
 

 

ENJOY & FUNNY IN KOREA 5D3N          

บริการโดยสายการบนิเกาหลี เจจู แอร ์(7C)  
    

 

(พกัซูวอน 1 คืน / พกัโซล 2 คืน)  **เทีย่วสบายๆ ไม่ชะโงกทวัร*์** 

จุดเด่นโปรแกรมของเรา 
1. พกัซูวอน 1 คืน โซล 2 คืน                    2. สนุกสนานเต็มที ่สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์(เต็มวนั)  

3. ใหม่!!SEOULLO 7017  สะพานลอยฟ้า     4. ใส่ชดุประจ าชาติเกาหลี ( ฮนับก ) + ท าขา้วห่อสาหร่าย 



 

4. บุฟเฟตห์มูย่างสไตลเ์กาหลีตน้ต ารบั            6. คลอ้งกญุแจ คู่รกั ณ หอคอย N’Seoul Tower 
 

สายการบนิเจจู แอร ์(7C)  <ข้ึนเครือ่งสุวรรณภูมิ> 

ขาไป 7C 2204    กรุงเทพ (BKK)  -   อินชอน (ICN) 01.00 – 08.40 

ขากลบั 7C 2203    อินชอน (ICN)    -   กรุงเทพ (BKK) 20.05 – 23.59 
 

ราคานี้ เป็นราคาโปรโมชัน่ทาง บริษทั ฯ เก็บมดัจ าค่าทวัร ์ท่านล่ะ 10,000 บาท/ท่าน 
 

** หากท่านต้องซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศเพ่ือไปและกลับกรุงเทพฯ  กรุณาเลือกซ้ือบตัรโดยสารภายในประเทศประเภทที่สามารถเลือ่น

วนัและเวลาในการเดินทางได ้ ทั้งนี้ เพื่อป้องกนัปัญหาเที่ยวบินล่าชา้หรือการเปลี่ยนแปลงเวลาของเที่ยวบินหรือการเปลี่ยนแปลงวนั

เดินทางกรณีเกิดความผิดพลาดจากบริการจากสายการบนิ (ความล่าช้าของเที่ยวบิน การยกเลิกเที่ยวบิน มีการยุบเที่ยวบินรวมกนั ตารางการ

การเดินทางมีการเปล่ียนแปลง เน่ืองจากสายการบินพิจารณาสถานการณ์แล้วว่า อยู่นอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย์ หรือเหตุผล

ทางด้านความปลอดภัยเป็นต้น)  โปรดเข้าใจและรับทราบว่า ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ ในทุกกรณี 

 

 

รายการโปรแกรมทวัร ์

วนัแรก         กรุงเทพฯ - สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ -  อินชอน (ประเทศเกาหลีใต)้ 
 

21.00 น. คณะพร้อมกนัที่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภมู ิ ผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 ประต ู 4  เคานเ์ตอร ์ F 

เคาน์เตอร์สายการบิน JEJU AIR (7C) กรณุาสงัเกตป้ายรับที่สนามบิน == HAPPY TOGETHER  โดย

มีเจ้าหน้าที่คอยอาํนวยความสะดวกเชค็อนิทต์ัว๋เคร่ืองบินและสมัภาระให้แก่ท่าน…. 
 

วนัทีส่อง         อินชอน - หมู่บา้นเทพนิยาย  DONGHWA MAEUL – ชมบรรยากาศของฤดูใบไมผ้ลิ ณ เกาะนามิ                                  

                   (แลนดม์ารค์ชื่อดงัของเกาหล ี) – สนุกสนานกบัการ ปัน่จกัรยานบนรางรถไฟ RAIL BIKE 
 

 

01.00 น. เหิรฟ้าสู่ประเทศเกาหลีใต ้โดยสายการบิน JEJU AIR เทีย่วบนิ 7C 2204 
08.40 น. ถึงสนามบินนานาชาติ อินชอน ประเทศเกาหลีใต้ หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระ

เรียบร้อยแล้ว (เวลาท้องถิ่นประเทศเกาหลีใต้ เรว็กว่าประเทศไทย 2 ช่ัวโมง    
 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นนาํท่านไปชม ถนนเทพนิยาย ซองวุลดง เป็นถนนเลก็ๆในเมืองย่าน JUNG-GU ของจังหวัดอนิชอน 

ใกล้ๆกบัท่าเรืออนิชอนออกแบบและตกแต่งตามผนังบ้าน กาํแพงต่างๆ  ตลอดทั้ง 2 ฝั่งทางเดิน ตกแต่งเป็น

รูปการ์ตูนในเทพนิยาย หรือ การ์ตูนของดิสนีย์ เช่นเร่ือง อลาดิน สโนไวท์ หรือปีเตอร์แพน เพ่ือดึงดูด

นักท่องเที่ยวให้เดินทางมาเย่ียมชม ให้ท่านได้ถ่ายรูปตามอธัยาศัยกบัความน่ารักของถนนเทพนิยายแห่งน้ี    
 

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนทคัคาลบ ีหรือ ไก่บารบ์คิีวผดัซอส เมนูข้ึนช่ือ (1) 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
จ

ากน้ันนาํท่าน เดินทางไปท่าเรือเฟอร์ร่ีข้ามฟากไปยัง เกาะนามิ หน่ึงในสถานที่ถ่ายทาํละครเกาหลี  Winter 

Love Song หรือ เพลงรักในสายลมหนาว ( เกาะชือ่ดงัทีน่กัท่องเทีย่วนิยมมาเทีย่ว) ในช่วงฤดูใบไม้ผลิ ท่านได้

สมัผัสกบัอากาศที่เยน็สบายๆ ดอกไม้ ใบใม้เร่ิมผลิบาน ระหว่าง 2 ข้างทางที่เดิน ท่านจะได้เหน็ความงดงาม

ของดอกไม้หลากหลายพันธุ์ที่แข่งกันผลิดอกสีสันงดงาม  ท่านสามารถเดินเล่นรอบเกาะนามิ ชมทวิต้นสนที่

เป็นไฮไลทข์องเกาะนามิ และถ่ายรูปเกบ็ภาพความประทบัใจ ระหว่างทางกลับมีร้านค้า 2 ข้างทาง อาท ิร้าน

ซาลาเปา ร้านไส้กรอก ขนมแพนเค้ก แสนอร่อย ให้ท่านเลือกซ้ือทานได้ตามอธัยาศัย หรือจะเลือกนั่งจิบกาแฟ

ร้อนๆ ในร้าน Coffee Shop ในเกาะนามิกไ็ด้ ....ได้เวลาสมควรนั่งเรือประมาณ 5 นาที กลับมายังฝั่ง   

จากนั้น พาท่านไปสนุกสนานต่อกบัการ ปัน่จักรยานบนรางรถไฟ RAIL BIKE เปิดประสบการณ์ใหม่               

เป็นการป่ันจักรยานบนรางรถไฟที่ท่านเคยเหน็ตามซีรีย์เกาหลีหลายๆเร่ือง  ท่านจะได้สนุกสนานกบักจิกรรมที่

ได้ทาํรวมกบัครอบครัว เพ่ือน หรือคนรัก พร้อมกบัชมความงดงามของธรรมชาติ 2 ข้างทางที่หาได้ยาก ไม่ว่า

จะเป็นการป่ันผ่านแม่นํา้ ลาํธาร ทุ่งนา แปลงผัก ทวิสน ต้นไม้ ดอกไม้ ตลอดเส้นทาง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  (เมนู...ชาบูไรต้ี SHABU SHABU) (2) 
 

ทีพ่กั    โรงแรม  CENTRAL PLAZA HOTEL 3* หรือ ระดบัเทียบเท่า 3* ( พกัซูวอน 1 คืน ) 

 

 
 
 
 
 
 



 

วนัทีส่าม       พิเศษ!! สนุกสนานกบัสวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์(แบบเต็มวนั) เล่นไม่จ ากดัรอบ!! – กรุงโซล  
 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม (3) 
 

จากนั้นพาท่านสนุกสนานเตม็อิ่ม (พิเศษ!! เต็มวนั) ที่ 

สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์เป็นสวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สดุ

ของประเทศ ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา ท่านจะได้นั่งกระเช้า

ลิฟท์ ให้ท่านได้สนุกสนานกับเคร่ืองเล่นนานาชนิด อาท ิ 
T-Express ( รถไฟรางไม้ ) รถไฟเหาะ หนอนสะบัด ล่อง

แก่ง การ์ตูน 4 มิติ บ้านหมุน บ้านผีสิง และ มีขบวน

พาเหรดให้ท่านได้ชมความน่ารักของตัวการ์ตูนต่างๆ ให้ท่านได้เตม็อิ่มกบัการเล่นเคร่ืองเล่นแบบไม่จาํกดัรอบ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ในช่วงฤดูใบไมผ้ลิ และ ฤดูรอ้น สวนสนุกแห่งนี้ ยังมีส่วนดอกไม้สวยๆให้ท่านได้ถ่ายรูปอีกด้วย เทศกาล

ดอกไม้ 4 ฤดู เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน เทศกาลดอกกุหลาบ และ ดอกลิลล่ี เดือนกนัยา-ตุลาคม เทศกาล

ดอกกุหลาบเบญจมาศ สวนดอกไมส้วยงามจนท่านคิดวา่เป็นดอกไมป้ลอมเลยทีเ่ดียว ในสวนสนุกแห่งนี้ท่าน

ยังสามารถท่องไปกบั

โลกของสวนสัตว์ป่า 

ท่ า น จ ะ ไ ด้ พ บ กั บ                

ไลเกอร์แฝดคู่แรก

ของโลก ( ลูกของ

พ่ อ สิ ง โ ต แ ล ะ แ ม่

เสือ ) เสือขาว สิงโต

เจ้าป่า หมีแสนรู้  และสัตว์นานาชนิดๆ ภายในสวนสนุกยังมีรา้นคา้มากมาย อาทิ รา้นกาแฟ รา้นอาหาร 

ร้านพิซซ่า ร้านเสื้ อผา้ และร้านขายยของฝากที่ระลึกจากสวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ให้ท่านได้เลือกซ้ือ

มากมาย  และในสวนสนุกแห่งนี้ ท่านได้พบกบั LINE FRIEND STORE ที่มีสนิค้าพรีเม่ียม สนิค้าจากแอปลิ

เคช่ัน LINE ให้แฟนคลับ หรือ สาวก LINE ได้เลือกซ้ือมากมาย อาท ิตุก๊ตา เสื้อยืด กระเป๋า แผ่นรองเมาส ์

แก้ว ปากกา และที่ฮิตสดุ คงเป็นหมอนรองคอ ของน้องหมีบราวน์ โคน่ี และตัวการ์ตูนจากแอปลิเคช่ัน LINE 
อื่นๆ  ที่จะทาํให้ท่านเลือกไม่ถูกเลยที่เดียว นอกจากความน่ารักแล้ว ยังมีให้เลือกสรรมากมาย บอกได้คาํเดียว

ว่าฟินมากๆ  

 
 
 

เทีย่ง อิสระอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั เพือ่ใหท่้านไดส้นุกกบัเครือ่งเล่นแบบเต็มที ่
 
 

18.30 รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร  อ่ิมอร่อยเมนู Pork Calbi..หมูย่างเกาหลีแบบตน้ต ารบั 
 

ทีพ่กั  น าท่านเขา้สู่ โรงแรม BENIKIA SEOUL HOTEL  หรือ ระดบัเทียบเท่า 3* ( พกัโซล )  
 

วนัทีส่ี ่          น ้ามนัสนแดง - ชอ้ปป้ิงเครือ่งส าอาง (COSMETIC OUTLET) - ใส่ชดุประจ าชาติเกาหลีสวยหล่อ 

                  แบบหนุ่มสาวเกาหลี ( สวมชุดฮนับก )+ ท าคิมบบั (ขา้วห่อสาหร่าย) – ชอ้ปป้ิงแบรนดเ์นมดิวต้ีฟรี-  

              ใหม่!! สะพานลอยฟ้า SEOULLO 7017 - อิสระช็อปป้ิง!! เต็มทีต่ลาดช่ือดงัของเกาหลี  

              ตลาดเมียงดง หรือ สยามสแควรเ์กาหลี... ชอ้ปป้ิงเสื้ อผา้ เครือ่งส าอาง รองเทา้ ฯลฯ   
 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม (5) 
 



 

จากนั้นพาท่านไปชม  RED PINE  หรือ น ้ ามนัสนเข็มแดง  สรรพคุณช่วยขับสารพิษออกจากร่างกายช่วยลด

ระดับนํา้ตาลในเส้นเลือด  ช่วยละลายไขมันในเส้นเลือดช่วยล้างสารพิษหรือดีทอ็กเลือดให้สะอาดและเพ่ิมการ

ไหลเวียนของเลือดได้สะดวกขึ้น เหมาะกับผู้ป่วยโรคเบาหวาน ความดัน โลหิตสูง ไขมันอุดตันในเส้นเลือด 

คลอเรสเตอรอลในเลือดสงู และ โรคไขข้อเสื่อม   จากนั้นนาํท่านช้อปป้ิง เครือ่งส าอางปลอดภาษี เวชส าอาง  

COSMETIC OUTLET ช้อปป้ิงเคร่ืองสาํอางยอดนิยม เช่น โบทอ็กเกาหลีช่ือดัง , SNAIL CREAM (ครีม

หอยทาก) , WATER DROP (ครีมนํา้แตก) , BUBBLE CLEANSING , CC ครีม , แป้งม้าโยก, เซร่ัมโบท็

อกเกาหลี  ซ่ึงราคาถูกกว่าที่เมืองไทยเกอืบเท่าตัว และบางผลิตภัณฑยั์งไม่มีขายในไทย    จากนั้นพาท่านไป

สวยหล่อแบบหนุ่มสาวเกาหลี กบัการสวมชุดประจาํชาติเกาหลี   “ ชุดฮนับก”  ให้ท่านได้ถ่ายรูปตามอธัยาศัย

และเกบ็ภาพความประทับใจ  จากนั้นนําท่านไปเรียนรู้ เกี่ยวกับการ ท าคิมบบั (ขา้วห่อสาหร่าย) เรียนรู้

วิธีการทาํ คิมบับ (ข้าวห่อสาหร่าย) อาหารง่ายๆ ที่คนเกาหลีนิยมรับประทาน คิม แปลว่า สาหร่าย บับ 

แปลว่า ข้าว จะเป็นแท่งยาวๆ ห่ันเป็นช้ินๆพอดีคาํ จิ้มกะโชยุ ญ่ีปุ่นหรือวาซาบิกไ็ด้  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (เมนู...โอซมับลูโกกิ ปลาหมึกผดัซอสคลกุคลิก) (6) 
 

บ่าย จากนั้นนาํท่าน  ชอ้ปป้ิงแหล่งสินคา้ปลอดภาษี (ดิวต้ีฟรี) สนิค้าแบรนด์เนมมากมาย อาท ินาฬิกา,แว่นตา,

เคร่ืองสําอางค์กระเป๋า , นํ้าหอม เคร่ืองสําอางแบรนด์ ช้ันดัง ต่างๆ อาทิ SULWHASOO , DKNY , 

SHISEIDO , DIOR  และ กระเป๋าแบรนด์ดังต่างๆ อาท ิMCM , LOUIS VUITTON, CHANEL  

จากนั้น น าท่านชมสถานทีเ่ทีย่วแห่งใหม่  SEOULLO 7017  สะพานลอยฟ้า แลนด์มาร์กแห่งใหม่กรุงโซล 

ถือเป็นอีกหน่ึงสถานที่เที่ยวใหม่

ของ เกาห ลี ใ ต้  ที่ เ กิดจ ากการ

ปรับปรงุทศันียภาพ ร้ือสะพานบาง

จุด แล้วปรับให้เป็นถนนลอยฟ้า 

แ ถ ว บ ริ เ ว ณ ส ถ า นี ร ถ ไ ฟ โ ซ ล 

SEOUL STATION) ให้กลายเป็น

สถานที่พักผ่อนสาํหรับประชาชน 

และนักท่องเที่ยว  ซ่ึงสะพานนี้ จะ

เ ป็ น พ้ื น ที่ สี เ ขี ย ว  ( SEOUL’S 

BOTANICALSKYLINE PARK) 

ที่เตม็ไปด้วยต้นไม่และดอกไม้กว่า 

200 สายพันธุ์ ทุกคนสามารถมาพักผ่อนหย่อนใจ รวมถึงจะเป็นอีกหน่ึงสถานที่ที่เป็นศูนย์กลางในการทาํ

กจิกรรมและจัดเทศกาล นิทรรศการต่างๆ อกีทั้งมีให้บริการ WIFI ด้วย มาตอนเช้ากจ็ะได้อารมณ์นึง หรือจะ

มาช่วงตอนดึกบนสะพานกจ็ะเปิดไฟ ทาํให้ได้ฟีลอกีอย่าง เรียกได้ว่ามาเที่ยวได้ทุกเวลาเลย ..จากนั้นให้ท่านได้



 

อสิระช้อปป้ิงตลาดดังที่สดุของเกาหลี ตลาดเมียงดง หรือ สยามสแควรเ์กาหลี ที่เมียงดงแห่งน้ีพบกบัสนิค้า

วัยรุ่น อาท ิเสื้อผ้าบุรุษ-สตรี เคร่ืองสาํอางดังๆ อาท ิ ETUDE HOUSE  SKIN FOOD , THE FACE SHOP 

, MISSHA , ROJUKISS , LANEIGE หรือ อกีมายให้ท่านได้เลือกซ้ือซ่ึงราคาถูกกว่าที่เมืองไทย  

 
 
 
 
 
 
 

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  เมนู...จิมดกั ไก่พะโลผ้ดักบัวุน้เสน้เกาหลีอร่อยสุดๆ  (7) 
 

ทีพ่กั  น าท่านเขา้สู่ โรงแรม BENIKIA SEOUL HOTEL 3* หรือ ระดบัเทียบเท่า 3* ( พกัโซล )  
 

วนัทีห่า้         ศูนยโ์สมเกาหลี – ศูนยส์มุนไพรฮ็อกเกตนามู - คลอ้งกุญแจคู่รกั N’Seoul Tower - พลอยแอมมาทีส  
                  ละลายเงินวอน   - สนามบนิอินชอน - กรุงเทพฯ 

 
 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม (8) 
 

จากนั้นนาํท่านรู้จักและเข้าใจ สมุนไพรโสมเกาหลี ที่ช่วยเสริมความแขง็แรงให้แก่ระบบย่อยอาหารและปอด 

ช่วยทาํให้จิตใจสงบและเพ่ิมพละกาํลังโดยส่วนรวมสรรพคุณทาง

การแพทย์ ช่วยบํารุงหัวใจ ป้องกันโรคหัวใจขาดเลือด เสริม

ประสิทธิภาพทางเพศ ลดและป้องกนัมะเรง็และเรว็ๆ นี้  โสมเกาหลี

อาจจะได้จดทะเบียนมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก จากนั้นนาํท่าน

ชม “ศูนยส์มุนไพรฮอ๊กเกตนามู”  ฮ๊อกเกต็นี้ ชาวเกาหลีรุ่นใหม่

นิยมนาํมารับประทาน เพ่ือช่วยดูแลตับให้สะอาดแขง็แรงป้องกนัโรค

ตับแข็งไม่ถูกทาํลายจากการดื่มกาแฟ บุหร่ี แอลกอฮอล์ สารตกค้างจากอาหารและยา จากนั้นนําท่านสู่ 

หอคอย N’SEOUL TOWER  (อิสระไม่รวมค่าข้ึนลฟิท)์ นาํท่านย้อนรอยซีรีย์ดัง “ You Who Came From 

The Stars” (ยยัตัวรา้ยกับนายต่างดาว) และ ซีรียเ์ร่ือง F4  ณ เขานัมซาน ภเูขาเพียงลูกเดียวใจกลางเมือง

หลวงกรุงโซล 1 ใน 17 หอคอยเมืองที่สงูที่สุดในโลก สูงถึง 480 เมตร เหนือระดับนํา้ทะเล  ชมทศันียภาพ

กรุงโซลและชานเมืองแบบรอบทศิ 360 องศา  จากนั้นให้ท่านได้ คลอ้งกุญแจคู่รกั  เพราะมีความเช่ือว่าคู่รัก

ที่ได้มาคล้องกุญแจที่น่ีจะรักกนัยาวนานตลอดไป  

 
 
 
 
 
 

 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  (เมนู...ไก่ตุน๋โสม SAMGYETANG) (9) 
 

 



 

บ่าย จากนั้น หากมีเวลา จะนาํท่านชมโรงงานเจียระไน พลอยอเมทิส แดนเกาหลีเป็นแดนของพลอยสม่ีวง พลอย

แห่งสุขภาพและนาํโชค โดยมีตั้งแต่สีม่วงอ่อนเยน็ตาจนถึงสีม่วงไวน์ มีเสน่ห์เย้ายวนใจ พลอยนี้ จะงามจับตา

เมื่อมาทาํเป็นแหวน จี้  ต่างหู และสร้อยข้อมือ จากนั้นนาํท่านเตรียมตัวกลับกรุงเทพ แวะซ้ือของฝากที่ “ รา้น

ละลายเงินวอน” สาหร่าย ขนมต่าง ๆ ข้าวพองรสชาติต่างๆ ข้างพองธญัพืช เหล้าโซจู หรือ มาม่าเกาหลีที่มีให้

เลือกหลากหลายรสชาติ กมิจิ หรือเคร่ืองใช้ไฟฟ้า กระทะเกาหลีช่ือดัง ฯลฯ ให้ท่านเลือกช้อปป้ิงอย่างจุใจ 
 

 

 

 

 
 

 

ไดเ้วลาอนัสมควรน าทุกท่านเดินทางสู่สนามบินอินชอน เพือ่ท าการเช็คอินทต์ัว๋เครือ่งบนิ และ สมัภาระ.... 
 

 

20.05 น. เหิรฟ้าสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน JEJU AIR เทีย่วบนิ 7C 2204 
 

23.59 น. คณะเดินทางถึงสนามบนิสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพและความประทบัใจจากพวกเราทุกคน………… 
 

 

 

 

อตัราค่าบริการ 
 

ก าหนดการเดินทาง 

 

ผูใ้หญ่ 

หอ้งละ 2-3 

ท่าน 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ่ เด็กมี

เตียง 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ่ 

เด็กไม่มีเตียง 

พกัเดีย่ว

เพิม่ 

วนัที่ 03 – 07  สิงหาคม 2561 15,900 15,900 15,900 5,000 

วนัที่ 04 – 08 สิงหาคม 2561  15,900 15,900 15,900 5,000 

วนัที่ 08 - 12 สิงหาคม 2561 15,900 15,900 15,900 5,000 

วนัที่ 10 – 14 สิงหาคม 2561 (วนัแม่) 16,900 16,900 16,900 5,000 

วนัที่ 16 - 20 สิงหาคม 2561 (เปิดใหม่) 15,900 15,900 15,900 5,000 

วนัที่ 17 - 21 สิงหาคม 2561 15,900 15,900 15,900 5,000 

ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ขวบ (INFANT) ราคา  5,900 บาท 

                      ราคาจอยแลนดไ์ม่ใชต้ัว๋เครื่องบิน ราคา 8,900 บาท 
ทางหวัหนา้ทวัร ์ขออนุญาตเก็บ ค่าทริปไกด ์ท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ท่านละ 1,300 บาท 

 

 

 

** ขอ้ควรทราบ ** 



 

1. โปรแกรมทวัรอ์าจมีการสลบัปรบัเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสมของหนา้งาน อาทิ หากมีฝน
ตก หรือ รถติด อาจปรบัโปรแกรม (ทั้งนี้ ข้ึนอยู่กบัสถานการณห์นา้งาน ) ไกดแ์ละหวัหนา้ทวัรจ์ะแจง้

ใหท้ราบในแต่ละวนั  
2. รา้นชอ้ปป้ิงทีท่างรฐับาลใหท้วัรล์ง ตามทีร่ะบุในโปรแกรมทวัร ์ขอความร่วมมือลูกทวัรล์ง

ทุกรา้น ซ้ือไม่ซ้ือไม่ว่ากนั  ทางบริษทัฯไม่มีนโนบายบงัคบัซ้ือแต่อย่างใด ข้ึนอยู่กบัความพึงพอใจของลูกคา้  

3. ประเทศเกาหลีใตมี้ช่างภาพมาถ่ายรูปแลว้มาจ าหน่ายวนัสุดทา้ยลูกทวัรท่์านใด

สนใจสามารถซ้ือไดแ้ต่ถา้ท่านใดไม่สนใจก็ไม่ตอ้งซ้ือ โดยไม่มีการบงัคบัลูกทวัรท์ั้ง

สิน แต่เป็นการบอกกล่าวล่วงหนา้ 

4. กรุณาเตรียมเอกสารการท างาน เช่น หนงัสือรบัรองการท างาน , นามบตัร , บตัรพนกังาน                   
หรือหากมีธุรกิจส่วนตวัตอ้งมีนามบตัร หากเปลีย่นช่ือสกุลตอ้งน าเอกสารมายืนยนั เผือ่ ตม สุ่มถาม 

 

อตัรานี้ รวม 
 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบนิไป-กลับ  กรุงเทพ - อนิชอน - กรุงเทพ  (ตัว๋กรุป๊) และ ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี  

 ค่าอาหารทุกม้ือ ตามที่ระบุในรายการ  
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ    

 ค่าที่พักตามระบุในรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน  

 ค่ารถรับ-ส่ง และนาํเที่ยวตามรายการ    

 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่านละ 15 กก. และน าข้ึนเครื่องได ้7 กก.  

 มัคคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกนัอบุัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์ หรรษา 25) 

 

อตัรานี้ ไม่รวม 
 

 กรณีปรับเพ่ิมอตัราค่าภาษีเช้ือเพลิงและประกนัวินาศภัยทางอากาศสายการบิน 

 ค่าวีซ่าสาํหรับพาสปอร์ตต่างด้าว และ เก็บค่าใชจ่้ายเพิม่อีก 3,000 บาท ส าหรบัพาสต่างชาติ  

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาท ิค่าทาํหนังสอืเดินทาง, ค่าโทรศัพทส่์วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถงึค่าอาหาร  

และเคร่ืองดื่มที่สั่งเพ่ิมนอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสั่งเพ่ิม กรณุาตดิต่อหัวหน้าทวัร์แล้วจ่ายเพ่ิมเองต่างหาก) 

 ค่าทิปคนขบัรถ และ ไกดท์อ้งถิน่ และ หวัหนา้ทวัร ์ท่านละ (40,000 วอน 

หรือ 1,300 บาท /คน/ทริป) 

 ราคาตามโปรแกรมทวัร์ ยังไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

 

 

เงือ่นไขการยกเลิก 
 



 

1. สาํหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถอืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ย่ืนวีซ่าให้ เม่ือผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการ  

    เดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการคืนค่ามัดจาํทั้งหมด 

2. ****ราคาดงักล่าวเป็นราคาโปรโมชัน่ ไม่สามารถยกเลิกการจองไดทุ้กกรณี ****  

3. ยกเลิกการเดินทางในวันเดินทาง,ถูกปฏเิสธการเข้า-ออกเมืองทั้งจากประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ ไม่ม ี

    การคืนเงินทั้งหมดไม่ว่ากรณใีดๆทั้งสิ้น  

4. ยกเว้นกรุป๊ที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจาํกบัสายการบนิหรือค่ามัดจาํที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่าน 

   ตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศซ่ึงไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถงึเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight 

   จะไม่มีการคืนเงินมัดจาํ หรือค่าทวัร์ทั้งหมดเน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินน้ันๆ 
 

หมายเหตุ 
 

 ในกรณทีี่ทางสายการบินมกีารเรียกเกบ็ค่าภาษีเช้ือเพลิง เพ่ิมเติม ราคานี้อาจมกีารเปล่ียนแปลงได้ตามประกาศสายการบิน...  

 รายการท่องเที่ยวและรายการอาหารที่ระบุไว้ อาจมกีารเปล่ียนแปลงได้ตามสถานการณ ์โดยไม่จาํเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 หนังสือเดินทาง ตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และ ทางบริษัท ขอสงวนสทิธิ์รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการ

ท่องเที่ยว ค่าทวัร์ที่จ่ายให้กบัผู้จัด เป็นการชาํระแบบจ่ายชาํระขาด และผู้จัดได้ชาํระให้กบัสายการบินและสถานที่ต่าง ๆ แบบ

ชาํระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง ฉะนั้นหากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามรายการไม่ด้วยสาเหตุใดหรือได้รับการ

ปฏเิสธการเข้าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้)  ทางผู้จัด ขอสงวนสทิธกิารคืน

เงินสดส่วนใด ๆ รวมทั้งค่าตัว๋เคร่ืองบินให้แก่ท่าน) 

 หากมีเพ่ือนหรือญาติของท่านต้องการร่วมเดินทางท่องเที่ยวระหว่างท่องเที่ยวในประเทศเกาหลีหรือปัญหาต่าง ๆ ตลอดจน

ข้อแนะนํากรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ หากท่านมีความจําเป็นต้องรับฝากของจากผู้อื่นเพ่ือที่จะนําไปยังประเทศ             

นั้น ๆ  หรือนาํกลับประเทศไทย ควรตรวจสิ่งของนั้นว่าต้องไม่เป็นสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งของผิดกฎหมายบางประเภท อาจมี

โทษถงึขั้นประหารชีวิต เจ้าหน้าที่จะไม่รับฝากกระเป๋าหรือสิ่งของใดใด 

 หากยกเลิกก่อนออกเดินทางน้อยกว่าวันดังกล่าว ทางผู้จัดมีค่าใช้จ่ายที่ได้ชาํระล่วงหน้าไปแล้วจาํนวนมาก ขอสงวนสทิธิ์ในการ

หักเงนิในส่วนที่เกดิขึ้นจริง  

 คณะเดินทางช่วงวันหยุด หรือ เทศกาลที่ต้องการันตีมัดจาํหรือซ้ือขาดแบบมีเงื่อนไขหรือเที่ยวบินเหมาลาํ Charter Flight หรือ 

Extra Flight กบัสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจาํหรือค่าทวัร์ทั้งหมด  ขอ

สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตามสถานการณ์ที่มีการปรับขึ้ นจากภาษีเช้ือเพลิงที่ทางสายการบินอาจจะมีการเรียกเกบ็เพ่ิมเติม 

ตลอดจนการเปล่ียนแปลงเที่ยวบินและตามตารางบินของสายการบิน  

 หากมีการถอนตัวหรือไม่ได้ใช้บริการตามที่จองระบุเอาไว้หรือก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสดุลง ผู้จัดถอืว่าผู้ท่องเที่ยวสละสทิธิ์

และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ได้ชาํระไว้ ไม่ว่ากรณใีดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากค่าใช้จ่ายที่ท่านได้จ่ายให้กบัผู้จัด เป็นการชาํระแบบ

ยืนยันการใช้บริการแบบผู้จัดเป็นตัวแทนนายหน้า ผู้จัดได้ชาํระค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้แก่ผู้ให้บริการในแต่ละแห่งแบบชาํระเตม็มี

เงื่อนไข  

 กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการบิน 

บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ ผู้จัดจะดาํเนินโดยสุดความสามารถที่จะประสานงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า 

แต่จะไม่คืนเงินให้สาํหรับค่าบริการนั้น ๆ  

 มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสทิธใินการให้คาํสญัญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด  นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มี

อาํนาจของผู้จัดกาํกบัเทา่นั้น  

 ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่

ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน

รายการทอ่งเที่ยว อนัเนื่องมาจากการกระทาํที่ส่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมอืง และกรณอีื่นๆ 



 

 เนื่องด้วยมาตรการรักษาความปลอดภัยของสนามบินทัว่โลก ก่อนทา่นขึ้นเคร่ืองบิน กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนาํติด

ตัวขึ้นเคร่ืองบิน แยกใส่ถุงพลาสติกใสมีซิปลอ็คปิดสนิท โดยที่ขนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และรวมกนัทุกช้ิน

ไม่เกิน 1 ลิตร และต้องนาํออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอก็ซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้า

สิ่งของดังกล่าวมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าที่กาํหนด รวมถงึสิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเลบ็ มีดพก แหนบ 

จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเคร่ืองบินเท่านั้น และประเทศเกาหลี มีกฎหมายห้ามนาํเข้าผลิตภัณฑท์ี่

ทาํมาจากพืช และเนื้ อสตัว์ทุกชนิดเข้าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้สด ไข่ เนื้ อสตัว์ ไส้กรอก เพ่ือเป็นการป้องกันโรคติดต่อที่จะมา

จากสิ่งเหล่านี้  หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ จะต้องเสยีค่าปรับในอตัราที่สงูมาก 
 

“ขอขอบพระคุณทุกท่านทีไ่ดม้อบความไวว้างใจ ใหท้างบริษทั เป็นผูน้ าพาการเดินทางในครั้งนี้ ” 
 

 


