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ทัวร์เกาหล ีHAPPY TOGETHER 

MONTH OF LOVE IN KOREA 5D3N          
บริการโดยสายการบนิเกาหล ีจินแอร์(LJ) 

    

 

 

จุดเด่นโปรแกรมของเรา 
1.พาท่านเล่นสกแีบบเตม็อิม่              2. ช็อปป้ิงจุใจ 3 ตลาดดัง ตลาดฮงแด+ตลาดเมียงดง+อนิซาดง          

3. ชิมสตอเบอร่ีลูกโตๆ จากไร่             4. ใส่ชุดประจ าชาติเกาหล ี( ฮันบก )  
4. พเิศษ หมูย่างสไตล์เกาหลี                                  6. คล้องกุญแจ คู่รัก ณ หอคอย N’Seoul Tower 

พเิศษ... !! อิม่อร่อยกบับุฟเฟต์ขาปูยกัษ์ พร้อมน า้จิม้รสเดด็ จดัจ้าน 

 (พกัซูวอน 1 คนื / พกัโซล 2 คนื)  ***สัมผสัอากาศหนาว*** 
 

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 

 

*** ราคาดงักล่าว เป็นราคาโปรโมช่ัน ลูกค้าไม่สามารถยกเลกิได้ ไม่ว่ากรณใีดๆทั้งส้ิน *** 
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ราคานีเ้ป็นราคาโปรโมช่ันทาง บริษัท ฯ เก็บมัดจ าค่าทัวร์ ท่านล่ะ 10,000 บาท/ท่าน 
 

** หากท่านตอ้งซ้ือบตัรโดยสารภายในประเทศเพื่อไปและกลบักรุงเทพฯ  กรุณาเลอืกซ้ือบัตรโดยสารภายในประเทศประเภทที่
สามารถเลือ่นวนัและเวลาในการเดินทางได้  ทั้งนีเ้พื่อป้องกนัปัญหาเทีย่วบินล่าช้าหรือการเปลีย่นแปลงเวลาของเทีย่วบินหรือการ
เปลีย่นแปลงวนัเดินทางกรณีเกดิความผดิพลาดจากบริการจากสายการบิน (ความล่าชา้ของเท่ียวบิน การยกเลิกเท่ียวบิน มีการยุบ
เท่ียวบินรวมกนั ตารางการการเดินทางมีการเปล่ียนแปลง เน่ืองจากสายการบินพิจารณาสถานการณ์แลว้ว่า อยูน่อกเหนือความ
ควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย ์หรือเหตุผลทางดา้นความปลอดภยัเป็นตน้)  โปรดเขา้ใจและรับทราบว่า ผูจ้ดัจะไม่รับผิดชอบ
และไม่สามารถคืนค่าใชจ่้ายต่างๆ ได ้ในทุกกรณี 

 

ทวัร์ทวัร์น้ีจดัใหเ้ฉพาะลูกคา้ท่ีประสงคจ์ะไปท่องเท่ียวตามรายการของทวัร์ทุกวนัเท่านั้น  หากท่านไม่สามารถร่วมทวัร์ทุกวัน 
แค่สมัครมาร่วมทวัร์เพยีงเพื่อการใช้ตั๋วเคร่ืองบินและทีพ่ักในราคาพเิศษ  หากท่านไม่แจ้ง และปรากฏว่าท่านไม่รวมทวัร์ในบาง
วนั ทางบริษัทจะคิดค่าด าเนินการในการแยกท่องเที่ยวเอง 300 USD  (ก่อนซ้ือทวัร์ จะต้องแจ้งความประสงค์ทีเ่ป็นจริง เพือ่ทาง
ผู้จัดจะได้คิดค่าบริการทีเ่หมาะสม) ** 

รายการโปรแกรมทวัร์ 
วนัแรก         กรุงเทพฯ - สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ -  อนิชอน (ประเทศเกาหลใีต้) 

 

19.00 น. คณะพร้อมกนัท่ี ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออกช้ัน 4 ประตู ….. เคาน์เตอร์ ….. เคาน์เตอร์
สายการบิน JIN AIR (LJ) กรุณาสังเกตป้ายรับท่ีสนามบิน == HAPPY TOGETHER  โดยมีเจา้หนา้ท่ี
อ านวยคอยความสะดวก ณ ส าหรับเช็คอินทต์ัว๋เคร่ืองบินและสัมภาระใหแ้ก่ท่าน…. 

 

หมายเหตุ เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเคร่ืองออกอย่างน้อย 60 นาท ี ผู้โดยสารพร้อม ณ ประตู
ขึ้นเคร่ืองก่อนเวลาเคร่ืองออก 30 นาที 

 

วนัทีส่อง         อินชอน - ย้อนรอยซีรีย์ดัง เพลงรักในสายลมหนาว ณ เกาะนามิ - สนุกสนานกบัการเล่นสกแีบบเต็มอิม่   

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

05.55+1 น. ถึงสนามบินนานาชาติ อินชอน ประเทศเกาหลีใต ้หลงัผา่นขั้นตอนการ
ตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว (เวลาท้องถ่ินประเทศ
เกาหลีใต้ เร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)    จากนั้ นน าท่านชมความ
งดงามของเกาะช่ือดงั เกาะนามิ เดินทางไปท่าเรือเฟอร์ร่ีขา้มฟากไปยงั
เกาะนามิ หน่ึงในสถานท่ีถ่ายท าละครเกาหลี  เพลงรักในสายลมหนาว   
ในฤดูหนาวท่านไดส้ัมผสับรรยากาศแสนโรแมนติก ทามกลางหิมะขาว
ปกคลุมต้นไม้ และ ระหว่าง 2 ขา้งทาง และถ่ายรูปสวยๆกบัหิมะขาว
โพลนรอบๆเกาะท่านสามารถเดินเล่นรอบเกาะนามิชมทิวตน้สนท่ีเป็น
ไฮไลท์ของเกาะนามิ และถ่ายรูปเก็บภาพความประทบัใจ ระหว่างทาง
กลบัมีร้านคา้ 2 ขา้งทาง อาทิ ร้านซาลาเปา ร้านไส้กรอก ขนมแพนเคก้
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แสนอร่อย ให้ท่านเลือกซ้ือทานไดต้ามอธัยาศยั หรือจะเลือกนัง่จิบกาแฟร้อนๆ ในร้าน Coffee Shop ในเกาะนามิ 
ไดเ้วลาสมควร นัง่เรือประมาณ 5 นาที กลบัมายงัฝ่ัง  

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  (เมนู“ทคัคาลบี“หรือไก่บาร์บีคิวผดัซอสเกาหล)ี (1) 

จากนั้นน าท่านเขา้สู่ สกรีีสอร์ท Yangji Pine Resort Ski Valley หรือ Jisan Forest Ski Resort หรือ Oak Valley 
Ski Resort หรือ  Welli Hilli Ski Resort น าท่านไปสนุกกบัการเล่นสกีบนลานสกีขนาดใหญ่ ประกอบไปดว้ย
เนินสกีถึง 2 เนินดว้ยกนั แบ่งเป็นเนินสกีส าหรับผูฝึ้กหดัเล่น 1 เนิน, และเนินส าหรับผูท่ี้เล่นช านาญแลว้ 1 เนิน 
(ราคาทวัร์ยงัไม่รวมค่าอุปกรณ์การเล่นสกี, สกลีฟิท์, สโนว์สเลด อุปกรณ์สกรีวมชุด ประมาณ 50,000 วอน) 
ส าหรับท่านท่ีเล่นเก่งแลว้สามารถไถลจากบนยอดเขาลงมาได ้  มีเวลาใหท้่านไดส้นุกกบัการเล่นสกีอยา่งเตม็ท่ี 
ส าหรับทา่นท่ีไม่เล่นสกี หรือ สโนสเลด ก็สามารถถ่ายรูปรอบๆ ลานสกี หรือ หาเคร่ืองด่ืมร้อนๆ ของวา่ง ทาน
ตามร้านคา้ในรีสอร์ทตามอยัธยาศยั  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  (เมนู...ชาบูไรตี ้SHABU SHABU) (2) 
ทีพ่กั    โรงแรม  CENTRAL PLAZA HOTEL 3* หรือ ระดับเทียบเท่า 3* ( พกัซูวอน 1 คืน ) 
 

วนัทีส่าม       ไร่สตอเบอรร่ี - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (บัตรไม่จ ากดั) - COSMETICS OUTLET  - ช้อปป้ิงจุใจที ่             
                  ตลาดฮงแด (ย่านมหาลยัฮงอกิ) แหล่งรวมสินค้าแฟช่ัน อาท ิเส้ือผ้าแฟช่ัน รองเท้ากฬีา เคร่ืองประดับ  

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม (3) 
น าท่านสู่  ไร่สตอเบอร่ี นกัท่องเท่ียวมกัจะเรียกวา่ สตอเบอเร้อ เพราะผลสตอเบอร่ีลูกโตมากๆ บางลูกโตเท่าลูก
ละมุดบา้นเราเลยค่ะ ให้ท่านไดเ้ห็นแปลงปลูกสตอเบอร่ีของคนเกาหลี ท่ีปลูกสตอเบอร่ีแบบไร้สารพิษ ปลูกดว้ย
วิธีธรรมชาติ และไดผ้ลผลิตท่ีอร่อย และ ปราศจากสารพิษ ท่านสามารถชิมสตรอเบอร์ร่ีผลยกัษ์รสชาติหวาน
กรอบตามอธัยาศยั.... 
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เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (เมนู...หมูย่างสไตล์เกาหล ีPORK GALBI) (4) 
บ่าย จากนั้นพาท่านสนุกสนานเตม็อ่ิม (เล่นได้ไม่จ ากดั) ท่ี สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ เป็นสวนสนุกกลางแจง้ท่ีใหญ่ท่ีสุด

ของประเทศ ตั้งอยูท่่ามกลางหุบเขา   ท่านจะไดน้ัง่กระเช้าลิฟท์ ให้ท่านไดส้นุกสนานกบัเคร่ืองเล่นนานาชนิด 
อาทิ  T-Express ( รถไฟรางไม ้) รถไฟเหาะ หนอนสะบดั ล่องแก่ง การ์ตูน 4 มิติ บา้นหมุน บา้นผสิีง 

 
 
 
 
 
 
  ในสวนสนุกแห่งน้ีท่านยงัสามารถท่องไปกบัโลกของสวนสัตวป่์า ท่านจะไดพ้บกบั ไลเกอร์แฝดคู่แรกของโลก ( 

ลูกของพอ่สิงโตและแม่เสือ ) เสือขาว สิงโตเจา้ป่า หมีแสนรู้ และสัตวน์านาชนิดๆ และในโซนสวนดอกไม ้ท่าน
จะไดพ้บกบัดอกไมซ่ึ้งก าลงับานสะพร่ังอวดสีสันเต็มสวน และภายใน สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ใหท้่านไดพ้บกบั 
LINE FRIEND STORE มีสินคา้มากมายหลายรูปแบบ แอปลิเคชัน่ LINE นั้นนอกจากจะเป็นแอพแชทท่ีไดรั้บ
ความนิยมแลว้ยงัมีจุดขายอีกอยา่งก็คือคาแรกเตอร์หลกัของตวัละครของแอปลิเคชัน่ LINE ท่ีมีสินคา้ออกมาให้
เลือกมากมาย ท่ีมีวางขายภายในร้าน LINE STORE    จากนั้นน าท่าน
สู่ COSMETIC OUTLET ชอ้ปป้ิงเคร่ืองส าอางยอดนิยม เช่น Snail 
Cream (ค รี ม ห อ ยท าก ) , water drop (ค รี ม น ้ า แ ต ก )  , Bubble 
Cleansing , CC ครีม , แป้งมา้โยก, เซร่ัมโบท็อกเกาหลี  ซ่ึงราคาถูก
กวา่ท่ีเมืองไทยเกือบเท่าตวั และบางผลิตภณัฑย์งัไม่มีขายในไทย    

 

เยน็ รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  (เมนู...จิมดัก ไก่ผดัวุ้นเส้นอร่อยน่าลอง) (5) 
 

จากนั้นน าท่านไปช้อปป้ิงท่ี ตลาดฮงแด แหล่งช้อปป้ิงสินคา้แฟชัน่ส าหรับวยัรุ่น อยู่ใกล้กลบัมหาวิทยาฮงอิก 
ภายในถนนเส้นน้ีเต็มไปด้วยสินค้าแฟชั่น แผงลอย หรือจะร้านรวมแฟชั่นและเคร่ืองส าอางค์สุดชิคอย่าง 
STYLE NANDA ฯลฯ อีกทั้งยงัมีร้านอาหารและคาเฟ่มากมาย อาทิ ร้านกาแฟ ร้านอาหาร ร้านไอศรีมต่างๆ 
 
 
 
 
 
 

 
 

ทีพ่กั  น าท่านเข้าสู่ โรงแรม BENIKIA SEOUL HOTEL 3* หรือ ระดับเทียบเท่า 3* ( พกัโซล )  
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วนัทีส่ี่           น า้มันสนแดง - ศูนย์ฮ็อกเกตนามู – ใส่ชุดประจ าชาติเกาหล ี( ฮันบก ) + ท าคิมบับ ( ข้าวห่อสาหร่าย )  

                  พระราชวงัเคียงบ็อกคุง – ดิวตีฟ้รี - ตลาดอนิซาดง – ช็อปป้ิงกระจายย่านเมียงดง - อิม่อร่อยกบั !! 
              บุฟเฟต์ขาปูยกัษ์ + พร้อมอาหารนานาชาต ิเตมิไม่อั้น 

 

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม (6) 
จากนั้ นพาท่านไปชม  RED PINE  หรือ น ้ามันสนเข็มแดง   ผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลี  มี
สรรพคุณช่วยขบัสารพิษออกจากร่างกายช่วยลดระดบัน ้ าตาลในเส้นเลือด  ช่วยละลายไขมนัในเส้นเลือดช่วยลา้ง
สารพิษหรือดีท็อกเลือดให้สะอาดและเพิ่มการไหลเวียนของเลือดไดส้ะดวกข้ึน เหมาะกบัผูป่้วยโรคเบาหวาน 
ความดนั โลหิตสูง ไขมนัอุดตนัในเส้นเลือด คลอเรสเตอรอลในเลือดสูง และ โรคไขขอ้เส่ือม จากนั้นน าท่านชม 
“ศูนย์สมุนไพรฮ๊อกเก็ตนามู”  ฮ๊อกเก็ตน้ีชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมน ามารับประทาน เพื่อช่วยดูแลตบัให้สะอาด
แข็งแรงป้องกันโรคตบัแข็งไม่ถูกท าลายจากการด่ืมกาแฟ บุหร่ี แอลกอฮอล์ สารตกค้างจากอาหารและยา   
จากนั้นพาท่านไปสวยหล่อแบบหนุ่มสาวเกาหลี กบัการสวมชุดประจ าชาติเกาหลี   “ ชุดฮันบก”  ให้ท่านได้
ถ่ายรูปตามอธัยาศยัและเก็บภาพความประทับใจ  จากนั้นน าท่านไปเรียนรู้เก่ียวกับการ ท าคิมบับ (ข้าวห่อ
สาหร่าย) เรียนรู้วิธีการท า คิมบบั (ข้าวห่อสาหร่าย) อาหารง่ายๆๆ ท่ีคนเกาหลีนิยมรับประทาน คิม แปลว่า 
สาหร่าย บบั แปลวา่ ขา้ว จะเป็นแท่งยาวๆ แลว้เคา้ก็จะหัน่เป็นช้ินๆพอดีค า จ้ิมกะโชย ุญ่ีปุ่นหรือวาซาบิก็ได ้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากนั้นน าท่านชม พระราชวังเคียงบกกุง (Gyeongbokgung Palace) เป็นทั้งสัญญลกัษณ์และแหล่งท่องเท่ียวยอด
ฮิตของกรุงโซล พระราชวงัท่ีมีขนาดใหญ่และเก่าแก่ท่ีสุดในกรุงโซล สร้างข้ึนในปี 1394 ในสมยัพระเจา้แทโจ 
ราชวงศโ์ชซอน     
 
 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (เมนู...โอซัมบลูโกก ิปลาหมึกผดัซอสคลุกคลกิ) (7) 
 

บ่าย จากนั้ นน าท่าน  ช้อปป้ิงแหล่งปลอดภาษี  (ดิวตี้ฟรี) สินค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิ  นาฬิกา ,แว่นตา,
เคร่ืองส าอางค์กระเป๋า, น ้ าหอม เคร่ืองส าอางแบรนด์ชั้นดงั ต่างๆ อาทิ SULWHASOO , DKNY , SHISEIDO , 
DIOR  และ กระเป๋าแบรนด์ดงัต่างๆ อาทิ MCM , LOUIS VUITTON, CHANEL จากนั้นน าท่านช้อปป้ิง ย่าน
ถนนอินซาดง ถนนสายวฒันธรรมอินซาดงมีระยะทาง 700 เมตร ท่ีน่ีเป็นสถานท่ีซ่ึงรวบรวมร้านขายผลงาน
สถาปัตยกรรม หัตถกรรมโบราณแบบพื้นเมืองของเกาหลี รวมทั้งผลงานศิลปะอ่ืนๆ อีกมากมาย จึงนับวา่เป็น
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ถนนท่ีมีการผสมผสานระหว่างความทนัสมยัและความเก่าไวไ้ดอ้ยา่งลงตวั….และท่านสามารถช็อปป้ิง สินคา้
ปลอดภาษีท่ี SM ดิวต้ีฟรีพิเศษ โดยท่ีน่ีมีสินคา้ชั้นน าให้ท่านเลือกซ้ือมากมายหลาย ชนิด อาทิ น ้ าหอม เส้ือผา้ 
เคร่ืองส าอาง กระเป๋า นาฬิกา เคร่ืองประดบั ฯลฯ  

 
 
 
 
 
 
 

จากนั้น ให้ท่านอิสระไดเ้ลือกซ้ืออยา่งเต็มน าท่านชอ้ปป้ิงตลาดดงั ท่ีสุดของเกาหลี ตลาดเมียงดง หรือ สยามส
แควร์เกาหล ีท่ีเมียงดงแห่งน้ีพบกบัสินคา้วยัรุ่น อาทิ เส้ือผา้บุรุษ-สตรี เคร่ืองส าอางดงัๆ อาทิ  ETUDE HOUSE  
,  SKIN FOOD , THE FACE SHOP , MISSHA , ROJUKISS , LANEIGE หรือ อีกมายให้ท่านได้เลือกซ้ือ
ซ่ึงราคาถูกกวา่ท่ีเมืองไทย  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  พเิศษ... !! อิม่อร่อยกบับุฟเฟต์ขาปูยกัษ์ พร้อมน า้จิม้รสเดด็ 
จดัจ้าน และ อาหารนานาชาต ิเตมิไม่อั้น (8) 

 
 
 
 
 
ทีพ่กั  น าท่านเข้าสู่ โรงแรม BENIKIA SEOUL HOTEL 3* หรือ ระดับเทียบเท่า 3* ( พกัโซล )  

 

วนัที่ห้า         ศูนย์โสมเกาหลี – คล้องกุญแจคู่รัก N’Seoul Tower - พลอยแอมมาทสี – ละลายเงินวอน   

                  สนามบินอนิชอน - กรุงเทพฯ 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม (9) 
 

จากนั้นน าท่านรู้จกัและเขา้ใจ สมุนไพรโสมเกาหลี ท่ีช่วยเสริมความแข็งแรงให้แก่ระบบย่อยอาหารและปอด 
ช่วยท าให้จิตใจสงบและเพิ่มพละก าลงัโดยส่วนรวมสรรพคุณทางการแพทย ์ช่วยบ ารุงหัวใจ ป้องกนัโรคหวัใจ
ขาดเลือด เสริมประสิทธิภาพทางเพศ ลดและป้องกนัมะเร็งและเร็วๆ น้ี โสมเกาหลีอาจจะไดจ้ดทะเบียนมรดก
โลกโดยองค์การยูเนสโก  จากนั้นน าท่านสู่ หอคอย N’SEOUL TOWER  (อิสระไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์) น าท่าน
ยอ้นรอยซีรียด์งั “ You Who Came From The Stars” (ยัยตัวร้ายกับนายต่างดาว) และ “ Kim Sang Soon” ณ 
เขานมัซาน ภูเขาเพียงลูกเดียวใจกลางเมืองหลวงกรุงโซล 1 ใน 17 หอคอยเมืองท่ีสูงท่ีสุดในโลก สูงถึง 480 เมตร 
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เหนือระดบัน ้าทะเล  ชมทศันียภาพกรุงโซลและชานเมืองแบบรอบทิศ 360 องศา  จากนั้นใหท้่านได ้คล้องกุญแจ
คู่รัก  เพราะมีความเช่ือวา่คู่รักท่ีไดม้าคลอ้งกุญแจท่ีน่ีจะรักกนัยาวนานตลอดไป  
 
 
 
 

 
 
 

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

บ่าย จากนั้น หากมีเวลา จะน าท่านชมโรงงานเจียระไน พลอยอเมทสิ แดนเกาหลีเป็นแดนของพลอยสีม่วง พลอยแห่ง
สุขภาพและน าโชค โดยมีตั้งแต่สีม่วงอ่อนเยน็ตาจนถึงสีม่วงไวน์ มีเสน่ห์เยา้ยวนใจ พลอยน้ีจะงามจบัตาเม่ือมา
ท าเป็นแหวน จ้ี ต่างหู และสร้อยขอ้มือ จากนั้นน าท่านเตรียมตวักลบักรุงเทพ แวะซ้ือของฝากท่ี “ ร้านละลายเงิน
วอน” สาหร่าย ขนมต่าง ๆ ข้าวพองรสชาติต่างๆ ข้างพองธัญพืช เหล้าโซจู หรือ มาม่าเกาหลีท่ีมีให้เลือก
หลากหลายรสชาติ กิมจิ หรือเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า กระทะเกาหลีช่ือดงั ฯลฯ ใหท้่านเลือกชอ้ปป้ิงอยา่งจุใจ 

 
 
 
 
 

ได้เวลาอนัสมควรน าทุกท่านเดินทางสู่สนามบินอินชอน เพือ่ท าการเช็คอนิท์ตั๋วเคร่ืองบิน และ สัมภาระ.... 
17.25 น. เหิรฟ้าสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน JIN AIR เทีย่วบิน LJ 003 (บริการ SNACK BOX บนเคร่ือง) 
21.25 น. คณะเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพและความประทบัใจจากพวกเราทุกคน………… 
 

อตัราค่าบริการทวัร์เกาหล ีกมุภาพนัธ์ 2561 

เดินทาง เดือนกุมภาพนัธ์ 2018 
ราคาทวัร์ ราคา 

ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พกัเดี่ยว 

วนัที่ 01 – 05 กมุภาพนัธ์ 2018  19,900 19,900 19,900 5,000 
วนัที่ 02 – 06 กมุภาพนัธ์ 2018 19,900 19,900 19,900 5,000 
วนัที่ 03 – 07 กมุภาพนัธ์ 2018 18,900 18,900 18,900 5,000 
วนัที่ 04 – 08 กมุภาพนัธ์ 2018 17,900 17,900 17,900 5,000 
วนัที่ 05 – 09 กมุภาพนัธ์ 2018 17,900 17,900 17,900 5,000 
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วนัที่ 06 – 10 กมุภาพนัธ์ 2018 18,900 18,900 18,900 5,000 
วนัที่ 07 – 11 กมุภาพนัธ์ 2018 19,900 19,900 19,900 5,000 
วนัที่ 08 – 12 กมุภาพนัธ์ 2018 19,900 19,900 19,900 5,000 
วนัที่ 09 – 13 กมุภาพนัธ์ 2018  19,900 19,900 19,900 5,000 
วนัที่ 10 – 14 กมุภาพนัธ์ 2018 18,900 18,900 18,900 5,000 
วนัที่ 11 – 15 กมุภาพนัธ์ 2018 17,900 17,900 17,900 5,000 
วนัที่ 12 – 16 กมุภาพนัธ์ 2018 17,900 17,900 17,900 5,000 
วนัที่ 13 – 17 กมุภาพนัธ์ 2018 18,900 18,900 18,900 5,000 
วนัที่ 14 – 18 กมุภาพนัธ์ 2018 19,900 19,900 19,900 5,000 
วนัที่ 15 – 19 กมุภาพนัธ์ 2018 19,900 19,900 19,900 5,000 
วนัที่ 16 – 20 กมุภาพนัธ์ 2018 19,900 19,900 19,900 5,000 
วนัที่ 17 – 21 กมุภาพนัธ์ 2018 18,900 18,900 18,900 5,000 
วนัที่ 18 – 22 กมุภาพนัธ์ 2018 17,900 17,900 17,900 5,000 
วนัที่ 19 – 23 กมุภาพนัธ์ 2018 17,900 17,900 17,900 5,000 
วนัที่ 20 – 24 กมุภาพนัธ์ 2018 18,900 18,900 18,900 5,000 
วนัที่ 21 – 25 กมุภาพนัธ์ 2018 19,900 19,900 19,900 5,000 

วนัที่ 22 – 26 กมุภาพนัธ์ 2018 19,900 19,900 19,900 5,000 

วนัที่ 23 – 27 กมุภาพนัธ์ 2018 19,900 19,900 19,900 5,000 
วนัที่ 24 – 28 กมุภาพนัธ์ 2018 18,900 18,900 18,900 5,000 
วนัที่ 25 ก.พ. – 01 ม.ีค. 2018 17,900 17,900 17,900 5,000 
วนัที่ 26 ก.พ. – 02 ม.ีค. 2018 17,900 17,900 17,900 5,000 
วนัที่ 27 ก.พ. – 03 ม.ีค. 2018 18,900 18,900 18,900 5,000 
วนัที่ 28 ก.พ. – 04 ม.ีค. 2018 19,900 19,900 19,900 5,000 

ราคาเดก็อายุไม่เกนิ 2 ขวบ (INFANT) ราคา  5,900 บาท 
                      ราคาจอยแลนด์ไม่ใช้ตั๋วเคร่ืองบิน ราคา 8,900 บาท 
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** ข้อควรทราบ ** 
1. ทวัร์นีจ้ัดให้เฉพาะลูกค้าทีป่ระสงค์จะไปท่องเทีย่วตามรายการของทวัร์ทุกวนัเท่าน้ัน  หากท่านไม่สามารถ

ร่วมทวัร์ทุกวนั แค่สมคัรมาร่วมทวัร์เพยีงเพือ่การใช้ตั๋วเคร่ืองบินและทีพ่กัในราคาพเิศษ  หากท่านไม่แจ้ง 
และปรากฏว่าท่านไม่รวมทวัร์ในบางวนั ทางบริษัทจะคดิค่าด าเนินการในการแยก
ท่องเที่ยวเอง 300 USD*** 

2. โปรแกรมทวัร์อาจมกีารสลบัปรับเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสมของหน้างาน อาท ิหากมฝีนตก หรือ 
รถติด อาจปรับโปรแกรม (ทั้งนีข้ึน้อยู่กบัสถานการณ์หน้างาน ) ไกด์และหัวหน้าทวัร์จะแจ้งให้ทราบในแต่
ละวนั  

3. ร้านช้อปป้ิงที่ทางรัฐบาลให้ทัวร์ลง ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์ ขอความร่วมมือลูกทัวร์ลงทุก
ร้าน ซ้ือไม่ซ้ือไม่ว่ากนั  ทางบริษัทฯไม่มีนโนบายบังคับซ้ือแต่อย่างใด ขึน้อยู่กบัความพงึพอใจของลูกค้า  

4. ประเทศเกาหลีใต้มีช่างภาพมาถ่ายรูปแล้วมาจ าหน่ายวนัสุดท้ายลูกทัวร์ท่านใดสนใจ
สามารถซ้ือได้แต่ถ้าท่านใดไม่สนใจกไ็ม่ต้องซ้ือ โดยไม่มีการบังคบัลูกทัวร์ทั้งสิน แต่เป็น
การบอกกล่าวล่วงหน้า 

5. กรุณาเตรียมเอกสารการท างาน เช่น หนังสือรับรองการท างาน , นามบัตร , บตัรพนักงาน                   หรือ
หากมธุีรกจิส่วนตัวต้องมีนามบัตร หากเปลีย่นช่ือสกลุต้องน าเอกสารมายนืยนั 

อตัรานีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั  กรุงเทพ - อินชอน - กรุงเทพ  (ตัว๋กรุ๊ป) และ ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี  
 ค่าอาหารทุกม้ือ ตามท่ีระบุในรายการ 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ    
 ค่าท่ีพกัตามระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน  
 ค่ารถรับ-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ    

 ค่าน า้หนักกระเป๋าสัมภาระท่านละ 15 กก. และน าขึน้เคร่ืองได้ 12 กก.  
 มคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม ์หรรษา 25) 

อตัรานีไ้ม่รวม 
 กรณีปรับเพิ่มอตัราค่าภาษีเช้ือเพลิงและประกนัวนิาศภยัทางอากาศสายการบิน 
 ค่าวซ่ีาส าหรับพาสปอร์ตต่างดา้ว 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าท าหนงัสือเดินทาง, ค่าโทรศพัทส่์วนตวั, ค่าซกัรีด, มินิบาร์ในหอ้ง, รวมถึงค่าอาหาร  
และเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านตอ้งการสั่งเพิ่ม กรุณาติดต่อหวัหนา้ทวัร์แลว้จ่ายเพิ่มเองต่างหาก) 

 ค่าทปิคนขบัรถ และ ไกด์ท้องถิ่น และ หัวหน้าทวัร์ ท่านละ (40,000 วอน หรือ 
1,300 บาท /คน/ทริป) 

 ราคาตามโปรแกรมทวัร์ ยงัไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
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กรุณาโอนเงินเข้าบัญชี 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

เงื่อนไขการช าระเงิน 

 ทางบริษทัฯ ขอรับมดัจ า 10,000 บาท ส าหรับการจองนบัตั้งแต่วนัจองภายใน 2 วนั  
และ ส่วนท่ีเหลือทั้งหมดช าระก่อนเดินทางอยา่งนอ้ย 25 วนั (การไม่ช าระเงินค่ามดัจ า หรือ ช าระไม่ครบ 
หรือเช็คธนาคารถูกระงบัการจ่ายไม่วา่ดว้ยสาเหตุใดใด ผูจ้ดัมีสิทธิยกเลิกการจดัหรือยกเลิกการเดินทาง)   
 

เงื่อนไขการยกเลกิ 
1. ส าหรับผูโ้ดยสารท่ีไม่ไดถื้อหนงัสือเดินทางไทย และทางบริษทัฯเป็นผูย้ืน่วซ่ีาให ้เม่ือผลวซ่ีาผา่นแลว้มีการยกเลิกการ  
    เดินทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่ามดัจ าทั้งหมด 

2. ****ราคาดงักล่าวเป็นราคาโปรโมช่ัน ไม่สามารถยกเลกิการจองได้ทุกกรณ ี****  
3. ยกเลิกการเดินทางในวนัเดินทาง,ถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองทั้งจากประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต ้ไม่มี 
    การคืนเงินทั้งหมดไม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน  
4. ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุหรือเทศกาลท่ีตอ้งการันตีมดัจ ากบัสายการบินหรือค่ามดัจ าท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการผา่น 
   ตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศซ่ึงไม่อาจขอคืนเงินได ้รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight 
   จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือค่าทวัร์ทั้งหมดเน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบินนั้นๆ 
 

หมายเหตุ 
 

 ในกรณีท่ีทางสายการบินมีการเรียกเกบ็ค่าภาษีเช้ือเพลิง เพิ่มเติม ราคาน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามประกาศสายการบิน...  
 รายการท่องเท่ียวและรายการอาหารท่ีระบุไว ้อาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามสถานการณ์ โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
 หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และ ทางบริษทั ขอสงวนสิทธ์ิรับเฉพาะผูมี้วตัถุประสงค์เพื่อการ

ท่องเท่ียว ค่าทวัร์ท่ีจ่ายให้กบัผูจ้ดั เป็นการช าระแบบจ่ายช าระขาด และผูจ้ดัไดช้ าระให้กบัสายการบินและสถานท่ีต่าง ๆ แบบ
ช าระขาดเช่นกนัก่อนออกเดินทาง ฉะนั้นหากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามรายการไม่ดว้ยสาเหตุใดหรือไดรั้บการ
ปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต)้  ทางผูจ้ดั ขอสงวนสิทธิการคืนเงิน
สดส่วนใด ๆ รวมทั้งค่าตัว๋เคร่ืองบินใหแ้ก่ท่าน) 

 หากมีเพื่อนหรือญาติของท่านตอ้งการร่วมเดินทางท่องเท่ียวระหว่างท่องเท่ียวในประเทศเกาหลีหรือปัญหาต่าง ๆ ตลอดจน
ข้อแนะน ากรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ หากท่านมีความจ าเป็นต้องรับฝากของจากผูอ่ื้นเพื่อท่ีจะน าไปยงัประเทศ             
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นั้น ๆ  หรือน ากลบัประเทศไทย ควรตรวจส่ิงของนั้นว่าตอ้งไม่เป็นส่ิงของผดิกฎหมาย ซ่ึงของผดิกฎหมายบางประเภท อาจมีโทษ
ถึงขั้นประหารชีวิต เจา้หนา้ท่ีจะไม่รับฝากกระเป๋าหรือส่ิงของใดใด 

 หากยกเลิกก่อนออกเดินทางน้อยกว่าวนัดงักล่าว ทางผูจ้ดัมีค่าใชจ่้ายท่ีไดช้ าระล่วงหนา้ไปแลว้จ านวนมาก ขอสงวนสิทธ์ิในการ
หกัเงินในส่วนท่ีเกิดข้ึนจริง  

 คณะเดินทางช่วงวนัหยุด หรือ เทศกาลท่ีตอ้งการันตีมดัจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไขหรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ 
Extra Flight กบัสายการบิน หรือผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมด  ขอสงวน
สิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตามสถานการณ์ท่ีมีการปรับข้ึนจากภาษีเช้ือเพลิงท่ีทางสายการบินอาจจะมีการเรียกเกบ็เพิ่มเติม ตลอดจนการ
เปล่ียนแปลงเท่ียวบินและตามตารางบินของสายการบิน  

 หากมีการถอนตวัหรือไม่ไดใ้ชบ้ริการตามท่ีจองระบุเอาไวห้รือก่อนรายการท่องเท่ียวจะส้ินสุดลง ผูจ้ดัถือว่าผูท่้องเท่ียวสละสิทธ์ิ
และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการท่ีไดช้ าระไว ้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน เน่ืองจากค่าใชจ่้ายท่ีท่านไดจ่้ายให้กบัผูจ้ดั เป็นการช าระแบบ
ยนืยนัการใชบ้ริการแบบผูจ้ดัเป็นตวัแทนนายหน้า ผูจ้ดัไดช้ าระค่าใชจ่้ายทั้งหมดให้แก่ผูใ้ห้บริการในแต่ละแห่งแบบช าระเต็มมี
เง่ือนไข  

 กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทนหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการบิน 
บริษทัขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีใหบ้ริการ ผูจ้ดัจะด าเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะประสานงานใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกคา้ แต่
จะไม่คืนเงินใหส้ าหรับค่าบริการนั้น ๆ  

 มคัคุเทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธิในการให้ค  าสัญญาใด ๆ ทั้งส้ินแทนผูจ้ดั  นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้
อ  านาจของผูจ้ดัก  ากบัเท่านั้น  

 ผูจ้ดัจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ่้ายต่างๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนต่างๆ ในกรณีท่ีผูเ้ดินทางไม่ผ่าน
การพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ
ท่องเท่ียว อนัเน่ืองมาจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง และกรณีอ่ืนๆ 

 เน่ืองดว้ยมาตรการรักษาความปลอดภยัของสนามบินทัว่โลก ก่อนท่านข้ึนเคร่ืองบิน กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะน าติด
ตวัข้ึนเคร่ืองบิน แยกใส่ถุงพลาสติกใสมีซิปล็อคปิดสนิท โดยท่ีขนาดบรรจุภณัฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน และรวมกนัทุกช้ิน
ไม่เกิน 1 ลิตร และตอ้งน าออกมาใหเ้จา้หนา้ท่ีตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอก็ซ์เรย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ 1 ใบเท่านั้น ถา้ส่ิงของ
ดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑ์มากกว่าท่ีก  าหนด รวมถึงส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ จะตอ้ง
ใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หน้าท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่านั้น และประเทศเกาหลี มีกฎหมายห้ามน าเขา้ผลิตภณัฑ์ท่ีท ามา
จากพืช และเน้ือสัตวทุ์กชนิดเขา้ประเทศ เช่น ผกั ผลไมส้ด ไข่ เน้ือสัตว ์ไส้กรอก เพื่อเป็นการป้องกนัโรคติดต่อท่ีจะมาจากส่ิง
เหล่าน้ี หากเจา้หนา้ท่ีตรวจพบ จะตอ้งเสียค่าปรับในอตัราท่ีสูงมาก 

 

“ขอขอบพระคุณทุกท่านทีไ่ด้มอบความไว้วางใจ ให้ทางบริษทั เป็นผู้น าพาการเดินทางในคร้ังนี”้ 
 


