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

วนั โปรแกรมการเดนิทาง โรงแรม/ที่พกั 
1 ท่าอากาศยานสวุรรณภูมิ  I ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน - 

2 
ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน I ENGLISH  VILLAGE I ป่ัน RAIL BIKE I เกาะนามิ 
I อุทยานแห่งชาติซอรคัซาน (ไม่รวมกระเชา้) I วดัชินฮนัซา 

SEORAK 
หรือเทียบเท่า 
โรงแรมมาตรฐาน 

3 
สวนสนุก EVERLAND  (รวมบตัรเขา้และเคร่ืองเล่นไม่จ ากัด) I พิพิธภณัฑส์าหร่าย+ 
เรียนท าข้ าวห่ อสาห ร่าย+ชุดฮันบก  I ศู นย์ก ารค้าแฟ ชั่ น แห่ งเกาห ลี  ท งแดมุน  I 
DONGDAEMUN DESIGN PLAZA(DDP) 

BENIKEA 
SEOUL HOTEL 
หรือเทียบเท่า 
โรงแรมมาตรฐาน 

4 
ศูนยโ์สม I พระราชวังชางด็อก I ศูนยเ์วชส าอาง I ศูนยพ์ลอยอเมทิส I 
ศูนยร์วมของวยัรุ่นเกาหลี เมียงดง I LINE FRIENDS STORE I HOLLYWOOD SKY SHOW 

BENIKEA 
SEOUL HOTEL 
หรือเทียบเท่า 
โรงแรมมาตรฐาน 

5 
N SEOUL TOWER (ไม่รวมลิฟท)์ I DUTY FREE  I ศูนยส์มนุไพรI ศูนยน์ า้มนัสนแดง I 
SUPERMARKET 

- 
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KOREA BEST SPRING 

โปรแกรมท่องเท่ียวเกาหลี 5 วนั 3 คืน 
ท่าอากาศยานสวุรรณภูมิ  I ท่าอากาศยานนานาชาตอิินชอน 

 
 
 
 

คณะเดินทางพรอ้มกันที่จุดหมาย สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 4 ณ เคานเ์ตอรส์าย
การบิน EASTAR JET / JEJU AIR / JIN AIR / T’WAYโดยมีเจ้าหน้าที่จากบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอ านวย
ความสะดวกในเร่ืองของเอกสารตลอดจนสมัภาระของท่าน (**โปรดแสดงใบนดัหมายและพาสปอรต์ใหแ้ก่เจ้าหน้าที่ในวัน
เดินทาง) หลังจากเช็คอิน และโหลดสัมภาระเรียบรอ้ยแลว้ น าท่านออกเดินทางสู่ประเทศเกาหลีใต้ ออกเดินทางจาก ท่า
อากาศยานสวุรรณภูมิ สู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน 

 

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 าเพื่อความสะดวกในการเขา้รบัการตรวจคน้ก่อนขึน้เคร่ืองบิน ของเหลว เจล และสเปรยท์ุกชนิด ตอ้งบรรจุใน
ภาชนะที่มีขนาดความจุไม่เกิน 100 มิลลิลิตร ส าหรบัภาชนะที่เกิน 100 มิลลิลิตร แมจ้ะบรรจุของเหลว เจล และสเปรย ์เพียง
เล็กนอ้ยก็ไม่สามารถน าติดตัวขึน้เคร่ืองบินได ้ภาชนะทัง้หมดตอ้งใส่รวมกันไว้ในถุงพลาสติกใส ซึ่งเปิด - ปิด ผนึกได ้และมี
ความจุรวมกันไม่เกิน1 ลิตร (1,000 มิลลิลิตร) ของเหลวที่ไดร้บัการยกเวน้ ไดแ้ก่ นม และอาหารส าหรับเด็กทารกในปริมาณ
ที่เหมาะสม รวมถึงยาที่มีเอกสารก ากับชดัเจน  ของเหลว เจล และสเปรย ์ที่ซือ้จากรา้นคา้ปลอดอากร (DUTY FREE 
SHOPS) ที่ท่าอากาศยานตอ้งบรรจุในถุงพลาสติกใสปิดผนึกปากถุงไม่มีร่องรอย การเปิดปากถุง และมีหลกัฐานแสดงว่าได้
ซือ้ ณ วนัที่เดินทาง เพื่อน าไปแสดงต่อเจา้หน้าที่ ณ จุดตรวจคน้ อย่างไรก็ตามแต่ละประเทศจะมีกฎ การน าของเหลว ขึน้
เคร่ืองแตกต่างกัน การน าผลิตภณัฑข์องสดที่ท าจากสตัวไ์ม่ว่าเนือ้หม ูเนือ้ววั ผกั ผลไม้สด ไม่อนุญาตใหน้ าเขา้ประเทศเพื่อ
ป้องกันโรคต่างๆเพราะหากศุลกากรตรวจพบจะตอ้งเสียค่าปรบั 
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ENGLISH VILLAGE I ป่ัน RAIL BIKE I เกาะนามิ I อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน  (ไม่รวม
กระเช้า) I วัดชินฮันซา 

 
น าท่านเดินทางสู่ ENGLISH VILLAGE หรือ หมู่บ้านอังกฤษ สถานที่ ถ่ายท าซีร่ีส์  F4 ซึ่งใช้เป็นฉากของ

โรงเรียนมัธยมชินฮวาของเหล่าพระเอก F4 เรียนนั้นเอง โดยสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมของเวอร์จิเนีย
สหรฐัอเมริกา ที่ให้ความรูสึ้กเหมือนอยู่ในสถานที่ตน้แบบมากๆโดยเจ้าหน้าที่และพนกังานทุกคนจะสนทนาพูดคุย
เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น ตรงทางเข้าหมู่บ้านจะจ าลองเหมือนกับด่านตรวจคนเข้าเมืองโดยบัตรผ่านประตูจะ
ออกแบบให้เหมือนหนังสือเดินทาง และก่อนเขา้ไปอาจจะถูกเจ้าหน้าที่ ตม. (จ าลอง) สอบถามเป็นภาษาอังกฤษ
เล็กๆนอ้ยๆเพื่อเพิ่มความสมจริงดว้ยนอกจากนีย้ังมีส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆมากมาย 

 
จากนั้นน าท่านพบกับความสนุกสนานกับการป่ัน RAIL BIKE จกัรยานบนรางรถไฟหรือ"RAIL BIKE"ท่ามกลาง

ธรรมชาติที่สวยงาม (รถ1คนัป่ัน4คน) 
 
 
 
รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเมนู ดักคาลบี้ (DAKGALBI) ไก่ผัดเผ็ด บารบ์ีคิว

เกาหลี อาหารยอดนิยม อีกชนิดหนึ่ง ของคนเกาหลี โดยวิธีการน าเนือ้ไก่ที่หั่นเป็นชิน้ๆ และผกัต่างๆมาผดัรวมกันกับ
ซอสบารบ์ีคิวในกระทะแบนเหล็กขนาดใหญ่ 

 
น าท่านเดินทางสู่ท่าเรือเฟอรร่ี์เพื่อข้ามฟากไปยัง เกาะนามิ เกาะที่อุดมสมบูรณ์ไปดว้ยธรรมชาติที่สวยงาม ทั้ง

ทิวสนเรียงรายเป็นทาง อุโมงคต์น้แปะก๊วย ตน้เกาลดั ตน้เมเปิ้ล ดอกไมน้านาพรรณ และยงัเป็นสถานที่ถ่ายท าซีรีส์
โรแมนติกชื่อดงัเร่ือง WINTER SONATA นกัท่องเที่ยวจึงนิยมพากันมาถ่ายภาพคู่กับรูปป้ันพระนาง 'เบยองจุนและ
แชงจีอู' นอกจากนีย้งัมีรา้นอาหาร พิพิธภณัฑ ์รา้นขายของที่ระลึก ฯลฯ ใหท้่านเดินเที่ยวเลือกชมไดอ้ย่างไม่รูเ้บื่อ 

 

น าท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน ให้ท่านได้ชมธรรมชาติอันสวยงามของจังหวัดคังวอนโด 
เสน้ทางสู่อุทยานแห่งชาติเขาโซรคัซานหรือสวิสเซอรแ์ลนดเ์กาหลี ตัง้อยู่ใจกลางหุบเขาแทแบค ซึ่งทอดยาวไปถึง
เขาคึมคังของประเทศเกาหลีเหนือ มีเทือกเขาป่าไม้ หุบเขา สายน ้า ทะเลสาบ หินรูปต่างๆที่สวยงามซึ่งเกิดจาก
ธรรมชาติที่หาดูไดย้ากย่ิง 

 
 

จากนั้นพาท่านไปสักการะพระพุทธรูปสัมฤทธิ์ขนาดใหญ่ที่ วัดชินฮันซา วดัเก่าแก่สรา้งในสมยัอาณาจกัรชิล
ล่า และนมัสการองคเ์จ้าแม่กวนอิม ซึ่งอยู่ทางใตฐ้านองคพ์ระทางดา้นหลังเพื่อเป็นสิริมงคล ก่อนจะผ่านสะพาน
ช าระลา้งจิตใจเขา้สู่เขตวดัทางดา้นใน (ไม่รวมค่าขึน้กระเชา้) 

 
 
รบัประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร บริการท่านดว้ย พุลโกกิ (BULGOGI) วิธีการท าคือหั่นหมูเป็นชิน้บางๆ 

แลว้หมกักับเคร่ืองปรุงต่างๆ ก่อนน าไปตม้น า้ขลกุขลิก 
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หลงัจากนัน้น าท่านเขา้สู่ที่พกั SEORAK : SEORAK I PARK หรือเทียบเท่า โรงแรมมาตรฐานเกาหลีใต ้
 
สวนสนุก EVERLAND  (รวมบัตรเข้าและเคร่ืองเล่นไม่จ ากัด) I พิพิธภัณฑส์าหร่าย + 
เรียนท าข้ าวห่อสาห ร่าย+ชุดฮันบก I ศูนย์การค้าแฟ ช่ันแห่งเกาหลี  ทงแดมุน  I 
DONGDAEMUN DESIGN PLAZA(DDP) 
 

รบัประทานอาหารเช้า  ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 
จากนั้นให้เวลาทุกท่านเต็มอิ่มกับสวนสนุกที่ดีที่สุดของเกาหลี สวนสนุกเอเวอร์แลนด  ์ดว้ยบัตร SPECIAL 

PASS TICKET ที่สามารถเล่นเคร่ืองเล่นต่าง ๆ ไดทุ้กชนิดอย่างไม่จ ากัด เช่น ทีเอ็กซเ์พรส, รถไฟเหาะ, โรงหนงัสาม
มิติ, บา้นผีสิงหมุน ฯลฯ ท่านยังสามารถเข้าซาฟารีเพื่อชมไลเกอรแ์ฝดคู่แรกของโลกและความน่ารกัของเจ้าหมีที่
สามารถส่ือสารกับคนได ้นอกจากนีย้งัมีสวนดอกไมสี้สนัสวยงามใหไ้ดเ้ก็บภาพกัน 

 
รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านดว้ย ชาบูชาบู ( SHABU SHABU) หรือ สุกี ้เกาหลี มี

ส่วนผสมของผักสดหลายชนิด เห็ดตามฤดูกาลโอเดง้ เตา้หู้ เบคอน หมูสไลด ์ตม้ในน า้ซุปปรุงรสกลมกล่อม ทาน
พรอ้มเคร่ืองเคียงและขา้วสวย เกาหลีที่รสชาติถูกปากคนไทย 

 
น าท่านสู่ พิพิธภัณฑส์าหร่าย ที่ผลิตและแสดงการเลีย้งสาหร่ายครบวงจร ทุกท่านสามารถเลือกซือ้สาหร่าย 

พรอ้มทั้งทดลองชิมสาหร่ายรสต่างๆไดต้ามอัธยาศยั อาทิเช่น รสกุ้ง รสหมู รสกิมจิ รสวาซาบิ ฯลฯ ร่วมกันเรียนท า
ขา้วห่อสาหร่าย กิมบบั อาหารประจ าชาติเกาหลี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในอาหารเกาหลียอดนิยมของคนไทยอีกเมนูหนึ่ง 

 
 
จากนั้นเชิญท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งของชาวเกาหลี โดยการแต่งกายดว้ยชุดประจ าชาติ  ชุดฮันบกพรอ้มถ่ายรูป

เป็นที่ระลึกเพื่อไปอวดคนทางบา้น 
 
 

 

จากนั้นน าท่านช้อปปิ้งต่อที่ ศูนย์การค้าแฟช่ันแห่งเกาหลีทงแดมุน  มักมีการแสดงเปิดหมวกจากผู้ที่มี
ความสามารถมากมายให้รับชม สามารถเดินข้ามฝ่ังไปชมตึก DDP หรือ DONGDAEMUN DESIGN PLAZAซึ่ง
เป็นสถานที่ส าหรบัจัดแสดงงานศิลปะ อีเวนท ์นิทรรศการต่าง ๆ ซึ่งรวมไปถึงดอกไมไ้ฟ LED ROSE GARDENดว้ย 
การจดัแสดงขึน้อยู่กับสภาพภูมิอากาศ 

 
รบัประทานอาหารณ ภตัตาคาร  บริการท่านดว้ย บารบี์คิวเกาหลี (BBQ KOREA) อาหารปิ้งย่างสไตลเ์กาหลี 

รบัประทานพรอ้มเคร่ืองเคียง ผกัสด กิมจิ ซุป สลดัผกัสดๆ 
 
 

หลงัจากนัน้น าท่านเขา้สู่ที่พกั BENIKEA SEOUL HOTEL หรือเทียบเท่า โรงแรมมาตรฐานเกาหลีใต ้
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ศูนยโ์สม I พระราชวังชางด็อก I ศูนยเ์วชส าอาง I ศูนยพ์ลอยอเมทิส I ศูนยร์วมของวัยรุ่น
เกาหลี เมียงดง I LINE FRIENDS STORE I HOLLYWOOD SKY SHOW 

 
รบัประทานอาหารเช้า  ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 

จากนั้นพาท่านรูจ้ักและเข้าใจสมุนไพรโสมเกาหลีหรือราชาแห่งมวลสมุนไพร ที่ ศูนยโ์สม โดยเกาหลีใตเ้ป็น
ประเทศที่มีการผลิตโสมเกาหลีที่มีคุณภาพเป็นอันดับ 1 ของโลก โสมมีคุณประโยชน์นานัปการ เช่น ช่วยท าให้
จิตใจสงบ, เพิ่มพละก าลงั ช่วยบ ารุงหวัใจ ฯลฯ 

 

น าท่านเดินทางสู่ พระราชวังชางด็อก เป็นพระราชวงัหลวงวงัที่สองที่สรา้งต่อจากพระราชวังเคียงบ็อกกุง ใน
ปี ค.ศ.1405 เป็นพระราชวงัที่มีความส าคญัอย่างมากต่อกษัตริยห์ลายๆ พระองคใ์นราชวงศโ์ชซอน ที่มีสภาพดีและ
สมบูรณ์ที่สุดใน 5 พระราชวังหลวงทัง้หมดที่ยังคงเก็บรักษาไว้ และที่นี่ยังไดร้บัการขึน้ทะเบียนจาก UNESCO ว่า
เป็น มรดกโลกทางวฒันธรรม ในปี 1997อีกดว้ย 

 
รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารบริการท่านดว้ยเมนู ไก่ตุ๋นโสม (SAMGYETANG) เป็นอาหารที่นิยม

รบัประทานกันในชาววังสมัยก่อน ภายในตัวไก่จะมีข้าว รากโสม พุทราแดง เสิรฟ์พรอ้มเคร่ืองเคียงที่เรียกว่า กักตุกี 
เสน้ขนมจีน เหลา้โสม พริกไทยด า และเกลือ เสิรฟ์ท่านละ 1 ตวั ในหมอ้ดินรอ้น 

 

 
เชา้นีน้  าทุกท่านสู่ ศูนยเ์วชส าอาง ใหท้่านไดเ้ลือกซือ้เคร่ืองส าอางคุณภาพดีในราคาย่อมเยา อาทิครีมน า้แตก, 

ครีมโบท็อกซ,์ ครีมหอยทาก ฯลฯ 
 
 

 
เชา้นีน้  าท่านเดินทางสู่ ศูนยพ์ลอยอเมทิส หรือพลอยสีม่วงที่มีชื่อเสียงของประเทศเกาหลี ซึ่งชาวเกาหลีเชื่อว่า

ถา้ไดม้ีพลอยชนิดนีติ้ดตวัไวจ้ะท าให้มีโชคลาภและส่ิงดี ๆ เกิดขึน้ในชีวิต 
 
เอาใจคอช้อปปิ้งกับแหล่งช้อปปิ้งยอดฮิตที่คนไทยรูจ้ักกันดี เมียงดง เป็นย่านที่ไดช้ื่อว่ารวบรวมแฟชั่นแบรนด์

ชัน้น าไวม้ากมาย ท่านสามารถหาซือ้สินคา้ไดอ้ย่างหลากหลายทั้งเสือ้ผา้, รองเทา้, กระเป๋า, เคร่ืองส าอาง และยงัมี 
เคร่ืองประดับ, ซีดีเพลง, วีซีดี-ดีวีดีหนังและซีรียย์อดฮิต เรียกว่าแค่ที่นี่ที่เดียวก็สามารถหาซือ้ได้ทุกอย่างที่ท่าน
ตอ้งการ 

 

นอกจากนีท้่านสามารถพบกับรา้น LINE FRIENDS STORE ที่จ าหน่ายสินคา้ของที่ระลึกเก่ียวกับตัวการตู์น 
LINE ซึ่งแต่ละตัวจะมีสินคา้ที่ระลึกใหเ้ลือกซือ้หลากหลายชนิด เช่น สมุดโน้ต ตุ๊กตา เคสโทรศัพท ์เสือ้ผา้ กระเป๋า 
เคร่ืองเขียน ฯลฯ ไฮไลทอ์ยู่ที่เจา้หมีบราวน์ตวัใหญ่ยกัษ์ที่ตั้งอยู่ดา้นหน้า ที่ใครไปใครมาก็ตอ้งถ่ายภาพเป็นที่ระลึก
แมก้ระทั่งคนเกาหลีเอง 
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รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร บริการท่านดว้ย  เมนู บูเดชิเก หรือ หม้อไฟเกาหลีอาหารยอดฮิต โดยมี
ส่วนผสมของ ชีส, มกักะโรนี, ชีส, ไสก้รอก, เสน้บะหมีรามยอน, แป้งต๊อก, เตา้หู ้รวมถึงผกัตามฤดูกาล และอื่นๆ 

 
 
 

หลังจากนั้นน าท่านชม HOLLYWOOD SKY SHOW เป็นการแสดงที่ผสมผสานโชวจ์ากหลากหลายประเทศ
ไว้ด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นแสดงเตน้จากประเทศรัสเซีย แสดงละครสัตวจ์ากประเทศจีน และกายกรรมจากประเทศ
ฟิลิปปินส ์ 

 
 

หลงัจากนัน้น าท่านเขา้สู่ที่พกั BENIKEA SEOUL HOTELหรือเทียบเท่า โรงแรมมาตรฐานเกาหลีใต ้
 
N SEOUL TOWER (ไม่รวมลิฟท)์ I DUTY FREE  I คลองชองเกชอน I ศูนยส์มุนไพร I ศูนย์
น ้ามันสนแดง I SUPERMARKET 

 
รบัประทานอาหารเช้า  ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 

น าท่านสู่ หอคอยกรุงโซล N SEOUL TOWER หอคอยกรุงโซล ตั้งอยู่บนเขานมัซาน ซึ่งเป็น 1 ใน 18 หอคอยที่
สูงที่สุดในโลก ฐานของหอคอยมีส่ิงน่าสนใจต่างๆ มากมาย เช่น ศาลาแปดเหล่ียมปาลก๊ักจอง , สวนพฤกษชาติ, 
อาคารอนุสรณผู์ร้ักชาติอนั ชุง กุน อิสระใหทุ้กท่านไดเ้ดินเล่นและถ่ายรูปคู่หอคอยตามอธัยาศยั รวมไปถึงชมไฮไลท์
ของที่นี่คือการคลอ้งกุญแจคู่รกั โดยในฤดูใบไมผ้ลิท่านจะยงัสามารถชมดอกซากุระเกาหลีที่ผลิบานรอบหอคอย ทวี
ความสวยงามขึน้อีกเท่าตวั 

 
หลังจากนั้นน าท่านช้อปปิ้งสินคา้ปลอดภาษีที่ ดิวตี้ฟรี (DUTY FREE) ที่นี่มีสินคา้ชั้นน าให้ท่านไดเ้ลือกซื ้อ

มากมายกว่า 500 ชนิด ทัง้ น า้หอม เสือ้ผา้ เคร่ืองส าอาง กระเป๋า นาฬิกา เคร่ืองประดบั ฯลฯ 
 
 
รบัประทานอาหารกลางวัน  ณ ภตัตาคาร บริการท่านดว้ย จิมดัก (JIMDAK) เป็นเมนูไก่ประกอบดว้ยวุ้นเสน้ 

เกาหลี คลกุดว้ยน า้ซุป รสชาติกลมกล่อม เสิรฟ์พรอ้มขา้วสวยรอ้นๆ พรอ้มเคร่ืองเคียงเกาหลี 
 

 

น าท่านเข้าชม ศูนย์สมุนไพร หรือฮ็อกเกตนามูใหม่ล่าสุดของเกาหลี เป็นสมุนไพรเมล็ดฮ็อกเกต ทาง
การแพทยเ์รียกว่า ผลไม้ทอง มีรสเปรีย้ว ดีส าหรบับุคคลที่นิยมด่ืมชา กาแฟ น า้อดัลม ฯลฯ เมล็ดฮ็อกเกตจะช่วยใน
การลา้งสารพิษที่ตกคา้งหรือไขมันที่สะสมอยู่ภายในผนงัของตับ ไต ช่วยให้ตบัหรือไตของท่านแข็งแรงขึน้ และยัง
ส่งผลดีต่อสขุภาพร่างกายของท่านอีกดว้ย 

 
พาท่านเดินทางสู่ ศูนยน์ ้ามันสนเข็มแดง ผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลี มีสรรพคุณ ช่วยชะลา้ง

ไขมนัในเสน้เลือด เพื่อป้องกันการอุดตนัของเสน้เลือด และชมการสาธิตใหท้่านไดเ้ห็นภาพอย่างชดัเจนย่ิงขึน้ 
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หลงัจากนัน้ไดเ้วลาน าท่านสู่ สนามบินอินชอน เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลบักรุงเทพฯ ระหว่างทางแวะชอ้ปปิ้ง
ที่SUPERMARKET เพื่อซือ้ของฝากที่ระลึก มีรา้นขนมพืน้เมืองเกาหลีหลากหลายชนิด กิมจิ ไก่ตุ๋นโสมที่บรรจุอยู่
ในถุงสุญญากาศ ตะเกียบ ถว้ยใส่ขา้ว ฯลฯ 

 

ได้เวลาน าท่านออกเดินทางสู่สนามบิน 
ออกเดินทางจาก ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน สู่ ท่าอากาศยานสวุรรณภูมิ 

 

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 

พีเรียดเดินทาง ราคาผูใ้หญ่ ราคาเด็กไม่เสริมเตียง 

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 
พีเรียดเดินทาง ราคาผูใ้หญ่ ราคาเด็กไม่เสริมเตียง 

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: อตัราค่าบริการ 
+ หากท่านตอ้งการหอ้งส าหรบัพกัเดี่ยว สามารถจ่ายเพ่ิมเติมอีก 4,900.-ท่านละ จากราคาผูใ้หญ่ 
+ หากท่านต้องการเดินทางแบบไม่ใช้ตั๋ว (JOIN LAND) คิดราคาท่านละ 6,900.-บาท/ท่าน 

*กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมและเงือ่นไขตา่งๆให้ละเอียดก่อนยืนยันการจอง* 
เจา้หน้าท่ีจะส่งใบนัดหมายการเดินทางใหภ้ายใน 5-7 วันก่อนเดินทางเท่านัน้!!! 

หากมีการเปล่ียนแปลงจะรีบแจง้ให้ทราบ หากมีขอ้สงสยักรุณาสอบถามเจา้หนา้ท่ีทนัที 
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อัตราทัวรร์วม 

 ค่าตั๋วเคร่ืองบินไป-กลบั ตามเสน้ทางที่ระบุในรายการชัน้ทศันาจร ไป-กลบัพรอ้มคณะ   
 ค่าอาหารทุกมือ้ ตามท่ีระบุในรายการ        
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ        
 ค่าท่ีพกัตามระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 หรือ 3 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุ หรือเทียบเท่า  
 ค่ารถรบั-ส่ง และน าเที่ยวตามรายการ        
 ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี         
 ค่าน า้หนักกระเป๋าสมัภาระท่านละ15 หรือ 20 กก.      
 ค่าประกันอุบตัิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์  
 ค่าบตัรเขา้สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์เคร่ืองเล่นไม่จ ากัด 
 ปลั๊กไฟ ADAPTER  

อัตราทัวรไ์ม่รวม 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าท าหนังสือเดินทาง , ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบารใ์นห้อง, รวมถึงค่าอาหาร และ

เคร่ืองดื่มท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านตอ้งการสั่งเพิ่มกรุณาติดต่อหวัหนา้ทวัรแ์ลว้จ่ายเพิ่มเองต่างหาก) 
 ค่าทิปคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิ่น  ท่านละ 1,200 บาท หรือ 40,000 วอน ต่อท่านตลอดทัง้ทริป  
 หากผูเ้ดินทางไม่ไดถ้ือหนังสือเดินทางประเทศไทย มีค่าใชจ้่ายเพิ่มเติม 5,000 บาท 
 ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3%      
 ค่าน า้หนักกระเป๋าสมัภาระ ท่ีหนักเกินสายการบินก าหนด (ปกติ 15-20 กก.)   
 ค่าวีซ่าส าหรบัพาสปอรต์ต่างดา้ว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1.พาสปอรต์ 2.ใบประจ าตวัคนต่างดา้ว 3.ใบส าคญัถิ่นท่ีอยู่ 4.

ส าเนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี) 5.สมดุบัญชีเงินฝาก(ถา้มี) 6.รูปถ่ายสี 2 นิว้ 2 รูป แลว้ทางบริษัทฯจะเป็นผูด้  าเนินการยื่นวีซ่า
ใหท่้านโดยจ่ายค่าบริการต่างหาก (ส าหรบัหนังสือเดินทางต่างด้าวเจ้าของหนังสือเดินทางต้องท าเร่ืองแจง้เขา้ -ออกดว้ย
ตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า)  

 ค่าลิฟทท่ี์ N SEOUL TOWER 
หมายเหตุ 
 จ านวนผูเ้ดินทาง ขัน้ต ่า ผูใ้หญ่  20 ท่าน ขึน้ไป 
 เที่ยวบิน ราคา รายการท่องเท่ียว และอาหาร สามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

(ค านึงถึงผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคญั) 
 ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงเท่ียวบินและตารางการบินทัง้ไปและกลบัโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  
 กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมือง, เจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานทั้งท่ีไทยและในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้ท่านเดินทางออกหรือเข้า

ประเทศ เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง การกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนีเขา้ออก
เมือง หรือในกรณีอ่ืนๆ การพิจารณาเป็นเอกสิทธ์ิและวิจารณญาณของเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าท่ีกรม
แรงงานเท่านั้น ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท  ไม่สามารถท าการเลื่อนวันหรือคืนเงินได้ (เน่ืองจากตั๋ว

***ลูกคา้มีความจ าเป็นตอ้งเขา้รา้นตามโปรแกรมทวัร  ์
อนัไดแ้ก่ ศูนยโ์สม, ศูนยส์มุนไพร, ศูนยเ์วชส าอาง, ศูนย์น า้มนัสนแดง, ศูนยพ์ลอยอเมทิส หากท่านไม่ตอ้งการเขา้รา้นดงักล่าว  

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าบริการเพ่ิมท่านละ 300 USD*** 

 
กรุณาช าระมดัจ าหลงัจากวันจองภายใน 3 วนั 

และช าระส่วนท่ีเหลือทัง้หมดก่อนการเดินทางภายใน 14 วัน *มัดจ าขั้นต ่า 5,000.- บาท/ท่าน/ทริป* 
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เคร่ืองบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ ไป-กลับ แบบหมู่คณะ) ทัง้นีบ้ริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัรห์รือค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ 
ทัง้สิน้  

 หนังสือเดินทาง (Passport) ของท่าน นับจากวนัท่ีเดินทางไปและกลบั ตอ้งมีอายุเหลือใชง้านมากกว่า 6 เดือนขึน้ไป และ
ตอ้งเหลือหน้ากระดาษพอให้เจา้หน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองสามารถประทบัตราได้ และตอ้งอยู่ในสภาพท่ีสมบูรณ์ ไม่ช ารุด 
หรือฉีกขาด  

 ทางบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การก่อ
จลาจล  

 หลงัจากได้รบัเอกสารเรียกเก็บเงิน (Invoice) กรุณาช าระเงิดมดัจ าภายใน 3 วนั และส่งหลกัฐานการช าระเงินพรอ้มหน้า
พาสปอรต์ของผูเ้ดินทาง และช าระเงินทัง้หมดก่อนการเดินทางภายใน 14 วนั  

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิน้หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ  ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางมือ้  เพราะค่าใชจ้่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯ ไดช้  าระค่าใชจ้่ายใหก้ับต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทาง
แลว้ 

 ทางบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งสิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบตัิเหตุท่ีเกิดจากความ
ประมาทของตวันักท่องเท่ียวเอง 

 เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับในเงื่อนไขข้อตกลง
ต่างๆ ท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทัง้หมด 

 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรนี์ไ้ดต้ามความเหมาะสม ทัง้นีขึ้น้อยู่กับเวลา
การจราจร สภาพอากาศ และเหตุสุดวิสัยอ่ืนๆท่ีอาจเกิดขึน้ได้ ทั้งนีเ้พื่อความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็น
ส าคญั 

 มคัคุเทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้  าสญัญาใดๆ ทั้งสิน้แทน บริษัทฯ นอกจากมีเอกสาร  ลง
นามโดยผูมี้อ านาจของบริษัทฯ ก ากับเท่านัน้  

 ในกรณีท่ีลกูค้าตั้งครรภ์ ต้องมีใบรับรองจากแพทย์ว่าสามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ และมีอายุไม่เกิน 7 วัน นับจากวันท่ี
เดินทาง และตอ้งแจง้ใหท้างบริษัททราบล่วงหนา้ 

 กรณีกรุ๊ปส่วนตวั กรุ๊ปเหมา กรุ๊ปนักเรียน กรุ๊ปดูงาน ไม่สามารถใชร้าคาดงักล่าวในโปรแกรมได ้
 กรณีท่ีท่านซื ้อเฉพาะแพ็คเกจทัวรไ์ม่รวมตั๋วเคร่ืองบิน จะไม่รวมค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 

1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ 
 

 
 
 
 
 
 
 

การยกเลกิ 

- ตอ้งยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกว่า 45 วนัเท่านัน้ คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการท่ีช าระแลว้ 
- หากยกเลิกการเดินทางนอ้ยกว่า 45 วัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทวัรทุ์กกรณี 
- ในกรณีกรุ๊ปส่วนตวั กรุ๊ปเหมา กรุ๊ปนักเรียน กรุ๊ปดูงาน เมื่อช าระแลว้ไม่สามารถคืนเงินใดๆทัง้สิน้ 

ช่วงเทศกาลไม่สามารถยกเลิกหรือเปล่ียนชื่อผูเ้ดินทางได้ 
กรุ๊ปท่ีเดินทางตอ้งการนัตีมดัจ ากับสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ  
รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น CHARTER FLIGHT, EXTRA FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือ ค่าทวัรท์ัง้หมด 


