
 

 

 
 
 

ROMANTIC AUTUMN IN SEOUL 5D3N  
           บริการโดยสายการบินเกาหลี จินแอร ์(LJ) 

 

 

 

ก าหนดการเดินทาง :   ตุลาคม 2561(ฤดูใบไมเ้ปลีย่นสี) 



 

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

สายการบินจินแอร ์แอรไ์ลน ์(LJ)  <ข้ึนเคร่ืองสุวรรณภูม>ิ 

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 - สนามบนินานาชาติสุวรรณภูมิ -  อินชอน (ประเทศเกาหลีใต)้ 

 

21.00 น. คณะพร้อมกนัที่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภมูิ ผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 ประต ู 2 เคาน์เตอร ์ D 

เคาน์เตอร์สายการบิน  JIN AIR (LJ) กรุณาสงัเกตป้ายรับที่สนามบิน โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอาํนวยความ

สะดวก ณ สาํหรับเชค็อนิทตั์ว๋เคร่ืองบินและสมัภาระให้แก่ท่าน…. 
 

หมายเหตุ เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเครือ่งออกอย่างนอ้ย 60 นาท ีผูโ้ดยสารพรอ้ม ณ ประตูข้ึนเครือ่งก่อนเวลาเครือ่งออก 30 นาท ี

 
 

 

วนัทีส่อง อินชอน – ประเทศเกาหลีใต ้– ชมบรรยากาศของใบไมเ้ปลีย่นสทีี ่สวนซองโด(SONGDO CENTRAL 

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

(คลอ้งกุญแจคู่รกั ) - เขา้ทีพ่กั กรุงโซล 
 

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

08:00 น. ถงึสนามบินนานาชาติ อนิชอน  ประเทศเกาหลีใต้ หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง และรับสมัภาระ

เรียบร้อยแล้ว... (เวลาท้องถิ่นประเทศเกาหลีใต้ เรว็กว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)  
นาํท่านสู่ สวนซองโด (SONGDO CENTRAL PARK) 

เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ สดุไฮเทค ใจกลางโซนธุรกจิ

เกดิใหม่ ที่สร้างขึ้นโดยมีแรงบันดาลใจจากเมืองช่ือดัง  

ต่างๆของโลก  เช่น  แมนฮัตตัน  เวนิช  ซิดนีย์  ปารีส  

นิวยอร์ค และดูไบ  สวนสาธารณะแห่งน้ีมี เน้ือที่มากกว่า

100 ไร่   ท่านไดช้มบรรยากาศอันงดงามของ

ฤดูกาลใบไมเ้ปลีย่นภายในสวนสาธารณะ แห่งน้ี  

บรรยากาศของตน้ไมใ้บไมท้ีเ่ปลีย่นเป็นสีแดง                

สีเหลือง สีสม้ งดงามในแบบของธรรมชาติ  อีกทัง้

ถ่ายภาพกับตึกทีส่งูเสียดฟ้า ในรูปแบบต่างๆทีท่ันสมัย  

ทีห่าดูทีไ่หนไม่ไดน้อกจากทีน่ี่   อสิระให้ท่านเดิน

ชมบรรรยากาศของใบไม้เปล่ียนส ีและทวิต้นหญ้า ดอก

หญ้าที่เปล่ียนสต้ีอนรับฤดูใบไม้เปล่ียนส ี ทาํให้บรรยากาศ

ภายในสวนสาธารณะแห่งน้ียิ่งโรแมนติกยิ่งขึ้น และท่านจะ

ได้สมัผสักบัอากาศเยน็ๆสบายๆ ประมาณ 10 – 15องศา  

 



 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

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

จากน้ัน นาํท่านเดินทางสู่  เกาะนามิ  เดินทางไปท่าเรือเฟอร์ร่ีข้ามฟากไปยังเกาะนามิ  หน่ึงในสถานที่ถ่ายทาํ        

ซีรีย์เกาหลี  Winter Love Song ท่านจะได้สมัผสับรรยากาศแสนโรแมนติกท่ามกลางใบไม้เปล่ียนสรีะหว่าง 

2 ข้างทาง และถ่ายรูปกบัวิวสวยๆ ท่านสามารถเดินเล่นรอบๆเกาะ ชมทวิต้นสนและทวิแปะกว๋ยที่เป็นไฮไลท ์

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

และถ่ายรูปเกบ็ภาพความประทบัใจ ระหว่างทางกลับมีร้านค้า 2 ข้างทาง อาท ิร้านซาลาเปา ร้านไส้กรอก ขนม

แพนเค้กแสนอร่อย ให้ท่านเลือกซ้ือทานได้ตามอธัยาศัย หรือจะเลือกน่ังจิบกาแฟร้อนๆ ในร้าน Coffee Shop 

จากน้ันได้เวลาสมควร น่ังเรือเฟอร่ีข้ามฟากไปยังลานจอดรถ  

 

บ่าย  จากน้ันนาํท่านไปยัง  หอคอย N’SEOUL TOWER   นาํท่านย้อนรอยซีรีย์ดัง “ You Who Came From The 

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

ภเูขาเพียงลูกเดียวใจกลางเมืองหลวงกรุงโซล 1 ใน 17 หอคอยเมืองที่สงูที่สดุในโลก สงูถงึ 480 เมตร เหนือ

ระดับนํา้ทะเล  ชมทศันียภาพกรุงโซลและชานเมืองแบบ 360 องศา ให้ท่านได้ คลอ้งกุญแจคู่รกั   เพราะมี

ความเช่ือว่าคู่รักที่มาคล้องกุญแจที่น่ีจะรักกนัตลอดไป (อิสระไม่รวมค่าข้ึนลิฟท)์ 

 
 
 
 
 
 
ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  (เมนูทคัคาลบี 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 + ใส่ชดุฮนับก – เครื่องส าอางคอสเมติก – พาท่าน ชมดอกกุหลาบไฟ ( LED ROSE 

GARDEN) – เขา้ทีพ่กักรุงโซล 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม (3) 
 

นาํท่านเดินทางสู่ สวนสนุกล็อตเตเ้วิรด์  

(Lotte World)  แบ่งออกเป็น 2 โซน

หลักๆ  คือ  สวนสนุกในร่มจะเรียกว่า  Lotte 

World Adventure มีด้วยกนัทั้งหมด 4 ชั้น  

แต่ล่ะชั้นจะมีทั้งเคร่ืองเล่นต่างๆ  ร้านอาหาร  

และร้านขายของ  มีลานสเกต๊นํา้แขง็ขนาดใหญ่

อยู่ตรงกลาง  เคร่ืองเล่นยอดฮิต ที่แนะนาํ คือ 

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

Revolution , Jungle Adventure ฯลฯ 
และอกีหน่ึง โซนคือ Magic Island เคร่ืองเล่นกลางแจ้ง ที่ รวบรวมเคร่ืองเล่นหวาดเสยีวที่คุณไม่ควรพลาด 

อาท ิFlume Ride พาทุกคนไปชุ่มฉํ่ากบัการล่องเรือไปรอบๆ สวนสนุก  และเมื่อมันล่องมาถงึหน้าผานํา้ตก                 

กเ็ตรียมตัวเปียกกนัทั้งตัวได้เลย  Atlantis  เป็นเคร่ืองเล่นที่ได้รับความนิยมที่สดุ ด้วยความเรว็กว่า 72 กม./

ชม. คุณจะได้สมัผสัความเสยีวสะท้าน เมื่อคุณแล่นลงมาจากความสงูกว่า 20 เมตรบนรางที่มีความชันถงึ 72 

องศา Gyrodrop ด่ิงพสธุาลงมาด้วยความเรว็ถงึ 100 กม./ชม. บนหอคอยที่มีความสงูถงึ 70 เมตร คุณจะได้

สมัผสัถงึความเรว็จนอาจทาํให้หัวใจของคุณหยุดเต้นได้ Gyro Swing เคร่ืองเล่นที่จะเหว่ียงคุณขึ้นไปบนความ

สงูกว่า 42 เมตร และคุณจะได้เหน็ ความงดงามของทะเลสาบจากด้านบน รวมถงึบริเวณรอบๆ สวนสนุก

จากน้ัน นาํท่านไปชม ตึกที่สงูที่สดุ

ของเกาหลี  LOTTE WORLD 

TOWER ต้ังอยู่ใจกลางกรุงโซล ใน

เขตจัมซิล ( Jamsil) มีทั้งหมด 123 

ชั้น ความสงู 554.5 ตึกลอ็ตเต้ เวิล์ด 

ทาวเวอร์ เป็นตึกที่สงูที่สดุในเกาหลี

ใต้และมีรูปทรงที่โดดเด่นที่สามารถ

มองเหน็ได้ทั่วรอบกรุงโซล โดย

จุดเด่นของตึก  ลอ็ตเต้ เวิล์ด ทาว

เวอร์ กคื็อ จุดชมวิวบนยอดตึกหรือ

ที่เรียกว่า โซล สกาย์ และ Sky deck 

บนชั้น 118 เป็นหอชมวิวที่มีพ้ืนเป็นกระจกที่สงูที่สดุในโลก ( ไม่รวมค่าขึ้ นลิฟท ์) 
 
 

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



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

นาํท่านชมความงดงาม สวนยางจูนาริ (Yangju Nari Park) ท่านจะได้ชมความสวยงามของบรรดาดอกไม้ 

ดอกหญ้า ที่เปล่ียนสใีนช่วงฤดูใบไม้เปล่ียนสน้ีี ท่านจะได้ถ่าย

ท่ามกลางทุ่งดอกหญ้า อาท ิสวนดอกหญ้า Pink Muhly และ ที่

พลาดไม่ไดเ้ลย คือ Globe Amaranth (ดอก

บานไม่รูโ้รย) , Kochia (ทุ่งตน้โคเคีย หรือดอกหญา้ไม้

กวาด) , Whirling Butterflies (ดอกเลก็ๆ สีขาวอม

ชมพู)  แข่งกนัชูช่อสวยงามในช่วงฤดูใบไม้ร่วงของเกาหลี     

จากน้ันพาท่านไปสวยหล่อแบบหนุ่มสาวเกาหลี กบัการสวมชุด

ประจาํชาติเกาหลี  “ ชดุฮนับก”  ให้ท่านได้ถ่ายรูปตามอธัยาศัย

และเกบ็ภาพความประทบัใจ   จากน้ันนาํท่านไป เรียนรู้ เกี่ยวกบั

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

ข้าว จะเป็นแท่งยาวๆ ห่ันเป็นชิ้นๆพอดีคาํ  จ้ิมกะโชยุ  ญ่ีปุ่ นหรือวาซาบิกไ็ด้    จากน้ันนาํท่านช้อปป้ิง  

เคร่ืองส าอางปลอดภาษี  (COSMETIC OUTLET)  ช้อปป้ิงเคร่ืองสาํอางยอดนิยม เช่น  สเตม็เซลล์ ครีม

หน้าเดก็ , หน้ากาก LED ทาํให้ท่านย้อนวัยเป็นสาวอกีคร้ัง , โบทอ็กเกาหลี , SNAIL CREAM (ครีมหอย

ทาก) , BUBBLE CLEANSING , CC ครีม ซ่ึงราคาถูกกว่าที่เมืองไทย และบางผลิตภัณฑย์ังไม่มีขายในไทย 
 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  (เมนูบบิมิพพั ขา้วย าเกาหลี + น ้ าซุปชาบู) (5) 
 

จากน้ันนาํท่านไปที่  ตึก DDP หรือ DONGDAEMUN DESIGN PLAZA เป็นสถานที่สาํหรับจัดแสดงงาน

ศิลปะ อเีวนท ์การประชุม รวมไปถงึนิทรรศการต่างๆ นอกจากน้ี ท่านยังสามารถชมบรรยากาศ ดอกไม้ไฟ 

LED ROSE GARDEN เป็นสถานที่ยอดฮิตที่หนุ่มสาว และครอบครัว นิยมมาถ่ายรูปเกบ็ภาพความประทบั

กบับรรดาดอกกุหลาบไฟเรืองแสงกว่า 25,550 ดวงที่เรียงรายทั่วทั้งสวน ทาํให้ดูแล้วเหมือนอยู่ในเทพนิยาย

เลยที่เดียว   ***ทั้งน้ีการจัดแสดง  LED ROSE ขึ้นอยู่กบัสภาพอากาศ กรณีฝนอาจมีการปิดการแสดง ทั้งน้ี

บริษัทฯ ไม่สามารถกาํหนดได้  *** 

 
 
 
 
 
 

 
 



 

น าท่านเขา้สู่ทีพ่กัในโซล  GALAXY HOTEL หรือ VIP HOTEL หรือ ระดบัเทียบเท่า 3* 

วนัทีส่ี ่ศูนยส์มุนไพร ฮ็อกเกตนามู – น ้ ามนัสนเข็มแดง – ชอ้ปป้ิงย่านอีวาแด ( ย่านมหาลยัอีฮวา )  

พระราชวงัด็อกซูกุง – ชอ้ปป้ิงตลาดเมียงดง หรือ สยามสแควรเ์กาหลี – เขา้ทีพ่กักรุงโซล 
 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม (6) 
 

นาํท่านรู้ จักและเข้าใจ “ศูนยส์มุนไพรฮอ๊กเก็ตนามู”  ฮอ๊กเกต็น้ีชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมนาํมารับประทาน เพ่ือ

ช่วยดูแลตับให้สะอ าดแขง็แรงป้องกนัโรคตับแขง็ไม่ ให้ถูกทาํล ายจากการดื่มกาแฟ บุหร่ี แอลกอฮอล์ ส าร

ตกค้างจากอาหารและยา   จากน้ันพาท่านไปชม   RED PINE  หรือ น ้ ามนัสนเข็มแดง   สมุนไพรช่ือดังที่

ได้รับความนิยมมากในตอนน้ี สรรพคุณช่วยลดระดับนํา้ตาลในเส้นเลือด   ช่วยละลายไขมันในเส้นเลือด                   

ช่วยล้างสารพิษหรือดีทอ็กเลือดให้สะอาดและเพ่ิมการไหลเวียนของเลือดได้สะดวกขึ้น  เหมาะกับผูป่้วย

โรคเบาหวาน  ความดัน  ไขมันอุดตันในเสน้เลือด  คลอเรสเตอรอลในเลือดสงู  และ  โรคไขขอ้เส่ือม   

จากน้ันพาท่านไปเดินเล่นชิวๆ  และ ถ่ายรูป  ย่านอีวาแด ซ่ึงเป็นทีต่ ั้ง มหาวิทยาลยัอีฮวา  มหาวิทยาลัยสตรี

แห่งแรกของเกาหลี ตลอดทั้งถนนเส้นน้ี มีสนิค้าให้ท่านได้ ช้อปป้ิง  อาท ิเสื้อผ้า เคร่ืองสาํอาง และสนิค้า

อาร์ตๆให้ท่านได้เลือกสรรมากมาย หรือจะเข้าไปถ่ายรูปวิวสวยๆ ในมหาลัยอฮีวา กบับรรยากาศใบไม้เปล่ียน

สใีนมหาลัยแห่งน้ี 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

นาํท่านชม พระราชวงัด็อกซูกุง  (Deoksugung Palace) มีอายุกว่า 500 ปี เป็นที่ประทบัของเจ้าชายวอน

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

ซ่ึงเป็นกษัตริย์องค์ก่อนสดุท้ายของราชวงศ์โชซอน ทรงประทบัที่พระราชวังน้ี แม้แต่หลังจากที่ทรงถูกบังคับให้

สละราชสมบัติโดยญ่ีปุ่ นในปี ค.ศ. 1907 พระองค์ทรงประทบัอยู่ที่พระราชวังน้ีจนสิ้นพระชนม์ในปี ค.ศ. 

1919 ภายในมีอาคารอยู่ไม่มากแต่กมี็ความสวยงามที่ต่างกบัที่อืน่ๆ  โดยเฉพาะบริเวณทางเดินจะเป็น  

นิยมมากของนกัท่องเทีย่วในช่วงฤดใูบไม้ เปลีย่นสีเพราะในพระราชวงั

แห่งน้ีมีทิวตน้แปะกว๋ยทีส่วยมากๆ ทีท่่านพลาดไม่ไดเ้ลยทีเ่ดียว   จากน้ัน

พาท่านไป ช้อปป้ิงตลาด ที่ดังที่สดุของเกาหลี  ตลาดเมียงดง หรือ  สยามสแควร์

เกาหลี  ตลาดแห่งน้ี ท่านจะ พบกบัสนิค้า อาท ิ เสื้อผ้าแฟชั่น แบรนด์ดังต่างๆ 

ZARA , SPAO , Uniqlo หรือ รองเท้าแบรนด์ 

NIKE  Adidas และรองเทา้ทีก่ าลังเป็นทีนิ่ยม

ในตอนน้ี fila  หรือจะเลือกช้อปป้ิง เคร่ืองสาํอาง

ยี่ห้อดัง  ETUDE HOUSE  SKIN FOOD , THE 

FACE SHOP , MISSHA , IT’S SKIN , 



 

LANEIGE ให้ท่านได้เลือกซ้ือ มากมาย  ที่สาํคัญตลาดแห่งน้ียังโด่งดังเร่ือง Food Street อกีด้วย เพราะ

นอกจากสนิค้าแฟชั่นต่างๆแล้วยังมีร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านเคร่ืองด่ืม ขนมหวาน ไอศกรีม หลากหลายร้าน

ให้ท่านเลือกทานมากมาย อาท ิเครปสตอเบอร่ี มันฝร่ังทอด นํา้ผลไม้ กุ้งทอด ขาหมูทอด ไดฟุกุสตอเบอร่ี 

สายไหมสรีุ้ ง และ อาหารอร่อยที่น่าสนใจอกีมากมาย  

 

 

 

 

 

 

 
 

ค า่ อิสระอาหารค า่ตามอธัยาศยั เพือ่ไม่เป็นการรบกวนเวลาชอ้ปป้ิงของท่าน ท่านจะไดช้อ้ปป้ิงตลาด

เมียงดงแบบเต็มที ่
 

น าท่านเขา้สู่ทีพ่กัในโซล  GALAXY HOTEL หรือ VIP HOTEL หรือ ระดบัเทียบเท่า 3* 
 

 

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

เมทิส – รา้นละลายเงินวอน – สนามบนิ – กรุงเทพฯ 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม (8) 
จากน้ันนาํท่านรู้ จักและเข้าใจ สมุนไพรโสมเกาหลี  ที่ช่วยเสริมความแขง็แรงให้แก่ระบบย่อยอาหารและปอด 

ช่วยทาํให้จิตใจสงบและเพ่ิมพละกาํลัง  ช่วยบาํรุงหัวใจ ป้องกนัโรคหัวใจขาดเลือด เสริมประสทิธภิาพทางเพศ 

ลดและป้องกนัการเกดิโรคมะเรง็   จากน้ันนาํท่าน ชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นม SM ดิวต้ีฟรี  (ร้านสนิค้าปลอด

ภาษี)  ให้ท่านได้ช้อปป้ิง สนิค้าแบรนด์เนมมากมาย อาท ินาฬิกา ,แว่นตา ,เคร่ืองสาํอางค์กระเป๋า , นํา้หอม 

เคร่ืองสาํอางแบรนด์ชั้นดัง ต่างๆ  จากน้ัน นาํท่านช้อปป้ิง ต่อ ย่านถนนอินซาดง  หรือ ถนนวัฒนธรรมเกาหลี  

ตลาดแห่งน้ีมีสนิค้าเกาหลีเก่าๆและด้ังเดิมจาํหน่าย มีทั้งศิลปะภาพวาดแบบด้ังเดิม และศิลปะแบบพ้ืนบ้าน 

เรียกได้ว่าที่น่ีคือศูนย์รวมของศิลปะเลยกว่็าได้ หากมาในช่วงเดือนพฤษภาคม ช่วงเทศกาล  วันวิสาขบูชา กจ็ะ

พบเหน็การประดับประดาด้วยโคมดอกบัวเตม็ไปหมดทั้งถนน ดูสวยงามมาก 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   เมนูไก่ตุน๋โสม  (9) 
 

จากน้ันหากมีเวลา นาํท่านชมโรงงานเจียระไน พลอยอเมทิส พลอยแห่งสขุภาพและนาํโชค โดยมีต้ังแต่สม่ีวง

อ่อนเยน็ตาจนถงึสม่ีวงไวน์ มีเสน่ห์เย้ายวนใจ พลอยน้ีจะงามจับตาเมื่อมาทาํเป็นแหวน จ้ี ต่างหู และ  สร้อย



 
ข้อมือ  ท่านสามารถซ้ือเป็นของฝาก หรือ ซ้ือเป็นของนาํโชคให้แก่ตัวท่านเองกไ็ด้  จากน้ันพาท่าน แวะ                    

ซ้ือของฝากที่ “ รา้นละลายเงินวอน”  มีของฝากมายมาย อาท ิ สาหร่าย กมิจิ ข้าวพองรสชาติต่างๆ ข้าวพอง

ธญัพืช หรือ เคร่ืองใช้ไฟฟ้า กระทะเกาหลีช่ือดัง เหล้าโซจู มาม่าเกาหลีที่มีให้เลือกหลากหลายรสชาติ ฯลฯ  

ให้ท่านเลือกช้อปป้ิงอย่างจุใจ 

 
  

 

 

 

 

 
 

 ได้เวลาอนัสมควรนาํทุกท่านเดินทางสู่สนามบินอนิชอน เพ่ือทาํการเชค็อนิทตั์ว๋เคร่ืองบิน และ สมัภาระ......... 
 

 

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

23.40 น. คณะเดินทางถงึสนามบนิสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพและความประทบัใจจากพวกเราทุกคน………… 
 

     ขอขอบพระคุณทุกท่านค่ะ    

 

 HAPPY TOGETHER  

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

ขออนุญาตเก็บค่าทิปทุกท่านที่สนามบินสุวรรณภูมิ 
 

อตัราค่าบริการทวัรเ์กาหลี ตุลาคม 2561 

ก าหนดการเดนิทาง 

ผู้ใหญ่ 

ห้องละ 2-3 
ท่าน 

1 เดก็ 2 ผู้ใหญ่ 
เดก็มีเตียง 

1 เดก็ 2 
ผู้ใหญ่ 

เดก็ไม่มีเตียง 

พักเด่ียว
เพิ่ม 

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



 

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

วันที่ 23  -  27  ตุลาคม2561 17,900 17,900 17,900 5,000 

วันที่ 24  -  28  ตุลาคม 2561 18,900 18,900 18,900 5,000 
วันที่ 25  -  29  ตุลาคม 2561 18,900 18,900 18,900 5,000 
วันที่ 26  -  30  ตุลาคม 2561 18,900 18,900 18,900 5,000 
วันที่ 27  -  31  ตุลาคม 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

ภายในประเทศประเภททีส่ามารถเลือ่นวนัและเวลาในการเดินทางได ้ ทั้งนี้ เพือ่ป้องกนัปัญหาเทีย่วบนิล่าชา้

หรือการเปลีย่นแปลงเวลาของเทีย่วบนิหรือการเปลีย่นแปลงวนัเดินทางกรณีเกิดความผิดพลาดจากบริการ

จากสายการบนิ  (ความล่าช้าของเที่ยวบิน การยกเลิกเที่ยวบิน มีการยุบเที่ยวบินรวมกนั ตารางการการเดินทางมีการ

เปล่ียนแปลง เน่ืองจากสายการบินพิจารณาสถานการณ์แล้วว่า อยู่นอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลทางด้านความปลอดภัย

เป็นต้น) โปรดเข้าใจและรับทราบว่าผู้จัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ ในทุกกรณี 
 

 



 

 

หมายเหตุ 

1. ขอสงวนสทิธิ์ในการเปล่ียนแปลงเที่ยวบินทั้งไปและกลับโดยมิต้องแจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้า 

2. ขอสงวนสทิธิ์ในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมหรือรายการอาหารโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งน้ีขึ้นอยู่ตามความ

เหมาะสม 

3. ก่อนซ้ือโปรแกรมทวัรค์วรอ่านท าความเขา้ใจก่อนเพือ่ผลประโยชนข์องลกูคา้เอง 

4. ร้านช้อปป้ิงที่ทางรัฐบาลให้ทวัร์ลง ตามที่ระบุภายในโปรแกรม ทางบริษัทฯไม่มีนโนบายบังคับ

ซื้อแต่อย่างใด ขึ้นอยู่กบัความพึงพอใจของลูกค้าเอง   

5. ประเทศเกาหลีใต้มีช่างภาพมาถ่ายรูปแล้วมาจาํหน่ายวันสดุท้ายลูกทวัร์ท่านใดสนใจสามารถซ้ือได้แต่ถ้าท่านใดไม่สนใจ

กไ็ม่ต้องซ้ือ โดยไม่มีการบงัคบัลกุทวัรท์ัง้สิน แต่เป็นการบอกกล่าวล่วงหนา้ 

 

อตัรานี้ รวม 

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

 ค่าอาหารทุกม้ือ ตามที่ระบุในรายการ 

 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ    

 ค่าที่พักตามระบุในรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน  

 ค่ารถรับ-ส่ง และนาํเที่ยวตามรายการ    

 ค่าน ้ าหนกักระเป๋าสมัภาระท่านละ 15 กก.  / น าข้ึนเคร่ืองได ้12 กก.  

 มัคคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกนัอบุัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 

 

อตัรานี้ ไม่รวม 
 

 กรณีปรับเพ่ิมอตัราค่าภาษีเชื้อเพลิงและประกนัวินาศภัยทางอากาศสายการบิน 

 ค่าวีซ่าสาํหรับพาสปอร์ตต่างด้าว และ เก็บค่าใชจ่้ายเพิม่อีก 3,000 บาท ส าหรบัพาสต่างชาติ  

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาท ิค่าทาํหนังสอืเดินทาง, ค่าโทรศัพทส์่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถงึค่าอาหาร  

และเคร่ืองด่ืมที่สั่งเพ่ิมนอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสั่งเพ่ิม 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 ขอรับมัดจาํ 10,000 บาท สาํหรับการจองนับตั้งแต่วันจองภายใน 2 วัน  

และ ส่วนที่เหลือทั้งหมดชาํระก่อนเดินทางอย่างน้อย 25 วัน  (การไม่ชาํระเงินค่ามัดจาํ หรือ  ชาํระไม่ครบ หรือเชค็

ธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสทิธยิกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง)   

 
 
 



 

เงื่อนไขการยกเลิก 

 

1. สาํหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถอืหนังสอืเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เม่ือผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการ  

    เดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการคืนค่ามัดจาํทั้งหมด 

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

3. ยกเลิกการเดินทางในวันเดินทาง,ถูกปฏเิสธการเข้า-ออกเมืองทั้งจากประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ ไม่มี 

    การคืนเงินทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น  

4. กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจาํกบัสายการบินหรือค่ามัดจาํที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่าน 

   ตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศซ่ึงไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถงึเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight 

   จะไม่มีการคืนเงินมัดจาํ หรือค่าทวัร์ทั้งหมดเน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินน้ันๆ  
 

หมายเหตุ 
 

 ในกรณีทีท่างสายการบินมีการเรียกเกบ็ค่าภาษีเช้ือเพลิง เพ่ิมเตมิ ราคาน้ีอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศสายการบิน...  

 รายการทอ่งเทีย่วและรายการอาหารทีร่ะบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ โดยไม่จาํเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 หนังสือเดินทาง ตอ้งมีอายุเหลอืใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และ ทางบริษัท ขอสงวนสทิธิ์รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการ

ทอ่งเทีย่ว ค่าทวัร์ทีจ่่ายให้กบัผู้จัด เป็นการชาํระแบบจ่ายชาํระขาด และผู้จัดได้ชาํระให้กบัสายการบินและสถานทีต่่าง ๆ แบบ

ชาํระขาดเช่นกนัก่อนออกเดนิทาง ฉะน้ันหากทา่นไม่ได้ร่วมเดนิทางหรือใช้บริการตามรายการไม่ด้วยสาเหตใุดหรือได้รับการ

ปฏเิสธการเข้าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้)  ทางผู้จัด ขอสงวนสทิธกิารคืน

เงนิสดส่วนใด ๆ รวมทั้งค่าตัว๋เครื่องบินให้แก่ทา่น) 

 หากมีเพ่ือนหรือญาตขิองทา่นต้องการร่วมเดนิทางทอ่งเทีย่วระหว่างทอ่งเทีย่วในประเทศเกาหลีหรือปัญหาต่าง ๆ ตลอดจน

ข้อแนะนาํกรุณาตดิต่อเจ้าหน้าทีท่ีรั่บผิดชอบ หากทา่นมีความจาํเป็นต้องรับฝากของจากผู้อื่นเพ่ือทีจ่ะนาํไปยังประเทศ             

น้ัน ๆ  หรือนาํกลับประเทศไทย ควรตรวจสิ่งของน้ันว่าต้องไม่เป็นสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งของผิดกฎหมายบางประเภท อาจมี

โทษถึงขั้นประหารชีวิต เจ้าหน้าทีจ่ะไม่รับฝากกระเป๋าหรือสิ่งของใดใด 

 หากยกเลิกก่อนออกเดนิทางน้อยกว่าวันดงักล่าว ทางผู้จัดมีค่าใช้จ่ายทีไ่ด้ชาํระล่วงหน้าไปแล้วจาํนวนมาก ขอสงวนสทิธิ์ในการ

หักเงนิในส่วนทีเ่กดิขึ้นจริง  

 คณะเดนิทางช่วงวันหยุด หรือ เทศกาลทีต้่องการันตมัีดจาํหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไขหรือเทีย่วบินเหมาลาํ Charter Flight หรือ 

Extra Flight กบัสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงนิมัดจาํหรือค่าทวัร์ทั้งหมด  ขอ

สงวนสทิธิ์ทีจ่ะปรับราคาตามสถานการณ์ทีมี่การปรับขึ้นจากภาษีเช้ือเพลิงทีท่างสายการบินอาจจะมีการเรียกเกบ็เพ่ิมเตมิ 

ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงเทีย่วบินและตามตารางบินของสายการบิน  

 หากมีการถอนตวัหรือไม่ได้ใช้บริการตามทีจ่องระบุเอาไว้หรือก่อนรายการทอ่งเทีย่วจะสิ้นสดุลง ผู้จัดถือว่าผู้ทอ่งเทีย่วสละสทิธิ์

และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการทีไ่ด้ชาํระไว้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เน่ืองจาก ผู้จัดได้ชาํระค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้แก่ผู้ให้บริการใน

แต่ละแห่งแบบชาํระเตม็มีเงื่อนไข  

 กรณีเกดิความผิดพลาดจากตวัแทนหรือหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน 

บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานทีใ่ห้บริการ ผู้จัดจะดาํเนินโดยสดุความสามารถทีจ่ะประสานงานให้เกดิประโยชน์สงูสดุแก่ลูกค้า 

แต่จะไม่คืนเงนิให้สาํหรับค่าบริการน้ัน ๆ  

 มัคคุเทศก ์พนักงานและตวัแทนของผู้จัด ไม่มีสทิธใินการให้คาํสญัญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด  นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มี

อาํนาจของผู้จัดกาํกบัเทา่น้ัน  

 ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เน่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนต่างๆ ในกรณีทีผู้่เดนิทางไม่

ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน

รายการทอ่งเทีย่ว อนัเน่ืองมาจากการกระทาํทีส่่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง และกรณีอื่นๆ 



 

 เน่ืองด้วยมาตรการรักษาความปลอดภัยของสนามบินทัว่โลก ก่อนทา่นขึ้นเคร่ืองบิน กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ทีจ่ะนาํตดิ

ตวัขึ้นเคร่ืองบิน แยกใส่ถุงพลาสตกิใสมีซิปลอ็คปิดสนิท โดยทีข่นาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน และรวมกนัทุกช้ิน

ไม่เกนิ 1 ลิตร และต้องนาํออกมาให้เจ้าหน้าทีต่รวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอก็ซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ทา่นละ 1 ใบเทา่น้ัน ถ้า

สิ่งของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าทีก่าํหนด รวมถึงสิ่งของทีมี่ลักษณะคล้ายกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเลบ็ มีดพก แหนบ 

จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าทีโ่หลดใต้ท้องเคร่ืองบินเทา่น้ัน และประเทศเกาหลี มีกฎหมายห้ามนาํเข้าผลิตภัณฑท์ี่

ทาํมาจากพืช และเน้ือสตัว์ทุกชนิดเข้าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้สด ไข่ เน้ือสตัว์ ไส้กรอก เพ่ือเป็นการป้องกนัโรคตดิต่อทีจ่ะมา

จากสิ่งเหล่าน้ี หากเจ้าหน้าทีต่รวจพบ จะต้องเสยีค่าปรับในอตัราทีส่งูมาก 
 

 

“ขอขอบพระคุณทุกท่านทีไ่ดม้อบความไวว้างใจ ใหท้างบริษทั เป็นผูน้ าพาการเดินทางในครั้งนี้ ” 
 

 


