
 

 

 

 

 

MIRACLE IN KOREA 5D3N 

 
โดยสายการบนิ JIN AIR (LJ) 

กาํหนดการเดนิทาง      เดอืนมนีาคม-เมษายน 2562 

 

 



 

 

 

 

 

วนัแรก ทา่อากาศยานสวุรรณภูม ิ   

19.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานนานาชาต ิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประต ู..... 

เคานเ์ตอร ์ ..... สายการบนิ JIN AIR (JL) เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอนรับ อํานวย

ความสะดวก และหัวหนา้ทัวรใ์หคํ้าแนะนําเพือ่เตรยีมความพรอ้มกอ่นเดนิทาง 

22.25 น. นําทา่นเดนิทาง สูก่รงุโซล โดยสารการบนิ JIN AIR เทีย่วบนิที ่LJ004 (บรกิารอาหารวา่ง และ

เครือ่งดืม่บนเครือ่ง) *ใชเ้วลาบนิประมาณ 4.30-5 ชัว่โมง* 

 

21.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานนานาชาต ิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประต ู..... 

เคานเ์ตอร ์ ..... สายการบนิ JIN AIR (JL) เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอนรับ อํานวย

ความสะดวก และหัวหนา้ทัวรใ์หคํ้าแนะนําเพือ่เตรยีมความพรอ้มกอ่นเดนิทาง 

01.05 น. นําทา่นเดนิทาง สูก่รงุโซล โดยสารการบนิ JIN AIR เทีย่วบนิที ่ LJ002 (บรกิารอาหารวา่ง และ

เครือ่งดืม่บนเครือ่ง) *ใชเ้วลาบนิประมาณ 4.30-5 ชัว่โมง* 

วนัทีส่อง อนิชอน-ถํา้ควงัเมยีง-Anyang Art Park-ไรส่ตรอเบอรร์ ี ่

05.40//08.25 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตอินิชอน ประเทศเกาหลใีต ้(เวลาเร็วกวา่ไทย 2 ช.

ม.) หลังผา่นขัน้ตอนการตรวจหนังสอืเดนิทาง และตรวจรับสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ 

 นําท่านเดนิทางสู ่ถํา้ควงัเมยีง ความยาวประมาณ 7.8 กโิลเมตร ภายในถ้ําประกอบไปดว้ยหลาย

สว่นตามจดุประสงคใ์หเ้ป็นศนูยศ์ลิปะ และความบันเทงิ โดยไดม้กีารตดิตัง้ แสง ส ีเสยีง ประดับไป

ทั่วถ้ํา มกีารเพน้ทส์กีราฟฟิกบนผนังถ้ําเป็นลวดลาย มกีารจําลองภาพตัวละครในภาพยนตรแ์ฟนตาซี

เรือ่ง The Lord of the rings ในโซนๆหนึง่ มกีารเปลีย่นพืน้ทีว่่างใหเ้ป็นโรงละครทีใ่ชไ้ดจ้รงิ 

นอกจากนีย้งัมบีารภ์ายในถ้ําทีม่ไีวนแ์ละเครือ่งดืม่ใหบ้รกิาร 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร เมนู ชาบ ูชาบู 

     

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงอนัยาง ซึง่รายลอ้มไปดว้ยภูเขาและธรรมชาตอิันงดงาม มาพรอ้มสวน

สาธาณะศลิปะอนัยาง  Anyang Art Park  โดยสามารถเดนิทางมาชมงานศลิปะดไีซน์สวยแปลก

ตา ซึง่มาพรอ้มมุมจัดแสดงงานศลิปะไวใ้หถ้่ายรูปไดม้ากถงึ 25 จุด โซนแรกทีถ่อืเป็นจุดเด่นของ

สวนก็คอื โซน Linear Building Up In The Trees ซึง่เป็นโซนของงานสถาปัตยกรรมประเภท

อุโมงคด์ีไซน์โดดเด่นสะดุดตาที ่บรเิวณทางเดนิไดรั้บการออกแบบใหม้าพรอ้มพืน้ทางเดนิแบบ

สลับซบัซอ้นตัง้แตภ่ายในอโุมงค ์ซึง่สามารถเป็นมมุทีน่ั่งพักผ่อน เมือ่เดนิออกจากอโุมงคม์าจนสดุ

ทางจะพบกับลานกลางแจง้ที่โดดเด่นดว้ยเสน้สายการออกแบบของทางเดนิทีซ่ับซอ้นยิง่ขึน้ ซึง่

สามารถใชเ้ป็นมมุน่ังเลน่ราวกบัเป็น stadium ของสนามกฬีาขนาดยอ่มๆ อกีดว้ย อกีหนึง่งานดไีซน์

ทีน่่าสนใจไม่แพก้ันก็คอืโซน Elements house หรอืบา้นทีผ่สมผสานดว้ยธาตุต่างๆ ทัง้จากวัสดุ

ประเภทเหล็ก, ไม,้ คอนกรตี, หนิกรวด และกระจก สําหรับโซนนีม้าพรอ้มงานดไีซนท์ีผ่สมผสานแรง

บันดาลใจจากรูปทรงของบา้น ซึง่โดดเด่นดว้ยการใชว้ัสดุในโทนสทีีม่คีวามกลมกลนืกับ  หากใคร

อยากสัมผัสบรรยากาศของน้ําตกท่ามกลางธรรมชาต ิที่สวนแห่งนี้ก็มมีุมน้ําตกบนงานดไีซน์สวย

แปลกตาใหช้มกนั 

นําท่านชม ไรส่ตรอเบอรร์ี ่ทราบถงึวธิกีารปลูกการดูแลรักษาผล และท่านยังสามารถเลอืกเก็บ

เลอืกชมิไดจ้ากภายในไร่ (จํากัดจํานวนโดยขึน้อยู่กับผลผลติแต่ละสัปดาห)์ ท่านสามารถซือ้นํา

กลับมาเป็นของฝากไดด้ว้ย 

คํา่ บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร เมนู บูเดชเิก หรอื ซุปทหาร ใส่กมิจ ิแป้งต็อก รามยอน 

เนือ้สตัว ์แฮม ไสก้รอก เบคอน ผักและเห็ด มรีสชาตจัิดจา้นเล็ก นอ้ยๆ 

นําทา่นเขา้สูท่ีพั่ก : CENTRAL PLAZA HOTEL หรอื เทยีบเทา่ระดับ 3 ดาว 

วนัทีส่าม สวนสนุกกลางแจง้ เอเวอรแ์ลนด-์ตามรอยซรีสีด์งั N Seoul Tower-ชอ้ปป้ิง 

ตลาดฮงแด 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่านเดนิทางสู ่ สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์ ซ ึง่ถูกขนานนาม ว่าดสินียแ์ลนดเ์กาหล ีเป็นสวนสนุก

กลางแจง้ทีใ่หญ่ทีส่ดุของประเทศ ตัง้อยูท่่ามกลางหุบเขา ใหท้่านไดอ้สิระท่องไปกับโลกของสัตว์

ป่าซาฟาร ีชมไลเกอรแ์ฝดคูแ่รกของโลกทีน่ีท่า่นจะพบวา่เจา้ป่าสงิโตและเสอืดนิแดนแหง่เทพนยิาย 

หรือสนุกกับเครื่องเล่นนานาชนิด อาทเิช่น สเปสทัวร ์ รถไฟเหาะ หนอนสะบัด  อกีทัง้ยังมสีวน

ดอกไมต้ามฤดูกาลซึง่กําลังบาน สะพร่ังอวดสสีันเต็มสวน (ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพอากาศ เดือน

มนีาคม-เมษายน เป็นสวนดอกทวิลปิ, เดอืนพฤษภาคม-เดอืนมถิุนายนเป็นดอกกุหลาบ, เดอืน

สงิหาคม-เดือนกันยายน เป็นสวนดอกลลิลี่, เดือนตุลาคม-เดือนพฤศจกิายน เป็นสวนดอก

เบญจมาศ) ชม กจิกรรมและการแสดงตา่ง ๆ ทีจ่ัดตามตารางประจําวันดว้ยบตัรเขา้ชมแบบ ไมจํ่ากัด

จํานวนรอบ และสามารถเลอืกซือ้ชอ้บป้ิงในรา้นคา้ของทีร่ะลกึไดอ้กีดว้ย 

**อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั เพือ่ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัสวนสนกุ**  

นําท่านเดนิทางสู ่N Seoul Tower ตัง้อยูบ่รเิวณเนนิ เขานัม

ซาน เป็น 1ใน 18 หอคอยทีส่งูทีส่ดุในโลก นอกจากนีโ้ซลทาว

เวอร์ยังเป็นสถานที่ถ่ายทําละครหลายเรื่อง เรียกไดว้่าเป็น 

Landmark  ของเกาหลเีลยก็วา่ได ้ (ไมร่วมคา่ขึน้ลฟิท)์  

นําท่านเดนิทางสู ่ตลาดฮงแด (Hongdae) เป็นยา่นชอ้ปป้ิง

บรเิวณดา้นหนา้ของ มหาวทิยาลัยฮงอกิ (Hongik University) 

จึงเป็นศูนย์รวมเด็กวัยรุ่นและเด็กมหาวิทยาลัย มีทัง้สนิคา้

แฟชัน่ เสือ้ผา้ กระเป๋า รองเทา้ รวมทัง้กจิกรรมทางวัฒนธรรมทางศลิปะการแสดงและงานเทศกาลที่

น่าสนใจมากมาย ใหท้า่นชอ้ปป้ิงตามอธัยาศัย…. 



 

 

 

 

 

คํา่ บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร เมน ูBBQ BUFFET อาหารป้ิงยา่ง สไตลเ์กาหล ีแบบไมอ่ัน้ 

นําทา่นเขา้สูท่ีพั่ก : BENIKEA H AVENUE HOTEL OR BLVD HOTEL หรอื เทยีบเทา่ระดับ 3 

ดาว 

วนัทีส่ ี ่ Cosmetic Shop-ศูนยส์มุนไพรโสมเกาหล -ีศูนยส์มุนไพรนํา้มนัสนเข็มแดง-

พระราชวงัเคยีงบก+ใสชุ่ดฮนับก-Duty Free-ชอ้ปป้ิงตลาดเมยีงดง 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่านเดนิทางสู่ Cosmetic Shop ศูนยร์วมเครือ่งสําอางชือ่ดังของเกาหลไีดใ้นราคาทอ้งถิน่ 

ทา่นสามารถ “ชมการสาธติวธิใีชเ้ครือ่งสําอางค”์ เคล็ดไมล่ับหนา้ใสของสาวเกาหล ีและเลอืก

ซือ้เวชสําอางคช์ือ่ดังของเกาหลไีดใ้นราคาทอ้งถิน่ อาทเิชน่ Dr.MJ, DEWINS, MISSHA และอืน่ๆ 

จากนัน้นําท่านชม ศูนยส์มุนไพรโสมเกาหล ีหรือ ราชาแห่งมวลสมุนไพร เพราะเกาหลใีตเ้ป็น

ประเทศทีม่กีารผลติโสมเกาหลทีีม่คีุณภาพเป็นอันดับ 1 ของโลกซึง่รัฐบาลรับรองคุณภาพโสมทีม่ี

คณุภาพดทีีส่ดุ นําทา่นสู ่ศนูยส์มนุไพรนํา้มนัสนเข็มแดง เป็นการสกัดจากใบสนเข็มแดงบรสิทุธิ ์

100% ซึง่สรรพคุณของน้ํามันสนเข็มแดงนั้นมีประโยชน์อย่างมากมาย ทัง้ช่วยละลายคลอ

เรสเตอรอล และไขมนัทีอ่ดุตันในเสน้เลอืด ลดระดับน้ําตาลในเลอืด ชว่ยขบัสารพษิออกจากรา่งกาย

ในรูปแบบของเสยี เชน่ เหงือ่ ปัสสาวะ อุจจาระ ชว่ยลา้งสารพษิหรอืดท็ีอกซเ์ลอืดใหส้ะอาด เพิม่

การไหลเวยีนของเลอืดไดส้ะดวกขึน้ ชว่ยเพิม่ภมูติา้นทานใหก้บัรา่งกาย บํารงุผวิพรรณใหส้ดใสจาก

ภายใน และลดอตัราเสีย่งในการเกดิโรคมะเร็ง 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ไกตุ่น๋โสม ลักษณะเป็นซปุใสเ่นื้อไก ่ซึง่ภายในเนื้อไกจ่ะ

ยดัไสเ้ครือ่งสมนุไพรชนดิตา่งๆ อาท ิขา้วเหนยีว พรกิไทยแดง รากโสม เกาลัด พทุราจนี เป็นตน้ 

นําท่าน ชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษทีี ่Duty Free ทีน่ี่มสีนิคา้ชัน้นํา ใหท้่านเลอืกซือ้มากมายกว่า 

500 ชนดิ อาท ิน้ําหอม เสือ้ผา้ เครือ่งสําอาง กระเป๋า นาฬกิา เครือ่งประดับ เป็นตน้  

นําท่านเดินทางสู่ พระราชวงัเคยีงบก 

สัญลักษณ์และแหล่งท่องเที่ยวยอดฮิต

ของกรงุโซล พระราชวังทีม่ขีนาดใหญ่และ

เกา่แกท่ีส่ดุในกรงุโซล สรา้งขึน้ในปี 1394 

ในสมยัพระเจา้แทโจ ราชวงศโ์ชซอน เดมิ

ทนัีน้ภายในพระราชวังมอีาคารและตําหนัก

ต่างๆมากกว่า 200 หลัง แต่เมื่อมีการ

รุกรานของญี่ปุ่ น อาคารส่วนใหญ่ก็ไดถู้ก

ทําลายลงเหลอือยูเ่พยีงแค ่10 หลังเทา่นัน้ 

พเิศษ!! ใหท้กุทา่นไดเ้ก็บภาพความประทบัใจดว้ยการใสชุ่ดประจําชาตขิองเกาหลใีต ้(ฮนั

บก) พรอ้มถา่ยภาพเป็นทีร่ะลกึ ตามรอยซรีีย่เ์กาหลยีอ้นยคุทีพ่ระราชวงัเคยีงบก 

จากนัน้นําทา่น อสิระชอ้ปป้ิงยา่นเมยีงดง หากทา่นตอ้งการทราบวา่แฟชัน่ของเกาหลเีป็นอยา่งไร

กา้วล้ํานําสมยัเพยีงใดทา่นจะตอ้งมาทีเ่มยีงดงแหง่นีพ้บกบัสนิคา้วัยรุน่ อาท ิเสือ้ผา้แฟชัน่แบบอนิ

เทรนเครือ่งสําอางดังๆของเกาหลพีบกบัความแปลกใหม ่ในการชอ้ปป้ิงอกีรปูแบบทีน่ีย่งัม ีstreet 

food มากมายใหท้า่นลิม้ลอง  

คํา่ บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร เมนู จมิดกั ไก่อบซอีิ๊ววุน้เสน้ เป็นเมนูอาหารเกาหลพีืน้เมอืง

ดัง้เดมิ เป็นไกผั่ดรวมกับวุน้เสน้ มันฝร่ัง แครอท พรกิ และซอสดํา เนื้อไกท่ีน่ิม่ รสชาตคิลา้ยกับไก่

พะโลส้ตูรเกาหล ีทานกบัขา้ว หอมอรอ่ย รสเผ็ดถงึเครือ่ง                

นําทา่นเขา้สูท่ีพั่ก : BENIKEA H AVENUE HOTEL OR BLVD HOTEL หรอื เทยีบเทา่ระดับ 3 

ดาว 



 

 

 

 

 

วนัทีห่า้ ศนูยส์มนุไพรบํารงุตบั ฮอตเกนาม-ูโรงงานเจยีระไนพลอยอเมทสิ-ชมดอกพ็อตโกตบาน ณ 

ยออโิด-ซุปเปอรม์าเก็ต-สนามบนิอนิชอน-กรงุเทพฯ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่านชม ศูนยส์มุนไพรบํารุงตบั ฮอตเกนามู ตน้ไมช้นิดนี้เจรญิเตบิโตในป่าลกึบนภูเขาที่

ปราศจากมลภาวะและระดับสงูเหนอืน้ําทะเล 50-800 เมตร ชาวเกาหลรีุ่นใหมน่ยิมนํามารับประทาน

เพือ่ชว่ยดูแลตับใหส้ะอาดแข็งแรง จากนัน้นําท่านชม ชมโรงงานเจยีระไนพลอยอเมทสิ พลอย

แหง่สขุภาพและนําโชค โดยมตีัง้แต่สมีว่งออ่นเย็นตาจนถงึสมีว่งไวน์ มเีสน่หเ์ยา้ยวนใจ พลอยนี้จะ

งามจับตาเมือ่มาทําเป็นแหวน จี ้ตา่งห ูและสรอ้ยขอ้มอื 

 

 

 

 

 

 

 

 

นําท่านชม ดอกพ็อดโกต กับ เทศกาล Yeouido Spring Flower ทีจ่ัดบรเิวณยออยึโด รอบๆอาคาร
รัฐสภา (National Assembly) และรมิแม่น้ําฮัน โดยเทศกาลนี้จะจัดขึน้ในช่วงตน้ถงึกลางเดือน
เมษายน ขึน้อยูก่บัพยากรณ์เกาหลใีนปีนัน้ๆนอกเหนือไปจากดอกพ็อตโกตทีม่กีว่า 1,800 ตน้ เรยีง
รายไปตามถนนรอบๆอาคารรัฐสภา ยงัมดีอกอาซาเลยี, ดอกฟอรซ์เิทยี ดอกทวิลปิ เป็นตน้ในชว่งที่
จัดงานเทศกาลนัน้ จะมกีารปิดถนนบรเิวณรอบๆอาคารรัฐสภา เพือ่ใหป้ระชาชนเดนิเทีย่วชมงานกัน
ไดอ้ย่างสะดวกสบาย มรีา้นคา้ต่างๆมาออกรา้นมากมาย แน่นอนว่ามาเดนิเล่นที่งานนี้ มขีองกนิ 
Street food เชน่ ต๊อกโบก ีรามยอน ออมกุ ฯลฯ ใหเ้ลอืกซือ้เลอืกชมิตลอดเสน้ทางแน่นอน ** ทัง้นี้
ปรมิาณดอกพ็อตโกตขึน้อยูก่บัสภาพอากาศ** 
 

**หากไมส่ามารถชมดอกพ็อตโกตไดท้างบรษัิทจะปรับโปรแกรมเป็น Gimpo outlet แทน** 

ใหอ้สิระทกุทา่นชอ้ปป้ิง HYUNDAI PREMIUM GIMPO OUTLET ซึง่เป็นเอาทเ์ลตขนาดใหญ่ เป็น
แหลง่รวมรา้นคา้แบรนดเ์นมระดับโลกมากมายใหท้กุทา่นไดเ้ลอืกชอ้ปป้ิงกันอยา่งจุใจมหีลากหลาย 
Brand ดังมากมายหลายยีห่อ้ 
 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมน ูบบิมิบบั เป็นตัวแทนอาหารตามธรรมเนียมของเกาหล ี
เมือ่หลายรอ้ยปีในวันหยดุทีสํ่าคัญ เชน่ "เทศกาลชซูอก" (วันขอบคุณพระเจา้ของเกาหล)ี จัดขึน้
เพือ่เฉลมิฉลองวันทีส่นุกสนาน เป็นอาหารทีม่คีวามสมดลุเพราะมนัมผีักต่างๆพรอ้มกับเนื้อสัตวห์มัก 
พรกิเกาหลีปรุงพเิศษเพิม่เขา้ไปเพื่อสรา้งรสชาตทิี่ยอดเยีย่ม รสชาตขิองส่วนผสมที่สมดุลที่ได ้
ประสมประสานรวมกนัทัง้หมด 

ไดเ้วลานําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตอินิชอน เพือ่เตรยีมตัวเดนิทางกลับกรุงเทพฯ 

ระหวา่งทางแวะชอ้ปป้ิงที ่SUPERMARKET (ละลายเงนิวอน) เพือ่ซือ้ของฝากคนทางบา้น ทีร่า้น

แห่งนี้มขีนมพืน้เมอืงเกาหลหีลากชนดิรวมทัง้กมิจ ิไกตุ่๋นโสมทีบ่รรจุอยู่ในถุงสุญญากาศ ตะเกยีบ 

ถว้ยใสข่า้วและของฝากของทีร่ะลกึ 

17.10 น. ออกเดนิทางกลับสูป่ระเทศไทย โดยสารการบนิ JIN AIR เทีย่วบนิที ่LJ003 (บรกิารอาหารว่าง 

SNACK BOX บนเครือ่ง) 

21.10 น. ถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ .....  
 



 

 

 

 

 

19.55 น. ออกเดนิทางกลับสูป่ระเทศไทย โดยสารการบนิ JIN AIR เทีย่วบนิที ่LJ001 (บรกิารอาหารว่าง 

SNACK BOX บนเครือ่ง) 

23.35 น. ถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ ..... 

 

 
** พาสปอรต์ควรมอีายไุมต่ํา่กวา่ 6 เดอืนนบัจากวนัเดนิทาง ** 

**รายการทอ่งเทีย่วสามารถเปลีย่นแปลงได ้ตามความเหมาะสมโดยคาํนงึถงึผลประโยชนข์องผู ้
เดนิทางเป็นสาํคญั** 

**เวลานดัหมายและเคาทเ์ตอร ์อาจมกีารเปลีย่นแปลงอนัเนือ่งมาจาก 
การเปลีย่นแปลงจากสายการบนิ กรณุาเช็คกอ่นวนัเดนิทาง** 

*ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่นการตรวจพจิารณาจากดา่นตรวจคนเขา้เมอืงในการ เขา้-ออก  
ท ัง้ประเทศไทยและประเทศเกาหลใีต ้หรอืการถกูปฎเิสธในกรณีอืน่ๆ ทกุกรณี  

ทางบรษิทัขอสงวนสทิธไ์มค่นืคา่ใชจ้า่ยไมว่า่กรณีใดๆทิง้ส ิน้** 
 

อตัราคา่บรกิาร   
*ไมม่รีาคาเด็ก* 

 วนัเดนิทาง 
ราคา ทา่นละ 

พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น 
พกัเดีย่ว เพิม่ ทีน่ ัง่ 

1-5 มนีาคม 2562 15,900 4,900 25 

3-7 มนีาคม 2562 14,900 4,900 25 

5-9 มนีาคม 2562 14,900 4,900 25 

7-11 มนีาคม 2562 15,900 4,900 25 

9-13 มนีาคม 2562 15,900 4,900 25 

11-15 มนีาคม 2562 14,900 4,900 25 

13-17 มนีาคม 2562 15,900 4,900 25 

15-19 มนีาคม 2562 15,900 4,900 25 

17-21 มนีาคม 2562 14,900 4,900 25 

19-23 มนีาคม 2562 14,900 4,900 25 

23-27 มนีาคม 2562 15,900 4,900 25 

25-29 มนีาคม 2562 14,900 4,900 25 

29 มนีาคม-2 เมษายน 2562 15,900 4,900 25 



 

 

 

 

 

1-5 เมษายน 2562 16,900 4,900 25 

3-7 เมษายน 2562 16,900 4,900 25 

5-9 เมษายน 2562 17,900 4,900 25 

9-13 เมษายน 2562 18,900 4,900 25 

11-15 เมษายน 2562 *สงกรานต*์ 24,900 4,900 25 

15-19 เมษายน 2562 16,900 4,900 25 

19-23 เมษายน 2562 17,900 4,900 25 

23-27 เมษายน 2562 16,900 4,900 25 

 

เงือ่นไขการสํารองทีน่ ัง่ 
กรณุาจองพรอ้มชําระมดัจํา 5,000 บาท ภายใน 1-3 วัน  

**พเีรยีด 11-15 เมษายน (วนัสงกรานต)์ มดัจํา 10,000 บาท 
*หากเป็นราคาโปรโมชัน่ชําระเงนิเต็มจํานวนเทา่นัน้   
สว่นทีเ่หลอืชําระทันทกีอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 21 วัน มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ 

ราคารวม 

*คา่ตั๋วเครือ่งบนิ และภาษีน้ํามนัทกุแหง่ ไป-กลับ พรอ้มคณะ     *คา่โรงแรมตามรายการทีร่ะบหุอ้งละ 2-3 ทา่น     

*คา่อาหารตามรายการทีร่ะบ ุ *คา่พาหนะและนําเทีย่วตามรายการ *คา่เขา้ชมสถานทีต่ามรายการ                          

*น้ําดืม่วันละ 1 ขวด  *คา่น้ําหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 15 กก.  

*คา่ประกนัภยัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทางในวงเงนิ ทา่นละ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

ราคาไมร่วม 

*คา่ทําหนังสอืเดนิทางและคา่วซีา่สําหรับพาสปอรต์ตา่งดา้ว                                                                                                                                            

*คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ซกัรดี,มนิบิารใ์นหอ้ง  และอืน่ๆ                                                                             

*คา่ทปิคนขบัรถ และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่น ละ 40,000 วอน (1,400 บาท)/ทรปิ/ตอ่ทา่น 

*คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์แลว้แตค่วามพงึพอใจในบรกิาร                                                                                        

*คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% (กรณีออกใบเสร็จในนามบรษัิทหรอืตอ้งการใบกํากบัภาษี )                                                                                                   

*คา่นํา้หนกักระเป๋าสมัภาระ ทีเ่กนิกวา่สายการบนิกาํหนด 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

* ยกเลกิการเดนิทางกอ่น 30 วัน ไมม่คีา่ใชจ้า่ย         * ยกเลกิการเดนิทางกอ่น 20 วันยดึมดัจํา 50%                                            

* ยกเลกิการเดนิทางไมถ่งึ 15 วันยดึเงนิคา่ทวัรท์ัง้หมด 

* ในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีร่ะบุ

ในรายการ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ กรณีเจ็บป่วยจนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่

จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบรษัิทฯ จะทําการเลือ่นการเดนิทางของท่านไปยังคณะต่อไป 

แต่ทัง้นี้ท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายคอื ค่าธรรมเนียมในการมัดจําตั๋วท่านละ 10,000 บาท และค่าใชจ้่ายอืน่ๆ ทีไ่ม่

สามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนยีม ในการมดัจํา 

 

 



 

 

 

 

 

เงือ่นไขการเดนิทาง 

* รายการทอ่งเทีย่วสามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยคํานงึถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นสําคัญ 

* หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และบรษัิทฯรับเฉพาะผูม้จีุดประสงค์เดนิทางเพื่อ

ท่องเทีย่วเท่านัน้ หากลูกคา้ไม่สามารถเดนิทางไดเ้นื่องจากเหลอืพาสปอรต์นอ้ยกว่า 6 เดอืน ทางบรษัิทจะไม่

รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

* ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ,การประทว้ง,การนัดหยดุงาน,การ

ก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏเิสธ การเขา้หรือออกเมอืงจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หนา้ที่กรม

แรงงานทัง้จากไทย และตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

* ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ อาท ิไมเ่ทีย่วบางรายการ, ไม่

ทานอาหารบางมือ้  เพราะค่าใชจ้่ายทุกอยา่ง ทางบรษัิทฯ ไดช้ําระค่าใชจ้่ายใหก้ับต่างประเทศแบบเหมาขาดกอ่น

ออกเดนิทางแลว้  

**ทัวรเ์กาหลทีุกโปรแกรม ผูเ้ดนิทางจะตอ้งอยูก่ับกรุ๊ปเทีย่วตามโปรแกรมทีกํ่าหนดเท่านัน้ ไมส่ามารถแยกตัวออก

จากโปรแกรมเพือ่ไปทําอยา่งอืน่ได ้หากมกีารแยกตัวออกจากโปรแกรมไมว่า่จะจากสาเหตใุดก็ตาม จะมคีา่ใชจ้า่ยใน

การแยกตัวออกจากทวัรต์ามทีแ่ลนดกํ์าหนด และการชําระเงนิเขา้มาถอืวา่ผูซ้ ือ้ไดศ้กึษาโปรแกรมและยอมรับเงือ่นไข

การใหบ้รกิารเป็นทีเ่รยีบรอ้ย** 

*** ทัวรน์ี้จัดใหเ้ฉพาะลูกคา้ทีป่ระสงคจ์ะไปท่องเทีย่วตามรายการของทัวรท์ุกวันเท่านัน้  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ ์

หากลูกคา้ตอ้งการขอแยกออกจากกรุ๊ป หรือไม่เที่ยวตามรายการที่บรษัิทกําหนด บริษัทขอปรับท่านละ 300 

USD*** 

*รา้นชอ้ปป้ิงทีท่างรัฐบาลใหท้ัวรล์ง ตามทีร่ะบใุนโปรแกรมทัวรข์อความร่วมมอืลูกทัวรล์ง ทุกรา้นซือ้ไมซ่ือ้ไมว่่ากัน 

ทางบรษัิทฯ ไมม่นีโนบายบงัคับซือ้แตอ่ยา่งใด ขึน้อยูก่บัความพงึพอใจของลกูคา้ 

* ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอบุัตเิหตุทีเ่กดิ

จากความประมาทของตัวนักทอ่งเทีย่วเอง  

* ต ัว๋เครือ่งบนิเป็นต ัว๋ราคาพเิศษ กรณีทีท่า่นไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะไมส่ามารถนํามาเลือ่นวนัหรอืคนืเงนิได ้

หากท่านตอ้งซือ้บัตรโดยสารภายในประเทศ เพือ่ไปและกลับกรุงเทพฯ กรุณาเลอืกซือ้บัตรโดยสารภายในประเทศ

ประเภททีส่ามารถเลือ่นวันและเวลาในการเดนิทางได  ้ ทัง้นี้เพือ่ป้องกันปัญหาเทีย่วบนิล่าชา้หรอืการเปลีย่นแปลง

เวลาของเทีย่วบนิหรอืการเปลีย่นแปลงวันเดนิทางกรณีเกดิความผดิพลาดจากบรกิารจากสายการบนิ (ความล่าชา้

ของเทีย่วบนิ การยกเลกิเทีย่วบนิ มกีารยบุเทีย่วบนิรวมกัน ตารางการเดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง เนื่องจากสายการ

บนิพจิารณาสถานการณ์แลว้ว่า อยู่นอกเหนือความควบคุม หรอืเหตุผลเชงิพาณชิย ์ หรอืเหตุผลทางดา้นความ

ปลอดภยัเป็นตน้) โปรดเขา้ใจและรับทราบวา่ ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ได ้ในทุกกรณี 

กรุ๊ปทีเ่ดนิทางตอ้งการันตมีัดจํากับสายการบนิ หรอืผ่านตัวแทนในประเทศ หรอืต่างประเทศ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ

เชน่ Charter Flight, Extra Flight  จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจํา หรอื คา่ทัวรท์ัง้หมด 

*เมือ่ทา่นตกลงชําระเงนิไมว่า่ท ัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัใน

เงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทีไ่ดร้ะบไุวแ้ลว้ท ัง้หมด 

ขอสงวนสทิธิสํ์าหรบัลกูคา้ชาวไทยเทา่น ัน้ทีเ่ดนิทางไป-กลบัพรอ้มกรุป๊ 

*ถา้ลกูคา้เป็นชาวตา่งชาตชํิาระเพิม่ทา่นละ 3,000 บาท* 

หมายเหต ุ ** บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ท ัง้ไปและกลบัโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสายการบนิ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการเพือ่ความเหมาะสมไม่

วา่จะเกดิจาก ความขดัขอ้งของ ยานพาหนะหรอืมเีหตุหนึง่เหตุใดจนทําใหไ้มส่ามารถดําเนนิการตาม

หมายกําหนดการได ้ โปรแกรมการเดนิทางเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม หรอืเปลีย่นแปลงรายการ

ทอ่งเทีย่วบางรายการหรอืทดแทนรายการทอ่งเทีย่วบางรายการ อตัราคา่บรกิารนี ้เป็นการเดนิทางต ัง้แต ่

20 ทา่นขึน้ไป ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึ 20 ทา่น 

**ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่นการตรวจพจิารณาจากดา่นตรวจคนเขา้เมอืงในการ เขา้-ออก  

ท ัง้ประเทศไทยและประเทศเกาหลใีต ้หรอืการถกูปฎเิสธในกรณีอืน่ๆ ทกุกรณี  

ทางบรษิทัขอสงวนสทิธไ์มค่นืคา่ใชจ้า่ยไมว่า่กรณีใดๆทิง้ส ิน้* 


