
 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

กําหนดการเดินทาง : มีนาคม 2563 (ฤดูใบไมผ้ล!ิ!) 
(พกัซอรคัซาน 1 คืน / พกัโซล 2 คืน) 

**พาท่านสนุกกบัสวนสนุกเอเวอรแ์ลนดเ์ต็มวนั** 
 
 
 
 
 

 
 

สายการบินจินแอร ์แอรไ์ลน ์(LJ)  <ขึนเครืองสุวรรณภูม>ิ 

ขาไป LJ 004    กรุงเทพ (BKK)  -   อินชอน (ICN) 22.25 – 05.40+1 น. 
ขากลบั LJ 003    อินชอน (ICN)    -   กรุงเทพ (BKK) 17.10 – 21.10 น. 

 

 

รายการโปรแกรมทวัร ์
 

วนัแรก       กรุงเทพฯ - สนามบนินานาชาติสุวรรณภูม ิ-  อินชอน (ประเทศเกาหลีใต)้ 
 

19.00 น. คณะพร้อมกันท ี ณ สนามบินสุวรรณภูม ิ ผูโ้ดยสารขาออกชนั 4 ประต…ู.. เคาน์เตอร…์… เคาน์เตอร์สายการ

บิน JIN AIR (LJ) กรุณาสงัเกตป้ายรับทสีนามบิน == HAPPY TOGETHER  โดยมีเจ้าหน้าทคีอย

อาํนวยความสะดวกเชค็อนิตัวเครืองบินและสัมภาระให้แก่ทา่น…. 
 

หมายเหตุ เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเครืองออกอยา่งนอ้ย 60 นาท ีผูโ้ดยสารพรอ้ม ณ ประตูขึนเครืองก่อนเวลาเครืองออก 30 นาท ี
 

 

วนัทีสอง สนามบนิอินชอน – นําท่านไปเช็คอินแลนดม์ารค์ชือดงั “เกาะนาม”ิ แหล่งท่องเทียวยอดฮิต 

              สนุกสนานเต็มอิม!! กับการปันจักรยานเรียลไบค ์ชมวิวใบไมผ้ล ิ
                  อุทยานแห่งชาติซอรคัซาน (ไม่รวมค่าขึนเคเบลิคาร)์ – สกัการะขอพร ณ วดัชินฮึงซา 
 

 

22.25  เหินฟ้าสู่ประเทศเกาหลใีต ้โดยสายการบิน JIN AIR เทียวบนิ LJ 004 (บริการ SNACK BOX บนเครือง) 

05.40+1   ถึงสนามบินนานาชาติ อินชอน ประเทศเกาหลีใต้ หลังผ่านขันตอนการตรวจคนเข้าเมือง และรับสัมภาระ

เรียบร้อยแล้ว(เวลาท้องถนิประเทศเกาหลีใต้ เรว็กว่าประเทศไทย 2 ชัวโมง)  
 

จากนัน นาํทา่นชมความงดงามของเกาะชือดัง เกาะนามิ นาํท่านขึนเรือเฟอร์รีข้ามฟากไปยังเกาะนามิใช้เวลา

เพียง 5 นาท ีในฤดูใบไม้ผลิ ดอกไม้ ต้นไม้นานาพันธุ์ จะเริมผลิใบ ผลิดอก สร้างสีสันสวยงามให้กับเกาะแห่ง

นีอย่างมาก และอากาศเยน็ๆสบายๆ ประมาณ 10 – 15 องศา ให้ท่านได้ถ่ายรูปสวยๆกับสวนดอกไม้นานา

พันธุใ์นเกาะแห่งนี และอกี 1 ไฮไลทท์พีลาดไม่ได้เลยคือ ทิวตน้สนทีเป็นไฮไลท์ของเกาะนาม ิ

 

 

 

 



 

 
วา่กนัว่าถา้มาเกาะนามิแลว้ไม่ไดถ่้ายรูปทีทิวตน้สนนี เหมือนมาไม่ถึงเกาหลีเลยทีเดียว  และระหว่างทางกลับมี

ร้านค้า 2 ข้างทาง อาทิ ร้านซาลาเปา ร้านไส้กรอก ขนมแพนเค้กแสนอร่อย ให้ท่านเลือกทานตามอัธยาศัย 

หรือจะเลือกนังจิบกาแฟร้อนๆ ในร้าน Coffee Shop ในเกาะนามิ  จากนนัไดเ้วลานัดหมาย นําท่านนงัเรือ

เฟอรรี์ กลบัมายงัจดุขนึรถ 
 

 

 

 

 

 

จากนัน พาท่านไปสนุกสนานต่อกับการ ปันจกัรยานบนรางรถไฟ RAIL BIKE เปิดประสบการณ์ใหม่               

เป็นการปันจักรยานบนรางรถไฟทที่านเคยเหน็ตามซีรีย์เกาหลีหลายๆเรือง  ท่านจะไดส้นุกสนานกับ

กิจกรรมทไีดท้าํร่วมกับครอบครัว เพอืน หรือคนรัก พรอ้มกับชมความงดงามของธรรมชาต ิ 

2 ขา้งทางทหีาไดย้าก ไม่ว่าจะเป็นการปันผ่านแม่นาํ ลาํธาร ทุ่งนา แปลงผัก ทวิสน ต้นไม้ ดอกไม้ ตลอด

เส้นทาง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

เทียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

(เมนูทคัคาลบ ีไก่บารบ์ีควิผดัซอสเกาหล)ี (1) 
 

บ่าย  นําท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน 

(ไม่รวมค่าขึนเคเบิลคาร)์ เรียกอีกอย่างหนึงว่า 

สวิสเซอร์แลนด์ของเกาหลี ด้านหน้าอุทยานจะมี



 

รูปปันหมีดาํเป็นสญัลักษณ์ของอุทยาน เมอืเข้าไปด้านในอุทยาน ท่านจะได้ชมวิวธรรมชาติทงีดงาม อาท ิ

ทวิเขาซอรัคซาน และ บรรดาต้นไม้ ดอกไม้ทเีริมผลิบาน และในช่วงปลาย มี.ค – กลางเม.ย 

นนั “ดอกซากุระ” หรือ ทีคนเกาหลีเรียกว่า ดอกพ็อด-กด ก็จะเริมผลิดอกบาน

สะพรงัทวัทงัอุทยาน จนอดทีจะถ่ายรูปทงัวนัไม่ไดเ้ลยทีเดียว  และภายในอุทยานแห่งนี 

ยังมีวัดศักดสิทิธทิคีนไทย และคนเกาหลีเอง นิยมมาขอพรเป็นอย่างมาก นันกค็ือ  วดัชินฮึงซา ซึงจะมี

พระพุทธรูปปางสมาธอิงค์ใหญ่ตังอยู่กลางแจ้ง เป็นวัดเก่าแก่ในนิกายเซน นักทอ่งเทยีวส่วนใหญ่จะนิยม

มาทาํบุญถวายข้าวสาร ถวายเทยีน เพือเป็นสิริมงคลของชีวิต อีกทงัมีความเชือว่า “หากมาขอพรทวีัด

แห่งนี จะสมหวังดงัคาํอธษิฐานเกอืบทุกราย”   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คาํ รบัประทานอาหารคํา ณ ภตัตาคาร  (เมนูชาบูชาบู SHABU SHABU) (2) 
 

นําท่านเขา้สู่ทีพกั SEORAK KUMHO หรือ SEORAK PINE หรือ ระดบัเทียบเท่า 3 ดาว 
 

วนัทีสาม ชิมสตอเบอรีลกูโตๆจากไร่ - ใหท่้านไดส้นุกกบัเครืองเล่นนานาชนิด ณ สวนสนุก          

              EVERLAND (เต็มวนั!!) - ชอ้ปปิงสินคา้แฟชนั ณ ตลาดฮงแด (ย่านมหาลยัฮงอิก) 
 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม (3) 
  

จากนันนาํทา่นสู่ ไร่สตอเบอรี นักท่องเทยีวมักจะเรียกว่า สตอเบอเรอ้ เพราะผลสตอเบอรีลูกโตมากๆ บาง

ลูกโตเท่าลูกละมุดบ้านเราเลย ให้ท่านได้เหน็แปลงปลูกสตอเบอรีของคนเกาหลี ทปีลูกสตอเบอรีแบบไร้

สารพิษ ปลูกด้วยวิธธีรรมชาติ ผลผลิตทอีร่อยปราศจากสารพิษ ให้ท่านสามารถชิมสตอเบอรีตามอัธยาศัย.... 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 



 

จากนันพาทา่นสนุกสนานเตม็อมิ ท ีสวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์(เต็มวนั!!!) เป็นสวนสนุกกลางแจ้งที

ใหญ่ทสีุดของประเทศ ตังอยู่ท่ามกลางหุบเขา  ภายในสวนสนุกแห่งนีจะห้อมล้อมไปด้วยดอกไม้นานาพันธุ์ ที

งดงามจนท่านคิดว่าเป็นดอกไม้ปลอมเลยทีเดียว  ให้ท่านได้สนุกสนานกับเครืองเล่นนานาชนิด อาท ิ                    

T-Express ( รถไฟรางไม้ ) รถไฟเหาะ หนอนสะบัด ล่องแก่ง การ์ตูน 4 มิติ บ้านหมุน บ้านผีสงิ ฯลฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ในสวนสนุกแห่งนี ท่านจะไดช้มความน่ารักของ หมีสีนาํตาล ทีแสนรู้สามารถทาํตามคาํสังของเจา้หนา้ทีที

ใหข้นม ทังเดิน เตน้ และโยนลูกบอล รับรองว่าท่านจะอดหลงรักไม่ไดเ้ลยทีเดียว อีกทงัท่านจะได้พบ แม่

เสอื พ่อเสอื สงิโตเจ้าป่า หมีดาํ ไฮยีน่า ฯลฯ 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

เทียง อิสระอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั เพือใหท่้านไดส้นุกกบัเครืองเล่นแบบเต็มที 
 

 

คาํ รบัประทานอาหารคํา ณ ภตัตาคาร เมนู หมูย่างเกาหลีแสนอร่อย เมนูยอดฮิต!!  (4) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

จากนัน นาํทา่นไป ช้อปปิงต่อท ีตลาดฮงแด แหล่งรวมสนิค้าแฟชันสาํหรับวัยรุ่น อยู่ใกล้กบัมหาวิทยาลัย 

ฮงอกิ ภายในถนนเส้นนีเตม็ไปด้วยสินค้าแฟชัน ทงัร้านค้า 2 ข้างทาง แผงลอย เสอืผ้าแฟชัน รองเท้า แว่นตา 

กระเป๋าราคาถูกๆ รวมไปถึงร้านแบรนด์เนมอย่าง H&M และ 3CE รวมถึงอาหาร เครืองดืม ร้านกาแฟ ให้

ท่านเลือกซือมากมาย  
 
 
 

 

 

 

 
 

ทีพกั  นําท่านเขา้สู่ โรงแรม GALAXY HOTEL หรือ VIP HOTEL หรือ ระดบัเทียบเท่า 3 ดาว 
 

 

วนัทีสี         นาํมนัสนเข็มแดง (RED PINE)  - ชอ้ปปิงเครืองสําอางปลอดภาษี COSMETIC OUTLET  

                 โรงงานสาหร่าย + ใส่ชุดฮนับก – ดิวตีฟรี – ชอ้ปปิงเสือผา้ รองเทา้แฟชนั ณ  
              ตลาดเมียงดงยอดฮิต ( สยามสแควรเ์กาหลี )  

 



 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  (5) 
จากนันพาท่านไปชม  RED PINE  หรือ นํามนัสนเข็มแดง  สมุนไพรชือดังทไีด้รับความนิยมมาก

ในตอนนี สรรพคุณช่วยลดระดับนาํตาลในเส้นเลือด  ช่วยละลายไขมันในเส้นเลือด  ล้างสารพิษหรือดีทอ็กซ์ 

เลือดให้สะอาดและเพิมการไหลเวียนของเลือดได้สะดวกขึน เหมาะกับผูป่้วยโรคเบาหวาน ความดัน ไขมัน

อุดตันในเสน้เลือด คอเลสเตอรอลในเลือดสูง และ โรคไขขอ้เสือม   จากนันนาํท่านช้อปปิง เครืองสาํอาง

ปลอดภาษี เวชสาํอาง COSMETIC OUTLET ช้อปปิงเครืองสาํอางยอดนิยม เช่น โบทอ็กเกาหลีชือดัง , 

SNAIL CREAM (ครีมหอยทาก) , WATER DROP (ครีมนาํแตก) , BUBBLE CLEANSING , CC ครีม , 

แป้งม้าโยก, เซรัมโบทอ็กเกาหลี  ซึงราคาถูกกว่าทเีมืองไทยเกือบเทา่ตัว และบางผลิตภัณฑยั์งไม่มีขายในไทย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
จากนัน พาท่านชม โรงงานสาหร่ายเกาหลี ให้ท่านได้ชมกรรมวิธีในการผลิตสาหร่ายเกาหลีแสนอร่อย 

พร้อมชิมสาหร่าย หรือจะซือเป็นของฝากกลับบ้านกไ็ด้    จากนันพาท่านไปสวยหล่อแบบหนุ่มสาวเกาหลี กับ

การสวมชุดประจําชาติเกาหลี  “ ชุดฮนับก” ให้ท่านได้ถ่ายรูปตามอัธยาศัยและเกบ็ภาพความประทับใจ  

จากนันนําท่านไปเรียนรู้ เกียวกับการ ทําคิมบบั (ขา้วห่อสาหร่าย) เรียนรู้ วิธีการทาํ คิมบับ (ข้าวห่อ

สาหร่าย) อาหารง่ายๆ ทีคนเกาหลีนิยมรับประทาน คิม แปลว่า สาหร่าย บับ แปลว่า ข้าว จะเป็นแท่งยาวๆ 

หันเป็นชินๆพอดีคาํ จิมกบัโชยุ ญีปุ่นหรือวาซาบิกไ็ด้ 
 

เทียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูโอซมั บุลโกกิ (6) 
 

จากนันนาํท่าน  ชอ้ปปิงแหล่งสินคา้ปลอดภาษี (ดิวตีฟรี) สินค้าแบรนด์เนม อาทิ นาฬิกา,แว่นตา, 

กระเป๋า, นาํหอม เครืองสาํอางแบรนด์ชนัดงั อาทิ SULWHASOO , LANEIGE , SHISEIDO, SKII  และ 

กระเป๋าแบรนดด์งั อาทิ MCM , LOUIS VUITTON, CHANEL  ช้อปปิงตามอัธยาศัย   จากนัน ยังไม่พอนาํ

ท่านไปช้อปปิงต่อกนัท ี “ ตลาดทฮีอตทสุีดของเกาหล”ี ตลาดเมียงดง หรือ สยาม สแควรเ์กาหล ี

ตลาดแห่งนีท่านจะพบกับสินค้า อาท ิเสอืผ้าแฟชัน แบรนด์ดังต่างๆ ZARA , SPAO , Uniqlo หรือ รองเท้า

แบรนด์ NIKE  Adidas และรองเทา้ทีกาํลังเป็นทีนิยมในตอนนี fila  หรือจะเลือกช้อปปิงเครืองสาํอาง 

ETUDE HOUSE  SKIN FOOD , THE FACE SHOP , MISSHA , IT’S SKIN ให้ท่านได้เลือกซือ

มากมาย ทสีาํคัญตลาดแห่งนียังโด่งดังเรือง Food Street อีกด้วย เพราะนอกจากสินค้าแฟชันต่างๆแล้วยังมี

ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านเครืองดืม ขนมหวาน ไอศกรีม หลากหลายร้านให้ท่านเลือกทานมากมาย อาท ิ

เครปสตอเบอรี มันฝรังทอด นาํผลไม้ กุ้งทอด ขาหมูทอด ไดฟุกุสตอเบอรี สายไหมสีรุ้ ง และ อาหารอร่อยที

น่าสนใจอีกมากมาย 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

คาํ รบัประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร เมนู จิมดกั ไก่พะโลแ้สนอร่อย (7) 
 

ทีพกั  นําท่านเขา้สู่ โรงแรม GALAXY HOTEL หรือ VIP HOTEL หรือ ระดบัเทียบเท่า 3 ดาว 
 

 

วนัทีหา้       ศูนยโ์สมเกาหลี – ฮ็อกเกตนามู - หอคอยโซลทาวเวอร ์(คลอ้งกุญแจคู่รกั) - พลอยอเมทิส  

                รา้นละลายเงินวอน - อินชอน - กรุงเทพฯ         
 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม (8) 
จากนันนาํท่านรู้ จักและเข้าใจ สมุนไพรโสมเกาหลี ทช่ีวยเสริมสร้างความแขง็แรงให้แก่ระบบย่อยอาหารและ

ปอด ช่วยทาํให้จิตใจสงบและเพิมพละกาํลังโดยส่วนรวมสรรพคุณทางการแพทย์ ช่วยบํารุงหัวใจ ป้องกัน

โรคหัวใจขาดเลือด เสริมประสิทธิภาพทางเพศ ลดและป้องกันมะเร็งและเร็วๆ นี โสมเกาหลีอาจจะได้จด

ทะเบียนมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก   จากนันนาํท่านรู้ จักและเข้าใจ “ศูนยส์มุนไพรฮ๊อกเก็ตนามู”  ชาว

เกาหลีนิยมนาํมารับประทาน เพือช่วยป้องกันโรคตับแขง็ไม่ให้ถูกทาํลายจากการดืมกาแฟ บุหรี แอลกอฮอล์ 

สารตกค้างจากอาหารและยา   จากนันนาํทา่นสู่ หอคอย N’SEOUL TOWER (ไม่รวมค่าขึนลิฟท)์  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

พาท่านย้อนรอยซีรีย์ดัง “ You Who Came From The Stars” (ยยัตัวรา้ยกับนายต่างดาว) และ ซีรียเ์รือง 

F4 เขานัมซาน ภเูขาเพียงลูกเดียวใจกลางกรุงโซล 1 ใน 17 หอคอยเมืองทสีูงทสีุดในโลก    สูงถึง 480 เมตร 

เหนือระดับนาํทะเล  อิสระใหท่้านชมวิวบรรยากาศบา้นเมืองเกาหลี หรือ จะคลอ้งกุญแจคู่รัก เพราะคน

เกาหลีมีความเชือว่าถ้ามาคล้องกุญแจคู่รักทนีี “จะทาํใหรั้กกนัยืนยาวไม่พรากจากกัน”   จากนัน หากมีเวลา 

จะนาํท่านชมโรงงานเจียระไน พลอย อเมทิส แดนเกาหลีเป็นแดนของพลอยสีม่วง พลอยแห่งสุขภาพและนาํ

โชค โดยมีตังแต่สีม่วงอ่อนเยน็ตาจนถึงสีม่วงไวน์ มีเสน่ห์เย้ายวนใจ พลอยนีจะงามจับตาเมือมาทาํเป็นแหวน 

จี ต่างหู และสร้อยข้อมือ     
 

เทียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  เมนู ไก่ตุน๋โสม อาหารตํารบัชาววงั (9) 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

จากนันนาํทา่นเตรียมตัวกลับกรุงเทพ แวะซือของฝากท ี“ รา้นละลายเงินวอน” สาหร่าย ขนมต่างๆ ข้าวพอง

รสชาติต่างๆ เหล้าโซจู หรือ มาม่าเกาหลีทีมีให้เลือกหลากหลายรสชาติ กิมจิ หรือเครืองใช้ไฟฟ้า กระทะ

เกาหลีชือดังฯลฯ ให้ท่านเลือกช้อปปิง ไดเ้วลาอนัสมควรนําทุกท่านเดินทางสู่สนามบินอินชอน เพือทําการ

เช็คอินตวัเครืองบนิ และ สมัภาระ.... 
 
 

17.10 น. เหิรฟ้าสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน JIN AIR เทียวบนิ LJ 003 (บริการ SNACK BOX บนเครือง) 
 

21.10 น. คณะเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพและความประทบัใจจากพวกเราทุกคน………… 

 

 HAPPY TOGETHER  

ไม่รวมทิปไกด+์คนขบัรถตลอดการเดินทาง จา่ยเป็นเงินไทยเทา่นนั ท่านละ 1,500 บาท  
ขออนุญาตเก็บค่าทิปทุกท่านทีสนามบินสุวรรณภมิู 

 

 

อตัราค่าบริการ เดือน มีนาคม 2563 

กาํหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ 

หอ้งละ 2-3 ทา่น 

1 เดก็ 2 ผู้ใหญ่ 

เดก็มีเตยีง 

1 เดก็ 2 

ผู้ใหญ่ 

เดก็ไม่มีเตยีง 

พักเดยีว

เพมิ 

วนัที 05  -  09  มีนาคม 63 16,999 16,999 16,999 5,000 

วนัที 06  -  10  มีนาคม 63 16,999 16,999 16,999 5,000 

วนัที 07  -  11  มีนาคม 63 15,999 15,999 15,999 5,000 

วนัที 08  -  12  มีนาคม 63 14,999 14,999 14,999 5,000 

วนัที 09  -  13  มีนาคม 63 14,999 14,999 14,999 5,000 

วนัที 10  -  14  มีนาคม 63 15,999 15,999 15,999 5,000 

วนัที 11  -  15  มีนาคม 63 16,999 16,999 16,999 5,000 



 

วนัที 12  -  16  มีนาคม 63 16,999 16,999 16,999 5,000 

วนัที 13  -  17  มีนาคม 63 16,999 16,999 16,999 5,000 

วนัที 14  -  18  มีนาคม 63 15,999 15,999 15,999 5,000 

วนัที 15  -  19  มีนาคม 63 14,999 14,999 14,999 5,000 

วนัที 16  -  20  มีนาคม 63 14,999 14,999 14,999 5,000 

วนัที 17  -  21  มีนาคม 63 15,999 15,999 15,999 5,000 

วนัที 18  -  22  มีนาคม 63 16,999 16,999 16,999 5,000 

วนัที 19  -  23  มีนาคม 63 16,999 16,999 16,999 5,000 

วนัที 20  -  24  มีนาคม 63 16,999 16,999 16,999 5,000 

วนัที 21  -  25  มีนาคม 63 15,999 15,999 15,999 5,000 

วนัที 22  -  26  มีนาคม 63 14,999 14,999 14,999 5,000 

วนัที 23 - 27  มีนาคม 63 14,999 14,999 14,999 5,000 

วนัที 24 - 28  มีนาคม 63 15,999 15,999 15,999 5,000 

วนัที 25 - 29  มีนาคม 63 16,999 16,999 16,999 5,000 

วนัที 26 - 30  มีนาคม 63 16,999 16,999 16,999 5,000 

วนัที 27 - 31  มีนาคม 63 16,999 16,999 16,999 5,000 

วนัที 28 มี.ค. – 1 เม.ย.  63 15,999 15,999 15,999 5,000 

วนัที 29 มี.ค. – 2 เม.ย.  63 14,999 14,999 14,999 5,000 
 

 

** ขอ้ควรทราบ ** 
1. วนัเดินทาง “ กรุณาเตรียมเอกสารการทํางาน” เช่น หนงัสือรบัรองการทํางาน , นามบตัร , บตัร

พนกังาน หรือหากมีธุรกิจส่วนตวัตอ้งมีนามบตัร หากเปลยีนชือสกุลตอ้งนําเอกสารมายืนยนั 



 

2. โปรแกรมทวัรอ์าจมกีารสลบัปรบัเปลียนโปรแกรมตามความเหมาะสมของหนา้งาน อาทิ หากมีฝน

ตก หรือ รถติด อาจปรบัโปรแกรม (ทงันขึีนอยู่กบัสถานการณห์นา้งาน ) ไกดแ์ละหวัหนา้ทวัรจ์ะแจง้

ใหท้ราบในแต่ละวนั  

3. รา้นชอ้ปปิงทีทางรฐับาลใหท้วัรล์ง ตามทีระบุในโปรแกรมทวัร ์ขอความร่วมมือลูกทวัรล์ง

ทุกรา้น ซือไม่ซือไม่ว่ากนั  ทางบริษทัฯไม่มีนโนบายบงัคบัซือแต่อย่างใด ขึนอยู่กบัความพึงพอใจของลูกคา้  

4. ประเทศเกาหลีใตม้ีช่างภาพมาถ่ายรูปแลว้มาจําหน่ายวนัสุดทา้ยลูกทวัรท่์านใด

สนใจสามารถซือได.้...แต่ถา้ท่านใดไม่สนใจก็ไม่ตอ้งซือ โดยไม่มีการบงัคบัลูกทวัร์

ทงัสนิ แต่เป็นการบอกกล่าวล่วงหนา้ 
5. ทวัรน์จีดัใหเ้ฉพาะลูกคา้ทีประสงคจ์ะไปท่องเทียวตามรายการของทวัรทุ์กวนัเท่านนั  หากท่านไม่

สามารถร่วมทวัรทุ์กวนั แค่สมคัรมาร่วมทวัรเ์พียงเพอืการใชต้วัเครืองบนิและทีพกัในราคาพิเศษ  

หากท่านไม่แจง้ และปรากฏว่าท่านไม่รวมทวัรใ์นบางวนั ทางบริษทัจะคิดค่า

ดําเนินการในการแยกท่องเทียวเอง 300 USD*** 

 

อตัรานีรวม 
 

 ค่าตัวเครืองบินไป-กลับ  กรุงเทพ - อินชอน - กรุงเทพ  (ตวักรุ๊ป) และ ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งทมีี  

 ค่าอาหารทุกมือ ตามทรีะบุในรายการ 

 ค่าเข้าชมสถานทต่ีางๆ ตามรายการ    

 ค่าทพัีกตามระบุในรายการ พักห้องละ 2-3 ทา่น  

 ค่ารถรับ-ส่ง และนาํเทยีวตามรายการ    

 ค่านาํหนกักระเป๋าสมัภาระท่านละ 15 กก. / หิวขึนเครืองได ้10 กก.  
 มัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกนัอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือนไขตามกรมธรรม์) 
 

 

อตัรานีไม่รวม 
 

 กรณีปรับเพิมอัตราค่าภาษีเชือเพลิงและประกันวินาศภัยทางอากาศสายการบิน 

 ค่าวีซ่าสาํหรับพาสปอร์ตต่างด้าว และ เก็บค่าใชจ่้ายเพมิอีก 3,000 บาท สําหรบัพาสต่างชาติ  
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาท ิค่าทาํหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพทส่์วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร  

และเครืองดืมทสีงัเพิมนอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสงัเพิม กรุณาติดต่อหัวหน้าทวัร์แล้วจ่ายเพิมเองต่างหาก) 

 ค่าทิปสาํหรบัคนขบัรถ ไกดท้์องถิน หวัหน้าทวัร ์ท่านละ 1,500 บาท ชาํระเป็นเงินไทย

เท่านัน  
 ราคาตามโปรแกรมทวัร์ ยังไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิม 7% และ ภาษีหัก ณ ทจ่ีาย 3% 

 



 

เงือนไขการชําระเงิน 
 

 ทางบริษัทฯ ขอรับมัดจาํ 10,000 บาท สาํหรับการจองนับตังแต่วันจองภายใน 2 วัน  

และ ส่วนทีเหลือทงัหมดชําระก่อนเดินทางอย่างนอ้ย 20 วนั (การไม่ชาํระเงินค่ามัดจาํ หรือ ชาํระไม่

ครบ หรือ เชค็ธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆ ผู้จัดมีสิทธยิกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง)   

 

 
 

เงือนไขการยกเลิก 
 

1. สาํหรับผู้โดยสารทไีม่ได้ถือหนังสอืเดินทางไทย เมือวีซ่าผ่านแล้ว แต่จะมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ

ในการคืนค่ามัดจาํทงัหมด 
2. ****ราคาดงักล่าวเป็นราคาโปรโมชนั ไม่สามารถยกเลิกการจองไดทุ้กกรณี ****  

3. ยกเลิกการเดินทางในวันเดินทาง,ถูกปฏเิสธการเข้า-ออกเมืองทงัจากประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ ไม่

มกีารคืนเงินทงัหมดไม่ว่ากรณีใดๆทงัสนิ  

4. ยกเว้นกรุ๊ปทเีดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลทต้ีองการันตีมัดจาํกับสายการบินหรือค่ามัดจาํทพัีกโดยตรงหรือโดยการ

ผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศซงึไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเทยีวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter 

Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจาํ หรือค่าทวัร์ทงัหมดเนืองจากค่าตัวเป็นการเหมาจ่ายในเทยีวบินนันๆ 
 

หมายเหตุ 
 

 ในกรณีททีางสายการบินมีการเรียกเกบ็ค่าภาษเีชือเพลิง เพิมเติม ราคานีอาจมีการเปลียนแปลงได้ตามประกาศสายการบิน...  

 รายการท่องเทยีวและรายการอาหารทรีะบุไว้ อาจมีการเปลียนแปลงได้ตามสถานการณ์ โดยไม่จาํเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 หนังสือเดนิทาง ตอ้งมอีายุเหลอืใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และ ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิรับเฉพาะผู้ มีวัตถุประสงค์เพือการ

ท่องเทยีว ค่าทัวร์ทีจ่ายให้กับผู้จัด เป็นการชาํระแบบจ่ายชาํระขาด และผู้ จัดได้ชาํระให้กับสายการบินและสถานทต่ีาง ๆ แบบ

ชาํระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง ฉะนันหากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามรายการไม่ด้วยสาเหตุใดหรือได้รับการ

ปฏเิสธการเข้าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้)  ทางผู้ จัด ขอสงวนสิทธิการคืน

เงินสดส่วนใด ๆ รวมทงัค่าตวัเครืองบินให้แก่ท่าน) 

 หากมีเพือนหรือญาติของท่านต้องการร่วมเดินทางท่องเทียวระหว่างท่องเทียวในประเทศเกาหลีหรือปัญหาต่าง ๆ ตลอดจน

ข้อแนะนํากรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีทีรับผิดชอบ หากท่านมีความจําเป็นต้องรับฝากของจากผู้อืนเพือทีจะนําไปยังประเทศ             

นัน ๆ  หรือนาํกลับประเทศไทย ควรตรวจสิงของนันว่าต้องไม่เป็นสงิของผิดกฎหมาย ซึงของผิดกฎหมายบางประเภท อาจมี

โทษถึงขนัประหารชีวิต เจ้าหน้าทจีะไม่รับฝากกระเป๋าหรือสงิของใดใด 

 คณะเดินทางช่วงวันหยุด หรือ เทศกาลทต้ีองการันตีมัดจาํหรือซือขาดแบบมีเงือนไขหรือเทยีวบินเหมาลาํ Charter Flight หรือ 

Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจาํหรือค่าทัวร์ทังหมด  ขอ

สงวนสิทธิทีจะปรับราคาตามสถานการณ์ทีมีการปรับขึนจากภาษีเชือเพลิงทีทางสายการบินอาจจะมีการเรียกเกบ็เพิมเติม 

ตลอดจนการเปลียนแปลงเทยีวบินและตามตารางบินของสายการบิน  

 หากมีการถอนตัวหรือไม่ได้ใช้บริการตามทจีองระบุเอาไว้หรือก่อนรายการท่องเทยีวจะสนิสุดลง ผู้ จัดถือว่าผู้ท่องเทยีวสละสิทธิ

และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการทไีด้ชาํระไว้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทังสิน เนืองจากค่าใช้จ่ายทท่ีานได้จ่ายให้กับผู้ จัด เป็นการชาํระแบบ



 

ยืนยันการใช้บริการแบบผู้จัดเป็นตัวแทนนายหน้า ผู้จัดได้ชาํระค่าใช้จ่ายทงัหมดให้แก่ผู้ให้บริการในแต่ละแห่งแบบชาํระเตม็มี

เงอืนไข  

 กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานทีเกยีวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลียนแปลง การบริการจากสายการบิน 

บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานทใีห้บริการ ผู้จัดจะดาํเนินโดยสุดความสามารถทีจะประสานงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า 

แต่จะไม่คืนเงินให้สาํหรับค่าบริการนัน ๆ  

 มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คาํสัญญาใด ๆ ทงัสินแทนผู้จัด  นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้ มี

อาํนาจของผู้จัดกาํกบัเท่านัน  

 ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทผีู้ เดินทางไม่

ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน

รายการท่องเทยีว อันเนืองมาจากการกระทาํทสี่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง และกรณีอนืๆ 

 เนืองด้วยมาตรการรักษาความปลอดภัยของสนามบินทวัโลก ก่อนท่านขึนเครืองบิน กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ทีจะนาํติด

ตัวขึนเครืองบิน แยกใส่ถุงพลาสติกใสมีซิปลอ็คปิดสนิท โดยทขีนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิน และรวมกันทุกชิน

ไม่เกิน 1 ลิตร และต้องนาํออกมาให้เจ้าหน้าทีตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอก็ซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านัน ถ้า

สงิของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าทกีาํหนด รวมถึงสงิของทมีีลักษณะคล้ายกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเลบ็ มีดพก แหนบ 

จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าทโีหลดใต้ท้องเครืองบินเท่านัน และประเทศเกาหลี มีกฎหมายห้ามนาํเข้าผลิตภัณฑ์ที

ทาํมาจากพืช และเนือสัตว์ทุกชนิดเข้าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้สด ไข่ เนือสัตว์ ไส้กรอก เพือเป็นการป้องกันโรคติดต่อทีจะมา

จากสงิเหล่านี หากเจ้าหน้าทตีรวจพบ จะต้องเสยีค่าปรับในอัตราทสีูงมาก 
 

 

“ขอขอบพระคุณทุกท่านทีไดม้อบความไวว้างใจ ใหท้างบริษทั เป็นผูน้าํพาการเดินทางในครงัน”ี 
 

 


