
 
 
 
 

 
                                                                                 
Highlights 

• เทศกาล ดอกทิวลิป สีสนัสดใส เบ่งบานท่ี  Taean Korea Flower Park  

• สมัผัสกล่ินอายวฒันธรรมทอ้งถ่ิน Oeam Folk Village  
• สนุกสนานกบัเคร่ืองเล่นกลางแจง้ Everland 

• พเิศษสวมชุดฮนับกเดินชมพระราชวงัคยองบกกงุ 

• พาชมเทศกาล “ดอกพอ็ดกต” สวนสาธารณะยออึยโด 

  
 
เวลานัดหมายและเคาท์เตอร์อาจมกีารเปลีย่นแปลงอันเน่ืองมาจากการเปลีย่นแปลงจากสายการบิน กรุณาเช็คก่อนวนัเดนิทาง 

** พาสปอรต์ควรมอีายุไม่ต า่กวา่ 6 เดอืนนบัจากวนัเดนิทาง ** 
 

 
 

ทวัรเ์กาหลี : รหสั ICN769 



DAY 1
สนามบินสุวรรณภูมิ  (กรุงเทพฯ ) 

สายการบิน JIN AIR (LJ) มีเจ้าหน้าทีข่องบริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวก (บริการ Snack box) 
 
LJ004      19.00 น.          คณะพร้อมกนัท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4 ประต.ู. เคาน์เตอร์.. 
                 22.25 น.          เหิรฟ้า สู่กรุงโซล โดยสายการบิน JIN   AIR LJ004         
LJ002    21.00 น. คณะพร้อมกนัท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู.. เคาน์เตอร์.. 
    01.05 น.          เหิรฟ้า สู่กรุงโซล โดยสายการบิน JIN   AIR LJ002        
 

DAY 2
สนามบินอนิชอน  -    Korea Flower Park  -  Oeam Folk Village  ( -/L/D ) 

 

 05.40 น. // 08.25 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน   ประเทศเกาหลใีต้   
 (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ช.ม.) 

                                                              KOREA FLOWER PARK 

 
ในช่วงฤดูใบไมผ้ลิ เร่ิมตั้งแต่เดือนมีนาคม–พฤษภาคม ถือเป็นช่วงดอกไมเ้บ่งบาน แถมอากาศยงัเยน็สบายเหมาะกบั
การท่องเท่ียวเป็นท่ีสุด นอกจากเทศกาลชมดอกพ็อดกตท่ีมีช่ือเสียงแลว้ ยงัมีเทศกาลชมดอกทิวลิปท่ีจดัได้ยิ่งใหญ่
ระดับโลก ณ เมืองแทอัน จังหวดัชุงชองนัมโด (Korea Flower Park) ท่ี น่ีมีดอกไม้ให้ชมตลอดทั้ งปี จัดเปล่ียน



หมุนเวียนกนัในแต่ละช่วงฤดูกาล มีการจดังาน Taean Tulip Festivel 2019 ระหวา่งวนัท่ี 13 เมษายน -12 พฤษภาคม 
ถูกจดัอนัดบัให้เป็นหน่ึงใน 5 เทศกาลดอกทิวลิปท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก การันตีดว้ยความงามของดอกทิวลิป กว่า 1.2 
ลา้นดอก กวา่ 300 สายพนัธ์ นอกจากน้ียงัมีดอกไมช้นิดอ่ืนๆ ให้ไดช้มกนัอีก เช่น ดอกลูพิน (lupine), ดอกถุงมือหมา
จ้ิงจอก (foxglove), ดอกลิลล่ี และดอกไมอ่ื้นๆ ท่ีบานสะพร่ังอยูท่ ัว่บริเวณงา รอตอ้นรับนกัท่องเท่ียวท่ีมาเท่ียวชมงาน
อิสระใหท้่านไดเ้ดินเท่ียวงานพร้อมเก็บบรรยากาศสุดประทบัใจ…. 

 

OEAM  FOLK VILLAGE 

ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดินทางสู่ เมืองอาซาน เป็นท่ีตั้งของหมู่บ้านวัฒนธรรมพืน้เมือง (Oeam Folk Village) ซ่ึง
ถูกครอบครองโดยครอบครัวของผูก่้อตั้ง Ye-an Lee ท่ีตั้งรกรากอยู่ท่ีน่ีประมาณ 500 ปีมาแลว้ มีบา้นเรือนและบา้น
ฟางจ านวน 86 หลงัท่ีมีร่องร้ัวหินแคบๆ หากคุณเดินไปตามแนวร้ัวหินจะได้กล่ินอายสัมผสัวฒันธรรมเก่าแก่ของ
หมู่บา้นแห่งน้ี ท่ีมีคุณค่าทางประวติัศาสตร์ แลว้ยงัเป็นสถานท่ีถ่ายท าภาพยนตแ์ละซีร่ีส์ดงัต่างๆ เช่น เทกึกกี 
 

อาหารกลางวนัเมนู: บลูโกกิ หมูผดัซอสขลุกขลิก 
อาหารเยน็เมนู: Hansik Buffet อาหารเกาหลีพื้นเมืองหลากหลายชนิด ซ่ึงอาหารแต่ละชนิดก็จะสะทอ้นถึงวฒันธรรม 

ความเป็นอยูข่องพื้นท่ีนั้นๆ 
โรงแรม Asan onchon  Hotel  (เทยีบเท่าระดับ 3 ดาว) 

 



DAY 3
อสิระสวนสนุกเอเวอร์แลนด์  (รวมบัตร)  - N Seoul Tower   -  ตลาดฮงแด   (B/L/D) 

 
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม                                                                          

                                                                                      EVERLAND                                                                                     

น าท่านเดินทางสู่ “เอเวอร์แลนด์” สวนสนุก
กลางแจง้ท่ีใหญ่ท่ีสุดของเกาหลี ตั้งอยู่ท่ีเมืองยง
อิน ให้ท่านไดท้่องไปกบัโลกของสัตวป่์าซาฟารี 
ท่านจะไดพ้บกบั ไลเกอร์ ซ่ึงเป็นลูกแฝดผสมท่ี
เกิดข้ึนจากความรักระหว่างสิงโตผูเ้ป็นพ่อและ
เสือผูเ้ป็นแม่นบัเป็นแฝดผสมเสือ-สิงโตคู่แรกใน
โลก เติมเต็มความสุขของท่านสนุกสนานกับ
เคร่ืองเล่นต่างๆ 

 

N SEOUL TOWER                                                                                   
อิสระให้ทุกท่านไดเ้ดินเล่นท่ี “หอคอยกรุงโซล”  ตั้งอยู่บริเวณ
เนิน  เขานัมซาน  เป็น  1ใน  18 หอคอยท่ี สู ง ท่ี สุดในโลก 
นอกจากน้ีโซลทาวเวอร์ยงัเป็นสถานท่ีถ่ายท าละครหลายเร่ือง 
เรียกไดว้า่เป็น Landmark  ของเกาหลีเลยก็วา่ได ้ 
(ไม่รวมค่าขึน้ลฟิท์)  

HONGDAE 
หลังจากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ตลาดฮงแด ศูนยร์วมเด็กวยัรุ่น มีทั้ งสินค้าแฟชั่น เส้ือผา้ กระเป๋า รองเท้า รวมทั้ ง
กิจกรรมทางวฒันธรรมทางศิลปะการแสดงและงานเทศกาลท่ีน่าสนใจมากมาย ใหท้่านชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

อาหารกลางวันเมนู: BBQ Buffet 
อาหารเยน็เมนู: จิมทคั ไก่อบกบัวุน้เส้นใส่ซีอ๊ิวด า 

โรงแรม BLVD Hotel Or Benikea H Avenue Hotel ระดับ 3 ดาว หรือเทยีบเท่า 

 
 
 



DAY 4
Cosmetic Shop  -  ศูนย์โสม -  ศูนย์สมุนไพรสนเขม็แดง – 

สวมชุดฮันบกเดินชมพระราชคยองบกกงุ  -  DUTY FREE  -  ช้อปป้ิงเมยีงดง    (B/L/-) 
 

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 

                                      COSMETIC & GINSENG & RED PINE  

 
ท่านสามารถ “ชมการสาธิตวิธีใช้เคร่ืองส าอางค์” เคล็ดไม่ลบัหน้า
ใสของสาวเกาหลี และเลือกซ้ือเวชส าอางค์ช่ือดงัของเกาหลีไดใ้น
ราคาท้อง ถ่ิน  อาทิ เช่น  Dr.MJ, DEWINS, MISSHA และ อ่ืน  ๆ 
จากนั้นน าท่านชม “ศูนย์โสม” 
หรือราชาแห่งมวลสมุนไพร 
เพราะเกาหลีใตเ้ป็นประเทศท่ี
มี ก ารผ ลิ ตโสม เก าห ลี ท่ี มี
คุณภาพเป็นอนัดบั 1 ของโลก

ซ่ึงรัฐบาลรับรองคุณภาพโสมท่ีมีคุณภาพดีท่ีสุด “ผลิตภัณฑ์น ้ามันสนเข็มแดง” 
นิยมมารับประทานเพื่อล้างสารพิษในร่างกาย ล้างไขมนัในเส้นเลือด ทัว่ทั้ ง
ร่างกาย ป้องกนัไขมนัอุดตนัในเส้นเลือด,โรคหวัใจ, โรคภูมิแพ ้เป็นตน้  

                                                                                                                                                                      
 
อาหารกลางวันเมนู: ไก่ตุน๋โสม ลกัษณะเป็นซุปใส่เนือ้ไก ่ซึง่ภายในเนือ้
ไก่จะยดัไส้เคร่ืองสมนุไพรชนิดตา่ง ๆ อาทิ ข้าวเหนียว พริกไทยแดง ราก

โสม เกาลดั พทุราจีน เป็นต้น 

 

DUTYFREE 
ช้อปป้ิงสินค้าปลอดภาษี  ท่ีน่ีมีสินค้าชั้นน า ให้ท่านเลือกซ้ือมากมาย
กว่า 500 ชนิด อาทิ น ้ าหอม เส้ือผ้า เคร่ืองส าอาง กระเป๋า นาฬิกา 
เคร่ืองประดบั เป็นตน้  

 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8B%E0%B8%B8%E0%B8%9B
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%81%E0%B9%88
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%9E%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%AA%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99


GYEONGBOKGUNG & HANBOK 
น าทุกท่านชม  พระราชวังคยองบกกุง  ท่ี เป็นทั้ ง
สัญลักษณ์และแหล่งท่องเท่ียวยอดฮิตของกรุงโซล 
พระราชวงัท่ีมีขนาดใหญ่และเก่าแก่ท่ีสุดในกรุงโซล 
สร้างข้ึนในปี 1394 ในสมยัพระเจา้แทโจราชวงศ์โช
ซอน พิเศษ!! ให้ทุกท่านได้เก็บภาพความประทับใจ
ด้วยการใส่ชุดประจ าชาติของเกาหลีใต้  (ฮันบก) 
พร้อมถ่ายภาพเป็นทีร่ะลกึ  
 
 

 

MYEONGDONG 
อิสระช้อปป้ิง ตลาดเมียงดง  นอกจากจะมีสินค้าแฟชั่น ต่างๆไม่ว่าจะเป็น 
เคร่ืองส าอาง รองเทา้ ท่ีน่ียงัมี Street Food ข้ึนช่ือ อีกหลายเมนูใหท้่านไดล้ิ้มลอง 
อสิระอาหารเยน็ให้ลูกค้าได้ช้อปป้ิงอย่างเต็มทีต่ลาดเมียงดง 
โรงแรม BLVD Hotel Or Benikea H Avenue Hotel ระดับ 3 ดาว หรือเทยีบเท่า 

 
DAY 5

ศูนย์สมุนไพรฮอตเกนามู -  พลอยอเมทสิ  –   ชมดอกดอกพอ็ดกตบานเกาะยออโิด  – SUPERMARKET  
 

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

                         AMETHYST&HERB SHOP 
 
“ชมโรงงานเจียระไนพลอยอเมทิส” พลอยแห่งสุขภาพและน าโชค โดยมีตั้งแต่สี
ม่วงอ่อนเยน็ตาจนถึงสีม่วงไวน์ มีเสน่ห์เยา้ยวนใจ พลอยน้ีจะงามจบัตาเม่ือมาท า
เป็นแหวน จ้ี ต่างหู และสร้อยขอ้มือ ชม “ศูนย์สมุนไพรบ ารุงตับ ฮอตเกนามู” 

ตน้ไมช้นิดน้ีเจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาท่ีปราศจากมลภาวะและระดบัสูงเหนือน ้ าทะเล 50-800 เมตร ชาวเกาหลีรุ่น
ใหม่นิยมน ามารับประทานเพื่อช่วยดูแลตบัใหส้ะอาดแขง็แรง 

 

 

 



YEOIDO PARK 
น า ท่ า น ช ม  ด อ ก พ็ อ ด ก ต  กั บ 
เทศกาล Yeouido Spring Flower ท่ีจัด
บริเวณยออึยโด รอบๆอาคารรัฐสภา 
(National Assembly) และริมแม่น ้ าฮัน 
โดยเทศกาลน้ีจะจัดข้ึนในช่วงต้นถึง
กลางเดือนเมษายน ข้ึนอยู่กับพยากรณ์
เกาห ลีในปีนั้ นๆนอก เหนือไปจาก
ดอกพอ็ตโกตท่ีมีกวา่ 1,800 ตน้ เรียงราย
ไปตามถนนรอบๆอาคารรัฐสภา  ยงัมี
ดอกอาซาเลีย, ดอกฟอร์ซิเทีย ดอกทิว

ลิป เป็นตน้ในช่วงท่ีจดังานเทศกาลนั้น จะมีการปิดถนนบริเวณรอบๆอาคารรัฐสภา เพื่อใหป้ระชาชนเดินเท่ียวชมงาน
กนัไดอ้ยา่งสะดวกสบาย มีร้านคา้ต่างๆมาออกร้านมากมาย แน่นอนว่ามาเดินเล่นท่ีงานน้ี มีของกิน Street food เช่น 
ต๊อกโบกี รามยอน ออมุก ฯลฯ ให้เลือกซ้ือเลือกชิมตลอดเส้นทางแน่นอน ** ทั้งน้ีปริมาณดอกพ็อตโกตข้ึนอยู่กบั
สภาพอากาศ* 

**หากไม่สามารถชมดอกพอ็ตโกตได้ทางบริษทัจะปรับโปรแกรมเป็น Gimpo outlet แทน** 

 

GIMPO OUTLET 
ให้อิสระทุกท่านช้อปป้ิง HYUNDAI PREMIUM GIMPO 
OUTLET ซ่ึงเป็นเอาท์เลตขนาดใหญ่ เป็นแหล่งรวมร้านคา้
แบรนด์เนมระดบัโลกมากมายให้ทุกท่านไดเ้ลือกช้อปป้ิงกนั
อยา่งจุใจมีหลากหลาย Brand ดงัมากมายหลายยีห่อ้  
 
อาหารกลางวนัเมนู: ขา้วย  าบิบิมบบั + ซุป  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘’บิบิมบบั‘’ เป็นตวัแทนอาหารตามธรรมเนียมของเกาหลี เม่ือหลายร้อยปีในวนัหยดุ

ท่ีส าคญั เช่น "เทศกาลชูซอก"(วนัขอบคุณพระเจา้ของเกาหลี) จดัข้ึนเพ่ือเฉลิมฉลอง

วนัท่ีสนุกสนาน เป็นอาหารท่ีมีความสมดุลเพราะมนัมีผกัต่างๆพร้อมกบัเน้ือสตัว์

หมกั พริกเกาหลีปรุงพิเศษเพ่ิมเขา้ไปเพ่ือสร้างรสชาติท่ียอดเยีย่ม รสชาติของ

ส่วนผสมท่ีสมดุลท่ีไดป้ระสมประสานรวมกนัทั้งหมด 

 

http://www.thebibimbab.com/


SUPERMARKET 

  
 

หลงัจากนั้นไดเ้วลาน าท่านสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน เพื่อเตรียมตวัเดินทาง
กลบักรุงเทพฯระหวา่งทางแวะชอ้ปป้ิงท่ี ร้านละลายเงินวอน เพื่อซ้ือของฝากคนทาง
บา้น ท่ีร้านแห่งน้ีมีขนมพื้นเมืองเกาหลีหลากชนิดรวมทั้งกิมจิ ไก่ตุ๋นโสมท่ีบรรจุอยู่
ในถุงสุญญากาศ ตะเกียบ ถว้ยใส่ขา้วและของฝากของท่ีระลึก 

..................................................................... 
 

หลงัจากน้ัน ออกเดนิทางกลบักรุงเทพฯ โดยสารการบิน JIN AIR  
LJ 003   เวลา  17.10น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เวลา  21.10น. 
LJ 001   เวลา  19.55น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เวลา  23.35น. 

 
 
 
 
 

อตัราคา่บรกิาร 

 
 
 
 

วนัเดนิทาง 
ราคาทวัร ์ (บาท/ทา่น) 
พกัหอ้งละ 2-3  ทา่น 

พกัเดยีว*เพิม่ 
(บาท / ทา่น) 

ทีน่ ัง่ 

 เดอืนมนีาคม-เมษายน 2562 

21-25 มนีาคม 2562 15,900 4,900 25 

27-31 มนีาคม 2562 14,900 4,900 25 

7-11 เมษายน 2562 16,900 4,900 25 

12-16 เมษายน 2562 ชว่งสงกรานต ์ 25,900 4,900 25 

13-17 เมษายน 2562 ชว่งสงกรานต ์ 18,900 4,900 25 

17-21 เมษายน 2562 16,900 4,900 25 

21-25 เมษายน 2562 16,900 4,900 25 

25-29 เมษายน 2562 17,900 4,900 25 

27 เมษายน -1 พฤษภาคม 2562 16,900 4,900 25 

29 เมษายน -3 พฤษภาคม 2562 16,900 4,900 25 

**กรุณาเลือกซ้ือบตัรโดยสารภายในประเทศประเภทท่ีสามารถเล่ือนวนัและเวลาในการ
เดินทางได ้ทั้งน้ีเพื่อป้องกนัปัญหาเท่ียวบินล่าชา้หรือการเปล่ียนแปลงเวลาของเท่ียวบินหรือ

การเปล่ียนแปลงวนัเดินทางกรณีเกิดความผดิพลาดจากบริการจากสายการบิน** 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

เมื่อท่านได่ท ารายการจองทัวร่ กับ เอ็กซ่ซอติก ฮอลิเดย่ จากนั้น เจ่าหน่าท่ีจะติดต่อกลับ 
เพ่ือแจ่งนัดวัน ช าระเงิน โทร 02-108-7828 ท่านสามารถโอนเงินผ่านธนาคาร ดังต่อไปนี้ 

ธนาคาร สาขา ชือ่บญัช ี ประเภท หมายเลขบญัช ี

 

เดอะมอลล ์บางกะปิ บ.เอ็กซซ์อตกิ ฮอลเิดย ์จ ากดั ออมทรัพย ์ 281-222986-8 

 

สาขายอ่ยเดอะมอลล ์บางกะปิ นางสาวพรหมพร สนทิขวัญ ออมทรัพย ์ 732-2-31864-9 

 

           เงือ่นไขการเดนิทาง 

* รายการท่องเทีย่วสามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านึงถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

* หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบรษิัทฯรบัเฉพาะผูม้ีจุดประสงคเ์ดินทางเพื่อ

ท่องเทีย่วเท่าน้ัน  หากลกูคา้ไม่สามารถเดนิทางไดเ้น่ืองจากเหลอืพาสปอรต์นอ้ยกวา่ 6 เดอืน ทางบรษิทัจะไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ 

ราคารวม 

    คา่พาหนะและน าเทีย่วตามรายการ                        

    คา่ตัว๋เครือ่งบนิและภาษีน ้ามนั ไป-กลับ พรอ้มคณะ 

    น ้าดืม่วันละ 1 ขวด                                                                                

    คา่เขา้ชมสถานทีต่ามรายการ                          

    คา่โรงแรมตามรายการทีร่ะบหุอ้งละ 2-3 ทา่น     

    คา่อาหารตามรายการทีร่ะบ ุ 

    คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 15 กก.   

    คา่ประกนัภยัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทางในวงเงนิ                   

ทา่นละ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

******************************************************** 

ราคาไมร่วม 

1.คา่ท าหนังสอืเดนิทางและคา่วซีา่ส าหรับ 

2.พาสปอรต์ตา่งดา้ว                                                                                                                                                            

3.คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ซกั

รดี,มนิบิารใ์นหอ้ง  และอืน่ๆ                                                                             

4.คา่ทปิคนขบัรถ และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่  

  ทา่นละ 40,000 วอน หรอื1400 บาท/ตอ่ทา่น                                                                                        

5. คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3%   

(กรณีออกใบเสร็จในนามบรษัิทหรอืตอ้งการใบก ากบัภาษี )                                                                                                   

6.คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีเ่กนิกวา่สายการบนิก าหนด 

 

เงือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 

กรณุาจองลว่งหนา้กอ่นการเดนิทางพรอ้มช าระงวด

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

หากเป็นราคาโปรโมชัน่ช าระเงนิเต็มจ านวน

เทา่นัน้  สว่นทีเ่หลอืช าระทนัทกีอ่นการเดนิทางไม่

นอ้ยกวา่ 21 วัน มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการ

เดนิทางโดยอตัโนมตั ิ 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

* ยกเลกิการเดนิทางกอ่น 30 วนั ไมม่คีา่ใชจ้า่ย                              

* ยกเลกิการเดนิทางกอ่น 20 วนัยดึมัดจ า 50%                                            

* ยกเลกิการเดนิทางไมถ่งึ 15 วนัยดึเงนิคา่ทวัรท์ัง้หมด 

* ในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ที่กรุงเทพฯและ

ในต่างประเทศปฏิเสธมิให เ้ดินทางออกหรือเข า้

ประเทศทีร่ะบใุนรายการ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่

คนืค่าบรกิารไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ กรณีเจ็บป่วยจนไม่

สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์าก

โรงพยาบาลรับรอง ทางบรษัิทฯ จะท าการเลื่อนการ

เดนิทางของทา่นไปยงัคณะต่อไป แตท่ัง้นี้ทา่นจะตอ้ง

เสยีค่าใชจ้่ายคอื ค่าธรรมเนียมในการมัดจ าตั๋วท่านละ 

10,000 บาท และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีไ่มส่ามารถเรยีกคนื

ไดค้อื คา่ธรรมเนยีม ในการมดัจ า 

 

http://www.exoticontour.com/
http://www.exoticontour.com/ExoticTour/home/payment.php


* ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ,การประทว้ง,การนัดหยดุงาน,การกอ่จลาจล หรอื

กรณีทีท่่านถกูปฏเิสธ การเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง หรอืเจา้หนา้ทีก่รมแรงงานทัง้จากไทย และต่างประเทศ

ซึง่อยูน่อกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ 

* ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯไม่ครบ อาท ิไม่เทีย่วบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางมือ้

เพราะค่าใชจ้า่ยทุกอยา่ง ทางบรษิทัฯ ไดช้ าระค่าใชจ้า่ยใหก้บัต่างประเทศแบบเหมาขาดกอ่นออกเดนิทางแลว้                                

 ***ทวัรเ์กาหลทีุกโปรแกรม ผูเ้ดนิทางจะตอ้งอยูก่บักรุป๊เทีย่วตามโปรแกรมทีก่ าหนดเทา่น้ัน ไม่สามารถแยกตวัออกจากโปรแกรม

เพือ่ไปท าอยา่งอืน่ได ้หากมกีารแยกตวัออกจากโปรแกรมไม่วา่จะจากสาเหตใุดก็ตาม จะมคี่าใชจ้า่ยในการแยกตวัออกจากทวัร ์

ตามทีแ่ลนดก์ าหนด และการช าระเงนิเขา้มาถอืวา่ผูซ้ ือ้ไดศ้กึษาโปรแกรมและยอมรบัเงือ่นไขการใหบ้รกิารเป็นทีเ่รยีบรอ้ย*** 

*ทวัรนี์้จดัใหเ้ฉพาะลูกคา้ทีป่ระสงคจ์ะไปท่องเทีย่วตามรายการของทวัรทุ์กวนัเท่านั้น บรษิทัฯขอสงวนสทิธิห์าก

ลูกคา้ตอ้งการขอแยกออกจากกรุป๊ หรอืไม่เทีย่วตามรายการทีบ่รษิทัก าหนด บรษิทัขอปรบัทา่นละ 300 USD* 

* ทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอบุตัเิหตุทีเ่กดิจาก   

ความประมาทของตวันักท่องเทีย่วเอง  

* ตั๋วเคร ือ่งบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพรอ้มคณะไม่สามารถน ามาเลือ่นวนัหรอืคนืเงนิได ้หากท่านตอ้งซือ้บตัร

โดยสารภายในประเทศเพือ่ไปและกลบักรุงเทพฯ กรุณาเลอืกซือ้บตัรโดยสารภายในประเทศประเภททีส่ามารถเลือ่นวนัและเวลาใน

การเดนิทางได ้ทัง้นีเ้พือ่ป้องกนัปัญหาเทีย่วบนิล่าชา้หรอืการเปลีย่นแปลงเวลาของเทีย่วบนิหรอืการเปลีย่นแปลงวนัเดนิทางกรณี

เกดิความผดิพลาดจากบรกิารจากสายการบนิ (ความลา่ชา้ของเทีย่วบนิ การยกเลกิเทีย่วบนิ มกีารยบุเทีย่วบนิรวมกนั ตารางการ

เดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง เน่ืองจากสายการบนิพจิารณาสถานการณแ์ลว้ว่า อยูน่อกเหนือความควบคุม หรอืเหตุผลเชงิพาณิชย ์

หรอืเหตุผลทางดา้นความปลอดภยัเป็นตน้) โปรดเขา้ใจและรบัทราบวา่ ผูจ้ดัจะไม่รบัผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้า่ยต่างๆ ได ้

ในทุกกรณี กรุป๊ทีเ่ดนิทางตอ้งการนัตมีดัจ ากบัสายการบนิ หรอืผ่านตวัแทนในประเทศ หรอืต่างประเทศ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเชน่ 

Charter Flight, Extra Flight  จะไม่มกีารคนืเงนิมดัจ า หรอื ค่าทวัรท์ัง้หมด 

**เมือ่ออกต ัว๋แลว้ หากท่านมเีหตบุางประการท าใหเ้ดนิทางไม่ได ้ไม่สามารถขอคนืคา่ต ัว๋ได ้
เน่ืองจากเป็นนโยบายของสายการบนิ** 

**เมือ่ทา่นตกลงช าระเงินไม่ว่าท ัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะถอืว่าทา่นไดย้อมรบัในเง่ือนไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทีไ่ดร้ะบุไวแ้ลว้ท ัง้หมด** 

 

 

หมายเหตุ ** บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ทัง้ไปและกลบัโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้าท ัง้นี้

ขึน้อยู่กบัสายการบนิ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการเพือ่ความเหมาะสมไม่ว่าจะเกดิจาก ความ

ขดัขอ้งของ ยานพาหนะหรอืมเีหตุหน่ึงเหตใุดจนท าใหไ้ม่สามารถด าเนินการตามหมายก าหนดการได ้โปรแกรม

การเดนิทางเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม หรอืเปลีย่นแปลงรายการท่องเทีย่วบางรายการหรอืทดแทนรายการ

ทอ่งเทีย่วบางรายการ อตัราคา่บรกิารนี้ เป็นการเดนิทางต ัง้แต ่20 ทา่น 

ทีผู่เ้ดนิทางไม่ผ่านการตรวจพจิารณาจากดา่นตรวจคนเขา้เมอืงในการ เขา้-ออกทัง้ประเทศไทยและประเทศเกาหลี
ใต ้หรอืการถูกปฎเิสธในกรณีอืน่ๆทุกกรณี ทางบรษิทัขอสงวนสทิธไ์ม่คนืคา่ใชจ้า่ยไม่ว่ากรณีใดๆทิง้สิน้** 

ขอสงวนสทิธิส์ าหรบัลูกคา้ชาวไทยเท่าน้ันทีเ่ดนิทางไปกลบัพรอ้มกรุป๊ 

**ถา้ลูกคา้เป็นชาวตา่งชาตชิ าระเพิม่ท่านละ 3,000 บาท** 


