
 

 

STV2000323 
ทัวรเกาหลี ปดเทอมใหญ หัวใจซารางเฮโย 5 วัน 3 คืน (LJ) 

นําทานไปเชค็อินแลนดมารคชื่อดงั “เกาะนาม”ิ แหลงทองเที่ยวยอดฮติสนุกสนานเตม็อิม่!! กับการ
ปم�นจักรยานเรียลไบค ชมวิวใบไมผล ิ- อุทยานแหงชาติซอรคัซาน (ไมรวมคาขึ้นเคเบิ้ลคาร) – 
สักการะขอพร ณ วดัชินฮงึซา - ชมิสตอเบอรีลู่กโตๆจากไร - ใหทานไดสนกุกบัเครือ่งเลนนานา
ชนิด ณ สวนสนกุEVERLAND (เตม็วัน!!) - ชอปปم�งสินคาแฟชั่น ณ ตลาดฮงแด (ยานมหาลัยฮ
งอกิ) 



 

 

กําหนดการเดินทาง : มีนาคม 2563 (ฤดใูบไมผลิ!!) 
(พักซอรคัซาน 1 คืน / พักโซล 2 คืน) 
**พาทานสนกุกับสวนสนกุเอเวอรแลนดเตม็วัน** 
 

สายการบินจินแอร แอรไลน (LJ)  <ขึ้นเครือ่งสุวรรณภูมิ> 

ขาไป LJ 004 กรุงเทพ (BKK)  -   อินชอน (ICN) 22.25 – 05.40+1 น. 

ขากลบั LJ 003 อินชอน (ICN)    -   กรุงเทพ (BKK) 17.10 – 21.10 น. 
 

 

วันแรก       กรุงเทพฯ - สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ -  อินชอน (ประเทศเกาหลีใต) 
 
19.00 น. คณะพรอมกันที่ ณ สนามบินสวุรรณภูม ิผูโดยสารขาออกชั้น 4 ประตู….. 

เคานเตอร…… เคานเตอรสายการบิน JIN AIR (LJ) กรุณาสงัเกตป�ายรับที่สนามบิน 
== HAPPY TOGETHER  โดยมีเจาหนาที่คอยอํานวยความสะดวกเชค็อินตั๋ว
เครื่องบินและสมัภาระใหแกทาน…. 

หมายเหต ุ เคานเตอรเช็คอนิปดบรกิารกอนเวลาเครื่องออกอยางนอย 60 นาที ผูโดยสาร
พรอม ณ ประตูขึ้นเครื่องกอนเวลาเครื่องออก 30 นาท ี

 

วันทีส่อง สนามบนิอินชอน – นําทานไปเชค็อินแลนดมารคชื่อดงั “เกาะนามิ” แหลง
ทองเที่ยวยอดฮิตสนุกสนานเต็มอิ่ม!! กบัการปم�นจักรยานเรียลไบค ชมววิใบไม
ผลิ - อุทยานแหงชาติซอรัคซาน (ไมรวมคาขึ้นเคเบิล้คาร) – สักการะขอพร ณ 
วัดชินฮงึซา 

 
22.25  เหนิฟ�าสูประเทศเกาหลใีต โดยสายการบิน JIN AIR เที่ยวบนิ LJ 004 (บริการ 

SNACK BOX บนเครื่อง) 
05.40+1   ถึงสนามบนินานาชาติ อนิชอน ประเทศเกาหลีใต หลงัผานขั้นตอนการตรวจคนเขา

เมือง และรับสัมภาระเรียบรอยแลว(เวลาทองถิ่นประเทศเกาหลีใต เร็วกวาประเทศ
ไทย 2 ชัว่โมง)  



 

 

               จากนั้น นาํทานชมความงดงามของเกาะชื่อดัง เกาะนาม ินําทานขึ้นเรือเฟอรรีข่าม
ฟากไปยังเกาะนามิใชเวลาเพียง 5 นาที ในฤดใูบไมผลิ ดอกไม ตนไมนานาพันธุ จะ
เริ่มผลิใบ ผลดิอก สรางสีสันสวยงามใหกับเกาะแหงนีอ้ยางมาก และอากาศเย็นๆ
สบายๆ ประมาณ 10 – 15 องศา ใหทานไดถายรูปสวยๆกบัสวนดอกไมนานาพันธุ
ในเกาะแหงนี้ และอกี 1 ไฮไลทที่พลาดไมไดเลยคือ ทิวตนสนที่เปนไฮไลทของเกาะ
นาม ิ

 
 
 
 
 
 
 
วากันวาถามาเกาะนามแิลวไมไดถายรูปที่ทิวตนสนน้ี เหมือนมาไมถงึเกาหลีเลย
ทีเดียว  และระหวางทางกลบัมรีานคา 2 ขางทาง อาทิ รานซาลาเปา รานไสกรอก 
ขนมแพนเคกแสนอรอย ใหทานเลือกทานตามอัธยาศัย หรือจะเลือกนัง่จิบกาแฟ
รอนๆ ในราน Coffee Shop ในเกาะนามิ  จากนั้นไดเวลานดัหมาย นําทานนัง่เรือ
เฟอรรี่ กลับมายงัจดุขึ้นรถ 
 
 
 
 
 
 
 
จากนั้น พาทานไปสนุกสนานตอกับการ ปم�นจักรยานบนรางรถไฟ RAIL BIKE 
เปดประสบการณใหมเปนการปم�นจกัรยานบนรางรถไฟที่ทานเคยเห็นตามซีรียเกาหลี
หลายๆเรื่อง  ทานจะไดสนุกสนานกับกิจกรรมที่ไดทํารวมกับครอบครวั เพ่ือน 



 

 

หรือคนรกั พรอมกับชมความงดงามของธรรมชาติ  2 ขางทางทีห่าไดยาก ไมวา
จะเปนการปم�นผานแมนํา้ ลําธาร ทุงนา แปลงผัก ทิวสน ตนไม ดอกไม ตลอดเสนทาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  (เมนูทัคคาลบี ไกบารบคีิวผัดซอส

เกาหลี) (1) 
บาย  นําทานเดินทางสู อทุยานแหงชาตซิอรคัซาน (ไมรวมคาขึน้เคเบิล้คาร) เรียกอีก

อยางหนึ่งวา สวิสเซอรแลนดของเกาหลี 
ดานหนาอทุยานจะมรีูปปم�นหมดีาํเปน
สัญลักษณของอทุยาน เมื่อเขาไปดานใน
อุทยาน ทานจะไดชมววิธรรมชาติที่งดงาม 
อาทิ ทิวเขาซอรคัซาน และ บรรดาตนไม 
ดอกไมที่เริม่ผลิบาน และในชวงปลาย 
มี.ค – กลางเม.ย นั้น “ดอกซากรุะ” หรือ 
ที่คนเกาหลีเรียกวา ดอกพ็อด-กด ก็จะ
เริ่มผลิดอกบานสะพรัง่ทัว่ทัง้อทุยาน จนอดที่จะถายรปูทัง้วันไมไดเลยทีเดียว  
และภายในอุทยานแหงนี้ ยงัมีวดัศักดิ์สิทธิท์ีค่นไทย และคนเกาหลีเอง นิยมมาขอพร
เปนอยางมาก น่ันกค็ือ  วดัชนิฮงึซา ซึ่งจะมีพระพุทธรูปปางสมาธิองคใหญตั้งอยู
กลางแจง เปนวดัเกาแกในนกิายเซน นกัทองเที่ยวสวนใหญจะนิยมมาทําบญุถวาย
ขาวสาร ถวายเทียน เพือ่เปนสริมิงคลของชีวติ อีกทั้งมคีวามเชื่อวา “หากมาขอพรที่
วัดแหงนี้ จะสมหวงัดัง่คําอธิษฐานเกอืบทกุราย”   



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
คํ่า    รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  (เมนูชาบูชาบู SHABU SHABU) (2) 
ที่พกั           SEORAK KUMHO หรือ SEORAK PINE หรือ ระดบัเทียบเทา 3 ดาว 
 

วันทีส่าม ชิมสตอเบอรีล่กูโตๆจากไร - ใหทานไดสนกุกับเครื่องเลนนานาชนิด ณ สวน
สนุกEVERLAND (เต็มวัน!!) - ชอปปم�งสินคาแฟชั่น ณ ตลาดฮงแด (ยานมหา
ลัยฮงอิก) 

 
เชา รับประทานอาหารเชาในโรงแรม (3) 

จากนั้นนาํทานสู ไรสตอเบอรี ่นกัทองเที่ยวมกัจะเรียกวา สตอเบอเรอ เพราะผลสต
อเบอรี่ลกูโตมากๆ บางลกูโตเทาลกูละมดุบานเราเลย ใหทานไดเหน็แปลงปลูกสต
อเบอรี่ของคนเกาหล ีที่ปลกูสตอเบอรีแ่บบไรสารพิษ ปลูกดวยวิธธีรรมชาติ ผลผลิตที่
อรอยปราศจากสารพิษ ใหทานสามารถชมิสตอเบอรีต่ามอัธยาศัย.... 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

จากนั้นพาทานสนุกสนานเตม็อิม่ ที่ สวนสนกุเอเวอรแลนด (เต็มวัน!!!) เปนสวน
สนุกกลางแจงที่ใหญที่สุดของประเทศ ตัง้อยูทามกลางหุบเขา  ภายในสวนสนุกแหงนี้
จะหอมลอมไปดวยดอกไมนานาพันธุ ทีง่ดงามจนทานคิดวาเปนดอกไมปลอมเลย
ทเีดียว  ใหทานไดสนุกสนานกบัเครื่องเลนนานาชนดิ อาทิ                     T-
Express ( รถไฟรางไม ) รถไฟเหาะ หนอนสะบัด ลองแกง การตูน 4 มิต ิบานหมุน 
บานผีสงิ ฯลฯ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ในสวนสนุกแหงนี ้ทานจะไดชมความนารักของ หมสีีนํ้าตาล ทีแ่สนรูสามารถทาํ
ตามคําสั่งของเจาหนาทีท่ี่ใหขนม ทั้งเดิน เตน และโยนลูกบอล รับรองวาทานจะ
อดหลงรักไมไดเลยทีเดียว อกีทัง้ทานจะไดพบ แมเสือ พอเสือ สิงโตเจาป�า หมดีํา 
ไฮยีนา ฯลฯ 
 

 
 
 
 
 
 
 
เที่ยง อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย เพื่อใหทานไดสนกุกบัเครื่องเลนแบบเต็มที ่
คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร เมน ูหมูยางเกาหลแีสนอรอย เมนูยอดฮติ!!  

(4) 
 

 
 
 
 
 
 

 
จากนั้น นําทานไป ชอปปم�งตอที่ ตลาดฮงแด แหลงรวมสินคาแฟชั่นสําหรับวัยรุน อยู
ใกลกบัมหาวิทยาลัยฮงอิก ภายในถนนเสนนี้เตม็ไปดวยสินคาแฟชั่น ทั้งรานคา 2 
ขางทาง แผงลอย เส้ือผาแฟชั่น รองเทา แวนตา กระเป�าราคาถูกๆ รวมไปถึงรานแบ
รนดเนมอยาง H&M และ 3CE รวมถงึอาหาร เครือ่งดืม่ รานกาแฟ ใหทานเลือกซื้อ
มากมาย  



 

 

 
 
 

 
 

 

ที่พกั นําทานเขาสู โรงแรม GALAXY HOTEL หรือ VIP HOTEL หรือ ระดบั
เทียบเทา 3 ดาว 

 

วันทีส่ี่        นํ้ามันสนเข็มแดง (RED PINE)  - ชอปปم�งเครื่องสําอางปลอดภาษี 
COSMETIC OUTLET โรงงานสาหราย + ใสชดุฮันบก – ดิวตี้ฟรี – ชอปปم�ง
เสื้อผา รองเทาแฟชัน่ ณ ตลาดเมียงดงยอดฮติ ( สยามสแควรเกาหลี )  

 
เชา รับประทานอาหารเชาในโรงแรม  (5) 

จากนั้นพาทานไปชม  RED PINE  หรือ นํ้ามันสนเข็มแดง  สมุนไพรชื่อดังที่ไดรับ
ความนิยมมากในตอนนี ้สรรพคุณชวยลดระดบันํ้าตาลในเสนเลือด  ชวยละลายไขมนั
ในเสนเลือด  ลางสารพิษหรอืดีท็อกซ เลือดใหสะอาดและเพิ่มการไหลเวียนของเลือด
ไดสะดวกขึ้น เหมาะกับผูป�วยโรคเบาหวาน ความดนั ไขมนัอุดตันในเสนเลือด 
คอเลสเตอรอลในเลือดสูง และ โรคไขขอเสื่อม   จากนั้นนําทานชอปปم�ง 
เครื่องสําอางปลอดภาษ ีเวชสาํอาง COSMETIC OUTLET ชอปปم�งเครือ่งสําอาง
ยอดนิยม เชน โบทอ็กเกาหลีชื่อดัง , SNAIL CREAM (ครีมหอยทาก) , WATER 
DROP (ครมีนํ้าแตก) , BUBBLE CLEANSING , CC ครมี , แป�งมาโยก, เซรัม่
โบท็อกเกาหลี  ซึง่ราคาถกูกวาที่เมืองไทยเกอืบเทาตัว และบางผลิตภัณฑยังไมมขีาย
ในไทย  
 
 
 

 



 

 

จากนั้น พาทานชม โรงงานสาหรายเกาหลี ใหทานไดชมกรรมวธิีในการผลติ
สาหรายเกาหลแีสนอรอย พรอมชิมสาหราย หรือจะซือ้เปนของฝากกลบับานก็ได    
จากนั้นพาทานไปสวยหลอแบบหนุมสาวเกาหลี กับการสวมชดุประจําชาติเกาหลี  “ 
ชุดฮันบก” ใหทานไดถายรปูตามอัธยาศัยและเก็บภาพความประทับใจ  จากนั้นนํา
ทานไปเรียนรูเกี่ยวกับการ ทําคิมบับ (ขาวหอสาหราย) เรียนรูวิธกีารทํา คมิบับ 
(ขาวหอสาหราย) อาหารงายๆ ทีค่นเกาหลีนิยมรับประทาน คมิ แปลวา สาหราย บบั 
แปลวา ขาว จะเปนแทงยาวๆ หั่นเปนชิ้นๆพอดคีํา จิม้กับโชย ุญี่ปุ�นหรือวาซาบิก็ได 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร เมนูโอซัม บลุโกกิ (6) 
จากนั้นนาํทาน  ชอปปم�งแหลงสินคาปลอดภาษี (ดวิตีฟ้รี) สินคาแบรนดเนม อาทิ 
นาฬิกา,แวนตา, กระเป�า, นํา้หอม เครือ่งสําอางแบรนดชั้นดัง อาท ิSULWHASOO 
, LANEIGE , SHISEIDO, SKII  และ กระเป�าแบรนดดงั อาทิ MCM , LOUIS 
VUITTON, CHANEL  ชอปปم�งตามอัธยาศัย   จากนั้น ยงัไมพอนาํทานไปชอปปم�ง
ตอกันที่  “ ตลาดที่ฮอตทีสุ่ดของเกาหลี” ตลาดเมียงดง หรอื สยาม สแควร
เกาหลี ตลาดแหงนี้ทานจะพบกบัสินคา อาทิ เส้ือผาแฟชั่น แบรนดดงัตางๆ ZARA , 
SPAO , Uniqlo หรือ รองเทาแบรนด NIKE  Adidas และรองเทาที่กําลังเปนที่
นิยมในตอนนี้ fila  หรือจะเลือกชอปปم�งเครื่องสําอาง ETUDE HOUSE  SKIN 
FOOD , THE FACE SHOP , MISSHA , IT’S SKIN ใหทานไดเลือกซือ้
มากมาย ที่สําคญัตลาดแหงนี้ยังโดงดังเรือ่ง Food Street อกีดวย เพราะนอกจาก
สินคาแฟชั่นตางๆแลวยังมีรานอาหาร รานกาแฟ รานเครือ่งดืม่ ขนมหวาน ไอศกรมี 
หลากหลายรานใหทานเลือกทานมากมาย อาทิ เครปสตอเบอรี่ มันฝรัง่ทอด นํา้ผลไม 
กุงทอด ขาหมูทอด ไดฟุกุสตอเบอรี่ สายไหมสีรุง และ อาหารอรอยที่นาสนใจอกี
มากมาย 
 
 
 
 
 

 



 

 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร เมน ูจิมดัก ไกพะโลแสนอรอย (7) 
ที่พกั  นําทานเขาสู โรงแรม GALAXY HOTEL หรือ VIP HOTEL หรือ ระดบั

เทียบเทา 3 ดาว 
 

วันทีห่า       ศูนยโสมเกาหลี – ฮ็อกเกตนามู - หอคอยโซลทาวเวอร (คลองกุญแจคูรัก) - 
พลอยอเมทิส - รานละลายเงนิวอน - อนิชอน - กรงุเทพฯ         

 
เชา รับประทานอาหารเชาในโรงแรม (8) 

จากนั้นนาํทานรูจักและเขาใจ สมนุไพรโสมเกาหล ีที่ชวยเสริมสรางความแข็งแรง
ใหแกระบบยอยอาหารและปอด ชวยทําใหจติใจสงบและเพิม่พละกําลงัโดยสวนรวม
สรรพคุณทางการแพทย ชวยบาํรงุหวัใจ ป�องกันโรคหวัใจขาดเลือด เสริม
ประสิทธภิาพทางเพศ ลดและป�องกันมะเรง็และเร็วๆ นี้ โสมเกาหลีอาจจะไดจด
ทะเบียนมรดกโลกโดยองคการยูเนสโก   จากน้ันนําทานรูจักและเขาใจ “ศูนย
สมุนไพรฮอกเกต็นาม”ู  ชาวเกาหลีนิยมนํามารับประทาน เพื่อชวยป�องกันโรคตับ
แข็งไมใหถกูทําลายจากการดืม่กาแฟ บุหรี ่แอลกอฮอล สารตกคางจากอาหารและยา   
จากนั้นนาํทานสู หอคอย N’SEOUL TOWER (ไมรวมคาขึ้นลฟิท)  
 

 
 
 
 
 
 
 
พาทานยอนรอยซรีียดงั “ You Who Came From The Stars” (ยัยตัวรายกบั
นายตางดาว) และ ซรีียเรื่อง F4 เขานมัซาน ภูเขาเพียงลกูเดียวใจกลางกรงุโซล 1 
ใน 17 หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลก    สูงถงึ 480 เมตร เหนอืระดับนํ้าทะเล  อสิระ
ใหทานชมวิวบรรยากาศบานเมืองเกาหล ีหรือ จะคลองกุญแจคูรัก เพราะคน



 

 

เกาหลมีคีวามเชือ่วาถามาคลองกญุแจคูรักที่นี ่“จะทาํใหรักกันยืนยาวไมพรากจาก
กัน”   จากน้ัน หากมีเวลา จะนําทานชมโรงงานเจียระไน พลอย อเมทสิ แดนเกาหลี
เปนแดนของพลอยสีมวง พลอยแหงสุขภาพและนําโชค โดยมตีั้งแตสมีวงออนเย็นตา
จนถึงสมีวงไวน มีเสนหเยายวนใจ พลอยนี้จะงามจับตาเมื่อมาทําเปนแหวน จี้ ตางห ู
และสรอยขอมือ     

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  เมนู ไกตุนโสม อาหารตํารับชาววัง 
(9) 

 
 
 
 
 

 
จากนั้นนาํทานเตรียมตัวกลับกรงุเทพ แวะซื้อของฝากที่ “ รานละลายเงินวอน” 
สาหราย ขนมตางๆ ขาวพองรสชาตติางๆ เหลาโซจู หรอื มามาเกาหลทีี่มีใหเลือก
หลากหลายรสชาต ิกิมจิ หรือเครือ่งใชไฟฟ�า กระทะเกาหลีชื่อดังฯลฯ ใหทานเลือกช
อปปم�ง ไดเวลาอนัสมควรนําทกุทานเดินทางสูสนามบินอินชอน เพื่อทําการเชค็อิน
ตั๋วเครื่องบนิ และ สัมภาระ.... 

17.10 น. เหิรฟ�าสูประเทศไทย โดยสายการบิน JIN AIR เที่ยวบิน LJ 003 (บริการ 
SNACK BOX บนเครื่อง) 

21.10 น. คณะเดินทางถงึสนามบนิสุวรรณภูมิ โดยสวสัดภิาพและความประทับใจจากพวก
เราทุกคน………… 

 

 HAPPY TOGETHER  
ไมรวมทิปไกด+คนขบัรถตลอดการเดินทาง จายเปนเงินไทยเทานัน้ ทานละ 1,500 บาท 

ขออนุญาตเก็บคาทิปทุกทานทีส่นามบินสุวรรณภูม ิ

 
 



 

 

อัตราคาบริการ เดือน มีนาคม 2563 
 

กําหนดการเดินทาง 

ผูใหญ 

หองละ 2-3 
ทาน 

1 เด็ก 2 ผูใหญ 
เด็กมีเตียง 

1 เด็ก 2 
ผูใหญ 

เด็กไมมีเตียง 

พักเดี่ยว
เพิ่ม 

วันที่ 05  -  09  มีนาคม 63 16,999 16,999 16,999 5,000 

วันที่ 06  -  10  มีนาคม 63 16,999 16,999 16,999 5,000 

วันที่ 07  -  11  มีนาคม 63 15,999 15,999 15,999 5,000 

วันที่ 08  -  12  มีนาคม 63 14,999 14,999 14,999 5,000 

วันที่ 09  -  13  มีนาคม 63 14,999 14,999 14,999 5,000 

วันที่ 10  -  14  มีนาคม 63 15,999 15,999 15,999 5,000 

วันที่ 11  -  15  มีนาคม 63 16,999 16,999 16,999 5,000 

วันที่ 12  -  16  มีนาคม 63 16,999 16,999 16,999 5,000 

วันที่ 13  -  17  มีนาคม 63 16,999 16,999 16,999 5,000 

วันที่ 14  -  18  มีนาคม 63 15,999 15,999 15,999 5,000 

วันที่ 15  -  19  มีนาคม 63 14,999 14,999 14,999 5,000 

วันที่ 16  -  20  มีนาคม 63 14,999 14,999 14,999 5,000 

วันที่ 17  -  21  มีนาคม 63 15,999 15,999 15,999 5,000 

วันที่ 18  -  22  มีนาคม 63 16,999 16,999 16,999 5,000 

วันที่ 19  -  23  มีนาคม 63 16,999 16,999 16,999 5,000 

วันที่ 20  -  24  มีนาคม 63 16,999 16,999 16,999 5,000 

วันที่ 21  -  25  มีนาคม 63 15,999 15,999 15,999 5,000 

วันที่ 22  -  26  มีนาคม 63 14,999 14,999 14,999 5,000 



 

 

วันที่ 23 - 27  มีนาคม 63 14,999 14,999 14,999 5,000 

วันที่ 24 - 28  มีนาคม 63 15,999 15,999 15,999 5,000 

วันที่ 25 - 29  มีนาคม 63 16,999 16,999 16,999 5,000 

วันที่ 26 - 30  มีนาคม 63 16,999 16,999 16,999 5,000 

วันที่ 27 - 31  มีนาคม 63 16,999 16,999 16,999 5,000 

วันที่ 28 มี.ค. – 1 เม.ย.  63 15,999 15,999 15,999 5,000 

วันที่ 29 มี.ค. – 2 เม.ย.  63 14,999 14,999 14,999 5,000 

 
** ขอควรทราบ ** 

1. วันเดินทาง “ กรณุาเตรียมเอกสารการทํางาน” เชน หนังสอืรับรองการทํางาน , 
นามบัตร , บัตรพนักงาน หรือหากมธีุรกิจสวนตัวตองมนีามบตัร หากเปลี่ยนชื่อสกลุ
ตองนําเอกสารมายืนยัน 

2. โปรแกรมทัวรอาจมีการสลับปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสมของหนางาน 
อาทิ หากมีฝนตก หรือ รถตดิ อาจปรับโปรแกรม (ทั้งนี้ขึน้อยูกับสถานการณหนางาน ) 
ไกดและหวัหนาทวัรจะแจงใหทราบในแตละวัน  

3. รานชอปปم�งทีท่างรัฐบาลใหทัวรลง ตามทีร่ะบุในโปรแกรมทัวร ขอความรวมมือลกูทวัร
ลงทุกราน ซื้อไมซื้อไมวากัน  ทางบรษิทัฯไมมีนโนบายบังคับซื้อแตอยางใด ขึน้อยูกับ
ความพึงพอใจของลูกคา  

4. ประเทศเกาหลใีตมชีางภาพมาถายรูปแลวมาจําหนายวนัสดุทายลูกทัวรทานใดสนใจ
สามารถซื้อได....แตถาทานใดไมสนใจก็ไมตองซื้อ โดยไมมกีารบังคับลูกทัวรทัง้สิ้น แต
เปนการบอกกลาวลวงหนา 

5. ทัวรนี้จัดใหเฉพาะลกูคาที่ประสงคจะไปทองเที่ยวตามรายการของทวัรทุกวนัเทานัน้  
หากทานไมสามารถรวมทวัรทุกวัน แคสมัครมารวมทัวรเพียงเพื่อการใชตัว๋เครื่องบิน
และทีพ่ักในราคาพิเศษ  หากทานไมแจง และปรากฏวาทานไมรวมทัวรในบางวัน ทาง
บรษิัทจะคิดคาดําเนนิการในการแยกทองเที่ยวเอง 300 USD*** 

 



 

 

อัตรานีร้วม 

 
 คาตัว๋เครือ่งบินไป-กลับ  กรุงเทพ - อินชอน - กรงุเทพ  (ตัว๋กรุป) และ คาภาษีสนามบินทกุ

แหงที่ม ี  
 คาอาหารทกุมื้อ ตามทีร่ะบุในรายการ 
 คาเขาชมสถานทีต่างๆ ตามรายการ    
 คาทีพ่ักตามระบุในรายการ พกัหองละ 2-3 ทาน  
 คารถรบั-สง และนําเที่ยวตามรายการ    
 คานํ้าหนักกระเป�าสัมภาระทานละ 15 กก. / หิ้วขึ้นเครื่องได 10 กก.  
 มคัคุเทศกคอยบรกิารตลอดการเดินทาง  
 คาประกันอุบตัิเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตาม

กรมธรรม) 
 

อัตรานีไ้มรวม 

 
 กรณีปรบัเพิม่อตัราคาภาษีเชือ้เพลิงและประกนัวินาศภัยทางอากาศสายการบิน 
 คาวีซาสําหรับพาสปอรตตางดาว และ เกบ็คาใชจายเพิ่มอีก 3,000 บาท สําหรบัพาส

ตางชาต ิ 
 คาใชจายสวนตวั อาทิ คาทําหนงัสือเดินทาง, คาโทรศัพทสวนตวั, คาซักรีด, มินิบารในหอง, 

รวมถงึคาอาหาร  
และเครือ่งดืม่ที่สัง่เพิม่นอกเหนือรายการ (หากทานตองการสัง่เพิม่ กรุณาตดิตอหวัหนาทวัร
แลวจายเพิม่เองตางหาก) 

 คาทปิสําหรบัคนขับรถ ไกดทองถิ่น หัวหนาทัวร ทานละ 1,500 บาท ชาํระเปนเงินไทย
เทานั้น  

 ราคาตามโปรแกรมทัวร ยังไมรวมคาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และ ภาษีหกั ณ ที่จาย 3% 
 



 

 

เงื่อนไขการชําระเงิน 

 
 ทางบริษัทฯ ขอรบัมดัจาํ 10,000 บาท สําหรบัการจองนับตั้งแตวันจองภายใน 2 วัน  

และ สวนที่เหลือทัง้หมดชําระกอนเดนิทางอยางนอย 20 วนั (การไมชําระเงินคามัดจาํ 
หรือ ชาํระไมครบ หรอื เชค็ธนาคารถูกระงับการจายไมวาดวยสาเหตุใดๆ ผูจดัมีสิทธิยกเลิก
การจดัหรือยกเลิกการเดินทาง)   
 

เงื่อนไขการยกเลิก 

 
1. สําหรับผูโดยสารที่ไมไดถอืหนงัสอืเดินทางไทย เมื่อวีซาผานแลว แตจะมกีารยกเลกิการ

เดินทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคนืคามดัจําทั้งหมด 
2. ****ราคาดงักลาวเปนราคาโปรโมชัน่ ไมสามารถยกเลิกการจองไดทุกกรณี ****  
3. ยกเลิกการเดินทางในวันเดินทาง,ถกูปฏิเสธการเขา-ออกเมอืงทั้งจากประเทศไทยและ

ประเทศสาธารณรฐัเกาหลีใต ไมมกีารคนืเงินทั้งหมดไมวากรณีใดๆทัง้สิ้น  
4. ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยดุหรือเทศกาลที่ตองการันตมีดัจํากับสายการบินหรือคามัดจาํ

ที่พักโดยตรงหรอืโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศซึ่งไมอาจขอคืนเงินได 
รวมถงึเที่ยวบินพิเศษเชน Extra Flight และ Charter Flight จะไมมีการคืนเงินมดัจํา 
หรือคาทวัรทั้งหมดเน่ืองจากคาตัว๋เปนการเหมาจายในเที่ยวบินนั้นๆ 

 

หมายเหต ุ

 
  ในกรณีทีท่างสายการบนิมกีารเรียกเก็บคาภาษีเชื้อเพลิง เพิ่มเตมิ ราคานี้อาจมกีาร

เปล่ียนแปลงไดตามประกาศสายการบิน...  
  รายการทองเที่ยวและรายการอาหารที่ระบุไว อาจมกีารเปล่ียนแปลงไดตามสถานการณ โดยไม

จําเปนตองแจงใหทราบลวงหนา 
  หนังสือเดนิทาง ตองมอีายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน และ ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์

รับเฉพาะผูมวีตัถปุระสงคเพื่อการทองเที่ยว คาทัวรที่จายใหกบัผูจดั เปนการชําระแบบจาย



 

 

ชําระขาด และผูจดัไดชําระใหกับสายการบินและสถานที่ตาง ๆ แบบชาํระขาดเชนกันกอนออก
เดินทาง ฉะนัน้หากทานไมไดรวมเดินทางหรอืใชบริการตามรายการไมดวยสาเหตุใดหรือไดรับ
การปฏิเสธการเขาหรอืออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศเกาหลี
ใต)  ทางผูจดั ขอสงวนสิทธกิารคืนเงินสดสวนใด ๆ รวมทั้งคาตัว๋เครื่องบินใหแกทาน) 

  หากมีเพือ่นหรอืญาติของทานตองการรวมเดินทางทองเที่ยวระหวางทองเที่ยวในประเทศเกาหลี
หรือปญหาตาง ๆ ตลอดจนขอแนะนาํกรุณาตดิตอเจาหนาที่ทีร่ับผดิชอบ หากทานมคีวาม
จําเปนตองรบัฝากของจากผูอื่นเพื่อที่จะนําไปยังประเทศนั้น ๆ  หรอืนํากลับประเทศไทย ควร
ตรวจสิ่งของน้ันวาตองไมเปนส่ิงของผดิกฎหมาย ซึ่งของผดิกฎหมายบางประเภท อาจมีโทษถึง
ขั้นประหารชวีติ เจาหนาที่จะไมรบัฝากกระเป�าหรือสิง่ของใดใด 

  คณะเดินทางชวงวันหยดุ หรอื เทศกาลทีต่องการันตมีดัจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไขหรอื
เที่ยวบินเหมาลาํ Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการบิน หรือผานตัวแทนใน
ประเทศหรอืตางประเทศ  จะไมมกีารคืนเงนิมดัจําหรือคาทัวรทั้งหมด  ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรบั
ราคาตามสถานการณทีม่กีารปรับขึ้นจากภาษีเชือ้เพลิงที่ทางสายการบินอาจจะมีการเรียกเกบ็
เพิ่มเตมิ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและตามตารางบินของสายการบิน  

  หากมกีารถอนตวัหรือไมไดใชบรกิารตามที่จองระบุเอาไวหรอืกอนรายการทองเที่ยวจะสิ้นสุดลง 
ผูจัดถือวาผูทองเที่ยวสละสิทธิ์และจะไมรบัผดิชอบคาบรกิารที่ไดชําระไว ไมวากรณีใดๆ ทัง้สิ้น 
เน่ืองจากคาใชจายที่ทานไดจายใหกับผูจัด เปนการชําระแบบยืนยันการใชบรกิารแบบผูจดัเปน
ตัวแทนนายหนา ผูจดัไดชําระคาใชจายทัง้หมดใหแกผูใหบรกิารในแตละแหงแบบชาํระเตม็มี
เงื่อนไข  

  กรณีเกิดความผดิพลาดจากตวัแทนหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ จนมกีารยกเลิก ลาชา 
เปล่ียนแปลง การบรกิารจากสายการบิน บริษทัขนสง หรือ หนวยงานที่ใหบรกิาร ผูจดัจะดําเนิน
โดยสุดความสามารถที่จะประสานงานใหเกิดประโยชนสูงสุดแกลกูคา แตจะไมคืนเงินใหสาํหรับ
คาบริการนั้น ๆ  

  มคัคุเทศก พนกังานและตัวแทนของผูจัด ไมมสีิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทัง้สิ้นแทนผูจัด  
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอาํนาจของผูจัดกาํกับเทานั้น  

  ผูจัดจะไมรับผดิชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเนือ่งจากเปนการเหมาจายกบัตวัแทน
ตางๆ ในกรณทีี่ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเปน



 

 

กองตรวจคนเขาเมอืงหรือกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทองเที่ยว อนัเนื่องมาจากการ
กระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหน ีเขาออกเมือง และกรณีอื่นๆ 

  เน่ืองดวยมาตรการรกัษาความปลอดภัยของสนามบนิทั่วโลก กอนทานขึ้นเครื่องบิน กรุณาแยก
ของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตวัขึ้นเครือ่งบิน แยกใสถงุพลาสตกิใสมีซิปล็อคปดสนิท โดยที่
ขนาดบรรจภุัณฑไมเกิน 100 มิลลิลติรตอชิ้น และรวมกันทกุชิ้นไมเกิน 1 ลิตร และตองนาํ
ออกมาใหเจาหนาทีต่รวจไดอยางสะดวก ณ จุดเอก็ซเรย อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทานัน้ 
ถาสิง่ของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาที่กําหนด รวมถงึสิ่งของทีม่ีลักษณะคลายกับอาวุธ 
เชน กรรไกรตดัเล็บ มดีพก แหนบ จะตองใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาทีโ่หลดใตทอง
เครื่องบินเทานั้น และประเทศเกาหลี มีกฎหมายหามนําเขาผลติภัณฑที่ทาํมาจากพชื และ
เน้ือสัตวทุกชนิดเขาประเทศ เชน ผกั ผลไมสด ไข เนื้อสัตว ไสกรอก เพื่อเปนการป�องกัน
โรคตดิตอที่จะมาจากสิ่งเหลานี้ หากเจาหนาทีต่รวจพบ จะตองเสียคาปรับในอัตราที่สูงมาก 
 

“ขอขอบพระคณุทุกทานทีไ่ดมอบความไววางใจ ใหทางบริษทั เปนผูนําพาการเดินทางในครัง้
นี้” 

 


