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WONDERFUL KOREA 
เกาหล ี– โซล – อนิดี ้

5วนั  3คนื 

ไฮไลท!์!!  

 ดื่มด ่ากบับรรยากาศสุดแสนโรแมนติกและววิทวิทศัน์ทีง่ดงามบนเกาะนาม ิ
 สนุกสนานกนัอย่างเต็มที ่ทีส่วนสนุกเอเวอร์แลนด์ 
 ชมความสวยงามของ พระราชวงัชางด๊อกกงุ พระราชวงัทีเ่ก่าแก่และสวยงาม  
 สนุกสนานกบัช้อปป้ิงย่านดังของเกาหลใีต้ ได้แก่ ย่านเมยีงดง และ ฮงอกิ 
 ชม หมู่บ้านเทพนิยาย เนรมติทาสีผนังลวดลายตัวการ์ตูนต่างๆ เหมอืนอยู่ในเทพนิยาย 
 ชม พพิธิภัณท์เมอืงอนิชอน อาคารทีเ่คยใช้จัดงานอเีว้นท์ระดับโลกทีใ่หญ่ทีสุ่ดงานหน่ึงของเมอืง  
 ลิม้รสเมนูสุดฮิต ช่ือดังของชาวแดนโสม พร้อมสัมผัสบรรยากาศแบบต้นต ารับสไตล์เกาหลแีท้ๆ 

ราคา 

16,900.- 
บาท / ท่าน 



 

 

วนัแรก กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูม ิ 

21.00 น. คณะพร้อมกนัท่ี ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูม ิช้ัน 4   ผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ประตู 2 แถว D   
สายการบินจนิแอร์ (LJ)  เจา้หนา้ท่ีคอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกใหท่้านก่อนข้ึนเคร่ือง 
 

วนัที่สอง หมู่บ้านเทพนิยาย –ไชน่าทาวน์ – วดัชอนดงึซา – INCHEON COMPACT SMART CITY – ซองโดพาร์ค  

01.05 น. น าท่านเดินทางสู่ สนามบินอนิชอน ประเทศเกาหล ีโดยสายการบินจินแอร์ (LJ)   เที่ยวบินที่ LJ002 (ทางบริษทัจะ
คอนเฟิมไฟลท์และเวลาบิน อีกคร้ังในเอกสารนดัหมายการเดินทาง)  

08.25 น. เดินทางถึง สนามบินอนิชอน ประเทศเกาหลใีต้ ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร (กรุณาปรับนาฬิกาของท่าน
ใหเ้ป็นเวลาทอ้งถ่ิน เพ่ือสะดวกในการนดัหมายเวลา ประเทศเกาหลีจะเร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง) น าท่านเดินทาง
สู่ หมู่บ้านเทพนิยาย ( DONGWHA MAEUNL) ไดถู้กเนรมิตรและตกแต่งให้หมู่บา้นท่ีแสนธรรมดาให้กลายเป็น
หมู่บา้นแห่งเทพนิยาย โดยน านิยายท่ีทุกท่านคุน้เคยหลายเร่ืองมาวาดภาพตกแต่งรอบๆหมู่บา้นแห่งน้ี เช่น ปีเตอร์
แพน สโนวไ์วทก์บัคนแคระทั้ง 7 อะลาดินกบัตะเกียงวิเศษ หนูนอ้ยหมวกแดง ฯลฯ ใหท่้านไดถ่้ายภาพไดเ้กือบทุกมุม 
หนัไปทางไหนกต็อ้งถ่ายภาพเกบ็ไวเ้ป็นท่ีระลึก 

   
 
 
 
 

จากนั้นเดินทางสู่ ไชน่าทาวน์ (CHINA TOWN) เป็นชุมชนของชาวจีนท่ีถือก าเนิดจากการเปิดท่าเรืออินชอนในปี ค.ศ. 
1883 ในอดีตนบัเป็นพ้ืนท่ีส าคญัในการขนส่งและคา้ขายสินคา้จากประเทศจีน ส าหรับปัจจุบนัน้ีชาวจีนท่ียงัคงอาศยั
อยู่เป็นรุ่นท่ี 2 หรือรุ่นท่ี 3 นบัจากท่ีมีการบุกเบิก แต่กล่ินไอและการด ารงไวซ่ึ้งวฒันธรรมของคนรุ่นก่อนยงัคงมีให้
เห็น รวมไปถึงการไดมี้โอกาสไดล้ิ้มลองรสชาติอาหารจีนท่ีมีใหเ้ลือกสรรหลายร้านท่ีอินชอนไชน่าทาวนแ์ห่งน้ี 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร --- จาจงัมยอน (บะหมีด่ า) อาหารขึน้ช่ือแห่งเมอืงอนิชอน    
บ่าย จากนั้นพาท่านชม วัดชอนดึงซา เป็นวดัพุทธเก่าแก่ เดิมชือว่า จินจองซา ตั้งแต่ยุโครยอ เป็นวดัประจ าตระกูลของ

กษตัริยท่ี์ศาลเจา้ส าหรับเก็บราชวงศโ์ครยอ มีรูปแบบสถาปัตยกรรมท่ีงดงาม เช่น วิหารหลกั Daeungbojeon ท่ีมีการ
ตกแต่งดว้ยผลงานการแกะสลกัเป็นลวดลายต่างๆมากมาย ทั้งภายในและภายนอกอาคาร เป็นอีกหน่ึงตวัอย่างท่ีดีของ
สถาปัตยกรรมในช่วงกลางของยคุโจชอน(Joseon) ภายในวิหารจะเห็นมีการสลกัเขียนช่ือของทหารเกาหลีตาารเกาหลี
ตามเสาของวดัน้ี ในยุคท่ีประเทศฝร่ังเศส นอกจากน้ียงัมีอาคารและวิหารอีกหลายหลงัในวดัน้ีท่ีไดรั้บการลงทะเบียน
เป็นสมบติัของชาติเกาหลี 
จากนั้นน าท่านชม พิพิธภัณท์เมืองอินชอน หรือ INCHEON COMPACT SMART CITY สร้างท่ีอาคารท่ีเคยใชจ้ดั
งานอีเวน้ทร์ะดบัโลกท่ีใหญ่ท่ีสุดงานหน่ึงของเมือง เป็นอาคารรูปร่างทนัสมยั สูง 4 ชั้น มีการจดัแสดงเร่ืองราวการ
พฒันาในดา้นต่างๆของเมือง โดยชั้นท่ี 1 จะมีการจดัแสดง ยคุโบราณและยคุใหม่ ชั้น 2 จะมีเมืองอินชอนแบบจ าลอง
ขนาดเลก็ใหช้ม ชั้นท่ี 3 จะเป็นเมืองจ าลองยา่น IFEZ หรือ Incheon Free Economic Zone ของเมือง และชั้นท่ี 4 จะเป็น



 

 

ห้องประชุมและออฟฟิศ นอกจากน้ียงัมีห้องจดัแสดงพิเศษท่ีเป็นโรงภาพยนตร์แบบ 4d และ 5d ให้ผูม้าเยี่ยมชมได้
สมัผสักนัดว้ย 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร --- ชาบูชาบู สไตล์เกาหล ี
 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกัโรงแรม GRAND PALACE HOTEL หรือเทียบเท่า 
 

วนัที่สาม สวนสนุกเอเวรอ์แลนด์ – พพิธิภัณฑ์สาหร่าย +ฮันบก –  คอสเมตกิ – คล้องกญุแจคู่รัก@โซลทาวเวอร์ – Seoullo 7017 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เอเวอร์แลนด์ สวนสนุกน้ีถูกขนานนามว่า ดิสนีย์

แลนดเ์กาหลี เป็นสวนสนุกกลางแจง้ท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศ โดยมีบริษทั
ซัมซุงเป็นเจา้ของ ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา ท่านจะไดน้ั่งกระเช้าลิฟท์ และ
ท่องไปกบัโลกของสัตวป่์าซาฟารี     ชมไลเกอร์ (สิงโตผสมกบัเสือ) แฝดคู่
แรกของโลก ท่ีน่ีท่านจะพบว่าเจา้ป่าสิงโต และเสือสามารถอยู่ดว้ยกนัได้
อย่างเป็นสุข ชม   ความน่ารักของหมีท่ีสามารถส่ือสารกบัคนขบัรถไดเ้ป็น
อยา่งดี เขา้สู่ดินแดนแห่งเทพนิยาย สวนส่ีฤดู ซ่ึงจะปลกูดอกไมเ้ปล่ียนไปตามฤดูกาลและสนุกกบัเคร่ืองเล่นนานาชนิด 
อาทิเช่น สเปสทวัร์ รถไฟเหาะ หนอนสะบดั ชมกิจกรรมและการแสดงต่าง ๆ ท่ีจดัตามตารางประจ าวนั 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  --- คัลบี หรือ หมูย่างเกาหล ี
บ่าย จากนั้นเดินทางไป พิพิธภัณฑ์สาหร่าย (SEAWEED MUSEUM) ซ่ึงท่านจะไดเ้รียนรู้การท าสาหร่ายของชาวเกาหลี 

ประวติัความเป็นมาและความผกูผนัท่ีชาวเกาหลีท่ีมีต่อสาหร่าย พเิศษ...ให้ท่านได้ทดลองสวมชุดฮันบก ชุดประจ าชาติ
เกาหล ีเพือ่เกบ็ภาพแห่งความประทับใจ  ต่อมาอิสระใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือเคร่ืองส าอางคแ์บรนดด์งัของเกาหลี ณ คอสเม
ตคิ มีใหเ้ลือกมากมายหลายยี่หอ้ อาทิเช่น ครีมน ้าแตกท่ีโด่งดงั ครีมหอยทาก แป้งโรตี โลจูคิส ฯลฯ  

 จากนั้นน าท่านสู่ ภูเขานัมซาน ภูเขาแห่งเดียวท่ีตั้งอยูใ่จกลางเมืองโซล สูง 274 เมตร บนยอดเขามีหอ Seoul Tower **
ไม่รวมค่าขึน้ลฟิท์ ** ซ่ึงเป็น 1 ใน 18 หอคอยเมืองท่ีสูงท่ีสุดในโลกมีความสูงถึง 480 เมตร เหนือระดบัน ้าทะเล ท่าน
สามารถชมทศันียภาพของกรุงโซลไดร้อบทิศ 360 องศา ท่ีคู่รักทุกคู่ชาวเกาหลีจะตอ้งท าคือ การคลอ้งกญุแจคู่รัก Love 
Key Ceremonyบนโซลทาวเวอร์ โดยท่ีจะเขียนขอ้ความ หรือช่ือของคู่รักไวบ้นแม่กุญแจและก็จะน าแม่กุญแจน้ีไป
คลอ้งกบัร้ัวเหลก็ ส่วนลูกกุญแจเคา้จะท้ิงไปดว้ยความเช่ือท่ีว่าหากคู่รักคู่ใด ไดม้าเยือนและคลอ้งกุญแจคู่รักกนัท่ีน่ีจะ
ท าใหค้วามรักของทั้งคู่ยืน ยาวไม่พรากจากกนัไปตลอดกาล 
แวะชม Seoullo 7017 หรือ โซลโล 7017 สะพานลอยฟ้า แลนดม์าร์กแห่งใหม่ ณ กรุงโซล ถือเป็นอีกหน่ึงสถานท่ีเท่ียว
ใหม่ของเกาหลีใต ้ท่ีเกิดจากการปรับปรุงทศันียภาพ และปรับสะพานท่ีทรุดโทรมให้เป็นถนนลอยฟ้า แถวบริเวณ
สถานีรถไฟโซล (Seoul Station)  ปัจุบนัไดก้ลายมาเป็นสถานท่ีพกัผอ่นส าหรับประชาชน และนกัท่องเท่ียว 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  --- พุลโกก ิ



 

 

น าท่านเขา้สู่ท่ีพกัโรงแรม HAEDAMCHAE STAY หรือเทียบเท่า 
 

วนัที่ส่ี ศูนย์โสม – น า้มนัสนเข็มแดง –พระราชวงัชางด๊อกกงุ – หมู่บ้านบุกชอนฮันอก – RUNNINGMAN THEME PARK 
   ดวิตีฟ้รี – ตลาดเมยีงดง 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าคณะเขา้ชม ศูนย์โสม ซ่ึงรัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลิตจากโสมท่ีมีอายุ 6 ปีซ่ึงถือว่าเป็นโสมท่ีมีคุณภาพดีท่ีสุด ชม

วงจรชีวิตของโสม พร้อมใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือโสมท่ีมีคุณภาพดีท่ีสุดและราคาถกูกวา่ไทยถึง 2 เท่า กลบัไปบ ารุงร่างกาย
หรือฝากญาติผูใ้หญ่ท่ีท่านรักและนบัถือ เขา้ชม  น า้มนัสนเข็มแดง (Red Pine) ปัจจุบนันิยมมารับประทานเพ่ือลา้งพิษ
ในร่างกาย ลา้งไขมนัในเสน้เลือดทัว่ทั้งร่างกาย ป้องกนัไขมนัอุดตนัในเสน้เลือด, โรคหวัใจ, โรคภูมิแพ ้เป็นตน้       

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั  ---ซัมแกทัง (ไก่ตุ๋นโสม) 
บ่าย จากนั้นพาท่านชมความสวยงามของ พระราชวังชางด๊อกกุง พระราชวงัแห่งน้ีเป็นพระราชวงัท่ีเก่าแก่ สวยงามมาก

ในช่วงท่ีมีการปกครอง ดว้ยระบบกษตัริยข์องเกาหลี ถกูสร้างข้ึนในปี ค.ศ.1405 และมีความส าคญั ในการเป็นท่ีพ านกั
ของพระมหากษตัริยห์ลายพระองคใ์นสมยัราชวงศโ์ชซอน (Joseon)  และยงัเป็น 1 ใน 5 ของพระราชวงัส าคญั ท่ียงัคง
รักษาไว ้ประกอบไปดว้ย เขตพระราชฐานชั้นนอก, เขตพระราชฐานชั้นใน และสวนดา้นหลงัส าหรับ เป็นท่ีพกัผ่อน 
ของพระมหากษตัรย ์ซ่ึงมีตน้ไมข้นาดยกัษท่ี์มีกว่า 300 ปี, บ่อน ้ า และศาลาริมน ้ า จากนั้นเดินทางไปยงั หมู่บ้านบุก
ชอนฮันอก (Bukchon Hanok Village)  เป็นอีกหน่ึงสัญลกัษณ์ของเกาหลี ท่ามกลางตึกรามบา้นช่องท่ีทนัสมยัของ
กรุงโซลนั้น หมู่บา้นแห่งน้ีก็ยงัคงรักษาอาคารบา้นเรือนในสมยัโบราณ มีกล่ินอายของเกาหลีในยุคเก่าแก่ ท่านจะได้
พบกบับา้นของขุนนางระดบัสูงของเกาหลีในสมยัก่อน ภายในหมู่บา้นมีอาคารแบบดั้งเดิมของเกาหลีกว่า 100 หลงั 
ซ่ึงเก่าแก่มาตั้งแต่สมยัโชซอน ในปัจจุบนัน้ีบา้นฮนัอกหลายหลงัในหมู่บา้นถูกดดัแปลงใหเ้ป็นศูนยว์ฒันธรรม เกสต์
เฮา้ส์ ร้านอาหาร และโรงน ้ าชา เปิดให้บริการแก่นักท่องเท่ียวท่ีเขา้มาเพ่ือสัมผสัและเรียนรู้วฒันธรรมเกาหลีแบบ
ดั้งเดิม และอีกหน่ึงส่ิงท่ีส าคญัก็คือหมู่บา้นน้ีเป็นย่านท่ีมีคนเกาหลีอยู่อาศยักนัจริงๆภายในบา้น พิเศษสุด!!! พาท่าน
พบกบั Running Man Theme Park แหล่งเท่ียวแห่งใหม่ในยา่นอินซาดง ท่ีมาพร้อมกบัธีมรันน่ิงแมน รายการวาไรต้ี
ยอดฮิตของเกาหลีท่ีมีแฟนคลบัจากทัว่โลก Running Man EP1 ‘Find The Treasure’ จะมีภารกิจต่างๆกว่า 10 ภารกิจ 
ใหไ้ดต้ามล่าสะสมคะแนน R-Point ซ่ึงหากผูเ้ล่นสะสมคะแนนไดม้ากกว่า 80 คะแนนจะไดรั้บใบประกาศนียบตัรท่ี
ระบุวา่คุณคือสมาชิกคนใหม่ของ Running Man คนท่ี 8 ! 

  จากนั้นพาท่านชอ้ปป้ิงสินคา้ปลอดภาษีท่ี ดิวตีฟ้รี โดยท่ีน่ีมีสินคา้ชั้นน าใหท่้านเลือกซ้ือมากมายกว่า 500 ชนิด อาทิ 
น ้าหอม เส้ือผา้   เคร่ืองส าอาง กระเป๋า นาฬิกา ฯลฯ    

เยน็ รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  ---จมิดกั (ไก่พะโล้เกาหล)ี  
 จากนั้นใหท่้านไดอิ้สระช็อปป้ิง ณ ตลาดเมยีงดง แหล่งช็อปป้ิงข้ึนช่ือและสถานท่ีรวมแฟชัน่ชั้นน าของกรุงโซลหรือท่ี

คนไทยรู้จกักนัในช่ือสยามแสควร์เกาหลีท่านจะพบกบัสินคา้วยัรุ่นมากมายหลากหลายยี่หอ้ไม่ว่าจะเป็นเคร่ืองส าอาง
ยี่หอ้ดงัๆอยา่ง THE SKIN FOOD, THE FACE SHOP, ETUDE HOUSE, MISSHA ฯลฯเส้ือผา้แฟชัน่มีสไตล,์ รองเทา้
ส้นสูงน่ารักๆ, รองเทา้ผา้ใบเก๋ๆ, นอกจากน้ียงัมีร้านอาหารและร้านคาเฟ่น่ารักๆซ่ึงท่ีน่ีจะมีวยัรุ่นหนุ่มสาวเกาหลีไป
รวมตวักนัมากมายในแต่ละวนั 
น าท่านเขา้สู่ท่ีพกัโรงแรม HAEDAMCHAE STAY หรือเทียบเท่า 
 



 

 

วนัที่ห้า ศูนย์สมุนไพร – ตลาดฮงอกิ – ซุปเปอร์มาเกต็ – กรุงเทพฯ   

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 น าท่านสู่ ศูนย์สมุนไพรโบกานยอง ตน้ไมช้นิดน้ีเจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาท่ีปราศจากมลภาวะและระดบัสูงเหนือ

น ้าทะเล 50-800 เมตร ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมน ามารับประทานเพ่ือช่วยดูแลตบัใหส้ะอาดแข็งแรง ป้องกนัโรคตบัแข็ง
ไม่ถูกท าลายจาการด่ืมแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหร่ี สารตกคา้งจากอาหารและยา จากนั้นพาท่าน ชอ้ปป้ิงต่อท่ี ฮงอิก 
แหล่งชอ้ปป้ิงท่ีอยู่ลอ้มรอบไปดว้ยมหาวิทยาลยัช่ือดงัในเกาหลี สินคา้ในย่านน้ีส่วนใหญ่เป็นสินคา้วยัรุ่นท่ีทนัสมยั
และราคาไม่แพงเช่นเส้ือผา้ท่ีออกแบบโดยดีไซดเ์นอร์เกาหลีรองเทา้กระเป๋าเคร่ืองประดบั เคร่ืองส าอาง และยงัมีร้าน
แบรนด์เนมอยู่ทัว่ไปเช่น EVISU, ZARA ทุกวนัเสาร์ลานหน้าประตูของมหาวิทยาลยัฮงอิค จะมีผลงานศิลปะใน
รูปแบบต่างๆ เช่น เคร่ืองประดบั ตุ๊กตา เส้ือผา้ และของแฮนดเ์มด ท่ีน่ารักและใชค้วามคิดสร้างสรรค ์ของบางอยา่งท า
มาช้ินเดียวเพ่ือใหไ้ดเ้ลือกซ้ือ บางท่ีอาจเป็นสินคา้ท่ีมีช้ินเดียวในโลก 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  ---โอซัมบุลโกก ิ(หมู ปลาหมกึผดัซอสเกาหล)ี 
บ่าย จากนั้นพาท่านละลายเงินวอนท่ี ร้านค้าสนามบิน ซ่ึงท่านสามารถเลือกซ้ือสินคา้ พ้ืนเมืองเป็นการส่งทา้ยก่อนอ าลา

เกาหลี อาทิ บะหม่ีชินราเมียน อดูง้ กิมจิ ลกูอมแปลกๆ ช็อคโกแลต น ้าจ้ิมหมยูา่งเกาหลี ไก่ตุ๋นโสมส าเร็จรูป ผลไม ้ใน
ราคาพิเศษ 

 
 
 
 เวลาสมควรน าทุกท่านเดินทางกลบัสู่ สนามบินอนิชอน  
19.55 น. น าท่านเดินทางกลบั กรุงเทพฯ โดยสายการบินจนิแอร์ (LJ)   เที่ยวบินที่ LJ001  
23.35 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพ 

-------------------------------------------------- 

หากท่านทีต้่องออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบนิ ,รถทวัร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จ้าหน้าทีทุ่กคร้ังก่อนท าการออกตัว๋เนื่องจากสายการบิน 
อาจมกีารปรับเปลีย่นไฟล์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

ข้อควรควรทราบ : 

 การลงร้านสินค้าพืน้เมอืง หรือร้านช้อปต่างๆ ที่ระบุไว้ในรายการทัวร์มผีลต่อราคาทัวร์ที่เสนอ จงึขอเรียนให้ทุกท่านทราบว่า 
จ าเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซ้ือหรือไม่ซ้ือขึน้อยู่กบัความพอใจของลูกค้าเป็นหลกั ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งส้ิน 

 ตั้งแต่วนัที่ 01 พฤษภาคม 2558 เป็นต้นไป ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเกบ็ค่าประกนัส าหรับท่านที่ต้องสงสัยว่าแอบแฝง
มาเป็นนักท่องเที่ยว เนื่องจากทางแลนด์เกาหลไีด้รับการแจ้งเตอืนมาจากกรมตรวจคนเข้าเมืองเกาหล ี และสายการบินเพราะมี
ลูกค้าที่เดนิทางไปเกาหลเีพือ่จุดประสงค์อืน่ เช่น ไปท างานในประเทศเกาหล ีโดยบริษทัฯ จ าเป็นต้องเกบ็ค่าประกนัเพือ่ให้ลกูค้า
เดนิทางไป-กบัพร้อมกรุ๊ป เป็นจ านวนเงิน 100 ดอลล่า (3,300 บาท) และจะคืนให้เมือ่ลูกค้าเดนิทางกลบัถึงประเทศไทยพร้อม
กรุ๊ป และผ่านการตรวจสอบของกรมแรงงานและตรวจคนเข้าเมอืงประเทศเกาหล ี ดงัน้ัน ทางบริษทัฯ จึงใคร่ขอความร่วมมอื
มา ณ ที่นี ้



 

 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ พกั 
ห้องละ 2-3 

ท่าน 

เด็ก อายุ 2-12 ปี 
พกัเดี่ยว 

เพิม่ท่านละ พกักบั 1 
ผู้ใหญ่ 

พกักบั 2 ผู้ใหญ่  
มีเตียง 

พกักบั 2 ผู้ใหญ่
ไม่มีเตียง 

บินด้วยสายการบิน T’Way (TW)  
13-17 ตุลาคม 2561 
17-21 ตุลาคม 2561 
26-30 ตุลาคม 2561 

17,900 17,900 17,900 17,900 5,900 

บินด้วยสายการบิน Jeju Air (7C) 
01-05 ตุลาคม 2561 
06-10 ตุลาคม 2561 
07-11 ตุลาคม 2561 
14-18 ตุลาคม 2561 
21-25 ตุลาคม 2561 
23-27 ตุลาคม 2561 
27-31 ตุลาคม 2561 

16,900 16,900 16,900 16,900 5,900 

บินด้วยสายการบิน Jeju Air (7C) 
03-07 ตุลาคม 2561 
05-09 ตุลาคม 2561 
09-13 ตุลาคม 2561 
10-14 ตุลาคม 2561 
12-16 ตุลาคม 2561 
21-25 ตุลาคม 2561 
23-27 ตุลาคม 2561 
25-29 ตุลาคม 2561 

 

17,900 17,900 17,900 17,900 5,900 

*ทารก (INFANT) เสียค่าใช้จ่าย  3,500 บาท 
**ราคาเบือ้งต้นเป็นการน าเสนอราคา เท่าน้ัน ยงัไม่มกีารท าจองใดๆทั้งส้ิน ราคาอาจมกีารเปลีย่นแปลง 

 



 

 

FLIGHT DETAILS 

JIN AIR 

(LJ) 

LJ002 BKK-ICN 01.05-08.25 

LJ001 ICN-BKK 19.55-23.35 

   

T’WAY 

(TW) 

TW102 BKK-ICN 01.20-08.40 

TW101 ICN-BKK 20.05-00.10+1 

 
อตัรานีร้วม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป–กลบั ชั้นประหยดั (เดินทางไปกลบัพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เสน้ทางและสายการบินตามระบุในรายการ 
 ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน ้ามนัตามรายการทวัร์ 
 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถ (กฎหมายไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12 ช.ม. / วนั) 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ (ไม่สามารถคืนเป็นเงินได ้เน่ืองจากบริษทัฯ ตอ้งจองและซ้ือตัว๋ล่วงหนา้) 
 โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (หอ้งละ 2-3 ท่าน) 
 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ ใหท่้านไดล้ิ้มลองอาหารพ้ืนเมืองของแต่ละประเทศ 

 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีโหลดลงใตท้อ้งเคร่ือง สายการบินอนุญาต น า้หนักไม่เกนิ 15 กก.   
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทาง คุม้ครองวงเงินท่านละ 1 ลา้นบาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

 
อตัรานีไ้ม่รวม 

 ค่าด าเนินการท าหนงัสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเขา้-ออกเมืองส าหรับคนต่างดา้ว 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 
 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากท่ีบริษทัฯ จดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด 
 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าทปิพนักงานขับรถ ค่าทปิไกด์ท้องถิ่น ท่านละ 45,000 วอน หรือ 1,300 บาท/ท่าน/ทปิ 

เงือ่นไขการเดินทาง 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง กรณีมีผูเ้ดินทางต ่ากวา่ 25 ท่านโดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหนา้ก่อน
เดินทาง 15 วนั 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโปรแกรมเพ่ือความเหมาะสมโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้ สาเหตุอนัเน่ืองมาจากการล่าชา้
ของสายการบิน, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อวินาศภยั, การก่อจลาจล, อุบติัเหตุ ฯลฯโดยจะค านึงถึงผลประโยชน์ของ
ผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิด กฎหมาย
หรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีช าระมาแลว้ 



 

 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผน่ดินไหว ภูเขาไฟระเบิด 
อุทกภยั วาตภยั ฯลฯ อนันอกเหนือจากการควบคุมของบริษทัฯ โดยทางบริษทัฯ จะขอเกบ็เฉพาะค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนตามจริง
เท่านั้น เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน, ค่าวีซ่าในกรณีท่ียื่นวีซ่าแลว้ และค่าวางมดัจ าหอ้งพกั ฯลฯ 

 มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบริษทัฯ ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้ าสญัญาใดๆ ทั้งส้ินแทน บริษทัฯ นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผูมี้อ  านาจของบริษทัฯ ก ากบัเท่านั้น 

 บริษทัฯ จดัใหเ้ฉพาะลกูคา้ท่ีประสงคจ์ะไปท่องเท่ียวตามรายการของทวัร์ทุกวนัเท่านั้น  หากท่านไม่สามารถร่วมทวัร์ทุกวนั แค่
สมคัรมาร่วมทวัร์เพียงเพ่ือการใชต้ัว๋เคร่ืองบินและท่ีพกัในราคาพิเศษ  หากท่านไม่แจง้ และปรากฏวา่ท่านไม่รวมทวัร์ในบางวนั 
ทางบริษทัจะคิดค่าด าเนินการในการแยกท่องเที่ยวเอง 300 USD 

 
การส ารองที่นั่งและช าระเงนิ 

 ยนืยันการส ารองที่นั่งกบัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย พร้อมส่งส าเนาหนังสือเดนิทาง 

 ช าระเงินมดัจ าภายใน 2 วนันบัจากวนัท่ีจอง เงินมดัจ าถือเป็นการยืนยนัการจองของท่าน 

o เกาหล ีท่านละ 10,000 บาท 

 ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือทั้งหมด ช าระล่วงหนา้ 21 วนัก่อนเดินทาง 
 หากท่านไม่ช าระเงินค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือตามก าหนดวนัดงักล่าว ทางบริษทัฯ ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข และ

ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจ า 
 หลงัจากส ารองท่ีนัง่เรียบร้อยแลว้ เจา้หนา้ท่ีฝ่ายขายจะนดัวนั-เวลา ไปรับหนงัสือเดินทางและเอกสารอ่ืนท่ีแจง้ไวใ้นโปรแกรม 

เพ่ือด าเนินการยื่นขอวีซ่า (ส าหรับประเทศท่ีตอ้งท าวีซ่า) 
 
ตัว๋เคร่ืองบิน 

 ตัว๋เคร่ืองบินแบบหมู่คณะ ตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านตอ้งช าระค่าใชจ่้ายท่ีสายการ
บินเรียกเก็บ และการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ปเป็นไปโดยสายการบินก าหนด ทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

 ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน ้ามนัเช้ือเพลิงและค่าประกนัวินาศภยัทางอากาศ คิดตามอตัราท่ีทางสายการบินแจง้ ณ วนัท่ีออกราคา
ขาย หากสายการบินมีการปรับข้ึนราคาในภายหลงั ถือเป็นค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเพ่ิม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ตาม
ความเป็นจริง ณ วนัท่ีออกตัว๋ 
 


