
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

รหัสโปรแกรม : 15476 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

                                                                                 

Highlights 
 

 ชมววิบนสะพาน…Gamaksan Suspension Bridge 

 สมัผัสบรรยากาศ…สุดฟิน Jingwansa Temple 

 ปักหมดุ…หมู่บา้นโบราณ Eunpyeong Hanok Village 

 เขา้รว่มงานเทศกาล… Seoul International Fireworks Festival 2019 

 ทอ่งสวนสนุก… บกุอาณาจกัรลอ็ตเต ้ 
 ชอ้ปป้ิงเพลินๆ… Myeongdong & Hongdae  

 สบาย สบาย…พกักรุงโซล 3 คืน…ไม่ตอ้งยา้ยโรงแรม 



 
 

 
 
 
 
 

 
 
เวลานัดหมายและเคาน์เตอร์อาจมกีารเปลีย่นแปลงอันเน่ืองมาจากการเปลีย่นแปลงจากสายการบิน กรุณาเช็คก่อนวนัเดนิทาง 

**  พาสปอรต์ควรมอีายุไม่ต า่กวา่ 6 เดอืนนบัจากวนัเดนิทาง ** 
 

DAY 1
สนามบินสุวรรณภูมิ  (กรุงเทพฯ ) 

สายการบิน JIN AIR (LJ) มีเจ้าหน้าทีข่องบริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวก (บริการ Snack box) 

21.00 น.  คณะพร้อมกนัท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู.. เคาน์เตอร์.. 

01.05 น.  เหิรฟ้า สู่กรุงโซล โดยสายการบิน JIN AIR  LJ002        

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

DAY 2
สนามบินอนิชอน   -  สะพานแขวนคมัอกัซาน   -  วดัจินกวานซา    

หมู่บ้านโบราณเกาหลอีนึพยอง   ( -/L/D ) 
 

 08.25 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอนิชอน   ประเทศเกาหลใีต้   
 (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ช.ม.) 

http://bit.ly/2NMk5YE


 
 

 
 
 
 
 

GAMAKSAN SUSPENSION BRIDGE 

 
เดินทางสู่เมืองพาจู จังหวดัคยองกโีด 
 
สะพานแขวนคมัอกัซาน (Gamaksan Suspension 
Bridge) สะพานแขวนท่ีทอดยาว 150 เมตรขา้มหุบเขา 
Silmari สะพานแขวนคมัอกัซานไดแ้รงบนัดาลใจจาก
การสร้าง โดยใชช่ื้ออยา่งเป็นทางการของสะพานวา่ 
Gloucester Heroes Bridge ซ่ึงก็คือกองพนัท่ี 1 แห่งกอง
ทหารรักษาการณ์ Gloucester แห่งกองทพัองักฤษท่ี
ต่อสู้ในสงครามเกาหลี พร้อมดว้ยกลุ่ม Mortar Platoon 
ท่ี 170 กองพนัท่ี 1 ต่อสู้กบัฝ่ายของกองทพั
คอมมิวนิสตป์ระเทศจีน สะพานน้ีจึงเปรียบเสมือนการ
ระลึกถึงความเสียสละของพวกเขาท่ีทางประเทศเกาหลี
ใตจ้ะไม่มีวนัลืม 

 

 

 

 

                                                                  JINGWANSA TEMPLE 

วดัจินกวานซากรุงโซล ตั้งอยูท่างทิศ
ตะวนัตกของกรุงโซล เป็น 1 ใน 4 วดั
ส าคญัประจ ากรุงโซล สร้างข้ึนใน
สมยัราชวงศโ์ชซอน โดยกษตัริยเ์ซจง 
ทรงไดส้ร้างห้องสมุดขงจ๊ือข้ึนมาแต่
ถูกท าลายลงในช่วงสงครามเกาหลี 
ต่อมาไดรั้บการบูรณะข้ึนมาใหม่เป็น
อาคารในปัจจุบนั ซ่ึงนบัวา่เป็นวดัท่ีมี
ความเก่าเเก่ เเละมีบรรยากาศท่ีเงียบ
สงบเป็นอยา่งมาก เพราะเเวดลอ้มไป
ดว้ยธรรมชาติท่ีสวยงามของอุทยาน
แห่งชาติบุคฮนัซานอีกดว้ย ถือวา่เป็นอีกจุดท่องเท่ียวท่ีน่ามาชมอีกเเห่งหน่ึง 



 
 

 
 
 
 
 

 

EUNPYEONG HANOK VILLAGE 

หมู่บา้นโบราณเกาหลีอึนพยอง เป็น
หมู่บา้นโบราณท่ีตั้งอยูท่่ามกลาง
ธรรมชาติ ท่ีมีภูเขาโอบลอ้ม 
บรรยากาศธรรมชาติท่ีสวยงาม 
เงียบสงบ ภายในหมู่บา้นมีคาเฟ่
ในสไตส์ฮนัอก ทั้งแบบดั้งเดิมและ
ผสมผสานสมยัใหม่อยา่งลงตวั 
สามารถเดินไดเ้พลินๆสบายๆ มี
ร้านอาหาร คาเฟ่ เก๋ๆสวยๆ และยงั
มีพิพิธภณัฑท่ี์น่าสนใจอีกดว้ย 
 

อาหารกลางวันเมนู: ชาบู ชาบู หมอ้ไฟสไตลเ์กาหลี จะใชเ้น้ือหมูหัน่ช้ินบางๆใส่ผกันานา
ชนิดลงไปในหมอ้ แลว้เติมดว้ยน ้าซุปร้อนๆ ตม้ต่อจนเดือด พอสุกก็ตกัมาทานกบัขา้ว
สวย กิมจิ และน ้าจ้ิม 
อาหารเยน็เมนู: BBQ Buffet ป้ิงยา่งสไตลเ์กาหลี พร้อมเคร่ืองเคียง 

โรงแรม Galaxy Hotel ระดับ 3 ดาว หรือเทยีบเท่า 
 

DAY 3
Cosmetic Center   -  ท่องอาณาจักรล๊อตเต้ (Lotte World)   -  เข้าร่วมงาน SEOUL 

INTERNATIONAL FIREWORKS FESTIVAL 2019   (B/L/-) 
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

 

COSMETIC CENTER 

ท่านสามารถ “ชมการสาธิตวิธีใช้เคร่ืองส าอาง” เคล็ดไม่ลบัหน้าใสของสาว
เกาหลี และเลือกซ้ือเวชส าอางยอดนิยมของเกาหลีไดใ้นราคาทอ้งถ่ิน อาทิเช่น 
หนา้กาก LED ช่วยลด ฝ้า กระ, DEWINS ครีมหอยทาก, ALOEVERA GEL, 
DR.ROJUKISS, โบทอ็ก เป็นตน้ 
  



 
 

 
 
 
 
 

 

LOTTTE WORLD                                                                                       

จากนั้นน าท่านเขา้สู่ Lotte World เป็นสวนสนุกในร่มท่ีใหญ่ท่ีสุดในเกาหลีใต ้ท่ีน่ีมีทั้งสวนสนุกในร่ม ซ่ึงจดัไดว้า่
เป็นสวนสนุกในร่มท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดแห่งหน่ึงในโลกเลยก็ว่าได ้และมีโซนสวนสนุกกลางแจง้ ท่ีสร้างเป็นเกาะอยู่
กลางทะเลสาบซอกชน (Seokchon Lake) โดยสัญลกัษณ์หรือมาสคอตประจ าสวนสนุกแห่งน้ีคือคู่รักแรคคูนท่ีช่ือ 
Lotty และ Lorry นัน่เอง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาหารกลางวันเมนู: บลูโกกิ เมนูอาหารดั้งเดิมของเกาหลี เป็นหมูผดัซอสบาร์บีคิวเกาหลีท่ี
ปรุงสุกโดยใช้เทคนิคการย่าง หรือการตม้แบบดั้งเดิม น ามาขลุกขลิกกบัซุปบลูโกกิกะทะ
ร้อน พร้อมผกัและเคร่ืองเคียงต่างๆ เสริฟพร้อมขา้วสวยร้อนๆ 
 

SEOUL INTERNATIONAL FIREWORKS FESTIVAL 2019 

 
เทศกาลท่ีเป็นไฮไลท์ท่ีสุดในช่วงฤดูใบไมร่้วง ท่ีนกัท่องเท่ียวทัว่ทุกมุม
โลกต่างรอคอย“INTERNATIONAL FIREWORKS FESTIVALS 
2019” หรือเทศกาลดอกไมไ้ฟนานาชาติ และจะมีเพียงแค่วนัเดียวเท่านั้น  



 
 

 
 
 
 
 

งานเทศกาลน้ีจดัอยูใ่กล้ๆ  กบัตึก 63  บริเวณสวนสาธารณะยออึยโดริมแม่น ้ าฮนั ภายในงานก็จะมีกิจกรรมให้ร่วม
สนุกมากมาย เช่น โซน FLEA MARKET, โซน  SEOUL FOOD TRUCKS,โซน THE CRAFT BEER, โซนงาน
ศิลปะ และพบขบวนพาเหรด รวมถึงเวทีการแสดงEDM และเหล่าDJ ทั้งหลาย อิสระให้ท่านไดด่ื้มด ่าบรรยากาศ
ภายในงาน (งานเร่ิม วนัท่ี 5 ตุลาคม 2019 เวลา 14.00 น. - 20.00 น.) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
**อสิระอาหารเยน็ เพ่ือให้ท่านเพลดิเพลนิกบัการเข้าร่วมงาเทศกาลอย่างเตม็ที่** 

 

DAY 4
ศูนย์โสม   -  ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง   -  สวมชุดฮันบกเดินชมพระราชวงัคยองบกกุง   -   

Duty Free   -  N Seoul Toewer   -  ช้อปป้ิงเมียงดง   (B/L/-) 
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 

GINSENG & RED PINE & DUTYFREE 

 
น าท่านชม “ศูนย์โสม” หรือราชาแห่งมวลสมุนไพร เพราะเกาหลีใตเ้ป็นประเทศท่ีมีการ
ผลิตโสมเกาหลีท่ีมีคุณภาพเป็นอนัดบั 1 ของโลกซ่ึงรัฐบาลรับรองคุณภาพโสมท่ีมีคุณภาพ
ดีท่ีสุด  
“ผลติภัณฑ์น า้มันสนเข็มแดง” นิยมมารับประทานเพื่อลา้งสารพิษในร่างกาย ลา้งไขมนัใน
เส้นเลือด ทัว่ทั้งร่างกาย ป้องกนัไขมนัอุดตนัในเส้นเลือด,โรคหวัใจ, โรคภูมิแพ ้เป็นตน้  
ช้อปป้ิงสินค้าปลอดภาษี  ท่ีน่ีมีสินคา้ชั้นน า ใหท้่านเลือกซ้ือมากมายกวา่ 500 ชนิด อาทิ 
น ้าหอม เส้ือผา้ เคร่ืองส าอาง กระเป๋า นาฬิกา เคร่ืองประดบั เป็นตน้  
 



 
 

 
 
 
 
 

GYEONGBOKGUNG & HANBOK 
น าทุกท่านชม “พระราชวังคยอง
บกกุง”  ท่ี เป็นทั้ งสัญลักษณ์และ
แหล่งท่องเท่ียวยอดฮิตของกรุง
โซล พระราชวงัท่ีมีขนาดใหญ่และ
เก่าแก่ท่ีสุดในกรุงโซล สร้างข้ึนใน
ปี  1394  ในสมัยพระ เจ้าแทโจ 
ราชวงศ์โชซอน เดิมทีนั้นภายใน
พระราชวังมีอาคารและต าหนัก
ต่างๆมากกว่า 200 หลัง แต่เม่ือมี
การรุกรานของญ่ีปุ่น อาคารส่วน
ใหญ่ก็ไดถู้กท าลายลงเหลืออยูเ่พียง
แค่ 10 หลงัเท่านั้น  

**พเิศษ!! ให้ทุกท่านได้เกบ็ภาพความประทบัใจด้วยการใส่ชุดประจ าชาติ  
ของเกาหลใีต้ (ฮันบก) พร้อมถ่ายภาพเป็นทีร่ะลกึ**  
 

N SEOUL TOWER 

 
อิสระใหทุ้กท่านไดเ้ดินเล่นท่ี “หอคอย
กรุงโซล”  ตั้งอยูบ่ริเวณเนิน เขานมั
ซาน เป็น 1ใน 18 หอคอยท่ีสูงท่ีสุดใน
โลก นอกจากน้ีโซลทาวเวอร์ยงัเป็น
สถานท่ีถ่ายท าละครหลายเร่ือง เรียกได้
วา่เป็น Landmark  ของเกาหลีเลยก็วา่
ได ้(ไม่รวมค่าขึน้ลฟิท์)  
 

MYEONGDONG 

อิสระช้อปป้ิง ตลาดเมียงดง นอกจากจะมีสินคา้แฟชัน่ต่างๆไม่ว่าจะเป็น เคร่ืองส าอาง รองเทา้ ท่ีน่ียงัมี Street Food 
ข้ึนช่ือ อีกหลายเมนูใหท้่านไดล้ิ้มลอง 



 
 

 
 
 
 
 

 
อาหารกลางวันเมนู: ไก่ตุ๋นโสม ลกัษณะเป็นซุปใส่เน้ืไก่ ซ่ึงภายในเน้ือไก่จะ
ย ัดไส้เคร่ืองสมุนไพรชนิดต่าง ๆ อาทิ  ข้าวเหนียว  พริกไทยแดง ราก
โสม เกาลดั พุทราจีน เป็นตน้ 
อาหารเยน็: *อสิระอาหารเย็นทีต่ลาดเมียงดง เพ่ือไม่เป็นการรบกวนท่านใน
การช้อปป้ิง* 

 
โรงแรม Galaxy Hotel ระดับ 3 ดาว หรือเทยีบเท่า 

 

DAY 5
ศูนย์สมุนไพรฮอตเกนามู   -  พลอยอเมทิส   -  Trick Eye & Ice Museum   -   

ตลาดฮงแด   -  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 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8B%E0%B8%B8%E0%B8%9B
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%81%E0%B9%88
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%9E%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%AA%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99


 
 

 
 
 
 
 

 
 

TRICK EYE & ICE MUSEUM  

“TRICK EYE MUSEUM” เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวช่ือดงัท่ีจดัข้ึนแบบพิพิธภณัฑ์แกลเลอร่ีศิลปะและภาพวาด ท่ีสร้าง
ข้ึนโดย “ตร็องป์ L’Oeil” คือเทคนิคงานศิลปะแบบ 2D และลกัษณะภาพวาดจะเป็นแบบ 3D แทนท่ีจะเป็นการดู
ภาพวาดธรรมดาๆเหมือนหอศิลป์ทัว่ไป “ICE MUSEUM” เมืองน ้ าแข็งท่ีมีผลงานศิลปะแกะสลกัน ้ าแข็งกวา่ 50 ช้ิน  
รวมอยูใ่นท่ีเดียว พร้อมจดัแสดงในแบบท่ีไม่ธรรมดา แต่จ าลองเป็นเมืองท่ีทุกอยา่งกลายเป็นน ้ าแข็ง และเอาใจเด็กๆ 
ดว้ยสไลเดอร์น ้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   

 

 
**หลงัจากน้ัน ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ **  

โดยสารการบิน JIN AIR  LJ001   เวลา  19.55 น. ถงึท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิเวลา  23.35 น.  
อตัราค่าบริการ  *** ราคาโปรโมช่ัน!!! ไม่มรีาคาเดก็ *** 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

พกัเดยีว*เพิม่ 
(บาท / ทา่น) 

ทีน่ ัง่ 

เดอืนตลุาคม 2562 

3 - 7 ตลุาคม 2562 16,888 4,900 25 



 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

**เงือ่นไขการเดนิทาง** 
  

ราคารวม 

*ค่าพาหนะและน าเทีย่วตามรายการ                        

*ค่าตั๋วเคร ื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 *หากเป็น

ราคาโปรโมช ัน่ช าระเงนิเต็มจ านวนเท่าน้ัน  ส่วนทีเ่หลอื

ช าระทนัทกีอ่นการเดนิทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั มฉิะน้ันจะถอื

ว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

* ยกเลกิการเดนิทางกอ่น 30 วนั ไม่มคี่าใชจ้า่ย                              

* ยกเลกิการเดนิทางกอ่น 20 วนัยดึมดัจ า 50%                                            

* ยกเลกิการเดนิทางไม่ถงึ 15 วนัยดึเงนิค่าทวัรท์ ัง้หมด 

* ในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองทั้งที่กรุงเทพฯและใน

ต่างประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีร่ะบุใน

รายการ บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิท์ี่จะไม่คืนค่าบรกิารไม่ว่า

กรณีใดๆ ทัง้สิน้ กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได ้ซึง่

จะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง ทางบรษิัทฯ 

จะท าการเลือ่นการเดนิทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ทัง้นี้

ท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายคือ ค่าธรรมเนียมในการมดัจ าตั๋ว

ท่านละ 10,000 บาท และค่าใชจ้่ายอืน่ๆ ทีไ่ม่สามารถเรยีก

คนืไดค้อื ค่าธรรมเนียม ในการมดัจ า 

 

**กรุณาเลือกซ้ือบัตรโดยสารภายในประเทศประเภทที่สามารถเล่ือนวนัและเวลาในการเดนิทางได้ 
ทั้งนีเ้พ่ือป้องกนัปัญหาเที่ยวบินล่าช้าหรือการเปลีย่นแปลงเวลาของเทีย่วบินหรือการเปลีย่นแปลง

วนัเดนิทางกรณเีกดิความผดิพลาดจากบริการจากสายการบิน** 
 

ขอสงวนสทิธิส์ าหรบัลูกคา้ชาวไทยเท่าน้ันทีเ่ดนิทางไปกลบัพรอ้มกรุป๊ 

**ถา้ลูกคา้เป็นชาวตา่งชาตชิ าระเพิม่ท่านละ 3,000 บาท** 

 



 
 

 
 
 
 
 

***โปรดท าความเขา้ใจกอ่นเดนิทาง*** 
* 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*** 

*** ทวัรนี์จ้ดัใหเ้ฉพาะลกูคา้ทีป่ระสงคจ์ะไปท่องเทีย่วตามรายการของทวัรท์ุกวนัเท่าน้ัน  บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ ์หากลูกคา้ตอ้งการ

ขอแยกออกจากกรุป๊ หรอืไม่เทีย่วตามรายการทีบ่รษิทัก าหนด บรษิทัขอปรบัท่านละ 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  

กรุป๊ที่เดนิทางตอ้งการนัตมีดัจ ากบัสายการบิน หรอืผ่านตวัแทนในประเทศ หรอืต่างประเทศ รวมถงึเที่ยวบินพเิศษเชน่ Charter 

Flight, Extra Flight  จะไม่มกีารคนืเงนิมดัจ า หรอื ค่าทวัรท์ัง้หมด 

**เมือ่ออกต ัว๋แลว้ หากท่านมเีหตุบางประการท าใหเ้ดนิทางไมไ่ด ้ไมส่ามารถขอคนืคา่
ต ัว๋ได ้เน่ืองจากเป็นนโยบายของสายการบนิ** 

**เมือ่ท่านตกลงช าระเงินไมว่า่ท ัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะถอื

วา่ท่านไดย้อมรบัในเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ 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** 

 



 
 

 
 
 
 
 

 


