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จุดเด่นโปรแกรมของเรา 
1. พักโรงแรม 4 ดาวในโซลใกล้แหล่งช้อปป้ิง 2 คืน  
2. ชิมสตรอเบอร์ร่ีลูกโตๆ สดๆ จากไร่  
3. ดื่มด ่าความงามของหิมะสดุโรแมนติกบนเกาะนามิ 

4. เพลิดเพลินสนุกสนานกบัการเล่นสกี ณ สกีรีสอร์ท 
5. เตม็อิ่มบุฟเฟ่ต์ขาปู พร้อมอาหารนานาชาติ เบียร์ ไวน์ เติมไม่อั้น  

6. หรรษาช้อปป้ิง เมียงดง อนิซาดง ฮงแด และ Duty Free 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
ก าหนดการเดินทาง :  14-18 กมุภาพนัธ์ 2561 ราคา 22,900 บาท (ราคาน้ียงัไม่รวมทิปไกด์+คนขบัรถ 

ท่านละ1,300 บาท)  (พกัซูวอน 1 คนื / พกัโซล 2 คนื 4 ดาว) 
 

 
 
 
 

สายการบินจนิแอร์ แอร์ไลน์ (LJ)  <ขึน้เคร่ืองสุวรรณภูมิ> 
ขาไป LJ 004    กรุงเทพ (BKK)  -   อนิชอน (ICN)        22.40 - 05.55+1 

ขากลบั LJ 003    อนิชอน (ICN)    -   กรุงเทพ (BKK)  17.25 - 21.25 

ทัวร์เกาหล ีHAPPY TOGETHER 5D3N  
KOREA FOREVER LOVE  บินเกาหลี จินแอร์ (LJ) 
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ตั๋วเคร่ืองบิน Low Cost จินแอร์ (Jin Air) บริการยอดเยีย่มราคาสุดคุ้ม 
- ตัว๋เคร่ืองบินเกาหลีจินแอร์ สายการบินโลคอส แต่มาตราฐานระดบัสากล ตัว๋เคร่ืองบินเกาหลี ราคาถูก บินตรงโซล ทุกวนั 
- กระเป๋าได ้15 กก. ถือข้ึนเคร่ืองไดสู้งสุด 12 กก. ฟรีบริการอาหารวา่ง เคร่ืองด่ืมทั้งไป-กลบั (ตามเง่ือนไขสายการบิน) 

ราคานีเ้ป็นราคาโปรโมช่ันทาง บริษัทฯ เก็บมัดจ าค่าทัวร์ ท่านล่ะ 10,000 บาท/ท่าน 
 

** หากท่านตอ้งซ้ือบตัรโดยสารภายในประเทศเพื่อไปและกลบักรุงเทพฯ  กรุณาเลอืกซ้ือบัตรโดยสารภายในประเทศประเภท
ทีส่ามารถเลือ่นวนัและเวลาในการเดินทางได้  ทั้งนีเ้พือ่ป้องกนัปัญหาเทีย่วบินล่าช้าหรือการเปลีย่นแปลงเวลาของเทีย่วบิน
หรือการเปลี่ยนแปลงวนัเดินทางกรณเีกดิความผดิพลาดจากบริการจากสายการบิน (ความล่าชา้ของเท่ียวบิน การยกเลิก
เท่ียวบิน มีการยบุเท่ียวบินรวมกนั ตารางการการเดินทางมีการเปล่ียนแปลง เน่ืองจากสายการบินพิจารณาสถานการณ์แลว้วา่ 
อยูน่อกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย ์หรือเหตุผลทางดา้นความปลอดภยัเป็นตน้)  โปรดเขา้ใจและรับทราบวา่ ผู ้
จดัจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ่้ายต่างๆ ได ้ในทุกกรณี 

 

ทวัร์น้ีจดัใหเ้ฉพาะลูกคา้ท่ีประสงคจ์ะไปท่องเท่ียวตามรายการของทวัร์ทุกวนัเท่านั้น หากท่านไม่สามารถร่วมทวัร์ทุกวนั แค่
สมัครมาร่วมทวัร์เพยีงเพือ่การใช้ตั๋วเคร่ืองบินและทีพ่กัในราคาพเิศษ  หากท่านไม่แจ้ง และปรากฏว่าท่านไม่ร่วมทวัร์ในบาง
วนั ทางบริษัทฯ จะคิดค่าด าเนินการในการแยกท่องเทีย่วเอง 300 USD  (ก่อนซ้ือทวัร์ จะต้องแจ้งความประสงค์ที่เป็นจริง เพือ่ทาง
ผู้จัดจะได้คิดค่าบริการทีเ่หมาะสม) ** 
***  หมายเหตุ : โปรดตรวจสอบอายุของหนังสือเดินทาง (Passport) ของผู้โดยสาร ว่าจะต้องคงมีอายุเหลอื ณ 
วนัเดินทาง มากกว่า 6 เดือนขึน้ไป *** 

 
 

รายการโปรแกรมทวัร์ 
วนัแรก         กรุงเทพฯ - สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ -  อนิชอน (ประเทศเกาหลใีต้) 

   19.00 น. คณะพร้อมกนัท่ี ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออกช้ัน 4 ประตู 6 เคาน์เตอร์ K เคาน์เตอร์สาย
การบิน JIN AIR (LJ) กรุณาสังเกตป้ายรับท่ีสนามบิน == HAPPY TOGETHER  โดยมีเจา้หนา้ท่ีคอยอ านวย
ความสะดวกการเช็คอินทต์ัว๋เคร่ืองบิน และสัมภาระใหแ้ก่ท่าน…. 

   22.40 น. เหิรฟ้าสู่ประเทศเกาหลใีต้ โดยสายการบิน JIN AIR เทีย่วบิน LJ 004 (บริการ SNACK BOX บนเคร่ือง) 
 

    หมายเหตุ เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเคร่ืองออกอย่างน้อย 60 นาท ี ผู้โดยสารพร้อม ณ ประตูข้ึนเคร่ืองก่อนเวลา
เคร่ืองออก 30 นาที 
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วนัทีส่อง อนิชอน ประเทศเกาหลใีต้ – ชมความงดงามของ เกาะนามิ (Winter Love Song)   – พกัซูวอน 1 คืน 

05.40 น.  ถึงสนามบินนานาชาติ อินชอน ประเทศเกาหลีใต ้ 
 หลงัผา่นขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมือง และรับสัมภาระเรียบร้อย

แลว้... (เวลาทอ้งถ่ินประเทศเกาหลีใต ้เร็วกวา่ประเทศไทย 2 
ชัว่โมง) จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เกาะนามิ เดินทางไปท่าเรือเฟอร์
ร่ีขา้มฟากไปยงัเกาะนามิ สถานท่ีโรแมนติคอีกแห่งหน่ึงส าหรับ
คู่รักคู่หนุ่มสาว ครอบครัว เพื่อนๆ หน่ึงในสถานท่ีถ่ายท าละคร
เกาหลี  เพลงรักในสายลมหนาว ในฤดูหนาวท่านไดส้ัมผสั
บรรยากาศแสนโรแมนติกทามกลางหิมะขาวปกคลุมตน้ไม ้และ
ระหวา่ง 2 ขา้งทาง และถ่ายรูปสวยๆ กบัหิมะขาวโพลนรอบๆเกาะ 
ท่านสามารถเดินเล่นรอบเกาะนามิชมทิวตน้สนท่ีเป็นไฮไลทข์อง
เกาะนามิ และถ่ายรูปเก็บภาพความประทบัใจ ระหวา่งทางกลบัมี
ร้านคา้ 2 ขา้งทาง อาทิ ร้านซาลาเปา ร้านไส้กรอก ขนมแพนเคก้ 
แสนอร่อย ใหท้่านเลือกซ้ือทานไดต้ามอธัยาศยั หรือจะเลือกนัง่จิบ
กาแฟร้อนๆ ในร้าน Coffee Shop ในเกาะนามิ ไดเ้วลาสมควร นัง่เรือประมาณ 5 นาที กลบัมายงัฝ่ัง   

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  (เมนู“ทคัคาลบี” หรือไก่บาร์บีคิวผดัซอสเกาหลี) (1) 
บ่าย จากนั้นน าท่านเขา้สู่ สกรีีสอร์ท Oak Valley Ski Resort หรือ Yangji Pine Resort Ski Valley หรือ Jisan Forest Ski 

Resort หรือ Welli Hilli Ski Resort  น าท่านไปสนุกกบัการเล่นสกีบนลานสกีขนาดใหญ่  ประกอบไปดว้ยเนินสกี
ถึง 2 เนินดว้ยกนัแบ่งเป็นเนินสกีส าหรับผูฝึ้กหดัเล่น 1 เนิน และเนินส าหรับผูท่ี้เล่นช านาญแลว้ 1 เนิน  (ราคาทวัร์
ยงัไม่รวมค่าอุปกรณ์การเล่นสก,ี สกลีฟิท์, สโนว์สเลด สกค่ีาเล่นรวมชุดประมาณ 50,000 วอน) ใหท้่านได้
สนุกสนานกบัการเล่นสกี และสโนวส์เลด แบบเตม็อ่ิม หรือ ท่านไหนท่ีไม่เล่นก็สามารถเดินถ่ายรูปรอบๆ สกีรี
สอร์ท ภายในรีสอร์ทมีทั้งร้านอาหาร ร้านกาแฟ และร้านคา้อ่ืนๆ ใหท้่านไดเ้ลือกสรรมากมาย 

 
 

 
 
 
 
 
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  (เมนูชาบู SHABU SHA BU) (2) 
ทีพ่กั  น าท่านเข้าสู่ทีพ่กัซูวอน  Central Plaza หรือ ระดับเทยีบเท่า  
 



ตลาดทวัร์ เวบ็เดยีว เทีย่วทัว่โลก โทร. 0 2184 6990 เวบ็ไซต์ www.taladtour.co.th                          หน้า 4 จาก 11 
รายการท่องเที่ยวและเมนูอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสมของโรงแรมที่ได้รับการยนืยนั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ในการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

วนัทีส่าม ชิมสตรอเบอร์ร่ีสดๆ จากไร่ - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (เล่นไม่จ ากดัรอบ) – หัดท าคิมบับ + ช้อปป้ิงเคร่ืองส าอาง
ปลอดภาษี COSMETIC OUTLET  - อสิระช้อปป้ิงจุใจ ทีต่ลาดฮงแด ตลาดช้อปป้ิงช่ือดังย่านมหาวิทยาลยัฮ
งอกิ 

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม (3) 
น าท่านสู่  ไร่สตรอเบอร์ร่ี นกัท่องเท่ียวมกัเรียกวา่ สตรอเบอเร้อ เพราะลูกสต
อเบอร่ีลูกโตมากๆ บางลูกโตเท่าลูกละมุดบา้นเราเลยค่ะ ใหท้่านไดเ้ห็น
แปลงปลูกสตรอเบอร์ร่ีของคนเกาหลี ท่ีปลูกสตรอเบอร์ร่ีแบบไร้สารพิษ 
ปลูกดว้ยวธีิธรรมชาติ และไดผ้ลผลิตท่ีอร่อย และ ปราศจากสารพิษ ท่านจะ
ล้ิมรสสตรอเบอร์ร่ีท่ีหวาน กรอบ อร่อย อิสระใหท้่านถ่ายรูปกบัไร่สตรอ

เบอร์ร่ี และท่านยงัสามารถสั่งซ้ือกลบัไปเป็นของฝากท่ีบา้นไดอี้กดว้ย  
เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (เมนู...หมูย่างสไตล์เกาหล ีPORK GALBI) (4) 
บ่าย จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองยงอนิท่ีตั้งของ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ซ่ึงถูก
ขนานนามวา่ ดิสนีย์แลนด์เกาหลี เป็นสวนสนุกกลางแจง้ท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศ ตั้งอยู่
ท่ามกลางหุบเขา ท่านจะไดน้ัง่กระเชา้ลิฟทล์งไปหุบเขาดา้นล่าง จากนั้นใหท้่านได้
สนุกสนานกบัเคร่ืองเล่นนานาชนิด อาทิ เฮอลิเคน ทีเอก็ซ์เพลส (รถไฟรางไม)้ รถไฟ
เหาะ หนอนสะบดั ล่องแก่ง การ์ตูน 4 มิติ บา้นหมุน บา้นผสิีง และในสวนสนุกแห่งน้ี
ท่านยงัสามารถท่องไปกบัโลกของสวนสัตวป่์า ท่านจะไดพ้บกบั ไลเกอร์แฝดคู่แรกของ

โลก (ลูกของพอ่สิงโต และแม่เสือ) เสือขาว สิงโตเจา้ป่า หมีแสนรู้ และสัตวน์านาชนิดๆ 
และในโซนสวนดอกไม ้ท่านจะไดพ้บกบัดอกไมซ่ึ้งก าลงับานสะพร่ังอวดสีสันเตม็สวน 
(ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาพอากาศ เดือนมีนาคม-เมษายน เป็นสวนดอกทิวลิป, เดือนฤษภาคม-
เดือนมิถุนายน เป็นดอกกุหลาบ, เดือนสิงหาคม-เดือนกนัยายน เป็นสวนดอกลิลล่ี, เดือน
ตุลาคม-เดือนพฤศจิกายนเป็นสวนดอกเบญจมาศ)  และใหท้่านไดพ้บกบั LINE FRIEND STORE มีสินคา้มากมายหลายรูปแบบ 
แอปลิเคชัน่ LINE อาทิ กระเป๋า หมวก แวน่ตา หรือหมอนรูปแบบต่างๆ ท่ีน่ารักจนคุณๆ อดใจไม่ไหวท่ีจะตอ้งซ้ือกลบัไปเป็น
ของฝากแน่นอน   จากนั้นพาท่านไปเรียนรู้เก่ียวกบัการ ท าคิมบับ (ข้าวห่อสาหร่าย) อาหารง่ายๆ ท่ีคนเกาหลีนิยมรับประทาน คิม 
แปลวา่ สาหร่าย บบั แปลวา่ ขา้ว จะเป็นแท่งยาวๆ แลว้เคา้ก็จะหัน่เป็นช้ินๆ พอดีค า จ้ิมกะโชยญ่ีุปุ่น หรือวาซาบิก็ได ้ 
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จากนั้นน าท่านสู่ COSMETIC OUTLET ชอ้ปป้ิงเคร่ืองส าอางยอดนิยม เช่น Snail Cream (ครีมหอยทาก), 
Water Drop (ครีมน ้าแตก), Bubble Cleansing, CC ครีม, แป้งมา้โยก, เซร่ัมโบท็อกเกาหลี  ซ่ึงราคาถูกกวา่ท่ี
เมืองไทยเกือบเท่าตวั และบางผลิตภณัฑย์งัไม่มีขายในไทย   
จากนั้นน าท่านไปชอ้ปป้ิงท่ี ตลาดฮงแด แหล่งชอ้ปป้ิงสินคา้แฟชัน่ส าหรับวยัรุ่น อยูใ่กลก้ลบัมหาวทิยาลยั    ฮง
อิก ถนนเส้นน้ีเตม็ไปดว้ยสินคา้แฟชัน่ แผงลอย ร้านรวมแฟชัน่ และเคร่ืองส าอางคสุ์ดชิคอยา่ง STYLE NANDA 
ฯลฯ อีกทั้งยงัมีร้านอาหาร และคาเฟ่มากมาย อาทิ ร้านกาแฟ ร้านไอศรีมต่างๆ 

 
 
 
 
 
 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  (เมนู จิมดัก หรือไก่ผัดวุ้นเส้นอร่อยน่าลอง) (5) 
ทีพ่กั โรงแรม Marigold Hotel ระดับ 4* 
 
วนัทีส่ี่ ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู - พระราชวงัชางด๊อกกุง - น า้มันสน (RED PINE) - ดิวตีฟ้รี   ตลาดอนิซาดง (ถนน

วฒันธรรมเกาหล ี) ช็อปป้ิงกับตลาดดัง “ตลาดเมียงดง”    
      พเิศษ !! อิม่อร่อยกบับุฟเฟต์ขาปูยกัษ์ และ อาหารนานาชาติ เบียร์ ไวน์ เติมไม่อั้น 
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม (6) 

น าท่านชม “ศูนย์สมุนไพรฮ๊อกเกต็นามู” ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมน ามารับประทาน เพื่อช่วยดูแลตบัใหส้ะอาด
แขง็แรงป้องกนัโรคตบัแขง็ไม่ถูกท าลายจากการด่ืมกาแฟ ด่ืมแอลกอฮอล ์สูบบุหร่ี หรือสารตกคา้งจากอาหาร 
และยา    

น าท่านชม พระราชวงัชางด๊อกกุง เป็นพระราชวงัท่ีสวยงาม และ
ทรงคุณค่าท่ีสุดในประวติัศาสตร์เกาหลี ท่ีเคยมีการปกครองดว้ย
ระบบกษตัริย ์จนไดรั้บการข้ึนทะเบียนใหเ้ป็นหน่ึงในมรดกโลก
ทางดา้นวฒันธรรมขององคก์ารยเูนสโก  
จากนั้นพาท่านไปชม  RED PINE  หรือ น า้มันสนเข็มแดง ผลิตจาก

ใบสนเขม็แดงในประเทศเกาหลีซ่ึงใชเ้วลาคน้ควา้ และวจิยัมาอยา่งยาวนาน มีสรรพคุณช่วยขบัสารพิษออกจาก
ร่างกาย ช่วยลดระดบัน ้าตาลในเส้นเลือด ช่วยละลายไขมนัในเส้นเลือด ช่วยลา้งสารพิษหรือดีทอ็กเลือดให้
สะอาด และเพิ่มการไหลเวยีนของเลือดไดส้ะดวกข้ึน ต่อตา้นอนุมูลอิสระเหมาะกบัผูป่้วยโรคเบาหวาน ความดนั 
โลหิตสูง ไขมนัอุดตนัในเส้นเลือด คลอเรสเตอรอลในเลือดสูง และโรคไขขอ้เส่ือม    
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เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (เมนูโอซัมบลูโกก ิหรือปลาหมึกผดัซอสขลุกขลกิ) (7) 
บ่าย จากนั้นน าท่าน ช้อปป้ิงแหล่งปลอดภาษี (ดิวตีฟ้รี) สินคา้แบรนด์เนมมากมาย อาทิ นาฬิกา, แวน่ตา,

เคร่ืองส าอางค,์ กระเป๋า, กลอ้งถ่ายรูป หรือจะเป็นน ้าหอม เคร่ืองส าอางแบรนดช์ั้นน าต่างๆ  
จากนั้นน าท่านชอ้ปป้ิง ย่านถนนอนิซาดง เป็นสถานท่ีท่ีตั้งอยูใ่จกลางเมือง มีท่ีสินคา้เก่า และดั้งเดิมจ าหน่าย 
รวมทั้งเตม็ไปดว้ยแกลลอรีมากมายถึง 100 แกลลอรี ซ่ึงมีทั้งศิลปะภาพวาดแบบดั้งเดิม และศิลปะแบบพื้นบา้น 
เรียกไดว้า่ท่ีน่ีคือศูนยร์วมของศิลปะเลยก็วา่ได ้หากมาในช่วงเดือนพฤษภาคม ช่วงเทศกาลวนัวสิาขบูชา ก็จะพบ
เห็นการประดบัประดาดว้ยโคมดอกบวัเตม็ไปหมดทั้งถนน ดูสวยงามมาก 

 
 
 
 
 
 

จากนั้นน าท่านชอ้ปป้ิงตลาดดงั ท่ีสุดของเกาหลี ตลาดเมียงดง หรือสยามสแควร์เกาหลี ท่ีเมียงดงแห่งน้ีพบกบั
สินคา้วยัรุ่น อาทิ เส้ือผา้แฟชัน่ รองเทา้ หมวก เคร่ืองประดบั และร้านเคร่ืองส าอางดงัๆ อาทิ ETUDE HOUSE, 
SKIN FOOD, THE FACE SHOP, MISSHA, ROJUKISS, LANEIGE  และในตลาดแห่งนีม้ี  ร้านรองเท้าดัง 
อาท ิADIDAS, NEW BALANCE , NIKE, ABC MART   

 
 
 
 
 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  พเิศษ !! อิม่อร่อยกบับุฟเฟต์ขาปูยกัษ์ และ อาหารนานาชาติ เบียร์ ไวน์ เติมไม่อั้น (8) 
 
 
 
 
 
ทีพ่กั  โรงแรม Marigold Hotel ระดับ 4* 
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วนัที่ห้า ศูนย์โสมเกาหล ี- ชมหอคอยโซลทาวเวอร์ – ร้านละลายเงินวอนซุปเปอร์มาเกต็ - สนามบินอนิชอน  - กรุงเทพฯ 

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม (9) 
 จากนั้นน าท่านรู้จกั และเขา้ใจ สมุนไพรโสมเกาหล ี สรรพคุณทางการแพทย ์ ช่วยบ ารุงหวัใจ ป้องกนัโรคหวัใจ

ขาดเลือด เสริมประสิทธิภาพทางเพศ ลดและป้องกนัมะเร็ง และเร็วๆน้ี โสมเกาหลีอาจจะไดจ้ดทะเบียนมรดก
โลกโดยองคก์ารยเูนสโก ทุกวนัน้ีผลิตภณัฑโ์สมเป็นส่ิงท่ีขาดไม่ไดส้ าหรับผูท่ี้ค  านึงถึงสุขภาพ  
จากนั้นน าท่านสู่ หอคอย N’SEOUL TOWER ยอ้นรอยซีรียด์งั “You Who Came From The Stars” (ยยัตวัร้าย
กบันายต่างดาว) และ “Kim Sang Soon” ณ เขานมัซาน ภูเขาเพียงลูกเดียวใจกลางเมืองหลวงกรุงโซล 1 ใน 17 
หอคอยเมืองท่ีสูงท่ีสุดในโลก สูงถึง 480 เมตร เหนือระดบัน ้าทะเล  ชมทศันียภาพกรุงโซล และชานเมืองแบบ
รอบทิศ 360 องศา พาท่าน คล้องกุญแจคู่รักเพราะมีความเช่ือวา่คู่รักท่ีไดม้าคลอ้งกุญแจท่ีน่ี จะรักกนัยาวนาน
ตลอดไป (อสิระไม่รวมค่าขึน้ลฟิท์) 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  (เมนู ไก่ตุ๋นโสม หรือ SAMGYETANG) (10) 
 
 

 
บ่าย จากนั้นน าท่านเตรียมตวักลบักรุงเทพ แวะซ้ือของฝากท่ี “ร้านละลายเงินวอน” สาหร่าย ขนมต่างๆ นมกลว้ย 

เหลา้โซจูรสต่างๆ มาม่าเผด็ช่ือดงัของเกาหลี อลัมอนดน์ ้าผึ้ง กิมจิ ป็อกก้ีเกาหลี ช็อกโกแลค ฯลฯ  
 

 
 
 
 

 
ไดเ้วลาอนัสมควรน าทุกท่านเดินทางสู่สนามบินอินชอน เพื่อท าการเช็คอินทต์ัว๋เคร่ืองบิน และสัมภาระ........ 

17.25 น. เหิรฟ้าสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน JIN AIR เทีย่วบิน LJ 003 (บริการ SNACK BOX บนเคร่ือง) 
21.25 น. คณะเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ และความประทบัใจจากพวกเราทุกคน………… 

 
 ขอขอบพระคุณทุกท่านค่ะ  
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 HAPPY TOGETHER  

ไม่รวมทิปไกด์+คนขับรถตลอดการเดนิทาง ท่านละ 40,000 วอน (ประมาณ 1,300 บาท) 
ขออนุญาตเกบ็ค่าทิปทุกท่านที่สนามบินสุวรรณภูมิ 

อตัราค่าบริการทวัร์เกาหล ี14-18 กุมภาพนัธ์ 2561 

เดินทาง เดือนกุมภาพนัธ์ 2018 
ราคาทวัร์ ราคา 

ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พกัเดี่ยว 

วนัที ่14 – 18 กุมภาพนัธ์ 2018 22,900 22,900 22,900 6,500 

 

ราคาเด็กอายุไม่เกนิ 2 ขวบ (INFANT) ราคา  5,900 บาท 
ราคาจอยแลนด์ไม่ใช้ตั๋วเคร่ืองบิน ราคา 8,900 บาท 

** ข้อควรทราบ ** 
1. ทวัร์นีจั้ดให้เฉพาะลูกค้าทีป่ระสงค์จะไปท่องเทีย่วตามรายการของทวัร์ทุกวนัเท่าน้ัน  หากท่านไม่สามารถร่วมทวัร์ทุกวนั 

แค่สมัครมาร่วมทวัร์เพยีงเพื่อการใช้ตั๋วเคร่ืองบิน และทีพ่ักในราคาพเิศษ  หากท่านไม่แจ้ง และปรากฏว่าท่านไม่ร่วมทวัร์
ในบางวนั ทางบริษัทจะคิดค่าด าเนินการในการแยกท่องเทีย่วเอง 300 USD*** 

2. โปรแกรมทวัร์อาจมีการสลบัปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสมของหน้างาน อาท ิหากมีฝนตก หรือรถติด อาจ
ปรับโปรแกรม (ทั้งนี้ขึน้อยู่กับสถานการณ์หน้างาน) ไกด์ และหัวหน้าทวัร์จะแจ้งให้ทราบในแต่ละวนั  

3. ร้านช้อปป้ิงทีท่างรัฐบาลให้ทัวร์ลง ตามที่ระบุในโปรแกรมทวัร์ ขอความร่วมมือลูกทวัร์ลงทุกร้าน ซ้ือไม่ซ้ือไม่ว่ากนั ทาง
บริษัทฯ ไม่มีนโนบายบังคับซ้ือแต่อย่างใด ขึน้อยู่กบัความพงึพอใจของลูกค้า 

4. ประเทศเกาหลใีต้มีช่างภาพมาถ่ายรูปแล้วมาจ าหน่ายวนัสุดท้าย ลูกทวัร์ท่านใดสนใจสามารถซ้ือได้ ขึน้อยู่กบัความพึง
พอใจของลูกค้าไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งส้ิน 

อตัรานีร้วม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั  กรุงเทพ - อินชอน - กรุงเทพ  (ตัว๋กรุ๊ป) และค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี  
 ค่าอาหารทุกม้ือ ตามท่ีระบุในรายการ 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ    
 ค่าท่ีพกัตามระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน  
 ค่ารถรับ-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ    
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสัมภาระท่านละ 15 กก. / น าข้ึนเคร่ืองได ้12 กก.  
 มคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 



ตลาดทวัร์ เวบ็เดยีว เทีย่วทัว่โลก โทร. 0 2184 6990 เวบ็ไซต์ www.taladtour.co.th                          หน้า 9 จาก 11 
รายการท่องเที่ยวและเมนูอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสมของโรงแรมที่ได้รับการยนืยนั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ในการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 
อตัรานีไ้ม่รวม 

 กรณีปรับเพิ่มอตัราค่าภาษีเช้ือเพลิง และประกนัวนิาศภยัทางอากาศสายการบิน 
 ค่าวซ่ีาส าหรับพาสปอร์ตต่างดา้ว 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าท าหนงัสือเดินทาง, ค่าโทรศพัทส่์วนตวั, ค่าซกัรีด, มินิบาร์ในหอ้ง, รวมถึงค่าอาหาร  
และเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านตอ้งการสั่งเพิ่ม กรุณาติดต่อหวัหนา้ทวัร์และจ่ายเพิ่มเองต่างหาก) 
 ค่าทปิคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่น และหัวหน้าทวัร์ ท่านละ (40,000 วอน หรือ 1,300 บาท/คน/ทริป) 
 ราคาตามโปรแกรมทวัร์ ยงัไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 

 ทางบริษทัฯ ขอรับมดัจ า 10,000 บาท ส าหรับการจองนบัตั้งแต่วนัจองภายใน 2 วนั  
และ ส่วนท่ีเหลือทั้งหมดช าระก่อนเดินทางอยา่งนอ้ย 25 วนั (19 มกราคา 2561) (การไม่ช าระเงินค่ามดัจ า หรือ ช าระไม่
ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงบัการจ่ายไม่วา่ดว้ยสาเหตุใดใด ผูจ้ดัมีสิทธิยกเลิกการจดัหรือยกเลิกการเดินทาง)   

 

กรุณาโอนเงนิเขา้บัญชี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

เงื่อนไขการยกเลกิ 
1. ส าหรับผูโ้ดยสารท่ีไม่ไดถื้อหนงัสือเดินทางไทย และทางบริษทัฯ เป็นผูย้ืน่วซ่ีาให ้เม่ือผลวซ่ีาผา่นแลว้มีการยกเลิกการ  
    เดินทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่ามดัจ าทั้งหมด 
2. ****ราคาดังกล่าวเป็นราคาโปรโมช่ัน ไม่สามารถยกเลกิการจองได้ทุกกรณ ี****  
3. ยกเลิกการเดินทางในวนัเดินทาง, ถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองทั้งจากประเทศไทย และประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต ้ไม่มี 
    การคืนเงินทั้งหมดไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน  
4. กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุด หรือเทศกาลท่ีตอ้งการันตีมดัจ ากบัสายการบิน หรือค่ามดัจ าท่ีพกัโดยตรง หรือโดยการผา่น 
   ตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศซ่ึงไม่อาจขอคืนเงินได ้รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight 
   จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือค่าทวัร์ทั้งหมดเน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบินนั้นๆ 
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รายการท่องเที่ยวและเมนูอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสมของโรงแรมที่ได้รับการยนืยนั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ในการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

หมายเหตุ 

 การเดินทางในคณะน้ีจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 25 ท่านข้ึนไป และในกรณีท่ีผูโ้ดยสารไม่ครบคณะ ทางบริษทัฯ ขอสงวน
สิทธ์ิในการออกเดินทาง หรือปรับราคาข้ึนตามความเหมาะสม หากลูกคา้ตอ้งการเดินทาง  

 ในกรณีท่ีทางสายการบินมีการเรียกเก็บค่าภาษีเช้ือเพลิงเพิ่มเติม ราคาน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามประกาศสายการบิน...  
 รายการท่องเท่ียว และรายการอาหารท่ีระบุไว ้อาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามสถานการณ์ โดยไม่จ  าเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบ

ล่วงหนา้ 
 หนังสือเดินทาง ต้องมีอายเุหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิรับเฉพาะผูมี้วตัถุประสงคเ์พื่อการ

ท่องเท่ียว ค่าทวัร์ท่ีจ่ายใหก้บัผูจ้ดั เป็นการช าระแบบจ่ายช าระขาด และผูจ้ดัไดช้ าระให้กบัสายการบิน และสถานท่ีต่างๆ แบบ
ช าระขาดเช่นกนัก่อนออกเดินทาง ฉะนั้นหากท่านไม่ไดร่้วมเดินทาง หรือใชบ้ริการตามรายการไม่วา่ดว้ยสาเหตุใด หรือ
ไดรั้บการปฏิเสธการเขา้ หรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทย และประเทศเกาหลีใต)้  ทางผูจ้ดัขอสงวน
สิทธิการคืนเงินสดส่วนใดๆ รวมทั้งค่าตัว๋เคร่ืองบินใหแ้ก่ท่าน) 

 หากมีเพื่อน หรือญาติของท่านตอ้งการร่วมเดินทางท่องเท่ียวระหวา่งท่องเท่ียวในประเทศเกาหลี หรือปัญหาต่างๆ ตลอดจน
ขอ้แนะน า กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีท่ีรับผดิชอบ หากท่านมีความจ าเป็นตอ้งรับฝากของจากผูอ่ื้นเพื่อท่ีจะน าไปยงัประเทศ             
นั้นๆ  หรือน ากลบัประเทศไทย ควรตรวจส่ิงของนั้นวา่ ตอ้งไม่เป็นส่ิงของผดิกฎหมาย ซ่ึงของผดิกฎหมายบางประเภท อาจมี
โทษถึงขั้นประหารชีวติ เจา้หนา้ท่ีจะไม่รับฝากกระเป๋า หรือส่ิงของใดใด 

 หากยกเลิกก่อนออกเดินทางนอ้ยกวา่วนัดงักล่าว ทางผูจ้ดัมีค่าใชจ่้ายท่ีไดช้ าระล่วงหนา้ไปแลว้จ านวนมาก ขอสงวนสิทธ์ิใน
การหกัเงินในส่วนท่ีเกิดข้ึนจริง  

 คณะเดินทางช่วงวนัหยดุ หรือเทศกาลท่ีตอ้งการันตีมดัจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ 
Extra Flight กบัสายการบิน หรือผา่นตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือค่าทวัร์ทั้งหมด ขอ
สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตามสถานการณ์ท่ีมีการปรับข้ึนจากภาษีเช้ือเพลิงท่ีทางสายการบินอาจจะมีการเรียกเก็บเพิ่มเติม 
ตลอดจนการเปล่ียนแปลงเท่ียวบิน และตามตารางบินของสายการบิน  

 หากมีการถอนตวั หรือไม่ไดใ้ชบ้ริการตามท่ีจองระบุเอาไว ้หรือก่อนรายการท่องเท่ียวจะส้ินสุดลง ผูจ้ดัถือวา่ผูท้่องเท่ียวสละ
สิทธ์ิ และจะไม่รับผดิชอบค่าบริการท่ีไดช้ าระไว ้ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน เน่ืองจากผูจ้ดัไดช้ าระค่าใชจ่้ายทั้งหมดใหแ้ก่ผูใ้ห้
บริการในแต่ละแห่งแบบช าระเตม็มีเง่ือนไข  

 กรณีเกิดความผดิพลาดจากตวัแทน หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปล่ียนแปลงการบริการจากสายการบิน 
บริษทัขนส่ง หรือหน่วยงานท่ีใหบ้ริการ ผูจ้ดัจะด าเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะประสานงานใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกคา้ 
แต่จะไม่คืนเงินใหส้ าหรับค่าบริการนั้นๆ  

 มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธิในการใหค้  าสัญญาใดๆ ทั้งส้ินแทนผูจ้ดั นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้
อ  านาจของผูจ้ดัก ากบัเท่านั้น  

 ผูจ้ดัจะไม่รับผิดชอบ และไม่สามารถคืนค่าใชจ่้ายต่างๆ ได ้เน่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนต่างๆ ในกรณีท่ีผูเ้ดินทางไม่
ผา่นการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่วา่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมือง หรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเท่ียว อนัเน่ืองมาจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง และกรณีอ่ืนๆ 
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 เน่ืองดว้ยมาตรการรักษาความปลอดภยัของสนามบินทัว่โลก ก่อนท่านข้ึนเคร่ืองบิน กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะน า
ติดตวัข้ึนเคร่ืองบิน แยกใส่ถุงพลาสติกใสมีซิปล็อคปิดสนิท โดยท่ีขนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน และรวมกนั
ทุกช้ินไม่เกิน 1 ลิตร และตอ้งน าออกมาให้เจา้หนา้ท่ีตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอก็ซ์เรย ์อนุญาตใหถื้อไดท้่านละ 1 ใบ
เท่านั้น ถา้ส่ิงของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกวา่ท่ีก าหนด รวมถึงส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวธุ เช่น กรรไกรตดัเล็บ 
มีดพก แหนบ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่ และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่านั้น และประเทศเกาหลี มีกฎหมายหา้ม
น าเขา้ผลิตภณัฑท่ี์ท ามาจากพืช และเน้ือสัตวทุ์กชนิดเขา้ประเทศ เช่น ผกั ผลไมส้ด ไข่ เน้ือสัตว ์ไส้กรอก เพื่อเป็นการป้องกนั
โรคติดต่อท่ีจะมาจากส่ิงเหล่าน้ี หากเจา้หนา้ท่ีตรวจพบ จะตอ้งเสียค่าปรับในอตัราท่ีสูงมาก 

 
“ขอขอบพระคุณทุกท่านทีไ่ด้มอบความไว้วางใจ ให้ทางบริษัทฯ เป็นผู้น าพาการเดินทางในคร้ังนี้” 

 

 
 


