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WONDERFUL KOREA 
เกาหล ี– โซล – ซอรัคซาน   
เทศกาลตกปลาน า้แข็ง 

5 วนั 3 คนื 

ไฮไลท!์!!  

 ชมความงามของ อทุยานแห่งชาติโซรัคซาน ทีข่นานามว่า สวิสเซอร์แลนด์เกาหล ี
 ไหว้พระขอพรเพือ่ความเป็นสิริมงคล ณ วดัชินฮันซา 
 เพลดิเพลนิกบักจิกรรมการเล่นสก ีบนลานหิมะขนาดใหญ่ 
 สนุกสนานกบักจิกรรม เทศกาลตกปลาน า้แขง็ (เร่ิมเดือนมกราคม 62) 
 ให้ท่านได้สวมชุดฮันบก เพือ่เกบ็ภาพแห่งความประทบัใจ 
 ช้อปป้ิงสุดมนัส์กบัแหล่งช้อปป้ิงช่ือดัง...ตลาดเมยีงดง, ถนนฮงอกิ 

ราคา 

22,900.- 
บาท / ท่าน 



 

 

วนัแรก กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูม ิ 

18.30 น. คณะพร้อมกนัท่ี ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูม ิช้ัน 4   ผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ประตู 7 แถว N   
สายการบิน KOREAN AIR เจา้หนา้ท่ีคอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกใหท่้านก่อนข้ึนเคร่ือง 

21.45 น. น าท่านเหิรฟ้าสู่ สาธารณรัฐเกาหลใีต้ โดยสายการบิน KOREAN AIR เที่ยวบินที่ KE658 (บริการอาหารและเคร่ืองดืม่
บนเคร่ือง) **** พเีรียด 07-11 ธ.ค. ไฟลท์จะเป็น KE652 (23.15-06.40 น.) **** 

วนัที่สอง อนิชอน – อสิระเล่นสก ี– อุทยานแห่งชาตโิซรัคซาน – วดัชินฮันซา 

05.00 น. เดินทางถึง สนามบินอนิชอน ประเทศเกาหลใีต้ ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร (กรุณาปรับนาฬิกาของท่าน
ใหเ้ป็นเวลาทอ้งถ่ิน เพ่ือสะดวกในการนดัหมายเวลา ประเทศเกาหลีจะเร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง)  
น าท่านสนุกกบัการ อสิระเล่นสก ีบนลานสกขีนาดใหญ่ เพลิดเพลินกบัลานหิมะท่ีกวา้งใหญ่ และเนินเล่นสกีระดบัต่าง 
ๆ และบริการอ่ืนๆ ส าหรับผูท่ี้ไม่ตอ้งการเล่นสกี เช่น  ร้านอาหาร คอฟฟ่ีชอ้ป ซุปเปอร์มาเกต็ไวบ้ริการ 
(ราคาทัวร์ไม่รวมค่าเข้าลานสกี,ชุด,อุปกรณ์,รองเท้า,ค่าครูฝึก ค่าอุปกรณ์การเล่นสกีราคาประมาณ 50,000 วอน )***
หมายเหต ุลานสกีบางแห่งไม่สามารถเข้าไปในลานสกีได้ เพราะเน่ืองจากจะเป็นการรบกวนผู้ เล่นสกีหากต้องการเข้า
ชมจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเช่าอุปกรณ์ในการเล่นสกี *** 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร --- ชาบู ชาบู 
บ่าย น าท่านสู่ อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน ระหว่างทางท่านจะไดช้มวิวอนังดงามท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัหรือ อีกช่ือเรียก

หน่ึงว่า สวิสเซอร์แลนด์ของเกาหลี ซ่ึงจะผ่านเส้นทางธรรมชาติท่ีสวยงาม ลดัเลาะผ่านไปตามหนา้ผา หุบเขาและล า
ธาร น าท่าน น่ังกระเช้าไฟฟ้า Cable Car (ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิก ในกรณีท่ีสภาพอากาศไม่เหมาะแก่การเข้าชม 
ขึน้อยู่ กับค าส่ังของเจ้าหน้าท่ีอุทยาน) ข้ึนสู่จุดชมวิวของอุทยานแห่งชาติโซรัคซาน ซ่ึงจะสามารถมองเห็นวิวทิวทศัน์
บนยอดเขาดุจดัง่ภาพวาดเกิน บรรยาย จากนั้นน าทุกท่านนมสัการพระพุทธรูปสัมฤทธ์ิปางสมาธิขนาดใหญ่ ณ วัด
ชินฮันซา  เพ่ือความเป็นสิริมงคลแก่ตวัท่านเองและครอบครัว 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร --- แฮมูลทัง (ทะเลหม้อไฟ) 
 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกัโรงแรม I-PARK RESORT หรือเทียบเท่า 
 

วนัที่สาม เทศกาลตกปลาน ้าแข็ง (จัดทัวร์ไปเฉพาะพีเรียดช่วงจัดเทศกาลตกปลาน ้าแข็ง) – ไร่สตอเบอร่ี – สวนสนุกเอเวอร์
แลนด์ – กรุงโซล 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านสู่งาน เทศกาลตกปลาน ้าแข็ง ใหท่้านไดล้องสัมผสับรรยากาศการตกปลาเทราทภ์ูเขา ซ่ึงจะเปล่ียนสภาพเป็น

น ้าแข็งซ่ึงมีความหนาประมาณ 30-40 เซนติเมตร ปลาชนิดน้ีเป็นปลาสายพนัธ์เดียวกนักบัปลาแซลมอน ซ่ึงอาศยัอยู่
ในน ้าเยน็อุณหภูมิ ต ่ากว่า 20 องศาเซลเซียส ซ่ึงเป็นปลาท่ีมีความสวยงามและมีรสชาติหวานมนัอร่อย สามารถน ามา
ท าเป็นซูชิหรือซาซิมิมารับประทานได ้  อิสระเพลิดเพลินกบักิจกรรม ต่างๆ ในบริเวณ งานเทศกาล ซ่ึงจะหลาย
กิจกรรมใหท่้านไดท้ดลองสัมผสัประสบการณ์ใหม่ๆ อาทิเช่น สโนวสเลด, สเก็ตน ้าแข็ง, รถไฟน ้าแข็ง, รถATV เป็น
ตน้ (ราคาทัวร์รวมค่าอุปกรณ์ตกปลา) ***หมายเหต ุก าหนดการเทศกาลตกปลาน า้แขง็ จัดขึน้ช่วงประมาณ กลางเดือน
มกราคมของทุกปี  ท้ังนี้ขึน้อยู่ กับสภาพภูมิอากาศในละปี ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโปรแกรมตามความ
เหมาะสมหากเกิดเหตสุุดวิสัยขัดข้องไม่สามารถไปเทศกาลตกปลาน า้แขง็ได้***   



 

 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร   --- โอซัมบุลโกก ิ
บ่าย เดินทางเขา้สู่ ไร่สตรอเบอร์ร่ี ใหท่้านไดชิ้มสตรอเบอร์ร่ีสดๆ หวานฉ ่าจากไร่ นอกจากนั้น ท่านยงัสามารถซ้ื อกลบัมา

ฝากคนท่ีท่านรักท่ีเมืองไทยไดด้ว้ย โดยจะมีการแพค็ใส่ กล่องสวยงาม และจดัส่งใหท่้านในวนัสุดทา้ย  จากนั้นน าท่าน
เดินทางสู่ เอเวอร์แลนด์ สวนสนุกน้ีถูกขนานนามว่า ดิสนียแ์ลนด์เกาหลี เป็นสวนสนุกกลางแจง้ท่ีใหญ่ท่ีสุดของ
ประเทศ โดยมีบริษทัซมัซุงเป็นเจา้ของ ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา ท่านจะไดน้ัง่
กระเชา้ลิฟท์ และท่องไปกบัโลกของสัตวป่์าซาฟารี     ชมไลเกอร์ (สิงโต
ผสมกับเสือ) แฝดคู่แรกของโลก ท่ีน่ีท่านจะพบว่าเจ้าป่าสิงโต และเสือ
สามารถอยูด่ว้ยกนัไดอ้ยา่งเป็นสุข ชม   ความน่ารักของหมีท่ีสามารถส่ือสาร
กบัคนขบัรถไดเ้ป็นอย่างดี เขา้สู่ดินแดนแห่งเทพนิยาย สวนส่ีฤดู ซ่ึงจะปลูก
ดอกไมเ้ปล่ียนไปตามฤดูกาลและสนุกกบัเคร่ืองเล่นนานาชนิด อาทิเช่น 
สเปสทวัร์ รถไฟเหาะ หนอนสะบดั ชมกิจกรรมและการแสดงต่าง ๆ ท่ีจดัตามตารางประจ าวนั 

เยน็ รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  --- คาลบี ้(หมูย่างเกาหล)ี 
 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกัโรงแรม  GALAXY HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

วนัที่ส่ี พระราชวงัชางด๊อกกงุ – ศูนย์โสม – ศูนย์สมุนไพรเกาหล ี– Cosmetic Shop – Duty Free – ตลาดเมยีงดง 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านสู่ พระราชวังชางด๊อกคุง เป็นพระราชวงัหลวงวงัท่ีสองท่ีสร้างต่อจากพระราชวงัคยองบกกุง ในปี ค.ศ.1405 
เป็นพระราชวงัท่ีมีความส าคญัอยา่งมากต่อกษตัริยห์ลายๆ พระองคใ์นราชวงศโ์ชซอนท่ีมีสภาพดีและสมบูรณ์ท่ีสุดใน 
5 พระราชวงัหลวงทั้งหมดท่ียงัคงเก็บรักษาไวแ้ละท่ีน่ียงัไดรั้บการข้ึนทะเบียนจาก UNESCO ว่าเป็น มรดกโลกทาง
วฒันธรรม ในปี 1997 น าท่านสู่ ศูนย์โสม ซ่ึงรัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลิตจากโสมท่ีมีอายุ 6 ปี ซ่ึงถือว่าเป็นโสมท่ีมี
คุณภาพดีท่ีสุด ชมวงจรชีวิตของโสมพร้อมใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือโสมท่ีมีคุณภาพดีท่ีท่ีสุดและราคาถูกกว่าไทยถึง 2 เท่า 
เพ่ือน าไปบ ารุงร่างกาย หรือฝากญาติผูใ้หญ่ท่ีท่านรักและนบัถือ ชม ศูนย์สมุนไพรเกาหล ีใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือเลือกชม 
สมุนไพรฮอตเกนามูของเกาหลี ท่ีน ามาแปรรูปเป็นรูปแบบต่างๆ ท่ีมีสรรพคุณรักษาโรค และบ ารุงร่างกาย 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั  --- ซัมเกทัง (ไก่ตุ๋นโสม) 
บ่าย น า ท่านสู่  Cosmetic Shop ศูนย์รวมเค ร่ืองส าอางค์ ช่ื อดังของเกาหลี  มากมายหลายแบรนด์ดัง  อาทิ เ ช่น 

W.S.Nature,Rojukiss, Missha เป็นตน้ จากนั้นพาท่านช้อปป้ิงสินคา้ปลอดภาษีท่ี ดิวตีฟ้รี โดยท่ีน่ีมีสินคา้ชั้นน าให้
ท่านเลือกซ้ือมากมายกว่า 500 ชนิด อาทิ น ้ าหอม เส้ือผา้   เคร่ืองส าอาง กระเป๋า นาฬิกา ฯลฯ อิสระชอ้ปป้ิง ณ ตลาด
เมยีงดง แหล่งช็อปป้ิงข้ึนช่ือและสถานท่ีรวมแฟชัน่ชั้นน าของกรุงโซลหรือท่ีคนไทยรู้จกักนัในช่ือสยามแสควร์เกาหลี
ท่านจะพบกบัสินคา้วยัรุ่นมากมายหลากหลายยี่หอ้ไม่ว่าจะเป็นเคร่ืองส าอางยี่ห้อดงัๆอย่าง THE SKIN FOOD, THE 
FACE SHOP, ETUDE HOUSE, MISSHA ฯลฯเส้ือผา้แฟชั่นมีสไตล์, รองเท้าส้นสูงน่ารักๆ, รองเท้าผา้ใบเก๋ๆ, 
นอกจากน้ียงัมีร้านอาหารและร้านคาเฟ่น่ารักๆซ่ึงท่ีน่ีจะมีวยัรุ่นหนุ่มสาวเกาหลีไปรวมตวักนัมากมายในแต่ละวนั 

เยน็ อสิระรับประทานอาหารค ่า ตามอธัยาศัย  
 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกัโรงแรม  GALAXY HOTEL หรือเทียบเท่า 

 



 

 

วนัที่ห้า โซลทาวเวอร์ – ศูนย์น า้มนัสนเข็มแดง – พพิธิภัณฑ์สาหร่าย + สวมชุดฮันบก + ท าคิมบับ – ถนนฮงอกิ – ซุปเปอร์มาร์
เกต็ – กรุงเทพฯ   

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 จากนั้นน าท่านชม โซลทาวเวอร์ 1 ใน 18 หอคอยเมืองท่ีสูงท่ีสุดในโลกมีความสูงถึง 480 เมตร เหนือระดบัน ้าทะเล น า

ท่านสามารถชมทศันียภาพของกรุงโซลจากยอดโซลทาวเวอร์ไดร้อบทิศ 60 องศาโดยสามารถมองไดถึ้งเขาพูกกัซนั 
และถา้หนัไปยงัทิศตรงขา้ม กจ็ะเห็นไกลไปถึงแม่น ้าฮนักงั **ราคาไม่รวมค่าขึน้ลิฟต์โซล**  
น าท่านสู่ น ้ามันสนเข็มแดง เป็นการสกดัจากใบสนเข็มแดงบริสุทธ์ิ 100% ซ่ึงสรรพคุณของน ้ามนัสนเข็มแดงนั้นมี
ประโยชนอ์ยา่งมากมายทั้งช่วยละลายคลอเรสเตอรอลและไขมนัท่ีอุดตนัในเส้นเลือดลดระดบัน ้าตาลในเลือดช่วยขบั
สารพิษออกจากร่างกายในรูปแบบของเสียเช่นเหง่ือปัสสาวะอุจจาระช่วยลา้งสารพิษหรือดีทอ็กซ์เลือดใหส้ะอาดเพ่ิม
การไหลเวียนของเลือดไดส้ะดวกข้ึนช่วยเพ่ิมภูมิตา้นทานให้กบัร่างกายบ ารุงผิวพรรณให้สดใสจากภายในและลด
อตัราเส่ียงในการเกิดโรคมะเร็ง น าท่านสู่ พิพิธภัณฑ์สาหร่าย พร้อมให้ท่านท าคิมบับ และสวมชุดประจ าชาติเกาหลี 
ชุดฮันบก   

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  --- จมิดกั (ไก่พะโล้) 
บ่าย ใหท่้านอิสระชอ้ปป้ิง ถนนฮงอิก ย่านมหาวิทยาลยัวยัรุ่นช่ือดงั จากนั้นน าท่านสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน เพ่ือ

น าท่านเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยระหวา่งทางน าท่านชอ้ปป้ิงท่ี ซุปเปอรมาร์เกต็ ซ่ึงมีสินคา้ต่างๆ มากมายใหเ้ลือก
ซ้ือหาเป็นของฝาก เช่น กิมจิ บะหม่ีก่ึงส าเร็จรูป สาหร่าย ขนมขบเค้ียว ลกูอม ผลไมต้ามฤดูกาลและของท่ีระลึกต่างๆ 

 
 
 
 เวลาสมควรน าทุกท่านเดินทางกลบัสู่ สนามบินอนิชอน  
20.10 น. น าท่านเดินทางกลบั กรุงเทพฯ โดยสายการบิน KOREAN AIR เที่ยวบินที่ KE659 (บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบน

เคร่ือง) **** พเีรียด 07-11 ธ.ค. ไฟลท์จะเป็น KE651 (17.20-21.30น.) **** 
00.20 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพ 

-------------------------------------------------- 

หากท่านทีต้่องออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบนิ ,รถทวัร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จ้าหน้าทีทุ่กคร้ังก่อนท าการออกตัว๋เนื่องจากสายการบิน 
อาจมกีารปรับเปลีย่นไฟล์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 

 
 
 
 
 



 

 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ พกั 
ห้องละ 2-3 

ท่าน 

เด็ก อายุ 2-12 ปี 
พกัเดี่ยว 

เพิม่ท่านละ พกักบั 1 
ผู้ใหญ่ 

พกักบั 2 ผู้ใหญ่  
มีเตียง 

พกักบั 2 ผู้ใหญ่
ไม่มีเตียง 

07-11 ธันวาคม 2561 24,900 24,900 23,900 22,900 6,900 

14-18 ธันวาคม 2561 24,900 24,900 23,900 22,900 6,900 

21-25 ธันวาคม 2561 24,900 24,900 23,900 22,900 6,900 

04-08 มกราคม 2562 24,900 24,900 23,900 22,900 6,900 

11-15 มกราคม 2562 23,900 23,900 22,900 21,900 6,900 

18-22 มกราคม 2562 23,900 23,900 22,900 21,900 6,900 

25-29 มกราคม 2562 23,900 23,900 22,900 21,900 6,900 

01-05 กมุภาพนัธ์ 2562 23,900 23,900 22,900 21,900 5,900 

08-12 กมุภาพนัธ์ 2562 23,900 23,900 22,900 21,900 5,900 

15-19 กมุภาพนัธ์ 2562 24,900 24,900 23,900 22,900 6,900 

22-26 กมุภาพนัธ์ 2562 23,900 23,900 22,900 21,900 5,900 

01-05 มนีาคม 2562 23,900 23,900 22,900 21,900 5,900 

08-12 มนีาคม 2562 23,900 23,900 22,900 21,900 5,900 

15-19 มนีาคม 2562 23,900 23,900 22,900 21,900 5,900 

22-26 มนีาคม 2562 23,900 23,900 22,900 21,900 5,900 

***  ราคาทารก [ เด็กอายไุมเ่กนิ 2 ขวบ ] 10,900.-  / ทา่น *** 

**ราคานีส้ าหรบัลกูคา้ทีถ่อืพาสปอรต์ไทยเทา่น ัน้!! ** 



 

 

อตัรานีร้วม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป–กลบั ชั้นประหยดั (เดินทางไปกลบัพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เสน้ทางและสายการบินตามระบุในรายการ 
 ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน ้ามนัตามรายการทวัร์ 
 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถ (กฎหมายไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12 ช.ม. / วนั) 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ (ไม่สามารถคืนเป็นเงินได ้เน่ืองจากบริษทัฯ ตอ้งจองและซ้ือตัว๋ล่วงหนา้) 
 โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (หอ้งละ 2-3 ท่าน) 
 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ ใหท่้านไดล้ิ้มลองอาหารพ้ืนเมืองของแต่ละประเทศ 

 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีโหลดลงใตท้อ้งเคร่ือง สายการบินอนุญาต น า้หนักไม่เกนิ 23 กก.   
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทาง คุม้ครองวงเงินท่านละ 1 ลา้นบาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

 
อตัรานีไ้ม่รวม 

 ค่าด าเนินการท าหนงัสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเขา้-ออกเมืองส าหรับคนต่างดา้ว 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 
 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากท่ีบริษทัฯ จดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด 
 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าทปิพนักงานขับรถ ค่าทปิไกด์ท้องถิ่น ท่านละ 1,400 บาท/ท่าน/ทริป (เกบ็ก่อนการเดนิทางทีส่นามบิน) 

 
เงือ่นไขการเดินทาง 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง กรณีมีผูเ้ดินทางต ่ากวา่ 30 ท่านโดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหนา้ก่อน
เดินทาง 15 วนั 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโปรแกรมเพ่ือความเหมาะสมโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้ สาเหตุอนัเน่ืองมาจากการล่าชา้
ของสายการบิน, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อวินาศภยั, การก่อจลาจล, อุบติัเหตุ ฯลฯโดยจะค านึงถึงผลประโยชน์ของ
ผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิด กฎหมาย
หรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีช าระมาแลว้ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผน่ดินไหว ภูเขาไฟระเบิด 
อุทกภยั วาตภยั ฯลฯ อนันอกเหนือจากการควบคุมของบริษทัฯ โดยทางบริษทัฯ จะขอเกบ็เฉพาะค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนตามจริง
เท่านั้น เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน, ค่าวีซ่าในกรณีท่ียื่นวีซ่าแลว้ และค่าวางมดัจ าหอ้งพกั ฯลฯ 

 มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบริษทัฯ ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้ าสญัญาใดๆ ทั้งส้ินแทน บริษทัฯ นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผูมี้อ  านาจของบริษทัฯ ก ากบัเท่านั้น 

 บริษทัฯ จดัใหเ้ฉพาะลกูคา้ท่ีประสงคจ์ะไปท่องเท่ียวตามรายการของทวัร์ทุกวนัเท่านั้น  หากท่านไม่สามารถร่วมทวัร์ทุกวนั แค่
สมคัรมาร่วมทวัร์เพียงเพ่ือการใชต้ัว๋เคร่ืองบินและท่ีพกัในราคาพิเศษ  หากท่านไม่แจง้ และปรากฏวา่ท่านไม่รวมทวัร์ในบางวนั 
ทางบริษทัจะคิดค่าด าเนินการในการแยกท่องเที่ยวเอง 300 USD 



 

 

การส ารองที่นั่งและช าระเงนิ 

 ยนืยันการส ารองที่นั่งกบัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย พร้อมส่งส าเนาหนังสือเดนิทาง 

 ช าระเงนิมัดจ าภายใน 24 ช่ัวโมง นบัจากวนัท่ีจอง เงินมดัจ าถือเป็นการยืนยนัการจองของท่าน 

o เกาหล ีท่านละ 10,000 บาท 

 ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือทั้งหมด ช าระล่วงหนา้ 21 วนัก่อนเดินทาง 
 หากท่านไม่ช าระเงินค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือตามก าหนดวนัดงักล่าว ทางบริษทัฯ ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข และ

ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจ า 
 หลงัจากส ารองท่ีนัง่เรียบร้อยแลว้ เจา้หนา้ท่ีฝ่ายขายจะนดัวนั-เวลา ไปรับหนงัสือเดินทางและเอกสารอ่ืนท่ีแจง้ไวใ้นโปรแกรม 

เพ่ือด าเนินการยื่นขอวีซ่า (ส าหรับประเทศท่ีตอ้งท าวีซ่า) 
 
ตัว๋เคร่ืองบิน 

 ตัว๋เคร่ืองบินแบบหมู่คณะ ตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านตอ้งช าระค่าใชจ่้ายท่ีสายการ
บินเรียกเก็บ และการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ปเป็นไปโดยสายการบินก าหนด ทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

 ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน ้ามนัเช้ือเพลิงและค่าประกนัวินาศภยัทางอากาศ คิดตามอตัราท่ีทางสายการบินแจง้ ณ วนัท่ีออกราคา
ขาย หากสายการบินมีการปรับข้ึนราคาในภายหลงั ถือเป็นค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเพ่ิม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ตาม
ความเป็นจริง ณ วนัท่ีออกตัว๋ 
 


