
 

 

 

 

  

 

 
 

 
 
 

 
 

Day Highlight 
Meal Hotel 

*หรือเทยีบเท่า 3 ดาว B L D 

1 พบกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ– ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ    - 

2 
เดินทางถึงสนามบินอินชอน – สะพานแขวนมาจังโฮซู – หุบเขาศิลปะโพ
ชอน – ป้อมฮวาซอง 

   
NEW M HOTEL 
หรือเทยีบเท่า 

3 
วดัวาวจูองซา – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – พิพิธภณัฑส์าหร่าย – ใส่ชุดฮนับก 
– ร้านเคร่ืองส าอางค ์

   
GALAXY HOTEL  

หรือเทยีบเท่า 
4 

ศูนยโ์สม – ศุนยส์มุนไพร – พระราชวงัชางด็อก – ถนนซัมชองดง – คลอ้ง
กญุแจคู่รัก โซลทาวน์เวอร์ – DUTY FREE – ตลาดเมียงดง 

   

5 น ้ามนัสนเขม็แดง – ตลาดฮงอิก – ร้านละลายเงินวอน -  กรุงเทพฯ     

WONDERFUL KOREA 
เกาหล ีโซล ใบไม้เปลีย่นสี 

5 วนั 3 คนื 
ราคาเร่ิมต้น 

14,900.- 
บาท / ท่าน 

ก าหนดการเดินทาง : กนัยายน – พฤศจิกายน 2562 



 

 

วนัที่หน่ึง พบกนัที่สนามบินสุวรรณภูม–ิ ออกเดนิทางจากสนามบินสุวรรณภูม ิ

…… น. คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกช้ัน 4 เคาน์เตอร์ สายการบิน JIN AIR เจา้หนา้ท่ีจาก
บริษทัฯคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกใหท่้านก่อนข้ึนเคร่ือง 

…… น. ออกเดินทางสู่ประเทศเกาหลีใต ้ โดยสายการบิน JIN AIR เที่ยวบินที่ LJ002 / LJ004 (มีอาหารบริการบนเคร่ืองเป็น 
BOX SET) ***บริษัทจะแจ้งไฟล์ทและเวลาที่แน่นอนอีกคร้ังก่อนเดินทาง หากลูกค้าเดินทางมาจากต่างจังหวัดด้วย
เคร่ืองบินภายในประเทศ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนท าการจองค่ะ*** 

วนัที่สอง เดนิทางถึงสนามบินอนิชอน – สะพานแขวนมาจงัโฮซู – หุบเขาศิลปะโพชอน – ป้อมฮวาซอง 

05.25 น.  ถึงสนามบินอนิชอน กรุงโซล ประเทศเกาหลใีต้ (เวลาท้องถ่ินเร็วกว่าประเทศไทย 2 ช่ัวโมง) 
เช้า หลงัผา่นพิธีการทางตรวจคนเขา้เมืองเรียบร้อย พาท่านเดินทางสู่เมืองพาจูไปยงัสถานท่ีท่องเท่ียวแห่งใหม่ท่ีชาวเกาหลี

นิยมมาชมใบไมเ้ปล่ียนสีกนัซ่ึงก็คือ สะพานแขวนมาจังโฮซู (SUSPENSION BRIDGE OF MAJANGHOSU) ถือ
เป็นสะพานแขวนท่ีมีความยาวท่ีสุดในเกาหลี มีความยาวถึง 220 เมตร บริเวณสะพานตรงกลางสะพานจะมีพ้ืนกระจก
ใสยาวประมาณ100เมตร ท าให้มองเห็นผืนน ้ าดา้นล่าง
ของทะเลสาบมาจงัได ้ถือเป็นการทา้ทายความเสียวของ
ท่านไดเ้ป็นอย่างดี ซ่ึงทะเลสาบมาจงัน้ีไม่ไดเ้กิดข้ึนโดย
ธรรมชาติแต่ถูกสร้างข้ึนมาเพ่ือให้เป็นสวนสาธารณะ 
แห่งใหม่ของชาวเมืองพาจู โดยทะเลสาบมาจงัน้ีสามารถ
เท่ียวไดทุ้กฤดู ไม่วา่จะเป็น ฤดูใบไมผ้ลิ ฤดูร้อน ฤดูหนาว 
แต่ท่ีสวยท่ีสุด คงหนีไม่พน้ช่วงดูใบไมเ้ปล่ียนสี ท่ีจะ
มองเห็นใบไมท้ัว่ทั้งหุบเขาเปล่ียนเป็นสีน ้ าตาล สีส้ม สี
แดง นอกจากน้ียงัมีกิจกรรมมากมายใหท่้านไดท้ า เช่น กิจกรรมทางน ้าต่างๆ , แคมป์ป้ิง, ใหอ้าหารปลา, เรือถีบ หรือ
จะเป็น การจิบกาแฟ ณ คาเฟ่ บนภูเขา ถือเป็นสถานท่ีเท่ียวท่ีแนะน าใหทุ้กท่านมาในช่วงน้ีเลย  

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง - เมนูชาบู ชาบู (สุกีส้ไตล์เกาหล)ี   
จากนั้นพาท่านไปผอ่นคลายความเหน่ือยลา้ณ หุบเขาศิลปะโพชอน(POCHEON ART VALLEY) ซ่ึงบางท่านอาจจะ
เคยเห็นสถานท่ีน้ีแลว้จากซีร่ียเ์กาหลีเร่ืองดงั  Moon Lovers, Legend of the Blue Sea, Can You Hear My Heart ซ่ึงหุบ
เขาน้ีแต่เดิมเป็นเหมืองหินแกรนิตเก่าลกัษณะเป็นเหว ต่อมาไดมี้การพฒันาปรังปรุงตกแต่งอย่างสวยงาม โดยการน า
ภาพผลงานศิลปะและประติมากรรมรูปป้ันท่ีมีลกัษณะต่างๆ จดัวางโดยรอบ และท่ีเรียกว่าเป็นไฮไลตข์องหุบเขาโพ
ชอนแห่งน้ีนัน่ก็คือทะเลสาบท่ีมีน ้ าใสเป็นสีเขียวดุจมรกต เม่ือแสงแดดกระทบกบัน ้ าทีเขียวจะสะทอ้นแสงสวยงาม
ออกมาให้ทุกท่านไดช้มความงามตามธรรมชาติพร้อมถ่ายรูปไวเ้ป็นท่ีระลึก นอกจากนั้นยงัมีท่ีให้ท่านไดเ้ดินเล่น
พร้อมสูดอากาศบริสุทธ์ิพร้อมทั้งท ากิจกรรมอีกมากมายในบริเวณทะเลสาบมาจงัแห่งน้ี เช่น ชมพิพิธภณัฑ์ดารา
ศาสตร์ภายในมีหอดูดาวและมีการจดัแสดงภาพดว้ยระบบ4มิติ , พิพิธภณัฑจ์ดัแสดงหินแกรนิต รวมทั้งยงัมีร้านขาย
ของท่ีระลึกมากมาย เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีชาวเกาหลีนิยมมาพกัผ่อนกนัในวนัหยุดหุบเขาศิลปะโพชอนพาท่าน
เดินทางไปชม ป้อมฮวาซอง(Hwaseong Fortress) ซ่ึงเป็นส่ิงก่อสร้างขนาดใหญ่ตั้งแต่ สร้างข้ึนช่วงปี ค.ศ.1794-1796 
เป็นป้อมปราการประจ าเขตซูวอนของจงัหวดัคยองกี เพ่ือเป็นรากฐานส าหรับการสร้างเมืองใหม่ในบริเวณน้ีก าแพง



 

 

ของป้อมปราการมีความยาวถึง 5.5 กิโลเมตร มีประตู 4 ประตูในแต่ละทิศและมีรูปแบบทางสถาปัตยกรรมท่ียิ่งใหญ่
และงดงาม ป้อมฮวาซองถูกสร้างข้ึนด้วยอิฐโดยจะมีรู
ขนาดท่ีพอดีส าหรับใชเ้ป็นจุดยิงปืน หรือธนูได ้เช่ือกนัว่า
เป็นการสร้างท่ีมีการใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมยัมากท่ีสุด
แห่งหน่ึงของยุคนั้น  และท่ีน่ีไดถู้กข้ึนทะเบียนเป็นมรดก
โลกทางดา้นประวติัศาสตร์เม่ือปี ค.ศ. 1997 ดว้ย ถึงแมว้่า
จะเคยการสู้รบและถูกท าลายไปหลายส่วน แต่ก็มีการ
บูรณะข้ึนใหม่ตามรูปแบบดั้งเดิม ปัจจุบนัจะมีการ แสดง
การเดินสวนสนามของทหารสมยัโบราณดว้ยป้อมฮวา
ซอง 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า - เมนูบุลโกก ิ(หมูผดัซอส)  
  จากน้ันน าท่านเข้าสู่ที่พกั SUWON NEW M หรือเทียบเท่า  

วนัที่สาม วดัวาวูจองซา – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – พพิธิภัณฑ์สาหร่าย – ใส่ชุดฮันบก – ร้านเคร่ืองส าอางค์ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ วัดวาวูจองซา ตั้งอยู่ใน เมืองซูวอน ท่านจะไดช้มความงามของพระเศียรของพระพุทธรูป 
ขนาดมหึมา ซ่ึงถือเป็นวดัท่ีมีเศียรพระพุทธรูปสลกัจากไมท่ี้มีขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลก โดยเศียรพระพุทธรูปมีความสูง
ถึง 8 เมตร วางตั้งอยู่บนกองหินขนาดใหญ่ บางท่านอาจจะมองเป็นเสมือนล าตวัของพระพุทธรูป ซ่ึงประดิษฐานอยู่
ดา้นหลงัสระน ้าขนาดย่อม โดยบริเวณรอบสระจะมีพระพุทธรูปองคเ์ลก็ๆ วางเรียงรายอยู่โดยรอบ และเม่ือเดินข้ึนสู่
เนินเขาจะพบ อุโบสถ ซ่ึงภายในเป็นท่ีประดิษฐานพระนอน ขนาดใหญ่ท่ีแกะสลกัมาจากไมซ่ึ้งน ามาจาก อินเดีย 
นอกจากน้ีท่ีวดัแห่งน้ียงัเป็นท่ีเก็บรักษาระฆงั ท่ีใชตี้ในพิธีเปิดกีฬาโอลิมปิคในปีค.ศ.1988 อีกดว้ย ทางวดัยงัไดมี้การ
ใหท้ าบุญซ้ือหลงัคาวดัแลว้ใหเ้ขียนช่ือผูท่ี้บริจาคไวบ้นหลงัคาไดอี้กดว้ยวดัวาวจูองซา 

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง - เมนูบุลโกก ิ(หมูย่างเกาหล)ี 
น าท่านเดินทางสู่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ สวนสนุกน้ีถูกขนานนามว่า ดิสนียแ์ลนด์เกาหลี เป็นสวนสนุกกลางแจง้ท่ี
ใหญ่ท่ีสุดของประเทศ โดยมีบริษทัซัมซุงเป็นเจา้ของ 
ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา ท่านจะไดน้ั่งกระเช้าลิฟท์ และ
ท่องไปกบัโลกของสัตว์ป่าซาฟารี ชมไลเกอร์ (สิงโต
ผสมกบัเสือ) แฝดคู่แรกของโลก ท่ีน่ีท่านจะพบว่าเจา้ป่า
สิงโต และเสือสามารถอยู่ด้วยกันได้อย่างเป็นสุขชม
ความน่ารักของหมี ท่ีสามารถส่ือสารกบัคนขบัรถไดเ้ป็น
อย่างดี  เข้า สู่ ดินแดนแห่งเทพนิยาย สวนส่ีฤดู  ซ่ึง
 จะปลูกดอกไมเ้ปล่ียนไปตามฤดูกาลและสนุกกบัเคร่ือง
เล่นนานาชนิด อาทิเช่น สเปสทัวร์ รถไฟเหาะหนอน
สะบัด ชมกิจกรรมและการแสดงต่าง ๆ ท่ีจัดตามตารางประจ าวนั จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์สาหร่าย 
(Seaweed Museum) เป็นสถานท่ีผลิตและแสดงการเล้ียงสาหร่ายครบวงจร ทุกท่านสามารถเลือกซ้ือสาหร่าย พร้อม



 

 

ทั้งทดลองชิมไดต้ามอธัยาศยั และชมการแปรรูปสาหร่ายเป็นรสต่างๆ เช่น รสกุง้ รสหมู รสกิมจิ รสวาซาบิ ฯล แลว้
เชิญท่าน สวมชุดฮันบก (Hanbok) ซ่ึงเป็นชุดประจ าชาติของประเทศเกาหลีใต ้ถ่ายรูปกบัฉากจ าลอง 4 มิติซ่ึงมีความ
สวยงามและประทบัใจ พร้อมถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกเพ่ือไปอวดคนทางบา้น ต่อมาอิสระใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือเคร่ืองส าอางค์
แบรนดด์งัของเกาหลี ณ ศูนย์เคร่ืองส าอาง มีใหเ้ลือกมากมายหลายยี่หอ้ เช่น ครีมน ้าแตกท่ีโด่งดงั ครีมหอยทาก ฯลฯ 
พร้อมทั้งอพัเดตสินคา้ดา้นความงามแบบใหม่ๆ เคลด็ลบัความงามท่ีสาวเกาหลีนิยมใชก้นั   

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า - เมนูโอซัมบุลโกก ิ(หมูและปลาหมกึผดัซอสเกาหล)ี 
น าท่านเข้าสู่ที่พกัโรงแรม  GALAXY HOTEL หรือเทียบเท่า 
 

วนัที่ส่ี ศูนย์โสม – ศุนย์สมุนไพร – พระราชวงัชางดอ็ก – ถนนซัมชองดง – คล้องกญุแจคู่รัก โซลทาวน์เวอร์ – DUTY FREE 
– ตลาดเมยีงดง 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
พาท่านเขา้ชม ศูนย์โสม ซ่ึงรัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลิตจากโสมท่ีมีอาย ุ6 ปี ซ่ึงถือว่าเป็นโสมท่ีมีคุณภาพดีท่ีสุด ชม
วงจรชีวิตของโสม พร้อมใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือโสมท่ีมีคุณภาพดีท่ีสุดและราคาถกูกว่าไทยถึง 2 เท่า กลบัไปบ ารุงร่างกาย
หรือฝากญาติผูใ้หญ่ท่ีท่านรักและนับถือ น าท่านสู่ ศูนย์สมุนไพรโบกานยอง สมุนไพรบ ารุงตับ ต้นไม้ชนิดน้ี
เจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาท่ีปราศจากมลภาวะและระดบัสูงเหนือน ้ าทะเล 50-800 เมตร ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยม
น ามรับประทานเพ่ือช่วยดูแลตบัใหส้ะอาดแขง็แรง ป้องกนัโรคตบัแข็งไม่ถกูท าลายจาการด่ืมแอลกอฮอล ์กาแฟ บุหร่ี 
สารตกคา้งจากอาหารและยา จากนั้นพาท่านไปชม พระราชวังชางดอ็กกุง (Changdeokgung Palace) เป็นพระราชวงั
ท่ีสร้างหลงัจากพระราชวงัเคียงบกกุง และเคยเป็นพระราชวงัหลกัของกษตัริยห์ลายพระองคข์องราชวงศ์โชซอน ท่ี
ไดรั้บการดูแลรักษาไวอ้ยา่งดี ภายในประกอบดว้ยพ้ืนท่ีสาธารณะ อาคารพระราชวงัส าหรับราชวงศ ์และสวนบีวอน 
หรือรู้จกักนัในนามสวนฮูวอน สวนหย่อมดา้นหลงัท่ีเตม็ไปดว้ยตน้ไมย้กัษอ์ายกุวา่ 300 ปี บ่อน ้า และศาลาพกัผ่อน มี
ความธรรมชาติมากท่ีสุด ไวเ้ป็นท่ีพกัผอ่น ช่วงเวลาท่ีสวยงามท่ีสุดคือ ฤดูใบไมร่้วง 

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง - เมนูไก่ตุ๋นโสม 
และถา้พูดถึงถนนท่ีก าลงัฮิตในหมู่วยัรุ่นของกรุงโซลก็คงตอ้งเป็น ถนนซัมชองดง(SAMCHEONGDONG-GIL) 
เป็นถนนท่ีผสมผสานระหว่างความโบราณและความทนัสมนักนัไดอ้ย่างลงตวั โดยบา้นเรือนบางหลงัยงัคงความ
โบราณในรูปแบบบา้นเกาหลีโบราณ ฮนัอกสไตล ์และมีความทนัสมยัโดยการตกแต่งแบบสมยัใหม่มีการระบายสี
และตกแต่งท าเป็นร้านคา้สมยัใหม่ แกลอร่ี คาเฟ่เก๋ๆ ตลอดตามแนวก าแพงจะมี STREET ART ตามแนวก าแพง ให้
ทุกท่านไดช่ื้นชมความงามและสนุกสนานกบัการถ่ายรูป เพราะสามารถถ่ายรูปไดทุ้กมุม เรียกไดว้า่ เดินไม่เบ่ือกนัเลย
ทีเดียว หากท่านเดินเล่นจนเหน่ือยแลว้ก็หาท่ีนัง่จิบกาแฟ เป็นร้านคาเฟ่เก๋ๆ ด่ืมด ่าความโรแมนติกของบรรยากาศใน
ร้าน ท่ีตกแต่งอย่างคลาสสิก และท่ีท่านตอ้งมาท่ีน่ีในช่วงฤดูใบไมเ้ปล่ียนสีน้ีเพราะตลอดสองขา้งทาง ท่านจะเห็น
ความงดงามจากใบไมแ้ดงจากตน้เมเป้ิลและใบไมสี้เหลืองอร่ามจากตน้แปะก๊วย ซ่ึงสวยงามมากจริงๆ จากนั้นน าท่าน
ไปยงั ภูเขานมัซานภูเขาแห่งเดียวท่ีตั้งอยูใ่จกลางเมืองโซล สูง 274 เมตร บนยอดเขามีหอ Seoul Tower (ไม่รวมค่าขึน้
ลิฟท์) ซ่ึงเป็น 1 ใน 18 หอคอยเมืองท่ีสูงท่ีสุดในโลกมีความสูงถึง 480 เมตร เหนือระดบัน ้ าทะเลท่านสามารถชม
ทศันียภาพของกรุงโซล ไดร้อบทิศ 360 องศา ท่ีคู่รักทุกคู่ชาวเกาหลีจะตอ้งท าคือ การคล้องกุญแจคู่รัก Love Key 



 

 

Ceremony บนโซลทาวเวอร์ โดยท่ีจะเขียนขอ้ความ หรือช่ือของคู่รักไวบ้นแม่กุญแจและก็จะน าแม่กุญแจน้ีไปคลอ้ง
กบัร้ัวเหลก็ ส่วนลกูกุญแจเคา้จะท้ิงไปดว้ยความเช่ือท่ีว่าหากคู่รักคู่ใด ไดม้าเยือนและคลอ้งกญุแจคู่รักกนัท่ีน่ีจะท าให้
ความรักของทั้งคู่ยืนยาวไม่พรากจากกนัไปตลอดกาล แลว้พาท่านช็อปป้ิงสินคา้ปลอดภาษีท่ี SM Duty Free โดยท่ีน่ีมี
สินคา้ชั้นน าให้ท่านเลือกซ้ือมากมายกว่า 500 ชนิด 
อาทิ น ้ าหอม เส้ือผา้ เคร่ืองส าอาง กระเป๋า นาฬิกา 
ฯลฯ   

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า - เมนูบาร์บีคิวบุฟเฟ่ต์ 
จากนั้นเดินเวลาท่านเดินช็อปป้ิง ณ ตลาดเมียงดง 
แหล่งช็อปป้ิงข้ึนช่ือและ สถานท่ีรวมแฟชัน่ชั้นน าของ
กรุงโซลหรือท่ีคนไทยรู้จักกันในช่ือสยามแสควร์
เกาหลี ท่านจะพบกบัสินคา้วยัรุ่นมากมายหลากหลาย
ยี่ห้อไม่ว่าจะเป็นเคร่ืองส าอางยี่ห้อดังๆ อย่าง 3CE, 
SKIN FOOD, THE FACE SHOP, ETUDE HOUSE, MISSHA ฯลฯเส้ือผา้แฟชั่นมีสไตล์, รองเท้าส้นสูงน่ารักๆ, 
รองเทา้ผา้ใบเก๋ๆ, นอกจากน้ียงัมีร้านอาหารและร้านคาเฟ่น่ารักๆ ซ่ึงท่ีน่ีจะมีวยัรุ่น หนุ่มสาวเกาหลีไปรวมตวักนั
มากมายในแต่ละวนั 
น าท่านเข้า สู่ที่พกัโรงแรม  GALAXY HOTEL หรือเทียบเท่า  

 

วนัที่ห้า น า้มนัสนเข็มแดง – ตลาดฮงอกิ – ร้านละลายเงนิวอน -  กรุงเทพฯ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
พาท่านชม น า้มนัสนเข็มแดง(Red Pine) ปัจจุบนันิยมมารับประทานเพ่ือลา้งพิษในร่างกาย ลา้งไขมนัในเสน้ เลือดทัว่
ทั้งร่างกาย ป้องกนัไขมนัอุดตนัในเส้นเลือด, โรคหัวใจ, โรคภูมิแพ ้เป็นตน้ และยงัให้ท่านไดล้องตรวจเส้นเลือด
ภายในร่างกายท่านฟรี อีกดว้ย  เดินเล่นก่อนกลบั ท่ีตลาดสุดฮิป ตลาดฮงอิก แหล่งช้อปป้ิงท่ีอยู่ลอ้มรอบไปดว้ย
มหาวิทยาลยัช่ือดงัในเกาหลี สินคา้ในย่านน้ี ส่วนใหญ่เป็นสินคา้วยัรุ่นท่ีทนัสมยัและราคาไม่แพงท่ีออกแบบโดยดี
ไซดเ์นอร์เกาหลีรองเทา้กระเป๋าเคร่ืองประดบั เคร่ืองส าอาง และยงัมีร้านแบรนดเ์นมอยูท่ัว่ไปเช่น EVISU, ZARA ทุก
วนัเสาร์ลานหนา้ประตูของมหาวิทยาลยัฮงอิก จะมีผลงาน ศิลปะในรูปแบบต่างๆเช่น เคร่ืองประดบั ตุ๊กตา เส้ือผา้ และ
ของแฮนดเ์มดท่ีน่ารักและใชค้วามคิดสร้างสรรคข์องบางอย่างท ามาช้ิน เดียวเพ่ือใหไ้ดเ้ลือกซ้ือบางท่ีอาจเป็นสินคา้ท่ีมี
ช้ินเดียวในโลก 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั - เมนูจมิดกั (ไก่และวุ้นเส้นเกาหลผีดัซอส) 
  แลว้พาท่านละลายเงินวอนท่ี ร้านค้าสนามบิน หรือซุปเปอร์มาร์เกต็ ซ่ึงท่านสามารถเลือกซ้ือสินคา้พ้ืนเมืองเป็นการส่ง

ทา้ยก่อนอ าลาเกาหลี อาทิ บะหม่ีชินรามยิน อดูง้ กิมจิ ลกูอมรสแปลกๆ บราวน่ี ฮนัน่ีบตัเตอร์ชิพ ถัว่รสต่างๆ ป๊อกก้ีรส
ต่างๆ นมกลว้ย ขนมธญัพืช และอ่ืนๆอีกมากมาย  
จากนั้นเดินทางไปยงัสนามบินอินชอนเพ่ือเดินทางกลบัสู่ประเทศไทย 

……. น.   น าท่านเดินทางสู่ กรุงเทพฯโดยสายการบิน JINAIR เที่ยวบินที่ LJ001 /LJ003 (มีอาหารบริการบนเคร่ืองเป็น BOX 
SET) 



 

 

……. น. ถึงสนามบินสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ... 
 
 

-------------------------------------------------- 

หากท่านทีต้่องออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบนิ ,รถทวัร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จ้าหน้าทีทุ่กคร้ังก่อนท าการออกตัว๋เนื่องจากสายการบิน 
อาจมกีารปรับเปลีย่นไฟล์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 

พเีรียดเช็คอนิตั้งแต่ 2 กนัยายน ถึง 22 ตุลาคม ใช้ไฟล์ท LJ002 / LJ001 

พเีรียดเช็คอนิตั้งแต่ 24 ตุลาคม ถงึ 26 ตุลาคม ใช้ไฟล์ท LJ002 / LJ003 

พเีรียดเช็คอนิตั้งแต่ 27 ตุลาคม ถงึ 30 พฤศจกิายน ใช้ไฟล์ท LJ004 / LJ003 

 

น ้ำหนกักระเป๋ำโหลด 15 กโิลกรมั ถอืขึน้เครือ่ง 10 กโิลกรมั 

 

บรษิทัจะแจง้ไฟลท์และเวลำทีแ่น่นอนอกีคร ัง้กอ่นเดนิทำง 
หำกลูกคำ้เดนิทำงมำจำกตำ่งจงัหวดัดว้ยเคร ือ่งบนิภำยในประเทศ 

*****กรุณำแจง้เจำ้หน้ำทีก่อ่นท ำกำรจองคะ่***** 

 
อตัราค่าบริการ / ท่าน 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ พกั 

ห้องละ 2 ท่าน 
เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี 

พกัเดี่ยว 
เพิม่ท่านละ 

02 – 06 กนัยายน 2562 13,900 5,900 

04 – 08 กนัยายน 2562 16,900 5,900 

06 - 10 กนัยายน 2562 16,900 5,900 

10 – 14 กนัยายน 2562 15,900 5,900 

12 - 16 กนัยายน 2562 16,900 5,900 

13 - 17 กนัยายน 2562 16,900 5,900 

16 - 20 กนัยายน 2562 13,900 5,900 

FLIGHT DETAILS 

 LJ002 BKK-ICN 01.05 - 08.25 LJ001 ICN-BKK 19.55 - 23.35 

LJ004 BKK-ICN 22.25 – 05.40+1 LJ003 ICN-BKK 17.10 – 21.10 



 

 

18 - 22 กนัยายน 2562 16,900 5,900 

20 - 24 กนัยายน 2562 16,900 5,900 

22 - 26 กนัยายน 2562 13,900 5,900 

24 - 28 กนัยายน 2562 15,900 5,900 

26 - 30 กนัยายน 2562 16,900 5,900 

28 กนัยายน – 02 ตุลาคม 2562 15,900 5,900 

30 กนัยายน – 04 ตุลาคม 2562 13,900 5,900 

01 – 05 ตุลาคม 2562 16,900 5,900 

02 - 06 ตุลาคม 2562 17,900 5,900 

03 - 07 ตุลาคม 2562 17,900 5,900 

04 - 08 ตุลาคม 2562 17,900 5,900 

05 - 09 ตุลาคม 2562 16,900 5,900 

06 - 10 ตุลาคม 2562 15,900 5,900 

07 - 11 ตุลาคม 2562 15,900 5,900 

08 - 12 ตุลาคม 2562 16,900 5,900 

09 - 13 ตุลาคม 2562 
(วนัคล้ายวนัสวรรคต ร.9) 

17,900 5,900 

10 - 14 ตุลาคม 2562 
(วนัคล้ายวนัสวรรคต ร.9) 

18,900 5,900 

11  -15 ตุลาคม 2562 
(วนัคล้ายวนัสวรรคต ร.9) 

17,900 5,900 

12 - 16 ตุลาคม 2562 
(วนัคล้ายวนัสวรรคต ร.9) 

16,900 5,900 

14 - 18 ตุลาคม 2562 15,900 5,900 

15 - 19 ตุลาคม 2562 16,900 5,900 

17 - 21 ตุลาคม 2562 17,900 5,900 

18 - 22 ตุลาคม 2562 17,900 5,900 

19 - 23 ตุลาคม 2562 
(วนัปิยมหาราช) 

17,900 5,900 



 

 

20 - 24 ตุลาคม 2562 
(วนัปิยมหาราช) 

15,900 5,900 

21 - 25 ตุลาคม 2562 
(วนัปิยมหาราช) 

15,900 5,900 

22 – 26 ตุลาคม 2562 
(วนัปิยมหาราช) 

17,900 5,900 

24 – 28 ตุลาคม 2562 17,900 5,900 

25 - 29 ตุลาคม 2562 17,900 5,900 

26 - 30 ตุลาคม 2562 16,900 5,900 

27 - 31 ตุลาคม 2562 15,900 5,900 

28 ตุลาคม -01 พฤศจิกายน 2562 15,900 5,900 

29 ตุลาคม -02 พฤศจิกายน 2562 16,900 5,900 

30 ตุลาคม -03 พฤศจิกายน 2562 17,900 5,900 

31 ตุลาคม -04 พฤศจิกายน 2562 17,900 5,900 

01 – 05 พฤศจิกายน 2562 16,900 5,900 

02 - 06 พฤศจิกายน 2562 15,900 5,900 

03 - 07 พฤศจิกายน 2562 14,900 5,900 

04 - 08 พฤศจิกายน 2562 14,900 5,900 

05 - 09 พฤศจิกายน 2562 15,900 5,900 

06 - 10 พฤศจิกายน 2562 16,900 5,900 

07 - 11 พฤศจิกายน 2562 16,900 5,900 

08 - 12 พฤศจิกายน 2562 16,900 5,900 

09 - 13 พฤศจิกายน 2562 15,900 5,900 

10 - 14 พฤศจิกายน 2562 14,900 5,900 

11 - 15 พฤศจิกายน 2562 14,900 5,900 

12 - 16 พฤศจิกายน 2562 15,900 5,900 

13 - 17 พฤศจิกายน 2562 16,900 5,900 

14 - 18 พฤศจิกายน 2562 16,900 5,900 

15 - 19 พฤศจิกายน 2562 16,900 5,900 



 

 

16 - 20 พฤศจิกายน 2562 15,900 5,900 

17 - 21 พฤศจิกายน 2562 14,900 5,900 

18 - 22 พฤศจิกายน 2562 14,900 5,900 

19 - 23 พฤศจิกายน 2562 15,900 5,900 

20 - 24 พฤศจิกายน 2562 16,900 5,900 

21 - 25 พฤศจิกายน 2562 16,900 5,900 

22 - 26 พฤศจิกายน 2562 16,900 5,900 

23 -27 พฤศจิกายน 2562 15,900 5,900 

24 - 28 พฤศจิกายน 2562 14,900 5,900 

25 - 29 พฤศจิกายน 2562 14,900 5,900 

26 - 30 พฤศจิกายน 2562 15,900 5,900 

27 พฤศจิกายน – 01 ธันวาคม 2562 16,900 5,900 

28 พฤศจิกายน – 02 ธันวาคม 2562 16,900 5,900 

29 พฤศจิกายน – 03 ธันวาคม 2562 16,900 5,900 

30 พฤศจิกายน – 04 ธันวาคม 2562 15,900 5,900 

**เดก็ทารก ราคา 3,000 บาท/ท่าน 

**หมายเหตุ ผู้ร่วมเดนิทางต้องไม่น้อยกว่า 20 ท่าน*** 

**กรณีตดักรุ๊ปเหมา เร่ิมต้นเพิม่ 1,000 บาท ส าหรับกลุ่มลูกค้าทัว่ไป หากลูกค้าเป็นขายตรง/นักศึกษา/ป.โท/ราชกาล ต้องเช็คราคาแลนด์กบั

เจ้าหน้าทีอ่กีคร้ัง*** 

 
อตัรานีร้วม 
 ค่าตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป - กลบัชั้นประหยดั(ตัว๋กรุ๊ป) ตามเสน้ทางท่ีระบุในรายการ 
 ค่าโรงแรมท่ีพกัตามรายการระบุ (สองท่านต่อหน่ึงหอ้ง) 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการระบุ 
 ค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืมตามรายการระบุ 
 ค่ารถรับส่ง ตามรายการระบุ 
 น า้ดื่มท่านละ 1 ขวด / คน / วนั 
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง(ขึน้อยู่กบัการผนัแปรของภาษีน า้มนั ณ วนัน้ันๆ) 
 ค่ามคัคุเทศกข์องบริษทัจากกรุงเทพฯ คอยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 



 

 

อตัรานีไ้ม่รวม 
 ค่าท าหนงัสือเดินทาง 
 ค่าธรรมเนียมแจง้เขา้ - ออกของบุคคลต่างดา้วค่าวีซ่าเขา้ประเทศของบุคคลต่างดา้ว (ถา้มี) 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าพิเศษส าหรับบุคคลต่างดา้ว หรือยื่นวีซ่าเร่งด่วน ซ่ึงบริษทัฯ จะเรียกเกบ็เพ่ิมเป็นกรณีตาม จริง  
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัเช่น ค่าโทรศพัทโ์ทรสารโทรเลขค่าซกัรีดค่าอาหาร-เคร่ืองด่ืมนอกเหนือจากรายการ 
 ค่ามินิบาร์ ค่าชมภาพยนตร์ช่องพิเศษภายในหอ้งพกั และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าเกินพิกดั (สายการบินก าหนดใหไ้ม่เกินท่านละ 15 กก.) 
 ค่าทิปมคัคุเทศก์ท้องถิ่น คนขับรถท่านละ 1,500 บาท / ทิป / ท่าน  

(กรณีจ่ายเป็นเงินวอนกรุณาเช็คเรท ณ วนัเดินทางค่ะ)  
(ในส่วนของหวัหนา้ทวัร์แลว้แต่ความพึงพอใจของท่าน) 

 ค่าใชจ่้ายอนัเน่ืองมาจากความล่าชา้ของสายการบิน, เหตุสุดวิสยั, การเมือง หรือ ภยัธรรมชาติ ฯลฯ 
 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% ค่าภาษีการบริการหกั ณ ท่ีจ่าย 3%(ในกรณีท่ีตอ้งการขอใบเสร็จมีภาษี) 

 
หมายเหตุ  

 รายการ และราคาส าหรับผูร่้วมเดินทางผูใ้หญ่อยา่งนอ้ย 20 ท่าน เดินทางไป และกลบัพร้อมคณะ 
 รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดรั้บการยืนยนัจากบริษทัฯ อีกคร้ังหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองท่ีนัง่กบั 
สายการบิน และโรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย อยา่งไรกต็ามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงข้ึน บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋เคร่ืองบิน ตาม
สถานการณ์ดงักล่าว 
 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีเกิดความเสียหาย หรือสูญหาย ส าหรับกระเป๋าเดินทาง หรือของมีค่าส่วนตวัของท่าน
ระหวา่งการเดินทาง 
 บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบ และขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน ในกรณีที่ผู้เดนิทางมไิด้รับอนุญาตให้เดนิ
ทางเข้า หรือออกนอกประเทศ อนัเนื่องมาจากการพจิารณาของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมอืง หรือ มส่ิีงผดิกฎหมาย หรือ เอกสารเดนิทาง
ไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอืน่ 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนเงนิไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ด้วยเหตุอนัเน่ืองมาจากความผดิพลาด ความล่าช้า การ
เปลีย่นแปลงบริการของสายการบิน บริษทัขนส่ง หรือหน่วยงานที่เกีย่วข้อง เหตุการณ์ทางการเมอืง การจลาจล ภัยธรรมชาต ิอนั
นอกเหนือจากความควบคุม 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนเงนิไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ในกรณีที่ผู้เดนิทางไม่ใช้บริการบางส่วนหรือทั้งหมด โดยความ
สมคัรใจของผู้เดนิทางเอง และ/หรือไม่เดนิทางไปพร้อมคณะ และ/หรือไม่ปรากฏตวัในวนัเดินทาง 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ีไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัเวลา การจราจร 
สภาพอากาศ และเหตุสุดวิสยัอ่ืนๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนได ้ทั้งน้ี เพ่ือความปลอดภยั และประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย การถกูท าร้าย การสูญหาย หรือจาก
อุบติัเหตุต่างๆ 



 

 

 มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบริษทัฯ ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้ าสญัญาใดๆ ทั้งส้ินแทน บริษทัฯ นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผูมี้อ  านาจของบริษทัฯ ก ากบัเท่านั้น 
 บริษทัฯ จดัใหเ้ฉพาะลกูคา้ท่ีประสงคจ์ะไปท่องเท่ียวตามรายการของทวัร์ทุกวนัเท่านั้น  หากท่านไม่สามารถร่วมทวัร์ทุกวนั แค่
สมคัรมาร่วมทวัร์เพียงเพ่ือการใชต้ัว๋เคร่ืองบินและท่ีพกัในราคาพิเศษ  หากท่านไม่แจง้ และปรากฏวา่ท่านไม่รวมทวัร์ในบางวนั ทาง
บริษทัจะคิดค่าด าเนินการในการแยกท่องเที่ยวเอง 300 USD 
(ก่อนซ้ือทวัร์ จะตอ้งแจง้ความประสงคท่ี์เป็นจริง เพ่ือทางผูจ้ดัจะไดคิ้ดค่าบริการท่ีเหมาะสม) 

 เดก็ หมายถึง ผูท่ี้มีอายนุอ้ยกวา่ 12 ปี 
*.*.*. น า้หนักกระเป๋าคนละ 15 กโิลกรัม*.*.*. 
 
เงือ่นไขการให้บริการ 

1. การจองคร้ังแรก มดัจ าท่านละ 10,000 บาทภายใน 2 วนัหลงัการจอง และช าระทั้งหมดก่อนเดินทางภายใน 20 วนั 
หากเป็นช่วงเทศกาลหรือวนัหยดุยาวช าระทั้งหมดก่อนเดินทางภายใน 30วนั   

(การไม่ช าระเงินค่ามดัจ า หรือช าระไม่ครบ หรือเชค็ธนาคารถกูระงบัการจ่ายไม่วา่ดว้ยสาเหตุใดใด ผูจ้ดัมีสิทธิยกเลิกการจดั 

หรือยกเลิกการเดินทาง)  

2. ในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือเขา้ประเทศท่ีระบุในรายการ 
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

 

การยกเลกิ 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัข้ึนไป คืนเงินทั้งหมด 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21-29 วนั เกบ็ค่าใชจ่้าย ท่านละ 10,000 บาท 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-20 วนั เกบ็ค่าใชจ่้าย 50% ของราคาทวัร์ 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วนั เกบ็ค่าใชจ่้าย 80% ของราคาทวัร์ 
 ยกเลิกการเดินทางนอ้ยกวา่ 1 - 6 วนั เกบ็ค่าใชจ่้ายทั้งหมด 100 % ของราคาทวัร์  

**ช่วงเทศกาลไม่สามารถยกเลิก หรือเปล่ียนช่ือผูเ้ดินทางได*้* 

 กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุหรือเทศกาลท่ีตอ้งการันตีมดัจ ากบัสายการบินหรือผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึง

เท่ียวบินพิเศษเช่น Charter Flight, Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือค่าทวัร์ทั้งหมด 

หมายเหตุ : รายการทัวร์สามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม 

 

***หนังสือเดินทางจะต้องมอีายุเหลอืมากกว่า 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทาง*** 
 


