
 

 

รหัสทัวร TKD1901797 
ทัวรเกาหลี โซล โซล ใบไมเปล่ียนสี 5 วัน 3 คืน (LJ) 
สะพาน Gamaksan Suspension Bridge    
หมูบานโบราณ Eunpyeong Hanok Village - วัดจินกวานซา    
สวนสนุกล็อตเตเวิลด – ตลาดฮงแด - Olympic Park 

                                                                                 
Highlights 

 
 ชมวิวบนสะพาน…Gamaksan Suspension Bridge 
 สัมผัสบรรยากาศ…สุดฟน Jingwansa Temple 
 ปกหมุด…หมูบานโบราณ Eunpyeong Hanok Village 
 ถายรูปเนินคอสมอสบานๆ…ใจกลาง  Olympic Park    
 ทองอาณาจักรล็อตเต… เฮฮาท้ัง Lotte World + Lotte Aquarium  
 ชอปปم�งเพลินๆ…Hongdae & Myeongdong 
 สบาย สบาย…พักกรุงโซล 3 คืน…ไมตองยายโรงแรม 

 



 

 

DAY 1
สนามบินสุวรรณภูมิ  (กรุงเทพฯ ) 
สายการบิน JIN AIR (LJ) มีเจาหนาท่ีของบริษัทฯคอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวก 
(บริการ Snack box) 
 
21.00 น.          คณะพรอมกันที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออก ช้ัน 4 ประ
ตู.. เคานเตอร.. 
01.05 น.          เหิรฟ�า สูกรุงโซล โดยสายการบิน JIN AIR  LJ002        
 
DAY 2
สนามบินอินชอน   -  สะพานแขวนคัมอักซาน   -  วัดจินกวานซา    
หมูบานโบราณเกาหลีอึนพยอง   ( -/L/D ) 
 
 08.25 น. เดินทางถึงทาอากาศยานนานาชาติอินชอน   ประเทศเกาหลีใต   
 (เวลาทองถ่ินเร็วกวาไทย 2 ช.ม.) 
GAMAKSAN SUSPENSION BRIDGE 
 
เดินทางสูเมืองพาจู จังหวัดคยองกีโด 
 
สะพานแขวนคัมอักซาน (Gamaksan 
Suspension Bridge) สะพานแขวนท่ี
ทอดยาว 150 เมตรขามหุบเขา Silmari 
สะพานแขวนคัมอักซานไดแรงบันดาลใจ
จากการสราง โดยใชช่ืออยางเปนทางการ
ของสะพานวา Gloucester Heroes 
Bridge ซ่ึงก็คือกองพันท่ี 1 แหงกองทหาร
รักษาการณ Gloucester แหงกองทัพ
อังกฤษที่ตอสูในสงครามเกาหลี พรอมดวย
กลุม Mortar Platoon ท่ี 170 กองพันที่ 
1 ตอสูกับฝ�ายของกองทัพคอมมิวนิสต
ประเทศจีน สะพานน้ีจึงเปรียบเสมือนการ



 

 

ระลึกถึงความเสียสละของพวกเขาทีท่างประเทศเกาหลีใตจะไมมีวันลืม 
 
                                                                  JINGWANSA TEMPLE 
วัดจินกวานซากรุงโซล ต้ังอยู
ทางทิศตะวันตกของกรุงโซล 
เปน 1 ใน 4 วัดสําคัญประจํา
กรุงโซล สรางข้ึนในสมัย
ราชวงศโชซอน โดยกษัตริยเซ
จง ทรงไดสรางหองสมุดขงจ๊ือ
ข้ึนมาแตถูกทําลายลงในชวง
สงครามเกาหลี ตอมาไดรับ
การบูรณะข้ึนมาใหมเปน
อาคารในปจจุบัน ซ่ึงนับวา
เปนวัดท่ีมีความเกาเเก เเละมี
บรรยากาศที่เงียบสงบเปนอยางมาก เพราะเเวดลอมไปดวยธรรมชาติที่สวยงามของอุทยาน
แหงชาติบุคฮันซานอีกดวย ถือวาเปนอีกจุดทองเท่ียวท่ีนามาชมอีกเเหงหน่ึง 
 
EUNPYEONG HANOK VILLAGE 

หมูบานโบราณเกาหลีอึนพยอง 
เปนหมูบานโบราณท่ีต้ังอยู
ทามกลางธรรมชาติ ที่มีภูเขา
โอบลอม บรรยากาศธรรมชาติ
ท่ีสวยงาม เงียบสงบ ภายใน
หมูบานมีคาเฟ�ในสไตสฮันอก 
ท้ังแบบด้ังเดิมและผสมผสาน
สมัยใหมอยางลงตัว สามารถ
เดินไดเพลินๆสบายๆ มี
รานอาหาร คาเฟ� เกๆสวยๆ 
และยังมีพิพิธภัณฑที่นาสนใจอีก

ดวย 



 

 

อาหารกลางวันเมนู: ชาบู ชาบู หมอไฟสไตลเกาหลี จะใชเน้ือหมูหั่นช้ินบางๆใสผักนานาชนิดลง
ไปในหมอ แลวเติมดวยน้ําซุปรอนๆ ตมตอจนเดือด พอสุกก็ตักมาทานกับขาวสวย กิมจิ และ
น้ําจ้ิม 

อาหารเย็นเมนู: BBQ Buffet ปم�งยางสไตลเกาหลี พรอมเคร่ืองเคียง 
โรงแรม Galaxy Hotel ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเทา 
 

 
DAY 3
Cosmetic Center   -  ทองอาณาจักรลอตเต (Lotte World + Aquarium)   -  ตลาดฮง
แด   (B/-/D) 
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม   
 

COSMETIC CENTER 
ทานสามารถ “ชมการสาธิตวิธีใชเคร่ืองสําอาง” เคล็ดไมลับ
หนาใสของสาวเกาหลี และเลือกซ้ือเวชสําอางยอดนิยมของ
เกาหลีไดในราคาทองถ่ิน อาทิเชน หนากาก LED ชวยลด 
ฝ�า กระ, DEWINS ครีมหอยทาก, ALOEVERA GEL, 
DR.ROJUKISS, โบท็อก เปนตน 

  
 
LOTTTE WORLD                                                                                       



 

 

จากน้ันนําทานเขาสู Lotte World เปนสวนสนุกในรมที่ใหญท่ีสุดในเกาหลีใต ท่ีน่ีมีทั้งสวนสนุก
ในรม ซ่ึงจัดไดวาเปนสวนสนุกในรมท่ีมีช่ือเสียงที่สุดแหงหน่ึงในโลกเลยก็วาได และมีโซนสวน
สนุกกลางแจง ท่ีสรางเปนเกาะอยูกลางทะเลสาบซอกชน (Seokchon Lake) โดยสัญลักษณ
หรือมาสคอตประจําสวนสนุกแหงน้ีคือคูรักแรคคูนที่ช่ือ Lotty และ Lorry น่ันเอง  

**อิสระอาหารกลางวัน เพ่ือใหทานเพลิดเพลินกับการทองอาณาจักรลอตเตอยางเต็มท่ี** 
 
 
LOTTTE WORLD AQUARIUM                                                                                    
 พิพิธภัณฑสัตวน้ําที่อยูในกรุงโซล โดยจะแบงเปนโซนตางๆ ท้ังหมด 9 โซน โซนแรก คือ 

Rivers of Korea ท่ีโซนน้ีเปนของสัตวที่อยู
ในน้ําจืดตามแมน้ํา ทะเลสาบ ในประเทศ
เกาหลี โซนที่สอง คือ Tropical River ใน
โซนน้ีก็จะมีสัตวในเขตรอนเปนหลัก  โซนที่

สามคือ Amazon River  ในโซนน้ีก็จะมีปลา
น้ําจืดท่ีใหญที่สุด อยาง Pirarucu และ 
Arowana ซึ่งอาศัยอยูในแมน้ําอเมซอน โซนท่ี 
4 คือ Sea Lion Zone เสนหที่นาหลงใหล



 

 

ของโซนน้ีคือสิงโตทะเลท่ีวายน้ําไปมา สวนโซนที่ 5 ก็คือ The Ocean คือ เปนเหมือนหัวใจ
ของอควาเรียมแหงน้ี  โซนตอไป โซนที่ 6  ซ่ึงมีดาราของที่น่ีก็คือ Beluga Whale แหวกวาย
เลนลูกบอล ทั้งเด็กและผูใหญก็ชอบโซนน้ี โซนที่ 7 คือ Coral Reef Garden โซนน้ีจะมี
สารพัดสัวตน้ําตามแนวประการังใหไดดูกัน โซนท่ี 8 คือ Play Ocean โซนน้ีจะไดสัมผัสสัตว
ทะเลอยางปลาดาว และโซนสุดทาย คือ Polar Region Zone เปนโซนเรียนรูเก่ียวกับเพนก
วิ้น ทานจะไดเพลินเพลินกันไปโลกใตทองทะเลอยางแนนอน 

 
 
HONGDAE 
หลังจากน้ันนําทานเดินทางสู ตลาดฮงแด 
ศูนยรวมเด็กวัยรุน มีทั้งสินคาแฟช่ัน เส้ือผา 
กระเป�า รองเทา รวมทั้งกิจกรรมทาง
วัฒนธรรมทางศิลปะการแสดงและงาน
เทศกาลท่ีนาสนใจมากมาย ใหทานชอปปم�ง
ตามอัธยาศัย 

 
อาหารเย็นเมนู: จิมทัค เปนไกผัดรวมกับวุนเสน มันฝร่ัง แครอท พริก 
และซอสดํา เน้ือไกท่ีน่ิม รสชาติคลายกับไกพะโลสูตรเกาหลี ทาน
กับขาว หอมอรอย รสเผ็ดถึงเคร่ือง 
โรงแรม Galaxy Hotel ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเทา 

 
DAY 4
ศูนยโสม   -  ศูนยสมุนไพรสนเข็มแดง   -  Duty Free   -  N Seoul Toewer  
ชอปปم�งเมียงดง   (B/L/-) 
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 
GINSENG & RED PINE & DUTYFREE 

 
นําทานชม “ศูนยโสม” หรือราชาแหงมวลสมุนไพร เพราะเกาหลีใตเปน
ประเทศที่มีการผลิตโสมเกาหลีท่ีมีคุณภาพเปนอันดับ 1 ของโลกซ่ึงรัฐบาล
รับรองคุณภาพโสมที่มีคุณภาพดีที่สุด  



 

 

“ผลิตภัณฑน้ํามันสนเข็มแดง” นิยมมารับประทานเพ่ือลางสารพิษใน
รางกาย ลางไขมันในเสนเลือด ทั่วทั้งรางกาย ป�องกันไขมันอุดตันในเสน
เลือด,โรคหัวใจ, โรคภูมิแพ เปนตน  
ชอปปم�งสินคาปลอดภาษี  ที่น่ีมีสินคาช้ันนํา ใหทานเลือกซ้ือมากมายกวา 
500 ชนิด อาทิ น้ําหอม เส้ือผา เคร่ืองสําอาง กระเป�า นาฬิกา 

เคร่ืองประดับ เปนตน  
 

อาหารกลางวันเมนู: บิบิมบับ เปนตัวแทนอาหารตามธรรมเนียมของ
เกาหลี เม่ือหลายรอยปในวันหยุดท่ีสําคัญ เชน "เทศกาลชูซอก"(วัน
ขอบคุณพระเจาของเกาหลี) จัดขึ้นเพ่ือเฉลิมฉลองวันที่สนุกสนาน เปน
อาหารท่ีมีความสมดุลเพราะมันมีผักตางๆพรอมกับเน้ือสัตวหมัก พริก
เกาหลีปรุงพิเศษเพ่ิมเขาไปเพ่ือสรางรสชาติท่ียอดเย่ียม จะไดรสชาติ
ของสวนผสมที่สมดุลท่ีไดประสมประสานรวมกันทั้งหมด 

 
N SEOUL TOWER 
 
อิสระใหทุกทานไดเดินเลนที่ 
“หอคอยกรุงโซล”  ต้ังอยู
บริเวณเนิน เขานัมซาน เปน 1
ใน 18 หอคอยท่ีสูงที่สุดในโลก 
นอกจากน้ีโซลทาวเวอรยังเปน
สถานที่ถายทําละครหลาย
เร่ือง เรียกไดวาเปน 
Landmark  ของเกาหลีเลยก็
วาได (ไมรวมคาข้ึนลิฟท)  
 
MYEONGDONG 
อิสระชอปปم�ง ตลาดเมียงดง นอกจากจะมีสินคาแฟช่ันตางๆไมวาจะเปน เคร่ืองสําอาง รองเทา 
ท่ีน่ียังมี Street Food ข้ึนช่ือ อีกหลายเมนูใหทานไดล้ิมลอง 



 

 

 
**อิสระอาหารเย็นเพ่ือใหทานไดชอปปم�งไดอยางเต็มที*่* 
โรงแรม Galaxy Hotel ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเทา 
 
DAY 5
ศูนยสมุนไพรฮอตเกนาม ู  -  พลอยอเมทิส   -  Olympic Park   -  Supermaket   
(B/L/-)
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 
HERB SHOP & AMETHYST  

“ศูนยสมุนไพรบํารุงตับ ฮอตเกนามู” ตนไมชนิดน้ีเจริญเติบโตในป�าลึกบน
ภูเขาที่ปราศจากมลภาวะและระดับสูงเหนือน้ําทะเล 50-800 เมตร ชาว
เกาหลีรุนใหมนิยมนํามารับประทานเพ่ือชวยดูแลตับใหสะอาดแข็งแรง 
 

“ชมโรงงานเจียระไนพลอยอเมทิส” พลอยแหงสุขภาพและนําโชค โดยมีต้ังแตสี
มวงออนเย็นตาจนถึงสีมวงไวน มีเสนหเยายวนใจ พลอยน้ีจะงามจับตาเมื่อมา
ทําเปนแหวน จ้ี ตางหู และสรอยขอมือ 
 

OLYMPIC PARK SEOUL  



 

 

 
Olympic Park น้ันถือวาเปนอีกหน่ึงในสถานที่
ทองเที่ยวยอดฮิตของชาวกรุงโซล เเละเปนอีกจุดท่ี
นักทองเท่ียวตางชาติใหความสนใจมาเที่ยวชมความ
สวยงาม ทั้งธรรมชาติท่ีถูกจัดเรียงอยางสวยงาม และยัง
เปนจุดที่สวยอีกแหงในชวงฤดูใบไมรวง ท่ีน่ีก็ถูกแบง
ออกเปนหลายโซนท่ีนาสนใจ เชน เนินดอกคอสมอส สี
เหลืองอราม เปนที่นิยมอีกแหงหน่ึงสําหรับคนท่ีชอบ
ถายภาพ , Rose Garden สวนกุหลาบหลากพันธุหลาก
สีสัน ที่มีมากถึง 146 สายพันธุ,         แลนดมารค 
Olympic Park อีกแหงท่ีไมควรพลาด คือ One tree 
Hill ดวยเอกลักษณของสวนสีเขียว ที่มีตนไมต้ังตระหงานโดเด่ียว ทําใหที่แหงน้ีกลายเปนที่นิยม 
ดวยความแปลก นิยมมาถายรูป ถาย MV 

 
 
**

หากไมสามารถชมสวนโอลิมปารคไดทางบริษัทจะปรับโปรแกรมเปน Gimpo outlet แทน** 
 
GIMPO OUTLET 
ใหอิสระทุกทานชอปปم�ง HYUNDAI 
PREMIUM GIMPO OUTLET ซึ่งเปน
เอาทเลตขนาดใหญ เปนแหลงรวมรานคา แบ
รนดเนมระดับโลกมากมายใหทุกทานได
เลือกชอปปم�งกันอยางจุใจมีหลากหลาย 
Brand ดังมากมายหลายย่ีหอ  
 



 

 

 
อาหารกลางวันเมนู: บลูโกกิ เมนูอาหารด้ังเดิมของเกาหลี เปนหมูผัด
ซอสบารบีคิวเกาหลีที่ปรุงสุกโดยใชเทคนิคการยาง หรือการตมแบบ
ด้ังเดิม นํามาขลุกขลิกกับซุปบลูโกกิกะทะรอน พรอมผักและเครื่อง
เคียงตางๆ เสริฟพรอมขาวสวยรอนๆ 
 

SUPERMARKET 
หลังจากน้ันไดเวลานําทานสู ทาอากาศยานนานาชาติอินชอน เพ่ือเตรียมตัวเดินทางกลับ
กรุงเทพฯระหวางทางแวะ    ชอปปم�งที่ รานละลายเงินวอน เพ่ือซ้ือของฝากคนทางบาน ท่ีราน
แหงน้ีมีขนมพ้ืนเมืองเกาหลีหลากชนิดรวมทั้งกิมจิ ไกตุนโสมที่บรรจุอยูในถุงสุญญากาศ 
ตะเกียบ ถวยใสขาวและของฝากของที่ระลึกหลังจากน้ัน  ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ  
 

 
 
**หลังจากน้ัน ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ **  
โดยสารการบิน JIN AIR LJ 001   เวลา  19.55 น.  ถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ เวลา  
23.35 น.  
 
 
 



 

 

อัตราคาบริการ 
 

วันเดินทาง 
ราคา 
(บาท/ทาน) ที่น่ัง 

เดือนตุลาคม 2562 

30 ก.ย.  - 4 
ต.ค. 

16,888.- 25 

2 - 6 ต.ค. 16,888.- 25 

4 - 8 ต.ค. 16,888.- 25 

6 - 10 ต.ค. 16,888.- 25 

8 - 12 ต.ค. 16,888.- 25 

10 - 14 ต.ค. 17,888.- 25 

12 - 16 ต.ค. 16,888.- 25 

14 - 18 ต.ค. 16,888.- 25 

16 - 20 ต.ค. 16,888.- 25 

18 - 22 ต.ค. 17,888.- 25 

20 - 24 ต.ค. 16,888.- 25 

22 - 26 ต.ค. 16,888.- 25 

24 - 28 ต.ค. 17,888.- 25 

26 - 30 ต.ค. 16,888.- 25 

28 ต.ค. - 1 พ.ย. 16,888.- 25 

30 ต.ค. - 3 พ.ย. 16,888.- 25 

วันเดินทาง ราคา 
(บาท/ทาน) ที่น่ัง 

เดือนพฤศจิกายน 2562 

2 - 6 พ.ย. 14,888.- 25 

4 - 8 พ.ย. 14,888.- 25 

6 - 10 พ.ย. 14,888.- 25 

8 - 12 พ.ย. 15,888.- 25 

10 - 14 พ.ย. 14,888.- 25 

12 - 16 พ.ย. 14,888.- 25 

14 - 18 พ.ย. 15,888.- 25 

16 - 20 พ.ย. 14,888.- 25 

18 - 22 พ.ย. 14,888.- 25 

20 - 24 พ.ย. 14,888.- 25 

22 - 26 พ.ย. 15,888.- 25 

24 - 28 พ.ย. 14,888.- 25 

26 - 30 พ.ย. 14,888.- 25 

28 พ.ย. - 2 ธ.ค. 15,888.- 25 

30 พ.ย. - 4 ธ.ค. 14,888.- 25 

 

**ราคาดังกลาวไมมีราคาเด็ก /พักหองละ 2-3 ทาน /ตองการพักเด่ียว เพ่ิม 4,900** 



 

 

 
 
 
 
 
อัตราคาบริการ - เง่ือนไข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ราคารวม 
    คา่พาหนะและนําเที�ยวตามรายการ                        
    คา่ตั�วเครื�องบนิและภาษีนํ�ามัน ไป-กลับ พรอ้มคณะ 
    นํ�าดื�มวนัละ 1 ขวด                                                                
    คา่เขา้ชมสถานที�ตามรายการ                          
    คา่โรงแรมตามรายการที�ระบุหอ้งละ 2-3 ทา่น     
    คา่อาหารตามรายการที�ระบุ  
    คา่นํ�าหนักกระเป๋าสัมภาระทา่นละไมเ่กนิ 15 กก.   
    คา่ประกนัภยัอบุตัเิหตุระหวา่งการเดนิทางในวงเงนิ                   
    ทา่นละ 1,000,000 บาท (เงื�อนไขตามกรมธรรม)์ 

******************************************************** 

ราคาไมร่วม 
1.ค่าทําหนังสอืเดนิทางและคา่วซีา่สําหรับ 
2.พาสปอรต์ต่างดา้ว                                                                                                             
3.ค่าใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการที�ระบ ุเชน่ ค่าซกัรดี,
มนิบิารใ์นหอ้ง  และอื�นๆ                                                                             
4.คา่ทปิคนขบัรถ และมคัคเุทศกท์อ้งถิ�น  
  ทา่นละ 40,000 วอน หรอื1400 บาท/ตอ่ทา่น                                                                                        
5. คา่ภาษมีูลคา่เพิ�ม 7% และภาษหีกั ณ ที�จา่ย 3%   
(กรณีออกใบเสร็จในนามบรษัิทหรอืตอ้งการใบกํากบัภาษี )                                                                                                   
6.ค่านํ�าหนักกระเป๋าสมัภาระ ที�เกนิกวา่สายการบนิกําหนด 
 

เง ื�อนไขการสํารองที�น ั�ง 
กรุณาจองลว่งหนา้กอ่นการเดนิทางพรอ้มชําระงวด
แรก 5,000 บาท *ชว่งเทศกาลมดัจํา 10,000 บาท 
*หากเป็นราคาโปรโมชั�นชําระเงนิเต็มจํานวน
เทา่นั�น  สว่นที�เหลอืชําระทันทกีอ่นการเดนิทางไม่
นอ้ยกวา่ 21 วัน มฉิะนั�นจะถอืวา่ทา่นยกเลกิการ
เดนิทางโดยอตัโนมตั ิ 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 
* ยกเลกิการเดนิทางกอ่น 30 วัน ไมม่คีา่ใชจ้า่ย                              

* ยกเลกิการเดนิทางกอ่น 20 วันยดึมัดจํา 50%                                            

* ยกเลกิการเดนิทางไม่ถงึ 15 วันยดึเงนิคา่ทัวรทั์ �งหมด 

* ในกรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงทั�งที�กรุงเทพฯและ
ในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้
ประเทศที�ระบุในรายการ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ที�จะ
ไม่คนืค่าบรกิารไม่ว่ากรณีใดๆ ทั �งสิ�น กรณีเจ็บป่วย
จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ�งจะตอ้งมีใบรับรอง
แพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทฯ จะทํา
การเลื�อนการเดนิทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่
ทั �งนี�ท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายคือ ค่าธรรมเนียมใน
การมัดจําตั�วท่านละ 10,000 บาท และค่าใชจ้่าย
อื�นๆ ที�ไม่สามารถเรียกคืนไดค้ือ ค่าธรรมเนียม ใน
การมัดจํา 

**กรณุาเลอืกซื�อบตัรโดยสารภายในประเทศประเภทที�สามารถเลื�อนวันและเวลาในการ
เดนิทางได ้ทั �งนี�เพื�อป้องกนัปัญหาเที�ยวบนิลา่ชา้หรอืการเปลี�ยนแปลงเวลาของเที�ยวบนิ
หรอืการเปลี�ยนแปลงวนัเดนิทางกรณีเกดิความผดิพลาดจากบรกิารจากสายการบนิ** 

 



 

 

 
 
 
 
    
เง่ือนไขการเดินทาง 
* รายการทองเท่ียวสามารถเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชน
ของผูเดินทางเปนสําคัญ 
* หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผูมี
จุดประสงคเดินทางเพ่ือทองเท่ียวเทาน้ัน  หากลูกคาไมสามารถเดินทางไดเน่ืองจากเหลือ
พาสปอรตนอยกวา 6 เดือน ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน 
* ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ินหากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน,การ
ประทวง,การนัดหยุดงาน,การกอจลาจล หรือกรณีที่ทานถูกปฏิเสธ การเขาหรือออกเมือง
จากเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมือง หรือเจาหนาที่กรมแรงงานท้ังจากไทย และตางประเทศซ่ึง
อยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 
* ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ ไม
เท่ียวบางรายการ,ไมทานอาหารบางมื้อเพราะคาใชจายทุกอยาง ทางบริษัทฯ ไดชําระ
คาใชจายใหกับตางประเทศแบบเหมาขาดกอนออกเดินทางแลว                                
 ***ทัวรเกาหลีทุกโปรแกรม ผูเดินทางจะตองอยูกับกรุปเท่ียวตามโปรแกรมที่กําหนดเทาน้ัน 
ไมสามารถแยกตัวออกจากโปรแกรมเพ่ือไปทําอยางอ่ืนได หากมีการแยกตัวออกจาก
โปรแกรมไมวาจะจากสาเหตุใดก็ตาม จะมีคาใชจายในการแยกตัวออกจากทัวรตามท่ีแลนด

หมายเหตุ : กรณีตดักรุ๊ป 
กรุณาแจง้กลุม่ลกูคา้ทกุครั�ง 
กรุ๊ปนักเรยีน , นักศกึษา , ขายตรง , ดลีเลอร ์, ประกนัชวีติ , ขา้ราชการ กรุ๊ปดงูาน ม ีSurcharge 
ไมส่ามารถใชร้าคาปกตไิดค้ะ่ 
กรณีที�ไมแ่จง้ หากที�เกาหลทีราบจะทําการปรับเพิ�มทนัท ี2 เทา่จากคา่แลนดป์กตคิะ่ 

 



 

 

กําหนด และการชําระเงินเขามาถือวาผูซื้อไดศึกษาโปรแกรมและยอมรับเง่ือนไขการ
ใหบริการเปนที่เรียบรอย*** 
*ทัวรน้ีจัดใหเฉพาะลูกคาที่ประสงคจะไปทองเท่ียวตามรายการของทัวรทุกวันเทาน้ัน 
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์หากลูกคาตองการขอแยกออกจากกรุป หรือไมเที่ยวตามรายการท่ี
บริษัทกําหนด บริษัทขอปรับทานละ 300 USD* 
* ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/
หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจาก   
ความประมาทของตัวนักทองเท่ียวเอง  
* ต๋ัวเคร่ืองบินเปนต๋ัวราคาพิเศษ กรณีที่ทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามาเล่ือนวัน
หรือคืนเงินได หากทานตองซ้ือบัตรโดยสารภายในประเทศเพ่ือไปและกลับกรุงเทพฯ กรุณา
เลือกซ้ือบัตรโดยสารภายในประเทศประเภทที่สามารถเล่ือนวันและเวลาในการเดินทางได 
ท้ังน้ีเพ่ือป�องกันปญหาเที่ยวบินลาชาหรือการเปล่ียนแปลงเวลาของเท่ียวบินหรือการ
เปล่ียนแปลงวันเดินทางกรณีเกิดความผิดพลาดจากบริการจากสายการบิน (ความลาชาของ
เท่ียวบิน การยกเลิกเที่ยวบิน มีการยุบเท่ียวบินรวมกัน ตารางการเดินทางมีการ
เปล่ียนแปลง เน่ืองจากสายการบินพิจารณาสถานการณแลววา อยูนอกเหนือความควบคุม 
หรือเหตุผลเชิงพาณิชย หรือเหตุผลทางดานความปลอดภัยเปนตน) โปรดเขาใจและ
รับทราบวา ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ได ในทุกกรณี กรุปท่ี
เดินทางตองการันตีมัดจํากับสายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศ หรือตางประเทศ 
รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเชน Charter Flight, Extra Flight  จะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือ 
คาทัวรทั้งหมด 



 

 

**เมื่อออกต๋ัวแลว หากทานมีเหตุบางประการทําใหเดินทางไมได ไมสามารถขอคืนคาต๋ัวได 
เน่ืองจากเปนนโยบายของสายการบิน** 
**เม่ือทานตกลงชําระเงินไมวาท้ังหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือวาทาน
ไดยอมรับในเง่ือนไขขอตกลงตางๆ ท่ีไดระบุไวแลวท้ังหมด** 

 
 
หมายเหตุ ** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงเที่ยวบิน ท้ังไปและกลับโดยมิตอง
แจงใหทราบลวงหนาทั้งน้ีข้ึนอยูกับสายการบิน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลง
รายการเพ่ือความเหมาะสมไมวาจะเกิดจาก ความขัดของของ ยานพาหนะหรือมีเหตุหน่ึง
เหตุใดจนทําใหไมสามารถดําเนินการตามหมายกําหนดการได โปรแกรมการเดินทาง
เปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปล่ียนแปลงรายการทองเที่ยวบางรายการหรือ
ทดแทนรายการทองเที่ยวบางรายการ อัตราคาบริการน้ี เปนการเดินทางต้ังแต 20 ทาน 
ที่ผูเดินทางไมผานการตรวจพิจารณาจากดานตรวจคนเขาเมืองในการ เขา-ออกทั้งประเทศ
ไทยและประเทศเกาหลีใต หรือการถูกปฎิเสธในกรณีอ่ืนๆทุกกรณี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ
ไมคืนคาใชจายไมวากรณีใดๆทิ้งส้ิน** 

ขอสงวนสทิธิ �สําหรบัลูกคา้ชาวไทยเท่านั�นที�เดนิทางไปกลบัพรอ้มกรุป๊ 

**ถา้ลูกคา้เป็นชาวตา่งชาตชิาํระเพิ�มทา่นละ 3,000 บาท** 


