
 

 

 
 

ก าหนดการเดินทาง : ธนัวาคม 2562 – ปีใหม่ 2563  

(พกัซูวอน 1 คืน / พกัโซล 2 คืน) 
 



 

สายการบินจินแอร ์แอรไ์ลน ์(LJ)  <ข้ึนเคร่ืองสุวรรณภูมิ> 

ขาไป LJ 004    กรุงเทพ (BKK)  -   อินชอน (ICN)        22.25 – 05.40+1 

ขากลบั LJ 003    อินชอน (ICN)    -   กรุงเทพ (BKK)  17.10 – 21.10 

 

รายการโปรแกรมทวัร ์
 

วนัแรก       กรุงเทพฯ - สนามบนินานาชาติสุวรรณภูมิ -  อินชอน (ประเทศเกาหลีใต)้ 
 

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

เคาน์เตอร์สายการบิน JIN AIR (LJ) กรุณาสงัเกตป้ายรับที่สนามบิน == HAPPY TOGETHER  

โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอาํนวยความสะดวกเชค็อนิทต์ัว๋เคร่ืองบินและสมัภาระให้แก่ทา่น…. 
 

หมายเหตุ เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเคร่ืองออกอยา่งนอ้ย 60 นาที ผูโ้ดยสารพรอ้ม ณ ประตูข้ึนเคร่ืองก่อนเวลาเคร่ืองออก 30 นาท ี
 

22.25 น. เดินทางสู่ เกาหลีใต ้โดยสายการบิน JIN AIR เที่ยวบิน LJ 004 (บริการ SNACK BOX บนเครือ่ง) 
 

  

วนัทีส่อง อินชอน - เกาหลีใต ้– พาจูเอาทเ์ล็ท ชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นม ลดราคา 50 – 70% 

                  เช็คอินเกาะยอดฮิต “เกาะนามิ” แลนดม์ารค์ของเกาหลีทีพ่ลาดไม่ได ้– พาท่านสนุกเต็ม

อ่ิมกบัการเล่นสกี ณ สกีรีสอรท์ - พกัซูวอน 1 คืน 
 

05.40+1 น. ถึงสนามบิน นานาชาติอินชอน  ประเทศเกาหลีใต้ หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง และรับ

สมัภาระเรียบร้อยแล้ว(เวลาท้องถิ่นประเทศเกาหลีใต้ เรว็กว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)  

จากน้ัน นาํทา่นเดินทางไปยัง เมืองพาจู พาทา่นไปช้อปป้ิงอย่างจุใจที่ พาจู เอาทเ์ล็ท (Paju Premium 

Outlet) เป็น Outlet Mall ที่มีร้านค้ามากกว่า 165 ร้านค้า และมีสนิค้าแบรนด์ เนมลดราคาสงูสดุถึง 

70% อาทิเช่น Adidas, Michael Kors, Mcm, Louis, Coach, Marc Jacobs, Nike, Fossil, G-Shock, 

Calvin Klein, Galaxy, Tumi, Lacoste ฯลฯ อสิระให้ทา่นเลือกซื้อสนิค้าตามอธัยาศัย   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

จากน้ัน นาํทา่นชมความงดงามของเกาะชื่อดัง  เกาะนามิ  เกาะยอดฮิตที่ ถือวา่เป็นแลนดม์ารค์ของ

เกาหลีทีพ่ลาดไม่ได้  อกีทั้งเป็นเกาะช่ือดังที่ใช้เป็นสถานที่ถ่ายทาํ ซีรีย์เกาหลี ชื่อดัง เพลงรักในสายลม

หนาว หรือ “Winter Love Song  จากน้ันนาํทา่นขึ้นเรือ เฟอร์ร่ีข้ามฟากไปยังเกาะนามิ ใช้เวลาเพียง 5 

นาท ีเม่ือทา่นล่องเรือข้ามฟาก ทา่นจะได้ชมวิวสวยๆรอบๆแม่นํา้ และ เมื่อเข้าไปด้านในเกาะทา่นต้อง

อดใจไม่ได้ที่อยากจะถ่ายรูปตลอดทางเดิน เพราะภายในเกาะตกแต่งอย่างสวยงามเพ่ือต้อนรับ

นักทอ่งเที่ยว หากว่าหิมะตก  “ ท่านจะไดช้มภาพบรรยากาศทีง่ดงามของเกาะนามเิต็มไปดว้ยหิมะ              

ที ่ขาวโพลนปกคลุมทัว่ทัง้เกาะ” จากน้ันนาํทา่นไปถ่ายรูปกบัจุดไฮไลทข์องเกาะ “ทิวตน้สน และรูป



 

ป้ันพระเอกนางเอกซีรียเ์กาหลีชื่อดัง Winter Love song “ใครทีม่ายงัเกาะนามแิลว้ไม่ไดเ้ช็คอินทีนี่่

ถือว่ามาไม่ถึง” จากน้ันอสิระให้ทา่นถ่ายรูปตามอธัยาศัย... 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
นอกจากน้ี..ภายในเกาะนามิยังมีของอร่อยๆ ให้ทา่นเลือกทานคลายหนาว อาท ิร้านซาลาเปาถั่วแดง ร้าน

แพนเค้ก ร้านไส้กรอก ร้านมันเผาร้อนๆ หรือจะเลือกน่ังจิบกาแฟร้อนๆ ในร้าน Coffee Shop จากน้ัน

ได้เวลานัดหมาย นาํทา่นขึ้นเรือเฟอร์ร่ี กลับมายังจุดขึ้นรถ 

 

 

 

 

 

 

 
 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  (เมนูทคัคาลบ ีไก่บารบ์คิีวผดัซอสเกาหลี) (1) 
 

บา่ย  จากน้ันนาํทา่นเดินทางสู่ สกีรีสอรท์ Oak Valley Ski Resort หรือ Yangji Pine Resort Ski Valley 

หรือระดับเทยีบเทา่ นาํทา่นไปสนุกกบัการเล่นสกบีนลานสกขีนาดใหญ่ ประกอบไปด้วย เนินสกสีาํหรับ

ผู้ฝึกหัดเล่น 1 เนิน  และ เนินสาํหรับผู้ที่เล่นชาํนาญแล้ว 1 เนิน (ราคาทวัรย์งัไม่รวมค่าอุปกรณก์าร

เล่นสกี อาทิ ชุดสกี รองเทา้สกี ไมโ้พล ราคาประมาณ 50,000 วอน) ให้ทา่นได้สนุกกบัการเล่นสกี

อย่างเตม็ที่ ส าหรับท่านทีไ่ม่เล่นสกี หรือ สโนวส์เลด กส็ามารถถ่ายรูปรอบๆ ลานสก ีหรือหาเคร่ืองดื่ม

ร้อนๆ หรือของว่างทานตามร้านค้าในรีสอร์ทตามอยัธยาศัย.. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หมายเหตุ : ลานสกีจะเปิดใหบ้ริการ ทั้งนี้ ข้ึนอยู่กบัสภาพอากาศ ทางบริษทัฯไม่สามารถก าหนดได ้  

กรณีลานสกียงัไม่เปิด บริษทัฯขอน าท่านไป  ชมสะพานกระจกแกว้ใส (Soyanggang Sky Walk) ที่ต้ังอยู่ริม

ทะเลสาบเอยีมโฮแห่งน้ี ทา่นจะได้สมัผัสความตื่นเต้นจาก การเดินบนสะพานกระจกแก้ว ที่มีความยาวกว่า 156 เมตร 

ตอนกลางวันเรากจ็ะเหน็ทศันียภาพอนังดงามของทะเลสาบเอยีมโฮแบบ 360 องศา ส่วนในตอนกลางคืนเรากจ็ะเหน็

แสงไฟสปอร์ตไลทท์ี่สาดส่องไปยังบนตัวสะพาน ซ่ึงมีความสวยงามไปอกีแบบ 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร   (เมนูชาบูชาบู SHABU SHABU) (2) 
 

ทีพ่กั CENTRAL PLAZA HOTEL  หรือ SUNSHINE HOTEL ระดบัเทียบเท่า 3 ดาว 

วนัทีส่าม ชิมสตอเบอรี่ลกูโตๆจากไร่ – ใหท่้านไดส้นุกกบัเครือ่งเล่นนานาชนดิ ณ สวนสนุก 

EVERLAND (เล่นไม่จ ากดัรอบ) – ชอ้ปป้ิงเคร่ืองส ำอำง Cosmetic Outlet – ชอ้ปป้ิง

ตลาดฮงแด แหล่งรวมสินคา้แฟชัน่ 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม (3) 
 

จากน้ันนาํทา่นสู่ ไร่สตอเบอรี่ นักทอ่งเที่ยวมักจะเรียกว่า สตอเบอเรอ้  เพราะผลสตอเบอร่ีลูกโตมากๆ บาง

ลูกโตเทา่ลูกละมุดบ้านเราเลย  ให้ทา่นได้เหน็แปลงปลูกสตอเบอร่ีของคนเกาหลี ที่ปลูกสตอเบอร่ีแบบไร้

สารพิษ ปลูกด้วยวิธธีรรมชาติ ผลผลิตที่อร่อยปราศจากสารพิษ ให้ทา่นสามารถชิมสตอเบอร่ีตามอธัยาศัย.... 



 

 
 

 
 
 
 

 

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  (เมนู Pork Calbi หมูย่างเกาหลีตน้ต ารบั) (4) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

บ่าย จากน้ันพาทา่นสนุกสนานเตม็ที่กบัเคร่ืองเล่นนานาชนิด ที่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์  (เล่นไม่จ ากดั

รอบ) เป็นสวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สดุของประเทศ ตั้งอยู่ทา่มกลางหุบเขา  ทา่นจะได้น่ังกระเช้าลิฟท ์

เพ่ือลงไปยังหุบเขาด้านล่างเพ่ือสนุกกบัเคร่ืองเล่น อาท ิ  T-Express (รถไฟรางไม้) เครือ่งเล่นทีเ่ป็น

ไฮไลทข์องสวนสนุกแห่งน้ี พลาดไม่ไดเ้ลยทีเดียว!!  รถไฟเหาะ ล่องแก่ง การ์ตูน 4 มิติ บ้านหมุน และ

ในสวนสนุกยังมีรอบการแสดงขบวนพาเหรดให้ทา่นได้ชมความน่ารักของตัวการ์ตูนต่างๆ 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไฮไลทท์ีห่า้มพลาด !! ท่านจะไดช้มความน่ารักของ  หมสีีน ้าตาล  ทีแ่สนรูส้ามารถท าตามค าสัง่ของ

เจา้หนา้ทีท่ีใ่หข้นม ทัง้เดิน เตน้ และโยนลกูบอล รับรองว่าท่านจะอดหลงรักไม่ไดเ้ลยทีเดียว อกีทั้งทา่น

จะได้พบ แม่เสอื พ่อเสอื สงิโตเจ้าป่า หมีดาํ ไฮยีน่า ฯลฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

นอกจากน้ีภายใน สวนสนุกยังมีร้านค้า อาท ิร้านกาแฟ ร้านอาหาร ร้านพิซซ่า ร้านเสื้อผ้า และร้านขายของ

ฝากที่ระลึกจากสวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ให้ทา่นได้เลือกซื้อ   สาํหรับแฟนคลับ  Line ในสวนสนุกแห่งนี้ ยงัมี  

LINE FRIEND STORE  มีสนิค้าน่ารักๆในรูปแบบตัวการ์ตูน  Line ให้ทา่นเลือกซื้อมากมาย  จากน้ันนาํ

ทา่นไปช้อปป้ิง  เครือ่งส าอางปลอดภาษี  COSMETIC OUTLET เคร่ืองสาํอางยอดนิยม เช่น  สเตม็เซลล์

หน้าเดก็ หน้ากาก LED ลด กระ ฝ้า จุดด่างดาํ , โบทอ็กเกาหลี , ครีมหอยทาก , WATER DROP (ครีมนํา้

แตก) , BUBBLE CLEANSING , CC ครีม ซึ่งราคาถูกกว่าที่เมืองไทยเกอืบเทา่ตัว และบางผลิตภัณฑย์ังไม่

มีขายในไทย 
 
 

 

 

 

 
 

 

ค า่    รบัประทาน

อาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนู จิมดกั ไก่พะโลแ้สนอร่อย (5) 
 

จากน้ัน นาํ ทา่นไป ช้อปป้ิงต่อที่ ตลาดฮงแด แหล่งรวมสนิค้าแฟช่ันสาํหรับวัยรุ่น  อยู่ใกล้กบัมหาวิทยา ลัยฮงอกิ 

หน่ึงในมหาวิทยาลัยช่ือดังของประเทศเกาหลี ภายในถนนเส้นนี้ เตม็ไป ด้วยร้านค้า 2 ข้างทาง เสื้อผ้าแฟช่ัน รองเท้า 

แว่นตา กระเป๋า รวมไปถึงร้านแบรนด์เนมอย่าง H&M และ 3CE รวมถึงอาหาร ร้านกาแฟให้ทา่นเลือกทาน 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 

 

 

ทีพ่กั โรงแรม GALAXY HOTEL / HOTEL BRIDGE หรือ ระดบัเทียบเท่า 3 ดาว 
 

 

 

วนัทีส่ี ่         น ้ามนัสน - พระราชวงัเคียงบกกุง - ฮ็อกเกตนามู - โรงงานสาหร่าย + ใส่ชุดฮนับก  

                  ชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนเนมช่ือดงั ณ ดิวต้ีฟรี – ชอ้ปป้ิงเสื้ อผา้ รองเทา้แฟชัน่ ณ  

               ตลาดเมียงดงช่ือดงั ( สยามสแควรเ์กาหลี )  

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  (6) 



 

จากน้ันพาทา่นไปชม   RED PINE  หรือ น ้ามนัสนเข็มแดง   สมุนไพรช่ือดังที่ได้รับความนิยมมากในตอนน้ี 

สรรพคุณช่วยลดระดับนํา้ตาลในเส้นเลือด   ช่วยละลายไขมันในเส้นเลือด   ช่วยล้างสารพิษหรือดีทอ็กเลือดให้

สะอาดและเพ่ิมการไหลเวียนของเลือดได้สะดวกขึ้น เหมาะกับผูป่้วยโรคเบาหวาน  ความดัน ไขมนัอุดตันใน

เสน้เลอืด คอเลสเตอรอลในเลอืดสูง  และ โรคไขขอ้เสื่อม   จากน้ันนาํทา่นชม พระราชวงัเคียงบกกุง เป็น

ทั้งสญัลักษณ์และแหล่งทอ่งเที่ยวยอดฮิต

ของกรุงโซล  หน้าพระราชวังจะมีทหารเวร

ยามผลัดเปล่ียนยืนประจาํการ ซ่ึงเป็นที่

น่าสนใจของนักทอ่งเที่ยวที่ได้ถ่ายรูป  

พระราชวังที่มีขนาดใหญ่และเก่าแก่ที่สดุใน

กรุงโซล สร้างขึ้นในปี 1394 ในสมัยพระ

เจ้าแทโจ ราชวงศ์โชซอน  ในช่วงฤดูหนาว 

พระราชวังแห่งน้ีจะปกคลุมไปด้วยหิมะขาว

โพลนสวยงาม จนต้องเกบ็ภาพความ

ประทบัไว้เลยทเีดียว  จากน้ัน นาํทา่นรู้จักและเข้าใจ  “ศูนยส์มุนไพรฮอ๊กเก็ตน ามู” ชาวเกาหลีนิยมนาํม า

รับประทาน เพ่ือช่วยป้องกนัโรคตับแขง็ไม่ ให้ถูกทาํลายจากการดื่มกาแฟ บุหร่ี แอลกอฮอล์ ส ารตกค้างจาก

อาหารและยา    
 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  เมนูไก่ตุน๋โสม  (7) 
 

บ่าย จากน้ัน พาทา่นไปชม โรงงานสาหร่ายเกาหลี  ให้ทา่นได้ชมกรรมวิธใีนการผลิตสาหร่ายเกาหลีแสน

อร่อย  พร้อมชิมสาหร่าย หรือจะเลือกซื้อเป็นของฝากกลับบ้านกไ็ด้   จากน้ันพาทา่นไปสวยหล่อแบบ

หนุ่มสาวเกาหลี  กบัการสวมชุดประจาํชาติเกาหลี “ชุดฮนับก” ให้ทา่นได้ถ่ายรูปตามอธัยาศัย   จากน้ัน

นาํทา่นไปเรียนรู้ เกี่ยวกบัการ ท าคิมบบั (ขา้วห่อสาหร่าย)  อาหารง่ายๆ  ที่คนเกาหลีนิยมรับประทาน 

“คิม” แปลว่า สาหร่าย “บับ” แปลว่า ข้าว โดย วิธีการท า จะห่อเป็นแทง่ยาวๆ แล้วห่ันเป็นชิ้นพอดีคาํ 

จิ้มกบัโชยุ ญ่ีปุ่นหรือวาซาบิกไ็ด้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ันนาํทา่น  ชอ้ปป้ิงแหล่งสินคา้ปลอดภาษี (ดิวต้ีฟรี) สนิค้าแบรนด์เนม อาท ินาฬิกา ,แว่นตา, กระเป๋า, 

นํา้หอม เครือ่งส าอางแบรนดช์ัน้ดงั อาทิ SULWHASOO , LANEIGE , SHISEIDO, SKII  และ กระเป๋าแบ

รนดด์งั อาทิ MCM , LOUIS VUITTON, CHANEL  ช้อปป้ิงตามอธัยาศัย  ยังไม่พอนาํทา่นไป ช้อปป้ิงต่อ

กั

น

ที่

 

“



 

 ตลาดทีฮ่อตทีสุ่ด ของเกาหลี ” ตลาดเมียงดง หรือ  สยาม  สแควรเ์กาหลี  ตลาดแห่งน้ี ทา่นจะพบกบั

สนิค้า อาท ิ เสื้อผ้าแฟช่ัน แบรนด์ดังต่างๆ ZARA , SPAO , Uniqlo หรือ รองเท้าแบรนด์ NIKE  Adidas 

และรองเทา้ทีก่ าลงัเป็นทีนิ่ยมในตอนน้ี fila  หรือจะเลือกช้อปป้ิง เคร่ืองสาํอาง เกาหลี ETUDE , THE 

FACE SHOP , MISSHA , IT’S SKIN ให้ทา่นได้เลือกซ้ือมากมาย ที่สาํคัญตลาดแห่งน้ียังโด่งดังเร่ือง Food 

Street อกีด้วย เพราะนอกจากสนิค้าแฟช่ันต่างๆแล้วยังมีร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านเคร่ืองด่ืม ขนมหวาน 

ไอศกรีม หลากหลายร้านให้ทา่นเลือกทานมากมาย อาท ิเครปสตอเบอร่ี มันฝร่ังทอด นํา้ผลไม้ กุ้งทอด ขาหมู

ทอด ไดฟุกุสตอเบอร่ี สายไหมสรุ้ีง และ อาหารอร่อยที่น่าสนใจอกีมากมาย 
 

ค า่ *** อิสระอาหารค า่ เพือ่ใหท่้านไดช้อ้ปป้ิงอย่างจุใจ***     
 

ทีพ่กั  น าท่านเขา้สู่ โรงแรม GALAXY HOTEL หรือ VIP HOTEL หรือ ระดบัเทียบเท่า 3 ดาว 
 

 

วนัทีห่า้       ศูนยโ์สมเกาหลี – พลอยอเมทีส  - ชมหอคอยโซลทาวเวอร ์คลอ้งกุญแจคู่รกั    

                ซ้ือของฝาก ณ รา้นละลายเงินวอน - สนามบนิอินชอน - กรุงเทพฯ         
 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม (8) 

จากน้ันนาํทา่นรู้จักและเข้าใจ  สมุนไพรโสมเกาหลี  ที่ช่วยเสริมความแขง็แรงให้แก่ระบบย่อยอาหารและปอด 

ช่วยทาํให้จิตใจสงบและเพ่ิมพละกาํลังโดยส่วนรวมสรรพคุณทางการแพทย์ ช่วยบาํรุงหัวใจ ป้องกนัโรคหัวใจ

ขาดเลือด เสริมประสทิธภิาพทางเพศ ลดและป้องกนัมะเรง็และเรว็ๆ 

น้ี โสมเกาหลีอาจจะได้จดทะเบียนมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก    

จากน้ัน  หากมีเวลา  จะนาํทา่นชมโรงงานเจียระไน พลอย  อเมทิส  

แดนเกาหลีเป็นแดนของพลอยสม่ีวง พลอยแห่งสขุภาพและนาํโชค 

โดยมีต้ังแต่สม่ีวงอ่อนเยน็ตาจนถึงสม่ีวงไวน์ มีเสน่ห์เย้ายวนใจ พลอย

น้ีจะงามจับตาเมื่อมาทาํเป็นแหวน จ้ี ต่างหู และสร้อยข้อมือ     

 

จากน้ันนาํทา่นสู่ หอคอย N’SEOUL TOWER (ไม่รวมค่าข้ึนลฟิท)์  นาํทา่นย้อนรอยซีรีย์ดัง “ You Who 

Came From The Stars” (ยยัตัวรา้ยกับนายต่างดาว) และ ซีรียเ์ร่ือง F4  เขานัมซาน ภเูขาเพียงลูกเดียวใจ

กลางกรุงโซล 1 ใน 17 หอคอยเมืองที่สงูที่สดุในโลก  สงูถึง 480 เมตร เหนือระดับนํา้ทะเล   อิสระใหท่้านชม

วิวบรรยากาศบา้นเมอืงเกาหล ีหรือ จะคลอ้งกุญแจคู่รัก  เพราะคนเกาหลีมีความเช่ือว่าถ้ามาคล้องกุญแจ

คู่รักที่น้ี “จะท าใหรั้กกันยนืยาวไม่พรากจากกัน” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   เมนูโอซมั บุลโกกิ ประกอบไปดว้ย ปลาหมึกสดหัน่

ช้ินพอดีค า และเนื้ อหมู สไลดที์ผ่่านการหมกัดว้ยเครือ่งปรุงสูตรตน้ต ารบัจนเขา้กนั  (9) 
 

จากน้ันนาํทา่นเตรียมตัวกลับกรุงเทพ แวะซ้ือของฝากที่ “ รา้นละลายเงินวอน”  สาหร่าย ขนมต่างๆ ข้าวพอง

รสชาติต่างๆ เหล้าโซจู หรือมาม่าเกาหลีที่มีให้เลือกหลากหลายรสชาติ กมิจิ หรือเคร่ืองใช้ไฟฟ้า กระทะเกาหลี

ช่ือดัง ฯลฯ ให้ทา่นเลือกช้อปป้ิงอย่างจุใจ 

 
 

 

 

 

 

 
  

 

ไดเ้วลาอนัสมควรน าทุกท่านเดินทางสู่สนามบนิอินชอน เพือ่ท าการเช็คอินทต์ัว๋เครือ่งบนิ และ สมัภาระ.... 
 

 

17.10 น. เดินทางสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน  JIN AIR เทีย่วบนิ LJ 003 (บริการ SNACK BOX บนเครือ่ง) 
 

21.10 น. คณะเดินทางถงึสนามบนิสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพและความประทบัใจจากพวกเราทุกคน………… 
 
 

 

** หากท่านต้องซื้อบตัรโดยสารภายในประเทศเพ่ือไปและกลับกรงุเทพฯ  กรุณาเลือกซ้ือบตัรโดยสารภายในประเทศประเภทท่ีสามารถเลือ่น

วนัและเวลาในการเดินทางได ้ ทั้งนี้ เพือ่ป้องกนัปัญหาเท่ียวบินล่าชา้หรือการเปลีย่นแปลงเวลาของเท่ียวบินหรือการเปลีย่นแปลงวนัเดินทาง

กรณีเกิดความผิดพลาดจากบริการจากสายการบิน (ความล่าช้าของเที่ยวบนิ การยกเลิกเที่ยวบนิ มกีารยุบเที่ยวบนิรวมกนั ตารางการการ

เดนิทางมกีารเปล่ียนแปลง เนื่องจากสายการบนิพิจารณาสถานการณแ์ล้วว่า อยู่นอกเหนือความควบคุม หรือเหตผุลเชิงพาณชิย์ หรือเหตผุล

ทางด้านความปลอดภัยเป็นต้น)  โปรดเข้าใจและรับทราบว่า ผู้จัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ ในทุกกรณ ี

 
 

 

ไม่รวมทิปไกด+์คนขบัรถตลอดการเดินทาง ทา่นละ 50,000 วอน (ประมาณ 1,500บาท) 

ขออนุญาตเก็บค่าทิปทุกทา่นที่สนามบินสุวรรณภมิู 

 

อตัราค่าบริการ  

ก าหนดการเดินทาง 

ธนัวาคม 62 

ผูใ้หญ่ 

ห้องละ 2-3 
ท่าน 

1 เดก็ 2 ผูใ้หญ่ 
เดก็มีเตียง 

1 เดก็ 2 ผูใ้หญ่ 

เดก็ไม่มีเตียง 
พกัเด่ียวเพ่ิม 

วนัท่ี 29 พ.ย. – 03 ธ.ค. 62 15,999 15,999 15,999 5,000 

วนัท่ี 30 พ.ย. – 04 ธ.ค. 62 16,999 16,999 16,999 5,000 

วนัท่ี 01 – 05 ธนัวาคม 62 16,999 16,999 16,999 5,000 



 

วนัท่ี 02 – 06 ธนัวาคม 62 16,999 16,999 16,999 5,000 

วนัท่ี 03 - 07 ธนัวาคม 62 16,999 16,999 16,999 5,000 

วนัท่ี 04 – 08 ธนัวาคม 62 18,999 18,999 18,999 5,000 

วนัท่ี 05 – 09 ธนัวาคม 62 17,999 17,999 17,999 5,000 

วนัท่ี 06 – 10 ธนัวาคม 62 18,999 18,999 18,999 5,000 

วนัท่ี 07 – 11 ธนัวาคม 62 17,999 17,999 17,999 5,000 

วนัท่ี 08 – 12 ธนัวาคม 62 16,999 16,999 16,999 5,000 

วนัท่ี 09 – 13 ธนัวาคม 62 16,999 16,999 16,999 5,000 

วนัท่ี 10 – 14 ธนัวาคม 62 16,999 16,999 16,999 5,000 

วนัท่ี 11- 15 ธนัวาคม 62 17,999 17,999 17,999 5,000 

วนัท่ี 12 – 16 ธนัวาคม 62 17,999 17,999 17,999 5,000 

วนัท่ี 13 - 17 ธนัวาคม 62 17,999 17,999 17,999 5,000 

วนัท่ี 14 – 18 ธนัวาคม 62 16,999 16,999 16,999 5,000 

วนัท่ี 15 - 19 ธนัวาคม 62 16,999 16,999 16,999 5,000 

วนัท่ี 16 – 20 ธนัวาคม 62 16,999 16,999 16,999 5,000 

วนัท่ี 17 - 21 ธนัวาคม 62 16,999 16,999 16,999 5,000 

วนัท่ี 18 – 22 ธนัวาคม 62 17,999 17,999 17,999 5,000 

วนัท่ี 19 - 23 ธนัวาคม 62 17,999 17,999 17,999 5,000 

วนัท่ี 20 – 24 ธนัวาคม 62 17,999 17,999 17,999 5,000 

วนัท่ี 21 - 25 ธนัวาคม 62 17,999 17,999 17,999 5,000 

วนัท่ี 22 – 26 ธนัวาคม 62 18,999 18,999 18,999 5,000 

วนัท่ี 23 – 27 ธนัวาคม 62 18,999 18,999 18,999 5,000 

วนัท่ี 24 – 28 ธนัวาคม 62 19,999 19,999 19,999 6,000 



 

วนัท่ี 25 - 29 ธนัวาคม 62 20,999 20,999 20,999 6,000 

วนัท่ี 26 – 30 ธนัวาคม 62 21,999 21,999 21,999 6,000 

วนัท่ี 27 – 31 ธนัวาคม 62 23,999 23,999 23,999 6,000 

วนัท่ี 28 ธ.ค. – 01 ม.ค. 63 25,999 25,999 25,999 6,000 

วนัท่ี 29 ธ.ค. – 02 ม.ค. 63 24,999 24,999 24,999 6,000 

วนัท่ี 30 ธ.ค. – 03 ม.ค. 63 22,999 22,999 22,999 6,000 

วนัท่ี 31 ธ.ค. – 04 ม.ค. 63 20,999 20,999 20,999 6,000 
 

 

** ราคาเดก็อายุไม่เกิน 2 ขวบ (INFANT) ราคา  5,900 บาท ** 
*** ราคาจอยแลนด์ไม่ใช้ตั๋วเคร่ืองบนิ ราคา 8,900 บาท *** 

** ขอ้ควรทราบ ** 
1. กรุณาเตรียมเอกสารการท างาน เช่น หนงัสือรบัรองการท างาน , นามบตัร , บตัรพนกังาน                   

หรือหากมีธุรกิจส่วนตวัตอ้งมีนามบตัร หากเปลีย่นชื่อสกุลตอ้งน าเอกสารมายนืยนั 
2. โปรแกรมทวัรอ์าจมีการสลบัปรบัเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสมของหนา้งาน อาทิ หากมีฝน

ตก หรือ รถติด อาจปรบัโปรแกรม (ทั้งนี้ ข้ึนอยู่กบัสถานการณห์นา้งาน ) ไกดแ์ละหวัหนา้ทวัรจ์ะแจง้

ใหท้ราบในแต่ละวนั  
3. รา้นชอ้ปป้ิงท่ีทางรฐับาลใหท้วัรล์ง ตามท่ีระบุในโปรแกรมทวัร ์ขอความร่วมมือลูกทวัรล์ง

ทุกรา้น ซ้ือไม่ซ้ือไม่ว่ากนั  ทางบริษทัฯไม่มีนโนบายบงัคบัซ้ือแต่อย่างใด ข้ึนอยู่กบัความพงึพอใจของลูกคา้  

4. ประเทศเกาหลีใตม้ีช่างภาพมาถ่ายรูปแลว้มาจ าหน่ายวนัสุดทา้ยลูกทวัรท่์านใด

สนใจสามารถซ้ือได.้...แต่ถา้ท่านใดไม่สนใจก็ไม่ตอ้งซ้ือ โดยไม่มีการบงัคบัลูกทวัร์

ทั้งสิ้ น แต่เป็นการบอกกล่าวล่วงหนา้ 

5. ทวัรน์ี้ จดัใหเ้ฉพาะลูกคา้ทีป่ระสงคจ์ะไปท่องเทีย่วตามรายการของทวัรทุ์กวนัเท่านั้น  หากท่านไม่

สามารถร่วมทวัรทุ์กวนั แค่สมคัรมาร่วมทวัรเ์พียงเพือ่การใชต้ัว๋เครือ่งบนิและทีพ่กัในราคาพิเศษ  

หากท่านไม่แจง้ และปรากฏว่าท่านไม่รวมทวัรใ์นบางวนั ทางบริษทัจะคิดค่า

ด าเนินการในการแยกท่องเทีย่วเอง 300 USD*** 

6.  
 



 

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. / ห้ิวข้ึนเครือ่งได ้10 กก.  

 มัคคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกนัอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม์) 
 

 

อตัรานี้ ไม่รวม 
 

 กรณีปรับเพ่ิมอตัราค่าภาษีเช้ือเพลิงและประกนัวินาศภัยทางอากาศสายการบิน 

 ค่าวีซ่าสาํหรับพาสปอร์ตต่างด้าว และ เก็บค่าใชจ่้ายเพิม่อีก 3,000 บาท ส าหรบัพาสต่างชาติ  

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาท ิค่าทาํหนังสอืเดินทาง, ค่าโทรศัพทส่์วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร  

และเคร่ืองด่ืมที่สั่งเพ่ิมนอกเหนือรายการ (หากทา่นต้องการสั่งเพ่ิม กรุณาติดต่อหัวหน้าทวัร์แล้วจ่ายเพ่ิมเองต่างหาก)  

 ค่าทิปส าหรบัคนขบัรถ ไกดท้์องถิน่ หวัหน้าทวัร ์(50,000 วอน หรือ 1,500 บาท) 
 ราคาตามโปรแกรมทวัร์ ยังไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

 

เงือ่นไขการช าระเงิน 

 

 ทางบริษัทฯ ขอรับมัดจาํ 10,000 บาท สาํหรับการจองนับตั้งแต่วันจองภายใน 2 วัน  

และ ส่วนท่ีเหลือทั้งหมดช าระก่อนเดินทางอย่างนอ้ย 20 วนั  (การไม่ชาํระเงินค่ามัดจาํ หรือ  ชาํระไม่

ครบ หรือ เชค็ธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆ ผู้จัดมีสทิธยิกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง)   
 

เงือ่นไขการยกเลิก 
 

1. สาํหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสอืเดินทางไทย เม่ือวีซ่าผ่านแล้ว แต่จะมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์

ในการคืนค่ามัดจาํทั้งหมด 

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

3. ยกเลิกการเดินทางในวันเดินทาง,ถูกปฏเิสธการเข้า-ออกเมืองทั้งจากประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ ไม่

มีการคืนเงินทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น  

4. ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจาํกบัสายการบินหรือค่ามัดจาํที่พักโดยตรงหรือโดยการ

ผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศซ่ึงไม่อาจขอคืนเงินได้ 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 

 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 ” 
 

 


