
ก ำหนดกำรเดินทำง : พฤษภำคม – กันยำยน 62 (ซัมเมอร์!!) 
(พักซูวอน 1 คืน / พักโซล 2 คืน) 

**พำท่ำนสนุกกับสวนสนกุเอเวอร์แลนด์เต็มวัน** 
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สำยกำรบินจินแอร์ แอร์ไลน์ (LJ)  <ขึ้นเครื่องสุวรรณภูมิ> 

ขำไป LJ 002    กรุงเทพ (BKK)  -   อนิชอน (ICN) 01.05 – 08.25 น. 

ขำกลับ LJ 001    อินชอน (ICN)    -   กรุงเทพ (BKK) 19.55 – 23.35 น. 

 
 
** หากท่านต้องซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศเพื่อไปและกลับกรุงเทพฯ  กรุณำเลือกซื้อบัตรโดยสำร
ภำยในประเทศประเภทที่สำมำรถเลื่อนวันและเวลำในกำรเดินทำงได้  ทั้งนี้เพ่ือป้องกันปัญหำเที่ยวบินล่ำช้ำหรือ
กำรเปลี่ยนแปลงเวลำของเที่ยวบินหรือกำรเปลี่ยนแปลงวันเดินทำงกรณีเกิดควำมผิดพลำดจำกบริกำรจำกสำย
กำรบิน (ความล่าช้าของเท่ียวบิน การยกเลิกเท่ียวบิน มีการยุบเท่ียวบินรวมกัน ตารางการการเดินทางมีการ
เปลี่ยนแปลง เนื่องจากสายการบินพิจารณาสถานการณ์แล้วว่า อยู่นอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลทางด้านความ
ปลอดภัยเป็นต้น) โปรดเข้าใจและรับทราบว่าผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ ในทุกกรณี 

 
รำยกำรโปรแกรมทัวร์ 

วันแรก       กรุงเทพฯ - สนำมบินนำนำชำติสุวรรณภูมิ -  อินชอน (ประเทศเกำหลีใต้) 
21.00 คณะพร้อมกันท่ี ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตู….. เคาน์เตอร์…… เคาน์เตอร์

สายการบิน JIN AIR (LJ) กรุณาสังเกตป้ายรับท่ีสนามบิน ==➔ HAPPY TOGETHER  โดยมี
เจ้าหน้าท่ีคอยอ านวยความสะดวกเช็คอินตั๋วเคร่ืองบินและสัมภาระให้แก่ท่าน…. 

หมายเหต ุ เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเคร่ืองออกอย่างน้อย 60 นาที ผูโ้ดยสารพร้อม ณ ประตูขึ้น
เครื่องก่อนเวลาเคร่ืองออก 30 นาท ี

 
วันที่สอง สนำมบินอินชอน - หมู่บำ้นเทพนิยำย - ชมควำมงดงำมของ เกำะนำมิ ชื่อดัง (แลนด์มำร์ค 
                  ที่พลำดไมไ่ด้ ) ประสบกำรณ์ใหม่!! กำรปั่นจักรยำนเรียลไบค์ บนรำงรถไฟ – เข้ำที่พัก 
01.05 น. เหินฟ้าสู่ประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบิน JIN AIR เที่ยวบิน LJ 002 (บริกำร SNACK BOX บน
เครื่อง) 
08.25 น.   ถึงสนามบินนานาชาติ อินชอน ประเทศเกาหลีใต้ หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง และรับ

สัมภาระเรียบร้อยแล้ว(เวลาท้องถิ่นประเทศเกาหลีใต้ เร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)  



 

 

จากนั้นน าท่านไปชม ถนนเทพนิยำย ซองวุลดง เป็นถนนเล็กๆในเมืองย่าน JUNG-GU ของจังหวัด
อินชอน ใกล้ๆกับท่าเรืออินชอนออกแบบและตกแต่งตามผนังบ้าน ก าแพงต่างๆ  ตลอดท้ัง 2 ฝั่ง
ทางเดิน ตกแต่งเป็นรูปการ์ตูนในเทพนิยาย หรือ การ์ตูนของดิสนีย์ เช่นเร่ือง อลาดิน สโนไวท์ หรือปี
เตอร์แพน เพื่อดึงดูดนักท่องเท่ียวให้เดินทางมาเยี่ยมชม ให้เวลาท่านได้ถ่ายรูปกับความน่ารักของถนน
เทพนิยายแห่งนี้ตามอัธยาศัย  จากนั้น น าท่านชมความงดงามของเกาะชื่อดัง เกำะนำมิ หนึ่งใน
สถานท่ีถ่ายท าซีรีย์เกาหลีชื่อดัง  เพลงรักในสายลม
หนาว  น าท่านขึ้นเรือเฟอร์รี่ข้ามฟากไปยังเกาะนามิใช้
เวลาเพียง 5 นาที ในฤดูใบไม้ผลิ ดอกไม้ ต้นไม้นานา
พันธุ์ จะเริ่มผลิใบ ผลิดอก สร้างสีสันสวยงามให้กับ
เกาะแห่ งนี้ อย่ างมาก และอากาศ เย็นๆสบายๆ 
ประมาณ 10 – 15 องศา จึงท าให้บรรยากาศเหมาะ
แก่การพักผ่อนส าหรับครอบครัว คู่รัก ท่ีแสนโรแมนติก 
ให้ท่านได้ถ่ายรูปสวยๆกับสวนดอกไม้นานาพันธุ์ใน
เกาะแห่งนี้ และในช่วงปลำย มี.ค – กลำงเม.ย นั้น 
ดอกพด-กด หรือที่เรำเรียกกันว่ำ “ดอกซำกุระ” ก็จะ
เริ่ ม ผลิ ดอกบ ำนสะพ รั่ งทั่ วทั้ ง เกำะ  ยิ่ งท ำ ให้
บรรยำกำศของเกำะงดงำม จนอดที่จะถ่ำยรูปทั้งวัน
ไม่ได้เลยที่เดียว และอีก 1 ไฮไลท์ท่ีพลาดไม่ได้เลยคือ  ทิวต้นสนที่เป็นไฮไลท์ของเกาะนามิ น าท่าน
ไปเชคอินแลนด์มาร์คแห่งนี้ ว่ากันว่าถ้ามาเกาะนามิแล้วไม่ได้ถ่ายรูปท่ีทิวต้นสนนี้ เหมือนมาไม่ถึง
เกาหลีเลยทีเดียว  และระหว่างทางกลับมีร้านค้า 2 ข้างทาง อาทิ ร้านซาลาเปา ร้านไส้กรอก ขนม
แพนเค้กแสนอร่อย ให้ท่านเลือกทานตามอัธยาศัย หรือจะเลือกนั่งจิบกาแฟร้อนๆ ในร้าน Coffee 
Shop ในเกาะนามิ  จากนั้นได้เวลานัดหมาย น าท่านนั่งเรือเฟอร์ร่ี กลับมายังจุดขึ้นรถ 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

เที่ยง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร  (เมนูทัคคำลบี ไก่บำร์บีคิวผัดซอสเกำหลี) (1) 
บ่ำย  จากนั้น พาท่านไปสนุกสนานต่อกับการ ปั่นจักรยำนบนรำงรถไฟ RAIL BIKE เปิดประสบการณ์

ใหม่               เป็นการป่ันจักรยานบนรางรถไฟท่ีท่านเคยเห็นตามซีรีย์เกาหลีหลายๆเรื่อง  ท่านจะ
ได้สนุกสนานกับกิจกรรมที่ได้ท ารวมกับครอบครัว เพื่อน หรือคนรัก พร้อมกับชมความงดงามของ
ธรรมชาติ  2 ข้างทางที่หาได้ยาก ไม่ว่าจะเป็นการปั่นผ่านแม่น้ า ล าธาร ทุ่งนา แปลงผัก ทิวสน 
ต้นไม้ ดอกไม้ ตลอดเส้นทาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
ค่ ำ รับประทำนอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำร  (เมนูชำบู ชำบู SHABU SHABU) (2) 

น ำท่ำนเข้ำสู่ที่พัก CENTRAL PLAZA HOTEL  หรือ SUNSHINE HOTEL ระดับเทียบเท่ำ 3 ดำว 
 
วันที่สำม ให้ท่ำนได้สนุกกับเคร่ืองเล่นนำนำชนิด ณ สวนสนุก EVERLAND (เต็มวัน!!) พำท่ำน ชมดอก

กุหลำบไฟ ( LED ROSE GARDEN) – เข้ำที่พักกรุงโซล 
เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำในโรงแรม (3) 
 จากนั้นพาท่านสนุกสนานเต็มอิ่ม ท่ี สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (เต็มวัน!!!) เป็นสวนสนุกกลางแจ้งท่ีใหญ่

ท่ีสุดของประเทศ ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา  ในช่วงซัมเมอร์นี้ ภายในสวนสนุกแห่งนี้จะห้อมล้อมไปด้วย
ดอกไม้นานาพันธุ์ ท่ีงดงามจนท่านคิดว่าเป็นดอกไม้ปลอมเลยทีเดียว  ให้ท่านได้สนุกสนานกับเครื่อง
เล่นนานาชนิด อาทิ T-Express ( รถไฟรางไม้ ) รถไฟเหาะ หนอนสะบัด ล่องแก่ง การ์ตูน 4 มิติ บ้าน
หมุน บ้านผีสิง และในสวนสนุกแห่งนี้ ท่านจะได้ชมความน่ารักของ หมีสีน้ าตาล ที่แสนรู้สามารถท า
ตามค าสั่งของเจ้าหน้าที่ที่ให้ขนม ทั้งเดิน เต้น และโยนลูกบอล รับรองว่าท่านอดหลงรักไม่ได้เลย
ทเีดียว อีกท้ังท่านจะได้พบ แม่เสือ พ่อเสือ สิงโตเจ้าป่า หมีด า ไฮยีน่า ฯลฯ 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เที่ยง อิสระอำหำรกลำงวัน ตำมอัธยำศัย เพื่อให้ท่ำนได้สนุกกับเครื่องเล่นแบบเตม็ที ่

และภายใน สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ให้ท่านได้พบกับ LINE FRIEND STORE มีสินค้ามากมายหลาย
รูปแบบ  แอพพลิเคชั่น LINE นั้นนอกจากจะเป็นแอพแชทท่ีได้รับความนิยมแล้วยังมีจุดขายอีกอย่างก็
คือคาแรคเตอร์หลักของตัวละครของแอพพลิเคชั่น LINE ท่ีมีสินค้าออกมาให้เลือกมากมาย    จากนั้น
น าท่านไปท่ี ตึก DDP หรือ DONGDAEMUN DESIGN PLAZA เป็นสถานท่ีส าหรับจัดแสดงงาน
ศิลปะ อีเวนท์ การประชุม รวมไปถึงนิทรรศการต่างๆ นอกจากนี้ ท่านยังสามารถชมบรรยากาศ 
ดอกไม้ไฟ LED ROSE GARDEN เป็นสถานท่ียอดฮิตท่ีหนุ่มสาว และครอบครัว นิยมมาถ่ายรูปเก็บ
ภาพความประทับกับบรรดาดอกกุหลาบไฟเรืองแสงกว่า 25,550 ดวงที่เรียงรายทั่วทั้งสวน ท าให้ดู



 

 

แล้วเหมือนอยู่ในเทพนิยายเลยท่ีเดียว  ***ท้ังนี้การจัดแสดง LED ROSE ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ กรณี
ฝนอาจมีการปิดการแสดง ท้ังนี้บริษัทฯ ไม่สามารถก าหนดได้  *** 
 
 
 
 
 

 
 
หมำยเหตุ :  กรณี LED ROSE ปิดปรับปรัง บริษัทฯ จะน าท่านไปชม มาดู“VIVA” เกาะลอยน้ าได้พลังงาน

แสงอาทิตย์ แห่งแรกของโลกเกาหลีใต้ “Viva” หรือสถานท่ีเพื่อกิจกรรมและความบันเทิงขนาดใหญ่
เต็มไปด้วยหอประชุมขนาด 700 ท่ีนั่ง ร้านอาหารและศูนย์การค้าซึ่งขับเคลื่อนด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์เต็มประสิทธิภาพ บนแม่น้ าฮันในกรุงโซล  โดยเกาะแห่งนี้ลอยตัวอยู่บนผืนน้ าด้วย 24 ถุง
ลมนิรภัยขนาดใหญ่ สามารถรองรับน้ าหนักการก่อสร้างได้ถึง 6 ,400 ตันในขณะท่ีตัว “Viva” มี
น้ าหนัก 2,000 ตันเท่านั้น บนโครงสร้างอาคาร 3 ชั้น ซึ่งครอบคลุมไปด้วยแผงเซลล์แสงอาทิตย์54 
ตารางเมตร ให้ก าลังการผลิตต่อวันท่ี 6 กิโลวัตต์เพื่อพลังงานแก่สิ่งอ านวยความสะดวกภายในอาคาร
และส่องสว่างตัวอาคารในยามค่ าคืน  

 
 
 
 
 
 
ค่ ำ รับประทำนอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำร เมนู หมูย่ำงเกำหลีแสนอร่อย เมนูยอดฮิต!!  (4) 
 

 
 
 
 



 

 

ที่พัก  น ำท่ำนเข้ำสู่ โรงแรม GALAXY HOTEL หรือ VIP HOTEL หรือ ระดับเทียบเท่ำ 3 ดำว 
 
วันที่สี่         น้ ำมันสนเข็มแดง (RED PINE)  - ช้อปปิ้งเครื่องส ำอำงปลอดภำษี COSMETIC OUTLET  
                 โรงงำนสำหร่ำย + ใส่ชุดฮันบก – ดวิตี้ฟรี – ช้อปปิ้งเสื้อผ้ำ รองเท้ำแฟชั่น ณ  
              ตลำดเมียงดงยอดฮิต ( สยำมสแควร์เกำหลี )  

 
เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำในโรงแรม  (5) 

จากนั้นพาท่านไปชม  RED PINE  หรือ น้ ำมันสนเข็มแดง  สมุนไพรชื่อดังท่ีได้รับความนิยมมาก
ในตอนนี้ สรรพคุณช่วยลดระดับน้ าตาลในเส้นเลือด  ช่วยละลายไขมันในเส้นเลือด  ล้างสารพิษหรือ
ดีท็อกซ์ เลือดให้สะอาดและเพ่ิมการไหลเวียนของเลือดได้สะดวกขึ้น เหมาะกับผู้ป่วยโรคเบาหวาน 
ความดัน ไขมันอุดตันในเส้นเลือด คอเลสเตอรอลในเลือดสูง และ โรคไขข้อเสื่อม   จากนั้นน า
ท่านช้อปปิ้ง เครื่องส าอางปลอดภาษี เวชส าอาง COSMETIC OUTLET ช้อปปิ้งเครื่องส าอางยอด
นิยม เช่น โบท็อกเกาหลีชื่อดัง , SNAIL CREAM (ครีมหอยทาก) , WATER DROP (ครีมน้ าแตก) , 
BUBBLE CLEANSING , CC ครีม , แป้งม้าโยก, เซรั่มโบท็อกเกาหลี  ซึ่งราคาถูกกว่าท่ีเมืองไทยเกือบ
เท่าตัว และบางผลิตภัณฑ์ยังไม่มีขายในไทย  
 
 
 
 
 

 
 

 
จากนั้น  พาท่านชม โรงงำนสำหร่ำยเกำหลี ให้ท่านได้ชมกรรมวิธีในการผลิตสาหร่ายเกาหลีแสน
อร่อย พร้อมชิมสาหร่าย หรือจะซื้อเป็นของฝากกลับบ้านก็ได้    จากนั้นพาท่านไปสวยหล่อแบบหนุ่ม
สาวเกาหลี กับการสวมชุดประจ าชาติเกาหลี   “ ชุดฮันบก”  ให้ท่านได้ถ่ายรูปตามอัธยาศัยและเก็บ
ภาพความประทับใจ  จากนั้นน าท่านไปเรียนรู้เกี่ยวกับการ ท ำคิมบับ (ข้ำวห่อสำหร่ำย) เรียนรู้
วิธีการท า คิมบับ (ข้าวห่อสาหร่าย) อาหารง่ายๆ ท่ีคนเกาหลีนิยมรับประทาน คิม แปลว่า สาหร่าย 
บับ แปลว่า ข้าว จะเป็นแท่งยาวๆ หั่นเป็นชิ้นๆพอดีค า จิ้มกับโชย ุญี่ปุ่นหรือวาซาบิก็ได้ 



 

 

เที่ยง รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร เมนูโอซัม บุลโกกิ ประกอบไปด้วย ปลำหมึกสดหั่นชิ้น
พอดีค ำ และเนื้อหมู สไลด์ที่ผ่ำนกำรหมักด้วยเครื่องปรุงสูตรต้นต ำรับจนเข้ำกัน  (6) 

 
จากนั้นน าท่าน  ช้อปปิ้งแหล่งสินค้ำปลอดภำษี (ดิวตี้ฟรี) 
สินค้าแบรนด์เนม อาทิ นาฬิกา,แว่นตา, กระเป๋า, น้ าหอม 
เครื่องส าอางแบรนด์ชั้นดัง อาทิ SULWHASOO , LANEIGE , 
SHISEIDO, SKII  และ กระเป๋าแบรนด์ดัง อาทิ MCM , LOUIS 
VUITTON, CHANEL  ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย   จากนั้น ยังไม่พอ
น าท่านไปช้อปปิ้งต่อกันท่ี  “ ตลาดที่ฮอตที่สุดของเกาหลี” 
ตลำดเมียงดง หรือ สยำม สแควร์เกำหลี ตลาดแห่งนี้ท่านจะ
พบกับสินค้า อาทิ เสื้อผ้าแฟชั่น แบรนด์ดังต่างๆ ZARA , 
SPAO , Uniqlo หรือ รองเท้าแบรนด์ NIKE  Adidas และรองเท้าที่ก าลังเป็นที่นิยมในตอนนี้ fila  
หรือจะเลือกช้อปปิ้งเครื่องส าอาง ETUDE HOUSE  SKIN FOOD , THE FACE SHOP , MISSHA 
, IT’S SKIN ให้ท่านได้เลือกซื้อมากมาย ท่ีส าคัญตลาดแห่งนี้ยังโด่งดังเรื่อง Food Street อีกด้วย 
เพราะนอกจากสินค้าแฟชั่นต่างๆแล้วยังมีร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านเครื่องดื่ม ขนมหวาน ไอศกรีม 
หลากหลายร้านให้ท่านเลือกทานมากมาย อาทิ เครปสตอเบอรี่ มันฝรั่งทอด น้ าผลไม้ กุ้งทอด ขาหมู
ทอด ไดฟุกุสตอเบอรี่ สายไหมสีรุ้ง และ อาหารอร่อยท่ีน่าสนใจอีกมากมาย 
 
 
 
 
 

 
ค่ ำ รับประทำนอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำร เมนู จิมดัก ไกพ่ะโล้แสนอร่อย (7) 
ที่พัก  น ำท่ำนเข้ำสู่ โรงแรม GALAXY HOTEL หรือ VIP HOTEL หรือ ระดับเทียบเท่ำ 3 ดำว 
 
 
 
 



 

 

 
วันที่ห้ำ       ศูนย์โสมเกำหลี – ฮ็อกเกตนำมู - หอคอยโซลทำวเวอร์ (คล้องกุญแจคู่รัก) - พลอยอเมทิส    
                ร้ำนละลำยเงินวอน - อินชอน - กรุงเทพฯ         

 
เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำในโรงแรม (8) 

จากนั้นน าท่านรู้จักและเข้าใจ สมุนไพรโสมเกำหลี ท่ีช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงให้แก่ระบบย่อย
อาหารและปอด ช่วยท าให้จิตใจสงบและเพ่ิมพละก าลังโดยส่วนรวมสรรพคุณทางการแพทย์ ช่วยบ ารุง
หัวใจ ป้องกันโรคหัวใจขาดเลือด เสริมประสิทธิภาพทางเพศ ลดและป้องกันมะเร็งและเร็วๆ นี้ โสม
เกาหลีอาจจะได้จดทะเบียนมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก   จากนั้นน าท่านรู้จักและเข้าใจ “ศูนย์
สมุนไพรฮ๊อกเก็ตนามู”  ชาวเกาหลีนิยมน ามารับประทาน เพ่ือช่วยป้องกันโรคตับแข็งไม่ให้ถูกท าลาย
จากการดื่มกาแฟ บุหรี่ แอลกอฮอล์ สารตกค้างจากอาหารและยา   จากนั้นน าท่านสู่ หอคอย 
N’SEOUL TOWER (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์)  
 
 
 
 
 
 

 
พาท่านย้อนรอยซีรีย์ดัง “ You Who Came From The Stars” (ยัยตัวร้ายกับนายต่างดาว) 
และ ซีรีย์เร่ือง F4  เขานัมซาน ภูเขาเพียงลูกเดียวใจกลางกรุงโซล 1 ใน 17 หอคอยเมืองท่ีสูงท่ีสุดใน
โลก    สูงถึง 480 เมตร เหนือระดับน้ าทะเล  อิสระให้ท่านชมวิวบรรยากาศบ้านเมืองเกาหลี หรือ 
จะคล้องกุญแจคู่รัก เพราะคนเกาหลีมีความเช่ือว่าถ้ามาคล้องกุญแจคู่รักท่ีนี้ “จะท าให้รักกันยืนยาว
ไม่พรากจากกัน”   จากนั้น หำกมีเวลำ จะน าท่านชมโรงงานเจียระไน พลอย อเมทิส แดนเกาหลี
เป็นแดนของพลอยสีม่วง พลอยแห่งสุขภาพและน าโชค โดยมีตั้งแต่สีม่วงอ่อนเย็นตาจนถึงสีม่วงไวน์ มี
เสน่ห์เย้ายวนใจ พลอยนี้จะงามจับตาเมื่อมาท าเป็นแหวน จี้ ต่างหู และสร้อยข้อมือ     

เที่ยง รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร  เมนู ไก่ตุ๋นโสม อำหำรต ำรับชำววัง (9) 
 



 

 

จากนั้นน าท่านเตรียมตัวกลับกรุงเทพ แวะซื้อของ
ฝากท่ี “ ร้ำนละลำยเงินวอน” สาหร่าย ขนมต่างๆ 
ข้าวพองรสชาติต่างๆ เหล้าโซจู หรือ มาม่าเกาหลีท่ี
มี ให้ เลื อ ก ห ล าก ห ล าย ร ส ช า ติ  กิ ม จิ  ห รื อ
เครื่องใช้ไฟฟ้า กระทะเกาหลีชื่อดังฯลฯ ให้ท่าน
เลือกช้อปปิ้ง ได้เวลำอันสมควรน ำทุกท่ำนเดินทำง
สู่สนำมบินอินชอน เพื่ อท ำกำรเช็คอินท์ตั๋ ว
เครื่องบิน และ สัมภำระ.... 

19.55  น. เหิรฟ้าสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน JIN AIR เที่ยวบิน LJ 001 (บริกำร SNACK BOX บนเคร่ือง) 
23.35 น. คณะเดินทำงถึงสนำมบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภำพและควำมประทับใจจำกพวกเรำทุกคน………… 
 

☺☺☺ HAPPY TOGETHER ☺☺☺ 
ไม่รวมทิปไกด+์คนขับรถตลอดกำรเดินทำง ท่ำนละ 50,000 วอน (ประมำณ 1,500บำท) 

ขออนุญำตเก็บค่ำทิปทุกท่ำนที่สนำมบินสุวรรณภูมิ 

 
อัตรำค่ำบริกำร เดือน พฤษภำคม 2562 

ก ำหนดกำรเดินทำง 
ผู้ใหญ่ 

ห้องละ 2-3 ท่ำน 
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ 

เด็กมีเตียง 
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ ่
เด็กไม่มีเตียง 

พักเดี่ยว
เพ่ิม 

วันที่ 10 - 14 พฤษภำคม 2562 15,999 15,999 15,999 5,000 

วันที่ 11 - 15 พฤษภำคม 2562 15,999 15,999 15,999 5,000 

วันที่ 12 - 16 พฤษภำคม 2562 15,999 15,999 15,999 5,000 

วันที่ 13 - 17 พฤษภำคม 2562 15,999 15,999 15,999 5,000 

วันที่ 14 - 18 พฤษภำคม 2562 15,999 15,999 15,999 5,000 

วันที่ 15 - 19 พฤษภำคม 2562 15,999 15,999 15,999 5,000 

วันที่ 16 - 20 พฤษภำคม 2562 15,999 15,999 15,999 5,000 

วันที่ 17 - 21 พฤษภำคม 2562 16,999 16,999 16,999 5,000 



 

 

วันที่ 19 - 23 พฤษภำคม 2562 15,999 15,999 15,999 5,000 

วันที่ 20 - 24 พฤษภำคม 2562 15,999 15,999 15,999 5,000 

วันที่ 21 - 25 พฤษภำคม 2562 15,999 15,999 15,999 5,000 

วันที่ 22 - 26 พฤษภำคม 2562 15,999 15,999 15,999 5,000 

วันที่ 23 - 27 พฤษภำคม 2562 15,999 15,999 15,999 5,000 

วันที่ 25 - 29 พฤษภำคม 2562 15,999 15,999 15,999 5,000 

วันที่ 26 - 30 พฤษภำคม 2562 15,999 15,999 15,999 5,000 

วันที่ 27 - 31 พฤษภำคม 2562 15,999 15,999 15,999 5,000 

วันที่ 28 พ.ค. – 01 ม.ิย. 2562 15,999 15,999 15,999 5,000 

วันที่ 29 พ.ค. – 02 ม.ิย. 2562 15,999 15,999 15,999 5,000 

วันที่ 30 พ.ค. – 03 ม.ิย. 2562 15,999 15,999 15,999 5,000 

วันที่ 31 พ.ค. – 04 ม.ิย. 2562 15,999 15,999 15,999 5,000 

 
** รำคำเด็กอำยุไม่เกิน 2 ขวบ (INFANT) รำคำ  5,900 บำท ** 

*** รำคำจอยแลนด์ไม่ใช้ตั๋วเคร่ืองบิน รำคำ 8,900 บำท *** 
อัตรำค่ำบริกำร เดือน มิถุนำยน 2562 

ก ำหนดกำรเดินทำง 
ผูใ้หญ่ 

ห้องละ 2-3 ท่ำน 
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ 

เด็กมีเตียง 
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ ่
เด็กไม่มีเตียง 

พักเดี่ยว
เพ่ิม 

วันที่ 01 - 05 มิถุนำยน 2562 14,999 14,999 14,999 5,000 

วันที่ 02 - 06 มิถุนำยน 2562 14,999 14,999 14,999 5,000 

วันที่ 04 - 08 มิถุนำยน 2562 14,999 14,999 14,999 5,000 

วันที่ 05 - 09 มิถุนำยน 2562 14,999 14,999 14,999 5,000 

วันที่ 07 - 11 มิถุนำยน 2562 14,999 14,999 14,999 5,000 

วันที่ 08 - 12 มิถุนำยน 2562 14,999 14,999 14,999 5,000 



 

 

วันที่ 10 - 14 มิถุนำยน 2562 14,999 14,999 14,999 5,000 

วันที่ 12 - 16 มิถุนำยน 2562 14,999 14,999 14,999 5,000 

วันที่ 14 - 18 มิถุนำยน 2562 14,999 14,999 14,999 5,000 

วันที่ 15 - 19 มิถุนำยน 2562 14,999 14,999 14,999 5,000 

วันที่ 16 - 20 มิถุนำยน 2562 14,999 14,999 14,999 5,000 

วันที่ 19 - 23 มิถุนำยน 2562 14,999 14,999 14,999 5,000 

วันที่ 20 - 24 มิถุนำยน 2562 14,999 14,999 14,999 5,000 

วันที่ 22 - 24 มิถุนำยน 2562 14,999 14,999 14,999 5,000 

วันที่ 23 - 27 มิถุนำยน 2562 14,999 14,999 14,999 5,000 

วันที่ 25 - 29 มิถุนำยน 2562 14,999 14,999 14,999 5,000 

วันที่ 26 - 30 มิถุนำยน 2562 14,999 14,999 14,999 5,000 

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

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

 
อัตรำค่ำบริกำร เดือน กรกฎำคม 2562 

ก ำหนดกำรเดินทำง 
ผู้ใหญ่ 

ห้องละ 2-3 ท่ำน 
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ 

เด็กมีเตียง 
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ ่
เด็กไม่มีเตียง 

พักเดี่ยว
เพ่ิม 

วันที่ 02 - 06 กรกฎำคม 2562 14,999 14,999 14,999 5,000 

วันที่ 04 - 08 กรกฎำคม 2562 14,999 14,999 14,999 5,000 

วันที่ 08 - 12 กรกฎำคม 2562 14,999 14,999 14,999 5,000 

วันที่ 11 - 15 กรกฎำคม 2562 14,999 14,999 14,999 5,000 

วันที่ 14 - 18 กรกฎำคม 2562 14,999 14,999 14,999 5,000 

วันที่ 16 - 20 กรกฎำคม 2562 14,999 14,999 14,999 5,000 

 



 

 

** รำคำเด็กอำยุไม่เกิน 2 ขวบ (INFANT) รำคำ  5,900 บำท ** 
*** รำคำจอยแลนด์ไม่ใช้ตั๋วเคร่ืองบิน รำคำ 8,900 บำท *** 

อัตรำค่ำบริกำร เดือน สิงหำคม 2562 

ก ำหนดกำรเดินทำง 
ผู้ใหญ่ 

ห้องละ 2-3 ท่ำน 
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ 

เด็กมีเตียง 
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ ่
เด็กไม่มีเตียง 

พักเดี่ยว
เพ่ิม 

วันที่ 22 - 26 สงิหำคม 2562 14,999 14,999 14,999 5,000 

วันที่ 25 - 29 สงิหำคม 2562 14,999 14,999 14,999 5,000 

วันที่ 27 - 31 สงิหำคม 2562 14,999 14,999 14,999 5,000 

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

 
อัตรำค่ำบริกำร เดือน กันยำยน 2562 

ก ำหนดกำรเดินทำง 
ผู้ใหญ่ 

ห้องละ 2-3 ท่ำน 
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ 

เด็กมีเตียง 
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ ่
เด็กไม่มีเตียง 

พักเดี่ยว
เพ่ิม 

วันที่ 01 - 05 กันยำยน 2562 15,999 15,999 15,999 5,000 

วันที่ 02 - 06 กันยำยน 2562 15,999 15,999 15,999 5,000 

วันที่ 03 - 07 กันยำยน 2562 15,999 15,999 15,999 5,000 

วันที่ 04 - 08 กันยำยน 2562 15,999 15,999 15,999 5,000 

วันที่ 05 - 09 กันยำยน 2562 15,999 15,999 15,999 5,000 

วันที่ 09 - 13 กันยำยน 2562 15,999 15,999 15,999 5,000 

วันที่ 10 - 14 กันยำยน 2562 15,999 15,999 15,999 5,000 

วันที่ 11 - 15 กันยำยน 2562 15,999 15,999 15,999 5,000 

วันที่ 13 - 17 กันยำยน 2562 15,999 15,999 15,999 5,000 

วันที่ 16 - 20 กันยำยน 2562 15,999 15,999 15,999 5,000 

วันที่ 17 - 21 กันยำยน 2562 15,999 15,999 15,999 5,000 

วันที่ 19 - 23 กันยำยน 2562 15,999 15,999 15,999 5,000 



 

 

วันที่ 20 - 24 กันยำยน 2562 15,999 15,999 15,999 5,000 

วันที่ 21 - 25 กันยำยน 2562 15,999 15,999 15,999 5,000 

วันที่ 22 - 26 กันยำยน 2562 15,999 15,999 15,999 5,000 

วันที่ 23 - 27 กันยำยน 2562 15,999 15,999 15,999 5,000 

วันที่ 25 - 29 กันยำยน 2562 15,999 15,999 15,999 5,000 

วันที่ 26 – 30 กันยำยน 2562 15,999 15,999 15,999 5,000 

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

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

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

 
** ข้อควรทรำบ ** 

1. วันเดินทำง “ กรุณำเตรียมเอกสำรกำรท ำงำน” เช่น หนังสือรับรองกำรท ำงำน , นำมบัตร , บัตรพนกังำน 
หรือหำกมีธุรกิจส่วนตัวตอ้งมีนำมบัตร หำกเปลี่ยนชื่อสกุลต้องน ำเอกสำรมำยืนยัน 

2. โปรแกรมทัวร์อำจมีกำรสลับปรับเปลี่ยนโปรแกรมตำมควำมเหมำะสมของหน้ำงำน อำทิ หำกมีฝนตก 
หรือ รถติด อำจปรับโปรแกรม (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กบัสถำนกำรณ์หน้ำงำน ) ไกด์และหัวหน้ำทัวร์จะแจ้งให้ทรำบ
ในแต่ละวัน  

3. ร้ำนช้อปปิ้งที่ทำงรัฐบำลให้ทัวร์ลง ตำมที่ระบุในโปรแกรมทัวร์ ขอควำมร่วมมือลูกทัวร์ลงทุกร้ำน ซื้อไม่
ซื้อไม่ว่ำกัน  ทำงบริษัทฯไม่มีนโนบำยบังคับซื้อแตอ่ย่ำงใด ขึน้อยู่กับควำมพึงพอใจของลูกค้ำ  

4. ประเทศเกำหลีใต้มีช่ำงภำพมำถ่ำยรูปแล้วมำจ ำหน่ำยวันสุดท้ำยลูกทัวร์ท่ำนใดสนใจสำมำรถซื้อได้....แต่
ถ้ำท่ำนใดไม่สนใจก็ไม่ต้องซื้อ โดยไม่มกีำรบังคับลูกทัวร์ทั้งสิ้น แต่เป็นกำรบอกกล่ำวล่วงหน้ำ 

5. ทัวร์นี้จัดให้เฉพำะลูกค้ำที่ประสงค์จะไปท่องเที่ยวตำมรำยกำรของทัวร์ทุกวันเท่ำนั้น  หำกท่ำนไม่สำมำรถ
ร่วมทัวร์ทุกวัน แค่สมัครมำร่วมทัวร์เพียงเพื่อกำรใช้ตั๋วเครื่องบินและที่พักในรำคำพิเศษ  หำกท่ำนไม่แจ้ง 
และปรำกฏว่ำท่ำนไม่รวมทัวร์ในบำงวัน ทำงบริษัทจะคิดค่ำด ำเนินกำรในกำรแยกท่องเที่ยวเอง 300 
USD*** 

 



 

 

อัตรำนี้รวม 
 

 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ  กรุงเทพ - อินชอน - กรุงเทพ  (ตั๋วกรุ๊ป) และ ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี  
 ค่าอาหารทุกมื้อ ตามท่ีระบุในรายการ 
 ค่าเข้าชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ    
 ค่าท่ีพักตามระบุในรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน  
 ค่ารถรับ-ส่ง และน าเที่ยวตามรายการ    
 ค่ำน้ ำหนักกระเป๋ำสัมภำระท่ำนละ 15 กก. / หิ้วขึน้เครือ่งได้ 12 กก.  
 มัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 

อัตรำนี้ไม่รวม 
 

 กรณีปรับเพ่ิมอัตราค่าภาษีเช้ือเพลิงและประกันวินาศภัยทางอากาศสายการบิน 
 ค่าวีซ่าส าหรับพาสปอร์ตต่างด้าว และ เก็บค่ำใช้จ่ำยเพ่ิมอีก 3,000 บำท ส ำหรับพำสต่ำงชำติ  
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าท าหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร  

และเคร่ืองดื่มที่ส่ังเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการส่ังเพิ่ม กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิ่มเอง
ต่างหาก) 

 ค่าทิปส าหรับคนขับรถ ไกด์ท้องถิ่น หัวหน้าทัวร์ (50,000 วอน หรือ 1,500 บาท) 
 ราคาตามโปรแกรมทัวร์ ยังไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 

เงื่อนไขกำรช ำระเงิน 
 

 ทางบริษัทฯ ขอรับมัดจ า 10,000 บาท ส าหรับการจองนับตั้งแต่วันจองภายใน 2 วัน  
และ ส่วนที่เหลือทัง้หมดช ำระก่อนเดินทำงอย่ำงน้อย 20 วัน (การไม่ช าระเงินค่ามัดจ า หรือ ช าระไม่ครบ 
หรือ เช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆ ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง)   

เงื่อนไขกำรยกเลิก 
 
1. ส าหรับผู้โดยสารท่ีไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย เมื่อวีซ่าผ่านแล้ว แต่จะมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอ

สงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจ าท้ังหมด 
2. ****รำคำดังกล่ำวเป็นรำคำโปรโมชั่น ไม่สำมำรถยกเลิกกำรจองได้ทุกกรณี ****  



 

 

3. ยกเลิกการเดินทางในวันเดินทาง,ถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองท้ังจากประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐ
เกาหลีใต้ ไม่มีการคืนเงินท้ังหมดไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน  

4. ยกเว้นกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือค่ามัดจ าท่ีพักโดยตรงหรือ
โดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศซึ่งไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น Extra 
Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจ า หรือค่าทัวร์ท้ังหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายใน
เท่ียวบินนั้นๆ 

 
หมำยเหต ุ

 
 ในกรณีท่ีทางสายการบินมีการเรียกเก็บค่าภาษีเชื้อเพลิง เพ่ิมเติม ราคานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศ

สายการบิน...  
 รายการท่องเท่ียวและรายการอาหารท่ีระบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ โดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้

ทราบล่วงหน้า 
 หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน  และ ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์รับเฉพาะผู้มี

วัตถุประสงค์เพื่อการท่องเท่ียว ค่าทัวร์ท่ีจ่ายให้กับผู้จัด เป็นการช าระแบบจ่ายช าระขาด และผู้จัดได้ช าระให้กับ
สายการบินและสถานท่ีต่าง ๆ แบบช าระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง ฉะนั้นหากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้
บริการตามรายการไม่ด้วยสาเหตุใดหรือได้รับการปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ 
(ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้)  ทางผู้จัด ขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดส่วนใด ๆ รวมท้ังค่าตั๋วเครื่องบินให้แก่
ท่าน) 

 หากมีเพ่ือนหรือญาติของท่านต้องการร่วมเดินทางท่องเท่ียวระหว่างท่องเท่ียวในประเทศเกาหลีหรือปัญหาต่าง ๆ 
ตลอดจนข้อแนะน ากรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ หากท่านมีความจ าเป็นต้องรับฝากของจากผู้อื่นเพ่ือท่ีจะ
น าไปยังประเทศ             นั้น ๆ  หรือน ากลับประเทศไทย ควรตรวจสิ่งของนั้นว่าต้องไม่เป็นสิ่งของผิดกฎหมาย 
ซึ่งของผิดกฎหมายบางประเภท อาจมีโทษถึงขั้นประหารชีวิต เจ้าหน้าท่ีจะไม่รับฝากกระเป๋าหรือส่ิงของใดใด 

 คณะเดินทางช่วงวันหยุด หรือ เทศกาลท่ีต้องการันตีมัดจ าหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไขหรือเท่ียวบินเหมาล า 
Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืน
เงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ท้ังหมด  ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะปรับราคาตามสถานการณ์ท่ีมีการปรับขึ้นจากภาษีเชื้อเพลิงท่ีทาง
สายการบินอาจจะมีการเรียกเก็บเพ่ิมเติม ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงเท่ียวบินและตามตารางบินของสายการบิน  

 หากมีการถอนตัวหรือไม่ได้ใช้บริการตามท่ีจองระบุเอาไว้หรือก่อนรายการท่องเท่ียวจะสิ้นสุดลง ผู้จัดถือว่าผู้
ท่องเท่ียวสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการท่ีได้ช าระไว้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังสิ้น เนื่องจากค่าใช้จ่ายท่ีท่านได้



 

 

จ่ายให้กับผู้จัด เป็นการช าระแบบยืนยันการใช้บริการแบบผู้จัดเป็นตัวแทนนายหน้า ผู้จัดได้ช าระค่าใช้จ่ายท้ังหมด
ให้แก่ผู้ให้บริการในแต่ละแห่งแบบช าระเต็มมีเง่ือนไข  

 กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจาก
สายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีให้บริการ ผู้จัดจะด าเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะประสานงานให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า แต่จะไม่คืนเงินให้ส าหรับค่าบริการนั้น ๆ  

 มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้ค าสัญญาใด ๆ ท้ังสิ้นแทนผู้จัด  นอกจากมีเอกสารลง
นามโดยผู้มีอ านาจของผู้จัดก ากับเท่านั้น  

 ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีท่ีผู้
เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงาน
ของทุกประเทศในรายการท่องเท่ียว อันเนื่องมาจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออก
เมือง และกรณีอื่นๆ 

 เนื่องด้วยมาตรการรักษาความปลอดภัยของสนามบินท่ัวโลก ก่อนท่านขึ้นเครื่องบิน กรุณาแยกของเหลว เจล 
สเปรย์ ท่ีจะน าติดตัวขึ้นเครื่องบิน แยกใส่ถุงพลาสติกใสมีซิปล็อคปิดสนิท โดยท่ีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 
มิลลิลิตรต่อชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไม่เกิน 1 ลิตร และต้องน าออกมาให้เจ้าหน้าท่ีตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุด
เอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าท่ีก าหนด รวมถึง
สิ่งของท่ีมีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าท่ี
โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น และประเทศเกาหลี มีกฎหมายห้ามน าเข้าผลิตภัณฑ์ท่ีท ามาจากพืช และเนื้อสัตว์ทุก
ชนิดเข้าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้สด ไข่ เนื้อสัตว์ ไส้กรอก เพื่อเป็นการป้องกันโรคติดต่อท่ีจะมาจากสิ่งเหล่านี้ หาก
เจ้าหน้าท่ีตรวจพบ จะต้องเสียค่าปรับในอัตราท่ีสูงมาก 
 

 
“ขอขอบพระคุณทุกท่ำนที่ได้มอบควำมไวว้ำงใจ ให้ทำงบริษัท เป็นผู้น ำพำกำรเดินทำงในคร้ังนี้” 

 



 

 

 


