
 
 

 
 
 

 
ก ำหนดกำรเดินทำง : กุมภำพนัธ ์– มีนำคม 2563  

(พกั ซอรคัซำน 1 คืน / พกัโซล 2 คืน) 
 



 
 

สำยกำรบินจินแอร ์แอรไ์ลน ์(LJ)  <ขึ้ นเครื่องสุวรรณภูมิ> 
ขำไป LJ 004    กรุงเทพ (BKK)  -   อินชอน (ICN)        22.25 – 05.40+1 

ขำกลบั LJ 003    อินชอน (ICN)    -   กรุงเทพ (BKK)  17.10 – 21.10 

รำยกำรโปรแกรมทวัร ์
 

วนัแรก       กรุงเทพฯ - สนำมบินนำนำชำติสุวรรณภูมิ -  อินชอน (ประเทศเกำหลีใต)้ 
 

19.00 น. คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 ประต…ู.. เคาน์เตอร์…… 
เคาน์เตอร์สายการบิน JIN AIR (LJ) กรุณาสังเกตป้ายรับที่สนามบิน ==➔ HAPPY TOGETHER  
โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอ านวยความสะดวกเชค็อินทต์ั๋วเครื่องบินและสัมภาระให้แก่ท่าน…. 

 

หมายเหตุ เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออกอย่างนอ้ย 60 นาที ผูโ้ดยสารพร้อม ณ ประตขูึ้ นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออก 30 นาที 
 

22.25 น. เดินทางสู่ เกาหลีใต ้โดยสายการบิน JIN AIR เที่ยวบิน LJ 004 (บริกำร SNACK BOX บนเครื่อง) 
 

 

วนัท่ีสอง อินชอน - เกำหลีใต ้– เช็คอินเกำะยอดฮิต “เกำะนำม”ิ แลนดม์ำรค์ของเกำหลีท่ีพลำดไม่ได ้
                  อุทยำนแห่งชำติซอรคัซำน (ไมร่วมค่ำขึ้ นเคเบิ้ ลคำร)์ – วดัชินฮึงซำ – พกัซอรคัซำน 1 คืน 
 

05.40+1 น. ถึงสนามบินนำนำชำติอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง และรับ
สัมภาระเรียบร้อยแล้ว(เวลาท้องถิ่นประเทศเกาหลีใต้ เร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)  
จากนั้น น าท่านชมความงดงามของเกาะชื่อดัง เกำะนำมิ เกาะยอดฮิตที่ ถือว่าเป็นแลนด์มาร์คของ
เกาหลีทีพ่ลาดไม่ได ้อีกทั้งเป็นเกาะชื่อดังที่ใช้เป็นสถานที่ถ่ายท าซีรีย์เกาหลีชื่อดัง เพลงรักในสายลม
หนาว หรือ “Winter Love Song” น าท่านขึ้ นเรือเฟอร์รี่ ข้ามฟากไปยังเกาะนามิใช้เวลาเพียง 5 นาท ี              
ให้ท่านได้ชมวิวรอบๆแม่น ้าที่หนาวจัดจนน ้ากลายเป็นน ้าแข็งเลย ในช่วงฤดูหนาวนี้  หากว่าหิมะตก 
“ ท่านไดสั้มผัสบรรยากาศแสนโรแมนติก ท่ามกลางหิมะขาวปกคลุมต้นไมร้ะหว่าง 2 ข้างทาง”  
น าท่านไปถ่ายรูปกับจุดไฮไลท์ของเกาะ นั่นก็คือ “ชมทิวต้นสน” ใครที่มายังเกาะนามิแลว้ไม่ได้
เช็คอินทีน่ี่ถือว่ามาไม่ถึง อิสระให้ท่านถ่ายรูปตามอัธยาศัย... 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

นอกจากน้ี..ภายในเกาะนามิยังมีของอร่อยๆ ให้ท่านเลือกทานคลายความหนาว อาทิ ร้านซาลาเปาถั่ว
แดง ร้านแพนเค้ก ร้านไส้กรอก ร้านมันเผาร้อนๆ หรือจะเลือกนั่งจิบกาแฟร้อนๆ ในร้าน Coffee Shop 
จากนั้นได้เวลานัดหมาย น าท่านขึ้นเรือเฟอร์รี่ กลับมายังจุดข้ึนรถ 
 
 
 
 
 
 

 
 

เท่ียง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  (เมนูทคัคำลบี ไก่บำรบ์ีคิวผดัซอสเกำหลี) (1) 
 

บ่ำย  น าท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน (ไม่รวมค่ำขึ้ นเคเบ้ิลคำร์) เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า 
สวิสเซอร์แลนด์ของเกาหลี ด้านหน้าอุทยานจะมีรูปป้ันหมีด าเป็นสัญลักษณ์ของอุทยาน เมื่อเข้าไปด้าน
ในอุทยานท่านได้เห็นวิวธรรมชาติที่สวยงามของเทือกเขาซอรัคซาน ในช่วงฤดูหนาวหากว่าหิมะตก
รับรองท่านจะได้ชมภาพบรรยากาศความงดงามของหิมะที่ขาวโพลนปกคลุมทั่วทั้งอุทยาน และอีกหนึ่ง
ไฮไลท!์! ภายในอุทยานแห่งนี้  ยังมีวัดศักด์ิสิทธิ์ที่คนไทย และคนเกาหลีเอง นิยมมาขอพรเป็นอย่างมาก 
นั่นกคื็อ  วัดชินฮึงซา ซึ่งจะมีพระพุทธรูปปางสมาธิองค์ใหญ่ตั้งอยู่กลางแจ้ง เป็นวัดเก่าแก่ในนิกายเซน 
นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะนิยมมาท าบุญถวายข้าวสาร ถวายเทียน เพื่อเป็นศิริมงคลของชีวิต อีกทั้งมี
ความเชื่อว่า “หากมาขอพรที่วัดแห่งนี้  จะสมหวังด่ังค าอธิษฐานเกือบทุกราย”   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

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

ท่ีพกั SEORAK PINE หรือ SEORAK KUMHO RESORT หรือ ระดบัเทียบเท่ำ 3 ดำว 
 

วนัท่ีสำม สกีรีสอร์ท ฟินสุดๆกับการเล่นสกี – ชิมสตอเบอรี่สดๆจำกไร่ - ใหท่้ำนไดส้นุกกบั
เครื่องเล่นนำนำชนิด ณ สวนสนุก EVERLAND (เล่นไม่จ ำกดัรอบ) – ชอ้ปป้ิงเครื่องส ำอำง 

Cosmetic Outlet – ชอ้ปป้ิงตลำดฮงแด แหล่งรวมสินคำ้แฟชัน่ 
 

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม (3) 



 

จากนั้น...น าท่านสู่ สกีรีสอร์ท Oak Valley Ski Resort หรือ Yangji Pine Resort Ski Valley หรือ
ระดับเทียบเท่า น าท่านไปสนุกกับการเล่นสกีบนลานสกีขนาดใหญ่ ประกอบไปด้วย เนินสกีส าหรับผู้
ฝึกหัดเล่น 1 เนิน และ เนินส าหรับผู้ที่เล่นช านาญแล้ว 1 เนิน (รำคำทวัรย์งัไม่รวมค่ำอุปกรณก์ำรเล่น 
อำทิ ชุดสกี รองเทำ้สกี ไมโ้พล รำคำประมำณ 50,000 วอน) ส าหรับท่านที่เล่นสกีเป็นสามารถนั่ง
กระเช้าลิฟต์ข้ึนไปเล่นบนยอดเขาได้เลย  ให้ท่านได้สนุกกับการเล่นสกีอย่างเตม็ที่ ส าหรับท่านทีไ่ม่เล่น
สกี หรือ สโนว์สเลด กส็ามารถถ่ายรูปรอบๆ ลานสกี หรือ หาเครื่องดื่มร้อนๆ ของว่าง ทานตามร้านค้า
ในรีสอร์ทตามอัยธยาศัย.. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากน้ันน าท่านสู่ ไร่สตอเบอรี่ นักท่องเที่ยวมักจะเรียกว่า สตอเบอเรอ้ เพราะผลสตอเบอร่ีลูกโตมากๆ บาง
ลูกโตเท่าลูกละมุดบ้านเราเลย ให้ท่านได้เห็นแปลงปลูกสตอเบอร่ีของคนเกาหลี ที่ปลูกสตอเบอร่ีแบบไร้
สารพิษ ปลูกด้วยวิธีธรรมชาติ ผลผลิตที่อร่อยปราศจากสารพิษ ให้ท่านสามารถชิมสตอเบอร่ีตามอัธยาศัย.... 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

เท่ียง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร (เมนู Pork Calbi หมูย่ำงเกำหลีตน้ต ำรบั) (4) 
 



 

บ่ำย จากนั้นน าท่านไปสนุกสนานเต็มที่กับเครื่องเล่นที่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์  (เล่นไม่จ ำกัดรอบ)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด”์ เป็นสวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา ท่านจะได้
นั่งกระเช้าลิฟท ์เพื่อลงไปยังหุบเขาด้านล่างเพื่อสนุกกับเครื่องเล่น อาทิ  T-Express (รถไฟรางไม้) เครื่อง

เล่นทีเ่ป็นไฮไลท์ของสวนสนุกแห่งน้ี พลาดไม่ไดเ้ลยทีเ่ดียว!!  รถไฟเหาะ หนอนสะบัด ล่องแก่ง การ์ตูน 4 
มิติ บ้านหมุน บ้านผีสิง และ ในสวนสนุกยังมีรอบการแสดงขบวนพาเหรดให้ท่านได้ชมความน่ารักของตัว
การ์ตูนต่างๆไฮไลท์ที่ห้ามพลาด!! ท่านจะไดช้มความน่ารักของ หมีสีน ้าตาล ที่แสนรู้สามารถท าตาม
ค าสัง่ของเจา้หน้าที่ทีใ่ห้ขนม ทั้งเดิน เตน้ และโยนลูกบอล รับรองว่าท่านจะอดหลงรักไม่ไดเ้ลยทีเดียว 
อีกทั้งท่านจะได้พบ แม่เสือ พ่อเสือ สิงโตเจ้าป่า หมีด า ฯลฯ 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นอกจากนี้ภายในสวนสนุกยังมีร้านค้า อาทิ ร้านกาแฟ ร้านอาหาร ร้านพิซซ่า ร้านเสื้อผ้า และร้านขายของ
ฝากที่ระลึกจากสวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ให้ท่านได้เลือกซื้อ  ส าหรับแฟนคลับ Line ในสวนสนุกแห่งน้ียงัมี 
LINE FRIEND STORE  มีสินค้าน่ารักๆในรูปแบบตัวการ์ตูน Line ให้ท่านเลือกซื้อมากมาย จากนั้นน า

ท่านไปช้อปป้ิง เครือ่งส าอางปลอดภาษี  COSMETIC OUTLET เครื่องส าอางยอดนิยม เช่น หน้ากาก LED 
ลด กระ ฝ้า จุดด่างด า , โบท็อกเกาหลี , ครีมหอยทาก , WATER DROP (ครีมน ้าแตก) , BUBBLE 
CLEANSING , CC ครีม ซึ่งราคาถูกกว่าที่เมืองไทยเกือบเท่าตัว และบางผลิตภัณฑ์ยังไม่มีขายในไทย 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

ค ำ่    รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร เมนู จิมดกั ไก่พะโลแ้สนอร่อย (5) 
 

จากน้ัน น าท่านไป ช้อปป้ิงต่อที่ ตลำดฮงแด แหล่งรวมสินค้าแฟชั่นส าหรับวัยรุ่น อยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยฮงอิก 
หน่ึงในมหาวิทยาลัยชื่อดังของประเทศเกาหลี ภายในถนนเส้นน้ีเต็มไปด้วยสินค้าแฟชั่น ทั้งร้านค้า 2 ข้างทาง แผง
ลอย เส้ือผ้าแฟชั่น รองเท้า แว่นตา กระเป๋าราคาถูกๆ รวมไปถึงร้านแบรนด์เนมอย่าง H&M และ 3CE รวมถึง
อาหาร เคร่ืองด่ืม ร้านกาแฟ ร้านเคร่ืองประดับ ให้ท่านเลือกซื้อมากมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

เขำ้สู่ท่ีพกั โรงแรม GALAXY HOTEL หรือ HOTEL BRIDGE หรือ ระดบัเทียบเท่ำ 3 ดำว 



 
 

 

วนัท่ีสี ่         น ้ำมนัสน - พระรำชวงัเคียงบกกุง - ฮ็อกเก็ตนำมู- โรงงำนสำหร่ำย + ใส่ชุดฮนับก  

                  ชอ้ปป้ิงสินคำ้แบรนเนมช่ือดงั ณ ดิวตี้ ฟรี – ชอ้ปป้ิงเสื้ อผำ้ รองเทำ้แฟชัน่ ณ  

               ตลำดเมียงดงชื่อดงั ( สยำมสแควรเ์กำหลี )  
 

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม  (6) 
 

จากน้ันพาท่านไปชม  RED PINE  หรือ น ้ ำมนัสนเข็มแดง  สมุนไพรชื่อดังที่ได้รับความนิยมมากในตอนน้ี 
สรรพคุณช่วยลดระดับน า้ตาลในเส้นเลือด  ช่วยละลายไขมันในเส้นเลือด  ช่วยล้างสารพิษหรือดีทอ็กเลือดให้
สะอาดและเพิ่มการไหลเวียนของเลือดได้สะดวกขึ้น เหมาะกับผูป่้วยโรคเบาหวาน ความดัน ไขมันอุดตันใน
เสน้เลือด คอเลสเตอรอลในเลือดสูง และ โรคไขข้อเสื่อม  จากนั้นน าท่านชม พระรำชวงัเคียงบกกุง เป็น
ทั้งสัญลักษณ์และแหล่งท่องเที่ยวยอดฮิต
ของกรุงโซล หน้าพระราชวังจะมีทหารเวร
ยามผลัดเปล่ียนยืนประจ าการ ซึ่ งเป็นที่
น่ าสนใจของนักท่องเที่ ยวที่ ได้ถ่ าย รูป 
พระราชวังที่มีขนาดใหญ่และเก่าแก่ที่สุดใน
กรุงโซล สร้างขึ้ นในปี 1394 ในสมัยพระ
เจ้าแทโจ ราชวงศ์โชซอน ในช่วงฤดูหนาว 
พระราชวังแห่งน้ีจะปกคลุมไปด้วยหิมะขาว
โพลนสวยงาม จนต้องเก็บภาพความ
ประทับไว้เลยทีเดียว  จากน้ันน าท่านรู้จักและเข้าใจ “ศูนย์สมุนไพรฮ๊อกเก็ตนำมู” ชาวเกาหลีนิยมน ามา
รับประทาน เพื่อช่วยป้องกันโรคตับแข็งไม่ให้ถูกท าลายจากการด่ืมกาแฟ บุหร่ี แอลกอฮอล์ สารตกค้างจาก
อาหารและยา    
 

 

เท่ียง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร เมนูไก่ตุ๋นโสม  (7) 
 

บ่าย จากนั้น พาท่านไปชม โรงงำนสำหร่ำยเกำหลี ให้ท่านได้ชมกรรมวิธีในการผลิตสาหร่ายเกาหลีแสน
อร่อย  พร้อมชิมสาหร่าย หรือจะเลือกซื้อเป็นของฝากกลับบ้านกไ็ด้   จากนั้นพาท่านไปสวยหล่อแบบ
หนุ่มสาวเกาหลี  กับการสวมชุดประจ าชาติเกาหลี “ ชุดฮนับก” ให้ท่านได้ถ่ายรูปตามอัธยาศัย  จากนั้น
น าท่านไปเรียนรู้เกี่ยวกับการ ท ำคิมบบั (ขำ้วห่อสำหร่ำย) อาหารง่ายๆ ที่คนเกาหลีนิยมรับประทาน 
“คิม” แปลว่า สาหร่าย “บับ” แปลว่า ข้าว โดย วิธีกำรท ำ จะห่อเป็นแท่งยาวๆ แล้วหั่นเป็นชิ้นพอดีค า 
จิ้มกับโชยุ ญี่ปุ่ นหรือวาซาบิกไ็ด้ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
จากน้ันน าท่าน  ชอ้ปป้ิงแหล่งสินคำ้ปลอดภำษี (ดิวตี้ ฟรี) สินค้าแบรนด์เนม อาทิ นาฬิกา,แว่นตา, กระเป๋า, 
น า้หอม เครือ่งส าอางแบรนด์ชัน้ดงั อาทิ SULWHASOO , LANEIGE , SHISEIDO, SKII  และ กระเป๋าแบ
รนด์ดงั อาทิ MCM , LOUIS VUITTON, CHANEL  ช้อปป้ิงตามอัธยาศัย   จากน้ัน ยังไม่พอน าท่านไปช้อป

ป้ิงต่อกันที่  “ ตลาดทีฮ่อตทีสุ่ดของเกาหลี” ตลำดเมียงดง หรือ สยำม สแควรเ์กำหลี ตลาดแห่งน้ีท่าน
จะพบกับสินค้า อาทิ เส้ือผ้าแฟชั่น แบรนด์ดังต่างๆ ZARA , SPAO , Uniqlo หรือ รองเท้าแบรนด์ NIKE  

Adidas และรองเทา้ที่ก าลังเป็นที่นิยมในตอนนี้  fila  หรือจะเลือกช้อปป้ิงเคร่ืองส าอาง ETUDE HOUSE  
SKIN FOOD , THE FACE SHOP , MISSHA , IT’S SKIN ให้ท่านได้เลือกซื้อมากมาย ที่ส าคัญตลาดแห่ง
น้ียังโด่งดังเร่ือง Food Street อีกด้วย เพราะนอกจากสินค้าแฟชั่นต่างๆแล้วยังมีร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้าน
เคร่ืองด่ืม ขนมหวาน ไอศกรีม หลากหลายร้านให้ท่านเลือกทานมากมาย อาทิ เครปสตอเบอร่ี มันฝร่ังทอด 
น า้ผลไม้ กุ้งทอด ขาหมูทอด ไดฟุกุสตอเบอร่ี สายไหมสีรุ้ง และ อาหารอร่อยที่น่าสนใจอีกมากมาย 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ค ำ่ *** อิสระอำหำรค ำ่ เพือ่ใหท่้ำนไดช้อ้ปป้ิงอย่ำงจุใจ***    
 

เขำ้สู่ท่ีพกั โรงแรม GALAXY HOTEL หรือ HOTEL BRIDGE หรือ ระดบัเทียบเท่ำ 3 ดำว 
 

 

วนัท่ีหำ้       ศูนยโ์สมเกำหลี – พลอยอเมทีส  - ชมหอคอยโซลทำวเวอร ์คลอ้งกุญแจคู่รกั    

                ซ้ือของฝำก ณ รำ้นละลำยเงินวอน - สนำมบินอินชอน - กรุงเทพฯ         
 

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม (8) 
จากน้ันน าท่านรู้จักและเข้าใจ สมุนไพรโสมเกำหลี ที่ช่วยเสริมความแขง็แรงให้แก่ระบบย่อยอาหารและปอด 
ช่วยท าให้จิตใจสงบและเพิ่มพละก าลังโดยส่วนรวมสรรพคุณทางการแพทย์ ช่วยบ ารุงหัวใจ ป้องกันโรคหัวใจ
ขาดเลือด เสริมประสิทธิภาพทางเพศ ลดและป้องกันมะเรง็และเรว็ๆ น้ี โสมเกาหลีอาจจะได้จดทะเบียนมรดก
โลกโดยองค์การยูเนสโก   จากนั้น หำกมีเวลำ จะน าท่านชมโรงงานเจียระไน พลอย อเมทิส แดนเกาหลีเป็น
แดนของพลอยสีม่วง พลอยแห่งสุขภาพและน าโชค โดยมีต้ังแต่สีม่วงอ่อนเย็นตาจนถึงสีม่วงไวน์ มีเสน่ห์เย้า
ยวนใจ พลอยน้ีจะงามจับตาเมื่อมาท าเป็นแหวน จ้ี ต่างหู และสร้อยข้อมือ    จากน้ันน าท่านสู่ หอคอย 
N’SEOUL TOWER (ไม่รวมค่าข้ึนลิฟท์) น าท่านย้อนรอยซีรีย์ดัง “ You Who Came From The Stars” 
(ยัยตัวร้ายกับนายต่างดาว) และ ซีรีย์เรื่อง F4  เขานัมซาน ภูเขาเพียงลูกเดียวใจกลางกรุงโซล 1 ใน 17 
หอคอยเมืองที่ สูงที่ สุดในโลก  สูงถึง 480 เมตร เหนือระดับน ้าทะเล  อิสระให้ท่านชมวิวบรรยากาศ
บา้นเมืองเกาหลี หรือ จะคลอ้งกุญแจคู่รัก เพราะคนเกาหลีมีความเชื่อว่าถ้ามาคล้องกุญแจคู่รักที่น่ี “จะท า
ใหร้ักกันยนืยาวไม่พรากจากกัน” 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เท่ียง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  เมนูโอซัม บุลโกกิ ประกอบไปดว้ย ปลำหมึกสดหัน่
ช้ินพอดีค ำ และเน้ือหมู สไลดท่ี์ผ่ำนกำรหมกัดว้ยเครื่องปรุงสูตรตน้ต ำรบัจนเขำ้กนั  (9) 

 

จากน้ันน าท่านเตรียมตัวกลับกรุงเทพ แวะซ้ือของฝากที ่“ รำ้นละลำยเงินวอน” สาหร่าย ขนมต่างๆ ข้าวพอง
รสชาติต่างๆ เหล้าโซจู หรือมาม่าเกาหลีทีม่ีให้เลือกหลากหลายรสชาติ กิมจิ หรือเคร่ืองใช้ไฟฟ้า กระทะเกาหลี
ชื่อดัง ฯลฯ ให้ท่านเลือกช้อปป้ิงอย่างจุใจ 

 
 

 
 
 
 
 
  
 

ไดเ้วลำอนัสมควรน ำทุกท่ำนเดินทำงสู่สนำมบินอินชอน เพ่ือท ำกำรเช็คอินทต์ั๋วเครื่องบิน และ สมัภำระ.... 
 

 

17.10 น. เดินทางสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน JIN AIR เที่ยวบิน LJ 003 (บริกำร SNACK BOX บนเครื่อง) 
 

21.10 น. คณะเดินทำงถึงสนำมบนิสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภำพและควำมประทบัใจจำกพวกเรำทุกคน………… 
 

 
 

** หากท่านต้องซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศเพื่อไปและกลับกรุงเทพฯ  กรุณำเลือกซ้ือบตัรโดยสำรภำยในประเทศประเภทท่ีสำมำรถเลื่อน
วนัและเวลำในกำรเดินทำงได ้ ทั้งน้ีเพ่ือป้องกนัปัญหำเที่ยวบินล่ำชำ้หรือกำรเปลี่ยนแปลงเวลำของเที่ยวบินหรือกำรเปลี่ยนแปลงวนัเดินทำง

กรณีเกิดควำมผิดพลำดจำกบริกำรจำกสำยกำรบิน (ความล่าช้าของเที่ยวบิน การยกเลิกเที่ยวบิน มีการยุบเที่ยวบินรวมกัน ตารางการการ
เดินทางมีการเปล่ียนแปลง เนื่องจากสายการบินพจิารณาสถานการณแ์ล้วว่า อยู่นอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย์ หรือเหตุผล

ทางด้านความปลอดภัยเป็นต้น)  โปรดเข้าใจและรับทราบว่า ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนคา่ใช้จ่ายต่างๆ ได้ ในทกุกรณี 

 

☺☺☺☺☺☺ 
ไม่รวมทิปไกด+์คนขบัรถตลอดการเดินทาง ท่านละ 50,000 วอน (ประมาณ 1,500 บาท) 

ขออนุญาตเก็บค่าทิปทุกท่านท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ 
 

 



 

อตัรำค่ำบริกำร 

ก ำหนดกำรเดินทำง 
กมุภำพนัธ์ – มีนำคม 63 

ผู้ใหญ่ 

ห้องละ 2-3 
ท่ำน 

1 เดก็ 2 ผู้ใหญ่ 
เดก็มีเตียง 

1 เดก็ 2 ผู้ใหญ ่

เดก็ไม่มีเตียง 
พกัเด่ียวเพ่ิม 

วนัที่ 01 - 05 กุมภำพนัธ ์63 17,900 17,900 17,900 5,000 

วนัที่ 03 - 07 กุมภำพนัธ ์63 16,900 16,900 16,900 5,000 

วนัที่ 05 - 09 กุมภำพนัธ ์63 18,900 18,900 18,900 5,000 

วนัที่ 07 - 11 กุมภำพนัธ ์63 19,900 19,900 19,900 5,000 

วนัที่ 09 - 13 กุมภำพนัธ ์63 16,900 16,900 16,900 5,000 

วนัที่ 11 - 15 กุมภำพนัธ ์63 17,900 17,900 17,900 5,000 

วนัที่ 13 - 17 กุมภำพนัธ ์63 18,900 18,900 18,900 5,000 

วนัที่ 15 - 19 กุมภำพนัธ ์63 17,900 17,900 17,900 5,000 

วนัที่ 17 - 21 กุมภำพนัธ ์63 16,900 16,900 16,900 5,000 

วนัที่ 19 - 23 กุมภำพนัธ ์63 18,900 18,900 18,900 5,000 

วนัที่ 21 - 25 กุมภำพนัธ ์63 18,900 18,900 18,900 5,000 

วนัที่ 23 - 27 กุมภำพนัธ ์63 16,900 16,900 16,900 5,000 

วนัที่ 25 - 29 กุมภำพนัธ ์63 17,900 17,900 17,900 5,000 

วนัที่ 27 ก.พ. – 2 ม.ีค. 63 18,900 18,900 18,900 5,000 

วนัที่ 29 ก.พ. – 4 ม.ีค. 63 17,900 17,900 17,900 5,000 

วนัที่ 01 – 05 มีนำคม 63 15,900 15,900 15,900 5,000 

วนัที่ 03 - 07 มีนำคม 63 15,900 15,900 15,900 5,000 
 

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

 



 

** ขอ้ควรทรำบ ** 
1. กรุณำเตรียมเอกสำรกำรท ำงำน เช่น หนงัสือรบัรองกำรท ำงำน , นำมบตัร , บตัรพนกังำน                   

หรือหำกมีธุรกิจส่วนตวัตอ้งมีนำมบตัร หำกเปลี่ยนช่ือสกุลตอ้งน ำเอกสำรมำยืนยนั 
2. โปรแกรมทวัรอ์ำจมีกำรสลบัปรบัเปลี่ยนโปรแกรมตำมควำมเหมำะสมของหนำ้งำน อำทิ หำกมีฝน

ตก หรือ รถติด อำจปรบัโปรแกรม (ทั้งนี้ ขึ้ นอยู่กบัสถำนกำรณห์นำ้งำน ) ไกดแ์ละหวัหนำ้ทวัรจ์ะแจ้ง
ใหท้รำบในแต่ละวนั  

3. รำ้นชอ้ปป้ิงที่ทำงรฐับำลใหท้วัรล์ง ตำมที่ระบุในโปรแกรมทวัร ์ขอควำมร่วมมอืลูกทวัรล์ง
ทุกรำ้น ซ้ือไม่ซ้ือไม่ว่ำกนั  ทำงบริษทัฯไม่มนีโนบำยบงัคบัซ้ือแต่อย่ำงใด ข้ึนอยู่กบัควำมพึงพอใจของลูกคำ้  

4. ประเทศเกำหลีใตม้ีช่ำงภำพมำถ่ำยรูปแลว้มำจ ำหน่ำยวนัสุดทำ้ยลูกทวัรท่์ำนใด
สนใจสำมำรถซ้ือได.้...แต่ถำ้ท่ำนใดไม่สนใจก็ไม่ตอ้งซ้ือ โดยไม่มีกำรบงัคบัลูกทวัร์
ทั้งสิ้ น แต่เป็นกำรบอกกล่ำวล่วงหนำ้ 

5. ทวัรน์ี้ จัดใหเ้ฉพำะลูกคำ้ท่ีประสงคจ์ะไปท่องเท่ียวตำมรำยกำรของทวัรทุ์กวนัเท่ำนั้น  หำกท่ำนไม่
สำมำรถร่วมทวัรทุ์กวนั แค่สมคัรมำร่วมทวัรเ์พียงเพือ่กำรใชต้ัว๋เครื่องบินและท่ีพกัในรำคำพิเศษ  

หำกท่ำนไม่แจ้ง และปรำกฏว่ำท่ำนไม่รวมทวัรใ์นบำงวนั ทำงบริษทัจะคิดค่ำ

ด ำเนินกำรในกำรแยกท่องเที่ยวเอง 300 USD*** 
 

อตัรำนี้ รวม 
 

 ค่าต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลบั  กรุงเทพ - อินชอน - กรุงเทพ  (ต๋ัวกรุ๊ป) และ ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี  
 ค่าอาหารทุกมื้อ ตามท่ีระบุในรายการ 
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ    
 ค่าที่พักตามระบุในรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน  
 ค่ารถรับ-ส่ง และน าเที่ยวตามรายการ    

 ค่ำน ้ำหนกักระเป๋ำสมัภำระท่ำนละ 15 กก. / ห้ิวขึ้ นเคร่ืองได ้10 กก.  
 มัคคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 

 

 

อตัรำนี้ ไม่รวม 
 

 กรณีปรับเพิ่มอัตราค่าภาษีเชื้อเพลิงและประกันวินาศภัยทางอากาศสายการบิน 

 ค่าวีซ่าส าหรับพาสปอร์ตต่างด้าว และ เก็บค่ำใชจ่้ำยเพิ่มอีก 3,000 บำท ส ำหรบัพำสต่ำงชำติ  
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าท าหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร  
และเคร่ืองด่ืมท่ีส่ังเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการส่ังเพิ่ม กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก) 



 

 ค่าทิปส าหรบัคนขบัรถ ไกดท้์องถิน่ หวัหน้าทวัร ์(50,000 วอน หรือ 1,500 บาท) 
 ราคาตามโปรแกรมทัวร์ ยังไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 

 

เงื่อนไขกำรช ำระเงิน 
 

 ทางบริษัทฯ ขอรับมัดจ า 10,000 บาท ส าหรับการจองนับตั้งแต่วันจองภายใน 2 วัน  
และ ส่วนที่เหลือทั้งหมดช ำระก่อนเดินทำงอย่ำงนอ้ย 20 วนั (การไม่ช าระเงินค่ามัดจ า หรือ ช าระไม่
ครบ หรือ เชค็ธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆ ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง)   
 

เงื่อนไขกำรยกเลิก 
 

1. ส าหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย เมื่อวีซ่าผ่านแล้ว แต่จะมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ
ในการคืนค่ามัดจ าทั้งหมด 

2. ****รำคำดงักล่ำวเป็นรำคำโปรโมชัน่ ไม่สำมำรถยกเลิกกำรจองไดทุ้กกรณี ****  
3. ยกเลิกการเดินทางในวันเดินทาง,ถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองทั้งจากประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ ไม่

มีการคืนเงินท้ังหมดไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน  
4. ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือค่ามัดจ าที่พักโดยตรงหรือโดยการ

ผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศซึ่งไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter 
Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจ า หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าต๋ัวเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินน้ันๆ 

 

หมำยเหต ุ
 

 ในกรณีท่ีทางสายการบินมีการเรียกเกบ็ค่าภาษีเช้ือเพลิง เพิ่มเติม ราคาน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามประกาศสายการบิน...  
 รายการท่องเท่ียวและรายการอาหารท่ีระบุไว้ อาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามสถานการณ์ โดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 หนังสือเดินทาง ตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และ ทางบริษัท ขอสงวนสิทธ์ิรับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการ

ท่องเท่ียว ค่าทัวร์ท่ีจ่ายให้กับผู้จัด เป็นการช าระแบบจ่ายช าระขาด และผู้จัดได้ช าระให้กับสายการบินและสถานท่ีต่าง ๆ แบบ
ช าระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง ฉะน้ันหากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามรายการไม่ด้วยสาเหตุใดหรือได้รับการ
ปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้)  ทางผู้จัด ขอสงวนสิทธิการคืน
เงินสดส่วนใด ๆ รวมท้ังค่าตั๋วเครื่องบินให้แก่ท่าน) 

 หากมีเพื่อนหรือญาติของท่านต้องการร่วมเดินทางท่องเท่ียวระหว่างท่องเท่ียวในประเทศเกาหลีหรือปัญหาต่าง ๆ ตลอดจน
ข้อแนะน ากรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ หากท่านมีความจ าเป็นต้องรับฝากของจากผู้อื่นเพื่ อท่ีจะน าไปยังประเทศ             
น้ัน ๆ  หรือน ากลับประเทศไทย ควรตรวจส่ิงของน้ันว่าต้องไม่เป็นส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงของผิดกฎหมายบางประเภท อาจมี
โทษถึงขั้นประหารชีวิต เจ้าหน้าท่ีจะไม่รับฝากกระเป๋าหรือส่ิงของใดใด 

 คณะเดินทางช่วงวันหยุด หรือ เทศกาลท่ีต้องการันตีมัดจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไขหรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ 
Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ท้ังหมด  ขอ
สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตามสถานการณ์ท่ีมีการปรับขึ้ นจากภาษีเช้ือเพลิงท่ีทางสายการบินอาจจะมีการเรียกเกบ็เพิ่มเติม 
ตลอดจนการเปล่ียนแปลงเท่ียวบินและตามตารางบินของสายการบิน  

 หากมีการถอนตัวหรือไม่ได้ใช้บริการตามท่ีจองระบุเอาไว้หรือก่อนรายการท่องเท่ียวจะส้ินสุดลง ผู้จัดถือว่าผู้ ท่องเท่ียวสละสิทธ์ิ
และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการท่ีได้ช าระไว้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังส้ิน เน่ืองจากค่าใช้จ่ายท่ีท่านได้จ่ายให้กับผู้จัด เป็นการช าระแบบ



 
ยืนยันการใช้บริการแบบผู้จัดเป็นตัวแทนนายหน้า ผู้จัดได้ช าระค่าใช้จ่ายท้ังหมดให้แก่ผู้ให้บริการในแต่ละแห่งแบบช าระเตม็มี
เง่ือนไข  

 กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการบิน 
บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีให้บริการ ผู้จัดจะด าเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะประสานงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า 
แต่จะไม่คืนเงินให้ส าหรับค่าบริการน้ัน ๆ  

 มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้ค าสัญญาใด ๆ ท้ังส้ินแทนผู้จัด  นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มี
อ านาจของผู้จัดก ากับเท่าน้ัน  

 ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เน่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีท่ีผู้ เดินทางไม่
ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเท่ียว อันเน่ืองมาจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง และกรณีอื่นๆ 

 เน่ืองด้วยมาตรการรักษาความปลอดภัยของสนามบินท่ัวโลก ก่อนท่านขึ้นเครื่องบิน กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ท่ีจะน าติด
ตัวขึ้นเครื่องบิน แยกใส่ถุงพลาสติกใสมีซิปลอ็คปิดสนิท โดยท่ีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน และรวมกันทุกช้ิน
ไม่เกิน 1 ลิตร และต้องน าออกมาให้เจ้าหน้าท่ีตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอก็ซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่าน้ัน ถ้า
ส่ิงของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าท่ีก าหนด รวมถึงส่ิงของท่ีมีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเลบ็ มีดพก แหนบ 
จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าท่ีโหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่าน้ัน และประเทศเกาหลี มีกฎหมายห้ามน าเข้าผลิตภัณฑ์ท่ี
ท ามาจากพืช และเน้ือสัตว์ทุกชนิดเข้าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้สด ไข่ เน้ือสัตว์ ไส้กรอก เพื่อเป็นการป้องกันโรคติดต่อท่ีจะมา
จากส่ิงเหล่าน้ี หากเจ้าหน้าท่ีตรวจพบ จะต้องเสียค่าปรับในอัตราท่ีสูงมาก 
 

 

“ขอขอบพระคุณทุกท่ำนท่ีไดม้อบควำมไวว้ำงใจ ใหท้ำงบริษทั เป็นผูน้ ำพำกำรเดินทำงในครั้งนี้ ” 
 

 


	** หากท่านต้องซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศเพื่อไปและกลับกรุงเทพฯ  กรุณาเลือกซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศประเภทที่สามารถเลื่อนวันและเวลาในการเดินทางได้  ทั้งนี้เพื่อป้องกันปัญหาเที่ยวบินล่าช้าหรือการเปลี่ยนแปลงเวลาของเที่ยวบินหรือการเปลี่ยนแปลงวันเดินทางกรณี...

