
 

 
COLORFUL KOREA  
 

• ชม ฟารม์ Boss  Apple สนุกกบักจิกรรม เชน่ ท ำแยมแอปเป้ิล, น ้ำแอปเป้ิล 
• ชม อาณาจกัรสมุนไพร พพิธิภณัฑพ์ฤกษศำสตร ์
• ชมควำมสวยงำมของดอกคอสมอส ณ Olympic Park 
• เต็มอิม่จใุจไปกบั Lotte World สวนสนุกในรม่ทีใ่หญ่ทีสุ่ดในเกำหลใีต ้
• ชม พระราชวงัเคยีงบกกงุ แหล่งท่องเทีย่วยอดฮติของกรงุโซล 
• ชม คลองชองเกชอน คลองทีเ่กำ่แกแ่ละมปีระวตัยิำวนำน 
• หอคอยกรุงโซล อสิระใหทุ้กท่ำนไดเ้ดนิเลน่ถำ่ยภำพ  
• ชอ้ปป้ิงจใุจ เมยีงดง, ฮงแด 
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ก าหนดการเดนิทาง 
 
วนัที ่1  สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูม)ิ 

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

… สำยกำรบนิ Jin Air โดยมเีจำ้หนำ้ทีข่องบรษิทัฯ คอยใหก้ำรตอ้นรบั 
 
22:25 น. ออกเดนิทำงสู่ ท่ำอำกำศยำน กรุงโซล สาธารณรฐัเกาหลใีต ้โดยเทีย่วบนิที ่LJ004 
 

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

 
05:40 น. เดนิทำงถงึ ท่ำอำกำศยำน อนิชอน สาธารณรฐัเกาหลใีต ้(เวลำทอ้งถิน่เรว็กว่ำไทย 2 ช.ม.) กรุณำปรบั

นำฬกิำของท่ำนเป็นเวลำทอ้งถิน่เพือ่สะดวกในกำรนัดหมำย หลงัผ่ำนขัน้ตอนกำรตรวจหนังสอืเดนิทำง และ
ตรวจรบัสมัภำระเรยีบรอ้ย น ำท่ำนเดนิทำงสู่ เมอืงโพชอน Boss  Apple ฟำรม์ท่องเทีย่วทีไ่ม่ไดม้แีค่กำร
ปลูกและขำยแอปเป้ิล เพรำะถำ้มำทีน่ี่เรำจะมีส่วนรว่มในกจิกรรมต่ำงๆ เชน่ ท ำแยมแอปเป้ิล, น ้ำแอปเป้ิล, 
ผลติภณัฑอ์บแหง้จำกแอปเป้ิลมำกมำย (ไม่รวมค่าท ากจิกรรม) อีกทัง้ท่ำนสำมำรถซือ้น ำกลบัมำเป็น
ของฝำกไดด้ว้ย ใหท่้ำนไดช้มิแอปเป้ิลสดๆ จำกตน้ อสิระใหเ้ดนิชมพรอ้มเก็บบรรยำกำศ  

 

 
 
เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (เมนู บลูโกก ิหมูผดัซอสขลุกขลกิ) 

น ำท่ำนเดนิทำงสู่ อาณาจกัรสมุนไพร POCHEON HERB ISLAND ภำยในบรรยำกำศรม่ร ืน่โอบลอ้ม
ดว้ยภเูขำ ทีน่ี่จะมหีลำยโซนมำกเร ิม่จำกโซน พพิธิภณัฑพ์ฤกษศำสตร ์ทีม่สีมุนไพรนำนำชนิดใหเ้รำเดนิชม
หรอืน่ังพกัผ่อนเพือ่สูดอำกำศบรสิุทธิก์นัใหเ้ต็มปอด อกีทัง้ยงัมหีอ้งสปำ ส ำหรบัผ่อนคลำยดว้ยกำร   นวดอ
โรม่ำ โซน D.I.Y เรำสำมำรถท ำผลติภณัฑต์่ำงๆดว้ยตวัเอง เชน่ สบู่ เคร ือ่งส ำอำง หมอน เทยีนหอม ฯลฯ ยงั
มโีซนอืน่ทีน่่ำสนใจอกีมำก อย่ำงเมอืงจ ำลองบรรยำกำศประเทศทำงแถบยุโรป เรอืกอนโดลำคลำ้ยกบัเมอืงเว
นิช น ้ำพุเทรวี ่หมู่บำ้นฝร ัง่เศส ฯลฯ รบัรองไม่ผดิหวงัมกีจิกรรมสนุกๆ มำกมำยจนลมืเบือ่  
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น ำท่ำนชมบรรยำกำศรอบๆ ป้อมฮวาซอง Hwaseong Fortress ถือว่ำเป็นไฮไลทส์ ำคัญแห่งกำร
ท่องเทีย่ว อกีทัง้ยงัไดข้ึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกจำกองคก์ำรยูเนสโก 
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ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (เมนู ชาบู ชาบู) 
 
ทีพ่กั  Central Plaza Hotel Or Suwon Pacific Hotel  หรอืเทยีบเท่า 
 

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

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จำกน้ันน ำทุกท่ำนเดนิทำงสู่ Olympic Park น้ันถอืว่ำเป็นอกีหน่ึงในสถำนทีท่่องเทีย่วยอดฮติของชำวกรุง
โซล เเละเป็นอกีจุดทีนั่กท่องเทีย่วต่ำงชำตใิหค้วำมสนใจมำเทีย่วชมควำมสวยงำม ทัง้ธรรมชำตทิีถู่กจดัเรยีง
อย่ำงสวยงำม และยงัเป็นจดุทีส่วยอกีแห่งในชว่งฤดูใบไมร้ว่ง ทีน่ี่ก็ถูกแบ่งออกเป็นหลำยโซนทีน่่ำสนใจ เชน่ 
เนินดอกคอสมอส สีเหลืองอรำ่ม เป็นที่นิยมอีกแห่งหน่ึงส ำหรบัคนทีช่อบถ่ำยภำพ, Rose Garden สวน
กุหลำบหลำกพนัธุห์ลำกสีสนั ที่มีมำกถึง 146 สำยพนัธุ,์ แลนดม์ำรค์ Olympic Park อีกแห่งที่ไม่ควร
พลำด คือ One tree Hill ดว้ยเอกลกัษณ์ของสวนสีเขียว ที่มีตน้ไมต้ัง้ตระหง่ำนโดเดี่ยว ท ำใหท้ี่แห่งนี้
กลำยเป็นทีนิ่ยมดว้ยควำมแปลกนิยมมำถ่ำยรปู ถ่ำย MV  
 

 
 
จำกน้ันน ำท่ำนเขำ้สู่ สวนสนุกล็อตเตเ้วลิด ์Lotte World เป็นสวนสนุกในรม่ทีใ่หญ่ทีสุ่ดในเกำหลใีต ้
ทีน่ี่มีทัง้สวนสนุกในรม่ ซึง่จดัไดว้่ำเป็นสวนสนุกในรม่ทีม่ชี ือ่เสยีงทีสุ่ดแห่งหน่ึงในโลกเลยก็ว่ำได ้และมีโซน
สวนสนุกกลำงแจง้ ทีส่รำ้งเป็นเกำะอยู่กลำงทะเลสำบซอกชน Seokchon Lake โดยสญัลกัษณห์รอืมำส
คอตประจ ำสวนสนุกแห่งนีค้อืคู่รกัแรคคูนทีช่ ือ่ Lotty และ Lorry น่ันเอง จำกน้ันตะลุย พพิธิภณัฑส์ตัวน์ ้า 
Lotte World Aquarium ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเกำหลีใต ้ที่น่ี คุณจะไดพ้บกบัสตัวน์ ้ำมำกมำยกว่ำ 
650 สำยพนัธุใ์หคุ้ณไดเ้รยีนรูแ้ละท ำควำมรูจ้กั รวมไปถึงถ่ำยรูปน่ำรกัๆ ของสตัวเ์หล่ำนีไ้ปฝำกคุณทีบ่ำ้น
ดว้ย และนอกจำกปลำนีโม่และปลำดอรีท่ีคุ่ณจะไดพ้บแลว้ คุณยงัจะไดเ้จอกบัวำฬบำลกูำขนำดใหญแ่ละปลำ
ฉลำมพยำบำลซึง่ยำวกว่ำ 2 เมตรอกีดว้ย 
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เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (เมนู หมูย่างเกาหล)ี 

จำกน้ันอิสระใหทุ้กท่ำนไดเ้ดินเล่นที ่หอคอยกรุงโซล N Seoul Tower ตัง้อยู่บรเิวณเนิน เขำนัมซำน 
เป็น 1ใน 18 หอคอยทีสู่งทีสุ่ดในโลก นอกจำกนีโ้ซลทำวเวอรย์งัเป็นสถำนทีถ่่ำยท ำละครหลำยเร ือ่ง เรยีกได ้
ว่ำเป็น Landmark  ของเกำหลเีลยก็ว่ำได ้(ไม่รวมคา่ขึน้ลฟิท)์ ชอ้ปป้ิงบนถนนวยัรุน่สดุชคิทีย่่ำน ฮงแด 
Hongdae เป็นย่ำนชอ้ปป้ิงบรเิวณ ดำ้นหนำ้ของมหำวทิยำลยั ฮงอกิ จงึเป็นศูนยร์วมเด็กวยัรุน่ มีทัง้สนิคำ้
แฟช ัน่ เสือ้ผำ้ กระเป๋ำ รองเทำ้ รวมทัง้กจิกรรมทำงวฒันธรรมทำงศลิปะกำรแสดงและงำนเทศกำลทีน่่ำสนใจ
มำกมำย 
 
 

 
 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (เมนู ขา้วย าบบิมิบบั) 
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ทีพ่กั  Benikea H Avenue Hotel Or BLVD Hotel หรอืเทยีบเท่า             
 

วนัที ่4  Cosmetic Shop - ศูนยโ์สม - ศูนยส์มุนไพรเข็มสนแดง - พระราชวงัเคยีงบกกุง + ฮนับก - 
ดวิตีฟ้ร ี- คลองชองเกชอน - เมยีงดง 

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 จำกน้ันน ำท่ำนชอ้ปป้ิงต่อกนัที ่Cosmetic Shop ท่ำนสำมำรถชมกำรสำธติวธิใีชเ้คร ือ่งส ำอำงค ์เคล็ดไม่

ลบัหน้ำใสของสำวเกำหลี และเลือกซือ้เวชส ำอำงคช์ ือ่ดังของเกำหลีไดใ้นรำคำทอ้งถิ่น อำทิ Dr.MJ, 
Dewins, Missha และอื่นๆ อีกมำกมำย น ำท่ำนเดินทำงไปชม ศูนยโ์สม Ginseng หรอืรำชำแห่งมวล
สมุนไพร เพรำะเกำหลีใตเ้ป็นประเทศทีม่ีกำรผลิตโสมเกำหลีทีม่ีคุณภำพเป็นอนัดบั 1 ของโลกซึง่รฐับำล
รบัรองคุณภำพโสมทีม่ีคุณภำพดทีีสุ่ด ศูนยส์มุนไพร ผลติภณัฑน์ ้ามนัสนเข็มแดง Red Pine นิยม
มำรบัประทำนเพือ่ลำ้งสำรพิษในรำ่งกำย ลำ้งไขมนัในเสน้เลือด ทั่วทัง้รำ่งกำย ป้องกนัไขมนัอุดตนัในเสน้
เลือด ,โรคหัวใจ ,โรคภูมิแพ ้ เป็นตน้ น ำทุกท่ำนชม พระราชวงัเคียงบกกุง  หรอื คยองบกกุง 
Gyeongbokgung Palace ทีเ่ป็นทัง้สญัญลกัษณแ์ละแหล่งท่องเทีย่วยอดฮติของกรงุโซล พระรำชวงัทีม่ี
ขนำดใหญ่และเก่ำแก่ทีสุ่ดในกรุงโซล สรำ้งขึน้ในปี 1394 ในสมยัพระเจำ้แทโจ รำชวงศโ์ชซอน เดมิทน้ัีน
ภำยในพระรำชวงัมีอำคำรและต ำหนักต่ำงๆมำกกว่ำ 200 หลงั แต่เมื่อมีกำรรุกรำนของญี่ปุ่น อำคำรส่วน
ใหญ่ก็ไดถู้กท ำลำยลงเหลืออยู่เพียงแค่ 10 หลงัเท่ำน้ัน พเิศษ!! เก็บภาพความประทบัใจดว้ยการใส่
ชดุประจ าชาตขิองเกาหลใีต ้(ฮนับก) พรอ้มถา่ยภาพเป็นทีร่ะลกึ 

 

 
 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (เมนู ซมัเกทงั ไกตุ่น๋โสม) 
 จำกน้ันน ำท่ำนไปชอ้ปป้ิงสินคำ้ปลอดภำษีที่ ดิวตีฟ้ร ีDuty Free ที่น่ีมีสินคำ้ช ัน้น ำใหท่้ำนเลือกซือ้

มำกมำยกว่ำ 500 ชนิด อำท ิน ้ำหอม เสือ้ผำ้ เคร ือ่งส ำอำง กระเป๋ำ นำฬกิำ เคร ือ่งประดบัเป็นตน้ จำกน้ันน ำ
ทุกท่ำนไปชม คลองชองเกชอน เดมิเป็นคลองเกำ่แกใ่นอดตีมอีำยุกว่ำ 600 ปีทีท่อดผ่ำนใจกลำงเมอืงหลวง
แต่ในปัจจุบนัไดม้ีกำรพฒันำ และบูรณะคลองแห่งนีข้ึน้มำใหม่ท ำใหก้รุงโซลมีคลองทีย่ำวกว่ำ 6 กโิลเมตร 
จำกน้ันน ำทุกท่ำนไปชอ้ปป้ิงย่ำน เมยีงดง Myeongdong สยำมสแควรเ์กำหล ีหำกท่ำนตอ้งกำรทรำบว่ำ
แฟช ัน่ของเกำหลีเป็นอย่ำงไรกำ้วล ำ้น ำสมยัเพียงใดท่ำนจะตอ้งมำทีเ่มียงดงแห่งนีพ้บกบัสินคำ้วยัรุน่ อำท ิ
เสือ้ผำ้แฟช ัน่แบบอนิเทรนเคร ือ่งส ำอำงดงัๆ ของเกำหลพีบกบัควำมแปลกใหม่ในกำรชอ้ปป้ิงอกีรปูแบบ 
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ค า่ อสิระรบัประทานอาหารค า่ ตามอธัยาศยั 
 
ทีพ่กั  Benikea H Avenue Hotel Or BLVD Hotel หรอืเทยีบเท่า             
 

วนัที ่5  พลอยอเมทสิ - ศูนยส์มุนไพรฮอกเกนามู - Gimpo Outlet - Supermarket 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จำกน้ันน ำทุกท่ำนเขำ้ชม โรงงานเจยีระไนพลอยอเมทสิ Amethyst แดนเกำหลเีป็นแดนของพลอยสี
ม่วง พลอยแห่งสุขภำพและน ำโชค โดยมตีัง้แต่สม่ีวงออ่นเย็นตำจนถงึสม่ีวงไวน ์มเีสน่หเ์ยำ้ยวนใจ พลอยนีจ้ะ
งำมจบัตำเมือ่มำท ำเป็นแหวน จี ้ต่ำงหู และสรอ้ยขอ้มอืน ำท่ำนเขำ้ จำกน้ันน ำท่ำนชม ศูนยส์มุนไพรบ ารุง
ตบั ฮอตเกนามู ตน้ไมช้นิดนีเ้จรญิเตบิโตในป่ำลกึบนภูเขำทีป่รำศจำกมลภำวะ และระดบัสูงเหนือน ้ำทะเล 
50-800 เมตร ชำวเกำหลรีุน่ใหม่นิยมน ำมำรบัประทำนเพือ่ชว่ยดูแลตบัใหส้ะอำดแข็งแรง ป้องกนัโรคตบัแข็ง
ไม่ถูกท ำลำยจำกกำรดืม่แอลกอฮอล ์กำแฟ บุหร ี ่สำรตกคำ้งจำกอำหำรและยำ  

 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (เมนู จมิทคั ไกอ่บวุน้เสน้) 

ใหอ้ิสระทุกท่ำนชอ้ปป้ิง Hyundai Premium Gimpo Outlet ซึง่เป็นเอำทเ์ลตขนำดใหญ่ เป็นแหล่ง
รวมรำ้นคำ้แบรนดเ์นมระดบัโลกมำกมำยใหทุ้กท่ำนไดเ้ลือกชอ้ปป้ิงกนัอย่ำงจุใจมีหลำกหลำย Brand ดงั
มำกมำยหลำยยีห่อ้  
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หลงัจำกน้ันไดเ้วลำน ำท่ำนสู ่ท่ำอำกำศยำน อนิชอน เพือ่เตรยีมตวัเดนิทำงกลบักรงุเทพฯ ระหว่ำงทำงแวะช ้
อปป้ิงที่ รา้นละลายเงินวอน Supermarket เพื่อซือ้ของฝำกคนทำงบำ้นที่รำ้นแห่งนี้มีขนมพืน้เมือง
เกำหลหีลำกชนิดรวมทัง้กมิจ ิไก่ตุ๋นโสมทีบ่รรจอุยู่ในถุงสุญญำกำศ ตะเกยีบ ถว้ยใส่ขำ้วและของฝำกของที่
ระลกึ 

 
17:10 น. ออกเดนิทำงกลบัสู่ ประเทศไทย โดยสำยกำรบนิ Jin Air เทีย่วบนิที ่LJ003 
 
21:10 น. เดนิทำงถงึ ท่ำอำกำศยำน สุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิำพพรอ้มดว้ยควำมประทบัใจ 
 
  

อตัราคา่บรกิาร 
 

วนัเดนิทาง หมายเหต ุ

ราคาทวัร ์(บาท / ท่าน) พกัหอ้งละ 2 ท่าน 

ผูใ้หญ ่

เดก็ไม่เกนิ 
12 ปี พกั
กบัผูใ้หญ ่
 (มเีตยีง) 

เดก็ไม่เกนิ 
12 ปี พกักบั
ผูใ้หญ่  

(ไม่มเีตยีง) 

พกัเดีย่ว วซีา่ 
- 

เดอืน  พฤศจกิายน 

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 - 
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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 ากอ่นการเดนิทาง 

• รำยกำรท่องเทีย่วสำมำรถเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสมโดยค ำนึงถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทำงเป็นส ำคญั 
• หนังสอืเดนิทำงตอ้งมอีำยุเหลอืใชง้ำนไม่นอ้ยกว่ำ 6 เดอืน และบรษิทัฯรบัเฉพำะผูม้ีจุดประสงคเ์ดนิทำงเพือ่ท่องเทีย่ว

เท่ำน้ัน หากลูกคา้ไม่สามารถเดนิทางไดเ้น่ืองจากเหลือพาสปอรต์น้อยกว่า 6 เดอืน ทางบรษิทัจะไม่
รบัผดิชอบใดๆท ัง้สิน้ 

• ทำงบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้หำกเกดิกรณีควำมล่ำชำ้จำกสำยกำรบนิ,กำรประทว้ง,กำรนัดหยุดงำน,กำรก่อ
จลำจล หรอืกรณีทีท่่ำนถูกปฏเิสธ กำรเขำ้หรอืออกเมืองจำกเจำ้หนำ้ทีต่รวจคนเขำ้เมือง หรอืเจำ้หนำ้ทีก่รมแรงงำน
ทัง้จำกไทย และต่ำงประเทศซึง่อยู่นอกเหนือควำมรบัผดิชอบของบรษิทัฯ 

• ทำงบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หำกท่ำนใชบ้รกิำรของทำงบรษิทัฯไม่ครบ อำทิ ไม่เทีย่วบำงรำยกำร, ไม่ทำน
อำหำรบำงมือ้  เพรำะค่ำใชจ้่ำยทุกอย่ำง ทำงบรษิัทฯ ไดช้ ำระค่ำใชจ้่ำยใหก้บัต่ำงประเทศแบบเหมำขำดก่อนออก
เดนิทำงแลว้                                

• ***ทวัรเ์กาหลีทุกโปรแกรม ผูเ้ดินทางจะตอ้งอยู่กบักรุป๊เที่ยวตามโปรแกรมที่ก าหนดเท่านั้น ไม่
สามารถแยกตวัออกจากโปรแกรมเพือ่ไปท าอย่างอืน่ได ้หากมกีารแยกตวัออกจากโปรแกรมไม่ว่าจะ
จากสาเหตุใดก็ตาม จะมคี่าใชจ้่ายในการแยกตวัออกจากทวัรต์ามทีแ่ลนดก์ าหนด และการช าระเงิน
เขา้มาถอืว่าผูซ้ ือ้ไดศ้กึษาโปรแกรมและยอมรบัเง่ือนไขการใหบ้รกิารเป็นทีเ่รยีบรอ้ย*** 

• *** ทวัรนี์้จดัใหเ้ฉพาะลูกคา้ทีป่ระสงคจ์ะไปท่องเทีย่วตามรายการของทวัรทุ์กวนัเท่านั้น  บรษิทัฯ ขอ
สงวนสทิธิ ์หากลูกคา้ตอ้งการขอแยกออกจากกรุป๊ หรอืไม่เทีย่วตามรายการทีบ่รษิทัก าหนด บรษิทัขอ
ปรบัท่านละ 300 USD*** 

• ทำงบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หำกเกดิสิง่ของสูญหำยจำกกำรโจรกรรม และ/หรอื เกดิอุบตัเิหตุทีเ่กดิจำก   
• ควำมประมำทของตวันักท่องเทีย่วเอง  
• ตั๋วเคร ือ่งบนิเป็นตั๋วรำคำพเิศษ กรณีทีท่่ำนไม่เดินทำงพรอ้มคณะไม่สำมำรถน ำมำเลือ่นวนัหรอืคืนเงนิได ้หำกท่ำน

ตอ้งซือ้บตัรโดยสำรภำยในประเทศเพื่อไปและกลบักรุงเทพฯ กรุณาเลือกซือ้บตัรโดยสารภายในประเทศ
ประเภททีส่ามารถเลือ่นวนัและเวลาในการเดนิทางได ้ท ัง้นี้เพือ่ป้องกนัปัญหาเทีย่วบนิล่าชา้หรอืการ
เปลีย่นแปลงเวลาของเทีย่วบนิหรอืการเปลีย่นแปลงวนัเดนิทางกรณีเกดิความผดิพลาดจากบรกิารจาก
สายการบนิ (ความล่าชา้ของเทีย่วบนิ การยกเลกิเทีย่วบนิ มกีารยุบเทีย่วบนิรวมกนั ตารางการเดนิทาง
มกีารเปลีย่นแปลง เน่ืองจากสายการบนิพจิารณาสถานการณแ์ลว้ว่า อยู่นอกเหนือความควบคุม หรอื
เหตผุลเชงิพาณิชย ์หรอืเหตผุลทางดา้นความปลอดภยัเป็นตน้) โปรดเขา้ใจและรบัทราบว่า ผูจ้ดัจะไม่
รบัผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ได ้ในทุกกรณี  

• กรุป๊ทีเ่ดนิทำงตอ้งกำรนัตมีดัจ ำกบัสำยกำรบนิ หรอืผ่ำนตวัแทนในประเทศ หรอืต่ำงประเทศ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเชน่ 
Charter Flight, Extra Flight  จะไม่มกีำรคนืเงนิมดัจ ำ หรอื ค่ำทวัรท์ ัง้หมด 

• **เมือ่ท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าท ัง้หมดหรอืบางส่วนกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะถอืว่าท่านไดย้อมรบั
ในเง่ือนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทีไ่ดร้ะบุไวแ้ลว้ท ัง้หมด** 

• ขอสงวนสทิธิส์ าหรบัลูกคา้ชาวไทยเท่านั้นทีเ่ดนิทางไปกลบัพรอ้มกรุป๊ **ถา้ลูกคา้เป็นชาวต่างชาติ
ช าระเพิม่ท่านละ 3,000 บาท** 

• หมำยเหตุ **บรษิทัฯ ขอสงวนสิทธใินกำรเปลีย่นแปลงเทีย่วบิน ทัง้ไปและกลบัโดยมิตอ้งแจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้ทัง้นี้
ขึน้อยู่กบัสำยกำรบิน บรษิทัฯขอสงวนสิทธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงรำยกำรเพื่อควำมเหมำะสมไม่ว่ำจะเกิดจำก ควำม
ขดัขอ้งของ ยำนพำหนะหรอืมเีหตุหน่ึงเหตุใดจนท ำใหไ้ม่สำมำรถด ำเนินกำรตำมหมำยก ำหนดกำรได ้โปรแกรมกำร
เดนิทำงเปลีย่นแปลงตำมควำมเหมำะสม หรอืเปลีย่นแปลงรำยกำรท่องเทีย่วบำงรำยกำรหรอืทดแทนรำยกำรท่องเทีย่ว
บำงรำยกำร อตัรำค่ำบรกิำรนี ้เป็นกำรเดนิทำงตัง้แต่ 20 ท่ำน ทีผู่เ้ดนิทางไม่ผ่านการตรวจพจิารณาจากดา่น
ตรวจคนเขา้เมอืงในการ เขา้-ออกทัง้ประเทศไทยและประเทศเกาหลใีต ้หรอืการถูกปฎเิสธในกรณีอืน่ๆ 
ทุกกรณี ทางบรษิทัขอสงวนสทิธไ์ม่คนืคา่ใชจ้า่ยไม่ว่ากรณีใดๆ ทิง้สิน้** 

 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

• ค่ำตั๋วเคร ือ่งบนิระหว่ำงประเทศ ไป – กลบัพรอ้มคณะ สำยกำรบนิ Jin Air 
• ค่ำทีพ่กั โรงแรมระดบัมาตราฐานหรอืเทยีบเท่า 3-4 ดาว ส ำหรบัพกัหอ้งละ 2 ท่าน (ในกรณีมีงำนเทรดแฟร ์

กำรแข่งขนักีฬำ หรอืกิจกรรมอื่นๆ ทำงบรษิัทขอสงวนสิทธิใ์นกำรยำ้ยพักในเมืองใกลเ้คียงแทน อำจจะมีกำร
ปรบัเปลีย่นโปรแกรมตำมควำมเหมำะสม) 

• ค่ำอำหำรครบทุกมือ้ ตำมทีร่ะบุในรำยกำร ทำงบรษิทัจงึขอสงวนสทิธิน์กำรเปลีย่นแปลง 
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• ค่ำรถรบั-ส่งสนำมบนิ และตลอดรำยกำรทวัร ์
• ค่ำอตัรำเขำ้ชมสถำนทีต่่ำงๆ ทีร่ะบุไวใ้นรำยกำร  
• ค่ำประกนัภยัอุบตัเิหตุระหว่ำงกำรเดนิทำงในวงเงนิ ท่ำนละ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตำมกรมธรรม)์ 

หมายเหตุ **ในกรณีลูกคำ้ท่ำนใดสนใจ ซือ้ประกนักำรเดินทำงเพือ่ใหค้รอบคลุมในเร ือ่งสุขภำพ ท่ำนสำมำรถ
สอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมไดท้ี่เจำ้หน้ำของบรษิัท** อตัรำเบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 390 บำท ขึน้อยู่ระยะเวลำกำร
เดนิทำง 

• ค่ำรถปรบัอำกำศน ำเทีย่วตำมรำยกำรทีร่ะบุ พรอ้มพนักงำนขบัรถทีช่  ำนำญทำง (ไม่รวมทปิพนักงำนขบัรถ) 
 
อตัราคา่บรกิารนีไ้ม่รวม 

• ค่ำบรกิำร และค่ำใชจ้ำ่ยส่วนตวัทีไ่ม่ไดร้ะบุในรำยกำร 
• ค่ำทปิมคัคุเทศกไ์ทย ค่ำทปิมคัคุเทศกท์อ้งถิน่ และพนักงำนขบัรถตำมธรรมเนียมคอื 1,400 บาท หรอื 40,000 /

ท่าน  ตลอดทรปิกำรเดนิทำง 
• ค่ำน ้ำหนักกระเป๋ำเดนิทำงในกรณีทีเ่กนิกว่ำสำยกำรบนิก ำหนด ฉะน้ันกระเป๋ำจะตอ้งไม่เกณฑน์ ้ำหนักดงันี ้กระเป๋ำ

โหลดใตเ้คร ือ่งบินจ ำนวนไม่เกินท่ำนละ 1 ใบ ใบละไม่เกิน 15 กิโลกรมั และกรณีถือขึน้เคร ือ่งไดไ้ม่เกิน 7 
กโิลกรมั 

• ค่ำธรรมเนียมหนังสอืเดนิทำง อำหำรทีส่ ัง่เพิม่ ค่ำโทรศพัท ์ค่ำซกัรดี ฯลฯ 
• ค่ำอำหำรทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรำยกำร และส ำหรบัรำคำนีท้ำงบรษิทัจะไม่รวมค่ำภำษีท่องเทีย่วหำกมกีำรเก็บเพิม่ 
• ค่ำท ำใบอนุญำตกลบัเขำ้ประเทศของคนต่ำงชำต ิหรอืคนต่ำงดำ้ว 
• ค่ำภำษีมูลค่ำเพิม่ 7%, ค่ำภำษีหกั ณ ทีจ่ำ่ย 3% 
• ค่ำน ้ำหนักกระเป๋ำสมัภำระ ทีห่นักเกนิสำยกำรบนิก ำหนด 
• ค่ำยกกระเป๋ำเดนิทำงใบใหญ่ในโรงแรมท่ำนละ 1 ใบ 
• ค่ำวซีำ่ส ำหรบัพำสปอรต์ ต่ำงดำ้ว กรณุำเตรยีมเอกสำรคอื 1. พำสปอรต์ 2. ใบประจ ำตวัคนต่ำงดำ้ว 3. ใบส ำคญัถิน่

ที่อยู่ 4. ส ำเนำทะเบียนบำ้น (ถำ้มี) 5. สมุดบัญชีเงินฝำก (ถำ้มี) 6. รูปถ่ำยสี 2 นิ้ว 2 รูป ทำงบรษิัทจะเป็น
ผูด้ ำเนินกำรยืน่วซีำ่ใหท่้ำน โดยช ำระค่ำบรกิำรต่ำงหำก (ส ำหรบัหนังสอืเดนิทำงต่ำงดำ้ว เจำ้ของหนังสอืเดนิทำงตอ้ง
ท ำเร ือ่งแจง้เขำ้-ออกดว้ยตนเองกอ่นจะยืน่วซีำ่) 

 
 

อตัราคา่บรกิาร 
 
เอกสารในการเดนิทาง  ☒  พำสปอรต์  ☐  วซีำ่ 
 
หมายเหต ุ
 

1. บรษิทัขอสงวนสทิธิย์กเลกิกำรเดนิทำงกอ่นล่วงหนำ้ ในกรณีทีไ่ม่สำมำรถท ำกรุป๊ไดอ้ย่ำงนอ้ย 15 ท่ำน ซึง่ในกรณีนี ้
ทำงบรษิทัยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมดโดยหกัค่ำธรรมเนียมวซีำ่ (ถำ้ม)ี หรอืจดัหำคณะทวัรอ์ืน่ให ้ถำ้ตอ้งกำร 

2. บรษิทัขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรำยละเอยีดบำงประกำรในทวัรนี์ ้เมือ่เกดิเหตุจ ำเป็นสุดวิสยัจนไม่อำจแกไ้ขได ้
และจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีทีสู่ญหำย สูญเสียหรอืไดร้บับำดเจ็บทีน่อกเหนือควำมรบัผิดชอบของหวัหนำ้ทวัร ์
และเหตุสุดวสิยับำงประกำรเชน่ กำรนัดหยุดงำน ภยัธรรมชำต ิกำรจลำจลต่ำงๆ 

3. รำยกำรนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บักำรยนืยนัจำกบรษิทัอกีคร ัง้หน่ึง หลงัจำกไดส้ ำรองทีน่ั่งบนเคร ือ่ง และโรงแรมที่
พกัในต่ำงประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แต่อย่ำงไรก็ตำมรำยกำรนีอ้ำจเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสมเน่ืองจำกควำม
ล่ำชำ้ของสำยกำรบนิ โรงแรมทีพ่กัในต่ำงประเทศ เหตุกำรณท์ำงกำรเมอืงและภยัธรรมชำตฯิลฯ โดยบรษิทัจะค ำนึงถงึ
ควำมสะดวกของผูเ้ดินทำงเป็นส ำคญั และบรษิัทจะไม่รบัผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขำ้เมืองหำ้มผูเ้ดินทำง
เน่ืองจำกมีสิง่ผิดกฎหมำยหรอืสิง่ของหำ้มน ำเขำ้ประเทศ หรอืเอกสำรเดินทำงไม่ถูกตอ้ง หรอืควำมประพฤติส่อไป
ในทำงเสือ่มเสยี หรอืดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตำมทีก่องตรวจคนเขำ้เมืองพจิำรณำแลว้  ทำงบรษิทัไม่อำจคนืเงนิใหท่้ำนได ้
ไม่ว่ำทัง้หมดหรอืบำงส่วน ทำงบรษิทัจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีส่ถำนทูตงดออกวซีำ่ อนัสบืเน่ืองมำจำกผูโ้ดยสำรเอง 
รวมทัง้บรษิทัจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมืองประเทศไทยงดออกเอกสำรเขำ้เมืองใหก้บัชำวต่ำงชำต ิ
หรอืคนต่ำงดำ้วทีพ่ ำพกัอยู่ในประเทศไทย 

4. มคัคุเทศก ์พนักงำน และตวัแทนของบรษิทัไม่มีสทิธิใ์นกำรใหค้ ำสญัญำใดๆ ทัง้สิน้แทนบรษิทั นอกจำกมเีอกสำรลง
นำมโดยผูม้อี ำนำจของบรษิทัก ำกบัเท่ำน้ัน 

5. เมื่อท่ำนไดช้ ำระเงินมดัจ ำ หรอืทัง้หมดไม่ว่ำจะเป็นกำรช ำระผ่ำนตวัแทนของบรษิัท หรอืช ำระโดยตรงกบัทำงทำง
บรษิทัจะถอืว่ำท่ำนรบัทรำบ และยอมรบัในเงือ่นไขต่ำงๆ ของบรษิทัทีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 
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เงือ่นไขการจอง / การยกเลกิ 
 
การจอง หรอืส ารองทีน่ั่ง 

• กรณุำจองล่วงหนำ้ก่อนกำรเดนิทำง พรอ้มช าระ งวดแรก 5,000 บาท *ช่วงเทศกาลมดัจ า 10,000 บาท *
หากเป็นราคาโปรโมช ัน่ช าระเงินเตม็จ านวนเท่านัน้    

• ส่วนทีเ่หลอืช ำระทนัทกีอ่นกำรเดนิทำงไม่นอ้ยกว่ำ 21 วนั มฉิะน้ันจะถอืว่ำท่ำนยกเลกิกำรเดนิทำง  
 
การยกเลกิ 

• แจง้ล่วงหนำ้ไม่นอ้ยกว่ำ 30 วนั กอ่นกำรเดนิทำง คนืเงินมดัจ าท ัง้หมด  
• แจง้ล่วงหนำ้ 20 วนั กอ่นกำรเดนิทำง หกัค่ำมดัจ ำท่ำนละ 50% ของราคาทวัร ์
• แจง้ล่วงหนำ้ 1 – 15 วนั กอ่นกำรเดนิทำง หกัค่ำด ำเนินกำรต่ำงๆ รวม 100% ของราคาทวัร ์ 
• ยกเลกิการเดนิทาง ในวนัเดนิทำง, ถูกปฎเิสธกำรเขำ้เมอืง จะไม่มกีารคนืเงินท ัง้หมด  
• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สำมำรถเดนิทำงได ้ซึง่จะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ำกโรงพยำบำลรบัรอง ทำงบรษิทัฯ จะท ำกำร

เลื่อนกำรเดินทำงของท่ำนไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่ำนจะตอ้งช ำระค่ำใชจ้่ำยที่ไม่สำมำรถเรยีกคืนได ้คือ 
ค่ำธรรมเนียมในกำรมดัจ ำตั๋ว 

• บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รบัผดิชอบต่อค่ำใชจ้ำ่ยใดๆ ในกรณีทีเ่กดิเหตุสุดวสิยั เชน่ กำรยกเลกิหรอืล่ำชำ้ของสำย
กำรบนิ, อุบตัเิหตุ, ภยัธรรมชำต,ิ กำรนัดหยุดงำน, กำรจลำจล หรอืสิง่ของสูญหำยตำมสถำนทีต่่ำงๆ ทีเ่กดิขึน้เหนือ
กำรควบคุมของบรษิทั 
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ใบจองทวัร ์ เกาหล ี
 

ชือ่ – นามสกลุผูจ้อง *:     
จ านวนผูเ้ดนิทาง *:           ท่าน 
โทรศพัทท์ีต่ดิตอ่สะดวก *:  เบอรโ์ทรศพัท:์     เบอรแ์ฟกซ:์    
                                       เบอรม์อืถอื:    
E-mail *:     
จ านวนวนั *:           วนั          คนื 
เดนิทางโดยสายการบนิ:     
วนัเดนิทาง *:     
 
รายชือ่ผูเ้ดนิทาง (กรณีเดนิทางไปตา่งประเทศระบุเป็นภาษาองักฤษ ใหต้รงกบัหน้าหนงัสอืเดนิทาง):  

1. ชือ่ – นามสกลุ:    
เลขทีพ่าสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

2. ชือ่ – นามสกลุ:    
เลขทีพ่าสปอรต์:   สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

3. ชือ่ – นามสกลุ:    
เลขทีพ่าสปอรต์:   สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

4. ชือ่ – นามสกลุ:    
เลขทีพ่าสปอรต์:   สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

5. ชือ่ – นามสกลุ:    
เลขทีพ่าสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

 
หอ้งพกั 1 ท่าน:            หอ้ง   หอ้งพกั 2 ท่าน:            หอ้ง 
 
เตยีงเสรมิ:           หอ้ง   เดก็พกักบัผูใ้หญ่:            หอ้ง
  
อาหาร:  ☐  ไม่ทานเนือ้ววั ☐  ไม่ทานเนือ้หมู ☐  ไม่ทานสตัวปี์ก ☐  ทานมงัสาวริตั 
 
ขอ้มูลเพิม่เตมิ: 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
 


