
 
 
 

 
 
เวลานัดหมายและเคาท์เตอร์อาจมกีารเปลีย่นแปลงอันเน่ืองมาจากการเปลีย่นแปลงจากสายการบิน กรุณาเช็คก่อนวนัเดนิทาง 

 
** พาสปอรต์ควรมอีายุไม่ต า่กวา่ 6 เดอืนนบัจากวนัเดนิทาง ** 

 
 

วนัที ่ โปรแกรม  ULTRA  FROZEN KOREA มื้ออาหาร โรงแรม 

D1. กรุงเทพฯ  ( สุวรรณภูมิ )     
D2. สนามบินอินชอน  -  เกาะนามิ  -  อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน (ไม่รวมกระเชา้ ) - /   L / D โซรัคซาน 

D3. สนุกสนานกบัเล่นสกี (ไม่รวมอุปกรณ์สกี )   -  ไร่สตรอเบอร์ร่ี  -   Everland  
(รวมบตัรเคร่ืองเล่น)  กรุงโซล  - 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


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

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 
22.25 น. เหิรฟ้า สู่กรุงโซล โดยสายการบิน JIN  AIR  LJ004  

(บริการ Snack box) 

DAY 2
สนามบินอนิชอน  -   เกาะนาม ิ - อทุยานแห่งชาติโซรัคซาน  - วดัชินฮึงซา  ( -/L/D ) 

 

05.40 น. เดินทางถึงท่าอากาศยาน
นานาชาติอนิชอน   ประเทศเกาหลใีต้   
 (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ช.ม.) 

                                                                                 

NAMI ISLAND 

 

http://bit.ly/2NMk5YE


น าท่านชม เกาะนามิ (NAMISEOM ISLAND) ลงเรือเรือเฟอร์ร่ีขา้มไปยงัเกาะ (ใชเ้วลาประมาณ 10 นาที) ในช่วงฤดู
หนาว เกาะนามิจะถูกปกคลุมไปดว้ยหิมะสีขาวนวล ซ่ึงท าใหท่ี้น่ีกลายเป็นดินแดนหนา้หนาวท่ีมีทั้งความงดงามและ
ความโรแมนติก      คุณจะไดพ้บกบักองไฟท่ีสุมไวร้อบ ๆ เกาะเพื่อใหน้กัท่องเท่ียวสามารถผงิไฟคลายหนาวได ้
นอกจากน้ียงัมีอาหารอุ่นร้อน ๆ คอยใหบ้ริการตลอดทาง ไม่วา่จะเป็นซาลาเปาไส้ถัว่แดง แพนเคก้สอดไส้น ้าเช่ือม 
และไส้กรอก ในส่วนของร้านอาหาร คุณสามารถเลือกไดต้ามใจชอบตั้งแต่อาหารเกาหลีท่ีร้าน Nammoon Restaurant 
ไปจนถึงอาหารอิตาเลียนท่ีร้าน Di Matteo Pizzeria 

                                                

SEORAKSAN NATIONAL PARK & 

SINHEUNGSA  

ฤ ดู ห น าว  (ช่ ว ง เดื อน ธั น ว าคม  – 
กุมภาพนัธ์) เป็นช่วงท่ีหิมะตก ถือไดว้า่
เป็นฤดูอันแสนโรแมนติกของหนุ่ม
สาวชาวเกาหลี โดยส่วนใหญ่จะตก
หนกัในช่วงเดือนมกราคมและเป็นช่วงท่ีหนาวท่ีสุดเช่นกนั อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน แห่งน้ีมีคนเดินทางมาเท่ียว
ตลอดทั้งปี ซ่ึงแต่ละฤดูก็จะมีความสวยงามแตกต่างกนัออกไป ในช่วงฤดูหนาวท่ีน่ีจึงเต็มไปดว้ยหิมะสีขาวโพลน 
เปรียบเสมือน 'ภูเขาหิมะ' นัน่เอง และท าใหห้ลายคนเรียกท่ีน่ีวา่ "สวติเซอร์แลนดเ์กาหลี" 

อาหารกลางวันเมนู: ทคัคาลบ้ี ไก่ผดัซอสอาหารข้ึนช่ือเมืองชุนชอน 
อาหารเยน็เมนู: แฮมุนทงั ซีฟู้ดหมอ้ไฟ  
โรงแรม I Park Resort หรือเทยีบเท่า 

DAY 3
 สนุกสนามกบัการเล่นสก ี - ไร่สตรอเบอร์ร่ี  -  สวน
สนุกเอเวอร์แลนด์  (รวมบัตร)   -   N Seoul Tower  
(B/L/D)         
                                                                                                                                 
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม                                                                                       

SKI RESORT                                                                         

https://www.google.co.th/search?dcr=0&q=%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%88&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwiAoYqG58HdAhVLsI8KHVFSCqYQkeECCCgoAA


น าคณะเดินทางสู่ ลานสกีรีสอร์ท ระหวา่งทางท่านจะไดช่ื้นชมบรรยากาศสองขา้งทางในช่วงฤดูหนาวอนัแสนงดงาม
ของประเทศเกาหลีท่ีสวยท่ีสุด อิสระให้ทุกท่านไดส้ัมผสัหิมะและสถานท่ีท่ีงดงาม พร้อมถ่ายรูปเป็นท่ีระลึก เล่นสกี
ทา้ทายความสามารถของท่านพร้อมเพลิดเพลินกบับรรยากาศของสายลมเยน็ในฤดูหนาวและท ากิจกรรมสนุกๆบน
ลานหิมะกวา้ง (ไม่รวมค่าเช่าชุดอุปกรณ์ประมาณ 50,000 วอน) 

                                                                                      EVERLAND                                                                                     

น าท่ าน เดินทาง สู่  “เอ เวอ ร์
แลนด์” สวนสนุกกลางแจ้งท่ี
ใหญ่ท่ีสุดของเกาหลี ตั้ งอยู่ท่ี
เมืองยงอิน ให้ท่านได้ท่องไป
กับโลกของสัตว์ป่ าซ าฟารี 
ท่านจะได้พบกับ ไลเกอร์ ซ่ึง
เป็นลูกแฝดผสมท่ีเกิดข้ึนจาก
ความรักระหว่างสิงโตผู ้เป็น
พ่อและเสือผู ้เป็นแม่นับเป็น
แฝดผสมเสือ-สิงโตคู่แรกใน
โลก เติมเต็มความสุขของท่าน
สนุกสนานกบัเคร่ืองเล่นต่างๆ  

 

STRAWBERRY  
ชม ไร่สตรอเบอร์ร่ี ทราบถึงวิธีการปลูก
การดูแลรักษาผล และท่านยงัสามารถ
เลือกเก็บเลือกชิมไดจ้ากภายในไร่ (จ  ากดั
จ าน วนโดย ข้ึนอยู่กับ ผลผ ลิตแ ต่ล ะ
สัปดาห์) ท่านสามารถซ้ือน ากลับมาเป็น
ของฝากไดด้ว้ย 

                                                                                                                                                                       

 

 

N SEOUL TOWER                                                                                   
อิสระใหทุ้กท่านไดเ้ดินเล่นท่ี “หอคอยกรุงโซล”  ตั้งอยูบ่ริเวณเนิน เขานมัซาน เป็น 1ใน 18 หอคอยท่ีสูงท่ีสุดในโลก 
นอกจากน้ีโซลทาวเวอร์ยงัเป็นสถานท่ีถ่ายท าละครหลายเร่ือง เรียกได้ว่าเป็น Landmark  ของเกาหลีเลยก็ว่าได ้       
(ไม่รวมค่าขึน้ลฟิท์)  

อาหารกลางวนัเมนู: BBQ Buffet เติมไดไ้ม่อั้น 
อาหารเยน็เมนู: ไก่ตุ๋นโสม 

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



DAY 4
              Cosmetic Shop   -   ศูนย์โสม  -   ศูนย์สมุนไพรสนเขม็แดง  -  สวมชุดฮันบกเดินชมพระราช    

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

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 

                                      COSMETIC & GINSENG & RED PINE  

 
ท่านสามารถชมการสาธิตวิธีใช้เคร่ืองส าอางค์ เคล็ดไม่ลบัหนา้ใสของสาวเกาหลี และเลือกซ้ือเวชส าอางคช่ื์อดงัของ
เกาหลีไดใ้นราคาทอ้งถ่ิน อาทิเช่น Dr.MJ, DEWINS, MISSHA และอ่ืน ๆ จากนั้นน าท่านชม “ศูนย์โสม” หรือราชา
แห่งมวลสมุนไพร เพราะเกาหลีใตเ้ป็นประเทศท่ีมีการผลิตโสมเกาหลีท่ีมีคุณภาพเป็นอนัดบั  1 ของโลกซ่ึงรัฐบาล
รับรองคุณภาพโสมท่ีมีคุณภาพดีท่ีสุด “ผลิตภัณฑ์น ้ามันสนเข็มแดง” นิยมมารับประทานเพื่อลา้งสารพิษในร่างกาย 
ลา้งไขมนัในเส้นเลือด ทัว่ทั้งร่างกาย ป้องกนัไขมนัอุดตนัในเส้นเลือด,โรคหวัใจ, โรคภูมิแพ ้เป็นตน้  

                                                        

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

                                                                                                               

 

 

 

 
อาหารกลางวนัเมนู: ขา้วย  าบิบิมบบั 
เป็นตวัแทนอาหารตามธรรมเนียมของเกาหลี เม่ือ
หลายร้อยปีในวันหยุดท่ีส าคัญ เช่น เทศกาลชู

ซอก (วนัขอบคณุพระเจ้าของเกาหลี) เป็นอาหาร
ท่ีมีความสมดุลเพราะมันมีผักต่างๆพร้อมกับ
เนือ้สตัว์หมกั พริกเกาหลีปรุงพิเศษเพิ่มเข้าไปเพ่ือ
สร้างรสชาตท่ีิยอดเย่ียม  

 

 

 

http://www.thebibimbab.com/
http://www.thebibimbab.com/


GYEONGBOKGUNG & HANBOK 
น าทุกท่านชม พระราชวังคยองบกกุง 
ท่ี เป็ น ทั้ งสั ญ ลัก ษ ณ์ แล ะแห ล่ ง
ท่ อ ง เท่ี ย ว ยอ ด ฮิ ต ข อ งก รุ ง โซ ล 
พระราชวงัท่ีมีขนาดใหญ่และเก่าแก่
ท่ีสุดในกรุงโซล สร้างข้ึนในปี 1394 
ในสมยัพระเจา้แทโจ ราชวงศโ์ชซอน  
พิเศษ!! ให้ทุกท่านได้เก็บภาพความ
ประทับใจด้วยการใส่ชุดประจ าชาติ
ของเกาหลีใต้ (ฮันบก) พร้อมถ่ายภาพ
เป็นทีร่ะลกึ  

 

MYEONGDONG 
อิสระช้อปป้ิง ตลาดเมียงดง  นอกจากจะมี สินค้าแฟชั่น ต่างๆไม่ว่าจะเป็น 
เคร่ืองส าอาง รองเทา้ ท่ีน่ียงัมี Street Food ข้ึนช่ือ อีกหลายเมนูให้ท่านไดล้ิ้มลอง **
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 โดยมีตั้งแต่สี
ม่วงอ่อนเยน็ตาจนถึงสีม่วงไวน์ มีเสน่ห์เยา้ยวนใจ พลอยน้ีจะงามจบัตาเม่ือมาท า
เป็นแหวน จ้ี ต่างหู และสร้อยขอ้มือ ชม “ศูนย์สมุนไพรบ ารุงตับ ฮอตเกนามู” 

ตน้ไมช้นิดน้ีเจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาท่ีปราศจากมลภาวะและระดบัสูงเหนือน ้ าทะเล 50-800 เมตร ชาวเกาหลีรุ่น
ใหม่นิยมน ามารับประทานเพื่อช่วยดูแลตบัใหส้ะอาดแขง็แรง 
 

 

GIMPO OUTLET 
 



ใหอิ้สระทุกท่านชอ้ปป้ิงซ่ึงเป็นเอาทเ์ลตขนาดใหญ่ เป็นแหล่งรวมร้านคา้แบรนด์เนมระดบัโลกมากมายใหทุ้กท่านได้
เลือกชอ้ปป้ิงกนัอยา่งจุใจมีหลากหลาย Brand ดงัมากมายหลายยีห่อ้  
  
อาหารกลางวนัเมนู: จิมทคั ไก่อบกบัวุน้เส้นใส่ซีอ๊ิวด า 
อาหารข้ึนช่ืออีกอยา่ง มีรสชาติเผด็เล็กนอ้ย กินคู่กบัขา้ว 
 

หลงัจากนั้นได้เวลาน าท่านสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอิน
ชอน เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯระหว่างทาง
แวะชอ้ปป้ิงท่ี ร้านละลายเงินวอน  

 
เพื่อซ้ือของฝากคนทางบ้าน ท่ีร้านแห่งน้ีมีขนมพื้นเมือง
เกาหลีหลากชนิดรวมทั้งกิมจิ ไก่ตุ๋นโสมท่ีบรรจุอยู่ในถุง
สุญญากาศ ตะเกียบ ถว้ยใส่ขา้วและของฝากของท่ีระลึก 
 

17.10น.  ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯมหานคร   โดยสารการบิน JIN AIR LJ 003 
21.10น.  ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 

(บริการ Snack Box ทั้งขาไป-กลบั) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

 

 
 
**ชว่งเทศกาลมดัจ าท่านละ 10,000.- บาท** 
 

   **ULTRA KOREA** 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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

พกัเดยีว*เพิม่ 
(บาท / ทา่น) 

ทีน่ ัง่ 

เดอืน ธันวาคม 2561 – เดอืน มกราคม 2562 

6 - 10 ธันวาคม 2561 19,900 5,900 25 

10 - 14 ธันวาคม 2561 18,900 5,900 25 

22 - 26 ธันวาคม 2561 20,900 5,900 25 

28 ธันวาคม – 1 มกราคม 2562 25,900 5,900 25 

2-6 มกราคม 2562 19,900 5,900 25 

28 มกราคม -1 กมุภาพันธ ์2562 18,900 5,900 25 

30 มกราคม -3 กมุภาพันธ ์2562 18,900 5,900 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 *หากเป็นราคาโปรโมช ัน่

ช าระเงนิเต็มจ านวนเท่าน้ัน  ส่วนทีเ่หลอืช าระทนัทกีอ่นการเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 30 วนั มฉิะน้ันจะถอืวา่ท่านยกเลกิการเดนิทางโดย

อตัโนมตั ิ 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เง่ือนไขการเดนิทาง 

* รายการท่องเทีย่วสามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านึงถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

* หนังสอืเดนิทางตอ้งมีอายุเหลอืใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน และบรษิทัฯรบัเฉพาะผูม้ีจดุประสงคเ์ดนิทางเพือ่ท่องเทีย่วเท่าน้ัน หากลูกคา้

ไม่สามารถเดนิทางไดเ้น่ืองจากเหลอืพาสปอรต์นอ้ยกว่า 6 เดอืน ทางบรษิทัจะไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ 

* ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ,การประทว้ง,การนัดหยุดงาน,การกอ่จลาจล หรอืกรณี

ทีท่่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรอืออกเมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมือง หรอืเจา้หนา้ที่กรมแรงงานทัง้จากไทย และต่างประเทศซึง่อยู่

นอกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ 

* ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯไม่ครบ อาท ิไม่เทีย่วบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมือ้  

เพราะค่าใชจ้า่ยทุกอย่าง ทางบรษิทัฯ ไดช้ าระค่าใชจ้า่ยใหก้บัต่างประเทศแบบเหมาขาดกอ่นออกเดนิทางแลว้                                

 ***ทวัรเ์กาหลทีุกโปรแกรม ผูเ้ดนิทางจะตอ้งอยู่กบักรุป๊เทีย่วตามโปรแกรมทีก่ าหนดเท่าน้ัน ไม่สามารถแยกตวัออกจากโปรแกรมเพือ่ไป

ท าอย่างอืน่ได ้หากมกีารแยกตวัออกจากโปรแกรมไม่ว่าจะจากสาเหตุใดก็ตาม จะมคี่าใชจ้า่ยในการแยกตวัออกจากทวัรต์ามทีแ่ลนด ์

ก าหนด และการช าระเงนิเขา้มาถอืว่าผูซ้ ือ้ไดศ้กึษาโปรแกรมและยอมรบัเงือ่นไขการใหบ้รกิารเป็นทีเ่รยีบรอ้ย*** 

*** ทวัรนี์จ้ดัใหเ้ฉพาะลูกคา้ทีป่ระสงคจ์ะไปท่องเทีย่วตามรายการของทวัรท์ุกวนัเท่าน้ัน  บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ ์หากลูกคา้ตอ้งการขอแยก

ออกจากกรุป๊ หรอืไม่เทีย่วตามรายการทีบ่รษิทัก าหนด บรษิทัขอปรบัท่านละ 300 USD*** 

* ทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอุบตัเิหตุทีเ่กดิจาก   

ความประมาทของตวันักท่องเทีย่วเอง  

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

 * ยกเลกิการเดนิทางกอ่น 30 วนั ไม่มคี่าใชจ้า่ย                             

 * ยกเลกิการเดนิทางกอ่น 20 วนัยดึมดัจ า 50%                                            

 * ยกเลกิการเดนิทางไม่ถงึ 15 วนัยดึเงนิค่าทวัรท์ ัง้หมด 

 * ในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รุงเทพฯและในต่างประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีร่ะบุในรายการ บรษิทัฯ ขอ

สงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืค่าบรกิารไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาล

รบัรอง ทางบรษิทัฯ จะท าการเลือ่นการเดนิทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ทัง้นีท่้านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้า่ยคอื ค่าธรรมเนียมในการมดัจ า

ตั๋วท่านละ 10,000 บาท และค่าใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืไดค้อื ค่าธรรมเนียม ในการมดัจ า 

 



* ตั๋วเคร ือ่งบนิเป็นตั๋วราคาพเิศษ กรณีทีท่่านไม่เดนิทางพรอ้มคณะไม่สามารถน ามาเลือ่นวนัหรอืคนืเงนิได ้หากท่านตอ้งซือ้บตัรโดยสาร

ภายในประเทศเพือ่ไปและกลบักรุงเทพฯ กรุณาเลอืกซือ้บตัรโดยสารภายในประเทศประเภททีส่ามารถเลือ่นวนัและเวลาในการเดนิทางได ้

ทัง้นีเ้พือ่ป้องกนัปัญหาเทีย่วบนิล่าชา้หรอืการเปลีย่นแปลงเวลาของเทีย่วบนิหรอืการเปลีย่นแปลงวนัเดนิทางกรณีเกดิความผดิพลาดจาก

บรกิารจากสายการบิน (ความล่าชา้ของเทีย่วบิน การยกเลิกเทีย่วบิน มีการยุบเทีย่วบินรวมกนั ตารางการเดินทางมีการเปลีย่นแปลง 

เน่ืองจากสายการบินพิจารณาสถานการณ์แลว้ว่า อยู่นอกเหนือความควบคุม หรอืเหตุผลเชงิพาณิชย  ์หรอืเหตุผลทางดา้นความ

ปลอดภยัเป็นตน้) โปรดเขา้ใจและรบัทราบว่า ผูจ้ดัจะไม่รบัผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้า่ยต่างๆ ได ้ในทุกกรณี  

กรุป๊ทีเ่ดนิทางตอ้งการนัตมีดัจ ากบัสายการบนิ หรอืผ่านตวัแทนในประเทศ หรอืต่างประเทศ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเชน่ Charter Flight, 

Extra Flight  จะไม่มกีารคนืเงนิมดัจ า หรอื ค่าทวัรท์ ัง้หมด 

**เมือ่ออกต ัว๋แลว้ หากท่านมเีหตุบางประการท าใหหเ้ดนิทางไม่ได ้ ไม่สามารถขอคนืค่าต ัว๋ได ้ เน่ืองจากเปน นนยยบายของ
สายการบนิ** 

**เมือ่ท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าท ัง้หมดหรอืบางส่วนกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะถอืว่าท่านไดย้อมรบัใหนเง่ือนไข

ขอ้ตกลงต่างๆ ทีไ่ดร้ะบุไวแ้ลว้ท ัง้หมด** 

 

 

 

หมายเหตุ ** บรษิทัฯ ขอสงวนสิทธใิหนการเปลี่ยนแปลงเทีย่วบิน ทัง้ไปและกลบัยดยมิตอ้งแจง้ใหหท้ราบล่วงหน้าท ัง้นี้

ขึน้อยู่กบัสายการบนิ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์หนการเปลีย่นแปลงรายการเพือ่ความเหมาะสมไม่ว่าจะเกดิจาก ความขดัขอ้ง

ของ ยานพาหนะหรอืมีเหตุหน่ึงเหตุใหดจนท าใหหไ้ม่สามารถด าเนินการตามหมายก าหนดการได ้ยปรแกรมการเดนิทาง

เปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรอืเปลี่ยนแปลงรายการท่องเทีย่วบางรายการหรอืทดแทนรายการท่องเทีย่วบาง

รายการ อตัราค่าบรกิารนี ้เปน นการเดนิทางต ัง้แต่ 20 ท่าน 

ทีผู่เ้ดนิทางไม่ผ่านการตรวจพจิารณาจากด่านตรวจคนเขา้เมอืงใหนการ เขา้-ออกทัง้ประเทศไทยและประเทศเกาหลใีหต ้
หรอืการถูกปฎเิสธใหนกรณีอืน่ๆทุกกรณี ทางบรษิทัขอสงวนสทิธไ์ม่คนืค่าใหชจ่้ายไม่ว่ากรณีใหดๆทิง้สิน้* 

ขอสงวนสทิธิส์ าหรบัลูกคา้ชาวไทยเท่าน้ันทีเ่ดนิทางไปกลบัพรอ้มกรุป๊ 

**ถา้ลูกคา้เปน นชาวตา่งชาตชิ าระเพิม่ท่านละ 3,000 บาท** 

 


