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วันแรก  สนามบินสุวรรณภูมิ                                                                                                          
21.30 น. คณะพร้อมกนัที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ช้ัน 4 ประตู 6 เคาน์เตอร์ D สายการบิน JIN AIR (LJ) มีเจ้าหน้าที่

ของบริษทัฯคอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 
วันที่สอง  สนามบินอินชอน – เกาะนามิ – สกี – อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน                                       
01.05 น.  เหินฟ้าสู่กรุงโซล โดยสายการบิน JIN AIR เที่ยวบินที่ LJ002 (ใชเ้วลาบินประมาณ 5.30 – 06.00 ชัว่โมง) 
08.25 น. เดินทางถึงสนามบินอินชอนประเทศเกาหลีใต ้(เวลาทอ้งถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ชัว่โมง) หลงัผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองแลว้ น าท่านข้ึน

รถโคช้ออกเดินทางสู่เกาะนามิ น าท่านลงเรือเฟอร์ร่ี โดยใชเ้วลาขา้มประมาณ 10 นาที พบกบัสุสานนายพลนามิ (Tomb of 
General Nami) เป็นสถานท่ีท่ีมีความส าคญัต่อประวติัศาสตร์ของเกาะนามิเป็นอยา่งยิง่ เพราะเกาะแห่งน้ีตั้งตามช่ือของนายพลนา
มิซ่ึงเขา้รับราชการตั้งแต่อาย ุ17 ท่านเป็นผูมี้ความสามารถน าทพัไปปราบจลาจลในทางภาคเหนือของเกาหลีจนไดรั้บต าแหน่ง
สูงในขณะท่ีท่านอายยุงันอ้ย แต่ต่อมาภายหลงัท่านไดถู้กใส่ร้ายโดยศตัรูทางการเมืองและถูกประหารชีวิต จากนั้นชมวิวทิวทศัน์
ของสถานที่เคยใชเ้ป็นสถานที่ถ่ายท าละครทีวี Winter Love Song อนัโด่งดงัไปทัว่เอเชีย พร้อมมีเวลาให้ท่านไดเ้ก็บภาพอนั
สวยงามน่าประทบัใจสุดแสนโรแมนติกเปรียบประดุจท่านเป็นพระ-นาง ในละคร เลยทีเดียว ท่ีน่ีท่านจะไดพ้บกบัรูปป้ันของเบ
ยองจุนและชเวจีวู และอิสระเดินชมตามอธัยาศยั พบกนั ณ จุดนดัหมายเพื่อลงเรือกลบั  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน เมนูทัคคาลบีหรือไก่บาร์บีคิวผัดซอสเกาหลี (ม้ือที่ 1) อาหารเล่ืองช่ือโดยการน าไก่บาร์บีคิว มันหวาน 
กะหล ่าปลี ต้นกระเทียม ซอส และข้าว มาผัดรวมกันบนกระทะแบนสีด า คลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้าที่ รับประทานคู่กับผักกาด
เกาหลีและเคร่ืองเคยีงต่างๆ 

บ่าย จากนั้นเดินทางสู่ลานสกี ซ่ึงแบ่งเป็นเนินสกีส าหรับผูฝึ้กหดัเล่น เนินสกีส าหรับผูท้ี่เล่นได้
ปานกลาง และเนินส าหรับผูท่ี้เล่นช านาญแลว้ ให้ท่านไดส้นุกสนานกบักิจกรรมบนพื้น
หิมะ และลองพิสูจน์ฝีมือการทรงตวับนไม้สกี (ไม่รวมค่าอุปกรณ์การเล่นสกีรวมชุด
ประมาณ 2,000 บาท หรือ 50,000 วอน // สโนว์สเลด ประมาณ 600 บาท หรือ 15,000 
วอน // กอนโดล่า ประมาณ 600 บาท หรือ 15,000 วอน) นอกจากน้ียงัมีส่ิงอ  านวยความ
สะดวกอื่นๆ อาทิ บิลเลียด โบวล์ิ่ง ซาวน่า หอ้งเล่นเกม ฯลฯ มีเวลาใหท่้านไดส้นุกกบัการเล่นสกีอยา่งเตม็ท่ี  

(หมายเหตุ : ปริมาณของหิมะและการเปิดให้บริการของลานสกีขึ้นอยู่กับความเอื้ออ านวยของอากาศ หากไม่มีหิมะเพียงพอ ลานสกีอาจจะปิด
ให้บริการ ท้ังนี้***หากลานสกีปิดบริการ ขอสงวนสิทธ์ิในการน าท่านเล่นสกี และไม่มีการคืนค่าใช้จ่ายใดๆท้ังส้ิน***) สมควรแก่เวลา จากนั้นน า
ท่านเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน 
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ค า่ บริการอาหารค า่ (ม้ือที่ 2) เมนู สุก้ีสไตล์เกาหลีบนหม้อไฟร้อนๆ (SHABU SHABU) คล้ายกับสุก้ียาก้ี มีส่วนผสมต่าง ๆ เช่น ผัก 
เน้ือห่ันบาง ๆ และอาหารทะเล โดยการปรุงจะน าวัตถุต่าง ๆ เหล่าน้ีจุ่มแช่ลงในน ้าเดือด หรือน ้าซุป และปล่อยทิ้งไว้สักพัก 
จากน้ันน าส่วนผสมอย่างอ่ืน เช่น เต้าหู้ บะหม่ี ลงตุ๋นให้เข้ากัน แล้วรับประทานโดยจุ่มลงในซอส 

ที่พัก  I PARK RESORT หรือเทียบเท่า  
วันที่สาม อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน – วัดชินฮึงซา – ไร่สตรอเบอร่ี (ตามฤดูกาล)* - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – กรุงโซล - ตลาดทงแดมุน                                                                                                
เช้า  บริการอาหารเช้า (ม้ือที่ 3) ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน ระหว่างทางท่านจะไดช้มวิวทิวทศัน์อนั
งดงามที่มีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัหรือ อีกช่ือเรียกหน่ึงว่าสวิสเซอร์แลนดข์องเกาหลี ซ่ึงจะ
ผ่านเส้นทางธรรมชาติที่สวยงาม ลดัเลาะผ่านไปตามหนา้ผา หุบเขาและล า  ธาร น าทา่น
ชมวัดชินฮึงซา ตั้งอยูใ่นเขตอุทยานแห่งชาติซอรัคซาน บริเวณทางข้ึนกระเชา้ โดยเป็น
วดัท่ีมีความเก่าแก่มากท่ีสุดในเกาหลี โดยถูกสร้างมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 652 ในสมยัอาณาจกัร
ชิลลา จึงท าใหส้ถาปัตกรรมทั้งหมดนั้นเป็นแบบศิลปะในยคุชิลลา ท่ีมีความสวยงามอ่อนชอ้ยและไดรั้บอิทธิพลศิลปะแบบ
ราชวงศถ์งัของจีนมาอยา่งครบครัน จากนั้นน าท่านเดินทางสู่สถานีกระเชา้ไฟฟ้าเพื่อน าท่านโดยสาร น่ังกระเช้าไฟฟ้า (ไม่รวมค่า
กระเช้า ท่านละ 400 บาท หรือ 10,000 วอน) ซ่ึงจะสามารถมองเห็นวิวทิวทศัน์บนยอดเขา  ดุจดัง่ภาพวาดเกินท่ีจะบรรยาย ยิง่ช่วง
ฤดูใบไมเ้ปลี่ยนสีจะเป็นช่วงที่งดงามที่สุด นกัท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาเพื่อชมความงามของใบไมสี้ต่างๆ ช่วงประมาณเดือน
ตุลาคมใบไมจ้ะกลายเป็นสีแดง สีส้ม และสีเหลืองทัว่ทั้งบริเวณ จากนั้นน าท่านเดินทางเขา้สู่ ไร่สตรอเบอร่ี (ตามฤดูกาล)* ให้
ท่านไดชิ้มสตรอเบอร์ร่ีสดๆหวานฉ ่า กลิ่นหอมของสตรอเบอร์ร่ี นอกจากนั้นท่านยงัสามารถซ้ือกลบัมาฝากคนท่ีท่านรักจาก
เมืองไทยไดด้ว้ย โดยจะมีการแพค็ใส่กล่องสวยงามใหท่้านวนัสุดทา้ย (การทานสตรอเบอร์ร่ีใหท้านเฉพาะในส่วนเท่านั้นหา้มน า
ออกมารับประทานขา้งนอก) 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน (ม้ือที่ 4) เมนูหมูย่างเกาหลีหรือพอร์คคาลบ้ี เป็นอาหารพื้นเมืองเกาหลีที่เล่ืองช่ือและรู้จักกันดีทั่วโลก โดย
น าหมูส่วนที่ติดกับกระดูกไปย่างบนเตาถ่านแบบดั้งเดิมเสิร์ฟพร้อมข้าวสวยร้อนๆ และเคร่ืองเคยีงหลากชนิดกับน ้าจ้ิมเต้าเจ้ียว
สูตรเฉพาะและน ้าซุปสาหร่าย  

บ่าย  จากนั้นท่านเดินทางสู่ เอเวอร์แลนด์ (รวมบัตรผ่านประตูและเคร่ืองเล่น) เป็นสวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศเกาหลี
ใต ้ตั้งอยูท่่ามกลางหุบเขา เชิญท่านท่องไปกบัโลกของสั  ตว์ป่าซาฟารี ชมขบวนพาเหรดแฟนตาซีจากตวัการ์ตูนสุดน่ารัก เติม
เตม็ความสุขของท่านสนุกสนานไปกบัเคร่ืองเล่นต่างๆ ไม่จ ากดัชนิดพร้อมทั้งบรรยากาศสุดโรแมนติกท่ามกลางสวนสวยท่ีจะ
ผลดัเปลี่ยนจดัแสดงดอกไมน้านาชนิดตามฤดูกาลตลอดทั้งปี สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางสู่กรุงโซล 

ค า่  บริการอาหารค า่ (ม้ือที่ 5) เมนู ไก่ตุ๋นโสม (SAMGYETANG) อาหารยอดนิยมในวังหลวงในสมัยก่อน ปัจจุบันเป็นอาหารเล่ือง
ช่ือของเมืองหลวงเช่ือกันว่าบ ารุงและเสริมสุขภาพ ภายในตัวไก่จะมีข้าวเหนียว รากโสม พุทราแดง และเคล็ดลับในการตุ๋นเสิร์ฟ
พร้อมเคร่ืองเคยีงที่เรียกว่ากักตุกี เส้นขนมจีน เหล้าโสม พริกไทยด าและเกลือ 
หลงัจากนั้นน าท่านเดินทางสู่ย่านทงแดมุน แหล่งชอ้ปป้ิงท่ีช่ือไดว้่าใหญ่ท่ีสุดในเอเชีย ซ่ึงตั้งอยูบ่ริเวณประตูเมืองโบราณทางทิศ
ตะวนัออก ท่านสามารถซ้ือสินคา้หลากหลายประเภท อาทิ เส้ือผา้บุรุษ-สตรี รองเทา้บุรุษ-สตรี รองเทา้ผา้ใบ เข็มขดัหรือของที่
ระลึก อาทิ ชุดเคร่ืองครัว ถุงน่องถุงเทา้ ผา้พนัคอ ท่านจะไดส้ัมผสักบับรรยากาศการชอ้ปป้ิงสินคา้ในราคาเกาหลีอยา่งแทจ้ริง 

ที่พัก  INTERCITY 365 HOTEL / L’ART HOTEL / GALAXY HOTEL หรือเทียบเท่า 
วันที่ส่ี พระราชวังชางด๊อก - ศูนย์โสมเกาหลี – COSMETIC GALLERY – ดิวต้ี ฟรี – ย่านฮงแด – ทริคอาย แอนด์ไอซ์มิวเซียม –

โรงงานสาหร่าย – ท าคมิบับ – สวมชุดประจ าชาติ (ฮันบก) – ย่านเมียงดง                                                                   
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เช้า  บริการอาหารเช้า (ม้ือที่ 6) ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่พระราชวังชางด๊อก เป็นพระราชวังที่สวยงามและทรงคุณค่าที่สุดใน
ประวติัศาสตร์เกาหลี ไดรั้บการข้ึนทะเบียนให้เป็นหน่ึงในมรดกโลกทางดา้นวฒันธรรม
ขององคก์ารยเูนสโก มีความส าคญัมากเพราะเป็นพระราชวงัหลวง สร้างในปี ค.ศ.1  405  
ใช้เป็นที่ประทับของกษัตริย์ในราชวงศ์โช   ชอนหลายองค์ จนถึงพระเจ้าชุนจง 
(Seonjeong)  ดงันั้น ทางรัฐบาลเกาหลีจึงไดอ้นุรักษ์พระราชวงัแห่งน้ีเอาไวอ้ย่างดีท่ีสุด 
แมจ้ะเคยเกิดเหตุอคัคีภยักบัพระราชวงัแห่งน้ีมาแลว้ จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ศูนย์โสมเกาหลี ซ่ึงรัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลิต
จากโสมที่มีอาย ุ6 ปีซ่ึงถือว่าเป็นโสมที่มีคุณภาพดีท่ีสุด ชมวงจรชีวิตของโสม พร้อมให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือโสมท่ีมีคุณภาพดีท่ีสุด
และน ากลบัไปบ ารุงร่างกายหรือฝากญาติผูใ้หญ่ที่ท่านรักและนับถือทางบา้น  จากนั้นน าท่านสู่ COSMETIC GALLERY เป็น
ศูนยร์วมของเคร่ืองส าอางของเกาหลี อาทิ ROJUKISS, LOTREE, ETUDE และอีกมากมายหลากหลายแบรนด์เนมที่น าเขา้มา
จากทัว่โลก อิสระท่านเลือกซ้ือไดต้ามอธัยาศยั  จากนั้นน าท่านชอ้ปป้ิงสินคา้ปลอดภาษีท่ีดิวต้ีฟรี ท่ีน่ีมีสินคา้ชั้นน าให้ท่านเลือก
ซ้ือมากมายกว่า 500 ชนิด อาทิ น ้าหอม เส้ือผา้ เคร่ืองส าอาง กระเป๋า นาฬิกา เคร่ืองประดบัฯลฯ 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน (ม้ือที่ 7) เมนูบุฟเฟต์บาบีควิเกาหลี เสิร์ฟไม่อ้ัน  
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ ย่านฮงแด ถนนสาย ART ช่ือ "ฮงแด" ยอ่มาจาก "ฮงอิก แดฮกัเกียว" (แปลว่า มหาวิทยาลยัฮงอิก) เรียกแบบ

ยอ่ๆ เลยกลายเป็น "ฮงแด"  ยา่นน้ีมีทั้งร้านอาหาร คอฟฟ่ีชอ็ป ผบั บาร์ ร้านขายเส้ือผา้ ร้านขายเคร่ืองส าอาง และเกสเฮา้ส์ ราคา
ยอ่มเยา  ถือเป็นศูนยร์วมวยัรุ่นเดก็แนวชาวเกาหลี น าทา่นชม TRICK EYE MUSEUM & ICE MUSEUM (ไม่รวมค่าเข้า ท่าน
ละ 600 บาท หรือ 15,000 วอน) ผลงานการสร้างสรรคศ์ิลปะแนวใหม่ภาพวาดลวงตาสามมิติ โดยท่านจะไดส้นุกสนานกบัการ
ถ่ายรูปแอค็ชัน่ท่าทางต่างๆ กบัภาพแนวมิติท่ีเกิดจากความคิดสร้างสรรคจิ์นตนาการของการสร้างภาพโดยใชเ้ทคนิคพิเศษจาก
ภาพสามมิติท่ีเหมือนจริงโดยใหผู้ช้มเขา้ไปมีส่วนร่วมถ่ายภาพ สัมผสัอากาศหนาวสุดขั้วภายใน เป็นโซนน ้าแขง็แกะสลกัรูป
ต่างๆ อุณหภูมิขา้งใน ประมาณ - 4 องศา ใหท่้านถา่ยรูปไดต้ามอธัยาศยั จากนั้นน าท่านเขา้ชม โรงงานสาหร่าย ของฝากที่มี
ช่ือเสียงของเกาหลีผลิตสาหร่ายใหม่สดทุกวนัมีหลายรสชาติใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือไปเป็นของฝาก น าท่านเรียนรู้วิธีการท าคมิบับ
หรือข้าวห่อสาหร่าย อาหารง่ายๆ ที่คนเกาหลีนิยมรับประทาน ค าวา่ คิม แปลว่า สาหร่าย ค  าว่า บบั แปลว่า ขา้ว ลกัษณะจะเป็น
แท่งยาวๆ แลว้จะหัน่เป็นช้ินพอดีค า จ้ิมกบัโชยหุรือวาซาบิกไ็ดต้ามใจชอบพิเศษ!!! สวมชุดประจ าชาติเกาหลี (ฮันบก) มี
หลากหลายชุดใหท้่านไดเ้ลือกใส่พร้อมเกบ็ภาพประทบัใจ 

ค า่ บริการอาหารค า่ (ม้ือที่ 8) เมนู จิมดัก (JIMDAK) หรือ ไก่อบซีอ๊ิววุ้นเส้น เป็นเมนูอาหารเกาหลีพื้นเมืองดั้งเดิม เป็นไก่ผัดรวม
กับวุ้นเส้น มันฝร่ัง แครอท พริก และซอสด า เน้ือไก่ที่น่ิม รสชาติคล้ายกับไก่พะโล้สูตรเกาหลี ทานกับข้าว หอมอร่อย รสเผ็ดถึง
เคร่ือง 
จากนั้นน าท่านชอ้ปป้ิงย่านเมียงดง หากท่านตอ้งการทราบว่าแฟชัน่ของเกาหลีเป็นอยา่งไร กา้วล  ้าน าสมยัเพียงใด ท่านจะตอ้งมา
ท่ีเมียงดงแห่งน้ี พบกบัสินคา้วยัรุ่น อาทิ เส้ือผา้แฟชัน่แบบอินเทรน เคร่ืองส าอาง   แบรนดด์งัของเกาหลี พบกบัความแปลกใหม่
ในการชอ้ปป้ิง ซ่ึงเมียงดงแห่งน้ีจะมีวยัรุ่นหนุ่มสาวชาวโสมไปรวมตวักนัที่น่ีกว่าจ านวนมากในแต่ละวนั 

ที่พัก  INTERCITY 365 HOTEL / L’ART HOTEL / GALAXY HOTEL หรือเทียบเท่า 
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วันที่ห้า N SEOUL TOWER (ไม่รวมลิฟท์) - สมุนไพรฮอกเกนามู – ศูนย์น ้ามันสนเข็มแดง – พลอยแอมมาทิส ซุปเปอร์มาเก็ต – 
สนามบินอินชอน – กรุงเทพฯ                                                                                                                                         

เช้า  บริการอาหารเช้า (ม้ือที่ 9) ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนั้นน าท่านสู่หอคอยกรุงโซล หรือ N SEOUL TOWER (ไม่รวมค่าลิฟท์ ท่านละ 400 บาท หรือ 10,000 วอน) ถือไดว้่าเป็น
สัญลักษณ์ท่ีส าคัญแห่งหน่ึงของกรุงโซล บางคร้ังถูกเรียกว่า  “นัมซาน ทาวเวอร์” 
(NAMSAN TOWER) ตามสถานท่ีตั้งคือบนภูเขานมัซาน เป็นหอคอยท่ีมีความสูงจากฐาน
ประมาณ 236.7 เมตร มีความสูงถึง 480 เมตร เหนือระดบัน ้ าทะเล ถูกสร้างข้ึนในปี ค.ศ. 
1969 ถือว่า เป็นหอคอยเมืองที่ สูงที่ สุดในโลกติด 1 ใน 18 อันดับของโลก เปิดให้
นกัท่องเท่ียวและประชาชนทัว่ไปไดเ้ขา้ชมคร้ังแรก เม่ือปี ค.ศ. 1980 ได ้ภายในแยกเป็น 3 
โซน ไดแ้ก่ TOWER , PLAZA และ LOBBY เป็นจุดที่สามารถชมความงดงามของกรุงโซลไดท้ั้งยามกลางวนัและยามค ่าคืน ชม
ทศันียภาพของแม่น ้า Han ซ่ึงไหลผ่านใจกลางกรุงโซล ภาพตึกรามบา้นช่องที่เรียงราย และลอ้มรอบไปดว้ยทิวเขา BUKHAN 
และเทือกเขา INWANGSAN อิสระใหทุ้กท่านไดเ้ดินเล่นและถ่ายรูปคู่หอคอย  หรือคลอ้งกุญแจคู่รักตามอธัยาศยั จากนั้นน าท่าน
เดินทางไปดูแลสุขภาพกนัที่ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามู ซ่ึงเป็นสมุนไพรท่ีทัว่โลกรวมถึงสถาบนัต่างๆยอมรับว่าเป็นสมุนไพรท่ีมี
คุณภาพดีท่ีสุดในการบ ารุงตบัและดูแลตบัของเรา เป็นสมุนไพรที่หาไดย้ากในปัจจุบนั ท่านจะไดช้มการสาธิตการทดลองตวัยา
จากสมุนไพรชนิดน้ีมี ฮอกเกนามู เป็นตน้ไมท่ี้เจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาท่ีปราศจากมลภาวะและระดบัสูงเหนือน ้ าทะเล 50-8  
00 เมตร ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมน ามารับประทานเพื่อช่วยดูแลตบัให้สะอาดแข็งแรง  น าท่านสู่ศูนย์น ้ามันสนเข็มแดง  ซ่ึงผลิต
จากใบสนเขม็แดงในประเทศเกาหลีซ่ึงจะใชต้น้สนเข็มแดงจากยอดเขามาผลิตโดยใชเ้ทคโนโลยีพร้อมกบัการวิจัยที่ประเทศ
เกาหลีใตอ้อกมาเป็นน ้ ามนัสนเข็มแดง โดยกว่าจะมาเป็นน ้ ามนัสนเข็มแดงได ้1 แคปซูลตอ้งใชใ้บสนเข็มแดงประมาณ 2.7 
กิโลกรัม มาสกดัเอาน ้ามนัมาผลิตและวิจยัออกมาเป็นน ้ ามนั สามารถช่วยในการลดระดบัไขมนัในเส้นเลือดไดเ้ป็นอย่างดี น า
ท่านชมโรงงานเจียระไนพลอยแอมมาทิส ชาวเกาหลีนิยมพลอยสีม่วงพลอย และถือว่าเป็นอญัมณีน าโชคและสุขภาพของผูท้ี่เกิด
วนัเสาร์ 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน (ม้ือที่ 10)  เมนูโอซัม บูลโกกิ คอืปลาหมึกสดและหมูหมักเกาหลี หมักจนได้ที่ผัด ทานกับน ้าซุปร้อนๆ  
บ่าย จากนั้นแวะซ้ือของฝากท่ีร้านซุปเปอร์มาเก็ต เลือกซ้ือสาหร่าย ขนมต่าง ๆ ชอ็กโกแลต ผลิตภณัฑข์องใบและรากฝอยของโสมใน

รูปขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหนา้โสม ครีมลา้งหน้าโสม เคร่ืองส าอางโสม กิมจิ เป็บเปโร้หรือป๊อกกี้ เกาหลี ชินราเมงหรือ
มาม่าเกาหลี เป็นตน้ สมควรแก่เวลา น าคณะเดินทางสู่สนามบินอินชอน 

19.55 น.  ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ สายการบิน JIN AIR เที่ยวบินที่ LJ001   
23.35 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 
 
 

*** Have a Nice Trip*** 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หากผูโ้ดยสารถกูปฎเิสธการออกนอกประเทศไทยหรอืเขา้ประเทศเกาหล ี 

จากเจา้หนา้ทีแ่รงงานไทยหรอืเจา้หนา้ทีต่รวจคนออกนอกประเทศไทยและเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงที่
ประเทศเกาหล ีทางผูจ้ดัและทางสายการบนิจะไมส่ามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ทกุกรณี   

ผูโ้ดยสารอาจจะตอ้งรบัผดิชอบคา่ปรบัทีป่ระเทศเกาหลเีรยีกเก็บ   

ผูโ้ดยสารตอ้งรอกลบัประเทศไทยในเทีย่วบนิถดัไปทีม่ที ีน่ ัง่วา่งหรอืตามวนัเดนิทางของต ัว๋เคร ือ่งบนิ   

ท ัง้นีแ้ลว้แตท่างเจา้หนา้ทีต่รวจคนและสายการบนิ ทางผูจ้ดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้
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อตัราคา่บรกิาร 
เดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก พกัเดีย่ว จอยแลนด ์ หมายเหต ุ

วนัที ่28-1 ม.ค. 61 26,999 26,999 5,000 18,999  

วนัที ่29-2 ม.ค. 61 27,999 27,999 5,000 19,999  

วนัที ่30-3 ม.ค. 61 26,999 26,999 5,000 18,999  

วนัที ่31-4 ม.ค. 61 19,999 19,999 5,000 11,999  

วนัที ่1-5 ม.ค. 61 18,999 18,999 5,000 10,999  

วนัที ่2-6 ม.ค. 61 18,999 18,999 5,000 10,999  

วนัที ่3-7 ม.ค. 61 18,999 18,999 5,000 10,999  

วนัที ่4-8 ม.ค. 61 17,999 17,999 5,000 9,999  

วนัที ่5-9 ม.ค. 61 17,999 17,999 5,000 9,999  

วนัที ่6-10 ม.ค. 61 18,999 18,999 5,000 10,999  

วนัที ่7-11 ม.ค. 61 18,999 18,999 5,000 10,999  

วนัที ่8-12 ม.ค. 61 18,999 18,999 5,000 10,999  

วนัที ่9-13 ม.ค. 61 18,999 18,999 5,000 10,999  

วนัที ่10-14 ม.ค. 61 18,999 18,999 5,000 10,999  

วนัที ่11-15 ม.ค. 61 17,999 17,999 5,000 9,999  

วนัที ่12-16 ม.ค. 61 17,999 17,999 5,000 9,999  

วนัที ่13-17 ม.ค. 61 18,999 18,999 5,000 10,999  

วนัที ่14-18 ม.ค. 61 18,999 18,999 5,000 10,999  

วนัที ่15-19 ม.ค. 61 18,999 18,999 5,000 10,999  

วนัที ่16-20 ม.ค. 61 18,999 18,999 5,000 10,999  

วนัที ่17-21 ม.ค. 61 18,999 18,999 5,000 10,999  

วนัที ่18-22 ม.ค. 61 17,999 17,999 5,000 9,999  

วนัที ่19-23 ม.ค. 61 17,999 17,999 5,000 9,999  

วนัที ่20-24 ม.ค. 61 18,999 18,999 5,000 10,999  

วนัที ่21-25 ม.ค. 61 18,999 18,999 5,000 10,999  

วนัที ่22-26 ม.ค. 61 18,999 18,999 5,000 10,999  

วนัที ่23-27 ม.ค. 61 18,999 18,999 5,000 10,999  

วนัที ่24-28 ม.ค. 61 18,999 18,999 5,000 10,999  

วนัที ่25-29 ม.ค. 61 17,999 17,999 5,000 9,999  

วนัที ่26-30 ม.ค. 61 17,999 17,999 5,000 9,999  

วนัที ่27-31 ม.ค. 61 18,999 18,999 5,000 10,999  

วนัที ่28-1 ก.พ. 61 18,999 18,999 5,000 10,999  

วนัที ่29-2 ก.พ. 61 18,999 18,999 5,000 10,999  

วนัที ่30-3 ก.พ. 61 18,999 18,999 5,000 10,999  

วนัที ่31-4 ก.พ. 61 18,999 18,999 5,000 10,999  

วนัที ่1-5 ก.พ. 61 18,999 18,999 5,000 10,999  

วนัที ่2-6 ก.พ. 61 17,999 17,999 5,000 9,999  

วนัที ่3-7 ก.พ. 61 17,999 17,999 5,000 9,999  

วนัที ่4-8 ก.พ. 61 16,999 16,999 5,000 8,999  

วนัที ่5-9 ก.พ. 61 16,999 16,999 5,000 8,999  

วนัที ่6-10 ก.พ. 61 16,999 16,999 5,000 8,999  

วนัที ่7-11 ก.พ. 61 17,999 17,999 5,000 9,999  

วนัที ่8-12 ก.พ. 61 17,999 17,999 5,000 9,999  

วนัที ่9-13 ก.พ. 61 17,999 17,999 5,000 9,999  

วนัที ่10-14 ก.พ. 61 17,999 17,999 5,000 9,999  

วนัที ่11-15 ก.พ. 61 16,999 16,999 5,000 8,999  

วนัที ่12-16 ก.พ. 61 16,999 16,999 5,000 8,999  

วนัที ่13-17 ก.พ. 61 16,999 16,999 5,000 8,999  

วนัที ่14-18 ก.พ. 61 17,999 17,999 5,000 9,999  

วนัที ่15-19 ก.พ. 61 17,999 17,999 5,000 9,999  

วนัที ่16-20 ก.พ. 61 17,999 17,999 5,000 9,999  

วนัที ่17-21 ก.พ. 61 17,999 17,999 5,000 9,999  
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***ราคาคา่ทวัรด์งักลา่วหากมกีารเปลีย่นแปลงคา่ต ัว๋เครือ่งบนิภาษสีนามบนิภาษนี า้มนัของสายการบนิ*** 

***บรษิทัฯขอสงวนสทิธ ิใ์นการปรบัราคาข ึน้ตามสายการบนิ*** 
 
 
ราคาทวัรร์วม 
1. คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั ตามรายการ   2. คา่อาหารทุกมือ้ ตามทีร่ะบุในรายการ 
3. คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ   4. คา่ทีพั่กหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามรายการ 
5. คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ   6. คา่ภาษีสนามบนิ ทุกแหง่ทีม่ ี
7. คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละ 15 กก.   8. หวัหนา้ทัวรน์ าเทีย่วตลอดรายการ 
9. คา่ประกนัอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
10. น ้าเปลา่วนัละ 1 ขวด   
 
ราคาทวัรไ์มร่วม   
1.    ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงนิ / ใบก ากบัภาษี)  
2.    คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัทส์ว่นตวั คา่ซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่ 
3. คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด ปกต ิ15 กโิลกรมั 
4. คา่วซีา่ส าหรับพาสปอรต์ตา่งชาต ิ
5. คา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถ ิน่ทา่นละ 35,000 วอน หรอื 1,050 บาท (ในวนัเช็คอนิทีส่นามบนิสวุรรณภูม)ิ 
 

เง่ือนไขการช าระเงิน 

 

กรณีโอนเงิน : ทางบริษัทฯ ขอรบัมดัจ า 10,000 บาท ส าหรบัการจองนับตั้งแต่วนัจองภายใน 2 วนั 

และ ส่วนที่เหลือทั้งหมดช าระก่อนเดินทางอย่างน้อย 30วนั  

กรณีจา่ยผ่านบตัรเครดิต : ทางบริษัทขออนุญาต ตดับตัรเครดิตยอดเต็ม โดยท่านสามรถแจง้หมายเลข

บตัร 16 หลัก  และ วนัหมดอายุบตัร ไดท้าง E-mail : sales@tourforever.com ส าหรบัการจองนับตั้งแต่

วนัจองภายใน 2 วนั  

 (การไม่ช าระเงินค่ามดัจ า หรือ ช าระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถกูระงบัการจ่ายไมว่า่ดว้ยสาเหตุใดใด ภายในวนัท่ี

ก าหนด ผูจ้ดัมีสิทธิยกเลิกการจดัหรือยกเลิกการเดินทาง)   

 

 

 

วนัที ่18-22 ก.พ. 61 16,999 16,999 5,000 8,999  

วนัที ่19-23 ก.พ. 61 16,999 16,999 5,000 8,999  

วนัที ่20-24 ก.พ. 61 16,999 16,999 5,000 8,999  

วนัที ่21-25 ก.พ. 61 17,999 17,999 5,000 9,999  

วนัที ่22-26 ก.พ. 61 17,999 17,999 5,000 9,999  

วนัที ่23-27 ก.พ. 61 17,999 17,999 5,000 9,999  

วนัที ่24-28 ก.พ. 61 17,999 17,999 5,000 9,999  

วนัที ่25-1 ม.ีค. 61 16,999 16,999 5,000 8,999  

วนัที ่26-2 ม.ีค. 61 16,999 16,999 5,000 8,999  

วนัที ่27-3 ม.ีค. 61 17,999 17,999 5,000 9,999  

วนัที ่28-4 ม.ีค. 61 17,999 17,999 5,000 9,999  

INFANT (เด็กเล็กอาย ุไมเ่กนิ 2 ปี) ราคา 6,000 บาท 
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เง่ือนไขการยกเลิก 

 

1. ส าหรบัผูโ้ดยสารท่ีไม่ไดถื้อหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผูย้ื่นวซี่าให ้เม่ือผลวซี่าผ่านแลว้มีการยกเลิกการ  

    เดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่ามดัจ าทั้งหมด 

2. ***ราคาดงักล่าวเป็นราคาโปรโมชัน่ ไม่สามารถยกเลิกการจองไดทุ้กกรณี ***  

3. ยกเลิกการเดินทางในวนัเดินทาง,ถกูปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองทั้งจากประเทศไทยและประเทศท่ีหมายไมมี่การคืนเงิน   

   ทั้งหมดไม่วา่กรณีใดๆทั้งสิ้ น  

4. กรุป๊ท่ีเดินทางชว่งวนัหยุดหรือเทศกาลท่ีตอ้งการนัตีมดัจ ากบัสายการบินหรือค่ามดัจ าท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการผ่าน 

   ตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศซ่ึงไม่อาจขอคืนเงินได ้รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเชน่ Extra Flight และ Charter Flight 

   จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือค่าทวัรท์ั้งหมดเน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบินน้ันๆ 

5. กรณีลกูคา้ช าระเงินผ่านบตัรเครดิต แลว้ยกเลิกไม่ไดเ้ดินทาง ทางบริษัทขอคืนเงินผ่านบตัรท่ีช าระ โดยใหท้างธนาคาร

เป็นฝ่ายด าเนินการตามขั้นตอนท่ีธนาคารก าหนด 

                                    ***กรุป๊ท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุ หรือกรุป๊เหมาส่วนตวั*** 

               ***ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจ  าหรือค่าทวัรท์ัง้หมดไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน*** 
 

หมายเหต ุ

 การเดินทางในคณะน้ีจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 30 ท่านข้ึนไป และในกรณีท่ีผูโ้ดยสารไม่ครบคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวน

สิทธ์ิในการออกเดินทาง หรือ ปรบัราคาข้ึนตามความเหมาะสม หากลกูคา้ตอ้งการเดินทาง  

 หากท่านช าระเงินมัดจ  า หรือ ค่าใชจ้า่ยบางส่วนมาแลว้ ถือ ว่าท่านรับทราบและยอมรับ เง่ือนไข ขอ้ตกลง และ

ขอ้สญัญาผูกมัดตามท่ีรายการระบุทั้งหมด ดงัน้ัน โปรดอ่านขอ้ความโดยละเอียดก่อนท าการมัดจ  า 

 ในกรณีท่ีทางสายการบินมีการเรียกเก็บค่าภาษีเช้ือเพลิง เพ่ิมเติม ราคาน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามประกาศสายการ

บิน...  

 รายการท่องเท่ียวและรายการอาหารท่ีระบุไว ้อาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามสถานการณ ์โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ 

 หนังสือเดินทาง ตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และ ทางบริษัท ขอสงวนสิทธ์ิรบัเฉพาะผูมี้วตัถุประสงค์

เพ่ือการท่องเท่ียว ค่าทัวรท่ี์จ่ายใหก้ับผูจ้ัด เป็นการช าระแบบจ่ายช าระขาด และผูจ้ัดไดช้ าระใหก้ับสายการบินและ

สถานท่ีต่าง ๆ แบบช าระขาดเชน่กนัก่อนออกเดินทาง ฉะน้ันหากท่านไม่ไดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามรายการไม่

ดว้ยสาเหตุใดหรือไดร้บัการปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ  ทางผูจ้ดั ขอสงวนสิทธิการคืนเงิน

สดสว่นใด ๆ รวมทั้งค่าตัว๋เครื่องบินใหแ้ก่ท่าน 

 หากมีเพ่ือนหรือญาติของท่านตอ้งการรว่มเดินทางท่องเท่ียวระหวา่งท่องเท่ียวในต่างประเทศหรือปัญหาต่าง ๆ ตลอดจน

ขอ้แนะน ากรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีท่ีรบัผิดชอบ หากท่านมีความจ าเป็นตอ้งรบัฝากของจากผูอ่ื้นเพ่ือท่ีจะน าไปยงัประเทศ             

น้ัน ๆ  หรือน ากลบัประเทศไทย ควรตรวจส่ิงของน้ันวา่ตอ้งไม่เป็นส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงของผิดกฎหมายบางประเภท 

อาจมีโทษถึงขั้นประหารชีวิต เจา้หนา้ท่ีจะไม่รบัฝากกระเป๋าหรือสิ่งของใดใด 
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 หากยกเลิกก่อนออกเดินทางนอ้ยกวา่วนัดงักลา่ว ทางผูจ้ดัมีค่าใชจ้่ายท่ีไดช้ าระลว่งหนา้ไปแลว้จ านวนมาก ขอสงวนสิทธ์ิ

ในการหกัเงินในสว่นท่ีเกิดขึ้ นจริง  

 คณะเดินทางชว่งวนัหยุด หรือ เทศกาลท่ีตอ้งการนัตีมดัจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไขหรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight 

หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์

ทั้งหมด  ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบัราคาตามสถานการณ์ท่ีมีการปรบัข้ึนจากภาษีเช้ือเพลิงท่ีทางสายการบินอาจจะมีการ

เรียกเก็บเพ่ิมเติม ตลอดจนการเปล่ียนแปลงเท่ียวบินและตามตารางบินของสายการบิน  

 หากมีการถอนตวัหรือไม่ไดใ้ชบ้ริการตามท่ีจองระบุเอาไวห้รือก่อนรายการท่องเท่ียวจะส้ินสุดลง ผูจ้ัดถือว่าผูท่้องเท่ียว

สละสิทธ์ิและจะไม่รบัผิดชอบค่าบริการท่ีไดช้ าระไว ้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน เน่ืองจากค่าใชจ้่ายท่ีท่านไดจ้่ายใหก้ับผูจ้ัด 

เป็นการช าระแบบยืนยนัการใชบ้ริการแบบผูจ้ดัเป็นตวัแทนนายหนา้ ผูจ้ดัไดช้ าระค่าใชจ้่ายทั้งหมดใหแ้ก่ผูใ้หบ้ริการใน

แต่ละแหง่แบบช าระเต็มมีเง่ือนไข  

 กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทนหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปล่ียนแปลง การบริการจากสาย

การบิน บริษัทขนสง่ หรือ หน่วยงานท่ีใหบ้ริการ ผูจ้ดัจะด าเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะประสานงานใหเ้กิดประโยชน์

สงูสุดแก่ลกูคา้ แต่จะไม่คืนเงินใหส้ าหรบัค่าบริการน้ัน ๆ  

 มคัคุเทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธิในการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทั้งส้ินแทนผูจ้ัด  นอกจากมีเอกสารลงนาม

โดยผูมี้อ านาจของผูจ้ดัก ากบัเท่าน้ัน  

 ผูจ้ัดจะไม่รบัผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีท่ีผู ้

เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่วา่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของ

ทุกประเทศในรายการท่องเท่ียว อนัเน่ืองมาจากการกระท าท่ีสอ่ไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง และ

กรณีอ่ืนๆ 

 ผูจ้ดัจะไม่รบัผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีเกิดภยั

ธรรมชาติ โรคระบาด , สถานการณท์างการเมือง , ประทว้ง , จราจล  , ความเจ็บป่วย หรือ อุบติัเหตุเฉพาะบุคคล 

 เน่ืองดว้ยมาตรการรกัษาความปลอดภยัของสนามบินทัว่โลก ก่อนท่านข้ึนเครื่องบิน กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ี

จะน าติดตัวข้ึนเคร่ืองบิน แยกใส่ถุงพลาสติกใสมีซิปล็อคปิดสนิท โดยท่ีขนาดบรรจุภณัฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้ น 

และรวมกนัทุกชิ้ นไม่เกิน 1 ลิตร และตอ้งน าออกมาใหเ้จา้หนา้ท่ีตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย ์อนุญาตใหถื้อได้

ท่านละ 1 ใบเท่าน้ัน ถา้ส่ิงของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑ์มากกว่าท่ีก าหนด รวมถึงส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกับอาวุธ 

เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หน้าท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน และ

ประเทศเกาหลี มีกฎหมายหา้มน าเขา้ผลิตภณัฑท่ี์ท ามาจากพืช และเน้ือสตัวทุ์กชนิดเขา้ประเทศ เช่น ผัก ผลไมส้ด ไข ่

เน้ือสตัว ์ไสก้รอก เพ่ือเป็นการป้องกันโรคติดต่อท่ีจะมาจากส่ิงเหล่าน้ี หากเจา้หน้าท่ีตรวจพบ จะตอ้งเสียค่าปรบัใน

อตัราท่ีสงูมาก 

 

“ขอขอบพระคุณทุกท่านท่ีไดม้อบความไวว้างใจ ใหท้างบริษัท เป็นผูน้ าพาการเดินทางในครั้งน้ี” 

 

 
 


