
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รหสัโปรแกรมทวัร ์  SUMMER SEOUL 5D3N SEP17-LJ-W33 

 
วนัที ่ โปรแกรม  SUMMER SEOUL เร่ิมต้น ราคา 15 ,900.- 

พกักรุงโซล 3 คืน //อาหารครบทุกมื้อ 
มื้ออาหาร โรงแรม 

D1. กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)     

D2. ชมสวนพฤกษศาสตร์ บยอกโชจี   –  ชอ้ปป้ิง Paju Premium Outlet – วดัพงอึนซา –  
ถนนกาโรซูกิล 

- / L /D กรุงโซล 

D3. Cosmetic Shop  –  Lotte Aquarium  –  เขา้ชม Lotte World Tower(ไม่รวมค่าลิฟท)์หรือ 
ชอ้ปป้ิง Lotte Mall   –  สวนสนุก Lotte World  รวมบตัร 

BF / L / D กรุงโซล 

D4. ศูนยโ์สม  –  ศูนยส์มุนไพรสนเขม็แดง –  พิพิธภณัฑส์าหร่าย – โรงเรียนสอนท าคิมบบั + 
ใส่ชุดฮนับก  – พระราชวงัซางดอก  –  คลองชองเกชอน  –  DUTY FREE  –  
โซล ทาวเวอร์ (ไม่รวมค่าลิฟท)์  – ชอ้ปป้ิงเมียงดง 

BF / L / D กรุงโซล 

D5. ศูนยส์มุนไพรฮอ็กเกตนาม ู– โรงงานเจียระไนพลอย – พิพิธภณัฑภ์าพ 3 มิติ  –  
ชอ้ปป้ิงฮงแด + Kakao Friend Store – ซุปเปอร์มาเก็ตละลายเงินวอน  - สนามบินอินชอน  
- กรุงเทพฯ 

BF / L / -  
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** พาสปอร์ตควรมีอายุไม่ต ่ากว่า 6 เดือนนับจากวนัเดินทาง ** 
เวลานัดหมายและเคาท์เตอร์อาจมกีารเปลีย่นแปลงอนัเน่ืองมาจากการเปลีย่นแปลงจากสายการบนิ กรุณาเช็คก่อนวนัเดนิทาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
21.00 น. คณะพร้อมกนัท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ช้ัน 4   เคาน์เตอร์ D 
สายการบิน JIN AIR (LJ002) มีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯคอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวก  
00.50 น. เหิรฟ้า สู่กรุงโซล โดยสายการบิน JIN AIR (บินประมาณ 4.30 – 05.00 ช่ัวโมง) 
 
 
 
 

08.10น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอนิชอน   ประเทศเกาหลใีต้  
(เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ช.ม.)  
      เม่ือท่านเขา้ด่านตรวจคนเขา้เมืองแลว้ น าท่านเขา้สู่เมืองพาจู เพื่อเขา้
ชม สวนพฤกษศาสตร์ “บยอกโชจี” สวนแห่งก่อตั้งข้ึนในปี 1965 บน
ความเช่ือท่ีวา่ธรรมชาติจะน ามาซ่ึงความสุขท่ีดีให้กบัชีวิตของผูค้น ก่อน
จะเปิดให้ประชาชนเขา้ชมไดใ้นเดือนกนัยายนปี 2005 สวนสไตล์ยุโรป
แห่งน้ีตั้งอยู่ในย่านชานเมืองของกรุงโซล และเป็นสถานท่ีพกัผ่อนเชิง
ธรรมชาติท่ีสมบูรณ์ส าหรับชาวเมืองพาจู ดว้ยพื้นท่ีทั้งหมด 132,230 ตาราง
เมตร และมีหลายโซนให้ชม ไม่ว่าจะเป็น Heaven's Gate, Green House, 

        สนามบินอนิชอน – ชมสวนพฤกษศาสตร์ บยอกโชจี   –  ช้อปป้ิง Paju Premium Outlet –  
        วดัพงอนึซา – ถนนกาโรซูกลิ                                                                                               (-/L/D) 
        ดูโชว์บิบับ –  น่ังเรือแท็กซ่ีน า้ชมบรรยากาศบริเวณซองโดเซ็นทรัล ปาร์ค                   (-/L/D) 

แจง้เปล่ียนไฟทบิ์นเพ่ิมเติม ดงัน้ี 
พีเรียด 19-23 /21-25/23-27 สิงหาคม ไฟทบิ์น LJ004 03.15-10.45 //LJ 003 22.35-02.15 
พีเรียด 25-29/27-31 สิงหาคม ไฟทบิ์น LJ004 03.15-10.45 //LJ 001 19.55-23.35 

DAY 

2 

          สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ                                                                                         (-/-/-) DA

Y 1
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Queen's Garden หรือ BCJ Place ในแต่ละโซนจะเตม็ไปดว้ยธรรมชาติและความร่มร่ืน รวมถึงมากไปดว้ยพืชพนัธ์ุท่ี
หลากหลายทั้งในประเทศเกาหลีและจากต่างประเทศ รวมแลว้กวา่ 1400 ชนิด ท่ีมีไวใ้หช้มกนัอยา่งเพลิดเพลิน 

  
     น าอิสระใหท้่านชอ้ปป้ิง Paju Premium Outlet เป็น Outlet ท่ีขนาดใหญ่ ท่ีน่ี
มีของแบรนด์เนมมากมาย โดยเฉพาะรองเทา้กีฬา เช่น New Balance หรือ NIKE 
เป็นตน้ 
 
      น าท่านเข้าชม วัดพงอึนซา  เป็นวัดดัง

ท่ามกลางยา่นธุรกิจกงันมั สร้างข้ึนใน 
ปี ค.ศ.794 ในสมัยอาณาจักรชิลลา วดัน้ีเป็นวดัพุทธนิกายมหายาภายในวัด
ประดิษฐานพระพุทธรูปแกะสลกัดว้ยหินอ่อนถือเป็นพระพุทธรูปองคใ์หญ่ท่ีสุดใน
เกาหลี 
 
      จากนั้นไดเ้วลาน าทุกท่านสู่ ถนนกาโรซูกิล  หนุ่มสาวแดนโสมเขารู้จกักนัเป็นอยา่งดี เพราะเป็นถนนท่ีมีครบทุก
รส ทั้งร้านเส้ือผา้ รองเทา้ เคร่ืองประดบั ในแบบท่ีเรียกวา่ฮิป ยูนิคสุดๆ ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นร้านของเหล่านกัออกแบบ
ท่ีมีช่ือเสียงและนกัออกแบบอิสระรุ่นใหม่ของเกาหลีไปจนถึงสินคา้แบรนดเ์นม จุดเด่นอีกอยา่งของถนนกาโรซูกิล ก็
คือคาเฟ่และร้านอาหารท่ีอยูบ่นถนนเส้นน้ีท่ีตกแต่งร้านไดส้วย สร้างสรรค์และมีเอกลกัษณ์ท่ีโดดเด่น สร้างจุดขาย
และความต่างผสมกนัไดอ้ยา่งลงตวั อีกทั้งยงัเป็นท่ีตั้งของ Line Friend Café  ดา้นในร้านมีดว้ยกนัทั้งหมด 3 ชั้น ใน
ร้านท่ีชั้น 1 ก็จะเจอกบับราวน์ตวัยกัษร์อตอ้นรับอยู่ มีสินคา้คาแรคเตอร์ไลน์มากมายให้เลือกช้อป มาท่ีชั้น 2 จะเป็น
ในส่วนของเส้ือผา้ และของตกแต่งต่างๆ ในส่วน
ของคาเฟ่จะอยู่ชั้นใต้ดินค่ะ ด้านในร้านจะมีเคาท์
เตอร์ขายเคร่ืองด่ืม และมีขนมมากมายให้เลือก คน
รักไลน์สามารถมานั่งชิลๆกันได้ท่ีน่ี (ไม่รวมค่า
เคร่ืองด่ืม 
 

 
 

อาหารกลางวนั : โอซัมพลูโกก ิหมูปลาหมกึผดัซอสเกาหล ี//  อาหารเยน็ : ชาบู ชาบู 
โรงแรม : BLVD HOTEL หรอื BENIKEA H A VENUE HOTEL เทยีบเทา่ 

 JNJ RESIDENCE 
HOTEL 

หรือเทยีบเท่า 
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  รับประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
         น ำทำ่นช้อปปิง้ Cosmetic Shop ท่านสามารถชมการสาธิตวธีิใชเ้คร่ืองส าอางค ์เคล็ดไม่ลบัหนา้ใสของสาวเกาหลี 
และเลือกซ้ือเวชส าอางค์ช่ือดังของเกาหลีได้ในราคาท้องถ่ิน อาทิเช่น Dr.MJ, DEWINS, MISSHA และอ่ืน ๆ อีก

มากมาย 
       เดินทางสู่  Lotte World Aquarium  พิพิธภณัฑส์ัตวน์ ้าท่ีอยูใ่น
กรุงโซล โดยจะแบ่งเป็นโซนต่างๆ ทั้งหมด 9 โซน โซนแรก คือ 
Rivers of Korea ท่ีโซนน้ีเป็นของสัตวท่ี์อยูใ่นน ้าจืดตามแม่น ้า 
ทะเลสาบ ในประเทศเกาหลี โซนท่ีสอง คือ Tropical River ในโซนน้ีก็
จะมีสัตวใ์นเขตร้อนเป็นหลกั  โซนท่ีสามคือ Amazon River  ในโซนน้ี
ก็จะมีปลาน ้าจืดท่ีใหญ่ท่ีสุด อยา่ง Pirarucu และ Arowana ซ่ึงอาศยัอยู่
ในแม่น ้าอเมซอน โซนท่ี 4 คือ Sea Lion Zone เสน่ห์ท่ีน่าหลงใหลของ
โซนน้ีคือสิงโตทะเลท่ีวา่ยน ้าไปมา ส่วนโซนท่ี 5 ก็คือ The Ocean คือ 
เป็นเหมือนหวัใจของอควาเรียมแห่งน้ี  โซนต่อไป โซนท่ี 6  ซ่ึงมีดารา
ของท่ีน่ีก็คือ Beluga Whale แหวกวา่ย

เล่นลูกบอล ทั้งเด็กและผูใ้หญ่ก็ชอบโซนน้ี โซนท่ี 7 คือ Coral Reef Garden โซนน้ีจะมี
สารพดัสัวตน์ ้าตามแนวประการังใหไ้ดดู้กนั โซนท่ี 8 คือ Play Ocean โซนน้ีจะได้
สัมผสัสัตวท์ะเลอยา่งปลาดาว และโซนสุดทา้ย คือ Polar Region Zone เป็นโซนเรียนรู้
เก่ียวกบัเพนกวิน้ ท่านจะไดเ้พลินเพลินกนัไปโลกใตท้อ้งทะเลอยา่งแน่นอน  
         จากนั้นน าท่านเขา้สู่ ลอ็ตเต้เวลิด์ ทาวเวอร์(Lotte World Tower ) เป็น
สถาปัตยกรรมอาคารท่ีโดดเด่น มีแรงบนัดาลใจจากภาพวาดเซรามิกเกาหลี และพูก่นั
เขียน เป็นตึกท่ีสูงเป็นล าดบัท่ี 6 ของโลก(556 เมตร) มีทั้งหมด 123 ชั้น ดา้นบนทาว
เวอร์ประกอบดว้ยแกลเลอร่ี คาเฟ่ โรงแรมหรู และหอชมววิ Skywalk ท่ีสามารถช่ืนชม

      Cosmetic Shop  –  Lotte Aquarium  –  เข้าชม Lotte World Tower(ไม่รวมค่าลฟิท์)หรือ 
     ช้อปป้ิง Lotte Mall   –  สวนสนุก Lotte World                                                                 (B/L/D) 
  
 

DAY 

3 
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ทศันียภาพอนังดงามของไฟในตวัเมืองกรุงโซลไดอ้ยา่งทัว่ถึง (ไม่รวมค่าลิฟท)์ หรือ ให้ท่านไดช้อ้ปป้ิงท่ี ลอ็ตเต้เวล์ิ
ดมอลล์ (Lotte World Mall)  เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงชั้นน าท่ีมีชีวติชีวาแห่งหน่ึงของกรุงโซล ตั้งอยูติ่ดกบัทาวเวอร์ เตม็ไป
ดว้ยร้านหรูหรา และร้านจ าหน่ายสินคา้ปลอดภาษีจากหลากหลายแบรนดท์ั้งในประเทศและต่างประเทศ  

      
       จากนั้นน าท่านเขา้สู่ สวนสนุกล็อตเตเ้วลิด ์(Lotte World) เป็นสวนสนุกใน
ร่มท่ีใหญ่ท่ีสุดในเกาหลีใต ้ตั้งอยูท่ี่เขตชมัซิล ในเมืองโซล ท่ีน่ีมีทั้งสวนสนุกใน
ร่ม ซ่ึงจดัไดว้า่เป็นสวนสนุกในร่มท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดแห่งหน่ึงในโลกเลยก็วา่ได ้
และมีโซนสวนสนุกกลางแจง้ ท่ีสร้างเป็นเกาะอยูก่ลางทะเลสาบซอกชน 
(Seokchon Lake) โดยสัญลกัษณ์หรือมาสคอตประจ าสวนสนุกแห่งน้ีคือคู่รัก     
 แรคคูนท่ีช่ือ Lotty และ Lorry นัน่เอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
          น าท่านชม “ศูนย์โสม” หรือราชาแห่งมวลสมุนไพร เพราะเกาหลีใตเ้ป็นประเทศท่ีมีการผลิตโสมเกาหลีท่ีมี
คุณภาพเป็นอนัดบั 1 ของโลกซ่ึงรัฐบาลรับรองคุณภาพโสมท่ีมีคุณภาพดีท่ีสุด            
          “ผลติภัณฑ์น า้มันสนเข็มแดง” นิยมมารับประทานเพื่อลา้งสารพิษในร่างกาย ลา้งไขมนัในเส้นเลือด ทัว่ทั้ง
ร่างกาย ป้องกนัไขมนัอุดตนัในเส้นเลือด,โรคหวัใจ,โรคภูมิแพ ้เป็นตน้ 

อาหารเช้า : ห้องอาหารโรงแรม   //  อาหารกลางวนั : เมนูพลูโกก ิหมูในน า้ซุปขลกุขลกิ  // 

อาหารเยน็ : จิมดัก ไก่กบัวุ้นเส้นผดัพะโล้ 

โรงแรม : BLVD HOTEL หรอื BENIKEA H A VENUE HOTEL เทยีบเทา่ 

        ศูนย์โสม  –  ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง –  พพิธิภัณฑ์สาหร่าย – โรงเรียนสอนท าคิมบับ +  
        ใส่ชุดฮันบก  – พระราชวงัซางด๊อก  –  คลองชองเกชอน  –  DUTY FREE  –  
        โซล ทาวเวอร์ (ไม่รวมค่าลฟิท์)  – ช้อปป้ิงเมียงดง                                                        (B-/L/D) 
        Duty Free - N Seoul Tower – ตลาดเมียงดง                                                         (B-/L/D) 
 

DAY 

4 
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        จากนั้นน าท่านเขา้ชม พิพิธภณัฑ์สาหร่าย ซ่ึงท่านจะไดเ้รียนรู้การท าสาหร่ายของชาวเกาหลี ประวติัความเป็นมา
และความผกูผนัท่ีชาวเกาหลีท่ีมีต่อสาหร่าย 
        ท่านสู่ “สถาบนัสอนท าคิมบบั” ชมวิธีการท าคิมบบั และให้ท่านไดท้ดลองท า
ดว้ยตวัท่านเอง และสามารถน ากลบัมาเป็นของฝาก   พิเศษ!! เก็บภาพความประทบัใจ
ดว้ยการใส่ชุดประจ าชาติของเกาหลีใต ้(ฮนับก) พร้อมถ่ายภาพเป็นท่ีระลึก 

          “พระราชวงัชางด๊อกก” เป็น
พระราชวงัล าดบัท่ีสองท่ีถูกสร้างต่อจากพระราชวงัเคียงบก มีความส าคญั
ในการเป็นท่ีพ  านกัของพระมหากษตัริยห์ลายพระองคใ์นสมยัราชวงศ์ 
โชซอน และยงัเป็น 1 ใน 5 ของพระราชวงัส าคญัท่ียงัคงรักษาไว ้ภายใน
พระราชวงัน้ีมีสถานท่ีส าคญัคือ สวนลบั หรือสวนตอ้งหา้ม ( Huwon ) 
ตั้งอยูบ่ริเวณดา้นหลงัของพระราชวงัท่ีถูกสร้างข้ึนในสมยักษตัริย ์Taejong 

เพื่อเป็นสถานท่ีพกัผอ่นส าหรับพระราชวงศ ์ (ไม่รวมค่าเขา้ชมสวนลบั)  
          “คลองชองเกชอน”   เดิมเป็นคลองเก่าแก่ในอดีตมีอายกุวา่ 600 ปีท่ี ทอดผา่น
ใจกลางเมืองหลวงแต่ในปัจจุบนัไดมี้การพฒันาและบูรณะคลองแห่งน้ีข้ึนมาใหม่ท า
ใหก้รุงโซลมีคลองท่ียาวกวา่ 6 เมตร 

“ช้อปป้ิงสินค้าปลอดภาษีทีด่ิวตีฟ้รี”    
ท่ีน่ีมีสินคา้ชั้นน า ใหท้่านเลือกซ้ือมากมายกวา่  500 ชนิด อาทิ น ้าหอม เส้ือผา้ เคร่ืองส าอาง 
กระเป๋า นาฬิกา  เคร่ืองประดบั เป็นตน้ 
อิสระใหทุ้กท่านไดเ้ดินเล่นท่ี  “หอคอยกรุงโซล”  ตั้งอยูบ่ริเวณเนิน เขานมัซาน เป็น 1ใน 
18 หอคอยท่ีสูงท่ีสุดในโลก นอกจากน้ีโซลทาวเวอร์ยงัเป็นสถานท่ีถ่ายท าละครหลายเร่ือง 
เรียกไดว้า่เป็น Landmark  ของเกาหลีเลยก็วา่ได.้..  (ไม่รวมค่าข้ึนลิฟท)์ 
ชอ้ปป้ิงยา่นเมียงดง “MYEONGDONG” สยามสแควร์เกาหลี หากท่านตอ้งการทราบวา่
แฟชัน่ของเกาหลีเป็นอยา่งไรกา้วล ้าน าสมยัเพียงใดท่านจะตอ้งมาท่ีเมียงดงแห่งน้ีพบกบั
สินคา้วยัรุ่น อาทิ เส้ือผา้แฟชัน่แบบอินเทรนเคร่ืองส าอางดงัๆของเกาหลีพบกบัความ
แปลกใหม่ในการชอ้ปป้ิงอีกรูปแบบ  
 
 อาหารเช้า : ห้องอาหารโรงแรม // อาหารกลางวนั : ไก่ตุ๋นโสม // อาหารเยน็ : หมูย่างเกาหล ี

โรงแรม : BLVD HOTEL หรอื BENIKEA H A VENUE HOTEL เทยีบเทา่ 
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รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
         น าท่านชม “ศูนย์สมุนไพรบ ารุงตับ ฮอตเกนามู” ตน้ไมช้นิดน้ีเจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาท่ีปราศจากมลภาวะ
และระดบัสูงเหนือน ้าทะเล 50-800 เมตร ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมน ามารับประทานเพื่อช่วยดูแลตบัใหส้ะอาดแขง็แรง 
ป้องกนัโรคตบัแขง็ ไม่ถูกท าลายจากการด่ืมแอลกอฮอล ์กาแฟ บุหร่ี สารตกคา้งจากอาหารและยา 
         เขา้ชม “โรงงานเจียระไนพลอยอเมทสิ” แดนเกาหลีเป็นแดนของพลอยสีม่วง พลอยแห่ง
สุขภาพและน าโชค โดยมีตั้งแต่สีม่วงอ่อนเยน็ตาจนถึงสีม่วงไวน์ มีเสน่ห์เยา้ยวนใจ พลอยน้ีจะ
งามจบัตาเม่ือมาท าเป็นแหวน จ้ี ต่างหู และสร้อยขอ้มือ 

         น าท่านเขา้ชม พพิธิภัณฑ์ภาพ 3 มิติ หรือ 
Trick Eye Museum พิพิธภณัฑท่ี์มีการจดัแสดงภาพท่ีมองแลว้เป็น 3 มิติ
เม่ือเราเขา้ไปแชะภาพถ่ายดว้ย แต่จริงๆแลว้เป็นแค่ภาพวาด 2 มิติ โดยใช้
หลกัในการวาด ใส่แสง เงา หรือหลกัการทางวทิยาศาสตร์เขา้มาประกอบ 
ใหภ้าพดูมีความลึก ดูมีมิติเพิ่มข้ึน เสมือนภาพมีชีวติเคล่ือนไหวไดจ้ริง ซ่ึง
การวาดภาพแบบน้ีมาจากประเทศฝร่ังเศส เรียกวา่ Trompe-l'ceil (อ่านวา่ 
ทรอมพลุยส์) ถือเป็นภาพวาดท่ีหลอกลวงคนดูก็วา่ไดน้ะ ก็เลยถูกตั้งช่ือวา่ 
Trick eye หรือ ภาพลวงตานัน่เอง ซ่ึงในปัจจุบนันกัท่องเท่ียวใหค้วามนิยม
เป็นอยา่งมาก ยิง่ส าหรับคนท่ีชอบถ่ายรูปดว้ยแลว้ เตรียมเมมโมร่ีการ์ดไป
ใหดี้ เพราะท่ี Trick Eye Museum เคา้มีภาพมาจดัแสดงเพื่อใหน้กัท่องเท่ียว
แวะเขา้ไปถ่ายรูปร่วมกบัภาพท าท่าตามจินตนาการวาดภาพ)  

        ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู – โรงงานเจียระไนพลอย – พพิธิภัณฑ์ภาพ 3 มิติ  – ช้อปป้ิงฮงแด +  
         Kakao Friend Store – ซุปเปอร์มาเกต็ละลายเงินวอน  - สนามบินอินชอน  - กรุงเทพฯ         (B-/L/-) 
 

DAY 

5 
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          จากนั้นให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการช้อปป้ิงท่ี ฮงแด (Hongdae) เป็นย่านช้อปป้ิงบริเวณด้านหน้าของ
มหาวิทยาลยัฮงอิก(Hongik University) จึงเป็นศูนยร์วมเด็กวยัรุ่นและเด็กมหาวิทยาลยั 
เป็นอีกเส้นหน่ึงท่ีมีบรรยากาศโรแมนติก อีกทั้งยงัมีร้านกาแฟท่ีเป็นเอกลกัษณ์ แกลเลอร่ี 
ร้านคา้จ าหน่ายสินคา้แฟชัน่ คลบั ตลาดศิลปะ และร้านอาหารท่ีน่าสนใจในหมู่วยัรุ่นอายุ 
20-30 ปีท่ีนิยมมาเดินเล่น ราคาของสินคา้และร้านอาหารต่างๆก็ยงัไม่แพงอีกดว้ย อีกทั้งท่ี 
ฮงแด ยงัเป็นท่ีตั้งของ “KaKao Friend Store& Café  Kakao เป็นโปรแกรมแชทท่ีคลา้ย
กบั Line แต่ก าลงัเป็นท่ีนิยมในเกาหลี ทาง Kakao จึงไดท้  าร้านข้ึนมา มีตวัการ์ตูนของเคา้
ให้ถ่ายรูปมากมาย มีขายของ และชั้นบนสุดเป็นคาเฟ่ หรือร้านกาแฟนั่นเอง โดยตวั
คาแรคเตอร์ท่ีก าลงัฮิตท่ีสุดในตอนน้ีก็คือ Ryan ลกัษณะเหมือนหมีผสมสิงโต ตวัเหลืองๆ 
หนา้น่ิงๆ 
 
      หลงัจากนั้นไดเ้วลาน าท่านสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน เพื่อเตรียมตวัเดินทางกลบักรุงเทพฯ ระหว่างทาง
แวะชอ้ปป้ิงท่ี  SUPERMARKET เพื่อซ้ือของฝากคนทางบา้น ท่ีร้านแห่งน้ีมีขนมพื้นเมืองเกาหลีหลากชนิดรวมทั้ง
กิมจิ ไก่ตุ๋นโสมท่ีบรรจุอยูใ่นถุงสุญญากาศ ตะเกียบ ถว้ยใส่ขา้วและของฝากของท่ีระลึก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19.55 น.  ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯมหานคร   โดยสารการบิน JIN AIR ( LJ001 ) 
 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

อาหารเช้า : ห้องอาหารโรงแรม  //  อาหารกลางวนั : ข้าวย าบิบิมบับ+น า้ชุป    
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23.35 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ     
 

อตัราคา่บรกิาร                                *ไมม่รีาคาเด็ก** 

 

วนัเดินทาง 
ราคาทวัร์ (บาท 

/ ท่าน) 
พกัเดี่ยวเพิม่ ทีน่ั่ง 

19 - 23 สิงหาคม 2560 
 (LJ004 03.15-10.45//LJ003 22.35-02.15) 

15,900 4,900 26 

21 - 25 สิงหาคม 2560 
(LJ004 03.15-10.45//LJ003 22.35-02.15) 

15,900 4,900 26 

23 - 27 สิงหาคม 2560 
(LJ004 03.15-10.45//LJ003 22.35-02.15) 

15,900 4,900 26 

25 - 29 สิงหาคม 2560 
(LJ004 03.15-10.45//LJ001 19.55-23.35) 

16,900 4,900 26 

27 - 31 สิงหาคม 2560 
(LJ004 03.15-10.45//LJ001 19.55-23.35) 

15,900 4,900 26 

29 สิงหาคม – 2 กนัยายน 2560 15,900 4,900 26 
31 สิงหาคม – 4 กนัยายน 2560 16,900 4,900 26 

2 - 6 กนัยายน 2560 15,900 4,900 26 
4 - 8 กนัยายน 2560 15,900 4,900 26 

6 - 10 กนัยายน 2560 15,900 4,900 26 
8 - 12 กนัยายน 2560 16,900 4,900 26 

10 - 14 กนัยายน 2560 15,900 4,900 26 
12 - 16 กนัยายน 2560 15,900 4,900 26 
14 - 18 กนัยายน 2560 16,900 4,900 26 
16 - 20 กนัยายน 2560 15,900 4,900 26 
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18 - 22 กนัยายน 2560 15,900 4,900 26 
20 – 24 กนัยายน 2560 15,900 4,900 26 

22 – 26 กนัยายน 2560 16,900 4,900 26 

24 – 28 กนัยายน 2560 15,900 4,900 26 

26 – 30 กนัยายน 2560 17,900 4,900 26 

28 กนัยายน -2 ตุลาคม 2560 17,900 4,900 26 

30 กนัยายน -4 ตุลาคม 2560 17,900 4,900 26 

ราคารวม 

*ค่าพาหนะและน าเทีย่วตามรายการ                       *ค่าตั๋ว

เคร ือ่งบนิและภาษีน ้ามนัทุกแห่ง ไป – กลบั   พรอ้มคณะ 

*น ้าดืม่วนัละ 1 ขวด                                                                

*ค่าเขา้ชมสถานทีต่ามรายการ                          

*ค่าโรงแรมตามรายการทีร่ะบุหอ้งละ 2-3 ท่าน     

*ค่าอาหารตามรายการทีร่ะบุ  

*ค่าน ้าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกนิ 15 กก.   

*ค่าประกนัภยัอุบตัเิหตุระหว่างการเดนิทางในวงเงนิ ท่านละ 

1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 ราคาไม่รวม 

*ค่าท าหนังสอืเดนิทางและค่าวซีา่ส าหรบัพาสปอรต์ตา่งดา้ว                                                                                                                                            

*ค่าใชจ้า่ยส่วนตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เชน่ ค่าซกัรดี,มนิิ

บารใ์นหอ้ง  และอืน่ๆ                                                                             

*คา่ทปิคนขบัรถ และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ท่าน ละ 30,000 

วอน/ทรปิ/ตอ่ท่าน                                                                                        

*ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3%   (กรณีออก

ใบเสรจ็ในนามบรษิทัหรอืตอ้งการใบก ากบัภาษี )                                                                                                   

*ค่าน ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด 

 

เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง 

กรณุาจองล่วงหนา้กอ่นการเดนิทางพรอ้มช าระงวดแรก 

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

ราคาโปรโมช ัน่ช าระเงินเตม็จ านวนเท่านัน้  ส่วนทีเ่หลอื

ช าระทนัทกีอ่นการเดนิทางไม่นอ้ยกวา่ 21 วนั มฉิะน้ันจะถอืว่า

ท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

* ยกเลกิการเดนิทางกอ่น 30 วนั ไม่มคี่าใชจ้า่ย                              

* ยกเลกิการเดนิทางกอ่น 20 วนัยดึมดัจ า 50%                                            

* ยกเลกิการเดนิทางไม่ถงึ 15 วนัยดึเงนิค่าทวัรท์ ัง้หมด 

* ในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองทั้งที่กรุงเทพฯและใน

ต่างประเทศปฏเิสธมิใหเ้ดินทางออกหรอืเขา้ประเทศทีร่ะบุใน

รายการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คืนค่าบรกิารไม่ว่ากรณี

ใดๆ ทัง้สิน้ กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมี

ใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง ทางบรษิทัฯ จะท าการ

เลือ่นการเดนิทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ทัง้นีท่้านจะตอ้ง

เสียค่าใชจ้่ายคือ  ค่าธรรมเนียมในการมัดจ าตั๋ว ท่านละ 

10,000 บาท และค่าใชจ้่ายอืน่ๆ ที่ไม่สามารถเรยีกคืนไดค้ือ 

ค่าธรรมเนียม ในการมดัจ า 
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เง่ือนไขการเดนิทาง 

* รายการท่องเท่ียวสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

* หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายเุหลือใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน และบริษทัฯรับเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพ่ือท่องเท่ียวเท่านั้น หาก

ลูกคา้ไม่สามารถเดินทางไดเ้น่ืองจากเหลือพาสปอร์ตนอ้ยกวา่ 6 เดือน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 

* ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน,การประทว้ง,การนดัหยดุงาน,การก่อจลาจล หรือ

กรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หนา้ท่ีกรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซ่ึง

อยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ 

* ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางม้ือ  

เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯ ไดช้ าระค่าใชจ่้ายใหก้บัต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้  

*** ทวัร์น้ีจดัใหเ้ฉพาะลูกคา้ท่ีประสงคจ์ะไปท่องเท่ียวตามรายการของทวัร์ทุกวนัเท่านั้น  บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ หากลูกคา้ตอ้งการ

ขอแยกออกจากกรุ๊ป หรือไม่เท่ียวตามรายการท่ีบริษทัก าหนด บริษทัขอปรับท่านละ 300 USD*** 

* ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจาก   

ความประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง  

* ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ กรณีท่ีท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินได ้หากท่านตอ้งซ้ือบตัร

โดยสารภายในประเทศเพื่อไปและกลบักรุงเทพฯ กรุณาเลือกซ้ือบตัรโดยสารภายในประเทศประเภทท่ีสามารถเล่ือนวนัและเวลาใน

การเดินทางได ้ทั้งน้ีเพ่ือป้องกนัปัญหาเท่ียวบินล่าชา้หรือการเปล่ียนแปลงเวลาของเท่ียวบินหรือการเปล่ียนแปลงวนัเดินทางกรณีเกิด

ความผิดพลาดจากบริการจากสายการบิน (ความล่าชา้ของเท่ียวบิน การยกเลิกเท่ียวบิน มีการยบุเท่ียวบินรวมกนั ตารางการเดินทางมี

การเปล่ียนแปลง เน่ืองจากสายการบินพิจารณาสถานการณ์แลว้ว่า อยู่นอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย  ์หรือเหตุผล

ทางดา้นความปลอดภยัเป็นตน้) โปรดเขา้ใจและรับทราบว่า ผูจ้ดัจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ่้ายต่างๆ ได ้ในทุกกรณี 

กรุ๊ปท่ีเดินทางตอ้งการันตีมดัจ ากบัสายการบิน หรือผา่นตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น Charter Flight, 

Extra Flight  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือ ค่าทวัร์ทั้งหมด 
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*เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้

ระบุไว้แล้วทั้งหมด 

 

 

หมายเหตุ ** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเทีย่วบิน ทั้งไปและกลบัโดยมต้ิองแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนีข้ึน้อยู่กบัสายการ

บิน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการเพ่ือความเหมาะสมไม่ว่าจะเกิดจาก  ความขัดข้องของ ยานพาหนะหรือมีเหตุ

หนึ่งเหตุใดจนท าให้ไม่สามารถด าเนินการตามหมายก าหนดการได้ โปรแกรมการเดินทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรือ

เปลีย่นแปลงรายการท่องเที่ยวบางรายการหรือทดแทนรายการท่องเทีย่วบางรายการ อัตราค่าบริการนี ้เป็นการเดนิทางตั้งแต่ 20 ท่าน

ขึน้ไป ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงราคาในกรณีทีม่ผู้ีเดนิทางไม่ถึง 20 ท่าน 

**ในกรณีทีผู้่เดนิทางไม่ผ่านการตรวจพจิารณาจากด่านตรวจคนเข้าเมืองในการ เข้า-ออกทั้งประเทศไทยและประเทศเกาหลใีต้ หรือ
การถูกปฎเิสธในกรณีอ่ืนๆทุกกรณี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายไม่ว่ากรณีใดๆทิง้ส้ิน** 

ขอสงวนสทิธิส์ าหรบัลูกคา้ชาวไทยเท่าน้ันทีเ่ดนิทางไปกลบัพรอ้มกรุป๊ 

**ถา้ลูกคา้เป็นชาวตา่งชาตชิ าระเพิม่ท่านละ 3,000 บาท** 

 


