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อพัเดตแฟชัน่สุดชคิ ณ แหล่งช็อปสุดฮติของวยัรุน่เกาหล ี
 

พรอ้มจบิกาแฟ ณ คาเฟ่สุดชคิ ทีส่ายฮปิหา้มพลาด 
 

เดนิทางเดอืน พฤษภาคม – สงิหาคม 2562 
ราคาเริม่ตน้ 14,900 บาท 

น ้าหนักกระเป๋าโหลด 15 กโิลกรมั ถอืขึน้เครือ่ง 10 กโิลกรมั 

บรษิทัจะแจง้ไฟลท์และเวลาทีแ่น่นอนอกีคร ัง้ก่อนเดนิทาง  

FLIGHT DETAILS 
 LJ002 BKK-ICN 01.05 - 08.25 

LJ001 ICN-BKK 19.55 - 23.35 
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หากลูกคา้เดนิทางมาจากต่างจงัหวดัดว้ยเครือ่งบนิภายในประเทศ 
*****กรุณาแจง้เจา้หน้าทีก่่อนท าการจองค่ะ***** 

 
 

 
รายการทวัร ์

 
 

 รายการทวัร ์ เชา้ เทีย่ง เย็น ทีพ่กั 

วนัที ่
1 

พบกนัทีส่นามบนิสุวรรณภูม ิ – ออกเดนิทาง
จากสนามบนิสุวรรณภูม ิ - - - 

- 

วนัที ่
2 

เดนิทางถงึสนามบนิอนิชอน – พาจูเอา้ทเ์ลท  – 
ถ า้ควงัมยอง - 

บี
บมิบบั 

บุลโก
ก ิ

SUWON NEW M  
หรอืเทยีบเท่าระดบั 3 

ดาว 

วนัที ่
3 

ป้อมฮวาซอง  – สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์ – ศูนย ์
เครือ่งส าอางค ์ – ตลาดดงแดมนุ โรงแรม 

ชาบู 
ชาบู 

หมู
ย่าง
เกาหล ี

GALAXY HOTEL  
หรอืเทยีบเท่าระดบั 3 

ดาว 

วนัที ่
4 

ศูนยโ์สม – น ้ามนัสนเข็มแดง – มหาวทิยาลยัอี
แด  –พพิธิภณัฑส์าหรา่ย +ท าคมิบบั - ถ่าย
ชุดฮนับก –  ดวิตีฟ้ร ี– ตลาดเมยีงดง 

โรงแรม 
ชาบู 
ชาบู 

- 
GALAXY HOTEL  

หรอืเทยีบเท่าระดบั 3 
ดาว 

วนัที ่
5 

ศูนยส์มุนไพร – ย่านยอนนัมดง – ยา่น
มหาวทิยาลยัฮงแด – รา้นละลายเงินวอน โรงแรม จมิดกั - 

- 

วนัที ่1  พบกนัที ่สนามบนิสุวรรณภูม ิ- ออกเดนิทางจากสนามบนิสุวรรณภูม ิ
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22.00 น. คณะพรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกช ัน้ 4 เคานเ์ตอร ์สายการบนิ JIN AIR 
  เจา้หนา้ทีจ่ากบรษิทัฯคอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกใหท่้านกอ่นขึน้เครือ่ง 
 
01.05 น. ออกเดนิทางสูป่ระเทศเกาหลใีต ้ โดยสายการบนิ JIN AIR เทีย่วบนิที ่LJ002  
  (มอีาหารบรกิารบนเครือ่งเป็น BOX SET) 
***บรษิทัจะแจง้ไฟลท์และเวลาทีแ่น่นอนอกีคร ัง้ก่อนเดนิทาง หากลูกคา้เดนิทางมาจากต่างจงัหวดัดว้ย
เครือ่งบนิภายในประเทศ กรุณาแจง้เจา้หน้าทีก่่อนท าการจองค่ะ*** 
 
 

 
05.25 น. ถงึสนามบนิอนิชอน กรุงโซล ประเทศเกาหลใีต ้(เวลาทอ้งถิน่เรว็กว่าประเทศไทย 2 ช ัว่โมง) 
เชา้  หลงัผ่านพธิกีารทางตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ย จากน้ันน าท่านชอ็ปป้ิง พาจู พรเีมีย่ม เอา้ทเ์ลต   
                    PAJU PREMIUM OUTLET แหลง่ชอ้ปป้ิงแห่งใหม่ และใหญ่ทีสุ่ดในเกาหล ีซึง่มรีา้นคา้  
   หลากหลายกว่า 165 รา้นคา้และมสีนิคา้แบรนดด์งั มากมาย เชน่ Armani, Calvin, Diesel ,  
   DKNY , Guess , Escada ฯลฯ อสิระตามอธัยาศยั 
 
 

 
เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (1) เมนูบบีมิบบั (ขา้วย าเกาหล)ี   
   
  จากน้ัน น าท่านเดนิทางสู ่ถ า้ควงัมยอง ซ ึง่ในอดตีคอืเหมอืงถา่นหนิตัง้แตส่มยัยุคอาณานิคมญีปุ่่ น  
 เป็นสถานทีส่ าคญัแห่งหน่ึงทางประวตัศิาสตรข์องประเทศเกาหลีตัง้อยู่ที่

เมอืงควางมยอง  
  จงัหวดัคยองกโีด ก าเนิดขึน้ในปี 1912 กอ่นจะถกูทิง้รา้งในปี 
1972 และในปัจจบุนัไดก้ลายเป็น   สถานทีท่่องเทีย่วแห่งใหม่ 
หลงัจากทีไ่ดถู้กเปิดใหเ้ขา้ชมไดอ้กีคร ัง้ ในปี 2011 ท าใหท้ีน่ี่เป็นถ า้ที ่
  มอีายุถงึ 100 ปี ทีม่ีความสวยงาม และยงัเป็นถ า้แห่งเดยีวในเขต
ปรมิณฑลอกีดว้ย ดา้นในถ า้มทีัง้   พพิธิภณัฑแ์ละพืน้ทีท่าง

กรุงเทพฯ 

วนัที ่2  เดนิทางถงึสนามบนิอนิชอน – PAJU PREMIUM OUTLET – ถ า้ควงัมยอง 
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ประวตัศิาสตรท์ีน่่าสนใจ นอกจากนีย้งัมโีลกใตน้ ้า Cave Aqua World ให ้   ไดช้ม และมหีอ้งโถงใน
การจดัแสดงดนตรแีละศลิปะตา่งๆ อกีดว้ย ซึง่ความพเิศษของถ า้นีค้อืหนา้รอ้น  ภายในถ า้จะเย็น แต่
หนา้หนาวภายในถ า้จะอบอุน่ 

 
ถ า้ควงัมยอง 

 
ค ่า  ร ั บ ป ร ะ ท า น
อาหารค า่ (2) เมนูบุลโกก ิ(หมู
ผดัซอส)  
  จากน้ันน า ท่ าน
เขา้สู่ที่พัก SUWON NEW M 
หรอืเทยีบเท่า ระดบั 3 ดาว 
 

  

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ (3) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
   
  พาท่านเดนิทางไปชม ป้อมฮวาซอง(Hwaseong Fortress) ซึง่เป็นสิง่กอ่สรา้งขนาดใหญ่ตัง้แต่ 
  ยุคโจซอ (Joseon) สรา้งขึน้ชว่งปี ค.ศ.1794-1796 เป็นป้อมปราการประจ าเขต Suwon-si ของ 
  จงัหวดัเคยีงกโีด (Gyeonggi-do) เพือ่เป็นรากฐานส าหรบัการสรา้งเมอืงใหม่ในบรเิวณนีก้ าแพงของ
  ป้อมปราการมคีวามยาวถงึ 5.5 กโิลเมตร มีประต ู4 ประตใูนแต่ละทศิและมรีูปแบบทาง 
                    สถาปัตยกรรมทีย่ิง่ใหญ่และงดงาม ป้อมฮวาซองถกูสรา้งขึน้ดว้ยอฐิโดยจะมรีูขนาดทีพ่อดสี าหรบัใช ้
เป็น 
                    จดุยงิปืน หรอืธนูได ้เชือ่กนัว่าเป็นการสรา้งทีม่กีารใชเ้ทคโนโลยทีีท่นัสมยัมากทีสุ่ดแห่งหน่ึงของยุค
น้ัน  
                    และทีน่ี่ไดถ้กูขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกทางดา้นประวตัศิาสตรเ์มือ่ปี ค.ศ. 1997 ดว้ย ถงึแมว้่าจะเคย 

วนัที ่3 ป้อมฮวาซอง –สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์- ศูนยเ์ครือ่งส าอางค ์– ตลาดดงแดมนุ  

 

วนัท่ี 3 ปอ้มฮวาซอง –สวนสนกุเอเวอร์แลนด์ - ศนูย์เคร่ืองส าอางค์ – ตลาดดงแดมนุ LED ROES GARDEN 

วนัท่ี 3 ปอ้มฮวาซอง –สวนสนกุเอเวอร์แลนด์ - ศนูย์เคร่ืองส าอางค์ – ตลาดดงแดมนุ LED ROES GARDEN 
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                    ผ่านการสูร้บและถกูท าลายไปหลายสว่น แตก็่มกีารบรูณะขึน้ใหม่ตามรูปแบบดัง้เดมิ ปัจจบุนัจะมีการ 
                    แสดงหลายแบบทีบ่รเิวณนี ้เชน่ การเดนิสวนสนามของทหารสมยัโบราณ เป็นตน้ 

 
ป้อมฮวาซอง 

 
  น าท่านเดนิทางสู ่สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์สวนสนุกนีถ้กูขนานนามว่า ดสินียแ์ลนดเ์กาหล ีเป็น 
  สวนสนุกกลางแจง้ทีใ่หญ่ทีส่ดุของประเทศ โดยมบีรษิทัซมัซงุเป็นเจา้ของ ตัง้อยู่ท่ามกลางหุบเขา  
  ท่านจะไดน่ั้งกระเชา้ลฟิท ์และท่องไปกบัโลกของสตัวป่์าซาฟาร ีชมไลเกอร ์(สงิโตผสมกบัเสอื) แฝดคู่
  แรกของโลก ทีน่ี่ท่านจะพบว่าเจา้ป่าสงิโต และเสอืสามารถอยู่ดว้ยกนัไดอ้ย่างเป็นสขุชมความ  
  น่ารกัของหม ีทีส่ามารถสือ่สารกบัคนขบัรถไดเ้ป็นอย่างด ีเขา้สูด่นิแดนแห่งเทพนิยาย สวนสีฤ่ด ูซ ึง่ 
  จะปลกูดอกไมเ้ปลีย่นไปตามฤดกูาลและสนุกกบัเครือ่งเลน่นานาชนิด อาทเิชน่ สเปสทวัร ์รถไฟเหาะ  
 หนอนสะบดั ชมกจิกรรมและการแสดงตา่ง ๆ ทีจ่ดัตามตารางประจ าวนั 
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สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์
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เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั(4)  เมนูชาบู ชาบู (สุกีส้ไตลเ์กาหล)ี 
    

ตอ่มาอสิระใหท่้านไดเ้ลอืกซือ้เครือ่งส าอางคแ์บรนดด์งัของเกาหล ีณ ศูนยเ์ครือ่งส าอาง มใีหเ้ลอืก
 มากมายหลายยีห่อ้ เชน่ ครมีน ้าแตกทีโ่ดง่ดงั ครมีหอยทาก แป้งโรต ีโลจคูสิ ฯลฯ   

  จากน้ันพาท่านเดนิย่อยอาหารตอ่ที ่ตลาดทงแดมุน เป็นตลาดทีเ่ต็มไปดว้ยรา้นคา้มากมาย และ 
  หา้งสรรพสนิคา้ทีท่นัสมยักว่า 10 แห่งตัง้อยู่ท่ามกลางบรรยากาศแบบดัง้เดมิของบรเิวณฮนึอนิจมุิน  
 หรอืประตตูะวนัออก เป็นแหลง่คา้ของสนิคา้ประเภทผา้ เครือ่งแตง่กายเครือ่งหนัง เครือ่ง-นอน   
 เครือ่งใชภ้ายในบา้น อปุกรณก์ฬีา เครือ่งกฬีา รองเทา้ และอืน่ๆ สนิคา้มคีวามหลากหลาย 
  และทนัสมยัในราคาทีไ่ม่แพง  
 
เย็น  รบัประทานอาหารเย็น (5) เมนูหมูย่างเกาหล ี
  และน าท่านเขา้ สูท่ีพ่กัโรงแรม  GALAXY HOTEL หรอืเทยีบเท่า ระดบั 3 ดาว 
 
 

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ (6) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
   
  พาท่านเขา้ชม ศูนยโ์สม ซ ึง่รฐับาลรบัรองคณุภาพว่าผลติจากโสมทีม่อีายุ 6 ปี ซ ึง่ถอืว่าเป็นโสมที ่
                    มคีณุภาพดทีีส่ดุ ชมวงจรชวีติของโสม พรอ้มใหท่้านไดเ้ลอืกซือ้โสมทีม่คีณุภาพดทีีสุ่ดและราคาถกู 
                    กว่าไทยถงึ 2 เท่า กลบัไปบ ารุงรา่งกายหรอืฝากญาตผิูใ้หญ่ทีท่่านรกัและนับถอืน าท่านเขา้ชม  
                    น ้ามนัสนเขม็แดง(Red Pine) ปัจจบุนันิยมมารบัประทานเพือ่ลา้งพิษในรา่งกาย ลา้งไขมนัในเสน้ 
                    เลอืดทั่วทัง้รา่งกาย ป้องกนัไขมนัอดุตนัในเสน้เลอืด, โรคหวัใจ, โรคภูมแิพ ้เป็นตน้    
 
เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (7) เมนูบาบคีวิบุฟเฟ่ต ์
  

จากน้ันพาท่านไปยงั ย่านมหาวทิยาลยัสตรอีฮีวา Ewha Womans University เป็นมหาวทิยาลยั

วนัที ่4 ศูนยโ์สม – น ้ามนัสนเข็มแดง – มหาวทิยาลยัอแีด – พพิธิภณัฑส์าหรา่ย + ท าคมิบบั 

ถ่ายชุดฮนับก – ดวิตีฟ้ร ี– ตลาดเมยีงดงวนัท่ี 3 ปอ้มฮวาซอง –สวนสนกุเอเวอร์แลนด์ - ศนูย์เคร่ืองส าอางค์ – ตลาดดงแดมนุ LED ROES 

GARDEN 

วนัท่ี 3 ปอ้มฮวาซอง –สวนสนกุเอเวอร์แลนด์ - ศนูย์เคร่ืองส าอางค์ – ตลาดดงแดมนุ LED ROES GARDEN 
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สตรทีีม่ชี ือ่เสยีงและมีความโดดเดน่ของอาคารเรยีนเป็นอย่างมาก และทีน่่าสนใจน่ันก็คอื เป็นสถานที่

ทีม่วีวิทวิทศันท์ีส่วยงาม บรเิวณโดยรอบน้ัน เต็มไปดว้ยตน้ไมท้ีไ่ม่เพยีงแตใ่หร้ม่เงาแต่ยงัใหค้วาม 

Ewha Womans University 

 
ย่านอแีด 

  สวยงามเป็นอย่างมาก ทัง้ในยามดอกไมบ้านอย่างซากุระ หรอืชว่งฤดูใบไมร้ว่งทีม่ีการเปลีย่นสขีอง
ใบไม ้  ทีส่วยงามมากๆ ทัง้นีบ้รเิวณ ถนนหนา้มหาวทิยาลยั หรอืทีเ่รยีกกนัว่า ย่านอแีด 
  ยงัเป็นย่านชอ้ปป้ิงยอดนิยมของบรรดาวยัรุน่นักศกึษาและนักท่องเทีย่วอกีดว้ยสนิคา้ราคาไม่แพง  
  แถมไดช้มววิทีส่วยงามเดนิเทีย่วอย่างเพลดิเพลนิใจทีส่ดุ 
  
  จากน้ันน าท่านเดนิทางสู ่พพิธิภณัฑส์าหรา่ย (Seaweed Museum) เป็นสถานทีผ่ลติและ 
  แสดงการเลีย้งสาหรา่ยครบวงจร ทุกท่านสามารถเลอืกซือ้สาหรา่ย พรอ้มทัง้ทดลองชมิไดต้าม 
  อธัยาศยั และชมการแปรรูปสาหรา่ยเป็นรสตา่งๆ เชน่ รสกุง้ รสหมู รสกมิจ ิรสวาซาบ ิฯล แลว้ 
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  เชญิท่าน สวมชุดฮนับก (Hanbok) ซึง่เป็นชดุประจ าชาตขิองประเทศเกาหลใีต ้ถา่ยรูปกบัฉาก 
  จ าลอง 4 มติซิ ึง่มคีวามสวยงามและประทบัใจ พรอ้มถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึเพือ่ไปอวดคนทางบา้น 

พพิธิภณัฑส์าหรา่ย + ท าคมิบบั + สวมชุดฮนับก 

  แลว้พาท่านชอ็ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษีที ่SM Duty Free โดยทีน่ี่มสีนิคา้ช ัน้น าใหท่้านเลอืกซือ้ 
  มากมายกว่า 500 ชนิด อาท ิน ้าหอม เสือ้ผา้ เครือ่งส าอาง กระเป๋า นาฬิกา ฯลฯ   
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SM Duty Free 
 
เย็น  อสิระอาหารเย็น ณ ตลาดเมยีงดง เพือ่ไม่ใหเ้ป็นการรบกวนเวลาชอ้ปป้ิง 
   
  จากน้ันเดนิเวลาท่านเดนิชอ็ปป้ิง ณ ตลาดเมยีงดง แหลง่ชอ็ปป้ิงขึน้ชือ่และ สถานทีร่วมแฟช ัน่ช ัน้ 
  น าของกรุงโซลหรอืทีค่นไทยรูจ้กักนัในชือ่สยามแสควรเ์กาหล ีท่านจะพบกบัสนิคา้วยัรุน่มากมาย 
  หลากหลายยีห่อ้ไม่ว่าจะเป็นเครือ่งส าอางยีห่อ้ดงัๆ อย่าง 3CE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP,  
  ETUDE HOUSE, MISSHA ฯลฯเสือ้ผา้แฟช ัน่มสีไตล,์ รองเทา้สน้สงูน่ารกัๆ, รองเทา้ผา้ใบเก๋ๆ,  
  นอกจากนีย้งัมรีา้นอาหารและรา้นคาเฟ่น่ารกัๆ ซึง่ทีน่ี่จะมวียัรุน่ หนุ่มสาวเกาหลไีปรวมตวั  
  กนัมากมายในแตล่ะวนั 

 

ตลาดเมยีงดง 

  และน าท่านเขา้ สูท่ีพ่กัโรงแรม  GALAXY HOTEL หรอืเทยีบเท่า ระดบั 3 ดาว 

 
 
 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ (8) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
   
  น าท่านสู่ ศูนยส์มุนไพรโบกานยอง สมุนไพรบ ารุงตบั ตน้ไมช้นิดนี้เจรญิเตบิโตในป่าลึกบน
ภูเขา  ทีป่ราศจากมลภาวะและระดบัสงูเหนือน ้าทะเล 50-800 เมตร ชาวเกาหลรีุน่ใหม่นิยมน ามรบัประทาน 

วนัที ่5 ศูนยส์มุนไพร – ย่านยอนนัมดง – ยา่นมหาวทิยาลยัฮงแด – รา้นละลายเงินวอน กรุงเทพฯ  

วนัท่ี 3 ปอ้มฮวาซอง –สวนสนกุเอเวอร์แลนด์ - ศนูย์เคร่ืองส าอางค์ – ตลาดดงแดมนุ LED ROES GARDEN 
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  เพือ่ชว่ยดูแลตบัใหส้ะอาดแข็งแรง ป้องกนัโรคตบัแข็งไม่ถูกท าลายจาการดืม่แอลกอฮอล ์กาแฟ บุหรี ่
  สารตกคา้งจากอาหารและยา ตอ่มาน าท่านสู ่ย่านยอนนัมดง ชือ่นีอ้าจจะยงัไม่คุน้หูมากนัก แต ่
                   เป็นที่ๆ สายชวิหา้มพลาดเลย เพราะเป็นเป็นย่านทีด่ไีซนเ์นอรร์ุน่ใหม่ทีม่คีวามครเีอทฟีออกมาเปิดรา้น 
                    กนั เน่ืองจากคา่เชา่ในเมอืงมรีาคาแพงมาก หลายคนเป็นรา้นกาแฟฮปิๆตามซอย รา้นบูตคิเก๋ๆ เวลา 
                   เดนิไประหว่างทางจะมรีา้นกาแฟสวยๆเก๋ๆซอ่นตวัอยู่มากมาย เดนิดทูวิทศันไ์ปแวะจบิกาแฟไปชลิลส์ดุๆ 
         ซ ึง่ย่านยอนนัมดงนีอ้ยู่ไม่ไกลกบัย่านฮงแดทีทุ่กคนน่าจะคุน้หูกนัอยู่แลว้ รา้นกาแฟทีเ่ราแนะน าจะเป็น 
         รา้นยอนนัมดงชือ่เหมอืนย่านเลย ซึง่จดุเดน่ของคาเฟ่นอกจากจะเป็นกาแฟและเบเกอรีท่ีร่สชาตอิรอ่ย 
         แลว้ภายในรา้นยงัตกแตง่เป็นแนวการต์นู เหมอืนกบัซรี ีย่เ์กาหลเีร ือ่ง W ใหทุ้กท่านไดถ้า่ยภาพสวยๆ 
         น่ารกัๆเก็บไวเ้ป็นทีร่ะลกึดว้ย 
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ย่านยอนนัมดง  
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เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (9) เมนูจมิดกั (ไก่และวุน้เสน้เกาหลผีดัซอส) 
    
   เดนิเลน่ย่อยอาหารกอ่นกลบั ทีต่ลาดสดุฮปิ ตลาดฮงอกิ แหลง่ชอ้ปป้ิงทีอ่ยู่ลอ้มรอบไปดว้ย  
   มหาวทิยาลยัชือ่ดงัในเกาหล ีสนิคา้ในย่านนี ้สว่นใหญ่เป็นสนิคา้วยัรุน่ทีท่นัสมยัและราคาไม่แพงเชน่ 
   เสือ้ผา้ทีอ่อกแบบโดยดไีซดเ์นอรเ์กาหลรีองเทา้กระเป๋า  เครือ่งประดับ เครือ่งส าอาง และยังมี
รา้น 
   แบรนดเ์นมอยู่ทั่วไปเชน่ EVISU, ZARA ทุกวนัเสารล์านหนา้ประตขูองมหาวทิยาลยัฮงอกิ  
   จะมผีลงาน ศลิปะในรูปแบบตา่งๆ เชน่ เครือ่งประดบั ตุก๊ตา เสือ้ผา้ และของแฮนดเ์มดทีน่่ารกัและ 
                   ใชค้วามคดิสรา้งสรรค ์ของบางอย่างท ามาชิน้ เดยีวเพือ่ใหไ้ดเ้ลอืกซือ้ บางทีอ่าจเป็นสนิคา้ ทีม่ชี ิน้ 
                   เดยีวในโลก 
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ตลาดฮงอกิ 
  

   
  แลว้พาท่านละลายเงนิวอนที ่รา้นคา้สนามบนิ หรอืซปุเปอรม์ารเ์ก็ต ซึง่ท่านสามารถเลอืกซือ้สนิคา้ 
  พืน้เมอืงเป็นการสง่ทา้ยกอ่นอ าลาเกาหล ีอาท ิบะหมีช่นิราเมยีน อดูง้ กมิจ ิลกูอมแปลกๆ ชอ็คโก 
                   แลต น ้าจิม้หมูย่างเกาหล ี

 
  จากน้ันเดนิทางไปยงัสนามบนิอนิชอนเพือ่เดนิทางกลบัสูป่ระเทศไทย 
 
19.55 น.   น าท่านเดนิทางสู ่กรุงเทพฯโดยสายการบนิ JINAIR เทีย่วบนิที ่LJ001  
  (มอีาหารบรกิารบนเครือ่งเป็น BOX SET) 
 
23.35 น.     ถงึสนามบนิสวุรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ... 

อตัราคา่บรกิาร 
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วนัเดนิทาง 
ผูใ้หญ่พกั  
2 ท่าน 

เด็กอายุต ่า
กวา่ 
12 ปี  

INFANT พกัเดีย่ว 
ราคาทวัร ์ 
ไม่รวมตัว๋ 

28 สงิหาคม – 01 กนัยายน 2562 16,900 3,000 5,900 7,000 

30 สงิหาคม – 03 กนัยายน 2562 16,900 3,000 5,900 7,000 

31 สงิหาคม – 04 กนัยายน 2562 16,900 3,000 5,900 7,000 
**หมายเหตุ : ผูร้ว่มเดนิทางตอ้งไม่น้อยกวา่ 20 ท่าน 
**กรณีตดักรุป๊เหมา เร ิม่ตน้เพิม่ 1,000 บาท ส าหรบักลุ่มลูกคา้ท ัว่ไป หากลูกคา้เป็นขายตรง/นกัศกึษา/ป.โท/ราชกาล ตอ้งเช็คราคา
แลนดก์บัเจา้หน้าทีอ่กีคร ัง้ 
 
 
 
อตัราน้ีรวม 

 คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป - กลบัช ัน้ประหยดั(ตั๋วกรุป๊) ตามเสน้ทางทีร่ะบุในรายการ 
 คา่โรงแรมทีพ่กัตามรายการระบุ (สองท่านตอ่หน่ึงหอ้ง) 
 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการระบุ 
 คา่อาหาร และเครือ่งดืม่ตามรายการระบุ 
 คา่รถรบัสง่ ตามรายการระบุ 
 น ้าดืม่ท่านละ 1 ขวด / คน / วนั 
 คา่ภาษีสนามบนิทุกแห่ง(ขึน้อยู่กบัการผนัแปรของภาษีน ้ามนั ณ วนันัน้ๆ) 
 คา่มคัคเุทศกข์องบรษิทัจากกรุงเทพฯ คอยอ านวยความสะดวกแกท่่านตลอดการเดนิทางในตา่งประเทศ  
 คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 
อตัราน้ีไมร่วม 

 คา่ท าหนังสอืเดนิทาง 
 คา่ธรรมเนียมแจง้เขา้ - ออกของบุคคลตา่งดา้วคา่วซีา่เขา้ประเทศของบุคคลตา่งดา้ว (ถา้ม)ี 
 คา่ธรรมเนียมวซีา่พเิศษส าหรบับุคคลตา่งดา้ว หรอืยืน่วซีา่เรง่ดว่น ซึง่บรษิทัฯ จะเรยีกเก็บเพิม่เป็นกรณีตาม

 จรงิ  
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัเชน่ คา่โทรศพัทโ์ทรสารโทรเลขคา่ซกัรดีคา่อาหาร-เครือ่งดืม่นอกเหนือจากรายการ 
 คา่มนิิบาร ์คา่ชมภาพยนตรช์อ่งพเิศษภายในหอ้งพกั และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 คา่น ้าหนักกระเป๋าเกนิพกิดั (สายการบนิก าหนดใหไ้ม่เกนิท่านละ 15 กก.) 
 ค่าทปิมคัคุเทศกท์อ้งถิน่ คนขบัรถท่านละ 50,000 วอน/คน/ทปิ หรอื 1,500 บาท / ทปิ / ท่าน  

 (ในสว่นของหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของท่าน) 
 คา่ใชจ้า่ยอนัเน่ืองมาจากความลา่ชา้ของสายการบนิ, เหตสุดุวสิยั, การเมอืง หรอื ภยัธรรมชาต ิฯลฯ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และค่าภาษีการบรกิารหกัณ ทีจ่่าย 3% (ในกรณีทีต่อ้งการขอใบเสรจ็มี

ภาษี) 
 
หมายเหตุ  

 รายการ และราคาส าหรบัผูร้ว่มเดนิทางผูใ้หญ่อย่างนอ้ย 20 ท่าน เดนิทางไป และกลบัพรอ้มคณะ 
 รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัฯ อกีคร ัง้หน่ึง หลงัจากไดส้ ารองทีน่ั่งกบั 

สายการบนิ และโรงแรมทีพ่กัในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความ
เหมาะสม 
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 ราคานีค้ดิตามราคาตั๋วเครือ่งบนิในปัจจบุนั หากราคาตั๋วเครือ่งบนิปรบัสงูขึน้ บรษิทัฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรบัราคาตั๋ว
เครือ่งบนิ ตามสถานการณด์งักลา่ว 

 บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ในกรณีเกดิความเสยีหาย หรอืสญูหาย ส าหรบักระเป๋าเดนิทาง หรอืของมคีา่
สว่นตวัของท่านระหว่างการเดนิทาง 

 บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบ และขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คนืเงินไม่วา่ท ัง้หมด หรอืบางส่วน ในกรณีทีผู่ ้
เดนิทางมไิดร้บัอนุญาตใหเ้ดนิทางเขา้ หรอืออกนอกประเทศ อนัเน่ืองมาจากการพจิารณาของ
เจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืง หรอื มสีิง่ผดิกฎหมาย หรอื เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื การถูกปฏเิสธ
ในกรณีอืน่ 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืเงินไมว่า่ท ัง้หมดหรอืบางส่วน ดว้ยเหตุอนัเน่ืองมาจากความ
ผดิพลาด ความล่าชา้ การเปลีย่นแปลงบรกิารของสายการบนิ บรษิทัขนส่ง หรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
เหตุการณท์างการเมอืง การจลาจล ภยัธรรมชาต ิอนันอกเหนือจากความควบคุม 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืเงินไมว่า่ท ัง้หมดหรอืบางส่วน ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ใชบ้รกิาร
บางส่วนหรอืท ัง้หมด โดยความสมคัรใจของผูเ้ดนิทางเอง และ/หรอืไม่เดนิทางไปพรอ้มคณะ และ/
หรอืไม่ปรากฏตวัในวนัเดนิทาง 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรนี์ไ้ดต้ามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กบั
เวลา การจราจร สภาพอากาศ และเหตสุดุวิสยัอืน่ๆ ทีอ่าจเกดิขึน้ได ้ทัง้นี ้เพือ่ความปลอดภยั และประโยชนข์องผู ้
เดนิทางเป็นส าคญั 

 บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูท ารา้ย การ
สญูหาย หรอืจากอบุตัเิหตุตา่งๆ 

 มคัคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษิทัฯ ไม่มสีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทน บรษิทัฯ นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษิทัฯ ก ากบัเท่าน้ัน 

 บรษิทัฯ จดัใหเ้ฉพาะลกูคา้ทีป่ระสงคจ์ะไปท่องเทีย่วตามรายการของทวัรทุ์กวนัเท่าน้ัน  หากท่านไม่สามารถรว่ม
ทวัรทุ์กวนั แคส่มคัรมารว่มทวัรเ์พยีงเพือ่การใชต้ั๋วเครือ่งบนิและทีพ่กัในราคาพเิศษ  หากท่านไม่แจง้ และปรากฏว่า
ท่านไม่รวมทวัรใ์นบางวนั ทางบรษิทัจะคดิค่าด าเนินการในการแยกท่องเทีย่วเอง 300 USD 
(กอ่นซือ้ทวัร ์จะตอ้งแจง้ความประสงคท์ีเ่ป็นจรงิ เพือ่ทางผูจ้ดัจะไดค้ดิคา่บรกิารทีเ่หมาะสม) 

 เด็ก หมายถงึ ผูท้ีม่อีายุนอ้ยกว่า 12 ปี 
*.*.*. น ้าหนักกระเป๋าคนละ 15 กโิลกรมั*.*.*. 
 
เง่ือนไขการใหบ้รกิาร 

1. การจองคร ัง้แรก มดัจ าท่านละ 10,000 บาทภายใน 2 วนัหลงัการจอง และช าระทัง้หมดกอ่นเดนิทางภายใน 
20 วนั 
หากเป็นชว่งเทศกาลหรอืวนัหยุดยาวช าระทัง้หมดกอ่นเดนิทางภายใน 30วนั   
(การไม่ช าระเงนิคา่มดัจ า หรอืช าระไม่ครบ หรอืเชค็ธนาคารถกูระงบัการจา่ยไม่ว่าดว้ยสาเหตใุดใด ผูจ้ดัมี
สทิธยิกเลกิการจดั หรอืยกเลกิการเดนิทาง)  

2. ในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รุงเทพฯ และในตา่งประเทศปฏเิสธมิใหเ้ดนิทางออก หรอืเขา้ประเทศทีร่ะบุ
ในรายการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืคา่บรกิารไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 
การยกเลกิ 

 ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 30 วนัขึน้ไป คนืเงนิทัง้หมด 
 ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 21-29 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ย ท่านละ 10,000 บาท 
 ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-20 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ย 50% ของราคาทวัร ์
 ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 7-14 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ย 80% ของราคาทวัร ์
 ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกว่า 1 - 6 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 100 % ของราคาทวัร ์  
**ชว่งเทศกาลไม่สามารถยกเลกิ หรอืเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางได*้* 
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 กรุป๊ทีเ่ดนิทางชว่งวนัหยุดหรอืเทศกาลทีต่อ้งการนัตมีดัจ ากบัสายการบนิหรอืผ่านตวัแทนในประเทศหรอื
ตา่งประเทศ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเชน่ Charter Flight, Extra Flight จะไม่มกีารคนืเงินมดัจ า หรอืคา่ทวัร ์
ทัง้หมด 

หมายเหตุ : รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
 
 

***หนังสอืเดนิทางจะตอ้งมอีายุเหลอืมากกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทาง*** 


