
 

 

 
 

 
 



 

 

วันท่ี 1  สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) 
21:00 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ อาคารผู้ โดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตูทางเข้า ... 

เคาน์เตอร์ ... สายการบนิ Jin Air โดยมีเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ 

     
 
วันท่ี 2 อินชอน - เกาะนาม ิ- N Seoul Tower - DDP LED Rose Garden 
01:05 น. ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยาน กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลีใต้ โดยเท่ียวบินท่ี LJ002  

(บริการ Snack Box) 
08:25 น. เดนิทางถึง ท่าอากาศยาน อินชอน สาธารณรัฐเกาหลีใต้ (เวลาท้องถ่ินเร็วกวา่ไทย 2 ช.ม.) กรุณา

ปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถ่ินเพ่ือสะดวกในการนดัหมาย หลงัผ่านขัน้ตอนการตรวจหนงัสือ
เดินทาง และตรวจรับสมัภาระเรียบร้อย เดินทางสู ่เมืองชุนชอน จังหวัดคังวอนโด จากนัน้น าท่าน 
ลงเรือเฟอร์ร่ีข้ามไปยงั เกาะนามิ Nami Island (ใช้เวลาประมาณ 10 นาที) ให้ท่านชมทิวทศัน์ซึง่เคย
ใช้เป็นสถานท่ีถ่ายท าละครทีวี “WINTER LOVE SONG” อนัโดง่ดงั ท่านสามารถชมบรรยากาศรอบ
เกาะ เช่น ป่ันจกัรยานเล่นชมวิวชิลล์ๆ รอบเกาะเดินเล่นชมสวนเกาหลีผ่านดงต้นสน หากเดินเล่นไป
เร่ือยๆ ก็สามารถแวะพกัเหน่ือย จิบกาแฟ หาของทาน หรือซือ้ของท่ีระลึกได้ เพราะในเกาะแห่งนีก็้มี
ร้านให้บริการบริเวณตรงกลางของเกาะ มีสนามหญ้าพืน้ท่ีประมาณ 316,320 ตารางวา ซึ่งเป็นทัง้
พืน้ท่ีในการพกัผ่อน สถานท่ีฝึกอบรม และสถานท่ีตัง้แคมป์ ท่ีนิยมมากในชว่งฤดรู้อน เพราะท่ีน่ีจะจดั
งาน Rainbow Island Music & Camping Festival เป็นประจ าทุกปี ในเดือนมิถุนายน มีเวลาให้
ทา่นได้เก็บบรรยากาศสดุประทบัใจ 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนู ทัคคาลบี ้เมนูไก่ผัดซอสเกาหลี) 
 จากนัน้อิสระให้ทกุทา่นได้เดินเลน่ท่ี หอคอยกรุงโซล N Seoul Tower ตัง้อยูบ่ริเวณเนิน เขานมัซาน 

เป็น 1 ใน 18 หอคอยท่ีสงูท่ีสดุในโลก นอกจากนีโ้ซลทาวเวอร์ยงัเป็นสถานท่ีถ่ายท าละครหลายเร่ือง 
เรียกได้ว่าเป็น Landmark ของเกาหลีเลยก็ว่าได้ (ไม่รวมค่าขึน้ลิฟท์) จากนัน้น าท่านไปชม DDP 

Led Rose Garden ท่ีน่ีถือเป็นอาคารส าหรับจดัแสดงงานศิลปะ คอนเสิร์ต การประชุม นิทรรศการ 
งานแสดงสินค้า และอีเว้น ท์ต่างๆ อีกมากมาย สวนดอกกุหลาบ LED อันเล่ืองช่ือบริเวณ 
Dongdaemun Design Plaza ถูกประดบักว่า 25,550 ดวง เปิดพร้อมกนั! ซึ่งสวยงามและโรแมนติค



 

 

มาก อิสระให้ท่านได้ชมบรรยากาศ **ตลาด DDP Youth Runway จัดช่วงวันศุกร์-เสาร์ เวลา 

18:00~23:00น.** งานนีใ้ครท่ีชอบเดินตลาดนดั ทานของอร่อยไปพร้อมกบัช้อปปิง้ อยา่พลาดทีเดียว 
ทัง้ตลาดขายของแฮนด์เมด งานดีไซน์ ของใช้ประจ าวนั และอีกมากมาย รวมไปถึง Food Market ท่ี
จะเตม็ไปด้วย Food Trucks ไมว่า่จะเป็นสตรีทฟู้ด อาหารเกาหลีตา่งๆ ขนม เคร่ืองดื่ม เป็นต้น 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (เมนู BBQ Buffet ป้ิงย่างสไตล์เกาหลี) 
ที่พัก  BLVD Hotel Or Galaxy Hotel Or Rich Diamond Hotel หรือเทียบเท่า 

     
 
วันท่ี 3 Bongeunsa Temple - (Lotte World + Aquarium) - ตลาดฮงแด 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเข้าชม วัดพงอึนซา Bongeunsa Temple เป็นวดัดงัท่ามกลางย่านธุรกิจกงันมั สร้างขึน้ในปี 
ค.ศ. 794 ในสมยัอาณาจกัรชิลลา วดันีเ้ป็นวดัพุทธนิกายมหายาภายในวดัประดิษฐานพระพุทธรูป
แกะสลกัด้วยหินออ่นถือเป็นพระพทุธรูปองค์ใหญ่ท่ีสดุในเกาหลี  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนู บลูโกกิ หมูผัดซอส) 
จากนัน้น าท่านเข้าสู่ Lotte World เป็นสวนสนกุในร่มท่ีใหญ่ท่ีสดุในเกาหลีใต้ ท่ีน่ีมีทัง้สวนสนกุในร่ม 
ซึ่งจัดได้ว่าเป็นสวนสนุกในร่มท่ีมี ช่ือเสียงท่ีสุดแห่งหนึ่งในโลกเลยก็ว่าได้ และมีโซนสวนสนุก
กลางแจ้งท่ีสร้างเป็นเกาะอยู่กลางทะเลสาบซอกชน Seokchon Lake โดยสญัลกัษณ์หรือมาสคอตป
ระจ าสวนสนุกแห่งนีคื้อคู่รักแรคคนูท่ีช่ือ Lotty และ Lorry นัน่เอง พิพิธภัณฑ์สัตว์น า้ Lottte World 

Aquarium ท่ีอยู่ในกรุงโซล โดยจะแบ่งเป็นโซนต่างๆ ทัง้หมด 9 โซน โซนแรก คือ Rivers of Korea ท่ี
โซนนีเ้ป็นของสัตว์ท่ีอยู่ในน า้จืดตามแม่น า้ ทะเลสาบ ในประเทศเกาหลี โซนท่ีสอง คือ Tropical 
River ในโซนนีก็้จะมีสตัว์ในเขตร้อนเป็นหลกั โซนท่ีสามคือ Amazon River ในโซนนีก็้จะมีปลาน า้จืด
ท่ีใหญ่ท่ีสดุอย่าง Pirarucu และ Arowana ซึ่งอาศยัอยูใ่นแม่น า้อเมซอน โซนท่ี 4 คือ Sea Lion Zone 
เสน่ห์ท่ีน่าหลงใหลของโซนนีคื้อสิงโตทะเลท่ีว่ายน า้ไปมา ส่วนโซนท่ี 5 ก็คือ The Ocean คือ เป็น
เหมือนหัวใจของอควาเรียมแห่งนี ้โซนต่อไป โซนท่ี 6 ซึ่งมีดาราของท่ีน่ีก็คือ Beluga Whale แหวก
ว่ายเล่นลูกบอลทัง้เด็กและผู้ ใหญ่ ก็ชอบโซนนี  ้โซนท่ี  7 คือ Coral Reef Garden โซนนี จ้ะมี
สารพัดสัวต์น า้ตามแนวประการังให้ได้ดูกัน โซนท่ี 8 คือ Play Ocean โซนนีจ้ะได้สัมผัสสัตว์ทะเล



 

 

อย่างปลาดาว และโซนสุดท้าย คือ Polar Region Zone เป็นโซนเรียนรู้เก่ียวกับเพนกวิน้ ท่านจะได้
เพลินเพลินกนัไปโลกใต้ท้องทะเลอยา่งแนน่อน  
ช้อปปิ ้งบนถนนวัยรุ่นสุดชิคท่ีย่าน ฮงแด Hongdae เป็นย่านช้อปปิ ้งบริเวณ  ด้านหน้าของ
มหาวิทยาลัย ฮงอิก จึงเป็นศูนย์รวมเด็กวัยรุ่น มีทัง้สินค้าแฟชั่น เสือ้ผ้า กระเป๋า รองเท้า รวมทัง้
กิจกรรมทางวฒันธรรมทางศลิปะการแสดงและงานเทศกาลท่ีน่าสนใจมากมาย  

ค ่า อิสระให้ท่านรับประทานอาหารค ่า ตามอัธยาศัย 
ที่พัก  BLVD Hotel Or Galaxy Hotel Or Rich Diamond Hotel หรือเทียบเท่า       

     
 
วันท่ี 4 Cosmetic Shop - ศูนย์โสม - ศูนย์สมุนไพรเข็มสนแดง - หมู่บ้านบุคชอน + ฮันบก - ดิวตีฟ้รี 

- เมียงดง 
 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 จากนัน้น าท่านช้อปปิง้ตอ่กนัท่ี Cosmetic Shop ทา่นสามารถชมการสาธิตวิธีใช้เคร่ืองส าอางค์ เคล็ด

ไม่ลับหน้าใสของสาวเกาหลี และเลือกซือ้เวชส าอางค์ช่ือดังของเกาหลีได้ในราคาท้องถ่ิน อาทิ 
Dr.MJ, Dewins, Missha และอ่ืนๆ อีกมากมาย น าท่านเดินทางไปชม ศูนย์โสม Ginseng หรือราชา
แห่งมวลสมุนไพร เพราะเกาหลีใต้เป็นประเทศท่ีมีการผลิตโสมเกาหลีท่ีมีคณุภาพเป็นอนัดบั 1 ของ
โลกซึ่งรัฐบาลรับรองคณุภาพโสมท่ีมีคณุภาพดีท่ีสดุ ศูนย์สมุนไพร ผลิตภัณฑ์น า้มันสนเข็มแดง 

Herb Red Pine Shop นิยมมารับประทานเพ่ือล้างสารพิษในร่างกาย ล้างไขมนัในเส้นเลือด ทัว่ทัง้
ร่างกาย ปอ้งกนัไขมนัอดุตนัในเส้นเลือด,โรคหวัใจ,โรคภมูิแพ้ เป็นต้น  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนู จิมทัค ไก่ผัดรวมกับวุ้นเส้นซอสด า) 
 จากนัน้น าท่านไปช้อปปิง้สินค้าปลอดภาษีท่ี ดิวตีฟ้รี Duty Free ท่ีน่ีมีสินค้าชัน้น าให้ท่านเลือกซือ้

มากมายกว่า 500 ชนิด อาทิ น า้หอม เสือ้ผ้า เคร่ืองส าอาง กระเป๋า นาฬิกา เคร่ืองประดบัเป็นต้น 
จากนัน้น าทกุท่านไปชม คลองชองเกชอน เดมิเป็นคลองเก่าแก่ในอดีตมีอายกุวา่ 600 ปีท่ีทอดผา่นใจ
กลางเมืองหลวงแตใ่นปัจจบุนัได้มีการพฒันา และบรูณะคลองแห่งนีข้ึน้มาใหม่ท าให้กรุงโซลมีคลอง
ท่ียาวกว่า 6 กิโลเมตร น าทกุท่านชม หมู่บ้านบุกชอนฮันอก Bukchon Hanok Village & Hanbok 



 

 

เดิมทีหมู่บ้านแห่งนีเ้ป็นท่ีพักอาศยัของเหล่าขุนนางชนชัน้สูงในสมัยโชซอน แต่ปัจจุบันได้อนุรักษ์
บ้านเรือนเก่าแก่แบบเกาหลีโบราณท่ีเรียกว่า “ฮนัอก” ทุกคนจะได้สมัผสักบักลิ่นอายของความเป็น
เกาหลี ความประณีตของสถาปัตยกรรมบ้านคนเกาหลีในสมัยก่อน รอบๆ บริเวณหมู่บ้านมีการ
อนรัุกษ์วฒันธรรมไว้อย่างดี ปา้ยร้านตา่งๆส่วนใหญ่จะไมใ่ช้ภาษาตา่งประเทศ แตจ่ะใช้ภาษาเกาหลี
ทัง้หมด **พิเศษให้ท่านได้การใส่ชุดประจ าชาตขิองเกาหลีใต้ (ฮันบก) ถ่ายรูปตามจุดต่างๆ** 
อิสระช้อปปิง้ย่าน เมียงดง Myeongdong สยามสแควร์เกาหลี หากท่านต้องการทราบว่าแฟชัน่ของ
เกาหลีเป็นอย่างไรก้าวล า้น าสมัยเพียงใดท่านจะต้องมาท่ีเมียงดงแห่งนีพ้บกับสินค้าวัยรุ่น อาทิ 
เสือ้ผ้าแฟชั่นแบบอินเทรนเคร่ืองส าอางดงัๆ ของเกาหลีพบกับความแปลกใหม่ในการช้อปปิ ้งอีก
รูปแบบ 

ค ่า อิสระให้ท่านรับประทานอาหารค ่า ตามอัธยาศัย 
ที่พัก  BLVD Hotel Or Galaxy Hotel Or Rich Diamond Hotel หรือเทียบเท่า             

     
 
วันท่ี 5 พลอยอเมทสิ - ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามู - Gimpo Outlet - Supermarket 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนัน้น าทุกท่านเข้าชม โรงงานเจียระไนพลอยอเมทิส Amethyst Shop แดนเกาหลีเป็นแดน
ของพลอยสีม่วง พลอยแห่งสขุภาพและน าโชค โดยมีตัง้แต่สีม่วงอ่อนเย็นตาจนถึงสีม่วงไวน์ มีเสน่ห์
เย้ายวนใจ พลอยนีจ้ะงามจับตาเม่ือมาท าเป็นแหวน จี ้ต่างหู และสร้อยข้อมือ  น าท่านชม ศูนย์
สมุนไพรบ ารุงตับ ฮอตเกนามู Herb (Hergaenamu) Shop ต้นไม้ชนิดนีเ้จริญเติบโตในป่าลึกบน
ภูเขาท่ีปราศจากมลภาวะ และระดบัสูงเหนือน า้ทะเล 50-800 เมตร ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมน ามา
รับประทานเพ่ือช่วยดูแลตับให้สะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็งไม่ถูกท าลายจากการด่ืม
แอลกอฮอล์ กาแฟ บุหร่ี สารตกค้างจากอาหารและยา จากนัน้ให้อิสระทุกท่านช้อปปิง้ Gimpo 

Outlet ซึ่งเป็นเอาท์เลตขนาดใหญ่ เป็นแหล่งรวมร้านค้าแบรนด์เนมระดบัโลกมากมายให้ทกุท่านได้
เลือกช้อปปิง้กนัอยา่งจใุจมีหลากหลาย Brand ดงัมากมายหลายย่ีห้อ 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนู ชาบู ชาบู หม้อไฟสไตล์เกาหลี) 



 

 

หลงัจากนัน้ได้เวลาน าท่านสู่ ท่าอากาศยาน อินชอน เพ่ือเตรียมตวัเดินทางกลบักรุงเทพฯ ระหว่าง
ทางแวะซือ้สินค้าของฝากท่ี ร้านละลายเงินวอน Supermarket ร้านแห่งนีมี้ขนมพืน้เมืองเกาหลี
หลากชนิดรวมทัง้กิมจิ ไก่ตุน๋โสมท่ีบรรจอุยู่ในถงุสญุญากาศ ตะเกียบ ถ้วยใส่ข้าวและของฝากของท่ี
ระลกึ 

19:55 น. ออกเดนิทางกลบัสู ่ประเทศไทย โดยสายการบนิ Jin Air เท่ียวบินท่ี LJ001 

23:35 น. เดนิทางถึง ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ โดยสวสัดภิาพพร้อมด้วยความประทบัใจ 

     
 

อัตราค่าบริการ 

วันเดนิทาง หมายเหตุ 

ราคาทัวร์ (บาท / ท่าน) พักห้องละ 2 ท่าน 

ผู้ใหญ่ 

เดก็ไม่เกิน 
12 ปี พัก
กับผู้ใหญ่ 
 (มีเตียง) 

เดก็ไม่เกิน 
12 ปี พัก
กับผู้ใหญ่  
(ไม่มีเตียง) 

พัก
เดี่ยว 

วีซ่า 
- 

เดือน  มิถุนายน 
06 มิ.ย. 62 - 10 มิ.ย. 62  14,888 14,888 14,888 5,900 - 
09 มิ.ย. 62 - 13 มิ.ย. 62  13,888 13,888 13,888 5,900 - 
12 มิ.ย. 62 - 16 มิ.ย. 62  14,888 14,888 14,888 5,900 - 
15 มิ.ย. 62 - 19 มิ.ย. 62  14,888 14,888 14,888 5,900 - 
18 มิ.ย. 62 - 22 มิ.ย. 62  14,888 14,888 14,888 5,900 - 
21 มิ.ย. 62 - 25 มิ.ย. 62  14,888 14,888 14,888 5,900 - 
24 มิ.ย. 62 - 28 มิ.ย. 62  14,888 14,888 14,888 5,900 - 
27 มิ.ย. 62 - 01 ก.ค. 62  14,888 14,888 14,888 5,900 - 
30 มิ.ย. 62 - 04 ก.ค. 62  14,888 14,888 14,888 5,900 - 
เดือน  กรกฎาคม 
03 ก.ค. 62 - 07 ก.ค. 62  14,888 14,888 14,888 5,900 - 
06 ก.ค. 62 - 10 ก.ค. 62  14,888 14,888 14,888 5,900 - 



 

 

09 ก.ค. 62 - 13 ก.ค. 62  14,888 14,888 14,888 5,900 - 
12 ก.ค. 62 - 16 ก.ค. 62 * วัน

อาสาฬหบูชา 
14,888 14,888 14,888 5,900 - 

15 ก.ค. 62 - 19 ก.ค. 62 * วัน
อาสาฬหบูชา 

13,888 13,888 13,888 5,900 - 

18 ก.ค. 62 - 22 ก.ค. 62  14,888 14,888 14,888 5,900 - 
เดือน  สิงหาคม 
21 ส.ค. 62 - 25 ส.ค. 62  14,888 14,888 14,888 5,900 - 
24 ส.ค. 62 - 28 ส.ค. 62  14,888 14,888 14,888 5,900 - 
28 ส.ค. 62 - 01 ก.ย. 62  14,888 14,888 14,888 5,900 - 
30 ส.ค. 62 - 03 ก.ย. 62  14,888 14,888 14,888 5,900 - 
เดือน  กันยายน 
03 ก.ย. 62 - 07 ก.ย. 62  15,888 15,888 15,888 5,900 - 
06 ก.ย. 62 - 10 ก.ย. 62  15,888 15,888 15,888 5,900 - 
09 ก.ย. 62 - 13 ก.ย. 62  14,888 14,888 14,888 5,900 - 
12 ก.ย. 62 - 16 ก.ย. 62  15,888 15,888 15,888 5,900 - 
15 ก.ย. 62 - 19 ก.ย. 62  14,888 14,888 14,888 5,900 - 
18 ก.ย. 62 - 22 ก.ย. 62  15,888 15,888 15,888 5,900 - 
21 ก.ย. 62 - 25 ก.ย. 62  15,888 15,888 15,888 5,900 - 
24 ก.ย. 62 - 28 ก.ย. 62  15,888 15,888 15,888 5,900 - 
27 ก.ย. 62 - 01 ต.ค. 62  15,888 15,888 15,888 5,900 - 
 
ข้อแนะน าก่อนการเดนิทาง 

• รายการท่องเท่ียวสามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้ เดินทางเป็น
ส าคญั 

• หนงัสือเดินทางต้องมีอายเุหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้ มีจุดประสงค์เดินทางเพ่ือ
ท่องเท่ียวเท่านัน้ หากลูกค้าไม่สามารถเดินทางได้เน่ืองจากเหลือพาสปอร์ตน้อยกว่า 6 เดือน ทาง
บริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆทัง้สิน้ 

• ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบนิ,การประท้วง,การนดัหยดุงาน
,การก่อจลาจล หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมือง หรือ
เจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานทัง้จากไทย และตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 



 

 

• ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทัง้สิน้ หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ , 
ไม่ทานอาหารบางมือ้  เพราะคา่ใช้จ่ายทกุอย่าง ทางบริษัทฯ ได้ช าระคา่ใช้จ่ายให้กับต่างประเทศแบบเหมา
ขาดกอ่นออกเดนิทางแล้ว                                

• ***ทัวร์เกาหลีทุกโปรแกรม ผู้เดินทางจะต้องอยู่กับกรุ๊ปเที่ยวตามโปรแกรมที่ก าหนดเท่านัน้ ไม่
สามารถแยกตัวออกจากโปรแกรมเพื่อไปท าอย่างอ่ืนได้ หากมีการแยกตัวออกจากโปรแกรมไม่ ว่า
จะจากสาเหตุใดก็ตาม จะมีค่าใช้จ่ายในการแยกตัวออกจากทัวร์ตามที่แลนด์ก าหนด และการช าระ
เงนิเข้ามาถือว่าผู้ซือ้ได้ศึกษาโปรแกรมและยอมรับเง่ือนไขการให้บริการเป็นท่ีเรียบร้อย*** 

• *** ทัวร์นีจั้ดให้เฉพาะลูกค้าท่ีประสงค์จะไปท่องเท่ียวตามรายการของทัวร์ทุกวันเท่านัน้  บริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธ์ิ หากลูกค้าต้องการขอแยกออกจากกรุ๊ป หรือไม่เที่ยวตามรายการที่บริษัทก าหนด 
บริษัทขอปรับท่านละ 300 USD*** 

• ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบตัิเหตุท่ี
เกิดจาก   

• ความประมาทของตวันกัทอ่งเท่ียวเอง  

• ตัว๋เคร่ืองบนิเป็นตัว๋ราคาพิเศษ กรณีท่ีทา่นไม่เดนิทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินได้ หาก
ท่านต้องซือ้บัตรโดยสารภายในประเทศเพ่ือไปและกลับกรุงเทพฯ กรุณาเลือกซือ้บัตรโดยสาร
ภายในประเทศประเภทที่สามารถเล่ือนวันและเวลาในการเดินทางได้ ทัง้นี ้เพื่อป้องกันปัญหา
เที่ยวบินล่าช้าหรือการเปล่ียนแปลงเวลาของเที่ยวบินหรือการเปล่ียนแปลงวันเดินทางกรณีเกิด
ความผิดพลาดจากบริการจากสายการบิน (ความล่าช้าของเที่ยวบิน การยกเลิกเที่ยวบิน มีการยุบ
เที่ยวบินรวมกัน ตารางการเดินทางมีการเปล่ียนแปลง เน่ืองจากสายการบินพิจารณาสถานการณ์
แล้วว่า อยู่นอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย์ หรือเหตุผลทางด้านความปลอดภัยเป็น
ต้น) โปรดเข้าใจและรับทราบว่า ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ ในทุก
กรณี  

• กรุ๊ปท่ีเดินทางต้องการันตีมดัจ ากบัสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศ หรือตา่งประเทศ รวมถึงเท่ียวบิน
พิเศษเชน่ Charter Flight, Extra Flight  จะไมมี่การคืนเงินมดัจ า หรือ คา่ทวัร์ทัง้หมด 

• **เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้
ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทัง้หมด** 

• ขอสงวนสิทธ์ิส าหรับลูกค้าชาวไทยเท่านัน้ท่ีเดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ป **ถ้าลูกค้าเป็นชาวต่างชาติ
ช าระเพิ่มท่านละ 3,000 บาท** 

• หมายเหต ุ**บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงเท่ียวบิน ทัง้ไปและกลบัโดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า
ทัง้นีข้ึน้อยู่กับสายการบิน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการเพ่ือความเหมาะสมไม่ว่าจะเกิด



 

 

จาก ความขดัข้องของ ยานพาหนะหรือมีเหตหุนึง่เหตใุดจนท าให้ไมส่ามารถด าเนินการตามหมายก าหนดการ
ได้ โปรแกรมการเดินทางเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียวบางรายการ
หรือทดแทนรายการท่องเท่ียวบางรายการ อตัราคา่บริการนี ้เป็นการเดินทางตัง้แต ่20 ท่าน ท่ีผู้เดินทางไม่
ผ่านการตรวจพิจารณาจากด่านตรวจคนเข้าเมืองในการ เข้า-ออกทัง้ประเทศไทยและประเทศ
เกาหลีใต้ หรือการถูกปฎิเสธในกรณีอ่ืนๆ ทุกกรณี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายไม่ว่า
กรณีใดๆ ทิง้สิน้** 

 
อัตราค่าบริการนีร้วม 

• คา่ตัว๋เคร่ืองบนิระหวา่งประเทศ ไป – กลบัพร้อมคณะ สายการบนิ Jin Air 

• ค่าท่ีพัก โรงแรมระดับมาตราฐานหรือเทียบเท่า 3-4 ดาว ส าหรับพักห้องละ 2 ท่าน (ในกรณีมีงานเท
รดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือกิจกรรมอ่ืนๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการย้ายพักในเมืองใกล้เคียงแทน 
อาจจะมีการปรับเปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

• คา่อาหารครบทกุมือ้ ตามท่ีระบใุนรายการ ทางบริษัทจงึขอสงวนสิทธ์ินการเปล่ียนแปลง 

• คา่รถรับ-สง่สนามบนิ และตลอดรายการทวัร์ 

• คา่อตัราเข้าชมสถานท่ีตา่งๆ ท่ีระบไุว้ในรายการ  

• คา่ประกนัภยัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทางในวงเงิน ทา่นละ 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม์) 
หมายเหตุ **ในกรณีลูกค้าท่านใดสนใจ  ซือ้ประกันการเดินทางเพ่ือให้ครอบคลุมในเร่ืองสุขภาพ  ท่าน
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ีเจ้าหน้าของบริษัท ** อัตราเบีย้ประกันเร่ิมต้น 390 บาท ขึน้อยู่
ระยะเวลาการเดนิทาง 

• คา่รถปรับอากาศน าเท่ียวตามรายการท่ีระบ ุพร้อมพนกังานขบัรถท่ีช านาญทาง (ไมร่วมทิปพนกังานขบัรถ) 
 
อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

• คา่บริการ และคา่ใช้จา่ยสว่นตวัท่ีไมไ่ด้ระบใุนรายการ 

• คา่ทิปมคัคเุทศก์ท้องถ่ิน และพนกังานขบัรถตามธรรมเนียมคือ 1,400 บาท หรือ 40,000 /ท่าน  ตลอดทริ
ปการเดนิทาง 

• คา่ทิปมคัคเุทศก์ไทย พิจารณาตามพงึพอใจเพื่อให้เป็นสินน า้ใจ 

• คา่น า้หนกักระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกว่าสายการบินก าหนด ฉะนัน้กระเป๋าจะต้องไม่เกณฑ์น า้หนกัดงันี ้
กระเป๋าโหลดใต้เคร่ืองบินจ านวนไม่เกินท่านละ 1 ใบ ใบละไม่เกิน 15 กิโลกรัม และกรณีถือขึน้เคร่ืองได้ไม่
เกิน 7 กิโลกรัม 



 

 

• คา่ธรรมเนียมหนงัสือเดนิทาง อาหารท่ีสัง่เพิ่ม คา่โทรศพัท์ คา่ซกัรีด ฯลฯ 

• คา่อาหารท่ีไมไ่ด้ระบไุว้ในรายการ และส าหรับราคานีท้างบริษัทจะไมร่วมคา่ภาษีทอ่งเท่ียวหากมีการเก็บเพิ่ม 

• คา่ท าใบอนญุาตกลบัเข้าประเทศของคนตา่งชาต ิหรือคนตา่งด้าว 

• คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7%, คา่ภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 

• คา่น า้หนกักระเป๋าสมัภาระ ท่ีหนกัเกินสายการบนิก าหนด 

• คา่ยกกระเป๋าเดนิทางใบใหญ่ในโรงแรมทา่นละ 1 ใบ 

• ค่าวีซ่าส าหรับพาสปอร์ต ต่างด้าว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1. พาสปอร์ต 2. ใบประจ าตัวคนต่างด้าว 3. 
ใบส าคญัถ่ินท่ีอยู่ 4. ส าเนาทะเบียนบ้าน (ถ้ามี) 5. สมุดบญัชีเงินฝาก (ถ้ามี) 6. รูปถ่ายสี 2 นิว้ 2 รูป ทาง
บริษัทจะเป็นผู้ ด าเนินการย่ืนวีซ่าให้ท่าน โดยช าระค่าบริการต่างหาก (ส าหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว 
เจ้าของหนงัสือเดนิทางต้องท าเร่ืองแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะย่ืนวีซา่) 

 
อัตราค่าบริการ 

เอกสารในการเดินทาง  ☒  พาสปอร์ต  ☐  วีซา่ 
หมายเหตุ 
 

1. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า ในกรณีท่ีไม่สามารถท ากรุ๊ปได้อย่างน้อย 15 ท่าน ซึ่งใน
กรณีนี ้ทางบริษัทยินดีคืนเงินให้ทัง้หมดโดยหักค่าธรรมเนียมวีซ่า (ถ้ามี) หรือจัดหาคณะทัวร์อ่ืนให้ ถ้า
ต้องการ 

2. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้เม่ือเกิดเหตจุ าเป็นสดุวิสยัจนไม่อาจ
แก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบ
ของหวัหน้าทวัร์ และเหตสุดุวิสยับางประการเชน่ การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาต ิการจลาจลตา่งๆ 

3. รายการนีเ้ป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยนัจากบริษัทอีกครัง้หนึ่ง หลงัจากได้ส ารองท่ีนัง่บนเคร่ือง และ
โรงแรมท่ีพักในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจเปล่ียนแปลงได้ตามความ
เหมาะสมเน่ืองจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศ เหตกุารณ์ทางการเมืองและภัย
ธรรมชาติฯลฯ โดยบริษัทจะค านงึถึงความสะดวกของผู้ เดนิทางเป็นส าคญั และบริษัทจะไมรั่บผิดชอบในกรณี
ท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้ เดินทางเน่ืองจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามน าเข้าประเทศ หรือเอกสาร
เดินทางไม่ถูกต้อง หรือความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย หรือด้วยเหตผุลใดๆ ก็ตามท่ีกองตรวจคนเข้า
เมืองพิจารณาแล้ว  ทางบริษัทไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบ
ในกรณีท่ีสถานทูตงดออกวีซ่า อนัสืบเน่ืองมาจากผู้ โดยสารเอง รวมทัง้บริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกอง



 

 

ตรวจคนเข้าเมืองประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือคนต่างด้าวท่ีพ าพักอยู่ใน
ประเทศไทย 

4. มคัคุเทศก์ พนักงาน และตวัแทนของบริษัทไม่มีสิทธ์ิในการให้ค าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบริษัท นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผู้ มีอ านาจของบริษัทก ากบัเทา่นัน้ 

5. เม่ือทา่นได้ช าระเงินมดัจ า หรือทัง้หมดไม่วา่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษัท หรือช าระโดยตรงกบัทาง
ทางบริษัทจะถือวา่ทา่นรับทราบ และยอมรับในเง่ือนไขตา่งๆ ของบริษัทท่ีได้ระบไุว้โดยทัง้หมด 

 
เงื่อนไขการจอง / การยกเลิก 
การจอง หรือส ารองท่ีน่ัง 

• กรุณาจองล่วงหน้าก่อนการเดินทาง พร้อมช าระ งวดแรก 5,000 บาท *ช่วงเทศกาลมัดจ า 10,000 บาท 
*หากเป็นราคาโปรโมช่ันช าระเงนิเตม็จ านวนเท่านัน้    

• สว่นท่ีเหลือช าระทนัทีก่อนการเดนิทางไมน้่อยกวา่ 21 วัน มิฉะนัน้จะถือวา่ทา่นยกเลิกการเดนิทาง  
 
การยกเลิก 

• แจ้งลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 30 วัน ก่อนการเดนิทาง คืนเงนิมัดจ าทัง้หมด  
• แจ้งลว่งหน้า 20 วัน ก่อนการเดนิทาง หกัคา่มดัจ าทา่นละ 50% ของราคาทัวร์ 

• แจ้งลว่งหน้า 1 – 15 วัน ก่อนการเดนิทาง หกัคา่ด าเนินการตา่งๆ รวม 100% ของราคาทัวร์  
• ยกเลิกการเดนิทาง ในวนัเดนิทาง, ถกูปฎิเสธการเข้าเมือง จะไม่มีการคืนเงนิทัง้หมด  
• กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมรั่บผิดชอบตอ่คา่ใช้จา่ยใดๆ 
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบตอ่คา่ใช้จ่ายใดๆ ในกรณีท่ีเกิดเหตสุดุวิสยั เช่น การยกเลิกหรือล่าช้า

ของสายการบิน, อบุตัิเหต,ุ ภยัธรรมชาติ, การนดัหยดุงาน, การจลาจล หรือสิ่งของสญูหายตามสถานท่ีตา่งๆ 
ท่ีเกิดขึน้เหนือการควบคมุของบริษัท 



 

 

 
ใบจองทัวร์  เกาหลี 

ช่ือ – นามสกุลผู้จอง *:     
จ านวนผู้เดนิทาง *:           ท่าน 
โทรศัพท์ที่ตดิต่อสะดวก *:  เบอร์โทรศัพท์:    เบอร์แฟกซ์:    
                                       เบอร์มือถือ:    
E-mail *:     
จ านวนวัน *:           วัน          คืน 
เดนิทางโดยสายการบิน:     
วันเดนิทาง *:     
 
รายช่ือผู้เดนิทาง (กรณีเดินทางไปต่างประเทศระบุเป็นภาษาอังกฤษ ให้ตรงกับหน้าหนังสือเดนิทาง):  

1. ช่ือ – นามสกุล:    
เลขที่พาสปอร์ต:    สะสมไมล์ (ถ้ามี)    

2. ช่ือ – นามสกุล:    
เลขที่พาสปอร์ต:   สะสมไมล์ (ถ้ามี)    

3. ช่ือ – นามสกุล:    
เลขที่พาสปอร์ต:   สะสมไมล์ (ถ้ามี)    

4. ช่ือ – นามสกุล:    
เลขที่พาสปอร์ต:   สะสมไมล์ (ถ้ามี)    

5. ช่ือ – นามสกุล:    
เลขที่พาสปอร์ต:    สะสมไมล์ (ถ้ามี)    

ห้องพัก 1 ท่าน:            ห้อง   ห้องพัก 2 ท่าน:     ห้อง 
เตียงเสริม:           ห้อง   เดก็พักกับผู้ใหญ่:     ห้อง    
ห้อง  

อาหาร:  ☐  ไม่ทานเนือ้วัว ☐  ไม่ทานเนือ้หมู ☐  ไม่ทานสัตว์ปีก ☐  ทานมังสาวิรัต 
ข้อมูลเพิ่มเตมิ: 
  
  
   
 


