
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tulip Bloom Bloom in Korea 
 
5 วนั 3 คนื 
 

 เทศกาลชม ดอกทวิลปิ ณ งาน Taean Tulip Festival 2019  
 สมัผสักลนิอายวฒันธรรมทอ้งถนิ ณ หมู่บา้นวฒันธรรมพนืเมอืง 
 ชม ดอกพ็อดกต กบั เทศกาล Yeouido Spring Flower  
 สนุกสนามไปกบั Everland สวนสนุกกลางแจง้ขนาดใหญ ่ 
 ชม พระราชวงัเคยีงบกกงุ แหล่งท่องเทยีวยอดฮติของกรงุโซล 
 หอคอยกรุงโซล อสิระใหทุ้กท่านไดเ้ดนิเล่นถ่ายภาพ  
 ชอ้ปปิงจใุจ เมยีงดง, ฮงแด 
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กาํหนดการเดนิทาง 
 
วนัท ี1  สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สวุรรณภูม)ิ 
 
19:00 น./ คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชนั 4 ประตูทางเขา้ ... เคานเ์ตอร ์

... สายการบนิ Jin Air โดยมเีจา้หนา้ทขีองบรษิทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั 
 
21:00 น./ ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยาน กรุงโซล สาธารณรฐัเกาหลใีต ้โดยเทยีวบนิท ีLJ004 / LJ002  
 
วนัท ี2 อนิชอน - Korea Flower Park - Oeam Folk Village 
 
05:40 น./ เดนิทางถงึ ท่าอากาศยาน อนิชอน สาธารณรฐัเกาหลใีต ้(เวลาทอ้งถนิเรว็กว่าไทย 2 ช.ม.) กรุณาปรบั

นาฬกิาของท่านเป็นเวลาทอ้งถนิเพอืสะดวกในการนัดหมาย หลงัผ่านขนัตอนการตรวจหนังสอืเดนิทาง และ
ตรวจรบัสมัภาระเรยีบรอ้ย ในชว่งฤดใูบไมผ้ล ิเรมิตงัแต่เดอืนมีนาคม–พฤษภาคม ถอืเป็นชว่งดอกไมเ้บ่งบาน 
แถมอากาศยงัเย็นสบายเหมาะกบัการท่องเทยีวเป็นทสีุด นอกจากเทศกาลชมดอกพ็อดกตทมีีชอืเสยีงแลว้ 
ยงัมเีทศกาลชม ดอกทวิลปิ ทจีดัไดย้งิใหญ่ระดบัโลก ณ เมอืงแทอนั จงัหวดัชงุชองนัมโด Korea Flower 
Park ทนีีมีดอกไมใ้หช้มตลอดทงัปี จดัเปลียนหมุนเวียนกนัในแต่ละชว่งฤดูกาล มีการจดังาน Taean 
Tulip Festival 2019 ระหว่างวนัท ี13 เมษายน -12 พฤษภาคม ถูกจดัอนัดบัใหเ้ป็นหนึงใน 5 เทศกาล
ดอกทวิลิปทใีหญ่ทสีุดในโลก การนัตดีว้ยความงามของดอกทวิลปิ กว่า 1.2 ลา้นดอก กว่า 300 สายพนัธ ์
นอกจากนียงัมดีอกไมช้นิดอนืๆ ใหไ้ดช้มกนัอกี เชน่ ดอกลูพนิ Lupine, ดอกถุงมือหมาจงิจอก Foxglove, 
ดอกลลิล ีและดอกไมอ้นืๆ ทบีานสะพรงัอยู่ทวับรเิวณงา รอตอ้นรบันักท่องเทยีวทมีาเทยีวชมงานอสิระใหท้่าน
ไดเ้ดนิเทยีวงานพรอ้มเก็บบรรยากาศสุดประทบัใจ 

 
 

 
 
เทยีง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (เมนู บลูโกก ิหมูผดัซอสขลกุขลกิ) 
 ไดเ้วลาอนัสมควร นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงอาซาน เป็นทตีงัของ หมู่บา้นวฒันธรรมพนืเมอืง Oeam 

Folk Village ซงึถูกครอบครองโดยครอบครวัของผูก้อ่ตงั Ye-An Lee ทตีงัรกรากอยู่ทนีีประมาณ 500 ปี
มาแลว้ มบีา้นเรอืนและบา้นฟางจาํนวน 86 หลงัทมีีรอ่งรวัหนิแคบๆ หากคุณเดนิไปตามแนวรวัหนิจะไดก้ลนิ
อายสมัผสัวฒันธรรมเก่าแก่ของหมู่บา้นแห่งนี ทีมีคุณค่าทางประวตัิศาสตร ์แลว้ยงัเป็นสถานทีถ่ายทํา
ภาพยนตแ์ละซรีสีด์งัต่างๆ เชน่ เทกกึก ี

 
 
 
 

22:25 น. 

01:05 น. 

08:25 น. 
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คาํ บรกิารอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร (เมนู Hansik Buffet) 
 
ทพีกั  Asan Onchon Hotel  หรอืเทยีบเท่า 
 
วนัท ี3 อสิระสวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์(รวมบตัร) - N Seoul Tower - ตลาดฮงแด 
 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่านเดนิทางสู่ เอเวอรแ์ลนด ์Everland สวนสนุกกลางแจง้ทใีหญ่ทสีุดของเกาหล ีตงัอยู่ทเีมืองยงอิน 
ใหท่้านไดท้่องไปกบัโลกของสตัวป่์าซาฟาร ีท่านจะไดพ้บกบั ไลเกอร ์ซงึเป็นลูกแฝดผสมทเีกดิขนึจากความ
รกัระหว่างสงิโตผูเ้ป็นพ่อและเสือผูเ้ป็นแม่นับเป็นแฝดผสมเสอื-สิงโตคู่แรกในโลก เติมเต็มความสุขของท่าน
สนุกสนานกบัเครอืงเล่นต่างๆ 
 
 

 

 
 
 
เทยีง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (เมนู BBQ Buffet) 

จากนันอสิระใหทุ้กท่านไดเ้ดนิเล่นที หอคอยกรุงโซล N Seoul Tower ตงัอยู่บรเิวณเนิน เขานัมซาน 
เป็น 1ใน 18 หอคอยทสีูงทสีุดในโลก นอกจากนีโซลทาวเวอรย์งัเป็นสถานทถี่ายทําละครหลายเรอืง เรยีกได ้
ว่าเป็น Landmark ของเกาหลเีลยก็ว่าได ้(ไม่รวมคา่ขนึลฟิท)์ ชอ้ปปิงบนถนนวยัรุน่สุดชคิทยี่าน ฮงแด 
Hongdae เป็นย่านชอ้ปปิงบรเิวณ ดา้นหนา้ของมหาวทิยาลยั ฮงอกิ จงึเป็นศูนยร์วมเด็กวยัรุน่ มีทงัสนิคา้
แฟชนั เสอืผา้ กระเป๋า รองเทา้ รวมทงักจิกรรมทางวฒันธรรมทางศลิปะการแสดงและงานเทศกาลทน่ีาสนใจ
มากมาย  
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คาํ บรกิารอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร (เมนู จมิทคั ไกอ่บวุน้เสน้ซอีวิดาํ) 
 
ทพีกั  BLVD Hotel Or Benikea H Avenue Hotel  หรอืเทยีบเท่า       
       
วนัท ี4 Cosmetic Shop - ศูนยโ์สม - ศูนยส์มุนไพรเข็มสนแดง - พระราชวงัเคยีงบกกุง + ฮนับก - 

ดวิตฟีร ี- เมยีงดง 
 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 จากนันนําท่านชอ้ปปิงต่อกนัท ีCosmetic Shop ท่านสามารถชมการสาธติวธิใีชเ้ครอืงสําอางค ์เคล็ดไม่

ลบัหน้าใสของสาวเกาหลี และเลือกซอืเวชสําอางคช์อืดงัของเกาหลีไดใ้นราคาทอ้งถิน อาทิ Dr.MJ, 
Dewins, Missha และอนืๆ อีกมากมาย นําท่านเดนิทางไปชม ศูนยโ์สม Ginseng หรอืราชาแห่งมวล
สมุนไพร เพราะเกาหลีใตเ้ป็นประเทศทมีีการผลิตโสมเกาหลีทีมีคุณภาพเป็นอนัดบั 1 ของโลกซงึรฐับาล
รบัรองคุณภาพโสมทมีคุีณภาพดทีสีุด ศูนยส์มุนไพร ผลติภณัฑนํ์ามนัสนเข็มแดง Herb Red Pine 
Shop นิยมมารบัประทานเพอืลา้งสารพษิในรา่งกาย ลา้งไขมนัในเสน้เลอืด ทวัทงัรา่งกาย ป้องกนัไขมนัอุดตนั
ในเสน้เลือด,โรคหวัใจ,โรคภูมิแพ ้เป็นตน้ นําทุกท่านชม พระราชวงัเคียงบกกุง หรอื คยองบกกุง 
Gyeongbokgung Palace & Hanbok ทเีป็นทงัสญัญลกัษณแ์ละแหล่งท่องเทยีวยอดฮติของกรุงโซล 
พระราชวงัทมีขีนาดใหญ่และเกา่แกท่สีุดในกรงุโซล สรา้งขนึในปี 1394 ในสมยัพระเจา้แทโจ ราชวงศโ์ชซอน 
เดมิทนัีนภายในพระราชวงัมอีาคารและตําหนักต่างๆมากกว่า 200 หลงั แต่เมอืมกีารรกุรานของญปีุ่ น อาคาร
ส่วนใหญ่ก็ไดถู้กทําลายลงเหลอือยู่เพยีงแค่ 10 หลงัเท่านัน พเิศษ!! เกบ็ภาพความประทบัใจดว้ยการใส่
ชดุประจาํชาตขิองเกาหลใีต ้(ฮนับก) พรอ้มถา่ยภาพเป็นทรีะลกึ 
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เทยีง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (เมนู ซมัเกทงั ไกตุ่น๋โสม) 
 จากนันนําท่านไปชอ้ปปิงสินคา้ปลอดภาษีท ีดวิตฟีร ีDuty Free ทนีีมีสินคา้ชนันําใหท้่านเลือกซอื

มากมายกว่า 500 ชนิด อาท ินําหอม เสอืผา้ เครอืงสําอาง กระเป๋า นาฬกิา เครอืงประดบัเป็นตน้ จากนันนํา
ทุกท่านไปชม คลองชองเกชอน เดมิเป็นคลองเก่าแก่ในอดตีมีอายุกว่า 600 ปีททีอดผ่านใจกลางเมืองหลวง
แต่ในปัจจุบนัไดม้ีการพฒันา และบูรณะคลองแห่งนีขนึมาใหม่ทําใหก้รุงโซลมีคลองทยีาวกว่า 6 กโิลเมตร 
จากนันนําทุกท่านไปชอ้ปปิงย่าน เมยีงดง Myeongdong สยามสแควรเ์กาหล ีหากท่านตอ้งการทราบว่า
แฟชนัของเกาหลีเป็นอย่างไรกา้วลํานําสมยัเพียงใดท่านจะตอ้งมาทเีมียงดงแห่งนีพบกบัสินคา้วยัรุน่ อาท ิ
เสอืผา้แฟชนัแบบอนิเทรนเครอืงสําอางดงัๆ ของเกาหลพีบกบัความแปลกใหม่ในการชอ้ปปิงอกีรปูแบบ 

 
 
 

 
 
 
คาํ อสิระรบัประทานอาหารคาํ ตามอธัยาศยั 
 
ทพีกั  BLVD Hotel Or Benikea H Avenue Hotel หรอืเทยีบเท่า             
 
วนัท ี5 พลอยอเมทสิ - ศูนยส์มุนไพรฮอกเกนามู - ชมดอกพ็อดกตบานเกาะยออโิด - Supermarket 
 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนันนําทุกท่านเขา้ชม โรงงานเจยีระไนพลอยอเมทสิ Amethyst Shop แดนเกาหลเีป็นแดนของ
พลอยสีม่วง พลอยแห่งสุขภาพและนําโชค โดยมีตงัแต่สม่ีวงอ่อนเย็นตาจนถงึสม่ีวงไวน ์มีเสน่หเ์ยา้ยวนใจ 
พลอยนีจะงามจบัตาเมอืมาทําเป็นแหวน จ ีต่างหู และสรอ้ยขอ้มอื นําท่านชม ศูนยส์มุนไพรบํารุงตบั ฮอต
เกนามู Herb (Hergaenamu) Shop ตน้ไมช้นิดนีเจรญิเตบิโตในป่าลกึบนภูเขาทปีราศจากมลภาวะ 
และระดบัสูงเหนือนําทะเล 50-800 เมตร ชาวเกาหลรีุน่ใหม่นิยมนํามารบัประทานเพอืชว่ยดูแลตบัใหส้ะอาด
แข็งแรง ป้องกนัโรคตบัแข็งไม่ถูกทําลายจากการดมืแอลกอฮอล ์กาแฟ บุหร ีสารตกคา้งจากอาหารและยา 

 
เทยีง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (เมนู ขา้วยําบบิมิบบั) 

นําท่านชม ดอกพ็อดกต กบั เทศกาล Yeouido Spring Flower ทจีดับรเิวณยออยึโดรอบๆ อาคาร
รฐัสภา National Assembly และรมิแม่นําฮนั โดยเทศกาลนีจะจดัขนึในชว่งตน้ถึงกลางเดือนเมษายน 
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ขนึอยู่กบัพยากรณเ์กาหลใีนปีนันๆ นอกเหนือไปจากดอกพ็อตโกตทมีีกว่า 1,800 ตน้ เรยีงรายไปตามถนน
รอบๆ อาคารรฐัสภา ยงัมดีอกอาซาเลยี, ดอกฟอรซ์เิทยี ดอกทวิลปิ เป็นตน้ในชว่งทจีดังานเทศกาลนัน จะมี
การปิดถนนบรเิวณรอบๆ อาคารรฐัสภา เพอืใหป้ระชาชนเดนิเทยีวชมงานกนัไดอ้ย่างสะดวกสบาย มีรา้นคา้
ต่างๆ มาออกรา้นมากมาย แน่นอนว่ามาเดนิเล่นทงีานนีมีของกนิ Street food เชน่ ตอ๊กโบก ีรามยอน ออ
มุก ฯลฯ ใหเ้ลือกซอืเลือกชมิตลอดเสน้ทางแน่นอน **ทงันีปรมิาณดอกพ็อตโกตขึนอยู่กบัสภาพ
อากาศ** **หากไม่สามารถชมดอกพ็อตโกตไดท้างบรษิทัจะปรบัโปรแกรมเป็น Gimpo outlet 
แทน** 
 

 

 
 
 
หลงัจากนันไดเ้วลานําท่านสู่ ท่าอากาศยาน อนิชอน เพอืเตรยีมตวัเดนิทางกลบักรงุเทพฯ ระหว่างทางแวะช ้
อปปิงที รา้นละลายเงินวอน Supermarket เพอืซอืของฝากคนทางบา้นทรีา้นแห่งนีมีขนมพนืเมือง
เกาหลหีลากชนิดรวมทงักมิจ ิไก่ตุ๋นโสมทบีรรจุอยู่ในถุงสุญญากาศ ตะเกยีบ ถว้ยใส่ขา้วและของฝากของที
ระลกึ 

 
17:10 น./ ออกเดนิทางกลบัสู่ ประเทศไทย โดยสายการบนิ Jin Air เทยีวบนิท ีLJ003 / LJ001 
 
21:10 น./ เดนิทางถงึ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพพรอ้มดว้ยความประทบัใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อตัราค่าบรกิาร 
 

19:55 น. 

23:35 น. 
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วนัเดนิทาง หมายเหต ุ

ราคาทวัร ์(บาท / ท่าน) พกัหอ้งละ 2 ท่าน 

ผูใ้หญ ่

เดก็ไม่เกนิ 
12 ปี พกั
กบัผูใ้หญ ่
 (มเีตยีง) 

เดก็ไม่เกนิ 
12 ปี พกักบั

ผูใ้หญ่  
(ไม่มเีตยีง) 

พกัเดยีว วซีา่ 
- 

เดอืน  มนีาคม 
21 ม.ีค. 62 - 25 ม.ีค. 62 * LJ004/LJ003 15,900 15,900 15,900 5,900 - 
27 ม.ีค. 62 - 31 ม.ีค. 62 * LJ004/LJ003 14,900 14,900 14,900 5,900 - 
เดอืน  เมษายน 
07 เม.ย. 62 - 11 เม.ย. 62  16,900 16,900 16,900 5,900 - 
12 เม.ย. 62 - 16 เม.ย. 62 * วนัสงกรานต ์ 25,900 25,900 25,900 5,900 - 
13 เม.ย. 62 - 17 เม.ย. 62 * วนัสงกรานต ์ 18,900 18,900 18,900 5,900 - 
17 เม.ย. 62 - 21 เม.ย. 62  16,900 16,900 16,900 5,900 - 
21 เม.ย. 62 - 25 เม.ย. 62  16,900 16,900 16,900 5,900 - 
25 เม.ย. 62 - 29 เม.ย. 62  17,900 17,900 17,900 5,900 - 
27 เม.ย. 62 - 01 พ.ค. 62 * วนัแรงงาน 16,900 16,900 16,900 5,900 - 
29 เม.ย. 62 - 03 พ.ค. 62 * วนัแรงงาน 16,900 16,900 16,900 5,900 - 
 
ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 

 รายการท่องเทยีวสามารถเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยคาํนึงถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นสําคญั 
 หนังสอืเดนิทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน และบรษิทัฯรบัเฉพาะผูม้ีจุดประสงคเ์ดนิทางเพอืท่องเทยีว

เท่านัน หากลูกคา้ไม่สามารถเดนิทางไดเ้นืองจากเหลือพาสปอรต์น้อยกว่า 6 เดอืน ทางบรษิทัจะไม่
รบัผดิชอบใดๆทงัสนิ 

 ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทงัสนิหากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ,การประทว้ง,การนัดหยุดงาน,การก่อ
จลาจล หรอืกรณีทที่านถูกปฏเิสธ การเขา้หรอืออกเมืองจากเจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้เมือง หรอืเจา้หนา้ทกีรมแรงงาน
ทงัจากไทย และต่างประเทศซงึอยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ 

 ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆทงัสนิ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯไม่ครบ อาท ิไม่เทยีวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางมือ  เพราะค่าใชจ้่ายทุกอย่าง ทางบรษิทัฯ ไดช้าํระค่าใชจ้่ายใหก้บัต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดนิทางแลว้                                

 ***ทวัรเ์กาหลทุีกโปรแกรม ผูเ้ดนิทางจะตอ้งอยู่กบักรุป๊เทยีวตามโปรแกรมทกีําหนดเท่านนั ไม่สามารถ
แยกตวัออกจากโปรแกรมเพอืไปทําอย่างอนืได ้หากมกีารแยกตวัออกจากโปรแกรมไม่ว่าจะจากสาเหตใุด
กต็าม จะมคีา่ใชจ้า่ยในการแยกตวัออกจากทวัรต์ามทแีลนดก์าํหนด และการชําระเงินเขา้มาถอืว่าผูซ้อื
ไดศ้กึษาโปรแกรมและยอมรบัเงือนไขการใหบ้รกิารเป็นทเีรยีบรอ้ย*** 

 *** ทวัรนี์จดัใหเ้ฉพาะลูกคา้ทปีระสงคจ์ะไปท่องเทยีวตามรายการของทวัรท์ุกวนัเท่านนั  บรษิทัฯ ขอ
สงวนสทิธ ิหากลูกคา้ตอ้งการขอแยกออกจากกรุป๊ หรอืไม่เทยีวตามรายการทบีรษิทักําหนด บรษิทัขอ
ปรบัท่านละ 300 USD*** 

 ทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทงัสนิ หากเกดิสงิของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอุบตัเิหตุทเีกดิจาก   
 ความประมาทของตวันักท่องเทยีวเอง  
 ตวัเครอืงบนิเป็นตวัราคาพเิศษ กรณีทที่านไม่เดนิทางพรอ้มคณะไม่สามารถนํามาเลอืนวนัหรอืคนืเงนิได ้หากท่านตอ้ง

ซอืบตัรโดยสารภายในประเทศเพอืไปและกลบักรุงเทพฯ กรุณาเลอืกซอืบตัรโดยสารภายในประเทศประเภทที
สามารถเลอืนวนัและเวลาในการเดนิทางได ้ทงันีเพอืป้องกนัปัญหาเทยีวบนิล่าชา้หรอืการเปลยีนแปลง
เวลาของเทยีวบนิหรอืการเปลยีนแปลงวนัเดนิทางกรณีเกดิความผดิพลาดจากบรกิารจากสายการบนิ 
(ความล่าชา้ของเทียวบิน การยกเลิกเทียวบิน มีการยุบเทยีวบินรวมกนั ตารางการเดนิทางมีการ
เปลียนแปลง เนืองจากสายการบินพิจารณาสถานการณแ์ลว้ว่า อยู่นอกเหนือความควบคุม หรอื
เหตผุลเชงิพาณิชย ์หรอืเหตผุลทางดา้นความปลอดภยัเป็นตน้) โปรดเขา้ใจและรบัทราบว่า ผูจ้ดัจะไม่
รบัผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ได ้ในทุกกรณี  

 กรุป๊ทเีดนิทางตอ้งการนัตมีดัจาํกบัสายการบนิ หรอืผ่านตวัแทนในประเทศ หรอืต่างประเทศ รวมถงึเทยีวบนิพเิศษเชน่ 
Charter Flight, Extra Flight  จะไม่มกีารคนืเงนิมดัจาํ หรอื ค่าทวัรท์งัหมด 

 **เมอืท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทงัหมดหรอืบางส่วนกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะถอืว่าท่านไดย้อมรบั
ในเงือนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทไีดร้ะบไุวแ้ลว้ทงัหมด** 

 ขอสงวนสทิธสิําหรบัลูกคา้ชาวไทยเท่านนัทเีดนิทางไปกลบัพรอ้มกรุป๊ **ถา้ลูกคา้เป็นชาวต่างชาติ
ชาํระเพมิท่านละ 3,000 บาท** 
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 หมายเหตุ **บรษิทัฯ ขอสงวนสิทธใินการเปลียนแปลงเทียวบิน ทงัไปและกลบัโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ทงันี
ขนึอยู่กบัสายการบิน บรษิทัฯขอสงวนสิทธใินการเปลียนแปลงรายการเพือความเหมาะสมไม่ว่าจะเกดิจาก ความ
ขดัขอ้งของ ยานพาหนะหรอืมเีหตุหนึงเหตใุดจนทําใหไ้ม่สามารถดําเนินการตามหมายกําหนดการได ้โปรแกรมการ
เดนิทางเปลยีนแปลงตามความเหมาะสม หรอืเปลยีนแปลงรายการท่องเทยีวบางรายการหรอืทดแทนรายการท่องเทยีว
บางรายการ อตัราค่าบรกิารนี เป็นการเดนิทางตงัแต่ 20 ท่าน ทผูีเ้ดนิทางไม่ผ่านการตรวจพจิารณาจากด่าน
ตรวจคนเขา้เมอืงในการ เขา้-ออกทงัประเทศไทยและประเทศเกาหลใีต ้หรอืการถูกปฎเิสธในกรณีอนืๆ 
ทุกกรณี ทางบรษิทัขอสงวนสทิธไ์ม่คนืคา่ใชจ้า่ยไม่ว่ากรณีใดๆ ทงิสนิ** 

 
อตัราคา่บรกิารนีรวม 

 ค่าตวัเครอืงบนิระหว่างประเทศ ไป – กลบัพรอ้มคณะ สายการบนิ Jin Air 
 ค่าทพีกั โรงแรมระดบัมาตราฐานหรอืเทยีบเท่า 3-4 ดาว สําหรบัพกัหอ้งละ 2 ท่าน (ในกรณีมีงานเทรดแฟร ์

การแข่งขนักีฬา หรอืกิจกรรมอืนๆ ทางบรษิัทขอสงวนสิทธิในการยา้ยพกัในเมืองใกลเ้คียงแทน อาจจะมีการ
ปรบัเปลยีนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ค่าอาหารครบทุกมอื ตามทรีะบุในรายการ ทางบรษิทัจงึขอสงวนสทิธนิการเปลยีนแปลง 
 ค่ารถรบั-ส่งสนามบนิ และตลอดรายการทวัร ์
 ค่าอตัราเขา้ชมสถานทตี่างๆ ทรีะบุไวใ้นรายการ  
 ค่าประกนัภยัอุบตัเิหตุระหว่างการเดนิทางในวงเงนิ ท่านละ 1,000,000 บาท (เงอืนไขตามกรมธรรม)์ 

หมายเหต ุ **ในกรณีลูกคา้ท่านใดสนใจ ซอืประกนัการเดินทางเพอืใหค้รอบคลุมในเรอืงสุขภาพ ท่านสามารถ
สอบถามรายละเอยีดเพมิเตมิไดท้เีจา้หนา้ของบรษิทั** อตัราเบยีประกนัเรมิตน้ 390 บาท ขนึอยู่ระยะเวลาการเดนิทาง 

 ค่ารถปรบัอากาศนําเทยีวตามรายการทรีะบุ พรอ้มพนักงานขบัรถทชีาํนาญทาง (ไม่รวมทปิพนักงานขบัรถ) 
 
อตัราคา่บรกิารนีไม่รวม 

 ค่าบรกิาร และค่าใชจ้า่ยส่วนตวัทไีม่ไดร้ะบุในรายการ 
 ค่าทปิมคัคุเทศกท์อ้งถนิ และพนักงานขบัรถตามธรรมเนียมคอื 1,400 บาท หรอื 40,000 /ท่าน  ตลอดทรปิการ

เดนิทาง 
 คา่ทปิมคัคุเทศกไ์ทย พจิารณาตามพงึพอใจเพอืใหเ้ป็นสนินําใจ 
 ค่านําหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีทเีกนิกว่าสายการบินกําหนด ฉะนันกระเป๋าจะตอ้งไม่เกณฑนํ์าหนักดงันี กระเป๋า

โหลดใตเ้ครอืงบนิจาํนวนไม่เกนิท่านละ 1 ใบ ใบละไม่เกนิ 15 กโิลกรมั และกรณีถอืขนึเครอืงไดไ้ม่เกนิ 7 กโิลกรมั 
 ค่าธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง อาหารทสีงัเพมิ คา่โทรศพัท ์ค่าซกัรดี ฯลฯ 
 ค่าอาหารทไีม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ และสําหรบัราคานีทางบรษิทัจะไม่รวมค่าภาษีท่องเทยีวหากมกีารเก็บเพมิ 
 ค่าทําใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอืคนต่างดา้ว 
 ค่าภาษีมูลค่าเพมิ 7%, ค่าภาษีหกั ณ ทจีา่ย 3% 
 ค่านําหนักกระเป๋าสมัภาระ ทหีนักเกนิสายการบนิกาํหนด 
 ค่ายกกระเป๋าเดนิทางใบใหญ่ในโรงแรมท่านละ 1 ใบ 
 ค่าวซีา่สําหรบัพาสปอรต์ ต่างดา้ว กรณุาเตรยีมเอกสารคอื 1. พาสปอรต์ 2. ใบประจาํตวัคนต่างดา้ว 3. ใบสําคญัถนิ

ทีอยู่  4. สําเนาทะเบียนบา้น (ถา้มี) 5. สมุดบัญชเีงินฝาก (ถา้มี) 6. รูปถ่ายสี 2 นิว 2 รูป ทางบรษิัทจะเป็น
ผูด้ําเนินการยนืวซีา่ใหท่้าน โดยชาํระค่าบรกิารต่างหาก (สําหรบัหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว เจา้ของหนังสอืเดนิทางตอ้ง
ทําเรอืงแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองกอ่นจะยนืวซีา่) 
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อตัราคา่บรกิาร 
 
เอกสารในการเดนิทาง  ☒  พาสปอรต์  ☐  วซีา่ 
 
หมายเหต ุ
 

1. บรษิทัขอสงวนสทิธยิกเลกิการเดนิทางกอ่นล่วงหนา้ ในกรณีทไีม่สามารถทํากรุป๊ไดอ้ย่างนอ้ย 15 ท่าน ซงึในกรณีนี 
ทางบรษิทัยนิดคีนืเงนิใหท้งัหมดโดยหกัค่าธรรมเนียมวซีา่ (ถา้ม)ี หรอืจดัหาคณะทวัรอ์นืให ้ถา้ตอ้งการ 

2. บรษิทัขอสงวนสทิธทิจีะเปลยีนแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรนี์ เมอืเกดิเหตุจาํเป็นสุดวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้และ
จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ในกรณีทสีูญหาย สูญเสยีหรอืไดร้บับาดเจ็บทนีอกเหนือความรบัผดิชอบของหวัหนา้ทวัร ์และเหตุ
สุดวสิยับางประการเชน่ การนัดหยดุงาน ภยัธรรมชาต ิการจลาจลต่างๆ 

3. รายการนีเป็นเพยีงขอ้เสนอทตีอ้งไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัอกีครงัหนึง หลงัจากไดส้ํารองทนีังบนเครอืง และโรงแรมที
พกัในต่างประเทศเป็นทเีรยีบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอาจเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสมเนืองจากความ
ล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทพีกัในต่างประเทศ เหตุการณท์างการเมอืงและภยัธรรมชาตฯิลฯ โดยบรษิทัจะคํานึงถงึ
ความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นสําคญั และบรษิัทจะไม่รบัผิดชอบในกรณีทีกองตรวจคนเขา้เมืองหา้มผูเ้ดินทาง
เนืองจากมีสงิผิดกฎหมายหรอืสงิของหา้มนําเขา้ประเทศ หรอืเอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรอืความประพฤติส่อไป
ในทางเสอืมเสยี หรอืดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามทกีองตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้  ทางบรษิทัไม่อาจคนืเงนิใหท้่านไดไ้ม่
ว่าทงัหมดหรอืบางส่วน ทางบรษิทัจะไม่รบัผิดชอบในกรณีทีสถานทูตงดออกวีซา่ อนัสบืเนืองมาจากผูโ้ดยสารเอง 
รวมทงับรษิทัจะไม่รบัผิดชอบในกรณีทกีองตรวจคนเขา้เมืองประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บัชาวต่างชาต ิ
หรอืคนต่างดา้วทพํีาพกัอยู่ในประเทศไทย 

4. มคัคุเทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษิทัไม่มีสทิธใินการใหคํ้าสญัญาใดๆ ทงัสนิแทนบรษิทั นอกจากมีเอกสารลง
นามโดยผูม้อีํานาจของบรษิทักาํกบัเท่านัน 

5. เมอืท่านไดช้าํระเงนิมดัจาํ หรอืทงัหมดไม่ว่าจะเป็นการชาํระผ่านตวัแทนของบรษิทั หรอืชาํระโดยตรงกบัทางทางบรษิทั
จะถอืว่าท่านรบัทราบ และยอมรบัในเงอืนไขต่างๆ ของบรษิทัทไีดร้ะบุไวโ้ดยทงัหมด 

 
 
เงือนไขการจอง / การยกเลกิ 
 
การจอง หรอืสาํรองทนีงั 

 กรณุาจองล่วงหนา้ก่อนการเดนิทาง พรอ้มชําระ งวดแรก 5,000 บาท *ช่วงเทศกาลมดัจํา 10,000 บาท *
หากเป็นราคาโปรโมชนัชาํระเงินเตม็จาํนวนเท่านนั    

 ส่วนทเีหลอืชาํระทนัทกีอ่นการเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 21 วนั มฉิะนันจะถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทาง  
 
การยกเลกิ 

 แจง้ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 30 วนั กอ่นการเดนิทาง คนืเงินมดัจาํทงัหมด  
 แจง้ล่วงหนา้ 20 วนั กอ่นการเดนิทาง หกัค่ามดัจาํท่านละ 50% ของราคาทวัร ์
 แจง้ล่วงหนา้ 1 – 15 วนั กอ่นการเดนิทาง หกัค่าดําเนินการต่างๆ รวม 100% ของราคาทวัร ์ 
 ยกเลกิการเดนิทาง ในวนัเดนิทาง, ถูกปฎเิสธการเขา้เมอืง จะไม่มกีารคนืเงินทงัหมด  
 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซงึจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง ทางบรษิทัฯ จะทําการ

เลือนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทังนีท่านจะตอ้งชําระค่าใชจ้่ายทีไม่สามารถเรยีกคืนได ้คือ 
ค่าธรรมเนียมในการมดัจาํตวั 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธทิจีะไม่รบัผดิชอบต่อค่าใชจ้า่ยใดๆ ในกรณีทเีกดิเหตุสุดวสิยั เชน่ การยกเลกิหรอืล่าชา้ของสาย
การบนิ, อุบตัเิหต,ุ ภยัธรรมชาต,ิ การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรอืสงิของสูญหายตามสถานทตี่างๆ ทเีกดิขนึเหนือ
การควบคุมของบรษิทั 
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ใบจองทวัร ์ เกาหล ี
 
ชอื – นามสกลุผูจ้อง *:     
จาํนวนผูเ้ดนิทาง *:           ท่าน 
โทรศพัทท์ตีดิตอ่สะดวก *:  เบอรโ์ทรศพัท:์     เบอรแ์ฟกซ:์    
                                       เบอรม์อืถอื:    
E-mail *:     
จาํนวนวนั *:           วนั          คนื 
เดนิทางโดยสายการบนิ:     
วนัเดนิทาง *:     
 
รายชอืผูเ้ดนิทาง (กรณีเดนิทางไปตา่งประเทศระบุเป็นภาษาองักฤษ ใหต้รงกบัหน้าหนงัสอืเดนิทาง):  

1. ชอื – นามสกลุ:    
เลขทพีาสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

2. ชอื – นามสกลุ:    
เลขทพีาสปอรต์:   สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

3. ชอื – นามสกลุ:    
เลขทพีาสปอรต์:   สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

4. ชอื – นามสกลุ:    
เลขทพีาสปอรต์:   สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

5. ชอื – นามสกลุ:    
เลขทพีาสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

 
หอ้งพกั 1 ท่าน:            หอ้ง   หอ้งพกั 2 ท่าน:            หอ้ง 
 
เตยีงเสรมิ:           หอ้ง   เดก็พกักบัผูใ้หญ:่            หอ้ง
  
อาหาร:  ☐  ไม่ทานเนือววั ☐  ไม่ทานเนือหมู ☐  ไม่ทานสตัวปี์ก ☐  ทานมงัสาวริตั 
 
ขอ้มูลเพมิเตมิ: 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
 


