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รหสัโปรแกรม : 17385 (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงแรม/ทีพั่ก ซอรคั 1 คืน และ โซล 2 คืน           สายการบิน EASTAR JET / JEJU AIR / JIN AIR / T’WAY 
ตารางสรุปโปรแกรมท่องเท่ียวเกาหลี 5 วนั 3 คืน 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง โรงแรม/ท่ีพกั 
1 ทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ  I ทา่อากาศยานนานาชาติอินชอน - 

2 
ทา่อากาศยานนานาชาติอินชอน I ENGLISH  VILLAGE I ป่ัน RAIL BIKE I เกาะนามิ 
I อทุยานแหง่ชาติซอรคัซาน (ไมร่วมกระเชา้) I วดัชินฮนัซา 

SEORAK 
หรอืเทียบเทา่ 
โรงแรมมาตรฐาน 

3 
สวนสนกุ EVERLAND  (รวมบตัรเขา้และเครือ่งเลน่ไมจ่ ากดั) I พิพิธภณัฑส์าหรา่ย+ 
เรียนท าข้าวห่อสาหร่าย+ชุดฮันบก  I ศูนย์การค้าแฟชั่ นแห่งเกาหลี ทงแดมุน I 
DONGDAEMUN DESIGN PLAZA(DDP) 

BENIKEA 
SEOUL HOTEL 
หรอืเทียบเทา่ 
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โรงแรมมาตรฐาน 

4 
ศนูยโ์สม I พระราชวงัชางด็อก I ศนูยเ์วชส าอาง I ศนูยพ์ลอยอเมทิส I 
ศนูยร์วมของวยัรุน่เกาหล ีเมยีงดง I LINE FRIENDS STORE I HOLLYWOOD SKY SHOW 

BENIKEA 
SEOUL HOTEL 
หรอืเทียบเทา่ 
โรงแรมมาตรฐาน 

5 
N SEOUL TOWER (ไมร่วมลฟิท)์ I DUTY FREE  I ศนูยส์มนุไพรI ศนูยน์ า้มนัสนแดง I 
SUPERMARKET 

- 

 

 
KOREA BEST SPRING 

โปรแกรมท่องเท่ียวเกาหลี 5 วนั 3 คืน 
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  I ท่าอากาศยานนานาชาตอิินชอน 

 
 
 
 

คณะเดินทางพรอ้มกนัท่ีจดุหมาย สนามบินสวุรรณภมูิ อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ชัน้ 4 ณ เคานเ์ตอรส์าย
การบิน EASTAR JET / JEJU AIR / JIN AIR / T’WAYโดยมีเจา้หนา้ที่จากบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั และอ านวย
ความสะดวกในเรือ่งของเอกสารตลอดจนสมัภาระของทา่น (**โปรดแสดงใบนดัหมายและพาสปอรต์ใหแ้ก่เจา้หนา้ที่ในวนั
เดินทาง) หลงัจากเช็คอิน และโหลดสมัภาระเรียบรอ้ยแลว้ น าท่านออกเดินทางสูป่ระเทศเกาหลีใต้ ออกเดินทางจาก ท่า
อากาศยานสวุรรณภมูิ สู ่ทา่อากาศยานนานาชาติอินชอน 
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หมายเหตุ ราคาLoungeอาจมีการเปล่ืยนแปลง ณ วันทีจ่องกรุณาสอบถามก่อนการจองอีกคร้ัง 

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

 
 

สายการบิน รหสัเที่ยวบิน BKK >> ICN รหสัเที่ยวบิน ICN>> BKK 
EASTAR JET ZE512 22.25 – 06.20 ZE511 17.05 – 21.25 
EASTAR JET ZE514 02.40 – 10.20 ZE513 20.55 – 01.40 

JEJU AIR 7C2204 01.00 – 08.25 7C2203 19.30 – 23.45 
JEJU AIR 7C2206 02.05 – 09.25 7C2205 20.35 – 00.50 

T’WAY TW102 01.25 – 08.35 TW101 20.05 – 00.10 
JIN AIR LJ004 22.25 – 05.40 LJ003 17.10 – 21.10 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อแนะน าเพื่อความสะดวกในการเขา้รบัการตรวจคน้ก่อนขึน้เครือ่งบิน ของเหลว เจล และสเปรยท์กุชนิด ตอ้งบรรจใุน
ภาชนะที่มีขนาดความจไุมเ่กิน 100 มิลลลิติร ส าหรบัภาชนะที่เกิน 100 มิลลลิติร แมจ้ะบรรจขุองเหลว เจล และสเปรย ์เพียง
เลก็นอ้ยก็ไมส่ามารถน าตดิตวัขึน้เครือ่งบินได ้ภาชนะทัง้หมดตอ้งใสร่วมกนัไวใ้นถงุพลาสติกใส ซึง่เปิด - ปิด ผนกึได ้และมี
ความจรุวมกนัไมเ่กิน1 ลติร (1,000 มิลลลิติร) ของเหลวที่ไดร้บัการยกเวน้ ไดแ้ก่ นม และอาหารส าหรบัเด็กทารกในปรมิาณ
ที่เหมาะสม รวมถงึยาที่มีเอกสารก ากบัชดัเจน  ของเหลว เจล และสเปรย ์ท่ีซือ้จากรา้นคา้ปลอดอากร (DUTY FREE 
SHOPS) ท่ีทา่อากาศยานตอ้งบรรจใุนถงุพลาสติกใสปิดผนกึปากถงุไมม่ีรอ่งรอย การเปิดปากถงุ และมีหลกัฐานแสดงวา่ได้
ซือ้ ณ วนัท่ีเดินทาง เพื่อน าไปแสดงตอ่เจา้หนา้ที่ ณ จดุตรวจคน้ อยา่งไรก็ตามแตล่ะประเทศจะมกีฎ การน าของเหลว ขึน้
เครือ่งแตกตา่งกนั การน าผลติภณัฑข์องสดที่ท าจากสตัวไ์มว่า่เนือ้หม ูเนือ้ววั ผกั ผลไมส้ด ไมอ่นญุาตใหน้ าเขา้ประเทศเพื่อ
ปอ้งกนัโรคตา่งๆเพราะหากศลุกากรตรวจพบจะตอ้งเสยีคา่ปรบั 
 

http://bit.ly/2NMk5YE
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ENGLISH VILLAGE I ป่ัน RAIL BIKE I เกาะนามิ I อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน (ไม่รวม
กระเช้า) I วัดชินฮันซา 

 
น าท่านเดินทางสู่ ENGLISH VILLAGE หรือ หมู่บา้นอังกฤษ สถานที่ถ่ายท าซีรี่ส ์ F4 ซึ่งใช้เป็นฉากของ

โรงเรียนมัธยมชินฮวาของเหล่าพระเอก F4 เรียนนั้นเอง โดยสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมของเวอร์จิเนีย
สหรฐัอเมรกิา ที่ใหค้วามรูส้กึเหมือนอยู่ในสถานที่ตน้แบบมากๆโดยเจา้หนา้ที่และพนกังานทกุคนจะสนทนาพดูคยุ
เป็นภาษาอังกฤษเท่านัน้ ตรงทางเขา้หมู่บา้นจะจ าลองเหมือนกับด่านตรวจคนเขา้เมืองโดยบัตรผ่านประตูจะ
ออกแบบใหเ้หมือนหนงัสือเดินทาง และก่อนเขา้ไปอาจจะถูกเจา้หนา้ที่ ตม. (จ าลอง) สอบถามเป็นภาษาองักฤษ
เลก็ๆนอ้ยๆเพื่อเพิ่มความสมจรงิดว้ยนอกจากนีย้งัมีสิง่อ  านวยความสะดวกตา่งๆมากมาย 

 
จากนัน้น าทา่นพบกบัความสนกุสนานกบัการป่ัน RAIL BIKE จกัรยานบนรางรถไฟหรอื"RAIL BIKE"ทา่มกลาง

ธรรมชาติที่สวยงาม (รถ1คนัป่ัน4คน) 
 
 
 
รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บริการท่านดว้ยเมนู ดักคาลบี้ (DAKGALBI) ไก่ผดัเผ็ด บารบ์ีคิว

เกาหล ีอาหารยอดนิยม อีกชนิดหนึง่ ของคนเกาหล ีโดยวิธีการน าเนือ้ไก่ที่หั่นเป็นชิน้ๆ และผกัตา่งๆมาผดัรวมกนักบั
ซอสบารบ์ีคิวในกระทะแบนเหลก็ขนาดใหญ่ 

 
น าทา่นเดินทางสูท่า่เรอืเฟอรร์ีเ่พื่อขา้มฟากไปยงั เกาะนาม ิเกาะที่อดุมสมบรูณไ์ปดว้ยธรรมชาติที่สวยงาม ทัง้

ทิวสนเรยีงรายเป็นทาง อโุมงคต์น้แปะก๊วย ตน้เกาลดั ตน้เมเป้ิล ดอกไมน้านาพรรณ และยงัเป็นสถานที่ถ่ายท าซีรีส์
โรแมนติกช่ือดงัเรือ่ง WINTER SONATA นกัทอ่งเที่ยวจึงนิยมพากนัมาถ่ายภาพคูก่บัรูปป้ันพระนาง 'เบยองจุนและ
แชงจีอ'ู นอกจากนีย้งัมีรา้นอาหาร พิพิธภณัฑ ์รา้นขายของที่ระลกึ ฯลฯ ใหท้า่นเดินเที่ยวเลอืกชมไดอ้ยา่งไมรู่เ้บื่อ 

 

น าท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน ใหท้่านไดช้มธรรมชาติอันสวยงามของจังหวัดคังวอนโด 
เสน้ทางสูอ่ทุยานแห่งชาติเขาโซรคัซานหรือสวิสเซอรแ์ลนดเ์กาหลี ตัง้อยู่ใจกลางหบุเขาแทแบค ซึ่งทอดยาวไปถึง
เขาคึมคงัของประเทศเกาหลีเหนือ มีเทือกเขาป่าไม ้หบุเขา สายน า้ ทะเลสาบ หินรูปต่างๆที่สวยงามซึ่งเกิดจาก
ธรรมชาติที่หาดไูดย้ากยิ่ง 

 
 

จากนัน้พาท่านไปสกัการะพระพทุธรูปสมัฤทธ์ิขนาดใหญ่ท่ี วัดชินฮันซา วดัเก่าแก่สรา้งในสมยัอาณาจกัรชิล
ลา่ และนมสัการองคเ์จา้แม่กวนอิม ซึ่งอยู่ทางใตฐ้านองคพ์ระทางดา้นหลงัเพื่อเป็นสิริมงคล ก่อนจะผ่านสะพาน
ช าระลา้งจิตใจเขา้สูเ่ขตวดัทางดา้นใน (ไมร่วมคา่ขึน้กระเชา้) 
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รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร บริการท่านดว้ย พุลโกกิ (BULGOGI) วิธีการท าคือหั่นหมเูป็นชิน้บางๆ 
แลว้หมกักบัเครือ่งปรุงตา่งๆ ก่อนน าไปตม้น า้ขลกุขลกิ 

 
 

หลงัจากนัน้น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั SEORAK : SEORAK I PARK หรอืเทียบเทา่ โรงแรมมาตรฐานเกาหลใีต ้
 

สวนสนุก EVERLAND  (รวมบัตรเข้าและเคร่ืองเล่นไม่จ ากัด) I พพิธิภัณฑส์าหร่าย + 
เรียนท า ข้าวห่อสาหร่าย+ ชุดฮันบก I ศูนย์การค้าแฟช่ันแห่งเกาหลี  ทงแดมุน I 
DONGDAEMUN DESIGN PLAZA(DDP) 
 

รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 
จากนัน้ใหเ้วลาทกุท่านเต็มอิ่มกับสวนสนกุที่ดีที่สดุของเกาหลี สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด  ์ดว้ยบตัร SPECIAL 

PASS TICKET ที่สามารถเลน่เครือ่งเลน่ตา่ง ๆ ไดท้กุชนิดอยา่งไมจ่ ากดั เช่น ทีเอ็กซเ์พรส, รถไฟเหาะ, โรงหนงัสาม
มิติ, บา้นผีสิงหมนุ ฯลฯ ท่านยงัสามารถเขา้ซาฟารีเพื่อชมไลเกอรแ์ฝดคู่แรกของโลกและความน่ารกัของเจา้หมีที่
สามารถสือ่สารกบัคนได ้นอกจากนีย้งัมีสวนดอกไมส้สีนัสวยงามใหไ้ดเ้ก็บภาพกนั 

 
รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บริการท่านดว้ย ชาบูชาบู ( SHABU SHABU) หรือ สกีุเ้กาหลี มี

สว่นผสมของผกัสดหลายชนิด เห็ดตามฤดกูาลโอเดง้ เตา้หู ้เบคอน หมสูไลด ์ตม้ในน า้ซุปปรุงรสกลมกล่อม ทาน
พรอ้มเครือ่งเคียงและขา้วสวย เกาหลทีี่รสชาติถกูปากคนไทย 

 
น าทา่นสู ่พิพิธภัณฑส์าหร่าย ที่ผลิตและแสดงการเลีย้งสาหรา่ยครบวงจร ทกุท่านสามารถเลือกซือ้สาหรา่ย 

พรอ้มทัง้ทดลองชิมสาหรา่ยรสตา่งๆไดต้ามอธัยาศยั อาทิเช่น รสกุง้ รสหม ูรสกิมจิ รสวาซาบิ ฯลฯ รว่มกนัเรียนท า
ขา้วหอ่สาหรา่ย กิมบบั อาหารประจ าชาติเกาหล ีซึง่เป็นสว่นหนึง่ในอาหารเกาหลยีอดนิยมของคนไทยอีกเมนหูนึง่ 

 
 
จากนัน้เชิญทา่นรว่มเป็นสว่นหนึง่ของชาวเกาหลี โดยการแต่งกายดว้ยชุดประจ าชาติ  ชุดฮันบกพรอ้มถ่ายรูป

เป็นท่ีระลกึเพื่อไปอวดคนทางบา้น 
 
 

 

จากนัน้น าท่านช้อปป้ิงต่อที่ ศูนยก์ารค้าแฟชั่นแห่งเกาหลีทงแดมุน  มกัมีการแสดงเปิดหมวกจากผูท้ี่มี
ความสามารถมากมายใหร้บัชม สามารถเดินขา้มฝ่ังไปชมตึก DDP หรือ DONGDAEMUN DESIGN PLAZAซึ่ง
เป็นสถานท่ีส าหรบัจดัแสดงงานศิลปะ อีเวนท ์นิทรรศการตา่ง ๆ ซึง่รวมไปถึงดอกไมไ้ฟ LED ROSE GARDENดว้ย 
การจดัแสดงขึน้อยูก่บัสภาพภมูิอากาศ 

 
รบัประทานอาหารณ ภตัตาคาร  บรกิารทา่นดว้ย บารบ์ีคิวเกาหลี (BBQ KOREA) อาหารป้ิงยา่งสไตลเ์กาหล ี

รบัประทานพรอ้มเครือ่งเคียง ผกัสด กิมจิ ซุป สลดัผกัสดๆ 
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หลงัจากนัน้น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั BENIKEA SEOUL HOTEL หรอืเทียบเทา่ โรงแรมมาตรฐานเกาหลใีต ้
 
 

ศูนยโ์สม I พระราชวังชางด็อก I ศูนยเ์วชส าอาง I ศูนยพ์ลอยอเมทิส I ศูนยร์วมของวัยรุ่น
เกาหลี เมียงดง I LINE FRIENDS STORE I HOLLYWOOD SKY SHOW 

 
รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 

จากนัน้พาท่านรูจ้กัและเขา้ใจสมุนไพรโสมเกาหลีหรือราชาแห่งมวลสมุนไพร ที่ ศูนยโ์สม โดยเกาหลีใตเ้ป็น
ประเทศที่มีการผลิตโสมเกาหลีที่มีคุณภาพเป็นอนัดบั 1 ของโลก โสมมีคุณประโยชนน์านปัการ เช่น ช่วยท าให้
จิตใจสงบ, เพิ่มพละก าลงั ช่วยบ ารุงหวัใจ ฯลฯ 

 

น าทา่นเดินทางสู ่พระราชวังชางด็อก เป็นพระราชวงัหลวงวงัที่สองที่สรา้งต่อจากพระราชวงัเคียงบ็อกกุง ใน
ปี ค.ศ.1405 เป็นพระราชวงัที่มีความส าคญัอยา่งมากตอ่กษัตรยิห์ลายๆ พระองคใ์นราชวงศโ์ชซอน ที่มีสภาพดีและ
สมบรูณท์ี่สดุใน 5 พระราชวงัหลวงทัง้หมดที่ยงัคงเก็บรกัษาไว ้และที่นี่ยงัไดร้บัการขึน้ทะเบียนจาก UNESCO ว่า
เป็น มรดกโลกทางวฒันธรรม ในปี 1997อีกดว้ย 

 
รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบรกิารทา่นดว้ยเมน ูไก่ตุ๋นโสม (SAMGYETANG) เป็นอาหารที่นิยม

รบัประทานกนัในชาววงัสมยัก่อน ภายในตวัไก่จะมีขา้ว รากโสม พทุราแดง เสริฟ์พรอ้มเครื่องเคียงที่เรียกว่า กกัตกีุ 
เสน้ขนมจีน เหลา้โสม พรกิไทยด า และเกลอื เสริฟ์ทา่นละ 1 ตวั ในหมอ้ดินรอ้น 

 

 
เชา้นีน้  าทกุทา่นสู ่ศูนยเ์วชส าอาง ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้เครือ่งส  าอางคณุภาพดใีนราคายอ่มเยา อาทิครมีน า้แตก, 

ครมีโบท็อกซ,์ ครมีหอยทาก ฯลฯ 
 
 

 
เชา้นีน้  าทา่นเดินทางสู ่ศูนยพ์ลอยอเมทสิ หรอืพลอยสมีว่งทีม่ีช่ือเสยีงของประเทศเกาหล ีซึง่ชาวเกาหลเีช่ือวา่

ถา้ไดม้ีพลอยชนิดนีต้ดิตวัไวจ้ะท าใหม้ีโชคลาภและสิง่ดี ๆ เกิดขึน้ในชีวติ 
 
เอาใจคอชอ้ปป้ิงกบัแหลง่ชอ้ปป้ิงยอดฮิตที่คนไทยรูจ้กักนัดี เมียงดง เป็นย่านที่ไดช่ื้อว่ารวบรวมแฟชั่นแบรนด์

ชัน้น าไวม้ากมาย ทา่นสามารถหาซือ้สนิคา้ไดอ้ยา่งหลากหลายทัง้เสือ้ผา้, รองเทา้, กระเป๋า, เครือ่งส  าอาง และยงัมี 
เครื่องประดบั, ซีดีเพลง, วีซีดี-ดีวีดีหนงัและซีรียย์อดฮิต เรียกว่าแค่ที่นี่ที่เดียวก็สามารถหาซือ้ไดทุ้กอย่างที่ท่าน
ตอ้งการ 

 

นอกจากนีท้่านสามารถพบกบัรา้น LINE FRIENDS STORE ที่จ าหน่ายสินคา้ของที่ระลกึเก่ียวกบัตวัการต์นู 
LINE ซึง่แตล่ะตวัจะมีสนิคา้ที่ระลกึใหเ้ลือกซือ้หลากหลายชนิด เช่น สมดุโนต้ ตุ๊กตา เคสโทรศพัท ์เสือ้ผา้ กระเป๋า 
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เครือ่งเขียน ฯลฯ ไฮไลทอ์ยูท่ี่เจา้หมีบราวนต์วัใหญ่ยกัษ์ที่ตัง้อยู่ดา้นหนา้ ที่ใครไปใครมาก็ตอ้งถ่ายภาพเป็นที่ระลกึ
แมก้ระทั่งคนเกาหลเีอง 

 
รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร บรกิารท่านดว้ย  เมนู บูเดชิเก หรือ หมอ้ไฟเกาหลีอาหารยอดฮิต โดยมี

สว่นผสมของ ชีส, มกักะโรนี, ชีส, ไสก้รอก, เสน้บะหมีรามยอน, แปง้ต๊อก, เตา้หู ้รวมถึงผกัตามฤดกูาล และอื่นๆ 
 
 
 

หลงัจากนัน้น าท่านชม HOLLYWOOD SKY SHOW เป็นการแสดงที่ผสมผสานโชวจ์ากหลากหลายประเทศ
ไวด้ว้ยกัน ไม่ว่าจะเป็นแสดงเตน้จากประเทศรสัเซีย แสดงละครสตัวจ์ากประเทศจีน และกายกรรมจากประเทศ
ฟิลปิปินส ์ 

 
 

หลงัจากนัน้น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั BENIKEA SEOUL HOTELหรอืเทียบเทา่ โรงแรมมาตรฐานเกาหลใีต ้
 

N SEOUL TOWER (ไม่รวมลิฟท)์ I DUTY FREE  I คลองชองเกชอน I ศูนยส์มุนไพร I ศูนย์
น า้มันสนแดง I SUPERMARKET 

 
รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 

น าทา่นสู ่หอคอยกรุงโซล N SEOUL TOWER หอคอยกรุงโซล ตัง้อยูบ่นเขานมัซาน ซึง่เป็น 1 ใน 18 หอคอยที่
สงูที่สดุในโลก ฐานของหอคอยมีสิ่งน่าสนใจต่างๆ มากมาย เช่น ศาลาแปดเหลี่ยมปาลกั๊กจอง , สวนพฤกษชาติ, 
อาคารอนสุรณผ์ูร้กัชาติอนั ชงุ กนุ อิสระใหท้กุทา่นไดเ้ดินเลน่และถ่ายรูปคูห่อคอยตามอธัยาศยั รวมไปถึงชมไฮไลท์
ของที่นี่คือการคลอ้งกญุแจคูร่กั โดยในฤดใูบไมผ้ลทิา่นจะยงัสามารถชมดอกซากรุะเกาหลทีี่ผลบิานรอบหอคอย ทวี
ความสวยงามขึน้อีกเทา่ตวั 

 
หลงัจากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิงสินคา้ปลอดภาษีที่ ดิวตีฟ้รี (DUTY FREE) ที่นี่มีสินคา้ชัน้น าใหท้่านไดเ้ลือกซือ้

มากมายกวา่ 500 ชนิด ทัง้ น า้หอม เสือ้ผา้ เครือ่งส าอาง กระเป๋า นาฬิกา เครือ่งประดบั ฯลฯ 
 
 
รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร บริการท่านดว้ย จิมดัก (JIMDAK) เป็นเมนไูก่ประกอบดว้ยวุน้เสน้ 

เกาหล ีคลกุดว้ยน า้ซุป รสชาติกลมกลอ่ม เสริฟ์พรอ้มขา้วสวยรอ้นๆ พรอ้มเครือ่งเคียงเกาหลี 
 

 

น าท่านเข้าชม ศูนยส์มุนไพร หรือฮ็อกเกตนามูใหม่ล่าสุดของเกาหลี เป็นสมุนไพรเมล็ดฮ็อกเกต ทาง
การแพทยเ์รยีกวา่ ผลไมท้อง มีรสเปรีย้ว ดีส  าหรบับคุคลที่นิยมดื่มชา กาแฟ น า้อดัลม ฯลฯ เมลด็ฮ็อกเกตจะช่วยใน
การลา้งสารพิษที่ตกคา้งหรือไขมนัที่สะสมอยู่ภายในผนงัของตบั ไต ช่วยใหต้บัหรือไตของท่านแข็งแรงขึน้ และยงั
สง่ผลดีตอ่สขุภาพรา่งกายของทา่นอีกดว้ย 
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พาท่านเดินทางสู ่ศูนยน์ ้ามันสนเข็มแดง ผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลี มีสรรพคณุ ช่วยชะลา้ง

ไขมนัในเสน้เลอืด เพื่อปอ้งกนัการอดุตนัของเสน้เลอืด และชมการสาธิตใหท้า่นไดเ้ห็นภาพอย่างชดัเจนยิ่งขึน้ 
หลงัจากนัน้ไดเ้วลาน าทา่นสู ่สนามบินอินชอน เพื่อเตรยีมตวัเดินทางกลบักรุงเทพฯ ระหวา่งทางแวะชอ้ปป้ิงที่

SUPERMARKET เพื่อซือ้ของฝากที่ระลกึ มีรา้นขนมพืน้เมืองเกาหลหีลากหลายชนดิ กิมจิ ไก่ตุน๋โสมที่บรรจอุยูใ่น
ถงุสญุญากาศ ตะเกียบ ถว้ยใสข่า้ว ฯลฯ 

 

ได้เวลาน าท่านออกเดินทางสูส่นามบนิ 
ออกเดินทางจาก ทา่อากาศยานนานาชาติอินชอน สู ่ทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ 

 

สายการบิน รหสัเที่ยวบิน BKK >> ICN รหสัเที่ยวบิน ICN>> BKK 
EASTAR JET ZE512 22.25 – 06.20 ZE511 17.05 – 21.25 
EASTAR JET ZE514 02.40 – 10.20 ZE513 20.55 – 01.40 

JEJU AIR 7C2204 01.00 – 08.25 7C2203 19.30 – 23.45 
JEJU AIR 7C2206 02.05 – 09.25 7C2205 20.35 – 00.50 

T’WAY TW102 01.25 – 08.35 TW101 20.05 – 00.10 
JIN AIR LJ004 22.25 – 05.40 LJ003 17.10 – 21.10 

 

#อัตราค่าบริการ 
เดือน เมษายน 2020 

พีเรยีดเดินทาง ราคาผูใ้หญ่ ราคาเด็กไมเ่สรมิเตียง 
01 – 05 / 04 – 08 / 05 – 09 / 06 – 10 / 07 – 11 /18 – 22 / 19 – 23 / 20 – 24 / 21 -25 / 
25 – 29 / 26 – 30 / 27 – 01 / 28 - 02 

 

16,900.- 
 

16,900.- 

02 – 06 / 03 – 07 / 08 – 12 / 14 – 18 / 15 – 19 / 16 – 20 / 17 - 21 / 22 – 26 / 23 – 27 / 
24 – 28 / 29 – 03 / 30 - 04 

 

17,900.- 
 

17,900.- 

09 – 13  18,900.- 18,900.- 

10 - 14 19,900.- 19,900.- 
11 – 15 / 12 – 16 / 13 - 17 21,900.- 21,900.- 

 

เดือน พฤษภาคม 2020 
พีเรยีดเดินทาง ราคาผูใ้หญ่ ราคาเด็กไมเ่สรมิเตียง 

09 – 13 / 10 – 14 / 11 – 15 / 12 – 16 / 13 – 17 / 14 – 18 / 15 – 19 / 16 – 20 / 17 – 21 / 

18 – 22 / 19 – 23 / 20 – 24 / 21 – 25 / 22 – 26 / 23 – 27 / 24 – 28 / 25 – 29 / 26 – 30 / 
27 – 31 / 28 – 01 / 29 – 02 / 30 – 03 / 31 - 04 

 
15,900.- 

 
15,900.- 

02 – 06 / 03 - 07 / 04 – 08 / 05 – 09 / 06 – 10 / 07 – 11 / 08 - 12 16,900.- 16,900.- 
01 - 05 17,900.- 17,900.- 

 

 
 
 

หมายเหตุ: อตัราคา่บรกิาร 
+ หากทา่นตอ้งการหอ้งส าหรบัพกัเดี่ยว สามารถจา่ยเพ่ิมเติมอีก 4,900.-ทา่นละ จากราคาผูใ้หญ่ 
+ หากทา่นต้องการเดินทางแบบไม่ใช้ตั๋ว (JOIN LAND) คิดราคาทา่นละ 6,900.-บาท/ทา่น 
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***ลกูคา้มีความจ าเป็นตอ้งเขา้รา้นตามโปรแกรมทวัร ์
อนัไดแ้ก่ ศนูยโ์สม, ศนูยส์มนุไพร, ศนูยเ์วชส าอาง, ศนูยน์ า้มนัสนแดง, ศนูยพ์ลอยอเมทิส หากทา่นไมต่อ้งการเขา้รา้นดงักลา่ว  

บรษัิทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บคา่บรกิารเพ่ิมทา่นละ 300 USD*** 

 
กรุณาช าระมดัจ าหลงัจากวนัจองภายใน 1 วนั 

และช าระสว่นที่เหลือทัง้หมดก่อนการเดินทางภายใน 30 วนั *มัดจ าขัน้ต ่า 5,000.- บาท/ทา่น/ทริป* 

*กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมและเงือ่นไขต่างๆให้ละเอียดก่อนยืนยันการจอง* 
เจา้หนา้ที่จะสง่ใบนดัหมายการเดินทางใหภ้ายใน 3 วนัก่อนเดินทางเทา่นัน้!!! 

หากมีการเปลี่ยนแปลงจะรบีแจง้ใหท้ราบ หากมีขอ้สงสยักรุณาสอบถามเจา้หนา้ที่ทนัท ี
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อัตราทวัรร์วม 

 คา่ตั๋วเครื่องบนิไป-กลบั ตามเสน้ทางที่ระบใุนรายการชัน้ทศันาจร ไป-กลบัพรอ้มคณะ   
 คา่อาหารทกุมือ้ ตามที่ระบใุนรายการ        
 คา่เขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ        
 คา่ท่ีพกัตามระบใุนรายการ พกัหอ้งละ 2 หรือ 3 ทา่น ตามโรงแรมที่ระบ ุหรือเทียบเทา่  
 คา่รถรบั-ส่ง และน าเที่ยวตามรายการ        
 คา่ภาษีสนามบนิ ทกุแหง่ที่มี         
 คา่น า้หนกักระเป๋าสมัภาระทา่นละ15 หรือ 20 กก.      
 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
 คา่บตัรเขา้สวนสนกุเอเวอรแ์ลนด ์เครื่องเล่นไม่จ  ากดั 
 ปลั๊กไฟ ADAPTER  

อัตราทวัรไ์ม่รวม 
 ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาทิ ค่าท  าหนงัสือเดินทาง, ค่าโทรศพัทส์่วนตวั, ค่าซกัรีด, มินิบารใ์นหอ้ง, รวมถึงค่าอาหาร และ

เครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากทา่นตอ้งการสั่งเพิ่มกรุณาตดิตอ่หวัหนา้ทวัรแ์ลว้จ่ายเพิ่มเองตา่งหาก) 
 คา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิ่น  ทา่นละ 1,200 บาท หรือ 40,000 วอน ตอ่ทา่นตลอดทัง้ทรปิ  
 หากผูเ้ดนิทางไม่ไดถื้อหนงัสือเดนิทางประเทศไทย มีคา่ใชจ้่ายเพิ่มเตมิ 5,000 บาท 
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 คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3%      
 คา่น า้หนกักระเป๋าสมัภาระ ท่ีหนกัเกินสายการบนิก าหนด (ปกต ิ15-20 กก.)   
 คา่วีซา่ส าหรบัพาสปอรต์ตา่งดา้ว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1.พาสปอรต์ 2.ใบประจ าตวัคนต่างดา้ว 3.ใบส าคญัถิ่นท่ีอยู่ 4.

ส าเนาทะเบียนบา้น(ถา้มี) 5.สมดุบญัชีเงินฝาก(ถา้มี) 6.รูปถ่ายสี 2 นิว้ 2 รูป แลว้ทางบริษัทฯจะเป็นผูด้  าเนินการย่ืนวีซ่า
ใหท้า่นโดยจ่ายค่าบริการต่างหาก (ส าหรบัหนงัสือเดินทางต่างดา้วเจา้ของหนงัสือเดินทางตอ้งท าเรื่องแจง้เขา้ -ออกดว้ย
ตนเองก่อนจะย่ืนวีซา่)  

 คา่ลิฟทท่ี์ N SEOUL TOWER 
หมายเหตุ 
 จ านวนผูเ้ดนิทาง ขัน้ต  ่า ผูใ้หญ่  20 ทา่น ขึน้ไป 
 เที่ยวบนิ ราคา รายการทอ่งเท่ียว และอาหาร สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

(ค  านงึถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั) 
 ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงเท่ียวบนิและตารางการบนิทัง้ไปและกลบัโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  
 กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง, เจา้หนา้ท่ีกรมแรงงานทัง้ท่ีไทยและในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหท้่านเดินทางออกหรือเขา้

ประเทศ เน่ืองจากมีสิ่งผิดกฎหมาย เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง การกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนีเขา้ออก
เมือง หรือในกรณีอ่ืนๆ การพิจารณาเป็นเอกสิทธ์ิและวิจารณญาณของเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ท่ีกรม
แรงงานเท่านั้น ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท  ไม่สามารถท าการเล่ือนวันหรือคืนเงินได้ (เน่ืองจากตั๋ว
เครื่องบนิเป็นตั๋วราคาพิเศษ ไป-กลบั แบบหมู่คณะ) ทัง้นีบ้ริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัรห์รือค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ 
ทัง้สิน้  

 หนงัสือเดนิทาง (Passport) ของทา่น นบัจากวนัท่ีเดนิทางไปและกลบั ตอ้งมีอายุเหลือใชง้านมากกว่า 6 เดือนขึน้ไป และ
ตอ้งเหลือหนา้กระดาษพอใหเ้จา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองสามารถประทบัตราได ้และตอ้งอยู่ในสภาพท่ีสมบูรณ ์ไม่ช  ารุด 
หรือฉีกขาด  

 ทางบรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยุดงาน, การก่อ
จลาจล  

 หลงัจากไดร้บัเอกสารเรียกเก็บเงิน (Invoice) กรุณาช าระเงิดมดัจ าภายใน 3 วนั และส่งหลกัฐานการช าระเงินพรอ้มหนา้
พาสปอรต์ของผูเ้ดนิทาง และช าระเงินทัง้หมดก่อนการเดนิทางภายใน 14 วนั  

 ทางบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้หากท่านใชบ้ริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ  ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางมือ้  เพราะคา่ใชจ้่ายทกุอย่าง ทางบรษิัทฯ ไดช้  าระคา่ใชจ้่ายใหก้บัตา่งประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทาง
แลว้ 

 ทางบรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบตัิเหตท่ีุเกิดจากความ
ประมาทของตวันกัทอ่งเท่ียวเอง 

 เม่ือทา่นตกลงช าระเงินไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรบัในเง่ือนไขขอ้ตกลง
ตา่งๆ ท่ีไดร้ะบไุวแ้ลว้ทัง้หมด 

 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรนี์ไ้ดต้ามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัเวลา
การจราจร สภาพอากาศ และเหตสุุดวิสยัอ่ืนๆท่ีอาจเกิดขึน้ได ้ทัง้นีเ้พ่ือความปลอดภยัและประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็น
ส าคญั 

 มคัคเุทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้  าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทน บริษัทฯ นอกจากมีเอกสาร  ลง
นามโดยผูมี้อ  านาจของบรษิัทฯ ก ากบัเทา่นัน้  

 ในกรณีท่ีลูกคา้ตัง้ครรภ ์ตอ้งมีใบรบัรองจากแพทยว์่าสามารถเดินทางท่องเท่ียวได ้และมีอายุไม่เกิน 7 วนั นบัจากวนัท่ี
เดนิทาง และตอ้งแจง้ใหท้างบรษิัททราบล่วงหนา้ 

 กรณีกรุ๊ปส่วนตวั กรุ๊ปเหมา กรุ๊ปนกัเรียน กรุ๊ปดงูาน ไม่สามารถใชร้าคาดงักล่าวในโปรแกรมได ้
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 กรณีท่ีท่านซือ้เฉพาะแพ็คเกจทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน จะไม่รวมค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 
1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

การยกเลิก 

- ตอ้งยกเลิกก่อนวนัเดินทางไมน่อ้ยกวา่ 45 วนัเทา่นัน้ คืนเงินคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารที่ช  าระแลว้ 
- หากยกเลิกการเดินทางนอ้ยกวา่ 45 วนั ขอสงวนสิทธ์ิไมค่ืนคา่ทวัรท์กุกรณี 
- ในกรณีกรุป๊สว่นตวั กรุป๊เหมา กรุป๊นกัเรยีน กรุป๊ดงูาน เม่ือช าระแลว้ไมส่ามารถคืนเงินใดๆทัง้สิน้ 

ช่วงเทศกาลไมส่ามารถยกเลิกหรอืเปลี่ยนชื่อผูเ้ดินทางได ้

กรุป๊ที่เดินทางตอ้งการนัตีมดัจ  ากบัสายการบิน หรอืผ่านตวัแทนในประเทศ หรอืตา่งประเทศ  
รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเชน่ CHARTER FLIGHT, EXTRA FLIGHT จะไมมี่การคืนเงินมดัจ า หรอื คา่ทวัรท์ัง้หมด 
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