
 
 
 
 
 

 
 

ก ำหนดกำรเดินทำง เดือนพฤษภำคม 2561 
วันแรก  สนำมบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย 

21.00 น. คณะพร้อมกันท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 3 เคำน์เตอร์ D ส า ย ก า รบิ น 
JIN AIR (LJ) เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอ านวยความสะดวก  

01.00 น.  น าท่านเหิรฟ้า สู่กรุงโซล โดยสายการบิน JIN AIR เที่ยวบินที LJ002 
 

วันที่สอง สนำมบินอินชอน ประเทศเกำหลีใต้ -เกำะนำมิ-HYUNDAI PREMIUM GIMPO OUTLET-เทศกำล
ประดับไฟ ANSAN STARLIGHT 



08.15 น. เดินทางถงึสนามบินนานาชาติอนิชอน ประเทศเกาหลีใต้ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศลุกากร 
*เวลำท้องถิ่นเร็วกว่ำประเทศไทย 2 ชม. กรุณำปรับนำฬิกำของท่ำน เพื่อสะดวกต่อกำรนัดหมำย* 

จากนั้นน าท่าน ลงเรือเฟอร์รี่ข้ามไปยัง เกำะนำมิ (ใช้เวลาประมาณ 10 นาที) ชมทิวทัศน์ซึ่งเคยใช้เป็นสถานที่
ถ่ายท าละครทีวี “WINTER LOVE SONG” อันโด่งดังไปทั่วทั้งเกาหลีและเอเชีย เกาะนามินี้มีรูปร่างคล้ายใบไม้ 
ที่ลอยอยู่ทางตอนเหนือของแม่น้ าฮัน ท่านสามารถชมบรรยากาศรอบเกาะ เช่น การเดินเล่นเที่ยวชมสวนเกาหลี 
คาราวะสุสานนายพลนามิ เดินผ่านกลางแมกไม้แห่งสวนสนท่ีสูงเสียดฟ้า ผ่านดงต้นสน ดอกสน ต้นเกาลัด เลือก
นั่งที่ม้านั่งริมฝ่ังเพื่อชมบรรยากาศโรแมนติคใต้เงาไม้ พร้อมมีเวลาให้ท่านได้เก็บโลเคชั่นประทับใจ ให้ท่านได้
อิสระเลือกชมฟาร์มเล้ียงนกกระจอกเทศซึ่งตั้งอยู่บนเกาะ หรือจะเลือกขี่จักรยานชมวิวเหมือนฉากในละครตาม
อัธยาศัยจนได้เวลาสมควรอ าลาเกาะนามิ 

กลำงวัน บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร เมนู ทัคคำลบี้ ไก่บาร์บีคิวผัดซอส อาหารที่สร้างชื่อให้กับเมืองชุน
ชอน โดยเป็นการน าไก่บาร์บีคิว ข้าวเหนียว มันหวาน ผักต่างๆ ลงผัดรวมกับซอสพริกไทยแดงแบบเกาหลี เวลา
รับประทาน จะน าผักกาดเขียว มาห่อรับประทาน หลังจากทานไปสักพักจะน าข้าวสวย และสาหร่ายแห้งมาผัด
รวมกับทัคคาลบี เรียกว่าทัคคาลบีโปคึม เสิร์ฟพร้อมกับเครื่องเคียง เช่น โอเด้งปรุงรส กิมจิ หรือน้ าซุปเย็น 
จากนั้นน าท่านช้อปปิ้ง HYUNDAI PREMIUM GIMPO OUTLET ซึ่งเป็นเอาท์เลตขนาดใหญ่ เป็นแหล่งรวม
ร้านค้าแบรนด์เนมระดับโลกมากมายให้ทุกท่านได้เลือกช้อปปิ้งกันอย่างจุใจมีหลากหลาย Brand ดังมากมาย
หลายยี่ห้อ เช่น  Armani, Calvin Klein, Diesel, DKNY, Guess, Escada เป็นต้น                          

น าท่านชมงานเทศกาลประดับไฟ
ใน เกาห ลี  (Lighting Festival) ที ่
Ansan Starlight Village Photo 
Land จัดขึ้นที่เมืองอันซานเต็มไป
ด้วยไฟ LED ประดับตามต้นไม้
สวยงามไปทั่วบริเวณเสมือนอยู่ใน

ดินแดนแห่งสวรรค์ต้อนรับเทศกาล Santa VillageLight Festival ภายในสวนจะมีจุดส าหรับถ่ายรูปมากมายกว่า 
 100 จุด ให้คนรักการถ่ายภาพได้สนุกสนานไปกับหมู่บ้านเล็กๆแห่งนี้ ซึ่งถูกจัดแสดงแยกออกเป็นโซน ทั้ง Road 
of Cupid,Road of Love, Forest of Light เป็นต้น ซึ่งไฟนั้นจะเปิดให้ชมทุกวันตลอดช่วงเทศกาล *ยกเว้นในวันท่ี
มีสภำพอำกำศแปรปรวนไฟอำจถูกปิดเพื่อควำมปลอดภัย 

เย็น บริกำรอำหำรเย็น ณ ภัตตำคำร เมนู BBQ BUFFET ปิ้งย่างสไตล์เกาหลี เนื้อหมู เนื้อไก่ ปลาหมึก กุ้ง อาหาร
เกาหลี กินคู่กับเครื่องเคียงต่างๆ เติมไม่อั้น 
น ำท่ำนเข้ำสู่โรงแรมที่พัก : RASUNG HOTEL OR CENTRAL PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่ำระดับ 3 
ดำว 

 

วันที่สำม สวนสนุก EVERLAND-COSMETIC CENTER-สนุกสนำนกับกำรท ำ D.I.Y CUPCAKE-TRICK EYE 
MUSEUM+ICE MUSEUM-ช้อปปิ้งย่ำนฮงแด 

เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ สวนสนุก EVERLAND สวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของเกาหลี  ซึ่งถูกขนานนามว่า 
ดิสนีย์แลนด์เกำหลี ตั้งอยู่ที่เมืองยงอิน ให้ท่านได้ท่องไปกับโลกของสัตว์ป่าซาฟารี ท่านจะได้พบกับ ไลเกอร์ 
ซึ่งเป็นลูกแฝดผสมที่เกิดขึ้นจากความรักระหว่างสิงโตผู้เป็นพ่อและเสือผู้เป็นแม่นับเป็นแฝดผสมเสือ-สิงโตคู่แรก
ในโลก เติมเต็มความสุขของท่านสนุกสนานกับเครื่องเล่นต่างๆ ไม่จ ากัดชนิด เช่น รถไฟเหาะตีลังกา (Rolling 
X-Train), เฮอร์ริเคน (Double Rock Spin), เรือเหาะไวกิ้ง (Columbus Adventure), และที่พลาดไม่ได้!! 
รถไฟเหาะรางไม้ (T-EXPRESS) ซึ่งเป็นไฮไลค์ของสวนสนุกแห่งนี้ ชมกิจกรรมและการแสดงต่างๆ ด้วยบัตร



เข้าชมแบบไม่จ ากัดจ านวนรอบ นอกจากนี้ ชมสวนดอกไม้ที่ก าลังบานสะพรั่งอวดสีสันที่ สวนดอกไม้สี่ฤดู 
(Four Season Garden) ซึ่งจะเปล่ียนแปลงพันธุ์ดอกไม้ไปตามฤดูกาลในรูปแบบที่หลากหลายตลอดทั้งปี   
น าท่านเดินทางสู่ COSMETIC CENTER ให้ท่านได้เลือกซื้อเครื่องส าอางชื่อดังของเกาหลี ได้ในราคาท้องถิ่น 
อาทิเช่น DR.MJ, DEWINS, MISSHA และอื่นๆ อีกมากมาย 

กลำงวัน บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร เมนู พอร์กคำลบิ หรือ หมูย่างเกาหลี เป็นเนื้อหมูหมักเครื่องปรุงคล้ายๆ 
กับ บุลโกกิ แต่เนื้อจะหั่นแผ่นโตและหนากว่า เวลาจะรับประทานต้องน ามาย่างบนตะแกรงเตาถ่านจนสุก และใช่
กรรไกรตัดให้เป็นชิ้นเล็กๆ พอค า รับประทานกับข้าวสวย กิมจิ และผักสด ห่อผักแล้วจิ้มน้ าจิ้ม 
จากนั้นน าท่านสนุกสนาน และแสดงความคิดสร้างสรรค์ในการตกแต่งหน้าคัฟเค้ก ด้วยฝีมือของท่านเอง ที่ D.I.Y 

CUPCAKE พร้อมถ่ายรูปเป็นทีระลึก 
 จากนั้นน าท่านชม TRICK EYE MUSEUM พิพิธภัณฑ์ภำพวำด 3 มิติ ให้ท่านได้ตื่นตาตื่นใจกับศิลปะแนว

ใหม่ ชมภาพวาดในลักษณะ 3 มิติเสมือนภาพวาดมีชีวิต ให้ท่านได้สัมผัสการถ่ายรูปแบบใหม่ เหมือนกับได้เข้า
ร่วมเข้าไปอยู่ในส่วนหนึ่งของภาพเลยทีเดียว และน าท่านชม ICE MUSEUM พิพิธภัณฑ์น้ ำแข็ง ปะติมากรรม
น้ าแข็ง ตั้งอยู่ในกรุงโซลเป็นสถานที่จัดโชว์น้ าแข็งแกะสลัก นักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสอากาศที่หนาวเย็นติดลบ
กว่าสิบองศา และชมน้ าแข็งที่ถูกแกะสลักออกมาเป็นรูปร่างต่างๆ ได้อย่างน่าอัศจรรย์ 

 น าท่านช้อปปิ้งแหล่งวัยรุ่น ย่ำนฮงแด หรือ บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยฮงอิก เป็นศูนย์รวมเด็กวัยรุ่น มีทั้งสินค้า
แฟชั่น  เส้ือผ้า กระเป๋า รองเท้า ของกิ๊ฟช้อป เครื่องเขียนต่างๆ รวมทั้งกิจกรรมทางวฒันธรรมทางศิลปะ การแสดง 
และงานเทศกาลที่น่าสนใจมากมาย   

เย็น บริกำรอำหำรเย็น ณ ภัตตำคำร เมนู TTOKKOKI BUFFET 
 น ำท่ำนเข้ำสู่โรงแรมทีพัก : BENIKEA H AVENUE HOTEL หรือเทียบเท่ำระดับ 3 ดำว 
 

วันที่สี่ ศูนย์สมุนไพรโสมเกำหลี-ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง REDPINE-ผ่ำนชม บลูเฮ้ำส์-พระรำชวังเคียงบกกุง+
ใส่ชุดฮันบก-DUTY FREE-คลองชองเกชอน-ช้อปปิ้งตลำดเมียงดง 

เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
จากนั้นน าท่านสู่ ศูนย์สมุนไพรโสมเกำหลี ซึ่งรัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลิตจากโสมที่อายุ 6 ปี ซึ่งถือ ว่าเป็น
โสมที่มีคุณภาพดีที่สุด ชมวงจรชีวิตของโสม พร้อมให้ท่านได้เลือกซื้อโสมที่มีคุณภาพดีที่สุดและราคาถูกกว่าไทย 
2 เท่า กลับไปบ ารุงร่างกายหรือฝากญาติผู้ใหญ่ที่ท่านรักและนับถือ จากนั้นน าท่านสู่ ศูนย์สมุนไพรน้ ำมันสน
เข็มแดง (REDPINE) มหัศจรรย์แห่งธรรมชาติ ผ่านผลงานการวิจัยมากมาย  จากมหาวิทยาลัยแห่งชาติโซล 
ประเทศเกาหลีใต้ มีสรรพคุณช่วยลดไขมัน และน้ าตาลในกระแสเลือด ป้องกันการเกิดเส้นเลือดตีบ แตก ตัน และ
สามารถล้างสารพิษในร่างกาย เพื่อเพิ่มภูมิต้านทานและท าให้อายุยืนแบบชาวเกาหลี ซึ่งก าลังเป็นส่ิงที่ได้รับ
ความนิยมจากคนในประเทศเกาหลีเป็นอย่างมาก 

 น าท่านผ่านชม บลูเฮ้ำส์ หรือ ท าเนียบประธานาธิบดีของเกาหลีใต้ เมื่อมองจากด้านนอกเข้าไปท่ีอาคารดังกล่าว
จะเห็นเป็นสีฟ้าอ่อนทั้งหลัง คนก็เลยเรียกตามสีของอาคารหลังนี้ ท าเนียบประธานาธิบดีแห่งนี้ไม่เปิดให้บุคคล
ทั่วไปหรือนักท่องเที่ยวเข้าชมภายใน แต่สามารถชมจากด้านนอกและถ่ายภาพไกลๆได้ อาคารบลูเฮ้าเป็น 
สถาปัตย์กรรมเกาหลีผสมกับสถาปัตย์กรรมร่วมสมัย ที่มีความโดดเด่นเฉพาะตัว ด้านหลังของบลูเฮ้าส์เป็นภูเขา
ที่เชื่อว่าช่วยเสริม ฮวงจุ้ย ด้านหน้าของบลูเฮ้าส์มีลานกว้าง และมีอนุสำวรีย์รูปนกฟีนิกซ์ อันหมายถึง ความ
เป็นอมตะ จุดนี้จะเป็นที่ซึ่งนักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก 

กลำงวัน บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร เมนู ไก่ตุ๋นโสม อาหารวังในสมัยก่อน เชื่อกันว่าบ ารุงและเสริมสุขภาพ 
เสิร์ฟท่านละ 1 ตัว ในหม้อดินร้อน  เป็นเมนูอาหารวังตั้งแต่สมัยราชวงศ์โซซอน 



น าท่านเข้าชม พระรำชวังเคียงบกกุง (Gyeongbokgung Palace) หรือ เรียกอีกแบบหนึ่งว่า พระราชวังคยอง
บกกุง เป็นทั้งสัญญลักษณ์และแหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตของกรุงโซล พระราชวังที่มีขนาดใหญ่และเก่าแก่ที่สุดใน
กรุงโซล สร้างขึ้นในปี 1394 ในสมัยพระเจ้าแทโจ ราชวงศ์โชซอน เดิมทีน้ันภายในพระราชวังมีอาคารและต าหนัก
ต่างๆ มากกว่า 200 หลัง แต่เมื่อมีการรุกรานของญี่ปุ่น อาคารส่วนใหญ่ก็ได้ถูกท าลายลงเหลืออยู่เพียงแค่ 10 
หลังเท่านั้น พิเศษ!! ให้ทุกท่านได้เก็บภาพความประทับใจด้วยการใส่ชุดประจ ำชำติของเกำหลีใต้ (ฮันบก) 
พร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ตามรอยซีรี่ส์เกาหลีย้อนยุคที่พระราชวังเคียงบกกุง ได้แบบฟินๆ 
น าท่านแวะชม คลองชองเกชอน เดิมเป็นคลองเก่าแก่ในอดีตมีอายุกว่า 600 ปีที่ ทอดผ่านใจกลางเมืองหลวง
แต่ในปัจจุบันได้มีการพัฒนาและบูรณะคลองแห่งนี้ขึ้นมาใหม่ท าให้กรุงโซลมีคลองที่ยาวกว่า 6 เมตร   
น าท่านช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี DUTY FREE ที่นี่มีสินค้าชั้นน า ให้ท่านเลือกซื้อมากมายกว่า 500 ชนิด อาทิ 
น้ าหอม เสื้อผ้า เครื่องส าอาง กระเป๋า นาฬิกา เครื่องประดับ เป็นต้น  
น าท่านช้อปป้ิง ตลำดเมียงดง หรือ สยามสแควร์เกาหลี หากท่านต้องการทราบว่าแฟชั่นของเกาหลีเป็นอย่างไร 
ก้าวล้ าน าสมัยเพียงใดท่านจะต้องมาที่เมียงดงแห่งนี้ พบกับสินค้าวัยรุ่น อาทิ  เส้ือผ้าแฟชั่นแบบ อินเทร์น 
เครื่องส าอางดังๆ ของเกาหลี พบกับความแปลกใหม่ในการช้อปปิ้งอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งเมียงดงแห่งนี้จะมีวัยรุ่น 
หนุ่มสาวชาวโสมไปรวมตัวกันที่น่ีกว่าล้านคนในแต่ละวัน ให้ท่านเลือกซื้อสินค้าได้ตามอัธยาศัย 

เย็น บริกำรอำหำรเย็น ณ ภัตตำคำร เมนู เซตปลำย่ำงเกำหลี และซุปสาหร่ายพร้อมเครื่องเคียง กินคู่กับข้าวสวย
ร้อนๆ แล้วเข้ากันสุดๆ  
น ำท่ำนเข้ำสู่โรงแรมทีพัก : BENIKEA H AVENUE HOTEL หรือเทียบเท่ำระดับ 3 ดำว 
 

วันที่ห้ำ ศูนย์สมุนไพรบ ำรุงตับ ฮอกเกตนำม-ูโรงงำนเจียระไนพลอยอเมทิส-โซล ทำวเวอร-์ซุปเปอร์มำเก็ต-
สนำมบนิอนิชอน 

เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
น าท่านชม ร้ำนสมุนไพร Korea Herb Shop ศูนย์สมุนไพรบ ำรุงตับ ฮอกเกตนำมู ทางการแพทย์เรียกว่า 
ผลไม้ทอง  มีรสเปร้ียว ดีส าหรับบุคคลที่นิยมดื่มชา กาแฟ น้ าอัดลมฯลฯ เมล็ดฮอกเกตจะชว่ยในการล้างสารพิษที่
ตกค้าง หรือ ไขมันท่ีสะสมอยู่ภายในผนังของตับหรือไต น าท่านชม โรงงำนเจียระไนพลอยอเมทิส แดนเกาหลี
เป็นแดนของพลอยสีม่วง พลอยแห่งสุขภาพและน าโชค โดยมีตั้งแต่สีม่วงอ่อนเย็นตาจนถึงสีม่วงไวน์ มีเสน่ห์เย้า
ยวนใจ พลอยนี้จะงามจับตาเมื่อมาท าเป็นแหวน จี้ ต่างหู และสร้อยข้อมือ 
น าท่านเดินทางสู่ โซลทำวเวอร์ หรือ หอคอยเอ็นโซล หรือ นัมซันทำวเวอร์ ตั้งอยู่บนภูเขานัมซาน เป็นจุด
ท่องเที่ยวที่ถือว่าเป็นไฮไลท์ส าคัญของกรุงโซล เพราะเป็น
จุดชมวิวที่มองเห็นวิวทั่วทั้งกรุงโซล มีความสูงจากฐาน
หอคอยประมาณ 236.7 เมตร และมีความสูง 479 เมตร
จากพื้นดิน คนที่มาเที่ยวที่นี่ส่วนมากจะเป็นคู่รัก ทั้งชาว
เกาหลีและนักท่องเที่ยวต่างชาติ คู่รักส่วนมากจะเตรียม
กุญแจมาคล้องตรงรั้วข้างบนโซลทาวเวอร์ เพราะมีความ
เชื่อว่าคู่รักที่ได้มาคล้องกุญแจที่น่ีจะรักกันยาวนานตลอดไป *ไม่รวมค่ำข้ึนลิฟท์ 

  กลำงวัน บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร เมนู จิมดัก ไก่อบซีอิ๊ววุ้นเส้น เป็นเมนูอาหารเกาหลีพื้นเมืองดั้งเดิม เป็น
ไก่ผัดรวมกับวุ้นเส้น มันฝรั่ง แครอท พริก และซอสด า เนื้อไก่ที่นิ่ม รสชาติคล้ายกับไก่พะโล้สูตรเกาหลี ทาน
กับข้าว หอมอร่อย รสเผ็ดถึงเครื่อง 



ได้เวลาน าท่านเดินทางสู่ ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติอินชอน เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ ระหว่างทาง
แวะช้อปปิ้งที่ SUPERMARKET (ละลายเงินวอน) เพื่อซื้อของฝากคนทางบ้าน ที่ร้านแห่งนี้มีขนมพื้นเมืองเกาหลี
หลากชนิดรวมทั้งกิมจิ ไก่ตุ๋นโสมที่บรรจุอยู่ในถุงสุญญากาศ ตะเกียบ ถ้วยใส่ข้าวและของฝากของที่ระลึก 

19.35 น. ออกเดินทางกลับสู่ประเทศไทย โดยสารการบิน JIN AIR เที่ยวบินที่ LJ001 (บริการอาหาร และเครื่องดื่มบน
เครื่อง) 

23.40 น.  ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ   
   

** พำสปอร์ตควรมีอำยุไม่ต่ ำกว่ำ 6 เดอืนนับจำกวนัเดนิทำง ** 
เวลำนัดหมำยและเคำทเ์ตอร์ อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงอนัเนื่องมำจำกกำรเปลี่ยนแปลงจำกสำยกำรบิน  

กรุณำเช็คก่อนวนัเดินทำง 
 

**ในกรณีที่ผู้เดินทำงไม่ผ่ำนกำรตรวจพิจำรณำจำกด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองในกำร เข้ำ-ออก ทั้งประเทศไทยและประเทศ
เกำหลีใต้ หรือกำรถูกปฎิเสธในกรณีอืน่ๆ ทกุกรณี ทำงบริษทัขอสงวนสทิธ์ไม่คนืค่ำใช้จ่ำยไม่ว่ำกรณีใดๆทิ้งสิ้น** 

 

อัตรำค่ำบรกิำร  *ไมม่ีรำคำเด็ก** 

วันเดินทำง รำคำทัวร์ (บำท / ท่ำน) พัก
ห้องละ 2-3  ท่ำน 

พักเดียว*เพิ่ม 
(บำท / ท่ำน)  

ที่นั่ง 

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 



 

เงื่อนไขกำรส ำรองที่นั่ง 
กรุณาจองล่วงหน้าก่อนการเดินทางพร้อมช าระมัดจ า ภายใน 2 วัน *หำกเป็นรำคำโปรโมชั่นช ำระเงินเต็มจ ำนวนเท่ำนั้น  ส่วนที่
เหลือช าระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 25 วัน มิฉะน้ันจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ  
รำคำรวม 
*ค่าตั๋วเครื่องบิน และภาษีน้ ามันทุกแห่ง ไป-กลับ พร้อมคณะ *ค่าโรงแรมตามรายการท่ีระบุห้องละ 2-3 ท่าน     
*ค่าอาหารตามรายการท่ีระบุ  *ค่าพาหนะและน าเที่ยวตามรายการ  *ค่าเข้าชมสถานท่ีตามรายการ                          
*น้ าดื่มวันละ 1 ขวด  *ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 15 กก.  
*ค่าประกันภัยอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 
รำคำไม่รวม 
*ค่าท าหนังสือเดินทางและค่าวีซา่ส าหรับพาสปอร์ตตา่งด้าว                                                                                                                                            
*ค่าใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น คา่ซักรดี,มินิบาร์ในห้อง  และอื่นๆ                                                                             
*ค่ำทปิคนขับรถ และมัคคุเทศก์ทอ้งถิ่น ท่ำน ละ 30,000 วอน/ทริป/ตอ่ท่ำน  
*ค่ำทปิหวัหน้ำทัวร์ แล้วแตค่วำมพึงพอใจในบริกำร                                                                                        *
ค่าภาษีมูลคา่เพิ่ม 7% และภาษหีัก ณ ท่ีจ่าย 3%   (กรณีออกใบเสร็จในนามบรษิัทหรือต้องการใบก ากับภาษี )                                                                                                   
*ค่ำน้ ำหนักกระเป๋ำสัมภำระ ทีเ่กินกว่ำสำยกำรบนิก ำหนด 
กรณียกเลิกกำรเดินทำง 
* ยกเลิกการเดินทางก่อน 30 วัน ไม่มีค่าใชจ้่าย          * ยกเลิกการเดินทางก่อน 20 วันยึดมัดจ า 50%                                            

* ยกเลิกการเดินทางไม่ถงึ 15 วันยึดเงินค่าทวัร์ท้ังหมด 

* ในกรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการ บริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จาก
โรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทฯ จะท าการเล่ือนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายคือ  
ค่าธรรมเนียมในการมัดจ าตั๋ว และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียม ในการมัดจ า 
เงื่อนไขกำรเดินทำง 
* รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคัญ 
* หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น หาก
ลูกค้าไม่สามารถเดินทางได้เนื่องจากเหลือพาสปอร์ตน้อยกว่า 6 เดือน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 
* ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ินหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน,การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือ
กรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศ
ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 
* ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ  
เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯ ได้ช าระค่าใช้จ่ายให้กับต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว  

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

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

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

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



**ทัวร์เกาหลีทุกโปรแกรม ผู้เดินทางจะต้องอยู่กับกรุ๊ปเที่ยวตามโปรแกรมที่ก าหนดเท่านั้น ไม่สามารถแยกตัวออกจากโปรแกรมเพื่อ
ไปท าอย่างอื่นได้ หากมีการแยกตัวออกจากโปรแกรมไม่ว่าจะจากสาเหตุใดก็ตาม จะมีค่าใช้จ่ายในการแยกตัวออกจากทัวร์ตามที่
แลนด์ก าหนด และการช าระเงินเข้ามาถือว่าผู้ซื้อได้ศึกษาโปรแกรมและยอมรับเงื่อนไขการให้บริการเป็นที่เรียบร้อย** 
*** ทัวร์น้ีจัดให้เฉพาะลูกค้าที่ประสงค์จะไปท่องเที่ยวตามรายการของทัวร์ทุกวันเท่านั้น  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ หากลูกค้าต้องการขอ
แยกออกจากกรุ๊ป หรือไม่เที่ยวตามรายการท่ีบริษัทก าหนด บริษัทขอปรับท่านละ 300 USD*** 
*ร้านช้อปป้ิงที่ทางรัฐบาลให้ทัวร์ลง ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์ขอความร่วมมือลูกทัวร์ลง ทุกร้านซื้อไม่ซื้อไม่ว่ากัน ทางบริษัทฯ ไม่มีน
โนบายบังคับซื้อแต่อย่างใด ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของลูกค้า 
* ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาท
ของตัวนักท่องเที่ยวเอง  
* ตั๋วเคร่ืองบินเป็นตั๋วรำคำพิเศษ กรณีที่ท่ำนไม่เดินทำงพร้อมคณะไม่สำมำรถน ำมำเลื่อนวันหรือคืนเงินได้  หากท่านต้อง
ซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศ เพื่อไปและกลับกรุงเทพฯ กรุณาเลือกซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศประเภทที่สามารถเล่ือนวันและ
เวลาในการเดินทางได้ ทั้งนี้เพื่อป้องกันปัญหาเที่ยวบินล่าช้าหรือการเปล่ียนแปลงเวลาของเที่ยวบินหรือการเปล่ียนแปลงวันเดินทาง
กรณีเกิดความผิดพลาดจากบริการจากสายการบิน (ความล่าช้าของเที่ยวบิน การยกเลิกเที่ยวบิน มีการยุบเที่ยวบินรวมกัน ตาราง
การเดินทางมีการเปล่ียนแปลง เนื่องจากสายการบินพิจารณาสถานการณ์แล้วว่า อยู่นอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย์ 
หรือเหตุผลทางด้านความปลอดภัยเป็นต้น) โปรดเข้าใจและรับทราบว่า ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ 
ในทุกกรณี กรุ๊ปที่เดินทางต้องการันตีมัดจ ากับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น 
Charter Flight, Extra Flight  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ า หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด 
*เมื่อท่ำนตกลงช ำระเงินไม่ว่ำทั้งหมดหรือบำงส่วนกับทำงบริษัทฯ ทำงบริษัทฯจะถือว่ำท่ำนได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลง
ต่ำงๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด 

ขอสงวนสิทธิส์ ำหรับลกูค้ำชำวไทยเท่ำนั้นที่เดินทำงไป-กลบัพร้อมกรุ๊ป 
*ถ้ำลูกค้ำเป็นชำวต่ำงชำติช ำระเพิ่มท่ำนละ 3,000 บำท* 

หมำยเหตุ ** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในกำรเปล่ียนแปลงเท่ียวบิน ท้ังไปและกลับโดยมิต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำท้ังน้ีข้ึนอยู่กับสำยกำรบิน 
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงรำยกำรเพื่อควำมเหมำะสมไม่ว่ำจะเกิดจำก ควำมขัดข้องของ ยำนพำหนะหรือมีเหตุหน่ึงเหตุใดจน
ท ำให้ไม่สำมำรถด ำเนินกำรตำมหมำยก ำหนดกำรได้  โปรแกรมกำรเดินทำงเปล่ียนแปลงตำมควำมเหมำะสม  หรือเปล่ียนแปลงรำยกำร
ท่องเท่ียวบำงรำยกำรหรือทดแทนรำยกำรท่องเที่ยวบำงรำยกำร อัตรำค่ำบริกำรน้ี เป็นกำรเดินทำงตั้งแต่ 20 ท่ำนข้ึนไป ขอสงวนสิทธิ์ในกำร
เปลี่ยนแปลงรำคำในกรณีท่ีมีผู้เดินทำงไม่ถึง 20 ท่ำน 
**ในกรณีที่ผู้เดินทำงไม่ผ่ำนกำรตรวจพิจำรณำจำกด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองในกำร เข้ำ-ออก ทั้งประเทศไทยและประเทศ
เกำหลีใต้ หรือกำรถูกปฎิเสธในกรณีอืน่ๆ ทกุกรณี ทำงบริษทัขอสงวนสทิธ์ไม่คนืค่ำใช้จ่ำยไม่ว่ำกรณีใดๆทิ้งสิ้น** 

 
 


