
 

 

 

 

  
  
วนัแรก วนัแรก                         กรุงเทพฯ – อนิชอน (ประเทศเกาหลใีต)้  
2100                         คณะพรอ้มกนัทีท่่าอากาศยานสุวรรณภมู ิผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ช ัน้ 4 เคานเ์ตอร ์F ประตูทางเขา้ 3  
                                 BUSINESS AIR (8B) โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯคอยใหก้ารตอ้นรบัและอํานวยความสะดวก  
                                        (หวัหน้าทวัรแ์นะนําการเดนิทาง) 

 
วนัวนัทีส่องทีส่อง                                  อนิชอน –  เกาะนาม ิเกาะนาม ิ–  เทศกาลตกปลาน้ําแข็งเทศกาลตกปลาน้ําแข็ง((Hwacheon Sancheoneo Ice Festival)) (-/L/D)                  
0010                        ออกเดนิทางสู่ประเทศเกาหลใีต ้โดยเทีย่วบนิที ่8B 868 บรกิารอาหารและเคร ือ่งดืม่บนเคร ือ่งเดนิทางถงึท่า 
                                 อากาศยานนานาชาตอินิชอน ประเทศเกาหลใีต ้(เวลาทอ้งถิน่เรว็กว่าไทย 2 ช.ม.)กรณุาปรบันาฬกิาของ 
                                 ท่านเป็นเวลาทอ้งถิน่เพือ่สะดวกในการนัดหมาย......... จากน้ันนําท่านลงเรอืขา้มสู ่เกาะนาม ิโดยใชเ้วลา 
                                 ประมาณ 10 นาท ี…ชมววิทวิทศันข์องสถานทีเ่คยใช ้เป็นสถานทีถ่่ายทําละครทวี ีWinter Love Song  
                                 อนัโด่งดงัไปทัว่เอเชยีพรอ้ม..... มเีวลาใหท่้านไดเ้ก็บภาพอนั สวยงามน่าประทบัใจ   
เทีย่ง                         บรกิารอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนู ทคัคาลบ ี
บ่าย                          จากน้ันนําท่านสุ่เทศกาลตกปลานํ้าแข็ง Hwacheon Sancheoneo Ice Festival 2015  หน่ึงปีม ี
                                เพยีงคร ัง้เดยีว โดยเทศกาลนีถู้กเสนอใหเ้ป็นเทศกาลตวัอย่าง ของกระทรวงวฒันธรรมและการ   
                                ท่องเทีย่วเกาหล ีเป็นเทศกาลฤดูหนาวทีย่ิง่ใหญ่และดงึดูดนักท่องเทีย่วมาเยอืนทุกปี ใหท่้านไดล้อง 
                                สมัผสับรรยากาศการตกปลาเทราท ์สนุกเพลนิเพลนิกบัการตกปลานํ้าแข็งโดยการเจาะนํ้าแข็งเป็นร ู  
                                วงกลม และนําเบ็ดไปตกปลาใตนํ้้าแข็ง  ปลาชนิดนีเ้ป็นปลาสายพนัธเ์ดยีวกนักบัปลาแซลมอนเป็นปลาที ่
                                มคีวามสวยงามและมรีสชาตหิวานมนัอรอ่ย สามารถนํามาทําเป็นซชูหิรอืซาซมิมิารบัประทานได ้ 
                                (ราคาทวัรไ์ม่รวมคา่อปุกรณต์กปลา)  
คํา่                            บรกิารอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนู ชาบู ชาบู 
ทีพ่กั                         ………………………………………………Hotelหรอืเทยีบเท่า    



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ว ัวนัทีส่ามนทีส่าม                          เล่นสก ี – ไรส่ตรอเบอร ์ร ี ่ – กมิจ+ิฮนับก  –  เอเวอรแ์ลนด ์เอเวอรแ์ลนด ์– ทงแดมุน                                                      (B/L/D)                   
เชา้             บรกิารอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
                                ไดเ้วลาเดนิทางสู่ลานสกขีนาดใหญ่ Phoenixe Park Resort/ Jisan forest ski resort ใหท่้านได ้ 
                                สนุกสนานกบั การเล่นสก ี  ลานสกแีห่งนีม้คีวามทา้ทายใหท่้านได ้สมัผสั ดว้ยเนินหมิะทีม่คีวามสูงไม่ตํ่ากว่า 
                                1กโิลเมตรขึน้ไป และเป็นทีก่ล่าวขวญัถงึว่าเป็นสวรรคข์องนักสกมีอืใหม่ แต่ก็มทีางวิง่สําหรบัมอือาชพี 
                                เชน่กนั ใหท่้านไดห้าประสบการณด์ว้ยการเล่นสกบีนลานหมิะขาวโพลน……. 
                                (ไม่รวมคา่อปุกรณก์ารเล่นสกตีา่งๆ ประมาณ 30,000-50,000 วอน ตอ่ เซต็) 
                                ไดเ้วลาเดนิทางสู่  ไรส่ตรอเบอรร์ ี ่ใหท่้านเพลดิเพลนิเลอืกเก็บและชมิสตรอเบอรร์ ีส่ดๆๆรสชาตหิวานกรอบ    
                                ตามอธัยาศยั จากน้ันนําท่านสู่ Kimji School หรอื สถาบนัสอนทํากมิจ ิชมวธิกีารทํากมิจ ิใหท่้าน    
                                ไดท้ดลองทํากมิจดิว้ยตวัท่านเอง และสามารถนํากลบัมาเป็นของฝาก พเิศษ เก็บภาพความประทบัใจดว้ย 
                                การใสช่ดุประจาํชาตขิองเกาหลใีต ้(ฮนับก) พรอ้มถ่ายภาพเป็นทีร่ะลกึ 
เทีย่ง             บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนู หมูย่างเกาหล ีหรอื คาลบี ้
บ่าย                          นําท่านเดนิทางสู่ เอเวอรแ์ลนด ์สวนสนุกกลางแจง้ทีใ่หญ่ทีสุ่ดของประเทศเกาหลใีตซ้ ึง่ตัง้อยู่ท่ามกลางหุบ 
                                เขาขอเชญิท่านท่องไปกบัโลกของสตัวป่์าซาฟาร ีท่านจะไดพ้บกบั ไลเกอร ์ซึง่เป็นลูกแฝดผสมที ่
                                เกดิขึน้จากความรกัระหว่างสงิโตผูเ้ป็นพ่อและเสอืผูเ้ป็นแม่นบัเป็นแฝดผสมเสอื-สงิโตคูแ่รกใน  
                                โลก  ท่านสนุกสนานกบัเคร ือ่งเล่นต่างๆ ไม่จาํกดัชนิด พรอ้มทัง้บรรยากาศหนาวๆ ในเดอืนมกราคม-  
                                กมุภาพนัธ ์กม็เีทศกาลหมิะและการเล่นเลือ่นหมิะ  
คํา่              บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร เมนูไกตุ่น๋โสม 
                                จากน้ันท่านเดนิทางสู่ย่านศูนยก์ารคา้แหล่งชอ้ปป้ิงทีช่ ือ่ไดว้่าใหญ่ทีสุ่ดในเอเชยี ตลาดทงแดมุน ซึง่ตัง้อยู่ 
                                บรเิวณประตูเมอืงโบราณทางทศิตะวนัออก ตลาดทงแดมุน เต็มไปดว้ยตกึสูงของบรรดาหา้มสรรพสนิคา้ขาย 
                                เสือ้ผา้ทัง้ Doosan Tower เป็นทีต่ ัง้ของหา้ง Doota, ตกึมกิลอิอเร ่แต่ละช ัน้แบ่งกลุ่มขายสนิคา้ชดัเจน   
                                เร ิม่จากช ัน้ใตด้นิ เป็นซปุเปอรม์ารเ์ก็ต ช ัน้ 1 ขายเสือ้ผา้วยัรุน่ ช ัน้ 2 ขายเสือ้ผา้ผูห้ญงิ เสือ้ผา้เด็ก  
                                เสือ้ผา้สุภาพบุรษุ เคร ือ่งหนัง กระเป๋า รองเทา้ เคร ือ่งประดบั ของตกแต่งบา้น เป็นตน้ ทําใหไ้ม่สบัสน แต่  
                                ละช ัน้แบ่งเป็นล็อคๆเจา้ของหรอืคนขายส่วนใหญ่เป็นวยัรุน่หนุ่มสาวเกาหลรีาคาต่อรองไดเ้ล็กนอ้ย ท่าน    
                                สามารถซือ้สนิคา้หลากหลายประเภทไดท้ีน่ี่ 



 

 

 

 

ทีพ่กั                         …………………………………………….Hotel หรอืเทยีบเท่า    

วนัวนัทีส่ี่ทีส่ ี ่                               ศูนยโ์สม – Red Pine  -  Cosmetic Gallery -  พพิธิภณัฑพ์ืน้บา้น – พระราชวงัเคยีงบอ๊ค –  
                        ดวิตีฟ้ร ี– คลองชองเกชอน –  Trick eye +Ice  Museum - ตลาดเมยีงดง (B/L/D)      
 
เชา้         บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม    
                         นําท่านชม ศูนยโ์สม ซึง่รฐับาลรบัรองคุณภาพว่าผลติจากโสมทีม่อีายุ 6 ปีซึง่ถอืว่าเป็นโสมทีม่คีุณภาพดทีีสุ่ดชม   
                        วงจรชวีติของโสม นําพบกบัผลติใหม่ล่าสุด น้ํามนัสนเข็มแดง (Red Pine) ปัจจบุนัชาวเกาหลรีุน่ใหม่นิยมมา    
                        รบัประทานเพือ่ลา้งสารพษิในรา่งกาย จากน้ันนําท่านชอ้ปป้ิงเคร ือ่งสําอางเกาหลทีี ่COSMETIC GALLERY ซึง่  
                        ทีน่ี่มสีนิคา้เคร ือ่งสําอางเกาหลใีหท่้านเลอืกซือ้มากมายหลายแบรนด ์อาท ิROJUKIS, DR.CLOSEE, DR.MJ  
                        เป็นตน้   
                    
                        จากน้ันนําชม บลูเฮาส ์ทําเนียบของประธานาธบิด ี(ระหว่างรถแลน่ผ่าน ไม่อนุญาตใหถ้่ายภาพหรอื 
                        วดีโีอใดๆทัง้สิน้) แวะถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึกบั อนุสาวรยี ์นกฟีนิกซ ์สญัลกัษณค์วามเป็นอมตะและชมทศันียภาพ 
                        อนัสวยงามของภเูขารปูหวัมงักรและวงเวยีนนํ้าพุซึง่นับเป็นจดุทีม่ฮีวงจุย้ทีด่ทีีสุ่ดของกรงุโซล 
                        จากน้ันเขา้ชม พพิธิภณัฑพ์ืน้บา้น รบัทราบประวตัคิวามเป็นมาของคนเกาหลตีัง้แต่ยุคโบราณผ่านทางหอ้ง
แสดง   
                        หุ่นจาํลอง นําชม พระราชวงัเคยีงบ็อค ซึง่เป็นพระราชวงัไมโ้บราณทีเ่กา่แกท่ีสุ่ด สรา้งขึน้ในค.ศ. 1394 หรอื   
                        600 ปีกอ่น  ถ่ายภาพคูก่บัพลบัพรากลางนํา้ เคยีงเฮวรู ทีซ่ ึง่เคยเป็นทอ้งพระโรงออกงานสโมสรสนันิบาตต่างๆ    
เทีย่ง        บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนู บลูโกก ิ
บ่าย                 นําท่านชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษีที ่ดวิตีฟ้ร ี(Duty Free Shop) ทีน่ี่มสีนิคา้ช ัน้นําใหท่้านเลอืกซือ้มากมายกว่า  
                       500 ชนิด อาท ินํ้าหอม เสือ้ผา้ เคร ือ่งสาํอาง กระเป๋า นาฬกิา เคร ือ่งประดบั ฯลฯ มเีวลาพาท่านเดนิชม คลอง 
                       ชองเกชอน ซึง่เดมิเป็นคลองเกา่แกใ่นอดตีมอีายุกว่า 600 ปีทีท่อดผ่านใจกลางเมอืงหลวงแต่ในปัจจบุนัไดม้กีาร 
                       พฒันาและบูรณะคลองแห่งนีข้ึน้มาใหม่ทําใหก้รงุโซลมคีลองทีย่าวกว่า 6 กโิลเมตร  จากน้ันเขา้ชมพพิธิภณัฑ ์   
                       ศลิปะ สามมติ ิTrick eye เป็นพพิธิภณัฑศ์ลิปะเฉพาะทางทีร่วบรวมและจดัแสดงงานศลิปะภาพวาดลวงตาไว ้ 
                       มากกวา่ 100 ชิน้ ซึง่งานศลิปะภาพวาดเหล่านี ้ไดถ้กูจดัแสดงขึน้ใน 3 ฮอลลใ์หญ่ คอื หอ้งแสดงภาพ, หอ้ง   
                       ตํานานกรซี และหอ้งซานโตรน่ีิ โซล  ซึง่เป็นพืน้ทีโ่ดยหลกัของพพิธิภณัฑศ์ลิปะแห่งนี ้ นอกจากนีย้งัมนํี้าตกทีผ่ลติ  
                       ขึน้จากชิน้สว่นของหนิอ่อนจากกรซี ตกแตง่อยู่บรเิวณจตุรสัศูนยก์ลางพพิธิภณัฑ ์ยิง่ไปกว่าน้ันยงัมกีารจาํลองแบบ  
                       ทวิทศันข์องคาเฟ่กลางแจง้และเกาะซานโตรน่ีิ ใหเ้ป็นเอกลกัษณเ์ฉพาะของพพิธิภณัฑแ์ห่งนีอ้กีดว้ย 
คํา่                  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนู จมิทคั 



 

 

 

 

 
มเีวลานําท่านชอ้ปป้ิงย่าน เมยีงดง (Myeong-dong) หรอืสยาม  
สแควรเ์กาหล ีจะไดพ้บกบัสนิคา้วยัรุน่ อาท ิเสือ้ผา้แฟช ัน่แบบ อนิเทรน์ เคร ือ่งสําอาง
ดงัๆของเกาหลพีบกบัความแปลกใหม่ในการชอ้ปป้ิงอกีรปูแบบหน่ึงซึง่เมยีงดงแห่งนีจ้ะมี
วยัรุน่ หนุ่มสาวชาวโสมไปรวมตวักนัทีน่ี่กว่าลา้นคนในแตล่ะวนัเชญิท่านเลอืกซือ้หา
สนิคา้ไดต้ามอธัยาศยัทีน่ี่มหีา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ่หลายแห่งทัง้ Lotte 
Department Store, Migliore,Shinesegae เป็นตน้ รา้นรวงรอบๆก็ตกแตง่ดูด ีมี
สไตล ์สลบักบัรา้นอาหาร รา้นกาแฟ ภตัตาคาร ทีต่กแตง่ไดส้วยงามน่ารกั เอาใจวยัรุน่
กนัสุดๆ 

ทีพ่กั  ………………………………………Hotel  หรอืเทยีบเท่า    
 
 
วนัวนัทีห่า้ทีห่า้      Herb Center –N Seoul Tower - Amethyst - รา้นคา้สนามบนิ – กรุงเทพฯ      (B/L/-) 
 
เชา้                 บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม หรอืภตัตาคาร   
                       นําท่านสมัผสั รา้นสมุนไพร(Korea Herb Shop) สมุนไพรเมล็ดฮอ๊กเกต ทางการแพทยเ์รยีกว่า ผลไมท้อง        
                       มรีสเปร ีย้ว ดสีําหรบับุคคลทีนิ่ยมดืม่ชา กาแฟ นํ้าอดัลมฯลฯเมล็ดฮอ๊กเกตจะชว่ยในการลา้งสารพษิทีต่กคา้งหรอื 
                       ไขมนัทีส่ะสมอยู่ภายในผนังของตบัหรอืไต ไดเ้วลานําท่านชม โรงงานพลอยสมี่วง แดนเกาหลเีป็นแดนของ  
                       พลอยสม่ีวงพลอยแห่งสุขภาพและนําโชคโดยมตีัง้แต่สม่ีวงอ่อนเย็นตาจนถงึสม่ีวงไวน ์มเีสน่หเ์ยา้ยวนใจพลอยนีจ้ะ 
                       งามจบัตาเมือ่มาทําเป็นแหวน  จี ้ต่างหูและสรอ้ย....จากนัน้นําท่านตามรอยหนงัไทย สไตลเ์กาหล ีไปที ่
                       เขานมัซนัเป็นทีต่ ัง้ Seoul Tower   พเิศษ!!มอบกญุแจคูร่กัใหก้บัทุกคูนํ่าไปคลอ้ง (ความเชือ่ : ถา้ 
                       คลองกญุแจแลว้ทิง้ลูกกญุแจแลว้จะไม่มวีนัพรากจากกนั!!!) 
เทีย่ง         บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนู บบิมิบบั 
                       จากน้ันนําท่านเดนิทางสู่สนามบนิอนิชอนระหว่างทางพาท่านแวะ        
                       ละลายเงนิวอนที ่รา้นคา้สนามบนิ ซึง่ท่านสามารถเลอืกซือ้ 
                       สนิคา้พืน้เมอืงเป็นการส่งทา้ยกอ่นอําลาเกาหล ีอาท ิบะหมี ่
                       ซนิราเมยีน อูดง้ กมิจ ิลูกอมแปลกๆ ชอ็คโกแลต นํ้าจิม้ 
                       หมูย่างเกาหล ีไกตุ่๋นโสมสําเรจ็รปู ผลไม ้ในราคาพเิศษ 
1700               ออกเดนิทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่8B 867 
2100               ถงึ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพ 
 

อยา่ลมืพาสปอรต์ในวนัเดนิทาง !! 
 

 
 
 

ก าหนดการเดนิทาง 
  

 
***หมายเหตโุปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสม*** 

 

กาํหนดการเดนิทาง ผูใ้หญ่ 
(พกัหอ้งละ2ท่าน) 

เด็กไม่เสรมิเตยีง 
(พกัผูใ้หญ่2ท่าน) 

พกัเดีย่ว 

15 - 19 มกราคม 2558 21,900 20,900 4,900 

16 - 20 มกราคม 2558 21,900 20,900 4,900 

23 - 27 มกราคม 2558 21,900 20,900 4,900 



 

 

 

 

อตัราคา่บรกิาร 
ราคาทวัรร์วม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิ ตามทีร่ะบใุนรายการ ไป-กลับพรอ้มคณะ กรณีอยูต่อ่ตอ้งเสยีคา่เปลีย่นแปลงต๋ัว 
 คา่ภาษีสนามบนิ ทกุแหง่ทีม่ ี  
 คา่อาหารทกุมือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการ / คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ 
 คา่ทีพ่ักระดับมาตรฐาน 3 คนื (พักหอ้งละ 2 ทา่น)  
  คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ / คา่น ้าหนักกระเป๋าสัมภาระทา่นละ 20 กก. 

 คา่หัวหนา้ทัวรผ์ูช้ านาญเสน้ทาง น าทา่นทอ่งเทีย่วตลอดรายการในต่างประเทศ 
 คา่ประกันอบัุตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 2,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 
ราคาทวัรไ์มร่วม 

 คา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ทา่นละ 20 USD หรอื 20,000 วอน ตอ่ทา่นตลอดทรปิ 
 คา่ใชจ้่ายสว่นตัว อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง, คา่โทรศัพทส์ว่นตัว, คา่ซกัรดี, มนิบิารใ์นหอ้ง, รวมถงึคา่อาหาร และเครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่

นอกเหนอืรายการ (หากทา่นตอ้งการสั่งเพิม่ กรณุาตดิตอ่หัวหนา้ทัวรแ์ลว้จ่ายเพิม่เองตา่งหาก) 
 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% (ใบกรณีออกใบเสร็จเต็มรปูแบบ) 
 คา่น ้าหนักกระเป๋าสัมภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด (ปกต ิ20 กก.) 
 คา่วซีา่ส าหรับพาสปอรต์ตา่งดา้ว กรณุาเตรยีมเอกสารคอื 1)พาสปอรต์ 2)ใบประจ าตัวคนตา่งดา้ว 3)ใบส าคัญถิน่ทีอ่ยู ่4)ส าเนาทะเบยีน

บา้น(ถา้ม)ี 5)สมดุบัญชเีงนิฝาก(ถา้ม)ี 6)รปูถา่ยส ี2 นิว้ 2 รปู แลว้ทางบรษัิทฯจะเป็นผูด้ าเนนิการยืน่วซีา่ใหท้า่น โดยจ่ายคา่บรกิาร
ตา่งหาก (ส าหรับหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว เจา้ของหนังสอืเดนิทางตอ้งท าเรือ่งแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองกอ่นจะยืน่วซีา่) 

 
หมายเหต ุ

 จ านวนผูเ้ดนิทาง ขัน้ต ่า ผูใ้หญ ่15 ทา่น ขึน้ไป 
 เทีย่วบนิ ราคาและรายการทอ่งเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านงึถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ 
 หนงัสอืเดนิทาง ตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน และบรษิทัฯ รบัเฉพาะผูม้จีดุประสงคเ์ดนิทางเพือ่ทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ 
 ทางบรษัิทฯจะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่จลาจล หรอืกรณีที่

ทา่นถกูปฏเิสธ การเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง หรอืเจา้หนา้ทีก่รมแรงงานทัง้จากไทย และตา่งประเทศซึง่อยู่
นอกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

 ทางบรษัิทฯจะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ อาท ิไมเ่ทีย่วบางรายการ, ไมท่านอาหารบางมือ้ เพราะ
คา่ใชจ้่ายทกุอยา่ง ทางบรษัิทฯไดช้ าระคา่ใชจ้่ายใหตั้วแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาดกอ่นออกเดนิทางแลว้ 

 ทางบรษัิทฯจะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอบัุตเิหตทุีเ่กดิจากความประมาทของตัว
นักทอ่งเทีย่วเอง 

 ตั๋วเครือ่งบนิเป็นตั๋วราคาพเิศษ กรณีทีท่า่นไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะไมส่ามารถน ามาเลือ่นวันหรอืคนืเงนิได ้ 
 เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกับทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับในเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทีไ่ดร้ะบุไวแ้ลว้ทัง้หมด 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Jionland ประกนัการเดนิทางเฉพาะภาคพืน้ดนิ  
 

(ไมร่วมประกนัทางเครือ่งบนิ)  

ในกรณีผูเ้ดนิทางไมผ่า่นการตรวจพจิารณาในการตรวจเขา้-ออกเมอืง ท ัง้ประเทศไทยและเกาหล ีอนัเนือ่งมาจากการ
กระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง หรอืการถูกปฎเิสธในกรณีอืน่ๆ 
ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบและไมค่นืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ เนือ่งจากการเดนิทางเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนบรษิทัน ัน้ๆ  

เงือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 

 กรุณาจองลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง พรอ้มช าระงวดแรก 5,000 บาท 

 สว่นทีเ่หลอืช าระทนัทกีอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 14 วนั มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ

 กรณี ยกเลกิการเดนิทาง 

 แจง้ลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 45 วนักอ่นเดนิทาง คนืเงนิมัดจ าทัง้หมด 

 แจง้ลว่งหนา้ 30 – 44 วนักอ่นการเดนิทาง หักคา่มัดจ าทา่นละ 3,000 บาท  

 แจง้ลว่งหนา้ 15 – 29 วนั กอ่นการเดนิทาง หักคา่มัดจ าทัง้หมดทา่นละ 5,000 บาท 

 แจง้ลว่งหนา้ 1 – 14 วนั กอ่นการเดนิทาง หักคา่ด าเนนิการตา่งๆ รวม 100 % ของราคาทวัร ์

 ยกเลกิการเดนิทาง ในวนัเดนิทาง ,ถกูปฏเิสธการเขา้เมอืง จะไมม่กีารคนืเงนิท ัง้หมด 

กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบรษัิทฯ จะท าการเลือ่น
การเดนิทางของทา่นไปยังคณะตอ่ไป แตท่ัง้นี้ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนียม ในการมัด

จ าตัว๋ทา่นละ 5,000 และอืน่ๆ 



 

 

 

 

 
 

 
 

 
บรษัิทรับเฉพาะผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว คา่ทัวรท์ีจ่า่ยใหก้ับผูจั้ด  

เป็นการช าระแบบจา่ยช าระขาด  และผูจั้ดไดช้ าระใหก้ับสายการบนิและสถานทีต่า่ง ๆ  
แบบช าระขาดเชน่กันกอ่นออกเดนิทาง  

ฉะนัน้หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการไมด่ว้ยสาเหตใุด 
หรอืไดรั้บการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืงจากประเทศในรายการ(ประเทศไทยและประเทศเกาหลใีต)้   

ทางผูจั้ดขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใด ๆ รวมทัง้คา่ตั๋วเครือ่งบนิใหแ้กท่า่น 
 

 
 

หากมเีพือ่นหรอืญาตขิองทา่นตอ้งการรว่มเดนิทางทอ่งเทีย่วระหวา่งทอ่งเทีย่วในประเทศเกาหล ี
หรอืปัญหาตา่ง ๆ ตลอดจนขอ้แนะน ากรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีท่ีรั่บผดิชอบ  

หากทา่นมคีวามจ าเป็นตอ้งรับฝากของจากผูอ้ืน่เพือ่ทีจ่ะน าไปยังประเทศนัน้ ๆ   
หรอืน ากลับประเทศไทย ควรตรวจสิง่ของนัน้วา่ตอ้งไมเ่ป็นสิง่ของผดิกฎหมาย 

 ซึง่ของผดิกฎหมายบางประเภท อาจมโีทษถงึขัน้ประหารชวีติ  
เจา้หนา้ทีจ่ะไมรั่บฝากกระเป๋าหรอืสิง่ของใดใด 

 
 

หมายเหตทุีป่ระเทศเกาหลใีตม้ชีา่งภาพมาถา่ยรปูแลว้มาจ าหนา่ยวนัสดุทา้ยลกูทวัรท์า่นใดสนใจ

สามารถซือ้ไดแ้ตถ่า้ทา่นใดไมส่นใจก็ไมต่อ้งซือ้ โดยไมม่กีารบงัคบัลกูทวัรท์ ัง้สนิ  

แตเ่ป็นการบอกกลา่วลว่งหนา้ 

โรงแรมทีพ่กัทีป่ระเทศเกาหลใีตอ้าจะมกีารสลบัปรบัเปลีย่นขึน้อยูก่บัความเหมาะสมเป็นหลกัโดย

ค านงึถงึผลประโยชนล์กูคา้เป็นหลกั 

ทวัรค์ร ัง้นีม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเป็นหมูค่ณะเทา่น ัน้ ถา้ลกูคา้ตอ้งการแยกตวัออกจากกรุป๊

ทวัรใ์นวนัทีท่างบรษิทัจ าเป็นตอ้งเขา้รา้นคา้ของทางรฐับาลเกาหล ีทางบรษิทัจะคดิคา่ด าเนนิการ 

 
 
 

 

 

 


