
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

รหัสโปรแกรม : 14670 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 
 

 
Highlights 

 

 เพลดิเพลนิ…สวนสนุกหิมะ Onemount Snow Park 

 เก็บสตรอเบอรร์ี…่สดๆจากไร่  
 แชอ่อนเซน…กบับ่อน ้ าพรุ้อน ฟินๆ 

 สมัผัส…ความงามของขนุเขาท่ีอุทยานแห่งชาติโซรัคซาน 

 ทอ่งสวนสนุกกลางแจง้…ท่ี Everland      

 ชอ้ปป้ิงเก๋ๆบนถนน…Hongdae & Myeongdong 

 เสริฟ์บฟุเฟต…์นานาชาติพร้อมขาปู เบียร์ ไวท ์ไม่อั้น 

 พักโซรัคซาน 1 คนื กรงุโซล  2 คนื ระดบั 4 ดาว  
 บนิสบาย…ดว้ยสายการบินระดบัพรีเมียม Korean Air 



 
 

 
 
 
 
 

เวลานัดหมายและเคาน์เตอร์อาจมกีารเปลีย่นแปลงอันเน่ืองมาจากการเปลีย่นแปลงจากสายการบิน กรุณาเช็คก่อนวนัเดนิทาง 

**พาสปอรต์ควรมอีายุไม่ต า่กวา่ 6 เดอืนนบัจากวนัเดนิทาง** 
 

DAY 1 สนามบินสุวรรณภูม ิ (กรุงเทพฯ )
สายการบิน KOREAN AIR (KE)  มเีจ้าหน้าทีข่องบริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวก  (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืม) 

20.30 น. คณะพร้อมกนัท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 5-6 เคาน์เตอร์ N 

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

23.30 น. เหิรฟ้า สู่กรุงโซล โดยสายการบิน KE 652  
 

DAY 2  สนามบินอนิชอน  -  Onemount snoe park  -  อทุยานแห่งชาติโซรัคซาน & วดัชินฮึงซา   

แช่ออนเซน (-L/D) 
06.55 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอนิชอน ประเทศเกาหลีใต้ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ชม.) 
 

ONEMOUNT SNOW 

PARK 

เดินทางสู่จงัหวดัเคียงกิโด เพลิดเพลินท่ีสวนสนุก
หิมะ เป็นสวนสนุกในร่มขนาดใหญ่ท่ีมีการจ าลอง
ให้เป็นเหมือนเมืองหิมะ มีการจดัการแสดงต่างๆ

http://bit.ly/2NMk5YE


 
 

 
 
 
 
 

ตลอดทั้งปี ภายในสวนสนุกหิมะมีส่ิงท่ีน่าสนใจมากมาย เช่น หมู่บา้นซานตา้ท่ีตกแต่งสไตล์ยุโรปเหนือ ลานเล่ือน
หิมะ ทะเลสบายน ้าแขง็ โบล่ิงลานน ้าแขง็ และถ ้าน ้าแขง็เป็นตน้ นอกจากน้ียงัมีการจ าลองสภาพแสงออโรร่าหรือแสง
เหนือท่ีสวยงามและการแสดงนิทานหิมะ(รวมค่าเขา้)  
 

SEORAKSAN NATIONAL PARK  

& SINHEUNGSA TEMPLE 

อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน เป็นหน่ึงในอุทยาน
แห่งชาติท่ีสวยงามและมีช่ือเสียงมากท่ีสุดแห่งหน่ึง
ของเกาหลีใต้ เท่ียวได้ตลอดทั้ งปีซ่ึงแต่ละฤดูก็
งดงามแตกต่างกนัออกไป นอกจากน้ีโซรัคซานก็
ยงัมีวดัช่ือดงัคือ วัดชินฮึงซา ซ่ึงเป็นหน่ึงในวดัท่ีมี
ความเก่าแก่ท่ีสุดของเกาหลี ตั้ งอยู่ถัดจากจุดข้ึน
กระเชา้ไปประมาณ 700 เมตร มีพระพุทธรูปหลวง
พ่อโตองค์ใหญ่ ท่ีตั้งเด่นเป็นสง่าให้เราได้มาไหว้
สักการะขอพรกนั  

 

SAUNA HOT SPRINGS 

น าทุกท่านคลายความหนาว ด้วยการ แช่ออนเซน 
ท่ีบ่อน ้ าพุร้อน ท าให้อุณหภูมิในร่างกายเราเพิ่มข้ึน 
รู้สึกอบอุ่นข้ึนนั่นเอง ซ่ึงการแช่ออนเซนนั้ นมี
ประโยชน์มากมาย อาทิ ท าให้ผิวพรรณเปล่งปลัง่ 
ระบบการหมุนเวียนของเลือดดีข้ึน บรรเทาอาการ
ปวดเม่ือยต่างๆ เป็นตน้ 
 

 
อาหารกลางวนัเมนู: บุลโกกิ เมนูอาหารดั้งเดิมของเกาหลี เป็นหมูผดัซอสบาร์บีคิวเกาหลี 
น ามาขลุกขลิกกบัซุปบุลโกกิกระทะร้อน พร้อมผกัและเคร่ืองเคียงต่างๆ เสิร์ฟพร้อมขา้ว
สวยร้อนๆ 

อาหารเย็นเมนู: แฮมูลทงั ซุปรวมมิตรทะเล เป็นการน าอาหารทะเลสดๆ เช่น ปลาหมึก เน้ือปลา หอย 
และปู และผกัชนิดต่างๆ เช่น ผกักาด กะหล ่าปลี หวัไชเทา้ เห็ดเข็มทอง มาตม้รวมกนัในกระทะบนเตา
แก๊ส ทานกบัน ้าจ้ิมแบบเกาหลี และเคร่ืองเคียง เช่น กิมจิ และสาหร่าย เป็นตน้ 

โรงแรม SEORAK DAEMYUNG RESORT หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 



 
 

 
 
 
 
 

DAY 3  ไร่สตรอเบอร์ร่ี  -  เอเวอร์แลนด์  -  N Seoul Tower   (B/L/D)

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 

STRAWBERRY  

 
ชม ไร่สตรอเบอร์ร่ี ทราบถึงวธีิการปลูกการดูแลรักษาผล และท่าน
ยงัสามารถเลือกเก็บเลือกชิมได้จากภายในไร่ (จ  ากดัจ านวนโดย
ข้ึนอยู่กับผลผลิตแต่ละสัปดาห์) ท่านสามารถซ้ือน ากลบัมาเป็น
ของฝากไดด้ว้ย 

 

 

 

EVERLAND                                                                                                                                                                       

น าท่านเดินทางสู่ เอเวอร์แลนด์ สวนสนุก
กลางแจง้ท่ีใหญ่ท่ีสุดของเกาหลี ตั้งอยูท่ี่เมืองยง
อิน ให้ท่านได้ท่องไปกับโลกของสัตว์ป่า
ซาฟารี ท่านจะได้พบกับ ไลเกอร์ ซ่ึงเป็นลูก
แฝดผสมท่ีเกิดข้ึนจากความรักระหว่างสิงโตผู ้
เป็นพ่อและเสือผูเ้ป็นแม่นบัเป็นแฝดผสมเสือ-
สิงโตคู่แรกในโลก เติมเต็มความสุขของท่าน
สนุกสนานกบัเคร่ืองเล่นต่างๆ 

 

N SEOUL TOWER                                                                                   

อิสระให้ทุกท่านไดเ้ดินเล่นท่ี หอคอยกรุงโซล  
ตั้งอยู่บริเวณเนินเขานัมซาน เป็น 1 ใน 18 
หอคอยท่ีสูงท่ีสุดในโลก นอกจากน้ีโซลทาว
เวอร์ยงัเป็นสถานท่ีถ่ายท าละครหลายเร่ือง 
เรียกไดว้า่เป็น Landmark  ของเกาหลีเลยก็ว่า
ได ้ (ไม่รวมค่าขึน้ลฟิต์)  
 
 



 
 

 
 
 
 
 

อาหารกลางวันเมนู: พอร์กคาลบิ หมูย่างเกาหลี เป็นเน้ือหมูหมกัเคร่ืองปรุง 
คล้ายกบับุลโกกิ แต่เน้ือจะหั่นแผ่นโตและหนากว่า เวลาจะรับประทานตอ้ง
น ามาย่างบนตะแกรงเตาถ่านจนสุก และใช้กรรไกรตัดให้เป็นช้ินเล็ก 
รับประทานกบัขา้วสวย กิมจิ และผกัสด ห่อผกัแลว้จ้ิมน ้าจ้ิม 
 
อาหารเย็นเมนู: ขา้วย  าบิบิมบบั+ซุป เป็นตวัแทนอาหารตามธรรมเนียมของ
เกาหลี เม่ือหลายร้อยปี เป็นอาหารท่ีมีความสมดุลเพราะมนัมีผกัต่างๆพร้อมกบั
เน้ือสัตวห์มกั พริกเกาหลีปรุงพิเศษเพิ่มเขา้ไปเพื่อสร้างรสชาติท่ียอดเยีย่ม  

 

โรงแรม MARIGOLD HOTEL หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 
 

DAY 4 ศูนยโ์สม  -  ศูนยส์มุนไพรสนเขม็แดง   -  Cosmetic Center   

พระราชวงัคยองบกกงุ  -  Duty Free   -  คลองชองเกชอน  -  ชอ้ปป้ิงเมียงดง   (B/L/D)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
 

GINSENG & RED PINE & COSMETIC CENTER 

 
น าท่านชม ศูนย์โสม หรือราชาแห่งมวลสมุนไพร เพราะเกาหลีใต้เป็น
ประเทศท่ีมีการผลิตโสมเกาหลีท่ีมีคุณภาพเป็นอนัดบั 1 ของโลกซ่ึงรัฐบาล
รั บ ร อ ง คุ ณ ภ า พ โ ส ม ท่ี มี คุ ณ ภ า พ ดี ท่ี สุ ด 
ผลติภัณฑ์น า้มันสนเข็มแดง นิยมมารับประทาน
เพื่อลา้งสารพิษในร่างกาย ลา้งไขมนัในเส้นเลือด 
ทัว่ทั้งร่างกาย ป้องกนัไขมนัอุดตนัในเส้นเลือด,
โรคหวัใจ, โรคภูมิแพ ้เป็นตน้  
ชมการสาธิตวธีิใช้เคร่ืองส าอาง เคล็ดไม่ลบัหนา้ใสของสาวเกาหลี และเลือก
ซ้ือเวชส าอางยอดนิยมของเกาหลีไดใ้นราคาทอ้งถ่ิน อาทิเช่น หนา้กาก LED 
ช่วยลด ฝ้า กระ, DEWINS ครีมหอยทาก, ALOEVERA GEL, 
DR.ROJUKISS, โบทอ็ก เป็นตน้ 

 

 

 



 
 

 
 
 
 
 

GYEONGBOKGUNG 
น าทุกท่านชม พระราชวังคยองบกกุง ท่ีเป็น 
ทั้ งสัญลักษณ์และแหล่งท่องเท่ียวยอดฮิต
ของกรุงโซล พระราชวงัท่ีมีขนาดใหญ่และ
เก่าแก่ท่ีสุดในกรุงโซล สร้างข้ึนในปี 1394 
ในสมยัพระเจา้แทโจ ราชวงศ์โชซอน ซ่ึงมี
การสร้างอาคารและต่อเติมเร่ือยๆกว่า 200 
อาคาร แต่ในสมัยท่ีญ่ีปุ่นท าสงครามกับ
เกาหลี วงัแห่งน้ีถูกเผาและท าลายลงไปส่วน
หน่ึง ต่อมาได้มีการบูรณะข้ึนมาใหม่ตาม
แบบแผนเดิมในสมยัของพระเจา้โคจอง เม่ือ
ราวร้อยกวา่ปีท่ีผา่นมา  

 

DUTY FREE 

น าท่าน ช้อปป้ิงสินค้าปลอดภาษี  ท่ีน่ีมีสินคา้ชั้นน า 
ให้ท่านเลือกซ้ือมากมายกว่า 500 ชนิด อาทิ 
น ้ าหอม เส้ือผ้า เคร่ืองส าอาง กระเป๋า นาฬิกา 
เคร่ืองประดบั เป็นตน้  

 

CHEONGGYECHEON & MYEONGDONG 

 คลองชองเกชอน เดิมเป็นคลองเก่าแก่ในอดีตมีอายุกวา่ 600 ปีท่ี ทอดผ่านใจกลางเมืองหลวงแต่ในปัจจุบนัไดมี้การ
พฒันาและบูรณะคลองแห่งน้ีข้ึนมาใหม่ท าใหก้รุงโซลมีคลองท่ียาวกวา่ 6 เมตร อิสระช้อปป้ิงตลาดเมียงดง นอกจาก
จะมีสินคา้แฟชัน่ต่างๆ ไม่วา่จะเป็น เคร่ืองส าอาง รองเทา้ ท่ีน่ียงัมี Street Food ข้ึนช่ืออีกหลายเมนู  



 
 

 
 
 
 
 

อาหารกลางวันเมนู: ไก่ตุ๋นโสม ลกัษณะเป็นซุปใส่เน้ือไก่ ซ่ึงภายในเน้ือ
ไก่จะยดัไส้เคร่ืองสมุนไพรชนิดต่าง ๆ อาทิ ขา้วเหนียว พริกไทยแดง ราก
โสม เกาลดั พุทราจีน เป็นตน้ 

อาหารเยน็เมนู: บุฟเฟต์นานาชาติ+ขาปู พร้อม เบียร์ ไวท์ ไม่อั้น 

โรงแรม MARIGOLD HOTEL หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 
 

 

DAY 5 ศูนย์สมุนไพรฮอตเกนามู   -  พลอยอเมทสิ   -  Trick Eye & Ice Museum -  Hongdae 

Supermaket   (B/L/-)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 

HERB SHOP & AMETHYST  
ศูนย์สมุนไพรบ ารุงตับ ฮอตเกนามู ตน้ไมช้นิดน้ีเจริญเติบโตในป่าลึกบน
ภูเขาท่ีปราศจากมลภาวะและระดบัสูงเหนือน ้ าทะเล 50-800 เมตร ชาว
เกาหลีรุ่นใหม่นิยมน ามารับประทานเพื่อช่วยดูแลตบัใหส้ะอาดแขง็แรง 
ชมโรงงานเจียระไนพลอยอเมทิส พลอยแห่งสุขภาพและน าโชค โดยมี
ตั้งแต่สีม่วงอ่อนเยน็ตาจนถึงสีม่วงไวน์ มีเสน่ห์เยา้ยวนใจ พลอยน้ีจะงาม
จบัตาเม่ือมาท าเป็นแหวน จ้ี ต่างหู และสร้อยขอ้มือ 

 
 

TRICK EYE & ICE MUSEUM  
TRICK EYE MUSEUM เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวช่ือดงัท่ีจดัข้ึนแบบพิพิธภณัฑแ์กลเลอร่ีศิลปะและภาพวาด ท่ีสร้างข้ึน
โดย “ตร็องป์ L’Oeil” คือเทคนิคงานศิลปะแบบ 2D และลกัษณะภาพวาดจะเป็นแบบ 3D แทนท่ีจะเป็นการดูภาพวาด
ธรรมดาๆเหมือนหอศิลป์ทัว่ไป ICE MUSEUM เมืองน ้าแขง็ท่ีมีผลงานศิลปะแกะสลกัน ้ าแข็งกวา่ 50 ช้ิน  รวมอยูใ่น
ท่ีเดียว พร้อมจดัแสดงในแบบท่ีไม่ธรรมดา แต่จ าลองเป็นเมืองท่ีทุกอยา่งกลายเป็นน ้ าแข็ง และเอาใจเด็กๆ ดว้ยสไล
เดอร์น ้าแขง็ และกิจกรรมอ่ืนๆ อีกมากมาย 



 
 

 
 
 
 
 

HONGDAE 

หลงัจากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ตลาดฮงแด ศูนย์
รวมเด็กวยัรุ่น มีทั้งสินคา้แฟชัน่ เส้ือผา้ กระเป๋า 
รองเท้า รวมทั้ งกิจกรรมทางวฒันธรรมทาง
ศิลปะการแสดงและงานเทศกาลท่ีน่าสนใจ
มากมาย ใหท้่านชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

 
อาหารกลางวันเมนู: จิมทคั เป็นไก่ผดัรวมกบัวุน้เส้น มนัฝร่ัง แค
รอท พริก และซอสด า เน้ือไก่ท่ีน่ิม รสชาติคลา้ยกบัไก่พะโลสู้ตร
เกาหลี ทานกบัขา้ว หอมอร่อย รสเผด็ถึงเคร่ือง 
 

SUPERMARKET 

หลงัจากนั้นไดเ้วลาน าท่านสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน เพื่อเตรียมตวัเดินทางกลบักรุงเทพฯระหวา่งทางแวะ 
ชอ้ปป้ิงท่ี ร้านละลายเงินวอน เพื่อซ้ือของฝากคนทางบา้น ท่ีร้านแห่งน้ีมีขนมพื้นเมืองเกาหลีหลากชนิดรวมทั้งกิมจิ 
ไก่ตุ๋นโสมท่ีบรรจุอยูใ่นถุงสุญญากาศ ตะเกียบ ถว้ยใส่ขา้วและของฝากของท่ีระลึกหลงัจากนั้น   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

 
**หมายเหต ุไฟลท์บนิอาจมกีารเปลีย่นแปลงจะแจง้ใหท้ราบทนัท*ี* 



 
 

 
 
 
 
 

**อตัราคา่บรกิาร-เงือ่นไข** 

**ผู้เดินทางต้องไม่น้อยกว่า 15 ท่าน**  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
       

 

 

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

พกัเดยีว*เพิม่ 
(บาท / ทา่น) 

ทีน่ ัง่ 

12 - 16 มนีาคม 2563 24,888 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 ทางบรษัิทฯ จะท า

การเลือ่นการเดนิทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่

ทัง้นี้ท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายคอื ค่าธรรมเนียมใน

การมัดจ าตั๋วท่านละ 10,000 บาท และค่าใชจ้่าย

อืน่ๆ ทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื ค่าธรรมเนียม ใน

การมดัจ า 

 
**กรณุาเลอืกซือ้บตัรโดยสารภายในประเทศประเภททีส่ามารถเลือ่นวันและเวลาในการ
เดนิทางได ้ทัง้นีเ้พือ่ป้องกนัปัญหาเทีย่วบนิลา่ชา้หรอืการเปลีย่นแปลงเวลาของเทีย่วบนิ
หรอืการเปลีย่นแปลงวันเดนิทางกรณีเกดิความผดิพลาดจากบรกิารจากสายการบนิ** 

 



 
 

 
 
 
 
 

 

 



 
 

 
 
 
 
 

 

เงือ่นไขการเดนิทาง 

* รายการท่องเทีย่วสามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านึงถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

* หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดอืน และบรษิทัฯรบัเฉพาะผูม้จีุดประสงคเ์ดนิทางเพือ่ท่องเทีย่วเท่าน้ัน  หาก

ลกูคา้ไม่สามารถเดนิทางไดเ้น่ืองจากเหลอืพาสปอรต์นอ้ยกวา่ 6 เดอืน ทางบรษิทัจะไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ 

* ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ,การประทว้ง,การนัดหยดุงาน,การกอ่จลาจล หรอื

กรณีทีท่่านถกูปฏเิสธ การเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง หรอืเจา้หนา้ทีก่รมแรงงานทัง้จากไทย และต่างประเทศ

ซึง่อยูน่อกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ 

* ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯไม่ครบ อาท ิไม่เทีย่วบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางมือ้

เพราะค่าใชจ้า่ยทุกอยา่ง ทางบรษิทัฯ ไดช้ าระค่าใชจ้า่ยใหก้บัต่างประเทศแบบเหมาขาดกอ่นออกเดนิทางแลว้                                

 ***ทวัรเ์กาหลทีุกโปรแกรม ผูเ้ดนิทางจะตอ้งอยูก่บักรุป๊เทีย่วตามโปรแกรมทีก่ าหนดเทา่น้ัน ไม่สามารถแยกตวัออกจากโปรแกรม

เพือ่ไปท าอยา่งอืน่ได ้หากมกีารแยกตวัออกจากโปรแกรมไม่วา่จะจากสาเหตใุดก็ตาม จะมคี่าใชจ้า่ยในการแยกตวัออกจากทวัร ์

ตามทีแ่ลนดก์ าหนด และการช าระเงนิเขา้มาถอืวา่ผูซ้ ือ้ไดศ้กึษาโปรแกรมและยอมรบัเงือ่นไขการใหบ้รกิารเป็นทีเ่รยีบรอ้ย*** 

*ทวัรนี์้จดัใหเ้ฉพาะลูกคา้ทีป่ระสงคจ์ะไปท่องเทีย่วตามรายการของทวัรทุ์กวนัเท่านั้น บรษิทัฯขอสงวนสทิธิห์าก

ลูกคา้ตอ้งการขอแยกออกจากกรุป๊ หรอืไม่เทีย่วตามรายการทีบ่รษิทัก าหนด บรษิทัขอปรบัทา่นละ 300 USD* 



 
 

 
 
 
 
 

* ทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอบุตัเิหตุทีเ่กดิจาก   

ความประมาทของตวันักท่องเทีย่วเอง  

* ตั๋วเคร ือ่งบนิเป็นตั๋วราคาพเิศษ กรณีทีท่่านไม่เดินทางพรอ้มคณะไม่สามารถน ามาเลือ่นวนัหรอืคนืเงนิได ้หากท่านตอ้งซือ้บตัร

โดยสารภายในประเทศเพือ่ไปและกลบักรุงเทพฯ กรุณาเลอืกซือ้บตัรโดยสารภายในประเทศประเภททีส่ามารถเลือ่นวนัและเวลาใน

การเดนิทางได ้ทัง้นีเ้พือ่ป้องกนัปัญหาเทีย่วบนิล่าชา้หรอืการเปลีย่นแปลงเวลาของเทีย่วบนิหรอืการเปลีย่นแปลงวนัเดนิทางกรณี

เกดิความผดิพลาดจากบรกิารจากสายการบนิ (ความลา่ชา้ของเทีย่วบนิ การยกเลกิเทีย่วบนิ มกีารยุบเทีย่วบนิรวมกนั ตารางการ

เดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง เน่ืองจากสายการบนิพจิารณาสถานการณแ์ลว้ว่า อยู่นอกเหนือความควบคุม หรอืเหตุผลเชงิพาณิชย ์

หรอืเหตุผลทางดา้นความปลอดภยัเป็นตน้) โปรดเขา้ใจและรบัทราบวา่ ผูจ้ดัจะไม่รบัผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ได ้

ในทุกกรณี กรุป๊ทีเ่ดนิทางตอ้งการนัตมีดัจ ากบัสายการบนิ หรอืผ่านตวัแทนในประเทศ หรอืต่างประเทศ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเชน่ 

Charter Flight, Extra Flight  จะไม่มกีารคนืเงนิมดัจ า หรอื ค่าทวัรท์ัง้หมด 

**เมือ่ออกต ัว๋แลว้ หากท่านมเีหตบุางประการท าใหเ้ดนิทางไม่ได ้ไม่สามารถขอคนืคา่ต ัว๋ได ้
เน่ืองจากเป็นนโยบายของสายการบนิ** 

**เมือ่ทา่นตกลงช าระเงินไม่ว่าท ัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะถอืว่าทา่นไดย้อมรบัในเง่ือนไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทีไ่ดร้ะบุไวแ้ลว้ท ัง้หมด** 

 

 

หมายเหตุ ** บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ทัง้ไปและกลบัโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้าท ัง้นี้

ขึน้อยู่กบัสายการบนิ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการเพือ่ความเหมาะสมไม่ว่าจะเกดิจาก ความ

ขดัขอ้งของ ยานพาหนะหรอืมเีหตุหน่ึงเหตใุดจนท าใหไ้ม่สามารถด าเนินการตามหมายก าหนดการได ้โปรแกรม

การเดนิทางเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม หรอืเปลีย่นแปลงรายการท่องเทีย่วบางรายการหรอืทดแทนรายการ

ทอ่งเทีย่วบางรายการ อตัราคา่บรกิารนี้ เป็นการเดนิทางต ัง้แต ่20 ทา่น 

ทีผู่เ้ดนิทางไม่ผ่านการตรวจพจิารณาจากดา่นตรวจคนเขา้เมอืงในการ เขา้-ออกทัง้ประเทศไทยและประเทศเกาหลี
ใต ้หรอืการถูกปฎเิสธในกรณีอืน่ๆทุกกรณี ทางบรษิทัขอสงวนสทิธไ์ม่คนืคา่ใชจ้า่ยไม่ว่ากรณีใดๆทิง้สิน้** 

ขอสงวนสทิธิส์ าหรบัลูกคา้ชาวไทยเท่าน้ันทีเ่ดนิทางไปกลบัพรอ้มกรุป๊ 

**ถา้ลูกคา้เป็นชาวตา่งชาตชิ าระเพิม่ท่านละ 3,000 บาท** 

 


