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AUTUMN SEOUL SEOUL  
5 วนั 3 คนื 
 

 ชมววิบน สะพาน Gamaksan Suspension Bridge 
 สมัผสับรรยากาศ สุดฟิน Jingwansa Temple 
 ปักหมุด หมู่บา้นโบราณ Eunpyeong Hanok Village 
 ถ่ายรปูเนินคอสมอสบานๆ ใจกลาง Olympic Park    
 ท่องอาณาจกัร Lotte World + Lotte Aquarium  
 ชอ้ปป้ิงจใุจ เมยีงดง, ฮงแด 

 
ก าหนดการเดนิทาง 
 
วนัที ่1  สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูม)ิ 
 
19:00 น./ คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 ประตูทางเขา้ ... เคานเ์ตอร ์

... สายการบนิ Jin Air โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั 
 

 
 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 
22:25 น./ ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยาน กรุงโซล สาธารณรฐัเกาหลใีต ้โดยเทีย่วบนิที ่LJ004 
 
 
 
 
 
 

21:00 น. 

http://bit.ly/2NMk5YE
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วนัที ่2 อนิชอน - สะพานแขวนคมัอกัซาน - วดัจนิกวานซา - หมู่บา้นโบราณเกาหลอีนึพยอง    
 
01:05 น. ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยาน กรุงโซล สาธารณรฐัเกาหลใีต ้โดยเทีย่วบนิที ่LJ002  
 
05:40 น./ เดนิทางถงึ ท่าอากาศยาน อนิชอน สาธารณรฐัเกาหลใีต ้(เวลาทอ้งถิน่เรว็กว่าไทย 2 ช.ม.) กรุณาปรบั

นาฬกิาของท่านเป็นเวลาทอ้งถิน่เพือ่สะดวกในการนัดหมาย หลงัผ่านขัน้ตอนการตรวจหนังสอืเดนิทาง และ
ตรวจรบัสมัภาระเรยีบรอ้ย เดนิทางสู่ เมอืงพาจู จงัหวดัคยองกโีด ชมวิว สะพานแขวนคมัอกัซาน 
Gamaksan Suspension Bridge สะพานแขวนทีท่อดยาว 150 เมตรขา้มหุบเขา Silmari สะพาน
แขวนคมัอกัซานไดแ้รงบนัดาลใจจากการสรา้ง โดยใชช้ ือ่อย่างเป็นทางการของสะพานว่า Gloucester 
Heroes Bridge ซึง่ก็คอืกองพนัที ่1 แห่งกองทหารรกัษาการณ ์Gloucester แห่งกองทพัองักฤษทีต่่อสูใ้น
สงครามเกาหล ีพรอ้มดว้ยกลุ่ม Mortar Platoon ที ่170 กองพนัที ่1 ต่อสูก้บัฝ่ายของกองทพัคอมมวินิสต ์
ประเทศจนี สะพานนีจ้งึเปรยีบเสมอืนการระลกึถงึความเสยีสละของพวกเขาทีท่างประเทศเกาหลใีตจ้ะไม่มีวนั
ลมื เดนิทางสู่ วดัจนิกวาน Jingwansa Temple ซากรุงโซล ตัง้อยู่ทางทศิตะวนัตกของกรุงโซล เป็น 1 
ใน 4 วดัส าคญัประจ ากรุงโซล สรา้งขึน้ในสมยัราชวงศโ์ชซอน โดยกษตัรยิเ์ซจง ทรงไดส้รา้งหอ้งสมุดขงจือ๊
ขึน้มาแต่ถูกท าลายลงในชว่งสงครามเกาหล ีต่อมาไดร้บัการบูรณะขึน้มาใหม่เป็นอาคารในปัจจุบนั ซึง่นับว่า
เป็นวดัทีม่คีวามเกา่เเก ่เเละมบีรรยากาศทีเ่งยีบสงบเป็นอย่างมาก เพราะเเวดลอ้มไปดว้ยธรรมชาตทิีส่วยงาม
ของอุทยานแห่งชาตบุิคฮนัซานอกีดว้ย ถอืว่าเป็นอกีจดุท่องเทีย่วทีน่่ามาชมอกีเเห่งหน่ึง 

 
 
 

 
 
 
เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (เมนู ชาบู ชาบู หมอ้ไฟสไตลเ์กาหล)ี 
 เดนิทางสู่ หมู่บา้นโบราณเกาหลอีนึพยอง Eunpyeong Hanok Village เป็นหมู่บา้นโบราณทีต่ ัง้อยู่

ท่ามกลางธรรมชาต ิทีม่ีภูเขาโอบลอ้ม บรรยากาศธรรมชาตทิีส่วยงาม เงยีบสงบ ภายในหมู่บา้นมีคาเฟ่ในส
ไตสฮ์นัอก ทัง้แบบดัง้เดมิและผสมผสานสมยัใหม่อย่างลงตวั สามารถเดนิไดเ้พลนิๆสบายๆ มีรา้นอาหาร คา
เฟ่ เก๋ๆสวยๆ และยงัมพีพิธิภณัฑท์ีน่่าสนใจอกีดว้ย 

 

08:25 น. 
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ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (เมนู BBQ Buffet ป้ิงย่างสไตลเ์กาหล)ี 
 
ทีพ่กั  Galaxy Hotel หรอืเทยีบเท่า 
 
วนัที ่3 Cosmetic Center - ท่องอาณาจกัรลอ๊ตเต ้(Lotte World + Aquarium) - ตลาดฮงแด    
 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 น าท่านสู่ Cosmetic Center ท่านสามารถ ชมการสาธติวิธใีชเ้คร ือ่งส าอางเคล็ดไม่ลบัหนา้ใสของสาว

เกาหล ีและเลอืกซือ้เวชส าอางยอดนิยมของเกาหลไีดใ้นราคาทอ้งถิน่ อาท ิหนา้กาก Led ชว่ยลด ฝ้า กระ, 
Dewins ครมีหอยทาก, Aloevera Gel, Dr.Rojukiss, โบท็อก เป็นตน้ จากน้ันน าท่านเขา้สู่ Lotte 
World เป็นสวนสนุกในรม่ทีใ่หญ่ทีสุ่ดในเกาหลใีต ้ทีน่ี่มีทัง้สวนสนุกในรม่ ซึง่จดัไดว้่าเป็นสวนสนุกในรม่ทีม่ี
ช ือ่เสยีงทีสุ่ดแห่งหน่ึงในโลกเลยก็ว่าได ้และมีโซนสวนสนุกกลางแจง้ทีส่รา้งเป็นเกาะอยู่กลางทะเลสาบซอก
ชน Seokchon Lake โดยสญัลกัษณห์รอืมาสคอตประจ าสวนสนุกแห่งนีค้อืคู่รกัแรคคูนทีช่ ือ่ Lotty และ 
Lorry น่ันเอง 

 

 
 
 
เทีย่ง อสิระใหท่้านรบัประทานอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั 

ใหท่้านไดเ้ทีย่วชม พพิธิภณัฑส์ตัวน์ ้า Lottte World Aquarium ทีอ่ยู่ในกรงุโซล โดยจะแบ่งเป็นโซน
ต่างๆ ทัง้หมด 9 โซน โซนแรก คือ Rivers of Korea ทีโ่ซนนีเ้ป็นของสตัวท์ีอ่ยู่ในน ้าจดืตามแม่น ้า 
ทะเลสาบ ในประเทศเกาหล ีโซนทีส่อง คอื Tropical River ในโซนนีก็้จะมีสตัวใ์นเขตรอ้นเป็นหลกั โซนที่
สามคอื Amazon River ในโซนนีก็้จะมีปลาน ้าจดืทีใ่หญ่ทีสุ่ดอย่าง Pirarucu และ Arowana ซึง่อาศยัอยู่
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ในแม่น ้าอเมซอน โซนที ่4 คอื Sea Lion Zone เสน่หท์ีน่่าหลงใหลของโซนนีค้อืสงิโตทะเลทีว่่ายน ้าไปมา 
ส่วนโซนที ่5 ก็คอื The Ocean คอื เป็นเหมอืนหวัใจของอควาเรยีมแห่งนี ้โซนต่อไป โซนที ่6 ซึง่มดีาราของ
ทีน่ี่ก็คอื Beluga Whale แหวกว่ายเล่นลูกบอลทัง้เด็กและผูใ้หญ่ก็ชอบโซนนี ้โซนที ่7 คอื Coral Reef 
Garden โซนนีจ้ะมสีารพดัสวัตน์ า้ตามแนวประการงัใหไ้ดดู้กนั โซนที ่8 คอื Play Ocean โซนนีจ้ะไดส้มัผสั
สตัวท์ะเลอย่างปลาดาว และโซนสุดทา้ย คอื Polar Region Zone เป็นโซนเรยีนรูเ้กีย่วกบัเพนกวิน้ ท่านจะ
ไดเ้พลนิเพลนิกนัไปโลกใตท้อ้งทะเลอย่างแน่นอน  
 
 
 

 
 
 
ชอ้ปป้ิงบนถนนวยัรุน่สดุชคิทีย่่าน ฮงแด Hongdae เป็นย่านชอ้ปป้ิงบรเิวณ ดา้นหนา้ของมหาวทิยาลยั ฮง
อกิ จงึเป็นศูนยร์วมเด็กวยัรุน่ มีทัง้สนิคา้แฟช ัน่ เสือ้ผา้ กระเป๋า รองเทา้ รวมทัง้กจิกรรมทางวฒันธรรมทาง
ศลิปะการแสดงและงานเทศกาลทีน่่าสนใจมากมาย  

 
ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (เมนู จมิทคั ไกผ่ดักบัวุน้เสน้ซอสด า) 
 
ทีพ่กั  Galaxy Hotel หรอืเทยีบเท่า       
       
วนัที ่4 ศูนยโ์สม - ศูนยส์มุนไพรเข็มสนแดง - ดวิตีฟ้ร ี- N Seoul Tower - เมยีงดง 
 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดนิทางไปชม ศูนยโ์สม Ginseng หรอืราชาแห่งมวลสมุนไพร เพราะเกาหลใีตเ้ป็นประเทศทีม่ีการ

ผลิตโสมเกาหลีทีม่ีคุณภาพเป็นอนัดบั 1 ของโลกซึง่รฐับาลรบัรองคุณภาพโสมทีม่ีคุณภาพดีที่สุด ศูนย ์
สมุนไพร ผลติภณัฑน์ ้ามนัสนเข็มแดง Herb Red Pine Shop นิยมมารบัประทานเพือ่ลา้งสารพษิใน
รา่งกาย ลา้งไขมนัในเสน้เลอืด ทัว่ทัง้รา่งกาย ป้องกนัไขมนัอุดตนัในเสน้เลอืด,โรคหวัใจ,โรคภมูแิพ ้เป็นตน้ ช้
อปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษี Duty Free ทีน่ี่มีสินคา้ช ัน้น า ใหท่้านเลือกซือ้มากมายกว่า 500 ชนิด อาท ิ
น ้าหอม เสือ้ผา้ เคร ือ่งส าอาง กระเป๋า นาฬกิา เคร ือ่งประดบั เป็นตน้  
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เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (เมนู บบิมิบบั) 
 อสิระใหทุ้กท่านไดเ้ดนิเล่นที ่หอคอยกรุงโซล N Seoul Tower  ตัง้อยู่บรเิวณเนิน เขานัมซาน เป็น 1ใน 

18 หอคอยทีสู่งทีสุ่ดในโลก นอกจากนีโ้ซลทาวเวอรย์งัเป็นสถานทีถ่่ายท าละครหลายเร ือ่ง เรยีกไดว้่าเป็น 
Landmark ของเกาหลเีลยก็ว่าได ้(ไม่รวมค่าขึน้ลฟิท)์ อสิระชอ้ปป้ิงย่าน เมยีงดง Myeongdong 
สยามสแควรเ์กาหล ีหากท่านตอ้งการทราบว่าแฟช ัน่ของเกาหลเีป็นอย่างไรกา้วล า้น าสมยัเพยีงใดท่านจะตอ้ง
มาทีเ่มียงดงแห่งนีพ้บกบัสินคา้วยัรุน่ อาทิ เสือ้ผา้แฟช ัน่แบบอินเทรนเคร ือ่งส าอางดงัๆ ของเกาหลีพบกบั
ความแปลกใหม่ในการชอ้ปป้ิงอกีรปูแบบ 

 
 
 

 
 
 
ค า่ อสิระใหท่้านรบัประทานอาหารค า่ ตามอธัยาศยั 
 
ทีพ่กั  Galaxy Hotel หรอืเทยีบเท่า           
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วนัที ่5 ศูนยส์มุนไพรฮอกเกนามู - พลอยอเมทสิ - Olympic Park - Supermarket 
 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านชม ศูนยส์มุนไพรบ ารุงตบั ฮอตเกนามู Herb (Hergaenamu) Shop ตน้ไมช้นิดนี้
เจรญิเติบโตในป่าลกึบนภูเขาทีป่ราศจากมลภาวะ และระดบัสูงเหนือน ้าทะเล 50-800 เมตร ชาวเกาหลีรุน่
ใหม่นิยมน ามารบัประทานเพือ่ชว่ยดูแลตบัใหส้ะอาดแข็งแรง จากน้ันน าทุกท่านเขา้ชม โรงงานเจยีระไน
พลอยอเมทสิ Amethyst Shop แดนเกาหลเีป็นแดนของพลอยสม่ีวง พลอยแห่งสุขภาพและน าโชค 
โดยมีตัง้แต่สีม่วงอ่อนเย็นตาจนถึงสีม่วงไวน ์มีเสน่หเ์ยา้ยวนใจ พลอยนีจ้ะงามจบัตาเมื่อมาท าเป็นแหวน จี ้
ต่างหู และสรอ้ยขอ้มอื น าท่านเดนิทางสู่ Olympic Park น้ันถอืว่าเป็นอกีหน่ึงในสถานทีท่่องเทีย่วยอดฮติ
ของชาวกรงุโซล เเละเป็นอกีจดุทีนั่กท่องเทีย่วตา่งชาตใิหค้วามสนใจมาเทีย่วชมความสวยงาม ทัง้ธรรมชาตทิี่
ถูกจดัเรยีงอย่างสวยงาม และยงัเป็นจุดทีส่วยอีกแห่งในชว่งฤดใูบไมร้ว่ง ที่น่ีก็ถูกแบ่งออกเป็นหลายโซนที่
น่าสนใจ เชน่ เนินดอกคอสมอส สเีหลอืงอรา่ม เป็นทีนิ่ยมอีกแห่งหน่ึงส าหรบัคนทีช่อบถ่ายภาพ , Rose 
Garden สวนกุหลาบหลากพนัธุห์ลากสสีนั ทีม่มีากถงึ 146 สายพนัธุ,์ แลนดม์ารค์ Olympic Park อกีแห่ง
ทีไ่ม่ควรพลาด คอื One tree Hill ดว้ยเอกลกัษณข์องสวนสเีขยีว ทีม่ตีน้ไมต้ ัง้ตระหง่านโดเดีย่ว ท าใหท้ีแ่ห่ง
นี้กลายเป็นที่นิยม ดว้ยความแปลก นิยมมาถ่ายรูป ถ่าย MV **หากไม่สามารถชมสวนโอลิมปาร ์
คไดท้างบรษิทัจะปรบัโปรแกรมเป็น Gimpo outlet แทน** จากน้ันใหอ้สิระทุกท่านชอ้ปป้ิง Gimpo 
Outlet ซึง่เป็นเอาทเ์ลตขนาดใหญ่ เป็นแหล่งรวมรา้นคา้แบรนดเ์นมระดบัโลกมากมายใหทุ้กท่านไดเ้ลอืกช ้
อปป้ิงกนัอย่างจใุจมหีลากหลาย Brand ดงัมากมายหลายยีห่อ้ 

 
 
 

 
 
 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (เมนู ชาบู ชาบู หมอ้ไฟสไตลเ์กาหล)ี 

หลงัจากน้ันไดเ้วลาน าท่านสู่ ท่าอากาศยาน อนิชอน เพือ่เตรยีมตวัเดนิทางกลบักรุงเทพฯ ระหว่างทางแวะ
ซือ้สินคา้ของฝากที ่รา้นละลายเงินวอน Supermarket รา้นแห่งนีม้ีขนมพืน้เมืองเกาหลีหลากชนิด
รวมทัง้กมิจ ิไกตุ่๋นโสมทีบ่รรจอุยู่ในถุงสุญญากาศ ตะเกยีบ ถว้ยใส่ขา้วและของฝากของทีร่ะลกึ 
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17:10 น./ ออกเดนิทางกลบัสู่ ประเทศไทย โดยสายการบนิ Jin Air เทีย่วบนิที ่LJ003 / LJ001 
 
21:10 น./ เดนิทางถงึ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพพรอ้มดว้ยความประทบัใจ 
 
 

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  ตลุาคม 

30 ก.ย. 62 - 04 ต.ค. 62  16,888 16,888 16,888 5,900 - 

02 ต.ค. 62 - 06 ต.ค. 62  16,888 16,888 16,888 5,900 - 

04 ต.ค. 62 - 08 ต.ค. 62  16,888 16,888 16,888 5,900 - 

06 ต.ค. 62 - 10 ต.ค. 62  16,888 16,888 16,888 5,900 - 

08 ต.ค. 62 - 12 ต.ค. 62  16,888 16,888 16,888 5,900 - 

10 ต.ค. 62 - 14 ต.ค. 62 * วนัสวรรคต ร.9 17,888 17,888 17,888 5,900 - 

12 ต.ค. 62 - 16 ต.ค. 62 * วนัสวรรคต ร.9 16,888 16,888 16,888 5,900 - 

14 ต.ค. 62 - 18 ต.ค. 62  16,888 16,888 16,888 5,900 - 

16 ต.ค. 62 - 20 ต.ค. 62  16,888 16,888 16,888 5,900 - 

18 ต.ค. 62 - 22 ต.ค. 62  17,888 17,888 17,888 5,900 - 

20 ต.ค. 62 - 24 ต.ค. 62 * วนัปิยมหาราช 16,888 16,888 16,888 5,900 - 

22 ต.ค. 62 - 26 ต.ค. 62 * วนัปิยมหาราช 16,888 16,888 16,888 5,900 - 

24 ต.ค. 62 - 28 ต.ค. 62  17,888 17,888 17,888 5,900 - 

27 ต.ค. 62 - 31 ต.ค. 62 LJ004/LJ003 16,888 16,888 16,888 5,900 - 

29 ต.ค. 62 - 02 พ.ย. 62 LJ004/LJ003 16,888 16,888 16,888 5,900 - 

19:55 น. 

23:35 น. 
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31 ต.ค. 62 - 04 พ.ย. 62 LJ004/LJ003 16,888 16,888 16,888 5,900 - 

เดอืน  พฤศจกิายน 

01 พ.ย. 62 - 05 พ.ย. 62 LJ004/LJ003 15,888 15,888 15,888 5,900 - 

03 พ.ย. 62 - 07 พ.ย. 62 LJ004/LJ003 14,888 14,888 14,888 5,900 - 

05 พ.ย. 62 - 09 พ.ย. 62 LJ004/LJ003 14,888 14,888 14,888 5,900 - 

07 พ.ย. 62 - 11 พ.ย. 62 LJ004/LJ003 15,888 15,888 15,888 5,900 - 

09 พ.ย. 62 - 13 พ.ย. 62 LJ004/LJ003 14,888 14,888 14,888 5,900 - 

11 พ.ย. 62 - 15 พ.ย. 62 LJ004/LJ003 14,888 14,888 14,888 5,900 - 

13 พ.ย. 62 - 17 พ.ย. 62 LJ004/LJ003 15,888 15,888 15,888 5,900 - 

15 พ.ย. 62 - 19 พ.ย. 62 LJ004/LJ003 15,888 15,888 15,888 5,900 - 

17 พ.ย. 62 - 21 พ.ย. 62 LJ004/LJ003 14,888 14,888 14,888 5,900 - 

19 พ.ย. 62 - 23 พ.ย. 62 LJ004/LJ003 14,888 14,888 14,888 5,900 - 

21 พ.ย. 62 - 25 พ.ย. 62 LJ004/LJ003 15,888 15,888 15,888 5,900 - 

23 พ.ย. 62 - 27 พ.ย. 62 LJ004/LJ003 14,888 14,888 14,888 5,900 - 

25 พ.ย. 62 - 29 พ.ย. 62 LJ004/LJ003 14,888 14,888 14,888 5,900 - 

27 พ.ย. 62 - 01 ธ.ค. 62 LJ004/LJ003 14,888 14,888 14,888 5,900 - 

29 พ.ย. 62 - 03 ธ.ค. 62 LJ004/LJ003 15,888 15,888 15,888 5,900 - 
 
ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 

 รายการท่องเทีย่วสามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านึงถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 
 หนังสอืเดนิทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน และบรษิทัฯรบัเฉพาะผูม้ีจุดประสงคเ์ดนิทางเพือ่ท่องเทีย่ว

เท่าน้ัน หากลูกคา้ไม่สามารถเดนิทางไดเ้น่ืองจากเหลือพาสปอรต์น้อยกว่า 6 เดอืน ทางบรษิทัจะไม่
รบัผดิชอบใดๆท ัง้สิน้ 

 ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ,การประทว้ง,การนัดหยุดงาน,การก่อ
จลาจล หรอืกรณีทีท่่านถูกปฏเิสธ การเขา้หรอืออกเมืองจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมือง หรอืเจา้หนา้ทีก่รมแรงงาน
ทัง้จากไทย และต่างประเทศซึง่อยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ 

 ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯไม่ครบ อาท ิไม่เทีย่วบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางมือ้  เพราะค่าใชจ้่ายทุกอย่าง ทางบรษิทัฯ ไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหก้บัต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดนิทางแลว้                                

 ***ทวัรเ์กาหลทุีกโปรแกรม ผูเ้ดนิทางจะตอ้งอยู่กบักรุป๊เทีย่วตามโปรแกรมทีก่ าหนดเท่านัน้ ไม่สามารถ
แยกตวัออกจากโปรแกรมเพือ่ไปท าอย่างอืน่ได ้หากมกีารแยกตวัออกจากโปรแกรมไม่ว่าจะจากสาเหตใุด
กต็าม จะมคีา่ใชจ้า่ยในการแยกตวัออกจากทวัรต์ามทีแ่ลนดก์ าหนด และการช าระเงินเขา้มาถอืว่าผูซ้ ือ้
ไดศ้กึษาโปรแกรมและยอมรบัเง่ือนไขการใหบ้รกิารเป็นทีเ่รยีบรอ้ย*** 

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

 ทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอุบตัเิหตุทีเ่กดิจาก   
 ความประมาทของตวันักท่องเทีย่วเอง  
 ตั๋วเคร ือ่งบนิเป็นตั๋วราคาพเิศษ กรณีทีท่่านไม่เดนิทางพรอ้มคณะไม่สามารถน ามาเลือ่นวนัหรอืคนืเงนิได ้หากท่านตอ้ง

ซือ้บตัรโดยสารภายในประเทศเพือ่ไปและกลบักรุงเทพฯ กรุณาเลอืกซือ้บตัรโดยสารภายในประเทศประเภทที่
สามารถเลือ่นวนัและเวลาในการเดนิทางได ้ท ัง้นีเ้พือ่ป้องกนัปัญหาเทีย่วบนิล่าชา้หรอืการเปลีย่นแปลง
เวลาของเทีย่วบนิหรอืการเปลีย่นแปลงวนัเดนิทางกรณีเกดิความผดิพลาดจากบรกิารจากสายการบนิ 
(ความล่าชา้ของเที่ยวบิน การยกเลิกเที่ยวบิน มีการยุบเทีย่วบินรวมกนั ตารางการเดนิทางมีการ
เปลี่ยนแปลง เน่ืองจากสายการบินพิจารณาสถานการณแ์ลว้ว่า อยู่นอกเหนือความควบคุม หรอื
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เหตผุลเชงิพาณิชย ์หรอืเหตผุลทางดา้นความปลอดภยัเป็นตน้) โปรดเขา้ใจและรบัทราบว่า ผูจ้ดัจะไม่
รบัผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ได ้ในทุกกรณี  

 กรุป๊ทีเ่ดนิทางตอ้งการนัตมีดัจ ากบัสายการบนิ หรอืผ่านตวัแทนในประเทศ หรอืต่างประเทศ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเชน่ 
Charter Flight, Extra Flight  จะไม่มกีารคนืเงนิมดัจ า หรอื ค่าทวัรท์ ัง้หมด 

 **เมือ่ท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าท ัง้หมดหรอืบางส่วนกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะถอืว่าท่านไดย้อมรบั
ในเง่ือนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทีไ่ดร้ะบุไวแ้ลว้ท ัง้หมด** 

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

 หมายเหตุ **บรษิทัฯ ขอสงวนสิทธใินการเปลี่ยนแปลงเทีย่วบิน ทัง้ไปและกลบัโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ทัง้นี้
ขึน้อยู่กบัสายการบิน บรษิทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการเพื่อความเหมาะสมไม่ว่าจะเกดิจาก ความ
ขดัขอ้งของ ยานพาหนะหรอืมเีหตุหน่ึงเหตใุดจนท าใหไ้ม่สามารถด าเนินการตามหมายก าหนดการได ้โปรแกรมการ
เดนิทางเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม หรอืเปลีย่นแปลงรายการท่องเทีย่วบางรายการหรอืทดแทนรายการท่องเทีย่ว
บางรายการ อตัราค่าบรกิารนี ้เป็นการเดนิทางตัง้แต่ 20 ท่าน ทีผู่เ้ดนิทางไม่ผ่านการตรวจพจิารณาจากด่าน
ตรวจคนเขา้เมอืงในการ เขา้-ออกทัง้ประเทศไทยและประเทศเกาหลใีต ้หรอืการถูกปฎเิสธในกรณีอืน่ๆ 
ทุกกรณี ทางบรษิทัขอสงวนสทิธไ์ม่คนืคา่ใชจ้า่ยไม่ว่ากรณีใดๆ ทิง้สิน้** 
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อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 ค่าตั๋วเคร ือ่งบนิระหว่างประเทศ ไป – กลบัพรอ้มคณะ สายการบนิ Jin Air 
 ค่าทีพ่กั โรงแรมระดบัมาตราฐานหรอืเทยีบเท่า 3-4 ดาว ส าหรบัพกัหอ้งละ 2 ท่าน (ในกรณีมีงานเทรดแฟร ์

การแข่งขนักีฬา หรอืกิจกรรมอื่นๆ ทางบรษิัทขอสงวนสิทธิใ์นการยา้ยพกัในเมืองใกลเ้คียงแทน อาจจะมีการ
ปรบัเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

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

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

 ค่ารถปรบัอากาศน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบุ พรอ้มพนักงานขบัรถทีช่  านาญทาง (ไม่รวมทปิพนักงานขบัรถ) 
 
อตัราคา่บรกิารนีไ้ม่รวม 

 ค่าบรกิาร และค่าใชจ้า่ยส่วนตวัทีไ่ม่ไดร้ะบุในรายการ 
 ค่าทปิมคัคุเทศกท์อ้งถิน่ และพนักงานขบัรถตามธรรมเนียมคอื 1,400 บาท หรอื 40,000 /ท่าน  ตลอดทรปิการ

เดนิทาง 
 ค่าทปิมคัคุเทศกไ์ทย พจิารณาตามพงึพอใจเพือ่ใหเ้ป็นสนิน ้าใจ 
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 ค่าน ้าหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบินก าหนด ฉะน้ันกระเป๋าจะตอ้งไม่เกณฑน์ ้าหนักดงันี ้กระเป๋า
โหลดใตเ้คร ือ่งบนิจ านวนไม่เกนิท่านละ 1 ใบ ใบละไม่เกนิ 15 กโิลกรมั และกรณีถอืขึน้เคร ือ่งไดไ้ม่เกนิ 7 กโิลกรมั 

 ค่าธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง อาหารทีส่ ัง่เพิม่ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดี ฯลฯ 
 ค่าอาหารทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ และส าหรบัราคานีท้างบรษิทัจะไม่รวมค่าภาษีท่องเทีย่วหากมกีารเก็บเพิม่ 
 ค่าท าใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอืคนต่างดา้ว 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7%, ค่าภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% 
 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด 
 ค่ายกกระเป๋าเดนิทางใบใหญ่ในโรงแรมท่านละ 1 ใบ 
 ค่าวซีา่ส าหรบัพาสปอรต์ ต่างดา้ว กรณุาเตรยีมเอกสารคอื 1. พาสปอรต์ 2. ใบประจ าตวัคนต่างดา้ว 3. ใบส าคญัถิน่

ที่อยู่ 4. ส าเนาทะเบียนบา้น (ถา้มี) 5. สมุดบัญชเีงินฝาก (ถา้มี) 6. รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป ทางบรษิัทจะเป็น
ผูด้ าเนินการยืน่วซีา่ใหท่้าน โดยช าระค่าบรกิารต่างหาก (ส าหรบัหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว เจา้ของหนังสอืเดนิทางตอ้ง
ท าเร ือ่งแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองกอ่นจะยืน่วซีา่) 

 
 
อตัราคา่บรกิาร 
 
เอกสารในการเดนิทาง  ☒  พาสปอรต์  ☐  วซีา่ 
 
หมายเหต ุ
 

1. บรษิทัขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นล่วงหนา้ ในกรณีทีไ่ม่สามารถท ากรุป๊ไดอ้ย่างนอ้ย 15 ท่าน ซึง่ในกรณีนี ้
ทางบรษิทัยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมดโดยหกัค่าธรรมเนียมวซีา่ (ถา้ม)ี หรอืจดัหาคณะทวัรอ์ืน่ให ้ถา้ตอ้งการ 

2. บรษิทัขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรนี์ ้เมือ่เกดิเหตุจ าเป็นสุดวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้และ
จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ในกรณีทีสู่ญหาย สูญเสยีหรอืไดร้บับาดเจ็บทีน่อกเหนือความรบัผดิชอบของหวัหนา้ทวัร ์และเหตุ
สุดวสิยับางประการเชน่ การนัดหยุดงาน ภยัธรรมชาต ิการจลาจลต่างๆ 

3. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัอกีคร ัง้หน่ึง หลงัจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเคร ือ่ง และโรงแรมที่
พกัในต่างประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมเน่ืองจากความ
ล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศ เหตุการณท์างการเมอืงและภยัธรรมชาตฯิลฯ โดยบรษิทัจะค านึงถงึ
ความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั และบรษิัทจะไม่รบัผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองหา้มผูเ้ดินทาง
เน่ืองจากมีสิง่ผิดกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มน าเขา้ประเทศ หรอืเอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรอืความประพฤติส่อไป
ในทางเสือ่มเสยี หรอืดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้  ทางบรษิทัไม่อาจคนืเงนิใหท่้านไดไ้ม่
ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วน ทางบรษิทัจะไม่รบัผิดชอบในกรณีทีส่ถานทูตงดออกวีซา่ อนัสบืเน่ืองมาจากผูโ้ดยสารเอง 
รวมทัง้บรษิทัจะไม่รบัผิดชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมืองประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บัชาวต่างชาต ิ
หรอืคนต่างดา้วทีพ่ าพกัอยู่ในประเทศไทย 

4. มคัคุเทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษิทัไม่มีสทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบรษิทั นอกจากมีเอกสารลง
นามโดยผูม้อี านาจของบรษิทัก ากบัเท่าน้ัน 

5. เมือ่ท่านไดช้ าระเงนิมดัจ า หรอืทัง้หมดไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบรษิทั หรอืช าระโดยตรงกบัทางทางบรษิทั
จะถอืว่าท่านรบัทราบ และยอมรบัในเงือ่นไขต่างๆ ของบรษิทัทีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 
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เงือ่นไขการจอง / การยกเลกิ 
 
การจอง หรอืส ารองทีน่ั่ง 

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

 ส่วนทีเ่หลอืช าระทนัทกีอ่นการเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 30 วนั มฉิะน้ันจะถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทาง  
 
การยกเลกิ 

 แจง้ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 30 วนั กอ่นการเดนิทาง คนืเงินมดัจ าท ัง้หมด  
 แจง้ล่วงหนา้ 20 วนั กอ่นการเดนิทาง หกัค่ามดัจ าท่านละ 50% ของราคาทวัร ์
 แจง้ล่วงหนา้ 1 – 15 วนั กอ่นการเดนิทาง หกัค่าด าเนินการต่างๆ รวม 100% ของราคาทวัร ์ 
 ยกเลกิการเดนิทาง ในวนัเดนิทาง, ถูกปฎเิสธการเขา้เมอืง จะไม่มกีารคนืเงินท ัง้หมด  
 กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รบัผดิชอบต่อค่าใชจ้า่ยใดๆ 
 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รบัผดิชอบต่อค่าใชจ้า่ยใดๆ ในกรณีทีเ่กดิเหตุสุดวสิยั เชน่ การยกเลกิหรอืล่าชา้ของสาย

การบนิ, อุบตัเิหตุ, ภยัธรรมชาต,ิ การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรอืสิง่ของสูญหายตามสถานทีต่่างๆ ทีเ่กดิขึน้เหนือ
การควบคุมของบรษิทั 

 
 


