
 

 
 
 
 

รหสัโปรแกรม : 11332 (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 

 

(พกั SKI RESORT 1 คืน/พกัโซล 2 คืน) ** ฟินกบัหิมะสุดคูล *** 
 



 

สายการบินจินแอร ์แอรไ์ลน ์(LJ)  <ข้ึนเครื่องสุวรรณภูมิ> 

ขาไป LJ 004    กรุงเทพ (BKK) -  อินชอน (ICN) 22.25 - 05.40+1 น. 

ขากลบั LJ 003    อินชอน (ICN)  -  กรุงเทพ (BKK) 17.10 - 21.10 น. 
 

*** ราคาดงักล่าว เป็นราคาโปรโมชัน่ ลูกคา้ไม่สามารถยกเลิกได ้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน *** 
รายการโปรแกรมทวัร ์

วนัแรก       กรุงเทพฯ - สนามบนินานาชาติสุวรรณภูมิ -  อินชอน (ประเทศเกาหลีใต)้ 
 

19.00 น. คณะพร้อมกนัที่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภมูิ ผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 ประต ู ….. เคานเ์ตอร ์ ….. 

เคาน์เตอร์สายการบิน JIN AIR (LJ) กรุณาสงัเกตป้ายรับที่สนามบิน == HAPPY TOGETHER  โดยมี

เจ้าหน้าที่คอยอาํนวยความสะดวกเชค็อนิทต์ัว๋เคร่ืองบินและสัมภาระให้แก่ทา่น…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 
หมายเหตุ เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเคร่ืองออกอย่างนอ้ย 60 นาที ผูโ้ดยสารพรอ้ม ณ ประตูข้ึนเคร่ืองก่อนเวลาเคร่ือง

ออก 30 นาท ี
 

วนัทีส่อง      สนามบนิอินชอน – สมัผสับรรยากาศงดงามทีเ่กาะชื่อดงั “ เกาะนามิ Nami Island ”  

                 ต่ืนตาตื่นใจสุดเสียวกบั !! Soyanggang  Sky  Walk (สะพานกระจกที่ยาวท่ีสุด)  

             พิเศษ !! น าท่านพกัสกีรีสอรท์ 1คืน ใหท่้านฟินกบัการเล่นสกี และสมัผสัหิมะเต็มที ่ 
 

 

22.25 น. เหินฟ้าสู่ประเทศเกาหลีใต ้โดยสายการบิน JIN AIR เทีย่วบนิ LJ 004 (บริการ SNACK BOX บนเครือ่ง) 
 

http://bit.ly/2NMk5YE


 

05.40+1 น. ถึงสนามบินนานาชาติ อินชอน ประเทศเกาหลีใต้ หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระ

เรียบร้อยแล้ว (เวลาท้องถิ่นประเทศเกาหลีใต้ เรว็กว่าประเทศไทย 2 ช่ัวโมง)     

จากน้ัน....นาํท่านชมความงดงามของเกาะช่ือดัง เกาะนามิ หน่ึง

ในสถานที่ ถ่ายทาํซีรีย์เกาหลีช่ือดัง  เพลงรักในสายลมหนาว             

นาํท่านขึ้ นเรือเฟอร์ร่ีข้ามฟากไปยังเกาะนามิใช้เวลาเพียง 5 นาท ี

ในฤดูหนาวทา่นได้สมัผัสบรรยากาศแสนโรแมนติก ทา่มกลางหิมะ

ขาวปกคลุมต้นไม้ และ ระหว่าง 2 ข้างทาง ให้ทา่นได้ถ่ายรูปสวยๆ

กับหิมะขาวโพลนทั่วทั้งเกาะ  ชมทิวต้นสนที่เป็นไฮไลท์ของเกาะ

นามิ และถ่ายรูปเกบ็ภาพความประทับใจ ระหว่างทางกลับมี

ร้านค้า 2 ข้างทาง อาท ิร้านซาลาเปา ร้านไส้กรอก ขนมแพนเค้ก

แสนอร่อย ให้ทา่นเลือกซ้ือทานได้ตามอธัยาศัย หรือจะเลือกน่ังจิบ

กาแฟร้อนๆ ในร้าน Coffee Shop ในเกาะนามิ จากน้ันได้เวลานัด

หมาย นาํทา่นน่ังเรือเฟอร์ร่ี กลับมายังจุดขึ้นรถ  
 

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (เมนู“ทคัคาลบี“ไก่บารบ์คิีวผดัซอสเกาหลี) (1) 
 

จากน้ันนาํท่าน ชมสะพานกระจกแกว้ใส  (Soyanggang Sky Walk : 소양강 스카이워크) ที่ต้ังอยู่ริม

ทะเลสาบเอียมโฮแห่งน้ี ท่านจะได้สัมผัสความตื่นเต้นจากการเดินบนสะพานกระจกแก้ว ที่มีความยาวกว่า 

156 เมตร ตอนกลางวันเรากจ็ะเหน็ทศันียภาพอันงดงามของทะเลสาบเอียมโฮแบบ 360 องศา ส่วนในตอน

กลางคืนเรากจ็ะเหน็แสงไฟสปอร์ตไลทท์ี่สาดส่องไปยังบนตัวสะพาน ซ่ึงมีความสวยงามไปอกีแบบ 
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ากน้ัน...นาํท่านเข้าสู่ที่พัก สกีรีสอรท์ Oak Valley Ski Resort หรือ Yangji Pine Resort Ski Valley หรือ

ระดับเทยีบเทา่ หลงัจากท าการเช็คอินทีพ่กัเรียบรอ้ยแลว้ นาํทา่นไปสนุกกับการเล่นสกีบนลานสกีขนาดใหญ่ 

ประกอบไปด้วย เนินสกสีาํหรับผู้ฝึกหัดเล่น 1 เนิน และ เนินสาํหรับผู้ที่เล่นชาํนาญแล้ว 1 เนิน (ราคาทวัรย์งั

ไม่รวมค่าอุปกรณก์ารเล่น อาทิ ชุดสกี รองเทา้สกี ไมโ้พล ราคาประมาณ 50,000 วอน) สาํหรับท่านที่

เล่นสกีเป็นสามารถน่ังกระเช้าลิฟต์ขึ้ นไปเล่นบนยอดเขาได้เลย  ให้ท่านได้สนุกกับการเล่นสกีอย่างเตม็ที่ 

ส าหรับท่านที่ไม่เล่นสกี หรือ สโนว์สเลด กส็ามารถถ่ายรูปรอบๆ ลานสกี หรือ หาเคร่ืองดื่มร้อนๆ ของว่าง 

ทานตามร้านค้าในรีสอร์ทตามอยัธยาศัย.. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  เมนู...โอซมับลูโกกิ (2) 
 

ทีพ่กั    โรงแรม OAK VALLEY SKI RESORT หรือ ELYSIAN SKI RESORT ระดบัเทียบเท่า 
 

 

วนัทีส่าม      ไร่สตรอเบอรรี์ ่- สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์(บตัรไม่จ ากดั) - ชอ้ปป้ิงเครือ่งส าอาง  

                 COSMETICS OUTLET - คลอ้งกุญแจคู่รกั ณ หอคอยโซลทาวเวอร ์ 
 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม (3) 
 

นาํทา่นสู่  ไร่สตรอเบอรรี์่ นักท่องเที่ยวมักจะเรียกว่า สตอเบอเรอ้ เพราะผลสตรอเบอร์ร่ีลูกโตมากๆ บางลูก

โตเทา่ลูกละมุดบ้านเราเลยค่ะ ให้ท่านได้เหน็แปลงปลูกสตรอว์เบอร์ร่ีของคนเกาหลี ที่ปลูกสตรอว์เบอร์ร่ีแบบ

ไร้สารพิษ ปลูกด้วยวิธีธรรมชาติ และได้ผลผลิตที่อร่อย และ ปราศจากสารพิษ ท่านสามารถชิมสตรอเบอร์ร่ี 

รสชาติหวานกรอบตามอธัยาศัย.... 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (เมนู...หมู

ย่างเกาหลี PORK GALBI) (4) 
 

บ่าย จากน้ันพาท่านสนุกสนานเตม็อิ่ม ที่ สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์

(เล่นไดไ้ม่จ ากดั) เป็นสวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของ

ประเทศ ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา  ท่านจะได้น่ังกระเช้าลิฟท ์

ให้ท่านได้สนุกสนานกับเคร่ืองเล่นนานาชนิด อาทิ T-

Express ( รถไฟรางไม้ ) รถไฟเหาะ หนอนสะบัด ล่องแก่ง 



 

การ์ตูน 4 มิติ บ้านหมุน บ้านผีสงิ และในสวนสนุกแห่งน้ีทา่นยังสามารถทอ่งไปกบัโลกของสวนสัตว์ป่า ท่านจะ

ไดช้มความน่ารักของ หมสีีน ้าตาล ทีแ่สนรูส้ามารถท าตามค าสัง่ของเจา้หนา้ที่ที่ใหข้นม ทัง้เดิน เตน้ และ

โยนลกูบอล รับรองว่าท่านอดหลงรักไม่ได ้อีกทั้งท่านจะได้พบเสือขาว สิงโตเจ้าป่า และสัตว์นานาชนิด และ

ภายใน สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์ให้ท่านได้พบกับ LINE FRIEND STORE มีสินค้ามากมายหลายรูปแบบ 

แอพพลิเคช่ัน LINE น้ันนอกจากจะเป็นแอพแชทที่ได้รับความนิยมแล้วยังมีจุดขายอีกอย่างกค็ือคาแรคเตอร์

หลักของตัวละครของแอพพลิเคช่ัน LINE ที่มีสินค้าออกมาให้เลือกมากมาย ที่มีวางขายภายในร้าน LINE 
STORE    

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

เยน็ รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร  (เมนู...จิมดกั ไก่ผดัวุน้เสน้อร่อยน่าลอง) (5) 
 

จากน้ันนาํท่านสู่ COSMETIC OUTLET ช้อปป้ิงเคร่ืองสาํอางค์ยอดนิยม เช่น Snail Cream , water drop 

(ครีมนํา้แตก) , Bubble Cleansing , CC ครีม , แป้งม้าโยก, เซร่ัมโบทอ็กเกาหลี  ซ่ึงราคาถูกกว่าที่เมืองไทย

เกือบเท่าตัว และบางผลิตภัณฑ์ยังไม่มีขายในไทย   จากน้ันนาํท่านสู่ หอคอย N’SEOUL TOWER (ไม่รวม

ค่าข้ึนลิฟท์) นาํท่านย้อนรอยซีรีย์ดัง “ You Who Came From The Stars” (ยยัตัวรา้ยกับนายต่างดาว) 

และ ซีรียเ์ร่ือง F4  เขานัมซาน ภเูขาเพียงลูกเดียวใจกลางกรุงโซล 1 ใน 17 หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลก    

สงูถึง 480 เมตร เหนือระดับนํา้ทะเล  อิสระใหท่้านชมวิวบรรยากาศบา้นเมืองเกาหลี หรือ จะคลอ้งกุญแจ

คู่รัก เพราะคนเกาหลีมีความเช่ือว่าถ้ามาคล้องกุญแจคู่รักที่น้ี “จะท าใหรั้กกันยนืยาวไม่พรากจากกัน” 

 
 
 

 
 

 

 

ทีพ่กั 

 น า

ท่านเขา้สู่ โรงแรม GALAXY HOTEL หรือ VIP HOTEL หรือ ระดบัเทียบเท่า 3 ดาว 
 

วนัทีส่ี ่        น ้ามนัสนเข็มแดง – พระราชวงัเคียงบกกุง – ท าคิมบบั + ใส่ชุดฮนับก - ฮ็อกเกตนามู  

                    ช้อปป้ิงแบนดเ์นม ดิวต้ีฟรี Duty free  - พาท่านชอ้ปป้ิงเสื้ อผา้ รองเทา้แฟชัน่ และ 



 

                รา้นอาหารอร่อยมากมาย ณ “ตลาดเมียงดงช่ือดงั”                   
 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม (6) 
 

จากน้ันพาท่านไปชม  RED PINE  หรือ น ้ ามนัสนเข็มแดง  สมุนไพรช่ือดังที่ได้รับความนิยมมากในตอนน้ี 

สรรพคุณช่วยลดระดับนํา้ตาลในเส้นเลือด  ช่วยละลายไขมันในเส้นเลือด  ช่วยล้างสารพิษหรือดีทอ็กเลือดให้

สะอาดและเพ่ิมการไหลเวียนของเลือดได้สะดวกขึ้น 

เหมาะกับผูป่้วยโรคเบาหวาน ความดัน ไขมันอุด

ตันในเสน้เลือด คอเลสเตอรอลในเลือดสูง และ 

โรคไขข้อเสื่อม  จากน้ันนําท่านชม พระราชวัง

เคียงบกกุง เป็นทั้งสัญลักษณ์และแหล่งท่องเที่ยว

ยอดฮิตของกรุงโซล หน้าพระราชวังจะมีทหารเวร

ยามผลัดเปล่ียนยืนประจาํการ ซ่ึงเป็นที่น่าสนใจของ

นักท่องเที่ยวที่ได้ถ่ายรูป พระราชวังที่มีขนาดใหญ่

และเก่าแก่ที่สุดในกรุงโซล สร้างข้ึนในปี 1394 ใน

สมัยพระเจ้าแทโจ ราชวงศ์โชซอน  ในช่วงฤดูหนาว 

พระราชวังแห่งน้ีจะปกคลุมไปด้วยหิมะขาวโพลน

สวยงาม จนต้องเกบ็ภาพความประทบัไว้เลยทีเดียว  

จากน้ันนาํท่านรู้จักและเข้าใจ “ศูนยส์มุนไพรฮอ๊ก

เก็ตนามู”  ฮ๊อกเกต็น้ีชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมนาํมา

รับประทาน เพ่ือช่วยดูแลตับให้สะอาดแข็งแรงป้องกันโรคตับแข็งไม่ถูกทาํลายจากการดื่มกาแฟ บุหร่ี 

แอลกอฮอล์ สารตกค้างจากอาหารและยา    
 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (เมนู...ชาบู ชาบู SHABU SHABU) (7 
 

บ่าย พาท่านชม โรงงานสาหร่ายเกาหลี ให้ท่านได้ชมกรรมวิธีในการผลิตสาหร่ายเกาหลีแสนอร่อย พร้อมชิม

สาหร่ายๆ หรือจะซ้ือเป็นของฝากกลับบ้านกไ็ด้    จากน้ันพาทา่นไปสวยหล่อแบบหนุ่มสาวเกาหลี กับการสวม

ชุดประจําชาติเกาหลี   “ 

ชุดฮันบก”  ให้ท่านได้

ถ่ายรูปตามอัธยาศัยและ

เก็บภาพความประทับใจ  

จากน้ันนําท่านไปเรียนรู้

เกี่ ยวกับการ ท าคิมบับ 

(ขา้วห่อสาหร่าย) เรียนรู้

วิธีการทาํ คิมบับ (ข้าวห่อ

สาหร่าย) อาหารง่ายๆที่ 

คนเกาหลีนิยมรับประทาน คิม แปลว่า สาหร่าย บับ แปลว่า ข้าว 

จะเป็นแท่งยาวๆ ห่ันเป็นช้ินๆพอดีคาํ จ้ิมกะโชยุญ่ีปุ่นหรือวาซา

บิกไ็ด้จากน้ันนาํทา่น  ชอ้ปป้ิงแหล่งสินคา้ปลอดภาษี (ดิวต้ีฟรี) 

สิน ค้า      แบรน ด์ เนมมากมาย อาทิ  นา ฬิกา ,แว่นตา ,

เคร่ืองสําอางค์กระเป๋า, นํ้าหอม เคร่ืองสําอางแบรนด์ช้ันดัง 



 

ต่างๆ อาทิ SULWHASOO , DKNY , SHISEIDO , DIOR  และ กระเป๋าแบรนด์ดังต่างๆ อาทิ MCM , 

LOUIS VUITTON, CHANEL ยังไม่พอนาํท่านไปช้อปป้ิงต่อกันที่ “ ตลาดที่ฮอตที่สุดของเกาหลี” ตลาด

เมียงดง หรือ สยามสแควรเ์กาหลี ตลาดแห่งน้ีท่านจะพบกับสินค้า อาทิ เสื้ อผ้าแฟช่ัน แบรนด์ดังต่างๆ 

ZARA , SPAO , Uniqlo หรือ รองเท้าแบรนด์ NIKE  Adidas และรองเทา้ที่ก าลังเป็นที่นิยมในตอนน้ี fila  

หรือจะเลือกช้อปป้ิงเคร่ืองสาํอาง ETUDE HOUSE  SKIN FOOD , THE FACE SHOP , MISSHA , IT’S 

SKIN ให้ท่านได้เลือกซ้ือมากมาย ที่สาํคัญตลาดแห่งน้ียังโด่งดังเร่ือง Food Street อีกด้วย เพราะนอกจาก

สินค้าแฟช่ันต่างๆแล้วยังมีร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านเคร่ืองดื่ม ขนมหวาน ไอศกรีม หลากหลายร้านให้ท่าน

เลือกทานมากมาย อาท ิเครปสตอเบอร่ี มันฝร่ังทอด นํา้ผลไม้ กุ้งทอด ขาหมูทอด ไดฟุกุสตอเบอร่ี สายไหมสี

รุ้ง และ อาหารอร่อยที่น่าสนใจอกีมากมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ค า่ *** อิสระอาหารค า่ เพือ่ใหท่้านไดช้อ้ปป้ิงอย่างจุใจ***    
 

ทีพ่กั  น าท่านเขา้สู่ โรงแรม GALAXY HOTEL หรือ VIP HOTEL หรือ ระดบัเทียบเท่า 3 ดาว 
 

วนัทีห่า้        ศูนยโ์สมเกาหลี – พลอยอเมทิส – ชอ้ปป้ิง HYUNDAI PREMIUM OUTLET  

                 ละลายเงินวอน - สนามบนิอินชอน - กรุงเทพฯ 
 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม (8) 
 

จากน้ันนาํท่านรู้จักและเข้าใจ สมุนไพรโสมเกาหลี ที่ช่วยเสริมความแขง็แรงให้แก่ระบบย่อยอาหารและปอด 

ช่วยทาํให้จิตใจสงบและเพ่ิมพละกาํลังโดยส่วนรวมสรรพคุณทางการแพทย์ ช่วยบาํรุงหัวใจ ป้องกันโรคหัวใจ

ขาดเลือด เสริมประสทิธภิาพทางเพศ ลดและป้องกนัมะเรง็และเรว็ๆ น้ี โสมเกาหลีอาจจะได้จดทะเบียนมรดก

โลกโดยองค์การยูเนสโก   จากน้ัน นาํทา่นชมโรงงานเจียระไน พลอยอเมทิส แดนเกาหลีเป็นแดนของพลอยสี

ม่วง พลอยแห่งสขุภาพและนาํโชค โดยมีตั้งแต่สีม่วงอ่อนเยน็ตาจนถึงสีม่วงไวน์ มีเสน่ห์เย้ายวนใจ พลอยน้ีจะ

งามจับตาเมื่อมาทาํเป็นแหวน จ้ี ต่างหู และสร้อยข้อมือ ฯลฯ 

 
 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  (เมนู...ไก่ตุน๋โสม SAMGYETANG) (9) 
 

บ่าย จ า ก น้ั น นํ า ท่ า น ช้ อ ป ป้ิ ง อ ย่ า ง จุ ใ จ ที่ 

HYUNDAIPREMIUM OUTLET เอาท์เลทขนาด

ใหญ่ของอาณาจักรฮุนได สินค้าแบรนด์เนมระดับ

โลกมากมาย   อาท ิเช่น Coach ,Chanel ,Armani, 

Calvin Klein , Diesel , DKNY, Guess, Escada 

ฯลฯ สินค้าลดราคาสูงสุดถึง 30 - 80% อีกด้วย  



 

จากน้ันนาํทา่นเตรียมตัวกลับกรุงเทพ แวะซ้ือของฝากที่ “ รา้นละลายเงินวอน” สาหร่าย ขนมต่างๆ ข้าวพอง

รสชาติต่างๆ เหล้าโซจู หรือ มาม่าเกาหลีที่มีให้เลือกหลากหลายรสชาติ กิมจิ หรือเคร่ืองใช้ไฟฟ้า กระทะ

เกาหลีช่ือดัง ฯลฯ ให้ทา่นเลือกช้อปป้ิงอย่างจุใจ 
 

ไดเ้วลาอนัสมควรน าทุกท่านเดินทางสู่สนามบินอินชอน เพือ่ท าการเช็คอินตัว๋เครือ่งบนิ และ สมัภาระ 
 

17.10 น. เหินฟ้าสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน JIN AIR เทีย่วบนิ LJ 003 (บริการ SNACK BOX บนเครือ่ง) 
 

21.10 น. คณะเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพและความประทบัใจจากพวกเราทุกคน………… 

 
 

 

** หากท่านต้องซื้อบตัรโดยสารภายในประเทศเพ่ือไปและกลับกรงุเทพฯ  กรุณาเลือกซ้ือบตัรโดยสารภายในประเทศประเภทท่ีสามารถเลื่อน

วนัและเวลาในการเดินทางได ้ ทั้งนี้ เพือ่ป้องกนัปัญหาเท่ียวบินล่าชา้หรือการเปลีย่นแปลงเวลาของเท่ียวบินหรือการเปลีย่นแปลงวนัเดินทาง

กรณีเกิดความผดิพลาดจากบริการจากสายการบิน (ความล่าช้าของเที่ยวบนิ การยกเลิกเที่ยวบนิ มกีารยุบเที่ยวบนิรวมกนั ตารางการการ

เดนิทางมกีารเปล่ียนแปลง เนื่องจากสายการบนิพิจารณาสถานการณแ์ล้วว่า อยู่นอกเหนือความควบคุม หรือเหตผุลเชิงพาณชิย์ หรือเหตผุล

ทางด้านความปลอดภัยเป็นต้น)  โปรดเข้าใจและรับทราบว่า ผู้จัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ ในทุกกรณี 
 

 HAPPY TOGETHER  

ไม่รวมทิปไกด+์คนขบัรถตลอดการเดินทาง ทา่นละ 50,000 วอน (ประมาณ 1,500บาท) 

ขออนุญาตเก็บค่าทิปทุกทา่นที่สนามบินสุวรรณภมิู 
 

อตัราค่าบริการ  

ก าหนดการเดินทาง 

กุมภาพนัธ ์2562 

ผูใ้หญ่ 

หอ้งละ 2-3 

ท่าน 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ่ เด็กมี

เตียง 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่ 

เด็กไม่มีเตียง 
พกัเดีย่ว

เพิม่ 

วนัท่ี 01 – 05 กมุภาพนัธ ์62 20,900 20,900 20,900 7,000 

วนัท่ี 02 – 06 กมุภาพนัธ ์ 62 19,900 19,900 19,900 7,000 

วนัท่ี 03 – 07 กมุภาพนัธ ์ 62 18,900 18,900 18,900 7,000 

วนัท่ี 04 – 08 กมุภาพนัธ ์62 18,900 18,900 18,900 7,000 

วนัท่ี 05 – 09 กมุภาพนัธ ์62 19,900 19,900 19,900 7,000 

วนัท่ี 06 – 10 กมุภาพนัธ ์ 62 20,900 20,900 20,900 7,000 

วนัท่ี 07 – 11 กมุภาพนัธ ์ 62 20,900 20,900 20,900 7,000 

วนัท่ี 08 – 12 กมุภาพนัธ ์ 62 20,900 20,900 20,900 7,000 

วนัท่ี 09 – 13 กมุภาพนัธ ์ 62 19,900 19,900 19,900 7,000 



 

วนัท่ี 10 – 14 กมุภาพนัธ ์ 62 18,900 18,900 18,900 7,000 

วนัท่ี 11- 15 กุมภาพนัธ ์ 62 18,900 18,900 18,900 7,000 

วนัท่ี 12 –16 กมุภาพนัธ ์ 62 19,900 19,900 19,900 7,000 

วนัท่ี 13 – 17 กมุภาพนัธ ์ 62 20,900 20,900 20,900 7,000 

วนัท่ี 14 – 18 กมุภาพนัธ ์ 62 20,900 20,900 20,900 7,000 

วนัท่ี 15 – 19 กมุภาพนัธ ์62 21,900 21,900 21,900 7,000 

วนัท่ี 16 – 20 กมุภาพนัธ ์ 62 19,900 19,900 19,900 7,000 

วนัท่ี 17 – 21 กมุภาพนัธ ์ 62 18,900 18,900 18,900 7,000 

วนัท่ี 18 – 22 กมุภาพนัธ ์ 62 18,900 18,900 18,900 7,000 

วนัท่ี 19 – 23 กมุภาพนัธ ์62 19,900 19,900 19,900 7,000 

วนัท่ี 20 – 24 กมุภาพนัธ ์ 62 20,900 20,900 20,900 7,000 

วนัท่ี 21 – 25 กมุภาพนัธ ์62 20,900 20,900 20,900 7,000 

วนัท่ี 22 – 26 กมุภาพนัธ ์62 20,900 20,900 20,900 7,000 

วนัท่ี 23 – 27 กมุภาพนัธ ์62 19,900 19,900 19,900 7,000 

วนัท่ี 24 – 28 กมุภาพนัธ ์62 18,900 18,900 18,900 7,000 

วนัท่ี 25 ก.พ. – 01 มี.ค. 62 17,900 17,900 17,900 7,000 

วนัท่ี 26 ก.พ. – 02 มี.ค. 62 19,900 19,900 19,900 7,000 

วนัท่ี 27 ก.พ. – 03 มี.ค. 62 20,900 20,900 20,900 7,000 

วนัท่ี 28 ก.พ. – 04 มี.ค. 62 20,900 20,900 20,900 7,000 

 
 

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

 
 



 
 

 

 
 
 
 
 

** ขอ้ควรทราบ ** 
1. กรุณาเตรียมเอกสารการท างาน เช่น หนงัสือรบัรองการท างาน , นามบตัร , บตัรพนกังาน                   

หรือหากมีธุรกิจส่วนตวัตอ้งมีนามบตัร หากเปลีย่นชื่อสกุลตอ้งน าเอกสารมายนืยนั 
2. โปรแกรมทวัรอ์าจมีการสลบัปรบัเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสมของหนา้งาน อาทิ หากมีฝน

ตก หรือ รถติด อาจปรบัโปรแกรม (ทั้งนี้ ข้ึนอยู่กบัสถานการณห์นา้งาน ) ไกดแ์ละหวัหนา้ทวัรจ์ะแจง้

ใหท้ราบในแต่ละวนั  
3. รา้นชอ้ปป้ิงท่ีทางรฐับาลใหท้วัรล์ง ตามท่ีระบุในโปรแกรมทวัร ์ขอความร่วมมือลูกทวัรล์ง

ทุกรา้น ซ้ือไม่ซ้ือไม่ว่ากนั  ทางบริษทัฯไม่มีนโนบายบงัคบัซ้ือแต่อย่างใด ข้ึนอยู่กบัความพึงพอใจของลูกคา้  

4. ประเทศเกาหลีใตม้ีช่างภาพมาถ่ายรูปแลว้มาจ าหน่ายวนัสุดทา้ยลูกทวัรท่์านใด

สนใจสามารถซ้ือได.้...แต่ถา้ท่านใดไม่สนใจก็ไม่ตอ้งซ้ือ โดยไม่มีการบงัคบัลูกทวัร์

ทั้งสิ้ น แต่เป็นการบอกกล่าวล่วงหนา้ 

5. ทวัรน์ี้ จดัใหเ้ฉพาะลูกคา้ทีป่ระสงคจ์ะไปท่องเทีย่วตามรายการของทวัรทุ์กวนัเท่านั้น  หากท่านไม่

สามารถร่วมทวัรทุ์กวนั แค่สมคัรมาร่วมทวัรเ์พยีงเพือ่การใชต้ัว๋เครือ่งบนิและทีพ่กัในราคาพิเศษ  

หากท่านไม่แจง้ และปรากฏว่าท่านไม่รวมทวัรใ์นบางวนั ทางบริษทัจะคิดค่า

ด าเนินการในการแยกท่องเทีย่วเอง 300 USD*** 

 

อตัรานี้ รวม 
 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลับ  กรุงเทพ - อนิชอน - กรุงเทพ  (ตัว๋กรุ๊ป) และ ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี  

 ค่าอาหารทุกม้ือ ตามที่ระบุในรายการ 



 

 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ    

 ค่าที่พักตามระบุในรายการ พักห้องละ 2-3 ทา่น  

 ค่ารถรับ-ส่ง และนาํเที่ยวตามรายการ    

 ค่าน ้ าหนกักระเป๋าสมัภาระท่านละ 15 กก. / ห้ิวข้ึนเครือ่งได ้12 กก.  

 มัคคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกนัอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม์) 
 

 

อตัรานี้ ไม่รวม 
 

 กรณีปรับเพ่ิมอตัราค่าภาษีเช้ือเพลิงและประกนัวินาศภัยทางอากาศสายการบิน 

 ค่าวีซ่าสาํหรับพาสปอร์ตต่างด้าว และ เก็บค่าใชจ่้ายเพิม่อีก 3,000 บาท ส าหรบัพาสต่างชาติ  

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาท ิค่าทาํหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพทส่์วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร  

และเคร่ืองด่ืมที่สั่งเพ่ิมนอกเหนือรายการ (หากทา่นต้องการสั่งเพ่ิม กรุณาติดต่อหัวหน้าทวัร์แล้วจ่ายเพ่ิมเองต่างหาก) 

 ค่าทิปส าหรบัคนขบัรถ ไกดท้์องถิน่ หวัหน้าทวัร ์(50,000 วอน หรือ 1,500 บาท) 
 ราคาตามโปรแกรมทวัร์ ยังไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

 

เงือ่นไขการช าระเงิน 

 

 ทางบริษัทฯ ขอรับมัดจาํ 10,000 บาท สาํหรับการจองนับตั้งแต่วันจองภายใน 1 วัน  

และ ส่วนท่ีเหลือทั้งหมดช าระก่อนเดินทางอย่างนอ้ย 30 วนั (การไม่ชาํระเงินค่ามัดจาํ หรือ ชาํระไม่

ครบ หรือ เชค็ธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆ ผู้จัดมีสิทธยิกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เงือ่นไขการยกเลิก 
 

1. สาํหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสอืเดินทางไทย เม่ือวีซ่าผ่านแล้ว แต่จะมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์

ในการคืนค่ามัดจาํทั้งหมด 

2. ****ราคาดงักล่าวเป็นราคาโปรโมชัน่ ไม่สามารถยกเลิกการจองไดทุ้กกรณี ****  

3. ยกเลิกการเดินทางในวันเดินทาง,ถูกปฏเิสธการเข้า-ออกเมอืงทั้งจากประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ ไม่

มีการคืนเงินทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น  

4. ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจาํกบัสายการบินหรือค่ามัดจาํที่พักโดยตรงหรือโดยการ

ผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศซ่ึงไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter 

Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจาํ หรือค่าทวัร์ทั้งหมดเน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินน้ันๆ 
 

หมายเหตุ 
 

 ในกรณีที่ทางสายการบินมีการเรียกเกบ็ค่าภาษีเช้ือเพลิง เพ่ิมเติม ราคาน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามประกาศสายการบิน...  

 รายการท่องเที่ยวและรายการอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามสถานการณ์ โดยไม่จาํเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 หนังสือเดนิทาง ตอ้งมอีายุเหลอืใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และ ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการ

ท่องเที่ยว ค่าทัวร์ที่จ่ายให้กับผู้จัด เป็นการชาํระแบบจ่ายชาํระขาด และผู้จัดได้ชาํระให้กับสายการบินและสถานที่ต่าง ๆ แบบ

ชาํระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง ฉะน้ันหากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามรายการไม่ด้วยสาเหตุใดหรือได้รับการ

ปฏเิสธการเข้าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้)  ทางผู้จัด ขอสงวนสิทธิการคืน

เงินสดส่วนใด ๆ รวมทั้งค่าตัว๋เคร่ืองบินให้แก่ท่าน) 

 หากมีเพ่ือนหรือญาติของท่านต้องการร่วมเดินทางท่องเที่ยวระหว่างท่องเที่ยวในประเทศเกาหลีหรือปัญหาต่าง ๆ ตลอดจน

ข้อแนะนํากรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบ หากท่านมีความจําเป็นต้องรับฝากของจากผู้อื่นเพ่ือที่จะนําไปยังประเทศ             

น้ัน ๆ  หรือนาํกลับประเทศไทย ควรตรวจสิ่งของน้ันว่าต้องไม่เป็นสิ่งของผิดกฎหมาย ซ่ึงของผิดกฎหมายบางประเภท อาจมี

โทษถงึขั้นประหารชีวิต เจ้าหน้าที่จะไม่รับฝากกระเป๋าหรือสิ่งของใดใด 

 คณะเดินทางช่วงวันหยุด หรือ เทศกาลที่ต้องการันตีมัดจาํหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไขหรือเที่ยวบินเหมาลาํ Charter Flight หรือ 

Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจาํหรือค่าทัวร์ทั้งหมด  ขอ

สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตามสถานการณ์ที่มีการปรับขึ้ นจากภาษีเช้ือเพลิงที่ทางสายการบินอาจจะมีการเรียกเกบ็เพ่ิมเติม 

ตลอดจนการเปล่ียนแปลงเที่ยวบินและตามตารางบินของสายการบิน  

 หากมีการถอนตัวหรือไม่ได้ใช้บริการตามที่จองระบุเอาไว้หรือก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ผู้จัดถือว่าผู้ท่องเที่ยวสละสิทธิ์

และจะไม่รับผดิชอบค่าบริการที่ได้ชาํระไว้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เน่ืองจากค่าใช้จ่ายที่ท่านได้จ่ายให้กับผู้จัด เป็นการชาํระแบบ

ยืนยันการใช้บริการแบบผู้จัดเป็นตัวแทนนายหน้า ผู้จัดได้ชาํระค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้แก่ผู้ให้บริการในแต่ละแห่งแบบชาํระเตม็มี

เงื่อนไข  

 กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการบิน 

บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ ผู้จัดจะดาํเนินโดยสุดความสามารถที่จะประสานงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า 

แต่จะไม่คืนเงินให้สาํหรับค่าบริการน้ัน ๆ  

 มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คาํสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด  นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มี

อาํนาจของผู้จัดกาํกบัเท่าน้ัน  



 

 ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เน่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่

ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน

รายการท่องเที่ยว อนัเน่ืองมาจากการกระทาํที่ส่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง และกรณีอื่นๆ 

 เน่ืองด้วยมาตรการรักษาความปลอดภัยของสนามบินทั่วโลก ก่อนท่านขึ้นเคร่ืองบิน กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนาํติด

ตัวขึ้นเคร่ืองบิน แยกใส่ถุงพลาสติกใสมีซิปลอ็คปิดสนิท โดยที่ขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน และรวมกันทุกช้ิน

ไม่เกิน 1 ลิตร และต้องนาํออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอก็ซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่าน้ัน ถ้า

สิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าที่กาํหนด รวมถงึสิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเลบ็ มีดพก แหนบ 

จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเคร่ืองบินเท่าน้ัน และประเทศเกาหลี มีกฎหมายห้ามนาํเข้าผลิตภัณฑ์ที่

ทาํมาจากพืช และเน้ือสัตว์ทุกชนิดเข้าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้สด ไข่ เน้ือสัตว์ ไส้กรอก เพ่ือเป็นการป้องกันโรคติดต่อที่จะมา

จากสิ่งเหล่าน้ี หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ จะต้องเสยีค่าปรับในอตัราที่สงูมาก 

 
 

“ขอขอบพระคุณทุกท่านทีไ่ดม้อบความไวว้างใจ ใหท้างบริษทั เป็นผูน้ าพาการเดินทางในครั้งนี้ ” 
 

 
 

 


