
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รหัสโปรแกรมทัวร์  COLORFUL KOREA 5D3N NOV18-LJ-W02 

 

COLORFUL KOREA  
 

 ชม ฟารม์ Boss  Apple สนุกกบักิจกรรม เชน่ ทาํแยมแอปเป้ิล, นํ้าแอปเป้ิล 
 ชม อาณาจกัรสมุนไพร พิพิธภณัฑพ์ฤกษศาสตร ์ 
 ชมความสวยงามของดอกคอสมอส ณ Olympic Park 
 เต็มอิม่จใุจไปกบั Lotte World สวนสนุกในรม่ทีใ่หญ่ที่สุดในเกาหลีใต ้
 ชม พระราชวงัเคียงบกกุง แหล่งทอ่งเที่ยวยอดฮิตของกรงุโซล 
 ชม คลองชองเกชอน คลองทีเ่ก่าแก่และมีประวติัยาวนาน 
 หอคอยกรุงโซล อิสระใหท้กุทา่นไดเ้ดินเล่นถ่ายภาพ  
 ชอ้ปป้ิงจใุจ เมียงดง, ฮงแด 
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กาํหนดการเดินทาง 
 
วนัที่ 1  สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) 

 
19:00 น. คณะพรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยาน สุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 ประตูทางเขา้ 3 เคานเ์ตอร ์… สาย

การบิน JIN AIR โดยมีเจา้หนา้ทีข่องบริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั 
 
22:25 น. ออกเดินทางสู่ ทา่อากาศยาน กรุงโซล สาธารณรฐัเกาหลีใต ้ โดยเทีย่วบินที ่ LJ004 
 

วนัที่ 2  อนิชอน - Boss Apple Farm - Pocheon Herb Island - ป้อมฮวาซอง 

 
05:40 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยาน อินชอน สาธารณรฐัเกาหลีใต ้ (เวลาทอ้งถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ช.ม.) กรุณาปรบั

นาฬิกาของทา่นเป็นเวลาทอ้งถิ่นเพ่ือสะดวกในการนัดหมาย หลงัผ่านข ัน้ตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรบั
สมัภาระเรียบรอ้ย นําทา่นเดินทางสู่ เมืองโพชอน Boss  Apple ฟารม์ท่องเที่ยวที่ไม่ไดมี้แค่การปลูกและขายแอป
เป้ิล เพราะถา้มาทีน่ี่เราจะมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ เชน่ ทําแยมแอปเป้ิล, นํ้าแอปเป้ิล, ผลิตภณัฑอ์บแหง้จากแอป
เป้ิลมากมาย (ไม่รวมค่าทํากิจกรรม) อีกทัง้ท่านสามารถซือ้นํากลบัมาเป็นของฝากไดด้ว้ย ใหท้่านไดช้มิแอปเป้ิล
สดๆ จากตน้ อิสระใหเ้ดินชมพรอ้มเก็บบรรยากาศ  

 

 
 
เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (เมนู บลูโกกิ หมูผดัซอสขลุกขลิก) 
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นําท่านเดินทางสู่ อาณาจกัรสมุนไพร POCHEON HERB ISLAND ภายในบรรยากาศร่มรื่นโอบลอ้มดว้ยภูเขา 

ทีน่ี่จะมีหลายโซนมากเริม่จากโซน พิพิธภณัฑพ์ฤกษศาสตร ์ทีมี่สมุนไพรนานาชนิดใหเ้ราเดินชมหรือนั่งพกัผ่อนเพ่ือสูด
อากาศบริสุทธิก์นัใหเ้ต็มปอด อีกทัง้ยงัมีหอ้งสปา สําหรบัผ่อนคลายดว้ยการ  นวดอโรม่า โซน D.I.Y เราสามารถทํา
ผลิตภณัฑต์่างๆดว้ยตวัเอง เชน่ สบู ่ เครือ่งสําอาง หมอน เทียนหอม ฯลฯ ยงัมีโซนอืน่ทีน่่าสนใจอีกมาก อย่างเมือง
จาํลองบรรยากาศประเทศทางแถบยุโรป เรือกอนโดลาคลา้ยกบัเมืองเวนิช นํ้าพุเทรวี่ หมู่บา้นฝรัง่เศส ฯลฯ รบัรองไม่
ผิดหวงัมีกิจกรรมสนุกๆ มากมายจนลืมเบือ่  
 
 
 
 
 
 
 
นําทา่นชมบรรยากาศรอบๆ ป้อมฮวาซอง Hwaseong Fortress ถือว่าเป็นไฮไลทส์ําคญัแห่งการท่องเที่ยว อีกทัง้
ยงัไดข้ึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองคก์ารยูเนสโก 
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คํ่า บริการอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร (เมนู ชาบู ชาบู) 
 
ที่พกั  Central Plaza Hotel Or Suwon Pacific Hotel  หรือเทียบเท่า 
 

วนัที่ 3  Olympic Park - Lotte World & Lotte  Aquarium - N Seoul Tower - ตลาดฮงแด 

 
เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนั้นนําทกุทา่นเดินทางสู่ Olympic Park นั้นถือว่าเป็นอีกหน่ึงในสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตของชาวกรุงโซล เเละ
เป็นอีกจดุทีน่ักทอ่งเทีย่วต่างชาติใหค้วามสนใจมาเทีย่วชมความสวยงาม ทัง้ธรรมชาติทีถู่กจดัเรียงอย่างสวยงาม และยงั
เป็นจุดที่สวยอีกแห่งในชว่งฤดใูบไมร้่วง ที่น่ีก็ถูกแบ่งออกเป็นหลายโซนที่น่าสนใจ เชน่ เนินดอกคอสมอส สีเหลือง
อรา่ม เป็นทีนิ่ยมอีกแหง่หน่ึงสําหรบัคนทีช่อบถ่ายภาพ, Rose Garden สวนกุหลาบหลากพนัธุห์ลากสีสนั ที่มีมากถึง 
146 สายพนัธุ,์ แลนดม์ารค์ Olympic Park อีกแห่งที่ไม่ควรพลาด คือ One tree Hill ดว้ยเอกลกัษณข์องสวนสี
เขยีว ทีมี่ตน้ไมต้ ัง้ตระหง่านโดเดี่ยว ทาํใหที้แ่หง่นี้กลายเป็นทีนิ่ยมดว้ยความแปลกนิยมมาถ่ายรปู ถ่าย MV  
 

 
จากนั้นนําท่านเขา้สู่ สวนสนุกล็อตเตเ้วิลด ์ Lotte World เป็นสวนสนุกในร่มที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลีใต ้ ที่น่ีมีท ัง้
สวนสนุกในรม่ ซึง่จดัไดว้่าเป็นสวนสนุกในรม่ทีมี่ชือ่เสียงทีสุ่ดแหง่หน่ึงในโลกเลยก็ว่าได ้ และมีโซนสวนสนุกกลางแจง้ ที่
สรา้งเป็นเกาะอยู่กลางทะเลสาบซอกชน Seokchon Lake โดยสญัลกัษณห์รือมาสคอตประจําสวนสนุกแห่งนี้คือคู่รกั
แรคคูนที่ชือ่ Lotty และ Lorry นั่นเอง จากนั้นตะลุย พิพิธภณัฑส์ตัวน้ํ์า Lotte World Aquarium ที่ใหญ่
ทีสุ่ดในประเทศเกาหลีใต ้ ทีน่ี่ คุณจะไดพ้บกบัสตัวนํ์้ามากมายกว่า 650 สายพนัธุใ์หคุ้ณไดเ้รียนรูแ้ละทําความรูจ้กั 
รวมไปถึงถ่ายรปูน่ารกัๆ ของสตัวเ์หล่านี้ไปฝากคุณที่บา้นดว้ย และนอกจากปลานีโม่และปลาดอรี่ที่คุณจะไดพ้บแลว้ 
คุณยงัจะไดเ้จอกบัวาฬบาลูกาขนาดใหญแ่ละปลาฉลามพยาบาลซึง่ยาวกว่า 2 เมตรอีกดว้ย 
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เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (เมนู หมูย่างเกาหลี) 
จากนั้นอิสระใหท้กุทา่นไดเ้ดินเล่นที ่ หอคอยกรุงโซล N Seoul Tower ต ัง้อยู่บริเวณเนิน เขานัมซาน เป็น 1ใน 
18 หอคอยทีสู่งทีสุ่ดในโลก นอกจากนี้โซลทาวเวอรย์งัเป็นสถานทีถ่่ายทาํละครหลายเรือ่ง เรียกไดว้่าเป็น Landmark  
ของเกาหลีเลยก็ว่าได ้ (ไม่รวมค่าขึน้ลิฟท)์ ชอ้ปป้ิงบนถนนวยัรุ่นสุดชคิที่ย่าน ฮงแด Hongdae เป็นย่านชอ้ปป้ิง
บริเวณ ดา้นหนา้ของมหาวิทยาลยั ฮงอิก จึงเป็นศูนยร์วมเด็กวยัรุ่น มีท ัง้สินคา้แฟช ัน่ เสือ้ผา้ กระเป๋า รองเทา้ 
รวมทัง้กิจกรรมทางวฒันธรรมทางศิลปะการแสดงและงานเทศกาลทีน่่าสนใจมากมาย 
 

 
 
 

คํ่า บริการอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร (เมนู ขา้วยําบิบิมบบั) 
 
ที่พกั  Benikea H Avenue Hotel Or BLVD Hotel หรือเทียบเท่า             
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วนัที่ 4  Cosmetic Shop - ศูนยโ์สม - ศูนยส์มุนไพรเข็มสนแดง - พระราชวงัเคียงบกกุง + ฮนับก - ดิวตีฟ้รี 
- คลองชองเกชอน - เมียงดง 

 
เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 จากนั้นนําทา่นชอ้ปป้ิงต่อกนัที ่ Cosmetic Shop ทา่นสามารถชมการสาธิตวิธีใชเ้ครือ่งสําอางค ์ เคล็ดไม่ลบัหนา้ใส

ของสาวเกาหลี และเลือกซือ้เวชสําอางคช์ือ่ดงัของเกาหลีไดใ้นราคาทอ้งถิ่น อาทิ Dr.MJ, Dewins, Missha และอื่นๆ 
อีกมากมาย นําทา่นเดินทางไปชม ศูนยโ์สม Ginseng หรือราชาแหง่มวลสมุนไพร เพราะเกาหลีใตเ้ป็นประเทศที่มี
การผลิตโสมเกาหลีทีมี่คุณภาพเป็นอนัดบั 1 ของโลกซึง่รฐับาลรบัรองคุณภาพโสมทีมี่คุณภาพดีทีสุ่ด ศูนยส์มุนไพร 
ผลิตภณัฑน้ํ์ามนัสนเข็มแดง Red Pine นิยมมารบัประทานเพ่ือลา้งสารพิษในรา่งกาย ลา้งไขมนัในเสน้เลือด ทัว่
ท ัง้รา่งกาย ป้องกนัไขมนัอดุตนัในเสน้เลือด,โรคหวัใจ,โรคภูมิแพ ้ เป็นตน้ นําทกุทา่นชม พระราชวงัเคียงบกกุง หรือ 
คยองบกกุง Gyeongbokgung Palace ทีเ่ป็นทัง้สญัญลกัษณแ์ละแหล่งทอ่งเที่ยวยอดฮิตของกรุงโซล พระราชวงั
ทีมี่ขนาดใหญแ่ละเก่าแก่ทีสุ่ดในกรงุโซล สรา้งขึน้ในปี 1394 ในสมยัพระเจา้แทโจ ราชวงศโ์ชซอน เดิมทีนั้นภายใน
พระราชวงัมีอาคารและตําหนักต่างๆมากกว่า 200 หลงั แต่เม่ือมีการรกุรานของญีปุ่่ น อาคารส่วนใหญก็่ไดถู้กทําลาย
ลงเหลืออยู่เพียงแค่ 10 หลงัเทา่นั้น พิเศษ!! เก็บภาพความประทบัใจดว้ยการใส่ชุดประจําชาติของเกาหลีใต ้
(ฮนับก) พรอ้มถ่ายภาพเป็นที่ระลึก 

 

 
 
เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (เมนู ซมัเกทงั ไก่ตุ๋นโสม) 
 จากนั้นนําท่านไปชอ้ปป้ิงสินคา้ปลอดภาษีที่ ดิวตีฟ้รี Duty Free ที่น่ีมีสินคา้ช ัน้นําใหท้่านเลือกซือ้มากมายกว่า 

500 ชนิด อาทิ นํ้าหอม เสือ้ผา้ เครื่องสําอาง กระเป๋า นาฬิกา เครื่องประดบัเป็นตน้ จากนั้นนําทุกท่านไปชม 
คลองชองเกชอน เดิมเป็นคลองเก่าแก่ในอดีตมีอายุกว่า 600 ปีที่ทอดผ่านใจกลางเมืองหลวงแต่ในปัจจุบนัไดมี้การ
พฒันา และบรูณะคลองแหง่นี้ขึน้มาใหม่ทาํใหก้รงุโซลมีคลองทีย่าวกว่า 6 กิโลเมตร จากนั้นนําทุกท่านไปชอ้ปป้ิงย่าน 
เมียงดง Myeongdong สยามสแควรเ์กาหลี หากทา่นตอ้งการทราบว่าแฟช ัน่ของเกาหลีเป็นอย่างไรกา้วลํา้นําสมยั
เพียงใดทา่นจะตอ้งมาทีเ่มียงดงแหง่นี้พบกบัสินคา้วยัรุ่น อาทิ เสือ้ผา้แฟช ัน่แบบอินเทรนเครื่องสําอางดงัๆ ของเกาหลี
พบกบัความแปลกใหม่ในการชอ้ปป้ิงอีกรปูแบบ 
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คํ่า อสิระรบัประทานอาหารคํ่า ตามอธัยาศยั 
 
ที่พกั  Benikea H Avenue Hotel Or BLVD Hotel หรือเทียบเท่า             
 

วนัที่ 5  พลอยอเมทิส - ศูนยส์มุนไพรฮอกเกนามู - Gimpo Outlet - Supermarket 

 
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนั้นนําทุกท่านเขา้ชม โรงงานเจียระไนพลอยอเมทิส Amethyst แดนเกาหลีเป็นแดนของพลอยสีม่วง 
พลอยแหง่สุขภาพและนําโชค โดยมีตัง้แต่สีม่วงออ่นเย็นตาจนถึงสีม่วงไวน ์ มีเสน่หเ์ยา้ยวนใจ พลอยนี้จะงามจบัตาเม่ือ
มาทําเป็นแหวน จี ้ ต่างหู และสรอ้ยขอ้มือนําท่านเขา้ จากนั้นนําท่านชม ศูนยส์มุนไพรบํารุงตบั ฮอตเกนามู 
ตน้ไมช้นิดนี้เจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาทีป่ราศจากมลภาวะ และระดบัสูงเหนือนํ้าทะเล 50-800 เมตร ชาวเกาหลี
รุน่ใหม่นิยมนํามารบัประทานเพ่ือชว่ยดูแลตบัใหส้ะอาดแขง็แรง ป้องกนัโรคตบัแข็งไม่ถูกทําลายจากการดื่มแอลกอฮอล ์
กาแฟ บหุรี ่ สารตกคา้งจากอาหารและยา  

 
เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (เมนู จิมทคั ไก่อบวุน้เสน้) 

ใหอิ้สระทกุทา่นชอ้ปป้ิง Hyundai Premium Gimpo Outlet ซึง่เป็นเอาทเ์ลตขนาดใหญ่ เป็นแหล่งรวมรา้นคา้
แบรนดเ์นมระดบัโลกมากมายใหท้กุทา่นไดเ้ลือกชอ้ปป้ิงกนัอย่างจใุจมีหลากหลาย Brand ดงัมากมายหลายย่ีหอ้  
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หลงัจากนั้นไดเ้วลานําทา่นสู่ ทา่อากาศยาน อนิชอน เพ่ือเตรียมตวัเดินทางกลบักรุงเทพฯ ระหว่างทางแวะชอ้ปป้ิงที ่
รา้นละลายเงินวอน Supermarket เพ่ือซือ้ของฝากคนทางบา้นที่รา้นแห่งนี้มีขนมพืน้เมืองเกาหลีหลากชนิด
รวมทัง้กิมจิ ไก่ตุ๋นโสมทีบ่รรจอุยู่ในถุงสุญญากาศ ตะเกียบ ถว้ยใส่ขา้วและของฝากของทีร่ะลึก 

 
17:10 น. ออกเดินทางกลบัสู่ ประเทศไทย โดยสายการบิน JIN AIR เทีย่วบินที ่ LJ003 
 
21:10 น. เดินทางถึง ทา่อากาศยาน สุวรรณภูม ิโดยสวสัดิภาพพรอ้มดว้ยความประทบัใจ 
 
  

อตัราคา่บริการ 
 

วนัเดินทาง หมายเหต ุ

ราคาทวัร ์ (บาท / ท่าน) พกัหอ้งละ 2 ทา่น 

ผูใ้หญ่ 

เด็กไม่เกิน 
12 ปี พกั
กบัผูใ้หญ ่
 (มีเตียง) 

เด็กไม่เกิน 
12 ปี พกักบั

ผูใ้หญ่  
(ไม่มีเตียง) 

พกัเดี่ยว 
วซี่า 

- 

เดือน  พฤศจิกายน 

02 พ.ย. 61 - 06 พ.ย. 61  15,900 15,900 15,900 5,900 - 

04 พ.ย. 61 - 08 พ.ย. 61  14,900 14,900 14,900 5,900 - 

06 พ.ย. 61 - 10 พ.ย. 61  15,900 15,900 15,900 5,900 - 

08 พ.ย. 61 - 12 พ.ย. 61  15,900 15,900 15,900 5,900 - 

10 พ.ย. 60 - 14 พ.ย. 61  15,900 15,900 15,900 5,900 - 

12 พ.ย. 61 - 16 พ.ย. 61  14,900 14,900 14,900 5,900 - 

14 พ.ย. 60 - 18 พ.ย. 61  15,900 15,900 15,900 5,900 - 

16 พ.ย. 61 - 20 พ.ย. 61  15,900 15,900 15,900 5,900 - 

18 พ.ย. 61- 22 พ.ย. 61  14,900 14,900 14,900 5,900 - 

22 พ.ย. 61 - 26 พ.ย. 61  15,900 15,900 15,900 5,900 - 

24 พ.ย. 61- 28 พ.ย. 61  15,900 15,900 15,900 5,900 - 
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26 พ.ย. 61 - 30 พ.ย. 61  14,900 14,900 14,900 5,900 - 

28 พ.ย. 6 - 02 ธ.ค. 61  15,900 15,900 15,900 5,900 - 
 
ขอ้แนะนําก่อนการเดินทาง 

 รายการทอ่งเทีย่วสามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นสําคญั 
 หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และบริษทัฯรบัเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพ่ือท่องเที่ยวเท่านั้น 

หากลูกคา้ไม่สามารถเดินทางไดเ้น่ืองจากเหลือพาสปอรต์น้อยกวา่ 6 เดือน ทางบริษทัจะไม่รบัผิดชอบใดๆท ัง้สิน้ 
 ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน,การประทว้ง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล 

หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หนา้ที่กรมแรงงานทัง้จากไทย และ
ต่างประเทศซึง่อยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษทัฯ 

 ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิน้ หากทา่นใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เทีย่วบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมือ้  
เพราะค่าใชจ้า่ยทกุอย่าง ทางบริษทัฯ ไดช้าํระค่าใชจ้า่ยใหก้บัต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้                                

 ***ทวัรเ์กาหลีทุกโปรแกรม ผูเ้ดินทางจะตอ้งอยู่กบักรุป๊เที่ยวตามโปรแกรมที่กําหนดเท่านั้น ไม่สามารถแยกตวั
ออกจากโปรแกรมเพ่ือไปทําอย่างอื่นได ้ หากมีการแยกตวัออกจากโปรแกรมไม่ว่าจะจากสาเหตใุดก็ตาม จะมี
ค่าใชจ้่ายในการแยกตวัออกจากทวัรต์ามที่แลนดก์ําหนด และการชําระเงินเขา้มาถือว่าผูซ้ือ้ไดศ้ึกษาโปรแกรม
และยอมรบัเง่ือนไขการใหบ้ริการเป็นที่เรียบรอ้ย*** 

 *** ทวัรน้ี์จดัใหเ้ฉพาะลูกคา้ที่ประสงคจ์ะไปท่องเที่ยวตามรายการของทวัรท์ุกวนัเท่านัน้  บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ ์
หากลูกคา้ตอ้งการขอแยกออกจากกรุป๊ หรือไม่เที่ยวตามรายการที่บริษทักําหนด บริษทัขอปรบัท่านละ 300 
USD*** 

 ทางบริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอบุติัเหตุทีเ่กิดจาก   
 ความประมาทของตวันักทอ่งเทีย่วเอง  
 ตั๋วเครือ่งบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพรอ้มคณะไม่สามารถนํามาเลื่อนวนัหรือคืนเงินได ้ หากท่านตอ้งซือ้บตัร

โดยสารภายในประเทศเพ่ือไปและกลบักรงุเทพฯ กรุณาเลือกซือ้บตัรโดยสารภายในประเทศประเภทที่สามารถเล่ือนวนั
และเวลาในการเดินทางได ้ ท ัง้น้ีเพ่ือป้องกนัปัญหาเที่ยวบินล่าชา้หรือการเปล่ียนแปลงเวลาของเที่ยวบินหรือการ
เปล่ียนแปลงวนัเดินทางกรณีเกิดความผิดพลาดจากบริการจากสายการบิน (ความล่าชา้ของเที่ยวบิน การ
ยกเลิกเที่ยวบิน มีการยุบเที่ยวบินรวมกนั ตารางการเดินทางมีการเปล่ียนแปลง เน่ืองจากสายการบินพิจารณา
สถานการณแ์ลว้ว่า อยู่นอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย ์ หรือเหตุผลทางดา้นความปลอดภยั
เป็นตน้) โปรดเขา้ใจและรบัทราบว่า ผูจ้ดัจะไม่รบัผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายต่างๆ ได ้ ในทุกกรณี  

 กรุป๊ทีเ่ดินทางตอ้งการนัตีมดัจาํกบัสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ รวมถึงเทีย่วบินพิเศษเชน่ Charter 
Flight, Extra Flight  จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํ หรือ ค่าทวัรท์ ัง้หมด 

 **เมื่อท่านตกลงชําระเงินไม่วา่ท ัง้หมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯจะถือว่าท่านไดย้อมรบัในเง่ือนไข
ขอ้ตกลงต่างๆ ที่ไดร้ะบุไวแ้ลว้ท ัง้หมด** 

 ขอสงวนสิทธิสํ์าหรบัลูกคา้ชาวไทยเท่านัน้ที่เดินทางไปกลบัพรอ้มกรุป๊ **ถา้ลูกคา้เป็นชาวต่างชาตชิําระเพ่ิมทา่น
ละ 3,000 บาท** 

 หมายเหตุ **บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ทัง้ไปและกลบัโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัสาย
การบิน บริษทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการเพ่ือความเหมาะสมไม่ว่าจะเกิดจาก ความขดัขอ้งของ ยานพาหนะหรือ
มีเหตุหน่ึงเหตใุดจนทาํใหไ้ม่สามารถดําเนินการตามหมายกําหนดการได ้ โปรแกรมการเดินทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
หรือเปลี่ยนแปลงรายการทอ่งเทีย่วบางรายการหรือทดแทนรายการทอ่งเทีย่วบางรายการ อตัราค่าบริการนี้ เป็นการเดินทางตัง้แต่ 
20 ท่าน ที่ผูเ้ดินทางไม่ผ่านการตรวจพิจารณาจากด่านตรวจคนเขา้เมืองในการ เขา้-ออกท ัง้ประเทศไทยและ
ประเทศเกาหลีใต ้ หรือการถูกปฎิเสธในกรณีอื่นๆ ทุกกรณี ทางบริษทัขอสงวนสิทธไ์ม่คืนค่าใชจ้่ายไม่ว่ากรณี
ใดๆ ทิง้สิน้** 

 
อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 ค่าตั๋วเครือ่งบินไป – กลบัพรอ้มคณะ สายการบิน JIN AIR 
 ค่าทีพ่กัโรงแรมระดบัมาตราฐานหรือเทียบเทา่ 3-4 ดาว สําหรบัพกัหอ้งละ 2 ท่าน (ในกรณีมีงานเทรดแฟร ์ การแขง่ขนักีฬา 

หรือกิจกรรมอื่นๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการยา้ยพกัในเมืองใกลเ้คียงแทน อาจจะมีการปรบัเปลี่ยนโปรแกรมตามความ
เหมาะสม) 
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 ค่าอาหารครบทกุมือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการ ทางบริษทัจึงขอสงวนสิทธิน์การเปลี่ยนแปลง 
 ค่าอตัราเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ทีร่ะบไุวใ้นรายการ  
 ค่าประกนัภยัอบุติัเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงิน ทา่นละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ 

หมายเหตุ **ในกรณีลูกคา้ท่านใดสนใจ ซือ้ประกนัการเดินทางเพ่ือใหค้รอบคลุมในเรื่องสุขภาพ ท่านสามารถสอบถาม
รายละเอียดเพ่ิมเติมไดที้เ่จา้หนา้ของบริษทั** อตัราเบีย้ประกนัเริม่ตน้ 390 บาท ขึน้อยู่ระยะเวลาการเดินทาง 

 ค่ารถปรบัอากาศนําเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุ พรอ้มพนักงานขบัรถทีช่าํนาญทาง (ไม่รวมทิปพนักงานขบัรถ) 
 
อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 ค่าบริการ และค่าใชจ้า่ยส่วนตวัทีไ่ม่ไดร้ะบใุนรายการ 
 ค่าทิปมคัคุเทศกไ์ทย ค่าทิปมคัคุเทศกท์อ้งถิ่น และพนักงานขบัรถตามธรรมเนียมคือ 1,400 บาท หรือ 40,000 /ท่าน  

ตลอดทริปการเดินทาง 
 ค่านํ้าหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกําหนด ฉะนั้นกระเป๋าจะตอ้งไม่เกณฑนํ์้าหนักดงันี้ กระเป๋าโหลดใต ้

เครือ่งบินจาํนวนไม่เกินทา่นละ 1 ใบ ใบละไม่เกิน 15 กิโลกรมั และกรณีถือขึน้เครือ่งไดไ้ม่เกิน 7 กิโลกรมั 
 ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง อาหารทีส่ ัง่เพ่ิม ค่าโทรศพัท ์ ค่าซกัรีด ฯลฯ 
 ค่าอาหารทีไ่ม่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ และสําหรบัราคานี้ทางบริษทัจะไม่รวมค่าภาษีทอ่งเทีย่วหากมีการเก็บเพ่ิม 
 ค่าทาํใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือคนต่างดา้ว 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7%, ค่าภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% 
 ค่านํ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกินสายการบินกําหนด 
 ค่ายกกระเป๋าเดินทางใบใหญใ่นโรงแรมทา่นละ 1 ใบ 
 ค่าวีซา่สําหรบัพาสปอรต์ ต่างดา้ว กรณุาเตรียมเอกสารคือ 1. พาสปอรต์ 2. ใบประจําตวัคนต่างดา้ว 3. ใบสําคญัถิ่นที่อยู่ 

4. สําเนาทะเบียนบา้น (ถา้มี) 5. สมุดบญัชเีงินฝาก (ถา้มี) 6. รปูถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รปู ทางบริษทัจะเป็นผูด้ําเนินการย่ืนวีซา่
ใหท้า่น โดยชาํระค่าบริการต่างหาก (สําหรบัหนังสือเดินทางต่างดา้ว เจา้ของหนังสือเดินทางตอ้งทาํเรือ่งแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเอง
ก่อนจะย่ืนวีซา่) 

 
 

อตัราคา่บริการ 
 
เอกสารในการเดินทาง  ☒  พาสปอรต์  ☐  วีซา่ 
 
หมายเหต ุ
 

1. บริษทัขอสงวนสิทธิย์กเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ ในกรณีที่ไม่สามารถทํากรุป๊ไดอ้ย่างน้อย 15 ท่าน ซึง่ในกรณีนี้ ทาง
บริษทัยินดีคืนเงินใหท้ ัง้หมดโดยหกัค่าธรรมเนียมวีซา่ (ถา้มี) หรือจดัหาคณะทวัรอื์น่ให ้ ถา้ตอ้งการ 

2. บริษทัขอสงวนสิทธิที์่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรนี์้ เม่ือเกิดเหตุจําเป็นสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้ และจะไม่
รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีทีสู่ญหาย สูญเสียหรือไดร้บับาดเจ็บที่นอกเหนือความรบัผิดชอบของหวัหนา้ทวัร ์ และเหตุสุดวิสยับาง
ประการเชน่ การนัดหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจลต่างๆ 

3. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษทัอีกคร ัง้หน่ึง หลงัจากไดส้ํารองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พกัใน
ต่างประเทศเป็นทีเ่รียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมเน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน 
โรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศ เหตุการณท์างการเมืองและภยัธรรมชาติฯลฯ โดยบริษทัจะคํานึงถึงความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็น
สําคญั และบริษทัจะไม่รบัผิดชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมืองหา้มผูเ้ดินทางเน่ืองจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของหา้มนําเขา้
ประเทศ หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเขา้
เมืองพิจารณาแลว้  ทางบริษทัไม่อาจคืนเงินใหท้า่นไดไ้ม่ว่าท ัง้หมดหรือบางส่วน ทางบริษทัจะไม่รบัผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงด
ออกวีซา่ อนัสืบเน่ืองมาจากผูโ้ดยสารเอง รวมทัง้บริษทัจะไม่รบัผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองประเทศไทยงดออก
เอกสารเขา้เมืองใหก้บัชาวต่างชาติ หรือคนต่างดา้วทีพํ่าพกัอยู่ในประเทศไทย 

4. มคัคุเทศก ์ พนักงาน และตวัแทนของบริษทัไม่มีสิทธิใ์นการใหค้ําสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบริษทั นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้
อาํนาจของบริษทักํากบัเทา่นั้น 
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5. เม่ือทา่นไดช้าํระเงินมดัจาํ หรือทัง้หมดไม่ว่าจะเป็นการชาํระผ่านตวัแทนของบริษทั หรือชาํระโดยตรงกบัทางทางบริษทัจะถือว่า
ทา่นรบัทราบ และยอมรบัในเงื่อนไขต่างๆ ของบริษทัทีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด 

 
 

เงือ่นไขการจอง / การยกเลิก 
 
การจอง หรือสํารองที่นั่ง 

 กรณุาจองล่วงหนา้ก่อนการเดินทาง พรอ้มชําระ งวดแรก 5,000 บาท *ช่วงเทศกาลมดัจํา 10,000 บาท *หาก
เป็นราคาโปรโมช ัน่ชําระเงินเต็มจํานวนเท่านัน้    

 ส่วนทีเ่หลือชาํระทนัทีก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 21 วนั มิฉะนั้นจะถือว่าทา่นยกเลิกการเดินทาง  
 
การยกเลิก 

 แจง้ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 30 วนั ก่อนการเดินทาง คืนเงินมดัจําท ัง้หมด  
 แจง้ล่วงหนา้ 20 วนั ก่อนการเดินทาง หกัค่ามดัจาํทา่นละ 50% ของราคาทวัร ์
 แจง้ล่วงหนา้ 1 – 15 วนั ก่อนการเดินทาง หกัค่าดําเนินการต่างๆ รวม 100% ของราคาทวัร ์ 
 ยกเลิกการเดินทาง ในวนัเดินทาง, ถูกปฎิเสธการเขา้เมือง จะไม่มีการคืนเงินท ัง้หมด  
 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ ซึง่จะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง ทางบริษทัฯ จะทําการเลื่อนการ

เดินทางของทา่นไปยงัคณะต่อไป แต่ท ัง้นี้ทา่นจะตอ้งชาํระค่าใชจ้า่ยทีไ่ม่สามารถเรียกคืนได ้ คือ ค่าธรรมเนียมในการมดัจาํตั๋ว 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิที์จ่ะไม่รบัผิดชอบต่อค่าใชจ้า่ยใดๆ ในกรณีทีเ่กิดเหตุสุดวิสยั เชน่ การยกเลิกหรือล่าชา้ของสายการบิน, 

อุบติัเหตุ, ภยัธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ที่เกิดขึน้เหนือการควบคุมของ
บริษทั 
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ใบจองทวัร ์  เกาหลี 
 
ชื่อ – นามสกุลผูจ้อง *:     
จํานวนผูเ้ดินทาง *:           ท่าน 
โทรศพัทท์ี่ติดต่อสะดวก *:  เบอรโ์ทรศพัท:์     เบอรแ์ฟกซ:์    
                                       เบอรม์ือถือ:    
E-mail *:     
จํานวนวนั *:           วนั          คืน 
เดินทางโดยสายการบิน:     
วนัเดินทาง *:     
 
รายชื่อผูเ้ดินทาง (กรณีเดินทางไปต่างประเทศระบุเป็นภาษาองักฤษ ใหต้รงกบัหน้าหนงัสือเดินทาง):  

1. ชื่อ – นามสกุล:    
เลขที่พาสปอรต์:    สะสมไมล ์ (ถา้มี)    

2. ชื่อ – นามสกุล:    
เลขที่พาสปอรต์:   สะสมไมล ์ (ถา้มี)    

3. ชื่อ – นามสกุล:    
เลขที่พาสปอรต์:   สะสมไมล ์ (ถา้มี)    

4. ชื่อ – นามสกุล:    
เลขที่พาสปอรต์:   สะสมไมล ์ (ถา้มี)    

5. ชื่อ – นามสกุล:    
เลขที่พาสปอรต์:    สะสมไมล ์ (ถา้มี)    

 
หอ้งพกั 1 ท่าน:            หอ้ง   หอ้งพกั 2 ท่าน:            หอ้ง 
 
เตียงเสริม:           หอ้ง   เด็กพกักบัผูใ้หญ:่            หอ้ง
  
อาหาร:  ☐  ไม่ทานเน้ือววั ☐  ไม่ทานเน้ือหมู ☐  ไม่ทานสตัวปี์ก ☐  ทานมงัสาวริตั 
 
ขอ้มูลเพ่ิมเติม: 
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