
 

 
 

SUPER SHOCK ON NOVEMBER 5D3N  

           บริการโดยสายการบนิเกาหลีจินแอร ์(LJ) 
เครือ่งบนิล าใหญ่ Boeing 777-200 ER 355 ท่ีน ัง่ แบบแถว 3-4-3 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จุดเด่นโปรแกรมของเรา 

1. ชมใบไม้ผลิ ณ อุทยานโซรัคซาน (ไม่รวมค่าขึ้นเคเบ้ิลคาร์)       

2. พิเศษสดุๆ !! นาํทา่นชมนิทรรศการ DESCENDANTS OF THE SUN  (ชีวิตเพ่ือชาติ รักน้ีเพ่ือเธอ )  

    ซีรีย์เกาหลีที่โด่งดังที่สดุในขณะน้ี!!! 
3. ช้อปป้ิง 2 ตลาดดัง ตลาดเมียงดง ทงแดมุน      
4. ชมเท็ดด้ีแบรฟ์ารม์ (รวมค่าเข้าชมแล้ว)     

ก าหนดการเดินทาง :   ตลอดเดือน พฤศจิกายน 2559 ราคาเริม่ตน้เพียง 15,900 บาท 

สายการบินจินแอร ์แอรไ์ลน ์(LJ)  <ข้ึนเคร่ืองสุวรรณภูมิ> 

ขาไป LJ 004    กรุงเทพ (BKK)  -   อินชอน (ICN)        22.40 - 05.40+1 

ขากลบั LJ 003    อินชอน (ICN)    -   กรุงเทพ (BKK)  17.25 - 21.25 

 
 

ตัว๋เครือ่งบนิ Low Cost จินแอร ์(Jin Air) บริการยอดเยีย่มราคาสุดคุม้ 

- ตัว๋เคร่ืองบินเกาหลีจินแอร์ สายการบินโลคอส แต่มาตราฐานระดับสากล ตัว๋เคร่ืองบินเกาหลี ราคาถูก บินตรง โซล ทุกวัน 

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

 



 

ราคานี้ เป็นราคาโปรโมชัน่ทาง บริษทั ฯ เก็บมดัจ าค่าทวัร ์ท่านล่ะ 10,000 บาท/ท่าน 
 

** หากทา่นต้องซ้ือบัตรโดยสารภายในประเทศเพ่ือไปและกลับกรุงเทพฯ  กรุณาเลือกซ้ือบตัรโดยสารภายในประเทศ

ประเภททีส่ามารถเลือ่นวนัและเวลาในการเดินทางได้   ทั้งนี้ เพือ่ป้องกนัปัญหาเทีย่วบนิล่าชา้หรือการเปลีย่นแปลงเวลา

ของเทีย่วบนิหรือการเปลีย่นแปลงวนัเดินทางกรณีเกิดความผดิพลาดจากบริการจากสายการบนิ  (ความล่าช้าของเที่ยวบิน 

การยกเลิกเที่ยวบิน มีการยุบเที่ยวบินรวมกนั ตารางการการเดินทางมีการเปล่ียนแปลง เน่ืองจากสายการบินพิจารณา

สถานการณ์แล้วว่า อยู่นอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย์ หรือเหตุผลทางด้านความปลอดภัยเป็นต้น)  โปรด

เข้าใจและรับทราบว่า ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ ในทุกกรณี 
 

ทวัร์ทวัร์น้ีจัดให้เฉพาะลูกค้าที่ประสงค์จะไปทอ่งเที่ยวตามรายการของทวัร์ทุกวันเทา่น้ัน   หากท่านไม่สามารถร่วมทวัรทุ์กวนั 

แค่สมคัรมาร่วมทวัรเ์พยีงเพือ่การใชต้ัว๋เครือ่งบนิและทีพ่กัในราคาพเิศษ  หากท่านไม่แจง้ และปรากฏว่าท่านไม่ร่วมทวัร์

ในบางวนั ทางบริษทัฯ จะคิดค่าด าเนนิการในการแยกท่องเทีย่วเอง 300 USD  (ก่อนซ้ือทวัร ์จะตอ้งแจง้ความประสงคที์่
เป็นจริง เพือ่ทางผูจ้ดัจะไดคิ้ดค่าบริการทีเ่หมาะสม) **  
***  หมายเหตุ : โปรดตรวจสอบ อายุ ของหนงัสือเดินทาง (Passport) ของผูโ้ดยสาร ว่าจะตอ้งคงมีอายุเหลือ ณ 
วนัเดินทาง มากกว่า 6 เดือนข้ึนไป *** 

 

รายการโปรแกรมทวัร ์
วนัแรก         กรุงเทพฯ - สนามบนินานาชาติสุวรรณภูมิ -  อินชอน (ประเทศเกาหลีใต)้ 

 

19.30 น. คณะพร้อมกนัที่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภมูิ ผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 ประตู 2 เคานเ์ตอร์ D 

เคาน์เตอร์สายการบิน  JIN AIR (LJ) กรุณาสงัเกตป้ายรับที่สนามบินโดยมีเจ้าหน้าที่อาํนวยคอยความ

สะดวก ณ สาํหรับเชค็อนิทต์ัว๋เคร่ืองบินและสมัภาระให้แก่ทา่น…. 
 

หมายเหตุ เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเคร่ืองออกอยา่งนอ้ย 60 นาที ผูโ้ดยสารพรอ้ม ณ ประตูข้ึนเคร่ืองก่อนเวลาเคร่ืองออก 30 นาท ี

 
 

 

วนัทีส่อง อินชอน - ประเทศเกาหลีใต ้– ชมความงดงามของ เกาะนามิ ยอ้นรอยซีรียด์งั (Winter Love Song)  

                    อุทยานแห่งชาติซอรคัซาน (ไม่รวมค่าข้ึนเคเบิ้ ลคาร)์ - วดัชินฮึนซา 
 

22:40 น. เหิรฟ้าสู่ประเทศ เกาหลใีต้ โดยสายการบิน  JIN AIR เทีย่วบนิ LJ 0045 (บริการ SNACK BOX บน

เครือ่ง) 
 

05:40+1 น. ถึงสนามบินนานาชาติ อนิชอน  ประเทศเกาหลีใต้ หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง และรับสมัภาระ

เรียบร้อยแล้ว...  (เวลาท้องถิ่นประเทศเกาหลีใต้ เรว็กว่า

ประเทศไทย 2 ช่ัวโมง ) จากน้ัน นาํทา่นเดินทางสู่  เกาะนามิ  

เดินทางไปทา่เรือเฟอร์ร่ีข้ามฟากไปยังเกาะนามิ  หน่ึงใน

สถานที่ถ่ายทาํละครเกาหลี  เพลงรักในสายลมหนาว  ทา่นได้

สมัผัสบรรยากาศแสนโรแมนติกทามกลางใบไม้เปล่ียนสี

ระหว่าง 2 ข้างทาง และถ่ายรูปสวยๆกบัวิวสวยๆรอบๆเกาะ

ทา่นสามารถ เดินเล่น รอบเกาะนามิชมทวิต้นสน และ ทวิ

แปะกว๋ยที่เป็นไฮไลทข์องเกาะนามิในช่วงใบไม้เปล่ียนส ีและถ่ายรูปเกบ็ภาพความประทบัใจ  ระหว่างทางกลับ

มีร้านค้า 2 ข้างทาง อาท ิร้านซาลาเปา ร้านไส้กรอก ขนมแพนเค้กแสนอร่อย ให้ทา่นเลือกซ้ือทานได้ตาม

อธัยาศัย หรือจะเลือกนั่งจิบกาแฟร้อนๆ ในร้าน Coffee Shop ได้เวลาสมควร น่ังเรือประมาณ 5 นาท ี 
 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  (เมนูทคัคาลบี หรือ ไก่บารบ์คิีวผดัซอสเกาหลี) (1) 



 
 

บ่าย  จากน้ันนาํทา่นเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติโซรคัซาน  (ไม่รวม

ค่าข้ึนเคเบิ้ ลคาร)์  ระหว่างทางทา่นจะได้ชมวิวทวิทศัน์อนั

งดงามที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวหรือ อกีช่ือเรียกหน่ึงว่า

สวิสเซอร์แลนด์ของเกาหลี ซ่ึงจะผ่านเส้นทางธรรมชาติที่

สวยงาม ลัดเลาะผ่านไปตามหน้าผา , หุบเขาและลาํธาร 

จากน้ันนาํทา่น ขึ้นเคเบ้ิลคาร์ เพ่ือขึ้นไปชมวิวอนัสวยงามบน

ยอดเขา ในช่วงฤดูใบไม้เปล่ียนส ีทา่นได้ชมความงดงามของ

สสีนัของต้นไม้ที่เปล่ียนสแีดง สส้ีม สเีหลือง ทั่วทั้งอุทยาน ที่

ทา่นจะประทบัใจไม่รู้เลือน  จากน้ันนาํทา่นนมัสการพระที่  วดัชินฮึงซา ต้ังอยู่ที่โซคังวอน  พ้ืนที่โดยรอบโซคัง

วอนเป็นสมบัติของวัดชินฮึงซา  เป็นสถานที่ที่นิยมมาเดินเล่น  เดิน

แค่ประมาณ 10 นาทจีากสถานที่ขายตัว๋ที่โซคงวอนเพ่ือเข้าไปที่ห้อง

โถงในวัดแห่งน้ี  ตามประวัติแล้วแต่ก่อนเป็นสาขาหน่ึงของวัดคอน

บงในปี 1912 และ กลายเป็นวัดหลักที่สาํคัญในในประวัติศาสตร์  

ใน ปี 1971 เป็นวัดในสมัยราชวงศ์ชิลลา  ค้นพบโดยนักบวชจาซาง  

ซ่ึง เป็นผู้ต้ังช่ือวัดแห่งน้ีด้วยเป็นสถานทอ่งเที่ยวในบริเวณภเูขาซอ

รักซานที่สร้างความประทบัใจให้แก่นักทอ่งเที่ยวเป็นอนัมาก….. 
 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร   (เมนู ชาบูชาบู SHABU SHABU) (2) 
 

น าท่านเขา้สู่ทีพ่กั SORAK I PARK หรือ SORAK ILSUNG HOTEL  หรือ ระดบัเทียบเท่า 3* 
 

วนัทีส่าม ชมเท็ดด้ีแบรฟ์ารม์ - โรงเรียนสอนท ากิมจิ – ใส่ชุดประจ าชาติเกาหลี (ชุดฮนับก) – ใหท่้านไดส้นุกกบั

เครือ่งเล่น กบั สวนสนุก EVERLAND ( สวนสนุกกลางแจง้ทีใ่หญ่ทีสุ่ดของเกาหลี – ตลาดทงแดมุน 

             พเิศษ!! น าท่านชมนิทรรศการ “ซีรียเ์กาหลีทีโ่ด่งดงัทีสุ่ดในตอนนี้       
                    DESCENDANTS OF THE SUN (ชีวิตนี้ เพือ่ชาติรกันี้ เพือ่เธอ ) 
 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม (3) 

นาํทา่นชม เท็ดด้ี ฟารม์ (Teddy Bear Farm) ( รวมค่าเขา้ชมแลว้ )  เป็นที่รวบรวมหมีเทด็ด้ีของสะสมที่มี

คุณค่า ภายในแบ่งพ้ืนที่  ออกเป็น 2 โซน ด้วยกนั โซนหน่ึงเป็น

โซนที่วางโชว์ตุก๊ตาหมี Teddy Bear ให้เลือกซ้ือหากนัในหลาย

รูปแบบ ส่วนอกีโซนหน่ึงจัดวางตุก๊ตาหมีทั้งตัวเลก็ตัวใหญ่ใน

รูปแบบการจัดกจิกรรมต่างๆ เทศกาลต่างๆ กนั  อสิระทา่น

ถ่ายภาพตามอธัยาศัย  เดินทางสู่ “โรงเรียนสอนท ากิมจิ ” เพ่ือให้

ทา่นเรียนรู้เกี่ยวกบัวัฒนธรรมการทาํกมิจให้ทา่นได้สนุกสนาน

เพลิดเพลินกบัการทาํกมิจิ  พร้อมทั้งสวมชุดฮนับกเป็นชุดประจ าชาติของเกาหลีพรอ้มถ่ายภาพ เป็นที่ระลึก 

และทา่นยังสามารถนาํกมิจิผีมือของทา่นกลับไปเป็นของฝากได้อกีด้วย 

 

 
 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (เมนูบุฟเฟตบ์าบคิีวป้ิงย่างทานไม่อั้น หมู ไก่ เนื้ อววั) (4) 
 



 

บ่าย จากน้ันพาทา่นสนุกสนานเตม็อิ่ม (เล่นไดไ้ม่จ ากดั) ที่ สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด์  เป็นสวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่

ที่สดุของประเทศ ต้ังอยู่ทา่มกลางหุบเขา    ทา่นจะได้น่ังกระเช้า

ลิฟท ์ ให้ทา่นได้สนุกสนานกบัเคร่ืองเล่นนานาชนิด อาท ิ T-

Express ( รถไฟรางไม้ ) รถไฟเหาะ หนอนสะบัด ล่องแก่ง 

การ์ตูน 4 มิติ บ้านหมุน บ้านผีสงิ และในสวนสนุกแห่งน้ีทา่นยัง

สามารถทอ่งไปกบัโลกของสวนสตัว์ป่า ทา่นจะได้พบกบั ไลเกอร์

แฝดคู่แรกของโลก  ( ลูกของพ่อสงิโตและแม่เสอื ) เสอืขาว 

สงิโตเจ้าป่า หมีแสนรู้  และสตัว์นานาชนิดๆ  และในโซนสวน

ดอกไม้ ทา่นจะได้พบกบัดอกไม้ซ่ึงกาํลังบานสะพร่ังอวดสสีนัเตม็

สวน  และภายใน  สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด์  ให้ทา่นได้พบกบั 

LINE FRIEND STORE 
มีสนิค้ามากมายหลาย

รูปแบบ แอปลิเคช่ัน LINE 
น้ันนอกจากจะเป็นแอพ

แชทที่ได้รับความนิยมแล้วยังมีจุดขายอกีอย่างกคื็อคาแรกเตอร์หลักของ

ตัวละครของแอปลิเคช่ัน LINE ที่มีสนิค้าออกมาให้เลือกมากมาย และ

ตอนน้ีที่สวนสนุก EVERLAND ประเทศเกาหลีกม็ีร้าน LINE STORE ไปเปิดใหม่ที่น่ันด้วย เรากไ็ม่พลาดที่จะ

ไปเกบ็ภาพบรรยากาศและสนิค้าของ LINE ที่มีวางขายภายในร้าน LINE STORE จากน้ันนาํทา่นไปที่ตลาดดัง

ของเกาหลี “ ตลาดทงแดมุน ”  ตลาดแห่งน้ีสามารถช้อปป้ิงสนิค้าที่หลากหลาย  สนิค้าที่มีมากที่สดุในตลาดน้ี  

คือ เสื้อผ้าเคร่ืองแต่งกาย เคร่ืองหนังรองเท้า  เคร่ืองกฬีาต่างๆ   นอกจากน้ียังมีร้านเคร่ืองสาํอางค์ต่างๆ  เรียง

รายตามตึกริมสองข้างถนนให้ทา่นได้เลือกชมนอกจากน้ียังมีเวทกีารแสดงร้องเต้นเปิดให้ผู้ที่อยากแสดง

ความสามารถมาแสดงให้ชมกนัอกีด้วย 

พิเศษสดุๆ !! นาํทา่นชมนิทรรศการ  DESCENDANTS OF THE SUN  (ชีวิตเพ่ือชาติ รักน้ีเพ่ือเธอ ) 

ซีรีย์เกาหลีที่โด่งดังที่สดุในขณะน้ีตรงตึก DOOTA DUTY FREE ช้ัน D3 เร่ิมจัดแสดงต้ังแต่ วันที่ 20 พ.ค - 

20 พ.ย ซ่ึงมีการจาํลองฉากที่อูรุค ค่ายแทแบค็ MEDI CUBE บ้านหมอคัง แถมมี สแตนดี้กปัตันยูชีจินให้

ถ่ายรูปให้สาวๆได้ฟินสดุๆไปเลย และฝั่งตรงข้ามของ ทงแดมุน ทา่นสามารถเดินข้ามไปชม ตึก DDP หรือ 

DONGDAEMUN DESIGN PLAZA เป็น สถานที่สาํหรับจัดแสดงงานศิลปะ อเีวนท ์การประชุม รวมไปถึง

นิทรรศการต่างๆ  
 

 

 

 

 

 

 
 

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  (เมนู โอซมั บุลโกกิ) ประกอบไปดว้ย ปลาหมึกสดหัน่ช้ินพอดีค า 

และเนื้ อหมู สไลดที์ผ่่านการหมกัดว้ยเครือ่งปรุงสูตรตน้ต ารบัจนเขา้กนั) (5) 
 

น าท่านเขา้สู่ทีพ่กั BENIKEA SEOUL HOTEL/ INTER CITY หรือ ระดบัเทียบเท่า 3* 
 



 
 

วนัทีสี่ ่ พระราชวงัด็อกซูกุง - ศูนยโ์สมเกาหลี – คอสเมติกเซ็นเตอร ์- ศูนยส์มุนไพรฮ็อกเกตนามู - ดิวต้ีฟรี -  

                    ชอ้ปป้ิงกระจายกบัตลาดช่ือดงั “ ตลาดเมียงดง ”      
 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม (6) 
                

  จากน้ัน นาํทา่นสู่ พระราชวงัด็อกซูกุง  เป็น 1 ใน 5 พระราชวังที่

สาํคัญที่สดุของราชวงศ์โชซอน   พระราชวังแห่งน้ีเป็นที่ประทบั

ขององค์ชายวอนซานพระเชษฐาในพระเจ้าซองจง  หรือ องค์ชาย

ชาซาน  โดยในระหว่างสงครามเจด็ปีที่น่ีได้กลายเป็นพระราชวัง

หลวงโดยพระเจ้าซอนโจเป็นกษัตริย์องค์แรกที่เสดจ็มาประทบัที่

พระราชวังแห่งน้ี และองค์ชายควางแฮกุนได้ทรงสวมมงกุฎที่น่ีเม่ือ  ค.ศ.1608 (พ.ศ. 2151) พระราชวังแห่ง

น้ีมีความสาํคัญรองจากพระราชวังเคียงบกเลยทเีดียว   ภายในมีพ้ืนที่กว้างขวางภายในวังประกอบด้วย

สถาปัตยกรรมแบบเกาหลีโบราณให้ทา่นได้ซึมซับ อกีสิ่งหน่ึงที่ว่าพลาดไม่ได้  คือ การแสดงเปล่ียนเวรยามของ

ทหารองครักษ์   จากน้ันนาํทา่นชม ศูนยส์มุนไพรโสมเกาหลี หรือราชาแห่งมวลสมุนไพร โสมถูกนาํมาใช้เพ่ือ

สขุภาพเป็นเวลานานากว่า 2 ,000 ปี  ในตาํรายาแผนโบราณจีน  ระบุว่า โสมเป็นสมุนไพรที่ช่วยเสริมความ

แขง็แรงให้แก่ระบบย่อยอาหารและปอด ช่วยทาํให้จิตใจสงบและเพ่ิมพละกาํลังโดยส่วนรวมสรรพคุณทาง

การแพทย์ ช่วยบาํรุงหัวใจ ป้องกนัโรคหัวใจขาดเลือดเสริม   ประสทิธภิาพทางเพศ ลดและป้องกนัมะเรง็ และ

เรว็ๆ น้ี โสมเกาหลีอาจจะได้จดทะเบียนมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก ทุกวันน้ีผลิตภัณฑโ์สมเป็นสิ่งที่ขาด

ไม่ได้สาํหรับผู้ที่คาํนึงถึงสขุภาพในปัจจุบัน  นาํทา่นสู่ คอสเมติก เซ็นเตอร์ ช้อปป้ิงร้านเคร่ืองสาํอางยอดนิยม

ของนักช้อปชาวไทยให้ทา่นได้เลือกซ้ือกลับไปฝากเป็นของที่ระลึก อาทเิช่น Rojukiss ซ่ึงราคาถูกกว่าที่

เมืองไทยเกอืบเทา่ตัว และบางผลิตภัณฑยั์งไม่มีขายในไทย   
 

เทีย่ง        รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (เมนูJIMDAK เป็นไก่ผดักบัวุน้เสน้และผกัอร่อยมากมาย) (7) 
 

บ่าย         จากน้ันนาํทา่นรู้จักและเข้าใจ  เพ่ือนที่ดีในการดาํเนินชีวิต ! “ ฮอ๊ก

เก็ตนามู “  ต้นไม้ชนิดน้ีเจริญเติบโตในป่าลึกบนภเูขาที่ปราศจาก

มลภาวะและระดับสงูเหนือนํา้ทะเล  50-800 เมตร เมลด็ของพันธุ์

ฮอ๊กเกต็น้ี...ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมนาํมารับประทานเพ่ือช่วยดูแล

ตับให้สะอาดแขง็แรง  ป้องกนัโรคตับแขง็ ไม่ถูกทาํลายจาการดื่ม

แอลกอฮอล์ กาแฟ บุหร่ี สารตกค้างจากอาหารและยา     จากน้ันนาํ

ทา่น  ชอ้ปป้ิงดิวต้ีฟรี  สนิค้าแบรนด์เนมมากมาย อาท ินาฬิกา ,

แว่นตา,เคร่ืองสาํอางค์กระเป๋า , นํา้หอม เคร่ืองสาํอางแบรนด์ช้ัน

ดัง ต่างๆ อาท ิSULWHASOO , DKNY , SHISEIDO , DIOR  

และ กระเป๋าแบรนด์ดังต่างๆ อาท ิ MCM , LOUIS VUITTON, 

CHANEL , etc.และตรงข้ามดิวตี้

ฟรี ทา่น สามารถเดินทาง ไป ยัง 

คลองชองเกชอน   ตั้งอยู่ใจกลาง

กรุงโซล มีการสร้างนํา้พุตลอดแนว

เขื่อนชะลอความเรว็นํา้  ลานกจิกรรมที่พักผ่อน  และ  มีนํา้ตกเป็นแนวกั้น  มี

ทางเดินเลียบคลองตลอด 2.9 กโิลเมตร  และ สะพานกว่า 22 แห่ง น้ัน  จากน้ัน

นาํทา่นช้อปป้ิงตลาดดังที่สดุของเกาหลี  ตลาดเมียงดง  หรือ  สยามสแควร์

เกาหลี หากทา่นต้องการทราบว่าแฟช่ันของเกาหลีเป็นอย่างไร ก้าวลํา้นาํสมัย ณ แห่งน้ีพบกบัสนิค้าวัยรุ่น อาท ิ



 

เสื้อผ้าบุรุษ-สตรี เคร่ืองสาํอางดังๆ อาท ิ ETUDE HOUSE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, MISSHA, 

ROJUKISS, LANEIGE หรืออกีมายให้ทา่นได้เลือกซ้ือซ่ึงราคาถูกกว่าที่เมืองไทย 2-3 เทา่….. 

ค า่          รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนูโอซมั พลุโกกิ หมูผดักบัปลาหมึกในน ้ าซุป อร่อยมากๆ  (8) 
 

น าท่านเขา้สู่ทีพ่กั BENIKEA SEOUL HOTEL/ INTER CITY หรือ ระดบัเทียบเท่า 3* 

วนัทีห่า้  ชมหอคอยโซลทาวเวอร ์– คลอ้งกุญแจคู่รกั – พลอยแอมมาทีส – RED PINE  - รา้นละลายเงินวอน  

                    สนามบนิอินชอน - กรุงเทพฯ 
 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม (9) 

นาํทา่นสู่ หอคอย N’SEOUL TOWER พาทา่นย้อนรอยซีรีย์ดัง Boys Over Flower (F4 เกาหลี) หรือ ซีรีย์

ดงั ยยัตวัรา้ย กบันายต่างดาว You Who Came From The Stars” 

( พระเอกช่ือดงั คิมซูฮยอน ขวญัใจทั้งสาวไทย และ สาวเกาหลี )  

และ “ Kim Sang Soon” ภเูขาเพียงลูกเดียวใจกลางเมืองหลวง กรุง

โซล 1 ใน 17 หอคอยเมืองที่สงูที่สดุในโลก สงูถึง 480 เมตร เหนือ

ระดับนํา้ทะเล  ชมทศันียภาพกรุงโซลและชานเมืองแบบรอบทศิ 360 

องศา พาทา่น คลอ้งกุญแจคู่รกั เพราะมีความเช่ือว่าคู่รักที่ได้มาคล้อง

กุญแจที่น่ีจะรักกนัยาวนานตลอดไป  (อิสระไม่รวม ค่าข้ึน ลิฟท)์    

จากน้ันจะนาํทา่นชมโรงงานเจียระไน พลอยอเมทิส  แดนเกาหลีเป็น

แดนของพลอยสม่ีวง พลอยแห่งสขุภาพและนาํโชค โดยมีต้ังแต่สม่ีวง

อ่อนเยน็ตาจนถึงสม่ีวงไวน์ มีเสน่ห์เย้ายวนใจ พลอยน้ีจะงามจับตาเมื่อ

มาทาํเป็นแหวน จ้ี ต่างหู และสร้อยข้อมือ และ จากน้ัน  ใหม่ล่าสุด..  

Red Pine (น ้ามนัสนแดง) สดุยอดแห่ง สมุนไพร ผลิตจากใบสนเขม็แดงในประเทศเกาหลีซ่ึงใช้เวลาค้นคว้า

และวิจัยมาอย่างยาวนานมีสรรพคุณช่วยขับสารพิษออกจากร่างกายช่วยลดระดับนํา้ตาลในเส้นเลือด   ช่วย

ละลายไขมันในเส้นเลือดช่วยล้างสารพิษหรือดีทอ็กเลือดให้สะอาดและเพ่ิมการไหลเวียนของเลือดได้สะดวก

ขึ้นต่อต้านอนุมูลอสิระเหมาะกบัผู้ป่วยโรคเบาหวาน  ความดัน  โลหิตสงู  ไขมันอุดตันในเส้นเลือด  คลอ

เรสเตอรอลในเลือดสงู และ โรคไขข้อเสื่อม     
 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   (เมนู ไก่ตุน๋โสม SAMGYETANG) (10)  
 

บ่าย เตรียมตัวกลับกรุงเทพ แวะซ้ือของฝากที่ “ รา้นละลายเงินวอน” สาหร่าย ขนมต่าง ๆ  ชอ็กโกแลต๊หิน ซีเรียล

ชอ็กโก  ลิตภัณฑข์องใบและรากฝอยของโสม ในรูป ขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหน้าโสม ครีมล้างหน้าโสม 

เคร่ืองสาํอางโสม เป็นต้น  และยังมีหมอนสขุภาพ  กมิจิ  เป็บโปโร้ (ป๊อกกี้ เกาหลี) ชินราเมง( มาม่าเกาหลี) 

  

 

 

 
 

 ไดเ้วลาอนัสมควรน าทุกท่านเดินทางสู่สนามบนิอินชอน เพือ่ท าการเช็คอินทต์ัว๋เครือ่งบนิ และ สมัภาระ.... 
 

17.25 น. เหิรฟ้าสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน  JIN AIR เทีย่วบนิ LJ 003 (บริการ SNACK BOX บนเคร่ือง) 
 

21.25 น. คณะเดินทางถงึสนามบนิสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพและความประทบัใจจากพวกเราทุกคน………… 

     ขอขอบพระคุณทุกท่านค่ะ    



 
 

ไม่รวมทิปไกด+์คนขบัรถตลอดการเดินทาง ทา่นละ 30,000 วอน (ประมาณ 1,000บาท) 

ขออนุญาตเก็บค่าทิปทุกทา่นที่สนามบินสุวรรณภมิู 

อตัราค่าบริการทวัรเ์กาหลี เดือนพฤศจิกายน 2559 

เดินทาง เดือนพฤศจิกายน 2559 
ราคาทวัร ์ ราคา 

ผูใ้หญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พกัเดีย่ว 

วนัที ่09  -  13  พฤศจิกายน 2559 16,900 16,900 16,900 5,000 

วนัที ่10  -  14  พฤศจิกายน 2559 16,900 16,900 16,900 5,000 

วนัที ่11  -  15  พฤศจิกายน 2559 16,900 16,900 16,900 5,000 

วนัที ่12  -  16  พฤศจิกายน 2559 15,900 15,900 15,900 5,000 

วนัที ่13  -  17  พฤศจิกายน 2559 15,900 15,900 15,900 5,000 

วนัที ่14  -  18  พฤศจิกายน 2559 15,900 15,900 15,900 5,000 

วนัที ่15  -  19  พฤศจิกายน 2559 15,900 15,900 15,900 5,000 

วนัที ่16  -  20  พฤศจิกายน 2559 16,900 16,900 16,900 5,000 

วนัที ่17  -  21  พฤศจิกายน 2559 16,900 16,900 16,900 5,000 

วนัที ่18  -  22  พฤศจิกายน 2559 16,900 16,900 16,900 5,000 

วนัที ่19  -  23  พฤศจิกายน 2559 15,900 15,900 15,900 5,000 

วนัที ่20  -  24  พฤศจิกายน 2559 15,900 15,900 15,900 5,000 

วนัที ่21  -  25  พฤศจิกายน 2559 15,900 15,900 15,900 5,000 

วนัที ่22  -  26  พฤศจิกายน 2559 15,900 15,900 15,900 5,000 

วนัที ่23  -  27  พฤศจิกายน 2559 16,900 16,900 16,900 5,000 

วนัที ่24  -  28  พฤศจิกายน 2559 16,900 16,900 16,900 5,000 

วนัที ่25  -  29  พฤศจิกายน 2559 16,900 16,900 16,900 5,000 

วนัที ่26  -  30  พฤศจิกายน 2559 15,900 15,900 15,900 5,000 

วนัที ่27  พ.ย. - 01 ธ.ค. 2559 15,900 15,900 15,900 5,000 

วนัที ่28  พ.ย. - 02 ธ.ค. 2559 15,900 15,900 15,900 5,000 

วนัที ่29  พ.ย. - 03 ธ.ค. 2559 15,900 15,900 15,900 5,000 

วนัที ่30  พ.ย. - 04 ธ.ค. 2559 16,900 16,900 16,900 5,000 

 



 

ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ขวบ (INFANT) ราคา  5,900 บาท 

                      ราคาจอยแลนดไ์ม่ใชต้ัว๋เครือ่งบนิ ราคา 8,900 บาท 

หมายเหตุ 

1.ขอสงวนสทิธิ์ในการเปล่ียนแปลงเที่ยวบินทั้งไปและกลับโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

2.ขอสงวนสทิธิ์ในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมหรือรายการอาหารโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งน้ีข้ึนอยู่ตามความเหมาะสม  

3.หมายเหตุที่ประเทศเกาหลีใต้มีช่างภาพมาถ่ายรูปแล้วมาจาํหน่ายวันสดุท้ายลูกทวัร์ทา่นใดสนใจสามารถซ้ือได้แต่ถ้าทา่นใดไม่ 

   สนใจกไ็ม่ต้องซ้ือ โดยไม่มีการบังคับลุกทวัร์ทั้งสนิ แต่เป็นการบอกกล่าวล่วงหน้า  

อตัรานี้ รวม 

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

 ค่าอาหารทุกม้ือ ตามที่ระบุในรายการ 

 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ    

 ค่าที่พักตามระบุในรายการ พักห้องละ 2-3 ทา่น  

 ค่ารถรับ-ส่ง และนาํเที่ยวตามรายการ    

 ค่านํา้หนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละ 15 กก.  / นาํขึ้นเคร่ืองได้ 12 กก.  

 มัคคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกนัอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม์) 

อตัรานี้ ไม่รวม 

 กรณีปรับเพ่ิมอตัราค่าภาษีเช้ือเพลิงและประกนัวินาศภัยทางอากาศสายการบิน 

 ค่าวีซ่าสาํหรับพาสปอร์ตต่างด้าว 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาท ิค่าทาํหนังสอืเดินทาง, ค่าโทรศัพทส่์วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร  

และเคร่ืองด่ืมที่สั่งเพ่ิมนอกเหนือรายการ (หากทา่นต้องการสั่งเพ่ิม กรุณาติดต่อหัวหน้าทวัร์แล้วจ่ายเพ่ิมเองต่างหาก)  

 ค่าทิปคนขบัรถ และ ไกดท์อ้งถิน่ และ หวัหนา้ทวัร ์ท่านละ (30,000 วอน หรือ 1,000 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)   

เงือ่นไขการยกเลิก 

 

1. สาํหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสอืเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ย่ืนวีซ่าให้ เม่ือผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการ  

    เดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการคืนค่ามัดจาํทั้งหมด 

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

3. ยกเลิกการเดินทางในวันเดินทาง,ถูกปฏเิสธการเข้า-ออกเมืองทั้งจากประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ ไม่มี 

    การคืนเงินทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น  

4. กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจาํกบัสายการบินหรือค่ามัดจาํที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่าน 

   ตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศซ่ึงไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight 

   จะไม่มีการคืนเงินมัดจาํ หรือค่าทวัร์ทั้งหมดเน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินน้ันๆ 

หมายเหตุ 

 การเดินทางในคณะน้ีจะต้องมีผู้โดยสารจาํนวน 30 ท่านขึ้นไป และในกรณีที่ผู้โดยสารไม่ครบคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์

ในการออกเดินทาง หรือ ปรับราคาขึ้นตามความเหมาะสม หากลูกค้าต้องการเดินทาง  



 

 ในกรณีที่ทางสายการบินมีการเรียกเกบ็ค่าภาษีเช้ือเพลิง เพ่ิมเติม ราคาน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามประกาศสายการบิน...  

 รายการท่องเที่ยวและรายการอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามสถานการณ์ โดยไม่จาํเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 หนังสือเดนิทาง ตอ้งมอีายุเหลอืใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน  และ ทางบริษัท ขอสงวนสทิธิ์รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการ

ท่องเที่ยว ค่าทวัร์ที่จ่ายให้กบัผู้จัด เป็นการชาํระแบบจ่ายชาํระขาด และผู้จัดได้ชาํระให้กบัสายการบินและสถานที่ต่าง ๆ แบบ

ชาํระขาดเช่นกนัก่อนออกเดินทาง ฉะน้ันหากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามรายการไม่ด้วยสาเหตุใดหรือได้รับการ

ปฏเิสธการเข้าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้)  ทางผู้จัด ขอสงวนสทิธกิารคืน

เงินสดส่วนใด ๆ รวมทั้งค่าตัว๋เคร่ืองบินให้แก่ท่าน) 

 หากมีเพ่ือนหรือญาติของท่านต้องการร่วมเดินทางท่องเที่ยวระหว่างท่องเที่ยวในประเทศเกาหลีหรือปัญหาต่าง ๆ ตลอดจน

ข้อแนะนาํกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ที่รับผดิชอบ หากท่านมีความจาํเป็นต้องรับฝากของจากผู้อื่นเพ่ือที่จะนาํไปยังประเทศ             

น้ัน ๆ  หรือนาํกลับประเทศไทย ควรตรวจสิ่งของน้ันว่าต้องไม่เป็นสิ่งของผดิกฎหมาย ซ่ึงของผดิกฎหมายบางประเภท อาจมี

โทษถงึขั้นประหารชีวิต เจ้าหน้าที่จะไม่รับฝากกระเป๋าหรือสิ่งของใดใด 

 หากยกเลิกก่อนออกเดินทางน้อยกว่าวันดังกล่าว ทางผู้จัดมีค่าใช้จ่ายที่ได้ชาํระล่วงหน้าไปแล้วจาํนวนมาก ขอสงวนสทิธิ์ในการ

หักเงินในส่วนที่เกดิขึ้นจริง  

 คณะเดินทางช่วงวันหยุด หรือ เทศกาลที่ต้องการันตีมัดจาํหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไขหรือเที่ยวบินเหมาลาํ Charter Flight หรือ 

Extra Flight กบัสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจาํหรือค่าทวัร์ทั้งหมด  ขอ

สงวนสทิธิ์ที่จะปรับราคาตามสถานการณ์ที่มีการปรับขึ้นจากภาษีเช้ือเพลิงที่ทางสายการบินอาจจะมีการเรียกเกบ็เพ่ิมเติม 

ตลอดจนการเปล่ียนแปลงเที่ยวบินและตามตารางบินของสายการบิน  

 หากมีการถอนตัวหรือไม่ได้ใช้บริการตามที่จองระบุเอาไว้หรือก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสดุลง ผู้จัดถอืว่าผู้ท่องเที่ยวสละสทิธิ์

และจะไม่รับผดิชอบค่าบริการที่ได้ชาํระไว้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เน่ืองจากค่าใช้จ่ายที่ท่านได้จ่ายให้กบัผู้จัด เป็นการชาํระแบบ

ยืนยันการใช้บริการแบบผู้จัดเป็นตัวแทนนายหน้า ผู้จัดได้ชาํระค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้แก่ผู้ให้บริการในแต่ละแห่งแบบชาํระเตม็มี

เงื่อนไข  

 กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการบิน 

บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ ผู้จัดจะดาํเนินโดยสดุความสามารถที่จะประสานงานให้เกดิประโยชน์สงูสดุแก่ลูกค้า 

แต่จะไม่คืนเงินให้สาํหรับค่าบริการน้ัน ๆ  

 มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสทิธใินการให้คาํสญัญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด  นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มี

อาํนาจของผู้จัดกาํกบัเท่าน้ัน  

 ผู้จัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เน่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่

ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน

รายการท่องเที่ยว อนัเน่ืองมาจากการกระทาํที่ส่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง และกรณีอื่นๆ 

 เน่ืองด้วยมาตรการรักษาความปลอดภัยของสนามบินทั่วโลก ก่อนท่านขึ้นเคร่ืองบิน กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนาํติด

ตัวขึ้นเคร่ืองบิน แยกใส่ถุงพลาสติกใสมีซิปลอ็คปิดสนิท โดยที่ขนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน และรวมกนัทุกช้ิน

ไม่เกนิ 1 ลิตร และต้องนาํออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอก็ซ์เรย์ อนุญาตให้ถอืได้ท่านละ 1 ใบเท่าน้ัน ถ้า

สิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าที่กาํหนด รวมถงึสิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเลบ็ มีดพก แหนบ 

จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเคร่ืองบินเท่าน้ัน และประเทศเกาหลี มีกฎหมายห้ามนาํเข้าผลิตภัณฑท์ี่

ทาํมาจากพืช และเน้ือสตัว์ทุกชนิดเข้าประเทศ เช่น ผกั ผลไม้สด ไข่ เน้ือสตัว์ ไส้กรอก เพ่ือเป็นการป้องกนัโรคติดต่อที่จะมา

จากสิ่งเหล่าน้ี หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ จะต้องเสยีค่าปรับในอตัราที่สงูมาก 
 

“ขอขอบพระคุณทุกท่านทีไ่ดม้อบความไวว้างใจ ใหท้างบริษทั เป็นผูน้ าพาการเดินทางในครั้งนี้ ” 

 


