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ทวัรเ์กาหลี HAPPY TOGETHER  

LAST SNOW IN SEORAK 5D3N  

           บริการโดยสายการบนิเกาหลีจินแอร ์(LJ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก าหนดการเดินทาง :   กุมภาพนัธ ์2561 (ฤดูหนาว) 

(พกั ซอรคัซาน 1 คืน / พกัโซล 2 คืน) 
 

สายการบนิจินแอร ์แอรไ์ลน ์(LJ)  <ข้ึนเครือ่งสุวรรณภูมิ> 

ขาไป LJ 004    กรุงเทพ (BKK)  -   อินชอน (ICN) 22.40 – 05.55+1 

ขากลบั LJ 003    อินชอน (ICN)    -   กรุงเทพ (BKK) 17.25 – 21.25 
 

ตัว๋เครือ่งบนิ Low Cost จินแอร ์(Jin Air) บริการยอดเยีย่มราคาสุดคุม้ 

- ตัว๋เคร่ืองบินเกาหลีจินแอร์ สายการบินโลคอส แต่มาตราฐานระดับสากล ตัว๋เคร่ืองบินเกาหลี ราคาถูก บินตรง โซล ทุกวัน 

- กระเป๋าได้ 15 กก. ถือขึ้นเคร่ืองได้สงูสดุ 12 กก. ฟรีบริการอาหารว่าง เคร่ืองด่ืมทั้งไปและกลับ (ตามเง่ือนไขสายการบิน) 

ราคานี้ เป็นราคาโปรโมชัน่ทาง บริษทั ฯ เก็บมดัจ าค่าทวัร ์ท่านล่ะ 10,000 บาท/ท่าน 

** หากท่านต้องซื้ อบัตรโดยสารภายในประเทศเพ่ือไปและกลับกรุงเทพฯ  กรุณาเลือกซ้ือบตัรโดยสารภายในประเทศประเภทท่ี

สามารถเลื่อนวนัและเวลาในการเดินทางได้  ทั้งนี้ เพื่อป้องกนัปัญหาเท่ียวบินล่าชา้หรือการเปลี่ยนแปลงเวลาของเท่ียวบินหรือ

การเปลี่ยนแปลงวนัเดินทางกรณีเกิดความผิดพลาดจากบริการจากสายการบิน (ความล่าช้าของเที่ยวบิน การยกเลิกเที่ยวบิน มีการ

ยุบเที่ยวบินรวมกัน ตารางการการเดินทางมีการเปล่ียนแปลง เน่ืองจากสายการบินพิจารณาสถานการณ์แล้วว่า อยู่นอกเหนือความ

ควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย์ หรือเหตุผลทางด้านความปลอดภัยเป็นต้น)  โปรดเข้าใจและรับทราบว่า ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่

สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ ในทุกกรณี 
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ทวัร์น้ีจัดให้เฉพาะลูกค้าที่ประสงค์จะไปทอ่งเที่ยวตามรายการของทวัร์ทุกวันเทา่น้ัน  หากท่านไม่สามารถร่วมทวัรทุ์กวนั แค่

สมคัรมาร่วมทวัรเ์พยีงเพือ่การใชต้ัว๋เครือ่งบนิและที่พกัในราคาพเิศษ  หากท่านไม่แจง้ และปรากฏว่าท่านไม่ร่วมทวัรใ์น

บางวนั ทางบริษทัฯ จะคิดค่าด าเนนิการในการแยกท่องเทีย่วเอง 300 USD  (ก่อนซ้ือทวัร ์จะตอ้งแจง้ความประสงคที์่

เป็นจริง เพือ่ทางผูจ้ัดจะไดคิ้ดค่าบริการทีเ่หมาะสม) ** 

***  หมายเหตุ : โปรดตรวจสอบ อายุ ของหนงัสือเดินทาง (Passport) ของผูโ้ดยสาร ว่าจะตอ้งคงมีอายุเหลือ ณ 

วนัเดินทาง มากกว่า 6 เดือนข้ึนไป *** 
 

รายการโปรแกรมทวัร ์
 

วนัแรก         กรุงเทพฯ - สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ -  อินชอน (ประเทศเกาหลีใต)้ 

 

19.00 น. คณะพร้อมกนัที่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภมูิ ผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 ประต ู 6 เคานเ์ตอร์ K 

เคาน์เตอร์สายการบิน JIN AIR (LJ) กรุณาสงัเกตป้ายรับที่สนามบิน == HAPPY TOGETHER  โดยมี

เจ้าหน้าที่อ  านวยคอยความสะดวก ณ ส าหรับเชค็อนิทตั์ว๋เคร่ืองบินและสัมภาระให้แก่ทา่น…. 

หมายเหตุ เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเคร่ืองออกอยา่งนอ้ย 60 นาท ีผูโ้ดยสารพรอ้ม ณ ประตูข้ึนเคร่ืองก่อนเวลาเคร่ืองออก 30 นาท ี

 
 

 

วนัทีส่อง อินชอน - ประเทศเกาหลีใต ้– ชมความงดงามของ เกาะนามิ ยอ้นรอยซีรียด์งั (Winter Love Song)  

                    อุทยานแห่งชาติซอรคัซาน (ไม่รวมค่าข้ึนเคเบิ้ ลคาร)์ – วดัชินฮึนซา – พกัซอรคัซาน 1 คืน 

 

22.40 น. เหิรฟ้าสู่ประเทศเกาหลีใต ้โดยสายการบิน JIN AIR เทีย่วบนิ LJ 004 (บริการ SNACK BOX บนเครือ่ง) 
 

05.55+1 น. ถึงสนามบินนานาชาติ อินชอน ประเทศเกาหลีใต้  

หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง และรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว (เวลา

ท้องถิ่นประเทศเกาหลีใต้ เรว็กว่าประเทศไทย 2 ช่ัวโมง)      จากน้ันน าทา่นชม

ความงดงามของเกาะช่ือดัง เกาะนามิ เดินทางไปท่าเรือเฟอร์ร่ีข้ามฟากไปยัง

เกาะนามิ หน่ึงในสถานที่ถ่ายท าละครเกาหลี  เพลงรักในสายลมหนาว   ในฤดู

หนาวท่านได้สัมผัสบรรยากาศแสนโรแมนติก ทามกลางหิมะขาวปกคลุมต้นไม้ 

และ ระหว่าง 2 ข้างทาง และถ่ายรูปสวยๆกับหิมะขาวโพลนรอบๆเกาะท่าน

ส าม า ร ถ เดิ น เ ล่ น ร อ บ เก า ะน า มิ ช ม ทิ ว ต้ น ส น ที่ เ ป็ น ไฮ ไล ท์ ข อ ง                     

เกาะนามิ และถ่ายรูปเกบ็ภาพความประทบัใจ ระหว่างทางกลับมีร้านค้า 2 ข้าง

ทาง อาทิ ร้านซาลาเปา ร้านไส้กรอก ขนมแพนเค้กแสนอร่อย ให้ท่านเลือกซ้ือทานได้ตามอัธยาศัย หรือจะ

เลือกน่ังจิบกาแฟร้อนๆ ในร้าน Coffee Shop ในเกาะนามิ ได้เวลาสมควร น่ังเรือประมาณ 5 นาที กลับมายัง

ฝั่ง  
 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  (เมนูทคัคาลบ ี หรือ ไก่บารบ์ีคิวผดัซอสเกาหลี) (1) 
 

บ่าย  จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติซอรคัซาน (ไม่รวมค่าข้ึนเคเบิ้ ลคาร)์ เรียกหน่ึงว่า สวิสเซอร์แลนด์

ของเกาหลี ท่านได้ความหนาวเยน็ของหิมะที่ปกคลุมทั่วทั้งอุทยาน ที่ท่านจะ

ประทับใจไม่ รู้เลือน  ภายในอุทยานแห่งชาติซอ รัคซาน ยังเป็นมีวัดที่

ศักด์ิสิทธิ์ น่ันกค็ือ  วดัชินฮึงซา ซ่ึงจะมีพระพุทธรูปปางสมาธิองค์ใหญ่ตั้งอยู่

กลางแจ้ง เป็นวัดเก่าแก่ในนิกายเซน ระหว่างทางเดินทางชมวิวจะได้เหน็กอง

หินที่ถูกซ้อนข้ึนเป็นช้ันๆสูงๆ เรียกว่า กลุ่มหินอธฐิาน เน่ืองจากคนเกาหลีจะ
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น าหินมาซ้อนกนัแล้วอธษิฐานขอพร อุทยานแห่งชาติซอรัคซานถือเป็นอุทยานแห่งชาติที่สวยที่สดุของเกาหลีใต้ 

ผู้คนสวนใหญ่ให้ความนิยมไปทอ่งเที่ยวกนัอย่างหนาแน่นทั้งคนเกาหลีเองและคนต่างชาติ 
 

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  (เมนูชาบูชาบู SHABU SHABU) (2) 
 

น าท่านเขา้สู่ทีพ่กั SORAK I PARK หรือ SORAK ILSUNG HOTEL  หรือ ระดบัเทียบเท่า 3* 
 

วนัทีส่าม สนุกสนานกบัการเล่นสกี ณ สกีรีสอรท์ - ใหท่้านชิมสตอเบอรีส่ดๆจากไร่ –สนุกกบัเครือ่งเล่นนานาชนดิ 

ณ สวนสนุก EVERLAND ( เล่นไม่จ ากดัรอบ ) – Cosmetic Outlet เครือ่งส าอางปลอดภาษี 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม (3) 
 

จากน้ันน าทา่นเข้าสู่ สกีรีสอรท์ Yangji Pine Resort Ski Valley หรือ Jisan Forest Ski Resort หรือ Oak 

Valley Ski Resort หรือ  Welli Hilli Ski Resort หลังจากท าการเชค็อนิที่พักเรียบร้อยแล้ว  น าทา่นไปสนุกกบั

การเล่นสกบีนลานสกขีนาดใหญ่ ประกอบไปด้วยเนินสกถีึง 2 เนินด้วยกนั แบ่งเป็นเนินสกสี าหรับผู้ฝึกหัดเล่น 

1 เนิน, และเนินส าหรับผู้ที่เล่นช านาญแล้ว 1 เนิน (ราคาทวัรย์งัไม่รวมค่าอุปกรณก์ารเล่นสกี, สกีลิฟท,์ 

สโนวส์เลด อุปกรณส์กีรวมชุด ประมาณ 50,000 วอน) ส าหรับทา่นที่เล่นเก่งแล้วสามารถไถลจากบนยอด

เขาลงมาได้  มีเวลาให้ทา่นได้สนุกกบัการเล่นสกอีย่างเตม็ที่ ส าหรับทา่นที่ไม่เล่นสก ีหรือ สโนสเลด กส็ามารถ

ถ่ายรูปรอบๆ ลานสก ีหรือ หาเคร่ืองด่ืมร้อนๆ ของว่าง ทานตามร้านค้าในรีสอร์ทตามอยัธยาศัย  

 

 

 

 

 

 

 

 

หลังจากน้ันน าท่านสู่  ไร่สตอเบอรี่ นักท่องเที่ยวมักจะเรียกว่า สตอเบอเรอ้ เพราะผลสตอเบอร่ีลูกโตมากๆ 

บางลูกโตเท่าลูกละมุดบ้านเราเลยค่ะ ให้ท่านได้เหน็แปลงปลูกสตอเบอร่ีของคนเกาหลี ที่ปลูกสตอเบอร่ีแบบ

ไร้สารพิษ ปลูกด้วยวิธธีรรมชาติ และได้ผลผลิตที่อร่อย และ ปราศจากสารพิษ ท่านสามารถชิมสตรอเบอร์ร่ีผล

ยักษ์รสชาติหวานกรอบตามอธัยาศัย.... 
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เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (เมนูหมูย่างเกาหลี) (4) 

บ่าย จากน้ันพาท่านสนุกสนานเตม็อิ่ม (เล่นไดไ้ม่จ ากดั) ที่ สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์เป็นสวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่

ที่ สุ ด ขอ งป ระเทศ 

ตั้ งอยู่ท่ามกลางหุบ

เขา   ท่านจะได้ น่ัง

กระเช้าลิฟท์ ให้ท่าน

ไ ด้ ส นุ ก สน าน กั บ

เคร่ืองเล่นนานาชนิด 

อ าทิ   T-Express ( 

รถไฟรางไม้ ) รถไฟเหาะ หนอนสะบัด ล่องแก่ง การ์ตูน 4 มิติ บ้านหมุน บ้านผีสิง และในสวนสนุกแห่งน้ีทา่น

ยังสามารถทอ่งไปกับโลกของสวนสตัว์ป่า ท่านจะได้พบกบั ไลเกอรแ์ฝดคู่แรกของโลก ( ลูกของพ่อสงิโตและ

แม่เสือ ) เสือขาว สงิโตเจ้าป่า หมีแสนรู้ และสตัว์นานาชนิดๆ และในโซนสวนดอกไม้ ท่านจะได้พบกบัดอกไม้

ซ่ึงก าลังบานสะพร่ังอวดสสีันเตม็สวน และภายใน สวนสนุก

เอเวอรแ์ลนด ์ให้ท่านได้พบกับ LINE FRIEND STORE 

มีสินค้ามากมายหลายรูปแบบ แอปลิเคช่ัน LINE น้ัน

นอกจากจะเป็นแอพแชทที่ได้รับความนิยมแล้วยังมีจุดขาย

อีกอย่างกค็ือคาแรกเตอร์หลักของตัวละครของแอปลิเคช่ัน 

LINE ที่มีสินค้าออกมาให้เลือกมากมาย ที่มีวางขายภายใน

ร้าน  LINE STORE   จาก น้ั นน าท่ าน  สู่  COSMETIC 

OUTLET ช้อป ป้ิงเค ร่ืองส าอางปลอดภาษี  เช่น Snail 

Cream (ครีมหอยทาก) ครีมน า้แตก , Bubble Cleansing , CC ครีม , แป้งม้า    
 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนู จิมดกั ไก่พะโลแ้สนอร่อย (5) 
 

 

ทีพ่กั  น าท่านเขา้สู่ โรงแรม BENIKIA SEOUL HOTEL 3* หรือ ระดบัเทียบเท่า 3* 
 

วนัทีสี่ ่          พระราชวงัเคียงบกกุง -  สมุนไพรฮ็อกเกตนามู - น ้ ามนัสน -  โรงงานสาหร่าย + ใส่ชุดฮนับก  

                  ดิวต้ีฟรี – อิสระชอ้ปป้ิงถนนอินซาดง - ชอ้ปป้ิงตลาดเมียงดงชื่อดงั ( สยามสแควรเ์กาหลี )  
 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม (6) 

จากน้ันน าท่านชมพระราชวงัเคียงบกกุง (Gyeongbokgung 

Palace) เป็นทั้งสัญญลักษณ์และแหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตของ

กรุงโซล พระราชวังที่มีขนาดใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในกรุงโซล 

สร้างขึ้ นในปี 1394 ในสมัยพระเจ้าแทโจ ราชวงศ์โชซอน  

น าท่านเข้าชม “ศูนยส์มุนไพรฮอ๊กเก็ตนามู” ฮ๊อกเกต็น้ีชาว

เกาหลีรุ่นใหม่นิยมรับประทาน เพ่ือช่วยดูแลรักษาตับให้

สะอาดแขง็แรงป้องกันโรคตับแขง็ไม่ถูกท าลายจากการดื่ม

กาแฟ บุหร่ี แอลกอฮอล์ สารตกค้างจากอาหารและยา   จากน้ันพาทา่นไปชมสมุนไพรช่ือดังของเกาหลี ที่ก  าลัง

ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากทั้งในไทย และ เกาหลี RED PINE  หรือ น ้ ามนัสนเข็มแดง  ผลิตจากใบสน

เขม็แดงในประเทศเกาหลี มีสรรพคุณช่วยขับสารพิษออกจากร่างกายช่วยลดระดับน า้ตาลในเส้นเลือด   
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เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนู โคดึงออกุวี (ปลาย่าง เสริฟพรอ้มขา้วสวยรอ้นๆ ) (7) 

 

 

บ่าย พาท่านชม โรงงานสาหร่ายเกาหลี ให้ท่านได้ชมกรรมวิธีในการผลิตสาหร่ายเกาหลีแสนอร่อย พร้อมชิม

สาหร่ายอร่อยๆ รสต่างๆ และท่านยังสามารถซ้ือกลับไปเป็นของฝากที่บ้านได้อีกด้วย ให้ท่านได้ลองท าคิมบับ 

( ข้าวห่อสาหร่าย ) ที่คนเกาหลีนิยมทาน ทา่นจะได้เรียนรู้วิธกีารท าและสนุกสนานกบัการท าด้วยตนเอง 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

จากน้ันน าท่านไปสวยหล่อแบบหนุ่มสาวเกาหลี ใส่ ชุด

ประจ าชาติเกาหลี ( ชุดฮนับก ) อิสระถ่ายภาพตาม

อัธยาศัย   จากน้ันน าท่าน  ชอ้ปป้ิงแหล่งปลอดภาษี 

(ดิวต้ีฟรี) สินค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิ นาฬิกา,

แว่นตา,เคร่ืองส าอางค์กระเป๋า,กล้องถ่ายรูป น ้าหอม 

เคร่ืองส าอางแบรนด์ ช้ันดัง อาทิ  SULWHASOO , 

DKNY , SHISEIDO , DIOR  และ กระเป๋าแบรนด์

เนม  MCM , CUCCI ให้ท่านอิสระได้เลือกซ้ืออย่าง

เต็ม     จากน้ันน าท่านช้อปป้ิง ย่านถนนอินซาดง 

ถนนสายวัฒนธรรมอินซาดงมีระยะทาง 700 เมตร ที่น่ีเป็นสถานที่ซ่ึงรวบรวมร้านขายผลงานสถาปัตยกรรม 

หัตถกรรมโบราณแบบพ้ืนเมืองของเกาหลี รวมทั้งผลงานศิลปะอื่นๆ อีกมากมาย จึงนับว่าเป็นถนนที่มีการ

ผสมผสานระหว่างความทันสมัยและความเก่าไว้ได้อย่างลงตัว นอกจากน้ียังเตม็ไปด้วยร้านอาหารในราคาไม่

แพง โดยในช่วงวันหยุดจะมีนักท่องเที่ยวหล่ังไหลมาที่ น่ีเพ่ือช่ืนชมกับผลงานศิลปะ หรือแม้กระทั่งหาซ้ือ

ของขวัญของฝากเป็นจ านวนมากจนต้องมีการปิดถนนห้ามให้รถผ่าน….และท่านสามารถชอ็ปป้ิง สินค้าปลอด

ภาษีที่ SM ดิวตี้ ฟรีพิเศษ โดยที่ น่ีมีสินค้าช้ันน าให้ท่านเลือกซ้ือมากมายหลาย ชนิด อาทิ น ้าหอม เสื้ อผ้า 

เคร่ืองส าอาง กระเป๋า นาฬิกา เคร่ืองประดับ ฯลฯ 

 

 

 

 

 

 

 

ยั

งไม่พอ พาท่านไปช้อปป้ิงตลาดดังที่สุดของเกาหลี ตลาดเมียงดง หรือ สยามสแควรเ์กาหลี ที่เมียงดงแห่งน้ี
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พบกับสินค้าวัยรุ่น อาทิ เสื้ อผ้าแฟช่ัน เคร่ืองประดับ รองเท้า เคร่ืองส าอางดังๆ อาทิ  ETUDE HOUSE , 

SKIN FOOD, THE FACE SHOP, MISSHA, ROJUKISS, LANEIGE  อี ก ทั้ ง ต ล าด เมี ย งด ง  ยั งมี

ร้านอาหาร แผงลอย จ าหน่าย ขนม เคร่ืองดื่ม ของทานเลก็ รวมถึง ไอศกรีมฟุต ช่ือดัง ให้ท่านเลือกทานแบบ

จุใจ ทั้ง 2 ข้างทาง จนเลือกไม่ถูกเลยที่เดียว 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ค า่ *** อิสระอาหารค า่ เพือ่ใหท่้านไดช้อ้ปป้ิงอย่างจุใจ***    
 

ทีพ่กั  น าท่านเขา้สู่ โรงแรม BENIKIA BLISS HOTEL 3* หรือ ระดบัเทียบเท่า 3* 

 
 

วนัทีห่า้           ศูนยโ์สมเกาหลี – พลอยแอมมาทีส  - ชมหอคอยโซลทาวเวอร ์คลอ้งกุญแจคู่รกั  - ละลายเงินวอน 

                    สนามบนิอินชอน - กรุงเทพฯ         

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม (8) 

น าทานจากน้ันน าท่านรู้จักและเข้าใจ สมุนไพรโสมเกาหลี ที่ช่วยเสริม

ความแขง็แรงให้แก่ระบบย่อยอาหารและปอด ช่วยท าให้จิตใจสงบ

และเพ่ิมพละก าลังโดยส่วนรวมสรรพคุณทางการแพทย์ ช่วยบ ารุง

หัวใจ ป้องกันโรคหัวใจขาดเลือด เสริมประสิทธิภาพทางเพศ ลดและ

ป้องกันมะเรง็และเร็วๆ น้ี โสมเกาหลีอาจจะได้จดทะเบียนมรดกโลก

โดยองค์การยูเนสโก     จากน้ันน าท่านชมโรงงานเจียระไน พลอย 

อเมทิส แดนเกาหลีเป็นแดนของพลอยสีม่วงพลอยแห่งสขุภาพและน าโชคโดยมีต้ังแต่สีม่วงอ่อนเยน็ตาจนถึงสี

ม่วงไวน์ มีเสน่ห์เย้ายวนใจ พลอยน้ีจะงามจับตาเมื่อมาท าเป็นแหวน จ้ี ต่างหู และสร้อยข้อมือ 

จากน้ันน าท่านสู่  หอคอย N’SEOUL TOWER  ย้อนรอยซีรีย์ดัง “You Who Came From The Stars” (ยัย

ตัวร้ายกับนายต่างดาว) และ “ Kim Sang Soon” ณ 

เขานัมซาน ภเูขาเพียงลูกเดียวใจกลางเมืองหลวงกรุง

โซล 1 ใน 17 หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลก สูงถึง 

480 เมตร เหนือระดับน า้ทะเล  ชมทัศนียภาพกรุง

โซลและชานเมืองแบบรอบทิศ 360 องศา พาท่าน 

คลอ้งกุญแจคู่รกั เพราะมีความเช่ือว่าคู่รักที่ได้มา

คล้องกุญแจที่ น่ีจะรักกันยาวนานตลอดไป  (อิสระ

ไม่รวมค่าข้ึนลิฟท)์ 
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เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  คมัจาทงั ซุปกระดูกหมูรสเด็ด ตม้จนเป่ือยใส่ส่วนผสมทีเ่ป็น

แบบเกาหลีแท้ๆ  ผกันดิหน่อยตม้ใหเ้ป่ือยซดรอ้นๆ แกห้นาวไดด้ี (9) 

 

จากน้ันน าทา่น น าทา่นแวะซ้ือของฝาก รา้นละลายเงินวอน เช่น สาหร่าย ขนมต่าง ๆ  ชอ็กโกแล๊ตหิน ซีเรียล

ชอ็กโก  ลิตภัณฑข์องใบและรากฝอยของโสม ในรูป ขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหน้าโสม ครีมล้างหน้าโสม 

เคร่ืองส าอางโสม เป็นต้น  และยังมีหมอนสขุภาพ  กิมจิ  เป็บโปโร้ (ป๊อกกี้ เกาหลี) ชินราเมง (มาม่าเกาหลี) 

 

 

 

 

 

 
  

 ได้เวลาอนัสมควรน าทุกทา่นเดินทางสู่สนามบินอนิชอน เพ่ือท าการเชค็อนิทต์ัว๋เคร่ืองบิน และ สัมภาระ......... 
 

17.25 น. เหิรฟ้าสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน JIN AIR เทีย่วบนิ LJ 003 (บริการ SNACK BOX บนเครือ่ง) 
 

21.25 น. คณะเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพและความประทบัใจจากพวกเราทุกคน………… 

     ขอขอบพระคุณทุกท่านค่ะ    

 

 HAPPY TOGETHER  

ไม่รวมทิปไกด+์คนขบัรถตลอดการเดินทาง ท่านละ 40,000 วอน (ประมาณ 1,300 บาท) 

ขออนุญาตเก็บค่าทิปทุกท่านที่สนามบินสุวรรณภูมิ 
 

 

อตัราค่าบริการทวัรเ์กาหลี กมุภาพนัธ ์2561 

เดินทาง เดือนกุมภาพนัธ ์2018 
ราคาทวัร ์ ราคา 

ผูใ้หญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พกัเดีย่ว 

วนัที ่11-15 กุมภาพนัธ ์2018 FULL 17,900 17,900 17,900 5,000 

วนัที ่15 – 19 กุมภาพนัธ ์2018 19,900 19,900 19,900 5,000 

ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ขวบ (INFANT) ราคา  5,900 บาท 

                      ราคาจอยแลนดไ์ม่ใชต้ัว๋เครือ่งบนิ ราคา 8,900 บาท 

** ขอ้ควรทราบ ** 
1. ทวัรน์ี้ จดัใหเ้ฉพาะลูกคา้ทีป่ระสงคจ์ะไปท่องเทีย่วตามรายการของทวัรทุ์กวนัเท่านั้น  หากท่านไม่

สามารถร่วมทวัรทุ์กวนั แค่สมคัรมาร่วมทวัรเ์พยีงเพือ่การใชต้ัว๋เครือ่งบนิและทีพ่กัในราคาพิเศษ  



 

ตลาดทวัร์ เวบ็เดียว เทีย่วทัว่โลก โทร. 0 2184 6990 เวบ็ไซต์ www.taladtour.co.th                          หน้า 8 จาก 10 
รายการท่องเที่ยวและเมนูอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสมของโรงแรมที่ได้รับการยนืยนั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ในการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

หากท่านไม่แจง้ และปรากฏว่าท่านไม่รวมทวัรใ์นบางวนั ทางบริษทัจะคิดค่า

ด าเนินการในการแยกท่องเทีย่วเอง 300 USD*** 

2. โปรแกรมทวัรอ์าจมีการสลบัปรบัเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสมของหนา้งาน อาทิ หากมีฝน

ตก หรือ รถติด อาจปรบัโปรแกรม (ทั้งนี้ ข้ึนอยู่กบัสถานการณห์นา้งาน ) ไกดแ์ละหวัหนา้ทวัรจ์ะแจง้

ใหท้ราบในแต่ละวนั  

3. รา้นชอ้ปป้ิงท่ีทางรฐับาลใหท้วัรล์ง ตามท่ีระบุในโปรแกรมทวัร ์ขอความร่วมมือลูกทวัรล์ง

ทุกรา้น ซ้ือไม่ซ้ือไม่ว่ากนั  ทางบริษทัฯไม่มีนโนบายบงัคบัซ้ือแต่อย่างใด ข้ึนอยู่กบัความพึงพอใจของลูกคา้ 

4. ประเทศเกาหลีใตม้ีช่างภาพมาถ่ายรูปแลว้มาจ าหน่ายวนัสุดทา้ยลูกทวัรท่์านใด

สนใจสามารถซ้ือได ้ข้ึนอยู่กบัความพึงพอใจของลูกคา้ไม่มีการบงัคบัใดๆทั้งสิ้ น 

 

อตัรานี้ รวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลับ  กรุงเทพ - อนิชอน - กรุงเทพ  (ตัว๋กรุ๊ป) และ ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี  

 ค่าอาหารทุกม้ือ ตามที่ระบุในรายการ 

 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ    

 ค่าที่พักตามระบุในรายการ พักห้องละ 2-3 ทา่น  

 ค่ารถรับ-ส่ง และน าเที่ยวตามรายการ    

 ค่าน า้หนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละ 15 กก./ น าขึ้นเคร่ืองได้ 12 กก.  

 มัคคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกนัอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม์) 

 

อตัรานี้ ไม่รวม 

 กรณีปรับเพ่ิมอตัราค่าภาษีเช้ือเพลิงและประกนัวินาศภัยทางอากาศสายการบิน 

 ค่าวีซ่าส าหรับพาสปอร์ตต่างด้าว 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาท ิค่าท าหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพทส่์วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร  

และเคร่ืองด่ืมที่สั่งเพ่ิมนอกเหนือรายการ (หากทา่นต้องการสั่งเพ่ิม กรุณาติดต่อหัวหน้าทวัร์แล้วจ่ายเพ่ิมเองต่างหาก) 

 ค่าทิปคนขบัรถ และ ไกดท์อ้งถิน่ และ หวัหนา้ทวัร ์ท่านละ (40,000 

วอน หรือ 1,300 บาท /คน/ทริป) 

 ราคาตามโปรแกรมทวัร์ ยังไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
 

 ทางบริษัทฯ ขอรับมัดจ า 10,000 บาท ส าหรับการจองนับตั้งแต่วันจองภายใน 2 วัน  

และ ส่วนที่เหลือทั้งหมดช าระก่อนเดินทางอย่างน้อย 25 วัน (การไม่ช าระเงินค่ามัดจ า หรือ ช าระไม่ครบ หรือเชค็

ธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสทิธยิกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง)   
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รายการท่องเที่ยวและเมนูอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสมของโรงแรมที่ได้รับการยนืยนั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ในการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

เงือ่นไขการยกเลิก 

 

1. ส าหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสอืเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ย่ืนวีซ่าให้ เม่ือผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการ  

    เดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการคืนค่ามัดจ าทั้งหมด 

2. ****ราคาดงักล่าวเป็นราคาโปรโมชัน่ ไม่สามารถยกเลิกการจองไดทุ้กกรณี ****  

3. ยกเลิกการเดินทางในวันเดินทาง,ถูกปฏเิสธการเข้า-ออกเมืองทั้งจากประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ ไม่มี 

    การคืนเงินทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น  

4. กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากบัสายการบินหรือค่ามัดจ าที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่าน 

   ตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศซ่ึงไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight 

   จะไม่มีการคืนเงินมัดจ า หรือค่าทวัร์ทั้งหมดเน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินน้ันๆ 

 

กรุณาโอนเงินเข้าบัญชี 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

หมายเหตุ 

 การเดินทางในคณะน้ีจะต้องมีผู้โดยสารจ านวน 30 ท่านขึ้นไป และในกรณีที่ผู้โดยสารไม่ครบคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์

ในการออกเดินทาง หรือ ปรับราคาขึ้นตามความเหมาะสม หากลูกค้าต้องการเดินทาง  

 ในกรณีที่ทางสายการบินมีการเรียกเกบ็ค่าภาษีเช้ือเพลิง เพ่ิมเติม ราคาน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามประกาศสายการบิน...  

 รายการท่องเที่ยวและรายการอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามสถานการณ์ โดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 หนังสือเดินทาง ตอ้งมอีายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และ ทางบริษัท ขอสงวนสทิธิ์รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการ

ท่องเที่ยว ค่าทัวร์ที่จ่ายให้กับผู้จัด เป็นการช าระแบบจ่ายช าระขาด และผู้จัดได้ช าระให้กับสายการบินและสถานที่ต่าง ๆ แบบ

ช าระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง ฉะน้ันหากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามรายการไม่ด้วยสาเหตุใดหรือได้รับการ

ปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้)  ทางผู้จัด ขอสงวนสิทธิการคืน

เงินสดส่วนใด ๆ รวมทั้งค่าตัว๋เคร่ืองบินให้แก่ท่าน) 

 หากมีเพ่ือนหรือญาติของท่านต้องการร่วมเดินทางท่องเที่ยวระหว่างท่องเที่ยวในประเทศเกาหลีหรือปัญหาต่าง ๆ ตลอดจน

ข้อแนะน ากรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบ หากท่านมีความจ าเป็นต้องรับฝากของจากผู้อื่นเพ่ือที่จะน าไปยังประเทศ             

น้ัน ๆ  หรือน ากลับประเทศไทย ควรตรวจสิ่งของน้ันว่าต้องไม่เป็นสิ่งของผิดกฎหมาย ซ่ึงของผิดกฎหมายบางประเภท อาจมี

โทษถงึขั้นประหารชีวิต เจ้าหน้าที่จะไม่รับฝากกระเป๋าหรือสิ่งของใดใด 

 หากยกเลิกก่อนออกเดินทางน้อยกว่าวันดังกล่าว ทางผู้จัดมีค่าใช้จ่ายที่ได้ช าระล่วงหน้าไปแล้วจ านวนมาก ขอสงวนสิทธิ์ในการ

หักเงินในส่วนที่เกดิขึ้นจริง  
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 คณะเดินทางช่วงวันหยุด หรือ เทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไขหรือเที่ยวบินเหมาล า Charter Flight หรือ 

Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทั้งหมด  ขอ

สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตามสถานการณ์ที่ มีการปรับขึ้ นจากภาษีเช้ือเพลิงที่ทางสายการบินอาจจะมีการเรียกเกบ็เพ่ิมเติม 

ตลอดจนการเปล่ียนแปลงเที่ยวบินและตามตารางบินของสายการบิน  

 หากมีการถอนตัวหรือไม่ได้ใช้บริการตามที่จองระบุเอาไว้หรือก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสดุลง ผู้จัดถือว่าผู้ท่องเที่ยวสละสิทธิ์

และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ได้ช าระไว้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เน่ืองจาก ผู้จัดได้ช าระค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้แก่ผู้ให้บริการใน

แต่ละแห่งแบบช าระเตม็มีเงื่อนไข  

 กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการบิน 

บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ ผู้จัดจะด าเนินโดยสุดความสามารถที่จะประสานงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า 

แต่จะไม่คืนเงินให้ส าหรับค่าบริการน้ัน ๆ  

 มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสทิธิในการให้ค าสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด  นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มี

อ านาจของผู้จัดก ากบัเท่าน้ัน  

 ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เน่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่

ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน

รายการท่องเที่ยว อนัเน่ืองมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง และกรณีอื่นๆ 

 เน่ืองด้วยมาตรการรักษาความปลอดภัยของสนามบินทั่วโลก ก่อนท่านขึ้นเคร่ืองบิน กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะน าติด

ตัวขึ้นเคร่ืองบิน แยกใส่ถุงพลาสติกใสมีซิปลอ็คปิดสนิท โดยที่ขนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน และรวมกนัทุกช้ิน

ไม่เกิน 1 ลิตร และต้องน าออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอก็ซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่าน้ัน ถ้า

สิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่ก าหนด รวมถงึสิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเลบ็ มีดพก แหนบ 

จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเคร่ืองบินเท่าน้ัน และประเทศเกาหลี มีกฎหมายห้ามน าเข้าผลิตภัณฑ์ที่

ท ามาจากพืช และเน้ือสัตว์ทุกชนิดเข้าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้สด ไข่ เน้ือสัตว์ ไส้กรอก เพ่ือเป็นการป้องกันโรคติดต่อที่จะมา

จากสิ่งเหล่าน้ี หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ จะต้องเสยีค่าปรับในอตัราที่สงูมาก 
 

 

“ขอขอบพระคุณทุกท่านทีไ่ดม้อบความไวว้างใจ ใหท้างบริษทั เป็นผูน้ าพาการเดินทางในครั้งนี้ ” 
 

 


