
#16023        ทัวร�เกาหล� โซล 5 วัน 3 คืน
เกาะนามิ เท่ียวเอเวอร�แลนด�เต็มวัน

บิน LJ



 

ก ำหนดกำรเดินทำง : พฤษภำคม – กนัยำยน 63  (ซมัเมอร!์!) 

(พกัซอรคัซำน 1 คืน / พกัโซล 2 คืน) 
**พำท่ำนสนุกกบัสวนสนุกเอเวอรแ์ลนดเ์ต็มวนั** 

 
 

 

สำยกำรบินจินแอร ์แอรไ์ลน ์(LJ)  <ขึ้ นเครื่องสุวรรณภูมิ> 

ขำไป LJ 002    กรุงเทพ (BKK)  -   อินชอน (ICN) 01.05 – 08.25 น. 

ขำกลบั LJ 001    อินชอน (ICN)    -   กรุงเทพ (BKK) 19.55 – 23.35 น. 
 

 

รำยกำรโปรแกรมทวัร ์
 

วนัแรก       กรงุเทพฯ - สนำมบินนำนำชำติสุวรรณภูมิ -  อินชอน (ประเทศเกำหลีใต)้ 
 

 

21.00 คณะพร้อมกันที่ ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 ประตู….. เคาน์เตอร์…… เคาน์เตอร์สายการ

บิน JIN AIR (LJ) กรุณาสังเกตป้ายรับที่สนามบนิ ==➔ HAPPY TOGETHER  โดยมีเจ้าหน้าที่คอย

อ านวยความสะดวกเชค็อินตั๋วเคร่ืองบินและสัมภาระให้แก่ท่าน…. 
 

หมายเหต ุ เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเคร่ืองออกอย่างนอ้ย 60 นาที ผูโ้ดยสารพรอ้ม ณ ประตูขึ้ นเคร่ืองก่อนเวลาเคร่ืองออก 30 นาที 
 

 

วนัที่สอง สนำมบินอินชอน – น ำท่ำนไปเช็คอินแลนดม์ำรค์ช่ือดงั “เกำะนำมิ” แหล่งท่องเที่ยวยอดฮิต 

              สนุกสนำนเต็มอิ่ม!! กับการป่ันจักรยานเรียลไบค ์ชมวิวดอกไมน้านาพนัธ์ุ 

                  อทุยำนแห่งชำติซอรคัซำน (ไม่รวมค่ำขึ้ นเคเบิ้ ลคำร)์ – สกักำระขอพร ณ วดัชินฮงึซำ 
 

01.05 น. เดินทางสู่ประเทศเกาหลีใต ้โดยสายการบิน JIN AIR เที่ยวบิน LJ 002 (บริกำร SNACK BOX บนเครื่อง) 

08.25 น.   ถึงสนามบินนานาชาติ อินชอน ประเทศเกาหลีใต้ หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง และรับสัมภาระ

เรียบร้อยแล้ว(เวลาท้องถิ่นประเทศเกาหลีใต้ เรว็กว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)  

จากนั้น น าท่านชมความงดงามของเกาะชื่อดัง “เกำะนำมิ” น าท่านขึ้นเรือเฟอร์ร่ีข้ามฟากไปยังเกาะนามิใช้

เวลาเพียง 5 นาที เกาะนามิ เป็นสถานที่เที่ยวยอดฮิตที่นักท่องเที่ยว และคนเกาหลีนิยมมาพักผ่อน เพราะ

สามารถเที่ยวได้ทุกฤดูกาล ทั้งฤดูหนาว ฤดูใบไม้ผลิ ฤดูร้อน ฤดูใบไม้เปล่ียนสี เพราะในเกาะแห่งนี้ มีดอกไม้

นานาพันธ์แบ่งบานสีสันสวยงาม อีกทั้งมุมถ่ายรูปสวยให้เลือกถ่ายมากมาย และอีก 1 ไฮไลทท์ี่พลาดไม่ได้เลย

คือ ทิวตน้สนทีเ่ป็นไฮไลท์ของเกาะนามิ..วา่กนัวา่ถา้มาเกาะนามิแลว้ไม่ไดถ่้ายรูปทีท่ิวตน้สนน้ี 

 

 

 

 

 
 

 



 

เหมือนมาไม่ถึงเกาหลีเลยทีเดียว  และระหว่างทางกลับมีร้านค้า 2 ข้างทาง อาทิ ร้านซาลาเปา ร้านไส้

กรอก ขนมแพนเค้กแสนอร่อย ให้ท่านเลือกทานตามอัธยาศัย หรือจะนั่งจิบกาแฟ หรือเคร่ืองดื่มเยน็ๆ ในร้าน 

Coffee Shop ในเกาะนามิ  จากนัน้ไดเ้วลานดัหมาย น าท่านนั่งเรือเฟอร์รี ่กลบัมายงัจุดขึ้นรถ 
 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  (เมนูทคัคำลบี ไก่บำรบ์ีคิวผดัซอสเกำหลี) (1) 
 

จากนั้น พาทา่นไปสนุกสนานต่อกับการ ปัน่จักรยำนบนรำงรถไฟ RAIL BIKE เปิดประสบการณ์ใหม่               

เป็นการป่ันจักรยานบนรางรถไฟที่ท่านเคยเห็นตามซีรีย์เกาหลีหลายๆเร่ือง  ท่านจะไดส้นุกสนานกับ

กิจกรรมทีไ่ดท้ าร่วมกบัครอบครัว เพือ่น หรอืคนรัก พรอ้มกับชมความงดงามของธรรมชาติ  

2 ขา้งทางทีห่าไดย้าก ไม่ว่าจะเป็นการป่ันผ่านแม่น า้ ล าธาร ทุ่งนา แปลงผัก ต้นไม้ ดอกไม้ ตลอดเส้นทาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

บ่ำย  น าท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน (ไม่รวมค่ำขึ้ นเคเบิ้ ลคำร์) เรียกอีกอย่างหน่ึงว่า 

สวิสเซอร์แลนด์ของเกาหลี ด้านหน้าอุทยานจะมีรูปป้ันหมีด าเป็นสัญลักษณ์ของอุทยาน เมื่อเข้าไปด้าน

ในอุทยาน ท่านจะได้ชมวิวธรรมชาติที่งดงาม อาทิ ทิวเขาซอรัคซาน และ บรรดาต้นไม้ ดอกไม้นานา

พันธุ์  ซึ่งอุทยานแห่งน้ีสามารถเที่ยวได้ทุกฤดูกาล และภายในอุทยานแห่งน้ี ยังมีวัดศักด์ิสิทธิ์ที่คนไทย 

และคนเกาหลีเอง นิยมมาขอพรเป็นอย่างมาก น่ันกค็ือ  วัดชินฮึงซา ซึ่งจะมีพระพุทธรูปปางสมาธิองค์

ใหญ่ต้ังอยู่กลางแจ้ง เป็นวัดเก่าแก่ในนิกายเซน นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะนิยมมาท าบุญถวายข้าวสาร 

ถวายเทียน เพื่อเป็นสิริมงคลของชีวิต อีกทั้งมีความเชื่อว่า “หากมาขอพรที่วัดแห่งน้ี จะสมหวังด่ังค า

อธิษฐานเกือบทุกราย”   



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  (เมนูชำบูชำบู SHABU SHABU) (2) 
 

น ำท่ำนเขำ้สู่ที่พกั Seorak Kumho หรอื Seorak Pine หรือ ระดบัเทียบเท่ำ 3 ดำว 

วนัที่สำม ใหท่้ำนไดส้นุกกบัเครื่องเลน่นำนำชนิด ณ สวนสนุก EVERLAND (เต็มวนั!!)   

         พำท่ำนไปชอ้ปป้ิงตลำดฮงแด ( ย่ำนมหำลยัฮงอิก ) แหล่งรวมสินคำ้แฟชัน่รำคำถูก 

 

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม (3) 

 จากนั้นพาท่านสนุกสนานเตม็อิ่ม ที่ สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์(เต็มวนั!!!) เป็นสวนสนุกกลางแจ้งที่
ใหญ่ที่สุดของประเทศ ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา  ในช่วงซัมเมอร์นี้  ภายในสวนสนุกแห่งนี้ จะห้อมล้อมไปด้วย

ดอกไม้นานาพันธ์ุ ที่งดงามจนท่านคิดว่าเป็นดอกไม้ปลอมเลยทเีดียว  ให้ท่านได้สนุกสนานกับเคร่ืองเล่นนานา

ชนิด อาทิ T-Express ( รถไฟรางไม้ ) รถไฟเหาะ หนอนสะบัด ล่องแก่ง การ์ตูน 4 มิติ บ้านหมุน บ้านผีสิง 

และในสวนสนุกแห่งนี้  ท่านจะได้ชมความน่ารักของ หมีสีน ้าตาล ที่แสนรู้สามารถท าตามค าสัง่ของ

เจา้หนา้ทีท่ีใ่หข้นม ทัง้เดิน เตน้ และโยนลูกบอล รับรองว่าท่านอดหลงรักไม่ไดเ้ลยทีเดียว อีกทั้งท่านจะได้

พบ แม่เสือ พ่อเสือ สิงโตเจ้าป่า หมีด า ไฮยีน่า ฯลฯ 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

เที่ยง อิสระอำหำรกลำงวนั ตำมอธัยำศยั เพือ่ใหท่้ำนไดส้นุกกบัเครื่องเล่นแบบเต็มท่ี 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร เมนู หมูย่ำงเกำหลีแสนอร่อย เมนูยอดฮิต!!  (4) 
 

จากนั้น น าท่านไป ช้อปป้ิงต่อที่ ตลำดฮงแด แหล่งรวมสินค้าแฟชั่นส าหรับวัยรุ่น อยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัย  

“ฮงอิก” หนึ่งในมหาวิทยาลัยชื่อดังของประเทศเกาหลี ภายในถนนเส้นนี้ เตม็ไปด้วยสินค้าแฟช่ัน ทั้งร้านค้า 2 

ข้างทาง แผงลอย เส้ือผ้าแฟช่ัน รองเท้า แว่นตา กระเป๋าราคาถูกๆ รวมไปถึงร้านแบรนด์เนมอย่าง H&M และ 

3CE รวมถึงอาหาร เคร่ืองดื่ม ร้านกาแฟ ร้านเคร่ืองประดับ ให้ท่านเลือกซ้ือมากมาย 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

ที่พกั  น ำท่ำนเขำ้สู่ โรงแรม Galaxy Hotel หรือ Vip Hotel หรือ ระดบัเทียบเท่ำ 3 ดำว 
 

 

วนัที่ส่ี         น ้ำมนัสนเข็มแดง (RED PINE)  - ชอ้ปป้ิงเครือ่งส ำอำงปลอดภำษี COSMETIC OUTLET  

                 โรงงำนสำหร่ำย + ใส่ชุดฮนับก – ดิวต้ีฟรี – ชอ้ปป้ิงเส้ือผำ้แฟชัน่ รองเทำ้แฟชัน่ ณ  

              ตลำดเมียงดงยอดฮติ ( สยำมสแควรเ์กำหลี )   
 

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม  (5) 
จากนั้นพาท่านไปชม  RED PINE  หรือ น ้ ำมนัสนเข็มแดง  สมุนไพรชื่อดังที่ได้รับความนิยมมาก

ในตอนนี้  สรรพคุณช่วยลดระดับน ้าตาลในเส้นเลือด  ช่วยละลายไขมันในเส้นเลือด  ล้างสารพิษหรือดีทอ็กซ์ 

เลือดให้สะอาดและเพิ่มการไหลเวียนของเลือดได้สะดวกขึ้น เหมาะกับผูป่้วยโรคเบาหวาน ความดัน ไขมัน

อุดตันในเสน้เลือด คอเลสเตอรอลในเลือดสูง และ โรคไขขอ้เสื่อม   จากนั้นน าท่านช้อปป้ิง เครื่องส าอาง



 

ปลอดภาษี เวชส าอาง COSMETIC OUTLET ช้อปป้ิงเคร่ืองส าอางยอดนิยม เช่น โบท็อกเกาหลีชื่อดัง  

หนำ้กำก LED ช่วยพื้ นฟูสภำพผิว, SNAIL CREAM (ครีมหอยทาก) , ครีมบ ารุงต่างๆ , CC ครีม  ซ่ึงราคา

ถูกกว่าที่เมืองไทยเกือบเท่าตัว และบางผลิตภัณฑ์ยังไม่มีขายในไทย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากนั้น พาท่านชม โรงงำนสำหร่ำยเกำหลี ให้ท่านได้ชมกรรมวิธีในการผลิตสาหร่ายเกาหลีแสนอร่อย 

พร้อมชิมสาหร่าย หรือจะซ้ือเป็นของฝากกลับบ้านกไ็ด้    จากนั้นพาท่านไปสวยหล่อแบบหนุ่มสาวเกาหลี กับ

การสวมชุดประจ าชาติเกาหลี   “ ชุดฮนับก”  ให้ท่านได้ถ่ายรูปตามอัธยาศัยและเกบ็ภาพความประทับใจ  

จากนั้นน าท่านไปเรียนรู้เกี่ยวกับการ ท ำคิมบบั(ขำ้วห่อสำหร่ำย)อาหารง่ายๆที่คนเกาหลีนิยมรับประทาน 

คิม แปลว่า สาหร่าย บับ แปลว่า ข้าว จะเป็นแท่งยาวๆ ห่ันเป็นชิ้นๆ พอดีค า จิ้มกับโชย ุญี่ปุ่ นหรือวาซาบิกไ็ด้ 
 

เที่ยง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร เมนูโอซมั บุลโกกิ (6) 
 

จากนั้นน าท่าน  ช้อปป้ิงแหล่งสินค้ำปลอดภำษี (ดิวต้ีฟรี) สินค้า              

แบรนด์เนม อาทิ นาฬิกา,แว่นตา, กระเป๋า, น ้าหอม เครื่องส าอางแบรนด์ 

ชั้น ดั ง  อ า ทิ  SULWHASOO ,  LANEIGE , SHISEIDO,  SKII  แ ล ะ 

กระเป๋าแบรนด์ดัง อาทิ MCM , LOUIS VUITTON, CHANEL  ให้ท่าน

ได้ ช้อปป้ิงตามอัธยาศัย จากนั้ น ยังไม่พอน าท่านไปช้อปป้ิงต่อกันที่                       

“ ตลาดที่ฮอตที่สุดของเกาหลี” ตลำดเมียงดง หรือ สยำม 

สแควรเ์กำหลี ตลาดแห่งนี้ ท่านจะพบกับสินค้า อาท ิเส้ือผ้าแฟช่ัน แบรนด์

ดังต่างๆ ZARA , SPAO , Uniqlo หรือ รองเท้าแบรนด์ NIKE  Adidas และรองเท้าที่ก าลังเป็นที่นิยม

ในตอนนี้  fila  หรือจะเลือกช้อปป้ิงเคร่ืองส าอาง ETUDE HOUSE ,SKIN FOOD, THE FACE SHOP , 

MISSHA , IT’S SKIN ให้ท่านได้เลือกซ้ือมากมาย ที่ส าคัญตลาดแห่งนี้ยังโด่งดังเร่ือง Food Street อีกด้วย 
เพราะนอกจากสินค้าแฟชั่นต่างๆแล้วยังมีร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านเคร่ืองดื่ม ขนมหวาน ไอศกรีม 

หลากหลายร้านให้ท่านเลือกทาน อาท ิปลาหมึกย่าง ตอ็กบ๊กก้ี เครปสตอเบอร่ี มันฝร่ังทอด น ้าผลไม้ กุ้งทอด 

ขาหมูทอด ไดฟุกุสตอเบอร่ี สายไหมสีรุ้ง และ อาหารอร่อยที่น่าสนใจให้ท่านเลือกทานมากมาย 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร เมนู จิมดกั ไก่พะโลแ้สนอร่อย (7) 
 

ที่พกั  น ำท่ำนเขำ้สู่ โรงแรม Galaxy Hotel หรือ Vip Hotel หรือ ระดบัเทียบเท่ำ 3 ดำว 
 

 

วนัที่หำ้       หอคอยโซลทำวเวอร ์(คลอ้งกุญแจคู่รกั) - ศูนยโ์สมเกำหลี – ฮ็อกเกตนำมู - พลอยอเมทิส    

                รำ้นละลำยเงนิวอน - อินชอน - กรงุเทพฯ         
 

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม (8) 
 

จากนั้นน าท่านสู่ หอคอย N’SEOUL TOWER (ไม่รวมค่าขึ้ นลิฟท์) พาท่านย้อนรอยซีรีย์ดัง “ You Who 

Came From The Stars” (ยัยตัวร้ายกับนายต่างดาว) และ ซีรีย์เรื่อง F4 เขานัมซาน ภูเขาเพียงลูกเดียวใจ
กลางกรุงโซล 1 ใน 17 หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลก สูงถึง 480 เมตร เหนือระดับน า้ทะเล 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
อิสระใหท้่านชมวิวบรรยากาศบา้นเมืองเกาหลี หรือ จะคลอ้งกุญแจคู่รัก เพราะคนเกาหลีมีความเชื่อว่าถ้า

มาคล้องกุญแจคู่รักที่นี้  “จะท าให้รักกันยืนยาวไม่พรากจากกัน”   จากนั้นน าท่านรู้จักและเข้าใจ สมุนไพร

โสมเกำหลี ที่ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงให้แก่ระบบย่อยอาหารและปอด ช่วยท าให้จิตใจสงบและเพิ่ม

พละก าลังโดยส่วนรวมสรรพคุณทางการแพทย์ ช่วยบ ารุงหัวใจ ป้องกันโรคหัวใจขาดเลือด เสริมประสิทธิภาพ

ทางเพศ ลดและป้องกันมะเร็งและเร็วๆ นี้  โสมเกาหลีอาจจะได้จดทะเบียนมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก   

จากนั้นน าท่านรู้จักและเข้าใจ “ศูนยส์มุนไพรฮ๊อกเก็ตนำมู”  ชาวเกาหลีนิยมน ามารับประทาน เพื่อช่วย

ป้องกันโรคตับแข็งไม่ให้ถูกท าลายจากการดื่มกาแฟ บุหร่ี แอลกอฮอล์ สารตกค้างจากอาหารและยา   จากนั้น 

น าท่านไปซ้ือของฝากน าโชค “พลอย อเมทิส” แดนเกาหลีเป็นแดนของพลอยสีม่วง พลอยน าโชค พลอยแห่ง

สุขภาพ โดยมีตั้งแต่สีม่วงอ่อนเยน็ตาจนถึงสีม่วงไวน์ พลอยนี้จะงดงามเม่ือมาท าเป็นแหวน และสร้อยข้อมือ     
 

เที่ยง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  เมนู ไก่ตุ๋นโสม อำหำรต ำรบัชำววงั (9) 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

จากนั้นน าท่านเตรียมตัวกลับกรุงเทพ แวะซ้ือของฝากที่ “ รำ้นละลำยเงินวอน” สาหร่าย ขนมต่างๆ ข้าวพอง

รสชาติต่างๆ เหล้าโซจู หรือ มาม่าเกาหลีที่มีให้เลือกหลากหลายรสชาติ กิมจิ หรือเคร่ืองใช้ไฟฟ้า กระทะ

เกาหลีชื่อดัง ฯลฯ ให้ท่านเลือกช้อปป้ิง ไดเ้วลำอนัสมควรน ำทุกท่ำนเดินทำงสู่สนำมบินอินชอน เพื่อท ำกำร

เช็คอินทต์ัว๋เครื่องบิน และ สมัภำระ.... 
 
 

19.55  น. เดินทางสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน JIN AIR เที่ยวบนิ LJ 001 (บริกำร SNACK BOX บนเคร่ือง) 
 

23.35 น. คณะเดินทำงถึงสนำมบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภำพและควำมประทบัใจจำกพวกเรำทุกคน………… 

 

☺☺☺ HAPPY TOGETHER ☺☺☺ 

ไม่รวมทิปไกด+์คนขับรถตลอดการเดินทาง ท่านละ ประมาณ 1,500บาท 

ขออนุญาตเก็บค่าทิปทุกท่านที่สนามบินสุวรรณภูมิ 
 

 

 

 

อตัรำค่ำบริกำร 

ก ำหนดเดินทำง พฤษภำคม 63 
ผู้ใหญ่ 

ห้องละ 2-3 
ท่ำน 

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ 
เด็กมีเตียง 

1 เด็ก 2 
ผู้ใหญ่ 

เด็กไม่มีเตียง 

พักเด่ียว
เพิ่ม 

วนัท่ี 10 - 14 พฤษภำคม 2563 15,900 15,900 15,900 5,000 
วนัท่ี 12 - 16 พฤษภำคม 2563 15,900 15,900 15,900 5,000 
วนัท่ี 14 - 18 พฤษภำคม 2563 15,900 15,900 15,900 5,000 
วนัท่ี 16 - 20 พฤษภำคม 2563 15,900 15,900 15,900 5,000 
วนัท่ี 20 - 24 พฤษภำคม 2563 15,900 15,900 15,900 5,000 
วนัท่ี 24 - 28 พฤษภำคม 2563 15,900 15,900 15,900 5,000 
วนัท่ี 28 พ.ค. – 01 มิ.ย. 2563 15,900 15,900 15,900 5,000 
วนัท่ี 31 พ.ค. – 04 มิ.ย. 2563 14,900 14,900 14,900 5,000 



 
 

ก ำหนดเดินทำง มิถุนำยน 63 
ผู้ใหญ่ 

ห้องละ 2-3 
ท่ำน 

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ 
เด็กมีเตียง 

1 เด็ก 2 
ผู้ใหญ่ 

เด็กไม่มีเตียง 

พักเด่ียว
เพิ่ม 

วนัท่ี 04 – 08 มิถุนำยน 2563 14,900 14,900 14,900 5,000 
วนัท่ี 08 – 12 มิถุนำยน 2563 14,900 14,900 14,900 5,000 
วนัท่ี 12 – 16 มิถุนำยน 2563 14,900 14,900 14,900 5,000 
วนัท่ี 16 – 20 มิถุนำยน 2563 14,900 14,900 14,900 5,000 
วนัท่ี 20 – 24 มิถุนำยน 2563 14,900 14,900 14,900 5,000 
วนัท่ี 24 – 28 มิถุนำยน 2563 14,900 14,900 14,900 5,000 
วนัท่ี 28 มิ.ย. – 02 ก.ค. 2563 14,900 14,900 14,900 5,000 

ก ำหนดเดินทำง กนัยำยน 63 
ผู้ใหญ่ 

ห้องละ 2-3 
ท่ำน 

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ 
เด็กมีเตียง 

1 เด็ก 2 
ผู้ใหญ่ 

เด็กไม่มีเตียง 

พักเด่ียว
เพิ่ม 

วนัท่ี 02 – 06 กนัยำยน 2563 15,900 15,900 15,900 5,000 
วนัท่ี 06 – 10 กนัยำยน 2563 14,900 14,900 14,900 5,000 
วนัท่ี 10 – 14 กนัยำยน 2563 15,900 15,900 15,900 5,000 
วนัท่ี 14 – 18 กนัยำยน 2563 14,900 14,900 14,900 5,000 
วนัท่ี 18 – 22 กนัยำยน 2563 15,900 15,900 15,900 5,000 
วนัท่ี 22 – 26 กนัยำยน 2563 14,900 14,900 14,900 5,000 
วนัท่ี 26 – 30 กนัยำยน 2563 14,900 14,900 14,900 5,000 

 

 

 



 

** ขอ้ควรทรำบ ** 
1. วนัเดินทำง “ กรุณำเตรียมเอกสำรกำรท ำงำน” เช่น หนงัสือรบัรองกำรท ำงำน , นำมบตัร , บตัร

พนกังำน หรือหำกมีธุรกิจส่วนตวัตอ้งมนีำมบตัร หำกเปลี่ยนช่ือสกุลตอ้งน ำเอกสำรมำยืนยนั 
2. โปรแกรมทวัรอ์ำจมีกำรสลบัปรบัเปลี่ยนโปรแกรมตำมควำมเหมำะสมของหนำ้งำน อำทิ หำกมีฝน

ตก หรือ รถติด อำจปรบัโปรแกรม (ทั้งนี้ ขึ้ นอยู่กบัสถำนกำรณห์นำ้งำน ) ไกดแ์ละหวัหนำ้ทวัรจ์ะแจ้ง

ใหท้รำบในแต่ละวนั  
3. รำ้นชอ้ปป้ิงท่ีทำงรฐับำลใหท้วัรล์ง ตำมท่ีระบุในโปรแกรมทวัร ์ขอควำมร่วมมือลูกทวัรล์ง

ทุกรำ้น ซ้ือไม่ซ้ือไม่ว่ำกนั  ทำงบริษทัฯไม่มีนโนบำยบงัคบัซ้ือแต่อย่ำงใด ขึ้ นอยู่กบัควำมพงึพอใจของลูกคำ้  

4. ประเทศเกำหลีใตมี้ช่ำงภำพมำถ่ำยรูปแลว้มำจ ำหน่ำยวนัสุดทำ้ยลูกทวัรท่์ำนใด

สนใจสำมำรถซ้ือได.้...แต่ถำ้ท่ำนใดไม่สนใจก็ไม่ตอ้งซ้ือ โดยไม่มีกำรบงัคบัลูกทวัร์

ทั้งส้ิน แต่เป็นกำรบอกกล่ำวล่วงหนำ้ 

5. ทวัรน์ี้ จัดใหเ้ฉพำะลูกคำ้ที่ประสงคจ์ะไปท่องเที่ยวตำมรำยกำรของทวัรท์ุกวนัเท่ำนั้น  หำกท่ำนไม่

สำมำรถร่วมทวัรท์ุกวนั แค่สมคัรมำร่วมทวัรเ์พียงเพือ่กำรใชต้ัว๋เครื่องบินและที่พกัในรำคำพิเศษ  

หำกท่ำนไม่แจ้ง และปรำกฏว่ำท่ำนไม่รวมทวัรใ์นบำงวนั ทำงบริษทัจะคิดค่ำ

ด ำเนินกำรในกำรแยกท่องเทีย่วเอง 300 USD*** 

อตัรำนี้ รวม 
 

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

 ค่าอาหารทุกม้ือ ตามที่ระบุในรายการ 

 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ    

 ค่าที่พักตามระบุในรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน  

 ค่ารถรับ-ส่ง และน าเที่ยวตามรายการ    

 ค่ำน ้ำหนกักระเป๋ำสมัภำระท่ำนละ 15 กก. / ห้ิวขึ้ นเครื่องได ้10 กก.  

 มัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดนิทาง  

 ค่าประกันอุบัตเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 
 

 

อตัรำนี้ ไม่รวม 
 

 กรณีปรับเพิ่มอัตราค่าภาษีเชื้อเพลิงและประกันวนิาศภัยทางอากาศสายการบิน 

 ค่าวีซ่าส าหรับพาสปอร์ตต่างด้าว และ เก็บค่ำใชจ่้ำยเพิม่อีก 3,000 บำท ส ำหรบัพำสต่ำงชำติ  

 ค่าใช้จ่ายส่วนตวั อาท ิค่าท าหนังสือเดนิทาง, คา่โทรศัพทส่์วนตวั, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร  

และเคร่ืองดื่มที่ส่ังเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการส่ังเพิ่ม กรุณาติดต่อหัวหน้าทวัร์แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก) 



 

 ค่าทิป ส าหรบัคนขบัรถ ไกดท้์องถิน่ หวัหน้าทวัร ์1,500 บาท / ท่าน / ทริปการเดินทาง 
 ราคาตามโปรแกรมทวัร์ ยังไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

 

เง่ือนไขกำรช ำระเงิน 
 

 ทางบริษัทฯ ขอรับมัดจ า 10,000 บาท ส าหรับการจองนับต้ังแต่วนัจองภายใน 2 วัน  

และ ส่วนท่ีเหลือทั้งหมดช ำระก่อนเดินทำงอย่ำงนอ้ย 20 วนั (การไม่ช าระเงินค่ามัดจ า หรือ ช าระไม่

ครบ หรือ เชค็ธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆ ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง)   
 

เง่ือนไขกำรยกเลกิ 
 

1. ส าหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย เม่ือวีซ่าผา่นแล้ว แต่จะมีการยกเลิกการเดนิทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ

ในการคืนค่ามัดจ าทั้งหมด 

2. ****รำคำดงักล่ำวเป็นรำคำโปรโมชัน่ ไม่สำมำรถยกเลิกกำรจองไดทุ้กกรณี ****  

3. ยกเลิกการเดนิทางในวันเดนิทาง,ถูกปฏเิสธการเข้า-ออกเมืองทั้งจากประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ ไม่
มีการคืนเงนิทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน  

4. ยกเว้นกรุ๊ปที่เดนิทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือค่ามัดจ าที่พักโดยตรงหรือโดยการ
ผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศซ่ึงไม่อาจขอคืนเงนิได้ รวมถึงเที่ยวบินพเิศษเช่น Extra Flight และ Charter 

Flight จะไม่มีการคืนเงนิมัดจ า หรือค่าทวัร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบนินั้นๆ 
 

หมำยเหตุ 
 

 ในกรณีที่ทางสายการบินมีการเรียกเกบ็ค่าภาษีเช้ือเพลิง เพ่ิมเติม ราคานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศสายการบิน...  

 รายการท่องเที่ยวและรายการอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ โดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 หนังสือเดินทาง ตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และ ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการ

ท่องเที่ยว ค่าทัวร์ที่จ่ายให้กับผู้จัด เป็นการช าระแบบจ่ายช าระขาด และผู้จัดได้ช าระให้กับสายการบินและสถานที่ต่าง ๆ แบบ

ช าระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง ฉะนั้นหากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามรายการไม่ด้วยสาเหตุใดหรือได้รั บการ

ปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้)  ทางผู้จัด ขอสงวนสิทธิการคืน

เงินสดส่วนใด ๆ รวมทั้งค่าตั๋วเครื่องบินให้แก่ท่าน) 

 หากมีเพื่อนหรือญาติของท่านต้องการร่วมเดินทางท่องเที่ยวระหว่างท่องเที่ยวในประเทศเกาหลีหรือปัญหาต่ าง ๆ ตลอดจน

ข้อแนะน ากรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ หากท่านมีความจ าเป็นต้องรับฝากของจากผู้ อ่ืนเพื่อที่จะน าไปยังประเทศ             

นั้น ๆ  หรือน ากลับประเทศไทย ควรตรวจสิ่งของนั้นว่าต้องไม่เป็นสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งของผิดกฎหมายบางประเภท อาจมี

โทษถึงขั้นประหารชีวิต เจ้าหน้าที่จะไม่รับฝากกระเป๋าหรือสิ่งของใดใด 

 คณะเดินทางช่วงวันหยุด หรือ เทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ าหรือซื้อขาดแบบมีเง่ือนไขหรือเที่ยวบินเหมาล า Charter Flight หรือ 

Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทั้งหมด  ขอ

สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตามสถานการณ์ที่มีการปรับขึ้นจากภาษีเช้ือเพลิงที่ทางสายการบินอาจจะมีการเรียกเกบ็เพ่ิมเติม 

ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและตามตารางบินของสายการบิน  

 หากมีการถอนตัวหรือไม่ได้ใช้บริการตามที่จองระบุเอาไว้หรือก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ผู้จัดถือว่าผู้ท่องเที่ยวสละสิทธิ์

และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ได้ช าระไว้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากค่าใช้จ่ายที่ท่านได้จ่ายให้กับผู้จัด เป็นการช าระแบบ



 
ยืนยันการใช้บริการแบบผู้จัดเป็นตัวแทนนายหน้า ผู้จัดได้ช าระค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้แก่ผู้ให้บริการในแต่ละแห่งแบบช าระเตม็มี

เง่ือนไข  

 กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน 

บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ ผู้จัดจะด าเนินโดยสุดความสามารถที่จะประสานงานให้เกิดประโยชน์สู งสุดแก่ลูกค้า 

แต่จะไม่คืนเงินให้ส าหรับค่าบริการนั้น ๆ  

 มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้ค าสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด  นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มี

อ านาจของผู้จัดก ากับเท่านั้น  

 ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่ องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้ เดินทางไม่

ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน

รายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง และกรณีอ่ืนๆ 

 เนื่องด้วยมาตรการรักษาความปลอดภัยของสนามบินทัว่โลก ก่อนท่านขึ้นเครื่องบิน กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะน าติด

ตัวขึ้นเครื่องบิน แยกใส่ถุงพลาสติกใสมีซิปลอ็คปิดสนิท โดยที่ขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน และรวมกันทุกช้ิน

ไม่เกิน 1 ลิตร และต้องน าออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอก็ซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้า

สิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกว่าที่ก าหนด รวมถึงสิ่งของที่มลีักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเลบ็ มีดพก แหนบ 

จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น และประเทศเกาหลี มีกฎหมายห้ามน าเข้าผลิตภัณฑ์ที่

ท ามาจากพืช และเนื้อสัตว์ทุกชนิดเข้าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้สด ไข่ เนื้อสัตว์ ไส้กรอก เพื่อเป็นการป้องกันโรคติดต่อที่จะมา

จากสิ่งเหล่านี้  หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ จะต้องเสียค่าปรับในอัตราที่สูงมาก 
 

 

“ขอขอบพระคุณทกุท่ำนที่ไดม้อบควำมไวว้ำงใจ ใหท้ำงบริษทั เป็นผูน้ ำพำกำรเดินทำงในครั้งนี้ ” 
 

 


