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SPRING KOREA 
จุดเด่น 

 

• ถา่ยภาพคูก่ับตุ๊กตาหมใีนชดุประจ าชาตน่ิารักกนัที ่Teddy Bear Museum Seorak  

• ชม อุทยานแหง่ชาตซิอรกัซาน หนึง่ในอทุยานแหง่ชาตทิีส่วยงาม 

• ไหวพ้รขอพร ณ วดัชนิฮงึซา เป็นหนึง่ในวดัทีเ่กา่แกข่องเกาหล ี

• สนุกสนานไปกับ เอเวอรแ์ลนด ์สวนสนุกกลางแจง้ทีใ่หญท่ีส่ดุของเกาหล ี

• ชม พระราชวงัชางดอ๊ก ทีถู่กสรา้งตอ่จากพระราชวงัเคยีงบก 

• ชม คลองชองเกชอน คลองทีเ่กา่แกและมปีระวัตยิาวนาน 
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• ชม งานเทศกาลซากรุะบานสวนยออโิดแหง่แมน่ า้ฮนั 

• เอาใจสาวกแฟนคลับวนัพชีที ่ONE PIECE คาเฟ่วนัพชี 

• ชอ้ปป้ิงจใุจ เมยีงดง, ฮงแด 
 

ชื่อโปรแกรม SPRING KOREA   

จ านวน 5 วนั 3 คนื 

*** ค่าทปิมัคคเุทศกไ์ทย ค่าทปิมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และพนักงานขับรถตามธรรมเนียมคอื 1,000 บาท 
หรอื 30,000 วอน /ทา่น ตลอดทรปิการเดนิทาง ขออนญุาตเก็บ ณ สนามบนิในวนัเดนิทาง 

ก าหนดการเดนิทาง  

 

วนัที ่1 สมุทรปราการ (ทา่อากาศยาน สวุรรณภูม)ิ  

 

21:00 น. คณะพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยาน สุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตทูางเขา้ 3 เคาน์เตอร ์D สาย
การบนิ JIN AIR โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ  

 

วนัที ่2 
อนิชอน - Teddy Bear Museum Seorak - อุทยานแห่งชาตซิอรกัซาน (ขึน้กระเช้า 360 องศา) - 
วดัชนิฮงึซา  

 

01:00 น. ออกเดนิทางสู ่กรุงโซล สาธารณรฐัเกาหลใีต ้โดยเทีย่วบนิที ่LJ002 
 

08:15 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยาน อนิชอน สาธารณรฐัเกาหลใีต ้(เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ไทย 2 ช.ม.) กรุณาปรับนาฬกิา
ของท่านเป็นเวลาทอ้งถิน่เพื่อสะดวกในการนัดหมาย หลังผ่านขัน้ตอนการตรวจหนังสอืเดนิทาง และตรวจรับ

สมัภาระเรยีบรอ้ย น าทุกเดนิท่านสู ่ Teddy Bear Museum Seorak สถานทีท่ีร่วบรวมตุ๊กตาหมทีีใ่หญ่ทีส่ดุ

ของเกาหลทีีน่ี่คุณจะไดพ้บกับตุ๊กตาหมทีีแ่ต่งกายในชดุประจ าชาตติ่างๆ ของแต่ละประเทศทั่วโลก และยังจัด
แสดงตุ๊กตาหมใีนรูปแบบของกจิกรรม กฬีา และอาชพีตา่งๆ ของมนุษย ์ทีเ่ป็นเอกลักษณ์เฉพาะของทีน่ี่ ทกุทา่น

จะสนุกสนานและเพลดิเพลนิกับความน่ารัก พรอ้มถ่ายรูปร่วมกับหมตีัวนอ้ยใหญ่ และยังสามารถซือ้ของทีร่ะลกึ
จากตุ๊กตาหมีไดท้ี่นี้อีกดว้ย ต่อจากนั้นเดนิทางมุ่งสู่ อุทยานแห่งชาตซิอรกัซาน ซึ่งเป็นหนึ่งในอุทยาน

แห่งชาตทิีส่วยงามและมชีือ่เสยีงมากทีส่ดุแห่งหนึง่ของเกาหลใีต ้ดว้ยความงดงามของสถานทีจ่งึไดรั้บฉายาวา่ 

“สวสิเซอรแ์ลนด”์ เกาหลเีลยทเีดยีว สถานทีใ่นอทุยานแห่งนี้ยังเคยเป็นสถานทีถ่่ายท าภาพยนตรไ์ทยเรือ่ง “เกา
รักทีเ่กาหล”ี อกีดว้ย พเิศษ!!! รวมคา่ขึน้กระเชา้ชมววิ 360 องศา 

  

 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (เมนู บลโูกก)ิ  
นอกจากนีท้ีซ่อรัคซานก็ยังมวีดัชือ่ดงัอยา่ง วดัชนิฮงึซา ซึง่เป็นหนึง่ในวดัทีม่คีวามเกา่แกท่ีส่ดุของเกาหล ีตัง้อยู่

ถัดจากจดุขึน้กระเชา้ไปประมาณ 700 เมตร มพีระพุทธรูปหลวงพ่อโตองคใ์หญ ่ทีต่ัง้เดน่เป็นสงา่ใหเ้ราไดม้าไหว ้
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สกัการะขอพรกนั ซึง่วา่กนัวา่มคีวามศักดิส์ทิธิม์าก หลงัจากไหวข้อพรเสร็จแลว้ก็สามารถมาลา้งมอื ลา้งหนา้ดว้ย

น ้ามนตก์นั 

 

 
ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (เมนู ชาบู ชาบู สุกีส้ไตลเ์กาหล)ี  

 
ทีพ่กั   SEORAK KHUMHO RESORT หรอืเทยีบเทา่       

 

วนัที ่3 
EVERLAND (รวมบตัรเครือ่งเลน่) - D.I.Y Cupcake - ศูนยเ์วชส าอางค ์- ตลาดฮงแด - ONE PIECE 
CAFE   

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าทา่นเดนิทางสู ่เอเวอรแ์ลนด ์EVERLAND สวนสนุกกลางแจง้ทีใ่หญ่ทีส่ดุของเกาหล ีตัง้อยู่ทีเ่มอืงยงอนิ ให ้

ท่านไดท้่องไปกับโลกของสัตวป่์าซาฟารี ท่านจะไดพ้บกับ ไลเกอร์ ซึง่เป็นลูกแฝดผสมทีเ่กดิขึน้จากความรัก
ระหว่างสงิโตผูเ้ป็นพ่อและเสอืผูเ้ป็นแม่นับเป็นแฝดผสมเสอื-สงิโตคู่แรกในโลก เตมิเต็มความสุขของท่าน

สนุกสนานกบัเครือ่งเลน่ตา่งๆ ไมจ่ ากดัชนดิ 

 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (เมนู บบีคีวิ บุฟเฟ่ต ์ป้ิงยา่งสไตลเ์กาหล)ี 

น าทกุทา่นไปสมัผัสกับการท างานฝีมอื D.I.Y Cupcake ใหท้กุทา่นไดส้นุกสนานและแสดงความคดิสรา้งสรรค์

ในการตกแต่งหนา้คัฟเคก้ดว้ยฝีมือเก๋ไก๋ของท่านเอง พรอ้มถ่ายรูปเป็นที่ระลึก น าท่านชอ้ปป้ิงต่อกันที ่
Cosmetic Center ทา่นสามารถชมการสาธติวธิใีชเ้ครือ่งส าอางค ์เคล็ดไมล่ับหนา้ใสของสาวเกาหล ีและเลอืก

ซือ้เวชส าอางคช์ือ่ดังของเกาหลไีดใ้นราคาทอ้งถิน่ อาท ิDr.MJ, DEWINS, MISSHA และอืน่ๆ อกีมากมาย น า
ทุกท่านเพลดิเพลนิไปกับการชอ้ปป้ิงบนถนนวัยรุ่นสุดชคิที่ย่าน ฮงแด Hongdae เป็นย่านชอ้ปป้ิงบริเวณ

ดา้นหนา้ของมหาวิทยาลัยฮงอิก จึงเป็นศูนย์รวมเด็กวัยรุ่น  มีทั ้งสินคา้แฟชั่น เสื้อผา้ กระเป๋า รองเทา้ 

ของกิ๊ฟชอ้ป เครือ่งเขยีนต่างๆ รวมทัง้กจิกรรมทางวัฒนธรรมทางศลิปะ การแสดง และงานเทศกาลทีน่่าสนใจ
มากมาย ต่อจากนั้นมาเอาใจสาวกแฟนคลับวันพีชที่ ONE PIECE คาเฟ่วนัพชี ซึง่เป็นรา้นอาหารทีต่กแต่ง
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สไตลว์นัพชีทัง้หมด ใหบ้รรยากาศแบบชลิล์ๆ  และเป็นกนัเองสดุๆ แถมยังมเีมนูอาหารทีน่่าสนใจหลากหลายเมนู

ดว้ยกนั แถมบางเมนูยังถกูออกแบบใหเ้ป็นรูปตวัการต์นูวนัพชีอกีดว้ย (ไมร่วมคา่เครือ่งดืม่) 

 

 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (เมนู Ttokkoki Buffet) 
 

ทีพ่กั   Benikea H Avenue Hotel Or M Hotel หรอืเทยีบเทา่    
 

วนัที ่4 
ศูนยโ์สม - ศูนยส์มุนไพรเข็มสนแดง - พระราชวงัซางดอ๊ก - พพิธิภณัฑส์าหรา่ย + ท ากมิจ ิ+ ฮนับก 

- ดวิตีฟ้ร ี- คลองชองเกชอน - N Seoul Tower - เมยีงดง 

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางไปชม ศูนยโ์สม หรอืราชาแห่งมวลสมุนไพร เพราะเกาหลใีตเ้ป็นประเทศทีม่กีารผลติโสมเกาหลี
ทีม่คีุณภาพเป็นอันดับ 1 ของโลกซึง่รัฐบาลรับรองคุณภาพโสมทีม่คีุณภาพดทีีส่ดุ ศูนยส์มุนไพร ผลติภณัฑ์

น า้มนัสนเข็มแดง นิยมมารับประทานเพือ่ลา้งสารพษิในร่างกาย ลา้งไขมันในเสน้เลอืด ทั่วทัง้ร่างกาย ป้องกัน
ไขมันอุดตันในเสน้เลือด,โรคหัวใจ,โรคภูมแิพ ้เป็นตน้ จากนั้นน าทุกท่านไปชม พระราชวงัชางด๊อก เป็น

พระราชวงัล าดับทีส่องทีถู่กสรา้งตอ่จากพระราชวงัเคยีงบก มคีวามส าคัญในการเป็นทีพ่ านักของพระมหากษัตรยิ์

หลายพระองคใ์นสมัยราชวงศโ์ชซอน และยังเป็น 1 ใน 5 ของพระราชวงัส าคญัทียั่งคงรักษาไว ้จากนัน้น าทกุทา่
ไปชม พพิธิภณัฑส์าหรา่ย ซึง่ท่านจะไดเ้รยีนรูก้ารท าสาหร่ายของชาวเกาหล ีประวัตคิวามเป็นมาและความผูก

ผันทีช่าวเกาหลทีีม่ตีอ่สาหร่าย อกีทัง้ใหทุ้กท่านได ้ลองท ากมิจ ิและสามารถน ากลับมาเป็นของฝาก พเิศษ!! 
เก็บภาพความประทบัใจดว้ยการใสชุ่ดประจ าชาตขิองเกาหลใีต ้(ฮนับก) พรอ้มถา่ยภาพเป็นทีร่ะลกึ 

 

 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (เมนู ซมัเคทงั ไกตุ่น๋
โสม) 

จากนัน้น าทุกท่านไปชม คลองชองเกชอน  เดิมเป็นคลอง
เก่าแก่ในอดตีมีอายุกว่า 600 ปีทีท่อดผ่านใจกลางเมอืงหลวง
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แตใ่นปัจจุบันไดม้กีารพัฒนาและบรูณะคลองแห่งนี้ข ึน้มาใหม่ท าใหก้รุงโซลมคีลองทีย่าวกวา่ 6 กโิลเมตร และช ้

อปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษีที ่ดวิตีฟ้ร ีDUTY FREE ทีน่ี่มสีนิคา้ชัน้น าใหท้่านเลอืกซือ้มากมายกวา่ 500 ชนดิ อาท ิ

น ้าหอม เสื้อผา้ เครื่องส าอาง กระเป๋า นาฬิกา เครื่องประดับเป็นตน้ จากนั้นอิสระใหทุ้กท่านไดเ้ดินเล่นที ่
หอคอยกรุงโซล ตัง้อยู่บรเิวณเนนิ เขานัมซาน เป็น 1ใน 18 หอคอยทีส่งูทีส่ดุในโลก นอกจากนี้โซลทาวเวอร์

ยังเป็นสถานทีถ่า่ยท าละครหลายเรือ่ง เรยีกไดว้า่เป็น Landmark ของเกาหลเีลยก็วา่ได ้(ไมร่วมคา่ขึน้ลฟิท)์ 
 

 

ค า่  บ ริก า ร อ าห า ร ค ่ า  ณ 
ภ ัต ตาค าร  ( เม นู  ปลา

ยา่ง) 
จากนั้นน าทุกท่านไปชอ้ป

ป้ิ ง ย่ า น  เ มี ย ง ด ง 
MYEONGDONG สยามส

แค วร์ เก าห ลี  ห ากท่ าน

ตอ้งการทราบวา่แฟชั่นของ
เกาหลีเป็นอย่างไรกา้วล ้า

น าสมัยเพียงใดท่านจะตอ้งมาทีเ่มยีงดงแห่งนี้พบกับสนิคา้วัยรุ่น อาท ิเสือ้ผา้แฟชั่นแบบอนิเทรนเครื่องส าอาง
ดงัๆ ของเกาหลพีบกบัความแปลกใหมใ่นการชอ้ปป้ิงอกีรูปแบบ  

              

ทีพ่กั   Benikea H Avenue Hotel Or M Hotel หรอืเทยีบเทา่    
 

วนัที ่5 ศนูยส์มุนไพรฮอกเกนามู - พลอยอเมทสิ - เกาะยออโิด - SUPERMARKET 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
จากนั้นน าทุกท่านเขา้ชม โรงงานเจยีระไนพลอยอเมทสิ แดนเกาหลเีป็นแดนของพลอยสมี่วง พลอยแห่ง

สขุภาพและน าโชค โดยมตีัง้แต่สมี่วงออ่นเย็นตาจนถงึสมี่วงไวน์ มเีสน่หเ์ยา้ยวนใจ พลอยนี้จะงามจับตาเมือ่มา
ท าเป็นแหวน จี้ ต่างหู และสรอ้ยขอ้มือน าท่านเขา้ จากนั้นน าท่านชม ศูนยส์มุนไพรบ ารุงตบั ฮอตเกนามู 

ตน้ไมช้นิดนี้เจรญิเตบิโตในป่าลกึบนภูเขาทีป่ราศจากมลภาวะและระดับสูงเหนือน ้าทะเล 50-800 เมตร ชาว

เกาหลรีุ่นใหม่นิยมน ามารับประทานเพือ่ชว่ยดูแลตับใหส้ะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็งไม่ถูกท าลายจากการ
ดืม่แอลกอฮอล ์กาแฟ บหุรี ่สารตกคา้งจากอาหารและยา จากนัน้น าทา่นเขา้สู ่เกาะยออโิด เกาะกลางน ้าขนาด

ใหญ่ใจกลางกรุงโซลเมืองหลวงของประเทศเกาหลีใต ้ซึง่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชือ่เสยีงในเกาหลใีตเ้ลย
ทเีดยีว ดว้ยเป็นถนนสายซากุระทีม่ตีน้ซากรุะมากกวา่ 1,400 ตน้ เรยีงรายเป็นทางยาวไปถงึ 5.7 กโิลเมตร และ

จะเริม่ผลดิอกบานในชว่งเดอืนเมษายนของทกุปี กลายเป็นอโุมงคด์อกไมท้ีส่วยงามดจุดังภาพวาดทีม่ชีวีติ จะมี

การจัด งานเทศกาลซากุระบานสวนยออิโดแห่งแม่น ้าฮนั  Yeouido Hangang Spring Flower 
Festival คอืเทศกาลใหญ่ใจกลางกรุงโซลทีค่ณุไม่ควรพลาด โดยเทศกาลนี้จะจัดขึน้ในชว่งกลางฤดูใบไมผ้ลิ

ประมาณวนัที ่12-20 เมษายน ของทกุปี **ท ัง้นีป้รมิาณดอกซากรุะขึน้อยูก่บัสภาพอากาศ** 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
6 

       รหสัโปรแกรมทวัร ์SPRING KOREA  5D3N APR18-LJ-W02 

 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (เมนู จมิทคั ไกอ่บวุน้เสน้)  

หลังจากนัน้ไดเ้วลาน าทา่นสู ่ทา่อากาศยาน อนิชอน เพือ่เตรยีมตวัเดนิทางกลับกรุงเทพฯ ระหวา่งทางแวะชอ้ป
ป้ิงที ่รา้นละลายเงนิวอน SUPERMARKET เพื่อซือ้ของฝากคนทางบา้นทีร่า้นแห่งนี้มีขนมพื้นเมืองเกาหลี

หลากชนดิรวมทัง้กมิจ ิไกตุ่น๋โสมทีบ่รรจอุยูใ่นถงุสญุญากาศ ตะเกยีบ ถว้ยใสข่า้วและของฝากของทีร่ะลกึ 
 

19:35 น.  ออกเดนิทางกลบัสู ่ประเทศไทย โดยสายการบนิ JIN AIR เทีย่วบนิที ่LJ001 

 
23:40 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยาน สุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพพรอ้มดว้ยความประทับใจ 

 
 

อตัราค่าบรกิาร 

 

วนัเดนิทาง หมายเหตุ 

ราคาทวัร ์(บาท / ทา่น) พกัหอ้งละ 2 ทา่น 

ผูใ้หญ ่

เด็กไมเ่กนิ 

12 ปี พกั
กบัผูใ้หญ ่

 (มเีตยีง) 

เด็กไมเ่กนิ 

12 ปี พกั
กบัผูใ้หญ ่ 

(ไมม่เีตยีง) 

พกัเดีย่ว 
วซีา่ 

- 

เดอืน  เมษายน 

01 เม.ย. 61 - 05 เม.ย. 61  17,900 17,900 17,900 5,900 - 

03 เม.ย. 61 - 07 เม.ย. 61 * วนัจักร ี 17,900 17,900 17,900 5,900 - 

05 เม.ย. 61 - 09 เม.ย. 61 * วนัจักร ี 18,900 18,900 18,900 5,900 - 

08 เม.ย. 61 - 12 เม.ย. 61  18,900 18,900 18,900 5,900 - 

10 เม.ย. 61 - 14 เม.ย. 61 * วนัสงกรานต ์ 19,900 19,900 19,900 5,900 - 

11 เม.ย. 61 - 15 เม.ย. 61 * วนัสงกรานต ์ 23,900 23,900 23,900 5,900 - 

12 เม.ย. 61 - 16 เม.ย. 61 * วนัสงกรานต ์ 25,900 25,900 25,900 5,900 - 

13 เม.ย. 61 - 17 เม.ย. 61 * วนัสงกรานต ์ 21,900 21,900 21,900 5,900 - 

15 เม.ย. 61 - 19 เม.ย. 61 * วนัสงกรานต ์ 18,900 18,900 18,900 5,900 - 

17 เม.ย. 61 - 21 เม.ย. 61  17,900 17,900 17,900 5,900 - 

19 เม.ย. 61 - 23 เม.ย. 61  18,900 18,900 18,900 5,900 - 

21 เม.ย. 61 - 25 เม.ย. 61  17,900 17,900 17,900 5,900 - 

24 เม.ย. 61 - 28 เม.ย. 61  17,900 17,900 17,900 5,900 - 

27 เม.ย. 61 - 01 พ.ค. 61 * วนัแรงงาน 19,900 19,900 19,900 5,900 - 

29 เม.ย. 61 - 03 พ.ค. 61 * วนัแรงงาน 18,900 18,900 18,900 5,900 - 

 
ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 

• รายการทอ่งเทีย่วสามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านงึถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ 

• หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน และบรษัิทฯรับเฉพาะผูม้จีดุประสงคเ์ดนิทางเพือ่ทอ่งเทีย่ว

เท่านั้น หากลูกคา้ไม่สามารถเดนิทางได้เนื่องจากเหลือพาสปอรต์น้อยกว่า  6 เดือน ทางบรษิทัจะไม่
รบัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ 

• ทางบรษัิทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ,การประทว้ง,การนัดหยุดงาน,การกอ่

จลาจล หรอืกรณีทีท่า่นถกูปฏเิสธ การเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง หรอืเจา้หนา้ทีก่รมแรงงานทัง้

จากไทย และตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

• ทางบรษัิทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไม่ครบ อาท ิไม่เทีย่วบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางมือ้  เพราะค่าใชจ้่ายทุกอย่าง ทางบรษัิทฯ ไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหก้ับต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก

เดนิทางแลว้                                
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• ***ทวัรเ์กาหลทีุกโปรแกรม ผูเ้ดนิทางจะตอ้งอยู่กบักรุ๊ปเทีย่วตามโปรแกรมทีก่ าหนดเทา่น ัน้ ไม่สามารถ
แยกตวัออกจากโปรแกรมเพือ่ไปท าอยา่งอืน่ได ้หากมกีารแยกตวัออกจากโปรแกรมไมว่า่จะจากสาเหตุใด

ก็ตาม จะมคีา่ใชจ้า่ยในการแยกตวัออกจากทวัรต์ามทีแ่ลนดก์ าหนด และการช าระเงนิเขา้มาถอืวา่ผูซ้ือ้ได้

ศกึษาโปรแกรมและยอมรบัเงือ่นไขการใหบ้รกิารเป็นทีเ่รยีบรอ้ย*** 

• *** ทวัรน์ีจ้ดัใหเ้ฉพาะลูกคา้ทีป่ระสงคจ์ะไปทอ่งเทีย่วตามรายการของทวัรท์ุกวนัเทา่น ัน้  บรษิทัฯ ขอสงวน
สทิธิ ์หากลูกคา้ตอ้งการขอแยกออกจากกรุ๊ป หรอืไม่เทีย่วตามรายการทีบ่รษิทัก าหนด บรษิทัขอปรบัทา่น

ละ 300 USD*** 

• ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอบุตัเิหตทุีเ่กดิจาก   
ความประมาทของตวันักทอ่งเทีย่วเอง  

• ตั๋วเครือ่งบนิเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีทีท่่านไม่เดนิทางพรอ้มคณะไม่สามารถน ามาเลือ่นวันหรอืคนืเงนิได ้หากท่าน

ตอ้งซือ้บตัรโดยสารภายในประเทศเพือ่ไปและกลบักรุงเทพฯ กรุณาเลอืกซือ้บตัรโดยสารภายในประเทศประเภท

ทีส่ามารถเลือ่นวนัและเวลาในการเดนิทางได ้ท ัง้นีเ้พือ่ป้องกนัปัญหาเทีย่วบนิลา่ชา้หรอืการเปลีย่นแปลง
เวลาของเทีย่วบนิหรอืการเปลีย่นแปลงวนัเดนิทางกรณีเกดิความผดิพลาดจากบรกิารจากสายการบนิ 

(ความล่าช้าของเที่ยวบิน การยกเลิกเที่ยวบิน มีการยุบเที่ยวบินรวมกนั ตารางการเดินทางมีการ
เปลีย่นแปลง เนือ่งจากสายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้วา่ อยูน่อกเหนอืความควบคุม หรอืเหตุผลเชงิ

พาณิชย ์หรอืเหตุผลทางดา้นความปลอดภยัเป็นตน้) โปรดเขา้ใจและรบัทราบวา่ ผูจ้ดัจะไมร่บัผดิชอบและ
ไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ได ้ในทกุกรณี  

• กรุ๊ปทีเ่ดนิทางตอ้งการันตมีัดจ ากับสายการบนิ หรอืผา่นตวัแทนในประเทศ หรอืตา่งประเทศ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเชน่ 

Charter Flight, Extra Flight  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ า หรอื คา่ทวัรท์ัง้หมด 

• **เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิไม่วา่ท ัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัใน

เงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทีไ่ดร้ะบุไวแ้ลว้ท ัง้หมด** 

• ขอสงวนสทิธิส์ าหรบัลูกคา้ชาวไทยเทา่น ัน้ทีเ่ดนิทางไปกลบัพรอ้มกรุ๊ป **ถา้ลูกคา้เป็นชาวตา่งชาตชิ าระ
เพิม่ทา่นละ 3,000 บาท** 

• หมายเหต ุ**บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ทัง้ไปและกลับโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ทัง้นี้

ข ึน้อยู่กับสายการบนิ บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการเพื่อความเหมาะสมไม่ว่าจะเกดิจาก ความ
ขัดขอ้งของ ยานพาหนะหรอืมเีหตหุนึง่เหตใุดจนท าใหไ้ม่สามารถด าเนนิการตามหมายก าหนดการได ้โปรแกรมการ

เดนิทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวบางรายการหรือทดแทนรายการ

ท่องเทีย่วบางรายการ อัตราค่าบรกิารนี้ เป็นการเดนิทางตัง้แต่ 20 ท่าน ทีผู่เ้ดนิทางไม่ผ่านการตรวจพจิารณา
จากดา่นตรวจคนเขา้เมอืงในการ เขา้-ออกท ัง้ประเทศไทยและประเทศเกาหลใีต ้หรอืการถกูปฎเิสธในกรณี

อืน่ๆ ทกุกรณี ทางบรษิทัขอสงวนสทิธไ์มค่นืคา่ใชจ้า่ยไมว่า่กรณีใดๆ ทิง้ส ิน้** 
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

• คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป – กลบัพรอ้มคณะ สายการบนิ JIN AIR 

• ค่าทีพั่กโรงแรมระดับมาตราฐานหรือเทยีบเท่า 3-4 ดาว ส าหรับพักหอ้งละ 2 ท่าน (ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การ
แขง่ขันกฬีา หรอืกจิกรรมอืน่ๆ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยา้ยพักในเมอืงใกลเ้คยีงแทน อาจจะมกีารปรับเปลีย่น

โปรแกรมตามความเหมาะสม) 

• คา่อาหารครบทกุมือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการ ทางบรษัิทจงึขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลง 

• คา่รถรับ – สง่สนามบนิ และตลอดรายการทวัร ์

• คา่อตัราเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ทีร่ะบไุวใ้นรายการ  

• คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทน าเทีย่ว และการอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

• คา่ประกนัภัยอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทางในวงเงนิ ทา่นละ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

หมายเหตุ **ในกรณีลูกคา้ท่านใดสนใจ ซื้อประกันการเดนิทางเพื่อใหค้รอบคลุมในเรื่องสุขภาพ ท่านสามารถ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเตมิไดท้ี่เจา้หนา้ของบรษัิท** อัตราเบี้ยประกันเริ่มตน้ 390 บาท ขึน้อยู่ระยะเวลาการ

เดนิทาง 

• คา่รถปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุพรอ้มพนักงานขบัรถทีช่ านาญทาง (ไมร่วมทปิพนักงานขบัรถ) 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

• คา่บรกิาร และคา่ใชจ้า่ยสว่นตวัทีไ่มไ่ดร้ะบใุนรายการ 
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• ค่าทปิมัคคุเทศกไ์ทย ค่าทปิมัคคุเทศกท์อ้งถิ่น และพนักงานขับรถตามธรรมเนียมคอื 1,000 บาท หรอื 30,000 
วอน /ทา่น ตลอดทรปิการเดนิทาง 

• ค่าน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกวา่สายการบนิก าหนด ฉะนัน้กระเป๋าจะตอ้งไม่เกณฑน์ ้าหนักดังนี้ กระเป๋า

โหลดใตเ้ครือ่งบนิจ านวนไมเ่กนิทา่นละ 1 ใบ ใบละไมเ่กนิ 15 กโิลกรมั และกรณีถอืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 7 กโิลกรมั 

• คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง อาหารทีส่ัง่เพิม่ คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดี ฯลฯ 

• คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ และส าหรับราคานีท้างบรษัิทจะไมร่วมคา่ภาษีทอ่งเทีย่วหากมกีารเก็บเพิม่ 

• คา่ท าใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิหรอืคนตา่งดา้ว 

• คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7%, คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

• คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด 

• คา่ยกกระเป๋าเดนิทางใบใหญใ่นโรงแรมทา่นละ 1 ใบ 

• คา่วซีา่ส าหรับพาสปอรต์ ตา่งดา้ว กรุณาเตรยีมเอกสารคอื 1. พาสปอรต์ 2. ใบประจ าตวัคนตา่งดา้ว 3. ใบส าคัญถิน่ที่

อยู่ 4. ส าเนาทะเบยีนบา้น (ถา้ม)ี 5. สมดุบัญชเีงนิฝาก (ถา้ม)ี 6. รูปถ่ายส ี2 นิว้ 2 รูป ทางบรษัิทจะเป็นผูด้ าเนนิการ
ยืน่วซีา่ใหท้า่น โดยช าระคา่บรกิารตา่งหาก (ส าหรับหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว เจา้ของหนังสอืเดนิทางตอ้งท าเรือ่งแจง้

เขา้-ออกดว้ยตนเองกอ่นจะยืน่วซีา่)  
 

 

เง ือ่นไขการเดนิทาง 

 

เอกสารในการเดนิทาง  ☒  พาสปอรต์  ☐  วซีา่ 

 
หมายเหตุ 

 

1. บรษัิทขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ ในกรณีทีไ่ม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ย่างนอ้ย 15 ทา่น ซึง่ในกรณีนี ้
ทางบรษัิทยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมดโดยหักคา่ธรรมเนยีมวซีา่ (ถา้ม)ี หรอืจัดหาคณะทวัรอ์ืน่ให ้ถา้ตอ้งการ 

2. บรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้
และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยีหรือไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบของหัวหนา้ทัวร ์

และเหตสุดุวสิยับางประการเชน่ การนัดหยดุงาน ภัยธรรมชาต ิการจลาจลตา่งๆ 
3. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และโรงแรม

ทีพั่กในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมเนื่องจากความ

ล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาตฯิลฯ โดยบริษัทจะ
ค านึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ และบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองหา้มผู ้

เดนิทางเนื่องจากมสี ิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มน าเขา้ประเทศ หรอืเอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอืความประพฤติ
สอ่ไปในทางเสือ่มเสยี หรอืดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้  ทางบรษัิทไม่อาจคนืเงนิให ้

ท่านไดไ้ม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวซี่า อันสบืเนื่องมาจาก

ผูโ้ดยสารเอง รวมทัง้บรษัิทจะไมรั่บผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้ับ
ชาวตา่งชาต ิหรอืคนตา่งดา้วทีพ่ าพักอยูใ่นประเทศไทย 

4. มัคคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทไม่มสีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทนอกจากมเีอกสารลง
นามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทก ากับเทา่นัน้ 

5. เมือ่ท่านไดช้ าระเงนิมัดจ าหรือทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบรษัิท หรอืช าระโดยตรงกับทางทาง

บรษัิทจะถอืวา่ทา่นรับทราบ และยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆ ของบรษัิททีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด 
 

 

เง ือ่นไขการจอง / การยกเลกิ  

 

การจอง หรอืส ารองทีน่ ัง่ 
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• กรุณาจองลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง พรอ้มช าระ งวดแรก 5,000 บาท *ช่วงเทศกาลมดัจ า 10,000 บาท *หาก
เป็นราคาโปรโมช ัน่ช าระเงนิเต็มจ านวนเทา่น ัน้   

• สว่นทีเ่หลอืช าระทนัทกีอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 21 วนั มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทาง 

 

การยกเลกิ 

• แจง้ลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั กอ่นการเดนิทาง คนืเงนิมัดจ าทัง้หมด  

• แจง้ลว่งหนา้ 20 วนั กอ่นการเดนิทาง หักคา่มัดจ าทา่นละ 50% ของราคาทวัร ์

• แจง้ลว่งหนา้ 1 – 15 วนั กอ่นการเดนิทาง หักคา่ด าเนนิการตา่งๆ รวม 100% ของราคาทวัร ์ 

• ยกเลกิการเดนิทาง ในวนัเดนิทาง, ถกูปฎเิสธการเขา้เมอืง จะไมม่กีารคนืเงนิท ัง้หมด  

• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบรษัิทฯ จะท าการ
เลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั ้งนี้ท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได ้คือ 

คา่ธรรมเนยีมในการมัดจ าตัว๋ 

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ใชจ้่ายใดๆ ในกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั เชน่ การยกเลกิหรอืลา่ชา้ของสาย
การบนิ, อุบัตเิหตุ, ภัยธรรมชาต,ิ การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรอืสิง่ของสญูหายตามสถานทีต่า่งๆ ทีเ่กดิขึน้เหนือ

การควบคมุของบรษัิทฯ 

 
 


