
Highlights 

• ชมวิวบนสะพาน…Gamaksan Suspension Bridge

• สัมผสับรรยากาศ…สุดฟน Jingwansa Temple

• ปกหมุด…หมูบานโบราณ Eunpyeong Hanok Village

• ถายรูปเนินคอสมอสบานๆ…ใจกลาง  Olympic Park

• ทองอาณาจักรล็อตเต… เฮฮาทั้ง Lotte World + Lotte Aquarium

• ชอปปงเพลินๆ…Hongdae & Myeongdong

• สบาย สบาย…พักกรุงโซล 3 คืน…ไมตองยายโรงแรม

เวลานัดหมายและเคานเตอรอาจมีการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงจากสายการบนิ กรุณาเชค็กอน

วันเดินทาง 

**  พาสปอรตควรมีอายุไมตํ่ากวา 6 เดือนนับจากวันเดินทาง ** 

NIDN193143  



 
 

 
 

 
 
 

 

DAY 1

สนามบินสุวรรณภูมิ  (กรุงเทพฯ ) 

สายการบิน JIN AIR (LJ) มีเจาหนาทีข่องบริษัทฯคอยใหการตอนรบัและอํานวยความสะดวก (บริการ Snack 

box) 

 

21.00 น.          คณะพรอมกันที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออก ช้ัน 4 ประตู.. เคานเตอร.. 

01.05 น.          เหิรฟา 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) สะพานแขวนที่ทอดยาว 150 เมตรขามหุบเขา 

Silmari สะพานแขวนคัมอักซานไดแรงบันดาลใจจาก

การสราง โดยใชช่ืออยางเปนทางการของสะพานวา 

Gloucester Heroes Bridge ซึ่งก็คือกองพันที่ 1 แหง

กองทหารรักษาการณ Gloucester แหงกองทัพอังกฤษ

ที่ตอสูในสงครามเกาหลี พรอมดวยกลุม Mortar 

Platoon ที ่170 กองพันที่ 1 ตอสูกับฝายของกองทัพ

คอมมิวนิสตประเทศจีน สะพานน้ีจึงเปรียบเสมือนการ

ระลึกถึงความเสียสละของพวกเขาที่ทางประเทศเกาหลี

ใตจะไมมีวันลมื 

 

 



 
 

 
 

 
 
 

 

                                                                  JINGWANSA TEMPLE 

วัดจินกวานซากรุงโซล ต้ังอยูทางทิศ

ตะวันตกของกรุงโซล เปน 1 ใน 4 วัด

สําคัญประจํากรุงโซล สรางขึ้นในสมัย

ราชวงศโชซอน โดยกษัตริยเซจง ทรง

ไดสรางหองสมุดขงจื๊อขึ้นมาแตถูก

ทําลายลงในชวงสงครามเกาหลี ตอมา

ไดรับการบูรณะขึ้นมาใหมเปนอาคาร

ในปจจุบัน ซึ่งนับวาเปนวัดที่มีความ

เกาเเก เเละมีบรรยากาศที่เงียบสงบ

เปนอยางมาก เพราะเเวดลอมไปดวย

ธรรมชาติที่สวยงามของอุทยาน

แหงชาติบุคฮันซานอีกดวย ถือวาเปนอีกจุดทองเที่ยวที่นามาชมอีกเเหงหน่ึง 

 

EUNPYEONG HANOK VILLAGE 

หมูบานโบราณเกาหลีอึนพยอง เปน

หมูบานโบราณที่ต้ังอยูทามกลาง

ธรรมชาติ ที่มภูีเขาโอบลอม 

บรรยากาศธรรมชาติที่สวยงาม 

เงียบสงบ ภายในหมูบานมีคาเฟในส

ไตสฮันอก ทั้งแบบด้ังเดิมและ

ผสมผสานสมัยใหมอยางลงตัว 

สามารถเดินไดเพลินๆสบายๆ มี

รานอาหาร คาเฟ เกๆสวยๆ และยัง

มีพิพิธภัณฑที่นาสนใจอีกดวย 

 

อาหารกลางวันเมน:ู ชาบู ชาบู หมอไฟสไตลเกาหลี จะใชเน้ือหมูหั่นช้ินบางๆใสผักนานา

ชนิดลงไปในหมอ แลวเติมดวยนํ้าซุปรอนๆ ตมตอจนเดือด พอสุกก็ตักมาทานกับขาวสวย 

กิมจิ และนํ้าจิม้ 

อาหารเย็นเมนู: BBQ Buffet ปงยางสไตลเกาหลี พรอมเครื่องเคียง 

โรงแรม Galaxy Hotel ระดับ 3 ดาว หรอืเทียบเทา 



 
 

 
 

 
 
 

 

DAY 3

Cosmetic Center   -  ทองอาณาจักรลอตเต (Lotte World + Aquarium)   -  ตลาดฮงแด   (B/-/D) 

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม   

 

COSMETIC CENTER 

ทานสามารถ “ชมการสาธิตวิธีใชเครื่องสําอาง” เคล็ดไมลับหนาใสของ

สาวเกาหลี และเลือกซื้อเวชสําอางยอดนิยมของเกาหลีไดในราคาทองถิ่น 

อาทิ เชน หนากาก LED ชวยลด ฝา กระ , DEWINS ครีมหอยทาก , 

ALOEVERA GEL, DR.ROJUKISS, โบท็อก เปนตน 

  

 

LOTTTE WORLD                                                                                       

จากน้ันนําทานเขาสู Lotte World เปนสวนสนุกในรมที่ใหญที่สุดในเกาหลีใต ที่น่ีมีทั้งสวนสนุกในรม ซึ่งจัดไดวาเปน

สวนสนุกในรมที่มีช่ือเสียงที่สุดแหงหน่ึงในโลกเลยก็วาได และมีโซนสวนสนุกกลางแจง ที่สรางเปนเกาะอยูกลาง

ทะเลสาบซอกชน (Seokchon Lake) โดยสัญลักษณหรือมาสคอตประจําสวนสนุกแหงน้ีคือคูรักแรคคูนที่ช่ือ Lotty 

และ Lorry น่ันเอง  

**อิสระอาหารกลางวัน เพือ่ใหทานเพลิดเพลินกับการทองอาณาจักรลอตเตอยางเต็มที่** 

 

 



 
 

 
 

 
 
 

LOTTTE WORLD AQUARIUM                                                                                     

 พิพิธภัณฑสัตวนํ้าที่อยูในกรุงโซล โดยจะแบงเปนโซนตางๆ ทั้งหมด 9 โซน โซนแรก คือ Rivers of Korea ที่โซนน้ีเปน

ของสัตวที่ อยู ใน นํ้าจืดตามแม นํ้ า ทะเลสาบ ใน

ประเทศเกาหลี โซนที่สอง คือ Tropical River ในโซน

น้ีก็จะมีสัตวในเขตรอนเปนหลัก  โซนที่ สามคือ 

Amazon River  ในโซนน้ีก็จะมีปลานํ้าจืดที่ใหญที่สุด 

อ ย า ง  Pirarucu แ ล ะ  Arowana ซึ่ งอ าศั ย อ ยู ใน

แมนํ้าอเมซอน โซนที่ 4 คือ Sea Lion Zone เสนหที่

นาหลงใหลของโซนน้ีคือสิงโตทะเลที่วายนํ้าไปมา สวน

โซนที่  5 ก็คือ The Ocean คือ เปนเหมือนหัวใจ

ของอควาเรียมแหงน้ี  โซนตอไป โซนที่ 6  ซึ่งมีดาราของที่น่ีก็

คือ Beluga Whale แหวกวายเลนลูกบอล ทั้งเด็กและผูใหญ

ก็ชอบโซนน้ี โซนที่ 7 คือ Coral Reef Garden โซนน้ีจะมี

สารพัดสัวตนํ้าตามแนวประการังใหไดดูกัน โซนที่ 8 คือ Play 

Ocean โซนน้ีจะไดสัมผัสสัตวทะเลอยางปลาดาว และโซน

สุดทาย คือ Polar Region Zone เปนโซนเรียนรูเก่ียวกับเพ

นกว้ิน ทานจะไดเพลินเพลินกันไปโลกใตทองทะเลอยาง

แนนอน 

 

 

HONGDAE 

หลังจากน้ันนําทานเดินทางสู ตลาดฮงแด ศูนยรวม

เด็กวัยรุน มีทั้งสินคาแฟช่ัน เสื้อผา กระเปา รองเทา 

รวมทั้งกิจกรรมทางวัฒนธรรมทางศิลปะการแสดง

และงานเทศกาลที่นาสนใจมากมาย ใหทานชอปปง

ตามอัธยาศัย 

 

อาหารเย็นเมนู: จมิทัค เปนไกผัดรวมกับวุนเสน มันฝรั่ง แครอท พริก และซอสดํา เน้ือไก

ที่น่ิม รสชาติคลายกับไกพะโลสูตรเกาหลี ทานกับขาว หอมอรอย รสเผ็ดถึงเครื่อง 

โรงแรม Galaxy Hotel ระดับ 3 ดาว หรอืเทียบเทา 

 

 



 
 

 
 

 
 
 

DAY 4

ศูนยโสม   -  ศูนยสมุนไพรสนเข็มแดง   -  Duty Free   -  N Seoul Toewer  

ชอปปงเมียงดง   (B/L/-) 

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

 

GINSENG & RED PINE & DUTYFREE 

 

นําทานชม “ศนูยโสม” หรือราชาแหงมวลสมุนไพร เพราะเกาหลีใตเปนประเทศที่มีการผลิต

โสมเกาหลีที่มคีุณภาพเปนอันดับ 1 ของโลกซึ่งรัฐบาลรับรองคุณภาพโสมที่มีคุณภาพดีที่สุด  

“ผลิตภัณฑน้าํมันสนเข็มแดง” นิยมมารับประทานเพ่ือลาง

สารพิษในรางกาย ลางไขมันในเสนเลือด ทั่วทั้งรางกาย ปองกัน

ไขมันอุดตันในเสนเลือด ,โรคหัวใจ, โรคภูมิแพ เปนตน  

ชอปปงสินคาปลอด ภาษี  ที่น่ีมีสนิคาช้ันนํา ใหทานเลือกซื้อมากมายกวา 500 ชนิด 

อาทิ นํ้าหอม เสื้อผา เครื่องสําอาง กระเปา นาฬิกา เครื่องประดับ เปนตน  

 

อาหารกลางวันเมนู: บิบิมบับ เปนตัวแทนอาหารตามธรรมเนียมของเกาหลี เมื่อหลายรอย

ปในวันหยุดที่สําคัญ เชน "เทศกาลชูซอก"(วันขอบคุณพระเจาของเกาหลี) จัดขึ้นเพ่ือเฉลิม

ฉลองวันที่สนุกสนาน เปนอาหารที่มีความสมดุลเพราะมันมีผักตางๆพรอมกับเน้ือสัตวหมัก 

พริกเกาหลีปรุงพิเศษเพ่ิมเขาไปเพ่ือสรางรสชาติที่ยอดเย่ียม จะไดรสชาติของสวนผสมที่

สมดุลที่ไดประสมประสานรวมกันทั้งหมด 

 

N SEOUL TOWER 

 

อิสระใหทุกทานไดเดินเลนที่ “หอคอยกรงุโซล”  ต้ังอยูบริเวณเนิน 

เขานัมซาน เปน 1ใน 18 หอคอยที่สูงที่สุดในโลก นอกจากน้ีโซล

ทาวเวอรยังเปนสถานที่ถายทําละครหลายเรื่อง เรียกไดวาเปน 

Landmark  ของเกาหลีเลยก็วาได (ไมรวมคาขึน้ลฟิท)  

 

MYEONGDONG 

อิสระชอปปง ตลาดเมียงดง นอกจากจะมีสินคาแฟช่ันตางๆไมวา

จะเปน เครื่องสําอาง รองเทา ที่ น่ียังมี Street Food ขึ้นช่ือ อีก

หลายเมนูใหทานไดลิ้มลอง 



 
 

 
 

 
 
 

 

**อิสระอาหารเย็นเพื่อใหทานไดชอปปงไดอยางเต็มที*่* 

โรงแรม Galaxy Hotel ระดับ 3 ดาว หรอืเทียบเทา 

 

DAY 5

ศูนยสมุนไพรฮอตเกนามู   -  พลอยอเมทสิ   -  Olympic Park   -  Supermaket   (B/L/-)

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

 

HERB SHOP & AMETHYST  

“ศูนยสมุนไพรบํารุงตับ ฮอตเกนามู” ตนไมชนิดน้ีเจริญเติบโตในปาลึกบนภูเขาที่

ปราศจากมลภาวะและระดับสูงเหนือนํ้าทะเล 50-800 เมตร ชาวเกาหลีรุนใหมนิยมนํามา

รับประทานเพ่ือชวยดูแลตับใหสะอาดแข็งแรง 

 

“ชมโรงงานเจียระไนพลอยอเมทิส” พลอยแหง

สุขภาพและนําโชค โดยมีต้ังแตสีมวงออนเย็นตา

จนถึงสีมวงไวน มีเสนหเยายวนใจ พลอยน้ีจะงามจับ

ตาเมื่อมาทําเปนแหวน จี้ ตางหู และสรอยขอมือ 

 

OLYMPIC PARK SEOUL  

 

Olympic Park น้ันถือวาเปนอีกหน่ึงในสถานที่ทองเที่ยวยอดฮิตของชาวกรุงโซล 

เเละเปนอีกจุดที่นักทองเที่ยวตางชาติใหความสนใจมาเที่ยวชมความสวยงาม ทั้ง

ธรรมชาติที่ถูกจัดเรียงอยางสวยงาม และยังเปนจุดที่สวยอีกแหงในชวงฤดูใบไม



 
 

 
 

 
 
 

รวง ที่น่ีก็ถูกแบงออกเปนหลายโซนที่นาสนใจ เชน เนินดอกคอสมอส สีเหลืองอราม เปนที่นิยมอีกแหงหน่ึงสําหรับคน

ที่ชอบถายภาพ , Rose Garden สวนกุหลาบหลากพันธุหลากสีสัน ที่มีมากถึง 146 สายพันธุ,         แลนดมารค 

Olympic Park อีกแหงที่ไมควรพลาด คือ One tree Hill ดวยเอกลักษณของสวนสีเขียว ที่มีตนไมต้ังตระหงานโด

เด่ียว ทําใหที่แหงน้ีกลายเปนที่นิยม ดวยความแปลก นิยมมาถายรูป ถาย MV 

 

 

**หากไมสามารถชมสวนโอลิมปารคไดทางบริษัทจะปรับโปรแกรมเปน Gimpo outlet แทน** 

 

GIMPO OUTLET 

ใหอิสระทุกทานชอปปง HYUNDAI PREMIUM GIMPO 

OUTLET ซึ่งเปนเอาทเลตขนาดใหญ  เปนแหลงรวม

รานคาแบรนดเนมระดับโลกมากมายใหทุกทานไดเลือกช

อปปงกันอยางจุใจมีหลากหลาย Brand ดังมากมาย

หลายยี่หอ  

 

 

 

อาหารกลางวันเมนู: บลูโกกิ เมนูอาหารด้ังเดิมของเกาหลี เปนหมูผัดซอสบารบีคิว

เกาหลีที่ปรุงสุกโดยใชเทคนิคการยาง หรือการตมแบบด้ังเดิม นํามาขลุกขลิกกับ

ซุปบลูโกกิกะทะรอน พรอมผักและเครื่องเคียงตางๆ เสริฟพรอมขาวสวยรอนๆ 

 

 

SUPERMARKET 



 
 

 
 

 
 
 

หลังจากน้ันไดเวลานําทานสู ทาอากาศยานนานาชาติอินชอน เพ่ือเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯระหวางทางแวะ    ช

อปปงที่ รานละลายเงินวอน เพ่ือซื้อของฝากคนทางบาน ที่รานแหงน้ีมีขนมพ้ืนเมืองเกาหลีหลากชนิดรวมทั้งกิมจิ ไกตุน

โสมที่บรรจุอยูในถุงสุญญากาศ ตะเกียบ ถวยใสขาวและของฝากของที่ระลึกหลังจากน้ัน  ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ  

 

 
 

**หลังจากนั้น ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ **  

โดยสารการบนิ JIN AIR LJ 001   เวลา  19.55 น.  ถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ เวลา  23.35 น.  

 

**อัตราคาบรกิาร** 

 

วันเดินทาง 
ราคา 

(บาท/ทาน) 
ที่นั่ง 

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) 
ที่นั่ง 

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 เพิ่ม 4,900** 

 

 

 

 

**อัตราคาบรกิาร-เงื่อนไข** 

 

 

 

 

 

**กรณุาเลอืกซือ้บตัรโดยสารภายในประเทศประเภททีส่ามารถเลือ่นวันและเวลาในการ
เดนิทางได ้ทัง้นีเ้พือ่ป้องกนัปัญหาเทีย่วบนิลา่ชา้หรอืการเปลีย่นแปลงเวลาของเทีย่วบนิ

หรอืการเปลีย่นแปลงวันเดนิทางกรณีเกดิความผดิพลาดจากบรกิารจากสายการบนิ** 
 



 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 **ULTRA KOREA**         

ราคารวม 
    คา่พาหนะและนําเทีย่วตามรายการ                        
    คา่ตั๋วเครือ่งบนิและภาษีน้ํามัน ไป-กลับ พรอ้มคณะ 
    น้ําดืม่วันละ 1 ขวด                                                                                
    คา่เขา้ชมสถานทีต่ามรายการ                          
    คา่โรงแรมตามรายการทีร่ะบหุอ้งละ 2-3 ทา่น     
    คา่อาหารตามรายการทีร่ะบ ุ 
    คา่น้ําหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 15 กก.   
    คา่ประกนัภัยอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทางในวงเงนิ                         
    ทา่นละ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

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

ราคาไมร่วม 
1.คา่ทําหนังสอืเดนิทางและคา่วซีา่สําหรับ 
2.พาสปอรต์ตา่งดา้ว                                                                                                                                                            
3.คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ซกัรดี,
มนิบิารใ์นหอ้ง  และอืน่ๆ                                                                             
4.คา่ทปิคนขบัรถ และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่  
  ทา่นละ 40,000 วอน หรอื1400 บาท/ตอ่ทา่น                                                                                        
5. คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3%   
(กรณีออกใบเสร็จในนามบรษัิทหรอืตอ้งการใบกํากบัภาษี )                                                                                                   
6.คา่น้ําหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีเ่กนิกวา่สายการบนิกําหนด 
 

เง ือ่นไขการสํารองทีน่ ัง่ 
กรณุาจองลว่งหนา้กอ่นการเดนิทางพรอ้มชาํระงวด
แรก 5,000 บาท *ชว่งเทศกาลมัดจํา 10,000 บาท 
*หากเป็นราคาโปรโมชัน่ชาํระเงนิเต็มจํานวน
เทา่นัน้  สว่นทีเ่หลอืชาํระทันทกีอ่นการเดนิทางไม่
นอ้ยกวา่ 21 วัน มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการ
เดนิทางโดยอตัโนมัต ิ 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 
* ยกเลกิการเดนิทางกอ่น 30 วนั ไมม่คีา่ใชจ้า่ย                              
* ยกเลกิการเดนิทางกอ่น 20 วนัยดึมัดจํา 50%                                            
* ยกเลกิการเดนิทางไมถ่งึ 15 วนัยดึเงนิคา่ทวัรท์ัง้หมด 

* ในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รงุเทพฯและ
ในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้
ประเทศทีร่ะบใุนรายการ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะ
ไม่คนืค่าบรกิารไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ กรณีเจ็บป่วย
จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรับรอง
แพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบรษัิทฯ จะทํา
การเลือ่นการเดนิทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่
ทัง้นี้ท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายคือ ค่าธรรมเนียมใน
การมัดจําตั๋วท่านละ 10,000 บาท และค่าใชจ้่าย
อืน่ๆ ที่ไม่สามารถเรียกคืนไดค้ือ ค่าธรรมเนียม ใน
การมัดจํา 

 

หมายเหต ุ: กรณีตดักรุ๊ป 
กรณุาแจง้กลุม่ลกูคา้ทกุครัง้ 
กรุ๊ปนักเรยีน , นักศกึษา , ขายตรง , ดลีเลอร ์, ประกนัชวีติ , ขา้ราชการ กรุ๊ปดงูาน ม ีSurcharge 
ไมส่ามารถใชร้าคาปกตไิดค้ะ่ 
กรณีทีไ่มแ่จง้ หากทีเ่กาหลทีราบจะทําการปรับเพิม่ทนัท ี2 เทา่จากคา่แลนดป์กตคิะ่ 

 



 
 

 
 

 
 
 

เงื่อนไขการเดินทาง 

* รายการทองเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ 

* หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพ่ือทองเที่ยว

เทาน้ัน  หากลูกคาไมสามารถเดินทางไดเน่ืองจากเหลือพาสปอรตนอยกวา 6 เดือน ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ

ทั้งสิ้น 

* ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน,การประทวง,การนัดหยุดงาน,การกอ

จลาจล หรือกรณีที่ทานถูกปฏิเสธ การเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง หรือเจาหนาที่กรมแรงงานทั้ง

จากไทย และตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

* ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ ไมเที่ยวบางรายการ,ไมทาน

อาหารบางมื้อเพราะคาใชจายทุกอยาง ทางบริษัทฯ ไดชําระคาใชจายใหกับตางประเทศแบบเหมาขาดกอนออกเดินทาง

แลว                                

 ***ทัวรเกาหลีทุกโปรแกรม ผูเดินทางจะตองอยูกับกรุปเที่ยวตามโปรแกรมที่กําหนดเทาน้ัน ไมสามารถแยกตัวออกจาก

โปรแกรมเพ่ือไปทําอยางอ่ืนได หากมีการแยกตัวออกจากโปรแกรมไมวาจะจากสาเหตุใดก็ตาม จะมีคาใชจายในการ

แยกตัวออกจากทัวรตามที่แลนดกําหนด และการชําระเงินเขามาถือวาผูซื้อไดศึกษาโปรแกรมและยอมรับเง่ือนไขการ

ใหบริการเปนที่เรียบรอย*** 

*ทัวรนี้จัดใหเฉพาะลูกคาที่ประสงคจะไปทองเที่ยวตามรายการของทัวรทุกวันเทานั้น บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์หาก

ลูกคาตองการขอแยกออกจากกรุป หรือไมเที่ยวตามรายการที่บริษัทกําหนด บริษัทขอปรับทานละ 300 USD* 

* ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจาก   

ความประมาทของตัวนักทองเที่ยวเอง  

* ต๋ัวเครื่องบินเปนต๋ัวราคาพิเศษ กรณีที่ทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามาเลื่อนวันหรือคืนเงินได หากทานตอง

ซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศเพ่ือไปและกลับกรุงเทพฯ กรุณาเลือกซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศประเภทที่สามารถ

เลื่อนวันและเวลาในการเดินทางได ทั้งน้ีเพ่ือปองกันปญหาเที่ยวบินลาชาหรือการเปลี่ยนแปลงเวลาของเที่ยวบินหรือการ



 
 

 
 

 
 
 

เปลี่ยนแปลงวันเดินทางกรณีเกิดความผิดพลาดจากบริการจากสายการบิน (ความลาชาของเที่ยวบิน การยกเลิก

เที่ยวบิน มีการยุบเที่ยวบินรวมกัน ตารางการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง เน่ืองจากสายการบินพิจารณาสถานการณแลว

วา อยูนอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย หรือเหตุผลทางดานความปลอดภัยเปนตน) โปรดเขาใจและ

รับทราบวา ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ได ในทุกกรณี กรุปที่เดินทางตองการันตีมัดจํากับ

สายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศ หรือตางประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเชน Charter Flight, Extra Flight  จะ

ไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือ คาทัวรทั้งหมด 

**เม่ือออกต๋ัวแลว หากทานมีเหตุบางประการทําใหเดินทางไมได ไมสามารถขอคนืคาต๋ัวได เนื่องจากเปนนโยบาย

ของสายการบนิ** 

**เม่ือทานตกลงชาํระเงินไมวาทั้งหมดหรอืบางสวนกับทางบรษิัทฯ ทางบริษทัฯจะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไข

ขอตกลงตางๆ ที่ไดระบุไวแลวทั้งหมด** 

 

 

หมายเหตุ ** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลีย่นแปลงเที่ยวบิน ทั้งไปและกลับโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาทั้งนี้

ขึ้นอยูกับสายการบิน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการเพื่อความเหมาะสมไมวาจะเกิดจาก ความ

ขัดของของ ยานพาหนะหรือมีเหตุหนึ่งเหตุใดจนทําใหไมสามารถดําเนินการตามหมายกําหนดการได โปรแกรมการ

เดินทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปลี่ยนแปลงรายการทองเที่ยวบางรายการหรือทดแทนรายการ

ทองเที่ยวบางรายการ อัตราคาบริการนี ้เปนการเดินทางต้ังแต 20 ทาน 

ที่ผูเดินทางไมผานการตรวจพิจารณาจากดานตรวจคนเขาเมืองในการ เขา-ออกทั้งประเทศไทยและประเทศเกาหลี

ใต หรือการถูกปฎิเสธในกรณีอ่ืนๆทุกกรณี ทางบริษัทขอสงวนสิทธไมคืนคาใชจายไมวากรณีใดๆทิ้งสิน้** 

 

 

  

 

 

 

ขอสงวนสทิธิส์ําหรบัลกูคา้ชาวไทยเท่าน้ันทีเ่ดนิทางไปกลบัพรอ้มกรุป๊ 

**ถา้ลูกคา้เป็นชาวตา่งชาตชิาํระเพิม่ท่านละ 3,000 บาท** 



 
 

 
 

 
 
 

 


