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SEOUL HOT 
จุดเด่น 

 
 ชอ้ปป้ิงที ่Paju Premium Outlet แหลง่รวมรา้นคา้แบรนดเ์นมระดับโลก 

 วดัวาวจูองซา เป็นวัดเกา่แกท่ีต่ัง้อยูก่ลางภเูขา 
 ชม อาณาจกัรสมุนไพร Pocheon Herb Island ทีน่ี่จะมหีลายโซน 

 ชมบรรยากาศรอบๆ ป้อมฮวาซอง ถอืวา่เป็นไฮไลทส์ าคัญแหง่การทอ่งเทีย่ว 
 เต็มอิม่จุใจไปกบั เอเวอรแ์ลนด ์Everland สวนสนุกกลางแจง้ทีใ่หญ่ทีส่ดุของเกาหล ี 

 ชม พระราชวงัเคยีงบกกุง แหลง่ทอ่งเทีย่วยอดฮติของกรงุโซล 
 ชม คลองชองเกชอน คลองทีเ่กา่แกและมปีระวัตยิาวนาน 
 หอคอยกรุงโซล อสิระใหท้กุทา่นไดเ้ดนิเลน่ถา่ยภาพ  

 ชอ้ปป้ิงจุใจ เมยีงดง, ฮงแด 
 

ชื่อโปรแกรม SEOUL HOT   
จ านวน 5 วนั 3 คนื 
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*** ค่าทิปมัคคุเทศก์ไทย ค่าทปิมัคคุเทศก์ทอ้งถิ่น และพนักงานขับรถตามธรรมเนียมคือ 1,400 

บาท หรือ 40,000 วอน /ท่าน ตลอดทริปการเดินทาง ขออนุญาตเก็บ ณ สนามบนิในวนั
เดนิทาง 

ก าหนดการเดนิทาง  

 

วนัที ่1 สมุทรปราการ (ทา่อากาศยาน สุวรรณภูม)ิ  

 
21:00 น. คณะพรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูม  ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตูทางเขา้ 3 

เคาน์เตอร ์D สายการบนิ JIN AIR โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ  
 

วนัที ่2 อนิชอน - Paju Premium Outlet - Pocheon Herb Island - ป้อมฮวาซอง 

 
01:05 น. ออกเดนิทางสู ่กรุงโซล สาธารณรฐัเกาหลใีต ้โดยเทีย่วบนิที ่LJ002 
 

08:25 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยาน อนิชอน สาธารณรฐัเกาหลใีต ้(เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ไทย 2 ช.ม.) กรณุา
ปรับนาฬกิาของทา่นเป็นเวลาทอ้งถิน่เพือ่สะดวกในการนัดหมาย หลังผ่านขัน้ตอนการตรวจหนังสอื
เดนิทาง และตรวจรับสัมภาระเรยีบรอ้ย จากนั้นน าท่านไปชอ้ปป้ิงที ่Paju Premium Outlet ซึง่

เป็นเอาทเ์ลตขนาดใหญ่เป็นแหลง่รวมรา้นคา้แบรนดเ์นมระดับโลกมากมายใหท้กุทา่นไดเ้ลอืกชอ้ปป้ิง
กันอย่างจุใจมหีลากหลาย Brand ดังมากมายหลายยี่หอ้ เชน่ Armani, Calvin Klein, Diesel, 
DKNY, Guess, Escada เป็นตน้ 

 
 

 
 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (เมนู บลูโกก ิหมผูดัซอสขลุกขลกิ)  
น าทา่นเดนิทางสู ่อาณาจกัรสมุนไพร Pocheon Herb Island ภายในบรรยากาศรม่รืน่ โอบลอ้ม
ดว้ยภเูขา ทีน่ี่จะมหีลายโซนมาก เริม่จากโซนพพิธิภัณฑพ์ฤกษศาสตรท์ี่มสีมุนไพรนานาชนิดใหเ้รา

เดนิชมหรอืน่ังพักผ่อนเพือ่สดูอากาศบรสิทุธิก์ันใหเ้ต็มปอด ไฮไลทข์องทีน่ี่น่าจะเป็นอาคาร “ศูนย์
สมุนไพร” แหล่งรวมผลติภัณฑท์ีท่ าจากสมุนไพรนานาชนิด อีกทัง้ยังมีหอ้งสปาส าหรับผ่อนคลาย
ดว้ยการนวดอโรม่า โซน D.I.Y เราสามารถท าผลติภัณฑต์่างๆดว้ยตัวเอง เชน่ สบู่ เครือ่งส าอาง 

หมอน เทยีนหอม ฯลฯ ยังมโีซนอืน่ทีน่่าสนใจอกีมากอย่างเมอืงจ าลองบรรยากาศประเทศทางแถบ
ยโุรป เรอืกอนโดลาคลา้ยกับเมอืงเวนิช น ้าพุเทรวี ่หมู่บา้นฝร่ังเศส ฯลฯ รับรองไม่ผดิหวังมกีจิกรรม
สนุกๆ มากมายจนลมืเบื่อ ช่วงเดอืนมถิุนายน - กรกฎาคม มกีารจดังานเทศกาล Lavender 

Healing Festival ขึน้ภายในโซน Santa Village  มปีตมิากรรมซานตาคลอสอยูร่อบทุง่ลา
เวนเดอรแ์ละยงัมไีอศกรมีโฮมเมดกลิน่ลาเวนเดอรใ์หท้า่นไดล้ ิม้ลอง อสิระใหทุ้กทา่นภาพรูป
ตามอธัยาศยั จากนัน้น าทกุทา่นไปชมบรรยากาศรอบๆ ป้อมฮวาซอง Hwaseong Fortress น า

ทา่นชมบรรยากาศรอบๆ ถอืวา่เป็นไฮไลทส์ าคัญแหง่การทอ่งเทีย่ว อกีทัง้ยังไดข้ ึน้ทะเบยีนเป็นมรดก
โลกจากองคก์ารยเูนสโกอกีดว้ย 
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ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (เมนู ชาบู ชาบู สุกีส้ไตลเ์กาหล)ี  
 

ทีพ่กั   Central Plaza Hotel or Suwon  Pacific Hotel  หรอืเทยีบเทา่       
 

วนัที ่3 
วดัวาวูจองซา - Everland (รวมบตัรเครือ่งเล่น) อยูส่วนสนุกท ัง้วนั - โซล - โซลทาวเวอร ์
(ไมร่วมลฟิท)์ 

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่วดัวาวูจองซา Waujeongsa Temple เป็นวัดเก่าแก่ทีต่ัง้อยู่กลางภูเขา 
ท าใหไ้ดเ้ห็นววิธรรมชาตทิีล่อ้มรอบอยา่งสวยงาม จงึเป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วทีน่ยิมอกีทีห่นึง่เลย เมือ่เขา้
ไปยังไมท่ันถงึตัววัดก็จะเห็นเศยีรพระพทุธรปูไมส้ลักขนาดใหญ่มากสทีองอรา่ม ดโูดดเด่นมาแต่ไกล 

ซึง่เป็นสญัลักษณ์ทีส่ าคัญของวัดนี้ น าทา่นเดนิทางสู ่เอเวอรแ์ลนด ์Everland สวนสนุกกลางแจง้
ทีใ่หญ่ทีส่ดุของเกาหล ีตัง้อยูท่ีเ่มอืงยงอนิ ใหท้า่นไดท้อ่งไปกบัโลกของสตัวป่์าซาฟาร ีทา่นจะไดพ้บ
กับ ไลเกอร ์ซึง่เป็นลกูแฝดผสมทีเ่กดิขึน้จากความรักระหวา่งสงิโตผูเ้ป็นพอ่ และเสอืผูเ้ป็นแม่นับเป็น

แฝดผสมเสอื-สงิโตคู่แรกในโลก เตมิเต็มความสขุของท่านสนุกสนานกับเครือ่งเล่นต่างๆ ไม่จ ากัด
ชนดิ  
 

 

 

 
เทีย่ง อสิระใหท้า่นรบัประทานอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั  

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่หอคอยกรุงโซล N Seoul Tower อสิระใหทุ้กท่านไดเ้ดนิเล่น หอคอย
กรงุโซล ตัง้อยู่บรเิวณเนิน เขานัมซาน เป็น 1 ใน 18 หอคอยทีส่งูทีส่ดุในโลก นอกจากนี้โซลทาว
เวอรย์ังเป็นสถานทีถ่่ายท าละครหลายเรือ่ง เรยีกไดว้่าเป็น Landmark ของเกาหลเีลยก็ว่าได ้(ไม่

รวมคา่ขึน้ลฟิท)์ 
 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (เมนู BBQ Buffet) 

 
ทีพ่กั   Benikea H Avenue Hotel Or BLVD Hotel หรอืเทยีบเทา่    
 

วนัที ่4 
Cosmetic Shop - ศนูยโ์สม - ศนูยส์มุนไพรเข็มสนแดง - พระราชวงัเคยีงบกกุง + ฮนับก - 

ดวิตีฟ้ร ี- คลองชองเกชอน – เมยีงดง 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
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จากนั้นน าท่านชอ้ปป้ิงต่อกันที่ Cosmetic Shop ท่านสามารถชมการสาธติวธิีใชเ้ครือ่งส าอางค ์
เคล็ดไมล่ับหนา้ใสของสาวเกาหล ีและเลอืกซือ้เวชส าอางคช์ือ่ดังของเกาหลไีดใ้นราคาทอ้งถิน่ อาท ิ

Dr.MJ, Dewins, Missha และอืน่ๆ อกีมากมาย น าท่านเดนิทางไปชม ศูนยโ์สม Ginseng หรอื
ราชาแหง่มวลสมนุไพร เพราะเกาหลใีตเ้ป็นประเทศทีม่กีารผลติโสมเกาหลทีีม่คีุณภาพเป็นอันดับ 1 
ของโลกซึง่รัฐบาลรับรองคุณภาพโสมทีม่คีุณภาพดทีีส่ดุ ศูนยส์มุนไพร ผลติภณัฑน์ า้มนัสนเข็ม

แดง Red Pine นยิมมารับประทานเพือ่ลา้งสารพษิในรา่งกาย ลา้งไขมันในเสน้เลอืด ทั่วทัง้ร่างกาย 
ป้องกันไขมันอดุตันในเสน้เลอืด,โรคหัวใจ,โรคภมูแิพ ้เป็นตน้ น าทกุทา่นชม พระราชวงัเคยีงบกกุง 
หรอื คยองบกกุง Gyeongbokgung Palace ทีเ่ป็นทัง้สญัญลักษณ์และแหล่งท่องเทีย่วยอดฮติ

ของกรงุโซล พระราชวังทีม่ขีนาดใหญ่และเกา่แกท่ีส่ดุในกรงุโซล สรา้งขึน้ในปี 1394 ในสมัยพระเจา้
แทโจ ราชวงศโ์ชซอน เดมิทนัีน้ภายในพระราชวังมอีาคารและต าหนักตา่งๆมากกวา่ 200 หลัง แตเ่มือ่

มกีารรกุรานของญี่ปุ่ น อาคารสว่นใหญ่ก็ไดถู้กท าลายลงเหลอือยู่เพยีงแค่ 10 หลังเท่านั้น พเิศษ!! 
เก็บภาพความประทบัใจดว้ยการใสชุ่ดประจ าชาตขิองเกาหลใีต ้(ฮนับก) พรอ้มถา่ยภาพเป็น
ทีร่ะลกึ 

 

 

 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (เมนู ซมัเคทงั ไกตุ่น๋โสม) 

จากนัน้น าทา่นไปชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษีที ่ดวิตีฟ้ร ีDuty Free ทีน่ี่มสีนิคา้ชัน้น าใหท้่านเลอืกซือ้

มากมายกว่า 500 ชนิด อาท ิน ้าหอม เสือ้ผา้ เครือ่งส าอาง กระเป๋า นาฬกิา เครือ่งประดับเป็นตน้ 
จากนัน้น าทกุทา่นไปชม คลองชองเกชอน เดมิเป็นคลองเกา่แกใ่นอดตีมอีายุกวา่ 600 ปีทีท่อดผ่าน

ใจกลางเมืองหลวงแต่ในปัจจุบันไดม้ีการพัฒนาและบูรณะคลองแห่งนี้ข ึน้มาใหม่ท าใหก้รุงโซลมี
คลองทีย่าวกว่า 6 กโิลเมตร จากนั้นน าทุกท่านไปชอ้ปป้ิงย่าน เมยีงดง Myeongdong สยามส
แควรเ์กาหลี หากท่านตอ้งการทราบว่าแฟชั่นของเกาหลเีป็นอย่างไรกา้วล ้าน าสมัยเพียงใดท่าน

จะตอ้งมาทีเ่มยีงดงแหง่นี้พบกับสนิคา้วัยรุ่น อาท ิเสือ้ผา้แฟชั่นแบบอนิเทรนเครือ่งส าอางดังๆ ของ
เกาหลพีบกับความแปลกใหมใ่นการชอ้ปป้ิงอกีรปูแบบ  
 

 

 
 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (เมนู ขา้วย าบบิมิบบั) 

              
ทีพ่กั   Benikea H Avenue Hotel Or BLVD Hotel หรอืเทยีบเทา่    
 

วนัที ่5 พลอยอเมทสิ - ศนูยส์มุนไพรฮอกเกนามู - ฮงแด – Supermarket 
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เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
จากนั้นน าทุกท่านเขา้ชม โรงงานเจยีระไนพลอยอเมทสิ Amethyst แดนเกาหลเีป็นแดนของ

พลอยสมีว่ง พลอยแหง่สขุภาพและน าโชค โดยมตีัง้แต่สมี่วงอ่อนเย็นตาจนถงึสมี่วงไวน์ มเีสน่หเ์ยา้
ยวนใจ พลอยนี้จะงามจับตาเมือ่มาท าเป็นแหวน จี ้ตา่งห ูและสรอ้ยขอ้มอืน าท่านเขา้ จากนั้นน าท่าน
ชม ศูนยส์มุนไพรบ ารุงตบั ฮอตเกนามู ตน้ไมช้นิดนี้เจรญิเตบิโตในป่าลกึบนภูเขาที่ปราศจาก

มลภาวะ และระดับสงูเหนือน ้าทะเล 50-800 เมตร ชาวเกาหลรีุ่นใหม่นิยมน ามารับประทานเพือ่ชว่ย
ดแูลตับใหส้ะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็งไม่ถูกท าลายจากการดืม่แอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี ่สาร
ตกคา้งจากอาหารและยา หลังจากนั้นน าท่านชอ้ปป้ิงบนถนนวัยรุ่นสดุชคิทีย่่าน ฮงแด Hongdae 

เป็นย่านชอ้ปป้ิงบรเิวณดา้นหนา้ของมหาวทิยาลัยฮงอกิ จงึเป็นศูนยร์วมเด็กวัยรุ่นมทีัง้สนิคา้แฟชั่น 
เสือ้ผา้ กระเป๋า รองเทา้ ของกิ๊ฟชอ้ป เครือ่งเขยีนตา่งๆ รวมทัง้กจิกรรมทางวัฒนธรรมทางศลิปะ การ

แสดง และงานเทศกาลทีน่่าสนใจมากมาย 
 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (เมนู จมิทคั ไกอ่บวุน้เสน้)  

หลังจากนัน้ไดเ้วลาน าทา่นสู ่ทา่อากาศยาน อนิชอน เพือ่เตรยีมตัวเดนิทางกลับกรุงเทพฯ ระหว่าง
ทางแวะชอ้ปป้ิงที ่รา้นละลายเงนิวอน Supermarket เพือ่ซือ้ของฝากคนทางบา้นทีร่า้นแห่งนี้มี
ขนมพืน้เมอืงเกาหลหีลากชนดิรวมทัง้กมิจ ิไกตุ่น๋โสมทีบ่รรจุอยูใ่นถงุสญุญากาศ ตะเกยีบ ถว้ยใสข่า้ว

และของฝากของทีร่ะลกึ 
 

 
 

19:55 น.  ออกเดนิทางกลับสู ่ประเทศไทย โดยสายการบนิ JIN AIR เทีย่วบนิที ่LJ001 
 
23:35 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยาน สุวรรณภูม ิโดยสวัสดภิาพพรอ้มดว้ยความประทับใจ 

 
 

อตัราค่าบรกิาร 

 

วนัเดนิทาง หมายเหต ุ

ราคาทวัร ์(บาท / ทา่น) พกัหอ้งละ 2 ทา่น 

ผูใ้หญ ่

เด็กไมเ่กนิ 

12 ปี พกั
กบัผูใ้หญ ่
 (มเีตยีง) 

เด็กไมเ่กนิ 

12 ปี พกั
กบัผูใ้หญ ่ 
(ไมม่เีตยีง) 

พกัเดีย่ว 
วซี่า 

- 

เดอืน  กรกฎาคม 

03 ก.ค. 61 - 07 ก.ค. 61  13,900 13,900 13,900 5,900 - 

06 ก.ค. 61 - 10 ก.ค. 61  14,900 14,900 14,900 5,900 - 

09 ก.ค. 61 - 13 ก.ค. 61  13,900 13,900 13,900 5,900 - 

12 ก.ค. 61 - 16 ก.ค. 61  14,900 14,900 14,900 5,900 - 

15 ก.ค. 61 - 19 ก.ค. 61  13,900 13,900 13,900 5,900 - 

18 ก.ค. 61 - 22 ก.ค. 61  14,900 14,900 14,900 5,900 - 

เดอืน  สงิหาคม 

06 ส.ค. 61 - 10 ส.ค. 61  15,900 15,900 15,900 5,900 - 

23 ส.ค. 61 - 27 ส.ค. 61  14,900 14,900 14,900 5,900 - 

26 ส.ค. 61 - 30 ส.ค. 61  13,900 13,900 13,900 5,900 - 
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27 ส.ค. 61 - 31 ส.ค. 61  14,900 14,900 14,900 5,900 - 

29 ส.ค. 61 - 02 ก.ย. 61  14,900 14,900 14,900 5,900 - 

30 ส.ค. 61 - 03 ก.ย. 61  14,900 14,900 14,900 5,900 - 

31 ส.ค. 61 - 04 ก.ย. 61  15,900 15,900 15,900 5,900 - 

เดอืน  กนัยายน 

01 ก.ย. 61 - 05 ก.ย. 61  15,900 15,900 15,900 5,900 - 

04 ก.ย. 61 - 08 ก.ย. 61  15,900 15,900 15,900 5,900 - 

07 ก.ย. 61 - 11 ก.ย. 61  15,900 15,900 15,900 5,900 - 

09 ก.ย. 61 - 12 ก.ย. 61  15,900 15,900 15,900 5,900 - 

10 ก.ย. 61 - 14 ก.ย. 61  15,900 15,900 15,900 5,900 - 

13 ก.ย. 61 - 17 ก.ย. 61  15,900 15,900 15,900 5,900 - 

14 ก.ย. 61 - 18 ก.ย. 61  15,900 15,900 15,900 5,900 - 

16 ก.ย. 61 - 20 ก.ย. 61  15,900 15,900 15,900 5,900 - 

19 ก.ย. 61 - 23 ก.ย. 61  15,900 15,900 15,900 5,900 - 

22 ก.ย. 61 - 26 ก.ย. 61  15,900 15,900 15,900 5,900 - 

28 ก.ย. 61 - 02 ต.ค. 61  15,900 15,900 15,900 5,900 - 

 
ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 

 รายการทอ่งเทีย่วสามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านงึถงึผลประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็น

ส าคัญ 
 หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน และบรษัิทฯรับเฉพาะผูม้จีุดประสงคเ์ดนิทาง

เพือ่ทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ หากลูกคา้ไมส่ามารถเดนิทางไดเ้นือ่งจากเหลอืพาสปอรต์นอ้ยกว่า 6 เดอืน 
ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ 

 ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ,การประทว้ง,การนัดหยุด
งาน,การกอ่จลาจล หรอืกรณีทีท่า่นถกูปฏเิสธ การเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง หรอื

เจา้หนา้ทีก่รมแรงงานทัง้จากไทย และตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 
 ทางบรษัิทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทัง้ส ิน้ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไม่ครบ อาท ิไม่เทีย่วบาง

รายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ  เพราะค่าใชจ้่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯ ไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหก้ับ

ตา่งประเทศแบบเหมาขาดกอ่นออกเดนิทางแลว้                                
 ***ทวัรเ์กาหลทีกุโปรแกรม ผูเ้ดนิทางจะตอ้งอยูก่บักรุป๊เทีย่วตามโปรแกรมทีก่ าหนดเทา่น ัน้ ไม่

สามารถแยกตวัออกจากโปรแกรมเพือ่ไปท าอยา่งอืน่ได ้หากมกีารแยกตวัออกจากโปรแกรมไม่
วา่จะจากสาเหตใุดก็ตาม จะมคีา่ใชจ้า่ยในการแยกตวัออกจากทวัรต์ามทีแ่ลนดก์ าหนด และการ
ช าระเง ินเข้ามาถือว่าผู ้ซื้อได้ศกึษาโปรแกรมและยอมรบัเงื่อนไขการให้บริการเป็นที่

เรยีบรอ้ย*** 
 *** ทวัรน์ีจ้ดัใหเ้ฉพาะลูกคา้ทีป่ระสงคจ์ะไปทอ่งเทีย่วตามรายการของทวัรท์ุกวนัเทา่น ัน้  บรษิทั

ฯ ขอสงวนสทิธ ิ ์หากลูกคา้ตอ้งการขอแยกออกจากกรุป๊ หรอืไมเ่ทีย่วตามรายการทีบ่รษิทัก าหนด 
บรษิทัขอปรบัทา่นละ 300 USD*** 

 ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอุบัตเิหตุ

ทีเ่กดิจาก   
ความประมาทของตัวนักทอ่งเทีย่วเอง  

 ตั๋วเครือ่งบนิเป็นตั๋วราคาพเิศษ กรณีทีท่่านไม่เดนิทางพรอ้มคณะไม่สามารถน ามาเลือ่นวันหรอืคนืเงนิได ้
หากท่านตอ้งซือ้บัตรโดยสารภายในประเทศเพือ่ไปและกลับกรุงเทพฯ กรุณาเลอืกซือ้บตัรโดยสาร

ภายในประเทศประเภททีส่ามารถเลือ่นวนัและเวลาในการเดนิทางได ้ท ัง้นีเ้พือ่ป้องกนัปัญหา
เทีย่วบนิลา่ชา้หรอืการเปลีย่นแปลงเวลาของเทีย่วบนิหรอืการเปลีย่นแปลงวนัเดนิทางกรณีเกดิ
ความผดิพลาดจากบรกิารจากสายการบนิ (ความล่าชา้ของเทีย่วบนิ การยกเลกิเทีย่วบนิ มกีาร

ยุบเทีย่วบนิรวมกนั ตารางการเดนิทางมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากสายการบนิพจิารณา
สถานการณ์แลว้ว่า อยู่นอกเหนอืความควบคุม หรอืเหตุผลเชงิพาณิชย ์หรอืเหตุผลทางดา้น
ความปลอดภยัเป็นตน้) โปรดเขา้ใจและรบัทราบว่า ผูจ้ดัจะไม่รบัผดิชอบและไม่สามารถคนื

คา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ได ้ในทกุกรณี  
 กรุ๊ปที่เดนิทางตอ้งการันตีมัดจ ากับสายการบนิ หรือผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ รวมถงึ

เทีย่วบนิพเิศษเชน่ Charter Flight, Extra Flight  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ า หรอื คา่ทัวรท์ัง้หมด 
 **เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิไมว่า่ท ัง้หมดหรอืบางส่วนกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะถอืว่าทา่นได้

ยอมรบัในเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทีไ่ดร้ะบุไวแ้ลว้ท ัง้หมด** 
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 ขอสงวนสทิธ ิ์ส าหรบัลูกค้าชาวไทยเท่าน ัน้ที่เดนิทางไปกลบัพร้อมกรุ๊ป **ถ้าลูกค้าเป็น

ชาวตา่งชาตชิ าระเพิม่ทา่นละ 3,000 บาท** 
 หมายเหต ุ**บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ทัง้ไปและกลับโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับสายการบนิ บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการเพือ่ความเหมาะสมไม่
ว่าจะเกดิจาก ความขัดขอ้งของ ยานพาหนะหรือมีเหตุหนึ่งเหตุใดจนท าใหไ้ม่สามารถด าเนินการตาม
หมายก าหนดการได ้โปรแกรมการเดนิทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรอืเปลีย่นแปลงรายการ

ทอ่งเทีย่วบางรายการหรอืทดแทนรายการทอ่งเทีย่วบางรายการ อัตราค่าบรกิารนี้  เป็นการเดนิทางตัง้แต ่
20 ท่าน ทีผู่เ้ดนิทางไม่ผ่านการตรวจพจิารณาจากดา่นตรวจคนเขา้เมอืงในการ เขา้-ออกท ัง้
ประเทศไทยและประเทศเกาหลใีต ้หรอืการถูกปฎเิสธในกรณีอืน่ๆ ทุกกรณี ทางบรษิทัขอสงวน

สทิธไ์มค่นืคา่ใชจ้า่ยไมว่า่กรณีใดๆ ท ิง้ส ิน้** 
 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป – กลับพรอ้มคณะ สายการบนิ JIN AIR 
 ค่าทีพั่กโรงแรมระดับมาตราฐานหรอืเทยีบเท่า 3-4 ดาว ส าหรับพักหอ้งละ 2 ท่าน (ในกรณีมงีานเท

รดแฟร ์การแขง่ขันกฬีา หรอืกจิกรรมอืน่ๆ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยา้ยพักในเมอืงใกลเ้คยีงแทน 
อาจจะมกีารปรับเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 คา่อาหารครบทกุมือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการ ทางบรษัิทจงึขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลง 
 คา่อัตราเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ทีร่ะบไุวใ้นรายการ  

 คา่ประกันภัยอบุัตเิหตรุะหวา่งการเดนิทางในวงเงนิ ทา่นละ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
หมายเหต ุ**ในกรณีลูกคา้ท่านใดสนใจ ซือ้ประกันการเดนิทางเพือ่ใหค้รอบคลุมในเรือ่งสขุภาพ ท่าน

สามารถสอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ีเ่จา้หนา้ของบรษัิท** อัตราเบีย้ประกันเริม่ตน้ 390 บาท ขึน้อยู่
ระยะเวลาการเดนิทาง 

 คา่รถปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุพรอ้มพนักงานขับรถทีช่ านาญทาง (ไมร่วมทปิพนักงานขับรถ) 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 คา่บรกิาร และคา่ใชจ้่ายสว่นตัวทีไ่มไ่ดร้ะบใุนรายการ 

 คา่ทปิมัคคเุทศกไ์ทย คา่ทปิมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และพนักงานขับรถตามธรรมเนียมคอื 1,400 บาท หรอื 

40,000 วอน /ทา่น ตลอดทรปิการเดนิทาง 
 คา่น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกวา่สายการบนิก าหนด ฉะนัน้กระเป๋าจะตอ้งไม่เกณฑน์ ้าหนักดังนี้ 

กระเป๋าโหลดใตเ้ครือ่งบนิจ านวนไมเ่กนิทา่นละ 1 ใบ ใบละไมเ่กนิ 15 กโิลกรมั และกรณีถอืขึน้เครือ่งได ้
ไมเ่กนิ 7 กโิลกรมั 

 คา่ธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง อาหารทีส่ัง่เพิม่ คา่โทรศัพท ์คา่ซกัรดี ฯลฯ 

 คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ และส าหรับราคานี้ทางบรษัิทจะไม่รวมค่าภาษีท่องเทีย่วหากมกีารเก็บ
เพิม่ 

 คา่ท าใบอนุญาตกลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิหรอืคนตา่งดา้ว 
 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7%, คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด 

 คา่ยกกระเป๋าเดนิทางใบใหญ่ในโรงแรมทา่นละ 1 ใบ 
 ค่าวซีา่ส าหรับพาสปอรต์ ต่างดา้ว กรุณาเตรยีมเอกสารคอื 1. พาสปอรต์ 2. ใบประจ าตัวคนต่างดา้ว 3. 

ใบส าคัญถิน่ทีอ่ยู ่4. ส าเนาทะเบยีนบา้น (ถา้ม)ี 5. สมดุบัญชเีงนิฝาก (ถา้ม)ี 6. รปูถ่ายส ี2 นิ้ว 2 รูป ทาง
บรษัิทจะเป็นผูด้ าเนินการยืน่วซี่าใหท้่าน โดยช าระค่าบรกิารต่างหาก (ส าหรับหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว 
เจา้ของหนังสอืเดนิทางตอ้งท าเรือ่งแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองกอ่นจะยืน่วซีา่)  

 
 

เง ือ่นไขการเดนิทาง 

 

เอกสารในการเดนิทาง  ☒  พาสปอรต์  ☐  วซีา่ 

 
หมายเหต ุ
 

1. บรษัิทขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางก่อนล่วงหนา้ ในกรณีทีไ่ม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ย่างนอ้ย 15 ท่าน 
ซึง่ในกรณีนี้ ทางบรษัิทยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมดโดยหักคา่ธรรมเนียมวซีา่ (ถา้ม)ี หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ืน่ให ้
ถา้ตอ้งการ 

2. บรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตุจ าเป็นสดุวสิัยจนไม่
อาจแกไ้ขได ้และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีที่สญูหาย สูญเสยีหรือไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนือความ
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รับผิดชอบของหัวหนา้ทัวร์ และเหตุสดุวสิัยบางประการเชน่ การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาต ิการจลาจล
ตา่งๆ 

3. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทอกีครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง 
และโรงแรมทีพั่กในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความ
เหมาะสมเนื่องจากความลา่ชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพั่กในตา่งประเทศ เหตกุารณ์ทางการเมอืงและภัย

ธรรมชาตฯิลฯ โดยบรษัิทจะค านงึถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ และบรษัิทจะไม่รับผดิชอบใน
กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทางเนื่องจากมสี ิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มน าเขา้ประเทศ หรอื
เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรือความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยี หรอืดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามทีก่อง

ตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้  ทางบรษัิทไมอ่าจคนืเงนิใหท้า่นไดไ้มว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิท
จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสบืเนื่องมาจากผูโ้ดยสารเอง รวมทั ้งบรษัิทจะไม่

รับผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้ับชาวต่างชาต ิหรอืคน
ตา่งดา้วทีพ่ าพักอยูใ่นประเทศไทย 

4. มัคคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทนอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทก ากับเทา่นัน้ 
5. เมือ่ทา่นไดช้ าระเงนิมัดจ าหรอืทัง้หมด ไมว่า่จะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบรษัิท หรอืช าระโดยตรงกับ

ทางทางบรษัิทจะถอืวา่ทา่นรับทราบ และยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆ ของบรษัิททีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด 

 
 

เง ือ่นไขการจอง / การยกเลิก  

 
การจอง หรอืส ารองทีน่ ัง่ 

 กรณุาจองลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง พรอ้มช าระ งวดแรก 5,000 บาท *ช่วงเทศกาลมดัจ า 10,000 

บาท *หากเป็นราคาโปรโมช ัน่ช าระเงนิเต็มจ านวนเทา่น ัน้   
 สว่นทีเ่หลอืช าระทันทกีอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 21 วนั มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทาง 

 
การยกเลกิ 

 แจง้ลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั กอ่นการเดนิทาง คนืเงนิมัดจ าทัง้หมด  
 แจง้ลว่งหนา้ 20 วนั กอ่นการเดนิทาง หักคา่มัดจ าทา่นละ 50% ของราคาทัวร ์

 แจง้ลว่งหนา้ 1 – 15 วนั กอ่นการเดนิทาง หักคา่ด าเนนิการตา่งๆ รวม 100% ของราคาทัวร ์ 
 ยกเลกิการเดนิทาง ในวันเดนิทาง, ถกูปฎเิสธการเขา้เมอืง จะไมม่กีารคนืเงนิท ัง้หมด  

 กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบรษัิทฯ 

จะท าการเลือ่นการเดนิทางของทา่นไปยังคณะตอ่ไป แตท่ัง้นี้ท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายทีไ่ม่สามารถเรยีก
คนืได ้คอื คา่ธรรมเนียมในการมัดจ าตั๋ว 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รับผดิชอบต่อค่าใชจ้่ายใดๆ ในกรณีทีเ่กดิเหตุสดุวสิัย เชน่ การยกเลกิหรอื

ล่าชา้ของสายการบนิ, อุบัตเิหตุ, ภัยธรรมชาต,ิ การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรอืสิง่ของสญูหายตาม
สถานทีต่า่งๆ ทีเ่กดิขึน้เหนือการควบคมุของบรษัิทฯ 
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ใบจองทวัร ์ เกาหล ี
 

ชือ่ – นามสกุลผูจ้อง *:     
จ านวนผูเ้ดนิทาง *:           ทา่น 
โทรศพัทท์ีต่ดิตอ่สะดวก *:  เบอรโ์ทรศพัท:์     เบอรแ์ฟกซ:์    

                                       เบอรม์อืถอื:    
E-mail *:     

จ านวนวนั *:           วนั          คนื 
เดนิทางโดยสายการบนิ:     
วนัเดนิทาง *:     

 
รายชือ่ผูเ้ดนิทาง (กรณีเดนิทางไปตา่งประเทศระบุเป็นภาษาองักฤษ ใหต้รงกบัหนา้หนงัสอืเดนิทาง):  

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 ทา่น:           หอ้ง   หอ้งพกั 2 ทา่น:            

หอ้ง 
 
เตยีงเสรมิ:           หอ้ง   เด็กพกักบัผูใ้หญ:่            

หอ้ง  

อาหาร:  ☐  ไมท่านเนือ้ววั ☐  ไมท่านเนือ้หม ู ☐  ไมท่านสตัวปี์ก ☐  ทานมงัสวริตั 

 

ขอ้มูลเพิม่เตมิ: 
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