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ทวัรเ์กาหลี บินดึก กลบัดึก (5D3N) 
“KOREA โปร กระแทก ตบั Vol.2” 

สายการบิน JEJU AIR (7C) 
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บนิดว้ยสายการบนิ เจจแูอร ์(7C) : ขึน้เครือ่งทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิ(BKK) 

7C 2204 BKK(กรงุเทพ) - ICN(อนิชอน) 01.00 – 08.40 

7C 2203 ICN(อนิชอน) - BKK(กรงุเทพ) 20.05 – 23.59 

**โหลดกระเป๋าสมัภาระโดยน ้าหนกัไมเ่กนิ 15 ก.ก. (1 ชิน้) และ ถอืขึน้เครื่องบนิไดน้ ้าหนกัไมเ่กนิ 7 ก.ก. ** 
 

วนัท่ี 1 
กรงุเทพฯ (สวุรรณภมิู) - เมืองโซล (อินชอน)                                                                     (-/-/-
) 

 

22.00  คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 4  ประตู
ทางเข้าหมายเลข 3 เคาน์เตอรเ์ช็คอิน F สายการบิน JEJU AIR โดยมเีจา้หน้าที่ของบรษิทัฯ คอยให้การ
ต้อนรบั อ านวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเชค็อนิ และ หวัหน้าทวัรใ์ห้ค าแนะน าเพื่อเตรยีมความพรอ้มก่อน
ออกเดนิทาง 
** เกี่ยวกบัทีน่ัง่บนเครื่องบนิ เนื่องจากบตัรโดยสาร (ตัว๋) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อตัราพเิศษ) สายการบนิ 
ขอสงวนสทิธิใ์นการเลอืกที่นัง่บนเครื่องบนิ กรณีลูกค้าเดนิทางด้วยกนัให้เช็คอนิพร้อมกนั และ สายการบนิจะ
พยายามที่สุดให้ท่านได้นัง่ด้วยกนั หรอื ใกล้กนัให้มากที่สุด เกี่ยวกบัการอพัเกรดที่นัง่ จะมคี่าใช้จ่ายเพิม่เติม 
กรณุาตดิต่อเจา้หน้าที*่*  

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

http://bit.ly/2NMk5YE
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วนัท่ี 2 เมืองอินชอน – หมู่บา้นเทพนิยาย -  วนัเมาท ์สโนพารค์ - เมืองยงอิน - โรงเรียนสอนท ากิมจิ 
– เมืองซูวอน พิเศษ !! ให้ท่านได้ใส่ชดุประจ าชาติเกาหลีเพ่ือถ่ายรปูเป็นท่ีระลึก           (-/L/D)                     

 

01.00 น าท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ อินชอน ประเทศสาธารณรฐัเกาหลีใต้ โดยสายการบนิ Jeju Air 
เทีย่วบนิที ่ 7C 2204 
** ส าหรบัเทีย่วบนินี้ ไม่มบีรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบนิ กรุณารบัประทานอาหารใหเ้รยีบรอ้ยก่อนขึน้
เครือ่งบนิ ใชเ้วลาบนิประมาณ 5 ชัว่โมง 20 นาท ี**  

08.40 เดินทางถึง  ท่าอากาศยานนานาชาติ อินชอน เ มืองอินชอน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้  
** ตามเวลาทอ้งถิน่ เรว็กว่าเมอืงไทยประมาณ 2 ชัว่โมง กรุณาปรบันาฬกิาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัด
หมายเวลา ** 
หลงัทุกท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจหนงัสอืเดนิทาง และตรวจรบัสมัภาระเรยีบรอ้ย 

 น าทุกท่านเดนิท่านเดนิทางขา้มทะเลตะวนัตกดว้ยสะพานแขวนยอจอง หรอื สะพานเพื่อความหวงัในการรวมชาติ
ทีย่าวกว่า 4.42 ก.ม. และ มยีอดโดมสงู 107 เมตร ท่านจะไดส้มัผสัความสวยงามและยิง่ใหญ่  
น าท่านเดนิทางสู่ Dongwha Maeun หรอื หมู่บา้นเทพนิยาย หมู่บ้านที่
ถูกตกแต่ง ประดับประดา และวาดสีสันให้หมู่บ้านแสนจะธรรมดา
กลายเป็นหมูบ่า้นแห่งเทพนิยาย มนีิยายโด่งดงัหลายเรื่อง อาทเิช่น สโนว์
ไวทก์บัคนแคระทัง้ 7 , หนูน้อยหมวกแดง, ปีเตอรแ์พน, อะลาดนิกบั
ตะเกยีงวเิศษ ฯลฯ รวมอยูใ่นหมูบ่า้นแห่งนี้ 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนู หมผูดัซอส (Bulgoki) 
น าท่านเดนิทางสู่ วนัเมาท ์สโนพารค์ (Onemount Snow Park) เป็นสวนสนุกในร่มขนาดใหญ่ทีม่กีารจ าลองให้
เป็นเหมอืนเมอืงหมิะ อยู่ในส่วนของบรเิวณ KINTEX Land ทีม่หีา้งสรรพสนิคา้, สวนน ้าและ sport complex อยู่
ในตกึเดยีวกนัดว้ย นอกจากนี้ยงัมกีารจดัการแสดงต่างๆตลอดทัง้ปี ภายในสวนสนุกหมิะมสีิง่ทีน่่าสนใจมากมาย 
เช่น หมูบ่า้นซานตา้ทีต่กแต่งสไตลย์ุโรปเหนือ ลานเลื่อนหมิะ นอกจากนี้ยงัมกีารจ าลองหมิะตกในอาคาร จนเป็น
หนึ่งในจดุท่องเทีย่วทีส่ าคญัของจงัหวดัเคยีงกโิด (Gyeonggi-do) 
น าท่านเดนิทางสู่ เมืองยงอิน (Yongin-Si) เป็นเมอืงในจงัหวดัคยอ็งก ีประเทศเกาหลใีต้ เป็นเมอืงส าคญัในเขต
เมอืงหลวงโซล มปีระชากรเกอืบ 1 ลา้นคน เมอืงยงอนิมกีารพฒันาขึน้อย่างรวดเรว็ในศตวรรษที ่21 วดัไดจ้าก
การทีเ่มอืงนี้มปีระชากรเพิม่ขึน้มากทีสุ่ดในเกาหลใีต ้ทัง้ยงอนิยงัเป็นทีต่ ัง้ของเอเวอรแ์ลนดแ์ละสวนน ้าแครปิเบีย่น
เบย์ ซึ่งเป็นสวนน ้าและสวนสนุกที่ได้รบัความนิยมมากที่สุดในเกาหลใีต้ และยงัมีหมู่บ้านเกาหลโีบราณที่ใหญ่
ทีสุ่ดตัง้อยูด่ว้ย 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%84%E0%B8%A2%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%A5%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4_(%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%A5%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4_(%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%A2%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%A2%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%93&action=edit&redlink=1
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น าท่านเดนิทางสู่ โรงเรียนสอนท ากิมจิ (Kim Chi School) เพื่อใหท้่านเรยีนรูว้ฒันธรรมการท ากมิจขิองชาว
เกาหล ีกมิจเิป็นอาหารเกาหลปีระเภทผกัดองที่อาศยัภูมปัิญญาก้นครวัของชาวเกาหล ีด้วยการหมกัพรกิสแีดง
และผกัต่างๆ โดยทัว่ไปจะเป็นผกักาดขาว ชาวเกาหลนีิยมรบัประทานกมิจเิกอืบทุกมือ้  เป็นเครื่องเคยีง และยงั
น าไปปรุงเป็นส่วนประกอบอาหารอีกหลายอย่าง ปัจจุบนักิมจมิมีากกว่า 187 ชนิด ส่วนใหญ่แล้วจะมรีสเผ็ด 
เปรีย้ว และมกีลิน่ฉุน 
พิเศษ !! ให้ท่านได้ใส่ชุดประจ าชาติเกาหลี “ฮนับก” (Hanbok) และถ่ายรปูไวเ้ป็นทีร่ะลกึ  
 

 
 
ค า่       บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนู ชาบ ูชาบ ูสไตลเ์กาหลี  

(Shabu Shabu) 
ท่ีพกั NEW SUWON HOTEL , SUWON หรือเทียบเท่า 
 

 
วนัท่ี 3 เมืองซูวอน - เมืองยงอิน – สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด(์เตม็วนั) – เมืองโซล                                          (B/-/D) 

 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดนิทางสู่ สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์(Everland) เป็นสวนสนุกกลางแจง้ทีใ่หญ่ทีสุ่ดของประเทศเกาหลใีต ้
ตัง้อยู่บนท าเลที่สวยงามท่ามกลางหุบเขา ในเมอืงยงอิน ทางตอนใต้ของเมอืงโซล ได้รบัการขนานนามว่า
เป็นดสินียแ์ลนด์แห่งเกาหลใีต้ ที่นี่ถูกออกแบบให้แตกต่างกนัในแต่ละโซน ได้แก่ สวนสตัว์ , Global Fair , 
European Adventure , Magic Land , American Adventure และEver land Speedway นอกจากนี้ยงัมสีวนสี่
ฤด ูซึง่ปลกูดอกไมป้ระจ าในแต่ละฤดกูาล และมกีารตกแต่งสวนสนุกใหเ้ขา้กบับรรยากาศของเทศกาลนัน้ๆ โดยมี
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บรษิทัซมัซุง เป็นเจา้ของ ผู้บรหิารจดัการสวนสนุกแห่งนี้ ดงันัน้ความยิง่ใหญ่ตระการตา และ ปลอดภยั ไม่แพ้
ชาตใิดในโลกแน่นอน ** โซนสวนน ้าจะเปิดเฉพาะช่วงฤดรูอ้น** 
อิสระเท่ียว สวนสนุกเอเวอรแ์ลนดเ์ตม็วนั 

 อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั เพ่ือสะดวกแก่การเดินทางท่องเท่ียว 
 

 
 
น าท่านเดนิทางสู่ เมืองโซล (Seoul) ชื่ออย่างเป็นทางการ นครพเิศษ
โซล เป็นเมืองหลวงและมหานครที่ใหญ่ที่สุดของประเทศเกาหลีใต้ มี
ประชากรประมาณ 10 ลา้นคน เป็นปรมิณฑลทีใ่หญ่ มปีระชากรประมาณ 
25 ล้านคน ซึ่งเป็นบรเิวณที่อยู่อาศยัซึ่งประกอบด้วยบรเิวณมหานคร
อินช็อนและจงัหวดัคย็องกี เกือบหนึ่งในสี่ของประชากรชาวเกาหลีใต้
อาศยัอยูใ่นโซลและชาวต่างชาตอิกีประมาณ 275,000 คน 

ค า่       บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนู ไก่ตุ๋นโสม (Samgyetang) 
ท่ีพกั       INTER CITY HOTEL SEOUL หรือเทียบเท่า 
 

วนัท่ี 4 
ศนูยโ์สมแห่งรฐับาล – ศูนยส์มุนไพรน ้ามนัสนเขม็แดง - พระราชวงัถอ็กซูกงุ – ศนูยร์วม
เคร่ืองส าอางแบรนดด์งัเกาหลี - ดิวต้ีฟรี  - ภเูขาน าซาน - หอคอยเอน็ โซล ทาวเวอร์- ย่าน
เมียงดง                                                                                                                           (B/L/-)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดนิทางสู่ ศนูยโ์สมแห่งรฐับาล (Ginseng) เหตุผลทีเ่รยีกว่าศูนยโ์สมแห่งรฐับาล เพราะโสมทุกชนิดทีน่ี่
จะถูกควบคุมคุณภาพภายใต้มาตรฐานของรฐับาล ซึง่แน่นอนว่าไดร้บัการรบัรองคุณภาพจากรฐับาล เป็นโสมทีม่ ี
อาย ุ6 ปี ซึง่ถอืว่ามคีุณภาพดทีีสุ่ดในโลก มชีื่อเสยีงทีสุ่ด ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้โสมคุณภาพ ในราคาถูกกว่าประเทศ
ไทยถงึ 2 เท่า โสมเกาหลถีอืเป็นยาบ ารงุรา่งกายหรอืสามารถซือ้เป็นของฝากจากประเทศเกาหลใีตก้ไ็ด้  
น าท่านเดนิทางสู่ ศนูยส์มุนไพรน ้ามนัสนเขม็แดง (Red Pine) เป็นผลติภณัฑ ์ที่สกดัจากน้ามนัสน มสีรรคุณ
ช่วยบ ารงุรา่งกาย ลดไขมนั ช่วยควบคุมอาหารและรกัษาสมดุลในรา่งกายไดเ้ป็นอย่างด ี 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%84%E0%B8%A2%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B5
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น าท่านเดนิทางสู่ พระราชวงัถอ็กซูกงุ (Deoksugung Palace) ตัง้อยู่ที่หวัมุมสี่แยกใจกลางเมอืงของกรุงโซล 
เป็นพระราชวงัที่เล็กที่สุดในบรรดา 5 พระราชวงัของประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งเป็นเพียงพระราชวงัแห่งเดียวที่
ลอ้มรอบดว้ยอาคารสไตลต์ะวนัตกทีเ่พิม่ความเป็นเอกลกัษณ์ของทวิทศัน์ได ้มจีุดเด่นคอือาคารภายในพระราชวงั
นัน้เป็นการผสมผสานระหว่างวฒันธรรมเกาหลแีละวฒันธรรมตะวนัตกไดอ้ย่างงดงามลงตวั  

  น าท่านเดนิทางสู่ ศนูยร์วมเครื่องส าอางแบรนดด์งัเกาหลี (Cosmetic Gallery) เช่น Water Drop (ครมีน ้า

แตก) , Snail Cream (ครมีเมอืกหอยทาก) , Botox (โบทอ็กซ)์ , Aloe Vera Product (ผลติภณัฑจ์ากสมุนไพร 

ว่านหางจระเข)้ เป็นตน้ 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนู ข้าวย าเกาหลี (Bibimbab+Hot Pot) 
น าท่านเดนิทางสู่ ดิวต้ี ฟรี (Duty Free) เป็นศูนยร์วมรา้นคา้ปลอดภาษทีีใ่หญ่ทีสุ่ด
ในโซล ใหไ้ดช้อ็ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมชัน้น าแบบ New Collection ! มากมาย เช่น 
นาฬิกา , แว่นตา , เครื่องส าอาง , กระเ ป๋า , กล้อง ถ่ายรูป หรือจะเ ป็น
โทรศพัท์มอืถอื ใหท้่านอสิระไดเ้ลอืกซื้อได้อย่างเต็มที ่ เป็นแหล่งรวมสนิคา้แบรนด์
ดงักว่า 250 แบรนด ์ทัง้เครื่องส าอาง , น ้าหอม , กระเป๋า , สนิคา้แฟชัน่ต่างๆ เช่น 
Chanel , Hermes , MCM , Dior , Fendi , Loewe , Prada , Miu Miu , Celine , Givenchy , Bally , Bottega 
Veneta เป็นตน้ ไมไ่ดม้แีค่เพยีงสนิคา้จากแบรนดต่์างประเทศเท่านัน้ สนิคา้แบรนดเ์กาหลกีม็ใีหเ้ลอืกหลากหลาย
ไม่แพ้กนั ราคากถ็ูกกว่ารา้นค้าดา้นนอกและบางยีห่อ้กถ็ูกกว่าในประเทศไทยอกีดว้ย หากจะเขา้ไปช็อปป้ิงกนัที่
หา้งแห่งนี้ ใหพ้กพาสปอรต์และขอ้มลูตัว๋เครือ่งบนิไปดว้ยเพราะตอ้งใชใ้นการซือ้สนิคา้ 
น าท่านเดนิทางสู่ ภเูขาน าซาน เป็นทีต่ ัง้ของ หอคอยเอน็ โซลล ์ทาวเวอร ์(N Seoul Tower) 1 ใน 18 หอคอย
เมอืงทีสู่งทีสุ่ดในโลก มคีวามสูงถงึ 480 เมตร เหนือระดบัน ้าทะเล ท่านสามารถชมทศันียภาพของกรุงโซลจาก
ยอดโซลทาวเวอรไ์ดร้อบทศิ 360 องศา โดยสามารถมองไดถ้งึเขาพูกกัซนั และถ้าหนัไปยงัทิศตรงขา้ม กจ็ะเหน็
ไกลไปถงึแมน่ ้าฮนักงั เป็นอกีหนึ่งสถานที ่ทีสุ่ดแสนจะโรแมนตกิ ไมว่่าจะเป็นยามกลางวนัหรอืกลางคนื และไม่ว่า
จะฤดูไหนๆ ที่นี่ยงัคงได้รบัความนิยมเสมอมา เพราะเป็นสถานที่คล้องกุญแจคู่รกัที่ยอดนิยมของนักท่องเที่ยว 
และชาวเกาหล ีโดยมคีวามเชื่อว่าหากไดม้าคลอ้งกุญแจดว้ยกนัทีน่ี่ และโยนลูกกุญแจลงไปจะท าใหร้กักนัมัน่คง 
ยนืยาว ตราบนานเท่านาน ** ยงัไม่รวมค่า ขึน้ลฟิต์ และ ค่าแม่กุญแจ ลูกกุญแจคู่รกัส าหรบัคลอ้ง ท่านสามารถ
เตรยีมจากประเทศไทยไปได ้** 
น าท่านเดนิทางสู่ ย่านเมียงดง (Myeongdong) เปรยีบเสมอืนย่านสยามสแควรบ์้านเรา เมยีงดงได้ชื่อว่าเป็น
แหล่งรวมแฟชัน่แบรนด์เกาหลชีัน้น า ซึ่งในแต่ละวนัจะ มวียัรุ่นเกาหลมีาเดนิช็อปป้ิงกนัอย่างล้นหลาม ท่าน
สามารถหาซือ้สนิคา้ไดอ้ย่างหลากหลายทัง้เสือ้ผา้ , รองเทา้ , กระเป๋า , เครื่องส าอางซึง่เป็นทีรู่จ้กัอย่างดขีองคน
ไทย เช่นLaneige , Etude House , IIope , Charmzone , Skin food , The Face Shop เป็นต้น เครื่องประดบั , 
ซดีเีพลง , วซีดี ี, ดวีดีหีนังและซรียีท์ี่ฮติตลอด จนไปถงึของที่ระลกึทีม่รีปูดารานักแสดงคนโปรดของท่านอยู่ใน
สนิคา้ อกีทัง้ยงัมรีา้นกาแฟ รา้นอาหารต่างๆ ท่าน สามารถลิม้ลองไอศกรมี 2,000 วอน ทีส่งูเกอืบฟุตไดท้ีน่ี้  

 อิสระอาหารค า่ตามอธัยาศยั เพ่ือสะดวกแก่การเดินทางท่องเท่ียว  
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ท่ีพกั       INTER CITY HOTEL SEOUL หรือเทียบเท่า 
 

 
 

วนัท่ี 5 
ศนูยส์มนุไพรฮอ็กเกตนาม ู- โรงงานเจียระไน พลอยสีม่วง อเมทิส - พิพิธภณัฑภ์าพ 3 มิติ - 
พิพิธภณัฑน์ ้าแขง็ – มหาวิทยาลยัอีฮวา –ย่านช้อปป้ิงอีแด- ร้านละลายเงินวอน - เมืองโซล 
(อินชอน)                                                                                                                        (B/L/-)                                                                                                                                         

 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดนิทางสู่ ศูนย์สมุนไพรฮอ็กเกตนามู (Raisin Tree) ต้นไมช้นิดนี้เจรญิเติบโตในป่าลกึบนภูเขาที่
ปราศจากมลภาวะและระดบัสงูเหนือน ้าทะเล 50-800 เมตร เมลด็พนัธุข์องสมนุไพรฮอ็กเกตนามนูี้ เป็นทีน่ิยมของ
คนเกาหลีรุ่นใหม่ เพราะมผีลช่วยดูแลตับให้แขง็แรง ป้องกนัโรคตบัแขง็ไม่ถูกท าลายจากการดื่มแอลกอฮอล ์
กาแฟ บุหรี ่สารตกคา้งจากอาหารและยา 
น าท่านเดนิทางสู่ โรงงานเจียระไน พลอยสีม่วง อเมทิส (Amethyst Factotory) แดนเกาหลเีป็นแดนของ 
พลอยสมี่วง พลอยแห่งสุขภาพและน าโชค โดยมตีัง้แต่สมี่วงอ่อนเยน็ตา จนถงึสมี่วงเขม้ (ม่วงไวน์) มเีสน่ห์เยา้
ยวนใจ พลอยนี้จะสวยงามจบัตาเมื่อมาท าเป็นแหวน จี ้ต่างหู และ สรอ้ยขอ้มอื เป็นหนิทีม่พีลงัในการบ าบดัทัง้
ด้านร่างกายและจติใจของผู้สวมใส่ ขจดัความคิดแง่ลบ เป็นพลอยแห่งสุขภาพและน าโชค สามารถปกป้อง
คุม้ครองผูส้วมใส่ได ้ 

 น าท่านเดินทางสู่ พิพิธภณัฑ์ภาพ 3 มิติ (Trick Eye Museum) เป็นสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดงัที่จดัขึ้นแบบ
พพิธิภณัฑแ์กลเลอรี่ศลิปะและภาพวาด ที่สร้างขึ้นโดย “ตรอ็งป์ L’Oeil” คอืเทคนิคงานศลิปะแบบ 2D และ
ลกัษณะภาพวาดจะเป็นแบบ 3D แทนทีจ่ะเป็นการดูภาพวาดธรรมดาๆเหมอืนหอศลิป์ทัว่ไป นักท่องเทีย่วจะตื่น
ตาตื่นใจกบัภาพวาดแนว 3D ทีเ่สมอืนว่าได้เขา้ไปเป็นส่วนหนึ่งในรูปภาพนัน้ๆ ท าให้นักท่องเทีย่วเพลนิเพลนิ
สนุกสนาน ไม่มเีบื่อ ถอืเป็นพพิธิภณัฑ์ศลิปะยอดนิยมของชาวเกาหลแีละนักท่องเที่ยว เพราะไม่เพยีงแต่เป็น
พพิธิภณัฑห์อศลิปะภาพวาดสามมติแิล้ว ยงัได้เปิดโซนใหม่ให้กบันักท่องเทีย่วไดเ้ขา้ไปเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ
ไม่ซ ้าใครกบั พิพิธภณัฑน์ ้าแขง็ (Ice Museum) ซึ่งเป็นการจ าลองเมอืงน ้าแขง็ขึน้มา เป็นศลิปะการแกะสลกั
น ้าแขง็แบบไม่ธรรมดา หากแต่เป็นการจ าลองเป็นเมอืงน ้าแขง็เหมอืนจรงิมากที่สุด และยงัเอาใจเดก็ๆดว้ยการ
สรา้งสไลเดอรน์ ้าแขง็อกีทัง้ยงัมกีจิกรรมและโซนต่างๆ ใหน้กัท่องเทีย่วเขา้ชมไดโ้ดยไม่มเีบื่อ เช่น นัง่รถลากกวาง
รูดอรฟ์ ถ่ายรูปคู่กบัคุณลุงซานต้าน ้าแขง็ และถ่ายรูปกบับรรดานกแพนกวนิน ้าแขง็ทัง้หลาย ส ารวจถ ้าน ้าแขง็ 
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เอสกโิม เยีย่มชมปราสาทน ้าแขง็ มจีดุชมววิบนก าแพงเมอืงน ้าแขง็ โรงแรมทีส่รา้งจ าลองขึน้จากการแกะสลกัจาก
น ้าแขง็ทัง้หมด ซึง่นกัท่องเทีย่วสามารถตื่นตาตื่นใจและสมัผสักบัความหนาวอุณหภมูติดิลบมากกว่า 5 องศา  

กลางวนั   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนู ไก่ผดัวุ้นเส้น (Jimdak)  
น าท่านเดนิทางสู่ มหาวิทยาลยัอีฮวา (Ewha Womans University)  คนเกาหลี
ทัว่ไปนิยมเรยีกมหาวทิยาลยัสตรอีฮีวาว่า “อแีด” มาจาก อฮีวา คอืชื่อมหาวทิยาลยั 
และแดฮกัคโยหาวทิยาลยันี้เปิดมาตัง้แต่ปี ค.ศ. 1886 โดยมจีุดเด่นอยู่ที่ อาคาร 
Ewha Campus Center (ECC) ซึง่เป็นสถาปัตยกรรมทีส่วยงาม โดยสรา้งอาคาร
เรยีนผ่านเนินเขาแลว้กรุดว้ยกระจกทัง้ 2 ดา้น ดา้นในจะเป็นหอ้งเรยีน หอ้งอาหาร คาเฟ่ หอ้งสมุด ฯลฯ บรเิวณ
ทางเดนิดา้นนอกกเ็ป็นจุดพกัผ่อน นัง่ชลิ และทบทวนบทเรยีน เมื่อรวมกบัทศันียภาพทีส่วยงาม จงึท าใหบ้รเิวณ
นี้กลายเป็นจดุถ่ายรปูยอดฮติตลอดกาล ท่านสามารถชอ็ปป้ิง ย่านช้อปป้ิงอีแดหรอืแถวบรเิวณมหาวทิยาลยัสตรี
อฮีวา เป็นยา่นชอ้ปป้ิงสนิคา้แนววยัรุน่แฟชัน่วยัใสสไตลเ์กาหล ี สนิคา้ราคาไม่แพง ทัง้ยงัมสีนิคา้หลากหลายแนว
ใหเ้ดนิเลอืก ไมว่่าจะเป็น ของจุกจกิน่ารกัๆกิฟ๊ชอ้ปเก๋ๆ เครื่องประดบั เสือ้ผา้  แว่นตา กระเป๋า รองเทา้ อุปกรณ์
เกีย่วกบัโทรศพัท ์เครือ่งส าอางต่างๆ รา้นคา้ยาวเหยยีดสองขา้งทาง 
น าท่านเดนิทางสู่ ซุปเปอรม์ารเ์กต็ หรือ ร้านละลายเงินวอน ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้ชอ็กโกแลต ผลติภณัฑข์องใบ
และรากฝอยของโสม ในรปู ขนมโสม ชาโสม ลูกอมโสม โคลนพอกหน้าโสม ครมีลา้งหน้าโสม เครื่องส าอางโสม 
เป็นตน้ และยงัมหีมอนสุขภาพ ,  กมิจ ิ, เปเปโร (ป๊อกกีเ้กาหล)ี , ชนิราเมง (มามา่เกาหล)ี และ นมกลว้ย เป็นตน้ 
อิสระอาหารค า่ตามอธัยาศยั เพ่ือสะดวกแก่การเดินทางท่องเท่ียว 
ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน ประเทศสาธารณรฐัเกาหลีใต้ 

20.05 น าท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภมิู กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ Jeju Air เทีย่วบนิที่ 7C 
2203 ** ไมม่บีรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครื่องบนิ กรุณารบัประทานอาหารใหเ้รยีบรอ้ยก่อนขึน้เครื่องบนิ ใช้
เวลาบนิประมาณ 5 ชัว่โมง 30 นาท ี** 

23.59 เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติ สวุรรณภมิู กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มกบัความประทบัใจ 
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อตัราค่าบริการ 
 

ก าหนดการเดินทาง 
ผูใ้หญ่ ห้องละ 

2-3 ท่าน  
อตัราท่านละ 

1 เดก็ 2 ผูใ้หญ่  
เดก็มีเตียง 

(เดก็อายไุม่เกิน 12 
ปี) 

อตัราเดก็ ท่านละ 

1 เดก็ 2 ผูใ้หญ่ 
เดก็ไม่มีเตียง 
(เดก็อายไุม่เกิน 

12 ปี) 
อตัราเดก็ ท่านละ 

พกัเด่ียว 
เพ่ิม 

อตัรา ห้อง
ละ 

ไม่ใช้ตัว๋
เคร่ืองบิน
อตัรา  
ท่านละ 

ตลอดเดือน สิงหาคม 2561 
11 – 15 สงิหาคม 61 15,888 15,888 15,888 5,000 7,900 
12 – 16 สงิหาคม 61 14,888 14,888 14,888 5,000 7,900 
23 – 27 สงิหาคม 61 14,888 14,888 14,888 5,000 7,900 
24 – 28 สงิหาคม 61 14,888 14,888 14,888 5,000 7,900 
30 ส.ค. – 3 ก.ย. 61 14,888 14,888 14,888 5,000 7,900 
31 ส.ค. – 4 ก.ย. 61 14,888 14,888 14,888 5,000 7,900 

ตลอดเดือน กนัยายน 2561 
01 – 05 กนัยายน 2561 15,888 15,888 15,888 5,000 7,900 

02 – 06 กนัยายน 2561 14,888 14,888 14,888 5,000 7,900 
03 – 07 กนัยายน 2561 14,888 14,888 14,888 5,000 7,900 
04 – 08 กนัยายน 2561 15,888 15,888 15,888 5,000 7,900 
09 – 13 กนัยายน 2561 14,888 14,888 14,888 5,000 7,900 
10 – 14 กนัยายน 2561 14,888 14,888 14,888 5,000 7,900 
11 – 15 กนัยายน 2561 14,888 14,888 14,888 5,000 7,900 
15 – 19 กนัยายน 2561 15,888 15,888 15,888 5,000 7,900 
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** อตัราน้ียงัไม่รวมค่าทิปพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคเุทศกท้์องถ่ิน ตามธรรมเนียม 50,000 
วอน ต่อ ทริป ต่อ ลกูค้า ผูเ้ดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเดก็ ยกเว้นเดก็อายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั 
(Infant) ทัง้น้ีท่านสามารถให้มากกว่าน้ีได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี 

ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ก่อนเดินทางทกุท่าน ท่ีสนามบิน ในวนัเชค็อิน ** 
 

** ราคาเดก็อายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ท่านละ 5,000 บาท ** (ไม่มีท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน) 
 

** ท่านท่ีถือหนังสือเดินทางไทย และมีวตัถปุระสงคเ์ดินทางไป เพ่ือการท่องเท่ียว ประเทศเกาหลีใต้ ไม่
จ าเป็นต้องย่ืนขอวีซ่า โดยสามารถพ านักได้ไม่เกิน 90 วนั ต่อครัง้ **  

 
** บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ อตัราน้ีเฉพาะนักท่องเท่ียว ท่ีถือหนังสือเดินทางไทยเท่านัน้ กรณีถือหนังสือ
เดินทางต่างประเทศ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิ เรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมเพ่ิมจากราคาทวัร ์ท่านละ 100 

USD. หรือ (เป็นเงินไทยประมาณ 3,200 บาท)  
 

** กรณีต้องการตดักรุป๊ส่วนตวั กรุป๊เหมาท่ีสถานะผูเ้ดินทางเป็น เดก็นักเรียน นักศึกษา คร ู ธรุกิจขาย
ตรงเคร่ืองส าอางค ์หมอ พยาบาล ชาวต่างชาติ หรือคณะท่ีต้องการให้เพ่ิมสถานท่ีขอดงูาน กรณุา

ติดต่อแจ้งรายละเอียด โดยละเอียด กบัเจ้าหน้าท่ีเพ่ือท าราคาให้ใหม่ทกุครัง้ ** 
 

กรณีไม่ลงร้านหรือลงไม่ครบตามท่ีก าหนด ทางแลนดจ์ะเกบ็เพ่ิมร้านละ 100 USD ต่อคน 
 

อตัราค่าบริการน้ี รวม 
 ค่าบตัรโดยสารโดยเครื่องบนิ (ตัว๋) ไป และ กลบัพรอ้มคณะ ชัน้ประหยดั (Economy Class) รวมถงึค่าภาษสีนามบนิ
และค่าภาษนี ้ามนัทุกแห่ง กรณีต้องการอพัเกรด Upgrade หรอื เปลีย่นแปลงบตัรโดยสาร ไม่ว่าเที่ยวใด เที่ยวหนึ่ง 
กรณุาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ โดยอา้งองิค่าใชจ้่ายการจองทวัรแ์บบ ไม่ใช่ตัว๋เครื่องบนิ ตามทีต่ามทีต่ารางอตัรา
ค่าบรกิารระบ ุ
 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใต้ทอ้งเครื่องบนิ สายการบนิ Jeju Air อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าสมัภาระลง
ใต้ท้องเครื่องบนิ โดยมีน ้าหนักไม่เกิน 15 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือขึ้นเคร่ืองบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. (ไม่จ ากดั
จ านวนชิน้ แต่ทัง้นี้เจา้หน้าทีจ่ะพจิารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงือ่นไขของสายการบนิ) ** 
 ค่ารถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ (ยงัไมร่วมทปิพนกังานขบัรถ) 



11 
 

 ค่าโรงแรมที่พกัระดบัมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง) ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์การแข่งขนักฬีา 
หรอื กจิกรรมอื่นๆ ที่ท าให้โรงแรมตามรายการที่ระยุเต็ม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลี่ยนโรงแรมที่พกั ไป
เป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยค านึงถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคญั 
 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ กรณไีมร่วมจะชีแ้จงแต่ละสถานทีใ่นโปรแกรม 
 ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุ โดยทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม    
 ค่ามคัคุเทศกท์ีค่อยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
 ค่าเบี้ยประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางท่องเที่ยวต่างประเทศ วงเงนิประกนัสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไข
ตามกรรมธรรม)์ กรณตีอ้งการซือ้ประกนัเพิม่เพื่อคุม้ครองสุขภาพ กรณุาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 

 

อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 
× ค่าใชจ้่ายส่วนตวัของผู้เดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศพัท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซกัรดี ค่ามนิิบารใ์น

หอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบุในรายการ 
× ค่าทปิพนกังานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคุเทศกท์อ้งถิน่ ตามธรรมเนียม 50,000วอน ต่อ ทรปิ ต่อ ลูกคา้ ผูเ้ดนิทาง 

1 ท่าน รวมไปถงึเดก็ ยกเว้นเดก็อายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทัง้นี้ท่านสามารถให้มากกว่านี้ได้ตาม
ความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ก่อนเดนิทางทุกท่าน ที่
สนามบนิ ในวนัเชค็อนิ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสมัภาระที่มนี ้าหนักเกินกว่าที่สายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกินขนาด
มาตรฐาน  

× ค่าธรรมเนียมการจองทีน่ัง่บนเครือ่งบนิตามความตอ้งการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถท าได ้ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัสายการบนิ 
และ รุน่ของเครือ่งบนิแต่ละไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยูท่ีส่ายการบนิเป็นผูก้ าหนด 

× ค่าภาษนี ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 
× ภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% กรณตีอ้งการออกใบเสรจ็รบัเงนิในนามบรษิทั 
× ค่าธรรมเนียมการขอวซี่าท่องเที่ยว กรณีที่สถานทูตแจง้ให้ยื่นขอวซี่าแบบกะทนัหนัก่อนเดนิทางตามจรงิ ประเทศ

เกาหลีใต้ อนุญาตใหท้่านทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทย และมวีตัถุประสงคเ์ดนิทางไปประเทศเกาหลใีต้ เพื่อการท่องเทีย่ว 
ไมจ่ าเป็นตอ้งยืน่ขอวซี่า โดยสามารถพ านกัไดไ้มเ่กนิ 90 วนั ต่อครัง้ 

 

เง่ือนไขการจอง และ การช าระเงิน 
- กรุณาท าการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนั ก่อนออกเดนิทาง พร้อมช าระเงนิมดัจ าครัง้ที่ 1 ท่านละ 10,000 บาท 

หลงัจากส่งเอกสารยนืยนัการจอง 1 วนั ตวัอย่างเช่น ท่านจองวนันี้ กรุณาช าระเงนิในวนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. 
เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลกิอตัโนมตัทินัท ีหากยงัไม่ได้รบัยอดเงนิตามเวลาที่ก าหนด และหากท่านมคีวามประสงค์
จะต้องเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจ าเป็นต้องท าจองเขา้มาใหม่ นัน่หมายถงึว่า กรณีทีม่คีวิรอ (Waiting List) กจ็ะให้
สทิธิไ์ปตามระบบ ตามล าดบั เน่ืองจากทุกพเีรยีด เรามทีีน่ัง่ราคาพเิศษจ านวนจ ากดั 
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- กรุณาช าระค่าทวัร์ส่วนที่เหลืออย่างน้อย 20 วนั ก่อนออกเดินทาง หากท่านไม่ช าระภายในระยะเวลาที่ที่บรษิัท
ก าหนด ทางบรษิทัจะถอืว่าท่านสละสทิธิย์กเลกิการเดนิทาง และ ขอสงวนสทิธิไ์ม่สามารถคนืเงนิมดัจ าใหท่้านใดไม่ว่า
ส่วนในส่วนหนึ่งกต็าม 

- กรณีลูกคา้ท าการจองภายในระยะเวลาคงเหลอืไม่ถงึ 15 วนั ก่อนออกเดนิทาง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีก
เกบ็ค่าทวัรเ์ตม็จ านวน 100% 

 
เง่ือนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง 

 - ยกเลกิการเดนิทาง ไม่น้อยกว่า 30 วนั ก่อนวนัเดนิทาง คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 100 ของค่าบรกิารทีช่ าระแลว้ 
 ** ยกเว้น พีเรียดท่ีมีวนัหยดุนักขตัฤกษ์ ต้องยกเลิกเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วนั ก่อนเดินทาง ** 

- ยกเลกิการเดนิทาง 15-29 วนั ก่อนวนัเดนิทาง คนืค่าบรกิารรอ้ยละ 50 ของค่าบรกิารทีช่ าระแลว้ 
- ยกเลกิการเดนิทาง 15 วนั ก่อนวนัเดนิทาง ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าบรกิารที่ช าระมาแล้วทัง้หมดทัง้น้ี 

ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ช าระแล้วเนื่ องในการเตรียมการจัดการน าเที่ยวให้แก่
นกัท่องเทีย่ว เช่น การส ารองทีน่ัง่ตัว๋เครือ่งบนิ การจองทีพ่กั ฯลฯ 

- ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบ และ คนืค่าทวัรส์่วนใดส่วนหน่ึงให้ท่านไดไ้ม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น เช่น สถานทูต
ปฏเิสธวซี่า ด่านตรวจคนเขา้เมอืง ฯลฯ 

- กรณตีอ้งการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลีย่นชื่อ) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษิทัทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วนั ก่อนออนอ
อกเดนิทาง กรณีแจง้หลงัจากเจา้หน้าทีอ่อกเอกสารเรยีบรอ้ยแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์น
การเรยีกเกบ็ค่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัช่วงพเีรยีดวนัที่เดนิทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ 
เป็นส าคญัดว้ย กรณุาสอบถามกบัเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 

- กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพเีรยีดวนัเดนิทาง (เลื่อนวนัเดนิทาง) ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าใช้จ่ายการ
ด าเนินการต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิส าหรบัการด าเนินการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไมว่่ากรณใีดๆทัง้สิน้ 
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- สายการบนิ Jeju Air ขอสงวนสทิธิส์ าหรบัท่านทีจ่ะเปลีย่นแปลงผู้เดนิทาง กรณีออกบตัรโดยสาร (ตัว๋เครื่องบนิ) 
เรยีบรอ้ยแลว้ ไมส่ามารถยกเลกิหรอืเปลีย่นแปลงไดทุ้กกรณ ีจะตอ้งซือ้บตัรโดยสารใบใหม ่(หากมทีีว่่าง) เท่านัน้ โดย
ทางบรษิทัจะออกตัว๋เครื่องบนิก่อนออกเดนิทางอย่างน้อย 10-15 วนั ก่อนเดนิทาง ทัง้นี้ขึน้อยู่กบักระบวนการการ
ด าเนินการของแต่ละคณะเท่านัน้ 
 

เง่ือนไขส าคญัอ่ืนๆท่ีท่านควรทราบก่อนการเดินทาง 
- คณะจะสามารถออกเดนิทางได้ตามจ าเป็นต้องมขีึน้ต ่า อย่างน้อย 25 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด คณะจะไม่สามารถ

เดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิม่เพื่อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษิทัยนิดทีีจ่ะประสานงาน 
เพื่อใหทุ้กท่านเดนิทางตามความประสงคต่์อไป  

- ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรอื เลื่อนการเดนิทางไปในพีเรยีดวนัอื่นต่อไป โดยทางบรษิัทฯ 
จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดนิทางใหม่อกีครัง้ ทัง้นี้ ก่อนคอนเฟิรม์ลางาน กรุณาตดิต่อเจา้หน้าที่
เป็นกรณพีเิศษทุกครัง้หากท่านลางานแลว้ไมส่ามารถเปลีย่นแปลงได้ 

- กรณีที่ท่านต้องออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เครื่องบนิ , ตัว๋รถทวัร ์, ตัว๋รถไฟ) กรุณาตดิต่อ
สอบถามเพื่อยนืยนักบัเจา้หน้าที่ก่อนทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในทีส่ามารถเลื่อนวนัและเวลาเดนิทางได ้
เพราะมบีางกรณีทีส่ายการบนิอาจมกีารปรบัเปลี่ยนไฟล์ทบนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า ทัง้นี้ขึน้อยู่
กบัฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ และ ตารางบนิของท่าอากาศยานเป็นส าคญัเท่านัน้ สิง่ส าคญั ท่านจ าเป็นต้องมาถึง
สนามบนิเพื่อเชค็อนิก่อนเครื่องบนิ อย่างน้อย 3 ชัว่โมง โดยในส่วนน้ีหากเกดิความเสยีหายใดๆบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์
ในการไมร่บัผดิชอบค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   

- กรณทีีท่่านเป็นอสิลาม ไมท่านเน้ือสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 
- กรณีผูเ้ดนิทางต้องการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร์ (Wheel Chair) กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่างน้อย 7 

วนัก่อนการเดนิทาง หรอืตัง้แต่ทีท่่านเริม่จองทวัร ์เพื่อใหท้างบรษิทัประสานงานกบัสายการบนิเพื่อจดัเตรยีมล่วงหน้า 
กรณมีคี่าใชจ้า่ยเพิม่เตมิ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง  

- กรุณาส่งรายชื่อผูเ้ดนิทาง พรอ้มส าเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางทุกท่านใหก้บัเจา้หน้าที่หลงัจากช าระเงนิกรณีที่
ท่านเดนิทางเป็นครอบครวั (หลายท่าน) กรณุาแจง้รายนามคู่นอนกบัเจา้หน้าทีใ่ห้ทราบ 

- กรณีทีอ่อกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรยีบรอ้ยแล้ว มรีายละเอยีดส่วนใดผดิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบไม่ว่า
ส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ด าเนินการส่งส าเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางให้ทางบรษิทัเพื่อใช้ในการออกบตัร
โดยสาร 

- หลงัจากท่านช าระค่าทวัรค์รบตามจ านวนเรียบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัจะน าส่งใบนัดหมายและเตรยีมตวัการเดนิทางให้
ท่านอยา่งน้อย 3 หรอื 7 วนั ก่อนออกเดนิทาง 

- อตัราทวัรน์ี้ เป็นอตัราส าหรบับตัรโดยสารเครือ่งบนิแบบหมูค่ณะ (ตัว๋กรุป๊) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟลท์ วนั ไป หรอื 
กลบัส่วนใดได ้จ าเป็นจะต้องไป และ กลบั ตามก าหนดการเท่านัน้ หากต้องการเปลีย่นแปลงกรุณาตดิต่อเจา้หน้าที่
เป็นกรณพีเิศษ 
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- ทางบรษิทัไม่มนีโยบายจดัคู่นอนใหก้บัลูกคา้ทีไ่ม่รูจ้กักนัมาก่อน เช่น กรณีทีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จ าเป็นต้องช าระค่า
หอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ 

- หนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านไดค้งเหลอืไมน้่อยกว่า 6 เดอืน ณ วนักลบั  
- ส าหรบัลูกคา้ทีเ่ดนิทาง 3 ท่าน และ ต้องการพกัหอ้งส าหรบั 3 ท่าน อาจมคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิไดใ้นบางกรณี ขน้อยู่กบั

โรงแรมทีค่ณะนัน้ๆพกัว่ามหีอ้งรอบรบัส าหรบั 3 ท่าน หรอื (Triple Room) หรอืไม่ กรณีไม่ม ีท่านจ าเป็นจะต้องช าระ
ค่าใชจ้า่ยเพิม่ (พกัเดีย่ว) ตามจรงิ ยกเวน้เดก็ทีม่อีายตุ ่ากว่า 12 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั 

- การใหท้ปิถอืเป็นธรรมเนียมปฏบิตัสิ าหรบันักท่องเที่ยวทีเ่ดนิทางไปต่างประเทศ โดยผู้ใหบ้รกิารจะต้องหวงัสนิน ้าใจ
เลก็ๆน้อยๆ เป็นเรือ่งปกต ิจงึรบกวนใหท้่านเตรยีมค่าใชจ้่ายในส่วนนี้เพื่อมอบใหเ้ลก็ๆน้อยๆ ตามความเหมาะสม 

- ฤดูหนาวในต่างประเทศ มขีอ้ควรระวงั สภาพอากาศจะมดืเรว็กว่าปกต ิสีโ่มงเยน็กจ็ะเริม่มดืแล้ว สถานที่ท่องเที่ยว
ต่างๆ จะปิดเรว็กว่าปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดนิทางควรเผื่อเวลาให้เหมาะสม และ หากมสีถานที่ท่องเที่ยว
กลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะ อาจลื่นไดต้อ้งใชค้วามระมดัระวงัในการเดนิเป็นอย่างสูง หรอื ใชร้องเทา้ทีส่ามารถเดนิบน
หมิะได ้แว่นกนัแดดควร เมือ่แสงแดดกระทบหมิะจะสว่างสะทอ้นเขา้ตา อาจท าใหร้ะคายเคอืงตาได้ 

- ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ปลี่ยนแปลงโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมอิากาศ เหตุการณ์
ทางการเมอืง การล่าชา้ของสายการบนิ เงือ่นไขการใหบ้รกิารของรถในแต่ละประเทศ เป็นต้น โดยส่วนนี้ทางบรษิทัจะ
ค านึงถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคญั หากกรณทีีจ่ าเป็นจะตอ้งมคี่าใชจ้่ายเพิม่ ทางบรษิทัจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

- เนื่องจากการเดนิทางท่องเทีย่วในครัง้นี้ เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกบับรษิทัตวัแทนในต่างประเทศ ทางบรษิทั
จงึขอสงวนสทิธิ ์ไม่สามารถขอรบัเงนิคนืได้ในบรกิารบางส่วน หรอื ส่วนใดส่วนหน่ึงที่ท่านไม่ต้องการได้รบับรกิาร 
หากระหว่างเดนิทาง สถานทีท่่องเทีย่วใดทีไ่ม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดกต็าม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์น
การไมส่ามารถคนืค่าใชจ้่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งใหท้่าน เนื่องจากทางบรษิทัไดท้ าการจองและถูกเกบ็ค่าใชจ้่ายแบบ
เหมาจา่ยไปล่วงหน้าทัง้หมดแลว้ 

- หากวนัเดนิทาง เจา้หน้าทีส่ายการบนิ หรอื ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนังสอืเดนิทาง ( พาสปอรต์) 
ของท่านช ารุดแมเ้พยีงเลก็น้อย เช่น เปียกน ้า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มหีน้าใดหน้าหนึ่งหายไป มกีระดาษหน้าใด
หน้าหนึ่งหลุดออกมา มรีอยแยกระหว่างสนัของเล่มหนังสอืเดนิทาง เป็นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น ทางสายการบนิ 
หรอื เจา้หน้าทีด่่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง มสีทิธิไ์ม่อนุญาตใหท่้านเดนิทางต่อไปได ้ดงันัน้กรุณาตรวจสอบ และ 
ดูแล หนังสอืเดนิทางของท่านให้อยู่ในสภาพดอียู่ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณีช ารุด กรุณาติดต่อกรมการกงสุล
กระทรวงการต่างประเทศเพื่อท าหนังสอืเดนิทางฉบบัใหม่ โดยใชฉ้บบัเก่าไปอ้างองิ และ ยนืยนัดว้ย พรอ้มกบัแจง้มา
ที่บรษิทัเรว็ที่สุด เพื่อยนืยนัการเปลี่ยนแปลงขอ้มูลหนังสอืเดนิทาง หากท่านได้ส่งเอกสารมาที่บรษิทัเรียบรอ้ยแล้ว 
กรณทีีย่งัไมอ่อกบตัรโดยสาร (ตัว๋เครือ่งบนิ) ท่านสามารถเปลีย่นแปลงไดไ้ม่มคี่าใชจ้่าย แต่หากออกบตัรโดยสาร (ตัว๋
เครื่องบนิ) เรยีบรอ้ยแล้ว ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึง่โดยส่วนใหญ่ตัว๋
เครือ่งบนิแบบกรุป๊จะออกก่อนออกเดนิทางประมาณ 14-20 วนั ทัง้นี้ขึน้อยูก่บักระบวนการและขัน้ตอนของแต่ละคณะ 

- เกีย่วกบัทีน่ัง่บนเครือ่งบนิ เนื่องจากบตัรโดยสาร (ตัว๋) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุป๊ อตัราพเิศษ) สายการบนิ ขอสงวน
สทิธิใ์นการเลอืกที่นัง่บนเครื่องบนิ กรณีลูกค้าเดนิทางด้วยกนั กรุณาเชค็อนิพรอ้มกนั และ สายการบนิจะพยายาม
ทีสุ่ดใหท้่านไดน้ัง่ดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีสุ่ด  
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- ขอ้มลูเพิม่เตมิเกี่ยวกบัหอ้งพกัในโรงแรมทีพ่กั เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึ
อาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งพกัเดีย่ว (Single) และหอ้งคู่ (Twin/Double) และ หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple) จะแตกต่าง
กนั บางโรงแรม หอ้งพกัแต่ละแบบอาจจะอยูค่นละชัน้กนั (ไมต่ดิกนัเสมอไป) 

- กรณีทีท่่านไม่ผ่านด่านตรวจคนออก หรอื เขา้เมอืง (หา้มไม่ให้เดนิทางต่อ ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ ทางบรษิทัขอสงวน
สทิธิใ์นการคนืค่าใชจ้า่ยใหไ้มว่่าส่วนใดส่วนหน่ึงทัง้สิน้ 

- ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็ค่าน ้ามนัและภาษสีนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง  
- มคัคุเทศก์ พนักงาน และตวัแทนของผู้จดั ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสญัญาใดๆทัง้สิน้แทนบรษิทัผูจ้ดั นอกจากมเีอกสาร

ลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ดัก ากบัเท่านัน้ 
- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ , การยกเลกิบนิ , การ

ประทว้ง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภยัธรรมชาต ิ, การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความ
รบัผดิชอบของบรษิทั  

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหายระหว่างการเดนิทาง ไม่ว่ากรณีใดๆกต็าม 
และ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิ กรณีท่านลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและจ าเป็นต้องส่งมายงัจุดหมาย
ปลายทางตามทีท่่านตอ้งการ  

- รายการนี้ เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รบัการยืนยนัจากบริษัทฯอีกครัง้หนึ่ ง หลังจากได้ส ารองโรงแรมที่พักใน
ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม 
 

กรณีท่ีท่านถกูปฏิเสธการเดินทางเข้าเมือง ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีจะเกิดขึ้นตามมา และ 
จะไม่สามารถคืนเงินค่าทวัรท่ี์ท่านช าระเรียบร้อยแล้วไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึง 

 
** เม่ือท่านช าระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึงกต็าม ทางบริษทัฯ จะถือว่า

ท่านได้ยอมรบัเง่ือนไขข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว ** 
 

** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 
 


