
 

 

รหัสทัวร STV1901155 
ทัวรเกาหลี ใบไมเปลี่ยนสี 5 วัน 3 คืน (LJ) 
ชมความงดงามของ “เกาะนามิช่ือดัง” ในฤดูใบไมเปลี่ยนสี 
อุทยานแหงชาติซอรัคซาน (ไมรวมคาขึ้นเคเบ้ิลคาร) 
สักการะขอพร ณ วัดชินฮึงซา   สวนผลไมตามฤดูกาล(ไรแอปเปم�ล หรือ ไรสาลี่) 
ใหทานไดสนุกสนานกับเครื่องเลนนานาชนิด ณ สวนสนุก EVERLAND 
ชอปปم�งเครื่องสําอางปลอดภาษี Cosmetic Outlet 
ชอปปم�งสินคาแฟช่ันมากมาย ณ ตลาดฮงแด (ตลาดยานมหาลัยฮงอิก) 

 



 

 

กําหนดการเดินทาง : ตุลาคม – พฤศจิกายน 62 (ฤดูใบไมเปลี่ยนสี) 
(พิเศษ!! พัก ซอรัคซาน 1 คืน / พักโซล 2 คืน) 

 

สายการบินจินแอร แอรไลน (LJ)  <ขึ้นเคร่ืองสุวรรณภูมิ> 

ขาไป LJ 002    กรุงเทพ (BKK)  -   อินชอน 
(ICN) 01.05 - 08.25 น. 

ขากลับ LJ 001    อินชอน (ICN)    -   กรุงเทพ 
(BKK) 19.55 - 23.35 น. 

ขาไป LJ 003    กรุงเทพ (BKK)  -   อินชอน 
(ICN) 22.25 – 05.40+1น. 

ขากลับ LJ 004    อินชอน (ICN)    -   กรุงเทพ 
(BKK) 17.10 – 21.10 น. 

 
 
 
ตั๋วเครื่องบิน Low Cost จินแอร (Jin Air) บริการยอดเย่ียมราคาสุดคุม 
- ตั๋วเครื่องบินเกาหลีจินแอร สายการบินโลคอส แตมาตราฐานระดบัสากล ตั๋วเครื่องบินเกาหลี 
ราคาถูก บินตรง โซล ทุกวัน 
- กระเป�าได 15 กก. ถอืขึ้นเครื่องไดสูงสุด 10 กก. ฟรีบริการอาหารวาง เครื่องด่ืมทั้งไปและ
กลับ (ตามเงื่อนไขสายการบิน) 

ราคานี้เปนราคาโปรโมช่ันทาง บริษัท ฯ เก็บมัดจําคาทัวร ทานละ 10,000 บาท/ทาน 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
** หากทานตองซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศเพ่ือไปและกลับกรุงเทพฯ  กรุณาเลือกซื้อบัตร
โดยสารภายในประเทศประเภทที่สามารถเลื่อนวันและเวลาในการเดินทางได  ทั้งนี้เพ่ือ
ป�องกันปญหาเที่ยวบินลาชาหรือการเปลี่ยนแปลงเวลาของเที่ยวบินหรือการเปลี่ยนแปลง
วันเดินทางกรณีเกิดความผิดพลาดจากบริการจากสายการบิน (ความลาชาของเที่ยวบิน 
การยกเลิกเที่ยวบิน มีการยุบเที่ยวบินรวมกัน ตารางการการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง 
เน่ืองจากสายการบินพิจารณาสถานการณแลววา อยูนอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผล
ทางดานความปลอดภัยเปนตน) โปรดเขาใจและรับทราบวาผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถ
คืนคาใชจายตางๆ ได ในทุกกรณี 

 
รายการโปรแกรมทัวร 

 
วันแรก      กรุงเทพฯ - สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ -  อินชอน (ประเทศเกาหลีใต) 
 
19.00 น. (ไฟลทบิน LJ 004 ) พรอมกันที่ ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคาร

ผูโดยสารขาออกชั้น 4 ประต ู…. เคานเตอร …. สายการบินจินแอร JIN AIR (LJ) 
สังเกตป�ายรับที่สนามบิน --HAPPY TOGETHER   
 

22.25 น. เดินทางสูประเทศ เกาหลีใต โดยสายการบิน JIN AIR เที่ยวบิน LJ 004 (บริการ 
SNACK BOX บนเครื่อง) 
---------------------------------------------------------------------

-------------------- 
21.00 น. (ไฟลทบิน LJ 002 ) พรอมกันที่ ทาอากาศยานนานาชาติสวุรรณภูมิ อาคาร

ผูโดยสารขาออกชั้น 4 ประตู …. เคานเตอร …. สายการบินจินแอร JIN AIR (LJ) 
สังเกตป�ายรับที่สนามบนิ --HAPPY TOGETHER   

 
 
 



 

 

วันที่สอง สนามบินอนิชอน - เกาหลีใต – ชมความงดงามของ “เกาะนามิช่ือดัง” ในฤดู
ใบไมเปลี่ยนสี อุทยานแหงชาติซอรัคซาน (ไมรวมคาขึ้นเคเบิ้ลคาร) – สักการะ
ขอพร ณ วัดชินฮึงซา  

 
01:05 น. เดินทางสูประเทศ เกาหลีใต โดยสายการบิน JIN AIR เที่ยวบิน LJ 002 (บริการ 
SNACK BOX บนเครื่อง) 
 
05.40+1 น. (ไฟลทบิน LJ 004 )  ถึงสนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต หลังผานขั้นตอน

การตรวจคนเขาเมือง และรับสัมภาระเรียบรอยแลว... (เวลาทองถิ่นประเทศเกาหลีใต 
เร็วกวาประเทศไทย 2 ชั่วโมง) 

08:25 น.  (ไฟลทบิน LJ 002 )  ถึงสนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต หลังผานขั้นตอน
การตรวจคนเขาเมือง และรับสัมภาระเรียบรอยแลว... (เวลาทองถิ่นประเทศเกาหลีใต 
เร็วกวาประเทศไทย 2 ชั่วโมง) 

 จากน้ัน นําทานเดินทางสู เกาะนามิ เกาะชื่อดังหน่ึงในสถานที่ถายทําซีรียเกาหลี 
“เพลงรักในสายลมหนาว” พาทานขึ้นเรือเฟอรรี่ ขามไปยังเกาะนามิ เม่ือทานเขาไป
ในเกาะนามิ ทานจะไดสัมผัสบรรยากาศแสนโรแมนติก ทามกลางใบไมเปลี่ยนสี
ระหวาง 2 ขางทาง และถายรูปวิวสวยๆรอบเกาะ บรรยากาศของใบไมเปลี่ยน
สี ที่เปลี่ยนเปนสีแดง สีเหลือง สีสม ทั่วทั้งเกาะนามิ และที่พลาดไมได แลนด
มารค ที่ตองเช็คอิน คือ ทิวตนสน และ ทิวแปะกวยที่เปนไฮไลทของเกาะนามิ
ในชวงใบไมเปลี่ยนสี อิสระใหทานไดถายรูปเก็บภาพความประทับใจ ระหวางทาง
กลับมีรานคา 2 ขางทาง อาทิ รานซาลาเปา รานไสกรอก ขนมแพนเคกแสนอรอย 
ใหทานเลือกซื้อทานไดตามอัธยาศัย หรือจะเลือกน่ังจิบกาแฟรอนๆ ในราน Coffee 
Shop   เม่ือถึงเวลานัดหมาย นําทานน่ังเรือประมาณ 5 นาที กลับไปยังจุดขึ้นรถ 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  (เมนูทัคคาลบ ี หรือ ไกบารบีคิวผัด
ซอสเกาหลี) (1) 

 
บาย  นําทานเดินทางสู อุทยานแหงชาติซอรัคซาน (ไมรวมคาขึ้นเคเบิ้ลคาร) เรียกอีก

อยางหน่ึงวา สวิสเซอรแลนดของเกาหลี ดานหนาอุทยานจะมีรูปปم�นหมีดําเปน
สัญลักษณของอุทยาน เมื่อ
เขาไปดานในอุทยาน ทานจะ
ไดชมความงดงามของสีสัน
ของตนไมที่เปลี่ยนเปนสีแดง 
สีสม สีเหลือง ทั่วทั้งอุทยาน 
ที่ งดงามเหมือนภาพวาด  
และภายในอุทยานแหงน้ี ยังมี
วัดศักดิ์สิทธิ์ที่คนไทย และคน
เกาหลีเอง นิยมมาขอพรเปนอยางมาก น่ันก็คือ  วัดชินฮึงซา ซึ่งจะมพีระพุทธรูปปาง



 

 

สมาธิองคใหญตั้งอยูกลางแจง เปนวัดเกาแกในนิกายเซน นักทองเที่ยวสวนใหญจะ
นิยมมาทําบุญถวายขาวสาร ถวายเทียน เพ่ือเปนศิริมงคลของชีวิต อีกทั้งมีความเชื่อ
วา “หากมาขอพรที่วัดแหงน้ี จะสมหวังดั่งคําอธิษฐานเกือบทุกราย”   

 
 
 
 
 
 
 
 
คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  (เมนูชาบูชาบ ูSHABU SHABU) (2) 

นําทานเขาสูที่พัก SORAK KIMHO หรือ SORAK PINE หรือ ระดับเทียบเทา 
3 ดาว 

 วันที่สาม สวนผลไมตามฤดูกาล ( ไรแอปเปم�ล หรือ ไรสาลี่ ) – ใหทานไดสนุกสนานกับ
เคร่ืองเลนนานาชนิด ณ สวนสนุก EVERLAND – ชอปปم�งเคร่ืองสําอางปลอด
ภาษี Cosmetic Outlet  

              ชอปปم�งสินคาแฟชั่นมากมาย ณ ตลาดฮงแด (ตลาดยานมหาลัยฮงอิก ) 
 
เชา รับประทานอาหารเชาในโรงแรม (3) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

นําทานเดินทางสู สวนผลไมตามฤดูกาลของเกาหลี ( ชวงเดือนตุลาคม – ตน
พฤศจิกายน จะเปนแอปเปم�ล หรือ สาลี่ ) ใหทานไดสัมผัสบรรยากาศสวนผลไมของ
ชาวเกาหลี อาทิ แอปเปم�ล สาลี่ ผลผลิตลูกโตๆ และใหทานไดเพลิดเพลินการชิม
ผลไมสดๆจากไรเลยที่เดียว  ทานจะไดเห็นวิธีการปลูกแบบปลอดสารพิษ  จากน้ันให
ทานไดอิสระถายรูปตามอัธยาศัย  ทานสามารถสั่งซื้อเปนของฝากใหที่บานไดอีกดวย 

 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร (เมนู Pork Calbi บุฟเฟตหมูยาง

เกาหลี) (4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
บาย จากน้ันพาทานสนุกสนานเต็มที่กับเครื่องเลนนานาชนิด ที่ สวนสนุกเอเวอรแลนด 

(เลนไมจํากัดรอบ) เปนสวนสนุกกลางแจงที่ใหญที่สุดของประเทศ ตั้งอยูทามกลาง
หุบเขา ทานจะไดน่ังกระเชาลิฟท เพื่อลงไปยังหุบเขาดานลางเพื่อสนุกกับเครื่องเลน 
อาทิ  T-Express ( รถไฟรางไม ) เครื่องเลนท่ีเปนไฮไลทของสวนสนุกแหงนี้ พลาด
ไมไดเลยที่เดียว!!  รถไฟเหาะ หนอนสะบัด ลองแกง การตูน 4 มิติ บานหมุน บานผี
สิง และ ในสวนสนุกยังมีรอบการแสดงขบวนพาเหรดใหทานไดชมความนารักของตัว
การตูนตางๆ 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ในชวงฤดูใบไมเปลี่ยนสี ภายในสวนสนุกแหงน้ียังมีสวนดอกไมสวยๆใหทานได
ถายรูปอีกดวย สวยงามจนทานคิดวาเปนดอกไมปลอมเลยที่เดียว และไฮไลทอีก
อยางนึง ทานจะไดชมความนารักของ หมีสีนํ้าตาล ที่แสนรูสามารถทําตามคําสั่ง
ของเจาหนาที่ที่ใหขนม ทั้งเดิน เตน และโยนลูกบอล รับรองวาทานจะอดหลงรัก
ไมไดเลยทีเดียว อีกทั้งทานจะไดพบ แมเสือ พอเสือ สิงโตเจาป�า หมีดํา ไฮยีนา ฯลฯ 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

นอกจากน้ีภายในสวนสนุกยังมีรานคา อาทิ รานกาแฟ รานอาหาร รานพิซซา ราน
เสื้อผา และรานขายของฝากที่ระลึกจากสวนสนุกเอเวอรแลนด ใหทานไดเลือกซื้อ  
สําหรับแฟนคลับ Line ในสวนสนุกแหงนี้ยังมี LINE FRIEND STORE  มีสินคา
นารักๆในรูปแบบตัวการตูน Line ใหทานเลือกซื้อมากมาย จากน้ันนําทานไปชอปปم�ง 
เครื่องสําอางปลอดภาษี   COSMETIC OUTLET เครื่องสําอางยอดนิยม เชน 
หนากาก LED ลด กระ ฝ�า จุดดางดํา , โบท็อกเกาหลี , ครีมหอยทาก , CC ครีม ซึ่ง
ราคาถูกกวาท่ีเมืองไทยเกือบเทาตัว  
 
 
 
 
 
 

 
คํ่า    รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร เมนู จิมดัก ไกพะโลแสนอรอย (5) 

 
จากน้ัน นําทานไป ชอปปم�งตอที่ ตลาดฮงแด แหลงรวมสินคาแฟชั่นสําหรับวัยรุน อยู
ใกลกับมหาวิทยาลัยฮงอิก ภายในถนนเสนน้ีเต็มไปดวยสินคาแฟชั่น ทั้งรานคา 2 ขาง
ทาง แผงลอย เส้ือผาแฟชั่น รองเทา แวนตา กระเป�าราคาถูกๆ รวมไปถึงรานแบรนด
เนมอยาง H&M และ 3CE รวมถึงอาหาร เครื่องด่ืม รานกาแฟ ใหทานเลือกซื้อ 



 

 

 
 
 
 
 
  

นําทานเขาสูที่พัก โรงแรม GALAXY HOTEL / HOTEL BRIDGE หรือ ระดับ
เทียบเทา 3 ดาว 
 
 
วันที่สี่   สมุนไพร ฮ็อกเกตนามู ช่ือดัง – นํ้ามันสนแดง ( RED PINE ) – ชมความงาม

พระราชวังด็อกซูกุง 
           โรงงานสาหราย + ใสชุดฮันบก - ดิวตี้ฟร ี– ชอปปم�งเสื้อผา รองเทาแฟชั่น ณ 

ตลาดยอดฮิต 
“ ตลาดเมียงดง” ( สยามสแควรเกาหลี )     

 
 
เชา รับประทานอาหารเชาในโรงแรม (6) 
 

นําทานเขาชม “ศูนยสมุนไพรฮอกเก็ต
นามู” สมุนไพรที่คนเกาหลีรุนใหมนิยมทาน
เพื่ อ ป� อ งกั น โรคตั บ แข็ ง  จ ากก ารดื่ ม
แอลกอฮอลจัด การสูบบุหรี่จัด หรือสาร
ตกคางจากอาหารและอาหารเสริมท่ีทานอยู
เปนประจํา   จากน้ันพาทานไปชมสมุนไพร
ชื่อดังของเกาหลีอีกตัว ที่กําลังไดรับความ
นิยมเปนอยางมากทั้งในไทยและเกาหลี น่ัน
ก็คือ RED PINE  หรือ นํ้ามันสนเข็มแดง 



 

 

มีสรรพคุณชวยขับสารพิษออกจากรางกาย ชวยลดระดับน้ําตาลในเสนเลือด  ชวย
ละลายไขมันในเลือด ดีท็อกเลือดใหสะอาดและเพิ่มการไหลเวียนของเลือดไดสะดวก
ขึ้น  จากน้ันนําทานชม พระราชวัง  “ด็อกซูกุง” (DEOKSUGUNG PALACE) มี
อายุกวา 500 ป เปนที่ประทับของเจาชายวอนซาน พระราชวังด็อกซูกุง เปน 1 ใน 5 
พระราชวังของราชวงศโชซอน (1392-1910) ในยุคของกษัตริย           โกจอง ซึ่ง
เปนกษัตริยองคกอนสุดทายของราชวงศ            โชซอน ทรงประทับที่พระราชวังน้ี 
แมแตหลังจากที่ทรงถูกบังคับใหสละราชสมบัติโดยญี่ปุ�นในป ค.ศ. 1907 พระองคทรง
ประทับอยูที่พระราชวังน้ีจนสิ้นพระชนม      ในป ค.ศ. 1919 ภายในมีอาคารอยูไม
มากแตก็มี    ความสวยงามที่ตางกับที่อ่ืนๆ โดยเฉพาะบริเวณทางเดินจะเปนที่นิยม
มากของนักทองเที่ยวในชวงฤดูใบไมเปลี่ยนสี เพราะในพระราชวังแหงนี้มีทิวตน
แปะกวยที่สวยมากๆ ที่ทานพลาดไมไดที่จะถายรูปเก็บภาพความสวยงามนี้ 

 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู ไกตุนโสม อาหารตํารับชาววัง (7) 
 
บาย จากน้ัน พาทานไปชม โรงงานสาหรายเกาหลี ใหทานไดชมกรรมวิธีในการผลิต

สาหรายเกาหลีแสนอรอย              พรอมชิมสาหรายๆ หรือจะเลือกซื้อเปนของฝาก
กลับบานก็ได   จากน้ันพาทานไปสวยหลอแบบหนุมสาวเกาหลี  กับการสวมชุดประจํา
ชาติเกาหลี “ ชุดฮันบก” ใหทานไดถายรูปตามอัธยาศัย  จากน้ันนําทานไปเรียนรู
เกี่ยวกับการ ทําคิมบับ (ขาวหอสาหราย) อาหารงายๆ ที่คนเกาหลีนิยมรับประทาน 
“คิม” แปลวา สาหราย “บับ” แปลวา ขาว โดย วิธีการทํา จะหอเปนแทงยาวๆ แลว
หั่นเปนชิ้นพอดีคํา จิ้มกะโชย ุญี่ปุ�นหรือวาซาบิก็ได  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
จากน้ันนําทาน  ชอปปم�งแหลงสินคาปลอดภาษี (ดิวตี้
ฟรี) สินคาแบรนดเนม อาทิ นาฬิกา,แวนตา, กระเป�า, 
น้ํ า ห อ ม  เค รื่ อ ง สํ า อ า ง แ บ ร น ด ชั้ น ดั ง  อ า ทิ 
SULWHASOO ,  LANEIGE , SHISEIDO,  SKII  
แ ล ะ  ก ร ะ เป� า แ บ รน ด ดั ง  อ าทิ  MCM , LOUIS 
VUITTON, CHANEL  ใหทานชอปปم�งตามอัธยาศัย   
ยังไมพอนําทานไปชอปปم�งตอกันที่  “ ตลาดที่ฮอตที่สุด
ของเกาหลี” ตลาดเมียงดง หรือ สยาม สแควร
เกาหลี ตลาดแหงน้ีทานจะพบกับสินคา อาทิ เสื้อผาแฟชั่นแบรนดดังตางๆ อาทิ 
ZARA , SPAO , UNIQLO หรือ รองเทาแบรนด NIKE  ADIDAS และรองเทาที่
กําลังเปนท ี่นิยมในตอนน ี้ FILA  หรือจะเลือกชอปปم� งเครื่องสําอาง ETUDE 
HOUSE  SKIN FOOD , THE FACE SHOP , MISSHA , IT’S SKIN ที่
สําคัญตลาดแหงน้ียังโดงดังเรื่อง “FOOD STREET ”  อีกดวย เพราะนอกจากสินคา



 

 

แฟชั่นตางๆแลวยังมีรานอาหาร รานกาแฟ รานเครื่องดื่ม ขนมหวาน ไอศกรีม 
หลากหลายรานใหทานเลือกทานมากมาย อาทิ เครปสตอเบอรี่ มันฝรั่งทอด น้ําผลไม                 
กุงทอด ขาหมูทอด ไดฟุกุสตอเบอรี่ สายไหมสีรุง และ อาหารอรอยที่นาสนใจอีก
มากมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
คํ่า *** อิสระอาหารคํ่า เพื่อใหทานไดชอปปم�งอยางจุใจ***    
 

นําทานเขาสูที่พัก โรงแรม GALAXY HOTEL / HOTEL BRIDGE หรือ ระดับ
เทียบเทา 3 ดาว 

 
วันที่หา  ศูนยโสมเกาหลี – โรงงานพลอยอเมทิส- ชมหอคอยโซลทาวเวอร คลองกุญแจ
คูรัก   
           ซื้อของฝากละลายเงินวอน - สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ         

 
เชา รับประทานอาหารเชาในโรงแรม (8) 

จากน้ันนําทานรูจักและเขาใจ สมุนไพรโสมเกาหลี สมุนไพรที่คนเกาหลีนิยมทาน
เพ่ือสุขภาพ ที่ชวยสรางภูมิคุมกันโรคตางๆ ชวย
เสริมสรางความแข็งแรงใหแกรางกาย  สรรพคุณ
ทางการแพทย ชวยบํารุงหัวใจ ป�องกันโรคหัวใจ
ขาดเลือด เสริมประสิทธิภาพทางเพศ ป�องกัน
มะเร็ง จากน้ัน นําทานชมโรงงานเจียระไน พลอย 



 

 

อเมทิส พลอยสีมวง เปนพลอยแหงสุขภาพและนําโชค โดยมีตั้งแตสีมวงออนเย็นตา
จนถึงสีมวงไวน พลอยน้ีจะงามจับตาเมื่อมาทําเปนแหวน จี้ ตางหู และสรอยขอมือ    
จากน้ันนําทานสู หอคอย N’SEOUL TOWER  (ไมรวมคาขึ้นลิฟท) นําทานยอน
รอยซีรียดัง “ You Who Came From The Stars” (ยัยตัวรายกับนายตางดาว) 
และ ซีรียเรื่อง F4 ณ เขานัมซาน ภูเขาเพียงลูกเดียวใจกลางกรุงโซล 1 ใน 17 
หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลก   สูงถึง 480 เมตร เหนือระดับน้ําทะเล  อิสระใหทาน
ชมวิวบรรยากาศบานเมืองเกาหลี หรือ จะคลองกุญแจคูรัก เพราะคนเกาหลีมี
ความเชื่อวาถามาคลองกุญแจคูรักที่น้ี “จะทําใหรักกันยืนยาวไมพรากจากกัน” 

 
 
 
 
 
 
 
 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  เมนูโอซัม บุลโกกิ (9) 
 

หลังจากทานอาหารแลว พาทานแวะซื้อของฝากที ่“รานละลายเงินวอน” ใหทานเลือก
ซื้อขนม ของฝาก อาทิ สาหราย นมกลวย ขนมปงปลาไสช็อกโกแลค ขาวพอง มามา
เกาหลี เหลาโซจู กิมจิ หรือ กระทะเกาหลี หรือ เครื่องใชไฟฟ�าอ่ืนๆท่ีนาสนใจ 

 
 
 
 
 
  
 



 

 

ไดเวลาอันสมควรนําทุกทานเดินทางสูสนามบินอินชอน เพ่ือทําการเช็คอินทตั๋ว
เคร่ืองบิน และ สัมภาระ.... 

 
(ไฟลทขากลับ LJ 003) 
17.10 น. เดินทางกลับประเทศไทย โดยสายการบิน JIN AIR เที่ยวบิน LJ 003 (บริการ 

SNACK BOX บนเครื่อง) 
 
21.10 น. คณะเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจจาก

พวกเราทุกคน………… 
---------------------------------------------------------------------

-------------------- 
(ไฟลทขากลับ LJ 001) 
 
19.55 น. เดินทางกลับประเทศไทย โดยสายการบิน JIN AIR เที่ยวบิน LJ 001 (บริการ 

SNACK BOX บนเครื่อง) 
 
23.35 น. คณะเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพและความประทับใจจาก

พวกเราทุกคน………… 
 

 
สําหรับกรุปที่เช็คอิน ตั้งแตวันที่ 23 / 24 / 25 / 26 ตุลาคม 2562 

** ไฟลทบินขากลับเปลี่ยนเปน  LJ 003 ** 
เวลานัดหมายที่สนามบิน คือ 21.00 น. มาเลทไดไมเกิน 22.00 น. 
ขาไป ( เหมือนเดิม)   ไฟลทบิน   LJ 002  เวลา  01.05 – 08.25 น. 
ขากลับ (เปลี่ยนเปน ) ไฟลทบิน   LJ 003  เวลา  17.10 – 21.10 น 

** กรณีลุกคามีตั๋วบินภายใน รบกวนลูกคาลงเครื่องไมเกิน 19.00 น. //  
และขากลับ เปนไฟลทบิน วันตอไป ( ป�องกันการดีเลย ในกรณีตางๆ )** 

 



 

 

 
 

สําหรับกรุปที่เช็คอิน ตั้งแตวันที่ 27 ตุลาคม  – 10 พฤศจิกายน 62 
ไฟลทบินเปลี่ยนเปน  LJ 004 / 003  

เวลานัดหมายที่สนามบิน คือ 19.00 น. มาเลทไดไมเกิน 20.00 น. 
ขาไป (เปลี่ยนเปน )    ไฟลทบิน   LJ 004   เวลา  22.25 – 05.40+1 
น. 
ขากลับ (เปลี่ยนเปน )   ไฟลทบิน   LJ 003   เวลา  17.10 – 21.10 น 

 
** กรณีลุกคามีตั๋วบินภายใน รบกวนลูกคาลงเครื่องไมเกิน 17.00 น. // 

และขากลับ เปนไฟลทบิน วันตอไป ( ป�องกันการดีเลย ในกรณีตางๆ )** 
 

อัตราคาบริการทัวรเกาหลี ตุลาคม – พฤศจิกายน 2562 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญ 

หองละ 2-3 
ทาน 

1 เด็ก 2 
ผูใหญ เด็กมี

เตียง 

1 เด็ก 2 
ผูใหญ 

เด็กไมมีเตียง 

พัก
เดี่ยว
เพ่ิม 

วันที่ 30 ก.ย. - 04 ต.ค. 2562 15,999 15,999 15,999 5,000 
วันที่ 01  -  05  ตุลาคม 2562 16,999 16,999 16,999 5,000 
วันที่ 02  -  06 ตุลาคม 2562 16,999 16,999 16,999 5,000 
วันที่ 03  -  07  ตุลาคม 2562 16,999 16,999 16,999 5,000 
วันที่ 04  -  08  ตุลาคม 2562 16,999 16,999 16,999 5,000 
วันที่ 05  -  09  ตุลาคม 2562 16,999 16,999 16,999 5,000 
วันที่ 06  -  10 ตุลาคม 2562 16,999 16,999 16,999 5,000 
วันที่ 07  -  11  ตุลาคม 2562 16,999 16,999 16,999 5,000 
วันที่ 08  -  12  ตุลาคม 2562 17,999 17,999 17,999 5,000 
วันที่ 09  -  13  ตุลาคม 2562 17,999 17,999 17,999 5,000 



 

 

วันที่ 10  -  14  ตุลาคม 2562 18,999 18,999 18,999 5,000 
วันที่ 11  -  15  ตุลาคม 2562 18,999 18,999 18,999 5,000 
วันที่ 12  -  16  ตุลาคม 2562 17,999 17,999 17,999 5,000 
วันที่ 13  -  17  ตุลาคม 2562 17,999 17,999 17,999 5,000 
วันที่ 14  -  18  ตุลาคม 2562 16,999 16,999 16,999 5,000 
วันที่ 15  -  19  ตุลาคม 2562 17,999 17,999 17,999 5,000 
วันที่ 16  -  20  ตุลาคม 2562 18,999 18,999 18,999 5,000 
วันที่ 17  -  21  ตุลาคม 2562 18,999 18,999 18,999 5,000 
วันที่ 18  -  22  ตุลาคม 2562 18,999 18,999 18,999 5,000 
วันที่ 19  -  23  ตุลาคม 2561 18,999 18,999 18,999 5,000 
วันที่ 20  -  24  ตุลาคม 2561 17,999 17,999 17,999 5,000 
วันที่ 21  -  25  ตุลาคม 2562 17,999 17,999 17,999 5,000 
วันที่ 22  -  26  ตุลาคม 2562 17,999 17,999 17,999 5,000 
วันที่ 23  -  27  ตุลาคม 2562 18,999 18,999 18,999 5,000 
วันที่ 24  -  28  ตุลาคม 2562 18,999 18,999 18,999 5,000 
วันที่ 25  -  29  ตุลาคม 2562 18,999 18,999 18,999 5,000 
วันที่ 26  -  30  ตุลาคม 2562 17,999 17,999 17,999 5,000 
วันที่ 27  -  31  ตุลาคม 2562 16,999 16,999 16,999 5,000 
วันที่ 28  ต.ค. - 01 พ.ย. 2562 16,999 16,999 16,999 5,000 
วันที่ 29  ต.ค. - 02 พ.ย. 2562 16,999 16,999 16,999 5,000 
วันที่ 30  ต.ค. - 03 พ.ย. 2562 16,999 16,999 16,999 5,000 
วันที่ 31  ต.ค. - 04 พ.ย. 2562 16,999 16,999 16,999 5,000 
วันที่ 01 – 05 พฤศจิกายน 62 15,999 15,999 15,999 5,000 
วันที่ 02 – 06 พฤศจิกายน 62 15,999 15,999 15,999 5,000 



 

 

วันที่ 03 – 07 พฤศจิกายน 62 14,999 14,999 14,999 5,000 
วันที่ 04 – 08 พฤศจิกายน 62 14,999 14,999 14,999 5,000 
วันที่ 05 – 09 พฤศจิกายน 62 15,999 15,999 15,999 5,000 
วันที่ 06 – 10 พฤศจิกายน 62 15,999 15,999 15,999 5,000 
วันที่ 07 – 11 พฤศจิกายน 62 15,999 15,999 15,999 5,000 
วันที่ 08 – 12 พฤศจิกายน 62 15,999 15,999 15,999 5,000 
วันที่ 09 – 13 พฤศจิกายน 62 15,999 15,999 15,999 5,000 
วันที่ 10 – 14 พฤศจิกายน 62 15,999 15,999 15,999 5,000 

 
ราคาเด็กอายุไมเกิน 2 ขวบ (INFANT) ราคา  5,900 บาท 

                      ราคาจอยแลนดไมใชตั๋วเครื่องบิน ราคา 8,900 บาท 
 

 ราคาทัวรนี้ยังไมรวม  
คาทิปไกด+คนขับรถตลอดการเดินทาง ทานละ 50,000 วอน (ประมาณ 1,500บาท) 

ขออนุญาตเก็บคาทิปทุกทานที่สนามบนิสุวรรณภูมิ 
 

** ขอควรทราบ ** 
1. วันเดินทาง “ กรุณาเตรียมเอกสารการทํางาน” เชน หนังสือรับรองการทํางาน , 

นามบัตร , บัตรพนักงาน หรือหากมีธุรกิจสวนตัวตองมีนามบัตร หากเปลี่ยนชื่อสกุล
ตองนําเอกสารมายืนยัน 

2. โปรแกรมทัวรอาจมีการสลับปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสมของหนางาน 
อาทิ หากมีฝนตก หรือ รถติด อาจปรับโปรแกรม (ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสถานการณหนา
งาน ) ไกดและหัวหนาทัวรจะแจงใหทราบในแตละวัน  

3. รานชอปปم�งที่ทางรฐับาลใหทัวรลง ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร ขอความรวมมือลูก
ทัวรลงทุกราน ซื้อไมซื้อไมวากัน  ทางบริษัทฯไมมีนโนบายบังคับซื้อแตอยางใด 
ขึ้นอยูกับความพึงพอใจของลูกคา  



 

 

4. ประเทศเกาหลีใตมีชางภาพมาถายรูปแลวมาจําหนายวันสุดทายลูกทัวรทานใด
สนใจสามารถซื้อได....แตถาทานใดไมสนใจก็ไมตองซื้อ โดยไมมีการบังคับลูกทัวร
ทั้งสิ้น แตเปนการบอกกลาวลวงหนา 

5. ทัวรน้ีจัดใหเฉพาะลูกคาที่ประสงคจะไปทองเที่ยวตามรายการของทัวรทุกวันเทานั้น  
หากทานไมสามารถรวมทัวรทุกวัน แคสมัครมารวมทัวรเพียงเพ่ือการใชตั๋ว
เคร่ืองบินและที่พักในราคาพิเศษ  หากทานไมแจง และปรากฏวาทานไมรวมทัวรใน
บางวัน ทางบริษัทจะคิดคาดําเนินการในการแยกทองเที่ยวเอง 300 USD*** 

 
อัตรานี้รวม 

 
 คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลบั  กรุงเทพ - อินชอน - กรุงเทพ  (ตั๋วกรุป) และ คาภาษีสนามบิน

ทุกแหงที่มี  
 คาอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ 
 คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการ    
 คาท่ีพักตามระบุในรายการ พักหองละ 2-3 ทาน  
 คารถรับ-สง และนําเท่ียวตามรายการ    
 คานํ้าหนักกระเป�าสัมภาระทานละ 15 กก.  และ สามารถห้ิวสัมภาระขึน้เคร่ืองได

อีก 10 กก.  
 มัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง  
 คาประกันอุบัติเหตรุะหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตาม

กรมธรรม)  
 

อัตรานี้ไมรวม 
 
 

 คาทิปสําหรับคนขับรถ ไกดทองถิ่น หัวหนาทัวร (50,000 วอน หรือ 1,500 บาท) 
 คาวีซาสําหรับพาสปอรตตางดาว และ เก็บคาใชจายเพ่ิมอีก 3,000 บาท สําหรับพาส

ตางชาต ิ 



 

 

 คาใชจายสวนตัว อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง, คาโทรศัพทสวนตัว, คาซักรีด, มินิบารใน
หอง, รวมถึงคาอาหาร และเครื่องดื่มท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากทานตองการสั่ง
เพ่ิม กรุณาติดตอหัวหนาทัวรแลวจายเพิ่มเองตางหาก) 

 ราคาตามโปรแกรมทัวร ยังไมรวมคาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 
 กรณีปรับเพ่ิมอัตราคาภาษีเชื้อเพลิงและประกันวินาศภัยทางอากาศสายการบิน 

 
เงื่อนไขการชําระเงิน 

 
 ทางบริษัทฯ ขอรับมัดจํา 10,000 บาท สําหรับการจองนับตั้งแตวันจองภายใน 2 วัน 

และ สวนที่เหลือทั้งหมดชําระกอนเดินทางอยางนอย 20 วัน (การไมชําระเงินคามัดจํา 
หรือ ชําระไมครบ หรือ เช็คธนาคารถูกระงับการจายไมวาดวยสาเหตุใดๆ ผูจัดมีสิทธิ
ยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง)   
 

เงื่อนไขการยกเลิก 
 
1. สําหรับผูโดยสารที่ไมไดถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเปนผูยื่นวีซาให เม่ือผลวีซา
ผานแลวมีการยกเลิกการ  
    เดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนคามัดจําท้ังหมด 
2. ****ราคาดังกลาวเปนราคาโปรโมชั่น ไมสามารถยกเลิกการจองไดทุกกรณี ****  
3. ยกเลิกการเดินทางในวันเดินทาง,ถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมืองทั้งจากประเทศไทยและ
ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต ไมมี 
    การคืนเงินทั้งหมดไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น  
4. กรุปที่เดินทางชวงวนัหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากบัสายการบินหรือคามัดจําท่ีพัก
โดยตรงหรือโดยการผาน 
   ตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศซึ่งไมอาจขอคืนเงินได รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเชน Extra 
Flight และ Charter Flight 
   จะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือคาทัวรทั้งหมดเน่ืองจากคาต๋ัวเปนการเหมาจายในเที่ยวบินน้ันๆ 
 



 

 

หมายเหตุ 
 

 การเดินทางในคณะน้ีจะตองมีผูโดยสารจํานวน 25 ทานขึ้นไป และในกรณีที่ผูโดยสารไมครบ
คณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการออกเดินทาง หรือ ปรับราคาขึ้นตามความเหมาะสม 
หากลูกคาตองการเดินทาง  

 ในกรณีที่ทางสายการบินมีการเรียกเก็บคาภาษีเชื้อเพลิง เพิ่มเติม ราคาน้ีอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงไดตามประกาศสายการบิน...  

 รายการทองเท่ียวและรายการอาหารที่ระบุไว อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามสถานการณ โดย
ไมจําเปนตองแจงใหทราบลวงหนา 

 หนังสือเดินทาง ตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน และ ทางบริษัท ขอสงวน
สิทธิ์รับเฉพาะผูมีวัตถุประสงคเพ่ือการทองเที่ยว คาทัวรที่จายใหกับผูจัด เปนการชําระแบบ
จายชําระขาด และผูจัดไดชําระใหกับสายการบินและสถานที่ตาง ๆ แบบชําระขาดเชนกัน
กอนออกเดินทาง ฉะน้ันหากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามรายการไมดวยสาเหตุ
ใดหรือไดรับการปฏิเสธการเขาหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและ
ประเทศเกาหลีใต)  ทางผูจัด ขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดสวนใด ๆ รวมทั้งคาตั๋วเครื่องบิน
ใหแกทาน) 

 หากมีเพื่อนหรือญาติของทานตองการรวมเดินทางทองเที่ยวระหวางทองเที่ยวในประเทศ
เกาหลีหรือปญหาตาง ๆ ตลอดจนขอแนะนํากรุณาติดตอเจาหนาที่ที่รับผิดชอบ หากทานมี
ความจําเปนตองรับฝากของจากผูอ่ืนเพ่ือท่ีจะนําไปยังประเทศ             น้ัน ๆ  หรือนํากลับ
ประเทศไทย ควรตรวจสิ่งของน้ันวาตองไมเปนสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งของผิดกฎหมายบาง
ประเภท อาจมีโทษถึงขั้นประหารชีวิต เจาหนาที่จะไมรับฝากกระเป�าหรือส่ิงของใดใด 

 หากยกเลิกกอนออกเดินทางนอยกวาวันดังกลาว ทางผูจัดมีคาใชจายที่ไดชําระลวงหนาไป
แลวจํานวนมาก ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินในสวนที่เกิดขึ้นจริง  

 คณะเดินทางชวงวันหยุด หรือ เทศกาลที่ตองการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไขหรือ
เท่ียวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผานตัวแทนใน
ประเทศหรือตางประเทศ  จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมด  ขอสงวนสิทธิ์ที่จะ
ปรับราคาตามสถานการณที่มีการปรับขึ้นจากภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจจะมีการ
เรียกเก็บเพ่ิมเติม ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและตามตารางบินของสายการบิน  



 

 

 หากมีการถอนตัวหรือไมไดใชบริการตามที่จองระบุเอาไวหรือกอนรายการทองเท่ียวจะสิน้สุด
ลง ผูจัดถือวาผูทองเท่ียวสละสิทธิ์และจะไมรับผิดชอบคาบริการที่ไดชําระไว ไมวากรณีใดๆ 
ทั้งสิ้น เน่ืองจาก ผูจัดไดชําระคาใชจายทั้งหมดใหแกผูใหบริการในแตละแหงแบบชําระเต็มมี
เงื่อนไข  

 กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหนวยงานที่ เกี่ยวของ จนมีการยกเลิก ลาชา 
เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทขนสง หรือ หนวยงานที่ใหบริการ ผูจัดจะ
ดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะประสานงานใหเกิดประโยชนสูงสุดแกลูกคา แตจะไมคืนเงิน
ใหสําหรับคาบริการน้ัน ๆ  

 มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผูจัด  
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน  

 ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเนื่องจากเปนการเหมาจายกับ
ตัวแทนตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไม
วาจะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อัน
เน่ืองมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง และกรณีอ่ืนๆ 

 เน่ืองดวยมาตรการรักษาความปลอดภัยของสนามบินทั่วโลก กอนทานขึ้นเครื่องบิน กรุณา
แยกของเหลว เจล สเปรย ท่ีจะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน แยกใสถุงพลาสติกใสมีซิปล็อคปดสนิท 
โดยที่ขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 100 มิลลิลิตรตอช้ิน และรวมกันทุกชิ้นไมเกิน 1 ลิตร และตอง
นําออกมาใหเจาหนาที่ตรวจไดอยางสะดวก ณ จุดเอ็กซเรย อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบ
เทาน้ัน ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาที่กําหนด รวมถึงสิ่งของที่มีลักษณะ
คลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ จะตองใสกระเป�าใบใหญและฝาก
เจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน และประเทศเกาหลี มีกฎหมายหามนําเขาผลิตภัณฑ
ที่ทํามาจากพืช และเนื้อสัตวทุกชนิดเขาประเทศ เชน ผัก ผลไมสด ไข เนื้อสัตว ไสกรอก เพ่ือ
เปนการป�องกันโรคติดตอที่จะมาจากสิ่งเหลาน้ี หากเจาหนาที่ตรวจพบ จะตองเสียคาปรับใน
อัตราท่ีสูงมาก 

 
“ขอขอบพระคณุทุกทานที่ไดมอบความไววางใจ ใหทางบริษัท เปนผูนําพาการเดินทางในคร้ังน้ี” 

 
 


