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ONE MOUNT SNOW PARK - เกาะนามิ – อทุยานแห่งชาติโซรคัซาน  
สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์- ชอ็ปป้ิงเมียงดง ทงแดมนุ ฮงแด  

 TRICK EYE & ICE MUSEUM - พระราชวงัชางดอ็กกงุ - N SEOUL TOWER  
พิเศษ บุฟเฟตบ์าบีคิวป้ิงย่าง + ทาํกิมจิ + ชุดประจาํชาติเกาหลี (ฮนับก) + โชว ์DRUM KAT 

 

ตารางบินเวลาและเท่ียวบินสายการบินจินแอร ์ 
วนัเดินทาง 
(วนัเชค็อิน) 

เวลา 
นัดหมาย 

ไฟลท์บินขา
ไป 

สนามบิน เวลาบิน ไฟลท์บินขา
กลบั 

สนามบิน เวลาบิน 

ระหว่างวนัที ่1 ต.ค. 59 ‟ 25 ต.ค.59 21.00 LJ002 BKK-ICN 01.05-08.25 LJ001 ICN-BKK 19.55-23.35 
ระหว่างวนัที ่26 ต.ค. 59 ‟ 29 ต.ค. 59 21.00 LJ002 BKK-ICN 01.05-08.25 LJ003 ICN-BKK 17.25-21.25 
ระหว่างวนัที ่30 ตุลาคม 59 ‟ มนีาคม 60 19.30 LJ004 BKK-ICN 22.40-05.40+1 LJ003 ICN-BKK 17.25-21.25 

 

วนัแรก สนามบินสุวรรณภมิู 
19.30 น. คณะพรอ้มกนัที่ สนามบินสุวรรณภมิู อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประต ู3 เคาน์เตอร ์D สายการบิน JIN AIR (LJ) 

มเีจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯคอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก  
22.40 น. เหริฟ้าสูก่รุงโซล โดยสายการบนิ JIN AIR เท่ียวบินท่ี LJ004 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 5.30 ‟ 06.00 ชัว่โมง) 
 
 
 
 
 
 
 

วนัท่ีสอง สนามบินอินชอน – ONE MOUNT SNOW PARK - เกาะนามิ – อทุยานแห่งชาติโซรคัซาน 
05.40 น. เดนิทางถงึ สนามบนิอนิชอน ประเทศเกาหลใีต ้(เวลาทอ้งถิน่เรว็กว่าไทย 2 ช.ม.)  
 น าท่านเดนิทางสู่ รา้นอาหาร บริการ เมนู อดู้งรอ้น สไตลเ์กาหลี  (มือ้ท่ี 1) จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่ ONE MOUNT 

SNOW PARK เราจะใหท้่านเขา้สูโ่ลกแห่งการพกัผ่อนกลางแจง้และในร่มทีใ่หญ่ทีส่ดุในกรุงโซล ภายในมกีารจดัแบ่งโซน
ออกเป็นฟิตเนส กอลฟ์คลบั ศนูยอ์าหาร รา้นคา้ชอ้ปป้ิง สวนน ้าแขง็ สวนหมิะ สวนน ้าขนาดใหญ่ (ราคาทวัรไ์ม่รวมค่าเขา้
และเครื่องเล่นในสโนวป์ารค์)  

 อตัราค่าบรกิารภายในสโนวป์ารค์ โดยประมาณ ขอ้ 1. ค่าเขา้สโนวป์ารค์ 15,000 วอน ต่อ 1 ท่าน ขอ้ 2. ค่าเช่าเสื้อแจก็เกต็
สก ี5,000 วอนต่อ 1 ท่าน ขอ้ 3. สนุขัลากลอ้เลือ่นส าหรบัเดก็เท่านัน้ 9,000 วอน ต่อ 1 ท่าน   
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เท่ียง บริการ เมนูทคัคาลบีหรอืไก่บารบี์คิวผดัซอสเกาหลี (มือ้ท่ี 2) อาหารเลื่องช่ือโดย การนําไก่บารบี์คิว มนัหวาน 

กะหลํา่ปลี ต้นกระเทียม ซอส และข้าว มาผดัรวมกนับนกระทะแบนสีดาํ คลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้าท่ี รบัประทานคู่
กบัผกักาดเกาหลีและเครือ่งเคียงต่างๆ  

บ่าย                  จากนัน้น าท่านลงเรอืเฟอรร์ีเ่ดนิทางสู่ เกาะนามิ โดยใชเ้วลาขา้มประมาณ  10 นาท ีพบกบัสุสานนายพลนามิ ( Tomb of 
General Nami) เป็นสถานทีท่ีม่คีวามส าคญัต่อประวตัศิาสตรข์องเกาะนามเิป็นอย่างยิง่ เพราะเกาะแห่งนี้ตัง้ตามชื่อของ
นายพลนามซิึง่เขา้รบัราชการตัง้แต่อายุ 17 ท่านเป็นผูม้คีวามสามารถน าทพัไปปราบจลาจลในทางภาคเหนือของเกาหลจีน
ไดร้บัต าแหน่งสงูในขณะทีท่่านอายุยงัน้อย แต่ต่อมาภายหลงัท่านไดถู้กใสร่า้ยโดยศตัรทูางการเมอืงและถูกประหารชวีติ 
จากนัน้ชมววิทวิทศัน์ของสถานทีเ่คยใชเ้ป็นสถานทีถ่่ายท าละครทวี ีWinter Love Song อนัโด่งดงัไปทัว่เอเชยี พรอ้มมเีวลา
ใหท้่านไดเ้กบ็ภาพอนัสวยงามน่าประทบัใจสดุแสนโรแมนตกิเปรยีบประดุจท่านเป็นพระ -นาง ในละคร เลยทเีดยีว ทีน่ี่ท่าน
จะไดพ้บกบัรปูปัน้ของเบยองจนุและชเวจีวู และอสิระเดนิชมตามอธัยาศยั สมควรแก่เวลาพบกนั ณ จุดนดัหมายเพื่อลง
เรอืกลบั จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่อทุยานแห่งชาติโซรคัซาน 

เยน็ บริการ เมนูโอซมั บูลโกกิ ปลาหมึกสด และหมูหมกัเกาหลี ทานกบัน้ําซุปรอ้นๆรสกลอมกล่อม (มือ้ท่ี 3)  
ท่ีพกั   นําท่านเข้าสู่ท่ีพกั I PARK RESORT หรอืเทียบเท่า 
 
 
 
 
 
 
 

วนัท่ีสาม อทุยานแห่งชาติโซรคัซาน – โรงเรียนทาํกิมจิ + สวมชุดประจาํชาติ (ฮนับก) - สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์– กรงุโซล - 
ตลาดทงแดมุน - โชว ์DRUM KAT 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มือ้ท่ี 4) 
 น าท่านเดนิทางสู ่ อทุยานแห่งชาติโซรคัซาน ระหว่างทางท่านจะไดช้มววิทวิทศัน์อนังดงามทีม่เีอกลกัษณ์เฉพาะตวัหรอื 

อกีชื่อเรยีกหนึ่งว่าสวสิเซอรแ์ลนดข์องเกาหล ีซึง่จะผ่านเสน้ทางธรรมชาตทิีส่วยงาม ลดัเลาะผ่านไปตามหน้าผา หุบเขาและ
ล าธาร น าท่านชมวดัชินอึงซา ตัง้อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาตซิอรคัซาน บรเิวณทางขึน้กระเชา้ โดยเป็นวดัทีม่คีวามเก่าแก่
มากทีส่ดุในเกาหล ีโดยถูกสรา้งมาตัง้แต่ปี ค.ศ. 652 ในสมยัอาณาจกัรชลิลา จงึท าใหส้ถาปตักรรมทัง้หมดนัน้เป็นแบบศลิปะ
ในยุคชลิลา ทีม่คีวามสวยงามอ่อนชอ้ยและไดร้บัอทิธพิลศลิปะแบบราชวงศถ์งัของจนีมาอย่างครบครนั จากนัน้น าท่าน
เดนิทางสูส่ถานีกระเชา้ไฟฟ้าเพื่อน าท่านโดยสาร นัง่กระเช้าไฟฟ้า (ไม่รวมค่ากระเช้า ท่านละ 400 บาท หรอื 10,000 
วอน) ซึง่จะสามารถมองเหน็ววิทวิทศัน์บนยอดเขา  ดุจดัง่ภาพวาดเกนิทีจ่ะบรรยาย ยิง่ช่วงฤดใูบไมเ้ปลีย่นสจีะเป็นช่วงที่
งดงามทีส่ดุ นกัท่องเทีย่วนิยมเดนิทางมาเพื่อชมความงามของใบไมส้ต่ีางๆ ช่วงประมาณเดอืนตุลาคมใบไมจ้ะกลายเป็นสี
แดง สสีม้ และสเีหลอืงทัว่ทัง้บรเิวณ  

เท่ียง บริการ เมนูหมูย่างเกาหลีหรอืพอรค์คาลบี ้(มือ้ท่ี 5) เป็นอาหารพืน้เมืองเกาหลีท่ีเลื่องช่ือและรูจ้กักนัดีทัว่โลก โดย
นําหมูส่วนท่ีติดกบักระดกูไปย่างบนเตาถ่านแบบดัง้เดิมเสิรฟ์พรอ้มข้าวสวยรอ้น  ๆและเครือ่งเคียงหลากชนิดกบั
น้ําจ้ิมเต้าเจี้ยวสูตรเฉพาะและน้ําซุปสาหรา่ย  

บ่าย จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่ โรงเรียนสอนทาํกิมจิ เพื่อใหท้่านเรยีนรูว้ฒันธรรมการท ากมิจใิหท้่านไดส้นุกสนานเพลดิเพลนิกบั
การท ากมิจ ิพรอ้มทัง้สวมชุดฮนับกเป็นชุดประจาํชาติของเกาหลี พรอ้มถ่ายภาพเป็นทีร่ะลกึ จากนัน้ท่านเดนิทางสู่ เอ
เวอรแ์ลนด ์เป็นสวนสนุกกลางแจง้ทีใ่หญ่ทีส่ดุของประเทศเกาหลใีต ้ตัง้อยู่ท่ามกลางหุบเขา เชญิท่านท่องไปกบัโลกของ
สตัวป์า่ซาฟาร ีชมขบวนพาเหรดแฟนตาซจีากตวัการต์ูนสดุน่ารกั เตมิเตม็ความสขุของท่านสนุกสนานไปกบัเครื่องเล่น
ต่างๆ ไม่จ ากดัชนิดพรอ้มทัง้บรรยากาศสดุโรแมนตกิท่ามกลางสวนสวยทีจ่ะผลดัเปลีย่นจดัแสดงดอกไมน้านาชนิดตาม
ฤดกูาลตลอดทัง้ปี 

เยน็  บริการ เมนูบุฟเฟตบ์าบีคิวเกาหลี เสิรฟ์ไม่อัน้ (มือ้ท่ี 6)  
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 หลงั จากนัน้น าท่านเดนิทางสูย่่านทงแดมุน แหล่งชอ้ปป้ิงทีช่ื่อไดว้่าใหญ่ทีส่ดุในเอเชยี ซึง่ตัง้อยู่บรเิวณประตูเมอืงโบราณ

ทางทศิตะวนัออกท่านสามารถซือ้สนิคา้หลากหลายประเภท อาท ิเสือ้ผา้บุรุษ-สตร ีรองเทา้บุรุษ-สตร ีรองเทา้ผา้ใบ เขม็ขดั
หรอืของทีร่ะลกึ อาท ิชุดเครื่องครวั ถุงน่องถุงเทา้ ผา้พนัคอ ท่านจะไดส้มัผสักบับรรยากาศการชอ้ปป้ิงสนิคา้ในราคาเกาหลี
อย่างแทจ้รงิ จากนัน้น าท่านชมโชวพ์เิศษ DRUM KAT จากสาวสวยสดุเซก็ซี ่ซึง่เป็นการแสดงการตกีลองทีไ่ดร้บัการฝึกฝน
มาจนเชยีวชาญและน่าประทบัใจ 

ท่ีพกั  นําท่านเข้าสู่ท่ีพกั PRIME HOTEL / INTERCITY HOTEL / BENIKEA HOTEL หรอืเทียบเท่า 
 
 
 
 

วนัท่ีส่ี ศนูยโ์สมรฐับาล - ศนูยเ์ครือ่งสาํอาง – พระราชวงัชางดอ๊กกงุ - DUTY FREE – N SEOUL TOWER (ไม่รวมค่าลิฟท)์ 
– ช้อปป้ิงเมียงดง 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มือ้ท่ี 7) 
จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ศนูยโ์สมรฐับาลซึง่รฐับาลรบัรองคุณภาพว่าผลติจากโสมทีม่อีายุ 6 ปีซึง่ถอืว่าเป็นโสมทีม่คีุณภาพ
ดทีีส่ดุ ชมวงจรชวีติของโสม พรอ้มใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้โสมทีม่คีุณภาพดทีีส่ดุและน ากลบัไปบ ารุงร่างกายหรอืฝากญาตผิูใ้หญ่
ทีท่่านรกัและนบัถอื จากนัน้น าท่านสู ่COSMETIC OUTLETS เป็นศนูยร์วมของเครื่องส าอางของเกาหล ีอาท ิROJUKISS, 
LOTREE, ETUDE และอกีมากมายหลากหลายแบรนดเ์นมทีน่ าเขา้มาจากทัว่โลก อสิระท่านเลอืกซือ้ไดต้ามอธัยาศยั  น า
ท่านเดนิทางสูพ่ระราชวงัชางดอ๊กกงุ เป็นพระราชวงัทีส่วยงามและทรงคุณค่าทีส่ดุในประวตัศิาสตรเ์กาหล ีไดร้บัการขึน้
ทะเบยีนใหเ้ป็นหนึ่งในมรดกโลกทางดา้นวฒันธรรมขององคก์ารยเูนสโก มคีวามส าคญัมากเพราะเป็นพระราชวงัหลวง 
สรา้งในปี ค.ศ.1405  ใชเ้ป็นทีป่ระทบัของกษตัรยิใ์นราชวงศโ์ชชอนหลายองค ์จนถงึพระเจา้ชุนจง (Seonjeong)  ดงันัน้ 
ทางรฐับาลเกาหลจีงึไดอ้นุรกัษ์พระราชวงัแห่งนี้เอาไวอ้ย่างดทีีส่ดุ แมจ้ะเคยเกดิเหตุอคัคภียักบัพระราชวงัแห่งนี้มาแลว้ 

เท่ียง บริการ เมนู  SAMGYETANG หรอื ไก่ตุ๋นโสม (มือ้ท่ี 8) อาหารในวงัในสมยัก่อน  ปัจจบุนัเป็นอาหารเลื่องช่ือของ
เมืองหลวงเช่ือกนัว่าบาํรงุและเสริมสุขภาพ  ภายในตวัไก่จะมีข้าวเหนียว รากโสม พทุราแดง และเคลด็ลบัในการ
ตุ๋นเสิรฟ์พรอ้มเครือ่งเคียงท่ีเรียกว่ากกัตกีุ เส้นขนมจีน เหล้าโสม พริกไทยดาํและเกลือ 

บ่าย จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษทีี่ ดิวต้ีฟรี (Duty Free Shop) ทีน่ี่มสีนิคา้ชัน้น าใหท้่านเลอืกซือ้มากมายกว่า 500 
ชนิด อาทิ น ้าหอม  เสือ้ผา้ เครื่องส าอาง  กระเป๋า  นาฬกิา เครื่องประดบัฯลฯ  จากนัน้น าท่านสู่หอคอยกรงุโซล  หรอื N 
SEOUL TOWER (ไม่รวมค่าลิฟท ์ท่านละ 400 บาท หรอื 10,000 วอน)  ซึง่อยู่บรเิวณเนินเขานมัซานซึง่เป็น 1 ใน 18 
หอคอยทีส่งูทีส่ดุในโลก  ทีฐ่านของหอคอยมสีิง่ทีน่่าสนใ จ เช่น ศาลาแปดเหลีย่มปาลกัก๊จอง  สวนพฤกษชาต ิ  อาคาร
อนุสรณ์ผูร้กัชาตอินัชุงกุน และยงัเป็นสถานทีถ่่ายท าละครเกาหลแีนวน่ารกัๆ เรื่อง “กบัดกัหวัใจยยัแม่มด ” อสิระใหทุ้กท่าน
ไดเ้ดนิเล่นและถ่ายรปูคู่หอคอยหรอืคลอ้งกุญแจคู่รกัตามอธัยาศยั  

คํา่  บริการ Shabu Shabu สุก้ีสไตลเ์กาหลีบนหม้อไฟรอ้นๆ (มือ้ท่ี 9)  
จากนัน้น าท่านช้อปป้ิงย่านเมียงดงหรอืสยามสแควรเ์กาหลี หากท่านตอ้งการทราบว่าแฟชัน่ของเกาหลเีป็นอย่างไร 
กา้วล ้าน าสมยัเพยีงใด ท่านจะตอ้งมาทีเ่มยีงดงแห่งนี ้พบกบัสนิคา้วยัรุ่น อาท ิเสือ้ผา้แฟชัน่แบบอนิเทรน เครื่องส าอาง   แบ
รนดด์งัของเกาหล ีพบกบัความแปลกใหม่ในการชอ้ปป้ิง ซึง่เมยีงดงแห่งนี้จะมวียัรุ่นหนุ่มสาวชาวโสมไปรวมตวักนัทีน่ี่กว่า
จ านวนมากในแต่ละวนั  

ท่ีพกั   นําท่านเข้าสู่ท่ีพกั PRIME HOTEL / INTERCITY HOTEL / BENIKEA HOTEL หรอืเทียบเท่า 
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วนัท่ีห้า ศนูยส์มุนไพรฮอกเกนามู – RED PINE – แอมมาทิส – ย่านฮงแด – TRICK EYE & ICE MUSEUM - ซุปเปอรล์ะลาย

เงินวอน - สนามบินอินชอน - กรงุเทพฯ 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มือ้ท่ี 10) 

จากนัน้น าท่านเดนิทางไปดแูลสขุภาพกนัที่ ศนูยส์มุนไพรฮอกเกนามู  ซึง่เป็นสมุนไพรทีท่ ัว่โลกยอมรบัรวมถงึสถาบนั
ต่างๆว่าเป็นสมุนไพรทีม่คีุณภาพดทีีส่ดุในการบ ารุงตบัและดแูลตบัของเรา  เป็นสมุนไพรทีห่าไดย้ากในปจัจุบนั  ท่านจะได้
ชมการสาธติการทดลอง ตวัยาจาก สมุนไพรชนิดนี้ม ี เป็นตน้ไม้ที่เจรญิเตบิโตในปา่ลกึบนภูเขาทีป่ราศจากมลภาวะและ
ระดบัสงูเหนือน ้าทะเล 50-800 เมตร ชาวเกาหลรีุ่นใหม่นิยมน ามารบัประทานเพื่อช่วยดแูลตบัใหส้ะอาดแขง็แรง น าท่านสู่
ศนูยส์มุนไพรสนเขม็แดงหรอื RED PINE ซึง่ผลติจากใบสนเขม็แดงในประเทศเกาหลซีึง่จะใชต้น้สนเขม็แดงจากยอดเขา
มาผลติโดยใชเ้ทคโนโลยพีรอ้มกบัการวจิยัทีป่ระเทศเกาหลใีตอ้อกมาเป็นน ้ามนัสนเขม็แดง โดยกว่าจะมาเป็นน ้ามนัสนเขม็
แดงได ้1 แคปซลูตอ้งใชใ้บสนเขม็แดงประมาณ 2.7 กโิลกรมั มาสกดัเอาน ้ามนัมาผลติและวจิยัออกมาเป็นน ้ามนั  สามารถ
ช่วยในการลดระดบัไขมนัในเสน้เลอืดไดเ้ป็นอย่างด ีน าท่านชมโรงงานเจยีระไนพลอย แอมมาทิส แดนเกาหลเีป็นแดนของ
พลอยสมี่วงพลอยแห่งสขุภาพและน าโชค น าท่านเดนิทางสู ่ ย่านฮงแด ถนนสาย ART ชื่อ "ฮงแด" ย่อมาจาก "ฮงอกิ แด
ฮกัเกยีว" (แปลว่า มหาวทิยาลยัฮงอกิ) เรยีกแบบย่อๆ เลยกลายเป็น "ฮงแด"  ย่านนี้มทีัง้รา้นอาหาร คอฟฟ่ีชอ็ป ผบั บาร ์
รา้นขายเสือ้ผา้ รา้นขายเครื่องส าอาง และเกสเฮา้ส ์ราคาย่อมเยา  ถอืเป็นศนูยร์วมวยัรุ่นเดก็แนวชาวเกาหล ีน าท่านชม 
TRICK EYE MUSEUM ผลงานการสรา้งสรรคศ์ลิปะแนวใหม่ภาพวาดลวงตาสามมติ ิโดยท่านจะไดส้นุกสนานกบัการ
ถ่ายรปูแอค็ชัน่ท่าทางต่างๆ กบัภาพแนวมติทิีเ่กดิจากความคดิสรา้งสรรคจ์นิตนาการของการสรา้งภาพโดยใชเ้ทคนิคพเิศษ
จากภาพสามมติทิีเ่หมอืนจรงิโดยใหผู้ช้มเขา้ไปมสีว่นร่วมถ่ายภาพ  สมัผสัอากาศหนาวสดุขัว้ภายใน  ICE MUSEUM เป็น
โซนน ้าแขง็แกะสลกัรปูต่างๆ อุณหภูมขิา้งใน ประมาณ - 4 องศา ใหท้่านถ่ายรปูไดต้ามอธัยาศยั  

เท่ียง บริการเมนู จิมดกั (มือ้ท่ี 11) ลกัษณะเป็นไก่ผดักบัวุ้นเส้นและผกั เสิรฟ์พรอ้มข้าวสวยรอ้นๆ  
บ่าย จากนัน้แวะซือ้ของฝากที่ รา้นซุปเปอรม์าเกต็ (ละลายเงินวอน 5 แถม 1) เลอืกซือ้สาหร่าย ขนมต่าง ๆ ชอ็กโกแลต 

ผลติภณัฑข์องใบและรากฝอยของโสมในรปูขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหน้าโสม ครมีลา้งหน้าโสม เครื่องส าอางโสม กมิจิ
เป็บเปโรห้รอืป๊อกกีเ้กาหล ีชนิราเมงหรอืมาม่าเกาหล ีเป็นตน้ สมควรแก่เวลา น าคณะเดนิทางสูส่นามบนิอนิชอน   

17.25 น.  ออกเดนิทางกลบักรุงเทพฯ โดยสายการบิน JIN AIR เท่ียวบินท่ี LJ003 
21.25 น.  เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพ 
 

**โปรแกรมสามารถสลบัปรบัเปล่ียนได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า** 
 

 
อตัราค่าบริการ 

เดินทาง 
ราคาทวัร ์

หมายเหต ุ
ผูใ้หญ่ เดก็มีเตียง เดก็ไม่มีเตียง พกัเด่ียว 

วนัท่ี 7 - 11 ต.ค. 59 17,900 17,900 17,900 5,000  
วนัท่ี 15 -19  ต.ค. 59 17,900 17,900 17,900 5,000 ตดักรุป๊ 
วนัท่ี 21 - 25  ต.ค. 59 20,900 20,900 20,900 5,000  
วนัท่ี 28 - 1 พ.ย. 59 17,900 17,900 17,900 5,000  
วนัท่ี 2 - 6 พ.ย. 59 16,900 16,900 16,900 5,000  
วนัท่ี 4 - 8 พ.ย. 59 16,900 16,900 16,900 5,000  
วนัท่ี 9 - 13 พ.ย. 59 16,900 16,900 16,900 5,000  
วนัท่ี 18 - 22 พ.ย. 59 16,900 16,900 16,900 5,000  
วนัท่ี 26 - 30 พ.ย. 59 16,900 16,900 16,900 5,000  
วนัท่ี 30 - 4 ธ.ค. 59 16,900 16,900 16,900 5,000  

***ราคาค่าทวัรด์งักล่าวหากมีการเปล่ียนแปลงค่าตัว๋เครือ่งบินภาษีสนามบินภาษีน้ํามนัของสายการบิน*** 
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***บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัราคาขึน้ตามสายการบิน*** 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ราคาทวัรร์วม 

1. ค่าตัว๋เครื่องบนิไป-กลบั ตามรายการ   2. ค่าอาหารทุกมือ้ ตามทีร่ะบุในรายการ  
3. ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการ   4. ค่าทีพ่กัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามรายการ 
5. ค่ารถรบั-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ   6. ค่าภาษสีนามบนิ ทุกแห่งทีม่ี  
7. ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่านละ 15 กก.  8. หวัหน้าทวัรน์ าเทีย่วตลอดรายการ  
9. ค่าประกนัอุบตัเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ 
10. น ้าเปล่าวนัละ 1 ขวด   

 
ราคาทวัรไ์ม่รวม   
1.    ภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% (กรณีตอ้งการใบเสรจ็รบัเงนิ / ใบก ากบัภาษ)ี  
2.    ค่าใชจ้่ายสว่นตวั อาท ิค่าท าหนงัสอืเดนิทาง ค่าโทรศพัทส์ว่นตวั ค่าซกัรดี มนิิบารใ์นหอ้ง อาหารและเครื่องดื่มทีส่ ัง่เพิม่  
3. ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระ ทีห่นกัเกนิสายการบนิก าหนด ปกติ 15 กิโลกรมั 
4. ค่าวซี่าส าหรบัพาสปอรต์ต่างชาต ิ
5. ค่าทิปคนขบัรถ และไกดท้์องถ่ินท่านละ 35,000 วอน หรอื 1,000 บาท (ในวนัเชค็อินท่ีสนามบินสุวรรณภมิู) 
 
เง่ือนไขการจองทวัร ์
*  กรุณาวางเงนิมดัจ า ท่านละ 5,000 บาท ช่วงเทศกาลมดัจ าท่านละ 10,000 บาท ทีน่ัง่จะถูกยนืยนัเมื่อไดร้บัค่ามดัจ าแลว้เท่านัน้ 
*  ค่าทวัรส์ว่นทีเ่หลอืทัง้หมดช าระ 15 วนัก่อนการเดนิทาง (ไม่นบัวนัเสาร-์อาทติย)์ 
*  หลงัจากช าระค่ามดัจ าแลว้  สามารถเปลีย่นชื่อผูเ้ดนิทางได ้ ก่อนทีบ่รษิทัฯจะท าการออกตัว๋ โดยตอ้งแจง้ ล่วงหน้า 1-2 สปัดาหก์่อน
 การเดนิทางเท่านัน้ 
 
เง่ือนไขการเปล่ียนวนัเดินทาง หรอืเปล่ียนช่ือผูเ้ดินทาง 

* ตั๋วสายการบินไม่สามารถระบุที่น่ัง ใช้วิธี RANDOM คือการสุ่มเลือกที่น่ังโดยระบบสายการบิน * 
การจัดที่ น่ังบนเคร่ืองบิน เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้ก าหนด ทางผู้จัดไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้  

แต่จะท าการ Request ให้ได้เท่านัน้ งดการคืนบัตรโดยสาร และหากยกเลิกการเดินทาง ทางสายการบินไม่มีระบบคืนเงนิบางส่วน   

หากผู้โดยสารถูกปฎิเสธการออกนอกประเทศไทยหรือเข้าประเทศเกาหลี  
จากเจ้าหน้าที่แรงงานไทยหรือเจ้าหน้าที่ตรวจคนออกนอกประเทศไทยและเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองที่ประเทศเกาหลี  

ทางผู้จัดและทางสายการบนิจะไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกดิขึน้ทุกกรณี   
ผู้โดยสารอาจจะต้องรับผิดชอบค่าปรับที่ประเทศเกาหลีเรียกเกบ็   

ผู้โดยสารต้องรอกลับประเทศไทยในเที่ยวบนิถัดไปที่มีที่น่ังว่างหรือตามวันเดนิทางของต๋ัวเคร่ืองบนิ   
ทัง้นีแ้ล้วแต่ทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนและสายการบนิ ทางผู้จัดไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ 
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„ กรณีวนัเดนิทางตรงกบัวนัหยุดนกัขตัฤกษ์หรอืช่วงเทศกาล ผูจ้องทวัรต์อ้งแจง้เปลีย่นวนัเดนิทางหรอืเปลีย่นชื่อผูเ้ดนิทางอย่างน้อย 
 45 วนั ก่อนการเดนิทาง (ไม่นบัรวมเสาร-์อาทติย)์ สามารถเปลีย่นไดเ้พยีง 1 ครัง้เท่านัน้ หากแจง้หลงัจากน้ี ผูเ้ดนิทางควรหาผู้
 เดนิทางท่านใหม่มาแทนผูท้ีไ่ม่สามารถเดนิทางได ้
„ กรณีวนัเดนิทางไม่ตรงกบัวนัหยุดนกัขตัฤกษ์หรอืช่วงเทศกาล ผูจ้องทวัรต์อ้งแจง้เปลีย่นวนัเดนิทางหรอืเปลีย่นชื่อผูเ้ดนิทางอย่าง
 น้อย 30 วนั ก่อนการเดนิ (ไม่นบัรวมเสาร-์อาทติย)์ สามารถเปลีย่นไดเ้พยีง 1 ครัง้เท่านัน้ หากแจง้หลงัจากน้ี ผูเ้ดนิทางควรหาผู้
 เดนิทางท่านใหม่มาแทนผูท้ีไ่ม่สามารถเดนิทางได ้
„ กรณีจองทวัรภ์ายใน 15 วนัก่อนออกเดนิทาง (ไม่นบัรวมเสาร-์อาทติย)์ ผูจ้องทวัรไ์ม่สามารถเปลีย่นวนัเดนิทางหรอืเปลีย่นชื่อผู้
 เดนิทางไดทุ้กกรณี 
 
เง่ือนไขการยกเลิก 
„  แจง้ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 45 วนั  (ไม่นบัเสาร-์อาทติย)์  บรษิทัทวัรค์นืค่าใชจ้่ายใหท้ัง้หมดตามยอดทีผู่จ้องช าระ (หากการเดนิทาง

นัน้ตรงกบัช่วงวนัหยุดหรอืเทศกาลทีต่อ้งการนัตมีดัจ ากบัสายการบนิหรอืกรุ๊ปทีม่กีารการนัตคี่ามดัจ าทีพ่กัโดยตรงหรอืโดยการผ่าน
ตวัแทนในประเทศหรอืต่างประเทศแลว้ ไม่อาจขอคนืเงนิได)้ 

„  แจง้ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 30 วนั (ไม่นบัเสาร-์อาทติย)์ บรษิทัทวัรเ์กบ็ค่าใชจ้่าย 10,000 บาท  
„  แจง้ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 20 วนั (ไม่นบัเสาร-์อาทติย)์ บรษิทัทวัรเ์กบ็ค่าใชจ้่าย 50% ของราคาทวัร ์
„  แจง้ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15 วนั (ไม่นบัเสาร-์อาทติย)์ บรษิทัทวัรเ์กบ็ค่าบรกิารทัง้หมด 100% 
 
หมายเหต ุ 
1. บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการออกทวัรต์ัง้แต่ 25 ท่านขึน้ไป หากมีลูกทวัรต์ํา่กว่าน้ีอาจจะต้องมีการปรบัราคาขึน้ 
2. ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ การยกเลกิเทีย่วบนิ การประทว้ง การนดัหยุดงาน , 

การก่อจลาจล หรอืกรณีทีท่่านถูกปฏเิสธ การเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืง หรอืเจา้หน้าทีก่รมแรงงานทัง้จากไทย 
และต่างประเทศซึง่อยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ 

3. ทางบรษิทัฯจะรบัเฉพาะลกูคา้ทีม่คีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไปท่องเทีย่วเท่านัน้  
4. ทางบรษิทั ฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯไม่ครบ อาท ิไม่เทีย่วบางรายการ, ไม่ทานอาหารบาง 

มือ้ เน่ืองจากค่าใชจ้่ายทุกอย่าง ทางบรษิทัฯไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดนิทางแลว้ 
 
 
 


