
 

(พกั ซอรัคซาน 1 คนื / พกัโซล 2 คนื) 
สายการบินจินแอร์ แอร์ไลน์ (LJ)  <ขึน้เคร่ืองสุวรรณภูม>ิ 

ขาไป LJ 004 กรุงเทพ (BKK)  -   อนิชอน (ICN) 22.25 – 05.40+1 

ขากลบั LJ 003 อนิชอน (ICN)    -   กรุงเทพ (BKK) 17.10 – 21.10 

** หากท่านตอ้งซ้ือบตัรโดยสารภายในประเทศเพื่อไปและกลบักรุงเทพฯ  กรุณาเลอืกซ้ือบัตรโดยสารภายในประเทศ
ประเภททีส่ามารถเลือ่นวันและเวลาในการเดินทางได้  ทั้งนีเ้พือ่ป้องกนัปัญหาเทีย่วบินล่าช้าหรือการเปลีย่นแปลงเวลา
ของเที่ยวบินหรือการเปลี่ยนแปลงวันเดินทางกรณีเกิดความผิดพลาดจากบริการจากสายการบิน (ความล่าช้าของ
เท่ียวบิน การยกเลิกเท่ียวบิน มีการยุบเท่ียวบินรวมกนั ตารางการการเดินทางมีการเปล่ียนแปลง เน่ืองจากสายการบิน
พิจารณาสถานการณ์แลว้ว่า อยูน่อกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย ์หรือเหตุผลทางดา้นความปลอดภยั
เป็นตน้)  โปรดเขา้ใจและรับทราบวา่ ผูจ้ดัจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ่้ายต่างๆ ได ้ในทุกกรณี 



 

รายการโปรแกรมทวัร์ 
วนัแรก        กรุงเทพฯ - สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ -  อนิชอน (ประเทศเกาหลใีต้) 

19.00 น. คณะพร้อมกนัท่ี ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออกช้ัน 4 ประตู….. เคาน์เตอร์…… 
เคาน์เตอร์สายการบิน JIN AIR (LJ) โดยมีเจา้หนา้ท่ีคอยอ านวยความสะดวกเช็คอินทต์ัว๋เคร่ืองบิน
และสัมภาระใหแ้ก่ท่าน…. 

หมายเหตุ เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเคร่ืองออกอย่างน้อย 60 นาที ผู้ โดยสารพร้อม ณ ประตูข้ึน
เคร่ืองก่อนเวลาเคร่ืองออก 30 นาท ี

22.25 น. เดินทางสู่ เกาหลีใต้ โดยสายการบิน JIN AIR เท่ียวบิน LJ 004 (บริการ SNACK BOX บนเคร่ือง) 
 

วนัทีส่อง อนิชอน - เกาหลใีต้ – เช็คอนิเกาะยอดฮิต “เกาะนามิ” แลนด์มาร์คของเกาหลทีีพ่ลาดไม่ได้ 
                   อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน (ไม่รวมค่าขึน้เคเบิล้คาร์) – วดัชินฮึงซา – พกัซอรัคซาน 1 คืน 
05.40+1 น. ถึงสนามบินนานาชาติอินชอน ประเทศเกาหลีใต ้หลงัผ่านขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมือง และรับ

สัมภาระเรียบร้อยแลว้(เวลาทอ้งถ่ินประเทศเกาหลีใต ้เร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง)  
จากนั้น น าท่านชมความงดงามของเกาะช่ือดงั เกาะนามิ เกาะยอดฮิตท่ี ถือว่าเป็นแลนด์มาร์คของ
เกาหลีท่ีพลาดไม่ได้ อีกทั้งเป็นเกาะช่ือดงัท่ีใชเ้ป็นสถานท่ีถ่ายท าซีรียเ์กาหลีช่ือดงั เพลงรักในสายลม
หนาว หรือ “Winter Love Song” น าท่านข้ึนเรือเฟอร์ร่ีขา้มฟากไปยงัเกาะนามิใชเ้วลาเพียง 5 นาที               
ใหท้่านไดช้มวิวรอบๆแม่น ้าท่ีหนาวจดัจนน ้ากลายเป็นน ้าแข็งเลย ในช่วงฤดูหนาวน้ี หากวา่หิมะตก
“ ท่านได้สัมผัสบรรยากาศแสนโรแมนติก ท่ามกลางหิมะขาวปกคลุมต้นไม้ระหว่าง 2 ข้างทาง”  น า
ท่านไปถ่ายรูปกบัจุดไฮไลทข์องเกาะ นัน่ก็คือ “ชมทิวต้นสน” ใครทีม่ายงัเกาะนามิแล้วไม่ได้เช็คอิน
ทีน่ี่ถอืว่ามาไม่ถงึ อิสระใหท้่านถ่ายรูปตามอธัยาศยั... 



 

นอกจากน้ี..ภายในเกาะนามิยงัมีของอร่อยๆ ให้ท่านเลือกทานคลายความหนาว อาทิ ร้านซาลาเปา
ถัว่แดง ร้านแพนเคก้ ร้านไส้กรอก ร้านมนัเผาร้อนๆ หรือจะเลือกนัง่จิบกาแฟร้อนๆ ในร้าน Coffee 
Shop จากนั้นไดเ้วลานดัหมาย น าท่านข้ึนเรือเฟอร์ร่ี กลบัมายงัจุดข้ึนรถ 

 
 
 
 
 
 
เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  (เมนูทคัคาลบี ไก่บาร์บีคิวผดัซอสเกาหลี) (1) 

บ่าย  น าท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน (ไม่รวมค่าขึ้นเคเบิ้ลคาร์) เรียกอีกอย่างหน่ึงว่า 
สวิสเซอร์แลนด์ของเกาหลี ดา้นหนา้อุทยานจะมีรูปป้ันหมีด าเป็นสัญลกัษณ์ของอุทยาน เม่ือเขา้ไป
ดา้นในอุทยานท่านไดเ้ห็นวิวธรรมชาติท่ีสวยงามของเทือกเขาซอรัคซาน ในช่วงฤดูหนาวหากว่า
หิมะตกรับรองท่านจะไดช้มภาพบรรยากาศความงดงามของหิมะท่ีขาวโพลนปกคลุมทัว่ทั้งอุทยาน 
และอีกหน่ึงไฮไลท์!! ภายในอุทยานแห่งน้ี ยงัมีวดัศกัด์ิสิทธ์ิท่ีคนไทย และคนเกาหลีเอง นิยมมาขอ
พรเป็นอยา่งมาก นัน่ก็คือ  วัดชินฮึงซา ซ่ึงจะมีพระพุทธรูปปางสมาธิองคใ์หญ่ตั้งอยูก่ลางแจง้ เป็น
วดัเก่าแก่ในนิกายเซน นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่จะนิยมมาท าบุญถวายขา้วสาร ถวายเทียน เพื่อเป็นศิริ
มงคลของชีวติ อีกทั้งมีความเช่ือวา่ “หากมาขอพรท่ีวดัแห่งน้ี จะสมหวงัดัง่ค  าอธิษฐานเกือบทุกราย”   

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  (เมนูชาบูชาบู SHABU SHABU) (2) 
ทีพ่กั SEORAK PINE หรือ SEORAK KUMHO RESORT หรือ ระดับเทยีบเท่า 3 ดาว 

 



 

วนัทีส่าม สกีรีสอร์ท ฟินสุดๆกับการเล่นสกี – ชิมสตอเบอร่ีสดๆจากไร่ - ให้ท่านได้สนุกกับเคร่ืองเล่นนานา
ชนิด ณ สวนสนุก EVERLAND (เล่นไม่จ ากัดรอบ) – ช้อปป้ิงเคร่ืองส าอาง Cosmetic Outlet – ช้
อปป้ิงตลาดฮงแด แหล่งรวมสินค้าแฟช่ัน 

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม (3) 

จากนั้น...น าท่านสู่ สกีรีสอร์ท Oak Valley Ski Resort หรือ Yangji Pine Resort Ski Valley หรือ
ระดับเทียบเท่า น าท่านไปสนุกกับการเล่นสกีบนลานสกีขนาดใหญ่ ประกอบไปด้วย เนินสกี
ส าหรับผูฝึ้กหัดเล่น 1 เนิน และ เนินส าหรับผูท่ี้เล่นช านาญแล้ว 1 เนิน (ราคาทัวร์ยังไม่รวมค่า
อุปกรณ์การเล่น อาทิ ชุดสกี รองเท้าสกี ไม้โพล ราคาประมาณ 50,000 วอน) ส าหรับท่านท่ีเล่นสกี
เป็นสามารถนัง่กระเช้าลิฟตข้ึ์นไปเล่นบนยอดเขาไดเ้ลย  ให้ท่านไดส้นุกกบัการเล่นสกีอย่างเต็มท่ี 
ส าหรับท่านที่ไม่เล่นสกี หรือ สโนวส์เลด ก็สามารถถ่ายรูปรอบๆ ลานสกี หรือ หาเคร่ืองด่ืมร้อนๆ 
ของวา่ง ทานตามร้านคา้ในรีสอร์ทตามอยัธยาศยั.. 

 
หมายเหตุ : ลานสกจีะเปิดให้บริการ ทั้งนีขึ้น้อยู่กบัสภาพอากาศ ทางบริษัทฯไม่สามารถก าหนดได้   

กรณลีานสกยีงัไม่เปิด บริษัทฯขอน าท่านไป ชมสะพานกระจกแก้วใส (Soyanggang Sky Walk) ท่ีตั้ง
อยูริ่มทะเลสาบเอียมโฮแห่งน้ี ท่านจะไดส้ัมผสัความต่ืนเตน้จากการเดินบนสะพานกระจกแกว้ ท่ีมี
ความยาวกวา่ 156 เมตร ตอนกลางวนัเราก็จะเห็นทศันียภาพอนังดงามของทะเลสาบเอียมโฮแบบ 
360 องศา ส่วนในตอนกลางคืนเราก็จะเห็นแสงไฟสปอร์ตไลทท่ี์สาดส่องไปยงับนตวัสะพาน ซ่ึงมี
ความสวยงามไปอีกแบบ 

 

 

 

 



 

จากนั้นน าท่านสู่ ไร่สตอเบอร่ี นักท่องเท่ียวมกัจะเรียกว่า สตอเบอเร้อ เพราะผลสตอเบอร่ีลูกโต
มากๆ บางลูกโตเท่าลูกละมุดบา้นเราเลย ให้ท่านไดเ้ห็นแปลงปลูกสตอเบอร่ีของคนเกาหลี ท่ีปลูก
สตอเบอร่ีแบบไร้สารพิษ ปลูกดว้ยวิธีธรรมชาติ ผลผลิตท่ีอร่อยปราศจากสารพิษ ให้ท่านสามารถ
ชิมสตอเบอร่ีตามอธัยาศยั.... 

  หมายเหตุ : ไร่สตอเบอร่ีจะเปิดให้เข้าชม ตั้งแต่วนัที ่1 ธันวาคม 63 เป็นต้นไปเท่าน้ัน  
เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (เมนู Pork Calbi หมูย่างเกาหลต้ีนต ารับ) (4) 

บ่าย จากนั้นน าท่านไปสนุกสนานเต็มท่ีกับเคร่ืองเล่นท่ี สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (เล่นไม่จ ากัดรอบ)  
“สวนสนุกเอเวอร์แลนด์” เป็นสวนสนุกกลางแจง้ท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศ ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา 
ท่านจะไดน้ัง่กระเชา้ลิฟท ์เพื่อลงไปยงัหุบเขาดา้นล่างเพื่อสนุกกบัเคร่ืองเล่น อาทิ  T-Express (รถไฟ
รางไม)้ เคร่ืองเล่นท่ีเป็นไฮไลท์ของสวนสนุกแห่งนี้ พลาดไม่ได้เลยท่ีเดียว !!  รถไฟเหาะ หนอน
สะบดั ล่องแก่ง การ์ตูน 4 มิติ บา้นหมุน บา้นผสิีง และ ในสวนสนุกยงัมีรอบการแสดงขบวนพาเหรด
ใหท้่านไดช้มความน่ารักของตวัการ์ตูนต่างๆ 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ไฮไลท์ที่ห้ามพลาด!! ท่านจะได้ชมความน่ารักของ หมีสีน ้าตาล ที่แสนรู้สามารถท าตามค าส่ังของ
เจ้าหน้าที่ที่ให้ขนม ทั้งเดิน เต้น และโยนลูกบอล รับรองว่าท่านจะอดหลงรักไม่ได้เลยทเีดียว อีกทั้ง
ท่านจะไดพ้บ แม่เสือ พอ่เสือ สิงโตเจา้ป่า หมีด า ฯลฯ 

 
 
 
 
 
 
 

จากนั้ นน าท่านช้อปป้ิง เคร่ืองส าอางปลอดภาษี เวชส าอาง COSMETIC OUTLET ช้อปป้ิง
เคร่ืองส าอางยอดนิยม เช่น โบท็อกเกาหลีช่ือดัง  หน้ากาก LED ช่วยพื้นฟูสภาพผิว, SNAIL 
CREAM (ครีมหอยทาก) , ครีมบ ารุงต่างๆ , CC ครีม  ซ่ึงราคาถูกกว่าท่ีเมืองไทยเกือบเท่าตวั และ
บางผลิตภณัฑย์งัไม่มีขายในไทย 



 

 
 
 
 
 
ค ่า    รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร เมนู จิมดัก ไก่พะโล้แสนอร่อย (5) 

จากนั้น น าท่านไป ช้อปป้ิงต่อท่ี ตลาดฮงแด แหล่งรวมสินค้าแฟชั่นส าหรับวยัรุ่น อยู่ใกล้กับ
มหาวิทยาลยัฮงอิก หน่ึงในมหาวิทยาลยัช่ือดงัของประเทศเกาหลี ภายในถนนเส้นน้ีเต็มไปด้วย
สินคา้แฟชัน่ ทั้งร้านคา้ 2 ขา้งทาง แผงลอย เส้ือผา้แฟชัน่ รองเทา้ แวน่ตา กระเป๋าราคาถูกๆ รวมไป
ถึงร้านแบรนด์เนมอยา่ง H&M และ 3CE รวมถึงอาหาร เคร่ืองด่ืม ร้านกาแฟ ร้านเคร่ืองประดบั ให้
ท่านเลือกซ้ือมากมาย 

เข้าสู่ทีพ่กั โรงแรม GALAXY HOTEL หรือ HOTEL BRIDGE หรือ ระดับเทยีบเท่า 3 ดาว 

วนัทีส่ี่                 น า้มันสน - พระราชวงัเคียงบกกุง - ฮ็อกเกต็นามู- โรงงานสาหร่าย + ใส่ชุดฮันบก  

                           ช้อปป้ิงสินค้าแบรนเนมช่ือดัง ณ ดิวตีฟ้รี – ช้อปป้ิงเส้ือผ้า รองเท้าแฟช่ัน ณ ตลาดเมียงดงช่ือดัง 
( สยามสแควร์เกาหล ี)  

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม  (6) 



 

จากนั้นพาท่านไปชม  RED PINE  หรือ น ้ามันสนเข็มแดง  สมุนไพรช่ือดงัท่ีไดรั้บความนิยมมาก
ในตอนน้ี สรรพคุณช่วยลดระดับน ้ าตาลในเส้นเลือด  ช่วยละลายไขมนัในเส้นเลือด  ช่วยล้าง
สารพิษหรือดีท็อกเลือดให้สะอาดและเพิ่มการไหลเวียนของเลือดได้สะดวกข้ึน เหมาะกับผู้ ป่วย
โรคเบาหวาน ความดัน ไขมันอุดตันในเส้นเลือด คอเลสเตอรอลในเลือดสูง และ โรคไขข้อเส่ือม  
จากนั้นน าท่านชม พระราชวังเคียงบกกุง เป็นทั้งสัญลกัษณ์และแหล่งท่องเท่ียวยอดฮิตของกรุงโซล 
หน้าพระราชวังจะมีทหารเวรยาม
ผลัดเปล่ียนยืนประจ าการ ซ่ึงเป็นท่ี
น่าสนใจของนกัท่องเท่ียวท่ีไดถ่้ายรูป 
พระราชวงัท่ีมีขนาดใหญ่และเก่าแก่
ท่ีสุดในกรุงโซล สร้างข้ึนในปี 1394 
ในสมยัพระเจา้แทโจ ราชวงศโ์ชซอน 
ในช่วงฤดูหนาว พระราชวงัแห่งน้ีจะ
ปกค ลุมไปด้ว ย หิ มะข า ว โพลน
สวยงาม จนตอ้งเก็บภาพความประทบัไวเ้ลยทีเดียว  จากนั้นน าท่านรู้จกัและเขา้ใจ “ศูนย์สมุนไพรฮ๊
อกเก็ตนามู” ชาวเกาหลีนิยมน ามารับประทาน เพื่อช่วยป้องกนัโรคตบัแข็งไม่ให้ถูกท าลายจากการ
ด่ืมกาแฟ บุหร่ี แอลกอฮอล ์สารตกคา้งจากอาหารและยา    

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร เมนูไก่ตุ๋นโสม  (7) 
บ่าย จากนั้น พาท่านไปชม โรงงานสาหร่ายเกาหลี ใหท้่านไดช้มกรรมวิธีในการผลิตสาหร่ายเกาหลีแสน

อร่อย  พร้อมชิมสาหร่าย หรือจะเลือกซ้ือเป็นของฝากกลบับา้นก็ได ้  จากนั้นพาท่านไปสวยหล่อ
แบบหนุ่มสาวเกาหลี  กบัการสวมชุดประจ าชาติเกาหลี “ ชุดฮันบก” ให้ท่านไดถ่้ายรูปตามอธัยาศยั  
จากนั้นน าท่านไปเรียนรู้เก่ียวกบัการ ท าคิมบับ (ข้าวห่อสาหร่าย) อาหารง่ายๆ ท่ีคนเกาหลีนิยม
รับประทาน “คิม” แปลวา่ สาหร่าย “บบั” แปลวา่ ขา้ว โดย วิธีการท า จะห่อเป็นแท่งยาวๆ แลว้หั่น
เป็นช้ินพอดีค า จ้ิมกบัโชย ุญ่ีปุ่นหรือวาซาบิก็ได ้

 
 
 
 
 
 
 
 



 

จากนั้นน าท่าน  ช้อปป้ิงแหล่งสินค้าปลอดภาษี (ดิวตีฟ้รี) สินคา้แบรนด์เนม อาทิ นาฬิกา,แว่นตา, 
กระเป๋า, น ้ าหอม เคร่ืองส าอางแบรนด์ช้ันดัง อาทิ SULWHASOO , LANEIGE , SHISEIDO, SKII  
และ กระเป๋าแบรนด์ดัง อาทิ MCM , LOUIS VUITTON, CHANEL  ชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั   จากนั้น ยงั
ไม่พอน าท่านไปชอ้ปป้ิงต่อกนัท่ี  “ ตลาดที่ฮอตที่สุดของเกาหลี” ตลาดเมียงดง หรือ สยาม สแควร์
เกาหลี ตลาดแห่งน้ีท่านจะพบกบัสินคา้ อาทิ เส้ือผา้แฟชัน่ แบรนด์ดงัต่างๆ ZARA , SPAO , Uniqlo 
หรือ รองเทา้แบรนด์ NIKE  Adidas และรองเท้าที่ก าลังเป็นที่นิยมในตอนน้ี fila  หรือจะเลือกชอ้ป
ป้ิงเคร่ืองส าอาง ETUDE HOUSE  SKIN FOOD , THE FACE SHOP , MISSHA , IT’S SKIN 
ให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือมากมาย ท่ีส าคญัตลาดแห่งน้ียงัโด่งดงัเร่ือง Food Street อีกดว้ย เพราะนอกจาก
สินคา้แฟชัน่ต่างๆแลว้ยงัมีร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านเคร่ืองด่ืม ขนมหวาน ไอศกรีม หลากหลายร้าน
ให้ท่านเลือกทานมากมาย อาทิ เครปสตอเบอร่ี มนัฝร่ังทอด น ้าผลไม ้กุง้ทอด ขาหมูทอด ไดฟุกุสต
อเบอร่ี สายไหมสีรุ้ง และ อาหารอร่อยท่ีน่าสนใจอีกมากมาย 

ค ่า *** อสิระอาหารค ่า เพือ่ให้ท่านได้ช้อปป้ิงอย่างจุใจ***    
เข้าสู่ทีพ่กั โรงแรม GALAXY HOTEL หรือ HOTEL BRIDGE หรือ ระดับเทยีบเท่า 3 ดาว 

วนัทีห้่า               ศูนย์โสมเกาหล ี– พลอยอเมทสี  - ชมหอคอยโซลทาวเวอร์ คล้องกุญแจคู่รัก    

                          ซ้ือของฝาก ณ ร้านละลายเงินวอน - สนามบินอนิชอน - กรุงเทพฯ         

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม (8) 



 

จากนั้นน าท่านรู้จกัและเขา้ใจ สมุนไพรโสมเกาหล ีท่ีช่วยเสริมความแขง็แรงให้แก่ระบบยอ่ยอาหาร
และปอด ช่วยท าให้จิตใจสงบและเพิ่มพละก าลงัโดยส่วนรวมสรรพคุณทางการแพทย ์ช่วยบ ารุง
หวัใจ ป้องกนัโรคหวัใจขาดเลือด เสริมประสิทธิภาพทางเพศ ลดและป้องกนัมะเร็งและเร็วๆ น้ี โสม
เกาหลีอาจจะได้จดทะเบียนมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก   จากนั้น หากมีเวลา จะน าท่านชม
โรงงานเจียระไน พลอย อเมทิส แดนเกาหลีเป็นแดนของพลอยสีม่วง พลอยแห่งสุขภาพและน าโชค 
โดยมีตั้งแต่สีม่วงอ่อนเยน็ตาจนถึงสีม่วงไวน์ มีเสน่ห์เยา้ยวนใจ พลอยน้ีจะงามจบัตาเม่ือมาท าเป็น
แหวน จ้ี ต่างหู และสร้อยขอ้มือ    จากนั้นน าท่านสู่ หอคอย N’SEOUL TOWER (ไม่รวมค่าขึ้น

ลิฟท์) น าท่านยอ้นรอยซีรียด์งั “ You Who Came From The Stars” (ยยัตัวร้ายกบันายต่างดาว) และ 
ซีรีย์เร่ือง F4  เขานมัซาน ภูเขาเพียงลูกเดียวใจกลางกรุงโซล 1 ใน 17 หอคอยเมืองท่ีสูงท่ีสุดในโลก  
สูงถึง 480 เมตร เหนือระดบัน ้ าทะเล  อิสระให้ท่านชมวิวบรรยากาศบ้านเมืองเกาหลี หรือ จะคล้อง
กญุแจคู่ รัก เพราะคนเกาหลีมีความเช่ือวา่ถา้มาคลอ้งกุญแจคู่รักท่ีน่ี “จะท าให้รักกันยืนยาวไม่พราก
จากกนั” 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  เมนูโอซัม บุลโกกิ ประกอบไปด้วย ปลาหมึกสดห่ันช้ิน
พอดีค า และเนือ้หมู สไลด์ทีผ่่านการหมักด้วยเคร่ืองปรุงสูตรต้นต ารับจนเข้ากนั  (9) 
จากนั้นน าท่านเตรียมตวักลบักรุงเทพ แวะซ้ือของฝากท่ี “ ร้านละลายเงินวอน” สาหร่าย ขนมต่างๆ 
ข้าวพองรสชาติต่างๆ เหล้าโซจู หรือมาม่าเกาหลีท่ีมีให้เลือกหลากหลายรสชาติ กิมจิ หรือ
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า กระทะเกาหลีช่ือดงั ฯลฯ ใหท้่านเลือกชอ้ปป้ิงอยา่งจุใจ 



 

 ได้เวลาอันสมควรน าทุกท่านเดินทางสู่สนามบินอินชอน เพื่อท าการเช็คอินตั๋วเคร่ืองบิน และ 
สัมภาระ.... 

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

21.10 น. คณะเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ  โดยสวัสดิภาพและความประทับใจจากพวกเราทุก
คน………… 

 
ราคาทวัร์นีย้งัไม่รวมทปิไกด์ + หัวหน้าทวัร์ + คนขับรถ 

1,500 บาท / ลูกค้า 1 ท่าน / ทริปการเดินทาง 5 วัน 
ขออนุญาตเกบ็ค่าทปิทุกท่านทีส่นามบินสุวรรณภูมิ 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
พฤศจิกายน 2563 

ผู้ใหญ่ 

ห้องละ 2-3 ท่าน 

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็ก
มีเตียง 

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ 

เด็กไม่มีเตียง 
พกัเดี่ยวเพิม่ 

วนัที ่16 – 20 พฤศจิกายน 63 14,999 14,999 14,999 5,000 

วนัที ่17 – 21 พฤศจิกายน 63 14,999 14,999 14,999 5,000 

วนัที ่18– 22 พฤศจิกายน 63 14,999 14,999 14,999 5,000 

วนัที ่19 – 23 พฤศจิกายน 63 14,999 14,999 14,999 5,000 

วนัที ่20 – 24 พฤศจิกายน 63 14,999 14,999 14,999 5,000 

วนัที ่21 – 25 พฤศจิกายน 63 14,999 14,999 14,999 5,000 

วนัที ่22 – 26 พฤศจิกายน 63 14,999 14,999 14,999 5,000 

วนัที ่23 – 27 พฤศจิกายน 63 14,999 14,999 14,999 5,000 

วนัที ่24 –28  พฤศจิกายน 63 14,999 14,999 14,999 5,000 



 

วนัที ่25 – 29 พฤศจิกายน 63 15,999 15,999 15,999 5,000 

วนัที ่26 – 30 พฤศจิกายน 63 15,999 15,999 15,999 5,000 

วนัที ่27 พ.ย. – 01 ธ.ค.  63 15,999 15,999 15,999 5,000 

วนัที ่28 พ.ย. – 02 ธ.ค.  63 15,999 15,999 15,999 5,000 

วนัที ่29 พ.ย. – 03 ธ.ค.  63 15,999 15,999 15,999 5,000 

 
อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 

ธันวาคม 2563 

ผู้ใหญ่ 

ห้องละ 2-3 ท่าน 

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็ก
มีเตียง 

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ 

เด็กไม่มีเตียง 
พกัเดี่ยวเพิม่ 

วนัที ่30 พ.ย. – 04 ธ.ค. 63 16,999 16,999 16,999 5,000 

วนัที ่01 – 05 ธันวาคม 63 16,999 16,999 16,999 5,000 

วนัที ่02 – 06 ธันวาคม 63 17,999 17,999 17,999 5,000 

วนัที ่03 - 07 ธันวาคม 62 18,999 18,999 18,999 5,000 

วนัที ่04 – 08 ธันวาคม 63 18,999 18,999 18,999 5,000 

วนัที ่05 – 09 ธันวาคม 63 17,999 17,999 17,999 5,000 

วนัที ่06 – 10 ธันวาคม 63 17,999 17,999 17,999 5,000 

วนัที ่07 – 11 ธันวาคม 63 16,999 16,999 16,999 5,000 

วนัที ่08 – 12 ธันวาคม 63 17,999 17,999 17,999 5,000 

วนัที ่09 – 13 ธันวาคม 63 18,999 18,999 18,999 5,000 

วนัที ่10 – 14 ธันวาคม 63 17,999 17,999 17,999 5,000 

วนัที ่11- 15 ธันวาคม 63 17,999 17,999 17,999 5,000 

วนัที ่12 – 16 ธันวาคม 63 16,999 16,999 16,999 5,000 

วนัที ่13 - 17 ธันวาคม 63 16,999 16,999 16,999 5,000 

วนัที ่14 – 18 ธันวาคม 63 16,999 16,999 16,999 5,000 

วนัที ่15 - 19 ธันวาคม 63 16,999 16,999 16,999 5,000 



 

วนัที ่16 – 20 ธันวาคม 63 17,999 17,999 17,999 5,000 

วนัที ่17 - 21 ธันวาคม 63 17,999 17,999 17,999 5,000 

วนัที ่18 – 22 ธันวาคม 63 17,999 17,999 17,999 5,000 

วนัที ่19 - 23 ธันวาคม 63 17,999 17,999 17,999 5,000 

วนัที ่20 – 24 ธันวาคม 63 17,999 17,999 17,999 5,000 

วนัที ่21 - 25 ธันวาคม 63 17,999 17,999 17,999 5,000 

วนัที ่22 – 26 ธันวาคม 63 17,999 17,999 17,999 5,000 

วนัที ่23 – 27 ธันวาคม 63 18,999 18,999 18,999 5,000 

วนัที ่24 – 28 ธันวาคม 63 19,999 19,999 19,999 6,000 

วนัที ่25 - 29 ธันวาคม 63 20,999 20,999 20,999 6,000 

วนัที ่26 – 30 ธันวาคม 63 20,999 20,999 20,999 6,000 

วนัที ่27 – 31 ธันวาคม 63 21,999 21,999 21,999 6,000 

วนัที ่28 ธ.ค. – 01 ม.ค. 64 22,999 22,999 22,999 6,000 

วนัที ่29 ธ.ค. – 02 ม.ค. 64 23,999 23,999 23,999 6,000 

วนัที ่30 ธ.ค. – 03 ม.ค. 64 24,999 24,999 24,999 6,000 

วนัที ่31 ธ.ค. – 04 ม.ค. 64 22,999 22,999 22,999 6,000 

** ราคาเด็กอายุไม่เกนิ 2 ขวบ (INFANT) ราคา  5,900 บาท ** 
*** ราคาจอยแลนด์ไม่ใช้ตั๋วเคร่ืองบิน ราคา 8,900 บาท *** 

 
 
 
 
** ข้อควรทราบ ** 

1. กรุณาเตรียมเอกสารการท างาน เช่น หนังสือรับรองการท างาน , นามบัตร , บัตรพนักงาน หรือหากมีธุรกิจ
ส่วนตัวต้องมีนามบัตร หากเปลีย่นช่ือสกุลต้องน าเอกสารมายนืยนั 



 

2. โปรแกรมทัวร์อาจมีการสลับปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสมของหน้างาน อาทิ หากมีฝนตก หรือ 
รถติด อาจปรับโปรแกรม (ทั้งนี้ขึน้อยู่กบัสถานการณ์หน้างาน ) ไกด์และหัวหน้าทวัร์จะแจ้งให้ทราบในแต่ละ
วนั  

3. ร้านช้อปป้ิงที่ทางรัฐบาลให้ทวัร์ลง ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์ ขอความร่วมมือลูกทัวร์ลงทุกร้าน ซ้ือไม่ซ้ือ
ไม่ว่ากนั  ทางบริษัทฯไม่มีนโนบายบังคับซ้ือแต่อย่างใด ขึน้อยู่กบัความพงึพอใจของลูกค้า  

4. ประเทศเกาหลีใต้มีช่างภาพมาถ่ายรูปแล้วมาจ าหน่ายวันสุดท้ายลูกทัวร์ท่านใดสนใจสามารถซ้ือได้....แต่ถ้า
ท่านใดไม่สนใจกไ็ม่ต้องซ้ือ โดยไม่มีการบังคับลูกทวัร์ทั้งส้ิน แต่เป็นการบอกกล่าวล่วงหน้า 

5. ทัวร์นี้จัดให้เฉพาะลูกค้าที่ประสงค์จะไปท่องเที่ยวตามรายการของทัวร์ทุกวันเท่าน้ัน  หากท่านไม่สามารถ
ร่วมทัวร์ทุกวัน แค่สมัครมาร่วมทัวร์เพียงเพื่อการใช้ตั๋วเคร่ืองบินและที่พักในราคาพิเศษ  หากท่านไม่แจ้ง 
และปรากฏว่าท่านไม่รวมทวัร์ในบางวนั ทางบริษัทจะคิดค่าด าเนินการในการแยกท่องเทีย่วเอง 300 USD*** 

 

อตัรานีร้วม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั  กรุงเทพ - อินชอน - กรุงเทพ  (ตัว๋กรุ๊ป) และ ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี  
 ค่าอาหารทุกม้ือ ตามท่ีระบุในรายการ 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ    
 ค่าท่ีพกัตามระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน  
 ค่ารถรับ-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ    
 ค่าน า้หนักกระเป๋าสัมภาระท่านละ 15 กก. / หิว้ขึน้เคร่ืองได้ 10 กก.  
 มคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

อตัรานีไ้ม่รวม 

 กรณีปรับเพิ่มอตัราค่าภาษีเช้ือเพลิงและประกนัวนิาศภยัทางอากาศสายการบิน 
 ค่าวซ่ีาส าหรับพาสปอร์ตต่างดา้ว และ เกบ็ค่าใช้จ่ายเพิม่อกี 3,000 บาท ส าหรับพาสต่างชาติ  
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าท าหนงัสือเดินทาง, ค่าโทรศพัทส่์วนตวั, ค่าซกัรีด, มินิบาร์ในหอ้ง, รวมถึงค่าอาหาร  
และเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านตอ้งการสั่งเพิ่ม กรุณาติดต่อหวัหนา้ทวัร์แลว้จ่ายเพิ่มเอง
ต่างหาก) 

 ค่าทปิส าหรับคนขับรถ ไกด์ท้องถิน่ หัวหน้าทวัร์ (1,500 บาท) 
 ราคาตามโปรแกรมทวัร์ ยงัไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 



 

เงื่อนไขการช าระเงิน 

 ทางบริษัทฯ ขอรับมัดจ า 10,000 บาท ส าหรับการจองนบัตั้งแต่วนัจองภายใน 2 วนั  
และ ส่วนที่เหลือทั้งหมดช าระก่อนเดินทางอย่างน้อย 20 วัน (การไม่ช าระเงินค่ามดัจ า หรือ ช าระไม่ครบ 
หรือ เช็คธนาคารถูกระงบัการจ่ายไม่วา่ดว้ยสาเหตุใดๆ ผูจ้ดัมีสิทธิยกเลิกการจดัหรือยกเลิกการเดินทาง)   
 

เงื่อนไขการยกเลกิ 

1. ส าหรับผูโ้ดยสารท่ีไม่ไดถื้อหนงัสือเดินทางไทย เม่ือวซ่ีาผา่นแลว้ แต่จะมีการยกเลิกการเดินทางบริษทัฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิในการคืนค่ามดัจ าทั้งหมด 

2. ****ราคาดังกล่าวเป็นราคาโปรโมช่ัน ไม่สามารถยกเลกิการจองได้ทุกกรณ ี****  
3. ยกเลิกการเดินทางในวนัเดินทาง,ถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองทั้งจากประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐ

เกาหลีใต ้ไม่มีการคืนเงินทั้งหมดไม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน  
4. ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลท่ีตอ้งการันตีมดัจ ากบัสายการบินหรือค่ามดัจ าท่ีพกัโดยตรง

หรือโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศซ่ึงไม่อาจขอคืนเงินได ้รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น Extra 
Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือค่าทวัร์ทั้งหมดเน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายใน
เท่ียวบินนั้นๆ 

 

หมายเหตุ 

 ในกรณีท่ีทางสายการบินมีการเรียกเก็บค่าภาษีเช้ือเพลิง เพิ่มเติม ราคาน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามประกาศ
สายการบิน...  

 รายการท่องเท่ียวและรายการอาหารท่ีระบุไว ้อาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามสถานการณ์ โดยไม่จ  าเป็นตอ้งแจง้ให้
ทราบล่วงหนา้ 

 หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และ ทางบริษัท ขอสงวนสิทธ์ิรับเฉพาะผู ้มี
วตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียว ค่าทวัร์ท่ีจ่ายให้กบัผูจ้ดั เป็นการช าระแบบจ่ายช าระขาด และผูจ้ดัไดช้ าระให้กบั
สายการบินและสถานท่ีต่าง ๆ แบบช าระขาดเช่นกนัก่อนออกเดินทาง ฉะนั้นหากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใช้
บริการตามรายการไม่ด้วยสาเหตุใดหรือได้รับการปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ 
(ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต)้  ทางผูจ้ดั ขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดส่วนใด ๆ รวมทั้งค่าตัว๋เคร่ืองบิน
ใหแ้ก่ท่าน) 

 หากมีเพื่อนหรือญาติของท่านตอ้งการร่วมเดินทางท่องเท่ียวระหวา่งท่องเท่ียวในประเทศเกาหลีหรือปัญหาต่าง ๆ 
ตลอดจนขอ้แนะน ากรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีท่ีรับผิดชอบ หากท่านมีความจ าเป็นตอ้งรับฝากของจากผูอ่ื้นเพื่อท่ีจะ



 

น าไปยงัประเทศนั้น ๆ  หรือน ากลบัประเทศไทย ควรตรวจส่ิงของนั้นวา่ตอ้งไม่เป็นส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงของ
ผดิกฎหมายบางประเภท อาจมีโทษถึงขั้นประหารชีวติ เจา้หนา้ท่ีจะไม่รับฝากกระเป๋าหรือส่ิงของใดใด 

 คณะเดินทางช่วงวนัหยุด หรือ เทศกาลท่ีต้องการันตีมดัจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไขหรือเท่ียวบินเหมาล า 
Charter Flight หรือ Extra Flight กบัสายการบิน หรือผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงิน
มดัจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมด  ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตามสถานการณ์ท่ีมีการปรับข้ึนจากภาษีเช้ือเพลิงท่ีทาง
สายการบินอาจจะมีการเรียกเก็บเพิ่มเติม ตลอดจนการเปล่ียนแปลงเท่ียวบินและตามตารางบินของสายการบิน  

 หากมีการถอนตวัหรือไม่ไดใ้ชบ้ริการตามท่ีจองระบุเอาไวห้รือก่อนรายการท่องเท่ียวจะส้ินสุดลง ผูจ้ดัถือว่าผู ้
ท่องเท่ียวสละสิทธ์ิและจะไม่รับผิดชอบค่าบริการท่ีไดช้ าระไว ้ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน เน่ืองจากค่าใชจ่้ายท่ีท่านได้
จ่ายให้กบัผูจ้ดั เป็นการช าระแบบยืนยนัการใช้บริการแบบผูจ้ดัเป็นตวัแทนนายหน้า ผูจ้ดัได้ช าระค่าใช้จ่าย
ทั้งหมดใหแ้ก่ผูใ้หบ้ริการในแต่ละแห่งแบบช าระเตม็มีเง่ือนไข  

 กรณีเกิดความผดิพลาดจากตวัแทนหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปล่ียนแปลง การบริการจาก
สายการบิน บริษทัขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีให้บริการ ผูจ้ดัจะด าเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะประสานงานใหเ้กิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ลูกคา้ แต่จะไม่คืนเงินใหส้ าหรับค่าบริการนั้น ๆ  

 มคัคุเทศก์ พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธิในการให้ค  าสัญญาใด ๆ ทั้งส้ินแทนผูจ้ดั  นอกจากมีเอกสาร
ลงนามโดยผูมี้อ  านาจของผูจ้ดัก ากบัเท่านั้น  

 ผูจ้ดัจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ่้ายต่างๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนต่างๆ ในกรณีท่ีผู ้
เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรม
แรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเท่ียว อนัเน่ืองมาจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี 
เขา้ออกเมือง และกรณีอ่ืนๆ 

 เน่ืองดว้ยมาตรการรักษาความปลอดภยัของสนามบินทัว่โลก ก่อนท่านข้ึนเคร่ืองบิน กรุณาแยกของเหลว เจล 
สเปรย ์ท่ีจะน าติดตวัข้ึนเคร่ืองบิน แยกใส่ถุงพลาสติกใสมีซิปล็อคปิดสนิท โดยท่ีขนาดบรรจุภณัฑ์ไม่เกิน 100 
มิลลิลิตรต่อช้ิน และรวมกนัทุกช้ินไม่เกิน 1 ลิตร และตอ้งน าออกมาให้เจา้หน้าท่ีตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุด
เอ็กซ์เรย ์อนุญาตให้ถือไดท้่านละ 1 ใบเท่านั้น ถา้ส่ิงของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑ์มากกว่าท่ีก าหนด รวมถึง
ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวธุ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ี
โหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่านั้น และประเทศเกาหลี มีกฎหมายห้ามน าเขา้ผลิตภณัฑ์ท่ีท ามาจากพืช และเน้ือสัตว์
ทุกชนิดเขา้ประเทศ เช่น ผกั ผลไมส้ด ไข่ เน้ือสัตว ์ไส้กรอก เพื่อเป็นการป้องกนัโรคติดต่อท่ีจะมาจากส่ิงเหล่าน้ี 
หากเจา้หนา้ท่ีตรวจพบ จะตอ้งเสียค่าปรับในอตัราท่ีสูงมาก 
 

“ขอขอบพระคุณทุกท่านทีไ่ด้มอบความไว้วางใจ ให้ทางบริษัท เป็นผู้น าพาการเดินทางในคร้ังนี้” 

 


