
 

 
 
 

พิเศษ!! พกัโซล 3 คืน + พาท่านชมทุ่งโคเชีย พิงคม์ลูล่ี สดุฟิน!! 
สายการบินจินแอร ์แอรไ์ลน ์(LJ)  <ข้ึนเครื่องสุวรรณภูมิ> 

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 ประตู…. เคานเ์ตอร์…. 

เคาน์เตอร์สายการบิน  JIN AIR (LJ) กรณุาสงัเกตป้ายรับที่สนามบิน โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอ านวย

ความสะดวก เชค็อนิทต์ัว๋เคร่ืองบินและสมัภาระให้แก่ทา่น…. 
 

หมายเหตุ เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเคร่ืองออกอยา่งนอ้ย 60 นาท ีผูโ้ดยสารพรอ้ม ณ ประตูข้ึนเคร่ืองก่อนเวลาเคร่ืองออก 30 นาท ี
 
 

วนัทีส่อง อินชอน – ประเทศเกาหลีใต ้– ชมบรรยากาศของใบไมเ้ปลีย่นสีที ่สวนซองโด (SONGDO 

CENTRAL PARK) – เช็คอินทิวตน้แปะกว๊ยชื่อดงั “เกาะนามิ” - ชมวิวกรุงโซล ณ หอคอย

โซลทาวเวอร ์(คลอ้งกุญแจคู่รกั ) - เขา้ทีพ่กั กรุงโซล 
 
 

01:00 น. เดินทางสู่ประเทศ เกาหลี โดยสายการบนิ JIN AIR เที่ยวบนิ LJ 002 (บริการ SNACK BOX บนเคร่ือง) 
 

08:00 น. ถึงสนามบินนานาชาติอนิชอน ประเทศเกาหลีใต้ หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง และรับสมัภาระ

เรียบร้อยแล้ว... (เวลาท้องถิ่นประเทศเกาหลีใต้ เรว็กว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)  

 

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ัน น าทา่นสู่ สวนสาธารณะขนาดใหญ่สดุไฮเทค ใจกลางโซนธุรกจิเกดิใหม่ สวนซองโด(SONGDO 

CENTRAL PARK) สวนสาธารณะแห่งน้ีมีเน้ือที่มากกว่า100 ไร่  

ที่สร้างขึ้ นโดยมีแรงบันดาลใจจากเมืองช่ือดังต่างๆของโลก เช่น 

แมนฮัตตัน เวนิช ซิดนีย์  ปารีส  นิวยอร์ค เมื่ อเดินเข้าไปใน

สวนสาธารณะแห่งน้ี ท่านจะไดช้มวิวของธรรมชาติที่งดงามของ

ต้นไม้นานาพันธ์ุที่เปลี่ยนเป็นสีแดง สีส้ม สีเหลือง จนอดจะ

ถ่ายรูปเก็บภาพบรรยากาศ อีกทัง้ถ่ายภาพกบัตึกทีสู่งเสียดฟ้า ใน

รูปแบบต่างๆทีท่ันสมัย ที่หาดูที่ไหนไม่ได้นอกจากที่น่ี  อิสระให้

ท่านเดินชมบรรรยากาศของใบไม้เปลี่ยนสี และทิวต้นหญ้า ดอก

หญ้าที่เปลี่ยนสีต้อนรับฤดูใบไม้เปลี่ยนสี  ท่านจะได้สัมผัสกับ

อากาศเยน็ๆสบายๆประมาณ 10 – 15 องศา  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

(เมนูชาบูชาบู SHABU SHABU) (1) 
 

  น าท่านเดินทางสู่ เกาะนามิ เกาะยอดฮิตที่ ถือว่า

เป็นแลนด์มาร์คของเกาหลีที่พลาดไม่ได  ้ให้ท่านได้ถ่ายรูปวิว

สวยๆภายในเกาะแห่งนี้  กับฤดูกาลที่สวยที่สุด!! ภาพบรรยากาศของใบไม้เปลี่ยนสี ที่

เปลีย่นเป็นสีแดง สีเหลอืง สีสม้ ทัว่ทัง้เกาะนามงิดงามจนเหมอืนภาพวาด และไฮไลทข์องเกาะน้ี

กค็ือ ทิวตน้สน และ ทิวแปะกว๊ยที่เปลีย่นสีเหลืองอร่ามจนตอ้งถ่ายรูปไปอวดเพือ่นเลยทีเดียว 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  อสิระให้ทา่นได้ถ่ายรูปเกบ็ภาพความประทบัใจ ระหว่างทางกลับมีร้านค้า 2 ข้างทาง อาท ิร้านซาลาเปา 

ร้านไส้กรอก ขนมแพนเค้กแสนอร่อย ให้ทา่นเลือกซื้อทาน หรือจะเลือกน่ังจิบกาแฟร้อนๆ  

 

 

 

 

 

 
 

 

บา่ย  จากน้ันน าท่านไปยัง หอคอย N’SEOUL TOWER (ไม่รวมค่าข้ึนลิฟท์) น าท่านย้อนรอยซีรีย์ดัง                

“ You Who Came From The Stars” (ยยัตัวรา้ยกับนายต่างดาว) และ ซีรียเ์ร่ือง F4  เขานัมซาน 

ภูเขาเพียงลูกเดียวใจกลางกรุงโซล 1 ใน 17 หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลก  สูงถึง 480 เมตร เหนือ

ระดับน า้ทะเล  อิสระใหท่้านชมวิวบรรยากาศบา้นเมืองเกาหลี หรือ จะคลอ้งกุญแจคู่รัก เพราะคน
เกาหลีมีความเช่ือว่าถ้ามาคล้องกุญแจคู่รักที่น่ี “จะท าใหรั้กกันยนืยาวไม่พรากจากกัน” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (เมนูทคัคาลบ ีหรือ ไก่บารบ์คิีวผดัซอสเกาหลี) (2) 
 

น าท่านเขา้สู่ทีพ่กัในโซล  GALAXY HOTEL หรือ VIP HOTEL หรือ ระดบัเทียบเท่า 3* 
 

 

วนัทีส่าม สนุกเต็มอิม่กบัเครื่องเล่น ณ สวนสนุก LOTTE WORLD – ถ่ายรูปกบัตึกทีสู่งทีสุ่ดของ

เกาหลี “LOTTETOWER” - ถ่ายรูปสวยๆกบัดอกไมน้บัหมืน่ตน้ “สวนยางจนูาริ” 

โรงงานสาหร่าย + ใส่ชุดฮนับก – ชอ้ปป้ิง COSMETIC OUTLET – ชอ้ปป้ิงตลาดฮงแด 
 

 



 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม (3) 
 

จากน้ัน น าท่านเดินทางสู่ สวนสนุกล็อตเตเ้วิลด ์(Lotte World)  สวนสนุกใจกลางกรุงโซลแบ่ง
ออกเป็น 2 โซนหลักๆ คือ สวนสนุกในร่มจะเรียกว่า Lotte World Adventure มีด้วยกันทั้งหมด 4 ชั้น 
แต่ละชั้นจะมีทั้งเคร่ืองเล่นต่างๆ ร้านอาหาร และร้านขายของ มีลานสเกต๊น า้แขง็ขนาดใหญ่อยู่ตรงกลาง 

เคร่ืองเล่นยอดฮิตที่แนะน าคือ The Adventure of Sind bad , The Conquistador , Flume Ride , The 
French Revolution , Jungle Adventure  และอีกหน่ึงโซนคือ Magic Island เคร่ืองเล่นกลางแจ้ง ที่

รวบรวมเคร่ืองเล่นหวาดเสยีวที่คุณไม่ควรพลาด และชมโชว์การแสดงต่างๆภายในสวนสนุกแห่งน้ี  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

จากน้ันน าท่านไปชม ตึกที่สูงที่สุดของเกาหลี 

LOTTE WORLD TOWER ตั้งอยู่ใจกลางกรุง

โซล มีทั้งหมด 123 ชั้น ความสงู 554.5 มีรูปทรง

ที่โดดเด่นที่สามารถมองเห็นได้ทั่วรอบกรุงโซล 

โดยจุดเด่นของตึกล็อตเต้เวิลด์ทาวเวอร์ ก็คือ              

จุดชมวิวบนยอดตึกหรือที่เรียกว่า โซล สกาย และ 

Sky deck บนชั้น 118 เป็นหอชมวิวที่มีพ้ืนเป็น

กระจกที่สงูที่สดุในโลก  ( ไม่รวมค่าข้ึนลิฟท ์)  

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

จากน้ัน น าท่านชมความงดงามของ สวนยางจูนาริ (Yangju Nari Park) สวนดอกไม้ขนาดใหญ่ที่มี

พ้ืนที่ 300 กว่าไร่ ท่านจะได้พบกับดอกไม้นานาพันธุ ์ดอกหญ้าเมืองหนาว ที่เปลี่ยนสใีนช่วงฤดูใบไม้

เปลี่ยนสี อาทิ สวนดอกหญ้าพิงค์มูลลี่  (Pink Muhly ) และ ทีพ่ลาดไม่ไดเ้ลย คือ ทุ่งตน้โคเชีย 



 

(Kochia) ทีเ่ปลีย่นเป็นสีแดงเต็มทุ่งใหท้่านไดถ้่ายรูปอย่างสนุกสนาน หรือจะเป็นทุ่งดอกบานไม่รูโ้รย 

และดอกไมอื้่นๆอีกมากมาย ที่เปลี่ยนสสีนัอย่างงดงามในช่วงฤดูกาลน้ี 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

(หมายเหตุ : การเปลีย่นสีของทุ่งดอกโคเชีย ซ่ึงทั้งนี้ ข้ึนอยู่กบัสภาพอากาศ ทางบริษทัมิอาจก าหนดได)้ 
 

จากน้ันพาทา่นไปสวยหล่อแบบหนุ่มสาวเกาหลี กบัการสวมชุดประจ าชาติเกาหลี  “ ชุดฮนับก”  ให้ทา่น

ได้ถ่ายรูปตามอัธยาศัยและเกบ็ภาพความประทบัใจ  จากน้ันน าท่านไปเรียนรู้ เกี่ยวกับการ ท าคิมบบั 

(ขา้วห่อสาหร่าย) อาหารง่ายๆ ที่คนเกาหลีนิยมรับประทาน คิม แปลว่า สาหร่าย บับ แปลว่า ข้าว จะ

เป็นแท่งยาวๆ ห่ันเป็นชิ้ นๆพอดีค า  จิ้ มกับโชยุ ญ่ีปุ่นหรือวาซาบิก็ได้  จากน้ันน าท่านช้อปป้ิง 

เคร่ืองส าอางปลอดภาษี (COSMETIC OUTLET)  ช้อปป้ิงเคร่ืองส าอางยอดนิยม เช่น สเตม็เซลล์ 

ครีมหน้าเดก็ , หน้ากาก LED ท าให้ท่านย้อนวัยเป็นสาวอีกคร้ัง , โบทอ็กเกาหลี , ครีมหอยทาก , CC 

ครีม ซึ่งราคาถูกกว่าที่เมืองไทย และบางผลิตภัณฑย์ังไม่มีขายในไทย 
 
 

เยน็  รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร เมนู...จิมดกั ไก่พะโลผ้ดักบัวุน้เสน้เกาหลี (5) 
 



 

น าทา่นไป ช้อปป้ิงต่อที่ ตลาดฮงแด แหล่งรวมสนิค้าแฟชั่นส าหรับวัยรุ่น มีร้านค้า 2 ข้างทาง แผงลอย 

เสื้อผ้าแฟชั่น รองเท้า แว่นตา กระเป๋าราคาถูกๆ รวมไปถึงร้านแบรนด์เนมอย่าง H&M และ 3CE 
รวมถึงอาหาร เคร่ืองดื่ม ร้านกาแฟ ร้านเคร่ืองประดับ ให้ทา่นเลือกซื้ออย่างมากมายในราคาเบาๆ 

 
 

 
 
 
 
 

 
น าท่านเขา้สู่ทีพ่กัในโซล  GALAXY HOTEL หรือ VIP HOTEL หรือ ระดบัเทียบเท่า 3* 

 

วนัทีส่ี ่ ชมพระราชวงัด็อกซูกุง - ศูนยส์มุนไพรฮ็อกเกต็นามู – น ้ามนัสนเข็มแดง – ดิวต้ีฟรี  

ชอ้ปป้ิงเสื้ อผา้ รองเทา้ เครื่องส าอาง ณ ตลาดเมียงดง – เขา้ทีพ่กักรุงโซล 
 
 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม (6) 
 

น าทา่นชม พระราชวงัด็อกซูกุง (Deoksugung Palace) มีอายุกว่า 500 ปี เป็นที่ประทบัของเจ้าชายวอน
ซาน พระราชวังถ็อกซูกุง เป็น 1 ใน 5 พระราชวัง

ของราชวงศ์โชซอน (1392-1910) ในยุคของ

กษัตริย์โกจอง ซึ่งเป็นกษัตริย์องค์ก่อนสุดท้ายของ

ราชวงศ์โชซอน ทรงประทับที่พระราชวังน้ี แม้แต่

หลังจากที่ทรงถูกบังคับให้สละราชสมบัติโดยญ่ีปุ่น

ในปี  ค .ศ .  1907 พระองค์ทรงประทับอ ยู่ที่

พระราชวังน้ีจนสิ้นพระชนม์ในปี ค.ศ. 1919 ภายใน

มีอาคารอยู่ไม่มากแต่ก็มีความสวยงามที่ต่างกับที่

อื่นๆ ไฮไลทข์องพระราชวังแห่งนี้ คือ ในช่วงฤดู

ใบไมเ้ปลี่ยนสี ระหว่าง 2 ข้างทางเดินเข้าไป

ด้านในพระราชวัง มีทิวต้นแปะก๊วยเปลี่ยนสี

เหลอืงอร่ามสวยงามมากๆ    จากน้ัน น าท่านไป

รู้ จักและเข้าใจ “ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเก็ตนามู”           
ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมน ามารับประทาน เพ่ือช่วยดูแลตับให้สะอาดแขง็แรงป้องกันโรคตับแขง็ไม่ให้ถูก

ท าลายจากการดื่มกาแฟ บุหร่ี แอลกอฮอล์ สารตกค้างจากอาหารและยา จากน้ันพาท่านไปชม  RED 

PINE  หรือ น ้ามนัสนเข็มแดง  สมุนไพรช่ือดังที่ได้รับความนิยมมากในตอนน้ี สรรพคุณช่วยลดระดับ

น า้ตาลในเส้นเลือด  ช่วยละลายไขมันในเส้นเลือด ช่วยล้างสารพิษหรือดีทอ็กเลือดให้สะอาดและเพ่ิม

การไหลเวียนของเลือดได้สะดวกขึ้ น เหมาะกับผูป่้วยโรคเบาหวาน ความดัน ไขมันอุดตันในเส้น

เลือด คลอเรสเตอรอลในเลือดสงู และ โรคไขขอ้เส่ือม   
 



 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (เมนูบบิมิพพั ขา้วย าเกาหล ี+ น ้ าซุปชาบู) (7) 
 

จากน้ันน าท่าน  ชอ้ปป้ิงแหล่งสินคา้ปลอดภาษี (ดิวต้ีฟรี) สินค้าแบรนด์เนม อาท ินาฬิกา,แว่นตา, 

กระ เ ป๋ า , น ้ าหอม เค รื่องส าอาง อาทิ  SULWHASOO , 

LANEIGE , SHISEIDO, SKII  และ กระเป๋าแบรนดด์งั อาทิ 

MCM , LOUIS VUITTON, CHANEL  ช้อปป้ิงตามอัธยาศัย  

ยังไม่พอน าท่านไปช้อปป้ิงต่อกันที่ตลาดที่ดังที่สุดของเกาหลี 

ตลาดเมียงดง หรือ สยามสแควรเ์กาหลี ตลาดแห่งน้ีท่านจะ

พบกับสินค้า อาท ิเสื้ อผ้าแฟชั่น แบรนด์ดังต่างๆ ZARA , 

SPAO , Uniqlo หรือ รองเท้าแบรนด์ NIKE  Adidas 
และรองเทา้ที่ก าลังเป็นที่นิยมในตอนน้ี หรือจะเลือกช้อปป้ิง

เคร่ืองส าอางยี่ห้อดัง ETUDE HOUSE , THE FACE SHOP , 

IT’S SKIN , LANEIGE ให้ท่านได้เลือกซื้ อมากมาย ที่ส าคัญตลาดแห่งน้ียังโด่งดังเร่ือง Food 

Street อกีด้วย เพราะนอกจากสนิค้าแฟชั่นต่างๆแล้วยังมีร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านเคร่ืองดื่ม ขนม
หวาน ไอศกรีม หลากหลายร้านให้ท่านเลือกทานมากมาย อาท ิเครปสตอเบอร่ี มันฝร่ังทอด น า้ผลไม้ 

กุ้งทอด ขาหมูทอด ไดฟุกุสตอเบอร่ี สายไหมสรีุ้ง และ อาหารอร่อยที่น่าสนใจอกีมากมาย  

 

 

 

 

 

 

 
 

ค า่ *** อิสระอาหารค า่ เพือ่ใหท่้านไดช้อ้ปป้ิงอย่างจุใจ***    
 
 

น าท่านเขา้สู่ทีพ่กัในโซล  GALAXY HOTEL หรือ VIP HOTEL หรือ ระดบัเทียบเท่า 3* 
 

วนัทีห่า้ ศูนยส์มุนไพรโสมเกาหล ี- พลอยอเมทิส – รา้นละลายเงินวอน – สนามบนิ – กรุงเทพฯ 
 

 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม (8) 
 

จากน้ันน าทา่นรู้จัก สมุนไพรโสมเกาหลี ที่ช่วยเสริมความแขง็แรงให้แก่ระบบย่อยอาหารและปอด ช่วย

เพ่ิมพละก าลัง ช่วยบ ารุงหัวใจ ป้องกันโรคหัวใจขาดเลือด เสริมประสทิธภิาพทางเพศ ลดและป้องกัน

การเกดิโรคมะเรง็  จากน้ัน น าท่านชมโรงงาน พลอยอเมทิส พลอยแห่งสขุภาพและน าโชค พลอยน้ีจะ

งามจับตาเม่ือมาท าเป็นแหวน จี้  ต่างหู และ สร้อยข้อมือ ท่านสามารถซื้ อเป็นของฝาก หรือ ซื้ อเป็นของ

น าโชคให้แก่ตัวทา่นเองกไ็ด้ “คนเกาหลีนิยมใส่เพ่ือโชคลาภ เพราะมีความเช่ือว่าเป็นพลอยเรียกทรัพย์” 
 

 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  เมนูไก่ตุน๋โสม  (9) 
 



 

จากน้ันพาท่านแวะ ซื้ อของฝากที่ “ รา้นละลายเงินวอน” มีของฝากมายมาย อาทิ สาหร่าย กิมจิ ข้าว

พองรสชาติต่างๆ ข้าวพองธญัพืช หรือ เคร่ืองใช้ไฟฟ้า กระทะเกาหลีชื่อดัง เหล้าโซจู มาม่าเกาหลีที่มีให้

เลือกหลากหลายรสชาติ ฯลฯ  ให้ทา่นเลือกช้อปป้ิงอย่างจุใจ  
 

 

 

 

 

 

ได้เวลาอนัสมควรน าทุกทา่นเดินทางสู่สนามบินอนิชอน เพ่ือท าการเชค็อนิทต์ัว๋เคร่ืองบิน และ สมัภาระ 
 

19.35 น. เดินทางกลบักรุงเทพ โดยสายการบิน JIN AIR LJ 001  (บริการ SNACK BOX บนเครือ่ง) 
 

23.40 น. คณะเดินทางถงึสนามบนิสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพและความประทบัใจจากพวกเราทุกคน………… 
 
 

 
 

** หากทา่นต้องซื้อบตัรโดยสารภายในประเทศเพ่ือไปและกลบักรุงเทพฯ  กรณุาเลือกซ้ือบตัรโดยสารภายในประเทศ

ประเภทที่สามารถเลือ่นวนัและเวลาในการเดินทางได ้ ทั้งนี้ เพือ่ป้องกนัปัญหาเที่ยวบนิล่าชา้หรือการเปลีย่นแปลง

เวลาของเทีย่วบนิหรือการเปลีย่นแปลงวนัเดินทางกรณีเกิดความผิดพลาดจากบริการจากสายการบนิ (ความล่าช้า

ของเที่ยวบิน การยกเลกิเทีย่วบิน มีการยุบเที่ยวบนิรวมกนั ตารางการการเดนิทางมีการเปลี่ยนแปลง เน่ืองจากสายการ

บินพิจารณาสถานการณ์แล้วว่า อยู่นอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณชิย์ หรือเหตุผลทางด้านความปลอดภัย

เป็นต้น)  โปรดเข้าใจและรับทราบว่า ผู้จัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ ในทุกกรณี 
 

 

ไม่รวมทิปไกด+์คนขบัรถตลอดการเดินทาง ทา่นละ 50,000 วอน (ประมาณ 1,500 บาท) 

ขออนุญาตเก็บค่าทิปทุกทา่นที่สนามบินสุวรรณภมิู 
 

อตัราค่าบริการ : ตุลาคม 2562  

ก ำหนดกำรเดนิทำง 

ผู้ใหญ่ 

ห้องละ 2-3 
ท่ำน 

1 เดก็ 2 
ผู้ใหญ่ เดก็มี

เตียง 

1 เดก็ 2 
ผู้ใหญ่ 

เดก็ไม่มีเตียง 

พักเดี่ยว
เพิ่ม 

วนัที่ 30 ก.ย. - 04 ต.ค. 2562 15,999 15,999 15,999 5,000 
วนัที่ 01  -  05  ตุลาคม 2562 16,999 16,999 16,999 5,000 
วนัที่ 02  -  06 ตุลาคม 2562 16,999 16,999 16,999 5,000 
วนัที่ 03  -  07  ตุลาคม 2562 16,999 16,999 16,999 5,000 
วนัที่ 04  -  08  ตุลาคม 2562 16,999 16,999 16,999 5,000 



 

วนัที่ 05  -  09  ตุลาคม 2562 16,999 16,999 16,999 5,000 
วนัที่ 06  -  10 ตุลาคม 2562 16,999 16,999 16,999 5,000 
วนัที่ 07  -  11  ตุลาคม 2562 16,999 16,999 16,999 5,000 
วนัที่ 08  -  12  ตุลาคม 2562 17,999 17,999 17,999 5,000 
วนัที่ 09  -  13  ตุลาคม 2562 17,999 17,999 17,999 5,000 
วนัที่ 10  -  14  ตุลาคม 2562 18,999 18,999 18,999 5,000 
วนัที่ 11  -  15  ตุลาคม 2562 18,999 18,999 18,999 5,000 
วนัที่ 12  -  16  ตุลาคม 2562 17,999 17,999 17,999 5,000 
วนัที่ 13  -  17  ตุลาคม 2562 17,999 17,999 17,999 5,000 
วนัที่ 15  -  19  ตุลาคม 2562 17,999 17,999 17,999 5,000 
วนัที่ 16  -  20  ตุลาคม 2562 18,999 18,999 18,999 5,000 
วนัที่ 17  -  21  ตุลาคม 2562 18,999 18,999 18,999 5,000 
วนัที่ 18  -  22  ตุลาคม 2562 18,999 18,999 18,999 5,000 
วนัที่ 19  -  23  ตุลาคม 2561 18,999 18,999 18,999 5,000 
วนัที่ 20  -  24  ตุลาคม 2561 17,999 17,999 17,999 5,000 
วนัที่ 21  -  25  ตุลาคม 2562 17,999 17,999 17,999 5,000 
วนัที่ 22  -  26  ตุลาคม 2562 17,999 17,999 17,999 5,000 

วนัที่ 23  -  27  ตุลาคม 2562 18,999 18,999 18,999 5,000 

วนัที่ 24  -  28  ตุลาคม 2562 18,999 18,999 18,999 5,000 
วนัที่ 25  -  29  ตุลาคม 2562 18,999 18,999 18,999 5,000 
วนัที่ 26  -  30  ตุลาคม 2562 17,999 17,999 17,999 5,000 
วนัที่ 27  -  31  ตุลาคม 2562 16,999 16,999 16,999 5,000 
วนัที่ 28  ต.ค. - 01 พ.ย. 2562 16,999 16,999 16,999 5,000 
วนัที่ 29  ต.ค. - 02 พ.ย. 2562 14,999 14,999 14,999 5,000 

** รำคำเดก็อำยไุม่เกนิ 2 ขวบ (INFANT) รำคำ  5,900 บำท ** 
*** รำคำจอยแลนด์ไม่ใช้ตั๋วเคร่ืองบนิ รำคำ 8,900 บำท *** 

** ขอ้ควรทราบ ** 



 

1. กรุณาเตรียมเอกสารการท างาน เช่น หนงัสือรบัรองการท างาน , นามบตัร , บตัรพนกังาน                   
หรือหากมีธุรกิจส่วนตวัตอ้งมีนามบตัร หากเปลีย่นชื่อสกุลตอ้งน าเอกสารมายนืยนั 

2. โปรแกรมทวัรอ์าจมีการสลบัปรบัเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสมของหนา้งาน อาทิ หากมีฝน
ตก หรือ รถติด อาจปรบัโปรแกรม (ทั้งนี้ ข้ึนอยู่กบัสถานการณห์นา้งาน ) ไกดแ์ละหวัหนา้ทวัรจ์ะแจง้

ใหท้ราบในแต่ละวนั  
3. รา้นชอ้ปป้ิงทีท่างรฐับาลใหท้วัรล์ง ตามทีร่ะบุในโปรแกรมทวัร ์ขอความร่วมมือลูกทวัรล์งทุกรา้น ซ้ือ

ไม่ซ้ือไม่ว่ากนั  ทางบริษทัฯไม่มีนโนบายบงัคบัซ้ือแต่อย่างใด ข้ึนอยู่กบัความพึงพอใจของลูกคา้  

4. ประเทศเกาหลีใตม้ีช่างภาพมาถ่ายรูปแลว้มาจ าหน่ายวนัสุดทา้ยลูกทวัรท่์านใดสนใจสามารถซ้ือได.้...

แต่ถา้ท่านใดไม่สนใจก็ไม่ตอ้งซ้ือ โดยไม่มีการบงัคบัลูกทวัรท์ั้งสิ้ น แต่เป็นการบอกกล่าวล่วงหนา้ 

5. ทวัรน์ี้ จดัใหเ้ฉพาะลูกคา้ทีป่ระสงคจ์ะไปท่องเทีย่วตามรายการของทวัรทุ์กวนัเท่านั้น  หากท่านไม่

สามารถร่วมทวัรทุ์กวนั แค่สมคัรมาร่วมทวัรเ์พียงเพื่อการใชต้ัว๋เครือ่งบนิและท่ีพกั

ในราคาพิเศษ  หากท่านไม่แจง้ และปรากฏว่าท่านไม่รวมทวัรใ์นบางวนั ทางบริษทั

จะคิดค่าด าเนินการในการแยกท่องเท่ียวเอง 300 USD*** 
 

อตัรานี้ รวม 
 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั  กรุงเทพ - อนิชอน - กรุงเทพ  (ตัว๋กรุ๊ป) และ ค่าภาษีสนามบินทกุแห่งที่มี  

 ค่าอาหารทุกม้ือ ตามที่ระบุในรายการ 

 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ    

 ค่าที่พักตามระบุในรายการ พักห้องละ 2-3 ทา่น  

 ค่ารถรับ-ส่ง และน าเที่ยวตามรายการ    

 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่านละ 15 กก. / ห้ิวข้ึนเครือ่งได ้10 กก.  

 มัคคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดนิทาง  

 ค่าประกนัอุบตัิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 
 

อตัรานี้ ไม่รวม 
 

 กรณีปรับเพ่ิมอตัราค่าภาษเีชื้อเพลิงและประกนัวนิาศภัยทางอากาศสายการบิน 

 ค่าวีซ่าส าหรับพาสปอร์ตต่างด้าว และ เก็บค่าใชจ่้ายเพิม่อีก 3,000 บาท ส าหรบัพาสต่างชาติ  
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาท ิค่าท าหนังสอืเดินทาง, ค่าโทรศพัทส์่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร  

และเคร่ืองดื่มที่สั่งเพ่ิมนอกเหนือรายการ (หากทา่นต้องการสั่งเพ่ิมกรณุาติดต่อหัวหน้าทวัร์แล้วจ่ายเพ่ิมเอง) 

 ค่าทิปส าหรบัคนขบัรถ ไกดท้์องถิน่ หวัหน้าทวัร ์(50,000 วอน หรือ 1,500 บาท) 
 ราคาตามโปรแกรมทวัร์ ยังไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

 

เงือ่นไขการช าระเงิน 
 

 ทางบริษัทฯ ขอรับมัดจ า 10,000 บาท ส าหรับการจองนับตั้งแต่วันจองภายใน 2 วัน  



 

และ ส่วนที่เหลือทั้งหมดช าระก่อนเดินทางอย่างนอ้ย 20 วนั (การไม่ช าระเงินค่ามัดจ า หรือ ช าระไม่ครบ 

หรือ เชค็ธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆ ผู้จัดมีสทิธยิกเลิกการจดัหรือยกเลกิการเดนิทาง)   
 

เงือ่นไขการยกเลิก 
 

1. ส าหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสอืเดนิทางไทย เม่ือวซ่ีาผ่านแล้ว แต่จะมีการยกเลิกการเดนิทางบริษัทฯ ขอ

สงวนสทิธิ์ในการคืนค่ามัดจ าทั้งหมด 
2. ****ราคาดงักล่าวเป็นราคาโปรโมชัน่ ไม่สามารถยกเลิกการจองไดทุ้กกรณี ****  

3. ยกเลกิการเดินทางในวันเดนิทาง,ถูกปฏเิสธการเข้า-ออกเมอืงทั้งจากประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลี

ใต้ ไม่มีการคนืเงินทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น  

4. ยกเว้นกรุ๊ปที่เดนิทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากบัสายการบินหรือค่ามัดจ าที่พักโดยตรงหรือ

โดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศซึ่งไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเทีย่วบินพิเศษเช่น Extra Flight 

และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงนิมัดจ า หรือค่าทวัร์ทั้งหมดเน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบนิ 
 

หมายเหตุ 
 

 ในกรณีที่ทางสายการบินมีการเรียกเกบ็ค่าภาษีเชื้ อเพลิงเพ่ิมเติม ราคาน้ีอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศสาย

การบิน...  

 รายการท่องเที่ยวและรายการอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ โดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้

ทราบล่วงหน้า 

 หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และ ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ รับเฉพาะผู้มี

วัตถุประสงค์เพ่ือการทอ่งเที่ยว ค่าทวัร์ที่จ่ายให้กับผู้จัด เป็นการช าระแบบจ่ายช าระขาด และผู้จัดได้ช าระให้กับสาย

การบินและสถานที่ต่าง ๆ แบบช าระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง ฉะน้ันหากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการ

ตามรายการไม่ด้วยสาเหตุใดหรือได้รับการปฏเิสธการเข้าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทย

และประเทศเกาหลีใต้)  ทางผู้จัด ขอสงวนสทิธกิารคืนเงินสดส่วนใด ๆ รวมทั้งค่าตั๋วเคร่ืองบินให้แก่ทา่น) 

 หากมีเพ่ือนหรือญาติของท่านต้องการร่วมเดินทางท่องเที่ยวระหว่างท่องเที่ยวในประเทศเกาหลีหรือปัญหาต่าง ๆ 

ตลอดจนข้อแนะน ากรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ หากท่านมีความจ าเป็นต้องรับฝากของจากผู้อื่นเพ่ือที่จะ

น าไปยังประเทศน้ัน ๆ  หรือน ากลับประเทศไทย ควรตรวจสิ่งของน้ันว่าต้องไม่เป็นสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งของผิด

กฎหมายบางประเภท อาจมีโทษถึงขั้นประหารชีวิต เจ้าหน้าที่จะไม่รับฝากกระเป๋าหรือสิ่งของใดใด 

 คณะเดินทางช่วงวันหยุด หรือ เทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ าหรือซื้ อขาดแบบมีเง่ือนไขหรือเที่ยวบินเหมาล า Charter 

Flight หรือ Extra Flight กบัสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือ

ค่าทัวร์ทั้งหมด  ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตามสถานการณ์ที่มีการปรับขึ้ นจากภาษีเช้ือเพลิงที่ทางสายการบิน

อาจจะมีการเรียกเกบ็เพ่ิมเติม ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและตามตารางบินของสายการบิน  

 หากมีการถอนตัวหรือไม่ได้ใช้บริการตามที่จองระบุเอาไว้หรือก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ผู้จัดถือว่าผู้

ทอ่งเที่ยวสละสทิธิ์และจะไม่รับผดิชอบค่าบริการที่ได้ช าระไว้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เน่ืองจากค่าใช้จ่ายที่ท่านได้จ่าย

ให้กบัผู้จัด เป็นการช าระแบบยืนยันการใช้บริการแบบผู้จัดเป็นตัวแทนนายหน้า ผู้จัดได้ช าระค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้แก่

ผู้ให้บริการในแต่ละแห่งแบบช าระเตม็มีเงื่อนไข  



 

 กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจาก

สายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ ผู้จัดจะด าเนินโดยสุดความสามารถที่จะประสานงานให้เกิด

ประโยชน์สงูสดุแก่ลูกค้า แต่จะไม่คืนเงินให้ส าหรับค่าบริการน้ัน ๆ  

 มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสทิธใินการให้ค าสญัญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด  นอกจากมีเอกสารลง

นามโดยผู้มีอ านาจของผู้จัดก ากบัเทา่น้ัน  

 ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เน่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้

เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงาน

ของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเน่ืองมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออก

เมือง และกรณีอื่นๆ 

 เน่ืองด้วยมาตรการรักษาความปลอดภัยของสนามบินทัว่โลก ก่อนทา่นขึ้นเครื่องบิน กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ 

ที่จะน าติดตัวขึ้นเคร่ืองบิน แยกใส่ถุงพลาสติกใสมีซิปลอ็คปิดสนิท โดยที่ขนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อ

ชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไม่เกิน 1 ลิตร และต้องน าออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอก็ซ์เรย์ อนุญาต

ให้ถือได้ทา่นละ 1 ใบเทา่น้ัน ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าที่ก าหนด รวมถึงสิ่งของที่มีลักษณะคล้าย

กับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเคร่ืองบิน

เทา่น้ัน และประเทศเกาหลี มีกฎหมายห้ามน าเข้าผลิตภัณฑท์ี่ท  ามาจากพืช และเน้ือสตัว์ทุกชนิดเข้าประเทศ เช่น ผกั 

ผลไม้สด ไข่ เน้ือสตัว์ ไส้กรอก เพ่ือเป็นการป้องกันโรคติดต่อที่จะมาจากสิ่งเหล่าน้ี หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ จะต้อง

เสยีค่าปรับในอตัราที่สงูมาก 
 

 
 

“ขอขอบพระคุณทุกท่านทีไ่ดม้อบความไวว้างใจ ใหท้างบริษทั เป็นผูน้ าพาการเดินทางในครั้งนี้ ” 


