
 

 

รหัสทัวร 1900161 
ทัวรเกาหลี  อินชอน  โซล 5 วัน 3 คืน (LJ) 
One Mount Snow Park    ลอตเต อควาเรียม   ลอตเต ทาวเวอร   สวนสนุกลอต
เตเวิลด   สะพานสายรุงบันโพ   โซลทาวเวอร 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 

วันแรก  กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) 
21.00 น.  คณะพรอมกันท่ีทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกประตู 4เคานเตอร D 

  สายการบินจินแอร (LJ) มีเจาหนาท่ีของบริษัทฯคอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวก 
  

วันที่สอง   อินชอน – หมูบานเทพนิยาย - CHINA TOWN – ONE MOUNT SNOW PARK  
01.05 น.  เหิรฟ�าสูกรุงโซล โดยสายการบิน JIN AIR เท่ียวบินท่ี LJ 002 (บินประมาณ 4.30 – 

05.00 ช่ัวโมง) บริการ SNACK BOX บนเคร่ือง 
08.25 น.  เดินทางถึงทาอากาศยานนานาชาติอินชอนประเทศเกาหลีใต  

  (เวลาทองถ่ินเร็วกวาไทย 2 ช.ม.)นําทานเดินทางสู หมูบานเทพนิยาย ไดถูกเนรมิตร และ
ตกแตงใหหมูบานท่ีแสนธรรมดาใหกลายเปนหมูบานแหงเทพนิยาย โดยนํานิยายท่ีทุกทาน
คุนเคยหลายเร่ืองมาวาดภาพตกแตงรอบๆหมูบานแหงน้ี เชน ปเตอรแพน สโนวไวทกับคน
แคระท้ัง 7 อะลาดินกับตะเกียงวิเศษ หนูนอยหมวกแดง ฯลฯ ใหทานไดถายภาพไดเกือบ
ทุกมุม หันไปทางไหนก็ตองถายภาพเก็บไวเปนท่ีระลึก นําทานสู ไชนาทาวน เปนชุมชนของ
ชาวจีนท่ีถือกําเนิดจากการเปดทาเรืออินชอนในป ค.ศ. 1883 ในอดีตนับเปนพื้นท่ีสําคัญใน
การขนสงและคาขายสินคาจากประเทศจีน สําหรับปจจุบันน้ีชาวจีนท่ียังคงอาศัยอยูเปนรุนท่ี 
2 หรือรุนท่ี 3 นับจากท่ีมีการบุกเบิก แตกล่ินไอและการดํารงไวซ่ึงวัฒนธรรมของคนรุน
กอนยังคงมีใหเห็น รวมไปถึงการไดมีโอกาสไดล้ิมลองรสชาติอาหารจีนที่มีใหเลือกสรร
หลายรานท่ีอินชอนไชนาทาวนแหงน้ี 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการทานดวย เมนูเซ็ทปลายาง เปนเซ็ทปลา
ยางทานกับขาวเกาหลีรอนๆ พรอมเคร่ืองเคียงตางๆ 

  จากน้ันนําทาน One Mount Snow Park  รวมคาเขา SNOW PARK  นําทานเดินทาง
สู One Mount ต้ังอยูท่ีเมือง Goyang แหลงทองเท่ียวใหมลาสุดใกลกรุงโซล ภายในแบง
พื้นท่ีเปนหลายสวนพรอมดวยส่ิงอํานวยความสะดวกมากมาย เชน Fitness & Golf, 
Club, Water Park, Shopping Mall, Roof Garden, Snow Park เ ป น ต น 
นอกจากน้ี หน่ึงในสถานท่ีถายทําฉากในเร่ือง Full House (Thai) ยังเคยเปนสถานท่ีถาย
ทํามิวสิควีดีโอเพลง เจนเทิลแมน (Gentleman) ของ PSY นักรองหนุมชาวเกาหลีใต 
เจาของเพลง กังนัม สไตล ท่ีโดงดังไปท่ัวโลกเม่ือปท่ีผานมา หรือ แมกระท่ังรายการยอดฮิต 
Running Man ก็เคยมาถายทําที่น่ี พาทุกทานเดินทางเขาในสวนของ สกีโดม ซ่ึงเปนการ



 

 

จําลองลานสกีในรมอันกวางใหญ ไมตางไปจากลานสกีท่ีนักทองเท่ียวจะสัมผัสไดในชวงฤดู
หนาว โดยสามารถสนุกสนานกับการเลนสกีหรือ สโนวบอรดไดตามความถนัด  

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร บริการทานดวย เมนู คัมจาทัง หรือ Gamjatang  
แกงซี่โครงหมู ซ่ึงจะใสผักและมันฝร่ัง เน้ือหมูติดซ่ีโครงนุมมากๆ รสชาติแกงก็จัดจาน ทาน
คูกับขาวสวยรอนๆ 

ค่ํา  นําทานเขาสูท่ีพัก SEOUL GALAXY HOTEL , BENIKEA HOTELหรือเทียบเทา 
โรงแรมคอนเฟรมจะแจงในใบนัดหมายการเดินทางอีกคร้ัง โดยทางบริษัทจะสงใหกอน 5-7  
วันกอนเดินทาง 
 

วันที่สาม  ลอตเต อควาเรียม – ลอตเต ทาวเวอร – สวนสนุกลอตเตเวิลด – สะพานสายรุงบันโพ 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

  นําทานชม ลอตเต อควาเรียม  รวมคาบัตรเขาชมอควาเรียม พิพิธภัณฑสัตวน้ําท่ีอยูในกรุง
โซล โดยจะแบงเปนโซนตางๆ ท้ังหมด 9 โซน โซนแรก คือ Rivers of Korea ท่ีโซนน้ี
เปนของสัตวท่ีอยูในน้ําจืดตามแมน้ํา ทะเลสาบ ในประเทศเกาหลี โซนท่ีสอง คือ Tropical 
River ในโซนน้ีก็จะมีสัตวในเขตรอนเปนหลัก  โซนท่ีสามคือ Amazon River  ในโซนน้ีก็
จะมีปลาน้ําจืดท่ีใหญท่ีสุด อยาง Pirarucu และ Arowana ซ่ึงอาศัยอยูในแมน้ําอเมซอน 
โซนท่ี 4 คือ Sea Lion Zone เสนหท่ีนาหลงใหลของโซนน้ีคือสิงโตทะเลท่ีวายน้ําไปมา 
สวนโซนท่ี 5 ก็คือ The Ocean คือ เปนเหมือนหัวใจของอควาเรียมแหงน้ี  โซนตอไป 
โซนท่ี 6  ซ่ึงมีดาราของท่ีน่ีก็คือ Beluga Whale แหวกวายเลนลูกบอล ท้ังเด็กและผูใหญ
ก็ชอบโซนน้ี โซนท่ี 7 คือ Coral Reef Garden โซนน้ีจะมีสารพัดสัวต น้ําตามแนว
ประการังใหไดดูกัน โซนท่ี 8 คือ Play Ocean โซนน้ีจะไดสัมผัสสัตวทะเลอยางปลาดาว 
และโซนสุดทาย คือ Polar Region Zone เปนโซนเรียนรูเก่ียวกับเพนกวิน ทานจะได
เพลินเพลินกันไปโลกใตทองทะเล นําทานเขาชม ลอตเตเวิลด ทาวเวอร ไมรวมคาข้ึนลิฟต  
เปนสถาปตยกรรมอาคารท่ีโดดเดน มีแรงบันดาลใจจากภาพวาดเซรามิกเกาหลี และพูกัน
เขียน เปนตึกท่ีสูงเปนลําดับท่ี 6 ของโลก(556 เมตร) มีท้ังหมด 123 ช้ัน ดานบนทาวเวอร
ประกอบดวยแกลเลอร่ี คาเฟ�  โรงแรมหรู และหอชมวิว Skywalk ท่ีสามารถช่ืนชม
ทัศนียภาพอันงดงามของไฟในตัวเมืองกรุงโซลไดอยางท่ัวถึง ซ่ึงไดรับการบันทึกในสถิติโลก
กินเนสส (Guinness World Records) 3 อยางคือ Sky deck ช้ัน 118 เปนหอชมวิว
ท่ีมีพื้นเปนกระจกท่ีสูงท่ีสุดในโลก   ลิฟต Sky Shuttle เปนลิฟตโดยสารคูท่ีเร็วท่ีสุด ดวย
ความเร็ว 10 เมตร / วินาที  และ Sky Shuttle ยังเปนลิฟทที่ใชงานในระยะทางท่ี



 

 

ยาวนานท่ีสุด*** ราคาน้ีไมรวมคาลิฟต ทานใดสนใจโปรดสอบถามราคา กับ หัวหนาทัวร 
(คาลิฟต 27,000 วอน ) หากทานใดท่ีไมสนใจ สามารถเดิน ชอปปم�งตามอธัยาศัย ท่ี ลอต
เตเวิลดมอลล เปนแหลงชอปปم�งช้ันนําท่ีมีชีวิตชีวาแหงหน่ึงของกรุงโซล ต้ังอยูติดกับทาว
เวอร เต็มไปดวยรานหรูหรา และรานจําหนายสินคาปลอดภาษีจากหลากหลายแบรนดท้ัง
ในประเทศและตางประเทศ ***  

 
เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการทานดวย เมนู OSAM หรือหมูและ

ปลาหมึกผัดน้ําคลุกคลิกเน้ือหมูและปลาหมึกยางบารบีคิวหมักสไตลสมัยใหมเกาหลีคน
ตางประเทศนิยมรับประทานเพราะมีรสชาติออกหวานเผ็ดเล็กนอย โดยการนําบารบีคิวหมู
ปลาหมึกลงในกระทะคร่ึงวงกลมพรอมน้ําซุปปรุงรส 

  นําทานเดินทางสู สวนสนุกลอตเตเวิลด รวมบัตรเคร่ืองเลนไมจํากัดจํานวนรอบ เปนสวน
สนุกแหงหน่ึงต้ังอยูในกรุงโซล ประเทศเกาหลีใต พื้นท่ีประกอบดวยสวนสนุกในรมและ
กลางแจง และมีส่ิงอํานวยความสะดวกอ่ืนๆในบริเวณสวนสนุก อาทิ การเช่ือมตอกับระบบ
รถไฟฟ�ารางเด่ียว หางสรรพสินคา โรงแรม และพิพิธภัณฑพื้นบานของเกาหลี รวมท้ังโรง
ภาพยนตร และพื้นท่ีสําหรับการกีฬา สวนสนุกในรมของลอตเตเวิลดเปนสวนสนุกในรมท่ีมี
ขนาดใหญติดอันดับโลก สวนสนุกในรมน้ี จะมีดวยกัน ท้ังหมด 4 ช้ัน แตละช้ันจะมีทัง
เคร่ืองเลนตางๆ รานอาหาร และ รานขายของ มีลานสเก็ต นาแข็งขนาดใหญอยูตรงกลาง 
เค ร่ื อ ง เล น ย อ ด ฮิ ต ที แ น ะ นํ า คื อ  THE ADVENTURE OF SIND BAD , THE 
CONQUISTADOR , FLUME RIDE , THE FRENCH REVOLUTION , JUNGLE 
ADVENTURE และ PHARAOH’S FURY ฯลฯ อีกทีหน่ึงคือ MAGIC ISLAND เปน
สวนสนุกทีมีน้ําลอมรอบ โดยมาทางชัน 2 ของ LOTTE WORLD ADVENTURE ในสวน
ของ MAGIC ISLAND ซ่ึงเปนสวนสนุกกลางแจงทีมีเคร่ืองเลนทีหวาดเสียวอยูหลายชนิด 
อ า ทิ  ATIANTIS , GYRO DROP ,GYRO SWING , GYRO SPIN , COMET 
EXPRESS 
นําทานชม สะพานน้ําพุสายรุงบันโพ  ต้ังอยูในเขตซอโช เปนหน่ึงในสะพานขามแมน้ําฮัน 
แมน้ําท่ีเปนศูนยกลางของโซล เปนสะพานสายรุงท่ีลงกินเนสสบุควายาวท่ีสุดในโลก โดยมี
การติดต้ังโปรแกรมใหบรรเลงน้ําพุในเวลาตางๆท้ังกลางวันและกลางคืน ซ่ึงในกลางวัน
น้ําพุท่ีแสดงจะมีการต้ังค่าระดับการแสดงกวา 100 รูปแบบใหออกมาคลายกับใบของตน



 

 

วิลโลวกําลังพร้ิวไหว และเม่ือพระอาทิตยตกดิน ไฟกวา 200 ดวงก็จะสวางสไหวควบคูกับ
น้ําพุท่ีกําลังเตนระบําไปตามจังหวะประสานกับดนตรีท่ีไพเราะ 

เย็น  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร บริการทานดวย เมนู BBQ บุฟเฟ�ต หมู เน้ือ ไก ซีฟู�ด  
  เติมไมอ้ัน 
ค่ํา  นําทานเขาสูท่ีพัก SEOUL GALAXY HOTEL , BENIKEA HOTELหรือเทียบเทา 

โรงแรมคอนเฟรมจะแจงในใบนัดหมายการเดินทางอีกคร้ัง โดยทางบริษัทจะสงใหกอน 5-7  
วันกอนเดินทาง 
 

วันที่ส่ี    ศูนยโสมรัฐบาล – ศูนยสมุนไพรสนเข็มแดง - COSMETIC SHOP – ดิวต้ีฟรี– 
คลองชองเกชอน –       โซลทาวเวอร - ชอปปم�งเมียงดง 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  
นําทานเดินทางสู ศูนยโสมรัฐบาล ซึ่งรัฐบาลรับรองคุณภาพวาผลิตจากโสมท่ีมีอายุ 6 ปซ่ึง
ถือวาเปนโสมท่ีมีคุณภาพดีท่ีสุดชมวงจรชีวิตของโสมพรอมใหทานไดเลือกซ้ือโสมที่ มี
คุณภาพดีท่ีสุดและราคาถูกกวาไทยถึง 2 เทากลับไปบํารุงรางกายหรือฝากญาติผูใหญท่ี
ทานรักและนับถืออีกไมไกลจากกันมากนัก จากน้ันนําทานสู ศูนยสมุนไพรสนเข็มแดง ซ่ึง
ผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลีซ่ึงจะใชตนสนเข็มแดงจากยอดเขาที่ประเทศ
เกาหลีเหนือมาผลิตโดยใชเทคโนโลยีพรอมกับการวิจัยท่ีประเทศเกาหลีใตออกมาเปน
น้ํามันสนเข็มแดงภูมิประเทศของประเทศเกาหลีเปนภูเขาประมาณ 70 เปอรเซ็นตโดยกวา
จะมาเปนน้ํามันสนเข็มแดงได 1 แคปซูล ตองใชใบสนเข็มแดงประมาณ 2.7 กิโลกรัมมา
สกัดเอาน้ํามันมาผลิตและวิจัยออกมาเปนน้ํามันสนน้ีสามารถชวยในการลดระดับไขมันใน
เสนเลือดได เปนอยางดี  จากน้ันนําท านสู  COSMETIC SHOP เปนศูนยรวมของ
เคร่ืองสําอางของเกาหลี อาทิเชน ROJUKISS, LOTREE, ETUDE และอีกมากมาย
หลากหลายแบรนดเนมท่ีนําเขามาจากท่ัวโลกอิสระทานเลือกซ้ือไดตามอัธยาศัย  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร บ ริการท านด วย เมนูไก ตุ นโสม ห รือ
Samgyetang อาหารในวังในสมัยกอน ปจจุบันเปนอาหารเล่ืองช่ือของเมืองหลวง เช่ือ
กันวาบํารุงและเสริมสุขภาพ ภายในตัวไกจะมีขาวเหนียว รากโสม พุทราแดงและเคล็ดลับ
ในการตุนเสิรฟพรอมเคร่ืองเคียงท่ีเรียกวา กักตุกี เสนขนมจีน เหลาโสม พริกไทยดํา และ
เกลือ) 

  นําทาน ชอปปم�งสินคาปลอดภาษีท่ี ดิวต้ีฟรี ท่ีน่ีมีสินคาช้ันนําใหทานเลือกซ้ือมากมายกวา 
500 ชนิด อาทิ น้ําหอม เส้ือผาเคร่ืองสําอาง กระเป�า นาฬิกา เคร่ืองประดับ ฯลฯหากพอมี



 

 

เวลาพาทานเดินชม คลองชองเกชอน ซ่ึงเดิมเปนคลองเกาแกในอดีตมีอายุกวา 600 ป ท่ี
ทอดผานใจกลางเมืองหลวง แตในปจจุบันไดมีการพัฒนา และบูรณะคลองแหงน้ีข้ึนมาใหม 
ทําใหกรุงโซลมีคลองท่ียาวกวา 6 กิโลเมตร ท่ีมีแตน้ําใส จนสามารถมองเห็นตัวปลาหลาก
พันธท่ีกําลังแหวกวายไปมา ปจจุบันโครงการชองเกชองไดกลายเปนสถานท่ีจัดกิจกรรม
ตางๆ  อาทิ  งานแสดงศิลปะต างๆ  งานดนตรี นิทรรศการดอกไม  ฯลฯ และยังมี
สวนสาธารณะท้ังสองฝم�งคลอง นําทานสู โซลทาวเวอร  ไมรวมคาลิฟต ซ่ึงอยูบริเวณเนิน
เขานัมซานซ่ึงเปน 1 ใน 18 หอคอยท่ีสูงท่ีสุดในโลกท่ีฐานของหอคอยมีส่ิงท่ีนาสนใจตางๆ
เชนศาลาแปดเหล่ียมปาลก๊ักจอง, สวนสัตวเล็กๆ, สวนพฤกษชาติ, อาคารอนุสรณผูรักชาติ
อันชุงกุนนอกจากน้ีโซลทาวเวอรยังเปนสถานท่ีถายทําละครเกาหลีแนวนารักๆเร่ือง“กับดัก
หัวใจยัยแมมด” อิสระใหทุกทานไดเดินเลนและถายรูปคูหอคอยตามอัธยาศัยหรือคลอง
กุญแจคูรัก จากน้ันนําทานชอปปم�งยาน เมียงดง หรือ สยามสแควรเกาหลี หากทานตองการ
ทราบวาแฟช่ันของเกาหลีเปนอยางไร กาวล้ํานําสมัยเพียงใดทานจะตองมาท่ีเมียงดงแหงน้ี 
พบกับสินคาวัยรุน อาทิ เส้ือผาแฟช่ันแบบอินเทรน เคร่ืองสําอางดังๆ ของเกาหลี พบกับ
ความแปลกใหมในการ   ชอปปم�งอีกรูปแบบหน่ึง ซ่ึงเมียงดงแหงน้ีจะมีวัยรุนหนุมสาวชาว
โสมไปรวมตัวกันท่ีน่ีกวาลานคนในแตละวัน  

 อิสระอาหารเย็น เพื่อใหทานเต็มอ่ิมกับการชอปปم�ง 
 
ค่ํา  นําทานเขาสูท่ีพัก SEOUL GALAXY HOTEL , BENIKEA HOTELหรือเทียบเทา 

โรงแรมคอนเฟรมจะแจงในใบนัดหมายการเดินทางอีกคร้ัง โดยทางบริษัทจะสงใหกอน 5-7 
วันกอนเดินทาง 
 

วันที่หา   ศูนยสมุนไพรฮอกเกนามู - โรงงานสาหราย - ทําคิมบับ (ขาวหอสาหราย) +  
  ชุดฮันบก – ยานอีแด -   มหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา – ซุปเปอรมาเก็ตละลายเงินวอน –     
                สนามบิน 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

จากน้ันนําทานเดินทางไปดูแลสุขภาพกันท่ีศูนยสมุนไพรฮอกเกนามู ซึ่งเปนสมุนไพรท่ีท่ัว
โลกยอมรับ รวมถึงสถาบันตางๆ วาเปนสมุนไพรท่ีมีคุณภาพดีท่ีสุดในการบํารุงตับและดู
และตับของเรา ซ่ึงจะเปนสมุนไพรท่ีหาไดยากในปจจุบัน ทานจะไดชมการสาธิต การ
ทดลองวาสมุนไพรชนิดน้ีมีคุณคาเพียงใดตอโลกใบน้ี ตนไมชนิดน้ีเจริญเติบโตในป�าลึกบน
ภูเขาท่ีปราศจากมลภาวะและระดับสูงเหนือน้ําทะเล 50-800 เมตรชาวเกาหลีรุนใหมนิยม



 

 

นํามารับประทานเพื่อชวยดูแลตับใหสะอาดแข็งแรง ป�องกันโรคตับแข็ง ไมถูกทําลายจาการ
ด่ืมแอลกอฮอล กาแฟ บุหร่ี สารตกคางจากอาหารและยา   จากน้ันนําทานเขาชมโรงงาน
สาหราย ของฝากท่ีมีช่ือเสียงของเกาหลี ผลิตสาหรายใหม สด ทุกวันมีหลายรสชาติใหทาน
ไดเลือกซ้ือไปเปนของฝาก จากน้ันนําทานเรียนรูวิธีการทํา คิมบับ (ขาวหอสาหราย) อาหาร
งายๆๆท่ีคนเกาหลีนิยมรับประทาน คิม แปลวา สาหราย บับ แปลวา ขาว จะเปนแทง
ยาวๆ แลวเคาก็จะห่ันเปนช้ินๆพอดีคํา จิ้มกะโชยุญ่ีปุ�นหรือวาซาบิก็ได ตามรานอาหารก็จะ
มีทําเปนพิเศษ คือมีผัดซอสมาใหจ้ิมราดดวย พิเศษ!!! ฟรีใสชุดประจําชาติเกาหลีฮันบก มี
หลากหลายชุดใหทานไดเลือกใสพรอมเก็บภาพประทับใจ   
นําทาน ชอปปم�งยานอีแด หรือแถวบริเวณมหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา เปนยานชอปปم�งสินคา
แนววัยรุนแฟช่ันวัยใสสไตลเกาหลี  สินคาราคาไมแพง ทั้งยังมีสินคาหลากหลายแนวใหเดิน
เลือก ไมวาจะเปน ของจุกจิกนารักๆก๊ิฟชอปเกๆ เคร่ืองประดับ เสื้อผา  แวนตา กระเป�า 
รองเทา อุปกรณเก่ียวกับโทรศัพท เคร่ืองสําอางตางๆ รานคายาวเหยียดสองขางทาง   
ถายรูปสุดชิค มหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา เปนมหาวิทยาลัยแหงแรกสําหรับนักศึกษาหญิงท่ีมี
ความทันสมัยมาก กอต้ังข้ึนในป 1866 โดยมิชชันนารีชาวอเมริกัน ท่ีช่ือ Mary F. 
Scranton ซ่ึงมีความเช่ือวา ผูหญิงทุกคนมีคุณคาพอใหนับถือเคารพ โดยคําวา “อีฮวา” 
น้ันหมายถึงตนแพรท่ีออกดอก ในบางคร้ังใชส่ือถึงกลุมผูหญิง และท่ีสําคัญ ไดเลือกใชคําวา 
Womans แ ท น  Women ด ว ย  ส ว น ป รั ช ญ า ข อ ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย คื อ  Truth, 
Goodness,and Beauty แถมมหาวิทยาลัยน้ียังเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม เพราะรอบ
บริเวณจะเต็มไปดวยตนไมสีเขียวขจี ดูรมร่ืนสบายตามากๆ และความสวยงามของอาคารท่ี
สรางดวยอิฐท่ีทําใหความคลาสสิกมาเจอกับความทันสมัยกลมกลืน โดยเฉพาะบริเวณ
หองสมุดท่ีเปนทางลาดลงไป เปนไฮไลทที่ใครมาถึงก็ตองถายรูป 

เท่ียง         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  บริการทานดวย เมนูจิมดัก เปนไกพะโลผัดกับ
วุนเสนและผักอรอยมากมายเสริฟพรอมขาวสวยรอนๆ พรอมเคร่ืองเคียงตางๆ 

  จากน้ัน แวะซื้อของ รานละลายเงินวอน  อาทิเชน สาหราย ขนมตาง ๆ  ช็อกโกแลตหิน
ซีเรียลช็อกโก  ผลิตภัณฑของใบและรากฝอยของโสม ในรูป ขนมโสม ชาโสม โคลนพอก
หนาโสม ครีมลางหนาโสม เคร่ืองสําอางโสม เปนตน  และยังมีหมอนสุขภาพ  กิมจิ  เปบเป
โร (ป�อกก้ีเกาหลี) ชินราเมง( มามาเกาหลี) สมควรเวลานําทานเดินทางสูสนามบิน 

19.55 น.  ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯมหานคร   โดยเที่ยวบินท่ี LJ 001  



 

 

23.35 น.    ถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ…….. 
 

เดินทางโดยสายการบินจินแอร โหลดกระเป�าได 15 กิโลกรัม 
พิเศษ !!!!!  พัก กรุงโซล 3 คืน 

อัตราคาบริการ 
กําหนดวันเดินทาง ผูใหญ 1 ทาน 

( พักหองละ 2 – 3 ทาน ) 
พักเด่ียว 

01 – 05 กรกฎาคม 2562 13,900.- 5,500.- 
05 – 09 กรกฎาคม 2562  14,900.- 5,500.- 
07 – 11 กรกฎาคม 2562 13,900.- 5,500.- 
10 – 14 กรกฎาคม 2562 14,900.- 5,500.- 

13 – 17 กรกฎาคม 2562/ วันอาสาฬบูชา 15,900.- 5,500.- 
17 – 21 กรกฎาคม 2562 / วันเขาพรรษา 14,900.- 5,500.- 

19 – 23 กรกฎาคม 2562 14,900.- 5,500.- 
23 – 27 สิงหาคม 2562 14,900.- 5,500.- 
26 – 30 สิงหาคม 2562 13,900.- 5,500.- 

สายการบินจินแอร JIN AIR (LJ) 
ขาไป LJ002 BKK - ICN 01.05 – 08.25 

สายการบินจินแอร JIN AIR (LJ) 
ขากลับ LJ001 ICN - BKK 19.55 – 23.35 

หากทานตองซ้ือบัตรโดยสารภายในประเทศเพื่อไปและกลับกรุงเทพฯ แตละกรุปน้ันจะคอนเฟร
มกอนประมาณ 10 วันกอนเดินทางหากทานตองการจองต๋ัวเคร่ืองบินภายในประเทศ กรุณา
สอบถามเท่ียวบินคอนเฟรมกับเจาหนาท่ีกอน กรุณาเลือกซ้ือบัตรโดยสารภายในประเทศประเภทท่ี
สามารถเล่ือนวันและเวลาในการเดินทางไดและหากกรณีเกิดความผิดพลาดจากสายการบิน เชน 
ความลาชาของเท่ียวบิน การยกเลิกเท่ียวบิน มีการยุบเท่ียวบินรวมกัน ตารางการการเดินทางมีการ
เปล่ียนแปลง เน่ืองจากสายการบินพิจารณาสถานการณแลววา อยูนอกเหนือความควบคุม หรือ
เหตุผลเชิงพาณิชย หรือเหตุผลทางดานความปลอดภัยเปนตน เหตุผลตางๆท่ีอยู 
เหนือความควบคุมของบริษัท ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆไดในทุกกรณี 
 



 

 

29 สิงหาคม – 02 กันยายน 2562  14,900.- 5,500.- 
01 – 05 กันยายน 2562 15,900.- 5,500.- 
05 – 09 กันยายน 2562 15,900.- 5,500.- 
11 – 15 กันยายน 2562 15,900.- 5,500.- 
17 – 21 กันยายน 2562 15,900.- 5,500.- 
19 – 23 กันยายน 2562 15,900.- 5,500.- 
23 – 27 กันยายน 2562 15,900.- 5,500.- 
25 – 29 กันยายน 2562 15,900.- 5,500.- 

29 กันยายน – 03 ตุลาคม 2562 15,900.- 5,500.- 
*** ราคาโปรโมช่ัน!!!ไมมีราคาเด็ก *** 

ราคาอ่ืนๆ  
1. เด็กทารก INFANT (อายุต่ํากวา 2 ป) ราคา 8,900 บาท 
2. จอยแลนดไมใชต๋ัวเคร่ืองบิน ราคา 8,900 บาท 

 
ไมรวมทิปไกด+คนขับรถตลอดการเดินทาง ทานละ 45,000 วอน (ประมาณ 1,500 บาท) 

ขออนุญาตเก็บคาทิปทุกทานท่ีสนามบินไทย  
ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนคาทิป ในกรณีท่ีไมผานการตรวจพิจารณาจากดานตรวจคนเขาเมือง (ต.ม.) 

ในการ เขา-ออกท้ังประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต 
กรุณาชําระคามัดจําทานละ 5,000 บาท (ชวงเทศกาลวันหยุดยาว 10,000 บาท) 

หลังจากจองภายใน 3 วัน หากไมชําระภายในเวลาท่ีกําหนด ทางบริษัทขออนุญาตตัดท่ีน่ังตามเง่ือนไข 
 
ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการตรวจพิจารณาจากดานตรวจคนเขาเมือง (ต.ม.)ในการ เขา-ออกทั้ง
ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต อันเน่ืองมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การ
หลบหนีเขาออกเมือง หรือการถูกปฎิเสธในกรณีอ่ืนๆทุกกรณี ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบและไมคืน
คาใชจายตางๆทั้งส้ิน เน่ืองจากเปนการเหมาจายกับตัวแทนบริษัทแลว 
การเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสมโดยไมแจงใหทราบลวงหนา ท้ังน้ีเน่ืองจากสภาพ ลม 

ฟ�า อากาศ และสถานการณในการเดินทางขณะน้ันแตจะคํานึงถึงความปลอดภัยในการเดินทาง และ
ผลประโยชนของหมูคณะเปนสําคัญ โดยไมทําใหมาตรฐานของการบริการลดนอยลง  

 



 

 

**ทัวรน้ีจัดใหเฉพาะลูกคาท่ีประสงคจะไปทองเท่ียวตามรายการของทัวรทุกวันเทาน้ัน  หากทานไม
สามารถรวมทัวร   ทุกวัน แคสมัครมารวมทัวรเพียงเพื่อการใชต๋ัวเคร่ืองบินและท่ีพักในราคาพิเศษ  หาก
ทานไมแจง และปรากฏวาทานไมรวมทัวรในบางวัน หรือ ลูกคาไมลงรานท่ีรัฐบาลเกาหลีสนับสนุน ซึ่ง
ไดแกรานศูนยโสมรัฐบาล, ศูนยสมุนไพรบํารุงตับ, ศูนยสมุนไพรสนเข็มแดง, ศูนยเคร่ืองสําอาง, Duty 
free ทางบริษัทฯ จะคิดคาดําเนินการในการแยกทองเท่ียวเอง รานละ 100 USD(กอนซ้ือทัวร จะตอง
แจงความประสงคท่ีเปนจริง เพื่อทางผูจดัจะไดคิดคาบริการท่ีเหมาะสม)** 

 
*** กอนตัดสินใจจองทัวร ควรอานเง่ือนไขการเดินทางอยางถองแท จนเปนท่ีพอใจ 

แลวจึงวางมัดจําเพื่อประโยชนของทานเอง *** 
** พาสปอรตควรมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือนนับจากวันเดินทาง ** 

 
ราคาทัวรน้ีรวม 

  คาต๋ัวเคร่ืองบินช้ันประหยัดไปกลับพรอมกรุป 
น้ําหนักกระเป�าไมเกิน 15 กิโลกรัมตอทาน/ห้ิวข้ึนเคร่ืองได 12 กิโลกรัม 

  คาภาษีสนามบินทุกแหง 
  โรงแรมระดับ 3 ดาว พักหองละ 2 – 3 ทาน จํานวน 3 คืน  
  บริการอาหารทุกม้ือตามรายการระบุ 
  คาเขาชมสถานท่ีทองเท่ียวตางๆตามรายการระบุ 
  คารถรับ-สงและนําเท่ียว พรอมหัวหนาทัวรชํานาญงานและมัคคุเทศกทองถ่ิน ตลอดการเดินทาง 
  คาประกันอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม) 

 
อัตราน้ีไมรวม 

  คาทิปไกด และคนขับรถ ประมาณ  45,000 วอนหรือ 1,500 บาท ตอทานตลอดทริป สวน
หัวหนาทัวรแลวแตความพึงพอใจของทาน 

  คาใชจายสวนตัวอ่ืนๆ เชน หนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาซักรีด คาอาหารเคร่ืองด่ืมนอกเหนือ
รายการ  

  คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7 % และ หัก ณ ท่ีจาย 3 %    
  คาน้ําหนักกระเป�าเกิน 15 กิโลกรัม  /  คาวีซาสําหรับหนังสือเดินทางตางดาว หรือชาวตางชาติ 

 
 



 

 

หมายเหตุ 
  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทาง หรือ เปล่ียนแปลงราคา ในกรณีท่ีผูเดินทางไมถึง 20 

คนข้ึนไป 
  ในกรณีที่สายการบินประการปรับข้ึนภาษีน้ํามัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาภาษี

น้ํามันเพิ่มตามความเปนจริง 
  ต๋ัวเคร่ืองบินท่ีออกเปนกรุปไมสามารถเล่ือนวันเดินทางหรือขอคืนเงินได 
  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลง หรือสลับรายการทองเท่ียวตามความเหมาะสม ในกรณีท่ี

เกิดเหตุสุดวิสัย หรือเหตุการณท่ีอยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะคํานึงถึงความ
ปลอดภัยและผลประโยชนของคณะผูเดินทางเปนหลัก 

  บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิน หากเกิดเหตุการณสุดวิสัย เชน ความลาชาจากสายการบิน 
การยกเลิกเท่ียวบิน การเมือง การประทวง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล ปญหาจราจร อุบัติเหตุ 
ภัยธรรมชาติ หรือทรัพยสินสูญหายอันเน่ืองมาจากความประมาทของตัวทานเอง หรือจากการ
โจรกรรม และอุบัติเหตุจากความประมาทของตัวทานเอง 

  กรณีท่ีสถานท่ีทองเท่ียวใดๆ ท่ีไมสามารถเขาชมไดเน่ืองจากเหตุสุดวิสัย สภาพอากาศ เหตุการณ
ท่ีอยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ เปนตน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนคาใชจายใดๆ ท้ังส้ิน 

  กรณีท่ีทานสละสิทธิ์ในการใชบริการใดๆ หรือไมเขาชมสถานท่ีใดๆ ก็ตามท่ีระบุในรายการ
ทองเท่ียว หรือไมเดินทางพรอมคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนคาใชจายไมวากรณีใดๆ 
ท้ังส้ิน 

  กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองท้ังในประเทศไทย และในตางประเทศมีปฏิเสธมิใหเดินทางเขา-ออก
ตามประเทศท่ีระบุไว  เน่ืองจากการครองครองส่ิงผิดกฎหมาย ส่ิงของตองหาม เอกสารเดินทางไม
ถูกตอง หรือไมวาดวยเหตุผลใดๆ ก็ตามบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดก็ตาม  

  กรณีท่ีทานใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมสีน้ําเงิน) เดินทางเพื่อการทองเท่ียวกับคณะทัวร หาก
ทานถูกปฏิเสธในการเขา-ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนคาทัวรและ
รับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน 

  เม่ือทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรท้ังหมดแลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเง่ือนไข
ขอตกลงตางๆ ท้ังหมด 

 
 
 



 

 

เงื่อนไขการชําระเงิน 
  ชําระคามัดจํา ทานละ 5,000 บาท หลังจากทําการจองภายใน 3 วัน ***ชวงเทศกาลวันหยุดยาว 

10,000 บาท*** 
  ชําระเงินคาทัวรสวนท่ีเหลือภายใน 21 วัน กอนออกเดินทาง 

 
เงื่อนไขการยกเลิก 

  ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยึดมัดจําเต็มจํานวน 
  ยกเลิกกอนการเดินทาง 21 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บคาใชจาย 100% ของราคาทัวร

ท้ังหมด 
  กรณีกรุปท่ีเดินทางชวงวันหยุด เทศกาลตางๆ เชน ปใหม สงกรานต เปนตน ทางบริษัทฯ ตองมี

การการันตีมัดจําท่ีน่ังกับทางสายการบิน รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เชน Charter Flight และ
โรงแรมท่ีพักตางๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนคามัดจํา หรือ คาทัวรท้ังหมด ไมวายกเลิก
กรณีใดก็ตาม 

  เม่ือออกต๋ัวแลว หากทานมีเหตุบางประการทําใหเดินทางไมได ไมสามารถขอคืนคาต๋ัวได 
เน่ืองจากเปนนโยบายของสายการบิน 

 
ขอแนะนําเพ่ิมเติม สําหรับผูเดินทางไปทองเที่ยวประเทศเกาหลีใต 

1. ผู เดินทางท่ี ยังคงสภาพการเปนนักศึกษา กรุณาเตรียมใบรับรองการเปนนักศึกษาจาก
สถาบันการศึกษาเปนภาษาอังกฤษติดตัวไปดวยอาจจะตองใชในบางกรณี 

2. ผูเดินทางท่ีเปนขาราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานบริษัทเอกชนตางๆ กรุณาเตรียม
บัตรประจําตัวขาราชการ หรือใบรับรองการทํางานเปนภาษาอังกฤษอาจจะตองใชในบางกรณี 

3. ผูเดินทางท่ีทําเลมพาสปอรตใหมเน่ืองจากเลมเกาหมดอายุใหพกหนังสือเดินทางเลมเกาติดตัวไป
ดวยอาจจะตองใชในบางกรณี 

4. กรุณาพกบัตรเครดิต (ถามี) และเงินสดติดตัว ท้ังเงินวอนและเงินสกุล USD กองตรวจคนเขา
เมืองอาจจะขอดูในบางกรณี อานเอกสารโปรแกรมทัวรในละเอียดชัดเจน ท้ังสถานท่ีทองเท่ียว,
เท่ียวบิน,วันเดินทาง เพื่อประโยชนแกตัวทานเองในกรณีท่ีตองตอบคําถามท่ีดานตรวจคนเขาเมือง 


