
 
 
 
 
 

รหสัโปรแกรม : 15413  (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 

 
 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                    
Highlights 

 

 อสิระ…ท่องเท่ียวเตม็วนั  
 ดืม่ด ำ่…บรรยายสุดแสนโรแมนติกท่ี เกาะนามิ 

 ชม…ทุ่งดอกไมน้านาชนิด ท่ี Yangju Nari Park 

 เดนิเลน่…สวนลอยฟ้า ท่ี Seoullo 7017   
 สมัผัส…กล่ินอายวฒันธรรมทอ้งถ่ิน หมู่บา้นบุกชอนฮนัอก 

 ชอ้ปป้ิงเพลินๆ Myeongdong & Gimpo Outlet  

 สบำย สบาย…พกักรุงโซล 3 คืน…ไม่ตอ้งยา้ยโรงแรม 

 



 
เวลานัดหมายและเคาท์เตอร์อาจมกีารเปลีย่นแปลงอันเน่ืองมาจากการเปลีย่นแปลงจากสายการบิน กรุณาเช็คก่อนวนัเดนิทาง 

**  พาสปอรต์ควรมอีายุไม่ต า่กวา่ 6 เดอืนนบัจากวนัเดนิทาง ** 
 

DAY 1
สนามบินสุวรรณภูมิ  (กรุงเทพฯ ) 

สายการบิน JIN AIR (LJ) มีเจ้าหน้าทีข่องบริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวก (บริการ Snack box) 
 

21.00 น.          คณะพร้อมกนัท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 2-3 เคาน์เตอร์ D 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

01.05 น.          เหิรฟ้า สู่กรุงโซล โดยสายการบิน JIN AIR  LJ002        
 
 
 
 
 
 
 
 

http://bit.ly/2NMk5YE


DAY 2
สนามบินอนิชอน  -  เกาะนามิ  -  Yangju Nari Park  -  Seoullo 7017  ( -/L/D ) 

 

 08.25 น.  เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอนิชอน   ประเทศเกาหลใีต้   
 (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ชม.) 

                                                                                 NAMI ISLAND 

 
เดินทางสู่เมืองชุนชอน จังหวดัคังวอนโด 
 
จากนั้นน าท่าน ลงเรือเฟอร์ร่ีขา้มไปยงั เกาะนามิ (ใช้เวลา  
ประมาณ 10 นาที)  ให้ท่านชมทิวทศัน์ซ่ึงเคยใชเ้ป็นสถานท่ี
ถ่ายท าละครทีวี “WINTER LOVE SONG”  อนัโด่งดงั 
ท่านสามารถชมบรรยากาศรอบเกาะ เช่น ป่ันจกัรยานเล่นชม
วิวชิลล์ๆรอบเกาะ  เดินเล่นชมสวนเกาหลีผ่านดงต้นสน 
หากเดินเล่นไปเร่ือยๆ ก็สามารถแวะพกัเหน่ือย จิบกาแฟ หา
ของทาน หรือซ้ือของท่ีระลึกได้ เพราะในเกาะแห่งน้ี ก็มี
ร้านให้บริการ ในบริเวณตรงกลางของเกาะ มีสนามหญ้า
พื้นท่ีประมาณ 316,320 ตารางวา ซ่ึงเป็นทั้งพื้นท่ีในการ
พกัผ่อน สถานท่ีฝึกอบรม และสถานท่ีตั้งแคมป์ ท่ีนิยมมาก

ในช่วงฤดูร้อน เพราะท่ีน่ีจะจัดงาน Rainbow Island 
Music & Camping Festival เป็นประจ าทุกปี ในเดือน
มิถุนายน มีเวลาใหท้่านไดเ้ก็บบรรยากาศสุดประทบัใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://seoulcafe2013.blogspot.com/2015/06/music-festivals-rainbow-island-music.html
http://seoulcafe2013.blogspot.com/2015/06/music-festivals-rainbow-island-music.html


YANGJU NARI PARK 

น าทุกท่านเดินชม สวนยางจูนาริ เป็นสวนท่ีเต็มไปดว้ยทุ่งสี
ชมพูจากดอกมูล่ีย์ และยงัมีสวนดอกไม้อ่ืนๆอีก เช่น ดอก
บานไม่รู้โรย ทุ่งตน้โคเชียหรือดอกหญา้ไมก้วาด ทุ่งดอก 
Whirling Butterflies (ดอกเล็กๆ สีขาวอมชมพู) เป็นตน้ ทุก
ท่านสามารถสนุกสนานกบัการถ่ายรูปสวนดอกไมไ้ด้ตาม
อธัยาศยั (ปริมาณดอกไม้ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ) 

 

SEOULLO 7017 

จากนั้นเดินทางสู่ สวนลอยฟ้า Seoullo 7017  เกิดจาก
การปรับปรุงทัศนียภาพบริเวณสถานีรถไฟฟ้าโซล 
โดยการร้ือสะพานบางจุด แลว้ปรับให้เป็นสวนลอยฟ้า
ในปัจจุบนั ท่ีเตม็ไปดว้ยตน้ไมแ้ละดอกไมห้ลากหลาย
สายพนัธ์ุ ซ่ึงสามารถมาพกัผ่อนหย่อนใจ รวมถึงเป็น
ศูนย์กล า ง ในการท า กิ จกรรมและจัด เทศก าล 
นิทรรศการต่างๆ นอกจากน้ียงัใหบ้ริการ Wifi ดว้ย  

 
อาหารกลางวันเมนู: ทคั
คาลบ้ี เมนูไก่ผดัซอสเกาหลี อาหารข้ึนช่ือเมืองชุนชอน 
อาหารเย็นเมนู: BBQ Buffet หมูย่างเกาหลี เป็นเน้ือหมูหมกัเคร่ืองปรุง เวลาจะ
รับประทานตอ้งน ามาย่างบนตะแกรงเตาถ่านจนสุก และใช้กรรไกรตดัให้เป็นช้ินเล็ก 
รับประทานกบัขา้วสวย กิมจิ และผกัสด ห่อผกัแลว้จ้ิมน ้าจ้ิม 
โรงแรม BLVD Hotel Or Galaxy Hotel หรือเทยีบเท่า ระดับ 3 ดาว 



DAY 3

Cosmetic Shop  -  ศูนย์โสม  -  ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง  -  หมู่บ้านบุคชอนฮันอก   
DUTY FREE  -  N Seoul Tower  -  ช้อปป้ิงเมียงดง    (B/L/-) 

 

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 

                                      COSMETIC & GINSENG & RED PINE  

 
ท่านสามารถ ชมการสาธิตวธีิใช้เคร่ืองส าอาง เคล็ดไม่ลบัหนา้ใสของ
สาวเกาหลี และเลือกซ้ือเวชส าอางยอดนิยมของเกาหลีไดใ้นราคา
ทอ้งถ่ิน อาทิเช่น หนา้กาก LED 
ช่วยลด ฝ้า กระ, DEWINS ครีม
หอยทาก, ALOEVERA GEL, 
DR.ROJUKISS, โบท็อก เป็น

ตน้ จากนั้นน าท่านชม ศูนย์โสม หรือราชาแห่งมวลสมุนไพร เพราะเกาหลีใตเ้ป็น
ประเทศท่ีมีการผลิตโสมเกาหลีท่ีมีคุณภาพเป็นอนัดบั  1 ของโลกซ่ึงรัฐบาล
รับรองคุณภาพโสมท่ีมีคุณภาพดีท่ีสุด ผลิตภัณฑ์น ้ามันสนเข็มแดง นิยม
มารับประทานเพื่อล้างสารพิษในร่างกาย ล้างไขมนัในเส้นเลือด ทัว่ทั้ง
ร่างกาย ป้องกนัไขมนัอุดตนัในเส้นเลือด,โรคหวัใจ, โรคภูมิแพ ้เป็นตน้  

                                                                                                                                                                      
อาหารกลางวันเมนู: ไก่ตุ๋นโสม 
ลักษณะเป็น ซุปใ ส่ เ น้ือไก่  ซ่ึ ง
ภายในเ น้ือไก่จะย ัดไส้ เค ร่ือง
สมุนไพรชนิดต่าง ๆ อาทิ ขา้วเหนียว พริกไทยแดง รากโสม เกาลดั พุทรา
จีน เป็นตน้ 

 
 

DUTYFREE 

น าทุกท่าน ช้อปป้ิงสินค้าปลอดภาษี   ท่ี น่ีมีสินค้าชั้ นน า ให้ท่านเลือกซ้ือ
มากมายกว่า 500 ชนิด อาทิ น ้ าหอม เส้ือผา้ เคร่ืองส าอาง กระเป๋า นาฬิกา 
เคร่ืองประดบั เป็นตน้  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8B%E0%B8%B8%E0%B8%9B
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%81%E0%B9%88
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%9E%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%AA%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99


BUKCHON HANOK VILLAGE  
น าทุกท่านชม หมู่บ้านบุกชอนฮัน
อก เดิมทีหมู่บา้นแห่งน้ีเป็นท่ีพกั
อาศัยของเหล่าขุนนางชนชั้นสูง
ในสมัยโชซอน แต่ปัจจุบันได้
อนุ รักษ์บ้าน เ รือนเ ก่ าแก่แบบ
เกาหลีโบราณ ท่ี เ รี ยกว่า  “ฮัน
อก” ทุกคนจะได้สัมผสักับกล่ิน
อายของความเป็นเกาหลี ความ
ประณีตของสถาปัตยกรรมบ้าน
คนเกาหลีในสมัยก่อน รอบๆ
บริ เวณหมู่บ้าน  มีการอนุ รักษ์

วฒันธรรมไวอ้ยา่งดี ป้ายร้านต่างๆส่วนใหญ่จะไม่ใชภ้าษาต่างประเทศ แต่จะใชภ้าษาเกาหลีทั้งหมด 
 

N SEOUL TOWER & MYEONGDONG 

 
อิสระให้ทุกท่านไดเ้ดินเล่นท่ี หอคอยกรุงโซล  ตั้งอยูบ่ริเวณเนินเขานมัซาน เป็น 1 ใน 18 หอคอยท่ีสูงท่ีสุดในโลก 
เรียกไดว้า่เป็น Landmark  ของเกาหลีเลยก็วา่ได ้(ไม่รวมค่าขึน้ลิฟท์) จากนั้นให้ทุกท่านอิสระชอ้ปป้ิง ตลาดเมียงดง 
นอกจากจะมีสินคา้แฟชัน่ต่างๆไม่วา่จะเป็น เคร่ืองส าอาง รองเทา้ ท่ีน่ียงัมี Street Food ข้ึนช่ือ อีกหลายเมนูให้ท่านได้
ล้ิมลอง 

อสิระอาหารเยน็เพ่ือให้ท่านได้ช้อปป้ิงได้อย่างเต็มที่ 
โรงแรม BLVD Hotel Or Galaxy Hotel หรือเทยีบเท่าระดับ 3 ดาว 



DAY 4
อสิระท่องเที่ยวเต็มวนั (B/-/-)

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
อสิระเต็มวนัให้ทุกท่านเดินทางท่องเทีย่วและช้อปป้ิงสถานทีอ่ื่นๆ โดยมีไกด์และหัวหน้าทวัร์คอยให้ค าแนะน า อาทิ 
 
- พระราชวงัเคียงบก ท่ีเป็นทั้งสัญลกัษณ์และแหล่งท่องเท่ียวยอดฮิตของกรุงโซล พระราชวงัท่ีมีขนาดใหญ่และเก่าแก่
ท่ีสุดในกรุงโซล สร้างข้ึนในปี 1394 ในสมยัพระเจา้แทโจ ราชวงศ์โชซอน เดิมทีนั้นภายในพระราชวงัมีอาคารและ
ต าหนกัต่างๆมากกวา่ 200 หลงั แต่เม่ือมีการรุกรานของญ่ีปุ่น อาคารส่วนใหญ่ก็ไดถู้กท าลายลงเหลืออยูเ่พียงแค่ 10 
หลงัเท่านั้น ซ่ึงทุกท่านสามารถเดินชมพระราชวงัโดยเสียค่าเขา้ชม แต่ถา้สวมชุดฮนับกไดเ้ขา้ชมฟรี!! 

- สวนสนุกลอ็ตเต้เวลิด์ เป็นสวนสนุกในร่มท่ีใหญ่ท่ีสุดในเกาหลีใต ้ท่ีน่ีมีทั้งสวนสนุกในร่ม ซ่ึงจดัไดว้า่เป็นสวนสนุก

ในร่มท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดแห่งหน่ึงในโลกเลยก็วา่ได ้และมีโซนสวนสนุกกลางแจง้ ท่ีสร้างเป็นเกาะอยู่กลางทะเลสาบ

ซอกชน (Seokchon Lake) โดยสัญลกัษณ์หรือมาสคอตประจ าสวนสนุกแห่งน้ีคือคู่รักแรคคูนท่ีช่ือ Lotty และ Lorry 

นัน่เอง  
- Cafe Onion เป็นคาเฟ่ท่ีตั้งอยูใ่นย่านซองซู มีความเก่าแก่ เพราะตวั

อาคารสร้างข้ึนในปี 1970 เคยเป็นทั้งร้านอาหารและซูเปอร์มาร์เก็ต ท่ีน่ีจะ

ตกแต่งดว้ยสไตลโ์มเดิร์น หนา้ต่างกวา้งและเฟอร์นิเจอร์ท่ีเรียบง่าย ทั้งยงัมี

ขนมปังมากกวา่ 20 ชนิดใหเ้ลือกทาน อร่อยทั้งรสชาติและหนา้ตาเลย

ทีเดียว สายฮิปเตอร์ไม่ควรพลาด!! 

เวลาเปิด - ปิด : จันทร์ - ศุกร์ 08:00 - 22:00 / เสาร์ - อาทิตย์ 10:00 - 22:00 

การเดินทาง : Seongsu Station (สาย 2) ทางออก 2 เดินประมาณสองนาที 

- One in A Million เป็นคาเฟ่ท่ีตั้งอยูใ่นย่านอิแทวอน ตกแต่งดว้ยโทนสีขาวและสีชมพู ภายในร้านจะประดบัไปดว้ย

ตน้ไมแ้ละดอกไม ้รวมถึงยงัมีมุมถ่ายรูปเก๋ๆใหไ้ดถ่้ายรูปดว้ย และเมนูยอดนิยม คือ Baby Latte เคก้ White Tiramisu  

เวลาเปิด - ปิด : จันทร์ - เสาร์ 12:00 - 23:00 / อาทิตย์ 12:00 - 21:30 

การเดินทาง : Hangangjin Station ทางออก 3  

- 943 King's Cross เป็นคาเฟ่ตั้งอยูใ่นย่านฮงแด ร้านมีทั้งหมด 4 ชั้น แต่ละ

ชั้นก็จะมีมุมถ่ายรูปเก๋ๆพร้อมพร็อพ ไม่วา่จะเป็นชุดคลุม ผา้พนัคอ หรือไม้

กายสิทธ์ิตามธีมต่างๆ ทั้งยงัมีบตัเตอร์เบียร์กบัเคก้วนัเกิดปีแรกของแฮร์ร่ีขายดว้ย สาวก Harry potter ไม่ควรพลาด!! 



เวลาเปิด - ปิด :   - Cafe : วนัธรรมดา เวลา 11:00~22:00 น. / วนัหยดุ เวลา 09:30~22:00 น. 

- Pub : วนัธรรมดา เวลา 19:00~05:00 น. / วนัหยดุ เวลา 18:30~05:00 น. 

การเดินทาง : Hongik University station ทางออก 9 (นั่งรถไฟใต้ดินสาย 2 (สีเขยีว)) 

- เป็นคาเฟ่ตั้งอยูใ่นย่านยอนนัมดง ไดรั้บแรงบนัดาลใจมาจากซีร่ีเกาหลีเร่ือง W – Two 

Worlds หรือ W รักขา้มมิติ ท่ีอีจงซอกเล่นนัน่เอง ภายนอกเหมือนคาเฟ่ทัว่ไป แต่เม่ือเขา้ไป

ในร้าน เหมือนหลุดเขา้ไปในโลกหนงัสือการ์ตูนเลยทีเดียว เพราะสไตลก์ารแต่งร้านเป็นลายเส้นขาวด าแบบ 2 มิติ 

ตั้งแต่พื้น ผนงั ประตู โตะ๊ เกา้อ้ี แกว้กาแฟและจานอาหาร 

เวลาเปิด - ปิด : วนัอังคาร – อาทิตย์ ตั้งแต่ 11.00-21.00 (ปิดทุกวนัจันทร์) 

การเดินทาง : สถานี  Hongik University ทางออก 3 

 

การเดินทาง 

- รถบัส (Bus) คนจะนิยมเดินทางโดยรถบสั เพราะสะดวก วิง่ทั้งในเมืองและนอกเมือง ถูกจ าแนกดว้ยสี ดงัต่อไปน้ี 

ประเภทรถบัส ราคา (วอน) รูปแบบการวิง่ 

สีน ้าเงิน 1300 วิง่ระหวา่งวิง่ในโซลกบัรอบนอกของเมืองโซล 

สีเขียว 1300 วิง่ระหวา่งสถานีใตดิ้นกบัพื้นท่ีระหวา่งสถานี 

ทอ้งถ่ิน(Maeul) 1000 วิง่เป็นพื้นท่ีเล็กๆ ตามพื้นท่ีต่างๆท่ีรถบสัสายอ่ืนเจา้ไม่ถึง 

สีเหลือง 1200 วิง่เป็นรอบเล็กๆรับส่งตามพื้นท่ีท่ีมีคนใชง้านเยอะๆ 

สีแดง 2400 วิง่ระหวา่งโซลกบัชานเมืองโซลจะวิง่ไกลท่ีสุด 
 

- รถแทก็ซ่ี แทก็ซ่ีทุกคนัติดมิเตอร์และคิดค่าโดยสารเร่ิมตน้ต่างกนัเล็กนอ้ยตามประเภท ไดแ้ก่ แบบธรรมดา แบบ

อินเตอร์ แบบเดอลกัซ์ และแบบจมัโบ ้แทก็ซ่ีส่วนใหญ่จะรับค่าโดยสารทั้งเป็นเงินสด บตัรเครดิต และทีมนัน่ี ค่า

โดยสารจะแตกต่างออกไปตามประเภทของแทก็ซ่ี ระยะทางท่ีโดยสาร และช่วงเวลาท่ีโดยสาร 

ค่าโดยสาร ทัว่ไป เดอลกัซ์/จัมโบ้ อนิเตอร์ 

ค่าโดยสารเร่ิมตน้ ค่าโดยสารเร่ิมตน้ 5,000 วอน/3km 3,600 วอน/2km 

ค่าโดยสารตามระยะทาง ค่าโดยสารตามระยะทาง 200 วอน/164m 120 วอน/142m 

ค่าโดยสารตามระยะเวลา 100 วอน/35วนิาที 200 วอน/39วนิาที 120วอน/35วนิาที 

ค่าโดยสารชาร์จช่วงดึก ชาร์จ 20%ตั้งแต่ เท่ียงคืน-ตี4 ไม่มี ไม่มี 



 - รถไฟใต้ดิน เป็นระบบคมนาคมสาธารณะท่ีทัว่ถึง คนจะนิยมเดินทางโดยรถไฟใตดิ้นมากท่ีสุด เพราะสะดวกและ

รวดเร็ว มีตั้งแต่สาย 1 ถึง 9 รถไฟฟ้าใตดิ้นจะใชร้หสัสีเพื่อความสะดวก และช่วยใหผู้โ้ดยสารสามารถใชร้ถไฟฟ้าได้

อยา่งสะดวกสบาย รถไฟวิง่ตั้งแต่ตี 5 คร่ึงไปจนถึงเท่ียงคืนโดยประมาณ ช าระเงินดว้ยบตัรคมนาคมท่ีเรียกวา่มีมนัน่ี 

สายรถไฟสายหลกัๆในเกาหลี จะแยกตามหมายเลขและสี และบางสายท่ีมีช่ือเรียกเป็นของตวัเอง เร่ิมตั้งแต่ 

 

 

อสิระอาหารกลางวันและเยน็ (ให้ทุกท่านอสิระตามอธัยาศัย) 

โรงแรม BLVD Hotel Or Galaxy Hotel หรือเทยีบเท่าระดับ 3 ดาว 

    ■ สาย 1 ■ สาย 2 ■ สาย 3 ■ สาย 4 ■ สาย 5 
    ■ สาย 6 ■ สาย 7 ■ สาย 8 ■ สาย 9 
    ■ สายสนามบิน (Airport Railroad หรือ AREX) 
    ■ สาย Bundang 
    ■ สาย Shinbundang 
    ■ สาย Gyeongui-Jungang 



DAY 5
ศูนย์สมุนไพรฮอตเกนามู  -  พลอยอเมทิส  -  Gimpo Outlet  -  SUPERMARKET   (B/L/-)

 

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

AMETHYST&HERB SHOP 

ชมโรงงานเจียระไนพลอยอเมทิส พลอยแห่งสุขภาพและน าโชค โดยมีตั้งแต่สีม่วง
อ่อนเยน็ตาจนถึงสีม่วงไวน์ มีเสน่ห์เยา้ยวนใจ พลอยน้ีจะงามจบัตาเม่ือมาท าเป็น
แหวน จ้ี ต่างหู และสร้อยขอ้มือ ชม ศูนย์สมุนไพรบ ารุงตับ ฮอตเกนามู ตน้ไมช้นิด
น้ีเจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาท่ีปราศจากมลภาวะและระดบัสูงเหนือน ้ าทะเล 50-
800 เมตร ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมน ามาทานเพื่อช่วยดูแลตบัใหส้ะอาดแขง็แรง 

GIMPO OUTLET 

ให้อิสระทุกท่านช้อปป้ิง กิมโปเอาท์เลต เป็นเอาท์เลต ขนาด
ใหญ่ เป็นแหล่งรวมร้านคา้แบรนด์เนมระดบัโลกมากมายให้ทุก
ท่านได้เลือกช้อปป้ิงกันอย่างจุใจมีหลากหลาย Brand ดัง
มากมายหลายยีห่อ้  
 

 
อาหารกลางวนัเมนู: จิมทคั เป็นไก่ผดัรวมกบัวุน้เส้น มนัฝร่ัง แครอท พริก และ
ซอสด า เน้ือไก่ท่ีน่ิม รสชาติคล้ายกบัไก่พะโล้สูตรเกาหลี ทานกบัข้าว หอม
อร่อย รสเผด็ถึงเคร่ือง 

    

                               

SUPERMARKET 

หลงัจากนั้นได้เวลาน าท่านสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอิน
ชอน เพื่อเตรียมตวัเดินทางกลบักรุงเทพฯระหวา่งทางแวะ 
ชอ้ปป้ิงท่ี ร้านละลายเงินวอน เพื่อซ้ือของฝากคนทางบา้น ท่ี
ร้านแห่งน้ีมีขนมพื้นเมืองเกาหลีหลากชนิดรวมทั้งกิมจิ ไก่
ตุ๋นโสมท่ีบรรจุอยูใ่นถุงสุญญากาศ ตะเกียบ ถว้ยใส่ขา้วและ
ของฝากของท่ีระลึกหลงัจากนั้น  ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ  
โดยสารการบิน JIN AIR LJ 001   เวลา  19.55 น.  
ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เวลา  23.35 น. 



อตัราคา่บรกิารและเงือ่นไขการเดนิทาง 

**ราคาดงักลา่วไมม่รีาคาเด็ก /พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น / เด็กทารก 5,500 บาท** 
 
 
 

 
 

วนัเดนิทาง 
ราคาทวัร ์ (บาท/ทา่น)     
พกัหอ้งละ 2-3  ทา่น 

พกัเดยีว*เพิม่* 
(บาท / ทา่น) 

ทีน่ ัง่ 

3 - 7 กนัยำยน 2562 10,900 4,900 20 

6 - 10 กนัยำยน 2562 10,900 4,900 20 

9 - 13 กนัยำยน 2562 11,900 4,900 20 

12 - 16 กนัยำยน 2562 11,900 4,900 20 

18 - 22 กนัยำยน 2562 11,900 4,900 20 

21 - 25 กนัยำยน 2562 11,900 4,900 20 

24 - 28 กนัยำยน 2562 11,900 4,900 20 

27 กนัยำยน – 1 ตลุำคม 2562 11,900 4,900 20 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  

ราคารวม 

    คำ่พำหนะและน ำเทีย่วตำมรำยกำร                        

    คำ่ตัว๋เครือ่งบนิและภำษีน ้ำมนั ไป-กลับ พรอ้มคณะ 

    น ้ำดืม่วันละ 1 ขวด                                                                                

    คำ่เขำ้ชมสถำนทีต่ำมรำยกำร                          

    คำ่โรงแรมตำมรำยกำรทีร่ะบหุอ้งละ 2-3 ทำ่น     

    คำ่อำหำรตำมรำยกำรทีร่ะบ ุ 

    คำ่น ้ำหนักกระเป๋ำสมัภำระทำ่นละไมเ่กนิ 15 กก.   

    คำ่ประกนัภยัอบุตัเิหตรุะหวำ่งกำรเดนิทำงในวงเงนิ                         

    ทำ่นละ 1,000,000 บำท (เงือ่นไขตำมกรมธรรม)์ 

******************************************************** 

ราคาไมร่วม 

1.คำ่ท ำหนังสอืเดนิทำงและคำ่วซีำ่ส ำหรับ 

2.พำสปอรต์ตำ่งดำ้ว                                                                                                                                                            

3.คำ่ใชจ้ำ่ยสว่นตวันอกเหนอืจำกรำยกำรทีร่ะบ ุเชน่ คำ่ซกัรดี,

มนิบิำรใ์นหอ้ง  และอืน่ๆ                                                                                       

4.คา่ทปิคนขบัรถ และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่  

  ทา่นละ 40,000 วอน หรอื1400 บาท/ตอ่ทา่น                                                                                                        

5. คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3%   

(กรณีออกใบเสร็จในนำมบรษัิทหรอืตอ้งกำรใบก ำกบัภำษี )                                                                                                   

6.คำ่น ้ำหนักกระเป๋ำสมัภำระ ทีเ่กนิกวำ่สำยกำรบนิก ำหนด 

 

 

เงือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 

 

**เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่ 

ตอ้งช าระเงนิเต็มจ านวน

เทา่น ัน้** 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

* ยกเลกิกำรเดนิทำงกอ่น 30 วนั ไมม่คีำ่ใชจ้ำ่ย                              

* ยกเลกิกำรเดนิทำงกอ่น 20 วนัยดึมัดจ ำ 50%                                            

* ยกเลกิกำรเดนิทำงไมถ่งึ 15 วนัยดึเงนิคำ่ทวัรท์ัง้หมด 

* ในกรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงทัง้ทีก่รงุเทพฯและ

ในต่ำงประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทำงออกหรือเขำ้

ประเทศทีร่ะบใุนรำยกำร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะ

ไม่คนืค่ำบรกิำรไม่ว่ำกรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ กรณีเจ็บป่วย

จนไม่สำมำรถเดินทำงได ้ซึง่จะตอ้งมีใบรับรอง

แพทยจ์ำกโรงพยำบำลรับรอง ทำงบริษัทฯ จะท ำ

กำรเลือ่นกำรเดนิทำงของท่ำนไปยังคณะต่อไป แต่

ทัง้นี้ท่ำนจะตอ้งเสยีค่ำใชจ้่ำยคอื ค่ำธรรมเนียมใน

กำรมัดจ ำตั๋วท่ำนละ 10,000 บำท และค่ำใชจ้่ำย

อืน่ๆ ทีไ่มส่ำมำรถเรยีกคนืไดค้อื ค่ำธรรมเนียม ใน

กำรมดัจ ำ 

 

**กรุณาเลือกซ้ือบัตรโดยสารภายในประเทศประเภททีส่ามารถเล่ือนวันและเวลาในการเดินทางได้ ทั้งนี้เพ่ือป้องกนัปัญหา
เทีย่วบินล่าช้าหรือการเปลี่ยนแปลงเวลาของเทีย่วบินหรือการเปลีย่นแปลงวนัเดินทางกรณเีกดิความผดิพลาดจากบริการจาก

สายการบิน** 
 



***โปรดท าความเขา้ใจกอ่นเดนิทาง*** 
* รายการท่องเทีย่วสามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านึงถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

* หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดอืน และบรษิทัฯรบัเฉพาะผูม้จีุดประสงคเ์ดนิทางเพือ่ท่องเทีย่วเท่าน้ัน  หาก

ลกูคา้ไม่สามารถเดนิทางไดเ้น่ืองจากเหลอืพาสปอรต์นอ้ยกวา่ 6 เดอืน ทางบรษิทัจะไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ 

* ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ,การประทว้ง,การนัดหยดุงาน,การกอ่จลาจล หรอื

กรณีทีท่่านถกูปฏเิสธ การเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง หรอืเจา้หนา้ทีก่รมแรงงานทัง้จากไทย และต่างประเทศ

ซึง่อยูน่อกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ 

* ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯไม่ครบ อาท ิไม่เทีย่วบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางมือ้

เพราะค่าใชจ้า่ยทุกอยา่ง ทางบรษิทัฯ ไดช้ าระค่าใชจ้า่ยใหก้บัต่างประเทศแบบเหมาขาดกอ่นออกเดนิทางแลว้                                

 ***ทวัรเ์กาหลทีุกโปรแกรม ผูเ้ดนิทางจะตอ้งอยูก่บักรุป๊เทีย่วตามโปรแกรมทีก่ าหนดเทา่น้ัน ไม่สามารถแยกตวัออกจากโปรแกรม

เพือ่ไปท าอยา่งอืน่ได ้หากมกีารแยกตวัออกจากโปรแกรมไม่วา่จะจากสาเหตใุดก็ตาม จะมคี่าใชจ้า่ยในการแยกตวัออกจากทวัร ์

ตามทีแ่ลนดก์ าหนด และการช าระเงนิเขา้มาถอืวา่ผูซ้ ือ้ไดศ้กึษาโปรแกรมและยอมรบัเงือ่นไขการใหบ้รกิารเป็นทีเ่รยีบรอ้ย*** 

*ทวัรนี์้จดัใหเ้ฉพาะลูกคา้ทีป่ระสงคจ์ะไปท่องเทีย่วตามรายการของทวัรทุ์กวนัเท่านั้น บรษิทัฯขอสงวนสทิธิห์าก

ลูกคา้ตอ้งการขอแยกออกจากกรุป๊ หรอืไม่เทีย่วตามรายการทีบ่รษิทัก าหนด บรษิทัขอปรบัทา่นละ 300 USD* 

* ทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอบุตัเิหตุทีเ่กดิจาก   

ความประมาทของตวันักท่องเทีย่วเอง  

* ตั๋วเคร ือ่งบนิเป็นตั๋วราคาพเิศษ กรณีทีท่่านไม่เดินทางพรอ้มคณะไม่สามารถน ามาเลือ่นวนัหรอืคนืเงนิได ้หากท่านตอ้งซือ้บตัร

โดยสารภายในประเทศเพือ่ไปและกลบักรุงเทพฯ กรุณาเลอืกซือ้บตัรโดยสารภายในประเทศประเภททีส่ามารถเลือ่นวนัและเวลาใน

การเดนิทางได ้ทัง้นีเ้พือ่ป้องกนัปัญหาเทีย่วบนิล่าชา้หรอืการเปลีย่นแปลงเวลาของเทีย่วบนิหรอืการเปลีย่นแปลงวนัเดนิทางกรณี

เกดิความผดิพลาดจากบรกิารจากสายการบนิ (ความลา่ชา้ของเทีย่วบนิ การยกเลกิเทีย่วบนิ มกีารยุบเทีย่วบนิรวมกนั ตารางการ

เดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง เน่ืองจากสายการบนิพจิารณาสถานการณแ์ลว้ว่า อยู่นอกเหนือความควบคุม หรอืเหตุผลเชงิพาณิชย ์

หรอืเหตุผลทางดา้นความปลอดภยัเป็นตน้) โปรดเขา้ใจและรบัทราบวา่ ผูจ้ดัจะไม่รบัผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ได ้

ในทุกกรณี กรุป๊ทีเ่ดนิทางตอ้งการนัตมีดัจ ากบัสายการบนิ หรอืผ่านตวัแทนในประเทศ หรอืต่างประเทศ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเชน่ 

Charter Flight, Extra Flight  จะไม่มกีารคนืเงนิมดัจ า หรอื ค่าทวัรท์ัง้หมด 

**เมือ่ออกต ัว๋แลว้ หากท่านมเีหตบุางประการท าใหเ้ดนิทางไม่ได ้ไม่สามารถขอคนืคา่ต ัว๋ได ้
เน่ืองจากเป็นนโยบายของสายการบนิ** 

**เมือ่ทา่นตกลงช าระเงินไม่ว่าท ัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะถอืว่าทา่นไดย้อมรบัในเง่ือนไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทีไ่ดร้ะบุไวแ้ลว้ท ัง้หมด** 

 

 

หมายเหตุ ** บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ทัง้ไปและกลบัโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้าท ัง้นี้

ขึน้อยู่กบัสายการบนิ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการเพือ่ความเหมาะสมไม่ว่าจะเกดิจาก ความ

ขดัขอ้งของ ยานพาหนะหรอืมเีหตุหน่ึงเหตใุดจนท าใหไ้ม่สามารถด าเนินการตามหมายก าหนดการได ้โปรแกรม

การเดนิทางเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม หรอืเปลีย่นแปลงรายการท่องเทีย่วบางรายการหรอืทดแทนรายการ

ทอ่งเทีย่วบางรายการ อตัราคา่บรกิารนี้ เป็นการเดนิทางต ัง้แต ่20 ทา่น 

ทีผู่เ้ดนิทางไม่ผ่านการตรวจพจิารณาจากดา่นตรวจคนเขา้เมอืงในการ เขา้-ออกทัง้ประเทศไทยและประเทศเกาหลี
ใต ้หรอืการถูกปฎเิสธในกรณีอืน่ๆทุกกรณี ทางบรษิทัขอสงวนสทิธไ์ม่คนืคา่ใชจ้า่ยไม่ว่ากรณีใดๆทิง้สิน้** 

ขอสงวนสทิธิส์ าหรบัลูกคา้ชาวไทยเท่าน้ันทีเ่ดนิทางไปกลบัพรอ้มกรุป๊ 

**ถา้ลูกคา้เป็นชาวตา่งชาตชิ าระเพิม่ท่านละ 3,000 บาท** 

 



 


