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FLIGHT DETAILS 

JINAIR 

LJ004 BKK - ICN 22.25-05.40+1 LJ003 ICN - BKK 17.10 – 21.10 
(ส ำหรบัพีเรียดเชค็อิน 2 มี.ค - 26 มี.ค) 

LJ004 BKK-ICN 22.25-05.40+1 LJ003 ICN-BKK 21.25-01.15 
(ส ำหรบัพีเรียดเชค็อิน 27 มี.ค - 30 มี.ค) 

LJ002 BKK-ICN 01.05 – 08.25 LJ001 ICN-BKK 19.55 – 23.35 
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น ้ำหนักกระเป๋ำโหลด 15 กิโลกรมั ถือขึน้เคร่ือง 12 กิโลกรมั 

 

บริษทัจะแจง้ไฟลท์และเวลำที่แน่นอนอีกคร ัง้กอ่นเดินทำง  

หำกลูกคำ้เดินทำงมำจำกตำ่งจงัหวดัดว้ยเคร่ืองบินภำยในประเทศ 

*****กรุณำแจง้เจำ้หน้ำที่กอ่นท ำกำรจองคะ่***** 

 

รำยกำรทวัร ์ 

 รำยกำรทวัร ์ เชำ้ เที่ยง เย็น ที่พกั 

วนัที่ 1 
พบกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมิู  – ออกเดินทางจาก
สนามบินสวุรรณภมิู 

- - - - 

วนัที่ 2 
เดินทางถึงสนามบินอินชอน – ไรส่ตรอเบอรี่ – 
สวนแหง่ความสงบงามเชา้  – เกาะนามิ - 

ไกผ่ดั
ซอส
เกาหลี 

เมนูชา
บชูาบู 

PACIFIC HOTEL 
หรือเทียบเทา่ระดบั 3 ดาว 

วนัที่ 3 

วดัวาวจูองซา – สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์ – ศูนย ์
เครื่องส าอาง –ตลาดฮงอิก  

โรงแรม 
หมูยา่ง
เกาหลี 

ไกแ่ละ
วุน้เสน้
เกาหลี
ผดัซอส 

GALAXY HOTEL 
หรือเทียบเทา่ระดบั 3 ดาว 

วนัที่ 4 
ศูนยโ์สม – น ้ามนัสนเขม็แดง – ยา่นอินซาดง – 
SM Duty Free –  โซลทาวเวอร ์ – ชนิเซเกดิวตี ้
ฟรี – ตลาดเมียงดง 

โรงแรม ไกตุ่๋น
โสม 

บาบีคิว
บฟุเฟ่ต ์

GALAXY HOTEL 
หรือเทียบเทา่ระดบั 3 ดาว 

วนัที่ 5 

ศูนยส์มุนไพร  –พิพิธภณัฑส์าหรา่ย+ใสช่ดุฮนับก 
- ซปุเปอรม์ารเ์ก็ต – ออกเดินทางจากสนามบินอิน
ชอน – กรงุเทพฯ  (พิเศษ ชมซากรุะ@ยออีโด 
เฉพาะชว่งท่ีซากรุะบานเทา่น้ัน)  

โรงแรม บลุโกกิ - - 

 

 
.......... น. คณะพรอ้มกนัท่ีสนามบินสวุรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกช ัน้ 4 เคานเ์ตอร ์สายการบิน  
  JIN AIR 

ใชไ้ฟลท์น้ีตลอดเดือนเมษำยน 
LJ004 BKK-ICN 02.15 – 09.30 LJ003 ICN-BKK 21.25 – 01.15+1 

ส ำหรบัพีเรียด 12 - 16 เม.ย เท่ำนั้น 

วนัที่ 1  พบกนัที่สนำมบินสุวรรณภูมิ  - ออกเดินทำงจำกสนำมบินสุวรรณภูมิ 
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  เจา้หนา้ท่ีจากบริษทัฯคอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกใหท่้านกอ่นขึน้เครื่อง 
  ไฟลท ์LJ004 นัดเจอเวลำ 19.00 น. (ส ำหรบัพีเรียดเช็คอนิ 2 มี.ค - 30 มี.ค) 
  ไฟลท ์LJ004 นัดเจอเวลำ 22.00 น. (ส ำหรบัพีเรียด 12 - 16 เม.ย เท่ำนั้น) 
  ไฟลท ์LJ002 นัดเจอเวลำ 22.00 น. (ส ำหรบัพีเรียดเดือนเมษำยน) 
  
.......... น. ออกเดินทางสูป่ระเทศเกาหลีใต ้  โดยสายการบิน JIN AIR เท่ียวบินท่ี LJ002/004  
  (มีอำหำรบริกำรบนเคร่ืองเป็น BOX SET) 
  ***บริษทัจะแจง้ไฟลท์และเวลำทีแ่น่นอนอกีคร ัง้ก่อนเดินทำง หำกลูกคำ้เดินทำงมำจำก
ต่ำงจงัหวดัดว้ยเครือ่งบินภำยในประเทศ กรุณำแจง้เจำ้หน้ำทีก่่อนท ำกำรจองค่ะ*** 
 
 

 
.......... น. ถึง สนำมบินอนิชอน กรุงโซลประเทศเกาหลีใต ้(เวลาทอ้งถิน่เร็วกว่าประเทศไทย 2 ช ัว่โมง) 
เชำ้  หลงัผ่านพิธีการทางตรวจคนเขา้เมืองเรียบรอ้ย  

  น าท่านสู ่ ไร่สตรอเบอร่ี เชญิท่านลิม้รสผลสดในบรรยากาศไร่สตรอเบอรรี์่จริงๆ ไดเ้รียนรูวิ้ถี  
 ชวิีตชาวไร่สตรอเบอรี่ของเกาหลีว่ามีวิธีการปลกูอย่างไรจึงไดผ้ลสตรอเบอรี่ท่ีขนาดใหญ่เป็น   
 พิเศษ และหวานหอมชวนรบัประทาน 

   

วนัที่ 2  เดินทำงถึงสนำมบินอินชอน – ไร่สตรอเบอร่ี – สวนแหง่ควำมสงบงำมเชำ้ – 
  เกำะนำมิ 
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 จากน้ันพาท่านไปยงั สวนแห่งควำมสงบงำมเชำ้  (The Garden of Morning Calm)   
 เป็นสวนสวยท่ีตัง้อยู่บนพืน้ท่ี 30,000 ตารางเมตร ท่ีน่ีเปิดใหเ้ขา้ชมตลอดทัง้ปี เป็นหน่ึงใน   
 สถานท่ีท่ีน่าสนใจในจงัหวดัคยองกีโด สวนนีเ้ป็นสวนสว่นตวัท่ีเกา่แกท่ี่สดุในประเทศเกาหลีเป็น  
 พืน้ท่ีทางศิลปะท่ีมีความสมดลุระหว่างความสวยงามตามธรรมชาติ กบัแนวคิดของเกาหลี และ   
 ท่ีน่ีดึงดดูนักท่องเท่ียวใหม้าเท่ียวกนัมาถึง 600,000 คนตอ่ปี ดว้ยวตัถปุระสงคคื์อ เพ่ือส่งเสริม  
 ความงามของดอกไมแ้ละพืชเกาหลีไปทั่วโลกตอ้งหา้มพลาด!! กบัเทศกาล Spring Festival   
 of The Garden of Morning Calm เทศกาลท่ีรวบรวมบรรดาดอกไมส้วยๆ ไวม้ากมาย    
 ซึง่จะจดัขึน้ในชว่งเดือน เมษายน – พฤษภาคมของทุกปี ในชว่งฤดหูนาว จะเป็นเทศกาล    
 Lighting Festival at The Garden of Morning Calm เป็นงานประดบัแสงไฟท่ีใหญ่  
 ท่ีสดุในประเทศเกาหลี ครอบคลุมพืน้ท่ีกว่า 330,000 ตารางเมตร รวมไฟท่ีใชป้ระดบัประมาณ   
 30,000 ดวง เพ่ิมสีสนัใหก้บัสวนในยามค า่คืนฤดหูนาว โดยจะจดัขึน้ในชว่งเดือนธนัวาคม – มีนาคม  
 ของทุกปี 

 
เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั (1) เมนูทคัคลับี (ไก่ผดัซอสเกำหลี)  
  น าท่านเดินทางสู ่เกำะนำมิ โดยเรือเฟอรรี์่ เพ่ือขา้มฝากไปยงัเกาะ ซึง่เป็นสถานท่ี 
  โรแมนติกอีกแห่งหน่ึงส าหรบัคูร่กัคูห่นุ่มสาว ครอบครวั เพ่ือนๆ หน่ึงในสถานท่ีถา่ยท าละคร  
  เรื่องดงั เพลงรกัในสายลมหนาว เกาะนามิมีรูปร่างเหมือนใบไมท่ี้ลอยอยู่ทางตอนเหนือ   
  ของแม่น ้าฮนัและห่างจากกรุงโซลไปเพียง 63 กิโลเมตร ณ ท่ีแห่งนี้ท่านสามารถเชา่จกัรยาน  
  เท่ียวรอบเกาะ เดินเลน่ชมสวนเกาหลี เคารพสสุานนายพลนามิ เดินผ่านกลางแมกไมแ้ห่งสวน  
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 สนท่ีสงูเสียดฟ้า ดงตน้สน ดอกสน เลือกน่ังท่ีมา้น่ังขา้งชายฝ่ัง เพ่ือชมบรรยากาศอนัโรแมนติก  
 ใตเ้งาไม ้มองดพูนัธุส์ตัวต์า่งๆ เชน่ นกกระจอกเทศ กระตา่ย กระรอก เป็ด กวาง ฯลฯ 
 
ค ่ำ  รบัประทานอาหารค า่ (2)  เมนูชำบูชำบู  
 
   จากน้ันน าท่านเขา้สูท่ี่พกั PACIFIC HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั 3 ดำว 
 
 

เชำ้  รบัประทานอาหารเชา้ (3)  ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  

  จากน้ันน าท่านสู ่วดัวำวูจองซำ ตัง้อยู่ใน เมืองซวูอน ท่านจะไดช้มความงาม ของเศียรของ  
  พระพุทธรูปขนาดมหึมา ซึง่ประดิษฐานอยู่ดา้นหลงัสระน ้าขนาดย่อม โดยบริเวณรอบสระจะมี  
  พระพุทธรูปองคเ์ล็กๆ วางเรียงรายอยู่โดยรอบ และเม่ือเดินขึน้สูเ่นินเขา จะพบ อโุบสถ ซึง่  
  ภายในเป็นท่ีประดิษฐานพระนอน ขนาดใหญ่ท่ีแกะสลกัมาจากไมซ้ึง่น ามาจาก อินเดีย    
  นอกจากนี้ท่ีวดัแห่งนี้ ยงัเป็นท่ีเก็บรกัษาระฆงั ท่ีใชตี้ในพิธีเปิดกีฬาโอลิมปิคในปี ค.ศ.1988  
  อีกดว้ย  
  น าท่านเดินทางสู ่สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์สวนสนุกนี้ถกูขนานนามว่า ดิสนียแ์ลนดเ์กาหลี   
  เป็นสวนสนุกกลางแจง้ท่ีใหญ่ท่ีสดุของประเทศ โดยมีบริษทัซมัซงุเป็นเจา้ของ ตัง้อยู่ท่ามกลาง  
  หุบเขา ท่านจะไดน่ั้งกระเชา้ลิฟท ์และท่องไปกบัโลกของสตัวป่์าซาฟารีชมไลเกอร ์(สิงโตผสม  
  กบัเสือ) แฝดคู่แรกของโลก ท่ีน่ีท่านจะพบว่าเจา้ป่าสิงโต และเสือสามารถอยู่ดว้ยกนัไดอ้ย่างเป็น 
  สขุชมความน่ารกัของหมีท่ีสามารถสือ่สารกบัคนขบัรถไดเ้ป็นอย่างดี เขา้สูดิ่นแดนแห่งเทพ  
  นิยาย สวนสีฤ่ด ูซึง่จะปลกูดอกไมเ้ปลีย่นไปตามฤดกูาลและสนุกกบัเครื่องเลน่นานาชนิด อาทิ  
  สเปสทวัร ์รถไฟเหาะ หนอนสะบดั ชมกิจกรรมและการแสดงตา่งๆ ท่ีจดัตามตารางประจ าวนั 
 

วนัที่ 3 วดัวำวูจองซำ – สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์–ศูนยเ์คร่ืองส ำอำง –ตลำดฮงอิก 
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เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั (4) เมนูคลับ ี(หมูย่ำงเกำหลี) 

 
   ตอ่มาอิสระใหท่้านไดเ้ลือกซือ้เครื่องส าอางคแ์บรนดด์งัของเกาหลี ณ ศูนยเ์คร่ืองส ำอำง มีใหเ้ลือก 
  มากมายหลายย่ีหอ้ อาทิ ครีมน ้าแตกท่ีโดง่ดงั ครีมหอยทาก แป้งโรตี โลจคิูส ฯลฯ  
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  จากน้ันพาท่าน ชอ็ปป้ิงตอ่ท่ี ตลำดฮงอกิ แหลง่ชอ้ปป้ิงท่ีอยู่ลอ้มรอบไปดว้ยมหาวิทยาลยัชือ่ดงัใน 
  เกาหลี สินคา้ในย่านนี้สว่นใหญ่เป็นสินคา้วยัรุ่นท่ีทนัสมยัและราคาไม่แพงเชน่เสือ้ผา้ท่ีออกแบบโดย 
  ดีไซดเ์นอรเ์กาหลีรองเทา้กระเป๋าเครื่องประดบั เครื่องส าอาง และยงัมีรา้นแบรนดเ์นมอยู่ทั่วไป เชน่  
  EVISU, ZARA ทุกวนัเสารล์านหนา้ประตขูองมหาวิทยาลยัฮงอิค จะมีผลงานศิลปะในรูปแบบตา่งๆ  
  เชน่ เครื่องประดบั ตุก๊ตา เสือ้ผา้ และของแฮนดเ์มด ท่ีน่ารกัและใชค้วามคิดสรา้งสรรค ์ของบางอย่าง 
  ท ามาชิน้เดียวเพ่ือใหไ้ดเ้ลือกซือ้ บางท่ีอาจเป็นสินคา้ท่ีมีชิน้เดียวในโลก 
 

 
 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น (5) เมนูจิมดกั (ไก่และวุน้เสน้เกำหลีผดัซอส) 

 
  และน าท่านเขา้ สูท่ี่พกัโรงแรม  GALAXY HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั 3 ดำว 

 

 

 

เชำ้  รบัประทานอาหารเชา้ (6) ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

  พาท่านเขา้ชม ศูนยโ์สม ซึง่รฐับาลรบัรองคณุภาพว่าผลิตจากโสมท่ีมีอายุ 6 ปีซึง่ถือว่า เป็นโสมท่ีมี 
  คณุภาพดีท่ีสดุ ชมวงจรชวิีตของโสม พรอ้มใหท่้านไดเ้ลือกซือ้โสมท่ีมีคณุภาพดีท่ีสดุและราคาถกูกว่า 
  ไทยถึง 2 เท่า กลบัไปบ ารุงร่างกายหรือฝากญาติผูใ้หญ่ท่ีท่านรกัและนับถือ  

วนัท่ี 4 ศูนยโ์สม – น ้ำมนัสนเข็มแดง – ย่ำนอนิซำดง – SM Duty Free – โซลทำวเวอร ์– ชิน
  เซเกดิวตีฟ้รี – ตลำดเมียงดง 
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  น าท่านเขา้ชม น ้ำมนัสนเข็มแดง (Red Pine) ปัจจบุนันิยมมารบัประทานเพ่ือลา้งพิษในร่างกาย  
  ลา้งไขมนัในเสน้เลือดทั่วทัง้ร่างกาย ป้องกนัไขมนัอดุตนัในเสน้เลือด, โรคหวัใจ, โรคภูมิแพ ้เป็นตน้  
   
เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั (7) เมนูซมักเยทงั (ไก่ตุ๋นโสม) 
 
  จากน้ันพาท่านไปยงั ยำ่นอนิซำดง (Insa-dong) ตัง้อยู่ใจกลางเมืองท่ีเป็นย่านเกา่แกท่ี่ส าคญัของ 
 เมืองโซล ประกอบดว้ยถนนหลกัอินซาดงและมีตรอกซอกซอยแยกออกไปทัง้สองขา้งทาง ภายในตรอก 
 เป็นรา้นอาหารแบบดัง้เดิม โรงน ้าชา รา้นกาแฟและแกลเลอรี่ในย่านแห่งนี้เป็นแหลง่รวมแกลเลอรี่ตา่งๆ  
 กว่า 100 แห่ง คณุจะสามารถชมงานศิลปะแบบดัง้เดิมของเกาหลี ภาพวาด และประติมากรรมอนั  
 สวยงามไดท่ี้น่ี โดยแกลเลอรี่ท่ีมีชือ่เสียงมากท่ีสดุ ไดแ้ก ่Hakgojae Gallery ซึง่เป็นศนูยก์ลางศิลปะ  
 พืน้บา้น, Gana Art Gallery หอสง่เสริมศิลปิน และ Gana Art Center โรงน ้าชาและรา้นอาหาร  
 ตามตรอกซอกซอยตา่งจดัแตง่ไดอ้ย่างลงตวักบัแกลเลอรี ่และยงัมีรา้นคา้ใหไ้ดเ้ดินชอ้ปป้ิงกนัอย่าง  
 สนุกสนานเหมาะส าหรบัคนทุกเพศทุกวยั   

   

  แลว้พาท่านชอ็ปป้ิงสินคา้ปลอดภาษีท่ี SM Duty Free โดยท่ีน่ีมีสินคา้ช ัน้น าใหท่้านเลือกซือ้ 
  มากมายกว่า 500 ชนิด อาทิ น ้าหอม  เสือ้ผา้ เครื่องส าอาง กระเป๋า นาฬิกา ฯลฯ   
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  จากน้ันน าท่านยอ้นรอยละครซีรียเ์กาหลีชือ่ดงั My name is Kim Sam Soon ท่ีภูเขานัมซานภูเขา 
 แห่งเดียวท่ีตัง้อยู่ใจกลางเมืองโซล สงู 274 เมตร บนยอดเขามี โซลทำวเวอร ์Seoul Tower  
  *.*ไม่รวมค่ำขึน้ลิฟท ์*.*. ซึง่เป็น 1 ใน 18 หอคอยเมืองท่ีสงูท่ีสุดในโลกมีความสงูถึง 480 เมตร  
  เหนือระดบัน ้าทะเล ท่านสามารถชมทศันียภาพของกรุงโซล ไดร้อบทิศ 360 องศา ท่ีคูร่กัทุกคูช่าว 
  เกาหลีจะตอ้งท าคือ การคลอ้งกญุแจคูร่กั Love Key Ceremonyบนโซลทาวเวอร ์โดยท่ีจะเขยีน 
  ขอ้ความ หรือชือ่ของคูร่กัไวบ้นแม่กญุแจและก็จะน าแม่กญุแจนี้ไปคลอ้งกบัรัว้เหล็ก สว่นลกูกญุแจเคา้ 
 จะทิง้ไปดว้ยความเชือ่ท่ีว่าหากคูร่กัคู่ใด ไดม้าเยือนและคลอ้งกญุแจคูร่กักนัท่ีน่ีจะท าใหค้วามรกัของทัง้ 
 คูยื่นยาวไม่พรากจากกนัไปตลอดกาล 

  จากน้ันพาท่านชอ็ปป้ิง ณ หำ้งชินเซเกะ ดิวตีฟ้รี (Shinsegae Duty Free) เป็นหา้งท่ีมีขนาด 
  ใหญ่มาก อยู่ใจกลางกรุงโซลโดยมีโซนเครื่องส าอางคแ์บบ Duty Free ท่ีใหญ่ท่ีสดุในเกาหลี และเนน้ 
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  สินคา้แฟช ัน่ งานดีไซน ์ท่ีผสมผสานกนัระหว่างความเกา่กบัความใหม่ ไปจนถึงแบรนดห์รูระดบัโลก 
  อย่างครบครนั 

เย็น     รบัประทานอาหารเย็น (8) เมนูบำบีคิวบุฟเฟ่ต ์

  จากน้ันเดินเวลาท่านเดินชอ็ปป้ิง ณ ตลำดเมียงดง แหลง่ชอ็ปป้ิงขึน้ชือ่และ สถานท่ีรวมแฟช ัน่ช ัน้น า
  ของกรุงโซลหรือท่ีคนไทยรูจ้กักนัในชือ่สยามแสควรเ์กาหลีท่านจะพบกบัสินคา้วยัรุ่นมากมาย  
  หลากหลายย่ีหอ้ไม่ว่าจะเป็นเครื่องส าอางย่ีหอ้ดงัๆอย่าง 3CE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP,  
  ETUDE HOUSE, MISSHA ฯลฯเสือ้ผา้แฟช ัน่มีสไตล,์ รองเทา้สน้สงูน่ารกัๆ, รองเทา้ผา้ใบเก๋ๆ,  
  นอกจากนี้ยงัมีรา้นอาหารและรา้นคาเฟ่น่ารกัๆซึง่ท่ีน่ีจะมีวยัรุ่น หนุ่มสาวเกาหลีไปรวมตวักนัมากมาย 
  ในแตล่ะวนั  
  และน าท่านเขา้ สูท่ี่พกัโรงแรม GALAXY HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั 3 ดำว 
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เชำ้  รบัประทานอาหารเชา้ (9) ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

  แลว้น าท่านสู ่ ศูนยส์มนุไพรโบกำนยอง สมุนไพรบ ารุงตบั ตน้ไมช้นิดนี้เจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขา
  ท่ีปราศจากมลภาวะและระดบัสงูเหนือน ้าทะเล 50-800เมตร ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมน ามารบัประทาน 
  เพ่ือชว่ยดแูลตบัใหส้ะอาดแขง็แรง ป้องกนัโรคตบัแขง็ไม่ถกูท าลายจาการดืม่แอลกอฮอล ์กาแฟ บุหรี่  
  สารตกคา้งจากอาหารและยา  
  จากน้ันน าท่านเดินทางสู ่พิพิธภณัฑส์ำหร่ำย (Seaweed Museum) เป็นสถานท่ีผลิตและแสดง
  การเลีย้งสาหร่ายครบวงจร ทุกท่านสามารถเลือกซือ้สาหร่าย พรอ้มทัง้ทดลองชมิไดต้ามอธัยาศยั และ 
 ชมการแปรรูปสาหร่ายเป็นรสตา่งๆ อย่างเชน่ รสกุง้ รสหมู รสกิมจิ รสวาซาบิ ฯลฯ แลว้เชญิท่านสวม  
  ชุดฮนับก (Hanbok) ซึง่เป็นชดุประจ าชาติของประเทศเกาหลีใต ้ถา่ยรูปกบัฉากจ าลอง 4 มิติซึง่มี 
  ความสวยงามและประทบัใจ พรอ้มถา่ยรูปเป็นท่ีระลึกเพ่ือไปอวดคนทางบา้น 
 
    
 

 

 

 

 

 

 

วนัท่ี 5 ศูนยส์มนุไพร – พิพิธภณัฑส์ำหร่ำย+ใส่ชุดฮนับก - ซุปเปอรม์ำรเ์ก็ต – ออกเดินทำง
  จำกสนำมบนิอนิชอน – กรุงเทพฯ (พิเศษ ชมซำกุระ@ยออโีด เฉพำะช่วงท่ีซำกุระ
บำน  เท่ำนั้น) 
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***(ช่วงท่ีดอกซำกุระบำน จะพำท่ำนไป) ชมดอกซำกุระ หรืออกีชื่อนึงเรียกวำ่ดอกเชอร่ี (Cherry 
Blossom) จะบำนสะพรัง่ ไปทัว่ถนนยออโิด (Yeouido's Streets) ซึ่งมีตน้ซำกุระกวำ่ 1,400 ตน้ใน
บริเวณน้ี ในเดือนเมษำยนในแต่ละปี ประมำณกลำงเดือน จะมีกำรจดัเทศกำลดอกซำกุระ ณ ถนนสำย
น้ี ทุกท่ำนจะไดส้มัผสัสีสนัแห่งดอกซำกุระ พรอ้มถ่ำยรูปเป็นท่ีระลึกในบรรยำกำศสุดโรแมนติค กบัสี
ขำวอมชมพูของดอกซำกุระท่ีสวยงำม*** 

 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั (10) เมนูบุลโกกิ  
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แลว้พาท่านละลายเงินวอนท่ี รำ้นคำ้สนำมบิน หรือซปุเปอรม์ารเ์ก็ต ซึง่ท่านสามารถเลือกซือ้สินคา้  
 พืน้เมืองเป็นการสง่ทา้ยกอ่นอ าลาเกาหลี อาทิ บะหม่ีชนิราเมียน อดูง้ กิมจิ ลกูอมแปลกๆ ชอ็คโกแล  
 น ้าจิม้หมูย่างเกาหลี  จากน้ันเดินทางไปยงัสนามบินอินชอน เพ่ือเดินทางกลบัสูป่ระเทศไทย   

 

.......... น. น าท่านเดินทางสู ่ กรุงเทพฯโดยสายการบิน JIN AIR เท่ียวบินท่ี LJ001/003 
  (มีอำหำรบริกำรบนเคร่ืองเป็น BOX SET) 
.......... น. ถึงสนามบินสวุรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ... 
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อตัรำค่ำบริกำร 

วนัเดินทำง ไฟลทบิ์น 
ผูใ้หญ่
พกั  

2 ท่ำน 

เดก็อำยุ 
ต ำ่กวำ่ 
12 ปี  

INFANT พกัเดีย่ว 

รำคำ
ทวัร ์
ไมร่วม
ต ัว๋ 

16 – 20 มีนำคม  LJ004 BKK - ICN 22.25 - 05.40+1 
LJ003 ICN - BKK 17.10 - 21.10 15,900 3,000 5,900 7,000 

20 – 24 มีนำคม  LJ004 BKK - ICN 22.25 - 05.40+1 
LJ003 ICN - BKK 17.10 - 21.10 16,900 3,000 5,900 7,000 

24 – 28 มีนำคม  LJ004 BKK - ICN 22.25 - 05.40+1 
LJ003 ICN - BKK 17.10 - 21.10 14,900 3,000 5,900 7,000 

26 – 30 มีนำคม  LJ004 BKK - ICN 22.25 - 05.40+1 
LJ003 ICN - BKK 17.10 - 21.10 15,900 3,000 5,900 7,000 

28 มีนำคม – 01 เมษำยน  LJ004 BKK - ICN 22.25 - 05.40+1  
LJ003 ICN - BKK 21.25 - 01.15 16,900 3,000 5,900 7,000 

30 มีนำคม – 03 เมษำยน  LJ004 BKK - ICN 22.25 - 05.40+1 
LJ003 ICN - BKK 17.10 - 21.10 15,900 3,000 5,900 7,000 

01 – 05 เมษำยน  LJ002 BKK - ICN 01.05 – 08.25 
LJ001 ICN - BKK 19.55 – 23.35 

15,900 3,000 5,900 7,000 

02 – 06 เมษำยน  LJ002 BKK - ICN 01.05 – 08.25 
LJ001 ICN - BKK 19.55 – 23.35 16,900 3,000 5,900 7,000 

04 – 08 เมษำยน  LJ002 BKK - ICN 01.05 – 08.25 
LJ001 ICN - BKK 19.55 – 23.35 17,900 3,000 5,900 7,000 

09 – 13 เมษำยน  LJ002 BKK - ICN 01.05 – 08.25 
LJ001 ICN - BKK 19.55 – 23.35 17,900 3,000 5,900 7,000 

11 – 15 เมษำยน (สงกรำนต)์ LJ002 BKK - ICN 01.05 – 08.25 
LJ001 ICN - BKK 19.55 – 23.35 22,900 3,000 5,900 9,000 

12 – 16 เมษำยน (สงกรำนต)์ LJ004 BKK - ICN 02.15 – 09.30 
LJ003 ICN - BKK 21.25 – 01.15+1 

22,900 3,000 5,900 9,000 

14 – 18 เมษำยน  LJ002 BKK - ICN 01.05 – 08.25 
LJ001 ICN - BKK 19.55 – 23.35 17,900 3,000 5,900 7,000 

17 – 21 เมษำยน  LJ002 BKK - ICN 01.05 – 08.25 
LJ001 ICN - BKK 19.55 – 23.35 17,900 3,000 5,900 7,000 

18 – 22 เมษำยน  LJ002 BKK - ICN 01.05 – 08.25 
LJ001 ICN - BKK 19.55 – 23.35 17,900 3,000 5,900 7,000 

19 – 23 เมษำยน  LJ002 BKK - ICN 01.05 – 08.25 
LJ001 ICN - BKK 19.55 – 23.35 17,900 3,000 5,900 7,000 

20 – 24 เมษำยน  LJ002 BKK - ICN 01.05 – 08.25 
LJ001 ICN - BKK 19.55 – 23.35 16,900 3,000 5,900 7,000 

21 – 25 เมษำยน  LJ002 BKK - ICN 01.05 – 08.25 
LJ001 ICN - BKK 19.55 – 23.35 17,900 3,000 5,900 7,000 

22 – 26 เมษำยน  LJ002 BKK - ICN 01.05 – 08.25 
LJ001 ICN - BKK 19.55 – 23.35 15,900 3,000 5,900 7,000 

23 – 27 เมษำยน  LJ002 BKK - ICN 01.05 – 08.25 
LJ001 ICN - BKK 19.55 – 23.35 17,900 3,000 5,900 7,000 

24 – 28 เมษำยน  LJ002 BKK - ICN 01.05 – 08.25 
LJ001 ICN - BKK 19.55 – 23.35 17,900 3,000 5,900 7,000 

25 – 29 เมษำยน  LJ002 BKK - ICN 01.05 – 08.25 
LJ001 ICN - BKK 19.55 – 23.35 17,900 3,000 5,900 7,000 

26 – 30 เมษำยน  LJ002 BKK - ICN 01.05 – 08.25 
LJ001 ICN - BKK 19.55 – 23.35 16,900 3,000 5,900 7,000 

27 เมษำยน – 01พฤษภำคม  LJ002 BKK - ICN 01.05 – 08.25 
LJ001 ICN - BKK 19.55 – 23.35 17,900 3,000 5,900 7,000 
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28 เมษำยน – 02 พฤษภำคม LJ002 BKK - ICN 01.05 – 08.25 
LJ001 ICN - BKK 19.55 – 23.35 15,900 3,000 5,900 7,000 

29 เมษำยน – 03 
พฤษภำคม  

LJ002 BKK - ICN 01.05 – 08.25 
LJ001 ICN - BKK 19.55 – 23.35 

17,900 3,000 5,900 7,000 

30 เมษำยน – 04 พฤษภำคม  LJ002 BKK - ICN 01.05 – 08.25 
LJ001 ICN - BKK 19.55 – 23.35 16,900 3,000 5,900 7,000 

**หมำยเหตุ : ผูร่้วมเดินทำงตอ้งไม่น้อยกวำ่ 20 ท่ำน 

**กรณีตดักรุป๊เหมำ เร่ิมตน้เพ่ิม 1,000 บำท ส ำหรบักลุ่มลูกคำ้ท ัว่ไป หำกลูกคำ้เป็นขำยตรง/นกัศึกษำ/ป.โท/รำชกำร ตอ้งเช็ค
รำคำแลนดก์บัเจำ้หน้ำที่อกีคร ัง้ 
 

อตัรำน้ีรวม 
 คา่ตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลบัช ัน้ประหยดั(ตั๋วกรุป๊) ตามเสน้ทางท่ีระบใุนรายการ 
 คา่โรงแรมท่ีพกัตามรายการระบุ (สองท่านตอ่หน่ึงหอ้ง) 
 คา่เขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการระบุ 
 คา่อาหาร และเครื่องดื่มตามรายการระบุ 
 คา่รถรบัสง่ ตามรายการระบุ 
 น ้ำด่ืมท่ำนละ 1 ขวด / คน / วนั 
 คา่ภาษีสนามบินทุกแห่ง(ขึน้อยู่กบักำรผนัแปรของภำษีน ้ำมนั ณ วนันั้นๆ) 
 คา่มคัคเุทศกข์องบริษทัจากกรุงเทพฯ คอยอ านวยความสะดวกแกท่่านตลอดการเดินทางในตา่งประเทศ  
 คา่ประกนัอบุติัเหตคุุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

 
อตัรำน้ีไมร่วม 
 คา่ท าหนังสือเดินทาง 
 คา่ธรรมเนียมแจง้เขา้ - ออกของบุคคลตา่งดา้วคา่วีซา่เขา้ประเทศของบุคคลตา่งดา้ว (ถา้มี) 
 คา่ธรรมเนียมวีซา่พิเศษส าหรบับุคคลตา่งดา้ว หรือย่ืนวีซา่เร่งดว่น ซึง่บริษทัฯ จะเรียกเก็บเพ่ิมเป็นกรณีตามจริง  
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัเชน่ คา่โทรศพัทโ์ทรสารโทรเลขคา่ซกัรีดคา่อาหาร-เครื่องดืม่นอกเหนือจากรายการ 
 คา่มินิบาร ์ คา่ชมภาพยนตรช์อ่งพิเศษภายในหอ้งพกั และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ท่ีไม่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ 
 คา่น ้าหนักกระเป๋าเกินพิกดั (สายการบินก าหนดใหไ้ม่เกินท่านละ 15 กก.) 
 ค่ำทิปมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน คนขบัรถท่ำนละ 50,000 วอน/คน/ทิป หรือ 1,500 บำท / ทิป / ท่ำน  

(ในสว่นของหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพึงพอใจของท่าน) 

 คา่ใชจ้า่ยอนัเน่ืองมาจากความลา่ชา้ของสายการบิน, เหตสุุดวิสยั, การเมือง หรือ ภยัธรรมชาติ ฯลฯ 
 ค่ำภำษีมูลค่ำเพ่ิม 7% และค่ำภำษีกำรบริกำรหกัณ ท่ีจำ่ย 3% (ในกรณีท่ีตอ้งกำรขอใบเสร็จมภีำษี) 

 
หมำยเหตุ  

 รายการ และราคาส าหรบัผูร้ว่มเดินทางผูใ้หญ่อย่างนอ้ย 20 ท่าน เดินทางไป และกลบัพรอ้มคณะ 
 รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษทัฯ อีกครัง้หน่ึง หลงัจากไดส้ ารองท่ีน่ังกบั 
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สายการบิน และโรงแรมท่ีพกัในตา่งประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความ
เหมาะสม 

 ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจบุนั หากราคาตั๋วเครื่องบินปรบัสงูขึน้ บริษทัฯ สงวนสิทธิท่ี์จะปรบัราคา
ตั๋วเครื่องบิน ตามสถานการณด์งักลา่ว 

 บริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีเกิดความเสียหาย หรือสญูหาย ส าหรบักระเป๋าเดินทาง หรือของมีคา่
สว่นตวัของท่านระหว่างการเดินทาง 

 บริษทัฯ จะไมร่บัผิดชอบ และขอสงวนสิทธิใ์นกำรไม่คืนเงินไม่วำ่ท ัง้หมด หรือบำงส่วน ในกรณีท่ี
ผูเ้ดินทำงมิไดร้บัอนุญำตใหเ้ดินทำงเขำ้ หรือออกนอกประเทศ อนัเน่ืองมำจำกกำรพิจำรณำของ
เจำ้หน้ำท่ีตรวจคนเขำ้เมือง หรือ มีส่ิงผิดกฎหมำย หรือ เอกสำรเดินทำงไมถู่กตอ้ง หรือ กำรถูก
ปฏิเสธในกรณีอืน่ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะไม่คืนเงินไมว่ำ่ท ัง้หมดหรือบำงส่วน ดว้ยเหตุอนัเน่ืองมำจำกควำม
ผิดพลำด ควำมล่ำชำ้ กำรเปล่ียนแปลงบริกำรของสำยกำรบนิ บริษทัขนส่ง หรือหน่วยงำนท่ี
เก่ียวขอ้ง เหตุกำรณท์ำงกำรเมือง กำรจลำจล ภยัธรรมชำติ อนันอกเหนือจำกควำมควบคุม 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะไม่คืนเงินไมว่ำ่ท ัง้หมดหรือบำงส่วน ในกรณีท่ีผูเ้ดินทำงไม่ใชบ้ริกำร
บำงส่วนหรือทัง้หมด โดยควำมสมคัรใจของผูเ้ดินทำงเอง และ/หรือไม่เดินทำงไปพรอ้มคณะ และ/
หรือไม่ปรำกฏตวัในวนัเดินทำง 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรนี์้ไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้ขึน้อยู่กบั
เวลา การจราจร สภาพอากาศ และเหตสุุดวิสยัอืน่ๆ ท่ีอาจเกิดขึน้ได ้ ทัง้นี้ เพ่ือความปลอดภยั และประโยชน์
ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

 บริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบคา่ใชจ้า่ยเพ่ิมเติมท่ีเกิดขึน้ทางตรง หรือทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูท ารา้ย 
การสญูหาย หรือจากอบุติัเหตตุา่งๆ 

 มคัคเุทศก ์ พนักงาน และตวัแทนของบริษทัฯ ไม่มีสิทธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทน บริษทัฯ นอกจาก
มีเอกสารลงนามโดยผูมี้อ านาจของบริษทัฯ ก ากบัเท่าน้ัน 

 บริษทัฯ จดัใหเ้ฉพาะลกูคา้ท่ีประสงคจ์ะไปท่องเท่ียวตามรายการของทวัรทุ์กวนัเท่าน้ัน  หากท่านไม่สามารถร่วม
ทวัรทุ์กวนั แคส่มคัรมาร่วมทวัรเ์พียงเพ่ือการใชต้ั๋วเครื่องบินและท่ีพกัในราคาพิเศษ  หากท่านไม่แจง้ และ
ปรากฏว่าท่านไม่รวมทวัรใ์นบางวนั ทำงบริษทัจะคิดค่ำด ำเนินกำรในกำรแยกท่องเท่ียวเอง 300 USD 
(กอ่นซือ้ทวัร ์ จะตอ้งแจง้ความประสงคท่ี์เป็นจริง เพ่ือทางผูจ้ดัจะไดคิ้ดคา่บริการท่ีเหมาะสม) 

 เด็ก หมายถึง ผูท่ี้มีอายุนอ้ยกว่า 12 ปี 
 *.*.*. น ้ำหนักกระเป๋ำคนละ 15 กิโลกรมั*.*.*. 

 
เง่ือนไขกำรใหบ้ริกำร 

1. การจองครัง้แรก มดัจ าท่านละ 10,000 บำทภายใน 2 วนัหลงัการจอง และช าระทัง้หมดก่อนเดินทาง
ภายใน 30 วนั 
หากเป็นชว่งเทศกาลหรือวนัหยุดยาวช าระทัง้หมดกอ่นเดินทางภายใน 30วนั   
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(การไม่ช าระเงินคา่มดัจ า หรือช าระไม่ครบ หรือเชค็ธนาคารถกูระงบัการจา่ยไม่ว่าดว้ยสาเหตใุดใด ผูจ้ดัมี
สิทธิยกเลิกการจดั หรือยกเลิกการเดินทาง)  

2. ในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทัง้ท่ีกรุงเทพฯ และในตา่งประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือเขา้ประเทศท่ี
ระบใุนรายการ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะไม่คืนคา่บริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

กำรยกเลิก 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัขึน้ไป คืนเงินทัง้หมด 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21-29 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ย ท่านละ 10,000 บาท 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-20 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ย 50% ของราคาทวัร ์
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ย 80% ของราคาทวัร ์
 ยกเลิกการเดินทางนอ้ยกว่า 1 - 6 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 100 % ของราคาทวัร ์  

**ชว่งเทศกาลไม่สามารถยกเลิก หรือเปลีย่นชือ่ผูเ้ดินทางได*้* 

 กรุป๊ท่ีเดินทางชว่งวนัหยุดหรือเทศกาลท่ีตอ้งการนัตีมดัจ ากบัสายการบินหรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือ
ตา่งประเทศ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเชน่ Charter Flight, Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือคา่ทวัร ์
ทัง้หมด 

หมำยเหตุ : รำยกำรทวัรส์ำมำรถเปล่ียนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม 

 

***หนงัสือเดินทำงจะตอ้งมีอำยุเหลือมำกกวำ่ 6 เดือน นบัจำกวนัเดินทำง*** 
 
 
 

  


