
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Highlights 

 

 เปิดประสบการณเ์ล่นเครืองเล่นยอดฮิต  GANGHA LUGE สนุกจนตอ้งขอซาํ 

 คาเฟ่สดุฮติทีเกาะคงัฮวา “โจยงับงัชิค” ดดัแปลงมาจากโรงงานทอผา้เก่า 

 สกัการะวดัพทุธเก่าแก่ที วดัชอนดึงซา 

 อมิอรอ่ยกบัจาจงัมยอนสูตรตน้ตาํรับ ณ ไชน่าทาวน ์

 ชมเทศกาล “ดอกพอ็ตกต” สวนสาธารณะยออึยโด 

 ทอ่งอาณาจักรลอ็ตเต ้เฮฮาทงั Lotte World + Lotte Aquarium 

 สวมชดุฮันบกเดินชมพระราชวงัคยองบกกงุ 

 ชอ้ปปิงเพลินๆHongdae&Myeongdong 

 พักโซล3คืน ไม่ตอ้งยา้ยโรงแรม 

 



 
 

 
 
 
 
 

เวลานัดหมายและเคาน์เตอร์อาจมีการเปลยีนแปลงอันเนืองมาจากการเปลยีนแปลงจากสายการบิน กรุณาเช็คก่อนวนัเดนิทาง 

**พาสปอร์ตควรมีอายุไม่ตาํกว่า 6 เดือนนับจากวนัเดินทาง** 

DAY 1 :: 
สนามบินสุวรรณภูมิ  (กรุงเทพฯ ) 

21.00 น. คณะพร้อมกนัทีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอาคารผูโ้ดยสารขาออกชนั 4 ประตู..เคาน์เตอร์.. 

  **เจา้หนา้ทีของบริษทัฯคอยให้การตอ้นรับและอาํนวยความสะดวก** 

สายการบิน BKK-ICN เวลาออก เวลาถึง ICN-BKK เวลาออก เวลาถึง 

JIN AIR  LJ002 01.05 08.25 LJ001 19.55 23.35 

 

DAY 2 :: 
สนามบินอนิชอน -  วดัชอนดึงซา- Ganghwa Seaside Resort (รวมบัตรและอปุกรณ์) 

JoyangbangjikCafé-ไชน่าทาวน์ (-L/D) 

เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน ประเทศเกาหลีใต้(เวลาท้องถนิเร็วกว่าไทย 2 ชม.) 

โดยสารการบิน JIN AIR (LJ)LJ002    เวลา  08.25 น. 
 

 

JEONDEUNGSA TEMPLE 
เดินทางสู่วดัชอนดึงซาเป็นวดัพุทธเก่าแก่ประจาํตระกูลของกษตัริยที์ศาลเจา้สําหรับเก็บราชวงศโ์ครยอวดัแห่งนีเต็ม

ไปดว้ยสถาปัตยกรรมมากมาย เช่น วิหารหลกั Daeungbojeonทีมีการตกแต่งด้วยงานแกะสลกัเป็นลวดลายต่างๆทงั

ภายในและภายนอกอาคารและมีการสลกัเขียนชือของทหารเกาหลีตามเสาของวดันีอีกดว้ยนอกจากนียงัมีอาคารและ

วหิารอีกหลายหลงัในวดันีทีไดรั้บการลงทะเบียนเป็นสมบติัของชาติเกาหลี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 
 
 

GANGHWA SEASIDE RESORT 

 

นาํท่านเดินทางสู่ Ganghwa Seaside Resortสัมผสัประสบการณ์ขบัรถ Gangwha Luge สุดมนัส์ (ลูจ หรือทีคนเกาหลี

เรียกวา่ รูจี) เป็นสนามทีเส้นทางยาวกวา่ 1.8 กม. การไปยงัจุดปล่อยตวันนั เนืองจากเราตอ้งขบัรถลูจลงมาจากยอดเขา 

จึงตอ้งนงัเคเบิลคาร์ไปยงัจุดปล่อยตวั ท่านจะไดช้มวิวมุมสูง 360 องศา และสูดอากาศระหวา่งทาง วิธีบงัคบัก็ไม่ยาก 

เพียงแค่ผลกัหรือดึงแฮนด์เพือหยุด หรือปล่อยให้รถลูจเคลือนตวัไปขา้งหน้าเท่านนัเอง ส่วนการเลียวซ้ายขวาก็แค่

ขยบัแฮนดเ์หมือนกบัการบงัคบัจกัรยาน และสามารถเล่นไดทุ้กเพศทุกวยั (รวมบัตรและอปุกรณ์) 



 
 

 
 
 
 
 

JOYANGBANGJIK CAFE 
เอาใจสายถ่ายรูปกบัJoyangbangjik Caféซึงเป็นทีนิยมของ

คนเกาหลีในช่วงนี ตงัอยูท่ีเกาะคงัฮวา เขตเมืองอินชอน เป็น

คาเฟ่ทีดดัแปลงมาจากโรงงานทอผา้เก่า ภายในจะให้อารมณ์

เหมือนโรงงานขนาดใหญ่ คลาสสิก แถมมีมุมให้ถ่ายรูปเยอะ

มากๆ ภายในร้านตกแต่งสไตล์คลาสสิกร่วมสมยั เราจะเห็น

ภาพเก่าๆย้อนยุค และเครืองดืมทีนีก็มีให้เลือกมากมาย 

พลาดไม่ได้เลยคือ “ลาเตม้นัม่วง” ทีอยากให้ทุกคนลองชิม

กนั(ไม่รวมค่าเครืองดืม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHINA TOWN 
เดินทางสู่  ไชน่าทาวน์ศูนย์รวมร้านขาย

จาจังมยอนหรือบะหมีดําเกาหลี ซึงต้น

กาํเนิดมาจากแรงงานจีนอพยพมาตงัถินฐาน

ในบริเวณนีเป็นจาํนวนมาก อาหารการกิน

ในตอนนนัเป็นการทาํอาหารแบบประหยดั

นนัก็คือ “จ๋าเจียงเมียน” แปลว่าบะหมีผดั

ซอส ต่อมาไดมี้การปรับรสชาติตามวตัถุดิบ

ทอ้งถิน โดยใส่เตา้เจียวดาํ และปรุงรสให้ถูก

ปากคนเกาหลีมากขึน ทา้ยทีสุดก็เรียกเพียน

เสียงจาก “จ๋าเจียงเมียน”  มาเป็นจาจงัมยอ็นนอกจากจะมีจาจงัมยอน

ขายแลว้ ยงัมีอาหารและขนมต่างๆ ทีลว้นเป็นวฒันธรรมทีส่งผ่านมา

จากประเทศจีนรวมถึงงานศิลปะตามถนนหนทาง ล้วนบ่งบอกถึง

ความเป็นจีนไดช้ดัเจน   



 
 

 
 
 
 
 

อาหารกลางวันเมนู:บุลโกกิเมนูอาหารดงัเดิมของเกาหลีเป็นหมูผดัซอสบาร์บีคิว

เกาหลี นาํมาขลุกขลิกกบัซุปบุลโกกิกระทะร้อน พร้อมผกัและเครืองเคียงต่างๆ 

เสิร์ฟพร้อมขา้วสวยร้อนๆ 

 

อาหารเย็นเมนู:จาจงัมยอนเป็นอาหารจีน-เกาหลีชนิดหนึง ประกอบดว้ย

เส้นบะหมี ราดและคลุกซอสขน้ทีทาํจากชุนจงั (เตา้เจียวถวัดาํหมกั) ผดั

กบัผกั เนือหมูหนั และบางครังใส่อาหารทะเล 
 

 

โรงแรมGALAXY HOTEL หรือเทยีบเท่าระดับ 3ดาว 
 
 

DAY 3 :: 
Lotte World&Lotte Aquarium (รวมบัตร)-N Seoul Tower  -ช้อปปิงฮงแด(B/L/D) 

 

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
 
 

LOTTE WORLD&LOTTE AQUARIUM (รวมบัตร) 
นาํคณะเดินทางสู่ Lotte Worldเป็น

สวนสนุกในร่มทีใหญ่ทีสุดในเกาหลี

ใต ้ทีนีมีทงัสวนสนุกในร่ม ซึงจดัไดว้า่

เป็นสวนสนุกในร่มทีมีชือเสียงทีสุด

แห่งหนึงในโลกเลยก็วา่ได้ และมีโซน

สวนสนุกกลางแจง้ ทีสร้างเป็นเกาะอยู่

กลางทะเลสาบซอกชน (Seokchon 

Lake) โดยสัญลกัษณ์หรือมาสคอตประ

จาํสวนสนุกแห่งนีคือคู่รักแรคคูนทีชือ 

Lottyและ Lorry นนัเอง  “Lotte World 

Tower” เป็นสถาปัตยกรรมอาคารที

โดดเด่น มีแรงบนัดาลใจจากภาพวาดเซรามิคเกาหลี และพู่กนัเขียน เป็นตึกทีสูงเป็นลาํดบัที 6 ของโลก (556 เมตร) มี

ทงัหมด 123 ชนั ดา้นบนทาวเวอร์ประกอบดว้ยแกลเลอรี คาเฟ่ โรงแรมหรู และหอชมวิว Skywalk ทีสามารถชืนชม

ทศันียภาพอนังดงามตวัเมืองกรุงโซลจากนนัเขา้ชมLotteAqariumพิพิธภณัฑ์สัตวน์าํทีอยูใ่นกรุงโซล โดยจะแบ่งเป็น

โซนต่างๆ ทงัหมด 9 โซน โซนแรก คือ Rivers of Korea ทีโซนนีเป็นของสัตวท์ีอยูใ่นนาํจืดตามแม่นาํ ทะเลสาบ ใน

ประเทศเกาหลี โซนทีสอง คือ Tropical River ในโซนนีก็จะมีสัตวใ์นเขตร้อนเป็นหลกั  โซนทีสามคือ 



 
 

 
 
 
 
 

ไดดู้กนั โซนที 8 คือ Play Ocean โซนนีจะได้

เป็นโซนเรียนรู้เกียวกบัเพนกวนิ ท่านจะไดเ้พลินเพลินกนัไปโลกใตท้อ้งทะเลอยา่งแน่นอน 
 

N SEOUL TOWER                    
อิสระให้ทุกท่านได้เดินเล่นที หอคอย

กรุงโซลตงัอยูบ่ริเวณเนินเขานมัซาน เป็น 

1 ใ น 1 8  ห อ ค อ ย ที สู ง ที สุ ด ใ น โ ล ก

นอกจากนีโซลทาวเวอร์ยงัเป็นสถานที

ถ่ายทาํละครหลายเรือง เรียกได้ว่าเป็น

Landmark  ของเกาหลีเลยก็วา่ได ้ 

(ไม่รวมค่าขึนลฟิต์) 

 

 

อาหารกลางวันเมนู

อาหารเย็นเมนู

ทีนิมรสชา

โรงแรม GALAXY HOTEL

Amazon River  ในโซนนีก็จะมีปลานาํจืดทีใหญ่ทีสุด อย่าง 

Pirarucuและ Arowanaซึงอาศยัอยูใ่นแม่นาํอเมซอน โซนที 

4 คือ Sea Lion Zone เสน่ห์ทีน่าหลงใหลของโซนนีคือ

สิงโตทะเลทีว่ายนาํไปมา ส่วนโซนที 

คือ เป็นเหมือนหวัใจของอควาเรียมแห่งนี  โซนต่อไป โซน

ที 6  ซึงมีดาราของทีนีก็คือ Beluga Whale 

บอล ทังเด็กและผูใ้หญ่ก็ชอบโซนนี โซนที 

Reef Garden โซนนีจะมีสารพดัสัต

โซนนีจะไดส้ัมผสัสัตวท์ะเลอยา่งปลาดาว และโซนสุดทา้ย คือ 

เป็นโซนเรียนรู้เกียวกบัเพนกวนิ ท่านจะไดเ้พลินเพลินกนัไปโลกใตท้อ้งทะเลอยา่งแน่นอน 

 
                                                           

หอคอย

อยูบ่ริเวณเนินเขานมัซาน เป็น 

ห อ ค อ ย ที สู ง ที สุ ด ใ น โ ล ก

นอกจากนีโซลทาวเวอร์ยงัเป็นสถานที

ถ่ายทาํละครหลายเรือง เรียกได้ว่าเป็น

หลงัจากนนันาํท่านเดินทางสู่ ตลาดฮงแด

สินค้าแฟชันเ สื อผ้า กระ เป๋ ารองเท้า

วฒันธรรมทางศิลปะการแสดงและงานเทศกาลทีน่าสนใจ

มากมายใหท้่านชอ้ปปิงตามอธัยาศยั 

 

อาหารกลางวันเมนู:BBQ Buffet ปิงยา่งสไตล์เกาหลี พร้อมเครืองเคียง

อาหารเย็นเมนู:จิมทคั เป็นไก่ผดัรวมกบัวุน้เส้น มนัฝรัง แครอท พริก และซอสดาํ เนือไก่

ทีนิมรสชาติคลา้ยกบัไก่พะโลสู้ตรเกาหลี ทานกบัขา้ว หอมอร่อย รสเผด็ถึงเครือง

GALAXY HOTELหรือเทยีบเท่าระดับ 3ดาว 

ในโซนนีก็จะมีปลานาํจืดทีใหญ่ทีสุด อย่าง 

ซึงอาศยัอยูใ่นแม่นาํอเมซอน โซนที 

เสน่ห์ทีน่าหลงใหลของโซนนีคือ

สิงโตทะเลทีว่ายนาํไปมา ส่วนโซนที 5 ก็คือ The Ocean 

เป็นเหมือนหวัใจของอควาเรียมแห่งนี  โซนต่อไป โซน

Beluga Whale แหวกวา่ยเล่นลูก

บอล ทังเด็กและผูใ้หญ่ก็ชอบโซนนี โซนที 7 คือ Coral 

โซนนีจะมีสารพดัสัตวน์าํตามแนวปะการังให้

สัมผสัสัตวท์ะเลอยา่งปลาดาว และโซนสุดทา้ย คือ Polar Region Zone 

เป็นโซนเรียนรู้เกียวกบัเพนกวนิ ท่านจะไดเ้พลินเพลินกนัไปโลกใตท้อ้งทะเลอยา่งแน่นอน  

                    

 
 

 
HONGDAE 

ตลาดฮงแดศูนยร์วมเด็กวยัรุ่นมีทงั

สินค้าแฟชันเ สื อผ้า กระ เป๋ ารองเท้ารวมทัง กิจกรรมทาง

วฒันธรรมทางศิลปะการแสดงและงานเทศกาลทีน่าสนใจ

 

ปิงยา่งสไตล์เกาหลี พร้อมเครืองเคียงทีหลากหลาย 

รอท พริก และซอสดาํ เนือไก่

หอมอร่อย รสเผด็ถึงเครือง 



 
 

 
 
 
 
 

DAY 4 :: 
ศูนย์โสม-ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง-  Cosmetic Center-  สวมชุดฮันบกเดินชม 

พระราชวังคยองบกกงุ-Duty Free  -ช้อปปิงเมียงดง   (B/L/-) 
 

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

 
GINSENG & RED PINE &COSMETIC CENTER 

 

นาํท่านชม ศูนย์โสมหรือราชาแห่งมวลสมุนไพร เพราะเกาหลีใตเ้ป็นประเทศที

มีการผลิตโสมเกาหลีทีมีคุณภาพเป็นอนัดับ1 ของโลกซึงรัฐบาลรับรอง

คุณภาพโสมทีมีคุณภาพดีทีสุด 
ผลติภัณฑ์นํามันสนเข็มแดงนิยมมารับประทานเพือลา้งสารพิษในร่างกาย ลา้ง

ไขมนัในเส้นเลือด ทวัทงัร่างกาย ป้องกนัไขมนัอุดตนัในเส้นเลือด,โรคหัวใจ,

โรคภูมิแพ ้เป็นตน้ชมการสาธิตวิธีใช้เครืองสําอางเคล็ดไม่ลบัหนา้ใสของสาว

เกาหลี และเลือกซือเวชสําอางยอดนิยมของเกาหลีไดใ้นราคาทอ้งถิน อาทิเช่น

หนา้กาก LED ช่วยลด ฝ้า กระ, DEWINS ครีมหอยทาก, ALOEVERA GEL, 

DR.ROJUKISS, โบทอ็ก เป็นตน้ 

 
 

GYEONGBOKGUNG&HANBOK 

นาํทุกท่านชมพระราชวงัคยองบกกุงทีเป็น

ทงัสัญลกัษณ์และแหล่งท่องเทียวยอดฮิต

ของโซล พระราชวังมีขนาดใหญ่และ

เก่าแก่ทีสุดในโซล สร้างขึนในปี 1394 ใน

สมัยพระเจ้าแทโจ ราชวงศ์โชซอน ซึงมี

การสร้างอาคารและต่อเติมเรือยๆกว่า200 

อาคารแต่ในสมัยทีญีปุ่นทําสงครามกับ

เกาหลี วงัแห่งนีถูกเผาและทาํลายไป จึงได้

มีการบูรณะขึนมาใหม่ตามแบบแผนเดิม 

 

**พเิศษให้ท่านได้ใส่ชุดประจําชาติของเกาหลใีต้ (ฮันบก)…ถ่ายรูปตามจุดต่างๆ** 
  



 
 

 
 
 
 
 

DUTY FREE 
นาํท่านช้อปปิงสินค้าปลอดภาษีทีนีมีสินค้าชนันํา

เครืองสาํอาง กระเป๋า นาฬิกา เครืองประดบั เป็นตน้

 
 
 
 
 
 

อิสระให้ทุกท่านช้อปปิงตลาดเมียงดง

กระเป๋าแลว้ยงัมี Street Food ขึนชืออีกหลายเมนู

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
อาหารกลางวนัเมนู

เครืองสมุนไพรชนิดต่าง ๆ อาทิ ขา้วเหนียว พริกไทยแดง รากโสม เกาลดั พุทราจีน 

เป็นตน้

 

 

**อสิระอาหารเยน็ทตีลาดเมียงดง เพอืไม่เป็นการรบกวนท่านในการช้

โรงแรม

ทีนีมีสินค้าชนันําให้ท่านเลือกซือมากมายกว่า 500 

เครืองประดบั เป็นตน้ 

MYEONGDONG
ตลาดเมียงดงนอกจากจะมีสินคา้แฟชนัต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น เสือผา้

ขึนชืออีกหลายเมนู อาทิ ขนมปังไข่ ตอ็กปกกี ออมุก ล็อบสเตอร์ยา่งชีสชีสยา่ง 

อาหารกลางวนัเมนู:ไก่ตุ๋นโสม ลกัษณะเป็นซุปใส่เนือไก่ ซึงภายในเนือไก่จะยดัไส้

เครืองสมุนไพรชนิดต่าง ๆ อาทิ ขา้วเหนียว พริกไทยแดง รากโสม เกาลดั พุทราจีน 

เป็นตน้ 

อสิระอาหารเยน็ทตีลาดเมียงดง เพอืไม่เป็นการรบกวนท่านในการช้

โรงแรม GALAXY HOTELหรือเทยีบเท่าระดับ 3 ดาว 

 

500 ชนิด อาทิ นาํหอม เสือผา้ 

 
 
 

MYEONGDONG 
เสือผา้ เครืองสําอาง รองเทา้ 

อาทิ ขนมปังไข่ ตอ็กปกกี ออมุก ล็อบสเตอร์ยา่งชีสชีสยา่ง เป็นตน้ 

ไก่ตุ๋นโสม ลกัษณะเป็นซุปใส่เนือไก่ ซึงภายในเนือไก่จะยดัไส้

เครืองสมุนไพรชนิดต่าง ๆ อาทิ ขา้วเหนียว พริกไทยแดง รากโสม เกาลดั พุทราจีน 

อสิระอาหารเยน็ทตีลาดเมียงดง เพอืไม่เป็นการรบกวนท่านในการช้อปปิง** 



 
 

 
 
 
 
 

DAY 5 :: 
ศูนย์สมุนไพรฮอตเกนามู   -  พลอยอเมทสิ   -  ชมดอกพอ็ตกตบานเกาะยออโิด- Supermaket(B/L/-) 

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 

HERB SHOP & AMETHYST 
ศูนย์สมุนไพรบํารุงตับฮอตเกนามูตน้ไมช้นิดนีเจริญเติบโตในป่าลึกบน

ภูเขาทีปราศจากมลภาวะและระดับสูงเหนือนําทะเล50-800เมตร ชาว

เกาหลีรุ่นใหม่นิยมนาํมารับประทานเพอืช่วยดูแลตบัใหส้ะอาดแขง็แรง 

ชมโรงงานเจียระไนพลอยอเมทิสพลอยแห่งสุขภาพและนําโชค โดยมี

ตงัแต่สีม่วงอ่อนเยน็ตาจนถึงสีม่วงไวน์ มีเสน่ห์เยา้ยวนใจ พลอยนีจะงาม

จบัตาเมือมาทาํเป็นแหวน จี ต่างหู และสร้อยขอ้มือ 

 

 

YEOUIDO PARK 
นาํท่านชม ดอกพ็อตกตกบั เทศกาล Yeouido Spring Flower ทีจดับริเวณยออึยโด รอบๆอาคารรัฐสภา (National 

Assembly) และริมแม่นาํฮนั โดยเทศกาลนีจะจดัขึนในช่วงตน้ถึงกลางเดือนเมษายน ขึนอยู่กบัพยากรณ์เกาหลีในปี

นนัๆนอกเหนือไปจากดอกพ็อตกตทีมีกว่า 1,800 ตน้ เรียงรายไปตามถนนรอบๆอาคารรัฐสภา ยงัมีดอกอาซาเลีย, 

ดอกฟอร์ซิเทีย ดอกทิวลิป เป็นตน้ในช่วงทีจดังานเทศกาลนนั จะมีการปิดถนนบริเวณรอบๆอาคารรัฐสภา เพือให้

ประชาชนเดินเทียวชมงานกนัไดอ้ยา่งสะดวกสบาย มีร้านคา้ต่างๆมาออกร้านมากมาย แน่นอนวา่มาเดินเล่นทีงานนี มี

ของกิน Street food เช่น ตอ๊กโบกี รามยอน ออมุก ฯลฯ ใหเ้ลือกซือเลือกชิมตลอดเส้นทางแน่นอน  

****ทงันีปริมาณดอกพอ็ตกตขึนอยู่กบัสภาพอากาศ**** 

 

 

 

 

 

 

 
 

**หากไม่สามารถชมดอกพอ็ตกตได้ทางบริษทัจะปรับโปรแกรมเป็น Gimpo outlet แทน** 

 



 
 

 
 
 
 
 

 

อาหารกลางวันเมนู:ขา้วยาํบิบิมบบั+ซุป

เมือหลายร้อยปีเป็นอาหารทีมีความสมดุลเพราะมนัมีผกัต่างๆพร้อมกบัเนือสัตวห์มกั 

พริกเกาหลีปรุงพิเศษเพมิเขา้ไปเพอืสร้างรสชาติทียอดเยยีม 
 

 

 

หลงัจากนนัไดเ้วลานาํท่านสู่ท่าอากาศยาน

ชอ้ปปิงที ร้านละลายเงินวอนเพอืซือของฝากคนทางบา้น ทีร้านแห่งนีมีขนมพนืเมืองเกาหลีหลากชนิดรวมทงักิมจิ ไก่

ตุ๋นโสมทีบรรจุอยูใ่นถุงสุญญากาศ ตะเกียบ ถว้ยใส่ขา้วและของฝากของทีระลึก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ 

JIN AIR (LJ)  LJ001

GIMPO
ให้อิสระทุกท่านช้อปปิง กิมโปเอาท์เลต

ใหญ่เป็นแหล่งรวมร้านคา้แบรนด์เนมระดบัโลกมากมายให้

ทุกท่านไดเ้ลือกชอ้ปปิงกนัอยา่งจุใจ

มากมายหลายยหี้อ  

ซุปเป็นตวัแทนอาหารตามธรรมเนียมของเกาหลี 

เป็นอาหารทีมีความสมดุลเพราะมนัมีผกัต่างๆพร้อมกบัเนือสัตวห์มกั 

พริกเกาหลีปรุงพิเศษเพมิเขา้ไปเพอืสร้างรสชาติทียอดเยยีม  

SUPERMARKET
หลงัจากนนัไดเ้วลานาํท่านสู่ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน เพอืเตรียมตวัเดินทางกลบักรุงเทพฯระหวา่งทางแวะ

เพอืซือของฝากคนทางบา้น ทีร้านแห่งนีมีขนมพนืเมืองเกาหลีหลากชนิดรวมทงักิมจิ ไก่

ตุ๋นโสมทีบรรจุอยูใ่นถุงสุญญากาศ ตะเกียบ ถว้ยใส่ขา้วและของฝากของทีระลึกหลงัจากนนั

 

ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ โดยสารการบิน JIN AIR (LJ) 
LJ001เวลา  19.55น.ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เวลา  

 

GIMPO OUTLET 
กิมโปเอาท์เลตเป็นเอาท์เลตขนาด

แบรนด์เนมระดบัโลกมากมายให้

อปปิงกนัอยา่งจุใจมีหลากหลาย Brand ดงั

SUPERMARKET 
นานาชาติอินชอน เพอืเตรียมตวัเดินทางกลบักรุงเทพฯระหวา่งทางแวะ 

เพอืซือของฝากคนทางบา้น ทีร้านแห่งนีมีขนมพนืเมืองเกาหลีหลากชนิดรวมทงักิมจิ ไก่

หลงัจากนนั 

 
เวลา  23.35น. 



 
 

 
 
 
 
 

 

**ราคาดังกล่าวไม่มีราคาเด็ก 

***รายการท่องเทียวสามารถเปลยีนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคาํนึงถงึผลประโยชน์

  

สายการบิน วนัเดินทาง

JIN AIR 
10-14 เมษายน

*ช่วงวันหยุดสงกรานต์

JIN AIR 
11-15 เมษายน

*ช่วงวันหยุดสงกรานต์

**กรุณาเลือกซือบัตรโดยสารภายในประเทศประเภททีสามารถเลือนวันและเวลาในการเดินทางได้ทังนีเพือป้องกนัปัญหาเทยีวบิน

ล่าช้าหรือการเปลยีนแปลงเวลาของเทียวบินหรือการเปลยีนแปลงวนัเดนิทางกรณีเกดิความผิดพลาดจากบริการจากสายการบิน

หากมีการเปลยีนแปลงไฟล์ทบิน จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

อตัราค่าบริการ 

ราคาดังกล่าวไม่มีราคาเด็ก /พกัห้องละ 2-3 ท่าน / เด็กทารก 6,500 

รายการท่องเทียวสามารถเปลยีนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคาํนึงถงึผลประโยชน์

ของผู้เดินทางเป็นสําคญั*** 

 
 

วนัเดินทาง 
ราคาทวัร์(บาท/ท่าน) 

พักห้องละ 2-3  ท่าน 

พักเดียว

(บาท 

เดือนเมษายน 2563 

เมษายน 2563 

ช่วงวันหยุดสงกรานต์* 
21,900 

เมษายน 2563 

ช่วงวันหยุดสงกรานต์* 
21,900 

กรุณาเลือกซือบัตรโดยสารภายในประเทศประเภททีสามารถเลือนวันและเวลาในการเดินทางได้ทังนีเพือป้องกนัปัญหาเทยีวบิน

ล่าช้าหรือการเปลยีนแปลงเวลาของเทียวบินหรือการเปลยีนแปลงวนัเดนิทางกรณีเกดิความผิดพลาดจากบริการจากสายการบิน

 

*****หมายเหตุ*****  

หากมีการเปลยีนแปลงไฟล์ทบิน จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 5-7 วนัก่อนเดินทาง
 

500 บาท** 

รายการท่องเทียวสามารถเปลยีนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคาํนึงถงึผลประโยชน์

พักเดียว*เพมิ 

บาท / ท่าน) 
ทนัีง 

4,900 25 

4,900 25 

กรุณาเลือกซือบัตรโดยสารภายในประเทศประเภททีสามารถเลือนวันและเวลาในการเดินทางได้ทังนีเพือป้องกนัปัญหาเทยีวบิน

ล่าช้าหรือการเปลยีนแปลงเวลาของเทียวบินหรือการเปลยีนแปลงวนัเดนิทางกรณีเกดิความผิดพลาดจากบริการจากสายการบิน** 

วนัก่อนเดินทาง 



 
 

 
 
 
 
 

**อตัราค่าบริการ-เงือนไข** 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

**ULTRA KOREA** 

ราคารวม 

 -   ค่าพาหนะและนาํเทียวตามรายการ                        

 -   ค่าตวัเครืองบินและภาษีนาํมนั ไป-กลบั พร้อมคณะ 

 -   นาํดืมวนัละ 1 ขวด                                                                                

 -   ค่าเขา้ชมสถานทีตามรายการ                          

 -   ค่าโรงแรมตามรายการทีระบุห้องละ 2-3 ท่าน  

 -   ค่าอาหารตามรายการทีระบุ  

-   ค่านาํหนกักระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน 15 กก. 

     (ทงัสายการบินจินแอร์และเจจูแอร์ไลน์) 

 -   ค่าประกนัภยัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทางในวงเงิน                         

    ท่านละ 1,000,000 บาท (เงือนไขตามกรมธรรม)์ 

******************************************************** 

ราคาไม่รวม 

1.ค่าทาํหนงัสือเดินทางและค่าวซ่ีาสาํหรับ 

2.พาสปอร์ตต่างดา้ว                                                                                                             

3.ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการทีระบุ เช่น ค่าซกัรีด,มินิบาร์ใน

หอ้งและอืนๆ 

4.ค่าทิปคนขับรถ และมัคคเุทศก์ท้องถิน  

  ท่านละ 50,000 วอน หรือ1600 บาท/ต่อท่าน                                                                                        

5. ค่าภาษีมูลค่าเพมิ 7% และภาษหัีก ณ ทจ่ีาย 3% (กรณีออกใบเสร็จใน

นามบริษทัหรือตอ้งการใบกาํกบัภาษี )6.ค่านาํหนกักระเป๋าสมัภาระ ทีเกิน

กวา่สายการบินกาํหนด 

 

เงือนไขการสํารองทนีงั 

กรุณาจองล่วงหนา้ก่อนการเดินทางพร้อมชาํระงวดแรก 5,000 

บาท *ช่วงเทศกาลมดัจาํ 10,000 บาท หากเป็นราคาโปรโมชนั

ชาํระเงินเตม็จาํนวนเท่านนัส่วนทีเหลือชาํระทนัทีก่อนการ

เดินทางไม่นอ้ยกวา่ 21 วนั มิฉะนนัจะถือวา่ท่านยกเลิกการ

เดินทางโดยอตัโนมติั 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

* ยกเลิกการเดินทางก่อน 30 วนั ไม่มีค่าใชจ่้าย                              

* ยกเลิกการเดินทางก่อน 20 วนัยดึมดัจาํ 50%                                            

* ยกเลิกการเดินทางไม่ถึง 15 วนัยดึเงินค่าทวัร์ทงัหมด 

* ในกรณีทีกองตรวจคนเข้าเมืองทังทีกรุงเทพฯและใน

ต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศทีระบุใน

รายการ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิทีจะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณี

ใดๆ ทงัสิน กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได ้ซึงจะตอ้ง

มีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษทัฯ จะทาํ

การเลือนการเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ทงันีท่าน

จะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายคือค่าธรรมเนียมในการมดัจาํตวัท่านละ 

10,000 บาทและค่าใชจ่้ายอืนๆทีไม่สามารถเรียกคืนได้คือ 

ค่าธรรมเนียม ในการมดัจาํ 

 

หมายเหตุ :กรณีตดักรุ๊ป 

กรุณาแจง้กลุ่มลูกคา้ทุกครัง 

กรุ๊ปนกัเรียน , นกัศึกษา , ขายตรง , ดีลเลอร์, ประกนัชีวติ , ขา้ราชการ กรุ๊ปดูงาน มี Surcharge ไม่สามารถใชร้าคาปกติไดค้่ะ 

กรณีทีไม่แจง้ หากทีเกาหลีทราบจะทาํการปรับเพมิทนัที 2 เท่าจากค่าแลนด์ปกติค่ะ 

 



 
 

 
 
 
 
 

* รายการท่องเทียวสามารถเปลียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยคาํนึงถึงผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 

* หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน และบริษทัฯรับเฉพาะผูมี้จุดประสงค์เดินทางเพือท่องเทียวเท่านนัหาก

ลูกคา้ไม่สามารถเดินทางไดเ้นืองจากเหลือพาสปอร์ตนอ้ยกวา่ 6 เดือน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบใดๆทงัสิน 

* ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทงัสินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน,การประทว้ง,การนดัหยดุงาน,การก่อจลาจล หรือ

กรณีทีท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ทีตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หนา้ทีกรมแรงงานทงัจากไทย และต่างประเทศซึง

อยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ 

* ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทงัสิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เทียวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางมือ

เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯ ไดช้าํระค่าใชจ่้ายใหก้บัต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้  

***ทวัร์เกาหลีทุกโปรแกรม ผูเ้ดินทางจะตอ้งอยูก่บักรุ๊ปเทียวตามโปรแกรมทีกาํหนดเท่านนั ไม่สามารถแยกตวัออกจากโปรแกรมเพอื

ไปทาํอยา่งอืนได ้หากมีการแยกตวัออกจากโปรแกรมไม่วา่จะจากสาเหตุใดก็ตาม จะมีค่าใชจ่้ายในการแยกตวัออกจากทวัร์ตามที

แลนด์กาํหนด และการชาํระเงินเขา้มาถือวา่ผูซื้อไดศึ้กษาโปรแกรมและยอมรับเงือนไขการใหบ้ริการเป็นทีเรียบร้อย*** 

*ทัวร์นจีัดให้เฉพาะลูกค้าทปีระสงค์จะไปท่องเทยีวตามรายการของทัวร์ทุกวันเท่านนั บริษัทฯขอสงวนสิทธิหากลูกค้าต้องการขอแยก

ออกจากกรุ๊ป หรือไม่เทยีวตามรายการทบีริษัทกําหนด บริษัทขอปรับท่านละ 300 USD* 

* ทางบริษทัฯ จะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทงัสิน หากเกิดสิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุทีเกิดจาก   

ความประมาทของตวันกัท่องเทียวเอง  

* ตวัเครืองบินเป็นตวัราคาพิเศษ กรณีทีท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนาํมาเลือนวนัหรือคืนเงินได ้หากท่านตอ้งซือบตัร

โดยสารภายในประเทศเพือไปและกลบักรุงเทพฯ กรุณาเลือกซือบตัรโดยสารภายในประเทศประเภททีสามารถเลือนวนัและเวลาใน

การเดินทางไดท้งันีเพือป้องกนัปัญหาเทียวบินล่าชา้หรือการเปลียนแปลงเวลาของเทียวบินหรือการเปลียนแปลงวนัเดินทางกรณีเกิด

ความผิดพลาดจากบริการจากสายการบิน (ความล่าชา้ของเทียวบินการยกเลิกเทียวบินมีการยบุเทียวบินรวมกนัตารางการเดินทางมีการ

เปลียนแปลงเนืองจากสายการบินพิจารณาสถานการณ์แลว้วา่อยูน่อกเหนือความควบคุมหรือเหตุผลเชิงพาณิชยห์รือเหตุผลทางดา้น

ความปลอดภยัเป็นตน้) โปรดเขา้ใจและรับทราบวา่ผูจ้ดัจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ่้ายต่างๆไดใ้นทุกกรณีกรุ๊ปทีเดินทาง

ตอ้งการันตีมัดจาํกับสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ รวมถึงเทียวบินพิเศษเช่น Charter Flight, Extra 

Flight  จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํ หรือ ค่าทวัร์ทงัหมด 

**เมือออกตวัแล้ว หากท่านมีเหตุบางประการทาํให้เดนิทางไม่ได้ ไม่สามารถขอคืนค่าตวัได้ เนืองจากเป็นนโยบายของสายการบนิ** 

**เมือท่านตกลงชําระเงนิไม่ว่าทงัหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงือนไขข้อตกลงต่างๆ ทไีด้

ระบุไว้แล้วทงัหมด** 

 

 

หมายเหตุ** บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงเทียวบินทังไปและกลับโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทังนีขึนอยู่กับสายการ

บินบริษัทฯขอสงวนสิทธิในการเปลยีนแปลงรายการเพือความเหมาะสมไม่ว่าจะเกดิจากความขัดข้องของยานพาหนะหรือมีเหตุหนึง

เหตุใดจนทาํให้ไม่สามารถดําเนินการตามหมายกาํหนดการได้โปรแกรมการเดนิทางเปลยีนแปลงตามความเหมาะสมหรือเปลยีนแปลง

รายการท่องเทยีวบางรายการหรือทดแทนรายการท่องเทยีวบางรายการอตัราค่าบริการนีเป็นการเดนิทางตงัแต่ 20 ท่าน 

ผู้เดนิทางไม่ผ่านการตรวจพจิารณาจากด่านตรวจคนเข้าเมืองในการ เข้า-ออกทงัประเทศไทยและประเทศเกาหลใีต้ หรือการถูกปฎเิสธ

ในกรณอืีนๆทุกกรณี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายไม่ว่ากรณีใดๆทงิสิน** 

 

ขอสงวนสิทธิสาํหรับลูกคา้ชาวไทยเท่านนัทีเดินทางไปกลบัพร้อมกรุ๊ป 

**ถ้าลูกค้าเป็นชาวต่างชาตชํิาระเพมิท่านละ 3,000 บาท** 

***โปรดทําความเข้าใจก่อนเดนิทาง*** 


