
 

BHT9190180 ทวัร์เกาหลี ENJOY SUMMER IN KOREA 5D3N 

 

กําหนดการเดินทาง : พฤษภาคม – กนัยายน �� (ซมัเมอร!์!) 
(พกัซูวอน   คืน / พกัโซล � คืน) 



 

**พาท่านสนุกกบัสวนสนุกเอเวอรแ์ลนดเ์ต็มวนั** 
 

 

 

สายการบนิจินแอร ์แอรไ์ลน ์(LJ)  <ขึ4 นเครื5องสุวรรณภูมิ> 
ขาไป LJ 002    กรุงเทพ (BKK)  -   อินชอน (ICN) 01.00 – 08.00 น. 

ขากลบั LJ 001    อินชอน (ICN)    -   กรุงเทพ (BKK) 19.35 – 23.40 น. 
 

 

** หากท่านต้องซื� อบัตรโดยสารภายในประเทศเพื�อไปและกลับกรุงเทพฯ  กรุณาเลือกซื4 อบตัรโดยสาร
ภายในประเทศประเภทที5สามารถเลื5อนวนัและเวลาในการเดินทางได ้ ทั4งนี4 เพื5อป้องกนัปัญหาเที5ยวบนิล่าชา้
หรือการเปลี5ยนแปลงเวลาของเที5ยวบินหรือการเปลี5ยนแปลงวนัเดินทางกรณีเกิดความผิดพลาดจากบริการ
จากสายการบิน (ความล่าช้าของเที�ยวบิน การยกเลิกเที�ยวบิน มีการยุบเที�ยวบินรวมกัน ตารางการการเดินทางมีการ
เปลี�ยนแปลง เนื�องจากสายการบินพิจารณาสถานการณแ์ล้วว่า อยู่นอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลทางด้านความปลอดภัย
เป็นต้น) โปรดเข้าใจและรับทราบว่าผู้จัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ ในทุกกรณ ี

 

รายการโปรแกรมทวัร ์
 

วนัแรก       กรุงเทพฯ - สนามบนินานาชาติสุวรรณภูมิ -  อินชอน (ประเทศเกาหลีใต)้ 
 
 

คณะพร้อมกนัที� เวลา ��.		 น. ณ สนามบนิสุวรรณภมู ิ ผูโ้ดยสารขาออกชั�น � ประต…ู.. เคานเ์ตอร…์… 
เคาน์เตอร์สายการบิน JIN AIR (LJ) กรณุาสงัเกตป้ายรับที�สนามบนิ ==� HAPPY TOGETHER  โดยมี
เจ้าหน้าที�คอยอาํนวยความสะดวกเชค็อนิตั7วเครื�องบินและสมัภาระให้แก่ท่าน…. 
 

01.00 น. เหิรฟ้าสู่ประเทศเกาหลใีต ้โดยสายการบิน JIN AIR เที5ยวบนิ LJ 00� (บริการ SNACK BOX บนเครื5อง) 
 

 

หมายเหตุ เคานเ์ตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเครื,องออกอย่างนอ้ย 60 นาท ีผูโ้ดยสารพรอ้ม ณ ประตูขึ6 นเครื,องก่อนเวลาเครื,องออก 30 นาท ี
 

 

วนัที5สอง สนามบินอินชอน - หมู่บา้นเทพนิยาย - ชมความงดงามของ เกาะนามิ ชื5อดงั (แลนดม์ารค์ 
                  ที5พลาดไม่ได ้) ประสบการณใ์หม่!! การปั5นจกัรยานเรียลไบค ์บนรางรถไฟ – เขา้ที5พกั 
 

08.00 น.  ถงึสนามบินนานาชาติ อินชอน ประเทศเกาหลีใต้ หลังผ่านขั�นตอนการตรวจคนเข้าเมือง และรับสมัภาระ 
 เรียบร้อยแล้ว(เวลาท้องถิ�นประเทศเกาหลีใต้ เรว็กว่าประเทศไทย 2 ชั�วโมง)  

จากนั�นนาํท่านไปชม ถนนเทพนิยาย ซองวุลดง เป็นถนนเลก็ๆในเมืองย่าน JUNG-GU ของจังหวัดอิน
ชอน ใกล้ๆกบัท่าเรืออนิชอนออกแบบและตกแต่งตามผนังบ้าน  
 
 



 

 
กําแพงต่างๆ  ตลอดทั� ง B ฝั� งทางเดิน ตกแต่งเป็นรูป
การ์ตูนในเทพนิยาย หรือ การ์ตูนของดิสนีย์ เช่นเรื�อง อลา
ดิน สโนไวท์ หรือปีเตอร์แพน เพื�อดึงดูดนักท่องเที�ยวให้
เดินทางมาเยี�ยมชม ให้เวลาท่านได้ถ่ายรูปกับความน่ารัก
ของถนนเทพนิยายแห่งนี� ตามอัธยาศัย  จากนั�น นาํท่านชม

ความงดงามของเกาะชื�อดัง เกาะนามิ หนึ�งในสถานที�ถ่าย
ทาํซีรีย์เกาหลีชื�อดัง  เพลงรักในสายลมหนาว  นาํท่านขึ� น
เรือเฟอร์รี� ข้ามฟากไปยังเกาะนามิใช้เวลาเพียง E นาที ใน
ฤดูใบไม้ผลิ ดอกไม้ ต้นไม้นานาพันธุ์ จะเริ�มผลิใบ ผลิดอก 
สร้างสีสันสวยงามให้กับเกาะแห่งนี� อย่างมาก และอากาศ
เยน็ๆสบายๆ ประมาณ GH – GE องศา จึงทาํให้บรรยากาศ
เหมาะแก่การพักผ่อนสาํหรับครอบครัว คู่รัก ที�แสนโรแมน
ติก ให้ท่านได้ถ่ายรูปสวยๆกบัสวนดอกไม้นานาพันธุใ์นเกาะ

แห่งนี�  และในช่วงปลาย มี.ค – กลางเม.ย นั4น 
ดอกพด-กด หรือที5เราเรียกกนัว่า “ดอกซากุระ” ก็จะเริ5มผลิดอกบานสะพรั 5งทั 5วทั4ง
เกาะ ยิ5งทําใหบ้รรยากาศของเกาะงดงาม จนอดที5จะถ่ายรูปทั4งวนัไม่ไดเ้ลยที5เดียว 
และอกี G ไฮไลทท์ี�พลาดไม่ได้เลยคือ  ทิวตน้สนที,เป็นไฮไลทข์องเกาะนาม ินาํท่านไปเชคอนิแลนด์

มาร์คแห่งนี�  ว่ากันว่าถ้ามาเกาะนามิแล้วไม่ได้ถ่ายรูปที�ทิวต้นสนนี�  เหมือนมาไม่ถึงเกาหลีเลยทีเดียว  และ
ระหว่างทางกลับมีร้านค้า B ข้างทาง อาทิ ร้านซาลาเปา ร้านไส้กรอก ขนมแพนเค้กแสนอร่อย ให้ท่านเลือก
ทานตามอธัยาศัย หรือจะเลือกนั�งจิบกาแฟร้อนๆ ในร้าน Coffee Shop ในเกาะนามิ  จากนั�นไดเ้วลานดัหมาย 
นําท่านนั#งเรือเฟอรรี์# กลบัมายงัจดุขึ�นรถ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

เที5ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  (เมนูทคัคาลบ ีไก่บารบ์คิีวผดัซอสเกาหลี) (1) 
 

 
 



 

 
บ่าย  จากนั�น พาท่านไปสนุกสนานต่อกับการ ปั5นจกัรยานบนรางรถไฟ RAIL BIKE เปิดประสบการณใ์หม่               

เป็นการปั�นจักรยานบนรางรถไฟที�ท่านเคยเหน็ตามซีรีย์เกาหลีหลายๆเรื�อง  ท่านจะไดส้นุกสนานกับ
กิจกรรมที,ไดท้าํรวมกับครอบครัว เพื,อน หรือคนรัก พรอ้มกับชมความงดงามของธรรมชาติ  
� ขา้งทางที,หาไดย้าก ไม่ว่าจะเป็นการปั�นผ่านแม่นํ�า ลาํธาร ทุ่งนา แปลงผกั ทวิสน ต้นไม้ ดอกไม้ ตลอด
เส้นทาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

คํ 5า รบัประทานอาหารคํ 5า ณ ภตัตาคาร  (เมนูชาบู ชาบู SHABU SHABU) (2) 
 

นาํท่านเขา้สู่ที5พกั CENTRAL PLAZA HOTEL  หรือ SUNSHINE HOTEL ระดบัเทียบเท่า 3 ดาว 

 

วนัที5สาม ใหท่้านไดส้นุกกบัเครื5องเล่นนานาชนดิ ณ สวนสนุก EVERLAND (เต็มวนั!!) 

พาท่าน ชมดอกกหุลาบไฟ ( LED ROSE GARDEN) – เขา้ที5พกักรุงโซล 
 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม (3) 

 จากนั�นพาท่านสนุกสนานเตม็อิ�ม ที� สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์(เต็มวนั!!!) เป็นสวนสนุกกลางแจ้งที�

ใหญ่ที�สุดของประเทศ ตั�งอยู่ท่ามกลางหุบเขา  ในช่วงซัมเมอร์นี6  ภายในสวนสนุกแห่งนี� จะห้อมล้อมไปด้วย
ดอกไม้นานาพันธุ์ ที�งดงามจนท่านคิดว่าเป็นดอกไม้ปลอมเลยทีเดียว  ให้ท่านได้สนุกสนานกับเครื�องเล่น
นานาชนิด อาท ิT-Express ( รถไฟรางไม้ ) รถไฟเหาะ หนอนสะบัด ล่องแก่ง การ์ตูน X มิติ บ้านหมุน บ้าน
ผีสิง และในสวนสนุกแห่งนี�  ท่านจะไดช้มความน่ารักของ หมีสีนํ6าตาล ที,แสนรูส้ามารถทาํตามคาํสั ,งของ
เจา้หนา้ที,ที,ใหข้นม ทั6งเดิน เตน้ และโยนลกูบอล รับรองว่าท่านอดหลงรักไม่ไดเ้ลยทเีดียว อกีทั�งท่านจะได้
พบ แม่เสอื พ่อเสอื สงิโตเจ้าป่า หมีดาํ ไฮยีน่า ฯลฯ 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที5ยง อิสระอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั เพื5อใหท่้านไดส้นุกกบัเครื5องเล่นแบบเต็มที5 
 

และภายใน สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์ให้ท่านได้พบกับ LINE FRIEND STORE มีสินค้ามากมายหลาย

รูปแบบ  แอพพลิเคชั�น LINE นั�นนอกจากจะเป็นแอพแชทที�ได้รับความนิยมแล้วยังมีจุดขายอีกอย่างกค็ือ

คาแรคเตอร์หลักของตัวละครของแอพพลิเคชั�น LINE ที�มีสนิค้าออกมาให้เลือกมากมาย    จากนั�นนาํท่านไปที� 
ตึก DDP หรือ DONGDAEMUN DESIGN PLAZA เป็นสถานที�สําหรับจัดแสดงงานศิลปะ อีเวนท์ การ
ประชุม รวมไปถึงนิทรรศการต่างๆ นอกจากนี�  ท่านยังสามารถชมบรรยากาศ ดอกไม้ไฟ LED ROSE 
GARDEN เป็นสถานที�ยอดฮิตที�หนุ่มสาว และครอบครัว นิยมมาถ่ายรูปเกบ็ภาพความประทบักบับรรดาดอก

กุหลาบไฟเรืองแสงกว่า BE,EEH ดวงที�เรียงรายทั�วทั�งสวน ทาํให้ดูแล้วเหมือนอยู่ในเทพนิยายเลยที�เดียว  ***
ทั�งนี�การจัดแสดง LED ROSE ขึ�นอยู่กบัสภาพอากาศ กรณฝีนอาจมีการปิดการแสดง ทั�งนี�บริษัทฯ ไม่สามารถ
กาํหนดได้  *** 
 

 

 

 

 

 



 

คํ 5า รบัประทานอาหารคํ 5า ณ ภตัตาคาร เมนู หมูย่างเกาหลีแสนอร่อย เมนูยอดฮิต!!  (g) 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

ที5พกั  นาํท่านเขา้สู่ โรงแรม GALAXY HOTEL หรือ VIP HOTEL หรือ ระดบัเทียบเท่า h ดาว 
 

 

วนัที5สี5         นํ4 ามนัสนเข็มแดง (RED PINE)  - ชอ้ปปิ4 งเครื5องสาํอางปลอดภาษี COSMETIC OUTLET  

                 โรงงานสาหร่าย + ใส่ชดุฮนับก – ดิวตี4 ฟรี – ชอ้ปปิ4 งเสื4 อผา้ รองเทา้แฟชั 5น ณ  

              ตลาดเมียงดงยอดฮิต ( สยามสแควรเ์กาหลี )  
 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  (5) 

จากนั�นพาท่านไปชม  RED PINE  หรือ นํ4 ามนัสนเข็มแดง  สมุนไพรชื�อดังที�ได้รับความนิยมมาก
ในตอนนี�  สรรพคุณช่วยลดระดับนํ�าตาลในเส้นเลือด  ช่วยละลายไขมันในเส้นเลือด  ล้างสารพิษหรือดีทอ็กซ์ 
เลือดให้สะอาดและเพิ�มการไหลเวียนของเลือดได้สะดวกขึ�น เหมาะกับผูป่้วยโรคเบาหวาน ความดัน ไขมัน
อุดตันในเสน้เลือด คอเลสเตอรอลในเลือดสูง และ โรคไขขอ้เสื,อม   จากนั�นนาํท่านช้อปปิ� ง เครื#องสาํอาง

ปลอดภาษี เวชสาํอาง COSMETIC OUTLET ช้อปปิ� งเครื�องสาํอางยอดนิยม เช่น โบทอ็กเกาหลีชื�อดัง , 
SNAIL CREAM (ครีมหอยทาก) , WATER DROP (ครีมนํ�าแตก) , BUBBLE CLEANSING , CC ครีม 
, แป้งม้าโยก, เซรั�มโบทอ็กเกาหลี  ซึ�งราคาถูกกว่าที�เมืองไทยเกือบเท่าตัว และบางผลิตภัณฑ์ยังไม่มีขายใน
ไทย  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

จากนั�น  พาท่านชม โรงงานสาหร่ายเกาหลี ให้ท่านได้ชมกรรมวิธีในการผลิตสาหร่ายเกาหลีแสนอร่อย 
พร้อมชิมสาหร่าย หรือจะซื�อเป็นของฝากกลับบ้านกไ็ด้    จากนั�นพาท่านไปสวยหล่อแบบหนุ่มสาวเกาหลี กบั
การสวมชุดประจาํชาติเกาหลี   “ ชุดฮนับก”  ให้ท่านได้ถ่ายรูปตามอัธยาศัยและเกบ็ภาพความประทับใจ  

จากนั�นนําท่านไปเรียนรู้ เกี�ยวกับการ ทําคิมบบั (ขา้วห่อสาหร่าย) เรียนรู้ วิธีการทาํ คิมบับ (ข้าวห่อ
สาหร่าย) อาหารง่ายๆ ที�คนเกาหลีนิยมรับประทาน คิม แปลว่า สาหร่าย บับ แปลว่า ข้าว จะเป็นแท่งยาวๆ 
หั�นเป็นชิ�นๆพอดีคาํ จิ�มกบัโชยุ ญี�ปุ่นหรือวาซาบิกไ็ด้ 
 

เที5ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูโอซมั บุลโกกิ ประกอบไปดว้ย ปลาหมึกสดหั 5น
ชิ4 นพอดีคํา และเนื4 อหมู สไลดที์5ผ่านการหมกัดว้ย
เครื5องปรุงสูตรตน้ตํารบัจนเขา้กนั  (6) 

 

จากนั�นนําท่าน  ชอ้ปปิ4 งแหล่งสินคา้ปลอดภาษี (ดิวตี4 ฟรี) 
สิน ค้ าแบรนด์ เนม อาทิ  นาฬิ กา,แ ว่นตา, กระเป๋ า, นํ� าหอม 
เครื#องสําอางแบรนด์ชั �นดัง อาทิ SULWHASOO , LANEIGE , 
SHISEIDO, SKII  และ กระเป๋าแบรนด์ดัง อาทิ MCM , LOUIS 
VUITTON, CHANEL  ช้อปปิ� งตามอธัยาศัย   จากนั�น ยังไม่พอนาํ

ท่านไปช้อปปิ� งต่อกันที�   “ ตลาดที,ฮอตที,สุดของเกาหลี” 
ตลาดเมียงดง หรือ สยาม สแควรเ์กาหลี ตลาดแห่งนี� ท่านจะ
พบกับสินค้า อาทิ เสื� อผ้าแฟชั�น แบรนด์ดังต่างๆ ZARA , SPAO , Uniqlo หรือ รองเท้าแบรนด์ NIKE  

Adidas และรองเทา้ที,กาํลังเป็นที,นิยมในตอนนี6  fila  หรือจะเลือกช้อปปิ� งเครื�องสาํอาง ETUDE HOUSE  
SKIN FOOD , THE FACE SHOP , MISSHA , IT’S SKIN ให้ท่านได้เลือกซื� อมากมาย ที�สาํคัญตลาด
แห่งนี� ยังโด่งดังเรื�อง Food Street อกีด้วย เพราะนอกจากสนิค้าแฟชั�นต่างๆแล้วยังมีร้านอาหาร ร้านกาแฟ 
ร้านเครื�องดื�ม ขนมหวาน ไอศกรีม หลากหลายร้านให้ท่านเลือกทานมากมาย อาทิ เครปสตอเบอรี� มันฝรั�ง
ทอด นํ�าผลไม้ กุ้งทอด ขาหมูทอด ไดฟุกุสตอเบอรี� สายไหมสรีุ้ง และ อาหารอร่อยที�น่าสนใจอกีมากมาย 

 

 

 

 

 

 

 
 

คํ 5า รบัประทานอาหารคํ 5า ณ ภตัตาคาร เมนู จิมดกั ไก่พะโลแ้สนอร่อย (7) 
 

ที5พกั  นาํท่านเขา้สู่ โรงแรม GALAXY HOTEL หรือ VIP HOTEL หรือ ระดบัเทียบเท่า h ดาว 

 

 



 

วนัที5หา้       ศูนยโ์สมเกาหลี – ฮ็อกเกตนามู - หอคอยโซลทาวเวอร ์(คลอ้งกญุแจคู่รกั) - พลอยอเมทิส   
                รา้นละลายเงินวอน - อินชอน - กรุงเทพฯ         

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม (o) 

จากนั�นนาํท่านรู้ จักและเข้าใจ สมุนไพรโสมเกาหลี ที�ช่วยเสริมสร้างความแขง็แรงให้แก่ระบบย่อยอาหารและ
ปอด ช่วยทาํให้จิตใจสงบและเพิ�มพละกาํลังโดยส่วนรวมสรรพคุณทางการแพทย์ ช่วยบาํรุงหัวใจ ป้องกัน
โรคหัวใจขาดเลือด เสริมประสิทธิภาพทางเพศ ลดและป้องกันมะเร็งและเรว็ๆ นี�  โสมเกาหลีอาจจะได้จด
ทะเบียนมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก   จากนั�นนาํท่านรู้ จักและเข้าใจ “ศูนย์สมุนไพรฮ๊อกเกต็นามู”  ชาว
เกาหลีนิยมนาํมารับประทาน เพื�อช่วยป้องกนัโรคตับแขง็ไม่ให้ถูกทาํลายจากการดื�มกาแฟ บุหรี� แอลกอฮอล์ 
สารตกค้างจากอาหารและยา    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากนั�นนําท่านสู่ หอคอย N’SEOUL TOWER (ไม่รวมค่าขึ6 นลิฟท์) นาํท่านย้อนรอยซีรีย์ดัง “ You Who 
Came From The Stars” (ยยัตัวรา้ยกับนายต่างดาว) และ ซีรียเ์รื,อง F4  เขานัมซาน ภเูขาเพียงลูกเดียวใจ
กลางกรุงโซล G ใน Gk หอคอยเมืองที�สงูที�สดุในโลก    สงูถึง XlH เมตร เหนือระดับนํ�าทะเล  อิสระใหท่้าน
ชมววิบรรยากาศบา้นเมอืงเกาหล ีหรือ จะคลอ้งกุญแจคู่รัก เพราะคนเกาหลีมีความเชื�อว่าถ้ามาคล้องกุญแจ
คู่รักที�นี�  “จะทาํใหรั้กกันยนืยาวไม่พรากจากกัน”   จากนั�น หากมีเวลา จะนาํท่านชมโรงงานเจียระไน พลอย 
อเมทิส แดนเกาหลีเป็นแดนของพลอยสีม่วง พลอยแห่งสุขภาพและนําโชค โดยมีตั�งแต่สีม่วงอ่อนเยน็ตา
จนถงึสม่ีวงไวน์ มีเสน่ห์เย้ายวนใจ พลอยนี�จะงามจับตาเมื�อมาทาํเป็นแหวน จี�  ต่างหู และสร้อยข้อมือ     

 

เที5ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  เมนู ไก่ตุน๋โสม อาหารตํารบัชาววงั (r) 
 

จากนั�นนาํท่านเตรียมตัวกลับกรุงเทพ แวะซื�อของฝากที� 
“ รา้นละลายเงินวอน” สาหร่าย ขนมต่างๆ ข้าวพอง
รสชาติต่างๆ เหล้าโซจู หรือ มาม่าเกาหลีที�มีให้เลือก
หลากหลายรสชาติ กิมจิ หรือเครื�องใช้ไฟฟ้า กระทะ
เกาหลีชื� อดังฯลฯ ให้ท่านเลือกช้อปปิ� ง ได้เวลาอัน
สมควรนําทุกท่านเดินทางสู่สนามบินอินชอน เพื5อทํา
การเช็คอินทต์ัsวเครื5องบนิ และ สมัภาระ.... 
 

 



 

19.35  น. เหิรฟ้าสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน JIN AIR เที5ยวบนิ LJ 001 (บริการ SNACK BOX บนเครื5อง) 
 

23.40 น. คณะเดินทางถงึสนามบนิสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพและความประทบัใจจากพวกเราทุกคน………… 

 

☺☺☺ HAPPY TOGETHER ☺☺☺ 

ไม่รวมทิปไกด+์คนขบัรถตลอดการเดินทาง ทา่นละ ��,��� วอน (ประมาณ  ,���บาท) 
ขออนุญาตเก็บค่าทิปทุกทา่นที&สนามบินสุวรรณภูมิ 

อตัราค่าบริการ เดือน พฤษภาคม �u�� 

กาํหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่ 

ห้องละ 1-3 ท่าน 

4 เดก็ 1 ผู้ใหญ่ 
เดก็มีเตยีง 

1 เดก็ 2 
ผู้ใหญ่ 

เดก็ไม่มีเตยีง 

พกัเดี<ยว
เพิ<ม 

วนัที� 16 - 20 พฤษภาคม 2562 16,999 16,999 16,999 5,000 

วนัที� 17 - 21 พฤษภาคม 2562 17,999 17,999 17,999 5,000 

วนัที� 19 - 23 พฤษภาคม 2562 16,999 16,999 16,999 5,000 

วนัที� 20 - 24 พฤษภาคม 2562 11,999 11,999 11,999 5,000 

วนัที� 21 - 25 พฤษภาคม 2562 11,999 11,999 11,999 5,000 

วนัที� 22 - 26 พฤษภาคม 2562 11,999 11,999 11,999 5,000 

วนัที� 23 - 27 พฤษภาคม 2562 11,999 11,999 11,999 5,000 

วนัที� 25 - 29 พฤษภาคม 2562 11,999 11,999 11,999 5,000 

วนัที� 26 - 30 พฤษภาคม 2562 11,999 11,999 11,999 5,000 

วนัที� 27 - 31 พฤษภาคม 2562 11,999 11,999 11,999 5,000 

วนัที� 28 พ.ค. – 01 มิ.ย. 2562 15,999 15,999 15,999 5,000 



 

วนัที� 29 พ.ค. – 02 มิ.ย. 2562 15,999 15,999 15,999 5,000 

วนัที� 30 พ.ค. – 03 มิ.ย. 2562 15,999 15,999 15,999 5,000 

วนัที� 31 พ.ค. – 04 มิ.ย. 2562 15,999 15,999 15,999 5,000 
 

 

 

** ราคาเดก็อายุไม่เกนิ 1 ขวบ (INFANT) ราคา  H,JKK บาท ** 
*** ราคาจอยแลนด์ไม่ใช้ตัOวเครื<องบนิ ราคา Q,JKK บาท *** 

อตัราค่าบริการ เดือน มิถุนายน �u�� 
 

 

กาํหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่ 

ห้องละ 1-3 ท่าน 

4 เดก็ 1 ผู้ใหญ่ 
เดก็มีเตยีง 

1 เดก็ 2 
ผู้ใหญ่ 

เดก็ไม่มีเตยีง 

พกัเดี<ยว
เพิ<ม 

วนัที� 01 - 05 มิถุนายน 2562 14,999 14,999 14,999 5,000 

วนัที� 04 - 08 มิถุนายน 2562 14,999 14,999 14,999 5,000 

วนัที� 05 - 09 มิถุนายน 2562 14,999 14,999 14,999 5,000 

วนัที� 07 - 11 มิถุนายน 2562 14,999 14,999 14,999 5,000 

วนัที� 08 - 12 มิถุนายน 2562 14,999 14,999 14,999 5,000 

วนัที� 10 - 14 มิถุนายน 2562 14,999 14,999 14,999 5,000 

วนัที� 14 - 18 มิถุนายน 2562 14,999 14,999 14,999 5,000 

วนัที� 15 - 19 มิถุนายน 2562 14,999 14,999 14,999 5,000 

วนัที� 16 - 20 มิถุนายน 2562 14,999 14,999 14,999 5,000 



 

วนัที� 19 - 23 มิถุนายน 2562 14,999 14,999 14,999 5,000 

วนัที� 20 - 24 มิถุนายน 2562 14,999 14,999 14,999 5,000 

วนัที� 22 - 24 มิถุนายน 2562 14,999 14,999 14,999 5,000 

วนัที� 23 - 27 มิถุนายน 2562 14,999 14,999 14,999 5,000 

วนัที� 25 - 29 มิถุนายน 2562 14,999 14,999 14,999 5,000 

วนัที� 26 - 30 มิถุนายน 2562 14,999 14,999 14,999 5,000 

วนัที� 28 มิ.ย. – 02 ก.ค. 2562 14,999 14,999 14,999 5,000 

วนัที� 29 มิ.ย. – 03 ก.ค. 2562 14,999 14,999 14,999 5,000 
 
 

 

อตัราค่าบริการ เดือน กรกฎาคม �u�� 
 

 

กาํหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่ 

ห้องละ 1-3 ท่าน 

4 เดก็ 1 ผู้ใหญ่ 
เดก็มีเตยีง 

1 เดก็ 2 
ผู้ใหญ่ 

เดก็ไม่มีเตยีง 

พกัเดี<ยว
เพิ<ม 

วนัที� 02 - 06 กรกฎาคม 2562 14,999 14,999 14,999 5,000 

วนัที� 03 - 07 กรกฎาคม 2562 14,999 14,999 14,999 5,000 

วนัที� 04 - 08 กรกฎาคม 2562 14,999 14,999 14,999 5,000 

วนัที� 06 - 10 กรกฎาคม 2562 14,999 14,999 14,999 5,000 

วนัที� 08 - 12 กรกฎาคม 2562 14,999 14,999 14,999 5,000 

วนัที� 10 - 14 กรกฎาคม 2562 14,999 14,999 14,999 5,000 



 

วนัที� 11 - 15 กรกฎาคม 2562 14,999 14,999 14,999 5,000 

วนัที� 13 - 17 กรกฎาคม 2562 14,999 14,999 14,999 5,000 

วนัที� 14 - 18 กรกฎาคม 2562 14,999 14,999 14,999 5,000 

วนัที� 16 - 20 กรกฎาคม 2562 14,999 14,999 14,999 5,000 

วนัที� 17 - 21 กรกฎาคม 2562 14,999 14,999 14,999 5,000 

 
** ราคาเดก็อายุไม่เกนิ 1 ขวบ (INFANT) ราคา  H,JKK บาท ** 
*** ราคาจอยแลนด์ไม่ใช้ตัOวเครื<องบนิ ราคา Q,JKK บาท *** 

 

อตัราค่าบริการ เดือน สิงหาคม �u�� 
 

 

กาํหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่ 

ห้องละ 1-3 ท่าน 

4 เดก็ 1 ผู้ใหญ่ 
เดก็มีเตยีง 

1 เดก็ 2 
ผู้ใหญ่ 

เดก็ไม่มีเตยีง 

พกัเดี<ยว
เพิ<ม 

วนัที� 21 - 25 สิงหาคม 2562 14,999 14,999 14,999 5,000 

วนัที� 22 - 26 สิงหาคม 2562 14,999 14,999 14,999 5,000 

วนัที� 24 - 28 สิงหาคม 2562 14,999 14,999 14,999 5,000 

วนัที� 25 - 29 สิงหาคม 2562 14,999 14,999 14,999 5,000 

วนัที� 27 - 31 สิงหาคม 2562 14,999 14,999 14,999 5,000 

วนัที� 28 ส.ค. – 01 ก.ย. 2562 14,999 14,999 14,999 5,000 



 

วนัที� 31 ส.ค. – 04 ก.ย. 2562 15,999 15,999 15,999 5,000 

 

อตัราค่าบริการ เดือน กนัยายน �u�� 

กาํหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่ 

ห้องละ 1-3 ท่าน 

4 เดก็ 1 ผู้ใหญ่ 
เดก็มีเตยีง 

1 เดก็ 2 
ผู้ใหญ่ 

เดก็ไม่มีเตยีง 

พกัเดี<ยว
เพิ<ม 

วนัที� 01 - 05 กนัยายน 2562 15,999 15,999 15,999 5,000 

วนัที� 02 - 06 กนัยายน 2562 15,999 15,999 15,999 5,000 

วนัที� 03 - 07 กนัยายน 2562 15,999 15,999 15,999 5,000 

วนัที� 04 - 08 กนัยายน 2562 15,999 15,999 15,999 5,000 

วนัที� 05 - 09 กนัยายน 2562 15,999 15,999 15,999 5,000 

วนัที� 07 - 11 กนัยายน 2562 15,999 15,999 15,999 5,000 

วนัที� 08 - 12 กนัยายน 2562 15,999 15,999 15,999 5,000 

วนัที� 09 - 13 กนัยายน 2562 15,999 15,999 15,999 5,000 

วนัที� 10 - 14 กนัยายน 2562 15,999 15,999 15,999 5,000 

วนัที� 11 - 15 กนัยายน 2562 15,999 15,999 15,999 5,000 

วนัที� 13 - 17 กนัยายน 2562 15,999 15,999 15,999 5,000 

วนัที� 14 - 18 กนัยายน 2562 15,999 15,999 15,999 5,000 

วนัที� 15 - 19 กนัยายน 2562 15,999 15,999 15,999 5,000 



 

วนัที� 16 - 20 กนัยายน 2562 15,999 15,999 15,999 5,000 

วนัที� 17 - 21 กนัยายน 2562 15,999 15,999 15,999 5,000 

วนัที� 19 - 23 กนัยายน 2562 15,999 15,999 15,999 5,000 

วนัที� 20 - 24 กนัยายน 2562 15,999 15,999 15,999 5,000 

วนัที� 21 - 25 กนัยายน 2562 15,999 15,999 15,999 5,000 

วนัที� 22 - 26 กนัยายน 2562 15,999 15,999 15,999 5,000 

วนัที� 23 - 27 กนัยายน 2562 15,999 15,999 15,999 5,000 

วนัที� 25 - 29 กนัยายน 2562 15,999 15,999 15,999 5,000 

วนัที� 26 – 30 กนัยายน 2562 15,999 15,999 15,999 5,000 

วนัที� 27 ก.ย. – 01 ต.ค. 2562 15,999 15,999 15,999 5,000 

วนัที� 28 ก.ย. – 02 ต.ค. 2562 15,999 15,999 15,999 5,000 

วนัที� 29 ก.ย. – 03 ต.ค. 2562 15,999 15,999 15,999 5,000 

** ขอ้ควรทราบ ** 
1. วนัเดินทาง “ กรุณาเตรียมเอกสารการทํางาน” เช่น หนงัสือรบัรองการทํางาน , นามบตัร , บตัร

พนกังาน หรือหากมีธุรกิจส่วนตวัตอ้งมีนามบตัร หากเปลี5ยนชื5อสกลุตอ้งนาํเอกสารมายืนยนั 

2. โปรแกรมทวัรอ์าจมีการสลบัปรบัเปลี5ยนโปรแกรมตามความเหมาะสมของหนา้งาน อาทิ หากมีฝน
ตก หรือ รถติด อาจปรบัโปรแกรม (ทั4งนี4 ขึ4 นอยู่กบัสถานการณห์นา้งาน ) ไกดแ์ละหวัหนา้ทวัรจ์ะแจง้
ใหท้ราบในแต่ละวนั  

3. รา้นชอ้ปปิ4 งที5ทางรฐับาลใหท้วัรล์ง ตามที5ระบุในโปรแกรมทวัร ์ขอความร่วมมือลูกทวัรล์ง
ทุกรา้น ซื4 อไม่ซื4 อไม่ว่ากนั  ทางบริษทัฯไม่มีนโนบายบงัคบัซื4 อแต่อย่างใด ขึ4 นอยู่กบัความพงึพอใจของลูกคา้  



 

4. ประเทศเกาหลีใตมี้ช่างภาพมาถ่ายรูปแลว้มาจําหน่ายวนัสุดทา้ยลูกทวัรท่์านใด
สนใจสามารถซื4 อได.้...แต่ถา้ท่านใดไม่สนใจก็ไม่ตอ้งซื4 อ โดยไม่มีการบงัคบัลูกทวัร์
ทั4งสิ4 น แต่เป็นการบอกกล่าวล่วงหนา้ 

5. ทวัรน์ี4 จดัใหเ้ฉพาะลูกคา้ที5ประสงคจ์ะไปท่องเที5ยวตามรายการของทวัรทุ์กวนัเท่านั4น  หากท่านไม่
สามารถร่วมทวัรทุ์กวนั แค่สมคัรมาร่วมทวัรเ์พียงเพื5อการใชต้ัsวเครื5องบนิและที5พกัในราคาพิเศษ  

หากท่านไม่แจง้ และปรากฏว่าท่านไม่รวมทวัรใ์นบางวนั ทางบริษทัจะคิดค่า
ดาํเนนิการในการแยกท่องเที5ยวเอง h{{ USD*** 

 

อตัรานี4 รวม 
 

 ค่าตั7วเครื�องบนิไป-กลับ  กรงุเทพ - อนิชอน - กรงุเทพ  (ตั7วกรุป๊) และ ค่าภาษีสนามบนิทุกแห่งที�มี  
 ค่าอาหารทุกมื�อ ตามที�ระบุในรายการ 
 ค่าเข้าชมสถานที�ต่างๆ ตามรายการ    
 ค่าที�พักตามระบุในรายการ พักห้องละ B-3 ท่าน  
 ค่ารถรับ-ส่ง และนาํเที�ยวตามรายการ    

 ค่านํ4 าหนกักระเป๋าสมัภาระท่านละ 15 กก. / หิ4 วขึ4 นเครื5องได ้ � กก.  
 มัคคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดนิทาง  
 ค่าประกนัอบุตัิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ G,HHH,HHH บาท  (เงื�อนไขตามกรมธรรม์) 

 
 

อตัรานี4 ไม่รวม 
 

 กรณปีรับเพิ�มอตัราค่าภาษีเชื�อเพลิงและประกนัวินาศภยัทางอากาศสายการบิน 

 ค่าวีซ่าสาํหรับพาสปอร์ตต่างด้าว และ เก็บค่าใชจ่้ายเพิ5มอีก h,{{{ บาท สาํหรบัพาสต่างชาติ  
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาท ิค่าทาํหนังสอืเดินทาง, ค่าโทรศัพทส่์วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถงึค่าอาหาร  

และเครื�องดื�มที�สั�งเพิ�มนอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสั�งเพิ�ม กรณุาตดิต่อหัวหน้าทวัร์แล้วจ่ายเพิ�มเองต่างหาก) 

 ค่าทิปสาํหรบัคนขบัรถ ไกดท้์องถิ �น หวัหน้าทวัร ์(50,000 วอน หรือ 1,500 บาท) 

 ราคาตามโปรแกรมทวัร์ ยังไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ�ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที�จ่าย 3% 
 

เงื5อนไขการชําระเงิน 

 

 ทางบริษัทฯ ขอรับมัดจาํ 10,000 บาท สาํหรับการจองนับตั�งแต่วันจองภายใน B วัน  



 

และ ส่วนที5เหลือทั4งหมดชําระก่อนเดินทางอย่างนอ้ย 20 วนั (การไม่ชาํระเงินค่ามัดจาํ หรือ ชาํระไม่
ครบ หรือ เชค็ธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆ ผู้จัดมีสทิธยิกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง)   
 

เงื5อนไขการยกเลิก 

 

1. สาํหรับผู้โดยสารที�ไม่ได้ถอืหนังสอืเดินทางไทย เมื�อวีซ่าผ่านแล้ว แต่จะมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิq
ในการคนืค่ามัดจาํทั�งหมด 

2. ****ราคาดงักล่าวเป็นราคาโปรโมชั 5น ไม่สามารถยกเลิกการจองไดทุ้กกรณี ****  
3. ยกเลิกการเดินทางในวันเดนิทาง,ถูกปฏเิสธการเข้า-ออกเมืองทั�งจากประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ ไม่

มีการคืนเงินทั�งหมดไม่ว่ากรณใีดๆทั�งสิ�น  
4. ยกเว้นกรุป๊ที�เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที�ต้องการันตีมัดจาํกบัสายการบินหรือค่ามัดจาํที�พักโดยตรงหรือโดยการ

ผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศซึ�งไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถงึเที�ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter 
Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจาํ หรือค่าทวัร์ทั�งหมดเนื�องจากค่าตั7วเป็นการเหมาจ่ายในเที�ยวบินนั�นๆ 

 

หมายเหตุ 
 

� ในกรณทีี�ทางสายการบินมกีารเรียกเกบ็ค่าภาษีเชื� อเพลิง เพิ�มเติม ราคานี�อาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้ตามประกาศสายการบิน
...  

� รายการท่องเที�ยวและรายการอาหารที�ระบุไว้ อาจมีการเปลี�ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ โดยไม่จาํเป็นต้องแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า 

� หนังสือเดินทาง ตอ้งมอีายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า X เดือน และ ทางบริษัท ขอสงวนสทิธิqรับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เพื�อ
การท่องเที�ยว ค่าทวัร์ที�จ่ายให้กับผู้จัด เป็นการชาํระแบบจ่ายชาํระขาด และผู้จัดได้ชาํระให้กับสายการบินและสถานที�ต่าง ๆ 
แบบชาํระขาดเช่นกนัก่อนออกเดินทาง ฉะนั�นหากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามรายการไม่ด้วยสาเหตุใดหรือได้รับ
การปฏเิสธการเข้าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้)  ทางผู้จัด ขอสงวนสทิธกิาร
คืนเงนิสดส่วนใด ๆ รวมทั�งค่าตั7วเครื�องบินให้แก่ทา่น) 

� หากมีเพื�อนหรือญาติของท่านต้องการร่วมเดินทางท่องเที�ยวระหว่างท่องเที�ยวในประเทศเกาหลีหรือปัญหาต่าง ๆ 
ตลอดจนข้อแนะนํากรุณาติดต่อเจ้าหน้าที�ที� รับผิดชอบ หากท่านมีความจําเป็นต้องรับฝากของจากผู้อื�นเพื�อที�จะนําไปยัง
ประเทศ             นั�น ๆ  หรือนาํกลับประเทศไทย ควรตรวจสิ�งของนั�นว่าต้องไม่เป็นสิ�งของผิดกฎหมาย ซึ�งของผิดกฎหมาย
บางประเภท อาจมโีทษถงึขั�นประหารชีวิต เจ้าหน้าที�จะไม่รับฝากกระเป๋าหรือสิ�งของใดใด 

� คณะเดินทางช่วงวันหยุด หรือ เทศกาลที�ต้องการันตีมัดจาํหรือซื�อขาดแบบมีเงื�อนไขหรือเที�ยวบินเหมาลาํ Charter Flight 
หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจาํหรือค่าทวัร์ทั�งหมด  
ขอสงวนสิทธิqที�จะปรับราคาตามสถานการณ์ที�มีการปรับขึ�นจากภาษีเชื� อเพลิงที�ทางสายการบินอาจจะมีการเรียกเกบ็เพิ�มเติม 
ตลอดจนการเปลี�ยนแปลงเที�ยวบินและตามตารางบินของสายการบิน  

� หากมีการถอนตัวหรือไม่ได้ใช้บริการตามที�จองระบุเอาไว้หรือก่อนรายการท่องเที�ยวจะสิ�นสดุลง ผู้จัดถือว่าผู้ท่องเที�ยวสละ
สทิธิqและจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที�ได้ชาํระไว้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั�งสิ�น เนื�องจากค่าใช้จ่ายที�ท่านได้จ่ายให้กบัผู้จัด เป็นการชาํระ



 

แบบยืนยันการใช้บริการแบบผู้จัดเป็นตัวแทนนายหน้า ผู้จัดได้ชาํระค่าใช้จ่ายทั�งหมดให้แก่ผู้ให้บริการในแต่ละแห่งแบบชาํระ
เตม็มเีงื�อนไข  

� กรณีเกดิความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานที�เกี�ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี�ยนแปลง การบริการจากสายการ
บิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที�ให้บริการ ผู้จัดจะดาํเนินโดยสุดความสามารถที�จะประสานงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ลูกค้า แต่จะไม่คืนเงนิให้สาํหรับค่าบริการนั�น ๆ  

� มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คาํสัญญาใด ๆ ทั�งสิ�นแทนผู้จัด  นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผู้มอีาํนาจของผู้จัดกาํกบัเทา่นั�น  

� ผู้จัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื�องจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตัวแทนต่างๆ ในกรณีที�ผู้เดินทาง
ไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการทอ่งเที�ยว อนัเนื�องมาจากการกระทาํที�ส่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมอืง และกรณอีื�นๆ 

� เนื�องด้วยมาตรการรักษาความปลอดภัยของสนามบินทั�วโลก ก่อนท่านขึ�นเครื�องบิน กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที�จะ
นาํติดตัวขึ�นเครื�องบิน แยกใส่ถุงพลาสติกใสมีซิปลอ็คปิดสนิท โดยที�ขนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ GHH มิลลิลิตรต่อชิ�น และรวมกนั
ทุกชิ�นไม่เกนิ G ลิตร และต้องนาํออกมาให้เจ้าหน้าที�ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอก็ซ์เรย์ อนุญาตให้ถอืได้ท่านละ G ใบเท่านั�น 
ถ้าสิ�งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที�กาํหนด รวมถึงสิ�งของที�มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเลบ็ มีดพก 
แหนบ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที�โหลดใต้ท้องเครื�องบินเท่านั�น และประเทศเกาหลี มีกฎหมายห้ามนาํเข้า
ผลิตภัณฑ์ที�ทาํมาจากพืช และเนื� อสัตว์ทุกชนิดเข้าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้สด ไข่ เนื� อสัตว์ ไส้กรอก เพื�อเป็นการป้องกัน
โรคติดต่อที�จะมาจากสิ�งเหล่านี�  หากเจ้าหน้าที�ตรวจพบ จะต้องเสยีค่าปรับในอตัราที�สงูมาก 
 

 

“ขอขอบพระคุณทุกท่านที5ไดม้อบความไวว้างใจ ใหท้างบริษทั เป็นผูน้าํพาการเดินทางในครั4งนี4 ” 
 

 

 

 

 

 

 

 


