
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

ก าหนดการเดินทาง : ตุลาคม – พฤศจิกายน 62 (ฤดูใบไมเ้ปลีย่นสี) 

(พิเศษ!! พกั ซอรคัซาน 1 คืน / พกัโซล 2 คืน) 

 

 
 



 
 

สายการบินจินแอร ์แอรไ์ลน ์(LJ)  <ข้ึนเคร่ืองสุวรรณภูมิ> 

ขาไป LJ 002    กรุงเทพ (BKK)  -   อินชอน (ICN)        01.00 - 08.00 

ขากลบั LJ 001    อินชอน (ICN)    -   กรุงเทพ (BKK)  19.35 - 23.40 

 
 

ตัว๋เครือ่งบนิ Low Cost จินแอร ์(Jin Air) บริการยอดเยีย่มราคาสุดคุม้ 

- ตัว๋เคร่ืองบินเกาหลีจินแอร์ สายการบินโลคอส แต่มาตราฐานระดับสากล ตัว๋เคร่ืองบินเกาหลี ราคาถูก บินตรง โซล ทุกวัน 

- กระเป๋าได้ 15 กก. ถือขึ้นเคร่ืองได้สงูสดุ 12 กก. ฟรีบริการอาหารว่าง เคร่ืองด่ืมทั้งไปและกลับ (ตามเง่ือนไขสายการบิน) 

ราคานี้ เป็นราคาโปรโมชัน่ทาง บริษทั ฯ เก็บมดัจ าค่าทวัร ์ท่านล่ะ 10,000 บาท/ท่าน 
 

 

** หากท่านต้องซ้ือบัตรโดยสารภายในประเทศเพ่ือไปและกลับกรุงเทพฯ  กรุณาเลือกซ้ือบตัรโดยสาร

ภายในประเทศประเภททีส่ามารถเลือ่นวนัและเวลาในการเดินทางได ้ ทั้งนี้ เพือ่ป้องกนัปัญหาเทีย่วบนิล่าชา้

หรือการเปลีย่นแปลงเวลาของเทีย่วบนิหรือการเปลีย่นแปลงวนัเดินทางกรณีเกิดความผดิพลาดจากบริการ

จากสายการบนิ  (ความล่าช้าของเที่ยวบิน การยกเลิกเที่ยวบิน มีการยุบเที่ยวบินรวมกนั ตารางการการเดินทางมีการ

เปล่ียนแปลง เน่ืองจากสายการบินพิจารณาสถานการณ์แล้วว่า อยู่นอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลทางด้านความปลอดภัย

เป็นต้น) โปรดเข้าใจและรับทราบว่าผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ ในทุกกรณี 
 

 

รายการโปรแกรมทวัร ์
 

วนัแรก      กรุงเทพฯ - สนามบนินานาชาติสุวรรณภูมิ -  อินชอน (ประเทศเกาหลีใต)้ 
 

21.00 น. คณะพร้อมกนัที่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภมูิ ผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 ประตู …. เคานเ์ตอร์ …. สายการบิน 

จินแอร ์ JIN AIR (LJ) กรุณาสงัเกตป้ายรับที่สนามบิน == HAPPY TOGETHER  โดยมีเจ้าหน้าที่คอย

อาํนวยความสะดวกเชค็อนิตัว๋เคร่ืองบินและสมัภาระให้แก่ทา่น…. 
 

หมายเหตุ เคานเ์ตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเคร่ืองออกอย่างนอ้ย 60 นาท ีผูโ้ดยสารพรอ้ม ณ ประตูข้ึนเคร่ืองก่อนเวลาเคร่ืองออก 30 นาที 

 
 

 

วนัทีส่อง สนามบนิอินชอน - เกาหลีใต ้– ชมความงดงามของ “เกาะนามิชื่อดงั” ในฤดูใบไมเ้ปลีย่นสี  

              อุทยานแห่งชาติซอรคัซาน (ไม่รวมค่าข้ึนเคเบิ้ ลคาร)์ – สกัการะขอพร ณ วดัชินฮึงซา  
 

01:00 น. เดินทางสู่ประเทศ  เกาหลใีต ้โดยสายการบิน JIN AIR เทีย่วบนิ LJ 002 (บริการ SNACK BOX บนเครือ่ง) 
 

08:00 น. ถึงสนามบินอนิชอน  ประเทศเกาหลีใต้ หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง และรับสมัภาระเรียบร้อยแล้ว...  

(เวลาท้องถิ่นประเทศเกาหลีใต้ เรว็กว่าประเทศไทย 2 ช่ัวโมง) นาํทา่นเดินทางสู่ เกาะนามิ เกาะช่ือดังหน่ึงใน

สถานที่ถ่ายทาํซีรีย์เกาหลี “เพลงรักในสายลมหนาว ” พาท่านขึ้นเรือเฟอรรี์่ ข้ามไปยังเกาะนามิ เมื่อทา่น

เข้าไปในเกาะนามิ ทา่นจะได้สมัผสับรรยากาศแสนโรแมนติก ท่ามกลางใบไมเ้ปลีย่นสีระหว่าง 2 

ขา้งทาง และถ่ายรูปววิสวยๆรอบเกาะ บรรยากาศของใบไมเ้ปลีย่นสี ทีเ่ปลีย่นเป็นสี

แดง สีเหลอืง สีสม้ ทัว่ทัง้เกาะนามิ  และที่พลาดไม่ได้ แลนด์มาร์ค ที่ต้องเชค็อนิ คือ ทิวตน้สน 

และ ทิวแปะกว๋ยทีเ่ป็นไฮไลทข์องเกาะนามิในช่วงใบไมเ้ปลีย่นสี  อสิระให้ทา่นได้ถ่ายรูปเกบ็ภาพ

ความประทบัใจ  ระหว่างทางกลับมีร้านค้า 2 ข้างทาง อาท ิร้านซาลาเปา ร้านไส้กรอก ขนมแพนเค้กแสน



 

อร่อย ให้ทา่นเลือกซื้อทานได้ตามอธัยาศัย  หรือจะเลือกน่ังจิบกาแฟร้อนๆ ในร้าน Coffee Shop   เม่ือถึง

เวลานัดหมาย นาํทา่นน่ังเรือประมาณ 5 นาท ีกลับไปยังจุดขึ้นรถ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  (เมนูทคัคาลบ ีหรือ ไก่บารบ์คิีวผดัซอสเกาหลี) (1) 
 

บ่าย  นาํทา่นเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติ ซอรัค ซาน  (ไม่รวมค่าข้ึนเคเบิ้ ลคาร)์  เรียก อกีอย่าง หน่ึงว่า  

สวิสเซอร์แลนดข์องเกาหลี ด้านหน้าอุทยานจะมีรูปป้ันหมีดาํเป็นสญัลักษณ์ของอุทยาน เมื่อเข้าไปด้านใน

อุทยาน ท่านจะไดช้มความงดงามของสีสนัของตน้ไมที้เ่ปลีย่นเป็นสีแดง สีสม้ สีเหลือง ทัว่ทั้ง

อุทยาน ทีง่ดงามเหมือนภาพวาด   และภายในอุทยานแห่งน้ี ยังมีวัดศักดิ์สทิธิ์ที่คนไทย และคนเกาหลี

เอง นิยมมาขอพรเป็นอย่างมาก น่ันกค็ือ  วดัชินฮึงซา  ซึ่งจะมีพระพุทธรูปปางสมาธอิงค์ใหญ่ตั้งอยู่

กลางแจ้ง เป็นวัดเก่าแก่ในนิกายเซน นักทอ่งเที่ยวส่วนใหญ่จะนิยมมาทาํบุญถวายข้าวสาร ถวายเทยีน เพ่ือ

เป็นศิริมงคลของชีวิต อกีทั้งมีความเชื่อว่า “หากมาขอพรที่วัดแห่งน้ี จะสมหวังดั่งคาํอธษิฐานเกอืบทุกราย”   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร   (เมนูชาบูชาบู SHABU SHABU) (2) 
 

น าท่านเขา้สู่ทีพ่กั SORAK KIMHO หรือ SORAK PINE หรือ ระดบัเทียบเท่า 3 ดาว 



 
  

วนัทีส่าม สวนผลไมต้ามฤดูกาล ( ไร่แอปเป้ิล หรือ ไร่สาลี ่) – ใหท่้านไดส้นุกสนานกบัเครือ่งเล่นนานา

ชนดิ ณ สวนสนุก EVERLAND – ชอ้ปป้ิงเคร่ืองส ำอำงปลอดภำษี Cosmetic Outlet  
              ชอ้ปป้ิงสินคา้แฟชัน่มากมาย ณ ตลาดฮงแด (ตลาดย่านมหาลยัฮงอิก ) 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม (3) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

นาํทา่นเดินทางสู่ สวนผลไมต้ามฤดูกาลของเกาหลี  ( ช่วงเดือนตุลาคม – ตน้พฤศจิกายน จะเป็น

แอปเป้ิล หรือ สาลี ่) ให้ทา่นได้สมัผสับรรยากาศสวนผลไม้ของชาวเกาหลี อาท ิแอปเป้ิล สาลี่ ผลผลิตลูก

โตๆ และให้ทา่นได้เพลิดเพลินการชิมผลไม้สดๆจากไร่เลยที่เดียว  ทา่นจะได้เหน็วิธกีารปลูกแบบปลอด

สารพิษ  จากน้ันให้ทา่นได้อสิระถ่ายรูปตามอธัยาศัย  ทา่นสามารถสั่งซื้อเป็นของฝากให้ที่บ้านได้อกีด้วย 
 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร (เมนู Pork Calbi บุฟเฟตห์มูย่างเกาหลี) (4) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บ่าย จากน้ันพาทา่นสนุกสนานเตม็ที่กบัเคร่ืองเล่นนานาชนิด ที่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์  (เล่นไม่จ ากดัรอบ) 

เป็นสวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สดุของประเทศ ตั้งอยู่ทา่มกลางหุบเขา ทา่นจะได้น่ังกระเช้าลิฟท ์ เพ่ือลงไป

ยังหุบเขาด้านล่างเพ่ือสนุกกบัเคร่ืองเล่น อาท ิ  T-Express ( รถไฟรางไม้ ) เครือ่งเล่นทีเ่ป็นไฮไลทข์อง

สวนสนุกแห่งน้ี พลาดไม่ไดเ้ลยทีเ่ดียว!!  รถไฟเหาะ หนอนสะบัด ล่องแก่ง การ์ตูน 4 มิติ บ้านหมุน บ้าน

ผสีงิ และ ในสวนสนุกยังมีรอบการแสดงขบวนพาเหรดให้ทา่นได้ชมความน่ารักของตัวการ์ตูนต่างๆ 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ในช่วงฤดูใบไมเ้ปลีย่นสี ภายในสวนสนุกแห่งน้ียังมีสวนดอกไม้สวยๆให้ทา่นได้ถ่ายรูปอกีด้วย สวยงามจน

ทา่นคิดว่าเป็นดอกไม้ปลอมเลยที่เดียว  และไฮไลทอี์กอย่างนึง  ท่านจะไดช้มความน่ารักของ  หมสีีน ้าตาล 

ทีแ่สนรูส้ามารถท าตามค าสัง่ของเจา้หนา้ทีท่ีใ่หข้นม ทัง้เดิน เตน้ และโยนลกูบอล รับรองว่าท่านจะอด

หลงรักไม่ไดเ้ลยทีเดียว อกีทั้งทา่นจะได้พบ แม่เสอื พ่อเสอื สงิโตเจ้าป่า หมีดาํ ไฮยีน่า ฯลฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

นอกจากน้ีภายใน สวนสนุกยังมีร้านค้า อาท ิร้านกาแฟ ร้านอาหาร ร้านพิซซ่า ร้านเสื้อผ้า และร้านขายของ

ฝากที่ระลึกจากสวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ให้ทา่นได้เลือกซื้อ   สาํหรับแฟนคลับ  Line ในสวนสนุกแห่งนี้ ยงัมี  

LINE FRIEND STORE  มีสนิค้าน่ารักๆในรูปแบบตัวการ์ตูน  Line ให้ทา่นเลือกซื้อมากมาย  จากน้ันนาํ

ทา่นไปช้อปป้ิง เครือ่งส าอางปลอดภาษี  COSMETIC OUTLET เคร่ืองสาํอางยอดนิยม เช่น หน้ากาก LED 
ลด กระ ฝ้า จุดด่างดาํ ,  โบทอ็กเกาหลี , ครีมหอยทาก , WATER DROP (ครีมนํา้แตก) , BUBBLE 

CLEANSING , CC ครีม ซึ่งราคาถูกกว่าที่เมืองไทยเกอืบเทา่ตัว และบางผลิตภัณฑย์ังไม่มีขายในไทย 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

ค า่    รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนู จิมดกั ไก่พะโลแ้สนอร่อย (5) 
 

จากน้ัน นาํ ทา่นไป ช้อปป้ิงต่อที่ ตลาดฮงแด แหล่งรวมสนิค้าแฟช่ันสาํหรับวัยรุ่น  อยู่ใกล้กบัมหาวิทยา ลัยฮงอกิ 

หน่ึงในมหาวิทยาลัยช่ือดังของประเทศเกาหลี ภายในถนนเส้นนี้ เตม็ไปด้วยสนิค้าแฟช่ัน ทั้งร้าน ค้า 2 ข้างทาง แผง

ลอย เสื้อผ้าแฟช่ัน รองเท้า แว่นตา กระเป๋าราคาถูกๆ รวมไปถึงร้านแบรน ด์เนมอย่าง H&M และ 3CE รวมถึง

อาหาร เคร่ืองด่ืม ร้านกาแฟ ร้านเคร่ืองประดับ ให้ทา่นเลือกซ้ือมากมาย 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

น าท่านเขา้สู่ทีพ่กั โรงแรม GALAXY HOTEL / HOTEL BRIDGE หรือ ระดบัเทียบเท่า 3 ดาว 
 

 

 

วนัทีส่ี ่  สมุนไพร ฮ็อกเกตนามู ชื่อดงั – น ้ ามนัสนแดง ( RED PINE ) – ชมความงามพระราชวงัด็อกซูกุง 
           โรงงานสาหร่าย + ใส่ชุดฮนับก - ดิวต้ีฟรี – ชอ้ปป้ิงเส้ือผา้ รองเทา้แฟชัน่ ณ ตลาดยอดฮิต 

“ ตลาดเมียงดง” ( สยามสแควรเ์กาหลี )     
  

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม (6) 
 

นาํทา่นเข้าชม “ศูนยส์มุนไพรฮ๊อกเก็ตนาม”ู สมุนไพรที่คนเกาหลีรุ่นใหม่นิยมทานเพ่ือป้องกนัโรคตับแขง็  

จากการดื่มแอลกอฮอล์ จัด การสบู บุหร่ีจัด หรือสารตกค้างจากอาหารและอาหารเสริมที่ทานอยู่เป็นประจาํ   

จากน้ันพาทา่นไปชม สมุนไพรช่ือดังของเกาหลีอกีตัว ที่กาํลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากทั้งในไทย                   

และเกาหลี น่ันกค็ือ  RED PINE  หรือ น ้ามนัสนเข็มแดง  มีสรรพคุณช่วยขบัสารพิษออกจากร่างกาย                  



 

ช่วยลดระดับนํา้ตาลในเส้นเลือด  ช่วยละลายไขมันในเลือด ดีทอ็กเลือดให้สะอาดและเพ่ิมการไหลเวียนของ

เลือดได้สะดวก ขึ้น  จากน้ันนาํทา่นชม พระราชวงั  

“ด็อกซูกุง” (DEOKSUGUNG PALACE) มีอายุ

กว่า 500 ปี เป็นที่ประทบัของเจ้าชายวอนซาน 

พระราชวัง ด็อกซูกุง เป็น  1 ใน  5 พระราชวังของ

ราชวงศ์โชซอน (1392-1910) ในยุคของกษัตริย์            

โกจอง ซ่ึงเป็นกษัตริย์องค์ก่อนสดุท้ายของราชวงศ์             

โชซอน ทรงประทบัที่พระราชวังน้ี แม้แต่หลังจากที่ทรง

ถูกบังคับให้สละราชสมบัติโดยญ่ีปุ่นในปี ค.ศ. 1907 

พระองค์ทรงประทบัอยู่ที่พระราชวังน้ีจนสิ้นพระชนม์       

ในปี ค.ศ. 1919  ภายในมีอาคารอยู่ไม่มากแต่กม็ี     

ความสวยงามที่ต่างกบัที่อื่นๆ  โดยเฉพาะบริเวณ

ทางเดินจะเป็นทีนิ่ยมมากของนกัท่องเทีย่วในชว่ง

ฤดใูบไมเ้ปลีย่นสี เพราะในพระราชวงัแห่งน้ีมีทิว

ตน้แปะก๋วยทีส่วยมากๆ ทีท่่านพลาดไม่ไดที้จ่ะ

ถ่ายรูปเกบ็ภาพความสวยงามน้ี 
 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร เมนู ไก่ตุน๋โสม อาหารต ารบัชาววงั (7) 
 

บ่าย จากนั้น พาทา่นไปชม โรงงานสาหร่ายเกาหลี  ให้ทา่นได้ชมกรรมวิธใีนการผลิตสาหร่ายเกาหลีแสนอร่อย              

พร้อมชิมสาหร่ายๆ หรือจะเลือกซ้ือเป็นของฝากกลับบ้านกไ็ด้   จากน้ันพาทา่นไปสวยหล่อแบบหนุ่มสาวเกาหลี  

กบัการสวมชุดประจาํชาติเกาหลี “ ชุดฮนับก”  ให้ทา่นได้ถ่ายรูปตามอธัยาศัย   จากน้ันนาํทา่นไป เรียนรู้เกี่ยวกบั

การ ท าคิมบบั (ขา้วห่อสาหร่าย ) อาหารง่ายๆ  ที่คนเกาหลีนิยมรับประทาน “คิม” แปลว่า  สาหร่าย “บับ” 

แปลว่า ข้าว โดย วิธีการท า จะห่อเป็นแทง่ยาวๆ แล้วห่ันเป็นช้ินพอดีคาํ จ้ิมกะโชยุ ญ่ีปุ่นหรือวาซาบิกไ็ด้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

จากน้ันนาํทา่น  ชอ้ปป้ิงแหล่ง สินคา้ ปลอดภาษี  (ดิวต้ีฟรี ) 

สนิค้าแบรนด์เนม อาท ินาฬิกา ,แว่นตา , กระเป๋า , นํา้หอม 

เครือ่งส าอางแบรนดช์ัน้ดงั อาทิ SULWHASOO , LANEIGE , 

SHISEIDO, SKII  และ กระเป๋าแบรนดด์งั อาทิ MCM , LOUIS 

VUITTON, CHANEL  ให้ทา่นช้อปป้ิงตามอธัยาศัย   ยังไม่พอ

นาํทา่นไป ช้อปป้ิง ต่อกนัที่  “ ตลาด ทีฮ่อตทีสุ่ด ของเกาหลี ” 

ตลาดเมียงดง หรือ  สยาม สแควรเ์กาหลี  ตลาดแห่งน้ีทา่นจะ

พบกบัสนิค้า อาท ิ เสื้อผ้าแฟช่ันแบรนด์ดังต่างๆ อาทิ ZARA , 
SPAO , UNIQLO หรือ รองเท้าแบรนด์ NIKE  ADIDAS และ

รองเทา้ทีก่ าลังเป็นทีนิ่ยมในตอนน้ี FILA  หรือจะเลือกช้อปป้ิง เคร่ืองสาํอาง  ETUDE HOUSE  SKIN 

FOOD , THE FACE SHOP , MISSHA , IT’S SKIN ที่สาํคัญตลาดแห่งน้ียังโด่งดังเร่ือง  “FOOD 
STREET ”  อกีด้วย เพราะนอกจากสนิค้าแฟช่ันต่างๆแล้วยังมีร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านเคร่ืองดื่ม ขนม

หวาน ไอศกรีม หลากหลายร้านให้ทา่นเลือกทานมากมาย อาท ิเครปสตอเบอร่ี มันฝร่ังทอด นํา้ผลไม้                 

กุ้งทอด ขาหมูทอด ไดฟุกุสตอเบอร่ี สายไหมสรีุ้ง และ อาหารอร่อยที่น่าสนใจอกีมากมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ค า่ *** อิสระอาหารค า่ เพือ่ใหท่้านไดช้อ้ปป้ิงอย่างจุใจ***     
 

น าท่านเขา้สู่ทีพ่กั โรงแรม GALAXY HOTEL / HOTEL BRIDGE หรือ ระดบัเทียบเท่า 3 ดาว 
 

วนัทีห่า้  ศูนยโ์สมเกาหลี – โรงงานพลอยอเมทิส- ชมหอคอยโซลทาวเวอร ์คลอ้งกุญแจคู่รกั   

           ซ้ือของฝากละลายเงินวอน - สนามบนิอินชอน - กรุงเทพฯ         
 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม (8) 

จากน้ันนาํทา่นรู้จักและเข้าใจ สมุนไพรโสมเกาหลี สมุนไพรที่คนเกาหลีนยิมทานเพือ่สุขภาพ ที่ช่วยสรา้ง

ภูมิคุม้กนัโรคต่างๆ ช่วยเสริม สร้างความแขง็แรง ให้แก่ร่างกาย  

สรรพคุณทางการแพทย์ ช่วยบาํรุงหัวใจ ป้องกนัโรคหัวใจขาด

เลือด เสริมประสทิธภิาพทางเพศ ป้องกนัมะเรง็  จากน้ัน  นาํทา่น

ชมโรงงานเจียระไน พลอย อเมทิส  พลอยสม่ีวง เป็น พลอยแห่ง

สขุภาพและนาํโชค โดยมีตั้งแต่สม่ีวงอ่อนเยน็ตาจนถึงสม่ีวงไวน์ 

พลอยนี้ จะงามจับตาเม่ือมาทาํเป็นแหวน จี้  ต่างหู และสร้อยข้อมือ    



 

จากน้ันนาํทา่นสู่ หอคอย N’SEOUL TOWER  (ไม่รวมค่าข้ึนลิฟท)์  นาํทา่น ย้อนรอยซีรีย์ดัง “ You 

Who Came From The Stars” (ยยัตัวรา้ยกับนายต่างดาว)  และ ซีรียเ์ร่ือง F4 ณ เขานัมซาน ภเูขาเพียง

ลูกเดียวใจกลาง กรุงโซล 1 ใน 17 หอคอยเมืองที่สงูที่สดุในโลก   สงูถึง 480 เมตร เหนือระดับนํา้ทะเล   
อิสระใหท่้านชมวิวบรรยากาศบา้นเมอืงเกาหลี หรือ จะคลอ้งกุญแจคู่รัก เพราะคนเกาหลีมีความเช่ือว่าถ้า

มาคล้องกุญแจคู่รักที่น้ี “จะท าใหรั้กกันยนืยาวไม่พรากจากกัน” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   เมนูโอซมั บุลโกกิ (9) 
 

หลังจากทานอาหารแล้ว พาทา่น แวะซื้อของ ฝากที่  “รา้นละลายเงินวอน”  ให้ทา่นเลือกซื้อขนม ของฝาก 

อาท ิสาหร่าย นมกล้วย ขนมปังปลาไส้ชอ็กโกแลค ข้าวพอง มาม่าเกาหลี เหล้าโซจู กมิจิ หรือ กระทะเกาหลี 

หรือ เคร่ืองใช้ไฟฟ้าอื่นๆที่น่าสนใจ 

 

 
 
 

 

 
  

 

ไดเ้วลาอนัสมควรน าทุกท่านเดินทางสู่สนามบนิอินชอน เพือ่ท าการเช็คอินทต์ัว๋เครือ่งบนิ และ สมัภาระ.... 
 

19.35 น. เดินทางกลับระเทศไทย โดยสายการบิน  JIN AIR เทีย่วบนิ LJ 001 (บริการ SNACK BOX บนเครือ่ง) 
 

23.40 น. คณะเดินทางถงึสนามบนิสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพและความประทบัใจจากพวกเราทุกคน………… 



 

 HAPPY TOGETHER  

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

ขออนุญาตเก็บค่าทิปทุกทา่นที่สนามบินสุวรรณภมิู 

 

อตัราค่าบริการทวัรเ์กาหลี ตุลาคม – พฤศจิกายน 2562 

ก าหนดการเดนิทาง 

ผู้ใหญ่ 

ห้องละ 2-3 
ท่าน 

1 เดก็ 2 
ผู้ใหญ่ เดก็มี

เตียง 

1 เดก็ 2 
ผู้ใหญ่ 

เดก็ไม่มีเตียง 

พักเดี่ยว
เพิ่ม 

วนัที่ 30 ก.ย. - 04 ต.ค. 2562 15,999 15,999 15,999 5,000 
วนัที่ 01  -  05  ตุลาคม 2562 16,999 16,999 16,999 5,000 
วนัที่ 02  -  06 ตุลาคม 2562 16,999 16,999 16,999 5,000 
วนัที่ 03  -  07  ตุลาคม 2562 16,999 16,999 16,999 5,000 
วนัที่ 04  -  08  ตุลาคม 2562 16,999 16,999 16,999 5,000 
วนัที่ 05  -  09  ตุลาคม 2562 16,999 16,999 16,999 5,000 
วนัที่ 06  -  10 ตุลาคม 2562 16,999 16,999 16,999 5,000 
วนัที่ 07  -  11  ตุลาคม 2562 16,999 16,999 16,999 5,000 
วนัที่ 08  -  12  ตุลาคม 2562 17,999 17,999 17,999 5,000 
วนัที่ 09  -  13  ตุลาคม 2562 17,999 17,999 17,999 5,000 
วนัที่ 10  -  14  ตุลาคม 2562 18,999 18,999 18,999 5,000 
วนัที่ 11  -  15  ตุลาคม 2562 18,999 18,999 18,999 5,000 
วนัที่ 12  -  16  ตุลาคม 2562 17,999 17,999 17,999 5,000 
วนัที่ 13  -  17  ตุลาคม 2562 17,999 17,999 17,999 5,000 
วนัที่ 14  -  18  ตุลาคม 2562 16,999 16,999 16,999 5,000 
วนัที่ 15  -  19  ตุลาคม 2562 17,999 17,999 17,999 5,000 
วนัที่ 16  -  20  ตุลาคม 2562 18,999 18,999 18,999 5,000 
วนัที่ 17  -  21  ตุลาคม 2562 18,999 18,999 18,999 5,000 



 

วนัที่ 18  -  22  ตุลาคม 2562 18,999 18,999 18,999 5,000 
วนัที่ 19  -  23  ตุลาคม 2561 18,999 18,999 18,999 5,000 
วนัที่ 20  -  24  ตุลาคม 2561 17,999 17,999 17,999 5,000 
วนัที่ 21  -  25  ตุลาคม 2562 17,999 17,999 17,999 5,000 
วนัที่ 22  -  26  ตุลาคม 2562 17,999 17,999 17,999 5,000 

วนัที่ 23  -  27  ตุลาคม 2562 18,999 18,999 18,999 5,000 

วนัที่ 24  -  28  ตุลาคม 2562 18,999 18,999 18,999 5,000 
วนัที่ 25  -  29  ตุลาคม 2562 18,999 18,999 18,999 5,000 
วนัที่ 26  -  30  ตุลาคม 2562 17,999 17,999 17,999 5,000 
วนัที่ 27  -  31  ตุลาคม 2562 16,999 16,999 16,999 5,000 
วนัที่ 28  ต.ค. - 01 พ.ย. 2562 16,999 16,999 16,999 5,000 
วนัที่ 29  ต.ค. - 02 พ.ย. 2562 16,999 16,999 16,999 5,000 
วนัที่ 30  ต.ค. - 03 พ.ย. 2562 16,999 16,999 16,999 5,000 
วนัที่ 31  ต.ค. - 04 พ.ย. 2562 16,999 16,999 16,999 5,000 
วนัที่ 01 – 05 พฤศจิกายน 62 15,999 15,999 15,999 5,000 
วนัที่ 02 – 06 พฤศจิกายน 62 15,999 15,999 15,999 5,000 
วนัที่ 03 – 07 พฤศจิกายน 62 14,999 14,999 14,999 5,000 
วนัที่ 04 – 08 พฤศจิกายน 62 14,999 14,999 14,999 5,000 
วนัที่ 05 – 09 พฤศจิกายน 62 15,999 15,999 15,999 5,000 
วนัที่ 06 – 10 พฤศจิกายน 62 15,999 15,999 15,999 5,000 
วนัที่ 07 – 11 พฤศจิกายน 62 15,999 15,999 15,999 5,000 
วนัที่ 08 – 12 พฤศจิกายน 62 15,999 15,999 15,999 5,000 
วนัที่ 09 – 13 พฤศจิกายน 62 15,999 15,999 15,999 5,000 
วนัที่ 10 – 14 พฤศจิกายน 62 15,999 15,999 15,999 5,000 

 

ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ขวบ (INFANT) ราคา  5,900 บาท 

                      ราคาจอยแลนดไ์ม่ใชต้ัว๋เคร่ืองบิน ราคา 8,900 บาท 



 

** ขอ้ควรทราบ ** 
1. วนัเดินทาง “ กรุณาเตรียมเอกสารการท างาน” เช่น หนงัสือรบัรองการท างาน , นามบตัร , บตัร

พนกังาน หรือหากมีธุรกิจส่วนตวัตอ้งมีนามบตัร หากเปลีย่นชื่อสกุลตอ้งน าเอกสารมายนืยนั 
2. โปรแกรมทวัรอ์าจมีการสลบัปรบัเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสมของหนา้งาน อาทิ หากมีฝน

ตก หรือ รถติด อาจปรบัโปรแกรม (ทั้งนี้ ข้ึนอยู่กบัสถานการณห์นา้งาน ) ไกดแ์ละหวัหนา้ทวัรจ์ะแจง้

ใหท้ราบในแต่ละวนั  
3. รา้นชอ้ปป้ิงท่ีทางรฐับาลใหท้วัรล์ง ตามท่ีระบุในโปรแกรมทวัร ์ขอความร่วมมือลูกทวัรล์ง

ทุกรา้น ซ้ือไม่ซ้ือไม่ว่ากนั  ทางบริษทัฯไม่มีนโนบายบงัคบัซ้ือแต่อย่างใด ข้ึนอยู่กบัความพงึพอใจของลูกคา้  

4. ประเทศเกาหลีใตมี้ช่างภาพมาถา่ยรูปแลว้มาจ าหน่ายวนัสุดทา้ยลูกทวัรท่์านใดสนใจ

สามารถซ้ือได.้...แต่ถา้ท่านใดไม่สนใจก็ไม่ตอ้งซ้ือ โดยไม่มีการบงัคบัลูกทวัรท์ั้งส้ิน แต่เป็น

การบอกกล่าวล่วงหนา้ 

5. ทวัรน์ี้ จดัใหเ้ฉพาะลูกคา้ทีป่ระสงคจ์ะไปท่องเทีย่วตามรายการของทวัรทุ์กวนัเท่านั้น  หากท่านไม่

สามารถร่วมทวัรทุ์กวนั แค่สมคัรมาร่วมทวัรเ์พียงเพือ่การใชต้ัว๋เครือ่งบนิและทีพ่กัในราคาพิเศษ  

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.  และ สามารถห้ิวสมัภาระข้ึนเครือ่งไดอี้ก 12 กก.  

 มัคคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกนัอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม์)  
 

อตัรานี้ ไม่รวม 
 

 

 ค่าทิปส าหรบัคนขบัรถ ไกดท้์องถิน่ หวัหน้าทวัร ์(50,000 วอน หรือ 1,500 บาท) 
 ค่าวีซ่าสาํหรับพาสปอร์ตต่างด้าว และ เก็บค่าใชจ่้ายเพิ่มอีก 3,000 บาท ส าหรับพาสต่างชาติ  

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาท ิค่าทาํหนังสอืเดินทาง , ค่าโทรศัพทส์่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร 

และเคร่ืองดื่มที่สั่งเพ่ิมนอกเหนือรายการ (หากทา่นต้องการสั่งเพ่ิม กรุณาติดต่อหัวหน้าทวัร์แล้วจ่ายเพ่ิมเอง

ต่างหาก) 



 

 ราคาตามโปรแกรมทัวร์ ยงัไม่รวมค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

 กรณีปรับเพ่ิมอตัราค่าภาษีเช้ือเพลิงและประกนัวินาศภัยทางอากาศสายการบิน 

 

เงือ่นไขการยกเลิก 

 

1. สาํหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสอืเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ย่ืนวีซ่าให้ เม่ือผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการ  

    เดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการคืนค่ามัดจาํทั้งหมด 

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

3. ยกเลิกการเดินทางในวันเดินทาง,ถูกปฏเิสธการเข้า-ออกเมืองทั้งจากประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ ไม่มี 

    การคืนเงินทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น  

4. กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจาํกบัสายการบินหรือค่ามัดจาํที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่าน 

   ตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศซ่ึงไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight 

   จะไม่มีการคืนเงินมัดจาํ หรือค่าทวัร์ทั้งหมดเน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินน้ันๆ 
 

หมายเหตุ 
 

 การเดินทางในคณะน้ีจะต้องมีผู้โดยสารจาํนวน 25 ท่านขึ้นไป และในกรณีที่ผู้โดยสารไม่ครบคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์

ในการออกเดินทาง หรือ ปรับราคาขึ้นตามความเหมาะสม หากลูกค้าต้องการเดินทาง  

 ในกรณีที่ทางสายการบินมีการเรียกเกบ็ค่าภาษีเช้ือเพลิง เพ่ิมเติม ราคาน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามประกาศสายการบิน...  

 รายการท่องเที่ยวและรายการอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามสถานการณ์ โดยไม่จาํเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 หนังสือเดนิทาง ตอ้งมอีายุเหลอืใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน  และ ทางบริษัท ขอสงวนสทิธิ์รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการ

ท่องเที่ยว ค่าทวัร์ที่จ่ายให้กบัผู้จัด เป็นการชาํระแบบจ่ายชาํระขาด และผู้จัดได้ชาํระให้กบัสายการบินและสถานที่ต่าง ๆ แบบ

ชาํระขาดเช่นกนัก่อนออกเดินทาง ฉะน้ันหากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามรายการไม่ด้วยสาเหตุใดหรือได้รับการ

ปฏเิสธการเข้าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้)  ทางผู้จัด ขอสงวนสทิธกิารคืน

เงินสดส่วนใด ๆ รวมทั้งค่าตัว๋เคร่ืองบินให้แก่ท่าน) 

 หากมีเพ่ือนหรือญาติของท่านต้องการร่วมเดินทางท่องเที่ยวระหว่างท่องเที่ยวในประเทศเกาหลีหรือปัญหาต่าง ๆ ตลอดจน

ข้อแนะนาํกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ที่รับผดิชอบ หากท่านมีความจาํเป็นต้องรับฝากของจากผู้อื่นเพ่ือที่จะนาํไปยังประเทศ             

น้ัน ๆ  หรือนาํกลับประเทศไทย ควรตรวจสิ่งของน้ันว่าต้องไม่เป็นสิ่งของผดิกฎหมาย ซ่ึงของผดิกฎหมายบางประเภท อาจมี

โทษถงึขั้นประหารชีวิต เจ้าหน้าที่จะไม่รับฝากกระเป๋าหรือสิ่งของใดใด 

 หากยกเลิกก่อนออกเดินทางน้อยกว่าวันดังกล่าว ทางผู้จัดมีค่าใช้จ่ายที่ได้ชาํระล่วงหน้าไปแล้วจาํนวนมาก ขอสงวนสทิธิ์ในการ

หักเงินในส่วนที่เกดิขึ้นจริง  

 คณะเดินทางช่วงวันหยุด หรือ เทศกาลที่ต้องการันตีมัดจาํหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไขหรือเที่ยวบินเหมาลาํ Charter Flight หรือ 

Extra Flight กบัสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจาํหรือค่าทวัร์ทั้งหมด  ขอ

สงวนสทิธิ์ที่จะปรับราคาตามสถานการณ์ที่มีการปรับขึ้นจากภาษีเช้ือเพลิงที่ทางสายการบินอาจจะมีการเรียกเกบ็เพ่ิมเติม 

ตลอดจนการเปล่ียนแปลงเที่ยวบินและตามตารางบินของสายการบิน  

 หากมีการถอนตัวหรือไม่ได้ใช้บริการตามที่จองระบุเอาไว้หรือก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสดุลง ผู้จัดถอืว่าผู้ท่องเที่ยวสละสทิธิ์

และจะไม่รับผดิชอบค่าบริการที่ได้ชาํระไว้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เน่ืองจาก ผู้จัดได้ชาํระค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้แก่ผู้ให้บริการใน

แต่ละแห่งแบบชาํระเตม็มีเงื่อนไข  



 

 กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการบิน 

บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ ผู้จัดจะดาํเนินโดยสดุความสามารถที่จะประสานงานให้เกดิประโยชน์สงูสดุแก่ลูกค้า 

แต่จะไม่คืนเงินให้สาํหรับค่าบริการน้ัน ๆ  

 มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสทิธใินการให้คาํสญัญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด  นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มี

อาํนาจของผู้จัดกาํกบัเท่าน้ัน  

 ผู้จัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เน่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่

ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน

รายการท่องเที่ยว อนัเน่ืองมาจากการกระทาํที่ส่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง และกรณีอื่นๆ 

 เน่ืองด้วยมาตรการรักษาความปลอดภัยของสนามบินทั่วโลก ก่อนท่านขึ้นเคร่ืองบิน กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนาํติด

ตัวขึ้นเคร่ืองบิน แยกใส่ถุงพลาสติกใสมีซิปลอ็คปิดสนิท โดยที่ขนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน และรวมกนัทุกช้ิน

ไม่เกนิ 1 ลิตร และต้องนาํออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอก็ซ์เรย์ อนุญาตให้ถอืได้ท่านละ 1 ใบเท่าน้ัน ถ้า

สิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าที่กาํหนด รวมถงึสิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเลบ็ มีดพก แหนบ 

จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเคร่ืองบินเท่าน้ัน และประเทศเกาหลี มีกฎหมายห้ามนาํเข้าผลิตภัณฑท์ี่

ทาํมาจากพืช และเน้ือสตัว์ทุกชนิดเข้าประเทศ เช่น ผกั ผลไม้สด ไข่ เน้ือสตัว์ ไส้กรอก เพ่ือเป็นการป้องกนัโรคติดต่อที่จะมา

จากสิ่งเหล่าน้ี หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ จะต้องเสยีค่าปรับในอตัราที่สงูมาก 
 

 

“ขอขอบพระคุณทุกท่านทีไ่ดม้อบความไวว้างใจ ใหท้างบริษทั เป็นผูน้ าพาการเดินทางในครั้งนี้ ” 
 

 


