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อตัราคา่บรกิาร 

***ราคาคา่ทวัรด์งักลา่วหากมกีารเปลีย่นแปลงคา่ต ัว๋เครือ่งบนิภาษสีนามบนิภาษนี า้มนัของสายการบนิ*** 

***บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัราคาขึน้ตามสายการบนิ*** 
 

 

 
 

 
 

 

เดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก พกัเดีย่ว จอยแลนด ์ หมายเหต ุ

วนัที ่17-21 ต.ค. 60 17,888 17,888 5,000 9,888  

วนัที ่18-22 ต.ค. 60 17,888 17,888 5,000 9,888  

วนัที ่19-23 ต.ค. 60 19,888 19,888 5,000 11,888  

วนัที ่20-24 ต.ค. 60 18,888 18,888 5,000 10,888  

วนัที ่21-25 ต.ค. 60 17,888 17,888 5,000 9,888  

วนัที ่22-26 ต.ค. 60 16,888 16,888 5,000 8,888  

วนัที ่23-27 ต.ค. 60 16,888 16,888 5,000 8,888  

วนัที ่24-28 ต.ค. 60 17,888 17,888 5,000 9,888  

วนัที ่25-29 ต.ค. 60 17,888 17,888 5,000 9,888  

วนัที ่26-30 ต.ค. 60 17,888 17,888 5,000 9,888  

วนัที ่27-31 ต.ค. 60 17,888 17,888 5,000 9,888  

วนัที ่28-1 พ.ย. 60 14,999 14,999 5,000 6,999  

วนัที ่29-2 พ.ย. 60 14,999 14,999 5,000 6,999  

วนัที ่30-3 พ.ย. 60 14,999 14,999 5,000 6,999  

วนัที ่31-1 พ.ย. 60 14,999 14,999 5,000 6,999  

วนัที ่1-5 พ.ย. 60 15,999 15,999 5,000 7,999  

วนัที ่2-6 พ.ย. 60 15,999 15,999 5,000 7,999  

วนัที ่3-7 พ.ย. 60 14,999 14,999 5,000 6,999  

วนัที ่4-8 พ.ย. 60 14,999 14,999 5,000 6,999  

วนัที ่5-9 พ.ย. 60 14,999 14,999 5,000 6,999  

วนัที ่6-10 พ.ย. 60 14,999 14,999 5,000 6,999  

วนัที ่7-11 พ.ย. 60 14,999 14,999 5,000 6,999  

วนัที ่8-12 พ.ย. 60 15,999 15,999 5,000 7,999  

วนัที ่9-13 พ.ย. 60 15,999 15,999 5,000 7,999  

วนัที ่10-14 พ.ย. 60 14,999 14,999 5,000 6,999  

วนัที ่11-15 พ.ย. 60 14,999 14,999 5,000 6,999  

วนัที ่12-16 พ.ย. 60 14,999 14,999 5,000 6,999  

วนัที ่13-17 พ.ย. 60 14,999 14,999 5,000 6,999  

วนัที ่14-18 พ.ย. 60 14,999 14,999 5,000 6,999  

วนัที ่15-19 พ.ย. 60 14,999 14,999 5,000 6,999  

วนัที ่16-20 พ.ย. 60 15,999 15,999 5,000 7,999  

วนัที ่17-21 พ.ย. 60 15,999 15,999 5,000 7,999  

วนัที ่18-22 พ.ย. 60 14,999 14,999 5,000 6,999  

วนัที ่19-23 พ.ย. 60 14,999 14,999 5,000 6,999  

วนัที ่20-24 พ.ย. 60 14,999 14,999 5,000 6,999  

วนัที ่21-25 พ.ย. 60 14,999 14,999 5,000 6,999  

วนัที ่22-26 พ.ย. 60 14,999 14,999 5,000 6,999  

วนัที ่23-27 พ.ย. 60 15,999 15,999 5,000 7,999  

วนัที ่24-28 พ.ย. 60 15,999 15,999 5,000 7,999  

วนัที ่25-29 พ.ย. 60 14,999 14,999 5,000 6,999  

วนัที ่26-30 พ.ย. 60 14,999 14,999 5,000 6,999  

วนัที ่27-1 ธ.ค. 60 14,999 14,999 5,000 6,999  

วนัที ่28-2 ธ.ค. 60 14,999 14,999 5,000 6,999  

วนัที ่29-3 ธ.ค. 60 15,999 15,999 5,000 7,999  

วนัที ่30-4 ธ.ค. 60 17,999 17,999 5,000 9,999  
INFANT (เด็กเล็กอาย ุไมเ่กนิ 2 ปี) ราคา 6,000 บาท 
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วนัแรก  สนามบนิสวุรรณภมู ิ                                                                                                        ( - / - / - ) 
21.30 น. คณะพรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 ประต ู3 เคานเ์ตอร ์D สายการบนิจนิ

แอร ์(LJ) มเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 
วนัทีส่อง สนามบนิอนิชอน– ลอ่งเรอื HYUNDAI CRUISE – HYUNDAE OUTLET – เกาะนาม ิ       ( - / L / D ) 
01.05 น. เหนิฟ้าสูก่รงุโซล โดยสายการบนิจนิแอร ์เทีย่วบนิที ่LJ002 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 5.30 – 06.00 ชัว่โมง) 

08.25 น. เดนิทางถงึสนามบนิอนิชอนประเทศเกาหลใีต ้(เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ไทย 2 ชัว่โมง) หลังผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืง
และศลุกากรเรยีบรอ้ยแลว้ น าท่านเดนิทางสูค่ลองอารา่ (ARA CANAL) ซึง่เชือ่มระหว่างแมน่ ้าฮันกับทะเล
ตะวันตก (ทะเลเหลือง) ตัง้อยู่ในพื้นที่ของเมืองอนิ
ชอนและกรงุโซล วัตถปุระสงคเ์พือ่ป้องกันน ้าทว่มและ
ใชเ้ป็นพืน้ทีใ่นการพักผ่อนหย่อนใจ โดยเกาหลมีกีาร
รเิริม่สรา้งทางระบายน ้าขึน้ครัง้แรกในสมัยกษัตรยิแ์หง่
ราชวงศโ์ซซอน แต่ก็ถูกยกเลกิไปเนื่องจากอุปสรรค
ทางเทคนคิและความยากล าบากของประเทศ และสบื
เนื่องมาจากเหตกุารณ์น ้าทว่มใหญเ่มอืงอนิชอน เมือ่ปี 
ค.ศ. 1987 สง่ผลใหป้ระชากรกว่า 6,000 คนประสบ
ภัยพบิัตอิย่างมาก น ามาสู่โครงการ ARA CANAL 
PROJECT ใชเ้วลาส ารวจทัง้สิน้รวม 5 ปี  เริม่กอ่สรา้ง
ขึน้เมือ่ปี ค.ศ.2009 และแลว้เสร็จสมบรูณ์เมือ่วันที ่25 
ม.ีค. 2012 จากนัน้น าทา่นลอ่งเรอืสดุหร ูHYUNDAI CRUISE (รอบ 11.00 / 12.00 / 13.30 น.) เพลดิเพลนิ
กับบรรยากาศสดุโรแมนตกิ ฟังเพลงสดุประทับใจ ประมาณ 45 นาท ีน าทา่นเดนิทางสู ่HYUNDAE OUTLET 
เลอืกซือ้สนิคา้แบนดพ์รเีมยีมชัน้น ามากมาย  

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวัน (มือ้ที ่1) เมนู บฟุเฟ่ตบ์นเรอื 
บา่ย น าทา่นลงเรอืเฟอรร์ีสู่เ่ดนิทางสูเ่กาะนาม ิโดยใชเ้วลาขา้มประมาณ 10 นาท ีพบกบัสสุานนายพลนาม ิ(Tomb of 

General Nami) เป็นสถานทีท่ีม่คีวามส าคัญตอ่ประวัตศิาสตรข์องเกาะนามเิป็นอยา่งยิง่ เพราะเกาะแหง่นี้ตัง้ตาม
ชือ่ของนายพลนามซิ ึง่เขา้รับราชการตัง้แต่อายุ 17 ท่านเป็นผูม้ี
ความสามารถน าทัพไปปราบจลาจลในทางภาคเหนือของเกาหลจีน
ไดรั้บต าแหน่งสงูในขณะทีท่่านอายุยังนอ้ย แต่ต่อมาภายหลังท่าน
ไดถ้กูใสร่า้ยโดยศัตรทูางการเมอืงและถกูประหารชวีติ จากนัน้ชมววิ
ทิวทัศน์ของสถานที่เคยใชเ้ป็นสถานที่ถ่ายท าละครทีวี Winter 
Love Song อนัโดง่ดังไปท่ัวเอเชยี พรอ้มมเีวลาใหท้า่นไดเ้ก็บภาพ
อันสวยงามน่าประทับใจสุดแสนโรแมนตกิเปรียบประดุจท่านเป็น
พระ-นาง ในละคร เลยทเีดยีว ทีน่ี่ทา่นจะไดพ้บกับรูปปั้นของเบยอง
จุนและชเวจวีู และอสิระเดนิชมตามอัธยาศัย สมควรแกเ่วลาพบกัน 
ณ จดุนัดหมายเพือ่ลงเรอืกลับ 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ (มือ้ที ่2) เมนูไกบ่ารบ์คีวิผดัซอสเกาหล ี(DAKGAKBI) อาหารเลือ่งชือ่โดยการน าไกบ่ารบ์ี
ควิ มันหวาน กะหล า่ปล ีตน้กระเทยีม ซอส และขา้ว มาผัดรวมกนับนกระทะแบนสดี า คลกุเคลา้ทกุอยา่งใหเ้ขา้ที ่
รับประทานคูก่บัผักกาดเกาหลแีละเครือ่งเคยีงตา่งๆ 

ทีพ่กั  NEW M HOTEL / JM HOTEL / BENIKEA RIO หรอืเทยีบเทา่  
วนัทีส่าม วดัวาวจูองซา – ท ากมิจ ิ– สวมชดุประจ าชาต ิ(ฮนับก) - สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์– กรงุโซล – ตลาดทง

แดมนุ –  โชว ์FANTA STICK                                                                          ( B / L / D ) 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ที ่3) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู ่วดัวาวูจองซา น าท่านชมและนมสัการเศยีรพระพุทธเจา้ 
ขนาดใหญ่สีทองอร่ามดูโดดเด่น ซึง่เป็นสัญลักษณ์ที่ส าคัญของวัดนี้ เศียร
พระพทุธรปูนี้มคีวามสงูถงึ 8 เมตร วางตัง้อยูบ่นกองหนิขนาดใหญ่ วัดนี้สรา้งขึน้
ในปี ค.ศ. 1970 โดยนักบวชแฮด๊อกเพือ่แสดงการตอบแทนความเมตตากรุณา
ของพระพทุธเจา้ในการรวมประเทศเกาหลเีหนือและเกาหลใีต ้ภายในมรีูปสลัก
สะสมจากพทุธศาสนกิชนทั่วโลกมากกวา่ 3,000 องค ์จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่
โรงเรยีนสอนท ากมิจ  ิเพื่อใหท้่านเรียนรูว้ัฒนธรรมการท ากมิจิใหท้่านได ้
สนุกสนานเพลดิเพลนิกับการท ากมิจ ิพรอ้มทัง้สวมชุดฮนับกเป็นชุดประจ าชาตขิองเกาหล ีพรอ้มถ่ายภาพ
เป็นทีร่ะลกึ 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวัน (มือ้ที ่4) เมนู สุก ีส้ไตลเ์กาหลบีนหมอ้ไฟรอ้นๆ (SHABU SHABU) คลา้ยกับสกุีย้ากี ้
มสีว่นผสมตา่ง ๆ เชน่ ผัก เนื้อหั่นบาง ๆ และอาหารทะเล โดยการปรงุจะน าวตัถตุา่ง ๆ เหลา่นี้จุม่แชล่งในน ้าเดอืด 
หรอืน ้าซปุ และปลอ่ยทิง้ไวส้กัพัก จากนัน้น าสว่นผสมอยา่งอืน่ เชน่ เตา้หู ้บะหมี ่ลงตุน๋ใหเ้ขา้กนั แลว้รับประทาน
โดยจุม่ลงในซอส 

บา่ย จากนั้นท่านเดนิทางสู ่เอเวอรแ์ลนด  ์เป็นสวนสนุกกลางแจง้ที่ใหญ่ทีสุ่ดของ
ประเทศเกาหลใีต ้ตัง้อยู่ทา่มกลางหบุเขา เชญิท่านท่องไปกับโลกของสัตวป่์า
ซาฟาร ีชมขบวนพาเหรดแฟนตาซจีากตัวการต์นูสดุน่ารัก เตมิเต็มความสขุของ
ทา่นสนุกสนานไปกบัเครือ่งเลน่ตา่งๆ ไมจ่ ากดัชนดิพรอ้มทัง้บรรยากาศสดุโรแมน
ตกิท่ามกลางสวนสวยทีจ่ะผลัดเปลี่ยนจัดแสดงดอกไมน้านาชนิดตามฤดูกาล
ตลอดทัง้ปี 
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ค า่ บรกิารอาหารค า่ (มือ้ที ่5) เมนู ไกตุ่น๋โสม (SAMGYETANG) อาหารยอดนยิมในวังหลวงในสมัยกอ่น ปัจจุบัน
เป็นอาหารเลือ่งชือ่ของเมอืงหลวงเชือ่กันวา่บ ารุงและเสรมิสขุภาพ ภายในตัวไกจ่ะมขีา้วเหนียว รากโสม พทุรา
แดง และเคล็ดลับในการตุน๋เสริฟ์พรอ้มเครือ่งเคยีงทีเ่รยีกวา่กักตกุ ีเสน้ขนมจนี เหลา้โสม พรกิไทยด าและเกลอื
หลังจากนัน้น าทา่นเดนิทางสูย่า่นทงแดมุน แหลง่ชอ้ปป้ิงทีช่ือ่ไดว้า่ใหญท่ีส่ดุในเอเชยี ซึง่ตัง้อยู่บรเิวณประตู
เมอืงโบราณทางทศิตะวันออก ทา่นสามารถซือ้สนิคา้หลากหลายประเภท อาท ิเสือ้ผา้บรุุษ-สตร ีรองเทา้บรุุษ-
สตรี รองเทา้ผา้ใบ เข็มขัดหรือของที่ระลกึ อาท ิชุดเครื่องครัว ถุงน่องถุงเทา้ ผา้พันคอ ท่านจะไดส้ัมผัสกับ
บรรยากาศการชอ้ปป้ิงสนิคา้ในราคาเกาหลอียา่งแทจ้รงิ จากนัน้น าทา่นชมโชวพ์เิศษ FANTA STICK การแสดง
ประกอบดนตรบีอกเลา่เรือ่งราวของหนุ่มสาวน่าประทับใจ 

ทีพ่กั  INTERCITY 365 HOTEL / BENIKEA SEOUL HOTEL / GALAXY HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
วนัทีส่ ี ่ พระราชวงัชางดอ๊ก - ศนูยโ์สมเกาหล ี– COSMETIC GALLERY – ดวิตี ้ฟร ี– เมยีงดง     ( B / L / D ) 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ที ่6) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสูพ่ระราชวงัชางด๊อก เป็นพระราชวังทีส่วยงามและทรงคุณค่าที่สดุในประวัตศิาสตร์เกาหลี 
ไดรั้บการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นหนึง่ในมรดกโลกทางดา้นวัฒนธรรมขององคก์าร
ยเูนสโก มคีวามส าคัญมากเพราะเป็นพระราชวังหลวง สรา้งในปี ค.ศ.1  405  
ใชเ้ป็นทีป่ระทับของกษัตรยิใ์นราชวงศโ์ช  ชอนหลายองค ์จนถงึพระเจา้ชนุจง 
(Seonjeong)  ดังนัน้ ทางรัฐบาลเกาหลจีงึไดอ้นุรักษ์พระราชวังแหง่นี้เอาไว ้
อยา่งดทีีส่ดุ แมจ้ะเคยเกดิเหตอุัคคภีัยกับพระราชวังแหง่นี้มาแลว้ จากนัน้น า
ทา่นเดนิทางสูศ่นูยโ์สมเกาหล ี(RED GINGER) ซึง่รัฐบาลรับรองคณุภาพ
วา่ผลติจากโสมทีม่อีาย ุ6 ปีซึง่ถอืวา่เป็นโสมทีม่คีณุภาพดทีีส่ดุ ชมวงจรชวีติ
ของโสม พรอ้มใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้โสมทีม่คีณุภาพดทีีส่ดุและน ากลับไปบ ารุง

ร่างกายหรอืฝากญาตผิูใ้หญท่ีท่า่นรักและนับถอืทางบา้น จากนัน้น าทา่นสู ่COSMETIC GALLERY เป็นศนูย์
รวมของเครือ่งส าอางของเกาหล ีอาท ิROJUKISS, LOTREE, ETUDE และอกีมากมายหลากหลายแบรนดเ์นมที่
น าเขา้มาจากทั่วโลก อสิระทา่นเลอืกซือ้ไดต้ามอธัยาศัย   

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวัน (มือ้ที ่7) เมนูบลูโกก ิ(BULGOGI) หมหูมกัทานกบัน า้ซุปรอ้นๆรสกลอมกลอ่ม  
บา่ย จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษีทีด่วิตีฟ้ร ี(Duty Free Shop) ทีน่ี่มสีนิคา้ชัน้น าใหท้่านเลอืกซือ้

มากมายกวา่ 500 ชนดิ อาท ิน ้าหอม เสือ้ผา้ เครือ่งส าอาง กระเป๋า นาฬกิา เครือ่งประดับฯลฯ 
ค า่ บรกิารอาหารค า่ (มือ้ที ่8)  เมนูหมยูา่งเกาหล ี(PORK  GALBI) เป็นอาหารพืน้เมอืงเกาหลทีีเ่ลือ่งชือ่และรูจั้ก

กันดทีั่วโลก โดยน าหมูสว่นทีต่ดิกับกระดูกไปย่างบนเตาถ่านแบบดัง้เดมิเสริฟ์พรอ้มขา้วสวยรอ้นๆ และเครื่อง
เคยีงหลากชนดิกบัน ้าจิม้เตา้เจีย้วสตูรเฉพาะและน ้าซปุสาหรา่ย  
จากนั้นน าท่านชอ้ปป้ิงย่านเมยีงดง หากท่านตอ้งการทราบว่าแฟชั่นของเกาหลีเป็นอย่างไร กา้วล ้าน าสมัย
เพยีงใด ทา่นจะตอ้งมาทีเ่มยีงดงแห่งนี้ พบกับสนิคา้วัยรุ่น อาท ิเสือ้ผา้แฟชั่นแบบอนิเทรน เครื่องส าอาง   แบ
รนดด์ังของเกาหล ีพบกบัความแปลกใหมใ่นการชอ้ปป้ิง ซึง่เมยีงดงแหง่นี้จะมวีัยรุน่หนุ่มสาวชาวโสมไปรวมตัวกนั
ทีน่ี่กวา่จ านวนมากในแตล่ะวัน 

ทีพ่กั  INTERCITY 365 HOTEL / BENIKEA SEOUL HOTEL / GALAXY HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
วนัทีห่า้ N SEOUL TOWER (ไมร่วมลฟิท)์ - สมนุไพรฮอกเกนามู – ศูนยน์ า้มนัสนเข็มแดง – พลอยแอมมาทสิ 

ซุปเปอรม์าเก็ต – สนามบนิอนิชอน – กรงุเทพฯ                                                                ( B / L / -) 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ที ่9) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัน้น าทา่นสูห่อคอยกรงุโซล หรอื N SEOUL TOWER (ไมร่วมคา่ลฟิท ์ทา่นละ 400 บาท หรอื 10,000 
วอน) ถอืไดว้า่เป็นสัญลักษณ์ทีส่ าคัญแหง่หนึง่ของกรุงโซล บางครัง้ถกูเรยีกวา่ “นัมซาน ทาวเวอร”์ (NAMSAN 
TOWER) ตามสถานทีต่ัง้คอืบนภเูขานัมซาน เป็นหอคอยทีม่คีวามสงูจาก
ฐานประมาณ 236.7 เมตร มคีวามสงูถงึ 480 เมตร เหนือระดับน ้าทะเล ถกู
สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1969 ถอืวา่เป็นหอคอยเมอืงทีส่งูทีส่ดุในโลกตดิ 1 ใน 
18 อันดับของโลก เปิดใหนั้กทอ่งเทีย่วและประชาชนทั่วไปไดเ้ขา้ชมครัง้
แรก เมื่อปี ค.ศ. 1980 ได ้ภายในแยกเป็น 3 โซน ไดแ้ก่ TOWER , 
PLAZA และ LOBBY เป็นจุดทีส่ามารถชมความงดงามของกรุงโซลไดท้ัง้
ยามกลางวันและยามค ่าคนื ชมทัศนียภาพของแมน่ ้า Han ซึง่ไหลผ่านใจ
กลางกรงุโซล ภาพตกึรามบา้นชอ่งทีเ่รยีงราย และลอ้มรอบไปดว้ยทวิเขา 
BUKHAN และเทอืกเขา INWANGSAN อสิระใหท้กุทา่นไดเ้ดนิเลน่และ
ถา่ยรูปคูห่อคอย  หรอืคลอ้งกญุแจคูรั่กตามอัธยาศัย จากนัน้น าทา่นเดนิทางไปดแูลสขุภาพกันที่ศูนยส์มุนไพร 
ฮอกเกนามู (HEOTGAENAMU) ซึง่เป็นสมุนไพรทีท่ั่วโลกรวมถงึสถาบันต่างๆยอมรับว่าเป็นสมุนไพรที่มี
คณุภาพดทีีส่ดุในการบ ารงุตับและดแูลตับของเรา เป็นสมนุไพรทีห่าไดย้ากในปัจจบุนั ทา่นจะไดช้มการสาธติการ
ทดลองตัวยาจากสมนุไพรชนดินี้ม ีฮอกเกนาม ูเป็นตน้ไมท้ีเ่จรญิเตบิโตในป่าลกึบนภเูขาทีป่ราศจากมลภาวะและ
ระดับสงูเหนือน ้าทะเล 50-8  00 เมตร ชาวเกาหลรีุน่ใหมน่ยิมน ามารับประทานเพือ่ชว่ยดแูลตับใหส้ะอาดแข็งแรง 
น าทา่นสูศ่นูยน์ า้มนัสนเข็มแดง (RED PINE) ซึง่ผลติจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลซี ึง่จะใชต้น้สนเข็ม
แดงจากยอดเขามาผลติโดยใชเ้ทคโนโลยพีรอ้มกบัการวจัิยทีป่ระเทศเกาหลใีตอ้อกมาเป็นน ้ามันสนเข็มแดง โดย
กวา่จะมาเป็นน ้ามันสนเข็มแดงได ้1 แคปซลูตอ้งใชใ้บสนเข็มแดงประมาณ 2.7 กโิลกรัม มาสกดัเอาน ้ามันมาผลติ
และวจัิยออกมาเป็นน ้ามัน สามารถช่วยในการลดระดับไขมันในเสน้เลอืดไดเ้ป็นอย่างด ี น าท่านชมโรงงาน
เจยีระไนพลอยแอมมาทสิ (AMETHYST) ชาวเกาหลนียิมพลอยสมีว่งพลอย และถอืวา่เป็นอญัมณีน าโชคและ
สขุภาพของผูท้ีเ่กดิวันเสาร ์
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เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวัน (มือ้ที ่10) เมนู จมิดกั (JIMDAK) หรอื ไก่อบซอี ิว๊วุน้เสน้ เป็นเมนูอาหารเกาหลี
พืน้เมอืงดัง้เดมิ เป็นไกผั่ดรวมกบัวุน้เสน้ มันฝร่ัง แครอท พรกิ และซอสด า เนื้อไกท่ีน่ิม่ รสชาตคิลา้ยกับไกพ่ะโล ้
สตูรเกาหล ีทานกบัขา้ว หอมอรอ่ย รสเผ็ดถงึเครือ่ง 

 บา่ย จากนัน้แวะซือ้ของฝากทีร่า้นซุปเปอรม์าเก็ต เลอืกซือ้สาหร่าย ขนมตา่ง ๆ ช็อกโกแลต ผลติภัณฑข์องใบและ
รากฝอยของโสมในรปูขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหนา้โสม ครมีลา้งหนา้โสม เครือ่งส าอางโสม กมิจ ิเป็บเปโร ้
หรอืป๊อกกีเ้กาหล ีชนิราเมงหรอืมามา่เกาหล ีเป็นตน้ สมควรแกเ่วลา น าคณะเดนิทางสูส่นามบนิอนิชอน 

19.55 น. ออกเดนิทางกลับกรงุเทพฯ โดยสายการบนิจนิแอร ์เทีย่วบนิที ่LJ001 
23.35 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 
 

**โปรแกรมสามารถสลบัปรบัเปลีย่นไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้** 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ราคาทวัรร์วม 

1. คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ ตามรายการ   2. คา่อาหารทกุมือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการ 
3. คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ   4. คา่ทีพั่กหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามรายการ 
5. คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ   6. คา่ภาษีสนามบนิ ทกุแหง่ทีม่ ี
7. คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละ 15 กก.   8. หัวหนา้ทัวรน์ าเทีย่วตลอดรายการ 
9. คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
10. น ้าเปลา่วันละ 1 ขวด   

 
ราคาทวัรไ์มร่วม   
1.    ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงนิ / ใบก ากบัภาษี)  
2.    คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพทส์ว่นตัว คา่ซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่ 
3. คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด ปกต ิ15 กโิลกรมั 
4. คา่วซีา่ส าหรับพาสปอรต์ตา่งชาต ิ
5. คา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ทา่นละ 35,000 วอน หรอื 1,050 บาท (ในวนัเช็คอนิทีส่นามบนิสวุรรณภมู)ิ 
 
เง ือ่นไขการจองทวัร ์
*  กรณุาวางเงนิมดัจ า ทา่นละ 5,000 บาท ชว่งเทศกาลมดัจ าทา่นละ 10,000 บาท ทีน่ั่งจะถกูยนืยันเมือ่ไดรั้บคา่มัด

จ าแลว้เทา่นัน้ 
*  คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืทัง้หมดช าระ 30 วันกอ่นการเดนิทาง (ไมนั่บวันเสาร-์อาทติย)์ 
*  หลังจากช าระค่ามัดจ าแลว้ สามารถเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางได ้กอ่นทีบ่รษัิทฯจะท าการออกต๋ัว โดยตอ้งแจง้ล่วงหนา้ 1-2 

สปัดาหก์อ่นการเดนิทางเทา่นัน้ 

* ต ัว๋สายการบนิไมส่ามารถระบุทีน่ ัง่ ใชว้ธิ ีRANDOM คอืการสุม่เลอืกทีน่ ัง่โดยระบบสายการบนิ * 
การจดัทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ าหนด ทางผูจ้ดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ 

แตจ่ะท าการ Request ใหไ้ดเ้ทา่น ัน้ งดการคนืบตัรโดยสาร  
และหากยกเลกิการเดนิทาง ทางสายการบนิไมม่รีะบบคนืเงนิบางสว่น   

หากผูโ้ดยสารถกูปฎเิสธการออกนอกประเทศไทยหรอืเขา้ประเทศเกาหล ี 
จากเจา้หนา้ทีแ่รงงานไทยหรอืเจา้หนา้ทีต่รวจคนออกนอกประเทศไทยและเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงที่

ประเทศเกาหล ีทางผูจ้ดัและทางสายการบนิจะไมส่ามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ทกุกรณี   
ผูโ้ดยสารอาจจะตอ้งรบัผดิชอบคา่ปรบัทีป่ระเทศเกาหลเีรยีกเก็บ   

ผูโ้ดยสารตอ้งรอกลบัประเทศไทยในเทีย่วบนิถดัไปทีม่ที ีน่ ัง่วา่งหรอืตามวนัเดนิทางของต ัว๋เครือ่งบนิ   

ท ัง้นีแ้ลว้แตท่างเจา้หนา้ทีต่รวจคนและสายการบนิ ทางผูจ้ดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้
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เง ือ่นไขการเปลีย่นวนัเดนิทาง หรอืเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทาง 

• กรณีวันเดนิทางตรงกบัวันหยดุนักขัตฤกษ์หรอืชว่งเทศกาล ผูจ้องทัวรต์อ้งแจง้เปลีย่นวันเดนิทางหรอืเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทาง
อยา่งนอ้ย 45 วัน กอ่นการเดนิทาง (ไมนั่บรวมเสาร-์อาทติย)์ สามารถเปลีย่นไดเ้พยีง 1 ครัง้เทา่นัน้ หากแจง้หลังจากนี้ ผู ้
เดนิทางควรหาผูเ้ดนิทางทา่นใหมม่าแทนผูท้ีไ่มส่ามารถเดนิทางได ้

• กรณีวันเดนิทางไม่ตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือช่วงเทศกาลผูจ้องทัวร์ตอ้งแจง้เปลี่ยนวันเดนิทางหรือเปลี่ยนชือ่ผู ้
เดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน กอ่นการเดนิ (ไมนั่บรวมเสาร-์อาทติย)์ สามารถเปลีย่นไดเ้พยีง 1 ครัง้เทา่นัน้ หากแจง้หลังจาก
นี้ ผูเ้ดนิทางควรหาผูเ้ดนิทางทา่นใหมม่าแทนผูท้ีไ่มส่ามารถเดนิทางได ้

• กรณีจองทัวรภ์ายใน 15 วันกอ่นออกเดนิทาง (ไมนั่บรวมเสาร-์อาทติย)์ ผูจ้องทัวรไ์มส่ามารถเปลีย่นวนัเดนิทางหรอืเปลีย่น
ชือ่ผูเ้ดนิทางไดท้กุกรณี 

 
เง ือ่นไขการยกเลกิ 
•  แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วัน (ไมนั่บเสาร-์อาทติย)์ บรษัิททัวรค์นืคา่ใชจ้่ายใหทั้ง้หมดตามยอดทีผู่จ้องช าระ (หาก

การเดนิทางนั้นตรงกับชว่งวันหยุดหรือเทศกาลทีต่อ้งการันตมีัดจ ากับสายการบนิหรือกรุ๊ปทีม่กีารการันตคี่ามัดจ าทีพั่ก
โดยตรงหรอืโดยการผา่น ตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศแลว้ ไมอ่าจขอคนืเงนิได)้ 

•  แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วัน (ไมนั่บเสาร-์อาทติย)์ บรษัิททัวรเ์ก็บคา่ใชจ้า่ย 10,000 บาท  
•  แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 20 วัน (ไมนั่บเสาร-์อาทติย)์ บรษัิททัวรเ์ก็บคา่ใชจ้า่ย 50% ของราคาทัวร ์
•  แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15 วัน (ไมนั่บเสาร-์อาทติย)์ บรษัิททัวรเ์ก็บคา่บรกิารทัง้หมด 100% 
 
หมายเหต ุ 
1. บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการออกทวัรต์ ัง้แต ่25 ทา่นขึน้ไป หากมลีกูทวัรต์ า่กวา่นีอ้าจจะตอ้งมกีารปรบัราคาขึน้ 
2. ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ การยกเลกิเทีย่วบนิ การประทว้ง การนัด

หยดุงาน, การกอ่จลาจล หรอืกรณีทีท่า่นถกูปฏเิสธ การเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง หรอืเจา้หนา้ที่
กรมแรงงานทัง้จากไทย และตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

3. ทางบรษัิทฯจะรับเฉพาะลกูคา้ทีม่คีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไปทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
4. ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไม่ครบ อาท ิไม่เทีย่วบางรายการ, ไม่ทาน

อาหารบางมื้อเพราะค่าใชจ้่ายทุกอย่างทางบรษัิทฯไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหตั้วแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดนิทางแลว้ 

5.  กรณีลกูคา้ไมเ่ขา้รา้นช็อป ช าระเพิม่รา้นละ 50 USD ตอ่ทา่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โปรดอา่นทกุขอ้ในรายการทวัรโ์ดยละเอยีด  
หากมขีอ้สงสยักรณุาสอบถามกอ่นท าการจองทกุคร ัง้ 

 
หมายเหต ุ: คณะทวัรจ์ะออกเดนิทางทอ่งเทีย่วหลงัเวลาเครือ่งลงแลว้ ประมาณ 2 ช ัว่โมง  

ทางทวัรไ์มม่นีโยบายใหค้ณะรอทา่นทีต่ดิดา่นตรวจคนเขา้เมอืง 
หากทา่นสามารถผา่นเขา้เมอืงไดภ้ายหลงั ทา่นจะตอ้งเดนิทางไปพบกบัคณะทวัรด์ว้ยตนเอง 

และไมส่ามารถเรยีกรอ้งคา่เดนิทางจากทวัรไ์ด ้เพือ่ความเป็นระเบยีบและคณะไดท้อ่งเทีย่วอยา่งเต็มเวลา  

ขออภยัในความไมส่ะดวก 
 


