
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

พเิศษ ♥  แจกฟรี!!! ผ้าห่มส าหรับห่มบนเคร่ืองบิน 
 

วนัแรก              กรุงเทพ – สนามบินอนิชอน  

21.00 น. คณะพร้อมกนัทีส่นามบินสุวรรณภูม ิอาคารผู้โดยสารขาออก ช้ัน 4 สายการบิน LJ ประตูทางเข้าที2่ แถว D 
 เจ้าหน้าทีจ่ากบริษัทฯคอยต้อนรับและอ านวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึน้เคร่ือง   
 



 

 

 

 
 

วนัที ่2 หอสังเกตการณ์โอดูซาน – ไร่องุ่น ซันมอรู – สะพานกระจกแก้ว Soyanggang Sky Walk  –  จุดชมววิภูเขากูบองซาน 

01.05 น.           ออกเดนิทางสู่ประเทศเกาหลใีต้ โดยสายการบิน LJ002 (ทางบริษัทจะคอนเฟิมไฟล์ทและเวลาบิน อกีคร้ังในเอกสารนัดหมายการเดนิทาง) 
08.25 น. ถึง สนามบินอนิชอน กรุงโซลประเทศเกาหลีใต(้เวลาทอ้งถ่ินเร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง) 

หลงัผ่านพิธีการทางตรวจคนเขา้เมืองเรียบร้อย พาท่านชม หอสังเกตการณ์โอดูซาน ตั้งอยู่บนเขาโอดูซาน จุดน้ีเองสามารถ
มองเห็นภาพดา้นบนเหนือแม่น ้ าฮนัและแม่น ้ าอิมจินกงั ท่ีอยูห่่างจากเขตเกาหลีเหนือเพียง 460 เมตร ท่ีน่ีผูม้าเยือนจะไดใ้ชก้ลอ้ง
ส่องทางไกลส่องดูเกาหลีเหนือได ้ทุกท่านสามารถมองเห็นชาวเกาหลีเหนือก าลงัท าการเกษตรกรรม ภายในมีห้องแสดงส่ิงของ
ท่ีสะสมจากเกาหลีเหนือ รวมถึงส่ิงจ าเป็นในชีวติ เส้ือผา้ หนงัสือ และเคร่ืองใชภ้ายในบา้นในปัจจุบนัท่ีจดัแสดงไวด้ว้ย  และ ยงั
สามารถอุดหนุนสินคา้ของชาวเกาหลีเหนือเพื่อการกศุลไดอี้ก  จากนั้น เดินทางไปยงั ไร่องุ่น ซนัมอรู (Sanmeoru Farm)  ตั้งอยู่
บริเวณเชิงเขา Gamaksan ท่ีความสูง 675 เมตรจากระดบัน ้ าทะเล เป็นไร่องุ่นของเกาหลีท่ีปลูกองุ่นป่าแลว้น าเอามาแปลรูปเป็น
เคร่ืองด่ืม โดยเฉพาะไวน์องุ่นท่ีมีช่ือเสียงมาแห่งหน่ึงของเกาหลี เพราะมีสภาพแวดลอ้ม และสภาพอากาศท่ีดี เหมาะกบัการ
เติบโตขององุ่น นกัท่องเท่ียวสามารถเขา้ชม กระบวนการผลิต ไดห้ลายๆส่วน ตั้งแต่ขั้นตอนการหมกั และเด็ดองุ่น โรงบ่ม และ
สถานท่ีเก็บไวน์ในถงัไม ้รวมทั้งจะไดชิ้มไวน์และผลผลิตต่างๆดว้ย  นอกจากน้ีท่ีไร่องุ่น ซันมอรู ยงัมีการสอนการประกอบ
อาหารและขนมประเภทต่างๆท่ีมีส่วนประกอบจากองุ่นดว้ย เช่น เคก้ แยม พดุด้ิง จนถึงของใชเ้ช่น สบู่ดว้ย 

  
 
 
 
 
 
 
 เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ชาบูชาบู  

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ สะพานกระจกแกว้ Soyanggang Sky Walk สะพานกระจกใสท่ีอยูใ่นเมืองชุนชอน จงัหวดัคงัวอน เป็น
สถานท่ีท่องเท่ียวอีกหน่ึงแห่งท่ีหลาย ๆ คนเลือกมาเยี่ยมชมกนัเป็นจ านวนมาก โดยสะพานโซยงักงัเป็นสะพานกระจกใสท่ีมี
ความยาว 156 เมตร เหนือทะเลสาบเอียมโฮ เวลาท่ีเดินอยู่บนสะพานแห่งน้ีจะสามารถมองเห็นวิวดา้นล่างใตส้ะพานท่ีเป็น
ทะเลสาบไดอ้ยา่งชดัเจน ท าเอาคนท่ีกลวัความสูงถึงกบัเข่าอ่อนเลยทีเดียว จุดวดัใจอีกหน่ึงบทพิสูจน์คือการเดินขา้มสะพานท่ี
ยาว 156 เมตรน้ีใหไ้ด ้ ช่วงกลางคืนก็มีการเปิดไฟท่ีประดบัสะพานกระจกใสแห่งน้ีสวยงามมาก ๆ โดยเฉพาะการเปิดสปอตไลท์
ท่ีฉายไปยงักลางสะพาน ยิ่งท าให้ดูสวยงามยิ่งใหญ่มากๆ การเขา้ชมบนสะพานน้ี ท่านจะตอ้งสวมถุงเทา้ดว้ย เพ่ือป้องกนัพ้ืน
รองเทา้ของท่านไปท าใหก้ระจกเกิดการเสียหายดว้ย 
 
 
 
 
 

 

 
จากนั้นน าท่านชม จุดชมววิภูเขากบูองซาน (Gubongsan Mountain Observatory Café Street) จะสามารถมองเห็นววิของ
ทะเลสาปและเมือง Chuncheon ไดอ้ยา่งชดัเจน ตั้งอยูท่างทิศตะวนัออกของเมือง นอกจากน้ียงัเป็นศูนยร์วมร้านอาหารและร้าน
กาแฟส าหรับนัง่พกัผอ่นชมววิอีกดว้ย นกัท่องเท่ียวและคนเกาหลีมกัจะมาพกัรถจิบชากาแฟนัง่ชมววิกนั ซ่ึงร้านท่ีเราตอ้งแนะน า
ก็คือ  Santorini Cafe เพราะเป็นร้านท่ีมีมุมถ่ายภาพ ววิดี อากาศดี สามารถมองเห็นเมืองชุนชอนแบบสุดลูกหูลูกตา มีซุม้หอระฆงั
เป็นฉากหลงัใหถ่้ายรูปอีกดว้ย และอีกร้านท่ีแนะน า ซ่ึงอยูติ่ดๆกนั คือ A Twosome Place มีจุดเด่นท่ีหอ้งกระจก ท่ีสามารถ
มองเห็นพ้ืนดา้นล่าง 



 

 

 

 
 

  
 
 
 
 
 

 
เยน็ รับประทานอาหารค า่ ทคัคลับี (ไก่ผดัซอสเกาหล)ี   
          จากนั้นน าท่านเขา้ สู่ท่ีพกั JM HOTEL OR CENTRAL PLAZA OR SML  

วนัที ่3 ป้อมปราการฮวาซอง – สวนสนุก EVERLAND  – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย +ฮันบก –  คอสเมติก – คล้องกุญแจคู่รัก@โซลทาว
เวอร์ - ตลาดมงัวอน 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 พาท่านเดินทางไปชมป้อมฮวาซอง(Hwaseong Fortress) ซ่ึงเป็นส่ิงก่อสร้างขนาดใหญ่ตั้งแต่ยคุโจซอน(Joseon)สร้างข้ึนช่วงปี

ค.ศ. 1794-1796 เป็นป้อมปราการประจ าเขต Suwon-si ของจงัหวดัเคียงกีโด(Gyeonggi-do) เพื่อเป็นรากฐานส าหรับการสร้าง
เมืองใหม่ในบริเวณน้ี ก าแพงของป้อมปราการมีความยาวถึง 5.5 กิโลเมตร มีประตู 4 ประตูในแต่ละทิศ และมีรูปแบบทาง
สถาปัตยกรรมท่ียิง่ใหญ่และงดงาม ป้อมฮวาซอง  ถูกสร้างข้ึนดว้ยอิฐโดยจะมีรูขนาดท่ีพอดีส าหรับใชเ้ป็นจุดยิงปืน หรือธนูได ้
เช่ือกนัวา่เป็นการสร้างท่ีมีการใชเ้ทคโนโลยีท่ีทนัสมยัมากท่ีสุดแห่งหน่ึงของยคุนั้น และท่ีน่ีไดถู้กข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลก
ทางดา้นประวติัศาสตร์เม่ือปีค.ศ. 1997 ดว้ย ถึงแมว้า่จะเคยผา่นการสูร้บและถูกท าลายไปหลายส่วนแต่ก็มีการบรูณะข้ึนใหม่ตาม
รูปแบบดั้งเดิม ปัจจุบนัจะมีการแสดงหลายแบบท่ีบริเวณน้ี เช่นการเดินสวนสนามของทหารสมยัโบราณ เป็นตน้ 
 
 
 
 
 
 

น าท่านเดินทางสู่ เอเวอร์แลนด์ สวนสนุกน้ีถูกขนานนามวา่ ดิสนียแ์ลนดเ์กาหลี เป็นสวนสนุกกลางแจง้ท่ีใหญ่ท่ีสุดของ ประเทศ 
โดยมีบริษทัซมัซุงเป็นเจา้ของ ตั้งอยูท่่ามกลางหุบเขา ท่านจะไดน้ัง่กระเชา้ลิฟท์ และท่องไปกบัโลกของสัตวป่์าซาฟารีชมไล
เกอร์ (สิงโตผสมกบัเสือ) แฝดคู่แรกของโลก ท่ีน่ีท่านจะพบวา่เจา้ป่าสิงโต และเสือสามารถอยูด่ว้ยกนัไดอ้ยา่งเป็นสุขชมความ
น่ารักของหมีท่ีสามารถส่ือสารกบัคนขบัรถไดเ้ป็นอยา่งดี เขา้สู่ดินแดนแห่งเทพนิยาย สวนส่ีฤดู ซ่ึงจะปลูกดอกไมเ้ปล่ียนไปตาม
ฤดูกาลและสนุกกบัเคร่ืองเล่นนานาชนิด อาทิเช่น สเปสทวัร์ รถไฟเหาะ หนอนสะบดั ชมกิจกรรมและการแสดงต่าง ๆ ท่ีจดัตาม
ตารางประจ าวนั 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั หมูย่างเกาหล ี 
บ่าย จากนั้นเดินทางไปพิพิธภัณฑ์สาหร่าย (SEAWEED MUSEUM) ซ่ึงท่านจะไดเ้รียนรู้การท าสาหร่ายของชาวเกาหลี ประวติั

ความเป็นมาและความผกูผนัท่ีชาวเกาหลีท่ีมีต่อสาหร่าย พิเศษ...ให้ท่านได้ทดลองสวมชุดฮันบก ชุดประจ าชาติเกาหลี เพ่ือเก็บ



 

 

 

 
 

ภาพแห่งความประทับใจ  ต่อมาอิสระให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือเคร่ืองส าอางคแ์บรนด์ดงัของเกาหลี ณ คอสเมติค มีให้เลือกมากมาย
หลายยีห่อ้ อาทิเช่น ครีมน ้ าแตกท่ีโด่งดงั ครีมหอยทาก แป้งโรตี โลจูคิส ฯลฯ  
จากนั้นน าท่านยอ้นรอยละครซีรียเ์กาหลีช่ือดงั My name is Kim Sam Soon ท่ีภูเขานัมซานภูเขาแห่งเดียวท่ีตั้งอยูใ่จกลางเมือง
โซล สูง 274 เมตร   บนยอดเขามีหอ Seoul Tower *.*ไม่รวมค่าขึน้ลิฟท์ *.*. ซ่ึงเป็น 1 ใน 18 หอคอยเมืองท่ีสูงท่ีสุดในโลกมี
ความสูงถึง 480 เมตร เหนือระดบัน ้ าทะเล 
 
 
 
 
ท่านสามารถชมทศันียภาพของกรุงโซล ไดร้อบทิศ 360 องศา ท่ีคู่รักทุกคู่ชาวเกาหลีจะตอ้งท าคือ การคล้องกุญแจคู่รัก Love 
Key Ceremonyบนโซลทาวเวอร์ โดยท่ีจะเขียนขอ้ความ หรือช่ือของคู่รักไวบ้นแม่กุญแจและก็จะน าแม่กุญแจน้ีไปคลอ้งกบัร้ัว
เหลก็ ส่วนลูกกญุแจเคา้จะท้ิงไปดว้ยความเช่ือท่ีวา่หากคู่รักคู่ใด ไดม้าเยอืนและคลอ้งกญุแจคู่รักกนัท่ีน่ีจะท าใหค้วามรักของทั้งคู่
ยนื ยาวไม่พรากจากกนัไปตลอดกาล 

เยน็    รับประทานอาหารค า่ พุลโกก ี
ก่อนเขา้โรงแรม แวะเดินเล่นเดินกินท่ีตลาดมงัวอน ตลาดเก่าแก่กวา่ 50 ปี แหล่งรวบ
ของกินท่ีอร่อยท่ีนึงในโซล ของกินท่ีน่ีถูก และสดใหม่ ข้ึนช่ือถึงขนาดรายการทีวมีา
ถ่ายท าทุกเดือน อาหารท่ีแนะน าใหล้องทานกนั คือ ทกักงัจอง(ไก่คลุกซอสเผด็หวาน)   
แลว้น าท่านเขา้ สู่ท่ีพกัโรงแรม  GALAXY HOTEL OR SML 

วนัที4่ ศูนย์โสม – น า้มนัสนเข็มแดง –พระราชวงัชางด๊อกกงุ -หมู่บ้านบุกชอนฮันอก– RUNNINGMAN THEME PARK 
 ดวิตีฟ้รี–ตลาดเมยีงดง  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
เขา้ชมศูนย์โสม ซ่ึงรัฐบาลรับรองคุณภาพวา่ผลิตจากโสมท่ีมีอาย ุ6 ปีซ่ึงถือวา่ เป็นโสมท่ีมีคุณภาพดีท่ีสุด ชมวงจรชีวิตของโสม 
พร้อมใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือโสมท่ีมีคุณภาพดีท่ีสุดและราคาถูกกวา่ไทยถึง 2 เท่า กลบัไปบ ารุงร่างกายหรือฝากญาติผูใ้หญ่ท่ีท่านรัก
และนบัถือ แลว้เขา้ชม  น า้มนัสนเข็มแดง (Red Pine) ปัจจุบนันิยมมารับประทานเพ่ือลา้งพิษในร่างกาย ลา้งไขมนัในเส้นเลือด
ทัว่ทั้งร่างกาย ป้องกนัไขมนัอุดตนัในเสน้เลือด , โรคหวัใจ , โรคภูมิแพ ้เป็นตน้   

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนัไก่ตุ๋นโสม 
บ่าย จากนั้นพาท่านชมความสวยงามของ พระราชวงัชางด๊อกกงุ พระราชวงัแห่งน้ีเป็นพระราชวงัท่ีเก่าแก่ สวยงามมากในช่วงท่ีมีการ                

ปกครอง ดว้ยระบบกษตัริยข์องเกาหลี ถูกสร้างข้ึนในปี ค.ศ. 1405 และมีความส าคญั ในการเป็นท่ีพ านกัของพระมหากษตัริย ์  
หลายพระองคใ์นสมยัราชวงศโ์ชซอน (Joseon)  และยงัเป็น 1 ใน 5 ของพระราชวงัส าคญั ท่ียงัคงรักษาไว ้ประกอบไปดว้ย เขต   
พระราชฐานชั้นนอก, เขตพระราชฐานชั้นใน และสวนดา้นหลงัส าหรับ เป็นท่ีพกัผ่อน ของพระมหากษตัรย ์ซ่ึงมีตน้ไมข้นาด
ยกัษท่ี์มีกวา่ 300 ปี, บ่อน ้ า และศาลาริมน ้ า 

 
 
 

 
 
จากนั้นเดินทางไปยงัหมู่บ้านบุกชอนฮันอก (Bukchon Hanok Village)  เป็นอีกหน่ึงสญัลกัษณ์ของเกาหลี ท่ามกลางตึกรามบา้น
ช่องท่ีทนัสมยัของกรุงโซลนั้น หมู่บา้นแห่งน้ีก็ยงัคงรักษาอาคารบา้นเรือนในสมยัโบราณ มีกล่ินอายของเกาหลีในยุคเก่าแก่ 
ท่านจะไดพ้บกบับา้นของขุนนางระดบัสูงของเกาหลีในสมยัก่อน ภายในหมู่บา้นมีอาคารแบบดั้งเดิมของเกาหลีกวา่ 100 หลงั 
(รูปแบบบา้นแบบดั้งเดิมของเกาหลีเรียกวา่ ฮนัอก(hanok)) ซ่ึงเก่าแก่มาตั้งแต่สมยัโชซอน ในปัจจุบนัน้ีบา้นฮนัอกหลายหลงัใน



 

 

 

 
 

หมู่บา้นถูกดดัแปลงใหเ้ป็นศูนยว์ฒันธรรม เกสตเ์ฮา้ส์ ร้านอาหาร และโรงน ้ าชา เปิดใหบ้ริการแก่นกัท่องเท่ียวท่ีเขา้มาเพ่ือสมัผสั
และเรียนรู้วฒันธรรมเกาหลีแบบดั้งเดิม และอีกหน่ึงส่ิงท่ีส าคญัก็คือหมู่บา้นน้ีเป็นย่านท่ีมีคนเกาหลีอยูอ่าศยักนัจริงๆภายใน
บา้น   พิเศษสุด!!! พาท่านพบกบั RunningManThemePark แหล่งเท่ียวแห่งใหม่ในย่านอินซาดง ท่ีมาพร้อมกบัธีม รันน่ิงแมน 
รายการวาไรต้ียอดฮิตของเกาหลีท่ีมีแฟนคลบัจากทัว่โลกRunning Man EP1 ‘Find The Treasure’ จะมีภารกิจต่างๆ กวา่ 10 
ภารกิจ ใหไ้ดต้ามล่าสะสมคะแนน R-Point ซ่ึงหากผูเ้ล่นสะสมคะแนนไดม้ากกวา่ 80 คะแนนจะไดรั้บใบประกาศนียบตัรท่ีระบุ
วา่คุณคือสมาชิกคนใหม่ของ Running Man คนท่ี 8 ! 

  
 
 

 
 

 
 จากนั้นพาท่านช็อปป้ิงสินคา้ปลอดภาษีท่ี ดิวตีฟ้รี โดยท่ีน่ีมีสินคา้ชั้นน าให้ท่านเลือกซ้ือมากมายกวา่ 500 ชนิด อาทิ น ้ าหอม 
เส้ือผา้   เคร่ืองส าอาง กระเป๋า นาฬิกา ฯลฯ  

เยน็ รับประทานอาหารค า่ จมิดกั (ไก่พะโล้เกาหล)ี 
  จากนั้นเดินยอ่ยต่อกนัท่ี ตลาดเมยีงดง แหล่งช็อปป้ิงข้ึนช่ือและสถานท่ีรวมแฟชัน่ชั้นน าของ

กรุงโซลหรือท่ีคนไทยรู้จกักนัในช่ือสยามแสควร์เกาหลีท่านจะพบกบัสินคา้วยัรุ่นมากมาย
หลากหลายยี่ห้อไม่วา่จะเป็นเคร่ืองส าอางยี่ห้อดงัๆอยา่ง 3CE, SKIN FOOD, THE FACE 
SHOP, ETUDE HOUSE, MISSHA ฯลฯเส้ือผา้แฟชัน่มีสไตล,์ รองเทา้สน้สูงน่ารักๆ,  

 รองเทา้ผา้ใบเก๋ๆ, นอกจากน้ียงัมีร้านอาหารและร้านคาเฟ่น่ารักๆซ่ึงท่ีน่ีจะมีวยัรุ่นหนุ่มสาว
เกาหลีไปรวมตวักนัมากมายในแต่ละวนั 
จากนั้นน าท่านเขา้ สู่ท่ีพกัโรงแรม GALAXY HOTEL OR SML  

วนัที5่ ศูนย์สมุนไพร - ตลาดฮงอกิ - Seoullo 7017- ซุปเปอร์มาเกต็-กรุงเทพฯ   
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

เก็บกระเป๋า เช็คเอา้ทจ์ากโรงแรม แลว้น าท่านสู่ศูนย์สมุนไพรโบกานยอง ตน้ไมช้นิดน้ีเจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาท่ีปราศจาก
มลภาวะและระดบัสูงเหนือน ้ าทะเล 50-800เมตร ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมน ามารับประทานเพ่ือช่วยดูแลตบัให้สะอาดแข็งแรง 
ป้องกนัโรคตบัแขง็ไม่ถูกท าลายจาการด่ืมแอลกอฮอล ์กาแฟ บุหร่ี สารตกคา้งจากอาหารและยา จากนั้นพาท่าน ช็อปป้ิงต่อท่ี  
ฮงอิก แหล่งชอ้ปป้ิงท่ีอยูล่อ้มรอบไปดว้ยมหาวิทยาลยัช่ือดงัในเกาหลี สินคา้ในยา่นน้ีส่วนใหญ่เป็นสินคา้วยัรุ่นท่ีทนัสมยัและ
ราคาไม่แพงเช่นเส้ือผา้ท่ีออกแบบโดยดีไซดเ์นอร์เกาหลีรองเทา้กระเป๋าเคร่ืองประดบั เคร่ืองส าอาง และยงัมีร้านแบรนด์เนมอยู่
ทัว่ไปเช่น EVISU, ZARA ทุกวนัเสาร์ลานหน้าประตูของมหาวิทยาลยัฮงอิค  จะมีผลงานศิลปะในรูปแบบต่างๆ เช่น 
เคร่ืองประดบั ตุก๊ตา เส้ือผา้ และของแฮนดเ์มด ท่ีน่ารักและใชค้วามคิดสร้างสรรค ์ของบางอยา่งท ามาช้ินเดียวเพ่ือให้ไดเ้ลือกซ้ือ 
บางท่ีอาจเป็นสินคา้ท่ีมีช้ินเดียวในโลก 

 
 
 
 
 

เทีย่ง          รับประทานอาหารกลางวนั โอซัมบุลโกก(ิ หมู ปลาหมกึผดัซอสเกาหล)ี 



 

 

 

 
 

ก่อนเดินทางไปสนามบิน แวะชม Seoullo 7017 หรือ โซลโล 7017 สะพานลอยฟ้า แลนด์มาร์กแห่งใหม่ ณ กรุงโซล ถือเป็น
อีกหน่ึงสถานท่ีเท่ียวใหม่ของเกาหลีใต ้ท่ีเกิดจากการปรับปรุงทศันียภาพ และปรับสะพานท่ีทรุดโทรม ใหเ้ป็นถนนลอยฟ้า แถว
บริเวณสถานีรถไฟโซล (Seoul Station)  ปัจุบนัไดก้ลายมาเป็น สถานท่ีพกัผอ่นส าหรับประชาชน และนกัท่องเท่ียว 
 
 
 
 
 

 
จากนั้นพาท่านละลายเงินวอนท่ี ร้านค้าสนามบิน ซ่ึงท่านสามารถเลือกซ้ือสินคา้ พ้ืนเมืองเป็นการส่งทา้ยก่อนอ าลาเกาหลี อาทิ 
บะหม่ีชินราเมียน อูดง้ กิมจิ ลูกอมแปลกๆ ช็อคโกแลต น ้ าจ้ิมหมูยา่งเกาหลี ไก่ตุ๋นโสมส าเร็จรูป ผลไม ้ในราคาพิเศษ 
 
 
 
 

19.55 น.          น าท่านเดินทางสู่ กรุงเทพฯโดยสายการบิน LJ001 
23.35 น.           ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ... 
 
 

 
 
 
 

 
 

FLIGHT DETAILS 

JIN AIR 
LJ002 BKK - ICN 01.05 – 08.25 

LJ001 ICN - BKK 19.35 – 23.35 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

อตัราค่าบริการ 

เดือน วนัเดินทาง 
ผู้ใหญ่พกั  
2 ท่าน 

เดก็อายุต า่กว่า  
12 ปี  

พกัเดีย่ว 

มิถุนายน 

10 – 14 // 11 – 15 ม.ิย. 
17 – 21 // 18 – 22 // 24 – 28 // 25 – 29 ม.ิย. 

  13,900 

5,900 12 – 16 // 19 – 23 // 26 – 30 ม.ิย.  14,900 

13 – 17 // 14 – 18 ม.ิย. 
20 – 24 // 21 – 25 // 27 – 01 ก.ค. // 28 – 02 ก.ค. 

 15,900 

กรกฎาคม 

01 – 15 // 02 – 06 // 08 – 12 ก.ค. 
 09 – 13 // 15 – 19 // 16 – 20 ก.ค. 

13,900  
 
 

5,900 
 
 
 

03 – 07 // 10 – 14 // 17 – 21 ก.ค.  14,900 

04 – 08 // 05 – 09 // 11 – 15 ก.ค. 
12 – 16 // 18 – 22 // 19 – 23 ก.ค. 

 15,900 

สิงหาคม 

26 – 30 // 27 – 31 ส.ค.  13,900 

5,900 21 – 25 ส.ค.  // 28 – 01 ก.ย.  14,900 

22 – 26 // 23 – 27 ส.ค. // 29 – 02 // 30 – 03 ก.ย.  15,900 

**หมายเหตุ ผู้ร่วมเดนิทางต้องไม่น้อยกว่า 25 ท่าน 
อตัรานีร้วม 

 ค่าตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป-กลบัชั้นประหยดั(ตัว๋กรุ๊ป) ตามเสน้ทางท่ีระบุในรายการ 
 ค่าโรงแรมท่ีพกัตามรายการระบุ (สองท่านต่อหน่ึงหอ้ง) 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการระบุ 
 ค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืมตามรายการระบุ 
 ค่ารถรับส่ง ตามรายการระบุ 
 
 น า้ด่ืมท่านละ 1 ขวด / คน / วนั 
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง(ขึน้อยู่กบัการผนัแปรของภาษีน า้มนั ณ วนันั้นๆ) 
 ค่ามคัคุเทศกข์องบริษทัจากกรุงเทพฯ คอยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ  
 ค่าประกนัอุบติัเหตคุุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 



 

 

 

 
 

อตัรานีไ้ม่รวม 

 ค่าท าหนงัสือเดินทาง 
 ค่าธรรมเนียมแจง้เขา้ - ออกของบุคคลต่างดา้วค่าวซ่ีาเขา้ประเทศของบุคคลต่างดา้ว (ถา้มี) 
 ค่าธรรมเนียมวซ่ีาพิเศษส าหรับบุคคลต่างดา้ว หรือยืน่วซ่ีาเร่งด่วน ซ่ึงบริษทัฯ จะเรียกเก็บเพ่ิมเป็นกรณีตามจริง  
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัเช่น ค่าโทรศพัทโ์ทรสารโทรเลขค่าซกัรีดค่าอาหาร-เคร่ืองด่ืมนอกเหนือจากรายการ 
 ค่ามินิบาร์ ค่าชมภาพยนตร์ช่องพิเศษภายในหอ้งพกั และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ค่าน ้ าหนกักระเป๋าเกินพิกดั (สายการบินก าหนดใหไ้ม่เกินท่านละ 15 กก.)  
 ค่าทปิมคัคุเทศก์ท้องถิ่น คนขับรถท่านละ 45,000 วอน/คน/ทปิ หรือ 1,300 บาท / ทปิ / ท่าน 
 ค่าใชจ่้ายอนัเน่ืองมาจากความล่าชา้ของสายการบิน, เหตุสุดวสิยั, การเมือง หรือ ภยัธรรมชาติ ฯลฯ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และค่าภาษกีารบริการหักณ ทีจ่่าย 3% (ในกรณีทีต้่องการขอใบเสร็จมภีาษี) 
หมายเหตุ  
 รายการ และราคาส าหรับผูร่้วมเดินทางผูใ้หญ่อยา่งนอ้ย 25 ท่าน เดินทางไป และกลบัพร้อมคณะ 
 รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดรั้บการยนืยนัจากบริษทัฯ อีกคร้ังหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองท่ีนัง่กบั 

สายการบิน และโรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย อยา่งไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
 ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงข้ึน บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋เคร่ืองบิน ตาม

สถานการณ์ดงักล่าว 
 บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีเกิดความเสียหาย หรือสูญหาย ส าหรับกระเป๋าเดินทาง หรือของมีค่าส่วนตวัของท่านระหวา่งการ

เดินทาง 
 บริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบ และขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงนิไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน ในกรณีทีผู้่เดนิทางมไิด้รับอนุญาตให้เดนิทางเข้า 

หรือออกนอกประเทศ อนัเน่ืองมาจากการพจิารณาของเจ้าหน้าทีต่รวจคนเข้าเมือง หรือ มส่ิีงผดิกฎหมาย หรือ เอกสารเดนิทางไม่ถูกต้อง 
หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนเงนิไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ด้วยเหตุอนัเน่ืองมาจากความผดิพลาด ความล่าช้า การเปลีย่นแปลงบริการของสายการบิน 
บริษทัขนส่ง หรือหน่วยงานที่เกีย่วข้อง เหตุการณ์ทางการเมือง การจลาจล ภัยธรรมชาติ อนันอกเหนือจากความควบคุม 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนเงนิไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ในกรณทีี่ผู้เดินทางไม่ใช้บริการบางส่วนหรือทั้งหมด โดยความสมัครใจของผู้เดนิทางเอง และ/
หรือไม่เดนิทางไปพร้อมคณะ และ/หรือไม่ปรากฏตัวในวนัเดนิทาง 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ีไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัเวลา การจราจร สภาพอากาศ และเหตุสุดวิสยั
อ่ืนๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนได ้ทั้งน้ี เพ่ือความปลอดภยั และประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย การถูกท าร้าย การสูญหาย หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 
 มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบริษทัฯ ไม่มีสิทธ์ิในการให้ค  าสญัญาใดๆ ทั้งส้ินแทน บริษทัฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้อ  านาจของบริษทัฯ ก ากบั

เท่านั้น 
 บริษทัฯ จดัให้เฉพาะลูกคา้ท่ีประสงคจ์ะไปท่องเท่ียวตามรายการของทวัร์ทุกวนัเท่านั้น  หากท่านไม่สามารถร่วมทวัร์ทุกวนั แค่สมคัรมาร่วมทวัร์เพียงเพื่อการใช้

ตัว๋เคร่ืองบินและท่ีพกัในราคาพิเศษ  หากท่านไม่แจง้ และปรากฏวา่ท่านไม่รวมทวัร์ในบางวนั ทางบริษทัจะคดิค่าด าเนินการในการแยกท่องเที่ยวเอง 300 USD 
(ก่อนซ้ือทวัร์ จะตอ้งแจง้ความประสงคท่ี์เป็นจริง เพ่ือทางผูจ้ดัจะไดคิ้ดค่าบริการท่ีเหมาะสม) 

 เด็ก หมายถึง ผูท่ี้มีอายนุอ้ยกวา่ 12 ปี 
 หนังสือเดนิทางจะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน นับจากวนัเดนิทาง 
 *.*.*. น า้หนักกระเป๋าคนละ 15 กโิลกรัม*.*.*.  
 
เง่ือนไขการให้บริการ 

1. การจองคร้ังแรก มดัจ าท่านละ 10,000 บาทภายใน 24 ชัว่โมงหลงัการจอง และช าระทั้งหมดก่อนเดินทางภายใน 30 วนั 
หากเป็นช่วงเทศกาลหรือวนัหยดุยาวช าระทั้งหมดก่อนเดินทางภายใน 45 วนั   
(การไม่ช าระเงินค่ามดัจ า หรือช าระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงบัการจ่ายไม่วา่ดว้ยสาเหตุใดใด ผูจ้ดัมีสิทธิยกเลิกการจดั หรือยกเลิกการเดินทาง)  

2. ในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือเขา้ประเทศท่ีระบุในรายการ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืน
ค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 



 

 

 

 
 

 
การยกเลกิ 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัข้ึนไป คืนเงินทั้งหมด 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21-29 วนั เก็บค่าใชจ่้าย ท่านละ 10,000 บาท 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-20 วนั เก็บค่าใชจ่้าย 50% ของราคาทวัร์ 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วนั เก็บคา่ใชจ่้าย 80% ของราคาทวัร์ 
 ยกเลิกการเดินทางนอ้ยกวา่ 1 - 6 วนั เกบ็ค่าใชจ่้ายทั้งหมด 100 % ของราคาทวัร์  

**ช่วงเทศกาลไม่สามารถยกเลิก หรือเปล่ียนช่ือผูเ้ดินทางได*้* 
 กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุหรือเทศกาลท่ีตอ้งการันตีมดัจ ากบัสายการบินหรือผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น Charter 

Flight, Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือค่าทวัร์ทั้งหมด 

หมายเหตุ : รายการทวัร์สามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 
 **ตั้งแต่วนัที ่01 พฤษภาคม 2558 เป็นตน้ไป  ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเกบ็ค่าประกนัส าหรับท่านทีต้่องสงสัยว่าแอบแฝงมา

เป็นนักท่องเทีย่ว เน่ืองจากทางแลนดเ์กาหลี ไดรั้บการแจง้เตือนมาจากกรมตรวจคนเขา้เมืองเกาหลี และสายการบิน เพราะมีลูกคา้ท่ี
เดินทางไปเกาหลี  เพ่ือจุดประสงคอ่ื์น เช่น ไปท างานในประเทศเกาหลี โดยบริษทัฯ จ าเป็นตอ้งเก็บค่าประกนัเพ่ือใหลู้กคา้เดินทาง ไป-
กลบั พร้อมกรุ๊ป เป็นจ านวนเงิน  100 ดอลล่า (3,300บาท)  และจะคืนใหเ้ม่ือลูกคา้เดินทางกลบัถึงประเทศไทยพร้อมกรุ๊ป  และผา่นการ
ตรวจสอบของกรมแรงงาน และตรวจคนเขา้เมืองประเทศเกาหลี ดงันั้นทางบริษทัฯจึงใคร่ขอความร่วมมือมา ณ ท่ีน้ีดว้ยค่ะ 


