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REVISED 2/9/62 

 
 

ก าหนดการเดินทาง : วันที่ 03 – 07 / 04 - 08 กันยายน 62  
(พักซูวอน 1 คืน / พักโซล 2 คืน) 

**พาท่านสนุกกับสวนสนกุเอเวอร์แลนด์เต็มวัน** 
 
 

สายการบินจินแอร์ แอร์ไลน์ (LJ)  <ข้ึนเคร่ืองสุวรรณภูมิ> 
ขาไป LJ 002    กรุงเทพ (BKK)  -   อินชอน (ICN) 01.05 – 08.25 น. 

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

วันแรก       กรุงเทพฯ - สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ -  อินชอน (ประเทศเกาหลีใต)้ 
 
 

21.00 คณะพร้อมกันที่ ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออกช้ัน 4 ประต…ู.. เคาน์เตอร…์… เคาน์เตอรส์ายการบิน 
JIN AIR (LJ) กรุณาสังเกตป้ายรบัทีส่นามบิน == HAPPY TOGETHER  โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอ านวยความ
สะดวกเช็คอินต๋ัวเครื่องบินและสัมภาระให้แก่ท่าน…. 

 

หมายเหต ุ เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 60 นาที ผู้โดยสารพร้อม ณ ประตขูึ้นเครื่องก่อน
เวลาเครื่องออก 30 นาที 

 

 

วันที่สอง สนามบินอินชอน - หมู่บ้านเทพนิยาย - ชมความงดงามของ เกาะนามิ ชื่อดัง (แลนด์มารค์ 
                  ที่พลาดไม่ได้ ) ประสบการณ์ใหม่!! การปั่นจักรยานเรียลไบค์ บนรางรถไฟ – เข้าที่พกั 
 

01.05 น. เหินฟ้าสู่ประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบิน JIN AIR เท่ียวบิน LJ 002 (บริการ SNACK BOX บนเครื่อง) 
08.25 น.   ถึงสนามบินนานาชาติ อินชอน ประเทศเกาหลีใต้ หลังผ่านข้ันตอนการตรวจคนเข้าเมือง และรับสัมภาระ

เรียบร้อยแล้ว(เวลาท้องถิ่นประเทศเกาหลีใต้ เร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)  
จากนั้นน าท่านไปชม ถนนเทพนิยาย ซองวุลดง เป็นถนนเล็กๆในเมืองย่าน JUNG-GU ของจังหวัดอินชอน 
ใกล้ๆกับท่าเรืออินชอนออกแบบและตกแต่งตามผนังบ้าน ก าแพงต่างๆ  ตลอดทั้ง 2 ฝั่งทางเดิน ตกแต่งเป็นรูป
การ์ตูนในเทพนิยาย หรือ การ์ตูนของดิสนีย์ เช่นเรื่อง อลาดิน สโนไวท์ หรือปีเตอร์แพน เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้
เดินทางมาเยี่ยมชม ให้เวลาท่านได้ถ่ายรูปกับความน่ารักของถนนเทพนิยายแห่งนี้ตามอัธยาศัย  จากนั้น น าท่านชม
ความงดงามของเกาะช่ือดัง เกาะนามิ หนึ่งในสถานที่ถ่ายท าซีรีย์เกาหลีช่ือดัง  เพลงรักในสายลมหนาว  น าท่าน
ข้ึนเรือเฟอร์รี่ข้ามฟากไปยังเกาะนามิใช้เวลาเพียง 5 นาที ในฤดูร้อนนี้ภายในเกาะนามิจะเขียวขจี ท าให้สดช่ืน 
สร้างสีสันสวยงามให้กับเกาะแห่งนี้อย่างมากและอากาศสบายๆ จึงท าให้เกาะแห่งนี้เหมาะแก่การพักผ่อนส าหรับ
ครอบครัว คู่รัก ที่แสนโรแมนติก ให้ท่านได้ถ่ายรูปสวยๆกับสวนดอกไม้นานาพันธ์ุในเกาะแห่งนี้ และอีก 1 ไฮไลท์ที่
พลาดไม่ได้เลยคือ  ทิวต้นสนท่ีเป็นไฮไลท์ของเกาะนามิน าท่านไปเชคอินแลนด์มาร์คแห่งนี้ ว่ากันว่าถ้า
มาแล้วไม่ได้ถ่ายรูปที่ทิวต้นสนน้ีเหมือนมาไม่ถึง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เ
ลยทีเดียว  และระหว่างทางกลับมีร้านค้า 2 ข้างทาง อาทิ ร้านซาลาเปา ร้านไส้กรอก ขนมแพนเค้กแสนอร่อย ให้
ท่านเลือกทานตามอัธยาศัย หรือจะเลือกนั่งจิบกาแฟร้อนๆ ในร้าน Coffee Shop จากนั้นได้เวลานัดหมาย น า
ท่านนั่งเรือเฟอร์รี่ กลับมายังจุดข้ึนรถ 
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เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  (เมนูทคัคาลบ ีไกบ่ารบ์ีคิวผัดซอสเกาหลี) (1) 
 

บ่าย  จากนั้น พาท่านไปสนุกสนานต่อกับการ ปัน่จักรยานบนรางรถไฟ RAIL BIKE เปิดประสบการณ์ใหม่               
เป็นการปั่นจักรยานบนรางรถไฟทีท่่านเคยเห็นตามซีรียเ์กาหลหีลายๆเรื่อง  ท่านจะได้สนุกสนานกับกิจกรรม
ที่ได้ท ารวมกับครอบครัว เพื่อน หรือคนรัก พร้อมกับชมความงดงามของธรรมชาติ  2 ข้างทางที่
หาได้ยาก ไม่ว่าจะเป็นการปั่นผ่านแม่น้ า ล าธาร ทุง่นา แปลงผัก ทิวสน ต้นไม้ ดอกไม้ ตลอดเส้นทาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ภตัตาคาร  (เมนูชาบู ชาบ ูSHABU SHABU) (2) 
 

ที่พกั   โรงแรม CENTRAL PLAZA HOTEL  หรือ SUNSHINE HOTEL ระดบัเทียบเท่า 3 ดาว 

วันที่สาม ใหท้่านได้สนุกกับเครื่องเล่นนานาชนิด ณ สวนสนุก EVERLAND (เต็มวัน!!)      
                  พาท่านไปชมวิวัฒนาการใหม่ๆ “VIVA” เกาะลอยน้ าเรืองแสง– เข้าที่พกักรุงโซล 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม (3) 
 จากนั้นพาท่านสนุกสนานเต็มอิ่ม ที่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (เต็มวัน!!!) เป็นสวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่

ที่สุดของประเทศ ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา  ในช่วงซัมเมอร์นี้ ภายในสวนสนุกแห่งนี้จะห้อมล้อมไปด้วยดอกไม้นานา
พันธ์ุ ที่งดงามจนท่านคิดว่าเป็นดอกไม้ปลอมเลยทีเดียว  ให้ท่านได้สนุกสนานกับเครื่องเล่นนานาชนิด อาทิ T-
Express ( รถไฟรางไม้ ) รถไฟเหาะ หนอนสะบัด ล่องแก่ง การ์ตูน 4 มิติ บ้านหมุน บ้านผีสิง และในสวนสนุกแห่ง
นี ้ท่านจะได้ชมความน่ารักของ หมีสีน้ าตาล ท่ีแสนรู้สามารถท าตามค าสั่งของเจ้าหน้าท่ีท่ีให้ขนม ท้ังเดิน เต้น 
และโยนลูกบอล รับรองว่าท่านอดหลงรักไม่ได้เลยทีเดียว อีกทั้งท่านจะได้พบ แม่เสือ พ่อเสือ สิงโตเจ้าป่า หมีด า 
ไฮยีน่า ฯลฯ 
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เท่ียง อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย เพื่อให้ท่านได้สนุกกับเคร่ืองเล่นแบบเต็มท่ี 
 

จากนั้นน าท่านไปที่ ชมวิวัฒนาการของเกาหลี นั่นก็คือ “VIVA” เกาะลอยน้ าได้พลังงานแสงอาทิตย์ แห่งแรก
ของโลกเกาหลีใต้ “Viva” หรือสถานที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เต็มประสิทธิภาพ บนแม่น้ าฮันใน
กรุงโซล  โดยเกาะแห่งนี้ลอยตัวอยู่บนผืนน้ าด้วย 24 ถุงลมนิรภัยขนาดใหญ่ สามารถรองรับน้ าหนักการ
ก่อสร้างได้ถึง 6,400 ตันในขณะที่ตัว “Viva” มีน้ าหนัก 2,000 ตันเท่านั้น บนโครงสร้างอาคาร 3 ชั้น ซ่ึง
ครอบคลุมไปด้วยแผงเซลล์แสงอาทิตย์54 ตารางเมตร ให้ก าลังการผลิตต่อวันที่ 6 กิโลวัตต์เพื่อพลังงานแก่
สิ่งอ านวยความสะดวกภายในอาคารและส่องสว่างตัวอาคารในยามค่ าคืน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ภตัตาคาร เมนู หมูย่างเกาหลีแสนอร่อย เมนูยอดฮติ!!  (4) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่พกั  น าท่านเข้าสู่ โรงแรม GALAXY HOTEL หรือ VIP HOTEL หรือ ระดบัเทียบเท่า 3 ดาว 
 

 

วันที่สี่         น้ ามันสนเข็มแดง (RED PINE)  - ช้อปปิ้งเครื่องส าอางปลอดภาษี COSMETIC OUTLET  

                 โรงงานสาหร่าย + ใส่ชุดฮันบก – ดิวตี้ฟรี – ช้อปปิ้งเสื้อผ้า รองเท้าแฟชั่น ณ  
              ตลาดเมียงดงยอดฮิต ( สยามสแควร์เกาหลี )  

 

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม  (5) 
จากนั้นพาท่านไปชม  RED PINE  หรือ น้ ามันสนเข็มแดง  สมุนไพรช่ือดังที่ได้รับความนิยมมากในตอนนี้ 
สรรพคุณช่วยลดระดับน้ าตาลในเส้นเลือด  ช่วยละลายไขมันในเส้นเลือด  ล้างสารพิษหรือดีท็อกซ์ เลือดให้สะอาด
และเพิ่มการไหลเวียนของเลือดได้สะดวกข้ึน เหมาะกับผู้ป่วยโรคเบาหวาน ความดัน ไขมันอุดตันในเส้นเลือด 
คอเลสเตอรอลในเลือดสูง และ โรคไขข้อเสื่อม   จากนั้นน าท่านช้อปปิ้ง เครื่องส าอางปลอดภาษี เวชส าอาง 
COSMETIC OUTLET ช้อปปิ้งเครื่องส าอางยอดนิยม เช่น โบท็อกเกาหลีช่ือดัง , SNAIL CREAM (ครีมหอย
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ทาก) , WATER DROP (ครีมน้ าแตก) , BUBBLE CLEANSING , CC ครีม , แป้งม้าโยก, เซรั่มโบท็อกเกาหลี  ซึ่ง
ราคาถูกกว่าที่เมืองไทยเกือบเท่าตัว และบางผลิตภัณฑ์ยังไม่มีขายในไทย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากนั้น พาท่านชม โรงงานสาหร่ายเกาหลี ให้ท่านได้ชมกรรมวิธีในการผลิตสาหร่ายเกาหลแีสนอร่อย พร้อมชิม
สาหร่าย หรือจะซื้อเป็นของฝากกลับบ้านก็ได้    จากนั้นพาท่านไปสวยหล่อแบบหนุ่มสาวเกาหลี กับการสวมชุด
ประจ าชาติเกาหลี   “ ชุดฮันบก”  ให้ท่านได้ถ่ายรูปตามอัธยาศัยและเก็บภาพความประทับใจ  จากนั้นน าท่าน
ไปเรียนรู้เกี่ยวกับการ ท าคิมบับ (ข้าวห่อสาหร่าย) เรียนรู้วิธีการท า คิมบับ (ข้าวห่อสาหร่าย) อาหารง่ายๆ ที่
คนเกาหลีนิยมรับประทาน คิม แปลว่า สาหร่าย บับ แปลว่า ข้าว จะเป็นแท่งยาวๆ หั่นเป็นช้ินๆพอดีค า จิ้มกับโชย ุ
ญี่ปุ่นหรือวาซาบิก็ได้ 
 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร เมนูโอซัม บุลโกกิ (6) 
 

จากนั้นน าท่าน  ช้อปปิ้งแหล่งสินค้าปลอดภาษี (ดิวตี้ฟรี) สินค้าแบรนด์เนม 
อาทิ  นาฬิกา ,แว่นตา , กระเป๋ า , น้ าหอม เครื่องส าอางแบรนด์ ช้ันดั ง อาทิ 
SULWHASOO , LANEIGE , SHISEIDO, SKII  และ กระเป๋าแบรนด์ดัง อาทิ MCM , 
LOUIS VUITTON, CHANEL  ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย   จากนั้น ยังไม่พอน าท่านไปช้
อปปิ้งต่อกันที่  “ ตลาดที่ฮอตที่สุดของเกาหลี” ตลาดเมียงดง หรือ สยาม 
สแควร์เกาหลี ตลาดแห่งนี้ท่านจะพบกับสินค้า อาทิ เสื้อผ้าแฟช่ัน แบรนด์ดังต่างๆ 
ZARA , SPAO , Uniqlo หรือ รองเท้าแบรนด์ NIKE  Adidas และรองเท้าท่ีก าลังเป็นท่ี
นิยมในตอนนี้ fila  หรือจะเลือกช้อปปิ้งเครื่องส าอาง ETUDE HOUSE  SKIN 
FOOD , THE FACE SHOP , MISSHA , IT’S SKIN ให้ท่านได้เลือกซื้อมากมาย ที่ส าคัญตลาดแห่งนี้ยังโด่งดัง
เรื่อง Food Street อีกด้วย เพราะนอกจากสินค้าแฟช่ันต่างๆแล้วยังมีร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านเครื่องดื่ม ขนม
หวาน ไอศกรีม หลากหลายร้านให้ท่านเลือกทานมากมาย อาทิ เครปสตอเบอรี่ มันฝรั่งทอด น้ าผลไม้ กุ้ งทอด ขา
หมูทอด ไดฟุกุสตอเบอรี่ สายไหมสีรุ้ง และ อาหารอร่อยที่น่าสนใจอีกมากมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ภตัตาคาร เมนู จิมดกั ไกพ่ะโล้แสนอรอ่ย (7) 
 

ที่พกั  น าท่านเข้าสู่ โรงแรม GALAXY HOTEL หรือ VIP HOTEL หรือ ระดบัเทียบเท่า 3 ดาว 
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วันที่ห้า       ศนูย์โสมเกาหลี – ฮ็อกเกตนามู - หอคอยโซลทาวเวอร ์(คลอ้งกญุแจคู่รกั) - พลอยอเมทสิ    
                ร้านละลายเงินวอน - อินชอน - กรุงเทพฯ         

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม (8) 
จากนั้นน าท่านรู้จักและเข้าใจ สมุนไพรโสมเกาหลี ที่ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงให้แก่ระบบย่อยอาหารและปอด 
ช่วยท าให้จิตใจสงบและเพิ่มพละก าลังโดยส่วนรวมสรรพคุณทางการแพทย์ ช่วยบ ารุงหัวใจ ป้องกันโรคหัวใจขาด
เลือด เสริมประสิทธิภาพทางเพศ ลดและป้องกันมะเร็งและเร็วๆ นี้ โสมเกาหลีอาจจะได้จดทะเบียนมรดกโลกโดย
องค์การยูเนสโก   จากนั้นน าท่านรู้จักและเข้าใจ “ศูนย์สมุนไพรฮ๊อกเก็ตนามู”  ชาวเกาหลีนิยมน ามารับประทาน 
เพื่อช่วยป้องกันโรคตับแข็งไม่ให้ถูกท าลายจากการดื่มกาแฟ บุหรี่ แอลกอฮอล์ สารตกค้างจากอาหารและยา   
จากนั้นน าท่านสู่ หอคอย N’SEOUL TOWER (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พ
าท่านย้อนรอยซีรีย์ดัง “ You Who Came From The Stars” (ยัยตัวร้ายกับนายต่างดาว) และ ซีรีย์เรื่อง 
F4 เขานัมซาน ภูเขาเพียงลูกเดียวใจกลางกรุงโซล 1 ใน 17 หอคอยเมืองที่สูงทีสุ่ดในโลก    สูงถึง 480 เมตร เหนือ
ระดับน้ าทะเล  อิสระให้ท่านชมวิวบรรยากาศบ้านเมืองเกาหลี หรือ จะคล้องกุญแจคู่รัก เพราะคนเกาหลีมี
ความเช่ือว่าถ้ามาคล้องกุญแจคู่รักที่นี้ “จะท าให้รักกันยืนยาวไม่พรากจากกัน”   จากนั้น หากมีเวลา จะน าท่าน
ชมโรงงานเจียระไน พลอย อเมทิส แดนเกาหลีเป็นแดนของพลอยสีม่วง พลอยแห่งสุขภาพและน าโชค โดยมีตั้งแต่
สีม่วงอ่อนเย็นตาจนถึงสีม่วงไวน์ มีเสน่ห์เย้ายวนใจ พลอยน้ีจะงามจับตาเมื่อมาท าเป็นแหวน จี้ ต่างหู และสร้อย
ข้อมือ     

 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  เมนู ไกตุ่น๋โสม อาหารต ารับชาววัง (9) 
 
 
 
 
 

 
จ า ก นั้ น

น าท่านเตรียมตัวกลับกรุงเทพ แวะซื้อของฝากที่ “ ร้านละลายเงินวอน” สาหร่าย ขนมต่างๆ ข้าวพองรสชาติ
ต่างๆ เหล้าโซจู หรือ มาม่าเกาหลีที่มใีห้เลอืกหลากหลายรสชาติ กิมจิ หรือเครื่องใช้ไฟฟ้า กระทะเกาหลีช่ือดังฯลฯ 
ให้ท่านเลือกช้อปปิ้ง ได้เวลาอันสมควรน าทุกท่านเดินทางสู่สนามบินอินชอน เพ่ือท าการเช็คอินท์ตั๋วเครื่องบิน 
และ สัมภาระ.... 
 

19.55  น. เหริฟ้าสูป่ระเทศไทย โดยสายการบิน JIN AIR เท่ียวบิน LJ 001 (บริการ SNACK BOX บนเครื่อง) 
23.35 น. คณะเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจจากพวกเราทุกคน………… 
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 HAPPY TOGETHER  

ไม่รวมทิปไกด์+คนขับรถตลอดการเดินทาง ท่านละ 50,000 วอน (ประมาณ 1,500บาท) 
ขออนุญาตเก็บค่าทิปทุกท่านท่ีสนามบนิสวุรรณภูมิ 

 
 
 

อัตราค่าบริการ เดือน กันยายน 2562 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ ่

ห้องละ 2-3 ท่าน 
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ 

เดก็มีเตยีง 
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ ่

เดก็ไม่มีเตียง 
พกัเดี่ยว

เพิ่ม 

วันท่ี 03 – 07 กนัยายน 2562 6,999 6,999 6,999 5,000 
วนัที่ 04 – 08 กนัยายน 2562 6,999 6,999 6,999 5,000 
วันท่ี 05 - 09 กนัยายน 2562 7,999 7,999 7,999 5,000 

 

** ข้อควรทราบ ** 
1. วันเดนิทาง “ กรณุาเตรียมเอกสารการท างาน” เช่น หนังสือรบัรองการท างาน , นามบตัร , บัตรพนกังาน 

หรือหากมีธุรกิจส่วนตัวตอ้งมีนามบตัร หากเปลี่ยนชื่อสกุลต้องน าเอกสารมายืนยัน 
2. โปรแกรมทัวรอ์าจมีการสลบัปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสมของหน้างาน อาทิ หากมีฝนตก 

หรือ รถติด อาจปรบัโปรแกรม (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กบัสถานการณ์หน้างาน ) ไกดแ์ละหัวหน้าทัวร์จะแจ้งให้ทราบ
ในแต่ละวัน  

3. ร้านช้อปปิ้งท่ีทางรัฐบาลให้ทัวร์ลง ตามท่ีระบุในโปรแกรมทัวร์ ขอความร่วมมือลูกทัวร์ลงทุก
ร้าน ซื้อไม่ซื้อไม่ว่ากัน  ทางบริษัทฯไม่มีนโนบายบังคับซื้อแต่อย่างใด ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของลูกค้า  

4. ประเทศเกาหลีใต้มีช่างภาพมาถ่ายรปูแล้วมาจ าหน่ายวันสุดท้ายลกูทัวร์ท่านใดสนใจ
สามารถซื้อได้....แต่ถ้าท่านใดไม่สนใจก็ไม่ต้องซื้อ โดยไม่มีการบังคับลูกทัวร์ท้ังสิน้ แต่
เป็นการบอกกล่าวลว่งหน้า 

5. ทัวร์นี้จัดให้เฉพาะลกูค้าที่ประสงค์จะไปทอ่งเทีย่วตามรายการของทัวร์ทกุวันเท่านั้น  หากท่านไม่สามารถ
ร่วมทัวร์ทุกวัน แค่สมัครมาร่วมทัวร์เพียงเพื่อการใช้ตั๋วเครื่องบินและทีพ่กัในราคาพิเศษ  หากท่านไมแ่จ้ง 

และปรากฏว่าท่านไม่รวมทัวร์ในบางวัน ทางบริษัทจะคิดค่าด าเนินการในการ
แยกท่องเที่ยวเอง 300 USD*** 

 

อัตรานี้รวม 
 

 ค่าต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ  กรงุเทพ - อินชอน - กรุงเทพ  (ตั๋วกรุ๊ป) และ ค่าภาษีสนามบินทกุแห่งที่ม ี  
 ค่าอาหารทกุมื้อ ตามทีร่ะบุในรายการ 
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 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ    
 ค่าที่พักตามระบุในรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน  
 ค่ารถรับ-ส่ง และน าเที่ยวตามรายการ    

 ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละ 15 กก. / ห้ิวขึ้นเคร่ืองได้ 10 กก.  
 มัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกันอบุัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 

 
 

อัตรานี้ไม่รวม 
 

 กรณีปรับเพิ่มอัตราค่าภาษีเช้ือเพลิงและประกันวินาศภัยทางอากาศสายการบิน 
 ค่าวีซ่าส าหรบัพาสปอร์ตต่างด้าว และ เก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มอีก 3,000 บาท ส าหรับพาสต่างชาติ  
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าท าหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพทส์่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร  

และเครือ่งดื่มที่สัง่เพิม่นอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสั่งเพิ่ม กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก) 
 ค่าทิปส าหรับคนขับรถ ไกด์ท้องถ่ิน หัวหน้าทัวร์ (50,000 วอน หรือ 1,500 บาท) 
 ราคาตามโปรแกรมทัวร์ ยังไมร่วมค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

 

เง่ือนไขการช าระเงิน 
 

 ทางบริษัทฯ ขอรับมัดจ า 10,000 บาท ส าหรับการจองนับตั้งแตว่ันจองภายใน 2 วัน  
และ ส่วนท่ีเหลือทั้งหมดช าระก่อนเดินทางอย่างน้อย 20 วัน (การไม่ช าระเงินค่ามัดจ า หรือ ช าระไมค่รบ 
หรือ เช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆ ผู้จัดมีสิทธิยกเลกิการจัดหรือยกเลกิการเดินทาง)   
 

เง่ือนไขการยกเลิก 
 

1. ส าหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย เมือ่วีซ่าผ่านแล้ว แต่จะมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ
คืนค่ามัดจ าทั้งหมด 

2. ****ราคาดังกล่าวเป็นราคาโปรโมช่ัน ไม่สามารถยกเลิกการจองได้ทุกกรณี ****  
3. ยกเลกิการเดินทางในวันเดินทาง,ถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมอืงทั้งจากประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ ไม่มกีาร

คืนเงินทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น  
4. ยกเว้นกรุป๊ทีเ่ดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมดัจ ากับสายการบินหรือค่ามัดจ าที่พกัโดยตรงหรือโดยการผ่าน

ตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศซึง่ไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพเิศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight 
จะไม่มีการคืนเงินมัดจ า หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าต๋ัวเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินน้ันๆ 

 

หมายเหต ุ
 

 ในกรณีที่ทางสายการบินมีการเรียกเก็บค่าภาษีเชื้อเพลิง เพ่ิมเติม ราคาน้ีอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศสายการบิน...  
 รายการท่องเที่ยวและรายการอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ โดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และ ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการ

ท่องเที่ยว ค่าทัวร์ที่จ่ายให้กับผู้จัด เป็นการช าระแบบจ่ายช าระขาด และผู้จัดได้ช าระให้กับสายการบินและสถานที่ต่าง ๆ แบบช าระ
ขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง ฉะน้ันหากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามรายการไม่ด้วยสาเหตุใดหรือได้รับการปฏิเสธการ



 

ตลาดทัวร์ แมกกาซีน โทร. 064-491-9639 เว็บไซต์   http://www.ไปเท่ียวด้วยกัน.com             หน้า 10 จาก 10 
รายการท่องเที่ยวและเมนูอาหารที่ระบุไว้ อาจมกีารเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมของโรงแรมที่ได้รับการยืนยัน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ในการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

เข้าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้)  ทางผู้จัด ขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดส่วนใด ๆ 
รวมทั้งค่าต๋ัวเครื่องบินให้แก่ท่าน) 

 หากมีเพื่อนหรือญาติของท่านต้องการร่วมเดินทางท่องเที่ยวระหว่างท่องเที่ยวในประเทศเกาหลีหรือปัญหาต่าง ๆ ตลอดจน
ข้อแนะน ากรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ หากท่านมีความจ าเป็นต้องรับฝากของจากผู้อื่นเพื่อที่จะน าไปยังประเทศ             
น้ัน ๆ  หรือน ากลับประเทศไทย ควรตรวจสิ่งของน้ันว่าต้องไม่เป็นสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งของผิดกฎหมายบางประเภท อาจมีโทษถึง
ขั้นประหารชีวิต เจ้าหน้าที่จะไม่รับฝากกระเป๋าหรือสิ่งของใดใด 

 คณะเดินทางช่วงวันหยุด หรือ เทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ าหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไขหรือเที่ยวบินเหมาล า Charter Flight หรือ 
Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทั้งหมด  ขอสงวน
สิทธิ์ที่จะปรับราคาตามสถานการณ์ที่มีการปรับขึ้นจากภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจจะมีการเรียกเก็บเพิ่มเติม ตลอดจนการ
เปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและตามตารางบินของสายการบิน  

 หากมีการถอนตัวหรือไม่ได้ใช้บริการตามที่จองระบุเอาไว้หรือก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ผู้จัดถือว่าผู้ท่องเที่ยวสละสิทธิ์และ
จะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ได้ช าระไว้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เน่ืองจากค่าใช้จ่ายที่ท่านได้จ่ายให้กับผู้จัด เป็นการช าระแบบยืนยันการ
ใช้บริการแบบผู้จัดเป็นตัวแทนนายหน้า ผู้จัดได้ช าระค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้แก่ผู้ให้บริการในแต่ละแห่งแบบช าระเต็มมีเงื่อนไข  

 กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบนิ บริษัท
ขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ ผู้จัดจะด าเนินโดยสุดความสามารถที่จะประสานงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า แต่จะไม่คืน
เงินให้ส าหรับค่าบริการน้ัน ๆ  

 มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้ค าสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด  นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจ
ของผู้จัดก ากับเท่าน้ัน  

 ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เน่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการ
พิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว 
อันเน่ืองมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง และกรณีอื่นๆ 

 เน่ืองด้วยมาตรการรักษาความปลอดภัยของสนามบินทั่วโลก ก่อนท่านขึ้นเครื่องบิน กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะน าติดตัว
ขึ้นเครื่องบิน แยกใส่ถุงพลาสติกใสมีซิปล็อคปิดสนิท โดยที่ขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไม่เกิน 1 
ลิตร และต้องน าออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่าน้ัน ถ้าสิ่งของดังกล่าวมี
ขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่ก าหนด รวมถึงสิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ จะต้องใส่กระเป๋าใบ
ใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่าน้ัน และประเทศเกาหลี มีกฎหมายห้ามน าเข้าผลิตภัณฑ์ที่ท ามาจากพืช และ
เน้ือสัตว์ทุกชนิดเข้าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้สด ไข่ เน้ือสัตว์ ไส้กรอก เพื่อเป็นการป้องกันโรคติดต่อที่จะมาจากสิ่งเหล่าน้ี หาก
เจ้าหน้าที่ตรวจพบ จะต้องเสียค่าปรับในอัตราที่สูงมาก 
 

 

“ขอขอบพระคณุทกุท่านที่ได้มอบความไว้วางใจ ให้ทางบรษิัท เป็นผูน้ าพาการเดนิทางในครัง้นี้” 
 

 


