
 
 

 
 
 
 

ก ำหนดกำรเดินทำง : มี.ค. – เม.ย. 62 (ชมซำกุระก่อนใคร!!) 

(พกั ซอรคัซำน 1 คืน / พกัโซล 2 คืน) 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

สำยกำรบินจินแอร ์แอรไ์ลน ์(LJ)  <ข้ึนเครื่องสุวรรณภูมิ> 

ขำไป LJ 004    กรุงเทพ (BKK)  -   อินชอน (ICN) 22.25 – 05.40+1 น. 

ขำกลบั LJ 003    อินชอน (ICN)    -   กรุงเทพ (BKK) 17.10 – 21.10 น. 

ขำไป LJ 002    กรุงเทพ (BKK)  -   อินชอน (ICN) 01.00 – 08.00 น. 

ขำกลบั LJ 001    อินชอน (ICN)    -   กรุงเทพ (BKK) 19.35 – 23.40 น. 
 

 

** หากท่านต้องซ้ือบัตรโดยสารภายในประเทศเพ่ือไปและกลับกรุงเทพฯ  กรุณำเลือกซ้ือบตัรโดยสำร

ภำยในประเทศประเภททีส่ำมำรถเลือ่นวนัและเวลำในกำรเดินทำงได ้ ทั้งนี้ เพือ่ป้องกนัปัญหำเที่ยวบินล่ำชำ้

หรือกำรเปลีย่นแปลงเวลำของเทีย่วบินหรือกำรเปลีย่นแปลงวนัเดินทำงกรณีเกิดควำมผิดพลำดจำกบริกำร

จำกสำยกำรบิน (ความล่าช้าของเที่ยวบิน การยกเลิกเที่ยวบิน มีการยุบเที่ยวบินรวมกัน ตารางการการเดินทางมีการ

เปล่ียนแปลง เน่ืองจากสายการบินพิจารณาสถานการณ์แล้วว่า อยู่นอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลทางด้านความปลอดภัย

เป็นต้น) โปรดเข้าใจและรับทราบว่าผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ ในทุกกรณี 

 

รำยกำรโปรแกรมทวัร ์
 

วนัแรก       กรุงเทพฯ - สนำมบนินำนำชำติสุวรรณภูมิ -  อินชอน (ประเทศเกำหลีใต)้ 
 

 (ไฟลท์ LJ 004 )  
คณะพร้อมกนัที่ เวลา 19.00 น. ณ สนามบินสุวรรณภมูิ ผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 ประตู….. เคานเ์ตอร์…… 

เคาน์เตอร์สายการบิน JIN AIR (LJ) กรุณาสงัเกตป้ายรับที่สนามบิน == HAPPY TOGETHER  โดยมี

เจ้าหน้าที่คอยอ านวยความสะดวกเชค็อนิทต์ัว๋เคร่ืองบินและสัมภาระให้แก่ทา่น….  
 

22.25 น. เหิรฟ้าสู่ประเทศเกาหลใีต ้โดยสายการบิน JIN AIR เทีย่วบนิ LJ 004 (บริกำร SNACK BOX บนเครือ่ง) 

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

(ไฟลท์ LJ 002 )  
คณะพร้อมกนัที่ เวลา 21.00 น. ณ สนามบินสุวรรณภมูิ ผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 ประตู….. เคานเ์ตอร์…… 

เคาน์เตอร์สายการบิน JIN AIR (LJ) กรุณาสงัเกตป้ายรับที่สนามบิน == HAPPY TOGETHER  โดยมี

เจ้าหน้าที่คอยอ านวยความสะดวกเชค็อนิตัว๋เคร่ืองบินและสมัภาระให้แก่ทา่น…. 
 

01.00 น. เหิรฟ้าสู่ประเทศเกาหลใีต ้โดยสายการบิน JIN AIR เทีย่วบนิ LJ 002 (บริกำร SNACK BOX บนเครือ่ง) 

 
 

หมายเหตุ เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเคร่ืองออกอยา่งนอ้ย 60 นาท ีผูโ้ดยสารพรอ้ม ณ ประตูข้ึนเคร่ืองก่อนเวลาเคร่ืองออก 30 นาท ี
 

 

วนัทีส่อง อินชอน - เกำหลีใต ้– ชมควำมงดงำมของ เกำะนำมิ ยอ้นรอยซีรียด์งั (Winter Love Song)  

                  อุทยำนแห่งชำติซอรคัซำน (ไม่รวมค่ำข้ึนเคเบิ้ ลคำร)์ – วดัชินฮึงซำ – พกัซอรคัซำน 1 คืน 
 

05.40+1 น. / ถึงสนามบินนานาชาติ อินชอน ประเทศเกาหลีใต้ หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง และรับสมัภาระ 
08.00 น. เรียบร้อยแล้ว(เวลาท้องถิ่นประเทศเกาหลีใต้ เรว็กว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)  



 

น าท่านชมความงดงามของเกาะช่ือดัง เกำะนำมิ หน่ึงในสถานที่ถ่ายท าซีรีย์เกาหลีช่ือดัง  เพลงรักในสายลม

หนาว  น าท่านขึ้นเรือเฟอร์ร่ีข้ามฟากไปยังเกาะนามิใช้เวลาเพียง 5 นาที ในฤดูใบไม้ผลิ ดอกไม้ ต้นไม้นานา

พันธุ์ จะเร่ิมผลิใบ ผลิดอก สร้างสีสันสวยงามให้กับเกาะแห่งน้ีอยากมาก และอากาศเยน็ๆสบายๆ ประมาณ 

10 – 15 องศา จึงท าให้บรรยากาศ

เหมาะแก่การพักผ่อนส าหรับครอบครัว 

คู่รัก ที่แสนโรแมนติก ให้ท่านได้ถ่ายรูป

สวยๆกับสวนดอกไม้นานาพันธุ์ในเกาะ

แห่งน้ี และในช่วงปลำย มี.ค – 

กลำงเม.ย นั้ น ดอกพด-กด 

หรือท่ี เรำเรียกกัน ว่ำ “ดอก

ซำกุระ” ก็จะเริ่มผลิดอกบำน

สะพรัง่ทั ว่ทั้ งเกำะ ยิ่ งท ำให้

บรรยำกำศของเกำะงดงำม จน

อดท่ีจะถ่ำยรูปทั้งวนัไม่ไดเ้ลยท่ีเดียว และอีก 1 ไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้เลยคือ  ทิวตน้สนที่เป็น

ไฮไลท์ของเกาะนามิ น าท่านไปเชคอินแลนด์มาร์คแห่งน้ี ว่ากันว่าถ้ามาเกาะนามิแล้วไม่ได้ถ่ายรูปที่ทิว

ต้นสนนี้  เหมือนมาไม่ถึงเกาหลีเลยทีเดียว  และระหว่างทางกลับมีร้านค้า 2 ข้างทาง อาท ิร้านซาลาเปา ร้านไส้

กรอก ขนมแพนเค้กแสนอร่อย ให้ท่านเลือกทานตามอัธยาศัย หรือจะเลือกน่ังจิบกาแฟร้อนๆ ในร้าน Coffee 

Shop ในเกาะนามิ  จากนัน้ไดเ้วลานดัหมาย น าท่านนัง่เรือเฟอรรี์ ่กลบัมายงัจดุขึ้นรถ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

เทีย่ง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  (เมนูทคัคำลบี ไก่บำรบ์คิีวผดัซอสเกำหลี) (1) 
 

บ่ำย  น าทา่นเดินทางสู่ อุทยำนแห่งชำติซอรคัซำน (ไม่รวมค่ำข้ึนเคเบิ้ ลคำร)์ แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมเป็น

อย่างย่ิงที่สามารถเที่ยวได้ทุกฤดูกาล เน่ืองจากเป็นอุทยานที่เตม็ไปด้วยต้นไม้นานาพันธุ ์ในช่วงฤดูใบไม้

ผลิ ในช่วง มี.ค – เม.ย. นั้นถอืว่ำเป็นช่วงท่ีเหมำะแก่กำรพกัผ่อนของครอบครวั

อย่ำงมำก ไฮไลทใ์นช่วงฤดูใบไมผ้ลิของซอรคัซำน ก็คือ “อุโมงคซ์ำกุระ” ท่ีเกิดจำก

ตน้ซำกุระนบั 1000 ตน้ที่อยู่ริมถนน 2 ขำ้งทำง ที่โคง้เขำ้หำกนั จนท ำใหม้องแลว้

เหมือนอุโมงคด์อกซำกุระ ซ่ึงนักทอ่งเที่ยวส่วนใหญ่จะอดไม่ได้ที่จะจอดรถและถ่ายรูปกนั  



 

 

และเม่ือเข้าไปในอุทยาน ทา่นจะพบกบัดอกไม้ ต้นไม้ นานาพันธุท์ี่ผลิดอก แข่งกนัชูช่อ เบ่งบานสสีนังดงามทั่ว

ภายในอุทยานแห่งชาติซอรัคซานยังมีวัดที่ศักด์ิสิทธิ์ที่คนไทย และ คนเกาหลีเอง นิยมมาขอพรเป็นอย่างมาก 

น่ันกค็ือ  วดัชินฮึงซำ ซ่ึงจะมีพระพุทธรูปปางสมาธิองค์ใหญ่ตั้งอยู่กลางแจ้ง เป็นวัดเก่าแก่ในนิกาย

เซน นักทอ่งเที่ยวส่วนใหญ่จะนิยมมาท าบุญถวายข้าวสาร ถวายเทยีน เพ่ือเป็นศิริมงคลของชีวิต อกีทั้งมีความ

เช่ือว่า “หากมาขอพรที่วัดแห่งน้ี จะสมหวังดั่งค าอธษิฐานเกอืบทุกราย”   
 

 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  (เมนูชำบู ชำบู SHABU SHABU) (2) 
 

น ำท่ำนเขำ้สู่ทีพ่กั SEORAK PINE RESORT หรือ SEORAK KUMHO RESORT ระดบัเทียบเท่ำ 3 ดำว 
 

วนัทีส่ำม ชิมสตอเบอรีส่ดๆ จำกไร่เกำหลี  – ใหท่้ำนไดส้นุกกบัเครื่องเล่นนำนำชนดิ ณ สวนสนุก 

EVERLAND ( เล่นไม่จ ำกดัรอบ ) – ชอ้ปป้ิงเคร่ืองส ำอำงปลอดภำษี Cosmetic Outlet – 

ชอ้ปป้ิงตลำดฮงแด แหล่งรวมสินคำ้แฟชัน่ 

 

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม (3) 
 

จากน้ันน าท่านสู่ ไร่สตอเบอรี่ นักท่องเที่ยวมักจะเรียกว่า สตอเบอเรอ้ เพราะผลสตอเบอร่ีลูกโตมากๆ บาง

ลูกโตเท่าลูกละมุดบ้านเราเลย ให้ท่านได้เห็นแปลงปลูกสตอเบอร่ีของคนเกาหลี ที่ปลูกสตอเบอร่ีแบบไร้

สารพิษ ปลูกด้วยวิธีธรรมชาติ ผลผลิตที่อร่อยปราศจากสารพิษ ให้ทา่นสามารถชิมสตอเบอร่ีตามอธัยาศัย.... 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

เทีย่ง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร (เมนู Pork Calbi เมนูหมูย่ำงเกำหลีตน้ต ำรบั) (4) 



 
 

บ่ำย จากน้ันพาท่านสนุกสนานเตม็อิ่ม ที่ สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์(เล่นไดไ้ม่จ ำกดั) เป็นสวนสนุกกลางแจ้งที่

ใหญ่ที่สุดของประเทศ ต้ังอยู่ท่ามกลางหุบเขา  ในช่วงฤดูใบไมผ้ลิ ภายในสวนสนุกแห่งน้ีจะห้อมล้อมไปด้วย

ดอกไม้นานาพันธุ์ ที่สวนสนุกแห่งน้ีจะงดงามไปด้วยดอกไม้หลากหลายชนิด จนท่านคิดว่าเป็นดอกไม้ปลอม

เลยทเีดียว  ให้ท่านได้สนุกสนานกับเคร่ืองเล่นนานาชนิด อาท ิT-Express ( รถไฟรางไม้ ) รถไฟเหาะ หนอน

สะบัด ล่องแก่ง การ์ตูน 4 มิติ บ้านหมุน บ้านผีสิง และในสวนสนุกแห่งน้ี ท่านจะไดช้มความน่ารักของ หมีสี

น ้าตาล ที่แสนรูส้ามารถท าตามค าสัง่ของเจา้หนา้ที่ที่ใหข้นม ทัง้เดิน เตน้ และโยนลูกบอล รับรองว่าท่าน

อดหลงรักไม่ไดเ้ลยทีเดียว อกีทั้งทา่นจะได้พบ แม่เสอื พ่อเสอื สงิโตเจ้าป่า หมีด า ไฮยีน่า ฯลฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

และภายใน สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด์ ให้ท่านได้พบกับ LINE FRIEND STORE มีสินค้ามากมายหลาย

รูปแบบ  แอพพลิเคช่ัน LINE น้ันนอกจากจะเป็นแอพแชทที่ได้รับความนิยมแล้วยังมีจุดขายอีกอย่างกค็ือ
คาแรคเตอร์หลักของตัวละครของแอพพลิเคช่ัน LINE ที่มีสนิค้าออกมาให้เลือกมากมาย     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ันน าท่านช้อปป้ิง เครื่องส าอางปลอดภาษี เวชส าอาง  COSMETIC OUTLET ช้อปป้ิงเคร่ืองส าอาง

ยอดนิยม เช่น โบทอ็กเกาหลีช่ือดัง , SNAIL CREAM (ครีมหอยทาก) , WATER DROP (ครีมน า้แตก) , 

BUBBLE CLEANSING , CC ครีม , แป้งม้าโยก, เซร่ัมโบทอ็กเกาหลี  ซ่ึงราคาถูกกว่าที่เมืองไทยเกือบ

เทา่ตัว และบางผลิตภัณฑยั์งไม่มีขายในไทย 
 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร เมนู จิมดกั ไก่พะโลแ้สนอร่อย (5) 
 

จากน้ันน าท่านไปช้อปป้ิงที่ ตลำดฮงแด แหล่งรวมสินค้าแฟช่ันส าหรับวัยรุ่น อยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยฮงอิก 

หน่ึงในมหาวิทยาลัยช่ือดังของประเทศเกาหลี ภายในถนนเส้นน้ีเตม็ไปด้วยสินค้าแฟช่ัน ทั้งร้านริมข้างทาง 

แผงลอย เสื้อผ้าแฟช่ัน รองเท้า แว่นตา กระเป๋า ราคาเบาๆ รวมไปถึงร้านแบรนด์เนมอย่าง H&M และ 3CE 
รวมถึงร้านคร่ืองส าอางอาท ิETUDE, SKINFOOD, IT'S SKIN หรือจะร้านรวมแฟช่ันเคร่ืองส าอางสดุชิค  

 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

ทีพ่กั  น ำท่ำนเขำ้สู่ โรงแรม GALAXY HOTEL หรือ VIP HOTEL หรือ ระดบัเทียบเท่ำ 3 ดำว 
 

 

วนัทีส่ี ่        น ้ำมนัสนเข็มแดง (RED PINE)  - ชมควำมงำมของพระรำชวงัเคียงบกกุง – ฮ็อกเกตนำมู  

                 โรงงำนสำหร่ำย + ใส่ชุดฮนับก – ดิวต้ีฟรี – ชอ้ปป้ิงเสื้ อผำ้ รองเทำ้แฟชัน่ ณ  

              ตลำดเมียงดงยอดฮิต ( สยำมสแควรเ์กำหลี )  
 

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม  (6) 



 

จากน้ันพาท่านไปชม  RED PINE  หรือ น ้ ำมนัสนเข็มแดง  สมุนไพรช่ือดังที่ได้รับความนิยมมาก

ในตอนน้ี สรรพคุณช่วยลดระดับน า้ตาลในเส้นเลือด  ช่วยละลายไขมันในเส้นเลือด  ล้างสารพิษหรือดีทอ็กซ์ 

เลือดให้สะอาดและเพ่ิมการไหลเวียนของเลือด

ได้สะดวกขึ้ น เหมาะกับผู้ป่วยโรคเบาหวาน 

ค ว าม ดั น  ไ ข มั น อุ ด ตั น ใน เส้ น เลื อ ด 

คอเลสเตอรอลในเลือดสูง และ โรคไขข้อ

เสื่อม  จากน้ันน าท่านชม พระรำชวงัเคียง

บกกุง เป็นทั้งสัญลักษณ์และแหล่งท่องเที่ยว

ยอดฮิตของกรุงโซล หน้าพระราชวังจะมีทหาร

เวรยามผลัดเปล่ียนยืนประจ าการ ซ่ึงเป็นที่

น่ า ส น ใจ ข อ ง นั ก ท่ อ ง เที่ ย ว ที่ ไ ด้ ถ่ า ย รู ป 

พระราชวังที่มีขนาดใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในกรุง

โซล สร้างขึ้ นในปี 1394 ในสมัยพระเจ้าแทโจ 

ราชวงศ์โชซอน  ในช่วงฤดูใบไม้ผลิ พระราชวัง

แห่งน้ีจะห้อมล้อมไปด้วยดอกไม้นานาพันธุ์ 

และในช่วงปลาย มี.ค. – เม.ย ดอกซากุระเร่ิม

เบ่งบานสวยงาม จนต้องเกบ็ภาพความประทับ

ไว้เลยทีเดียว  จากน้ันน าท่านรู้จักและเข้าใจ 

“ศูนยส์มุนไพรฮอ๊กเก็ตนำมู”  ชาวเกาหลี

นิยมน ามารับประทาน เพ่ือช่วยป้องกันโรคตับ

แขง็ไม่ให้ถูกท าลายจากการดื่มกาแฟ บุหร่ี แอลกอฮอล์ สารตกค้างจากอาหารและยา    
 

 

เทีย่ง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร เมนูไก่ตุน๋โสม  (7) 
 

บ่าย พาท่านชม โรงงำนสำหร่ำยเกำหลี ให้ท่านได้ชมกรรมวิธีในการผลิตสาหร่ายเกาหลีแสนอร่อย พร้อมชิม

สาหร่าย หรือจะซ้ือเป็นของฝากกลับบ้านกไ็ด้    จากน้ันพาท่านไปสวยหล่อแบบหนุ่มสาวเกาหลี กับการสวม

ชุดประจ าชาติเกาหลี   “ ชุดฮนับก”  ให้ทา่นได้ถ่ายรูปตามอธัยาศัยและเกบ็ภาพความประทบัใจ  จากน้ันน า

ทา่นไปเรียนรู้เกี่ยวกบัการ ท ำคิมบบั (ขำ้วห่อสำหร่ำย) เรียนรู้ วิธกีารท า คิมบับ (ข้าวห่อสาหร่าย) อาหาร

ง่ายๆ ที่คนเกาหลีนิยมรับประทาน คิม แปลว่า สาหร่าย บับ แปลว่า ข้าว จะเป็นแท่งยาวๆ ห่ันเป็นช้ินๆพอดี

ค า จ้ิมกบัโชยุ ญ่ีปุ่นหรือวาซาบิกไ็ด้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

จากน้ันน าทา่น  ชอ้ปป้ิงแหล่งสินคำ้ปลอดภำษี (ดิวต้ีฟรี) สินค้าแบรนด์เนม อาท ินาฬิกา,แว่นตา, กระเป๋า, 

น า้หอม เครือ่งส าอางแบรนดช์ัน้ดงั อาทิ SULWHASOO , LANEIGE , SHISEIDO, SKII  และ กระเป๋าแบ

รนดด์งั อาทิ MCM , LOUIS VUITTON, CHANEL  ช้อปป้ิงตามอัธยาศัย   จากน้ัน ยังไม่พอน าทา่นไปช้อป

ป้ิงต่อกนัที่  “ ตลาดทีฮ่อตทีสุ่ดของเกาหล”ี ตลำดเมียงดง หรือ สยำม สแควรเ์กำหลี ตลาดแห่งน้ีทา่น

จะพบกับสินค้า อาทิ เสื้ อผ้าแฟช่ัน แบรนด์ดังต่างๆ ZARA , SPAO , Uniqlo หรือ รองเท้าแบรนด์ NIKE  

Adidas และรองเทา้ที่ก าลังเป็นที่นิยมในตอนน้ี fila  หรือจะเลือกช้อปป้ิงเคร่ืองส าอาง ETUDE HOUSE  

SKIN FOOD , THE FACE SHOP , MISSHA , IT’S SKIN ให้ท่านได้เลือกซ้ือมากมาย ที่ส าคัญตลาดแห่ง

น้ียังโด่งดังเร่ือง Food Street อีกด้วย เพราะนอกจากสินค้าแฟช่ันต่างๆแล้วยังมีร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้าน
เคร่ืองด่ืม ขนมหวาน ไอศกรีม หลากหลายร้านให้ท่านเลือกทานมากมาย อาทิ เครปสตอเบอร่ี มันฝร่ังทอด 

น า้ผลไม้ กุ้งทอด ขาหมูทอด ไดฟุกุสตอเบอร่ี สายไหมสรุ้ีง และ อาหารอร่อยที่น่าสนใจอกีมากมาย 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ค ำ่ *** อิสระอำหำรค ำ่ เพือ่ใหท่้ำนไดช้อ้ปป้ิงอย่ำงจุใจ***    
 

ทีพ่กั  น ำท่ำนเขำ้สู่ โรงแรม GALAXY HOTEL หรือ VIP HOTEL หรือ ระดบัเทียบเท่ำ 3 ดำว 
 

 

วนัทีห่ำ้       ศูนยโ์สมเกำหลี – พลอยอเมทิส  - แถมฟรี !! พำชมซำกุระ ณ ถนนยออิโด  

                หอคอยโซลทำวเวอร ์(คลอ้งกุญแจคู่รกั) - รำ้นละลำยเงนิวอน - อินชอน - กรุงเทพฯ         
 

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม (8) 

จากน้ันน าท่านรู้จักและเข้าใจ สมุนไพรโสมเกำหลี ที่ช่วยเสริมสร้างความแขง็แรงให้แก่ระบบย่อยอาหารและ

ปอด ช่วยท าให้จิตใจสงบและเพ่ิมพละก าลังโดยส่วนรวมสรรพคุณทางการแพทย์ ช่วยบ ารุงหัวใจ ป้องกัน

โรคหัวใจขาดเลือด เสริมประสิทธิภาพทางเพศ ลดและป้องกันมะเร็งและเร็วๆ น้ี โสมเกาหลีอาจจะได้จด

ทะเบียนมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก   จากน้ัน หำกมีเวลำ จะน าท่านชมโรงงานเจียระไน พลอย อเมทิส 

แดนเกาหลีเป็นแดนของพลอยสีม่วง พลอยแห่งสุขภาพและน าโชค โดยมีตั้งแต่สีม่วงอ่อนเยน็ตาจนถึงสีม่วง

ไวน์ มีเสน่ห์เย้ายวนใจ พลอยน้ีจะงามจับตาเมื่อมาท าเป็นแหวน จ้ี ต่างหู และสร้อยข้อมือ     

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
จากน้ันน าท่านสู่ หอคอย N’SEOUL TOWER (ไม่รวมค่าข้ึนลิฟท์) น าท่านย้อนรอยซีรีย์ดัง “ You Who 

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

กลางกรุงโซล 1 ใน 17 หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลก    สูงถึง 480 เมตร เหนือระดับน า้ทะเล  อิสระใหท่้าน

ชมวิวบรรยากาศบา้นเมอืงเกาหลี หรือ จะคลอ้งกุญแจคู่รัก เพราะคนเกาหลีมีความเช่ือว่าถ้ามาคล้องกุญแจ

คู่รักที่น้ี “จะท าใหรั้กกันยนืยาวไม่พรากจากกัน” 
 
 

พิเศษ!! ฟรี..น าทา่นชมซากุระแห่งเกาหลี ณ ถนนยออิโด (Yeouido’s Streets) ถนน

ซากุระแห่งกรุงโซล ที่มีต้นซากุระกว่า 1,400 ต้นในบริเวณนี้  ซึง่ในเดือนเมษายนในแต่ละปี               

จะมีเทศกาลชมดอกซากรุะ ณ ถนนแห่งน้ี ท่านจะได้ชมความงามของดอกซากุระ พร้อมถ่ายรูป

เป็นที่ระลึก (บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์น าลูกค้าไปชมดอกซากุระบานในช่วงเทศกาล หรือ ช่วงที่ดอก

ซากุระบานแล้วเท่านั้น ซ่ึงอำจเป็นช่วงตน้เดือน – กลำงเดือนเมษำยน )  

**ทั้งนี้ทั้งนั้น การบานของดอกซากุระ ขึ้นอยู่กบัสภาพอากาศ ทางบริษัทไม่สามารถก าหนดได้ ** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

เทีย่ง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  เมนูโอซมั บุลโกกิ ประกอบไปดว้ย ปลำหมึกสดหัน่

ช้ินพอดีค ำ และเนื้ อหมู สไลดที์ผ่่ำนกำรหมกัดว้ยเครือ่งปรุงสูตรตน้ต ำรบัจนเขำ้กนั  (9) 
 

จากน้ันน าทา่นเตรียมตัวกลับกรุงเทพ แวะซ้ือของฝากที่ “ รำ้นละลำยเงินวอน” สาหร่าย ขนมต่างๆ ข้าวพอง

รสชาติต่างๆ เหล้าโซจู หรือ มาม่าเกาหลีที่มีให้เลือกหลากหลายรสชาติ กมิจิ หรือเคร่ืองใช้ไฟฟ้า กระทะ

เกาหลีช่ือดัง ฯลฯ ให้ทา่นเลือกช้อปป้ิงอย่างจุใจ 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
  

 

ไดเ้วลำอนัสมควรน ำทุกท่ำนเดินทำงสู่สนำมบินอินชอน เพือ่ท ำกำรเช็คอินทต์ัว๋เครือ่งบนิ และ สมัภำระ.... 
 

 

(ไฟลท์ LJ 004 )  
 

17.10 น. เหิรฟ้าสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน JIN AIR เทีย่วบนิ LJ 003 (บริกำร SNACK BOX บนเครือ่ง) 
 

21.10 น. คณะเดินทำงถึงสนำมบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภำพและควำมประทบัใจจำกพวกเรำทุกคน………… 

 
(ไฟลท์ LJ 002 )  
19.35  น. เหิรฟ้าสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน JIN AIR เทีย่วบนิ LJ 001 (บริกำร SNACK BOX บนเครือ่ง) 
 

23.40 น. คณะเดินทำงถึงสนำมบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภำพและควำมประทบัใจจำกพวกเรำทุกคน………… 

 
 
 

     ขอขอบพระคุณทุกท่ำนค่ะ    

 
 
 

 

 HAPPY TOGETHER  

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

ขออนุญาตเก็บค่าทิปทุกทา่นที่สนามบินสุวรรณภมิู 

 
 

 



 

อตัรำค่ำบริกำร เดือน เมษำยน 2562 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 
ผู้ใหญ่ 

ห้องละ 2-3 ท่ำน 

1 เดก็ 2 ผู้ใหญ่ 
เดก็มีเตียง 

1 เดก็ 2 
ผู้ใหญ่ 

เดก็ไม่มีเตียง 

พักเดี่ยว
เพิ่ม 

วนัท่ี 30 มี.ค. – 03 เม.ย. 62 16,999 16,999 16,999 5,000 
วนัท่ี 31 มี.ค. – 04 เม.ย. 62 16,999 16,999 16,999 5,000 
วนัท่ี 01  -  05  เมษายน 62 15,999 15,999 15,999 5,000 
วนัท่ี 02  -  06  เมษายน 62 16,999 16,999 16,999 5,000 
วนัท่ี 03  -  07  เมษายน 62 17,999 17,999 17,999 5,000 
วนัท่ี 04  -  08  เมษายน 62 18,999 18,999 18,999 5,000 
วนัท่ี 05  -  09  เมษายน 62 18,999 18,999 18,999 5,000 
วนัท่ี 06  -  10  เมษายน 62 17,999 17,999 17,999 5,000 
วนัท่ี 07  -  11  เมษายน 62 17,999 17,999 17,999 5,000 
วนัท่ี 08  -  12  เมษายน 62 17,999 17,999 17,999 5,000 
วนัท่ี 09  -  13  เมษายน 62 19,999 19,999 19,999 5,000 
วนัท่ี 10  -  14  เมษายน 62 21,999 21,999 21,999 5,000 
วนัท่ี 11  -  15  เมษายน 62 24,999 24,999 24,999 5,000 
วนัท่ี 12  -  16  เมษายน 62 26,999 26,999 26,999 5,000 
วนัท่ี 13  -  17  เมษายน 62 24,999 24,999 24,999 5,000 
วนัท่ี 14  -  18  เมษายน 62 21,999 21,999 21,999 5,000 
วนัท่ี 15  -  19  เมษายน 62 17,999 17,999 17,999 5,000 
วนัท่ี 16  -  20  เมษายน 62 17,999 17,999 17,999 5,000 
วนัท่ี 17  -  21  เมษายน 62 17,999 17,999 17,999 5,000 



 

วนัท่ี 18  -  22  เมษายน 62 17,999 17,999 17,999 5,000 
วนัท่ี 19  -  23  เมษายน 62 17,999 17,999 17,999 5,000 
วนัท่ี 20  -  24  เมษายน 62 16,999 16,999 16,999 5,000 
วนัท่ี 21  -  25  เมษายน 62 16,999 16,999 16,999 5,000 
วนัท่ี 22  -  26  เมษายน 62 16,999 16,999 16,999 5,000 
วนัท่ี 23  -  27  เมษายน 62 16,999 16,999 16,999 5,000 
วนัท่ี 24  -  28  เมษายน 62 17,999 17,999 17,999 5,000 
วนัท่ี 25  -  29  เมษายน 62 17,999 17,999 17,999 5,000 
วนัท่ี 26  -  30  เมษายน 62 17,999 17,999 17,999 5,000 
วนัท่ี 27 เม.ย. – 01 พ.ค. 62 16,999 16,999 16,999 5,000 
วนัท่ี 28 เม.ย. – 02 พ.ค. 62 16,999 16,999 16,999 5,000 
วนัท่ี 29 เม.ย. – 03 พ.ค. 62 16,999 16,999 16,999 5,000 
วนัท่ี 30 เม.ย. – 04 พ.ค. 62 16,999 16,999 16,999 5,000 

 

 

** รำคำเดก็อำยุไม่เกิน 2 ขวบ (INFANT) รำคำ  5,900 บำท ** 
*** รำคำจอยแลนด์ไม่ใช้ตั๋วเคร่ืองบิน รำคำ 8,900 บำท *** 

 

** ขอ้ควรทรำบ ** 
1. วนัเดินทำง “ กรุณำเตรียมเอกสำรกำรท ำงำน” เช่น หนงัสือรบัรองกำรท ำงำน , นำมบตัร , บตัร

พนกังำน หรือหำกมีธุรกิจส่วนตวัตอ้งมีนำมบตัร หำกเปลีย่นชื่อสกุลตอ้งน ำเอกสำรมำยนืยนั 
2. โปรแกรมทวัรอ์ำจมีกำรสลบัปรบัเปลีย่นโปรแกรมตำมควำมเหมำะสมของหนำ้งำน อำทิ หำกมีฝน

ตก หรือ รถติด อำจปรบัโปรแกรม (ทั้งนี้ ข้ึนอยู่กบัสถำนกำรณห์นำ้งำน ) ไกดแ์ละหวัหนำ้ทวัรจ์ะแจง้

ใหท้รำบในแต่ละวนั  
3. รำ้นชอ้ปป้ิงท่ีทำงรฐับำลใหท้วัรล์ง ตำมท่ีระบุในโปรแกรมทวัร ์ขอควำมร่วมมือลูกทวัรล์ง

ทุกรำ้น ซ้ือไม่ซ้ือไม่ว่ำกนั  ทำงบริษทัฯไม่มีนโนบำยบงัคบัซ้ือแต่อย่ำงใด ข้ึนอยู่กบัควำมพึงพอใจของลูกคำ้  



 

4. ประเทศเกำหลีใตม้ีช่ำงภำพมำถ่ำยรูปแลว้มำจ ำหน่ำยวนัสุดทำ้ยลูกทวัรท่์ำนใด

สนใจสำมำรถซ้ือได.้...แต่ถำ้ท่ำนใดไม่สนใจก็ไม่ตอ้งซ้ือ โดยไม่มีกำรบงัคบัลูกทวัร์

ทั้งสิ้ น แต่เป็นกำรบอกกล่ำวล่วงหนำ้ 

5. ทวัรน์ี้ จดัใหเ้ฉพำะลูกคำ้ทีป่ระสงคจ์ะไปท่องเทีย่วตำมรำยกำรของทวัรทุ์กวนัเท่ำนั้น  หำกท่ำนไม่

สำมำรถร่วมทวัรทุ์กวนั แค่สมคัรมำร่วมทวัรเ์พยีงเพือ่กำรใชต้ัว๋เครือ่งบนิและทีพ่กัในรำคำพิเศษ  

หำกท่ำนไม่แจง้ และปรำกฏว่ำท่ำนไม่รวมทวัรใ์นบำงวนั ทำงบริษทัจะคิดค่ำ

ด ำเนินกำรในกำรแยกท่องเทีย่วเอง 300 USD*** 

 

อตัรำนี้ รวม 
 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลับ  กรุงเทพ - อนิชอน - กรุงเทพ  (ตัว๋กรุ๊ป) และ ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี  

 ค่าอาหารทุกม้ือ ตามที่ระบุในรายการ 

 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ    

 ค่าที่พักตามระบุในรายการ พักห้องละ 2-3 ทา่น  

 ค่ารถรับ-ส่ง และน าเที่ยวตามรายการ    

 ค่ำน ้ ำหนกักระเป๋ำสมัภำระท่ำนละ 15 กก. / ห้ิวข้ึนเครือ่งได ้12 กก.  

 มัคคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกนัอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม์) 
 

 

อตัรำนี้ ไม่รวม 
 

 กรณีปรับเพ่ิมอตัราค่าภาษีเช้ือเพลิงและประกนัวินาศภัยทางอากาศสายการบิน 

 ค่าวีซ่าส าหรับพาสปอร์ตต่างด้าว และ เก็บค่ำใชจ่้ำยเพิม่อีก 3,000 บำท ส ำหรบัพำสต่ำงชำติ  

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาท ิค่าท าหนังสือเดินทาง, 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% 

 

เงือ่นไขกำรช ำระเงิน 
 

 ทางบริษัทฯ ขอรับมัดจ า 10,000 บาท ส าหรับการจองนับตั้งแต่วันจองภายใน 2 วัน  

และ ส่วนท่ีเหลือทั้งหมดช ำระก่อนเดินทำงอย่ำงนอ้ย 20 วนั (การไม่ช าระเงินค่ามัดจ า หรือ ช าระไม่

ครบ หรือ เชค็ธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆ ผู้จัดมีสิทธยิกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง)   



 

เงือ่นไขกำรยกเลิก 
 

1. ส าหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสอืเดินทางไทย เม่ือวีซ่าผ่านแล้ว แต่จะมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์

ในการคืนค่ามัดจ าทั้งหมด 

2. ****รำคำดงักล่ำวเป็นรำคำโปรโมชัน่ ไม่สำมำรถยกเลิกกำรจองไดทุ้กกรณี ****  

3. ยกเลิกการเดินทางในวันเดินทาง,ถูกปฏเิสธการเข้า-ออกเมืองทั้งจากประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ ไม่
มีการคืนเงินทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น  

4. ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากบัสายการบินหรือค่ามัดจ าที่พักโดยตรงหรือโดยการ
ผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศซ่ึงไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter 

Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจ า หรือค่าทวัร์ทั้งหมดเน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินน้ันๆ 
 

หมำยเหตุ 
 

 ในกรณีที่ทางสายการบินมีการเรียกเกบ็ค่าภาษีเช้ือเพลิง เพ่ิมเติม ราคาน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามประกาศสายการบิน...  

 รายการท่องเที่ยวและรายการอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามสถานการณ์ โดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 หนังสือเดินทาง ตอ้งมอีายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และ ทางบริษัท ขอสงวนสทิธิ์รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการ

ท่องเที่ยว ค่าทัวร์ที่จ่ายให้กับผู้จัด เป็นการช าระแบบจ่ายช าระขาด และผู้จัดได้ช าระให้กับสายการบินและสถานที่ต่าง ๆ แบบ

ช าระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง ฉะน้ันหากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามรายการไม่ด้วยสาเหตุใดหรือได้รับการ

ปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้)  ทางผู้จัด ขอสงวนสิทธิการคืน

เงินสดส่วนใด ๆ รวมทั้งค่าตัว๋เคร่ืองบินให้แก่ท่าน) 

 หากมีเพ่ือนหรือญาติของท่านต้องการร่วมเดินทางท่องเที่ยวระหว่างท่องเที่ยวในประเทศเกาหลีหรือปัญหาต่าง ๆ ตลอดจน

ข้อแนะน ากรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบ หากท่านมีความจ าเป็นต้องรับฝากของจากผู้อื่นเพ่ือที่จะน าไปยังประเทศ             

น้ัน ๆ  หรือน ากลับประเทศไทย ควรตรวจสิ่งของน้ันว่าต้องไม่เป็นสิ่งของผิดกฎหมาย ซ่ึงของผิดกฎหมายบางประเภท อาจมี

โทษถงึขั้นประหารชีวิต เจ้าหน้าที่จะไม่รับฝากกระเป๋าหรือสิ่งของใดใด 

 คณะเดินทางช่วงวันหยุด หรือ เทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไขหรือเที่ยวบินเหมาล า Charter Flight หรือ 

Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทั้งหมด  ขอ

สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตามสถานการณ์ที่ มีการปรับขึ้ นจากภาษีเช้ือเพลิงที่ทางสายการบินอาจจะมีการเรียกเกบ็เพ่ิมเติม 

ตลอดจนการเปล่ียนแปลงเที่ยวบินและตามตารางบินของสายการบิน  

 หากมีการถอนตัวหรือไม่ได้ใช้บริการตามที่จองระบุเอาไว้หรือก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสดุลง ผู้จัดถือว่าผู้ท่องเที่ยวสละสิทธิ์

และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ได้ช าระไว้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เน่ืองจากค่าใช้จ่ายที่ท่านได้จ่ายให้กับผู้จัด เป็นการช าระแบบ

ยืนยันการใช้บริการแบบผู้จัดเป็นตัวแทนนายหน้า ผู้จัดได้ช าระค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้แก่ผู้ให้บริการในแต่ละแห่งแบบช าระเตม็มี

เงื่อนไข  

 กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการบิน 

บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ ผู้จัดจะด าเนินโดยสุดความสามารถที่จะประสานงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า 

แต่จะไม่คืนเงินให้ส าหรับค่าบริการน้ัน ๆ  

 มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสทิธิในการให้ค าสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด  นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มี

อ านาจของผู้จัดก ากบัเท่าน้ัน  



 

 ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เน่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่

ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน

รายการท่องเที่ยว อนัเน่ืองมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง และกรณีอื่นๆ 

 เน่ืองด้วยมาตรการรักษาความปลอดภัยของสนามบินทั่วโลก ก่อนท่านขึ้นเคร่ืองบิน กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะน าติด

ตัวขึ้นเคร่ืองบิน แยกใส่ถุงพลาสติกใสมีซิปลอ็คปิดสนิท โดยที่ขนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน และรวมกนัทุกช้ิน

ไม่เกิน 1 ลิตร และต้องน าออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอก็ซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่าน้ัน ถ้า

สิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่ก าหนด รวมถงึสิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเลบ็ มีดพก แหนบ 

จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเคร่ืองบินเท่าน้ัน และประเทศเกาหลี มีกฎหมายห้ามน าเข้าผลิตภัณฑ์ที่

ท ามาจากพืช และเน้ือสัตว์ทุกชนิดเข้าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้สด ไข่ เน้ือสัตว์ ไส้กรอก เพ่ือเป็นการป้องกันโรคติดต่อที่จะมา

จากสิ่งเหล่าน้ี หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ จะต้องเสยีค่าปรับในอตัราที่สงูมาก 

 
 

“ขอขอบพระคุณทุกท่ำนทีไ่ดม้อบควำมไวว้ำงใจ ใหท้ำงบริษทั เป็นผูน้ ำพำกำรเดินทำงในครั้งนี้ ” 
 

 


