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ก ำหนดกำรเดนิทำง เดือนเมษำยน 2561 
วันแรก สนำมบินสุวรรณภมิู ประเทศไทย 
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21.00 น. คณะพร้อมกนัที่ทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ อาคารผู้ โดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตู 3 เคำน์เตอร์ D สายการบิน JIN 

AIR (LJ) เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอ านวยความสะดวก  
01.00 น.  น าทา่นเหิรฟา้ สูก่รุงโซล โดยสายการบิน JIN AIR เที่ยวบินที LJ002 
 
 
วันที่สอง สนำมบินอินชอน-เกำะนำมิ-HYUNDAI PREMIUM GIMPO OUTLET-ชมเทศกำลประดับไฟเกำหลี 

(Lighting Festival)   

08.15 น. เดินทางถงึสนามบินนานาชาติอนิชอน ประเทศเกาหลใีต้ หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศลุกากร  
*เวลำท้องถิ่นเร็วกว่ำประเทศไทย 2 ชม. กรุณำปรับนำฬิกำของท่ำน เพื่อสะดวกต่อกำรนัดหมำย* 

จากนัน้น าทา่น ลงเรือเฟอร์ร่ีข้ามไปยงั เกำะนำมิ (ใช้เวลาประมาณ 10 นาที) ชมทิวทศัน์ซึง่เคยใช้เป็นสถานท่ีถ่าย
ท าละครทีวี “WINTER LOVE SONG”  อันโด่ง
ดงัไปทัว่ทัง้เกาหลีและเอเชีย เกาะนามินีม้ีรูปร่าง
คล้ายใบไม้ ที่ลอยอยูท่างตอนเหนือของแมน่ า้ฮนั 
ท่านสามารถชมบรรยากาศรอบเกาะ เช่น การ
เดินเล่นเที่ยวชมสวนเกาหลี คาราวะสสุานนาย
พลนามิ เดินผ่านกลางแมกไม้แห่งสวนสนที่สงู
เสยีดฟา้ ผา่นดงต้นสน ดอกสน ต้นเกาลดั เลอืกนัง่ที่ม้านัง่ริมฝ่ังเพื่อชมบรรยากาศโรแมนติคใต้เงาไม้ พร้อมมีเวลา
ให้ทา่นได้เก็บโลเคชัน่ประทบัใจ ให้ทา่นได้อิสระเลอืกชมฟาร์มเลีย้งนกกระจอกเทศซึง่ตัง้อยูบ่นเกาะ หรือจะเลอืกขี่
จกัรยานชมวิวเหมือนฉากในละครตามอธัยาศยัจนได้เวลาสมควรอ าลาเกาะนามิ 

  กลำงวัน บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำร เมน ูทัคคำลบี ้ไก่ผดัซอสเกาหลอีาหารขึน้ช่ือเมืองชนุชอน  
จากนัน้น าท่านช้อปปิง้ HYUNDAI PREMIUM GIMPO OUTLET ซึ่งเป็นเอาท์เลตขนาดใหญ่ เป็นแหล่งรวม
ร้านค้าแบรนด์เนมระดบัโลกมากมายให้ทุกท่านได้เลือกช้อปปิง้กันอย่างจุใจมีหลากหลาย Brand ดังมากมาย
หลายยี่ห้อ เช่น  Armani, Calvin Klein, Diesel, DKNY, Guess, Escada เป็นต้น                          

น าท่านชมงานเทศกาลประดบัไฟใน
เกาหล ี(Lighting Festival) ที ่Ansan 

Starlight Village Photo Land จั ด
ขึน้ที่เมืองอนัซานเต็มไปด้วยไฟ LED 
ประดับตามต้นไม้สวยงามไปทั่ว
บริเวณเสมือนอยู่ในดินแดนแห่ง

สวรรค์ต้อนรับเทศกาล Santa VillageLight Festival ภายในสวนจะมีจดุส าหรับถ่ายรูปมากมายกวา่ 
 100 จดุ ให้คนรักการถ่ายภาพได้สนกุสนานไปกบัหมูบ้่านเลก็ๆแหง่นี ้ซึง่ถกูจดัแสดงแยกออกเป็นโซน ทัง้ Road of 
Cupid,Road of Love, Forest of Light เป็นต้น ซึ่งไฟนัน้จะเปิดให้ชมทุกวนัตลอดช่วงเทศกาล *ยกเว้นในวันที่มี
สภำพอำกำศแปรปรวนไฟอำจถูกปิดเพื่อควำมปลอดภัย 
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เยน็ บริกำรอำหำรเย็น ณ ภัตตำคำร เมนู BBQ Buffet ปิง้ย่างสไตล์เกาหลี เนือ้หมู เนือ้ไก่ ปลาหมึก กุ้ ง อาหาร
เกาหล ีกินคูก่บัเคร่ืองเคียงตา่งๆ เติมไมอ่ัน้ 
น ำท่ำนเข้ำสู่โรงแรมที่พกั : Rasung Hotel Or Central Plaza Hotel  (เทียบเท่ำระดับ 3 ดำว) 

วันที่สำม            สวนสนุก LOTTE WORLD+LOTTE TOWER(SEOUL SKY)+LOTTE WORLD AQUARIUM-COSMETIC  
    CENTER-ช้อปป้ิงย่ำนฮงแด    
เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 

จากนัน้น าทา่นเข้าสู ่สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์ (Lotte World) เป็นสวนสนกุ
ในร่มที่ใหญ่ที่สดุในเกาหลีใต้ ที่นี่มีทัง้สวนสนกุในร่ม ซึ่งจดัได้ว่าเป็นสวน
สนกุในร่มที่มีช่ือเสียงที่สดุแห่งหนึ่งในโลกเลยก็ว่าได้ และมีโซนสวนสนุก
กลางแจ้ง ท่ีสร้างเป็นเกาะอยู่กลางทะเลสาบซอกชน (Seokchon Lake) 
โดยสญัลกัษณ์หรือมาสคอตประจ าสวนสนุกแห่งนีค้ือคู่รักแรคคูนที่ช่ือ 
Lotty และ Lorry นัน่เอง 
น าท่านสู่  Lotte World Tower เป็นสถาปัตยกรรมอาคารที่โดดเด่น มีแรงบนัดาลใจจากภาพวาดเซรามิคเกาหลี 
และพู่กนัเขียน เป็นตึกที่สงูเป็นล าดบัที่ 6 ของโลก (556 เมตร) มีทัง้หมด 123 ชัน้ ด้านบนทาวเวอร์ประกอบด้วย
แกลเลอร่ี คาเฟ่ โรงแรมหรู และหอชมวิว Skywalk ที่สามารถช่ืนชมทศันียภาพอนังดงามตวัเมืองกรุงโซล 
น าท่านชม Lotte World Aquarium  พิพิธภณัฑ์สตัว์น า้ที่อยู่ในกรุงโซล โดยจะแบ่งเป็นโซนต่างๆ ทัง้หมด 9 โซน 
โซนแรก คือ Rivers of Korea ที่โซนนีเ้ป็นของสตัว์ที่อยู่
ในน า้จืดตามแม่น า้ ทะเลสาบ ในประเทศเกาหลี โซนที่
สอง คือ Tropical River ในโซนนีก็้จะมีสตัว์ในเขตร้อน
เป็นหลกั  โซนที่สามคือ Amazon River  ในโซนนีก็้จะมี
ปลาน า้จืดที่ใหญ่ที่สุด อย่าง Pirarucu และ Arowana 
ซึ่งอาศัยอยู่ในแม่น า้อเมซอน โซนที่ 4 คือ Sea Lion 
Zone เสน่ห์ที่น่าหลงใหลของโซนนีค้ือสิงโตทะเลที่ว่าย
น า้ไปมา สว่นโซนที่ 5 ก็คือ The Ocean คือ เป็นเหมือนหวัใจของอควาเรียมแห่งนี ้ โซนต่อไป โซนที่ 6  ซึ่งมีดารา
ของที่นี่ก็คือ Beluga Whale แหวกวา่ยเลน่ลกูบอล ทัง้เด็กและผู้ใหญ่ก็ชอบโซนนี ้โซนที่ 7 คือ Coral Reef Garden 
โซนนีจ้ะมีสารพดัสวัต์น า้ตามแนวประการังให้ได้ดกูนั โซนที่ 8 คือ Play Ocean โซนนีจ้ะได้สมัผสัสตัว์ทะเลอย่าง
ปลาดาว และโซนสดุท้าย คือ Polar Region Zone เป็นโซนเรียนรู้เก่ียวกบัเพนกวิน้ ทา่นจะได้เพลนิเพลนิกนัไปโลก
ใต้ท้องทะเลอยา่งแนน่อน  

  กลำงวัน **เน่ืองจำกอยู่สวนสนุกทัง้วันอิสระอำหำรกลำงวันเพื่อไม่เป็นกำรรบกวนท่ำน** 
 น าทา่นเดินทางสู ่COSMETIC CENTER ให้ทา่นได้เลอืกซือ้เคร่ืองส าอางช่ือดงัของเกาหล ีได้ในราคาท้องถ่ิน อาทิ

เช่น DR.MJ, DEWINS, MISSHA และอื่นๆ อีกมากมาย 

เยน็  บริกำรอำหำรเยน็ ณ ภตัตำคำร เมน ูตอ็กป๊อกกี บุปเฟต ์เติมไดไ้ม่อั้น 
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หลงัจากรับประทานอาหารเย็น ....น าท่าน ช้อปป้ิงบนถนนวัยรุ่นสุดชิคที่  ย่ำนแด Hongdae  เป็นย่านช้อปปิง้
บริเวณด้านหน้าของมหาวิทยาลยัฮงอิก จึงเป็นศูนย์รวมเด็กวัยรุ่น มีทัง้สินค้าแฟชั่น  เสือ้ผ้า กระเป๋า รองเท้า 
ของก๊ิฟช้อปเคร่ืองเขียนต่างๆ รวมทัง้กิจกรรมทางวฒันธรรมทางศิลปะ การแสดง และงานเทศกาลที่น่าสนใจ
มากมาย  

  น ำท่ำนเข้ำสู่โรงแรมที่พัก : Benikea H Avenue Hotel Or M Hotel หรือเทียบเท่ำระดับ 3 ดำว 
วันที่สี่ ศูนย์สมุนไพรโสมเกำหลี-ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง REDPINE-พระรำชวังชำงด๊อกกุง-พิพิธภัณฑ์

สำหร่ำย+เรียนท ำอำหำรเกำหลี กิมจิ+ใส่ชุดฮันบก-DUTY FREE-คลองชองเกชอน-โชล ทำวเวอร์-ช้อป
ป้ิงตลำดเมียงดง 

เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
จากนัน้น าทา่นสู ่ศูนย์สมุนไพรโสมเกำหลี ซึง่รัฐบาลรับรองคณุภาพวา่ผลติจากโสมที่อาย ุ6 ปี ซึง่ถือ วา่เป็นโสม
ที่มีคณุภาพดีที่สดุ ชมวงจรชีวิตของโสม พร้อมให้ทา่นได้เลอืกซือ้โสมที่มีคณุภาพดีที่สดุและราคาถกูกวา่ไทย 2 เทา่ 
กลับไปบ ารุงร่างกายหรือฝากญาติผู้ ใหญ่ที่ท่านรักและนับถือ จากนัน้น าท่านเดินทางต่อที่ ศูนย์สมุนไพร
น ำ้มันสนเข็มแดง (REDPINE) มหศัจรรย์แหง่ธรรมชาติ ผา่นผลงานการวิจยัมากมาย จากมหาวิทยาลยัแหง่ชาติ
โซล ประเทศเกาหลีใต้ มีสรรพคณุช่วยลดไขมนั และน า้ตาลในกระแสเลือด ป้องกนัการเกิดเส้นเลือดตีบ แตก ตนั 
และสามารถล้างสารพิษในร่างกาย เพื่อเพิ่มภมูิต้านทานและท าให้อายยุืนแบบชาวเกาหลี ซึ่งก าลงัเป็นสิ่งที่ได้รับ
ความนิยมจากคนในประเทศเกาหลเีป็นอยา่งมาก 
น าท่านเดินทางสู่ พระรำชวังชำงด๊อกกุง  พระราชวังล าดับที่สองที่ถูกสร้างต่อจากพระราชวังเคียงบก มี
ความส าคญัในการเป็นที่พ านกัของพระมหากษัตริย์หลายพระองค์ในสมยั
ราชวงศ์โชซอน และยงัเป็น 1 ใน 5 ของพระราชวงัส าคญัที่ยงัคงรักษาไว้ 
ภายในพระราชวงันีม้ีสถานท่ีส าคญัคอื สวนลบั หรือสวนต้องห้าม ( Huwon 
) ตัง้อยู่บริเวณด้านหลังของพระราชวังที่ถูกสร้างขึน้ในสมัยกษัตริย์ 
Taejong เพื่อเป็นสถานที่พกัผ่อนส าหรับพระราชวงศ์ *ไม่รวมค่ำเข้ำชมสวน
ลับ 

กลำงวัน บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร เมนู ไก่ตุ๋นโสม อาหารวงัในสมยัก่อน เช่ือกันว่าบ ารุงและเสริมสขุภาพ 
เสร์ิฟทา่นละ 1 ตวั ในหม้อดินร้อน  เป็นเมนอูาหารวงัตัง้แตส่มยัราชวงศ์โซซอน 
น าท่านเดินทางสู ่พิพิธภัณฑ์สำหร่ำย เป็นที่ผลิตและแสดงการเลีย้งสาหร่ายครบวงจร ทกุท่านสามารถเลือกซือ้
สาหร่าย พร้อมทัง้ทดลองชิมได้ตามอธัยาศยั และชมการแปรรูปสาหร่ายเป็นรสตา่งๆ อยา่งเช่น รถกุ้ง รสหม ูรถกิม
จิ รถวาซาบิ ฯลฯ น าท่านสู่ สถำบันสอนท ำกิมจิ ให้ท่านได้ชมวิธีการท ากิมจิ และได้ทดลองท าด้วยตวัท่านเอง 
และสามารถน ากลบัมาเป็นของฝาก เชิญท่านสวมชุดฮันบก (Hanbok) ชุดประจ าชาติของประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งมี
ความสวยงาม พร้อมถ่ายรูปเป็นท่ีระลกึเพื่อไปอวดคนทางบ้าน 
น าท่านแวะชม คลองชองเกชอน เดิมเป็นคลองเก่าแก่ในอดีตมีอายกุวา่ 600 ปีที่ ทอดผ่านใจกลางเมืองหลวงแต่
ในปัจจบุนัได้มีการพฒันาและบรูณะคลองแหง่นีข้ึน้มาใหมท่ าให้กรุงโซลมีคลองที่ยาวกวา่ 6 เมตร   
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น าท่านช้อปปิง้สินค้าปลอดภาษี DUTY FREE ที่นี่มีสินค้าชัน้น า ให้ท่านเลือกซือ้มากมายกว่า 500 ชนิด อาทิ 
น า้หอม เสือ้ผ้า เคร่ืองส าอาง กระเป๋า นาฬิกา เคร่ืองประดบั เป็นต้น  
น าท่านเดินทางสู่ โซลทำวเวอร์ หรือ หอคอยเอ็นโซล หรือ นัมซันทำวเวอร์ ตัง้อยู่บนภูเขานมัซาน เป็นจุด
ท่องเที่ยวที่ถือว่าเป็นไฮไลท์ส าคัญ
ของกรุงโซล เพราะเป็นจุดชมวิวที่
มองเห็นวิวทั่วทัง้กรุงโซล มีความสงู
จากฐานหอคอยประมาณ 236.7 
เมตร และมีความสูง 479 เมตรจาก
พืน้ดิน คนที่มาเที่ยวที่นี่ส่วนมากจะ
เป็นคู่รัก ทัง้ชาวเกาหลีและนกัท่องเที่ยวต่างชาติ คู่รักสว่นมากจะเตรียมกญุแจมาคล้องตรงรัว้ข้างบนโซลทาวเวอร์ 
เพราะมีความเช่ือวา่คูรั่กที่ได้มาคล้องกญุแจที่นี่จะรักกนัยาวนานตลอดไป *ไม่รวมค่ำขึน้ลิฟท์ 

น าท่านช้อปปิง้ ตลำดเมียงดง หรือ สยามสแควร์เกาหลี หากท่านต้องการทราบว่าแฟชัน่ของเกาหลีเป็นอย่างไร 
ก้าวล า้น าสมัยเพียงใดท่านจะต้องมาที่เมียงดงแห่งนี ้พบกับสินค้าวัยรุ่น อาทิ เสือ้ผ้าแฟชั่นแบบ อินเทร์น 
เคร่ืองส าอางดงัๆ ของเกาหล ีพบกบัความแปลกใหมใ่นการช้อปปิง้อีกรูปแบบหนึง่ ซึง่เมียงดงแหง่นีจ้ะมีวยัรุ่น หนุม่
สาวชาวโสมไปรวมตวักนัท่ีนี่กวา่ล้านคนในแตล่ะวนั ให้ทา่นเลอืกซือ้สนิค้าได้ตามอธัยาศยั 

เยน็ บริกำรอำหำรเย็น ณ ภัตตำคำร เมน ูเซตปลำย่ำงเกำหลี และซุปสาหร่ายพร้อมเคร่ืองเคียง กินคู่กบัข้าวสวย
ร้อนๆ แล้วเข้ากนัสดุๆ  
น ำท่ำนเข้ำสู่โรงแรมทีพัก : BENIKEA H AVENUE HOTEL หรือเทียบเท่ำระดับ 3 ดำว 

วันที่ห้ำ ศูนย์สมุนไพรบ ำรุงตับ ฮอกเกตนำมู-โรงงำนเจียระไนพลอยอเมทิส-ชมดอกซำกุระ ณ เกำะยออิโด-
ซุปเปอร์มำเกต็-สนำมบนิอินชอน 

เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
น าท่านชม ร้ำนสมุนไพร Korea Herb Shop ศูนย์สมุนไพรบ ำรุงตับ ฮอกเกตนำมู ทางการแพทย์เรียกว่า 
ผลไม้ทอง  มีรสเปรีย้ว ดีส าหรับบคุคลที่นิยมดื่มชา กาแฟ น า้อดัลมฯลฯ เมล็ดฮอกเกตจะช่วยในการล้างสารพิษที่
ตกค้าง หรือ ไขมนัที่สะสมอยู่ภายในผนงัของตบัหรือไต น าท่านชม โรงงำนเจียระไนพลอยอเมทิส แดนเกาหลี
เป็นแดนของพลอยสีม่วง พลอยแห่งสขุภาพและน าโชค โดยมีตัง้แต่สีม่วงอ่อนเย็นตาจนถึงสีม่วงไวน์ มีเสน่ห์เย้า
ยวนใจ พลอยนีจ้ะงามจบัตาเมื่อมาท าเป็นแหวน จี ้ตา่งห ูและสร้อยข้อมือ 
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น าทา่นเข้าสู ่เกำะยออิโด เกาะกลางน า้ขนาดใหญ่ใจกลางกรุงโซล เมืองหลวงของประเทศเกาหลใีต้ ซึง่เป็นแหลง่
ทอ่งเที่ยวที่มีช่ือเสยีงในเกาหลีใต้เลยทีเดียว ด้วยเป็นถนนสายซากรุะท่ีมีต้นซากรุะมากกวา่ 1,400 ต้น เรียงรายเป็น

ทางยาวไปถึง 5.7 กิโลเมตร และจะเร่ิมผลิดอกบานในช่วงเดือนเมษายนของ
ทุกปี กลายเป็นอุโมงค์ดอกไม้ที่สวยงามดุจดงัภาพวาดที่มีชีวิต นอกจากนัน้
นกัท่องเที่ยวที่มาเยือนเกาะยออิโดยงัจะได้พกัผ่อนหย่อนใจและสนกุสนานไป
กบักีฬากลางแจ้งหลากหลายประเภท ภายในสวนยออีโดริมแม่น า้ฮนั ซึ่งราย
ล้อมไปด้วยทศันียภาพอนัแสนวิเศษอีกด้วย  ส าหรับเกาะยออิโดนัน้จะมีการ
จดังานเทศกาลซากุระบานสวนยออิโดแห่งแมน่ า้ฮนั หรือ Yeouido Hangang 
Spring Flower Festival คือเทศกาลใหญ่ใจกลางกรุงโซลที่คุณไม่ควรพลาด 
โดยเทศกาลนีจ้ะจดัขึน้ในช่วงกลางฤดใูบไม้ผลิประมาณวนัที่ 12-20 เมษายน 

ของทกุปีชม หมำยเหตุ **ทัง้นีป้ริมำณดอกซำกุระขึน้อยู่ กับสภำพอำกำศ**   

  กลำงวัน บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำร เมน ู จิมดัก ไก่อบซีอิ๊ววุ้นเส้น เป็นเมนอูาหารเกาหลพีืน้เมืองดัง้เดิม เป็นไก่
ผัดรวมกับวุ้ นเส้น มันฝร่ัง  แครอท พริก และซอสด า เนือ้ไก่ที่นิ่ม รสชาติคล้ายกับไก่พะโล้สูตรเกาหลี ทาน
กบัข้าว หอมอร่อย รสเผ็ดถึงเคร่ือง 
ได้เวลาน าทา่นเดินทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาติอินชอน เพื่อเตรียมตวัเดินทางกลบักรุงเทพฯ ระหวา่งทางแวะ 
ช้อปปิง้ที่ SUPERMARKET (ละลายเงินวอน) เพื่อซือ้ของฝากคนทางบ้าน ที่ร้านแหง่นีม้ีขนมพืน้เมืองเกาหลหีลาก
ชนิดรวมทัง้กิมจิ ไก่ตุน๋โสมที่บรรจอุยูใ่นถงุสญุญากาศ ตะเกียบ ถ้วยใสข้่าวและของฝากของที่ระลกึ 

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

23.40 น.  ถึงสนามบินสวุรรณภมูิ โดยสวสัดิภาพ... 
       

** พำสปอร์ตควรมีอำยุไม่ต ่ำกว่ำ 6 เดอืนนับจำกวนัเดนิทำง ** 
เวลำนัดหมำยและเคำท์เตอร์ อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงอนัเน่ืองมำจำกกำรเปลี่ยนแปลงจำกสำยกำรบิน  

กรุณำเช็คก่อนวนัเดินทำง 
หากมกีารจองต ัว๋ภายใน กรณุาแจง้ใหท้ราบกอ่นจองทกุคร ัง้ 
 (มฉิะน ัน้ทางเราจะไมรบัผดิชอบหากมกีารเปลีย่นแปลงใดๆ) 

**ในกรณีที่ ผู้เดินทำงไม่ผ่ำนกำรตรวจพิจำรณำจำกด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองในกำร เข้ำ-ออก ทัง้ประเทศไทยและประเทศ
เกำหลีใต้ หรือกำรถกูปฎิเสธในกรณีอื่นๆ ทุกกรณี ทำงบริษัทขอสงวนสทิธ์ไม่คนืค่ำใช้จ่ำยไม่ว่ำกรณีใดๆทิง้สิน้** 

วนัเดนิทาง 
ราคาทวัร ์(บาท / ทา่น) 

พกัหอ้งละ 2-3  ทา่น 
พกัเดยีว*เพิม่ 
(บาท / ทา่น) 

ทีน่ ัง่ 

2-6 เมษายน 2561 17,900 4,900 25 

4-8 เมษายน 2561 18,900 4,900 25 
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อตัราคา่บรกิาร   *ไมม่รีาคาเด็ก** 
 

เงื่อนไขกำรส ำรองที่ น่ัง 
กรุณาจองลว่งหน้าก่อนการเดินทางพร้อมช าระมดัจ า ภายใน 3 วนั ท่านละ 5,000 บาท *ช่วงเทศกาลมดัจ า ท่านละ 10,000 บาท *
หำกเป็นรำคำโปรโมชั่นช ำระเงินเต็มจ ำนวนเท่ำนัน้  สว่นที่เหลือช าระทนัทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 21 วนั มิฉะนัน้จะถือวา่
ทา่นยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมตัิ  
รำคำรวม 
*คา่ตัว๋เคร่ืองบินและภาษีน า้มนัทกุแหง่ ไป-กลบั พร้อมคณะ *คา่โรงแรมตามรายการท่ีระบหุ้องละ 2-3 ทา่น     
*คา่อาหารตามรายการท่ีระบ ุ *คา่พาหนะและน าเที่ยวตามรายการ  *คา่เข้าชมสถานท่ีตามรายการ                          
*น า้ดื่มวนัละ 1 ขวด  *คา่น า้หนกักระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กิน 15 กก.  
*คา่ประกนัภยัอบุตัิเหตรุะหวา่งการเดินทางในวงเงิน ทา่นละ 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม์) 
รำคำไม่รวม 
*คา่ท าหนงัสอืเดินทางและคา่วีซา่ส าหรับพาสปอร์ตตา่งด้าว                                                                                                                                            
*คา่ใช้จ่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบ ุเช่น คา่ซกัรีด,มินิบาร์ในห้อง  และอื่นๆ                                                                             
*ค่ำทปิคนขับรถ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่ำน ละ 30,000 วอน/ทริป/ต่อท่ำน  
*ค่ำทปิหวัหน้ำทัวร์ แล้วแต่ควำมพึงพอใจในบริกำร                                                                                        *
คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%   (กรณีออกใบเสร็จในนามบริษัทหรือต้องการใบก ากบัภาษี )                                                                                                   
*ค่ำน ำ้หนักกระเป๋ำสัมภำระ ที่เกินกว่ำสำยกำรบนิก ำหนด 
กรณียกเลิกกำรเดินทำง 
* ยกเลกิการเดินทางก่อน 30 วนั ไมม่ีคา่ใช้จ่าย          * ยกเลกิการเดินทางก่อน 20 วนัยดึมดัจ า 50%                                            
* ยกเลกิการเดินทางไมถ่งึ 15 วนัยดึเงินคา่ทวัร์ทัง้หมด 

6-10 เมษายน 2561 18,900 4,900 25 
7-11 เมษายน 2561 17,900 4,900 25 
9-13 เมษายน 2561 18,900 4,900 25 

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

14-18 เมษายน 2561 20,900 4,900 25 
16-20 เมษายน 2561 17,900 4,900 25 
18-22 เมษายน 2561 17,900 4,900 25 
20-24 เมษายน 2561 18,900 4,900 25 
22-26 เมษายน 2561 17,900 4,900 25 
23-27 เมษายน 2561 17,900 4,900 25 
25-29 เมษายน 2561 17,900 4,900 25 
26-30 เมษายน 2561 18,900 4,900 25 

28 เมษายน-2 พฤษภาคม 2561 17,900 4,900 25 
30 เมษายน-4 พฤษภาคม 2561 17,900 4,900 25 
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* ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทัง้ที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบใุนรายการ บริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้  กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จาก
โรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทฯ จะท าการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทัง้นี ้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายคือ 
คา่ธรรมเนียมในการมดัจ าตัว๋ทา่นละ 10,000 บาท และคา่ใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไมส่ามารถเรียกคืนได้คือ คา่ธรรมเนียม ในการมดัจ า 
เงื่อนไขกำรเดินทำง 
* รายการทอ่งเที่ยวสามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านงึถึงผลประโยชน์ของผู้ เดินทางเป็นส าคัญ 
* หนงัสือเดินทางต้องมีอายเุหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านัน้  หาก
ลกูค้าไมส่ามารถเดินทางได้เนื่องจากเหลอืพาสปอร์ตน้อยกวา่ 6 เดือน ทางบริษัทจะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 
* ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกิดกรณีความลา่ช้าจากสายการบิน,การประท้วง,การนดัหยดุงาน,การก่อจลาจล หรือ
กรณีที่ท่านถกูปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทัง้จากไทย และต่างประเทศซึง่
อยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 
* ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทัง้สิน้ หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมือ้  
เพราะคา่ใช้จ่ายทกุอยา่ง ทางบริษัทฯ ได้ช าระคา่ใช้จ่ายให้กบัตา่งประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว  
**ทวัร์เกาหลทีกุโปรแกรม ผู้ เดินทางจะต้องอยูก่บักรุ๊ปเที่ยวตามโปรแกรมที่ก าหนดเทา่นัน้ ไมส่ามารถแยกตวัออกจากโปรแกรมเพื่อไป
ท าอย่างอื่นได้ หากมีการแยกตวัออกจากโปรแกรมไมว่า่จะจากสาเหตใุดก็ตาม จะมีค่าใช้จ่ายในการแยกตวัออกจากทวัร์ตามที่แลนด์
ก าหนด และการช าระเงินเข้ามาถือวา่ผู้ซือ้ได้ศกึษาโปรแกรมและยอมรับเง่ือนไขการให้บริการเป็นท่ีเรียบร้อย** 
*** ทวัร์นีจ้ดัให้เฉพาะลกูค้าท่ีประสงค์จะไปท่องเท่ียวตามรายการของทวัร์ทกุวนัเท่านัน้  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ หากลกูค้าต้องการขอ
แยกออกจากกรุ๊ป หรือไมเ่ที่ยวตามรายการท่ีบริษัทก าหนด บริษัทขอปรับทา่นละ 300 USD*** 
*ร้านช้อปปิง้ที่ทางรัฐบาลให้ทวัร์ลง ตามที่ระบใุนโปรแกรมทวัร์ขอความร่วมมือลกูทวัร์ลง ทกุร้านซือ้ไม่ซือ้ไม่วา่กนั ทางบริษัทฯ ไม่มีน
โนบายบงัคบัซือ้แตอ่ยา่งใด ขึน้อยูก่บัความพงึพอใจของลกูค้า 
* ทางบริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอบุตัิเหตทุี่เกิดจากความประมาทของ
ตวันกัทอ่งเที่ยวเอง  
* ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ กรณีที่ทา่นไมเ่ดินทางพร้อมคณะไมส่ามารถน ามาเลือ่นวนัหรือคืนเงินได้ หากทา่นต้องซือ้บตัรโดยสาร
ภายในประเทศเพื่อไปและกลบักรุงเทพฯ กรุณาเลอืกซือ้บตัรโดยสารภายในประเทศประเภทท่ีสามารถเลือ่นวนัและเวลาในการเดินทาง
ได้ ทัง้นีเ้พื่อป้องกันปัญหาเที่ยวบินล่าช้าหรือการเปลี่ยนแปลงเวลาของเที่ยวบินหรือการเปลี่ยนแปลงวันเดินทางกรณีเกิดความ
ผิดพลาดจากบริการจากสายการบิน (ความลา่ช้าของเที่ยวบิน การยกเลิกเที่ยวบิน มีการยบุเที่ยวบินรวมกนั ตารางการเดินทางมีการ
เปลี่ยนแปลง เนื่องจากสายการบินพิจารณาสถานการณ์แล้วว่า อยู่นอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย์ หรือเหตุผล
ทางด้านความปลอดภยัเป็นต้น) โปรดเข้าใจและรับทราบว่า ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ ในทุกกรณี 
กรุ๊ปท่ีเดินทางต้องการันตีมดัจ ากบัสายการบิน หรือผา่นตวัแทนในประเทศ หรือตา่งประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Charter Flight, 
Extra Flight  จะไมม่ีการคืนเงินมดัจ า หรือ คา่ทวัร์ทัง้หมด 
*เมื่อท่ำนตกลงช ำระเงินไม่ว่ำทัง้หมดหรือบำงส่วนกับทำงบริษัทฯ ทำงบริษัทฯจะถือว่ำท่ำนได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลง
ต่ำงๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทัง้หมด 
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ขอสงวนสิทธ์ิส ำหรับลกูค้ำชำวไทยเท่ำนัน้ที่เดินทำงไป-กลบัพร้อมกรุ๊ป 
*ถ้ำลูกค้ำเป็นชำวต่ำงชำติช ำระเพิ่มท่ำนละ 3,000 บำท* 

หมำยเหตุ ** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในกำรเปล่ียนแปลงเที่ยวบิน ทัง้ไปและกลับโดยมิต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำทัง้นีขึ้น้อยู่ กับสำยกำรบิน 
บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนแปลงรำยกำรเพื่อควำมเหมำะสมไม่ว่ำจะเกิดจำก ควำมขัดข้องของ ยำนพำหนะหรือมีเหตุหน่ึงเหตุใดจนท ำ
ให้ไม่สำมำรถด ำเนินกำรตำมหมำยก ำหนดกำรได้ โปรแกรมกำรเดินทำงเปล่ียนแปลงตำมควำมเหมำะสม หรือเปล่ียนแปลงรำยกำรท่องเที่ยว
บำงรำยกำรหรือทดแทนรำยกำรท่องเที่ยวบำงรำยกำร อัตรำค่ำบริกำรนี ้เป็นกำรเดินทำงตัง้แต่ 20 ท่ำนขึน้ไป ขอสงวนสิทธ์ิในกำร
เปล่ียนแปลงรำคำในกรณีที่มีผู้ เดินทำงไม่ถึง 20 ท่ำน 


