
 

 

ก ำหนดกำรเดนิทำง : พฤษภำคม – กนัยำยน 63  (ซัมเมอร์!!) 
(พกัซอรัคซำน 1 คนื / พกัโซล 2 คนื) 

**พำท่ำนสนุกกบัสวนสนุกเอเวอร์แลนด์เตม็วนั** 
 
 
 
 



 

 
 

สำยกำรบินจินแอร์ แอร์ไลน์ (LJ)  <ขึน้เคร่ืองสุวรรณภูม>ิ 

ขำไป LJ 002 กรุงเทพ (BKK)  -   อนิชอน (ICN) 01.05 – 08.25 น. 

ขำกลบั LJ 001 อนิชอน (ICN)    -   กรุงเทพ (BKK) 19.55 – 23.35 น. 

 
รำยกำรโปรแกรมทวัร์ 

วนัแรก        กรุงเทพฯ - สนำมบินนำนำชำติสุวรรณภูมิ -  อนิชอน (ประเทศเกำหลใีต้) 

21.00 คณะพร้อมกนัท่ี ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออกช้ัน 4 ประตู….. เคาน์เตอร์…… เคาน์เตอร์สายการ
บิน JIN AIR (LJ) กรุณาสังเกตป้ายรับท่ีสนามบิน โดยมีเจ้าหน้าท่ีคอยอ านวยความสะดวกเช็คอินตั๋ว
เคร่ืองบินและสัมภาระใหแ้ก่ท่าน…. 

หมายเหตุ เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเคร่ืองออกอย่างน้อย 60 นาที ผู้ โดยสารพร้อม ณ ประตูข้ึนเคร่ืองก่อน

เวลาเคร่ืองออก 30 นาท ี

วนัทีส่อง สนำมบินอนิชอน – น ำท่ำนไปเช็คอนิแลนด์มำร์คช่ือดัง “เกำะนำมิ” แหล่งท่องเทีย่วยอดฮิต 

               สนุกสนำนเต็มอิม่!! กบัการป่ันจักรยานเรียลไบค์ ชมวิวดอกไม้นานาพนัธ์ุ 
                อุทยำนแห่งชำตซิอรัคซำน (ไม่รวมค่ำขึน้เคเบิล้คำร์) – สักกำระขอพร ณ วดัชินฮึงซำ 

01.05 น. เดินทางสู่ประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบิน JIN AIR เทีย่วบิน LJ 002 (บริกำร SNACK BOX บนเคร่ือง) 

08.25 น.   ถึงสนามบินนานาชาติ อินชอน ประเทศเกาหลีใต ้หลงัผ่านขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมือง และรับสัมภาระ
เรียบร้อยแลว้(เวลาทอ้งถ่ินประเทศเกาหลีใต ้เร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง)  
จากนั้น น าท่านชมความงดงามของเกาะช่ือดงั “เกำะนำมิ” น าท่านข้ึนเรือเฟอร์ร่ีขา้มฟากไปยงัเกาะนามิใช้
เวลาเพียง 5 นาที เกาะนามิ เป็นสถานท่ีเท่ียวยอดฮิตท่ีนกัท่องเท่ียว และคนเกาหลีนิยมมาพกัผ่อน เพราะ
สามารถเท่ียวไดทุ้กฤดูกาล ทั้งฤดูหนาว ฤดูใบไมผ้ลิ ฤดูร้อน ฤดูใบไมเ้ปล่ียนสี เพราะในเกาะแห่งน้ีมีดอกไม้
นานาพนัธ์แบ่งบานสีสันสวยงาม อีกทั้งมุมถ่ายรูปสวยให้เลือกถ่ายมากมาย และอีก 1 ไฮไลทท่ี์พลาดไม่ได้
เลยคือ ทวิต้นสนทีเ่ป็นไฮไลท์ของเกาะนามิ..ว่ากันว่าถ้ามาเกาะนามิแล้วไม่ได้ถ่ายรูปท่ีทิวต้นสนนี ้

เหมือนมาไม่ถึงเกาหลีเลยทีเดียว  และระหวา่งทางกลบัมีร้านคา้ 2 ขา้งทาง อาทิ ร้านซาลาเปา ร้านไส้กรอก 
ขนมแพนเคก้แสนอร่อย ให้ท่านเลือกทานตามอธัยาศยั หรือจะนั่งจิบกาแฟ หรือเคร่ืองด่ืมเย็นๆ ในร้าน 
Coffee Shop ในเกาะนามิ  จากนั้นได้เวลานัดหมาย น าท่านนั่งเรือเฟอร์ร่ี กลับมายงัจุดขึน้รถ 



 

เทีย่ง รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร  (เมนูทคัคำลบี ไก่บำร์บีคิวผดัซอสเกำหล)ี (1) 

จากนั้น พาท่านไปสนุกสนานต่อกับการ ป่ันจักรยำนบนรำงรถไฟ RAIL BIKE เปิดประสบการณ์ใหม่               
เป็นการป่ันจักรยานบนรางรถไฟท่ีท่านเคยเห็นตามซีรีย์เกาหลีหลายๆเร่ือง  ท่านจะได้สนุกสนานกับ
กจิกรรมทีไ่ด้ท าร่วมกับครอบครัว เพือ่น หรือคนรัก พร้อมกับชมความงดงามของธรรมชาติ  2 ข้างทางทีห่า
ได้ยาก ไม่วา่จะเป็นการป่ันผา่นแม่น ้า ล าธาร ทุ่งนา แปลงผกั ตน้ไม ้ดอกไม ้ตลอดเส้นทาง 

บ่ำย  น าท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน (ไม่รวมค่ำขึน้เคเบิล้คำร์) เรียกอีกอยา่งหน่ึงวา่ สวิสเซอร์แลนด์
ของเกาหลี ดา้นหนา้อุทยานจะมีรูปป้ันหมีด าเป็นสัญลกัษณ์ของอุทยาน เม่ือเขา้ไปดา้นในอุทยาน ท่านจะได้
ชมวิวธรรมชาติท่ีงดงาม อาทิ ทิวเขาซอรัคซาน และ บรรดาตน้ไม ้ดอกไมน้านาพนัธ์ุ   ซ่ึงอุทยานแห่งน้ี
สามารถเท่ียวไดทุ้กฤดูกาล และภายในอุทยานแห่งน้ี ยงัมีวดัศกัด์ิสิทธ์ิท่ีคนไทย และคนเกาหลีเอง นิยมมาขอ
พรเป็นอยา่งมาก นัน่ก็คือ  วัดชินฮึงซา ซ่ึงจะมีพระพุทธรูปปางสมาธิองคใ์หญ่ตั้งอยูก่ลางแจง้ เป็นวดัเก่าแก่
ในนิกายเซน นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่จะนิยมมาท าบุญถวายขา้วสาร ถวายเทียน เพื่อเป็นสิริมงคลของชีวิต อีก
ทั้งมีความเช่ือวา่ “หากมาขอพรท่ีวดัแห่งน้ี จะสมหวงัดัง่ค  าอธิษฐานเกือบทุกราย”   

 



 

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร  (เมนูชำบูชำบู SHABU SHABU) (2) 
น ำท่ำนเข้ำสู่ทีพ่กั SEORAK KUMHO หรือ SEORAK PINE หรือ ระดับเทยีบเท่ำ 3 ดำว 

วนัทีส่ำม ให้ท่ำนได้สนุกกบัเคร่ืองเล่นนำนำชนิด ณ สวนสนุก EVERLAND (เต็มวนั!!)   

         พำท่ำนไปช้อปป้ิงตลำดฮงแด ( ย่ำนมหำลยัฮงอกิ ) แหล่งรวมสินค้ำแฟช่ันรำคำถูก 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำในโรงแรม (3) 
 จากนั้นพาท่านสนุกสนานเต็มอ่ิม ท่ี สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (เต็มวัน!!!) เป็นสวนสนุกกลางแจง้ท่ีใหญ่ท่ีสุด

ของประเทศ ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา  ในช่วงซัมเมอร์น้ี ภายในสวนสนุกแห่งน้ีจะห้อมลอ้มไปดว้ยดอกไม้
นานาพนัธ์ุ ท่ีงดงามจนท่านคิดวา่เป็นดอกไมป้ลอมเลยทีเดียว  ใหท้่านไดส้นุกสนานกบัเคร่ืองเล่นนานาชนิด 
อาทิ T-Express ( รถไฟรางไม ้) รถไฟเหาะ หนอนสะบดั ล่องแก่ง การ์ตูน 4 มิติ บา้นหมุน บา้นผสิีง และใน
สวนสนุกแห่งน้ี ท่านจะได้ชมความน่ารักของ หมีสีน ้าตาล ที่แสนรู้สามารถท าตามค าส่ังของเจ้าหน้าที่ที่ให้
ขนม ทั้งเดิน เต้น และโยนลูกบอล รับรองว่าท่านอดหลงรักไม่ได้เลยทีเดียว อีกทั้งท่านจะไดพ้บ แม่เสือ พ่อ
เสือ สิงโตเจา้ป่า หมีด า ไฮยน่ีา ฯลฯ 

 



 

เทีย่ง อสิระอำหำรกลำงวนั ตำมอธัยำศัย เพือ่ให้ท่ำนได้สนุกกบัเคร่ืองเล่นแบบเต็มที ่

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร เมนู หมูย่ำงเกำหลแีสนอร่อย เมนูยอดฮิต!!  (4) 
จากนั้น น าท่านไป ชอ้ปป้ิงต่อท่ี ตลำดฮงแด แหล่งรวมสินคา้แฟชัน่ส าหรับวยัรุ่น อยู่ใกลก้บัมหาวิทยาลยั  
“ฮงอิก” หน่ึงในมหาวิทยาลยัช่ือดงัของประเทศเกาหลี ภายในถนนเส้นน้ีเตม็ไปดว้ยสินคา้แฟชัน่ ทั้งร้านคา้ 
2 ขา้งทาง แผงลอย เส้ือผา้แฟชัน่ รองเทา้ แว่นตา กระเป๋าราคาถูกๆ รวมไปถึงร้านแบรนด์เนมอย่าง H&M 
และ 3CE รวมถึงอาหาร เคร่ืองด่ืม ร้านกาแฟ ร้านเคร่ืองประดบั ใหท้่านเลือกซ้ือมากมาย 

 



 

ทีพ่กั น ำท่ำนเข้ำสู่ โรงแรม GALAXY HOTEL หรือ VIP HOTEL หรือ ระดับเทยีบเท่ำ 3 ดำว 
 

วนัทีส่ี่               น ำ้มันสนเข็มแดง (RED PINE)  - ช้อปป้ิงเคร่ืองส ำอำงปลอดภำษี COSMETIC OUTLET  

                         โรงงำนสำหร่ำย + ใส่ชุดฮันบก – ดิวตีฟ้รี – ช้อปป้ิงเส้ือผ้ำแฟช่ัน รองเท้ำแฟช่ัน ณ  

                         ตลำดเมียงดงยอดฮิต ( สยำมสแควร์เกำหล ี)   
เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำในโรงแรม  (5) 

จากนั้นพาท่านไปชม  RED PINE  หรือ น ำ้มันสนเข็มแดง  สมุนไพรช่ือดงัท่ีไดรั้บความนิยมมากในตอนน้ี 
สรรพคุณช่วยลดระดบัน ้าตาลในเส้นเลือด  ช่วยละลายไขมนัในเส้นเลือด  ลา้งสารพิษหรือดีทอ็กซ์ เลือดให้
สะอาดและเพิ่มการไหลเวยีนของเลือดไดส้ะดวกข้ึน เหมาะกับผู้ป่วยโรคเบาหวาน ความดัน ไขมันอุดตันใน
เส้นเลือด คอเลสเตอรอลในเลือดสูง และ โรคไขข้อเส่ือม   จากนั้นน าท่านช้อปป้ิง เคร่ืองส าอางปลอดภาษี 
เวชส าอาง COSMETIC OUTLET ชอ้ปป้ิงเคร่ืองส าอางยอดนิยม เช่น โบท็อกเกาหลีช่ือดงั  หน้ำกำก LED 
ช่วยพืน้ฟูสภำพผิว, SNAIL CREAM (ครีมหอยทาก) , ครีมบ ารุงต่างๆ , CC ครีม  ซ่ึงราคาถูกกวา่ท่ีเมืองไทย
เกือบเท่าตวั และบางผลิตภณัฑย์งัไม่มีขายในไทย  

 
 
 
 
 
 
 
 

จากนั้น พาท่านชม โรงงำนสำหร่ำยเกำหล ีใหท้่านไดช้มกรรมวธีิในการผลิตสาหร่ายเกาหลีแสนอร่อย พร้อม
ชิมสาหร่าย หรือจะซ้ือเป็นของฝากกลบับา้นก็ได ้   จากนั้นพาท่านไปสวยหล่อแบบหนุ่มสาวเกาหลี กบัการ
สวมชุดประจ าชาติเกาหลี   “ ชุดฮันบก”  ใหท้่านไดถ่้ายรูปตามอธัยาศยัและเก็บภาพความประทบัใจ  จากนั้น
น าท่านไปเรียนรู้เก่ียวกบัการ ท ำคิมบับ(ข้ำวห่อสำหร่ำย)อาหารง่ายๆท่ีคนเกาหลีนิยมรับประทาน คิม แปลวา่ 
สาหร่าย บบั แปลวา่ ขา้ว จะเป็นแท่งยาวๆ หัน่เป็นช้ินๆ พอดีค า จ้ิมกบัโชย ุญ่ีปุ่นหรือวาซาบิก็ได ้

เทีย่ง รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร เมนูโอซัม บุลโกก ิ(6) 
จากนั้นน าท่าน  ช้อปป้ิงแหล่งสินค้ำปลอดภำษี (ดิวตีฟ้รี) สินคา้แบรนด์
เนม อาทิ นาฬิกา,แว่นตา, กระเป๋า, น ้ าหอม เคร่ืองส าอางแบรนด์ ช้ันดัง 
อาทิ SULWHASOO , LANEIGE , SHISEIDO, SKII  และ กระเป๋าแบรนด์
ดัง อาทิ MCM , LOUIS VUITTON, CHANEL  ให้ท่านได้ช้อปป้ิงตาม
อธัยาศยั จากนั้น ยงัไม่พอน าท่านไปช้อปป้ิงต่อกนัท่ี                       “ 
ตลาดที่ฮอตที่สุดของเกาหลี” ตลำดเมียงดง หรือ สยำม สแควร์เกำหลี 
ตลาดแห่งน้ีท่านจะพบกับสินค้า อาทิ เส้ือผา้แฟชั่น แบรนด์ดังต่างๆ 



 

ZARA , SPAO , Uniqlo หรือ รองเท้าแบรนด์ NIKE  Adidas และรองเท้าที่ก าลังเป็นที่นิยมในตอนน้ี fila  
หรือจะเลือกชอ้ปป้ิงเคร่ืองส าอาง ETUDE HOUSE ,SKIN FOOD, THE FACE SHOP , MISSHA , IT’S 
SKIN ให้ท่านได้เลือกซ้ือมากมาย ท่ีส าคญัตลาดแห่งน้ียงัโด่งดงัเร่ือง Food Street อีกด้วย เพราะนอกจาก
สินคา้แฟชัน่ต่างๆแลว้ยงัมีร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านเคร่ืองด่ืม ขนมหวาน ไอศกรีม หลากหลายร้านใหท้่าน
เลือกทาน อาทิ ปลาหมึกย่าง ต็อกบ๊กก้ี เครปสตอเบอร่ี มนัฝร่ังทอด น ้ าผลไม ้กุง้ทอด ขาหมูทอด ไดฟุกุสต
อเบอร่ี สายไหมสีรุ้ง และ อาหารอร่อยท่ีน่าสนใจใหท้่านเลือกทานมากมาย 

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร เมนู จิมดัก ไก่พะโล้แสนอร่อย (7) 
ทีพ่กั น ำท่ำนเข้ำสู่ โรงแรม GALAXY HOTEL หรือ VIP HOTEL หรือ ระดับเทยีบเท่ำ 3 ดำว 
 

วนัทีห้่ำ             หอคอยโซลทำวเวอร์ (คล้องกุญแจคู่รัก) - ศูนย์โสมเกำหล ี– ฮ็อกเกตนำมู - พลอยอเมทสิ    

                        ร้ำนละลำยเงินวอน - อนิชอน - กรุงเทพฯ         

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำในโรงแรม (8) 

จากนั้นน าท่านสู่ หอคอย N’SEOUL TOWER (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์) พาท่านยอ้นรอยซีรียด์งั “ You Who 

Came From The Stars” (ยยัตัวร้ายกบันายต่างดาว) และ ซีรีย์เร่ือง F4 เขานมัซาน ภูเขาเพียงลูกเดียวใจกลาง
กรุงโซล 1 ใน 17 หอคอยเมืองท่ีสูงท่ีสุดในโลก สูงถึง 480 เมตร เหนือระดบัน ้าทะเล 

   อิสระให้ท่านชมวิวบรรยากาศบ้านเมืองเกาหลี หรือ จะคล้องกญุแจคู่ รัก เพราะคนเกาหลีมีความเช่ือวา่ถา้มา
คลอ้งกุญแจคู่รักท่ีน้ี “จะท าให้รักกันยืนยาวไม่พรากจากกัน”   จากนั้นน าท่านรู้จกัและเขา้ใจ สมุนไพรโสม
เกำหลี ท่ีช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงให้แก่ระบบย่อยอาหารและปอด ช่วยท าให้จิตใจสงบและเพิ่ม
พละก าลังโดยส่วนรวมสรรพคุณทางการแพทย์ ช่วยบ ารุงหัวใจ ป้องกันโรคหัวใจขาดเลือด เสริม



 

ประสิทธิภาพทางเพศ ลดและป้องกนัมะเร็งและเร็วๆ น้ี โสมเกาหลีอาจจะไดจ้ดทะเบียนมรดกโลกโดย
องค์การยูเนสโก   จากนั้นน าท่านรู้จกัและเข้าใจ “ศูนย์สมุนไพรฮ๊อกเก็ตนำมู”  ชาวเกาหลีนิยมน ามา
รับประทาน เพื่อช่วยป้องกนัโรคตบัแข็งไม่ให้ถูกท าลายจากการด่ืมกาแฟ บุหร่ี แอลกอฮอล์ สารตกคา้งจาก
อาหารและยา   จากนั้น น าท่านไปซ้ือของฝากน าโชค “พลอย อเมทิส” แดนเกาหลีเป็นแดนของพลอยสีม่วง 
พลอยน าโชค พลอยแห่งสุขภาพ โดยมีตั้งแต่สีม่วงอ่อนเยน็ตาจนถึงสีม่วงไวน์ พลอยน้ีจะงดงามเม่ือมาท า
เป็นแหวน และสร้อยขอ้มือ     

เทีย่ง รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร  เมนู ไก่ตุ๋นโสม อำหำรต ำรับชำววงั (9) 

จากนั้นน าท่านเตรียมตวักลบักรุงเทพ แวะซ้ือของฝากท่ี “ ร้ำนละลำยเงินวอน” สาหร่าย ขนมต่างๆ ขา้วพอง
รสชาติต่างๆ เหลา้โซจู หรือ มาม่าเกาหลีท่ีมีให้เลือกหลากหลายรสชาติ กิมจิ หรือเคร่ืองใช้ไฟฟ้า กระทะ
เกาหลีช่ือดงั ฯลฯ ให้ท่านเลือกชอ้ปป้ิง ได้เวลำอันสมควรน ำทุกท่ำนเดินทำงสู่สนำมบินอินชอน เพือ่ท ำกำร
เช็คอนิท์ตั๋วเคร่ืองบิน และ สัมภำระ.... 

19.55  น. เดินทางสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน JIN AIR เทีย่วบิน LJ 001 (บริกำร SNACK BOX บนเคร่ือง) 
23.35 น. คณะเดินทำงถึงสนำมบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภำพและควำมประทบัใจจำกพวกเรำทุกคน………… 
 

 
ไม่รวมทปิไกด์+คนขับรถตลอดกำรเดินทำง ท่ำนละ ประมำณ 1,500บำท 

ขออนุญำตเกบ็ค่ำทปิทุกท่ำนทีส่นำมบินสุวรรณภูมิ 

 
อตัรำค่ำบริกำร 

ก ำหนดเดินทำง พฤษภำคม 63 
ผู้ใหญ่ 

ห้องละ 2-3 ท่ำน 

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมี
เตียง 

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ 

เด็กไม่มีเตียง 
พกัเดี่ยวเพิม่ 

วนัที ่10 - 14 พฤษภำคม 2563 15,900 15,900 15,900 5,000 

วนัที ่12 - 16 พฤษภำคม 2563 15,900 15,900 15,900 5,000 

วนัที ่14 - 18 พฤษภำคม 2563 15,900 15,900 15,900 5,000 

วนัที ่16 - 20 พฤษภำคม 2563 15,900 15,900 15,900 5,000 



 

วนัที ่20 - 24 พฤษภำคม 2563 15,900 15,900 15,900 5,000 

วนัที ่24 - 28 พฤษภำคม 2563 15,900 15,900 15,900 5,000 

วนัที ่28 พ.ค. – 01 มิ.ย. 2563 15,900 15,900 15,900 5,000 

วนัที ่31 พ.ค. – 04 มิ.ย. 2563 14,900 14,900 14,900 5,000 

ก ำหนดเดินทำง มิถุนำยน 63 
ผู้ใหญ่ 

ห้องละ 2-3 ท่ำน 

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมี
เตียง 

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ 

เด็กไม่มีเตียง 
พกัเดี่ยวเพิม่ 

วนัที ่04 – 08 มิถุนำยน 2563 14,900 14,900 14,900 5,000 

วนัที ่08 – 12 มิถุนำยน 2563 14,900 14,900 14,900 5,000 

วนัที ่12 – 16 มิถุนำยน 2563 14,900 14,900 14,900 5,000 

วนัที ่16 – 20 มิถุนำยน 2563 14,900 14,900 14,900 5,000 

วนัที ่20 – 24 มิถุนำยน 2563 14,900 14,900 14,900 5,000 

วนัที ่24 – 28 มิถุนำยน 2563 14,900 14,900 14,900 5,000 

วนัที ่28 มิ.ย. – 02 ก.ค. 2563 14,900 14,900 14,900 5,000 

ก ำหนดเดินทำง กนัยำยน 63 
ผู้ใหญ่ 

ห้องละ 2-3 ท่ำน 

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมี
เตียง 

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ 

เด็กไม่มีเตียง 
พกัเดี่ยวเพิม่ 

วนัที ่02 – 06 กนัยำยน 2563 15,900 15,900 15,900 5,000 

วนัที ่06 – 10 กนัยำยน 2563 14,900 14,900 14,900 5,000 

วนัที ่10 – 14 กนัยำยน 2563 15,900 15,900 15,900 5,000 

วนัที ่14 – 18 กนัยำยน 2563 14,900 14,900 14,900 5,000 

วนัที ่18 – 22 กนัยำยน 2563 15,900 15,900 15,900 5,000 

วนัที ่22 – 26 กนัยำยน 2563 14,900 14,900 14,900 5,000 

วนัที ่26 – 30 กนัยำยน 2563 14,900 14,900 14,900 5,000 

(รำคำนีจ้อยทวัร์) 
 
 
 



 

** ข้อควรทรำบ ** 
1. วนัเดินทำง “ กรุณำเตรียมเอกสำรกำรท ำงำน” เช่น หนังสือรับรองกำรท ำงำน , นำมบัตร , บัตรพนักงำน หรือหำกมี

ธุรกจิส่วนตัวต้องมีนำมบัตร หำกเปลีย่นช่ือสกุลต้องน ำเอกสำรมำยนืยนั 
2. โปรแกรมทัวร์อำจมีกำรสลับปรับเปลี่ยนโปรแกรมตำมควำมเหมำะสมของหน้ำงำน อำทิ หำกมีฝนตก หรือ รถติด 

อำจปรับโปรแกรม (ทั้งนีขึ้น้อยู่กบัสถำนกำรณ์หน้ำงำน ) ไกด์และหัวหน้ำทวัร์จะแจ้งให้ทรำบในแต่ละวนั  
3. ร้ำนช้อปป้ิงที่ทำงรัฐบำลให้ทัวร์ลง ตำมที่ระบุในโปรแกรมทัวร์ ขอควำมร่วมมือลูกทัวร์ลงทุกร้ำน ซ้ือไม่ซ้ือไม่ว่ำกัน  

ทำงบริษัทฯไม่มีนโนบำยบังคับซ้ือแต่อย่ำงใด ขึน้อยู่กบัควำมพงึพอใจของลูกค้ำ  
4. ประเทศเกำหลีใต้มีช่ำงภำพมำถ่ำยรูปแล้วมำจ ำหน่ำยวันสุดท้ำยลูกทวัร์ท่ำนใดสนใจสำมำรถซ้ือได้....แต่ถ้ำท่ำนใดไม่

สนใจกไ็ม่ต้องซ้ือ โดยไม่มีกำรบังคับลูกทวัร์ทั้งส้ิน แต่เป็นกำรบอกกล่ำวล่วงหน้ำ 
5. ทัวร์นี้จัดให้เฉพำะลูกค้ำที่ประสงค์จะไปท่องเที่ยวตำมรำยกำรของทัวร์ทุกวันเท่ำน้ัน  หำกท่ำนไม่สำมำรถร่วมทัวร์

ทุกวัน แค่สมัครมำร่วมทัวร์เพียงเพื่อกำรใช้ตั๋วเคร่ืองบินและที่พักในรำคำพิเศษ  หำกท่ำนไม่แจ้ง และปรำกฏว่ำท่ำน
ไม่รวมทวัร์ในบำงวนั ทำงบริษัทจะคิดค่ำด ำเนินกำรในกำรแยกท่องเทีย่วเอง 300 USD*** 

อตัรำนีร้วม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั  กรุงเทพ - อินชอน - กรุงเทพ  (ตัว๋กรุ๊ป) และ ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี  
 ค่าอาหารทุกม้ือ ตามท่ีระบุในรายการ 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ    
 ค่าท่ีพกัตามระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน  
 ค่ารถรับ-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ    
 ค่ำน ำ้หนักกระเป๋ำสัมภำระท่ำนละ 15 กก. / หิว้ขึน้เคร่ืองได้ 10 กก.  
 มคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

 

อตัรำนีไ้ม่รวม 

 กรณีปรับเพิ่มอตัราค่าภาษีเช้ือเพลิงและประกนัวนิาศภยัทางอากาศสายการบิน 
 ค่าวซ่ีาส าหรับพาสปอร์ตต่างดา้ว และ เกบ็ค่ำใช้จ่ำยเพิม่อกี 3,000 บำท ส ำหรับพำสต่ำงชำติ  
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าท าหนงัสือเดินทาง, ค่าโทรศพัทส่์วนตวั, ค่าซกัรีด, มินิบาร์ในหอ้ง, รวมถึงค่าอาหาร  
และเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิม่นอกเหนือรายการ (หากท่านตอ้งการสั่งเพิ่ม กรุณาติดต่อหวัหนา้ทวัร์แลว้จ่ายเพิ่มเองต่างหาก) 

 ค่าทปิ ส าหรับคนขับรถ ไกด์ท้องถิน่ หัวหน้าทวัร์ 1,500 บาท / ท่าน / ทริปการเดินทาง 
 ราคาตามโปรแกรมทวัร์ ยงัไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 
 
 
 



 

เงื่อนไขกำรช ำระเงิน 

 ทำงบริษัทฯ ขอรับมัดจ ำ 10,000 บำท ส าหรับการจองนบัตั้งแต่วนัจองภายใน 2 วนั  
และ ส่วนที่เหลือทั้งหมดช ำระก่อนเดินทำงอย่ำงน้อย 20 วัน (การไม่ช าระเงินค่ามดัจ า หรือ ช าระไม่ครบ หรือ เช็ค
ธนาคารถูกระงบัการจ่ายไม่วา่ดว้ยสาเหตุใดๆ ผูจ้ดัมีสิทธิยกเลิกการจดัหรือยกเลิกการเดินทาง)   
 

เงื่อนไขกำรยกเลกิ 

1. ส าหรับผูโ้ดยสารท่ีไม่ไดถื้อหนงัสือเดินทางไทย เม่ือวีซ่าผา่นแลว้ แต่จะมีการยกเลิกการเดินทางบริษทัฯ ขอสงวน
สิทธ์ิในการคืนค่ามดัจ าทั้งหมด 

2. ****รำคำดังกล่ำวเป็นรำคำโปรโมช่ัน ไม่สำมำรถยกเลกิกำรจองได้ทุกกรณ ี****  
3. ยกเลิกการเดินทางในวนัเดินทาง,ถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองทั้งจากประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต ้

ไม่มีการคืนเงินทั้งหมดไม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน  
4. ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลท่ีตอ้งการันตีมดัจ ากบัสายการบินหรือค่ามดัจ าท่ีพกัโดยตรงหรือโดย

การผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศซ่ึงไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ 
Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือค่าทวัร์ทั้งหมดเน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบินนั้นๆ 

 

หมำยเหตุ 

 ในกรณีท่ีทางสายการบินมีการเรียกเก็บค่าภาษีเช้ือเพลิง เพิ่มเติม ราคาน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามประกาศสายการบิน
...  

 รายการท่องเท่ียวและรายการอาหารท่ีระบุไว ้อาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามสถานการณ์ โดยไม่จ  าเป็นตอ้งแจง้ให้ทราบ
ล่วงหนา้ 

 หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และ ทางบริษทั ขอสงวนสิทธ์ิรับเฉพาะผูมี้วตัถุประสงคเ์พื่อ
การท่องเท่ียว ค่าทวัร์ท่ีจ่ายใหก้บัผูจ้ดั เป็นการช าระแบบจ่ายช าระขาด และผูจ้ดัไดช้ าระใหก้บัสายการบินและสถานท่ีต่าง 
ๆ แบบช าระขาดเช่นกนัก่อนออกเดินทาง ฉะนั้นหากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามรายการไม่ดว้ยสาเหตุใด
หรือไดรั้บการปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต)้  ทางผูจ้ดั ขอ
สงวนสิทธิการคืนเงินสดส่วนใด ๆ รวมทั้งค่าตัว๋เคร่ืองบินใหแ้ก่ท่าน) 

 หากมีเพื่อนหรือญาติของท่านต้องการร่วมเดินทางท่องเท่ียวระหว่างท่องเท่ียวในประเทศเกาหลีหรือปัญหาต่าง ๆ 
ตลอดจนขอ้แนะน ากรุณาติดต่อเจา้หน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ หากท่านมีความจ าเป็นตอ้งรับฝากของจากผูอ่ื้นเพื่อท่ีจะน าไปยงั
ประเทศนั้น ๆ  หรือน ากลบัประเทศไทย ควรตรวจส่ิงของนั้นว่าตอ้งไม่เป็นส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงของผิดกฎหมายบาง
ประเภท อาจมีโทษถึงขั้นประหารชีวติ เจา้หนา้ท่ีจะไม่รับฝากกระเป๋าหรือส่ิงของใดใด 

 คณะเดินทางช่วงวนัหยุด หรือ เทศกาลท่ีตอ้งการันตีมดัจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไขหรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight 
หรือ Extra Flight กบัสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์
ทั้งหมด  ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตามสถานการณ์ท่ีมีการปรับข้ึนจากภาษีเช้ือเพลิงท่ีทางสายการบินอาจจะมีการเรียก
เก็บเพิ่มเติม ตลอดจนการเปล่ียนแปลงเท่ียวบินและตามตารางบินของสายการบิน  



 

 หากมีการถอนตวัหรือไม่ไดใ้ช้บริการตามท่ีจองระบุเอาไวห้รือก่อนรายการท่องเท่ียวจะส้ินสุดลง ผูจ้ดัถือว่าผูท้่องเท่ียว
สละสิทธ์ิและจะไม่รับผิดชอบค่าบริการท่ีไดช้ าระไว ้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน เน่ืองจากค่าใช้จ่ายท่ีท่านไดจ่้ายให้กบัผูจ้ดั 
เป็นการช าระแบบยืนยนัการใช้บริการแบบผูจ้ดัเป็นตวัแทนนายหนา้ ผูจ้ดัไดช้ าระค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้แก่ผูใ้ห้บริการใน
แต่ละแห่งแบบช าระเตม็มีเง่ือนไข  

 กรณีเกิดความผดิพลาดจากตวัแทนหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการ
บิน บริษทัขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีใหบ้ริการ ผูจ้ดัจะด าเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะประสานงานใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด
แก่ลูกคา้ แต่จะไม่คืนเงินใหส้ าหรับค่าบริการนั้น ๆ  

 มคัคุเทศก์ พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธิในการให้ค  าสัญญาใด ๆ ทั้งส้ินแทนผูจ้ดั  นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผูมี้อ  านาจของผูจ้ดัก ากบัเท่านั้น  

 ผูจ้ดัจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ่้ายต่างๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนต่างๆ ในกรณีท่ีผูเ้ดินทาง
ไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของทุก
ประเทศในรายการท่องเท่ียว อนัเน่ืองมาจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง และกรณี
อ่ืนๆ 

 เน่ืองดว้ยมาตรการรักษาความปลอดภยัของสนามบินทัว่โลก ก่อนท่านข้ึนเคร่ืองบิน กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะ
น าติดตวัข้ึนเคร่ืองบิน แยกใส่ถุงพลาสติกใสมีซิปล็อคปิดสนิท โดยท่ีขนาดบรรจุภณัฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน และ
รวมกนัทุกช้ินไม่เกิน 1 ลิตร และตอ้งน าออกมาใหเ้จา้หนา้ท่ีตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอก็ซ์เรย ์อนุญาตใหถื้อไดท้่านละ 
1 ใบเท่านั้น ถา้ส่ิงของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑ์มากกวา่ท่ีก าหนด รวมถึงส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวธุ เช่น กรรไกร
ตดัเล็บ มีดพก แหนบ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หน้าท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่านั้น และประเทศเกาหลี มี
กฎหมายห้ามน าเขา้ผลิตภณัฑ์ท่ีท ามาจากพืช และเน้ือสัตวทุ์กชนิดเขา้ประเทศ เช่น ผกั ผลไมส้ด ไข่ เน้ือสัตว ์ไส้กรอก 
เพื่อเป็นการป้องกนัโรคติดต่อท่ีจะมาจากส่ิงเหล่าน้ี หากเจา้หนา้ท่ีตรวจพบ จะตอ้งเสียค่าปรับในอตัราท่ีสูงมาก 

 
“ขอขอบพระคุณทุกท่ำนทีไ่ด้มอบควำมไว้วำงใจ ให้ทำงบริษัท เป็นผู้น ำพำกำรเดินทำงในคร้ังนี้” 

 


