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ก ำหนดกำรเดนิทำง เดือนเมษำยน 2561 
วันแรก  สนำมบินสุวรรณภมิู ประเทศไทย 

21.00 น. คณะพร้อมกนัท่ีทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตู 3 เคำน์เตอร์ D ส า ย ก า ร บิ น 
JIN AIR (LJ) เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอ านวยความสะดวก  

01.00 น.  น าทา่นเหิรฟา้ สูก่รุงโซล โดยสายการบิน JIN AIR เที่ยวบินที LJ002 
 

วันที่สอง สนำมบินอินชอน ประเทศเกำหลีใต้-TEDDY BEAR MUSEUM SEORK-อุทยำนแห่งชำติซอรัคซำน 
(รวมค่ำขึน้กระเช้ำ)-วัดชินฮึงซำ 

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

 น าท่านเดินทางสู่ TEDDY BEAR MUSEUM SEORAK สถานที่ที่รวบรวมตุ๊กตาหมีที่ใหญ่ที่สดุของเกาหลีที่นี่
คณุจะได้พบกบัตุ๊กตาหมีที่แตง่กายในชดุประจ าชาติตา่งๆ ของแตล่ะประเทศทัว่โลก และยงัจดัแสดงตุ๊กตาหมีใน
รูปแบบของกิจกรรม กีฬา และอาชีพต่างๆ ของมนษุย์ที่เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของที่นี่ ทกุท่านจะสนกุสนานและ
เพลดิเพลนิกบัความนา่รัก พร้อมถ่ายรูปร่วมกบัหมีตวัน้อยใหญ่ และยงัสามารถซือ้ของที่ระลกึจากตุ๊กตาหมีได้ทีน่ี่
อีกด้วย 

กลำงวัน บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร เมน ูBULGOGI อาหารขึน้ช่ือของเกาหลี จะเรียกวา่เป็นสกีุก้ึ่งน า้กึ่งแห้ง 
ซึง่สว่นผสมของเมนนูี ้คือหมหูมกัชิน้บางๆ ปลาหมกึสด ผกัตา่งๆ และวุ้นเส้นมาต้มรวมกนั โดยสามารถทานได้ทัง้
แบบแห้งและน า้ เคร่ืองเคียงตา่งๆ คือ ถัว่งอกดอง วุ้นเส้นปรุงรสสาหร่าย กิมจิ 
น าท่านเดินทางสู่ อุทยำนแห่งชำติซอรัคซำน เป็นหนึ่งในอุทยานแห่งชาติที่สวยงาม และมีช่ือเสียงมากที่สดุ
แห่งหนึ่งของเกาหลีใต้ เที่ยวได้ตลอดทัง้ปี ซึ่ง
แต่ละฤดูจะงดงามแตกต่างกันออกไป ฤดูที่
นักท่องเที่ยวทัง้ชาวต่างชาติ และชาวเกาหลี
เองนิยมไปท่องเที่ยวปีนเขามากที่สุด คือช่วง
ฤดใูบไม้เปลี่ยนสี เพราะหบุเขาและทางเดินจะ
เต็มไปด้วยต้นเมเปิล้สีแดงส้มเหลืองสลบักับ
เ กื อ บ ต ล อ ง ท า ง  จึ ง ไ ด้ รั บ ฉ า ย า ว่ า 
สวิสเซอร์แลนด์เกำหลี พิเศษ!!! น าท่านนัง่
กระเช้าชมวิว 360 องศา  
นอกจากนีท้ี่ซอรัคซานก็ยงัมีวดัช่ือดงัอยา่ง วัดชินฮึงซำ ซึ่งเป็นหนึ่งในวดัที่มีความเก่าแก่ที่สดุของเกาหลี ตัง้อยู่
ถดัจากจดุขึน้กระเช้าไปประมาณ 700 เมตร มีพระพทุธรูปหลวงพ่อโตองค์ใหญ่ ที่ตัง้เด่นเป็นสง่าให้เราได้มาไหว้
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สกัการะขอพรกนั ซึง่วา่กนัวา่มีความศกัดิ์สทิธ์ิมาก หลงัจากไหว้ขอพรเสร็จแล้วก็สามารถมาล้างมือ ล้างหน้าด้วย
น า้มนต์กนั 

เยน็ บริกำรอำหำรเย็น ณ ภัตตำคำร เมน ูชำบู ชำบู สกีุส้ไตล์เกาหลี ประกอบไปด้วยผกัสดหลากหลายชนิด เห็ด
ตามฤดกูาล หมสูไลด์ ต้มในน้าซุปปรุงรสกลมกลอ่ม ทานพร้อมเคร่ืองเคียงและข้าวสวยเกาหลีที่รสชาติถกูปาก
คนไทย 

  น ำท่ำนเข้ำสู่โรงแรมที่พัก : SEORAK KHUMHO RESORT หรือเทียบเท่ำระดับ 3 ดำว 
 

วันที่สำม สวนสนุก EVERLAND-สนุกสนำนกับกำรท ำ D.I.Y CUPCAKE-COSMETIC CENTER-ช้อปป้ิงย่ำนฮง
แด-ONE PIECE CAFÉ’ 

เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
จากนัน้น าทา่นเดินทางสู ่สวนสนุก EVERLAND สวนสนกุกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สดุของเกาหล ี ซึ่งถูกขนานนามว่า 
ดิสนีย์แลนด์เกำหลี ตัง้อยู่ที่เมืองยงอิน ให้ท่านได้ท่องไปกบัโลกของสตัว์ป่าซาฟารี ท่านจะได้พบกบั ไลเกอร์ 
ซึ่งเป็นลกูแฝดผสมที่เกิดขึน้จากความรักระหวา่งสงิโตผู้ เป็นพ่อและเสือผู้ เป็นแมน่บัเป็นแฝดผสมเสอื-สิงโตคูแ่รก
ในโลก เติมเต็มความสขุของท่านสนกุสนานกบัเคร่ืองเลน่ต่างๆ ไม่จ ากดัชนิด เช่น รถไฟเหาะตีลงักา (Rolling 
X-Train), เฮอร์ริเคน (Double Rock Spin), เรือเหาะไวกิง้ (Columbus Adventure), และที่พลาดไม่ได้!! 
รถไฟเหาะรางไม้ (T-EXPRESS) ซึ่งเป็นไฮไลค์ของสวนสนุกแห่งนี ้ชมกิจกรรมและการแสดงต่างๆ ด้วยบตัร
เข้าชมแบบไม่จ ากัดจ านวนรอบ นอกจากนี  ้ชมสวนดอกไม้ที่ก าลงับานสะพร่ังอวดสีสนัที่ สวนดอกไม้สี่ฤดู 
(Four Season Garden) ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงพนัธุ์ดอกไม้ไปตามฤดูกาลในรูปแบบที่หลากหลายตลอดทัง้ปี   
จากนัน้น าท่านสนกุสนาน และแสดงความคิดสร้างสรรค์ในการตกแตง่หน้าคฟัเค้กด้วยฝีมือของท่านเอง ที่ D.I.Y 

CUPCAKE พร้อมถ่ายรูปเป็นทีระลกึ 
กลำงวัน บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำร เมน ูBBQ Buffet ปิง้ยา่งสไตล์เกาหล ีเนือ้หม ูเนือ้ไก่ ปลาหมกึ กุ้ง อาหาร

เกาหล ีกินคูก่บัเคร่ืองเคียงตา่งๆ เติมไมอ่ัน้ 
 น าท่านเดินทางสู่ COSMETIC CENTER ให้ท่านได้เลือกซือ้เคร่ืองส าอางช่ือดงัของเกาหลี ได้ในราคาท้องถ่ิน 

อาทิเช่น DR.MJ, DEWINS, MISSHA และอื่นๆ อีกมากมาย 
 น าท่านช้อปปิง้แหลง่วยัรุ่น ย่ำนฮงแด หรือ บริเวณหน้ามหาวิทยาลยัฮงอิก เป็นศูนย์รวมเด็กวยัรุ่น มีทัง้สินค้า

แฟชัน่  เสือ้ผ้า กระเป๋า รองเท้า ของก๊ิฟช้อป เคร่ืองเขียนตา่งๆ รวมทัง้กิจกรรมทางวฒันธรรมทางศิลปะ การแสดง 
และงานเทศกาลที่น่าสนใจมากมาย  จากนัน้มาเอาใจสาวกแฟนคลบัวนัพีชที่ ONE PIECE CAFÉ’  ร้านอาหาร
ที่ตกแต่งสไตล์วันพีชทัง้หมด ให้บรรยากาศแบบชิลล์ๆ และเป็นกันเองสุดๆ  แถมยังมีเมนูอาหารที่น่าสนใจ
หลากหลายเมนูด้วยกัน แถมบางเมนูยงัถูกออกแบบให้เป็นรูปตวัการ์ตูนวนัพีชอีกด้วย *ไม่รวมค่ำอำหำรและ
เคร่ืองดื่ม 

เยน็ บริกำรอำหำรเยน็ ณ ภตัตำคำร เมน ูTTOKKOKI BUFFET 
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 น ำท่ำนเข้ำสู่โรงแรมทีพัก : BENIKEA H AVENUE HOTEL หรือเทียบเท่ำระดับ 3 ดำว 
 

วันที่สี่ ศูนย์สมุนไพรโสมเกำหลี-ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง REDPINE-พิพิธภัณฑ์สำหร่ำย+เรียนท ำอำหำร
เกำหลี กิมจิ+ใส่ชุดฮันบก-พระรำชวังชำงด๊อกกุง-DUTY FREE-คลองชองเกชอน-โชล ทำวเวอร์-ช้อปป้ิง
ตลำดเมียงดง 

เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
จากนัน้น าท่านสู ่ศูนย์สมุนไพรโสมเกำหลี ซึ่งรัฐบาลรับรองคณุภาพว่าผลิตจากโสมที่อาย ุ6 ปี ซึ่งถือ ว่าเป็น
โสมที่มีคณุภาพดีที่สดุ ชมวงจรชีวิตของโสม พร้อมให้ทา่นได้เลอืกซือ้โสมที่มีคณุภาพดีที่สดุและราคาถกูกวา่ไทย 
2 เท่า กลบัไปบ ารุงร่างกายหรือฝากญาติผู้ ใหญ่ที่ท่านรักและนบัถือ จากนัน้น าท่านเดินทางต่อที่ ศูนย์สมุนไพร
น ำ้มันสนเข็มแดง (REDPINE) มหัศจรรย์แห่งธรรมชาติ ผ่านผลงานการวิจัยมากมาย จากมหาวิทยาลยั
แหง่ชาติโซล ประเทศเกาหลใีต้ มีสรรพคณุช่วยลดไขมนั และน า้ตาลในกระแสเลือด ปอ้งกนัการเกิดเส้นเลือดตีบ 
แตก ตนั และสามารถล้างสารพิษในร่างกาย เพื่อเพิ่มภมูิต้านทานและท าให้อายยุืนแบบชาวเกาหลี ซึ่งก าลงัเป็น
สิง่ที่ได้รับความนิยมจากคนในประเทศเกาหลเีป็นอยา่งมาก 
น าทา่นเดินทางสู ่พิพิธภณัฑ์สำหร่ำย เป็นท่ีผลติและแสดงการเลีย้งสาหร่ายครบวงจร ทกุทา่นสามารถเลอืกซือ้
สาหร่าย พร้อมทัง้ทดลองชิมได้ตามอธัยาศยั และชมการแปรรูปสาหร่ายเป็นรสต่างๆ อย่างเช่น รถกุ้ ง รสหม ูรถ
กิมจิ รถวาซาบิ ฯลฯ น าท่านสู ่สถาบนัสอนท ากิมจิ ให้ท่านได้ชมวิธีการท ากิมจิ และได้ทดลองท าด้วยตวัท่านเอง 
และสามารถน ากลบัมาเป็นของฝาก เชิญท่านสวมชุดฮันบก (Hanbok) ชุดประจ าชาติของประเทศเกาหลีใต้ ซึง่
มีความสวยงาม พร้อมถ่ายรูปเป็นท่ีระลกึเพื่อไปอวดคนทางบ้าน 

กลำงวัน บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร เมน ูไก่ตุ๋นโสม อาหารวงัในสมยัก่อน เช่ือกนัว่าบ ารุงและเสริมสขุภาพ 
เสร์ิฟทา่นละ 1 ตวั ในหม้อดินร้อน  เป็นเมนอูาหารวงัตัง้แตส่มยัราชวงศ์โซซอน 
น าท่านเดินทางสู่ พระรำชวังชำงด๊อกกุง พระราชวังล าดับที่สองที่ถูกสร้างต่อจากพระราชวังเคียงบก มี
ความส าคญัในการเป็นท่ีพ านกัของพระมหากษัตริย์หลายพระองค์ในสมยัราชวงศ์โชซอน และยงัเป็น 1 ใน 5 ของ
พระราชวงัส าคญัที่ยงัคงรักษาไว้ ภายในพระราชวงันีม้ีสถานที่ส าคญัคือ สวนลบั หรือสวนต้องห้าม (  Huwon ) 
ตัง้อยู่บริเวณด้านหลงัของพระราชวงัที่ถกูสร้างขึน้ในสมยักษัตริย์ Taejong เพื่อเป็นสถานที่พกัผ่อนส าหรับพระ
ราชวงศ์ *ไม่รวมค่ำเข้ำชมสวนลับ 
น าท่านแวะชม คลองชองเกชอน เดิมเป็นคลองเก่าแก่ในอดีตมีอายกุว่า 600 ปีที่ ทอดผ่านใจกลางเมืองหลวง
แตใ่นปัจจบุนัได้มีการพฒันาและบรูณะคลองแหง่นีข้ึน้มาใหมท่ าให้กรุงโซลมีคลองที่ยาวกวา่ 6 เมตร   
น าท่านช้อปปิง้สินค้าปลอดภาษี DUTY FREE ที่นี่มีสินค้าชัน้น า ให้ท่านเลือกซือ้มากมายกว่า 500 ชนิด อาทิ 
น า้หอม เสือ้ผ้า เคร่ืองส าอาง กระเป๋า นาฬิกา เคร่ืองประดบั เป็นต้น  
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น าท่านเดินทางสู่ โซลทำวเวอร์ หรือ หอคอยเอ็นโซล หรือ นัมซันทำวเวอร์ ตัง้อยู่บนภเูขานมัซาน เป็นจดุ
ท่องเที่ยวที่ถือวา่เป็นไฮไลท์ส าคญัของกรุงโซล เพราะเป็น
จุดชมวิวที่มองเห็นวิวทั่วทัง้กรุงโซล มีความสูงจากฐาน
หอคอยประมาณ 236.7 เมตร และมีความสงู 479 เมตร
จากพืน้ดิน คนที่มาเที่ยวที่นี่ส่วนมากจะเป็นคู่รัก ทัง้ชาว
เกาหลีและนกัท่องเที่ยวต่างชาติ คู่รักส่วนมากจะเตรียม
กุญแจมาคล้องตรงรัว้ข้างบนโซลทาวเวอร์ เพราะมีความ
เช่ือวา่คูรั่กที่ได้มาคล้องกญุแจที่นี่จะรักกนัยาวนานตลอดไป *ไม่รวมค่ำขึน้ลิฟท์ 

น าท่านช้อปปิง้ ตลำดเมียงดง หรือ สยามสแควร์เกาหลี หากท่านต้องการทราบวา่แฟชัน่ของเกาหลีเป็นอยา่งไร 
ก้าวล า้น าสมัยเพียงใดท่านจะต้องมาที่เมียงดงแห่งนี ้พบกับสินค้าวัยรุ่น อาทิ เสือ้ผ้าแฟชั่นแบบ อินเทร์น 
เคร่ืองส าอางดงัๆ ของเกาหลี พบกับความแปลกใหม่ในการช้อปปิง้อีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งเมียงดงแห่งนีจ้ะมีวยัรุ่น 
หนุม่สาวชาวโสมไปรวมตวักนัท่ีนี่กวา่ล้านคนในแตล่ะวนั ให้ทา่นเลอืกซือ้สนิค้าได้ตามอธัยาศยั 

เยน็ บริกำรอำหำรเยน็ ณ ภตัตำคำร เมน ูเซตปลำย่ำงเกำหลี และซุปสาหร่ายพร้อมเคร่ืองเคียง กินคูก่บัข้าวสวย
ร้อนๆ แล้วเข้ากนัสดุๆ  
น ำท่ำนเข้ำสู่โรงแรมทีพัก : BENIKEA H AVENUE HOTEL หรือเทียบเท่ำระดับ 3 ดำว 
 

วนัที่ห้า ศูนย์สมุนไพรบ ารุงตับ ฮอกเกตนามู-โรงงานเจียระไนพลอยอเมทสิ-ชมดอกซากุระ ณ เกาะยออโิด-
ซุปเปอร์มาเกต็-สนามบินอนิชอน 

เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
น าท่านชม ร้ำนสมุนไพร Korea Herb Shop ศูนย์สมุนไพรบ ำรุงตับ ฮอกเกตนำมู ทางการแพทย์เรียกว่า 
ผลไม้ทอง  มีรสเปรีย้ว ดีส าหรับบคุคลที่นิยมดื่มชา กาแฟ น า้อดัลมฯลฯ เมลด็ฮอกเกตจะช่วยในการล้างสารพษิที่
ตกค้าง หรือ ไขมนัท่ีสะสมอยูภ่ายในผนงัของตบัหรือไต น าทา่นชม โรงงำนเจียระไนพลอยอเมทิส แดนเกาหลี
เป็นแดนของพลอยสีม่วง พลอยแห่งสขุภาพและน าโชค โดยมีตัง้แตส่ีมว่งอ่อนเย็นตาจนถึงสีมว่งไวน์ มีเสน่ห์เย้า
ยวนใจ พลอยนีจ้ะงามจบัตาเมื่อมาท าเป็นแหวน จี ้ตา่งห ูและสร้อยข้อมือ 
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น าท่านเข้าสู่ เกำะยออิโด เกาะกลางน า้ขนาดใหญ่ใจกลางกรุงโซล เมือง
หลวงของประเทศเกาหลใีต้ ซึง่เป็นแหลง่ทอ่งเที่ยวที่มีช่ือเสยีงในเกาหลใีต้เลย
ทีเดียว ด้วยเป็นถนนสายซากุระที่มีต้นซากุระมากกว่า 1 ,400 ต้น เรียงราย
เป็นทางยาวไปถึง 5.7 กิโลเมตร และจะเร่ิมผลิดอกบานในช่วงเดือนเมษายน
ของทุกปี กลายเป็นอุโมงค์ดอกไม้ที่สวยงามดุจดังภาพวาดที่มี ชีวิต 
นอกจากนัน้นกัท่องเที่ยวที่มาเยือนเกาะยออิโดยงัจะได้พกัผ่อนหย่อนใจและ
สนุกสนานไปกับกีฬากลางแจ้งหลากหลายประเภท ภายในสวนยออีโดริม

แม่น า้ฮัน ซึ่งรายล้อมไปด้วยทศันียภาพอนัแสนวิเศษอีกด้วย  ส าหรับเกาะยออิโดนัน้จะมีการจัดงานเทศกาล
ซากรุะบานสวนยออิโดแหง่แมน่ า้ฮนั หรือ Yeouido Hangang Spring Flower Festival คือเทศกาลใหญ่ใจกลาง
กรุงโซลที่คณุไมค่วรพลาด โดยเทศกาลนีจ้ะจดัขึน้ในช่วงกลางฤดใูบไม้ผลิประมาณวนัท่ี 12-20 เมษายน ของทกุ
ปีชม หมำยเหตุ **ทัง้นีป้ริมำณดอกซำกุระขึน้อยู่ กับสภำพอำกำศ**   

  กลำงวัน บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำร เมนู  จิมดกั ไก่อบซีอิ๊ววุ้นเส้น เป็นเมนอูาหารเกาหลพีืน้เมืองดัง้เดิม เป็น
ไก่ผัดรวมกับวุ้นเส้น มันฝร่ัง แครอท พริก และซอสด า เนือ้ไก่ที่นิ่ม รสชาติคล้ายกับไก่พะโล้สูตรเกาหลี ทาน
กบัข้าว หอมอร่อย รสเผ็ดถึงเคร่ือง 
ได้เวลาน าทา่นเดินทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาติอินชอน เพื่อเตรียมตวัเดินทางกลบักรุงเทพฯ ระหวา่งทางแวะ 
ช้อปปิง้ที่ SUPERMARKET (ละลายเงินวอน) เพื่อซือ้ของฝากคนทางบ้าน ที่ร้านแห่งนีม้ีขนมพืน้เมืองเกาหลี
หลากชนิดรวมทัง้กิมจิ 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** 

 

วันเดินทำง ที่น่ัง 
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อัตรำค่ำบริกำร  *ไม่มีรำคำเดก็** 
 

 
 
เงื่อนไขกำรส ำรองที่ น่ัง 
กรุณาจองลว่งหน้าก่อนการเดินทางพร้อมช าระมดัจ า ภายใน 3 วนั ท่านละ 5,000 บาท *ช่วงเทศกาลมดัจ า ท่านละ 10,000 บาท *
หำกเป็นรำคำโปรโมชั่นช ำระเงินเต็มจ ำนวนเท่ำนัน้  สว่นท่ีเหลอืช าระทนัทีก่อนการเดินทางไมน้่อยกวา่ 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 

รำคำทัวร์ (บำท / ท่ำน) พัก
ห้องละ 2-3  ท่ำน 

พักเดียว*เพิ่ม 
(บำท / ท่ำน)  

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

* ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทัง้ที่กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบใุนรายการ บริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้  กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จาก
โรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทฯ จะท าการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทัง้นีท้่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายคือ  
คา่ธรรมเนียมในการมดัจ าตัว๋ทา่นละ 10,000 บาท และคา่ใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไมส่ามารถเรียกคืนได้คือ คา่ธรรมเนียม ในการมดัจ า 
เงื่อนไขกำรเดินทำง 
* รายการทอ่งเที่ยวสามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านงึถึงผลประโยชน์ของผู้ เดินทางเป็นส าคญั 
* หนงัสือเดินทางต้องมีอายเุหลือใช้งานไมน้่อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจดุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านัน้ หาก
ลกูค้าไมส่ามารถเดินทางได้เนื่องจากเหลอืพาสปอร์ตน้อยกวา่ 6 เดือน ทางบริษัทจะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 
* ทางบริษัทฯจะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกิดกรณีความลา่ช้าจากสายการบิน,การประท้วง,การนดัหยดุงาน,การก่อจลาจล หรือ
กรณีที่ท่านถกูปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทัง้จากไทย และต่างประเทศ
ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 
* ทางบริษัทฯจะไมรั่บผิดชอบใดๆทัง้สิน้ หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมือ้  
เพราะคา่ใช้จ่ายทกุอยา่ง ทางบริษัทฯ ได้ช าระคา่ใช้จ่ายให้กบัตา่งประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว  
**ทวัร์เกาหลีทกุโปรแกรม ผู้ เดินทางจะต้องอยู่กบักรุ๊ปเที่ยวตามโปรแกรมที่ก าหนดเทา่นัน้ ไม่สามารถแยกตวัออกจากโปรแกรมเพื่อ
ไปท าอย่างอื่นได้ หากมีการแยกตวัออกจากโปรแกรมไม่ว่าจะจากสาเหตใุดก็ตาม จะมีค่าใช้จ่ายในการแยกตวัออกจากทวัร์ตามที่
แลนด์ก าหนด และการช าระเงินเข้ามาถือวา่ผู้ซือ้ได้ศกึษาโปรแกรมและยอมรับเง่ือนไขการให้บริการเป็นท่ีเรียบร้อย** 
*** ทวัร์นีจ้ดัให้เฉพาะลกูค้าที่ประสงค์จะไปทอ่งเท่ียวตามรายการของทวัร์ทกุวนัเทา่นัน้  บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิ หากลกูค้าต้องการขอ
แยกออกจากกรุ๊ป หรือไมเ่ที่ยวตามรายการท่ีบริษัทก าหนด บริษัทขอปรับทา่นละ 300 USD*** 
*ร้านช้อปปิง้ที่ทางรัฐบาลให้ทวัร์ลง ตามที่ระบใุนโปรแกรมทวัร์ขอความร่วมมือลกูทวัร์ลง ทกุร้านซือ้ไมซ่ือ้ไมว่า่กนั ทางบริษัทฯ ไมม่ีน
โนบายบงัคบัซือ้แตอ่ยา่งใด ขึน้อยูก่บัความพงึพอใจของลกูค้า 
* ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอบุตัิเหตทุี่เกิดจากความประมาท
ของตวันกัทอ่งเที่ยวเอง  
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* ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเลื่อนวนัหรือคืนเงินได้ หากท่านต้องซือ้บตัร
โดยสารภายในประเทศเพื่อไปและกลบักรุงเทพฯ กรุณาเลือกซือ้บตัรโดยสารภายในประเทศประเภทที่สามารถเลื่อนวนัและเวลาใน
การเดินทางได้ ทัง้นีเ้พื่อปอ้งกนัปัญหาเที่ยวบินลา่ช้าหรือการเปลีย่นแปลงเวลาของเท่ียวบินหรือการเปลีย่นแปลงวนัเดนิทางกรณีเกิด
ความผิดพลาดจากบริการจากสายการบิน (ความลา่ช้าของเท่ียวบิน การยกเลกิเที่ยวบิน มีการยบุเที่ยวบินรวมกนั ตารางการเดนิทาง
มีการเปลีย่นแปลง เนื่องจากสายการบินพิจารณาสถานการณ์แล้ววา่ อยูน่อกเหนือความควบคมุ หรือเหตผุลเชิงพาณิชย์ หรือเหตผุล
ทางด้านความปลอดภยัเป็นต้น) โปรดเข้าใจและรับทราบว่า ผู้จดัจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนคา่ใช้จ่ายต่างๆ ได้ ในทกุกรณี 
กรุ๊ปที่เดินทางต้องการันตีมดัจ ากับสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Charter 
Flight, Extra Flight  จะไมม่ีการคืนเงินมดัจ า หรือ คา่ทวัร์ทัง้หมด 
*เมื่อท่ำนตกลงช ำระเงนิไม่ว่ำทัง้หมดหรือบำงส่วนกับทำงบริษัทฯ ทำงบริษัทฯจะถอืว่ำท่ำนได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลง
ต่ำงๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทัง้หมด 

ขอสงวนสิทธ์ิส ำหรับลกูค้ำชำวไทยเท่ำนัน้ที่เดินทำงไป-กลบัพร้อมกรุ๊ป 
*ถ้ำลูกค้ำเป็นชำวต่ำงชำติช ำระเพิ่มท่ำนละ 3,000 บำท* 

หมำยเหตุ ** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในกำรเปล่ียนแปลงเที่ยวบิน ทัง้ไปและกลับโดยมิต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำทัง้นีขึ้น้อยู่ กับสำยกำรบิน 
บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนแปลงรำยกำรเพื่อควำมเหมำะสมไม่ว่ำจะเกิดจำก ควำมขัดข้องของ ยำนพำหนะหรือมีเหตุหน่ึงเหตุใดจน
ท ำให้ไม่สำมำรถด ำเนินกำรตำมหมำยก ำหนดกำรได้ โปรแกรมกำรเดินทำงเปล่ียนแปลงตำมควำมเหมำะสม หรือเปล่ียนแปลงรำยกำร
ท่องเที่ยวบำงรำยกำรหรือทดแทนรำยกำรท่องเที่ยวบำงรำยกำร อัตรำค่ำบริกำรนี ้เป็นกำรเดินทำงตัง้แต่ 20 ท่ำนขึน้ไป ขอสงวนสิทธ์ิในกำร
เปล่ียนแปลงรำคำในกรณีที่มีผู้ เดินทำงไม่ถึง 20 ท่ำน 

 
 


