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สายการบนิ JIN AIR (LJ002) มเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความ
สะดวก  

00.50 น.  เหริฟ้า สูก่รงุโซล โดยสายการบนิ JIN AIR (บนิประมาณ 4.30 – 05.00 ช ัว่โมง) 
 

วนัทีส่อง สนามบนิอนิชอน-ชมสวนพฤกษศาสตร ์บยอกโชจ-ีชอ้ปป้ิง PAJU PREMIUM 
OUTLET-วดัพงอนึซา-ถนนกาโรซูกลิ 

เชา้  เดนิทางถงึทา่อากาศยานนานาชาตอินิชอน   ประเทศเกาหลใีต ้ (เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ไทย 
2 ช.ม.) น าทา่นเขา้สูเ่มอืงพาจ ูเพือ่เขา้ชม สวนพฤกษศาสตร ์“บยอกโชจ”ี สวนแหง่กอ่ตัง้ขึน้
ในปี 1965 บนความเชือ่ทีว่า่ธรรมชาตจิะน ามาซึง่ความสขุทีด่ใีหก้บัชวีติของผูค้น กอ่นจะเปิดให ้
ประชาชนเขา้ชมไดใ้นเดอืนกนัยายนปี 2005 สวนสไตลย์โุรปแหง่นีต้ัง้อยูใ่นยา่นชานเมอืงของกรงุ
โซล และเป็นสถานทีพั่กผอ่นเชงิธรรมชาตทิีส่มบรูณ์ส าหรับชาวเมอืงพาจ ูดว้ยพืน้ทีท่ัง้หมด 
132,230 ตารางเมตร และมหีลายโซนใหช้ม ไมว่า่จะเป็น Heaven's Gate, Green House, 
Queen's Garden หรอื BCJ Place ในแตล่ะโซนจะเต็ม
ไปดว้ยธรรมชาตแิละความรม่รืน่ รวมถงึมากไปดว้ยพชื
พันธุท์ีห่ลากหลายทัง้ในประเทศเกาหลแีละจาก
ตา่งประเทศ รวมแลว้กวา่ 1400 ชนดิ ทีม่ไีวใ้หช้มกนั
อยา่งเพลดิเพลนิ 
น าท่ า นสู่  Paju Premium Outlet เ ป็ น  Outlet ที่
ขนาดใหญ่ ที่นี่มขีองแบรนด์เนมมากมาย โดยเฉพาะ
รองเทา้กีฬา เช่น New Balance หรือ NIKE เป็นตน้ 
อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิงตามอธัยาศัย  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร : โอซมัพลโูกก ิหมปูลาหมกึผดัซอสเกาหล ี
น าท่านเขา้ชม วดัพงอนึซา เป็นวัดดังท่ามกลางยา่นธุรกจิกังนัม สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.794 ในสมัย
อาณาจักรชลิลา วัดนี้เป็นวัดพุทธนกิายมหายาภายในวัดประดษิฐานพระพุทธรูปแกะสลักดว้ยหนิ
ออ่นถอืเป็นพระพทุธรปูองคใ์หญท่ีส่ดุในเกาหล ี
จากนัน้ไดเ้วลาน าทุกท่านสู่ ถนนกาโรซูกลิ หนุ่มสาวแดนโสมเขารูจ้ักกันเป็นอยา่งด ีเพราะเป็น
ถนนทีม่คีรบทุกรส ทัง้รา้นเสือ้ผา้ รองเทา้ เครือ่งประดับ ในแบบทีเ่รยีกว่าฮปิ ยูนิคสุดๆ ซึง่ส่วน
ใหญจ่ะเป็นรา้นของเหลา่นักออกแบบทีม่ชี ือ่เสยีงและนักออกแบบอสิระรุน่ใหมข่องเกาหลไีปจนถงึ
สนิคา้แบรนดเ์นม จดุเดน่อกีอยา่งของถนนกาโรซกูลิ ก็คอืคาเฟ่และรา้นอาหารทีอ่ยูบ่นถนนเสน้นีท้ี่
ตกแต่งรา้นไดส้วย สรา้งสรรคแ์ละมเีอกลักษณ์ทีโ่ดดเด่น สรา้งจุดขายและความต่างผสมกันได ้
อยา่งลงตัว อกีทัง้ยงัเป็นทีต่ัง้ของ Line Friend Café  ดา้นในรา้นมดีว้ยกนัทัง้หมด 3 ชัน้ ในรา้นที่
ชัน้ 1 ก็จะเจอกับบราวน์ตัวยักษ์
ร อ ต ้ อ น รั บ อ ยู่  มี ส ิ น ค ้ า
คาแรคเตอร์ไลน์มากมายให ้
เลือกชอ้ป มาที่ชัน้ 2 จะเป็นใน
สว่นของเสือ้ผา้ และของตกแต่ง
ต่างๆ ในส่วนของคาเฟ่จะอยู่ชัน้
ใตด้ินค่ะ ดา้นในรา้นจะมีเคาท์
เตอร์ขายเครื่องดื่ม และมีขนม
มากมายใหเ้ลือก คนรักไลน์
สามารถมาน่ังชลิๆกนัไดท้ีน่ี ่(ไมร่วมคา่เครือ่งดืม่) 

ค ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร : ชาบ ูชาบ ู
น าท่านเขา้สู่ โรงแรมทีพ่กั :  BLVD HOTEL หรอื BENIKEA H A VENUE HOTEL หรอื
เทยีบเทา่ 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รหสัโปรแกรมทวัร ์   KOREA SUMMER SEOUL SEP17-LJ-W40 

วนัทีส่าม COSMETIC SHOP-LOTTE AQUARIUM-LOTTE WORLD TOWER (ไม่รวมค่า
ลฟิท)์ หรอื ชอ้ปป้ิง LOTTE MALL-สวนสนกุ LOTTE WORLD 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
จากนัน้น าทา่นชอ้ปป้ิง Cosmetic Shop ทา่นสามารถชมการสาธติวธิใีชเ้ครือ่งส าอางค ์เคล็ดไม่
ลับหนา้ใสของสาวเกาหล ีและเลอืกซือ้เวชส าอางคช์ือ่ดังของเกาหลไีดใ้นราคาทอ้งถิน่ อาทเิชน่ 
Dr.MJ, DEWINS, MISSHA และอืน่ ๆ อกีมากมาย 

         น าทา่นเดนิทางสู ่ Lotte World Aquarium  พพิธิภณัฑส์ตัวน์ ้าทีอ่ยูใ่นกรงุโซล  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดยจะแบง่เป็นโซนต่างๆ ทัง้หมด 9 โซน โซนแรก คอื Rivers of Korea ทีโ่ซนนี้เป็นของสัตวท์ี่
อยูใ่นน ้าจดืตามแมน่ ้า ทะเลสาบ ในประเทศเกาหล ีโซนทีส่อง คอื Tropical River ในโซนนี้ก็จะมี
สัตว์ในเขตรอ้นเป็นหลัก  โซนที่สามคือ Amazon River  ในโซนนี้ก็จะมปีลาน ้าจืดที่ใหญ่ที่สุด 
อยา่ง Pirarucu และ Arowana ซึง่อาศัยอยูใ่นแมน่ ้าอเมซอน โซนที ่4 คอื Sea Lion Zone เสน่ห์
ที่น่าหลงใหลของโซนนี้คือสงิโตทะเลที่ว่ายน ้าไปมา ส่วนโซนที่ 5 ก็คือ The Ocean คือ เป็น
เหมอืนหัวใจของอควาเรยีมแห่งนี้  โซนต่อไป โซนที ่6  ซึง่มดีาราของทีน่ี่ก็คอื Beluga Whale 
แหวกวา่ยเลน่ลกูบอล ทัง้เด็กและผูใ้หญก่็ชอบโซนนี ้โซนที ่7 คอื Coral Reef Garden โซนนีจ้ะมี
สารพัดสวัตน์ ้าตามแนวประการังใหไ้ดด้กูัน โซนที ่8 คอื Play Ocean โซนนี้จะไดส้ัมผัสสตัวท์ะเล
อยา่งปลาดาว และโซนสดุทา้ย คอื Polar Region Zone เป็นโซนเรยีนรูเ้กีย่วกับเพนกวิน้ ท่านจะ
ไดเ้พลนิเพลนิกนัไปโลกใตท้อ้งทะเลอยา่งแน่นอน  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร : พลโูกก ิหมใูนน า้ซุปขลกุขลกิ 
จากนัน้น าทา่นเขา้สู ่ล็อตเตเ้วลิด ์ทาวเวอร ์(Lotte World Tower) เป็นสถาปัตยกรรมอาคาร
ทีโ่ดดเดน่ มแีรงบนัดาลใจจากภาพวาดเซรามกิเกาหล ีและพูก่นัเขยีน เป็นตกึทีส่งูเป็นล าดับที ่6 
ของโลก(556 เมตร) มทีัง้หมด 123 ชัน้ ดา้นบนทาวเวอรป์ระกอบดว้ย
แกลเลอรี ่คาเฟ่ โรงแรมหร ูและหอชมววิ Skywalk ทีส่ามารถชืน่ชม
ทัศนยีภาพอนังดงามของไฟในตวัเมอืงกรงุโซลไดอ้ยา่งทั่วถงึ (ไมร่วม
คา่ลฟิท)์ หรอื ใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงที ่ล็อตเตเ้วลิดม์อลล ์(Lotte 
World Mall)  เป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงชัน้น าทีม่ชีวีติชวีาแหง่หนึง่ของกรงุ
โซล ตัง้อยูต่ดิกบัทาวเวอร ์เต็มไปดว้ยรา้นหรหูรา และรา้นจ าหน่าย
สนิคา้ปลอดภาษีจากหลากหลายแบรนดท์ัง้ในประเทศและ
ตา่งประเทศ  
จากนัน้น าทา่นเขา้สู ่สวนสนกุล็อตเตเ้วลิด ์(Lotte World) เป็น
สวนสนุกในรม่ทีใ่หญท่ีส่ดุในเกาหลใีต ้ตัง้อยูท่ีเ่ขตชมัซลิ ในเมอืง
โซล ทีน่ีม่ทีัง้สวนสนุกในรม่ ซึง่จัดไดว้า่เป็นสวนสนุกในรม่ทีม่ชี ือ่เสยีง
ทีส่ดุแหง่หนึง่ในโลกเลยกว็า่ได ้และมโีซนสวนสนุกกลางแจง้ ทีส่รา้ง
เป็นเกาะอยูก่ลางทะเลสาบซอกชน (Seokchon Lake) โดย
สญัลักษณ์หรอืมาสคอตประจ าสวนสนุกแหง่นีค้อืคูรั่ก แรคคนูทีช่ ือ่ 
Lotty และ Lorry น่ันเอง 

ค ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร : จมิดกั ไกก่บัวุน้เสน้ผดัพะโล ้
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น าท่านเขา้สู่ โรงแรมทีพ่กั :  BLVD HOTEL หรอื BENIKEA H A VENUE HOTEL หรอื
เทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่ ี ่ ศนูยโ์สม-ศนูยส์มนุไพรสนเข็มแดง-พพิธิภณัฑส์าหรา่ย-โรงเรยีนสอนท าคมิบบั+
ใสชุ่ดฮนับก-พระราชวงัชางด็อก-คลองชองเกชอน-DUTY FREE-โซล ทาวเวอร ์
(ไมร่วมคา่ลฟิท)์-ชอ้ปป้ิงเมยีงดง 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
จากนัน้น าทา่นชม “ศนูยโ์สม” หรอืราชาแหง่มวลสมนุไพร เพราะเกาหลใีตเ้ป็นประเทศทีม่กีาร
ผลติโสมเกาหลทีีม่คีณุภาพเป็นอนัดับ 1 ของโลกซึง่รัฐบาลรับรองคณุภาพโสมทีม่คีณุภาพดทีีส่ดุ            
น าทา่นชม “ผลติภณัฑน์ า้มนัสนเข็มแดง” นยิมมารับประทานเพือ่ลา้งสารพษิในรา่งกาย ลา้ง
ไขมนัในเสน้เลอืด ทั่วทัง้รา่งกาย ป้องกนัไขมนัอดุตันในเสน้เลอืด,โรคหัวใจ,โรคภมูแิพ ้เป็นตน้ 
น าทา่นชม “พพิธิภณัฑส์าหรา่ย” ซึง่ทา่นจะไดเ้รยีนรูก้ารท าสาหรา่ยของชาวเกาหล ีประวัตคิวาม
เป็นมาและความผกูผันทีช่าวเกาหลทีีม่ตีอ่สาหรา่ย 
ท่านสู่ “สถาบนัสอนท าคมิบบั” ชมวธิกีารท าคมิบับ และ
ใหท้่านไดท้ดลองท าดว้ยตัวท่านเอง และสามารถน า
กลับมาเป็นของฝาก พเิศษ!! เก็บภาพความประทับใจดว้ย
การใสช่ดุประจ าชาตขิองเกาหลใีต ้(ฮนับก) พรอ้มถา่ยภาพ
เป็นทีร่ะลกึ 
น าทา่นสู ่“พระราชวงัชางดอ๊ก” เป็นพระราชวังล าดับที่
สองทีถ่กูสรา้งตอ่จากพระราชวังเคยีงบก มคีวามส าคญัใน
การเป็นทีพ่ านักของพระมหากษัตรยิห์ลายพระองคใ์นสมยั
ราชวงศโ์ชซอน และยงัเป็น 1 ใน 5 ของพระราชวังส าคญัที่
ยงัคงรักษาไว ้ภายในพระราชวังนีม้สีถานทีส่ าคญัคอื สวนลับ หรอืสวนตอ้งหา้ม (Huwon) ตัง้อยู่
บรเิวณดา้นหลังของพระราชวังทีถ่กูสรา้งขึน้ในสมยักษัตรยิ ์Taejong เพือ่เป็นสถานทีพ่ักผอ่น
ส าหรับพระราชวงศ ์(ไมร่วมคา่เขา้ชมสวนลับ)  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร : ไกตุ่น๋โสม 
น าท่านชม “คลองชองเกชอน”  เดมิเป็นคลองเกา่แกใ่นอดตีมอีายกุว่า 600 ปีที่ 
ทอดผ่านใจกลางเมอืงหลวงแต่ในปัจจุบันไดม้กีารพัฒนาและบูรณะคลองแห่งนี้
ข ึน้มาใหมท่ าใหก้รงุโซลมคีลองทีย่าวกวา่ 6 เมตร 
น าทา่น “ชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษทีีด่วิต ีฟ้ร”ี ทีน่ีม่สีนิคา้ชัน้น า 
ใหท้า่นเลอืกซือ้มากมายกวา่  500 ชนดิ อาท ิน ้าหอม เสือ้ผา้ 
เครือ่งส าอาง กระเป๋า นาฬกิา  เครือ่งประดับ เป็นตน้ 
น าทา่นสู ่“หอคอยกรงุโซล”  ตัง้อยูบ่รเิวณเนนิ เขานัมซาน เป็น 
1 ใน 18 หอคอยทีส่งูทีส่ดุในโลก นอกจากนีโ้ซลทาวเวอรย์งัเป็น

สถานทีถ่า่ยท าละครหลายเรือ่ง เรยีกไดว้า่เป็น Landmark  ของเกาหลเีลยกว็า่ได ้
...  (ไมร่วมคา่ขึน้ลฟิท)์  
อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิงยา่นเมยีงดง “MYEONGDONG” สยามสแควรเ์กาหล ีหาก
ทา่นตอ้งการทราบวา่แฟชัน่ของเกาหลเีป็นอยา่งไรกา้วล ้าน าสมยัเพยีงใดทา่น
จะตอ้งมาทีเ่มยีงดงแหง่นีพ้บกบัสนิคา้วัยรุน่ อาท ิเสือ้ผา้แฟชัน่แบบอนิเทรน
เครือ่งส าอางดังๆของเกาหลพีบกบัความแปลกใหมใ่นการชอ้ปป้ิงอกีรปูแบบ  

ค ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร : หมยูา่งเกาหล ี
น าท่านเขา้สู่ โรงแรมทีพ่กั :  BLVD HOTEL หรอื BENIKEA H A VENUE HOTEL หรอื
เทยีบเทา่ 
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วนัทีห่า้ ศูนยส์มุนไพรฮ็อกเกตนามู-โรงงานเจยีระไนพลอย-พพิธิภณัฑภ์าพ 3 มติ-ิชอ้ป
ป้ิงฮงแด+KOKAO FRIEND STORE-ซุปเปอรม์าเก็ตละลายเงนิวอน-สนามบนิอนิ
ชอน-สนามบนิสวุรรณภมู ิ

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าท่านชม “ศนูยส์มุนไพรบ ารุงตบั ฮอตเกนามู” ตน้ไมช้นดินี้เจรญิเตบิโตในป่าลกึบนภเูขาที่
ปราศจากมลภาวะและระดับสงูเหนือน ้าทะเล 50-800 เมตร ชาวเกาหลรีุ่น
ใหมน่ยิมน ามารับประทานเพือ่ชว่ยดูแลตับใหส้ะอาดแข็งแรง ป้องกันโรค
ตับแข็ง ไมถู่กท าลายจากการดืม่แอลกอฮอล ์กาแฟ บหุรี ่สารตกคา้งจาก
อาหารและยา น าท่านเขา้ชม “โรงงานเจยีระไนพลอยอเมทสิ” แดน
เกาหลีเป็นแดนของพลอยสมี่วง พลอยแห่งสุขภาพและน าโชค โดยมี
ตัง้แต่สมีว่งออ่นเย็นตาจนถงึสมีว่งไวน์ มเีสน่หเ์ยา้ยวนใจ พลอยนี้จะงาม
จับตาเมือ่มาท าเป็นแหวน จี ้ตา่งห ูและสรอ้ยขอ้มอื 
น าทา่นเขา้ชม พพิธิภณัฑภ์าพ 3 มติ ิหรอื Trick Eye Museum พพิธิภณัฑท์ีม่กีารจัดแสดง
ภาพทีม่องแลว้เป็น 3 มติเิมือ่เราเขา้ไปแชะภาพถา่ยดว้ย แตจ่รงิๆแลว้เป็นแคภ่าพวาด 2 มติ ิโดย
ใชห้ลกัในการวาด ใสแ่สง เงา หรอืหลักการทางวทิยาศาสตรเ์ขา้มาประกอบ ใหภ้าพดมูคีวามลกึ ดู
มมีติเิพิม่ขึน้ เสมอืนภาพมชีวีติเคลือ่นไหวไดจ้รงิ ซึง่การวาดภาพแบบนีม้าจากประเทศฝร่ังเศส 
เรยีกวา่ Trompe-l'ceil (อา่นวา่ ทรอมพลยุส)์ ถอืเป็นภาพวาดทีห่ลอกลวงคนดกูว็า่ไดน้ะ กเ็ลยถกู
ตัง้ชือ่วา่ Trick eye หรอื ภาพลวงตาน่ันเอง ซึง่ในปัจจบุนันักทอ่งเทีย่วใหค้วามนยิมเป็นอยา่งมาก 
ยิง่ส าหรับคนทีช่อบถา่ยรปูดว้ยแลว้ เตรยีมเมมโมรีก่ารด์ไปใหด้ ีเพราะที ่Trick Eye Museum เคา้
มภีาพมาจดัแสดงเพือ่ใหนั้กทอ่งเทีย่วแวะเขา้ไปถา่ยรปูรว่มกบัภาพท าทา่ตามจนิตนาการวาดภาพ)  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร : ขา้วย าบบิมิบบั+น า้ซุป 
จากนั้นใหท้่านไดเ้พลิดเพลินกับการชอ้ปป้ิงที่ ฮงแด (Hongdae) เป็นย่านชอ้ปป้ิงบริเวณ
ดา้นหนา้ของมหาวิทยาลัยฮงอิก(Hongik University) จึงเป็นศูนย์รวมเด็กวัยรุ่นและเด็ก
มหาวทิยาลัย เป็นอกีเสน้หนึง่ทีม่บีรรยากาศโรแมนตกิ อกีทัง้ยงัมรีา้นกาแฟทีเ่ป็นเอกลักษณ์ แกล
เลอรี ่รา้นคา้จ าหน่ายสนิคา้แฟชัน่ คลับ ตลาดศลิปะ และรา้นอาหารทีน่่าสนใจในหมูว่ัยรุน่อาย ุ20-
30 ปีทีน่ยิมมาเดนิเล่น ราคาของสนิคา้และรา้นอาหารต่างๆก็ยังไมแ่พงอกีดว้ย อกีทัง้ที ่ฮงแด ยัง
เป็นทีต่ัง้ของ “KaKao Friend Store& Café  Kakao เป็นโปรแกรมแชทที่คลา้ยกับ Line แต่
ก าลังเป็นทีน่ยิมในเกาหล ีทาง Kakao จงึไดท้ ารา้นขึน้มา มตีัวการต์นูของเคา้ใหถ้า่ยรปูมากมาย มี
ขายของ และชัน้บนสุดเป็นคาเฟ่ หรือรา้นกาแฟน่ันเอง โดยตัวคาแรคเตอร์ที่ก าลังฮติที่สุด
ในตอนนีก้็คอื Ryan ลักษณะเหมอืนหมผีสมสงิโต ตัวเหลอืงๆ หนา้นิง่ๆ 
ไดเ้วลาน าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตอินิชอน เพือ่เตรยีมตัวเดนิทางกลับกรงุเทพฯ 
ระหว่างทางแวะชอ้ปป้ิงที่  SUPERMARKET เพื่อซือ้ของฝากคนทางบา้น ทีร่า้นแห่งนี้มขีนม
พืน้เมอืงเกาหลหีลากชนดิรวมทัง้กมิจ ิไกตุ่๋นโสมทีบ่รรจอุยูใ่นถุงสญุญากาศ ตะเกยีบ ถว้ยใสข่า้ว
และของฝากของทีร่ะลกึ 

19.35 น.   ออกเดนิทางกลบักรงุเทพฯมหานคร   โดยสารการบนิ JIN AIR ( LJ001 ) 
  (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 
23.35 น.  ถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ     
 

** พาสปอรต์ควรมอีายไุมต่ า่กวา่ 6 เดอืนนบัจากวนัเดนิทาง ** 
เวลานดัหมายและเคาทเ์ตอรอ์าจมกีารเปลีย่นแปลงอนัเนือ่งมาจากการเปลีย่นแปลงจากสายการบนิ 

กรณุาเช็คกอ่นวนัเดนิทาง 
 

อตัราคา่บรกิาร     *ไมม่รีาคาเด็ก** 
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เงือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 

วนัเดนิทาง 
ราคาทวัร ์(บาท / 

ทา่น) 
พกัเดีย่ว
เพิม่ 

ทีน่ ัง่ 

19 - 23 สงิหาคม 2560 
BKK-ICN LJ004 03.15-10.45 

ICN-BKK LJ003 22.35-02.15 

15,900 4,900 26 

21 - 25 สงิหาคม 2560 
BKK-ICN LJ004 03.15-10.45 
ICN-BKK LJ003 22.35-02.15 

15,900 4,900 26 

23 - 27 สงิหาคม 2560 
BKK-ICN LJ004 03.15-10.45 

ICN-BKK LJ003 22.35-02.15 

15,900 4,900 26 

25 - 29 สงิหาคม 2560 
BKK-ICN LJ004 03.15-10.45 

ICN-BKK LJ003 19.55-23.35 

16,900 4,900 26 

27 - 31 สงิหาคม 2560 
BKK-ICN LJ004 03.15-10.45 
ICN-BKK LJ001 19.55-23.35 

15,900 4,900 26 

29 สงิหาคม – 2 กนัยายน 2560 15,900 4,900 26 

31 สงิหาคม – 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 25 

6 - 10 กนัยายน 2560 15,900 4,900 25 

8 - 12 กนัยายน 2560 16,900 4,900 25 

10 - 14 กนัยายน 2560 15,900 4,900 25 

12 - 16 กนัยายน 2560 15,900 4,900 25 

14 - 18 กนัยายน 2560 16,900 4,900 25 

16 - 20 กนัยายน 2560 15,900 4,900 25 

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 
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กรณุาจองลว่งหนา้กอ่นการเดนิทางพรอ้มช าระงวดแรก 5,000 บาท *ชว่งเทศกาลมดัจ า 10,000 บาท *หากเป็น
ราคาโปรโมช ัน่ช าระเงนิเต็มจ านวนเทา่น ัน้  สว่นทีเ่หลอืช าระทันทกีอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 21 วัน มฉิะนัน้
จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ 
ราคารวม 
*คา่พาหนะและน าเทีย่วตามรายการ                        
*คา่ตั๋วเครือ่งบนิและภาษีน ้ามนัทกุแหง่ ไป-กลบั   พรอ้มคณะ 
*น ้าดืม่วันละ 1 ขวด                                                                 
*คา่เขา้ชมสถานทีต่ามรายการ                          
*คา่โรงแรมตามรายการทีร่ะบหุอ้งละ 2-3 ทา่น     
*คา่อาหารตามรายการทีร่ะบ ุ 
*คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 15 กก.  
*คา่ประกนัภยัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทางในวงเงนิ ทา่นละ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
ราคาไมร่วม 
*คา่ท าหนังสอืเดนิทางและคา่วซีา่ส าหรับพาสปอรต์ตา่งดา้ว                                                                                                                                            
*คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ซกัรดี,มนิบิารใ์นหอ้ง  และอืน่ๆ                                                                             
*คา่ทปิคนขบัรถ และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่น ละ 30,000 วอน/ทรปิ/ตอ่ทา่น                                                                                        
*คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3%   (กรณีออกใบเสร็จในนามบรษัิทหรอืตอ้งการใบก ากบัภาษี )                                                                                                   
*คา่น า้หนกักระเป๋าสมัภาระ ทีเ่กนิกวา่สายการบนิก าหนด 
กรณียกเลกิการเดนิทาง 
* ยกเลกิการเดนิทางกอ่น 30 วัน ไมม่คีา่ใชจ้า่ย        * ยกเลกิการเดนิทางกอ่น 20 วันยดึมดัจ า 50%                                            
* ยกเลกิการเดนิทางไมถ่งึ 15 วันยดึเงนิคา่ทวัรท์ัง้หมด 
* ในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รงุเทพฯและในต่างประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีร่ะบุ
ในรายการ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืค่าบรกิารไมว่่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ กรณีเจ็บป่วยจนไมส่ามารถเดนิทางได ้
ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบรษัิทฯ จะท าการเลือ่นการเดนิทางของท่านไปยังคณะ
ตอ่ไป แตท่ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยคอื คา่ธรรมเนยีมในการมดัจ าตั๋วทา่นละ 10,000 บาท และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ที่
ไมส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนยีม ในการมดัจ า 
เงือ่นไขการเดนิทาง 
* รายการทอ่งเทีย่วสามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านงึถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ 
* หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และบรษัิทฯรับเฉพาะผูม้จีุดประสงค์เดนิทางเพื่อ
ท่องเที่ยวเท่านัน้ หากลูกคา้ไม่สามารถเดนิทางไดเ้นื่องจากเหลอืพาสปอรต์นอ้ยกว่า 6 เดือน ทางบรษัิทจะไม่
รับผดิชอบใดๆทัง้สิน้ 
* ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ,การประทว้ง,การนัดหยดุงาน,การ
ก่อจลาจล หรอืกรณีทีท่่านถูกปฏเิสธ การเขา้หรือออกเมอืงจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมอืง หรือเจา้หนา้ที่กรม
แรงงานทัง้จากไทย และตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 
* ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ อาท ิไมเ่ทีย่วบางรายการ, ไม่
ทานอาหารบางมือ้  เพราะค่าใชจ้่ายทกุอยา่ง ทางบรษัิทฯ ไดช้ าระคา่ใชจ้า่ยใหก้ับต่างประเทศแบบเหมาขาดกอ่น
ออกเดนิทางแลว้  
* ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอบุตัเิหตุทีเ่กดิ
จากความประมาทของตัวนักทอ่งเทีย่วเอง  

26 – 30 กนัยายน 2560 17,900 4,900 26 

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

30 กนัยายน -4 ตลุาคม 2560 17,900 4,900 26 
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* ตั๋วเครือ่งบนิเป็นตั๋วราคาพเิศษ กรณีทีท่่านไม่เดนิทางพรอ้มคณะไมส่ามารถน ามาเลือ่นวันหรอืคนืเงนิได ้หาก
ท่านตอ้งซือ้บัตรโดยสารภายในประเทศเพื่อไปและกลับกรุงเทพฯ กรุณาเลือกซือ้บัตรโดยสารภายในประเทศ
ประเภททีส่ามารถเลือ่นวันและเวลาในการเดนิทางได  ้ทัง้นี้เพือ่ป้องกันปัญหาเทีย่วบนิล่าชา้หรอืการเปลีย่นแปลง
เวลาของเทีย่วบนิหรอืการเปลีย่นแปลงวันเดนิทางกรณีเกดิความผดิพลาดจากบรกิารจากสายการบนิ (ความล่าชา้
ของเทีย่วบนิ การยกเลกิเทีย่วบนิ มกีารยบุเทีย่วบนิรวมกัน ตารางการเดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง เนือ่งจากสายการ
บนิพจิารณาสถานการณ์แลว้ว่า อยู่นอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชงิพาณิชย ์หรือเหตุผลทางดา้นความ
ปลอดภยัเป็นตน้) โปรดเขา้ใจและรับทราบวา่ ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ได ้ในทกุกรณี 
กรุ๊ปทีเ่ดนิทางตอ้งการันตมีัดจ ากบัสายการบนิ หรอืผ่านตัวแทนในประเทศ หรอืต่างประเทศ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ
เชน่ Charter Flight, Extra Flight  จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ า หรอื คา่ทัวรท์ัง้หมด 
*เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิไมว่า่ท ัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัใน
เงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทีไ่ดร้ะบไุวแ้ลว้ท ัง้หมด 
 
 
 
 
หมายเหต ุ** บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ท ัง้ไปและกลบัโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบ
ลว่งหนา้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสายการบนิ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการเพือ่ความเหมาะสมไม่
วา่จะเกดิจาก ความขดัขอ้งของ ยานพาหนะหรอืมเีหตุหนึง่เหตุใดจนท าใหไ้ม่สามารถด าเนนิการตาม
หมายก าหนดการได ้โปรแกรมการเดนิทางเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม หรอืเปลีย่นแปลงรายการ
ทอ่งเทีย่วบางรายการหรอืทดแทนรายการทอ่งเทีย่วบางรายการ อตัราคา่บรกิารนี ้เป็นการเดนิทางต ัง้แต ่
20 ทา่นขึน้ไป ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึ 20 ทา่น 
**ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่นการตรวจพจิารณาจากดา่นตรวจคนเขา้เมอืงในการ เขา้-ออกท ัง้ประเทศ

ไทยและประเทศเกาหลใีต ้หรอืการถกูปฎเิสธในกรณีอืน่ๆทกุกรณี ทางบรษิทัขอสงวนสทิธไ์มค่นื
คา่ใชจ้า่ยไมว่า่กรณีใดๆทิง้ส ิน้** 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

ขอสงวนสทิธิส์ าหรับลกูคา้ชาวไทยเทา่นัน้ทีเ่ดนิทางไปกลับพรอ้มกรุ๊ป 
**ถา้ลกูคา้เป็นชาวตา่งชาตชิ าระเพิม่ทา่นละ 3,000 บาท** 

 


