
 

 

 
 

 
 



 

 

วันที่ 1       กรุงเทพฯ - สนามบินนานาชาตสุิวรรณภูมิ -  อินชอน (ประเทศเกาหลีใต้)  
20.00 น. คณะพร้อมกนัท่ี ท่าอากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูมิ ผู้ โดยสารขาออกชัน้ 4 ประต ู2 เคาน์เตอร์ D 

เคาน์เตอร์สายการบนิ ไทยแอร์เวย์(TG) กรุณาสงัเกตปา้ยรับท่ีสนามบนิ ➔ HAPPY TOGETHER โดยมี
เจ้าหน้าท่ีคอยอ านวยความสะดวกเช็คอินตัว๋เคร่ืองบนิและสมัภาระให้แก่ทา่น…. 

หมายเหตุ เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเคร่ืองออกอย่างน้อย 60 นาที ผู้โดยสารพร้อม ณ ประตูขึน้
เคร่ืองก่อนเวลาเคร่ืองออก 30 นาที 

22.35 น./ เหิ น ฟ้ า สู่ ป ร ะ เท ศ เก า ห ลี ใ ต้  โด ย ส า ย ก า รบิ น  ไท ย แ อ ร์ เว ย์   เที่ ย ว บิ น  TG 658 / 688 
23.10 น. (บริการอาหารและ เคร่ืองดื่มบนเคร่ือง ) 
         
 
           
 
 
 
 
วันท่ี 2 อินชอน - เกาหลีใต้ – ชมความงดงามของ เกาะนามิ ย้อนรอยซีรีย์ดัง (Winter Love Song)  
                 อุทยานแห่งชาตซิอรัคซาน (ไม่รวมค่าขึน้เคเบิล้คาร์) – วัดชินฮงึซา 
06.00 น. /  ถึงสนามบนินานาชาตอิินชอน ประเทศเกาหลีใต้ หลงัผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมือง และรับสมัภาระ 
06.35 น.       เรียบร้อยแล้ว... (เวลาท้องถ่ินประเทศเกาหลีใต้ เร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง)  
                 จากนัน้ น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่เรือเฟอร์ร่ีข้ามฟากไปยงั เกาะนามิ เกาะช่ือดงั หนึง่ในสถานท่ีถ่ายท า  

ละครเกาหลี  เพลงรักในสายลมหนาว ท่านได้สมัผสับรรยากาศแสนโรแมนติก ท่ามกลางใบไม้เปล่ียนสี
ระหว่าง 2 ข้างทาง และ ถ่ายรูปกับวิวสวยๆรอบเกาะ  ท่านสามารถเดินเล่นรอบเกาะนามิ ชมทิวต้นสน 
และ ทิวแปะก๋วยท่ีเป็นไฮไลท์ของเกาะนามิในช่วงใบไม้เปล่ียนสี และถ่ายรูปเก็บภาพความประทบัใจ ระหว่าง
ทางกลบัมีร้านค้า 2 ข้างทาง อาทิ ร้านซาลาเปา ร้านไส้กรอก ขนมแพนเค้กแสนอร่อย ให้ท่านเลือกซือ้ทานได้
ตามอัธยาศัย หรือจะเลือกนั่งจิบกาแฟร้อนๆ ในร้าน Coffee Shop   เม่ือถึงเวลานัดหมาย น าท่านนั่งเรือ
ประมาณ 5 นาที กลบัไปยงัจดุขึน้รถ 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (เมนูทัคคาลบี  ไก่บาร์บีคิวผัดซอสเกาหลี) (1) 
บ่าย  น าท่านเดินทางสู่  อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน  (ไม่รวมค่าขึ น้ เคเบิ ้ลคาร์) เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า 

สวิสเซอร์แลนด์ของเกาหลี  ท่านจะได้ชมความงดงามของสีสันของต้นไม้ ท่ีเปล่ียน เป็นสีแดง สีส้ม                  
สีเหลือง ทัว่ทัง้อทุยาน ท่ีจะท าให้ทา่นประทบัใจไม่รู้เลือน ด้านหน้าอทุยานจะมีรูปปัน้หมีด าเป็นสญัลกัษณ์ของ



 

 

อทุยานแห่งนี ้และ ภายในอทุยานแหง่ชาติซอรัคซานยงัมีวดัท่ีศกัดิส์ิทธ์ิท่ีคนไทย  และคนเกาหลีเอง นิยมมาขอ
พรเป็นอยา่งมาก นัน่ก็คือ  วัดชินฮงึซา ซึง่จะมีพระพทุธรูปปางสมาธิองค์ใหญ่ตัง้อยูก่ลางแจ้ง เป็นวดัเก่าแก่ใน
นิกายเซน นกัท่องเท่ียวสว่นใหญ่จะนิยมมาท าบญุถวายข้าวสาร ถวายเทียน เพ่ือเป็นศิริมงคลของชีวิต อีกทัง้มี
ความเช่ือวา่ “หากมาขอพรท่ีวดัแหง่นี ้จะสมหวงัดัง่ค าอธิษฐานเกือบทกุราย”   

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ร้านอาหาร (เมนูชาบูชาบู SHABU SHABU) (2) 
เข้าสู่ท่ีพัก SORAK PINE หรือ SORAK I PARK  หรือ ระดับเทียบเท่า 3 ดาว 

 
 

     
 

วันท่ี 3 สวนผลไม้ตามฤดูกาล ( ไร่แอ๊ปเป้ิล หรือ ไร่สาล่ี ) – ให้ท่านได้สนุกกับเคร่ืองเล่นนานาชนิด ณ สวน

สนุก EVERLAND ( เล่นไม่จ ากัดรอบ ) – ช้อปป้ิงเคร่ืองส าอางปลอดภาษี Cosmetic Outlet – ช้อปป้ิง

สินค้าแฟชั่นมากมาย ณ ตลาดฮงแด (ตลาดย่านมหาลัยฮงอิก ) 

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม (3) 
น าท่านเดินทางสู่ สวนผลไม้ตามฤดูกาลของเกาหลี ( ช่วงเดือนตุลาคม – ต้นพฤศจิกายน จะเป็น
แอ๊ปเป้ิล หรือ สาล่ี ) ให้ทา่นได้สมัผสับรรยากาศสวนผลไม้ของชาวเกาหลี อาทิ แอ๊ปเปิล้ สาล่ี ผลผลิตลกูโตๆ 
และให้ท่านได้เพลิดเพลินการชิมผลไม้สดๆจากไร่เลยท่ีเดียว  ท่านจะได้เห็นวิธีการปลูกแบบปลอดสารพิษ  
จากนัน้ให้ทา่นได้อิสระถ่ายรูปตามอธัยาศยั  ก่อนกลบัทา่นสามารถสัง่ซือ้เป็นของฝากให้ท่ีบ้านได้อีกด้วย 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (เมนู Pork Calbi บุฟเฟต์หมูย่างเกาหลี) (4) 
บ่าย จากนัน้พาท่านสนกุสนานเต็มท่ีกบัเคร่ืองเล่นนานาชนิด ท่ี สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (เล่นไม่จ ากัดรอบ) เป็น

สวนสนุกกลางแจ้งท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศ ตัง้อยู่ท่ามกลางหุบเขา ท่านจะได้นัง่กระเช้าลิฟท์ เพ่ือลงไปยงัหุบ
เขาด้านล่างเพ่ือสนกุกบัเคร่ืองเล่น อาทิ  T-Express ( รถไฟรางไม้ ) เคร่ืองเล่นที่เป็นไฮไลท์ของสวนสนกุแห่งนี ้
พลาดไม่ได้เลยที่เดียว!!  รถไฟเหาะ หนอนสะบดั ล่องแก่ง การ์ตนู 4 มิติ บ้านหมนุ บ้านผีสิง และ ในสวนสนุก
ยงัมีรอบการแสดงขบวนพาเหรดให้ทา่นได้ชมความน่ารักของตวัการ์ตนูตา่งๆ  



 

 

ในช่วงฤดูใบไม้เปล่ียนสี ภายในสวนสนกุแห่งนีย้งัมีสวนดอกไม้สวยๆให้ท่านได้ถ่ายรูปอีกด้วย สวยงามจน
ทา่นคิดว่าเป็นดอกไม้ปลอมเลยท่ีเดียว และไฮไลท์อีกอย่างนึง ท่านจะได้ชมความน่ารักของ หมีสีน ้าตาล 
ท่ีแสนรู้สามารถท าตามค าส่ังของเจ้าหน้าท่ีท่ีให้ขนม ท้ังเดิน เต้น และโยนลูกบอล รับรองว่าท่านจะ
อดหลงรักไม่ได้เลยทีเดียว อีกทัง้ท่านจะได้พบ แม่เสือ พ่อเสือ สิงโตเจ้าป่า หมีด า ไฮยีน่า ฯลฯ นอกจากนี้
ภายในสวนสนุกยงัมีร้านค้า อาทิ ร้านกาแฟ ร้านอาหาร ร้านพิซซ่า ร้านเสื้อผ้า และร้านขายของฝากที่ระลึก
จากสวนสนกุเอเวอร์แลนด์ ให้ท่านได้เลือกซ้ือมากมาย  ส าหรับแฟนคลบั Line ในสวนสนุกแห่งนีย้ังมี LINE 

FRIEND STORE  มีสินค้านา่รักๆ ในทา่นเลือกซือ้   
จากนัน้น าท่านช้อปปิง้ เคร่ืองส าอางปลอดภาษี เวชส าอาง  COSMETIC OUTLET เคร่ืองส าอางยอดนิยม 
เชน่ หน้ากาก LED ลดกระ ฝา้ จดุดา่งด า , โบท็อกเกาหลีช่ือดงั , ครีมหอยทาก , WATER DROP (ครีมน า้แตก) 
, BUBBLE CLEANSING , CC ครีม , เซร่ัมโบท็อกเกาหลี  ซึ่งราคาถูกกว่าท่ีเมืองไทยเกือบเท่าตัว และบาง
ผลิตภณัฑ์ยงัไมมี่ขายในไทย 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ร้านอาหาร เมนู จิมดัก ไก่พะโล้แสนอร่อย (5) 
เข้าสู่ที่พัก GALAXY HOTEL หรือ VIP HOTEL หรือ ระดับเทียบเท่า 3 ดาว 

     
 

วันที่ 4         ฮอ็กเกตนามู - น า้มันสน - พระราชวังเคียงบกกุง -  โรงงานสาหร่าย + ใส่ชุดฮันบก ช้อปป้ิงสินค้าแบ 
                  รนเนมยอดฮติ ณ ดวิตีฟ้รี – ช้อปป้ิงเสือ้ผ้า รองเท้าแฟชั่น ณ ตลาดเมียงดงยอดฮติ  
เช้า  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม (6) 

น าท่านเข้าชม “ศูนย์สมุนไพรฮ๊อกเก็ตนามู” สมุนไพรท่ีคนเกาหลีรุ่นใหม่นิยมทาน ป้องกนัโรคตบัแข็ง จาก
การด่ืมแอลกอฮอล์จัด การสูบบุหร่ีจัด หรือสารตกค้างจากอาหารและอาหารเสริมท่ีทานอยู่เป็นประจ า   
จากนัน้พาท่านไปชมสมุนไพรช่ือดงัของเกาหลีอีกตวันึง ท่ีก าลงัได้รับความนิยมเป็นอย่างมากทัง้ในไทย นัน่ก็
คือ RED PINE  หรือ น ้ามันสนเข็มแดง มีสรรพคณุช่วยขบัสารพิษออกจากร่างกายช่วยลดระดบัน า้ตาลใน
เส้นเลือด  ช่วยละลายไขมนัในเส้นเลือดหรือดีท็อกเลือดให้สะอาดและเพิ่มการไหลเวียนของเลือดได้สะดวกขึน้  
จากนัน้น าท่านชม พระราชวังเคียงบกกุง (GYEONGBOKGUNG PALACE)  เป็นทัง้สญัลกัษณ์และแหล่ง
ทอ่งเท่ียวยอดฮิตของกรุงโซล หน้าพระราชวงัจะมีทหารเวรยามผลดัเปล่ียนยืนประจ าการ ซึ่งเป็นท่ีน่าสนใจของ
นกัท่องเท่ียวท่ีได้ถ่ายรูป พระราชวงัท่ีมีขนาดใหญ่และเก่าแก่ท่ีสุดในกรุงโซล สร้างขึน้ในปี 1394 ในสมยัพระ



 

 

เจ้าแทโจ ราชวงศ์โชซอน  ในชว่งฤดใูบไม้เปล่ียนสี พระราชวงัแห่งนีจ้ะห้อมล้อมบรรยากาศของใบไม้เปล่ียนสีท่ี
สวยงาม เหมือนกบัภาพวาดเลยท่ีเดียว   

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร เมนู ไก่ตุ๋นโสม อาหารต ารับชาววัง (7) 
บา่ย จากนัน้  พาทา่นชม โรงงานสาหร่ายเกาหลี ให้ท่านได้ชมกรรมวิธีในการผลิตสาหร่ายเกาหลีแสนอร่อย พร้อม

ชิมสาหร่าย หรือจะซือ้เป็นของฝากกลบับ้านก็ได้    จากนัน้พาทา่นไปสวยหลอ่แบบหนุม่สาวเกาหลี กบัการสวม
ชดุประจ าชาติเกาหลี   “ ชุดฮันบก”  ให้ท่านได้ถ่ายรูปตามอธัยาศยัและเก็บภาพความประทบัใจ  จากนัน้น า
ทา่นไปเรียนรู้เก่ียวกบัการ ท าคิมบับ (ข้าวห่อสาหร่าย) อาหารง่ายๆ ท่ีคนเกาหลีนิยมรับประทาน คิม แปลว่า 
สาหร่าย บบั แปลวา่ ข้าว จะเป็นแทง่ยาวๆ หัน่เป็นชิน้พอดีค า จิม้กบัโชย ุญ่ีปุ่ นหรือวาซาบก็ิได้ 
จากนัน้น าท่าน  ช้อปป้ิงแหล่งสินค้าปลอดภาษี (ดิวตีฟ้รี) สินค้าแบรนด์เนม อาทิ นาฬิกา,แว่นตา, กระเป๋า, 
น า้หอม เคร่ืองส าอางแบรนด์ชั้นดัง อาทิ SULWHASOO , LANEIGE , SHISEIDO, SKII  และ กระเป๋าแบ
รนด์ดงั อาทิ MCM , LOUIS VUITTON, CHANEL  ช้อปปิง้ตามอธัยาศยั   จากนัน้ ยงัไมพ่อน าท่านไปช้อปปิง้
ตอ่กนัท่ี  “ ตลาดท่ีฮอตท่ีสุดของเกาหลี” ตลาดเมียงดง หรือ สยาม สแควร์เกาหลี ตลาดแหง่นีท้า่นจะพบ
กบัสินค้า อาทิ เสือ้ผ้าแฟชัน่ แบรนด์ดงัตา่งๆ ZARA , SPAO , Uniqlo หรือ รองเท้าแบรนด์ NIKE  Adidas และ
รองเท้าท่ีก าลังเป็นท่ีนิยมในตอนน้ี fila  หรือจะเลือกช้อปปิง้เคร่ืองส าอาง ETUDE HOUSE  SKIN FOOD 

, THE FACE SHOP , MISSHA , IT’S SKIN ให้ท่านได้เลือกซือ้มากมาย ท่ีส าคญัตลาดแห่งนีย้งัโด่งดงัเร่ือง 
Food Street อีกด้วย เพราะนอกจากสินค้าแฟชัน่ตา่งๆแล้วยงัมีร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านเคร่ืองด่ืม ขนมหวาน 
ไอศกรีม หลากหลายร้านให้ท่านเลือกทานมากมาย อาทิ เครปสตอเบอร่ี มนัฝร่ังทอด น า้ผลไม้ กุ้ งทอด ขาหมู
ทอด ไดฟกุสุตอเบอร่ี สายไหมสีรุ้ง และ อาหารอร่อยท่ีนา่สนใจอีกมากมาย 

ค ่า *** อิสระอาหารค ่า เพื่อให้ท่านได้ช้อปป้ิงอย่างจุใจ***    
เข้าสู่ที่พัก GALAXY HOTEL หรือ VIP HOTEL หรือ ระดับเทียบเท่า 3 ดาว 

 

     
 
 
 



 

 

วันที่ 5          ศูนย์โสมเกาหลี – พลอยแอมมาทีส  - ชมหอคอยโซลทาวเวอร์ คล้องกุญแจคู่รัก    

                   ละลายเงนิวอน - สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ         

เช้า  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม (8) 
จากนัน้น าท่านรู้จกัและเข้าใจ สมุนไพรโสมเกาหลี ท่ีช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงให้แก่ร่างกาย   สรรพคณุ
ทางการแพทย์ ชว่ยบ ารุงหวัใจ ปอ้งกนัโรคหวัใจขาดเลือด เสริมประสิทธิภาพทางเพศ ปอ้งกนัมะเร็ง จากนัน้ น า
ทา่นชมโรงงานเจียระไน พลอย อเมทิส พลอยสีม่วง เป็นพลอยแห่งสขุภาพและน าโชค โดยมีตัง้แต่สีม่วงอ่อน
เย็นตาจนถึงสีม่วงไวน์ พลอยนีจ้ะงามจบัตาเม่ือมาท าเป็นแหวน จี ้ตา่งห ูและสร้อยข้อมือ   จากนัน้น าท่านสู ่
หอคอย N’SEOUL TOWER                 (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์) น าท่านย้อนรอยซีรีย์ดัง “ You Who Came 

From The Stars” (ยัยตัวร้ายกับนายต่างดาว) และ ซีรีย์เร่ือง F4 ณ เขานมัซาน ภูเขาเพียงลกูเดียวใจกลาง
กรุงโซล 1 ใน 17 หอคอยเมืองท่ีสูงท่ีสุดในโลก   สูงถึง 480 เมตร เหนือระดบัน า้ทะเล  อิสระให้ท่านชมวิว
บรรยากาศบ้านเมืองเกาหลี หรือ จะคล้องกุญแจคู่รัก เพราะคนเกาหลีมีความเช่ือว่าถ้ามาคล้องกุญแจ
คูรั่กท่ีนี ้“จะท าให้รักกันยืนยาวไม่พรากจากกัน” 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร  เมนูโอซัม บุลโกกิ  (9) 
จากนัน้น าท่าน แวะซือ้ของฝากท่ี “ร้านละลายเงินวอน” ให้ท่านเลือกซือ้ขนม ของฝาก อาทิ สาหร่าย นม
กล้วย ขนมปังปลาใส้ช็อคโกแลค ข้าวพอง มาม่าเกาหลี เหล้าโซจ ูกิมจิ หรือเคร่ืองใช้ไฟฟ้า กระทะเกาหลีช่ือดงั 
ฯลฯ  
จากนัน้ น าท่านเดนิทางสู่สนามบินอินชอน เพื่อท าการเช็คอินตั๋วเคร่ืองบิน และ สัมภาระ… 

21.20 น. เหินฟ้าสูป่ระเทศไทย โดยสายการบนิ ไทยแอร์เวย์ เที่ยวบิน TG 655 (บริการอาหารและ  
                   เคร่ืองดื่มบนเคร่ือง ) 
01.10 น. เดนิทางถงึสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดภิาพ พร้อมความประทับใจ 

     
 

☺☺☺ HAPPY TOGETHER ☺☺☺ 
ไม่รวมค่าทปิไกด์ + คนขับรถตลอดการเดินทาง ท่านละ 50,000 วอน  

หรือ (ประมาณ 1,500บาท) 
**ขออนุญาตเก็บค่าทปิทุกท่านที่สนามบินสุวรรณภูมิ** 



 

 

 
อัตราค่าบริการทัวร์เกาหลี ตุลาคม 2562 

 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่ 

ห้องละ 2-3 ท่าน 

1 เดก็ 2 ผู้ใหญ่ 
เดก็มีเตียง 

1 เดก็ 2 ผู้ใหญ่ 

เดก็ไม่มีเตียง 

พักเดี่ยว
เพิ่ม 

วันท่ี 10 - 14  ตุลาคม 2562 25,900 25,900 25,900 5,000 

วันท่ี 11 - 15  ตุลาคม 2562 25,900 25,900 25,900 5,000 

วันท่ี 18 - 22  ตุลาคม 2562 25,900 25,900 25,900 5,000 

 
ราคาเดก็อายุไม่เกิน 2 ขวบ (INFANT) ราคา 5,900 บาท 
ราคาจอยแลนด์ไม่ใช้ตั๋วเคร่ืองบิน ราคา 8,900 บาท 

 
ทัวร์น้ีจัดให้เฉพาะลูกค้าท่ีประสงค์จะไปท่องเท่ียวตามรายการของทัวร์ทุกวันเท่าน้ัน  

หากท่านไม่สามารถร่วมทัวร์ทุกวัน แค่สมัครมาร่วมทัวร์เพียงเพื่อการใช้ตั๋วเคร่ืองบินและท่ีพักในราคาพิเศษ หาก
ท่านไม่แจ้งและปรากฏว่าท่านไม่ร่วมทัวร์ในบางวัน ทางบริษัทฯ จะคิดค่าด าเนินการในการแยกท่องเที่ยวเอง 300 

USD  (ก่อนซือ้ทัวร์จะต้องแจ้งความประสงค์ที่เป็นจริง เพื่อทางผู้จัดจะได้คิดค่าบริการท่ีเหมาะสม) ** 
 

** ข้อควรทราบ ** 
1. วันเดนิทาง “ กรุณาเตรียมเอกสารการท างาน” เช่น หนังสือรับรองการท างาน , นามบัตร , บัตรพนักงาน 

หรือหากมีธุรกิจส่วนตัวต้องมีนามบัตร หากเปล่ียนช่ือสกุลต้องน าเอกสารมายืนยัน 
2. โปรแกรมทัวร์อาจมีการสลับปรับเปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสมของหน้างาน อาท ิหากมีฝนตก หรือ 

รถตดิ อาจปรับโปรแกรม (ทัง้นีข้ึน้อยู่กับสถานการณ์หน้างาน ) ไกด์และหัวหน้าทัวร์จะแจ้งให้ทราบในแต่ละ
วัน  

3. ร้านช้อปป้ิงท่ีทางรัฐบาลให้ทัวร์ลง ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์ ขอความร่วมมือลูกทัวร์ลงทุกร้าน ซือ้ไม่ซือ้ไม่
ว่ากัน  ทางบริษัทฯไม่มีนโนบายบังคับซือ้แต่อย่างใด ขึน้อยู่กับความพงึพอใจของลูกค้า  

4. ประเทศเกาหลีใต้มีช่างภาพมาถ่ายรูปแล้วมาจ าหน่ายวันสุดท้ายลูกทัวร์ท่านใดสนใจสามารถซือ้ได้....แต่ถ้า
ท่านใดไม่สนใจก็ไม่ต้องซือ้ โดยไม่มีการบังคับลูกทัวร์ทัง้สิน้ แต่เป็นการบอกกล่าวล่วงหน้า 



 

 

5. ทัวร์นีจั้ดให้เฉพาะลูกค้าท่ีประสงค์จะไปท่องเท่ียวตามรายการของทัวร์ทุกวันเท่านัน้  หากท่านไม่สามารถ
ร่วมทัวร์ทุกวัน แค่สมัครมาร่วมทัวร์เพียงเพื่อการใช้ตั๋วเคร่ืองบินและที่พักในราคาพเิศษ  หากท่านไม่แจ้ง 
และปรากฏว่าท่านไม่รวมทัวร์ในบางวัน ทางบริษัทจะคิดค่าด าเนินการในการแยกท่องเที่ยวเอง 300 USD*** 

 

อัตรานีร้วม 

 
 คา่ตัว๋เคร่ืองบนิไป-กลบั  กรุงเทพ - อินชอน - กรุงเทพ  (ตัว๋กรุ๊ป) และ คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ท่ีมี  
 คา่อาหารทกุมือ้ ตามท่ีระบใุนรายการ 
 คา่เข้าชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการ    
 คา่ท่ีพกัตามระบใุนรายการ พกัห้องละ 2-3 ท่าน  
 คา่รถรับ-สง่ และน าเท่ียวตามรายการ    
 ค่าน า้หนักกระเป๋าสัมภาระท่านละ 20 กก. / หิว้ขึน้เคร่ืองได้ 7 กก.  
 มคัคเุทศก์คอยบริการตลอดการเดนิทาง  
 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม์) 

 

อัตรานีไ้ม่รวม 

 
 กรณีปรับเพิ่มอตัราคา่ภาษีเชือ้เพลิงและประกนัวินาศภยัทางอากาศสายการบนิ 
 คา่วีซา่ส าหรับพาสปอร์ตตา่งด้าว และ เก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มอีก 3,000 บาท ส าหรับพาสต่างชาต ิ 
 คา่ใช้จา่ยส่วนตวั อาทิ คา่ท าหนงัสือเดนิทาง, คา่โทรศพัท์สว่นตวั, คา่ซกัรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงคา่อาหาร และ
เคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพิ่มนอกเหนือรายการ (หากทา่นต้องการสัง่เพิ่ม กรุณาติดตอ่หวัหน้าทวัร์แล้วจา่ยเพิ่มเองตา่งหาก) 

 ค่าทปิส าหรับคนขับรถ ไกด์ท้องถิน่ หัวหน้าทัวร์ (50,000 วอน หรือ 1,500 บาท) 
 ราคาตามโปรแกรมทวัร์ ยงัไมร่วมคา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และ ภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 

เงื่อนไขการช าระเงิน 

 
➢ ทางบริษัทฯ ขอรับมดัจ า 10,000 บาท ส าหรับการจองนบัตัง้แตว่นัจองภายใน 2 วนั และ ส่วนที่เหลือทัง้หมดช าระ

ก่อนเดนิทางอย่างน้อย 20 วัน (การไมช่ าระเงินคา่มดัจ า หรือ ช าระไมค่รบ หรือ เช็คธนาคารถกูระงบัการจา่ยไม่วา่
ด้วยสาเหตใุดๆ ผู้จดัมีสิทธิยกเลิกการจดัหรือยกเลิกการเดนิทาง)   



 

 

เงื่อนไขการยกเลิก 

 
1. ส าหรับผู้ โดยสารท่ีไมไ่ด้ถือหนงัสือเดนิทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ ย่ืนวีซา่ให้ เม่ือผลวีซา่ผา่นแล้วมีการยกเลิกการ 

เดนิทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนคา่มดัจ าทัง้หมด 
2. ****ราคาดังกล่าวเป็นราคาโปรโมช่ัน ไม่สามารถยกเลิกการจองได้ทุกกรณี ****  
3. หากในวนัเดินทางท่านถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ทัง้จากประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้                       ทาง

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ คืนเงินทัง้หมดไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ส้ิน  
4. กรุ๊ปท่ีเดนิทางชว่งวนัหยุดหรือเทศกาลท่ีต้องการันตีมดัจ ากบัสายการบนิ หรือ คา่มดัจ าท่ีพกั โดยการผา่นตวัแทนใน

ประเทศหรือตา่งประเทศ ซึง่ไมอ่าจขอคืนเงินได้ รวมถึงเท่ียวบนิพิเศษเชน่ Extra Flight และ Charter Flight จะไมมี่
การคืนเงินมดัจ า หรือคา่ทวัร์ทัง้หมดเน่ืองจากคา่ตัว๋เป็นการเหมาจา่ยในเท่ียวบนินัน้ๆ 

หมายเหตุ 

 
 การเดินทางในคณะนีจ้ะต้องมีผู้ โดยสารจ านวน 25 ท่านขึน้ไป ในกรณีท่ีผู้ โดยสารไม่ครบคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิใน

การออกเดนิทาง หรือ ปรับราคาขึน้ตามความเหมาะสม หากลกูค้าต้องการเดนิทาง  
 ในกรณีท่ีทางสายการบนิมีการเรียกเก็บคา่ภาษีเชือ้เพลิง เพิ่มเติม ราคานีอ้าจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามประกาศสายการบิน

...  
 รายการท่องเท่ียวและรายการอาหารท่ีระบุไว้ อาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามสถานการณ์ โดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ทราบ

ลว่งหน้า 

 หนังสือเดนิทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และ ทางบริษัท ขอสงวนสิทธ์ิรับเฉพาะผู้ มีวตัถปุระสงค์เพ่ือ
การท่องเท่ียว คา่ทวัร์ท่ีจา่ยให้กบัผู้จดั เป็นการช าระแบบจ่ายช าระขาด และผู้จดัได้ช าระให้กบัสายการบนิและสถานท่ีตา่ง ๆ 
แบบช าระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง ฉะนัน้หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามรายการไม่ด้วยสาเหตุใดหรือ
ได้รับการปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้)  ทางผู้จดั ขอสงวน
สิทธิการคืนเงินสดสว่นใด ๆ รวมทัง้คา่ตัว๋เคร่ืองบนิให้แก่ทา่น) 

 หากมีเพ่ือนหรือญาติของท่านต้องการร่วมเดินทางท่องเท่ียวระหวา่งทอ่งเท่ียวในประเทศเกาหลีหรือปัญหาต่าง ๆ ตลอดจน
ข้อแนะน ากรุณาตดิตอ่เจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ หากท่านมีความจ าเป็นต้องรับฝากของจากผู้ อ่ืนเพ่ือท่ีจะน าไปยงัประเทศนัน้ๆ  
หรือน ากลบัประเทศไทย ควรตรวจสิ่งของนัน้ว่าต้องไมเ่ป็นสิ่งของผิดกฎหมาย ซึง่ของผิดกฎหมายบางประเภท อาจมีโทษถึง
ขัน้ประหารชีวิต เจ้าหน้าท่ีจะไมรั่บฝากกระเป๋าหรือสิ่งของใดใด 

 หากยกเลิกก่อนออกเดินทางน้อยกวา่วนัดงักล่าว ทางผู้จดัมีคา่ใช้จา่ยท่ีได้ช าระล่วงหน้าไปแล้วจ านวนมาก ขอสงวนสิทธ์ิใน
การหกัเงินในสว่นท่ีเกิดขึน้จริง  



 

 

 คณะเดินทางช่วงวนัหยุด หรือ เทศกาลท่ีต้องการันตีมดัจ าหรือซือ้ขาดแบบมีเง่ือนไขหรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight 
หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือตา่งประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าห รือค่าทวัร์ทัง้หมด  
ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตามสถานการณ์ท่ีมีการปรับขึน้จากภาษีเชือ้เพลิงท่ีทางสายการบินอาจจะมีการเรียกเก็บ
เพิ่มเตมิ ตลอดจนการเปล่ียนแปลงเท่ียวบนิและตามตารางบนิของสายการบนิ  

 หากมีการถอนตวัหรือไม่ได้ใช้บริการตามท่ีจองระบเุอาไว้หรือก่อนรายการท่องเท่ียวจะสิน้สดุลง ผู้จดัถือว่าผู้ท่องเท่ียวสละ
สิทธ์ิและจะไม่รับผิดชอบค่าบริการท่ีได้ช าระไว้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ เน่ืองจาก ผู้ จัดได้ช าระค่าใช้จ่ายทัง้หมดให้แก่ผู้ ให้
บริการในแตล่ะแหง่แบบช าระเตม็มีเง่ือนไข  

 กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทนหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการ
บิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีให้บริการ ผู้จดัจะด าเนินโดยสดุความสามารถท่ีจะประสานงานให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่
ลกูค้า แตจ่ะไมคื่นเงินให้ส าหรับคา่บริการนัน้ ๆ  

 มคัคเุทศก์ พนกังานและตวัแทนของผู้ จดั ไมมี่สิทธิในการให้ค าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนผู้จดั  นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้
มีอ านาจของผู้จดัก ากบัเทา่นัน้  

 ผู้จดัจะไมรั่บผิดชอบและไมส่ามารถคืนคา่ใช้จา่ยตา่งๆ ได้เน่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีท่ีผู้ เดินทางไม่
ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการทอ่งเท่ียว อนัเน่ืองมาจากการกระท าท่ีสอ่ไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง และกรณีอ่ืนๆ 

 เน่ืองด้วยมาตรการรักษาความปลอดภัยของสนามบินทัว่โลก ก่อนท่านขึน้เคร่ืองบิน กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ท่ีจะ
น าติดตวัขึน้เคร่ืองบิน แยกใส่ถุงพลาสติกใสมีซิปล็อคปิดสนิท โดยท่ีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิน้ และ
รวมกนัทกุชิน้ไม่เกิน 1 ลิตร และต้องน าออกมาให้เจ้าหน้าท่ีตรวจได้อย่างสะดวก ณ จดุเอ็กซ์เรย์ อนญุาตให้ถือได้ท่านละ 1 
ใบเท่านัน้ ถ้าสิ่งของดงักล่าวมีขนาดบรรจภุัณฑ์มากกว่าท่ีก าหนด รวมถึงสิ่งของท่ีมีลกัษณะคล้ายกบัอาวธุ เช่น กรรไกรตดั
เล็บ มีดพก แหนบ จะต้องใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าท่ีโหลดใต้ท้องเคร่ืองบินเท่านัน้ และประเทศเกาหลี มีกฎหมาย
ห้ามน าเข้าผลิตภัณฑ์ท่ีท ามาจากพืช และเนือ้สตัว์ทกุชนิดเข้าประเทศ เช่น ผกั ผลไม้สด ไข่ เนือ้สตัว์ ไส้กรอก เพ่ือเป็นการ
ปอ้งกนัโรคตดิตอ่ท่ีจะมาจากสิ่งเหลา่นี ้หากเจ้าหน้าท่ีตรวจพบ จะต้องเสียคา่ปรับในอตัราท่ีสงูมาก 

 


