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เวลานดัหมายและเคาท์เตอร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงอันเน่ืองมาจากการเปลี่ยนแปลงจากสายการบิน กรุณาเช็คก่อนวนัเดนิทาง  

วันที่ โปรแกรม ULTRA SNOW KOREA เร่ิมต้น 16,900.- ม้ืออาหาร โรงแรม 

D1. กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)     
D2. อินชอน–La Provence Village  - Pocheon Art Valley(รวมคา่รถราง Mono Rail)–

สนุกสนานกบัการเล่นสก-ี  เขา้ทีพ่กั 
- / ชาบ ูชาบ ู

 /Budae jjigae 
ซวูอน 
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** พาสปอรต์ควรมีอายุไม่ต ่ากว่า 6 เดอืนนับจากวนัเดนิทาง ** 
 
 
 
 

21.00 น. คณะพร้อมกนัท่ีทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ช้ัน 4 ประตู 3เคาน์เตอร์ D 
  สายการบิน JIN AIR (LJ)มเีจา้หน้าท่ีของบริษทัฯคอยให้การตอ้นรับ และอ านวยความสะดวก  
01.05น. เหิรฟ้า สูก่รุงโซล โดยสายการบิน JIN AIRLJ002 

(บินประมาณ 4.30 – 05.00 ช ัว่โมง) 
 

 
 
 

08.25น.เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน ประเทศเกาหลีใต้(เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ช.ม.) 

น าทุกท ่าน สู่ Provence Village หรือท่ีคนไทยเ รียกวา่  "หมูบ่้าน สี
ลูกกวาด" เ ร่ิมต้นด้วยร้านอาหารฝร่ังเศสท่ีเ ก๋ไกใ่นปี1996 ท่ีน่ีจึงมีธีม
เป็นหมูบ่า้นท่ีเ ต็มไปด้วยร้านอาหารตา่งๆและยังมี  Provence Living 
Gallery ท่ีตกแตง่อยา่งมีดีไซน์และสวยงามรวมถึงHerb Village กเ็ป็น
บ้านสมุนไพรหมูท่ี่เ ต็มไปด้วยก ล่ินหอมหวานทั้งยังมีร้านเ ส้ือผ้า
แฟช ัน่ร้านเบเกอร์ร่ีและคาเฟ่สไตล์ยุโรปดว้ย 
 

D3. ไร่สตรอเบอร์ร่ี - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ –กรุงโซล-D.I.Y  Cupcake– เดินสวนลอย
ฟ้า Seoullo 7017-  เขา้สู่ทีพ่กั 

BF / BBQ Buffet/ 
จิมทคั 

กรุงโซล 

D4. ศูนย์โสม– ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง- Cosmetic Shop–ชมสวนดอกหญ้า ฮานลึ
ปาร์ค  (บริการรถแทรม) – คลองชองเกชอน – DUTY FREE–ชอ้ปป้ิงเมียงดง– เขา้สู่
ทีพ่กั 

BF / ไกตุ่๋นโสม 
/หมูย่างเกาหลี 

กรุงโซล 

D5. ศูนย์สมุนไพร – Amethyst  –ตลาดฮงแด -  One Piece Cafe -ซปุเปอร์มาเกต็ -
สนามบนิอินชอน -กรุงเทพฯ 

BF / Tteok bokki 
Buffet / - 

 

สนามบินอินชอน-La provence Village  –Pocheon Art Valley(รวมค่ารถราง 

Mono Rail)–สนุกสนามกับการเล่นสกี- เข้าสู่ทีพ่กั (-/L/D) 
DAY 2 

สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ(-/-/-) DAY 1 
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จากนั้ น น าทา่นสู่เมืองโปชอน นั่งรถราง Mono Railหรือ รถไฟฟ้ารางเ ด่ียวสี
เห ลืองสดใ ส เ ข้า สู ่หุ บ เ ขาศิลปะแห่ง เ มือง โปชอน  “POCHEON ART 
VALLEY”สถานท่ีทอ่งเ ท่ียวแหง่ใหมท่ี่เพิ่งสร้าง ข้ึนมาไมน่าน โดยดา้นในจะ
เป็น ศิลปะ แห่งหุบเ ขา  ท่ี ถูกดัดแปลงจากหุบเขาตามธรรมชา ติ ให้ เ ป็น

ส่ิงประดิษฐ์รูปแบบงานศิลปะ ท่ี
มนุษย์ได้ออกแบบข้ึนรูปแบบตา่งๆ  มีทั้งหน้าผาท่ีถูกตดัเป็นแนวด่ิงสูง
ระฟ้าท่ีสลับซับซอ้น สร้างได้กลมกลืนกบัทะเลสาบสีเ ขียว  ซ่ึงชว่งฤดู
หนาวสถานท่ีทอ่งเ ท่ียวแห่งน้ีจะถูกปกคลุมไปด้วยหิมะสีขาวโผลนท่ีดู
แลว้สวยงาม 
 
 

 

อาหารกลางวนัเมนู : ชาบู ชาบูสุกี้สไตล์เกาหลีประกอบไปดว้ยผักสดหลากหลายชนิดเห็ด
ตามฤดูกาลหมสูไลด์ต้มในน้าซุปปรุงรสกลมกลอ่มทานพร้อมเคร่ืองเ คียงและข้าวสวย
เกาหลีท่ีรสชาติถูกปากคนไทย 
 

น าคณะเดินทางสู่ ลานสกีรีสอร์ทระหวา่งทางทา่นจะได้ชื่นชมบรรยากาศ
สองขา้งทางในชว่งฤดูหนาวอนัแสนงดงามของประเทศเกาหลีท่ีสวยท่ีสุด
... ถึงสกีรีสอร์ทอิสระให้ทุกทา่นได้สัมผัสหิมะและสถานท่ีท่ีงดงาม 
พร้อมถา่ยรูปเป็น ท่ีระลึกเลน่สกีท้าทายความสามารถของทา่นพร้อม
เพลิดเพลินกบับรรยากาศของสายลมเ ย็นในฤดูหนาวและท ากิจกรรม
สนุกๆ บนลานหิมะกวา้ง (**ไมร่วมคา่เชา่ชดุ อุปกรณ์และครูฝึก**) 
อาหารเ ย็น เมนู : บู เดชิเ ก หรือซุปทหาร   ใส่กิมจิ แ ป้งต็อก รามยอน 
เน้ือสัตว ์แฮม ไส้กรอก เบคอน ผกัและเห็ด มรีสชาติจดัจา้นเล็ก น้อยๆ 

โรงแรม : Central Plaza Hotel Suwon หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 
 

 
 
 

ไร่สตรอเบอร์ร่ี –เล่นเคร่ืองเล่นแบบไม่จ ากัดกับสวนสนุกเอเวอร์แลนด์–กรุงโซล   - 

D.I.Y Cupcake -  เดินสวนลอยฟ้า Seoullo 7017(B-/L/D) 
 

 

DAY 3 
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รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดินทางสู ่ไร่สตรอเบอร์ร่ีชมวธีิการปลูก การดูแลรักษาผลสตอเบอร่ี  และทา่นยังสามารถเลือกเกบ็เ ลือกชิมได้
จากภายในไร ่ (จ ากดัจ านวนโดยข้ึนอยูก่บัผลผลิตแตล่ะสัปดาห์) ทา่นสามารถซ้ือน ากลบัมาเป็นของฝากได้ดว้ย 
น าทา่นเดินทางสู ่“เอเวอร์แลนด์”สวนสนุกกลางแจ้งท่ีใหญท่ี่สุดของเกาหลี ตั้งอยูท่ี่เมืองยงอิน ให้ทา่นได้ทอ่งไปกบั
โลกของสัตวป่์าซาฟารี ทา่นจะไดพ้บกบั ไลเกอร์ ซ่ึง เป็นลูกแฝดผสมท่ีเกดิข้ึนจากความรักระหวา่งสิงโตผู้เป็นพอ่และ
เสือผู้เป็นแมน่ับเป็นแฝดผสมเสือ-สิงโตคูแ่รกในโลก เ ติมเต็มความสุขของทา่นสนุกสนานกบัเคร่ืองเลน่ตา่งๆ ไม ่
จ ากดัชนิด !! 
อาหารกลางวนัเมนู : BBQ Buffet ป้ิงยา่งสไตล์เกาหลี เน้ือหม ูเน้ือไก ่ปลาหมึก กุง้ อาหารเกาหลีกนิคูก่บัเคร่ืองเ คียง

ตา่งๆ เติมไมอ่ั้น 
 
‘’ D.I.Y Cupcake‘’ ให้ทกุทา่นไดส้นุกสนานและแสดงความคิดสรา้งสรรคใ์นการตก

แต่งหน้าคฟัเคก้ดว้ยฝีมือเก๋ไก๋ของทา่นเอง พรอ้มถ่ายรูปเป็นทีร่ะลึก 

 
อาหารเ ย็นเมนู : จิมทัคไกอ่บกบัวุน้เ ส้นใสซี่อ๊ิวด า อาหารข้ึนชื่อ อี ก     อ ย ่ า ง  มี

รสชาติเผ็ดเล็กน้อย กนิคูก่บัขา้ว 
 

จากนั้น ชมสวนลอยฟ้าแลนด์มาร์กแหง่ใหมก่รุงโซลท่ี Seoullo 7017สวน
และทางเดินลอยฟ้าน้ีจะ ตกแตง่ด้วยตน้ไม ้พ ุม่ไมแ้ละดอกไมก้วา่ 24,085 
ตน้ จาก 228 สายพนัธ์ุในตอนกลางคืน กระถางดอกไม ้645 กระถางจะสอ่ง
สวา่งเ ป็นสีๆ ถึง 3 สีดว้ยกนัมีความยาวกวา่ 1.7 กโิลเมตร กลายเป็นพื้นท่ีสี
เขียวใจกลางเมอืง 

โรงแรม : Benikea H Avenue Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 
 
 
รบัประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 

ศูนย์โสม – ศูนย์สมุนไพรเข็มสนแดง –Cosmetic Shop –ชมสวนดอกหญ้า ฮานลึปาร์ค 

(บริการน ัง่รถแทรม)–ดิวตี้ฟรี  - คลองชองเกชอน – ตลาดเมียงดง   (B-/L/D) 

 
 

DAY 4 
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น าทา่นชม “ศูนย์โสม”หรือราชาแหง่มวลสมนุไพร เพราะเกาหลีใตเ้ป็นประเทศท่ีมี
การผลิตโสมเกาหลีท่ีมคีุณภาพเป็นอนัดับ1ของโลกซ่ึงรัฐบาลรับรองคุณภาพโสม
ท่ีมคีณุภาพดีท่ีสุด 
“ผลิตภัณฑ์น ้ามันสนเข็มแดง”นิยมมารับประทานเพื่อลา้งสารพิษในรา่งกาย ลา้ง
ไขมนัในเส้นเลือด ทัว่ทั้งรา่งกาย ป้องกนัไขมนัอุดตนัในเส้นเลือด,โรคหัวใจ,โรค
ภูมแิพ ้เป็นตน้ 
 
 
 

น าทุกทา่นนั่งรถแทรมสัมผสับรรยากาศกนัท่ี Haneul Parkสวนสาธารณะท่ีวา่กนัวา่
สวยงามท่ีสุดในกรุงโซล สวนแหง่น้ีตั้งอยูบ่นเขามทีศันียภาพท่ีสวยงาม และสามารถ
เท่ียวไดทุ้กฤดู  
 

“คลองชองเกชอน”เดิมเป็นคลองเกา่แกใ่นอดีตมอีายุกวา่ 600 ปีท่ีทอดผา่นใจกลางเมือง
หลวงแตใ่นปัจจุบันได้มีการพัฒนาและบูรณะคลองแห่ง น้ี ข้ึนมาใหมท่ าให้กรุงโซลมี
คลองท่ียาวกวา่ 6 เมตร 
อาหารกลางวนัเมนู : ไกตุ๋่นโสม อาหารวงัในสมยักอ่น เชื่อกนัวา่บ ารุงและเสริมสุขภาพ 

เสิร์ฟทา่นละ 1 ตวั ในหมอ้ดินร้อน  เ ป็นเมนูอาหารวงัตั้งแตส่มยัราชวงศ์
โซซอน 

 
 

“ช็อปป้ิงสินค้าปลอดภาษทีีด่ิวตี้ฟรี”ท่ีน่ีมสิีนคา้ช ั้นน าให้ทา่นเลือกซ้ือมากมายกวา่ 500 ชนิด อาทิ น ้ าหอม 
เส้ือผา้ เคร่ืองส าอาง กระเป๋า นาฬิกา เคร่ืองประดบั เป็นตน้ 

อาหารเ ย็นเมนู : หมูยา่งเกาหลีอาหารพื้นเมอืงเกาหลีท่ีเล่ืองชื่อและรู้จักกนัดีทั่วโลก มี
รสชาติออกหวาน นุม่และกลมกลอ่ม น าหมชูิ้นหมกัยา่งบนเตาถา่นแบบดั้งเ ดิม และตัด
เป็นชิ้นพอค า ห ่อทานกบัผกักาดเขียวแบบเมี่ยงค าไทย  โดยใสน่ ้ าจ้ิมเตา้เ จ้ียว ตามด้วย
ขา้วสวยร้อน 

Cosmetic Center ท่านสามารถชมการสาธิตวิธีใช้เคร่ืองส าอางค์ เคล็ดไม่ลับหน้าใสของสาวเกาหลี และเลือกซ้ือเวชส าอางค์ช่ือดงั

ของเกาหลีได้ในราคาท้องถิ่น อาทิเช่น Dr.MJ, DEWINS, MISSHA และอ่ืน ๆ อีกมากมาย 
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ช็อปป้ิงยา่นเมยีงดง “MYEONGDONG”สยามสแควร์เกาหลี หากทา่นตอ้งการทราบวา่แฟช ัน่ของเกาหลีเป็นอยา่งไร
กา้วล ้าน าสมยัเพียงใดทา่นจะตอ้งมาท่ีเมยีงดงแหง่น้ีพบกบัสินคา้วยัรุ ่น อาทิ เส้ือผา้แฟช ัน่แบบอินเทรนเคร่ืองส าอาง
ดงัๆของเกาหลีพบกบัความแปลกใหมใ่นการชอ้ปป้ิง 

โรงแรม : Benikea H Avenue Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 
 
 
 
 
 
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

“ชมโรงงานเจียระไนพลอยอเมทสิ”แดนเกาหลีเป็นแดนของ
พลอยสีมว่ง พลอยแห่งสุขภาพและ
น าโชค โดยมตีั้งแตสี่มว่งออ่นเย็นตา
จนถึงสีมว่งไวน์ มีเสน ่ห์เย้ายวนใจ 
พลอยน้ีจะงามจับตาเมื่อมาท าเ ป็น
แหวน จ้ี ตา่งหู และสร้อยขอ้มอื 
 

ชอ้ปป้ิงบนถนนวยัรุน่สุดชิคท่ี ยา่นแด Hongdaeเป็นยา่นช ้อปป้ิงบริเวณด้านหน้า
ของมหาวิทยาลัยฮงอิก จึงเ ป็นศูนย์รวมเด็กวยัรุ ่น มีทั้ง สินค้าแฟช ัน่   เ ส้ือผ้า 
กระเป๋า รองเทา้ ของกิ๊ฟช ้อป เคร่ืองเ ขียนตา่งๆ รวมทั้งกจิกรรมทางวฒันธรรม
ทางศิลปะ การแสดง และงานเทศกาลท่ีนา่สนใจมากมาย  
ตอ่จากนั้ นมาเอาใจสาวกแฟนคลับวนัพีชท่ี ONE PIECE คาเฟ่วนัพีช  ซ่ึง เ ป็น
ร้านอาหารท่ีตกแตง่สไตล์วนัพีชทั้งหมด ให้บรรยากาศแบบชิลล์ๆ และเป็น

กนัเองสุดๆ  แถมยังมีเมนูอาหารท่ีน ่าสนใจ
หลากหลายเมนูดว้ยกนั แถมบางเมนูยังถูกออกแบบให้เป็นรูปตวัการ์ตูนวนัพีชอีก
ดว้ย (ไมร่วมคา่เคร่ืองด่ืม) 
 
 

ศูนย์สมนุไพรฮอกเกนาม ู- พลอยอเมทสิ–ตลาดฮงแด – One Piece Cafe – Supermarket(B/L/-) 
  

 

DAY 5 

 

น าทา่นชม“ศูนย์สมุนไพรบ ารุงตับฮอตเกนามู”

ต้น ไม้ชนิ ดน้ี เจ ริญเ ติบโตใน ป่าลึกบนภู เขา ท่ี

ปราศจากมลภาวะและระดับสูงเหนือน ้ าทะเล50-

800เมตร ชาวเกาหลีรุน่ใหมนิ่ยมน ามารับประทาน

เพื่อชว่ยดูแลตบัให้สะอาดแข็งแรง  

 

อาหารกลางวนัเมนู: ต็อกป๊อกก ี บุฟเฟ่ต์ เติมไดไ้มอ่ั้น 
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 หลงัจากนั้นไดเ้วลาน าทา่นสูท่า่อากาศยานนานาชาติอินชอน เพื่อเตรียมตวัเ ดินทาง
กลับกรุงเทพฯ ระหวา่งทางแวะช ้อปป้ิงท่ี SUPERMARKETเพื่อซ้ือของฝากคน
ทางบ้าน ท่ีร้านแห่งน้ีมีขนมพื้นเมอืงเกาหลีหลากชนิดรวมทั้งกิมจิ ไกตุ๋่นโสมท่ี
บรรจุอยูใ่นถุงสุญญากาศ ตะเกยีบ ถว้ยใสข่า้วและของฝากของท่ีระลึก 
19.35น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯมหานคร   โดยสารการบิน JIN AIR LJ001(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบน

เคร่ือง) 
23.40น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

อัตตราค่าบริการ 
 

วนัเดนิทาง ราคาทวัร ์(บาท / ทา่น) 

พกัหอ้งละ 2-3  ทา่น 
พกัเดยีว*เพิม่ 
(บาท / ทา่น) 

ทีน่ ัง่ 

30 พฤศจกิายน – 4 ธนัวาคม 2559 16,900 4,900 26 

1 - 5 ธนัวาคม2560** วนัพอ่** 17,900 4,900 26 

2 - 6 ธนัวาคม2560 17,900 4,900 26 

3 - 7 ธนัวาคม2560 16,900 4,900 26 

4 - 8 ธนัวาคม2560 16,900 4,900 26 

5 - 9 ธนัวาคม2560 17,900 4,900 26 

**6 - 10 ธนัวาคม2560**พกัสกรีสีอรท์ 18,900 5,900 26 

**7 - 11 ธนัวาคม2560**พกัสกรีสีอรท์ 18,900 5,900 26 

**8 -  12 ธนัวาคม2560**พกัสกรีสีอรท์ 18,900 5,900 26 

 9 -  13 ธนัวาคม2560 17,900 4,900 26 

                 10 - 14 ธนัวาคม2560 16,900 4,900 26 

11 - 15 ธนัวาคม2560 16,900 4,900 26 

12 - 16 ธนัวาคม2560 17,900 4,900 26 

13 - 17 ธนัวาคม2560 17,900 4,900 26 

14 - 18 ธนัวาคม2560 17,900 4,900 26 

15 - 19 ธนัวาคม2560 17,900 4,900 26 

16 - 20 ธนัวาคม2560 17,900 4,900 26 

17 - 21 ธนัวาคม2560 16,900 4,900 26 

18 - 22 ธนัวาคม2560 16,900 4,900 26 

19 - 23ธนัวาคม2560 17,900 4,900 26 

**20 - 24ธนัวาคม2560**พกัสกรีสีอรท์ 18,900 5,900 26 

**21 - 25ธนัวาคม2560**พกัสกรีสีอรท์ 18,900 5,900 26 

**22 - 26ธนัวาคม2560**พกัสกรีสีอรท์ 18,900 5,900 26 

23 - 27ธนัวาคม2559 18,900 4,900 26 
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**เงื่อนไขการเดินทาง** 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 - 28 ธนัวาคม2559 18,900 4,900 26 

25 - 29 ธนัวาคม2559 19,900 4,900 26 

26 - 30 ธนัวาคม2559 20,900 4,900 26 

27 - 31 ธนัวาคม2559 21,900 4,900 26 

28 ธนัวาคม –1 มกราคม2561 **ปีใหม*่* 22,900 4,900 26 

    29 ธนัวาคม – 2 มกราคม2561 **ปีใหม*่* 23,900 4,900 26 

30 ธนัวาคม – 3 มกราคม2561 20,900 4,900 26 

31 ธนัวาคม – 4 มกราคม2561  19,900 4,900 26 

    

ราคารวม 

*ค่าพาหนะและน าเที่ยวตามรายการ                 *ค่าต ั๋วเครือ่งบิน

และภาษีน ้ามนัทุกแห่ง ไป – กลบั พรอ้มคณะ 

*น ้าดื่มวนัละ 1 ขวด                                                                

*ค่าเขา้ชมสถานที่ตามรายการ                      

*ค่าโรงแรมตามรายการที่ระบุหอ้งละ 2-3 ท่าน  

*ค่าอาหารตามรายการที่ระบุ 10 มือ้*ค่าน ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ

ท่านละไม่เกิน 15กก. 

*ค่าประกนัภยัอุบัตเิหตรุะหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 

1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ 

 

เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง 

กรุณาจองล่วงหนา้กอ่นการเดนิทางพรอ้มช าระงวดแรก 

5,000 บาท *ชว่งเทศกาลมดัจ า 10,000 บาท*หากเป็นราคา

โปรโมช ัน่ช าระเงินเต็มจ านวนเท่านั้น  ส่วนที่เหลือช าระทนัที

ก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 21 วนั มิฉะนั้นจะถือว่าท่าน

ยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมตั ิ

พีเรียดที่พักสกี : 6-10/7-11/8-12/20-24/21-25/22-26 ธันวาคม 2560 
1N@OakVall Ski Resort เทียบเท่า/2N@ Bennike H Avenue เทียบเท่า 
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ข้อควรทราบ 

* รายการทอ่งเทีย่วสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค  านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั  

* หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่น้อยกวา่ 6 เ ดือน และบริษทัฯรบัเฉพาะผูม้ีจุดประสงคเ์ดินทางเพื่อทอ่งเทีย่วเทา่นั้นหาก

ลูกคา้ไม่สามารถเดินทางไดเ้น่ืองจากเหลือพาสปอร์ตน้อยกวา่ 6 เดือน ทางบริษทัจะไม่รบัผดิชอบใดๆท ัง้ส้ิน 

* ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ท ัง้ ส้ินหากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบิน,การประทว้ง,การนัดหยุดงาน,การกอ่จลาจล หรือ

กรณีทีท่า่นถูกปฏเิสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเ จ้าหน้าทีต่รวจคนเขา้เมือง หรือเจ้าหน้าทีก่รมแรงงานท ัง้จากไทย และตา่งประเทศซึ่ง

อยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบริษทัฯ 

* ทางบริษทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆท ัง้ส้ิน หากทา่นใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาท ิไม่เทีย่วบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ  

เพราะคา่ใชจ่้ายทกุอย่าง ทางบริษทัฯ ไดช้  าระคา่ใชจ่้ายให้กบัตา่งประเทศแบบเหมาขาดกอ่นออกเดินทางแลว้  

**ทวัร์เกาหลีทุกโปรแกรม ผูเ้ดินทางจะตอ้งอยูก่บักรุ๊ปเท่ียวตามโปรแกรมท่ีก  าหนดเทา่นั้น ไมส่ามารถแยกตวัออก

จากโปรแกรมเพื่อไปท าอยา่ง อ่ืนได ้ หากมกีารแยกตวัออกจากโปรแกรมไมว่า่จะจากสาเหตุใดกต็าม จะมคีา่ใชจ้า่ยใน

ราคาไม่รวม 

*ค่าท าหนังสือเดินทางและค่าวีซา่ส าหรบัพาสปอรต์ตา่งดา้ว                                                                                                                                            

*ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน่ ค่าซกัรดี,มินิ

บารใ์นหอ้งและอื่นๆ*คา่ทปิคนขบัรถ และมคัคเุทศกท์อ้งถ่ิน 

ทา่น ละ30,000 วอน/ทริป/ตอ่ทา่น                                                                                        

*ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% (กรณีออก

ใบเสรจ็ในนามบรษิัทหรอืตอ้งการใบก ากบัภาษี)*คา่น ้าหนักกระเป๋า

สมัภาระ ที่เกินกว่าสายการบินก าหนด 

 

กรณียกเลิกการเดินทาง 

* ยกเลิกการเดินทางก่อน 30 วนั ไม่มีค่าใชจ้่าย* ยกเลิกการ

เดินทางก่อน 20 วนัยึดมดัจ า 50%* ยกเลิกการเดินทางไม่ถึง 

15 วนัยึดเงินค่าทวัรท์ ัง้หมด 

*ในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองท ั้งที่ก รุงเทพฯและใน

ต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรอืเขา้ประเทศที่ระบุใน

รายการ บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิท์ี่จะไม่คืนค่าบรกิารไม่ว่ากรณี

ใดๆ ท ัง้สิน้กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได ้ซึง่จะตอ้งมี

ใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง ทางบรษิัทฯ จะท าการ

เล่ือนการเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ท ัง้นี้ท่านจะตอ้ง

เสียค่าใชจ้่ายคือค่าธรรมเนียมในการมดัจ าต ั๋วท่านละ 10,000 

บาทและค่ าใช จ้่ าย อื่ น ๆที่ ไ ม่สามารถ เ รีย ก คื นได ้คื อ 

ค่าธรรมเนียม ในการมดัจ า 
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การแยกตวัออกจากทวัร์ตามท่ีแลนด์ก  าหนด และการช  าระเงินเขา้มาถือวา่ผูซ้ื้อไดศึ้กษาโปรแกรมและยอมรับเง่ือนไ ข

การให้บริการเป็นท่ีเรียบร้อย** 

*** ทวัร์น้ีจดัให้เฉพาะลูกคา้ท่ีประสงค์จะไปทอ่งเท่ียวตามรายการของทวัร์ทุกวนัเทา่นั้น  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ หาก

ลูกคา้ตอ้งการขอแยกออกจากกรุ๊ป หรือไมเ่ท่ียวตามรายการท่ีบริษัทก  าหนด บริษทัขอปรับทา่นละ 300 USD*** 

*รา้นชอ้ปป้ิ งทีท่างรัฐบาลให้ทวัร์ลง ตามทีร่ะบใุนโปรแกรมทวัร์ขอความร่วมมือลูกทวัร์ลงทกุรา้นซื ้อไม่ซื ้อไม่วา่กนั ทางบริษทัฯไม่

มีนโนบายบงัคบัซื ้อแตอ่ย่างใด ขึ้นอยู่กบัความพึงพอใจของลูกคา้ 

* ทางบริษทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส้ิน หากเกดิส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกดิอุบตัเิหตทุีเ่กดิจาก   

ความประมาทของตวันักทอ่งเทีย่วเอง  

* ต ัว๋เ คร่ืองบินเ ป็นต ัว๋ราคาพิเ ศษ กรณีที่ทา่นไม่เดินทางพรอ้มคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคนืเ งินได้ หากท่านตอ้งซือ้บตัร

โดยสารภายในประเทศเพื่อไปและกลบักรุงเทพฯ กรุณาเลือกซื้อบตัรโดยสารภายในประเทศประเภททีส่ามารถเล่ือนวนัและเ วลาใน

การเดินทางได้ท ัง้น้ีเพื่อป้องกนัปัญหาเที่ยวบนิล่าชา้หรือการเปล่ียนแปลงเวลาของเที่ยวบนิหรือการเปล่ียนแปลงวนัเ ดินทางกรณีเกิด

ความผดิพลาดจากบริการจากสายการบนิ (ความล่าชา้ของเที่ยวบนิการยกเลิกเทีย่วบินมีการยุบเทีย่วบินรวมกนัตารางการเดินทางมีการ

เปล่ียนแปลงเน่ืองจากสายการบินพิจารณาสถานการณ์แลว้ว่าอยู่นอกเหนือความควบคุมหรือเหตผุลเชงิพาณิชย์หรือเหตุผลทางดา้น

ความปลอดภยัเป็นตน้) โปรดเขา้ใจและรบัทราบวา่ผูจ้ัดจะไม่รบัผดิชอบและไม่สามารถคืนคา่ใชจ่้ายตา่งๆไดใ้นทกุกรณีกรุ๊ปทีเ่ดินทาง

ตอ้งการันตีม ัดจ ากบัสายการบิน ห รือผ่านตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเ ศษเชน่ Charter Flight, Extra 

Flight  จะไม่มีการคนืเงินมดัจ า หรือ คา่ทวัร์ท ัง้หมด 

***เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้ งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้

ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด*** 
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หมายเหตุ** บริษทัฯขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบนิทั้งไปและกลับโดยมต้ิองแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งน ีข้ึ้นอยู่กบัสายการ

บนิบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการเพ่ือความเหมาะสมไม่ว่าจะเกดิจากความขัดข้องของยานพาหนะหรือมเีหตหุน ึง่

เหตุใดจนท าให้ไม่สามารถด าเนนิการตามหมายก าหนดการได้โปรแกรมการเดินทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมหรือเปลีย่นแปลง

รายการท่องเที่ยวบางรายการหรือทดแทนรายการท่องเที่ยวบางรายการอัตราค่าบริการน ีเ้ป็นการเดินทางตั้งแต่  20 ท่าน 

ทีผู่เ้ดนิทางไม่ผ่านการตรวจพจิารณาจากด่านตรวจคนเข้าเมอืงในการ เข้า-ออกท ัง้ประเทศไทยและ
ประเทศเกาหลใีต ้หรอืการถูกปฎเิสธในกรณีอ ืน่ๆทุกกรณี ทางบรษิทัขอสงวนสทิธไ์ม่คนืค่าใชจ่้ายไม่

วา่กรณีใดๆทิง้สิน้** 

ขอสงวนสิทธิส์ าหรบัลูกคา้ชาวไทยเท่านั้นที่เดินทางไปกลบัพรอ้มกรุป๊ 

**ถา้ลูกคา้เป็นชาวต่างชาติช าระเพิ่มทา่นละ 2,000 บาท** 

 


