
 

 
 
 
 
 

 
 

กาํหนดการเดินทาง เดือนพฤษภาคม 2561 
วันแรก  สนามบนิสุวรรณภูมิ ประเทศไทย 

21.00 น. คณะพร้อมกนัท่ีท่าอากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์ D ส า ย ก า ร บิ น  
JIN AIR (LJ) เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอํานวยความสะดวก  

01.00 น. นําท่านเหิรฟ้า สูก่รุงโซล โดยสายการบนิ JIN AIR เท่ียวบนิที LJ002 
 



 

วันที่สอง สนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต้-เกาะนามิ-HYUNDAI PREMIUM GIMPO OUTLET-เทศกาล
ประดับไฟ ANSAN STARLIGHT 

08.15 น. เดนิทางถึงสนามบนินานาชาตอิินชอน ประเทศเกาหลีใต้ หลงัผา่นพธีิการตรวจคนเข้าเมืองและศลุกากร 
*เวลาท้องถ่ินเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชม. กรุณาปรับนาฬิกาของท่าน เพ่ือสะดวกต่อการนัดหมาย* 

จากนัน้นําท่าน ลงเรือเฟอร์ร่ีข้ามไปยัง เกาะนามิ (ใช้เวลาประมาณ 10 นาที) ชมทิวทัศน์ซึ่งเคยใช้เป็นสถานท่ี
ถ่ายทําละครทีวี “WINTER LOVE SONG” อนัโดง่ดงัไปทั่วทัง้เกาหลีและเอเชีย เกาะนามินีมี้รูปร่างคล้ายใบไม้ 
ท่ีลอยอยู่ทางตอนเหนือของแมนํ่า้ฮนั ท่านสามารถชมบรรยากาศรอบเกาะ เช่น การเดินเล่นเท่ียวชมสวนเกาหลี 
คาราวะสสุานนายพลนาม ิเดนิผา่นกลางแมกไม้แห่งสวนสนท่ีสงูเสียดฟ้า ผา่นดงต้นสน ดอกสน ต้นเกาลดั เลือก
นั่งท่ีม้านั่งริมฝ่ังเพ่ือชมบรรยากาศโรแมนติคใต้เงาไม้ พร้อมมีเวลาให้ท่านได้เก็บโลเคชั่นประทับใจ ให้ท่านได้
อิสระเลือกชมฟาร์มเลีย้งนกกระจอกเทศซึ่งตัง้อยู่บนเกาะ หรือจะเลือกข่ีจักรยานชมวิวเหมือนฉากในละครตาม
อธัยาศยัจนได้เวลาสมควรอําลาเกาะนาม ิ

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู ทัคคาลบี  ้ ไก่บาร์บีคิวผัดซอส อาหารท่ีสร้างช่ือให้กับเมืองชุน
ชอน โดยเป็นการนําไก่บาร์บีควิ ข้าวเหนียว มนัหวาน ผกัต่างๆ ลงผดัรวมกับซอสพริกไทยแดงแบบเกาหลี เวลา
รับประทาน จะนําผกักาดเขียว มาห่อรับประทาน หลงัจากทานไปสกัพกัจะนําข้าวสวย และสาหร่ายแห้งมาผดั
รวมกบัทคัคาลบี เรียกวา่ทคัคาลบีโปคมึ เสร์ิฟพร้อมกบัเคร่ืองเคียง เช่น โอเด้งปรุงรส กิมจิ หรือนํา้ซุปเย็น 
จากนัน้นําท่านช้อปปิง้ HYUNDAI PREMIUM GIMPO OUTLET ซึ่งเป็นเอาท์เลตขนาดใหญ่ เป็นแหล่งรวม
ร้านค้าแบรนด์เนมระดบัโลกมากมายให้ทุกท่านได้เลือกช้อปปิง้กันอย่างจุใจมีหลากหลาย Brand ดงัมากมาย

หลายย่ีห้อ เช่น  Armani, Calvin 
Klein, Diesel, DKNY, Guess, 
Escada เป็นต้น                          
นําท่านชมงานเทศกาลประดับไฟ
ในเกาหลี (Lighting Festival) ท่ี 
Ansan Starlight Village Photo 

Land จดัขึน้ท่ีเมืองอนัซานเตม็ไปด้วยไฟ LED ประดบัตามต้นไม้สวยงามไปทั่วบริเวณเสมือนอยู่ในดินแดนแห่ง
สวรรค์ต้อนรับเทศกาล Santa VillageLight Festival ภายในสวนจะมีจดุสําหรับถ่ายรูปมากมายกวา่ 
 100 จดุ ให้คนรักการถ่ายภาพได้สนกุสนานไปกบัหมูบ้่านเลก็ๆแห่งนี ้ซึ่งถูกจัดแสดงแยกออกเป็นโซน ทัง้ Road 
of Cupid,Road of Love, Forest of Light เป็นต้น ซึ่งไฟนัน้จะเปิดให้ชมทกุวนัตลอดช่วงเทศกาล *ยกเว้นในวันที่

มีสภาพอากาศแปรปรวนไฟอาจถูกปิดเพ่ือความปลอดภัย 

เยน็ บริการอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร เมน ูBBQ BUFFET ปิง้ย่างสไตล์เกาหลี เนือ้หม ูเนือ้ไก่ ปลาหมึก กุ้ ง อาหาร
เกาหลี กินคูก่บัเคร่ืองเคียงตา่งๆ เตมิไมอ่ัน้ 
นําท่านเข้าสู่โรงแรมที่ พัก : RASUNG HOTEL OR CENTRAL PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 
ดาว 

 

วันที่สาม สวนสนุก EVERLAND-COSMETIC CENTER-สนุกสนานกับการทํา D.I.Y CUPCAKE-TRICK EYE 
MUSEUM+ICE MUSEUM-ช้อปป้ิงย่านฮงแด 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
จากนัน้นําท่านเดนิทางสู ่สวนสนุก EVERLAND สวนสนกุกลางแจ้งท่ีใหญ่ท่ีสดุของเกาหลี  ซึ่งถูกขนานนามว่า 
ดิสนีย์แลนด์เกาหลี ตัง้อยู่ท่ีเมืองยงอิน ให้ท่านได้ท่องไปกับโลกของสตัว์ป่าซาฟารี ท่านจะได้พบกับ ไลเกอร์ 



 

ซึ่งเป็นลกูแฝดผสมท่ีเกิดขึน้จากความรักระหวา่งสงิโตผู้ เป็นพ่อและเสือผู้ เป็นแม่นับเป็นแฝดผสมเสือ -สิงโตคู่แรก
ในโลก เติมเต็มความสขุของท่านสนุกสนานกับเคร่ืองเล่นต่างๆ ไม่จํากัดชนิด เช่น รถไฟเหาะตีลงักา (Rolling 
X-Train), เฮอร์ริเคน (Double Rock Spin), เรือเหาะไวกิง้ (Columbus Adventure), และท่ีพลาดไม่ได้!! 
รถไฟเหาะรางไม้ (T-EXPRESS) ซึ่งเป็นไฮไลค์ของสวนสนุกแห่งนี ้ชมกิจกรรมและการแสดงต่างๆ ด้วยบตัร
เข้าชมแบบไม่จํากัดจํานวนรอบ นอกจากนี ้ชมสวนดอกไม้ท่ีกําลงับานสะพรั่งอวดสีสนัท่ี สวนดอกไม้สี่ฤด ู
(Four Season Garden) ซึ่งจะเปล่ียนแปลงพันธุ์ดอกไม้ไปตามฤดกูาลในรูปแบบท่ีหลากหลายตลอดทัง้ปี   
นําท่านเดินทางสู่ COSMETIC CENTER ให้ท่านได้เลือกซือ้เคร่ืองสําอางช่ือดงัของเกาหลี ได้ในราคาท้องถิ่น 
อาทิเช่น DR.MJ, DEWINS, MISSHA และอ่ืนๆ อีกมากมาย 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมน ูพอร์กคาลบ ิหรือ หมยู่างเกาหลี เป็นเนือ้หมหูมกัเคร่ืองปรุงคล้ายๆ 
กบั บลุโกกิ แตเ่นือ้จะหัน่แผน่โตและหนากวา่ เวลาจะรับประทานต้องนํามาย่างบนตะแกรงเตาถ่านจนสกุ และใช่
กรรไกรตดัให้เป็นชิน้เลก็ๆ พอคํา รับประทานกบัข้าวสวย กิมจิ และผกัสด ห่อผกัแล้วจิม้นํา้จิม้ 
จากนัน้นําท่านสนกุสนาน และแสดงความคดิสร้างสรรค์ในการตกแตง่หน้าคฟัเค้ก ด้วยฝีมือของท่านเอง ท่ี D.I.Y 

CUPCAKE พร้อมถ่ายรูปเป็นทีระลกึ 
 จากนัน้นําท่านชม TRICK EYE MUSEUM พิพิธภัณฑ์ภาพวาด 3 มิติ ให้ท่านได้ตื่นตาตื่นใจกับศิลปะแนว

ใหม ่ชมภาพวาดในลกัษณะ 3 มิติเสมือนภาพวาดมีชีวิต ให้ท่านได้สมัผสัการถ่ายรูปแบบใหม่ เหมือนกับได้เข้า
ร่วมเข้าไปอยู่ในสว่นหนึ่งของภาพเลยทีเดียว และนําท่านชม ICE MUSEUM พิพิธภัณฑ์นํา้แข็ง ปะติมากรรม
นํา้แขง็ ตัง้อยู่ในกรุงโซลเป็นสถานท่ีจดัโชว์นํา้แขง็แกะสลกั นักท่องเท่ียวสามารถสมัผสัอากาศท่ีหนาวเย็นติดลบ
กวา่สบิองศา และชมนํา้แขง็ท่ีถกูแกะสลกัออกมาเป็นรูปร่างตา่งๆ ได้อย่างน่าอศัจรรย์ 

 นําท่านช้อปปิง้แหล่งวยัรุ่น ย่านฮงแด หรือ บริเวณหน้ามหาวิทยาลยัฮงอิก เป็นศนูย์รวมเด็กวยัรุ่น มีทัง้สินค้า
แฟชัน่  เสือ้ผ้า กระเป๋า รองเท้า ของกิ๊ฟช้อป เคร่ืองเขียนตา่งๆ รวมทัง้กิจกรรมทางวฒันธรรมทางศลิปะ การแสดง 
และงานเทศกาลท่ีน่าสนใจมากมาย   

เยน็ บริการอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร เมน ูTTOKKOKI BUFFET 
 นําท่านเข้าสู่โรงแรมทีพัก : BENIKEA H AVENUE HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 
 

วันที่ ส่ี ศูนย์สมุนไพรโสมเกาหลี-ศูนย์สมุนไพรสนเขม็แดง REDPINE-ผ่านชม บลูเฮ้าส์-พระราชวังเคียงบกกุง+
ใส่ชุดฮันบก-DUTY FREE-คลองชองเกชอน-ช้อปป้ิงตลาดเมียงดง 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
จากนัน้นําท่านสู ่ศูนย์สมุนไพรโสมเกาหลี ซึ่งรัฐบาลรับรองคณุภาพว่าผลิตจากโสมท่ีอายุ 6 ปี ซึ่งถือ  ว่าเป็น
โสมท่ีมีคณุภาพดีท่ีสดุ ชมวงจรชีวติของโสม พร้อมให้ท่านได้เลือกซือ้โสมท่ีมีคณุภาพดีท่ีสดุและราคาถูกกว่าไทย 
2 เท่า กลบัไปบํารุงร่างกายหรือฝากญาติผู้ ใหญ่ท่ีท่านรักและนับถือ จากนัน้นําท่านสู่ ศูนย์สมุนไพรนํา้มันสน

เข็มแดง (REDPINE) มหัศจรรย์แห่งธรรมชาติ ผ่านผลงานการวิจัยมากมาย  จากมหาวิทยาลัยแห่งชาติโซล 
ประเทศเกาหลีใต้ มีสรรพคณุช่วยลดไขมนั และนํา้ตาลในกระแสเลือด ป้องกนัการเกิดเส้นเลือดตีบ แตก ตนั และ
สามารถล้างสารพิษในร่างกาย เพ่ือเพิ่มภูมิต้านทานและทําให้อายุยืนแบบชาวเกาห ลี ซึ่งกําลังเป็นสิ่งท่ีได้รับ
ความนิยมจากคนในประเทศเกาหลีเป็นอย่างมาก 

 นําท่านผา่นชม บลูเฮ้าส์ หรือ ทําเนียบประธานาธิบดีของเกาหลีใต้ เม่ือมองจากด้านนอกเข้าไปท่ีอาคารดงักล่าว
จะเห็นเป็นสีฟ้าอ่อนทัง้หลงั คนก็เลยเรียกตามสีของอาคารหลงันี ้ทําเนียบประธานาธิบดีแห่งนีไ้ม่เปิดให้บุคคล
ทัว่ไปหรือนกัท่องเท่ียวเข้าชมภายใน แตส่ามารถชมจากด้านนอกและถ่ายภาพไกลๆได้ อาคารบลเูฮ้าเป็น 



 

สถาปัตย์กรรมเกาหลีผสมกบัสถาปัตย์กรรมร่วมสมยั ท่ีมีความโดดเด่นเฉพาะตวั ด้านหลงัของบลเูฮ้าส์เป็นภูเขา
ท่ีเช่ือวา่ช่วยเสริม ฮวงจุ้ย ด้านหน้าของบลเูฮ้าส์มีลานกว้าง และมีอนุสาวรีย์รูปนกฟีนิกซ์ อันหมายถึง ความ
เป็นอมตะ จดุนีจ้ะเป็นท่ีซึ่งนกัท่องเท่ียวนิยมมาถ่ายภาพไว้เป็นท่ีระลกึ 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมน ูไก่ตุ๋นโสม อาหารวงัในสมยัก่อน เช่ือกันว่าบํารุงและเสริมสขุภาพ 
เสร์ิฟท่านละ 1 ตวั ในหม้อดนิร้อน  เป็นเมนอูาหารวงัตัง้แตส่มยัราชวงศ์โซซอน 
นําท่านเข้าชม พระราชวังเคียงบกกุง (Gyeongbokgung Palace) หรือ เรียกอีกแบบหนึ่งว่า พระราชวงัคยอง
บกกงุ เป็นทัง้สญัญลกัษณ์และแหล่งท่องเท่ียวยอดฮิตของกรุงโซล พระราชวงัท่ีมีขนาดใหญ่และเก่าแก่ท่ีสดุใน
กรุงโซล สร้างขึน้ในปี 1394 ในสมยัพระเจ้าแทโจ ราชวงศ์โชซอน เดมิทีนัน้ภายในพระราชวงัมีอาคารและตําหนัก
ต่างๆ มากกว่า 200 หลงั แต่เม่ือมีการรุกรานของญ่ีปุ่ น อาคารส่วนใหญ่ก็ได้ถูกทําลายลงเหลืออยู่เพียงแค่ 10 
หลงัเท่านัน้ พิเศษ!! ให้ทุกท่านได้เก็บภาพความประทับใจด้วยการใส่ชุดประจําชาติของเกาหลีใต้ (ฮันบก) 
พร้อมถ่ายภาพเป็นท่ีระลกึ ตามรอยซีร่ีส์เกาหลีย้อนยคุท่ีพระราชวงัเคียงบกกงุ ได้แบบฟินๆ 
นําท่านแวะชม คลองชองเกชอน เดมิเป็นคลองเก่าแก่ในอดีตมีอายุกว่า 600 ปีท่ี ทอดผ่านใจกลางเมืองหลวง
แตใ่นปัจจบุนัได้มีการพฒันาและบรูณะคลองแห่งนีข้ึน้มาใหมทํ่าให้กรุงโซลมีคลองท่ียาวกวา่ 6 เมตร   

นําท่านช้อปปิง้สินค้าปลอดภาษี DUTY FREE ท่ีน่ีมีสินค้าชัน้นํา ให้ท่านเลือกซือ้มากมายกว่า 500 ชนิด อาทิ 
นํา้หอม เสือ้ผ้า เคร่ืองสําอาง กระเป๋า นาฬกิา เคร่ืองประดบั เป็นต้น  
นําท่านช้อปปิง้ ตลาดเมียงดง หรือ สยามสแควร์เกาหลี หากท่านต้องการทราบว่าแฟชั่นของเกาหลีเป็นอย่างไร 
ก้าวลํา้นําสมัยเพียงใดท่านจะต้องมาท่ีเมียงดงแห่งนี ้พบกับสินค้าวัยรุ่น อาทิ  เสือ้ผ้าแฟชั่นแบบ อินเทร์น 
เคร่ืองสําอางดงัๆ ของเกาหลี พบกับความแปลกใหม่ในการช้อปปิ้งอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งเมียงดงแห่งนีจ้ะมีวยัรุ่น 
หนุ่มสาวชาวโสมไปรวมตวักนัท่ีน่ีกวา่ล้านคนในแตล่ะวนั ให้ท่านเลือกซือ้สนิค้าได้ตามอธัยาศยั 

เยน็ บริการอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร เมน ูเซตปลาย่างเกาหลี และซุปสาหร่ายพร้อมเคร่ืองเคียง กินคู่กับข้าวสวย
ร้อนๆ แล้วเข้ากนัสดุๆ  
นําท่านเข้าสู่โรงแรมทีพัก : BENIKEA H AVENUE HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 
 

วันที่ห้า ศูนย์สมุนไพรบาํรุงตับ ฮอกเกตนามู-โรงงานเจียระไนพลอยอเมทสิ-โซล ทาวเวอร์-ซุปเปอร์มาเก็ต-
สนามบนิอินชอน 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
นําท่านชม ร้านสมุนไพร Korea Herb Shop ศูนย์สมุนไพรบํารุงตับ ฮอกเกตนามู ทางการแพทย์เรียกว่า 
ผลไม้ทอง  มีรสเปรีย้ว ดีสําหรับบคุคลท่ีนิยมดื่มชา กาแฟ นํา้อดัลมฯลฯ เมลด็ฮอกเกตจะช่วยในการล้างสารพิษท่ี
ตกค้าง หรือ ไขมนัท่ีสะสมอยู่ภายในผนงัของตบัหรือไต นําท่านชม โรงงานเจียระไนพลอยอเมทิส แดนเกาหลี
เป็นแดนของพลอยสีมว่ง พลอยแห่งสขุภาพและนําโชค โดยมีตัง้แต่สีม่วงอ่อนเย็นตาจนถึงสีม่วงไวน์ มีเสน่ห์เย้า
ยวนใจ พลอยนีจ้ะงามจบัตาเม่ือมาทําเป็นแหวน จี ้ตา่งห ูและสร้อยข้อมือ 
นําท่านเดินทางสู่ โซลทาวเวอร์ หรือ หอคอยเอ็นโซล 

หรือ นัมซันทาวเวอร์ ตัง้อยู่บนภูเขานัมซาน เป็นจุด
ท่องเท่ียวท่ีถือวา่เป็นไฮไลท์สําคญัของกรุงโซล เพราะเป็น
จุดชมวิวท่ีมองเห็นวิวทั่วทัง้กรุงโซล มีความสูงจากฐาน
หอคอยประมาณ 236.7 เมตร และมีความสงู 479 เมตร
จากพืน้ดิน คนท่ีมาเท่ียวท่ีน่ีส่วนมากจะเป็นคู่รัก ทัง้ชาว



 

เกาหลีและนกัท่องเท่ียวตา่งชาต ิคูรั่กสว่นมากจะเตรียมกญุแจมาคล้องตรงรัว้ข้างบนโซลทาวเวอร์ เพราะมีความ
เช่ือวา่คูรั่กท่ีได้มาคล้องกญุแจท่ีน่ีจะรักกนัยาวนานตลอดไป *ไม่รวมค่าขึน้ลิฟท์ 

  กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมน ูจมิดัก ไก่อบซีอิ๊ววุ้นเส้น เป็นเมนอูาหารเกาหลีพืน้เมืองดัง้เดิม เป็น
ไก่ผัดรวมกับวุ้นเส้น มันฝร่ัง แครอท พริก และซอสดํา เนือ้ไก่ท่ีนิ่ม รสชาติคล้ายกับไก่พะโล้สตูรเกาหลี ทาน
กบัข้าว หอมอร่อย รสเผด็ถึงเคร่ือง 
ได้เวลานําท่านเดนิทางสู ่ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน เพ่ือเตรียมตวัเดินทางกลบักรุงเทพฯ ระหว่างทาง
แวะช้อปปิง้ท่ี SUPERMARKET (ละลายเงินวอน) เพ่ือซือ้ของฝากคนทางบ้าน ท่ีร้านแห่งนีมี้ขนมพืน้เมืองเกาหลี 
หลากชนิดรวมทัง้กิมจิ ไก่ตุน๋โสมท่ีบรรจอุยู่ในถงุสญุญากาศ ตะเกียบ ถ้วยใสข้่าวและของฝากของท่ีระลกึ 

19.35 น. ออกเดินทางกลบัสู่ประเทศไทย โดยสารการบิน JIN AIR เที่ยวบินที่  LJ001 (บริการอาหาร และเคร่ืองดื่มบน
เคร่ือง) 

23.40 น. ถึงสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ   
   

** พาสปอร์ตควรมีอายุไม่ตํ่ากว่า 6 เดือนนับจากวนัเดนิทาง ** 
เวลานัดหมายและเคาท์เตอร์ อาจมีการเปล่ียนแปลงอันเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงจากสายการบนิ  

กรุณาเชค็ก่อนวันเดนิทาง 
 

**ในกรณีที่ ผู้เดนิทางไม่ผ่านการตรวจพจิารณาจากด่านตรวจคนเข้าเมืองในการ เข้า-ออก ทัง้ประเทศไทยและประเทศ
เกาหลีใต้ หรือการถูกปฎิเสธในกรณีอ่ืนๆ ทุกกรณี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายไม่ว่ากรณีใดๆทิง้สิน้** 

 

อัตราค่าบริการ  *ไม่มีราคาเด็ก** 



 

 

เง่ือนไขการสํารองที่ น่ัง 
กรุณาจองลว่งหน้าก่อนการเดนิทางพร้อมชําระมดัจํา ภายใน 3 วนั ท่านละ 5,000 บาท *ช่วงเทศกาลมดัจํา ท่านละ 10,000 บาท *
หากเป็นราคาโปรโมช่ันชาํระเงนิเตม็จาํนวนเท่านัน้  สว่นท่ีเหลือชําระทนัทีก่อนการเดนิทางไม่น้อยกว่า 21 วนั มิฉะนัน้จะถือว่า
ท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ 
ราคารวม 
*คา่ตัว๋เคร่ืองบนิ และภาษีนํา้มนัทกุแห่ง ไป-กลบั พร้อมคณะ *คา่โรงแรมตามรายการท่ีระบหุ้องละ 2-3 ท่าน     
*คา่อาหารตามรายการท่ีระบุ  *คา่พาหนะและนําเท่ียวตามรายการ  *คา่เข้าชมสถานท่ีตามรายการ                          

วันเดนิทาง ราคาทัวร์ (บาท / ท่าน) พัก
ห้องละ 2-3  ท่าน 

พักเดียว*เพิ่ม 
(บาท / ท่าน)  

ที่น่ัง 

1-5 พฤษภาคม 2561 17,900.- 4,900.- 25 

2-6 พฤษภาคม 2561 17,900.- 4,900.- 25 
3-7 พฤษภาคม 2561 17,900.- 4,900.- 25 
4-8 พฤษภาคม 2561 17,900.- 4,900.- 25 
5-9 พฤษภาคม 2561 17,900.- 4,900.- 25 

6-10 พฤษภาคม 2561 16,900.- 4,900.- 25 
7-11 พฤษภาคม 2561 16,900.- 4,900.- 25 
8-12 พฤษภาคม 2561 17,900.- 4,900.- 25 
9-13 พฤษภาคม 2561 17,900.- 4,900.- 25 

10-14 พฤษภาคม 2561 17,900.- 4,900.- 25 
11-15 พฤษภาคม 2561 17,900.- 4,900.- 25 
12-16 พฤษภาคม 2561 17,900.- 4,900.- 25 
13-17 พฤษภาคม 2561 16,900.- 4,900.- 25 
14-18 พฤษภาคม 2561 16,900.- 4,900.- 25 
15-19 พฤษภาคม 2561 17,900.- 4,900.- 25 
16-20 พฤษภาคม 2561 17,900.- 4,900.- 25 

17-21 พฤษภาคม 2561 17,900.- 4,900.- 25 
18-22 พฤษภาคม 2561 17,900.- 4,900.- 25 

19-23 พฤษภาคม 2561 17,900.- 4,900.- 25 
20-24 พฤษภาคม 2561 16,900.- 4,900.- 25 

21-25 พฤษภาคม 2561 16,900.- 4,900.- 25 
22-26 พฤษภาคม 2561 17,900.- 4,900.- 25 

23-27 พฤษภาคม 2561 17,900.- 4,900.- 25 
24-28 พฤษภาคม 2561 17,900.- 4,900.- 25 

25-29 พฤษภาคม 2561 17,900.- 4,900.- 25 
26-30 พฤษภาคม 2561 17,900.- 4,900.- 25 

27-31 พฤษภาคม 2561 16,900.- 4,900.- 25 
28 พฤษภาคม-1 มถิุนายน 2561 16,900.- 4,900.- 25 

29 พฤษภาคม-2 มถิุนายน 2561 17,900.- 4,900.- 25 
30 พฤษภาคม-3 มถิุนายน 2561 17,900.- 4,900.- 25 

31 พฤษภาคม-4 มถิุนายน 2561 17,900.- 4,900.- 25 



 

*นํา้ดื่มวนัละ 1 ขวด  *คา่นํา้หนกักระเป๋าสมัภาระท่านละไมเ่กิน 15 กก.  
*คา่ประกนัภยัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทางในวงเงิน ท่านละ 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม์) 
ราคาไม่รวม 
*คา่ทําหนงัสือเดนิทางและคา่วีซ่าสําหรับพาสปอร์ตตา่งด้าว                                                                                                                                            
*คา่ใช้จ่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบ ุเช่น คา่ซกัรีด,มนิิบาร์ในห้อง  และอ่ืนๆ                                                                             
*ค่าทปิคนขับรถ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่าน ละ 30,000 วอน/ทริป/ต่อท่าน  
*ค่าทปิหัวหน้าทัวร์ แล้วแต่ความพงึพอใจในบริการ                                                                                        *
คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3%   (กรณีออกใบเสร็จในนามบริษัทหรือต้องการใบกํากบัภาษี )                                                                                                   
*ค่านํา้หนักกระเป๋าสัมภาระ ที่เกินกว่าสายการบนิกําหนด 
กรณียกเลิกการเดนิทาง 
* ยกเลกิการเดนิทางก่อน 30 วนั ไมมี่ค่าใช้จ่าย          * ยกเลกิการเดนิทางก่อน 20 วนัยึดมดัจํา 50%                                            

* ยกเลกิการเดนิทางไมถ่ึง 15 วนัยึดเงินคา่ทวัร์ทัง้หมด 

* ในกรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองทัง้ท่ีกรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏิเสธมใิห้เดนิทางออกหรือเข้าประเทศท่ีระบุในรายการ บริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้  กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จาก
โรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทฯ จะทําการเล่ือนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทัง้นีท้่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายคือ  
คา่ธรรมเนียมในการมดัจําตัว๋ท่านละ 10,000 บาท และคา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีไมส่ามารถเรียกคืนได้คือ คา่ธรรมเนียม ในการมดัจํา 
เง่ือนไขการเดนิทาง 
* รายการท่องเท่ียวสามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดนิทางเป็นสําคญั 
* หนงัสือเดนิทางต้องมีอายเุหลือใช้งานไมน้่อยกวา่ 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้ มีจุดประสงค์เดินทางเพ่ือท่องเท่ียวเท่านัน้  หาก
ลกูค้าไมส่ามารถเดนิทางได้เน่ืองจากเหลือพาสปอร์ตน้อยกวา่ 6 เดือน ทางบริษัทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ 
* ทางบริษัทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกิดกรณีความลา่ช้าจากสายการบิน,การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือ
กรณีท่ีท่านถกูปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานทัง้จากไทย และต่างประเทศ
ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัทฯ 
* ทางบริษัทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมือ้  
เพราะคา่ใช้จ่ายทกุอย่าง ทางบริษัทฯ ได้ชําระคา่ใช้จ่ายให้กบัตา่งประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดนิทางแล้ว  
**ทวัร์เกาหลีทกุโปรแกรม ผู้เดนิทางจะต้องอยู่กบักรุ๊ปเท่ียวตามโปรแกรมท่ีกําหนดเท่านัน้ ไม่สามารถแยกตวัออกจากโปรแกรมเพ่ือ
ไปทําอย่างอ่ืนได้ หากมีการแยกตวัออกจากโปรแกรมไม่ว่าจะจากสาเหตใุดก็ตาม จะมีค่าใช้จ่ายในการแยกตวัออกจากทัวร์ตามท่ี
แลนด์กําหนด และการชําระเงินเข้ามาถือวา่ผู้ ซือ้ได้ศกึษาโปรแกรมและยอมรับเง่ือนไขการให้บริการเป็นท่ีเรียบร้อย** 
*** ทวัร์นีจ้ดัให้เฉพาะลกูค้าท่ีประสงค์จะไปท่องเท่ียวตามรายการของทวัร์ทกุวนัเท่านัน้  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ หากลกูค้าต้องการขอ
แยกออกจากกรุ๊ป หรือไมเ่ท่ียวตามรายการท่ีบริษัทกําหนด บริษัทขอปรับท่านละ 300 USD*** 
*ร้านช้อปปิง้ท่ีทางรัฐบาลให้ทวัร์ลง ตามท่ีระบใุนโปรแกรมทวัร์ขอความร่วมมือลกูทวัร์ลง ทกุร้านซือ้ไมซื่อ้ไมว่่ากัน ทางบริษัทฯ ไม่มีน
โนบายบงัคบัซือ้แตอ่ย่างใด ขึน้อยู่กบัความพงึพอใจของลกูค้า 
* ทางบริษัทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบตัิเหตท่ีุเกิดจากความประมาท
ของตวันกัท่องเท่ียวเอง  
* ตั๋วเคร่ืองบนิเป็นตั๋วราคาพเิศษ กรณีที่ท่านไม่เดนิทางพร้อมคณะไม่สามารถนํามาเล่ือนวันหรือคืนเงินได้  หากท่านต้อง
ซือ้บตัรโดยสารภายในประเทศ เพ่ือไปและกลบักรุงเทพฯ กรุณาเลือกซือ้บตัรโดยสารภายในประเทศประเภทท่ีสามารถเล่ือนวนัและ
เวลาในการเดนิทางได้ ทัง้นีเ้พ่ือป้องกนัปัญหาเท่ียวบนิลา่ช้าหรือการเปล่ียนแปลงเวลาของเท่ียวบินหรือการเปล่ียนแปลงวนัเดินทาง
กรณีเกิดความผดิพลาดจากบริการจากสายการบิน (ความล่าช้าของเท่ียวบิน การยกเลิกเท่ียวบิน มีการยุบเท่ียวบินรวมกัน ตาราง



 

การเดนิทางมีการเปล่ียนแปลง เน่ืองจากสายการบนิพจิารณาสถานการณ์แล้ววา่ อยู่นอกเหนือความควบคมุ หรือเหตผุลเชิงพาณิชย์ 
หรือเหตผุลทางด้านความปลอดภัยเป็นต้น) โปรดเข้าใจและรับทราบว่า ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ 
ในทกุกรณี กรุ๊ปท่ีเดนิทางต้องการันตีมดัจํากับสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น 
Charter Flight, Extra Flight  จะไมมี่การคืนเงินมดัจํา หรือ คา่ทวัร์ทัง้หมด 
*เม่ือท่านตกลงชาํระเงนิไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลง
ต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทัง้หมด 

ขอสงวนสิทธ์ิสําหรับลูกค้าชาวไทยเท่านัน้ที่เดนิทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ป 
*ถ้าลูกค้าเป็นชาวต่างชาตชิาํระเพิ่มท่านละ 3,000 บาท* 

หมายเหตุ ** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงเที่ยวบิน ทัง้ไปและกลับโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทัง้นีข้ึน้อยู่ กับสายการบิน 
บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการเพ่ือความเหมาะสมไม่ว่าจะเกิดจาก ความขัดข้องของ ยานพาหนะหรือมีเหตุหน่ึงเหตุใดจน
ทําให้ไม่สามารถดาํเนินการตามหมายกําหนดการได้ โปรแกรมการเดินทางเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปล่ียนแปลงรายการ
ท่องเที่ยวบางรายการหรือทดแทนรายการท่องเที่ยวบางรายการ อัตราค่าบริการนี ้เป็นการเดนิทางตัง้แต่ 20 ท่านขึน้ไป ขอสงวนสิทธ์ิในการ
เปล่ียนแปลงราคาในกรณีที่มีผู้เดนิทางไม่ถึง 20 ท่าน 
**ในกรณีที่ ผู้เดนิทางไม่ผ่านการตรวจพจิารณาจากด่านตรวจคนเข้าเมืองในการ เข้า-ออก ทัง้ประเทศไทยและประเทศ

เกาหลีใต้ หรือการถูกปฎิเสธในกรณีอ่ืนๆ ทุกกรณี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายไม่ว่ากรณีใดๆทิง้สิน้** 

 
 


