
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัท่ี 1  พบกนัท่ีสนามบนิสวุรรณภมูิ  - ออกเดนิทางจากสนามบนิสวุรรณภมูิ 

19.00 น.    คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมูิ อาคารผู้ โดยสารขาออกชัน้ 4 เคาน์เตอร์ .. สายการบนิจินแอร์ 
 เจ้าหน้าท่ีจากบริษัทฯคอยต้อนรับและอ านวยความสะดวกให้ทา่นก่อนขึน้เคร่ือง 



 

 

 

 
 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 22.25 น.    ออกเดนิทางสูป่ระเทศเกาหลีใต้  โดยสายการบนิจินแอร์ เท่ียวบนิท่ี  LJ004 
 (บริษัทจะแจ้งไฟล์ทและเวลาที่แนน่อนอีกครัง้ก่อนเดินทาง  
 หากลกูค้าเดินทางมาจากตา่งจงัหวดัด้วยเคร่ืองบินภายในประเทศ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนท าการจองคะ่) 

วนัท่ี 2  เดนิทางถึงสนามบนิอินชอน – ไชนา่ทาวน์ – หมูบ้่านเทพนิยาย – เกาะวอลมิโด – ปอ้มฮวาซอง 

05.40น    ถึง สนามบนิอินชอน กรุงโซลประเทศเกาหลีใต้(เวลาท้องถ่ินเร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง) 
เช้า  จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ ไชน่าทาวน์ (CHINA TOWN) 

เป็นชมุชนของชาวจีนท่ีถือก าเนิดจากการเปิดท่าเรืออินชอน
ในปี ค.ศ. 1883 ในอดีตนบัเป็นพืน้ท่ีส าคญัในการขนส่งและ
ค้าขายสินค้าจากประเทศจีน ส าหรับปัจจุบนันีช้าวจีนท่ี
ยงัคงอาศยัอยู่เป็นรุ่นท่ี 2 หรือรุ่นท่ี 3 นบัจากท่ีมีการบกุเบิก 
แตก่ลิ่นไอและการด ารงไว้ซึ่งวฒันธรรมของคนรุ่นก่อนยงัคง
มีให้เห็น รวมไปถึงการได้มีโอกาสได้ลิม้ลองรสชาติอาหาร
จีนท่ีมีให้เลือกสรรหลายร้านท่ีอินชอนไชนา่ทาวน์แหง่นี ้

 น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านเทพนิยาย ( DONGWHA 

MAEUNL) ได้ถูกเนรมิตร และตกแต่งให้หมู่บ้านท่ีแสน
ธรรมดาให้กลายเป็นหมู่บ้านแห่งเทพนิยาย โดยน านิยายท่ี
ทุกท่านคุ้นเคยหลายเร่ืองมาวาดภาพตกแต่งรอบๆหมู่บ้าน
แห่งนี ้ เช่น ปีเตอร์แพน สโนว์ไวท์กบัคนแคระทัง้ 7 อะลาดิน
กบัตะเกียงวิเศษ หนนู้อยหมวกแดง ฯลฯ ให้ท่านได้ถ่ายภาพ
ได้เกือบทุกมุม หันไปทางไหนก็ต้องถ่ายภาพเก็บไว้เป็นท่ี
ระลกึ   

http://bit.ly/2NMk5YE


 

 

 

 
 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั  เมนูพุลโกกี 
บา่ย ต่อมาน าท่านชมเกาะวอลมิโด (Wolmido Island) สถานท่ีพักผ่อนริมทะเล เกาะวอลมิโดตัง้อยู่ห่างจาก

แผน่ดนิใหญ่เมืองอินชอนเพียง 1 กิโลเมตร อดีตเคยจดุยทุธศาสตร์
ท่ีทหารอเมริกัน และกองก าลังสหประชาชาติใช้ยกพลขึน้บกเพ่ือ
ชว่ยเกาหลีใต้ ตอบโต้การรุกรานของเกาหลีเหนือ ในสงครามเกาหลี
เม่ือปี 1950 ปัจจุบนัเมืองอินชอนได้สร้างถนนเช่ือมต่อเกาะนีก้ับ
แผน่ดนิใหญ่ วิวทิวทศัน์ของเกาะวอลมิโด มีความสวยงามถึงขัน้ท า
ให้เมืองอินชอนพัฒนาเป็นสถานท่ีท่องเท่ียว และแหล่งพักผ่อน
หยอ่นใจหลกัของเมือง โดยมีการก่อสร้างร้านค้า และทางเดินขนาด
ใหญ่เรียบชายฝ่ัง นอกจากนีย้งัมีการจดักิจกรรมตา่งๆ เพ่ือสร้างความประทบัใจให้กบัผู้มาเยือน ท าให้เกาะแห่งนี ้
นอกจากจะเป็นท่ีช่ืนชอบของเหลา่วยัรุ่นแล้ว ยงัเปิดกว้างส าหรับผู้คนทกุเพศทุกวยัด้วยเช่นกนั   พาท่านเดินทางไป
ชมป้อมฮวาซอง(Hwaseong Fortress) เป็นสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ตัง้แต่ยุคโจซอ(Joseon)สร้างขึน้ช่วงปีค.ศ. 
1794-1796 เป็นปอ้มปราการประจ าเขต Suwon-si ของจงัหวดัเคียงกีโด(Gyeonggi-do) เพ่ือเป็นรากฐานส าหรับ
การสร้างเมืองใหม่ในบริเวณนี ้ก าแพงของปอ้มปราการมีความยาวถึง 5.5 กิโลเมตร มีประต ู4 ประตใูนแตล่ะทิศ 
และมีรูปแบบทางสถาปัตยกรรมท่ียิ่งใหญ่และงดงาม ป้อมฮวาซอง  ถูกสร้างขึน้ด้วยอิฐโดยจะมีรูขนาดท่ีพอดี
ส าหรับใช้เป็นจดุยิงปืน หรือธนไูด้ เช่ือกนัวา่เป็นการสร้างท่ีมีการใช้เทคโนโลยีท่ีทนัสมยัมากท่ีสดุแห่งหนึ่งของยคุนัน้ 
และท่ีน่ีได้ถูกขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกทางด้านประวตัิศาสตร์เม่ือปีค.ศ. 1997 ด้วย ถึงแม้ว่าจะเคยผ่านการสู้ รบ
และถกูท าลายไปหลายสว่นแตก็่มีการบรูณะขึน้ใหมต่ามรูปแบบดัง้เดิม ปัจจบุนัจะมีการแสดงหลายแบบท่ีบริเวณนี ้
เชน่การเดนิสวนสนามของทหารสมยัโบราณ เป็นต้น 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า )  เมนูชาบูชาบูสไตล์เกาหลี 
   จากนัน้น าทา่นเข้าสู่ท่ีพกั SUWON PACIFIC หรือเทียบเท่าระดบั 3 ดาว 
 

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

เช้า รับประทานอาหารเช้า   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 าท่านสู่ กิมจิแลนด์ กิมจิเกิดขึน้ในสมัยราชวงศ์โชซอน โดยชาวบ้านเก็บผักสดมาหมักไว้ในไหและ
สามารถเก็บไว้กิน ได้ทกุฤดกูาลของชาวเกาหลี ซึ่งสามารถท าเป็นอาหารแทบทกุชนิด เช่น ข้าวต้ม ข้าวสวย 
ซุป ข้าวผดั สต ูบะหม่ีจนถึงพิซซ่า และเบอร์เกอร์ ชาวเกาหลีนิยมท ากิมจิกินเองท่ีบ้าน ต าหรับกิมจิแตล่ะบ้าน
จงึไมเ่หมือนกนัและตกทอดเป็นมรดกปลายจวกัของสตรีเกาหลีอีกด้วย พร้อมเก็บภาพความประทบัใจ กบัการ
สวมชุดประจ าชาตฮิันบก 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั  (หมูย่างเกาหลี) 
ต่อด้วยการน าท่านชมสถานท่ีทางประวตัิศาสตร์ นัมฮันซันซ็
อง(Namhan Sansung) ป้อมปราการท่ีตัง้อยู่บนภูเขา 
Namhansan Mountain ภูเขาท่ีมีช่ือเสียงในการเป็นท่ีสวยงาม
มากตลอดทัง้ปี ในฤดใูบไม้ผลิต้นกระถินเทศเติบโตหนาในช่วง

ฤดูร้อนป่าสีเขียวครอบคลุมทัง้ภูเขาและในฤดูใบไม้ร่วงท่ีคน
จ านวนมาก เข้าชมความสวยงามและส าหรับผู้ ท่ีช่ืนชอบการ
ปีนภู เขา ท่ีปกคลุมไปด้วยด้วยใบไ ม้ สีแดงทั่วทั ง้ภู เ ขา 
นมัฮนัซนัซ็อง ได้ถูกบูรณะขึน้มาหลายต่อหลายครัง้เพราะถูก
ท าลายจากสงครามแย่งชิงราชวงศ์ในสมัยก่อน แต่ก็ยังคง
รั กษา รูปแบบเดิมดั ง้ เ ดิ ม ไ ว้ ใ ห้คงอยู่ จนถึ ง ปั จจุบัน นี ้
และนมัฮนัซนัซ็อง ได้รับการขึน้ทะเบียนมรดกโลก (UNESCO)เม่ือปี 2014  จากนัน้พาท่านสู่ สวนสนุกโซล
แลนด์  (Seoulland) เ ป็นสวนสนุกแห่ งแรกของ เกาห ลี ท่ี มีทิ วทัศ น์สวยงาม ล้อมรอบด้วยภู เ ข า 
Cheonggyesan จดัรูปแบบเป็น ‘World Square’ ท่ีสามารถช่ืนชมไปกบัสถาปัตยกรรมแบบดัง้เดิมของเกาหลี 
และทัว่ทุกมุมโลก มีเคร่ืองเล่นหลากหลายรูปแบบ ได้แก่ 40 rollercoasters, Black Hole 2000, Galaxy 
Train, Rapid Current Ride, Magic Carpet, Movie Theater, Story Land และอ่ืนๆ นอกจากนี ้ยงัมีการจดั
แสดงงานเทศกาลท่ีมีความหลากหลายและเปล่ียนแปลงไปตามฤดกูาลท่ีไมซ่ า้กนัในชว่งเย็น  

เย็น    รับประทานอาหารเย็น  เมนูบีบิมบับ+ ชาบู (ข้าวย าเกาหลี) 
จากนัน้พาท่านเดินย่อยอาหารต่อท่ีตลาดทงแดมุน เป็น
ตลาดท่ีเต็มไปด้วยร้านค้ามากมาย และห้างสรรพสินค้าท่ี
ทนัสมยักว่า 10 แห่ง ตัง้อยู่ท่ามกลางบรรยากาศแบบดัง้เดิม
ของบริเวณฮนึอินจิมนุ หรือประตตูะวนัออก เป็นแหล่งค้าของ
สินค้าประเภทผ้า เคร่ืองแต่งกาย เคร่ืองหนัง เคร่ืองนอน 
เคร่ืองใช้ภายในบ้าน อุปกรณ์กีฬา เคร่ืองกีฬา รองเท้า และ
อ่ืนๆ สินค้ามีความหลากหลายและทนัสมยัในราคาท่ีไม่แพง 
โดยมีแหล่งส าหรับเลือกซือ้สินค้าท่ีส าคญัๆ ได้แก่ มิกลิโอเร (Migliore), ดซูาน ทาวเวอร์ (Doosan Tower), 
เฮลโล เอพีเอ็ม (hello apM), บลูเกท (Blue Gate), ดีไซน์เนอร์ คลบั (Designer Club), ทงแดมนุ ช้อปปิง้ 



 

 

 

 
 

ทาวน์ (Dongdaemun Shopping Town), ตลาดแชอิลเพียงฮวา (Jellpyeonghwa Market) และเซรีสตาร์ 
(Cerestar)  และน าทา่นเข้า สูท่ี่พกัโรงแรม  GALAXY HOTEL หรือเทียบเทา่ระดบั 3 ดาว 

 

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

เช้า รับประทานอาหารเช้า 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 เมนูซัมเกทัง (ไก่ตุ๋นโสม) 
จากนัน้น าทา่นเข้าชม พระราชวังชางด๊อกกุง พระราชวงั
แหง่นีเ้ป็นพระราชวงัท่ีเก่าแก่ สวยงามมากในชว่งท่ีมีการ
ปกครอง ด้วยระบบกษัตริย์ของเกาหลี ถกูสร้างขึน้ในปี ค.ศ. 
1405 และมีความส าคญั ในการเป็นท่ีพ านกัของ
พระมหากษัตริย์หลายพระองค์ในสมยัราชวงศ์โชซอน 
(Joseon)  และยงัเป็น 1 ใน 5 ของพระราชวงัส าคญั ท่ียงัคงรักษาไว้ ประกอบไปด้วย เขต   พระราชฐาน
ชัน้นอก, เขตพระราชฐานชัน้ใน และสวนด้านหลงัส าหรับ เป็นท่ีพกัผอ่น ของพระมหากษัตรย์ ซึง่มีต้นไม้ขนาด
ยกัษ์ท่ีมีกวา่ 300 ปี, บอ่น า้ และศาลาริมน า้ 
แล้วพาท่านช็อปปิง้สินค้าปลอดภาษีท่ี 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
ทัศนียภาพของกรุงโซล ได้รอบทิศ 360 องศา ท่ีคู่รักทุกคู่ชาว
เกาหลีจะต้องท าคือ การคล้องกุญแจคู่ รัก Love Key 
Ceremonyบนโซลทาวเวอร์ โดยท่ีจะเขียนข้อความ หรือช่ือของ
คูรั่กไว้บนแม่กุญแจและก็จะน าแม่กุญแจนีไ้ปคล้องกับรัว้เหล็ก 
สว่นลกูกญุแจเค้าจะทิง้ไปด้วยความเช่ือท่ีว่าหากคูรั่กคูใ่ด ได้มา
เยือนและคล้องกุญแจคู่รักกันท่ีน่ีจะท าให้ความรักของทัง้คู่ยืน
ยาวไมพ่รากจากกนัไปตลอดกาล 



 

 

 

 
 

เย็น    อิสระอาหารเยน็ ณ เมียงดงเพื่อไม่รบกวนเวลาช้อปป้ิงของท่าน 
จากนัน้เดนิยอ่ยตอ่กนัท่ี ตลาดเมียงดง แหล่งช็อปปิง้ขึน้ช่ือ
และสถานท่ีรวมแฟชั่นชัน้น าของกรุงโซลหรือท่ีคนไทยรู้จัก
กับในช่ือสยามแสควร์เกาหลีท่านจะพบกับสินค้าวัยรุ่น
มากมายหลากหลายย่ีห้อไม่ว่าจะเป็นเคร่ืองส าอางย่ีห้อดงัๆ
อย่าง 3CE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, ETUDE 
HOUSE, MISSHA ฯลฯเสือ้ผ้าแฟชัน่มีสไตล์, รองเท้าส้นสงู
น่ารักๆ, รองเท้าผ้าใบเก๋ๆ, นอกจากนีย้งัมีร้านอาหารและ
ร้านคาเฟ่นา่รักๆซึง่ท่ีน่ีจะมีวยัรุ่น หนุม่สาวเกาหลีไปรวมตวักนัมากมายในแตล่ะวนั  

                   และน าทา่นเข้า สูท่ี่พกัโรงแรม  GALAXY HOTEL หรือเทียบเทา่ระดบั 3 ดาว 
 

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

เช้า รับประทานอาหารเช้า  ห้องอาหารของโรงแรม 
 แล้วน าทา่นสู่ศูนย์สมุนไพรโบกานยอง สมุนไพรบ ารุงตับ 

ต้นไม้ชนิดนี เ้จริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาท่ีปราศจาก
มลภาวะและระดบัสงูเหนือน า้ทะเล 50-800เมตร ชาวเกาหลี
รุ่นใหม่นิยมน ามารับประทานเพ่ือช่วยดูแลตับให้สะอาด
แข็ งแรง  ป้องกัน โรคตับแข็ ง ไม่ถูกท าลายจาการ ด่ืม
แอลกอฮอล์ กาแฟ บหุร่ี สารตกค้างจากอาหารและยา  แล้ว
น าทา่นชม โรงงานพลอยสีม่วง(Amethyst) คนเกาหลีเช่ือว่าเป็น พลอยแห่งสขุภาพและน าโชค โดยมีตัง้แตสี่
ม่วงอ่อนเย็นตาจนถึงสีม่วงไวน์ มีความงดงาม ทัง้ แหวน จี ้ต่างหู และสร้อยคอ สร้อยข้อมือ ให้ท่านเลือก
มากมาย  ห้างชินเซเกะ ดิวตีฟ้รี (Shinsegae Duty Free)  เป็นห้างท่ีมีขนาดใหญ่มาก อยู่ใจกลางกรุงโซล 
โดยมีโซนเคร่ืองส าอางค์แบบ Duty Free ท่ีใหญ่ท่ีสดุในเกาหลี มีทัง้หมด 15 ชัน้ (โซน Duty Free จะอยู่ท่ี
เฉพาะชัน้ 8-12 เท่านัน้) เน้นสินค้าแฟชัน่ งานดีไซน์ ท่ีผสมผสานกนัระหว่างความเก่ากบัความใหม่ ไปจนถึง
แบรนด์หรูระดบัโลกอย่างครบครัน นอกจากห้างชินเซเกะ สาขาเมียงดง นีจ้ะใหญ่เป็นอนัดบัต้นๆของกรุงโซล
แล้ว ยงัเป็นสถานท่ีจดัแสดงผลงานออกแบบและงานศิลปะจากนกัออกแบบและศิลปินระดบัประเทศไปจนถึง
ระดบันานาชาติด้วย รวมทัง้ท่ีห้างนีย้งัเป็นจุดถ่าย รายการ, ละคร และซีร่ีย์ยอดฮิตมาแล้วหลายเร่ืองด้วยกัน 
เชน่ The legend of Blue Sea และ Goblin 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั เมนูจิมดัก (ไก่พะโล้เกาหลี) 
 จากนัน้พาท่าน ช็อปปิง้ต่อท่ี ตลาดฮงอิก แหล่งช้อปปิง้ท่ีอยู่

ล้อมรอบไปด้วยมหาวิทยาลยัช่ือดงัในเกาหลี สินค้าในย่านนีส้่วน
ใหญ่เป็นสินค้าวัยรุ่นท่ีทันสมัยและราคาไม่แพงเช่น เสือ้ผ้าท่ี
ออกแบบโดยดีไซด์เนอร์เกาหลีรองเท้ากระเป๋าเคร่ืองประดับ 
เคร่ืองส าอาง และยังมีร้านแบรนด์เนมอยู่ทั่วไปเช่น EVISU, 

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


 

 

 

 
 

ZARA ทกุวนัเสาร์ลานหน้าประตขูองมหาวิทยาลยัฮงอิค จะมีผลงานศิลปะในรูปแบบตา่งๆ เช่น เคร่ืองประดบั 
ตุ๊กตา เสือ้ผ้า และของแฮนด์เมด ท่ีนา่รักและใช้ความคดิสร้างสรรค์ ของบางอย่างท ามาชิน้เดียวเพ่ือให้ได้เลือก
ซือ้ บางท่ีอาจเป็นสินค้าท่ีมีชิน้เดียวในโลก 
จากนัน้พาท่านละลายเงินวอนท่ี ร้านค้าสนามบิน หรือซุปเปอร์มาร์เก็ต ซึ่งท่านสามารถเลือกซือ้สินค้า 
พืน้เมืองเป็นการส่งท้ายก่อนอ าลาเกาหลี อาทิ บะหม่ีชินราเมียน อดู้ง กิมจิ ลกูอมแปลกๆ ช็อคโกแลต น า้จิม้
หมยูา่งเกาหลี  จากนัน้เดนิทางไปยงัสนามบนิอินชอน เพ่ือเดนิทางกลบัสูป่ระเทศไทย 

17.10 น    น าทา่นเดนิทางสู ่กรุงเทพฯโดยสายการบนิจินแอร์ เท่ียวบนิท่ี LJ003 
21.10 น    ถึงสนามบนิสวุรรณภมูิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ... 
 
 

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 

เด็กอายตุ ่ากว่า 
12 ปี  

พกัเดี่ยว 

พฤศจิกายน 

     02 – 06 พฤศจิกายน  ลา 2 วนั 16,999 - 6,900 - 
     10 – 14 พฤศจิกายน  ลา 3 วนั 15,999 - 6,900 - 
     18 – 22 พฤศจิกายน  ลา 4 วนั 14,999 - 6,900 - 
     20 – 24 พฤศจิกายน  ลา 3 วนั 15,999 - 6,900 - 
    22 – 26 พฤศจิกายน  ลา 2 วนั 16,999 - 6,900 - 
    24 – 28 พฤศจิกายน  ลา 3 วนั 15,999 - 6,900 - 
    26 – 30 พฤศจิกายน  ลา 4 วนั 14,999 - 6,900 - 
    28 – 02 ธนัวาคม  ลา 2 วนั 16,999 - 6,900 - 
    30 – 04 ธนัวาคม  ลา 2 วนั 16,999 - 6,900 - 

 
อตัรานีร้วม 

 คา่ตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป-กลบัชัน้ประหยดั(ตัว๋กรุ๊ป) ตามเส้นทางที่ระบใุนรายการ 

 คา่โรงแรมที่พกัตามรายการระบ ุ(สองทา่นตอ่หนึง่ห้อง) 

 คา่เข้าชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการระบ ุ



 

 

 

 
 

 คา่อาหาร และเคร่ืองดื่มตามรายการระบ ุ

 คา่รถรับสง่ ตามรายการระบ ุ

 น า้ดื่มทา่นละ 1 ขวด / คน / วนั 

 คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่(ขึน้อยูก่บัการผนัแปรของภาษีน า้มนั ณ วนันัน้ๆ) 

 คา่มคัคเุทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ คอยอ านวยความสะดวกแก่ทา่นตลอดการเดินทางในตา่งประเทศ  

 คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุ้มครองในวงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม์) 
อตัรานีไ้มร่วม 

 คา่ท าหนงัสอืเดินทาง 

 คา่ธรรมเนียมแจ้งเข้า - ออกของบคุคลตา่งด้าวคา่วีซา่เข้าประเทศของบคุคลตา่งด้าว (ถ้าม)ี 

 คา่ธรรมเนียมวีซา่พิเศษส าหรับบคุคลตา่งด้าว หรือยื่นวีซา่เร่งดว่น ซึง่บริษัทฯ จะเรียกเก็บเพิ่มเป็นกรณีตามจริง  

 คา่ใช้จา่ยสว่นตวัเช่น คา่โทรศพัท์โทรสารโทรเลขคา่ซกัรีดคา่อาหาร-เคร่ืองดื่มนอกเหนือจากรายการ 

 คา่มินิบาร์ คา่ชมภาพยนตร์ช่องพิเศษภายในห้องพกั และคา่ใช้จา่ยอื่นๆ ที่ไมไ่ด้ระบไุว้ในรายการ 

 คา่น า้หนกักระเป๋าเกินพิกดั (สายการบินก าหนดให้ไมเ่กินทา่นละ 15 กก.) 

 คา่ทิปมคัคเุทศก์ท้องถ่ิน คนขบัรถทา่นละ 45,000 วอน/คน/ทิป หรือ 1,300 บาท / ทิป / ทา่น 

 คา่ใช้จา่ยอนัเนื่องมาจากความลา่ช้าของสายการบิน, เหตสุดุวิสยั, การเมือง หรือ ภยัธรรมชาติ ฯลฯ 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และคา่ภาษีการบริการหกัณ ท่ีจา่ย 3% (ในกรณีที่ต้องการขอใบเสร็จมีภาษี) 
หมายเหต ุ 
 รายการ และราคาส าหรับผู้ ร่วมเดินทางผู้ใหญ่อยา่งน้อย 25 ทา่น เดินทางไป และกลบัพร้อมคณะ 
 รายการนีเ้ป็นเพยีงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึง่ หลงัจากได้ส ารองที่นัง่กบั 

สายการบิน และโรงแรมที่พกัในตา่งประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย อยา่งไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 ราคานีค้ิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจบุนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสงูขึน้ บริษัทฯ สงวนสทิธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋เคร่ืองบิน ตาม

สถานการณ์ดงักลา่ว 
 บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบใดๆ ในกรณีเกิดความเสยีหาย หรือสญูหาย ส าหรับกระเป๋าเดินทาง หรือของมีคา่สว่นตวัของทา่นระหวา่งการ

เดินทาง 
 บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบ และขอสงวนสทิธ์ิในการไมค่ืนเงินไมว่า่ทัง้หมด หรือบางสว่น ในกรณีท่ีผู้ เดินทางมิได้รับอนญุาตให้เดินทางเข้า 

หรือออกนอกประเทศ อนัเนื่องมาจากการพิจารณาของเจ้าหน้าทีต่รวจคนเข้าเมือง หรือ มีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไมถ่กูต้อง 
หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอื่น 

 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะไมค่ืนเงินไมว่า่ทัง้หมดหรือบางสว่น ด้วยเหตอุนัเน่ืองมาจากความผิดพลาด ความลา่ช้า การเปลีย่นแปลง
บริการของสายการบิน บริษัทขนสง่ หรือหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง เหตกุารณ์ทางการเมือง การจลาจล ภยัธรรมชาติ อนันอกเหนือจากความ
ควบคมุ 

 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะไมค่ืนเงินไมว่า่ทัง้หมดหรือบางสว่น ในกรณีท่ีผู้ เดินทางไมใ่ช้บริการบางสว่นหรือทัง้หมด โดยความสมคัรใจ
ของผู้ เดินทางเอง และ/หรือไมเ่ดินทางไปพร้อมคณะ และ/หรือไมป่รากฏตวัในวนัเดินทาง 

 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นีไ้ด้ตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัเวลา การจราจร สภาพ
อากาศ และเหตสุดุวิสยัอื่นๆ ที่อาจเกิดขึน้ได้ ทัง้นี ้เพือ่ความปลอดภยั และประโยชน์ของผู้ เดินทางเป็นส าคญั 

 บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบคา่ใช้จ่ายเพิ่มเติมทีเ่กิดขึน้ทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถกูท าร้าย การสญูหาย หรือจากอบุตัิเหตุ
ตา่งๆ 

 มคัคเุทศก์ พนกังาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไมม่ีสทิธ์ิในการให้ค าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทน บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มี
อ านาจของบริษัทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 



 

 

 

 
 

 บริษัทฯ จดัให้เฉพาะลกูค้าที่ประสงค์จะไปทอ่งเที่ยวตามรายการของทวัร์ทกุวนัเทา่นัน้  หากทา่นไมส่ามารถร่วมทวัร์ทกุวนั แคส่มคัร
มาร่วมทวัร์เพยีงเพื่อการใช้ตัว๋เคร่ืองบินและที่พกัในราคาพเิศษ  หากทา่นไมแ่จ้ง และปรากฏวา่ทา่นไมร่วมทวัร์ในบางวนั ทางบริษัทจะ
คิดคา่ด าเนินการในการแยกทอ่งเที่ยวเอง 300 USD 
(ก่อนซือ้ทวัร์ จะต้องแจ้งความประสงค์ที่เป็นจริง เพื่อทางผู้จดัจะได้คิดคา่บริการท่ีเหมาะสม) 

 เด็ก หมายถงึ ผู้ที่มีอายนุ้อยกวา่ 12 ปี 
 หนงัสอืเดินทางจะต้องมีอายเุหลอืมากกวา่ 6 เดือน นบัจากวนัเดนิทาง 
 *.*.*. น า้หนกักระเป๋าคนละ 15 กิโลกรัม*.*.*. 
 
เง่ือนไขการให้บริการ 

1. การจองครัง้แรก มดัจ าทา่นละ 10,000 บาทภายใน 2 วนัหลงัการจอง และช าระทัง้หมดก่อนเดินทางภายใน 30 วนั 
หากเป็นช่วงเทศกาลหรือวนัหยดุยาวช าระทัง้หมดก่อนเดินทางภายใน 35 วนั   
(การไมช่ าระเงินคา่มดัจ า หรือช าระไมค่รบ หรือเช็คธนาคารถกูระงบัการจ่ายไมว่า่ด้วยสาเหตใุดใด ผู้จดัมีสทิธิยกเลกิการจดั หรือ
ยกเลกิการเดินทาง)  

2. ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทัง้ที่กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบใุนรายการ บริษัทฯ 
ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะไมค่ืนคา่บริการไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 
การยกเลกิ 

 ยกเลกิก่อนการเดินทาง 30 วนัขึน้ไป คืนเงินทัง้หมด 

 ยกเลกิก่อนการเดินทาง 21-29 วนั เก็บคา่ใช้จ่าย ทา่นละ 10,000 บาท 

 ยกเลกิก่อนการเดินทาง 15-20 วนั เก็บคา่ใช้จ่าย 50% ของราคาทวัร์ 

 ยกเลกิก่อนการเดินทาง 7-14 วนั เก็บคา่ใช้จ่าย 80% ของราคาทวัร์ 

 ยกเลกิการเดินทางน้อยกวา่ 1 - 6 วนั เก็บคา่ใช้จา่ยทัง้หมด 100 % ของราคาทวัร์  
**ช่วงเทศกาลไมส่ามารถยกเลกิ หรือเปลีย่นช่ือผู้ เดินทางได้** 

 กรุ๊ปท่ีเดินทางชว่งวนัหยดุหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมดัจ ากบัสายการบินหรือผา่นตวัแทนในประเทศหรือตา่งประเทศ รวมถงึเที่ยวบนิ
พิเศษเช่น Charter Flight, Extra Flight จะไมม่ีการคืนเงินมดัจ า หรือคา่ทวัร์ทัง้หมด 

หมายเหต ุ: รายการทวัร์สามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม 


