
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ก ำหนดกำรเดินทำง :  14-18 กุมภำพันธ์ 2561 รำคำ 22,900 บำท 
(ราคานี้ยังไม่รวมทิปไกด์+คนขับรถ ท่านละ1,300 บาท)  

(พักซูวอน 1 คืน / พักโซล 2 คืน 4 ดำว) 

ทัวร์เกำหลี HAPPY TOGETHER 5D3N  

KOREA FOREVER LOVE 
           บริกำรโดยสำยกำรบินเกำหล ีจินแอร์ (LJ) 

จุดเด่นโปรแกรมของเรำ 
1. พักโรงแรม 4 ดาวในโซลใกล้แหล่งช้อปปิ้ง 2 คืน  
2. ชิมสตรอเบอร์รี่ลูกโตๆ สดๆ จากไร่  
3. ดื่มด่่าความงามของหมิะสุดโรแมนติกบนเกาะนามิ 

4. เพลิดเพลินสนุกสนานกับการเล่นสกี ณ สกีรีสอร์ท 

5. เต็มอิ่มบุฟเฟ่ต์ขาป ูพร้อมอาหารนานาชาติ เบียร์ ไวน์ เติมไม่อั้น  

6. หรรษาช้อปป้ิง เมียงดง อินซาดง ฮงแด และ Duty Free 
 



 
สำยกำรบินจนิแอร์ แอร์ไลน์ (LJ)  <ขึ้นเครื่องสุวรรณภูม>ิ 

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

ขำกลับ LJ 003    อินชอน (ICN)    -   กรุงเทพ (BKK)  17.25 - 21.25 

 
ตั๋วเครื่องบิน Low Cost จินแอร์ (Jin Air) บริกำรยอดเยี่ยมรำคำสุดคุ้ม 

- ตั๋วเครื่องบินเกาหลีจินแอร์ สายการบินโลคอส แต่มาตราฐานระดับสากล ต๋ัวเครื่องบินเกาหลี ราคาถูก บินตรงโซล ทุกวัน 

- กระเป๋าได้ 15 กก. ถือขึ้นเครื่องได้สูงสุด 12 กก. ฟรีบริการอาหารวา่ง เครื่องด่ืมทั้งไป-กลับ (ตามเง่ือนไขสายการบิน) 

รำคำนี้เป็นรำคำโปรโมชั่นทำง บริษัทฯ เก็บมัดจ ำค่ำทัวร์ ท่ำนล่ะ 10,000 บำท/ท่ำน 
 

** หากท่านต้องซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศเพื่อไปและกลับกรุงเทพฯ  กรุณำเลือกซื้อบัตรโดยสำรภำยในประเทศ

ประเภทที่สำมำรถเลื่อนวันและเวลำในกำรเดินทำงได้  ทั้งน้ีเพื่อป้องกันปัญหำเที่ยวบินล่ำช้ำหรือกำรเปลี่ยนแปลงเวลำ

ของเที่ยวบินหรือกำรเปลี่ยนแปลงวันเดินทำงกรณีเกิดควำมผิดพลำดจำกบริกำรจำกสำยกำรบิน  (ความล่าช้าของ

เที่ยวบิน การยกเลิกเที่ยวบิน มีการยุบเที่ยวบินรวมกัน ตารางการการเดินทางมีการเปล่ียนแปลง เนื่องจากส ายการบิน

พิจารณาสถานการณ์แล้วว่า อยู่นอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย์ หรือเหตุผลทางด้านความปลอดภัยเป็นต้น)  

โปรดเข้าใจและรับทราบว่า ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ ในทุกกรณี 
 

ทัวร์นี้จัดให้เฉพาะลูกค้าที่ประสงค์จะไปท่องเที่ยวตามรายการของทัวร์ทุกวันเท่านั้น หำกท่ำนไม่สำมำรถร่วมทัวร์ทุกวัน แค่

สมัครมำร่วมทัวร์เพียงเพื่อกำรใช้ตั๋วเครื่องบินและที่พักในรำคำพิเศษ  หำกท่ำนไม่แจ้ง และปรำกฏว่ำท่ำนไม่ร่วมทัวร์

ในบำงวัน ทำงบริษัทฯ จะคิดค่ำด ำเนินกำรในกำรแยกท่องเที่ยวเอง 300 USD  (ก่อนซื้อทัวร์ จะต้องแจ้งควำมประสงค์
ที่เป็นจริง เพื่อทำงผู้จัดจะได้คิดค่ำบริกำรที่เหมำะสม) ** 
***  หมำยเหตุ : โปรดตรวจสอบอำยุของหนังสือเดินทำง (Passport) ของผู้โดยสำร ว่ำจะต้องคงมีอำยุเหลือ ณ 
วันเดินทำง มำกกว่ำ 6 เดือนขึ้นไป *** 

 

รำยกำรโปรแกรมทัวร์ 
 

วันแรก         กรุงเทพฯ - สนำมบินนำนำชำติสุวรรณภูมิ -  อนิชอน (ประเทศเกำหลีใต้) 
 

   19.00 น. คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 6 เคาน์เตอร์ K เคาน์เตอร์

สายการบิน JIN AIR (LJ) กรุณาสังเกตป้ายรับที่สนามบิน == HAPPY TOGETHER  โดยมีเจ้าหน้าที่

คอยอ่านวยความสะดวกการเช็คอินท์ตั๋วเครื่องบิน และสัมภาระให้แก่ท่าน…. 

   22.40 น. เหิรฟ้าสู่ประเทศเกำหลีใต้ โดยสายการบิน JIN AIR เที่ยวบิน LJ 004 (บริกำร SNACK BOX บนเครื่อง) 
    หมายเหตุ เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 60 นาท ีผู้โดยสารพร้อม ณ ประตูข้ึนเครื่องก่อนเวลาเครื่องออก 30 นาท ี
 
 

วันที่สอง อินชอน ประเทศเกำหลีใต้ – ชมควำมงดงำมของ เกำะนำมิ ย้อนรอยซีรีย์ดัง (Winter Love Song)  

                    – พักซูวอน 1 คืน 



   

 

 

05.40 น.  ถึงสนามบินนานาชาติ อินชอน ประเทศเกาหลีใต้  

 หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง และรับสัมภาระ

เรียบร้อยแล้ว... (เวลาท้องถิ่นประเทศเกาหลีใต้ เร็วกว่า

ประเทศไทย 2 ชั่วโมง)  
จากนั้นน่าท่านเดินทางสู่ เกำะนำม ิ

 เดินทางไปท่าเรือเฟอร์รี่ข้ามฟากไปยังเกาะนามิ สถานที่

โรแมนติคอีกแห่งหนึ่งส่าหรับคู่รักคู่หนุ่มสาว ครอบครัว 

เพื่อนๆ หนึ่งในสถานที่ถ่ายท่าละครเกาหลี  เพลงรักใน

สำยลมหนำว ในฤดูหนาวท่านได้สัมผัสบรรยากาศแสน

โรแมนติกทามกลางหิมะขาวปกคลุมต้นไม้ และระหว่าง 

2 ข้างทาง และถ่ายรูปสวยๆ กับหิมะขาวโพลนรอบๆ

เกาะ ท่านสามารถเดินเล่นรอบเกาะนามิชมทิวต้นสนที่

เป็นไฮไลท์ของเกาะนามิ และถ่ายรูปเก็บภาพความ

ประทับใจ ระหว่างทางกลับมีร้านค้า 2 ข้างทาง อาทิ ร้าน

ซาลาเปา ร้านไส้กรอก ขนมแพนเค้ก แสนอร่อย ให้ท่าน

เลือกซื้อทานได้ตามอัธยาศัย หรือจะเลือกนั่งจิบกาแฟ

ร้อนๆ ในร้าน Coffee Shop ในเกาะนามิ ได้เวลาสมควร นั่งเรือประมาณ 5 นาที กลับมายังฝั่ง   
 
เที่ยง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร  (เมนู“ทัคคำลบี” หรือไก่บำร์บีคิวผัดซอสเกำหลี) (1) 
 

บ่ำย จากนั้นน่าท่านเข้าสู่ สกีรีสอร์ท Oak Valley Ski Resort หรือ Yangji Pine Resort Ski Valley หรือ 

Jisan Forest Ski Resort หรือ Welli Hilli Ski Resort  น่าท่านไปสนุกกับการเล่นสกีบนลานสกีขนาดใหญ่  

ประกอบไปด้วยเนินสกีถึง 2 เนินด้วยกันแบ่งเป็นเนินสกีส่าหรับผู้ฝึกหัดเล่น 1 เนิน และเนินส่าหรับผู้ท่ีเล่น

ช่านาญแล้ว 1 เนิน  (รำคำทัวร์ยังไม่รวมค่ำอุปกรณ์กำรเล่นสกี, สกีลิฟท์, สโนวส์เลด สกีค่ำเล่นรวมชุด

ประมำณ 50,000 วอน) ให้ท่านได้สนุกสนานกับการเล่นสกี และสโนว์สเลด แบบเต็มอิ่ม หรือ ท่านไหนที่ไม่

เล่นก็สามารถเดินถ่ายรูปรอบๆ สกีรีสอร์ท ภายในรีสอร์ทมีทั้งร้านอาหาร ร้านกาแฟ และร้านค้าอื่นๆ ให้ท่านได้

เลือกสรรมากมาย 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

ค่ ำ  รับประทำนอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำร  (เมนูชำบู SHABU SHA BU) (2) 

ที่พัก  น ำท่ำนเข้ำสู่ที่พักซูวอน  Central Plaza หรือ ระดับเทียบเท่ำ  

 
วันที่สำม ชิมสตรอเบอร์รี่สดๆ จำกไร่ - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (เล่นไม่จ ำกัดรอบ) – หัดท ำคิมบับ + ช้อปป้ิง

เครื่องส ำอำงปลอดภำษี COSMETIC OUTLET  - อิสระช้อปป้ิงจุใจ ที่ตลำดฮงแด ตลำดช้อปป้ิงชื่อดัง
ย่ำนมหำวิทยำลัยฮงอิก 

 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำในโรงแรม (3) 
 

น่าท่านสู่  ไร่สตรอเบอร์ร่ี นักท่องเที่ยวมักเรียกว่า สตรอ

เบอเร้อ เพราะลูกสตอเบอรี่ลูกโตมากๆ บางลูกโตเท่าลูก

ละมุดบ้านเราเลยค่ะ ให้ท่านได้เห็นแปลงปลูกสตรอเบอร์

รี่ของคนเกาหลี ที่ปลูกสตรอเบอร์รี่แบบไร้สารพิษ ปลูก

ด้วยวิธีธรรมชาติ และได้ผลผลิตที่อร่อย และ ปราศจาก

สารพิษ ท่านจะล้ิมรสสตรอเบอร์รี่ที่หวาน กรอบ อร่อย 

อิสระให้ท่านถ่ายรูปกับไร่สตรอเบอร์รี่  และท่านยัง

สามารถสั่งซื้อกลับไปเป็นของฝากที่บ้านได้อีกด้วย  
 

 

เที่ยง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร (เมนู...หมูย่ำงสไตล์เกำหลี PORK GALBI) (4) 

 

บ่าย จากนั้นน่าท่านเดินทางสู่ เมืองยงอินที่ตั้งของ สวนสนุกเอ

เวอร์แลนด์ ซึ่งถูกขนานนามว่า ดิสนีย์แลนด์เกำหลี เป็น

สวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ ตั้งอยู่ท่ามกลาง

หุบเขา ท่านจะได้นั่งกระเช้าลิฟท์ลงไปหุบเขาด้านล่าง 

จากนั้นให้ท่านได้สนุกสนานกับเครื่องเล่นนานาชนิด อาทิ 

เฮอลิเคน ทีเอ็กซ์เพลส (รถไฟรางไม้) รถไฟเหาะ หนอน

สะบัด ล่องแก่ง การ์ตูน 4 มิติ บ้านหมุน บ้านผีสิง และใน

สวนสนุกแห่งนี้ท่านยังสามารถท่องไปกับโลกของสวนสัตว์

ป่า ท่านจะได้พบกับ ไลเกอร์แฝดคู่แรกของโลก (ลูกของ

พ่อสิงโต และแม่เสือ) เสือขาว สิงโตเจ้าป่า หมีแสนรู้ และ

สัตว์นานาชนิดๆ และในโซนสวนดอกไม้ ท่านจะได้พบกับ

ดอกไม้ซึ่งก่าลังบานสะพรั่งอวดสีสันเต็มสวน (ทั้งนี้ขึ้นอยู่

กับสภาพอากาศ เดือนมีนาคม-เมษายน เป็นสวนดอกทิว

ลิป, เดือนพฤษภาคม-เดือนมิถุนายน เป็นดอกกุหลาบ, 

เดือนสิงหาคม-เดือนกันยายน เป็นสวนดอกลิลล่ี, เดือนตุลาคม-เดือนพฤศจิกายนเป็นสวนดอกเบญจมาศ)  

และให้ท่านได้พบกับ LINE FRIEND STORE มีสินค้ามากมายหลายรูปแบบ แอปลิเคชั่น LINE อาทิ กระเป๋า 



หมวก แว่นตา หรือหมอนรูปแบบต่างๆ ที่น่ารักจนคุณๆ อดใจไม่ไหวที่จะต้องซื้อกลับไปเป็นของฝากแน่นอน   

จากนั้นพาท่านไปเรียนรู้เกี่ยวกับการ ท ำคิมบับ (ข้ำวห่อสำหร่ำย) อาหารง่ายๆ ที่คนเกาหลีนิยมรับประทาน 

คิม แปลว่า สาหร่าย บับ แปลว่า ข้าว จะเป็นแท่งยาวๆ แล้วเค้าก็จะหั่นเป็นชิ้นๆ พอดีค่า จิ้มกะโชยุญี่ปุ่น หรือ

วาซาบิก็ได้  

 

จากนั้นน่าท่านสู่ COSMETIC OUTLET ช้อปปิ้งเครื่องส่าอางยอดนิยม เช่น Snail Cream (ครีมหอยทาก), 

Water Drop (ครีมน้่าแตก), Bubble Cleansing, CC ครีม, แป้งม้าโยก, เซรั่มโบท็อกเกาหลี  ซึ่งราคาถูกกว่าที่

เมืองไทยเกือบเท่าตัว และบางผลิตภัณฑ์ยังไม่มีขายในไทย   

จากนั้นน่าท่านไปช้อปปิ้งที่ ตลำดฮงแด แหล่งช้อปปิ้งสินค้าแฟชั่นส่าหรับวัยรุ่น อยู่ใกล้กลับมหาวิทยาลัย    

ฮงอิก ถนนเส้นนี้เต็มไปด้วยสินค้าแฟชั่น แผงลอย ร้านรวมแฟชั่น และเครื่องส่าอางค์สุดชิคอย่าง STYLE 

NANDA ฯลฯ อีกทั้งยังมีร้านอาหาร และคาเฟ่มากมาย อาทิ ร้านกาแฟ ร้านไอศรีมต่างๆ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่ ำ รับประทำนอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำร  (เมนู จิมดัก หรือไก่ผัดวุ้นเส้นอร่อยน่ำลอง) (5) 

ที่พัก โรงแรม Marigold Hotel ระดับ 4* 
 
 
 

วันที่สี่ ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนำมู - พระรำชวังชำงด๊อกกุง - น้ ำมันสน (RED PINE) - ดิวตี้ฟรี  

                    ตลำดอินซำดง (ถนนวัฒนธรรมเกำหลี ) ช็อปป้ิงกับตลำดดัง “ตลำดเมียงดง”  

                พิเศษ !! อิ่มอร่อยกับบุฟเฟตข์ำปูยักษ์ และ อำหำรนำนำชำติ เบียร์ ไวน์ เติมไม่อั้น 
 
 

 
 
 
 
 



เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำในโรงแรม (6) 

น่าท่านชม “ศูนย์สมุนไพรฮ๊อกเก็ตนำมู” ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมน่ามารับประทาน เพื่อช่วยดูแลตับให้สะอาด

แข็งแรงป้องกันโรคตับแข็งไม่ถูกท่าลายจากการดื่มกาแฟ ดื่มแอลกอฮอล์ สูบบุหรี่ หรือสารตกค้างจากอาหาร 

และยา    

น่าท่านชม พระรำชวังชำงด๊อกกุง เป็นพระราชวังที่

สวยงาม และทรงคุณค่าที่สุดในประวัติศาสตร์เกาหลี 

ที่เคยมีการปกครองด้วยระบบกษัตริย์ จนได้รับการ

ขึ้นทะ เบียนให้ เป็นหนึ่ งในมรดกโลกทางด้ าน

วัฒนธรรมขององค์การยูเนสโก  

จากนั้นพาท่านไปชม  RED PINE  หรือ น้ ำมันสน

เข็มแดง ผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลีซึ่ง

ใช้เวลาค้นคว้า และวิจัยมาอย่างยาวนาน มีสรรพคุณ

ช่วยขับสารพิษออกจากร่างกาย ช่วยลดระดับน้่าตาลในเส้นเลือด ช่วยละลายไขมันในเส้นเลือด ช่วยล้างสารพิษ

หรือดีท็อกเลือดให้สะอาด และเพิ่มการไหลเวียนของเลือดได้สะดวกขึ้น ต่อต้านอนุมูลอิสระเหมาะกับผู้ป่วย

โรคเบาหวาน ความดัน โลหิตสูง ไขมันอุดตันในเส้นเลือด คลอเรสเตอรอลในเลือดสูง และโรคไขข้อเสื่อม    
 

เที่ยง รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร (เมนูโอซัมบลูโกกิ หรือปลำหมึกผัดซอสขลุกขลิก) (7) 
 
 

บ่าย จากนั้นน่าท่าน ช้อปป้ิงแหล่งปลอดภำษี (ดิวตี้ฟรี) สินค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิ นาฬิกา, แว่นตา,

เครื่องส่าอางค,์ กระเป๋า, กล้องถ่ายรูป หรือจะเป็นน้่าหอม เครื่องส่าอางแบรนด์ชั้นน่าต่างๆ  

จากนั้นน่าท่านช้อปปิ้ง ย่ำนถนนอินซำดง เป็นสถานที่ที่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง มีที่สินค้าเก่า และดั้งเดิมจ่าหน่าย 

รวมทั้งเต็มไปด้วยแกลลอรีมากมายถึง 100 แกลลอรี ซึ่งมีทั้งศิลปะภาพวาดแบบดั้งเดิม และศิลปะแบบ

พื้นบ้าน เรียกได้ว่าที่นี่คือศูนย์รวมของศิลปะเลยก็ว่าได้ หากมาในช่วงเดือนพฤษภาคม ช่วงเทศกาลวันวิสาขบู

ชา ก็จะพบเห็นการประดับประดาด้วยโคมดอกบัวเต็มไปหมดท้ังถนน ดูสวยงามมาก 

 
 
 
 
 
 
 

จากนั้นน่าท่านช้อปปิ้งตลาดดัง ที่สุดของเกาหลี ตลำดเมียงดง หรือสยำมสแควร์เกำหลี ที่เมียงดงแห่งนี้พบ

กับสินค้าวัยรุ่น อาทิ เส้ือผ้าแฟชั่น รองเท้า หมวก เครื่องประดับ และร้านเครื่องส่าอางดังๆ อาทิ ETUDE 

HOUSE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, MISSHA, ROJUKISS, LANEIGE  และในตลำดแห่งน้ีมี  

ร้ำนรองเท้ำดัง อำทิ ADIDAS, NEW BALANCE , NIKE, ABC MART   



 

 

 
 
 
 
 
 
 

ค่ ำ รับประทำนอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำร  พิเศษ !! อ่ิมอร่อยกับบุฟเฟต์ขำปูยักษ์ และ อำหำร
นำนำชำติ เบียร์ ไวน ์เตมิไม่อ้ัน (8) 

 

 

 

 

 

ที่พัก  โรงแรม Marigold Hotel ระดับ 4* 
 

วันที่ห้ำ ศูนย์โสมเกำหลี - ชมหอคอยโซลทำวเวอร์ – ร้ำนละลำยเงินวอนซุปเปอร์มำเก็ต - สนำมบินอินชอน  

                - กรุงเทพฯ 
 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำในโรงแรม (9) 
   
 

จากนั้นน่าท่านรูจ้ัก และเข้าใจ สมุนไพรโสมเกำหลี สรรพคุณทางการแพทย์ ช่วยบ่ารุงหัวใจ ป้องกันโรคหัวใจ

ขาดเลือด เสริมประสิทธิภาพทางเพศ ลดและป้องกันมะเร็ง และเร็วๆนี้ โสมเกาหลีอาจจะได้จดทะเบียนมรดก

โลกโดยองค์การยูเนสโก ทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์โสมเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ส่าหรับผู้ท่ีค่านึงถึงสุขภาพ  

จากนั้นน่าท่านสู่ หอคอย N’SEOUL TOWER ย้อนรอยซีรียด์ัง “You Who Came From The Stars” (ยัยตัว

ร้ายกับนายต่างดาว) และ “Kim Sang Soon” ณ เขานัมซาน ภูเขาเพียงลูกเดียวใจกลางเมืองหลวงกรุงโซล 1 

ใน 17 หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลก สูงถึง 480 เมตร เหนือระดับน้่าทะเล  ชมทัศนียภาพกรุงโซล และชาน

เมืองแบบรอบทิศ 360 องศา พาท่าน คล้องกุญแจคู่รักเพราะมีความเชื่อว่าคู่รักที่ได้มาคล้องกุญแจที่นี่ จะรัก

กันยาวนานตลอดไป (อิสระไม่รวมค่ำขึ้นลิฟท์) 

 



เที่ยง รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร  (เมนู ไก่ตุ๋นโสม หรือ SAMGYETANG) (10) 

 
 

บ่าย จากนั้นน่าท่านเตรียมตัวกลับกรุงเทพ แวะซื้อของฝากที่ “ร้ำนละลำยเงินวอน” สาหร่าย ขนมต่างๆ นมกล้วย 

เหล้าโซจูรสต่างๆ มาม่าเผ็ดชื่อดังของเกาหลี อัลมอนด์น้่าผึ้ง กิมจ ิป็อกกี้เกาหลี ช็อกโกแลค ฯลฯ  

 

 

 

 

 

 

 

ได้เวลาอันสมควรน่าทุกท่านเดินทางสู่สนามบินอินชอน เพื่อท่าการเช็คอินท์ตั๋วเครื่องบิน และสัมภาระ........ 
 

 

 

17.25 น. เหิรฟ้าสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน JIN AIR เที่ยวบิน LJ 003 (บริกำร SNACK BOX บนเครื่อง) 
 

21.25 น. คณะเดินทำงถึงสนำมบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภำพ และควำมประทับใจจำกพวกเรำทุกคน………… 

 

 ขอขอบพระคุณทุกท่ำนค่ะ  

 
 

 HAPPY TOGETHER  

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

ขออนุญาตเก็บค่าทิปทุกท่านที่สนามบินสุวรรณภูมิ 
 

 

อัตรำค่ำบริกำรทัวร์เกำหล ี14-18 กุมภำพันธ์ 2561 

เดินทำง เดือนกุมภำพันธ์ 2018 
รำคำทัวร์ รำคำ 

ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว 

วันที่ 14 – 18 กุมภาพันธ์ 2018 22,900 22,900 22,900 6,500 

 

รำคำเด็กอำยุไม่เกิน 2 ขวบ (INFANT) รำคำ  5,900 บำท 

                      รำคำจอยแลนด์ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน รำคำ 8,900 บำท 

 



** ข้อควรทรำบ ** 
1. ทัวร์นี้จัดให้เฉพำะลูกค้ำที่ประสงค์จะไปท่องเที่ยวตำมรำยกำรของทัวร์ทกุวันเท่ำนั้น  หำกท่ำนไม่

สำมำรถร่วมทัวร์ทุกวัน แค่สมัครมำร่วมทัวร์เพยีงเพื่อกำรใช้ตั๋วเครื่องบิน และที่พักในรำคำพิเศษ  

หำกท่ำนไม่แจ้ง และปรำกฏว่ำท่ำนไม่รว่มทัวร์ในบำงวัน ทำงบริษัทจะคิดค่ำ

ด ำเนินกำรในกำรแยกท่องเที่ยวเอง 300 USD*** 

2. โปรแกรมทัวร์อำจมีกำรสลับปรับเปลี่ยนโปรแกรมตำมควำมเหมำะสมของหน้ำงำน อำทิ หำกมีฝน
ตก หรือรถติด อำจปรับโปรแกรม (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถำนกำรณ์หน้ำงำน) ไกด ์และหัวหน้ำทัวร์จะแจ้ง

ให้ทรำบในแต่ละวัน  
3. ร้ำนช้อปปิ้งที่ทำงรัฐบำลให้ทัวร์ลง ตำมทีร่ะบุในโปรแกรมทัวร ์ขอควำมร่วมมือลูกทัวร์ลง

ทุกร้ำน ซื้อไม่ซ้ือไม่ว่ำกัน ทำงบริษัทฯ ไม่มีนโนบำยบังคับซื้อแต่อย่ำงใด ขึ้นอยู่กับควำมพึงพอใจของลูกค้ำ 

4. ประเทศเกำหลีใต้มีช่ำงภำพมำถ่ำยรูปแล้วมำจ ำหน่ำยวันสุดท้ำย ลูกทัวร์ท่ำนใด

สนใจสำมำรถซื้อได้ ขึ้นอยู่กับควำมพึงพอใจของลูกค้ำไม่มีกำรบังคับใดๆ ทั้งสิ้น 

 

อัตรำน้ีรวม 

 

 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ  กรุงเทพ - อินชอน - กรุงเทพ  (ตั๋วกรุ๊ป) และค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี  

 ค่าอาหารทุกม้ือ ตามท่ีระบุในรายการ 

 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ    

 ค่าที่พักตามระบุในรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน  

 ค่ารถรับ-ส่ง และน่าเที่ยวตามรายการ    

 ค่าน้่าหนักกระเปา๋สัมภาระทา่นละ 15 กก. / น่าขึ้นเครือ่งได้ 12 กก.  

 มัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม์) 

 

อัตรำน้ีไมร่วม 

 

 กรณีปรับเพิ่มอัตราค่าภาษีเชื้อเพลิง และประกันวินาศภัยทางอากาศสายการบิน 

 ค่าวีซ่าส่าหรับพาสปอร์ตต่างด้าว 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าท่าหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร  

และเครื่องดื่มท่ีส่ังเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการส่ังเพิ่ม กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์และจ่ายเพิ่มเองต่างหาก) 



 ค่ำทปิคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่น และหัวหน้ำทัวร์ ท่ำนละ (40,000 

วอน หรือ 1,300 บำท/คน/ทริป) 

 ราคาตามโปรแกรมทัวร์ ยังไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
 

 ทางบริษัทฯ ขอรับมัดจ่า 10,000 บาท ส่าหรับการจองนับตั้งแต่วันจองภายใน 2 วัน  

และ ส่วนที่เหลือทั้งหมดช่าระก่อนเดินทางอย่างน้อย 25 วัน (19 มกราคา 2561) (การไม่ช่าระเงินค่ามัดจ่า หรือ ช่าระ

ไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง)   

 

เงื่อนไขกำรยกเลิก 

 

1. ส่าหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯ เป็นผู้ย่ืนวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการ  

    เดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่ามัดจ่าทั้งหมด 

2. ****รำคำดังกล่ำวเป็นรำคำโปรโมชั่น ไม่สำมำรถยกเลิกกำรจองได้ทุกกรณี ****  

3. ยกเลิกการเดินทางในวันเดินทาง, ถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองทั้งจากประเทศไทย และประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ ไม่มี 

    การคืนเงินทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน  

4. กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ่ากับสายการบิน หรือค่ามัดจ่าที่พักโดยตรง หรือโดยการผ่าน 

   ตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศซึ่งไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight 

   จะไม่มีการคืนเงินมัดจ่า หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ 
 

หมำยเหตุ 

 
 การเดินทางในคณะนี้จะต้องมีผู้โดยสารจ่านวน 25 ท่านขึ้นไป และในกรณีที่ผู้โดยสารไม่ครบคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์

ในการออกเดินทาง หรือปรับราคาขึ้นตามความเหมาะสม หากลูกค้าต้องการเดินทาง  

 ในกรณีที่ทางสายการบินมีการเรียกเก็บค่าภาษีเชื้อเพลิงเพิ่มเติม ราคานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศสายการบิน...  

 รายการท่องเที่ยว และรายการอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ โดยไม่จ่าเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการ

ท่องเที่ยว ค่าทัวร์ที่จ่ายให้กับผู้จัด เป็นการช่าระแบบจ่ายช่าระขาด และผู้จัดได้ช่าระให้กับสายการบิน  และสถานที่ต่างๆ แบบ

ช่าระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง ฉะนั้นหากท่านไม่ได้ร่วมเดินทาง หรือใช้บริการตามรายการไม่ว่าด้วยสาเหตุใด หรือได้รับ

การปฏิเสธการเข้า หรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทย และประเทศเกาหลีใต้)  ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิการ

คืนเงินสดส่วนใดๆ รวมทั้งค่าตั๋วเครื่องบินให้แก่ท่าน) 

 หากมีเพื่อน หรือญาติของท่านต้องการร่วมเดินทางท่องเที่ยวระหว่างท่องเที่ยวในประเทศเกาหลี หรือปัญหาต่างๆ ตลอดจน

ข้อแนะน่า กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ หากท่านมีความจ่าเป็นต้องรับฝากของจากผู้อื่นเพื่อที่จ ะน่าไปยังประเทศ             

นั้นๆ  หรือน่ากลับประเทศไทย ควรตรวจสิ่งของนั้นว่า ต้องไม่เป็นสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งของผิดกฎหมายบางประเภท อาจมี

โทษถึงขั้นประหารชีวิต เจ้าหน้าที่จะไม่รับฝากกระเป๋า หรือสิ่งของใดใด 

 หากยกเลิกก่อนออกเดินทางน้อยกว่าวันดังกล่าว ทางผู้จัดมีค่าใช้จ่ายที่ได้ช่าระล่วงหน้าไปแล้วจ่านวนมาก ขอสงวนสิทธิ์ในการ

หักเงินในส่วนที่เกิดขึ้นจริง  



 คณะเดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ่าหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาล่า Charter Flight หรือ 

Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจ่า หรือค่าทัวร์ทั้งหมด ขอ

สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตามสถานการณ์ที่มีการปรับขึ้นจากภาษี เชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจจะมีการเรียกเก็บเพิ่มเติม 

ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน และตามตารางบินของสายการบิน  

 หากมีการถอนตัว หรือไม่ได้ใช้บริการตามที่จองระบุเอาไว้ หรือก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ผู้จัดถือว่าผู้ท่องเที่ยวสละ

สิทธิ์ และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ได้ช่าระไว้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากผู้จัดได้ช่าระค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้แก่ผู้ให้บริการ

ในแต่ละแห่งแบบช่าระเต็มมีเงื่อนไข  

 กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลงการบริการจากสายการบิน 

บริษัทขนส่ง หรือหน่วยงานที่ให้บริการ ผู้จัดจะด่าเนินโดยสุดความสามารถที่จะประสานงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า แต่

จะไม่คืนเงินให้ส่าหรับค่าบริการนั้นๆ  

 มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้ค่าสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มี

อ่านาจของผู้จัดก่ากับเท่านั้น  

 ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบ และไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่

ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมือง หรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน

รายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท่าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง และกรณีอื่นๆ 

 เนื่องด้วยมาตรการรักษาความปลอดภัยของสนามบินทั่วโลก ก่อนท่านขึ้นเครื่องบิน กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะน่าติด

ตัวขึ้นเครื่องบิน แยกใส่ถุงพลาสติกใสมีซิปล็อคปิดสนิท โดยที่ขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และรวมกันทุกชิ้น

ไม่เกิน 1 ลิตร และต้องน่าออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้า

สิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่ก่าหนด รวมถึงสิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ 

จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่ และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น และประเทศเกาหลี มีกฎหมายห้ามน่าเข้าผลิตภัณฑ์

ที่ท่ามาจากพืช และเนื้อสัตว์ทุกชนิดเข้าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้สด ไข่ เนื้อสัตว์ ไส้กรอก เพื่อเป็นการป้องกันโรคติดต่อที่จะมา

จากสิ่งเหล่านี้ หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ จะต้องเสียค่าปรับในอัตราที่สูงมาก 
 

 

“ขอขอบพระคุณทุกท่ำนที่ได้มอบควำมไว้วำงใจ ให้ทำงบริษัทฯ เป็นผูน้ ำพำกำรเดินทำงในครั้งนี้” 
 

 

 
 
 
 
  


