
 

 
 

ก ำหนดกำรเดินทำง : ตุลำคม – พฤศจิกำยน 63  (ใบไม้เปลี่ยนสี!!) 
(พกัซอรัคซำน 1 คืน / พกัโซล 2 คืน) 

**พำท่ำนสนุกกบัสวนสนุกเอเวอร์แลนด์เต็มวนั** 

สำยกำรบินจินแอร์ แอร์ไลน์ (LJ)  <ขึน้เคร่ืองสุวรรณภูม>ิ 

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

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

 
 



 

 
 

ตั๋วเคร่ืองบิน Low Cost จินแอร์ (Jin Air) บริกำรยอดเยีย่มรำคำสุดคุ้ม 
- ตัว๋เคร่ืองบินเกาหลีจินแอร์ สายการบินโลคอส แต่มาตราฐานระดบัสากล ตัว๋เคร่ืองบินเกาหลี ราคาถูก บินตรง 
โซล ทุกวนั 
- กระเป๋าได ้15 กก. ถือข้ึนเคร่ืองไดสู้งสุด 12 กก. ฟรีบริการอาหารวา่ง เคร่ืองด่ืมทั้งไปและกลบั (ตามเง่ือนไข
สายการบิน) 

รำคำนีเ้ป็นรำคำโปรโมช่ันทำง บริษัท ฯ เกบ็มัดจ ำค่ำทวัร์ ท่ำนล่ะ 10,000 บำท/ท่ำน 
 

** หากท่านตอ้งซ้ือบตัรโดยสารภายในประเทศเพื่อไปและกลบักรุงเทพฯ  กรุณำเลอืกซ้ือบัตรโดยสำร
ภำยในประเทศประเภททีส่ำมำรถเลือ่นวันและเวลำในกำรเดินทำงได้  ทั้งนี้เพือ่ป้องกันปัญหำเที่ยวบินล่ำช้ำหรือ
กำรเปลีย่นแปลงเวลำของเที่ยวบินหรือกำรเปลี่ยนแปลงวนัเดินทำงกรณเีกดิควำมผดิพลำดจำกบริกำรจำกสำย
กำรบิน (ความล่าชา้ของเท่ียวบิน การยกเลิกเท่ียวบิน มีการยบุเท่ียวบินรวมกนั ตารางการการเดินทางมีการ

เปล่ียนแปลง เน่ืองจากสายการบินพิจารณาสถานการณ์แลว้วา่ อยูน่อกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลทางดา้น
ความปลอดภยัเป็นตน้) โปรดเขา้ใจและรับทราบวา่ผูจ้ดัจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ่้ายต่างๆ ได ้ใน

ทุกกรณี 
รำยกำรโปรแกรมทวัร์ 

วนัแรก       กรุงเทพฯ - สนำมบินนำนำชำติสุวรรณภูมิ -  อนิชอน (ประเทศเกำหลใีต้) 

21.00 น.  คณะพร้อมกนัท่ี ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออกช้ัน 4 ประตู …. เคาน์เตอร์ …. 
สายการบิน จินแอร์ JIN AIR (LJ) โดยมีเจา้หนา้ท่ีคอยอ านวยความสะดวกเช็คอินตัว๋เคร่ืองบินและ
สัมภาระใหแ้ก่ท่าน…. 

หมายเหตุ  เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเคร่ืองออกอย่างน้อย 60 นาที ผู้ โดยสารพร้อม ณ ประตูข้ึน
เคร่ืองก่อนเวลาเคร่ืองออก 30 นาท ี

 
วนัทีส่อง สนำมบินอนิชอน - เกำหลใีต้ – ชมควำมงดงำมของ “เกำะนำมิช่ือดัง” ในฤดูใบไม้เปลีย่นสี  
               อุทยำนแห่งชำติซอรัคซำน (ไม่รวมค่ำขึน้เคเบิล้คำร์) – สักกำระขอพร ณ วดัชินฮึงซำ  

01:05 น.  เดินทางสู่ประเทศ เกาหลีใต้ โดยสายการบิน JIN AIR เที่ยวบิน LJ 002 (บริกำร SNACK BOX บน
เคร่ือง) 

08:25 น.  ถึงสนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต ้หลงัผ่านขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมือง และรับสัมภาระ
เรียบร้อยแลว้... (เวลาทอ้งถ่ินประเทศเกาหลีใต ้เร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง) จากนั้น น าท่านชม
ความงดงามของเกาะช่ือดงั “เกำะนำมิ” น าท่านข้ึนเรือเฟอร์ร่ีขา้มฟากไปยงัเกาะใชเ้วลาเพียง 5 นาที 
ในฤดูใบไมเ้ปล่ียนสี บรรยากาศภายในเกาะนามิงดงามจนเหมือนภาพวาด เพราะต้นไม้นานาพันธ์ุ
จะเปลี่ยนเป็นสีแดง  สีเหลือง สีส้ม ทั่วทั้งเกาะนามิ สร้างสีสันสวยงามให้กบัเกาะแห่งน้ีอย่างมาก 



 

 
 

และอากาศเยน็ๆสบายๆ ประมาณ 10 – 15 องศา อิสระให้ท่านไดถ่้ายรูปสวยๆกบับรรยากาศใบไม้
เปล่ียน และไฮไลทใ์นฤดูใบไมเ้ปล่ียนสีของเกาะนามิ ก็คือ อุโมงค์แปะก๊วยทีเ่ป็นไฮไลท์ของเกาะนา
มิทีจ่ะเปลี่ยนสีเหลืองอร่าม 

 
 
 
 
 
 
 

อีก 1 ไฮไลท์กคื็อ “ ทิวต้นสน”ว่ากันว่าถ้ามาเกาะนามิแล้วไม่ได้ถ่ายรูปท่ีทิวต้นสนนี ้เหมือนมาไม่
ถึงเกาหลีเลยทีเดียว  และระหวา่งทางกลบัมีร้านคา้ 2 ขา้งทาง อาทิ ร้านซาลาเปา ร้านไส้กรอก ขนม
แพนเคก้แสนอร่อย ให้ท่านเลือกทานตามอธัยาศยั หรือจะเลือกนัง่จิบกาแฟร้อนๆ ในร้าน Coffee 
Shop ในเกาะนามิ  จากนั้นได้เวลานัดหมาย น าท่านนั่งเรือเฟอร์ร่ี กลับมายงัจุดขึน้รถ 

เทีย่ง  รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร  (เมนูทคัคำลบี หรือ ไก่บำร์บีคิวผดัซอสเกำหลี) (1) 

บ่ำย  น าท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน (ไม่รวมค่ำขึน้เคเบิล้คำร์) ท่ีมีช่ือเรียกอีกอยา่งวา่ 

 “สวิสเซอร์แลนด์ของเกาหลี” ดา้นหนา้อุทยานจะมีรูปป้ันหมีด าเป็นสัญลกัษณ์ของอุทยาน เม่ือเขา้
ไปดา้นในอุทยาน ท่ำนจะได้ชมควำมงดงำมของสีสันของต้นไม้ที่เปลี่ยนเป็นสีแดง สีส้ม สีเหลือง 



 

 
 

ทัว่ทั้งอุทยำน ทีง่ดงำมเหมือนภำพวำด  และภายในอุทยานแห่งน้ี ยงัมีวดัศกัด์ิสิทธ์ิท่ีคนไทย และคน
เกาหลีเอง นิยมมาขอพรเป็นอยา่งมาก นัน่ก็คือ  วัดชินฮึงซา ซ่ึงจะมีพระพุทธรูปปางสมาธิองคใ์หญ่
ตั้งอยู่กลางแจง้ เป็นวดัเก่าแก่ในนิกายเซน นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่จะนิยมมาท าบุญถวายขา้วสาร 
ถวายเทียน เพื่อเป็นศิริมงคลของชีวติ อีกทั้งมีความเช่ือวา่ “หากมาขอพรท่ีวดัแห่งน้ี จะสมหวงัดัง่ค  า
อธิษฐานเกือบทุกราย”   

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

 

วนัทีส่ำม      สวนผลไม้ตำมฤดูกำล (ไร่แอปเป้ิล และ สำลี่ ) – ให้ท่ำนได้สนุกสนำนกับเคร่ืองเล่นนำนำชนิด ณ 
สวนสนุก EVERLAND (แบบเต็มวนั!! )   

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำในโรงแรม (3) 

น าท่านเดินทางสู่ สวนผลไม้ตามฤดูกาลของเกาหลี ( ช่วงเดือนตุลำคม – ต้นพฤศจิกำยน จะเป็น
แอปเป้ิล และ สำลี่ ) ให้ท่านไดส้ัมผสับรรยากาศสวนผลไมข้องชาวเกาหลี ใหท้่านไดช้มผลผลิตลูก
โตๆ และใหท้่านไดเ้พลิดเพลินการชิมผลไมส้ดๆจากไร่ ท่านจะไดเ้ห็นวธีิการปลูกผลไมแ้บบปลอด
สารพิษ  จากนั้นให้ท่านไดอิ้สระถ่ายรูปตามอธัยาศยั  (ท่านสามารถสั่งซ้ือเป็นของฝากให้ท่ีบา้นได้
อีกดว้ย) 



 

 
 

 จากนั้นพาท่านไปสนุกสนานเต็มท่ีกบัเคร่ืองเล่นนานาชนิด ท่ี สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (เต็มวัน!!) 
เป็นสวนสนุกกลางแจง้ท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศ ท่านจะได้นั่งกระเช้าลิฟท์ เพื่อลงไปยงัหุบเขา
ดา้นล่างเพื่อสนุกกบัเคร่ืองเล่นหวาดเสียว อาทิ  T-Express ( รถไฟรางไม ้) เคร่ืองเล่นท่ีเป็นไฮไลท์
ของสวนสนุกแห่งนี ้พลาดไม่ได้เลยท่ีเดียว!!  รถไฟเหาะ หนอนสะบดั ล่องแก่ง การ์ตูน 4 มิติ บา้น
หมุน บา้นผีสิง และ ในสวนสนุกยงัมีรอบการแสดงขบวนพาเหรดให้ท่านไดช้มความน่ารักของตวั
การ์ตูนต่างๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ในช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสี ภายในสวนสนุกแห่งน้ียงัมีสวนดอกไมส้วยๆให้ท่านได้ถ่ายรูปอีกด้วย 
สวยงามจนท่านคิดวา่เป็นดอกไมป้ลอมเลยท่ีเดียว ในสวนสนุกแห่งน้ี ท่านจะได้ชมความน่ารักของ 
หมีสีน ้าตาล ที่แสนรู้สามารถท าตามค าส่ังของเจ้าหน้าที่ที่ให้ขนม ทั้งเดิน เต้น และโยนลูกบอล 

รับรองว่าท่านจะอดหลงรักไม่ได้เลยทีเดียว อีกทั้งท่านจะไดพ้บ แม่เสือ พ่อเสือ สิงโตเจา้ป่า หมีด า 
ไฮยน่ีา ฯลฯ 

เทีย่ง อสิระอำหำรกลำงวนั ตำมอธัยำศัย เพือ่ให้ท่ำนได้สนุกกบัเคร่ืองเล่นแบบเต็มที ่
ค ่ำ         รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ร้ำนอำหำร (เมนู Pork Calbi บุฟเฟต์หมูย่ำงเกำหล)ี (4) 

น ำท่ำนเข้ำสู่ทีพ่กั โรงแรม GALAXY HOTEL / HOTEL BRIDGE หรือ ระดับเทยีบเท่ำ 3 ดำว 
 
วันที่ส่ี                น ้ำมันสนแดง – ช้อปป้ิงเคร่ืองส ำอำง (COSMETIC OUTLET ) ชมพระรำชวังด็อกซูกุง  

โรงงำนสำหร่ำย + ใส่ชุดฮันบก - ดิวตี้ฟรี - ช้อปป้ิงเส้ือผ้ำ รองเท้ำแฟช่ัน ณ ตลำดยอดฮิต “ 
ตลำดเมียงดง”  

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำในโรงแรม (5) 

น าท่านเขา้ชม “น ้ามันสนเข็มแดง ” มีสรรพคุณช่วยขบัสารพิษออกจากร่างกาย ช่วยลดระดบัน ้าตาล
ในเส้นเลือด  ช่วยละลายไขมนัในเลือด ดีท็อกเลือดให้สะอาดและเพิ่มการไหลเวียนของเลือดได้
สะดวกข้ึน  จากนั้นน าท่านชอ้ปป้ิง เคร่ืองส าอางปลอดภาษี เวชส าอาง COSMETIC OUTLET ช้
อปป้ิงเคร่ืองส าอางยอดนิยม เช่น โบท็อกเกาหลีช่ือดงั  หน้ำกำก LED ช่วยพืน้ฟูสภำพผิว, SNAIL 
CREAM (ครีมหอยทาก) , ครีมบ ารุงต่างๆ , CC ครีม  ซ่ึงราคาถูกกว่าท่ีเมืองไทยเกือบเท่าตวั และ
บางผลิตภณัฑ์ยงัไม่มีขายในไทย จากนั้นน าท่านชม “พระรำชวังด็อกซูกุง” (DEOKSUGUNG 
PALACE) มีอายกุวา่ 500 ปี เป็นท่ีประทบัของเจา้ชายวอนซาน 

 



 

 
 

พระราชวงัด็อกซูกุง เป็น 1 ใน 5 พระราชวงัของราชวงศโ์ชซอน (1392-1910) ในยคุของกษตัริย ์โก
จอง ซ่ึงเป็นกษตัริยอ์งคก่์อนสุดทา้ยของราชวงศโ์ชซอน ทรงประทบัท่ีพระราชวงัน้ี แมแ้ต่หลงัจาก
ท่ีทรงถูกบงัคบัให้สละราชสมบติัโดยญ่ีปุ่นในปี ค.ศ. 1907 พระองคท์รงประทบัอยู่ท่ีพระราชวงัน้ี
จนส้ินพระชนม์  โดยเฉพาะบริเวณทางเดินจะเป็นท่ีนิยมมากของนักท่องเท่ียวในช่วงฤดูใบไม้
เปล่ียนสี เพราะในพระราชวังแห่งนีมี้ทิวต้นแปะก๊วยท่ีสวยมากๆ ท่ีท่านพลาดไม่ได้ท่ีจะถ่ายรูปเกบ็
ภาพความสวยงามนี ้

เทีย่ง รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ร้ำนอำหำร เมนูโอซัม บุลโกก ิ(6) 
บ่าย จากนั้น พาท่านชม โรงงำนสำหร่ำยเกำหลี ให้ท่านไดช้มกรรมวิธีในการผลิตสาหร่ายเกาหลีแสน

อร่อย พร้อมชิมสาหร่าย หรือจะซ้ือเป็นของฝากกลบับา้นก็ได้  จากนั้นพาท่านไปสวยหล่อแบบ
หนุ่มสาวเกาหลี กบัการสวมชุดประจ าชาติเกาหลี  “ ชุดฮันบก”  ให้ท่านไดถ่้ายรูปตามอธัยาศยัและ
เก็บภาพความประทบัใจ  จากนั้นน าท่านไปเรียนรู้เก่ียวกบัการ ท ำคิมบับ(ข้ำวห่อสำหร่ำย) อาหาร
ง่ายๆท่ีคนเกาหลีนิยมรับประทาน คิม แปลว่า สาหร่าย บบั แปลวา่ ขา้ว จะเป็นแท่งยาวๆ หั่นเป็น
ช้ินๆ พอดีค า จ้ิมกบัโชย ุญ่ีปุ่นหรือวาซาบิก็ได ้

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
จากนั้นน าท่าน  ช้อปป้ิงแหล่งสินค้ำปลอดภำษี (ดิวตี้ฟรี) 
สินค้าแบรนด์เนม อาทิ นาฬิกา ,แว่นตา, กระเป๋า, น ้ าหอม 
เคร่ืองส าอางแบรนด์ช้ันดัง อาทิ SULWHASOO , LANEIGE , 
SHISEIDO,  SKII  และ กระเป๋าแบรนด์ดัง  อาทิ  MCM , 
LOUIS VUITTON, CHANEL  ให้ท่านช้อปป้ิงตามอธัยาศัย   
ยงัไม่พอน าท่านไปช้อปป้ิงต่อกันท่ี  “ ตลาดที่ฮอตที่สุดของเกาหลี” ตลำดเมียงดง หรือ สยำม 
สแควร์เกำหลี ตลาดแห่งน้ีท่านจะพบกบัสินคา้ อาทิ เส้ือผา้แฟชั่นแบรนด์ดงัต่างๆ อาทิ ZARA , 
SPAO , UNIQLO หรือ รองเท้าแบรนด์ NIKE  ADIDAS และรองเท้าที่ก าลังเป็นที่นิยมในตอนน้ี 
FILA  หรือจะเลือกช้อปป้ิงเคร่ืองส าอาง ETUDE HOUSE  SKIN FOOD , THE FACE SHOP , 

MISSHA , IT’S SKIN ท่ีส าคัญตลาดแห่งน้ียงัโด่งดังเร่ือง “FOOD STREET ”  อีกด้วย เพราะ
นอกจากสินค้าแฟชั่นต่างๆแล้วยงัมีร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านเคร่ืองด่ืม ขนมหวาน ไอศกรีม 
หลากหลายร้านให้ท่านเลือกทานมากมาย อาทิ เครปสตอเบอร่ี มนัฝร่ังทอด น ้ าผลไม ้กุง้ทอด ขาหมู
ทอด ไดฟุกุสตอเบอร่ี สายไหมสีรุ้ง และ อาหารอร่อยท่ีน่าสนใจอีกมากมาย 

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร เมนู จิมดัก ไก่พะโล้แสนอร่อย (7) 
น ำท่ำนเข้ำสู่ทีพ่กั โรงแรม GALAXY HOTEL / HOTEL BRIDGE หรือ ระดับเทยีบเท่ำ 3 ดำว 

 

วนัทีห้่ำ            หอคอยโซลทำวเวอร์ (คล้องกุญแจคู่รัก) - โสมเกำหล ี– ฮ็อกเกตนำมู - พลอยอเมทสิ    

                        ร้ำนละลำยเงินวอน - อนิชอน - กรุงเทพฯ         

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำในโรงแรม (8) 

จากนั้นน าท่านสู่ หอคอย N’SEOUL TOWER (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์) พาท่านยอ้นรอยซีรียด์งั “ You 
Who Came From The Stars” (ยัยตัวร้ายกับนายต่างดาว) และ ซีรีย์เร่ือง F4 เขานมัซาน ภูเขาเพียง
ลูกเดียวใจกลางกรุงโซล 1 ใน 17 หอคอยเมืองท่ีสูงท่ีสุดในโลก สูงถึง 480 เมตร เหนือระดบัน ้าทะเล 
ในช่วงฤดูใบไมเ้ปล่ียนสี บนยอดภูเขานมัซานบรรดาใบไม ้ตน้ไม ้ต่างเปล่ียนสีสันสวยงาม เหลือง 
แดง ส้ม จนอดท่ีจะถ่ายรูปรัวๆไม่ไดเ้ลยท่ีเดียว 



 

 
 

 

อิสระให้ท่านชมวิวบรรยากาศบ้านเมืองเกาหลี หรือ จะคล้องกญุแจคู่รัก เพราะคนเกาหลีมีความเช่ือ
วา่ถา้มาคลอ้งกุญแจคู่รักท่ีน้ี “จะท าให้รักกนัยืนยาวไม่พรากจากกนั”   จากนั้นน าท่านรู้จกัและเขา้ใจ 
สมุนไพรโสมเกำหลี ท่ีช่วยเสริมสร้างความแขง็แรงใหแ้ก่ระบบยอ่ยอาหารและปอด ช่วยท าให้จิตใจ
สงบและเพิ่มพละก าลงัโดยส่วนรวมสรรพคุณทางการแพทย ์ช่วยบ ารุงหวัใจ ป้องกนัโรคหวัใจขาด
เลือด เสริมประสิทธิภาพทางเพศ ลดและป้องกนัมะเร็งและเร็วๆ น้ี โสมเกาหลีอาจจะไดจ้ดทะเบียน
มรดกโลกโดยองคก์ารยเูนสโก   จากนั้นน าท่านรู้จกัและเขา้ใจ “ศูนย์สมุนไพรฮ๊อกเก็ตนำมู”  ชาว
เกาหลีนิยมน ามารับประทาน เพื่อช่วยป้องกนัโรคตบัแข็งไม่ให้ถูกท าลายจากการด่ืมกาแฟ บุหร่ี 
แอลกอฮอล์ สารตกคา้งจากอาหารและยา   จากนั้นน าท่านไปซ้ือของฝากน าโชค “พลอย อเมทิส” 
แดนเกาหลีเป็นแดนของพลอยสีม่วง พลอยน าโชค พลอยแห่งสุขภาพ โดยมีตั้งแต่สีม่วงอ่อนเยน็ตา
จนถึงสีม่วงไวน์ พลอยน้ีจะงดงามเม่ือมาท าเป็นแหวน และสร้อยขอ้มือ และพวงกุญแจ     

เทีย่ง รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร  เมนู ไก่ตุ๋นโสม อำหำรต ำรับชำววงั (9) 

จากนั้นน าท่านเตรียมตวักลบักรุงเทพ แวะซ้ือของฝากท่ี “ ร้ำนละลำยเงินวอน” สาหร่าย ขนมต่างๆ 
ข้าวพองรสชาติต่างๆ เหล้าโซจู หรือ มาม่าเกาหลีท่ีมีให้เลือกหลากหลายรสชาติ กิมจิ หรือ
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า กระทะเกาหลีช่ือดงั ฯลฯ ใหท้่านเลือกชอ้ปป้ิง ได้เวลำอันสมควรน ำทุกท่ำนเดินทำง
สู่สนำมบินอนิชอน เพือ่ท ำกำรเช็คอนิตั๋วเคร่ืองบิน และ สัมภำระ.... 

19.55  น. เดินทางสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน JIN AIR เที่ยวบิน LJ 001 (บริกำร SNACK BOX บน
เคร่ือง) 



 

 
 

23.35 น. คณะเดินทำงถึงสนำมบินสุวรรณภูมิ  โดยสวัสดิภำพและควำมประทับใจจำกพวกเรำทุก
คน………… 

 
ไม่รวมทปิไกด์+คนขับรถตลอดกำรเดินทำง ท่ำนละ ประมำณ 1,500บำท 

ขออนุญำตเกบ็ค่ำทปิทุกท่ำนทีส่นำมบินสุวรรณภูมิ 

อตัรำค่ำบริกำร  :  ตุลำคม – พฤศจิกำยน 2563 

ก ำหนดกำรเดินทำง 
ผู้ใหญ่ 

ห้องละ 2-3 ท่ำน 

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็ก
มีเตียง 

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ 

เด็กไม่มีเตียง 

พกัเดี่ยว
เพิม่ 

วนัที ่30 ก.ย. - 04 ต.ค. 2563 15,999 15,999 15,999 5,000 

วนัที ่01  -  05  ตุลำคม 2563 16,999 16,999 16,999 5,000 

วนัที ่02  -  06 ตุลำคม 2563 16,999 16,999 16,999 5,000 

วนัที ่03  -  07  ตุลำคม 2563 16,999 16,999 16,999 5,000 

วนัที ่04  -  08  ตุลำคม 2563 16,999 16,999 16,999 5,000 

วนัที ่05  -  09  ตุลำคม 2563 16,999 16,999 16,999 5,000 

วนัที ่06  -  10 ตุลำคม 2563 16,999 16,999 16,999 5,000 

วนัที ่07  -  11  ตุลำคม 2563 17,999 17,999 17,999 5,000 

วนัที ่08  -  12  ตุลำคม 2563 17,999 17,999 17,999 5,000 

วนัที ่09  -  13  ตุลำคม 2563 18,999 18,999 18,999 5,000 

วนัที ่10  -  14  ตุลำคม 2563 17,999 17,999 17,999 5,000 

วนัที ่11  -  15  ตุลำคม 2562 17,999 17,999 17,999 5,000 

วนัที ่12  -  16  ตุลำคม 2563 17,999 17,999 17,999 5,000 

วนัที ่13  -  17  ตุลำคม 2563 17,999 17,999 17,999 5,000 

วนัที ่14  -  18  ตุลำคม 2563 18,999 18,999 18,999 5,000 

วนัที ่15  -  19  ตุลำคม 2563 18,999 18,999 18,999 5,000 

วนัที ่16  -  20  ตุลำคม 2563 18,999 18,999 18,999 5,000 

วนัที ่17  -  21  ตุลำคม 2563 17,999 17,999 17,999 5,000 



 

 
 

วนัที ่18  -  22  ตุลำคม 2563 16,999 16,999 16,999 5,000 

วนัที ่19  -  23  ตุลำคม 2563 17,999 17,999 17,999 5,000 

วนัที ่20  -  24  ตุลำคม 2563 18,999 18,999 18,999 5,000 

วนัที ่21  -  25  ตุลำคม 2563 19,999 19,999 19,999 5,000 

วนัที ่22  -  26  ตุลำคม 2563 19,999 19,999 19,999 5,000 

วนัที ่23  -  27  ตุลำคม 2563 18,999 18,999 18,999 5,000 

วนัที ่24  -  28  ตุลำคม 2563 17,999 17,999 17,999 5,000 

วนัที ่25  -  29  ตุลำคม 2563 16,999 16,999 16,999 5,000 

วนัที ่26  -  30  ตุลำคม 2563 16,999 16,999 16,999 5,000 

วนัที ่27  -  31  ตุลำคม 2563 16,999 16,999 16,999 5,000 

วนัที ่28  ต.ค. - 01 พ.ย. 2563 16,999 16,999 16,999 5,000 

วนัที ่29  ต.ค. - 02 พ.ย. 2563 16,999 16,999 16,999 5,000 

วนัที ่30  ต.ค. - 03 พ.ย. 2563 16,999 16,999 16,999 5,000 

วนัที ่31  ต.ค. - 04 พ.ย. 2563 15,999 15,999 15,999 5,000 

วนัที ่01 – 05 พฤศจิกำยน 63 14,999 14,999 14,999 5,000 

วนัที ่02 – 06 พฤศจิกำยน 63 14,999 14,999 14,999 5,000 

วนัที ่03 – 07 พฤศจิกำยน 63 14,999 14,999 14,999 5,000 

วนัที ่04 – 08 พฤศจิกำยน 63 15,999 15,999 15,999 5,000 

วนัที ่05 – 09 พฤศจิกำยน 63 15,999 15,999 15,999 5,000 

วนัที ่06 – 10 พฤศจิกำยน 63 15,999 15,999 15,999 5,000 

วนัที ่07 – 11 พฤศจิกำยน 63 14,999 14,999 14,999 5,000 

วนัที ่08 – 12 พฤศจิกำยน 63 14,999 14,999 14,999 5,000 

วนัที ่09 – 13 พฤศจิกำยน 63 14,999 14,999 14,999 5,000 

วนัที ่10 – 14 พฤศจิกำยน 63 14,999 14,999 14,999 5,000 

รำคำเด็กอำยุไม่เกนิ 2 ขวบ (INFANT) รำคำ  5,900 บำท 



 

 
 

รำคำจอยแลนด์ไม่ใช้ตั๋วเคร่ืองบิน รำคำ 8,900 บำท 
** ข้อควรทรำบ ** 

1. วันเดินทำง “ กรุณำเตรียมเอกสำรกำรท ำงำน” เช่น หนังสือรับรองกำรท ำงำน , นำมบัตร , บัตรพนักงำน 
หรือหำกมีธุรกจิส่วนตัวต้องมีนำมบัตร หำกเปลีย่นช่ือสกุลต้องน ำเอกสำรมำยนืยนั 

2. โปรแกรมทัวร์อำจมีกำรสลับปรับเปลี่ยนโปรแกรมตำมควำมเหมำะสมของหน้ำงำน อำทิ หำกมีฝนตก หรือ 
รถติด อำจปรับโปรแกรม (ทั้งนี้ขึน้อยู่กบัสถำนกำรณ์หน้ำงำน ) ไกด์และหัวหน้ำทวัร์จะแจ้งให้ทรำบในแต่ละ
วนั  

3. ร้ำนช้อปป้ิงที่ทำงรัฐบำลให้ทวัร์ลง ตำมที่ระบุในโปรแกรมทัวร์ ขอควำมร่วมมือลูกทัวร์ลงทุกร้ำน ซ้ือไม่ซ้ือ
ไม่ว่ำกนั  ทำงบริษัทฯไม่มีนโนบำยบังคับซ้ือแต่อย่ำงใด ขึน้อยู่กบัควำมพงึพอใจของลูกค้ำ  

4. ประเทศเกำหลีใต้มีช่ำงภำพมำถ่ำยรูปแล้วมำจ ำหน่ำยวันสุดท้ำยลูกทัวร์ท่ำนใดสนใจสำมำรถซ้ือได้....แต่ถ้ำ
ท่ำนใดไม่สนใจกไ็ม่ต้องซ้ือ โดยไม่มีกำรบังคับลูกทวัร์ทั้งส้ิน แต่เป็นกำรบอกกล่ำวล่วงหน้ำ 

5. ทัวร์นี้จัดให้เฉพำะลูกค้ำที่ประสงค์จะไปท่องเที่ยวตำมรำยกำรของทัวร์ทุกวันเท่ำน้ัน  หำกท่ำนไม่สำมำรถ
ร่วมทัวร์ทุกวัน แค่สมัครมำร่วมทัวร์เพียงเพื่อกำรใช้ตั๋วเคร่ืองบินและที่พักในรำคำพิเศษ  หำกท่ำนไม่แจ้ง 
และปรำกฏว่ำท่ำนไม่รวมทวัร์ในบำงวนั 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.  และ สำมำรถหิว้สัมภำระขึน้เคร่ืองได้อกี 10 กก.  
 มคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์  

อตัรำนีไ้ม่รวม 

 ค่าทปิส าหรับคนขับรถ ไกด์ท้องถิน่ หัวหน้าทวัร์ (1,500 บาท) 
 ค่าวซ่ีาส าหรับพาสปอร์ตต่างดา้ว และ เกบ็ค่าใช้จ่ายเพิม่อีก 3,000 บาท ส าหรับพาสต่างชาติ  
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าท าหนงัสือเดินทาง, ค่าโทรศพัทส่์วนตวั, ค่าซกัรีด, มินิบาร์ในหอ้ง, รวมถึงค่าอาหาร 
และเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านตอ้งการสั่งเพิ่ม กรุณาติดต่อหวัหนา้ทวัร์แลว้จ่ายเพิ่มเอง
ต่างหาก) 

 ราคาตามโปรแกรมทวัร์ ยงัไม่รวมค่าภาษมีูลค่าเพิม่ 7% และ ภาษหัีก ณ ทีจ่่าย 3% 
 กรณีปรับเพิ่มอตัราค่าภาษีเช้ือเพลิงและประกนัวนิาศภยัทางอากาศสายการบิน 



 

 
 

 

เงื่อนไขกำรช ำระเงิน 

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

เงื่อนไขกำรยกเลกิ 

1. ส าหรับผูโ้ดยสารท่ีไม่ไดถื้อหนงัสือเดินทางไทย และทางบริษทัฯเป็นผูย้ืน่วซ่ีาให ้เม่ือผลวีซ่าผา่นแลว้มีการยกเลิก
การ เดินทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่ามดัจ าทั้งหมด 
2. ****รำคำดังกล่ำวเป็นรำคำโปรโมช่ัน ไม่สำมำรถยกเลกิกำรจองได้ทุกกรณ ี****  
3. ยกเลิกการเดินทางในวนัเดินทาง,ถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองทั้งจากประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต ้
ไม่มีการคืนเงินทั้งหมดไม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน  
4. กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลท่ีตอ้งการันตีมดัจ ากบัสายการบินหรือค่ามดัจ าท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการ
ผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศซ่ึงไม่อาจขอคืนเงินได ้รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter 
Flight  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือค่าทวัร์ทั้งหมดเน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบินนั้นๆ 
 

หมำยเหตุ 

 การเดินทางในคณะน้ีจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 25 ท่านข้ึนไป และในกรณีท่ีผูโ้ดยสารไม่ครบคณะ ทางบริษทัฯ 
ขอสงวนสิทธ์ิในการออกเดินทาง หรือ ปรับราคาข้ึนตามความเหมาะสม หากลูกคา้ตอ้งการเดินทาง  

 ในกรณีท่ีทางสายการบินมีการเรียกเก็บค่าภาษีเช้ือเพลิง เพิ่มเติม ราคาน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามประกาศ
สายการบิน...  

 รายการท่องเท่ียวและรายการอาหารท่ีระบุไว ้อาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามสถานการณ์ โดยไม่จ  าเป็นตอ้งแจง้ให้
ทราบล่วงหนา้ 

 หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และ ทางบริษัท ขอสงวนสิทธ์ิรับเฉพาะผู ้มี
วตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียว ค่าทวัร์ท่ีจ่ายให้กบัผูจ้ดั เป็นการช าระแบบจ่ายช าระขาด และผูจ้ดัไดช้ าระให้กบั
สายการบินและสถานท่ีต่าง ๆ แบบช าระขาดเช่นกนัก่อนออกเดินทาง ฉะนั้นหากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใช้
บริการตามรายการไม่ด้วยสาเหตุใดหรือได้รับการปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ 
(ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต)้  ทางผูจ้ดั ขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดส่วนใด ๆ รวมทั้งค่าตัว๋เคร่ืองบิน
ใหแ้ก่ท่าน) 

 หากมีเพื่อนหรือญาติของท่านตอ้งการร่วมเดินทางท่องเท่ียวระหวา่งท่องเท่ียวในประเทศเกาหลีหรือปัญหาต่าง ๆ 
ตลอดจนขอ้แนะน ากรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีท่ีรับผิดชอบ หากท่านมีความจ าเป็นตอ้งรับฝากของจากผูอ่ื้นเพื่อท่ีจะ



 

 
 

น าไปยงัประเทศนั้น ๆ  หรือน ากลบัประเทศไทย ควรตรวจส่ิงของนั้นวา่ตอ้งไม่เป็นส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงของ
ผดิกฎหมายบางประเภท อาจมีโทษถึงขั้นประหารชีวติ เจา้หนา้ท่ีจะไม่รับฝากกระเป๋าหรือส่ิงของใดใด 

 หากยกเลิกก่อนออกเดินทางน้อยกวา่วนัดงักล่าว ทางผูจ้ดัมีค่าใช้จ่ายท่ีไดช้ าระล่วงหน้าไปแลว้จ านวนมาก ขอ
สงวนสิทธ์ิในการหกัเงินในส่วนท่ีเกิดข้ึนจริง  

 คณะเดินทางช่วงวนัหยุด หรือ เทศกาลท่ีต้องการันตีมดัจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไขหรือเท่ียวบินเหมาล า 
Charter Flight หรือ Extra Flight กบัสายการบิน หรือผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงิน
มดัจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมด  ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตามสถานการณ์ท่ีมีการปรับข้ึนจากภาษีเช้ือเพลิงท่ีทาง
สายการบินอาจจะมีการเรียกเก็บเพิ่มเติม ตลอดจนการเปล่ียนแปลงเท่ียวบินและตามตารางบินของสายการบิน  

 หากมีการถอนตวัหรือไม่ไดใ้ชบ้ริการตามท่ีจองระบุเอาไวห้รือก่อนรายการท่องเท่ียวจะส้ินสุดลง ผูจ้ดัถือว่าผู ้
ท่องเท่ียวสละสิทธ์ิและจะไม่รับผิดชอบค่าบริการท่ีไดช้ าระไว ้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน เน่ืองจาก ผูจ้ดัได้ช าระ
ค่าใชจ่้ายทั้งหมดใหแ้ก่ผูใ้หบ้ริการในแต่ละแห่งแบบช าระเตม็มีเง่ือนไข  

 กรณีเกิดความผดิพลาดจากตวัแทนหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปล่ียนแปลง การบริการจาก
สายการบิน บริษทัขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีให้บริการ ผูจ้ดัจะด าเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะประสานงานใหเ้กิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ลูกคา้ แต่จะไม่คืนเงินใหส้ าหรับค่าบริการนั้น ๆ  

 มคัคุเทศก์ พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธิในการให้ค  าสัญญาใด ๆ ทั้งส้ินแทนผูจ้ดั  นอกจากมีเอกสาร
ลงนามโดยผูมี้อ  านาจของผูจ้ดัก ากบัเท่านั้น  

 ผูจ้ดัจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ่้ายต่างๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนต่างๆ ในกรณีท่ีผู ้
เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรม
แรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเท่ียว อนัเน่ืองมาจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี 
เขา้ออกเมือง และกรณีอ่ืนๆ 

 เน่ืองดว้ยมาตรการรักษาความปลอดภยัของสนามบินทัว่โลก ก่อนท่านข้ึนเคร่ืองบิน กรุณาแยกของเหลว เจล 
สเปรย ์ท่ีจะน าติดตวัข้ึนเคร่ืองบิน แยกใส่ถุงพลาสติกใสมีซิปล็อคปิดสนิท โดยท่ีขนาดบรรจุภณัฑ์ไม่เกิน 100 
มิลลิลิตรต่อช้ิน และรวมกนัทุกช้ินไม่เกิน 1 ลิตร และตอ้งน าออกมาให้เจา้หน้าท่ีตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุด
เอ็กซ์เรย ์อนุญาตให้ถือไดท้่านละ 1 ใบเท่านั้น ถา้ส่ิงของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑ์มากกว่าท่ีก าหนด รวมถึง
ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวธุ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ี
โหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่านั้น และประเทศเกาหลี มีกฎหมายห้ามน าเขา้ผลิตภณัฑ์ท่ีท ามาจากพืช และเน้ือสัตว์
ทุกชนิดเขา้ประเทศ เช่น ผกั ผลไมส้ด ไข่ เน้ือสัตว ์ไส้กรอก เพื่อเป็นการป้องกนัโรคติดต่อท่ีจะมาจากส่ิงเหล่าน้ี 
หากเจา้หนา้ท่ีตรวจพบ จะตอ้งเสียค่าปรับในอตัราท่ีสูงมาก 

“ขอขอบพระคุณทุกท่ำนทีไ่ด้มอบควำมไว้วำงใจ ให้ทำงบริษัท เป็นผู้น ำพำกำรเดินทำงในคร้ังนี้” 

 


