
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

รหัสโปรแกรม : 14668 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 
 

 
                                                                                 
Highlights 

 

 เขา้รว่ม…เทศกาลตกปลาน ้าแขง็ 1 ปีมคีรัง้เดยีว 

 สนุกสนาน ...เลน่สกบีนลานหมิะขาวโพลน 

 ชมิ...สตรอเบอรร์ีส่ดๆจากไร ่
 ทอ่ง...ไปกบัโลกของสตัวป่์าซาฟาร.ี.สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์

 ชอ้ปป้ิงเพลนิๆ…Hongdae & Myeongdong 

 เสริฟ์บฟุเฟต.์.. นานาชาตพิรอ้มขาป ูเบยีร ์ไวท ์ไมอ่ัน้ 

 พักสกรีสีอรท์ 1 คนื กรงุโซล  2 คนื ระดบั 4 ดาว  
 บนิสบาย...ดว้ยสายการบนิระดบัพรเีมยีม Korean Air 



 
 

 
 
 
 
 

 
เวลานัดหมายและเคาน์เตอร์อาจมกีารเปลีย่นแปลงอันเน่ืองมาจากการเปลีย่นแปลงจากสายการบิน กรุณาเช็คก่อนวนัเดนิทาง 

**  พาสปอรต์ควรมอีายุไม่ต า่กวา่ 6 เดอืนนบัจากวนัเดนิทาง ** 
 

DAY 1 :: สนามบินสุวรรณภูมิ  (กรุงเทพฯ )
สายการบิน KOREAN AIR (KE)  มีเจ้าหน้าทีข่องบริษัทฯคอยให้การ
ต้อนรับและอ านวยความสะดวก 

20.30 น.    คณะพร้อมกนัท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสาร
ขาออก ชั้น 4 ประตู 5-6 เคาน์เตอร์ N           
23.30 น.    เหิรฟ้า สู่กรุงโซล โดยสายการบิน KE 652 
(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 
 

DAY 2 :: สนามบินอนิชอน  -  เข้าร่วมเทศกาลตกปลาน า้แขง็ (รวมค่าเข้าและอุปกรณ์ตกปลา)  
-  สกรีีสอร์ท - สนุกสนานกบัการเล่นสก ี  (-L/D) 
06.55 น.    เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอนิชอน  ประเทศเกาหลใีต้  (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ชม.) 

 

HWACHEON SANCHEONEO 

ICE FESTIVAL 

เดินทางสู่เมืองฮวาชอน จังหวดัคงัวอนโด 
 
“เทศกาลตกปลาน ้าแข็ง” น า เป็นประมาณช่วงเดือนมกราคม
ของทุกปี เหตุท่ีจดัในช่วงเดือนน้ีเน่ืองจาก ทุกปีบริเวณ แม่น ้ า จะ
แปรสภาพเป็นน ้ าแข็ง นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่ท่ีมาเยือนนบัลา้น

คน ไม่วา่จะเป็นเด็กหรือผูใ้หญ่ จะมาเทศกาลน้ีเพื่อตกปลาเทร้าท ์ และภายในงานจะมีกิจกรรมทา้ความหนาวต่างๆ 
อาทิเช่น การแข่งขนัจบัปลาเทร้าท์ด้วยมือ และอ่ืนๆ 
ถือไดว้่าเป็นงานใหญ่ท่ีหลายคนเฝ้ารอคอย เน่ืองจาก
จดัแค่ปีละคร้ังในช่วงเวลาสั้นๆ วธีิการตกปลา คือเจาะ



 
 

 
 
 
 
 

รูแลว้หยอ่นเหยือ่ (หนอน) ลงไปในรู จากนั้นก็รอวา่ จะมีปลามาติดเบด็ของเราหรือไม่  

SKI RESORT 
 
“ สกีรีสอร์ท” ระหวา่งทางท่านจะไดช่ื้น
ชมบรรยากาศสองข้างทางในช่วงฤดู
หนาวอนัแสนงดงามของประเทศเกาหลีท่ี
สวยท่ีสุด... ถึงสกีรีสอร์ทอิสระให้ทุกท่าน
ไดส้ัมผสัหิมะและสถานท่ีท่ีงดงาม พร้อม
ถ่ า ย รูป เ ป็ น ท่ี ร ะ ลึ ก  เ ล่ นส กีท้า ท า ย
ความสามารถของท่านพร้อมเพลิดเพลิน
กบับรรยากาศของสายลมเยน็ในฤดูหนาว
และท ากิจกรรมสนุกๆ บนลานหิมะกวา้ง  
(ไม่รวมค่าเช่าชุด อุปกรณ์และครูฝึก) 

 
โรงแรม : OAK VALLEY SKI  RESORT  หรือเทียบเท่า 

 
อาหารกลางวนัเมนู: บลูโกกิ หมูผดัซอสเกาหลีขลุกขลิก พร้อมขา้วสวย
ร้อนๆ และผกัเคร่ืองเคียง 
อาหารค ่าเมนู: ชาบู ชาบู หมอ้ไฟสไตล์เกาหลี จะใช้เน้ือหมูหั่นช้ิน
บางๆใส่ผกันานาชนิดลงไปในหมอ้ แลว้เติมดว้ยน ้ าซุปร้อนๆ ตม้ต่อจน
เดือด พอสุกก็ตกัมาทานกบัขา้วสวย กิมจิ และน ้าจ้ิม 
.......................................................................................... 
 

DAY 3 วดัวาวูจองซา -  ไร่สตรอเบอร์ร่ี  -  สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – ตลาดฮงแด   (B/L/D)
WAUJEONGSA TEMPLE  
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
 
น าท่านเดินทางสู่ “วัดวาวูจองซา” มีพระเศียรของ
พระพุทธรูปขนาดใหญ่สีทอง ซ่ึ งประดิษฐานอยู่
ด้านหลังสระน ้ าขนาดย่อม โดยบริเวณรอบสระจะมี
พระพุทธรูปองคเ์ล็กๆวาง เรียงรายอยูโ่ดยรอบ ให้ท่าน
ไดน้มสัการพระพุทธรูปเพื่อเป็นสิริมงคล  



 
 

 
 
 
 
 

 

STRAWBERRY FARM & 

EVERLAND                                                                                     

 
น าท่านสู่ “ ไร่สตรอเบอร์ร่ี ” ท่านจะทราบถึงวธีิการปลูกการดูแลรักษาผล 
และยงัสามารถเลือกเก็บเลือกชิมไดจ้ากภายในไร่ (จ  ากดัจ านวนโดยข้ึนอยู่
กบัผลผลิตแต่ละสัปดาห์) ท่านสามารถซ้ือน ากลบัมาเป็นของฝากไดด้ว้ย 

น าท่านเดินทางสู่ “เอเวอร์แลนด์” สวน
สนุกกลางแจ้ง ท่ีใหญ่ท่ีสุดของเกาหลี 
ตั้งอยู่ท่ีเมืองยงอิน ให้ท่านได้ท่องไปกับ
โลกของสัตวป่์าซาฟารี ท่านจะไดพ้บกบั 
ไลเกอร์ ซ่ึงเป็นลูกแฝดผสมท่ีเกิดข้ึนจาก
ความรักระหว่างสิงโตผูเ้ป็นพ่อและเสือผู ้
เป็นแม่นับเป็นแฝดผสมเสือ-สิงโตคู่แรก
ในโลก  เ ติ ม เ ต็ ม ค ว าม สุ ข ของท่ า น
สนุกสนานกบัเคร่ืองเล่นต่างๆ  

 
อาหารกลางวนัเมนู : BBQ Buffet ป้ิงยา่งสไตลเ์กาหลี พร้อมเคร่ืองเคียง 
อาหารค ่าเมนู : ขา้วย  าบิบิมบบั เป็นตวัแทนอาหารตามธรรมเนียมของเกาหลี  
เม่ือหลายร้อยปีในวนัหยุดท่ีส าคญัเช่น "เทศกาลชูซอก"  

 

HONGDAE 

SHOPPING STEET 

 
หลงัจากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “ ตลาดฮงแด” ศูนยร์วมเด็กวยัรุ่น มี
ทั้งสินคา้แฟชั่น เส้ือผา้ กระเป๋า รองเทา้ รวมทั้งกิจกรรมทาง
วฒันธรรมทางศิลปะการแสดงและงานเทศกาลท่ีน่าสนใจมากมาย 
ใหท้่านชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

 



 
 

 
 
 
 
 

โรงแรม : MARIGOLD HOTEL  หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว 

DAY 4 ศูนย์โสม   -  ศูนย์สมุนไพรสนเขม็แดง   -  Cosmetic Center - ชมพระราชคยอง

บกกงุ  - DUTY FREE & คลองชองเกชอน  - ช้อปป้ิงเมียงดง   (B/L/D)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 

GINSENG & RED PINE & COSMETIC CENTER 

 
น าท่านชม “ ศูนย์โสม” หรือราชาแห่งมวลสมุนไพร เพราะเกาหลีใตเ้ป็น
ประเทศท่ีมีการผลิตโสมเกาหลีท่ีมีคุณภาพเป็นอนัดบั 1 ของโลกซ่ึงรัฐบาล
รับรองคุณภาพโสมท่ีมีคุณภาพดีท่ีสุด 
“ผลติภัณฑ์น า้มันสนเข็มแดง”  
นิยมมารับประทานเพื่อล้างสารพิษใน

ร่างกาย ลา้งไขมนัในเส้นเลือด ทัว่ทั้งร่างกาย ป้องกนัไขมนัอุดตนัในเส้นเลือด,
โรคหวัใจ, โรคภูมิแพ ้เป็นตน้ ท่านสามารถ “ชมการสาธิตวิธีใชเ้คร่ืองส าอาง” 
เคล็ดไม่ลบัหน้าใสของสาวเกาหลี และเลือกซ้ือเวชส าอางยอดนิยมของเกาหลี
ไดใ้นราคาทอ้งถ่ิน อาทิเช่น หนา้กาก LED ช่วยลด ฝ้า กระ, DEWINS ครีม
หอยทาก, ALOEVERA GEL, DR.ROJUKISS, โบทอ็ก เป็นตน้ 
 

DUTYFREE & CHEONGGYECHON 

“ช้อปป้ิงสินค้าปลอดภาษี”ท่ีน่ีมีสินคา้ชั้นน า ใหท้่านเลือกซ้ือมากมายกวา่ 500 ชนิด อาทิ น ้าหอม เส้ือผา้ 
เคร่ืองส าอาง กระเป๋า นาฬิกา เคร่ืองประดบั เป็นตน้  
“คลองชองเกชอน” เดิมเป็นคลองเก่าแก่ในอดีตมีอายกุวา่ 600 ปีท่ี ทอดผา่นใจกลางเมืองหลวงแต่ในปัจจุบนัไดมี้
การพฒันาและบูรณะคลองแห่งน้ีข้ึนมาใหม่ท าใหก้รุงโซลมีคลองท่ียาวกวา่ 6 เมตร 

 

อาหารกลางวนัเมนู: ไก่ตุ๋นโสม อาหารวงัในสมยัก่อน  
เช่ือกนัวา่บ ารุงและเสริมสุขภาพ เสิร์ฟท่านละ 1 ตวั  
เป็นเมนูอาหารวงัตั้งแต่สมยัราชวงศโ์ซซอน ไก่ตุน๋โสม 
ของเกาหลีจะใช้ไก่ อายปุระมาณ 45 วนั ภายในตวัไก่จะ 
ใส ่ข้าวเหนียว รากโสม เมล็ดฟักทอง งาด า  เมล็ดสน  
เกาลดั พทุธาจีน แป๊ะก๊วย และเคร่ืองปรุงอ่ืนๆ 

 



 
 

 
 
 
 
 

 

GYEONGBOKGUNG 

น าทุกท่านชม “พระราชวังคยองบกกุง” ท่ีเป็นทั้ง 
สัญลกัษณ์และแหล่งท่องเท่ียวยอดฮิตของกรุงโซล 
พระราชวงัท่ีมีขนาดใหญ่และเก่าแก่ท่ีสุดในกรุง
โซล สร้างข้ึนในปี 1394 ในสมยัพระเจ้าแทโจ 
ราชวงศ์โชซอน เดิมทีนั้ นภายในพระราชวังมี
อาคารและต าหนกัต่างๆมากกวา่ 200 หลงั แต่เม่ือมี
การรุกรานของญ่ีปุ่น อาคารส่วนใหญ่ก็ได้ถูก
ท าลายลงเหลืออยูเ่พียงแค่ 10 หลงัเท่านั้น 

                                                                

อาหารค า่เมนู: บุฟเฟต์นานาชาต+ิขาปู พร้อม 
เบียร์ ไวท์ ไม่อั้น…. 

 

 

MYEONGDONG 

อิสระชอ้ปป้ิง “ตลาดเมียงดง ”นอกจากจะมีสินคา้แฟชัน่
ต่างๆไม่วา่จะเป็น Zara Spao Uniqlo เป็นตน้ เคร่ืองส าอาง 
Etudy  Skinfood  The face shop Missha และอ่ืนๆ รองเทา้ 
หลากหลายแบรนด ์เช่น Adidas Nike Fila ท่ีน่ียงัมี Street Food 
ข้ึนช่ือ อีกหลายเมนูใหท้่านไดล้ิ้มลอง…….. 
 

 
 
โรงแรม : MARIGOLD HOTEL   
หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว 

 
 
 

 



 
 

 
 
 
 
 

DAY 5 ศูนย์สมุนไพรฮอตเกนามู   -  พลอยอเมทิส   -  N Seoul Tower  - Gimpo 

Outlet   -  Supermaket   
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

HERB SHOP & AMETHYST 

 
“ศูนย์สมุนไพรบ ารุงตับ ฮอตเกนามู” ตน้ไมช้นิดน้ีเจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาท่ีปราศจากมลภาวะ
และระดบัสูงเหนือน ้ าทะเล 50-800 เมตร ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมน ามารับประทานเพื่อช่วยดูแลตบัให้
สะอาดแขง็แรง 
“ชมโรงงานเจียระไนพลอยอเมทสิ” พลอยแห่งสุขภาพและน าโชค โดยมีตั้งแต่สีม่วงอ่อนเยน็ตาจนถึงสี
ม่วงไวน์ มีเสน่ห์เยา้ยวนใจ พลอยน้ีจะงามจบัตาเม่ือมาท าเป็นแหวน จ้ี ต่างหู และสร้อยขอ้มือ 

N SEOUL TOWER   
ตั้งอยูบ่ริเวณเนิน เขานมัซาน อิสระใหทุ้กท่านไดเ้ดินเล่นท่ี “หอคอยกรุงโซล”  เป็น 1ใน 18 หอคอยท่ีสูง
ท่ีสุดในโลก นอกจากน้ีโซลทาวเวอร์ยงัเป็นสถานท่ีถ่ายท าละครหลายเร่ือง เรียกไดว้า่เป็น Landmark  

ของเกาหลีเลยก็วา่ได ้(ไม่รวมค่าขึน้ลฟิท์)  

ให้อิสระทุกท่านช้อปป้ิง“ HYUNDAI PREMIUM 
GIMPO OUTLET” ซ่ึงเป็นเอาทเ์ลตขนาดใหญ่ เป็น
แหล่งรวมร้านคา้แบรนด์เนมระดบัโลกมากมายให้ทุก
ท่านไดเ้ลือกชอ้ปป้ิงกนัอยา่งจุใจมีหลากหลาย Brand ดงั
มากมายหลายยีห่อ้  

 
อาหารกลางวันเมนู: จิมทคั ไก่อบกบัวุน้เส้นใส่ซีอ๊ิวด าอาหาร
ข้ึนช่ืออีกอยา่ง มีรสชาติเผด็เล็กนอ้ย กินคู่กบัขา้ว 

SUPERMARKET 

หลงัจากนั้นไดเ้วลาน าท่านสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน 
เพื่อเตรียมตวัเดินทางกลบักรุงเทพฯระหวา่งทางแวะชอ้ปป้ิงท่ี ร้านละลายเงินวอน เพื่อซ้ือของฝากคนทางบา้น ท่ีร้าน
แห่งน้ีมีขนมพื้นเมืองเกาหลีหลากชนิดรวมทั้งกิมจิ ไก่ตุ๋นโสมท่ีบรรจุอยูใ่นถุงสุญญากาศ ตะเกียบ ถว้ยใส่ขา้วและ
ของฝากของท่ีระลึกหลงัจากนั้น  

ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ โดยสารการบิน KOREAN AIR  KE 651  เวลา  18.05 น. 
ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เวลา  21.45 น. 

**หมายเหต ุไฟลท์บนิอาจมกีารเปลีย่นแปลงจะแจง้ใหท้ราบทนัท*ี* 



 
 

 
 
 
 
 

**อตัราคา่บรกิาร-เงือ่นไข ** 

**ผู้เดินทางต้องไม่น้อยกว่า 15 ท่าน**  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
       

เงือ่นไขการเดนิทาง 

* รายการทอ่งเทีย่วสามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านงึถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ 

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

พกัเดยีว*เพิม่ 
(บาท / ทา่น) 

ทีน่ ัง่ 

16 - 20 มกราคม 2563 25,888 5,900 25 

ราคารวม 

    คา่พาหนะและน าเทีย่วตามรายการ                        

    คา่ตัว๋เครือ่งบนิและภาษีน ้ามนั ไป-กลับ พรอ้มคณะ 

    น ้าดืม่วันละ 1 ขวด                                                                                

    คา่เขา้ชมสถานทีต่ามรายการ                          

    คา่โรงแรมตามรายการทีร่ะบหุอ้งละ 2-3 ทา่น     

    คา่อาหารตามรายการทีร่ะบ ุ 

    คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 23 กก.   

    คา่ประกนัภยัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทางในวงเงนิ                         

    ทา่นละ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

******************************************************** 

ราคาไมร่วม 

1.คา่ท าหนังสอืเดนิทางและคา่วซีา่ส าหรับ 

2.พาสปอรต์ตา่งดา้ว                                                                                                                                                            

3.คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ซกัรดี,

มนิบิารใ์นหอ้ง  และอืน่ๆ                                                                                       

4.คา่ทปิคนขบัรถ และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่  

  ทา่นละ 40,000 วอน หรอื1400 บาท/ตอ่ทา่น                                                                                                        

5. คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3%   

(กรณีออกใบเสร็จในนามบรษัิทหรอืตอ้งการใบก ากบัภาษี )                                                                                                   

6.คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีเ่กนิกวา่สายการบนิก าหนด 

 

 

เงือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 

กรณุาจองลว่งหนา้กอ่นการเดนิทางพรอ้มช าระงวด

แรก 10,000 บาท  สว่นทีเ่หลอืช าระทันทกีอ่นการ

เดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่น

ยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

* ยกเลกิการเดนิทางกอ่น 30 วนั ไมม่คีา่ใชจ้า่ย                              

* ยกเลกิการเดนิทางกอ่น 20 วนัยดึมัดจ า 50%                                            

* ยกเลกิการเดนิทางไมถ่งึ 15 วนัยดึเงนิคา่ทวัรท์ัง้หมด 

* ในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รงุเทพฯและ

ในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้

ประเทศทีร่ะบใุนรายการ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะ

ไม่คนืค่าบรกิารไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ กรณีเจ็บป่วย

จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึง่จะตอ้งมีใบรับรอง

แพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทฯ จะท า

การเลือ่นการเดนิทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่

ทัง้นี้ท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายคอื ค่าธรรมเนียมใน

การมัดจ าตั๋วท่านละ 10,000 บาท และค่าใชจ้่าย

อืน่ๆ ทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื ค่าธรรมเนียม ใน

การมดัจ า 

 

**กรณุาเลอืกซือ้บตัรโดยสารภายในประเทศประเภททีส่ามารถเลือ่นวันและเวลาในการ
เดนิทางได ้ทัง้นีเ้พือ่ป้องกนัปัญหาเทีย่วบนิลา่ชา้หรอืการเปลีย่นแปลงเวลาของเทีย่วบนิ
หรอืการเปลีย่นแปลงวันเดนิทางกรณีเกดิความผดิพลาดจากบรกิารจากสายการบนิ** 

 



 
 

 
 
 
 
 

**อตัราคา่บรกิาร-เงือ่นไข ** 
 

* หนังสือเดนิทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผูม้ีจุดประสงค์เดนิทางเพื่อ

ท่องเทีย่วเท่านัน้  หากลูกคา้ไม่สามารถเดนิทางไดเ้นื่องจากเหลอืพาสปอรต์นอ้ยกว่า 6 เดอืน ทางบรษัิทจะไม่

รับผดิชอบใดๆทัง้สิน้ 

* ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ,การประทว้ง,การนัดหยดุงาน,การกอ่

จลาจล หรอืกรณีทีท่า่นถกูปฏเิสธ การเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง หรอืเจา้หนา้ทีก่รมแรงงานทัง้

จากไทย และตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

* ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ อาท ิไมเ่ทีย่วบางรายการ,ไมท่าน

อาหารบางมือ้เพราะคา่ใชจ้า่ยทกุอยา่ง ทางบรษัิทฯ ไดช้ าระคา่ใชจ้า่ยใหก้บัตา่งประเทศแบบเหมาขาดกอ่นออก

เดนิทางแลว้                                

 ***ทัวรเ์กาหลทีกุโปรแกรม ผูเ้ดนิทางจะตอ้งอยูก่บักรุ๊ปเทีย่วตามโปรแกรมทีก่ าหนด

เทา่นัน้ ไมส่ามารถแยกตวัออกจากโปรแกรมเพือ่ไปท าอยา่งอืน่ได ้หากมกีารแยกตวัออก

จากโปรแกรมไมว่า่จะจากสาเหตใุดก็ตาม จะมคีา่ใชจ้า่ยในการแยกตวัออกจากทวัรต์ามที่

แลนดก์ าหนด และการช าระเงนิเขา้มาถอืวา่ผูซ้ ือ้ไดศ้กึษาโปรแกรมและยอมรับเงือ่นไข

การใหบ้รกิารเป็นทีเ่รยีบรอ้ย*** 

*ทวัรน์ ีจ้ดัใหเ้ฉพาะลูกคา้ทีป่ระสงคจ์ะไปทอ่งเทีย่วตามรายการของทวัรท์ุกวนั

เทา่น ัน้ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิห์ากลกูคา้ตอ้งการขอแยกออกจากกรุป๊ หรอืไมเ่ทีย่ว

ตามรายการทีบ่รษิทัก าหนด บรษิทัขอปรบัทา่นละ 300 USD* 

* ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอบุตัเิหตทุีเ่กดิจาก   

ความประมาทของตัวนักทอ่งเทีย่วเอง  

* ตั๋วเครือ่งบนิเป็นตั๋วราคาพเิศษ กรณีทีท่า่นไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะไมส่ามารถน ามาเลือ่นวันหรอืคนืเงนิได ้หากทา่น

ตอ้งซือ้บัตรโดยสารภายในประเทศเพือ่ไปและกลับกรุงเทพฯ กรุณาเลอืกซือ้บัตรโดยสารภายในประเทศประเภทที่

สามารถเลือ่นวันและเวลาในการเดนิทางได  ้ ทัง้นี้เพือ่ป้องกันปัญหาเทีย่วบนิล่าชา้หรือการเปลี่ยนแปลงเวลาของ

เทีย่วบนิหรอืการเปลีย่นแปลงวันเดนิทางกรณีเกดิความผดิพลาดจากบรกิารจากสายการบนิ (ความลา่ชา้ของเทีย่วบนิ 

การยกเลกิเทีย่วบนิ มกีารยุบเทีย่วบนิรวมกัน ตารางการเดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง เนื่องจากสายการบนิพจิารณา

สถานการณ์แลว้วา่ อยูน่อกเหนือความควบคมุ หรอืเหตผุลเชงิพาณิชย ์ หรอืเหตผุลทางดา้นความปลอดภัยเป็นตน้) 

โปรดเขา้ใจและรับทราบวา่ ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ได ้ในทกุกรณี กรุ๊ปทีเ่ดนิทางตอ้ง

การันตมีัดจ ากับสายการบนิ หรอืผ่านตัวแทนในประเทศ หรอืตา่งประเทศ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเชน่ Charter Flight, 

Extra Flight  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ า หรอื คา่ทัวรท์ัง้หมด 

**เมือ่ออกต ัว๋แลว้ หากทา่นมเีหตบุางประการท าใหเ้ดนิทางไมไ่ด ้ไมส่ามารถขอ
คนืคา่ต ัว๋ได ้เนือ่งจากเป็นนโยบายของสายการบนิ** 

**เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิไมว่า่ท ัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะถอืวา่ทา่นได้

ยอมรบัในเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทีไ่ดร้ะบไุวแ้ลว้ท ัง้หมด** 



 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

หมายเหตุ ** บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ท ัง้ไปและกลบัโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสายการบนิ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการเพือ่ความเหมาะสมไมว่า่

จะเกดิจาก ความขดัขอ้งของ ยานพาหนะหรอืมเีหตุหนึง่เหตุใดจนท าใหไ้ม่สามารถด าเนนิการตาม

หมายก าหนดการได ้ โปรแกรมการเดนิทางเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม หรอืเปลีย่นแปลงรายการ

ทอ่งเทีย่วบางรายการหรอืทดแทนรายการทอ่งเทีย่วบางรายการ อตัราคา่บรกิารนี ้เป็นการเดนิทางต ัง้แต ่20 

ทา่น 

ทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่นการตรวจพจิารณาจากดา่นตรวจคนเขา้เมอืงในการ เขา้-ออกท ัง้ประเทศไทยและประเทศ
เกาหลใีต ้หรอืการถกูปฎเิสธในกรณีอืน่ๆทกุกรณี ทางบรษิทัขอสงวนสทิธไ์มค่นืคา่ใชจ้า่ยไมว่า่กรณีใดๆ 

ทิง้ส ิน้** 

ขอสงวนสทิธิส์ ำหรบัลูกคำ้ชำวไทยเท่ำน้ันทีเ่ดนิทำงไปกลบัพรอ้มกรุป๊ 

**ถา้ลูกคา้เป็นชาวตา่งชาตชิ าระเพิม่ท่านละ 3,000 บาท** 

 


