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HILIGHT SUMMER IN KOREA 5D3N 

 บริการโดยสายการบินเกาหลีจินแอร ์(LJ) 
เครื่องบินล าใหญ่ Boeing 777-200 ER 355 ท่ีนั่ง แบบแถว 3-4-3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              ก าหนดเดินทาง  : เดือนสิงหาคม - กันยายน 2559 

           ราคาเริ่มต้น 14,900  บาท/ท่าน 

จุดเด่นโปรแกรมของเรา 
1. ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์มากมาย ที่ PAJU PREMIUM OUTLET แบรนด์ช้ันน า ลด 50 – 70 % 

2. สนุกย้อนวันกับเครื่องเล่นนานาชนิด ณ  สวนสนุก EVERLAND ที่พลาดไม่ได้ รถไฟรางไม้ T-Express 

3. พิเศษสุดๆ !! นําท่านชมนิทรรศการ DESCENDANTS OF THE SUN  (ชีวิตเพื่อชาติ รักน้ีเพื่อเธอ )  

    ซีรีย์เกาหลีที่โด่งดังที่สุดในขณะน้ี!!! 
4. คล้องกุญแจคู่รัก ณ หอคอย N’Seoul Tower   
5. ช้อปปิ้งจุใจตลาดดัง ตลาดเมียงดง ( สยามสแควร์เกาหลี ) 

(พัก ซูวอน 1 คืน / พักโซล 2 คืน)  
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สายการบินจินแอร ์แอร์ไลน์ (LJ)  <ขึ้นเครื่องสุวรรณภูม>ิ 

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

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

 

ต๋ัวเครื่องบิน Low Cost จินแอร ์(Jin Air) บริการยอดเยี่ยมราคาสุดคุ้ม 

- ต๋ัวเครื่องบินเกาหลีจินแอร์ สายการบินโลคอส แต่มาตราฐานระดับสากล ต๋ัวเครื่องบินเกาหลี ราคาถูก บินตรง โซล ทุกวัน 

- กระเป๋าได้ 15 กก. ถือขึ้นเครื่องได้สูงสุด 12 กก. ฟรีบริการอาหารว่าง เครื่องด่ืมท้ังไปและกลับ (ตามเงื่อนไขสายการบิน) 
 

*** ราคาดังกล่าว เป็นราคาโปรโมชั่น ลูกค้าไม่สามารถยกเลิกได้ ไม่ว่ากรณใีดๆทั้งสิ้น *** 
 

ราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่นทาง บริษัท ฯ เก็บมัดจ าค่าทัวร์ ท่านล่ะ 10,000 บาท/ท่าน 
 

** หากท่านต้องซ้ือบัตรโดยสารภายในประเทศเพื่อไปและกลับกรุงเทพฯ  กรุณาเลือกซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศ

ประเภทที่สามารถเลื่อนวันและเวลาในการเดินทางได้   ทั้งนี้เพื่อป้องกันปัญหาเที่ยวบินล่าช้าหรือการเปลี่ยนแปลงเวลา

ของเที่ยวบินหรือการเปลี่ยนแปลงวันเดินทางกรณีเกิดความผิดพลาดจากบริการจากสายการบิน (ความล่าช้าของเที่ยวบิน 

การยกเลิกเที่ยวบิน มีการยุบเที่ยวบินรวมกัน ตารางการการเดินทางมีการเปลี่ ยนแปลง เน่ืองจากสายการบินพิจารณา

สถานการณ์แล้วว่า อยู่นอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย์ หรือ เหตุผลทางด้านความปลอดภัยเป็นต้น )  โปรด

เข้าใจและรับทราบว่า ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ ในทุกกรณี 
 

ทัวร์ทัวร์นี้จัดให้เฉพาะลูกค้าที่ประสงค์จะไปท่องเที่ยวตามรายการของทัวร์ทุกวันเท่าน้ัน  หากท่านไม่สามารถร่วมทัวร์ทุกวัน 

แค่สมัครมาร่วมทัวร์เพียงเพ่ือการใช้ต๋ัวเครื่องบินและที่พักในราคาพิเศษ  หากท่านไม่แจ้ง และปรากฏว่าท่านไม่ร่ วมทัวร์

ในบางวัน ทางบริษัทฯ จะคิดค่าด าเนินการในการแยกท่องเที่ยวเอง 300 USD  (ก่อนซื้อทัวร์ จะต้อง
แจ้งความประสงค์ที่เป็นจริง เพ่ือทางผู้จัดจะได้คิดค่าบริการที่เหมาะสม) ** 

 

รายการโปรแกรมทัวร์ 

วันแรก         กรุงเทพฯ - สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ -  อินชอน (ประเทศเกาหลีใต)้ 
 

21.00 น. คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประต ู2 เคาน์เตอร ์D 

เคาน์เตอร์สายการบิน  JIN AIR (LJ) โดยมีเจ้าหน้าที่อํานวยคอยความสะดวก ณ สําหรับเช็คอินท์ต๋ัว

เครื่องบินและสัมภาระให้แก่ท่าน…. 
 

หมายเหตุ เคาน์เตอร์เช็คอินปิดก่อนเวลาเคร่ืองออกอย่างน้อย 60 นาที ผู้โดยสารพร้อม ณ ประตูขึ้นเคร่ืองก่อนเวลาเคร่ืองออก 30 นาที 
 
 

วันที่สอง       อินชอน – LA PROVENCE VILLAGE - PAJU PREMIUM OUTLET - เกาะนามิ ย้อนรอยซีรีย์ดัง   

                   (Winter Love Song)                    
 

01.00 น. เหิรฟ้าสู่ประเทศเกาหลีใต ้โดยสายการบิน JIN AIR เที่ยวบิน LJ 002 (บริการ SNACK BOX บนเครื่อง) 
 

08.00 น. ถึงสนามบินนานาชาติ  อินชอน  ประเทศเกาหลีใต้ หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเ มือง และรับสัมภาระ

เรียบร้อยแล้ว (เวลาท้องถ่ินประเทศเกาหลีใต้ เร็วกว่าประเทศไทย 2 ช่ัวโมง) 
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นําท่านเดินทางสู่ เมืองพาจู  นําท่านเยี่ยมชม  LA PROVENCE VILLAGE พาท่านชมบรรยากาศหมู่บ้าน

สไตล์ฝรั่งเศส ชมสีสันบ้านเรือนที่เป็นเอกลักษณ์ของเมืองโพรวองซ์

ใน ฝรั่งเศส หมู่บ้านที่เต็ม สีสัน ระบายด้วยสีลูกกวาดหวานๆ สีสัน

สดใส ทําให้ท่านรู้สึกเหมือนได้สัมผัส ประเทศ ฝรั่งเศสจริงๆ  และ

หลังจากน้ัน นํา ท่านช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์มากมาย ที่  PAJU 

PREMIUM OUTLET เป็น Outlet Mall แห่งใหม่ และใหญ่ที่สุด

ในเกาหลีใต้ ซ่ึงมีร้านค้าหลากหลายกว่า 165 ร้านค้า และมีสินค้า   

แบรนด์ดัง เช่น Armani, Calvin Klein , Diesel , DKNY, Guess, 

Escada ฯลฯ โดยสินค้าจะมีการลดราคาถึง 50 - 70% อีกด้วย 

 
 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมน“ูชาบู ชาบู SHABU SHABU)  (1) 
 

บ่าย นําท่านเดินทางสู่ เกาะนามิ เดินทางไปท่าเรือเฟอร์รี่ข้ามฟากไปยังเกาะนามิ หน่ึงในสถานท่ีถ่ายทําละครเกาหลี  

เพลงรักในสายลมห นาว  ท่านได้สัมผัสบรรยากาศแสนโรแมนติ

กทามกลางดอกไม้ ใบไม้เขียวขจี  ระหว่าง 2 ข้างทาง และถ่ายรูป

สวยๆกับวิวสวยๆรอบๆเกาะท่านสามารถ เดินเล่นรอบเกาะนามิชม

ทิวต้นสนที่เป็นไฮไลท์

ของเกาะนามิ และถ่ายรูป

เก็บภาพความประทับใจ  

ระหว่างทางกลับมีร้านค้า 2 ข้างทาง อาทิ ร้านซาลา เปา ร้านไส้

กรอก ขนมแพนเค้กแสนอร่อย ให้ท่านเลือกซ้ือทานได้ตามอัธยาศัย  

หรือจะเลือกน่ังจิบกาแฟร้อนๆ ในร้าน Coffee Shop ในเกาะนามิ  

ได้เวลาสมควร น่ังเรือประมาณ 5 นาที กลับมายังฝั่ง 
 

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร (เมน“ูทัคคาลบี“หรือไก่บาร์บีคิวผัดซอสเกาหลี)  (2)  

น าท่านเข้าสู่ที่พัก  JM HOTEL 3*  หรือ  ระดับเทียบเท่า 3* 
 

วันที่สาม       ชมป้อมปราการขนาดใหญ่ของเมืองซูวอน ณ ป้อมฮวาซอง  - วัดวาวูจองซา - เรียนกิมจ ิ+ ใส่ชุดฮันบก         

                  สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (เล่นได้ไม่จ ากัด) – ช้อปปิ้งทงแดมุน – พิเศษ!! น าท่านชมนิทรรศการ “ซีรีย์      

                  เกาหลีที่โด่งดังที่สุดในตอนนี้ DESCENDANTS OF THE SUN (ชีวิตน้ีเพื่อชาติรักน้ีเพื่อเธอ ) 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม (3) 
 

จากน้ันเดินทางสู่  เมืองซูวอน  นําท่านชม  ป้อมฮวาซอง    ซ่ึงเป็นป้อม และกําแพง เมือง สร้างรายรอบตัว

เมืองซูวอน ระยะทางยาวประมาณ 5,500เมตร ประกอบด้วยเชิงเทิน  48 หลัง แต่บางส่วนได้ถูกทําลายใน
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สมัยสงครามเกาหลี ป้อมแห่งน้ีสร้างขึ้นโดยกษัตริย์ชอนโจ กษัตริย์ 

องค์ที่ 22 แห่งราชวงศ์โชซอนเพื่อเป็นท่ีระลึกแก่พระราชบิดา ซ่ึงถูก   

ใส่ร้ายจากราชสํานั กและถูกขังจนสิ้นพระชนม์ ปัจจุบันป้อมน้ีได้รับ

การสถาปนาโดย  UNESCO ให้เป็น 1 ในมรดกโลก    จากนั้นน า

ท่านเดินทางสู่ วัดวาวูจองซา (WAUJEONGSA TEMPLE) ซึ่ง

ต้ังอยู่ใน วัดนี้สร้างขึ้นในปี 1970 โดยนักบวชแฮด๊อกเพื่อแสดงการ

ตอบแทนความเมตตากรุณาของพระพุทธเจ้าในการรวม

ประเทศภายในมีรูปสลักสะสมจากพุทธศาสนิกชนท่ัวโลก

มากกว่า 3,000 ชิ้น โดยหนึ่งในรูปสลักท่ีมีชื่อเสียงมากท่ีสุด 

คือ พระเศียรของพระพุทธเจ้ามีความสูง 8 เมตรต้ังอยู่ท่ีหน้า

ประตูทางเข้าวัดและได้รับการบันทึกลงกินเนสบุ๊คให้เป็นรูปสลัก

ท่ีท าจากไม้ท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลก นอกจากนั้นภายในวัดยังมี

พระพุทธรูปนอนขนาดใหญ่ท่ีสร้างจากไม้สนจีนท่ีน ามาจาก

อินเดีย  จากน้ันนําท่านเดินทางสู่  “โรงเรียนสอนท ากิมจิ ” เพื่อให้ท่านเรียนรู้เก่ียวกับวัฒนธรรมการทํากิมจิ  

ให้ท่านได้สนุกสนานกับการทํากิมจิ   โดยจะมีวิทยากรอธิบายขั้นตอนการทํากิมจิ  ท่านสามารถซ้ือกิมจิกลับไป

เป็นของฝากคนที่บ้านได้ด้วย  หลังจากน้ันพาท่านไปสวย- หล่อ แบบหนุ่ม-สาวเกาหลี กับการสวมชุดประจํา

ชาติเกาหลี  “ ชุดฮันบก” ให้ท่านได้ถ่ายรูปตามอัธยาศัยและเก็บภาพความประทับใจ...   
 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมน ูหมูย่างสไตล์เกาหลี PORK GALBI) (4) 
 

บ่าย จากน้ันพาท่านสนุกสนานเต็มอ่ิม (เล่นได้ไม่จ ากัด ) ที่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์  ซ่ึงถูกขนานนามว่า  ดิสนีย์

แลนด์เกาหลี  เป็นสวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ ต้ังอยู่ท่ามกลางหุบเขา    ท่านจะได้น่ังกระเช้า

ลิฟท์ ให้ท่านได้สนุกสนานกับ เครื่องเล่ นนานาชนิด อาทิ T-Express ( 

รถไฟรางไม้ ) รถไฟเหาะ หนอนสะบัด ล่องแก่ง การ์ตูน 4 มิติ บ้าน

หมุน บ้านผีสิง และในสวนสนุกแห่งน้ีท่านยังสามารถท่องไปกับโลกของ

สวนสัตว์ป่า ท่านจะได้พบกับ  ไล

เกอร์แฝดคู่แรกของโลก  ( ลูก

ของพ่อสิงโตและแม่เสือ ) เสือ

ขาว สิงโตเจ้าป่า หมีแสน รู้ และ

สัตว์นานาชนิดๆ  และในโซนสวน

ดอกไม้ ท่านจะได้พบกับ ดอกไม้

ซ่ึงกําลังบานสะพรั่งอวดสีสันเต็ม

สวน และภายใน  สวนสนุกเอ

เวอร์แลนด์  ให้ท่านได้พบกับ 

LINE FRIEND STORE มีสินค้า

มากมายหลายรูปแบบ แอปลิเคชั่น LINE อาทิ กระเป๋า หมวก แว่นตา หรือหมอนรูปแบบต่างๆ ที่น่ารักจน

คุณๆอดใจไม่ไหวที่จะต้องซ้ือกลับไปเป็นของฝากแน่นอน 
 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนูจิมดัก ไก่ผัดพะโล้ รสเด็ด ที่ผัดกับวุ้นเส้นเกาหลีเหนียมนุ่ม(5) 
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จากน้ันนําท่านไปทีต่ลาดดังของเกาหลี “ ตลาดทงแดมุน  ”  ตลาดแห่งน้ีสามารถช้อปปิ้งสินค้าที่หลากหลาย  

สินค้าทีม่ีมากท่ีสุดในตลาดน้ี คือ เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย  เครื่องหนังรองเท้า  เครื่องกีฬาต่างๆ   นอกจากน้ียังมี

ร้านเครื่องสําอางค์ต่างๆ  เรียงรายตามตึกริมสองข้างถนนให้ท่านได้เลือกชมนอกจากน้ียังมีเวทีการแสดงร้อง

เต้นเปิดให้ผู้ที่อยากแสดงความสามารถมาแสดงให้ชมกันอีกด้วย 

พเิศษสุดๆ !! นําท่านชมนิทรรศการ DESCENDANTS OF THE SUN  (ชีวิตเพื่อชาติ รักน้ีเพื่อเธอ ) 

ซีรีย์เกาหลีที่โด่งดังที่สุดในขณะน้ีตรงตึก DOOTA DUTY FREE ชั้น D3 เริ่มจัดแสดงต้ังแต่ วันที่ 20 พ.ค - 

20 พ.ย ซ่ึงมีการจําลองฉากท่ีอูรุค ค่ายแทแบ็ค MEDI CUBE บ้านหมอคัง แ ถมมี สแตนด้ีกัปตันยูชีจินให้

ถ่ายรูปให้สาวๆได้ฟินสุดๆไปเลย และฝั่งตรงข้ามของ ทงแดมุน ท่านสามารถเดินข้ามไปชม ตึก DDP หรือ 

DONGDAEMUN DESIGN PLAZA เป็น สถานท่ีสําหรับจัดแสดงงานศิลปะ อีเวนท์ การประชุม รวมไปถึง

นิทรรศการต่างๆ นอกจากน้ี ท่านยังสามารถชมบรรยากาศ  ดอกไม้ไฟ LED ROSE GARDEN ***ทั้งน้ีการ

จัดแสดงขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ทั้งน้ีผู้จัดไม่สามารถกําหนดได้ *** 
 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านเข้าสู่ที่พัก  BENIKEA SEOUL HOTEL/ INTER CITY 3* หรือ ระดับเทียบเท่า 3* 
 

วันที่ส่ี           ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู – น้ ามันสนเข็มแดง - COSMETICS OUTLET  - ดิวต้ีฟรี  

                  คลองชองเกชอน - พระราชวังด๊อกซูกุง – ช้อปปิ้งกระจาย ณ ตลาดดัง “ตลาดเมียงดง”   
 

 

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม (6) 
 

นําท่านรู้จักและเข้าใจ  “ศูนย์สมุนไพรฮ๊อกเก็ตน ามู” ฮ๊อกเก็ตน้ีช าว

เกาหลีรุ่นใหม่นิยมน ามารับประ ทาน เพื่อช่วยดูแลตับให้สะอ าด

แข็งแรงป้องกันโรคตับแข็งไม่ถูกทําล ายจากการดื่ มกาแฟ บุหรี่ 

แอลกอฮอล์ ส ารตกค้ างจากอาหาร และย า.. จากน้ันพาท่านไปชม   

RED PINE  หรือ น้ ามันสนเข็มแดง   ผลิตจากใบสนเข็มแดงใน

ประเทศเกาหลี   มีสรรพคุณช่วยขับสารพิษออกจากร่างกายช่วยลด

ระดับน้ําตา ลในเส้นเลือด  ช่วยละลายไขมันในเส้นเลือด  ช่วยล้าง

สารพิษ /ดีท็อกเลือดให้สะอาดและเพิ่มการไหลเวียนของเลือดได้

สะดวกขึ้น เหมาะกับผู้ป่วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง  ไขมันอุด

ตันในเส้นเลือด ผู้ที่มีปัญหาเส้นผมหลุดร่วง คลอเรสเตอรอลในเลือด

สูง และ โรคไขข้อเสื่อม .. จากน้ันนําท่านสู่ COSMETIC OUTLET 

ช้อปปิ้งเครื่องสําอางยอดนิยม เช่น  Snail Cream (ครีมหอยทาก ) , 

water drop (ครีมน้ําแตก ) , Bubble Cleansing , CC ครีม , เซรั่มโบท็อกเกาหลี  ซ่ึงราคาถูกกว่าที่เมืองไทย

เกือบเท่าตัว และบางผลิตภัณฑ์ยังไม่มีขายในไทย  
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เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนูบิบิมพัพ ข้าวย าเกาหลี + น้ าซุปชาบู) (7) 
     

บ่าย จากน้ันนําท่าน  ช้อปปิ้งดิวต้ีฟรี  สินค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิ 

นาฬิกา ,แว่นตา ,เครื่องสําอางค์กระเป๋า , นํ้าหอม เครื่องสําอางแบ

รนด์ชั้นดัง ต่างๆ อาทิ SULWHASOO , DKNY , SHISEIDO , 

DIOR  และ กระเป๋าแบรนด์ดังต่างๆ อาทิ MCM , LOUIS 

VUITTON, CHANEL , etc.และตรงข้ามดิวต้ีฟรี ท่านสามารถ

เดินทางไปยัง คลองชองเกชอน  ต้ังอยู่ใจกลางกรุงโซล มีการสร้าง

นํ้าพุตลอดแนวเขื่อน

ชะลอความเร็วน้ํา ลานกิจกรรมท่ีพักผ่อน และ มีนํ้าตกเป็นแนวก้ัน  

มีทางเดินเลียบคลองตลอด 2.9 กิโลเมตร  และ สะพานกว่า 22 

แห่ง     น้ัน จากน้ัน นําท่านสู่  พระราชวังด็อกซู กุง เป็น 1 ใน 5 

พระราชวังที่สําคัญที่สุดของราชวงศ์โชซอน  พระราชวังแห่งน้ีเป็นท่ี

ประทับขององค์ชายวอนซานพระเชษฐาในพระเจ้าซองจง  หรือ  

องค์ชายชาซาน  โดยในระหว่างสงครามเจ็ดปีที่น่ีได้กลายเป็น

พระราชวังหลวงโดยพระเจ้าซอนโจเป็นกษัตริย์องค์แรกท่ีเสด็จมาประทับที่พระราชวังแห่งน้ี และองค์ชายควาง

แฮกุนได้ทรงสวมมงกุฎที่นี่เมื่อ  ค.ศ.1608 (พ.ศ. 2151) พระราชวังแห่งน้ีมีความสําคัญรองจากพระราชวัง

เคียงบกเลยทีเดียว   ภายในมีพื้นที่กว้างขวางภายในวัง

ประกอบด้วยสถาปั ตยกรรมแบบเกาหลีโบราณให้ท่านได้ซึมซับ  

อีกสิ่งหน่ึงที่ว่าพลาดไม่ได้  คือ การแสดงเปลี่ยนเวรยามของทหาร

องครักษ์    จากน้ัน ให้ท่านอิสระได้เลือกซ้ืออย่างเต็ม นําท่านช้อป

ปิ้งตลาดดัง ที่สุดของเกาหลี  ตลาดเมียงดง หรือ  สยามสแควร์

เกาหล ีที่เมียงดงแห่งน้ีพบกับสินค้าวัยรุ่น อาทิ เสื้อผ้าบุรุษ- สตรี 

เครื่องสําอางดังๆ อาทิ ETUDE HOUSE , SKIN FOOD, THE 

FACE SHOP, MISSHA, ROJUKISS, LANEIGE หรือ อีกมายให้ท่านได้เลือกซ้ือซ่ึงราคาถูกกว่าที่เมืองไทย  
 

ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร เมนูโอซัม พลุโกกิ หมูผัดกับปลาหมึกในน้ าซุป อร่อยมากๆ (8) 
 

น าท่านเข้าสู่ที่พัก  BENIKEA SEOUL HOTEL/ INTER CITY 3* หรือ ระดับเทียบเท่า 3* 
 

วันที่ห้า         คล้องกุญแจคู่รัก ณ N’Seoul Tower - ศูนย์โสมเกาหลี - พลอยแอมมาทีส – ละลายเงินวอนซุปเปอร์มา 

                  เก็ต - สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม (9) 
จากน้ันนําท่านสู่ หอคอย N’SEOUL TOWER พาท่านย้อนรอยซีรีย์

ดัง Boys Over Flower (F4 เกาหลี) หรือ ซีรีย์ดัง ยัยตัวร้าย กับ

นายต่างดาว You Who Came From The Stars” ( พระเอกชื่อดัง 

คิมซูฮยอน ขวัญใจทั้งสาวไทย และ สาวเกาหลี ) และ “ Kim Sang 

Soon”  
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ภูเขาเพียงลูกเดียวใจกลางเมืองหลวงกรุงโซล 1 ใน 17 หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลก สูงถึง 480 เมตร เหนือ

ระดับน้ําทะเล  ชมทัศนียภาพกรุงโซลและชานเมืองแบบรอบทิศ 360 องศา พาท่าน คล้องกุญแจคู่รัก  เพราะ

มีความเชื่อว่าคู่รักท่ีได้มาคล้องกุญแจที่น่ีจะรักกันยาว นานตลอดไป  (อิสระไม่รวม ค่าขึ้นลิฟท์)  จากน้ันนํา

ท่านรู้จักและเข้าใจ สมุนไพรโสมเกาหลี  ที่ช่วยเสริมความแข็งแรง

ให้แก่ระบบย่อยอาหารและปอด ช่วยทําให้จิตใจสงบและเพิ่ม

พละกําลังโดยส่วนรวมสรรพคุณทาง

การแพทย์ ช่วยบํารุงหัวใจ ป้องกัน

โรคหัวใจขาดเลือด เสริมประสิ ทธิภาพ

ทางเพศ  ลดและป้องกันมะเร็ง และเร็วๆ

น้ี โสมเกาหลีอาจจะได้จดทะเบียนมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก   จากน้ันนําท่านชม

โรงงานเจียระไน พลอยอเมทิส   แดนเกาหลีเป็นแดนของพลอยสีม่วง พลอยแห่ง

สุขภาพและนําโชค โดยมีต้ังแต่สีม่วงอ่อนเย็นตาจนถึงสีม่วงไวน์ มีเสน่ห์เย้ายวนใจ 

พลอยน้ีจะงามจับตาเมื่อมาทําเป็นแหวน จ้ี ต่างหู และสร้อยข้อมือ...  
 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  (เมนู ไก่ตุ๋นโสม SAMGYETANG) (10) 
 

บ่าย เตรียมตัวกลับกรุงเทพ แวะซ้ือของฝากที ่“ ร้านละลายเงินวอน” สาหร่าย ขนมต่าง ๆ  ช็อกโกแล๊ตหิน ซีเรียล

ช็อกโก  ลิตภัณฑ์ของใบแล ะรากฝอยของโสม ในรูป ขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหน้าโสม ครีมล้างหน้าโสม 

เครื่องสําอางโสม เป็นต้น  และยังมีหมอนสุขภาพ  กิมจิ  เป็บโปโร้ (ป๊อกก้ีเกาหลี) ชินราเมง( มาม่าเกาหลี) 
 

 

 

 

 
 

 

ได้เวลาอันสมควรน าทุกท่านเดินทางสู่สนามบินอินชอน เพ่ือท าการเช็คอินท์ตั๋วเครื่องบิน และ สัมภาระ.... 
 

 

19.35 น. เหิรฟ้าสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน JIN AIR เที่ยวบิน LJ 001 (บริการ SNACK BOX บนเครื่อง) 
 

23.40 น. คณะเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจจากพวกเราทุกคน………… 

     ขอขอบพระคุณทุกท่านค่ะ    

 
 
 

ไม่รวมทิปไกด์+คนขับรถตลอดการเดินทาง ท่านละ 30,000 วอน (ประมาณ 1,000บาท) 

ขออนุญาตเก็บค่าทิปทุกท่านที่สนามบินไทย 
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อัตราค่าบริการ : เดือนสิงหาคม – เดือนกันยายน 2559 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ ่

ห้องละ 2-3 ท่าน 
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็ก

มีเตียง 
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ 
เด็กไม่มีเตียง 

พักเดี่ยวเพ่ิม 

วันที่ 29 ส.ค. – 02 ก.ย. 2559 14,900 14,900 14,900 5,000 

วันที่ 30 ส.ค. – 03 ก.ย. 2559 14,900 14,900 14,900 5,000 

วันที่ 31 ส.ค. – 04 ก.ย. 2559 15,900 15,900 15,900 5,000 

วันที่ 01 – 05 กันยายน 2559                                                               15,900 15,900 15,900 5,000 

วันที่ 02 – 06 กันยายน 2559 15,900 15,900 15,900 5,000 

วันที่ 03 – 07 กันยายน 2559 15,900 15,900 15,900 5,000 

วันที่ 04 – 08 กันยายน 2559 14,900 14,900 14,900 5,000 

วันที่ 05 – 09 กันยายน 2559 14,900 14,900 14,900 5,000 

วันที่ 07 – 11 กันยายน 2559 15,900 15,900 15,900 5,000 

วันที่ 09 – 13 กันยายน 2559 15,900 15,900 15,900 5,000 

วันที่ 10 – 14 กันยายน 2559 15,900 15,900 15,900 5,000 

วันที่ 11 – 15 กันยายน 2559 14,900 14,900 14,900 5,000 

วันที่ 12 – 16 กันยายน2559 14,900 14,900 14,900 5,000 

วันที่ 13 – 17 กันยายน 2559 14,900 14,900 14,900 5,000 

วันที่ 14 - 18 กันยายน 2559 15,900 15,900 15,900 5,000 

วันที่ 15 - 19 กันยายน 2559 15,900 15,900 15,900 5,000 

วันที่ 18 - 22 กันยายน 2559 14,900 14,900 14,900 5,000 

วันที่ 19 – 23 กันยายน 2559 14,900 14,900 14,900 5,000 

วันที่ 20 - 24 กันยายน 2559 14,900 14,900 14,900 5,000 

วันที่ 21 – 25 กันยายน 2559 15,900 15,900 15,900 5,000 

วันที่ 22 – 26 กันยายน 2559 15,900 15,900 15,900 5,000 

วันที่ 23 – 27 กันยายน 2559 15,900 15,900 15,900 5,000 

วันที่ 24 – 28 กันยายน 2559 15,900 15,900 15,900 5,000 

วันที่ 25 - 29 กันยายน 2559 14,900 14,900 14,900 5,000 

วันที่ 26– 30 กันยายน 2559 14,900 14,900 14,900 5,000 

วันที่ 27 ก.ย. – 01 ต.ค. 2559 14,900 14,900 14,900 5,000 

วันที่ 28 ก.ย. – 02 ต.ค. 2559 15,900 15,900 15,900 5,000 

วันที่ 29 ก.ย. – 03 ต.ค. 2559 15,900 15,900 15,900 5,000 

วันที่ 30 ก.ย. – 04 ต.ค. 2559 15,900 15,900 15,900 5,000 
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ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ขวบ (INFANT) ราคา  5,900 บาท 

ราคาจอยแลนด์ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน ราคา 8,900 บาท  

 

อัตรานี้รวม 

 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ  กรุงเทพ - อินชอน - กรุงเทพ  (ต๋ัวกรุ๊ป) และ ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี  

 ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ 

 ค่าเข้าชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ    

 ค่าที่พักตามระบุในรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน  

 ค่ารถรับ-ส่ง และนําเที่ยวตามรายการ    

 ค่าน้ําหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละ 15 กก.  / นําขึ้นเครื่องได้ 12 กก.  

 มัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 

อัตรานี้ไม่รวม 

 กรณีปรับเพิ่มอัตราค่าภาษีเชื้อเพลิงและประกันวินาศภัยทางอากาศสายการบิน 

 ค่าวีซ่าสําหรับพาสปอร์ตต่างด้าว 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทําหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร  

และเครื่องด่ืมท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสั่งเพิ่ม กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก) 

 ค่าทิปคนขับรถ และ ไกด์ท้องถิ่น และ หัวหน้าทัวร์ ท่านละ (30,000 วอน หรือ 1,000 บาท /คน/ทริป) 

 ราคาตามโปรแกรมทัวร์ ยังไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

เง่ือนไขการช าระเงิน 

 ทางบริษัทฯ ขอรับมัดจํา 10,000 บาท สําหรับการจองนับตั้งแต่วันจองภายใน 2 วัน  

และ ส่วนที่เหลือทั้งหมดชําระก่อนเดินทางอย่างน้อย 25 วัน (การไม่ชําระเงินค่ามัดจํา หรือ  ชําระไม่ครบ หรือเช็ค

ธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง)   

เง่ือนไขการยกเลิก 

 

1. สําหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการ  

    เดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจําทั้งหมด 

2. ****ราคาดังกล่าวเป็นราคาโปรโมชั่น ไม่สามารถยกเลิกการจองได้ทุกกรณี ****  

3. ยกเลิกการเดินทางในวันเดินทาง,ถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองทั้งจากประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ ไม่มี 

    การคืนเงินทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น  

4. กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจํากับสายการบินหรือค่ามัดจําที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่าน 

   ตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศซ่ึงไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight 

   จะไม่มีการคืนเงินมัดจํา หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเน่ืองจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินน้ันๆ  

หมายเหตุ 

 การเดินทางในคณะน้ีจะต้องมีผู้โดยสารจํานวน 30 ท่านขึ้นไป และในกรณีที่ผู้โดยสารไม่ครบคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ

ในการออกเดินทาง หรือ ปรับราคาขึ้นตามความเหมาะสม หากลูกค้าต้องการเดินทาง  

 ในกรณีที่ทางสายการบินมีการเรียกเก็บค่าภาษีเช้ือเพลิง เพิ่มเติม ราคาน้ีอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศสายการบิน...  
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 รายการท่องเท่ียวและรายการอาหารท่ีระบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และ ทางบริษัท ขอสงวนสิทธ์ิรับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เพื่ อการ

ท่องเท่ียว ค่าทัวร์ท่ีจ่ายให้กับผู้จัด เป็นการชําระแบบจ่ายชําระขาด และผู้จัดได้ชําระให้กับสายการบินและสถานท่ีต่าง ๆ แบบ

ชําระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง ฉะน้ันหากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามรายการไม่ด้วยสาเหตุใดหรือได้รับการ

ปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้)  ทางผู้จัด ขอสงวนสิทธิการคืน

เงินสดส่วนใด ๆ รวมท้ังค่าต๋ัวเครื่องบินให้แก่ท่าน) 

 หากมีเพื่อนหรือญาติของท่านต้องการร่วมเดินทางท่องเท่ียวระหว่างท่องเท่ียวในประเทศเกาหลีหรือปัญหาต่าง ๆ ตลอดจน

ข้อแนะนํากรุณาติดต่อเ จ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ หากท่านมีความจําเป็นต้องรับฝากของจากผู้อื่นเพื่อท่ีจะนําไปยังประเทศ             

น้ัน ๆ  หรือนํากลับประเทศไทย ควรตรวจสิ่งของน้ันว่าต้องไม่เป็นสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งของผิดกฎหมายบางประเภท อาจมี

โทษถึงขั้นประหารชีวิต เจ้าหน้าท่ีจะไม่รับฝากกระเป๋าหรือสิ่งของใดใด 

 หากยกเลิกก่อนออกเดินทางน้อยกว่าวันดังกล่าว ทางผู้จัดมีค่าใช้จ่ายท่ีได้ชําระล่วงหน้าไปแล้วจํานวนมาก ขอสงวนสิทธ์ิในการ

หักเงินในส่วนท่ีเกิดขึ้นจริง  

 คณะเดินทางช่วงวันหยุด หรือ เทศกาลท่ีต้องการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเง่ือนไขหรือเท่ียวบินเหม าลํา Charter Flight หรือ 

Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ท้ังหมด  ขอ

สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตามสถานการณ์ที่มีการปรับขึ้นจากภาษีเช้ือเพลิงท่ีทางสายการบินอาจจะมีการเรียกเก็บเพิ่มเติม 

ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงเท่ียวบินและตามตารางบินของสายการบิน  

 หากมีการถอนตัวหรือไม่ได้ใช้บริการตามท่ีจองระบุเอาไว้หรือก่อนรายการท่องเท่ียวจะสิ้นสุดลง ผู้จัดถือว่าผู้ท่องเท่ียวสละสิทธ์ิ

และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการท่ีได้ชําระไว้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เน่ืองจากค่าใช้จ่ายท่ีท่านได้จ่ายให้กับผู้จัด เป็นการชําระแบบ

ยืนยันการใช้บริการแบบผู้จัดเป็นตัวแทนนายหน้า ผู้จัดได้ชําระค่าใช้จ่ายท้ังหมดให้แก่ผู้ให้บริการในแต่ละแห่งแบบชําระเต็มมี

เง่ือนไข  

 กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริก ารจากสายการบิน 

บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีให้บริการ ผู้จัดจะดําเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะประสานงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า 

แต่จะไม่คืนเงินให้สําหรับค่าบริการน้ัน ๆ  

 มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คําสัญญาใด ๆ ท้ังสิ้นแทนผู้จัด  นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มี

อํานาจของผู้จัดกํากับเท่าน้ัน  

 ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เน่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่

ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง- ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงา นของทุกประเทศใน

รายการท่องเท่ียว อันเน่ืองมาจากการกระทําท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง และกรณีอื่นๆ 

 เน่ืองด้วยมาตรการรักษาความปลอดภัยของสนามบินท่ัวโลก ก่อนท่านขึ้นเครื่องบิน กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ท่ีจะนําติด

ตัวขึ้นเครื่องบิน แยกใส่ถุงพลาสติกใสมีซิปล็อคปิดสนิท โดยท่ีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน และรวมกันทุกช้ิน

ไม่เกิน 1 ลิตร และต้องนําออกมาให้เจ้าหน้าท่ีตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่าน้ัน ถ้า

สิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าท่ีกําหนด รวมถึงสิ่งของท่ีมีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ 

จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าท่ีโหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่าน้ัน และประเทศเกาหลี มีกฎหมายห้ามนําเข้าผลิตภัณฑ์ท่ี

ทํามาจากพืช และเน้ือสัตว์ทุกชนิดเข้าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้สด ไข่ เน้ือสัตว์ ไส้กรอก  เพื่อเป็นการป้องกันโรคติดต่อท่ีจะมา

จากสิ่งเหล่าน้ี หากเจ้าหน้าท่ีตรวจพบ จะต้องเสียค่าปรับในอัตราท่ีสูงมาก 
 

“ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจ ให้ทางบริษัท เป็นผู้น าพาการเดินทางในครั้งนี”้ 
 

 


