
 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 โปรแกรมการท่องเท่ียว 
วนัท่ี 1 พบกนัท่ีสนามบนิสวุรรณภมูิ – ออกเดนิทางจากสนามบนิสวุรรณภมูิ 

วนัท่ี 2 เดนิทางถึงสนามบนิอินชอน – ไชนา่ทาวน์ – หมูบ้่านเทพนิยาย – เกาะวอลมิโด – ปอ้มฮวาซอง 

วนัท่ี 3 วดัวาวจูองซา – กิมจิ+ฮนับก – นมัฮนัซนัซ็อง – สวนสนกุโซลแลนด์ – ตลาดดงแดมนุ  
วนัท่ี 4 ศนูย์โสม - ศนูย์เคร่ืองส าอาง - น า้มนัสนเข็มแดง – พระราชวงัชางดอ็กกงุ - SM Duty Free  

 โซลทาวเวอร์ - ตลาดเมียงดง 
วนัท่ี 5 ศนูย์สมนุไพรบ ารุงตบั – พลอยสีมว่ง – ชินเซเกดวิตีฟ้รี  –  ตลาดฮงอิก  –   ซปุเปอร์มาร์เก็ต 

กรุงเทพฯ 



 

 

 

 
 

วนัท่ี 1  พบกนัท่ีสนามบนิสวุรรณภมูิ  - ออกเดนิทางจากสนามบนิสวุรรณภมูิ 

........ น    คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมูิ อาคารผู้ โดยสารขาออกชัน้ 4 เคาน์เตอร์...  สายการบินจินแอร์ 
 เจ้าหน้าท่ีจากบริษัทฯคอยต้อนรับและอ านวยความสะดวกให้ทา่นก่อนขึน้เคร่ือง 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 
........ น    ออกเดนิทางสูป่ระเทศเกาหลีใต้  โดยสายการบินจินแอร์ เท่ียวบนิท่ี  LJ004 
 (บริษัทจะแจ้งไฟล์ทและเวลาที่แนน่อนอีกครัง้ก่อนเดินทาง  
 หากลกูค้าเดินทางมาจากตา่งจงัหวดัด้วยเคร่ืองบินภายในประเทศ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนท าการจองคะ่) 

วนัท่ี 2  เดนิทางถึงสนามบนิอินชอน – ไชนา่ทาวน์ – หมูบ้่านเทพนิยาย – เกาะวอลมิโด – ปอ้มฮวาซอง 

........ น    ถึง สนามบินอินชอน กรุงโซลประเทศเกาหลีใต้(เวลาท้องถ่ินเร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง) 
เช้า  จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู่ ไชน่าทาวน์ (CHINA TOWN) เป็นชมุชนของชาวจีนท่ีถือก าเนิดจากการเปิดท่าเรือ

อินชอนในปี ค.ศ. 1883 ในอดีตนบัเป็นพืน้ท่ีส าคญัในการขนส่งและค้าขายสินค้าจากประเทศจีน  ส าหรับ
ปัจจบุนันีช้าวจีนท่ียงัคงอาศยัอยู่เป็นรุ่นท่ี 2 หรือรุ่นท่ี 3 นบัจากท่ีมีการบกุเบิก แตก่ลิ่นไอและการด ารงไว้ซึ่ง
วฒันธรรมของคนรุ่นก่อนยงัคงมีให้เห็น รวมไปถึงการได้มีโอกาสได้ลิม้ลองรสชาติอาหารจีนท่ีมีให้เลือกสรร
หลายร้านท่ีอินชอนไชนา่ทาวน์แหง่นี ้

 
 
 
 
 
 น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านเทพนิยาย ( DONGWHA MAEUNL) ได้ถกูเนรมิตร และตกแตง่ให้หมู่บ้านท่ีแสน

ธรรมดาให้กลายเป็นหมูบ้่านแหง่เทพนิยาย โดยน านิยายท่ีทกุท่านคุ้นเคยหลายเร่ืองมาวาดภาพตกแตง่รอบๆ

http://bit.ly/2NMk5YE


 

 

 

 
 

หมู่บ้านแห่งนี ้เช่น ปีเตอร์แพน สโนว์ไวท์กบัคนแคระทัง้ 7 อะลาดินกบัตะเกียงวิเศษ หนนู้อยหมวกแดง ฯลฯ 
ให้ทา่นได้ถ่ายภาพได้เกือบทกุมมุ หนัไปทางไหนก็ต้องถ่ายภาพเก็บไว้เป็นท่ีระลกึ   

 
 
 
 
 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั (1) เมนพูลุโกกี 
บา่ย ต่อมาน าท่านชมเกาะวอลมิโด (Wolmido Island) 

สถานท่ีพักผ่อนริมทะเล เกาะวอลมิโดตัง้อยู่ห่างจาก
แผ่นดินใหญ่เมืองอินชอนเพียง 1 กิโลเมตร อดีตเคยจุด
ยทุธศาสตร์ท่ีทหารอเมริกนั และกองก าลงัสหประชาชาติใช้
ยกพลขึน้บกเพ่ือช่วยเกาหลีใต้ ตอบโต้การรุกรานของ
เกาหลีเหนือ ในสงครามเกาหลีเม่ือปี 1950 ปัจจุบนัเมือง
อินชอนได้สร้างถนนเช่ือมต่อเกาะนีก้ับแผ่นดินใหญ่ วิว
ทิวทศัน์ของเกาะวอลมิโด มีความสวยงามถึงขัน้ท าให้เมืองอินชอนพฒันาเป็นสถานท่ีท่องเท่ียว และแหล่ง
พกัผอ่นหยอ่นใจหลกัของเมือง โดยมีการก่อสร้างร้านค้า และทางเดินขนาดใหญ่เรียบชายฝ่ัง นอกจากนีย้งัมี
การจดักิจกรรมตา่งๆ เพ่ือสร้างความประทบัใจให้กบัผู้มาเยือน ท าให้เกาะแหง่นีน้อกจากจะเป็นท่ีช่ืนชอบของ
เหล่าวัยรุ่นแล้ว ยังเปิดกว้างส าหรับผู้ คนทุกเพศทุกวัยด้วยเช่นกัน    พาท่านเดินทางไปชมป้อมฮวาซอง
(Hwaseong Fortress) เป็นสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ตัง้แต่ยคุโจซอ(Joseon)สร้างขึน้ช่วงปีค.ศ. 1794-1796 
เป็นป้อมปราการประจ าเขต Suwon-si ของจงัหวดัเคียงกีโด(Gyeonggi-do) เพ่ือเป็นรากฐานส าหรับการ
สร้างเมืองใหมใ่นบริเวณนี ้ก าแพงของปอ้มปราการมีความยาวถึง 5.5 กิโลเมตร มีประต ู4 ประตใูนแตล่ะทิศ 
และมีรูปแบบทางสถาปัตยกรรมท่ียิ่งใหญ่และงดงาม ปอ้มฮวาซอง  ถกูสร้างขึน้ด้วยอิฐโดยจะมีรูขนาดท่ีพอดี
ส าหรับใช้เป็นจดุยิงปืน หรือธนไูด้ เช่ือกนัวา่เป็นการสร้างท่ีมีการใช้เทคโนโลยีท่ีทนัสมยัมากท่ีสดุแห่งหนึ่งของ
ยคุนัน้ และท่ีน่ีได้ถกูขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกทางด้านประวตัิศาสตร์เม่ือปีค.ศ. 1997 ด้วย ถึงแม้ว่าจะเคย
ผ่านการสู้ รบและถกูท าลายไปหลายส่วนแต่ก็มีการบรูณะขึน้ใหม่ตามรูปแบบดัง้เดิม ปัจจุบนัจะมีการแสดง
หลายแบบท่ีบริเวณนี ้เชน่การเดนิสวนสนามของทหารสมยัโบราณ เป็นต้น 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า (2)  เมนชูาบชูาบสูไตล์เกาหลี 
   จากนัน้น าทา่นเข้าสู่ท่ีพกั SUWON PACIFIC หรือเทียบเทา่ระดับ 3 ดาว 

วนัท่ี 3 วดัวาวจูองซา – กิมจิ+ฮนับก – นมัฮนัซนัซ็อง – สวนสนกุโซลแลนด์ – ตลาดดงแดมนุ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า (3)  ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
จากนัน้น าทา่นสู่ วัดวาวูจองซา ตัง้อยู่ใน เมืองซูวอน ท่านจะได้ชมความงาม ของ พระเศียรของพระพทุธรูป 
ขนาดมหมึา ซึ่งประดิษฐานอยู่ด้านหลงัสระน า้ขนาดย่อม โดยบริเวณรอบสระจะมีพระพทุธรูปองค์เล็กๆ วาง
เรียงรายอยูโ่ดยรอบ และเม่ือเดนิขึน้สูเ่นินเขา จะพบ อโุบสถ ซึ่งภายในเป็นท่ีประดิษฐานพระนอน ขนาดใหญ่



 

 

 

 
 

ท่ีแกะสลกัมาจากไม้ซึ่งน ามาจาก อินเดีย นอกจากนีท่ี้วดัแห่งนีย้งัเป็นท่ีเก็บรักษาระฆงั ท่ีใช้ตีในพิธีเปิดกีฬา
โอลิมปิคในปีค.ศ.1988 อีกด้วย 

 
 
 
 

 
และน าทา่นสู ่กิมจิแลนด์ กิมจิเกิดขึน้ในสมยัราชวงศ์โชซอน โดยชาวบ้านเก็บ
ผกัสดมาหมกัไว้ในไหและสามารถเก็บไว้กิน ได้ทุกฤดกูาลของชาวเกาหลี ซึ่ง

สามารถท าเป็นอาหารแทบทกุชนิด เช่น ข้าวต้ม ข้าวสวย ซุป 
ข้าวผดั สต ูบะหม่ีจนถึงพิซซ่า และเบอร์เกอร์ ชาวเกาหลีนิยม
ท ากิมจิกินเองท่ีบ้าน ต าหรับกิมจิแตล่ะบ้านจึงไม่เหมือนกันและตกทอดเป็นมรดกปลายจวกั
ของสตรีเกาหลีอีกด้วย พร้อมเก็บภาพความประทบัใจ กบัการสวมชุดประจ าชาตฮิันบก 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั (4) เมนคูลับี (หมยูา่งเกาหลี) 
ต่อด้วยการน าท่านชมสถานท่ีทางประวัติศาสตร์  นัมฮันซันซ็อง
(Namhan Sansung) ป้อมปราการท่ีตัง้อยู่บนภูเขา Namhansan 
Mountain ภูเขาท่ีมีช่ือเสียงในการเป็นท่ีสวยงามมากตลอดทัง้ปี ใน
ฤดูใบไม้ผลิต้นกระถินเทศเติบโตหนาในช่วงฤดูร้อนป่าสีเขียว
ครอบคลมุทัง้ภเูขาและในฤดใูบไม้ร่วงท่ีคนจ านวนมาก เข้าชมความ
สวยงามและส าหรับผู้ ท่ีช่ืนชอบการปีนภูเขาท่ีปกคลมุไปด้วยด้วยใบไม้สีแดงทัว่ทัง้ภูเขา นมัฮนัซนัซ็อง ได้ถูก
บรูณะขึน้มาหลายต่อหลายครัง้เพราะถกูท าลายจากสงครามแย่งชิงราชวงศ์ในสมยัก่อน แตก็่ยงัคงรักษารูป
แบบเดมิดัง้เดมิไว้ให้คงอยูจ่นถึงปัจจบุนันี ้และนมัฮนัซนัซ็อง ได้รับการขึน้ทะเบียนมรดกโลก (UNESCO)เม่ือปี 
2014  จากนัน้พาท่านสู่ สวนสนุกโซลแลนด์ (Seoulland) เป็น
สวนสนกุแห่งแรกของเกาหลีท่ีมีทิวทศัน์สวยงามล้อมรอบด้วยภูเขา 
Cheonggyesan จดัรูปแบบเป็น ‘World Square’ ท่ีสามารถช่ืนชม
ไปกับสถาปัตยกรรมแบบดัง้เดิมของเกาหลี และทั่วทุกมุมโลก มี
เคร่ืองเล่นหลากหลายรูปแบบ ได้แก่ 40 rollercoasters, Black 
Hole 2000, Galaxy Train, Rapid Current Ride, Magic Carpet, Movie Theater, Story Land และอ่ืนๆ 
นอกจากนี ้ยังมีการจัดแสดงงานเทศกาลท่ีมีความหลากหลายและเปล่ียนแปลงไปตามฤดูกาลท่ีไม่ซ า้กัน
ในชว่งเย็น  

เย็น    รับประทานอาหารเย็น (5) เมนบูีบมิบบั+ ชาบ ู(ข้าวย าเกาหลี) 
จากนัน้พาท่านเดินย่อยอาหารต่อท่ีตลาดทงแดมุน เป็นตลาดท่ี
เต็มไปด้วยร้านค้ามากมาย และห้างสรรพสินค้าท่ีทันสมัยกว่า 10 
แห่ง ตัง้อยู่ท่ามกลางบรรยากาศแบบดัง้เดิมของบริเวณฮึนอินจิมุน 



 

 

 

 
 

หรือประตตูะวนัออก เป็นแหลง่ค้าของสินค้าประเภทผ้า เคร่ืองแตง่กาย เคร่ืองหนงั เคร่ืองนอน เคร่ืองใช้ภายใน
บ้าน อปุกรณ์กีฬา เคร่ืองกีฬา รองเท้า และอ่ืนๆ สินค้ามีความหลากหลายและทนัสมยัในราคาท่ีไม่แพง โดยมี
แหล่งส าหรับเลือกซือ้สินค้าท่ีส าคญัๆ ได้แก่ มิกลิโอเร (Migliore), ดซูาน ทาวเวอร์ (Doosan Tower), เฮลโล 
เอพีเอ็ม (hello apM), บลเูกท (Blue Gate), ดีไซน์เนอร์ คลบั (Designer Club), ทงแดมนุ ช้อปปิง้ ทาวน์ 
(Dongdaemun Shopping Town), ตลาดแชอิลเพียงฮวา (Jellpyeonghwa Market) และเซรีสตาร์ 
(Cerestar) 

 และน าทา่นเข้า สูท่ี่พกัโรงแรม  GALAXY HOTEL หรือเทียบเทา่ระดับ 3 ดาว 

วนัท่ี4 ศนูย์โสม - ศนูย์เคร่ืองส าอาง - น า้มนัสนเข็มแดง – พระราชวงัชางดอ็กกงุ - SM Duty Free  
 โซลทาวเวอร์ - ตลาดเมียงดง 

เช้า รับประทานอาหารเช้า (6) ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 พาท่านเข้าชมศูนย์โสม ซึ่งรัฐบาลรับรองคณุภาพว่าผลิตจากโสมท่ีมีอาย ุ6 ปีซึ่งถือว่า เป็นโสมท่ีมีคณุภาพดี

ท่ีสุด ชมวงจรชีวิตของโสม พร้อมให้ท่านได้เลือกซือ้โสมท่ีมีคุณภาพดีท่ีสุดและราคาถูกกว่าไทยถึง 2 เท่า 
กลบัไปบ ารุงร่างกายหรือฝากญาติผู้ ใหญ่ท่ีท่านรักและนบัถือ  ตอ่มาอิสระให้ท่านได้เลือกซือ้เคร่ืองส าอางค์แบ
รนด์ดงัของเกาหลี ณ ศูนย์เคร่ืองส าอาง มีให้เลือกมากมายหลายย่ีห้อ อาทิเช่น ครีมน า้แตกท่ีโดง่ดงั ครีมหอย
ทาก แปง้โรตี โลจคูสิ ฯลฯ น าทา่นเข้าชม  น า้มันสนเข็มแดง (Red Pine) ปัจจบุนันิยมมารับประทานเพ่ือล้าง
พิษในร่างกาย ล้างไขมนัในเส้นเลือดทัว่ทัง้ร่างกาย ป้องกนัไขมนัอดุตนัในเส้นเลือด , โรคหวัใจ , โรคภูมิแพ้ 
เป็นต้น 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั (7) เมนซูมัเกทงั (ไก่ตุน๋โสม) 
จากนัน้น าทา่นเข้าชม พระราชวังชางด๊อกกุง พระราชวงัแหง่นีเ้ป็นพระราชวงัท่ีเก่าแก่ สวยงามมากในชว่งท่ีมี
การปกครอง ด้วยระบบกษัตริย์ของเกาหลี ถกูสร้างขึน้ในปี ค.ศ. 1405 และมีความส าคญั ในการเป็นท่ีพ านกั
ของพระมหากษัตริย์หลายพระองค์ในสมยัราชวงศ์โชซอน (Joseon)  และยงัเป็น 1 ใน 5 ของพระราชวงัส าคญั 
ท่ียงัคงรักษาไว้ ประกอบไปด้วย เขต   พระราชฐานชัน้นอก, เขตพระราชฐานชัน้ใน และสวนด้านหลงัส าหรับ 
เป็นท่ีพกัผอ่น ของพระมหากษัตรย์ ซึง่มีต้นไม้ขนาดยกัษ์ท่ีมีกวา่ 300 ปี, บอ่น า้ และศาลาริมน า้ 
 
 
 

 
 

แล้วพาทา่นช็อปปิง้สินค้าปลอดภาษีท่ี SM Duty Free โดยท่ีน่ีมีสินค้าชัน้น าให้ท่านเลือกซือ้มากมายกว่า 500 
ชนิด อาทิ น า้หอม เสือ้ผ้า เคร่ืองส าอาง กระเป๋า นาฬิกา ฯลฯ   
จากนัน้น าท่านย้อนรอยละครซีรีย์เกาหลีช่ือดงั My name is Kim Sam Soon ท่ีภูเขานมัซานภูเขาแห่งเดียวท่ี
ตัง้อยูใ่จกลางเมืองโซล สงู 274 เมตร   บนยอดเขามี โซลทาวเวอร์ Seoul Tower *.*ไม่รวมคา่ขึน้ลิฟท์ *.*. ซึ่ง
เป็น 1 ใน 18 หอคอยเมืองท่ีสูงท่ีสุดในโลกมีความสูงถึง 480 เมตร เหนือระดับน า้ทะเล ท่านสามารถชม
ทศันียภาพของกรุงโซล ได้รอบทิศ 360 องศา ท่ีคู่รักทุกคูช่าวเกาหลีจะต้องท าคือ การคล้องกุญแจคู่รัก Love 
Key Ceremonyบนโซลทาวเวอร์ โดยท่ีจะเขียนข้อความ หรือช่ือของคูรั่กไว้บนแมก่ญุแจและก็จะน าแม่กญุแจนี ้



 

 

 

 
 

ไปคล้องกบัรัว้เหล็ก สว่นลกูกญุแจเค้าจะทิง้ไปด้วยความเช่ือท่ีวา่หากคูรั่กคูใ่ด ได้มาเยือนและคล้องกญุแจคูรั่ก
กนัท่ีน่ีจะท าให้ความรักของทัง้คูยื่นยาวไมพ่รากจากกนัไปตลอดกาล 

 
 

 

เย็น    อิสระอาหารเย็น ณ เมียงดงเพ่ือไมร่บกวนเวลาช้อปปิง้ของทา่น 
จากนัน้เดินย่อยต่อกันท่ี ตลาดเมียงดง แหล่งช็อปปิง้ขึน้ช่ือและ
สถานท่ีรวมแฟชัน่ชัน้น าของกรุงโซลหรือท่ีคนไทยรู้จกักับในช่ือสยาม
แสควร์เกาหลีทา่นจะพบกบัสินค้าวยัรุ่นมากมายหลากหลายย่ีห้อไม่ว่า
จะเป็นเคร่ืองส าอางย่ีห้อดงัๆอย่าง 3CE, SKIN FOOD, THE FACE 
SHOP, ETUDE HOUSE, MISSHA ฯลฯเสือ้ผ้าแฟชัน่มีสไตล์, รองเท้าส้นสูงน่ารักๆ, รองเท้าผ้าใบเก๋ๆ, 
นอกจากนีย้งัมีร้านอาหารและร้านคาเฟ่นา่รักๆซึง่ท่ีน่ีจะมีวยัรุ่น หนุ่มสาวเกาหลีไปรวมตวักนัมากมายในแตล่ะ
วนั   และน าทา่นเข้า สูท่ี่พกัโรงแรม  GALAXY HOTEL หรือเทียบเทา่ระดับ 3 ดาว 

วนัท่ี5 ศนูย์สมนุไพรบ ารุงตบั – พลอยสีมว่ง – ชินเซเกดวิตีฟ้รี  –  ตลาดฮงอิก  –   ซุปเปอร์มาร์เก็ต กรุงเทพฯ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า (8) ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 แล้วน าท่านสู่ศูนย์สมุนไพรโบกานยอง สมุนไพรบ ารุงตับ ต้นไม้ชนิดนีเ้จริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาท่ี

ปราศจากมลภาวะและระดบัสูงเหนือน า้ทะเล 50-800เมตร ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมน ามารับประทานเพ่ือช่วย
ดแูลตบัให้สะอาดแข็งแรง ปอ้งกนัโรคตบัแข็งไม่ถกูท าลายจาการด่ืมแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหร่ี สารตกค้างจาก
อาหารและยา  แล้วน าท่านชม โรงงานพลอยสีม่วง(Amethyst) คนเกาหลีเช่ือว่าเป็น พลอยแห่งสขุภาพและ
น าโชค โดยมีตัง้แต่สีม่วงอ่อนเย็นตาจนถึงสีม่วงไวน์ มีความงดงาม ทัง้ แหวน จี ้ต่างหู และสร้อยคอ สร้อย
ข้อมือ ให้ท่านเลือกมากมาย  ห้างชินเซเกะ ดิวตีฟ้รี (Shinsegae 

Duty Free)  เป็นห้างท่ีมีขนาดใหญ่มาก อยู่ใจกลางกรุงโซล โดยมี
โซนเคร่ืองส าอางค์แบบ Duty Free ท่ีใหญ่ท่ีสดุในเกาหลี มีทัง้หมด 
15 ชัน้ (โซน Duty Free จะอยู่ท่ีเฉพาะชัน้ 8-12 เท่านัน้) เน้นสินค้า
แฟชัน่ งานดีไซน์ ท่ีผสมผสานกนัระหว่างความเก่ากบัความใหม่ ไป
จนถึงแบรนด์หรูระดับโลกอย่างครบครัน นอกจากห้างชินเซเกะ 
สาขาเมียงดง นีจ้ะใหญ่เป็นอนัดบัต้นๆของกรุงโซลแล้ว ยงัเป็นสถานท่ีจดัแสดงผลงานออกแบบและงานศิลปะ
จากนกัออกแบบและศิลปินระดบัประเทศไปจนถึงระดบันานาชาติด้วย รวมทัง้ท่ีห้างนีย้งัเป็นจดุถ่าย รายการ , 
ละคร และซีร่ีย์ยอดฮิตมาแล้วหลายเร่ืองด้วยกนั เชน่ The legend of Blue Sea และ Goblin 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั (9) เมนจูิมดกั (ไก่พะโล้เกาหลี) 
 จากนัน้พาท่าน ช็อปปิง้ต่อท่ี ตลาดฮงอิก แหล่งช้อปปิง้ท่ีอยู่ล้อมรอบไปด้วยมหาวิทยาลัยช่ือดงัในเกาหลี 

สินค้าในยา่นนีส้่วนใหญ่เป็นสินค้าวยัรุ่นท่ีทนัสมยัและราคาไม่แพงเช่นเสือ้ผ้าท่ีออกแบบโดยดีไซด์เนอร์เกาหลี
รองเท้ากระเป๋าเคร่ืองประดบั เคร่ืองส าอาง และยงัมีร้านแบรนด์เนมอยู่ทัว่ไปเช่น EVISU, ZARA ทุกวนัเสาร์
ลานหน้าประตขูองมหาวิทยาลยัฮงอิค จะมีผลงานศลิปะในรูปแบบตา่งๆ เชน่ เคร่ืองประดบั ตุ๊กตา เสือ้ผ้า และ

https://www.chilloutkorea.com/goblin-film-locations/


 

 

 

 
 

ของแฮนด์เมด ท่ีนา่รักและใช้ความคดิสร้างสรรค์ ของบางอย่างท ามาชิน้เดียวเพ่ือให้ได้เลือกซือ้ บางท่ีอาจเป็น
สินค้าท่ีมีชิน้เดียวในโลก 

 
 
 
 
 

จากนัน้พาทา่นละลายเงินวอนท่ี ร้านค้าสนามบนิ หรือซุปเปอร์มาร์เก็ต ซึ่งท่านสามารถเลือกซือ้สินค้า พืน้เมือง
เป็นการส่งท้ายก่อนอ าลาเกาหลี อาทิ บะหม่ีชินราเมียน อูด้ง กิมจิ ลูกอมแปลกๆ ช็อคโกแลต น า้จิม้หมูย่าง
เกาหลี  จากนัน้เดนิทางไปยงัสนามบนิอินชอน เพ่ือเดนิทางกลบัสูป่ระเทศไทย 

 
 
 
........ น    น าทา่นเดนิทางสู ่กรุงเทพฯโดยสายการบินจินแอร์ เท่ียวบนิท่ี …… 
........ น    ถึงสนามบนิสวุรรณภมูิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ... 
 
 

 
 
 

FLIGHT DETAILS 

JINAIR 
LJ004 BKK - ICN 22.25-05.40+1 

LJ003 ICN - BKK 17.10-21.10 

(บริษัทจะแจ้งไฟล์ทและเวลาที่แน่นอนอีกครัง้ก่อนเดินทาง หากลกูค้าเดินทางมาจากตา่งจงัหวดัด้วยเคร่ืองบินภายในประเทศ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนท าการจองคะ่) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

อตัราค่าบริการ 

เดือน วนัเดินทาง 
ผู้ใหญ่พกั  
2 ท่าน 

เดก็อายุต า่กว่า 
12 ปี  

พกัเดีย่ว 

พฤศจิกายน 

04 – 08 , 11 – 15 , 12 – 16  
18 – 22 , 25 – 29 , 26 – 30  

13,900 - 

6,900 - 

03 – 07 , 10 – 14 , 13 – 17 , 17 – 21  
20 – 24 , 24 – 28 , 27 - 01 

14,900 - 

01 – 05 , 02 – 06 , 09 – 13 , 14 – 18  
15 – 19 , 16 – 20 , 21 – 25 , 22 – 26  
23 – 27 , 28 – 02 , 29 – 03 , 30 – 04  

15,900 - 

 
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 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิทีจ่ะไม่คืนเงนิไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ด้วยเหตุอนัเน่ืองมาจากความผดิพลาด ความล่าช้า การเปลีย่นแปลง
บริการของสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง เหตุการณ์ทางการเมือง การจลาจล ภัยธรรมชาต ิอนันอกเหนือจากความ
ควบคุม 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิทีจ่ะไม่คืนเงนิไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ในกรณีทีผู้่เดนิทางไม่ใช้บริการบางส่วนหรือทั้งหมด โดยความสมคัรใจ
ของผู้เดนิทางเอง และ/หรือไม่เดนิทางไปพร้อมคณะ และ/หรือไม่ปรากฏตวัในวนัเดนิทาง 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ีไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัเวลา การจราจร สภาพ
อากาศ และเหตุสุดวสิยัอ่ืนๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนได ้ทั้งน้ี เพ่ือความปลอดภยั และประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

 บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท าร้าย การสูญหาย หรือจากอุบติัเหตุ
ต่างๆ 

 มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบริษทัฯ ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้  าสญัญาใดๆ ทั้งส้ินแทน บริษทัฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้
อ  านาจของบริษทัฯ ก ากบัเท่านั้น 

 บริษทัฯ จดัใหเ้ฉพาะลูกคา้ท่ีประสงคจ์ะไปท่องเท่ียวตามรายการของทวัร์ทุกวนัเท่านั้น  หากท่านไม่สามารถร่วมทวัร์ทุกวนั แค่สมคัร
มาร่วมทวัร์เพียงเพ่ือการใชต้ัว๋เคร่ืองบินและท่ีพกัในราคาพิเศษ  หากท่านไม่แจง้ และปรากฏวา่ท่านไม่รวมทวัร์ในบางวนั ทางบริษัทจะ
คดิค่าด าเนินการในการแยกท่องเทีย่วเอง 300 USD 
(ก่อนซ้ือทวัร์ จะตอ้งแจง้ความประสงคท่ี์เป็นจริง เพ่ือทางผูจ้ดัจะไดคิ้ดค่าบริการท่ีเหมาะสม) 

 เด็ก หมายถึง ผูท่ี้มีอายนุอ้ยกวา่ 12 ปี 
 หนังสือเดนิทางจะต้องมอีายุเหลือมากกว่า 6 เดือน นบัจากวนัเดนิทาง 
 *.*.*. น า้หนักกระเป๋าคนละ 15 กโิลกรัม*.*.*. 
เง่ือนไขการให้บริการ 

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

2. ในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือเขา้ประเทศท่ีระบุในรายการ บริษทัฯ 
ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ 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 เก็บค่าใชจ่้าย 80% ของราคาทวัร์ 
 ยกเลิกการเดินทางนอ้ยกวา่ 1 - 6 วนั เก็บค่าใชจ่้ายทั้งหมด 100 % ของราคาทวัร์  

**ช่วงเทศกาลไม่สามารถยกเลิก หรือเปล่ียนช่ือผูเ้ดินทางได*้* 
 กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุหรือเทศกาลท่ีตอ้งการันตีมดัจ ากบัสายการบินหรือผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึงเท่ียวบิน

พิเศษเช่น Charter Flight, Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือค่าทวัร์ทั้งหมด 
หมายเหตุ : รายการทวัร์สามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม 

**ตั้งแต่วนัที ่01 พฤษภาคม 2558 เป็นตน้ไป  ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเกบ็ค่าประกนัส าหรับท่านทีต้่องสงสัยว่าแอบแฝงมา
เป็นนักท่องเทีย่ว เน่ืองจากทางแลนดเ์กาหลี ไดรั้บการแจง้เตือนมาจากกรมตรวจคนเขา้เมืองเกาหลี และสายการบิน เพราะมีลูกคา้ท่ี
เดินทางไปเกาหลี  เพื่อจุดประสงคอ่ื์น เช่น ไปท างานในประเทศเกาหลี โดยบริษทัฯ จ าเป็นตอ้งเก็บค่าประกนัเพ่ือใหลู้กคา้เดินทาง ไป-
กลบั พร้อมกรุ๊ป เป็นจ านวนเงิน  100 ดอลล่า (3,300บาท)  และจะคืนใหเ้ม่ือลูกคา้เดินทางกลบัถึงประเทศไทยพร้อมกรุ๊ป  และผา่นการ
ตรวจสอบของกรมแรงงาน และตรวจคนเขา้เมืองประเทศเกาหลี ดงันั้นทางบริษทัฯจึงใคร่ขอความร่วมมือมา ณ ท่ีน้ีดว้ยค่ะ 


