
 

 
 
 
 
 

 
 

ก าหนดการเดินทาง เดือนเมษายน 2561 
วันแรก  สนามบนิสุวรรณภูมิ ประเทศไทย 

21.00 น. คณะพร้อมกนัท่ีท่าอากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์ D ส า ย ก า ร บิ น  
JIN AIR (LJ) เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอํานวยความสะดวก  

01.00 น. นําท่านเหิรฟ้า สูก่รุงโซล โดยสายการบนิ JIN AIR เท่ียวบนิที LJ002 
 



 

วันที่สอง สนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต้-TEDDY BEAR MUSEUM SEORK-อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน 
(รวมค่าขึน้กระเช้า)-วัดชนิฮงึซา 

08.15 น. เดนิทางถึงสนามบนินานาชาตอิินชอน ประเทศเกาหลีใต้ หลงัผา่นพธีิการตรวจคนเข้าเมืองและศลุกากร 
*เวลาท้องถ่ินเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชม. กรุณาปรับนาฬิกาของท่าน เพ่ือสะดวกต่อการนัดหมาย* 

 นําท่านเดินทางสู่ TEDDY BEAR MUSEUM SEORAK สถานท่ีท่ีรวบรวมตุ๊กตาหมีท่ีใหญ่ท่ีสดุของเกาหลีท่ีน่ี
คณุจะได้พบกบัตุ๊กตาหมีท่ีแตง่กายในชดุประจําชาตติา่งๆ ของแตล่ะประเทศทั่วโลก และยังจัดแสดงตุ๊กตาหมีใน
รูปแบบของกิจกรรม กีฬา และอาชีพต่างๆ ของมนุษย์ท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของท่ีน่ี ทุกท่านจะสนุกสนานและ
เพลดิเพลนิกบัความน่ารัก พร้อมถ่ายรูปร่วมกบัหมีตวัน้อยใหญ่ และยงัสามารถซือ้ของท่ีระลกึจากตุ๊กตาหมีได้ท่ีน่ี
อีกด้วย 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมน ูBULGOGI อาหารขึน้ช่ือของเกาหลี จะเรียกว่าเป็นสกีุก้ึ่งนํา้กึ่งแห้ง 
ซึ่งสว่นผสมของเมนนีู ้คือหมหูมกัชิน้บางๆ ปลาหมึกสด ผกัต่างๆ และวุ้นเส้นมาต้มรวมกัน โดยสามารถทานได้
ทัง้แบบแห้งและนํา้ เคร่ืองเคียงตา่งๆ คือ ถัว่งอกดอง วุ้นเส้นปรุงรสสาหร่าย กิมจิ 
นําท่านเดนิทางสู ่อุทยานแห่งชาตซิอรัคซาน 
เป็นหนึ่งในอุทยานแห่งชาติท่ีสวยงาม และมี
ช่ือเสียงมากท่ีสุดแห่งหนึ่งของเกาหลีใต้ เท่ียว
ได้ตลอดทัง้ปี ซึ่งแต่ละฤดูจะงดงามแตกต่าง
กันออกไป ฤดูท่ีนักท่องเท่ียวทัง้ชาวต่างชาต ิ
และชาวเกาหลีเองนิยมไปท่องเท่ียวปีนเขามาก
ท่ีสุด คือช่วงฤดูใบไม้เปล่ียนสี เพราะหุบเขา
และทางเดินจะเต็มไปด้วยต้นเมเปิ้ลสีแดงส้ม
เหลืองสลบักบัเกือบตลองทาง จึงได้รับฉายาว่า สวิสเซอร์แลนด์เกาหลี พิเศษ!!! นําท่านนั่งกระเช้าชมวิว 360 
องศา  
นอกจากนีท่ี้ซอรัคซานก็ยงัมีวดัช่ือดงัอย่าง วัดชินฮึงซา ซึ่งเป็นหนึ่งในวดัท่ีมีความเก่าแก่ท่ีสดุของเกาหลี ตัง้อยู่ 
ถดัจากจดุขึน้กระเช้าไปประมาณ 700 เมตร มีพระพทุธรูปหลวงพ่อโตองค์ใหญ่ ท่ีตัง้เด่นเป็นสง่าให้เราได้มาไหว้
สกัการะขอพรกนั ซึ่งวา่กนัวา่มีความศกัดิส์ทิธ์ิมาก หลงัจากไหว้ขอพรเสร็จแล้วก็สามารถมาล้างมือ ล้างหน้าด้วย
นํา้มนต์กนั 

เยน็ บริการอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร เมน ูชาบู ชาบู สกีุส้ไตล์เกาหลี ประกอบไปด้วยผกัสดหลากหลายชนิด เห็ด
ตามฤดกูาล หมสูไลด์ ต้มในน้าซุปปรุงรสกลมกล่อม ทานพร้อมเคร่ืองเคียงและข้าวสวยเกาหลีท่ีรสชาติถูกปาก
คนไทย 

  น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก : SEORAK KHUMHO RESORT หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 
 

วันที่สาม สวนสนุก EVERLAND-สนุกสนานกับการท า D.I.Y CUPCAKE-COSMETIC CENTER-ช้อปป้ิงย่านฮง
แด-ONE PIECE CAFÉ’ 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
จากนัน้นําท่านเดนิทางสู ่สวนสนุก EVERLAND สวนสนกุกลางแจ้งท่ีใหญ่ท่ีสดุของเกาหลี  ซึ่งถูกขนานนามว่า 
ดิสนีย์แลนด์เกาหลี ตัง้อยู่ท่ีเมืองยงอิน ให้ท่านได้ท่องไปกับโลกของสตัว์ป่าซาฟารี ท่านจะได้พบกับ ไลเกอร์ 
ซึ่งเป็นลกูแฝดผสมท่ีเกิดขึน้จากความรักระหวา่งสงิโตผู้ เป็นพ่อและเสือผู้ เป็นแม่นับเป็นแฝดผสมเสือ -สิงโตคู่แรก
ในโลก เติมเต็มความสขุของท่านสนุกสนานกับเคร่ืองเล่นต่างๆ ไม่จํากัดชนิด เช่น รถไฟเหาะตีลงักา (Rolling 



 

X-Train), เฮอร์ริเคน (Double Rock Spin), เรือเหาะไวกิง้ (Columbus Adventure), และท่ีพลาดไม่ได้!! 
รถไฟเหาะรางไม้ (T-EXPRESS) ซึ่งเป็นไฮไลค์ของสวนสนุกแห่งนี ้ชมกิจกรรมและการแสดงต่างๆ ด้วยบตัร
เข้าชมแบบไม่จํากัดจํานวนรอบ นอกจากนี  ้ชมสวนดอกไม้ท่ีกําลงับานสะพรั่งอวดสีสนัท่ี สวนดอกไม้สี่ฤด ู
(Four Season Garden) ซึ่งจะเปล่ียนแปลงพันธุ์ดอกไม้ไปตามฤดกูาลในรูปแบบท่ีหลากหลายตลอดทัง้ปี   
จากนัน้นําท่านสนกุสนาน และแสดงความคดิสร้างสรรค์ในการตกแต่งหน้าคฟัเค้กด้วยฝีมือของท่านเอง ท่ี D.I.Y 

CUPCAKE พร้อมถ่ายรูปเป็นทีระลกึ 
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู BBQ Buffet ปิง้ย่างสไตล์เกาหลี เนือ้หม ูเนือ้ไก่ ปลาหมึก กุ้ ง 

อาหารเกาหลี กินคูก่บัเคร่ืองเคียงตา่งๆ เตมิไมอ่ัน้ 
 นําท่านเดินทางสู่ COSMETIC CENTER ให้ท่านได้เลือกซือ้เคร่ืองสําอางช่ือดงัของเกาหลี ได้ในราคาท้องถิ่น 

อาทิเช่น DR.MJ, DEWINS, MISSHA และอ่ืนๆ อีกมากมาย 
 นําท่านช้อปปิง้แหล่งวยัรุ่น ย่านฮงแด หรือ บริเวณหน้ามหาวิทยาลยัฮงอิก เป็นศนูย์รวมเด็กวยัรุ่น มีทัง้สินค้า

แฟชัน่  เสือ้ผ้า กระเป๋า รองเท้า ของกิ๊ฟช้อป เคร่ืองเขียนตา่งๆ รวมทัง้กิจกรรมทางวฒันธรรมทางศลิปะ การแสดง 
และงานเทศกาลท่ีน่าสนใจมากมาย  จากนัน้มาเอาใจสาวกแฟนคลบัวนัพีชท่ี ONE PIECE CAFÉ’  ร้านอาหาร
ท่ีตกแต่งสไตล์วันพีชทัง้หมด ให้บรรยากาศแบบชิลล์ๆ และเป็นกันเองสุดๆ  แถมยังมีเมนูอาหารท่ีน่าสนใจ
หลากหลายเมนูด้วยกัน แถมบางเมนูยังถูกออกแบบให้เป็นรูปตวัการ์ตูนวนัพีชอีกด้วย *ไม่รวมค่าอาหารและ
เคร่ืองดื่ม 

เยน็ บริการอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร เมน ูTTOKKOKI BUFFET 
 น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพัก : BENIKEA H AVENUE HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 
 

วันที่ ส่ี ศูนย์สมุนไพรโสมเกาหลี-ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง REDPINE-พิพิธภัณฑ์สาหร่าย+เรียนท าอาหาร
เกาหลี กิมจ+ิใส่ชุดฮันบก-พระราชวังชางด๊อกกุง-DUTY FREE-คลองชองเกชอน-โชล ทาวเวอร์-ช้อปป้ิง
ตลาดเมียงดง 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
จากนัน้นําท่านสู ่ศูนย์สมุนไพรโสมเกาหลี ซึ่งรัฐบาลรับรองคณุภาพว่าผลิตจากโสมท่ีอายุ 6 ปี ซึ่งถือ  ว่าเป็น
โสมท่ีมีคณุภาพดีท่ีสดุ ชมวงจรชีวติของโสม พร้อมให้ท่านได้เลือกซือ้โสมท่ีมีคณุภาพดีท่ีสดุและราคาถูกกว่าไทย 
2 เท่า กลบัไปบํารุงร่างกายหรือฝากญาตผิู้ใหญ่ท่ีท่านรักและนับถือ จากนัน้นําท่านเดินทางต่อท่ี ศูนย์สมุนไพร
น า้มันสนเข็มแดง (REDPINE) มหัศจรรย์แห่งธรรมชาติ ผ่านผลงานการวิจัยมากมาย  จากมหาวิทยาลัย
แห่งชาตโิซล ประเทศเกาหลีใต้ มีสรรพคณุช่วยลดไขมนั และนํา้ตาลในกระแสเลือด ป้องกันการเกิดเส้นเลือดตีบ 
แตก ตนั และสามารถล้างสารพษิในร่างกาย เพ่ือเพิม่ภมูต้ิานทานและทําให้อายุยืนแบบชาวเกาหลี ซึ่งกําลงัเป็น
สิง่ท่ีได้รับความนิยมจากคนในประเทศเกาหลีเป็นอย่างมาก 
นําท่านเดนิทางสู ่พพิธิภัณฑ์สาหร่าย เป็นท่ีผลติและแสดงการเลีย้งสาหร่ายครบวงจร ทุกท่านสามารถเลือกซือ้
สาหร่าย พร้อมทัง้ทดลองชิมได้ตามอธัยาศยั และชมการแปรรูปสาหร่ายเป็นรสต่างๆ อย่างเช่น รถกุ้ ง รสหม ูรถ
กิมจิ รถวาซาบ ิฯลฯ นําท่านสู ่สถาบนัสอนทํากิมจิ ให้ท่านได้ชมวิธีการทํากิมจิ และได้ทดลองทําด้วยตวัท่านเอง 
และสามารถนํากลบัมาเป็นของฝาก เชิญท่านสวมชุดฮันบก (Hanbok) ชุดประจําชาติของประเทศเกาหลีใต้ ซึ่ง
มีความสวยงาม พร้อมถ่ายรูปเป็นท่ีระลกึเพ่ือไปอวดคนทางบ้าน 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมน ูไก่ตุ๋นโสม อาหารวงัในสมยัก่อน เช่ือกันว่าบํารุงและเสริมสขุภาพ 
เสร์ิฟท่านละ 1 ตวั ในหม้อดนิร้อน  เป็นเมนอูาหารวงัตัง้แตส่มยัราชวงศ์โซซอน 



 

นําท่านเดินทางสู่ พระราชวังชางด๊อกกุง  พระราชวังลําดับท่ีสองท่ีถูกสร้างต่อจากพระราชวังเคียงบก มี
ความสําคญัในการเป็นท่ีพํานกัของพระมหากษัตริย์หลายพระองค์ในสมยัราชวงศ์โชซอน และยังเป็น 1 ใน 5 ของ
พระราชวงัสําคญัท่ียังคงรักษาไว้ ภายในพระราชวงันีมี้สถานท่ีสําคญัคือ สวนลบั หรือสวนต้องห้าม (  Huwon ) 
ตัง้อยู่บริเวณด้านหลงัของพระราชวงัท่ีถูกสร้างขึน้ในสมยักษัตริย์ Taejong เพ่ือเป็นสถานท่ีพกัผ่อนสําหรับพระ
ราชวงศ ์*ไม่รวมค่าเข้าชมสวนลับ 
นําท่านแวะชม คลองชองเกชอน เดมิเป็นคลองเก่าแก่ในอดีตมีอายุกว่า 600 ปีท่ี ทอดผ่านใจกลางเมืองหลวง
แตใ่นปัจจบุนัได้มีการพฒันาและบรูณะคลองแห่งนีข้ึน้มาใหมทํ่าให้กรุงโซลมีคลองท่ียาวกวา่ 6 เมตร   
นําท่านช้อปปิง้สินค้าปลอดภาษี DUTY FREE ท่ีน่ีมีสินค้าชัน้นํา ให้ท่านเลือกซือ้มากมายกว่า 500 ชนิด อาทิ 
นํา้หอม เสือ้ผ้า เคร่ืองสําอาง กระเป๋า นาฬกิา เคร่ืองประดบั เป็นต้น  
นําท่านเดินทางสู่ โซลทาวเวอร์ หรือ หอคอยเอ็นโซล 
หรือ นัมซันทาวเวอร์ ตัง้อยู่บนภูเขานัมซาน เป็นจุด
ท่องเท่ียวท่ีถือวา่เป็นไฮไลท์สําคญัของกรุงโซล เพราะเป็น
จุดชมวิวท่ีมองเห็นวิวทั่วทัง้กรุงโซล มีความสูงจากฐาน
หอคอยประมาณ 236.7 เมตร และมีความสงู 479 เมตร
จากพืน้ดิน คนท่ีมาเท่ียวท่ีน่ีส่วนมากจะเป็นคู่รัก ทัง้ชาว
เกาหลีและนกัท่องเท่ียวตา่งชาต ิคูรั่กสว่นมากจะเตรียมกญุแจมาคล้องตรงรัว้ข้างบนโซลทาวเวอร์ เพราะมีความ
เช่ือวา่คูรั่กท่ีได้มาคล้องกญุแจท่ีน่ีจะรักกนัยาวนานตลอดไป *ไม่รวมค่าขึน้ลิฟท์ 

นําท่านช้อปปิง้ ตลาดเมียงดง หรือ สยามสแควร์เกาหลี หากท่านต้องการทราบว่าแฟชั่นของเกาหลีเป็นอย่างไร 
ก้าวลํา้นําสมัยเพียงใดท่านจะต้องมาท่ีเมียงดงแห่งนี ้พบกับสินค้าวัยรุ่น อาทิ เสือ้ผ้าแฟชั่นแบบ อินเทร์น 
เคร่ืองสําอางดงัๆ ของเกาหลี พบกับความแปลกใหม่ในการช้อปปิ้งอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งเมียงดงแห่งนีจ้ะมีวยัรุ่น 
หนุ่มสาวชาวโสมไปรวมตวักนัท่ีน่ีกวา่ล้านคนในแตล่ะวนั ให้ท่านเลือกซือ้สนิค้าได้ตามอธัยาศยั 

เยน็ บริการอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร เมน ูเซตปลาย่างเกาหลี และซุปสาหร่ายพร้อมเคร่ืองเคียง กินคู่กับข้าวสวย
ร้อนๆ แล้วเข้ากนัสดุๆ  
น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพัก : BENIKEA H AVENUE HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 
 

วันที่ห้า ศูนย์สมุนไพรบ ารุงตับ ฮอกเกตนามู-โรงงานเจียระไนพลอยอเมทสิ-ชมดอกซากรุะ ณ เกาะยออิโด-
ซุปเปอร์มาเก็ต-สนามบินอินชอน 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
นําท่านชม ร้านสมุนไพร Korea Herb Shop ศูนย์สมุนไพรบ ารุงตับ ฮอกเกตนามู ทางการแพทย์เรียกว่า 
ผลไม้ทอง  มีรสเปรีย้ว ดีสําหรับบคุคลท่ีนิยมดื่มชา กาแฟ นํา้อดัลมฯลฯ เมลด็ฮอกเกตจะช่วยในการล้างสารพิษท่ี
ตกค้าง หรือ ไขมนัท่ีสะสมอยู่ภายในผนงัของตบัหรือไต นําท่านชม โรงงานเจียระไนพลอยอเมทิส แดนเกาหลี
เป็นแดนของพลอยสีมว่ง พลอยแห่งสขุภาพและนําโชค โดยมีตัง้แต่สีม่วงอ่อนเย็นตาจนถึงสีม่วงไวน์ มีเสน่ห์เย้า

ยวนใจ พลอยนีจ้ะงามจบัตาเม่ือมาทําเป็นแหวน จี ้ตา่งห ูและสร้อยข้อมือ 
นําท่านเข้าสู่ เกาะยออิโด เกาะกลางนํา้ขนาดใหญ่ใจกลางกรุงโซล เมือง
หลวงของประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งเป็นแหลง่ท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงในเกาหลีใต้เลย
ทีเดียว ด้วยเป็นถนนสายซากุระท่ีมีต้นซากุระมากกว่า 1 ,400 ต้น เรียงราย
เป็นทางยาวไปถึง 5.7 กิโลเมตร และจะเร่ิมผลิดอกบานในช่วงเดือนเมษายน



 

ของทกุปี กลายเป็นอโุมงค์ดอกไม้ท่ีสวยงามดจุดงัภาพวาดท่ีมีชีวิต นอกจากนัน้นักท่องเท่ียวท่ีมาเยือนเกาะยออิ
โดยงัจะได้พกัผอ่นหย่อนใจและสนกุสนานไปกับกีฬากลางแจ้งหลากหลายประเภท ภายในสวนยออีโดริมแม่นํา้
ฮัน ซึ่งรายล้อมไปด้วยทัศนียภาพอันแสนวิเศษอีกด้วย  สําหรับเกาะยออิโดนัน้จะมีการจัดงานเทศกาลซากุระ
บานสวนยออิโดแห่งแม่นํา้ฮัน หรือ Yeouido Hangang Spring Flower Festival คือเทศกาลใหญ่ใจกลางกรุง
โซลท่ีคณุไมค่วรพลาด โดยเทศกาลนีจ้ะจดัขึน้ในช่วงกลางฤดใูบไม้ผลปิระมาณวนัท่ี 12-20 เมษายน ของทุกปีชม 
หมายเหต ุ**ทัง้นีป้ริมาณดอกซากุระขึน้อยู่ กับสภาพอากาศ**   

  กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู  จิมดกั ไก่อบซีอิ๊ววุ้นเส้น เป็นเมนอูาหารเกาหลีพืน้เมืองดัง้เดิม เป็น
ไก่ผัดรวมกับวุ้นเส้น มันฝร่ัง แครอท พริก และซอสดํา เนือ้ไก่ท่ีนิ่ม รสชาติคล้ายกับไก่พะโล้สตูรเกาหลี ทาน
กบัข้าว หอมอร่อย รสเผด็ถึงเคร่ือง 
ได้เวลานําท่านเดนิทางสู ่ท่าอากาศยานนานาชาตอิินชอน เพ่ือเตรียมตวัเดนิทางกลบักรุงเทพฯ ระหวา่งทางแวะ 
ช้อปปิง้ท่ี SUPERMARKET (ละลายเงินวอน) เพ่ือซือ้ของฝากคนทางบ้าน ท่ีร้านแห่งนีมี้ขนมพืน้เมืองเกาหลี 
หลากชนิดรวมทัง้กิมจิ ไก่ตุน๋โสมท่ีบรรจอุยู่ในถงุสญุญากาศ ตะเกียบ ถ้วยใสข้่าวและของฝากของท่ีระลกึ 

19.35 น. ออกเดินทางกลบัสู่ประเทศไทย โดยสารการบิน JIN AIR เที่ยวบินที่  LJ001 (บริการอาหาร และเคร่ืองดื่มบน
เคร่ือง) 

23.40 น. ถึงสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ   
   

** พาสปอร์ตควรมีอายุไม่ต ่ากว่า 6 เดือนนับจากวนัเดนิทาง ** 
เวลานัดหมายและเคาท์เตอร์ อาจมีการเปล่ียนแปลงอันเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงจากสายการบนิ  

กรุณาเชค็ก่อนวันเดนิทาง 
หากมกีารจองต ัว๋ภายใน กรณุาแจง้ใหท้ราบกอ่นจองทกุคร ัง้ 
 (มฉิะน ัน้ทางเราจะไมรบัผดิชอบหากมกีารเปลีย่นแปลงใดๆ) 

**ในกรณีที่ ผู้เดนิทางไม่ผ่านการตรวจพจิารณาจากด่านตรวจคนเข้าเมืองในการ เข้า-ออก ทัง้ประเทศไทยและประเทศ
เกาหลีใต้ หรือการถูกปฎิเสธในกรณีอ่ืนๆ ทุกกรณี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายไม่ว่ากรณีใดๆทิง้สิน้** 

 

วันเดนิทาง ราคาทัวร์ (บาท / ท่าน) พัก
ห้องละ 2-3  ท่าน 

พักเดียว*เพิ่ม 
(บาท / ท่าน)  

ที่น่ัง 

1-5 เมษายน 2561 17,900 4,900 25 

3-7 เมษายน 2561 17,900 4,900 25 
5-9 เมษายน 2561 18,900 4,900 25 

8-12 เมษายน 2561 18,900 4,900 25 
10-14 เมษายน 2561 19,900 4,900 25 

11-15 เมษายน 2561**วนัสงกรานต*์* 23,900 4,900 25 
12-16 เมษายน 2561**วนัสงกรานต*์* 25,900 4,900 25 
13-17 เมษายน 2561**วนัสงกรานต*์* 21,900 4,900 25 

15-19 เมษายน 2561 18,900 4,900 25 
17-21 เมษายน 2561 17,900 4,900 25 
19-23 เมษายน 2561 18,900 4,900 25 
21-25 เมษายน 2561 17,900 4,900 25 
24-28 เมษายน 2561 17,900 4,900 25 

27 เมษายน-1 พฤษภาคม 2561 19,900 4,900 25 



 

อัตราค่าบริการ  *ไม่มีราคาเด็ก** 
 

 
 
เง่ือนไขการส ารองที่ น่ัง 
กรุณาจองลว่งหน้าก่อนการเดนิทางพร้อมชําระมดัจํา ภายใน 3 วนั ท่านละ 5,000 บาท *ช่วงเทศกาลมดัจํา ท่านละ 10,000 บาท *
หากเป็นราคาโปรโมช่ันช าระเงนิเตม็จ านวนเท่านัน้  สว่นท่ีเหลือชําระทนัทีก่อนการเดนิทางไม่น้อยกว่า 21 วนั มิฉะนัน้จะถือว่า
ท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ 
ราคารวม 
*คา่ตัว๋เคร่ืองบนิและภาษีนํา้มนัทกุแห่ง ไป-กลบั พร้อมคณะ *คา่โรงแรมตามรายการท่ีระบหุ้องละ 2-3 ท่าน     
*คา่อาหารตามรายการท่ีระบุ  *คา่พาหนะและนําเท่ียวตามรายการ  *คา่เข้าชมสถานท่ีตามรายการ                          
*นํา้ดื่มวนัละ 1 ขวด  *คา่นํา้หนกักระเป๋าสมัภาระท่านละไมเ่กิน 15 กก.  
*คา่ประกนัภยัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทางในวงเงิน ท่านละ 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม์) 
ราคาไม่รวม 
*คา่ทําหนงัสือเดนิทางและคา่วีซ่าสําหรับพาสปอร์ตตา่งด้าว                                                                                                                                            
*คา่ใช้จ่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบ ุเช่น คา่ซกัรีด,มนิิบาร์ในห้อง  และอ่ืนๆ                                                                             
*ค่าทปิคนขับรถ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่าน ละ 30,000 วอน/ทริป/ต่อท่าน  
*ค่าทปิหัวหน้าทัวร์ แล้วแต่ความพงึพอใจในบริการ                                                                                        *
คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3%   (กรณีออกใบเสร็จในนามบริษัทหรือต้องการใบกํากบัภาษี )                                                                                                   
*ค่าน า้หนักกระเป๋าสัมภาระ ที่เกินกว่าสายการบนิก าหนด 
กรณียกเลิกการเดนิทาง 
* ยกเลกิการเดนิทางก่อน 30 วนั ไมมี่ค่าใช้จ่าย          * ยกเลกิการเดนิทางก่อน 20 วนัยึดมดัจํา 50%                                            

* ยกเลกิการเดนิทางไมถ่ึง 15 วนัยึดเงินคา่ทวัร์ทัง้หมด 

* ในกรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองทัง้ท่ีกรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏิเสธมใิห้เดนิทางออกหรือเข้าประเทศท่ีระบุในรายการ บริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้  กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จาก
โรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทฯ จะทําการเล่ือนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทัง้นีท้่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายคือ  
คา่ธรรมเนียมในการมดัจําตัว๋ท่านละ 10,000 บาท และคา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีไมส่ามารถเรียกคืนได้คือ คา่ธรรมเนียม ในการมดัจํา 
เง่ือนไขการเดนิทาง 
* รายการท่องเท่ียวสามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดนิทางเป็นสําคญั 
* หนงัสือเดนิทางต้องมีอายเุหลือใช้งานไมน้่อยกวา่ 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้ มีจุดประสงค์เดินทางเพ่ือท่องเท่ียวเท่านัน้  หาก
ลกูค้าไมส่ามารถเดนิทางได้เน่ืองจากเหลือพาสปอร์ตน้อยกวา่ 6 เดือน ทางบริษัทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ 
* ทางบริษัทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกิดกรณีความลา่ช้าจากสายการบิน,การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือ
กรณีท่ีท่านถกูปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานทัง้จากไทย และต่างประเทศ
ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัทฯ 
* ทางบริษัทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมือ้  
เพราะคา่ใช้จ่ายทกุอย่าง ทางบริษัทฯ ได้ชําระคา่ใช้จ่ายให้กบัตา่งประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดนิทางแล้ว  

29 เมษายน-3 พฤษภาคม 2561 17,900 4,900 25 



 

**ทวัร์เกาหลีทกุโปรแกรม ผู้เดนิทางจะต้องอยู่กบักรุ๊ปเท่ียวตามโปรแกรมท่ีกําหนดเท่านัน้ ไม่สามารถแยกตวัออกจากโปรแกรมเพ่ือ
ไปทําอย่างอ่ืนได้ หากมีการแยกตวัออกจากโปรแกรมไม่ว่าจะจากสาเหตใุดก็ตาม จะมีค่าใช้จ่ายในการแยกตวัออกจากทัวร์ตามท่ี
แลนด์กําหนด และการชําระเงินเข้ามาถือวา่ผู้ ซือ้ได้ศกึษาโปรแกรมและยอมรับเง่ือนไขการให้บริการเป็นท่ีเรียบร้อย** 
*** ทวัร์นีจ้ดัให้เฉพาะลกูค้าท่ีประสงค์จะไปท่องเท่ียวตามรายการของทวัร์ทกุวนัเท่านัน้  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ หากลกูค้าต้องการขอ
แยกออกจากกรุ๊ป หรือไมเ่ท่ียวตามรายการท่ีบริษัทกําหนด บริษัทขอปรับท่านละ 300 USD*** 
*ร้านช้อปปิง้ท่ีทางรัฐบาลให้ทวัร์ลง ตามท่ีระบใุนโปรแกรมทวัร์ขอความร่วมมือลกูทวัร์ลง ทกุร้านซือ้ไมซื่อ้ไมว่่ากัน ทางบริษัทฯ ไม่มีน
โนบายบงัคบัซือ้แตอ่ย่างใด ขึน้อยู่กบัความพงึพอใจของลกูค้า 
* ทางบริษัทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบตัิเหตท่ีุเกิดจากความประมาท
ของตวันกัท่องเท่ียวเอง  
* ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ กรณีท่ีท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนํามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินได้ หากท่านต้องซือ้บตัร
โดยสารภายในประเทศเพ่ือไปและกลบักรุงเทพฯ กรุณาเลือกซือ้บตัรโดยสารภายในประเทศประเภทท่ีสามารถเล่ือนวนัและเวลาใน
การเดนิทางได้ ทัง้นีเ้พ่ือป้องกนัปัญหาเท่ียวบนิลา่ช้าหรือการเปล่ียนแปลงเวลาของเท่ียวบนิหรือการเปล่ียนแปลงวนัเดินทางกรณีเกิด
ความผิดพลาดจากบริการจากสายการบิน  (ความล่าช้าของเท่ียวบิน การยกเลิกเท่ียวบิน มีการยุบเท่ียวบินรวมกัน ตารางการ
เดินทางมีการเปล่ียนแปลง เน่ืองจากสายการบินพิจารณาสถานการณ์แล้วว่า อยู่นอกเหนือความควบคมุ หรือเหตผุลเชิงพาณิชย์ 
หรือเหตผุลทางด้านความปลอดภัยเป็นต้น) โปรดเข้าใจและรับทราบว่า ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ 
ในทกุกรณี กรุ๊ปท่ีเดนิทางต้องการันตีมดัจํากับสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น 
Charter Flight, Extra Flight  จะไมมี่การคืนเงินมดัจํา หรือ คา่ทวัร์ทัง้หมด 
*เม่ือท่านตกลงช าระเงนิไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลง
ต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทัง้หมด 

ขอสงวนสิทธ์ิส าหรับลูกค้าชาวไทยเท่านัน้ที่เดนิทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ป 
*ถ้าลูกค้าเป็นชาวต่างชาตชิ าระเพิ่มท่านละ 3,000 บาท* 

หมายเหตุ ** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงเที่ยวบิน ทัง้ไปและกลับโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทัง้นีข้ึน้อยู่ กับสายการบิน 
บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการเพ่ือความเหมาะสมไม่ว่าจะเกิดจาก ความขัดข้องของ ยานพาหนะหรือมีเหตุหน่ึงเหตุใดจน
ท าให้ไม่สามารถด าเนินการตามหมายก าหนดการได้ โปรแกรมการเดินทางเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปล่ียนแปลงรายการ
ท่องเที่ยวบางรายการหรือทดแทนรายการท่องเที่ยวบางรายการ อัตราค่าบริการนี ้เป็นการเดนิทางตัง้แต่ 20 ท่านขึน้ไป ขอสงวนสิทธ์ิในการ
เปล่ียนแปลงราคาในกรณีที่มีผู้เดนิทางไม่ถึง 20 ท่าน 

 
 


