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PRO SUMMER SEOUL 
จุดเด่น 

 
 ชม สวนพฤกษศาสตร ์บยอกโชจ ี(Byeokchoji Botanical Garden)  

 ชอ้ปป้ิง Paju Premium Outlet 

 ชม วดัพงอนึซา (Bongeunsa Temple) เป็นวดัดงัทา่มกลางยา่นธรุกจิกงันัม  

 Lotte World Aquarium พพิธิภัณฑส์ตัวน์ ้าทีอ่ยูใ่นกรุงโซล 
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 ล็อตเตเ้วลิด ์ทาวเวอร ์(Lotte World Tower) เป็นสถาปัตยกรรมอาคารทีโ่ดดเดน่ 

 ตืน่ตาตืน่ใจกบั สวนสนุกล็อตเตเ้วลิด ์(Lotte World) เป็นสวนสนุกในร่มทีใ่หญ่ทีส่ดุในเกาหลใีต ้

 ชอ้ปป้ิง ณ Duty Free Shop, ยา่นเมยีงดง, COSMETIC OUTLET, ฮงแด 

 ชม พระราชวงัชางดอ๊กกงุ (CHANGDEOKGUNG PALACE)  

 สถาบนัสอนท าคมิบบั ชม วธิกีารท าคมิบบั และใหท้า่นไดท้ดลองท าดว้ยตัวทา่นเอง 

 พเิศษ!! เก็บภาพความประทบัใจดว้ยการใสชุ่ดประจ าชาตขิองเกาหลใีต ้(ฮนับก)  

 ชม พพิธิภณัฑภ์าพ 3 มติ ิหรอื Trick Eye Museum พพิธิภัณฑท์ีม่กีารจัดแสดงภาพทีม่องแลว้เป็น 3 มติ ิ

 
ชื่อโปรแกรม PRO SUMMER SEOUL   

จ านวน 5 วนั 3 คนื 

ก าหนดการเดนิทาง  

 

วนัที ่1 สมุทรปราการ (ทา่อากาศยาน สวุรรณภูม)ิ  

 

21:00 น. คณะพรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูม ิอาคาร 1 ชัน้ 4 ประตูทางเขา้ 4 เคาน์เตอร์ D สายการบนิ JIN 
AIR โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ  

 
01:05 น. ออกเดนิทางสู ่กรุงโซล สาธารณรฐัเกาหลใีต ้โดยเทีย่วบนิที ่LJ002 

 

วนัที ่2 
อนิชอน - สวนพฤกษศาสตร ์บยอกโชจ ี- ชอ้ปป้ิง Paju Premium Outlet - วดัพงอนึซา - ถนนกา
โรซูกลิ 

 

08:25 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยาน อนิชอน สาธารณรฐัเกาหลใีต ้(เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ไทย 2 ช.ม.) กรุณาปรับนาฬกิา
ของท่านเป็นเวลาทอ้งถิน่เพื่อสะดวกในการนัดหมาย หลังผ่าน

ขัน้ตอนการตรวจหนังสอืเดนิทาง และตรวจรับสมัภาระเรยีบรอ้ย 
น าท่านเขา้สู่ เมอืงพาจู เพื่อเขา้ชม สวนพฤกษศาสตร ์บย

อกโชจ ี(Byeokchoji Botanical Garden) สวนแห่งกอ่ตัง้

ขึน้ในปี 1965 บนความเชือ่ทีว่า่ธรรมชาตจิะน ามาซึง่ความสขุที่
ดใีหก้ับชวีติของผูค้น กอ่นจะเปิดใหป้ระชาชนเขา้ชมไดใ้นเดอืน

กันยายนปี 2005 สวนสไตลย์ุโรปแห่งนี้ตัง้อยู่ในย่านชานเมอืง
ของกรุงโซล และเป็นสถานทีพั่กผ่อนเชงิธรรมชาตทิีส่มบูรณ์

ส าหรับชาวเมอืงพาจู ดว้ยพื้นทีท่ัง้หมด 132,230 ตารางเมตร 
และมีหลายโซนใหช้ม ไม่ว่าจะเป็น Heaven's Gate, Green 

House, Queen's Garden หรอื BCJ Place ในแตล่ะโซนจะเต็ม

ไปดว้ยธรรมชาติและความร่มรื่น รวมถึงมากไปดว้ยพืชพันธุ์ที่หลากหลายทั ้งในประเทศเกาหลีและจาก
ตา่งประเทศ รวมแลว้กวา่ 1400 ชนดิ ทีม่ไีวใ้หช้มกนัอยา่งเพลดิเพลนิ น าอสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิง Paju Premium 

Outlet เป็น Outlet ทีข่นาดใหญ่ทีน่ีม่ขีองแบรนดเ์นมมากมาย โดยเฉพาะรองเทา้กฬีา เชน่ New Balance หรอื 
NIKE เป็นตน้ 

 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (เมนู โอซมัพลโูกก ิหมูปลาหมกึผดัซอสเกาหล)ี  
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น าท่านเขา้ชม วดัพงอนึซา (Bongeunsa Temple) เป็นวัด
ดังท่ามกลางย่านธุรกจิกังนัม สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.794 ในสมัย

อาณาจักรชิลลา วัดนี้ เป็นวัดพุทธนิกายมหายาภายในวัด
ประดษิฐานพระพุทธรูปแกะสลักดว้ยหนิออ่นถอืเป็นพระพุทธรูป

องคใ์หญ่ทีสุ่ดในเกาหล ีจากนัน้ไดเ้วลาน าทุกท่านสู ่ถนนกา

โรซูกลิ (Garosu-gil) หนุ่มสาวแดนโสมเขารูจ้ักกันเป็นอย่าง
ดี เพราะเป็นถนนที่มีครบทุกรส  ทั ้งร า้นเสื้อผา้ รองเทา้ 

เครื่องประดับ 
ใ น แ บ บ ที่

เรียกว่าฮิป ยู

นิ ค สุ ด ๆ  ซึ่ ง
ส่ ว น ใ หญ่ จ ะ

เป็นรา้นของเหลา่นักออกแบบทีม่ชี ือ่เสยีงและนักออกแบบอสิระ
รุ่นใหม่ของเกาหลไีปจนถงึสนิคา้แบรนดเ์นม จุดเด่นอกีอย่าง

ของถนนกาโรซกูลิ ก็คอืคาเฟ่และรา้นอาหารทีอ่ยู่บนถนนเสน้นี้
ทีต่กแตง่รา้นไดส้วย สรา้งสรรคแ์ละมเีอกลักษณ์ทีโ่ดดเดน่สรา้ง

จุดขาย และความต่างผสมกันไดอ้ย่างลงตัว อกีทัง้ยังเป็นทีต่ัง้

ของ Line Friend Café  ดา้นในรา้นมดีว้ยกันทัง้หมด 3 ชัน้ ใน
รา้นทีช่ัน้ 1 ก็จะเจอกับบราวน์ตัวยักษ์รอตอ้นรับอยู่ มสีนิคา้คาแรคเตอรไ์ลน์มากมายใหเ้ลอืกชอ้ป มาทีช่ัน้ 2 จะ

เป็นในสว่นของเสือ้ผา้ และของตกแต่งต่างๆ ในสว่นของคาเฟ่จะอยู่ชัน้ใตด้นิคะ่ ดา้นในรา้นจะมเีคาทเ์ตอร์ขาย
เครือ่งดืม่ และมขีนมมากมายใหเ้ลอืก คนรักไลนส์ามารถมาน่ังชลิๆ กนัไดท้ีน่ี ่(ไมร่วมคา่เครือ่งดืม่) 

 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (เมนู ชาบู ชาบู) 
 

ทีพ่กั   JNJ RESIDENCE HOTEL หรอืเทยีบเทา่       
 

วนัที ่3 
Cosmetic Shop - Lotte Aquarium - เขา้ชม Lotte World Tower (ไม่รวมค่าลฟิท)์ หรอื ชอ้ปป้ิง 

Lotte Mall - สวนสนุก Lotte World                                                                  

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านชอ้ปป้ิง Cosmetic Shop ท่านสามารถชมการสาธติวธิใีชเ้ครื่องส าอางค ์เคล็ดไม่ลับหนา้ใสของสาว
เกาหล ีและเลอืกซือ้เวชส าอางคช์ือ่ดังของเกาหลไีดใ้นราคาทอ้งถิน่ อาทเิชน่ Dr.MJ, DEWINS, MISSHA และ

อืน่ๆ อกีมากมาย เดนิทางสู ่Lotte World Aquarium พพิธิภัณฑส์ตัวน์ ้าทีอ่ยูใ่นกรุงโซล โดยจะแบง่เป็นโซน
ตา่งๆ ทัง้หมด 9 โซน โซนแรก คอื Rivers of Korea ทีโ่ซนนี้เป็นของสตัวท์ีอ่ยู่ในน ้าจดืตามแมน่ ้า ทะเลสาบ ใน

ประเทศเกาหล ีโซนทีส่อง คอื Tropical River ในโซนนี้ก็จะมสีตัวใ์นเขตรอ้นเป็นหลัก โซนทีส่ามคอื Amazon 

River  ในโซนนี้ก็จะมีปลาน ้าจืดที่ใหญ่ที่สุด อย่าง Pirarucu 
และ Arowana ซึง่อาศัยอยู่ในแม่น ้าอเมซอน โซนที ่4 คอื Sea 

Lion Zone เสน่ห์ทีน่่าหลงใหลของโซนนี้คอืสงิโตทะเลทีว่่าย
น ้าไปมา สว่นโซนที ่5 ก็คอื The Ocean คอื เป็นเหมอืนหัวใจ

ของอควาเรยีมแห่งนี้ โซนต่อไป โซนที ่6  ซึง่มดีาราของทีน่ี่ก็
คอื Beluga Whale แหวกว่ายเล่นลูกบอล ทัง้เด็กและผูใ้หญ่ก็

ชอบโซนนี้  โซนที่  7  คือ  Coral Reef Garden โซนนี้ จะมี

สารพัดสัวตน์ ้าตามแนวประการังใหไ้ดดู้กัน โซนที ่8 คอื Play 
Ocean โซนนี้จะไดส้ัมผัสสัตว์ทะเลอย่างปลาดาว และโซน

สดุทา้ย คอื Polar Region Zone เป็นโซนเรียนรูเ้กีย่วกับเพนก
วิน้ ทา่นจะไดเ้พลนิเพลนิกนัไปโลกใตท้อ้งทะเลอยา่งแน่นอน  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
4 

รหสัโปรแกรมทวัร ์  PRO SUMMER SEOUL SEP17-LJ-W02 

จากนัน้น าท่านเขา้สู่ ล็อตเตเ้วลิด ์ทาวเวอร ์(Lotte World Tower) เป็นสถาปัตยกรรมอาคารทีโ่ดดเด่น มี
แรงบันดาลใจจากภาพวาดเซรามกิเกาหลี และพู่กันเขยีนเป็นตกึทีสู่งเป็นล าดับที่ 6 ของโลก (556 เมตร) มี

ทัง้หมด 123 ชัน้ ดา้นบนทาวเวอรป์ระกอบดว้ยแกลเลอรี่ คาเฟ่ โรงแรมหรู และหอชมววิ Skywalk ทีส่ามารถชืน่
ชมทัศนียภาพอันงดงามของไฟในตัวเมอืงกรุงโซลไดอ้ย่างทั่วถงึ (ไม่รวมคา่ลฟิท)์ หรอืใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงที ่

ล็อตเตเ้วลิด์มอลล ์(Lotte World Mall) เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงชัน้น าทีม่ชีวีติชวีาแห่งหนึ่งของกรุงโซลตัง้อยู่ตดิ

กับทาวเวอร ์เต็มไปดว้ยรา้นหรูหรา และรา้นจ าหน่ายสนิคา้ปลอดภาษีจากหลากหลายแบรนดท์ัง้ในประเทศและ
ตา่งประเทศ  

 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (เมนู พลโูกก ิหมูในน า้ซุปขลุกขลกิ) 

จากนัน้น าทา่นเขา้สู ่สวนสนุกล็อตเตเ้วลิด ์(Lotte World) เป็นสวนสนุกในร่มทีใ่หญท่ีส่ดุในเกาหลใีต ้ตัง้อยู่

ทีเ่ขตชมัซลิ ในเมอืงโซล ทีน่ี่มทีัง้สวนสนุกในร่ม ซึง่จัดไดว้า่เป็นสวนสนุกในร่มทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุแห่งหนึง่ในโลก
เลยก็ว่าได ้และมโีซนสวนสนุกกลางแจง้ ทีส่รา้งเป็นเกาะอยู่กลางทะเลสาบซอกชน (Seokchon Lake) โดย

สญัลกัษณ์หรอืมาสคอตประจ าสวนสนุกแหง่นีค้อืคูรั่ก แรคคนูทีช่ ือ่ Lotty และ Lorry น่ันเอง 
 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (เมนู จมิดกั ไกผ่ดักบัวุน้เสน้) 
              

ทีพ่กั   JNJ RESIDENCE HOTEL หรอืเทยีบเทา่    
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วนัที ่4 
ศูนยโ์สม - ศูนยส์มุนไพรสนเข็มแดง - พพิธิภณัฑส์าหรา่ย - โรงเรยีนสอนท าคมิบบั + ใสชุ่ดฮนับก - 
พระราชวงัซางด๊อก - คลองชองเกชอน - DUTY FREE - โซล ทาวเวอร ์(ไม่รวมคา่ลฟิท)์ - ชอ้ปป้ิง

เมยีงดง     

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นชม ศูนยโ์สม หรอืราชาแห่งมวลสมุนไพร เพราะเกาหลี

ใตเ้ป็นประเทศทีม่กีารผลติโสมเกาหลทีีม่คีณุภาพเป็นอันดับ 1 
ของโลกซึ่งรัฐบาลรับรองคุณภาพโสมที่มีคุณภาพดีที่สุด 

ผลติภณัฑน์ า้มนัสนเข็มแดง นิยมมารับประทานเพื่อลา้ง
สารพิษในร่างกาย ลา้งไขมันในเสน้เลือด ทั่วทั ้งร่างกาย 

ป้องกันไขมันอุดตันในเสน้เลอืด,โรคหัวใจ,โรคภูมแิพ ้เป็นตน้ 
จากนัน้น าทา่นเขา้ชม พพิธิภณัฑส์าหรา่ย ซึง่ทา่นจะไดเ้รยีนรู ้

การท าสาหร่ายของชาวเกาหล ีประวัตคิวามเป็นมาและความผูก

ผันทีช่าวเกาหลทีีม่ตี่อสาหร่าย ท่านสู ่สถาบนัสอนท าคมิบบั 
ชมวธิกีารท าคมิบับ และใหท้่านไดท้ดลองท าดว้ยตัวท่านเอง 

และสามารถ
น ากลับมาเป็นของฝาก พเิศษ!! เก็บภาพความประทบัใจ

ดว้ยการใส่ชุดประจ าชาตขิองเกาหลใีต ้(ฮนับก) พรอ้ม

ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก  เดินทางสู่ พระราชวงัชางด๊อกกุง 
(CHANGDEOKGUNG PALACE) เป็นพระราชวังล าดับที่

สองทึถู่กสรา้งต่อจากพระราชวังเคยีงบก มคีวามส าคัญในการ
เ ป็นที่พ า นักของพระมหากษัตริย์หลายพระองค์ในสมัย

ราชวงศ์โชซอน และยังเป็น 1 ใน 5 ของพระราชวังส าคัญที่
ยังคงรักษาไว ้ภายในพระราชวังนี้มีสถานทีส่ าคัญคอื สวนลับ 

หรือสวนตอ้งหา้ม  (Huwon) ตั ้งอยู่บริเ วณดา้นหลังของ

พระราชวังที่ถูกสรา้งขึ้นในสมัยกษัตริย์  Taejong เพื่อเป็น
สถานทีพั่กผอ่นส าหรับพระราชวงศ ์(ไมร่วมคา่เขา้ชมสวนลบั) 

 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (เมนู ไกตุ่น๋โสม) 

คลองชองเกชอน เดมิเป็นคลองเก่าแก่ในอดตีมอีายุกว่า 600 

ปีที่ทอดผ่านใจกลางเมืองหลวงแต่ในปัจจุบันไดม้ีการพัฒนา
และบรูณะคลองแหง่นีข้ ึน้มาใหมท่ าใหก้รุงโซลมคีลองทีย่าวกวา่ 

6 กโิลเมตร ชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษทีีด่วิตีฟ้ร ีทีน่ีม่สีนิคา้ชัน้
น าใหท้า่นเลอืกซือ้มากมายกวา่ 500 ชนดิ อาท ิน ้าหอม เสือ้ผา้ 

เครือ่งส าอาง กระเป๋า นาฬกิา เครือ่งประดบั เป็นตน้ อสิระใหท้กุ

ท่านไดเ้ดนิเล่นที่ หอคอยกรุงโซล ตัง้อยู่บริเวณเนิน เขานัม
ซาน เป็น 1ใน 18 หอคอยทีส่งูทีส่ดุในโลก นอกจากนี้โซลทาว

เวอร์ยังเป็นสถานที่ถ่ายท าละครหลายเรื่อง เรียกไดว้่าเป็น 
Landmark ของเกาหลเีลยก็วา่ได ้(ไมร่วมคา่ขึน้ลฟิท)์ 
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ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (เมนู หมูยา่งเกาหล)ี 

ชอ้ปป้ิง ยา่นเมยีงดง MYEONGDONG สยามสแควร์เกาหล ีหากทา่นตอ้งการทราบวา่แฟชั่นของเกาหลเีป็น
อย่างไรกา้วล ้าน าสมัยเพยีงใดทา่นจะตอ้งมาทีเ่มยีงดงแห่งนี้พบกับสนิคา้วัยรุ่น อาท ิเสือ้ผา้แฟชัน่แบบอนิเทรน

เครือ่งส าอางดงัๆ ของเกาหลพีบกบัความแปลกใหมใ่นการชอ้ปป้ิงอกีรูปแบบ  

 
อสิระใหท้า่นรบัประทานอาหารค า่ ตามอธัยาศยั  

(**เฉพาะพเีรยีดทีร่าคา 12,900 บาท**) 
              

ทีพ่กั   JNJ RESIDENCE HOTEL หรอืเทยีบเทา่    

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

วนัที ่5 

ศูนยส์มุนไพรฮ็อกเกตนามู - โรงงานเจยีระไนพลอย - พพิธิภณัฑภ์าพ 3 มติ ิ- ช้อปป้ิงฮงแด + 

Kakao Friend Store - ซุปเปอรม์าเก็ตละลายเงนิวอน - สนามบนิอนิชอน - สมุทรปราการ (ท่า
อากาศยาน สวุรรณภูม)ิ 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านชม ศูนยส์มุนไพรบ ารุงตบั ฮอตเกนามู ตน้ไมช้นิดนี้
เจรญิเตบิโตในป่าลกึบนภูเขาทีป่ราศจากมลภาวะและระดับสงู

เหนือน ้ าทะเล 50-800 เมตร ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมน ามา
รับประทานเพื่อชว่ยดูแลตับใหส้ะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับ

แข็ง ไม่ถูกท าลายจากการดื่มแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี่ สาร

ตกคา้งจากอาหารและยาเขา้ชม โรงงานเจยีระไนพลอยอ
เมทสิ แดนเกาหลเีป็นแดนของพลอยสมีว่ง พลอยแห่งสขุภาพ

และน าโชค โดยมีตัง้แต่สมี่วงอ่อนเย็นตาจนถึงสมี่วงไวน์ มี
เสน่ห์เยา้ยวนใจ พลอยนี้จะงามจับตาเมื่อมาท าเป็นแหวน จี้ 

ตา่งห ูและสรอ้ยขอ้มอืน าทา่นเขา้ 
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ชม พพิธิภณัฑภ์าพ 3 มติ ิหรือ Trick Eye Museum พพิธิภัณฑท์ีม่กีารจัดแสดงภาพทีม่องแลว้เป็น 3 มติิ
เมือ่เราเขา้ไปแชะภาพถ่ายดว้ย แตจ่รงิๆ แลว้เป็นแคภ่าพวาด 2 

มิติ โดยใชห้ลักในการวาด ใส่แสง เงา หรือหลักการทาง
วทิยาศาสตร์เขา้มาประกอบ ใหภ้าพดูมคีวามลกึ ดูมมีติเิพิม่ขึน้ 

เสมอืนภาพมีชวีติเคลือ่นไหวไดจ้ริง ซึง่การวาดภาพแบบนี้มา

จากประเทศฝร่ังเศส เรียกว่า Trompe-l'ceil (อ่านว่า ทรอม
พลยุส)์ ถอืเป็นภาพวาดทีห่ลอกลวงคนดูก็ว่าไดน้ะ ก็เลยถูกตัง้

ชื่อว่า  Trick eye หรือ ภาพลวงตา น่ันเอง  ซึ่ง ใน ปัจจุบัน
นักท่องเทีย่วใหค้วามนิยมเป็นอย่างมาก ยิง่ส าหรับคนทีช่อบ

ถา่ยรูปดว้ยแลว้ เตรยีมเมมโมรีก่ารด์ไปใหด้ ีเพราะที ่Trick Eye 

Museum เคา้มภีาพมาจัดแสดงเพื่อใหนั้กท่องเทีย่วแวะเขา้ไป
ถา่ยรูปร่วมกบัภาพท าทา่ตามจนิตนาการวาดภาพ)  

 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (เมนู ขา้วย าเกาหลบีบิมิบบั) 

จากนั้นใหท้่านไดเ้พลิดเพลินกับการชอ้ปป้ิงที่ ฮงแด (Hongdae) เป็นย่านชอ้ปป้ิงบริเวณดา้นหนา้ของ
มหาวทิยาลัยฮงอกิ (Hongik University) จงึเป็นศูนย์รวมเด็ก

วัยรุ่นและเด็กมหาวทิยาลัย เป็นอีกเสน้หนึ่งที่มีบรรยากาศโร

แมนตกิ อกีทัง้ยังมรีา้นกาแฟทีเ่ป็นเอกลักษณ์ แกลเลอรี ่รา้นคา้
จ าหน่ายสินคา้แฟชั่น คลับ ตลาดศิลปะ และรา้นอาหารที่

น่าสนใจในหมู่วัยรุ่นอายุ 20-30 ปีทีน่ิยมมาเดนิเล่น ราคาของ
สนิคา้และรา้นอาหารต่างๆก็ยังไม่แพงอกีดว้ย อกีทัง้ที ่ฮงแด 

ยังเป็นทีต่ัง้ของ KaKao Friend Store& Café โปรแกรม Kakao 

คลา้ยกับ Line แตก่ าลังเป็นทีน่ยิมในเกาหล ีทาง Kakao จงึได ้
ท ารา้นขึน้มา มตีัวการ์ตนูของเคา้ใหถ้่ายรูปมากมาย มขีายของ 

และชั ้นบนสุด เ ป็นคาเฟ่  หรือร า้นกาแฟน่ันเอง  โดยตัว
คาแรคเตอรท์ีก่ าลังฮติทีส่ดุในตอนนีก็้คอื Ryan ลกัษณะเหมอืน

หมผีสมสงิโต ตวัเหลอืงๆ หนา้นิง่ๆ หลงัจากนัน้ไดเ้วลาน าทา่นสู ่
ทา่อากาศยานอนิชอน เพือ่เตรยีมตัวเดนิทางกลับกรุงเทพฯ ระหวา่งทางแวะ ชอ้ปป้ิงที ่SUPERMARKET เพือ่

ซือ้ของฝากคนทางบา้นทีร่า้นแห่งนี้มีขนมพื้นเมืองเกาหลหีลากชนิดรวมทัง้กมิจิ ไก่ตุ๋นโสมที่บรรจุอยู่ในถุง

สญุญากาศ ตะเกยีบ ถว้ยใสข่า้วและของฝากของทีร่ะลกึ 
 

19:55 น.  ออกเดนิทางกลบัสู ่ประเทศไทย โดยสายการบนิ JIN AIR เทีย่วบนิที ่LJ001 
 

23:35 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยาน สุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพพรอ้มดว้ยความประทับใจ 

 
 

อตัราค่าบรกิาร 

 

วนัเดนิทาง หมายเหตุ 

ราคาทวัร ์(บาท / ทา่น) พกัหอ้งละ 2 ทา่น 

ผูใ้หญ ่

เด็กไมเ่กนิ 

12 ปี พกั
กบัผูใ้หญ ่

 (มเีตยีง) 

เด็กไมเ่กนิ 

12 ปี พกั
กบัผูใ้หญ ่ 

(ไมม่เีตยีง) 

พกัเดีย่ว 
วซีา่ 
- 

เดอืน  สงิหาคม 

19 ส.ค. 60 - 23 ส.ค. 60  15,900 15,900 15,900 6,900 - 
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21 ส.ค. 60 - 25 ส.ค. 60  15,900 15,900 15,900 6,900 - 

23 ส.ค. 60 - 27 ส.ค. 60  15,900 15,900 15,900 6,900 - 

25 ส.ค. 60 - 29 ส.ค. 60  15,900 15,900 15,900 6,900 - 

27 ส.ค. 60 - 31 ส.ค. 60  15,900 15,900 15,900 6,900 - 

29 ส.ค. 60 - 02 ก.ย. 60  15,900 15,900 15,900 6,900 - 

31 ส.ค. 60 - 04 ก.ย. 60  15,900 15,900 15,900 6,900 - 

เดอืน  กนัยายน 

02 ก.ย. 60 - 06 ก.ย. 60  15,900 15,900 15,900 6,900 - 

04 ก.ย. 60 - 08 ก.ย. 60  15,900 15,900 15,900 6,900 - 

06 ก.ย. 60 - 10 ก.ย. 60  15,900 15,900 15,900 6,900 - 

08 ก.ย. 60 - 12 ก.ย. 60  15,900 15,900 15,900 6,900 - 

10 ก.ย. 60 - 14 ก.ย. 60  15,900 15,900 15,900 6,900 - 

12 ก.ย. 60 - 16 ก.ย. 60  15,900 15,900 15,900 6,900 - 

14 ก.ย. 60 - 18 ก.ย. 60  15,900 15,900 15,900 6,900 - 

16 ก.ย. 60 - 20 ก.ย. 60  15,900 15,900 15,900 6,900 - 

18 ก.ย. 60 - 22 ก.ย. 60  15,900 15,900 15,900 6,900 - 

20 ก.ย. 60 - 24 ก.ย. 60  15,900 15,900 15,900 6,900 - 

22 ก.ย. 60 - 26 ก.ย. 60  15,900 15,900 15,900 6,900 - 

24 ก.ย. 60 - 28 ก.ย. 60  15,900 15,900 15,900 6,900 - 

26 ก.ย. 60 - 30 ก.ย. 60  15,900 15,900 15,900 6,900 - 

28 ก.ย. 60 - 02 ต.ค. 60  15,900 15,900 15,900 6,900 - 

30 ก.ย. 60 - 04 ต.ค. 60  15,900 15,900 15,900 6,900 - 

 

ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 

 กรณีทีท่า่นตอ้งออกตัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ กรุณาจองตัว๋ทีส่ามารถเลือ่นเวลา และวนัเดนิทางได ้เพราะจะมบีาง

กรณีทีส่ายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นวนัเวลาบนิ มฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 
 กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม หรอืแพอ้าหารเนือ้สตัวบ์างประเภท ใหท้า่นโปรดระบมุาใหช้ดัเจน 

 กรุณาสง่รายชือ่ผูเ้ดนิทาง ส าเนาหนา้พาสปอรต์ ใหก้ับเจา้หนา้ทีห่ลังจากทีไ่ดช้ าระค่ามัดจ าทัวร ์หรอืค่าทัวรส์ว่นที่

เหลอื กรณีทีท่า่นเดนิทางเป็นครอบครัวหลายทา่น กรุณาแจง้รายชือ่คูน่อนกบัเจา้หนา้ทีใ่หท้ราบ  

 กรณีทีอ่อกตั๋วเครื่องบนิแลว้สะกดชือ่-นามสกุลผดิ ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบหากท่านไม่ด าเนินการสง่ส าเนาหนา้

พาสปอรต์ใหท้างบรษัิทในการออกตั๋วเครือ่งบนิ 
 หลงัจากทีท่า่นไดช้ าระคา่มัดจ า และคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืเรยีบรอ้ยแลว้ ภายใน 3-7 วนั กอ่นการเดนิทาง ทางบรษัิทจะ

จัดสง่ใบนัดหมายเตรยีมตวัการเดนิทางใหท้า่นทางอเีมล ์หรอืแฟกซท์ีท่า่นไดร้ะบไุว ้

 ราคาทวัรใ์ชต้ัว๋เครือ่งบนิแบบกรุ๊ป ไมส่ามารถเลือ่นวนัเดนิทางไดจ้ะตอ้งเดนิทางไป-กลบัตามวนัเดนิทางทีร่ะบเุทา่นัน้ 

 ทางบรษัิทไม่มนีโยบายในการจัดคูน่อนใหแ้ก่ลกูคา้ทีไ่ม่รูจ้ักกัน กรณีทีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จะตอ้งจ่ายค่าพักเดีย่ว

เพิม่ตามราคาทีร่ะบไุวใ้นรายการทวัรเ์ทา่นัน้ 
 PASSPORT ตอ้งมอีายกุารใชไ้มน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน กอ่นหมดอาย ุนับจากวนัเดนิทาง ไป-กลบั 

 ลกูคา้ทีเ่ดนิทาง 3 ทา่น อาจมคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิ (พักเดีย่ว) ขึน้อยู่กับมาตราฐานโรงแรม สว่นหอ้ง TRP จะไม่มใีน

บางประเทศ ยกเวน้ เด็ก Infant-12 ปี 

 การใหท้ปิเป็นธรรมเนียมปฏบิัตสิ าหรับนักทอ่งเทีย่วเดนิทางไปตา่งประเทศ จะตอ้งมกีารเรยีกเก็บเพือ่เป็นสนิน ้าใจกับ

ผูใ้หบ้รกิารในสว่นตา่งๆ จงึรบกวนทกุทา่นเตรยีมคา่ใชจ้า่ยสว่นนีเ้พือ่มอบใหห้ัวหนา้ทัวรร์ะหวา่งการเดนิทาง 

 กรณีทีท่า่นตอ้งการเปลีย่นผูเ้ดนิทาง มคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ 3,000 บาท ตอ่ทา่น (กอ่นวนัเดนิทาง 5 วนัเทา่นัน้) 

 ***โรงแรมทีพั่กที่ประเทศเกาหลีใตอ้าจะมีการสลับปรับเปลีย่นขึน้อยู่กับความเหมาะสมเป็นหลักโดยค านึงถึง

ผลประโยชน์ลูกคา้เป็นหลักทัวร์ครัง้นี้มวีัตถุประสงคเ์พื่อการท่องเทีย่วเป็นหมู่คณะเท่านัน้  ถา้ลกุคา้ตอ้งการแยกตัว
ออกจากกรุ๊ปทวัร ์ทางบรษัิทจะคดิคา่ด าเนนิการในการแยกทอ่งเทีย่วเองวนัละ 5,000 บาท ตอ่ทา่น 
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 ***เนื่องจากทางแลนดเ์กาหล ีไดรั้บแจง้เตอืนหลายครัง้จากกองตรวจคนเขา้เมอืงประเทศเกาหลใีต  ้ และจากสาย

การบนิ เรื่องผูแ้อบแฝงมาเป็นนักท่องเทีย่ว แต่ไปดว้ยวัตถุประสงคอ์ืน่ เชน่ ไปท างาน แรงงานผดิกฎหมาย ดังนัน้
ตัง้แต่วันที ่1 มนีาคม 2558 ทางแลนดเ์กาหลจี าเป็นตอ้งเก็บค่าประกันเพื่อใหลู้กคา้ไป-กลับพรอ้มกรุ๊ปเท่านัน้ เป็น

จ านวนเงนิ 3,500 บาท หากลูกคา้เป็นนักท่องเที่ยวจริงๆ เดนิทางท่องเทีย่วพรอ้มกรุ๊ปและกลับพรอ้มกรุ๊ปตาม
โปรแกรมที่ก าหนด สามารถขอรับเงินประกันนี้คืนเต็มจ านวน ดังนั้นจงึใคร่ขอความร่วมมือจากลูกคา้ปฎบิัตติาม

เงื่อนไขดังกล่าว (ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิประกันกรณีลูกคา้ไม่ผ่านกองตรวจคนเขา้เมือง หรือ กรมแรงงานทัง้ที่

ประเทศไทยและประเทศเกาหลใีต)้ 
 ***หากทา่นถูกเจา้หนา้ทีต่ม.เกาหลกีักตัวไม่ใหเ้ดนิทางเขา้ประเทศ คา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ในระหวา่งถูกกักตัว และสง่

ตวักลบัประเทศไทย ลกูคา้จะตอ้งเป็นผูช้ าระเองทัง้หมด 

 ***หากทา่นตดิดา่นตม.ทัง้ฝ่ังประเทศไทยหรอืประเทศเกาหลที าใหไ้ม่สามารถเดนิทางทอ่งเทยีวได ้ทางบรษัิทจะ

ไมรั่บผดิชอบหรอืคนืเงนิคา่ทวัรใ์ดๆ ทัง้ส ิน้ 
 รายการทอ่งเทีย่วสามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านงึถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ 

 * หนังสอืเดนิทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผูม้ีจุดประสงค์เดนิทางเพื่อ

ท่องเทีย่วเท่านั้น หากลูกคา้ไม่สามารถเดนิทางไดเ้นื่องจากเหลือพาสปอร์ตนอ้ยกว่า 6 เดือน ทางบริษัทจะไม่

รับผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ 
 ทางบรษัิทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ,การประทว้ง,การนัดหยดุงาน,การกอ่

จลาจล หรอืกรณีทีท่า่นถูกปฏเิสธ การเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง หรอืเจา้หนา้ทีก่รมแรงงานทัง้

จากไทย และตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

 ทางบรษัิทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไม่ครบ อาท ิไมเ่ทีย่วบางรายการ, ไม่ทาน

อาหารบางมือ้  เพราะค่าใชจ้่ายทุกอย่าง ทางบรษัิทฯ ไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหก้ับต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดนิทางแลว้  

 ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอบุตัเิหตทุีเ่กดิจาก   

 ความประมาทของตวันักทอ่งเทีย่วเอง  

 ตัว๋เครือ่งบนิเป็นตัว๋ราคาพเิศษ กรณีทีท่า่นไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะไม่สามารถน ามาเลือ่นวนัหรอืคนืเงนิได ้หากทา่นตอ้ง

ซือ้บัตรโดยสารภายในประเทศเพื่อไปและกลับกรุงเทพฯ กรุณาเลอืกซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศประเภทที่
สามารถเลือ่นวันและเวลาในการเดนิทางได ้ทัง้นี้เพื่อป้องกันปัญหาเทีย่วบนิล่าชา้หรือการเปลีย่นแปลงเวลาของ

เทีย่วบนิหรอืการเปลีย่นแปลงวนัเดนิทางกรณีเกดิความผดิพลาดจากบรกิารจากสายการบนิ (ความลา่ชา้ของเทีย่วบนิ 

การยกเลกิเทีย่วบนิ มกีารยุบเทีย่วบนิรวมกัน ตารางการเดนิทางมีการเปลีย่นแปลง เนื่องจากสายการบนิพจิารณา
สถานการณ์แลว้วา่ อยู่นอกเหนือความควบคุม หรอืเหตผุลเชงิพาณิชย ์หรอืเหตผุลทางดา้นความปลอดภัยเป็นตน้) 

โปรดเขา้ใจและรับทราบวา่ ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ได ้ในทกุกรณี กรุ๊ปทีเ่ดนิทางตอ้ง
การันตมีัดจ ากับสายการบนิ หรอืผ่านตัวแทนในประเทศ หรือตา่งประเทศ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเชน่ Charter Flight, 

Extra Flight  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ า หรอื คา่ทวัรท์ัง้หมด 
 เมื่อท่านตกลงช าระเงนิไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านไดย้อมรับในเงื่อนไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทีไ่ดร้ะบไุวแ้ลว้ทัง้หมด 

 ขอสงวนสทิธิส์ าหรับลกูคา้ชาวไทยเท่านัน้ทีเ่ดนิทางไปกลับพรอ้มกรุ๊ป **ถา้ลกูคา้เป็นชาวตา่งชาตชิ าระเพิม่ทา่นละ 

3,000 บาท** 

 **ในกรณีที่ผูเ้ดนิทางไม่ผ่านการตรวจพิจารณาจากด่านตรวจคนเขา้เมืองในการ เขา้-ออกทัง้ประเทศไทยและ

ประเทศเกาหลใีต ้หรอืการถูกปฎเิสธในกรณีอืน่ๆทุกกรณี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไ์ม่คนืคา่ใชจ้่ายไม่ว่ากรณีใดๆทิง้
ส ิน้** 

 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป – กลบัพรอ้มคณะ สายการบนิ JIN AIR 

 ค่าทีพั่กโรงแรมระดับมาตราฐานหรือเทียบเท่า 3-4 ดาว ส าหรับพักหอ้งละ 2 ท่าน (ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การ

แขง่ขันกฬีา หรอืกจิกรรมอืน่ๆ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยา้ยพักในเมอืงใกลเ้คยีงแทน อาจจะมกีารปรับเปลีย่น

โปรแกรมตามความเหมาะสม) 
 คา่อาหารครบทกุมือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการ ทางบรษัิทจงึขอสงวนสทิธิน์การเปลีย่นแปลง 
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 คา่รถรับ – สง่สนามบนิ และตลอดรายการทวัร ์

 คา่อตัราเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ทีร่ะบไุวใ้นรายการ  

 คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทน าเทีย่ว และการอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 คา่ประกนัภัยอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทางในวงเงนิ ทา่นละ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

หมายเหตุ **ในกรณีลูกคา้ท่านใดสนใจ ซือ้ประกันการเดนิทางเพื่อใหค้รอบคลุมในเรื่องสุขภาพ ท่านสามารถ
สอบถามรายละเอยีดเพิ่มเตมิไดท้ีเ่จา้หนา้ของบริษัท** อัตราเบี้ยประกันเริ่มตน้ 390 บาท ขึน้อยู่ระยะเวลาการ

เดนิทาง 
 คา่รถปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุพรอ้มพนักงานขบัรถทีช่ านาญทาง (ไมร่วมทปิพนักงานขบัรถ) 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่บรกิาร และคา่ใชจ้า่ยสว่นตวัทีไ่มไ่ดร้ะบใุนรายการ 

 ค่าทปิมัคคุเทศกไ์ทย ค่าทปิมัคคุเทศกท์อ้งถิ่น และพนักงานขับรถตามธรรมเนียมคอื 1,000 บาท หรือ 30,000 

วอน /ทา่น ตลอดทรปิการเดนิทาง 
 ค่าน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด ฉะนัน้กระเป๋าจะตอ้งไม่เกณฑน์ ้าหนักดังนี้ กระเป๋า

โหลดใตเ้ครือ่งบนิจ านวนไมเ่กนิทา่นละ 1 ใบ ใบละไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั และกรณีถอืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 7 กโิลกรมั 

 คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง อาหารทีส่ัง่เพิม่ คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดี ฯลฯ 

 คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ และส าหรับราคานีท้างบรษัิทจะไมร่วมคา่ภาษีทอ่งเทีย่วหากมกีารเก็บเพิม่ 

 คา่ท าใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิหรอืคนตา่งดา้ว 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7%, คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด 

 คา่ยกกระเป๋าเดนิทางใบใหญใ่นโรงแรมทา่นละ 1 ใบ 

 คา่วซีา่ส าหรับพาสปอรต์ ตา่งดา้ว กรุณาเตรยีมเอกสารคอื 1. พาสปอรต์ 2. ใบประจ าตวัคนตา่งดา้ว 3. ใบส าคญัถิน่ที่

อยู่ 4. ส าเนาทะเบยีนบา้น (ถา้ม)ี 5. สมุดบัญชเีงนิฝาก (ถา้ม)ี 6. รูปถา่ยส ี2 นิว้ 2 รูป ทางบรษัิทจะเป็นผูด้ าเนนิการ
ยืน่วซีา่ใหท้า่น โดยช าระคา่บรกิารตา่งหาก (ส าหรับหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว เจา้ของหนังสอืเดนิทางตอ้งท าเรือ่งแจง้

เขา้-ออกดว้ยตนเองกอ่นจะยืน่วซีา่)  
 

 

เง ือ่นไขการเดนิทาง 

 

เอกสารในการเดนิทาง  ☒  พาสปอรต์  ☐  วซีา่ 

 
หมายเหตุ 

 

1. บรษัิทขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นล่วงหนา้ ในกรณีทีไ่ม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ย่างนอ้ย 15 ทา่น ซึง่ในกรณีนี้ 
ทางบรษัิทยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมดโดยหักคา่ธรรมเนยีมวซีา่ (ถา้ม)ี หรอืจัดหาคณะทวัรอ์ืน่ให ้ถา้ตอ้งการ 

2. บรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตจุ าเป็นสดุวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยีหรือไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบของหัวหนา้ทัวร์ 

และเหตสุดุวสิยับางประการเชน่ การนัดหยดุงาน ภัยธรรมชาต ิการจลาจลตา่งๆ 

3. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทอกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และโรงแรม
ทีพั่กในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมเนื่องจากความ

ล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพั่กในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาตฯิลฯ โดยบริษัทจะ
ค านึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ และบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองหา้มผู ้

เดนิทางเนื่องจากมสี ิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มน าเขา้ประเทศ หรอืเอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอืความประพฤติ

สอ่ไปในทางเสือ่มเสยี หรอืดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตามทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้  ทางบรษัิทไม่อาจคนืเงนิให ้
ท่านไดไ้ม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน ทางบริษัทจะไม่รับผดิชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวซี่า อันสบืเนื่องมาจาก
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ผูโ้ดยสารเอง รวมทัง้บรษัิทจะไมรั่บผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้ับ
ชาวตา่งชาต ิหรอืคนตา่งดา้วทีพ่ าพักอยูใ่นประเทศไทย 

4. มัคคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทไม่มีสทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทนอกจากมเีอกสารลง
นามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทก ากับเทา่นัน้ 

5. เมือ่ท่านไดช้ าระเงนิมัดจ าหรือทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบรษัิท หรือช าระโดยตรงกับทางทาง

บรษัิทจะถอืวา่ทา่นรับทราบ และยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆ ของบรษัิททีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด 
 

 

เง ือ่นไขการจอง / การยกเลกิ  

 

การจอง หรอืส ารองทีน่ ัง่ 
 กรุณาจองลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง พรอ้มช าระ งวดแรก 5,000 บาท *ช่วงเทศกาลมดัจ า 10,000 บาท *หาก

เป็นราคาโปรโมช ัน่ช าระเงนิเต็มจ านวนเทา่น ัน้   

 สว่นทีเ่หลอืช าระทนัทกีอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 20 วนั มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทาง 

 
การยกเลกิ 

 แจง้ลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 45 วนั กอ่นการเดนิทาง คนืเงนิมัดจ าทัง้หมด  

 แจง้ลว่งหนา้ 31 – 44 วนั กอ่นการเดนิทาง หักคา่มัดจ าทา่นละ 5,000 บาท  

 แจง้ลว่งหนา้ 16 – 29 วนั กอ่นการเดนิทาง หักคา่มัดจ าทา่นละ 50% ของราคาทวัร ์

 แจง้ลว่งหนา้ 1 – 15 วนั กอ่นการเดนิทาง หักคา่ด าเนนิการตา่งๆ รวม 100% ของราคาทวัร ์ 

 ยกเลกิการเดนิทาง ในวนัเดนิทาง, ถกูปฎเิสธการเขา้เมอืง จะไมม่กีารคนืเงนิท ัง้หมด  

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบรษัิทฯ จะท าการ

เลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั ้งนี้ท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได ้คือ 

คา่ธรรมเนยีมในการมัดจ าตัว๋ 
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยใดๆ ในกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั เชน่ การยกเลกิหรอืลา่ชา้ของสาย

การบนิ, อบุัตเิหต,ุ ภัยธรรมชาต,ิ การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรอืสิง่ของสญูหายตามสถานทีต่่างๆ ทีเ่กดิขึน้เหนือ

การควบคมุของบรษัิทฯ 


