
ตลาดทวัร์ เวบ็เดยีว เทีย่วทัว่โลก โทร. 0 2184 6990 เวบ็ไซต์ www.taladtour.co.th                          หน้า 1 จาก 9 
รายการท่องเที่ยวและเมนูอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสมของโรงแรมที่ได้รับการยนืยนั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ในการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 
 

 

เวลานัดหมายและเคาท์เตอร์อาจมีการเปลีย่นแปลงอนัเน่ืองมาจากการเปลีย่นแปลงจากสาย
การบิน กรุณาเช็คก่อนวนัเดนิทาง 

** พาสปอร์ตควรมีอายุไม่ต า่กว่า 6 เดือนนับจากวนัเดนิทาง ** 
 

วนัที ่ โปรแกรม ULTRA SNOW FLAKES   เร่ิมต้น 16,900.- มือ้อาหาร โรงแรม 

D1. กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)     
D2. อินชอน  –   เทศกาลตกปลาน ้ าแขง็  (รวมค่าเขา้ชมงานและอุปกรณ์ตกปลา)  –   

สนุกสนานกบัการเล่นสกี  (ไม่รวมอุปกรณ์สกี) 
- /    ชาบู ชาบู 
 /Budae jjigae 

ซูวอน 

D3. ไร่สตรอเบอร์ร่ี -  สวนสนุกเอเวอร์แลนด ์ –   กรุงโซล  -  D.I.Y  Cupcake  –  เดนิ
สวนลอยฟ้า Seoullo 7017    

BF / BBQ Buffet    
/ จิมทคั 

กรุงโซล 

D4. ศูนยโ์สม  –  ศูนยส์มุนไพรสนเขม็แดง  -  Cosmetic Shop  – ชมสวนดอกหญ้า 
ฮานึลปาร์ค  (รวมรถแทรม)  –  คลองชองเกชอน  –  DUTY FREE  –                      
ชอ้ปป้ิงเมียงดง 

BF / ไก่ตุ๋นโสม  
/หมูยา่งเกาหลี 

กรุงโซล 

D5. ศูนยส์มุนไพร  –  Amethyst  – ตลาดฮงแด -  One Piece Cafe - ซุปเปอร์มาเก็ต
ละลายเงินวอน  - สนามบินอินชอน  - กรุงเทพฯ 

BF / Tokkoki 
Buffet / - 
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21.00 น. คณะพร้อมกนัท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ช้ัน 4 ประตู 4  เคาน์เตอร์ D 
  สายการบิน JIN AIR (LJ) มีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯคอยให้การตอ้นรับ และอ านวยความสะดวก  
01.05 น. เหิรฟ้า สู่กรุงโซล โดยสายการบิน JIN  AIR LJ002 

(บินประมาณ 4.30 – 05.00 ชัว่โมง) 
 

 
 
 

08.25 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอนิชอน   ประเทศเกาหลใีต้  (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ช.ม.) 
 
       น าท่านเดินทางสู่เมืองฮวาชอน เพื่อร่วมฉลองเทศกาลตกปลาน า้แข็ง เป็น

ประมาณช่วงเดือนมกราคมของทุกปี เหตุท่ีจดัในช่วงเดือนน้ีเน่ืองจาก ทุกปี

บริเวณ แม่น ้ า จะแปรสภาพเป็นน ้ าแข็ง นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่ท่ีมาเยือนนบั

ลา้นคน ไม่วา่จะเป็นเด็กหรือผูใ้หญ่ จะมาเทศกาลน้ีเพื่อตกปลาเทร้าท์  และ

ภายในงานจะมีกิจกรรมทา้ความหนาวต่างๆ อาทิเช่น การแข่งขนัจบัปลาเท

ร้าท์ดว้ยมือ และอ่ืนๆ ถือไดว้า่เป็นงานใหญ่ท่ีหลายคนเฝ้ารอคอย เน่ืองจาก

จดัแค่ปีละคร้ังในช่วงเวลาสั้นๆ (ช่วงวนัท่ี 08 มกราคม – 27  มกราคม 2560) 

วิธีการตกปลา คือเจาะรูแลว้หย่อนเหยื่อ (หนอน) ลงไปในรู จากนั้นก็รอว่า 

จะมีปลามาติดเบด็ของเราหรือไม่ (รวมค่าเข้าและอุปกรณ์ตกปลา)  

 

 

 
 

        น าคณะเดินทางสู่ ลานสกีรีสอร์ท ระหว่างทางท่านจะไดช่ื้นชมบรรยากาศ
สองขา้งทางในช่วงฤดูหนาวอนัแสนงดงามของประเทศเกาหลีท่ีสวยท่ีสุด... ถึง
สกีรีสอร์ทอิสระให้ทุกท่านไดส้ัมผสัหิมะและสถานท่ีท่ีงดงาม พร้อมถ่ายรูปเป็น
ท่ีระลึก  เล่นสกีทา้ทายความสามารถของท่านพร้อมเพลิดเพลินกบับรรยากาศ
ของสายลมเยน็ในฤดูหนาวและท ากิจกรรมสนุกๆ บนลานหิมะกวา้ง 
 (**ไม่รวมค่าเช่าชุด อุปกรณ์และครูฝึก**) 

        สนามบินอนิชอน   - ร่วมเทศกาลตกปลาน า้แข็ง  (รวมค่าอุปกรณ์ตกปลาพร้อมค่าเข้า)  –     
        สนุกสนานกบัการเล่นสก ี - เข้าสู่ทีพ่กั                                                                   (B-/L/D) 
             –    สนุกสนามกบัการเล่นสก ี                                                                          (-/L/D) 
         สกรีีสอร์ท (สนุกสนานกบัการเล่นสกี)    – เข้าสู่ทีพ่กั    (-/L/D) 
        ดูโชว์บิบับ –  น่ังเรือแท็กซ่ีน า้ชมบรรยากาศบริเวณซองโดเซ็นทรัล ปาร์ค                   (-/L/D) 

          สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ                                                                             (-/-/-) 

 หมายเหตุ : กรณีไม่สามารถร่วมงานตกปลาน ้ าแขง็ได ้ทางเราจะ
เพ่ิมโปรแกรม La Provence  Village, Pocheon  Art Valley แทน 
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อาหารกลางวนัเมนู: ชาบู ชาบู  สุก้ีสไตลเ์กาหลี ประกอบไปดว้ยผกัสดหลากหลาย
ชนิด เห็ดตามฤดูกาล หมูสไลด์ ตม้ในน้าซุปปรุงรสกลมกล่อม ทานพร้อมเคร่ือง
เคียงและขา้วสวยเกาหลีท่ีรสชาติถูกปากคนไทย 

 
อาหารเย็นเมนู: บูเดชิเก หรือซุปทหาร  ใส่กิมจิ แป้งต็อก รามยอน เน้ือสัตว ์แฮม ไส้กรอก เบคอน ผกัและเห็ด มี
รสชาติจดัจา้นเล็ก นอ้ยๆ 

โรงแรม : Central Plaza Hotel Suwon หรือเทยีบเท่าระดับ 3 ดาว 
 

 
 
 
 

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
       น าท่านเดินทางสู่ ไร่สตรอเบอร์ร่ี ชมวิธีการปลูก การดูแลรักษาผลสตอเบอร่ี  และท่านยงั
สามารถเลือกเก็บเลือกชิมไดจ้ากภายในไร่ (จ  ากดัจ านวนโดยข้ึนอยู่กบัผลผลิตแต่ละสัปดาห์) 
ท่านสามารถซ้ือน ากลบัมาเป็นของฝากไดด้ว้ย 

         น าท่านเดินทางสู่ “เอเวอร์แลนด์” สวนสนุกกลางแจง้ท่ีใหญ่ท่ีสุด
ของเกาหลี ตั้ งอยู่ท่ีเมืองยงอิน ให้ท่านได้ท่องไปกับโลกของสัตว์ป่า
ซาฟารี ท่านจะไดพ้บกบั ไลเกอร์ ซ่ึงเป็นลูกแฝดผสมท่ีเกิดข้ึนจากความ
รักระหวา่งสิงโตผูเ้ป็นพ่อและเสือผูเ้ป็นแม่นบัเป็นแฝดผสมเสือ-สิงโตคู่
แรกในโลก เติมเต็มความสุขของท่านสนุกสนานกบัเคร่ืองเล่นต่างๆ ไม่
จ  ากดัชนิด !! 

 
 
 
 

อาหารกลางวนัเมนู: BBQ Buffet ป้ิงย่างสไตล์เกาหลี เน้ือหมู เน้ือไก่ ปลาหมึก กุ้ง 
อาหารเกาหลี กินคู่กบัเคร่ืองเคียงต่างๆ เติมไม่อั้น 
อาหารเยน็เมนู: จิมทคั ไก่อบกบัวุน้เสน้ใส่ซีอ๊ิวด า อาหารข้ึนช่ืออีก           
  อยา่ง มีรสชาติเผด็เลก็นอ้ย กินคู่กบัขา้ว 
 

โรงแรม : Benikea H Avenue Hotel  หรือเทยีบเท่าระดับ 3 ดาว 

         ไร่สตรอเบอร์ร่ี –   เล่นเคร่ืองเล่นแบบไม่จ ากดักบัสวนสนุกเอเวอร์แลนด์  –  กรุงโซล  -                           
        D.I.Y  Cupcake  -    เดินสวนลอยฟ้า Seoullo 7017                                      (B-/L/D) 
  
 

‘’ D.I.Y Cupcake‘’ ใหทุ้กท่านไดส้นุกสนานและแสดง

ความคิดสรา้งสรรคใ์นการตกแต่งหน้าคฟัเคก้ดว้ย

ฝีมอืเกไ๋กข๋องท่านเอง พรอ้มถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึ 
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          จากนั้ น ชมสวนลอยฟ้า  แลนด์มาร์กแห่งใหม่กรุงโซลท่ี 
Seoullo 7017 สวนและทางเดินลอยฟ้าน้ีจะ ตกแต่งดว้ยตน้ไม ้พุ่มไม้
และดอกไม้กว่า 24,085 ต้น จาก 228 สายพันธ์ุในตอนกลางคืน 
กระถางดอกไม้ 645 กระถางจะส่องสว่างเป็นสีๆ ถึง 3 สีด้วยกันมี
ความยาวกวา่ 1.7 กิโลเมตร กลายเป็นพื้นท่ีสีเขียวใจกลางเมือง 
 

 
 
 
 
 
 
 
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

          น าท่านชม “ศูนย์โสม” หรือราชาแห่งมวลสมุนไพร เพราะเกาหลีใตเ้ป็น
ประเทศท่ีมีการผลิตโสมเกาหลีท่ีมีคุณภาพเป็นอนัดบั 1 ของโลกซ่ึงรัฐบาล
รับรองคุณภาพโสมท่ีมีคุณภาพดีท่ีสุด            
          “ผลติภัณฑ์น า้มันสนเข็มแดง” นิยมมารับประทานเพื่อลา้งสารพิษใน
ร่างกาย ลา้งไขมนัในเส้นเลือด ทัว่ทั้งร่างกาย ป้องกนัไขมนัอุดตนัในเส้นเลือด,
โรคหวัใจ,โรคภูมิแพ ้เป็นตน้ 
 
   
        
 

       น าทุกท่านน่ังรถแทรมสัมผสับรรยากาศกนัท่ี  Haneul Park  สวนสาธารณะท่ีวา่
กนัวา่สวยงามท่ีสุดในกรุงโซล สวนแห่งน้ีตั้งอยูบ่นเขามีทศันียภาพท่ีสวยงาม และ
สามารถเท่ียวไดทุ้กฤดู   
 

        “คลองชองเกชอน” เดิมเป็นคลองเก่าแก่ในอดีตมีอายุกวา่ 600 ปีท่ี ทอดผา่น
ใจกลางเมืองหลวงแต่ในปัจจุบนัไดมี้การพฒันาและบูรณะคลองแห่งน้ีข้ึนมาใหม่
ท าใหก้รุงโซลมีคลองท่ียาวกวา่ 6 เมตร 
 
                                          

        ศูนย์โสม – ศูนย์สมุนไพรเข็มสนแดง – Cosmetic Shop – ชมสวนดอกหญ้า ฮานึลปาร์ค   
          (บริการนั่งรถแทรม )  –  ดิวตีฟ้รี  - คลองชองเกชอน – ตลาดเมียงดง   (B-/L/D) 
  
 

Cosmetic Center ท่านสามารถชมการสาธิตวธีิใช้เคร่ืองส าอางค์ เคลด็ไม่ลบัหน้าใสของสาวเกาหล ีและเลอืกซ้ือเวชส าอางค์ช่ือดัง
ของเกาหลไีด้ในราคาท้องถิ่น อาทเิช่น Dr.MJ, DEWINS, MISSHA และอืน่ ๆ อกีมากมาย 
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       “ช็อปป้ิงสินค้าปลอดภาษีทีด่ิวตีฟ้รี” ท่ีน่ีมีสินคา้ชั้นน า ใหท้่านเลือกซ้ือมากมายกวา่ 
500 ชนิด อาทิ น ้าหอม เส้ือผา้ เคร่ืองส าอาง กระเป๋า นาฬิกา เคร่ืองประดบั เป็นตน้ 
อาหารกลางวนัเมนู: ไก่ตุ๋นโสม อาหารวงัในสมยัก่อน เช่ือกนัว่าบ ารุงและเสริม
สุขภาพ เสิร์ฟท่านละ 1 ตวั ในหมอ้ดินร้อน  เป็นเมนูอาหารวงัตั้งแต่สมยัราชวงศ์
โซซอน 
อาหารเย็นเมนู: หมูย่างเกาหลี อาหารพื้นเมืองเกาหลีท่ีเล่ืองช่ือและรู้จกักนัดีทัว่
โลก มีรสชาติออกหวาน นุ่มและกลมกล่อม น าหมูช้ินหมกัย่างบนเตาถ่านแบบ
ดั้ งเดิม และตดัเป็นช้ินพอค า ห่อทานกับผกักาดเขียวแบบเม่ียงค าไทย  โดยใส่
น ้าจ้ิมเตา้เจ้ียว ตามดว้ยขา้วสวยร้อน 
 
      ช็อปป้ิงยา่นเมียงดง “MYEONGDONG”  สยามสแควร์เกาหลี หากท่าน

ตอ้งการทราบวา่แฟชัน่ของเกาหลีเป็นอยา่งไรกา้วล ้าน าสมยัเพียงใดท่านจะตอ้งมาท่ีเมียงดงแห่งน้ีพบกบัสินคา้วยัรุ่น 
อาทิ เส้ือผา้แฟชัน่แบบอินเทรนเคร่ืองส าอางดงัๆของเกาหลีพบกบัความแปลกใหม่ในการชอ้ปป้ิงอีกรูปแบบ  

โรงแรม : Benikea H Avenue Hotel หรือเทยีบเท่า  ระดับ 3 ดาว 
 
 
 
 

 
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

       “ชมโรงงานเจียระไนพลอยอเมทิส” แดนเกาหลีเป็น
แดนของพลอยสีม่วง พลอยแห่งสุขภาพ
และน าโชค โดยมีตั้งแต่สีม่วงอ่อนเยน็ตา
จนถึงสีม่วงไวน์ มีเสน่ห์เยา้ยวนใจ พลอย
น้ีจะงามจบัตาเม่ือมาท าเป็นแหวน จ้ี ต่าง
หู และสร้อยขอ้มือ 

      ----------------------------------------------------------        
         ชอ้ปป้ิงบนถนนวยัรุ่นสุดชิคท่ี ยา่นแด Hongdae  เป็นยา่นชอ้ปป้ิงบริเวณ
ดา้นหน้าของมหาวิทยาลยัฮงอิก จึงเป็นศูนยร์วมเด็กวยัรุ่น มีทั้งสินคา้แฟชั่น  
เส้ือผา้ กระเป๋า รองเทา้ ของก๊ิฟช้อป เคร่ืองเขียนต่างๆ รวมทั้งกิจกรรมทาง
วฒันธรรมทางศิลปะ การแสดง และงานเทศกาลท่ีน่าสนใจมากมาย       

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

 

          น าท่านชม “ศูนย์สมุนไพรบ ารุงตับ ฮอตเก

นามู” ตน้ไมช้นิดน้ีเจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาท่ี

ปราศจากมลภาวะและระดบัสูงเหนือน ้ าทะเล 50-

800 เมตร ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมน ามารับประทาน

เพื่อช่วยดูแลตบัใหส้ะอาดแขง็แรง  
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          ต่อจากนั้นมาเอาใจสาวกแฟนคลบัวนัพีชท่ี ONE PIECE คาเฟ่วนัพีช ซ่ึงเป็นร้านอาหารท่ีตกแต่งสไตล์วนัพีช
ทั้งหมด ให้บรรยากาศแบบชิลล์ๆ และเป็นกนัเองสุดๆ  แถมยงัมีเมนูอาหารท่ีน่าสนใจหลากหลายเมนูดว้ยกนั แถม
บางเมนูยงัถูกออกแบบใหเ้ป็นรูปตวัการ์ตูนวนัพีชอีกดว้ย (ไม่รวมค่าเคร่ืองด่ืม) 

 
 
      หลงัจากนั้นไดเ้วลาน าท่านสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน เพื่อ
เต รียมตัว เดินทางกลับก รุงเทพฯ  ระหว่างท างแวะช้อป ป้ิ ง ท่ี  
SUPERMARKET เพื่อซ้ือของฝากคนทางบ้าน ท่ีร้านแห่งน้ีมีขนม
พื้นเมืองเกาหลีหลากชนิดรวมทั้ งกิมจิ ไก่ตุ๋นโสมท่ีบรรจุอยู่ในถุง
สุญญากาศ ตะเกียบ ถว้ยใส่ขา้วและของฝากของท่ีระลึก 

19.55น. ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯมหานคร   โดยสารการบิน JIN AIR LJ 001   
(บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 
23.35น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ     

 
อตัราค่าบริการ                                *ไม่มรีาคาเด็ก** 

 
 
 

วนัเดนิทาง 
ราคาทัวร์ (บาท / ท่าน) 
พกัห้องละ 2-3  ท่าน 

พกัเดยีว*เพิม่ 
(บาท / ท่าน)  

ที่นั่ง 

10 – 14 มกราคม 2561 17,900 4,900 26 
12 – 16 มกราคม 2561 17,900 4,900 26 
14 – 18 มกราคม 2561 16,900 4,900 26 
16 – 20 มกราคม 2561 17,900 4,900 26 
18 – 22 มกราคม 2561 17,900 4,900 26 
20 – 24 มกราคม 2561 17,900 4,900 26 
22 – 26 มกราคม 2561 16,900 4,900 26 
24 – 28 มกราคม 2561 17,900 4,900 26 
26 – 30 มกราคม 2561 17,900 4,900 26 

อาหารกลางวนัเมนู: ตอ็กป๊อกกี บุปเฟต ์เติมไดไ้ม่อั้น 
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**เงือ่นไขการเดนิทาง** 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรุณาโอนเงินเข้าบัญชี 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ราคารวม 

*ค่าพาหนะและน าเทีย่วตามรายการ                        

*ค่าตั๋วเคร ื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)์ 

 
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 *หากเป็นราคา

โปรโมช ัน่ช าระเงนิเต็มจ านวนเท่าน้ัน  ส่วนทีเ่หลอืช าระทนัที

กอ่นการเดนิทางไม่นอ้ยกวา่ 21 วนั มฉิะน้ันจะถอืว่าท่าน

ยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

* ยกเลกิการเดนิทางกอ่น 30 วนั ไม่มคี่าใชจ้า่ย                              

* ยกเลกิการเดนิทางกอ่น 20 วนัยดึมดัจ า 50%                                            

* ยกเลกิการเดนิทางไม่ถงึ 15 วนัยดึเงนิค่าทวัรท์ ัง้หมด 

* ในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองทั้งที่กรุงเทพฯและใน

ต่างประเทศปฏเิสธมิใหเ้ดินทางออกหรอืเขา้ประเทศทีร่ะบุใน

รายการ บรษิทัฯ ขอสงวนสิทธิท์ีจ่ะไม่คืนค่าบรกิารไม่ว่ากรณี

ใดๆ ทัง้สิน้ กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมี

ใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง ทางบรษิทัฯ จะท าการ

เลือ่นการเดนิทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ทัง้นีท่้านจะตอ้ง

เสียค่าใชจ้่ายคือ  ค่าธรรมเนียมในการมัดจ าตั๋ วท่านละ 

10,000 บาท และค่าใชจ้่ายอืน่ๆ ที่ไม่สามารถเรยีกคืนไดค้ือ 

ค่าธรรมเนียม ในการมดัจ า 

 



ตลาดทวัร์ เวบ็เดยีว เทีย่วทัว่โลก โทร. 0 2184 6990 เวบ็ไซต์ www.taladtour.co.th                          หน้า 8 จาก 9 
รายการท่องเที่ยวและเมนูอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสมของโรงแรมที่ได้รับการยนืยนั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ในการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

เงื่อนไขการเดินทาง 

* รายการท่องเท่ียวสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

* หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผูมี้จุดประสงค์เดินทางเพื่อ

ท่องเท่ียวเท่านั้ น หากลูกค้าไม่สามารถเดินทางได้เน่ืองจากเหลือพาสปอร์ตน้อยกว่า 6 เดือน ทางบริษัทจะไม่

รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน 

* ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน,การประทว้ง,การนดัหยดุงาน,การ

ก่อจลาจล หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หนา้ท่ีกรมแรงงาน

ทั้งจากไทย และต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯ 

* ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่

ทานอาหารบางม้ือ  เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯ ไดช้ าระค่าใชจ่้ายใหก้บัต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก

เดินทางแลว้                                     ***ทวัร์เกาหลีทุกโปรแกรม ผูเ้ดินทางจะตอ้งอยูก่บักรุ๊ปเท่ียวตามโปรแกรมท่ี

ก าหนดเท่านั้น ไม่สามารถแยกตวัออกจากโปรแกรมเพื่อไปท าอยา่งอ่ืนได ้หากมีการแยกตวัออกจากโปรแกรมไม่วา่

จะจากสาเหตุใดก็ตาม จะมีค่าใชจ่้ายในการแยกตวัออกจากทวัร์ตามท่ีแลนดก์ าหนด และการช าระเงินเขา้มาถือวา่ผูซ้ื้อ

ไดศึ้กษาโปรแกรมและยอมรับเง่ือนไขการใหบ้ริการเป็นท่ีเรียบร้อย*** 

*** 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

เท่ียวบินหรือการเปล่ียนแปลงวนัเดินทางกรณีเกิดความผิดพลาดจากบริการจากสายการบิน (ความล่าชา้ของเท่ียวบิน 
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การยกเลิกเท่ียวบิน มีการยุบเท่ียวบินรวมกนั ตารางการเดินทางมีการเปล่ียนแปลง เน่ืองจากสายการบินพิจารณา

สถานการณ์แลว้ว่า อยู่นอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย ์หรือเหตุผลทางดา้นความปลอดภยัเป็นตน้) 

โปรดเขา้ใจและรับทราบวา่ ผูจ้ดัจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ่้ายต่างๆ ได ้ในทุกกรณี กรุ๊ปท่ีเดินทางตอ้ง

การันตีมดัจ ากบัสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น Charter Flight, 

Extra Flight  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือ ค่าทวัร์ทั้งหมด 

*เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไข

ข้อตกลงต่างๆ ทีไ่ด้ระบุไว้แล้วทั้งหมด 

 

 

หมายเหตุ ** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ทั้งไปและกลับโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้

ขึ้นอยู่กับสายการบิน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการเพื่อความเหมาะสมไม่ว่าจะเกิดจาก  ความ

ขัดข้องของ ยานพาหนะหรือมีเหตุหน่ึงเหตุใดจนท าให้ไม่สามารถด าเนินการตามหมายก าหนดการได้ โปรแกรมการ

เดินทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม  หรือเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวบางรายการหรือทดแทนรายการ

ท่องเทีย่วบางรายการ อตัราค่าบริการนี้ เป็นการเดินทางตั้งแต่ 20 ท่าน 

ทีผู้่เดินทางไม่ผ่านการตรวจพจิารณาจากด่านตรวจคนเข้าเมืองในการ เข้า-ออกทั้งประเทศไทยและประเทศเกาหลใีต้ 
หรือการถูกปฎิเสธในกรณอีืน่ๆทุกกรณ ีทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายไม่ว่ากรณใีดๆทิง้ส้ิน** 

ขอสงวนสทิธิส์ าหรบัลูกคา้ชาวไทยเท่าน้ันทีเ่ดนิทางไปกลบัพรอ้มกรุป๊ 

**ถา้ลูกคา้เป็นชาวตา่งชาตชิ าระเพิม่ท่านละ 3,000 บาท** 

 


