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ก ำหนดกำรเดนิทำง   
วนัที ่1-5 มนีำคม 2561 **วนัมำฆบชูำ**      รำคำ 16,900 บำท 
วนัที ่3-7/7-11/9-13/13-17/15-19/17-21/21-25/ 23-27 มนีำคม 2561 รำคำ 15,900 บำท 
วนัที ่5-9/11-15/19-23 มนีำคม 2561      รำคำ 14,900 บำท 
**เพิม่พเีรยีด** 
วนัที ่25-29/26-30/27-31 มนีำคม 2561      รำคำ 17,900 บำท 
28 มนีำคม-1 เมษำยน/29 มนีำคม-2  เมษำยน 2561    รำคำ 17,900 บำท 
30 มนีำคม-3 เมษำยน 2561 31 มนีำคม-4 เมษยน 2561    รำคำ 17,900 บำท 
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**หมำยเหต ุพเีรยีด 21-25, 23-27 มนีำคม 2561 ขำกลบัใชไ้ฟทบ์นิ LJ001 19.55-23.35 น.** 

**หมำยเหต ุไฟลบ์นิมกีำรเปลีย่นแปลง เร ิม่ต ัง้แตพ่เีรยีด วนัที ่25 มนีำคม 2561 เป็นตน้ไป  
ขำไป LJ002 01.00-08.15 // ขำกลบั LJ001 19.35-23.40 

 

วนัแรก  สนำมบนิสวุรรณภมู ิ
19.00 น. คณะพรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 ประต ู6 เคำนเ์ตอร ์K 
  สายการบนิ JIN AIR (LJ) มเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวก  
22.40 น. น าทา่นเหริฟ้า สูก่รงุโซล โดยสายการบนิ JIN  AIR เทีย่วบนิที ่LJ004 (บนิประมาณ 4.30 – 

05.00 ชัว่โมง) 
 
วนัทีส่อง สนำมบนิอนิชอน (ประเทศเกำหลใีต)้-เกำะนำม-ิไรส่ตรอเบอรร์ี-่ชมงำนเทศกำลประดบั

ไฟในเกำหล ี(Lighting Festival) 
06.00 น.  เดนิทำงถงึทำ่อำกำศยำนนำนำชำตอินิชอน ประเทศเกำหลใีต ้(เวลาเร็วกวา่ไทย 2 ช.ม.) 

หลังจากผา่นพธิกิารตรวจคนเขา้เมอืงแลว้ น าทา่นเดนิทาง ลงเรอืเฟอรร์ีข่า้มไปยงั เกาะนาม ิ(ใช ้

เวลาประมาณ 10 นาท)ี ใหท้า่นชมทวิทัศนซ์ ึง่เคยใชเ้ป็นสถานทีถ่า่ยท าละครทวี ี“WINTER 
LOVE SONG” อนัโดง่ดัง ทา่นสามารถชมบรรยากาศรอบเกาะ เชน่ เดนิเลน่ชมสวนเกาหล ีคารา
วะสสุานนายพลนาม ิผา่นดงตน้สน ตน้เกาลัด มเีวลาใหท้า่นไดเ้ก็บบรรยากาศสดุประทับใจ… 

กลำงวนั บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร เมน:ู ทคัคำลบี ้ไกผ่ดัซอสเกำหล ี  
น าทา่นเดนิทางสู ่ไรส่ตรอเบอรร์ี ่ชมวธิกีารปลกู การดแูลรักษา และทา่นยงั
สามารถเลือกเก็บเลือกชมิไดจ้ากภายในไร่ (จ ากัดจ านวนโดยขึน้อยู่กับ
ผลผลติแตล่ะสปัดาห)์ ทา่นสามารถซือ้น ากลับมาเป็นของฝากไดด้ว้ย 
น าท่านชมงาน เทศกำลประดบัไฟในเกำหล  ี(Lighting Festival) ที่ 
Ansan Starlight Village Photo Land จัดขึ้นที่เมืองอันซานเต็มไป

ดว้ยไฟ LED ประดับตามตน้ไมส้วยงามไป
ทั่วบรเิวณเสมอืนอยู่ในดนิแดนแห่งสวรรค์
ต ้อ น รั บ เ ท ศ ก า ล  Santa VillageLight 
Festival ภายในสวนจะมีจุดส าหรับถ่ายรูป
มากมายกว่า 100 จุด ใหค้นรักการถา่ยภาพ
ไดส้นุกสนานไปกับหมู่บา้นเล็กๆแห่งนี้ ซ ึง่
ถูกจัดแสดงแยกออกเป็นโซน ทัง้ Road of 
Cupid,Road of Love, Forest of Light เป็น

ตน้ ซึง่ไฟนัน้จะเปิดใหช้มทกุวันตลอดชว่งเทศกาล (ยกเวน้ในวันทีม่สีภาพอากาศแปรปรวนไฟอาจ
ถกูปิดเพือ่ความปลอดภยั) 

ค ำ่ บรกิำรอำหำรเย็น ณ ภตัตำคำร เมนู: BBQ Buffet ป้ิงย่ำงสไตลเ์กำหล ีเนือ้หมู เนือ้ไก่ 
ปลำหมกึ กุง้ อำหำรเกำหล ีกนิคูก่บัเครือ่งเคยีงตำ่งๆ เตมิไมอ่ ัน้ 
น าทา่นเขา้สทูีพ่ัก โรงแรม : Rasung Hotel Or Central Plaza Hotel หรอื เทยีบเทำ่

ระดบั 3 ดำว) 
 

วนัทีส่ำม LOTTE WORLD+LOTTE WORLD AQUARIUM+LOTTE TOWER (รวมบตัร)- 
           ชอ้ปป้ิงฮงแด 

เชำ้  บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ  ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 
จากนัน้น าท่านเขา้สู ่สวนสนุกล็อตเตเ้วลิด ์(Lotte World) เป็นสวนสนุกในร่มทีใ่หญ่ทีส่ดุใน
เกาหลใีต ้ตัง้อยูท่ีเ่ขตชมัซลิ ในเมอืงโซล ทีน่ี่มทีัง้สวนสนุกในร่ม ซึง่จัดไดว้่าเป็นสวนสนุกในรม่ที่
มชี ือ่เสยีงทีส่ดุแห่งหนึง่ในโลกเลยก็ว่าได ้และมโีซนสวนสนุกกลางแจง้ ทีส่รา้งเป็นเกาะอยูก่ลาง
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ทะเลสาบซอกชน (Seokchon Lake) โดยสัญลักษณ์หรอืมาสคอตประจ าสวนสนุกแห่งนี้คอืคู่รัก
แรคคนูทีช่ ือ่ Lotty และ Lorry น่ันเอง 

กลำงวนั **อสิระอำหำรกลำงวนั ตำมอธัยำศยั** 
น ำทำ่นชม Lotte World Aquarium พพิธิภัณฑส์ัตวน์ ้าทีอ่ยู่ในกรุงโซล โดยจะแบ่งเป็นโซน
ตา่งๆ ทัง้หมด 9 โซน โซนแรก คอื Rivers of Korea ทีโ่ซนนีเ้ป็นของสตัวท์ีอ่ยูใ่นน ้าจดืตามแมน่ ้า 
ทะเลสาบ ในประเทศเกาหล ีโซนที่สอง คือ Tropical River ในโซนนี้ก็จะมสีัตวใ์นเขตรอ้นเป็น
หลัก  โซนที่สามคือ Amazon River  ในโซนนี้ก็จะมปีลาน ้า
จดืทีใ่หญท่ีส่ดุ อยา่ง Pirarucu และ Arowana ซึง่อาศัยอยูใ่น
แม่น ้ าอเมซอน โซนที่ 4 คือ Sea Lion Zone เสน่ห์ที่น่า
หลงใหลของโซนนี้คอืสงิโตทะเลทีว่า่ยน ้าไปมา สว่นโซนที ่5 
ก็คือ The Ocean คือ เป็นเหมอืนหัวใจของอควาเรียมแห่งนี้  
โซนต่อไป โซนที่ 6  ซึง่มดีาราของทีน่ี่ก็คือ Beluga Whale 
แหวกวา่ยเลน่ลกูบอล ทัง้เด็กและผูใ้หญก่็ชอบโซนนี ้โซนที ่7 
คือ Coral Reef Garden โซนนี้จะมีสารพัดสัวต์น ้ าตามแนว
ประการังใหไ้ดดู้กัน โซนที่ 8 คือ Play Ocean โซนนี้จะได ้
สัมผัสสัตว์ทะเลอย่างปลาดาว และโซนสุดทา้ย คือ Polar 
Region Zone เป็นโซนเรียนรูเ้กี่ยวกับเพนกวิ้น ท่านจะได ้
เพลนิเพลนิกนัไปโลกใตท้อ้งทะเลอยา่งแน่นอน   
น ำทำ่นชม Lotte World Tower เป็นสถาปัตยกรรมอาคาร
ทีโ่ดดเดน่ มแีรงบนัดาลใจจากภาพวาดเซรามกิเกาหล ีและ
พูก่นัเขยีน เป็นตกึทีส่งูเป็นล าดับที ่6 ของโลก(556 เมตร) มี
ทัง้หมด 123 ชัน้ ดา้นบนทาวเวอรป์ระกอบดว้ยแกลเลอรี ่คา
เฟ่ โรงแรมหร ูและหอชมววิ Skywalk ทีส่ามารถชืน่ชมทัศนยีภาพอนังดงามตวัเมอืงกรงุโซล 

ค ำ่  บรกิำรอำหำรเย็น ณ ภตัตำคำร เมน:ู ต็อกป๊อกก ีบปุเฟต ์ 
เตมิไดไ้มอ่ัน้ 

        หลังจากรับประทานอาหารเย็น ....น าท่านชอ้ปป้ิงบนถนนวยัรุน่สุดชคิที ่ยำ่นแด Hongdae  
เป็นยา่นชอ้ปป้ิงบรเิวณดา้นหนา้ของมหาวทิยาลัยฮงอกิ จงึเป็นศนูยร์วมเด็กวัยรุน่ มทีัง้สนิคา้แฟชัน่  
เสือ้ผา้ กระเป๋า รองเทา้ ของกิ๊ฟชอ้ป เครือ่งเขยีนต่างๆ รวมทัง้กจิกรรมทางวัฒนธรรมทางศลิปะ 
การแสดง และงานเทศกาลทีน่่าสนใจมากมาย       

 น าท่านเขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม : Benikea H Avenue Hotel Or M Hotel หรอื เทยีบเทำ่ระดบั 
3 ดำว 

 

วนัทีส่ ี ่ ศนูยโ์สม-ศนูยส์มุนไพรเข็มสนแดง-COSMETIC SHOP-พระรำชวงัซำงดอ๊ก-พพิธิภณัฑ์
สำหรำ่ย+ท ำกมิจ+ิฮนับก-DUTY FREE-คลองชองเกชอน-N SEOUL TOWER-ชอ้ปป้ิง
ตลำดเมยีงดง 

เชำ้  บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 
น าท่านชม ศนูยโ์สม หรอื ราชาแหง่มวลสมนุไพร เพราะเกาหลใีตเ้ป็นประเทศทีม่กีารผลติเกาหลี
ทีม่คีณุภาพเป็นอนัดับ 1 ของโลกซึง่รัฐบาลรับรองคณุภาพโสมทีม่คีณุภาพดทีีส่ดุ       
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น าทา่นชม ผลติภณัฑน์ ำ้มนัสนเข็มแดง นยิมมารับประทาน
เพื่อลา้งสารพษิในร่างกาย ลา้งไขมันในเสน้เลือด ทั่วทัง้
ร่างกาย ป้องกันไขมันอุดตันในเสน้เลือด,โรคหัวใจ, โรค
ภมูแิพ ้เป็นตน้ น าทา่นชม Cosmetic Center ทา่นสามารถ
ชมการสาธติวธิใีชเ้ครือ่งส าอางค ์เคล็ดไมล่ับหนา้ใสของสาว
เกาหล ีและเลอืกซือ้เวชส าอางคช์ือ่ดังของเกาหลไีดใ้นราคา
ทอ้งถิน่ อาทเิชน่ Dr.MJ, DEWINS, MISSHA และอืน่ ๆ  
น าท่านชม พระรำชวงัชำงดอ๊ก เป็นพระราชวังล าดับทีส่อง
ทีถ่กูสรา้งตอ่จากพระราชวังเคยีงบก มคีวามส าคัญในการเป็น
ทีพ่ านักของพระมหากษัตรยิห์ลายพระองคใ์นสมยัราชวงศโ์ช
ซอน และยงัเป็น 1 ใน 5 ของพระราชวังส าคัญทีย่งัคงรักษาไว ้ 
น าท่านชม พพิธิภณัฑส์ำหรำ่ย ซึง่ท่านจะไดเ้รยีนรูก้ารท าสาหร่ายของชาวเกาหล ีประวัตคิวาม
เป็นมาและความผูกผันทีช่าวเกาหลทีีม่ตี่อสาหร่าย อกีทัง้ใหท้กุทา่นไดล้องท ำกมิจ ิและสามารถ
น ากลับมาเป็นของฝาก พเิศษ!! เก็บภาพความประทับใจดว้ยการใสชุ่ดประจ ำชำตขิองเกำหลี
ใต ้(ฮนับก) พรอ้มถา่ยภาพเป็นทีร่ะลกึ 

กลำงวนั บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร เมน:ู ไกตุ่น๋โสม อำหำรวงัในสมยักอ่น เชือ่กนัวำ่บ ำรงุ
และเสรมิสุขภำพ เสริฟ์ทำ่นละ 1 ตวั ในหมอ้ดนิรอ้น  เป็นเมนอูำหำรวงัต ัง้แตส่มยัรำชวงศ์

โซซอน 
น าท่านผ่านชม คลองชองเกชอน เดมิเป็นคลองเกา่แก่ในอดตีมอีายุกว่า 600 ปีที ่ทอดผ่านใจ
กลางเมอืงหลวงแต่ในปัจจุบันไดม้กีารพัฒนาและบูรณะคลองแห่งนี้ข ึน้มาใหม่ท าใหก้รุงโซลมี
คลองทีย่าวกว่า 6 เมตร  น าท่านชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษีที ่ดวิตีฟ้ร ี(Duty Free Shop) ทีน่ี่มี
สนิคา้ชัน้น าใหท้่านเลอืกซือ้มากมายกว่า  500 ชนดิ อาท ิน ้าหอม เสือ้ผา้ เครือ่งส าอาง กระเป๋า 
นาฬกิา เครือ่งประดับ ฯลฯ 
น าท่านเดินทางสู่ โซลทำวเวอร ์(SEOUL TOWER) หรือ หอคอยเอ็นโซล (N SEOUL 
TOWER) หรือ นมัซนัทำวเวอร์ (NAMSAN TOWER) ตั ้งอยู่บนภูเขานัมซาน เป็นจุด
ท่องเทีย่วทีถ่อืวา่เป็นไฮไลทส์ าคัญของกรุงโซล เพราะเป็นจดุชมววิทีม่องเห็นววิทั่วทัง้กรุงโซล มี
ความสงูจากฐานหอคอยประมาณ 236.7 เมตร และมคีวามสงู 479 เมตรจากพืน้ดนิ คนทีม่าเทีย่ว
ที่นี่ ส่ วนมากจะ เ ป็นคู่ รั ก  ทั ้งชาว เกาหลีและ
นักทอ่งเทีย่วตา่งชาต ิคูรั่กสว่นมากจะเตรยีมกญุแจ
มาคลอ้งตรงรัว้ขา้งบนโซลทาวเวอร ์เพราะมคีวาม
เชือ่วา่คูรั่กทีไ่ดม้าคลอ้งกญุแจทีน่ี่จะรักกันยาวนาน
ตลอดไป (สมัยแรกๆ นยิมใชลู้กกญุแจเล็กๆ เขยีน
ขอ้ความสัญญารัก และชือ่ของคู่รักลงไปในกญุแจ 
แต่ช่วงปีหลังๆ มานี้เริม่มีการพัฒนาอุปกรณ์การ
ค ล ้อ ง เ ป็ น  เ ค ส โท ร ศั พท์ มื อ ถื อ , บั ต ร  T-
MONEY, โซ่จักรยาน, พลั่ว และอุปกรณ์แปลกๆ 
อกีหลายอยา่งทีคู่รั่กรุน่ใหมส่ามารถคดิได ้และน ามาใชแ้ทนลกูกญุแจ) **ราคาทัวรน์ีไ้มร่วมกญุแจ
และคา่ขึน้ลฟิท*์* 
น าท่านชอ้ปป้ิงย่าน เมยีงดง (Myeong-dong) หรือ สยามสแควร์เกาหลี หากท่านตอ้งการ
ทราบวา่แฟชัน่ของเกาหลเีป็นอยา่งไร กา้วล ้าน าสมยัเพยีงใดทา่นจะตอ้งมาทีเ่มยีงดงแหง่นี้ พบกบั
สนิคา้วัยรุน่ อาท ิเสือ้ผา้แฟชัน่แบบ อนิเทรน์ เครือ่งส าอางดังๆ ของเกาหล ีพบกบัความแปลกใหม่
ในการชอ้ปป้ิงอกีรูปแบบหนึง่ ซึง่เมยีงดงแห่งนี้จะมวีัยรุ่น หนุ่มสาวชาวโสมไปรวมตัวกันทีน่ี่กว่า
ลา้นคนในแตล่ะวัน ใหท้า่นเลอืกซือ้สนิคา้ไดต้ามอธัยาศัย 

ค ำ่ บรกิำรอำหำรเย็น ณ ภตัตำคำร เมนู: เช็ตปลำยำ่ง เสรฟิขำ้วสวยรอ้นๆ และซุปสำหรำ่ย
พรอ้มเครือ่งเคยีง 
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 น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม : Benikea H Avenue Hotel Or M Hotel หรอื เทยีบเทำ่  ระดบั 
3 ดำว 

 

วนัทีห่ำ้ ศูนยส์มุนไพรฮอกเกตนำมู-พลอยอเมทสิ-HYUNDAI PREMIUM GIMPO OUTLET-
SUPERMARKET 

เชำ้  บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 
น าทา่นชม รำ้นสมนุไพร Korea Herb Shop ศนูยส์มนุไพรฮอกเกตนำม ูทางการแพทยเ์รยีกวา่ 
ผลไมท้อง  มรีสเปรีย้ว ดสี าหรับบคุคลทีน่ยิมดืม่ชา กาแฟ น ้าอัดลมฯลฯ เมล็ดฮอกเกตจะชว่ยใน
การลา้งสารพษิทีต่กคา้งหรอืไขมันทีส่ะสมอยู่ภายในผนังของตับหรอืไต และน าพบกับผลติใหม่
ลา่สดุ น ้ามนัสนเข็มแดง  
น าทา่นชม โรงงำนพลอยสมีว่ง AMETHYST แดนเกาหลเีป็นแดนของพลอยสมีว่งพลอยแหง่
สขุภาพ และน าโชคโดยมตีัง้แตส่มีว่งออ่นเย็นตาจนถงึสมีว่งไวน ์มเีสน่หเ์ยา้ยวนใจพลอยนีจ้ะงาม
จับตาเมือ่มาท าเป็นแหวน จี ้ตา่งหแูละสรอ้ย 

กลำงวนั บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร เมน:ู จมิทคั ไกอ่บกบัวุน้เสน้ใสซ่อี ิว๊ด ำ 
น าทา่นเดนิทางสู ่HYUNDAI PREMIUM GIMPO OUTLET ซึง่เป็นเอาทเ์ลตขนาดใหญ ่เป็น
แหลง่รวมรา้นคา้แบรนดเ์นมระดับโลกมากมาย ใหท้กุทา่นไดเ้ลอืกชอ้ปป้ิงกนัอยา่งจใุจ มี
หลากหลาย Brand ดังมากมายหลายยีห่อ้ เชน่ Armani, Calvin Klein, Diesel, DKNY, Guess, 
Escada เป็นตน้ อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิงตามอธัยาศัย  
ไดเ้วลาน าทา่นเดนิทางสู ่ทำ่อำกำศยำนนำนำชำตอินิชอน เพือ่เตรยีมตัวเดนิทางกลับกรงุเทพฯ 
ระหว่างทางแวะชอ้ปป้ิงที่  SUPERMARKET เพื่อซือ้ของฝากคนทางบา้น ที่รา้นแห่งนี้มขีนม
พืน้เมอืงเกาหลหีลากชนดิรวมทัง้กมิจ ิไกตุ่๋นโสมทีบ่รรจุอยูใ่นถุงสญุญากาศ ตะเกยีบ ถว้ยใสข่า้ว
และของฝากของทีร่ะลกึ 

17.25 น. ออกเดนิทำงกลบัสูป่ระเทศไทย โดยสำรกำรบนิ JIN AIR เทีย่วบนิที ่LJ 003 
(บรกิำรอำหำรและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง Snack Box) 

21.25 น.   ถงึทำ่อำกำศยำนสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิำพ.....     
 

** พำสปอรต์ควรมอีำยไุมต่ ำ่กวำ่ 6 เดอืนนบัจำกวนัเดนิทำง ** 
เวลำนดัหมำยและเคำทเ์ตอรอ์ำจมกีำรเปลีย่นแปลงอนัเนือ่งมำจำกกำรเปลีย่นแปลงจำกสำยกำรบนิ 

กรณุำเช็คกอ่นวนัเดนิทำง 
 

อตัรำคำ่บรกิำร     *ไมม่รีำคำเด็ก** 
วนัเดนิทำง 

รำคำทำ่นละ 
พกัหอ้งละ 2-3 ทำ่น 

พกัเดีย่ว เพิม่ ทีน่ ัง่ 

1-5  มนีำคม 2561 
**วนัมำฆบชูำ** 

16,900 4,900 26 

3-7  มนีำคม 2561 15,900 4,900 26 

5-9  มนีำคม 2561 14,900 4,900 26 

7-11  มนีำคม 2561 15,900 4,900 26 

9-13  มนีำคม 2561 15,900 4,900 26 

11-15  มนีำคม 2561 14,900 4,900 26 

13-17  มนีำคม 2561 15,900 4,900 26 

15-19  มนีำคม 2561 15,900 4,900 26 

17-21  มนีำคม 2561 15,900 4,900 26 

19-23  มนีำคม 2561 14,900 4,900 26 

21-25  มนีำคม 2561** 15,900 4,900 26 
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23-27  มนีำคม 2561** 15,900 4,900 26 

25-29 มนีำคม 2561** 17,900 4,900 26 

26-30 มนีำคม 2561** 17,900 4,900 26 

27-31 มนีำคม 2561** 17,900 4,900 26 

28 มนีำคม-1 เมษำยน 2561** 17,900 4,900 26 

29 มนีำคม- 2 เมษำยน 2561** 17,900 4,900 26 

30 มนีำคม-3 เมษำยน 2561** 17,900 4,900 26 

31 มนีำคม-4 เมษำยน 2561** 17,900 4,900 26 
**หมำยเหต ุพเีรยีด 21-25, 23-27 มนีำคม 2561 ขำกลบัใชไ้ฟทบ์นิ LJ001 19.55-23.35 น.** 

**หมำยเหต ุไฟลบ์นิมกีำรเปลีย่นแปลง เร ิม่ต ัง้แตพ่เีรยีด วนัที ่25 มนีำคม 2561 เป็นตน้ไป  
ขำไป LJ002 01.00-08.15 // ขำกลบั LJ001 19.35-23.40 

 
เงือ่นไขกำรส ำรองทีน่ ัง่ 
กรณุาจองลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง ภายใน 3 วัน+พรอ้มช าระมดัจ า 5,000 บาท *ชว่งเทศกำลมดัจ ำ 10,000 
บำท * หากเป็นราคาโปรโมชัน่ช าระเงนิเต็มจ านวนเทา่นัน้  สว่นทีเ่หลอืช าระทันทกีอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 21 
วัน มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ 
รำคำรวม 
*คา่พาหนะและน าเทีย่วตามรายการ  *คา่ตั๋วเครือ่งบนิและภาษีน ้ามนัทกุแหง่ ไป-กลบั พรอ้มคณะ 
*น ้าดืม่วันละ 1 ขวด                                      *คา่เขา้ชมสถานทีต่ามรายการ                          
*คา่โรงแรมตามรายการทีร่ะบหุอ้งละ 2-3 ทา่น    *คา่อาหารตามรายการทีร่ะบ ุ10 มือ้                                         
*คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 15 กก.   
*คา่ประกนัภยัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทางในวงเงนิ ทา่นละ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
รำคำไมร่วม 
*คา่ท าหนังสอืเดนิทางและคา่วซีา่ส าหรับพาสปอรต์ตา่งดา้ว                                                                                                                                            
*คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ซกัรดี,มนิบิารใ์นหอ้ง  และอืน่ๆ                                                                             
*คำ่ทปิคนขบัรถ และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ทำ่น ละ 30,000 วอน/ทรปิ/ตอ่ทำ่น      
*คำ่ทปิหวัหนำ้ทวัร ์แลว้แตค่วำมพงึพอใจในบรกิำร                                                                                   
*คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% (กรณีออกใบเสร็จในนามบรษัิทหรอืตอ้งการใบก ากบัภาษี)                                                                                                   
*คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีเ่กนิกวา่สายการบนิก าหนด 
กรณียกเลกิกำรเดนิทำง 
* ยกเลกิการเดนิทางกอ่น 30 วัน ไมม่คีา่ใชจ้า่ย                               
* ยกเลกิการเดนิทางกอ่น 20 วันยดึมดัจ า 50%                                             
* ยกเลกิการเดนิทางไมถ่งึ 15 วันยดึเงนิคา่ทวัรท์ัง้หมด 
* ในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รุงเทพฯและในต่างประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีร่ะบุ
ในรายการ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ กรณีเจ็บป่วยจนไมส่ามารถเดนิทางได ้
ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบรษัิทฯ จะท าการเลือ่นการเดนิทางของท่านไปยังคณะ
ตอ่ไป แตท่ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยคอื คา่ธรรมเนยีมในการมดัจ าตั๋วทา่นละ 10,000 บาท และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ที่
ไมส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนยีม ในการมดัจ า 
เงือ่นไขกำรเดนิทำง 
* รายการทอ่งเทีย่วสามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านงึถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ 
* หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุเหลอืใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และบรษัิทฯรับเฉพาะผูม้จีุดประสงคเ์ดนิทางเพือ่
ท่องเทีย่วเท่านัน้ หากลูกคา้ไม่สามารถเดนิทางไดเ้นื่องจากเหลอืพาสปอรต์นอ้ยกว่า 6 เดอืน ทางบรษัิทจะไม่
รับผดิชอบใดๆทัง้สิน้ 
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* ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ,การประทว้ง,การนัดหยดุงาน,
การกอ่จลาจล หรอืกรณีทีท่่านถกูปฏเิสธ การเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง หรอืเจา้หนา้ทีก่รม
แรงงานทัง้จากไทย และตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 
* ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ อาท ิไมเ่ทีย่วบางรายการ, ไม่
ทานอาหารบางมือ้  เพราะคา่ใชจ้า่ยทกุอยา่ง ทางบรษัิทฯ ไดช้ าระคา่ใชจ้า่ยใหก้บัตา่งประเทศแบบเหมาขาดกอ่น
ออกเดนิทางแลว้            
* ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯ ไมค่รบ อาท ิไมเ่ทีย่วบางรายการ, 
ไมท่านอาหารบางมือ้ เพราะคา่ใชจ้า่ยทกุอยา่ง ทางบรษัิทฯ ไดช้ าระคา่ใชจ้า่ยใหก้บัตา่งประเทศแบบเหมาขาด 
กอ่นการเดนิทางแลว้                      
 ***ทัวรเ์กาหลทีกุโปรแกรม ผูเ้ดนิทางจะตอ้งอยูก่บักรุ๊ปเทีย่วตามโปรแกรมทีก่ าหนดเทา่นัน้ ไมส่ามารถแยกตวั
ออกจากโปรแกรมเพือ่ไปท าอยา่งอืน่ได ้หากมกีารแยกตัวออกจากโปรแกรมไมว่า่จะจากสาเหตใุดกต็าม จะมี
คา่ใชจ้า่ยในการแยกตวัออกจากทวัรต์ามทีแ่ลนดก์ าหนด และการช าระเงนิเขา้มาถอืวา่ผูซ้ ือ้ไดศ้กึษาโปรแกรมและ
ยอมรับเงือ่นไขการใหบ้รกิารเป็นทีเ่รยีบรอ้ย*** 
*** ทัวรน์ี้จัดใหเ้ฉพาะลูกคา้ทีป่ระสงคจ์ะไปท่องเทีย่วตามรายการของทัวรท์ุกวันเท่านัน้  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ ์
หากลูกคา้ตอ้งการขอแยกออกจากกรุ๊ป หรือไม่เที่ยวตามรายการที่บรษัิทก าหนด บรษัิทขอปรับท่านละ 300 
USD*** 
* ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอบุตัเิหตทุีเ่กดิ
จากความประมาทของตัวนักทอ่งเทีย่วเอง  
* ตั๋วเครือ่งบนิเป็นตั๋วราคาพเิศษ กรณีทีท่่านไม่เดนิทางพรอ้มคณะไม่สามารถน ามาเลือ่นวันหรอืคนืเงนิได ้หาก
ท่านตอ้งซือ้บัตรโดยสารภายในประเทศเพื่อไปและกลับกรุงเทพฯ กรุณาเลือกซือ้บัตรโดยสารภายในประเทศ
ประเภททีส่ามารถเลือ่นวันและเวลาในการเดนิทางได ้ทัง้นี้เพือ่ป้องกันปัญหาเทีย่วบนิล่าชา้หรอืการเปลีย่นแปลง
เวลาของเทีย่วบนิหรอืการเปลีย่นแปลงวันเดนิทางกรณีเกดิความผดิพลาดจากบรกิารจากสายการบนิ (ความลา่ชา้
ของเทีย่วบนิ การยกเลกิเทีย่วบนิ มกีารยบุเทีย่วบนิรวมกนั ตารางการเดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง เนื่องจากสายการ
บนิพจิารณาสถานการณ์แลว้ว่า อยู่นอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชงิพาณิชย ์หรือเหตุผลทางดา้นความ
ปลอดภยัเป็นตน้) โปรดเขา้ใจและรับทราบวา่ ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ได ้ในทกุกรณี  
กรุ๊ปทีเ่ดนิทางตอ้งการันตมีัดจ ากับสายการบนิ หรอืผ่านตัวแทนในประเทศ หรอืต่างประเทศ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ
เชน่ Charter Flight, Extra Flight  จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ า หรอื คา่ทัวรท์ัง้หมด 
**เมือ่ทำ่นตกลงช ำระเงนิไมว่ำ่ท ัง้หมดหรอืบำงสว่นกบัทำงบรษิทัฯ ทำงบรษิทัฯจะถอืวำ่ทำ่นไดย้อมรบัใน
เงือ่นไขขอ้ตกลงตำ่งๆ ทีไ่ดร้ะบไุวแ้ลว้ท ัง้หมด** 

ขอสงวนสทิธิส์ าหรับลกูคา้ชาวไทยเทา่นัน้ทีเ่ดนิทางไปกลับพรอ้มกรุ๊ป 
**ถำ้ลกูคำ้เป็นชำวตำ่งชำตชิ ำระเพิม่ทำ่นละ 3,000 บำท** 

หมำยเหตุ ** บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินกำรเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ท ัง้ไปและกลบัโดยมติอ้งแจง้ใหท้รำบ
ลว่งหนำ้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสำยกำรบนิ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงรำยกำรเพือ่ควำมเหมำะสมไม่
ว่ำจะเกดิจำก ควำมขดัขอ้งของ ยำนพำหนะหรอืมเีหตุหนึง่เหตุใดจนท ำใหไ้มส่ำมำรถด ำเนนิกำรตำม
หมำยก ำหนดกำรได ้โปรแกรมกำรเดนิทำงเปลีย่นแปลงตำมควำมเหมำะสม หรอืเปลีย่นแปลงรำยกำร
ทอ่งเทีย่วบำงรำยกำรหรอืทดแทนรำยกำรทอ่งเทีย่วบำงรำยกำร อตัรำคำ่บรกิำรนี ้เป็นกำรเดนิทำงต ัง้แต ่
20 ทำ่น 
ทีผู่เ้ดนิทำงไมผ่ำ่นกำรตรวจพจิำรณำจำกดำ่นตรวจคนเขำ้เมอืงในกำร เขำ้-ออกท ัง้ประเทศไทยและ
ประเทศเกำหลใีต ้หรอืกำรถกูปฎเิสธในกรณีอืน่ๆทกุกรณี ทำงบรษิทัขอสงวนสทิธไ์มค่นืคำ่ใชจ้ำ่ยไมว่ำ่
กรณีใดๆทิง้ส ิน้** 


