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วนัที ่ โปรแกรม  ULTRA SPECIAL KOREA  เร่ิมต้น 16,900 มื้ออาหาร โรงแรม 

D1. กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)     

D2. อินชอน  –    เกาะนามิ   - Gimpo Outlet  -   Ansan Starlight Village Photo Land - /    ทลัคาบ้ี/ 
ชาบู ชาบู  

ซูวอน/ 
อนัซาน 

D3. EVERLAND (รวมบตัรเคร่ืองเล่น)    - ศูนยเ์วชส าอางค ์  -   D.I.Y  Cupcake    
- Trick Eye Museum + Ice Museum   –  ตลาดฮงแด    -  เขา้สู่ท่ีพกั  

BF / Pork Galbi    / 
Ttokkoki buffet 

กรุงโซล 

D4. ศูนยโ์สม  –  ศูนยส์มุนไพรสนเขม็แดง   - บลูเฮา้ส์  - พระราชวงัเคียงบกกงุ 
+ ใส่ชุดฮนับก  –  DUTY FREE  –  คลองชองเกชอน  –  ชอ้ปป้ิงเมียงดง  

BF / ไก่ตุ๋นโสม  
/เมนูขา้วเซ็ตปลายา่ง 

กรุงโซล 

D5. ศูนยส์มุนไพร  –  Amethyst  –  โซลทาวเวอร์ (ไม่รวมลิฟท)์   -  ซุปเปอร์มาเก็ต -  
สนามบินอินชอน  -  กรุงเทพฯ 

BF / จิมทคั 
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เวลานัดหมายและเคาท์เตอร์อาจมกีารเปลีย่นแปลงอันเน่ืองมาจากการเปลีย่นแปลงจากสายการบิน กรุณาเช็คก่อนวนัเดนิทาง 

** พาสปอร์ตควรมอีายุไม่ต ่ากว่า 6 เดือนนับจากวนัเดินทาง ** 
 
 
 
 

21.00 น. คณะพร้อมกนัท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ช้ัน 4 ประตู 3  เคาน์เตอร์ D 

  สายการบิน JIN AIR (LJ) มีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯคอยให้การตอ้นรับ และอ านวยความสะดวก  

01.00 น. เหิรฟ้า สู่กรุงโซล โดยสายการบิน JIN AIR  LJ002 

(บินประมาณ 4.30 – 05.00 ชัว่โมง) 
 

 
 
 

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

         จากนั้ นน าท่าน ลงเรือเฟอร์ร่ีข้ามไปย ัง เกาะนามิ  (ใช้เวลา

ประมาณ 10 นาที) ให้ท่านชมทิวทศัน์ซ่ึงเคยใช้เป็นสถานท่ีถ่ายท า
ละครทีวี  “WINTER LOVE SONG” อันโด่งดัง ท่านสามารถชม
บรรยากาศรอบเกาะ เช่น เดินเล่นชมสวนเกาหลี คาราวะสุสานนายพล
นามิ ผา่นดงตน้สน มีเวลาใหท้่านไดเ้ก็บบรรยากาศสุดประทบัใจ… 

           อนิชอน  –    เกาะนามิ   - Gimpo Outlet  -  Ansan Starlight Village Photo Land      (-/L/D) 

          สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ                                                                      (-/-/-) DAY 1 

 

DAY 2 
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        จากนั้นน าท่านชอ้ปป้ิง HYUNDAI PREMIUM GIMPO OUTLET ซ่ึงเป็น

เอาท์เลตขนาดใหญ่ เป็นแหล่งรวมร้านคา้แบรนด์เนมระดบัโลกมากมายให้ทุก
ท่านไดเ้ลือกชอ้ปป้ิงกนัอยา่งจุใจมี  หลากหลาย Brand ดงัมากมายหลายยี่ห้อ เช่น 
Armani, Calvin Klein, Diesel, DKNY, Guess, Escada เป็นตน้ 

       ชมงานเทศกาลประดบัไฟในเกาหลี (Lighting Festival) ท่ี Ansan Starlight 

Village Photo Land จดัข้ึนท่ีเมืองอนัซานเต็มไปดว้ยไฟ LED ประดบัตามตน้ไม้

สวยงามไปทัว่บริเวณเสมือนอยูใ่นดินแดนแห่งสวรรค ์ภายในสวนจะมีจุดส าหรับ
ถ่ายรูปมากมายกว่า 100 จุด ให้คนรักการถ่ายภาพได้สนุกสนานไปกบัหมู่บ้าน
เล็กๆแห่งน้ี ซ่ึงถูกจดัแสดงแยกออกเป็นโซน ทั้ง Road of Cupid,Road of Love, 
Forest of Light เป็นตน้ ซ่ึงไฟนั้นจะเปิดให้ชมทุกวนัตลอดช่วงเทศกาล (ยกเวน้ใน
วนัท่ีมีสภาพอากาศแปรปรวนไฟอาจถูกปิดเพื่อความปลอดภยั) 
 
 
อ า ห า ร กลางวนัเมนู: ทคัคาลบ้ี ไก่

ผดัซอสเกาหลีอาหารข้ึนช่ือเมืองชุนชอน              
 
 
อาหารเยน็เมนู: BBQ Buffet ป้ิงยา่งสไตล์เกาหลี เน้ือหมู เน้ือไก่ ปลาหมึก กุง้ อาหาร
เกาหลี กินคู่กบัเคร่ืองเคียงต่างๆ เติมไม่อั้น 
 

โรงแรม : Rasung Hotel Or Central Plaza Hotel  (เทยีบเท่าระดับ 3 ดาว) 

 

 
 
 
 

         EVERLAND (รวมบัตรเคร่ืองเล่น)    - ศูนย์เวชส าอางค์   -   D.I.Y  Cupcake    
         - Trick Eye Museum + Ice Museum   –  ตลาดฮงแด    -  เข้าสู่ทีพ่กั      (B-/L/D) 
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รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

         น าท่านเดินทางสู่ “เอเวอร์แลนด์” สวนสนุกกลางแจง้ท่ีใหญ่ท่ีสุด

ของเกาหลี ตั้งอยู่ท่ีเมืองยงอิน ให้ท่านได้ท่องไปกบัโลกของสัตวป่์า
ซาฟารี ท่านจะได้พบกับ ไลเกอร์ ซ่ึงเป็นลูกแฝดผสมท่ีเกิดข้ึนจาก
ความรักระหวา่งสิงโตผูเ้ป็นพ่อและเสือผูเ้ป็นแม่นบัเป็นแฝดผสมเสือ-
สิงโตคู่แรกในโลก เติมเต็มความสุขของท่านสนุกสนานกบัเคร่ืองเล่น
ต่างๆ ไม่จ  ากดัชนิด !!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        น าท่านเขา้ชม พพิธิภัณฑ์ภาพ 3 มิติ หรือ Trick Eye 

Museum พิพิธภณัฑท่ี์มีการจดัแสดงภาพท่ีมองแลว้เป็น 3 มิติเม่ือ

เราเขา้ไปแชะภาพถ่ายดว้ย แต่จริงๆแลว้เป็นแค่ภาพวาด 2 มิติ โดย
ใชห้ลกัในการวาด ใส่แสง เงา หรือหลกัการทางวทิยาศาสตร์เขา้มา
ประกอบ ใหภ้าพดูมีความลึก ดูมีมิติเพิ่มข้ึน เสมือนภาพมีชีวติ
เคล่ือนไหวไดจ้ริง ซ่ึงการวาดภาพแบบน้ีมาจากประเทศฝร่ังเศส 
เรียกวา่ Trompe-l'ceil (อ่านวา่ ทรอมพลุยส์) ถือเป็นภาพวาดท่ี
หลอกลวงคนดูก็วา่ไดน้ะ ก็เลยถูกตั้งช่ือวา่ Trick eye หรือ ภาพลวง
ตานัน่เอง ซ่ึงในปัจจุบนันกัท่องเท่ียวใหค้วามนิยมเป็นอยา่งมาก ยิง่
ส าหรับคนท่ีชอบถ่ายรูปดว้ยแลว้ เตรียมเมมโมร่ีการ์ดไปใหดี้ 

Cosmetic Center ท่านสามารถชมการสาธิตวิธีใชเ้คร่ืองส าอางค ์เคล็ดไม่ลบัหนา้ใสของสาวเกาหลี และเลือกซ้ือเวชส าอางคช่ื์อดงั

ของเกาหลีไดใ้นราคาทอ้งถ่ิน อาทิเช่น Dr.MJ, DEWINS, MISSHA และอ่ืน ๆ อีกมากมาย 

 D.I.Y Cupcake ใหทุ้กท่านไดส้นุกสนานและแสดงความคดิ

สรา้งสรรคใ์นการตกแต่งหนา้คฟัเคก้ดว้ยฝีมือเก๋ไก๋ของท่าน

เอง พรอ้มถ่ายรปูเป็นทีร่ะลกึ 
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เพราะท่ี Trick Eye Museum เคา้มีภาพมาจดัแสดงเพื่อใหน้กัท่องเท่ียวแวะเขา้ไปถ่ายรูปร่วมกบัภาพท าท่าตาม
จินตนาการวาดภาพ) 
 

 

         Ice Museum ซ่ึงเป็นเมืองน ้ าแข็งเป็นศิลปะการแกะสลกั

น ้ าแข็งแบบไม่ธรรมดา หากแต่เป็นการจ าลองเป็นเมืองน ้ าแข็ง 
และยงัเอาใจเด็กๆด้วยการสร้างสไลเดอร์น ้ าแข็งอีกทั้ งยงัมี
กิจกรรมและโซนต่างๆให้นกัท่องเท่ียวเขา้ชมไดโ้ดยไม่มีเบ่ือ ซ่ึง
นักท่องเท่ียวสามารถต่ืนตาต่ืนใจและสัมผสักับความหนาว
อุณหภูมิติดลบมากกวา่ 5 องศาไดทุ้กวนั ไม่มีวนัหยดุ 
 
 

          ช้อปป้ิงบนถนนวัยรุ่นสุดชิคที่ ย่านแด Hongdae  เป็นย่านช้อปป้ิงบริเวณดา้นหนา้
ของมหาวิทยาลยัฮงอิก จึงเป็นศูนยร์วมเด็กวยัรุ่น มีทั้งสินคา้แฟชัน่  เส้ือผา้ กระเป๋า 
รองเทา้ ของก๊ิฟชอ้ป เคร่ืองเขียนต่างๆ รวมทั้งกิจกรรมทางวฒันธรรมทางศิลปะ การ
แสดง และงานเทศกาลท่ีน่าสนใจมากมาย       
 

 อาหารกลางวนัเมนู: Pork Galbi     

อาหารเยน็เมนู: Ttokkoki buffet 

 

โรงแรม : Benikea H Avenue Hotel หรือเทยีบเท่าระดับ 3 ดาว 
 
 

 
 
 
 
 

     ศูนย์โสม  –  ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง   - บลูเฮ้าส์  - พระราชวงัเคียงบกกุง+ ใส่ชุดฮันบก  
 –  DUTY FREE  –  คลองชองเกชอน  –  ช้อปป้ิงเมียงดง   (B-/L/D) 

  
 

DAY 4 
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รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 

          น าท่านชม “ศูนย์โสม” หรือราชาแห่งมวลสมุนไพร เพราะเกาหลีใตเ้ป็นประเทศท่ีมีการผลิตโสมเกาหลีท่ีมี

คุณภาพเป็นอนัดบั 1 ของโลกซ่ึงรัฐบาลรับรองคุณภาพโสมท่ีมีคุณภาพดีท่ีสุด            

          “ผลติภัณฑ์น า้มันสนเข็มแดง” นิยมมารับประทานเพื่อลา้งสารพิษในร่างกาย ลา้งไขมนัในเส้นเลือด ทัว่ทั้ง

ร่างกาย ป้องกนัไขมนัอุดตนัในเส้นเลือด,โรคหวัใจ ,โรคภูมิแพ ้เป็นตน้ 

        เขา้ชม บลูเฮาส์ ท าเนียบประธานาธิปดีเกาหลีใต ้ มีอีกช่ือ

หน่ึงว่า “ชองวาแด Cheong Wa Dae” ช่ือน้ีถูกตั้งมาจาก  หลงัคา
ของอาคารซ่ึงมุงด้วยกระเบ้ืองสีฟ้าอ่อนทั้งหลงั ท าให้อาคารมี
ความโดดเด่นเน่ืองจากสีฟ้าของหลงัคา ตดักบัฉากหลงัซ้ือเป็น
ภูเขาพูกกัซานสีเขียวเขม้ เป็นทศันียภาพท่ีสวยงามเป็นอยา่งยิ่งน า
ท่านสู่ เม่ือมาเท่ียวบลูเฮาส์แล้วก็ห้ามพลาดเช่นกนัก็คือ สวนมู
กุงฮวา Mugunghwa ดา้นในเป็นท่ีตั้งของอนุสาวรียน์กฟินิกซ์ ซ่ึง
สัญลกัษณ์ของความเป็นอมตะ 

 

      น า ทุกท่ านชม  พระราชวังคยองบกกุ ง  ท่ี เ ป็นทั้ ง

สัญลักษณ์และแหล่งท่อง เ ท่ี ยวยอดฮิตของก รุงโซล 
พระราชวงัท่ีมีขนาดใหญ่และเก่าแก่ท่ีสุดในกรุงโซล สร้าง
ข้ึนในปี 1394 ในสมยัพระเจา้แทโจ ราชวงศ์โชซอน เดิมที
นั้นภายในพระราชวงัมีอาคารและต าหนกัต่างๆมากกวา่ 200 
หลงั แต่เม่ือมีการรุกรานของญ่ีปุ่น อาคารส่วนใหญ่ก็ไดถู้ก
ท าลายลงเหลืออยูเ่พียงแค่ 10 หลงัเท่านั้น  
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พิเศษ!! ให้ทุกท่านไดเ้ก็บภาพความประทบัใจดว้ยการใส่ชุดประจ าชาติของเกาหลีใต ้(ฮนับก) พร้อมถ่ายภาพเป็นท่ี

ระลึก ตามรอยซีร่ียเ์กาหลียอ้นยคุท่ีพระราชวงัคยองบกกุง ไดแ้บบฟินๆ 
 

       “ช็อปป้ิงสินค้าปลอดภาษีทีด่ิวตีฟ้รี” ท่ีน่ีมีสินคา้ชั้นน า ให้

ท่านเลือกซ้ือมากมายกวา่ 500 ชนิด อาทิ น ้าหอม เส้ือผา้ 
เคร่ืองส าอาง กระเป๋า นาฬิกา เคร่ืองประดบั เป็นตน้ 

        “คลองชองเกชอน” เดิมเป็นคลองเก่าแก่ในอดีตมีอายุกว่า 

600 ปีท่ี ทอดผ่านใจกลางเมืองหลวงแต่ในปัจจุบันได้มีการ
พฒันาและบูรณะคลองแห่งน้ีข้ึนมาใหม่ท าให้กรุงโซลมีคลองท่ี
ยาวกวา่ 6 เมตร 
 

 

ป้ิงยา่นเมียงดง “MYEONGDONG” สยามสแควร์       ชอ้ป

เกาหลี หาก ท่านตอ้งการทราบวา่แฟชัน่ของเกาหลีเป็น อยา่งไร
กา้วล ้าน า สมยัเพียงใดท่านจะตอ้งมาท่ีเมียงดงแห่งน้ีพบกบั
สินคา้วยัรุ่น อาทิ เส้ือผา้แฟชัน่แบบอินเทรนเคร่ืองส าอางดงัๆ
ของเกาหลี พบกบัความแปลกใหม่ในการชอ้ปป้ิงอีกรูปแบบ  
 

                                         
 

อาหารกลางวนัเมนู: ไก่ตุ๋นโสม อาหารวงัในสมยัก่อน เช่ือกนัวา่บ ารุงและเสริม

สุขภาพ เสิร์ฟท่านละ 1 ตัว ในหม้อดินร้อน  เป็นเมนูอาหารวงัตั้ งแต่สมัย
ราชวงศโ์ซซอน 

อาหารเยน็เมนู: เมนูเซตปลายา่งเกาหลี และ 
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ซุปสาหร่ายพร้อมเคร่ืองเคียง กินคู่กบัขา้วสวยร้อนๆแลว้เขา้กนัสุดๆ  
 

โรงแรม : Benikea H Avenue Hotel หรือเทยีบเท่าระดับ 3 ดาว 

 
 

 
 
 

 

รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

       “ชมโรงงานเจียระไนพลอยอเมทิส” แดนเกาหลี

เป็นแดนของพลอยสีม่วง พลอยแห่งสุขภาพและน า
โชค โดยมีตั้งแต่สีม่วงอ่อนเยน็ตาจนถึงสี
ม่วงไวน์ มีเสน่ห์เยา้ยวนใจ พลอยน้ีจะงาม
จับตาเม่ือมาท าเป็นแหวน จ้ี ต่างหู และ
สร้อยขอ้มือ 

   

       อิสระใหทุ้กท่านไดเ้ดินเล่นท่ี  “หอคอยกรุงโซล”  ตั้งอยู่

บริเวณเนิน เขานมัซาน เป็น 1ใน 18 หอคอยท่ีสูงท่ีสุดในโลก 
นอกจากน้ีโซลทาวเวอร์ยงัเป็นสถานท่ีถ่ายท าละครหลายเร่ือง เรียก

ไดว้า่เป็น Landmark  ของเกาหลีเลยก็วา่ได.้..  (ไม่รวมค่าข้ึนลิฟท)์ 
 

   
 
 
 
 

             ศูนย์สมุนไพร  –  Amethyst  –   โซลทาวเวอร์ (ไม่รวมลฟิท์)   -  ซุปเปอร์มาเกต็  
             -  สนามบินอนิชอน  -  กรุงเทพฯ      (B/L/-) 

         

 

DAY 5 

          น าท่านชม “ศูนย์สมุนไพรบ ารุงตับ ฮอตเกนามู” 

ต้นไม้ชนิดน้ีเจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาท่ีปราศจาก

มลภาวะและระดับสูงเหนือน ้ าทะเล 50-800 เมตร ชาว

เกาหลีรุ่นใหม่นิยมน ามารับประทานเพื่อช่วยดูแลตบัให้

สะอาดแขง็แรง  

 

อาหารกลางวันเมนู :  จิมทคั ไก่อบกบัวุน้เส้นใส่ซีอ๊ิวด า 

อาหารข้ึนช่ืออีกอยา่ง มีรสชาติเผด็เล็กนอ้ย กินคู่กบัขา้ว 
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       หลงัจากนั้นได้เวลาน าท่านสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ
อินชอน เพื่อเตรียมตวัเดินทางกลบักรุงเทพฯ ระหว่างทาง

แวะช้อปป้ิงท่ี  SUPERMARKET เพื่อซ้ือของฝากคนทาง

บา้น ท่ีร้านแห่งน้ีมีขนมพื้นเมืองเกาหลีหลากชนิดรวมทั้งกิม
จิ ไก่ตุ๋นโสมท่ีบรรจุอยูใ่นถุงสุญญากาศ ตะเกียบ ถว้ยใส่ขา้ว
และของฝากของท่ีระลึก 
 
19.35 น. ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯมหานคร 

โดยสารการบิน JIN AIR LJ001    

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 
23.40 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ     
 
 
 

 
 
 

อตัราคา่บรกิาร                               **ไมม่รีาคาเด็ก** 

วนัเดนิทาง 
ราคาทวัร ์(บาท / ทา่น) 

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

ทีน่ ัง่ 

1-5 พฤษภาคม 2561 17,900 4,900 25 

2-6 พฤษภาคม 2561 17,900 4,900 25 

3-7 พฤษภาคม 2561 17,900 4,900 25 

4-8 พฤษภาคม 2561  17,900 4,900 25 

5-9 พฤษภาคม 2561  17,900 4,900 25 

6-10 พฤษภาคม 2561  16,900 4,900 25 

7-11 พฤษภาคม 2561  16,900 4,900 25 
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**เง่ือนไขการเดนิทาง** 

 
 
 

 
 

8-12 พฤษภาคม 2561  17,900 4,900 25 

9-13 พฤษภาคม 2561  17,900 4,900 25 

10-14 พฤษภาคม 2561  17,900 4,900 25 

11-15 พฤษภาคม 2561  17,900 4,900 25 

12-16 พฤษภาคม 2561  17,900 4,900 25 

13-17 พฤษภาคม 2561  16,900 4,900 25 

14-18 พฤษภาคม 2561 16,900 4,900 25 

15-19 พฤษภาคม 2561 17,900 4,900 25 

16-20 พฤษภาคม 2561 17,900 4,900 25 

17-21 พฤษภาคม 2561 17,900 4,900 25 

18-22 พฤษภาคม 2561 17,900 4,900 25 

19-23 พฤษภาคม 2561  17,900 4,900 25 

20-24 พฤษภาคม 2561  16,900 4,900 25 

21-25 พฤษภาคม 2561  16,900 4,900 25 

22-26 พฤษภาคม 2561  17,900 4,900 25 

23-27 พฤษภาคม 2561  17,900 4,900 25 

24-28 พฤษภาคม 2561  17,900 4,900 25 

25-29 พฤษภาคม 2561  17,900 4,900 25 

26-30 พฤษภาคม 2561  17,900 4,900 25 

27-31 พฤษภาคม 2561 16,900 4,900 25 

28 พฤษภาคม -1 มถินุายน 2561 16,900 4,900 25 

29 พฤษภาคม -2 มถินุายน 2561 17,900 4,900 25 

30 พฤษภาคม -3 มถินุายน 2561 17,900 4,900 25 

31 พฤษภาคม -4 มถินุายน 2561 17,900 4,900 25 

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.   

เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง 

กรณุาจองล่วงหนา้กอ่นการเดนิทางพรอ้มช าระงวดแรก 

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

ราคาโปรโมช ัน่ช าระเงนิเต็มจ านวนเท่าน้ัน  ส่วนทีเ่หลอืช าระ

ทนัทกีอ่นการเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 21 วนั มฉิะน้ันจะถอืว่าท่าน

ยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ 
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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 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

* ยกเลกิการเดนิทางกอ่น 30 วนั ไม่มคี่าใชจ้า่ย                              

* ยกเลกิการเดนิทางกอ่น 20 วนัยดึมดัจ า 50%                                            

* ยกเลกิการเดนิทางไม่ถงึ 15 วนัยดึเงนิค่าทวัรท์ ัง้หมด 

* ในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองทั้งที่กรุงเทพฯและใน

ต่างประเทศปฏเิสธมิใหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีร่ะบุใน

รายการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืค่าบรกิารไม่ว่ากรณี

ใดๆ ทัง้สิน้ กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมี

ใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง ทางบรษิทัฯ จะท าการ

เลือ่นการเดนิทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ทัง้นีท่้านจะตอ้ง

เสียค่าใชจ้่ายคือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจ าตั๋วท่านละ 

10,000 บาท และค่าใชจ้่ายอืน่ๆ ทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืไดค้อื 

ค่าธรรมเนียม ในการมดัจ า 
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ข้อควรทราบ 

* รายการท่องเท่ียวสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

* หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายเุหลือใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน และบริษทัฯรับเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพ่ือท่องเท่ียวเท่านั้น 

หากลูกคา้ไม่สามารถเดินทางไดเ้น่ืองจากเหลือพาสปอร์ตนอ้ยกวา่ 6 เดือน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 

* ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน,การประทว้ง,การนดัหยดุงาน,การก่อจลาจล 

หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หน้าท่ีกรมแรงงานทั้งจากไทย และ

ต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ 

* ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทานอาหาร

บางม้ือ  เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯ ไดช้ าระค่าใชจ่้ายใหก้บัต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้  

 **ทวัร์เกาหลีทุกโปรแกรม ผูเ้ดินทางจะตอ้งอยูก่บักรุ๊ปเท่ียวตามโปรแกรมท่ีก าหนดเท่านั้น ไม่สามารถแยกตวั

ออกจากโปรแกรมเพื่อไปท าอยา่งอ่ืนได ้หากมีการแยกตวัออกจากโปรแกรมไม่วา่จะจากสาเหตุใดก็ตาม จะมี

ค่าใชจ่้ายในการแยกตวัออกจากทวัร์ตามท่ีแลนดก์ าหนด และการช าระเงินเขา้มาถือวา่ผูซ้ื้อไดศึ้กษาโปรแกรม

และยอมรับเง่ือนไขการใหบ้ริการเป็นท่ีเรียบร้อย** 

*** ทวัร์น้ีจดัใหเ้ฉพาะลูกคา้ท่ีประสงคจ์ะไปท่องเท่ียวตามรายการของทวัร์ทุกวนัเท่านั้น  บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ 

หากลูกคา้ตอ้งการขอแยกออกจากกรุ๊ป หรือไม่เท่ียวตามรายการท่ีบริษทัก าหนด บริษทัขอปรับท่านละ 300 

USD*** 

*ร้านชอ้ปป้ิ งท่ีทางรัฐบาลให้ทวัร์ลง ตามท่ีระบุในโปรแกรมทวัร์ขอความร่วมมือลูกทวัร์ลง ทุกร้านซ้ื อไม่ซ้ื อไม่ว่ากนั ทาง

บริษทัฯไม่มีนโนบายบงัคบัซ้ื อแต่อยา่งใด ข้ึนอยูก่บัความพึงพอใจของลูกคา้ 

* ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจาก   

ความประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง  
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หมายเหตุ ** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลีย่นแปลงเทีย่วบิน ทั้งไปและกลบัโดยมต้ิองแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนีข้ึน้อยู่กบัสายการ

บิน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการเพ่ือความเหมาะสมไม่ว่าจะเกิดจาก ความขัดข้องของ ยานพาหนะหรือมีเหตุ

หนึ่งเหตุใดจนท าให้ไม่สามารถด าเนินการตามหมายก าหนดการได้ โปรแกรมการเดินทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรือ

เปลีย่นแปลงรายการท่องเทีย่วบางรายการหรือทดแทนรายการท่องเทีย่วบางรายการ อตัราค่าบริการนี ้เป็นการเดนิทางตั้งแต่ 20 ท่าน 

ทีผู่เ้ดนิทางไม่ผ่านการตรวจพจิารณาจากดา่นตรวจคนเขา้เมอืงในการ เขา้-ออกทัง้ประเทศไทยและ
ประเทศเกาหลใีต ้หรอืการถูกปฎเิสธในกรณีอืน่ๆทุกกรณี ทางบรษิทัขอสงวนสทิธไ์ม่คนืคา่ใชจ้่ายไม่

ว่ากรณีใดๆทิง้สิน้** 

ขอสงวนสทิธิส์ าหรบัลูกคา้ชาวไทยเท่าน้ันทีเ่ดนิทางไปกลบัพรอ้มกรุป๊ 

**ถา้ลูกคา้เป็นชาวตา่งชาตชิ าระเพิม่ท่านละ 3,000 บาท** 

* ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ กรณีท่ีท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินได ้หากท่านตอ้งซ้ือบตัร

โดยสารภายในประเทศเพื่อไปและกลบักรุงเทพฯ กรุณาเลือกซ้ือบตัรโดยสารภายในประเทศประเภทท่ีสามารถเล่ือนวนัและเวลา

ในการเดินทางได ้ทั้งน้ีเพ่ือป้องกนัปัญหาเท่ียวบินล่าชา้หรือการเปล่ียนแปลงเวลาของเท่ียวบินหรือการเปล่ียนแปลงวนัเดินทาง

กรณีเกิดความผิดพลาดจากบริการจากสายการบิน (ความล่าชา้ของเท่ียวบิน การยกเลิกเท่ียวบิน มีการยบุเท่ียวบินรวมกนั ตาราง

การเดินทางมีการเปล่ียนแปลง เน่ืองจากสายการบินพิจารณาสถานการณ์แลว้ว่า อยู่นอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิง

พาณิชย ์หรือเหตุผลทางด้านความปลอดภยัเป็นตน้) โปรดเขา้ใจและรับทราบว่า ผูจ้ ัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืน

ค่าใชจ่้ายต่างๆ ได ้ในทุกกรณี กรุ๊ปท่ีเดินทางตอ้งการันตีมดัจ ากบัสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ 

รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น Charter Flight, Extra Flight  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือ ค่าทวัร์ทั้งหมด 

***เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้

ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆ ทีไ่ด้ระบุไว้แล้วทั้งหมด*** 
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