
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEOUL GOOD  
5 วนั 3 คนื 
 

• อสิระท่องเทีย่วเต็มวนั 
• ดืม่ด ่ำบรรยำกำศสดุโรแมนตกิที ่เกาะนาม ิ
• ชมทุ่งดอกไมน้ำนำชนิดที ่Yangju Nari Park 
• เดนิเล่นสวนลอยฟ้ำที ่Seoullo 7017 
• ถ่ำยรูปเนินคอสมอสบำนๆ ใจกลำง Olympic Park    
• สมัผสักลิน่อำยวฒันธรรมทอ้งถิน่ หมู่บา้นบุกชอนฮนัอก 
• ชอ้ปป้ิงจใุจ เมยีงดง, Gimpo Outlet 
• สบำยๆ พกัโซล 3 คนื ไม่ยำ้ยโรงแรม 
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ก าหนดการเดนิทาง 
 
วนัที ่1  สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูม)ิ 
 
19:00 น./ คณะพรอ้มกนั ณ ท่ำอำกำศยำน สุวรรณภูม ิอำคำรผูโ้ดยสำรขำออก ช ัน้ 4 ประตูทำงเขำ้ ... เคำนเ์ตอร ์

... สำยกำรบนิ Jin Air โดยมเีจำ้หนำ้ทีข่องบรษิทัฯ คอยใหก้ำรตอ้นรบั 
 
22:25 น./ ออกเดนิทำงสู่ ท่ำอำกำศยำน กรุงโซล สาธารณรฐัเกาหลใีต ้โดยเทีย่วบนิที ่LJ004 
 
วนัที ่2 อนิชอน - เกาะนาม ิ- Yangju Nari Park - Seoullo 7017   
 
01:05 น. ออกเดนิทำงสู่ ท่ำอำกำศยำน กรุงโซล สาธารณรฐัเกาหลใีต ้โดยเทีย่วบนิที ่LJ002  
 
05:40 น./ เดนิทำงถงึ ท่ำอำกำศยำน อนิชอน สาธารณรฐัเกาหลใีต ้(เวลำทอ้งถิน่เรว็กว่ำไทย 2 ช.ม.) กรุณำปรบั

นำฬกิำของท่ำนเป็นเวลำทอ้งถิน่เพือ่สะดวกในกำรนัดหมำย หลงัผ่ำนขัน้ตอนกำรตรวจหนังสอืเดนิทำง และ
ตรวจรบัสมัภำระเรยีบรอ้ย จำกน้ันน ำท่ำน ลงเรอืเฟอรร์ ีข่ำ้มไปยงั เกาะนาม ิ(ใชเ้วลำประมำณ 10 นำท)ี ให ้
ท่ำนชมทิวทศันซ์ ึง่เคยใชเ้ป็นสถำนที่ถ่ำยท ำละครทีว ี“Winter Love Song” อนัโด่งดงั ท่ำนสำมำรถชม
บรรยำกำศรอบเกำะ เชน่ ป่ันจกัรยำนเล่นชมววิชลิล ์ๆ  รอบเกำะ เดนิเล่นชมสวนเกำหลีผ่ำนดงตน้สน หำก
เดนิเล่นไปเรือ่ยๆ ก็สำมำรถแวะพกัเหน่ือย จบิกำแฟ หำของทำน หรอืซือ้ของทีร่ะลกึได ้เพรำะในเกำะแห่งนี ้
ก็มีรำ้นใหบ้รกิำร ในบรเิวณตรงกลำงของเกำะ มีสนำมหญำ้พืน้ที่ประมำณ 316,320 ตำรำงวำ ซึง่เป็นทัง้
พืน้ที่ในกำรพกัผ่อน สถำนทีฝึ่กอบรม และสถำนที่ต ัง้แคมป์ ทีนิ่ยมมำกในชว่งฤดูรอ้น เพรำะที่น่ีจะจดังำน 
Rainbow Island Music & Camping Festival เป็นประจ ำทุกปี ในเดอืนมถิุนำยน มีเวลำใหท่้ำนไดเ้ก็บ
บรรยำกำศสุดประทบัใจ น ำทุกท่ำนเดนิชม สวนยางจูนาร ิYangju Nari Park เป็นสวนทีเ่ต็มไปดว้ยทุ่ง
สชีมพูจำกดอกมูลีย่ ์และยงัมสีวนดอกไมอ้ืน่ๆ อกี เชน่ ดอกบำนไม่รูโ้รย ทุ่งตน้โคเชยีหรอืดอกหญำ้ไมก้วำด 
ทุ่งดอก Whirling Butterflies (ดอกเล็กๆ สีขำวอมชมพู) เป็นตน้ ทุกท่ำนสำมำรถสนุกสนำนกบักำร
ถ่ำยรูปสวนดอกไมไ้ดต้ำมอธัยำศยั (ปรมิาณดอกไมข้ึน้อยู่กบัสภาพอากาศ) 

 
 
 

 
 
 
เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (เมนู ทคัาลบี ้ไก่ผดัซอสเกาหล)ี 
 จำกน้ันเดินทำงสู่ สวนลอยฟ้า Seoullo 7017 เกดิจำกกำรปรบัปรุงทศันียภำพบรเิวณสถำนีรถไฟฟ้ำ

โซล โดยกำรรือ้สะพำนบำงจุด แลว้ปรบัใหเ้ป็นสวนลอยฟ้ำในปัจจุบนั ที่เต็มไปดว้ยตน้ไมแ้ละดอกไม ้
หลำกหลำยสำยพันธุ ์ซ ึง่สำมำรถมำพักผ่อนหย่อนใจ รวมถึงเป็นศูนยก์ลำงในกำรท ำกิจกรรมและจดั
เทศกำล นิทรรศกำรต่ำงๆ นอกจำกนีย้งัใหบ้รกิำร Wifi ดว้ย 

 

08:25 น. 

21:00 น. 
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ค ่า บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร (เมนู BBQ Buffet ป้ิงย่างสไตลเ์กาหล)ี 
 
ทีพ่กั  BLVD Hotel Or Galaxy Hotel หรอืเทยีบเท่า 
 
วนัที ่3 Cosmetic Shop - ศูนยโ์สม - ศูนยส์มุนไพรสนเข็มแดง - หมู่บา้นบุคชอนฮนัอก - Duty Free 

- N Seoul Tower - ชอ้ปป้ิงเมยีงดง 
 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 น ำท่ำนสู่ Cosmetic Center ท่ำนสำมำรถ ชม การสาธติวธิใีชเ้ครือ่งส าอาง เคล็ดไม่ลบัหนำ้ใสของ

สำวเกำหลี และเลือกซือ้เวชส ำอำงยอดนิยมของเกำหลไีดใ้นรำคำทอ้งถิน่ อำท ิหนำ้กำก Led ชว่ยลด ฝ้ำ 
กระ, Dewins ครมีหอยทำก, Aloevera Gel, Dr.Rojukiss, โบท็อก เป็นตน้ น ำท่ำนเดนิทำงไปชม ศูนย ์
โสม Ginseng หรอืรำชำแห่งมวลสมุนไพร เพรำะเกำหลใีตเ้ป็นประเทศทีม่กีำรผลติโสมเกำหลทีีม่คีุณภำพ
เป็นอนัดบั 1 ของโลกซึง่รฐับำลรบัรองคุณภำพโสมที่มีคุณภำพดีที่สุด ศูนยส์มุนไพร ผลิตภณัฑ ์
น ้ามนัสนเข็มแดง Herb Red Pine Shop นิยมมำรบัประทำนเพือ่ลำ้งสำรพิษในรำ่งกำย ลำ้งไขมนัใน
เสน้เลอืด ทั่วทัง้รำ่งกำย ป้องกนัไขมนัอดุตนัในเสน้เลอืด,โรคหวัใจ,โรคภูมแิพ ้เป็นตน้ ชอ้ปป้ิง สนิคา้ปลอด
ภาษี Duty Free ที่น่ีมีสินคำ้ช ัน้น ำ ใหท่้ำนเลือกซือ้มำกมำยกว่ำ 500 ชนิด อำทิ น ้ำหอม เสือ้ผำ้ 
เครือ่งส ำอำง กระเป๋ำ นำฬกิำ เครือ่งประดบั เป็นตน้  
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เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (เมนู ไก่ตุ๋นโสม) 
น ำทุกท่ำนชม หมู่บา้นบุกชอนฮนัอก Bukchon Hanok Village เดมิทหีมู่บำ้นแห่งนีเ้ป็นทีพ่กัอำศยั
ของเหล่ำขนุนำงชนช ัน้สูงในสมยัโชซอน แต่ปัจจบุนัไดอ้นุรกัษบ์ำ้นเรอืนเกำ่แกแ่บบเกำหลโีบรำณ ทีเ่รยีกว่ำ 
“ฮนัอก” ทุกคนจะไดส้มัผสักบักลิน่อำยของควำมเป็นเกำหล ีควำมประณีตของสถำปัตยกรรมบำ้นคนเกำหลี
ในสมัยก่อน รอบๆบรเิวณหมู่บำ้น มีกำรอนุรกัษว์ฒันธรรมไวอ้ย่ำงดี ป้ำยรำ้นต่ำงๆส่วนใหญ่จะไม่ใช ้
ภำษำต่ำงประเทศ แต่จะใชภ้ำษำเกำหลีทัง้หมด อสิระใหทุ้กท่ำนไดเ้ดินเล่นที่ หอคอยกรุงโซล N Seoul 
Tower ตัง้อยู่บรเิวณเนินเขำนัมซำนเป็น 1 ใน 18 หอคอยที่สูงที่สุดในโลก เรยีกไดว้่ำเป็น Landmark 
ของเกำหลีเลยก็ว่ำได  ้(ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท)์ จำกน้ันให ้ทุกท่ำนอิสระชอ้ปป้ิง ตลาดเมียงดง 
Myeongdong นอกจำกจะมีสนิคำ้แฟช ัน่ต่ำงๆไม่ว่ำจะเป็น เครือ่งส ำอำง รองเทำ้ ทีน่ี่ยงัมี Street Food 
ขึน้ชือ่ อกีหลำยเมนูใหท่้ำนไดล้ิม้ลอง 
 
 
 

 
 

 
ค ่า อสิระใหท่้านรบัประทานอาหารค ่า ตามอธัยาศยั 
 
ทีพ่กั  BLVD Hotel Or Galaxy Hotel หรอืเทยีบเท่า       
       
วนัที ่4 อสิระท่องเทีย่วเต็มวนั   
 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 อสิระเต็มวนัใหทุ้กท่านเดนิทางท่องเทีย่วและชอ้ปป้ิงสถานทีอ่ืน่ๆ โดยมีไกดแ์ละหวัหน้าทวัร ์

คอยใหค้ าแนะน า อาท ิ
 

- พระราชวงัเคยีงบก ที่เป็นทัง้สญัลกัษณแ์ละแหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตของกรุงโซล พระรำชวงัที่มีขนำด
ใหญ่และเก่ำแก่ทีสุ่ดในกรุงโซล สรำ้งขึน้ในปี 1394 ในสมยัพระเจำ้แทโจ รำชวงศโ์ชซอน เดมิทน้ัีนภำยใน
พระรำชวงัมีอำคำรและต ำหนักต่ำงๆมำกกว่ำ 200 หลงั แต่เมือ่มีกำรรุกรำนของญีปุ่่น อำคำรส่วนใหญ่ก็ได ้
ถูกท ำลำยลงเหลอือยู่เพียงแค่ 10 หลงัเท่ำน้ัน ซึง่ทุกท่ำนสำมำรถเดนิชมพระรำชวงัโดยเสยีค่ำเขำ้ชม แต่ถำ้
สวมชดุฮนับกไดเ้ขำ้ชมฟร!ี! 
- สวนสนุกล็อตเตเ้วลิด ์เป็นสวนสนุกในรม่ที่ใหญ่ทีสุ่ดในเกำหลีใต ้ที่น่ีมีทัง้สวนสนุกในรม่ ซึง่จดัไดว้่ำ
เป็นสวนสนุกในรม่ทีม่ีช ือ่เสยีงทีสุ่ดแห่งหน่ึงในโลกเลยก็ว่ำได ้และมโีซนสวนสนุกกลำงแจง้ ทีส่รำ้งเป็นเกำะ
อยู่กลำงทะเลสำบซอกชน (Seokchon Lake) โดยสญัลกัษณห์รอืมำสคอตประจ ำสวนสนุกแห่งนีค้อืคู่รกั
แรคคูนทีช่ ือ่ Lotty และ Lorry น่ันเอง  
- Cafe Onion เป็นคำเฟ่ทีต่ ัง้อยู่ในย่ำนซองซ ูมีควำมเก่ำแก่ เพรำะตวัอำคำรสรำ้งขึน้ในปี 1970 เคยเป็น
ทัง้รำ้นอำหำรและซเูปอรม์ำรเ์ก็ต ทีน่ี่จะตกแต่งดว้ยสไตลโ์มเดริน์ หนำ้ต่ำงกวำ้งและเฟอรนิ์เจอรท์ีเ่รยีบง่ำย ทัง้
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ยงัมีขนมปังมำกกว่ำ 20 ชนิดใหเ้ลือกทำน อรอ่ยทั้งรสชำติและหน้ำตำเลยทีเดียว สำยฮิปเตอรไ์ม่ควร
พลำด!! 
เวลำเปิด - ปิด : จนัทร ์- ศุกร ์08:00 - 22:00 / เสำร ์- อำทติย ์10:00 - 22:00 
กำรเดนิทำง : Seongsu Station (สำย 2) ทำงออก 2 เดนิประมำณสองนำท ี
- One in A Million เป็นคำเฟ่ที่ต ัง้อยู่ในย่ำนอแิทวอน ตกแต่งดว้ยโทนสีขำวและสีชมพู ภำยในรำ้นจะ
ประดบัไปดว้ยตน้ไมแ้ละดอกไม ้รวมถึงยงัมีมุมถ่ำยรูปเก๋ๆใหไ้ดถ้่ำยรูปดว้ย และเมนูยอดนิยม คือ Baby 
Latte เคก้ White Tiramisu  
เวลำเปิด - ปิด : จนัทร ์- เสำร ์12:00 - 23:00 / อำทติย ์12:00 - 21:30 
กำรเดนิทำง : Hangangjin Station ทำงออก 3  
- 943 King's Cross เป็นคำเฟ่ตัง้อยู่ในย่ำนฮงแด รำ้นมีทัง้หมด 4 ช ัน้ แต่ละช ัน้ก็จะมีมุมถ่ำยรูปเก๋ๆ
พรอ้มพรอ็พ ไม่ว่ำจะเป็นชดุคลุม ผำ้พนัคอ หรอืไมก้ำยสทิธิต์ำมธมีต่ำงๆ ทัง้ยงัมบีตัเตอรเ์บยีรก์บัเคก้วนัเกดิ
ปีแรกของแฮรร์ ีข่ำยดว้ย สำวก Harry potter ไม่ควรพลำด!! 
เวลำเปิด - ปิด :   - Cafe : วนัธรรมดำ เวลำ 11:00~22:00 น. / วนัหยุด เวลำ 09:30~22:00 น. 
- Pub : วนัธรรมดำ เวลำ 19:00~05:00 น. / วนัหยุด เวลำ 18:30~05:00 น. 
กำรเดนิทำง : Hongik University station ทำงออก 9 (น่ังรถไฟใตด้นิสำย 2 (สเีขยีว)) 
- คำเฟ่ตัง้อยู่ในย่ำน ยอนนมัดง ไดร้บัแรงบนัดำลใจมำจำกซรี ีเ่กำหลเีร ือ่ง W – Two Worlds หรอื W รกั
ขำ้มมิต ิที่อจีงซอกเล่นน่ันเอง ภำยนอกเหมือนคำเฟ่ทั่วไป แต่เมือ่เขำ้ไปในรำ้น เหมือนหลุดเขำ้ไปในโลก
หนังสอืกำรต์ูนเลยทเีดยีว เพรำะสไตลก์ำรแต่งรำ้นเป็นลำยเสน้ขำวด ำแบบ 2 มิต ิตัง้แต่พืน้ ผนัง ประตู โตะ๊ 
เกำ้อี ้แกว้กำแฟและจำนอำหำร 
เวลำเปิด - ปิด : วนัองัคำร – อำทติย ์ตัง้แต่ 11.00-21.00 (ปิดทุกวนัจนัทร)์ 
กำรเดนิทำง : สถำนี  Hongik University ทำงออก 3 

 
การเดนิทาง 
- รถบสั (Bus) คนจะนิยมเดินทำงโดยรถบสั เพรำะสะดวก วิง่ทัง้ในเมืองและนอกเมือง ถูกจ ำแนกดว้ยส ี
ดงัต่อไปนี ้
ประเภทรถบสั  ราคา (วอน) รูปแบบการวิง่ 
สนี ้ำเงนิ   1300  วิง่ระหว่ำงวิง่ในโซลกบัรอบนอกของเมอืงโซล 
สเีขยีว   1300  วิง่ระหว่ำงสถำนีใตด้นิกบัพืน้ทีร่ะหว่ำงสถำนี 
ทอ้งถิน่(Maeul)  1000  วิง่เป็นพืน้ทีเ่ล็กๆ ตำมพืน้ทีต่่ำงๆทีร่ถบสัสำยอืน่เจำ้ไม่ถงึ 
สเีหลอืง   1200  วิง่เป็นรอบเล็กๆรบัส่งตำมพืน้ทีท่ีม่คีนใชง้ำนเยอะๆ 
สแีดง   2400  วิง่ระหว่ำงโซลกบัชำนเมอืงโซลจะวิง่ไกลทีสุ่ด 
- รถแท็กซี ่แท็กซีทุ่กคนัติดมิเตอรแ์ละคิดค่ำโดยสำรเร ิม่ตน้ต่ำงกนัเล็กน้อยตำมประเภท ไดแ้ก่ แบบ
ธรรมดำ แบบอินเตอร ์แบบเดอลกัซ ์และแบบจมัโบ ้แท็กซีส่่วนใหญ่จะรบัค่ำโดยสำรทัง้เป็นเงินสด บตัร
เครดติ และทมีนัน่ี ค่ำโดยสำรจะแตกต่ำงออกไปตำมประเภทของแท็กซี ่ระยะทำงทีโ่ดยสำร และชว่งเวลำที่
โดยสำร 
ค่าโดยสาร  ทัว่ไป   เดอลกัซ/์จมัโบ ้ อนิเตอร ์
ค่ำโดยสำรเร ิม่ตน้  ค่ำโดยสำรเร ิม่ตน้  5,000 วอน/3km 3,600 วอน/2km 
ค่ำโดยสำรตำมระยะทำง ค่ำโดยสำรตำมระยะทำง 200 วอน/164m  120 วอน/142m 
ค่ำโดยสำรตำมระยะเวลำ 100 วอน/35วนิำท ี 200 วอน/39วนิำท ี 120วอน/35วนิำท ี
ค่ำโดยสำรชำรจ์ชว่งดกึ ชำรจ์ 20%ตัง้แต่ เทีย่งคนื-ต4ี ไม่ม ี  ไม่ม ี
 - รถไฟใตด้นิ เป็นระบบคมนำคมสำธำรณะที่ทั่วถึง คนจะนิยมเดินทำงโดยรถไฟใตด้ินมำกที่สุด เพรำะ
สะดวกและรวดเร็ว มีตัง้แต่สำย 1 ถึง 9 รถไฟฟ้ำใตด้ินจะใชร้หสัสีเพื่อควำมสะดวก และชว่ยใหผู้โ้ดยสำร
สำมำรถใชร้ถไฟฟ้ำไดอ้ย่ำงสะดวกสบำย รถไฟวิง่ตัง้แต่ต ี5 ครึง่ไปจนถงึเทีย่งคนืโดยประมำณ ช ำระเงนิดว้ย
บตัรคมนำคมทีเ่รยีกว่ำมีมนัน่ี สำยรถไฟสำยหลกัๆในเกำหล ีจะแยกตำมหมำยเลขและส ีและบำงสำยทีม่ีช ือ่
เรยีกเป็นของตวัเอง เร ิม่ตัง้แต่ 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ■ สาย 1 ■ สาย 2 ■ สาย 3 ■ สาย 4 ■ สาย 5 
    ■ สาย 6 ■ สาย 7 ■ สาย 8 ■ สาย 9 
    ■ สำยสนำมบนิ (Airport Railroad หรอื AREX) 
    ■ สำย Bundang 
    ■ สำย Shinbundang 
    ■ สำย Gyeongui-Jungang 
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เทีย่ง อสิระใหท่้านรบัประทานอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั 
  
ค ่า อสิระใหท่้านรบัประทานอาหารค ่า ตามอธัยาศยั 
 
ทีพ่กั  BLVD Hotel Or Galaxy Hotel หรอืเทยีบเท่า             
 
วนัที ่5 ศูนยส์มุนไพรฮอกเกนามู - พลอยอเมทสิ - Gimpo Outlet - Supermarket 
 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น ำท่ำนชม ศูนยส์มุนไพรบ ารุงต ับ ฮอตเกนามู  Herb (Hergaenamu) Shop ตน้ไมช้นิดนี้
เจรญิเติบโตในป่ำลกึบนภูเขำทีป่รำศจำกมลภำวะ และระดบัสูงเหนือน ้ำทะเล 50-800 เมตร ชำวเกำหลีรุน่
ใหม่นิยมน ำมำรบัประทำนเพื่อชว่ยดูแลตบัใหส้ะอำดแข็งแรง จำกน้ันน ำทุกท่ำนเขำ้ชม โรงงานเจยีระไน
พลอยอเมทิส Amethyst Shop แดนเกำหลีเป็นแดนของพลอยสีม่วง พลอยแห่งสุขภำพและน ำโชค 
โดยมีตัง้แต่สมี่วงอ่อนเย็นตำจนถงึสีม่วงไวน ์มีเสน่หเ์ยำ้ยวนใจ พลอยนีจ้ะงำมจบัตำเมื่อมำท ำเป็นแหวน จี ้
ต่ำงหู และสรอ้ยขอ้มอื จำกน้ันใหอ้สิระทุกท่ำนชอ้ปป้ิง กมิโปเอาทเ์ลต Gimpo Outlet ซึง่เป็นเอำทเ์ลต
ขนำดใหญ่ เป็นแหล่งรวมรำ้นคำ้แบรนดเ์นมระดบัโลกมำกมำยใหทุ้กท่ำนไดเ้ลือกชอ้ปป้ิงกนัอย่ำงจุใจมี
หลำกหลำย Brand ดงัมำกมำยหลำยยีห่อ้ 
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เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (เมนู จมิทคั ไก่ผดัวุน้เสน้ซอสด า) 

หลงัจำกน้ันไดเ้วลำน ำท่ำนสู่ ท่ำอำกำศยำน อนิชอน เพือ่เตรยีมตวัเดนิทำงกลบักรุงเทพฯ ระหว่ำงทำงแวะ
ซือ้สินคำ้ของฝำกที่ รา้นละลายเงินวอน Supermarket รำ้นแห่งนี้มีขนมพืน้เมืองเกำหลีหลำกชนิด
รวมทัง้กมิจ ิไกตุ่๋นโสมทีบ่รรจอุยู่ในถุงสุญญำกำศ ตะเกยีบ ถว้ยใส่ขำ้วและของฝำกของทีร่ะลกึ 

 
 
 

 
 
 
17:10 น./ ออกเดนิทำงกลบัสู่ ประเทศไทย โดยสำยกำรบนิ Jin Air เทีย่วบนิที ่LJ003 / LJ001 
 
21:10 น./ เดนิทำงถงึ ท่ำอำกำศยำน สุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิำพพรอ้มดว้ยควำมประทบัใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19:55 น. 

23:35 น. 
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อตัราค่าบรกิาร 
 

วนัเดนิทาง หมายเหตุ 

ราคาทวัร ์(บาท / ท่าน) พกัหอ้งละ 2 ท่าน 

ผูใ้หญ ่

เด็กไม่เกนิ 
12 ปี พกั
กบัผูใ้หญ ่
 (มเีตยีง) 

เด็กไม่เกนิ 
12 ปี พกักบั
ผูใ้หญ่  

(ไม่มเีตยีง) 

พกัเดีย่ว วซีา่ 
- 

เดอืน  ตุลาคม 

30 ก.ย. 62 - 04 ต.ค. 62  15,900 15,900 15,900 5,900 - 

01 ต.ค. 62 - 05 ต.ค. 62  15,900 15,900 15,900 5,900 - 

02 ต.ค. 62 - 06 ต.ค. 62 * PRO 12,900 12,900 12,900 5,900 - 

03 ต.ค. 62 - 07 ต.ค. 62  15,900 15,900 15,900 5,900 - 

06 ต.ค. 62 - 10 ต.ค. 62  15,900 15,900 15,900 5,900 - 

08 ต.ค. 62 - 12 ต.ค. 62  15,900 15,900 15,900 5,900 - 

12 ต.ค. 62 - 16 ต.ค. 62 * วนัสวรรคต ร.9 15,900 15,900 15,900 5,900 - 

16 ต.ค. 62 - 20 ต.ค. 62  15,900 15,900 15,900 5,900 - 

19 ต.ค. 62 - 23 ต.ค. 62 * วนัปิยมหาราช 16,900 16,900 16,900 5,900 - 

20 ต.ค. 62 - 24 ต.ค. 62 * วนัปิยมหาราช 15,900 15,900 15,900 5,900 - 

22 ต.ค. 62 - 26 ต.ค. 62 * วนัปิยมหาราช 15,900 15,900 15,900 5,900 - 

24 ต.ค. 62 - 28 ต.ค. 62  16,900 16,900 16,900 5,900 - 

27 ต.ค. 62 - 31 ต.ค. 62 LJ004/LJ003 15,900 15,900 15,900 5,900 - 

29 ต.ค. 62 - 02 พ.ย. 62 LJ004/LJ003 15,900 15,900 15,900 5,900 - 

31 ต.ค. 62 - 04 พ.ย. 62 LJ004/LJ003 15,900 15,900 15,900 5,900 - 
 
ขอ้แนะน าก่อนการเดนิทาง 

• รำยกำรท่องเทีย่วสำมำรถเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสมโดยค ำนึงถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทำงเป็นส ำคญั 
• หนังสอืเดนิทำงตอ้งมอีำยุเหลอืใชง้ำนไม่นอ้ยกว่ำ 6 เดอืน และบรษิทัฯรบัเฉพำะผูม้ีจุดประสงคเ์ดนิทำงเพือ่ท่องเทีย่ว

เท่ำน้ัน หากลูกคา้ไม่สามารถเดินทางไดเ้น่ืองจากเหลือพาสปอรต์น้อยกว่า 6 เดือน ทางบรษิทัจะไม่
รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ 

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

• ทำงบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิน้ หำกท่ำนใชบ้รกิำรของทำงบรษิทัฯไม่ครบ อำทิ ไม่เที่ยวบำงรำยกำร, ไม่ทำน
อำหำรบำงมือ้  เพรำะค่ำใชจ้่ำยทุกอย่ำง ทำงบรษิัทฯ ไดช้ ำระค่ำใชจ้่ำยใหก้บัต่ำงประเทศแบบเหมำขำดก่อนออก
เดนิทำงแลว้                                

• ***ทวัรเ์กาหลีทุกโปรแกรม ผู ้เดินทางจะตอ้งอยู่กบักรุป๊เที่ยวตามโปรแกรมที่ก าหนดเท่านั้น ไม่
สามารถแยกตวัออกจากโปรแกรมเพือ่ไปท าอย่างอืน่ได ้หากมกีารแยกตวัออกจากโปรแกรมไม่ว่าจะ
จากสาเหตุใดก็ตาม จะมค่ีาใชจ่้ายในการแยกตวัออกจากทวัรต์ามทีแ่ลนดก์ าหนด และการช าระเงิน
เขา้มาถอืว่าผูซ้ ือ้ไดศ้กึษาโปรแกรมและยอมรบัเง่ือนไขการใหบ้รกิารเป็นทีเ่รยีบรอ้ย*** 

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

• ทำงบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หำกเกดิสิง่ของสูญหำยจำกกำรโจรกรรม และ/หรอื เกดิอุบตัเิหตุทีเ่กดิจำก   
• ควำมประมำทของตวันักท่องเทีย่วเอง  
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• ตั๋วเครือ่งบนิเป็นตั๋วรำคำพิเศษ กรณีที่ท่ำนไม่เดินทำงพรอ้มคณะไม่สำมำรถน ำมำเลือ่นวนัหรอืคืนเงนิได ้หำกท่ำน
ตอ้งซือ้บตัรโดยสำรภำยในประเทศเพื่อไปและกลบักรุงเทพฯ กรุณาเลือกซือ้บตัรโดยสารภายในประเทศ
ประเภททีส่ามารถเลือ่นวนัและเวลาในการเดนิทางได ้ท ัง้น้ีเพือ่ป้องกนัปัญหาเทีย่วบนิล่าชา้หรอืการ
เปลีย่นแปลงเวลาของเทีย่วบนิหรอืการเปลีย่นแปลงวนัเดนิทางกรณีเกดิความผดิพลาดจากบรกิารจาก
สายการบนิ (ความล่าชา้ของเทีย่วบนิ การยกเลกิเทีย่วบนิ มกีารยุบเทีย่วบนิรวมกนั ตารางการเดนิทาง
มกีารเปลีย่นแปลง เน่ืองจากสายการบนิพจิารณาสถานการณแ์ลว้ว่า อยู่นอกเหนือความควบคุม หรอื
เหตุผลเชงิพาณิชย ์หรอืเหตุผลทางดา้นความปลอดภยัเป็นตน้) โปรดเขา้ใจและรบัทราบว่า ผูจ้ดัจะไม่
รบัผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ได ้ในทุกกรณี  

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

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

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

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

 
อตัราค่าบรกิารน้ีรวม 

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

กำรแข่งขนักีฬำ หรอืกิจกรรมอื่นๆ ทำงบรษิัทขอสงวนสิทธิใ์นกำรยำ้ยพักในเมืองใกลเ้คียงแทน อำจจะมีกำร
ปรบัเปลีย่นโปรแกรมตำมควำมเหมำะสม) 

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

หมายเหตุ **ในกรณีลูกคำ้ท่ำนใดสนใจ ซือ้ประกนักำรเดินทำงเพื่อใหค้รอบคลุมในเรือ่งสุขภำพ ท่ำนสำมำรถ
สอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมไดท้ี่เจำ้หน้ำของบรษิัท** อตัรำเบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 390 บำท ขึน้อยู่ระยะเวลำกำร
เดนิทำง 

• ค่ำรถปรบัอำกำศน ำเทีย่วตำมรำยกำรทีร่ะบุ พรอ้มพนักงำนขบัรถทีช่ ำนำญทำง (ไม่รวมทปิพนักงำนขบัรถ) 
 
อตัราค่าบรกิารน้ีไม่รวม 

• ค่ำบรกิำร และค่ำใชจ้่ำยส่วนตวัทีไ่ม่ไดร้ะบุในรำยกำร 
• ค่ำทปิมคัคุเทศกท์อ้งถิน่ และพนักงำนขบัรถตำมธรรมเนียมคอื 1,400 บาท หรอื 40,000 /ท่าน  ตลอดทรปิกำร

เดนิทำง 
• ค่ำทปิมคัคุเทศกไ์ทย พจิำรณำตำมพงึพอใจเพือ่ใหเ้ป็นสนิน ้ำใจ 
• ค่ำน ้ำหนักกระเป๋ำเดนิทำงในกรณีทีเ่กนิกว่ำสำยกำรบนิก ำหนด ฉะน้ันกระเป๋ำจะตอ้งไม่เกณฑน์ ้ำหนักดงันี ้กระเป๋ำ

โหลดใตเ้ครือ่งบินจ ำนวนไม่เกินท่ำนละ 1 ใบ ใบละไม่เกิน 15 กิโลกรมั และกรณีถือขึน้เครือ่งไดไ้ม่เกิน 7 
กโิลกรมั 

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

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

อตัราค่าบรกิาร 
 
เอกสารในการเดนิทาง  ☒  พำสปอรต์  ☐  วซีำ่ 
 
หมายเหตุ 
 

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

2. บรษิทัขอสงวนสทิธิท์ี่จะเปลีย่นแปลงรำยละเอยีดบำงประกำรในทวัรนี์ ้เมือ่เกดิเหตุจ ำเป็นสุดวิสยัจนไม่อำจแกไ้ขได ้
และจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหำย สูญเสียหรอืไดร้บับำดเจ็บทีน่อกเหนือควำมรบัผิดชอบของหวัหนำ้ทวัร ์
และเหตุสุดวสิยับำงประกำรเชน่ กำรนัดหยุดงำน ภยัธรรมชำต ิกำรจลำจลต่ำงๆ 

3. รำยกำรนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บักำรยนืยนัจำกบรษิทัอกีคร ัง้หน่ึง หลงัจำกไดส้ ำรองทีน่ั่งบนเครือ่ง และโรงแรมที่
พกัในต่ำงประเทศเป็นที่เรยีบรอ้ย แต่อย่ำงไรก็ตำมรำยกำรนีอ้ำจเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสมเน่ืองจำกควำม
ล่ำชำ้ของสำยกำรบนิ โรงแรมทีพ่กัในต่ำงประเทศ เหตุกำรณท์ำงกำรเมอืงและภยัธรรมชำตฯิลฯ โดยบรษิทัจะค ำนึงถงึ
ควำมสะดวกของผูเ้ดินทำงเป็นส ำคญั และบรษิัทจะไม่รบัผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขำ้เมืองหำ้มผูเ้ดินทำง
เน่ืองจำกมีสิง่ผิดกฎหมำยหรอืสิง่ของหำ้มน ำเขำ้ประเทศ หรอืเอกสำรเดินทำงไม่ถูกตอ้ง หรอืควำมประพฤติส่อไป
ในทำงเสือ่มเสยี หรอืดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตำมทีก่องตรวจคนเขำ้เมืองพจิำรณำแลว้  ทำงบรษิทัไม่อำจคนืเงนิใหท่้ำนได ้
ไม่ว่ำทัง้หมดหรอืบำงส่วน ทำงบรษิทัจะไม่รบัผิดชอบในกรณีทีส่ถำนทูตงดออกวซีำ่ อนัสบืเน่ืองมำจำกผูโ้ดยสำรเอง 
รวมทัง้บรษิทัจะไม่รบัผิดชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมืองประเทศไทยงดออกเอกสำรเขำ้เมืองใหก้บัชำวต่ำงชำต ิ
หรอืคนต่ำงดำ้วทีพ่ ำพกัอยู่ในประเทศไทย 

4. มคัคุเทศก ์พนักงำน และตวัแทนของบรษิทัไม่มีสทิธิใ์นกำรใหค้ ำสญัญำใดๆ ทัง้สิน้แทนบรษิทั นอกจำกมเีอกสำรลง
นำมโดยผูม้อี ำนำจของบรษิทัก ำกบัเท่ำน้ัน 

5. เมื่อท่ำนไดช้ ำระเงินมดัจ ำ หรอืทัง้หมดไม่ว่ำจะเป็นกำรช ำระผ่ำนตวัแทนของบรษิัท หรอืช ำระโดยตรงกบัทำงทำง
บรษิทัจะถอืว่ำท่ำนรบัทรำบ และยอมรบัในเงือ่นไขต่ำงๆ ของบรษิทัทีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 

 
 
เง่ือนไขการจอง / การยกเลกิ 
 
การจอง หรอืส ารองทีน่ั่ง 

• กรุณำจองล่วงหนำ้ก่อนกำรเดนิทำง พรอ้มช าระ งวดแรก 5,000 บาท *ช่วงเทศกาลมดัจ า 10,000 บาท *
หากเป็นราคาโปรโมชัน่ช าระเงินเต็มจ านวนเท่านัน้    

• ส่วนทีเ่หลอืช ำระทนัทกีอ่นกำรเดนิทำงไม่นอ้ยกว่ำ 30 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 จะไม่มกีารคนืเงินทัง้หมด  
• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สำมำรถเดนิทำงได ้ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รบัผดิชอบต่อค่ำใชจ้่ำยใดๆ 
• บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมร่บัผดิชอบต่อค่ำใชจ้่ำยใดๆ ในกรณีทีเ่กดิเหตุสุดวสิยั เชน่ กำรยกเลกิหรอืล่ำชำ้ของสำย

กำรบนิ, อุบตัเิหตุ, ภยัธรรมชำต,ิ กำรนัดหยุดงำน, กำรจลำจล หรอืสิง่ของสูญหำยตำมสถำนทีต่่ำงๆ ทีเ่กดิขึน้เหนือ
กำรควบคุมของบรษิทั 
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ใบจองทวัร ์ เกาหล ี

 
ชือ่ – นามสกุลผูจ้อง *:     
จ านวนผูเ้ดนิทาง *:           ท่าน 
โทรศพัทท์ีต่ดิต่อสะดวก *:  เบอรโ์ทรศพัท:์     เบอรแ์ฟกซ:์    
                                       เบอรม์อืถอื:    
E-mail *:     
จ านวนวนั *:           วนั          คนื 
เดนิทางโดยสายการบนิ:     
วนัเดนิทาง *:     
 
รายชือ่ผูเ้ดนิทาง (กรณีเดนิทางไปต่างประเทศระบุเป็นภาษาองักฤษ ใหต้รงกบัหน้าหนงัสอืเดนิทาง):  

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

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

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

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

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

 
หอ้งพกั 1 ท่าน:            หอ้ง   หอ้งพกั 2 ท่าน:            หอ้ง 
 
เตยีงเสรมิ:           หอ้ง   เด็กพกักบัผูใ้หญ่:            หอ้ง
  
อาหาร:  ☐  ไม่ทานเน้ือววั ☐  ไม่ทานเน้ือหมู ☐  ไม่ทานสตัวปี์ก ☐  ทานมงัสาวริตั 
 
ขอ้มูลเพิม่เตมิ: 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
 


