
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREMIUM FUN  
5 วนั 3 คนื 
 

• คาเฟ่ “โจยงับงัชกิ” ทีแ่ปลงจากโรงทอผา้เก่า 

• ท่องอาณาจกัร Lotte World และ Aquarium  
• ถ่ายรูปเก๋ๆ กบั ภาพ 3 มติ,ิ พพิธิภณัฑน์ ้าแข็ง 
• สวม ชุดฮนับก เดนิชม พระราชวงัคยองบกกุง 
• บุฟเฟ่ตน์านาชาต ิขาปู เบยีร ์ไวท ์ไม่อัน้ 
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ก าหนดการเดนิทาง 
 
วนัที ่1  สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูม)ิ 
 
20:30 น. คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 ประตูทางเขา้ 5-6 เคานเ์ตอร ์

N สายการบนิ Korean Air โดยมีเจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั 
 
23:15 น. ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยาน กรุงโซล สาธารณรฐัเกาหลใีต ้โดยเทีย่วบนิที ่KE652 

(บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่) 
 
วนัที ่2 อินชอน  -  ว ัดชอนดึ งซา  -  Ganghwa Seaside Resort (ร วมบัต รแล ะอุ ปก รณ์)  - 

Joyangbangjik Café - ไชน่าทาวน ์  
 
06:40 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยาน อนิชอน สาธารณรฐัเกาหลใีต ้(เวลาทอ้งถิน่เรว็กว่าไทย 2 ช.ม.) กรุณาปรบั

นาฬิกาของท่านเป็นเวลาทอ้งถิน่เพื่อสะดวกในการนัดหมาย หลงัผ่านขัน้ตอนการตรวจหนังสอืเดินทาง และ
ตรวจรบัสมัภาระเรยีบรอ้ย น าท่านเดนิทางสู่ วดัชอนดงึซา Jeondeungsa Temple เป็นวดัพุทธเก่าแก่
ประจ าตระกูลของกษัตรยิท์ี่ศาลเจา้ส าหรบัเก็บราชวงศโ์ครยอ วดัแห่งนี้เต็มไปดว้ยสถาปัตยกรรมมากมาย 
เชน่ วหิารหลกั Daeungbojeon ทีม่ีการตกแต่งดว้ยงานแกะสลกัเป็นลวดลายต่างๆ ทัง้ภายในและภายนอก
อาคาร และมีการสลกัเขยีนชือ่ของทหารเกาหลีตามเสาของวดันี้อีกดว้ย นอกจากนีย้งัมีอาคารและวิหารอีก
หลายหลงัในวดันีท้ีไ่ดร้บัการลงทะเบยีนเป็นสมบตัขิองชาตเิกาหล ีน าท่านเดนิทางสู่ Ganghwa Seaside 
Resort สมัผสัประสบการณข์บัรถ Gangwha Luge สุดมนัส ์(ลูจ หรอืทีค่นเกาหลเีรยีกว่า รูจี ้) เป็นสนาม
ทีเ่สน้ทางยาวกว่า 1.8 กม. การไปยงัจุดปล่อยตวัน้ัน เน่ืองจากเราตอ้งขบัรถลูจลงมาจากยอดเขา จงึตอ้งน่ัง
เคเบิล้คารไ์ปยงัจุดปล่อยตวั ท่านจะไดช้มววิมุมสูง 360 องศา และสูดอากาศระหว่างทาง วิธีบงัคบัก็ไม่ยาก 
เพียงแค่ผลกัหรอืดึงแฮนดเ์พื่อหยุด หรอืปล่อยใหร้ถลูจเคลื่อนตวัไปขา้งหน้าเท่าน้ันเอง ส่วนการเลีย้วซา้ย
ขวาก็แค่ขยบัแฮนดเ์หมือนกบัการบงัคบัจกัรยาน และสามารถเล่นไดทุ้กเพศทุกวยั (รวมบตัรและอุปกรณ)์ 

 
 

 
 
เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (เมนู บูลโกก ิหมูผดัซอสเกาหล)ี  
 เอาใจสายถ่ายรูปกบั Joyangbangjik Café ซึง่เป็นทีนิ่ยมของคนเกาหลใีนชว่งนี ้ตัง้อยู่ทีเ่กาะคงัฮวา เขต

เมืองอินชอน เป็นคาเฟ่ที่ดดัแปลงมาจากโรงงานทอผา้เก่า ภายในจะใหอ้ารมณเ์หมือนโรงงานขนาดใหญ่ 
คลาสสกิ แถมมีมุมใหถ่้ายรูปเยอะมากๆ ภายในรา้นตกแต่งสไตลค์ลาสสกิรว่มสมยั เราจะเห็นภาพเก่าๆยอ้น
ยุค และเคร ือ่งดืม่ทีน่ี่ก็มีใหเ้ลอืกมากมาย พลาดไม่ไดเ้ลยคอื “ลาเตม้นัม่วง” ทีอ่ยากใหทุ้กคนลองชมิกนั (ไม่
รวมค่าเครือ่งดืม่) น าสู่ ไชน่าทาวน ์China Town ศูนยร์วมรา้นขายจาจงัมยอนหรอืบะหมี่ด าเกาหลี 
ซ ึง่ตน้ก าเนิดมาจากแรงงานจนีอพยพมาตัง้ถิน่ฐานในบรเิวณนีเ้ป็นจ านวนมาก อาหารการกนิในตอนน้ันเป็น
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การท าอาหารแบบประหยดัน้ันก็คือ “จ๋าเจีย้งเมี่ยน” แปลว่าบะหมี่ผดัซอส ต่อมาไดม้ีการปรบัรสชาติตาม
วตัถุดิบทอ้งถิ่น โดยใส่เตา้เจีย้วด า และปรุงรสใหถู้กปากคนเกาหลมีากขึน้ ทา้ยที่สุดก็เรยีกเพีย้นเสียงจาก 
“จ๋าเจีย้งเมี่ยน”  มาเป็นจาจงัมย็อน นอกจากจะมีจาจงัมยอนขายแลว้ ยงัมีอาหารและขนมต่างๆ ที่ลว้นเป็น
วฒันธรรมที่ส่งผ่านมาจากประเทศจีน รวมถึงงานศิลปะตามถนนหนทาง ลว้นบ่งบอกถึงความเป็นจีนได ้
ชดัเจน 

 
 

 
 
 
ค ่า บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร (เมนู จาจงัมยอน) 
 
ทีพ่กั  Ramadaincheon Hotel หรอืเทยีบเท่า 
 
วนัที ่3 Lotte World & Lotte Aquarium (รวมบตัร) - Trick Eye & Ice Museum (รวมบตัร) - ชอ้ป

ป้ิงฮงแด   
 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าคณะเดนิทางสู่ Lotte World เป็นสวนสนุกในรม่ทีใ่หญ่ทีสุ่ดในเกาหลใีต ้ทีน่ี่มีทัง้สวนสนุกในรม่ ซึง่จดั
ไดว้่าเป็นสวนสนุกในรม่ทีม่ีช ือ่เสยีงทีสุ่ดแห่งหน่ึงในโลกเลยก็ว่าได ้และมีโซนสวนสนุกกลางแจง้ ทีส่รา้งเป็น
เกาะอยู่กลางทะเลสาบซอกชน Seokchon Lake โดยสญัลกัษณห์รอืมาสคอตประจ าสวนสนุกแห่งนีค้อืคู่รกั
แรคคูนที่ช ือ่ Lotty และ Lorry น่ันเอง “Lotte World Tower” เป็นสถาปัตยกรรมอาคารที่โดดเด่น มีแรง
บนัดาลใจจากภาพวาดเซรามิคเกาหลี และพู่กนัเขียน เป็นตึกที่สูงเป็นล าดบัที่ 6 ของโลก (556 เมตร) มี
ทั้งหมด 123 ช ัน้ ดา้นบนทาวเวอรป์ระกอบดว้ยแกลเลอร ี ่คาเฟ่ โรงแรมหรู และหอชมวิว Skywalk ที่
สามารถชื่นชมทัศนียภาพอันงดงามตัวเมืองกรุงโซล จากน้ันเขา้ชม พิพิธภณัฑส์ตัวน์ ้า Lotte 
Aquarium ที่อยู่ในกรุงโซล โดยจะแบ่งเป็นโซนต่างๆ ทัง้หมด 9 โซน โซนแรก คือ Rivers of Korea ที่
โซนนีเ้ป็นของสตัวท์ี่อยู่ในน ้าจืดตามแม่น ้า ทะเลสาบ ในประเทศเกาหล ี โซนทีส่อง คอื Tropical River ใน
โซนนี้ก็จะมีสตัวใ์นเขตรอ้นเป็นหลกั โซนที่สามคือ Amazon River ในโซนนี้ก็จะมีปลาน ้าจืดที่ใหญ่ทีสุ่ด 
อย่าง Pirarucu และ Arowana ซึง่อาศยัอยู่ในแม่น ้าอเมซอน โซนที่ 4 คือ Sea Lion Zone เสน่หท์ี่น่า
หลงใหลของโซนนีค้อืสงิโตทะเลทีว่่ายน ้าไปมา ส่วนโซนที ่5 ก็คอื The Ocean คอื เป็นเหมือนหวัใจของอค
วาเรยีมแห่งนี้  โซนต่อไป โซนที่ 6  ซึง่มีดาราของที่น่ีก็คือ Beluga Whale แหวกว่ายเล่นลูกบอล ทัง้เด็ก
และผูใ้หญ่ก็ชอบโซนนี ้โซนที ่7 คอื Coral Reef Garden โซนนีจ้ะมีสารพดัสตัวน์ ้าตามแนวปะการงัใหไ้ด ้
ดูกนั โซนที่ 8 คือ Play Ocean โซนนี้จะไดส้ัมผัสสัตวท์ะเลอย่างปลาดาว และโซนสุดทา้ย คือ Polar 
Region Zone เป็นโซนเรยีนรูเ้กีย่วกบัเพนกวิน้ ท่านจะไดเ้พลนิเพลนิกนัไปโลกใตท้อ้งทะเลอย่างแน่นอน 
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เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (เมนู BBQ Buffet หมูย่างเกาหล)ี 

น าทุกท่านเขา้ชม Trick Eye เป็นสถานที่ท่องเที่ยวชือ่ดังที่จดัขึน้แบบพิพิธภัณฑแ์กลเลอร ีศ่ิลปะและ
ภาพวาด ทีส่รา้งขึน้โดย “ตรอ็งป์ L’Oeil” คอืเทคนิคงานศลิปะแบบ 2D และลกัษณะภาพวาดจะเป็นแบบ 3D 
แทนที่จะเป็นการดูภาพวาดธรรมดาๆเหมือนหอศิลป์ทั่วไป Ice Museum เมืองน ้าแข็งที่มีผลงานศิลปะ
แกะสลกัน ้าแข็งกว่า 50 ชิน้  รวมอยู่ในที่เดียว พรอ้มจดัแสดงในแบบทีไ่ม่ธรรมดา แต่จ าลองเป็นเมืองทีทุ่ก
อย่างกลายเป็นน ้าแข็ง และเอาใจเด็กๆ ดว้ยสไลเดอรน์ ้าแข็ง และกจิกรรมอืน่ๆ อกีมากมาย น าท่านเดนิทางสู่  
ย่านฮงแด Hongdae ศูนยร์วมเด็กวยัรุน่ มีทัง้สินคา้แฟช ัน่ เสือ้ผา้ กระเป๋า รองเทา้ ของกิฟ๊ช็อป เคร ือ่ง
เขยีนต่างๆ รวมทัง้กจิกรรมทางวฒันธรรมทางศลิปะ การแสดง ทีน่่าสนใจมากมาย 

 
 

 
 
ค ่า บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร (เมนู จมิทคั ไก่ผดักบัวุน้เสน้ซอสด า) 
 
ทีพ่กั  Marigold Hotel หรอืเทยีบเท่า             
 
วนัที ่4 ศูนยโ์สม - ศูนยส์มุนไพรสนเข็มแดง - Cosmetic Shop - สวมชุดฮนับก + พระราชวงัคยอง

บกกุง - Duty Free - N Seoul Tower - ชอ้ปป้ิงเมยีงดง     
 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
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น าท่าชม ศูนยโ์สม Ginseng หรอืราชาแห่งมวลสมุนไพร เพราะเกาหลีใตเ้ป็นประเทศที่มีการผลิตโสม
เกาหลทีีม่ีคุณภาพเป็นอนัดบั 1 ของโลก น าทุกท่านชม ผลติภณัฑน์ ้ามนัสนเข็มแดง Red Pine นิยม
มารบัประทานเพื่อลา้งสารพิษในรา่งกาย ลา้งไขมนัในเสน้เลือด ทั่วทัง้รา่งกาย ป้องกนัไขมนัอุดตนัในเสน้
เลอืด,โรคหวัใจ, โรคภูมิแพ ้เป็น ชมการสาธติวธิใีช ้ เครือ่งส าอางค ์Cosmetic และเลอืกซือ้เวชส าอางค ์
ช ือ่ดงัของเกาหลีไดใ้นราคาทอ้งถิ่น อาทิ Dr.Mj, Dewins, Missha และอื่นๆ น าทุกท่านชม พระราชวงัค
ยองบกกุง Gyeongbokgung Palace พระราชวงัทีม่ีขนาดใหญ่และเก่าแก่ทีสุ่ดในกรุงโซลสรา้งขึน้ในปี 
1394 ในสมยัพระเจา้แทโจ ราชวงศโ์ชซอน เดมิทใีนพระราชวงัมีต าหนักต่างๆ มากกว่า 200 หลงั แต่เมือ่มี
การรุกรานของญีปุ่่น อาคารส่วนใหญ่ไดถู้กท าลายลงเหลอือยู่เพียงแค่ 10 หลงัเท่าน้ัน **พเิศษใหท่้านได้
ใส่ชุดประจ าชาตขิองเกาหลใีต ้(ฮนับก)…ถ่ายรูปตามจุดต่างๆ**   

 
 

 
 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (เมนู ไก่ตุ๋นโสม) 

ชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษีที ่ดวิตีฟ้ร ีDuty Free ทีน่ี่มีสนิคา้ช ัน้น า ใหท่้านเลอืกซือ้มากมายกว่า 500 ชนิด 
อาทิ น ้าหอม เสือ้ผา้ เคร ือ่งส าอาง กระเป๋า นาฬิกา เคร ือ่งประดับ เป็นตน้ อิสระใหทุ้กท่านไดเ้ดินเล่นที่ 
หอคอยกรุงโซล N Seoul Tower ตัง้อยู่บรเิวณเนินเขานัมซาน เป็น 1 ใน 18 หอคอยทีสู่งทีสุ่ดในโลก 
นอกจากนีโ้ซลทาวเวอรย์งัเป็นสถานที่ถ่ายท าละครหลายเร ือ่ง เรยีกไดว้่าเป็น Landmark  ของเกาหลเีลยก็
ว่าได ้(ไม่รวมค่าขึน้ลิฟต)์ อิสระชอ้ปป้ิง ตลาดเมียงดง Myeongdong นอกจากจะมีสินคา้แฟช ั่น
ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น เคร ือ่งส าอาง รองเทา้ ทีน่ี่ยงัมี Street Food ขึน้ช ือ่ อกีหลายเมนูใหท่้านไดล้ิม้ลอง 
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ค ่า บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร (เมนู บุฟเฟ่ต ์
นานาชาต+ิขาปู พรอ้มเบยีร ์ไวท)์ 
 
ทีพ่กั  Marigold Hotel  หรอืเทยีบเท่า             
วนัที ่5 ศูนยส์มุนไพรฮอตเกนามู - พลอยอ
เมทสิ - Gimpo Outlet - Supermarket    
 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าท่านชม ศูนยส์มุนไพรบ ารุงตบั ฮอตเกนามู Herb 
Shop ต ้นไม ้ช นิดนี้ เจร ิญเติบโตในป่าลึกบนภู เขาที่
ปราศจากมลภาวะและระดบัสูงเหนือน ้าทะเล 50-800 เมตร 
ชาวเกาหลีรุน่ใหม่นิยมน ามารบัประทานเพือ่ชว่ยดูแลตบัให ้
สะอาดแข็งแรง ชม โรงงานเจียระไนพลอยอเมทิส 
Amethyst พลอยแห่งสุขภาพและน าโชค โดยมีตั้งแต่สี

ม่วงอ่อนเย็นตาจนถงึสมี่วงไวน ์มีเสน่หเ์ยา้ยวนใจ พลอยนีจ้ะงามจบัตาเมือ่มาท าเป็นแหวน จี ้ต่างหู และสรอ้ย
ขอ้มือ  

 
 

 
 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

(เมนู ขา้วย าบบิมิบบั+ซปุ) 
ใหอ้ิสระทุกท่านชอ้ปป้ิง กิมโปเอาทเ์ลต 
Gimpo Outlet เป็นเอาทเ์ลต ขนาด
ใหญ่ เป็นแหล่งรวมรา้นคา้แบรนดเ์นม
ระดบัโลกมากมายใหทุ้กท่านไดเ้ลอืกชอ้ป
ป้ิงกนัอย่างจุใจมีหลากหลาย Brand ดงั
มากมายหลายยี่หอ้ ระหว่างทางแวะซือ้
สินคา้ของฝากที่ รา้นละลายเงินวอน 
Supermarket ร ้ า น แ ห่ ง นี้ มี ข น ม
พืน้เมืองเกาหลหีลากชนิดรวมทัง้กมิจ ิ ไก่
ตุ๋นโสมที่บรร จุอ ยู่ ในถุงสุญญากาศ 
ตะเกียบ ถว้ยใส่ขา้วและของฝากของที่ระลึก หลงัจากน้ันไดเ้วลาน าท่านสู่ ท่าอากาศยาน เพื่อเตรยีมตัว
เดนิทางกลบั 
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17:20 น. ออกเดนิทางกลบัสู่ ประเทศไทย โดยสายการบนิ Korean Air เทีย่วบนิที ่KE651 
 
21:30 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพพรอ้มดว้ยความประทบัใจ 
 
 

อตัราค่าบรกิาร 
 

วนัเดนิทาง หมายเหตุ 

ราคาทวัร ์(บาท / ท่าน) พกัหอ้งละ 2 ท่าน 

ผูใ้หญ่ 

เด็กไม่เกนิ 
12 ปี พกั
กบัผูใ้หญ่ 
 (มเีตยีง) 

เด็กไม่เกนิ 
12 ปี พกักบั
ผูใ้หญ่  

(ไม่มเีตยีง) 

พกัเดีย่ว 
วซีา่ 
- 

เดอืน  เมษายน 

01 เม.ย. 63 - 05 เม.ย. 63  24,900 24,900 24,900 6,900 - 

เดอืน  พฤษภาคม 

06 พ.ค. 63 - 10 พ.ค. 63 * วนัวสิาขบูชา 24,900 24,900 24,900 6,900 - 

เดอืน  มถิุนายน 

03 ม.ิย. 63 - 07 ม.ิย. 63 * วนัเฉลมิพระ
ชนมพรรษา

ราชนีิ 

24,900 24,900 24,900 6,900 - 

เดอืน  กรกฎาคม 

01 ก.ค. 63 - 05 ก.ค. 63  24,900 24,900 24,900 6,900 - 

เดอืน  สงิหาคม 

05 ส.ค. 63 - 09 ส.ค. 63  24,900 24,900 24,900 6,900 - 

เดอืน  กนัยายน 

02 ก.ย. 63 - 06 ก.ย. 63  24,900 24,900 24,900 6,900 - 

เดอืน  ตุลาคม 
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07 ต.ค. 63 - 11 ต.ค. 63  24,900 24,900 24,900 6,900 - 
 
ขอ้แนะน าก่อนการเดนิทาง 

• รายการท่องเทีย่วสามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านึงถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 
• หนังสอืเดนิทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่น้อยกว่า 6 เดอืน และบรษิทัฯรบัเฉพาะผูม้ีจุดประสงคเ์ดินทางเพือ่ท่องเที่ยว

เท่าน้ัน หากลูกคา้ไม่สามารถเดินทางไดเ้น่ืองจากเหลือพาสปอรต์น้อยกว่า 6 เดือน ทางบรษิทัจะไม่
รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ 

• ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบิน,การประทว้ง,การนัดหยุดงาน,การก่อ
จลาจล หรอืกรณีทีท่่านถูกปฏเิสธ การเขา้หรอืออกเมืองจากเจา้หน้าที่ตรวจคนเขา้เมือง หรอืเจา้หน้าที่กรมแรงงาน
ทัง้จากไทย และต่างประเทศซึง่อยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบรษิทัฯ 

• ทางบรษิัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิน้ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษิัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางมือ้  เพราะค่าใชจ่้ายทุกอย่าง ทางบรษิัทฯ ไดช้ าระค่าใชจ่้ายใหก้บัต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดนิทางแลว้                                

• ***ทวัรเ์กาหลทุีกโปรแกรม ผูเ้ดนิทางจะตอ้งอยู่กบักรุป๊เทีย่วตามโปรแกรมทีก่ าหนดเท่าน้ัน ไม่สามารถ
แยกตวัออกจากโปรแกรมเพือ่ไปท าอย่างอืน่ได ้หากมกีารแยกตวัออกจากโปรแกรมไม่ว่าจะจากสาเหตุ
ใดก็ตาม จะมค่ีาใชจ้่ายในการแยกตวัออกจากทวัรต์ามทีแ่ลนดก์ าหนด และการช าระเงินเขา้มาถอืว่าผู้
ซือ้ไดศ้กึษาโปรแกรมและยอมรบัเง่ือนไขการใหบ้รกิารเป็นทีเ่รยีบรอ้ย*** 

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

• ทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอุบตัเิหตุทีเ่กดิจาก   
• ความประมาทของตวันักท่องเทีย่วเอง  
• ตั๋วเคร ือ่งบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพรอ้มคณะไม่สามารถน ามาเลื่อนวนัหรอืคืนเงินได ้หากท่าน

ตอ้งซือ้บัตรโดยสารภายในประเทศเพื่อไปและกลบักรุงเทพฯ กรุณาเลือกซือ้บตัรโดยสารภายในประเทศ
ประเภททีส่ามารถเลือ่นวนัและเวลาในการเดินทางได ้ท ัง้น้ีเพือ่ป้องกนัปัญหาเทีย่วบินล่าชา้หรอืการ
เปลีย่นแปลงเวลาของเทีย่วบนิหรอืการเปลีย่นแปลงวนัเดนิทางกรณีเกดิความผดิพลาดจากบรกิารจาก
สายการบนิ (ความล่าชา้ของเทีย่วบนิ การยกเลกิเทีย่วบนิ มกีารยุบเทีย่วบนิรวมกนั ตารางการเดนิทาง
มกีารเปลีย่นแปลง เน่ืองจากสายการบนิพจิารณาสถานการณแ์ลว้ว่า อยู่นอกเหนือความควบคุม หรอื
เหตุผลเชงิพาณิชย ์หรอืเหตุผลทางดา้นความปลอดภยัเป็นตน้) โปรดเขา้ใจและรบัทราบว่า ผูจ้ดัจะไม่
รบัผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ได ้ในทุกกรณี  

• กรุป๊ทีเ่ดนิทางตอ้งการนัตมีดัจ ากบัสายการบนิ หรอืผ่านตวัแทนในประเทศ หรอืต่างประเทศ รวมถงึเทีย่วบนิพิเศษเชน่ 
Charter Flight, Extra Flight  จะไม่มีการคนืเงนิมดัจ า หรอื ค่าทวัรท์ัง้หมด 

• **เมือ่ท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วนกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะถอืว่าท่านไดย้อมรบั
ในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ ทีไ่ดร้ะบุไวแ้ลว้ท ัง้หมด** 

• ขอสงวนสิทธิส์ าหรบัลูกคา้ชาวไทยเท่าน้ันทีเ่ดินทางไปกลบัพรอ้มกรุป๊ **ถา้ลูกคา้เป็นชาวต่างชาติ
ช าระเพิม่ท่านละ 3,000 บาท** 

• หมายเหตุ **บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ทัง้ไปและกลบัโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้าทัง้นี้
ขึน้อยู่กบัสายการบิน บรษิัทฯขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการเพื่อความเหมาะสมไม่ว่าจะเกิดจาก ความ
ขดัขอ้งของ ยานพาหนะหรอืมีเหตุหน่ึงเหตุใดจนท าใหไ้ม่สามารถด าเนินการตามหมายก าหนดการได ้ โปรแกรมการ
เดนิทางเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม หรอืเปลีย่นแปลงรายการท่องเทีย่วบางรายการหรอืทดแทนรายการท่องเที่ยว
บางรายการ อตัราค่าบรกิารนี ้เป็นการเดนิทางตัง้แต่ 20 ท่าน **ผูเ้ดนิทางไม่ผ่านการตรวจพจิารณาจากด่าน
ตรวจคนเขา้เมอืงในการ เขา้-ออกทัง้ประเทศไทยและประเทศเกาหลใีต ้หรอืการถูกปฎเิสธในกรณีอืน่ๆ 
ทุกกรณี ทางบรษิทัขอสงวนสทิธไ์ม่คนืค่าใชจ้่ายไม่ว่ากรณีใดๆ ทิง้สิน้** 

• กรุป๊เฟิรม์ 15 ท่านขึน้ไป จงึจะเดนิทางถา้ไม่ถงึจะตอ้งโยกไปพเีรยีดอืน่ หรอืท าการคนืเงิน 
• ***หากจองตัว๋ภายใน ตอ้งแจง้เจา้หน้าทีเ่พือ่ท าการรเีช็คก่อน*** 
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อตัราค่าบรกิารน้ีรวม 
• ค่าตั๋วเคร ือ่งบนิระหว่างประเทศ ไป – กลบัพรอ้มคณะ สายการบนิ Korean Air 
• ค่าที่พกั โรงแรมระดบัมาตราฐานหรอืเทียบเท่า 3-4 ดาว ส าหรบัพกัหอ้งละ 2 ท่าน (ในกรณีมีงานเทรดแฟร ์

การแข่งขันกีฬา หรอืกิจกรรมอื่นๆ ทางบรษิัทขอสงวนสิทธิใ์นการยา้ยพักในเมืองใกลเ้คียงแทน อาจจะมีการ
ปรบัเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

• ค่าอาหารครบทุกมือ้ ตามทีร่ะบุในรายการ ทางบรษิทัจงึขอสงวนสทิธิน์การเปลีย่นแปลง 
• ค่ารถรบั-ส่งสนามบนิ และตลอดรายการทวัร ์
• ค่าอตัราเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ทีร่ะบุไวใ้นรายการ  
• ค่าประกนัภยัอุบตัเิหตุระหว่างการเดนิทางในวงเงนิ ท่านละ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

หมายเหตุ **ในกรณีลูกคา้ท่านใดสนใจ ซือ้ประกนัการเดินทางเพื่อใหค้รอบคลุมในเร ือ่งสุขภาพ ท่านสามารถ
สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ีเ่จา้หนา้ของบรษิทั** อตัราเบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 390 บาท ขึน้อยู่ระยะเวลาการเดนิทาง 

• ค่ารถปรบัอากาศน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบุ พรอ้มพนักงานขบัรถทีช่  านาญทาง (ไม่รวมทปิพนักงานขบัรถ) 
 
อตัราค่าบรกิารน้ีไม่รวม 

• ค่าบรกิาร และค่าใชจ่้ายส่วนตวัทีไ่ม่ไดร้ะบุในรายการ 
• ค่าทปิมคัคุเทศกท์อ้งถิ่น และพนักงานขบัรถตามธรรมเนียมคือ 1,600 บาท หรอื 50,000 /ท่าน  ตลอดทรปิการ

เดนิทาง 
• ค่าทปิมคัคุเทศกไ์ทย พิจารณาตามพึงพอใจเพือ่ใหเ้ป็นสนิน ้าใจ 
• ค่าน ้าหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีทีเ่กินกว่าสายการบินก าหนด ฉะน้ันกระเป๋าจะตอ้งไม่เกณฑน์ ้าหนักดงันี้ กระเป๋า

โหลดใตเ้คร ือ่งบนิจ านวนไม่เกนิท่านละ 1 ใบ ใบละไม่เกนิ 23 กโิลกรมั และกรณีถอืขึน้เคร ือ่งไดไ้ม่เกนิ 7 กโิลกรมั 
• ค่าธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง อาหารทีส่ ั่งเพิม่ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดี ฯลฯ 
• ค่าอาหารทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ และส าหรบัราคานีท้างบรษิทัจะไม่รวมค่าภาษีท่องเทีย่วหากมีการเก็บเพิม่ 
• ค่าท าใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอืคนต่างดา้ว 
• ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7%, ค่าภาษีหกั ณ ทีจ่่าย 3% 
• ค่าน ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด 
• ค่ายกกระเป๋าเดนิทางใบใหญ่ในโรงแรมท่านละ 1 ใบ 
• ค่าวซีา่ส าหรบัพาสปอรต์ ต่างดา้ว กรุณาเตรยีมเอกสารคอื 1. พาสปอรต์ 2. ใบประจ าตวัคนต่างดา้ว 3. ใบส าคญัถิน่

ทีอ่ยู่ 4. ส าเนาทะเบยีนบา้น (ถา้มี) 5. สมุดบญัชเีงนิฝาก (ถา้มี) 6. รูปถ่ายส ี2 นิว้ 2 รูป ทางบรษิทัจะเป็นผูด้ าเนินการ
ยืน่วซีา่ใหท่้าน โดยช าระค่าบรกิารต่างหาก (ส าหรบัหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว เจา้ของหนังสอืเดินทางตอ้งท าเร ือ่งแจง้
เขา้-ออกดว้ยตนเองก่อนจะยืน่วซีา่) 

 
 
อตัราค่าบรกิาร 
 
เอกสารในการเดนิทาง  ☒  พาสปอรต์  ☐  วซีา่ 
 
หมายเหตุ 
 

1. บรษิทัขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดินทางก่อนล่วงหนา้ ในกรณีทีไ่ม่สามารถท ากรุป๊ไดอ้ย่างนอ้ย 15 ท่าน ซึง่ในกรณีนี้ 
ทางบรษิทัยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมดโดยหกัค่าธรรมเนียมวซีา่ (ถา้มี) หรอืจดัหาคณะทวัรอ์ืน่ให ้ถา้ตอ้งการ 

2. บรษิัทขอสงวนสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรนี์้ เมื่อเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้
และจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรอืไดร้บับาดเจ็บที่นอกเหนือความรบัผิดชอบของหวัหน้าทวัร ์
และเหตุสุดวสิยับางประการเชน่ การนัดหยุดงาน ภยัธรรมชาต ิการจลาจลต่างๆ 

3. รายการนีเ้ป็นเพียงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัอกีคร ัง้หน่ึง หลงัจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเคร ือ่ง และโรงแรมที่
พกัในต่างประเทศเป็นที่เรยีบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมเน่ืองจากความ
ล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศ เหตุการณท์างการเมืองและภยัธรรมชาตฯิลฯ โดยบรษิทัจะค านึงถงึ
ความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นส าคัญ และบรษิัทจะไม่รบัผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองหา้มผูเ้ดินทาง
เน่ืองจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรอืสิ่งของหา้มน าเขา้ประเทศ หรอืเอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรอืความประพฤติส่อไป
ในทางเสือ่มเสยี หรอืดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามทีก่องตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้  ทางบรษิทัไม่อาจคนืเงินใหท่้านได ้
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ไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วน ทางบรษิทัจะไม่รบัผิดชอบในกรณีทีส่ถานทูตงดออกวีซา่ อนัสบืเน่ืองมาจากผูโ้ดยสารเอง 
รวมทัง้บรษิทัจะไม่รบัผิดชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมืองประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บัชาวต่างชาติ 
หรอืคนต่างดา้วทีพ่ าพกัอยู่ในประเทศไทย 

4. มคัคุเทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษิัทไม่มีสิทธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบรษิทั นอกจากมีเอกสารลง
นามโดยผูม้ีอ านาจของบรษิทัก ากบัเท่าน้ัน 

5. เมื่อท่านไดช้ าระเงินมดัจ า หรอืทัง้หมดไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบรษิัท หรอืช าระโดยตรงกบัทางทาง
บรษิทัจะถอืว่าท่านรบัทราบ และยอมรบัในเงือ่นไขต่างๆ ของบรษิทัทีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 

 
 
เง่ือนไขการจอง / การยกเลกิ 
 
การจอง หรอืส ารองทีน่ั่ง 

• กรุณาจองล่วงหน้าก่อนการเดินทาง พรอ้มช าระ งวดแรก 5,000 บาท *ช่วงเทศกาลมดัจ า 10,000 บาท *
หากเป็นราคาโปรโมชัน่ช าระเงินเต็มจ านวนเท่าน้ัน    

• ส่วนทีเ่หลอืช าระทนัทก่ีอนการเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 30 วนั มิฉะน้ันจะถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทาง  
 
การยกเลกิ 

• แจง้ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 30 วนั ก่อนการเดนิทาง คนืเงินมดัจ าท ัง้หมด  
• แจง้ล่วงหนา้ 20 วนั ก่อนการเดนิทาง หกัค่ามดัจ าท่านละ 50% ของราคาทวัร ์
• แจง้ล่วงหนา้ 1 – 15 วนั ก่อนการเดนิทาง หกัค่าด าเนินการต่างๆ รวม 100% ของราคาทวัร ์ 
• ยกเลกิการเดนิทาง ในวนัเดนิทาง, ถูกปฎเิสธการเขา้เมือง จะไม่มกีารคนืเงินทัง้หมด  
• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รบัผิดชอบต่อค่าใชจ่้ายใดๆ 
• บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รบัผิดชอบต่อค่าใชจ่้ายใดๆ ในกรณีทีเ่กดิเหตุสุดวสิยั เชน่ การยกเลกิหรอืล่าชา้ของสาย

การบิน, อุบตัิเหตุ, ภยัธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรอืสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ที่เกิดขึน้เหนือ
การควบคุมของบรษิทั 

  



 

11 | ห น้ า  
 

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

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: 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
 


