุงเทพฯ กรุณาเลอืกซือ้บตัรโดยสารภายในประเทศประเภททีส่ามารถเลือ่นวนั

และเวลาในการเดนิทางได ้ทัง้นีเ้พือ่ป้องกนัปัญหาเทีย่วบนิลา่ชา้หรอืการเปลีย่นแปลงเวลาของเทีย่วบนิหรอืการ

เปลีย่นแปลงวนัเดนิทางกรณีเกดิความผดิพลาดจากบรกิารจากสายการบนิ (ความลา่ชา้ของเทีย่วบนิ การยกเลกิเทีย่วบนิ มี

การยุบเทีย่วบนิรวมกนั ตารางการเดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง เนือ่งจากสายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้วา่ อยูน่อกเหนอื

ความควบคมุ หรอืเหตผุลเชงิพาณชิย ์หรอืเหตผุลทางดา้นความปลอดภัยเป็นตน้) โปรดเขา้ใจและรับทราบวา่ ผูจ้ัดจะไม่

รับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ได ้ในทกุกรณี  

กรุ๊ปทีเ่ดนิทางตอ้งการันตมีัดจ ากับสายการบนิ หรอืผา่นตวัแทนในประเทศ หรอืตา่งประเทศ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเชน่ 

Charter Flight, Extra Flight  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ า หรอื คา่ทวัรท์ัง้หมด 

**เมือ่ออกต ัว๋แลว้ หากทา่นมเีหตบุางประการท าใหเ้ดนิทางไมไ่ด ้ไมส่ามารถขอคนืคา่ต ัว๋ได ้เนือ่งจากเป็น
นโยบายของสายการบนิ** 

**เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิไมว่า่ท ัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัในเงือ่นไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทีไ่ดร้ะบุไวแ้ลว้ท ัง้หมด** 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอสงวนสทิธิส์ าหรบัลูกคา้ชาวไทยเท่าน้ันทีเ่ดนิทางไปกลบัพรอ้มกรุป๊ 

**ถา้ลูกคา้เป็นชาวตา่งชาตชิ าระเพิม่ท่านละ 3,000 บาท** 

 



 
 

 
 
 
 
 

หมายเหตุ ** บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ท ัง้ไปและกลบัโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้

ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสายการบนิ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการเพือ่ความเหมาะสมไมว่า่จะเกดิจาก 

ความขดัขอ้งของ ยานพาหนะหรอืมเีหตหุนึง่เหตใุดจนท าใหไ้มส่ามารถด าเนนิการตามหมายก าหนดการได ้

โปรแกรมการเดนิทางเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม หรอืเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่วบางรายการหรอื

ทดแทนรายการทอ่งเทีย่วบางรายการ อตัราคา่บรกิารนี ้เป็นการเดนิทางต ัง้แต ่20 ทา่น 

ทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่นการตรวจพจิารณาจากดา่นตรวจคนเขา้เมอืงในการ เขา้-ออกท ัง้ประเทศไทยและประเทศ

เกาหลใีต ้หรอืการถูกปฎเิสธในกรณีอืน่ๆทกุกรณี ทางบรษิทัขอสงวนสทิธไ์มค่นืคา่ใชจ้า่ยไมว่า่กรณีใดๆทิง้ส ิน้** 


