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จองทวัร ์ที่เรา ลดราคาใหอี้กทา่นละ 500 บาท  เดินทางแน่นอน 

ถ่ายรูปน่ารกัท่ีหมู่บา้นแห่งเทพนิยายแสนสวย / สกัการะพระใหญ ่ที่วดั

ชินฮึงซา / นัง่กระเชา้ข้ึนอุทยานซอรคัซาน / สนุกสุดเหว่ียงที่สวนสนุก 

EVERLAND / ชมวิวกรุงโซลที่โซลทาวเวอร ์/ ตามรอยซีรียท์ี่ เกาะนามิ / 

ชอ้ปป้ิงสุดมนัสท่ี์ ตลาดดงัเมียงดง / เพลิดเพลินกบัสามมิต ิTRICKEYE 

สุดพิเศษ... 

1. พกั ซอรคั 1 คืน กรุงโซล 2 คืน 

2. เตม็อ่ิมกบับุฟเฟ่ต ์บารบี์คิวป้ิงยา่ง หลากหลายชนิด  

3. ชมพระราชวงัแห่งความรกั พระราชวงัชางด็อกกุง 

4. ชอ้ปป้ิงสินคา้จากแอพพลิเคชัน่สุดฮิตท่ี LINE FRIEND STORE 

5. เพลิดเพลินกบัการถ่ายภาพสามมิตทิี่ TRICK EYE MUSEUM & ICE MUSEUM 
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วนัแรก         กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) 

22.00 น. คณะพรอ้มกนัท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4 เคานเ์ตอร ์D สาย

การบินจนิแอร ์JIN AIR (LJ) โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั และอาํนวยความ

สะดวกในการเช็คอิน (หวัหนา้ทวัรแ์นะนําการเดินทาง)  สายการบิน JIN AIR (LJ) ใชเ้คร่ือง 

AIRBUS 777-200 จาํนวน 355 ท่ีนัง่ (มีบริการอาหารวา่งบนเคร่ือง) สมัภาระโหลดใตเ้คร่ือง 

15 กก./ท่าน (ไม่สามารถซ้ือน้ําหนักเพิ่มได)้ และถือข้ึนเคร่ืองไดท่้านละ 12 กก.   **หมาย

เหตุ** เคาน์เตอรเ์ช็คอินจะปิดบริการก่อนเวลาเคร่ืองออก 60 นาที และผูโ้ดยสารพรอ้ม ณ 

ประตขูึ้ นเคร่ืองก่อนเวลาเคร่ืองออก 40 นาที (**ขอสงวนสิทธ์ิในการเลือกท่ีนัง่บนเคร่ือง 

เน่ืองจากตอ้งเป็นไปตามระบบของสายการบิน) 

 
 

วนัที่สอง       เกาหลีใต ้– หมู่บา้นเทพนิยาย - ตามรอยซีรีย่ ์WINTER  

                  LOVE SONG ที่เกาะนามิ –อุทยานซอรคัซาน – วดัชินฮึงซา - รร.ซอรคั 

01.00 น. บินลดัฟ้าสู่ สาธารณรฐัเกาหลีใต ้โดยเท่ียวบินท่ี LJ002 

08.00 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน สาธารณรฐัเกาหลีใต ้ (เวลาทอ้งถ่ินเร็วกวา่ไทย 2 

ช.ม. กรุณาปรบันาฬิกาของท่านเป็นเวลาทอ้งถ่ินเพ่ือสะดวกในการนัดหมาย) หลงัจากผ่านพิธี

การตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้ ขอตอ้นรบัทุกท่านสู่ สาธารณรฐัเกาหลีใต ้  รถโคช้พา

ท่านขา้มทะเลตะวนัตกดว้ยสะพานแขวนยองจองหรือสะพานเพื่อความหวงัในการรวมชาติท่ียาว

กวา่ 4.42กม.  และมียอดโดมสงู 107 เมตร 

จากน้ันนําท่านเดินทางสู่ หมู่บา้นเทพนิยาย   หรือ "ดงฮวามาอึล" (ภาษาเกาหลี แปลวา่ 

หมู่บา้นเทพนิยาย) ถูกตกแต่ง ประดบัประดา และวาดสีสนัใหห้มู่บา้นแสนจะธรรมดา

กลายเป็นหมู่บา้นแหง่เทพนิยาย มีนิยายโด่งดงัหลายเร่ือง อาทิเชน่ สโนวไ์วทก์บัคนแคระทั้ง 7 
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, หนูนอ้ยหมวกแดง , ปีเตอรแ์พน, อะลาดินกบัตะเกียงวิเศษ   ฯลฯ  รวมอยูใ่นหมู่บา้นแหง่น้ี  

ทาํใหเ้ป็นเหมือนสตดิูโอถ่ายรปูขนาดใหญ่ ท่ีไม่วา่จะเดินไปทางไหน กอ้ถ่ายรปูไดเ้ก๋สุดๆ  

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั บรกิารอาหาร (1) เมนู ทคัคาลบี“หรอืไก่บารบ์ีคิวผดัซอสเกาหลี อาหารเลื่องช่ือแห่งเมือง

ซุนซอน นาํไก่บารบ์ีคิว ขา้วเหนียว มนัหวาน ผกัตา่งๆลงผดัรวมกบัซอสแบบเกาหลี นาํผกักาด

เขียวมาห่อรบัประทาน และสามารถดดัแปลงเป็นทคัคาลบีโปคึมหรอืขา้วผดัทคัคาลบี โดยนาํ

ขา้วสวยและสาหรา่ยแหง้มาผดัรวมกบัทคัคาลบี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ันนําท่านเดินทางไปยงั เกาะนามิ ตั้งอยูท่ี่เมืองชุนชอน  หา่งจากกรุงโซลไปทางตะวนัออก 

ประมาณ 63 กิโลเมตร  เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีชื่อเสียงของเกาหลีใต้  เกาะนามิมีรปูร่างเหมือนใบไม้

ลอยน้ํา เป็นเกาะกลางแม่น้ําฮนั ซ่ึงเกิดจากการสรา้งเขื่อนชองพยอง โด่งดงัจากซีรีย ์เพลงรกัในสายลม

หนาว ซ่ึงใชเ้กาะนามิเป็นสถานท่ีถ่ายทาํ  บนเกาะจะมีบรรยากาศร่มร่ืน เต็มไปดว้ย ตน้สน ตน้เกาลดั 

ตน้แปะกว๊ย ตน้ซากุระ ตน้เมเป้ิล และตน้ไมด้อกไมอ่ื้นๆ ท่ีพลดักนัออกดอกเปล่ียนสีใหช้มกนัทุก
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ฤดกูาล ทั้งเกาะไม่มีเสาไฟหรือสายไฟใหเ้ห็นเลยซกัตน้เพราะมนัถูกฝัง่ลงใตดิ้นทั้งหมดเพ่ือใหไ้ม่บดบงั

ทศันียภาพ และมีสุสานของนายพลนามิ ซ่ึงยงัคงตั้งอยู ่ณ เกาะแหง่น้ี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ันนําท่านเดินทางไป  อุทยาน

แห่งชาติ ซอรคัซาน  หรือ สวิสเซอรแ์ลนดข์อง

เกาหลี เป็นอุทยานแหง่ชาติขนาดใหญ่มีเน้ือท่ี 

ถึง 354 ตารางกิโลเมตร จดัไดว้า่เป็นแนวเขาท่ี

สวยงามมากท่ีสุดแหง่หน่ึงในเกาหลีซ่ึง

ประกอบดว้ย โอซอรั ค เนซอรั ค และนัมซอรั ค 

เทือกเขาแนวนอกแนวใน และแนวใต ้มีหุบเขา

ท่ีมีดอกไมบ้านสะพรัง่ทั้งฤดใูบไมผ้ลิ และฤดู

ใบไมเ้ปล่ียนสี หุบเขาแหง่น้ีจะเปล่ียนเป็นสีแดง

สีทองทัว่ทั้งหุบเขา  

จากน้ันนําท่าน นัง่กระเชา้ไฟฟ้า  สู่จุดชมวิวของอุทยานแหง่ชาติเขาซ อรคั ท่ีไดข้ึ้ นช่ือวา่เป็นภเูขาส่ีฤด ู

และสวิสเซอรแ์ลนดข์องเกาหลี เขาซ อรคัตั้งอยูใ่จกลางภเูขาแทแบคซ่ึงทอดยาวไปถึงเขาคึมคงั ของ

ประเทศเกาหลีเหนือ มีเทือกเขา ป่าไม ้หุบเขา สายน้ํา ทะเลสาบ หินรปูร่างต่างๆ ท่ีสวยงามซ่ึงเกิดขึ้ น

เองตามธรรมชาติท่ีหาดธูรรมชาติท่ีหาดไูดย้ากยิง่ ตามรอยตาํนานท่ีเล่าขานของจุดกาํเนิดเพลงอารีรงั 

ภเูขาซอรคัซานมีความงามเฉพาะตวัตลอดปีอยูแ่ลว้ แต่ชว่งฤดใูบไมเ้ปล่ียนสีจะเป็นชว่งท่ีงดงามท่ีสุด 

นักท่องเท่ียวจะชอบเดินทางกนัในชว่งน้ี เพ่ือชมความงามของใบไมสี้ต่างๆ  ประมาณเดือนตุลาคม ทัว่

ทั้งบริเวณใบไมจ้ะกลายเป็นสีแดงและสี เหลือง  นอกจากน้ีบริเวณโดยรอบของอุทยานแหง่ชาติซ อรคั
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ซาน ยงัมี วดัชินฮึงซา ( SINHEUNGSA TEMPLE) วดัเก่าแก่สรา้งในสมยั อาณาจกัรชิลล่าอายุกวา่  

1,000 ปี ท่านสามารถนมสัการกราบไหวพ้ระพุทธรปูสมัฤทธ์ิปางสมาธิขนาดใหญ่ท่ีประดิษฐานเป็น

สญัลกัษณข์องอุทยาน ก่อนจะผ่านสะพานชาํระลา้งจิตใจเขา้สู่เขตวดัเพื่อไหวพ้ระขอพร  

เยน็  บรกิารอาหาร ( 2) เมนู ชาบู ชาบู สุก้ีหมอ้ไฟสไตลเ์กาหลี อาหารพ้ืนเมืองของคาบสมุทร

เกาหลีตั้งแตส่มยัมองโกเลียบุกคาบสมุทรเกาหลี ลกัษณะคลา้ยสุก้ีหมอ้ไฟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พกัที่    I-PARK HOTEL / HYUNDAI SOO HOTEL  หรอืระดบัเดียวกนั 

 

วนัที่สาม       รถไฟสายโรแมนตกิ (NORMAL SEATRAIN) - เรยีนทาํกิมจ+ิใสชุ่ดฮนับก – สวนสนุกเอ  

                   เวอรแ์ลนด ์- ชอ้ปป้ิงสนิคา้ LINE FRIEND STORE - รร. โซล   

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม (3) 

จากน้ันนําท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟ 

JEONG DONG JIN เพื่อขึ้ น รถไฟสายโรแมน

ตกิ (NORMAL SEATRAIN)  รถไฟแหง่ทะเล

ตะวนัออก ท่ีไดล้งบนัทึกใน GUINNESS 

BOOK OF WORLD วา่ เป็นรถไฟสายท่ีติด

ทะเลมากท่ีสุดในโลก ทั้งยงัเป็นสถานท่ีถ่าย

ทาํภาพยนตรท่ี์โด่งดงัไปทัว่เกาหลีเร่ือง SAND 

GLASS เก็บภาพความประทบัใจใน

บรรยากาศแบบโรแมนติก สมัผสัวิวแหง่ทะเลตะวนัออก หาดทรายสีขาว บนโบก้ี NORMAL SEATRAIN 
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กลางวนั บรกิารอาหาร ( 4) เมนู บุฟเฟตบ์าบีคิวป้ิงยา่งสไตลเ์กาหลี เน้ือหมู เน้ือไก่ เน้ือววั 

ปลาหมึก กุง้ อาหารเกาหลี เตมิไม่อั้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ันนําท่านเดินทางสู่ โรงเรยีนสอนทาํกิมจ ิเพ่ือใหท่้านเรียนรูว้ฒันธรรมการทาํกิมจิและ

สนุกสนานเพลิดเพลินกบัการทาํกิมจิ และใหท่้านใสชุ่ดฮนับกซ่ึงเป็นชุดประจาํชาติของเกาหลี พรอ้ม

ถ่ายภาพเป็นท่ีระลึก  

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ันนําท่านเดินทางสู่  สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด์  ซ่ึงถูกขนานนามวา่ ดิสนียแ์ลนดเ์กาหลีเป็น

สวนสนุกกลางแจง้ท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศ โดยมีบริษัทซมัซุงเป็นเจา้ของ ตั้งอยูท่่ามกลางหุบเขา ท่าน

จะไดนั้ง่กระเชา้ลิฟท ์และท่องไปกบัโลกของสตัวป่์าซาฟารี ชมไลเกอร ์ ท่ีน่ีท่านจะพบเจา้ป่าสิงโต และ

เสือดินแดนแหง่เทพนิยาย และสนุกกบัเคร่ืองเล่นนานาชนิด อาทิเชน่ สเปสวร ์หนอนสะบดั รถไฟเหาะ

รางไม ้ซ่ึงเป็นไฮไลคข์องสวนสนุปแหง่น้ี และชมสวนดอกไมซ่ึ้งกาํลงับานสะพรัง่อวดสีสนัเต็มสวน 

(ทั้งน้ีขึ้ นอยูก่บัสภาพอากาศ เดือนมีนาคม - เมษายน เป็นสวนดอกทิวลิป , เดือนพฤษภาคม - เดือน

มิถุนายน เป็นดอกกุหลาบ, เดือนสิงหาคม - เดือนกนัยายน เป็นสวนดอกลิลล่ี , เดือนตุลาคม - เดือน
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พฤศจิกายน เป็นสวนดอกเบญจมาศ) ชมกิจกรรมและการแสดงต่างๆ ดว้ยบตัรเขา้ชมแบบไม่จาํกดั

จาํนวนรอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใหท่้านไดพ้บกบั LINE FRIEND STORE มีสินคา้มากมายหลายรปูแบบ แอพลิเคชัน่ LINE น้ัน

นอกจากจะเป็นแอพแชทท่ีไดร้บัความนิยมแลว้ยงัมีจุดขายอีกอยา่งก็คือคาแรกเตอรห์ลกั ของตวัละคร

ของแอพ LINE ท่่ีมีสินคา้ออกมาใหเ้ลือกมากมาย และตอนน้ีท่ีสวนสนุก EVERLAND ประเทศเกาหลีก็มี

รา้น LINE STORE ไปเปิดใหม่ท่ีนัน่ดว้ย เราก็ไม่พลาดท่ีจะไปเก็บภาพบรรยากาศและสินคา้ของ LINE ท่ี

มีวางขายภายในรา้น LINE STORE สาขาสวนสนุก EVERLAND ประเทศเกาหลี  รา้น LINE STORE น้ัน

ตั้งเด่นสง่าอยูภ่ายในสวนสนุก EVERLAND ในส่วนของ GLOBAL FAIR เดินเขา้ประตดูา้นหนา้มาสกั

พกันึงก็จะเจอรา้นแลว้ บริเวณหนา้รา้นก็ตกแต่งสวยงาม มีหมี BROWN และกระต่าย CONY อยูบ่ริเวณ

หนา้ตึก ซ่ึงตอนมืดๆจะเปิดไฟดว้ย 

เยน็  บรกิารอาหาร (5) เมนู ไก่ตุน๋โสม เป็นอาหารบาํรุงสุขภาพ ไก่ขนาดกาํลงัเหมาะ ยดัไสด้ว้ยโสม 

แปะกว๊ย และสมุนไพรบาํรุงรา่งกาย เสริฟ์ในหมอ้ดินรอ้นๆ 

พกัที่   CHOCOLATE HOTEL / RIVER PARK HOTEL  หรอืระดบัเดียวกนั 

 

วนัที่สี ่         โสมเกาหลี – นํ้ามนัสน - ผ่านชมบลเูฮา้ส ์- พระราชวงัชางด็อกกุง – หอคอยโซลทาว 

                  เวอร  ์- ผลิตภณัฑค์อสเมตคิ - ตลาดเมียงดง - รร. โซล  

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม (6) 

จากน้ันพาท่านรูจ้กัและเขา้ใจ สมุนไพรโสมเกาหลี หรอืราชาแห่งมวลสมุนไพร  โสมถูกนํามาใชเ้พื่อ

สุขภาพเป็นเวลานานากวา่ 2 ,000 ปี  ในตาํรายาแผนโบราณจีน  ระบุวา่ โสมเป็นสมุนไพรท่ีชว่ยเสริม
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ความแข็งแรงใหแ้ก่ระบบยอ่ยอาหารและปอด ชว่ยทาํใหจ้ิตใจสงบและเพิ่มพละกาํลงัโดยส่วนรวม

สรรพคุณทางการแพทย ์ชว่ยบาํรุงหวัใจ ป้องกนัโรคหวัใจขาดเลือด เสริม   ประสิทธิภาพทางเพศ ลด

และป้องกนัมะเร็ง และเร็วๆ น้ี โสมเกาหลีอาจจะไดจ้ดทะเบียนมรดกโลก   โดยองคก์ารยเูนสโก  ทุก

วนัน้ีผลิตภณัฑโ์สมเป็นส่ิงท่ีขาดไม่ไดส้าํหรบัผูท่ี้คาํนึงถึงสุขภาพในปัจจุบนั 

จากน้ันนําท่านเยีย่มชม RED PINE เป็นผลิตภณัฑ ์ท่ีสกดัจากนํ้ามนัสน ท่ีมีสรรพคุณชว่ยบาํรุง

ร่างกาย ลดไขมนั ชว่ยควบคุมอาหารและรกัษาสมดุลในร่างกาย 

จากน้ันพาท่านผ่านชม บลเูฮา้ส ์ทาํเนียบประธานาธิบดีของเกาหลีใต ้  อนุสาวรียร์ปูนกฟีนิกซ ์ 

สญัลกัษณค์วามเป็นอมตะ  ชมทศันียภาพอนัสวยงามของภเูขารปูหวัมงักรและวงเวียนน้ําพุนับเป็นจุดท่ี

มี ฮวงจุย้ท่ีดีท่ีสุดของกรุงโซล (ระหวา่งรถแลน่ผา่นไม่อนุญาตใหถ้า่ยภาพหรอืวดีโีอใดๆ ทัง้ส้ิน)  

จากน้ันนําท่านชม พระราชวงัชางด็อก กุง (CHANGDEOKGUNG PALACE) เป็นพระราชวงัลาํดบัท่ีสอง

ท่ีถูกสรา้งต่อจากพระราชวงัเคียงบกกุง ( GYEONGBOKGUNG PALACE) ในปี ค.ศ. 1405 และ

ความสาํคญัในการเป็นท่ีพาํนักของพระมหากษัตริยห์ลายพระองคใ์นสมยัราชวงศโ์ชซอน 

(JOSEON)  และยงัเป็น 1 ใน 5 ของพระราชวงัสาํคญัท่ียงัคงรกัษาไว ้ประกอบไปดว้ย เขตพระราชฐาน

ชั้นนอกพระราชฐาน  ชั้นใน และสวนดา้นหลงัสาํหรบัเป็นท่ีพกัผ่อนของพระมหากษัตริย ์ซ่ึงมีตน้ไม้

ขนาดยกัษ์ท่ีมีกวา่ 300 ปี, บ่อน้ํา และศาลาริมน้ําพระราชวงัแหง่น้ีเป็นท่ีพาํนักของพระมหากษัตริยถึ์ง 

9 พระองคใ์นสมยัราชวงศโ์ชซอน ( JOSEON) ปัจจุบนัยงัคงเหลือความงดงามบางส่วนของพระราชวงั 

ไดแ้ก่ พระตาํหนัก INJEONGJEON, พระตาํหนัก DAEJOJEON, พระตาํหนัก SEONJEONGJEON, และ

พระตาํหนัก NAKSEONJAE สวนลบั หรือสวนตอ้งหา้ม (HOWON) ตั้งอยูบ่ริเวณดา้นหลงัของพระราชวงั

ท่ีถูกสรา้งขึ้ นในสมยักษัตริย ์TAEJONG เพื่อเป็นสถานท่ีพกัผ่อนสาํหรบัพระราชวงศ ์เดิมสวนแหง่น้ีมีชื่อ

วา่ ‘BUKWON’ หรือ ‘GEUMWON’ แต่ถูกเปล่ียนชื่อเป็น ‘BIWON’ ในรชัสมยัของกษัตริย ์KOJONG สวน

แหง่น้ีถูกดแูลและบาํรุงรกัษาไวเ้ป็นอยา่งดี และดสูวยงามมากโดยเฉพาะในชว่งฤดใูบไมร้่วง 
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กลางวนั บรกิารอาหาร ( 7) เมนู ขา้วยาํบิบิมบบั เสริฟ์บรกิารพรอ้มซุปชาบูหมอ้รอ้นๆ   

 

จากน้ันนําท่านเดินทางไป  โซลทาวเวอร์  (SEOUL TOWER)  หรอื หอคอยเอ็นโซล  (N SEOUL 

TOWER) หรอื “นมัซนัทาวเวอร”์ (NAMSAN TOWER) ตั้งอยูบ่นภเูขานัมซาน เป็นจุดท่องเท่ียวท่ีถือวา่

เป็นไฮไลทส์าํคญัของกรุงโซล เพราะเป็นจุดชมวิวท่ีมองเห็นวิวทัว่ทั้งกรุงโซล มีความสงูจากฐานหอคอย

ประมาณ 236.7 เมตร และมีความสงู 479 เมตรจากพ้ืนดิน คนท่ีมาเท่ียวท่ีน่ีส่วนมากจะเป็นคู่รกั ทั้ง

ชาวเกาหลีและนักท่องเท่ียวต่างชาติ คู่รกัส่วนมากจะเตรียมกุญแจมาคลอ้งตรงรั้วขา้งบนโซลทาวเวอร ์

เพราะมีความเชื่อวา่คู่รกัท่ีไดม้าคลอ้งกุญแจท่ีน่ีจะรกักนัยาวนานตลอดไป (สมยัแรกๆ นิยมใชล้กู

กุญแจเล็กๆ เขียนขอ้ความสญัญารกั และชื่อของคู่รกัลงไปในกุญแจ แต่ชว่งปีหลงัๆ มาน้ีเร่ิมมีการ

พฒันาอุปกรณก์ารคลอ้งเป็น เคสโทรศพัทมื์อถือ , บตัร T-MONEY, โซ่จกัรยาน , พลัว่ และอุปกรณ์

แปลกๆ อีกหลายอยา่งท่ีคู่รกัรุ่นใหม่สามารถคิดได ้และนํามาใชแ้ทนลกูกุญแจ ) **ราคาทวัรน้ี์ไม่รวม

กุญแจและค่าข้ึนลิฟท*์* 
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จากน้ันนําท่านชอ้ปป้ิงรา้นเคร่ืองสาํอางยอดนิยม COSMETIC OUTLET  ของนักชอ้ปชาวไทยใหท่้านได้

เลือกซ้ือกลบัไปฝากเป็นของท่ีระลึก อาทิเชน่ ROJUKISS ซ่ึงราคาถูกกวา่ท่ีเมืองไทยเกือบเท่าตวัและ

บางผลิตภณัฑย์งัไม่มีขายในไทย 

จากน้ันนําท่านชอ้ปป้ิงท่ี ตลาดเมียงดง หรือสยามสแควรเ์กาหลี ท่ีตลาดเมียงดงน้ีจะมีเส้ือผา้ กางเกง 

รองเทา้ น้ําหอม เคร่ืองสาํอางค ์ทั้งแบบ แบรนดเ์นมช่ือดงั และโลคอลแบรนด ์ซีดีเพลง รปูดารา หรือ

อะไรท่ีวยัรุ่นตอ้งการก็สามารถหาไดจ้ากท่ีตลาดน้ีเลยทีเดียว อยา่งรา้นเคร่ืองสาํอาง คท่ี์คุน้หคูนไทย  

เชน่ ETUDE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP รา้นพวกน้ีหาไดไ้ม่ยากในตลาดแหง่น้ี แถมไม่ไดมี้แค่

อยา่งล่ะหน่ึงรา้นอีกดว้ย  ประมาณวา่เพ่ิงออกจากรา้น ETUDE มาเดินไปอีกสกัพกัก็ เจอรา้น ETUDE  

อีกหล่ะ SKIN FOOD, THE FACE SHOP ก็เชน่เดียวกนั  ท่ีสาํคญัราคาเคร่ืองสาํอาง คจ์ะถูกกวา่ประเทศ

ไทยมาก ประมาณ 2 ถึง 3 เท่า แถมบางรุ่นไม่มีขายในประเทศไทยอีกดว้ย  อีกเร่ืองก็ของกินเล่น จะมี

ไอติมโคนเจา้ดงัอยู ่เพราะไอติมท่ีเคา้กดมาใส่โคนน้ัน สงูถึง 2 ฟุต 

 

เยน็ อิสระอาหารเยน็ 1 ม้ือ (เพ่ือไม่เป็นการขดัจงัหวะในการชอ้ปป้ิงของทุกท่าน และใหเ้วลาในการช้

อปป้ิงของท่านมากข้ึน ใหทุ้กท่านไดอิ้สระอาหารเยน็ตามอธัยาศยั) 

พกัที่   CHOCOLATE HOTEL / RIVER PARK HOTEL  หรอืระดบัเดียวกนั 

วนัที่หา้       ฮ็อตเกนามู – DUTY FREE - TRICK EYE & ICE MUSEUM - พลอยอะเมทิส –  

                ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต - สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม (8) 

จากน้ันพาท่านชม  ศูนยส์มุนไพรบาํรุงตบั ฮ็อตเกนามู  ตน้ไมช้นิดน้ีเจริญเติบโตในป่าลึกบนภเูขาท่ี

ปราศจากมลภาวะและระดบัสงูเหนือน้ําทะเล  50-800  เมตร ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมนํามา

รบัประทานเพ่ือชว่ยดแูลตบัใหส้ะอาดแข็งแรง ป้องกนัโรคตบัแข็ง ไม่ถูกทาํลายจากการด่ืมแอลกอฮอล ์

กาแฟ บุหร่ี สารตกคา้งจากอาหารและยา 
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จากน้ันนําท่านชอ้ปป้ิงสินคา้ปลอดภาษี DUTY FREE ชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นมมากมาย อาทิเชน่ 

นาฬิกา , แวน่ตา , เคร่ืองสาํอาง , กระเป๋า , กลอ้งถ่ายรปู และสินคา้  แบรนดเ์นมอ่ืนๆอีกมากมาย 

จากน้ันนําท่านอิสระชม  TRICK EYE MUSEUM  ผลงานการสรา้งสรรคศิ์ลปะแนวใหม่ภาพวาดลวงตา

สามมิติ โดยท่านจะไดส้นุกสนานกบัการถ่ายรปูแอ็คชัน่ท่าต่างๆ  ท่ีเกิดจากความคิดสรา้งสรรคแ์ละ

จินตนาการของการสรา้งภาพโดยใชเ้ทคนิคพิเศษจากภาพสามมิติท่ีรวมทฤษฎีทางวิทยาศาสตรแ์ละ

การซอ้นภาพโดยกระตุน้ความเคล่ือนไหวของภาพใหมี้มิติเหมือนจริงโดยใหผู้ช้มเขา้ไปมีส่วนร่วม

ถ่ายภาพ เม่ือผ่านเขา้ไปในภาพน้ันๆ  ภาพทุกภาพจะออกมาดปูระหน่ึงเหมือนจริงในเหตุการณ์  จน

ท่านจะอุทานวา่มนัเหมือนจริงมากจนแทบจะแยกไม่ออกเลยวา่อนัไหนภาพวาดและของจริง  และ  ICE 

MUSEUM เป็นโซนน้ําแข็งแกะสลกัรปูต่างๆ อุณหภมิูขา้งใน ประมาณ - 4 องศา  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กลางวนั บรกิารอาหาร ( 9) เมนู  บูลโกกิ หมูหมกัสไตลส์มยัใหม่เกาหลี มีรสชาตอิอกหวานเผ็ด

เล็กนอ้ย โดยนาํหมูลงในกระทะพรอ้มนํ้าซุปปรุงรส เม่ือสุกรบัประทานพรอ้มเครือ่งเคียงและขา้ว

สวย หากตอ้งการแบบรสชาต ิเกาหลี แท้ๆ  ก็สามารถใสกิ่มจหิมกัลงตม้ดว้ย ก็จะไดร้สชาตอิีก

แบบหน่ึง 
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จากน้ันนําท่านชม โรงงานเจยีระไนพลอยอ ะเมทิส แดนเกาหลีเป็นแดนของพลอยสีม่วง พลอยแหง่

สุขภาพและนําโชค โดยมีตั้งแต่สีม่วงอ่อนเยน็ตาจนถึงสีม่วงไวน์ มีเสน่หเ์ยา้ยวนใจ พลอยน้ีจะงามจบัตา

เม่ือมาทาํเป็นแหวน จี้  ต่างห ูและสรอ้ยขอ้มือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ันนําท่านเพลิดเพลินกบัการแวะซ้ือของฝากท่ี ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต (ละลายเงินวอน ซ้ือ 5 แถม 

1) สาหร่าย ขนมต่าง ๆ  ช็อกโกแล็ตหิน ซีเรียลช็อกโก  ผลิตภณัฑข์องใบและรากฝอยของโสม ในรปู 

ขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหนา้โสม ครีมลา้งหนา้โสม เคร่ืองสาํอางโสม เป็นตน้  และยงัมีหมอน

สุขภาพ  กิมจิ  เปเปโร (ป๊อกก้ีเกาหลี) ชินราเมง (มาม่าเกาหลี) นมกลว้ย  

 

 

 

 

 

 

19.35 น. เดินทางกลบักรุงเทพฯโดย เท่ียวบินท่ี LJ001  

23.40 น. ถึงประเทศไทย สนามบินนานาชาตสุิวรรณภูมิ พรอ้มดว้ยความประทบัใจ 
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อตัราค่าบริการ เกาหลี 5 วนั 3 คืน (JIN AIR) LJ 

ซอรคั – โซล – โซล  

 

กาํหนดการเดินทาง 

ตลุาคม – พฤศจกิายน 2559 

ผูใ้หญ่ 

หอ้งละ 

2-3 ท่าน 

1 เด็ก 

2 ผูใ้หญ่ 

เด็กมีเตยีง 

1 เด็ก 

2 ผูใ้หญ่ 

เด็กไม่มีเตยีง 

พกั 

เดี่ยว 

เพิ่ม 

26-30 ตลุาคม 2559 17,900 17,900 17,900 5,000 

27-31 ตลุาคม 2559  17,900 17,900 17,900 5,000 

28 ตลุาคม – 01 พฤศจกิายน 2559 17,900 17,900 17,900 5,000 

29 ตลุาคม – 02 พฤศจกิายน 2559 16,900 16,900 16,900 5,000 

30 ตลุาคม – 03 พฤศจกิายน 2559 16,900 16,900 16,900 5,000 

ข้อความสําคัญ โปรดอ่านอย่างละเอยีด 
ในกรณีท่ีลูกคา้เดินทางไปประเทศเกาหลีใต ้แลว้ไม่สามารถผา่น เขา้-ออก นอกประเทศได ้ทาํใหลู้กคา้ตอ้งถูกส่งตวั

กลบัเขา้ประเทศไทย จึงมีค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนในการเปล่ียนตัว๋ขากลบั และรวมถึงค่าบริการอ่ืนๆท่ีเกิดข้ึนดว้ย ฉะนั้น ลูกคา้จะตอ้ง
เป็นผูรั้บผดิชอบในค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนท่ีทางประเทศนั้นๆเรียกเก็บ ทางผูจ้ดัและทางสายการบินจะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายท่ี
เกิดข้ึนทุกกรณี หรือตอ้งรอกลบัประเทศไทยในเท่ียวบินถดัไปท่ีมีท่ีนัง่วา่ง หรือตามวนัเดินทางของตัว๋เคร่ืองบิน ทั้งน้ี ข้ึนอยูท่าง
เจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองของประเทศเกาหลีใตแ้ละสายการบินเป็นผูพ้ิจารณา ทางผูจ้ดัไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ 

** ตรวจคนเขา้เมืองประเทศเกาหลีใตจ้ะมีการสุ่มตรวจ และอาจมีการเรียกไปสัมภาษณ์ ในการท่ีทางตรวจคนเขา้ เมือง
เรียกสัมภาษณ์นั้น ข้ึนอยูก่บัทาง ตรวจคนเขา้เมือง เป็นผูพ้ิจารณา และอยูใ่นดุลพินิจของทางเจา้หนา้ท่ี  ตม.  ทางบริษทัทวัร์ ไม่
สามารถเขา้ไปแทรกแซงในส่วนน้ีได ้** 

*** ทวัร์คร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเป็นหมู่คณะเท่านั้น ถา้ลูกคา้ตอ้งการแยกตวัออกจากกรุ๊ปทวัร์ ทางบริษทั
จะคิดค่าดาํเนินการในการแยกท่องเท่ียวเอง 300 USD ต่อท่าน *** 

 

ในกรณยีกเลกิการเดินทาง ต้องยกเลกิ 45 วนัก่อนการเดินทางเท่าน้ัน ไม่เช่นน้ันทางบริษัทจะไม่คืนมัดจําไม่ว่าด้วยกรณใีดๆ
ทั้งส้ิน เพราะว่าทางบริษัทได้ทาํการจ่ายค่าตั๋วไปให้กบัการสายการบินเรียบร้อยแล้ว  โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถ้วนก่อนการจอง

ทวัร์ทุกคร้ัง เพือ่ประโยชน์แก่ตัวท่านเอง **พาสสปอร์ตจะต้องมีอายุมากกว่า 6 เดือน นับรวมถึงวนักลบั** 
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31 ตลุาคม – 04 พฤศจกิายน 2559 16,900 16,900 16,900 5,000 

01-05 พฤศจกิายน 2559 16,900 16,900 16,900 5,000 

02-06 พฤศจกิายน 2559 17,900 17,900 17,900 5,000 

03-07 พฤศจกิายน 2559 17,900 17,900 17,900 5,000 

04-08 พฤศจกิายน 2559 17,900 17,900 17,900 5,000 

05-09 พฤศจกิายน 2559 16,900 16,900 16,900 5,000 

06-10 พฤศจกิายน 2559 16,900 16,900 16,900 5,000 

07-11 พฤศจกิายน 2559 16,900 16,900 16,900 5,000 

08-12 พฤศจกิายน 2559 16,900 16,900 16,900 5,000 

09-13 พฤศจกิายน 2559 17,900 17,900 17,900 5,000 

10-14 พฤศจกิายน 2559 17,900 17,900 17,900 5,000 

11-15 พฤศจกิายน 2559 17,900 17,900 17,900 5,000 

12-16 พฤศจกิายน 2559 16,900 16,900 16,900 5,000 

13-17 พฤศจกิายน 2559 16,900 16,900 16,900 5,000 

14-18 พฤศจกิายน 2559 16,900 16,900 16,900 5,000 

15-19 พฤศจกิายน 2559 16,900 16,900 16,900 5,000 

16-20 พฤศจกิายน 2559 17,900 17,900 17,900 5,000 

17-21 พฤศจกิายน 2559 17,900 17,900 17,900 5,000 

18-22 พฤศจกิายน 2559 17,900 17,900 17,900 5,000 

19-23 พฤศจกิายน 2559 16,900 16,900 16,900 5,000 

20-24 พฤศจกิายน 2559 16,900 16,900 16,900 5,000 

21-25 พฤศจกิายน 2559 16,900 16,900 16,900 5,000 

22-26 พฤศจกิายน 2559 16,900 16,900 16,900 5,000 

23-27 พฤศจกิายน 2559 17,900 17,900 17,900 5,000 

24-28 พฤศจกิายน 2559 17,900 17,900 17,900 5,000 

25-29 พฤศจกิายน 2559 17,900 17,900 17,900 5,000 

26-30 พฤศจกิายน 2559 16,900 16,900 16,900 5,000 

27 พฤศจกิายน – 01 ธนัวาคม 2559 16,900 16,900 16,900 5,000 
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28 พฤศจกิายน – 02 ธนัวาคม 2559 16,900 16,900 16,900 5,000 

29 พฤศจกิายน – 03 ธนัวาคม 2559 16,900 16,900 16,900 5,000 

 

**เด็กทารก อายไุม่เกิน 2 ปี ราคา 5,900 บาท** 

*** ราคาจอยแลนด ์(ไม่รวมตัว๋) 7,900 บาท *** 

 

 

***ค่าบรกิารขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าทิป คนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน*** 

** ทางบริษทัขออนุญาตเก็บค่าธรรมเนียม ค่าทิป ทา่นละ 30,000 วอน /ทริป/ทา่น** 

 
**หมายเหตุ** 

1. รับเฉพาะผูมี้วตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียว ค่าทวัร์ท่ีจ่ายใหก้บัผูจ้ดั เป็นการชาํระแบบจ่ายชาํระขาด และผูจ้ดัไดช้าํระ
ใหก้บัสายการบินและสถานท่ีต่างๆ แบบชาํระขาดเช่นกนัก่อนออกเดินทาง ฉะนั้นหากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใช้
บริการตามรายการไม่ดว้ยสาเหตุใดหรือไดรั้บการปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ  (ประเทศไทย
และประเทศเกาหลีใต)้ ทางผูจ้ดัขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินสดส่วนใดๆ รวมทั้งค่าตัว๋เคร่ืองบินใหแ้ก่ท่าน  ***และทาง
บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ราคานีเ้ฉพาะนักท่องเทีย่วชาวไทยเท่าน้ัน ถ้าหากเป็นชาวต่างชาติ  และพระ จะต้องเพิม่จากราคาค่า
ทวัร์ปกติอกี 100 USD** **กรณีตดักรุ๊ปเหมาท่ีเป็น เด็กนกัเรียน นกัศึกษา ครู  ธุรกิจขายตรงเคร่ืองสาํอางค ์ หมอ  
พยาบาล  ชาวต่างชาติ พระ หรือกรุ๊ปท่ีมีการขอดูงาน จะตอ้งสอบถามราคาใหม่ทุกคร้ัง** 

2. หากมีเพื่อนหรือญาติของท่านตอ้งการร่วมเดินทางท่องเท่ียวระหวา่งท่องเท่ียวในประเทศเกาหลี หรือปัญหาต่างๆ 
ตลอดจนขอ้แนะนาํกรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีท่ีรับผดิชอบ  หากท่านมีความจาํเป็นตอ้งรับฝากของจากผูอ่ื้นเพื่อท่ีจะนาํไปยงั
ประเทศนั้นๆ  หรือนาํกลบัประเทศไทย ควรตรวจส่ิงของนั้นวา่ตอ้งไม่เป็นส่ิงของผดิกฎหมาย ซ่ึงของผดิกฎหมายบาง
ประเภท อาจมีโทษถึงขั้นประหารชีวติ เจา้หนา้ท่ีจะไม่รับฝากกระเป๋าหรือส่ิงของใดใด 

3. ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตอ้งยกเลิก 45 วนัก่อนการเดินทางเท่านั้น ไม่เช่นนั้นทางบริษทัจะไม่คืนมดัจาํไม่วา่ดว้ยกรณี
ใดๆทั้งส้ิน เพราะวา่ทางบริษทัไดท้าํการจ่ายค่าตัว๋ไปใหก้บัการสายการบินเรียบร้อยแลว้  โปรดอ่านขอ้ความใหถ่ี้ถว้น
ก่อนการจองทวัร์ทุกคร้ัง เพื่อประโยชน์แก่ตวัท่านเอง 

4. โรงแรมท่ีพกัท่ีประเทศเกาหลีใตอ้าจะมีการสลบัปรับเปล่ียนข้ึนอยูก่บัความเหมาะสมเป็นหลกัโดยคาํนึงถึงผลประโยชน์
ลูกคา้เป็นหลกั 
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5. ประเทศเกาหลีใตจ้ะมีช่างภาพมาถ่ายรูป และช่วยดูแลอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และ วนัสุดทา้ยช่างภาพจะ
นาํภาพถ่ายมาจาํหน่ายกบัลูกทวัร์ หากวา่ท่านใดสนใจสามารถซ้ือได ้แต่ถา้ท่านใดไม่สนใจก็ไม่ตอ้งซ้ือ เพราะทางบริษทั
ทวัร์ไม่มีการบงัคบัลูกทวัร์ซ้ือแต่อยา่งใด แต่เป็นการบอกกล่าวล่วงหนา้ 

6. ทวัร์คร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเป็นหมู่คณะเท่านั้น ถ้าลูกค้าต้องการแยกตัวออกจากกรุ๊ปทวัร์ โดยไม่ลงร้าน   
ช้อปป้ิง เช่น นํา้มันสน / ร้านโสม / ฮ็อตเกนามู / คอสเมติค / อะเมทสิ ทางบริษัทจะคิดค่าดําเนินการในการแยกท่องเทีย่ว
เอง 300 USD ต่อท่าน 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เครื่องบินไป-กลบั พรอ้มคณะ     ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี 

 ค่านํ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.   ค่ารถรบั-ส่ง และนาํเที่ยวตามรายการ 

 ค่าที่พกัตามที่ระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน   ค่าเขา้ชมสถานที่ตา่งๆ ตามรายการ  

 ค่าอาหารตามม้ือที่ระบุในรายการ     ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกนัอุบตัเิหตรุะหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์  

 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 ค่าใชจ้า่ยส่วนตวันอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทาํหนงัสือเดินทาง , ค่าโทรศพัท ์, ค่าโทรศพัทท์างไกล , 

ค่าอินเตอรเ์น็ต , ค่าซกัรีด , มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ  (กรุณา

สอบถามจากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้ริการ) 

 ค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถิ่น  

 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3% 

 ค่าวีซ่าสาํหรบัพาสปอรต์ตา่งดา้ว  

จากมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศเกาหลีใหก้บัคนไทย ผูท้ี่ประสงคจ์ะพาํนกัระยะสั้นในประเทศเกาหลีไม่เกิน 

90 วนั ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พ่ือการท่องเที่ยว เยีย่มญาต ิหรือธุรกิจ จะตอ้งยืน่เอกสารในขั้นตอนการตรวจ

เขา้เมือง เพ่ือยนืยนัการมีคุณสมบตักิารเขา้ประเทศเกาหลี* ดงัตอ่ไปน้ี  

1. พาสปอรต์จะตอ้งมีอายุมากกว่า 6 เดือน นบัจากวนัไปถึง 

2. ตัว๋เครื่องบินขาออกจากประเทศเกาหลี ทางทวัรจ์ดัเตรียมให ้

3. สิ่งที่ยนืยนัว่าท่านสามารถรบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยที่อาจเกิดข้ึนในระหว่างที่พาํนกัในประเทศเกาหลีได ้(เช่น เงิน

สด บตัรเครดิต เป็นตน้) 

4. ช่ือ ที่อยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหว่างที่พาํนกัในประเทศเกาหลี (เช่น คนรูจ้กั โรงแรม และอื่นๆ)  ทาง

ทวัรจ์ดัเตรียมให ้

5. กาํหนดการเดินทางระหว่างที่พาํนกัในประเทศเกาหลี  ทางทวัรจ์ดัเตรียมให ้
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เอกสารประกอบในการยืน่วีซ่า  

1) พาสปอรต์  

2) ใบประจาํตวัคนตา่งดา้ว  

3) ใบสาํคญัถิ่นที่อยู ่ 

4) สาํเนาทะเบียนบา้น(ถา้มี)  

5) สมุดบญัชีเงินฝาก(ถา้มี)  

6) รูปถ่ายสีขนาด 2 น้ิว 2 รูป  

(สาํหรบัหนงัสือเดินทางตา่งดา้ว เจา้ของหนงัสือเดินทางตอ้งทาํเรื่องแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองก่อนจะยืน่วีซ่า)  

เง่ือนไขการชาํระค่าบริการ 

1. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งชาํระเงินมดัจาํเป็นเงินจาํนวน 10,000 บาทต่อท่าน เพ่ือสาํรองท่ีนัง่ ภายใน 3 วนั

หลงัจากการจอง **ยกเวน้ช่วงวนัที่ 6-15 เมษายน 2559 ซ่ึงเป็นช่วงเทศกาลสงกรานต ์ขออนุญาตเก็บเงินมดั

จาํ 15,000 บาทตอ่ท่าน** 

2. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งชาํระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 30 วนั กรณี

นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไมช่าํระเงิน หรือชาํระเงินไมค่รบภายในกาํหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการ

จ่ายเงินไมว่า่กรณีใดๆ ใหถื้อวา่นักท่องเท่ียวสละสิทธ์ิการเดินทางในทวัรน้ั์นๆ 

3. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี จองการเดินทางนอ้ยกวา่ 30 วนั จะตอ้งชาํระครบเต็มจาํนวนเลย 

4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัท เช่น แฟกซ ์, อีเมล ์, หรือจดหมายฯ ตอ้งทาํในวนัเวลาทาํการของทางบริษัท ดงัน้ี วนั

จนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและ

วนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือวา่เป็นวนัหยุดทาํการของทางบริษัท 

 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 

 กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี(ผูม้ี

ช่ือในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัทอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพ่ือแจง้

ยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณอ์กัษร ทางบริษัทไมร่บัยกเลิกการจองผ่านทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

 กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอรบัเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูม้ีช่ือในเอกสารการจอง) 

จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรบัเงินคืนท่ีบริษัทอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพ่ือทาํเร่ืองขอรบัเงิน

ค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอาํนาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการมอบอาํนาจ หลกัฐานการชาํระเงินค่าบริการ

ต่างๆ และหนา้สมุดบญัชีธนาคารท่ีตอ้งการใหนํ้าเงินเขา้ใหค้รบถว้น  

โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 

2.1 ตอ้งยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกว่า  45 วนัเท่านั้น  คืนเงินค่าบริการ รอ้ยละ 100 ของค่าบริการที่

ชาํระแลว้  
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2.2 หากยกเลิกการเดินทางนอ้ยกว่า 45 วนั ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัรทุ์กกรณี 

1. การเดินทางท่ีตอ้งการนัตีมดัจาํหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาลาํ Charter Flight หรือ Extra Flight กบั

สายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไมม่ีการคืนเงินมดัจาํหรือค่าบริการทั้งหมด   

2. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ ์อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งทาํในวนัเวลาทาํการของทางบริษัท ดงัน้ี วนั

จนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและ

วนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือวา่เป็นวนัหยุดทาํการของทางบริษัท 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเท่ียวเดินทางไมถึ่ง 15 คน  

 

เง่ือนไขและขอ้กาํหนดอื่นๆ 

1. ทวัรน้ี์สาํหรบัผูม้ีวตัถุประสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

2. ทวัรน้ี์เป็นทวัรแ์บบเหมา หากท่านไมไ่ดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไมว่า่บางส่วนหรือทั้งหมด หรือ

ถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไมคื่นเงินค่าบริการไมว่า่บางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ 15 ท่าน โดยจะแจง้

ใหก้บันักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนัก่อนการเดินทางสาํหรบัประเทศท่ีไมม่ีวีซ่า  และอยา่งนอ้ย 

10 วนัก่อนการเดินทางสาํหรบัประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเท่ียวทุกท่านยินดีท่ีจะชาํระค่าบริการเพ่ิมจากการท่ีมี

นักท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ท่ีทางบริษัทกาํหนดเพ่ือใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายินดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมร่บัผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล คาํนําหนา้ช่ือ เลขท่ีหนังสือ

เดินทาง และอ่ืนๆ เพื่อใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิไดส้่งหนา้หนังสือเดินทางใหก้บั

ทางบริษัทพรอ้มการชาํระเงินมดัจาํ 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ ์

ภมูิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ี บริษัทจะคาํนึงถึงความปลอดภยัของนักท่องเท่ียว

ส่วนใหญ่เป็นสาํคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมร่บัผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนของนักท่องเท่ียวท่ีมิไดเ้กิดจาก

ความผิดของทางบริษัท เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวติั  อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความสญู

หายหรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยัอ่ืน เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการน้ีคาํนวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดงัน้ัน ทางบริษัทขอ

สงวนสิทธ์ิในการปรบัราคาค่าบริการเพ่ิมข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋

เคร่ืองบิน ค่าภาษีเช้ือเพลิง ค่าประกนัภยัสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไมม่ีอาํนาจในการใหค้าํสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้แต่มีเอกสารลงนาม

โดยผูม้ีอาํนาจของบริษัทกาํกบัเท่าน้ัน  

 

ขอ้แนะนาํก่อนการเดินทาง 



 
 
 
 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
เทีย่วสนุกทัวรแ์อนดแ์ทรเวล ใบอนุญาตเลขที ่41-00335 
ทีต่ัง้ส านักงาน:: 10/114 ซ.กนัตัง20 ถ.จรงิจติร ต.ทับเทีย่ง อ.เมอืง จ.ตรัง 92000 

Line ID: teaw_sanook  | FB: เทีย่วสนุกทัวรแ์อนดแ์ทรเวล | YouTube ชอ่ง:: เทีย่วสนุกทัวร ์แอนดแ์ทรเวล 

จะเทีย่วทีไ่หน  ไหน ก็เขา้เว็บนี ้ www.ทัวรเ์กาะลังกาว.ีcom  

 กรุณาแยกของเหลว , เจล , สเปรย ์ท่ีจะนําติดตวัขึ้ นเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์มเ่กิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน และ

รวมกนัทุกช้ินไมเ่กิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ท่ี

ตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ 1 ใบเท่าน้ัน ถา้ส่ิงของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกวา่

ท่ีกาํหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน 

 ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ , มีดพก , แหนบ , อุปกรณกี์ฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และ

ฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

 ประเทศเกาหลี มีกฎหมายหา้มนําผลิตภณัฑท่ี์ทาํมาจากพืช และเน้ือสตัวทุ์กชนิดเขา้ประเทศ เช่น ผกั , ผลไมส้ด , ไข ่, 

เน้ือสตัว ์, ไสก้รอกฯ เพ่ือเป็นการป้องกนัโรคติดต่อท่ีจะมาจากส่ิงเหล่าน้ี หากเจา้หนา้ท่ีตรวจพบ จะตอ้งเสียค่าปรบัใน

อตัราท่ีสงูมาก  

 

 


