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ทวัรเ์กาหลี HAPPY TOGETHER 

New!..ROMANTIC SUMMER IN KOREA �D�N 

 บริการโดยสายการบนิเกาหลีจินแอร ์(LJ) 
เครื�องบนิลําใหญ่ Boeing ���-��� ER ��� ที�น ั �ง แบบแถว �-�-� 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

               กาํหนดเดินทาง  : วนัที� �� กรกฎาคม – �� กรกฎาคม ���� 

           ราคาเริ�มตน้  ��,���  บาท/ท่าน 

จุดเด่นโปรแกรมของเรา 
�. ชมหมู่บ้านสไตล์เมดิเตอร์เรเนี�ยนสดุโรแมนติค 2. สนุกสดุๆ ณ  สวนสนุก EVERLAND กบั บัตรเล่นไม่อั�น   
3. ชมโชว์ แสง สี เสียง ริมแม่นํ�าฮันของเกาหลี 4. ชมบ้านทรงสขุา ที�แรกของโลก ณ เมืองซูวอน 
�. พิเศษ...บุฟเฟต์หมูย่างสไตล์เกาหลีแท้ๆ              �. ถ่ายรูป กบัฉากของโรงละคร MBC ที�ใช้ถ่ายทาํซีรี�ย์ต่างๆ 

 (พกั ซูวอน � คืน / พกัโซล � คืน)  
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สายการบินจินแอร ์แอรไ์ลน ์(LJ)  <ขึ� นเครื�องสุวรรณภูมิ> 
ขาไป LJ 002    กรุงเทพ (BKK)  -   อินชอน (ICN)        ��.00 - 08.00 

ขากลบั LJ 001    อินชอน (ICN)    -   กรุงเทพ (BKK)  19.35 - 23.�� 
 

ตั�วเครื�องบนิ Low Cost จินแอร ์(Jin Air) บริการยอดเยี�ยมราคาสุดคุม้ 
- ตั�วเครื�องบินเกาหลีจินแอร์ สายการบินโลคอส แต่มาตราฐานระดับสากล ตั�วเครื�องบินเกาหลี ราคาถูก บินตรง โซล ทุกวัน 
- ฟรีโหลดกระเป๋าได้ ��กก. ถือขึ�นเครื�องได้ �กก. ฟรีบริการอาหารว่าง เครื�องดื�มทั�งไปและกลับ (ตามเงื�อนไขสายการบิน) 
 

*** ราคาดงักล่าว เป็นราคาโปรโมชั �น ลูกคา้ไม่สามารถยกเลิกได ้ไม่ว่ากรณีใดๆทั�งสิ� น *** 
 

ราคานี� เป็นราคาโปรโมชั �นทาง บริษทั ฯ เกบ็มดัจําค่าทวัร ์ท่านล่ะ 10,000 บาท/ท่าน 
 

** หากท่านต้องซื� อบัตรโดยสารภายในประเทศเพื�อไปและกลับกรุงเทพฯ  กรุณาเลือกซื� อบตัรโดยสารภายในประเทศ

ประเภทที�สามารถเลื�อนวนัและเวลาในการเดินทางได ้ ทั�งนี� เพื�อป้องกนัปัญหาเที�ยวบินล่าชา้หรือการเปลี�ยนแปลงเวลา

ของเที�ยวบนิหรือการเปลี�ยนแปลงวนัเดินทางกรณีเกิดความผดิพลาดจากบริการจากสายการบิน (ความล่าช้าของเที�ยวบิน 
การยกเลิกเที�ยวบิน มีการยุบเที�ยวบินรวมกัน ตารางการการเดินทางมีการเปลี�ยนแปลง เนื�องจากสายการบินพิจารณา
สถานการณ์แล้วว่า อยู่นอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย์ หรือเหตุผลทางด้านความปลอดภัยเป็นต้น)  โปรด
เข้าใจและรับทราบว่า ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ ในทุกกรณี 

 

ทวัร์ทวัร์นี� จัดให้เฉพาะลูกค้าที�ประสงค์จะไปทอ่งเที�ยวตามรายการของทวัร์ทุกวันเทา่นั�น  หากท่านไม่สามารถร่วมทวัรทุ์กวนั 

แค่สมคัรมาร่วมทวัรเ์พยีงเพื�อการใชต้ั�วเครื�องบนิและที�พกัในราคาพเิศษ  หากท่านไม่แจง้ และปรากฏว่าท่านไม่ร่วมทวัร์

ในบางวนั ทางบริษทัฯ จะคิดค่าดําเนินการในการแยกท่องเที�ยวเอง 300 USD  (ก่อนซื� อทวัร ์จะตอ้งแจง้ความประสงคที์�

เป็นจริง เพื�อทางผูจ้ัดจะไดคิ้ดค่าบริการที�เหมาะสม) ** 

***  หมายเหตุ : โปรดตรวจสอบ อายุ ของหนงัสือเดินทาง (Passport) ของผูโ้ดยสาร ว่าจะตอ้งคงมีอายุเหลือ ณ 

วนัเดินทาง มากกว่า 6 เดือนขึ� นไป *** 
 

รายการโปรแกรมทวัร ์
วนัแรก         กรุงเทพฯ - สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ -  อินชอน (ประเทศเกาหลีใต)้ 

 

��.�� น. คณะพร้อมกนัที� ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภมู ิ ผูโ้ดยสารขาออกชั�น � ประตู 2 เคานเ์ตอร์ D 

เคาน์เตอร์สายการบิน  JIN AIR (LJ) กรุณาสงัเกตป้ายรับที�สนามบิน == HAPPY TOGETHER  โดยมี
เจ้าหน้าที�อาํนวยคอยความสะดวก ณ สาํหรับเชค็อนิทต์ั�วเครื�องบินและสัมภาระให้แก่ทา่น…. 

 

หมายเหตุ เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเครื�องออกอยา่งนอ้ย 60 นาท ีผูโ้ดยสารพรอ้ม ณ ประตูขึ� นเครื�องก่อนเวลาเครื�องออก 30 นาท ี
 
 

วนัที�สอง       อินชอน - ชมหมู่บา้นสไตสเ์มดิเตอรเ์รเนี�ยน – ยอ้นรอยซีรี�ยด์งั ณ โรงถ่ายละคร MBC DRAMIA  
                  ชมป้อมปราการขนาดใหญ่ของเมืองซูวอน ณ ป้อมฮวาซอง   

 

01.�0 น. เหิรฟ้าสู่ประเทศเกาหลใีต ้โดยสายการบิน JIN AIR เที�ยวบนิ LJ 002 (บริการ SNACK BOX บนเครื�อง) 
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08.0� น. ถึงสนามบินนานาชาติ อินชอน ประเทศเกาหลีใต้ หลังผ่านขั�นตอนการ

ตรวจคนเข้าเมือง และรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว (เวลาทอ้งถิ�นประเทศ
เกาหลใีต ้เร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั �วโมง) 

จากนั�นนาํทา่นเดินทางสูเ่มือง อาซาน นาํท่านสู่ Mediterranean Village   

แห่งเกาหลีให้ท่านสัมผัสบรรยากาศหมู่บา้นสไตลเ์มดิเตอร์เรเนี�ยน มี
ตึกเป็นสขีาว หลังคากลมๆ  ที�ทาสเีป็นสส้ีมๆ ฟ้าๆ สดใสมากๆ ด้านใน
กจ็ะมีของขายหลากหลายแบบ  เช่น  ร้านขายเบเกอรี� ร้านขายเสื� อผ้า ร้านอาหาร ร้านขายต้นไม้และดอกไม้ 
ร้านขายไอศกรีม ฯลฯ   

 

เที�ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  (เมนู“ชาบู ชาบู SHABU SHABU) (1) 
 

บ่าย จากนั�นนาํท่านชมและถ่ายภาพกับโรงถ่ายละคร  MBC DRAMIA ของเมืองยงอิน ซึ�งโรงถ่ายแห่งนี� สร้างขึ� น
โดยอ้างอิงจากบันทึกทางประวัติศาสตร์อย่างถูกต้อง รวมทั�ง
สะท้อนให้เห็นถึงโครงสร้างและวัฒนธรรมของยุคโบราณของ
เกาหลี ทั�งยังมีวิวทวิทศัน์ที�สวยงามของขุนเขา ป่าไม้และลาํธาร 
เ พื� อใ ช้ เ ป็นสถานที� ในการถ่ายภาพยนตร์  และละครอิง
ประวัติศาสตร์ของเกาหลีใต้ ตัวอย่างเช่น แดจังกึม ทงอี และ

จูมง เป็นต้น… 
  
 

คํ �า  รบัประทานอาหารคํ �า ณ ภตัตาคาร  (เมนู โอซมั บุลโกกิ) ประกอบไปด้วย ปลาหมึกสดหั�นชิ�นพอดีคาํ และ
เนื�อหมู สไลด์ที�ผ่านการหมักด้วยเครื�องปรุงสตูรต้นตาํรับจนเข้ากนั)  (2) 

 

 จากนั�นเดินทางสู่ เมืองซูวอน นาํท่านชม ป้อมฮวาซอง    ซึ�ง
เป็นป้อม และกําแพงเมือง สร้างรายรอบตัวเมืองซูวอน 
ระยะทางยาวประมาณ 5,500เมตร ประกอบด้วยเชิงเทนิ  48 
หลัง แต่บางส่วนได้ถูกทาํลายในสมัยสงครามเกาหลี ป้อมแห่งนี�
สร้างขึ�นโดยกษัตริย์ชอนโจ กษัตริย์ องค์ที� 22 แห่งราชวงศ์โช
ซอนเพื� อเป็นที�ระลึกแก่พระราชบิดา ซึ� งถูก  ใส่ร้ายจากราช
สํานักและถูกขังจนสิ� นพระชนม์ ปัจจุบันป้อมนี� ได้ รับการ
สถาปนาโดย UNESCO ให้เป็น � ในมรดกโลก 

 

นาํท่านเขา้สู่ที�พกั  JM HOTEL 3*  หรือ  ระดบัเทียบเท่า 
 

วนัที�สาม       บา้นสุขาแห่งเมืองซูวอน - เรียนกิมจิ + ใส่ชุดฮนับก - สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์(เล่นไดไ้ม่จํากดั)  

                  กรุงโซล - สวนสาธารณะบนัโป + ชมโชวส์ะพานนํ� าพุประกอบเพลงหลากสีสนัริมฝั�งแม่นํ� าฮนั  
 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม (3) 
 

นาํท่านเดินทางสู่ “บา้นสุขา” หรือ Toilet House  แห่งนี�ตั�งอยู่ที�

เมืองซูวอน ประเทศเกาหลีใต้ บ้านสุขาถูกเนรมิตเพื�อเป็นเกียรติ
แก่นายซิม แจ-ดุก๊   อดีต
นายกเทศมนตรี เมืองซู
วอนผู้ซึ�งมีประวัติเกี�ยวข้อง
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กับห้องนํ�า ห้องส้วม มาโดยตลอด นับตั� งแต่ถูกแม่คลอดในห้องนํ�าบ้านตายาย  พอเติบใหญ่ได้เป็น
นายกเทศมนตรี กอ็ุทศิตนเตม็ที�เพื�อพัฒนาคุณภาพห้องนํ�าสาธารณะ จนได้รับฉายาว่า “Mr. Toilet” เป็นอีก
หนึ�งเอกลักษณ์สาํคัญของ เมืองซูวอน จนถึงปัจจุบัน  จากนั�นนําท่านเดินทางสู่ “โรงเรียนสอนทํากิมจิ” 
เพื�อให้ทา่นเรียนรู้เกี�ยวกบัวัฒนธรรมการทาํกมิจิ ให้ทา่นได้สนุกสนานกบัการทาํกมิจิ   โดยจะมวิีทยากรอธิบาย
ขั�นตอนการทาํกมิจิ ทา่นสามารถซื�อกมิจิกลับไปเป็นของฝากคนที�บ้านได้ด้วย หลังจากนั�นพาท่านไปสวย-หล่อ 
แบบหนุ่ม-สาวเกาหลี กบัการสวมชุดประจาํชาติเกาหลี  “ ชุดฮนับก” ให้ท่านได้ถ่ายรูปตามอัธยาศัยและเกบ็
ภาพความประทบัใจ...   
 

เที�ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (เมนู หมูย่างสไตลเ์กาหลี PORK GALBI) (4) 
 

บ่าย จากนั�นพาทา่นสนุกสนานเตม็อิ�ม (เล่นไดไ้ม่จํากดั) ที� สวนสนุก

เอเวอรแ์ลนด ์ซึ�งถูกขนานนามว่า ดิสนียแ์ลนดเ์กาหลี เป็นสวน
สนุกกลางแจ้งที�ใหญ่ที�สุดของประเทศ ตั�งอยู่ท่ามกลางหุบเขา   
ท่านจะได้นั�งกระเช้าลิฟท์ ให้ท่านได้สนุกสนานกับเครื�องเล่น
นานาชนิด อาทิ T-Express ( รถไฟรางไม้ ) รถไฟเหาะ หนอน
สะบัด ล่องแก่ง การ์ตูน � มิติ บ้านหมุน บ้านผีสิง และในสวน
สนุกแห่งนี�ท่านยังสามารถท่องไปกับโลกของสวนสัตว์ป่า ท่านจะ
ได้พบกับ ไลเกอรแ์ฝดคู่แรกของโลก ( ลูกของพ่อสิงโตและแม่เสือ ) เสือขาว สิงโตเจ้าป่า หมีแสนรู้ และ

สตัว์นานาชนิดๆ และในโซนสวนดอกไม้ ท่านจะได้พบกับดอกไม้ซึ�งกาํลังบานสะพรั�งอวดสีสันเตม็สวน (ทั�งนี�

ขึ� นอยู่กบัสภาพอากาศ เดือนมีนาคม - เมษายน เป็นสวนดอกทิวลิป, เดือนพฤษภาคม - เดือนมิถุนายน 
เป็นดอกกุหลาบ, เดือนสิงหาคม - เดือนกนัยายน เป็นสวนดอกลิลลี�, เดือนตุลาคม - เดือนพฤศจิกายน 

เป็นสวนดอกเบญจมาศ) และภายใน สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์ให้ท่านได้พบกับ LINE FRIEND STORE มี

สินค้ามากมายหลายรูปแบบ แอปลิเคชั�น LINE นั�นนอกจากจะ

เป็นแอพแชทที�ได้รับความนิยมแล้วยังมีจุดขายอีกอย่างกค็ือคา

แรกเตอร์หลักของตัวละครของแอปลิเคชั�น LINE ที�มีสินค้าออก

มาให้เลือกมากมาย และตอนนี�ที�สวนสนุก EVERLAND ประเทศ

เกาหลีกม็ีร้าน LINE STORE ไปเปิดใหม่ที�นั�นด้วย เรากไ็ม่พลาด

ที�จะไปเกบ็ภาพบรรยากาศและสินค้าของ LINE ที�มีวางขาย

ภายในร้าน LINE STORE สาขาสวนสนุก EVERLAND 

ประเทศเกาหลี ร้าน LINE STORE นั�นตั�งเด่นสง่าอยู่ภายใน

สวนสนุก EVERLAND ในส่วนของ GLOBAL FAIR เดินเข้า

ประตูด้านหน้ามาสักพักนึงกจ็ะเจอร้านแล้ว บริเวณหน้าร้านก็

ตกแต่งสวยงาม มีหมี BROWN และกระต่าย CONY อยู่

บริเวณหน้าตึก ซึ�งตอนมืดๆจะเปิดไฟด้วย.... 
 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (เมนูทคัคาลบี�  ไก่ผดัซอสบาบคิีวเกาหลี) (5) 
 

จากนั�นนาํทา่นสู่ สวนสาธารณะบนัโป ซึ�งตั�งอยู่บริเวณทางทศิใต้ของสะพานบันโป บริเวณสวนสาธารณะแห่งนี�  

เป็นที�ตั�งของศูนย์จัดการแสดง Some Sevit ซึ�งเป็นอาคารลอยนํ�าที�สร้างขึ� นด้วยกันสามอาคาร โดยมีการ
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ตกแต่งหลอดไฟ LED ที�สวยงาม อาคารแห่งนี� ถูกออกแบบแตกต่าง
กันออกไป โดยได้แนวคิดมาจากการเจริญเติบโตของดอกไม้นั�นเอง 
(ตอนเป็นเมล็ดพันธุ์, ตอนดอกไม้ตูม และตอนดอกไม้บาน) ซึ�งที�
แห่งนี� ยั ง เ ป็นสถานที�หนึ� งในการถ่ายทําภาพยนตร์ เ รื� อง The 

Avengers 2 ที�มีนักแสดงเกาหลีร่วมแสดงอยู่ด้วย ได้เวลาอันสมควร

.. นาํทุกท่านชม สะพานนํ� าพุประกอบเพลง ที�บริเวณเชิงสะพานบัน
โป  ริมฝั�งแม่นํ�าฮัน เป็นนํ�าพุที�พวยพุ่งออกมาจากสะพาน มีการเปิดเพลงประกอบ พร้อมกับการเปิดแสงไฟ 

LED สลับสไีปมา ซึ�งถือได้ว่าเป็นสะพานนํ�าพุที�ยาวที�สดุในโลกอกีด้วย…. 
 

นาํท่านเขา้สู่ที�พกั  BENIKEA SEOUL HOTEL/ INTER CITY หรือ ระดบัเทียบเท่า 
 

วนัที�สี�           ศูนยส์มุนไพรฮ็อกเกตนามู – นํ� ามนัสนเข็มแดง - COSMETICS OUTLET  - ชอ้ปปิ� งตลาดทงแดมุน 

                  ดิวตี� ฟรี - คลองชองเกชอน – จตุัรสักวางฮวามุน - พระราชวงัดอ๊กซูกุง - ชอ้ปปิ� งกระจายย่านเมียงดง   
 
 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม (6) 
 

นาํท่านรู้จักและเข้าใจ “ศูนยส์มุนไพรฮอ๊กเก็ตนามู” ฮ๊อกเกต็นี� ชาว
เกาหลีรุ่นใหม่นิยมนามารับประทาน เพื� อช่วยดูแลตับให้สะอาด
แข็งแรงป้องกันโรคตับแข็งไม่ถูกทําลายจากการดื�มกาแฟ บุหรี� 
แอลกอฮอล์ สารตกค้างจากอาหารและยา.. จากนั�นพาท่านไปชม  
RED PINE  หรือ นํ� ามนัสนเข็มแดง  ผลิตจากใบสนเขม็แดงใน
ประเทศเกาหลี  มีสรรพคุณช่วยขับสารพิษออกจากร่างกายช่วยลด
ระดับนํ�าตาลในเส้นเลือด     ช่วยละลายไขมันในเส้นเลือด ช่วยล้าง
สารพิษ/ดีทอ็กเลือดให้สะอาดและเพิ�มการไหลเวียนของเลือดได้
สะดวกขึ�น เหมาะกับผู้ป่วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันอุด
ตันในเส้นเลือด ผู้ที�มีปัญหาเส้นผมหลุดร่วง คลอเรสเตอรอลในเลือด
สูง และ โรคไขข้อเสื�อม.. จากนั�นนาํท่านสู่ COSMETIC OUTLET 
ช้อปปิ� งเครื�องสาํอางยอดนิยม เช่น Snail Cream (ครีมหอยทาก) , 
water drop (ครีมนํ�าแตก) , Bubble Cleansing , CC ครีม , เซรั�มโบทอ็กเกาหลี  ซึ�งราคาถูกกว่าที�เมืองไทย

เกือบเท่าตัว และบางผลิตภัณฑ์ยังไม่มีขายในไทย จากนั�นนาํท่านไปที�
ตลาดดังของเกาหลี “ ตลาดทงแดมุน ”  ตลาดแห่งนี� สามารถช้อปปิ� ง
สนิค้าที�หลากหลาย สนิค้าที�มีมากที�สดุในตลาดนี�  คือ เสื�อผ้าเครื�องแต่ง
กาย เครื� องหนังรองเท้า เครื� องกีฬาต่างๆ  นอกจากนี� ยังมี ร้าน
เครื�องสาํอางค์ต่างๆ เรียงรายตามตึกริมสองข้างถนนให้ท่านได้เลือก
ชมนอกจากนี� ยังมี เวทีการแสดงร้องเต้นเปิดให้ผู้ที�อยากแสดง
ความสามารถมาแสดงให้ชมกนัอกีด้วย 

 

เที�ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (เมนูบบิมิพพั ขา้วยําเกาหลี + นํ� าซุปชาบู) (7) 
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บ่าย จากนั�นนําท่าน  ชอ้ปปิ� งแหล่งปลอดภาษี (ดิวตี� ฟรี) สินค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิ นาฬิกา,แว่นตา,
เครื� องสําอางค์กระเป๋า, นํ�าหอม เครื� องสําอางแบรนด์ชั� นดัง ต่างๆ อาทิ SULWHASOO , DKNY , 
SHISEIDO , DIOR  และ กระเป๋าแบรนด์ดังต่างๆ อาท ิMCM , LOUIS VUITTON, CHANEL , etc. 
นาํทา่นไปยัง  คลองชองเกชอน  ตั�งอยู่ใจกลางกรุงโซล บริเวณสอง
ฝั�งคลองตลิ�งถูกตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงามผลัดนํ�าเสียออก
ให้กลายเป็นนํ�าใสจนมองเหน็พื� นด้านล่างมีการสร้างนํ�าพุตลอดแนว
เขื�อนชะลอความเร็วนํ�า ลานกิจกรรมที�พักผ่อน และ มีนํ�าตกเป็น
แนวกั�น มีทางเดินเลียบคลองตลอด �.� กิโลเมตร และ สะพานกว่า 
�� แห่ง  ท่านสามารถเดินไป จัตุรสักวางฮวามุน ท่านจะสามารถ

ถ่ายรูปกบั อนุเสาวรียพ์ระเจา้เซจงมหาราช เป็นกษัตริย์ผู้ประดิษฐ์
ตัวอักษรเกาหลี    “ ฮนักึล ” และ มีรูปปั�นของ นายพลยี�ซุนชิน 

(Yi Sun-Shin) ตั�งอยู่ซึ�งเป็นสัญลักษณ์ที�สาํคัญของถนนเส้นนี� และ
ยังมีนํ�าพุที�คอยเปิดให้ชมอยู่ตลอดในช่วงหน้าร้อนเดก็ๆกม็ักจะมา
เล่นนํ�าพุกันที�นี�เพื�อคลายร้อนแถมกลางคืนกย็ังเปิดไฟตรงนํ�าพุเป็น
แสงสทีี�สวยงามสวยงาม  จากนั�นนาํท่านสู่ พระราชวงัด็อกซูกุง เป็น 
� ใน � พระราชวังที�สาํคัญที�สุดของราชวงศ์โชซอน  พระราชวังแห่ง

นี� เป็นที�ประทับขององค์ชายวอนซานพระเชษฐาในพระเจ้าซองจง 
หรือ องค์ชายชาซาน โดยในระหว่างสงครามเจด็ปีที�นี�ได้กลายเป็น
พระราชวังหลวงโดยพระเจ้าซอนโจเป็นกษัตริย์องค์แรกที�เสดจ็มา
ประทับที�พระราชวังแห่งนี�  และองค์ชายควางแฮกุนได้ทรงสวม
มงกุฎที�นี� เมื�อ ค.ศ.���� (พ.ศ. ����) พระราชวังแห่งนี� มี
ความสาํคัญรองจากพระราชวังเคียงบกเลยทีเดียว  ภายในมีพื� นที�
กว้างขวางภายในวังประกอบด้วยสถาปัตยกรรมแบบเกาหลีโบราณ
ให้ท่านได้ซึมซับ อีกสิ�งหนึ�งที�ว่าพลาดไม่ได้ คือ การแสดงเปลี�ยน
เวรยามของทหารองครักษ์ จากนั�น ให้ท่านอิสระได้เลือกซื� ออย่าง
เตม็นาํท่านช้อปปิ� งตลาดดัง ที�สุดของเกาหลี ตลาดเมียงดง หรือ 
สยามสแควร์เกาหลี ที�เมียงดงแห่งนี� พบกับสินค้าวัยรุ่น อาท ิ

เสื� อผ้าบุรุษ-สตรี เครื�องสาํอางดังๆ อาทิ ETUDE HOUSE , 

SKIN FOOD, THE FACE SHOP, MISSHA, ROJUKISS, 

LANEIGE หรือ อีกมายให้ท่านได้เลือกซื� อซึ� งราคาถูกกว่าที�

เมืองไทย  
 

คํ �า รบัประทานอาหารคํ �า ณ ภตัตาคาร เมนูจิมดกั ไก่ผดัซีอิ� วนํ� าพะโล ้อร่อยมากมาย (�) 
 

นาํท่านเขา้สู่ที�พกั  BENIKEA SEOUL HOTEL/ INTER CITY หรือ ระดบัเทียบเท่า 
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วนัที�หา้         ศูนยโ์สมเกาหลี - พลอยแอมมาทีส – ชอ้ปปิ� ง LOTTE PREMIUM OUTLET– วดัยกัชอนซา  

                  ละลายเงินวอนซุปเปอรม์าเก็ต - สนามบนิอินชอน - กรุงเทพฯ 
 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม (9) 
 

จากนั�นนาํทา่นรู้จักและเข้าใจ สมุนไพรโสมเกาหลี ที�ช่วยเสริมความแขง็แรงให้แก่
ระบบย่อยอาหารและปอด ช่วยทาํให้จิตใจสงบและเพิ�มพละกาํลังโดยส่วนรวม
สรรพคุณทางการแพทย์ ช่วยบํารุงหัวใจ ป้องกันโรคหัวใจขาดเลือด เสริม
ประสิทธิภาพทางเพศ      ลดและป้องกันมะเร็งและเรว็ๆ นี�  โสมเกาหลีอาจจะได้
จดทะเบียนมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก   จากนั�นนาํท่านชมโรงงานเจียระไน 
พลอยอเมทิส  แดนเกาหลีเป็นแดนของพลอยสม่ีวง พลอยแห่งสขุภาพและนาํโชค 
โดยมีตั�งแต่สีม่วงอ่อนเยน็ตาจนถึงสีม่วงไวน์ มีเสน่ห์เย้ายวนใจ พลอยนี� จะงามจับ
ตาเมื�อมาทาํเป็นแหวน จี�  ต่างหู และสร้อยข้อมือ...  

 
 

เที�ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  (เมนู ไก่ตุน๋โสม SAMGYETANG) (10) 
 
 

บ่าย จากนั�นนาํท่านสู่ LOTTE PREMIUM OUTLET  ถือเป็น Outlet 
Mall ที�ใหญ่ที�สุดของเกาหลี ในปัจจุบัน ภายในมีร้านค้ามากกว่า 200 
ร้าน ตั�งแต่แบรนด์เนมหรู Paul Smith, Mulberry, Tag Heuer และ 
Kate Spade ไปจนถึงแบรนด์ขายปลีกยอดนิยม Bean Pole, Polo, 
MCM, Nike และ Adidas เป็นต้น  จากนั�นนาํท่านสู่ วดัยกัชอนซา 

พาท่านไหว้สักการะขอพร
กบัพระประธานสาํริดองค์ใหญ่ที�ประดิษฐานต้อนรับชาวเกาหลี และ
นักท่องเที�ยวที�เดินทางมาทาํบุญกัน วัดแห่งนี�ตั�งอยู่บนเชิงเขาชิมฮัก
ซาน หากมีเวลาทา่นสามารถเดินขึ�นไปยังจุดชมวิวเพื�อชมวิวเมืองพา
จูได้อกีด้วย เตรียมตัวกลับกรุงเทพ แวะซื� อของฝากที� “ รา้นละลาย

เงินวอน” สาหร่าย ขนมต่าง ๆ  ชอ็กโกแล๊ตหิน ซีเรียลชอ็กโก  ลิต
ภัณฑ์ของใบและรากฝอยของโสม ในรูป ขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหน้าโสม ครีมล้างหน้าโสม เครื�องสาํอาง
โสม เป็นต้น  และยังมีหมอนสขุภาพ  กมิจิ  เป็บโปโร้ (ป๊อกกี� เกาหลี) ชินราเมง( มาม่าเกาหลี) 

 

 

 

 

 
 
 

ไดเ้วลาอนัสมควรนาํทุกท่านเดินทางสู่สนามบินอินชอน เพื�อทําการเช็คอินทต์ั�วเครื�องบนิ และ สมัภาระ.... 
 
 

��.�� น. เหิรฟ้าสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน JIN AIR เที�ยวบนิ LJ 001 (บริการ SNACK BOX บนเครื�อง) 
 

��.�� น. คณะเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพและความประทบัใจจากพวกเราทุกคน………… 

     ขอขอบพระคุณทุกท่านค่ะ    
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อตัราค่าบริการ : วนัที� �� – �� กรกฎาคม ���� 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใ้หญ่ 

หอ้งละ �-� ท่าน 

� เด็ก � ผูใ้หญ่ เด็ก

มีเตียง 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่ 

เด็กไม่มีเตียง 
พกัเดี�ยวเพิ�ม 

วนัที� �� – �� กรกฎาคม���� ��,��� ��,��� ��,��� 5,000 

วนัที� �� – �� กรกฎาคม���� ��,��� ��,��� ��,��� 5,000 

วนัที� �� – �� กรกฎาคม���� 14,799 14,799 14,799 5,000 

วนัที� �� – �� กรกฎาคม���� 14,799 14,799 14,799 5,000 

วนัที� �� – �� กรกฎาคม���� 14,799 14,799 14,799 5,000 

วนัที� �� – �� กรกฎาคม���� ��,��� ��,��� ��,��� 5,000 

วนัที� �� – �� กรกฎาคม���� ��,��� ��,��� ��,��� 5,000 

วนัที� �� – �� กรกฎาคม���� ��,��� ��,��� ��,��� 5,000 

วนัที� �� – �� กรกฎาคม���� ��,��� ��,��� ��,��� 5,000 

วนัที� �� – �� กรกฎาคม���� 14,799 14,799 14,799 5,000 

วนัที� �� – �� กรกฎาคม���� 14,799 14,799 14,799 5,000 

วนัที� �� – �� กรกฎาคม���� 14,799 14,799 14,799 5,000 

วนัที� �� – �� กรกฎาคม���� ��,��� ��,��� ��,��� 5,000 

วนัที� �� – �� กรกฎาคม���� ��,��� ��,��� ��,��� 5,000 

วนัที� �� – �� กรกฎาคม���� 1�,900 1�,900 1�,900 5,000 

วนัที� �� – �� กรกฎาคม���� 1�,900 1�,900 1�,900 5,000 

วนัที� �� – �� กรกฎาคม���� ��,��� ��,��� ��,��� 5,000 

วนัที� �� – �� กรกฎาคม���� ��,��� ��,��� ��,��� 5,000 

วนัที� �� – �� กรกฎาคม���� ��,��� ��,��� ��,��� 5,000 

วนัที� �� – �� กรกฎาคม���� ��,��� ��,��� ��,��� 5,000 

วนัที� �� – �� กรกฎาคม���� ��,��� ��,��� ��,��� 5,000 

วนัที� �� – �� กรกฎาคม���� ��,��� ��,��� ��,��� 5,000 

วนัที� �� – �� กรกฎาคม���� ��,��� ��,��� ��,��� 5,000 

วนัที� �� – �� กรกฎาคม���� 14,799 14,799 14,799 5,000 

วนัที� �� – �� กรกฎาคม���� 14,799 14,799 14,799 5,000 

วนัที� ��– �� กรกฎาคม���� 14,799 14,799 14,799 5,000 

วนัที� ��– �� กรกฎาคม���� ��,��� ��,��� ��,��� 5,000 

วนัที� �� ก.ค. – �� ส.ค. ���� ��,��� ��,��� ��,��� 5,000 
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วนัที� �� ก.ค. – �� ส.ค. ���� ��,��� ��,��� ��,��� 5,000 

วนัที� �� ก.ค. – �� ส.ค. ���� ��,��� ��,��� ��,��� 5,000 

วนัที� �� ก.ค. – �� ส.ค. ���� 14,799 14,799 14,799 5,000 

ราคาเด็กอายุไม่เกิน � ขวบ (INFANT) ราคา  5,900 บาท 

ราคาจอยแลนดไ์ม่ใชต้ั�วเครื�องบนิ ราคา �,900 บาท  
 

อตัรานี� รวม 

 ค่าตั�วเครื�องบินไป-กลับ  กรุงเทพ - อนิชอน - กรุงเทพ  (ตั�วกรุ๊ป) และ ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที�มี  
 ค่าอาหารทุกมื�อ ตามที�ระบุในรายการ 
 ค่าเข้าชมสถานที�ต่างๆ ตามรายการ    
 ค่าที�พักตามระบุในรายการ พักห้องละ �-3 ทา่น  
 ค่ารถรับ-ส่ง และนาํเที�ยวตามรายการ    
 ค่านํ�าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละ 15 กก.  / นาํขึ�นเครื�องได้ �� กก.  
 มัคคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกนัอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินทา่นละ �,���,��� บาท  (เงื�อนไขตามกรมธรรม์) 

 

 

อตัรานี� ไม่รวม 

 กรณีปรับเพิ�มอตัราค่าภาษีเชื�อเพลิงและประกนัวินาศภัยทางอากาศสายการบิน 
 ค่าวีซ่าสาํหรับพาสปอร์ตต่างด้าว 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาท ิค่าทาํหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพทส์่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร  

และเครื�องดื�มที�สั�งเพิ�มนอกเหนือรายการ (หากทา่นต้องการสั�งเพิ�ม กรุณาติดต่อหัวหน้าทวัร์แล้วจ่ายเพิ�มเองต่างหาก) 
 ค่าทิปคนขบัรถ และ ไกดท์อ้งถิ�น และ หวัหนา้ทวัร ์ท่านละ (30,000 วอน หรือ 1,000 บาท /คน/ทริป) 
 ราคาตามโปรแกรมทวัร์ ยังไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ�ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที�จ่าย 3% 

 
 
 

เงื�อนไขการชําระเงิน 
 

 ทางบริษัทฯ ขอรับมัดจาํ 10,000 บาท สาํหรับการจองนับตั�งแต่วันจองภายใน � วัน  

และ ส่วนที�เหลือทั�งหมดชาํระก่อนเดินทางอย่างน้อย 2� วัน (การไม่ชาํระเงินค่ามัดจาํ หรือ ชาํระไม่ครบ หรือเชค็
ธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสทิธยิกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง)   

เงื�อนไขการยกเลิก 
 

�. สาํหรับผู้โดยสารที�ไม่ได้ถือหนังสอืเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื�นวีซ่าให้ เมื�อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการ  
    เดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการคืนค่ามัดจาํทั�งหมด 

�. ****ราคาดงักล่าวเป็นราคาโปรโมชั �น ไม่สามารถยกเลิกการจองไดทุ้กกรณี ****  
�. ยกเลิกการเดินทางในวันเดินทาง,ถูกปฏเิสธการเข้า-ออกเมืองทั�งจากประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ ไม่มี 
    การคืนเงินทั�งหมดไม่ว่ากรณีใดๆทั�งสิ�น  
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�. กรุ๊ปที�เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที�ต้องการันตีมัดจาํกบัสายการบินหรือค่ามัดจาํที�พักโดยตรงหรือโดยการผ่าน 
   ตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศซึ�งไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที�ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight 
   จะไม่มกีารคืนเงินมัดจาํ หรือค่าทวัร์ทั�งหมดเนื�องจากค่าตั�วเป็นการเหมาจ่ายในเที�ยวบินนั�นๆ 
 

หมายเหตุ 

 การเดินทางในคณะนี� จะต้องมีผู้โดยสารจาํนวน �� ท่านขึ�นไป และในกรณีที�ผู้โดยสารไม่ครบคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�

ในการออกเดินทาง หรือ ปรับราคาขึ�นตามความเหมาะสม หากลูกค้าต้องการเดินทาง  

 ในกรณีที�ทางสายการบินมีการเรียกเกบ็ค่าภาษีเชื� อเพลิง เพิ�มเติม ราคานี�อาจมีการเปลี�ยนแปลงได้ตามประกาศสายการบิน...  

 รายการท่องเที�ยวและรายการอาหารที�ระบุไว้ อาจมีการเปลี�ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ โดยไม่จาํเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 หนังสือเดนิทาง ตอ้งมอีายุเหลอืใชง้านไม่นอ้ยกว่า � เดือน และ ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ�รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เพื�อการ
ท่องเที�ยว ค่าทัวร์ที�จ่ายให้กับผู้จัด เป็นการชาํระแบบจ่ายชาํระขาด และผู้จัดได้ชาํระให้กับสายการบินและสถานที�ต่าง ๆ แบบ
ชาํระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง ฉะนั�นหากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามรายการไม่ด้วยสาเหตุใดหรือได้รับการ
ปฏเิสธการเข้าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้)  ทางผู้จัด ขอสงวนสิทธิการคืน
เงินสดส่วนใด ๆ รวมทั�งค่าตั�วเครื�องบินให้แก่ท่าน) 

 หากมีเพื�อนหรือญาติของท่านต้องการร่วมเดินทางท่องเที�ยวระหว่างท่องเที�ยวในประเทศเกาหลีหรือปัญหาต่าง ๆ ตลอดจน
ข้อแนะนํากรุณาติดต่อเจ้าหน้าที�ที� รับผิดชอบ หากท่านมีความจําเป็นต้องรับฝากของจากผู้อื�นเพื�อที�จะนําไปยังประเทศ             
นั�น ๆ  หรือนาํกลับประเทศไทย ควรตรวจสิ�งของนั�นว่าต้องไม่เป็นสิ�งของผิดกฎหมาย ซึ�งของผิดกฎหมายบางประเภท อาจมี
โทษถงึขั�นประหารชีวิต เจ้าหน้าที�จะไม่รับฝากกระเป๋าหรือสิ�งของใดใด 

 หากยกเลิกก่อนออกเดินทางน้อยกว่าวันดังกล่าว ทางผู้จัดมีค่าใช้จ่ายที�ได้ชาํระล่วงหน้าไปแล้วจาํนวนมาก ขอสงวนสิทธิ�ในการ
หักเงินในส่วนที�เกดิขึ�นจริง  

 คณะเดินทางช่วงวันหยุด หรือ เทศกาลที�ต้องการันตีมัดจาํหรือซื� อขาดแบบมีเงื�อนไขหรือเที�ยวบินเหมาลาํ Charter Flight หรือ 
Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจาํหรือค่าทัวร์ทั�งหมด  ขอ
สงวนสิทธิ�ที�จะปรับราคาตามสถานการณ์ที�มีการปรับขึ� นจากภาษีเชื� อเพลิงที�ทางสายการบินอาจจะมีการเรียกเกบ็เพิ�มเติม 
ตลอดจนการเปลี�ยนแปลงเที�ยวบินและตามตารางบินของสายการบิน  

 หากมีการถอนตัวหรือไม่ได้ใช้บริการตามที�จองระบุเอาไว้หรือก่อนรายการท่องเที�ยวจะสิ�นสุดลง ผู้จัดถือว่าผู้ ท่องเที�ยวสละสิทธิ�

และจะไม่รับผดิชอบค่าบริการที�ได้ชาํระไว้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั�งสิ�น เนื�องจากค่าใช้จ่ายที�ท่านได้จ่ายให้กับผู้จัด เป็นการชาํระแบบ
ยืนยันการใช้บริการแบบผู้จัดเป็นตัวแทนนายหน้า ผู้จัดได้ชาํระค่าใช้จ่ายทั�งหมดให้แก่ผู้ให้บริการในแต่ละแห่งแบบชาํระเตม็มี
เงื�อนไข  

 กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานที�เกี�ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี�ยนแปลง การบริการจากสายการบิน 
บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที�ให้บริการ ผู้จัดจะดาํเนินโดยสุดความสามารถที�จะประสานงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า 
แต่จะไม่คืนเงินให้สาํหรับค่าบริการนั�น ๆ  

 มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คาํสัญญาใด ๆ ทั�งสิ�นแทนผู้จัด  นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มี
อาํนาจของผู้จัดกาํกบัเท่านั�น  

 ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื�องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที�ผู้ เดินทางไม่
ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเที�ยว อนัเนื�องมาจากการกระทาํที�ส่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง และกรณีอื�นๆ 

 เนื�องด้วยมาตรการรักษาความปลอดภัยของสนามบินทั�วโลก ก่อนท่านขึ�นเครื�องบิน กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที�จะนาํติด
ตัวขึ�นเครื�องบิน แยกใส่ถุงพลาสติกใสมีซิปลอ็คปิดสนิท โดยที�ขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน ��� มิลลิลิตรต่อชิ�น และรวมกันทุกชิ�น
ไม่เกิน � ลิตร และต้องนาํออกมาให้เจ้าหน้าที�ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอก็ซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ � ใบเท่านั�น ถ้า
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สิ�งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าที�กาํหนด รวมถงึสิ�งของที�มีลักษณะคล้ายกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเลบ็ มีดพก แหนบ 
จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที�โหลดใต้ท้องเครื�องบินเท่านั�น และประเทศเกาหลี มีกฎหมายห้ามนาํเข้าผลิตภัณฑ์ที�
ทาํมาจากพืช และเนื� อสัตว์ทุกชนิดเข้าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้สด ไข่ เนื� อสัตว์ ไส้กรอก เพื�อเป็นการป้องกันโรคติดต่อที�จะมา
จากสิ�งเหล่านี�  หากเจ้าหน้าที�ตรวจพบ จะต้องเสยีค่าปรับในอตัราที�สงูมาก 
 

 

“ขอขอบพระคุณทุกท่านที�ไดม้อบความไวว้างใจ ใหท้างบริษทั เป็นผูน้าํพาการเดินทางในครั�งนี� ” 
 

 


