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วนัแรก         กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) 

22.00 น. คณะพรอ้มกนัท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4 เคานเ์ตอร ์D สาย

การบินจนิแอร ์JIN AIR (LJ) โดยมีเจา้หน้าท่ีของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั และอ านวยความ

สะดวกในการเช็คอิน (หวัหน้าทวัรแ์นะน าการเดินทาง) สายการบิน JIN AIR (LJ) ใชเ้คร่ือง 

BOEING 737-800 ท่ีนัง่เป็นแบบ 3-3 (มีบริการอาหารว่างบนเคร่ือง) สมัภาระโหลดใต้

เคร่ือง 15 กก./ท่าน (ไม่สามารถซ้ือน ้าหนักเพิ่มได)้ และถือข้ึนเคร่ืองไดท่้านละ 12 กก.    

**หมายเหตุ** เคาน์เตอร์เช็คอินจะปิดบริการก่อนเวลาเคร่ืองออก 60 นาที และผูโ้ดยสาร

พรอ้ม ณ ประตูขึ้ นเคร่ืองก่อนเวลาเคร่ืองออก 40 นาที (**ขอสงวนสิทธ์ิในการเลือกท่ีนัง่บน

เคร่ือง เน่ืองจากตอ้งเป็นไปตามระบบของสายการบิน**)  

 

 

 

 

 

 

 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

http://bit.ly/2NMk5YE
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วนัที่สอง       เกาหลีใต ้– สวนยางจูนาร ิ– เกาะนามิ - โรงเรยีนสอนท ากิมจิ+ใสชุ่ดประจ าชาตฮินับก 

01.25 น. บินลดัฟ้าสู่ สาธารณรฐัเกาหลีใต ้โดยเท่ียวบินท่ี LJ002 (บรกิารอาหารว่างบนเครือ่ง) 
08.25 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน สาธารณรฐัเกาหลีใต ้(เวลาทอ้งถ่ินเร็วกว่าไทย 2 

ช.ม. กรุณาปรบันาฬิกาเป็นเวลาทอ้งถ่ินเพ่ือสะดวกในการนัดหมาย) หลงัจากผ่านพิธีการตรวจ

คนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้ ขอตอ้นรับทุกท่านสู่ สาธารณรัฐเกาหลีใต ้รถโคช้พาท่านขา้ม

ทะเลตะวนัตกดว้ยสะพานแขวนยองจอง หรือสะพานเพ่ือความหวงัในการรวมชาติท่ียาวกว่า 

4.42กม. และมียอดโดมสูง 107 เมตร 

น าท่านชมความงดงาม สวนยางจูนาริ (YANGJU NARI PARK) ท่านจะไดช้มความสวยงามของ

บรรดาดอกไมแ้ละดอกหญา้ท่ีเปล่ียนสีในช่วงฤดูน้ี ท่านจะไดถ่้ายรูปท่ามกลางทุ่งดอกหญา้สี

สวย อาทิ สวนดอกหญา้ Pink Muhly และ ท่ีพลาดไม่ไดเ้ลย คือ ทุ่งตน้โคเคีย หรือดอกหญา้ไม้

กวาด (Kochia) ดอกบานไม่รูโ้รย (Globe Amaranth) และดอกไมข้นาดเล็กๆ มีสีขาวอมชมพ ู

(Whirling Butterflies) แขง่กนัชูชอ่สวยงามในชว่งฤดูใบไมร้่วงของเกาหลี  

*** หมายเหต ุ: การบานของดอกไมแ้ละดอกหญา้ข้ึนอยู่กับสภาพอากาศ หากยงัไม่บาน หรือ

ทางสถานท่ียกเลิกเทศกาล ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิปรบัเปล่ียนโปรแกรม ทดแทนเป็น หมู่บา้น

เทพนิยาย หรอื "ดงฮวามาอึล" (ภาษาเกาหลี แปลวา่ หมู่บา้นเทพนิยาย) ถูกตกแต่งประดบัประดา 

และวาดสีสันใหห้มู่บา้นแห่งน้ีกลายเป็นหมู่บา้นแห่งเทพนิยาย มีนิยายโด่งดงัหลายเรื่ อง อาทิเช่น 

สโนวไ์วทก์ับคนแคระทัง้ 7 หนูนอ้ยหมวกแดง ปีเตอรแ์พน อะลาดินกับตะเกียงวเิศษ ฯลฯ รวมอยูใ่น

หมู่บา้นแห่งน้ี ท าใหเ้ป็นเหมือนสตูดิโอถ่ายรูปขนาดใหญ่ ท่ีไม่วา่จะเดินไปทางไหนก็ถ่ายรูปไดเ้ก๋

สดุๆ*** 

 

กลางวนั บรกิารอาหาร (1) เมนู บูลโกกิ หมูหมกัสไตลเ์กาหลี มีรสชาตอิอกหวานเผ็ดเล็กนอ้ย โดย

น าหมูลงในกระทะพรอ้มน ้าซุปปรุงรส เม่ือสุกรบัประทานพรอ้มเครือ่งเคียงและขา้วสวย  

 

จากน้ันน าท่านเดินทางไปยงั เกาะนามิ (NAMI ISLAND) แหล่งท่องเท่ียวท่ีมีชื่อเสียงของเกาหลี

ใต ้บนเกาะจะมีบรรยากาศร่มร่ืนเต็มไปดว้ยตน้สน ตน้เกาลัด ตน้แปะก๊วย ตน้ซากุระ ตน้เม

เป้ิล และตน้ไมด้อกไมอ่ื้นๆ ท่ีพลดักนัออกดอกเปล่ียนสีใหช้มกนัทุกฤดูกาล ในการขา้มไปเกาะ

นามิตอ้งนั่งเรือเฟอร่ีขา้มไป เรือจะมีใหบ้ริการวันละสามรอบ จุดไฮไลท์บนเกาะจุดแรกคือ 

“Winter Sonata’s First Kiss” ใกลก้นัน้ันจะมีโซนอาหารทั้งรา้นอาหารแบบนัง่ทาน รา้นของป้ิง

ยา่ง และซาลาเปานึงเตาถ่านแบบโบราณ ถดัจากโซนอาหารก็จะถึงจุดไฮไลทข์องเกาะนามิอีก

แห่งนัน่คือ “Ginkgo Tree Lane” เม่ือผ่านพน้ช่วงกลางเดือนตุลาคมไป อุโมงคต์น้แปะก๊วยจะ

ถูกยอ้มไปดว้ยสีเหลืองอร่ามเรียงแถวทอดตวัยาวกว่า 80 เมตร เป็นจุดท่ีนักท่องเท่ียวนิยมมา

ถ่ายรูปมากท่ีสุด  
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เรียนรูว้ฒันธรรมการท ากิมจิของชาวเกาหลีท่ี โรงเรียนสอนท ากิมจ ิอาหารเกาหลีประเภทผัก

ดองท่ีอาศยัภูมิปัญญากน้ครวัของชาวเกาหลี ดว้ยการหมกัพริกสีแดงและผักต่างๆ โดยทัว่ไปจะ

เป็นผกักาดขาว ชาวเกาหลีนิยมรบัประทานกิมจิเกือบทุกม้ือ และยงัน าไปปรุงเป็นส่วนประกอบ

อาหารอีกหลายอยา่ง ปัจจุบนักิมจิมีมากกวา่ 187 ชนิด ส่วนใหญ่แลว้จะมีรสเผ็ด เปร้ียว และมี

กล่ินฉุน นอกจากน้ียังสามารถสวมใส่ ชุดฮันบก ซ่ึงเป็นชุดประจ าชาติของเกาหลี พรอ้ม

ถ่ายภาพสวยๆเก็บไวเ้ป็นท่ีระลึก 

 

เยน็ บริการอาหาร (2) เมนู บุฟเฟต์บาบีคิวป้ิงย่างสไตล์เกาหลี เน้ือหมู เน้ือไก่ เน้ือวัว 

ปลาหมึก อาหารเกาหลี เตมิไม่อั้น 

พกัที่    JM HOTEL / NEW M SUWON หรอืระดบัเดียวกนั 

 

วนัที่สาม      EVERLAND – พระราชวงัชางด็อกกุง – สมุนไพรโสมเกาหลี - COSMETIC OUTLET    

                  DUTY FREE - คลองชองเกชอน – ถนนจงกกั  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม (3) 

เดินทางสู่ สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์(EVERLAND THEME PARK) สวนสนุกกลางแจง้ท่ีใหญ่ท่ีสุด

ของประเทศ ถูกขนานนามว่าเป็น ดิสนียแ์ลนดแ์ห่งเกาหลีใต ้ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา โดยมี

บริษัทซมัซุงเป็นเจา้ของ ทุกคนจะไดท่้องไปกบัโลกของสตัวป่์าซาฟารี ชมไลเกอร ์สิงโตเจา้ป่า 
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และเสือดินแดนแห่งเทพนิยาย และสนุกกับเคร่ืองเล่นนานาชนิด ไม่ว่าจะเป็น รถไฟเหาะตี

ลงักา (Rolling X-Train), เฮอรริ์เคน (Double Rock Spin), เรือเหาะไวก้ิง (Columbus 

Adventure) และไฮไลคท่ี์พลาดไม่ไดข้องสวนสนุกแห่งน้ี รถไฟเหาะรางไม ้(T-EXPRESS) ชม

กิจกรรมและการแสดงต่างๆ ดว้ยบัตรเขา้ชมแบบไม่จ ากัดจ านวนรอบ นอกจากน้ียงัมีสวน

ดอกไมท่ี้ก าลงัออกดอกบานสะพรัง่อวดสีสนั ณ สวนดอกไมส่ี้ฤดู (Four Season Garden) ซ่ึงจะ

เปล่ียนแปลงพันธุ์ดอกไมไ้ปตามฤดูกาลในรูปแบบท่ีหลากหลายตลอดทั้งปี (ทั้งน้ีขึ้ นอยู่กับ

สภาพอากาศ) ดว้ยสีสนัท่ีสดของดอกไมแ้ต่ละชนิดจึงไดร้บัความนิยมอย่างมาก นักท่องเท่ียว

ท่ีมาสวนสนุกจึงไม่พลาดท่ีจะมาถ่ายรูปเก็บบรรยากาศความสดชื่นกลบัไปเป็นท่ีระลึก รวมทั้ง

ยงัมีการจัดเทศกาลในแต่ละเดือน อาทิเช่น ในช่วงฤดูใบไมผ้ลิ ประมาณเดือนเมษายน – 

มิถุนายน เป็นสวนดอกทิวลิป และดอกกุหลาบ ในช่วงฤดูรอ้น ประมาณเดือนมิถุนายน - 

สิงหาคม เป็นสวนดอกลิลล่ีหลากสีสนั ยงัไม่หมดแค่น้ัน ในช่วงเดือนน้ีจะมีเทศกาลคลายรอ้น

ไปกบัสายน ้า (Summer Splash) ในฤดูใบไมร้่วง ประมาณเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน เป็น

สวนดอกเบญจมาศ พร้อมกับมีจัดตกแต่งสวนสนุกใหเ้ข ้ากับเทศกาลฮัลโลวีน (Happy 

Halloween) มีการจดัขบวนรถแฟนซีแหร่อบสวนสนุก และมีเจา้หน้าท่ีแต่งตวัเป็นผีมาเดินแกลง้

นักท่องเท่ียวดว้ย ส่วนในช่วงฤดูหนาวประมาณเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม มีการจดังาน

เฉลิมฉลองเทศกาลคริสตม์าส และตอ้นรบัเทศกาลปีใหม่ และในช่วงเดือนมกราคม - มีนาคม

จะเป็นเทศกาลหิมะ มี Snow Slate ใหเ้ล่ือนไถลลงมา ซ่ึงเป็นท่ีนิยมเป็นอยา่งมาก ทุกเทศกาล

จะตกแต่งดว้ย แสง สี เสียง สุดอลังการ พรอ้มทั้งมีขบวนพาเหรดมาสรา้งความบันเทิงใหก้ับ

เด็กๆ เชน่ White Christmas Parade, Moonlight Parade เป็นตน้ 
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กลางวนั บริการอาหาร (4) เมนู ไก่ตุ๋นโสม เป็นอาหารบ ารุงสุขภาพ ไก่ขนาดก าลงัเหมาะ ยดัไส ้

ดว้ยโสม แปะกว๊ย และสมุนไพรบ ารุงรา่งกาย เสริฟ์ในหมอ้ดินรอ้นๆ 

 

น าท่านชม พระราชวงัชางด็อกกุง (CHANGDEOKGUNG PALACE) พระราชวงัล าดบัท่ีสองท่ีถูก

สรา้งต่อจากพระราชวงัเคียงบกกุง ในปี ค.ศ. 1405 และความส าคัญในการเป็นท่ีพ านักของ

พระมหากษัตริยห์ลายพระองคใ์นสมัยราชวงศ์โชซอน (JOSEON) และยงัเป็น 1 ใน 5 ของ

พระราชวงัส าคญัท่ียงัคงรกัษาไว ้ประกอบไปดว้ย เขตพระราชฐานชั้นนอก พระราชฐานชั้นใน 

และสวนดา้นหลัง ส าหรบัเป็นท่ีพกัผ่อนของพระมหากษัตริย์ ซ่ึงมีตน้ไมข้นาดยกัษ์มีอายุกว่า 

300 ปี บ่อน ้า และศาลาริมน ้า พระราชวงัแหง่น้ีเป็นท่ีพ านักของพระมหากษัตริยถึ์ง 9 พระองค ์

ปัจจุบนัยงัคงเหลือความงดงามบางส่วนของพระราชวงั ไดแ้ก่ พระต าหนัก INJEONGJEON พระ

ต าหนัก DAEJOJEON พระต าหนัก SEONJEONGJEON และพระต าหนัก NAKSEONJAE  

*** หมายเหตุ: กรณีท่ีพระราชวังชางด็อกกุงไม่เปิดท าการ ขอสงวนสิทธ์ิปรบัรายการ

ท่องเท่ียว ทดแทนเป็น พระราชวังถ็อกซูกุง (DEOKSUGUNG PALACE) 1 ใน 5 พระราชวงั

เก่าแก่ของราชวงศโ์ชซอน มีขนาดไม่เล็กไม่ใหญ่ ตั้งโดดเด่นสง่างามอยู่ท่ามกลางอาคารสไตล์

ตะวนัตกใจกลางกรุงโซล แต่สวยงามร่มร่ืนไปดว้ยตน้ไม ้ยิ่งช่วงฤดูใบไมเ้ปล่ียนสีแลว้ยิ่งสวยงาม

ไปอีก ในแต่ละวนัจะมีการเปล่ียนเวรยามของทหาร หากมาไดถู้กจงัหวะจะไดช้มพิธีเปล่ียนเวร



รายการท่องเท่ียวน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลง หรือสลบัสบัเปล่ียนกนัได ้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยูใ่นดุลยพินิจของหวัหน้าทวัรแ์ละผู ้

ประสานงานทอ้งถ่ินในครั้งน้ันๆ โดยจะยดึถือประโยชน์ของท่านเป็นส าคญั และขึ้ นอยูก่บัสภาพการณปั์จจบุนั 
 

ยามประจ าวนั ซ่ึงในหน่ึงวนัน้ันจะมี 3 รอบ คือ รอบแรกตอน 11.00 น. รอบท่ีสอง 14.00 น. 

และรอบสุดทา้ยตอน 15.30 น. *** 

 

 

ออกเดินทางไปยงั ศูนยส์มุนไพรโสมเกาหลี (GINSEN CENTER) สมุนไพรโสมขึ้ นชื่อว่าเป็น

ราชาแห่งมวลสมุนไพร ถูกน ามาใชเ้พ่ือสุขภาพเป็นเวลานานากว่า 2,000 ปี ในต ารายาแผน

โบราณจีนระบุว่า โสมเป็นสมุนไพรท่ีช่วยเสริมความแข็งแรงใหแ้ก่ระบบย่อยอาหาร และปอด 

ช่วยท าใหจ้ิตใจสงบ และเพ่ิมพละก าลัง โดยรวมมีสรรพคุณทางการแพทย์ช่วยบ ารุงหัวใจ 

ป้องกนัโรคหวัใจขาดเลือด เสริมประสิทธิภาพทางเพศ ลดและป้องกนัมะเร็ง 

แวะชอ้ปท่ีรา้นเคร่ืองส าอางยอดนิยม COSMETIC OUTLET สวรรคข์องนักชอ้ปชาวไทย เพ่ือ

เลือกซ้ือกลบัไปเป็นของท่ีระลึก อาทิเช่น ผลิตภณัฑ ์ROJUKISS มีราคาถูกกว่าท่ีเมืองไทยเกือบ

เท่าตวั และบางผลิตภณัฑย์งัไม่มีขายในไทย และน าท่านเลือกซ้ือสินคา้ปลอดภาษี DUTY FREE 

แหล่งรวมสินคา้แบรนดเ์นมมากมาย เช่น นาฬิกา แว่นตา เคร่ืองส าอาง กระเป๋า กลอ้งถ่ายรูป 

และสินคา้แบรนดอ่ื์นๆ อีกมากมาย  
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ประสานงานทอ้งถ่ินในครั้งน้ันๆ โดยจะยดึถือประโยชน์ของท่านเป็นส าคญั และขึ้ นอยูก่บัสภาพการณปั์จจบุนั 
 

จากน้ันน าท่านไป คลองชองเกชอน (CHEONGGYECHEON STEAM) เป็นคลองโบราณท่ีมีอายุ

เก่าแก่กวา่ 600 ปี ความยาวประมาณ 5.84 กิโลเมตร ไหลผ่านยา่นใจกลางกรุงโซล แต่ในช่วง 

ค.ศ. 1957-1977 ไดมี้การสรา้งถนนและทางด่วนทับคลอง และเกิดตึกสูงขึ้ นมากมาย ท าให้

น ้าในคลองเร่ิมเน่าเสียและเต็มไปดว้ยชุมชนแออดั จนกระทัง่ปี 2002 ไดมี้โครงการฟ้ืนฟูคลอง

โดยสรา้งน ้าพุตลอดแนว มีลานกิจกรรม มีน ้าตกเป็นแนวกั้นน ้าฝน มีทางเดินเลียบคลอง และ

สะพานกว่า 22 แห่ง ส่งผลใหค้ลองแห่งน้ีกลายมาเป็นหน่ึงในแหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคญัของกรุง

โซลในปัจจุบนั 

จากน้ันน าท่านไปยงั ถนนจงกกั (JONGGAK AVENUE OF YOUTH) อีกหน่ึงถนนท่ีจะสามารถ

ตอบสนองต่อความเพลิดเพลินในกรุงโซล ตั้งอยู่ติดกับคลองชองเกชอน เป็นอีกหน่ึงสถานท่ี

ท่องเท่ียวยอดนิยมท่ีมีชื่อเสียง ตลอดสองฝั่งของถนนน้ันเต็มไปดว้ยบารค์ลบั ผับ รา้นอาหาร 

คาเฟ่ และรา้นอาหารริมถนน (Street food) ซ่ึงเหมาะส าหรบัผูท่ี้ชื่นชอบอาหารเกาหลี หรือผูท่ี้

อยากลองล้ิมชิมอาหารเกาหลีท่ีมีใหเ้ลือกมากมาย 
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เยน็ บรกิารอาหารเยน็ (5) เมนู ขา้วย  าบิบิมบบั ขา้วย  าเกาหลี เสริฟ์บรกิารพรอ้มซุปชาบูหมอ้รวม

รอ้นๆ 

พกัที่    HOTEL RIVER PARK / THE M / PRIME IN SEOUL หรอืระดบัเดียวกนั 
 
 

วนัที่สี ่         อิสระท่องเที่ยวและช็อปป้ิงเตม็วนั (NO SERVICE) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม (6) 

อิสระเต็มวันใหท่้านอิสระชอ้ปป้ิง หรือเดินทางสู่สถานท่ีท่องเท่ียวอ่ืนๆ โดยมีไกด์คอยให้

ค าแนะน าในการเดินทาง อาทิ 

- โซลทาวเวอร ์(N SEOUL TOWER) หรือ ‘นัมซนัทาวเวอร’์ (NAMSAN TOWER) ตั้งอยูบ่น

ภูเขานัมซานใจกลางกรุงโซล มีความสูงจากฐานหอคอยประมาณ 236.7 เมตร และมีความสูง 

479 เมตรจากพ้ืนดิน ซ่ึงยงัคงไดร้บัความนิยมเสมอมา ทั้งจากนักท่องเท่ียวและคู่รกัชาวเกาหลี 

ไม่ว่าจะเป็นช่วงกลางวนัหรือช่วงกลางคืน ไม่ว่าจะฤดูกาลไหนๆ เพราะเป็นจุดชมวิวท่ีมองเห็น

วิวทัว่ทั้งกรุงโซล และบริเวณรอบๆแบบพาโนราม่า นับเป็นอีกสถานท่ีสุดแสนโรแมนติกแห่ง

หน่ึงท่ีคู่รกัทุกคู่ไม่ควรพลาด ถือเป็นไฮไลท์ส าคัญของกรุงโซลท่ีนักท่องเท่ียวทุกคนจะตอ้งมา
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แวะเช็คอิน คือ สถานท่ีคลอ้งกุญแจช่ือดงั Love Key Ceremony ท่ีมีความเชื่อวา่...คู่รกัท่ีมาคลอ้ง

กุญแจท่ีน่ีจะมีความรกัท่ียนืยาวไปตลอดกาล  

- ยา่นเมียงดง (MYEONG-DONG) หรือสยามสแควรเ์กาหลี ตลาดแห่งน้ีจะมีเส้ือผา้ กางเกง 

รองเทา้ น ้าหอม เคร่ืองส าอางค ์ทั้งแบรนดเ์นมชื่อดงั และโลคอลแบรนด ์รวมถึงซีดีเพลง รูป

ดารา และศิลปินเกาหลี หรืออะไรท่ีวยัรุ่นตอ้งการก็สามารถหาไดจ้ากท่ีตลาดน้ี อาทิเช่น รา้น

เคร่ืองส าอางคท่ี์คุน้หคูนไทยท่ีไม่ว่าจะเป็น ETUDE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP ในส่วนของ

อาหารขา้งทางท่ีฮอทฮิตไม่แพก้ันอย่างโซนสตรีทฟู้ด  มีอาหารหรือของทานเล่นใหไ้ดล้ิ้มลอง

มากมาย ไม่ว่าจะเป็น หอยเชลลย์า่งตวัใหญ่อบน่ากิน ขนมไข่หรือเครนัปัง ขนมยอดฮิตตลอด

กาลของเมียงดง กุง้ล็อบสเตอรต์วัใหญ่ๆ ยา่งชีสมีรสหวาน ชีสยา่ง ตอ๊กโบกี เคก้ขา้วท่ีขึ้ นชื่อของ

เกาหลี ปรุงรสดว้ยซอสเผ็ดสไตลเ์กาหลี เป็นตน้ 

- ศูนยก์ารคา้แฟชัน่แห่งเกาหลีทงแดมุน ใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือเส้ือผา้เคร่ืองแต่งกาย เคร่ืองหนัง

รองเทา้ เคร่ืองกีฬาต่างๆ นอกจากน้ี ยงัมีขนมขบเค้ียวและรา้นเคร่ืองส าอางต่างๆ เรียงรายตาม

ตึกริมสองขา้งถนนใหท่้านไดเ้ลือกชม นอกจากน้ี ยงัมีเวทีการแสดงรอ้งเตน้เปิดหมวกใหผู้ท่ี้

อยาก แสดงความสามารถ มาแสดงใหช้มกนัอีกดว้ย 

 

กลางวนั อิสระอาหารกลางวนั 1 ม้ือ (ใหทุ้กท่านไดอ้ิสระอาหารเยน็ตามอธัยาศยั) 

เยน็  อิสระอาหารเยน็ 1 ม้ือ (ใหทุ้กท่านไดอิ้สระอาหารเยน็ตามอธัยาศยั) 

พกัที่   HOTEL RIVER PARK / THE M / PRIME IN SEOUL หรือระดบัเดียวกนั 

 

วนัที่หา้        น ้ามนัสน – สมุนไพรฮอตเกนามู – วดัโชเกซา - พลอยอะเมทิส  

                  ละลายเงินวอนซุปเปอรม์าเก็ต - สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม (7) 

เรียนรูก้ารท าผลิตภัณฑ์ท่ีสกดัจาก น ้ามันสนเข็มแดง (RED PINE) มีสรรพคุณช่วยบ ารุง

ร่างกาย ลดไขมนั ชว่ยควบคุมอาหาร และรกัษาสมดุลในร่างกาย 

จากน้ันพาชม ศูนยส์มุนไพรบ ารุงตบั (HOKGENAMU) ตน้ไมช้นิดน้ีเจริญเติบโตในป่าลึกบน

ภูเขาท่ีปราศจากมลภาวะ และสูงเหนือระดบัน ้าทะเล 50-800 เมตร ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยม

น ามารบัประทานเพ่ือช่วยดูแลตบัใหส้ะอาดแข็งแรง ป้องกนัโรคตบัแข็ง ไม่ถูกท าลายจากการ

ด่ืมแอลกอฮอล ์กาแฟ บุหร่ี สารตกคา้งจากอาหาร และยา 

จากน้ันน าท่านเยี่ยมชม วัดโชเกซา (JOGYESA TEMPLE) ในอดีตน้ันวดัแห่งน้ีเป็นเหมือน

ศูนยก์ลางของศาสนาพุทธนิกายเซนในเกาหลี ซ่ึงเป็นวดัเก่าแก่และมีชื่อเสียงเป็นอย่างยิ่ง เม่ือ

เดินเขา้มาในวดัส่ิงแรกท่ีจะสงัเกตุเห็นคือ ตน้ไมใ้หญ่ดา้นหน้าประตูทางเขา้ มีความสูงถึง 26 

เมตร ส่วนอาคารหลักของวัดน้ันมีอายุมากกว่า 500 ปี สรา้งขึ้ นในปี 1938 ภายในมีพระ
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ประธานสีทองขนาดใหญ่ 3 องค ์ซ่ึงชาวเกาหลีเช่ือกนัว่ามีความศกัสิทธ์ิ จึงนิยมไปนมสัการใน

วนัส าคญัต่างๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ันชม โรงงานเจียระไนพลอยอเมทิส (AMETHYST FACTORY) แดน

เกาหลีเป็นแดนของพลอยสีม่วง พลอยแหง่สุขภาพและน าโชค โดยมีตั้งแต่สี

ม่วงอ่อนเย็นตา จนถึงสีม่วงไวน์ มีเสน่หเ์ยา้ยวนใจ พลอยน้ีจะงามจบัตา

เม่ือมาท าเป็นแหวน จี้  ต่างห ูและสรอ้ยขอ้มือ 

 

แวะซ้ือของฝากท่ี ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต (ละลายเงินวอน ซ้ือ 5 แถม 1) สาหร่าย ขนมต่างๆ ช็อก

โกแล็ตหิน ซีเรียลช็อกโก ้ผลิตภณัฑข์องใบและรากฝอยของโสมในรูปแบบขนม ชาโสม โคลน

พอกหน้าโสม ครีมลา้งหน้าโสม เคร่ืองส าอางโสม และยงัมีกิมจิ เปเปโร (ป๊อกก้ีเกาหลี) ชินรา

เมง (มาม่าเกาหลี) นมกลว้ย เป็นตน้ 

 

19.55 น. เดินทางกลบักรุงเทพฯโดย เท่ียวบินท่ี LJ001 (บรกิารอาหารว่างบนเครือ่ง) 

23.35 น. ถึงประเทศไทย สนามบินนานาชาตสุิวรรณภูมิ พรอ้มดว้ยความประทบัใจ 
 

 
 
 



รายการท่องเท่ียวน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลง หรือสลบัสบัเปล่ียนกนัได ้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยูใ่นดุลยพินิจของหวัหน้าทวัรแ์ละผู ้

ประสานงานทอ้งถ่ินในครั้งน้ันๆ โดยจะยดึถือประโยชน์ของท่านเป็นส าคญั และขึ้ นอยูก่บัสภาพการณปั์จจบุนั 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

***หมายเหต*ุ** 
ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมหรือรายการอาหาร โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทัง้น้ีขึน้อยู่ตามความเหมาะสม 
**กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ทีก่รุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอืเขา้ประเทศทีร่ะบใุนรายการเดนิทาง ทาง
บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ และขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืค่าบรกิาร ไมว่่ากรณีใดๆ ซึง่อยูน่อกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทั** 

**พาสสปอรต์จะตอ้งมอีายุมากกว่า 6 เดอืน นบัจากวนัไปถงึ** 

ในกรณียกเลิกการเดินทาง ต้องยกเลิก 30 วนัก่อนการเดินทางเท่านัน้ ไม่เช่นนัน้ ทางบริษทัจะไม่
คืนมดัจ าไม่ว่าด้วยกรณีใดๆทัง้ส้ิน เพราะทางบริษทัได้ท าการจ่ายค่าตัว๋กบัการสายการบิน

เรียบร้อยแล้ว โปรดอ่านข้อความให้ถ่ีถ้วน ก่อนการจองทวัรท์กุครัง้ เพ่ือประโยชน์แก่ตวัท่านเอง 
 
ข้อความส าคญั โปรดอ่านอย่างละเอียด 

ในกรณทีีล่กูคา้เดนิทางไปประเทศเกาหลใีต ้แลว้ไมส่ามารถผ่าน เขา้-ออก นอกประเทศได ้ท าใหลู้กคา้ต้องถูกส่ง
ตวักลบัเขา้ประเทศไทย จงึมคี่าใชจ้่ายที่เกดิขึน้ในการเปลี่ยนตัว๋ขากลบั และรวมถงึค่าบรกิารอื่นๆที่เกดิขึน้ด้วย ฉะนัน้ 
ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รบัผิดชอบในค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นที่ทางประเทศนัน้ๆเรยีกเก็บ ทางผู้จดัและทางสายการบินจะไม่
รบัผดิชอบค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ทุกกรณ ีหรอืตอ้งรอกลบัประเทศไทยในเทีย่วบนิถดัไปทีม่ทีีน่ัง่ว่าง หรอืตามวนัเดนิทางของ
ตัว๋เครือ่งบนิ ทัง้นี้ ขึน้อยูท่างเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศเกาหลใีต้และสายการบนิเป็นผูพ้จิารณา ทางผูจ้ดัไม่
สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ 

** ตรวจคนเขา้เมอืงประเทศเกาหลใีตจ้ะมกีารสุ่มตรวจ และอาจมกีารเรยีกไปสมัภาษณ์ ในการทีท่างตรวจคนเขา้
เมอืงเรยีกสมัภาษณ์นัน้ ขึ้นอยู่กบัทางตรวจคนเขา้เมอืงเป็นผู้พจิารณา และอยู่ในดุลพนิิจของทางเจา้หน้าที่ ตม. ทาง
บรษิทัทวัร ์ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงในส่วนนี้ได ้** 

*** ทวัรค์รัง้นี้มวีตัถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะเท่านัน้ ถ้าลูกค้าต้องการแยกตวัออกจากกรุ๊ปทวัร ์
ทางบรษิทัจะคดิค่าด าเนินการในการแยกท่องเทีย่วเอง 300 USD ต่อท่าน *** 

 



รายการท่องเท่ียวน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลง หรือสลบัสบัเปล่ียนกนัได ้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยูใ่นดุลยพินิจของหวัหน้าทวัรแ์ละผู ้

ประสานงานทอ้งถ่ินในครั้งน้ันๆ โดยจะยดึถือประโยชน์ของท่านเป็นส าคญั และขึ้ นอยูก่บัสภาพการณปั์จจบุนั 
 

อตัราค่าบริการ เกาหลี 5 วนั 3 คืน (JIN AIR) 
KOREA FEEL GOOD ซูวอน - โซล – โซล (LJ) 

 

ก าหนดการเดินทาง 
กนัยายน 2561 

ผูใ้หญ่ 
ห้องละ 
2-3 ท่าน 

ราคา 
จอยแลนด ์
(ไม่รวมตัว๋) 

ราคา 
เดก็อายไุม่เกิน 

2 ขวบ 

พกั 
เด่ียว 
เพ่ิม 

01 – 05 กนัยายน 2561 14,999 7,900 5,900 5,000 
02 – 06 กนัยายน 2561 14,999 7,900 5,900 5,000 
03 – 07 กนัยายน 2561 14,999 7,900 5,900 5,000 
04 – 08 กนัยายน 2561 14,999 7,900 5,900 5,000 
05 – 09 กนัยายน 2561 15,999 7,900 5,900 5,000 
06 – 10 กนัยายน 2561 15,999 7,900 5,900 5,000 
07 – 11 กนัยายน 2561 15,999 7,900 5,900 5,000 
08 – 12 กนัยายน 2561 14,999 7,900 5,900 5,000 
09 – 13 กนัยายน 2561 14,999 7,900 5,900 5,000 
10 – 14 กนัยายน 2561 14,999 7,900 5,900 5,000 
11 – 15 กนัยายน 2561 14,999 7,900 5,900 5,000 
12 – 16 กนัยายน 2561 15,999 7,900 5,900 5,000 
13 – 17 กนัยายน 2561 15,999 7,900 5,900 5,000 
14 – 18 กนัยายน 2561 15,999 7,900 5,900 5,000 
15 – 19 กนัยายน 2561 14,999 7,900 5,900 5,000 

 

***ค่าบริการข้างต้น ยงัไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าทิป คนขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และมคัคเุทศกท้์องถ่ิน*** 
** ทางบริษทัขออนุญาตเกบ็ค่าธรรมเนียม ค่าทิป ท่านละ 40,000 วอน /ทริป/ท่าน  

หรือท่านละ 1,400 บาท/ทริป/ท่าน** 
**หมายเหต*ุ* 

1. รบัเฉพาะผู้มวีตัถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว ค่าทัวรท์ี่จ่ายให้กบัผู้จดั เป็นการช าระแบบจ่ายช าระขาด และผู้จดัได้
ช าระใหก้บัสายการบนิและสถานที่ต่างๆ แบบช าระขาดเช่นกนัก่อนออกเดนิทาง ฉะนัน้หากท่านไม่ได้ร่วมเดนิทาง
หรอืใช้บรกิารตามรายการไม่ด้วยสาเหตุใดหรอืไดร้บัการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืงจากประเทศในรายการ  
(ประเทศไทยและประเทศเกาหลใีต้) ทางผูจ้ดัขอสงวนสทิธิก์ารคนืเงนิสดส่วนใดๆ รวมทัง้ค่าตัว๋เครื่องบนิใหแ้ก่ท่าน 



รายการท่องเท่ียวน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลง หรือสลบัสบัเปล่ียนกนัได ้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยูใ่นดุลยพินิจของหวัหน้าทวัรแ์ละผู ้

ประสานงานทอ้งถ่ินในครั้งน้ันๆ โดยจะยดึถือประโยชน์ของท่านเป็นส าคญั และขึ้ นอยูก่บัสภาพการณปั์จจบุนั 
 

***และทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิ ราคาน้ีเฉพาะนักท่องเท่ียวชาวไทยเท่านัน้ ถ้าหากเป็นชาวต่างชาติ จะต้อง
เพ่ิมจากราคาค่าทวัรป์กติอีก 100 USD** **กรณีตดักรุ๊ปเหมาที่เป็น เดก็นักเรยีน นักศกึษา คร ู ธุรกจิขายตรง
เครือ่งส าอางค ์ หมอ  พยาบาล  ชาวต่างชาต ิหรอืกรุป๊ทีม่กีารขอดงูาน จะตอ้งสอบถามราคาใหมทุ่กครัง้** 

2. หากมเีพื่อนหรอืญาตขิองท่านต้องการร่วมเดนิทางท่องเทีย่วระหว่างท่องเทีย่วในประเทศเกาหล ีหรอืปัญหาต่างๆ 
ตลอดจนขอ้แนะน ากรุณาตดิต่อเจา้หน้าที่ที่รบัผดิชอบ หากท่านมคีวามจ าเป็นต้องรบัฝากของจากผู้อื่นเพื่อที่จะ
น าไปยงัประเทศนัน้ๆ  หรอืน ากลบัประเทศไทย ควรตรวจสิง่ของนัน้ว่าต้องไม่เป็นสิง่ของผดิกฎหมาย ซึ่งของผดิ
กฎหมายบางประเภท อาจมโีทษถงึขัน้ประหารชวีติ เจา้หน้าทีจ่ะไมร่บัฝากกระเป๋าหรอืสิง่ของใดใด 

3. โรงแรมที่พักที่ประเทศเกาหลีใต้อาจะมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้นอยู่กับความเหมาะสมเป็นหลักโดยค านึงถึง
ผลประโยชน์ลกูคา้เป็นหลกั 

4. ประเทศเกาหลีใต้จะมีช่างภาพมาถ่ายรูป และช่วยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และ วนัสุดท้าย
ช่างภาพจะน าภาพถ่ายมาจ าหน่ายกบัลูกทวัร ์หากว่าท่านใดสนใจสามารถซือ้ได้ แต่ถ้าท่านใดไม่สนใจก็ไม่ต้องซื้อ 
เพราะทางบรษิทัทวัรไ์มม่กีารบงัคบัลกูทวัรซ์ือ้แต่อยา่งใด แต่เป็นการบอกกล่าวล่วงหน้า 

5. ทวัรค์รัง้นี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเทีย่วเป็นหมู่คณะเท่านัน้ ถ้าลุกคา้ต้องการแยกตวัออกจากกรุ๊ปทวัร ์โดยไม่ลง
รา้นชอ้ปป้ิง เช่น น ้ามนัสน / รา้นโสม / ฮอ็ตเกนาม ู/ คอสเมตคิ / อะเมทสิ ทางบรษิทัจะคดิค่าด าเนินการในการแยก
ท่องเทีย่วเอง 300 USD ต่อท่าน 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
อตัราค่าบริการน้ีรวม 
 
 ค่าตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ      ค่าภาษสีนามบนิทุกแห่งทีม่ ี
 คา่น ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่านละไมเ่กนิ 20 กก.   ค่ารถรบั-ส่ง และน าเทีย่วตามรายการ 
 ค่าทีพ่กัตามทีร่ะบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน    ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการ  
 ค่าอาหารตามมือ้ทีร่ะบุในรายการ     ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  
 ค่าประกนัอุบตัเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าท าหนังสอืเดนิทาง , ค่าโทรศพัท์ , ค่าโทรศพัท์ทางไกล , ค่า
อนิเตอรเ์น็ต , ค่าซกัรดี , มนิิบารใ์นหอ้ง รวมถงึค่าอาหารและเครื่องดื่มทีส่ ัง่เพิม่นอกเหนือรายการ (กรณุาสอบถามจาก
หวัหน้าทวัรก่์อนการใช้บริการ) 
 ค่าทปิคนขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถิน่ ท่านละ 30,000 วอน/ทรปิ/ต่อท่าน 
 ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

จากมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศเกาหลีใหก้บัคนไทย ผูท่ี้ประสงคจ์ะพ านักระยะสั้นในประเทศเกาหลีไม่เกิน 90 วนั 

ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะตอ้งยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเขา้เมือง เพ่ือ

ยืนยนัการมีคุณสมบติัการเขา้ประเทศเกาหลี* ดงัตอ่ไปน้ี 

- พาสปอรต์จะตอ้งมีอายุมากกว่า 6 เดือน นับจากวนัไปถึง 

- ตัว๋เครื่องบินขาออกจากประเทศเกาหลี ทางทวัรจ์ดัเตรียมให ้

- ส่ิงท่ียืนยนัว่าท่านสามารถรบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยท่ีอาจเกิดข้ึนในระหว่างท่ีพ านักในประเทศเกาหลีได ้(เช่น เงินสด 

บตัรเครดิต เป็นตน้) 

- ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขติดต่อในระหว่างท่ีพ านักในประเทศเกาหลี (เช่น คนรูจ้กั โรงแรม และอ่ืนๆ) ทางทวัร์

จดัเตรียมให ้

- ก าหนดการเดินทางระหว่างท่ีพ านักในประเทศเกาหลี ทางทวัรจ์ดัเตรียมให ้



รายการท่องเท่ียวน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลง หรือสลบัสบัเปล่ียนกนัได ้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยูใ่นดุลยพินิจของหวัหน้าทวัรแ์ละผู ้

ประสานงานทอ้งถ่ินในครั้งน้ันๆ โดยจะยดึถือประโยชน์ของท่านเป็นส าคญั และขึ้ นอยูก่บัสภาพการณปั์จจบุนั 
 

 ค่าวซี่าส าหรบัพาสปอรต์ต่างดา้ว  
 
เอกสารประกอบในการย่ืนวีซ่า  
1) พาสปอรต์  
2) ใบประจ าตวัคนต่างดา้ว  
3) ใบส าคญัถิน่ทีอ่ยู ่ 
4) ส าเนาทะเบยีนบา้น(ถา้ม)ี  
5) สมดุบญัชเีงนิฝาก(ถา้ม)ี  
6) รปูถ่ายสขีนาด 2 นิ้ว 2 รปู  
(ส าหรบัหนงัสอืเดนิทางต่างดา้ว เจา้ของหนงัสอืเดนิทางตอ้งท าเรือ่งแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองก่อนจะยื่นวซี่า) 
 
เง่ือนไขการช าระค่าบริการ 
1. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีต้องช าระเงินมดัจ าเป็นเงินจ านวน 10,000 บาทต่อท่าน เพ่ือส ารองท่ีนัง่ ภายใน 24 

ชัว่โมง หลงัจากการจอง  
2. นักท่องเที่ยวหรอืเอเจนซี่ต้องช าระเงนิค่าบรกิารส่วนที่เหลือทัง้หมดก่อนวนัเดินทางอย่างน้อย 30 วนั กรณี

นักท่องเที่ยวหรอืเอเจนซี่ไม่ช าระเงนิ หรอืช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเชค็ของท่านถูกปฏเิสธการ
จา่ยเงนิไมว่่ากรณใีดๆ ใหถ้อืว่านกัท่องเทีย่วสละสทิธิก์ารเดนิทางในทวัรน์ัน้ๆ 

3. กรณทีีน่กัท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี ่จองการเดนิทางน้อยกว่า 30 วนั จะตอ้งช าระครบเตม็จ านวนเลย 

 
 
 

 
 



รายการท่องเท่ียวน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลง หรือสลบัสบัเปล่ียนกนัได ้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยูใ่นดุลยพินิจของหวัหน้าทวัรแ์ละผู ้

ประสานงานทอ้งถ่ินในครั้งน้ันๆ โดยจะยดึถือประโยชน์ของท่านเป็นส าคญั และขึ้ นอยูก่บัสภาพการณปั์จจบุนั 
 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 

 กรณทีีน่กัท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลื่อนการเดนิทาง นกัท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี(่ผูม้ ี
ชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการยกเลกิที่บรษิทัอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจง้
ยกเลกิการจองกบัทางบรษิทัเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบรษิทัไม่รบัยกเลกิการจองผ่านทางโทรศพัทไ์มว่่ากรณีใดๆ 

 กรณนีกัท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรบัเงนิค่าบรกิารคนื นกัท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชีื่อในเอกสารการจอง) 
จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการขอรบัเงนิคนืทีบ่รษิทัอยา่งใดอยา่งหนึ่งเพื่อท าเรือ่งขอรบัเงนิ
ค่าบรกิารคนื โดยแนบหนงัสอืมอบอ านาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงนิค่าบรกิาร
ต่างๆ และหน้าสมดุบญัชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น  

โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 
2.1 ต้องยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วนัเท่านัน้ คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการท่ี

ช าระแล้ว  
2.2 หากยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 45 วนั ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัรท์ุกกรณี 

1. การเดนิทางทีต่้องการนัตมีดัจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงื่อนไข หรือเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight 
กบัสายการบนิ หรอืผ่านตวัแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ าหรอืค่าบรกิารทัง้หมด   

2. ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนีกัท่องเทีย่วเดนิทางไมถ่งึ 15 คน  
 

เง่ือนไขและข้อก าหนดอ่ืนๆ 
1. ทวัรน์ี้ส าหรบัผูม้วีตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเทีย่วเท่านัน้ 
2. ทวัรน์ี้เป็นทวัรแ์บบเหมา หากท่านไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรอืทัง้หมด หรอื

ถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบรษิทัจะไมค่นืเงนิค่าบรกิารไมว่่าบางส่วนหรอืทัง้หมดใหแ้ก่ท่าน 
3. ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณทีีม่นีกัท่องเทีย่วร่วมเดนิทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้บั

นกัท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบล่วงหน้าอยา่งน้อย 7 วนัก่อนการเดนิทางส าหรบัประเทศทีไ่มม่วีซี่า  และอย่างน้อย 10 วัน
ก่อนการเดินทางส าหรบัประเทศที่มวีีซ่า  แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยนิดีที่จะช าระค่าบรกิารเพิ่มจากการที่มี
นกัท่องเทีย่วรว่มเดนิทางน้อยกว่าทีท่างบรษิทัก าหนดเพื่อใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารต่อไป 

4. ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล ค าน าหน้าชื่อ เลขทีห่นังสอื
เดนิทาง และอื่นๆ เพื่อใชใ้นการจองตัว๋เครื่องบนิ ในกรณีทีน่ักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิด้ส่งหน้าหนังสอืเดนิทางใหก้บั
ทางบรษิทัพรอ้มการช าระเงนิมดัจ า 

5. ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ 
ภมูอิากาศ และเวลา ณ วนัทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ บรษิทัจะค านึงถงึความปลอดภยัของนักท่องเทีย่ว
ส่วนใหญ่เป็นส าคญั 

6. ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรอืค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิม่ขึน้ของนักท่องเทีย่วทีม่ไิด้เกดิจาก

ความผดิของทางบรษิทั เช่น ภยัธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิตั ิ อุบตัเิหตุ ความเจบ็ป่วย ความสูญ

หายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตุสุดวสิยัอื่น เป็นตน้ 



รายการท่องเท่ียวน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลง หรือสลบัสบัเปล่ียนกนัได ้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยูใ่นดุลยพินิจของหวัหน้าทวัรแ์ละผู ้

ประสานงานทอ้งถ่ินในครั้งน้ันๆ โดยจะยดึถือประโยชน์ของท่านเป็นส าคญั และขึ้ นอยูก่บัสภาพการณปั์จจบุนั 
 

7. อตัราค่าบรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ ณ วนัที่ทางบรษิทัเสนอราคา ดงันัน้ ทางบรษิทัขอ
สงวนสทิธิใ์นการปรบัราคาค่าบรกิารเพิม่ขึ้น ในกรณีที่มกีารเปลี่ยนแปลงอตัราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ ค่าตัว๋
เครือ่งบนิ ค่าภาษเีชือ้เพลงิ ค่าประกนัภยัสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนกังาน หรอืตวัแทนของทางบรษิทั ไม่มอี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษิทั  เวน้แต่มเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อี านาจของบรษิทัก ากบัเท่านัน้  

ข้อแนะน าก่อนการเดินทาง 

 กรุณาแยกของเหลว , เจล , สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตวัขึน้เครื่องบนิ ต้องมขีนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อชิ้น และ
รวมกนัทุกชิน้ไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใส่ถุงพลาสตกิใสซึง่มซีปิลอ็คปิดสนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หน้าที่
ตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จดุเอก็ซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถ้าสิง่ของดงักล่าวมขีนาดบรรจุภณัฑม์ากกว่า
ทีก่ าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หน้าทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเท่านัน้ 

 สิง่ของทีม่ลีกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเลบ็ , มดีพก , แหนบ , อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจา้หน้าทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเท่านัน้  

 ประเทศเกาหล ีมกีฎหมายหา้มน าผลติภณัฑท์ีท่ ามาจากพชื และเนื้อสตัวท์ุกชนิดเขา้ประเทศ เช่น ผกั , ผลไมส้ด , ไข่ , 
เนื้อสตัว ์, ไสก้รอกฯ เพื่อเป็นการป้องกนัโรคตดิต่อที่จะมาจากสิง่เหล่านี้ หากเจา้หน้าที่ตรวจพบ จะต้องเสยีค่าปรบัใน
อตัราทีส่งูมาก  

 
 

 
 
 


