
 

 

รหสัทวัรSTV2000319 
ทัวรเกาหลี CHERRY BLOSSOM ชมซากุระกอนใคร 5วัน 3คืน (LJ) 
เช็คอินเกาะยอดฮติ “เกาะนามิ” แลนดมารคของเกาหลีทีพ่ลาดไมไดไฮไลท!! พาทานแวะถายรูปที่
อุโมงคซากุระ - อุทยานแหงชาติซอรัคซาน (ไมรวมคาขึ้นเคเบ้ิลคาร) – วดัชินฮงึซา – พกัซอรัคซาน 
1 คืน - ชิมสตอเบอร่ีสดๆ จากไรเกาหลี  – ใหทานไดสนุกกับเคร่ืองเลนนานาชนิด ณ สวนสนุก 
EVERLAND ( แบบเต็มวนั ) – ชอปปم�งตลาดฮงแด แหลงรวมสินคาแฟช่ัน 

 



 

 

กําหนดการเดินทาง : มีนาคม – เมษายน 2563 
(พัก ซอรคัซาน 1 คืน / พักโซล 2 คืน) 

 
สายการบินจินแอร แอรไลน (LJ)  <ขึน้เครือ่งสุวรรณภูมิ> 

ขาไป LJ 002 กรุงเทพ (BKK)  -   อินชอน (ICN) 01.05 – 08.25 น. 
ขากลบั LJ 001 อินชอน (ICN)    -   กรุงเทพ (BKK) 19.55 – 23.35 น. 

 
 
วันแรก       กรุงเทพฯ - สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ -  อินชอน (ประเทศเกาหลีใต) 
 
21.00 คณะพรอมกันที่ ณ สนามบินสวุรรณภูมิ ผูโดยสารขาออกช้ัน 4 ประตู….. 

เคานเตอร…… เคานเตอรสายการบิน JIN AIR (LJ) กรุณาสงัเกตป�ายรับที่สนามบิน 
== HAPPY TOGETHER  โดยมีเจาหนาที่คอยอํานวยความสะดวกเช็คอินต๋ัว
เคร่ืองบินและสัมภาระใหแกทาน…. 

หมายเหต ุ เคานเตอรเช็คอนิปดบรกิารกอนเวลาเครื่องออกอยางนอย 60 นาที ผูโดยสาร
พรอม ณ ประตูขึ้นเครื่องกอนเวลาเครื่องออก 30 นาท ี

 

วันทีส่อง อินชอน - เกาหลีใต – เช็คอนิเกาะยอดฮติ “เกาะนามิ” แลนดมารคของเกาหลทีี่
พลาดไมไดไฮไลท!! พาทานแวะถายรปูที่อโุมงคซากุระ - อทุยานแหงชาตซิอรคั
ซาน (ไมรวมคาขึ้นเคเบิล้คาร) – วัดชินฮึงซา – พักซอรัคซาน 1 คืน 

 
01.05 น. เหนิฟ�าสูประเทศเกาหลใีต โดยสายการบิน JIN AIR เที่ยวบนิ LJ 002 (บริการ 

SNACK BOX บนเครื่อง) 
08.25 น.   ถึงสนามบินนานาชาติ อนิชอน ประเทศเกาหลีใต หลงัผานขั้นตอนการตรวจคนเขา

เมือง และรับสมัภาระเรียบรอยแลว(เวลาทองถิ่นประเทศเกาหลีใต เร็วกวาประเทศ
ไทย 2 ช่ัวโมง)  
นําทานชมความงดงามของเกาะช่ือดัง เกาะนามิ หน่ึงในสถานทีถ่ายทาํซีรียเกาหลช่ืีอ
ดัง  เพลงรักในสายลมหนาว  นําทานขึ้นเรือเฟอรร่ีขามฟากไปยังเกาะนามใิชเวลา



 

 

เพียง 5 นาที ในฤดูใบไมผลิ ดอกไม ตนไมนานาพันธุ จะเร่ิมผลิใบ ผลิดอก สรางสีสัน
สวยงามใหกบัเกาะแหงน้ีอยางมาก และอากาศเย็นๆสบายๆ ประมาณ 10 – 15 
องศา จงึทาํใหบรรยากาศเหมาะแกการพกัผอนสําหรับครอบครัว คูรัก ที่แสนโรแมน
ติก ใหทานไดถายรูปสวยๆกับสวนดอกไมนานาพันธุในเกาะแหงน้ี  
และในชวงปลาย มี.ค – กลางเม.ย น้ันดอกพด-กด หรือที่เราเรียกกนัวา “ดอก
ซากุระ” ก็จะเริม่ผลดิอกบานสะพรั่งทั่วทั้งเกาะ ย่ิงทําใหบรรยากาศของเกาะนา
มิย่ิงงดงาม จนอดที่จะถายรูปทั้งวันไมไดเลยทเีดียว  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
และอีก 1 ไฮไลทที่พลาดไมไดเลยคือ  ทวิตนสนที่เปนไฮไลทของเกาะนามิ นําทาน
ไปเช็คอินแลนดมารคแหงน้ี วากันวาถามาเกาะนามิแลวไมไดถายรูปที่ทวิตนสนน้ี 
เหมือนมาไมถึงเกาหลีเลยทเีดียว  และระหวางทางกลับมีรานคา 2 ขางทาง อาทิ 
รานซาลาเปา รานไสกรอก ขนมแพนเคกแสนอรอย ใหทานเลือกทานตามอัธยาศัย 
หรือจะเลือกน่ังจิบกาแฟรอนๆ ในราน Coffee Shop ในเกาะนามิ  จากนั้นไดเวลา
นัดหมาย นําทานนั่งเรือเฟอรร่ี กลับมายังจดุขึน้รถ 
 
 
 
 

 



 

 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  (เมนูทัคคาลบี ไกบารบคีิวผัดซอส
เกาหลี) (1) 

บาย  นําทานเดินทางสู อทุยานแหงชาตซิอรคัซาน (ไมรวมคาขึน้เคเบิล้คาร) แหลง
ทองเที่ยวที่เปนที่นิยมเปนอยางยิง่ที่สามารถเที่ยวไดทกุฤดูกาล เน่ืองจากเปนอุทยาน
ที่เต็มไปดวยตนไมนานาพันธุ ในชวงฤดใูบไมผลิ ในชวง มี.ค – เม.ย. น้ันถือวาเปน
ชวงที่เหมาะแกการพักผอนของครอบครวัอยางมาก นอกจากอากาศเย็นสบายๆ
แลว ดอกซากุระที่อทุยานซอรัคซานก็เปนอกีไฮไลททีต่องไปชมใหได จากน้ันนํา
ทานจอดแวะ...ถายรูปจุดไฮไลทในชวงฤดูใบไมผลขิองซอรคัซาน ก็คอื “อโุมงค
ซากุระ” ที่เกิดจากตนซากุระนับ 1000 ตนที่อยูริมถนน 2 ขางทาง ทีโ่คงเขาหา
กัน จนทําใหมองแลวเหมือนอุโมงคดอกซากุระ ซึง่นักทองเที่ยวสวนใหญจะอด
ไมไดที่จะจอดรถและถายรูปกัน 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
และเมือ่แขาไปในอุทยาน ทานจะพบกับดอกไม ตนไม นานาพันธุที่ผลดิอก แขงกันชู
ชอ เบงบานสีสันงดงามทัว่ภายในอุทยานแหงน้ี ยงัมีวดัศักด์ิสิทธิ์ทีค่นไทย และคน
เกาหลีเอง นิยมมาขอพรเปนอยางมาก น่ันกคื็อ  วดัชนิฮงึซา ซึ่งจะมพีระพุทธรูปปาง
สมาธอิงคใหญต้ังอยูกลางแจง เปนวัดเกาแกในนิกายเซน นักทองเที่ยวสวนใหญจะ
นิยมมาทาํบุญถวายขาวสาร ถวายเทียน เพือ่เปนสริิมงคลของชีวิต อีกทัง้มคีวามเช่ือ
วา “หากมาขอพรที่วดัแหงน้ี จะสมหวังด่ังคาํอธิษฐานเกือบทุกราย”   

 
 



 

 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  (เมนูเมนูโอซัม บลุโกกิ) (2) 
ที่พัก SEORAK PINE หรือ SEORAK KUMHO RESORT หรือโรงแรมระดับ
เทียบเทา 3 ดาว  

 
วันทีส่าม ชิมสตอเบอรีส่ดๆ จากไรเกาหล ี – ใหทานไดสนุกกบัเครื่องเลนนานาชนิด ณ 

สวนสนุก EVERLAND ( แบบเต็มวนั ) – ชอปปم�งตลาดฮงแด แหลงรวมสนิคา
แฟช่ัน 

 
เชา รับประทานอาหารเชาในโรงแรม (3) 

จากน้ันนําทานสู ไรสตอเบอรี่ นักทองเที่ยวมกัจะเรียกวา สตอเบอเรอ เพราะผลสต
อเบอร่ีลูกโตมากๆ บางลกูโตเทาลกูละมดุบานเราเลย ใหทานไดเหน็แปลงปลูกสต
อเบอร่ีของคนเกาหล ีที่ปลกูสตอเบอร่ีแบบไรสารพิษ ปลูกดวยวิธธีรรมชาติ ผลผลิตที่
อรอยปราศจากสารพิษ ใหทานสามารถชิมสตอเบอร่ีตามอัธยาศัย.... 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 จากน้ันพาทานสนุกสนานเต็มอ่ิม ที่ สวนสนุกเอเวอรแลนด (เต็มวัน!!!) เปนสวน

สนุกกลางแจงที่ใหญที่สุดของประเทศ ต้ังอยูทามกลางหุบเขา  ภายในสวนสนุกแหงน้ี
จะหอมลอมไปดวยดอกไมนานาพันธุ ทีง่ดงามจนทานคิดวาเปนดอกไมปลอมเลย
ทีเดียว  จากน้ันนําทานน่ังกระเชาลงไปดานลาง ใหทานไดสนุกสนานกบัเคร่ืองเลน
นานาชนิด อาทิ  T-Express ( รถไฟรางไม ) รถไฟเหาะ หนอนสะบัด ลองแกง 
การตูน 4 มติิ บานหมุน บานผีสิง รถไฟตีลงักา มาหมุน ฯลฯ 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
เที่ยง อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย เพ่ือใหทานไดสนุกกบัเครื่องเลนแบบเต็มที ่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

และในสวนสนุกแหงน้ี ทานจะไดชมความนารักของ หมสีีน้ําตาล ทีแ่สนรูสามารถ
ทําตามคําสัง่ของเจาหนาที่ทีใ่หขนม ทั้งเดิน เตน และโยนลูกบอล รบัรองวาทาน
อดหลงรักไมไดเลยทีเดียว อีกทัง้ทานจะไดพบ แมเสือ พอเสือ สิงโตเจาป�า หมดํีา 
ไฮยีนา ฯลฯ 
 
 
 

 
 
 
 
 
คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (เมนู Pork Calbi เมนูหมูยางเกาหลตีน

ตํารับ) (3) 
 
 
 
 
 
 



 

 

จากน้ันนําทานไปชอปปم�งที่ ตลาดฮงแด แหลงรวมสินคาแฟช่ันสําหรับวัยรุน อยูใกล
กับมหาวิทยาลัยฮงอิก หน่ึงในมหาวทิยาลัยช่ือดงัของประเทศเกาหลี ภายในถนนเสน
น้ีเต็มไปดวยสินคาแฟช่ัน ทัง้รานริมขางทาง แผงลอย เส้ือผาแฟช่ัน รองเทา แวนตา 
กระเป�า ราคาเบาๆ รวมไปถึงรานแบรนดเนมอยาง H&M และ 3CE รวมถงึรานคร่ื
องสําอางอาท ิETUDE, SKINFOOD, IT'S SKIN หรือจะรานรวมแฟช่ัน
เคร่ืองสําอางสดุชิค  
 

 
 
 
 
 
ที่พัก          โรงแรม GALAXY HOTEL หรือ VIP HOTEL หรือ โรงแรมระดบัเทียบเทา 3 

ดาว 
 
วันทีส่ี่         น้ํามันสนเข็มแดง - ชอปปم�งเครื่องสาํอาง COSMETIC OUTLET – ฮ็อกเกต

นามู โรงงานสาหราย + ใสชดุฮันบก – ดิวตีฟ้รี – ชอปปم�งเสื้อผา รองเทาแฟชัน่ 
ณ ตลาดเมียงดงยอดฮิต ( สยามสแควรเกาหล ี) 

 
เชา รับประทานอาหารเชาในโรงแรม  (4) 

จากน้ันพาทานไปชม  RED PINE  หรือ น้ํามันสนเข็มแดง  สมุนไพรช่ือดังทีไ่ดรับ
ความนิยมมากในตอนน้ี สรรพคุณชวยลดระดับน้ําตาลในเสนเลือด  ชวยละลายไขมนั
ในเสนเลือด  ลางสารพิษหรือดีท็อกซ เลือดใหสะอาดและเพิ่มการไหลเวียนของเลือด
ไดสะดวกขึ้น เหมาะกับผูป�วยโรคเบาหวาน ความดนั ไขมันอุดตันในเสนเลือด 
คอเลสเตอรอลในเลือดสูง และ โรคไขขอเสื่อม  ทานไปชอปปم�ง เคร่ืองสําอาง
ปลอดภาษี  COSMETIC OUTLET เคร่ืองสําอางยอดนิยม เชน สเต็มเซลลหนา
เด็ก หนากาก LED ลด กระ ฝ�า จดุดางดาํ , โบท็อกเกาหลี , ครีมหอยทาก , 
WATER DROP (ครีมน้ําแตก) , BUBBLE CLEANSING , CC ครีม ซึง่ราคาถกู



 

 

กวาที่เมืองไทยเกอืบเทาตัว จากน้ันนําทานรูจกัและเขาใจ “ศูนยสมุนไพรฮอกเกต็
นามู”  ชาวเกาหลีนิยมนํามารับประทาน เพือ่ชวยป�องกันโรคตับแข็งไมใหถกูทาํลาย
จากการด่ืมกาแฟ บุหร่ี แอลกอฮอล สารตกคางจากอาหารและยา    

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร เมนู ชาบู ชาบ ูSHABU SHABU (5) 
บาย จากน้ัน พาทานชม โรงงานสาหรายเกาหลี ใหทานไดชมกรรมวธิีในการผลติ

สาหรายเกาหลแีสนอรอย พรอมชิมสาหราย หรือจะซือ้เปนของฝากกลบับานก็ได    
จากน้ันพาทานไปสวยหลอแบบหนุมสาวเกาหลี กับการสวมชุดประจําชาติเกาหลี “ 
ชุดฮันบก” ใหทานไดถายรูปตามอัธยาศัยและเก็บภาพความประทับใจ  จากน้ันนํา
ทานไปเรียนรูเกี่ยวกับการ ทําคิมบับ (ขาวหอสาหราย) เรียนรูวิธกีารทํา คิมบับ 
(ขาวหอสาหราย) อาหารงายๆ ทีค่นเกาหลีนิยมรับประทาน คิม แปลวา สาหราย บับ 
แปลวา ขาว จะเปนแทงยาวๆ หั่นเปนช้ินๆพอดีคํา จิม้กับโชย ุญี่ปุ�นหรือวาซาบิก็ได 

 
 
 
 
 
 
 

จากน้ันนําทาน  ชอปปم�งแหลงสินคาปลอดภาษี (ดวิตีฟ้รี) สินคาแบรนดเนม อาทิ 
นาฬิกา,แวนตา, กระเป�า, น้ําหอม เคร่ืองสําอางแบรนดช้ันดัง อาท ิSULWHASOO 
, LANEIGE , SHISEIDO, SKII  และ กระเป�าแบรนดดัง อาทิ MCM , LOUIS 
VUITTON, CHANEL  ชอปปم�งตามอัธยาศัย   จากน้ัน ยงัไมพอนําทานไปชอปปم�ง
ตอกันที่  “ ตลาดที่ฮอตทีสุ่ดของเกาหลี” ตลาดเมียงดง หรอื สยาม สแควร
เกาหลี ตลาดแหงน้ีทานจะพบกบัสินคา อาทิ เส้ือผาแฟช่ัน แบรนดดังตางๆ ZARA , 
SPAO , Uniqlo หรือ รองเทาแบรนด NIKE  Adidas ที่รองเทาทีก่ําลังเปนที่
นิยมในตอนนี้ fila  หรือจะเลือก ชอปปم�งเคร่ืองสําอางเกาหลี อาทิ  ETUDE 
HOUSE  , THE FACE SHOP , MISSHA , IT’S SKIN ใหทานไดเลือกซื้อ
มากมาย ที่สําคัญตลาดแหงน้ียังโดงดังเร่ือง Food Street อีกดวย เพราะนอกจาก



 

 

สินคาแฟช่ันตางๆแลวยังมีรานอาหาร รานกาแฟ รานเคร่ืองด่ืม ขนมหวาน ไอศกรีม 
หลากหลายรานใหทานเลือกทานมากมาย อาทิ เครปสตอเบอร่ี มันฝร่ังทอด น้ําผลไม 
กุงทอด ขาหมูทอด ไดฟุกุสตอเบอร่ี สายไหมสีรุง และ อาหารอรอยที่นาสนใจอีก
มากมาย 
 
 
 
 
 
 

 
คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  เมนู ไกตุนโสม อาหารตํารับชาววัง (6) 
ที่พัก          โรงแรม GALAXY HOTEL หรือ VIP HOTEL หรือ โรงแรมระดบัเทียบเทา 3 

ดาว 
 
วันทีห่า       ศูนยโสมเกาหลี – ชมโรงงานพลอยอเมทิส  หอคอยโซลทาวเวอร (คลองกุญแจ

คูรัก) สุดพิเศษ !! พาทานชมซากุระนับ 1000 ตน ณ ถนนยออโิด รานละลาย
เงิน  วอน - อินชอน - กรุงเทพฯ         

 
เชา รับประทานอาหารเชาในโรงแรม (7) 

จากน้ันนําทานรูจักและเขาใจ สมุนไพรโสมเกาหล ีที่ชวยเสริมสรางความแข็งแรง
ใหแกระบบยอยอาหารและปอด ชวยทําใหจติใจสงบและเพิม่พละกําลงัโดยสวนรวม
สรรพคุณทางการแพทย ชวยบํารุงหวัใจ ป�องกันโรคหวัใจขาดเลือด เสริม
ประสิทธภิาพทางเพศ ลดและป�องกันมะเร็งและเร็วๆ น้ี โสมเกาหลีอาจจะไดจด
ทะเบียนมรดกโลกโดยองคการยูเนสโก   จากน้ันนําทานชมโรงงานเจียระไน พลอย 
อเมทิส แดนเกาหลีเปนแดนของพลอยสีมวง พลอยแหงสุขภาพและนําโชค โดยมี
ต้ังแตสมีวงออนเย็นตาจนถึงสมีวงไวน มีเสนหเยายวนใจ พลอยน้ีจะงามจับตาเมื่อมา
ทําเปนแหวน จี ้ตางหู และสรอยขอมือ     



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
จากน้ันนําทานสู หอคอย N’SEOUL TOWER (ไมรวมคาขึ้นลฟิท) นําทานยอน
รอยซีรียดัง “ You Who Came From The Stars” (ยัยตัวรายกับนายตาง
ดาว) และ ซรีียเรื่อง F4  เขานัมซาน ภูเขาเพียงลกูเดียวใจกลางกรุงโซล 1 ใน 17 
หอคอยเมอืงที่สูงที่สดุในโลก สูงถงึ 480 เมตร เหนือระดับน้ําทะเล  อสิระใหทาน
ชมวิวบรรยากาศบานเมืองเกาหลี หรือ จะคลองกญุแจคูรัก เพราะคนเกาหลมีี
ความเช่ือวาถามาคลองกญุแจคูรักที่น้ี “จะทําใหรกักันยนืยาวไมพรากจากกนั” 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  เมนู จิมดัก ไกพะโลแสนอรอย (8) 
พิเศษ!! ฟรี..นําทานชมซากุระแหงเกาหลี ณ ถนนยออิโด (Yeouido’s 
Streets) ถนนซากุระแหงกรุงโซล ทีม่ตีนซากุระกวา 1,000 ตนในบริเวณน้ี ซึง่ใน
เดือนเมษายนในแตละป จะมีเทศกาลชมดอกซากุระ ณ ถนนแหงน้ี ทานจะไดชม
ความงามของดอกซากรุะ พรอมถายรูปเปนทีร่ะลึก  
 
 
 
 

 
(
บ
ริ
ษั



 

 

ฯ ขอสงวนสทิธิ์นําลูกคาไปชมดอกซากรุะบานในชวงเทศกาล หรือ ชวงที่ดอก
ซากุระบานแลวเทาน้ัน ซึ่งอาจเปนชวงตนเดือน – กลางเดือนเมษายน ) **ทัง้น้ี
ทั้งน้ัน การบานของดอกซากรุะ ขึ้นอยูกับสภาพอากาศ ทางบรษัิทไมสามารถ
กําหนดได ** 

 
 
 
 
 

 
จากน้ันนําทานเตรียมตัวกลับกรุงเทพ แวะซื้อของฝากที่ “ รานละลายเงินวอน” 
สาหราย ขนมตางๆ ขาวพองรสชาตติางๆ เหลาโซจู หรือ มามาเกาหลทีี่มีใหเลือก
หลากหลายรสชาต ิกิมจิ หรือเคร่ืองใชไฟฟ�า กระทะเกาหลีช่ือดังฯลฯ ใหทานเลือกช
อปปم�ง ไดเวลาอนัสมควรนําทกุทานเดินทางสูสนามบินอินชอน เพ่ือทําการเช็คอิน
ตั๋วเครื่องบนิ และ สัมภาระ.... 

19.55 น. เหิรฟ�าสูประเทศไทย โดยสายการบิน JIN AIR เที่ยวบิน LJ 001 (บริการ 
SNACK BOX บนเครื่อง) 

23.35 น. คณะเดินทางถงึสนามบนิสุวรรณภูมิ โดยสวสัดภิาพและความประทับใจจากพวก
เราทุกคน………… 

 
 ราคาน้ียังไมรวม  

คาทปิไกด+คนขับรถ หัวหนาทัวร ตลอดทรปิเดินทาง 1,500 บาท / ลูกคา 
ขออนุญาตเก็บคาทิปทุกทานทีส่นามบินสุวรรณภูมิ 

 
** หากทานตองซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศเพ่ือไปและกลับกรุงเทพฯ  กรณุาเลือก

ซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศประเภททีส่ามารถเลื่อนวันและเวลาในการเดินทางได  ทั้งน้ี
เพ่ือป�องกันปญหาเที่ยวบินลาชาหรือการเปลี่ยนแปลงเวลาของเที่ยวบินหรือการเปลี่ยนแปลง
วันเดินทางกรณีเกความผิดพลาดจากบริการจากสายการบิน (ความลาชาของเที่ยวบิน การ



 

 

ยกเลิกเที่ยวบิน มีการยุบเที่ยวบินรวมกนั ตารางการการเดนิทางมีการเปลี่ยนแปลง 
เน่ืองจากสายการบินพิจารณาสถานการณแลววา อยูนอกเหนือความควบคุม หรือเหตผุล
ทางดานความปลอดภัยเปนตน) โปรดเขาใจและรับทราบวาผูจัดจะไมรบัผิดชอบและไม
สามารถคืนคาใชจายตางๆ ได ในทุกกรณี 
 

อัตราคาบริการ เดือน มีนาคม – เมษายน 2563 
 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญ 

หองละ 2-3 
ทาน 

1 เด็ก 2 ผูใหญ 
เด็กมีเตียง 

1 เด็ก 2 
ผูใหญ 

เด็กไมมีเตียง 

พักเดี่ยว
เพ่ิม 

วันที่ 30 มี.ค. – 3 เม.ย. 63 15,999 15,999 15,999 5,000 
วันที่ 31 มี.ค. – 4 เม.ย. 63 16,999 16,999 16,999 5,000 
วันที่ 01 – 05   เมษายน 63 17,999 17,999 17,999 5,000 
วันที่ 02 – 06   เมษายน 63 18,999 18,999 18,999 5,000 
วันที่ 03 – 07  เมษายน 63 18,999 18,999 18,999 5,000 
วันที่ 04 – 08   เมษายน 63 17,999 17,999 17,999 5,000 
วันที ่05 – 09   เมษายน 63 16,999 16,999 16,999 5,000 
วันที่ 06  -  10  เมษายน 63 17,999 17,999 17,999 5,000 
วันที่ 07  -  11  เมษายน 63 18,999 18,999 18,999 5,000 
วันที่ 08  -  12  เมษายน 63 20,999 20,999 20,999 5,000 
วันที่ 09  -  13  เมษายน 63 21,999 21,999 21,999 5,000 
วันที่ 10  -  14  เมษายน 63 24,999 24,999 24,999 5,000 
วันที่ 11  -  15  เมษายน 63 24,999 24,999 24,999 5,000 
วันที่ 12  -  16  เมษายน 63 22,999 22,999 22,999 5,000 
วันที่ 13  -  17  เมษายน 63 20,999 20,999 20,999 5,000 



 

 

วันที่ 14  -  18  เมษายน 63 18,999 18,999 18,999 5,000 
วันที่ 15  -  19  เมษายน 63 17,999 17,999 17,999 5,000 
วันที่ 16  -  20  เมษายน 63 17,999 17,999 17,999 5,000 
วันที่ 17  -  21  เมษายน 63 17,999 17,999 17,999 5,000 
วันที่ 18  -  22  เมษายน 63 16,999 16,999 16,999 5,000 
วันที่ 19  -  23  เมษายน 63 16,999 16,999 16,999 5,000 
วันที่ 20  -  24  เมษายน 63 16,999 16,999 16,999 5,000 
วันที่ 21  -  25  เมษายน 63 16,999 16,999 16,999 5,000 
วันที่ 22  -  26  เมษายน 63 17,999 17,999 17,999 5,000 
วันที่ 23 - 27  เมษายน 63 17,999 17,999 17,999 5,000 
วันที่ 24 - 28  เมษายน 63 17,999 17,999 17,999 5,000 
วันที่ 25 - 29  เมษายน 63 16,999 16,999 16,999 5,000 
วันที่ 26 - 30  เมษายน 63 16,999 16,999 16,999 5,000 
วันที่ 27 เม.ย. – 1 พ.ค.63 16,999 16,999 16,999 5,000 
วันที่ 28 เม.ย. – 2 พ.ค.63 17,999 17,999 17,999 5,000 
วันที่ 29 เม.ย. – 3 พ.ค.63 17,999 17,999 17,999 5,000 
วันที่ 30 เม.ย. – 4 พ.ค.63 18,999 18,999 18,999 5,000 

 
** ขอควรทราบ ** 

1. พาสปอรตทานตองมีวันหมดอายุ ไมนอยกวา 6 เดือน เชน เดินทาง เมษายน 63 
พาสปอรตตองมีวันหมดอายุ ไมนอยกวา พฤศจิกายน 63  

2. วันเดินทาง “ กรณุาเตรียมเอกสารการทํางาน” เชน หนังสอืรับรองการทํางาน , 
นามบัตร , บัตรพนักงาน หรือหากมีธุรกิจสวนตัวตองมีนามบตัร หากเปลี่ยนชื่อสกลุ
ตองนําเอกสารมายืนยัน 



 

 

3. โปรแกรมทัวรอาจมีการสลับปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสมของหนางาน 
อาทิ หากมีฝนตก หรือ รถตดิ อาจปรับโปรแกรม (ทั้งน้ีขึน้อยูกับสถานการณหนางาน ) 
ไกดและหัวหนาทวัรจะแจงใหทราบในแตละวัน  

4. รานชอปปم�งทีท่างรัฐบาลใหทัวรลง ตามทีร่ะบุในโปรแกรมทัวร ขอความรวมมือลกูทวัร
ลงทกุราน ซื้อไมซื้อไมวากัน  ทางบรษัิทฯไมมีนโนบายบังคับซื้อแตอยางใด ขึน้อยูกับ
ความพึงพอใจของลูกคา  

5. ประเทศเกาหลใีตมีชางภาพมาถายรูปแลวมาจําหนายวนัสดุทายลูกทัวรทานใดสนใจ
สามารถซื้อได....แตถาทานใดไมสนใจก็ไมตองซื้อ โดยไมมีการบังคับลูกทัวรทัง้สิ้น แต
เปนการบอกกลาวลวงหนา 

6. ทัวรน้ีจัดใหเฉพาะลกูคาที่ประสงคจะไปทองเที่ยวตามรายการของทวัรทุกวนัเทาน้ัน  
หากทานไมสามารถรวมทวัรทุกวัน แคสมัครมารวมทัวรเพียงเพ่ือการใชตัว๋เครื่องบิน
และทีพั่กในราคาพิเศษ  หากทานไมแจง และปรากฏวาทานไมรวมทัวรในบางวัน ทาง
บรษัิทจะคิดคาดําเนินการในการแยกทองเที่ยวเอง 300 USD*** 

 
อัตราน้ีรวม 

 
 คาต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับ  กรุงเทพ - อินชอน - กรุงเทพ  (ต๋ัวกรุป) และ คาภาษีสนามบินทกุ

แหงที่ม ี  
 คาอาหารทกุมื้อ ตามทีร่ะบุในรายการ 
 คาเขาชมสถานทีต่างๆ ตามรายการ    
 คาทีพ่ักตามระบุในรายการ พกัหองละ 2-3 ทาน  
 คารถรับ-สง และนําเที่ยวตามรายการ    
 คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระทานละ 15 กก. / ห้ิวขึ้นเครื่องได 10 กก.  
 มคัคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง  
 คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตาม

กรมธรรม) 
 

 



 

 

อัตราน้ีไมรวม 
 

 กรณีปรับเพิม่อัตราคาภาษีเช้ือเพลิงและประกนัวินาศภัยทางอากาศสายการบิน 
 คาวีซาสําหรับพาสปอรตตางดาว และ เกบ็คาใชจายเพ่ิมอีก 3,000 บาท สําหรบัพาส

ตางชาต ิ 
 คาใชจายสวนตัว อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง , คาโทรศัพทสวนตัว, คาซักรีด, มินิบารในหอง, 

รวมถงึคาอาหารและเคร่ืองด่ืมที่สัง่เพิ่มนอกเหนือรายการ (หากทานตองการสั่งเพิม่ กรุณา
ติดตอหวัหนาทัวรแลวจายเพิม่เองตางหาก) 

 คาทปิสําหรบัคนขับรถ ไกดทองถิ่น หัวหนาทัวร ทานละ 1,500 บาท ชาํระเปนเงินไทย
เทาน้ัน  

 ราคาตามโปรแกรมทัวร ยังไมรวมคาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และ ภาษีหกั ณ ที่จาย 3% 
 

เงื่อนไขการชําระเงิน 
 

 ทางบริษัทฯ ขอรับมดัจาํ 10,000 บาท สําหรับการจองนับต้ังแตวันจองภายใน 2 วัน  
และ สวนที่เหลือทัง้หมดชําระกอนเดนิทางอยางนอย 20 วนั (การไมชําระเงินคามัดจาํ 
หรือ ชําระไมครบ หรือ เช็คธนาคารถูกระงับการจายไมวาดวยสาเหตุใดๆ ผูจัดมีสิทธิยกเลิก
การจดัหรือยกเลิกการเดินทาง)   
 

เงื่อนไขการยกเลิก 
 
1. สําหรับผูโดยสารที่ไมไดถอืหนังสือเดินทางไทย เมื่อวีซาผานแลว แตจะมกีารยกเลกิการ

เดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคามดัจําทั้งหมด 
2. ****ราคาดงักลาวเปนราคาโปรโมช่ัน ไมสามารถยกเลิกการจองไดทุกกรณี ****  
3. ยกเลิกการเดินทางในวันเดินทาง,ถกูปฏิเสธการเขา-ออกเมอืงทั้งจากประเทศไทยและ

ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต ไมมกีารคืนเงินทั้งหมดไมวากรณีใดๆทัง้สิ้น  



 

 

4. ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยดุหรือเทศกาลที่ตองการันตีมดัจํากับสายการบินหรือคามัดจาํ
ที่พักโดยตรงหรอืโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศซึ่งไมอาจขอคืนเงินได 
รวมถงึเที่ยวบินพิเศษเชน Extra Flight และ Charter Flight จะไมมีการคืนเงินมดัจํา 
หรือคาทวัรทั้งหมดเน่ืองจากคาต๋ัวเปนการเหมาจายในเที่ยวบินน้ันๆ 

 
หมายเหต ุ

 
  ในกรณีทีท่างสายการบินมกีารเรียกเก็บคาภาษีเช้ือเพลิง เพิ่มเติม ราคาน้ีอาจมกีาร

เปล่ียนแปลงไดตามประกาศสายการบิน...  
  รายการทองเที่ยวและรายการอาหารที่ระบุไว อาจมกีารเปล่ียนแปลงไดตามสถานการณ โดยไม

จําเปนตองแจงใหทราบลวงหนา 
  หนังสือเดนิทาง ตองมอีายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน และ ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์

รับเฉพาะผูมวีตัถปุระสงคเพื่อการทองเที่ยว คาทัวรที่จายใหกบัผูจดั เปนการชําระแบบจาย
ชําระขาด และผูจดัไดชําระใหกับสายการบินและสถานที่ตางๆ แบบชําระขาดเชนกันกอนออก
เดินทาง ฉะน้ันหากทานไมไดรวมเดินทางหรอืใชบริการตามรายการไมดวยสาเหตุใดหรือไดรับ
การปฏิเสธการเขาหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศเกาหลี
ใต)  ทางผูจดั ขอสงวนสิทธกิารคืนเงินสดสวนใด ๆ รวมทั้งคาต๋ัวเคร่ืองบินใหแกทาน) 

  หากมีเพือ่นหรือญาติของทานตองการรวมเดินทางทองเที่ยวระหวางทองเที่ยวในประเทศเกาหลี
หรือปญหาตาง ๆ ตลอดจนขอแนะนํากรุณาติดตอเจาหนาที่ทีรั่บผดิชอบ หากทานมคีวาม
จําเปนตองรับฝากของจากผูอ่ืนเพื่อที่จะนําไปยังประเทศน้ันๆ  หรือนํากลับประเทศไทย ควร
ตรวจสิ่งของน้ันวาตองไมเปนส่ิงของผดิกฎหมาย ซึ่งของผดิกฎหมายบางประเภท อาจมีโทษถึง
ขั้นประหารชีวติ เจาหนาที่จะไมรับฝากกระเป�าหรือสิง่ของใดใด 

  คณะเดินทางชวงวันหยดุ หรือ เทศกาลทีต่องการันตีมดัจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไขหรือ
เที่ยวบินเหมาลาํ Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผานตัวแทนใน
ประเทศหรอืตางประเทศ  จะไมมกีารคืนเงนิมดัจําหรือคาทัวรทั้งหมด  ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับ
ราคาตามสถานการณทีม่กีารปรับขึ้นจากภาษีเช้ือเพลิงที่ทางสายการบินอาจจะมีการเรียกเกบ็
เพิ่มเติม ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและตามตารางบินของสายการบิน  



 

 

  หากมกีารถอนตัวหรือไมไดใชบริการตามที่จองระบุเอาไวหรือกอนรายการทองเที่ยวจะสิ้นสุดลง 
ผูจัดถือวาผูทองเที่ยวสละสิทธิ์และจะไมรับผดิชอบคาบริการที่ไดชําระไว ไมวากรณีใดๆ ทัง้สิ้น 
เน่ืองจากคาใชจายที่ทานไดจายใหกับผูจัด เปนการชําระแบบยืนยันการใชบริการแบบผูจดัเปน
ตัวแทนนายหนา ผูจดัไดชําระคาใชจายทัง้หมดใหแกผูใหบริการในแตละแหงแบบชําระเต็มมี
เงื่อนไข  

  กรณีเกิดความผดิพลาดจากตัวแทนหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ จนมกีารยกเลิก ลาชา 
เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษทัขนสง หรือ หนวยงานที่ใหบรกิาร ผูจดัจะดําเนิน
โดยสุดความสามารถที่จะประสานงานใหเกิดประโยชนสูงสุดแกลกูคา แตจะไมคืนเงินใหสาํหรับ
คาบริการน้ัน ๆ  

  มคัคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมสีิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทัง้สิ้นแทนผูจัด  
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกาํกับเทาน้ัน  

  ผูจัดจะไมรับผดิชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกบัตัวแทน
ตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเปน
กองตรวจคนเขาเมอืงหรือกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทองเที่ยว อนัเน่ืองมาจากการ
กระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง และกรณีอ่ืนๆ 

  เน่ืองดวยมาตรการรักษาความปลอดภัยของสนามบินทั่วโลก กอนทานขึ้นเคร่ืองบิน กรุณาแยก
ของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวขึ้นเคร่ืองบิน แยกใสถงุพลาสติกใสมีซิปล็อคปดสนิท โดยที่
ขนาดบรรจภุัณฑไมเกิน 100 มิลลิลติรตอช้ิน และรวมกันทกุช้ินไมเกิน 1 ลิตร และตองนํา
ออกมาใหเจาหนาทีต่รวจไดอยางสะดวก ณ จุดเอ็กซเรย อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทาน้ัน 
ถาสิง่ของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาที่กําหนด รวมถงึสิ่งของทีม่ีลักษณะคลายกับอาวุธ 
เชน กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ จะตองใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาทีโ่หลดใตทอง
เคร่ืองบินเทาน้ัน และประเทศเกาหลี มีกฎหมายหามนําเขาผลติภัณฑที่ทาํมาจากพชื และ
เน้ือสัตวทุกชนิดเขาประเทศ เชน ผกั ผลไมสด ไข เน้ือสัตว ไสกรอก เพื่อเปนการป�องกัน
โรคติดตอที่จะมาจากสิ่งเหลาน้ี หากเจาหนาทีต่รวจพบ จะตองเสียคาปรับในอัตราที่สูงมาก 
 

“ขอขอบพระคณุทุกทานทีไ่ดมอบความไววางใจ ใหทางบริษทั เปนผูนําพาการเดินทางในครัง้
น้ี” 

 


