
 

 

ทวัรเ์กาหลี HAPPY TOGETHER 

WELCOME SPRING IN KOREA 5D3N          

บริการโดยสายการบนิเกาหลี จินแอร(์LJ) 
    

 

 

จุดเด่นโปรแกรมของเรา 
1.พกัซูวอน 1 คืน โซล 2 คืน     2. ช็อปป้ิงจุใจ 3 ตลาดดงั ตลาดฮงแด+ตลาดเมียงดง+อินซาดง          

3. ชิมสตอเบอรีลู่กโตๆ จากไร่  4. ใส่ชุดประจ าชาติเกาหลี ( ฮนับก ) + ท าขา้วห่อสาหร่าย 

4. พิเศษ หมูย่างสไตลเ์กาหล ี     6. คลอ้งกุญแจ คู่รกั ณ หอคอย N’Seoul Tower 

พเิศษ... !! อ่ิมอร่อยกบับุฟเฟตข์าปูยกัษ ์พรอ้มน ้าจ้ิมรสเด็ด จดัจา้น 
 (พกัซูวอน 1 คืน / พกัโซล 2 คืน)  **ตอ้นรบัฤดูใบไมผ้ลิ*** 

 

สายการบินจินแอร ์แอรไ์ลน ์(LJ)  <ข้ึนเคร่ืองสุวรรณภูมิ> 

ขาไป LJ 004    กรุงเทพ (BKK)  -   อินชอน (ICN) 22.40 – 05.55+1 

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

*** ราคาดงักล่าว เป็นราคาโปรโมชัน่ ลูกคา้ไม่สามารถยกเลิกได ้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน *** 



 

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

** หากทา่นต้องซ้ือบัตรโดยสารภายในประเทศเพ่ือไปและกลับกรุงเทพฯ  กรุณาเลือกซ้ือบตัรโดยสารภายในประเทศ

ประเภททีส่ามารถเลือ่นวนัและเวลาในการเดินทางได ้ ทั้งนี้ เพือ่ป้องกนัปัญหาเทีย่วบนิล่าชา้หรือการเปลีย่นแปลงเวลา

ของเทีย่วบนิหรือการเปลีย่นแปลงวนัเดินทางกรณีเกิดความผดิพลาดจากบริการจากสายการบนิ  (ความล่าช้าของเที่ยวบิน 

การยกเลิกเที่ยวบิน มีการยุบเที่ยวบินรวมกนั ตารางการการเดินทางมีการเปล่ียนแปลง เน่ืองจากสายการบินพิจารณา

สถานการณ์แล้วว่า อยู่นอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย์ หรือเหตุผลทางด้านความปลอดภัยเป็นต้น)  โปรด

เข้าใจและรับทราบว่า ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ ในทุกกรณี 
 

ทวัร์ทวัร์น้ีจัดให้เฉพาะลูกค้าที่ประสงค์จะไปทอ่งเที่ยวตามรายการของทวัร์ทุกวันเทา่น้ัน  หากท่านไม่สามารถร่วมทวัรทุ์กวนั 

แค่สมคัรมาร่วมทวัรเ์พยีงเพือ่การใชต้ัว๋เครือ่งบนิและทีพ่กัในราคาพเิศษ  หากท่านไม่แจง้ และปรากฏว่าท่านไม่รวมทวัร์

ในบางวนั ทางบริษทัจะคิดค่าด าเนนิการในการแยกท่องเทีย่วเอง 300 USD  (ก่อนซ้ือทวัร ์จะตอ้งแจง้ความประสงคที์่
เป็นจริง เพือ่ทางผูจ้ดัจะไดคิ้ดค่าบริการทีเ่หมาะสม) **  

 

รายการโปรแกรมทวัร ์

วนัแรก         กรุงเทพฯ - สนามบนินานาชาติสุวรรณภูมิ -  อินชอน (ประเทศเกาหลีใต)้ 
 

19.00 น. คณะพร้อมกนัที่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภมูิ ผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 ประตู  ….. เคานเ์ตอร์  ….. 

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

เจ้าหน้าที่อาํนวยคอยความสะดวก ณ สาํหรับเชค็อนิทตั์ว๋เคร่ืองบินและสมัภาระให้แก่ทา่น…. 
 

หมายเหตุ เคานเ์ตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเคร่ืองออกอย่างนอ้ย 60 นาที ผูโ้ดยสารพรอ้ม ณ 

ประตูข้ึนเคร่ืองก่อนเวลาเคร่ืองออก 30 นาที 
 
 

วนัทีส่อง         อินชอน - ไชน่าทาวน ์- หมู่บา้นเทพนยิาย DONGHWA MAEUL – ชมบรรยากาศของฤดูใบไมผ้ลิ ณ  

                    เกาะนามิ ( เกาะช่ือดงั ) หนึง่ในสถานทีถ่่ายท าซีรียเ์กาหลีชื่อดงั “เพลงรกัในสายลมหนาว” 
 

 

22.40 น. เหิรฟ้าสู่ประเทศเกาหลีใต ้โดยสายการบิน JIN AIR เทีย่วบนิ LJ 004 (บริการ SNACK BOX บนเครือ่ง) 

05.55+1 น. ถึงสนามบินนานาชาติ  อินชอน  ประเทศเกาหลีใต้ หลัง

ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและรับสมัภาระ

เรียบร้อยแล้ว  (เวลาท้องถิ่นประเทศเกาหลีใต้ เรว็กว่า

ประเทศไทย 2 ช่ัวโมง )  นาํทา่นชมย่าน อินชอนไชน่า

ทาวน  ์ (INCHEON CHINA TOWN) เกดิขึ้นช่วงปี

เดียวกบัการเปิดทา่เรืออนิชอนเมื่อปีค.ศ. 1883 โดยมอบ

เป็นพ้ืนที่พิเศษให้กบัชาวจีน  ในยุคน้ันคือราชวงศ์ฉิง

(CHINGDYNASTY) ในอดีตเคยมีร้านขายของประเภท

ต่างๆ ที่มาจากเมืองจีน แต่ในปัจจุบันร้านส่วนใหญ่จะเป็น

ร้านอาหาร แต่กยั็งเป็นย่านที่มีร้านอาหารที่มีกล่ินอาย

ความเป็นจีนอยู่มากที่สดุ แล้วย่านน้ียังเป็นไชน่าทาวน์

เพียงแห่งเดียวในเกาหลีด้วย  จากน้ันนาํทา่นชม ถนนเทพ

นยิาย ซองวุลดง  (SONGWOL-DONG FAIRY TALE 

VILLAGE,) เป็นถนนเลก็ๆในเมืองย่าน JUNG-GU 



 

ของจังหวัดอนิชอน  (INCHEON) ใกล้ๆกบัทา่เรืออนิชอน( INCHEON) ออกแบบและตกแต่งตามผนังบ้าน 

กาํแพงต่างๆ  รวมทั้งทางเดินต่างๆให้เป็นไปตามเทพนิยายหรือการ์ตูนของดิสนีย์ เช่น  เร่ือง อลาดิน สโนไวท ์

หรือปีเตอร์แพน เพ่ือดึงดูดนักทอ่งเที่ยวให้เดินทางมาเย่ียมชม ให้ทา่นได้ถ่ายรูปตามอธัยาศัย    
 

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  (เมนู“ทคัคาลบ“ีหรือไก่บารบ์คิีวผดัซอสเกาหลี) (1) 
 

 

จากน้ันนาํทา่น เดินทางไปทา่เรือเฟอร์ร่ีข้ามฟากไปยัง  เกาะนามิ  หน่ึงในสถานที่ถ่ายทาํละครเกาหลี  Winter 

Love Song หรือ เพลงรักในสาย

ลมหนาว ในช่วงฤดูใบไม้ผลิ ทา่น

ได้สมัผัสกบัอากาศที่เยน็สบาย 

ดอกไม้ ใบใม้เร่ิมผลิบาน 

ระหว่าง 2 ข้างทางที่เดิน ทา่นจะ

ได้เหน็ความงดงามของดอกไม้

หลากหลายพันธุท์ี่แข่งกนัผลิดอก

สสีนังดงาม ทา่นสามารถ เดินเล่น

รอบเกาะนามิชมทวิต้นสนที่เป็น

ไฮไลทข์องเกาะนามิ และถ่ายรูป

เกบ็ภาพความประทบัใจ ระหว่าง

ทางกลับมีร้านค้า 2 ข้างทาง อาท ิ

ร้านซาลาเปา ร้านไส้กรอก ขนมแพนเค้ก แสนอร่อย ให้ทา่นเลือกซ้ือทานได้ตามอธัยาศัย  หรือจะเลือกนั่งจิบ

กาแฟร้อนๆ ในร้าน coffee shop ในเกาะนาม ิได้เวลาสมควร น่ังเรือประมาณ 5 นาท ีกลับมายังฝั่ง   
 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร   (เมนู...ชาบูไรต้ี SHABU SHABU) (2) 
 

ทีพ่กั    โรงแรม  CENTRAL PLAZA HOTEL 3* หรือ ระดบัเทียบเท่า 3* ( พกัซูวอน 1 คืน ) 
 

วนัทีส่าม       วดัวาวูจองซา  - ไร่สตอเบอรรี ่- สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์(บตัรไม่จ ากดั) - COSMETICS OUTLET   

                  ชอ้ปป้ิงจุใจที่ - ตลาดฮงแด (ย่านมหาลยัฮงอิก) แหล่งรวมสินคา้แฟชัน่ อาทิ เส้ือผา้แฟชัน่ รองเทา้ ฯลฯ 
 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม (3) 
 

นาํทา่นชม วดัวาวูจองซา  (Waujeongsa Temple)  เมื่อเข้าไปยัง

ไม่ทนัถึงตัววัดกจ็ะเหน็เศียรพระพุทธรูปไม้สลักขนาดใหญ่มากสี

ทองอร่าม ซ่ึงเป็นสญัลักษณ์ที่สาํคัญของวัดน้ี เศียรพระพุทธรูปน้ีมี

ความสงูถึง 8 เมตร วางต้ังอยู่บนกองหินขนาดใหญ่ ถ้ามองจาก

ระยะไกลกอง

หินนี้ จะดู

เหมือนลาํตัว

ของพระพุทธรูป โดยเศียรพระพุทธรูปที่น่ีได้รับการ

บันทกึลง กนิเนสบุค๊ ให้เป็น “รูปสลักจากไม้ที่มีขนาด

ใหญ่ที่สดุในโลก” และเมื่อเดินเข้าสู่อุโบสถซ่ึงอยู่บนเนิน

เขากจ็ะพบกบัที่ประดิษฐานพระนอนขนาดใหญ่ที่แกะสลัก

มาจากไม้ซ่ึงนาํมาจากอนิเดียและมีความเก่าแก่ และ ทาง



 

วัดยังมีให้ทาํบุญซ้ือหลังคาวัดแล้วให้เขียนช่ือ ของเรา ไว้บนหลังคา นอกจากน้ีที่วัดแห่งน้ียังเป็นที่เกบ็รั กษา

ระฆังที่ใช้ตีในพิธเีปิดกฬีา โอลิมปิค ในปี ค.ศ. 1987 อกีด้วย  กเ็พราะอย่างน้ีน่ีเองที่น่ีถึงติดอนัดับแหล่ง

ทอ่งเที่ยวในเกาหลี  จากน้ันนาํทา่นสู่  ไร่สตอเบอรี่  นักทอ่งเที่ยวมักจะเรียกว่า สตอเบอเรอ้  เพราะผลสต

อเบอร่ีลูกโตมากๆ บางลูกโตเทา่ลูกละมุดบ้านเราเลยค่ะ  ให้ทา่นได้เหน็แปลงปลูกสตอเบอร่ีของคนเกาหลี ที่

ปลูกสตอเบอร่ีแบบไร้สารพิษ ปลูกด้วยวิธธีรรมชาติ และได้ผลผลิตที่อร่อย และ ปราศจากสารพิษ ทา่น

สามารถชิมสตรอเบอร์ร่ีผลยักษ์รสชาติหวานกรอบตามอธัยาศัย.... 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  (เมนู...หมูย่างสไตลเ์กาหลี PORK GALBI) (4) 
 

 

บ่าย จากนั้นพาทา่นสนุกสนานเตม็อิ่ม (เล่นไดไ้ม่จ ากดั) ที่ สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด์  เป็นสวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่

ที่สดุของประเทศ ต้ังอยู่ทา่มกลางหุบเขา    ทา่นจะได้น่ังกระเช้าลิฟท ์ ให้ทา่นได้สนุกสนานกบัเคร่ืองเล่นนานา

ชนิด อาท ิ T-Express ( รถไฟราง

ไม้ ) รถไฟเหาะ หนอนสะบัด ล่อง

แก่ง การ์ตูน 4 มิติ บ้านหมุน บ้าน

ผีสงิ   ในสวนสนุกแห่งน้ีทา่นยัง

สามารถ ทอ่งไปกบัโลกของ สวน

สตัว์ป่า ทา่นจะได้พบกบั                  

ไลเกอรแ์ฝดคู่แรกของโลก                    

( ลูกของพ่อสงิโตและแม่เสอื ) 

เสอืขาว สงิโตเจ้าป่า หมีแสนรู้  และ

สตัว์นานาชนิดๆ  และในโซนสวน

ดอกไม้ ทา่นจะได้พบกบัดอกไม้ซ่ึง

กาํลังบานสะพร่ังอวดสสีนัเตม็สวน  และภายใน  สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด์  ให้ทา่นได้พบกบั LINE FRIEND 
STORE มีสนิค้ามากมายหลายรูปแบบ แอปลิเคช่ัน LINE น้ันนอกจากจะเป็นแอพแชทที่ได้รับความนิยมแล้ว

ยังมีจุดขายอกีอย่างกค็ือคาแรกเตอร์หลักของตัวละครของแอปลิเคช่ัน LINE ที่มีสนิค้าออกมาให้เลือกมากมาย 

ที่มีวางขายภายในร้าน LINE STORE    จากน้ันนาํทา่นสู่ COSMETIC OUTLET ช้อปป้ิงเคร่ืองสาํอางยอด

นิยม เช่น Snail Cream (ครีมหอยทาก) , water drop (ครีมนํา้แตก) , Bubble Cleansing , CC ครีม , แป้ง

ม้าโยก, เซร่ัมโบทอ็กเกาหลี  ซ่ึงราคาถูกกว่าที่เมืองไทยเกอืบเทา่ตัว และบางผลิตภัณฑยั์งไม่มีขายในไทย    
 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร   (เมนู...จิมดกั ไก่ผดัวุน้เสน้อร่อยน่าลอง) (5) 
 



 

จากน้ันนาํทา่นไปช้อปป้ิงที่ ตลาดฮงแด แหล่งช้อปป้ิงสนิค้าแฟช่ัน สาํหรับวัยรุ่น  อยู่ใกล้กลับมหาวิทยาฮงอกิ 

ภายในถนนเส้นนี้ เตม็ไปด้วยสนิค้าแฟช่ัน แผงลอย หรือจะร้านรวมแฟช่ันและเคร่ืองสาํอางค์สดุชิคอย่าง 

STYLE NANDA ฯลฯ อกีทั้งยังมีร้านอาหารและคาเฟ่มากมาย อาท ิร้านกาแฟ ร้านอาหาร ร้านไอศรีมต่างๆ 

 

 

 

 

 

 

 

ทีพ่กั  น าท่านเขา้สู่ โรงแรม BENIKIA SEOUL HOTEL 3* หรือ ระดบัเทียบเท่า 3* ( พกัโซล )  
 

วนัทีสี่ ่          น ้ามนัสนแดง - ศูนยฮ็์อกเกตนามู – ใส่ชุดประจ าชาติเกาหลี ( ฮนับก ) + ท าคิมบบั ( ขา้วห่อสาหร่าย )  

                  พระราชวงัเคียงบอ็กคุง – ดิวต้ีฟรี - ตลาดอินซาดง – ช็อปป้ิงกระจายย่านเมียงดง - อ่ิมอร่อยกบั !! 

              บุฟเฟตข์าปูยกัษ ์+ พรอ้มอาหารนานาชาติ และ น ้ าจ้ิมรสเด็ด จดัจา้น 
 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม (6) 

จากน้ันพาทา่นไปชม  RED PINE  หรือ น ้ามนัสนเข็มแดง   สรรพคุณช่วยขับสารพิษออกจากร่างกายช่วยลด

ระดับนํา้ตาลในเส้นเลือด  ช่วยละลายไขมันในเส้นเลือดช่วยล้างสารพิษหรือดีทอ็กเลือดให้สะอาดและเพ่ิมการ

ไหลเวียนของเลือดได้สะดวกขึ้น  เหมาะกบัผู้ป่วยโรคเบาหวาน  ความดัน  โลหิตสงู  ไขมันอุดตันในเส้นเลือด  

คลอเรสเตอรอลในเลือดสงู และ โรคไขข้อเสื่อม จากน้ันนาํทา่นชม “ศูนยส์มุนไพรฮอ๊กเก็ตน ามู”  ฮอ๊กเกต็น้ี

ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมนาํมารับประทาน เพ่ือช่วยดูแลตับให้สะอาดแขง็แรงป้องกนัโรคตับแขง็ไม่ถูกทาํลายจาก

การดื่มกาแฟ บุหร่ี แอลกอฮอล์ ส ารตกค้ างจากอาหารและยา   จากน้ันพาทา่นไปสวยหล่อแบบหนุ่มสาว

เกาหลี กบัการสวมชุดประจาํชาติเกาหลี   “ ชุดฮนับก”  ให้ทา่นได้ถ่ายรูปตามอธัยาศัยและเกบ็ภาพความ

ประทบัใจ  จากน้ันนาํทา่นไปเรียนรู้เกี่ยวกบัการ ท าคิมบบั (ขา้วห่อสาหร่าย)  เรียนรู้ วิธกีารทาํ คิมบับ (ข้าว

ห่อสาหร่าย) อาหารง่ายๆๆ  ที่คนเกาหลีนิยมรับประทาน คิม แปลว่า  สาหร่าย บับ แปลว่า ข้าว จะเป็นแทง่

ยาวๆ แล้วเค้ากจ็ะห่ันเป็นช้ินๆพอดีคาํ จ้ิมกะโชยุ ญ่ีปุ่นหรือวาซาบิกไ็ด้  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

จากน้ันนาํทา่นชม พระราชวงัเคียงบกกุง  (Gyeongbokgung Palace) เป็นทั้งสญัญลักษณ์และแหล่งทอ่งเที่ยว

ยอดฮิตของกรุงโซล พระราชวังที่มีขนาดใหญ่และเก่าแก่ที่สดุในกรุงโซล สร้างข้ึนในปี 1394 ในสมัยพระเจ้า

แทโจ ราชวงศ์โชซอน     
 

 



 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  (เมนู...โอซมับลูโกกิ ปลาหมึกผดัซอสคลุกคลิก) (7) 
 

บ่าย จากนั้นนาํทา่น  ชอ้ปป้ิงแหล่งปลอดภาษี  (ดิวต้ีฟรี ) สนิค้าแบรนด์เนมมากมาย อาท ินาฬิกา ,แว่นตา ,

เคร่ืองสาํอางค์กระเป๋า , นํา้หอม เคร่ืองสาํอางแบรนด์ช้ันดัง ต่างๆ อาท ิ SULWHASOO , DKNY , 

SHISEIDO , DIOR  และ กระเป๋าแบรนด์ดังต่างๆ อาท ิ MCM , LOUIS VUITTON, CHANEL จากน้ันนาํ

ทา่นช้อปป้ิง ย่านถนนอินซาดง ถนนสายวัฒนธรรมอนิซาดงมีระยะทาง 700 เมตร ที่น่ีเป็นสถานที่ซ่ึงรวบรวม

ร้านขายผลงานสถาปัตยกรรม หัตถกรรมโบราณแบบพ้ืนเมืองของเกาหลี รวมทั้งผลงานศิลปะอื่นๆ อกี

มากมาย จึงนับว่าเป็นถนนที่มีการผสมผสานระหว่างความทนัสมัยและความเก่าไว้ได้อย่างลงตัว….และทา่น

สามารถชอ็ปป้ิง สนิค้าปลอดภาษีที่ SM ดิวตี้ฟรี พิเศษ โดยที่น่ีมีสนิค้าช้ันนาํให้ทา่นเลือกซ้ือมากมายหลาย 

ชนิด อาท ินํา้หอม เสื้อผ้า เคร่ืองสาํอาง กระเป๋า นาฬิกา เคร่ืองประดับ ฯลฯ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากน้ัน ให้ทา่นอสิระได้เลือกซ้ืออย่างเตม็ นาํทา่นช้อปป้ิงตลาดดัง ที่สดุของเกาหลี  ตลาดเมียงดง หรือ  

สยามสแควรเ์กาหลี  ที่เมียงดงแห่งน้ีพบกบัสนิค้าวัยรุ่น อาท ิเสื้อผ้าบุรุษ-สตรี เคร่ืองสาํอางดังๆ อาท ิ  

ETUDE HOUSE  ,  SKIN FOOD , THE FACE SHOP , MISSHA , ROJUKISS , LANEIGE หรือ อกี

มายให้ทา่นได้เลือกซ้ือซ่ึงราคาถูกกว่าที่เมืองไทย  
 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร   พเิศษ... !! อ่ิมอร่อยกบับุฟเฟตข์าปูยกัษ ์พรอ้มน ้าจ้ิม

รสเด็ด จดัจา้น และ อาหารนานาชาติ (8) 

 
 

 

 

 

ทีพ่กั  น าท่านเขา้สู่ โรงแรม BENIKIA SEOUL HOTEL 3* หรือ ระดบัเทียบเท่า 3* ( พกัโซล )  
 

วนัทีห่า้         ศูนยโ์สมเกาหลี – คลอ้งกุญแจคู่รกั N’Seoul Tower - พลอยแอมมาทีส – ละลายเงินวอน   

                  สนามบนิอินชอน - กรุงเทพฯ 

 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม (9) 
 

จากน้ันนาํทา่นรู้จักและเข้าใจ  สมุนไพรโสมเกาหลี  ที่ช่วยเสริมความแขง็แรงให้แก่ระบบย่อยอาหารและปอด 

ช่วยทาํให้จิตใจสงบและเพ่ิมพละกาํลังโดยส่วนรวมสรรพคุณทางการแพทย์ ช่วยบาํรุงหัวใจ ป้องกนัโรคหัวใจ



 

ขาดเลือด เสริมประสทิธภิาพทางเพศ ลดและป้องกนัมะเรง็และเรว็ๆ น้ี โสมเกาหลีอาจจะได้จดทะเบียนมรดก

โลกโดยองค์การยูเนสโก  จากน้ันนาํทา่นสู่ หอคอย N’SEOUL TOWER  (อิสระไม่รวมค่าข้ึนลฟิท์)  นาํทา่น

ย้อนรอยซีรีย์ดัง “ You Who Came From The Stars” (ยยัตัวรา้ยกับนายต่างดาว)  และ “ Kim Sang 

Soon” ณ เขานัมซาน ภเูขาเพียงลูกเดียวใจกลางเมืองหลวงกรุงโซล 1 ใน 17 หอคอยเมืองที่สงูที่สดุในโลก สงู

ถึง 480 เมตร เหนือระดับนํา้ทะเล  ชมทศันียภาพกรุงโซลและชานเมืองแบบรอบทศิ 360 องศา  จากน้ันให้

ทา่นได้ คลอ้งกุญแจคู่รกั  เพราะมีความเช่ือว่าคู่รักที่ได้มาคล้องกุญแจที่น่ีจะรักกนัยาวนานตลอดไป  

 
 
 
 
 
 

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

 

บ่าย จากน้ัน หากมีเวลา จะนาํทา่นชมโรงงานเจียระไน พลอยอเมทิส  แดนเกาหลีเป็นแดนของพลอยสม่ีวง พลอย

แห่งสขุภาพและนาํโชค โดยมีต้ังแต่สม่ีวงอ่อนเยน็ตาจนถึงสม่ีวงไวน์ มีเสน่ห์เย้ายวนใจ พลอยน้ีจะงามจับตา

เมื่อมาทาํเป็นแหวน จ้ี ต่างหู และสร้อยข้อมือ จากน้ันนาํทา่นเตรียมตัวกลับกรุงเทพ แวะซ้ือของ ฝากที่ “ รา้น

ละลายเงินวอน” สาหร่าย ขนมต่าง ๆ ข้าวพองรสชาติต่างๆ ข้างพองธญัพืช เหล้าโซจู หรือ มาม่าเกาหลีที่มีให้

เลือกหลากหลายรสชาติ กมิจิ หรือเคร่ืองใช้ไฟฟ้า กระทะเกาหลีช่ือดัง ฯลฯ ให้ทา่นเลือกช้อปป้ิงอย่างจุใจ 
 

 

 

 

 
 

 

ไดเ้วลาอนัสมควรน าทุกท่านเดินทางสู่สนามบนิอินชอน เพือ่ท าการเช็คอินทต์ัว๋เครือ่งบนิ และ สมัภาระ.... 
 

 

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

21.25 น. คณะเดินทางถงึสนามบนิสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพและความประทบัใจจากพวกเราทุกคน………… 
 

 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 

มีนาคม 2561 

ผูใ้หญ่ 

หอ้งละ 2-3 

ท่าน 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ่ เด็กมี

เตียง 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ่ 

เด็กไม่มีเตียง 

พกัเดีย่ว

เพิม่ 

วนัที ่01 – 05 มีนาคม 2561 17,900 17,900 17,900 5,000 

วนัที ่02 – 06 มีนาคม 2561 17,900 17,900 17,900 5,000 

วนัที ่03 – 07 มีนาคม 2561 16,900 16,900 16,900 5,000 

วนัที ่04 – 08 มีนาคม 2561 15,900 15,900 15,900 5,000 



 

วนัที ่05 – 09 มีนาคม 2561 15,900 15,900 15,900 5,000 

วนัที ่06 – 10 มีนาคม 2561 16,900 16,900 16,900 5,000 

วนัที ่07 – 11 มีนาคม 2561 17,900 17,900 17,900 5,000 

วนัที ่08 – 12 มีนาคม 2561 17,900 17,900 17,900 5,000 

วนัที ่09 – 13 มีนาคม 2561 17,900 17,900 17,900 5,000 

วนัที ่10 – 14 มีนาคม 2561 16,900 16,900 16,900 5,000 

วนัที ่11 – 15 มีนาคม 2561 15,900 15,900 15,900 5,000 

วนัที ่12 – 16 มีนาคม 2561 15,900 15,900 15,900 5,000 

วนัที ่13 – 17 มีนาคม 2561 16,900 16,900 16,900 5,000 

วนัที ่14 – 18 มีนาคม 2561 17,900 17,900 17,900 5,000 

วนัที ่15 – 19 มีนาคม 2561 17,900 17,900 17,900 5,000 

วนัที ่16 – 20 มีนาคม 2561 17,900 17,900 17,900 5,000 

วนัที ่17 – 21 มีนาคม 2561 16,900 16,900 16,900 5,000 

วนัที ่18 – 22 มีนาคม 2561 15,900 15,900 15,900 5,000 

วนัที ่19 – 23 มีนาคม 2561 15,900 15,900 15,900 5,000 

วนัที ่20 – 24 มีนาคม 2561 16,900 16,900 16,900 5,000 

วนัที ่21 – 25 มีนาคม 2561 17,900 17,900 17,900 5,000 

วนัที ่22 – 26 มีนาคม 2561 17,900 17,900 17,900 5,000 

วนัที ่23 – 27 มีนาคม 2561 17,900 17,900 17,900 5,000 

วนัที ่24 – 28 มีนาคม 2561 16,900 16,900 16,900 5,000 

 

ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ขวบ (INFANT) ราคา  5,900 บาท 

                      ราคาจอยแลนดไ์ม่ใชต้ัว๋เครือ่งบนิ ราคา 8,900 บาท 

ทางหวัหนา้ทวัร ์ขออนุญาตเก็บ ค่าทริปไกค ์ท่ี สนาม บินสุวรรณภูมิ ท่านละ 1,300 บาท 
 

 

 

** ขอ้ควรทราบ ** 
1. ทวัรน์ี้ จดัใหเ้ฉพาะลูกคา้ทีป่ระสงคจ์ะไปท่องเทีย่วตามรายการของทวัรทุ์กวนัเท่านั้น  หากท่านไม่

สามารถร่วมทวัรทุ์กวนั แค่สมคัรมาร่วมทวัรเ์พียงเพือ่การใชต้ัว๋เครือ่งบนิและทีพ่กัในราคาพิเศษ  



 

หากท่านไม่แจง้ และปรากฏว่าท่านไม่รวมทวัรใ์นบางวนั ทางบริษทัจะคิดค่า

ด าเนินการในการแยกท่องเทีย่วเอง 300 USD*** 

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

ใหท้ราบในแต่ละวนั  
3. รา้นชอ้ปป้ิงท่ีทางรฐับาลใหท้วัรล์ง ตามท่ีระบุในโปรแกรมทวัร ์ขอความร่วมมือลูกทวัรล์ง

ทุกรา้น ซ้ือไม่ซ้ือไม่ว่ากนั  ทางบริษทัฯไม่มีนโนบายบงัคบัซ้ือแต่อย่างใด ข้ึนอยู่กบัความพงึพอใจของลูกคา้  

4. ประเทศเกาหลีใตม้ีช่างภาพมาถ่ายรูปแลว้มาจ าหน่ายวนัสุดทา้ยลูกทวัรท่์านใด

สนใจสามารถซ้ือไดแ้ต่ถา้ท่านใดไม่สนใจก็ไม่ตอ้งซ้ือ โดยไม่มีการบงัคบัลูกทวัรท์ั้ง

สิน แต่เป็นการบอกกล่าวล่วงหนา้ 

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

 

อตัรานี้ รวม 

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

 ค่าอาหารทุกม้ือ ตามที่ระบุในรายการ 

 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ    

 ค่าที่พักตามระบุในรายการ พักห้องละ 2-3 ทา่น  

 ค่ารถรับ-ส่ง และนาํเที่ยวตามรายการ    

 ค่าน ้ าหนกักระเป๋าสมัภาระท่านละ 15 กก. และน าข้ึนเครือ่งได ้12 กก.  

 มัคคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกนัอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม์ หรรษา 25) 

 

อตัรานี้ ไม่รวม 

 กรณีปรับเพ่ิมอตัราค่าภาษีเช้ือเพลิงและประกนัวินาศภัยทางอากาศสายการบิน 

 ค่าวีซ่าสาํหรับพาสปอร์ตต่างด้าว 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาท ิค่าทาํหนังสอืเดินทาง, ค่าโทรศัพทส่์วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร  

และเคร่ืองด่ืมที่สั่งเพ่ิมนอกเหนือรายการ (หากทา่นต้องการสั่งเพ่ิม กรุณาติดต่อหัวหน้าทวัร์แล้วจ่ายเพ่ิมเองต่างหาก)  

 ค่าทิปคนขบัรถ และ ไกดท์อ้งถิน่ และ หวัหนา้ทวัร ์ท่านละ ( 40,000 วอน 

หรือ 1,300 บาท /คน/ทริป) 

 ราคาตามโปรแกรมทวัร์ ยังไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
 

 

 



 

เงือ่นไขการช าระเงิน 

 

 ทางบริษัทฯ ขอรับมัดจาํ 10,000 บาท สาํหรับการจองนับตั้งแต่วันจองภายใน 2 วัน  

และ ส่วนที่เหลือทั้งหมดชาํระก่อนเดินทางอย่างน้อย 20 วัน (การไม่ชาํระเงินค่ามัดจาํ หรือ ชาํระไม่ครบ 

หรือเชค็ธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสทิธยิกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง)   

 

เงือ่นไขการยกเลิก 
 

1. สาํหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสอืเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ย่ืนวีซ่าให้ เม่ือผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการ  

    เดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการคืนค่ามัดจาํทั้งหมด 

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

3. ยกเลิกการเดินทางในวันเดินทาง,ถูกปฏเิสธการเข้า-ออกเมืองทั้งจากประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ ไม่มี 

    การคืนเงินทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น  

4. ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจาํกบัสายการบินหรือค่ามัดจาํที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่าน 

   ตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศซ่ึงไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight 

   จะไม่มีการคืนเงินมัดจาํ หรือค่าทวัร์ทั้งหมดเน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินน้ันๆ 
 

หมายเหตุ 
 

 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 ” 
 

 


