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วนัที ่ โปรแกรม  ULTRA MIRACLE KOREA   เร่ิมต้น 14,900.- มื้ออาหาร โรงแรม 

D1. กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)     

D2. อนิชอน  –   เกาะนาม ิ – ไร่สตรอเบอร์ร่ี  –  ชมงานเทศกาลประดบัไฟในเกาหล ี  
(Ansan Starlight Village Photo Land) 

- /    ทคัคาลบ้ี 
 / BBQ Buffet     

ซูวอนหรือ 
อนัซาน 

D3.  Lotte World  +  Lotte World Aquarium  +  Lotte Tower  
(รวมบตัร )   -  ช้อปป้ิงฮงแด   

BF / -    /  
Ttokkoki Buffet 

กรุงโซล 
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เวลานัดหมายและเคาท์เตอร์อาจมกีารเปลีย่นแปลงอันเน่ืองมาจากการเปลีย่นแปลงจากสายการบิน กรุณาเช็คก่อนวนัเดนิทาง 

** พาสปอรต์ควรมอีายุไม่ต า่กวา่ 6 เดอืนนบัจากวนัเดนิทาง ** 
 
 
 
 
 

19.00 น. คณะพร้อมกนัท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ช้ัน 4 ประตู 6  เคาน์เตอร์ K 
  สายการบิน JIN AIR (LJ) มีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯคอยให้การตอ้นรับ และอ านวยความสะดวก  
22.40 น. เหิรฟ้า สู่กรุงโซล โดยสายการบิน JIN  AIR LJ004 

(บินประมาณ 4.30 – 05.00 ชัว่โมง) 
 

 
 

 

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

D4. ศูนยโ์สม  –  ศูนยส์มุนไพรสนเขม็แดง  - Cosmetic Shop  -  พระราชวงัชางด๊อก  –  
พิพิธภณัฑส์าหร่าย + ท ากิมจิ + สวมชุดฮนับก  - คลองชองเกชอน  –  DUTY FREE  
–   N Seoul Tower  -   ตลาดเมียงดง 

BF / ไก่ตุ๋นโสม  
/ขา้วเชต็ปลายา่ง 

กรุงโซล 

D5. ศูนยส์มุนไพร  –  Amethyst  –-  HYUNDAI PREMIUM GIMPO OUTLET  - 
ซุปเปอร์มาเก็ต  -  สนามบินอินชอน  - กรุงเทพฯ 

BF / จิมทคั/ - 
 

        สนามบินอนิชอน   - เกาะนามิ  -  ไร่สตรอเบอร์ร่ี - ชมงานเทศกาลประดบัไฟในเกาหลี         
       (Lighting Festival)   - เข้าสู่ทีพ่กั      (B-/L/D) DAY 2 

          สนามบินสุวรรณภูมิ  (กรุงเทพฯ )                                                                          (-/-/-) DAY 1
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       จากนั้นน าท่าน ลงเรือเฟอร์ร่ีข้ามไปยงัเกาะนามิ (ใช้เวลา
ประมาณ 10 นาที) ให้ท่านชมทิวทศัน์ซ่ึงเคยใช้เป็นสถานท่ีถ่าย
ท าละครทวี ี“WINTER LOVE SONG” อนัโด่งดงั ท่านสามารถ
ชมบรรยากาศรอบเกาะ เช่น เดินเล่นชมสวนเกาหลี คาราวะ
สุสานนายพลนามิ ผา่นดงตน้สน ตน้เกาลดั มีเวลาให้ท่านไดเ้ก็บ
บรรยากาศสุดประทบัใจ… 
อาหารกลางวนัเมนู: ทคัคาลบ้ี ไก่ผดัซอสเกาหลีอาหารข้ึนช่ือ
เมืองชุนชอน   

อาหารเย็นเมนู: BBQ Buffet ป้ิงย่างสไตล์เกาหลี เน้ือหมู เน้ือไก่ 
ปลาหมึก กุง้ อาหารเกาหลี กินคู่กบัเคร่ืองเคียงต่างๆ เติมไม่อั้น 
      น าท่านเดินทางสู่ ไร่สตรอเบอร์ร่ี ชมวธีิการปลูก การดูแลรักษาและ
ท่านยงัสามารถเลือกเก็บเลือกชิมไดจ้ากภายในไร่ (จ  ากดัจ านวนโดย
ข้ึนอยู่กบัผลผลิตแต่ละสัปดาห์) ท่านสามารถซ้ือน ากลบัมาเป็นของ

ฝากไดด้ว้ย 
 
 
 
 
       ชมงานเทศกาลประดับไฟใน

เ ก า ห ลี  

(Lighting Festival)  ท่ี  Ansan Starlight Village Photo 
Land จดัข้ึนท่ีเมืองอนัซานเต็มไปดว้ยไฟ LED ประดบั
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ตามตน้ไมส้วยงามไปทัว่บริเวณเสมือนอยูใ่นดินแดนแห่งสวรรคต์อ้นรับเทศกาล Santa VillageLight Festival ภายใน
สวนจะมีจุดส าหรับถ่ายรูปมากมายกวา่ 100 จุด ให้คนรักการถ่ายภาพไดส้นุกสนานไปกบัหมู่บา้นเล็กๆแห่งน้ี ซ่ึงถูก
จดัแสดงแยกออกเป็นโซน ทั้ง Road of Cupid,Road of Love, Forest of Light เป็นตน้ ซ่ึงไฟนั้นจะเปิดให้ชมทุกวนั
ตลอดช่วงเทศกาล (ยกเวน้ในวนัท่ีมีสภาพอากาศแปรปรวนไฟอาจถูกปิดเพื่อความปลอดภยั) 
โรงแรม : Rasung Hotel Or Central Plaza Hotel  (เทยีบเท่าระดับ 3 ดาว) 
 

 
 
 

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
      จากนั้นน าท่านเข้าสู่ สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์ (Lotte 
World) เป็นสวนสนุกในร่มท่ีใหญ่ท่ีสุดในเกาหลีใต้ 
ตั้งอยูท่ี่เขตชมัซิล ในเมืองโซล ท่ีน่ีมีทั้งสวนสนุกในร่ม 
ซ่ึงจัดได้ว่าเป็นสวนสนุกในร่มท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดแห่ง
หน่ึงในโลกเลยก็วา่ได ้และมีโซนสวนสนุกกลางแจง้ ท่ี
สร้างเป็นเกาะอยู่กลางทะเลสาบซอกชน (Seokchon 
Lake) โดยสัญลกัษณ์หรือมาสคอตประจ าสวนสนุกแห่ง
น้ีคือคู่รักแรคคูนท่ีช่ือ Lotty และ Lorry นัน่เอง 
 

**เน่ืองจากอยู่สวนสนุกทั้งวนัอสิระอาหารกลางวนัเพ่ือไม่เป็นการรบกวนท่าน** 

          Lotte World + Lotte World Aquarium + Lotte Tower (รวมบัตร)   - ช้อปป้ิงฮงแด   
         **เน่ืองจากอยู่สวนสนุกทั้งวนัอสิระอาหารกลางวนัเพ่ือไม่เป็นการรบกวนท่าน**         (B-/-/D)  
          เอเวอร์แลนด์  –  กรุงโซล  -   Cosmetic Shop  -    ตลาดฮงแด               (B-/L/D)           
        D.I.Y  Cupcake  -    เดินสวนลอยฟ้า Seoullo 7017                                      (B-/L/D) 
  
 

DAY 3 
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       Lotte World Aquarium  พิพิธภณัฑ์สัตว์น ้ าท่ีอยู่ใน
กรุงโซล โดยจะแบ่งเป็นโซนต่างๆ ทั้งหมด 9 โซน โซน
แรก คือ Rivers of Korea ท่ีโซนน้ีเป็นของสัตวท่ี์อยู่ในน ้ า
จืดตามแม่น ้ า ทะเลสาบ ในประเทศเกาหลี โซนท่ีสอง คือ 
Tropical River ในโซนน้ีก็จะมีสัตว์ในเขตร้อนเป็นหลกั  
โซนท่ีสามคือ Amazon River  ในโซนน้ีก็จะมีปลาน ้ าจืดท่ี

ใหญ่ท่ีสุด อย่าง Pirarucu และ Arowana ซ่ึงอาศัยอยู่ใน
แม่น ้ าอเมซอน โซนท่ี 4 คือ Sea Lion Zone เสน่ห์ท่ีน่า
หลงใหลของโซนน้ีคือสิงโตทะเลท่ีวา่ยน ้าไปมา ส่วนโซน
ท่ี 5 ก็คือ The Ocean คือ เป็นเหมือนหัวใจของอควาเรียม
แห่งน้ี  โซนต่อไป โซนท่ี 6  ซ่ึงมีดาราของท่ีน่ีก็คือ Beluga 
Whale แหวกวา่ยเล่นลูกบอล ทั้งเด็กและผูใ้หญ่ก็ชอบโซน
น้ี โซนท่ี 7 คือ Coral Reef Garden โซนน้ีจะมีสารพดัสัวต์

น ้าตามแนวประการังให้ไดดู้กนั โซนท่ี 8 คือ Play Ocean โซนน้ีจะไดส้ัมผสัสัตวท์ะเลอยา่งปลาดาว และโซนสุดทา้ย 
คือ Polar Region Zone เป็นโซนเรียนรู้เก่ียวกบัเพนกวิน้ ท่านจะไดเ้พลินเพลินกนัไปโลกใตท้อ้งทะเลอยา่งแน่นอน  

        Lotte World Tower   เป็นสถาปัตยกรรมอาคารท่ีโดดเด่น 
มีแรงบนัดาลใจจากภาพวาดเซรามิกเกาหลี และพูก่นัเขียน เป็น
ตึกท่ีสูงเป็นล าดบัท่ี 6 ของโลก(556 เมตร) มีทั้งหมด 123 ชั้น 
ดา้นบนทาวเวอร์ประกอบดว้ยแกลเลอร่ี คาเฟ่ โรงแรมหรู และ
หอชมววิ Skywalk ท่ีสามารถช่ืนชมทศันียภาพอนังดงามตวั
เมืองกรุงโซล 
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อาหารเยน็เมนู: ตอ็กป๊อกกี บุปเฟต ์เติมไดไ้ม่อั้น 
       หลงัจากรับประทานอาหารเยน็ ....ช้อปป้ิงบนถนนวยัรุ่นสุดชิคที ่ย่านแด 
Hongdae  เป็นย่านช้อปป้ิงบริเวณด้านหน้าของมหาวิทยาลยัฮงอิก จึงเป็น
ศูนยร์วมเด็กวยัรุ่น มีทั้งสินคา้แฟชั่น  เส้ือผา้ กระเป๋า รองเทา้ ของก๊ิฟช้อป 
เคร่ือง 
เขียนต่างๆ รวมทั้งกิจกรรมทางวฒันธรรมทางศิลปะ การแสดง และงาน
เทศกาลท่ีน่าสนใจมากมาย       

โรงแรม : Benikea H Avenue Hotel Or M Hotel หรือเทยีบเท่าระดับ 3 ดาว 
 
 
 
 
 

รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
          น าท่านชม “ศูนย์โสม” หรือราชาแห่งมวลสมุนไพร เพราะเกาหลีใตเ้ป็นประเทศท่ีมีการผลิตโสมเกาหลีท่ีมี
คุณภาพเป็นอนัดบั 1 ของโลกซ่ึงรัฐบาลรับรองคุณภาพโสมท่ีมีคุณภาพดีท่ีสุด            

          “ผลติภัณฑ์น า้มันสนเข็มแดง” นิยมมารับประทานเพื่อลา้งสารพิษใน
ร่างกาย ลา้งไขมนัในเส้นเลือด ทัว่ทั้งร่างกาย ป้องกนัไขมนัอุดตนัในเส้น
เลือด,โรคหวัใจ, โรคภูมิแพ ้เป็นตน้ 
             Cosmetic Center ท่านสามารถชมการสาธิตวิธีใช้เคร่ืองส าอางค์ 
เคล็ดไม่ลบัหนา้ใสของสาวเกาหลี และเลือกซ้ือเวชส าอางคช่ื์อดงัของเกาหลี
ไดใ้นราคาทอ้งถ่ิน อาทิเช่น Dr.MJ, DEWINS, MISSHA และอ่ืน ๆ  

         ศูนย์โสม – ศูนย์สมุนไพรเข็มสนแดง – Cosmetic Shop - พระราชวงัซางด๊อก –  พิพิธภณัฑ ์
         สาหร่าย + ท ากมิจิ + ฮันบก -  ดิวตีฟ้รี  - คลองชองเกชอน – N Seoul Tower – เมียงดง  (B-L-D)   
            
 

DAY 4 
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         “พระราชวงัชางด๊อก” เป็นพระราชวงัล าดบัท่ีสองท่ีถูกสร้างต่อจากพระราชวงัเคียงบก มีความส าคญัในการเป็น
ท่ีพ  านกัของพระมหากษตัริยห์ลายพระองค์ในสมยัราชวงศ์โชซอน และยงัเป็น 1 ใน 5 ของพระราชวงัส าคญัท่ียงัคง
รักษาไว ้ 
 
 
 
 
 
         พิพิธภณัฑส์าหร่าย ซ่ึงท่านจะไดเ้รียนรู้การท าสาหร่ายของชาวเกาหลี ประวติัความเป็นมาและความผกูผนัท่ีชาว
เกาหลีท่ีมีต่อสาหร่าย อีกทั้งให้ทุกท่านไดล้องท ากิมจิ และสามารถน ากลบัมาเป็นของฝาก พิเศษ!! เก็บภาพความ
ประทบัใจดว้ยการใส่ชุดประจ าชาติของเกาหลีใต ้(ฮนับก) พร้อมถ่ายภาพเป็นท่ีระลึก 
 

อาหารกลางวนัเมนู: ไก่ตุ๋นโสม อาหารวงัในสมยัก่อน  
เช่ือกนัวา่บ ารุงและเสริมสุขภาพ เสิร์ฟท่านละ 1 ตวั  
ในหมอ้ดินร้อน  เป็นเมนูอาหารวงัตั้งแต่สมยัราชวงศ ์
โซซอน 
อาหารเยน็เมนู: เช็ตปลายา่ง เสริฟขา้วสวยร้อนๆและ 
ซุปสาหร่ายพร้อมเคร่ืองเคียง 
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        “คลองชองเกชอน” เดิมเป็นคลองเก่าแก่ในอดีตมีอายุ
กวา่ 600 ปีท่ี ทอดผา่นใจกลางเมืองหลวงแต่ในปัจจุบนัไดมี้
การพฒันาและบูรณะคลองแห่งน้ีข้ึนมาใหม่ท าใหก้รุงโซลมี
คลองท่ียาวกว่า 6 เมตร            ช็อปป้ิงสินค้าปลอดภาษี
ที่ดิวตี้ฟรี ท่ีน่ีมีสินค้าชั้นน า ให้ท่านเลือกซ้ือมากมายกว่า 
500 ชนิด อาทิ น ้ าหอม เส้ือผา้ เคร่ืองส าอาง กระเป๋า นาฬิกา 
เคร่ืองประดบั เป็นตน้  

            
        อิสระให้ทุกท่านได้เดินเล่นท่ี  “หอคอยกรุง
โซล”  ตั้งอยู่บริเวณเนิน เขานัมซาน เป็น 1ใน 18 
หอคอยท่ีสูงท่ีสุดในโลก นอกจากน้ีโซลทาวเวอร์ยงั
เป็นสถานท่ีถ่ายท าละครหลายเร่ือง เรียกได้ว่าเป็น 
Landmark  ของเกาหลีเลยก็วา่ได.้..   
(ไม่รวมค่าข้ึนลิฟท)์ 

       ช้อปป้ิงย่านเมียงดง “MYEONGDONG”สยามสแควร์เกาหลี หากท่านตอ้งการทราบว่าแฟชัน่ของเกาหลีเป็น
อย่างไรก้าวล ้ าน าสมยัเพียงใดท่านจะต้องมาท่ีเมียงดงแห่งน้ีพบกบัสินคา้วยัรุ่น อาทิ เส้ือผา้แฟชั่นแบบอินเทรน
เคร่ืองส าอางดงัๆของเกาหลีพบกบัความแปลกใหม่ในการชอ้ปป้ิงอีกรูปแบบ  

โรงแรม : Benikea H Avenue Hotel Or M Hotel หรือเทยีบเท่า  ระดับ 3 ดาว 
 
 
 

 
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

             ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามู  - พลอยอเมทสิ –  HYUNDAI PREMIUM GIMPO OUTLET –      
               SUPERMARKET            (B/L/-) 
         

 

DAY 5 



 
 
 

 
 
 
 

            รหัสโปรแกรมทวัร์ MIRACLE KOREA 5D3N MAR18-LJ-W33 
 

       “ชมโรงงานเจียระไนพลอยอเมทิส” แดนเกาหลีเป็นแดนของพลอยสี
ม่วง พลอยแห่งสุขภาพและน าโชค โดยมีตั้งแต่สีม่วงอ่อนเยน็ตาจนถึงสีม่วง
ไวน์ มีเสน่ห์เยา้ยวนใจ พลอยน้ีจะงามจบัตาเม่ือมาท าเป็นแหวน จ้ี ต่างหู และ
สร้อยขอ้มือ 
       

        น าท่านชม  “ศูนย์สมุนไพรบ ารุงตับ ฮอตเกนามู”  ต้นไม้ชนิดน้ี

เจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาท่ีปราศจากมลภาวะและระดบัสูงเหนือน ้ าทะเล 50-800 เมตร ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยม

น ามารับประทานเพื่อช่วยดูแลตบัใหส้ะอาดแขง็แรง  

         ใหอิ้สระทุกท่านชอ้ปป้ิง HYUNDAI PREMIUM GIMPO OUTLET ซ่ึงเป็นเอาทเ์ลตขนาดใหญ่ เป็นแหล่ง
รวมร้านคา้แบรนด์เนมระดบัโลกมากมายใหทุ้กท่านไดเ้ลือกชอ้ปป้ิงกนัอยา่งจุใจมีหลากหลาย Brand ดงัมากมาย
หลายยีห่อ้ เช่น Armani, Calvin Klein, Diesel, DKNY, Guess, Escada เป็นตน้ 

 
อาหารกลางวนัเมนู: จิมทคั ไก่อบกบัวุน้เสน้ใส่ซีอ๊ิวด า  
อาหารข้ึนช่ืออีกอยา่ง มีรสชาติเผด็เลก็นอ้ย กินคู่กบัขา้ว 

 
       หลงัจากนั้นได้เวลาน าท่านสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ
อินชอน เพื่อเตรียมตวัเดินทางกลบักรุงเทพฯ ระหว่างทาง
แวะช้อปป้ิงท่ี  SUPERMARKET เพื่อซ้ือของฝากคนทาง

บา้น ท่ีร้านแห่งน้ีมีขนมพื้นเมืองเกาหลีหลากชนิดรวมทั้งกิมจิ ไก่ตุ๋นโสมท่ีบรรจุอยูใ่นถุงสุญญากาศ ตะเกียบ ถว้ยใส่
ขา้วและของฝากของท่ีระลึก 

 
 
17.25น.
  ออก
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เดินทางกลบักรุงเทพฯมหานคร   โดยสารการบิน JIN AIR LJ 003 
 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง Snack Box) 
21.25น.  ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ     

 
**หมายเหตุ พเีรียด 21-25, 23-27 มนีาคม 2561 ขากลบัใช้ไฟท์บิน LJ001 19.55-23.35น.** 

 
 
อตัราคา่บรกิาร                                *ไมม่รีาคาเด็ก** 

 
 
 
 
 
 
 

วนัเดนิทาง 
ราคาทวัร ์(บาท / ทา่น) 

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

ทีน่ ัง่ 

1-5  มนีาคม 2561**วนัมาฆบชูา** 16,900 4,900 26 

3-7  มนีาคม 2561 15,900 4,900 26 

5-9  มนีาคม 2561 14,900 4,900 26 

7-11  มนีาคม 2561 15,900 4,900 26 

9-13  มนีาคม 2561 15,900 4,900 26 

11-15  มนีาคม 2561 14,900 4,900 26 

13-17  มนีาคม 2561 15,900 4,900 26 

15-19  มนีาคม 2561 15,900 4,900 26 

17-21  มนีาคม 2561 15,900 4,900 26 

19-23  มนีาคม 2561 14,900 4,900 26 

21-25  มนีาคม 2561 15,900 4,900 26 

23-27  มนีาคม 2561 15,900 4,900 26 
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เง่ือนไขการเดินทาง 

* รายการท่องเท่ียวสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

ราคาไม่รวม 

*ค่าท าหนังสอืเดนิทางและค่าวซีา่ส าหรบัพาสปอรต์ตา่งดา้ว                                                                                                                                            

*ค่าใชจ้า่ยส่วนตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เชน่ ค่าซกัรดี,มนิิ

บารใ์นหอ้ง  และอืน่ๆ                                                                             

*คา่ทปิคนขบัรถ และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ท่าน ละ 30,000 

วอน/ทรปิ/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 าระทนัทกีอ่นการเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 21 วนั มฉิะน้ันจะ

ถอืวา่ท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

* ยกเลกิการเดนิทางกอ่น 30 วนั ไม่มคี่าใชจ้า่ย                              

* ยกเลกิการเดนิทางกอ่น 20 วนัยดึมดัจ า 50%                                            

* ยกเลกิการเดนิทางไม่ถงึ 15 วนัยดึเงนิค่าทวัรท์ ัง้หมด 

* ในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองทั้งที่กรุงเทพฯและใน

ต่างประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีร่ะบุใน

รายการ บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิท์ี่จะไม่คืนค่าบรกิารไม่ว่า

กรณีใดๆ ทัง้สิน้ กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่

จะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง ทางบรษิทัฯ 

จะท าการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่

ทัง้นีท่้านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้า่ยคอื ค่าธรรมเนียมในการมดัจ า

ตั๋วท่านละ 10,000 บาท และค่าใชจ้่ายอื่นๆ ที่ไม่สามารถ

เรยีกคนืไดค้อื ค่าธรรมเนียม ในการมดัจ า 

 

ราคารวม 

*ค่าพาหนะและน าเทีย่วตามรายการ                       *ค่าตั๋ว

เคร ือ่งบนิและภาษีน ้ามนัทุกแห่ง ไป – กลบั   พรอ้มคณะ 

*น ้าดืม่วนัละ 1 ขวด                                                                

*ค่าเขา้ชมสถานทีต่ามรายการ                          

*ค่าโรงแรมตามรายการทีร่ะบุหอ้งละ 2-3 ท่าน     

*ค่าอาหารตามรายการทีร่ะบุ 10 มือ้                                         

*ค่าน ้าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกนิ 15 กก.   

*ค่าประกนัภยัอุบตัเิหตุระหว่างการเดนิทางในวงเงนิ ท่านละ 

1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
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* หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษทัฯรับเฉพาะผูมี้จุดประสงค์เดินทางเพื่อ
ท่องเท่ียวเท่านั้น หากลูกค้าไม่สามารถเดินทางได้เน่ืองจากเหลือพาสปอร์ตน้อยกว่า 6 เดือน ทางบริษทัจะไม่
รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน 
* ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน,การประทว้ง,การนดัหยุดงาน,การ
ก่อจลาจล หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หนา้ท่ีกรมแรงงาน
ทั้งจากไทย และต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯ 
* ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่
ทานอาหารบางม้ือ  เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯ ไดช้ าระค่าใชจ่้ายใหก้บัต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดินทางแลว้                                
 ***ทวัร์เกาหลีทุกโปรแกรม ผูเ้ดินทางจะตอ้งอยูก่บักรุ๊ปเท่ียวตามโปรแกรมท่ีก าหนดเท่านั้น ไม่สามารถแยกตวัออก
จากโปรแกรมเพื่อไปท าอยา่งอ่ืนได ้หากมีการแยกตวัออกจากโปรแกรมไม่วา่จะจากสาเหตุใดก็ตาม จะมีค่าใชจ่้ายใน
การแยกตวัออกจากทวัร์ตามท่ีแลนดก์ าหนด และการช าระเงินเขา้มาถือวา่ผูซ้ื้อไดศึ้กษาโปรแกรมและยอมรับเง่ือนไข
การใหบ้ริการเป็นท่ีเรียบร้อย*** 
*** ทวัร์น้ีจดัใหเ้ฉพาะลูกคา้ท่ีประสงคจ์ะไปท่องเท่ียวตามรายการของทวัร์ทุกวนัเท่านั้น  บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ หาก
ลูกคา้ตอ้งการขอแยกออกจากกรุ๊ป หรือไม่เท่ียวตามรายการท่ีบริษทัก าหนด บริษทัขอปรับท่านละ 300 USD*** 
* ทางบริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจาก   
ความประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง  
* ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ กรณีท่ีท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินได ้หากท่าน
ตอ้งซ้ือบตัรโดยสารภายในประเทศเพื่อไปและกลบักรุงเทพฯ กรุณาเลือกซ้ือบตัรโดยสารภายในประเทศประเภทท่ี
สามารถเล่ือนวนัและเวลาในการเดินทางได้ ทั้งน้ีเพื่อป้องกนัปัญหาเท่ียวบินล่าช้าหรือการเปล่ียนแปลงเวลาของ
เท่ียวบินหรือการเปล่ียนแปลงวนัเดินทางกรณีเกิดความผดิพลาดจากบริการจากสายการบิน (ความล่าชา้ของเท่ียวบิน 
การยกเลิกเท่ียวบิน มีการยุบเท่ียวบินรวมกนั ตารางการเดินทางมีการเปล่ียนแปลง เน่ืองจากสายการบินพิจารณา
สถานการณ์แลว้ว่า อยู่นอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย์ หรือเหตุผลทางดา้นความปลอดภยัเป็นตน้) 
โปรดเขา้ใจและรับทราบวา่ ผูจ้ดัจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ่้ายต่างๆ ได ้ในทุกกรณี  
กรุ๊ปท่ีเดินทางตอ้งการันตีมดัจ ากบัสายการบิน หรือผา่นตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ
เช่น Charter Flight, Extra Flight  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือ ค่าทวัร์ทั้งหมด 
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**เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษัทฯ ทางบริษทัฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับ

ในเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆ ทีไ่ด้ระบุไว้แล้วทั้งหมด** 

 

 

หมายเหตุ ** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ทั้งไปและกลับโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้

ขึ้นอยู่กับสายการบิน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการเพ่ือความเหมาะสมไม่ว่าจะเกิดจาก  ความ

ขัดข้องของ ยานพาหนะหรือมีเหตุหน่ึงเหตุใดจนท าให้ไม่สามารถด าเนินการตามหมายก าหนดการได้ โปรแกรมการ

เดินทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวบางรายการหรือทดแทนรายการ

ท่องเทีย่วบางรายการ อตัราค่าบริการนี้ เป็นการเดินทางตั้งแต่ 20 ท่าน 

ทีผู่เ้ดนิทางไม่ผ่านการตรวจพจิารณาจากดา่นตรวจคนเขา้เมอืงในการ เขา้-ออกทัง้ประเทศไทย
และประเทศเกาหลใีต ้หรอืการถูกปฎเิสธในกรณีอืน่ๆทุกกรณี ทางบรษิทัขอสงวนสทิธไ์ม่คนื

คา่ใชจ้่ายไม่ว่ากรณีใดๆทิง้สิน้** 

ขอสงวนสทิธิส์ าหรบัลูกคา้ชาวไทยเท่าน้ันทีเ่ดนิทางไปกลบัพรอ้มกรุป๊ 

**ถา้ลูกคา้เป็นชาวตา่งชาตชิ าระเพิม่ท่านละ 3,000 บาท** 


