
 

 

 

 

รหัสโปรแกรม : 14468 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

 

เกาหลี โปรโมชั่น 

HILIGHT 

• โปรโมช่ันราคาสุดพิเศษ เดินทางโดยสายการบิน JEJU AIR 

• สนุกในสระน้้าลอยฟ้า ที่ ONEMOUNT SNOW WATERPARK 

• เดินเลน่ในเมืองสีลกูกวาด LA PROVENCE 

• สักการะขอพร ณ วัดโชเกซา 

• สนุกกับเคร่ืองเล่นมากมายที่ EVERLAND 

• ช้อปปิ้งอย่างจุใจที่ PAJU OUTLET และ ทุกย่านดังของเกาหล ี

• ชมกรุงโซลในมุมพิเศษบนหอคอยN SEOUL TOWER 

• สัมผัสศิลปะ วัฒนธรรม ที่พระราชวังเคียงบก และพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน 
 

ตารางโปรแกรมท่องเที่ยวเกาหลี5 วัน 3 คืน 

วัน โปรแกรมการเดินทาง 

1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ |ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน 

2 
ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน| LA PROVENCE|PAJU OUTLETONEMOUNT SNOW PARK / 
WATER PARK (ไม่รวมบัตรเข้า+ค่าเช่าชุด และอุปกรณ์เสริมอ่ืน ๆ) ***เตรียมชุดว่ายน้้า*** 

3 
เรียนท้ากิมจ ิ+ ชุดฮันบก | สวนสนุก EVERLAND (รวมบัตรเข้าและเคร่ืองเล่นไม่จ้ากัด)| N SEOUL 
TOWER (ไม่รวมค่าลิฟท์) | ศูนย์เวชส้าอาง|ศูนย์การค้าแฟช่ันแห่งเกาหลีทงแดมุน| 
DONGDAEMUN DESIGN PLAZA (DDP) | ชมบรรยากาศดอกไมไ้ฟ LED ROSE GARDEN 

4 
ศูนย์สมุนไพร | ศูนย์น้้ามันสนแดง | นั่งรถผ่านชมบลูเฮ้าส ์|พระราชวังเคียงบกพิพิธภัณฑ์
พื้นบ้าน | ถนนแฟช่ันฮงอิกวอคกิ้งสตรีท| TRICK EYE MUSEUMศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลเีมียง
ดง | LINE FRIENDS STORE 

5 
วัดโชเกซา|หมู่บ้านบุกชอนฮันอก| DUTY FREE |คลองชองเกชอน 
ศูนย์โสม | ศูนย์พลอยอเมทิส| SUPERMARKET 

 
\ 

 



โปรแกรมท่องเที่ยวเกาหลี5 วัน 3 คืน 

DAY 1 : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน 
คณะเดินทางพร้อมกันที่จุดหมาย สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ช้ัน 4 ณ 
เคาน์เตอร์สายการบิน JEJU AIR โดยมีเจ้าหน้าที่จากบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอ้านวยความสะดวก
ในเร่ืองของเอกสารตลอดจนสัมภาระของท่าน(**โปรดแสดงใบนัดหมายและพาสปอร์ตให้แก่เจ้าหน้าที่ในวัน
เดินทาง) หลังจากเช็คอิน และโหลดสัมภาระเรียบร้อยแล้ว น้าท่านออกเดินทางสู่ประเทศเกาหลีใต้ 
ออกเดนิทางจาก ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

ข้อแนะน้า : เพื่อความสะดวกในการเข้ารับการตรวจค้นก่อนข้ึนเคร่ืองบิน ของเหลว เจล และสเปรย์ทกุชนดิ 
ต้องบรรจุในภาชนะที่มีขนาดความจไุม่เกิน 100 มิลลิลิตร ส้าหรับภาชนะที่เกนิ 100 มิลลิลิตร แมจ้ะบรรจุ
ของเหลว เจล และสเปรย์ เพียงเลก็น้อยก็ไม่สามารถน้าติดตัวข้ึนเคร่ืองบินได้ ภาชนะทั้งหมดต้องใส่
รวมกันไว้ในถุงพลาสตกิใส ซึ่งเปิด - ปิด ผนกึได ้ และมีความจุรวมกันไม่เกนิ1 ลิตร (1,000 มิลลลิิตร) 
ของเหลวทีไ่ด้รับการยกเวน้ ได้แก ่ นม และอาหารส้าหรับเดก็ทารกในปริมาณที่เหมาะสม รวมถึงยาที่มี
เอกสารก้ากบัชัดเจน  ของเหลว เจล และสเปรย์ ที่ซือ้จากร้านค้าปลอดอากร (DUTY FREE SHOPS) ที่ท่า
อากาศยานต้องบรรจุในถงุพลาสตกิใสปดิผนกึปากถุงไม่มีร่องรอย การเปดิปากถุง และมีหลกัฐานแสดง
ว่าไดซ้ื้อ ณ วันทีเ่ดนิทาง เพื่อน้าไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ณ จดุตรวจคน้ อย่างไรก็ตามแต่ละประเทศจะมีกฎ 
การน้าของเหลว ข้ึนเคร่ืองแตกต่างกนั การนา้ผลติภัณฑ์ของสดทีท่้าจากสตัว์ไม่ว่าเนื้อหมู เนื้อวัว ผัก 
ผลไม้สด ไม่อนุญาตให้น้าเข้าประเทศเพื่อป้องกนัโรคต่างๆเพราะหากศลุกากรตรวจพบจะต้องเสียค่าปรบั 
 

DAY 2 : LA PROVENCE| PAJU OUTLET | ONE MOUNT SNOW PARK / WATER PARK  

(ไม่รวมบัตรเข้า+ค่าเช่าชุดและอุปกรณ์เสริม) 
เช้า เดนิทางถึงสนามบนินานาชาติอินชอนประเทศเกาหลใีต้(กรุณาปรับเวลาของท่านให้เร็วขึ้น2 ช่ัวโมง
เพื่อให้ตรงกับเวลาท้องถ่ินของประเทศเกาหลี) หลังจากผ่านพิธกีารตรวจคนเข้าเมืองและศลุกากรแล้ว พา

http://bit.ly/2NMk5YE


ท่านเดนิทางสู ่ หมู่บ้านลาโพรวองซ์ (LA PROVENCE)หมู่บ้านสุดชิค สไตล์ยุโรปแห่งเกาหล ี สัมผัส
บรรยากาศบ้านเรือนสดุนา่รักและร้านค้าระบายสีลกูกวาดหวานๆ อิสระให้ท่านถ่ายรูปเก็บไว้เป็นทีร่ะลึกได้
ตามอัธยาศัย 

จากนั้นน้าทา่นช้อปปิ้ง PAJU OUTLETแห่งใหม่และใหญ่ที่สุดในเกาหล ี ซึ่งมีร้านค้าหลากหลายกว่า 
165 ร้านค้าและมีสนิค้า BRAND NAMEมากมาย อาทิเช่น ARMANI, CALVIN KLEIN, DIESEL, DKNY, 
GUESS, ESCADA ฯลฯ ลดราคามากมายหลายร้านและมีราคาถูกกว่าประเทศไทยให้ท่านได้ช้อปกันอย่างจุ
ใจ 

 

เที่ยง รับประทานอาหารณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย เมนูจิมดกั (JIMDAK)เป็นเมนูไก่ประกอบด้วยวุน้
เส้น เกาหลี คลุกด้วยน้้าซปุ รสชาติกลมกล่อม เสิร์ฟพร้อมข้าวสวยร้อนๆ พร้อมเคร่ืองเคียงเกาหลี 

 

บ่าย พาท่านสู่ลานกีฬาฤดูหนาวในที่ร่ม ONEMOUNT SNOWPARKแหล่งท่องเที่ยวใหม่ล่าสุดใกล้กรุง
โซล ให้ท่านได้สนุกสนานกับการเล่นไอซ์สเก็ตและเล่นเคร่ืองเล่นมากมายหลากหลายชนิด ทั้ง บันจี้จัมฟ์, 
ไม้ลากเลื่อน, ม้าหมุน,สไลเดอร์น้้าแข็ง นอกจากนี้ท่านยังสามารถคลายร้อนกับONEMOUNT WATER 
PARKสวนน้้าที่มีสิ่งอ้านวยความสะดวกมากมาย เช่น FITNESS & GOLF, CLUB, WATER PARK, 
SHOPPING MALL หากท่านใดที่ไม่อยากเล่น SNOW PARK ท่านสามารถเดินช้อปปิ้งตามอัธยาศัย มีทั้ง 
H&M, ADIDAS,SPAO และอีกหลายแบรนด์ช้ันน้า (ไม่รวมบัตรเข้า+ไม่รวมค่าเช่าชุด+อุปกรณ์)(**หมายเหตุ: 
ท่านไหนประสงค์ที่จะเล่นสวนน้้ากรุณาเตรียมชุดว่ายน้้ามาด้วยนะคะ) 

 

เย็น รับประทานอาหารณ ภัตตาคาร บริการทา่นด้วย ชาบูชาบ ู (SHABU SHABU)หรือสุกี้เกาหล ี
ประกอบไปด้วย ผักสดหลายชนดิ ต้มในน้้าซปุปรุงรสกลมกล่อม ทานพร้อมเคร่ืองเคียงและข้าวสวยของ
เกาหลี ที่รสชาติถูกปากคนไทย 
 

หลังจากนัน้น้าท่านเข้าสู่ทีพ่ัก SUWON: BENIKEA SUWON 

หรือเทียบเท่า โรงแรมมาตรฐานเกาหลีใต้ 
 

DAY 3 : เรียนท้ากิมจิ + ชุดฮันบก | สวนสนุก EVERLAND (รวมบัตรเข้าและเครื่องเล่นไม่จ้ากัด) 
N SEOUL TOWER (ไม่รวมค่าลิฟท์) | ศูนย์เวชส้าอาง  

ศูนย์การค้าแฟชั่นแห่งเกาหลีทงแดมุน | DONGDAEMUN DESIGN PLAZA(DDP)  

ชมบรรยากาศดอกไม้ไฟ LED ROSE GARDEN  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

เช้านี้พาทา่นเดนิทางสู ่ กมิจิร่วมประสบการณ์ในการท้ากิมจิอาหารประจา้ชาติของเกาหล ี ให้ท่าน
ได้สนุกสนานในการลองทา้และชิมกิมจิฝีมือของตัวทา่นเอง 

จากนั้นเชิญทา่นร่วมเปน็สว่นหนึ่งของชาวเกาหลีโดยการแต่งกายชุดประจ้าชาติ ชุดฮันบกพร้อม
ถ่ายรูปเปน็ที่ระลกึ!!! เพื่อไปอวดคนทางบ้าน... 

เต็มอ่ิมกับสวนสนุกที่ดีทีส่ดุของเกาหลี สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ด้วยบัตร SPECIAL PASS TICKET 
ที่สามารถเลน่เคร่ืองเล่นตา่งๆ ได้ทกุชนิดและไมจ่้ากดัรอบ สวนสนุกทีน่ี่ถูกขนานนาม ว่า “ดิสนีย์แลนด์
เกาหล”ี  มีช่ือเสียงมากที่สุดของประเทศ ให้ท่านสนุกกับเคร่ืองเลน่หลากหลายชนดิ อาทิ เช่น ทเีอ็กซ์
เพรส รถไฟเหาะ หนอนสะบัด ชาร์ป โรงหนังสามมิติ บ้านผีสิงหมนุ ท่านไหนที่ไม่ชอบการเล่นเคร่ืองเลน่ 
สามารถเข้าซาฟารี ชมไลเกอร์แฝดคู่แรกของโลกได้ทีน่ี่ และชมความน่ารักของหมีที่สามารถสื่อสารกับคน



ได้เดนิชมและถ่ายรูปกับสวนดอกไม้ซึ่งผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนตามฤดกูาล (มีนาคม-เมษายน: สวนทิวลปิ/ 
พฤษภาคม-มิถุนายน: สวนดอกกุหลาบ/ กรกฎาคม: สวนดอกทานตะวันหรือดอกกุหลาบ/ สิงหาคม-
กันยายน: สวนดอกลลิลี่/ ตุลาคม-พฤศจกิายน: สวนดอกเบญจมาศ) 

 

เที่ยง รับประทานอาหารณ ภัตตาคาร  บริการท่านด้วย  เมนู คาลบิ (KALBI)อาหารเกาหลีแบบปิ้งย่างที่
มีช่ือเสียงของเกาหล ี เป็นการน้าเนื้อววัหรือเนื้อหมูมาหมักกับเคร่ืองปรุงจนเนือ้นุ่ม แล้วน้าไปย่างบนแผ่น
โลหะที่ถูกเผาจนร้อน ตอนย่างเนื้อนัน้จะย่างเป็นช้ินโตพอสมควร พอใกล้สกุแล้วต้องใช้กรรไกรตัดเปน็ช้ิน
พอดีค้า ทานกบัเคร่ืองเคยีงจ้าพวกผัก และกระเทียม กิมจิ 

 

บ่าย เมือ่รับประทานอาหารเสร็จน้าท่านเดินทางสู่ หอคอยกรุงโซล N SEOUL TOWERซึ่งอยู่บนเขานัม
ซาน ซึ่งเป็น 1 ใน 18 หอคอยที่สูงที่สุดในโลก ฐานของหอคอยมีสิ่งที่น่าสนใจต่างๆ เช่น ศาลาแปดเหลีย่ม
ปาลกั๊กจอง, สวนสัตวเ์ลก็ๆสวนพฤกษชาติ, อาคารอนุสรณ์ผู้รักชาติอัน ชุง กนุ อิสระให้ทุกท่านไดเ้ดิน
เลน่และถ่ายรูปคู่หอคอยตามอัธยาศัยหรือคล้องกุญแจคู่รัก (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท)์ 

 

หลังจากนัน้เดินทางสู่ ศูนย์เวชส้าอางให้ท่านได้เลอืกซื้อเคร่ืองส้าอางคุณภาพดีในราคาย่อมเยา 
อาทิเช่นครีมน้้าแตก, ครีมโบท็อกซ,์ ครีมหอยทาก ฯลฯ 

 

จากนั้นน้าทา่นช้อปปิ้งที ่ ศูนย์การค้าแฟช่ันแห่งเกาหลี ทงแดมุนให้ท่านได้เลอืกซื้อ เสื้อผ้าเคร่ือง
แต่งกาย เคร่ืองหนังรองเท้า เคร่ืองกีฬาต่างๆ นอกจากนี้ยังมีขนมขบเคี้ยวและร้านเคร่ืองส้าอางต่างๆ 
เรียงรายตามตึกริมสองข้างถนนให้ท่านได้เลือกชม นอกจากนี้ยงัมีเวทีการแสดงร้องเต้นเปดิหมวกให้ผู้ที่
อยากแสดงความสามารถ มาแสดงให้ชมกันอีกด้วย และฝั่งตรงข้ามของ ทงแดมุน ท่านสามารถเดินข้าม
ไปชม ตึก DDPหรือ DONGDAEMUN DESIGN PLAZAเปน็สถานที่ส้าหรับจดัแสดงงานศิลปะ อีเวน้ท์ การ
ประชุม รวมไปถึงนิทรรศการต่างๆ นอกจากนีท้่านยังสามารถชมบรรยากาศดอกไมไ้ฟ LED ROSE 
GARDEN ***ทั้งนี้การจัดแสดงข้ึนอยูก่ับสภาพภูมิอากาศ*** 
 
เย็น รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร บริการทา่นดว้ย ซัมเกทังหรือเมน ู ไก่ตุ๋นโสม อาหารวัง
ในสมัยก่อน ปจัจุบนัเป็นอาหารเลื่องช่ือมากของเมอืงหลวง ภายในตัวไกจ่ะมีข้าวเหนียว รากโสม พุทรา
แดงและเคลด็ลบัในการตุ๋นเสิร์ฟพร้อมเคร่ืองเคียงที่เรียกว่า กักตกุ ีเสน้ขนมจีน เหล้าโสม พริกไทยด้า และ
เกลือ 

 
หลังจากนัน้น้าท่านเข้าสู่ทีพ่ัก SEOUL: BENIKEA SEOUL HOTEL 

หรือเทียบเท่า โรงแรมมาตรฐานเกาหลีใต้ 

 

DAY 4 : ศูนย์สมุนไพร | ศูนย์น้้ามันสนเข็มแดง | นัง่รถผ่านชมบลูเฮ้าส์| พระราชวังเคียง
บกพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน | ถนนแฟชั่นฮงอิกวอคกิ้งสตรีท | TRICK EYE MUSEUM   

ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลีเมียงดง | LINE FRIENDS STORE 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 



จากนั้นน้าทา่นเข้าชม ศนูย์สมุนไพรหรือ ฮ๊อกเกตนามู ใหม่ล่าสุดของเกาหล ี โดยมีการจดลิขสิทธิ์
เรียบร้อยแล้ว สรรพคุณช่วยในการล้างสารพิษที่ตกค้างหรือไขมันที่สะสมอยู่ภายในผนังของตับ ไต ช่วย
ให้ตับหรือไตของท่านแข็งแรงข้ึน และยังส่งผลดีต่อสขุภาพร่างกายของท่านเองอีกด้วย 

 

 

น้าท่านชม ศูนยน์้้ามันสนเข็มแดงผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหล ี  ทีม่ีสรรพคุณ ช่วยชะ
ล้างไขมนัในเส้นเลือด เพื่อป้องกันการอุดตันของเส้นเลือด พร้อมชมการสาธิต เพื่อให้ให้ท่านไดเ้ห็น
สรรพคุณอย่างชัดเจนมากยิ่งข้ึนผ่านชมด้านหน้าทา้เนียบประธานาธิบด ี(บลเูฮ้าส์) ซึ่งอยู่ในท้าเลที่ดีทีส่ดุ
ตามหลักโหราศาสตร์ มทีิวเขาน้อยใหญ่เรียงรายซอ้นตัวอยู่ด้านหลัง  ดา้นหน้าเปน็อนุสรณ์สถานนก
ฟีนิกซ์สัญลกัษณ์แห่งสันติภาพอันงดงาม  ชมทัศนียภาพอันสวยงามของภูเขารูปหัวมังกร และวงเวียน
น้้าพุ นับเปน็จดุที่มีฮวงจุ้ยที่ดีที่สดุของกรุงโซล 

 

น้าท่านเข้าสู ่ พระราชวังเคียงบ๊อกพระราชวังโบราณใหญ่ที่สดุในประวัติศาสตร์เกาหลีมีอายกุว่า 
600 ปี พระราชวังแห่งนีม้ีหมู่พระที่นั่งมากกว่า 200 หลัง และได้ถูกท้าลายไปในสมัยที่ญีปุ่่นเข้ามายดึ
ครอง และทั้งยังเคยเปน็ศูนย์บญัชาการทางการทหารและเป็นทีป่ระทับของกษัตริย์ สร้างข้ึนในสมยั
ราชวงศ์โชซอนซึ่งเปน็ราชวงศ์สุดท้ายภายใต้การปกครองของระบอบกษัตริย์เกาหลี ปัจจุบนัได้รับการ
บูรณะให้ใกลเ้คียงกบัพระราชวังเดิมมากทีสุ่ด และนา้ท่านเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านย้อนอดีตสัมผัส
ชีวิตความเปน็อยู่และเร่ืองราวในประวัติศาสตร์เกาหล ี
เที่ยง รับประทานอาหารณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย เมนู บาร์บีคิวเกาหลี (BBQ KOREA)อาหารปิ้ง
ย่างสไตลเ์กาหลีรับประทานพร้อมเคร่ืองเคียงของเกาหลี ผักสด กิมจิ ซุป สลดัผักสดๆ  

 
บ่าย หลังจากรับประทานอาหารกลางวนัน้าท่านสู่ ฮงอิกวอคกิ้งสตรีทเปน็ถนนยา่นมหาวิทยาลัย ฮง
อิก ซึ่งมีช่ือเสียงด้านศิลปะ ที่นีจ่ะมีบรรดานักศกึษานา้ของประดษิฐ์จากแฮนดเ์มดมาวางจ้าหน่ายและมี
ร้านค้าขายสินค้าวัยรุ่นต่างๆ อิสระให้ท่านไดเ้ดนิเล่นและชมงานศลิปะตลอดทาง  

 
จากนั้นน้าทา่นเดนิทางสู ่ TRICK EYE MUSEUMพิพิธภัณฑ์ศิลปะสามมิติ ต้นฉบับของเกาหล ี

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมที่ทั้งคนเกาหลีและนักท่องเที่ยวต่างชาตนิิยมมาเกบ็ภาพ พร้อมโพสท่า เก๋ๆ    
กับฉากสามมิต ิท้าให้การเดินชมนทิรรศการศิลปะไมใ่ช่สิ่งที่น่าเบื่อและเข้าใจยากอีกต่อไป... จากนั้นพาท่าน
สู่ ICE MUSEUM เมืองน้้าแข็งที่มีผลงานศลิปะแกะสลักน้้าแข็งกว่า 50 ช้ิน รวมอยู่ในที่เดียว ภายในจ้าลอง
เปน็เมืองต่างๆทีทุ่กอย่างกลายเปน็น้้าแข็ง! เอาใจเดก็ๆด้วยสไลเดอร์น้้าแข็งและกิจกรรมอ่ืนๆอีกมากมายให้
คุณไดเ้ดนิเที่ยวอย่างไม่รู้สกึเบื่อ 

 
พาท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งที่ ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลี เมียงดงได้ช่ือว่าเป็นแหล่งรวม

แฟช่ันแบรนด์เกาหลีช้ันนา้ ซึ่งในแต่ละวันจะมีวัยรุ่นเกาหลีมาเดินช้อปปิ้งกันอย่างล้นหลาม ท่านสามารถหา
ซื้อสินค้าได้อย่างหลากหลายทั้งเสื้อผ้า, รองเท้า, กระเป๋า, เคร่ืองส้าอางซึ่งเป็นที่รู้จักอย่างดีของคนไทย 
อาทิ LANEIGE, ETUDE, IOPE, CHARMZONE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP เป็นต้น ยังมี เสื้อผ้า 
เคร่ืองประดับ, ซีดีเพลง, วีซีดี-ดีวีดีหนังและซีรีย์ยอดฮิต ตลอดจนของที่ระลึกที่มีรูปดาราคนโปรดของท่าน
อยู่ในสินค้าหลากหลายชนิดให้ได้เลือกซื้อกัน  

 
นอกจากนี้ท่านสามารถพบกับร้าน LINE FRIENDS STOREที่เต็มไปด้วยสินค้า LINE OFFICIAL ที่

จ้าหน่ายสินค้าของที่ระลึกเกีย่วกบัตัวการ์ตูน LINE ไม่ว่าจะเป็น หมีบราวน์แซลลี่ เจมส์ หรือโคนี่ ซึ่งแต่ละตัว
จะมีสินค้าที่ระลึกให้เลือกซื้อเยอะแยะไปหมด เช่น สมุดโน้ต ตุ๊กตา เคสโทรศัพท์ เสื้อผ้า กระเป๋า เคร่ือง
เขียน ฯลฯ ซึ่งภายร้านยังมีมุมน่ารักๆ ให้ถ่ายรูปกันอย่างจุใจอีกด้วย แต่ที่เป็นไฮไลท์เด่นของร้านเลย คือ 
เจ้าหมีบราวน์ตัวยักษ์ใหญ่ที่ตั้งอยู่หน้าร้าน ที่ใครไปใครมาก็ต้องถ่ายภาพเป็นที่ระลึกแม้แต่คนเกาหลีเอง 



** อิสระอาหารเย็น *** 
 

หลังจากนัน้นา้ท่านเข้าสูท่ีพ่ัก SEOUL: BENIKEA SEOUL HOTEL 

หรือเทียบเท่า โรงแรมมาตรฐานเกาหลีใต้ 

 

DAY 5 : วัดโชเกซา | หมู่บ้านบุกชอนฮันอก | DUTY FREE | 
คลองชองเกชอน | ศูนย์สมุนไพร | ศูนย์น้้ามันสนแดง | SUPERMARKET 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
จากนั้นน้าท่านสู่ วัดโชเกซาวัดศูนย์กลางของพุทธศาสนานิกายเซนที่มีช่ือเสียงของประเทศเกาหลี 

ถึงแม้จะเป็นวัดที่ตั้งอยู่ท่ามกลางความวุ่นวายของเมืองแต่ภายในวัดมีความเงียบสงบและสวยงามมาก 
ภายในวัดมีต้นไม้ใหญ่ที่มีความสูงกว่า 26 เมตร อาคารเก่าแก่ และเจดีย์ที่แกะสลักจากหินสูง 7 ช้ัน
นอกจากนี้ยังมีความส้าคัญในการจัดพิธีการส้าคัญ แห่โคมไฟรูปดอกบัว ในวันก่อนวันประสูติของ
พระพุทธเจ้า โดยขบวนแห่นี้จะเร่ิมต้นตั้งแต่สนามกีฬาทงแดมุน เคลื่อนขบวนไปตามถนนชงโนและมา
สิ้นสุดที่วัดแห่งนี้ 
 

หลังจากนั้นพาท่านไปชมหมู่บ้านดั้งเดิมของเกาหลีหมู่บ้านบุกชอนฮันอกที่มีประวัติศาสตร์
ยาวนาน ตั้งอยู่ระหว่างพระราชวังเคียงบกกุง, พระราชวังชางด๊อกกุง และอารามหลวงจองเมียว ค้าว่า 
บุกชอน มีความหมายแปลว่าหมู่บ้านทางตอนเหนือ ตามต้าแหน่งที่ตั้งของหมู่บ้านที่อยู่ทางทิศเหนือของ
คลองชองเกชอนและชงโน หมู่บ้านประกอบด้วยตรอกซอกซอยอันเป็นที่ตั้งของบ้านแบบดั้งเดิมกว่าร้อย
หลังและเป็นที่เก็บรักษาสภาพแวดล้อมของเมืองไว้ เพื่อเป็นการบอกเล่าประวัติศาสตร์ และเป็นมรดกทาง
วัฒนธรรมต้ังแต่สมัยราชวงศ์โชซอนที่มีอายุกว่า 600 ปี 

 
เที่ยง รับประทานอาหารณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย เมนูพุลโกก ิ (BULGOGI)เมนูที่มีส่วนผสม หมู
หมักชิ้นบางๆ ปลาหมึกสดๆ ผักต่างๆ น้ามาต้มรวมกัน โดยสามารถทานได้ทั้งแบบแห้งและน้้า พร้อม
เคร่ืองเคียงต่างๆ ได้แก่ ถ่ัวงอกดอง วุน้เสน้ปรุงรสสาหร่าย กิมจิ 

 
บ่าย หลังจากนั้นน้าท่านช็อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ดิวตี้ฟรี (DUTY FREE)ที่นี่มีสินค้าช้ันน้าให้ท่านได้
เลือกซื้อมากมายกว่า 500 ชนิด ทั้ง น้้าหอม เสื้อผ้า เคร่ืองส้าอาง กระเป๋า นาฬิกา เคร่ืองประดับ ฯลฯ  
ในบริเวณดิวตี้ฟรีท่านสามารถเดินไปชม คลองชองเกชอนเป็นคลองโบราณในสมัยราชวงศ์โชซอน อายุ
กว่า 600 ปี โดยมีความยาวประมาณ 5.84 กิโลเมตร ไหลผ่านย่านใจกลางกรุงโซลแต่ในช่วง ค.ศ.1957- 
ค.ศ.1977 ได้มีการพัฒนาประเทศอย่างก้าวกระโดด จนกระทั่งปี ค.ศ.2002 นายลี มยองปาร์ค ผู้ได้รับ
ต้าแหน่งเป็นผู้ว่าการกรุงโซล ได้เสนอโครงการฟื้นฟูคลองชองเกชอน เพื่อฟื้นฟูธรรมชาติสองฝั่งคลอง 
จนปัจจุบันคลองชองเกชอนได้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส้าคัญมากในกรุงโซล 

 
พาท่านรู้จกัและเข้าใจสมุนไพรโสมเกาหล ี หรือราชาแห่งมวลสมุนไพร ที ่ ศูนยโ์สมเพราะเกาหลีใต้

เปน็ประเทศที่มีการผลิตโสมเกาหลีที่มีคุณภาพเปน็อันดับ 1 ของโลก สรรพคุณทางการแพทย์ ช่วยบ้ารุง
หัวใจ ป้องกนัโรคหัวใจขาดเลือด และเสริมประสทิธภิาพทางเพศ ลดและป้องกันมะเร็ง ท่านไหนที่ต้อง
ท้างานดึก นอนดกึ หรือพักผ่อนไมเ่พียงพอ สามารถทานเพื่อลดความอ่อนล้า ท้าให้รู้สึกกระปรี้กระเปร่า 
ร่างกายรู้สึกสดช่ืน..อิสระให้ท่านได้ซื้อกลับไปบ้ารุงร่างกายหรือฝากญาติผู้ใหญ่ที่ท่านรักและนับถือ 

 



จากนั้นน้าท่านเดินทางสู่  ศูนย์พลอยอเมทิสหรือพลอยสีม่วงที่มีช่ือเสียงของประเเกาหลีซึ่งชาว
เกาหลีเช่ือว่าถ้าได้มีพลอยชนิดนี้ติดตัวไว้จะท้าให้มีโชคลาภและสิ่งดีๆเกิดข้ึนในชีวิต 

 
หลังจากนั้นได้เวลาน้าท่านสู่ สนามบินอินชอน เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ ระหว่างทาง

แวะช้อปปิ้งที่ SUPERMARKETเพื่อซื้อของฝากคนทางบ้าน ที่ร้านแห่งนี้มีขนมพื้นเมืองเกาหลีหลากชนิด
รวมทั้งกิมจิ ไก่ตุ๋นโสมที่บรรจุอยู่ในถุงสุญญากาศ ตะเกียบ ถ้วยใส่ข้าวและของฝากของที่ระลึก  

 
ได้เวลาน้าท่านออกเดินทางสู่สนามบิน 
ออกเดินทางจาก ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน สู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

อัตราค่าบริการ 

พีเรียดเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็กไม่เสริม

เตียง 

05 – 09 กรกฎาคม 9,999.- 9,999.- 

06 – 10 กรกฎาคม 9,999.- 9,999.- 

07 – 11 กรกฎาคม 9,999.- 9,999.- 

08 – 12 กรกฎาคม 9,999.- 9,999.- 

09 – 13 กรกฎาคม 9,999.- 9,999.- 

10 – 14 กรกฎาคม 9,999.- 9,999.- 

11 – 15 กรกฎาคม 9,999.- 9,999.- 

17 – 21 กรกฎาคม 9,999.- 9,999.- 

18 – 22 กรกฎาคม 9,999.- 9,999.- 

19 – 23 กรกฎาคม 9,999.- 9,999.- 

20 – 24 กรกฎาคม 9,999.- 9,999.- 

21 – 25 กรกฎาคม 9,999.- 9,999.- 
 

หมายเหตุ : 

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมราคาและเที่ยวบินทั้งไปและกลบัโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหนา้ 

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบนิทั้งไปและกลับโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมหรือรายการอาหารโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้ข้ึนอยู่

ตามความเหมาะสม 

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสายการบินในระดบัเทียบเท่ากนัและเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน  

โปรแกรมเปลี่ยนแปลงได,้ ตารางทัวร์สลับโปรแกรมได,้ ตามความเหมาะสม* 

โปรดตรวจสอบข้อมลูให้มัน่ใจก่อนท้าการโอนเงินจองทุกคร้ัง 

กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมและเงื่อนไขต่างๆให้ละเอียดก่อนยืนยนัการจอง* 



เจ้าหน้าทีจ่ะส่งใบนัดหมายการเดินทางให้ภายใน 5-7 วันก่อนเดนิทางเท่านั้น!!! และหากมกีารเปลี่ยนแปลง

จะรีบแจ้งให้ทราบ หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถามเจา้หน้าที ่

***ลูกค้ามีความจ้าเปน็ต้องเข้าร้านตามโปรแกรมทัวร์ 

อันได้แก ่ ศูนยโ์สม, ศูนยส์มุนไพร, ศูนย์เวชส้าอาง, ศูนยน์้้ามันสนแดง, ศูนย์พลอยอเมทิส หากท่านไม่

ต้องการเข้าร้านดังกล่าว  

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าบริการเพิ่มท่านละ 300 USD*** 

***กรณีทีก่องตรวจคนเข้าเมืองทั้งทีก่รุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดนิทางออก 

หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง 

ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิน้และขอสงวนสทิธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการ 

ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท*** 
 

กรุณาช้าระมัดจา้หลังจากวันจองภายใน 24 ช่ัวโมง 

และช้าระส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนการเดนิทางภายใน 30 วนั 

 

หมายเหตุ:อัตราค่าบริการ 

+ หากท่านต้องการห้องสา้หรับพักเดี่ยว สามารถจ่ายเพิ่มเติมอีก 4,900.-ท่านละ จากราคาผู้ใหญ ่

+ หากท่านต้องการเดนิทางแบบไม่ใช้ตั๋ว (JOIN LAND) คิดราคาท่านละ 6,900.-บาท/ท่าน 



 



 
อัตราทัวร์รวม 

o ค่าต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับ ตามเส้นทางที่ระบุในรายการช้ันทัศนาจร ไป-กลับพร้อมคณะ  
o ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ 
o ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ 
o ค่าที่พักตามระบุในรายการ พักห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุ หรือเทียบเทา่ 
o ค่ารถรับ-ส่ง และน้าเที่ยวตามรายการ 
o ค่าภาษีสนามบนิ ทกุแห่งที่มี 
o ค่าน้้าหนกักระเป๋าสัมภาระท่านละ15 หรือ 20 กก. 
o ค่าประกันอุบัตเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 
o ค่าบัตรเข้าสวนสนกุเอเวอร์แลนด ์เคร่ืองเลน่ไม่จา้กดั 
o ปลัก๊ไฟ ADAPTER  

 

 

 

 



อัตราทัวร์ไม่รวม 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตวั อาท ิ ค่าท้าหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, 
รวมถึงค่าอาหาร และเคร่ืองดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสั่งเพิ่มกรุณาติดต่อ
หัวหน้าทัวร์แลว้จ่ายเพิ่มเองต่างหาก) 

 ค่าทิปคนขับรถ และไกดท์อ้งถ่ิน  ทา่นละ 1,500 บาท หรือ 50,000 วอน ต่อท่านตลอดทั้งทรปิ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 
 ค่าน้้าหนกักระเป๋าสัมภาระ ที่หนกัเกินสายการบินก้าหนด (ปกติ 15-20 กก.) 
 ค่าวีซ่าส้าหรับพาสปอร์ตต่างด้าว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1.พาสปอร์ต 2.ใบประจ้าตัวคนต่าง

ด้าว 3.ใบส้าคัญถ่ินที่อยู ่ 4.ส้าเนาทะเบียนบา้น(ถ้าม)ี 5.สมุดบัญชีเงนิฝาก(ถ้ามี) 6.รูปถ่ายสี 2 
นิ้ว 2 รูป แล้วทางบรษิทัฯจะเปน็ผู้ด้าเนินการยื่นวีซ่าให้ท่านโดยจ่ายค่าบรกิารต่างหาก (ส้าหรับ
หนังสือเดนิทางต่างด้าวเจา้ของหนังสือเดนิทางต้องท้าเร่ืองแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยืน่วี
ซ่า)  

 ค่าลิฟท์ที ่N SEOUL TOWER 
 

หมายเหตุ  

 จ้านวนผู้เดินทาง ข้ันต่้า ผู้ใหญ่  20 ท่าน ข้ึนไป 
 เที่ยวบนิ ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยค้านึงถึง

ผลประโยชน์ของผู้เดนิทางเปน็ส้าคัญ 
 ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบนิและตารางการบินทั้งไปและกลบัโดยมิต้องแจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้า  
 ตั๋วเคร่ืองบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ ไป-กลับ แบบหมู่คณะ กรณีที่ทา่นไม่เดินทางพร้อมคณะ เนื่องจาก

ไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง กรมแรงงาน ทั้งไทยและต่างประเทศ 
เนื่องจากมีสิง่ผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไมถู่กต้อง การกระท้าที่ส่อไปในทางผดิกฎหมาย 
การหลบหน ี เข้าออกเมือง หรือถูกปฎิเสธในกรณีอืน่ๆ**การพิจารณาเปน็เอกสิทธิ์และ
วิจารณญาณของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานเทา่นัน้ ซึ่งอยูน่อกเหนือ
ความรับผิดชอบของบริษัท ไม่สามารถท้าการเลื่อนวันหรือคืนเงนิได ้ 

 กรณีทีก่องตรวจคนเข้าเมอืง,เจา้หน้าทีก่รมแรงงานทั้งที่ไทย และในต่างประเทศ ปฏเิสธมิให้ท่าน
เดนิทางออกหรือเข้าประเทศ เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดนิทางไม่ถูกต้อง หรือใน
กรณีอืน่ๆการพิจารณาเปน็เอกสิทธิ์และวจิารณญาณของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหนา้ที่
กรมแรงงานเท่านัน้ ซึ่งอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท ทั้งนีก้รณีทีท่า่นไม่ผ่านด่านตรวจ
คนเข้าเมือง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทวัร์ใดๆ ทั้งสิ้น  

 หนังสือเดนิทาง (Passport) ของท่าน นับจากวนัที่เดินทางไปและกลับ ต้องมีอายุเหลือใช้งาน
มากกว่า 6 เดือนข้ึนไป และต้องเหลือหน้ากระดาษพอให้เจ้าหนา้ที่ตรวจคนเข้าเมืองสามารถ
ประทับตราได ้และต้องอยู่ในสภาพทีส่มบูรณ์ ไม่ช้ารุด หรือฉีกขาด  

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, 
การนดัหยุดงาน, การก่อจลาจล  

 หลังจากได้รับเอกสารเรียกเก็บเงิน (Invoice) กรุณาช้าระเงิดมัดจ้าภายใน 3 วัน และส่งหลกัฐาน
การช้าระเงินพร้อมหน้าพาสปอร์ตของผู้เดินทาง และช้าระเงินทั้งหมดก่อนการเดินทางภายใน 14 
วัน  



 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิ้นหากท่านใช้บริการของทางบริษทัฯ ไม่ครบ อาทิไม่เที่ยว
บางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ  เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯ ได้ช้าระค่าใช้จ่ายให้กับ
ต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดนิทางแล้ว 

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิน้ หากเกิดสิง่ของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิด
อุบัติเหตุที่เกดิจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง 

 เมือ่ท่านตกลงช้าระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้
ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไวแ้ล้วทั้งหมด 

 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นีไ้ด้ตามความ
เหมาะสม ทั้งนี้ข้ึนอยูก่ับเวลาการจราจร สภาพอากาศ และเหตุสุดวสิัยอ่ืนๆที่อาจเกิดข้ึนได้ ทั้งนี้
เพื่อความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเปน็ส้าคัญ 

 มัคคุเทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบริษทัฯ ไม่มสีทิธิ์ในการให้ค้าสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษทั
ฯ นอกจากมเีอกสาร  ลงนามโดยผู้มีอ้านาจของบริษัทฯ ก้ากับเท่านัน้  

 ในกรณีทีล่กูค้าต้ังครรภ์ ต้องมีใบรับรองจากแพทยว์่าสามารถเดนิทางท่องเทีย่วได ้ และมีอายุไม่
เกนิ 7 วัน นบัจากวนัทีเ่ดนิทาง และต้องแจ้งให้ทางบริษัททราบล่วงหน้า 

 กรณีกรุ๊ปส่วนตัว กรุ๊ปเหมา กรุ๊ปนกัเรียน กรุ๊ปดูงาน ไม่สามารถใช้ราคาดังกลา่วในโปรแกรมได้ 
 กรณีที่ท่านซื้อเฉพาะแพ็คเกจทวัร์ไม่รวมต๋ัวเคร่ืองบิน จะไม่รวมค่าประกันอุบัตเิหตุระหว่างเดนิทาง 

วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 
 รูปที่ใช้ในเอกสารนี ้เป็นรูปเพื่อการโฆษณา และประกอบรายละเอียดโปรแกรม 

 

การยกเลกิ 

- ต้องยกเลกิก่อนวนัเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วันเท่านัน้ คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ช้าระ

แล้ว 

- หากยกเลกิการเดนิทางน้อยกว่า 45 วนั ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ทุกกรณ ี

- ในกรณกีรุ๊ปส่วนตัว กรุ๊ปเหมา กรุ๊ปนักเรียน กรุ๊ปดูงาน เมือ่ช้าระแลว้ไม่สามารถคืนเงินใดๆทั้งสิน้ 

 

ช่วงเทศกาลไม่สามารถยกเลกิหรือเปลี่ยนชือ่ผู้เดินทางได้ 

กรุ๊ปทีเ่ดนิทางต้องการันตมีัดจ้ากับสายการบนิ หรือผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ  

รวมถึงเที่ยวบนิพิเศษเช่น CHARTER FLIGHT, EXTRA FLIGHT จะไม่มกีารคืนเงินมดัจ้า หรือ ค่าทัวร์

ทั้งหมด 

 

 


