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Day 1

ท่ าอากาศยาน สุวรรณภูมิ

19:00 น. คณะพร้ อมกัน ณ ท่ าอากาศยาน สุวรรณภูมิ อาคาร 1 ชัน้ 4 ประตูทางเข้ า 5 เคาน์ เตอร์ K สายการบิน
JIN AIR โดยมีเจ้ าหน้ าที่ของบริษัทฯ คอยให้ การต้ อนรับ
22:40 น. ออกเดินทางสู่ กรุ งโซล สาธารณรั ฐเกาหลีใต้ โดยเที่ยวบินที่ LJ004

Day 2

อินชอน - สนามบินอินชอน - เกาะนามิ - ไร่ สตรอเบอร์ ร่ ี - ชมงานเทศกาลประดับไฟในเกาหลี
Lighting Festival

06:00 น.

เดินทางถึง ท่ าอากาศยาน อินชอน สาธารณรัฐเกาหลีใต้ (เวลาท้ องถิ่นเร็วกว่ าไทย 2 ช.ม.) กรุณาปรับ
นาฬิกาของท่ านเป็ นเวลาท้ องถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย หลังผ่ านขัน้ ตอนการตรวจหนังสือเดินทาง
และตรวจรับสัมภาระเรียบร้ อย นาทุกท่ าน ลงเรือเฟอร์ ร่ ีข้ามไปยัง เกาะนามิ (ใช้ เวลาประมาณ 10 นาที)
ให้ ท่านชมทิวทัศน์ ซ่ งึ เคยใช้ เป็ นสถานที่ถ่ายทาละครทีวี “WINTER LOVE SONG ” อันโด่ งดัง ท่ าน
สามารถชมบรรยากาศรอบเกาะ เช่ น เดินเล่ นชมสวนเกาหลี คาราวะสุสานนายพลนามิ ผ่ านดงต้ นสน
ต้ นเกาลัด มีเวลาให้ ท่านได้ เก็บบรรยากาศสุดประทับใจ นาท่ านเดินทางสู่ ไร่ สตรอเบอร์ ร่ ี ชมวิธีการปลูก
การดูแลรั กษาและท่ านยังสามารถเลือกเก็บเลือกชิมได้ จากภายในไร่ (จากัดจานวนโดยขึน้ อยู่กับผลผลิต
แต่ ละสัปดาห์ ) ท่ านสามารถซือ้ นากลับมาเป็ นของฝากได้ ด้วย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนู ทัคคาลบี ้ ไก่ ผัดซอสเกาหลี)
ชม งานเทศกาลประดับไฟในเกาหลี Lighting Festival ที่ Ansan Starlight Village Photo Land จัดขึน้ ที่
เมืองอันซานเต็มไปด้ วยไฟ LED ประดับตามต้ นไม้ สวยงามไปทั่วบริเวณเสมือนอยู่ในดินแดนแห่ งสวรรค์
ต้ อนรับเทศกาล Santa VillageLight Festival ภายในสวนจะมีจุดสาหรั บถ่ ายรู ปมากมายกว่ า 100 จุด ให้
คนรั กการถ่ ายภาพได้ สนุกสนานไปกับหมู่บ้านเล็กๆแห่ งนี ้ ซึ่งถูกจัดแสดงแยกออกเป็ นโซน ทัง้ Road of
Cupid,Road of Love, Forest of Light เป็ นต้ น ซึ่งไฟนัน้ จะเปิ ดให้ ชมทุกวันตลอดช่ วงเทศกาล (ยกเว้ นใน
วันที่มีสภาพอากาศแปรปรวนไฟอาจถูกปิ ดเพื่อความปลอดภัย)
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (เมนู บีบีคิว บุฟเฟ่ ต์ ปิ ้ งย่ างสไตล์ เกาหลี)
Rasung Hotel Or Central Plaza Hotel หรือเทียบเท่ า

เที่ยง
บ่ าย

ค่า

Day 3 Lotte World + Lotte World Aquarium + Lotte Tower (รวมบัตร) - ช้ อปปิ ้ งฮงแด **เนื่องจากอยู่
สวนสนุกทัง้ วันอิสระอาหารกลางวันเพื่อไม่ เป็ นการรบกวนท่ าน**
เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนัน้ นาท่ านเข้ าสู่ สวนสนุกล็อตเต้ เวิลด์ Lotte World เป็ นสวนสนุกในร่ มที่ใหญ่ ท่ สี ุดในเกาหลีใต้
ตัง้ อยู่ท่ เี ขตชัมซิล ในเมืองโซล ที่น่ ีมีทงั ้ สวนสนุกในร่ มซึ่งจัดได้ ว่าเป็ นสวนสนุกในร่ มที่มีช่ ือเสียงที่สุดแห่ ง
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เที่ยง
บ่ าย

ค่า

หนึ่งในโลกเลยก็ว่าได้ และมีโซนสวนสนุกกลางแจ้ ง ที่สร้ างเป็ นเกาะอยู่กลางทะเลสาบซอกชน
Seokchon Lake โดยสัญลักษณ์ หรื อมาสคอตประจาสวนสนุกแห่ งนีค้ ือคู่รักแรคคูนที่ช่ ือ Lotty และ Lorry
นั่นเอง
อิสระให้ ท่านรับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย
Lotte World Aquarium พิพธิ ภัณฑ์ สัตว์ นา้ ที่อยู่ในกรุ งโซล โดยจะแบ่ งเป็ นโซนต่ างๆ ทัง้ หมด 9 โซน โซน
แรก คือ Rivers of Korea ที่โซนนีเ้ ป็ นของสัตว์ ท่ อี ยู่ในนา้ จืดตามแม่ นา้ ทะเลสาบ ในประเทศเกาหลี โซน
ที่สอง คือ Tropical River ในโซนนีก้ ็จะมีสัตว์ ในเขตร้ อนเป็ นหลัก โซนที่สามคือ Amazon River ในโซนนีก้ ็
จะมีปลานา้ จืดที่ใหญ่ ท่ ีสุด อย่ าง Pirarucu และ Arowana ซึ่งอาศัยอยู่ในแม่ นา้ อเมซอน โซนที่ 4 คือ Sea
Lion Zone เสน่ ห์ท่ ีน่าหลงใหลของโซนนีค้ ือสิงโตทะเลที่ว่ายนา้ ไปมา ส่ วนโซนที่ 5 ก็คือ The Ocean คือ
เป็ นเหมือนหัวใจของอควาเรียมแห่ งนี ้ โซนต่ อไป โซนที่ 6 ซึ่งมีดาราของที่น่ ีก็คือ Beluga Whale แหวก
ว่ ายเล่ นลูกบอล ทัง้ เด็กและผู้ใหญ่ ก็ชอบโซนนี ้ โซนที่ 7 คือ Coral Reef Garden โซนนีจ้ ะมีสารพัดสัวต์ นา้
ตามแนวประการั งให้ ได้ ดูกัน โซนที่ 8 คือ Play Ocean โซนนีจ้ ะได้ สัมผัสสัตว์ ทะเลอย่ างปลาดาว และโซน
สุดท้ าย คือ Polar Region Zone เป็ นโซนเรี ยนรู้ เกี่ยวกับเพนกวิน้ ท่ านจะได้ เพลินเพลินกันไปโลกใต้ ท้อง
ทะเลอย่ างแน่ นอน Lotte World Tower เป็ นสถาปั ตยกรรมอาคารที่โดดเด่ น มีแรงบันดาลใจจากภาพวาด
เซรามิกเกาหลี และพู่กันเขียน เป็ นตึกที่สูงเป็ นลาดับที่ 6 ของโลก(556 เมตร) มีทงั ้ หมด 123 ชัน้ ด้ านบน
ทาวเวอร์ ประกอบด้ วยแกลเลอรี่ คาเฟ่ โรงแรมหรู และหอชมวิว Skywalk ที่สามารถชื่นชมทัศนียภาพอัน
งดงามตัวเมืองกรุงโซล
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (เมนู ต็อกป๊ อกกี บุปเฟต์ เติมได้ ไม่ อัน้ )
หลังจากรับประทานอาหารเย็น ช้ อปปิ ้ งบนถนนวัยรุ่ นสุดชิคที่ย่าน ฮงแด Hongdae เป็ นย่ านช้ อปปิ ้ ง
บริเวณด้ านหน้ าของมหาวิทยาลัยฮงอิก จึงเป็ นศูนย์ รวมเด็กวัยรุ่น มีทงั ้ สินค้ าแฟชั่น เสือ้ ผ้ า กระเป๋า
รองเท้ า ของกิฟ
๊ ช้ อป เครื่ องเขียนต่ างๆ รวมทัง้ กิจกรรมทางวัฒนธรรมทางศิลปะ การแสดง และงาน
เทศกาลที่น่าสนใจมากมาย
Benikea H Avenue Hotel Or M Hotel หรือเทียบเท่ า

Day 4 ศูนย์ โสม - ศูนย์ สมุนไพรเข็มสนแดง - Cosmetic Shop - พระราชวังซางด๊ อก - พิพธิ ภัณฑ์
สาหร่ าย + ทากิมจิ + ฮันบก - ดิวตีฟ้ รี - คลองชองเกชอน - N Seoul Tower - เมียงดง
เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่ านชม ศูนย์ โสม หรื อราชาแห่ งมวลสมุนไพร เพราะเกาหลีใต้ เป็ นประเทศที่มีการผลิตโสมเกาหลีท่ ีมี
คุณภาพเป็ นอันดับ 1 ของโลกซึ่งรั ฐบาลรั บรองคุณภาพโสมที่มีคุ ณภาพดีท่ ีสุด ผลิตภัณฑ์ นา้ มันสนเข็ม
แดง นิยมมารั บประทานเพื่อล้ างสารพิษในร่ างกาย ล้ างไขมันในเส้ นเลือด ทั่วทัง้ ร่ างกาย ป้ องกันไขมัน
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เที่ยง
บ่ าย

ค่า

อุดตันในเส้ นเลือด,โรคหัวใจ,โรคภูมิแพ้ เป็ นต้ น นาท่ านช้ อปปิ ้ งต่ อกันที่ Cosmetic Center ท่ านสามารถ
ชมการสาธิตวิธีใช้ เครื่ องสาอางค์ เคล็ดไม่ ลับหน้ าใสของสาวเกาหลี และเลือกซือ้ เวชสาอางค์ ช่ ือดังของ
เกาหลีได้ ในราคาท้ องถิ่น อาทิ Dr.MJ, DEWINS, MISSHA และอื่นๆ อีกมากมาย นาทุกท่ านชม
พระราชวังชางด๊ อก เป็ นพระราชวังลาดับที่สองที่ถูกสร้ างต่ อจากพระราชวังเคียงบก มีความสาคัญในการ
เป็ นที่พานักของพระมหากษัตริย์หลายพระองค์ ในสมัยราชวงศ์ โชซอน และยังเป็ น 1 ใน 5 ของพระราชวัง
สาคัญที่ยังคงรั กษาไว้ พิพธิ ภัณฑ์ สาหร่ าย ซึ่งท่ านจะได้ เรี ยนรู้ การทาสาหร่ ายของชาวเกาหลี ประวัติความ
เป็ นมาและความผู ก ผั นที่ชาวเกาหลี ท่ ีมี ต่อสาหร่ าย อี ก ทัง้ ให้ ทุกท่ า นได้ ลองทากิ มจิ และสามารถนา
กลับมาเป็ นของฝาก พิเศษ!! เก็บภาพความประทับใจด้ วยการใส่ ชุดประจาชาติของเกาหลีใต้ (ฮันบก)
พร้ อมถ่ ายภาพเป็ นที่ระลึก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนู ซัมเคทัง ไก่ ต๋ นุ โสม)
นาท่ านเดินท่ านไปชม คลองชองเกชอน เดิมเป็ นคลองเก่ าแก่ ในอดีตมีอายุกว่ า 600 ปี ที่ทอดผ่ านใจกลาง
เมืองหลวงแต่ ในปั จจุบันได้ มีการพัฒนาและบูรณะคลองแห่ งนีข้ ึน้ มาใหม่ ทาให้ กรุ งโซลมีคลองที่ยาวกว่ า
6 กิโลเมตร ช้ อปปิ ้ งสินค้ าปลอดภาษีท่ ดี วิ ตีฟ้ รี ที่น่ ีมีสินค้ าชัน้ นาให้ ท่านเลือกซือ้ มากมายกว่ า 500 ชนิด
อาทิ นา้ หอม เสือ้ ผ้ า เครื่องสาอาง กระเป๋า นาฬิกา เครื่องประดับเป็ นต้ น อิสระให้ ทุกท่ านได้ เดินเล่ นที่
หอคอยกรุ งโซล ตัง้ อยู่บริเวณเนิน เขานัมซาน เป็ น 1ใน 18 หอคอยที่สูงที่สุดในโลก นอกจากนีโ้ ซลทาว
เวอร์ ยังเป็ นสถานที่ถ่ายทาละครหลายเรื่อง เรียกได้ ว่าเป็ น Landmark ของเกาหลีเลยก็ว่าได้ (ไม่ รวมค่ า
ขึน้ ลิฟท์ )
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (เมนู ปลาย่ าง)
ช้ อปปิ ้ ง ย่ านเมียงดง MYEONGDONG สยามสแควร์ เกาหลี หากท่ านต้ องการทราบว่ าแฟชั่นของเกาหลี
เป็ นอย่ างไรก้ าวลา้ นาสมัยเพียงใดท่ านจะต้ องมาที่เมียงดงแห่ งนีพ้ บกับสินค้ าวัยรุ่น อาทิ เสือ้ ผ้ าแฟชั่น
แบบอินเทรนเครื่ องสาอางดังๆ ของเกาหลีพบกับความแปลกใหม่ ในการช้ อปปิ ้ งอีกรู ปแบบ

ที่พัก

Day 5

เช้ า

Benikea H Avenue Hotel Or M Hotel หรือเทียบเท่ า

ศูนย์ สมุนไพรฮ็อกเกตนามู - โรงงานเจียระไนพลอย - HYUNDAI PREMIUM GIMPO OUTLET ซุปเปอร์ มาเก็ตละลายเงินวอน -(ท่ าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
เข้ าชม โรงงานเจียระไนพลอยอเมทิส แดนเกาหลีเป็ นแดนของพลอยสีม่วง พลอยแห่ งสุขภาพและนา
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โชค โดยมีตัง้ แต่ สีม่วงอ่ อนเย็นตาจนถึงสีม่วงไวน์ มีเสน่ ห์เย้ ายวนใจ พลอยนีจ้ ะงามจับตาเมื่อมาทาเป็ น
แหวน จี ้ ต่ างหู และสร้ อยข้ อมือนาท่ านเข้ า นาท่ านชม ศูนย์ สมุนไพรบารุ งตับ ฮอตเกนามู ต้ นไม้ ชนิดนี ้
เจริญเติบโตในป่ าลึกบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะและระดับสูงเหนือนา้ ทะเล 50-800 เมตร ชาวเกาหลีร่ ุ น
ใหม่ นิยมนามารั บประทานเพื่อช่ วยดูแลตับให้ สะอาดแข็งแรง ป้ องกันโรคตับแข็ง ไม่ ถูกทาลายจากการ
ดื่มแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี่ สารตกค้ างจากอาหารและยา ให้ อิสระทุกท่ านช้ อปปิ ้ ง HYUNDAI PREMIUM
GIMPO OUTLET ซึ่งเป็ นเอาท์ เลตขนาดใหญ่ เป็ นแหล่ งรวมร้ านค้ าแบรนด์ เนมระดับ โลกมากมายให้ ทุก
ท่ านได้ เลือกช้ อปปิ ้ งกันอย่ างจุใจมีหลากหลาย Brand ดังมากมายหลายยี่ห้อ เช่ น Armani, Calvin Klein,
Diesel, DKNY, Guess, Escada เป็ นต้ น
เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนู จิมทัค ไก่ อบวุ้นเส้ น) หลังจากนัน้ ได้ เวลานาท่ านสู่ ท่ าอากาศ
ยาน อินชอน เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ ระหว่ างทางแวะ ช้ อปปิ ้ งที่ SUPERMARKET เพื่อซือ้
ของฝากคนทางบ้ านที่ร้านแห่ งนีม้ ีขนมพืน้ เมืองเกาหลีหลากชนิดรวมทัง้ กิมจิ ไก่ ต๋ นุ โสมที่บรรจุอยู่ในถุง
สุญญากาศ ตะเกียบ ถ้ วยใส่ ข้าวและของฝากของที่ระลึก

17:25 น. ออกเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย โดยสายการบิน JIN AIR เที่ยวบินที่ LJ003
21:25 น. เดินทางถึง ท่ าอากาศยาน สุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้ อมด้ วยความประทับใจ
อัตราค่ าบริการ
ราคาทัวร์ (บาท / ท่ าน) พักห้ องละ 2 ท่ าน
วันเดินทาง

หมายเหตุ

ผู้ใหญ่

เด็กไม่
เด็กไม่ เกิน
เกิน 12 ปี
12 ปี พัก
พักกับ
พักเดี่ยว
กับผู้ใหญ่
ผู้ใหญ่
(ไม่ มีเตียง)
(มีเตียง)

วีซ่า
-

เดือน มีนาคม
01 มี.ค. 61 - 05 มี.ค. 61

* วันมาฆบูชา

16,900

16,900

16,900

5,900

-

5

03 มี.ค. 61 - 07 มี.ค. 61

15,900

15,900

15,900

5,900

-

05 มี.ค. 61 - 09 มี.ค. 61

14,900

14,900

14,900

5,900

-

07 มี.ค. 61 - 11 มี.ค. 61

15,900

15,900

15,900

5,900

-

09 มี.ค. 61 - 13 มี.ค. 61

15,900

15,900

15,900

5,900

-

11 มี.ค. 61 - 15 มี.ค. 61

14,900

14,900

14,900

5,900

-

13 มี.ค. 61 - 17 มี.ค. 61

15,900

15,900

15,900

5,900

-

15 มี.ค. 61 - 19 มี.ค. 61

15,900

15,900

15,900

5,900

-

17 มี.ค. 61 - 21 มี.ค. 61

15,900

15,900

15,900

5,900

-

19 มี.ค. 61 - 23 มี.ค. 61

14,900

14,900

14,900

5,900

-

21 มี.ค. 61 - 25 มี.ค. 61

15,900

15,900

15,900

5,900

-

23 มี.ค. 61 - 27 มี.ค. 61

15,900

15,900

15,900

5,900

-

ข้ อแนะนาก่ อนการเดินทาง
 กรณีท่ ที ่ านต้ องออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ กรุณาจองตั๋วที่สามารถเลื่อนเวลา และวันเดินทางได้ เพราะจะ
มีบางกรณีท่ สี ายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนวันเวลาบิน มิฉะนัน้ ทางบริษัทจะไม่ รับผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้
 กรณีท่ ที ่ านเป็ นอิสลาม หรือแพ้ อาหารเนือ้ สัตว์ บางประเภท ให้ ท่านโปรดระบุมาให้ ชัดเจน
 กรุ ณาส่ งรายชื่อผู้ เดินทาง สาเนาหน้ าพาสปอร์ ต ให้ กับเจ้ าหน้ าที่หลังจากที่ได้ ชาระค่ ามัดจาทัวร์ หรื อค่ าทัวร์
ส่ วนที่เหลือ กรณีท่ ที ่ านเดินทางเป็ นครอบครั วหลายท่ าน กรุ ณาแจ้ งรายชื่อคู่นอนกับเจ้ าหน้ าที่ให้ ทราบ
 กรณีท่ ีออกตั๋วเครื่ องบินแล้ วสะกดชื่อ -นามสกุลผิด ทางบริษัทจะไม่ รับผิดชอบหากท่ านไม่ ดาเนิน การส่ งสาเนา
หน้ าพาสปอร์ ตให้ ทางบริษัทในการออกตั๋วเครื่องบิน
 หลังจากที่ท่านได้ ชาระค่ ามัดจา และค่ าทัวร์ ส่วนที่เหลือเรี ยบร้ อยแล้ ว ภายใน 3-7 วัน ก่ อนการเดินทาง ทาง
บริษัทจะจัดส่ งใบนัดหมายเตรียมตัวการเดินทางให้ ท่านทางอีเมล์ หรือแฟกซ์ ท่ ที ่ านได้ ระบุไว้
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 ราคาทัวร์ ใช้ ต๋ ัวเครื่ องบินแบบกรุ๊ ป ไม่ สามารถเลื่อนวันเดินทางได้ จะต้ องเดินทางไป-กลับตามวันเดินทางที่ระบุ
เท่ านัน้
 ทางบริ ษัทไม่ มีนโยบายในการจัดคู่นอนให้ แก่ ลูกค้ าที่ไม่ ร้ ู จักกัน กรณี ท่ ีท่านเดินทาง 1 ท่ าน จะต้ องจ่ ายค่ าพัก
เดี่ยวเพิ่มตามราคาที่ระบุไว้ ในรายการทัวร์ เท่ านัน้
 PASSPORT ต้ องมีอายุการใช้ ไม่ น้อยกว่ า 6 เดือน ก่ อนหมดอายุ นับจากวันเดินทาง ไป-กลับ
 ลูกค้ าที่เดินทาง 3 ท่ าน อาจมีค่าใช้ จ่ายเพิ่มเติม (พักเดี่ยว) ขึน้ อยู่กับมาตราฐานโรงแรม ส่ วนห้ อง TRP จะไม่ มี
ในบางประเทศ ยกเว้ น เด็ก Infant-12 ปี
 การให้ ทิปเป็ นธรรมเนียมปฏิบัติสาหรั บนักท่ องเที่ยวเดินทางไปต่ างประเทศ จะต้ องมีการเรี ยกเก็บเพื่อเป็ น
สินนา้ ใจกับผู้ ให้ บริ การในส่ วนต่ างๆ จึงรบกวนทุกท่ านเตรี ยมค่ าใช้ จ่ายส่ วนนี เ้ พื่อมอบให้ หัวหน้ าทัวร์ ระหว่ าง
การเดินทาง
 กรณีท่ ที ่ านต้ องการเปลี่ยนผู้เดินทาง มีค่าใช้ จ่ายเพิ่ม 3,000 บาท ต่ อท่ าน (ก่ อนวันเดินทาง 5 วันเท่ านัน้ )
 ***โรงแรมที่พักที่ประเทศเกาหลีใต้ อาจะมีการสลับปรั บเปลี่ยนขึน้ อยู่กับความเหมาะสมเป็ นหลักโดยคานึงถึง
ผลประโยชน์ ลูกค้ าเป็ นหลักทัวร์ ครั ง้ นี ม้ ีวัตถุประสงค์ เพื่อการท่ องเที่ยวเป็ นหมู่ คณะเท่ านั น้ ถ้ าลุกค้ าต้ องการ
แยกตัวออกจากกรุ๊ปทัวร์ ทางบริษัทจะคิดค่ าดาเนินการในการแยกท่ องเที่ยวเองวันละ 5,000 บาท ต่ อท่ าน
 ***เนื่องจากทางแลนด์ เกาหลี ได้ รับแจ้ งเตือนหลายครั ง้ จากกองตรวจคนเข้ าเมืองประเทศเกาหลีใต้ และจาก
สายการบิน เรื่ องผู้แอบแฝงมาเป็ นนักท่ องเที่ยว แต่ ไปด้ วยวัตถุประสงค์ อ่ ืน เช่ น ไปทางาน แรงงานผิดกฎหมาย
ดังนัน้ ตัง้ แต่ วันที่ 1 มีนาคม 2558 ทางแลนด์ เกาหลีจาเป็ นต้ องเก็บค่ าประกันเพื่อให้ ลูกค้ าไป-กลับพร้ อมกรุ๊ ป
เท่ านัน้ เป็ นจานวนเงิน 3,500 บาท หากลู กค้ าเป็ นนั กท่ องเที่ยวจริ งๆ เดินทางท่ องเที่ยวพร้ อมกรุ๊ ปและกลับ
พร้ อมกรุ๊ปตามโปรแกรมที่กาหนด สามารถขอรั บเงินประกันนีค้ ืนเต็มจานวน ดังนัน้ จึงใคร่ ขอความร่ วมมือจาก
ลูกค้ าปฎิบัติตามเงื่อนไขดังกล่ าว (ขอสงวนสิทธิ์ไม่ คืนเงินประกันกรณีลูกค้ าไม่ ผ่านกองตรวจคนเข้ าเมือง หรื อ
กรมแรงงานทัง้ ที่ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้ )
 ***หากท่ านถูกเจ้ าหน้ าที่ตม.เกาหลีกักตัวไม่ ให้ เดินทางเข้ าประเทศ ค่ าใช้ จ่ายที่เกิดขึน้ ในระหว่ างถูกกักตัว และ
ส่ งตัวกลับประเทศไทย ลูกค้ าจะต้ องเป็ นผู้ชาระเองทัง้ หมด
 ***หากท่ านติดด่ านตม.ทัง้ ฝั่ งประเทศไทยหรือประเทศเกาหลีทาให้ ไม่ สามารถเดินทางท่ องเทียวได้ ทางบริษัทจะ
ไม่ รับผิดชอบหรือคืนเงินค่ าทัวร์ ใดๆ ทัง้ สิน้
 รายการท่ องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสมโดยคานึงถึงผลประโยชน์ ของผู้เดินทางเป็ นสาคัญ
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 * หนังสือเดินทางต้ องมีอายุเหลือใช้ งานไม่ น้อยกว่ า 6 เดือน และบริ ษัทฯรั บเฉพาะผู้มีจุดประสงค์ เดินทางเพื่อ
ท่ องเที่ยวเท่ านัน้ หากลูกค้ าไม่ สามารถเดินทางได้ เนื่ องจากเหลือพาสปอร์ ตน้ อยกว่ า 6 เดือน ทางบริษัทจะไม่
รับผิดชอบใดๆทัง้ สิน้
 ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้ หากเกิดกรณีความล่ าช้ าจากสายการบิน ,การประท้ วง,การนัดหยุดงาน,
การก่ อจลาจล หรื อกรณีท่ ีท่านถูกปฏิเสธ การเข้ าหรื อออกเมืองจากเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมือง หรื อเจ้ าหน้ าที่
กรมแรงงานทัง้ จากไทย และต่ างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรั บผิดชอบของบริษัทฯ
 ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทัง้ สิน้ หากท่ านใช้ บริการของทางบริษัทฯไม่ ครบ อาทิ ไม่ เที่ยวบางรายการ, ไม่
ทานอาหารบางมือ้ เพราะค่ าใช้ จ่ายทุกอย่ าง ทางบริ ษัทฯ ได้ ชาระค่ าใช้ จ่ายให้ กับต่ างประเทศแบบเหมาขาด
ก่ อนออกเดินทางแล้ ว
 ทางบริษัทฯ จะไม่ รับผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้ หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิดอุบัติเหตุท่ ีเกิด
จาก
 ความประมาทของตัวนักท่ องเที่ยวเอง
 ตั๋วเครื่ องบินเป็ นตั๋วราคาพิเศษ กรณีท่ ีท่านไม่ เดินทางพร้ อมคณะไม่ สามารถนามาเลื่อนวันหรื อคืนเงินได้ หาก
ท่ านต้ องซือ้ บัตรโดยสารภายในประเทศเพื่อไปและกลับกรุ งเทพฯ กรุ ณาเลือกซือ้ บัตรโดยสารภายในประเทศ
ประเภทที่ ส ามารถเลื่ อ นวั น และเวลาในการเดิ น ทางได้ ทั ง้ นี เ้ พื่ อ ป้ อ งกั น ปั ญหาเที่ ย วบิ น ล่ าช้ าหรื อ การ
เปลี่ยนแปลงเวลาของเที่ยวบินหรือการเปลี่ยนแปลงวันเดินทางกรณีเกิดความผิดพลาดจากบริการจากสายการ
บิ น (ความล่ า ช้ า ของเที่ ย วบิ น การยกเลิ ก เที่ ย วบิ น มี ก ารยุ บ เที่ ย วบิ น รวมกั น ตารางการเดิ น ทางมี ก าร
เปลี่ยนแปลง เนื่องจากสายการบินพิจารณาสถานการณ์ แล้ วว่ า อยู่นอกเหนื อความควบคุ ม หรื อเหตุผลเชิง
พาณิชย์ หรื อเหตุผลทางด้ านความปลอดภัยเป็ นต้ น ) โปรดเข้ าใจและรั บทราบว่ า ผู้ จัดจะไม่ รับผิดชอบและไม่
สามารถคืนค่ าใช้ จ่ายต่ างๆ ได้ ในทุกกรณี กรุ๊ ปที่เดินทางต้ องการั นตีมัดจากับสายการบิน หรื อผ่ านตัวแทนใน
ประเทศ หรื อต่ างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่ น Charter Flight, Extra Flight จะไม่ มีการคืนเงินมัดจา หรื อ
ค่ าทัวร์ ทงั ้ หมด
 เมื่อท่ านตกลงชาระเงินไม่ ว่าทัง้ หมดหรื อบางส่ วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือว่ าท่ านได้ ยอมรั บในเงื่อนไข
ข้ อตกลงต่ างๆ ที่ได้ ระบุไว้ แล้ วทัง้ หมด
 ขอสงวนสิทธิ์สาหรั บลูกค้ าชาวไทยเท่ านัน้ ที่เดินทางไปกลับพร้ อมกรุ๊ ป
**ถ้ าลูกค้ าเป็ นชาวต่ างชาติชาระเพิ่มท่ านละ 3,000 บาท**
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 **ในกรณีท่ ีผ้ ูเดินทางไม่ ผ่านการตรวจพิจารณาจากด่ านตรวจคนเข้ าเมืองในการ เข้ า-ออกทัง้ ประเทศไทยและ
ประเทศเกาหลีใต้ หรื อการถูกปฎิเสธในกรณี อ่ ืนๆ ทุกกรณี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ ไม่ คืนค่ าใช้ จ่ายไม่ ว่ากรณี
ใดๆทิง้ สิน้ **
 *** ทัวร์ นีจ้ ัดให้ เฉพาะลูกค้ าที่ประสงค์ จะไปท่ องเที่ยวตามรายการของทัวร์ ทุกวันเท่ านัน้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
หากลูกค้ าต้ องการขอแยกออกจากกรุ๊ ป หรื อไม่ เที่ยวตามรายการที่บริ ษัทกาหนด บริ ษัทขอปรั บท่ านละ 300
USD***
อัตราค่ าบริการนีร้ วม
 ค่ าตั๋วเครื่องบินไป – กลับพร้ อมคณะ สายการบิน JIN AIR
 ค่ าที่พักโรงแรมระดับมาตราฐานหรือเทียบเท่ า 3-4 ดาว สาหรั บพักห้ องละ 2 ท่ าน (ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การ
แข่ งขันกี ฬา หรื อกิจ กรรมอื่นๆ ทางบริ ษัท ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการย้ า ยพั ก ในเมื อ งใกล้ เคี ยงแทน อาจจะมี ก าร
ปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)
 ค่ าอาหารครบทุกมือ้ ตามที่ระบุในรายการ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธิ์นการเปลี่ยนแปลง
 ค่ ารถรับ – ส่ งสนามบิน และตลอดรายการทัวร์
 ค่ าอัตราเข้ าชมสถานที่ต่างๆ ที่ระบุไว้ ในรายการ

ค่ ามัคคุเทศก์ ของบริษัทนาเที่ยว และการอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 ค่ าประกันภัยอุบัตเิ หตุระหว่ างการเดินทางในวงเงิน ท่ านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์ )
หมายเหตุ **ในกรณีลูกค้ าท่ านใดสนใจ ซือ้ ประกันการเดินทางเพื่อให้ ครอบคลุมในเรื่ องสุขภาพ ท่ านสามารถ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ท่ ีเจ้ าหน้ าของบริษัท** อัตราเบีย้ ประกันเริ่มต้ น 390 บาท ขึน้ อยู่ระยะเวลาการ
เดินทาง
 ค่ ารถปรับอากาศนาเที่ยวตามรายการที่ระบุ พร้ อมพนักงานขับรถที่ชานาญทาง (ไม่ รวมทิปพนักงานขับรถ)
อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
 ค่ าบริการ และค่ าใช้ จ่ายส่ วนตัวที่ไม่ ได้ ระบุในรายการ
 ค่ าทิปมัคคุเทศก์ ไทย ค่ าทิปมัคคุเทศก์ ท้องถิ่ น และพนักงานขับรถตามธรรมเนียมคือ 1,000 บาท หรื อ 30,000
วอน /ท่ าน ตลอดทริปการเดินทาง
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 ค่ านา้ หนั กกระเป๋าเดินทางในกรณี ท่ ีเกินกว่ าสายการบินกาหนด ฉะนั น้ กระเป๋าจะต้ องไม่ เกณฑ์ นา้ หนั กดังนี ้
กระเป๋าโหลดใต้ เครื่องบินจานวนไม่ เกินท่ านละ 1 ใบ ใบละไม่ เกิน 15 กิโลกรั ม และกรณีถือขึน้ เครื่ องได้ ไม่ เกิน
7 กิโลกรัม
 ค่ าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง อาหารที่ส่ ังเพิ่ม ค่ าโทรศัพท์ ค่ าซักรีด ฯลฯ
 ค่ าอาหารที่ไม่ ได้ ระบุไว้ ในรายการ และสาหรับราคานีท้ างบริษัทจะไม่ รวมค่ าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม
 ค่ าทาใบอนุญาตกลับเข้ าประเทศของคนต่ างชาติ หรือคนต่ างด้ าว
 ค่ าภาษีมูลค่ าเพิ่ม 7%, ค่ าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 ค่ านา้ หนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกาหนด
 ค่ ายกกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ ในโรงแรมท่ านละ 1 ใบ
 ค่ า วี ซ่ า สาหรั บ พาสปอร์ ต ต่ า งด้ า ว กรุ ณาเตรี ยมเอกสารคื อ 1. พาสปอร์ ต 2. ใบประจ าตั ว คนต่ า งด้ า ว 3.
ใบสาคัญถิ่นที่อยู่ 4. สาเนาทะเบียนบ้ าน (ถ้ ามี) 5. สมุดบัญชีเงินฝาก (ถ้ ามี) 6. รู ปถ่ ายสี 2 นิว้ 2 รู ป ทางบริษัท
จะเป็ นผู้ดาเนินการยื่นวีซ่าให้ ท่าน โดยชาระค่ าบริการต่ างหาก (สาหรั บหนังสือเดินทางต่ างด้ าว เจ้ าของหนังสือ
เดินทางต้ องทาเรื่องแจ้ งเข้ า-ออกด้ วยตนเองก่ อนจะยื่นวีซ่า)

เงื่อนไขการเดินทาง
เอกสารในการเดินทาง

☒ พาสปอร์ ต

☐ วีซ่า

หมายเหตุ
1.

2.

3.

บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่ อนล่ วงหน้ า ในกรณี ท่ ีไม่ สามารถทากรุ๊ ปได้ อย่ างน้ อย 15 ท่ าน ซึ่งใน
กรณีนี ้ ทางบริษัทยินดีคืนเงินให้ ทงั ้ หมดโดยหักค่ าธรรมเนียมวีซ่า (ถ้ ามี) หรือจัดหาคณะทัวร์ อ่ ืนให้ ถ้ าต้ องการ
บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ ท่ ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ นี ้ เมื่อเกิดเหตุจาเป็ นสุดวิสัย จนไม่ อาจ
แก้ ไขได้ และจะไม่ รับผิดชอบใดๆ ในกรณี ท่ ีสูญหาย สูญเสียหรื อได้ รับบาดเจ็บที่นอกเหนื อความรั บผิดชอบ
ของหัวหน้ าทัวร์ และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่ น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจลต่ างๆ
รายการนีเ้ ป็ นเพียงข้ อเสนอที่ต้องได้ รับการยืนยันจากบริษัทอีกครั ง้ หนึ่ง หลังจากได้ สารองที่น่ ังบนเครื่ อง และ
โรงแรมที่พักในต่ างประเทศเป็ นที่เรี ยบร้ อย แต่ อย่ างไรก็ตามรายการนีอ้ าจเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม
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4.

5.

เนื่องจากความล่ าช้ าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่ างประเทศ เหตุการณ์ ทางการเมืองและภัยธรรมชาติฯลฯ
โดยบริ ษัทจะคานึงถึงความสะดวกของผู้ เดินทางเป็ นสาคัญ และบริ ษัทจะไม่ รับผิดชอบในกรณี ท่ ีกองตรวจคน
เข้ าเมืองห้ ามผู้เดินทางเนื่องจากมีส่ ิงผิดกฎหมายหรื อสิ่งของห้ ามนาเข้ าประเทศ หรื อเอกสารเดินทางไม่ ถูกต้ อง
หรื อความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรื อด้ วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้ าเมืองพิจารณาแล้ ว
ทางบริ ษัทไม่ อาจคืนเงินให้ ท่านได้ ไม่ ว่าทัง้ หมดหรื อบางส่ วน ทางบริ ษัทจะไม่ รับผิดชอบในกรณี ท่ ีสถานทูตงด
ออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากผู้โดยสารเอง รวมทัง้ บริษัทจะไม่ รับผิดชอบในกรณีท่ ีกองตรวจคนเข้ าเมืองประเทศ
ไทยงดออกเอกสารเข้ าเมืองให้ กับชาวต่ างชาติ หรื อคนต่ างด้ าวที่พาพักอยู่ในประเทศไทย
มัคคุ เ ทศก์ พนั ก งาน และตั ว แทนของบริ ษั ทไม่ มี สิทธิ์ ในการให้ คาสั ญญาใดๆ ทั ง้ สิ น้ แทนบริ ษั ทนอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผู้มีอานาจของบริษัทกากับเท่ านัน้
เมื่อท่ านได้ ชาระเงินมัดจาหรื อทัง้ หมด ไม่ ว่าจะเป็ นการชาระผ่ านตัวแทนของบริ ษัท หรื อชาระโดยตรงกับทาง
ทางบริษัทจะถือว่ าท่ านรับทราบ และยอมรับในเงื่อนไขต่ างๆ ของบริษัทที่ได้ ระบุไว้ โดยทัง้ หมด

เงื่อนไขการจอง / การยกเลิก
การจอง หรือสารองที่น่ ัง
 กรุ ณาจองล่ วงหน้ าก่ อนการเดินทาง พร้ อมชาระ งวดแรก 5,000 บาท *ช่ วงเทศกาลมัดจา 10,000 บาท *หาก
เป็ นราคาโปรโมชั่นชาระเงินเต็มจานวนเท่ านัน้
 ส่ วนที่เหลือชาระทันทีก่อนการเดินทางไม่ น้อยกว่ า 20 วัน มิฉะนัน้ จะถือว่ าท่ านยกเลิกการเดินทาง
การยกเลิก
 แจ้ งล่ วงหน้ าไม่ น้อยกว่ า 45 วัน ก่ อนการเดินทาง คืนเงินมัดจาทัง้ หมด
 แจ้ งล่ วงหน้ า 31 – 44 วัน ก่ อนการเดินทาง หักค่ ามัดจาท่ านละ 5,000 บาท
 แจ้ งล่ วงหน้ า 16 – 29 วัน ก่ อนการเดินทาง หักค่ ามัดจาท่ านละ 50% ของราคาทัวร์
 แจ้ งล่ วงหน้ า 1 – 15 วัน ก่ อนการเดินทาง หักค่ าดาเนินการต่ างๆ รวม 100% ของราคาทัวร์
 ยกเลิกการเดินทาง ในวันเดินทาง, ถูกปฎิเสธการเข้ าเมือง จะไม่ มีการคืนเงินทัง้ หมด
 กรณี เจ็บป่ วย จนไม่ สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้ องมีใบรั บรองแพทย์ จากโรงพยาบาลรั บรอง ทางบริ ษัทฯ จะทา
การเลื่อนการเดินทางของท่ านไปยังคณะต่ อไป แต่ ทัง้ นีท้ ่ านจะต้ องเสียค่ าใช้ จ่ายที่ไม่ สามารถเรี ยกคืนได้ คือ
ค่ าธรรมเนียมในการมัดจาตั๋ว
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บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ ีจะไม่ รับผิดชอบต่ อค่ าใช้ จ่ายใดๆ ในกรณี ท่ ีเกิดเหตุสุดวิสัย เช่ น การยกเลิกหรื อล่ าช้ า
ของสายการบิน, อุบัตเิ หตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรื อสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ที่
เกิดขึน้ เหนือการควบคุมของบริษัทฯ
ใบจองทัวร์ เกาหลี

ชื่อ – นามสกุลผู้จอง *:
จานวนผู้เดินทาง *:
ท่ าน
โทรศัพท์ ท่ ตี ดิ ต่ อสะดวก *: เบอร์ โทรศัพท์ :
เบอร์ มือถือ:
E-mail *:
จานวนวัน *:
วัน
คืน
เดินทางโดยสายการบิน:
วันเดินทาง *:

เบอร์ แฟกซ์ :

รายชื่อผู้เดินทาง (กรณีเดินทางไปต่ างประเทศระบุเป็ นภาษาอังกฤษ ให้ ตรงกับหน้ าหนังสือเดินทาง):
1.
ชื่อ – นามสกุล:
เลขที่พาสปอร์ ต:
สะสมไมล์ (ถ้ ามี)
2.
ชื่อ – นามสกุล:
เลขที่พาสปอร์ ต:
สะสมไมล์ (ถ้ ามี)
3.
ชื่อ – นามสกุล:
เลขที่พาสปอร์ ต:
สะสมไมล์ (ถ้ ามี)
4.
ชื่อ – นามสกุล:
เลขที่พาสปอร์ ต:
สะสมไมล์ (ถ้ ามี)
5.
ชื่อ – นามสกุล:
เลขที่พาสปอร์ ต:
สะสมไมล์ (ถ้ ามี)
ห้ องพัก 1 ท่ าน:

ห้ อง

ห้ องพัก 2 ท่ าน:

ห้ อง

เตียงเสริม:

ห้ อง

เด็กพักกับผู้ใหญ่ :

ห้ อง
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อาหาร:

☐ ไม่ ทานเนือ้ วัว

☐ ไม่ ทานเนือ้ หมู

☐ ไม่ ทานสัตว์ ปีก

☐ ทานมังสาวิรัต

ข้ อมูลเพิ่มเติม:
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