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SUMMER SEOUL  
5 วนั 3 คนื 
 

 ท่องอาณาจกัร Lotte World + Lotte Aquarium  
 ถ่ายรูป ชคิ..ชคิ DDP LED Rose Garden 

 พิเศษสวมชดุฮนับกเดนิชม Bukchon Hanok Village 
 หอคอยกรุงโซล อสิระใหทุ้กท่านไดเ้ดนิเลน่ถ่ายภาพ  
 ชอ้ปป้ิงจุใจ เมยีงดง, ฮงแด 
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ก ำหนดกำรเดนิทำง 
 
วนัที ่1  สมุทรปรำกำร (ทำ่อำกำศยำน สุวรรณภูม)ิ 
 
21:00 น. คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 ประตูทางเขา้ ... เคานเ์ตอร ์

... สายการบนิ Jin Air โดยมีเจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั 
 
วนัที ่2 อนิชอน - เกำะนำม ิ- N Seoul Tower - DDP LED Rose Garden 
 
01:05 น. ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยาน กรุงโซล สำธำรณรฐัเกำหลใีต ้โดยเทีย่วบนิที ่LJ002  

(บรกิำร Snack Box) 
 
08:25 น. เดนิทางถึง ท่าอากาศยาน อนิชอน สำธำรณรฐัเกำหลใีต ้(เวลาทอ้งถิ่นเรว็กว่าไทย 2 ช.ม.) กรุณาปรบั

นาฬิกาของท่านเป็นเวลาทอ้งถิน่เพื่อสะดวกในการนัดหมาย หลงัผ่านขัน้ตอนการตรวจหนังสอืเดินทาง และ
ตรวจรบัสมัภาระเรยีบรอ้ย เดินทางสู่ เมอืงชุนชอน จงัหวดัคงัวอนโด จากน้ันน าท่าน ลงเรอืเฟอรร์ ีข่า้ม
ไปยงั เกำะนำม ิNami Island (ใชเ้วลาประมาณ 10 นาที) ใหท่้านชมทิวทศันซ์ ึง่เคยใชเ้ป็นสถานที่ถ่าย
ท าละครทีวี “WINTER LOVE SONG” อนัโด่งดงั ท่านสามารถชมบรรยากาศรอบเกาะ เช่น ป่ันจกัรยาน
เล่นชมวิวชลิล ์ๆ  รอบเกาะเดินเล่นชมสวนเกาหลีผ่านดงตน้สน หากเดินเล่นไปเร ือ่ยๆ ก็สามารถแวะพัก
เหน่ือย จบิกาแฟ หาของทาน หรอืซือ้ของทีร่ะลกึได ้เพราะในเกาะแห่งนี้ก็มีรา้นใหบ้รกิารบรเิวณตรงกลาง
ของเกาะ มีสนามหญา้พืน้ทีป่ระมาณ 316,320 ตารางวา ซึง่เป็นทัง้พืน้ทีใ่นการพกัผ่อน สถานทีฝึ่กอบรม 
และสถานทีต่ ัง้แคมป์ ทีนิ่ยมมากในชว่งฤดูรอ้น เพราะทีน่ี่จะจดังาน Rainbow Island Music & Camping 
Festival เป็นประจ าทุกปี ในเดอืนมิถุนายน มีเวลาใหท่้านไดเ้ก็บบรรยากาศสุดประทบัใจ 

 
 
 

 
 
 
เทีย่ง  บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร (เมนู ทคัคำลบี ้เมนูไกผ่ดัซอสเกำหล)ี 
 จากน้ันอิสระใหทุ้กท่านไดเ้ดินเล่นที่ หอคอยกรุงโซล N Seoul Tower ตัง้อยู่บรเิวณเนิน เขานัมซาน 

เป็น 1 ใน 18 หอคอยทีสู่งที่สุดในโลก นอกจากนี้โซลทาวเวอรย์งัเป็นสถานที่ถ่ายท าละครหลายเร ือ่ง เรยีก
ไดว้่าเป็น Landmark ของเกาหลีเลยก็ว่าได ้(ไม่รวมค่ำขึน้ลิฟท)์ จากน้ันน าท่านไปชม DDP Led 
Rose Garden ที่น่ีถือเป็นอาคารส าหรบัจดัแสดงงานศิลปะ คอนเสิรต์ การประชมุ นิทรรศการ งานแสดง
สนิคา้ และอีเวน้ทต์่างๆ อีกมากมาย สวนดอกกุหลาบ LED อนัเลือ่งชือ่บรเิวณ Dongdaemun Design 
Plaza ถูกประดับกว่า 25,550 ดวง เปิดพรอ้มกัน! ซึง่สวยงามและโรแมนติคมาก อิสระใหท่้านไดช้ม
บรรยากาศ **ตลำด DDP Youth Runway จดัช่วงวนัศุกร-์เสำร ์เวลำ 18:00~23:00น.** งานนี้
ใครที่ชอบเดินตลาดนัด ทานของอรอ่ยไปพรอ้มกบัชอ้ปป้ิง อย่าพลาดทีเดียว ทัง้ตลาดขายของแฮนดเ์มด 
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งานดไีซน ์ของใชป้ระจ าวนั และอกีมากมาย รวมไปถงึ Food Market ทีจ่ะเต็มไปดว้ย Food Trucks ไม่ว่า
จะเป็นสตรทีฟู้ด อาหารเกาหลตี่างๆ ขนม เครือ่งดืม่ เป็นตน้ 

 
 

 
 
 
ค ำ่ บรกิำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร (เมนู BBQ Buffet ป้ิงย่ำงสไตลเ์กำหล)ี 
 
ทีพ่กั  BLVD Hotel Or Galaxy Hotel Or Rich Diamond Hotel หรอืเทยีบเทำ่ 
 
วนัที ่3 Bongeunsa Temple - (Lotte World + Aquarium) - ตลำดฮงแด 
 
เชำ้  บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

น าท่านเขา้ชม วดัพงอนึซำ Bongeunsa Temple เป็นวดัดงัท่ามกลางย่านธุรกิจกงันัม สรา้งขึน้ในปี 
ค.ศ. 794 ในสมยัอาณาจกัรชลิลา วดันีเ้ป็นวดัพุทธนิกายมหายาภายในวดัประดิษฐานพระพุทธรูปแกะสลกั
ดว้ยหนิอ่อนถอืเป็นพระพุทธรูปองคใ์หญ่ทีสุ่ดในเกาหล ี 
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เทีย่ง บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร (เมนู บลูโกก ิหมูผดัซอส) 
จากน้ันน าท่านเขา้สู่ Lotte World เป็นสวนสนุกในรม่ที่ใหญ่ทีสุ่ดในเกาหลใีต ้ทีน่ี่มีทัง้สวนสนุกในรม่ ซึง่
จดัไดว้่าเป็นสวนสนุกในรม่ที่มีชือ่เสียงที่สุดแห่งหน่ึงในโลกเลยก็ว่าได ้และมีโซนสวนสนุกกลางแจง้ที่สรา้ง
เป็นเกาะอยู่กลางทะเลสาบซอกชน Seokchon Lake โดยสญัลกัษณห์รอืมาสคอตประจ าสวนสนุกแห่งนีค้ือ
คู่รกัแรคคูนที่ชือ่ Lotty และ Lorry น่ันเอง พิพิธภณัฑส์ตัวน์ ้ำ Lottte World Aquarium ที่อยู่ใน
กรุงโซล โดยจะแบ่งเป็นโซนต่างๆ ทัง้หมด 9 โซน โซนแรก คอื Rivers of Korea ที่โซนนีเ้ป็นของสตัวท์ีอ่ยู่
ในน ้าจดืตามแม่น ้า ทะเลสาบ ในประเทศเกาหลี โซนที่สอง คือ Tropical River ในโซนนีก็้จะมีสตัวใ์นเขต
รอ้นเป็นหลกั โซนที่สามคือ Amazon River ในโซนนี้ก็จะมีปลาน ้าจืดที่ใหญ่ที่สุดอย่าง Pirarucu และ 
Arowana ซึง่อาศยัอยู่ในแม่น ้าอเมซอน โซนที่ 4 คือ Sea Lion Zone เสน่หท์ี่น่าหลงใหลของโซนนี้คือ
สิงโตทะเลที่ว่ายน ้าไปมา ส่วนโซนที่ 5 ก็คือ The Ocean คือ เป็นเหมือนหวัใจของอควาเรยีมแห่งนี้ โซน
ต่อไป โซนที ่6 ซึง่มีดาราของที่น่ีก็คอื Beluga Whale แหวกว่ายเล่นลูกบอลทัง้เด็กและผูใ้หญ่ก็ชอบโซนนี ้
โซนที ่7 คอื Coral Reef Garden โซนนีจ้ะมีสารพดัสวัตน์ า้ตามแนวประการงัใหไ้ดด้กูนั โซนที ่8 คอื Play 
Ocean โซนนี้จะไดส้ ัมผัสสตัวท์ะเลอย่างปลาดาว และโซนสุดทา้ย คือ Polar Region Zone เป็นโซน
เรยีนรูเ้กีย่วกบัเพนกวิน้ ท่านจะไดเ้พลนิเพลนิกนัไปโลกใตท้อ้งทะเลอย่างแน่นอน  
 
 
 

 
 
 
ชอ้ปป้ิงบนถนนวยัรุน่สุดชคิทีย่่าน ฮงแด Hongdae เป็นย่านชอ้ปป้ิงบรเิวณ ดา้นหนา้ของมหาวทิยาลยั ฮง
อกิ จงึเป็นศูนยร์วมเด็กวยัรุน่ มีทัง้สินคา้แฟช ัน่ เสือ้ผา้ กระเป๋า รองเทา้ รวมทัง้กิจกรรมทางวฒันธรรมทาง
ศลิปะการแสดงและงานเทศกาลทีน่่าสนใจมากมาย  

 
ค ำ่ อสิระใหท้่ำนรบัประทำนอำหำรค ่ำ ตำมอธัยำศยั 
 
ทีพ่กั  BLVD Hotel Or Galaxy Hotel Or Rich Diamond Hotel หรอืเทยีบเทำ่       
       
วนัที ่4 Cosmetic Shop - ศูนยโ์สม - ศูนยส์มุนไพรเข็มสนแดง - หมูบ่ำ้นบุคชอน + ฮนับก - ดวิตีฟ้ร ี

- เมยีงดง 
 
เชำ้  บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 
 จากน้ันน าท่านชอ้ปป้ิงต่อกนัที่ Cosmetic Shop ท่านสามารถชมการสาธติวิธใีชเ้ครือ่งส าอางค ์เคล็ดไม่

ลบัหน้าใสของสาวเกาหลี และเลือกซือ้เวชส าอางคช์ื่อดังของเกาหลีไดใ้นราคาทอ้งถิ่น อาทิ Dr.MJ, 
Dewins, Missha และอื่นๆ อีกมากมาย น าท่านเดินทางไปชม ศูนยโ์สม Ginseng หรอืราชาแห่งมวล
สมุนไพร เพราะเกาหลีใตเ้ป็นประเทศที่มีการผลิตโสมเกาหลีที่มีคุณภาพเป็นอนัดบั 1 ของโลกซึง่รฐับาล
รบัรองคุณภาพโสมที่มีคุณภาพดีที่สุด ศูนยส์มุนไพร ผลิตภณัฑน์ ้ำมนัสนเข็มแดง Herb Red 
Pine Shop นิยมมารบัประทานเพื่อลา้งสารพิษในรา่งกาย ลา้งไขมันในเสน้เลือด ทั่วทัง้รา่งกาย ป้องกนั
ไขมนัอุดตนัในเสน้เลอืด,โรคหวัใจ,โรคภูมิแพ ้เป็นตน้  
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เทีย่ง บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร (เมนู จมิทคั ไกผ่ดัรวมกบัวุน้เสน้ซอสด ำ) 
 จากน้ันน าท่านไปชอ้ปป้ิงสินคา้ปลอดภาษีที่ ดิวตีฟ้ร ีDuty Free ที่น่ีมีสินคา้ช ัน้น าใหท่้านเลือกซือ้

มากมายกว่า 500 ชนิด อาท ิน ้าหอม เสือ้ผา้ เครือ่งส าอาง กระเป๋า นาฬิกา เครือ่งประดบัเป็นตน้ จากน้ันน า
ทุกท่านไปชม คลองชองเกชอน เดิมเป็นคลองเก่าแก่ในอดตีมีอายุกว่า 600 ปีทีท่อดผ่านใจกลางเมืองหลวง
แต่ในปัจจุบนัไดม้ีการพฒันา และบูรณะคลองแห่งนี้ขึน้มาใหม่ท าใหก้รุงโซลมีคลองที่ยาวกว่า 6 กิโลเมตร 
น าทุกท่านชม หมู่บำ้นบุกชอนฮนัอก Bukchon Hanok Village & Hanbok เดิมทีหมู่บา้นแห่งนี้
เป็นที่พกัอาศยัของเหล่าขนุนางชนช ัน้สูงในสมยัโชซอน แต่ปัจจุบนัไดอ้นุรกัษบ์า้นเรอืนเก่าแก่แบบเกาหลี
โบราณที่เรยีกว่า “ฮันอก” ทุกคนจะไดส้ ัมผัสกับกลิ่นอายของความเป็นเกาหลี ความประณีตของ
สถาปัตยกรรมบา้นคนเกาหลีในสมยัก่อน รอบๆ บรเิวณหมู่บา้นมีการอนุรกัษว์ฒันธรรมไวอ้ย่างดี ป้ายรา้น
ต่างๆส่วนใหญ่จะไม่ใชภ้าษาต่างประเทศ แต่จะใชภ้าษาเกาหลีทัง้หมด **พิเศษใหท้่ำนไดก้ำรใส่ชุด
ประจ ำชำติของเกำหลีใต ้ (ฮนั บก) ถ่ำยรูปตำมจุดต่ำงๆ**  อิสระช อ้ปป้ิงย่ าน  เมียงดง 
Myeongdong สยามสแควรเ์กาหล ีหากท่านตอ้งการทราบว่าแฟช ัน่ของเกาหลเีป็นอย่างไรกา้วล า้น าสมยั
เพียงใดท่านจะตอ้งมาที่เมียงดงแห่งนี้พบกบัสินคา้วยัรุน่ อาทิ เสือ้ผา้แฟช ัน่แบบอินเทรนเครือ่งส าอางดงัๆ 
ของเกาหลพีบกบัความแปลกใหม่ในการชอ้ปป้ิงอกีรูปแบบ 

 
 
 

 
 
 
ค ำ่ อสิระใหท้่ำนรบัประทำนอำหำรค ่ำ ตำมอธัยำศยั 
 
ทีพ่กั  BLVD Hotel Or Galaxy Hotel Or Rich Diamond Hotel หรอืเทยีบเทำ่             
 
วนัที ่5 พลอยอเมทสิ - ศูนยส์มุนไพรฮอกเกนำมู - Gimpo Outlet - Supermarket 
 
เชำ้ บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

จากน้ันน าทุกท่านเขา้ชม โรงงำนเจยีระไนพลอยอเมทสิ Amethyst Shop แดนเกาหลีเป็นแดนของ
พลอยสีม่วง พลอยแห่งสุขภาพและน าโชค โดยมีตัง้แต่สีม่วงอ่อนเย็นตาจนถึงสีม่วงไวน ์มีเสน่หเ์ยา้ยวนใจ 
พลอยนี้จะงามจบัตาเมื่อมาท าเป็นแหวน จี ้ต่างหู และสรอ้ยขอ้มือ น าท่านชม ศูนยส์มุนไพรบ ำรุงตบั 
ฮอตเกนำมู Herb (Hergaenamu) Shop ตน้ไมช้นิดนี้เจรญิเติบโตในป่าลึกบนภูเขาที่ปราศจาก
มลภาวะ และระดบัสูงเหนือน ้าทะเล 50-800 เมตร ชาวเกาหลรีุน่ใหม่นิยมน ามารบัประทานเพื่อชว่ยดูแลตบั
ใหส้ะอาดแข็งแรง ป้องกนัโรคตบัแข็งไม่ถูกท าลายจากการดื่มแอลกอฮอล ์กาแฟ บุหรี ่สารตกคา้งจาก
อาหารและยา จากน้ันใหอ้สิระทุกท่านชอ้ปป้ิง Gimpo Outlet ซึง่เป็นเอาทเ์ลตขนาดใหญ่ เป็นแหล่งรวม
รา้นคา้แบรนดเ์นมระดบัโลกมากมายใหทุ้กท่านไดเ้ลือกชอ้ปป้ิงกันอย่างจุใจมีหลากหลาย Brand ดัง
มากมายหลายยีห่อ้ 
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เทีย่ง บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร (เมนู ชำบู ชำบู หมอ้ไฟสไตลเ์กำหล)ี 

หลงัจากน้ันไดเ้วลาน าท่านสู่ ท่าอากาศยาน อนิชอน เพื่อเตรยีมตวัเดินทางกลบักรุงเทพฯ ระหว่างทางแวะ
ซือ้สินคา้ของฝากที่ รำ้นละลำยเงินวอน Supermarket รา้นแห่งนี้มีขนมพืน้เมืองเกาหลีหลากชนิด
รวมทัง้กมิจ ิไก่ตุ๋นโสมทีบ่รรจุอยู่ในถุงสุญญากาศ ตะเกยีบ ถว้ยใส่ขา้วและของฝากของทีร่ะลกึ 

 
19:55 น. ออกเดนิทางกลบัสู่ ประเทศไทย โดยสายการบนิ Jin Air เทีย่วบนิที ่LJ001 
 
23:35 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพพรอ้มดว้ยความประทบัใจ 
 
 

อตัรำคำ่บรกิำร 
 

วนัเดนิทำง หมำยเหตุ 

รำคำทวัร ์(บำท / ทำ่น) พกัหอ้งละ 2 ทำ่น 

ผูใ้หญ ่

เดก็ไมเ่กนิ 
12 ปี พกั
กบัผูใ้หญ ่
 (มเีตยีง) 

เดก็ไมเ่กนิ 
12 ปี พกักบั
ผูใ้หญ่  

(ไมม่เีตยีง) 

พกัเดีย่ว 
วซีำ่ 

- 

เดอืน  พฤษภำคม 
01 พ.ค. 62 - 05 พ.ค. 62 * วนัแรงงำน 15,888 15,888 15,888 5,900 - 
05 พ.ค. 62 - 09 พ.ค. 62  15,888 15,888 15,888 5,900 - 
07 พ.ค. 62 - 11 พ.ค. 62  15,888 15,888 15,888 5,900 - 
11 พ.ค. 62 - 15 พ.ค. 62 * วนัพชืมงคล 16,888 16,888 16,888 5,900 - 
13 พ.ค. 62 - 17 พ.ค. 62  15,888 15,888 15,888 5,900 - 
17 พ.ค. 62 - 21 พ.ค. 62 * วนัวสิำขบูชำ 16,888 16,888 16,888 5,900 - 
19 พ.ค. 62 - 23 พ.ค. 62  15,888 15,888 15,888 5,900 - 
23 พ.ค. 62 - 27 พ.ค. 62  16,888 16,888 16,888 5,900 - 
25 พ.ค. 62 - 29 พ.ค. 62  16,888 16,888 16,888 5,900 - 
29 พ.ค. 62 - 02 ม.ิย. 62  15,888 15,888 15,888 5,900 - 
31 พ.ค. 62 - 04 ม.ิย. 62  16,888 16,888 16,888 5,900 - 
เดอืน  มถิุนำยน 
03 ม.ิย. 62 - 07 ม.ิย. 62  14,888 14,888 14,888 5,900 - 
06 ม.ิย. 62 - 10 ม.ิย. 62  14,888 14,888 14,888 5,900 - 
09 ม.ิย. 62 - 13 ม.ิย. 62  13,888 13,888 13,888 5,900 - 
12 ม.ิย. 62 - 16 ม.ิย. 62  14,888 14,888 14,888 5,900 - 
15 ม.ิย. 62 - 19 ม.ิย. 62  14,888 14,888 14,888 5,900 - 
18 ม.ิย. 62 - 22 ม.ิย. 62  14,888 14,888 14,888 5,900 - 
21 ม.ิย. 62 - 25 ม.ิย. 62  14,888 14,888 14,888 5,900 - 
24 ม.ิย. 62 - 28 ม.ิย. 62  14,888 14,888 14,888 5,900 - 
27 ม.ิย. 62 - 01 ก.ค. 62  14,888 14,888 14,888 5,900 - 
30 ม.ิย. 62 - 04 ก.ค. 62  14,888 14,888 14,888 5,900 - 
เดอืน  กรกฎำคม 
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 * วนัอำสำฬหบูชำ 14,888 14,888 14,888 5,900 - 
15 ก.ค. 62 - 19 ก.ค. 62 * วนัอำสำฬหบูชำ 13,888 13,888 13,888 5,900 - 
18 ก.ค. 62 - 22 ก.ค. 62  14,888 14,888 14,888 5,900 - 
เดอืน  สงิหำคม 
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 - 
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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 - 
เดอืน  กนัยำยน 
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 - 
 
ขอ้แนะน ำกอ่นกำรเดนิทำง 

 รายการท่องเทีย่วสามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านึงถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 
 หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลอืใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน และบรษิทัฯรบัเฉพาะผูม้ีจุดประสงคเ์ดินทางเพื่อท่องเที่ยว
เท่าน้ัน หำกลูกคำ้ไม่สำมำรถเดินทำงไดเ้น่ืองจำกเหลอืพำสปอรต์น้อยกว่ำ 6 เดือน ทำงบรษิทัจะไม่
รบัผดิชอบใดๆท ัง้สิน้ 

 ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ,การประทว้ง,การนัดหยุดงาน,การก่อ
จลาจล หรอืกรณีทีท่่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรอืออกเมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมือง หรอืเจา้หนา้ทีก่รมแรงงาน
ทัง้จากไทย และต่างประเทศซึง่อยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบรษิทัฯ 

 ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิน้ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางมือ้  เพราะค่าใชจ้่ายทุกอย่าง ทางบรษิทัฯ ไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหก้บัต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดนิทางแลว้                                

 ***ทวัรเ์กำหลีทุกโปรแกรม ผู ้เดินทำงจะตอ้งอยู่กบักรุป๊เที่ยวตำมโปรแกรมที่ก ำหนดเท่ำนั้น ไม่
สำมำรถแยกตวัออกจำกโปรแกรมเพือ่ไปท ำอย่ำงอืน่ได ้หำกมกีำรแยกตวัออกจำกโปรแกรมไม่ว่ำจะ
จำกสำเหตุใดก็ตำม จะมคี่ำใชจ้่ำยในกำรแยกตวัออกจำกทวัรต์ำมทีแ่ลนดก์ ำหนด และกำรช ำระเงิน
เขำ้มำถอืวำ่ผูซ้ ือ้ไดศ้กึษำโปรแกรมและยอมรบัเง่ือนไขกำรใหบ้รกิำรเป็นทีเ่รยีบรอ้ย*** 

 *** ทวัรนี์้จดัใหเ้ฉพำะลูกคำ้ทีป่ระสงคจ์ะไปท่องเทีย่วตำมรำยกำรของทวัรทุ์กวนัเท่ำนั้น  บรษิทัฯ ขอ
สงวนสทิธิ ์หำกลูกคำ้ตอ้งกำรขอแยกออกจำกกรุป๊ หรอืไม่เทีย่วตำมรำยกำรทีบ่รษิทัก ำหนด บรษิทัขอ
ปรบัทำ่นละ 300 USD*** 

 ทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอุบตัเิหตุทีเ่กดิจาก   
 ความประมาทของตวันักท่องเทีย่วเอง  
 ตั๋วเครือ่งบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพรอ้มคณะไม่สามารถน ามาเลื่อนวนัหรอืคืนเงินได ้หากท่าน
ตอ้งซือ้บตัรโดยสารภายในประเทศเพื่อไปและกลบักรุงเทพฯ กรุณำเลือกซือ้บตัรโดยสำรภำยในประเทศ
ประเภททีส่ำมำรถเลือ่นวนัและเวลำในกำรเดนิทำงได ้ท ัง้นี้เพือ่ป้องกนัปัญหำเทีย่วบินล่ำชำ้หรอืกำร
เปลีย่นแปลงเวลำของเทีย่วบนิหรอืกำรเปลีย่นแปลงวนัเดนิทำงกรณีเกดิควำมผดิพลำดจำกบรกิำรจำก
สำยกำรบนิ (ควำมลำ่ชำ้ของเทีย่วบนิ กำรยกเลกิเทีย่วบนิ มกีำรยุบเทีย่วบนิรวมกนั ตำรำงกำรเดนิทำง
มกีำรเปลีย่นแปลง เน่ืองจำกสำยกำรบนิพิจำรณำสถำนกำรณแ์ลว้ว่ำ อยู่นอกเหนือควำมควบคุม หรอื
เหตุผลเชงิพำณิชย ์หรอืเหตุผลทำงดำ้นควำมปลอดภยัเป็นตน้) โปรดเขำ้ใจและรบัทรำบว่ำ ผูจ้ดัจะไม่
รบัผดิชอบและไมส่ำมำรถคนืคำ่ใชจ้ำ่ยตำ่งๆ ได ้ในทุกกรณี  

 กรุป๊ทีเ่ดนิทางตอ้งการนัตมีดัจ ากบัสายการบนิ หรอืผ่านตวัแทนในประเทศ หรอืต่างประเทศ รวมถงึเทีย่วบนิพิเศษเชน่ 
Charter Flight, Extra Flight  จะไม่มีการคนืเงนิมดัจ า หรอื ค่าทวัรท์ัง้หมด 

 **เมือ่ท่ำนตกลงช ำระเงินไม่ว่ำท ัง้หมดหรอืบำงส่วนกบัทำงบรษิทัฯ ทำงบรษิทัฯจะถอืว่ำท่ำนไดย้อมรบั
ในเง่ือนไขขอ้ตกลงตำ่งๆ ทีไ่ดร้ะบุไวแ้ลว้ท ัง้หมด** 

 ขอสงวนสทิธิส์ ำหรบัลูกคำ้ชำวไทยเท่ำนั้นทีเ่ดินทำงไปกลบัพรอ้มกรุป๊ **ถำ้ลูกคำ้เป็นชำวต่ำงชำติ
ช ำระเพิม่ทำ่นละ 3,000 บำท** 

 หมายเหตุ **บรษิทัฯ ขอสงวนสิทธใินการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ทัง้ไปและกลบัโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ทัง้นี้
ขึน้อยู่กบัสายการบิน บรษิัทฯขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการเพื่อความเหมาะสมไม่ว่าจะเกิดจาก ความ
ขดัขอ้งของ ยานพาหนะหรอืมีเหตุหน่ึงเหตุใดจนท าใหไ้ม่สามารถด าเนินการตามหมายก าหนดการได ้โปรแกรมการ
เดนิทางเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม หรอืเปลีย่นแปลงรายการท่องเทีย่วบางรายการหรอืทดแทนรายการท่องเทีย่ว
บางรายการ อตัราค่าบรกิารนี้ เป็นการเดนิทางตัง้แต่ 20 ท่าน ทีผู่เ้ดนิทำงไม่ผ่ำนกำรตรวจพจิำรณำจำกดำ่น
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ตรวจคนเขำ้เมอืงในกำร เขำ้-ออกท ัง้ประเทศไทยและประเทศเกำหลใีต ้หรอืกำรถูกปฎเิสธในกรณีอืน่ๆ 
ทุกกรณี ทำงบรษิทัขอสงวนสทิธไ์มค่นืคำ่ใชจ้ำ่ยไมว่ำ่กรณีใดๆ ทิง้สิน้** 

 
อตัรำคำ่บรกิำรนี้รวม 

 ค่าตั๋วเครือ่งบนิระหว่างประเทศ ไป – กลบัพรอ้มคณะ สายการบนิ Jin Air 
 ค่าที่พกั โรงแรมระดบัมำตรำฐำนหรอืเทยีบเท่ำ 3-4 ดำว ส าหรบัพกัหอ้งละ 2 ท่ำน (ในกรณีมีงานเทรดแฟร ์
การแข่งขันกีฬา หรอืกิจกรรมอื่นๆ ทางบรษิัทขอสงวนสิทธิใ์นการยา้ยพักในเมืองใกลเ้คียงแทน อาจจะมีการ
ปรบัเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ค่าอาหารครบทุกมือ้ ตามทีร่ะบุในรายการ ทางบรษิทัจงึขอสงวนสทิธิน์การเปลีย่นแปลง 
 ค่ารถรบั-ส่งสนามบนิ และตลอดรายการทวัร ์
 ค่าอตัราเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ทีร่ะบุไวใ้นรายการ  
 ค่าประกนัภยัอุบตัเิหตุระหว่างการเดนิทางในวงเงนิ ท่านละ 1,000,000 บำท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
หมำยเหตุ **ในกรณีลูกคา้ท่านใดสนใจ ซือ้ประกนัการเดินทางเพื่อใหค้รอบคลุมในเร ือ่งสุขภาพ ท่านสามารถ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดท้ี่เจา้หน้าของบรษิัท** อตัราเบีย้ประกันเร ิม่ตน้ 390 บาท ขึน้อยู่ระยะเวลาการ
เดนิทาง 

 ค่ารถปรบัอากาศน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบุ พรอ้มพนักงานขบัรถทีช่ านาญทาง (ไม่รวมทปิพนักงานขบัรถ) 
 
อตัรำคำ่บรกิำรนี้ไมร่วม 

 ค่าบรกิาร และค่าใชจ้่ายส่วนตวัทีไ่ม่ไดร้ะบุในรายการ 
 ค่าทิปมคัคุเทศกท์อ้งถิน่ และพนักงานขบัรถตามธรรมเนียมคอื 1,400 บำท หรอื 40,000 /ท่ำน  ตลอดทรปิการ
เดนิทาง 

 ค่าทปิมคัคุเทศกไ์ทย พิจารณาตามพึงพอใจเพื่อใหเ้ป็นสนิน ้าใจ 
 ค่าน ้าหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินก าหนด ฉะน้ันกระเป๋าจะตอ้งไม่เกณฑน์ ้าหนักดงันี ้กระเป๋า
โหลดใตเ้ครื่องบินจ านวนไม่เกินท่านละ 1 ใบ ใบละไม่เกิน 15 กิโลกรมั และกรณีถือขึน้เครือ่งไดไ้ม่เกิน 7 
กโิลกรมั 

 ค่าธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง อาหารทีส่ ั่งเพิ่ม ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดี ฯลฯ 
 ค่าอาหารทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ และส าหรบัราคานีท้างบรษิทัจะไม่รวมค่าภาษีท่องเทีย่วหากมีการเก็บเพิ่ม 
 ค่าท าใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอืคนต่างดา้ว 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, ค่าภาษีหกั ณ ทีจ่่าย 3% 
 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด 
 ค่ายกกระเป๋าเดนิทางใบใหญ่ในโรงแรมท่านละ 1 ใบ 
 ค่าวซีา่ส าหรบัพาสปอรต์ ต่างดา้ว กรุณาเตรยีมเอกสารคอื 1. พาสปอรต์ 2. ใบประจ าตวัคนต่างดา้ว 3. ใบส าคญัถิ่น
ที่อยู่ 4. ส าเนาทะเบียนบา้น (ถา้มี) 5. สมุดบัญชีเงินฝาก (ถา้มี) 6. รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป ทางบริษัทจะเป็น
ผูด้ าเนินการยืน่วซีา่ใหท่้าน โดยช าระค่าบรกิารต่างหาก (ส าหรบัหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว เจา้ของหนังสอืเดินทางตอ้ง
ท าเร ือ่งแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองก่อนจะยืน่วซีา่) 

 
 
อตัรำคำ่บรกิำร 
 
เอกสำรในกำรเดนิทำง  ☒  พาสปอรต์  ☐  วซีา่ 
 
หมำยเหตุ 
 

1. บรษิทัขอสงวนสิทธิย์กเลกิการเดนิทางก่อนล่วงหนา้ ในกรณีทีไ่ม่สามารถท ากรุป๊ไดอ้ย่างนอ้ย 15 ท่าน ซึง่ในกรณีนี ้
ทางบรษิทัยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมดโดยหกัค่าธรรมเนียมวซีา่ (ถา้มี) หรอืจดัหาคณะทวัรอ์ืน่ให ้ถา้ตอ้งการ 

2. บรษิทัขอสงวนสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรนี์้ เมื่อเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้
และจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรอืไดร้บับาดเจ็บที่นอกเหนือความรบัผิดชอบของหวัหนา้ทวัร ์
และเหตุสุดวสิยับางประการเชน่ การนัดหยุดงาน ภยัธรรมชาต ิการจลาจลต่างๆ 

3. รายการนีเ้ป็นเพียงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัอกีคร ัง้หน่ึง หลงัจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และโรงแรมที่
พกัในต่างประเทศเป็นที่เรยีบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมเน่ืองจากความ
ล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศ เหตุการณท์างการเมืองและภยัธรรมชาตฯิลฯ โดยบรษิทัจะค านึงถงึ
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ความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั และบรษิัทจะไม่รบัผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองหา้มผูเ้ดินทาง
เน่ืองจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรอืสิ่งของหา้มน าเขา้ประเทศ หรอืเอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรอืความประพฤติส่อไป
ในทางเสื่อมเสยี หรอืดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามทีก่องตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้  ทางบรษิทัไม่อาจคนืเงนิใหท่้านได ้
ไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วน ทางบรษิทัจะไม่รบัผิดชอบในกรณีทีส่ถานทูตงดออกวซีา่ อนัสืบเน่ืองมาจากผูโ้ดยสารเอง 
รวมทัง้บรษิทัจะไม่รบัผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บัชาวต่างชาต ิ
หรอืคนต่างดา้วทีพ่ าพกัอยู่ในประเทศไทย 

4. มคัคุเทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษิทัไม่มีสิทธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบรษิทั นอกจากมีเอกสารลง
นามโดยผูม้ีอ านาจของบรษิทัก ากบัเท่าน้ัน 

5. เมื่อท่านไดช้ าระเงินมัดจ า หรอืทัง้หมดไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบรษิทั หรอืช าระโดยตรงกบัทางทาง
บรษิทัจะถอืว่าท่านรบัทราบ และยอมรบัในเงือ่นไขต่างๆ ของบรษิทัทีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 

 
 
เงื่อนไขกำรจอง / กำรยกเลกิ 
 
กำรจอง หรอืส ำรองทีน่ั่ง 

 กรุณาจองล่วงหนา้ก่อนการเดินทาง พรอ้มช ำระ งวดแรก 5,000 บำท *ช่วงเทศกำลมดัจ ำ 10,000 บำท *
หำกเป็นรำคำโปรโมช ัน่ช ำระเงินเตม็จ ำนวนเทำ่นัน้    

 ส่วนทีเ่หลอืช าระทนัทกี่อนการเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 21 วนั มิฉะน้ันจะถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทาง  
 
กำรยกเลกิ 

 แจง้ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 30 วนั ก่อนการเดนิทาง คนืเงินมดัจ ำท ัง้หมด  
 แจง้ล่วงหนา้ 20 วนั ก่อนการเดนิทาง หกัค่ามดัจ าท่านละ 50% ของรำคำทวัร ์
 แจง้ล่วงหนา้ 1 – 15 วนั ก่อนการเดนิทาง หกัค่าด าเนินการต่างๆ รวม 100% ของรำคำทวัร ์ 
 ยกเลกิกำรเดนิทำง ในวนัเดนิทาง, ถูกปฎเิสธการเขา้เมือง จะไมม่กีำรคนืเงินท ัง้หมด  
 กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รบัผิดชอบต่อค่าใชจ้่ายใดๆ 
 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รบัผิดชอบต่อค่าใชจ้่ายใดๆ ในกรณีทีเ่กดิเหตุสุดวสิยั เชน่ การยกเลกิหรอืล่าชา้ของสาย
การบิน, อุบตัเิหตุ, ภยัธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรอืสิง่ของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ทีเ่กดิขึน้เหนือ
การควบคุมของบรษิทั 
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ใบจองทวัร ์ เกำหล ี
 
ชือ่ – นำมสกุลผูจ้อง *:     
จ ำนวนผูเ้ดนิทำง *:           ทำ่น 
โทรศพัทท์ีต่ดิตอ่สะดวก *:  เบอรโ์ทรศพัท:์     เบอรแ์ฟกซ:์    
                                       เบอรม์อืถอื:    
E-mail *:     
จ ำนวนวนั *:           วนั          คนื 
เดนิทำงโดยสำยกำรบนิ:     
วนัเดนิทำง *:     
 
รำยชือ่ผูเ้ดนิทำง (กรณีเดนิทำงไปตำ่งประเทศระบุเป็นภำษำองักฤษ ใหต้รงกบัหน้ำหนงัสอืเดนิทำง):  

1. ชือ่ – นำมสกุล:    
เลขทีพ่ำสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถำ้ม)ี    

2. ชือ่ – นำมสกุล:    
เลขทีพ่ำสปอรต์:   สะสมไมล ์(ถำ้ม)ี    

3. ชือ่ – นำมสกุล:    
เลขทีพ่ำสปอรต์:   สะสมไมล ์(ถำ้ม)ี    

4. ชือ่ – นำมสกุล:    
เลขทีพ่ำสปอรต์:   สะสมไมล ์(ถำ้ม)ี    

5. ชือ่ – นำมสกุล:    
เลขทีพ่ำสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถำ้ม)ี    

 
หอ้งพกั 1 ทำ่น:            หอ้ง   หอ้งพกั 2 ทำ่น:            หอ้ง 
 
เตยีงเสรมิ:           หอ้ง   เดก็พกักบัผูใ้หญ:่            หอ้ง
  
อำหำร:  ☐  ไมท่ำนเนื้อววั ☐  ไมท่ำนเนื้อหมู ☐  ไมท่ำนสตัวปี์ก ☐  ทำนมงัสำวริตั 
 
ขอ้มูลเพิม่เตมิ: 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
 


