
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

       รหสัโปรแกรมทวัร ์SPECIAL KOREA  5D3N APR18-LJ-W40 

 
 
 
 
 

 
 

ก ำหนดกำรเดนิทำง เดือนพฤษภำคม 2561 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

       รหสัโปรแกรมทวัร ์SPECIAL KOREA  5D3N APR18-LJ-W40 

วันแรก  สนำมบินสุวรรณภมิู ประเทศไทย 

21.00 น. คณะพร้อมกนัท่ีทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตู 3 เคำน์เตอร์ D ส า ย ก า ร บิ น 
JIN AIR (LJ) เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอ านวยความสะดวก  

01.00 น.  น าทา่นเหิรฟา้ สูก่รุงโซล โดยสายการบิน JIN AIR เที่ยวบินที LJ002 
 

วันที่สอง สนำมบินอินชอน ประเทศเกำหลีใต้-เกำะนำม-ิHYUNDAI PREMIUM GIMPO OUTLET-เทศกำลประดบั
ไฟ ANSAN STARLIGHT 

08.15 น. เดินทางถงึสนามบินนานาชาติอนิชอน ประเทศเกาหลใีต้ หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศลุกากร 
*เวลำท้องถิ่นเร็วกว่ำประเทศไทย 2 ชม. กรุณำปรับนำฬิกำของท่ำน เพื่อสะดวกต่อกำรนัดหมำย* 

จากนัน้น าท่าน ลงเรือเฟอร์ร่ีข้ามไปยงั เกำะนำมิ (ใช้เวลาประมาณ 10 นาที) ชมทิวทศัน์ซึ่งเคยใช้เป็นสถานที่
ถ่ายท าละครทีวี “WINTER LOVE SONG” อนัโด่งดงัไปทัว่ทัง้เกาหลีและเอเชีย เกาะนามินีม้ีรูปร่างคล้ายใบไม้ 
ที่ลอยอยู่ทางตอนเหนือของแม่น า้ฮนั ท่านสามารถชมบรรยากาศรอบเกาะ เช่น การเดินเลน่เที่ยวชมสวนเกาหลี 
คาราวะสสุานนายพลนามิ เดินผา่นกลางแมกไม้แหง่สวนสนท่ีสงูเสยีดฟา้ ผา่นดงต้นสน ดอกสน ต้นเกาลดั เลอืก
นัง่ที่ม้านัง่ริมฝ่ังเพื่อชมบรรยากาศโรแมนติคใต้เงาไม้ พร้อมมีเวลาให้ท่านได้เก็บโลเคชั่นประทบัใจ ให้ท่านได้
อิสระเลือกชมฟาร์มเลีย้งนกกระจอกเทศซึ่งตัง้อยู่บนเกาะ หรือจะเลือกขี่จกัรยานชมวิวเหมือนฉากในละครตาม
อธัยาศยัจนได้เวลาสมควรอ าลาเกาะนามิ 

กลำงวัน บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร เมนู ทัคคำลบี  ้ไก่บาร์บีคิวผัดซอส อาหารที่สร้างช่ือให้กับเมืองชุน
ชอน โดยเป็นการน าไก่บาร์บีคิว ข้าวเหนียว มนัหวาน ผกัต่างๆ ลงผดัรวมกบัซอสพริกไทยแดงแบบเกาหลี เวลา
รับประทาน จะน าผกักาดเขียว มาห่อรับประทาน หลงัจากทานไปสกัพกัจะน าข้าวสวย และสาหร่ายแห้งมาผดั
รวมกบัทคัคาลบี เรียกวา่ทคัคาลบีโปคมึ เสร์ิฟพร้อมกบัเคร่ืองเคียง เช่น โอเด้งปรุงรส กิมจิ หรือน า้ซุปเย็น 
จากนัน้น าท่านช้อปปิง้ HYUNDAI PREMIUM GIMPO OUTLET ซึ่งเป็นเอาท์เลตขนาดใหญ่ เป็นแหล่งรวม
ร้านค้าแบรนด์เนมระดบัโลกมากมายให้ทุกท่านได้เลือกช้อปปิง้กันอย่างจุใจมีหลากหลาย Brand ดงัมากมาย
หลายยี่ห้อ เช่น  Armani, Calvin Klein, Diesel, DKNY, Guess, Escada เป็นต้น                          

น าท่านชมงานเทศกาลประดบัไฟ
ในเกาหลี (Lighting Festival)  ที่ 
Ansan Starlight Village Photo 
Land จัดขึน้ที่เมืองอันซานเต็มไป
ด้วยไฟ LED ประดับตามต้นไม้
สวยงามไปทัว่บริเวณเสมือนอยู่ใน

ดินแดนแหง่สวรรค์ต้อนรับเทศกาล Santa VillageLight Festival ภายในสวนจะมีจดุส าหรับถ่ายรูปมากมายกวา่ 
 100 จุด ให้คนรักการถ่ายภาพได้สนกุสนานไปกบัหมูบ้่านเล็กๆแห่งนี ้ซึ่งถกูจดัแสดงแยกออกเป็นโซน ทัง้ Road 
of Cupid,Road of Love, Forest of Light เป็นต้น ซึ่งไฟนัน้จะเปิดให้ชมทกุวนัตลอดช่วงเทศกาล *ยกเว้นในวันที่
มีสภำพอำกำศแปรปรวนไฟอำจถูกปิดเพื่อควำมปลอดภัย 
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เยน็ บริกำรอำหำรเยน็ ณ ภัตตำคำร เมน ูBBQ BUFFET ปิง้ยา่งสไตล์เกาหล ีเนือ้หม ูเนือ้ไก่ ปลาหมกึ กุ้ง อาหาร
เกาหล ีกินคูก่บัเคร่ืองเคียงตา่งๆ เติมไมอ่ัน้ 
น ำท่ำนเข้ำสู่ โรงแรมที่พัก : RASUNG HOTEL OR CENTRAL PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่ำระดับ 3 
ดำว 

 

วันที่สำม สวนสนุก EVERLAND-COSMETIC CENTER-สนุกสนำนกับกำรท ำ D. I.Y CUPCAKE-TRICK EYE 
MUSEUM+ICE MUSEUM-ช้อปป้ิงย่ำนฮงแด 

เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
จากนัน้น าทา่นเดินทางสู ่สวนสนุก EVERLAND สวนสนกุกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สดุของเกาหล ี ซึ่งถูกขนานนามว่า 
ดิสนีย์แลนด์เกำหลี ตัง้อยู่ที่เมืองยงอิน ให้ท่านได้ท่องไปกบัโลกของสตัว์ป่าซาฟารี ท่านจะได้พบกบั ไลเกอร์ 
ซึ่งเป็นลกูแฝดผสมที่เกิดขึน้จากความรักระหวา่งสงิโตผู้ เป็นพ่อและเสือผู้ เป็นแมน่บัเป็นแฝดผสมเสอื-สิงโตคูแ่รก
ในโลก เติมเต็มความสขุของท่านสนกุสนานกบัเคร่ืองเลน่ต่างๆ ไม่จ ากดัชนิด เช่น รถไฟเหาะตีลงักา (Rolling 
X-Train), เฮอร์ริเคน (Double Rock Spin), เรือเหาะไวกิง้ (Columbus Adventure), และที่พลาดไม่ได้!! 
รถไฟเหาะรางไม้ (T-EXPRESS) ซึ่งเป็นไฮไลค์ของสวนสนุกแห่งนี ้ชมกิจกรรมและการแสดงต่างๆ ด้วยบตัร
เข้าชมแบบไม่จ ากัดจ านวนรอบ นอกจากนี ้ชมสวนดอกไม้ที่ก าลงับานสะพร่ังอวดสีสนัที่ สวนดอกไม้สี่ฤดู 
(Four Season Garden) ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงพนัธุ์ดอกไม้ไปตามฤดูกาลในรูปแบบที่หลากหลายตลอดทัง้ปี   
น าท่านเดินทางสู่ COSMETIC CENTER ให้ท่านได้เลือกซือ้เคร่ืองส าอางช่ือดงัของเกาหลี ได้ในราคาท้องถ่ิน 
อาทิเช่น DR.MJ, DEWINS, MISSHA และอื่นๆ อีกมากมาย 

กลำงวัน บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำร เมน ูพอร์กคำลบิ หรือ หมยูา่งเกาหล ีเป็นเนือ้หมหูมกัเคร่ืองปรุงคล้ายๆ 
กบั บลุโกกิ แตเ่นือ้จะหัน่แผน่โตและหนากวา่ เวลาจะรับประทานต้องน ามายา่งบนตะแกรงเตาถ่านจนสกุ และใช่
กรรไกรตดัให้เป็นชิน้เลก็ๆ พอค า รับประทานกบัข้าวสวย กิมจิ และผกัสด หอ่ผกัแล้วจิม้น า้จิม้ 
จากนัน้น าทา่นสนกุสนาน และแสดงความคิดสร้างสรรค์ในการตกแตง่หน้าคฟัเค้ก ด้วยฝีมือของทา่นเอง ที่ D.I.Y 

CUPCAKE พร้อมถ่ายรูปเป็นทีระลกึ 
 จากนัน้น าทา่นชม TRICK EYE MUSEUM พิพิธภณัฑ์ภำพวำด 3 มิติ ให้ทา่นได้ตื่นตาตื่นใจกบัศิลปะแนวใหม ่

ชมภาพวาดในลกัษณะ 3 มิติเสมือนภาพวาดมีชีวิต ให้ทา่นได้สมัผสัการถ่ายรูปแบบใหม ่เหมือนกบัได้เข้าร่วมเข้า
ไปอยู่ในสว่นหนึ่งของภาพเลยทีเดียว และน าท่านชม ICE MUSEUM พิพิธภัณฑ์น ำ้แข็ง ปะติมากรรมน า้แข็ง 
ตัง้อยู่ในกรุงโซลเป็นสถานที่จดัโชว์น า้แข็งแกะสลกั นกัท่องเที่ยวสามารถสมัผสัอากาศที่หนาวเย็นติดลบกวา่สบิ
องศา และชมน า้แข็งที่ถกูแกะสลกัออกมาเป็นรูปร่างตา่งๆ ได้อยา่งนา่อศัจรรย์ 

 น าท่านช้อปปิง้แหลง่วยัรุ่น ย่ำนฮงแด หรือ บริเวณหน้ามหาวิทยาลยัฮงอิก เป็นศูนย์รวมเด็กวยัรุ่น มีทัง้สินค้า
แฟชัน่  เสือ้ผ้า กระเป๋า รองเท้า ของก๊ิฟช้อป เคร่ืองเขียนตา่งๆ รวมทัง้กิจกรรมทางวฒันธรรมทางศิลปะ การแสดง 
และงานเทศกาลที่นา่สนใจมากมาย   

เยน็ บริกำรอำหำรเยน็ ณ ภตัตำคำร เมน ูTTOKKOKI BUFFET 
 น ำท่ำนเข้ำสู่โรงแรมทีพัก : BENIKEA H AVENUE HOTEL หรือเทียบเท่ำระดับ 3 ดำว 
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วันที่สี่ ศูนย์สมุนไพรโสมเกำหลี-ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง REDPINE-ผ่ำนชม บลูเฮ้ำส์-พระรำชวังเคียงบกกุง+
ใส่ชุดฮันบก-DUTY FREE-คลองชองเกชอน-ช้อปป้ิงตลำดเมียงดง 

เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
จากนัน้น าท่านสู ่ศูนย์สมุนไพรโสมเกำหลี ซึ่งรัฐบาลรับรองคณุภาพว่าผลิตจากโสมที่อาย ุ6 ปี ซึ่งถือ ว่าเป็น
โสมที่มีคณุภาพดีที่สดุ ชมวงจรชีวิตของโสม พร้อมให้ทา่นได้เลอืกซือ้โสมที่มีคณุภาพดีที่สดุและราคาถกูกวา่ไทย 
2 เท่า กลบัไปบ ารุงร่างกายหรือฝากญาติผู้ ใหญ่ที่ท่านรักและนบัถือ จากนัน้น าท่านสู ่ศูนย์สมุนไพรน ำ้มันสน
เข็มแดง (REDPINE) มหศัจรรย์แห่งธรรมชาติ ผ่านผลงานการวิจัยมากมาย จากมหาวิทยาลยัแห่งชาติโซล 
ประเทศเกาหลใีต้ มีสรรพคณุช่วยลดไขมนั และน า้ตาลในกระแสเลอืด ปอ้งกนัการเกิดเส้นเลอืดตีบ แตก ตนั และ
สามารถล้างสารพิษในร่างกาย เพื่อเพิ่มภูมิต้านทานและท าให้อายุยืนแบบชาวเกาหลี ซึ่งก าลงัเป็นสิ่งที่ได้รับ
ความนิยมจากคนในประเทศเกาหลเีป็นอยา่งมาก 

 น าทา่นผา่นชม บลูเฮ้ำส์ หรือ ท าเนียบประธานาธิบดีของเกาหลใีต้ เมื่อมองจากด้านนอกเข้าไปท่ีอาคารดงักลา่ว
จะเห็นเป็นสีฟ้าอ่อนทัง้หลงั คนก็เลยเรียกตามสีของอาคารหลงันี ้ท าเนียบประธานาธิบดีแห่งนีไ้ม่เปิดให้บคุคล
ทัว่ไปหรือนกัทอ่งเที่ยวเข้าชมภายใน แตส่ามารถชมจากด้านนอกและถ่ายภาพไกลๆได้ อาคารบลเูฮ้าเป็น 
สถาปัตย์กรรมเกาหลผีสมกับสถาปัตย์กรรมร่วมสมยั ที่มีความโดดเดน่เฉพาะตวั ด้านหลงัของบลเูฮ้าส์เป็นภเูขา
ที่เช่ือว่าช่วยเสริม ฮวงจุ้ย ด้านหน้าของบลเูฮ้าส์มีลานกว้าง และมีอนุสำวรีย์รูปนกฟีนิกซ์ อนัหมายถึง ความ
เป็นอมตะ จดุนีจ้ะเป็นท่ีซึง่นกัทอ่งเที่ยวนิยมมาถ่ายภาพไว้เป็นท่ีระลกึ 

กลำงวัน บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร เมน ูไก่ตุ๋นโสม อาหารวงัในสมยัก่อน เช่ือกนัว่าบ ารุงและเสริมสขุภาพ 
เสร์ิฟทา่นละ 1 ตวั ในหม้อดินร้อน  เป็นเมนอูาหารวงัตัง้แตส่มยัราชวงศ์โซซอน 
น าท่านเข้าชม พระรำชวังเคียงบกกุง (Gyeongbokgung Palace) หรือ เรียกอีกแบบหนึ่งว่า พระราชวงัคยอง
บกกุง เป็นทัง้สญัญลกัษณ์และแหลง่ท่องเที่ยวยอดฮิตของกรุงโซล พระราชวงัที่มีขนาดใหญ่และเก่าแก่ที่สดุใน
กรุงโซล สร้างขึน้ในปี 1394 ในสมยัพระเจ้าแทโจ ราชวงศ์โชซอน เดิมทีนัน้ภายในพระราชวงัมีอาคารและต าหนกั
ต่างๆ มากกว่า 200 หลงั แต่เมื่อมีการรุกรานของญ่ีปุ่ น อาคารส่วนใหญ่ก็ได้ถูกท าลายลงเหลืออยู่เพียงแค่ 10 
หลงัเท่านัน้ พิเศษ!! ให้ทกุท่านได้เก็บภาพความประทบัใจด้วยการใส่ชุดประจ ำชำติของเกำหลีใต้ (ฮันบก) 
พร้อมถ่ายภาพเป็นท่ีระลกึ ตามรอยซีร่ีส์เกาหลย้ีอนยคุที่พระราชวงัเคียงบกกงุ ได้แบบฟินๆ 
น าท่านแวะชม คลองชองเกชอน เดิมเป็นคลองเก่าแก่ในอดีตมีอายกุว่า 600 ปีที่ ทอดผ่านใจกลางเมืองหลวง
แตใ่นปัจจบุนัได้มีการพฒันาและบรูณะคลองแหง่นีข้ึน้มาใหมท่ าให้กรุงโซลมีคลองที่ยาวกวา่ 6 เมตร   
น าท่านช้อปปิง้สินค้าปลอดภาษี DUTY FREE ที่นี่มีสินค้าชัน้น า ให้ท่านเลือกซือ้มากมายกว่า 500 ชนิด อาทิ 
น า้หอม เสือ้ผ้า เคร่ืองส าอาง กระเป๋า นาฬิกา เคร่ืองประดบั เป็นต้น  
น าท่านช้อปปิง้ ตลำดเมียงดง หรือ สยามสแควร์เกาหลี หากท่านต้องการทราบวา่แฟชัน่ของเกาหลีเป็นอยา่งไร 
ก้าวล า้น าสมัยเพียงใดท่านจะต้องมาที่เมียงดงแห่งนี ้พบกับสินค้าวัยรุ่น อาทิ  เสือ้ผ้าแฟชั่นแบบ อินเทร์น 
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เคร่ืองส าอางดงัๆ ของเกาหลี พบกับความแปลกใหม่ในการช้อปปิง้อีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งเมียงดงแห่งนีจ้ะมีวยัรุ่น 
หนุม่สาวชาวโสมไปรวมตวักนัท่ีนี่กวา่ล้านคนในแตล่ะวนั ให้ทา่นเลอืกซือ้สนิค้าได้ตามอธัยาศยั 

เยน็ บริกำรอำหำรเยน็ ณ ภตัตำคำร เมน ูเซตปลำย่ำงเกำหลี และซุปสาหร่ายพร้อมเคร่ืองเคียง กินคูก่บัข้าวสวย
ร้อนๆ แล้วเข้ากนัสดุๆ  
น ำท่ำนเข้ำสู่โรงแรมทีพัก : BENIKEA H AVENUE HOTEL หรือเทียบเท่ำระดับ 3 ดำว 
 

วันที่ห้ำ ศูนย์สมุนไพรบ ำรุงตับ ฮอกเกตนำมู-โรงงำนเจียระไนพลอยอเมทิส-โซล ทำวเวอร์-ซุปเปอร์มำเก็ต-
สนำมบนิอนิชอน 

เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
น าท่านชม ร้ำนสมุนไพร Korea Herb Shop ศูนย์สมุนไพรบ ำรุงตับ ฮอกเกตนำมู ทางการแพทย์เรียกว่า 
ผลไม้ทอง  มีรสเปรีย้ว ดีส าหรับบคุคลที่นิยมดื่มชา กาแฟ น า้อดัลมฯลฯ เมลด็ฮอกเกตจะช่วยในการล้างสารพษิที่
ตกค้าง หรือ ไขมนัท่ีสะสมอยูภ่ายในผนงัของตบัหรือไต น าทา่นชม โรงงำนเจียระไนพลอยอเมทิส แดนเกาหลี
เป็นแดนของพลอยสีม่วง พลอยแห่งสขุภาพและน าโชค โดยมีตัง้แตส่ีมว่งอ่อนเย็นตาจนถึงสีมว่งไวน์ มีเสน่ห์เย้า
ยวนใจ พลอยนีจ้ะงามจบัตาเมื่อมาท าเป็นแหวน จี ้ตา่งห ูและสร้อยข้อมือ 
น าท่านเดินทางสู่ โซลทำวเวอร์ หรือ หอคอยเอ็นโซล หรือ นัมซันทำวเวอร์ ตัง้อยู่บนภเูขานมัซาน เป็นจดุ
ท่องเที่ยวที่ถือว่าเป็นไฮไลท์ส าคญัของกรุงโซล เพราะเป็น
จุดชมวิวที่มองเห็นวิวทั่วทัง้กรุงโซล มีความสูงจากฐาน
หอคอยประมาณ 236.7 เมตร และมีความสูง 479 เมตร
จากพืน้ดิน คนที่มาเที่ยวที่นี่ส่วนมากจะเป็นคู่รัก ทัง้ชาว
เกาหลีและนกัท่องเที่ยวต่างชาติ คู่รักส่วนมากจะเตรียม
กุญแจมาคล้องตรงรัว้ข้างบนโซลทาวเวอร์ เพราะมีความ
เช่ือวา่คูรั่กที่ได้มาคล้องกญุแจที่นี่จะรักกนัยาวนานตลอดไป *ไม่รวมค่ำขึน้ลิฟท์ 

  กลำงวัน บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร เมน ูจิมดัก ไก่อบซีอิ๊ววุ้นเส้น เป็นเมนอูาหารเกาหลพีืน้เมืองดัง้เดิม เป็น
ไก่ผัดรวมกับวุ้นเส้น มันฝร่ัง แครอท พริก และซอสด า เนือ้ไก่ที่นิ่ม รสชาติคล้ายกับไก่พะโล้สูตรเกาหลี ทาน
กบัข้าว หอมอร่อย รสเผ็ดถึงเคร่ือง 
ได้เวลาน าท่านเดินทางสู ่ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติอินชอน เพื่อเตรียมตวัเดินทางกลบักรุงเทพฯ ระหว่างทาง
แวะช้อปปิง้ที่ SUPERMARKET (ละลายเงินวอน) เพื่อซือ้ของฝากคนทางบ้าน ที่ร้านแหง่นีม้ีขนมพืน้เมืองเกาหลี
หลากชนิดรวมทัง้กิมจิ ไก่ตุน๋โสมที่บรรจอุยูใ่นถงุสญุญากาศ ตะเกียบ ถ้วยใสข้่าวและของฝากของที่ระลกึ 

19.35 น. ออกเดินทางกลบัสู่ประเทศไทย โดยสารการบิน JIN AIR เที่ยวบินที่  LJ001 (บริการอาหาร และเคร่ืองดื่มบน
เคร่ือง) 

23.40 น.  ถึงสนามบินสวุรรณภมูิ โดยสวสัดิภาพ   
   

** พำสปอร์ตควรมีอำยุไม่ต ่ำกว่ำ 6 เดอืนนับจำกวนัเดนิทำง ** 
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เวลำนัดหมำยและเคำท์เตอร์ อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงอนัเน่ืองมำจำกกำรเปลี่ยนแปลงจำกสำยกำรบิน  
กรุณำเช็คก่อนวนัเดินทำง 

 

**ในกรณีที่ ผู้เดินทำงไม่ผ่ำนกำรตรวจพิจำรณำจำกด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองในกำร เข้ำ-ออก ทัง้ประเทศไทยและประเทศ
เกำหลีใต้ หรือกำรถกูปฎิเสธในกรณีอื่นๆ ทุกกรณี ทำงบริษัทขอสงวนสทิธ์ไม่คนืค่ำใช้จ่ำยไม่ว่ำกรณีใดๆทิง้สิน้** 

 

อัตรำค่ำบริกำร  *ไม่มีรำคำเดก็** 

วันเดินทำง รำคำทัวร์ (บำท / ท่ำน) พัก
ห้องละ 2-3  ท่ำน 

พักเดียว*เพิ่ม 
(บำท / ท่ำน)  

ที่น่ัง 

1-5 พฤษภาคม 2561 17,900.- 4,900.- 25 

2-6 พฤษภาคม 2561 17,900.- 4,900.- 25 
3-7 พฤษภาคม 2561 17,900.- 4,900.- 25 
4-8 พฤษภาคม 2561 17,900.- 4,900.- 25 
5-9 พฤษภาคม 2561 17,900.- 4,900.- 25 

6-10 พฤษภาคม 2561 16,900.- 4,900.- 25 
7-11 พฤษภาคม 2561 16,900.- 4,900.- 25 
8-12 พฤษภาคม 2561 17,900.- 4,900.- 25 
9-13 พฤษภาคม 2561 17,900.- 4,900.- 25 

10-14 พฤษภาคม 2561 17,900.- 4,900.- 25 
11-15 พฤษภาคม 2561 17,900.- 4,900.- 25 
12-16 พฤษภาคม 2561 17,900.- 4,900.- 25 
13-17 พฤษภาคม 2561 16,900.- 4,900.- 25 
14-18 พฤษภาคม 2561 16,900.- 4,900.- 25 
15-19 พฤษภาคม 2561 17,900.- 4,900.- 25 
16-20 พฤษภาคม 2561 17,900.- 4,900.- 25 

17-21 พฤษภาคม 2561 17,900.- 4,900.- 25 
18-22 พฤษภาคม 2561 17,900.- 4,900.- 25 

19-23 พฤษภาคม 2561 17,900.- 4,900.- 25 
20-24 พฤษภาคม 2561 16,900.- 4,900.- 25 

21-25 พฤษภาคม 2561 16,900.- 4,900.- 25 
22-26 พฤษภาคม 2561 17,900.- 4,900.- 25 

23-27 พฤษภาคม 2561 17,900.- 4,900.- 25 
24-28 พฤษภาคม 2561 17,900.- 4,900.- 25 

25-29 พฤษภาคม 2561 17,900.- 4,900.- 25 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

       รหสัโปรแกรมทวัร ์SPECIAL KOREA  5D3N APR18-LJ-W40 

 

เงื่อนไขกำรส ำรองที่ น่ัง 
กรุณาจองลว่งหน้าก่อนการเดินทางพร้อมช าระมดัจ า ภายใน 3 วนั ท่านละ 5,000 บาท *ช่วงเทศกาลมดัจ า ท่านละ 10,000 บาท *
หำกเป็นรำคำโปรโมชั่นช ำระเงินเต็มจ ำนวนเท่ำนัน้  สว่นท่ีเหลอืช าระทนัทีก่อนการเดินทางไมน้่อยกวา่ 21 วนั มิฉะนัน้จะถือวา่
ทา่นยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมตัิ  
รำคำรวม 
*คา่ตัว๋เคร่ืองบิน และภาษีน า้มนัทกุแหง่ ไป-กลบั พร้อมคณะ *คา่โรงแรมตามรายการท่ีระบหุ้องละ 2-3 ทา่น     
*คา่อาหารตามรายการท่ีระบ ุ *คา่พาหนะและน าเที่ยวตามรายการ  *คา่เข้าชมสถานท่ีตามรายการ                          
*น า้ดื่มวนัละ 1 ขวด  *คา่น า้หนกักระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กิน 15 กก.  
*คา่ประกนัภยัอบุตัิเหตรุะหวา่งการเดินทางในวงเงิน ทา่นละ 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม์) 
รำคำไม่รวม 
*คา่ท าหนงัสอืเดินทางและคา่วีซา่ส าหรับพาสปอร์ตตา่งด้าว                                                                                                                                            
*คา่ใช้จ่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบ ุเช่น คา่ซกัรีด,มินิบาร์ในห้อง  และอื่นๆ                                                                             
*ค่ำทปิคนขับรถ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่ำน ละ 30,000 วอน/ทริป/ต่อท่ำน  
*ค่ำทปิหวัหน้ำทัวร์ แล้วแต่ควำมพึงพอใจในบริกำร                                                                                        *
คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%   (กรณีออกใบเสร็จในนามบริษัทหรือต้องการใบก ากบัภาษี )                                                                                                   
*ค่ำน ำ้หนักกระเป๋ำสัมภำระ ที่เกินกว่ำสำยกำรบนิก ำหนด 
กรณียกเลิกกำรเดินทำง 
* ยกเลกิการเดินทางก่อน 30 วนั ไมม่ีคา่ใช้จ่าย          * ยกเลกิการเดินทางก่อน 20 วนัยดึมดัจ า 50%                                            
* ยกเลกิการเดินทางไมถ่งึ 15 วนัยดึเงินคา่ทวัร์ทัง้หมด 

* ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทัง้ที่กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบใุนรายการ บริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จาก
โรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทฯ จะท าการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทัง้นีท้่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายคือ  
คา่ธรรมเนียมในการมดัจ าตัว๋ทา่นละ 10,000 บาท และคา่ใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไมส่ามารถเรียกคืนได้คือ คา่ธรรมเนียม ในการมดัจ า 
เงื่อนไขกำรเดินทำง 
* รายการทอ่งเที่ยวสามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านงึถึงผลประโยชน์ของผู้ เดินทางเป็นส าคญั 

26-30 พฤษภาคม 2561 17,900.- 4,900.- 25 

27-31 พฤษภาคม 2561 16,900.- 4,900.- 25 
28 พฤษภาคม-1 มถินุายน 2561 16,900.- 4,900.- 25 

29 พฤษภาคม-2 มถินุายน 2561 17,900.- 4,900.- 25 
30 พฤษภาคม-3 มถินุายน 2561 17,900.- 4,900.- 25 

31 พฤษภาคม-4 มถินุายน 2561 17,900.- 4,900.- 25 
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* หนงัสือเดินทางต้องมีอายเุหลือใช้งานไมน้่อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจดุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านัน้ หาก
ลกูค้าไมส่ามารถเดินทางได้เนื่องจากเหลอืพาสปอร์ตน้อยกวา่ 6 เดือน ทางบริษัทจะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 
* ทางบริษัทฯจะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกิดกรณีความลา่ช้าจากสายการบิน,การประท้วง,การนดัหยดุงาน,การก่อจลาจล หรือ
กรณีที่ท่านถกูปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทัง้จากไทย และต่างประเทศ
ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 
* ทางบริษัทฯจะไมรั่บผิดชอบใดๆทัง้สิน้ หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมือ้  
เพราะคา่ใช้จ่ายทกุอยา่ง ทางบริษัทฯ ได้ช าระคา่ใช้จ่ายให้กบัตา่งประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว  
**ทวัร์เกาหลีทกุโปรแกรม ผู้ เดินทางจะต้องอยู่กบักรุ๊ปเที่ยวตามโปรแกรมที่ก าหนดเทา่นัน้ ไม่สามารถแยกตวัออกจากโปรแกรมเพื่อ
ไปท าอย่างอื่นได้ หากมีการแยกตวัออกจากโปรแกรมไม่ว่าจะจากสาเหตใุดก็ตาม จะมีค่าใช้จ่ายในการแยกตวัออกจากทวัร์ตามที่
แลนด์ก าหนด และการช าระเงินเข้ามาถือวา่ผู้ซือ้ได้ศกึษาโปรแกรมและยอมรับเง่ือนไขการให้บริการเป็นท่ีเรียบร้อย** 
*** ทวัร์นีจ้ดัให้เฉพาะลกูค้าท่ีประสงค์จะไปทอ่งเท่ียวตามรายการของทวัร์ทกุวนัเทา่นัน้  บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิ หากลกูค้าต้องการขอ
แยกออกจากกรุ๊ป หรือไมเ่ที่ยวตามรายการท่ีบริษัทก าหนด บริษัทขอปรับทา่นละ 300 USD*** 
*ร้านช้อปปิง้ที่ทางรัฐบาลให้ทวัร์ลง ตามที่ระบใุนโปรแกรมทวัร์ขอความร่วมมือลกูทวัร์ลง ทกุร้านซือ้ไมซ่ือ้ไมว่า่กนั ทางบริษัทฯ ไมม่ีน
โนบายบงัคบัซือ้แตอ่ยา่งใด ขึน้อยูก่บัความพงึพอใจของลกูค้า 
* ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอบุตัิเหตทุี่เกิดจากความประมาท
ของตวันกัทอ่งเที่ยวเอง  
* ตั๋วเคร่ืองบินเป็นตั๋วรำคำพิเศษ กรณีที่ท่ำนไม่เดินทำงพร้อมคณะไม่สำมำรถน ำมำเลื่อนวันหรือคืนเงินได้  หากท่านต้อง
ซือ้บตัรโดยสารภายในประเทศ เพื่อไปและกลบักรุงเทพฯ กรุณาเลอืกซือ้บตัรโดยสารภายในประเทศประเภทที่สามารถเลื่อนวนัและ
เวลาในการเดินทางได้ ทัง้นีเ้พื่อปอ้งกนัปัญหาเที่ยวบินลา่ช้าหรือการเปลีย่นแปลงเวลาของเที่ยวบินหรือการเปลีย่นแปลงวนัเดินทาง
กรณีเกิดความผิดพลาดจากบริการจากสายการบิน (ความลา่ช้าของเที่ยวบิน การยกเลิกเที่ยวบิน มีการยบุเที่ยวบินรวมกนั ตาราง
การเดินทางมีการเปลีย่นแปลง เนื่องจากสายการบินพิจารณาสถานการณ์แล้ววา่ อยูน่อกเหนือความควบคมุ หรือเหตผุลเชิงพาณิชย์ 
หรือเหตผุลทางด้านความปลอดภยัเป็นต้น) โปรดเข้าใจและรับทราบว่า ผู้จดัจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายตา่งๆ ได้ 
ในทกุกรณี กรุ๊ปที่เดินทางต้องการันตีมดัจ ากบัสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น 
Charter Flight, Extra Flight  จะไมม่ีการคืนเงินมดัจ า หรือ คา่ทวัร์ทัง้หมด 
*เมื่อท่ำนตกลงช ำระเงนิไม่ว่ำทัง้หมดหรือบำงส่วนกับทำงบริษัทฯ ทำงบริษัทฯจะถอืว่ำท่ำนได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลง
ต่ำงๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทัง้หมด 

ขอสงวนสิทธ์ิส ำหรับลกูค้ำชำวไทยเท่ำนัน้ที่เดินทำงไป-กลบัพร้อมกรุ๊ป 
*ถ้ำลูกค้ำเป็นชำวต่ำงชำติช ำระเพิ่มท่ำนละ 3,000 บำท* 

หมำยเหตุ ** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในกำรเปล่ียนแปลงเที่ยวบิน ทัง้ไปและกลับโดยมิต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำทัง้นีขึ้น้อยู่ กับสำยกำรบิน 
บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนแปลงรำยกำรเพื่อควำมเหมำะสมไม่ว่ำจะเกิดจำก ควำมขัดข้องของ ยำนพำหนะหรือมีเหตุหน่ึงเหตุใดจน
ท ำให้ไม่สำมำรถด ำเนินกำรตำมหมำยก ำหนดกำรได้ โปรแกรมกำรเดินทำงเปล่ียนแปลงตำมควำมเหมำะสม หรือเปล่ียนแปลงรำยกำร
ท่องเที่ยวบำงรำยกำรหรือทดแทนรำยกำรท่องเที่ยวบำงรำยกำร อัตรำค่ำบริกำรนี ้เป็นกำรเดินทำงตัง้แต่ 20 ท่ำนขึน้ไป ขอสงวนสิทธ์ิในกำร
เปล่ียนแปลงรำคำในกรณีที่มีผู้ เดินทำงไม่ถึง 20 ท่ำน 
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**ในกรณีที่ ผู้เดินทำงไม่ผ่ำนกำรตรวจพิจำรณำจำกด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองในกำร เข้ำ-ออก ทัง้ประเทศไทยและประเทศ
เกำหลีใต้ หรือกำรถกูปฎิเสธในกรณีอื่นๆ ทุกกรณี ทำงบริษัทขอสงวนสทิธ์ไม่คนืค่ำใช้จ่ำยไม่ว่ำกรณีใดๆทิง้สิน้** 

 
 


