
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MY AUTUMN IN KOREA 5D3N 
           บริการโดยสายการบินเกาหลีจินแอร ์(LJ) 

 

 

 
 



 

ก าหนดการเดินทาง :   ตุลาคม 2561 (ฤดูใบไมเ้ปลีย่นสี) 

(พกั ซอรคัซาน 1 คืน / พกัโซล 2 คืน) 
 

สายการบนิจินแอร ์แอรไ์ลน ์(LJ)  <ข้ึนเครือ่งสุวรรณภูมิ> 

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

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

 

ตัว๋เครือ่งบนิ Low Cost จินแอร ์(Jin Air) บริการยอดเยีย่มราคาสุดคุม้ 

- ตัว๋เคร่ืองบนิเกาหลีจินแอร์ สายการบินโลคอส แต่มาตราฐานระดับสากล ตัว๋เคร่ืองบินเกาหลี ราคาถูก บินตรง โซล ทุกวัน 

- กระเป๋าได้ 15 กก. ถอืขึ้นเคร่ืองได้สงูสดุ 12 กก. ฟรีบริการอาหารว่าง เคร่ืองดื่มทั้งไปและกลับ (ตามเง่ือนไขสายการบิน) 

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

 

** หากท่านต้องซื้ อบัตรโดยสารภายในประเทศเพ่ือไปและกลับกรุงเทพฯ  กรุณาเลือกซ้ือบตัรโดยสาร

ภายในประเทศประเภทที่สามารถเลือ่นวนัและเวลาในการเดินทางได ้ ทั้งนี้ เพือ่ป้องกนัปัญหาเที่ยวบินล่าชา้

หรือการเปลีย่นแปลงเวลาของเที่ยวบินหรือการเปลีย่นแปลงวนัเดินทางกรณีเกิดความผิดพลาดจากบริการ

จากสายการบิน (ความล่าช้าของเที่ยวบิน การยกเลิกเที่ยวบิน มีการยุบเที่ยวบินรวมกัน ตารางการการเดินทางมีการ

เปล่ียนแปลง เน่ืองจากสายการบินพิจารณาสถานการณแ์ล้วว่า อยู่นอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลทางด้านความปลอดภัย

เป็นต้น) โปรดเข้าใจและรับทราบว่าผู้จัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ ในทุกกรณี 
 

ทวัร์น้ีจัดให้เฉพาะลูกค้าที่ประสงค์จะไปท่องเที่ยวตามรายการของทวัร์ทุกวันเท่าน้ัน  หากท่านไม่สามารถร่วมทวัรทุ์กวนั แค่

สมคัรมาร่วมทวัรเ์พยีงเพือ่การใชต้ัว๋เครือ่งบนิและทีพ่กัในราคาพิเศษ  หากท่านไม่แจง้ และปรากฏว่าท่านไม่ร่วมทวัรใ์น

บางวนั ทางบริษทัฯ จะคิดค่าด าเนินการในการแยกท่องเทีย่วเอง 300 USD  (ก่อนซ้ือทวัรจ์ะตอ้งแจง้ความประสงคที์เ่ป็น
จริง เพือ่ทางผูจ้ดัจะไดคิ้ดค่าบริการทีเ่หมาะสม) ** 

 

รายการโปรแกรมทวัร ์
 

วนัแรก       กรุงเทพฯ - สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ -  อินชอน (ประเทศเกาหลีใต)้ 
 

21.00 น. คณะพร้อมกนัที่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภมู ิ ผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 ประต ู 2 เคานเ์ตอร ์ D 

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

เจ้าหน้าที่คอยอาํนวยความสะดวกเชค็อนิทต์ัว๋เคร่ืองบินและสมัภาระให้แก่ท่าน…. 
 

หมายเหตุ เคานเ์ตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเคร่ืองออกอย่างนอ้ย 60 นาท ีผูโ้ดยสารพรอ้ม ณ ประตูข้ึนเคร่ืองก่อนเวลาเคร่ืองออก 30 นาท ี

 
 

 

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

                  อุทยานแห่งชาติซอรคัซาน (ไม่รวมค่าข้ึนเคเบิ้ ลคาร)์ – วดัชินฮึงซา 
 

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

08:00 น. ถึงสนามบินนานาชาติอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง และรับสัมภาระ

เรียบร้อยแล้ว... (เวลาท้องถิ่นประเทศเกาหลีใต้ เรว็กว่าประเทศไทย 2 ช่ัวโมง) จากนั้น นาํท่านเดินทางสู่ 



 

เกาะนาม ิเดินทางไปท่าเรือเฟอร์ร่ีข้ามฟากไปยังเกาะนามิ หน่ึงในสถานที่ถ่ายทาํละครเกาหลี  เพลงรักในสาย

ลมหนาว ท่านได้สมัผสับรรยากาศแสนโรแมนติกท่ามกลางใบไม้เปล่ียนสรีะหว่าง 2 ข้างทางและถ่ายรูปสวยๆ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
กบัวิวสวยๆรอบๆเกาะท่านสามารถเดินเล่นรอบเกาะนามิชมทวิต้นสน และ ทวิแปะกว๋ยที่เป็นไฮไลทข์องเกาะ

นามิในช่วงใบไม้เปล่ียนส ีและถ่ายรูปเกบ็ภาพความประทบัใจ ระหว่างทางกลับมีร้านค้า 2 ข้างทาง อาท ิร้าน

ซาลาเปา ร้านไส้กรอก ขนมแพนเค้กแสนอร่อย ให้ท่านเลือกซ้ือทานได้ตามอธัยาศัย หรือจะเลือกนั่งจิบกาแฟ

ร้อนๆ ในร้าน Coffee Shop ได้เวลาสมควร นั่งเรือประมาณ 5 นาท ี 
 

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

บ่าย  นาํท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติซอรคัซาน (ไม่รวมค่า

ข้ึนเคเบิ้ ลคาร)์ เรียกหนึ่งว่า สวิสเซอร์แลนด์ของเกาหลี 

ท่านได้ชมความงดงามของสสีนัของต้นไม้ที่เปล่ียนสแีดง สี

ส้ม สีเหลือง ทั่วทั้งอุทยาน ที่ท่านจะประทับใจไม่รู้ เลือน  

ภ า ย ใ น

อุ ท ย า น

แ ห่ ง ช า ติ

ซอ รัคซ าน 

ยังเป็นมีวัดที่ศักดิ์สิทธิ์  นั่นกค็ือ  วดัชินฮึงซา ซ่ึงจะมี

พระพุทธรปูปางสมาธอิงค์ใหญ่ตั้งอยู่กลางแจ้ง เป็นวัดเก่าแก่ใน

นิกายเซน ระหว่างทางเดินทางชมวิวจะได้เหน็กองหินที่ถูกซ้อน

ขึ้นเป็นช้ันๆสูงๆ เรียกว่า กลุ่มหินอธิฐาน เนื่องจากคนเกาหลี

จะนาํหินมาซ้อนกนัแล้วอธษิฐานขอพร อทุยานแห่งชาติซอรัคซานถอืเป็นอทุยานแห่งชาติที่สวยที่สดุของเกาหลี

ใต้ ผู้คนสวนใหญ่ให้ความนิยมไปท่องเที่ยวกนัอย่างหนาแน่นทั้งคนเกาหลีเองและคนต่างชาติ 
 

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  (เมนูชาบูชาบู SHABU SHABU) (2) 
 

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

 
 

วนัทีส่าม สวนผลไมต้ามฤดูกาล ( ไร่แอป๊เป้ิล หรือ ไร่สาลี ่) – ใหท่้านไดส้นุกกบัเครือ่งเล่นนานาชนดิ 

ณ สวนสนุก EVERLAND ( เล่นไม่จ ากดัรอบ ) – ชอ้ปป้ิงเครื่องส ำอำงปลอดภำษี 

Cosmetic Outlet –ชอ้ปป้ิงสินคา้แฟชัน่มากมาย ณ ตลาดฮงแด (ตลาดย่านมหาลยัฮงอิก ) 

 



 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม (3) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

นาํท่านเดินทางสู่ สวนผลไมต้ามฤดูกาลของเกาหลี ( ช่วงเดือนตุลาคม – ตน้พฤศจิกายน จะเป็นแอป๊เป้ิล 

หรือ สาลี ่) ท่านจะได้ล้ิมรสผลไม้หวานกรอบ อร่อย ลูกโตๆ สดจากไร่เลยที่เดียว  ท่านจะได้เหน็วิธกีารปลูก

ของชาวสวนเกาหลีที่มีวิธีการปลูกแบบปลอดสารพิษ  ให้เวลาท่านได้อสิระถ่ายรูปกบัไร่ผลไม้แสนอร่อย และ

ล้ิมรสผลไม้พร้อมซ้ือเป็นของที่บ้านได้อกีด้วย 
 

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

บ่าย จากนั้นพาท่านสนุกสนานเตม็ที่กบัเคร่ืองเล่นนานาชนิด (เล่นไม่จ ากดัรอบ) ที่ สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์เป็น

สวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สดุของประเทศ ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา ท่านจะได้นั่งกระเช้าลิฟท ์เพ่ือลงไปยังหุบ

เขาด้านล่างเพ่ือสนุกกับเคร่ืองเล่น อาท ิ T-Express ( รถไฟรางไม้ ) รถไฟเหาะ หนอนสะบัด ล่องแก่ง 

การ์ตูน 4 มิติ บ้านหมุน บ้านผีสิง และ ในสวนสนุกยังมีการแสดงขบวนพาเหรดให้ท่านได้ชมความน่ารัก               

ของตัวการ์ตูนต่างๆ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ในช่วงฤดูใบไมเ้ปลี่ยนสี ภายในสวนสนุกแห่งนี้ ยังมีสวนดอกไม้สวยๆให้ท่านได้ถ่ายรูปอีกด้วย สวยงามจน

ท่านคิดว่าเป็นดอกไม้ปลอมเลยที่เดียว และท่านยังสามารถท่องไปกบัโลกของสตัว์ป่า  ท่านจะได้ตื่นตาตื่นใจ

กบั ไลเกอรแ์ฝดคู่แรกของโลก ( ลูกของพ่อสงิโตและแม่เสอื ) พร้อมทั้ง เสอืขาว สิงโตเจ้าป่า หมีแสนรู้  ที่



 

ท่านจะหลงรักในความน่ารักและความฉลาดของสตัว์เหล่านี้  นอกจากนี้ ภายในสวนสนุกยงัมรีา้นคา้มากมาย 

อาทิ รา้นกาแฟ รา้นอาหาร รา้นพซิซ่า รา้นเสื้ อผา้ และรา้นขายของฝากทีร่ะลกึจากสวนสนุกเอเวอร์แลนด ์

ใหท่้านไดเ้ลอืกซ้ือมากมาย  และในสวนสนุกแห่งนี้ ท่านได้พบกบั LINE FRIEND STORE ที่มีสนิค้า  พรี

เม่ียม สนิค้าจากแอปลิเคช่ัน LINE ให้แฟนคลับ หรือ สาวก LINE ได้เลือกซ้ือมากมาย อาท ิตุก๊ตา เสื้อยืด 

กระเป๋า แผ่นรองเมาส ์แก้ว ปากกา และที่ฮิตสดุ คงเป็นหมอนรองคอ ของน้องหมีบราวน์ โคน่ี และตัวการ์ตูน

จากแอปลิเคช่ัน LINE อื่นๆ  ที่จะทาํให้ท่านเลือกไม่ถูกเลยที่เดียว นอกจากความน่ารักแล้ว ยังมีให้เลือกสรร

มากมาย บอกได้คาํเดียวว่าฟินมากๆ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นนาํท่านช้อปป้ิง เครือ่งส าอางปลอดภาษี เวชส าอาง  COSMETIC OUTLET ช้อปป้ิงเคร่ืองสาํอางยอด

นิยม เช่น โบทอ็กเกาหลีช่ือดัง , SNAIL CREAM (ครีมหอยทาก) , WATER DROP (ครีมนํา้แตก) , 

BUBBLE CLEANSING , CC ครีม , แป้งม้าโยก, เซร่ัมโบทอ็กเกาหลี  ซ่ึงราคาถูกกว่าที่เมืองไทยเกอืบ

เท่าตัว และบางผลิตภัณฑย์ังไม่มีขายในไทย 
 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนู จิมดกั ไก่พะโลแ้สนอร่อย (5) 
 

จากนั้นนาํท่านไปช้อปป้ิงที่ ตลาดฮงแด แหล่งช้อปป้ิงสนิค้าแฟช่ันสาํหรับวัยรุ่น อยู่ใกล้กลับมหาวิทยาฮงอิก 

หนึ่งในมหาวิทยาลัยช่ือดังของประเทศเกาหลี ภายในถนนเส้นนี้ เตม็ไปด้วยสินค้าแฟช่ัน ทั้งร้านริมข้างทาง 

แผงลอย เสื้อผ้าแฟช่ัน รองเท้า แว่นตา กระเป๋า ราคาเบาๆ รวมไปถึงร้านแบรนเนมอย่าง H&M และ 3CE 
รวมถึงร้านคร่ืองสาํอางอาท ิETUDE, SKINFOOD, IT'S SKIN หรือจะร้านรวมแฟช่ันเคร่ืองสาํอางสดุชิค

อื่นๆ อกีมากมาย  
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

ทีพ่กั  น าท่านเขา้สู่ โรงแรมGALAXY HOTEL หรือ VIP HOTEL หรือ ระดบัเทียบเท่า 3 ดาว 
 

วนัทีสี่ ่          ฮ็อกเกตนามู - น ้ามนัสน - พระราชวงัเคียงบกกุง -  โรงงานสาหร่าย + ใส่ชดุฮนับก  
                  ดิวต้ีฟรี – ชอ้ปป้ิงเส้ือผา้ รองเทา้แฟชัน่ ณ ตลาดเมียงดงช่ือดงั ( สยามสแควรเ์กาหลี )  

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม (6) 
 



 

นาํท่านเข้าชม “ศูนยส์มุนไพรฮอ๊กเก็ตนามู” ฮอ๊กเกต็นี้ ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมรับประทาน เพ่ือช่วยดูแลรักษา

ตับให้สะอาดแขง็แรงป้องกันโรคตับแขง็ไม่ถูกทาํลายจากการดื่มกาแฟ บุหร่ี แอลกอฮอล์ สารตกค้างจาก

อาหารและยา    จากนั้นพาท่านไปชมสมุนไพรช่ือดังของเกาหลี ที่กาํลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากทั้งใน

ไทย และ เกาหลี  RED PINE  หรือ น ้ามนัสนเข็มแดง  ผลิตจากใบสนเขม็แดงในประเทศเกาหลี มีสรรพคุณ

ช่วยขบัสารพิษออกจากร่างกายช่วยลดระดับนํา้ตาลในเส้นเลือด  ช่วยละลายไขมันในเส้นเลือดหรือดีทอ็กเลือด

ให้สะอาดและเพ่ิมการไหลเวียนของเลือดได้สะดวก    จากนั้นนาํท่านชม พระราชวงัเคียงบกกุง 

(GYEONGBOKGUNG PALACE) เป็นหน่ึงในห้าพระราชวังใหญ่ที่สร้างขึ้นโดยราชวงศ์โชซอ็น สร้างขึ้นในปี 

พ.ศ. 1937 (ค.ศ. 1394) โดยชอ็ง 

โด-จอ็น และได้กลายเป็นพระราชวัง

หลวงหรือวังหลักสาํหรับประทับว่า

ราชการของกษัตริย์และเหล่าเชื้ อพระ

วงศ์ของเกาหลีมาโดยตลอด และ

ได้รับการต่อเติมโดยพระเจ้าแทจง

และพระ เ จ้ า เ ซ จ งมหา ร า ช  แ ต่

บางส่วนของพระราชวังนั้นถูกเพลิง

เผาวอดในช่วงที่ ญ่ี ปุ่นบุกประเทศ

เกาหลี  พระราชวังมีเน้ือที่ 5.4 ล้านตารางฟุต โดยในช่วงต้นราชวงศ์โชซอ็นมีตาํหนักอาคารมากถึง 200 

อาคาร กระทั่งปี พ.ศ. 2135 ที่กองทพัญ่ีปุ่นบุกรุกประเทศเกาหลี ตาํหนักต่าง ๆ ได้ถูกทุบทาํลาย ถูกเผาทิ้ ง

ไปเป็นจาํนวนมาก ก่อนที่จะได้รับการบูรณะซ่อมแซมและสร้างพระราชวังขึ้นมาใหม่ในแบบฉบับเดิม 
 
 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูซมัจาทงั (ซุปกระดูกหมูสไตลเ์กาหลี)กระดูกหมูตุน๋จน

เป่ือย น ้ าซุปเขม้ขน้หอมอร่อย ทานกบัขา้วสวยๆรอ้น บอกค าเดียวว่าฟินมาก) (7) 
 
 

บ่าย พาท่านชม โรงงานสาหร่ายเกาหลี ให้ท่านได้ชมกรรมวิธีในการผลิตสาหร่ายเกาหลีแสนอร่อย พร้อมชิม

สาหร่ายๆ หรือจะซ้ือเป็นของฝากกลับบ้านกไ็ด้    จากนั้นพาท่านไปสวยหล่อแบบหนุ่มสาวเกาหลี กบัการสวม

ชุดประจาํชาติเกาหลี   “ ชุดฮนับก”  ให้ท่านได้ถ่ายรูปตามอธัยาศัยและเกบ็ภาพความประทบัใจ  จากนั้นนาํ

ท่านไปเรียนรู้ เกี่ยวกับการ ท าคิมบบั (ขา้วห่อสาหร่าย) เรียนรู้ วิธีการทาํ คิมบับ (ข้าวห่อสาหร่าย) อาหาร

ง่ายๆ ที่คนเกาหลีนิยมรับประทาน คิม แปลว่า สาหร่าย บับ แปลว่า ข้าว จะเป็นแท่งยาวๆ ห่ันเป็นช้ินๆพอดี

คาํ จิ้มกะโชยุ ญ่ีปุ่นหรือวาซาบิกไ็ด้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นนาํท่าน  ชอ้ปป้ิงแหล่งสินคา้ปลอดภาษี (ดิวต้ีฟรี) สนิค้าแบรนด์เนมมากมาย อาท ินาฬิกา,แว่นตา,

เคร่ืองสําอางค์กระเป๋า , นํ้าหอม เคร่ืองสําอางแบรนด์ ช้ันดัง ต่างๆ อาทิ SULWHASOO , DKNY , 



 

SHISEIDO , DIOR  และ กระเป๋าแบรนด์ดังต่างๆ อาทิ MCM , LOUIS VUITTON, CHANEL  

จากนั้น  นาํท่านไปช้อปป้ิงตลาดดังที่สดุของเกาหลี ตลาดเมียงดง หรือ สยามสแควรเ์กาหลี ที่เมียงดงแห่งน้ี

พบกบัสนิค้าวัยรุ่น อาท ิเสื้อผ้าแฟช่ัน เคร่ืองประดับ รองเท้า เคร่ืองสาํอางดังๆ อาท ิ ETUDE HOUSE , 

SKIN FOOD, THE FACE SHOP, MISSHA, ROJUKISS, LANEIGE  อกีทั้งตลาดเมียงดง ยังมี

ร้านอาหาร แผงลอย จาํหน่าย ขนม เคร่ืองดื่ม ของทานเลก็ รวมถึง ไอศกรีมฟุต ช่ือดัง ให้ท่านเลือกทานแบบ

จุใจ ทั้ง 2 ข้างทาง จนเลือกไม่ถูกเลยที่เดียว 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ค า่ *** อิสระอาหารค า่ เพือ่ใหท่้านไดช้อ้ปป้ิงอย่างจุใจ***    
 

ทีพ่กั  น าท่านเขา้สู่ โรงแรมGALAXY HOTEL หรือ VIP HOTEL หรือ ระดบัเทียบเท่า 3 ดาว 
 

วนัทีห่า้        ศูนยโ์สมเกาหลี – พลอยแอมมาทีส  - ชมหอคอยโซลทาวเวอร ์คลอ้งกญุแจคู่รกั    

                 ละลายเงินวอน - สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ         
 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม (8) 
จากนั้นนาํท่านรู้ จักและเข้าใจ สมุนไพรโสมเกาหลี ที่ช่วยเสริมความ

แขง็แรงให้แก่ระบบย่อยอาหารและปอด ช่วยทาํให้จิตใจสงบและเพ่ิม

พละกาํลังโดยส่วนรวมสรรพคุณทางการแพทย์ ช่วยบาํรงุหัวใจ ป้องกนั

โรคหัวใจขาดเลือด เสริมประสิทธิภาพทางเพศ ลดและป้องกันมะเรง็

และเร็วๆ นี้  โสมเกาหลีอาจจะได้จดทะเบียนมรดกโลกโดยองค์การ

ยูเนสโก   จากนั้น หากมีเวลา จะนาํท่านชมโรงงานเจียระไน พลอย 

อเมทิส แดนเกาหลีเป็นแดนของพลอยสม่ีวง พลอยแห่งสขุภาพและนาํโชค โดยมีตั้งแต่สม่ีวงอ่อนเยน็ตาจนถงึ

สม่ีวงไวน์ มีเสน่ห์เย้ายวนใจ พลอยนี้ จะงามจับตาเมื่อมาทาํเป็นแหวน จี้  ต่างหู และสร้อยข้อมือ     จากนั้นนาํ

ท่านสู่ หอคอย N’SEOUL TOWER  (อิสระไม่รวมค่าข้ึนลฟิท)์ นาํท่านย้อนรอยซีรีย์ดัง “ You Who Came 

From The Stars” (ยยัตัวรา้ยกับนายต่างดาว) และ ซีรียเ์ร่ือง F4  ณ เขานัมซาน ภเูขาเพียงลูกเดียวใจ

กลางเมืองหลวงกรงุโซล 1 ใน 17 หอคอยเมืองที่สงูที่สดุในโลก สงูถงึ 480 เมตร เหนือระดับนํา้ทะเล  

 

 

 

 

 

 



 

ชมทศันียภาพกรุงโซลและชานเมืองแบบรอบทศิ 360 องศา ท่านสามารถไป คลอ้งกุญแจคู่รกั และอธิษฐาน

ขอพรใหร้กักนันานๆ  เพราะมีความเช่ือว่าคู่รักที่ได้มาคล้องกุญแจที่น่ีจะรักกนัยาวนานตลอดไป  
 
 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  เมนูโอซมั บุลโกกิ ประกอบไปดว้ย ปลาหมึกสดหัน่ช้ินพอดีค า 

และเนื้ อหมู สไลดที์ผ่่านการหมกัดว้ยเครือ่งปรุงสูตรตน้ต ารบัจนเขา้กนั  (9) 
 

จากนั้นนาํท่านเตรียมตัวกลับกรงุเทพ แวะซื้อของฝากที่ “ รา้นละลายเงินวอน” สาหร่าย ขนมต่าง ๆ ข้าวพอง

รสชาติต่างๆ ข้างพองธัญพืช เหล้าโซจู หรือ มาม่าเกาหลีที่ มีให้เลือกหลากหลายรสชาติ กิมจิ หรือ

เคร่ืองใช้ไฟฟ้า กระทะเกาหลีช่ือดัง ฯลฯ ให้ท่านเลือกช้อปป้ิงอย่างจุใจ 
 
 
 

 

 

 

 

 
  

 

ไดเ้วลาอนัสมควรน าทุกท่านเดินทางสู่สนามบินอินชอน เพือ่ท าการเช็คอินทต์ัว๋เครือ่งบนิ และ สมัภาระ.... 
 

 

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

23.40 น. คณะเดินทางถึงสนามบนิสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพและความประทบัใจจากพวกเราทุกคน………… 

 
 

 

     ขอขอบพระคุณทุกท่านค่ะ    

 

 

 HAPPY TOGETHER  

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

ขออนุญาตเก็บค่าทิปทุกทา่นท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ 

 

อตัราค่าบริการทวัรเ์กาหลี ตุลาคม 2561 

ก าหนดการเดนิทาง 

ผู้ใหญ่ 

ห้องละ 2-3 
ท่าน 

1 เดก็ 2 ผู้ใหญ่ 
เดก็มีเตียง 

1 เดก็ 2 
ผู้ใหญ่ 

เดก็ไม่มีเตยีง 

พกัเดี่ยว
เพิ่ม 

วันที่ 30 ก.ย. – 4 ต.ค. 61 16,900 16,900 16,900 5,000 
วันที่ 01  -  05  ตุลาคม 2561 15,900 15,900 15,900 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 12  -  16  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 

                      ราคาจอยแลนดไ์ม่ใชต้ัว๋เครื่องบิน ราคา 8,900 บาท 

 

หมายเหตุ 

1. ขอสงวนสทิธิ์ในการเปล่ียนแปลงเที่ยวบนิทั้งไปและกลับโดยมิต้องแจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้า 

2. ขอสงวนสทิธิ์ในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมหรือรายการอาหารโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งน้ีขึ้นอยู่ตามความ

เหมาะสม 

3. ก่อนซ้ือโปรแกรมทวัรค์วรอ่านท าความเขา้ใจก่อนเพือ่ผลประโยชนข์องลกูคา้เอง 

4. ร้านช้อปป้ิงที่ทางรัฐบาลให้ทวัร์ลง ตามที่ระบุภายในโปรแกรม ทางบริษัทฯไม่มีนโนบายบังคับ

ซื้อแต่อย่างใด ขึ้นอยู่กบัความพึงพอใจของลูกค้าเอง   

5. ประเทศเกาหลีใต้มีช่างภาพมาถ่ายรูปแล้วมาจาํหน่ายวันสดุท้ายลูกทวัร์ท่านใดสนใจสามารถซ้ือได้แต่ถ้าท่านใดไม่สนใจ

กไ็ม่ต้องซ้ือ โดยไม่มีการบงัคบัลกุทวัรท์ัง้สิน แต่เป็นการบอกกล่าวล่วงหนา้ 

 

อตัรานี้ รวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบนิไป-กลับ  กรุงเทพ - อนิชอน - กรุงเทพ  (ตัว๋กรุป๊) และ ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี  

 ค่าอาหารทุกม้ือ ตามที่ระบุในรายการ 

 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ    

 ค่าที่พักตามระบุในรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน  

 ค่ารถรับ-ส่ง และนาํเที่ยวตามรายการ    

 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่านละ 15 กก.  / น าข้ึนเครือ่งได ้12 กก.  

 มัคคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกนัอบุัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 

อตัรานี้ ไม่รวม 

 กรณีปรับเพ่ิมอตัราค่าภาษีเช้ือเพลิงและประกนัวินาศภัยทางอากาศสายการบิน 

 ค่าวีซ่าสาํหรับพาสปอร์ตต่างด้าว 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาท ิค่าทาํหนังสอืเดินทาง, ค่าโทรศัพทส่์วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถงึค่าอาหาร  

และเคร่ืองดื่มที่สั่งเพ่ิมนอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสั่งเพ่ิม กรณุาตดิต่อหัวหน้าทวัร์แล้วจ่ายเพ่ิมเองต่างหาก) 

 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 ผู้จดัมีสทิธยิกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง)   

 



 

 

เงือ่นไขการยกเลิก 

 

1. สาํหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถอืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ย่ืนวีซ่าให้ เม่ือผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการ  

    เดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการคืนค่ามัดจาํทั้งหมด 

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

3. ยกเลิกการเดินทางในวันเดินทาง,ถูกปฏเิสธการเข้า-ออกเมืองทั้งจากประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ ไม่ม ี

    การคืนเงินทั้งหมดไม่ว่ากรณใีดๆทั้งสิ้น  

4. กรุป๊ที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตมัีดจาํกบัสายการบินหรือค่ามัดจาํที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่าน 

   ตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศซ่ึงไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถงึเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight 

   จะไม่มีการคืนเงินมัดจาํ หรือค่าทวัร์ทั้งหมดเน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินน้ันๆ 
 

หมายเหตุ 
 

 การเดินทางในคณะนี้ จะต้องมีผู้โดยสารจาํนวน 25 ท่านขึ้นไป และในกรณีที่ผู้โดยสารไม่ครบคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์

ในการออกเดินทาง หรือ ปรับราคาขึ้นตามความเหมาะสม หากลูกค้าต้องการเดินทาง  

 ในกรณทีี่ทางสายการบินมกีารเรียกเกบ็ค่าภาษีเช้ือเพลิง เพ่ิมเติม ราคานี้อาจมกีารเปล่ียนแปลงได้ตามประกาศสายการบิน...  

 รายการทอ่งเที่ยวและรายการอาหารที่ระบุไว้ อาจมกีารเปล่ียนแปลงได้ตามสถานการณ ์โดยไม่จาํเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 หนังสือเดินทาง ตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และ ทางบริษัท ขอสงวนสทิธิ์รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการ

ท่องเที่ยว ค่าทวัร์ที่จ่ายให้กบัผู้จัด เป็นการชาํระแบบจ่ายชาํระขาด และผู้จัดได้ชาํระให้กบัสายการบินและสถานที่ต่าง ๆ แบบ

ชาํระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง ฉะนั้นหากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามรายการไม่ด้วยสาเหตุใดหรือได้รับการ

ปฏเิสธการเข้าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้)  ทางผู้จัด ขอสงวนสทิธกิารคืน

เงินสดส่วนใด ๆ รวมทั้งค่าตัว๋เคร่ืองบินให้แก่ท่าน) 

 หากมีเพ่ือนหรือญาติของท่านต้องการร่วมเดินทางท่องเที่ยวระหว่างท่องเที่ยวในประเทศเกาหลีหรือปัญหาต่าง ๆ ตลอดจน

ข้อแนะนํากรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ หากท่านมีความจําเป็นต้องรับฝากของจากผู้อื่นเพ่ือที่จะนําไปยังประเทศ             

นั้น ๆ  หรือนาํกลับประเทศไทย ควรตรวจสิ่งของนั้นว่าต้องไม่เป็นสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งของผิดกฎหมายบางประเภท อาจมี

โทษถงึขั้นประหารชีวิต เจ้าหน้าที่จะไม่รับฝากกระเป๋าหรือสิ่งของใดใด 

 หากยกเลิกก่อนออกเดินทางน้อยกว่าวันดังกล่าว ทางผู้จัดมีค่าใช้จ่ายที่ได้ชาํระล่วงหน้าไปแล้วจาํนวนมาก ขอสงวนสทิธิ์ในการ

หักเงนิในส่วนที่เกดิขึ้นจริง  

 คณะเดินทางช่วงวันหยุด หรือ เทศกาลที่ต้องการันตีมัดจาํหรือซ้ือขาดแบบมีเงื่อนไขหรือเที่ยวบินเหมาลาํ Charter Flight หรือ 

Extra Flight กบัสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจาํหรือค่าทวัร์ทั้งหมด  ขอ

สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตามสถานการณ์ที่มีการปรับขึ้ นจากภาษีเช้ือเพลิงที่ทางสายการบินอาจจะมีการเรียกเกบ็เพ่ิมเติม 

ตลอดจนการเปล่ียนแปลงเที่ยวบินและตามตารางบินของสายการบิน  

 หากมีการถอนตัวหรือไม่ได้ใช้บริการตามที่จองระบุเอาไว้หรือก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสดุลง ผู้จัดถอืว่าผู้ท่องเที่ยวสละสทิธิ์

และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ได้ชาํระไว้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจาก ผู้จัดได้ชาํระค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้แก่ผู้ให้บริการใน

แต่ละแห่งแบบชาํระเตม็มีเงื่อนไข  

 กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการบิน 

บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ ผู้จัดจะดาํเนินโดยสุดความสามารถที่จะประสานงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า 

แต่จะไม่คืนเงินให้สาํหรับค่าบริการนั้น ๆ  



 

 มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสทิธิในการให้คาํสญัญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด  นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มี

อาํนาจของผู้จัดกาํกบัเทา่นั้น  

 ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่

ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน

รายการทอ่งเที่ยว อนัเนื่องมาจากการกระทาํที่ส่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมอืง และกรณอีื่นๆ 

 เนื่องด้วยมาตรการรักษาความปลอดภัยของสนามบินทัว่โลก ก่อนทา่นขึ้นเคร่ืองบิน กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนาํติด

ตัวขึ้นเคร่ืองบิน แยกใส่ถุงพลาสติกใสมีซิปลอ็คปิดสนิท โดยที่ขนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน และรวมกนัทุกช้ิน

ไม่เกิน 1 ลิตร และต้องนาํออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอก็ซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้า

สิ่งของดังกล่าวมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าที่กาํหนด รวมถงึสิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเลบ็ มีดพก แหนบ 

จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเคร่ืองบินเท่านั้น และประเทศเกาหลี มีกฎหมายห้ามนาํเข้าผลิตภัณฑท์ี่

ทาํมาจากพืช และเนื้ อสตัว์ทุกชนิดเข้าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้สด ไข่ เนื้ อสตัว์ ไส้กรอก เพ่ือเป็นการป้องกันโรคติดต่อที่จะมา

จากสิ่งเหล่านี้  หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ จะต้องเสยีค่าปรับในอตัราที่สงูมาก 
 

 

“ขอขอบพระคุณทุกท่านทีไ่ดม้อบความไวว้างใจ ใหท้างบริษทั เป็นผูน้ าพาการเดินทางในครั้งนี้ ” 
 

 


