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DAY 1 :  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | ท่าอากาศยานนานาชาตอิินชอน 
คณะเดินทางพร้อมกนัท่ีจดุหมาย สนามบินสวุรรณภมูิ อาคารผู้โดยสารระหวา่งประเทศ ชัน้ 4  ณ 
เคาน์เตอร์สายการบิน EASTAR JET / JEJU AIR / JIN AIR / T’WAY โดยมีเจ้าหน้าทีจ่ากบริษัทฯ 
คอยให้การต้อนรับ และอ านวยความสะดวกในเร่ืองของเอกสารตลอดจนสมัภาระของทา่น(**โปรด
แสดงใบนดัหมายและพาสปอร์ตให้แก่เจ้าหน้าที่ในวนัเดินทาง) หลงัจากเช็คอิน และโหลดสมัภาระ
เรียบร้อยแล้ว น าทา่นออกเดินทางสูป่ระเทศเกาหลใีต้ 
 
 

 
  

ออกเดินทางจาก ทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ สู ่ทา่อากาศยานนานาชาติอินชอน 

สายการบนิ รหสัเที่ยวบนิ BKK >> ICN รหสัเที่ยวบนิ ICN >> BKK 

EASTAR JET ZE512 22.20 – 06.00 ZE511 17.30 – 21.20 

JEJU AIR 7C2204 01.00 – 08.40 7C2203 20.05 – 23.59 

JIN AIR LJ004 22.25 – 05.40 LJ003 17.10 – 21.10 

T’WAY TW102 01.25 – 08.35 TW101 20.25 – 00.10 

EASTAR JET ZE514 01.55 – 09.45 ZE513 20.35 – 00.55 

 

ข้อแนะน า : เพื่อความสะดวกในการเข้ารับการตรวจค้นก่อนขึน้เคร่ืองบิน ของเหลว เจล และสเปรย์ทกุชนิด ต้องบรรจใุน
ภาชนะที่มีขนาดความจไุมเ่กิน 100 มิลลลิติร ส าหรับภาชนะที่เกิน 100 มิลลลิติร แม้จะบรรจขุองเหลว เจล และสเปรย์ เพียง
เลก็น้อยก็ไมส่ามารถน าตดิตวัขึน้เคร่ืองบินได้ ภาชนะทัง้หมดต้องใสร่วมกนัไว้ในถงุพลาสติกใส ซึง่เปิด - ปิด ผนกึได้ และมคีวามจุ
รวมกนัไมเ่กิน1 ลติร (1,000 มิลลลิติร) ของเหลวที่ได้รับการยกเว้น ได้แก่ นม และอาหารส าหรับเด็กทารกในปริมาณที่เหมาะสม 
รวมถงึยาทีม่ีเอกสารก ากบัชดัเจน  ของเหลว เจล และสเปรย์ ที่ซือ้จากร้านค้าปลอดอากร (DUTY FREE SHOPS) ที่ทา่อากาศยาน
ต้องบรรจใุนถงุพลาสติกใสปิดผนกึปากถงุไมม่ีร่องรอย การเปิดปากถงุ และมีหลกัฐานแสดงวา่ได้ซือ้ ณ วนัท่ีเดินทาง เพื่อน าไป
แสดงตอ่เจ้าหน้าที่ ณ จดุตรวจค้น อยา่งไรก็ตามแตล่ะประเทศจะมีกฎ การน าของเหลว ขึน้เคร่ืองแตกตา่งกนั การน าผลติภณัฑ์
ของสดที่ท าจากสตัว์ไมว่า่เนือ้หม ูเนือ้ววั ผกั ผลไม้สด ไมอ่นญุาตให้น าเข้าประเทศเพื่อป้องกนัโรคตา่งๆเพราะหากศลุกากรตรวจ
พบจะต้องเสยีคา่ปรับ 

 
 
 
 



  

  

DAY 2 :  ท่าอากาศยานนานาชาตอิินชอน  I  เกาะนามิ  I  หุบเขาโพชอน I พพิธิภัณฑ์ดาราศาสตร์ 
รถราง MONORAIL (รวมค่าตั๋ว) 

 
#เกาะนาม ิ

เดินทางถงึสนามบินนานาชาติอนิชอนประเทศเกาหลใีต้(กรุณาปรับเวลาของทา่นให้เร็วขึน้2 ชัว่โมง
เพื่อให้ตรงกบัเวลาท้องถ่ินของประเทศเกาหล)ี หลงัจากผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศลุกากรแล้ว 
น าทา่นเดินทางสู ่ทา่เรือเฟอร์ร่ี เพื่อข้ามฟากไปยงั เกาะนาม ิตัง้อยูก่ลางทะเลสาบซองเพยีง ช่ือ “นาม”ิ 
ตัง้ขึน้เพื่อเป็นเกียรติแก่นายพลนามิ เกาะนามินัน้เรียกตวัเองวา่ NAMINARA REPUBLIC และเรียกตัว๋
เรือข้ามฟากและตัว๋เข้าชมเกาะวา่วีซา่ ท าให้รู้สกึเสมือนข้ามมาเทีย่วรัฐๆ หนึง่ที่เป็นเอกเทศออกมาจาก
เกาหล ี บนเกาะจะมีบรรยากาศร่มร่ืน เต็มไปด้วย ต้นสน ต้นเกาลดั ต้นแปะก๊วยต้นซากรุะต้นเมเปิล้ 
และต้นไม้ดอกไม้อื่นๆ ที่พลดักนัออกดอกเปลีย่นสใีห้ชมกนัทกุฤดกูาล เป็นสถานท่ีโรแมนตกิ ส าหรับ
คูรั่กหนุม่สาว และที่พกัผอ่นหยอ่นใจของครอบครัวที่น่ีเคยเป็นหนึง่ในสถานท่ีถ่ายท าละครเกาหล ี
WINTER LOVE SONG หรือเพลงรักในสายลมหนาว และภาพยนต์ไทยเร่ือง กวนมนึโฮ ใครที่อยากแชะ
รูปคูก่บัเบยองจนุ และทิวสนทีเ่รียงตวัสวยงามทอดยาวไปจนสดุลกูหลูกูตา ต้องไมพ่ลาดทีจ่ะมาเยือน
ที่น่ีสกัครัง้ อิสระให้ทา่นถา่ยรูปได้ตามอธัยาศยั ได้เวลาสมควรนัง่เรือกลบัมายงัฝ่ัง.. 
 
#พุลโกกิ (BULGOGI) 

เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร บริการทา่นด้วย พุลโกกิ (BULGOGI) วิธีการท าคือหัน่หมเูป็น
ชิน้บางๆ แล้วหมกักบัเคร่ืองปรุงตา่งๆก่อนน าไปต้มน า้ขลกุขลกิ 
 
#หุบเขาโพชอน 

หุบเขาโพชอน เป็นสถานท่ีทอ่งเที่ยวของเมืองโพชอน (Pocheon) ลกัษณะทางธรณีวิทยาของหบุเขา
โพชอนเป็นภเูขาหินแกรนิต และเคยเป็นเหมืองหินแกรนิตก่อนท่ีจะได้รับการพฒันาให้เป็นแหลง่
ทอ่งเที่ยวเนื่องจากมีภมูิทศัน์สวยงามแปลกตา นอกจากทะเลสาบกลางหบุเขาซึง่เป็นจดุทอ่งเที่ยว
ส าคญัแล้ว ในหบุเขาโพชอนยงัมีสถานท่ีทอ่งเที่ยวอื่นๆ อีกด้วย เช่น สวนประติมากรรม, โรงละคร
กลางแจ้ง, เส้นทางเดินชมธรรมชาต ิ และพิพิธภณัฑ์ดาราศาสตร์นอกจากนีท้า่นยงัได้ร่วมสนกุ และ
เพลดิเพลนิบนรถราง MONORAIL ที่คณุจะได้ชมความสวยงามของธรรมชาติ บรรยากาศรอบๆ หบุเขา
โพชอน 
 
#ดกัคาลบี ้(DAKGALBI) 

เยน็ รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร บริการทา่นด้วยเมน ูดกัคาลบี ้(DAKGALBI) ไก่ผดัเผ็ด บาร์บี
คิวเกาหล ีอาหารยอดนิยม อีกชนิดหนึง่ ของคนเกาหล ีโดยวิธีการน าเนือ้ไก่ที่หัน่เป็นชิน้ๆ และผกัตา่งๆ
มาผดัรวมกนักบัซอสบาร์บีควิในกระทะแบนเหลก็ขนาดใหญ่ 
 

หลงัจากนัน้น าทา่นเข้าสูท่ี่พกั SUWON : BENEKIA SUWON 
หรือเทียบเทา่ โรงแรมมาตรฐานเกาหลใีต้ 

 
 
 



  

  

DAY 3 :  กิมจิ+ชุดฮันบก I TRICK ART MUSEUM  
สวนสนุก EVERLAND (รวมบัตรเข้าและเคร่ืองเล่นไม่จ ากัด) I ศูนย์เวชส าอาง 

  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
#กิมจิ 
เช้านีน้ าทกุทา่นเรียนรู้การท ากิมจิอาหารประจ าชาติของเกาหล ี ให้ทา่นได้สนกุสนานในการลองท า
และชิมกิมจิฝีมือของตวัทา่นเอง 
 
#ชุดฮนับก 

จากนัน้เชิญทา่นร่วมเป็นสว่นหนึง่ของชาวเกาหลี โดยการแตง่กายชดุประจ าชาติทีเ่รียกวา่ ชุดฮนับก 
ซึง่มีแบบ และสสีนัท่ีสวยงามให้เลอืก พร้อมถ่ายรูปเป็นท่ีระลกึ เพือ่ไปอวดคนทางบ้าน 
 
#สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ 
จากนัน้ให้เวลาทกุทา่นเตม็อิ่มกบัสวนสนกุที่ดีที่สดุของเกาหล ี สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ด้วยบตัร 
SPECIAL PASS TICKET ที่สามารถเลน่เคร่ืองเลน่ตา่งๆ ได้ทกุชนิดและไมจ่ ากดัรอบ สวนสนกุที่นี่ถกู
ขนานนามวา่ “ดิสนีย์แลนด์เกาหล”ี มีช่ือเสยีงมากที่สดุของประเทศ ให้ทา่นสนกุกบัเคร่ืองเลน่
หลากหลายชนิด อาทิเช่น ทีเอ็กซ์เพรส รถไฟเหาะ หนอนสะบดั ชาร์ป โรงหนงัสามมิติ บ้านผีสงิหมนุ 
ทา่นไหนที่ไมช่อบการเลน่เคร่ืองเลน่ สามารถเข้าซาฟารี ชมไลเกอร์แฝดคูแ่รกของโลกได้ที่น่ีและชม
ความนา่รักของหมีที่สามารถสือ่สารกบัคนได้เดินชมและถ่ายรูปกบัสวนดอกไม้ซึง่ผลดัเปลีย่น
หมนุเวยีนตามฤดกูาล (มีนาคม-เมษายน : สวนทิวลปิ / พฤษภาคม-มิถนุายน : สวนดอกกหุลาบ / 
กรกฎาคม : สวนดอกทานตะวนัหรือดอกกหุลาบ/ สงิหาคม-กนัยายน : สวนดอกลลิลี/่ ตลุาคม-
พฤศจิกายน : สวนดอกเบญจมาศ) 
 
#ชาบู ชาบู (SHABU SHABU) 

เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร บริการทา่นด้วย ชาบูชาบู (SHABU SHABU) หรือสกีุเ้กาหล ี
ประกอบไปด้วย ผกัสดหลายชนดิ ต้มในน า้ซุปปรุงรสกลมกลอ่ม ทานพร้อมเคร่ืองเคียงและข้าวสวยของ
เกาหล ีท่ีรสชาติถกูปากคนไทย 
 
#ศูนย์เวชส าอาง 
จากนัน้น าทกุทา่นสู ่ ศูนย์เวชส าอาง ให้ทา่นได้เลอืกซือ้เคร่ืองส าอางคณุภาพดีในราคายอ่มเยา อาทิ
เช่นครีมน า้แตก, ครีมโบท็อกซ์, ครีมหอยทาก ฯลฯ 
 
#บาร์บีคิวเกาหลี (BBQ KOREA) 

เยน็ รับประทานอาหาร  ณ ภตัตาคาร  บริการทา่นด้วย เมนู บาร์บีคิวเกาหลี (BBQ KOREA) อาหาร
ปิง้ยา่งสไตล์เกาหลมีีเนือ้สตัว์ให้เลอืกรับประทาน เสิร์ฟพร้อมเคร่ืองเคยีงของเกาหล ีผกัสด กิมจิ ซุป  
 

หลงัจากนัน้น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั SEOUL: BENIKEA SEOUL HOTEL 
หรือเทียบเท่า โรงแรมมาตรฐานเกาหลีใต้ 

 
 
 



  

  

DAY 4 :  วัดบงอึนซา I ศูนย์น า้มันสนเข็มแดง I ศูนย์พลอยอเมทสิ I ศูนย์สมุนไพร 
พระราชวังชางดอ็กกุง I ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลีเมียงดง I คาเฟ่ HARRY POTTER , 
ONE PIECE I DUTY FREE 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
#วดับงอนึซา 
เช้านีจ้ะพาท่านไปไหว้พระขอพรที่วัดบงอึนซา เมื่อเดินผ่านประตใูหญ่ของวดัเข้ามาจะพบกบัอาคาร
ไม้ขนาดใหญ่ 4 หลงัที่เป็นตวัแทนกษัตริย์บนสวรรค์ พร้อมเทพยามสี่ทิศติดอาวธุครบมือ และประตสูี
แดงที่ถูกเพ้นท์เป็นรูปนักรบน่าเกรงขาม  สถาปัตยกรรมภายในวัดบงอึนซามีความคล้ายคลึงกับ
สถาปัตยกรรมของวัดทางพุทธศาสนาอื่นๆในประเทศเกาหลี ซึ่งใช้สีแดงและสีเขียวเป็นสีพืน้ฐาน 
และเพ้นท์รูปดอกไม้กบัสตัว์ในต านานเพื่อตกแต่งอาคาร ซึ่งรูปแบบการตกแต่งข้างต้นยงัคงหลงเหลอื
รอดมาจากเหตุการณ์ไฟไหม้และสงครามอยู่ไม่ก่ีแห่งในปัจจุบันนี ้หนึ่งในนัน้คือ ห้องโถงพันจอน
(Panjeon Hall) ที่เก่าแก่ที่สดุ สร้างเสร็จในปี 1856 ตกแต่งด้วยบล็อคไม้แกะสลกัรูปพวงมาลยัดอกไม้
ทัง้สิน้ 3,175 ชิน้ และยงัมีพระพุทธรูปหินอ่อนแกะสลกัที่ใหญ่ที่สดุในเกาหลี มีความสงูถึง 23 เมตร 
เป็นสถานทีที่คนเกาหลนีิยมเดินทางมาไหว้ขอพรในวนัปีใหม่ 
 
#ศูนย์น า้มันสนเข็มแดง 

พาท่านเดินทางสู ่ศูนย์น า้มันสนเข็มแดงผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลีที่มีสรรพคณุ ช่วย
ชะล้างไขมนัในเส้นเลอืด เพื่อป้องกนัการอดุตนัของเส้นเลอืด และชมการสาธิตให้ทา่นได้เห็นภาพอยา่ง
ชดัเจนยิ่งขึน้  
 
#ศูนย์พลอยอเมทิส 

ตอ่ด้วย ศูนย์พลอยอเมทิสหรือพลอยสมีว่งที่มีช่ือเสยีงของประเทศเกาหลซีึง่ชาวเกาหลเีช่ือวา่ถ้าได้มี
พลอยชนิดนีต้ิดตวัไว้จะท าให้มีโชคลาภและสิง่ดีๆเกิดขึน้ในชีวิต 
 
#ศูนย์สมุนไพร 

จากนัน้น าท่านเข้าชม ศูนย์สมุนไพรหรือ ฮ็อกเกตนามู ใหม่ล่าสดุของเกาหลี โดยมีการจดลิขสิทธ์ิ
เรียบร้อยแล้ว เป็นสมนุไพรเมลด็ฮ็อกเกต ทางการแพทย์เรียกวา่ ผลไม้ทอง มีรสเปรีย้ว ดีส าหรับบคุคล
ที่นิยมดื่มชา กาแฟ น า้อดัลม ฯลฯ เมล็ดฮ็อกเกตจะช่วยในการล้างสารพิษที่ตกค้างหรือไขมนัที่สะสม
อยู่ภายในผนงัของตบั ไต ช่วยให้ตบัหรือไตของท่านแข็งแรงขึน้ และยงัสง่ผลดีต่อสขุภาพร่างกายของ
ทา่นเองอีกด้วย 
 
#ซัมเกทัง 

เที่ ยง  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารบริการท่านด้วยเมนู ซัมเกทังหรือเมนู ไก่ ตุ๋นโสม 
(SAMGYETANG) ต ารับชาววงัในสมยัก่อน ปัจจบุนัเป็นอาหารเลือ่งช่ือมากของเมืองหลวง ภายในตวั
ไก่จะมีข้าว รากโสม พุทราแดงและเคล็ดลบัในการตุ๋นเสิร์ฟพร้อมเคร่ืองเคียงที่เรียกว่า กักตุกี เส้น
ขนมจีน เหล้าโสม พริกไทยด า และเกลอื เสร์ิฟทา่นละ 1 ตวั ในหม้อดินร้อน 
 

  



  

  

#พระราชวังชางด็อกกุง 

น าท่านเดินทางสู่ พระราชวังชางด็อกกุงซึ่งเป็นพระราชวงัหลวงวงัที่สองที่สร้างต่อจากพระราชวงั
เคียงบ็อกกุง ในปี ค.ศ.1405 เป็นพระราชวงัที่มีความส าคญัอย่างมากต่อกษัตริย์หลายๆ พระองค์ใน
ราชวงศ์โชซอน ที่มีสภาพดีและสมบรูณ์ที่สดุใน 5 พระราชวงัหลวงทัง้หมดที่ยงัคงเก็บรักษาไว้ และที่นี่
ยงัได้รับการขึน้ทะเบียนจาก UNESCO วา่เป็น มรดกโลกทางวฒันธรรม ในปี 1997 
 
#เมียงดง 

พาทา่นเพลดิเพลนิกบัการช้อปปิง้ที่ ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลี เมียงดงได้ช่ือวา่เป็นแหลง่รวมแฟชัน่
แบรนด์เกาหลีชัน้น า ซึ่งในแต่ละวนัจะมีวยัรุ่นเกาหลีมาเดินช้อปปิง้กนัอย่างล้นหลาม ท่านสามารถหา
ซือ้สนิค้าได้อยา่งหลากหลายทัง้เสือ้ผ้า, รองเท้า, กระเป๋า, เคร่ืองส าอางซึง่เป็นท่ีรู้จกัอยา่งดีของคนไทย 
อาทิ LANEIGE, ETUDE, IOPE, CHARMZONE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP เป็นต้น  
 
#LINE FRIENDS STORE 

นอกจากนีท้่านสามารถพบกบัร้าน LINE FRIENDS STORE ที่เต็มไปด้วยสินค้า LINE OFFICIAL ที่
จ าหนา่ยสนิค้าของที่ระลกึเก่ียวกบัตวัการ์ตนู LINE ไมว่า่จะเป็น หมีบราวน์แซลลี ่เจมส์ หรือโคนี่ ซึง่แต่
ละตวัจะมีสินค้าที่ระลกึให้เลือกซือ้เยอะแยะไปหมด เช่น สมดุโน้ต ตุ๊กตา เคสโทรศพัท์ เสือ้ผ้า กระเป๋า 
เคร่ืองเขียน ฯลฯ ซึ่งภายในร้านยงัมีมมุน่ารักๆ ให้ถ่ายรูปกนัอย่างจใุจอีกด้วย แต่ที่เป็นไฮไลท์เด่นของ
ร้านเลย คือ เจ้าหมีบราวน์ตวัยกัษ์ใหญ่ที่ตัง้อยู่หน้าร้าน ที่ใคร ๆ ก็ต้องถ่ายภาพเป็นที่ระลกึแม้แต่คน
เกาหลเีอง 
 
#934 KING CROSS HARRY POTTER 

พลาดไม่ได้ที่จะต้องมาเช็คอินคาเฟ่เก๋ๆอย่าง 934 KING CROSS เป็นคาเฟ่ที่จ าลองฉากแฮร์ร่ี พอต
เตอร์ จะเดินทางไปโลกเวทมนต์ด้วยรถไฟ ชานชาลา 9 3/4 มาไว้ที่โซลย่านฮงแด มีทัง้ขนมและ
เคร่ืองดื่มมากมายให้เลอืก ท่ีส าคญัมีมมุให้ได้ถ่ายรูปหลายมมุ ไมม่ีเบื่อแนน่อน 
 
#ONE PIECE 

อีกหนึง่คาเฟ่ที่นา่มาเช็คอินไมแ่พ้กนัก็คือ Cafa de ONE PIECE เป็นร้านท่ีตกแตง่สไตล์ ONE PIECE 
ในร้านเป็นบรรยากาศแบบสบายๆเป็นกนัเอง มีอาหารให้เลือกหลากหลาย บางเมนถูกูออกแบบมาให้
เป็นรูปตวัการ์ตนูในเร่ือง ONE PIECE นอกจากนีย้งัมีโซนขายของที่ระลกึจากการ์ตนู ONE PIECE อีก
ด้วย 
 
#โอซัมบุลโกกิ (OSAMBULGOGI)   

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย โอซัมบุลโกกิ (OSAMBULGOGI) มี
สว่นประกอบหลกัคือ วุ้นเส้น ผกักาดขาว เนือ้หม ูผดัในกระทะจนเข้ากนั รสชาติหวานเผ็ดเลก็น้อย 
 

หลงัจากนัน้น าทา่นเข้าสูท่ี่พกั SEOUL: BENIKEA SEOUL HOTEL 
หรือเทียบเทา่ โรงแรมมาตรฐานเกาหลใีต้ 

 
 
 



  

  

DAY 5 :  N SEOUL TOWER (ไม่รวมลิฟท์) I ศูนย์โสม I  SUPERMARKET 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

#N SEOUL TOWER 

น าท่านสู ่หอคอยกรุงโซล N SEOUL TOWERซึ่งอยู่บนเขานมัซาน ซึ่งเป็น 1 ใน 18 หอคอยที่สงูที่สดุ
ในโลก ฐานของหอคอยมีสิ่งที่น่าสนใจต่างๆ เช่น ศาลาแปดเหลี่ยมปาลกั๊กจอง , สวนพฤกษชาติ, 
อาคารอนสุรณ์ผู้ รักชาติอนั ชุง กุน อิสระให้ทุกท่านได้เดินเล่นและถ่ายรูปคู่หอคอยตามอธัยาศยัหรือ
คล้องกญุแจคูรั่ก (ไมร่วมคา่ขึน้ลฟิท์) 
 
#จิมดกั (JIMDAK) 

เที่ ยง  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย เมนูจิมดัก (JIMDAK)เป็นเมนูไก่
ประกอบด้วยวุ้นเส้น เกาหลี คลกุด้วยน า้ซุป รสชาติกลมกลอ่ม เสิร์ฟพร้อมข้าวสวยร้อนๆ พร้อมเคร่ือง
เคียงเกาหล ี
 
#ศูนย์โสม 

จากนัน้พาท่านรู้จักและเข้าใจสมุนไพรโสมเกาหลี หรือราชาแห่งมวลสมุนไพร ท่ี ศูนย์โสมเพราะ
เกาหลีใต้เป็นประเทศที่มีการผลิตโสมเกาหลีที่มีคุณภาพเป็นอนัดับ  1 ของโลก และมีคุณประโยชน์
นานปัการ เช่น ช่วยเสริมความแข็งแรงให้แก่ระบบย่อยอาหารและปอด ช่วยท าให้จิตใจสงบและเพิ่ม
พละก าลงั โดยมีสรรพคณุทางการแพทย์ ช่วยบ ารุงหวัใจของคณุได้เป็นอย่างดี ช่วยป้องกนัโรคหวัใจ
ขาดเลอืด ฯลฯ 
 
#SUPERMARKET 

หลงัจากนัน้ได้เวลาน าท่านสู ่สนามบินอินชอน เพื่อเตรียมตวัเดินทางกลบักรุงเทพฯ ระหว่างทางแวะช้
อปปิ้งที่ SUPERMARKETเพื่อซือ้ของฝากคนทางบ้าน ที่ร้านแห่งนีม้ีขนมพืน้เมืองเกาหลีหลากชนิด
รวมทัง้กิมจิ ไก่ตุน๋โสมที่บรรจอุยูใ่นถงุสญุญากาศ ตะเกียบ ถ้วยใสข้่าวและของฝากของที่ระลกึ  
 
ได้เวลาน าทา่นออกเดินทางสูส่นามบินออกเดินทาง 
จาก ทา่อากาศยานนานาชาติอินชอน สู ่ทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ 
 

สายการบนิ รหสัเที่ยวบนิ BKK >> ICN รหสัเที่ยวบนิ ICN >> BKK 

EASTAR JET ZE512 22.20 – 06.00 ZE511 17.30 – 21.20 

JEJU AIR 7C2204 01.00 – 08.40 7C2203 20.05 – 23.59 

JIN AIR LJ004 22.25 – 05.40 LJ003 17.10 – 21.10 

T’WAY TW102 01.25 – 08.35 TW101 20.25 – 00.10 

EASTAR JET ZE514 01.55 – 09.45 ZE513 20.35 – 00.55 

 

  



  

  

 
พีเรียดเดินทาง สายการบิน ราคาผู้ใหญ่ ราคาเดก็ไม่เสริมเตียง 

01 – 05 กันยายน 

 

13,900.- 13,900.- 
02 – 06 กันยายน 13,900.- 13,900.- 
03 – 07 กันยายน 14,900.- 14,900.- 
04 – 08 กันยายน 14,900.- 14,900.- 
05 – 09 กันยายน 14,900.- 14,900.- 
06 – 10 กันยายน 14,900.- 14,900.- 
07 – 11 กันยายน 14,900.- 14,900.- 
08 – 12 กันยายน 13,900.- 13,900.- 
09 – 13 กันยายน 13,900.- 13,900.- 
10 – 14 กันยายน 14,900.- 14,900.- 
11 – 15 กันยายน 14,900.- 14,900.- 
12 – 16 กันยายน 14,900.- 14,900.- 
13 – 17 กันยายน 14,900.- 14,900.- 
14 – 18 กันยายน 14,900.- 14,900.- 
15 – 19 กันยายน 13,900.- 13,900.- 
16 – 20 กันยายน 13,900.- 13,900.- 
17 – 21 กันยายน 14,900.- 14,900.- 
18 – 22 กันยายน 14,900.- 14,900.- 
19 – 23 กันยายน 14,900.- 14,900.- 
20 – 24 กันยายน 14,900.- 14,900.- 
21 – 25 กันยายน 14,900.- 14,900.- 
22 – 26 กันยายน 13,900.- 13,900.- 
23 – 27 กันยายน 13,900.- 13,900.- 
24 – 28 กันยายน 14,900.- 14,900.- 
25 – 29 กันยายน 14,900.- 14,900.- 
26 – 30 กันยายน 14,900.- 14,900.- 
27 – 01 ตุลาคม 14,900.- 14,900.- 
28 – 02 ตุลาคม 14,900.- 14,900.- 
29 – 03 ตุลาคม 14,900.- 14,900.- 
30 – 04 ตุลาคม 14,900.- 14,900.- 

เดือน ตุลาคม 2019 
พีเรียดเดินทาง สายการบิน ราคาผู้ใหญ่ ราคาเดก็ไม่เสริมเตียง 

01 – 05 ตุลาคม 15,900.- 15,900.- 
02 – 06 ตุลาคม 16,900.- 16,900.- 
03 – 07 ตุลาคม 16,900.- 16,900.- 
04 – 08 ตุลาคม 16,900.- 16,900.- 
05 – 09 ตุลาคม 16,900.- 16,900.- 



  

  

06 – 10 ตุลาคม 

 

16,900.- 16,900.- 

07 – 11 ตุลาคม 16,900.- 16,900.- 

08 - 12 ตุลาคม  16,900.- 16,900.- 
09 - 13 ตุลาคม  17,900.- 17,900.- 
10 - 14 ตุลาคม  17,900.- 17,900.- 
11 - 15 ตุลาคม  17,900.- 17,900.- 
12 - 16 ตุลาคม  17,900.- 17,900.- 
13 - 17 ตุลาคม  16,900.- 16,900.- 
14 - 18 ตุลาคม  16,900.- 16,900.- 
15 - 19 ตุลาคม  16,900.- 16,900.- 
16 - 20 ตุลาคม  16,900.- 16,900.- 
17 - 21 ตุลาคม  17,900.- 17,900.- 
18 - 22 ตุลาคม  17,900.- 17,900.- 
19 - 23 ตุลาคม  18,900.- 18,900.- 
20 - 24 ตุลาคม  17,900.- 17,900.- 
21 - 25 ตุลาคม  17,900.- 17,900.- 
22 - 26 ตุลาคม  17,900.- 17,900.- 
23 - 27 ตุลาคม  17,900.- 17,900.- 
24 - 28 ตุลาคม  17,900.- 17,900.- 
25 - 29 ตุลาคม  17,900.- 17,900.- 
26 - 30 ตุลาคม  16,900.- 16,900.- 
27 - 31 ตุลาคม  16,900.- 16,900.- 
28 - 01 พฤศจกิายน  16,900.- 16,900.- 
29 - 02 พฤศจกิายน  16,900.- 16,900.- 
30 - 03 พฤศจกิายน  16,900.- 16,900.- 
31 - 04 พฤศจกิายน  16,900.- 16,900.- 

 
 
เดือน พฤศจกิายน 2019 

พีเรียดเดินทาง สายการบิน ราคาผู้ใหญ่ ราคาเดก็ไม่เสริมเตียง 
01 – 05 พฤศจิกายน 15,900.- 15,900.- 
02 – 06 พฤศจิกายน 15,900.- 15,900.- 
03 – 07 พฤศจิกายน 15,900.- 15,900.- 
04 – 08 พฤศจิกายน 15,900.- 15,900.- 
05 – 09 พฤศจิกายน 15,900.- 15,900.- 



  

  

06 – 10 พฤศจิกายน 

 

15,900.- 15,900.- 

07 – 11 พฤศจิกายน 15,900.- 15,900.- 

08 - 12 พฤศจกิายน  15,900.- 15,900.- 
09 - 13 พฤศจกิายน  15,900.- 15,900.- 
10 - 14 พฤศจกิายน  15,900.- 15,900.- 
11 - 15 พฤศจกิายน  15,900.- 15,900.- 
12 - 16 พฤศจกิายน  15,900.- 15,900.- 
13 - 17 พฤศจกิายน  15,900.- 15,900.- 
14 - 18 พฤศจกิายน  15,900.- 15,900.- 
15 - 19 พฤศจกิายน  15,900.- 15,900.- 
16 - 20 พฤศจกิายน  15,900.- 15,900.- 
17 - 21 พฤศจกิายน  15,900.- 15,900.- 
18 - 22 พฤศจกิายน  15,900.- 15,900.- 
19 - 23 พฤศจกิายน  15,900.- 15,900.- 
20 - 24 พฤศจกิายน  15,900.- 15,900.- 
21 - 25 พฤศจกิายน  15,900.- 15,900.- 
22 - 26 พฤศจกิายน  15,900.- 15,900.- 
23 - 27 พฤศจกิายน  15,900.- 15,900.- 
24 - 28 พฤศจกิายน  15,900.- 15,900.- 
25 - 29 พฤศจกิายน  15,900.- 15,900.- 
26 - 30 พฤศจกิายน  15,900.- 15,900.- 
27 - 01 ธันวาคม  15,900.- 15,900.- 
28 - 02 ธันวาคม  15,900.- 15,900.- 
29 - 03 ธันวาคม  15,900.- 15,900.- 
30 - 04 ธันวาคม  15,900.- 15,900.- 

 
  



  

  

หมายเหตุ : อตัราคา่บริการ 
+ หากทา่นต้องการห้องส าหรับพกัเดี่ยว สามารถจ่ายเพิ่มเติมอกี 4,900.-ทา่นละ จากราคาผู้ใหญ่ 
+ หากทา่นต้องการเดินทางแบบไมใ่ช้ตัว๋ (JOIN LAND) คิดราคาทา่นละ 6,900.-บาท/ทา่น 

 

หมายเหตุ :  
ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมราคาและเท่ียวบินทัง้ไปและกลบัโดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 
ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงเท่ียวบินทัง้ไปและกลบัโดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 
ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมหรือรายการอาหารโดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้าทัง้นีข้ึน้อยูต่ามความเหมาะสม 
ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงสายการบินในระดบัเทียบเทา่กนัและเปลีย่นแปลงเท่ียวบิน  
โปรแกรมเปลีย่นแปลงได้, ตารางทวัร์สลบัโปรแกรมได้, ตามความเหมาะสม* 
โปรดตรวจสอบข้อมลูให้มัน่ใจก่อนท าการโอนเงินจองทกุครัง้ 
กรุณาอา่นรายละเอยีดโปรแกรมและเง่ือนไขตา่งๆให้ละเอียดก่อนยืนยนัการจอง* 
เจ้าหน้าที่จะสง่ใบนดัหมายการเดินทางให้ภายใน 5-7 วนัก่อนเดนิทางเทา่นัน้!!! และหากมกีารเปลีย่นแปลงจะรีบแจ้งให้ทราบ  
หากมีข้อสงสยักรุณาสอบถามเจ้าหน้าที ่
 

***ลกูค้ามีความจ าเป็นต้องเข้าร้านตามโปรแกรมทวัร์ 
อนัได้แก่ ศนูย์โสม, ศนูย์สมนุไพร, ศนูย์เวชส าอาง, ศนูย์น า้มนัสนแดง, ศนูย์พลอยอเมทิส หากทา่นไมต้่องการเข้าร้านดงักลา่ว  

บริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการเก็บคา่บริการเพ่ิมทา่นละ 300 USD*** 
***กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทัง้ที่กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก 

หรือเข้าประเทศท่ีระบใุนรายการเดินทาง ทางบริษัทฯจะไมรั่บผิดชอบใดๆทัง้สิน้และขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะไมค่ืนคา่บริการ 
ไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท*** 

 
กรุณาช าระมัดจ าหลังจากวนัจองภายใน 3 วัน 

และช าระส่วนที่เหลอืทัง้หมดก่อนการเดินทางภายใน 14 วนั 

********มดัจ าขัน้ต ่า 5,000.- บาท / ท่าน / ทริป****** 

 
#อัตราทวัร์รวม 

 
 คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ตามเส้นทางที่ระบใุนรายการชัน้ทศันาจร ไป-กลบัพร้อมคณะ   
 คา่อาหารทกุมือ้ ตามที่ระบใุนรายการ        
 คา่เข้าชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการ        
 คา่ที่พกัตามระบใุนรายการ พกัห้องละ 2 หรือ 3 ทา่น ตามโรงแรมที่ระบ ุหรือเทียบเทา่  
 คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ        
 คา่ภาษีสนามบิน ทกุแหง่ที่มี         
 คา่น า้หนกักระเป๋าสมัภาระทา่นละ15 หรือ 20 กก.      
 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดินทาง วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม์) 



  

  

 คา่บตัรเข้าสวนสนกุเอเวอร์แลนด์ เคร่ืองเลน่ไมจ่ ากดั 
 ปลัก๊ไฟ ADAPTER  

 
#อัตราทวัร์ไม่รวม 
 
 คา่ใช้จา่ยสว่นตวั อาทิ คา่ท าหนงัสอืเดินทาง, คา่โทรศพัท์สว่นตวั, คา่ซกัรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงคา่อาหาร และเคร่ืองดื่ม

ที่สัง่เพิ่มนอกเหนือรายการ (หากทา่นต้องการสัง่เพิ่มกรุณาตดิตอ่หวัหน้าทวัร์แล้วจา่ยเพิม่เองตา่งหาก) 
 คา่ทิปคนขบัรถ และไกด์ท้องถ่ิน  ทา่นละ 1,200 บาท หรือ 40,000 วอน ตอ่ทา่นตลอดทัง้ทริป  
 หากผู้ เดินทางไมไ่ด้ถือหนงัสอืเดนิทางประเทศไทย มีคา่ใช้จ่ายเพิม่เติม 5,000 บาท 
 คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%      
 คา่น า้หนกักระเป๋าสมัภาระ ที่หนกัเกินสายการบินก าหนด (ปกติ 15-20 กก.)   
 คา่วซีา่ส าหรับพาสปอร์ตตา่งด้าว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1.พาสปอร์ต 2.ใบประจ าตวัคนตา่งด้าว 3.ใบส าคญัถ่ินท่ีอยู ่ 4.

ส าเนาทะเบียนบ้าน(ถ้าม)ี 5.สมดุบญัชีเงินฝาก(ถ้าม)ี 6.รูปถ่ายส ี2 นิว้ 2 รูป แล้วทางบริษัทฯจะเป็นผู้ด าเนินการยื่นวซีา่ให้
ทา่นโดยจา่ยคา่บริการตา่งหาก (ส าหรับหนงัสอืเดินทางตา่งด้าวเจ้าของหนงัสอืเดินทางต้องท าเร่ืองแจ้งเข้า-ออกด้วย
ตนเองก่อนจะยื่นวีซา่)  

 คา่ลฟิท์ที่ N SEOUL TOWER 
 คา่กระเช้าที่อทุยานแหง่ชาตซิอรัคซาน  

 
#หมายเหตุ 

 
 จ านวนผู้เดินทาง ขัน้ต า่ ผู้ใหญ่  20 ทา่น ขึน้ไป 
 เที่ยวบิน ราคาและรายการทอ่งเที่ยว สามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยค านงึถึงผลประโยชน์ของผู้ เดินทาง

เป็นส าคญั 
 ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงเท่ียวบินและตารางการบินทัง้ไปและกลบัโดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า  
 ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพเิศษ ไป-กลบั แบบหมูค่ณะ กรณีที่ทา่นไมเ่ดินทางพร้อมคณะ เนื่องจากไมผ่า่นการพิจารณาใน

การตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง กรมแรงงาน ทัง้ไทยและตา่งประเทศ เนื่องจากมีสิง่ผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่
ถกูต้อง การกระท าที่สอ่ไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง หรือถกูปฎิเสธในกรณีอื่นๆ**การพิจารณาเป็นเอก
สทิธ์ิและวิจารณญาณของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานเทา่นัน้ ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผิดชอบ
ของบริษัท ไมส่ามารถท าการเลือ่นวนัหรือคืนเงินได้  

 กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง,เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทัง้ที่ไทย และในตา่งประเทศ ปฏิเสธมิให้ทา่นเดินทางออกหรือเข้าประ
เทศ เน่ืองจากมีสิง่ผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไมถ่กูต้อง หรือในกรณีอ่ืนๆการพิจารณาเป็นเอกสทิธ์ิและวิจารณญาณ
ของเจ้าหน้าทีต่รวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานเทา่นัน้ ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท ทัง้นีก้รณีที่
ทา่นไมผ่า่นดา่นตรวจคนเข้าเมือง บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิไมค่ืนคา่ทวัร์ใดๆ ทัง้สิน้  

 หนงัสอืเดินทาง (Passport) ของทา่น นบัจากวนัท่ีเดินทางไปและกลบั ต้องมีอายเุหลอืใช้งานมากกวา่ 6 เดือนขึน้ไป และ
ต้องเหลอืหน้ากระดาษพอให้เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองสามารถประทบัตราได้ และต้องอยูใ่นสภาพท่ีสมบรูณ์ ไมช่ ารุด 
หรือฉีกขาด  



  

  

 ทางบริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกิดกรณีความลา่ช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนดัหยดุงาน, การก่อ
จลาจล  

 หลงัจากได้รับเอกสารเรียกเก็บเงิน (Invoice) กรุณาช าระเงิดมดัจ าภายใน 3 วนั และสง่หลกัฐานการช าระเงินพร้อมหน้า
พาสปอร์ตของผู้ เดินทาง และช าระเงินทัง้หมดก่อนการเดินทางภายใน 14 วนั  

 ทางบริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้หากทา่นใช้บริการของทางบริษัทฯ ไมค่รบ อาทิไมเ่ทีย่วบางรายการ, ไมท่านอาหาร
บางมือ้  เพราะคา่ใช้จา่ยทกุอยา่ง ทางบริษัทฯ ได้ช าระคา่ใช้จ่ายให้กบัตา่งประเทศแบบเหมาขาดกอ่นออกเดินทางแล้ว 

 ทางบริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอบุตัิเหตทุี่เกิดจากความ
ประมาทของตวันกัทอ่งเทีย่วเอง 

 เมื่อทา่นตกลงช าระเงินไมว่า่ทัง้หมดหรือบางสว่นกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวา่ทา่นได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลง
ตา่งๆ ท่ีได้ระบไุว้แล้วทัง้หมด 

 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นีไ้ด้ตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัเวลา
การจราจร สภาพอากาศ และเหตสุดุวิสยัอื่นๆที่อาจเกิดขึน้ได้ ทัง้นีเ้พื่อความปลอดภยัและประโยชน์ของผู้ เดินทางเป็น
ส าคญั 

 มคัคเุทศก์ พนกังาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไมม่ีสทิธ์ิในการให้ค าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทน บริษัทฯ นอกจากมีเอกสาร  ลง
นามโดยผู้มีอ านาจของบริษัทฯ ก ากบัเทา่นัน้  

 ในกรณีที่ลกูค้าตัง้ครรภ์ ต้องมีใบรับรองจากแพทย์วา่สามารถเดนิทางทอ่งเที่ยวได้ และมีอายไุมเ่กิน 7 วนั นบัจากวนัท่ี
เดินทาง และต้องแจ้งให้ทางบริษัททราบลว่งหน้า 

 กรณีกรุ๊ปสว่นตวั กรุ๊ปเหมา กรุ๊ปนกัเรียน กรุ๊ปดงูาน ไมส่ามารถใช้ราคาดงักลา่วในโปรแกรมได้ 
 กรณีที่ทา่นซือ้เฉพาะแพ็คเกจทวัร์ไมร่วมตัว๋เคร่ืองบิน จะไมร่วมคา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงินทา่นละ 

1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม์) 
 

การยกเลิก : 
- ต้องยกเลกิก่อนวนัเดินทางไมน้่อยกวา่ 45 วนัเทา่นัน้ คืนเงินคา่บริการร้อยละ 100 ของคา่บริการที่ช าระแล้ว 

- หากยกเลกิการเดินทางน้อยกวา่ 45 วนั ขอสงวนสทิธ์ิไมค่ืนคา่ทวัร์ทกุกรณี 
- ในกรณีกรุ๊ปสว่นตวั กรุ๊ปเหมา กรุ๊ปนกัเรียน กรุ๊ปดงูาน เมื่อช าระแล้วไมส่ามารถคืนเงินใดๆทัง้สิน้ 

 

ช่วงเทศกาลไมส่ามารถยกเลกิหรือเปลีย่นช่ือผู้ เดินทางได 
กรุ๊ปท่ีเดินทางต้องการันตีมดัจ ากบัสายการบิน หรือผา่นตวัแทนในประเทศ หรือตา่งประเทศ  
รวมถงึเที่ยวบินพิเศษเช่น CHARTER FLIGHT, EXTRA FLIGHT จะไมม่ีการคืนเงินมดัจ า หรือ คา่ทวัร์ทัง้หมด 

 
พาสปอร์ตจะต้องมีอายุเหลือใช้งานมากกว่า 6 เดือนขึน้ไป 
ผู้จดัจะไมรั่บผิดชอบและไมส่ามารถคืนคา่ใช้จา่ยตา่งๆได้เนื่องจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนตา่งๆเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ในกรณี
ที่ผู้ เดินทางไมผ่า่นการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทกุ
ประเทศในรายการทอ่งเที่ยวอนัเนื่องมาจากการกระท าที่สอ่ไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่
ถกูต้อง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอื่นๆ ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิไมค่ืนคา่ทวัร์ใดๆ ทัง้สิน้  

 


