
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทวัรเ์กาหลี HAPPY TOGETHER  

ROMANTIC AUTUMN IN SEOUL 5D3N  
           บริการโดยสายการบนิเกาหลี จินแอร ์(LJ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ก าหนดการเดินทาง :   ตุลาคม 2561(ฤดูใบไมเ้ปลีย่นสี) 

(สุดพิเศษ!! พกัโซล 3 คืน )ใหม่!!พาท่านถ่ายรูปกับทุ่งดอกโคเคีย 
 

สายการบินจินแอร ์แอรไ์ลน ์(LJ)  <ข้ึนเครื่องสุวรรณภูมิ> 

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

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

 
 

รายการโปรแกรมทวัร ์
วนัแรก         กรุงเทพฯ - สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ -  อินชอน (ประเทศเกาหลีใต)้ 

 

21.00 น. คณะพร้อมกนัที่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภมูิ ผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 ประตู 2 เคานเ์ตอร์ D 

เคาน์เตอร์สายการบิน  JIN AIR (LJ) กรุณาสงัเกตป้ายรับที่สนามบิน == HAPPY TOGETHER  โดยมี

เจ้าหน้าที่คอยอ านวยความสะดวก ณ ส าหรับเชค็อนิทต์ัว๋เคร่ืองบินและสัมภาระให้แก่ทา่น…. 
 

หมายเหตุ เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเคร่ืองออกอยา่งนอ้ย 60 นาท ีผูโ้ดยสารพรอ้ม ณ ประตูข้ึนเคร่ืองก่อนเวลาเคร่ืองออก 30 นาท ี

 
 

 

วนัทีส่อง อินชอน – ประเทศเกาหลีใต ้– ชมบรรยากาศของใบไมเ้ปลีย่นสีที ่สวนซองโด(SONGDO CENTRAL 

PARK) - เกาะนามิ ยอ้นรอยซีรียด์งั  (Winter Love Song) ชมวิวกรุงโซล ณ หอคอยโซลทาวเวอร ์

(คลอ้งกุญแจคู่รกั ) - เขา้ทีพ่กั กรุงโซล 
 

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

08:00 น. ถึงสนามบินนานาชาติอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง และรับสัมภาระ

เรียบร้อยแล้ว... (เวลาท้องถิ่นประเทศเกาหลีใต้ เรว็กว่าประเทศไทย 2 ช่ัวโมง)  
น าท่านสู่ สวนซองโด(SONGDO CENTRAL PARK) 

เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ สุดไฮเทค ใจกลางโซนธุรกิจ

เกิดใหม่ ที่สร้างข้ึนโดยมีแรงบันดาลใจจากเมืองช่ือดัง 

ต่างๆของโลก เช่น  แมนฮัตตัน  เวนิช  ซิดนีย์  ปารีส  

นิวยอร์ค และดูไบ  สวนสาธารณะแห่งน้ีมีเน้ือที่มากกว่า

100 ไร่   ท่านได้ชมบรรยากาศอันงดงามของ

ฤดูกาลใบไม้เปลี่ยนภายในสวนสาธารณะแห่งน้ี  

บรรยากาศของต้น ไม้ใบไม้ที่ เ ปลี่ ยน เ ป็นสี แดง                

สีเหลือง สีส้ม งดงามในแบบของธรรมชาติ  อีกทั้ง

ถ่ายภาพกับตึกที่สูงเสียดฟ้า ในรูปแบบต่างๆที่ทันสมัย 

ที่หา ดู ที่ ไหนไม่ได้นอกจากที่นี่   อิสระใ ห้ท่าน เดิน

ชมบรรรยากาศของใบไม้เปล่ียนสี และทิวต้นหญ้า ดอก

หญ้าที่เปล่ียนสต้ีอนรับฤดูใบไม้เปล่ียนสี  ท าให้บรรยากาศ

ภายในสวนสาธารณะแห่งน้ีย่ิงโรแมนติกย่ิงขึ้ น และท่านจะ

ได้สมัผัสกบัอากาศเยน็ๆสบายๆ ประมาณ 10 – 15องศา  

 



 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  (เมนูชาบูชาบู SHABU SHABU) (1) 
 

จากน้ัน น าท่านเดินทางสู่ เกาะนามิ เดินทางไปท่าเรือเฟอร์ร่ีข้ามฟากไปยังเกาะนามิ หน่ึงในสถานที่ถ่ายท า       

ซีรีย์เกาหลี  Winter Love Song ท่านจะได้สัมผัสบรรยากาศแสนโรแมนติกท่ามกลางใบไม้เปล่ียนสีระหว่าง 

2 ข้างทาง และถ่ายรูปกบัวิวสวยๆ ทา่นสามารถเดินเล่นรอบๆเกาะ ชมทวิต้นสนและทวิแปะกว๋ยที่เป็นไฮไลท ์

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

และถ่ายรูปเกบ็ภาพความประทบัใจ ระหว่างทางกลับมีร้านค้า 2 ข้างทาง อาท ิร้านซาลาเปา ร้านไส้กรอก ขนม

แพนเค้กแสนอร่อย ให้ทา่นเลือกซ้ือทานได้ตามอัธยาศัย หรือจะเลือกน่ังจิบกาแฟร้อนๆ ในร้าน Coffee Shop 

จากน้ันได้เวลาสมควร น่ังเรือเฟอร่ีข้ามฟากไปยังลานจอดรถ  

 

บ่าย  จากน้ันน าท่านไปยัง หอคอย N’SEOUL TOWER   น าท่านย้อนรอยซีรีย์ดัง “ You Who Came From The 

Stars” (ยยัตัวรา้ยกับนายต่างดาว) และ “ Kim Sang Soon” และ F4 ซีรียเ์กาหลีชื่อดัง  ณ เขานัมซาน 

ภเูขาเพียงลูกเดียวใจกลางเมืองหลวงกรุงโซล 1 ใน 17 หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลก สูงถึง 480 เมตร เหนือ

ระดับน า้ทะเล  ชมทัศนียภาพกรุงโซลและชานเมืองแบบ 360 องศา ให้ท่านได้ คลอ้งกุญแจคู่รกั  เพราะมี

ความเช่ือว่าคู่รักที่มาคล้องกุญแจที่น่ีจะรักกนัตลอดไป (อิสระไม่รวมค่าข้ึนลฟิท)์ 

 
 
 
 
 
 
ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (เมนูทคัคาลบ ีหรือ ไก่บารบ์คิีวผดัซอสเกาหลี) (2) 
 

น าท่านเขา้สู่ทีพ่กัในโซล  GALAXY HOTEL หรือ VIP HOTEL หรือ ระดบัเทียบเท่า 3* 



 

วนัทีส่าม สวนสนุก LOTTE WORLD - LOTTE WORLD TOWER – สวนยางจูนาริ (Yangju Nari Park) 

โรงงานสาหร่าย + ใส่ชุดฮนับก – เครือ่งส าอางคอสเมติก – พาท่าน ชมดอกกุหลาบไฟ ( LED ROSE 

GARDEN) – เขา้ทีพ่กักรุงโซล 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม (3) 
 

น าท่ าน เดินทางสู่  สวนสนุกล็อตเต้เ วิ ร์ด 

(Lotte World)  แบ่งออกเป็น 2 โซน

หลักๆ คือ สวนสนุกในร่มจะเรียกว่า Lotte 

World Adventure มีด้วยกันทั้งหมด 4 ช้ัน 

แต่ล่ะช้ันจะมีทั้งเคร่ืองเล่นต่างๆ ร้านอาหาร 

และร้านขายของ มีลานสเกต๊น า้แขง็ขนาดใหญ่

อยู่ตรงกลาง เคร่ืองเล่นยอดฮิตที่แนะน าคือ 

The Adventure of Sind bad , The 
Conquistador , Flume Ride , The French 

Revolution , Jungle Adventure ฯลฯ 
และอีกหน่ึงโซนคือ Magic Island เคร่ืองเล่นกลางแจ้ง ที่รวบรวมเคร่ืองเล่นหวาดเสียวที่คุณไม่ควรพลาด 

อาท ิFlume Ride พาทุกคนไปชุ่มฉ ่ากับการล่องเรือไปรอบๆ สวนสนุก และเมื่อมันล่องมาถึงหน้าผาน า้ตก                

กเ็ตรียมตัวเปียกกันทั้งตัวได้เลย Atlantis  เป็นเคร่ืองเล่นที่ได้รับความนิยมที่สุด ด้วยความเรว็กว่า 72 กม./

ชม. คุณจะได้สัมผัสความเสียวสะท้าน เม่ือคุณแล่นลงมาจากความสูงกว่า 20 เมตรบนรางที่มีความชันถึง 72 

องศา Gyrodrop ด่ิงพสธุาลงมาด้วยความเรว็ถึง 100 กม./ชม. บนหอคอยที่มีความสูงถึง 70 เมตร คุณจะได้

สมัผัสถึงความเรว็จนอาจท าให้หัวใจของคุณหยุดเต้นได้ Gyro Swing เคร่ืองเล่นที่จะเหว่ียงคุณขึ้นไปบนความ

สูงกว่า 42 เมตร และคุณจะได้เห็นความงดงามของทะเลสาบจากด้านบน รวมถึงบริเวณรอบๆ สวนสนุก

จากน้ันน าท่านไปชม ตึกที่สูงที่สุด

ของเกาหลี LOTTE WORLD 

TOWER ตั้งอยู่ใจกลางกรุงโซล ใน

เขตจัมซิล (Jamsil) มีทั้งหมด 123 

ช้ัน ความสงู 554.5 ตึกลอ็ตเต้ เวิล์ด 

ทาวเวอร์ เป็นตึกที่สูงที่สุดในเกาหลี

ใต้และมีรูปทรงที่โดดเด่นที่สามารถ

มองเห็นได้ทั่ วรอบกรุงโซล โดย

จุดเด่นของตึก ล็อตเต้ เวิล์ด ทาว

เวอร์ กค็ือ จุดชมวิวบนยอดตึกหรือ

ที่เรียกว่า โซล สกาย์ และ Sky deck 

บนช้ัน 118 เป็นหอชมวิวที่มีพ้ืนเป็นกระจกที่สงูที่สดุในโลก ( ไม่รวมค่าข้ึนลิฟท ์) 
 
 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (เมนู Pork Calbi หมูย่างเกาหลี) (4) 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

น าท่านชมความงดงาม สวนยางจูนาริ (Yangju Nari Park) ท่านจะได้ชมความสวยงามของบรรดาดอกไม้ 

ดอกหญ้า ที่เปล่ียนสีในช่วงฤดูใบไม้เปล่ียนสีน้ี ท่านจะได้ถ่าย

ท่ามกลางทุ่งดอกหญ้า อาท ิสวนดอกหญ้า Pink Muhly และ ที่

พลาดไม่ไดเ้ลย คือ Globe Amaranth (ดอกบานไม่รูโ้รย), 

Kochia (ทุ่งตน้โคเคีย ดอกหญา้ไมก้วาดหรือ ทีค่นไทย

เรียกกนัวา่ ดอกโคเชีย), Whirling Butterflies (ดอกเล็กๆ 

สีขาวอมชมพู) แข่งกันชูช่อสวยงามในช่วงฤดูใบไม้ร่วงของ

เกาหลี    (หมายเหตุ : การเปล่ียนสีของทุ่งดอกโคเคีย ซ่ึงทั้งน้ี
ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ทางบริษัทมิอาจก าหนดได้) จากน้ันพา

ทา่นไปสวยหล่อแบบหนุ่มสาวเกาหลี กับการสวมชุดประจ าชาติ

เกาหลี  “ ชุดฮนับก”  ให้ท่านได้ถ่ายรูปตามอัธยาศัยและเกบ็ภาพความประทับใจ  จากน้ันน าท่านไปเรียนรู้

เกี่ยวกบัการ ท าคิมบบั (ขา้วห่อสาหร่าย) อาหารง่ายๆ ที่คนเกาหลีนิยมรับประทาน คิม แปลว่า สาหร่าย บับ 

แปลว่า ข้าว จะเป็นแท่งยาวๆ ห่ันเป็นช้ินๆพอดีค า จ้ิมกะโชยุ ญ่ีปุ่นหรือวาซาบิกไ็ด้   จากน้ันน าท่านช้อปป้ิง 

เคร่ืองส าอางปลอดภาษี (COSMETIC OUTLET)  ช้อปป้ิงเคร่ืองส าอางยอดนิยม เช่น สเตม็เซลล์ ครีม

หน้าเดก็ , หน้ากาก LED ท าให้ท่านย้อนวัยเป็นสาวอีกคร้ัง , โบทอ็กเกาหลี , SNAIL CREAM (ครีมหอย

ทาก) , BUBBLE CLEANSING , CC ครีม ซ่ึงราคาถูกกว่าที่เมืองไทย และบางผลิตภัณฑยั์งไม่มีขายในไทย 
 

เยน็  รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร (เมนูบบิมิพพั ขา้วย าเกาหลี + น ้ าซุปชาบู) (5) 
 

จากน้ันน าท่านไปที่ ตึก DDP หรือ DONGDAEMUN DESIGN PLAZA เป็นสถานที่ส าหรับจัดแสดงงาน

ศิลปะ อีเวนท์ การประชุม รวมไปถึงนิทรรศการต่างๆ นอกจากน้ี ท่านยังสามารถชมบรรยากาศ ดอกไม้ไฟ 

LED ROSE GARDEN เป็นสถานที่ยอดฮิตที่หนุ่มสาว และครอบครัว นิยมมาถ่ายรูปเกบ็ภาพความประทบั

กับบรรดาดอกกุหลาบไฟเรืองแสงกว่า 25,550 ดวงที่เรียงรายทั่วทั้งสวน ท าให้ดูแล้วเหมือนอยู่ในเทพนิยาย
เลยที่เดียว  ***ทั้งน้ีการจัดแสดง LED ROSE ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ กรณีฝนอาจมีการปิดการแสดง ทั้งน้ี
บริษัทฯ ไม่สามารถก าหนดได้  *** 

 
 
 
 
 
 

 
 



 

น าท่านเขา้สู่ทีพ่กัในโซล  GALAXY HOTEL หรือ VIP HOTEL หรือ ระดบัเทียบเท่า 3* 

วนัทีสี่ ่ ศูนยส์มุนไพรฮ็อกเกตนามู – น ้ามนัสนเข็มแดง – ชอ้ปป้ิงย่านอีวาแด ( ย่านมหาลยัอีฮวา )  

พระราชวงัด็อกซูกุง – ชอ้ปป้ิงตลาดเมียงดง หรือ สยามสแควรเ์กาหลี – เขา้ทีพ่กักรุงโซล 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม (6) 
 

น าทา่นรู้จักและเข้าใจ “ศูนยส์มุนไพรฮอ๊กเก็ตนามู”  ฮอ๊กเกต็น้ีชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมน ามารับประทาน เพ่ือ
ช่วยดูแลตับให้สะอาดแขง็แรงป้องกันโรคตับแขง็ไม่ให้ถูกท าลายจากการดื่มกาแฟ บุหร่ี แอลกอฮอล์ สาร

ตกค้างจากอาหารและยา   จากน้ันพาท่านไปชม  RED PINE  หรือ น ้ ามนัสนเข็มแดง  สมุนไพรช่ือดังที่

ได้รับความนิยมมากในตอนน้ี สรรพคุณช่วยลดระดับน า้ตาลในเส้นเลือด  ช่วยละลายไขมันในเส้นเลือด                  

ช่วยล้างสารพิษหรือดีทอ็กเลือดให้สะอาดและเพ่ิมการไหลเวียนของเลือดได้สะดวกขึ้ น  เหมาะกับผูป่้วย

โรคเบาหวาน ความดัน ไขมันอุดตันในเส้นเลือด คลอเรสเตอรอลในเลือดสูง และ โรคไขข้อเสื่อม  

จากน้ันพาท่านไปเดินเล่นชิวๆ และ ถ่ายรูป ย่านอีวาแด ซ่ึงเป็นที่ตั้ง มหาวิทยาลยัอีฮวา มหาวิทยาลัยสตรี

แห่งแรกของเกาหลี ตลอดทั้งถนนเส้นน้ี มีสินค้าให้ท่านได้ช้อปป้ิง อาทิ เสื้ อผ้า เคร่ืองส าอาง และสินค้า

อาร์ตๆให้ทา่นได้เลือกสรรมากมาย หรือจะเข้าไปถ่ายรูปวิวสวยๆ ในมหาลัยอีฮวา กับบรรยากาศใบไม้เปล่ียน

สใีนมหาลัยแห่งน้ี 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนู...จิมดกั ไก่พะโลผ้ดักบัวุน้เสน้เกาหล ี(7) 
 

น าท่านชม พระราชวงัด็อกซูกุง (Deoksugung Palace) มีอายุกว่า 500 ปี เป็นที่ประทบัของเจ้าชายวอน

ซาน พระราชวังถอ็กซูกุง เป็น 1 ใน 5 พระราชวังของราชวงศ์โชซอน (1392-1910) ในยุคของกษัตริย์โกจอง 

ซ่ึงเป็นกษัตริย์องค์ก่อนสดุท้ายของราชวงศ์โชซอน ทรงประทบัที่พระราชวังน้ี แม้แต่หลังจากที่ทรงถูกบังคับให้

สละราชสมบัติโดยญ่ีปุ่นในปี ค.ศ. 1907 พระองค์ทรงประทับอยู่ที่พระราชวังน้ีจนสิ้ นพระชนม์ในปี ค.ศ. 

1919 ภายในมีอาคารอยู่ไม่มากแต่กมี็ความสวยงามที่ต่างกับที่อื่นๆ โดยเฉพาะบริเวณทางเดินจะเป็นที่

นิยมมากของนกัท่องเทีย่วในช่วงฤดูใบไมเ้ปลีย่นสี เพราะในพระราชวงั

แห่งน้ีมีทิวตน้แปะก๋วยทีส่วยมากๆ ทีท่่านพลาดไม่ไดเ้ลยทีเ่ดียว   จากน้ัน

พาท่านไปช้อปป้ิงตลาดที่ดังที่สุดของเกาหลี ตลาดเมียงดง หรือ สยามสแควร์

เกาหลี ตลาดแห่งน้ีท่านจะพบกับสินค้า อาทิ เสื้ อผ้าแฟช่ัน แบรนด์ดังต่างๆ 

ZARA , SPAO , Uniqlo หรือ รองเท้าแบรนด์ 

NIKE  Adidas และรองเทา้ที่ก าลังเป็นที่นิยม

ในตอนน้ี fila  หรือจะเลือกช้อปป้ิงเคร่ืองส าอาง

ย่ีห้อดัง  ETUDE HOUSE  SKIN FOOD , THE 

FACE SHOP , MISSHA , IT’S SKIN , 



 

LANEIGE ให้ท่านได้เลือกซ้ือมากมาย ที่ส าคัญตลาดแห่งน้ียังโด่งดังเร่ือง Food Street อีกด้วย เพราะ
นอกจากสนิค้าแฟช่ันต่างๆแล้วยังมีร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านเคร่ืองดื่ม ขนมหวาน ไอศกรีม หลากหลายร้าน

ให้ท่านเลือกทานมากมาย อาทิ เครปสตอเบอร่ี มันฝร่ังทอด น า้ผลไม้ กุ้งทอด ขาหมูทอด ไดฟุกุสตอเบอร่ี 

สายไหมสรุ้ีง และ อาหารอร่อยที่น่าสนใจอกีมากมาย  

 

 

 

 

 

 

 
 

ค า่ อิสระอาหารค า่ตามอธัยาศยั เพือ่ไม่เป็นการรบกวนเวลาชอ้ปป้ิงของท่าน ท่านจะไดช้อ้ปป้ิงตลาด

เมียงดงแบบเต็มที่ 
 

น าท่านเขา้สู่ทีพ่กัในโซล  GALAXY HOTEL หรือ VIP HOTEL หรือ ระดบัเทียบเท่า 3* 
 

 

วนัทีห่า้ ศูนยส์มุนไพรโสมเกาหลี - ชอ้ปป้ิงดิวต้ีฟรี ( สินคา้ปลอดภาษี ) – ถนนวฒันธรรม อินซาดง – พลอยอ

เมทิส – รา้นละลายเงินวอน – สนามบนิ – กรุงเทพฯ 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม (8) 
จากน้ันน าท่านรู้จักและเข้าใจ สมุนไพรโสมเกาหลี ที่ช่วยเสริมความแขง็แรงให้แก่ระบบย่อยอาหารและปอด 

ช่วยท าให้จิตใจสงบและเพ่ิมพละก าลัง  ช่วยบ ารุงหัวใจ ป้องกันโรคหัวใจขาดเลือด เสริมประสิทธิภาพทางเพศ 

ลดและป้องกนัการเกดิโรคมะเรง็   จากน้ันน าท่าน ชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นม SM ดิวต้ีฟรี (ร้านสินค้าปลอด

ภาษี) ให้ท่านได้ช้อปป้ิงสินค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิ นาฬิกา,แว่นตา,เคร่ืองส าอางค์กระเป๋า, น ้าหอม 

เคร่ืองส าอางแบรนด์ช้ันดัง ต่างๆ  จากน้ันน าท่านช้อปป้ิงต่อ ย่านถนนอินซาดง หรือ ถนนวัฒนธรรมเกาหลี 

ตลาดแห่งน้ีมีสินค้าเกาหลีเก่าๆและดั้งเดิมจ าหน่าย มีทั้งศิลปะภาพวาดแบบดั้ งเดิม และศิลปะแบบพ้ืนบ้าน 

เรียกได้ว่าที่น่ีคือศูนย์รวมของศิลปะเลยกว่็าได้ หากมาในช่วงเดือนพฤษภาคม ช่วงเทศกาล วันวิสาขบูชา กจ็ะ

พบเหน็การประดับประดาด้วยโคมดอกบัวเตม็ไปหมดทั้งถนน ดูสวยงามมาก 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  เมนูไก่ตุน๋โสม  (9) 
 

จากน้ันหากมีเวลา น าท่านชมโรงงานเจียระไน พลอยอเมทิส พลอยแห่งสุขภาพและน าโชค โดยมีตั้งแต่สีม่วง

อ่อนเยน็ตาจนถึงสีม่วงไวน์ มีเสน่ห์เย้ายวนใจ พลอยน้ีจะงามจับตาเมื่อมาท าเป็นแหวน จ้ี ต่างหู และ สร้อย



 

ข้อมือ ท่านสามารถซ้ือเป็นของฝาก หรือ ซ้ือเป็นของน าโชคให้แก่ตัวท่านเองก็ได้ จากน้ันพาท่านแวะ                   

ซ้ือของฝากที่ “ รา้นละลายเงินวอน” มีของฝากมายมาย อาท ิสาหร่าย กิมจิ ข้าวพองรสชาติต่างๆ ข้าวพอง

ธัญพืช หรือ เคร่ืองใช้ไฟฟ้า กระทะเกาหลีช่ือดัง เหล้าโซจู มาม่าเกาหลีที่มีให้เลือกหลากหลายรสชาติ ฯลฯ  

ให้ทา่นเลือกช้อปป้ิงอย่างจุใจ 

 
  

 

 

 

 

 
 

 ได้เวลาอนัสมควรน าทุกทา่นเดินทางสู่สนามบินอนิชอน เพ่ือท าการเชค็อนิทต์ัว๋เคร่ืองบิน และ สัมภาระ......... 
 

 

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

23.40 น. คณะเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพและความประทบัใจจากพวกเราทุกคน………… 
 

     ขอขอบพระคุณทุกท่านค่ะ    

 

 HAPPY TOGETHER  

ไม่รวมทิปไกด+์คนขบัรถตลอดการเดินทาง ทา่นละ 40,000 วอน (ประมาณ 1,300บาท) 

ขออนุญาตเก็บค่าทิปทุกทา่นที่สนามบินสุวรรณภมิู 
 

อตัราค่าบริการทวัรเ์กาหลี ตุลาคม 2561 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 

ผู้ใหญ่ 

ห้องละ 2-3 
ท่ำน 

1 เดก็ 2 ผู้ใหญ่ 
เดก็มีเตียง 

1 เดก็ 2 
ผู้ใหญ่ 

เดก็ไม่มีเตียง 

พักเดี่ยว
เพิ่ม 

วันที่ 30 ก.ย. – 04 ต.ค. 2561 16,900 16,900 16,900 5,000 
วันที่ 02  -  06 ตุลำคม 2561 16,900 16,900 16,900 5,000 
วันที่ 03  -  07  ตุลำคม 2561 17,900 17,900 17,900 5,000 
วันที่ 04  -  08  ตุลำคม 2561 17,900 17,900 17,900 5,000 
วันที่ 05  -  09  ตุลำคม 2561 17,900 17,900 17,900 5,000 
วันที่ 06  -  10 ตุลำคม 2561 16,900 16,900 16,900 5,000 
วันที่ 07  -  11  ตุลำคม 2561 16,900 16,900 16,900 5,000 
วันที่ 08  -  12  ตุลำคม 2561 16,900 16,900 16,900 5,000 
วันที่ 09  -  13  ตุลำคม 2561 17,900 17,900 17,900 5,000 



 

วันที่ 10  -  14  ตุลำคม 2561 18,900 18,900 18,900 5,000 
วันที่ 11  -  15  ตุลำคม 2561 18,900 18,900 18,900 5,000 
วันที่ 13  -  17  ตุลำคม 2561 17,900 17,900 17,900 5,000 
วันที่ 14  -  18  ตุลำคม 2561 16,900 16,900 16,900 5,000 
วันที่ 15  -  19  ตุลำคม 2561 16,900 16,900 16,900 5,000 
วันที่ 16  -  20  ตุลำคม 2561 17,900 17,900 17,900 5,000 
วันที่ 17  -  21  ตุลำคม 2561 18,900 18,900 18,900 5,000 
วันที่ 18  -  22  ตุลำคม 2561 18,900 18,900 18,900 5,000 
วันที่ 19  -  23  ตุลำคม 2561 19,900 19,900 19,900 5,000 
วันที่ 20  -  24  ตุลำคม 2561 18,900 18,900 18,900 5,000 
วันที่ 21  -  25  ตุลำคม 2561 17,900 17,900 17,900 5,000 
วันที่ 22  -  26  ตุลำคม 2561 17,900 17,900 17,900 5,000 

วันที่ 23  -  27  ตุลำคม2561 17,900 17,900 17,900 5,000 

วันที่ 24  -  28  ตุลำคม 2561 18,900 18,900 18,900 5,000 
วันที่ 25  -  29  ตุลำคม 2561 18,900 18,900 18,900 5,000 
วันที่ 26  -  30  ตุลำคม 2561 18,900 18,900 18,900 5,000 
วันที่ 27  -  31  ตุลำคม 2561 17,900 17,900 17,900 5,000 
วันที่ 28  ต.ค. - 01 พ.ย. 2561 16,900 16,900 16,900 5,000 
วันที่ 29  ต.ค. - 02 พ.ย. 2561 16,900 16,900 16,900 5,000 
วันที่ 30  ต.ค. - 03 พ.ย. 2561 16,900 16,900 16,900 5,000 
วันที่ 31  ต.ค. - 04 พ.ย. 2561 16,900 16,900 16,900 5,000 

 

ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ขวบ (INFANT) ราคา  5,900 บาท 

ราคาจอยแลนดไ์ม่ใชต้ัว๋เคร่ืองบิน ราคา 8,900 บาท 
 

 

** หากท่านต้องซ้ือบัตรโดยสารภายในประเทศเพ่ือไปและกลับกรุงเทพฯ กรุณาเลือกซ้ือบตัรโดยสาร

ภายในประเทศประเภทที่สามารถเลือ่นวนัและเวลาในการเดินทางได ้ ทั้งนี้ เพือ่ป้องกนัปัญหาเที่ยวบินล่าชา้

หรือการเปลีย่นแปลงเวลาของเที่ยวบินหรือการเปลีย่นแปลงวนัเดินทางกรณีเกิดความผิดพลาดจากบริการ

จากสายการบิน (ความล่าช้าของเที่ยวบิน การยกเลิกเที่ยวบิน มีการยุบเที่ยวบินรวมกัน ตารางการการเดินทางมีการ

เปล่ียนแปลง เน่ืองจากสายการบินพิจารณาสถานการณ์แล้วว่า อยู่นอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลทางด้านความปลอดภัย

เป็นต้น) โปรดเข้าใจและรับทราบว่าผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ ในทุกกรณี 
 

 



 

 

หมายเหตุ 

1. ขอสงวนสทิธิ์ในการเปล่ียนแปลงเที่ยวบินทั้งไปและกลับโดยมิต้องแจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้า 

2. ขอสงวนสทิธิ์ในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมหรือรายการอาหารโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งน้ีขึ้นอยู่ตามความ

เหมาะสม 

3. ก่อนซ้ือโปรแกรมทวัรค์วรอ่านท าความเขา้ใจก่อนเพือ่ผลประโยชนข์องลกูคา้เอง 

4. ร้านช้อปป้ิงที่ทางรัฐบาลให้ทวัร์ลง ตามที่ระบุภายในโปรแกรม ทางบริษัทฯไม่มีนโนบายบงัคับ

ซ้ือแต่อย่างใด ขึ้นอยู่กบัความพึงพอใจของลูกค้าเอง   

5. ประเทศเกาหลีใต้มีช่างภาพมาถ่ายรูปแล้วมาจ าหน่ายวันสดุท้ายลูกทวัร์ทา่นใดสนใจสามารถซ้ือได้แต่ถ้าทา่นใดไม่สนใจ

กไ็ม่ต้องซ้ือ โดยไม่มีการบงัคบัลกุทวัรท์ัง้สิน แต่เป็นการบอกกล่าวล่วงหนา้ 

 
อตัรานี้ รวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลับ  กรุงเทพ - อนิชอน - กรุงเทพ  (ตัว๋กรุ๊ป) และ ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี  

 ค่าอาหารทุกม้ือ ตามที่ระบุในรายการ 

 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ    

 ค่าที่พักตามระบุในรายการ พักห้องละ 2-3 ทา่น  

 ค่ารถรับ-ส่ง และน าเที่ยวตามรายการ    

 ค่าน ้ าหนกักระเป๋าสมัภาระท่านละ 15 กก.  / น าข้ึนเครือ่งได ้12 กก.  

 มัคคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกนัอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม์) 

 

 

 

 



 

อตัรานี้ ไม่รวม 
 

 กรณีปรับเพ่ิมอตัราค่าภาษีเช้ือเพลิงและประกนัวินาศภัยทางอากาศสายการบิน 

 ค่าวีซ่าส าหรับพาสปอร์ตต่างด้าว และ เก็บค่าใชจ่้ายเพิม่อีก 3,000 บาท ส าหรบัพาสต่างชาติ  

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาท ิค่าท าหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพทส่์วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร  

และเคร่ืองด่ืมที่สั่งเพ่ิมนอกเหนือรายการ (หากทา่นต้องการสั่งเพ่ิม กรุณาติดต่อหัวหน้าทวัร์แล้วจ่ายเพ่ิมเองต่างหาก) 

 ค่าทิปคนขบัรถ และ ไกดท์อ้งถิน่ และ หวัหนา้ทวัร ์ ท่านละ (40,000 วอน หรือ 1,300 

บาท /คน/ทริป) 

 ราคาตามโปรแกรมทวัร์ ยังไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
 

 ทางบริษัทฯ ขอรับมัดจ า 10,000 บาท ส าหรับการจองนับตั้งแต่วันจองภายใน 2 วัน  

และ ส่วนที่เหลือทั้งหมดช าระก่อนเดินทางอย่างน้อย 25 วัน (การไม่ช าระเงินค่ามัดจ า หรือ ช าระไม่ครบ หรือเชค็

ธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสทิธยิกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง)   

 
 
 

เงือ่นไขการยกเลิก 

 

1. ส าหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสอืเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ย่ืนวีซ่าให้ เม่ือผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการ  

    เดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการคืนค่ามัดจ าทั้งหมด 

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

3. ยกเลิกการเดินทางในวันเดินทาง,ถูกปฏเิสธการเข้า-ออกเมืองทั้งจากประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ ไม่มี 

    การคืนเงินทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น  

4. กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากบัสายการบินหรือค่ามัดจ าที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่าน 

   ตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศซ่ึงไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight 

   จะไม่มีการคืนเงินมัดจ า หรือค่าทวัร์ทั้งหมดเน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินน้ันๆ 
 

หมายเหตุ 
 

 ในกรณีที่ทางสายการบินมีการเรียกเกบ็ค่าภาษีเช้ือเพลิง เพ่ิมเติม ราคาน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามประกาศสายการบิน...  

 รายการท่องเที่ยวและรายการอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามสถานการณ์ โดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 หนังสือเดนิทาง ตอ้งมอีายุเหลอืใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และ ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการ

ท่องเที่ยว ค่าทัวร์ที่จ่ายให้กับผู้จัด เป็นการช าระแบบจ่ายช าระขาด และผู้จัดได้ช าระให้กับสายการบินและสถานที่ต่าง ๆ แบบ

ช าระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง ฉะน้ันหากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามรายการไม่ด้วยสาเหตุใดหรือได้รับการ

ปฏเิสธการเข้าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้)  ทางผู้จัด ขอสงวนสิทธิการคืน

เงินสดส่วนใด ๆ รวมทั้งค่าตัว๋เคร่ืองบินให้แก่ท่าน) 

 หากมีเพ่ือนหรือญาติของท่านต้องการร่วมเดินทางท่องเที่ยวระหว่างท่องเที่ยวในประเทศเกาหลีหรือปัญหาต่าง ๆ ตลอดจน

ข้อแนะน ากรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบ หากท่านมีความจ าเป็นต้องรับฝากของจากผู้อื่นเพ่ือที่จะน าไปยังประเทศ             

น้ัน ๆ  หรือน ากลับประเทศไทย ควรตรวจสิ่งของน้ันว่าต้องไม่เป็นสิ่งของผิดกฎหมาย ซ่ึงของผิดกฎหมายบางประเภท อาจมี

โทษถงึขั้นประหารชีวิต เจ้าหน้าที่จะไม่รับฝากกระเป๋าหรือสิ่งของใดใด 



 

 หากยกเลิกก่อนออกเดินทางน้อยกว่าวันดังกล่าว ทางผู้จัดมีค่าใช้จ่ายที่ได้ช าระล่วงหน้าไปแล้วจ านวนมาก ขอสงวนสิทธิ์ในการ

หักเงินในส่วนที่เกดิขึ้นจริง  

 คณะเดินทางช่วงวันหยุด หรือ เทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไขหรือเที่ยวบินเหมาล า Charter Flight หรือ 

Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทั้งหมด  ขอ

สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตามสถานการณ์ที่มีการปรับขึ้ นจากภาษีเช้ือเพลิงที่ทางสายการบินอาจจะมีการเรียกเกบ็เพ่ิมเติม 

ตลอดจนการเปล่ียนแปลงเที่ยวบินและตามตารางบินของสายการบิน  

 หากมีการถอนตัวหรือไม่ได้ใช้บริการตามที่จองระบุเอาไว้หรือก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ผู้จัดถือว่าผู้ท่องเที่ยวสละสิทธิ์

และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ได้ช าระไว้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้ น เน่ืองจาก ผู้จัดได้ช าระค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้แก่ผู้ให้บริการใน

แต่ละแห่งแบบช าระเตม็มีเงื่อนไข  

 กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการบิน 

บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ ผู้จัดจะด าเนินโดยสุดความสามารถที่จะประสานงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า 

แต่จะไม่คืนเงินให้ส าหรับค่าบริการน้ัน ๆ  

 มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้ค าสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด  นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มี

อ านาจของผู้จัดก ากบัเท่าน้ัน  

 ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เน่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่

ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน

รายการท่องเที่ยว อนัเน่ืองมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง และกรณีอื่นๆ 

 เน่ืองด้วยมาตรการรักษาความปลอดภัยของสนามบินทั่วโลก ก่อนท่านขึ้นเคร่ืองบิน กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะน าติด

ตัวขึ้นเคร่ืองบิน แยกใส่ถุงพลาสติกใสมีซิปลอ็คปิดสนิท โดยที่ขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน และรวมกันทุกช้ิน

ไม่เกิน 1 ลิตร และต้องน าออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอก็ซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่าน้ัน ถ้า

สิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าที่ก าหนด รวมถงึสิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเลบ็ มีดพก แหนบ 

จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเคร่ืองบินเท่าน้ัน และประเทศเกาหลี มีกฎหมายห้ามน าเข้าผลิตภัณฑ์ที่

ท ามาจากพืช และเน้ือสัตว์ทุกชนิดเข้าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้สด ไข่ เน้ือสัตว์ ไส้กรอก เพ่ือเป็นการป้องกันโรคติดต่อที่จะมา

จากสิ่งเหล่าน้ี หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ จะต้องเสยีค่าปรับในอตัราที่สงูมาก 
 

 

“ขอขอบพระคุณทุกท่านทีไ่ดม้อบความไวว้างใจ ใหท้างบริษทั เป็นผูน้ าพาการเดินทางในครั้งนี้ ” 
 

 


