
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

รหัสโปรแกรมทวัร์  FROZEN KOREA 5D3N DEC18-LJ-W33 

 
 
เวลานัดหมายและเคาท์เตอร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงอนัเน่ืองมาจากการเปลี่ยนแปลงจากสายการบิน กรุณาเช็คก่อนวนัเดินทาง 

** พาสปอรต์ควรมีอายไุม่ต ่ากวา่ 6 เดือนนบัจากวนัเดินทาง ** 

วนัที่ โปรแกรม  ULTRA  FROZEN KOREA มือ้อาหาร โรงแรม 

D1. กรุงเทพฯ  ( สุวรรณภูมิ )     
D2. สนามบินอินชอน  -  เกาะนามิ  -  อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน (ไม่รวมกระเชา้ ) - /   L / D โซรัคซาน 

D3. สนุกสนานกบัเล่นสกี (ไม่รวมอุปกรณ์สกี )   -  ไร่สตรอเบอร์ร่ี  -   Everland  
(รวมบตัรเคร่ืองเล่น)  กรุงโซล  - โซลทาวเวอร์ (ไม่รวมลิฟท)์   

BF / L / D  
 

กรุงโซล 

D4. ศูนยเ์วชส าอางค ์  -  ศูนยโ์สม  -   ศูนยส์มุนไพรสนเขม็แดง  -  สวมชุดฮนับก
เดินชมพระราชวงัคยองบก  -  Duty Free -    ชอ้ปป้ิงเมียงดง 

BF / L / - กรุงโซล 

D5. ศูนยส์มุนไพร  -   Amethyst  -  Gimpo Outlet  -  ซุปเปอร์มาเก็ต  - 
 สนามบินอินชอน  -  กรุงเทพฯ 

BF / L / -  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A2%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%81
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DAY 1
                                                              สนามบินสุวรรณภูม ิ (กรุงเทพฯ )     
19.00 น. คณะพร้อมกนัที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ช้ัน 4 ประตู .. เคาน์เตอร์  … 
  สายการบิน JIN AIR (LJ) มีเจา้หนา้ที่ของบริษทัฯคอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวก  
22.25 น. เหิรฟ้า สู่กรุงโซล โดยสายการบิน JIN   AIR LJ004  

(บริการ Snack box) 

DAY 2
สนามบินอนิชอน  -   เกานาม ิ - อทุยานแห่งชาติโซรัคซาน  - วดัชินฮึงซา  ( -/L/D ) 

 

0540 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน   ประเทศเกาหลีใต้   
 (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ช.ม.) 

                                                                                 NAMI ISLAND 

 
น าท่านชม เกาะนามิ (NAMISEOM 
ISLAND) ลงเรือเรือเฟอร์ร่ีขา้มไปยงั
เกาะ (ใชเ้วลาประมาณ 10 นาที) ในช่วง
ฤดูหนาว เกาะนามิจะถูกปกคลุมไปดว้ย
หิมะสีขาวนวล ซ่ึงท าใหท้ี่น่ีกลายเป็น
ดินแดนหนา้หนาวที่มีทั้งความงดงาม
และความโรแมนติก      คุณจะไดพ้บกบั
กองไฟที่สุมไวร้อบ ๆ เกาะเพือ่ให้

นกัท่องเที่ยวสามารถผงิไฟคลายหนาวได ้นอกจากน้ียงัมี
อาหารอุ่นร้อน ๆ คอยใหบ้ริการตลอดทาง ไม่วา่จะเป็น
ซาลาเปาไสถ้ัว่แดง แพนเคก้สอดไสน้ ้ าเช่ือม และไสก้รอก 
ในส่วนของร้านอาหาร คุณสามารถเลือกไดต้ามใจชอบ

https://www.google.co.th/search?dcr=0&q=%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%88&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwiAoYqG58HdAhVLsI8KHVFSCqYQkeECCCgoAA
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ตั้งแต่อาหารเกาหลีที่ร้าน Nammoon Restaurant ไปจนถึงอาหารอิตาเลียนที่ร้าน Di Matteo Pizzeria 

                                                

SEORAKSAN NATIONAL PARK & 

SINHEUNGSA  
ฤดูหนาว (ช่วงเดือนธนัวาคม 
– กุมภาพนัธ)์ เป็นช่วงที่หิมะ
ตก ถือได้ว่าเป็นฤดูอันแสน
โรแมนติกของหนุ่มสาวชาว
เกาหลี โดยส่วนใหญ่จะตก
หนักในช่วงเดือนมกราคม
และเป็นช่วงที่หนาวที่ สุด
เ ช่นกัน  อุทยานแห่งชา ติ
โซรัคซาน  แห่งน้ี มีคน
เดินทางมาเที่ยวตลอดทั้งปี 
ซ่ึ ง แ ต่ ล ะฤ ดู ก็ จ ะ มี คว า ม
สวยงามแตกต่างกนัออกไป ในช่วงฤดูหนาวที่น่ีจึงเตม็ไปดว้ยหิมะสีขาวโพลน เปรียบเสมือน 'ภูเขาหิมะ' นั่นเอง และ
ท าใหห้ลายคนเรียกที่น่ีวา่ "สวติเซอร์แลนดเ์กาหลี" 

อาหารกลางวนัเมนู: ทคัคาลบี้  ไก่ผดัซอสอาหารขึ้นช่ือเมืองชุนชอน 
อาหารเย็นเมนู: แฮมุนทงั ซีฟู้ ดหมอ้ไฟ  
โรงแรม I Park Resort หรือเทียบเท่า 

DAY 3
 สนุกสนามกับการเล่นสกี  - ไร่สตรอเบอร์ร่ี  -  สวนสนุกเอ
เวอร์แลนด์  (รวมบัตร)   -   N Seoul Tower  (B/L/D)         
                                                                                                                                 
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม                                                                                       

SKI RESORT                                                                         
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น าคณะเดินทางสู่ ลานสกีรีสอร์ท ระหวา่งทางท่านจะไดช่ื้นชมบรรยากาศสองขา้งทางในช่วงฤดูหนาวอนัแสนงดงาม
ของประเทศเกาหลีที่สวยที่สุด อิสระใหทุ้กท่านไดส้มัผสัหิมะและสถานที่ที่งดงาม พร้อมถ่ายรูปเป็นที่ระลึก เล่นสกี
ทา้ทายความสามารถของท่านพร้อมเพลิดเพลินกบับรรยากาศของสายลมเยน็ในฤดูหนาวและท ากิจกรรมสนุกๆบน
ลานหิมะกวา้ง (ไม่รวมค่าเช่าชุดอุปกรณ์ประมาณ 50,000 วอน) 

                                                                                      EVERLAND                                                                                     

น าท่ าน เ ดินทาง สู่  “เอ เวอ ร์
แลนด์” สวนสนุกกลางแจง้ที่
ใหญ่ที่สุดของเกาหลี ตั้งอยู่ที่
เมืองยงอิน ให้ท่านไดท้่องไป
กับโลกของสัตว์ป่ าซาฟา รี 
ท่านจะได้พบกับ ไลเกอร์ ซ่ึง
เป็นลูกแฝดผสมที่เกิดขึ้นจาก
ความรักระหว่างสิงโตผูเ้ป็น
พ่อและเสือผู ้เป็นแม่นับเป็น
แฝดผสมเสือ-สิงโตคู่แรกใน
โลก เติมเต็มความสุขของท่าน
สนุกสนานกบัเคร่ืองเล่นต่างๆ  

 

STRAWBERRY  
ชม ไร่สตรอเบอร์ร่ี ทราบถึงวิธีการปลูก
การดูแลรักษาผล และท่านยงัสามารถ
เลือกเก็บเลือกชิมไดจ้ากภายในไร่ (จ  ากัด
จ า นวนโดยขึ้ น อ ยู่กับผลผลิ ตแ ต่ล ะ
สัปดาห์) ท่านสามารถซ้ือน ากลับมาเป็น
ของฝากไดด้ว้ย 
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N SEOUL TOWER                                                                                   
อิสระใหทุ้กท่านไดเ้ดินเล่นที่ “หอคอยกรุงโซล”  ตั้งอยูบ่ริเวณเนิน เขานมัซาน เป็น 1ใน 18 หอคอยที่สูงที่สุดในโลก 
นอกจากน้ีโซลทาวเวอร์ยงัเป็นสถานที่ถ่ายท าละครหลายเร่ือง เรียกไดว้่าเป็น Landmark  ของเกาหลีเลยก็ว่าได ้       
(ไม่รวมค่าขึน้ลิฟท์)  

 
อาหารกลางวนัเมนู: BBQ Buffet เติมไดไ้ม่อั้น 

อาหารเยน็เมนู: ไก่ตุ๋นโสม  
โรงแรม : Benikea H Avenue Hotel Or BLVD hotel หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 

DAY 4
              Cosmetic Shop   -   ศูนย์โสม  -   ศูนย์สมุนไพรสนเขม็แดง  -  สวมชุดฮันบกเดนิชมพระราช    

คยองบกกงุ  -   DUTY FREE  -  ช้อปป้ิงเมียงดง    (B/L/--)  
 

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 

                                      COSMETIC & GINSENG & RED PINE  

 
ท่านสามารถชมการสาธิตวิธีใช้เคร่ืองส าอางค์ เคล็ดไม่ลบัหน้าใสของสาวเกาหลี และเลือกซ้ือเวชส าอางคช่ื์อดงัของ
เกาหลีไดใ้นราคาทอ้งถ่ิน อาทิเช่น Dr.MJ, DEWINS, MISSHA และอ่ืน ๆ จากนั้นน าท่านชม “ศูนย์โสม” หรือราชา
แห่งมวลสมุนไพร เพราะเกาหลีใตเ้ป็นประเทศที่มีการผลิตโสมเกาหลีที่มีคุณภาพเป็นอนัดบั 1 ของโลกซ่ึงรัฐบาล
รับรองคุณภาพโสมที่มีคุณภาพดีที่สุด “ผลิตภัณฑ์น ้ามันสนเข็มแดง” นิยมมารับประทานเพื่อลา้งสารพิษในร่างกาย 
ลา้งไขมนัในเสน้เลือด ทัว่ทั้งร่างกาย ป้องกนัไขมนัอุดตนัในเสน้เลือด,โรคหวัใจ, โรคภูมิแพ ้เป็นตน้  

                                                        

DUTYFREE 
 ช้อปป้ิงสินค้าปลอดภาษี  ที่น่ีมีสินคา้ชั้นน า ให้ท่านเลือกซ้ือมากมายกว่า 
500 ชนิด อาทิ น ้ าหอม เส้ือผา้ เคร่ืองส าอาง กระเป๋า นาฬิกา เคร่ืองประดบั 
เป็นตน้  
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อาหารกลางวันเมนู: ขา้วย  าบิบิมบบั 
เป็นตวัแทนอาหารตามธรรมเนียมของเกาหลี เม่ือ
หลายร้อยปีในวันหยุดท่ีส าคัญ เช่น เทศกาลชู

ซอก (วนัขอบคุณพระเจ้าของเกาหลี) เป็นอาหาร
ท่ีมีความสมดุลเพราะมันมีผักต่างๆพร้อมกับ
เนือ้สตัว์หมกั พริกเกาหลปีรุงพิเศษเพิ่มเข้าไปเพื่อ
สร้างรสชาติท่ียอดเยี่ยม  

GYEONGBOKGUNG & HANBOK 
น าทุกท่านชม พระราชวังคยองบกกุง 
ที่ เ ป็ น ทั้ ง สั ญ ลั ก ษ ณ์ แล ะ แห ล่ ง
ท่ อ ง เ ที่ ย ว ย อด ฮิ ตขอ งก รุ ง โซล 
พระราชวงัที่มีขนาดใหญ่และเก่าแก่
ที่สุดในกรุงโซล สร้างขึ้นในปี 1394 
ในสมยัพระเจา้แทโจ ราชวงศโ์ชซอน  
พิเศษ!! ให้ทุกท่านได้เก็บภาพความ 
ประทับใจด้วยการใส่ชุดประจ าชาติ
ของเกาหลีใต้ (ฮันบก) พร้อมถ่ายภาพ
เป็นที่ระลึก  

 

MYEONGDONG 
อิสระช้อปป้ิง ตลาดเมียงดง  นอกจากจะมีสินค้าแฟชั่นต่างๆไม่ว่าจะเป็น 
เคร่ืองส าอาง รองเทา้ ที่น่ียงัมี Street Food ขึ้นช่ือ อีกหลายเมนูให้ท่านไดล้ิ้มลอง **
อิสระอาหารเย็นที่ตลาดเมียงดง เพื่อไม่เป็นการรบกวนท่านในการช้อปป้ิง** 

http://www.thebibimbab.com/
http://www.thebibimbab.com/
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โรงแรม : Benikea H Avenue Hotel Or  BLVD Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 
 

DAY 5
ศูนย์สมุนไพรฮอตเกนามู -  พลอยอเมทสิ  –   GIMPO OUTLET  –  SUPERMARKET  (B/L/-) 

 

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

                         AMETHYST&HERB SHOP 
 
“ชมโรงงานเจียระไนพลอยอเมทิส” พลอยแห่งสุขภาพและน าโชค โดยมีตั้งแต่สี
ม่วงอ่อนเยน็ตาจนถึงสีม่วงไวน์ มีเสน่ห์เยา้ยวนใจ พลอยน้ีจะงามจบัตาเม่ือมาท า
เป็นแหวน จ้ี ต่างหู และสร้อยขอ้มือ ชม “ศูนย์สมุนไพรบ ารุงตับ ฮอตเกนามู” 

ตน้ไมช้นิดน้ีเจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะและระดบัสูงเหนือน ้ าทะเล 50-800 เมตร ชาวเกาหลีรุ่น
ใหม่นิยมน ามารับประทานเพือ่ช่วยดูแลตบัใหส้ะอาดแขง็แรง 
 

 

GIMPO OUTLET 
 
ใหอิ้สระทุกท่านชอ้ปป้ิงซ่ึงเป็นเอาทเ์ลตขนาดใหญ่ เป็นแหล่งรวมร้านคา้แบรนดเ์นมระดบัโลกมากมายให้ทุกท่านได้
เลือกชอ้ปป้ิงกนัอยา่งจุใจมีหลากหลาย Brand ดงัมากมายหลายยีห่อ้  
  
อาหารกลางวันเมนู: จิมทคั ไก่อบกบัวุน้เสน้ใส่ซีอ๊ิวด า 
อาหารขึ้นช่ืออีกอยา่ง มีรสชาติเผด็เล็กนอ้ย กินคู่กบัขา้ว 
 

หลงัจากนั้นไดเ้วลาน าท่านสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอิน
ชอน เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯระหว่างทาง
แวะชอ้ปป้ิงที่ ร้านละลายเงินวอน  
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เพื่อซ้ือของฝากคนทางบา้น ที่ร้านแห่งน้ีมีขนมพื้นเมืองเกาหลีหลากชนิดรวมทั้งกิมจิ ไก่ตุ๋นโสมที่บรรจุอยู่ในถุง
สุญญากาศ ตะเกียบ ถว้ยใส่ขา้วและของฝากของที่ระลึก 
 

17.10น.  ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯมหานคร   โดยสารการบิน JIN AIR LJ 003 
21.10น.  ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดภิาพ 

(บริการ Snack Box ทั้งขาไป-กลับ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     อตัราค่าบริการ    
*** ราคาโปรโมช่ัน!!! ไม่มีราคาเดก็ *** 

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

พกัเดยีว*เพ ิม่ 
(บาท / ทา่น) 

ทีน่ ัง่ 

เดอืนธันวาคม 2561 

6 - 10 ธันวาคม 2561 19,900 5,900 25 

10 - 14 ธันวาคม 2561 18,900 5,900 25 

22 - 26 ธันวาคม 2561 20,900 5,900 25 

28 ธันวาคม – 1 มกราคม 2562 25,900 5,900 25 
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**ชว่งเทศกาลมดัจ าท่านละ 10,000.- บาท** 
 

   **ULTRA KOREA** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

เง่ือนไขการเดินทาง 

* รายการทอ่งเทีย่วสามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นสําคญั 

* หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และบริษทัฯรบัเฉพาะผูมี้จดุประสงคเ์ดินทางเพ่ือทอ่งเทีย่วเท่านั้น หากลูกคา้

ไม่สามารถเดินทางไดเ้น่ืองจากเหลือพาสปอรต์นอ้ยกว่า 6 เดือน ทางบริษทัจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิน้ 

ราคารวม 

*ค่าพาหนะและนําเท่ียวตามรายการ                       

*ค่าตั๋วเครื่องบินและภาษีนํ้ามนัทุกแห่ง ไป – กลบั   พรอ้มคณะ 

*นํ้าดื่มวนัละ 1 ขวด                                                                

*ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามรายการ                          

*ค่าโรงแรมตามรายการท่ีระบุหอ้งละ 2-3 ท่าน     

*ค่าอาหารตามรายการท่ีระบุ  

*ค่านํ้าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน 15  กก.   

*ค่าประกนัภยัอุบตัิเหตรุะหว่างการเดนิทางในวงเงิน ท่านละ 

1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ 

ราคาไมร่วม 

*ค่าทําหนังสือเดนิทางและค่าวีซา่สําหรบัพาสปอรต์ต่างดา้ว                                                                                                                                            

*ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เชน่ ค่าซกัรีด,

มินิบารใ์นหอ้ง  และอ่ืนๆ                                                                             

*คา่ทิปคนขบัรถ และมคัคุเทศกท์อ้งถิน่  

  ทา่น ละ 40,000 วอน/1400 บาท/ตอ่ทา่น                                                                                        

*ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3%   (กรณีออก

ใบเสร็จในนามบริษทัหรือตอ้งการใบกํากบัภาษี )                                                                                                   

*ค่านํ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ท่ีเกินกว่าสายการบินกาํหนด 

 

เงือ่นไขการส ารองทีน่ั่ง 

กรุณาจองล่วงหนา้ก่อนการเดินทางพรอ้มชาํระงวดแรก 

5,000 บาท *ชว่งเทศกาลมดัจํา 10,000 บาท *หาก

เป็นราคาโปรโมช ัน่ชาํระเงินเต็มจํานวนเท่าน้ัน  ส่วนท่ีเหลือ

ชาํระทนัทีก่อนการเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 21 วนั มิฉะน้ันจะ

ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมตัิ  

กรณียกเลิกการเดินทาง 

* ยกเลกิการเดนิทางก่อน 30 วนั ไม่มีค่าใชจ้่าย                              

* ยกเลกิการเดนิทางก่อน 20 วนัยึดมดัจํา 50%                                            

* ยกเลกิการเดนิทางไม่ถึง 15 วนัยึดเงนิค่าทวัรท์ัง้หมด 

* ในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯและใน

ต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีระบุใน

รายการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่า

กรณีใดๆ ทัง้สิน้ กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได ้ ซึง่

จะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง ทางบริษทัฯ 

จะทําการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ทัง้นี้

ท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายคือ ค่าธรรมเนียมในการมดัจําตั๋ว

ท่านละ 10,000 บาท และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีไม่สามารถเรียก

คืนไดค้ือ ค่าธรรมเนียม ในการมดัจํา 
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* ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน,การประทว้ง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือ

กรณีทีท่า่นถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หนา้ทีก่รมแรงงานทัง้จากไทย และต่างประเทศซึง่อยู่

นอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษทัฯ 

* ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิน้ หากทา่นใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เทีย่วบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมือ้  

เพราะค่าใชจ้า่ยทกุอย่าง ทางบริษทัฯ ไดช้าํระค่าใชจ้า่ยใหก้บัต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้                                

 ***ทวัรเ์กาหลีทกุโปรแกรม ผูเ้ดินทางจะตอ้งอยู่กบักรุป๊เทีย่วตามโปรแกรมทีก่ําหนดเทา่นั้น ไม่สามารถแยกตวัออกจากโปรแกรมเพ่ือไป

ทาํอย่างอืน่ได ้ หากมีการแยกตวัออกจากโปรแกรมไม่ว่าจะจากสาเหตใุดก็ตาม จะมีค่าใชจ้า่ยในการแยกตวัออกจากทวัรต์ามทีแ่ลนด ์

กําหนด และการชาํระเงินเขา้มาถือว่าผูซ้ือ้ไดศึ้กษาโปรแกรมและยอมรบัเงื่อนไขการใหบ้ริการเป็นทีเ่รียบรอ้ย*** 

*** ทวัรนี์้จดัใหเ้ฉพาะลูกคา้ทีป่ระสงคจ์ะไปทอ่งเทีย่วตามรายการของทวัรท์กุวนัเทา่นั้น  บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ ์ หากลูกคา้ตอ้งการขอ

แยกออกจากกรุป๊ หรือไม่เทีย่วตามรายการทีบ่ริษทักําหนด บริษทัขอปรบัทา่นละ 300 USD*** 

* ทางบริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอบุติัเหตุทีเ่กิดจาก   

ความประมาทของตวันักทอ่งเทีย่วเอง  

* ตั๋วเครือ่งบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีทีท่า่นไม่เดินทางพรอ้มคณะไม่สามารถนํามาเลื่อนวนัหรือคืนเงินได ้ หากทา่นตอ้งซือ้บตัรโดยสาร

ภายในประเทศเพ่ือไปและกลบักรงุเทพฯ กรณุาเลือกซือ้บตัรโดยสารภายในประเทศประเภทที่สามารถเลื่อนวนัและเวลาในการเดินทางได ้

ทัง้นี้เพ่ือป้องกนัปัญหาเทีย่วบินล่าชา้หรือการเปลี่ยนแปลงเวลาของเทีย่วบินหรือการเปลี่ยนแปลงวนัเดินทางกรณีเกิดความผิดพลาดจาก

บริการจากสายการบิน (ความล่าชา้ของเที่ยวบิน การยกเลิกเที่ยวบิน มีการยุบเที่ยวบินรวมกนั ตารางการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง 

เน่ืองจากสายการบินพิจารณาสถานการณแ์ลว้ว่า อยู่นอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชงิพาณิชย ์ หรือเหตุผลทางดา้นความ

ปลอดภยัเป็นตน้) โปรดเขา้ใจและรบัทราบว่า ผูจ้ดัจะไม่รบัผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ้า่ยต่างๆ ได ้ในทกุกรณี  

กรุป๊ที่เดินทางตอ้งการนัตีมดัจํากบัสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเชน่ Charter 

Flight, Extra Flight  จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํ หรือ ค่าทวัรท์ ัง้หมด 

**เมื่อออกต ัว๋แลว้ หากท่านมีเหตุบางประการท าใหเ้ดินทางไม่ได ้ ไม่สามารถขอคืนค่าต ัว๋ได ้ เน่ืองจากเปน นนโยบายของ
สายการบิน** 
**เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่วา่ท ัง้หมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯจะถือวา่ท่านไดย้อมรบัในเง่ือนไขขอ้ตกลง

ต่างๆ ที่ไดร้ะบุไวแ้ลว้ท ัง้หมด** 

 

 

 

หมายเหตุ ** บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงเที่ยวบิน ทัง้ไปและกลบัโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้าท ัง้น้ีขึน้อยู่

กบัสายการบิน บริษทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงรายการเพ่ือความเหมาะสมไม่ว่าจะเกิดจาก ความขดัขอ้งของ 

ยานพาหนะหรือมีเหตุหน่ึงเหตใุดจนท าใหไ้ม่สามารถด าเนินการตามหมายก าหนดการได  ้ โปรแกรมการเดินทาง

เปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปล่ียนแปลงรายการท่องเที่ยวบางรายการหรือทดแทนรายการท่องเที่ยวบาง

รายการ อตัราค่าบริการน้ี เปน นการเดินทางต ัง้แต่ 20 ท่าน 

ที่ผูเ้ดินทางไม่ผ่านการตรวจพิจารณาจากด่านตรวจคนเขา้เมืองในการ เขา้-ออกท ัง้ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต ้
หรือการถูกปฎิเสธในกรณีอืน่ๆทุกกรณี ทางบริษทัขอสงวนสิทธไ์ม่คืนค่าใชจ้า่ยไม่วา่กรณีใดๆทิง้สิน้** 

 

ขอสงวนสิทธิส์ําหรบัลูกคา้ชาวไทยเท่าน้ันท่ีเดนิทางไปกลบัพรอ้มกรุป๊ 

**ถา้ลูกคา้เปน นชาวตา่งชาติช าระเพิ่มทา่นละ 3,000 บาท** 


