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ใบไม้เปลี่ยนสีท่ีโซรัคซาน 
 

เกาะนามิ - ปั่นจักรยาน Rail Bike - อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน - เอเวอร์แลนด์ 

ศูนย์โสม - อเมทิส - บลูเฮ้าส์ - พระราชวังเคียงบ๊อค - พิพิธภัณฑ์คติชน 

คลองชองเกชอน - ดิวตี้ฟรี - หอคอยกรุงโซล - ร้านเท็ดดี้แบร์  

ช้อปป๊ิง 3 ตลาดดัง ย่านฮงอิก – ทงแดมุน – เมียงดง 

! พิเศษ บาร์บีคิวซีฟู้ดบุฟเฟต์ สไตล์เกาหลี !  และ ชมนันทาโชว์ โชว์ยอดฮิตจากเกาหลี 

 
 
 
 
  
 

 
5 วัน 3 คึน สายการบิน เจจูแอร์ 

 
 

วันแรก     สนามบินสุวรรณภูมิ           

 
21.00 น. คณะพร้อมกันท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ช้ัน 4 เคาน์เตอร์ S สายการบิน 

JEJU AIR (7C) ประตูทางเข้าหมายเลข 8 โดยมีเจ้าหน้าท่ี บริษัท ดุสิต อินเตอร์ ทราเวิล จํากัด คอยให้การ
ต้อนรับและอํานวยความสะดวกก่อนขึ้นเครื่อง  

 

วันที่สอง    เกาะนามิ – ป่ันจักรยาน RAIL BIKE                                           

 
00.20 น.   บินลัดฟ้าสู่ สาธารณรัฐเกาหลี โดยสายการบิน JEJU AIR เที่ยวบินที่ 7C 2202 

07.50 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน สาธารณรัฐเกาหลีใต้ เวลาท้องถ่ินเร็วกว่าประเทศไทย  
 2 ช่ัวโมง(เพื่อความสะดวกในการนัดหมายกรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถ่ิน)นําท่านสู่ท่าเรือเฟ

อรรี่ข้ามฟากไปยัง เกาะนามิ สถานท่ีโรแมนติคอีกแห่งหนึ่งสําหรับคู่รักคู่หนุ่มสาว ครอบครัว เพื่อน ๆ หนึ่ง
ในสถานท่ีถ่ายทําละครเกาหลี  Winter  Love Song หรือ เพลงรักในสายลมหนาว  เกาะนามิมีรูปร่าง
เหมือนใบไม้ท่ีลอยอยู่ทางตอนเหนือของแม่น้ําฮัน ณ ท่ีแห่งนี้ ท่านสามารถเช่าจักรยานหรือมอเตอร์ไบท์

เท่ียวรอบเกาะ เดินเล่นชมสวนเกาหลี คาราวะสุสานนายพลนามิ  เดินผ่านกลางแมกไม้แห่งสวนสนท่ีสูง
เสียดฟ้าเพื่อสุขภาพ ผ่านดงต้นสน ดอกสน ต้นเกาลัด เลือกนัง่ท่ีม้านั่งข้างชายฝั่งเพื่อชมบรรยากาศโร

9/85 ซ. วงศ์สว่าง 19  ถนนวงศ์สว่าง  แขวงบางซื่อ  เขตบางซื่อ  กรุงเทพฯ 10800 
9/85   Wongsawang 19  Lane,   Wongsawang Rd.,   Bangsue,  Bangkok 10800 
TEL.  02-913-0916  ,   FAX . 02-9130631       E- mail:  dusittour@hotmail.com 
Mobile:  081-791-7072   , 089 -002 -2764    Website  :  www.dusit-tour.com 
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แมนติกใต้เงาไม้ มองดูพันธุ์สัตว์ต่าง ๆ เช่น นกกระจอกเทศ กระต่าย กระรอก เป็ด กวางได้เวลาสมควร 
นั่งเรือกลับมายังฝั่ง 

กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร บริการ DUKKALBI ไก่ผัดเผ็ดบาร์บีคิวเป็นเน้ือไก่ที่หั่นออกเป็น
ชิ้นพอค า คลุกเคล้าด้วยซีอิ๊วเครื่องปรุง และหมักทิ้งไว้จนได้ที่ จึงน าเน้ือไก่และผักมาผัดบน
กระทะยักษ์ รับประทานพร้อม กิมจิ ซุปสาหร่าย และข้าวสวย  

บ่าย นําท่านเดินทางไป ป่ัน Rail Bike สนุกสนานกับการปั่นจกัรยานแบบพิเศษปั่นไปตามรางรถไฟตลอด
เส้นทางท่านจะได้สัมผัสกับธรรมชาติอันแสนบริสุทธิ์ระยะทางกว่า 7 กิโลเมตร ท่ีปกคลุมไปด้วยป่าเขา 

ชมวิวทิวทัศน์ของแม่น้ํา ส่วนอีกด้านจะเป็นขุนเขาสลับซับซ้อนก่อนท่ีจะเปลี่ยนเป็นทุ่งนาเขียวขจี และไร่
แปลงผักของเกษตรกรชาวเกาหลี ท่ีขนาบอยู่ริมสองฝั่งแม่น้ําตลอดเส้นทางจะค่อยๆลาดเอียงไปตามไหล่
เขาทําให้ท่านเพลิดเพลินไปในระหว่างปั่นจักรยานเบาๆสบายๆ และชมใบไม้เปลี่ยนสีแสนสวยสองข้าง

ทาง   จากนั้น นําท่านเดินทางสู่โซรัคซาน 
เย็น รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร ( ชาบู ชาบู เห็ดหม้อไฟ - อาหาร

พื้นเมืองของเกาหลีตั้งแต่สมัยมองโกเลีย ลักษณะคล้ายสุก้ีหม้อไฟ

ของญี่ปุ่น โดยน าเครื่องเคียงต่างๆ เช่นผักหลากชนิด เห็ดตามฤดู 
หมูเบคอนที่จัดเตรียมไว้ มาจัดเรียงให้สวยงามในหม้อ เวลาทาน 

เติมน้ าซุปชาบูปรุงรสแล้วต้มให้เดือด แล้วจึงน าอุด้งสดลงต้ม 
สามารถรับประทานเป็นอุด้งร้อน ทานพร้อมข้าวสวยร้อน น้ าจิ้มซีอิ๊ว
เกาหลี และเครื่องเคียง)  

จากนั้นนําท่านเข้าสู่ท่ีพัก SORAK DAEMYUNG RESORT หรือเทียบเท่า 
** ท่านสามารถใช้บริการอาบน้ าแร่เพื่อสุขภาพ นอกจากน้ันเชิญชวนทุกท่านสนุกสนานกับ 

WATER PIA สวนน้ า Theme Park ที่สร้างข้ึนเพื่อให้ท่านได้สัมผัสกับสวนน้ าในรูปแบบต่างๆ 
(กรุณาเตรียมชุดว่ายน้ าและหมวกว่ายน้ าไปด้วย)  
กรุณาสอบถามรายละเอียดและขอค าแนะน าได้ที่หัวหน้าทัวร์ 

 

วันที่สาม   อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน – วัดชินฮึนซา - เอเวอร์แลนด์     

 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  จากนั้นนําท่านมุ่งหน้าสู่ อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน ท่ีได้ขึ้นช่ือว่าเป็นภูเขาส่ีฤดู และสวิสเซอร์แลนด์

ของเกาหล ีเขาโซรัคตั้งอยู่ใจกลางภูเขาแทแบคซึ่งทอดยาวไปถึงเขาคึมคัง ของประเทศเกาหลีเหนือ มี
เทือกเขา ป่าไม้ หุบเขา สายน้ํา ทะเลสาบ หินรูปร่างต่าง  ๆท่ีสวยงามซึ่งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติท่ีหาดู
ธรรมชาติท่ีหาดูได้ยากยิ่ง ตามรอยตํานานท่ีเล่าขานของจุดกําเนิดเพลงอารีรัง ภูเขาโซรัคซานมีความงาม

เฉพาะตัวตลอดปีอยู่แล้ว แต่ช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสีจะเป็นช่วงท่ีงดงามท่ีสุด นักท่องเท่ียวจะชอบเดินทาง
กันในช่วงนี้ เพื่อชมความงามของใบไม้สีต่างๆ ประมาณเดือนตุลาคม ท่ัวท้ังบริเวณใบไม้จะกลายเป็นสี

แดงและสีเหลือง ได้ขึ้นช่ือว่าเป็นภูเขาส่ีฤดู สวิสเซอร์แลนด์ของเกาหลีจุดกําเนิดเพลงอารีดัง นําท่านนั่ง
กระเช้าไฟฟ้าขึ้นไปชมทัศนียภาพชมความงดงามของฤดูใบไม้ผลิท่ีสวยงาม /นําท่านไปยัง  

  วัดชินฮึนซา วัดเก่าแก่กว่าพันปีสร้างในสมัยซิลล่า นําท่านนมัสการพระพุทธรูป 

ปางสมาธิองค์มหึมาท่ีตั้งอยู่กลางแจ้ง เพื่อความเป็นสิริมงคลและเดินข้ามสะพานเพื่อชําระล้างจิตใจ 
พร้อมธรรมชาติท่ีสวยงามท่ีอยู่รายรอบท่ีอุทยานแห่งชาติโซรัคซาน 

กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร โอซัม พุลโกกิ ประกอบด้วยปลาหมึกสด และหมูสไลด์ที่ผ่าน

การหมักด้วยเครื่องปรุงจนได้ที่ น ามาผัดรวมกับผักสดนานาชนิดบนกระทะร้อนๆ รับประทาน
พร้อมเครื่องเคียง และข้าวสวยร้อนๆ มีกล่ินหอมน่าล้ิมลอง 

บ่าย จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ดินแดนแห่งความหฤหรรษ์ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ 
สวนสนุกกลางแจ้ง ท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุดของประเทศ หรือดีสนีย์แลนด์เกาหลี
สถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจของชนทุกรุ่นทุกวัย เชิญท่านสนุกสนานกับเครื่องเล่น 

ด้วยบัตรเข้าชมท่ีสามารถเล่นเครื่องเล่นฟรีได้ไม่จํากัดรอบ (ONE DAY PASS 
TICKET) สัมผัสเจ้าป่าอย่างใกล้ชิดในสวนสัตว์ซาฟารี ชมภาพยนตร์การตะลุย

อวกาศ ช้อปปิ้งในร้านค้าของท่ีระลึก ชมเทศกาลดอกไม้บานตามฤดูกาล เช่น 
ในช่วงฤดูกาลหรือเทศกาลต่างๆ จะมีการตกแต่งสวนสนุกให้เข้ากับบรรยากาศ
ของเทศกาลนั้นๆ เช่น สีสันแห่งฤดูร้อน (Summer Splash) ในเดือนสิงหาคม, 

เทศกาลฮาลาวีน (Happy Halloween) ในเดือนตุลาคม, เทศกาลคริสต์มาส
ในช่วงปลายปี ก็มีการตกแต่งประดับไฟบนต้นคริสต์มาส พร้อมกับจัดให้มีขบวนพาเหรด Christmas 

Holiday Fantasy ร่วมฉลองเทศกาลแห่งความสุขเทศกาลปีใหม่กับการชมขบวนพาเหรด การแสดงต่างๆ 
กับขบวนอิเลกทริคพาเหรด น้ําพุแต้นระบําท่ามกลางแสงสีเสียง เป็นต้น 

เย็น          รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร บริการบาร์บีคิวบุฟเฟต์ สไตล์เกาหลีอิ่มอร่อยได้ไม่ยั้ง 

 จากนั้นนําท่านเข้าสู่ท่ีพัก SIHEUNG TOURIST HOTEL หรือเทียบเท่า 
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วันที่ส่ี      ศูนย์โสม - อเมทิส– ย่านฮงอิก – บลูเฮ้าส์ – พระราชวังเคียงบ๊อค – พิพิธภัณฑ์คติชน 

  ชมนันทาโชว์ – เมียงดง                                                            

 
เช้า   รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 จากนั้นนําชม ศูนย์จ าหน่ายโสมเกาหลี คุณภาพเยี่ยม และเลือกซื้อโสมเกาหลีท่ีได้รับการรับรอง
คุณภาพจากรัฐบาลโดยตรง เนื่องจากเกาหลีเป็นประเทศท่ีมีศูนย์โสมตั้งอยู่ และเป็นโสมเกาหลีท่ีมี

ช่ือเสียง แถมยังราคาถูกกว่าเมืองไทย 2 เท่า นําท่านสู่ศูนย์จําหน่ายพลอยสีม่วง อเมทิส ซึ่งคนเกาหลี
เช่ือว่าถ้าใส่ติดตัวไว้จะมีแต่โชคดี ซึ่งท่านสามารถเลือกซื้อไปใส่ติดตัวได้มีท้ังแหวน,จี้ 
นําท่านเข้าสู่ย่านว๊อคกิ้งสตรีทแถว ย่านมหาวิทยาลัยฮงอิก เดินชมบรรยากาศร้านค้าต่างๆ ซึ่งจัดตกแต่ง

ไว้อย่างสวยงามและมีสไตล์อีกมากมายและให้ท่านเลือกซื้อเครื่องสําอางยี่ห้อดัง เช่น ETUDE , 
SKINFOOD , THE FACE SHOP เป็นต้น 

กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร บริการ ซัมเคทัง หรือ ไก่ตุ๋นโสม อาหารต าหรับชาววังบ ารุง

สุขภาพ บริการท่านละ 1 ตัว บรรจุอยู่ในหม้อเหล็กร้อนๆ ภายในตัวไก่จะยัดไส้ด้วยข้าว และของ
บ ารุงต่างๆ อาทิ เม็ดพุทราแห้ง รากโสม เก๋าก้ี ปรุงรสด้วยพริกไทยด า และเกลือ รับประทาน

พร้อมเครื่องเคียงที่เรียกว่า กักตุกี (ท าจากหัวไชเท้าดอง) และเส้น
ขนมจีนหนานุ่มแบบเกาหลี พร้อมทั้งเสิร์ฟ อินซัมจู หรือเหล้าดอง
โสม 

บ่าย     จากนั้นนําท่านเยี่ยมชมบลูเฮ้าส์ เป็นท่ีพํานักของประธานาธิบดีเกาหลี  
(ระหว่างรถแล่นผ่านไม่อนุญาตใหถ่้ายภาพหรือวีดีโอใดๆท้ังส้ิน) ถ่ายรูป

เป็นท่ีระลึกกับอนุสาวรีย์รูปนกฟีนิกซ์ สัญลักษณ์ความเป็นอมตะ  
ชมทัศนียภาพอันสวยงาม ของภูเขารูปหัวมังกรและวงเวียนน้ําพุนับเป็น
จุดท่ีมีฮวงจุ้ยท่ีดีท่ีสุดของกรุงโซลจากนั้นนําท่านเยี่ยมชมพระราชวัง

เคียงบ็อค ซึ่งเป็นพระราชวังไม้โบราณท่ีเก่าแก่ท่ีสุด สร้างขึ้นใน 
ค.ศ. 1394 ในอดีตกว่า 600 ปีก่อน ภายในพระราชวังแห่งนี้มีหมู่พระท่ี
นั่งมากกว่า 200 หลัง แต่ได้ถูก 

ทําลายไปมากในสมัยท่ีญี่ปุ่นเข้ามาบุกยึดครอง ท้ังยังเคยเป็นศูนย์บัญชาการทางการทหารและเป็นท่ี 
ประทับของกษัตริย์ ปัจจุบันได้มีการก่อสร้างหมู่พระท่ีนั่งท่ีเคยถูกทําลายขึ้นมาใหม่ในตําแหน่งเดิม  

ถ่ายภาพคู่กับพลับพรากลางน้ํา “เคียงเฮวรู” ท่ีซึ่งเคยเป็นท้องพระโรงออกงานสโมสรสันนิบาตต่าง ๆ  
สําหรับต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง แทโจ ในจํานวนพระราชวังท้ัง 5 ท่ีสร้างขึ้นในราชวงศ์นี้ และ ถือเป็น
พระราชวังท่ีสวยงามและยิ่งใหญ่ท่ีสุด และนําท่านชม พิพิธภัณฑ์คติชนพื้นเมือง รับทราบประวัติความ

เป็นมาของคนเกาหลีตั้งแต่ยุคโบราณผ่านทางห้องแสดงหุ่นจําลอง ห้องเกี่ยวกับ ประวัติศาสตร์เกาหล,ี 
ห้องเกี่ยวกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่และอาหารการกิน, ห้องเกี่ยวกับวงจรชีวิตของชาวเกาหลี ตลอดจน

ศิลปวัฒนธรรมของชนชาติเกาหล ีจากนั้นนําท่านชมการแสดงสด "นันทาโชว์" นันทา แปลว่า " ครัว
กระจุย เคาะ ตี หั่น สับ" ปัจจุบันมีช่ือเสียงโด่งดังเป็นท่ีรู้จักไปท่ัวโลก 
เป็นการแสดง กึ่งละคร กึ่งดนตรี ประเภทเครื่องเคาะ ท่ีดัดแปลงเอาการ

แสดงดนตรีพื้นเมืองประเภทเครื่องเคาะของเกาหลี มาสร้างเสียงจังหวะ
ผสมผสานกับการแสดงในรูปแบบตะวันตก สร้างความสนุกสนาน น่าท่ึง 
และสร้างอารมณ์ขบขันให้กับท่านท่ีชอบ  

เย็น  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารบริการ เมนู พุลโกกิ  (Pork 
Bulkoki) เป็นอาหารที่เป็นที่นิยมเป็นอย่างมาก มีส่วนผสมของ

เน้ือหมู และผักต่างๆ โดยน าลงไปผัดปรุงรสให้หวานเล็กน้อย มีน้ า
ขลุกขลิก รับประทานพร้อมข้าวสวยร้อนๆ และเครื่องเคียง 

  จากนั้นนําท่านช้อปปิ้ง ย่านเมียงดง หรือสยามสแควร์เกาหล ีหากท่านต้องการทราบว่าแฟช่ันของเกาหลี

เป็นอย่างไร ก้าวล้ํานําสมัยเพียงใดท่านจะต้องมาท่ีเมียงดงแห่งนี้พบกับสินค้าวัยรุ่น อาทิ เส้ือผ้าบุรุษ-สตรี 
เครื่องสําอางดังๆของเกาหลี พบกับความแปลกใหม่ในการช้อปปิ้งอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งเมียงดงแห่งนี้จะมี

วัยรุ่นหนุ่มสาวชาวโสมไปรวมตัวกันท่ีนี่กว่าล้านคนในแต่ละวัน 
 จากนั้นนําท่านเข้าสู่ท่ีพัก BEST WESTERN VISITION HOTEL หรือเทียบเท่า 
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วันที่ห้า    ชองเกชอน – ดิวตี้ฟรี - หอคอยกรุงโซล – หมีเท็ดดี้แบร์ – ทงแดมุน - ละลายเงินวอน                                                    

           

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม ที่พัก 
นําท่านเท่ียวชม คลองชองเกชอน ซึ่งเดิมเป็นคลองเก่าแก่ในอดีตมีอายุกว่า 
600 ปี ท่ีทอดผ่านใจกลางเมืองหลวง แต่ในปัจจุบันได้มีการพัฒนา และบูรณะ

คลองแห่งนี้ขึ้นมาใหม่ ทําให้กรุงโซลมีคลองท่ียาวกว่า  
6 กิโลเมตร ท่ีมีน้ําใส ปัจจุบันโครงการชองเกชองได้กลายเป็นสถานท่ีจัด

กิจกรรมต่างๆ อาทิ งานแสดงศิลปะต่างๆ งานดนตรี นิทรรศการดอกไม้ ฯลฯ 
และยังมีสวนสาธารณะท้ังสองฝั่งคลองและช้อปปิ้งกันให้จุใจกันต่อท่ีสถานท่ี
ปลอดภาษี DUTY FREE ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมช่ือดังจากท่ัว

โลกได้ท่ีนี่เช่นกัน  นําท่านเท่ียวชม หอคอยกรุงโซล  ซึ่งอยู่บริเวณเนินเขานัม
ซาน ซึ่งเป็น 1 ใน 18 หอคอยท่ีสูงท่ีสุดในโลกท่ีฐานของหอคอยมีส่ิงท่ี
น่าสนใจต่างๆ เช่น ศาลาแปดเหลี่ยมปาลกั๊กจอง,สวนสัตว์เล็กๆ,สวนพฤกษชาติ ,อาคารอนุสรณ์ผู้รักชาติ

อัน ชุง กุน นอกจากนี้โซลทาวเวอร์ยังเป็นสถานท่ีถ่ายทําละครเกาหลีแนวน่ารัก  ๆเรื่อง “กับดักหัวใจยัยแม่
มด” อิสระให้ทุกท่านได้เดินเล่นและถ่ายรูปคู่หอคอยตามอัธยาศัยหรือคล้องกุญแจคู่รัก(ไม่รวมค่าขึ้น

ลิฟท์) จากนั้นนําท่านเดินทางไปยังพิพิธภัณฑ์หมเีท็ดดี้แบร์ ซึ่งจะจัดหมีเท็ดดีไ้ว้ให้เลือกซื้อ
หลากหลายรูปแบบในลักษณะการแต่งกายตามเทศกาลและกิจกรรมต่างๆมากมายให้ชมกันอย่างจุใจ 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บิบิมบับ (Bibimbap+Soup) หรือข้าวย าเกาหลี ถือเป็น

อาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเป็นอย่างมาก เพราะประกอบไปด้วยเครื่องปรุงที่เป็นผักนานา
ชนิดถึง 18 อย่าง อุดมไปด้วยวิตามินหลากหลายชนิด โดยน าข้าวไปย่างบนชามหิน แล้วโรยผัก

ต่างๆ อาทิ แครอท เห็ด หัวไชเท้า แตงกวา ผักกาดขาวพร้อมไข่ดิบ ราดน้ าซอส แล้วน ามาย า
รวมกันในขณะที่ถ้วยยังร้อนๆ ทานพร้อมซุปร้อนๆ       

บ่าย จากนั้นให้ท่านได้ช้อปปิ้งท่ี ตลาดทงแดมุน ซึ่งตั้งอยู่บริเวณประตูเมืองโบราณทางทิศตะวันออกซึ่งท่าน

สามารถสรรหาสินค้าหลากหลายประเภทตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าท่ีแนะนําอาทิ เส้ือผ้าบุรุษ-สตรี รองเท้า
บุรุษ-สตรี รองเท้าผ้าใบ เข็มขัด ของท่ีระลึก ชุดเครื่องครัว ถุงเท้า ผ้าพันคอ พบกับเทรนด์แฟช่ันเกาหลี
ล่าสุดในช่วง ฤดูใบไม้ผลิ ท่านจะได้สัมผัสกับบรรยากาศการช้อปปิ้งสินค้าในราคาเกาหลีอย่างแท้จริงเชิญ

ท่านเลือกซื้อหาสินค้าตามอัธยาศัย หรือจะเลือกลองนั่งดื่มกาแฟในคอฟฟ่ีช้อป เชิญท่านแวะซื้อของ
บริโภคเพื่อเป็นของฝากญาติมิตรก่อนกลับบ้าน อาทิ ขนมของขบเคี้ยว ช็อคโกแลต สาหร่ายทะเล กิมจิ 

ผลไม้สด ณ ซุปเปอร์มาร์เก็ตขายส่ง “ร้านละลายเงินวอน”   หลังจากนั้นนําท่านไปยังสนามบิน  
19.15น.   เหินฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน JEJU AIR เที่ยวบินที่ 7C 2201  
23.20น.   ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 

 
 

 
หมายเหตุ ขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรม ราคา และเท่ียวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 
 

  ก ำหนดกำรเดินทำง ผู้ใหญ ่

เด็กอำยุ 2-11 ป ี

พักเดี่ยว 

จ่ำยเพิ่ม 

พักกับผู้ใหญ ่

1 ท่ำน 

พักกับผู้ใหญ ่

2 ท่ำน 

(มีเตียง) 

พักกับผู้ใหญ ่

2 ท่ำน 

(ไม่มีเตียง) 

      

      ** โปรดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  ** 
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ราคาทัวร์รวม 
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามเส้นทางท่ีระบุในรายการช้ันทัศนาจร ไป-กลับพร้อมคณะ  

2. ค่าอาหารทุกมื้อ ตามท่ีระบุในรายการ 
3. ค่าเข้าชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ 
4. ค่าท่ีพักตามระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุ หรือเทียบเท่า 

5. ค่ารถรับ-ส่ง และนําเท่ียวตามรายการ 
6. ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งท่ีม ี

7. ค่าน้ําหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละ 20 กก. 
8. ค่าหัวหน้าทัวร์ผู้ชํานาญเส้นทาง นําท่านท่องเท่ียวตลอดรายการในต่างประเทศ 
9. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ 

 
 

 

ราคาทัวร์ไม่รวม 
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทําหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร 

และเครื่องดื่มท่ีส่ังเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการส่ังเพิ่ม กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิ่มเอง
ต่างหาก) 

2. ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถ่ิน รวมท้ังทริป 5 USD ต่อคน / วัน 

3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 
4. ค่าน้ําหนักกระเป๋าสัมภาระ ท่ีหนักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ 20 กก.) 

5. ค่าวีซ่าสําหรบัพาสปอร์ตต่างด้าว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1)พาสปอร์ต 2)ใบประจําตัวคนต่างด้าว 3)ใบสําคัญ
ถ่ินท่ีอยู่ 4)สําเนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี) 5)สมุดบัญชีเงินฝาก(ถ้ามี) 6)รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป แล้วทางบริษัทฯจะ
เป็นผู้ดําเนินการยื่นวีซ่าให้ท่าน โดยจ่ายค่าบริการต่างหาก (สําหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสือ

เดินทางต้องทําเรื่องแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า) 
 
หมายเหตุ 

1. จ านวนผู้เดินทาง ข้ันต่ า ผู้ใหญ่ 15 ท่าน ข้ึนไป 
2. เท่ียวบิน ราคาและรายการท่องเท่ียว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชน์

ของผู้เดินทางเป็นสําคัญ 
3. หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อ

ท่องเท่ียวเท่านั้น 

4. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ินหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, ภัยธรรมชาติ ,  
5. การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกร ณีท่ีท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้า

เมือง หรือเจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานท้ังจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 
6. ราคาดังกล่าวอาจจะมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมน้ํามัน หรือค่าธรรมเนียม

ต่างๆ เพิ่มเติม ขึ้นอยู่กับประกาศของสายการบินนั้น  

7. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ , 
ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบ
เหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว 

8. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ /หรือ เกิดอุบัติเหตุท่ี
เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเท่ียวเอง 

9. ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีท่ีท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนํามาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้  
10. เมื่อท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับใน

เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ท่ีได้ระบุไว้แล้วท้ังหมด 

 
เงื่อนไขการให้บริการ 

1. ในการจองครั้งแรก มัดจ าท่านละ 10,000 บาท หรือทั้งหมด ส่วนที่เหลือช าระก่อนเดินทาง 15 วัน 
2. ในกรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองท้ังท่ีกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศท่ี

ระบุในรายการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังส้ิน 

3   การยกเลิกกรุ๊ปท่ีเดินทางต้องการันตีมัดจํากับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ  
รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น Charter  Flight,  Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจํา หรือค่าทัวร์ท้ังหมด 
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