
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COLORFUL KOREA  
 

 ชม ฟารม์ Boss  Apple สนุกกบักิจกรรม เชน่ ท ำแยมแอปเป้ิล, น ้ำแอปเป้ิล 
 ชม อาณาจกัรสมุนไพร พิพิธภณัฑพ์ฤกษศำสตร ์
 ชมควำมสวยงำมของดอกคอสมอส ณ Olympic Park 
 เต็มอิม่จใุจไปกบั Lotte World สวนสนุกในรม่ท่ีใหญ่ท่ีสดุในเกำหลีใต ้
 ชม พระราชวงัเคียงบกกงุ แหล่งท่องเท่ียวยอดฮิตของกรงุโซล 
 ชม คลองชองเกชอน คลองท่ีเก่ำแก่และมีประวติัยำวนำน 
 หอคอยกรุงโซล อิสระใหทุ้กท่ำนไดเ้ดินเล่นถ่ำยภำพ  
 ชอ้ปป้ิงจใุจ เมียงดง, ฮงแด 
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ก าหนดการเดินทาง 
 
วนัท่ี 1  สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) 

 
19:00 น. คณะพรอ้มกนั ณ ท่ำอำกำศยำน สุวรรณภูมิ อำคำรผูโ้ดยสำรขำออก ช ัน้ 4 ประตูทำงเขำ้ 3 

เคำนเ์ตอร ์… สำยกำรบิน Jin Air โดยมีเจำ้หนำ้ท่ีของบริษทัฯ คอยใหก้ำรตอ้นรบั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 
 

 
22:25 น. ออกเดินทำงสู่ ท่ำอำกำศยำน กรุงโซล สาธารณรฐัเกาหลีใต ้ โดยเท่ียวบินท่ี LJ004 
 

วนัท่ี 2  อินชอน - Boss Apple Farm - Pocheon Herb Island - ป้อมฮวาซอง 

 
05:40 น. เดินทำงถึง ท่ำอำกำศยำน อินชอน สาธารณรฐัเกาหลีใต ้ (เวลำทอ้งถิ่นเร็วกว่ำไทย 2 ช.ม.) กรุณำ

ปรบันำฬิกำของท่ำนเป็นเวลำทอ้งถิ่นเพ่ือสะดวกในกำรนัดหมำย หลงัผ่ำนข ัน้ตอนกำรตรวจหนังสือเดินทำง 
และตรวจรบัสมัภำระเรียบรอ้ย น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองโพชอน Boss  Apple ฟำรม์ท่องเท่ียวท่ีไม่ไดมี้แค่
กำรปลูกและขำยแอปเป้ิล เพรำะถำ้มำท่ีน่ีเรำจะมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่ำงๆ เชน่ ท ำแยมแอปเป้ิล, น ้ำแอป
เป้ิล, ผลิตภณัฑอ์บแหง้จำกแอปเป้ิลมำกมำย (ไม่รวมค่าท ากิจกรรม) อีกทัง้ท่ำนสำมำรถซือ้น ำกลบัมำ
เป็นของฝำกไดด้ว้ย ใหท่้ำนไดช้มิแอปเป้ิลสดๆ จำกตน้ อิสระใหเ้ดินชมพรอ้มเก็บบรรยำกำศ  

http://bit.ly/2NMk5YE
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เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (เมนู บลูโกกิ หมูผดัซอสขลุกขลิก) 

น ำท่ำนเดินทำงสู่ อาณาจกัรสมุนไพร POCHEON HERB ISLAND ภำยในบรรยำกำศร่มรื่นโอบลอ้ม
ดว้ยภเูขำ ท่ีน่ีจะมีหลำยโซนมำกเริม่จำกโซน พิพิธภณัฑพ์ฤกษศำสตร ์ท่ีมีสมุนไพรนำนำชนิดใหเ้รำเดินชม
หรือน่ังพักผ่อนเพ่ือสูดอำกำศบริสุทธิก์นัใหเ้ต็มปอด อีกทัง้ยังมีหอ้งสปำ ส ำหรบัผ่อนคลำยดว้ยกำร   
นวดอโรม่ำ โซน D.I.Y เรำสำมำรถท ำผลิตภณัฑต์่ำงๆดว้ยตวัเอง เชน่ สบู่ เครื่องส ำอำง หมอน เทียน
หอม ฯลฯ ยงัมีโซนอื่นท่ีน่ำสนใจอีกมำก อย่ำงเมืองจ ำลองบรรยำกำศประเทศทำงแถบยุโรป เรือกอนโดลำ
คลำ้ยกบัเมืองเวนิช น ้ำพุเทรวี่ หมู่บำ้นฝรัง่เศส ฯลฯ รบัรองไม่ผิดหวงัมีกิจกรรมสนุกๆ มำกมำยจนลืมเบ่ือ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
น ำท่ำนชมบรรยำกำศรอบๆ ป้อมฮวาซอง Hwaseong Fortress ถือว่ำเป็นไฮไลทส์ ำคญัแห่งกำร
ท่องเท่ียว อีกทัง้ยงัไดข้ึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกจำกองคก์ำรยูเนสโก 
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ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (เมนู ชาบู ชาบู) 
 
ท่ีพกั  Central Plaza Hotel Or Suwon Pacific Hotel  หรือเทียบเท่า 
 
 
 

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

 
เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จำกน้ันน ำทุกท่ำนเดินทำงสู่ Olympic Park น้ันถือว่ำเป็นอีกหน่ึงในสถำนท่ีท่องเท่ียวยอดฮิตของชำวกรุง
โซล เเละเป็นอีกจดุท่ีนักท่องเท่ียวต่ำงชำติใหค้วำมสนใจมำเท่ียวชมควำมสวยงำม ทัง้ธรรมชำติท่ีถูกจดัเรียง
อย่ำงสวยงำม และยงัเป็นจดุท่ีสวยอีกแห่งในชว่งฤดใูบไมร้่วง ท่ีน่ีก็ถูกแบ่งออกเป็นหลำยโซนท่ีน่ำสนใจ เชน่ 
เนินดอกคอสมอส สีเหลืองอร่ำม เป็นท่ีนิยมอีกแห่งหน่ึงส ำหรบัคนท่ีชอบถ่ำยภำพ, Rose Garden สวน
กุหลำบหลำกพนัธุห์ลำกสีสนั ท่ีมีมำกถึง 146 สำยพนัธุ,์ แลนดม์ำรค์ Olympic Park อีกแห่งท่ีไม่ควร
พลำด คือ One tree Hill ดว้ยเอกลกัษณข์องสวนสีเขยีว ท่ีมีตน้ไมต้ัง้ตระหง่ำนโดเดี่ยว ท ำใหท่ี้แห่งนี้
กลำยเป็นท่ีนิยมดว้ยควำมแปลกนิยมมำถ่ำยรปู ถ่ำย MV  
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จำกน้ันน ำท่ำนเขำ้สู่ สวนสนุกล็อตเตเ้วิลด ์ Lotte World เป็นสวนสนุกในร่มท่ีใหญ่ท่ีสุดในเกำหลีใต ้
ท่ีน่ีมีทัง้สวนสนุกในร่ม ซึง่จดัไดว้่ำเป็นสวนสนุกในร่มท่ีมีชือ่เสียงท่ีสุดแห่งหน่ึงในโลกเลยก็ว่ำได ้ และมีโซน
สวนสนุกกลำงแจง้ ท่ีสรำ้งเป็นเกำะอยู่กลำงทะเลสำบซอกชน Seokchon Lake โดยสญัลกัษณห์รือมำส
คอตประจ ำสวนสนุกแห่งนี้คือคู่รกัแรคคูนท่ีชือ่ Lotty และ Lorry น่ันเอง จำกน้ันตะลุย พิพิธภณัฑส์ตัว ์
น ้า Lotte World Aquarium ท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศเกำหลีใต ้ ท่ีน่ี คุณจะไดพ้บกบัสตัวน์ ้ำมำกมำย
กว่ำ 650 สำยพนัธุใ์หคุ้ณไดเ้รียนรูแ้ละท ำควำมรูจ้กั รวมไปถึงถ่ำยรปูน่ำรกัๆ ของสตัวเ์หล่ำนี้ไปฝำกคุณท่ี
บำ้นดว้ย และนอกจำกปลำนีโม่และปลำดอรี่ท่ีคุณจะไดพ้บแลว้ คุณยงัจะไดเ้จอกบัวำฬบำลูกำขนำดใหญ่
และปลำฉลำมพยำบำลซึง่ยำวกว่ำ 2 เมตรอีกดว้ย 
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เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (เมนู หมูย่างเกาหลี) 

จำกน้ันอิสระใหทุ้กท่ำนไดเ้ดินเล่นท่ี หอคอยกรุงโซล N Seoul Tower ตัง้อยู่บริเวณเนิน เขำนัมซำน 
เป็น 1ใน 18 หอคอยท่ีสูงท่ีสุดในโลก นอกจำกนี้โซลทำวเวอรย์งัเป็นสถำนท่ีถ่ำยท ำละครหลำยเรื่อง เรียก
ไดว้่ำเป็น Landmark  ของเกำหลีเลยก็ว่ำได ้ (ไม่รวมค่าขึน้ลิฟท)์ ชอ้ปป้ิงบนถนนวยัรุ่นสุดชคิท่ีย่ำน 
ฮงแด Hongdae เป็นย่ำนชอ้ปป้ิงบริเวณ ดำ้นหนำ้ของมหำวิทยำลยั ฮงอิก จึงเป็นศูนยร์วมเด็กวยัรุน่ มี
ทัง้สินคำ้แฟช ัน่ เสือ้ผำ้ กระเป๋ำ รองเทำ้ รวมทัง้กิจกรรมทำงวฒันธรรมทำงศิลปะกำรแสดงและงำนเทศกำล
ท่ีน่ำสนใจมำกมำย 
 
 

 
 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (เมนู ขา้วย าบิบิมบบั) 
 
ท่ีพกั  Benikea H Avenue Hotel Or BLVD Hotel หรือเทียบเท่า             
 

วนัท่ี 4  Cosmetic Shop - ศูนยโ์สม - ศูนยส์มุนไพรเข็มสนแดง - พระราชวงัเคียงบกกุง + ฮนับก 
- ดิวตีฟ้รี - คลองชองเกชอน - เมียงดง 

 
เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 จำกน้ันน ำท่ำนชอ้ปป้ิงต่อกนัท่ี Cosmetic Shop ท่ำนสำมำรถชมกำรสำธิตวิธีใชเ้ครือ่งส ำอำงค ์ เคล็ดไม่

ลบัหนำ้ใสของสำวเกำหลี และเลือกซือ้เวชส ำอำงคช์ือ่ดงัของเกำหลีไดใ้นรำคำทอ้งถิ่น อำทิ Dr.MJ, 
Dewins, Missha และอื่นๆ อีกมำกมำย น ำท่ำนเดินทำงไปชม ศูนยโ์สม Ginseng หรือรำชำแห่งมวล
สมุนไพร เพรำะเกำหลีใตเ้ป็นประเทศท่ีมีกำรผลิตโสมเกำหลีท่ีมีคุณภำพเป็นอนัดบั 1 ของโลกซึง่รฐับำล
รบัรองคุณภำพโสมท่ีมีคุณภำพดีท่ีสุด ศูนยส์มุนไพร ผลิตภณัฑน์ ้ามนัสนเข็มแดง Red Pine นิยม
มำรบัประทำนเพ่ือลำ้งสำรพิษในร่ำงกำย ลำ้งไขมนัในเสน้เลือด ทั่วทัง้ร่ำงกำย ป้องกนัไขมนัอุดตนัในเสน้
เลือด ,โรคหัวใจ ,โรคภูมิแพ ้ เป็นตน้ น ำทุกท่ำนชม พระราชวงัเคียงบกกุง  หรือ คยองบกกุง 
Gyeongbokgung Palace ท่ีเป็นทัง้สญัญลกัษณแ์ละแหล่งท่องเท่ียวยอดฮิตของกรุงโซล พระรำชวงัท่ีมี
ขนำดใหญ่และเก่ำแก่ท่ีสุดในกรงุโซล สรำ้งขึน้ในปี 1394 ในสมยัพระเจำ้แทโจ รำชวงศโ์ชซอน เดิมทีน้ัน
ภำยในพระรำชวงัมีอำคำรและต ำหนักต่ำงๆมำกกว่ำ 200 หลงั แต่เม่ือมีกำรรุกรำนของญี่ปุ่น อำคำรส่วน
ใหญ่ก็ไดถู้กท ำลำยลงเหลืออยู่เพียงแค่ 10 หลงัเท่ำน้ัน พิเศษ!! เก็บภาพความประทบัใจดว้ยการใส่
ชดุประจ าชาติของเกาหลีใต ้ (ฮนับก) พรอ้มถา่ยภาพเป็นท่ีระลึก 
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เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (เมนู ซมัเกทงั ไกตุ่น๋โสม) 
 จำกน้ันน ำท่ำนไปชอ้ปป้ิงสินคำ้ปลอดภำษีท่ี ดิวตีฟ้รี Duty Free ท่ีน่ีมีสินคำ้ช ัน้น ำใหท่้ำนเลือกซือ้

มำกมำยกว่ำ 500 ชนิด อำทิ น ้ำหอม เสือ้ผำ้ เครื่องส ำอำง กระเป๋ำ นำฬิกำ เครื่องประดบัเป็นตน้ 
จำกน้ันน ำทุกท่ำนไปชม คลองชองเกชอน เดิมเป็นคลองเก่ำแก่ในอดีตมีอำยุกว่ำ 600 ปีท่ีทอดผ่ำนใจ
กลำงเมืองหลวงแต่ในปัจจบุนัไดมี้กำรพฒันำ และบูรณะคลองแห่งนี้ขึน้มำใหม่ท ำใหก้รุงโซลมีคลองท่ียำวกว่ำ 
6 กิโลเมตร จำกน้ันน ำทุกท่ำนไปชอ้ปป้ิงย่ำน เมียงดง Myeongdong สยำมสแควรเ์กำหลี หำกท่ำน
ตอ้งกำรทรำบว่ำแฟช ัน่ของเกำหลีเป็นอย่ำงไรกำ้วล ำ้น ำสมยัเพียงใดท่ำนจะตอ้งมำท่ีเมียงดงแห่งนี้พบกบัสินคำ้
วยัรุน่ อำทิ เสือ้ผำ้แฟช ัน่แบบอินเทรนเครือ่งส ำอำงดงัๆ ของเกำหลีพบกบัควำมแปลกใหม่ในกำรชอ้ปป้ิงอีก
รปูแบบ 

 

 
 
ค า่ อิสระรบัประทานอาหารค า่ ตามอธัยาศยั 
 
ท่ีพกั  Benikea H Avenue Hotel Or BLVD Hotel หรือเทียบเท่า             
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วนัท่ี 5  พลอยอเมทิส - ศูนยส์มุนไพรฮอกเกนามู - Gimpo Outlet - Supermarket 

 
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จำกน้ันน ำทุกท่ำนเขำ้ชม โรงงานเจียระไนพลอยอเมทิส Amethyst แดนเกำหลีเป็นแดนของพลอยสี
ม่วง พลอยแห่งสุขภำพและน ำโชค โดยมีตัง้แต่สีม่วงอ่อนเย็นตำจนถึงสีม่วงไวน ์ มีเสน่หเ์ยำ้ยวนใจ พลอยนี้
จะงำมจบัตำเม่ือมำท ำเป็นแหวน จี ้ ต่ำงหู และสรอ้ยขอ้มือน ำท่ำนเขำ้ จำกน้ันน ำท่ำนชม ศูนยส์มุนไพร
บ ารุงตบั ฮอตเกนามู ตน้ไมช้นิดนี้เจริญเติบโตในป่ำลึกบนภเูขำท่ีปรำศจำกมลภำวะ และระดบัสูงเหนือน ้ำ
ทะเล 50-800 เมตร ชำวเกำหลีรุน่ใหม่นิยมน ำมำรบัประทำนเพ่ือชว่ยดูแลตบัใหส้ะอำดแขง็แรง ป้องกนัโรค
ตบัแขง็ไม่ถูกท ำลำยจำกกำรดื่มแอลกอฮอล ์ กำแฟ บุหรี ่ สำรตกคำ้งจำกอำหำรและยำ  

 
เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (เมนู จิมทคั ไกอ่บวุน้เสน้) 

ใหอิ้สระทุกท่ำนชอ้ปป้ิง Hyundai Premium Gimpo Outlet ซึง่เป็นเอำทเ์ลตขนำดใหญ่ เป็นแหล่ง
รวมรำ้นคำ้แบรนดเ์นมระดบัโลกมำกมำยใหทุ้กท่ำนไดเ้ลือกชอ้ปป้ิงกนัอย่ำงจใุจมีหลำกหลำย Brand ดงั

มำกมำยหลำยย่ีหอ้  
 

 
หลงัจำกน้ันไดเ้วลำน ำท่ำนสู่ ท่ำอำกำศยำน อินชอน เพ่ือเตรียมตวัเดินทำงกลบักรุงเทพฯ ระหว่ำงทำง
แวะชอ้ปป้ิงท่ี รา้นละลายเงินวอน Supermarket เพ่ือซือ้ของฝำกคนทำงบำ้นท่ีรำ้นแห่งนี้มีขนม
พืน้เมืองเกำหลีหลำกชนิดรวมทัง้กิมจิ ไก่ตุ๋นโสมท่ีบรรจุอยู่ในถุงสุญญำกำศ ตะเกียบ ถว้ยใส่ขำ้วและของ
ฝำกของท่ีระลึก 

 
17:10 น. ออกเดินทำงกลบัสู่ ประเทศไทย โดยสำยกำรบิน Jin Air เท่ียวบินท่ี LJ003 
 
21:10 น. เดินทำงถึง ท่ำอำกำศยำน สุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภำพพรอ้มดว้ยควำมประทบัใจ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 | ห น้ ำ  
 

อตัราคา่บริการ 
 

วนัเดินทาง หมายเหต ุ

ราคาทวัร ์ (บาท / ท่าน) พกัหอ้งละ 2 ท่าน 

ผูใ้หญ ่

เดก็ไม่เกิน 
12 ปี พกั
กบัผูใ้หญ ่
 (มีเตียง) 

เดก็ไม่เกิน 
12 ปี พกั
กบัผูใ้หญ่  
(ไม่มีเตียง) 

พกัเดีย่ว วีซา่ 
- 

เดือน  พฤศจิกายน 

02 พ.ย. 60 - 06 พ.ย. 
60 

 15,900 15,900 15,900 5,900 - 

04 พ.ย. 60 - 08 พ.ย. 
60 

 14,900 14,900 14,900 5,900 - 

06 พ.ย. 60 - 10 พ.ย. 
60 

 15,900 15,900 15,900 5,900 - 

08 พ.ย. 60 - 12 พ.ย. 
60 

 15,900 15,900 15,900 5,900 - 

10 พ.ย. 60 - 14 พ.ย. 
60 

 15,900 15,900 15,900 5,900 - 

12 พ.ย. 60 - 16 พ.ย. 
60 

 14,900 14,900 14,900 5,900 - 

14 พ.ย. 60 - 18 พ.ย. 
60 

 15,900 15,900 15,900 5,900 - 

16 พ.ย. 60 - 20 พ.ย. 
60 

 15,900 15,900 15,900 5,900 - 

18 พ.ย. 60 - 22 พ.ย. 
60 

 14,900 14,900 14,900 5,900 - 

22 พ.ย. 60 - 26 พ.ย. 
60 

 15,900 15,900 15,900 5,900 - 

24 พ.ย. 60 - 28 พ.ย. 
60 

 15,900 15,900 15,900 5,900 - 

26 พ.ย. 60 - 30 พ.ย. 
60 

 14,900 14,900 14,900 5,900 - 

28 พ.ย. 60 - 02 ธ.ค. 
60 

 15,900 15,900 15,900 5,900 - 

 
ขอ้แนะน ากอ่นการเดินทาง 

 รำยกำรท่องเท่ียวสำมำรถเปลี่ยนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสมโดยค ำนึงถึงผลประโยชนข์องผูเ้ดินทำงเป็นส ำคญั 
 หนังสือเดินทำงตอ้งมีอำยุเหลือใชง้ำนไม่นอ้ยกว่ำ 6 เดือน และบริษทัฯรบัเฉพำะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทำงเพ่ือท่องเท่ียว

เท่ำน้ัน หากลูกคา้ไม่สามารถเดินทางไดเ้น่ืองจากเหลือพาสปอรต์น้อยกว่า 6 เดือน ทางบริษทัจะไม่
รบัผิดชอบใดๆท ัง้สิน้ 

 ทำงบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้หำกเกิดกรณีควำมล่ำชำ้จำกสำยกำรบิน,กำรประทว้ง,กำรนัดหยุดงำน,กำรก่อ
จลำจล หรือกรณีท่ีท่ำนถูกปฏิเสธ กำรเขำ้หรือออกเมืองจำกเจำ้หนำ้ท่ีตรวจคนเขำ้เมือง หรือเจำ้หนำ้ท่ีกรมแรงงำน
ทัง้จำกไทย และต่ำงประเทศซึง่อยู่นอกเหนือควำมรบัผิดชอบของบริษทัฯ 

 ทำงบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิน้ หำกท่ำนใชบ้ริกำรของทำงบริษทัฯไม่ครบ อำทิ ไม่เท่ียวบำงรำยกำร, ไม่ทำน
อำหำรบำงมือ้  เพรำะค่ำใชจ้่ำยทุกอย่ำง ทำงบริษทัฯ ไดช้ ำระค่ำใชจ้่ำยใหก้บัต่ำงประเทศแบบเหมำขำดก่อนออก
เดินทำงแลว้                                

 ***ทวัรเ์กาหลีทุกโปรแกรม ผูเ้ดินทางจะตอ้งอยู่กบักรุป๊เท่ียวตามโปรแกรมท่ีก าหนดเท่านั้น ไม่
สามารถแยกตวัออกจากโปรแกรมเพ่ือไปท าอย่างอืน่ได ้ หากมีการแยกตวัออกจากโปรแกรมไม่ว่าจะจาก



10 | ห น้ ำ  
 

สาเหตใุดกต็าม จะมีคา่ใชจ้า่ยในการแยกตวัออกจากทวัรต์ามท่ีแลนดก์ าหนด และการช าระเงินเขา้มา
ถือว่าผูซ้ือ้ไดศึ้กษาโปรแกรมและยอมรบัเง่ือนไขการใหบ้ริการเป็นท่ีเรียบรอ้ย*** 

 *** ทวัรน้ี์จดัใหเ้ฉพาะลูกคา้ท่ีประสงคจ์ะไปท่องเท่ียวตามรายการของทวัรทุ์กวนัเท่านัน้  บริษทัฯ ขอ
สงวนสิทธิ ์ หากลูกคา้ตอ้งการขอแยกออกจากกรุป๊ หรือไม่เท่ียวตามรายการท่ีบริษทัก าหนด บริษทั
ขอปรบัท่านละ 300 USD*** 

 ทำงบริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หำกเกิดสิ่งของสูญหำยจำกกำรโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจำก   
 ควำมประมำทของตวันักท่องเท่ียวเอง  
 ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วรำคำพิเศษ กรณีท่ีท่ำนไม่เดินทำงพรอ้มคณะไม่สำมำรถน ำมำเลื่อนวนัหรือคืนเงินได ้ หำกท่ำน

ตอ้งซือ้บตัรโดยสำรภำยในประเทศเพ่ือไปและกลบักรงุเทพฯ กรุณาเลือกซือ้บตัรโดยสารภายในประเทศประเภท
ท่ีสามารถเล่ือนวนัและเวลาในการเดินทางได ้ ท ัง้ น้ีเพ่ือป้องกนัปัญหาเท่ียวบินล่าชา้หรือการ
เปล่ียนแปลงเวลาของเท่ียวบินหรือการเปล่ียนแปลงวนัเดินทางกรณีเกิดความผิดพลาดจากบริการจาก
สายการบิน (ความล่าชา้ของเท่ียวบิน การยกเลิกเท่ียวบิน มีการยุบเท่ียวบินรวมกนั ตารางการ
เดินทางมีการเปล่ียนแปลง เน่ืองจากสายการบินพิจารณาสถานการณแ์ลว้ว่า อยู่นอกเหนือความ
ควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย ์ หรือเหตุผลทางดา้นความปลอดภยัเป็นตน้) โปรดเขา้ใจและ
รบัทราบว่า ผูจ้ดัจะไม่รบัผิดชอบและไม่สามารถคืนคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ได ้ ในทุกกรณี  

 กรุป๊ท่ีเดินทำงตอ้งกำรนัตีมดัจ ำกบัสำยกำรบิน หรือผ่ำนตวัแทนในประเทศ หรือต่ำงประเทศ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ
เชน่ Charter Flight, Extra Flight  จะไม่มีกำรคืนเงินมดัจ ำ หรือ ค่ำทวัรท์ ัง้หมด 

 **เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าท ัง้หมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯจะถือว่าท่านไดย้อมรบัใน
เง่ือนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ท ัง้หมด** 

 ขอสงวนสิทธิส์ าหรบัลูกคา้ชาวไทยเท่านั้นท่ีเดินทางไปกลบัพรอ้มกรุป๊ **ถา้ลูกคา้เป็นชาวต่างชาติ
ช าระเพ่ิมท่านละ 3,000 บาท** 

 หมำยเหตุ **บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในกำรเปลี่ยนแปลงเท่ียวบิน ทัง้ไปและกลบัโดยมิตอ้งแจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้ทัง้นี้
ขึน้อยู่กบัสำยกำรบิน บริษทัฯขอสงวนสิทธิใ์นกำรเปลี่ยนแปลงรำยกำรเพ่ือควำมเหมำะสมไม่ว่ำจะเกิดจำก ควำม
ขดัขอ้งของ ยำนพำหนะหรือมีเหตุหน่ึงเหตใุดจนท ำใหไ้ม่สำมำรถด ำเนินกำรตำมหมำยก ำหนดกำรได ้ โปรแกรมกำร
เดินทำงเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม หรือเปลี่ยนแปลงรำยกำรท่องเท่ียวบำงรำยกำรหรือทดแทนรำยกำรท่องเท่ียว
บำงรำยกำร อตัรำค่ำบริกำรนี้ เป็นกำรเดินทำงตัง้แต่ 20 ท่ำน ท่ีผูเ้ดินทางไม่ผ่านการตรวจพิจารณาจาก
ดา่นตรวจคนเขา้เมืองในการ เขา้-ออกทัง้ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต ้ หรือการถูกปฎิเสธในกรณี
อืน่ๆ ทุกกรณี ทางบริษทัขอสงวนสิทธไ์ม่คืนคา่ใชจ้า่ยไม่ว่ากรณีใดๆ ทิง้สิน้** 

 
อตัราคา่บริการน้ีรวม 

 ค่ำตั๋วเครือ่งบินระหว่ำงประเทศ ไป – กลบัพรอ้มคณะ สำยกำรบิน Jin Air 
 ค่ำท่ีพกั โรงแรมระดบัมาตราฐานหรือเทียบเท่า 3-4 ดาว ส ำหรบัพกัหอ้งละ 2 ท่าน (ในกรณีมีงำนเทรดแฟร ์

กำรแขง่ขนักีฬำ หรือกิจกรรมอื่นๆ ทำงบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นกำรยำ้ยพกัในเมืองใกลเ้คียงแทน อำจจะมีกำร
ปรบัเปลี่ยนโปรแกรมตำมควำมเหมำะสม) 

 ค่ำอำหำรครบทุกมือ้ ตำมท่ีระบุในรำยกำร ทำงบริษทัจึงขอสงวนสิทธิน์กำรเปลี่ยนแปลง 
 ค่ำรถรบั-ส่งสนำมบิน และตลอดรำยกำรทวัร ์
 ค่ำอตัรำเขำ้ชมสถำนท่ีต่ำงๆ ท่ีระบุไวใ้นรำยกำร  
 ค่ำประกนัภยัอุบติัเหตุระหว่ำงกำรเดินทำงในวงเงิน ท่ำนละ 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตำมกรมธรรม)์ 

หมายเหตุ **ในกรณีลูกคำ้ท่ำนใดสนใจ ซือ้ประกนักำรเดินทำงเพ่ือใหค้รอบคลุมในเรื่องสุขภำพ ท่ำนสำมำรถ
สอบถำมรำยละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี้เจำ้หนำ้ของบริษทั** อตัรำเบีย้ประกนัเริ่มตน้ 390 บำท ขึน้อยู่ระยะเวลำกำร
เดินทำง 

 ค่ำรถปรบัอำกำศน ำเท่ียวตำมรำยกำรท่ีระบุ พรอ้มพนักงำนขบัรถท่ีช ำนำญทำง (ไม่รวมทิปพนักงำนขบัรถ) 
 
อตัราคา่บริการน้ีไม่รวม 

 ค่ำบริกำร และค่ำใชจ้ำ่ยส่วนตวัท่ีไม่ไดร้ะบุในรำยกำร 
 ค่ำทิปมคัคุเทศกไ์ทย ค่ำทิปมคัคุเทศกท์อ้งถิ่น และพนักงำนขบัรถตำมธรรมเนียมคือ 1,400 บาท หรือ 40,000 

/ท่าน  ตลอดทริปกำรเดินทำง 
 ค่ำน ้ำหนักกระเป๋ำเดินทำงในกรณีท่ีเกินกว่ำสำยกำรบินก ำหนด ฉะน้ันกระเป๋ำจะตอ้งไม่เกณฑน์ ้ำหนักดงันี้ กระเป๋ำ

โหลดใตเ้ครื่องบินจ ำนวนไม่เกินท่ำนละ 1 ใบ ใบละไม่เกิน 15 กิโลกรมั และกรณีถือขึน้เครื่องไดไ้ม่เกิน 7 
กิโลกรมั 

 ค่ำธรรมเนียมหนังสือเดินทำง อำหำรท่ีสัง่เพ่ิม ค่ำโทรศพัท ์ ค่ำซกัรีด ฯลฯ 
 ค่ำอำหำรท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรำยกำร และส ำหรบัรำคำนี้ทำงบริษทัจะไม่รวมค่ำภำษีท่องเท่ียวหำกมีกำรเก็บเพ่ิม 
 ค่ำท ำใบอนุญำตกลบัเขำ้ประเทศของคนต่ำงชำติ หรือคนต่ำงดำ้ว 
 ค่ำภำษีมูลค่ำเพ่ิม 7%, ค่ำภำษีหกั ณ ท่ีจำ่ย 3% 
 ค่ำน ้ำหนักกระเป๋ำสมัภำระ ท่ีหนักเกินสำยกำรบินก ำหนด 
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 ค่ำยกกระเป๋ำเดินทำงใบใหญ่ในโรงแรมท่ำนละ 1 ใบ 
 ค่ำวีซ่ำส ำหรบัพำสปอรต์ ต่ำงดำ้ว กรุณำเตรียมเอกสำรคือ 1. พำสปอรต์ 2. ใบประจ ำตวัคนต่ำงดำ้ว 3. 

ใบส ำคญัถิ่นท่ีอยู่ 4. ส ำเนำทะเบียนบำ้น (ถำ้มี) 5. สมุดบญัชเีงินฝำก (ถำ้มี) 6. รูปถ่ำยสี 2 นิ้ว 2 รูป ทำง
บริษัทจะเป็นผูด้ ำเนินกำรย่ืนวีซำ่ใหท่้ำน โดยช ำระค่ำบริกำรต่ำงหำก (ส ำหรบัหนังสือเดินทำงต่ำงดำ้ว เจำ้ของ
หนังสือเดินทำงตอ้งท ำเรือ่งแจง้เขำ้-ออกดว้ยตนเองก่อนจะย่ืนวีซำ่) 

 

อตัราคา่บริการ 
 
เอกสารในการเดินทาง  ☒  พำสปอรต์  ☐  วีซำ่ 
 
หมายเหต ุ
 

1. บริษทัขอสงวนสิทธิย์กเลิกกำรเดินทำงก่อนล่วงหนำ้ ในกรณีท่ีไม่สำมำรถท ำกรุป๊ไดอ้ย่ำงนอ้ย 15 ท่ำน ซึง่ในกรณี
นี้ ทำงบริษทัยินดีคืนเงินใหท้ัง้หมดโดยหกัค่ำธรรมเนียมวีซำ่ (ถำ้มี) หรือจดัหำคณะทวัรอื์่นให ้ ถำ้ตอ้งกำร 

2. บริษทัขอสงวนสิทธิท่ี์จะเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทวัรนี์้ เม่ือเกิดเหตุจ ำเป็นสุดวิสยัจนไม่อำจแกไ้ขได ้
และจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหำย สูญเสียหรือไดร้บับำดเจ็บท่ีนอกเหนือควำมรบัผิดชอบของหวัหนำ้ทวัร ์
และเหตุสุดวิสยับำงประกำรเชน่ กำรนัดหยุดงำน ภยัธรรมชำติ กำรจลำจลต่ำงๆ 

3. รำยกำรนี้เป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บักำรยืนยนัจำกบริษทัอีกครัง้หน่ึง หลงัจำกไดส้ ำรองท่ีน่ังบนเครือ่ง และโรงแรมท่ี
พกัในต่ำงประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แต่อย่ำงไรก็ตำมรำยกำรนี้อำจเปลี่ยนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสมเน่ืองจำกควำม
ล่ำชำ้ของสำยกำรบิน โรงแรมท่ีพกัในต่ำงประเทศ เหตุกำรณท์ำงกำรเมืองและภยัธรรมชำติฯลฯ โดยบริษัทจะ
ค ำนึงถึงควำมสะดวกของผูเ้ดินทำงเป็นส ำคญั และบริษัทจะไม่รบัผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขำ้เมืองหำ้มผู ้
เดินทำงเน่ืองจำกมีสิ่งผิดกฎหมำยหรือสิ่งของหำ้มน ำเขำ้ประเทศ หรือเอกสำรเดินทำงไม่ถูกตอ้ง หรือควำมประพฤติ
ส่อไปในทำงเสื่อมเสีย หรือดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตำมท่ีกองตรวจคนเขำ้เมืองพิจำรณำแลว้  ทำงบริษทัไม่อำจคืนเงินให ้
ท่ำนไดไ้ม่ว่ำทัง้หมดหรือบำงส่วน ทำงบริษัทจะไม่รบัผิดชอบในกรณีท่ีสถำนทูตงดออกวีซำ่ อนัสืบเน่ืองมำจำก
ผูโ้ดยสำรเอง รวมทัง้บริษทัจะไม่รบัผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขำ้เมืองประเทศไทยงดออกเอกสำรเขำ้เมืองใหก้บั
ชำวต่ำงชำติ หรือคนต่ำงดำ้วท่ีพ ำพกัอยู่ในประเทศไทย 

4. มคัคุเทศก ์ พนักงำน และตวัแทนของบริษทัไม่มีสิทธิใ์นกำรใหค้ ำสญัญำใดๆ ทัง้สิน้แทนบริษทั นอกจำกมีเอกสำรลง
นำมโดยผูมี้อ ำนำจของบริษทัก ำกบัเท่ำน้ัน 

5. เม่ือท่ำนไดช้ ำระเงินมดัจ ำ หรือทัง้หมดไม่ว่ำจะเป็นกำรช ำระผ่ำนตวัแทนของบริษทั หรือช ำระโดยตรงกบัทำงทำง
บริษทัจะถือว่ำท่ำนรบัทรำบ และยอมรบัในเง่ือนไขต่ำงๆ ของบริษทัท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 

เงือ่นไขการจอง / การยกเลิก 
 
การจอง หรือส ารองท่ีนั่ง 

 กรณุำจองล่วงหนำ้ก่อนกำรเดินทำง พรอ้มช าระ งวดแรก 5,000 บาท *ชว่งเทศกาลมดัจ า 10,000 บาท 
ภายใน 24 ช ัว่โมง *หากเป็นราคาโปรโมช ัน่ช าระเงินเตม็จ านวนเท่านัน้    

 ส่วนท่ีเหลือช ำระทนัทีก่อนกำรเดินทำงไม่นอ้ยกว่ำ 30 วนั มิฉะน้ันจะถือว่ำท่ำนยกเลิกกำรเดินทำง  
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การยกเลิก 
 แจง้ล่วงหนำ้ไม่นอ้ยกว่ำ 30 วนั ก่อนกำรเดินทำง คืนเงินมดัจ าท ัง้หมด  
 แจง้ล่วงหนำ้ 20 วนั ก่อนกำรเดินทำง หกัค่ำมดัจ ำท่ำนละ 50% ของราคาทวัร ์
 แจง้ล่วงหนำ้ 1 – 15 วนั ก่อนกำรเดินทำง หกัค่ำด ำเนินกำรต่ำงๆ รวม 100% ของราคาทวัร ์ 
 ยกเลิกการเดินทาง ในวนัเดินทำง, ถูกปฎิเสธกำรเขำ้เมือง จะไม่มีการคืนเงินท ัง้หมด  
 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สำมำรถเดินทำงได ้ ซึง่จะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ำกโรงพยำบำลรบัรอง ทำงบริษทัฯ จะท ำกำร

เลื่อนกำรเดินทำงของท่ำนไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่ำนจะตอ้งช ำระค่ำใชจ้่ำยท่ีไม่สำมำรถเรียกคืนได ้ คือ 
ค่ำธรรมเนียมในกำรมดัจ ำตั๋ว 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะไม่รบัผิดชอบต่อค่ำใชจ้ำ่ยใดๆ ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสยั เชน่ กำรยกเลิกหรือล่ำชำ้ของ
สำยกำรบิน, อุบติัเหตุ, ภยัธรรมชำติ, กำรนัดหยุดงำน, กำรจลำจล หรือสิ่งของสูญหำยตำมสถำนท่ีต่ำงๆ ท่ีเกิดขึน้
เหนือกำรควบคุมของบริษทั 
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ใบจองทวัร ์  เกาหลี 
 

ชือ่ – นามสกลุผูจ้อง *:     
จ านวนผูเ้ดินทาง *:           ท่าน 
โทรศพัทท่ี์ติดตอ่สะดวก *:  เบอรโ์ทรศพัท:์     เบอรแ์ฟกซ:์    
                                       เบอรมื์อถือ:    
E-mail *:     
จ านวนวนั *:           วนั          คืน 
เดินทางโดยสายการบิน:     
วนัเดินทาง *:     
 
รายชือ่ผูเ้ดินทาง (กรณีเดินทางไปตา่งประเทศระบุเป็นภาษาองักฤษ ใหต้รงกบัหน้าหนงัสือเดินทาง):  

1. ชือ่ – นามสกลุ:    
เลขท่ีพาสปอรต์:    สะสมไมล ์ (ถา้มี)    

2. ชือ่ – นามสกลุ:    
เลขท่ีพาสปอรต์:   สะสมไมล ์ (ถา้มี)    

3. ชือ่ – นามสกลุ:    
เลขท่ีพาสปอรต์:   สะสมไมล ์ (ถา้มี)    

4. ชือ่ – นามสกลุ:    
เลขท่ีพาสปอรต์:   สะสมไมล ์ (ถา้มี)    

5. ชือ่ – นามสกลุ:    
เลขท่ีพาสปอรต์:    สะสมไมล ์ (ถา้มี)    

 
หอ้งพกั 1 ท่าน:            หอ้ง   หอ้งพกั 2 ท่าน:            
หอ้ง 
 
เตียงเสริม:           หอ้ง   เดก็พกักบัผูใ้หญ:่            หอ้ง
  
อาหาร:  ☐  ไม่ทานเน้ือววั ☐  ไม่ทานเน้ือหมู ☐  ไม่ทานสตัวปี์ก ☐  ทานมงัสาวิรตั 
 
ขอ้มูลเพ่ิมเติม: 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
 


