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กาํหนดการเดนิทาง : กุมภาพนัธ ์– มีนาคม 2563  

(พกัซูวอน 1 คืน / พกัโซล 2 คืน) 

สายการบินจนิแอร ์แอรไ์ลน ์(LJ)  <ข้ึนเคร่ืองสุวรรณภมิู> 

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

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

รายการโปรแกรมทวัร ์

วนัแรก       กรุงเทพฯ - สนามบินนานาชาติสุวรรณภมิู -  อินชอน (ประเทศเกาหลีใต)้ 

19.00 น. คณะพรอ้มกันท่ี ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ผูโ้ดยสารขาออกชั้น 4 ประตู….. เคาน์เตอร์…… 

เคาน์เตอรส์ายการบิน JIN AIR (LJ) กรุณาสงัเกตป้ายรบัท่ีสนามบิน == HAPPY TOGETHER  โดยมี

เจา้หนา้ท่ีคอยอาํนวยความสะดวกเช็คอินทต์ัว๋เคร่ืองบินและสมัภาระใหแ้กท่่าน…. 

หมายเหต ุ เคานเ์ตอรเ์ช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเคร่ืองออกอย่างนอ้ย 60 นาที ผูโ้ดยสารพรอ้ม ณ ประตูข้ึน

เครื่องก่อนเวลาเคร่ืองออก 30 นาที 

22.25 น. เดินทางสู่ เกาหลีใต ้โดยสายการบิน JIN AIR เท่ียวบิน LJ 004 (บริการ SNACK BOX บนเคร่ือง) 
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วนัที่สอง อินชอน - เกาหลีใต ้– เช็คอินเกาะยอดฮิต “เกาะนามิ” แลนดม์ารค์ของเกาหลีท่ีพลาดไม่ได ้( 

พิเศษ!! พกัสกีรีสอรท์ 1 คืน) ใหท้า่นไดส้นุกสนานกบัการเลน่สกีและสมัผสัหิมะนุ่มๆ แบบเตม็อ่ิม!!  

05.40+1 น. ถึงสนามบินนานาชาติอินชอน ประเทศเกาหลีใต ้หลงัผ่านขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมือง และรบัสมัภาระ

เรียบรอ้ยแลว้(เวลาทอ้งถ่ินประเทศเกาหลีใต ้เร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง)  

จากน้ัน นําท่านชมความงดงามของเกาะชื่อดงั เกาะนามิ เกาะยอดฮิตท่ี ถือวา่เป็นแลนดม์ารค์ของเกาหลีท่ี

พลาดไม่ได ้อีกทั้งเป็นเกาะช่ือดังท่ีใชเ้ป็นสถานท่ีถ่ายทาํซีรียเ์กาหลีชื่อดัง เพลงรกัในสายลมหนาว หรือ 

“Winter Love Song  จากน้ันนําท่านข้ึนเรือเฟอรร่ี์ขา้มฟากไปยงัเกาะนามิใชเ้วลาเพียง 5 นาที เม่ือท่าน

ล่องเรือขา้มฟาก ท่านจะไดช้มววิสวยๆรอบๆแม่น้ํา และเม่ือเขา้ไปดา้นในเกาะท่านตอ้งอดใจไมไ่ดท่ี้อยากจะ

ถ่ายรูปตลอดทางเดิน เพราะภายในเกาะตกแต่งอย่างสวยงามเพื่อตอ้นรบันักท่องเท่ียว หากว่าหิมะตก “ 

ท่านจะไดช้มภาพบรรยากาศท่ีงดงามของเกาะนามิเต็มไปดว้ยหิมะท่ี ขาวโพลนปกคลุมทัว่ทั้งเกาะ” 

จากน้ันนําท่านไปถ่ายรปูกบัจุดไฮไลทข์องเกาะ “ทิวตน้สน และรูปป้ันพระเอกนางเอกซีรียเ์กาหลีช่ือดงั 

Winter Love song “ใครท่ีมายงัเกาะนามิแลว้ไม่ไดเ้ช็คอินที่น่ีถือว่ามาไม่ถึง” จากน้ันอิสระใหท่้าน

ถ่ายรปูตามอธัยาศยั... 

นอกจากน้ี..ภายในเกาะนามิยงัมีของอร่อยๆ ใหท่้านเลือกทานคลายหนาว อาทิ รา้นซาลาเปาถัว่แดง รา้น

แพนเคก้ รา้นไสก้รอก รา้นมนัเผารอ้นๆ หรือจะเลือกนัง่จิบกาแฟรอ้นๆ ในรา้น Coffee Shop จากน้ันได้

เวลานัดหมาย นําท่านขึ้ นเรือเฟอรร่ี์ กลบัมายงัจุดข้ึนรถ 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  (เมนูทคัคาลบี ไก่บารบี์คิวผดัซอสเกาหลี) (1) 

บา่ย  จากน้ันนําท่านเดินทางสู่ สกีรีสอรท์ Oak Valley Ski Resort หรือ Yangji Pine Resort Ski Valley หรือ สกรีี

สอร์ท ระดับเทียบเท่า 3 ดาว หลังจากเช็คอินเสร็จ นําท่านไปสนุกกบัการเล่นสกีบนลานสกีขนาดใหญ่ 

ประกอบไปดว้ย เนินสกีสาํหรบัผูฝึ้กหดัเล่น 1 เนิน และ เนินสาํหรบัผูท่ี้เล่นชาํนาญแลว้                 1 เนิน 

(ราคาทวัรย์งัไม่รวมค่าอุปกรณก์ารเล่นสกี อาทิ ชุดสกี รองเทา้สกี ไมโ้พล ราคาประมาณ 50,000 

วอน) ใหท่้านไดส้นุกกับการเล่นสกีอย่างเต็มท่ี สาํหรับท่านท่ีไม่เล่นสกี หรือ สโนวส์เลด ก็สามารถ

ถ่ายรปูรอบๆ ลานสกี หรือหาเครื่องด่ืมรอ้นๆ หรือของวา่งทานตามรา้นคา้ในรีสอรท์ตามอยัธยาศยั.. 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  (เมนูชาบูชาบู SHABU SHABU) (2) 

ท่ีพกั OAK VALLEY SKI RESORT หรือ YANGJI SKI RESORT หรือ ระดบัเทียบเทา่ 3 ดาว 

วนัที่สาม ชิมสตอเบอร่ีลกูโตๆจากไร ่– ใหท้่านไดส้นุกกบัเคร่ืองเลน่นานาชนิด ณ สวนสนุก EVERLAND (เลน่

ไม่จาํกดัรอบ) – ชอ้ปป้ิงเครื่องสาํอาง Cosmetic Outlet – ชอ้ปป้ิงตลาดฮงแด แหลง่รวมสินคา้แฟชัน่ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม (3) 

จากน้ันนําท่านสู่ ไรส่ตอเบอร่ี นักท่องเท่ียวมกัจะเรียกวา่ สตอเบอเรอ้ เพราะผลสตอเบอร่ีลกูโตมากๆ บาง

ลกูโตเท่าลูกละมุดบา้นเราเลย ใหท่้านไดเ้ห็นแปลงปลกูสตอเบอร่ีของคนเกาหลี ท่ีปลกูสตอเบอร่ีแบบไร้

สารพิษ ปลูกด้วยวิธีธรรมชาติ ผลผลิตท่ีอร่อยปราศจากสารพิษ ใหท่้านสามารถชิมสตอเบอร่ีตาม

อธัยาศยั.... 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (เมนู Pork Calbi หมูยา่งเกาหลีตน้ตาํรบั) (4) 
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บา่ย จากน้ันพาท่านสนุกสนานเต็มท่ีกบัเคร่ืองเล่นนานาชนิด ท่ี สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์(เล่นไม่จาํกัดรอบ) 

เป็นสวนสนุกกลางแจง้ท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศ ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา ท่านจะไดนั้ง่กระเชา้ลิฟท ์เพ่ือลงไป

ยงัหุบเขาดา้นล่างเพื่อสนุกกบัเคร่ืองเล่น อาทิ  T-Express (รถไฟรางไม)้ เคร่ืองเล่นท่ีเป็นไฮไลทข์องสวน

สนุกแหง่น้ี พลาดไมไ่ดเ้ลยทีเดียว!!  รถไฟเหาะ ล่องแก่ง การต์นู 4 มิติ บา้นหมุน และในสวนสนุกยงัมีรอบ

การแสดงขบวนพาเหรดใหท่้านไดช้มความน่ารกัของตวัการต์นูต่างๆ 

 ไฮไลทท่ี์หา้มพลาด!! ท่านจะไดช้มความน่ารักของ หมีสีนํ้าตาล ท่ีแสนรูส้ามารถทาํตามคาํสัง่ของ

เจา้หนา้ท่ีที่ใหข้นม ทั้งเดิน เตน้ และโยนลูกบอล รบัรองว่าท่านจะอดหลงรกัไม่ไดเ้ลยทีเดียว อีกทั้ง

ท่านจะไดพ้บ แม่เสือ พ่อเสือ สิงโตเจา้ป่า หมีดาํ ไฮยีน่า ฯลฯ นอกจากน้ีภายในสวนสนุกยงัมีรา้นคา้ อาทิ 

รา้นกาแฟ รา้นอาหาร รา้นพิซซ่า รา้นเส้ือผา้ และรา้นขายของฝากท่ีระลึกจากสวนสนุกเอเวอรแ์ลนด์ ให้

ท่านไดเ้ลือกซ้ือ สาํหรบัแฟนคลบั Line ในสวนสนุกแห่งน้ียงัมี LINE FRIEND STORE มีสินคา้น่ารกัๆใน

รูปแบบตัวการต์ูน Line ใหท่้านเลือกซ้ือมากมาย จากน้ันนําท่านไปชอ้ปป้ิง เคร่ืองสาํอางปลอดภาษี  

COSMETIC OUTLET เคร่ืองสาํอางยอดนิยม เชน่ สเต็มเซลลห์น้าเด็ก หน้ากาก LED ลด กระ ฝ้า จุดด่างดาํ , 

โบท็อกเกาหลี , ครีมหอยทาก , WATER DROP (ครีมน้ําแตก) , BUBBLE CLEANSING , CC ครีม ซ่ึงราคา

ถกูกวา่ท่ีเมืองไทยเกือบเท่าตวั และบางผลิตภณัฑย์งัไมม่ีขายในไทย 

คํา่     รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร เมนู จมิดกั ไก่พะโลแ้สนอรอ่ย (5) 

 จากน้ัน นําท่านไป ชอ้ปป้ิงต่อท่ี ตลาดฮงแด แหล่งรวมสินคา้แฟชัน่สาํหรบัวยัรุ่น อยูใ่กลก้บัมหาวิทยาลยัฮ

งอิก หน่ึงในมหาวิทยาลยัชื่อดงัของประเทศเกาหลี ภายในถนนเสน้น้ีเต็มไปดว้ยรา้นคา้ 2 ขา้งทาง เส้ือผา้

แฟชัน่ รองเทา้ แวน่ตา กระเป๋า รวมไปถึงรา้นแบรนดเ์นมอยา่ง H&M และ 3CE รวมถึงอาหาร รา้นกาแฟให้

ท่านเลือกทาน 

 ที่พกั โรงแรม GALAXY HOTEL หรือ HOTEL BRIDGE หรือ ระดบัเทียบเทา่ 3 ดาว 

วนัท่ีส่ี          นํ้ามนัสน - พระราชวงัเคียงบกกุง – ฮอ๊กเก็ตนามู - โรงงานสาหรา่ย + ใสชุ่ดฮนับก - ชอ้ปป้ิงสินคา้

แบรนเนมช่ือดงั ณ ดิวตี้ ฟรี – ชอ้ปป้ิงเส้ือผา้ รองเทา้แฟชัน่ ณ ตลาดเมียงดงช่ือดงั ( สยามสแควร์

เกาหลี )  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  (6) 

จากน้ันพาท่านไปชม RED PINE หรือ นํ้ามันสนเข็มแดง สมุนไพรชื่อดงัท่ีไดร้บัความนิยมมากในตอนน้ี 

สรรพคุณช่วยลดระดบัน้ําตาลในเสน้เลือด  ช่วยละลายไขมนัในเสน้เลือด  ช่วยลา้งสารพิษหรือดีท็อกเลือด

ใหส้ะอาดและเพิ่มการไหลเวยีนของเลือดไดส้ะดวกข้ึน เหมาะกบัผูป่้วยโรคเบาหวาน ความดนั ไขมันอุด

ตนัในเสน้เลือด คอเลสเตอรอลในเลือดสูง และ โรคไขขอ้เสือ่ม   

จากน้ันนําท่านชม พระราชวังเคียงบกกุง เป็นทั้งสญัลกัษณ์และแหล่งท่องเท่ียวยอดฮิตของกรุงโซล หน้า

พระราชวงัจะมีทหารเวรยามผลัดเปล่ียนยืนประจําการ ซ่ึงเป็นท่ีน่าสนใจของนักท่องเท่ียวท่ี ไดถ่้ายรูป 

พระราชวงัท่ีมีขนาดใหญ่และเก่าแก่ท่ีสุดในกรุงโซล สรา้งขึ้ นในปี 1394 ในสมยัพระเจา้แทโจ ราชวงศ์โช

ซอน ในช่วงฤดูหนาว พระราชวังแห่งน้ีจะปกคลุมไปดว้ยหิมะขาวโพลนสวยงาม จนตอ้งเก็บภาพความ

ประทับไวเ้ลยทีเดียว  จากน้ันนําท่านไปยัง “ศูนยส์มุนไพรฮ๊อกเก็ตนามู” ชาวเกาหลีนิยมนํามา

รบัประทาน เพ่ือช่วยป้องกนัโรคตบัแข็งไม่ใหถ้กูทาํลายจากการด่ืมกาแฟ บุหร่ี แอลกอฮอล ์สารตกคา้งจาก

อาหารและยา    
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เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูไก่ตุน๋โสม  (7) 

บ่าย จากน้ัน พาท่านไปชม โรงงานสาหร่ายเกาหลี ใหท่้านไดช้มกรรมวิธีในการผลิตสาหร่ายเกาหลีแสนอร่อย  

พรอ้มชิมสาหร่าย หรือจะเลือกซ้ือเป็นของฝากกลับบา้นก็ได ้จากน้ันพาท่านไปสวยหล่อแบบหนุ่มสาว

เกาหลี  กับการสวมชุดประจาํชาติเกาหลี ชุดฮันบก ใหท่้านไดถ่้ายรูปตามอัธยาศัย จากน้ันนําท่านไป

เรียนรูเ้กี่ยวกบัการ ทาํคิมบบั (ขา้วห่อสาหร่าย) อาหารง่ายๆ ท่ีคนเกาหลีนิยมรบัประทาน “คิม” แปลวา่ 

สาหร่าย “บบั” แปลว่า ขา้ว โดย วิธีการทาํ จะห่อเป็นแท่งยาวๆ แลว้หัน่เป็นช้ินพอดีคาํ จิ้ มกบัโชยุ ญ่ีปุ่น

หรือวาซาบิก็ได ้

จากน้ันนําท่าน ชอ้ปป้ิงแหล่งสินคา้ปลอดภาษี (ดิวตี้ ฟรี) สินคา้แบรนด์เนม อาทิ นาฬิกา,แว่นตา, 

กระเป๋า, น้ําหอม เคร่ืองสาํอางแบรนด์ชั้นดงั อาทิ SULWHASOO , LANEIGE , SHISEIDO, SKII  และ 

กระเป๋าแบรนดด์งั อาทิ MCM , LOUIS VUITTON, CHANEL  ชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั  ยงัไมพ่อนําท่านไปชอ้ป

ป้ิงต่อกนัท่ี ตลาดที่ฮอตท่ีสุดของเกาหลี ตลาดเมียงดง หรือ สยาม สแควรเ์กาหลี ตลาดแห่งน้ีท่านจะ

พบกบัสินคา้ อาทิ เส้ือผา้แฟชัน่ แบรนดด์งัต่างๆ ZARA , SPAO , Uniqlo หรือ รองเทา้แบรนด ์NIKE  

Adidas และรองเทา้ท่ีกาํลงัเป็นท่ีนิยมในตอนน้ี fila  หรือจะเลือกชอ้ปป้ิงเคร่ืองสาํอางเกาหลี ETUDE , 

THE FACE SHOP , MISSHA , IT’S SKIN ใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือมากมาย ท่ีสาํคญัตลาดแห่งน้ียงัโด่งดงัเร่ือง 

Food Street อีกดว้ย เพราะนอกจากสินคา้แฟชัน่ต่างๆแลว้ยงัมีรา้นอาหาร รา้นกาแฟ รา้นเคร่ืองด่ืม ขนม

หวาน ไอศกรีม หลากหลายรา้นใหท่้านเลือกทานมากมาย อาทิ เครปสตอเบอร่ี มนัฝรัง่ทอด น้ําผลไม ้กุง้

ทอด ขาหมทูอด ไดฟุกุสตอเบอร่ี สายไหมสีรุง้ และ อาหารอร่อยท่ีน่าสนใจอีกมากมาย 

คํา่ *** อิสระอาหารคํา่ เพื่อใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงอยา่งจใุจ***    

ท่ีพกั โรงแรม GALAXY HOTEL หรือ HOTEL BRIDGE หรือ ระดบัเทียบเทา่ 3 ดาว 

วนัท่ีหา้        ศูนยโ์สมเกาหลี – พลอยอเมทีส  - ชมหอคอยโซลทาวเวอร ์คลอ้งกุญแจคู่รกั - ซ้ือของฝาก ณ รา้น

ละลายเงินวอน - สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ         

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม (8) 

จากน้ันนําท่านรูจ้กัและเขา้ใจ สมุนไพรโสมเกาหลี ท่ีช่วยเสริมความแข็งแรงใหแ้ก่ระบบย่อยอาหารและ

ปอด ช่วยทาํใหจิ้ตใจสงบและเพ่ิมพละกาํลงัโดยส่วนรวมสรรพคุณทางการแพทย ์ช่วยบาํรุงหวัใจ ป้องกนั

โรคหวัใจขาดเลือด เสริมประสิทธิภาพทางเพศ ลดและป้องกนัมะเร็งและเร็วๆ น้ี โสมเกาหลีอาจจะไดจ้ด

ทะเบียนมรดกโลกโดยองคก์ารยเูนสโก จากน้ัน หากมีเวลา จะนําท่านชมโรงงานเจียระไน พลอย อเมทิส 

แดนเกาหลีเป็นแดนของพลอยสีม่วง พลอยแห่งสุขภาพและนําโชค โดยมีตั้งแต่สีม่วงอ่อนเย็นตาจนถึงสีม่วง

ไวน์ มีเสน่หเ์ยา้ยวนใจ พลอยน้ีจะงามจบัตาเม่ือมาทาํเป็นแหวน จ้ี ต่างห ูและสรอ้ยขอ้มอื     

จากน้ันนําท่านสู่ หอคอย N’SEOUL TOWER (ไม่รวมคา่ข้ึนลิฟท)์ นําท่านยอ้นรอยซีรียด์งั You Who Came 

From The Stars (ยยัตวัรา้ยกบันายตา่งดาว) และ ซีรียเ์ร่ือง F4 เขานัมซาน ภเูขาเพียงลกูเดียวใจกลาง

กรุงโซล 1 ใน 17 หอคอยเมอืงท่ีสงูท่ีสุดในโลก  สงูถึง 480 เมตร เหนือระดบัน้ําทะเล อิสระใหท้่านชมวิว

บรรยากาศบา้นเมืองเกาหลี หรือ จะคลอ้งกุญแจคู่รกั เพราะคนเกาหลีมีความเชื่อว่าถา้มาคลอ้งกุญแจ

คูร่กัท่ีน้ี จะทาํใหร้กักนัยนืยาวไม่พรากจากกนั” 
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เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูโอซมั บุลโกกิ ประกอบไปดว้ย ปลาหมึกสดหัน่ช้ินพอดี

คาํ และเน้ือหมู สไลดท่ี์ผา่นการหมกัดว้ยเคร่ืองปรุงสูตรตน้ตาํรบัจนเขา้กนั  (9) 

จากน้ันนําท่านเตรียมตวักลบักรุงเทพ แวะซ้ือของฝากท่ี รา้นละลายเงินวอน สาหร่าย ขนมต่างๆ ขา้วพอง

รสชาติต่างๆ เหลา้โซจู หรือมาม่าเกาหลีท่ีมีใหเ้ลือกหลากหลายรสชาติ กิมจิ หรือเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า กระทะ

เกาหลีช่ือดงั ฯลฯ ใหท่้านเลือกชอ้ปป้ิงอยา่งจุใจ 

ไดเ้วลาอันสมควรนําทุกท่านเดินทางสู่สนามบินอินชอนเพ่ือทาํการเช็คอินท์ตัว๋เคร่ืองบิน และ 

สมัภาระ.... 

17.10 น. เดินทางสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน JIN AIR เท่ียวบิน LJ 003 (บริการ SNACK BOX บนเคร่ือง) 

21.10 น. คณะเดนิทางถึงสนามบินสุวรรณภมิู โดยสวสัดิภาพและความประทบัใจจากพวกเราทุกคน………… 

** หากท่านตอ้งซ้ือบตัรโดยสารภายในประเทศเพ่ือไปและกลบักรุงเทพฯ  กรุณาเลือกซ้ือบตัรโดยสารภายในประเทศ

ประเภทท่ีสามารถเล่ือนวนัและเวลาในการเดินทางได ้ ทั้งน้ีเพ่ือป้องกนัปัญหาเท่ียวบินลา่ชา้หรือการเปล่ียนแปลง

เวลาของเท่ียวบินหรือการเปล่ียนแปลงวนัเดินทางกรณีเกิดความผิดพลาดจากบริการจากสายการบิน (ความล่าชา้ของ

เท่ียวบิน การยกเลิกเท่ียวบิน มกีารยุบเท่ียวบินรวมกนั ตารางการการเดินทางมีการเปล่ียนแปลง เน่ืองจากสายการบิน

พิจารณาสถานการณแ์ลว้วา่ อยูน่อกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย ์หรือเหตุผลทางดา้นความปลอดภยัเป็นตน้)  

โปรดเขา้ใจและรบัทราบวา่ ผูจ้ดัจะไมร่บัผิดชอบและไมส่ามารถคืนคา่ใชจ้า่ยต่างๆ ได ้ในทุกกรณี 

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

ขออนุญาตเก็บคา่ทิปทกุทา่นท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ 

 

อตัราค่าบริการ  

กาํหนดการเดนิทาง 

กุมภาพนัธ ์– มีนาคม 63 

ผูใ้หญ ่

หอ้งละ 2-3 

ทา่น 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ ่เด็กมี

เตยีง 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ ่

เด็กไม่มีเตยีง 

พกัเด่ียวเพ่ิม 

วนัท่ี 02 – 06 กุมภาพนัธ ์63 17,900 17,900 17,900 5,000 

วนัท่ี 04 – 08 กุมภาพนัธ ์63 18,900 18,900 18,900 5,000 

วนัท่ี 06 – 10 กุมภาพนัธ ์63 20,900 20,900 20,900 5,000 

วนัท่ี 08 – 12 กุมภาพนัธ ์63 18,900 18,900 18,900 5,000 

วนัท่ี 10 – 14 กุมภาพนัธ ์63 17,900 17,900 17,900 5,000 

วนัท่ี 12 – 16 กุมภาพนัธ ์63 19,900 19,900 19,900 5,000 

วนัท่ี 14 – 18 กุมภาพนัธ ์63 19,900 19,900 19,900 5,000 

วนัท่ี 16 – 20 กุมภาพนัธ ์63 17,900 17,900 17,900 5,000 

วนัท่ี 18 – 22 กุมภาพนัธ ์63 18,900 18,900 18,900 5,000 

วนัท่ี 20 – 24 กุมภาพนัธ ์63 19,900 19,900 19,900 5,000 
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วนัท่ี 22 – 26 กุมภาพนัธ ์63 18,900 18,900 18,900 5,000 

วนัท่ี 24 – 28 กุมภาพนัธ ์63 17,900 17,900 17,900 5,000 

วนัท่ี 26 ก.พ. – 1 มี.ค. 63 19,900 19,900 19,900 5,000 

วนัท่ี 28 ก.พ. – 3 มี.ค. 63 19,900 19,900 19,900 5,000 

วนัที่ 02 - 06 มีนาคม 63 15,900 15,900 15,900 5,000 

วนัที่ 04 - 08 มีนาคม 63 17,900 17,900 17,900 5,000 

** ราคาเด็กอายไุม่เกิน 2 ขวบ (INFANT) ราคา  5,900 บาท ** 

*** ราคาจอยแลนดไ์ม่ใชต้ัว๋เครื่องบิน ราคา 8,900 บาท *** 

** ขอ้ควรทราบ ** 

1. กรุณาเตรียมเอกสารการทาํงาน เช่น หนังสือรบัรองการทาํงาน , นามบตัร , บตัรพนักงาน หรือหากมีธุรกิจ

สว่นตวัตอ้งมีนามบตัร หากเปล่ียนช่ือสกุลตอ้งนาํเอกสารมายนืยนั 

2. โปรแกรมทวัรอ์าจมีการสลบัปรบัเปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสมของหนา้งาน อาทิ หากมีฝนตก หรือ 

รถตดิ อาจปรบัโปรแกรม (ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสถานการณห์นา้งาน ) ไกดแ์ละหวัหนา้ทวัรจ์ะแจง้ใหท้ราบในแตล่ะ

วนั  

3. รา้นชอ้ปป้ิงท่ีทางรฐับาลใหท้วัรล์ง ตามท่ีระบุในโปรแกรมทวัร ์ขอความรว่มมือลกูทวัรล์งทุกรา้น ซ้ือไม่ซ้ือไม่

ว่ากนั  ทางบริษทัฯไม่มีนโนบายบงัคบัซ้ือแตอ่ยา่งใด ข้ึนอยูก่บัความพึงพอใจของลกูคา้  

4. ประเทศเกาหลีใตมี้ช่างภาพมาถ่ายรูปแลว้มาจาํหน่ายวนัสุดทา้ยลกูทวัรท์่านใดสนใจสามารถซ้ือได.้...แตถ่า้

ทา่นใดไม่สนใจก็ไม่ตอ้งซ้ือ โดยไม่มีการบงัคบัลกูทวัรท์ั้งส้ิน แตเ่ป็นการบอกกลา่วลว่งหนา้ 

5. ทวัรน้ี์จดัใหเ้ฉพาะลกูคา้ที่ประสงคจ์ะไปทอ่งเท่ียวตามรายการของทวัรท์ุกวนัเทา่นั้น  หากท่านไม่สามารถรว่ม

ทวัรท์ุกวัน แค่สมัครมาร่วมทวัรเ์พียงเพ่ือการใชต้ัว๋เครื่องบินและท่ีพกัในราคาพิเศษ  หากท่านไม่แจง้ และ

ปรากฏว่าท่านไม่รวมทวัรใ์นบางวนั ทางบริษทัจะคิดค่าดาํเนินการในการแยกท่องเท่ียวเอง 300 USD*** 

อตัราน้ีรวม 

 คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั  กรุงเทพ - อินชอน - กรุงเทพ  (ตัว๋กรุ๊ป) และ คา่ภาษีสนามบินทุกแหง่ท่ีมี  

 คา่อาหารทุกมื้ อ ตามท่ีระบุในรายการ 

 คา่เขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ    

 คา่ท่ีพกัตามระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน  

 คา่รถรบั-ส่ง และนําเท่ียวตามรายการ    

 ค่านํ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่านละ 15 กก. / ห้ิวข้ึนเครื่องได ้10 กก.  

 มคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  

 คา่ประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
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อตัราน้ีไม่รวม 

 กรณีปรบัเพ่ิมอตัราคา่ภาษีเชื้ อเพลิงและประกนัวนิาศภยัทางอากาศสายการบิน 

 คา่วซ่ีาสาํหรบัพาสปอรต์ต่างดา้ว และ เก็บค่าใชจ้า่ยเพิ่มอีก 3,000 บาท สาํหรบัพาสตา่งชาต ิ 

 คา่ใชจ้า่ยส่วนตวั อาทิ คา่ทาํหนังสือเดินทาง, คา่โทรศพัทส่์วนตวั, คา่ซกัรีด, มินิบารใ์นหอ้ง, รวมถึงค่าอาหาร  

และเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ (หากท่านตอ้งการสัง่เพ่ิม กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แลว้จ่ายเพ่ิมเอง

ต่างหาก) 

 ค่าทิปสาํหรบัคนขบัรถ ไกดท์อ้งถ่ิน หวัหนา้ทวัร ์(50,000 วอน หรือ 1,500 บาท) 

 ราคาตามโปรแกรมทวัร ์ยงัไมร่วมคา่ภาษีมลูคา่เพ่ิม 7% และ ภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 

เง่ือนไขการชาํระเงิน 

โอนเงินมดัจาํจาํนวน 10,000 บาท  เขา้บญัชีท่ีแจง้ไว ้ส่วนท่ีเหลือชาํระกอ่นวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 30 วนั  

ชื่อบญัช ี นายวฒันา วริิยะกติติ    บญัชีออมทรพัย ์

- ธนาคารกสิกรไทย   สาขา ซอยจารุรตัน์    เลขท่ีบญัช ี071-2-80018-6  

- ธนาคารไทยพาณิชย ์  สาขา ซอยลาซาล    เลขท่ีบญัช ี221-2-20230-1  

เมื่อทาํการโอนเงินแลว้ กรุณาส่ง FAX ใบโอนเงินพรอ้มแจง้ช่ือ-นามสกุล อายุ (เพื่อใชใ้นการทาํประกนัการเดินทาง) และ

เบอรโ์ทรศพัทติ์ดต่อ พรอ้มระบุโปรแกรมทวัร ์มาท่ี 02-748-7330  

การจองจะมีผลสมบูรณ ์ก็ตอ่เม่ือมีการโอนเงินมดัจาํเรียบรอ้ยแลว้เทา่นั้น  

(การไม่ชาํระเงินค่ามัดจาํ หรือ ชาํระไม่ครบ หรือ เช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดๆ ผูจ้ดัมีสิทธิ

ยกเลิกการจดัหรือยกเลิกการเดนิทาง)   

เง่ือนไขการยกเลิก 

1. สาํหรบัผูโ้ดยสารท่ีไม่ไดถื้อหนังสือเดินทางไทย เมื่อวีซ่าผ่านแลว้ แต่จะมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวน

สิทธ์ิในการคืนคา่มดัจาํทั้งหมด 

2. ****ราคาดงักลา่วเป็นราคาโปรโมชัน่ ไม่สามารถยกเลิกการจองไดทุ้กกรณี ****  

3. ยกเลิกการเดินทางในวนัเดินทาง,ถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมืองทั้งจากประเทศไทยและประเทศสาธารณรฐัเกาหลีใต ้

ไมม่กีารคืนเงินทั้งหมดไมว่า่กรณีใดๆทั้งส้ิน  

4. ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลท่ีตอ้งการนัตีมดัจาํกบัสายการบินหรือค่ามดัจาํท่ีพกัโดยตรงหรือโดย
การผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศซ่ึงไม่อาจขอคืนเงินได ้รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ 

Charter Flight จะไมม่กีารคืนเงินมดัจาํ หรือค่าทวัรท์ั้งหมดเน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจา่ยในเท่ียวบินน้ันๆ 

หมายเหต ุ

 ในกรณีท่ีทางสายการบินมีการเรียกเก็บคา่ภาษีเชื้ อเพลิง เพ่ิมเติม ราคาน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามประกาศสายการ

บิน...  

 รายการท่องเท่ียวและรายการอาหารท่ีระบุไว ้อาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามสถานการณ ์โดยไม่จาํเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบ

ล่วงหน้า 

 หนังสือเดินทาง ตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และ ทางบริษัท ขอสงวนสิทธ์ิรบัเฉพาะผูม้ีวตัถุประสงค์

เพ่ือการท่องเท่ียว ค่าทัวร์ท่ีจ่ายใหก้ับผูจ้ดั เป็นการชําระแบบจ่ายชําระขาด และผูจ้ดัไดช้ําระใหก้ับสายการบินและ

สถานท่ีต่าง ๆ แบบชาํระขาดเช่นกนัก่อนออกเดินทาง ฉะน้ันหากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามรายการไม่



KOR1683 - SNOW LOVER & SKI RESORT (5วนั3คืน) เอิรธ์แทรเวล 02 361 2955 www.earththaitravel.com  8 | P a g e  

ดว้ยสาเหตุใดหรือไดร้บัการปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศเกาหลี

ใต)้  ทางผูจ้ดั ขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดส่วนใด ๆ รวมทั้งคา่ตัว๋เคร่ืองบินใหแ้กท่่าน) 

 หากมีเพ่ือนหรือญาติของท่านตอ้งการร่วมเดินทางท่องเท่ียวระหว่างท่องเท่ียวในประเทศเกาหลีหรือปัญหาต่าง ๆ 

ตลอดจนขอ้แนะนํากรุณาติดต่อเจา้หน้าท่ีท่ีรบัผิดชอบ หากท่านมีความจาํเป็นตอ้งรบัฝากของจากผูอ่ื้นเพ่ือท่ีจะนําไปยงั

ประเทศน้ัน ๆ  หรือนํากลบัประเทศไทย ควรตรวจส่ิงของน้ันว่าตอ้งไม่เป็นส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงของผิดกฎหมายบาง

ประเภท อาจมีโทษถึงขั้นประหารชีวติ เจา้หน้าท่ีจะไมร่บัฝากกระเป๋าหรือส่ิงของใดใด 

 คณะเดินทางชว่งวนัหยุด หรือ เทศกาลท่ีตอ้งการนัตีมดัจาํหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไขหรือเท่ียวบินเหมาลาํ Charter Flight 

หรือ Extra Flight กบัสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํหรือค่าทวัร์

ทั้งหมด ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตามสถานการณ์ท่ีมีการปรับข้ึนจากภาษีเชื้ อเพลิงท่ีทางสายการบินอาจจะมีการ

เรียกเก็บเพ่ิมเติม ตลอดจนการเปล่ียนแปลงเท่ียวบินและตามตารางบินของสายการบิน  

 หากมีการถอนตวัหรือไม่ไดใ้ชบ้ริการตามท่ีจองระบุเอาไวห้รือก่อนรายการท่องเท่ียวจะส้ินสุดลง ผูจ้ดัถือว่าผูท่้องเท่ียว
สละสิทธ์ิและจะไม่รับผิดชอบค่าบริการท่ีไดช้าํระไว ้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน เน่ืองจากค่าใชจ้่ายท่ีท่านไดจ้่ายใหก้บัผูจ้ดั 

เป็นการชาํระแบบยืนยนัการใชบ้ริการแบบผูจ้ดัเป็นตวัแทนนายหน้า ผูจ้ดัไดช้าํระค่าใชจ้่ายทั้งหมดใหแ้ก่ผูใ้หบ้ริการใน

แต่ละแหง่แบบชาํระเต็มมีเง่ือนไข  

 กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทนหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปล่ียนแปลง การบริการจากสาย

การบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีใหบ้ริการ ผูจ้ดัจะดาํเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะประสานงานใหเ้กิดประโยชน์

สงูสุดแกล่กูคา้ แต่จะไมคื่นเงินใหส้าํหรบัคา่บริการน้ัน ๆ  

 มคัคุเทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ดั ไมม่ีสิทธิในการใหค้าํสญัญาใด ๆ ทั้งส้ินแทนผูจ้ดั  นอกจากมีเอกสารลงนาม

โดยผูม้ีอาํนาจของผูจ้ดักาํกบัเท่าน้ัน  

 ผูจ้ัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีท่ีผู ้

เดินทางไมผ่่านการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่วา่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของ

ทุกประเทศในรายการท่องเท่ียว อนัเน่ืองมาจากการกระทาํท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง และ

กรณีอ่ืนๆ 

 เน่ืองดว้ยมาตรการรกัษาความปลอดภยัของสนามบินทัว่โลก ก่อนท่านข้ึนเคร่ืองบิน กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ี

จะนําติดตัวขึ้ นเคร่ืองบิน แยกใส่ถุงพลาสติกใสมีซิปล็อคปิดสนิท โดยท่ีขนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้ น 

และรวมกนัทุกชิ้ นไม่เกิน 1 ลิตร และตอ้งนําออกมาใหเ้จา้หน้าท่ีตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถื้อได้

ท่านละ 1 ใบเท่าน้ัน ถา้ส่ิงของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกว่าท่ีกาํหนด รวมถึงส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ 

เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หน้าท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน และ

ประเทศเกาหลี มีกฎหมายหา้มนําเขา้ผลิตภณัฑท่ี์ทาํมาจากพืช และเน้ือสตัวทุ์กชนิดเขา้ประเทศ เช่น ผัก ผลไมส้ด ไข ่

เน้ือสัตว ์ไสก้รอก เพื่อเป็นการป้องกนัโรคติดต่อท่ีจะมาจากส่ิงเหล่าน้ี หากเจา้หน้าท่ีตรวจพบ จะตอ้งเสียค่าปรับใน

อตัราท่ีสงูมาก 

“ขอขอบพระคณุทุกท่านท่ีไดม้อบความไวว้างใจ ใหท้างบริษทั เป็นผูน้าํพาการเดินทางในครั้งน้ี” 
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เอิรธ์ แทรเวล  แอนด ์ออรแ์กนไนซเ์ซอร ์(ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนาํเท่ียวเลขท่ี11/06694) 

793 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 

โทร. 02 361 2955   แฟกซ ์ 02 748 7330   Hotline:   086 344 4221 / 081 407 7387 เล็ก   

Email:      info@earththaitravel.com     Website: www.earththaitravel.com 

 

แผนท่ีบา้นเอิรธ์    ท่านสามารถโหลดแผนท่ีจาก www.earththaitravel.com 

ตดิตามข่าวสาร เอิรธ์ แทรเวล ทางเฟสบุคแบบง่ายๆ 

1.พิมพ ์เอิรธ์ แทรเวล หรือเขา้ท่ี WWW.FACEBOOK.COM/EARTHTRAVEL793 

2.รว่มกด ท่ีหน้าแฟนเพจ  

3.รบัขอ้มลูขา่วท่องเท่ียว แพคเกจทวัรต่์างประเทศ ตัว๋เคร่ืองบินราคาพิเศษ 

********************************************* 

ตดิตามข่าวสาร เอิรธ์ แทรเวล ทางไลนแ์บบง่ายๆ 

Line ID : @earthtravel (มี @ขา้งหนา้)  

หรือ สแกน QR Code (http://goo.gl/Eqi9vh)  

 

 


