
 

 

ก ำหนดกำรเดนิทำง : มนีำคม 2562 (ปิดเทอมใหญ!่!) 
(พกัซูวอน 1 คนื / พกัโซล 2 คนื) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

สำยกำรบนิจนิแอร ์แอรไ์ลน ์(LJ)  <ขึน้เครือ่งสวุรรณภมู>ิ 

ขำไป LJ 004    กรงุเทพ (BKK)  -   อนิชอน (ICN) 22.25 – 05.40+1 น. 

ขำกลบั LJ 003    อนิชอน (ICN)    -   กรงุเทพ (BKK) 17.10 – 21.10 น. 

ขำไป LJ 002    กรงุเทพ (BKK)  -   อนิชอน (ICN) 01.00 – 08.00 น. 

ขำกลบั LJ 001    อนิชอน (ICN)    -   กรงุเทพ (BKK) 19.35 – 23.40 น. 

 

 
** หากทา่นตอ้งซือ้บตัรโดยสารภายในประเทศเพือ่ไปและกลับกรุงเทพฯ  กรุณำเลอืกซือ้บตัรโดยสำรภำยในประเทศ
ประเภททีส่ำมำรถเลือ่นวนัและเวลำในกำรเดนิทำงได ้ ท ัง้นีเ้พือ่ป้องกนัปญัหำเทีย่วบนิลำ่ชำ้หรอืกำรเปลีย่นแปลง
เวลำของเทีย่วบนิหรอืกำรเปลีย่นแปลงวนัเดนิทำงกรณีเกดิควำมผดิพลำดจำกบรกิำรจำกสำยกำรบนิ (ความล่าชา้
ของเทีย่วบนิ การยกเลกิเทีย่วบนิ มกีารยบุเทีย่วบนิรวมกัน ตารางการการเดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง เนื่องจากสายการบนิ
พจิารณาสถานการณ์แลว้วา่ อยูน่อกเหนอืความควบคมุ หรอืเหตผุลทางดา้นความปลอดภยัเป็นตน้) โปรดเขา้ใจและรับทราบ
วา่ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ได ้ในทกุกรณี 

 

รำยกำรโปรแกรมทวัร ์
 
วนัแรก       กรงุเทพฯ - สนำมบนินำนำชำตสิวุรรณภมู ิ-  อนิชอน (ประเทศเกำหลใีต)้ 
 
 (ไฟลท์ LJ 004 )  

คณะพรอ้มกนัที ่เวลำ 19.00 น. ณ สนำมบนิสวุรรณภมู ิผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 ประตู….. เคาน์เตอร…์… 
เคาน์เตอรส์ายการบนิ JIN AIR (LJ) กรุณาสังเกตป้ายรับทีส่นามบนิ โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยอ านวยความ
สะดวกเชค็อนิทต์ั๋วเครือ่งบนิและสมัภาระใหแ้กท่า่น….  
 

22.25 น. เหริฟ้าสูป่ระเทศเกำหลใีต ้โดยสายการบนิ JIN AIR เทีย่วบนิ LJ 004 (บรกิำร SNACK BOX บน
เครือ่ง) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(ไฟลท์ LJ 002 )  

คณะพรอ้มกนัที ่เวลำ 21.00 น. ณ สนำมบนิสวุรรณภมู ิผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 ประต…ู.. เคานเ์ตอร…์… 
เคานเ์ตอรส์ายการบนิ JIN AIR (LJ) กรณุาสงัเกตป้ายรับทีส่นามบนิ โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยอ านวยความ
สะดวกเชค็อนิตัว๋เครือ่งบนิและสมัภาระใหแ้กท่า่น…. 



 

 

01.00 น. เหริฟ้าสูป่ระเทศเกำหลใีต ้โดยสายการบนิ JIN AIR เทีย่วบนิ LJ 002 (บรกิำร SNACK BOX บน
เครือ่ง) 
 
 
หมำยเหต ุ เคำนเ์ตอรเ์ช็คอนิปิดบรกิำรกอ่นเวลำเครือ่งออกอยำ่งนอ้ย 60 นำท ี ผูโ้ดยสำรพรอ้ม ณ ประตขู ึน้

เครือ่งกอ่นเวลำเครือ่งออก 30 นำท ี

 

วนัทีส่อง สนำมบนิอนิชอน - หมูบ่ำ้นเทพนยิำย - ชมควำมงดงำมของ เกำะนำม ิชือ่ดงั (แลนดม์ำรค์ 
                   ทีพ่ลำดไมไ่ด ้) ประสบกำรณ์ใหม!่! กำรปั่นจกัรยำนเรยีลไบค ์บนรำงรถไฟ – เขำ้ทีพ่กั 
 
 
05.40+1 น.  ถงึสนามบนินานาชาต ิอนิชอน ประเทศเกาหลใีต ้หลังผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง และรับสมัภาระ 
08.00 น. เรยีบรอ้ยแลว้(เวลาทอ้งถิน่ประเทศเกาหลใีต ้เร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง)  

จากนัน้น าทา่นไปชม ถนนเทพนยิำย ซองวลุดง เป็นถนนเล็กๆในเมอืงยา่น JUNG-GU ของจังหวัดอนิชอน 
ใกล ้ๆ กับท่าเรืออนิชอนออกแบบและตกแต่งตามผนังบา้น 
ก าแพงต่างๆ  ตลอดทัง้ 2 ฝ่ังทางเดนิ ตกแต่งเป็นรูปการต์ูน
ในเทพนยิาย หรอื การ์ตูนของดสินีย ์เชน่เรือ่ง อลาดนิ สโน
ไวท ์หรอืปีเตอรแ์พน เพือ่ดงึดูดนักท่องเทีย่วใหเ้ดนิทางมา
เยีย่มชม ใหเ้วลาท่านไดถ้่ายรูปกับความน่ารักของถนนเทพ
นยิายแหง่นีต้ามอธัยาศัย   
จากนัน้ น าทา่นชมความงดงามของเกาะชือ่ดัง เกำะนำม ิหนึง่
ในสถานทีถ่า่ยท าซรียีเ์กาหลชีือ่ดัง เพลงรกัในสำยลมหนำว  
น าท่านขึน้เรอืเฟอรร์ี่ขา้มฟากไปยังเกาะนามใิชเ้วลาเพยีง 5 
นาท ีในฤดใูบไมผ้ล ิดอกไม ้ตน้ไมน้านาพันธุ ์จะเริม่ผลใิบ ผลิ
ดอก สรา้งสสีนัสวยงามใหก้บัเกาะแหง่นีอ้ยา่งมาก และอากาศ
เย็นๆสบายๆ ประมาณ 10 - 15 องศา จงึท าใหบ้รรยากาศ
เหมาะแก่การพักผ่อนส าหรับครอบครัว คู่รัก ทีแ่สนโรแมนตกิ 
ใหท้า่นไดถ้า่ยรปูสวยๆกบัสวนดอกไมน้านาพันธุใ์นเกาะแห่งนี ้
และในชว่งปลำย ม.ีค - กลำงเม.ย น ัน้ ดอกพด-กด หรอื
ที่เรำเรียกกนัว่ำ “ดอกซำกุระ” ก็จะเร ิม่ผลดิอกบำน
สะพร ัง่ท ัว่ท ัง้เกำะ ยิง่ท ำใหบ้รรยำกำศของเกำะงดงำม 
จนอดทีจ่ะถำ่ยรปูท ัง้วนัไมไ่ดเ้ลยทีเ่ดยีว และอกี 1 ไฮไลท์
ทีพ่ลาดไมไ่ดเ้ลยคอื ทวิตน้สนทีเ่ป็นไฮไลทข์องเกำะนำม ิ
น าท่านไปเชคอนิแลนด์มาร์คแห่งนี้ ว่ากันว่าถา้มาเกาะนามิ
แลว้ไมไ่ดถ้่ายรูปทีท่วิตน้สนนี้ เหมอืนมาไมถ่งึเกาหลเีลยทีเดยีว  และระหว่างทางกลับมรีา้นคา้ 2 ขา้งทาง 
อาท ิรา้นซาลาเปา รา้นไสก้รอก ขนมแพนเคก้แสนอร่อย ใหท้่านเลอืกทานตามอัธยาศัย หรอืจะเลอืกน่ังจบิ
กาแฟรอ้นๆ ในรา้น Coffee Shop ในเกาะนาม ิ จากนัน้ไดเ้วลานัดหมาย น าท่านน่ังเรอืเฟอรร์ี ่กลับมายังจุด
ขึน้รถ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
เทีย่ง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  (เมนทูคัคำลบ ีไกบ่ำรบ์คีวิผดัซอสเกำหล)ี (1) 
 
บำ่ย  จากนัน้ พำทำ่นไปสนกุสนำนตอ่กบักำร ปั่นจกัรยำนบนรำงรถไฟ RAIL BIKE เปิดประสบการณ์ใหม ่              

เป็นการป่ันจักรยานบนรางรถไฟทีท่า่นเคยเห็นตามซรียีเ์กาหลหีลายๆเรือ่ง  ทำ่นจะไดส้นกุสนำนกบั



 

 

กจิกรรมทีไ่ดท้ ำรวมกบัครอบครวั เพือ่น หรอืคนรกั พรอ้มกบัชมควำมงดงำมของธรรมชำต ิ 2 ขำ้ง
ทำงทีห่ำไดย้ำก ไมว่า่จะเป็นการป่ันผา่นแมน่ ้า ล าธาร ทุง่นา แปลงผัก ทวิสน ตน้ไม ้ดอกไม ้ตลอด
เสน้ทาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  (เมนชูำบ ูชำบ ูSHABU SHABU) (2) 

น ำทำ่นเขำ้สูท่ ีพ่กั CENTRAL PLAZA HOTEL  หรอื SUNSHINE HOTEL ระดบัเทยีบเทำ่ 3 ดำว 
 

 

วนัทีส่ำม ชมิสตอเบอรีส่ดๆ จำกไรเ่กำหล ี - ใหท้ำ่นไดส้นกุกบัเครือ่งเลน่นำนำชนดิ ณ สวนสนกุ 

EVERLAND ( เต็มวนั!! ) - เขำ้ทีพ่กักรงุโซล 
 

 
เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม (3) 
 

จากนัน้น าทา่นสู ่ไรส่ตอเบอรี ่นักทอ่งเทีย่วมกัจะเรยีกวา่ สตอเบอเรอ้ เพราะผลสตอเบอรีลู่กโตมากๆ บาง
ลูกโตเท่าลูกละมดุบา้นเราเลย ใหท้่านไดเ้ห็นแปลงปลูกสตอเบอรีข่องคนเกาหล ีทีป่ลูกสตอเบอรีแ่บบไร ้
สารพษิ ปลกูดว้ยวธิธีรรมชาต ิผลผลติทีอ่รอ่ยปราศจากสารพษิ ใหท้า่นสามารถชมิสตอเบอรีต่ามอธัยาศัย.... 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
  
 
 
 จากนัน้พาท่านสนุกสนานเต็มอิม่ ที ่สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์(เต็มวนั!!!) เป็นสวนสนุกกลางแจง้ทีใ่หญ่

ทีส่ดุของประเทศ ตัง้อยูท่่ามกลางหุบเขา  ในชว่งฤดใูบไมผ้ล ิภายในสวนสนุกแห่งนี้จะหอ้มลอ้มไปดว้ย
ดอกไมน้านาพันธุ ์ทีส่วนสนุกแหง่นีจ้ะงดงามไปดว้ยดอกไมห้ลากหลายชนดิ จนทา่นคดิวา่เป็นดอกไมป้ลอม
เลยทเีดียว  ใหท้่านไดส้นุกสนานกับเครือ่งเล่นนานาชนดิ อาท ิT-Express ( รถไฟรางไม ้) รถไฟเหาะ 
หนอนสะบัด ล่องแกง่ การต์ูน 4 มติ ิบา้นหมนุ บา้นผสีงิ และในสวนสนุกแห่งนี้ ทำ่นจะไดช้มควำมนำ่รกั
ของ หมสีนี ำ้ตำล ทีแ่สนรูส้ำมำรถท ำตำมค ำส ัง่ของเจำ้หนำ้ทีท่ ีใ่หข้นม ท ัง้เดนิ เตน้ และโยนลูกบอล 
รบัรองวำ่ทำ่นอดหลงรกัไมไ่ดเ้ลยทเีดยีว อกีทัง้ทา่นจะไดพ้บ แมเ่สอื พอ่เสอื สงิโตเจา้ป่า หมดี า ไฮยน่ีา 
ฯลฯ 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เทีย่ง อสิระอำหำรกลำงวนั ตำมอธัยำศยั เพือ่ใหท้ำ่นไดส้นกุกบัเครือ่งเลน่แบบเต็มที ่

 
และภายใน สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์ใหท้่านไดพ้บกับ LINE FRIEND STORE มสีนิคา้มากมายหลาย
รูปแบบ  แอพพลเิคชั่น LINE นัน้นอกจากจะเป็นแอพแชททีไ่ดรั้บความนยิมแลว้ยังมจีุดขายอกีอยา่งก็คอื
คาแรคเตอรห์ลักของตัวละครของแอพพลเิคชัน่ LINE ทีม่สีนิคา้ออกมาใหเ้ลอืกมากมาย     



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร เมน ูหมยูำ่งเกำหลแีสนอรอ่ย เมนยูอดฮติ!!  (4) 
ทีพ่กั  น ำทำ่นเขำ้สู ่โรงแรม GALAXY HOTEL หรอื VIP HOTEL หรอื ระดบัเทยีบเทำ่ 3 ดำว 
 

 

วนัทีส่ ี ่           น ำ้มนัสนเข็มแดง (RED PINE)  - ชอ้ปป้ิงเครือ่งส ำอำงปลอดภำษ ีCOSMETIC OUTLET  

                     โรงงำนสำหรำ่ย + ใสชุ่ดฮนับก - ดวิตีฟ้ร ี- ชอ้ปป้ิงเสือ้ผำ้ รองเทำ้แฟช ัน่ ณ  

                     ตลำดเมยีงดงยอดฮติ ( สยำมสแควรเ์กำหล ี)  
 

 
เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม  (5) 
 

จากนัน้พาทา่นไปชม  RED PINE  หรอื น ำ้มนัสนเข็มแดง  สมนุไพรชือ่ดังทีไ่ดรั้บความนยิมมากในตอนนี ้
สรรพคณุชว่ยลดระดับน ้าตาลในเสน้เลอืด  ชว่ยละลายไขมนัในเสน้เลอืด  ลา้งสารพษิหรอืดท็ีอกซ ์เลอืดให ้
สะอาดและเพิม่การไหลเวยีนของเลอืดไดส้ะดวกขึน้ เหมำะกบัผูป่้วยโรคเบำหวำน ควำมดนั ไขมนัอุด
ตนัในเสน้เลอืด คอเลสเตอรอลในเลอืดสงู และ โรคไขขอ้เส ือ่ม    
จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิง เครือ่งส าอางปลอดภาษี เวชส าอาง COSMETIC OUTLET ชอ้ปป้ิงเครือ่งส าอาง
ยอดนยิม เชน่ โบท็อกเกาหลชีือ่ดัง , SNAIL CREAM (ครมีหอยทาก) , WATER DROP (ครมีน ้าแตก) , 
BUBBLE CLEANSING , CC ครมี , แป้งมา้โยก, เซร่ัมโบท็อกเกาหล ี ซึง่ราคาถูกกว่าทีเ่มอืงไทยเกอืบ
เทา่ตัว และบางผลติภณัฑย์งัไมม่ขีายในไทย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากนัน้ พาท่านชม โรงงำนสำหร่ำยเกำหล ีใหท้่านไดช้มกรรมวธิีในการผลติสาหร่ายเกาหลแีสนอร่อย 
พรอ้มชมิสาหร่าย หรอืจะซือ้เป็นของฝากกลับบา้นก็ได ้   จากนัน้พาท่านไปสวยหล่อแบบหนุ่มสาวเกาหล ี
กบัการสวมชดุประจ าชาตเิกาหล ี“ ชุดฮนับก”  ใหท้่านไดถ้่ายรูปตามอัธยาศัยและเก็บภาพความประทับใจ  
จากนั้นน าท่านไปเรียนรูเ้กี่ยวกับการ ท ำคมิบบั (ขำ้วห่อสำหร่ำย) เรียนรูว้ธิีการท า คมิบับ (ขา้วห่อ
สาหร่าย) อาหารง่ายๆ ทีค่นเกาหลนียิมรับประทาน คมิ แปลว่า สาหร่าย บับ แปลว่า ขา้ว จะเป็นแท่งยาวๆ 
หั่นเป็นชิน้ๆพอดคี า จิม้กบัโชย ุญีปุ่่ นหรอืวาซาบกิ็ได ้
 

เทีย่ง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร เมนโูอซมั บลุโกก ิ ประกอบไปดว้ย ปลำหมกึสดห ัน่ชิน้
พอดคี ำ และเนือ้หม ูสไลดท์ีผ่ำ่นกำรหมกัดว้ยเครือ่งปรงุสตูรตน้ต ำรบัจนเขำ้กนั  (6) 



 

 

จากนั้นน าท่าน  ชอ้ปป้ิงแหล่งสนิคำ้ปลอดภำษี (ดวิตีฟ้ร)ี สนิคา้แบรนด์เนม อาท ินาฬกิา,แว่นตา, 
กระเป๋า, น ้าหอม เครือ่งส าอางแบรนดช์ัน้ดัง อาท ิSULWHASOO , LANEIGE , SHISEIDO, SKII  และ 

กระเป๋าแบรนด์ดัง อาท ิMCM , LOUIS VUITTON, 
CHANEL  ชอ้ปป้ิงตามอัธยาศัย   จากนัน้ ยังไมพ่อน าท่าน
ไปชอ้ปป้ิงตอ่กนัที ่“ ตลำดทีฮ่อตทีส่ดุของเกำหล”ี ตลำด
เมยีงดง หรอื สยำม สแควรเ์กำหล ีตลาดแหง่นีท้า่นจะพบ
กับสนิคา้ อาท ิเสื้อผา้แฟชั่น แบรนด์ดังต่างๆ ZARA , 
SPAO, Uniqlo หรอื รองเทา้แบรนด ์NIKE  Adidas และ
รองเทำ้ทีก่ ำลงัเป็นทีน่ยิมในตอนนี ้fila  หรอืจะเลอืกช ้
อปป้ิงเครือ่งส าอาง ETUDE HOUSE  SKIN FOOD , 
THE FACE SHOP , MISSHA , IT’S SKIN ใหท้่านได ้
เลอืกซือ้มากมาย ทีส่ าคัญตลาดแห่งนี้ยังโด่งดังเรือ่ง Food 
Street อกีดว้ย เพราะนอกจากสนิคา้แฟชั่นต่างๆแลว้ยังมี
รา้นอาหาร รา้นกาแฟ รา้นเครื่องดื่ม ขนมหวาน ไอศกรีม 
หลากหลายรา้นใหท้่านเลอืกทานมากมาย อาท ิเครปสตอ
เบอรี่ มันฝร่ังทอด น ้าผลไม ้กุง้ทอด ขาหมูทอด ไดฟกุุสต
อเบอรี ่สายไหมสรีุง้ และ อาหารอรอ่ยทีน่่าสนใจอกีมากมาย 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร เมน ูจมิดกั ไกพ่ะโลแ้สนอรอ่ย (7) 
 
ทีพ่กั  น ำทำ่นเขำ้สู ่โรงแรม GALAXY HOTEL หรอื VIP HOTEL หรอื ระดบัเทยีบเทำ่ 3 ดำว 
 

 

วนัทีห่ำ้         ศนูยโ์สมเกำหล ี- ฮ็อกเกตนำม ู- หอคอยโซลทำวเวอร ์(คลอ้งกญุแจคูร่กั) - พลอยอเมทสิ    

                    รำ้นละลำยเงนิวอน - อนิชอน - กรงุเทพฯ   

       

 
เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม (8) 

จากนัน้น าท่านรูจ้ักและเขา้ใจ สมุนไพรโสมเกำหล ีทีช่ว่ยเสรมิสรา้งความแข็งแรงใหแ้กร่ะบบย่อยอาหาร
และปอด ช่วยท าใหจ้ติใจสงบและเพิม่พละก าลังโดยส่วนรวมสรรพคุณทางการแพทย์ ช่วยบ ารุงหัวใจ 
ป้องกนัโรคหัวใจขาดเลอืด เสรมิประสทิธภิาพทางเพศ ลดและป้องกนัมะเร็งและเร็วๆ นี ้โสมเกาหลอีาจจะได ้
จดทะเบยีนมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก   จากนัน้น าท่านรูจ้ักและเขา้ใจ “ศูนยส์มุนไพรฮ๊อกเก็ตนามู”  
ชาวเกาหลีนิยมน ามารับประทาน เพื่อช่วยป้องกันโรคตับแข็งไม่ใหถู้กท าลายจากการดื่มกาแฟ บุหรี ่
แอลกอฮอล ์สารตกคา้งจากอาหารและยา    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

จากนัน้น าท่านสู่ หอคอย N’SEOUL TOWER (ไม่รวมคำ่ขึน้ลฟิท)์ น าท่านยอ้นรอยซรียีด์ัง “ You 
Who Came From The Stars” (ยยัตวัรำ้ยกบันำยตำ่งดำว) และ ซรียีเ์ร ือ่ง F4  เขานัมซาน ภเูขา
เพยีงลกูเดยีวใจกลางกรงุโซล 1 ใน 17 หอคอยเมอืงทีส่งูทีส่ดุในโลก  สงูถงึ 480 เมตร เหนอืระดับน ้าทะเล  
อสิระใหท้ำ่นชมววิบรรยำกำศบำ้นเมอืงเกำหล ีหรอื จะคลอ้งกญุแจคูร่กั เพราะคนเกาหลมีคีวามเชือ่วา่
ถา้มาคลอ้งกญุแจคูรั่กทีน่ี ้“จะท ำใหร้กักนัยนืยำวไมพ่รำกจำกกนั”  
จากนัน้ หำกมเีวลำ จะน าท่านชมโรงงานเจยีระไน พลอย อเมทสิ แดนเกาหลเีป็นแดนของพลอยสมี่วง 
พลอยแหง่สขุภาพและน าโชค โดยมตีัง้แตส่มีว่งออ่นเย็นตาจนถงึสมีว่งไวน ์มเีสน่หเ์ยา้ยวนใจ พลอยนีจ้ะงาม
จับตาเมือ่มาท าเป็นแหวน จี ้ตา่งห ูและสรอ้ยขอ้มอื     

 
เทีย่ง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  เมน ูไกตุ่น๋โสม อำหำรต ำรบัชำววงั (9) 
 

จากนัน้น าท่านเตรยีมตัวกลับกรุงเทพ แวะซือ้ของฝาก
ที่ “ รำ้นละลำยเงนิวอน” สาหร่าย ขนมต่างๆ ขา้ว
พองรสชาตติ่างๆ เหลา้โซจู หรือ มาม่าเกาหลีที่มใีห ้
เลือกหลากหลายรสชาติ กมิจิ หรือเครื่องใชไ้ฟฟ้า 
กระทะเกาหลชีือ่ดังฯลฯ ใหท้่านเลอืกชอ้ปป้ิง ไดเ้วลำ
อนัสมควรน ำทุกท่ำนเดนิทำงสู่สนำมบนิอนิชอน 
เพือ่ท ำกำรเช็คอนิทต์ ัว๋เครือ่งบนิ และ สมัภำระ.... 
 

 
(ไฟลท์ LJ 004 )  
 
17.10 น. เหริฟ้าสูป่ระเทศไทย โดยสายการบนิ JIN AIR 
เทีย่วบนิ LJ 003 (บรกิำร SNACK BOX บนเครือ่ง) 
 
21.10 น. คณะเดนิทำงถงึสนำมบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิำพและควำมประทบัใจจำกพวกเรำทกุคน………… 
 
(ไฟลท์ LJ 002 )  
19.35  น. เหริฟ้าสูป่ระเทศไทย โดยสายการบนิ JIN AIR เทีย่วบนิ LJ 001 (บรกิำร SNACK BOX บนเครือ่ง) 
 
23.40 น. คณะเดนิทำงถงึสนำมบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิำพและควำมประทบัใจจำกพวกเรำทกุคน 
 

ไมร่วมทปิไกด+์คนขบัรถตลอดกำรเดนิทำง ทำ่นละ 50,000 วอน (ประมำณ 1,500บำท) 
ขออนญุำตเก็บคำ่ทปิทกุทำ่นทีส่นำมบนิสวุรรณภมู ิ

 

อตัรำคำ่บรกิำร เดอืน มนีำคม 2562 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 
ผูใ้หญ ่

หอ้งละ 2-3 ทำ่น 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่
เด็กมเีตยีง 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่

เด็กไมม่เีตยีง 

พกัเดีย่ว
เพิม่ 

วนัที ่01  -  05  มนีำคม 62 15,999 15,999 15,999 5,000 

วนัที ่02  -  06  มนีำคม 62 15,999 15,999 15,999 5,000 

วนัที ่03  -  07  มนีำคม 62 15,999 15,999 15,999 5,000 

วนัที ่04  -  08  มนีำคม 62 14,999 14,999 14,999 5,000 

วนัที ่05  -  09  มนีำคม 62 15,999 15,999 15,999 5,000 

วนัที ่06  -  10  มนีำคม 62 16,999 16,999 16,999 5,000 

วนัที ่07  -  11  มนีำคม 62 16,999 16,999 16,999 5,000 



 

 

วนัที ่08  -  12  มนีำคม 62 16,999 16,999 16,999 5,000 

วนัที ่09  -  13  มนีำคม 62 15,999 15,999 15,999 5,000 

วนัที ่10  -  14  มนีำคม 62 15,999 15,999 15,999 5,000 

วนัที ่11  -  15  มนีำคม 62 15,999 15,999 15,999 5,000 

วนัที ่12  -  16  มนีำคม 62 15,999 15,999 15,999 5,000 

วนัที ่13  -  17  มนีำคม 62 16,999 16,999 16,999 5,000 

วนัที ่14  -  18  มนีำคม 62 16,999 16,999 16,999 5,000 

วนัที ่15  -  19  มนีำคม 62 16,999 16,999 16,999 5,000 

วนัที ่16  -  20  มนีำคม 62 15,999 15,999 15,999 5,000 

วนัที ่17  -  21  มนีำคม 62 15,999 15,999 15,999 5,000 

วนัที ่18  -  22  มนีำคม 62 15,999 15,999 15,999 5,000 

วนัที ่19  -  23  มนีำคม 62 15,999 15,999 15,999 5,000 

วนัที ่20  -  24  มนีำคม 62 16,999 16,999 16,999 5,000 

วนัที ่21  -  25  มนีำคม 62 16,999 16,999 16,999 5,000 

วนัที ่22  -  26  มนีำคม 62 16,999 16,999 16,999 5,000 

วนัที ่23  -  27  มนีำคม 62 16,999 16,999 16,999 5,000 

วนัที ่24  -  28  มนีำคม 62 16,999 16,999 16,999 5,000 

วนัที ่25  -  29  มนีำคม 62 16,999 16,999 16,999 5,000 

วนัที ่26  -  30  มนีำคม 62 16,999 16,999 16,999 5,000 

วนัที ่27  -  31  มนีำคม 62 16,999 16,999 16,999 5,000 

วนัที ่28 ม.ีค. – 01 เม.ย. 62 16,999 16,999 16,999 5,000 

วนัที ่29 ม.ีค. – 02 เม.ย. 62 16,999 16,999 16,999 5,000 

 
** รำคำเด็กอำยไุมเ่กนิ 2 ขวบ (INFANT) รำคำ  5,900 บำท ** 
*** รำคำจอยแลนดไ์มใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิ รำคำ 8,900 บำท *** 

 



 

 

** ขอ้ควรทรำบ ** 
1. วนัเดนิทำง “ กรณุำเตรยีมเอกสำรกำรท ำงำน” เชน่ หนงัสอืรบัรองกำรท ำงำน , นำมบตัร , บตัรพนกังำน 

หรอืหำกมธีุรกจิสว่นตวัตอ้งมนีำมบตัร หำกเปลีย่นชือ่สกลุตอ้งน ำเอกสำรมำยนืยนั 
2. โปรแกรมทวัรอ์ำจมกีำรสลบัปรบัเปลีย่นโปรแกรมตำมควำมเหมำะสมของหนำ้งำน อำท ิหำกมฝีนตก หรอื 

รถตดิ อำจปรบัโปรแกรม (ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสถำนกำรณ์หนำ้งำน ) ไกดแ์ละหวัหนำ้ทวัรจ์ะแจง้ใหท้รำบในแต่
ละวนั  

3. รำ้นชอ้ปป้ิงทีท่ำงรฐับำลใหท้วัรล์ง ตำมทีร่ะบใุนโปรแกรมทวัร ์ขอควำมรว่มมอืลกูทวัรล์งทกุรำ้น ซือ้ไมซ่ือ้
ไมว่ำ่กนั  ทำงบรษิทัฯไมม่นีโนบำยบงัคบัซือ้แตอ่ยำ่งใด ขึน้อยูก่บัควำมพงึพอใจของลกูคำ้  

4. ประเทศเกำหลใีตม้ชีำ่งภำพมำถำ่ยรปูแลว้มำจ ำหนำ่ยวนัสดุทำ้ยลกูทวัรท์ำ่นใดสนใจสำมำรถซือ้ได.้...แต่
ถำ้ทำ่นใดไมส่นใจก็ไมต่อ้งซือ้ โดยไมม่กีำรบงัคบัลกูทวัรท์ ัง้ส ิน้ แตเ่ป็นกำรบอกกลำ่วลว่งหนำ้ 

5. ทวัรน์ีจ้ดัใหเ้ฉพำะลกูคำ้ทีป่ระสงคจ์ะไปทอ่งเทีย่วตำมรำยกำรของทวัรท์กุวนัเทำ่น ัน้  หำกทำ่นไมส่ำมำรถ
รว่มทวัรท์กุวนั แคส่มคัรมำรว่มทวัรเ์พยีงเพือ่กำรใชต้ ัว๋เครือ่งบนิและทีพ่กัในรำคำพเิศษ  หำกทำ่นไมแ่จง้ 
และปรำกฏวำ่ทำ่นไมร่วมทวัรใ์นบำงวนั ทำงบรษิทัจะคดิคำ่ด ำเนนิกำรในกำรแยกทอ่งเทีย่วเอง 300 
USD*** 

 

อตัรำนีร้วม 

 
 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ  กรงุเทพ - อนิชอน - กรงุเทพ  (ตั๋วกรุ๊ป) และ คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี  
 คา่อาหารทกุมือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ    
 คา่ทีพ่ักตามระบใุนรายการ พักหอ้งละ 2-3 ทา่น  
 คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ    
 คำ่น ำ้หนกักระเป๋ำสมัภำระทำ่นละ 15 กก. / หิว้ข ึน้เครือ่งได ้12 กก.  
 มคัคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  
 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 
 

อตัรำนีไ้มร่วม 

 
 กรณีปรับเพิม่อตัราคา่ภาษีเชือ้เพลงิและประกนัวนิาศภยัทางอากาศสายการบนิ 
 คา่วซีา่ส าหรับพาสปอรต์ตา่งดา้ว และ เก็บคำ่ใชจ้ำ่ยเพิม่อกี 3,000 บำท ส ำหรบัพำสตำ่งชำต ิ 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง, คา่โทรศพัทส์ว่นตัว, คา่ซกัรดี, มนิบิารใ์นหอ้ง, รวมถงึคา่อาหาร  
และเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนอืรายการ (หากทา่นตอ้งการสัง่เพิม่ กรณุาตดิตอ่หวัหนา้ทวัรแ์ลว้จา่ยเพิม่เองตา่งหาก) 

 คำ่ทปิส ำหรบัคนขบัรถ ไกดท์อ้งถิน่ หวัหนำ้ทวัร ์(50,000 วอน หรอื 1,500 บำท) 
 ราคาตามโปรแกรมทัวร ์ยงัไมร่วมคา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และ ภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

 

เงือ่นไขกำรช ำระเงนิ 

 
 ทางบรษัิทฯ ขอรับมดัจ า 10,000 บาท ส าหรับการจองนับตัง้แตว่ันจองภายใน 2 วนั  
และ สว่นทีเ่หลอืท ัง้หมดช ำระกอ่นเดนิทำงอยำ่งนอ้ย 20 วนั (การไมช่ าระเงนิคา่มดัจ า หรอื ช าระไมค่รบ หรอื 
เชค็ธนาคารถกูระงับการจา่ยไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดๆ ผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิการจัดหรอืยกเลกิการเดนิทาง)   

เงือ่นไขกำรยกเลกิ 

 
1. ส าหรับผูโ้ดยสารทีไ่มไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย เมือ่วซีา่ผา่นแลว้ แตจ่ะมกีารยกเลกิการเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวน

สทิธิใ์นการคนืคา่มดัจ าทัง้หมด 
2. ****รำคำดงักลำ่วเป็นรำคำโปรโมช ัน่ ไมส่ำมำรถยกเลกิกำรจองไดท้กุกรณี ****  
3. ยกเลกิการเดนิทางในวันเดนิทาง,ถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงทัง้จากประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลใีต ้

ไมม่กีารคนืเงนิทัง้หมดไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้  
4. ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีดัจ ากบัสายการบนิหรอืคา่มดัจ าทีพ่ักโดยตรงหรอืโดย

การผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศซึง่ไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเชน่ Extra Flight และ 
Charter Flight จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ า หรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดเนือ่งจากคา่ตั๋วเป็นการเหมาจา่ยในเทีย่วบนินัน้ๆ 

 



 

 

หมำยเหต ุ

 
 ในกรณีทีท่างสายการบนิมกีารเรยีกเก็บค่าภาษีเชือ้เพลงิ เพิม่เตมิ ราคานี้อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามประกาศสายการ

บนิ...  
 รายการทอ่งเทีย่วและรายการอาหารทีร่ะบไุว ้อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามสถานการณ์ โดยไมจ่ าเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ 
 หนงัสอืเดนิทำง ตอ้งมอีำยเุหลอืใชง้ำนไมน่อ้ยกวำ่ 6 เดอืน และ ทางบรษัิท ขอสงวนสทิธิรั์บเฉพาะผูม้วีัตถุประสงค์

เพือ่การทอ่งเทีย่ว คา่ทัวรท์ีจ่า่ยใหก้บัผูจั้ด เป็นการช าระแบบจา่ยช าระขาด และผูจั้ดไดช้ าระใหก้บัสายการบนิและสถานที่
ตา่ง ๆ แบบช าระขาดเชน่กนักอ่นออกเดนิทาง ฉะนัน้หากท่านไมไ่ดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการไมด่ว้ยสาเหตุ
ใดหรอืไดรั้บการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืงจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศเกาหลใีต)้  ทางผูจ้ัด 
ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใด ๆ รวมทัง้คา่ตั๋วเครือ่งบนิใหแ้กท่า่น) 

 หากมเีพื่อนหรือญาตขิองท่านตอ้งการร่วมเดนิทางท่องเที่ยวระหว่างท่องเที่ยวในประเทศเกาหลีหรือปัญหาต่าง ๆ 
ตลอดจนขอ้แนะน ากรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีท่ีรั่บผดิชอบ หากท่านมคีวามจ าเป็นตอ้งรับฝากของจากผูอ้ ืน่เพื่อทีจ่ะน าไปยัง
ประเทศนัน้ ๆ  หรอืน ากลับประเทศไทย ควรตรวจสิง่ของนัน้ว่าตอ้งไม่เป็นสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่ของผดิกฎหมายบาง
ประเภท อาจมโีทษถงึขัน้ประหารชวีติ เจา้หนา้ทีจ่ะไมรั่บฝากกระเป๋าหรอืสิง่ของใดใด 

 คณะเดนิทางช่วงวันหยุด หรือ เทศกาลที่ตอ้งการันตีมัดจ าหรือซือ้ขาดแบบมเีงื่อนไขหรอืเที่ยวบนิเหมาล า Charter 
Flight หรอื Extra Flight กบัสายการบนิ หรอืผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ าหรอืคา่ทัวร์
ทัง้หมด ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตามสถานการณ์ทีม่กีารปรับขึน้จากภาษีเชือ้เพลงิทีท่างสายการบนิอาจจะมกีารเรยีก
เก็บเพิม่เตมิ ตลอดจนการเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิและตามตารางบนิของสายการบนิ  

 หากมกีารถอนตัวหรอืไมไ่ดใ้ชบ้รกิารตามทีจ่องระบุเอาไวห้รอืกอ่นรายการท่องเทีย่วจะสิน้สดุลง ผูจั้ดถอืว่าผูท้่องเทีย่ว
สละสทิธิแ์ละจะไมรั่บผดิชอบค่าบรกิารทีไ่ดช้ าระไว ้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ เนื่องจากค่าใชจ้่ายทีท่่านไดจ้่ายใหก้ับผูจ้ัด 
เป็นการช าระแบบยนืยนัการใชบ้รกิารแบบผูจั้ดเป็นตัวแทนนายหนา้ ผูจั้ดไดช้ าระคา่ใชจ้า่ยทัง้หมดใหแ้กผู่ใ้หบ้รกิารในแต่
ละแหง่แบบช าระเต็มมเีงือ่นไข  

 กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทนหรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจากสายการ
บนิ บรษัิทขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร ผูจั้ดจะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะประสานงานใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุ
แกล่กูคา้ แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ ๆ  

 มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด  นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้  

 ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง
ไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศ
ในรายการทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง และกรณีอืน่ๆ 

 เนือ่งดว้ยมาตรการรักษาความปลอดภยัของสนามบนิทั่วโลก กอ่นทา่นขึน้เครือ่งบนิ กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะ
น าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ แยกใสถุ่งพลาสตกิใสมซีปิล็อคปิดสนทิ โดยทีข่นาดบรรจุภัณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรต่อช ิน้ และ
รวมกนัทกุชิน้ไมเ่กนิ 1 ลติร และตอ้งน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จดุเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 
1 ใบเทา่นัน้ ถา้สิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจภุณัฑม์ากกวา่ทีก่ าหนด รวมถงึสิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกบัอาวธุ เชน่ กรรไกร
ตัดเล็บ มดีพก แหนบ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเท่านัน้ และประเทศเกาหล ีมี
กฎหมายหา้มน าเขา้ผลติภณัฑท์ีท่ ามาจากพชื และเนือ้สตัวท์กุชนดิเขา้ประเทศ เชน่ ผัก ผลไมส้ด ไข ่เนื้อสัตว ์ไสก้รอก 
เพือ่เป็นการป้องกนัโรคตดิตอ่ทีจ่ะมาจากสิง่เหลา่นี ้หากเจา้หนา้ทีต่รวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอตัราทีส่งูมาก 
 

 
“ขอขอบพระคณุทกุทำ่นทีไ่ดม้อบควำมไวว้ำงใจ ใหท้ำงบรษิทั เป็นผูน้ ำพำกำรเดนิทำงในคร ัง้นี”้ 

 

 


