
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ก ำหนดกำรเดินทำง :   ตุลำคม 2561 (ฤดูใบไมเ้ปลีย่นสี) 

ทวัรเ์กำหลี 

MY AUTUMN IN KOREA 5D3N  
           บริกำรโดยสำยกำรบนิเกำหลีจินแอร ์(LJ) 



 

(พกั ซอรคัซำน 1 คืน / พกัโซล 2 คืน) 
 

สำยกำรบินจินแอร ์แอรไ์ลน ์(LJ)  <ข้ึนเครื่องสุวรรณภูมิ> 

ขำไป LJ 002    กรุงเทพ (BKK)  -   อินชอน (ICN)        01.00 - 08.00 

ขำกลบั LJ 001    อินชอน (ICN)    -   กรุงเทพ (BKK)  19.35 - 23.40 

 

ตัว๋เครือ่งบนิ Low Cost จินแอร ์(Jin Air) บริกำรยอดเยีย่มรำคำสุดคุม้ 

- ตัว๋เคร่ืองบินเกาหลีจินแอร์ สายการบินโลคอส แต่มาตราฐานระดับสากล ตัว๋เคร่ืองบินเกาหลี ราคาถูก บินตรง โซล ทุกวัน 

- กระเป๋าได้ 15 กก. ถือขึ้นเคร่ืองได้สงูสดุ 12 กก. ฟรีบริการอาหารว่าง เคร่ืองด่ืมทั้งไปและกลับ (ตามเง่ือนไขสายการบิน) 

รำคำนี้ เป็นรำคำโปรโมชัน่ทำง บริษทั ฯ เก็บมดัจ ำค่ำทวัร ์ท่ำนล่ะ 10,000 บำท/ท่ำน 
 

 

** หากท่านต้องซ้ือบัตรโดยสารภายในประเทศเพ่ือไปและกลับกรุงเทพฯ  กรุณำเลือกซ้ือบตัรโดยสำร

ภำยในประเทศประเภททีส่ำมำรถเลือ่นวนัและเวลำในกำรเดินทำงได ้ ทั้งนี้ เพือ่ป้องกนัปัญหำเที่ยวบินล่ำชำ้

หรือกำรเปลีย่นแปลงเวลำของเทีย่วบินหรือกำรเปลีย่นแปลงวนัเดินทำงกรณีเกิดควำมผิดพลำดจำกบริกำร

จำกสำยกำรบิน (ความล่าช้าของเที่ยวบิน การยกเลิกเที่ยวบิน มีการยุบเที่ยวบินรวมกัน ตารางการการเดินทางมีการ

เปล่ียนแปลง เน่ืองจากสายการบินพิจารณาสถานการณ์แล้วว่า อยู่นอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลทางด้านความปลอดภัย

เป็นต้น) โปรดเข้าใจและรับทราบว่าผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ ในทุกกรณี 
 

ทวัร์น้ีจัดให้เฉพาะลูกค้าที่ประสงค์จะไปทอ่งเที่ยวตามรายการของทวัร์ทุกวันเทา่น้ัน  หำกท่ำนไม่สำมำรถร่วมทวัรทุ์กวนั แค่

สมคัรมำร่วมทวัรเ์พยีงเพือ่กำรใชต้ัว๋เครือ่งบนิและที่พกัในรำคำพเิศษ  หำกท่ำนไม่แจง้ และปรำกฏว่ำท่ำนไม่ร่วมทวัรใ์น

บำงวนั ทำงบริษทัฯ จะคิดค่ำด ำเนนิกำรในกำรแยกท่องเทีย่วเอง 300 USD  (ก่อนซ้ือทวัรจ์ะตอ้งแจง้ควำมประสงคที์เ่ป็น
จริง เพือ่ทำงผูจ้ัดจะไดคิ้ดค่ำบริกำรทีเ่หมำะสม) ** 

 

รำยกำรโปรแกรมทวัร ์
 

วนัแรก       กรุงเทพฯ - สนำมบนินำนำชำติสุวรรณภูมิ -  อินชอน (ประเทศเกำหลีใต)้ 
 

21.00 น. คณะพร้อมกนัที่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภมูิ ผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 ประต ู 2 เคานเ์ตอร ์ D 

เคาน์เตอร์สายการบิน JIN AIR (LJ) กรุณาสงัเกตป้ายรับที่สนามบิน == HAPPY TOGETHER  โดยมี

เจ้าหน้าที่คอยอ านวยความสะดวกเชค็อนิทต์ัว๋เคร่ืองบินและสัมภาระให้แก่ทา่น…. 
 

หมายเหตุ เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเคร่ืองออกอยา่งนอ้ย 60 นาท ีผูโ้ดยสารพรอ้ม ณ ประตูข้ึนเคร่ืองก่อนเวลาเคร่ืองออก 30 นาท ี

 
 

 

วนัทีส่อง อินชอน - เกำหลีใต ้– ชมควำมงดงำมของ เกำะนำมิ ยอ้นรอยซีรียด์งั (Winter Love Song)  

                  อุทยำนแห่งชำติซอรคัซำน (ไม่รวมค่ำข้ึนเคเบิ้ ลคำร)์ – วดัชินฮึงซำ 
 

01:00 น. เหิรฟ้าสู่ประเทศเกาหลใีต ้โดยสายการบิน JIN AIR เทีย่วบนิ LJ 002 (บริกำร SNACK BOX บนเครือ่ง) 
 

08:00 น. ถึงสนามบินนานาชาติอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง และรับสัมภาระ

เรียบร้อยแล้ว... (เวลาท้องถิ่นประเทศเกาหลีใต้ เร็วกว่าประเทศไทย 2 ช่ัวโมง) จากน้ัน น าท่านเดินทางสู่ 

เกำะนำมิ เดินทางไปท่าเรือเฟอร์ร่ีข้ามฟากไปยังเกาะนามิ หน่ึงในสถานที่ถ่ายท าละครเกาหลี  เพลงรักในสาย

ลมหนาว ทา่นได้สมัผัสบรรยากาศแสนโรแมนติกทา่มกลางใบไม้เปล่ียนสรีะหว่าง 2 ข้างทางและถ่ายรูปสวยๆ 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
กบัวิวสวยๆรอบๆเกาะท่านสามารถเดินเล่นรอบเกาะนามิชมทวิต้นสน และ ทวิแปะก๋วยที่เป็นไฮไลทข์องเกาะ

นามิในช่วงใบไม้เปล่ียนสี และถ่ายรูปเกบ็ภาพความประทับใจ ระหว่างทางกลับมีร้านค้า 2 ข้างทาง อาท ิร้าน

ซาลาเปา ร้านไส้กรอก ขนมแพนเค้กแสนอร่อย ให้ทา่นเลือกซ้ือทานได้ตามอัธยาศัย หรือจะเลือกน่ังจิบกาแฟ

ร้อนๆ ในร้าน Coffee Shop ได้เวลาสมควร น่ังเรือประมาณ 5 นาท ี 
 

เทีย่ง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  (เมนูทคัคำลบี หรือ ไก่บำรบ์คิีวผดัซอสเกำหลี) (1) 
 

บ่ำย  น าท่านเดินทางสู่ อุทยำนแห่งชำติซอรคัซำน (ไม่รวมค่ำ

ข้ึนเคเบิ้ ลคำร)์ เรียกหน่ึงว่า สวิสเซอร์แลนด์ของเกาหลี 

ท่านได้ชมความงดงามของสีสันของต้นไม้ที่เปล่ียนสีแดง สี

ส้ม สีเหลือง ทั่วทั้งอุทยาน ที่ท่านจะประทับใจไม่รู้เลือน  

ภ า ย ใ น

อุ ท ย า น

แ ห่ ง ช า ติ

ซอ รัค ซ าน 

ยังเป็น มี วัดที่ ศั ก ด์ิสิทธิ์  น่ั นก็คื อ   วัด ชิน ฮึงซำ  ซ่ึ งจะมี

พระพุทธรูปปางสมาธิองค์ใหญ่ตั้งอยู่กลางแจ้ง เป็นวัดเก่าแก่ใน

นิกายเซน ระหว่างทางเดินทางชมวิวจะได้เหน็กองหินที่ถูกซ้อน

ขึ้ นเป็นช้ันๆสูงๆ เรียกว่า กลุ่มหินอธิฐาน เน่ืองจากคนเกาหลี

จะน าหินมาซ้อนกนัแล้วอธิษฐานขอพร อุทยานแห่งชาติซอรัคซานถือเป็นอุทยานแห่งชาติที่สวยที่สดุของเกาหลี

ใต้ ผู้คนสวนใหญ่ให้ความนิยมไปทอ่งเที่ยวกนัอย่างหนาแน่นทั้งคนเกาหลีเองและคนต่างชาติ 
 

 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  (เมนูชำบูชำบู SHABU SHABU) (2) 
 

น ำท่ำนเขำ้สู่ทีพ่กั SORAK I PARK หรือ SORAK ILSUNG HOTEL  หรือ ระดบัเทียบเท่ำ 3 ดำว 

 
 

วนัทีส่ำม สวนผลไมต้ำมฤดูกำล ( ไร่แอป๊เป้ิล หรือ ไร่สำลี ่) – ใหท่้ำนไดส้นุกกบัเครือ่งเล่นนำนำชนดิ 

ณ สวนสนุก EVERLAND ( เล่นไม่จ ำกดัรอบ ) – ชอ้ปป้ิงเคร่ืองส ำอำงปลอดภำษี 

Cosmetic Outlet –ชอ้ปป้ิงสินคำ้แฟชัน่มำกมำย ณ ตลำดฮงแด (ตลำดย่ำนมหำลยัฮงอิก ) 

 

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม (3) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านเดินทางสู่ สวนผลไมต้ำมฤดูกำลของเกำหลี ( ช่วงเดือนตุลำคม – ตน้พฤศจิกำยน จะเป็นแอป๊เป้ิล 

หรือ สำลี ่) ท่านจะได้ล้ิมรสผลไม้หวานกรอบ อร่อย ลูกโตๆ สดจากไร่เลยที่เดียว  ท่านจะได้เหน็วิธีการปลูก

ของชาวสวนเกาหลีที่มีวิธีการปลูกแบบปลอดสารพิษ  ให้เวลาท่านได้อิสระถ่ายรูปกับไร่ผลไม้แสนอร่อย และ

ล้ิมรสผลไม้พร้อมซ้ือเป็นของที่บ้านได้อกีด้วย 
 

เทีย่ง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร (เมนู Pork Calbi บุฟเฟตห์มูย่ำงเกำหลี) (4) 
 

บ่ำย จากน้ันพาท่านสนุกสนานเตม็ที่กับเคร่ืองเล่นนานาชนิด (เล่นไม่จ ำกดัรอบ) ที่ สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์เป็น

สวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ ต้ังอยู่ท่ามกลางหุบเขา ท่านจะได้น่ังกระเช้าลิฟท์ เพ่ือลงไปยังหุบ

เขาด้านล่างเพ่ือสนุกกับเคร่ืองเล่น อาทิ  T-Express ( รถไฟรางไม้ ) รถไฟเหาะ หนอนสะบัด ล่องแก่ง 

การ์ตูน 4 มิติ บ้านหมุน บ้านผีสิง และ ในสวนสนุกยังมีการแสดงขบวนพาเหรดให้ท่านได้ชมความน่ารัก               
ของตัวการ์ตูนต่างๆ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ในช่วงฤดูใบไมเ้ปลี่ยนสี ภายในสวนสนุกแห่งน้ียังมีสวนดอกไม้สวยๆให้ท่านได้ถ่ายรูปอีกด้วย สวยงามจน

ท่านคิดว่าเป็นดอกไม้ปลอมเลยที่เดียว และท่านยังสามารถท่องไปกับโลกของสัตว์ป่า  ท่านจะได้ตื่นตาตื่นใจ
กับ ไลเกอรแ์ฝดคู่แรกของโลก ( ลูกของพ่อสิงโตและแม่เสือ ) พร้อมทั้ง เสือขาว สิงโตเจ้าป่า หมีแสนรู้ ที่

ท่านจะหลงรักในความน่ารักและความฉลาดของสัตว์เหล่าน้ี นอกจากน้ีภายในสวนสนุกยงัมีรา้นคา้มากมาย 



 

อาทิ รา้นกาแฟ รา้นอาหาร รา้นพซิซ่า รา้นเสื้ อผา้ และรา้นขายของฝากที่ระลกึจากสวนสนุกเอเวอร์แลนด ์

ให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือมากมาย  และในสวนสนุกแห่งน้ีท่านได้พบกับ LINE FRIEND STORE ที่มีสินค้า  พรี
เม่ียม สินค้าจากแอปลิเคช่ัน LINE ให้แฟนคลับ หรือ สาวก LINE ได้เลือกซ้ือมากมาย อาทิ ตุ๊กตา เสื้ อยืด 
กระเป๋า แผ่นรองเมาส ์แก้ว ปากกา และที่ฮิตสุด คงเป็นหมอนรองคอ ของน้องหมีบราวน์ โคน่ี และตัวการ์ตูน

จากแอปลิเคช่ัน LINE อื่นๆ  ที่จะท าให้ท่านเลือกไม่ถูกเลยที่เดียว นอกจากความน่ารักแล้ว ยังมีให้เลือกสรร
มากมาย บอกได้ค าเดียวว่าฟินมากๆ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ันน าท่านช้อปป้ิง เครือ่งส าอางปลอดภาษี เวชส าอาง  COSMETIC OUTLET ช้อปป้ิงเคร่ืองส าอางยอด

นิยม เช่น โบท็อกเกาหลีช่ือดัง , SNAIL CREAM (ครีมหอยทาก) , WATER DROP (ครีมน ้าแตก) , 

BUBBLE CLEANSING , CC ครีม , แป้งม้าโยก, เซร่ัมโบทอ็กเกาหลี  ซ่ึงราคาถูกกว่าที่เมืองไทยเกือบ

เทา่ตัว และบางผลิตภัณฑยั์งไม่มีขายในไทย 
 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร เมนู จิมดกั ไก่พะโลแ้สนอร่อย (5) 
 

จากน้ันน าท่านไปช้อปป้ิงที่ ตลำดฮงแด แหล่งช้อปป้ิงสินค้าแฟช่ันส าหรับวัยรุ่น อยู่ใกล้กลับมหาวิทยาฮงอิก 

หน่ึงในมหาวิทยาลัยช่ือดังของประเทศเกาหลี ภายในถนนเส้นน้ีเตม็ไปด้วยสินค้าแฟช่ัน ทั้งร้านริมข้างทาง 

แผงลอย เสื้ อผ้าแฟช่ัน รองเท้า แว่นตา กระเป๋า ราคาเบาๆ รวมไปถึงร้านแบรนเนมอย่าง H&M และ 3CE 
รวมถึงร้านคร่ืองส าอางอาทิ ETUDE, SKINFOOD, IT'S SKIN หรือจะร้านรวมแฟช่ันเคร่ืองส าอางสุดชิค

อื่นๆ อกีมากมาย  
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

ทีพ่กั  น ำท่ำนเขำ้สู่ โรงแรม BENIKIA SEOUL HOTEL 3 ดำว หรือ ระดบัเทียบเท่ำ 3 ดำว 
 

วนัทีส่ี ่          ฮ็อกเกตนำมู - น ้ ำมนัสน - พระรำชวงัเคียงบกกุง -  โรงงำนสำหร่ำย + ใส่ชุดฮนับก  
                  ดวิต้ีฟรี – ชอ้ปป้ิงเสื้ อผำ้ รองเทำ้แฟชัน่ ณ ตลำดเมียงดงชื่อดงั ( สยำมสแควรเ์กำหลี )  

 

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม (6) 
 



 

น าท่านเข้าชม “ศูนยส์มุนไพรฮอ๊กเก็ตนำมู” ฮ๊อกเกต็น้ีชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมรับประทาน เพ่ือช่วยดูแลรักษา

ตับให้สะอาดแขง็แรงป้องกันโรคตับแขง็ไม่ถูกท าลายจากการดื่มกาแฟ บุหร่ี แอลกอฮอล์ สารตกค้างจาก

อาหารและยา    จากน้ันพาท่านไปชมสมุนไพรช่ือดังของเกาหลี ที่ก  าลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากทั้งใน

ไทย และ เกาหลี  RED PINE  หรือ น ้ำมนัสนเข็มแดง  ผลิตจากใบสนเขม็แดงในประเทศเกาหลี มีสรรพคุณ

ช่วยขับสารพิษออกจากร่างกายช่วยลดระดับน า้ตาลในเส้นเลือด  ช่วยละลายไขมันในเส้นเลือดหรือดีทอ็กเลือด

ให้สะอาดและเพ่ิมการไหลเวียนของเลือดได้สะดวก     จากน้ันน าท่านชม พระรำชวังเคียงบกกุง 
(GYEONGBOKGUNG PALACE) เป็นหน่ึงในห้าพระราชวังใหญ่ที่สร้างข้ึนโดยราชวงศ์โชซอ็น สร้างข้ึนในปี 

พ.ศ. 1937 (ค.ศ. 1394) โดยชอ็ง 

โด-จอ็น และได้กลายเป็นพระราชวัง

หลวงหรือวังหลักส าหรับประทับว่า

ราชการของกษัตริย์และเหล่าเช้ือพระ

วงศ์ของเกาหลีมาโดยตลอด และ

ได้รับการต่อเติมโดยพระเจ้าแทจง

แ ล ะพ ระ เจ้ า เซ จ งม ห าร าช  แ ต่

บางส่วนของพระราชวังน้ันถูกเพลิง

เผาวอดในช่วงที่ ญ่ี ปุ่นบุกประเทศ

เกาหลี  พระราชวังมีเน้ือที่ 5.4 ล้านตารางฟุต โดยในช่วงต้นราชวงศ์โชซ็อนมีต าหนักอาคารมากถึง 200 

อาคาร กระทั่งปี พ.ศ. 2135 ที่กองทพัญ่ีปุ่นบุกรุกประเทศเกาหลี ต าหนักต่าง ๆ ได้ถูกทุบท าลาย ถูกเผาทิ้ ง

ไปเป็นจ านวนมาก ก่อนที่จะได้รับการบูรณะซ่อมแซมและสร้างพระราชวังข้ึนมาใหม่ในแบบฉบับเดิม 
 
 

เทีย่ง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร เมนูซมัจำทงั (ซุปกระดูกหมูสไตลเ์กำหลี)กระดูกหมูตุน๋จน

เป่ือย น ้ ำซุปเขม้ขน้หอมอร่อย ทำนกบัขำ้วสวยๆรอ้น บอกค ำเดียวว่ำฟินมำก) (7) 
 
 

บ่าย พาท่านชม โรงงำนสำหร่ำยเกำหลี ให้ท่านได้ชมกรรมวิธีในการผลิตสาหร่ายเกาหลีแสนอร่อย พร้อมชิม

สาหร่ายๆ หรือจะซ้ือเป็นของฝากกลับบ้านกไ็ด้    จากน้ันพาท่านไปสวยหล่อแบบหนุ่มสาวเกาหลี กบัการสวม

ชุดประจ าชาติเกาหลี   “ ชุดฮนับก”  ให้ท่านได้ถ่ายรูปตามอัธยาศัยและเกบ็ภาพความประทบัใจ  จากน้ันน า

ท่านไปเรียนรู้เกี่ยวกับการ ท ำคิมบบั (ขำ้วห่อสำหร่ำย) เรียนรู้วิธีการท า คิมบับ (ข้าวห่อสาหร่าย) อาหาร

ง่ายๆ ที่คนเกาหลีนิยมรับประทาน คิม แปลว่า สาหร่าย บับ แปลว่า ข้าว จะเป็นแท่งยาวๆ ห่ันเป็นช้ินๆพอดี

ค า จ้ิมกะโชยุ ญ่ีปุ่นหรือวาซาบิกไ็ด้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ันน าท่าน  ชอ้ปป้ิงแหล่งสินคำ้ปลอดภำษี (ดิวต้ีฟรี) สินค้าแบรนด์เนมมากมาย อาท ินาฬิกา,แว่นตา,

เคร่ืองส าอางค์กระเป๋า , น ้าหอม เคร่ืองส าอางแบรนด์ ช้ันดัง ต่างๆ อาทิ SULWHASOO , DKNY , 



 

SHISEIDO ,  DIOR  แ ล ะ  ก ระ เป๋ าแบ รน ด์ ดั ง ต่ า งๆ  อ าทิ  MCM ,  LOUIS VUITTON,  CHANEL  

จากน้ัน  น าทา่นไปช้อปป้ิงตลาดดังที่สดุของเกาหลี ตลำดเมียงดง หรือ สยำมสแควรเ์กำหลี ที่เมียงดงแห่งน้ี

พบกับสินค้าวัยรุ่น อาทิ เสื้ อผ้าแฟช่ัน เคร่ืองประดับ รองเท้า เคร่ืองส าอางดังๆ อาทิ  ETUDE HOUSE , 

SKIN FOOD, THE FACE SHOP, MISSHA, ROJUKISS, LANEIGE  อี ก ทั้ ง ต ล าด เมี ย งด ง  ยั งมี

ร้านอาหาร แผงลอย จ าหน่าย ขนม เคร่ืองดื่ม ของทานเลก็ รวมถึง ไอศกรีมฟุต ช่ือดัง ให้ท่านเลือกทานแบบ

จุใจ ทั้ง 2 ข้างทาง จนเลือกไม่ถูกเลยที่เดียว 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ค ำ่ *** อิสระอำหำรค ำ่ เพือ่ใหท่้ำนไดช้อ้ปป้ิงอย่ำงจุใจ***    
 

ทีพ่กั  น ำท่ำนเขำ้สู่ โรงแรม BENIKIA BLISS HOTEL 3 ดำว หรือ ระดบัเทียบเท่ำ 3 ดำว 
 

วนัทีห่ำ้        ศูนยโ์สมเกำหลี – พลอยแอมมำทีส  - ชมหอคอยโซลทำวเวอร ์คลอ้งกุญแจคู่รกั    

                 ละลำยเงินวอน - สนำมบนิอินชอน - กรุงเทพฯ         
 

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม (8) 

จากน้ันน าท่านรู้จักและเข้าใจ สมุนไพรโสมเกำหลี ที่ช่วยเสริมความ

แขง็แรงให้แก่ระบบย่อยอาหารและปอด ช่วยท าให้จิตใจสงบและเพ่ิม

พละก าลังโดยส่วนรวมสรรพคุณทางการแพทย์ ช่วยบ ารุงหัวใจ ป้องกัน

โรคหัวใจขาดเลือด เสริมประสิทธิภาพทางเพศ ลดและป้องกันมะเร็ง

และเร็วๆ น้ี โสมเกาหลีอาจจะได้จดทะเบียนมรดกโลกโดยองค์การ

ยูเนสโก   จากน้ัน หำกมีเวลำ จะน าท่านชมโรงงานเจียระไน พลอย 

อเมทิส แดนเกาหลีเป็นแดนของพลอยสม่ีวง พลอยแห่งสขุภาพและน าโชค โดยมีตั้งแต่สม่ีวงอ่อนเยน็ตาจนถึง

สีม่วงไวน์ มีเสน่ห์เย้ายวนใจ พลอยน้ีจะงามจับตาเมื่อมาท าเป็นแหวน จ้ี ต่างหู และสร้อยข้อมือ     จากน้ันน า

ทา่นสู่ หอคอย N’SEOUL TOWER  (อิสระไม่รวมค่าข้ึนลฟิท์) น าทา่นย้อนรอยซีรีย์ดัง “ You Who Came 

From The Stars” (ยัยตัวร้ายกับนายต่างดาว) และ ซีรีย์เร่ือง F4  ณ เขานัมซาน ภูเขาเพียงลูกเดียวใจ

กลางเมืองหลวงกรุงโซล 1 ใน 17 หอคอยเมืองที่สงูที่สดุในโลก สงูถึง 480 เมตร เหนือระดับน า้ทะเล  

 

 

 

 

 

 



 

ชมทศันียภาพกรุงโซลและชานเมืองแบบรอบทศิ 360 องศา ท่านสามารถไป คลอ้งกุญแจคู่รกั และอธิษฐำน

ขอพรใหร้กักนันำนๆ  เพราะมีความเช่ือว่าคู่รักที่ได้มาคล้องกุญแจที่น่ีจะรักกนัยาวนานตลอดไป  
 
 

เทีย่ง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  เมนูโอซมั บุลโกกิ ประกอบไปดว้ย ปลำหมึกสดหัน่ช้ินพอดีค ำ 

และเนื้ อหมู สไลดที์ผ่่ำนกำรหมกัดว้ยเครือ่งปรุงสูตรตน้ต ำรบัจนเขำ้กนั  (9) 
 

จากน้ันน าทา่นเตรียมตัวกลับกรุงเทพ แวะซ้ือของฝากที่ “ รำ้นละลำยเงินวอน” สาหร่าย ขนมต่าง ๆ ข้าวพอง

รสชาติต่างๆ ข้างพองธัญพืช เหล้าโซจู หรือ มาม่าเกาหลีที่ มีให้เลือกหลากหลายรสชาติ กิมจิ หรือ

เคร่ืองใช้ไฟฟ้า กระทะเกาหลีช่ือดัง ฯลฯ ให้ทา่นเลือกช้อปป้ิงอย่างจุใจ 
 
 
 

 

 

 

 

 
  

 

ไดเ้วลำอนัสมควรน ำทุกท่ำนเดินทำงสู่สนำมบินอินชอน เพือ่ท ำกำรเช็คอินทต์ัว๋เครือ่งบนิ และ สมัภำระ.... 
 

 

19.35 น. เหิรฟ้าสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน JIN AIR เทีย่วบนิ LJ 002 (บริกำร SNACK BOX บนเครือ่ง) 
 

23.40 น. คณะเดินทำงถึงสนำมบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภำพและควำมประทบัใจจำกพวกเรำทุกคน………… 

 
 

 

     ขอขอบพระคุณทุกท่ำนค่ะ    

 

 

 HAPPY TOGETHER  

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

ขออนุญาตเก็บค่าทิปทุกทา่นที่สนามบินสุวรรณภมิู 

 

อตัรำค่ำบริกำรทวัรเ์กำหลี ตุลำคม 2561 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 

ผู้ใหญ่ 

ห้องละ 2-3 
ท่ำน 

1 เดก็ 2 ผู้ใหญ่ 
เดก็มีเตียง 

1 เดก็ 2 
ผู้ใหญ่ 

เดก็ไม่มีเตียง 

พักเดี่ยว
เพิ่ม 

วันที่ 30 ก.ย. – 4 ต.ค. 61 16,900 16,900 16,900 5,000 
วันที่ 01  -  05  ตุลำคม 2561 15,900 15,900 15,900 5,000 



 

วันที่ 02  -  06 ตุลำคม 2561 16,900 16,900 16,900 5,000 
วันที่ 03  -  07  ตุลำคม 2561 17,900 17,900 17,900 5,000 
วันที่ 04  -  08  ตุลำคม 2561 17,900 17,900 17,900 5,000 
วันที่ 05  -  09  ตุลำคม 2561 17,900 17,900 17,900 5,000 
วันที่ 06  -  10 ตุลำคม 2561 16,900 16,900 16,900 5,000 
วันที่ 07  -  11  ตุลำคม 2561 16,900 16,900 16,900 5,000 
วันที่ 08  -  12  ตุลำคม 2561 16,900 16,900 16,900 5,000 
วันที่ 09  -  13  ตุลำคม 2561 17,900 17,900 17,900 5,000 
วันที่ 10  -  14  ตุลำคม 2561 18,900 18,900 18,900 5,000 
วันที่ 11  -  15  ตุลำคม 2561 18,900 18,900 18,900 5,000 
วันที่ 12  -  16  ตุลำคม 2561 18,900 18,900 18,900 5,000 
วันที่ 13  -  17  ตุลำคม 2561 17,900 17,900 17,900 5,000 
วันที่ 14  -  18  ตุลำคม 2561 16,900 16,900 16,900 5,000 
วันที่ 15  -  19  ตุลำคม 2561 16,900 16,900 16,900 5,000 
วันที่ 16  -  20  ตุลำคม 2561 17,900 17,900 17,900 5,000 
วันที่ 17  -  21  ตุลำคม 2561 18,900 18,900 18,900 5,000 
วันที่ 18  -  22  ตุลำคม 2561 18,900 18,900 18,900 5,000 
วันที่ 19  -  23  ตุลำคม 2561 19,900 19,900 19,900 5,000 
วันที่ 20  -  24  ตุลำคม 2561 18,900 18,900 18,900 5,000 
วันที่ 21  -  25  ตุลำคม 2561 17,900 17,900 17,900 5,000 
วันที่ 22  -  26  ตุลำคม 2561 17,900 17,900 17,900 5,000 

วันที่ 23  -  27  ตุลำคม2561 17,900 17,900 17,900 5,000 

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



 
 

รำคำเด็กอำยุไม่เกิน 2 ขวบ (INFANT) รำคำ  5,900 บำท 

                      รำคำจอยแลนดไ์ม่ใชต้ัว๋เครือ่งบนิ รำคำ 8,900 บำท 

 

หมำยเหตุ 

1. ขอสงวนสทิธิ์ในการเปล่ียนแปลงเที่ยวบินทั้งไปและกลับโดยมิต้องแจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้า 

2. ขอสงวนสทิธิ์ในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมหรือรายการอาหารโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งน้ีขึ้นอยู่ตามความ

เหมาะสม 

3. ก่อนซ้ือโปรแกรมทวัรค์วรอ่านท าความเขา้ใจก่อนเพือ่ผลประโยชนข์องลกูคา้เอง 

4. ร้านช้อปป้ิงที่ทางรัฐบาลให้ทวัร์ลง ตามที่ระบุภายในโปรแกรม ทางบริษัทฯไม่มีนโนบายบงัคับ

ซ้ือแต่อย่างใด ขึ้นอยู่กบัความพึงพอใจของลูกค้าเอง   

5. ประเทศเกาหลีใต้มีช่างภาพมาถ่ายรูปแล้วมาจ าหน่ายวันสดุท้ายลูกทวัร์ทา่นใดสนใจสามารถซ้ือได้แต่ถ้าทา่นใดไม่สนใจ

กไ็ม่ต้องซ้ือ โดยไม่มีการบงัคบัลกุทวัรท์ัง้สิน แต่เป็นการบอกกล่าวล่วงหนา้ 

 

อตัรำนี้ รวม 

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

 ค่าอาหารทุกม้ือ ตามที่ระบุในรายการ 

 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ    

 ค่าที่พักตามระบุในรายการ พักห้องละ 2-3 ทา่น  

 ค่ารถรับ-ส่ง และน าเที่ยวตามรายการ    

 ค่ำน ้ ำหนกักระเป๋ำสมัภำระท่ำนละ 15 กก.  / น ำข้ึนเครือ่งได ้12 กก.  

 มัคคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกนัอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม์) 

อตัรำนี้ ไม่รวม 

 กรณีปรับเพ่ิมอตัราค่าภาษีเช้ือเพลิงและประกนัวินาศภัยทางอากาศสายการบิน 

 ค่าวีซ่าส าหรับพาสปอร์ตต่างด้าว 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาท ิค่าท าหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพทส่์วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร  

และเคร่ืองด่ืมที่สั่งเพ่ิมนอกเหนือรายการ (หากทา่นต้องการสั่งเพ่ิม กรุณาติดต่อหัวหน้าทวัร์แล้วจ่ายเพ่ิมเองต่างหาก) 

 ค่ำทิปคนขบัรถ และ ไกดท์อ้งถิน่ และ หวัหนำ้ทวัร ์ ท่ำนละ (40,000 วอน หรือ 1,300 

บำท /คน/ทริป) 

 ราคาตามโปรแกรมทวัร์ ยังไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
 

 ทางบริษัทฯ ขอรับมัดจ า 10,000 บาท ส าหรับการจองนับตั้งแต่วันจองภายใน 2 วัน  

และ ส่วนที่เหลือทั้งหมดช าระก่อนเดินทางอย่างน้อย 25 วัน (การไม่ช าระเงินค่ามัดจ า หรือ ช าระไม่ครบ หรือเชค็

ธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสทิธยิกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง)   

 



 

 

เงือ่นไขกำรยกเลิก 

 

1. ส าหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสอืเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ย่ืนวีซ่าให้ เม่ือผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการ  

    เดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการคืนค่ามัดจ าทั้งหมด 

2. ****รำคำดงักล่ำวเป็นรำคำโปรโมชัน่ ไม่สำมำรถยกเลิกกำรจองไดทุ้กกรณี ****  

3. ยกเลิกการเดินทางในวันเดินทาง,ถูกปฏเิสธการเข้า-ออกเมืองทั้งจากประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ ไม่มี 

    การคืนเงินทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น  

4. กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากบัสายการบินหรือค่ามัดจ าที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่าน 

   ตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศซ่ึงไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight 

   จะไม่มีการคืนเงินมัดจ า หรือค่าทวัร์ทั้งหมดเน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินน้ันๆ 
 

หมำยเหตุ 
 

 การเดินทางในคณะน้ีจะต้องมีผู้โดยสารจ านวน 25 ท่านขึ้นไป และในกรณีที่ผู้โดยสารไม่ครบคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์

ในการออกเดินทาง หรือ ปรับราคาขึ้นตามความเหมาะสม หากลูกค้าต้องการเดินทาง  

 ในกรณีที่ทางสายการบินมีการเรียกเกบ็ค่าภาษีเช้ือเพลิง เพ่ิมเติม ราคาน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามประกาศสายการบิน...  

 รายการท่องเที่ยวและรายการอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามสถานการณ์ โดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 หนังสือเดินทาง ตอ้งมอีายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และ ทางบริษัท ขอสงวนสทิธิ์รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการ

ท่องเที่ยว ค่าทัวร์ที่จ่ายให้กับผู้จัด เป็นการช าระแบบจ่ายช าระขาด และผู้จัดได้ช าระให้กับสายการบินและสถานที่ต่าง ๆ แบบ

ช าระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง ฉะน้ันหากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามรายการไม่ด้วยสาเหตุใดหรือได้รับการ

ปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้)  ทางผู้จัด ขอสงวนสิทธิการคืน

เงินสดส่วนใด ๆ รวมทั้งค่าตัว๋เคร่ืองบินให้แก่ท่าน) 

 หากมีเพ่ือนหรือญาติของท่านต้องการร่วมเดินทางท่องเที่ยวระหว่างท่องเที่ยวในประเทศเกาหลีหรือปัญหาต่าง ๆ ตลอดจน

ข้อแนะน ากรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบ หากท่านมีความจ าเป็นต้องรับฝากของจากผู้อื่นเพ่ือที่จะน าไปยังประเทศ             

น้ัน ๆ  หรือน ากลับประเทศไทย ควรตรวจสิ่งของน้ันว่าต้องไม่เป็นสิ่งของผิดกฎหมาย ซ่ึงของผิดกฎหมายบางประเภท อาจมี

โทษถงึขั้นประหารชีวิต เจ้าหน้าที่จะไม่รับฝากกระเป๋าหรือสิ่งของใดใด 

 หากยกเลิกก่อนออกเดินทางน้อยกว่าวันดังกล่าว ทางผู้จัดมีค่าใช้จ่ายที่ได้ช าระล่วงหน้าไปแล้วจ านวนมาก ขอสงวนสิทธิ์ในการ

หักเงินในส่วนที่เกดิขึ้นจริง  

 คณะเดินทางช่วงวันหยุด หรือ เทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไขหรือเที่ยวบินเหมาล า Charter Flight หรือ 

Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทั้งหมด  ขอ

สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตามสถานการณ์ที่ มีการปรับขึ้ นจากภาษีเช้ือเพลิงที่ทางสายการบินอาจจะมีการเรียกเกบ็เพ่ิมเติม 

ตลอดจนการเปล่ียนแปลงเที่ยวบินและตามตารางบินของสายการบิน  

 หากมีการถอนตัวหรือไม่ได้ใช้บริการตามที่จองระบุเอาไว้หรือก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสดุลง ผู้จัดถือว่าผู้ท่องเที่ยวสละสิทธิ์

และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ได้ช าระไว้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เน่ืองจาก ผู้จัดได้ช าระค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้แก่ผู้ให้บริการใน

แต่ละแห่งแบบช าระเตม็มีเงื่อนไข  

 กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการบิน 

บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ ผู้จัดจะด าเนินโดยสุดความสามารถที่จะประสานงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า 

แต่จะไม่คืนเงินให้ส าหรับค่าบริการน้ัน ๆ  



 

 มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสทิธิในการให้ค าสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด  นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มี

อ านาจของผู้จัดก ากบัเท่าน้ัน  

 ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เน่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่

ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน

รายการท่องเที่ยว อนัเน่ืองมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง และกรณีอื่นๆ 

 เน่ืองด้วยมาตรการรักษาความปลอดภัยของสนามบินทั่วโลก ก่อนท่านขึ้นเคร่ืองบิน กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะน าติด

ตัวขึ้นเคร่ืองบิน แยกใส่ถุงพลาสติกใสมีซิปลอ็คปิดสนิท โดยที่ขนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน และรวมกนัทุกช้ิน

ไม่เกิน 1 ลิตร และต้องน าออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอก็ซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่าน้ัน ถ้า

สิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่ก าหนด รวมถงึสิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเลบ็ มีดพก แหนบ 

จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเคร่ืองบินเท่าน้ัน และประเทศเกาหลี มีกฎหมายห้ามน าเข้าผลิตภัณฑ์ที่

ท ามาจากพืช และเน้ือสัตว์ทุกชนิดเข้าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้สด ไข่ เน้ือสัตว์ ไส้กรอก เพ่ือเป็นการป้องกันโรคติดต่อที่จะมา

จากสิ่งเหล่าน้ี หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ จะต้องเสยีค่าปรับในอตัราที่สงูมาก 
 

 

“ขอขอบพระคุณทุกท่ำนทีไ่ดม้อบควำมไวว้ำงใจ ใหท้ำงบริษทั เป็นผูน้ ำพำกำรเดินทำงในครั้งนี้ ” 
 

 


