
 

 

 
 
 

  

ก ำหนดกำรเดนิทำง    ธนัวำคม 2562-กมุภำพนัธ ์2563 
วนัแรก ทำ่อำกำศยำนสุวรรณภูม ิ   
19.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ ทำ่อำกำศยำนนำนำชำต ิ สวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประต ู

7 เคำนเ์ตอร ์P สำยกำรบนิ JIN AIR (JL) เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอนรบั อ านวย

ความสะดวก และหวัหนา้ทวัรใ์หค้ าแนะน าเพือ่เตรยีมความพรอ้มกอ่นเดนิทาง 
22.25 น. น าทา่นเดนิทาง สูก่รงุโซล ประเทศเกำหลใีต ้โดยสารการบนิ JIN AIR เทีย่วบนิที ่LJ004 

(บรกิาร Snack box) *ใชเ้วลาบนิประมาณ 4.30-5 ชัว่โมง*  
 

วนัทีส่อง ท่ ำอ ำก ำศย ำน  อิน ช อน -Pocheon Art Valley+น ั่ง รถ รำง  Mono Rail-

สนุกสนำนกบักำรเลน่สก ี  
05.40 น. เดนิทางถงึ ทำ่อำกำศยำนนำนำชำตอินิชอน ประเทศเกำหลใีต ้(เวลาเร็วกว่าไทย 2 ช.ม.) 



 

 

 
 
 

  หลงัผ่านขัน้ตอนการตรวจหนังสอืเดนิทาง และตรวจรับสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ 
น าทา่นสู ่เมอืงโพชอน น่ังรถราง Mono Rail หรอื รถไฟฟ้ำรำงเดีย่วสเีหลอืงสดใส  

เขา้สูหุ่บเขาศลิปะแห่งเมอืงโปชอน “POCHEON ART VALLEY” สถานทีท่อ่งเทีย่วแห่งใหม่ที่
เพิ่งสรา้งข ึน้มาไม่นาน โดยดา้นในจะเป็นศิลปะแห่งหุบเขา ที่ถูกดัดแปลงจากหุบเขาตาม
ธรรมชาต ิใหเ้ป็นส ิง่ประดษิฐร์ูปแบบงานศลิปะ ทีม่นุษยไ์ดอ้อกแบบขึน้รูปแบบตา่งๆ  มีทัง้หนา้

ผาทีถู่กตดัเป็นแนวดิง่สงูระฟ้าทีส่ลบัซับซอ้น สรา้งไดก้ลมกลนืกับทะเลสาบสเีขยีว  ซึง่ชว่งฤดู
หนาวสถานทีท่อ่งเทีย่วแห่งนี้จะถกูปกคลมุไปดว้ยหมิะสขีาวโพลนทีด่แูลว้สวยงาม 

เทีย่ง บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร เมนู บลูโกก ิเนื้อหมูสดหมักผัดซ๊อส และเครือ่งเทศจน
ไดท้ี ่แลว้น ามาใสบ่นกระทะผัดกับกะหล า่ปีสด และวุน้เสน้ของเกาหล ีมนี ้าขลุกขลกิรสชาตอิอก
หวานเล็กนอ้ย พรอ้มกบัเสรฟิขา้วสวยและเครือ่งเคยีงตา่งๆ 

น าคณะเดนิทางสู ่ลำนสกรีสีอรท์ ระหว่างทางทา่นจะได ้
ชืน่ชมบรรยากาศสองขา้งทางในช่วงฤดูหนาวอันแสน
งดงามของประเทศเกาหลทีีส่วยทีส่ดุ อสิระใหท้กุทา่นได ้

สมัผัสหมิะและสถานทีท่ีง่ดงาม พรอ้มถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึ 
เล่นสกทีา้ทายความสามารถของท่านพรอ้มเพลดิเพลนิ

กบับรรยากาศของสายลมเย็นในฤดหูนาวและท ากจิกรรม
สนุกๆบนลานหิมะกวา้ง (ไม่ รวมค่าเช่าชุดอุปกรณ์
ประมาณ 50,000 วอน)  

ค ำ่ บรกิำรอำหำรเย็น ณ ภตัตำคำร เมนู  บูเดชเิก หรอื ซุปทหำร ใสก่มิจ ิแป้งต็อก รามยอน 
เนื้อสตัว ์แฮม ไสก้รอก เบคอน ผักและเห็ด มรีสชาตจิัดจา้นเล็ก นอ้ยๆ  

น าทา่นเขา้สูท่ีพ่ัก : CENTRAL PLAZA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 3 ดาว 
 

วนัทีส่ำม วดัวำวูจองซำ-ไรส่ตรอเบอรร์ ี-่เอเวอรแ์ลนด-์ตลำดฮงแด-N Seoul Tower   
เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู ่วดัวำวูจองซำ เมืองยงอนิ เพื่อนมัสการพระพุทธรูปเพื่อเป็นสริมิงคล พรอ้ม

ถา่ยภาพเป็นทีร่ะลกึ พรอ้มชม ไรส่ตรอเบอรร์ ี ่ทราบถงึวธิกีารปลูก
การดูแลรักษาผล และท่านยังสามารถเลือกเก็บเลือกชมิไดจ้าก
ภายในไร่ (จ ากัดจ านวนโดยขึน้อยู่กับผลผลติแต่ละสปัดาห)์ ท่าน

สามารถซือ้น ากลบัมาเป็นของฝากไดด้ว้ย  
น าท่านเดินทางสู่  สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด์  ซ ึ่งถูกขนานนาม 
ว่าด ิสนีย์แลนด์เกาหลี เป็นสวนสนุกกลางแจง้ที่ใหญ่ที่สุดของ

ประเทศ ตัง้อยู่ทา่มกลางหุบเขา ใหท้า่นไดอ้สิระทอ่งไปกบัโลกของ
สตัวป่์าซาฟารี ชมไลเกอรแ์ฝดคู่แรกของโลกทีน่ี่ท่านจะพบว่าเจา้

ป่าสงิโตและเสือดนิแดนแห่งเทพนิยาย หรือสนุกกับเครื่องเล่น
นานาชนดิ อาทเิชน่ สเปสทวัร ์ รถไฟเหาะ หนอนสะบัด  อกีทัง้ยังมี

สวนดอกไมต้ามฤดกูาลซึง่ก าลงับาน สะพรั่งอวดสสีนัเต็มสวน (ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัสภาพอากาศ เดอืน
มนีาคม-เมษายน เป็นสวนดอกทวิลปิ, เดอืนพฤษภาคม-เดอืนมถิุนายนเป็นดอกกุหลาบ, เดอืน
สงิหาคม-เดือนกันยายน เป็นสวนดอกลลิลี่, เดือนตุลาคม-เดือนพฤศจิกายน เป็นสวนดอก

เบญจมาศ) ชม กจิกรรมและการแสดงต่างๆ ทีจ่ัดตามตารางประจ าวันดว้ยบัตรเขา้ชมแบบ ไม่
จ ากดัจ านวนรอบ และสามารถเลอืกซือ้ชอ้บป้ิงในรา้นคา้ของทีร่ะลกึไดอ้กีดว้ย 

เทีย่ง บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร เมนู  BBQ BUFFET หมูย่างเกาหลี เป็นเนื้อหมูหมัก

เครือ่งปรุง เวลาจะรับประทานตอ้งน ามาย่างบนตะแกรงเตาถา่นจนสกุ และใชก้รรไกรตดัใหเ้ป็น
ชิน้เลก็ รับประทานกบัขา้วสวย กมิจ ิและผักสด ห่อผักแลว้จิม้น ้าจิม้ 

บ่าย น าท่านเดนิทางสู่ N Seoul Tower ตัง้อยู่บรเิวณเนิน เขานัมซาน เป็น 1ใน 18 หอคอยที่สูง

ที่สุดในโลก นอกจากนี้โซลทาวเวอร์ยังเป็นสถานที่ถ่ายท าละครหลายเรื่อง เรียกไดว้่าเป็น 
Landmark  ของเกาหลเีลยก็ว่าได ้ (ไม่รวมคา่ข ึน้ลฟิท)์  

ค ำ่ บรกิำรอำหำรเย็น ณ ภตัตำคำร เมน ู บบิมิบบั ขำ้วย ำเกำหล ีเป็นอาหารทีม่คีวามสมดลุและ
มสีารอาหารครบถว้น เพราะมันมผีักต่างๆ พรอ้มกับเนื้อสตัวห์มัก มีพรกิเกาหลปีรุงพเิศษเพิม่เขา้
ไปเพือ่เพิม่รสชาตแิละท าใหส้ว่นผสมตา่งๆ เขา้กนัอย่างลงตวั 



 

 

 
 
 

น าทา่นเขา้สูท่ีพ่ัก : BENIKEA H AVENUE HOTEL OR BLVD HOTEL หรอื เทยีบเทา่
ระดบั 3 ดาว 

 

วนัทีส่ ี ่ ศูนยส์มุนไพรโสมเกำหลี-ศูนย์สมุนไพรน ำ้มนัสนเข็มแดง-Cosmetic Shop- 
พระรำชวงัเคยีงบก-Duty Free-คลองชองเกชอน-ชอ้ปป้ิงตลำดเมยีงดง 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 
จากนัน้น าท่านชม ศนูยส์มุนไพรโสมเกำหล ีหรอื ราชาแห่งมวลสมุนไพร เพราะเกาหลใีตเ้ป็น

ประเทศทีม่ีการผลติโสมเกาหลทีีม่คีณุภาพเป็นอันดับ 1 ของโลกซึง่รัฐบาลรับรองคณุภาพโสมที่
มีคุณภาพดีทีสุ่ด น าท่านสู่ ศูนยส์มุนไพรน ำ้มนัสนเข็มแดง เป็นการสกัดจากใบสนเข็มแดง
บรสิทุธิ ์100% ซึง่สรรพคุณของน ้ามันสนเข็มแดงนัน้มีประโยชน์อย่างมากมาย ทัง้ชว่ยละลาย

คลอเรสเตอรอล และไขมันทีอุ่ดตันในเสน้เลอืด ลดระดับน ้าตาลในเลอืด ช่วยขับสารพษิออก
จากร่างกายในรูปแบบของเสยี เชน่ เหงือ่ ปัสสาวะ อุจจาระ ชว่ยลา้งสารพษิหรอืดท็ีอกซเ์ลอืดให ้

สะอาด เพิ่มการไหลเวียนของเลือดไดส้ะดวกขึน้ ช่วยเพิ่มภูมิตา้นทานใหก้ับร่างกาย บ ารุง
ผวิพรรณใหส้ดใสจากภายใน และลดอัตราเสีย่งในการเกดิโรคมะเร็ง 
น าท่านเดนิทางสู ่Cosmetic Shop ศนูยร์วมเครือ่งส าอางชือ่ดังของเกาหลไีดใ้นราคาทอ้งถิน่ 

เชน่ Rojukiss, Missha เป็นตน้  
น าท่านเดนิทางสู่ พระรำชวงัเคยีงบก สัญลักษณ์และแหล่งท่องเที่ยวยอดฮติของกรุงโซล 
พระราชวังทีม่ีขนาดใหญ่และเก่าแก่ที่สดุในกรุงโซล สรา้งขึน้ในปี 1394 ในสมัยพระเจา้แทโจ 

ราชวงศโ์ชซอน เดมิทนัีน้ภายในพระราชวังมอีาคารและต าหนักตา่งๆมากกว่า 200 หลงั แตเ่มือ่มี
การรุกรานของญีปุ่่ น อาคารสว่นใหญ่ก็ไดถ้กูท าลายลงเหลอือยู่เพยีงแค ่10 หลงัเทา่นัน้ 

เทีย่ง บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร ไกตุ่๋นโสม ลกัษณะเป็นซปุใสเ่นื้อไก่ ซ ึง่ภายในเนื้อไก่
จะยัดไสเ้ครื่องสมุนไพรชนิดต่าง ๆ อาท ิขา้วเหนียว พรกิไทยแดง รากโสม เกาลัด พุทราจีน 
เป็นตน้ 

ไดเ้วลาน าทา่นสู ่ คลองชองเกชอน เดมิเป็นคลองเกา่แก่ในอดตีมอีายุกว่า 600 ปีที ่ทอดผ่าน
ใจกลางเมอืงหลวงแตใ่นปัจจุบันไดม้ีการพัฒนาและบูรณะคลองแห่งนี้ข ึน้มาใหม่ท าใหก้รุงโซลมี

คลองที่ยาวกว่า 6 เมตร และ ช้อปป้ิงสนิคำ้ปลอดภำษทีี ่Duty Free ที่นี่มีสนิคา้ชัน้น า ให ้
ท่านเลือกซื้อมากมายกว่า 500 ชนิด อาทิ น ้ าหอม เสื้อผา้ เครื่องส าอาง กระเป๋า นาฬิกา 
เครือ่งประดบั เป็นตน้  

 
                                                                                                                             
                                             

 
 

 
 
 

อสิระชอ้ปป้ิงย่ำนเมยีงดง หากท่านตอ้งการทราบว่าแฟชัน่ของเกาหลเีป็นอย่างไรกา้วล ้าน า
สมัยเพียงใดท่านจะตอ้งมาทีเ่มียงดงแห่งนี้พบกับสนิคา้วัยรุ่น อาท ิเสือ้ผา้แฟชัน่แบบอนิเทรน

เครื่องส าอางดังๆของเกาหลีพบกับความแปลกใหม่ ในการชอ้ปป้ิงอีกรูปแบบที่นี่ยังมี street 
food มากมายใหท้า่นลิม้ลอง  

ค ำ่ **เพือ่ไมใ่หเ้ป็นกำรรบกวนทำ่นในกำรชอ้ปป้ิง อสิระอำหำรเย็นตำมอธัยำศยั ณ ตลำด

เมยีงดง** 
น าทา่นเขา้สูท่ีพ่ัก : BENIKEA H AVENUE HOTEL OR BLVD HOTEL หรอื เทยีบเทา่

ระดบั 3 ดาว 
 
 
 

 
 
 



 

 

 
 
 

วนัทีห่ำ้ ศูนยส์มุนไพรฮอกเกนำมู-โรงงำนเจยีระไนพลอยสมี่วง-พพิธิภณัฑภ์ำพ 3 มติ ิฃ+
พพิธิภณัฑน์ ำ้แข็ง-ชอ้ปป้ิง ฮงแด-ซุปเปอรม์ำเก็ต 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 
น าท่านชม ศูนยส์มุนไพรบ ำรุงตบั ฮอกเกนำมู ตน้ไมช้นิดนี้เจรญิเตบิโตในป่าลกึบนภูเขาที่
ปราศจากมลภาวะและระดับสูงเหนือน ้ าทะเล 50-800 เมตร ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมน ามา

รับประทานเพื่อชว่ยดแูลตบัใหส้ะอาดแข็งแรง จากนัน้น าท่านชม ชมโรงงำนเจยีระไนพลอยสี

มว่ง อเมทสิ พลอยแห่งสขุภาพและน าโชค โดยมตีัง้แตส่มี่วงอ่อนเย็นตาจนถงึสมี่วงไวน ์มเีสน่ห์

เยา้ยวนใจ พลอยนี้จะงามจับตาเมือ่มาท าเป็นแหวน จี ้ตา่งหู และสรอ้ยขอ้มอื 
น าท่านเดนิทางสู ่พพิธิภณัฑภ์ำพ 3 มติ ิ(TRICK EYE MUSEUM) ทา่นจะไดส้นุกสนานกับ
การถ่ายรูปแอ็คชัน่ท าทา่ต่างๆ ทีเ่กดิจากความคดิสรา้งสรรค ์และจนิตนาการของการสรา้งภาพ 

โดยใชเ้ทคนคิพเิศษจากภาพสามมติทิีร่วมทฤษฎทีางวทิยาศาสตร ์และการซอ้นภาพโดยกระตุน้
ความเคลือ่นไหวของภาพใหม้มีติเิหมอืนจรงิโดยใหผู้ช้มเขา้ไปมสีว่นร่วมถา่ยภาพ 
น าทา่นชม พพิธิภณัฑน์ ำ้แข็ง (ICE MUSEUM) เมอืงน ้าแข็งทีม่ผีลงานศลิปะแกะสลกัน ้าแขง็

กว่า 50 ช ิน้  รวมอยู่ในทีเ่ดยีว พรอ้มจัดแสดงในแบบทีไ่ม่ธรรมดา แตจ่ าลองเป็นเมอืงทีท่กุอย่าง
กลายเป็นน ้าแข็ง และเอาใจเด็กๆ ดว้ยสไลเดอรน์ ้าแข็ง และกจิกรรมอืน่ๆ อกีมากมาย 

เทีย่ง บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร เมนู จมิดกั ไก่อบซีอิ๊ ววุน้เสน้ เป็นเมนูอาหารเกาหลี
พืน้เมอืงดัง้เดมิ เป็นไกผ่ัดรวมกับวุน้เสน้ มันฝรั่ง แครอท พรกิ และซอสด า เนื้อไก่ทีน่ ิม่ รสชาติ
คลา้ยกบัไกพ่ะโลส้ตูรเกาหล ีทานกบัขา้ว หอมอร่อย รสเผ็ดถงึเครือ่ง   

 น าท่านเดนิทางสู ่ตลำดฮงแด ศูนยร์วมเด็กวัยรุ่น มีทัง้สนิคา้แฟชั่น เสือ้ผา้ กระเป๋า รองเทา้ 
รวมทัง้กจิกรรมทางวัฒนธรรมทางศลิปะการแสดงและงานเทศกาลทีน่่าสนใจมากมาย ใหท้่านช ้

อปป้ิงตามอัธยาศยั              
ไดเ้วลาน าท่านเดนิทางสู่ ท่ำอำกำศยำนนำนำชำตอินิชอน เพื่อเตรียมตัวเดนิทางกลับ
กรุงเทพฯ ระหว่างทางแวะชอ้ปป้ิงที ่Supermarket (ละลายเงนิวอน) เพื่อซือ้ของฝากคนทาง

บา้น ที่รา้นแห่งนี้มีขนมพื้นเมืองเกาหลีหลากชนิดรวมทั ้งกมิจิ ไก่ตุ๋นโสมที่บรรจุอยู่ในถุง
สญุญากาศ ตะเกยีบ ถว้ยใสข่า้วและของฝากของทีร่ะลกึ 

17.10 น. ออกเดนิทางกลับสูป่ระเทศไทย โดยสารการบนิ JIN AIR เทีย่วบนิที ่LJ003 (บรกิาร Snack 

Box) 
21.10 น. ถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิประเทศไทย โดยสวัสดภิาพ .....  

   
** พำสปอรต์ควรมอีำยไุมต่ ำ่กวำ่ 6 เดอืนนบัจำกวนัเดนิทำง ** 

**รำยกำรทอ่งเทีย่วสำมำรถเปลีย่นแปลงได ้ตำมควำมเหมำะสมโดยค ำนงึถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทำงเป็นส ำคญั** 

**เวลำนดัหมำยและเคำทเ์ตอร ์อำจมกีำรเปลีย่นแปลงอนัเนือ่งมำจำกกำรเปลีย่นแปลงจำกสำยกำรบนิ  
กรุณำเช็คกอ่นวนัเดนิทำง** 

*ในกรณีทีผู่เ้ดนิทำงไมผ่ำ่นกำรตรวจพจิำรณำจำกดำ่นตรวจคนเขำ้เมอืงในกำร เขำ้-ออก  

ท ัง้ประเทศไทยและประเทศเกำหลใีต ้หรอืกำรถูกปฎเิสธในกรณีอืน่ๆ ทกุกรณี  
ทำงบรษิทัขอสงวนสทิธไ์มค่นืคำ่ใชจ้ำ่ยไมว่ำ่กรณีใดๆทิง้ส ิน้** 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

อตัรำคำ่บรกิำร *ไมม่รีำคำเด็ก* 

วนัเดนิทำง 
รำคำ ทำ่นละ 

พกัหอ้งละ 2-3 ทำ่น 
พกัเดีย่ว เพิม่ ทีน่ ัง่ 

เดอืนธนัวำคม 2562 

2-4 ธนัวำคม 2562 16,888 4,900 25 

4-8 ธนัวำคม 2562 *วนัพอ่* 17,888 4,900 25 
6-10 ธนัวำคม 2562 *วนัรฐัธรรมนญู* 17,888 4,900 25 
8-12 ธนัวำคม 2562 16,888 4,900 25 
10-14 ธนัวำคม 2562 16,888 4,900 25 
12-16 ธนัวำคม 2562 17,888 4,900 25 
14-18 ธนัวำคม 2562 17,888 4,900 25 
16-20 ธนัวำคม 2562 16,888 4,900 25 
18-22 ธนัวำคม 2562 17,888 4,900 25 
20-24 ธนัวำคม 2562 18,888 4,900 25 
22-26 ธนัวำคม 2562 18,888 4,900 25 
24-28 ธนัวำคม 2562 19,888 4,900 25 
26-30 ธนัวำคม 2562 19,888 4,900 25 
27-31 ธนัวำคม 2562  *ปีใหม*่ 22,888 4,900 25 
28 ธนัวำคม-1 มกรำคม 2563 *ปีใหม*่ 23,888 4,900 25 
30 ธนัวำคม-3 มกรำคม 2563 22,888 4,900 25 
31 ธนัวำคม-4 มกรำคม 2562 20,888 4,900 25 

เดอืนมกรำคม 2563 

2-4 มกรำคม 2563 17,888 4,900 25 

4-8 มกรำคม 2563 17,888 4,900 25 

26-30 มกรำคม 2563 16,888 4,900 25 

28 มกรำคม-1 กมุภำพนัธ ์2563 16,888 4,900 25 

30 มกรำคม-3 กมุภำพนัธ ์2563 17,888 4,900 25 

31 มกรำคม-4 กมุภำพนัธ ์2563 17,888 4,900 25 

เดอืนกุมภำพนัธ ์2563 

2-4 กมุภำพนัธ ์2563 16,888 4,900 25 

4-8 กมุภำพนัธ ์2563 16,888 4,900 25 

6-10 กมุภำพนัธ ์2563 *วนัมำฆบชูำ* 17,888 4,900 25 

8-12 กมุภำพนัธ ์2563 *วนัมำฆบชูำ* 17,888 4,900 25 

10-14 กมุภำพนัธ ์2563 16,888 4,900 25 

12-16 กมุภำพนัธ ์2563 17,888 4,900 25 

14-18 กมุภำพนัธ ์2563 17,888 4,900 25 

16-20 กมุภำพนัธ ์2563 16,888 4,900 25 

18-22 กมุภำพนัธ ์2563 16,888 4,900 25 



 

 

 
 
 

20-24 กมุภำพนัธ ์2563 17,888 4,900 25 

22-26 กมุภำพนัธ ์2563 17,888 4,900 25 

24-28 กมุภำพนัธ ์2563 16,888 4,900 25 

26-30 กมุภำพนัธ ์2563 17,888 4,900 25 

28 กมุภำพนัธ-์3 มนีำคม 2563 17,888 4,900 25 

29 กมุภำพนัธ-์4 มนีำคม 2563 17,888 4,900 25 

 

เง ือ่นไขกำรส ำรองทีน่ ัง่ 
กรุณาจองพรอ้มช าระมัดจ า 5,000 บำท ภายใน 1-3 วัน  
*ชว่งเทศกำลมดัจ ำ 10,000 บำท *หากเป็นราคาโปรโมชัน่ช าระเงนิเต็มจ านวนเทา่นัน้   

สว่นทีเ่หลอืช าระทนัทกีอ่นการเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 21 วัน มฉิะนัน้จะถอืว่าทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ 
รำคำรวม 

*คา่ตัว๋เครือ่งบนิ และภาษีน ้ามันทกุแห่ง ไป-กลบั พรอ้มคณะ     *คา่โรงแรมตามรายการทีร่ะบุหอ้งละ 2-3 ทา่น     
*คา่อาหารตามรายการทีร่ะบ ุ *คา่พาหนะและน าเทีย่วตามรายการ *คา่เขา้ชมสถานทีต่ามรายการ                          
*น ้าดืม่วันละ 1 ขวด  *คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไม่เกนิ 15 กก.  

*คา่ประกนัภยัอุบัตเิหตรุะหว่างการเดนิทางในวงเงนิ ท่านละ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
รำคำไมร่วม 

*คา่ท าหนังสอืเดนิทางและคา่วซีา่ส าหรับพาสปอรต์ตา่งดา้ว                                                                                                                                            
*คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนอืจากรายการทีร่ะบุ เชน่ คา่ซกัรดี,มนิบิารใ์นหอ้ง  และอืน่ๆ                                                                             
*คำ่ทปิคนขบัรถ และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ทำ่น ละ 40,000 วอน (1,400 บำท)/ทรปิ/ตอ่ทำ่น 

*คำ่ทปิหวัหนำ้ทวัร ์แลว้แตค่วำมพงึพอใจในบรกิำร                                                                                        
*คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่่าย 3% (กรณีออกใบเสร็จในนามบรษัิทหรอืตอ้งการใบก ากบัภาษี )                                                                                                   
*คำ่น ำ้หนกักระเป๋ำสมัภำระ ทีเ่กนิกวำ่สำยกำรบนิก ำหนด 

กรณียกเลกิกำรเดนิทำง 
* ยกเลกิการเดนิทางกอ่น 30 วัน ไม่มคีา่ใชจ้่าย         * ยกเลกิการเดนิทางกอ่น 20 วันยดึมัดจ า 50%                                            

* ยกเลกิการเดนิทางไม่ถงึ 15 วันยดึเงนิคา่ทวัรท์ัง้หมด 
* ในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมืองทัง้ทีก่รุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรือเขา้ประเทศที่
ระบุในรายการ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ี่จะไม่คืนค่าบรกิารไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถ

เดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบรษัิทฯ จะท าการเลือ่นการเดนิทางของทา่น
ไปยังคณะต่อไป แต่ทัง้นี้ท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายคอื ค่าธรรมเนียมในการมัดจ าตั๋วท่านละ 10,000 บาท และ

คา่ใชจ้่ายอืน่ๆ ทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนียม ในการมัดจ า 
เง ือ่นไขกำรเดนิทำง 
* รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านงึถงึผลประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็น

ส าคญั 
* หนังสอืเดนิทางตอ้งมีอายุเหลอืใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน และบรษัิทฯรับเฉพาะผูม้ีจุดประสงคเ์ดนิทางเพื่อ
ท่องเทีย่วเท่านัน้ หากลูกคา้ไม่สามารถเดนิทางไดเ้นื่องจากเหลือพาสปอรต์นอ้ยกว่า 6 เดอืน ทางบรษัิทจะไม่

รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 
* ทางบรษัิทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ,การประทว้ง,การนัดหยุดงาน,

การกอ่จลาจล หรอืกรณีทีท่า่นถกูปฏเิสธ การเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง หรอืเจา้หนา้ทีก่รม
แรงงานทัง้จากไทย และตา่งประเทศซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 
* ทางบรษัิทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไม่ครบ อาท ิไม่เทีย่วบางรายการ, 

ไม่ทานอาหารบางมือ้  เพราะค่าใชจ้่ายทุกอย่าง ทางบรษัิทฯ ไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหก้บัตา่งประเทศแบบเหมาขาด
กอ่นออกเดนิทางแลว้  

**ทัวรเ์กาหลทีุกโปรแกรม ผูเ้ดนิทางจะตอ้งอยู่กับกรุ๊ปเทีย่วตามโปรแกรมที่ก าหนดเท่านัน้ ไม่สามารถแยกตัว
ออกจากโปรแกรมเพื่อไปท าอย่างอื่นได ้หากมีการแยกตัวออกจากโปรแกรมไม่ว่าจะจากสาเหตุใดก็ตาม จะมี
ค่าใชจ้่ายในการแยกตัวออกจากทัวรต์ามทีแ่ลนดก์ าหนด และการช าระเงนิเขา้มาถอืว่าผูซ้ือ้ไดศ้กึษาโปรแกรม

และยอมรับเงือ่นไขการใหบ้รกิารเป็นทีเ่รยีบรอ้ย** 



 

 

 
 
 

*** ทวัรน์ี้จัดใหเ้ฉพาะลูกคา้ทีป่ระสงคจ์ะไปท่องเทีย่วตามรายการของทวัรท์กุวันเทา่นัน้  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ ์
หากลูกคา้ตอ้งการขอแยกออกจากกรุ๊ป หรือไม่เที่ยวตามรายการที่บรษัิทก าหนด บรษัิทขอปรับท่านละ 300 

USD*** 
*รา้นชอ้ปป้ิงทีท่างรัฐบาลใหท้วัรล์ง ตามทีร่ะบุในโปรแกรมทวัรข์อความร่วมมือลูกทัวรล์ง ทุกรา้นซือ้ไม่ซือ้ไม่ว่า
กนั ทางบรษัิทฯ ไม่มนีโนบายบังคบัซือ้แตอ่ย่างใด ข ึน้อยู่กบัความพงึพอใจของลกูคา้ 

* ทางบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิส ิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอุบัตเิหตทุีเ่กดิ
จากความประมาทของตวันักทอ่งเทีย่วเอง  

* ต ัว๋เครือ่งบนิเป็นต ัว๋รำคำพเิศษ กรณีทีท่ำ่นไมเ่ดนิทำงพรอ้มคณะไมส่ำมำรถน ำมำเลือ่นวนัหรอืคนืเงนิ
ได้ หากท่านตอ้งซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศ เพื่อไปและกลับกรุงเทพฯ กรุณาเลือกซื้อบัตรโดยสาร
ภายในประเทศประเภททีส่ามารถเลือ่นวันและเวลาในการเดนิทางได  ้ทัง้นี้เพื่อป้องกันปัญหาเทีย่วบนิล่าชา้หรือ

การเปลีย่นแปลงเวลาของเทีย่วบนิหรือการเปลีย่นแปลงวันเดนิทางกรณีเกดิความผดิพลาดจากบรกิารจากสาย
การบิน (ความล่าชา้ของเที่ยวบิน การยกเลิกเที่ยวบิน มีการยุบเที่ยวบินรวมกัน ตารางการเดินทางมีการ
เปลี่ยนแปลง เนื่องจากสายการบินพิจารณาสถานการณ์แลว้ว่า อยู่นอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชงิ

พาณิชย์ หรือเหตุผลทางดา้นความปลอดภัยเป็นตน้) โปรดเขา้ใจและรับทราบว่า ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่
สามารถคืนค่าใชจ้่ายต่างๆ ได ้ในทุกกรณี กรุ๊ปที่เดนิทางตอ้งการันตีมัดจ ากับสายการบนิ หรือผ่านตัวแทนใน

ประเทศ หรอืต่างประเทศ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเชน่ Charter Flight, Extra Flight  จะไม่มีการคนืเงนิมัดจ า หรือ 
คา่ทวัรท์ัง้หมด 
*เมือ่ทำ่นตกลงช ำระเงนิไมว่ำ่ท ัง้หมดหรอืบำงสว่นกบัทำงบรษิทัฯ ทำงบรษิทัฯจะถอืวำ่ทำ่นไดย้อมรบัใน

เง ือ่นไขขอ้ตกลงตำ่งๆ ทีไ่ดร้ะบไุวแ้ลว้ท ัง้หมด 

ขอสงวนสทิธิส์ ำหรบัลกูคำ้ชำวไทยเทำ่น ัน้ทีเ่ดนิทำงไป-กลบัพรอ้มกรุ๊ป 

*ถำ้ลกูคำ้เป็นชำวตำ่งชำตชิ ำระเพิม่ทำ่นละ 3,000 บำท* 

หมำยเหตุ ** บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินกำรเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ท ัง้ไปและกลบัโดยมติอ้งแจง้ใหท้รำบ
ลว่งหนำ้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสำยกำรบนิ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงรำยกำรเพือ่ควำมเหมำะสม

ไมว่ำ่จะเกดิจำก ควำมขดัขอ้งของ ยำนพำหนะหรอืมเีหตหุนึง่เหตุใดจนท ำใหไ้มส่ำมำรถด ำเนนิกำรตำม
หมำยก ำหนดกำรได ้โปรแกรมกำรเดนิทำงเปลีย่นแปลงตำมควำมเหมำะสม หรอืเปลีย่นแปลงรำยกำร
ท่องเทีย่วบำงรำยกำรหรอืทดแทนรำยกำรท่องเทีย่วบำงรำยกำร อตัรำค่ำบรกิำรนี ้เป็นกำรเดนิทำง

ต ัง้แต ่20 ทำ่นขึน้ไป ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงรำคำในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทำงไมถ่งึ 20 ทำ่น 
**ในกรณีทีผู่เ้ดนิทำงไมผ่ำ่นกำรตรวจพจิำรณำจำกดำ่นตรวจคนเขำ้เมอืงในกำร เขำ้-ออก  

ท ัง้ประเทศไทยและประเทศเกำหลใีต ้หรอืกำรถกูปฎเิสธในกรณีอืน่ๆ ทกุกรณี  
ทำงบรษิทัขอสงวนสทิธไ์มค่นืคำ่ใชจ้ำ่ยไมว่ำ่กรณีใดๆทิง้ส ิน้* 

 


