
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(พกั ซูวอน 1 คืน / พกัโซล 2 คืน)  
*** ฟินกบัเทศกาลตกปลาน ้าแข็ง ใหท่้านไดต้กปลาสุดมนัส*์** 

 

สายการบินจินแอร ์แอรไ์ลน ์(LJ)  <ข้ึนเคร่ืองสุวรรณภูม>ิ 



 

ขาไป LJ 004    กรุงเทพ (BKK)  -   อินชอน (ICN) 22.25 – 05.40+1 

ขากลบั LJ 003    อินชอน (ICN)    -   กรุงเทพ (BKK) 17.10 – 21.10 
 

รายการโปรแกรมทวัร ์

วนัแรก       กรุงเทพฯ - สนามบนินานาชาติสุวรรณภูมิ -  อินชอน (ประเทศเกาหลีใต)้ 
 

19.00 น. คณะพร้อมกนัที่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภมูิ ผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 ประตู ….. เคานเ์ตอร์ ….. 

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

เจ้าหน้าที่คอยอาํนวยความสะดวกเชค็อนิทตั์ว๋เคร่ืองบินและสมัภาระให้แก่ท่าน…. 
หมายเหตุ เคานเ์ตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเคร่ืองออกอย่างนอ้ย 60 นาที ผูโ้ดยสารพรอ้ม ณ ประตูข้ึนเคร่ืองก่อน เวลาเคร่ือง

ออก 30 นาที 
 

วนัทีส่อง      สนามบนิอินชอน – สมัผสับรรยากาศงดงามทีเ่กาะช่ือดงั “ เกาะนามิ Nami Island ”  

                น าท่านร่วมสนุกกับ “เทศกาลตกปลาน ้าแข็ง ICE FISHING FESTIVAL  

           2019  (ไม่รวมค่าอุปกรณต์กปลา)  

 

 

22.25 น. เหินฟ้าสู่ประเทศเกาหลีใต ้โดยสายการบิน JIN AIR เทีย่วบนิ LJ 004 (บริการ SNACK BOX บนเครื่อง) 
 

05.40+1 น. ถงึสนามบินนานาชาติ  อินชอน  ประเทศเกาหลีใต้ หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและรับสมัภาระ

เรียบร้อยแล้ว (เวลาท้องถิ่นประเทศเกาหลีใต้ เรว็กว่าประเทศไทย 2 ช่ัวโมง)     

จากน้ัน ....นาํท่านชมความงดงามของเกาะช่ือดัง  เกาะนามิ  หน่ึง

ในสถานที่ถ่ายทาํซีรีย์ เกาหลี ชื่อดัง   เพลงรักในสายลมหนาว              

นาํท่านขึ้นเรือ เฟอร์ร่ีข้ามฟากไปยังเกาะนามิ ใช้เวลาเพียง 5 นาท ี

ในฤดูหนาวท่านได้สมัผสับรรยากาศแสนโรแมนติก ท่ามกลางหิมะ

ขาวปกคลุมต้นไม้ และ ระหว่าง 2 ข้างทาง ให้ท่านได้ถ่ายรูปสวยๆ

กบัหิมะขาวโพลน ทั่วทั้ง เกาะ  ชมทวิต้นสนที่เป็นไฮไลทข์องเกาะ

นามิ  และถ่ายรูปเกบ็ภาพความประทบัใจ  ระหว่างทางกลับมี

ร้านค้า 2 ข้างทาง อาท ิร้า นซาลาเปา ร้านไส้กรอก ขนมแพนเค้ก

แสนอร่อย ให้ท่านเลือกซ้ือทานได้ตามอธัยาศัย หรือจะเลือกน่ังจิบ

กาแฟร้อนๆ ในร้าน Coffee Shop ในเกาะนามิ  จากน้ันได้เวลานัด

หมาย นาํท่านน่ังเรือเฟอร์ร่ี กลับมายังจุดขึ้นรถ  
 

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  (เมนู“ทคัคาลบ“ีหรือไก่บารบ์คีิวผดัซอสเกาหลี) (1) 

จากน้ัน นาํท่าน ร่วมเทศกาลตกปลาน ้ าแข็ง  ICE FISHING FESTIVAL 2019 ซ่ึงเทศกาลน้ี 1 ปี      

มีแค่คร้ังเดียวเท่าน้ัน ซ่ึงจะจัด ช่วงเดือนมกราคมของทุก ๆ ปี เพราะในช่วงเดือนมกราคม บริเวณ แม่น ้ า จะ

หนาวเยน็จน เป็นนํา้แขง็ และมี ความหนาประมาณ 30-40 ซ.ม. ซ่ึงสามารถรองรับนํา้หนักเป็นตันๆ  

นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่มาเยือนนับล้านคน ไม่ว่าจะเป็นเดก็หรือผู้ใหญ่  จะมาเทศกาลน้ีเพ่ือ  ตกปลาเทรา้ท์  ที่

อาศัยอยู่ในนํา้เยน็ที่มีอณุหภมูิต้ังแต่ 20 องศาเซลเซียสลงไป   (ไม่รวมค่าอุปกรณต์กปลา ) ** ราคาอปุกรณ์

ประมาณ 20,000 วอน หรือ 650 บาท ** 



 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีการตกปลา คือ หย่อนเหยื่อปลอม (ที่ทางเทศกาลเตรียมไว้ให้ ) ลงไปในรู จากน้ันกก็ระตุกไม้เบด็ตกปลา

เบาๆ ให้เหมือนเหยื่อกาํลังลอยไปลอย มาในนํา้ และปลากจ็ะเข้ามากนิเหยื่ อ ง่ายๆเพียงแค่น้ีกท็าํให้ ท่านตก

ปลาได้อย่างสนุกสนาน )  ซ่ึงนักท่องเที่ยวที่ตกปลามาได้ จะมีเจ้าหน้าที่ค่อยนาํปลาที่ตกได้ไปย่างให้ทาน  และ

ภายในงานจะมีกจิกรรมสนุกๆ ท้าความหนาว  อาทิ การแข่งขันจับปลาเทร้าท์ ด้วยมือเปล่า  การเล่นสโนสเลด 

จักรยานป่ันบนลานนํา้แขง็ และอืน่ๆอกีมากมาย  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ :  

(เทศกาลตกปลาน ้ าแข็ง มีประมาณ (ช่วงวันที ่05 – 27 มกราคม 2562)   

อา้งอิงจาก http://english.visitkorea.or.kr  ทั้งนี้ ทั้งนั้นข้ึนอยู่กบัสภาพอากาศ....ทางผูจ้ัดไม่

สามารถก าหนดได ้ กรณีเทศกาลเลือ่นวนัเปิด เนือ่งจากลานน ้ าแข็งยงัไม่แข็งตวัเต็มที              

ทางบริษทัฯ ขอปรบัเปลีย่นโปรแกรมทดแทนเป็น >> น าท่านไปตื่นตาตื่นใจสุดเสียวกบั !! 

SOYANGGANG  SKY  WALK (สะพานกระจกทีย่าวทีสุ่ด) เนือ่งจากบริษทัฯตอ้งค านึงถงึ

ความปลอดภยัลูกคา้เป็นหลกั  

 

http://english.visitkorea.or.kr/


 

จากน้ันนาํท่าน  ชมสะพานกระจกแกว้ใส  (Soyanggang Sky Walk : 소양강 스카이워크) ที่ต้ังอยู่ริม

ทะเลสาบเอยีมโฮแห่งน้ี ท่านจะได้ สมัผสัความต่ืนเต้นจาก การเดินบนสะพานกระจกแก้ว ที่มีความยาวกว่า 

156 เมตร ตอนกลางวันเรากจ็ะเหน็ทศันียภาพอนังดงามของทะเลสาบเอยีมโฮแบบ 360 องศา ส่วนในตอน

กลางคืนเรากจ็ะเหน็แสงไฟสปอร์ตไลท์ที่สาดส่องไปยังบนตัวสะพาน ซ่ึงมีความสวยงามไปอกีแบบ 
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ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  (เมนู...โอซมับลูโกกิ ปลาหมึก หมูผดัซอสขลุกขลิก..รสอร่อย) (2) 
 
 

ทีพ่กั    โรงแรม CENTRAL PLAZA HOTEL หรือ NEW SUWON HOTEL  หรือระดบัเทียบเท่า (พกัซูวอน) 
 

วนัทีส่าม      เล่นสกีสุดมนัส ์ณ สกีรีสอรท์ - ไร่สตรอเบอรร่ี์ - สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์(บตัรไม่จ ากดั)  

                 ชอ้ปป้ิงเคร่ืองส าอาง COSMETICS OUTLET - คลอ้งกุญแจคู่รกั ณ หอคอยโซลทาวเวอร ์ 
 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม (3) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
นาํท่านเดินทางสู่ สกีรีสอรท์  Oak Valley Ski Resort หรือ Yangji Pine Resort Ski Valley หรือระดับ

เทยีบเท่า  นาํท่านไปสนุกกบัการเล่นสกบีนลานสกขีนาดใหญ่  ประกอบไป ด้วย เนินสกสีาํหรับผู้ฝึกหัดเล่น 1 

เนิน  และ  เนินสาํหรับผู้ที่เล่นชาํนาญแล้ว 1 เนิน (ราคาทั วรย์งัไม่รวมค่าอุปกรณก์ารเล่น อาทิ ชดุ สกี 

รองเทา้สกี ไมโ้พล ราคาป ระมาณ 50,000 วอน) สาํหรับท่านที่ เล่นสกเีป็นสามารถน่ังกระเช้าลิฟต์ขึ้นไป

เล่นบนยอดเขาได้เลย  ให้ท่านได้สนุกกบัการเ ล่นสกอีย่างเตม็ที่ ส าหรับท่านทีไ่ม่เล่นสกี  หรือ สโนว์สเลด                 

กส็ามารถถ่ายรูปรอบลานสก ีหรือ หาเคร่ืองด่ืมร้อนๆ ในโซน Coffee Shop ทานได้  จากน้ัน นาํท่านสู่                    

ไร่สตอเบอรี่ นักท่องเที่ยวมักจะเรียกว่า สตอเบอเรอ้  เพราะผลสรอเบอร่ีลูกโตมากๆ บา งลูกโตเท่าลูกละมุด

บ้านเราเลย  ให้ท่านได้เหน็แปลงปลูกสตอเบอร่ีของคนเกาหลี ที่ปลูกสตอ วเบอร่ีแบบไร้สารพิษ ปลูกด้วยวิธี

ธรรมชาติ ได้ผลผลิตที่อร่อยและปราศจากสารพิษ ให้ท่านสามารถชิมสตอเบอร่ีตามอธัยาศัย.... 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (เมนู...หมูย่างเกาหลีตน้ต ารบั PORK GALBI) (4) 
 

บ่าย จากน้ันพาท่านสนุกสนานเตม็อิ่ม ที่ สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์(เล่นไดไ้ม่จ ากดั) เป็นสวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่

ที่สดุของประเทศ ต้ังอยู่ท่ามกลางหุบเขา   ท่านจะได้น่ัง

กระเช้าลิฟท ์ ให้ท่านได้สนุกสนานกบัเคร่ืองเล่นนานา ชนิด 

อาท ิT-Express ( รถไฟรางไม้ ) รถไฟเหาะ หนอนสะบัด 

ล่องแก่ง การ์ตูน 4 มิติ บ้านหมุน บ้านผสีงิ และในสวนสนุก

แห่งน้ีท่านยังสามารถท่องไปกบัโลกของ สวนสตัว์ป่า ท่านจะ

ไดช้มความน่ารักของ หมีสีน ้าตาล ทีแ่สนรูส้ามารถท าตาม

ค าสัง่ของเจา้หนา้ทีท่ีใ่หข้นม ทัง้เดิน เตน้ และโยนลกูบอล 

รับรองว่าท่านอดหลงรักไม่ได้ เลยทีเ่ดียว  อกีทั้งท่านจะได้

พบเสอืขาว สงิโตเจ้าป่า และสตัว์นานาชนิด และภายใน  สวน

สนุกเอเวอรแ์ลนด์  ให้ท่านได้พบกบั LINE FRIEND 
STORE มีสนิค้ามากมายหลายรูปแบบ  แอพพลิเคชั่น LINE 
น้ันนอกจากจะเป็นแอพแชทที่ได้รับความนิยมแล้วยังมีจุดขายอกีอย่างกคื็อคาแรคเตอร์หลักของตัวละครของ

แอพพลิเคชั่น LINE ที่มีสนิค้าออกมาให้เลือกมากมาย     
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

เยน็ รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร  (เมนู...จิมดกั ไก่ผดัวุน้เสน้อร่อยน่าลอง) (5) 
 

จากน้ันนาํท่านสู่ COSMETIC OUTLET ช้อปป้ิงเคร่ืองสาํอาง ค์ยอดนิยม เช่น  Snail Cream , water drop 

(ครีมนํา้แตก) , Bubble Cleansing , CC ครีม , แป้งม้าโยก, เซร่ัมโบทอ็กเกาหลี  ซ่ึงราคาถูกกว่าที่เมืองไทย

เกอืบเท่าตัว และบางผลิตภัณฑย์ังไม่มีขายในไทย    จากน้ันนาํท่านสู่ หอคอย N’SEOUL TOWER (ไม่รวม

ค่าข้ึนลิฟท์) นาํท่านย้อนรอยซีรีย์ดัง “ You Who Came From The Stars” (ยยัตัวรา้ยกับนายต่างดาว ) 



 

และ ซีรียเ์ร่ือง F4  เขานัมซาน ภเูขาเพียงลูกเดียวใจกลาง กรุงโซล 1 ใน 17 หอคอยเมืองที่สงูที่สดุในโลก    

สงูถงึ 480 เมตร เหนือระดับนํา้ทะเล  อิสระใหท่้านชมวิวบรรยากาศบา้นเมืองเกาหลี  หรือ จะคลอ้งกุญแจ
คู่รัก เพราะคนเกาหลีมีความเช่ือว่าถ้ามาคล้องกุญแจคู่รักที่น้ี “จะท าใหรั้กกันยนืยาวไม่พรากจากกัน” 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

ทีพ่กั  น าท่านเขา้สู่ โรงแรม GALAXY HOTEL หรือ VIP HOTEL หรือ ระดบัเทียบเท่า 3 ดาว 
 

วนัทีสี่่         น ้ ามนัสนเข็มแดง – พระราชวงัเคียงบกกุง – ท าคิมบบั + ใส่ชดุฮนับก - ฮ็อกเกตนามู  

                    ช้อปป้ิงแบนดเ์นม ดิวต้ีฟรี Duty free  - พาท่านชอ้ปป้ิงเสื้ อผา้ รองเทา้แฟชัน่ และ 

             รา้นอาหารอร่อยมากมาย ณ “ตลาดเมียงดงช่ือดงั”                   
 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม (6) 
 

จากน้ันพาท่านไปชม   RED PINE  หรือ น ้ ามนัสนเข็มแดง   สมุนไพรช่ือดังที่ได้รับความนิยมมากในตอนน้ี 

สรรพคุณช่วยลดระดับนํา้ตาลในเส้นเลือด  ช่วยละลายไขมันในเส้นเลือด   ช่วยล้างสารพิษหรือดีทอ็กเลือดให้

สะอาดและเพ่ิมการไหลเวียนของเลือดได้สะดวกขึ้น  

เหมาะกับผูป่้วยโรคเบาหวาน  ความดัน  ไขมันอุด

ตันในเสน้เลือด  คอเ ลสเตอรอลในเลือดสงู  และ  

โรคไขขอ้เส่ือม       จากน้ันนาํท่านชม  พระราชวงัเคียง

บกกุง  เป็นทั้งสญั ลักษณ์และแหล่งท่องเที่ยวยอดฮิต

ของกรุงโซล  หน้าพระราชวังจะมีทห ารเวรยาม

ผลัดเปล่ีย นยืนประจาํการ ซ่ึงเป็นที่น่าสนใจข อง

นักท่องเที่ยวที่ได้ถ่ายรูป พระราชวังที่มีขนาดใหญ่และ

เก่าแก่ที่สดุในกรุงโซล สร้างขึ้นในปี 1394 ในสมัย

พระเจ้าแทโจ ราชวงศ์โชซอน   ในช่วงฤดูหนาว 

พระราชวังแห่งน้ีจะปกคลุมไปด้วยหิมะขาวโพลน

สวยงาม  จนต้องเกบ็ภาพควา มประทบัไว้เลยที เดียว  

จากน้ันนาํท่านรู้ จักและเข้าใจ “ศูนยส์มุนไพรฮอ๊กเก็ต

นามู”  ชาวเกาหลีนิยมนาํ มารับประท าน เพ่ือช่วย

ป้องกนัโรคตับแขง็ไม่ให้ถูกทาํลายจากการดืม่กาแฟ บุหร่ี แอลกอฮอล์ สารตกค้างจากอาหารและยา    

 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (เมนู...ชาบู ชาบู SHABU SHABU) (7) 
 



 

บ่าย พาท่านชม โรงงานสาหร่ายเกาหลี  ให้ท่านได้ชมกรรมวิธใีนการผลิตสาหร่ายเกาหลีแสนอร่อย พร้อมชิม

สาหร่ายๆ หรือจะซ้ือเป็น

ของฝากกลับบ้านกไ็ด้    

จากน้ัน นาํท่านไป เรียนรู้

ขั้นตอนการ ท าคิมบบั 

(ขา้วห่อสาหร่าย) อาหาร

ง่ายๆ  ที่คนเกาหลีนิยม

รับประทาน คิม แปลว่า  

สาหร่าย บับ แปลว่า ข้าว 

มีลักษณะ เป็นแท่งยาวๆ 

ห่ันเป็นชิ้นพอดีคาํ จ้ิมกะโชยุญ่ีปุ่ น หรือ วาซาบิ กไ็ด้   จากน้ันพา

ท่านไปสวยหล่อแบบหนุ่มสาวเกาห ลี กบัการสวมชุดประจาํชาติ

เกาหลี “ ชดุฮนับก”  ให้ท่านได้ถ่ายรูปตามอธัยาศัยและเกบ็ภาพ

ความประทบัใจ  จากน้ันนาํท่าน  ชอ้ปป้ิงแหล่งสนิคา้ปลอดภาษี 

(ดิวต้ีฟรี ) สนิค้า แบรนด์เนม  อาท ินาฬิกา ,แว่นตา , กระเป๋า , 

นํา้หอม เคร่ืองสาํอางแบรนด์ชั้นดัง อาท ิ SULWHASOO , 

LANEIGE , SHISEIDO, SKII  และ กระเป๋าแบรนด์ดัง อาท ิ

MCM , LOUIS VUITTON, CHANEL อสิระให้ท่านเลือก              

ช้อปป้ิงตามอธัยาศัย   ยังไม่ พอนาํท่าน ไป ช้อปป้ิง ต่อกนัที่                   

“ ตลาดที่ฮอตทีสุ่ด ของเกาหลี ” ตลาดเมียงดง หรือ  สยาม  

สแควรเ์กาหลี  ตลาด แห่งน้ี ท่านจะ พบกบัสนิค้า อาท ิ เสื้อผ้า

แฟชั่น แบรนด์ดังต่างๆ ZARA , SPAO , Uniqlo หรือ รองเท้าแบรนด์ NIKE  Adidas และรองเทา้ทีก่ าลัง

เป็นทีนิ่ยมในตอนน้ี fila  หรือจะเลือกช้อปป้ิงเคร่ืองสาํอาง  ETUDE HOUSE  SKIN FOOD , THE FACE 

SHOP , MISSHA , IT’S SKIN ให้ท่านได้เลือกซ้ือ มากมาย  ที่สาํคัญตลาดแห่งน้ียังโด่งดังเร่ือง Food 

Street อกีด้วย เพราะนอกจากสนิค้าแฟชั่นต่างๆแล้วยังมีร้ านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านเคร่ืองด่ืม ขนมหวาน 

ไอศกรีม หลากหลายร้านให้ท่านเลือกทานมากมาย อาท ิเครปสตอเบอร่ี มันฝร่ังทอด นํา้ผลไม้ กุ้งทอด ขาหมู

ทอด ไดฟุกุสตอเบอร่ี สายไหมสรีุ้ ง และ อาหารอร่อยที่น่าสนใจอกีมากมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ค า่ *** อิสระอาหารค า่ เพือ่ใหท่้านไดช้อ้ปป้ิงอย่างจุใจ***    
 

ทีพ่กั  น าท่านเขา้สู่ โรงแรม GALAXY HOTEL หรือ VIP HOTEL หรือ ระดบัเทียบเท่า 3 ดาว 

 
 

 



 

วนัทีห่า้        ศูนยโ์สมเกาหลี – พลอยอเมทิส – ชอ้ปป้ิง HYUNDAI PREMIUM OUTLET  

                 ละลายเงินวอน - สนามบนิอินชอน - กรุงเทพฯ 
 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม (8) 
 

จากน้ันนาํท่านรู้ จัก สมุนไพรโสมเกาหลี ที่ช่วยเสริมความแขง็แรงให้แก่ระบบย่อยอาหารและปอด ช่วยทาํให้

จิตใจสงบและเพ่ิมพละกาํลังโดยส่วนรวมสรรพคุณทางการแพทย์ ช่วยบาํรุงหัวใจ ป้องกนัโรคหัวใจขาดเลือด 

เสริมประสทิธภิาพทางเพศ ลดและป้องกนัมะ เรง็และเรว็ๆ น้ี โสมเกาหลีอาจจะได้จดท ะเบียนมรดกโลกโดย

องค์การยูเนสโก    จากน้ันนาํท่านชมโรงงานเจียระไน พลอยอเมทิส  แดนเกาหลี เป็นแดนของพลอยสม่ีวง 

พลอยแห่งสขุภาพและนาํโชค โดยมีต้ังแต่สม่ีวงอ่อนเยน็ตาจนถงึสม่ีวงไวน์ มีเสน่ห์เย้ายวนใจ พลอยน้ีจะงาม

จับตาเมื่อมาทาํเป็นแหวน จ้ี ต่างหู และสร้อยข้อมือ ฯลฯ 
 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  (เมนู...ไก่ตุน๋โสม SAMGYETANG) (9) 
 

บ่าย จากน้ันนาํท่านช้อปป้ิงอย่างจุใจที่ HYUNDAIPREMIUM OUTLET เอาทเ์ลทขนาดใหญ่ของอาณาจักรฮุนได 

สนิค้าแบรนด์เนมระดับโลกมากมาย    อาทิ  เช่น 

Coach ,Chanel ,Armani, Calvin Klein , Diesel , 

DKNY, Guess, Escada ฯลฯ สนิค้าลดราคา สงูสดุ

ถงึ 30 -  80% อกีด้วย   จากน้ัน นาํท่านเตรียมตัว

กลับกรุงเทพ แวะซ้ือของ ฝากที่  “ รา้นละลายเงิน

วอน” สาหร่าย ขนมต่าง ๆ ข้าวพองรสชาติต่างๆ 

เหล้าโซจู หรือ มาม่าเกาหลีที่มีให้เลือกหลากห ลาย

รสชาติ กมิจิ หรือเคร่ืองใช้ไฟฟ้า กระทะเกาหลีชื่อดัง 

ฯลฯ ให้ท่านเลือกช้อปป้ิงอย่างจุใจ 
 

ไดเ้วลาอนัสมควรน าทุกท่านเดินทางสู่สนามบนิอินชอน เพือ่ท าการเช็คอินตัว๋เครื่องบนิ และ สมัภาระ 
 

 

17.10 น. เหินฟ้าสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน JIN AIR เทีย่วบนิ LJ 003 (บริการ SNACK BOX บนเครื่อง) 
 

21.10 น. คณะเดินทางถงึสนามบนิสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพและความประทบัใจจากพวกเราทุกคน………… 

 
 

 

** หากท่านต้องซ้ือบัตรโดยสารภายในประเทศเพ่ือไปและกลับกรุงเทพฯ  กรุณาเลือกซ้ือบตัรโดยสารภายในประเทศประเภททีส่ามารถเลือ่น

วนัและเวลาในการเดินทางได ้ ทั้งน้ีเพือ่ป้องกนัปัญหาเทีย่วบินล่าชา้หรือการเปลีย่นแปลงเวลาของเทีย่วบินหรือการเปลีย่นแปลงวนัเดินทาง

กรณีเกิดความผิดพลาดจากบริการจากสายการบิน (ความล่าช้าของเที่ยวบิน การยกเลิกเที่ยวบิน มีการยุบเที่ยวบินรวมกนั ตารางการการ

เดินทางมีการเปล่ียนแปลง เน่ืองจากสายการบินพิจารณาสถานการณ์แล้วว่า อยู่นอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย์ หรือเหตุผล

ทางด้านความปลอดภัยเป็นต้น)  โปรดเข้าใจและรับทราบว่า ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ ในทุกกรณี 

 

 

 

 



 

 HAPPY TOGETHER  

ไม่รวมทิปไกด ์คนขบัรถ ตลอดการเดินทาง ท่านละ 50,000 วอน (ประมาณ 1,500บาท) 

ขออนุญาตเก็บค่าทิปทุกท่านท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ 

 

อตัราค่าบริการ : ทวัรเ์กาหลี มกราคม 2562  

ก าหนดการเดินทาง 

ผูใ้หญ ่

หอ้งละ 2-3 

ท่าน 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ่ เด็กมี

เตียง 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่ 

เด็กไม่มีเตียง 
พกัเดีย่วเพิม่ 

วนัที ่03 – 07 มกราคม 2562 20,900 20,900 20,900 5,000 

วนัที ่05 – 09 มกราคม 2562 19,900 19,900 19,900 5,000 

วนัที ่07 – 11 มกราคม 2562 18,900 18,900 18,900 5,000 

วนัที ่09 – 13 มกราคม 2562 20,900 20,900 20,900 5,000 

วนัที ่13 – 17 มกราคม 2562 18,900 18,900 18,900 5,000 

วนัที ่15 – 19 มกราคม 2562 19,900 19,900 19,900 5,000 

วนัที ่17 – 21 มกราคม 2562 20,900 20,900 20,900 5,000 

วนัที ่19 – 23 มกราคม 2562 19,900 19,900 19,900 5,000 

วนัที ่21 – 25 มกราคม 2562 18,900 18,900 18,900 5,000 

วนัที ่23 – 27 มกราคม 2562 20,900 20,900 20,900 5,000 

วนัที ่25 – 29 มกราคม 2562 20,900 20,900 20,900 5,000 

วนัที ่27 – 31 มกราคม 2562 18,900 18,900 18,900 5,000 

วนัที ่29 ม.ค. – 01 ก.พ. 2562 19,900 19,900 19,900 5,000 

วนัที ่31 ม.ค. – 04 ก.พ. 2562 20,900 20,900 20,900 5,000 
 

 

** ราคาเดก็อายุไม่เกนิ 2 ขวบ (INFANT) ราคา  5,900 บาท ** 
*** ราคาจอยแลนด์ไม่ใช้ตั๋วเคร่ืองบนิ ราคา 8,900 บาท *** 

** ขอ้ควรทราบ ** 



 

1. กรุณาเตรียมเอกสารการท างาน เช่น หนงัสือรบัรองการท างาน , นามบตัร , บตัรพนกังาน                   
หรือหากมีธุรกิจส่วนตวัตอ้งมีนามบตัร หากเปลีย่นช่ือสกุลตอ้งน าเอกสารมายืนยนั  

2. โปรแกรมทวัรอ์าจมีการสลบัปรบัเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสมของหนา้งาน อาทิ หากมีฝน
ตก หรือ รถติด อาจปรบัโปรแกรม (ทั้งนี้ ข้ึนอยู่กบัสถานการณห์นา้งาน ) ไกดแ์ละหวัหนา้ทวัรจ์ะแจง้

ใหท้ราบในแต่ละวนั  
3. รา้นชอ้ปป้ิงท่ีทางรฐับาลใหท้วัรล์ง ตามที่ระบุในโปรแกรมทวัร ์ขอความร่วมมือลูกทวัรล์ง

ทุกรา้น ซ้ือไม่ซ้ือไม่ว่ากนั  ทางบริษทัฯไม่มีนโนบายบงัคบัซ้ือแต่อย่างใด ขึ้ นอยู่กบัความพงึพอใจของลูกคา้  

4. ประเทศเกาหลีใตม้ีช่างภาพมาถ่ายรูปแลว้มาจ าหน่ายวนัสุดทา้ยลูกทวัรท่์านใด

สนใจสามารถซ้ือได.้...แต่ถา้ท่านใดไม่สนใจก็ไม่ตอ้งซ้ือ โดยไม่มีการบงัคบัลูกทวัร์

ทั้งสิ้ น แต่เป็นการบอกกล่าวล่วงหนา้ 

5. ทวัรน์ี้ จัดใหเ้ฉพาะลูกคา้ที่ประสงคจ์ะไปท่องเที่ยวตามรายการของทวัรท์ุกวนัเท่านั้น   

หากท่านไม่สามารถร่วมทวัรท์ุกวนั แค่สมคัรมาร่วมทวัรเ์พียงเพือ่การใชต้ัว๋เคร่ืองบินและท่ี

พกัในราคาพิเศษ  หากท่านไม่แจง้ และปรากฏว่าท่านไม่รวมทวัรใ์นบางวนั ทาง

บริษทัจะคิดค่าด าเนินการในการแยกท่องเท่ียวเอง 300 USD*** 

 

อตัรานี้ รวม 

 

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

 ค่าอาหารทุกม้ือ ตามที่ระบุในรายการ 

 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ    

 ค่าที่พักตามระบุในรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน  

 ค่ารถรับ-ส่ง และนาํเที่ยวตามรายการ    

 ค่าน ้ าหนกักระเป๋าสมัภาระท่านละ 15 กก.  / ห้ิวข้ึนเคร่ืองได ้12 กก.  

 มัคคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกนัอบุัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 

 
 

อตัรานี้ ไม่รวม 

 

 กรณีปรับเพ่ิมอตัราค่าภาษีเชื้อเพลิงและประกนัวินาศภัยทางอากาศสายการบิน 

 ค่าวีซ่าสาํหรับพาสปอร์ตต่างด้าว และ เก็บค่าใชจ่้ายเพิม่อีก 3,000 บาท ส าหรบัพาสต่างชาติ  

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาท ิค่าทาํหนังสอืเดินทาง, ค่าโทรศัพทส์่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถงึค่าอาหาร  

และเคร่ืองด่ืมที่สั่งเพ่ิมนอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสั่งเพ่ิม กรุณาติดต่อหัวหน้าทวัร์แล้วจ่ายเพ่ิมเองต่างหาก) 

 ค่าทิปส าหรบัคนขบัรถ ไกดท้์องถิน่ หวัหน้าทวัร ์(50,000 วอน หรือ 1,500 บาท) 
 ราคาตามโปรแกรมทวัร์ ยังไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

 



 
 

 

เงื่อนไขการช าระเงิน 
 

 ทางบริษัทฯ ขอรับมัดจาํ 10,000 บาท สาํหรับการจองนับต้ังแต่วันจองภายใน 2 วัน  

และ ส่วนที่เหลือทั้งหมดช าระก่อนเดินทางอย่างนอ้ย 20 วนั (การไม่ชาํระเงินค่ามัดจาํ หรือ  ชาํระไม่

ครบ หรือ เชค็ธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆ ผู้จัดมีสทิธยิกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง)   

 

เงื่อนไขการยกเลิก 

 

1. สาํหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถอืหนังสอืเดินทางไทย เมื่อวีซ่าผ่านแล้ว แต่จะมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์

ในการคืนค่ามัดจาํทั้งหมด 

2. ****ราคาดงักล่าวเป็นราคาโปรโมชัน่ ไม่สามารถยกเลิกการจองไดทุ้กกรณี ****  

3. ยกเลิกการเดินทางในวันเดินทาง,ถูกปฏเิสธการเข้า-ออกเมืองทั้งจากประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ ไม่

มีการคืนเงินทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น  

4. ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจาํกบัสายการบินหรือค่า มัดจาํที่พักโดยตรงหรือโดยการ

ผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศซ่ึงไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถงึเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter 

Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจาํ หรือค่าทวัร์ทั้งหมดเน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินน้ันๆ  
 

หมายเหต ุ
 

 ในกรณีทีท่างสายการบินมีการเรียกเกบ็ค่าภาษีเช้ือเพลิง เพ่ิมเตมิ ราคาน้ีอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศสายการบิน...  

 รายการทอ่งเทีย่วและรายการอาหารทีร่ะบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ โดยไม่จาํเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 หนังสือเดินทาง ตอ้งมีอายุเหลอืใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และ ทางบริษัท ขอสงวนสทิธิ์รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการ

ทอ่งเทีย่ว ค่าทวัร์ทีจ่่ายให้กบัผู้จัด เป็นการชาํระแบบจ่ายชาํระขาด และผู้จัดได้ชาํระให้กบัสายการบินและสถานทีต่่าง ๆ แบบ

ชาํระขาดเช่นกนัก่อนออกเดนิทาง ฉะน้ันหากทา่นไม่ได้ร่วมเดนิทางหรือใช้บริการตามรายการไม่ด้วยสาเหตใุดหรือได้รับการ

ปฏเิสธการเข้าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้)  ทางผู้จัด ขอสงวนสทิธกิารคืน

เงนิสดส่วนใด ๆ รวมทั้งค่าตัว๋เครื่องบินให้แก่ทา่น) 

 หากมีเพ่ือนหรือญาตขิองทา่นต้องการร่วมเดนิทางทอ่งเทีย่วระหว่างทอ่งเทีย่วในประเทศเกาหลีหรือปัญหาต่าง ๆ ตลอด จน

ข้อแนะนาํกรุณาตดิต่อเจ้าหน้าทีท่ีรั่บผิดชอบ หากทา่นมีความจาํเป็นต้องรับฝากของจากผู้อื่นเพ่ือทีจ่ะนาํไปยังประเทศ             

น้ัน ๆ  หรือนาํกลับประเทศไทย ควรตรวจสิ่งของน้ันว่าต้องไม่เป็นสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งของผิดกฎหมายบางประเภท อาจมี

โทษถึงขั้นประหารชีวิต เจ้าหน้าทีจ่ะไม่รับฝากกระเป๋าหรือสิ่งของใดใด 

 คณะเดนิทางช่วงวันหยุด หรือ เทศกาลทีต้่องการันตมัีดจาํหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไขหรือเทีย่วบินเหมาลาํ Charter Flight หรือ 

Extra Flight กบัสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงนิมัดจาํหรือค่าทวัร์ ทั้งหมด  ขอ

สงวนสทิธิ์ทีจ่ะปรับราคาตามสถานการณ์ทีมี่การปรับขึ้นจากภาษีเช้ือเพลิงทีท่างสายการบินอาจจะมีการเรียกเกบ็เพ่ิมเตมิ 

ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงเทีย่วบินและตามตารางบินของสายการบิน  

 หากมีการถอนตวัหรือไม่ได้ใช้บริการตามทีจ่องระบุเอาไว้หรือก่อนรายการทอ่งเทีย่วจะสิ้นสดุลง ผู้จัดถือว่าผู้ทอ่งเทีย่วสละสทิธิ์

และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการทีไ่ด้ชาํระไว้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เน่ืองจากค่าใช้จ่ายทีท่า่นได้จ่ายให้กบัผู้จัด เป็นการชาํระแบบ

ยืนยันการใช้บริการแบบผู้จัดเป็นตวัแทนนายหน้า ผู้จัดได้ชาํระค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้แก่ผู้ให้บริการในแต่ละแห่งแบบชาํระเตม็มี

เงื่อนไข  



 

 กรณีเกดิความผิดพลาดจากตวัแทนหรือหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน 

บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานทีใ่ห้บริการ ผู้จัดจะดาํเนินโดยสดุความสามารถทีจ่ะประสานงานให้เกดิประโยชน์สงูสดุแก่ลู กค้า 

แต่จะไม่คืนเงนิให้สาํหรับค่าบริการน้ัน ๆ  

 มัคคุเทศก ์พนักงานและตวัแทนของผู้จัด ไม่มีสทิธใินการให้คาํสญัญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด  นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มี

อาํนาจของผู้จัดกาํกบัเทา่น้ัน  

 ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เน่ืองจากเป็น การเหมาจ่ายกบัตวัแทนต่างๆ ในกรณีทีผู้่เดนิทางไม่

ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง- ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน

รายการทอ่งเทีย่ว อนัเน่ืองมาจากการกระทาํทีส่่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง และกรณีอื่นๆ 

 เน่ืองด้วยมาตรการรักษาความปลอดภัยของสนามบินทัว่โลก ก่อนทา่นขึ้นเคร่ืองบิน กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ทีจ่ะนาํตดิ

ตวัขึ้นเคร่ืองบิน แยกใส่ถุงพลาสตกิใสมีซิปลอ็คปิดสนิท โดยทีข่นาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน และรวมกนัทุกช้ิน

ไม่เกนิ 1 ลิตร และต้องนาํออกมาให้เจ้าหน้าทีต่รวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอก็ซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ทา่นละ 1 ใบเทา่น้ัน ถ้า

สิ่งของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าทีก่าํหนด รวมถึงสิ่งของทีมี่ลักษณะคล้ายกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเลบ็ มีดพก แหนบ 

จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าทีโ่หลดใต้ท้องเคร่ืองบินเทา่น้ัน และประเทศเกาหลี มีกฎหมายห้ามนาํเข้าผลิตภัณฑท์ี่

ทาํมาจากพืช และเน้ือสตัว์ทุกชนิดเข้าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้สด ไข่ เน้ือสตัว์ ไส้กรอก เพ่ือเป็นการป้องกนัโรคตดิต่อทีจ่ะมา

จากสิ่งเหล่าน้ี หากเจ้าหน้าทีต่รวจพบ จะต้องเสยีค่าปรับในอตัราทีส่งูมาก 

 
 

“ขอขอบพระคุณทุกท่านทีไ่ดม้อบความไวว้างใจ ใหท้างบริษทั เป็นผูน้ าพาการเดินทางในครั้งนี้ ” 
 

 


