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วนัแรก        กรุงเทพฯ - สนำมบนินำนำชำตสุิวรรณภูม ิ- อนิชอน (ประเทศเกำหลใีต)้ 
21.00 คณะพรอ้มกนัที ่ณ สนำมบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกช ัน้ 4 ประตู….. เคานเ์ตอรส์ายการบนิ JIN 

AIR (LJ) กรุณาสงัเกตป้ายรบัทีส่นามบิน ➔ HAPPY TOGETHER  โดยมีเจา้หนา้ทีค่อยอ านวยความสะดวก
เชค็อนิตั๋วเคร ือ่งบนิและสมัภาระใหแ้กท่่าน 
หมำยเหตุ เคำนเ์ตอรเ์ช็คอนิปิดบรกิำรก่อนเวลำเครือ่งออกอย่ำงน้อย 60 นำที ผูโ้ดยสำรพรอ้ม ณ 
ประตูขึน้เครือ่งกอ่นเวลำเครือ่งออก 30 นำท ี

วนัทีส่อง อนิชอน - เกำหลใีต ้- เกำะนำม ิ- แวะถ่ำยรูปอุโมงคซ์ำกุระ - อทุยำนแห่งชำตซิอรคัซำน (ไม่รวมค่ำ
ขึน้เคเบิล้คำร)์ - วดัชนิฮงึซำ - พกัซอรคัซำน 1 คนื 

01.05 น. เหนิฟ้าสู่ประเทศเกำหลใีต ้โดยสายการบนิ JIN AIR เทีย่วบนิที ่LJ 002 (บรกิำร SNACK BOX บนเครือ่ง) 
08.25 น.   ถงึสนามบนินานาชาต ิอนิชอน ประเทศเกาหลใีต ้หลงัผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมือง และรบัสมัภาระเรยีบรอ้ย

แลว้ (เวลาทอ้งถิน่ประเทศเกาหลใีต ้เรว็กว่าประเทศไทย 2 ช ัว่โมง)  
น าท่านชมความงดงามของเกาะชือ่ดงั เกำะนำม ิหน่ึงในสถานทีถ่่ายท าซรียีเ์กาหลชี ือ่ดงั เพลงรกัในสายลมหนาว 
น าท่านขึน้เรอืเฟอรร์ ีข่า้มฟากไปยงัเกาะนามิใชเ้วลาเพยีง 5 นาที ในฤดูใบไมผ้ล ิดอกไม ้ตน้ไมน้านาพนัธุ ์จะเร ิม่
ผลใิบ ผลดิอก สรา้งสสีนัสวยงามใหก้บัเกาะแห่งนีอ้ย่างมาก และอากาศเย็นสบายประมาณ 10 – 15 องศา จงึท าให ้
บรรยากาศเหมาะแก่การพกัผ่อนส าหรบัครอบครวั คู่รกั ทีแ่สนโรแมนตกิ ใหท่้านไดถ้่ายรูปสวยๆ กบัสวนดอกไม ้
นานาพนัธุใ์นเกาะแห่งนี ้และในชว่งปลาย มี.ค – กลางเม.ย น้ัน “ดอกพด-กด” หรอืทีเ่ราเรยีกกนัว่า “ดอกซากุระ” 
ก็จะเร ิม่ผลดิอกบานสะพร ัง่ทั่วทัง้เกาะ ยิง่ท าใหบ้รรยากาศของเกาะนามิยิง่งดงาม จนอดทีจ่ะถ่ายรูปทัง้วนัไม่ไดเ้ลย
ทเีดยีว  
 
 
 
 
 
 
 
 
และทีพ่ลาดไม่ไดเ้ลยคอื ทวิตน้สนทีเ่ป็นไฮไลทข์องเกำะนำม ิน าท่านไปเชค็อนิแลนดม์ารค์แห่งนี ้ว่ากนัว่าถา้
มาเกาะนามแิลว้ไม่ไดถ้่ายรปูทีท่วิตน้สนนี ้เหมอืนมาไม่ถงึเกาหลเีลยทเีดยีว และระหว่างทางกลบัมรีา้นคา้ 2 ขา้งทาง 
อาท ิรา้นซาลาเปา รา้นไสก้รอก ขนมแพนเคก้แสนอรอ่ย ใหท่้านเลอืกทานตามอธัยาศยั หรอืจะเลอืกน่ังจบิกาแฟ
รอ้นๆ ในรา้น Coffee Shop ในเกาะนาม ิไดเ้วลานัดหมาย น าท่านน่ังเรอืเฟอรร์ ี ่กลบัมายงัจดุขึน้รถ 
 
 
 
 
 
 

เทีย่ง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  (เมนูทคัคำลบ ีไกบ่ำรบ์คีวิผดัซอสเกำหล)ี (1) 
บ่ำย  น าท่านเดินทางสู่ อุทยำนแห่งชำตซิอรคัซำน (ไม่รวมค่ำขึน้เคเบิล้คำร)์ แหล่งท่องเทีย่วที่เป็นทีนิ่ยมเป็น

อย่างยิง่ทีส่ามารถเทีย่วไดทุ้กฤดูกาล เน่ืองจากเป็นอุทยานทีเ่ต็มไปดว้ยตน้ไมน้านาพนัธุ ์ในชว่งฤดูใบไมผ้ล ิในชว่ง 
ม.ีค – เม.ย. น้ันถอืว่าเป็นชว่งทีเ่หมาะแกก่ารพกัผ่อนของครอบครวัอย่างมาก นอกจากอากาศเย็นสบายๆแลว้ ดอก
ซากุระทีอุ่ทยานซอรคัซานก็เป็นอีกไฮไลทท์ีต่อ้งไปชมใหไ้ด ้จากน้ันน าท่านจอดแวะถ่ายรูปจุดไฮไลทใ์นชว่งฤดู
ใบไมผ้ลขิองซอรคัซาน ก็คอื “อุโมงคซ์ากุระ” ทีเ่กดิจากตน้ซากุระนับ 1000 ตน้ทีอ่ยู่รมิถนน 2 ขา้งทาง ทีโ่คง้เขา้
หากนั จนท าใหม้องแลว้เหมอืนอุโมงคด์อกซากุระ ซึง่นักท่องเทีย่วส่วนใหญ่จะอดไม่ไดท้ีจ่ะจอดรถและถ่ายรปูกนั  

 
 
 
 
 
 
 

และเมื่อเขา้ไปในอุทยาน ท่านจะพบกบัดอกไม ้ตน้ไม ้นานาพนัธุท์ีผ่ลิดอก แข่งกนัชชูอ่ เบ่งบานสีสนังดงามทั่ว
ภายในอุทยานแห่งนี ้ยงัมีวดัศกัดิส์ทิธิท์ีค่นไทย และคนเกาหลเีอง นิยมมาขอพรเป็นอย่างมาก น่ันก็คอื  วดัชนิฮงึ



 
ซำ ซึง่จะมพีระพุทธรูปปางสมาธอิงคใ์หญ่ตัง้อยู่กลางแจง้ เป็นวดัเกา่แกใ่นนิกายเซน นักท่องเทีย่วส่วนใหญ่จะนิยม
มาท าบุญถวายขา้วสาร ถวายเทียน เพื่อเป็นสิรมิงคลของชวีติ อีกทัง้มีความเชือ่ว่า “หากมาขอพรทีว่ดัแห่งนี ้จะ
สมหวงัดัง่ค าอธษิฐานเกอืบทุกราย”   

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  (เมนูเมนูโอซมั บุลโกก)ิ (2) 
ทีพ่กั SEORAK PINE หรอื SEORAK KUMHO RESORT หรอืโรงแรมระดบัเทยีบเท่ำ 3 ดำว  

วนัทีส่ำม ไรส่ตรอเบอรร์ ี ่- สวนสนุก EVERLAND (แบบเตม็วนั) – ชอ้ปป้ิงตลำดฮงแด  
เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม (3) 
 จากน้ันน าท่านสู่ ไรส่ตรอเบอรี ่นักท่องเทีย่วมกัจะเรยีกว่า สตอเบอเรอ่ เพราะผลสตรอเบอร ีลู่กโตมากๆ บางลูกโต

เท่าลูกละมุดบา้นเราเลย ใหท่้านไดเ้ห็นแปลงปลูกสตรอเบอร ีข่องคนเกาหลีที่ปลูกแบบไรส้ารพิษ ปลูกดว้ยวิธี
ธรรมชาต ิผลผลติทีอ่รอ่ยปราศจากสารพษิ ใหท่้านสามารถชมิสตรอเบอร ีต่ามอธัยาศยั 
 
 

 
 
 
 

 

จากน้ันพาท่านสนุกสนานเต็มอิม่ที ่สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์(เตม็วนั!!!) เป็นสวนสนุกกลางแจง้ทีใ่หญ่ทีสุ่ดของ
ประเทศ ตัง้อยู่ท่ามกลางหุบเขา ภายในสวนสนุกแห่งนีจ้ะหอ้มลอ้มไปดว้ยดอกไมน้านาพนัธุ ์ทีง่ดงามจนท่านคดิว่า
เป็นดอกไมป้ลอมเลยทีเดยีว ใหท่้านไดส้นุกสนานกบัเคร ือ่งเล่นนานาชนิด อาท ิT-Express (รถไฟรางไม)้ รถไฟ
เหาะ หนอนสะบดั ล่องแกง่ การต์ูน 4 มติ ิบา้นหมุน บา้นผสีงิ  

 
 
 
 
 
 
 
 
เทีย่ง อสิระอำหำรกลำงวนั ตำมอธัยำศยั เพือ่ใหท่้ำนไดส้นุกกบัเครือ่งเล่นแบบเตม็ที ่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ในสวนสนุกแห่งนี ้ท่านจะไดช้มความน่ารกัของ หมสีนี ้ำตำล ทีแ่สนรูส้ามารถท าตามค าสัง่ของเจา้หนา้ทีท่ีใ่หข้นม 
ทัง้เดนิ เตน้ และโยนลูกบอล รบัรองว่าท่านจะอดหลงรกัไม่ไดเ้ลยทเีดยีว อกีทัง้ท่านจะไดพ้บแม่เสอื พ่อเสอื สงิโตเจา้
ป่า หมดี า ไฮยน่ีา  
 
 
 

 
 
 
 

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร (เมนู Pork Calbi เมนูหมูย่ำงเกำหลตีน้ต ำรบั) (3) 
 
 
 
 
 
 

 

จากน้ันน าท่านไปชอ้ปป้ิงที ่ตลำดฮงแด แหล่งรวมสนิคา้แฟช ัน่ส าหรบัวยัรุน่ อยู่ใกลก้บัมหาวทิยาลยัฮงอกิ หน่ึงใน
มหาวทิยาลยัชือ่ดงัของประเทศเกาหล ีภายในถนนเสน้นีเ้ต็มไปดว้ยสนิคา้แฟช ัน่ ทัง้รา้นรมิขา้งทาง แผงลอย เสือ้ผา้
แฟช ัน่ รองเทา้ แว่นตา กระเป๋า ราคาเบาๆ รวมไปถงึรา้นแบรนดเ์นมอย่าง H&M และ 3CE รวมถงึรา้นคร ือ่งส าอาง
อาท ิETUDE, SKINFOOD, IT'S SKIN หรอืจะรา้นรวมแฟช ัน่เคร ือ่งส าอางสุดชคิ  
 
 
 
 
 
  
ทีพ่กัโรงแรม GALAXY HOTEL หรอื VIP HOTEL หรอื โรงแรมระดบัเทยีบเท่ำ 3 ดำว 

วนัทีส่ี ่           น ้ำมนัสนเข็มแดง - ชอ้ปป้ิงเครือ่งส ำอำง COSMETIC OUTLET - ฮ็อกเกตนำมู - โรงงำนสำหรำ่ย+ใส่
ชดุฮนับก - ดวิตีฟ้ร ี- ตลำดเมยีงดง  

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม  (4) 
จากน้ันพาท่านไปชม RED PINE  หรอื น ้ำมนัสนเข็มแดง  สมุนไพรชือ่ดงัที่ไดร้บัความนิยมมากในตอนนี ้
สรรพคุณชว่ยลดระดบัน ้าตาลในเสน้เลอืด ชว่ยละลายไขมนัในเสน้เลอืด  ลา้งสารพษิหรอืดท็ีอกซ ์เลอืดใหส้ะอาด
และเพิ่มการไหลเวียนของเลือดไดส้ะดวกขึน้ เหมาะกบัผูป่้วยโรคเบาหวาน ความดนั ไขมนัอุดตนัในเสน้เลือด 
คอเลสเตอรอลในเลือดสูง และโรคไขขอ้เสือ่ม จากน้ันน าท่านไปชอ้ปป้ิงเคร ือ่งส าอางปลอดภาษีที ่COSMETIC 
OUTLET เคร ือ่งส าอางยอดนิยม เชน่ สเต็มเซลลห์นา้เด็ก หนา้กาก LED ลด กระ ฝ้า จุดด่างด า, โบท็อกเกาหลี, 
ครมีหอยทาก, WATER DROP (ครมีน ้าแตก) BUBBLE CLEANSING, CC ครมี ซึง่ราคาถูกกว่าทีเ่มอืงไทยเกอืบ
เท่าตวั จากน้ันน าท่านรูจ้กัและเขา้ใจ ศูนยส์มุนไพรฮอ๊กเก็ตนำมู  ชาวเกาหลีนิยมน ามารบัประทาน เพือ่ชว่ย
ป้องกนัโรคตบัแข็งไม่ใหถู้กท าลายจากการดืม่กาแฟ บุหร ี ่แอลกอฮอล ์สารตกคา้งจากอาหารและยา 

เทีย่ง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร เมนู ชำบู ชำบู SHABU SHABU (5) 
บ่าย จากน้ันพาท่านชม โรงงำนสำหรำ่ยเกำหล ีใหท่้านไดช้มกรรมวธิใีนการผลติสาหรา่ยเกาหลแีสนอรอ่ย พรอ้มชมิ

สาหรา่ย หรอืจะซือ้เป็นของฝากกลบับา้นก็ได ้จากน้ันพาท่านไปสวยหล่อแบบหนุ่มสาวเกาหลี กบัการสวมชดุ
ประจ าชาติเกาหลี “ชุดฮนับก” ใหท่้านไดถ้่ายรูปตามอธัยาศยัและเก็บภาพความประทบัใจ จากน้ันไปเรยีนรู ้
เกีย่วกบัการ ท ำคมิบบั (ขำ้วห่อสำหรำ่ย) อาหารง่ายๆ ทีค่นเกาหลีนิยมรบัประทาน คิม แปลว่า สาหรา่ย บบั 
แปลว่า ขา้ว จะเป็นแท่งยาวๆ หัน่เป็นชิน้ๆ พอดคี า จิม้กบัโชยญุีปุ่่น หรอืวาซาบก็ิได ้

 
 
 
 
 
 



 
จากน้ันน าท่าน  ชอ้ปป้ิงแหล่งสนิคำ้ปลอดภำษี (ดวิตีฟ้ร)ี สนิคา้แบรนดเ์นม อาท ินาฬิกา,แว่นตา, กระเป๋า, 
น ้าหอม เคร ือ่งส าอางแบรนดช์ ัน้ดงั อาทิ SULWHASOO, LANEIGE, SHISEIDO, SKII  และกระเป๋าแบรนดด์งั 
อาท ิMCM, LOUIS VUITTON, CHANEL ชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั จากน้ันน าท่านไปชอ้ปป้ิงต่อกนัทีต่ลาดทีฮ่อต
ทีสุ่ดของเกาหล ีตลำดเมยีงดง หรอื สยำม สแควรเ์กำหล ีตลาดแห่งนีท่้านจะพบกบัสนิคา้ อาท ิเสือ้ผา้แฟช ัน่ 
แบรนดด์ังต่างๆ ZARA, SPAO, Uniqlo หรือ  รองเทา้แบรนด ์NIKE, Adidas, fila หรือจะเลือกชอ้ปป้ิง
เคร ือ่งส าอางเกาหลี อาทิ  ETUDE HOUSE, THE FACE SHOP, MISSHA, IT’S SKIN ใหท่้านไดเ้ลือกซือ้
มากมาย ทีส่ าคญัตลาดแห่งนีย้งัโด่งดงัเร ือ่ง Food Street อีกดว้ย เพราะนอกจากสินคา้แฟช ัน่ต่างๆ แลว้ ยงัมี
รา้นอาหาร รา้นกาแฟ รา้นเคร ือ่งดืม่ ขนมหวาน ไอศกรมี หลากหลายรา้นใหท่้านเลอืกทานมากมาย อาท ิเครปส
ตอเบอร ี ่มนัฝร ัง่ทอด น ้าผลไม ้กุง้ทอด ขาหมูทอด ไดฟุกุสตอเบอร ี ่สายไหมสรีุง้ และ อาหารอรอ่ยทีน่่าสนใจอีก
มากมาย 
 
 
 
 
 
 
 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  เมนู ไกตุ่น๋โสม อำหำรต ำรบัชำววงั (6) 
ทีพ่กัโรงแรม GALAXY HOTEL หรอื VIP HOTEL หรอื โรงแรมระดบัเทยีบเท่ำ 3 ดำว 

 

วนัทีห่ำ้          ศูนยโ์สมเกำหล ี- โรงงำนพลอยอเมทสิ - หอคอยโซลทำวเวอร ์(คลอ้งกุญแจคู่รกั) - ชมซำกุระถนน
ยออโิด - รำ้นละลำยเงิน  วอน - อนิชอน - กรุงเทพฯ         

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม (7) 
จากน้ันน าท่านรูจ้กัและเขา้ใจ สมุนไพรโสมเกำหล ีทีช่ว่ยเสรมิสรา้งความแข็งแรงใหแ้กร่ะบบย่อยอาหารและปอด 
ชว่ยท าใหจ้ติใจสงบ และเพิม่พละก าลงัโดยส่วนรวม สรรพคุณทางการแพทย ์ชว่ยบ ารุงหวัใจ ป้องกนัโรคหวัใจขาด
เลือด เสรมิประสิทธภิาพทางเพศ ลดและป้องกนัมะเรง็ โสมเกาหลีไดจ้ดทะเบียนมรดกโลกโดยองคก์ารยูเนสโก   
จากน้ันน าท่านชมโรงงานเจยีระไน พลอยอเมทสิ แดนเกาหลเีป็นแดนของพลอยสม่ีวง พลอยแห่งสุขภาพและน า
โชค โดยมตีัง้แต่สม่ีวงอ่อนเย็นตาจนถงึสม่ีวงไวน ์มเีสน่หเ์ยา้ยวนใจ พลอยนีจ้ะงามจบัตาเมือ่มาท าเป็นแหวน จี ้ต่าง
หู และสรอ้ยขอ้มอื     
 
 
 
 
 
 
 
จากน้ันน าท่านสู่ หอคอย N’SEOUL TOWER (ไม่รวมค่ำขึน้ลิฟท)์ น าท่านยอ้นรอยซรียีด์งั You Who 
Came From The Stars (ยยัตวัรา้ยกบันายต่างดาว) และ ซรียีเ์ร ือ่ง F4  เขานัมซาน ภูเขาเพยีงลูกเดยีวใจกลาง
กรงุโซล 1 ใน 17 หอคอยเมอืงทีสู่งทีสุ่ดในโลก สูงถงึ 480 เมตร เหนือระดบัน ้าทะเล อสิระใหท่้านชมววิบรรยากาศ
บา้นเมอืงเกาหล ีหรอื จะคลอ้งกุญแจคู่รกั เพราะคนเกาหลมีคีวามเชือ่ว่าถา้มาคลอ้งกุญแจคู่รกัทีนี่ ้“จะท าใหร้กักนั
ยนืยาวไม่พรากจากกนั” 

เทีย่ง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  เมนู จมิดกั ไกพ่ะโลแ้สนอรอ่ย (8) 
จากน้ันน าท่านชม ซำกรุะแหง่เกำหล ีณ ถนนยออโิด (Yeouido’s Streets) ถนนซากุระแห่งกรงุโซลทีม่ตีน้
ซากุระกว่า 1,000 ตน้ในบรเิวณนี ้ซึง่ในเดอืนเมษายนในแตล่ะปีจะมเีทศกาลชมดอกซากุระ ณ ถนนแห่งนี ้ท่านจะ
ไดช้มความงามของดอกซากุระ พรอ้มถ่ายรปูเป็นทีร่ะลกึ  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(บรษิทัขอสงวนสทิธิน์ าลูกคา้ไปชมดอกซากุระบานในชว่งเทศกาล หรอื ชว่งทีด่อกซากุระบานแลว้เท่าน้ัน ซึง่อาจ
เป็นชว่งตน้เดอืน – กลางเดอืนเมษายน) **ทัง้นีท้ ัง้น้ัน การบานของดอกซากุระขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ ทางบรษิทั
ไม่สามารถก าหนดได*้* 
 
 
 
 
 
 
 

จากน้ันน าท่านเตรยีมตวักลบักรุงเทพ แวะซือ้ของฝากที ่“รำ้นละลำยเงินวอน” สาหรา่ย ขนมต่างๆ ขา้วพอง
รสชาตติ่างๆ เหลา้โซจ ูหรอื มาม่าเกาหลทีีม่ใีหเ้ลอืกหลากหลายรสชาต ิกมิจ ิหรอืเคร ือ่งใชไ้ฟฟ้า กระทะเกาหลชี ือ่
ดงั ใหท่้านเลอืกชอ้ปป้ิง จนไดเ้วลาอนัสมควร  
น าทุกท่านเดนิทางสู่สนามบนิอนิชอน เพือ่ท าการเชค็อนิตั๋วเคร ือ่งบนิ และสมัภาระ 

19.55 น. เหนิฟ้าสู่ประเทศไทย โดยสายการบนิ JIN AIR เทีย่วบนิที ่LJ 001 (บรกิำร SNACK BOX บนเครือ่ง) 
23.35 น. คณะเดนิทำงถงึสนำมบนิสุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิำพและควำมประทบัใจ 
 

☺☺☺ รำคำนีย้งัไม่รวม ☺☺☺ 
คำ่ทปิไกด+์คนขบัรถ หวัหน้ำทวัร ์ตลอดทรปิเดนิทำง 1,500 บำท/ท่ำน  

ขออนุญำตเกบ็คำ่ทปิทุกท่ำนทีส่นำมบนิสุวรรณภูม ิ

 
** หำกท่ำนตอ้งซือ้บตัรโดยสำรภำยในประเทศเพือ่ไปและกลบักรุงเทพฯ  กรุณำเลอืกซือ้บตัรโดยสำรภำยในประเทศ
ประเภททีส่ำมำรถเลือ่นวนัและเวลำในกำรเดนิทำงได ้ ท ัง้นีเ้พือ่ป้องกนัปัญหำเทีย่วบนิล่ำชำ้หรอืกำรเปลีย่นแปลง

เวลำของเทีย่วบนิ หรอืกำรเปลีย่นแปลงวนัเดนิทำง กรณีเกดิควำมผดิพลำดจำกบรกิำรจำกสำยกำรบนิ (ควำมล่ำชำ้
ของเทีย่วบนิ กำรยกเลกิเทีย่วบนิ มกีำรยุบเทีย่วบนิรวมกนั ตำรำงกำรกำรเดนิทำงมกีำรเปลีย่นแปลง เน่ืองจำกสำย

กำรบนิพจิำรณำสถำนกำรณแ์ลว้ว่ำ อยู่นอกเหนือควำมควบคมุ หรอืเหตผุลทำงดำ้นควำมปลอดภยัเป็นตน้)  
โปรดเขำ้ใจและรบัทรำบว่ำผูจ้ดัจะไม่รบัผดิชอบ และไม่สำมำรถคนืคำ่ใชจ้ำ่ยตำ่งๆ ไดใ้นทุกกรณี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
อตัรำคำ่บรกิำร  

 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 
ผูใ้หญ ่

หอ้งละ 2-3 ท่ำน 
1 เดก็ 2 ผูใ้หญ่  
เดก็มเีตยีง 

1 เดก็ 2 ผูใ้หญ ่
เดก็ไม่มเีตยีง 

พกัเดีย่วเพิม่ 

วนัที ่30 ม.ีค. – 3 เม.ย. 63 15,999 15,999 15,999 5,000 

วนัที ่31 ม.ีค. – 4 เม.ย. 63 16,999 16,999 16,999 5,000 

วนัที ่01 – 05   เมษำยน 63 17,999 17,999 17,999 5,000 

วนัที ่02 – 06   เมษำยน 63 18,999 18,999 18,999 5,000 

วนัที ่03 – 07  เมษำยน 63 18,999 18,999 18,999 5,000 

วนัที ่04 – 08   เมษำยน 63 17,999 17,999 17,999 5,000 

วนัที ่05 – 09   เมษำยน 63 16,999 16,999 16,999 5,000 

วนัที ่06  -  10  เมษำยน 63 17,999 17,999 17,999 5,000 

วนัที ่07  -  11  เมษำยน 63 18,999 18,999 18,999 5,000 

วนัที ่08  -  12  เมษำยน 63 20,999 20,999 20,999 5,000 

วนัที ่09  -  13  เมษำยน 63 21,999 21,999 21,999 5,000 

วนัที ่10  -  14  เมษำยน 63 24,999 24,999 24,999 5,000 

วนัที ่11  -  15  เมษำยน 63 24,999 24,999 24,999 5,000 

วนัที ่12  -  16  เมษำยน 63 22,999 22,999 22,999 5,000 

วนัที ่13  -  17  เมษำยน 63 20,999 20,999 20,999 5,000 

วนัที ่14  -  18  เมษำยน 63 18,999 18,999 18,999 5,000 

วนัที ่15  -  19  เมษำยน 63 17,999 17,999 17,999 5,000 

วนัที ่16  -  20  เมษำยน 63 17,999 17,999 17,999 5,000 

วนัที ่17  -  21  เมษำยน 63 17,999 17,999 17,999 5,000 

วนัที ่18  -  22  เมษำยน 63 16,999 16,999 16,999 5,000 

วนัที ่19  -  23  เมษำยน 63 16,999 16,999 16,999 5,000 

วนัที ่20  -  24  เมษำยน 63 16,999 16,999 16,999 5,000 

วนัที ่21  -  25  เมษำยน 63 16,999 16,999 16,999 5,000 

วนัที ่22  -  26  เมษำยน 63 17,999 17,999 17,999 5,000 

วนัที ่23 - 27  เมษำยน 63 17,999 17,999 17,999 5,000 

วนัที ่24 - 28  เมษำยน 63 17,999 17,999 17,999 5,000 

วนัที ่25 - 29  เมษำยน 63 16,999 16,999 16,999 5,000 

วนัที ่26 - 30  เมษำยน 63 16,999 16,999 16,999 5,000 

วนัที ่27 เม.ย. – 1 พ.ค.63 16,999 16,999 16,999 5,000 

วนัที ่28 เม.ย. – 2 พ.ค.63 17,999 17,999 17,999 5,000 

วนัที ่29 เม.ย. – 3 พ.ค.63 17,999 17,999 17,999 5,000 

วนัที ่30 เม.ย. – 4 พ.ค.63 18,999 18,999 18,999 5,000 

 
** ขอ้ควรทรำบ ** 

1. พาสปอรต์ท่านตอ้งมีวนัหมดอายุ ไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน เชน่ เดินทางเมษายน 63 พาสปอรต์ตอ้งมีวนัหมดอายุไม่นอ้ยกว่า 
พฤศจกิายน 63  

2. วนัเดนิทางกรุณาเตรยีมเอกสารการท างาน เชน่ หนังสอืรบัรองการท างาน, นามบตัร, บตัรพนักงาน หรอืหากมีธุรกจิส่วนตวั
ตอ้งมนีามบตัร หากเปลีย่นชือ่สกุลตอ้งน าเอกสารมายนืยนั 



 
3. โปรแกรมทวัรอ์าจมีการสลบัปรบัเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสมของหนา้งาน อาทิ หากมีฝนตก หรอื รถติด อาจปรบั

โปรแกรม (ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัสถานการณห์นา้งาน) ไกดแ์ละหวัหนา้ทวัรจ์ะแจง้ใหท้ราบในแต่ละวนั  
4. รา้นชอ้ปป้ิงทีท่างรฐับาลใหท้วัรล์งตามทีร่ะบุในโปรแกรมทวัร ์ขอความรว่มมอืลกูทวัรล์งทุกรา้น ซือ้ไม่ซือ้ไม่ว่ากนั ทางบรษิทัไม่

มนีโนบายบงัคบัซือ้แต่อย่างใด ขึน้อยู่กบัความพงึพอใจของลูกคา้  
5. ประเทศเกาหลใีตม้ชีา่งภาพมาถ่ายรปูแลว้มาจ าหน่ายวนัสุดทา้ย ลูกทวัรท่์านใดสนใจสามารถซือ้ได ้แต่ถา้ท่านใดไม่สนใจก็ไม่

ตอ้งซือ้ โดยไม่มกีารบงัคบัลูกทวัรท์ัง้สิน้ แต่เป็นการบอกกล่าวล่วงหนา้ 
6. ทวัรนี์จ้ดัใหเ้ฉพาะลูกคา้ทีป่ระสงคจ์ะไปท่องเทีย่วตามรายการของทวัรทุ์กวนัเท่าน้ัน หากท่านไม่สามารถรว่มทวัรทุ์กวนั แค่

สมคัรมารว่มทวัรเ์พยีงเพือ่การใชต้ั๋วเคร ือ่งบนิและทีพ่กัในราคาพเิศษ หากท่านไม่แจง้ และปรากฏว่าท่านไม่รวมทวัรใ์นบางวนั 
ทางบรษิทัจะคดิค่าด าเนินการในการแยกท่องเทีย่วเอง 300 USD*** 

อตัรำนีร้วม 

 ค่าตั๋วเคร ือ่งบนิไป-กลบั  กรงุเทพ - อนิชอน - กรงุเทพ  (ตั๋วกรุป๊) และ ค่าภาษีสนามบนิทุกแห่งทีม่ ี  
 ค่าอาหารทุกมือ้ ตามทีร่ะบุในรายการ 
 ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการ    
 ค่าทีพ่กัตามระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน  
 ค่ารถรบั-ส่ง และน าเทีย่วตามรายการ    
 คำ่น ้ำหนกักระเป๋ำสมัภำระท่ำนละ 15 กก. / หิว้ขึน้เครือ่งได ้10 กก.  
 มคัคุเทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  
 ค่าประกนัอุบตัเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

อตัรำนีไ้ม่รวม 

 กรณีปรบัเพิม่อตัราค่าภาษีเช ือ้เพลงิและประกนัวนิาศภยัทางอากาศสายการบนิ 
 ค่าวซีา่ส าหรบัพาสปอรต์ต่างดา้ว และ เกบ็คำ่ใชจ้ำ่ยเพิม่อกี 3,000 บำท ส ำหรบัพำสตำ่งชำต ิ 
 ค่าใชจ้า่ยส่วนตวั อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง, ค่าโทรศพัทส์่วนตวั, ค่าซกัรดี, มนิิบารใ์นหอ้ง, รวมถงึค่าอาหาร และเคร ือ่งดืม่ที่

ส ัง่เพิม่นอกเหนือรายการ (หากท่านตอ้งการสัง่เพิม่ กรณุาตดิต่อหวัหนา้ทวัรแ์ลว้จา่ยเพิม่เองต่างหาก) 
 ค่าทปิส าหรบัคนขบัรถ ไกดท์อ้งถิน่ หวัหนา้ทวัร ์ท่านละ 1,500 บาท ช าระเป็นเงนิไทยเท่าน้ัน  
 ราคาตามโปรแกรมทวัร ์ยงัไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และ ภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

เง่ือนไขกำรช ำระเงิน 

 กรุณาช าระเงินมดัจ า 10,000 บาท ส าหรบัการจองนับตัง้แต่วนัจองภายใน 2 วนั และ ส่วนทีเ่หลือท ัง้หมดช ำระก่อน
เดนิทำงอย่ำงน้อย 20 วนั (การไม่ช าระเงนิค่ามดัจ า หรอื ช าระไม่ครบ หรอื เชค็ธนาคารถูกระงบัการจ่ายไม่ว่าดว้ยสาเหตุ
ใดๆ ผูจ้ดัมสีทิธยิกเลกิการจดัหรอืยกเลกิการเดนิทาง)   

เง่ือนไขกำรยกเลกิ 

1. ส าหรบัผูโ้ดยสารทีไ่ม่ไดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย เมือ่วซีา่ผ่านแลว้แต่จะมีการยกเลกิการเดนิทาง บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการคนื
ค่ามดัจ าทัง้หมด 

2. ****รำคำดงักล่ำวเป็นรำคำโปรโมช ัน่ ไม่สำมำรถยกเลกิกำรจองไดทุ้กกรณี ****  
3. ยกเลกิการเดนิทางในวนัเดนิทาง ถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมืองทัง้จากประเทศไทยและประเทศสาธารณรฐัเกาหลใีต ้ไม่มีการ

คนืเงนิทัง้หมดไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้  
4. ยกเวน้กรุป๊ทีเ่ดนิทางชว่งวนัหยุดหรอืเทศกาลทีต่อ้งการนัตมีดัจ ากบัสายการบนิหรอืค่ามดัจ าทีพ่กัโดยตรงหรอืโดยการผ่าน

ตวัแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ ซึง่ไม่อาจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพิเศษเชน่ Extra Flight และ Charter Flight 
จะไม่มกีารคนืเงนิมดัจ า หรอืค่าทวัรท์ ัง้หมดเน่ืองจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจา่ยในเทีย่วบนิน้ันๆ 

หมำยเหต ุ

 ในกรณีทีท่างสายการบนิมกีารเรยีกเก็บค่าภาษีเช ือ้เพลงิเพิม่เตมิ ราคานีอ้าจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามประกาศสายการบนิ  
 รายการท่องเทีย่วและรายการอาหารทีร่ะบุไว ้อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามสถานการณ ์โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
 หนังสอืเดนิทำง ตอ้งมอีำยุเหลอืใชง้ำนไม่น้อยกว่ำ 6 เดอืน และ ทางบรษิทั ขอสงวนสทิธิร์บัเฉพาะผูม้ีวตัถุประสงคเ์พือ่

การท่องเทีย่ว ค่าทวัรท์ีจ่า่ยใหก้บัผูจ้ดั เป็นการช าระแบบจา่ยช าระขาด และผูจ้ดัไดช้ าระใหก้บัสายการบนิและสถานทีต่่างๆ แบบ
ช าระขาดเชน่กนัก่อนออกเดนิทาง ฉะน้ันหากท่านไม่ไดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการไม่ดว้ยสาเหตุใดหรอืไดร้บัการ
ปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศเกาหลใีต)้  ทางผูจ้ดัขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิ
สดส่วนใด ๆ รวมทัง้ค่าตั๋วเคร ือ่งบนิใหแ้กท่่าน 

 หากมีเพื่อนหรอืญาติของท่านตอ้งการรว่มเดินทางท่องเที่ยวระหว่างท่องเทีย่วในประเทศเกาหลีหรอืปัญหาต่าง ๆ ตลอดจน
ขอ้แนะน ากรุณาติดต่อเจา้หน้าที่ที่รบัผิดชอบ หากท่านมีความจ าเป็นตอ้งรบัฝากของจากผูอ้ื่นเพื่อที่จะน าไปยงัประเทศ             



 
น้ัน ๆ  หรอืน ากลบัประเทศไทย ควรตรวจสิง่ของน้ันว่าตอ้งไม่เป็นสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่ของผดิกฎหมายบางประเภท อาจมโีทษ
ถงึขัน้ประหารชวีติ เจา้หนา้ทีจ่ะไม่รบัฝากกระเป๋าหรอืสิง่ของใดใด 

 หากมกีารถอนตวัหรอืไม่ไดใ้ชบ้รกิารตามทีจ่องระบุเอาไวห้รอืกอ่นรายการท่องเทีย่วจะสิน้สุดลง ผูจ้ดัถอืว่าผูท่้องเทีย่วสละสทิธิ ์
และจะไม่รบัผดิชอบค่าบรกิารทีไ่ดช้ าระไว ้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ เน่ืองจากค่าใชจ้า่ยทีท่่านไดจ้่ายใหก้บัผูจ้ดั เป็นการช าระแบบ
ยนืยนัการใชบ้รกิารแบบผูจ้ดัเป็นตวัแทนนายหนา้ ผูจ้ดัไดช้ าระค่าใชจ้่ายทัง้หมดใหแ้ก่ผูใ้หบ้รกิารในแต่ละแห่งแบบช าระเต็มมี
เงือ่นไข  

 กรณีเกดิความผดิพลาดจากตวัแทนหรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ล่าชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจากสายการบนิ 
บรษิทัขนส่ง หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร ผูจ้ดัจะด าเนินโดยสุดความสามารถทีจ่ะประสานงานใหเ้กดิประโยชนส์ูงสุดแกลู่กคา้ แต่
จะไม่คนืเงนิใหส้ าหรบัค่าบรกิารน้ัน ๆ  

 มคัคุเทศก ์พนักงาน และตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจ้ดั นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ี
อ านาจของผูจ้ดัก ากบัเท่าน้ัน  

 ผูจ้ดัจะไม่รบัผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้า่ยต่างๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ผ่าน
การพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ
ท่องเทีย่ว อนัเน่ืองมาจากการกระท าทีส่่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง และกรณีอืน่ๆ 

 เน่ืองดว้ยมาตรการรกัษาความปลอดภยัของสนามบนิทัว่โลก กอ่นท่านขึน้เคร ือ่งบนิ กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิ
ตวัขึน้เคร ือ่งบนิ แยกใส่ถุงพลาสตกิใสมซีปิล็อคปิดสนิท โดยทีข่นาดบรรจภุณัฑไ์ม่เกนิ 100 มิลลลิติรต่อชิน้ และรวมกนัทุกชิน้
ไม่เกนิ 1 ลิตร และตอ้งน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท่้านละ 1 ใบเท่าน้ัน ถา้
สิง่ของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกว่าที่ก าหนด รวมถึงสิ่งของที่มีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เชน่ กรรไกรตดัเล็บ มีดพก 
แหนบ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หน้าที่โหลดใตท้อ้งเคร ือ่งบินเท่าน้ัน และประเทศเกาหลี มีกฎหมายหา้มน าเขา้
ผลิตภณัฑท์ี่ท ามาจากพืช และเนื้อสตัวทุ์กชนิดเขา้ประเทศ เชน่ ผกั ผลไมส้ด ไข่ เนื้อสตัว ์ไสก้รอก เพื่อเป็นการป้องกนั
โรคตดิต่อทีจ่ะมาจากสิง่เหล่านี ้หากเจา้หนา้ทีต่รวจพบ จะตอ้งเสยีค่าปรบัในอตัราทีสู่งมาก 

 

“ขอขอบพระคณุทุกท่ำนทีไ่ดม้อบควำมไวว้ำงใจ ใหท้ำงบรษิทั เป็นผูน้ ำพำกำรเดนิทำงในคร ัง้นี”้ 

 
 


