
REVISED 06 / 11 / 62 

** ราคานี้เป็นโปรโมชั่น สำหรับ 3 ที่สุดท้ายเท่านัน้ จองและจ่ายเงินภายใน 2 ชม. เท่านั้น ** 
 (พิเศษ!! พักซอรัคซาน 1 คืน / พักโซล 2 คืน) 

สายการบินจินแอร์ แอร์ไลน์ (LJ)  <ขึ้นเครื่องสุวรรณภูมิ> 
ขาไป LJ 004    กรุงเทพ (BKK)  -   อนิชอน (ICN)        22.25 – 05.40+1 

NIDN193673   



 

 

ขากลับ LJ 003    อินชอน (ICN)    -   กรุงเทพ (BKK)  17.10 – 21.10 

 
 
** หากท่านต้องซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศเพื่อไปและกลับกรุงเทพฯ  กรุณาเลือกซื้อบัตรโดยสาร
ภายในประเทศประเภทที่สามารถเลื่อนวันและเวลาในการเดินทางได้  ทั้งนี้เพ่ือป้องกันปัญหาเที่ยวบินล่าช้าหรือ
การเปลี่ยนแปลงเวลาของเที่ยวบินหรือการเปลี่ยนแปลงวันเดินทางกรณีเกิดความผิดพลาดจากบริการจากสาย
การบิน (ความล่าช้าของเที่ยวบิน การยกเลิกเที่ยวบิน มีการยุบเที่ยวบินรวมกัน ตารางการการเดินทางมีการ
เปลี่ยนแปลง เนื่องจากสายการบินพิจารณาสถานการณ์แล้วว่า อยู่นอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลทางด้านความ
ปลอดภัยเป็นต้น) โปรดเข้าใจและรับทราบว่าผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ ในทุกกรณี 

 
รายการโปรแกรมทัวร์ 

 
วันแรก      กรุงเทพฯ - สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ -  อินชอน (ประเทศเกาหลีใต้) 
 
19.00 น. คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตู….. เคาน์เตอร์…… 

เคาน์เตอร์สายการบิน JIN AIR (LJ) กรุณาสังเกตป้ายรับที่สนามบิน ==➔ HAPPY TOGETHER  
โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกเช็คอินท์ตั๋วเครื่องบินและสัมภาระให้แก่ท่าน…. 

หมายเหต ุ เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเคร่ืองออกอย่างน้อย 60 นาที ผูโ้ดยสารพร้อม ณ ประตูขึ้น
เครื่องก่อนเวลาเคร่ืองออก 30 นาท ี

22.25 น. เดินทางสู่ เกาหลีใต้ โดยสายการบิน JIN AIR เที่ยวบิน LJ 004 (บริการ SNACK BOX บนเคร่ือง) 
วันที่สอง สนามบินอินชอน - เกาหลีใต้ – ชมความงดงามของ “เกาะนามิชื่อดัง” ในฤดูใบไม้เปลี่ยนสี  
              อทุยานแห่งชาติซอรัคซาน (ไม่รวมค่าขึ้นเคเบิ้ลคาร์) – สักการะขอพร ณ วัดชินฮึงซา  
05.40+1 น. ถึงสนามบินนานาชาติอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง และรับ

สัมภาระเรียบร้อยแล้ว(เวลาท้องถิ่นประเทศเกาหลีใต้ เร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)  
 จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ เกาะนามิ เกาะชื่อดังหนึ่งในสถานที่ถ่ายทำซีรีย์เกาหลี “เพลงรักในสายลม

หนาว” พาท่านขึ้นเรือเฟอร์รี่ ข้ามไปยังเกาะนามิ เมื่อท่านเข้าไปในเกาะนามิ ท่านจะได้สัมผัสบรรยากาศ
แสนโรแมนติก ท่ามกลางใบไม้เปลี่ยนสีระหว่าง 2 ข้างทาง และถ่ายรูปวิวสวยๆรอบเกาะ บรรยากาศ
ของใบไม้เปลี่ยนสี ที่เปลี่ยนเป็นสีแดง สีเหลือง สีส้ม ทั่วทั้งเกาะนามิ และที่พลาดไม่ได้ แลนด์มาร์ค ที่
ต้องเช็คอิน คือ ทิวต้นสน และ ทิวแปะก๋วยที่เป็นไฮไลท์ของเกาะนามิในช่วงใบไม้เปลี่ยนสี  อิสระให้



 

 

ท่านได้ถ่ายรูปเก็บภาพความประทับใจ ระหว่างทางกลับมีร้านค้า 2 ข้างทาง อาทิ ร้านซาลาเปา ร้านไส้
กรอก ขนมแพนเค้กแสนอร่อย ให้ท่านเลือกซื้อทานได้ตามอัธยาศัย หรือจะเลือกนั่งจิบกาแฟร้อนๆ ใน
ร้าน Coffee Shop   เมื่อถึงเวลานัดหมาย นำท่านนั่งเรือประมาณ 5 นาที กลับไปยังจุดขึ้นรถ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  (เมนูทัคคาลบี หรือ ไก่บาร์บีคิวผัดซอสเกาหลี) (1) 
บ่าย  นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติ

ซอรัคซาน (ไม่รวมค่าขึ้นเคเบิ้ล
ค า ร์ )  เรี ย ก อี ก อ ย่ า ง ห นึ่ ง ว่ า 
สวิ ส เซ อร์แ ลนด์ ข อง เก าห ลี  
ด้านหน้าอุทยานจะมีรูปปั้นหมีดำ
เป็นสัญลักษณ์ของอุทยาน เมื่อเข้า
ไปด้านในอุทยาน ท่านจะได้ชม
ความงดงามของสีสันของต้นไม้ที่
เปลี่ยนเป็นสีแดง สีส้ม สีเหลือง 
ทั่วทั้งอุทยาน ที่งดงามเหมือนภาพวาด  และภายในอุทยานแห่งนี้ ยังมีวัดศักดิ์สิทธิ์ที่คนไทย และคน
เกาหลีเอง นิยมมาขอพรเป็นอย่างมาก นั่นก็คือ  วัดชินฮึงซา ซึ่งจะมีพระพุทธรูปปางสมาธิองค์ใหญ่
ตั้งอยู่กลางแจ้ง เป็นวัดเก่าแก่ในนิกายเซน นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะนิยมมาทำบุญถวายข้าวสาร ถวาย



 

 

เทียน เพื่อเป็นศิริมงคลของชีวิต อีกทั้งมีความเชื่อว่า “หากมาขอพรที่วัดแห่งนี้ จะสมหวังดั่งคำอธิษฐาน
เกือบทุกราย”   

 
 
 
 
 
 
 
 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  (เมนูชาบูชาบู SHABU SHABU) (2) 

นำท่านเข้าสู่ที่พัก SORAK KIMHO หรือ SORAK PINE หรือ ระดับเทียบเทา่ 3 ดาว 
วันที่สาม สวนผลไม้ตามฤดูกาล ( ไร่แอปเปิ้ล หรือ ไร่สาลี่ ) – ให้ท่านได้สนุกสนานกับเครื่องเล่นนานาชนิด ณ 

สวนสนุก EVERLAND – ช้อปปิ้งเครื่องสำอางปลอดภาษี Cosmetic Outlet  
              ช้อปปิ้งสินค้าแฟชั่นมากมาย ณ ตลาดฮงแด (ตลาดย่านมหาลัยฮงอิก ) 
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม (3) 
 
 
 
 
 
 
 
 

นำท่านเดินทางสู่ สวนผลไม้ตามฤดูกาลของเกาหลี ( ช่วงเดือนตุลาคม – ต้นพฤศจิกายน จะเป็นแอป
เปิ้ล หรือ สาลี่ ) ให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศสวนผลไม้ของชาวเกาหลี อาทิ แอปเปิ้ล สาล่ี ผลผลิตลูกโตๆ 
และให้ท่านได้เพลิดเพลินการชิมผลไม้สดๆจากไร่เลยที่เดียว  ท่านจะได้เห็นวิธีการปลูกแบบปลอด
สารพิษ  จากนั้นให้ท่านได้อิสระถ่ายรูปตามอัธยาศัย  ท่านสามารถสั่งซื้อเป็นของฝากใหท้ี่บ้านได้อีกด้วย 

 



 

 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (เมนู Pork Calbi บุฟเฟต์หมูย่างเกาหลี) (4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
บ่าย จากนั้นพาท่านสนุกสนานเต็มที่กับเครื่องเล่นนานาชนิด ที่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (เล่นไม่จำกัดรอบ) 

เป็นสวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา ท่านจะได้นั่งกระเช้าลิฟท์ เพื่อลง
ไปยังหุบเขาด้านล่างเพ่ือสนุกกับเครื่องเล่น อาทิ  T-Express ( รถไฟรางไม้ ) เครื่องเล่นที่เป็นไฮไลท์ของ
สวนสนุกแห่งนี้ พลาดไม่ได้เลยที่เดียว!!  รถไฟเหาะ หนอนสะบัด ล่องแก่ง การ์ตูน 4 มิติ บ้านหมุน บ้าน
ผีสิง และ ในสวนสนุกยังมีรอบการแสดงขบวนพาเหรดให้ท่านได้ชมความน่ารักของตัวการ์ตูนต่างๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ในช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสี ภายในสวนสนุกแห่งนี้ยังมีสวนดอกไม้สวยๆให้ท่านได้ถ่ายรูปอีกด้วย สวยงามจน
ท่านคิดว่าเป็นดอกไม้ปลอมเลยที่เดียว และไฮไลท์อีกอย่างนึง ท่านจะได้ชมความน่ารักของ หมีสีน้ำตาล 
ที่แสนรู้สามารถทำตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่ที่ให้ขนม ทั้งเดิน เต้น และโยนลูกบอล รับรองว่าท่านจะอด
หลงรักไม่ได้เลยทีเดียว อีกทั้งท่านจะได้พบ แม่เสือ พ่อเสือ สิงโตเจ้าป่า หมีดำ ไฮยีน่า ฯลฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 

นอกจากนี้ภายในสวนสนุกยังมีร้านค้า อาทิ ร้านกาแฟ ร้านอาหาร ร้านพิซซ่า ร้านเส้ือผ้า และร้านขายของ
ฝากที่ระลึกจากสวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ให้ท่านได้เลือกซื้อ  สำหรับแฟนคลับ Line ในสวนสนุกแห่งนี้ยังมี 
LINE FRIEND STORE  มีสินค้าน่ารักๆในรูปแบบตัวการ์ตูน Line ให้ท่านเลือกซื้อมากมาย จากนั้นนำ
ท่านไปช้อปปิ้ง เครื่องสำอางปลอดภาษี  COSMETIC OUTLET เครื่องสำอางยอดนิยม เช่น หน้ากาก 
LED ลด กระ ฝ้า จุดด่างดำ , โบท็อกเกาหลี , ครีมหอยทาก , CC ครีม ซึ่งราคาถูกกว่าที่เมืองไทยเกือบ
เท่าตัว  

ค่ำ    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนู จิมดัก ไก่พะโล้แสนอร่อย (5) 
จากนั้น นำท่านไป ช้อปปิ้งต่อที่ ตลาดฮงแด แหล่งรวมสินค้าแฟชั่นสำหรับวัยรุ่น อยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยฮ
งอิก ภายในถนนเส้นนี้เต็มไปด้วยสินค้าแฟชั่น ทั้งร้านค้า 2 ข้างทาง แผงลอย เสื้อผ้าแฟชั่น รองเท้า 
แว่นตา กระเป๋าราคาถูกๆ รวมไปถึงร้านแบรนด์เนมอย่าง H&M และ 3CE รวมถึงอาหาร เครื่องดื่ม ร้าน
กาแฟ ให้ท่านเลือกซื้อ 
 
 
 
 
 
  



 

 

นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม GALAXY HOTEL / HOTEL BRIDGE หรือ ระดับเทียบเท่า 3 ดาว 
วันที่สี่   สมุนไพร ฮ็อกเกตนามู ชื่อดัง – น้ำมันสนแดง ( RED PINE ) – ชมความงามพระราชวังด็อกซูกุง 
           โรงงานสาหร่าย + ใส่ชุดฮันบก - ดิวตี้ฟรี – ช้อปปิ้งเสื้อผ้า รองเท้าแฟชั่น ณ ตลาดยอดฮิต 

“ ตลาดเมียงดง” ( สยามสแควร์เกาหลี )     
 
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม (6) 
 

นำท่ าน เข้ าชม  “ศูนย์สมุน ไพรฮ๊อก เก็ตน ามู” 
สมุนไพรที่คนเกาหลีรุ่นใหม่นิยมทานเพื่อป้องกันโรค
ตับแข็ง จากการดื่มแอลกอฮอล์จัด การสูบบุหรี่จัด 
หรือสารตกค้างจากอาหารและอาหารเสริมที่ทานอยู่
เป็นประจำ  จากนั้นพาท่านไปชมสมุนไพรชื่อดังของ
เกาหลีอีกตัว ที่กำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากทั้ง
ใน ไท ย แ ละ เก าห ลี  นั่ น ก็ คื อ  RED PINE  ห รื อ 
น้ำมันสนเข็มแดง มีสรรพคุณช่วยขับสารพิษออกจาก
ร่างกาย ช่วยลดระดับน้ำตาลในเส้นเลือด  ช่วยละลาย
ไขมันในเลือด ดีท็อกเลือดให้สะอาดและเพิ่มการ
ไหลเวียนของเลือดได้สะดวกขึ้น  จากนั้นนำท่านชม 
พระราชวัง “ด็อกซูกุง” (DEOKSUGUNG PALACE) 
มีอายุกว่า 500 ปี เป็นที่ประทับของเจ้าชายวอนซาน พระราชวังด็อกซูกุง เป็น 1 ใน 5 พระราชวังของ
ราชวงศ์โชซอน (1392-1910) ในยุคของกษัตริย์           โกจอง ซึ่งเป็นกษัตริย์องค์ก่อนสุดท้ายของ
ราชวงศ์โชซอน ทรงประทับที่พระราชวังนี้ แม้แต่หลังจากที่ทรงถูกบังคับให้สละราชสมบัติโดยญี่ปุ่นในปี 
ค.ศ. 1907 พระองค์ทรงประทับอยู่ที่พระราชวังนี้จนสิ้นพระชนม์  ในปี ค.ศ. 1919 ภายในมีอาคารอยู่ไม่
มากแต่ก็มีความสวยงามที่ต่างกับที่อื่นๆ โดยเฉพาะบริเวณทางเดินจะเป็นที่นิยมมากของนักท่องเที่ยว
ในช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสี เพราะในพระราชวังแห่งนี้มีทิวต้นแปะก๋วยที่สวยมากๆ ที่ท่านพลาดไม่ได้ ที่จะ
ถ่ายรูปเก็บภาพความสวยงามนี้ 

 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร เมนู ไก่ตุ๋นโสม อาหารตำรับชาววัง (7) 
 



 

 

บ่าย จากนั้น พาท่านไปชม โรงงานสาหร่ายเกาหลี ให้ท่านได้ชมกรรมวิธีในการผลิตสาหร่ายเกาหลีแสนอร่อย              
พร้อมชิมสาหร่ายๆ หรือจะเลือกซื้อเป็นของฝากกลับบ้านก็ได้   จากนั้นพาท่านไปสวยหล่อแบบหนุ่มสาว
เกาหลี  กับการสวมชุดประจำชาติเกาหลี “ ชุดฮันบก” ให้ท่านได้ถ่ายรูปตามอัธยาศัย  จากนั้นนำท่านไป
เรียนรู้เกี่ยวกับการ ทำคิมบับ (ข้าวห่อสาหร่าย) อาหารง่ายๆ ที่คนเกาหลีนิยมรับประทาน “คิม” แปลว่า 
สาหร่าย “บับ” แปลว่า ข้าว โดย วิธีการทำ จะห่อเป็นแท่งยาวๆ แล้วหั่นเป็นชิ้นพอดีคำ จิ้มกะโชยุ ญี่ปุ่น
หรือวาซาบิก็ได้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
จากนั้นนำท่าน  ช้อปปิ้งแหล่งสินค้าปลอดภาษี (ดิวตี้ฟรี) สินค้า
แบรนด์เนม อาทิ นาฬิกา,แว่นตา, กระเป๋า, น้ำหอม เครื่องสำอาง
แบรนด์ชั้นดัง อาทิ SULWHASOO , LANEIGE , SHISEIDO, SKII  
และ กระเป๋าแบรนด์ดัง อาทิ MCM , LOUIS VUITTON, CHANEL  
ให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย   ยังไม่พอนำท่านไปช้อปป้ิงต่อกันที่  “ 
ตลาดที่ฮอตที่สุดของเกาหลี” ตลาดเมียงดง หรือ สยาม สแควร์
เกาหลี ตลาดแห่งนี้ท่านจะพบกับสินค้า อาทิ เสื้อผ้าแฟชั่นแบรนด์
ดังต่างๆ อาทิ ZARA , SPAO , UNIQLO หรือ รองเท้าแบรนด์ 
NIKE  ADIDAS และรองเท้าที่กำลังเป็นที่นิยมในตอนนี้ FILA  หรือจะเลือกช้อปปิ้งเครื่องสำอาง ETUDE 



 

 

HOUSE  SKIN FOOD , THE FACE SHOP , MISSHA , IT’S SKIN ที่สำคัญตลาดแห่งนี้ยังโด่งดังเรื่อง 
“FOOD STREET ”  อีกด้วย เพราะนอกจากสินค้าแฟชั่นต่างๆแล้วยังมีร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้าน
เคร่ืองดื่ม ขนมหวาน ไอศกรีม หลากหลายร้านให้ท่านเลือกทานมากมาย อาทิ เครปสตอเบอรี่ มันฝร่ังทอด 
น้ำผลไม้                 กุ้งทอด ขาหมูทอด ไดฟุกุสตอเบอรี่ สายไหมสีรุ้ง และ อาหารอร่อยที่น่าสนใจอีก
มากมาย 

 
 
 
 
 
 
 
ค่ำ *** อิสระอาหารค่ำ เพื่อให้ท่านได้ช้อปปิ้งอย่างจุใจ***    
 

นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม GALAXY HOTEL / HOTEL BRIDGE หรือ ระดับเทียบเท่า 3 ดาว 
 
วันที่ห้า  ศูนย์โสมเกาหลี – โรงงานพลอยอเมทิส- ชมหอคอยโซลทาวเวอร์ คล้องกุญแจคู่รัก   
           ซื้อของฝากละลายเงินวอน - สนามบินอนิชอน - กรุงเทพฯ         

 
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม (8) 

จากนั้นนำท่านรู้จักและเข้าใจ สมุนไพรโสมเกาหลี สมุนไพรที่คนเกาหลีนิยมทานเพื่อสุขภาพ ที่ช่วย
สร้างภูมิคุ้มกันโรคต่างๆ ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงให้แก่
ร่างกาย  สรรพคุณทางการแพทย์ ช่วยบำรุงหัวใจ ป้องกัน
โรคหัวใจขาดเลือด เสริมประสิทธิภาพทางเพศ ป้องกันมะเร็ง 
จากนั้น นำท่านชมโรงงานเจียระไน พลอย อเมทิส พลอยสีม่วง 
เป็นพลอยแห่งสุขภาพและนำโชค โดยมีตั้งแต่สีม่วงอ่อนเย็นตา
จนถึงสีม่วงไวน์ พลอยนี้จะงามจับตาเมื่อมาทำเป็นแหวน จี้ ต่างหู 
และสร้อยข้อมือ    



 

 

จากนั้นนำท่านสู่ หอคอย N’SEOUL TOWER  (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์) นำท่านย้อนรอยซีรีย์ดัง “ You 
Who Came From The Stars” (ยัยตัวร้ายกับนายต่างดาว) และ               ซีรีย์เร่ือง F4 ณ เขานัม
ซาน ภูเขาเพียงลูกเดียวใจกลางกรุงโซล 1 ใน 17 หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลก   สูงถึง 480 เมตร เหนือ
ระดับน้ำทะเล  อิสระให้ท่านชมวิวบรรยากาศบ้านเมืองเกาหลี หรือ จะคล้องกุญแจคู่รัก  เพราะคน
เกาหลีมีความเชื่อว่าถ้ามาคล้องกุญแจคู่รักที่นี้ “จะทำให้รักกันยืนยาวไม่พรากจากกัน” 

 
 
 
 
 
 
 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  เมนูโอซัม บุลโกกิ (9) 

หลังจากทานอาหารแล้ว พาท่านแวะซื้อของฝากที่ “ร้านละลายเงินวอน” ให้ท่านเลือกซื้อขนม ของฝาก 
อาทิ สาหร่าย นมกล้วย ขนมปังปลาไส้ช็อกโกแลค ข้าวพอง มาม่าเกาหลี เหล้าโซจู กิมจิ หรือ กระทะ
เกาหลี หรือ เคร่ืองใช้ไฟฟ้าอื่นๆที่น่าสนใจ 

 
 
 
 
 
  
 

ได้เวลาอันสมควรนำทุกทา่นเดินทางสู่สนามบินอินชอน เพ่ือทำการเช็คอินท์ตั๋วเครื่องบิน และ สัมภาระ
.... 

 
17.10 น. เดินทางสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน JIN AIR เที่ยวบิน LJ 003 (บริการ SNACK BOX บน
เครื่อง) 
 



 

 

21.10 น. คณะเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจจากพวกเราทุกคน………… 

☺☺☺ ราคาทัวร์นี้ยังไม่รวม ☺☺☺ 
ค่าทิปไกด์+คนขับรถตลอดการเดินทาง ท่านละ (ประมาณ 1,500บาท) 

ขออนุญาตเก็บค่าทิปทุกท่านที่สนามบินสุวรรณภูมิ 

 
อัตราค่าบริการทัวร์เกาหลี 

กำหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ 

ห้องละ 2-3 ท่าน 
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ 

เด็กมีเตียง 
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ ่
เด็กไม่มีเตียง 

พักเดี่ยว
เพ่ิม 

วันที่ 07 – 11 พฤศจิกายน 62 11,900 11,900 11,900 5,000 

วันที่ 08 – 12 พฤศจิกายน 62 11,900 11,900 11,900 5,000 

วันที่ 09 – 13 พฤศจิกายน 62 11,900 11,900 11,900 5,000 

วันที่ 10 – 14 พฤศจิกายน 62 11,900 11,900 11,900 5,000 

 
ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ขวบ (INFANT) ราคา  5,900 บาท 

                      ราคาจอยแลนด์ไม่ใช้ตั๋วเคร่ืองบิน ราคา 8,900 บาท 
 

** ข้อควรทราบ ** 
1. วันเดินทาง “ กรุณาเตรียมเอกสารการทำงาน” เช่น หนังสือรับรองการทำงาน , นามบัตร , บัตรพนกังาน 

หรือหากมีธุรกิจสว่นตัวตอ้งมีนามบัตร หากเปลี่ยนชื่อสกุลต้องนำเอกสารมายืนยัน 
2. โปรแกรมทัวร์อาจมีการสลับปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสมของหน้างาน อาทิ หากมีฝนตก 

หรือ รถติด อาจปรับโปรแกรม (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กบัสถานการณ์หน้างาน ) ไกด์และหัวหน้าทัวร์จะแจง้ใหท้ราบ
ในแต่ละวัน  

3. ร้านช้อปปิ้งที่ทางรัฐบาลให้ทัวร์ลง ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์ ขอความร่วมมือลูกทัวร์ลงทุกร้าน ซื้อไม่
ซื้อไม่ว่ากัน  ทางบรษิัทฯไม่มีนโนบายบังคับซื้อแตอ่ย่างใด ขึน้อยู่กับความพึงพอใจของลูกค้า  

4. ประเทศเกาหลีใต้มีช่างภาพมาถ่ายรูปแล้วมาจำหน่ายวันสุดท้ายลูกทัวร์ท่านใดสนใจสามารถซื้อได้....แต่
ถ้าท่านใดไม่สนใจก็ไม่ต้องซื้อ โดยไม่มกีารบังคับลูกทัวร์ทั้งสิ้น แต่เป็นการบอกกล่าวล่วงหน้า 



 

 

5. ทัวร์นี้จัดให้เฉพาะลูกค้าที่ประสงค์จะไปท่องเทีย่วตามรายการของทัวร์ทุกวันเท่านั้น  หากท่านไม่สามารถ
ร่วมทัวร์ทุกวัน แค่สมัครมาร่วมทัวร์เพียงเพื่อการใช้ตั๋วเครื่องบินและที่พักในราคาพิเศษ  หากท่านไม่แจ้ง 
และปรากฏว่าท่านไม่รวมทัวร์ในบางวัน ทางบริษัทจะคิดค่าดำเนินการในการแยกท่องเที่ยวเอง 300 
USD*** 

 
อัตรานี้รวม 

 
 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ  กรุงเทพ - อินชอน - กรุงเทพ  (ตั๋วกรุ๊ป) และ ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่ม ี  
 ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ 
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ    
 ค่าที่พักตามระบุในรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน  
 ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ    
 ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละ 15 กก.  และ สามารถหิ้วสัมภาระขึ้นเครื่องได้อีก 10 กก.  
 มัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม์)  

 
อัตรานี้ไม่รวม 

 
 

 ค่าทิปสำหรับคนขับรถ ไกด์ท้องถิ่น หัวหน้าทัวร์ (1,500 บาท) 
 ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าว และ เก็บค่าใช้จ่ายเพ่ิมอีก 3,000 บาท สำหรับพาสต่างชาติ  
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร 

และเคร่ืองดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการส่ังเพิ่ม กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิ่มเอง
ต่างหาก) 

 ราคาตามโปรแกรมทัวร ์ยังไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และ ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 
 กรณีปรับเพ่ิมอัตราค่าภาษีเช้ือเพลิงและประกันวินาศภัยทางอากาศสายการบิน 

 
 



 

 

เงื่อนไขการยกเลิก 
 
1. สำหรับผู้โดยสารที่ไม่ไดถ้ือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิก
การ  
    เดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทั้งหมด 
2. ****ราคาดังกล่าวเป็นราคาโปรโมชั่น ไม่สามารถยกเลิกการจองไดทุ้กกรณี ****  
3. ยกเลิกการเดินทางในวันเดินทาง,ถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองทั้งจากประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ 
ไม่มี 
    การคืนเงินทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น  
4. กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการ
ผ่าน 
   ตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศซึ่งไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter 
Flight 
   จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ 
 
หมายเหต ุ

 
 การเดินทางในคณะนี้จะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 25 ท่านขึ้นไป และในกรณีที่ผู้โดยสารไม่ครบคณะ ทางบริษัทฯ 

ขอสงวนสิทธิ์ในการออกเดินทาง หรือ ปรับราคาขึ้นตามความเหมาะสม หากลูกค้าต้องการเดินทาง  
 ในกรณีที่ทางสายการบินมีการเรียกเก็บค่าภาษีเชื้อเพลิง เพ่ิมเติม ราคานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศ

สายการบิน...  
 รายการท่องเที่ยวและรายการอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้

ทราบล่วงหน้า 
 หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน  และ ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์รับเฉพาะผู้มี

วัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว ค่าทัวร์ที่จ่ายให้กับผู้จัด เป็นการชำระแบบจ่ายชำระขาด และผู้จัดได้ชำระให้กับ
สายการบินและสถานที่ต่าง ๆ แบบชำระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง ฉะนั้นหากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้
บริการตามรายการไม่ด้วยสาเหตุใดหรือได้รับการปฏิเสธการเข้าหรือออกนอก เมืองจากประเทศในรายการ 
(ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้)  ทางผู้จัด ขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดส่วนใด ๆ รวมทั้งค่าตั๋วเครื่องบินให้แก่
ท่าน) 



 

 

 หากมีเพื่อนหรือญาติของท่านต้องการร่วมเดินทางท่องเที่ยวระหว่างท่องเที่ยวในประเทศเกาหลีหรือปัญหาต่าง ๆ 
ตลอดจนข้อแนะนำกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ หากท่านมีความจำเป็นต้องรับฝากของจากผู้อื่นเพื่อที่จะ
นำไปยังประเทศ             นั้น ๆ  หรือนำกลับประเทศไทย ควรตรวจสิ่งของนั้นว่าต้องไม่เป็นสิ่งของผิดกฎหมาย 
ซึ่งของผิดกฎหมายบางประเภท อาจมีโทษถึงขั้นประหารชีวิต เจ้าหน้าที่จะไม่รับฝากกระเป๋าหรือส่ิงของใดใด 

 หากยกเลิกก่อนออกเดินทางน้อยกว่าวันดังกล่าว ทางผู้จัดมีค่าใช้จ่ายที่ได้ชำระล่วงหน้าไปแล้วจำนวนมาก ขอ
สงวนสิทธิ์ในการหักเงินในส่วนที่เกิดขึ้นจริง  

 คณะเดินทางช่วงวันหยุด หรือ เทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไขหรือเที่ยวบิน เหมาลำ 
Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืน
เงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมด  ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตามสถานการณ์ที่มีการปรับขึ้นจากภาษีเช้ือเพลิงที่ทาง
สายการบินอาจจะมีการเรียกเก็บเพ่ิมเติม ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและตามตารางบินของสายการบิน  

 หากมีการถอนตัวหรือไม่ได้ใช้บริการตามที่จองระบุเอาไว้หรือก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ผู้จัดถือว่าผู้
ท่องเที่ยวสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ได้ชำระไว้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจาก ผู้จัดได้ชำร ะ
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้แก่ผู้ให้บริการในแต่ละแห่งแบบชำระเต็มมีเง่ือนไข  

 กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจาก
สายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ ผู้จัดจะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะประสานงานให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้น ๆ  

 มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด  นอกจากมีเอกสารลง
นามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น  

 ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้
เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงาน
ของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออก
เมือง และกรณีอื่นๆ 

 เนื่องด้วยมาตรการรักษาความปลอดภัยของสนามบินทั่วโลก ก่อนท่านขึ้นเครื่องบิน กรุณาแยกของเหลว เจล 
สเปรย์ ที่จะนำติดตัวขึ้นเครื่องบิน แยกใส่ถุงพลาสติกใสมีซิปล็อคปิดสนิท โดยที่ขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 
มิลลิลิตรต่อชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไม่เกิน 1 ลิตร และต้องนำออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุด
เอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่กำหนด รวมถึง
สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่
โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น และประเทศเกาหลี มีกฎหมายห้ามนำเข้าผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากพืช และเนื้อสัตว์ทุก



 

 

ชนิดเข้าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้สด ไข่ เนื้อสัตว์ ไส้กรอก เพื่อเป็นการป้องกันโรคติดต่อที่จะมาจากสิ่งเหล่านี้ หาก
เจ้าหน้าที่ตรวจพบ จะต้องเสียค่าปรับในอัตราที่สูงมาก 
 

 
“ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้มอบความไวว้างใจ ให้ทางบริษัท เป็นผู้นำพาการเดินทางในคร้ังนี้” 

 

 


