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SUMMER SEOUL
จุดเด่น

 ชม สวนพฤกษศาสตร์ บยอกโชจี (Byeokchoji Botanical Garden) 
 ชอปปง Paju Premium Outlet
 ชม วัดพงอึนซา (Bongeunsa Temple) เปนวัดดังทามกลางยานธุรกิจกังนัม 
 Lotte World Aquarium พิพิธภัณฑสัตวนํ้าที่อยูในกรุงโซล
 ล็อตเต้เวิลด์ ทาวเวอร์ (Lotte World Tower) เปนสถาปตยกรรมอาคารที่โดดเดน
 ตื่นตาตื่นใจกับ สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์ (Lotte World) เปนสวนสนุกในรมที่ใหญที่สุดในเกาหลีใต
 ชอปปง ณ Duty Free Shop, ย่านเมียงดง, COSMETIC OUTLET, ฮงแด
 ชม พระราชวังชางด๊อกกุง (CHANGDEOKGUNG PALACE) 
 สถาบันสอนทําคิมบับ ชม วิธีการทําคิมบับ และใหทานไดทดลองทําดวยตัวทานเอง
 พิเศษ!! เก็บภาพความประทับใจด้วยการใส่ชุดประจําชาติของเกาหลีใต้ (ฮันบก) 
 ชม พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ หรือ Trick Eye Museum พิพิธภัณฑที่มีการจัดแสดงภาพที่มองแลวเปน 3 มิติ

ชื�อโปรแกรม SUMMER SEOUL  
จํานวน 5 วัน 3 คืน
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กําหนดการเดินทาง

วันที� 1 สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) 

21:00 น. คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยาน สุวรรณภูมิ อาคาร 1 ชั้น 4 ประตูทางเขา 4 เคานเตอร D สายการบิน JIN 
AIR โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ 

01:05 น. ออกเดินทางสู กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลีใต้ โดยเที่ยวบินที่ LJ002

วันที� 2 อินชอน - สวนพฤกษศาสตร์ บยอกโชจี - ช้อปปิ�ง Paju Premium Outlet - วัดพงอึนซา - 
ถนนกาโรซูกิล

08:25 น. เดินทางถึง ทาอากาศยาน อินชอน สาธารณรัฐเกาหลีใต้ (เวลาทองถิ่นเร็วกวาไทย 2 ช.ม.) 

กรุณาปรับนาฬิกาของทานเปนเวลาทองถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย หลังผานขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทาง 
และตรวจรับสัมภาระเรียบรอย นําทานเขาสู เมืองพาจู เพื่อเขาชม สวนพฤกษศาสตร์ บยอกโชจี 
(Byeokchoji Botanical Garden) สวนแหงกอตั้งขึ้นในป 1965 
บนความเชื่อที่วาธรรมชาติจะนํามาซึ่งความสุขที่ดีใหกับชีวิตของผูคน 
กอนจะเปดใหประชาชนเขาชมไดในเดือนกันยายนป 2005 
สวนสไตลยุโรปแหงนี้ตั้งอยูในยานชานเมืองของกรุงโซล 
และเปนสถานที่พักผอนเชิงธรรมชาติที่สมบูรณสําหรับชาวเมืองพาจู ดวยพื้นที่ทั้งหมด 132,230 ตารางเมตร 
และมีหลายโซนใหชม ไมวาจะเปน Heaven's Gate, Green House, Queen's Garden หรือ BCJ Place 
ในแตละโซนจะเต็มไปดวยธรรมชาติและความรมรื่น 
รวมถึงมากไปดวยพืชพันธุที่หลากหลายทั้งในประเทศเกาหลีและจากตางประเทศ รวมแลวกวา 1400 ชนิด 
ที่มีไวใหชมกันอยางเพลิดเพลิน นําอิสระใหทานชอปปง Paju Premium Outlet เปน Outlet 
ที่ขนาดใหญที่นี่มีของแบรนดเนมมากมาย โดยเฉพาะรองเทากีฬา เชน New Balance หรือ NIKE เปนตน

เที�ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนู โอซัมพลูโกกิ หมูปลาหมึกผัดซอสเกาหลี) 
นําทานเขาชม วัดพงอึนซา (Bongeunsa Temple) 
เปนวัดดังทามกลางยานธุรกิจกังนัม สรางขึ้นในป ค.ศ.794 
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ในสมัยอาณาจักรชิลลา 
วัดนี้เปนวัดพุทธนิกายมหายาภายในวัดประดิษฐานพระพุทธรูปแกะสลักดวยหินออนถือเปนพระพุทธรูปองคใหญ
ที่สุดในเกาหลี จากนั้นไดเวลานําทุกทานสู ถนนกาโรซูกิล (Garosu-gil) 
หนุมสาวแดนโสมเขารูจักกันเปนอยางดี เพราะเปนถนนที่มีครบทุกรส ทั้งรานเสื้อผา รองเทา เครื่องประดับ 
ในแบบที่เรียกวาฮิป ยูนิคสุดๆ 
ซึ่งสวนใหญจะเปนรานของเหลานักออกแบบที่มีชื่อเสียงและนักออกแบบอิสระรุนใหมของเกาหลีไปจนถึงสินคาแ
บรนดเนม จุดเดนอีกอยางของถนนกาโรซูกิล ก็คือคาเฟและรานอาหารที่อยูบนถนนเสนนี้ที่ตกแตงรานไดสวย 
สรางสรรคและมีเอกลักษณที่โดดเดนสรางจุดขาย และความตางผสมกันไดอยางลงตัว อีกทั้งยังเปนที่ตั้งของ 
Line Friend Café  ดานในรานมีดวยกันทั้งหมด 3 ชั้น ในรานที่ชั้น 1 ก็จะเจอกับบราวนตัวยักษรอตอนรับอยู 
มีสินคาคาแรคเตอรไลนมากมายใหเลือกชอป มาที่ชั้น 2 จะเปนในสวนของเสื้อผา และของตกแตงตางๆ 
ในสวนของคาเฟจะอยูชั้นใตดินคะ ดานในรานจะมีเคาทเตอรขายเครื่องดื่ม และมีขนมมากมายใหเลือก 
คนรักไลนสามารถมานั่งชิลๆ กันไดที่นี่ (ไมรวมคาเครื่องดื่ม)

คํ�า บริการอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร (เมนู ชาบู ชาบู)
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ที�พัก  JNJ RESIDENCE HOTEL หรือเทียบเท่า      

วันที� 3 Cosmetic Shop - Lotte Aquarium - เข้าชม Lotte World Tower (ไม่รวมค่าลิฟท์) หรือ ช้อปปิ�ง 
Lotte Mall - สวนสนุก Lotte World                                                                 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําทานชอปปง Cosmetic Shop ทานสามารถชมการสาธิตวิธีใชเครื่องสําอางค 

เคล็ดไมลับหนาใสของสาวเกาหลี 
และเลือกซื้อเวชสําอางคชื่อดังของเกาหลีไดในราคาทองถิ่น 
อาทิเชน Dr.MJ, DEWINS, MISSHA และอื่นๆ อีกมากมาย 
เดินทางสู Lotte World Aquarium 
พิพิธภัณฑสัตวนํ้าที่อยูในกรุงโซล โดยจะแบงเปนโซนตางๆ 
ทั้งหมด 9 โซน โซนแรก คือ Rivers of Korea 
ที่โซนนี้เปนของสัตวที่อยูในนํ้าจืดตามแมนํ้า ทะเลสาบ 
ในประเทศเกาหลี โซนที่สอง คือ Tropical River 
ในโซนนี้ก็จะมีสัตวในเขตรอนเปนหลัก โซนที่สามคือ 
Amazon River  ในโซนนี้ก็จะมีปลานํ้าจืดที่ใหญที่สุด อยาง 
Pirarucu และ Arowana ซึ่งอาศัยอยูในแมนํ้าอเมซอน 
โซนที่ 4 คือ Sea Lion Zone 

เสนหที่นาหลงใหลของโซนนี้คือสิงโตทะเลที่วายนํ้าไปมา สวนโซนที่ 5 ก็คือ The Ocean คือ 
เปนเหมือนหัวใจของอควาเรียมแหงนี้ โซนตอไป โซนที่ 6  
ซึ่งมีดาราของที่นี่ก็คือ Beluga Whale แหวกวายเลนลูกบอล 
ทั้งเด็กและผูใหญก็ชอบโซนนี้ โซนที่ 7 คือ Coral Reef Garden 
โซนนี้จะมีสารพัดสัวตนํ้าตามแนวประการังใหไดดูกัน โซนที่ 8 
คือ Play Ocean โซนนี้จะไดสัมผัสสัตวทะเลอยางปลาดาว 
และโซนสุดทาย คือ Polar Region Zone 
เปนโซนเรียนรูเกี่ยวกับเพนกวิ้น 
ทานจะไดเพลินเพลินกันไปโลกใตทองทะเลอยางแนนอน 
จากนั้นนําทานเขาสู ล็อตเต้เวิลด์ ทาวเวอร์ (Lotte World 
Tower) เปนสถาปตยกรรมอาคารที่โดดเดน 
มีแรงบันดาลใจจากภาพวาดเซรามิกเกาหลี 
และพูกันเขียนเปนตึกที่สูงเปนลําดับที่ 6 ของโลก (556 เมตร) 
มีทั้งหมด 123 ชั้น ดานบนทาวเวอรประกอบดวยแกลเลอรี่ คาเฟ โรงแรมหรู และหอชมวิว Skywalk 
ที่สามารถชื่นชมทัศนียภาพอันงดงามของไฟในตัวเมืองกรุงโซลไดอยางทั่วถึง (ไม่รวมค่าลิฟท์) 
หรือใหทานไดชอปปงที่ ล็อตเต้เวิล์ดมอลล์ (Lotte World Mall) 
เปนแหลงชอปปงชั้นนําที่มีชีวิตชีวาแหงหนึ่งของกรุงโซลตั้งอยูติดกับทาวเวอร เต็มไปดวยรานหรูหรา 
และรานจําหนายสินคาปลอดภาษีจากหลากหลายแบรนดทั้งในประเทศและตางประเทศ 

เที�ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนู พลูโกกิ หมูในนํ�าซุปขลุกขลิก)
จากนั้นนําทานเขาสู สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์ (Lotte World) 
เปนสวนสนุกในรมที่ใหญที่สุดในเกาหลีใต ตั้งอยูที่เขตชัมซิล 
ในเมืองโซล ที่นี่มีทั้งสวนสนุกในรม 

ซึ่งจัดไดวาเปนสวนสนุกในรมที่มีชื่อเสียงที่สุดแหงหนึ่งในโลกเลยก็วาได และมีโซนสวนสนุกกลางแจง 
ที่สรางเปนเกาะอยูกลางทะเลสาบซอกชน (Seokchon Lake) 
โดยสัญลักษณหรือมาสคอตประจําสวนสนุกแหงนี้คือคูรัก แรคคูนที่ชื่อ Lotty และ Lorry นั่นเอง

คํ�า บริการอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร (เมนู จิมดัก ไก่ผัดกับวุ้นเส้น)
             

ที�พัก  JNJ RESIDENCE HOTEL หรือเทียบเท่า   
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วันที� 4
ศูนย์โสม - ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง - พิพิธภัณฑ์สาหร่าย - โรงเรียนสอนทําคิมบับ + ใส่ชุดฮันบก - 
พระราชวังซางด๊อก - คลองชองเกชอน - DUTY FREE - โซล ทาวเวอร์ (ไม่รวมค่าลิฟท์) - 
ช้อปปิ�งเมียงดง    

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําทานชม ศูนย์โสม หรือราชาแหงมวลสมุนไพร 

เพราะเกาหลีใตเปนประเทศที่มีการผลิตโสมเกาหลีที่มีคุณภาพเปนอันดับ 1 
ของโลกซึ่งรัฐบาลรับรองคุณภาพโสมที่มีคุณภาพดีที่สุด ผลิตภัณฑ์นํ�ามันสนเข็มแดง 
นิยมมารับประทานเพื่อลางสารพิษในรางกาย ลางไขมันในเสนเลือด ทั่วทั้งรางกาย 
ปองกันไขมันอุดตันในเสนเลือด,โรคหัวใจ,โรคภูมิแพ เปนตน จากนั้นนําทานเขาชม พิพิธภัณฑ์สาหร่าย 
ซึ่งทานจะไดเรียนรูการทําสาหรายของชาวเกาหลี 
ประวัติความเปนมาและความผูกผันที่ชาวเกาหลีที่มีตอสาหราย ทานสู สถาบันสอนทําคิมบับ 
ชมวิธีการทําคิมบับ และใหทานไดทดลองทําดวยตัวทานเอง และสามารถนํากลับมาเปนของฝาก พิเศษ!! 
เก็บภาพความประทับใจด้วยการใส่ชุดประจําชาติของเกาหลีใต้ (ฮันบก) พรอมถายภาพเปนที่ระลึก 
เดินทางสู พระราชวังชางด๊อกกุง (CHANGDEOKGUNG PALACE) 
เปนพระราชวังลําดับที่สองทึ่ถูกสรางตอจากพระราชวังเคียงบก 
มีความสําคัญในการเปนที่พํานักของพระมหากษัตริยหลายพระองคในสมัยราชวงศโชซอน และยังเปน 1 ใน 5 
ของพระราชวังสําคัญที่ยังคงรักษาไว ภายในพระราชวังนี้มีสถานที่สําคัญคือ สวนลับ หรือสวนตองหาม (Huwon) 
ตั้งอยูบริเวณดานหลังของพระราชวังที่ถูกสรางขึ้นในสมัยกษัตริย Taejong 
เพื่อเปนสถานที่พักผอนสําหรับพระราชวงศ (ไม่รวมค่าเข้าชมสวนลับ)

เที�ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนู ไก่ตุ๋นโสม)
คลองชองเกชอน เดิมเปนคลองเกาแกในอดีตมีอายุกวา 600 

ปที่ทอดผานใจกลางเมืองหลวงแตในปจจุบันไดมีการพัฒนาและบูรณะคลองแหงนี้ขึ้นมาใหมทําใหกรุงโซลมีคล
องที่ยาวกวา 6 กิโลเมตร ช้อปปิ�งสินค้าปลอดภาษีที�ดิวตี�ฟรี ที่นี่มีสินคาชั้นนําใหทานเลือกซื้อมากมายกวา 
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500 ชนิด อาทิ นํ้าหอม เสื้อผา เครื่องสําอาง กระเปา นาฬิกา เครื่องประดับ เปนตน 
อิสระใหทุกทานไดเดินเลนที่ หอคอยกรุงโซล ตั้งอยูบริเวณเนิน เขานัมซาน เปน 1ใน 18 
หอคอยที่สูงที่สุดในโลก นอกจากนี้โซลทาวเวอรยังเปนสถานที่ถายทําละครหลายเรื่อง เรียกไดวาเปน 
Landmark ของเกาหลีเลยก็วาได (ไม่รวมค่าขึ�นลิฟท์)

คํ�า บริการอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร (เมนู หมูย่างเกาหลี)
ชอปปง ย่านเมียงดง MYEONGDONG สยามสแควรเกาหลี 

หากทานตองการทราบวาแฟชั่นของเกาหลีเปนอยางไรกาวลํ้านําสมัยเพียงใดทานจะตองมาที่เมียงดงแหงนี้พบกั
บสินคาวัยรุน อาทิ เสื้อผาแฟชั่นแบบอินเทรนเครื่องสําอางดังๆ 
ของเกาหลีพบกับความแปลกใหมในการชอปปงอีกรูปแบบ 

อิสระให้ท่านรับประทานอาหารคํ�า ตามอัธยาศัย 
(**เฉพาะพีเรียดที�ราคา 12,900 บาท**)
             

ที�พัก  JNJ RESIDENCE HOTEL หรือเทียบเท่า   
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วันที� 5
ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู - โรงงานเจียระไนพลอย - พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ - ช้อปปิ�งฮงแด + 
Kakao Friend Store - ซุปเปอร์มาเก็ตละลายเงินวอน - สนามบินอินชอน - สมุทรปราการ 
(ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นําทานชม ศูนย์สมุนไพรบํารุงตับ ฮอตเกนาม ู

ตนไมชนิดนี้เจริญเติบโตในปาลึกบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะและระดับสูงเหนือนํ้าทะเล 50-800 เมตร 
ชาวเกาหลีรุนใหมนิยมนํามารับประทานเพื่อชวยดูแลตับใหสะอาดแข็งแรง ปองกันโรคตับแข็ง 
ไมถูกทําลายจากการดื่มแอลกอฮอล กาแฟ บุหรี่ สารตกคางจากอาหารและยาเขาชม 
โรงงานเจียระไนพลอยอเมทิส แดนเกาหลีเปนแดนของพลอยสีมวง พลอยแหงสุขภาพและนําโชค 
โดยมีตั้งแตสีมวงออนเย็นตาจนถึงสีมวงไวน มีเสนหเยายวนใจ พลอยนี้จะงามจับตาเมื่อมาทําเปนแหวน จี้ ตางหู 
และสรอยขอมือนําทานเขา
ชม พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ หรือ Trick Eye Museum พิพิธภัณฑที่มีการจัดแสดงภาพที่มองแลวเปน 3 
มิติเมื่อเราเขาไปแชะภาพถายดวย แตจริงๆ แลวเปนแคภาพวาด 
2 มิติ โดยใชหลักในการวาด ใสแสง เงา 
หรือหลักการทางวิทยาศาสตรเขามาประกอบ ใหภาพดูมีความลึก 
ดูมีมิติเพิ่มขึ้น เสมือนภาพมีชีวิตเคลื่อนไหวไดจริง 
ซึ่งการวาดภาพแบบนี้มาจากประเทศฝรั่งเศส เรียกวา Trompe-
l'ceil (อานวา ทรอมพลุยส) 
ถือเปนภาพวาดที่หลอกลวงคนดูก็วาไดนะ ก็เลยถูกตั้งชื่อวา 
Trick eye หรือ ภาพลวงตานั่นเอง 
ซึ่งในปจจุบันนักทองเที่ยวใหความนิยมเปนอยางมาก 
ยิ่งสําหรับคนที่ชอบถายรูปดวยแลว เตรียมเมมโมรี่การดไปใหดี 
เพราะที่ Trick Eye Museum 

เคามีภาพมาจัดแสดงเพื่อใหนักทองเที่ยวแวะเขาไปถายรูปรวมกับภาพทําทาตามจินตนาการวาดภาพ) 

เที�ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนู ข้าวยําเกาหลีบิบิมบับ)
จากนั้นใหทานไดเพลิดเพลินกับการชอปปงที่ ฮงแด (Hongdae) 
เปนยานชอปปงบริเวณดานหนาของมหาวิทยาลัยฮงอิก (Hongik University) 
จึงเปนศูนยรวมเด็กวัยรุนและเด็กมหาวิทยาลัย 
เปนอีกเสนหนึ่งที่มีบรรยากาศโรแมนติก 
อีกทั้งยังมีรานกาแฟที่เปนเอกลักษณ แกลเลอรี่ 
รานคาจําหนายสินคาแฟชั่น คลับ ตลาดศิลปะ 
และรานอาหารที่นาสนใจในหมูวัยรุนอายุ 20-30 
ปที่นิยมมาเดินเลน 
ราคาของสินคาและรานอาหารตางๆก็ยังไมแพงอีกดวย อีกทั้งที่ 
ฮงแด ยังเปนที่ตั้งของ KaKao Friend Store& Café โปรแกรม 
Kakao คลายกับ Line แตกําลังเปนที่นิยมในเกาหลี ทาง Kakao 
จึงไดทํารานขึ้นมา มีตัวการตูนของเคาใหถายรูปมากมาย 
มีขายของ และชั้นบนสุดเปนคาเฟ หรือรานกาแฟนั่นเอง 
โดยตัวคาแรคเตอรที่กําลังฮิตที่สุดในตอนนี้ก็คือ Ryan ลักษณะเหมือนหมีผสมสิงโต ตัวเหลืองๆ หนานิ่งๆ 
หลังจากนั้นไดเวลานําทานสู ทาอากาศยานอินชอน เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ ระหวางทางแวะ 
ช้อปปิ�งที� SUPERMARKET 
เพื่อซื้อของฝากคนทางบานที่รานแหงนี้มีขนมพื้นเมืองเกาหลีหลากชนิดรวมทั้งกิมจิ 
ไกตุนโสมที่บรรจุอยูในถุงสุญญากาศ ตะเกียบ ถวยใสขาวและของฝากของที่ระลึก
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19:55 น. ออกเดินทางกลับสู ประเทศไทย โดยสายการบิน JIN AIR เที่ยวบินที่ LJ001

23:35 น. เดินทางถึง ทาอากาศยาน สุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพรอมดวยความประทับใจ

อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง หมายเหตุ

ราคาทัวร์ (บาท / ท่าน) พักห้องละ 2 ท่าน

ผู้ใหญ่

เด็กไม่เกิน 
12 ปี 

พักกับผู้ให
ญ่

 (มีเตียง)

เด็กไม่เกิน 
12 ปี 

พักกับผู้ให
ญ่ 

(ไม่มีเตียง)

พักเดี�ยว วีซ่า
-

เดือน  มิถุนายน
04 มิ.ย. 60 - 08 มิ.ย. 60 14,900 14,900 14,900 5,900 -
08 มิ.ย. 60 - 12 มิ.ย. 60 15,900 15,900 15,900 5,900 -
12 มิ.ย. 60 - 16 มิ.ย. 60 14,900 14,900 14,900 5,900 -
16 มิ.ย. 60 - 20 มิ.ย. 60 15,900 15,900 15,900 5,900 -
20 มิ.ย. 60 - 24 มิ.ย. 60 14,900 14,900 14,900 5,900 -
24 มิ.ย. 60 - 28 มิ.ย. 60 14,900 14,900 14,900 5,900 -
28 มิ.ย. 60 - 02 ก.ค. 60 15,900 15,900 15,900 5,900 -
เดือน  กรกฎาคม
02 ก.ค. 60 - 06 ก.ค. 60 * อิสระอาหารคํ่า 

1 มื้อวันที่ 4
10,900 10,900 10,900 5,900 -

06 ก.ค. 60 - 10 ก.ค. 60 * วันอาสาฬหบูชา 15,900 15,900 15,900 5,900 -
10 ก.ค. 60 - 14 ก.ค. 60 * อิสระอาหารคํ่า 

1 มื้อวันที่ 4
12,900 12,900 12,900 5,900 -

14 ก.ค. 60 - 18 ก.ค. 60 * อิสระอาหารคํ่า 
1 มื้อวันที่ 4

12,900 12,900 12,900 5,900 -

19 ก.ค. 60 - 23 ก.ค. 60 * อิสระอาหารคํ่า 
1 มื้อวันที่ 4

12,900 12,900 12,900 5,900 -

21 ก.ค. 60 - 25 ก.ค. 60 * อิสระอาหารคํ่า 
1 มื้อวันที่ 4

12,900 12,900 12,900 5,900 -

24 ก.ค. 60 - 28 ก.ค. 60 * อิสระอาหารคํ่า 
1 มื้อวันที่ 4

12,900 12,900 12,900 5,900 -

ข้อแนะนําก่อนการเดินทาง
 กรณีที่ทานตองออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ กรุณาจองตั๋วที่สามารถเลื่อนเวลา และวันเดินทางได 

เพราะจะมีบางกรณีที่สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนวันเวลาบิน มิฉะนั้นทางบริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
 กรณีที่ทานเปนอิสลาม หรือแพอาหารเนื้อสัตวบางประเภท ใหทานโปรดระบุมาใหชัดเจน
 กรุณาสงรายชื่อผูเดินทาง สําเนาหนาพาสปอรต ใหกับเจาหนาที่หลังจากที่ไดชําระคามัดจําทัวร 

หรือคาทัวรสวนที่เหลือ กรณีที่ทานเดินทางเปนครอบครัวหลายทาน กรุณาแจงรายชื่อคูนอนกับเจาหนาที่ใหทราบ 
 กรณีที่ออกตั๋วเครื่องบินแลวสะกดชื่อ-นามสกุลผิด 

ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบหากทานไมดําเนินการสงสําเนาหนาพาสปอรตใหทางบริษัทในการออกตั๋วเครื่องบิน
 หลังจากที่ทานไดชําระคามัดจํา และคาทัวรสวนที่เหลือเรียบรอยแลว ภายใน 3-7 วัน กอนการเดินทาง 

ทางบริษัทจะจัดสงใบนัดหมายเตรียมตัวการเดินทางใหทานทางอีเมล หรือแฟกซที่ทานไดระบุไว
 ราคาทัวรใชตั๋วเครื่องบินแบบกรุป ไมสามารถเลื่อนวันเดินทางไดจะตองเดินทางไป-กลับตามวันเดินทางที่ระบุเทานั้น
 ทางบริษัทไมมีนโยบายในการจัดคูนอนใหแกลูกคาที่ไมรูจักกัน กรณีที่ทานเดินทาง 1 ทาน 

จะตองจายคาพักเดี่ยวเพิ่มตามราคาที่ระบุไวในรายการทัวรเทานั้น
 PASSPORT ตองมีอายุการใชไมนอยกวา 6 เดือน กอนหมดอายุ นับจากวันเดินทาง ไป-กลับ
 ลูกคาที่เดินทาง 3 ท่าน อาจมีคาใชจายเพิ่มเติม (พักเดี่ยว) ขึ้นอยูกับมาตราฐานโรงแรม สวนหอง TRP 

จะไมมีในบางประเทศ ยกเวน เด็ก Infant-12 ป
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 การใหทิปเปนธรรมเนียมปฏิบัติสําหรับนักทองเที่ยวเดินทางไปตางประเทศ 
จะตองมีการเรียกเก็บเพื่อเปนสินนํ้าใจกับผูใหบริการในสวนตางๆ 
จึงรบกวนทุกทานเตรียมคาใชจายสวนนี้เพื่อมอบใหหัวหนาทัวรระหวางการเดินทาง

 กรณีที่ทานตองการเปลี่ยนผูเดินทาง มีคาใชจายเพิ่ม 3,000 บาท ตอทาน (กอนวันเดินทาง 5 วันเทานั้น)


***โรงแรมที่พักที่ประเทศเกาหลีใตอาจะมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้นอยูกับความเหมาะสมเปนหลักโดยคํานึงถึงผลประ
โยชนลูกคาเปนหลักทัวรครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเปนหมูคณะเทานั้น 
ถาลุกคาตองการแยกตัวออกจากกรุปทัวร ทางบริษัทจะคิดคาดําเนินการในการแยกทองเที่ยวเองวันละ 5,000 บาท 
ตอทาน

 ***เนื่องจากทางแลนดเกาหลี ไดรับแจงเตือนหลายครั้งจากกองตรวจคนเขาเมืองประเทศเกาหลีใต  
และจากสายการบิน เรื่องผูแอบแฝงมาเปนนักทองเที่ยว แตไปดวยวัตถุประสงคอื่น เชน ไปทํางาน 
แรงงานผิดกฎหมาย ดังนั้นตั้งแตวันที่ 1 มีนาคม 2558 ทางแลนดเกาหลีจําเปนตองเก็บคาประกันเพื่อใหลูกคาไป-
กลับพรอมกรุปเทานั้น เปนจํานวนเงิน 3,500 บาท หากลูกคาเปนนักทองเที่ยวจริงๆ 
เดินทางทองเที่ยวพรอมกรุปและกลับพรอมกรุปตามโปรแกรมที่กําหนด สามารถขอรับเงินประกันนี้คืนเต็มจํานวน 
ดังนั้นจึงใครขอความรวมมือจากลูกคาปฎิบัติตามเงื่อนไขดังกลาว 
(ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินประกันกรณีลูกคาไมผานกองตรวจคนเขาเมือง หรือ 
กรมแรงงานทั้งที่ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต)

 ***หากทานถูกเจาหนาที่ตม.เกาหลีกักตัวไมใหเดินทางเขาประเทศ คาใชจายที่เกิดขึ้นในระหวางถูกกักตัว 
และสงตัวกลับประเทศไทย ลูกคาจะตองเปนผูชําระเองทั้งหมด

 ***หากทานติดดานตม.ทั้งฝงประเทศไทยหรือประเทศเกาหลีทําใหไมสามารถเดินทางทองเทียวได 
ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบหรือคืนเงินคาทัวรใดๆ ทั้งสิ้น

 รายการทองเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ
 * หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน 

และบริษัทฯรับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพื่อทองเที่ยวเทานั้น 
หากลูกคาไมสามารถเดินทางไดเนื่องจากเหลือพาสปอรตนอยกวา 6 เดือน ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ 
ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน,การประทวง,การนัดหยุดงาน,การกอจลาจล หรือกรณีที่ทานถูกปฏิเสธ 
การเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง หรือเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งจากไทย 
และตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ ไมเที่ยวบางรายการ, 
ไมทานอาหารบางมื้อ  เพราะคาใชจายทุกอยาง ทางบริษัทฯ 
ไดชําระคาใชจายใหกับตางประเทศแบบเหมาขาดกอนออกเดินทางแลว 

 ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจาก  
 ความประมาทของตัวนักทองเที่ยวเอง 
 ตั๋วเครื่องบินเปนตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามาเลื่อนวันหรือคืนเงินได 

หากทานตองซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศเพื่อไปและกลับกรุงเทพฯ 
กรุณาเลือกซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศประเภทที่สามารถเลื่อนวันและเวลาในการเดินทางได 
ทั้งนี้เพื่อปองกันปญหาเที่ยวบินลาชาหรือการเปลี่ยนแปลงเวลาของเที่ยวบินหรือการเปลี่ยนแปลงวันเดินทางกรณีเกิด
ความผิดพลาดจากบริการจากสายการบิน (ความลาชาของเที่ยวบิน การยกเลิกเที่ยวบิน มีการยุบเที่ยวบินรวมกัน 
ตารางการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากสายการบินพิจารณาสถานการณแลววา อยูนอกเหนือความควบคุม 
หรือเหตุผลเชิงพาณิชย หรือเหตุผลทางดานความปลอดภัยเปนตน) โปรดเขาใจและรับทราบวา 
ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ได ในทุกกรณี กรุปที่เดินทางตองการันตีมัดจํากับสายการบิน 
หรือผานตัวแทนในประเทศ หรือตางประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเชน Charter Flight, Extra Flight  
จะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือ คาทัวรทั้งหมด

 เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ 
ทางบริษัทฯจะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ที่ไดระบุไวแลวทั้งหมด

 ขอสงวนสิทธิ์สําหรับลูกคาชาวไทยเทานั้นที่เดินทางไปกลับพรอมกรุป **ถาลูกคาเปนชาวตางชาติชําระเพิ่มทานละ 
3,000 บาท**

 **ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการตรวจพิจารณาจากดานตรวจคนเขาเมืองในการ เขา-
ออกทั้งประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต หรือการถูกปฎิเสธในกรณีอื่นๆทุกกรณี 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธไมคืนคาใชจายไมวากรณีใดๆทิ้งสิ้น**

อัตราค่าบริการนี�รวม
 คาตั๋วเครื่องบินไป – กลับพรอมคณะ สายการบิน JIN AIR
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 คาที่พักโรงแรมระดับมาตราฐานหรือเทียบเทา 3-4 ดาว สําหรับพักหองละ 2 ท่าน (ในกรณีมีงานเทรดแฟร 
การแขงขันกีฬา หรือกิจกรรมอื่นๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยายพักในเมืองใกลเคียงแทน 
อาจจะมีการปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)

 คาอาหารครบทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธิ์นการเปลี่ยนแปลง
 คารถรับ – สงสนามบิน และตลอดรายการทัวร
 คาอัตราเขาชมสถานที่ตางๆ ที่ระบุไวในรายการ
 คามัคคุเทศกของบริษัทนําเที่ยว และการอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 คาประกันภัยอุบัติเหตุระหวางการเดินทางในวงเงิน ทานละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม)

หมายเหตุ **ในกรณีลูกคาทานใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางเพื่อใหครอบคลุมในเรื่องสุขภาพ 
ทานสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่เจาหนาของบริษัท** อัตราเบี้ยประกันเริ่มตน 390 บาท 
ขึ้นอยูระยะเวลาการเดินทาง

 คารถปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการที่ระบุ พรอมพนักงานขับรถที่ชํานาญทาง (ไมรวมทิปพนักงานขับรถ)

อัตราค่าบริการนี�ไม่รวม
 คาบริการ และคาใชจายสวนตัวที่ไมไดระบุในรายการ
 คาทิปมัคคุเทศกไทย คาทิปมัคคุเทศกทองถิ่น และพนักงานขับรถตามธรรมเนียมคือ 1,000 บาท หรือ 30,000 

วอน /ท่าน ตลอดทริปการเดินทาง
 คานํ้าหนักกระเปาเดินทางในกรณีที่เกินกวาสายการบินกําหนด ฉะนั้นกระเปาจะตองไมเกณฑนํ้าหนักดังนี้ 

กระเปาโหลดใตเครื่องบินจํานวนไมเกินทานละ 1 ใบ ใบละไมเกิน 15 กิโลกรัม และกรณีถือขึ้นเครื่องไดไมเกิน 7 
กิโลกรัม

 คาธรรมเนียมหนังสือเดินทาง อาหารที่สั่งเพิ่ม คาโทรศัพท คาซักรีด ฯลฯ
 คาอาหารที่ไมไดระบุไวในรายการ และสําหรับราคานี้ทางบริษัทจะไมรวมคาภาษีทองเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม
 คาทําใบอนุญาตกลับเขาประเทศของคนตางชาติ หรือคนตางดาว
 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7%, คาภาษีหัก ณ ที่จาย 3%
 คานํ้าหนักกระเปาสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกําหนด
 คายกกระเปาเดินทางใบใหญในโรงแรมทานละ 1 ใบ
 คาวีซาสําหรับพาสปอรต ตางดาว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1. พาสปอรต 2. ใบประจําตัวคนตางดาว 3. 

ใบสําคัญถิ่นที่อยู 4. สําเนาทะเบียนบาน (ถามี) 5. สมุดบัญชีเงินฝาก (ถามี) 6. รูปถายสี 2 นิ้ว 2 รูป 
ทางบริษัทจะเปนผูดําเนินการยื่นวีซาใหทาน โดยชําระคาบริการตางหาก (สําหรับหนังสือเดินทางตางดาว 
เจาของหนังสือเดินทางตองทําเรื่องแจงเขา-ออกดวยตนเองกอนจะยื่นวีซา) 

เงื �อนไขการเดินทาง

เอกสารในการเดินทาง ☒  พาสปอรต ☐  วีซา

หมายเหตุ

1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา ในกรณีที่ไมสามารถทํากรุปไดอยางนอย 15 ทาน ซึ่งในกรณีนี้ 
ทางบริษัทยินดีคืนเงินใหทั้งหมดโดยหักคาธรรมเนียมวีซา (ถามี) หรือจัดหาคณะทัวรอื่นให ถาตองการ

2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกิดเหตุจําเปนสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได 
และจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวร 
และเหตุสุดวิสัยบางประการเชน การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจลตางๆ

3. รายการนี้เปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทอีกครั้งหนึ่ง หลังจากไดสํารองที่นั่งบนเครื่อง 
และโรงแรมที่พักในตางประเทศเปนที่เรียบรอย 
แตอยางไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมเนื่องจากความลาชาของสายการบิน 
โรงแรมที่พักในตางประเทศ เหตุการณทางการเมืองและภัยธรรมชาติฯลฯ 
โดยบริษัทจะคํานึงถึงความสะดวกของผูเดินทางเปนสําคัญ 
และบริษัทจะไมรับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองหามผูเดินทางเนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของหามนํา
เขาประเทศ หรือเอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือความประพฤติสอไปในทางเสื่อมเสีย หรือดวยเหตุผลใดๆ 
ก็ตามที่กองตรวจคนเขาเมืองพิจารณาแลว  ทางบริษัทไมอาจคืนเงินใหทานไดไมวาทั้งหมดหรือบางสวน 
ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซา อันสืบเนื่องมาจากผูโดยสารเอง 
รวมทั้งบริษัทจะไมรับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองประเทศไทยงดออกเอกสารเขาเมืองใหกับชาวตางชาติ 
หรือคนตางดาวที่พําพักอยูในประเทศไทย

4. มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของบริษัทไมมีสิทธิ์ในการใหคําสัญญาใดๆ 
ทั้งสิ้นแทนบริษัทนอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทกํากับเทานั้น
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5. เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด ไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัท 
หรือชําระโดยตรงกับทางทางบริษัทจะถือวาทานรับทราบ และยอมรับในเงื่อนไขตางๆ 
ของบริษัทที่ไดระบุไวโดยทั้งหมด

เงื �อนไขการจอง / การยกเลิก

การจอง หรือสํารองที�นั�ง
 กรุณาจองลวงหนากอนการเดินทาง พรอมชําระ งวดแรก 5,000 บาท *ช่วงเทศกาลมัดจํา 10,000 บาท 

*หากเป็นราคาโปรโมชั�นชําระเงินเต็มจํานวนเท่านั�น  
 สวนที่เหลือชําระทันทีกอนการเดินทางไมนอยกวา 20 วัน มิฉะนั้นจะถือวาทานยกเลิกการเดินทาง

การยกเลิก
 แจงลวงหนาไมนอยกวา 45 วัน กอนการเดินทาง คืนเงินมัดจําทั้งหมด 
 แจงลวงหนา 31 – 44 วัน กอนการเดินทาง หักคามัดจําทานละ 5,000 บาท 
 แจงลวงหนา 16 – 29 วัน กอนการเดินทาง หักคามัดจําทานละ 50% ของราคาทัวร
 แจงลวงหนา 1 – 15 วัน กอนการเดินทาง หักคาดําเนินการตางๆ รวม 100% ของราคาทัวร 
 ยกเลิกการเดินทาง ในวันเดินทาง, ถูกปฎิเสธการเขาเมือง จะไม่มีการคืนเงินทั�งหมด 
 กรณีเจ็บป่วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทฯ 

จะทําการเลื่อนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไป แตทั้งนี้ทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนได คือ 
คาธรรมเนียมในการมัดจําตั๋ว

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมรับผิดชอบตอคาใชจายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เชน 
การยกเลิกหรือลาชาของสายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล 
หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ตางๆ ที่เกิดขึ้นเหนือการควบคุมของบริษัทฯ
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ใบจองทัวร์  เกาหลี

ชื�อ – นามสกุลผู้จอง *:   
จํานวนผู้เดินทาง *:        ท่าน
โทรศัพท์ที�ติดต่อสะดวก *:  เบอร์โทรศัพท์:  เบอร์แฟกซ์:  
                                       เบอร์มือถือ:  
E-mail *:   
จํานวนวัน *:         วัน        คืน
เดินทางโดยสายการบิน:  
วันเดินทาง *:  

รายชื�อผู้เดินทาง (กรณีเดินทางไปต่างประเทศระบุเป็นภาษาอังกฤษ ให้ตรงกับหน้าหนังสือเดินทาง): 
1. ชื�อ – นามสกุล:  

เลขที�พาสปอร์ต:  สะสมไมล์ (ถ้ามี)  
2. ชื�อ – นามสกุล:  

เลขที�พาสปอร์ต:  สะสมไมล์ (ถ้ามี)  
3. ชื�อ – นามสกุล:  

เลขที�พาสปอร์ต:  สะสมไมล์ (ถ้ามี)  
4. ชื�อ – นามสกุล:  

เลขที�พาสปอร์ต:  สะสมไมล์ (ถ้ามี)  
5. ชื�อ – นามสกุล:  

เลขที�พาสปอร์ต:  สะสมไมล์ (ถ้ามี)  

ห้องพัก 1 ท่าน:        ห้อง ห้องพัก 2 ท่าน:          ห้อง

เตียงเสริม:       ห้อง เด็กพักกับผู้ใหญ่:          ห้อง
อาหาร: ☐  ไม่ทานเนื�อวัว☐  ไม่ทานเนื�อหมู ☐  ไม่ทานสัตว์ปีก ☐  ทานมังสาวิรัต

ข้อมูลเพิ�มเติม:


