
 

 

รหัสทัวร STV1901153 
ทัวรเกาหลี สนุก ซัมเมอร 5 วัน 3 คืน (LJ) 
สวนสนุกเอเวอรแลนดเต็มวัน   หอคอยโซลทาวเวอร  
ปم�นจักรยานเรียลไบค   เกาะนามิ   หมูบานเทพนิยาย 
 

 
 



 

 

กําหนดการเดินทาง : พฤษภาคม – กันยายน 62 (ซัมเมอร!!) 
(พักซูวอน 1 คืน / พักโซล 2 คืน) 

**พาทานสนุกกบัสวนสนุกเอเวอรแลนดเต็มวัน** 
 

 
สายการบินจินแอร แอรไลน (LJ)  <ขึ้นเคร่ืองสุวรรณภูมิ> 

ขาไป LJ 002    กรุงเทพ (BKK)  -   อินชอน 
(ICN) 01.00 – 08.00 น. 

ขากลับ LJ 001    อินชอน (ICN)    -   กรุงเทพ 
(BKK) 19.35 – 23.40 น. 

 
 
** หากทานตองซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศเพ่ือไปและกลับกรุงเทพฯ  กรุณาเลือกซื้อบัตร
โดยสารภายในประเทศประเภทที่สามารถเลื่อนวันและเวลาในการเดินทางได  ทั้งนี้เพ่ือ
ป�องกันปญหาเที่ยวบินลาชาหรือการเปลี่ยนแปลงเวลาของเที่ยวบินหรือการเปลี่ยนแปลง
วันเดินทางกรณีเกิดความผิดพลาดจากบริการจากสายการบิน (ความลาชาของเที่ยวบิน 
การยกเลิกเที่ยวบิน มีการยุบเที่ยวบินรวมกัน ตารางการการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง 
เน่ืองจากสายการบินพิจารณาสถานการณแลววา อยูนอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผล
ทางดานความปลอดภัยเปนตน) โปรดเขาใจและรับทราบวาผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถ
คืนคาใชจายตางๆ ได ในทุกกรณี 

 
รายการโปรแกรมทัวร 

 
วันแรก       กรุงเทพฯ - สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ -  อินชอน (ประเทศเกาหลใีต) 
 
 

คณะพรอมกันที่ เวลา 21.00 น. ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ผูโดยสารขาออกชั้น 4 
ประต…ู.. เคานเตอร…… เคานเตอรสายการบิน JIN AIR (LJ) กรุณาสังเกตป�าย
รับที่สนามบิน == HAPPY TOGETHER  โดยมีเจาหนาที่คอยอํานวยความ
สะดวกเช็คอินตั๋วเครื่องบินและสัมภาระใหแกทาน…. 
 



 

 

01.00 น. เหิรฟ�าสูประเทศเกาหลีใต โดยสายการบิน JIN AIR เที่ยวบิน LJ 002 (บริการ 
SNACK BOX บนเครื่อง) 
 
 
หมายเหตุ เคานเตอรเช็คอินปดบริการกอนเวลาเครื่องออกอยางนอย 60 นาที 

ผูโดยสารพรอม ณ ประตูขึ้นเครื่องกอนเวลาเครื่องออก 30 นาที 
 
 
วันที่สอง สนามบินอนิชอน - หมูบานเทพนิยาย - ชมความงดงามของ เกาะนามิ ช่ือดัง 
(แลนดมารค 
                  ที่พลาดไมได ) ประสบการณใหม!! การปم�นจักรยานเรียลไบค บนรางรถไฟ – 

เขาที่พัก 
 
08.00 น.  ถึงสนามบินนานาชาติ อินชอน ประเทศเกาหลี

ใต หลังผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมือง และ
รับสัมภาระ 

 เรียบรอยแลว(เวลาทองถิ่นประเทศเกาหลีใต 
เร็วกวาประเทศไทย 2 ชั่วโมง)  
จากน้ันนําทานไปชม ถนนเทพนิยาย ซองวลุดง 
เปนถนนเล็กๆในเมืองยาน JUNG-GU ของ
จังหวัดอินชอน ใกลๆกับทาเรืออินชอนออกแบบ
และตกแตงตามผนังบาน กําแพงตางๆ  ตลอด
ทั้ง 2 ฝم�งทางเดิน ตกแตงเปนรูปการตูนในเทพ
นิยาย หรือ การตูนของดิสนีย เชนเรื่อง อลาดิน 
ส โน ไว ท  ห รื อ ป เต อ ร แ พ น  เพื่ อ ดึ ง ดู ด
นักทองเทีย่วใหเดินทางมาเยี่ยมชม ใหเวลาทาน
ไดถายรูปกับความนารักของถนนเทพนิยายแหง
น้ีตามอัธยาศัย  จากน้ัน นําทานชมความงดงามของเกาะชื่อดัง เกาะนามิ หน่ึงใน
สถานที่ถายทําซีรียเกาหลีชื่อดัง  เพลงรักในสายลมหนาว  นําทานขึ้นเรือเฟอรรี่
ขามฟากไปยังเกาะนามิใชเวลาเพียง 5 นาที ในฤดูใบไมผลิ ดอกไม ตนไมนานา
พันธุ จะเริ่มผลิใบ ผลิดอก สรางสีสันสวยงามใหกับเกาะแหงน้ีอยางมาก และ
อากาศเย็นๆสบายๆ ประมาณ 10 – 15 องศา จึงทําใหบรรยากาศเหมาะแกการ



 

 

พักผอนสําหรับครอบครัว คูรัก ที่แสนโรแมนติก ใหทานไดถายรูปสวยๆกับสวน
ดอกไมนานาพันธุในเกาะแหงน้ี และในชวงปลาย มี.ค – กลางเม.ย นั้น ดอก
พด-กด หรือที่เราเรียกกันวา “ดอกซากุระ” ก็จะเริ่มผลิดอกบานสะพรั่งทั่วทั้ง
เกาะ ย่ิงทําใหบรรยากาศของเกาะงดงาม จนอดที่จะถายรูปทั้งวันไมไดเลยที่
เดียว และอีก 1 ไฮไลทที่พลาดไมไดเลยคือ  ทิวตนสนที่เปนไฮไลทของเกาะนามิ 
นําทานไปเชคอินแลนดมารคแหงน้ี วากันวาถามาเกาะนามิแลวไมไดถายรูปที่ทิว
ตนสนน้ี เหมือนมาไมถึงเกาหลีเลยทีเดียว  และระหวางทางกลับมีรานคา 2 ขาง
ทาง อาทิ รานซาลาเปา รานไสกรอก ขนมแพนเคกแสนอรอย ใหทานเลือกทาน
ตามอัธยาศัย หรือจะเลือกน่ังจิบกาแฟรอนๆ ในราน Coffee Shop ในเกาะนาม ิ 
จากนั้นไดเวลานัดหมาย นําทานนั่งเรือเฟอรรี่ กลับมายังจุดขึ้นรถ 
 
 
 
 
 
 
 

 
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  (เมนูทัคคาลบี ไกบารบีคิวผัดซอส
เกาหลี) (1) 
 
บาย  จากน้ัน พาทานไปสนกุสนานตอกับการ ปم�นจักรยานบนรางรถไฟ RAIL BIKE 

เปดประสบการณใหมเปนการปم�นจักรยานบนรางรถไฟที่ทานเคยเห็นตามซีรีย
เกาหลีหลายๆเรื่อง  ทานจะไดสนุกสนานกับกิจกรรมที่ไดทํารวมกับครอบครัว 
เพื่อน หรือคนรัก พรอมกับชมความงดงามของธรรมชาติ  2 ขางทางที่หาได
ยาก ไมวาจะเปนการปم�นผานแมน้ํา ลําธาร ทุงนา แปลงผัก ทิวสน ตนไม ดอกไม 
ตลอดเสนทาง 

 
 
 
 
 
 



 

 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  (เมนูชาบ ูชาบ ูSHABU SHABU) (2) 
นําทานเขาสูที่พัก CENTRAL PLAZA HOTEL  หรือ SUNSHINE HOTEL ระดับ
เทียบเทา 3 ดาว 
 
วันที่สาม ใหทานไดสนุกกับเคร่ืองเลนนานาชนิด ณ สวนสนุก EVERLAND (เต็มวัน!!) 
พาทาน ชมดอกกุหลาบไฟ ( LED ROSE GARDEN) – เขาที่พักกรุงโซล 
เชา รับประทานอาหารเชาในโรงแรม (3) 
 จากน้ันพาทานสนุกสนานเต็มอ่ิม ที่ สวนสนุกเอเวอรแลนด (เต็มวัน!!!) เปนสวน

สนุกกลางแจงที่ใหญที่สุดของประเทศ ตั้งอยูทามกลางหุบเขา  ในชวงซัมเมอรนี้ 
ภายในสวนสนุกแหงน้ีจะหอมลอมไปดวยดอกไมนานาพันธุ ที่งดงามจนทานคิดวา
เปนดอกไมปลอมเลยทีเดียว  ใหทานไดสนุกสนานกับเครื่องเลนนานาชนิด อาทิ 
T-Express ( รถไฟรางไม ) รถไฟเหาะ หนอนสะบัด ลองแกง การตูน 4 มิติ 
บานหมุน บานผีสิง และในสวนสนุกแหงน้ี ทานจะไดชมความนารักของ หมีสี
นํ้าตาล ที่แสนรูสามารถทําตามคําสั่งของเจาหนาที่ที่ใหขนม ทั้งเดิน เตน และ
โยนลูกบอล รับรองวาทานอดหลงรักไมไดเลยทีเดียว อีกทั้งทานจะไดพบ แม
เสือ พอเสือ สิงโตเจาป�า หมีดํา ไฮยีนา ฯลฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
เที่ยง อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย เพ่ือใหทานไดสนุกกับเคร่ืองเลนแบบ

เต็มที ่
และภายใน สวนสนุกเอเวอรแลนด ใหทานไดพบกับ LINE FRIEND STORE 
มีสินคามากมายหลายรูปแบบ  แอพพลิเคชั่น LINE น้ันนอกจากจะเปนแอพแชทที่
ไดรับความนิยมแลวยังมีจุดขายอีกอยางก็คือคาแรคเตอรหลักของตัวละครของ
แอพพลิเคชั่น LINE ที่มีสินคาออกมาใหเลือกมากมาย    จากน้ันนําทานไปที่ ตึก 
DDP หรือ DONGDAEMUN DESIGN PLAZA เปนสถานที่สําหรับจัดแสดง
งานศิลปะ อีเวนท การประชุม รวมไปถึงนิทรรศการตางๆ นอกจากน้ี ทานยัง
สามารถชมบรรยากาศ ดอกไมไฟ LED ROSE GARDEN เปนสถานที่ยอดฮิตที่
หนุมสาว และครอบครัว นิยมมาถายรูปเก็บภาพความประทับกับบรรดาดอก



 

 

กุหลาบไฟเรืองแสงกวา 25,550 ดวงที่เรียงรายทั่วทั้งสวน ทําใหดูแลวเหมือนอยู
ในเทพนิยายเลยที่เดียว  ***ทั้งน้ีการจัดแสดง LED ROSE ขึน้อยูกับสภาพอากาศ 
กรณีฝนอาจมีการปดการแสดง ท้ังน้ีบริษัทฯ ไมสามารถกําหนดได  *** 
 
 
 
 
 
 

 
 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร เมนู หมูยางเกาหลีแสนอรอย เมนูยอด
ฮิต!!  (4) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ที่พัก  นําทานเขาสู โรงแรม GALAXY HOTEL หรือ VIP HOTEL หรือ ระดับ
เทียบเทา 3 ดาว 
 
วันที่สี่   นํ้ามันสนเข็มแดง (RED PINE)  - ชอปปم�งเครื่องสําอางปลอดภาษี COSMETIC 
OUTLET โรงงานสาหราย + ใสชุดฮันบก – ดิวตี้ฟรี – ชอปปم�งเสื้อผา รองเทาแฟชั่น ณ  
              ตลาดเมียงดงยอดฮิต ( สยามสแควรเกาหลี )  

 
เชา รับประทานอาหารเชาในโรงแรม  (5) 

จากน้ันพาทานไปชม  RED PINE  หรือ นํ้ามันสนเข็มแดง  สมุนไพรชื่อดังที่
ไดรับความนิยมมากในตอนน้ี สรรพคุณชวยลดระดับน้ําตาลในเสนเลือด  ชวย
ละลายไขมันในเสนเลือด  ลางสารพิษหรือดีท็อกซ เลือดใหสะอาดและเพิ่มการ



 

 

ไหลเวียนของเลือดไดสะดวกขึ้น เหมาะกับผูป�วยโรคเบาหวาน ความดัน ไขมัน
อุดตันในเสนเลือด คอเลสเตอรอลในเลือดสูง และ โรคไขขอเสื่อม   จากน้ัน
นําทานชอปปم�ง เครื่องสําอางปลอดภาษี เวชสําอาง COSMETIC OUTLET ชอป
ปم�งเครื่องสําอางยอดนิยม เชน โบท็อกเกาหลีชื่อดัง , SNAIL CREAM (ครีมหอย
ทาก) , WATER DROP (ครีมน้ําแตก) , BUBBLE CLEANSING , CC ครีม , 
แป�งมาโยก, เซรั่มโบท็อกเกาหลี  ซึ่งราคาถูกกวาที่เมืองไทยเกือบเทาตัว และบาง
ผลิตภัณฑยังไมมีขายในไทย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากน้ัน  พาทานชม โรงงานสาหรายเกาหลี ใหทานไดชมกรรมวิธีในการผลิต
สาหรายเกาหลีแสนอรอย พรอมชิมสาหราย หรือจะซื้อเปนของฝากกลับบานก็ได    
จากน้ันพาทานไปสวยหลอแบบหนุมสาวเกาหลี กับการสวมชุดประจําชาติเกาหลี   
“ ชุดฮันบก”  ใหทานไดถายรูปตามอัธยาศัยและเก็บภาพความประทับใจ  จากน้ัน
นําทานไปเรียนรูเกี่ยวกับการ ทําคิมบับ (ขาวหอสาหราย) เรียนรูวิธีการทํา 
คิมบับ (ขาวหอสาหราย) อาหารงายๆ ที่คนเกาหลีนิยมรับประทาน คิม แปลวา 
สาหราย บับ แปลวา ขาว จะเปนแทงยาวๆ หั่นเปนชิ้นๆพอดีคํา จิ้มกับโชยุ ญี่ปุ�น
หรือวาซาบิก็ได 
 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูโอซัม บุลโกกิ ประกอบไปดวย 
ปลาหมึกสดห่ันช้ินพอดีคํา และเนื้อหมู สไลดทีผ่านการหมักดวยเคร่ืองปรุง
สูตรตนตํารับจนเขากัน  (6) 

 
จากน้ันนําทาน  ชอปปم�งแหลงสินคาปลอดภาษี (ดิวตี้
ฟรี) สินคาแบรนดเนม อาทิ นาฬิกา,แวนตา, กระเป�า, 
น้ํ า ห อ ม  เค รื่ อ ง สํ า อ า ง แ บ ร น ด ชั้ น ดั ง  อ า ทิ 
SULWHASOO ,  LANEIGE , SHISEIDO,  SKII  



 

 

และ กระเป�าแบรนดดัง อาทิ MCM , LOUIS VUITTON, CHANEL  ชอปปم�ง
ตามอัธยาศัย   จากน้ัน ยังไมพอนําทานไปชอปปم�งตอกันที่  “ ตลาดที่ฮอตที่สุด
ของเกาหลี” ตลาดเมียงดง หรือ สยาม สแควรเกาหลี ตลาดแหงน้ีทานจะพบ
กับสินคา อาทิ เสื้อผาแฟชั่น แบรนดดังตางๆ ZARA , SPAO , Uniqlo หรือ 
รองเทาแบรนด NIKE  Adidas และรองเทาที่กําลังเปนที่นิยมในตอนนี้ fila  
หรือจะเลือกชอปปم�งเครื่องสําอาง ETUDE HOUSE  SKIN FOOD , THE 
FACE SHOP , MISSHA , IT’S SKIN ใหทานไดเลือกซื้อมากมาย ที่สําคัญ
ตลาดแหงน้ียังโดงดังเรื่อง Food Street อีกดวย เพราะนอกจากสินคาแฟชั่น
ตางๆแลวยังมีรานอาหาร รานกาแฟ รานเครื่องดื่ม ขนมหวาน ไอศกรีม 
หลากหลายรานใหทานเลือกทานมากมาย อาทิ เครปสตอเบอรี่ มันฝรั่งทอด น้ํา
ผลไม กุงทอด ขาหมูทอด ไดฟุกุสตอเบอรี่ สายไหมสีรุง และ อาหารอรอยที่
นาสนใจอีกมากมาย 
 
 
 
 
 
 
 

 
คํ่า รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร เมนู จิมดัก ไกพะโลแสนอรอย (7) 
 
ที่พัก  นําทานเขาสู โรงแรม GALAXY HOTEL หรือ VIP HOTEL หรือ ระดับ
เทียบเทา 3 ดาว 
 
 
วันที่หา  ศูนยโสมเกาหลี – ฮ็อกเกตนามู - หอคอยโซลทาวเวอร (คลองกุญแจคูรัก) – 
พลอยอเมทิส  รานละลายเงินวอน - อินชอน - กรุงเทพฯ 

 
เชา รับประทานอาหารเชาในโรงแรม (8) 

จากน้ันนําทานรูจักและเขาใจ สมุนไพรโสมเกาหลี ที่ชวยเสริมสรางความแข็งแรง
ใหแกระบบยอยอาหารและปอด ชวยทําใหจิตใจสงบและเพิ่มพละกําลังโดย
สวนรวมสรรพคุณทางการแพทย ชวยบํารุงหัวใจ ป�องกันโรคหัวใจขาดเลือด เสริม



 

 

ประสิทธิภาพทางเพศ ลดและป�องกันมะเร็งและเร็วๆ น้ี โสมเกาหลีอาจจะไดจด
ทะเบียนมรดกโลกโดยองคการยูเนสโก   จากน้ันนําทานรูจักและเขาใจ “ศูนย
สมุนไพรฮอกเก็ตนามู”  ชาวเกาหลีนิยมนํามารับประทาน เพื่อชวยป�องกันโรคตับ
แข็งไมใหถูกทําลายจากการดื่มกาแฟ บุหรี ่แอลกอฮอล สารตกคางจากอาหารและ
ยา    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากน้ันนําทานสู หอคอย N’SEOUL TOWER (ไมรวมคาขึ้นลิฟท) นําทานยอน
รอยซีรียดัง “ You Who Came From The Stars” (ยัยตัวรายกับนายตาง
ดาว) และ ซีรียเรื่อง F4  เขานัมซาน ภูเขาเพียงลูกเดียวใจกลางกรุงโซล 1 ใน 17 
หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลก    สูงถึง 480 เมตร เหนือระดับน้ําทะเล  อิสระให
ทานชมวิวบรรยากาศบานเมืองเกาหลี หรือ จะคลองกุญแจคูรัก เพราะคน
เกาหลีมีความเชื่อวาถามาคลองกุญแจคูรักที่น้ี “จะทําใหรักกันยืนยาวไมพราก
จากกัน”   จากน้ัน หากมีเวลา จะนําทานชมโรงงานเจียระไน พลอย อเมทิส 
แดนเกาหลีเปนแดนของพลอยสีมวง พลอยแหงสุขภาพและนําโชค โดยมีตั้งแตสี
มวงออนเย็นตาจนถึงสีมวงไวน มีเสนหเยายวนใจ พลอยน้ีจะงามจับตาเมื่อมาทํา
เปนแหวน จี้ ตางหู และสรอยขอมือ     

 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  เมนู ไกตุนโสม อาหารตํารับชาววัง 

(9) 
 

จากน้ันนําทานเตรียมตัวกลับกรุงเทพ แวะ
ซื้อของฝากที่  “ รานละลายเงินวอน” 
สาหราย ขนมตางๆ ขาวพองรสชาติตางๆ 
เหลาโซจู หรือ มามาเกาหลีที่มี ให เลือก
หลากหลายรสชาติ กิมจิ หรือเครื่องใชไฟฟ�า 



 

 

กระทะเกาหลีชื่อดังฯลฯ ใหทานเลือกชอปปم�ง ไดเวลาอันสมควรนําทุกทาน
เดินทางสูสนามบินอินชอน เพ่ือทําการเช็คอินทตั๋วเครื่องบิน และ สัมภาระ.... 

 
19.35  น. เหิรฟ�าสูประเทศไทย โดยสายการบิน JIN AIR เที่ยวบิน LJ 001 (บริการ 
SNACK BOX บนเครื่อง) 
 
23.40 น. คณะเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจจาก
พวกเราทุกคน………… 
 

 HAPPY TOGETHER  
ไมรวมทิปไกด+คนขับรถตลอดการเดินทาง ทานละ 50,000 วอน (ประมาณ 1,500บาท) 
ขออนุญาตเก็บคาทิปทุกทานที่สนามบินสุวรรณภูมิ 
 

อัตราคาบริการ เดือน พฤษภาคม 2562 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญ 

หองละ 2-3 
ทาน 

1 เด็ก 2 ผูใหญ 
เด็กมีเตียง 

1 เด็ก 2 
ผูใหญ 

เด็กไมมี
เตียง 

พักเด่ียว
เพ่ิม 

วันที่ 01 - 05 พฤษภาคม 2562 16,999 16,999 16,999 5,000 
วันที่ 02 - 06 พฤษภาคม 2562 16,999 16,999 16,999 5,000 
วันที่ 03 - 07 พฤษภาคม 2562 16,999 16,999 16,999 5,000 
วันที่ 04 - 08 พฤษภาคม 2562 16,999 16,999 16,999 5,000 
วันที่ 05 - 09 พฤษภาคม 2562 16,999 16,999 16,999 5,000 
วันที่ 06 - 10 พฤษภาคม 2562 16,999 16,999 16,999 5,000 
วันที่ 07 - 11 พฤษภาคม 2562 16,999 16,999 16,999 5,000 
วันที่ 08 - 12 พฤษภาคม 2562 16,999 16,999 16,999 5,000 
วันที่ 09 - 13 พฤษภาคม 2562 16,999 16,999 16,999 5,000 
วันที่ 10 - 14 พฤษภาคม 2562 16,999 16,999 16,999 5,000 



 

 

วันที่ 11 - 15 พฤษภาคม 2562 16,999 16,999 16,999 5,000 
วันที่ 12 - 16 พฤษภาคม 2562 16,999 16,999 16,999 5,000 
วันที่ 13 - 17 พฤษภาคม 2562 16,999 16,999 16,999 5,000 
วันที่ 14 - 18 พฤษภาคม 2562 16,999 16,999 16,999 5,000 
วันที่ 15 - 19 พฤษภาคม 2562 16,999 16,999 16,999 5,000 
วันที่ 16 - 20 พฤษภาคม 2562 16,999 16,999 16,999 5,000 
วันที่ 17 - 21 พฤษภาคม 2562 17,999 17,999 17,999 5,000 
วันที่ 19 - 23 พฤษภาคม 2562 16,999 16,999 16,999 5,000 
วันที่ 20 - 24 พฤษภาคม 2562 16,999 16,999 16,999 5,000 
วันที่ 21 - 25 พฤษภาคม 2562 16,999 16,999 16,999 5,000 
วันที่ 22 - 26 พฤษภาคม 2562 16,999 16,999 16,999 5,000 
วันที่ 23 - 27 พฤษภาคม 2562 16,999 16,999 16,999 5,000 
วันที่ 25 - 29 พฤษภาคม 2562 16,999 16,999 16,999 5,000 
วันที่ 26 - 30 พฤษภาคม 2562 16,999 16,999 16,999 5,000 
วันที่ 27 - 31 พฤษภาคม 2562 16,999 16,999 16,999 5,000 
วันที่ 28 พ.ค. – 01 มิ.ย. 2562 16,999 16,999 16,999 5,000 
วันที่ 29 พ.ค. – 02 มิ.ย. 2562 16,999 16,999 16,999 5,000 
วันที่ 30 พ.ค. – 03 มิ.ย. 2562 16,999 16,999 16,999 5,000 
วันที่ 31 พ.ค. – 04 มิ.ย. 2562 16,999 16,999 16,999 5,000 

 
** ราคาเด็กอายุไมเกิน 2 ขวบ (INFANT) ราคา  5,900 บาท ** 

*** ราคาจอยแลนดไมใชตั๋วเคร่ืองบนิ ราคา 8,900 บาท *** 
 
 



 

 

อัตราคาบริการ เดือน มิถุนายน 2562 
 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญ 

หองละ 2-3 
ทาน 

1 เด็ก 2 ผูใหญ 
เด็กมีเตียง 

1 เด็ก 2 
ผูใหญ 

เด็กไมมี
เตียง 

พักเด่ียว
เพ่ิม 

วันที่ 01 - 05 มิถุนายน 2562 14,999 14,999 14,999 5,000 
วันที่ 02 - 06 มิถุนายน 2562 14,999 14,999 14,999 5,000 
วันที่ 04 - 08 มิถุนายน 2562 14,999 14,999 14,999 5,000 
วันที่ 05 - 09 มิถุนายน 2562 14,999 14,999 14,999 5,000 
วันที่ 07 - 11 มิถุนายน 2562 14,999 14,999 14,999 5,000 
วันที่ 08 - 12 มิถุนายน 2562 14,999 14,999 14,999 5,000 
วันที่ 10 - 14 มิถุนายน 2562 14,999 14,999 14,999 5,000 
วันที่ 12 - 16 มิถุนายน 2562 14,999 14,999 14,999 5,000 
วันที่ 14 - 18 มิถุนายน 2562 14,999 14,999 14,999 5,000 
วันที่ 15 - 19 มิถุนายน 2562 14,999 14,999 14,999 5,000 
วันที่ 16 - 20 มิถุนายน 2562 14,999 14,999 14,999 5,000 
วันที่ 19 - 23 มิถุนายน 2562 14,999 14,999 14,999 5,000 
วันที่ 20 - 24 มิถุนายน 2562 14,999 14,999 14,999 5,000 
วันที่ 22 - 24 มิถุนายน 2562 14,999 14,999 14,999 5,000 
วันที่ 23 - 27 มิถุนายน 2562 14,999 14,999 14,999 5,000 
วันที่ 25 - 29 มิถุนายน 2562 14,999 14,999 14,999 5,000 
วันที่ 26 - 30 มิถุนายน 2562 14,999 14,999 14,999 5,000 
วันที่ 28 มิ.ย. – 02 ก.ค. 2562 14,999 14,999 14,999 5,000 
วันที่ 29 มิ.ย. – 03 ก.ค. 2562 14,999 14,999 14,999 5,000 



 

 

อัตราคาบริการ เดือน กรกฎาคม 2562 
 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญ 

หองละ 2-3 
ทาน 

1 เด็ก 2 ผูใหญ 
เด็กมีเตียง 

1 เด็ก 2 
ผูใหญ 

เด็กไมมี
เตียง 

พักเด่ียว
เพ่ิม 

วันที่ 02 - 06 กรกฎาคม 2562 14,999 14,999 14,999 5,000 
วันที่ 03 - 07 กรกฎาคม 2562 14,999 14,999 14,999 5,000 
วันที่ 04 - 08 กรกฎาคม 2562 14,999 14,999 14,999 5,000 
วันที่ 06 - 10 กรกฎาคม 2562 14,999 14,999 14,999 5,000 
วันที่ 08 - 12 กรกฎาคม 2562 14,999 14,999 14,999 5,000 
วันที่ 10 - 14 กรกฎาคม 2562 14,999 14,999 14,999 5,000 
วันที่ 11 - 15 กรกฎาคม 2562 14,999 14,999 14,999 5,000 
วันที่ 13 - 17 กรกฎาคม 2562 14,999 14,999 14,999 5,000 
วันที่ 14 - 18 กรกฎาคม 2562 14,999 14,999 14,999 5,000 
วันที่ 16 - 20 กรกฎาคม 2562 14,999 14,999 14,999 5,000 
วันที่ 17 - 21 กรกฎาคม 2562 14,999 14,999 14,999 5,000 

 
** ราคาเด็กอายุไมเกิน 2 ขวบ (INFANT) ราคา  5,900 บาท ** 

*** ราคาจอยแลนดไมใชตั๋วเครื่องบิน ราคา 8,900 บาท *** 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

อัตราคาบริการ เดือน สิงหาคม 2562 
 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญ 

หองละ 2-3 
ทาน 

1 เด็ก 2 ผูใหญ 
เด็กมีเตียง 

1 เด็ก 2 
ผูใหญ 

เด็กไมมี
เตียง 

พักเด่ียว
เพ่ิม 

วันที่ 21 - 25 สิงหาคม 2562 14,999 14,999 14,999 5,000 
วันที่ 22 - 26 สิงหาคม 2562 14,999 14,999 14,999 5,000 
วันที่ 24 - 28 สิงหาคม 2562 14,999 14,999 14,999 5,000 
วันที่ 25 - 29 สิงหาคม 2562 14,999 14,999 14,999 5,000 
วันที่ 27 - 31 สิงหาคม 2562 14,999 14,999 14,999 5,000 
วันที่ 28 ส.ค. – 01 ก.ย. 2562 14,999 14,999 14,999 5,000 
วันที่ 31 ส.ค. – 04 ก.ย. 2562 15,999 15,999 15,999 5,000 

 
 

อัตราคาบริการ เดือน กันยายน 2562 
 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญ 

หองละ 2-3 
ทาน 

1 เด็ก 2 ผูใหญ 
เด็กมีเตียง 

1 เด็ก 2 
ผูใหญ 

เด็กไมมี
เตียง 

พักเด่ียว
เพ่ิม 

วันที่ 01 - 05 กันยายน 2562 15,999 15,999 15,999 5,000 
วันที่ 02 - 06 กันยายน 2562 15,999 15,999 15,999 5,000 
วันที่ 03 - 07 กันยายน 2562 15,999 15,999 15,999 5,000 
วันที่ 04 - 08 กันยายน 2562 15,999 15,999 15,999 5,000 
วันที่ 05 - 09 กันยายน 2562 15,999 15,999 15,999 5,000 
วันที่ 07 - 11 กันยายน 2562 15,999 15,999 15,999 5,000 



 

 

วันที่ 08 - 12 กันยายน 2562 15,999 15,999 15,999 5,000 
วันที่ 09 - 13 กันยายน 2562 15,999 15,999 15,999 5,000 
วนัที่ 10 - 14 กนัยายน 2562 15,999 15,999 15,999 5,000 
วันที่ 11 - 15 กันยายน 2562 15,999 15,999 15,999 5,000 
วันที่ 13 - 17 กันยายน 2562 15,999 15,999 15,999 5,000 
วันที่ 14 - 18 กันยายน 2562 15,999 15,999 15,999 5,000 
วันที่ 15 - 19 กันยายน 2562 15,999 15,999 15,999 5,000 
วันที่ 16 - 20 กันยายน 2562 15,999 15,999 15,999 5,000 
วันที่ 17 - 21 กันยายน 2562 15,999 15,999 15,999 5,000 
วันที่ 19 - 23 กันยายน 2562 15,999 15,999 15,999 5,000 
วันที่ 20 - 24 กันยายน 2562 15,999 15,999 15,999 5,000 
วันที่ 21 - 25 กันยายน 2562 15,999 15,999 15,999 5,000 
วันที่ 22 - 26 กันยายน 2562 15,999 15,999 15,999 5,000 
วันที่ 23 - 27 กันยายน 2562 15,999 15,999 15,999 5,000 
วันที่ 25 - 29 กันยายน 2562 15,999 15,999 15,999 5,000 
วันที่ 26 – 30 กันยายน 2562 15,999 15,999 15,999 5,000 
วันที่ 27 ก.ย. – 01 ต.ค. 2562 15,999 15,999 15,999 5,000 
วันที่ 28 ก.ย. – 02 ต.ค. 2562 15,999 15,999 15,999 5,000 
วันที่ 29 ก.ย. – 03 ต.ค. 2562 15,999 15,999 15,999 5,000 

 
** ขอควรทราบ ** 

1. วันเดินทาง “ กรุณาเตรียมเอกสารการทํางาน” เชน หนังสือรับรองการทํางาน , 
นามบัตร , บัตรพนักงาน หรือหากมีธุรกิจสวนตัวตองมีนามบัตร หากเปลี่ยนชื่อสกุล
ตองนําเอกสารมายืนยัน 



 

 

2. โปรแกรมทัวรอาจมีการสลับปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสมของหนางาน 
อาทิ หากมีฝนตก หรือ รถติด อาจปรับโปรแกรม (ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสถานการณหนา
งาน ) ไกดและหวัหนาทัวรจะแจงใหทราบในแตละวัน  

3. รานชอปปم�งที่ทางรัฐบาลใหทัวรลง ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร ขอความรวมมือลูก
ทัวรลงทุกราน ซื้อไมซื้อไมวากัน  ทางบริษัทฯไมมีนโนบายบังคับซื้อแตอยางใด 
ขึ้นอยูกับความพึงพอใจของลูกคา  

4. ประเทศเกาหลีใตมีชางภาพมาถายรปูแลวมาจําหนายวันสุดทายลูกทัวรทานใดสนใจ
สามารถซื้อได....แตถาทานใดไมสนใจก็ไมตองซื้อ โดยไมมีการบังคับลูกทัวรทั้งสิ้น 
แตเปนการบอกกลาวลวงหนา 

5. ทัวรน้ีจัดใหเฉพาะลูกคาที่ประสงคจะไปทองเที่ยวตามรายการของทัวรทุกวันเทานั้น  
หากทานไมสามารถรวมทวัรทุกวัน แคสมัครมารวมทัวรเพียงเพ่ือการใชตั๋ว
เคร่ืองบินและที่พักในราคาพิเศษ  หากทานไมแจง และปรากฏวาทานไมรวมทัวรใน
บางวัน ทางบริษัทจะคิดคาดําเนินการในการแยกทองเที่ยวเอง 300 USD*** 

 
 
อัตรานี้รวม 

 
 คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลบั  กรุงเทพ - อินชอน - กรุงเทพ  (ตั๋วกรุป) และ คาภาษีสนามบิน

ทุกแหงที่มี  
 คาอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ 
 คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการ    
 คาท่ีพักตามระบุในรายการ พักหองละ 2-3 ทาน  
 คารถรับ-สง และนําเท่ียวตามรายการ    
 คานํ้าหนักกระเป�าสัมภาระทานละ 15 กก. / ห้ิวขึ้นเคร่ืองได 12 กก.  
 มัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง  
 คาประกันอุบัติเหตรุะหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตาม

กรมธรรม) 
 

 
 
 
 



 

 

อัตรานี้ไมรวม 
 

 กรณีปรับเพ่ิมอัตราคาภาษีเชื้อเพลิงและประกันวินาศภัยทางอากาศสายการบิน 
 คาวีซาสําหรับพาสปอรตตางดาว และ เก็บคาใชจายเพ่ิมอีก 3,000 บาท สําหรับพาส

ตางชาติ  
 คาใชจายสวนตัว อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง, คาโทรศัพทสวนตัว, คาซักรีด, มินิบารใน

หอง, รวมถึงคาอาหาร  
และเครื่องด่ืมที่ส่ังเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากทานตองการสั่งเพ่ิม กรุณาตดิตอหัวหนา
ทัวรแลวจายเพิ่มเองตางหาก) 

 คาทิปสําหรับคนขับรถ ไกดทองถิ่น หัวหนาทัวร (50,000 วอน หรือ 1,500 บาท) 
 ราคาตามโปรแกรมทัวร ยังไมรวมคาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 

 
เงื่อนไขการชําระเงิน 

 
 ทางบริษัทฯ ขอรับมัดจํา 10,000 บาท สําหรับการจองนับต้ังแตวันจองภายใน 2 วัน  

และ สวนที่เหลือทั้งหมดชําระกอนเดินทางอยางนอย 20 วัน (การไมชําระเงินคามัด
จํา หรือ ชําระไมครบ หรือ เช็คธนาคารถูกระงับการจายไมวาดวยสาเหตุใดๆ ผูจัดมีสิทธิ
ยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง)   
 

เงื่อนไขการยกเลิก 
 
1. สําหรับผูโดยสารทีไ่มไดถือหนังสือเดินทางไทย เมื่อวีซาผานแลว แตจะมีการยกเลิกการ

เดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนคามัดจําท้ังหมด 
2. ****ราคาดังกลาวเปนราคาโปรโมชัน่ ไมสามารถยกเลิกการจองไดทุกกรณี ****  
3. ยกเลิกการเดินทางในวนัเดินทาง,ถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมืองทั้งจากประเทศไทยและ

ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต ไมมีการคืนเงินทั้งหมดไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น  
4. ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีตองการันตีมัดจํากบัสายการบินหรือคามัด

จําท่ีพักโดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศซึ่งไมอาจขอคืนเงินได 
รวมถึงเที่ยวบินพเิศษเชน Extra Flight และ Charter Flight จะไมมีการคืนเงินมัด
จํา หรือคาทัวรทั้งหมดเน่ืองจากคาต๋ัวเปนการเหมาจายในเท่ียวบินน้ันๆ 

 



 

 

หมายเหตุ 
 

 ในกรณีที่ทางสายการบินมีการเรียกเก็บคาภาษีเชื้อเพลิง เพิ่มเติม ราคาน้ีอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงไดตามประกาศสายการบิน...  

 รายการทองเท่ียวและรายการอาหารที่ระบุไว อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามสถานการณ โดย
ไมจําเปนตองแจงใหทราบลวงหนา 

 หนังสือเดินทาง ตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน และ ทางบริษัท ขอสงวน
สิทธิ์รับเฉพาะผูมีวัตถุประสงคเพ่ือการทองเที่ยว คาทัวรที่จายใหกับผูจัด เปนการชําระแบบ
จายชําระขาด และผูจัดไดชําระใหกับสายการบินและสถานที่ตาง ๆ แบบชําระขาดเชนกัน
กอนออกเดินทาง ฉะน้ันหากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามรายการไมดวยสาเหตุ
ใดหรือไดรับการปฏิเสธการเขาหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและ
ประเทศเกาหลีใต)  ทางผูจัด ขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดสวนใด ๆ รวมทั้งคาตั๋วเครื่องบิน
ใหแกทาน) 

 หากมีเพื่อนหรือญาติของทานตองการรวมเดินทางทองเที่ยวระหวางทองเที่ยวในประเทศ
เกาหลีหรือปญหาตาง ๆ ตลอดจนขอแนะนํากรุณาติดตอเจาหนาที่ที่รับผิดชอบ หากทานมี
ความจําเปนตองรับฝากของจากผูอ่ืนเพ่ือท่ีจะนําไปยังประเทศ             น้ัน ๆ  หรือนํากลับ
ประเทศไทย ควรตรวจสิ่งของน้ันวาตองไมเปนสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งของผิดกฎหมายบาง
ประเภท อาจมีโทษถึงขั้นประหารชีวิต เจาหนาที่จะไมรับฝากกระเป�าหรือส่ิงของใดใด 

 คณะเดินทางชวงวันหยุด หรือ เทศกาลที่ตองการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไขหรือ
เท่ียวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผานตัวแทนใน
ประเทศหรือตางประเทศ  จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมด  ขอสงวนสิทธิ์ที่จะ
ปรับราคาตามสถานการณที่มีการปรับขึ้นจากภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจจะมีการ
เรียกเก็บเพ่ิมเติม ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและตามตารางบินของสายการบิน  

 หากมีการถอนตัวหรือไมไดใชบริการตามที่จองระบุเอาไวหรือกอนรายการทองเท่ียวจะสิ้นสุด
ลง ผูจัดถือวาผูทองเท่ียวสละสิทธิ์และจะไมรับผิดชอบคาบริการที่ไดชําระไว ไมวากรณีใดๆ 
ทั้งสิ้น เน่ืองจากคาใชจายที่ทานไดจายใหกับผูจัด เปนการชําระแบบยืนยันการใชบริการแบบ
ผูจัดเปนตัวแทนนายหนา ผูจัดไดชําระคาใชจายทั้งหมดใหแกผูใหบริการในแตละแหงแบบ
ชําระเต็มมีเงื่อนไข  

 กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหนวยงานที่ เกี่ยวของ จนมีการยกเลิก ลาชา 
เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทขนสง หรือ หนวยงานที่ใหบริการ ผูจัดจะ
ดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะประสานงานใหเกิดประโยชนสูงสุดแกลูกคา แตจะไมคืนเงิน
ใหสําหรับคาบริการน้ัน ๆ  



 

 

 มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผูจัด  
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน  

 ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเนื่องจากเปนการเหมาจายกับ
ตัวแทนตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไม
วาจะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อัน
เน่ืองมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง และกรณีอ่ืนๆ 

 เน่ืองดวยมาตรการรักษาความปลอดภัยของสนามบินทั่วโลก กอนทานขึ้นเครื่องบิน กรุณา
แยกของเหลว เจล สเปรย ท่ีจะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน แยกใสถุงพลาสติกใสมีซิปล็อคปดสนิท 
โดยที่ขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 100 มิลลิลิตรตอช้ิน และรวมกันทุกชิ้นไมเกิน 1 ลิตร และตอง
นําออกมาใหเจาหนาที่ตรวจไดอยางสะดวก ณ จุดเอ็กซเรย อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบ
เทาน้ัน ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาที่กําหนด รวมถึงสิ่งของที่มีลักษณะ
คลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ จะตองใสกระเป�าใบใหญและฝาก
เจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน และประเทศเกาหลี มีกฎหมายหามนําเขาผลิตภัณฑ
ที่ทํามาจากพืช และเนือ้สัตวทกุชนิดเขาประเทศ เชน ผัก ผลไมสด ไข เนื้อสัตว ไสกรอก เพ่ือ
เปนการป�องกันโรคติดตอที่จะมาจากสิ่งเหลาน้ี หากเจาหนาที่ตรวจพบ จะตองเสียคาปรับใน
อัตราท่ีสูงมาก 
 

 
“ขอขอบพระคุณทุกทานที่ไดมอบความไววางใจ ใหทางบริษัท เปนผูนําพาการเดินทางในครั้งน้ี” 

 
 


