
 
 

 
 
 
 
 

 
 
เวลานดัหมายและเคาทเ์ตอรอ์าจมกีารเปลี�ยนแปลงอนัเนื�องมาจากการ

เปลี�ยนแปลงจากสายการบนิ กรณุาเช็คกอ่นวนัเดนิทาง 
** พาสปอรต์ควรมอีายไุมต่ํ�ากวา่ 6 เดอืนนบัจากวนัเดนิทาง ** 

 

วนั
ที� 

โปรแกรม  ULTRA COLORFUL KOREA มื�อ
อาหาร 

โรงแรม 

D1. กรงุเทพฯ  ( สวุรรณภมู ิ)     

D2. สนามบนิอนิชอน  -  Boss Apple Farm   -  Pocheon Herb 
Island   -  ชมป้อมฮวาซอง 

- /   L / 
D 

 ซวูอน 

D3. Olympic  Park  -   Lotte World   & Aquarium   - โซล
ทาวเวอร ์ (ไมร่วมลฟิท ์)  –   
ตลาดฮงแด 

BF / L 
/ D  

 

กรงุโซล 

D4. Cosmetic Center   -  ศนูยโ์สม   -  ศนูยส์มนุไพรสนเข็ม
แดง  -  สวมชดุฮนับกเดนิชมพระราชวังคยองบกกงุ -   
DUTY FREE   -  คลองชองเกชอน   -  ชอ้ปปิ�งเมยีงดง 

BF / L 
/ - 

กรงุโซล 

D5. ศนูยส์มนุไพร  - Amethyst   -  Gimpo Outlet   -  ซปุเปอร์
มาเกต็  –  
 สนามบนิอนิชอน  -  กรงุเทพฯ 

BF /  L 
/ - 

 



 
 

 
 
 
 
 

DAY 1
                                                              สนามบนิสวุรรณภมู ิ (กรงุเทพฯ )                                                                          
 
21.00 น. คณะพรอ้มกนัที�ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ั�น 4 
ประต ู3 เคานเ์ตอร ์ D 
  สายการบนิ JIN AIR (LJ) มเีจา้หนา้ที�ของบรษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับ และ
อํานวยความสะดวก  
01.05 น. เหริฟ้า สูก่รงุโซล โดยสายการบนิ JIN   AIR LJ002  

(บนิประมาณ 4.30 – 05.00 ชั�วโมง) 
 

DAY 2
สนามบนิอนิชอน  -   Boss Apple Farm  -   Pocheon Herb Island  –  ชม

ป้อมฮวาซอง (-/L/D)
 
 08.25 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานนานาชาตอินิชอน   ประเทศเกาหลใีต ้  
 (เวลาทอ้งถิ�นเร็วกวา่ไทย 2 ช.ม.) 

                                                                           BOSS APPLE FARM 

 
นําท่านเดินทางสู่ เมืองโพชอน Boss  Apple ฟาร์ม
ท่องเที�ยวที�ไม่ไดม้แีค่การปลูกและขายแอปเปิ�ล  เพราะ
ถา้มาที�นี�เราจะมีส่วนร่วมในกจิกรรมต่างๆ เช่น ทําแยม
แอปเปิ�ล, นํ�าแอปเปิ�ล, ผลติภัณฑ์อบแหง้จากแอปเปิ� ล
มากมาย *ไม่รวมค่าทํากจิกรรม * อกีทั �งท่านสามารถซื�อ
นํากลับมาเป็นของฝากไดด้ว้ย ใหท้่านไดช้มิแอปเปิ�ลสดๆ
จากตน้ อสิระใหเ้ดนิชมพรอ้มเก็บบรรยากาศ... 

 
  
                                         POCHEON HERB ISLAND 



 
 

 
 
 
 
 

 
นําท่านเดนิทางสู่อาณาจกัร
สมุนไพร ภายในบรรยากาศ
ร่มรื�น โอบลอ้มดว้ยภูเขา ที�นี�
จะมีหลายโซนมาก  เริ�มจาก
โซนพพิธิภัณฑพ์ฤกษศาสตรท์ี�
มสีมนุไพรนานาชนดิใหเ้ราเดนิ
ชมหรือ นั� งพั กผ่อน เพื� อสูด
อากาศบรสิุทธิ�กันใหเ้ต็มปอด 
ไฮ ไล ท์ ข อ งที� นี� น่ าจ ะเป็ น
อาคาร “ศนูยส์มนุไพร”  แหลง่

รวมผลติภัณฑท์ี�ทําจากสมนุไพรนานาชนติ อกี
ทั �งยังมีหอ้งสปา สําหรับผ่อนคลายดว้ยการ   
น วด อ โ รม่ า  โซ น  D.I.Y เราส าม ารถ ทํ า
ผ ลิต ภั ณ ฑ์ ต่ า ง ๆด ้ว ย ตั ว เอ ง   เช่ น  ส บู ่
เครื�องสําอาง หมอน  เทียนหอม  ฯลฯ ยังมี
โซนอื�นที�น่าสนใจอกีมาก  อย่างเมอืงจําลอง
บรรยากาศประเทศทางแถบยุโรป  เรอืกอนโด
ลาคลา้ยกับเมืองเวนิช  นํ� าพุเทรวี�  หมู่บา้น
ฝรั�งเศส ฯลฯ รับรองไมผ่ดิหวังมกีจิกรรมสนุกๆ 

มากมายจนลมืเบื�อ!!!                                                                                                                          
 
HWASEONG FORTRESS  

นําท่านชมบรรยากาศรอบๆ ป้อมฮวาซอง  ถอืว่าเป็นไฮไลทสํ์าคัญแห่งการท่องเที�ยว 

อกีทั �งยังไดข้ึ�นทะเบยีนเป็นมรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโก อกีดว้ย   

อาหารกลางวนัเมนู: บลูโกก ิหมูผัดซอสขลุกขลกิ // อาหารเย็นเมนู: ชาบู ชาบ ู
พรอ้มขา้วสวยรอ้นๆ 
 



 
 

 
 
 
 
 

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

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

 
Olympic Park นั�นถือว่าเป็นอีกหนึ�งในสถานที�ท่องเที�ยว
ยอดฮิตของชาวกรุงโซล เเละเป็นอีกจุดที�นักท่องเที�ยว
ตา่งชาตใิหค้วามสนใจมาเที�ยวชมความสวยงาม ทั �งธรรมชาติ
ที�ถกูจัดเรยีงอยา่งสวยงาม และยังเป็นจดุที�สวยอกีแหง่ในชว่ง
ฤดูใบไมร้่วง ที�นี�ก็ถูกแบ่งออกเป็นหลายโซนที�น่าสนใจ เชน่ 
เนนิดอกคอสมอส สเีหลอืงอรา่ม เป็นที�นิยมอกีแห่งหนึ�ง
สําหรับคนที�ชอบถ่ายภาพ , Rose Garden สวนกุหลาบ
ห ล าก พั น ธุ์ ห ล าก สี สั น  ที� มี ม าก ถึ ง  146 ส าย พั น ธุ์ ,         
แลนด์มาร์ค Olympic Park อีกแห่งที�ไม่ควรพลาด คือ 
One tree Hill ดว้ยเอกลักษณ์ของสวนสเีขยีว ที�มตีน้ไมต้ั �ง
ตระหง่านโดเดี�ยว ทําใหท้ี�แห่งนี�กลายเป็นที�นิยม ดว้ยความ
แปลก นยิมมาถา่ยรปู ถา่ย MV 

 

                                                 
LOTTE WORLD & AQUARIUM 
 
จากนั�นนําทา่นเขา้สู ่สวนสนกุล็อตเตเ้วลิด ์(Lotte World) เป็นสวนสนุกในรม่ที�ใหญ่
ที�สดุในเกาหลใีต ้ที�นี�มทีั �งสวนสนุกในรม่ ซึ�งจัดไดว้า่เป็นสวนสนุกในรม่ที�มชี ื�อเสยีงที�สดุ
แหง่หนึ�งในโลกเลยกว็า่ได ้และมโีซนสวนสนุกกลางแจง้ ที�สรา้งเป็นเกาะอยูก่ลาง



 
 

 
 
 
 
 

ทะเลสาบซอกชน (Seokchon Lake) โดยสญัลกัษณ์หรอืมาสคอตประจําสวนสนุกแหง่นี�
คอืคูร่ักแรคคนูที�ชื�อ Lotty และ Lorry นั�นเอง  

จากนั�นตะลุยพพิธิภัณฑส์ัตวนํ์�าที�
ใหญ่ ที� สุด ในประเท ศ เกาห ลี
ใต  ้Lotte World Aquarium! 
ที� นี�  คุณ จะได พ้ บ กับ สั ต ว์ นํ� า
มากมายกว่า 650 สายพันธุ์ให ้
คุณไดเ้รียนรูแ้ละทําความรูจ้ัก 
รวมไปถงึถา่ยรูปน่ารัก ๆ ของสตัว์
เหลา่นี�ไปฝากคณุที�บา้นดว้ย และ
นอกจากปลานีโม่และปลาดอรี�ที�
คณุจะไดพ้บแลว้ คณุยังจะไดเ้จอ
กับวาฬบาลูกาขนาดใหญ่และ
ปลาฉลามพยาบาลซึ�งยาวกว่า 2 
เมตรอกีดว้ย!                                                                            

N SEOUL TOWER 
อสิระใหท้กุทา่นไดเ้ดนิเลน่ที�  “หอคอยกรงุโซล”  
ตั �งอยูบ่รเิวณเนนิ เขานัมซาน เป็น 1ใน 18 หอคอยที�
สงูที�สดุในโลก นอกจากนี�โซลทาวเวอรย์งัเป็น
สถานที�ถา่ยทําละครหลายเรื�อง เรยีกไดว้า่เป็น 
Landmark  ของเกาหลเีลยกว็า่ได ้(ไมร่วมคา่ขึ�น
ลฟิท)์ 

 
HONGDAE 
 
ช อ้ปปิ� งบนถนนวัยรุ่นสุดชิคที� 
ยา่นแด Hongdae เป็นยา่นชอ้ป
ปิ� ง บ ริ เ ว ณ  ด ้า น ห น ้ า ข อ ง
มหาวทิยาลัย ฮงอกิ จงึเป็นศูนย์
รวมเด็กวัยรุ่น มทีั �งสนิคา้แฟชั�น เสื�อผา้ กระเป๋า รองเทา้ รวมทั �งกจิกรรมทางวัฒนธรรม
ทางศลิปะการแสดงและงานเทศกาลที�น่าสนใจมากมาย  
 



 
 

 
 
 
 
 

อาหารกลางวนัเมน:ู อิ�มไมอ่ั �นหมยูา่งเกาหล ีพรอ้มผักสด และขา้วสวยรอ้นๆ 
อาหารเย็นเมน:ู ขา้วยําบบิมิบบัพรอ้มซปุ 

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

DAY 4
 Cosmetic Shop   - ศนูยโ์สม  -  ศนูยส์มนุไพรสนเข็มแดง  - สวม

ชุดฮนับกเดนิชม    
            พระราชวงัคยองบกกงุ  -  DUTY FREE  -  คลองชองเกชอน  -  ชอ้ปปิ� ง
เมยีงดง  (B/L/--)   
 
รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
                                                                         
 
COSMETIC & GINSENG 
REDPINE                                            

 
 
ท่านสามารถชมการสาธิตวธิ ีใช้เครื�องสําอางค ์
เคล็ดไม่ลับหนา้ใสของสาวเกาหลี และเลือกซื�อเวช
สําอางคช์ื�อดังของเกาหลไีดใ้นราคาทอ้งถิ�น อาทเิชน่ 
Dr.MJ, DEWINS, MISSHA และอื�น ๆ จากนั�นนําท่าน
ชม “ศูนยโ์สม” หรือราชาแห่งมวลสมุนไพร เพราะ
เกาหลใีตเ้ป็นประเทศที�มกีารผลติโสมเกาหลทีี�มคีณุภาพเป็นอนัดบั 1 ของโลกซึ�งรัฐบาล
รับรองคุณภาพโสมที�มีคุณภาพดีที�สุด “ผลิตภณัฑ์นํ �ามนัสนเข็มแดง” นิยมมา
รับประทานเพื�อลา้งสารพษิในร่างกาย ลา้งไขมันในเสน้เลือด ทั�วทั �งร่างกาย ป้องกัน
ไขมนัอดุตนัในเสน้เลอืด,โรคหวัใจ, โรคภมูแิพ ้ 
 
 
                                              GYEONGBOKGUNG & HANBOK                                    

 
 
นําทกุทา่นชม พระราชวงัคยองบก
กงุ ที�เป็นทั �งสญัลกัษณ์และแหลง่
ทอ่งเที�ยวยอดฮติของกรงุโซล 
พระราชวังที�มขีนาดใหญแ่ละเกา่แก่
ที�สดุในกรงุโซล สรา้งขึ�นในปี 1394 
ในสมยัพระเจา้แทโจ ราชวงศโ์ช
ซอน  



 
 

 
 
 
 
 

พเิศษ!! ใหทุ้กท่านไดเ้ก็บภาพความประทบัใจดว้ยการใส่ชุดประจําชาตขิอง
เกาหลใีต ้(ฮนับก) พรอ้มถา่ยภาพเป็นที�ระลกึ  
 
 
 
CHEONGGYECHEON & DUTYFREE 
MYEONGDONG 

 
 
อาหารกลางวนัเมน:ู ไกตุ่น๋โสม อาหารวงั
ในสมยักอ่น  
เชื�อกนัวา่บํารงุและเสรมิสขุภาพ เสริฟ์ทา่นละ 
1 ตวั  
เป็นเมนูอาหารวงัตั �งแตส่มยัราชวงศโ์ซซอน 
**อสิระอาหารเย็นที�ตลาดเมยีงดง เพื�อ
ไมเ่ป็นการรบกวนทา่นในการชอ้ปปิ� ง** 
 
 

ไดเ้วลาพาท่านสู ่ “คลองชองเกชอน” เดมิเป็นคลองเกา่แกใ่นอดตีมอีายุกว่า 600 ปีที� 
ทอดผ่านใจกลางเมอืงหลวงแต่ในปัจจุบันไดม้กีารพัฒนาและบูรณะคลองแห่งนี�ข ึ�นมา
ใหมทํ่าใหก้รุงโซลมคีลองที�ยาวกว่า 6 เมตร  และชอ้ปปิ� งสนิคา้ปลอดภาษทีี� ดวิตี�ฟร ี
ที�นี�มีส ินคา้ชั �นนํา ใหท้่านเลือกซื�อมากมายกว่า 500 ชนิด อาทิ นํ� าหอม เสื�อผา้ 
เครื�องสําอาง กระเป๋า นาฬกิา เครื�องประดบั เป็นตน้  
 

อสิระชอ้ปปิ�งยา่นเมยีง
ดง หากทา่นตอ้งการ
ทราบวา่แฟชั�นของ
เกาหลเีป็นอยา่งไรกา้ว
ลํ�านําสมยัเพยีงใดทา่น
จะตอ้งมาที�เมยีงดงแหง่
นี�พบกบัสนิคา้วยัรุน่ 
อาท ิเสื�อผา้แฟชั�นแบบ
อนิเทรนเครื�องสําอาง
ดงัๆของเกาหลพีบกบั
ความแปลกใหม ่ใน
การชอ้ปปิ�งอกีรปูแบบ
ที�นี�ยังม ีstreet food 
มากมายใหท้า่นลิ�มลอง  
 



 
 

 
 
 
 
 

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

DAY 4
ศนูยส์มนุไพรฮอกเกนาม ู -   พลอยอเมทสิ  -    Gimpo Outlet  -   

SUPERMARKET    (B/L/-)            
 
รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
                                                         AMETHYST & HERB SHOP                                    

                                                           
“ชมโรงงานเจยีระไนพลอยอเมทสิ” พลอยแหง่สขุภาพและนํา
โชค โดยมตีั �งแตส่มีว่งออ่นเย็นตาจนถงึสมีว่งไวน ์มเีสน่หเ์ยา้ยวน
ใจ พลอยนี�จะงามจับตาเมื�อมาทําเป็นแหวน จี� ต่างหู และสรอ้ย
ขอ้มอื ชม “ศูนยส์มุนไพรบํารงุตบั ฮอตเกนาม”ู ตน้ไมช้นดินี�
เจรญิเตบิโตในป่าลกึบนภูเขาที�ปราศจากมลภาวะและระดับสูง
เหนือนํ� าทะเล 50-800 เมตร ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมนํามา
รับประทานเพื�อชว่ยดแูลตบัใหส้ะอาดแข็งแรง 

     
อาหารกลางวนัเมน:ู จมิทัค ไกอ่บกบัวุน้เสน้ใสซ่อี ิ�ว
ดํา 
อาหารขึ�นชื�ออีกอย่าง มีรสชาติเผ็ดเล็กนอ้ย กินคู่
กบัขา้ว 
 
                                    GIMPO OUTLET 

 
ให ้อิ ส ร ะทุ ก ท่ า น ช ้อ ป ปิ� ง 
HYUNDAI PREMIUM 
GIMPO OUTLET ซึ� ง เ ป็ น
เอาทเ์ลตขนาดใหญ่ เป็นแหล่ง
รวมรา้นคา้แบรนดเ์นมระดบัโลก
มากมายใหทุ้กท่านไดเ้ลือกช ้

อ ป ปิ� ง กั น อ ย่ า ง จุ ใ จ มี
หลากหลาย Brand ดงัมากมาย
หลายยี�หอ้  
 
SUPERMARKET 



 
 

 
 
 
 
 

หลงัจากนั�นไดเ้วลานําทา่นสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตอินิชอน เพื�อเตรยีมตวัเดนิทางกลบั
กรุงเทพฯระหว่างทางแวะ    ชอ้ปปิ� ง รา้นละลายเงนิวอน ที�รา้นแห่งนี�มีขนมพื�นเมือง
เกาหลหีลากหลายและของฝากของที�ระลกึ 
19.55น.  ออกเดนิทางกลบักรงุเทพฯมหานคร   โดยสารการบนิ JIN AIR LJ 

001 
23.35น.  ถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ 

 
อตัราคา่บรกิาร 

*** ราคาโปรโมช ั�น!!!ไมม่รีาคาเด็ก *** 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

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

พกัเดยีว*เพิ�ม 
(บาท / ทา่น) 

ที�น ั�ง 

เดอืนตลุาคม 2561 
3 - 7 ตลุาคม 2561 17,900 4,900 25 
5 - 9 ตลุาคม 2561 17,900 4,900 25 
9 - 13 ตลุาคม 2561 17,900 4,900 25 
12 - 16 ตลุาคม 2561 18,900 4,900 25 
16 - 20 ตลุาคม 2561 16,900 4,900 25 
18 - 22 ตลุาคม 2561 18,900 4,900 25 
20 - 24 ตลุาคม 2561 17,900 4,900 25 
24 - 28 ตลุาคม 2561 17,900 4,900 25 
27 - 31 ตลุาคม 2561 16,900 4,900 25 

30 ตลุาคม -  4 พฤศจกิายน 
2561 

15,900 4,900 25 

ราคารวม 

*ค่าพาหนะและนําเที�ยวตามรายการ                       *ค่าตั�ว

เคร ื�องบนิและภาษนํี�ามนัทกุแห่ง ไป – กลบั   พรอ้มคณะ 

*นํ�าดื�มวนัละ 1 ขวด                                                                

*ค่าเขา้ชมสถานที�ตามรายการ                          

*ค่าโรงแรมตามรายการที�ระบุหอ้งละ 2-3 ท่าน     

*ค่าอาหารตามรายการที�ระบุ  

*ค่านํ�าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกนิ  15 กก.   

*ค่าประกนัภยัอุบตัเิหตุระหว่างการเดนิทางในวงเงนิ ท่านละ 

เงื�อนไขการสาํรองที�นั�ง 

กรณุาจองล่วงหนา้กอ่นการเดนิทางพรอ้มชาํระงวดแรก 

5,000 บาท *ชว่งเทศกาลมดัจาํ 10,000 บาท *หากเป็น

ราคาโปรโมช ั�นชาํระเงนิเต็มจาํนวนเท่านั�น  ส่วนที�เหลอื

ชาํระทนัทกีอ่นการเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 21 วนั มฉิะนั�นจะ

ถอืวา่ท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ 



 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เง ื�อนไขการเดนิทาง 

* รายการทอ่งเที�ยวสามารถเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยคํานงึถงึผลประโยชน์

ของผูเ้ดนิทางเป็นสําคญั 

* หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน และบรษัิทฯรบัเฉพาะผูม้ี

จดุประสงคเ์ดนิทางเพื�อทอ่งเที�ยวเทา่นั�น หากลกูคา้ไมส่ามารถเดนิทางไดเ้นื�องจากเหลอื

พาสปอรต์นอ้ยกวา่ 6 เดอืน ทางบรษัิทจะไมร่ับผดิชอบใดๆทั �งส ิ�น 

* ทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทั �งส ิ�นหากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ,การ

ประทว้ง,การนัดหยดุงาน,การกอ่จลาจล หรอืกรณีที�ทา่นถกูปฏเิสธ การเขา้หรอืออกเมอืง

จากเจา้หนา้ที�ตรวจคนเขา้เมอืง หรอืเจา้หนา้ที�กรมแรงงานทั �งจากไทย และตา่งประเทศ

ซึ�งอยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

* ทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทั �งส ิ�น หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ อาท ิ

ไมเ่ที�ยวบางรายการ, ไมท่านอาหารบางมื�อ  เพราะคา่ใชจ้า่ยทกุอยา่ง ทางบรษัิทฯ ได ้

ชาํระคา่ใชจ้า่ยใหก้บัตา่งประเทศแบบเหมาขาดกอ่นออกเดนิทางแลว้                                

ราคาไม่รวม 

*ค่าทําหนังสอืเดนิทางและค่าวซีา่สําหรบัพาสปอรต์ตา่งดา้ว                          

*ค่าใชจ้า่ยส่วนตวันอกเหนือจากรายการที�ระบุ เชน่ ค่าซกัรดี,มนิิ

บารใ์นหอ้ง  และอื�นๆ                                                                          

*คา่ทปิคนขบัรถ และมคัคเุทศกท์อ้งถิ�น  

  ท่าน ละ 40,000 วอน/1400 บาท/ตอ่ท่าน                                                                                        

*ค่าภาษีมูลค่าเพิ�ม 7% และภาษีหกั ณ ที�จา่ย 3%   (กรณีออก

ใบเสรจ็ในนามบรษิทัหรอืตอ้งการใบกาํกบัภาษ ี)                                                                                                   

*ค่านํ�าหนักกระเป๋าสมัภาระ ที�เกนิกว่าสายการบนิกาํหนด 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

* ยกเลกิการเดนิทางกอ่น 30 วนั ไม่มคี่าใชจ้า่ย                              

* ยกเลกิการเดนิทางกอ่น 20 วนัยดึมดัจาํ 50%                                            

* ยกเลกิการเดนิทางไม่ถงึ 15 วนัยดึเงนิค่าทวัรท์ ั�งหมด 

* ในกรณีที�กองตรวจคนเขา้เมืองทั�งที�กรุงเทพฯและใน

ต่างประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศที�ระบุใน

รายการ บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ �ที�จะไม่คืนค่าบรกิารไม่ว่า

กรณีใดๆ ทั�งสิ �น กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึ�ง

จะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง ทางบรษิทัฯ 

จะทําการเลื�อนการเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่

ทั�งนี�ท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้า่ยคอื ค่าธรรมเนียมในการมดัจํา

ตั�วท่านละ 10,000 บาท และค่าใชจ้่ายอื�นๆ ที�ไม่สามารถ

เรยีกคนืไดค้อื ค่าธรรมเนียม ในการมดัจาํ 



 
 

 
 
 
 
 

 ***ทัวรเ์กาหลทีกุโปรแกรม ผูเ้ดนิทางจะตอ้งอยูก่บักรุ๊ปเที�ยวตามโปรแกรมที�กําหนด

เทา่นั�น ไมส่ามารถแยกตวัออกจากโปรแกรมเพื�อไปทําอยา่งอื�นได ้หากมกีารแยกตวัออก

จากโปรแกรมไมว่า่จะจากสาเหตใุดก็ตาม จะมคีา่ใชจ้า่ยในการแยกตวัออกจากทวัรต์ามที�

แลนดกํ์าหนด และการชาํระเงนิเขา้มาถอืวา่ผูซ้ ื�อไดศ้กึษาโปรแกรมและยอมรับเงื�อนไข

การใหบ้รกิารเป็นที�เรยีบรอ้ย*** 

** ทัวรน์ี�จัดใหเ้ฉพาะลกูคา้ที�ประสงคจ์ะไปทอ่งเที�ยวตามรายการของทวัรท์กุวนัเทา่นั�น  

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ� หาก  ลกูคา้ตอ้งการขอแยกออกจากกรุป๊ หรอืไมเ่ที�ยวตามรายการ

ที�บรษัิทกําหนด บรษัิทขอปรับทา่นละ 300 US*** 

* ทางบรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทั �งส ิ�น หากเกดิสิ�งของสญูหายจากการโจรกรรม 

และ/หรอื เกดิอบุตัเิหตทุี�เกดิจาก   

ความประมาทของตวันักทอ่งเที�ยวเอง  

* ตั�วเครื�องบนิเป็นตั�วราคาพเิศษ กรณีที�ทา่นไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะไมส่ามารถนํามาเลื�อน

วันหรอืคนืเงนิได ้หากทา่นตอ้งซื�อบตัรโดยสารภายในประเทศเพื�อไปและกลบักรงุเทพฯ 

กรณุาเลอืกซื�อบตัรโดยสารภายในประเทศประเภทที�สามารถเลื�อนวันและเวลาในการ

เดนิทางได ้ทั �งนี�เพื�อป้องกนัปัญหาเที�ยวบนิลา่ชา้หรอืการเปลี�ยนแปลงเวลาของเที�ยวบนิ

หรอืการเปลี�ยนแปลงวันเดนิทางกรณีเกดิความผดิพลาดจากบรกิารจากสายการบนิ 

(ความลา่ชา้ของเที�ยวบนิ การยกเลกิเที�ยวบนิ มกีารยบุเที�ยวบนิรวมกนั ตารางการ

เดนิทางมกีารเปลี�ยนแปลง เนื�องจากสายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้วา่ อยู่

นอกเหนอืความควบคมุ หรอืเหตผุลเชงิพาณชิย ์หรอืเหตผุลทางดา้นความปลอดภยัเป็น

ตน้) โปรดเขา้ใจและรับทราบวา่ ผูจ้ัดจะไมร่บัผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ 

ได ้ในทกุกรณ ี 

กรุ๊ปที�เดนิทางตอ้งการันตมีดัจํากบัสายการบนิ หรอืผา่นตวัแทนในประเทศ หรอื

ตา่งประเทศ รวมถงึเที�ยวบนิพเิศษเชน่ Charter Flight, Extra Flight  จะไมม่กีารคนืเงนิ

มดัจํา หรอื คา่ทวัรท์ั �งหมด 

**เมื�อออกต ั�วแลว้ หากทา่นมเีหตบุางประการทาํใหเ้ดนิทางไมไ่ด ้ ไมส่ามารถขอ
คนืคา่ต ั�วได ้เนื�องจากเป็นนโยบายของสายการบนิ** 



 
 

 
 
 
 
 

**เมื�อทา่นตกลงชําระเงนิไมว่า่ท ั�งหมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯ

จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัในเงื�อนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ที�ไดร้ะบไุวแ้ลว้ท ั�งหมด** 

 

 

หมายเหตุ ** บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลี�ยนแปลงเที�ยวบนิ ท ั�งไปและกลบั

โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ท ั�งนี�ข ึ�นอยูก่บัสายการบนิ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ�ใน

การเปลี�ยนแปลงรายการเพื�อความเหมาะสมไมว่า่จะเกดิจาก ความขดัขอ้งของ 

ยานพ าหนะหรือมีเหตุหนึ�ง เหตุ ใดจนทํ าให้ไม่สามารถดําเนินการตาม

หมายกําหนดการได ้โปรแกรมการเดนิทางเปลี�ยนแปลงตามความเหมาะสม หรอื

เปลี�ยนแปลงรายการท่องเที�ยวบางรายการหรอืทดแทนรายการท่องเที�ยวบาง

รายการ อตัราคา่บรกิารนี� เป็นการเดนิทางต ั�งแต ่20 ทา่น 

ที�ผูเ้ดนิทางไมผ่า่นการตรวจพจิารณาจากดา่นตรวจคนเขา้เมอืงในการ เขา้-ออก
ท ั�งประเทศไทยและประเทศเกาหลใีต ้หรอืการถกูปฎเิสธในกรณีอื�นๆทกุกรณี 

ทางบรษิทัขอสงวนสทิธไ์มค่นืคา่ใชจ้า่ยไมว่า่กรณีใดๆทิ�งส ิ�น** 

ขอสงวนสทิธิ �สาํหรบัลูกคา้ชาวไทยเท่านั�นที�เดนิทางไปกลบัพรอ้มกรุป๊ 

**ถา้ลูกคา้เป็นชาวตา่งชาตชิาํระเพิ�มท่านละ 3,000 บาท** 


