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โรงแรม/ทพีักซูวอน1 คืน และ โซล 2 คืน                                                             สายการบินEASTAR JET  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางสรุปโปรแกรมท่องเทียวเกาหลี 5 วนั 3 คืน 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง โรงแรม/ทีพกั 

1 ทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ  I ทา่อากาศยานนานาชาติอินชอน - 

2 
สวน ANYANG ART PARK |  โรงถ่ายละครยอ้นยคุ MBC DRAMIA |  
พระราชวงัฮวาซอง แฮงกงุ 

SUWON JM 

หรอืเทียบเทา่ 

โรงแรมมาตรฐาน 

3 
วดัวาวจูองซา | สวนสนกุ EVERLAND (รวมบตัรเขา้และเครอืงเลน่ไมจ่าํกดั) I  
ศนูยเ์วชสาํอาง  I ทาํขา้วหอ่สาหรา่ย+ชดุฮนับก  I  ถนนชอ้ปปิงฮงแด | คาเฟ่ ONE PIECE |  คาเฟ่
943 KING'S CROSS HARRY POTTER 

BENIKEA SEOUL 

HOTEL หรอื

เทียบเทา่ โรงแรม

มาตรฐาน 

4 
ศนูยน์าํมนัสนเข็มแดง  I  ศนูยส์มนุไพร  I สวนฮานลึ และ PINK MOSS  I   
DUTY FREE I ศนูยร์วมของวยัรุน่เกาหลีเมียงดง I LINE FRIENDS STORE 

BENIKEA SEOUL 

HOTEL หรอื

เทียบเทา่ โรงแรม

มาตรฐาน 

5 N SEOUL TOWER (ไมร่วมคา่ลฟิท)์  I ศนูยพ์ลอยอเมทิส  I ศนูยโ์สม I SUPERMARKET 
- 
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โปรแกรมท่องเทียวเกาหลี 5 วนั 3 คืน 

ทา่อากาศยานสุวรรณภูมิ  Iทา่อากาศยานนานาชาตอิินชอน 
คณะเดินทางพรอ้มกนัทีจดุหมาย สนามบินสวุรรณภมิู อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ชนั 4 ณ เคานเ์ตอร์

สายการบิน EASTAR JET โดยมีเจา้หนา้ทีจากบรษิัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั และอาํนวยความสะดวกในเรืองของเอกสาร

ตลอดจนสมัภาระของทา่น 

(**โปรดแสดงใบนดัหมายและพาสปอรต์ใหแ้กเ่จา้หนา้ทีในวนัเดนิทาง)  

หลงัจากเชค็อิน และโหลดสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ นาํทา่นออกเดินทางสูป่ระเทศเกาหลีใต ้

ออกเดินทางจาก ทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ สู ่ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน 

สายการบิน รหสัเทียวบนิ BKK >> ICN รหสัเทียวบนิ ICN>> BKK 

EASTAR JET ZE512 22.20 – 06.00 ZE511 17.30 – 21.20 

EASTAR JET ZE514 01.55 – 09.45 ZE513 20.35 – 00.55 
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1 

ข้อแนะนาํเพอืความสะดวกในการเขา้รบัการตรวจคน้ก่อนขึนเครอืงบิน ของเหลว เจล และสเปรยท์กุชนิด ตอ้งบรรจใุน

ภาชนะทีมีขนาดความจุไมเ่กิน 100 มิลลิลติร สาํหรบัภาชนะทีเกิน 100 มิลลิลิตร แมจ้ะบรรจขุองเหลว เจล และสเปรย ์เพียง

เลก็นอ้ยก็ไมส่ามารถนาํตดิตวัขึนเครอืงบินได ้ภาชนะทงัหมดตอ้งใสร่วมกนัไวใ้นถงุพลาสติกใส ซงึเปิด - ปิด ผนกึได ้และมี

ความจรุวมกนัไมเ่กิน1 ลิตร (1,000 มิลลิลติร) ของเหลวทีไดร้บัการยกเวน้ ไดแ้ก่ นม และอาหารสาํหรบัเด็กทารกในปรมิาณ

ทเีหมาะสม รวมถงึยาทีมีเอกสารกาํกบัชดัเจน  ของเหลว เจล และสเปรย ์ทีซอืจากรา้นคา้ปลอดอากร (DUTY FREE 

SHOPS) ททีา่อากาศยานตอ้งบรรจใุนถงุพลาสติกใสปิดผนกึปากถงุไมม่รีอ่งรอย การเปิดปากถงุ และมีหลกัฐานแสดงวา่ได้

ซอื ณ วนัทีเดินทาง เพอืนาํไปแสดงตอ่เจา้หนา้ที ณ จดุตรวจคน้ อยา่งไรก็ตามแตล่ะประเทศจะมกีฎ การนาํของเหลว ขึน

เครอืงแตกตา่งกนั การนาํผลิตภณัฑข์องสดทีทาํจากสตัวไ์มว่า่เนอืหม ูเนือววั ผกั ผลไมส้ด ไมอ่นญุาตใหน้าํเขา้ประเทศเพือ

ป้องกนัโรคตา่งๆเพราะหากศลุกากรตรวจพบจะตอ้งเสียคา่ปรบั 
 



 

สวน ANYANG ART PARK I 

                  DRAMIA I  พระราชวังฮวาซอง แฮงกุง

 

เชา้  

 
 

 
 
 
 
 

เทียง  
 
 
 
 
บา่ย 
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สวน ANYANG ART PARK

 พาท่านไปชมงานศิลปะที 

เป็นอีกหนึงจุดเช็คอินสดุฮิตของเหลา่ฮิปสเ์ตอร ์  โดยภายในจะมีงานศิลปะในรูปแบบสถาปัตยกรรม 

และประติมากรรม มากกว่า 

“Linear Building Up In The Trees”

ความสวยงาม นอกจากนีก็ยงัมีผลงานศิลปะอีกมากมายใหท้า่นไดชื้นชม
 

ชาบูชาบูSHABU SHABU

 รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ย 

ประกอบดว้ย ผกัสดหลายชนิด

เกาหลทีรีสชาติถกูปากคนไทย
 

โรงถ่ายละครย้อนยุค 

 จากนันจะพาท่านมาชม

30,000 ตารางเมตรของเมืองยงอิน ใชเ้ป็นโลเคชนัหลกัในการถ่ายซีรสีอิ์งประวตัิศาสตรข์องค่าย 

โดยฉากทีสรา้งทงัหมดไดผ้่านการศึกษาและคน้ควา้ใหใ้กลเ้คียงกบัประวตัิศาสตรม์ากทีสดุ โลเคชนันี

ถกูใชใ้นการถ่ายซีรสีแ์ลว้หลายเรอืงไมว่า่จะเป็น 

 

พระราชวัง HAENGGUNG PALACE

 เป็นพระราชวงั

ซึงพระราชวงัแห่งนีไดใ้ชเ้ป็นฉากหนึงในการถ่ายทาํละครสดุฮิต แดจังกึมและ 

Clown ดา้นหนา้ประตูวงั

ทวัไปไดช้ม ภายในพระราชวงัมีการจดัแสดง

ขนัที หอ้งพกัของพวกนางขา้หลวง เป็นตน้

รวมคา่ชดุฮนับก*) 
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ANYANG ART PARK I โรงถ่ายละครย้อนยุค MBC  

พระราชวังฮวาซอง แฮงกุง 

ANYANG ART PARK 

พาท่านไปชมงานศิลปะที Anyang Art Parkตงัอยู่ภายในสวนองัยาง เมือง 

เป็นอีกหนึงจุดเช็คอินสดุฮิตของเหลา่ฮิปสเ์ตอร ์  โดยภายในจะมีงานศิลปะในรูปแบบสถาปัตยกรรม 

และประติมากรรม มากกว่า 50 ชิน ออกแบบโดยนักออกแบบชือดังจากทัวโลก ชินทีโดดเด่นคือ 

“Linear Building Up In The Trees”เป็นอโุมงคท์างเดินยาวๆ มีลวดลายทีเหมือนกับโครงสร้

ความสวยงาม นอกจากนีก็ยงัมีผลงานศิลปะอีกมากมายใหท้า่นไดชื้นชม 

SHABU SHABU 

รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ย ชาบชูาบ ู(SHABU SHABU)

ประกอบดว้ย ผกัสดหลายชนิดตม้ในนาํซุปปรุงรสกลมกลอ่ม ทานพรอ้มเครืองเคียงและขา้วสวยของ

ทรีสชาติถกูปากคนไทย 

โรงถ่ายละครย้อนยุค MBC DRAMIA 

จากนันจะพาท่านมาชมโรงถ่ายละครยอ้นยุคทีถูกเนรมิตเป็นหมู่บา้นโบราณบนพืนทีกว่า 

ตารางเมตรของเมืองยงอิน ใชเ้ป็นโลเคชนัหลกัในการถ่ายซีรสีอิ์งประวตัิศาสตรข์องค่าย 

โดยฉากทีสรา้งทงัหมดไดผ้่านการศึกษาและคน้ควา้ใหใ้กลเ้คียงกบัประวตัิศาสตรม์ากทีสดุ โลเคชนันี

ถกูใชใ้นการถ่ายซีรสีแ์ลว้หลายเรอืงไมว่า่จะเป็น Kang Chi, theBeginningและอกีมากมาย

HAENGGUNG PALACE 

พระราชวงัทีกษัตริยช์องโจทรงทีไดส้รา้งขนึเพือเป็นสถานทีพกัผ่อนเวลาเสด็จมาทาํพิธี 

ซึงพระราชวงัแห่งนีไดใ้ชเ้ป็นฉากหนึงในการถ่ายทาํละครสดุฮิต แดจังกึมและ The King and The 

ดา้นหนา้ประตูวงับานใหญ่สะดุดตาจะมีการแสดงของชาวเกาหลีทีมาแสดงใหน้กัท่องเทียว

ทวัไปไดช้ม ภายในพระราชวงัมีการจดัแสดงหอ้งหบัต่างๆ เช่น หอ้งทีประทบัของกษัตริยห์อ้งพักของ

ขนัที หอ้งพกัของพวกนางขา้หลวง เป็นตน้(สามารถใส่ชุดฮันบกเพือเก็บภาพความประทบัใจได ้

KOREA AUTUMN SALE 
 

ตงัอยู่ภายในสวนองัยาง เมือง Seoksu-dong

เป็นอีกหนึงจุดเช็คอินสดุฮิตของเหลา่ฮิปสเ์ตอร ์  โดยภายในจะมีงานศิลปะในรูปแบบสถาปัตยกรรม 

ชิน ออกแบบโดยนักออกแบบชือดังจากทัวโลก ชินทีโดดเด่นคือ 

เป็นอโุมงคท์างเดินยาวๆ มีลวดลายทีเหมือนกับโครงสรา้งซงึมี

SHABU SHABU)หรอืสกุีเกาหลี 

เครอืงเคียงและขา้วสวยของ

ทีถูกเนรมิตเป็นหมู่บา้นโบราณบนพืนทีกว่า 

ตารางเมตรของเมืองยงอิน ใชเ้ป็นโลเคชนัหลกัในการถ่ายซีรสีอิ์งประวตัิศาสตรข์องค่าย MBC 

โดยฉากทีสรา้งทงัหมดไดผ้่านการศึกษาและคน้ควา้ใหใ้กลเ้คียงกบัประวตัิศาสตรม์ากทีสดุ โลเคชนันี

กมากมาย 

เวลาเสด็จมาทาํพิธี 

The King and The 

จะมีการแสดงของชาวเกาหลีทีมาแสดงใหน้กัท่องเทียว

เช่น หอ้งทีประทบัของกษัตริยห์อ้งพักของ

สามารถใส่ชุดฮนับกเพือเก็บภาพความประทบัใจได ้*ไม่
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เย็น 

 
 
 
 
 
 
 
 

วัดวาวูจองซา I สวนสนุก EVERLAND (รวมบัตรเข้าและเครืองเล่นไม่จาํกัด) 

I ศูนยเ์วชสาํอาง I ทาํข้าวหอ่สาหร่าย+ชุดฮันบก I  ถนนช้อปปิงฮงอิก 

 
เชา้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

คาลบิ KALBI 

 รบัประทานอาหารณ ภตัตาคาร  บรกิารทา่นดว้ย  เมนคูาลบิ (KALBI)อาหารเกาหลแีบบปิง

ยา่ง เป็นการนาํเนือสตัวม์าหมกักบัเครอืงปรุงจนเนือนุม่ แลว้นาํไปยา่งบนแผ่นโลหะทีถกูเผาจนรอ้น 

ตอนย่างเนอืนนัจะยา่งเป็นชินโตพอสมควร พอใกลส้กุแลว้ตอ้งใชก้รรไกรตดัเป็นชินพอดคีาํ ทานกบั

เครอืงเคียง 
 

หลงัจากนนันาํทา่นเขา้สู่ทีพกั SUWON: BENEKIA SUWON 

หรือเทียบเทา่ โรงแรมมาตรฐานเกาหลีใต ้

3 

รับประทานอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

วัดวาวูจองซา 

 พาท่านไปไหวพ้ระขอพรวดัวาวูจองซาชมความงามของเศียรพระพุทธรูปสีทองตระการตา

ขนาดใหญ่ทีมีความสงูถึง 8 เมตร ไดร้บัการบนัทึกจากกินเนสบุ๊คว่าเป็นรูปสลกัไมท้ีมีขนาดใหญ่ทีสดุ

ในโลก ซึงประดิษฐานอยู่บนกองหินดา้นหลงัสระนาํขนาดย่อม โดยบริเวณรอบสระจะมีพระพทุธรูป

องคเ์ล็กๆวางเรยีงราย นอกจากนีวดัวาวจูองซายงัเป็นทีเก็บรกัษาระฆงัทีใชต้ีในพิธีเปิดกีฬาโอลมิปิกใน

ปี ค.ศ.1988 อีกดว้ย 

 

สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์

 จากนนัใหเ้วลาทกุทา่นเต็มอิมกบัสวนสนกุทีดีทีสดุของเกาหล ีสวนสนกุเอเวอรแ์ลนดด์ว้ยบตัร 

SPECIAL PASS TICKET ทีสามารถเลน่เครืองเลน่ต่างๆ ไดท้กุชนิดอย่างไม่จาํกดั เช่น ทีเอ็กซเ์พรส, 

รถไฟเหาะ, โรงหนงัสามมิติ, บา้นผีสิงหมุน ฯลฯ ท่านยงัสามารถเขา้ซาฟารีเพือชมไลเกอรแ์ฝดคู่แรก

ของโลกและความนา่รกัของเจา้หมีทีสามารถสอืสารกบัคนได ้นอกจากนียงัมีสวนดอกไมส้ีสนัสวยงาม

ใหไ้ดเ้ก็บภาพกนั 

 



 

เทียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บารบ์คีิวเกาหลี 

 รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร  บรกิารทา่นดว้ย เมน ู

เกาหลีมเีนือสตัวห์ลากหลาย

 

ศูนยเ์วชสาํอาง

 พาทา่นสูศ่นูยเ์วชสาํอาง

ครมีนาํแตก, ครมีโบท็อกซ์

 

กมิบับKIMBAB

 นาํทา่นร่วมเรียนรูว้ฒันธรรมกบัการเรียนทาํขา้วห่อสาหรา่ย

ซงึเป็นอาหารเกาหลียอดนิยมของคนไทยอีกเมนหูนึง
 

ชุดฮันบก HANBOK

 จากนนัเชิญท่านรว่มเป็นส่วนหนึงของชาวเกาหลีโดยการแต่งกายชุดประจาํชาติ

แบบตา่งๆพรอ้มถ่ายรูปเป็นทีระลกึ เพอืไปอวดคนทางบา้น

 

ถนนช้อปปิงย่านฮงอิก

 ยา่นฮงแด เป็นย่านทมีีวยัรุน่เยอะเพราะเป็นยา่นมหาวิทยาลยัฮก

ควรพลาด นอกจากจะมีรา้นใหไ้ดช้อ้ปปิงแลว้ ยา่นนียงัมีรา้นคาเฟ่เก๋ๆ ใหไ้ดไ้ปเช็คอินอีกดว้ย ไม่ว่าจะ

เป็น 934 king's cross harry potter 

 

934 KING CROSS HARRY POTTER

 พลาดไม่ไดท้ีจะตอ้งมาเช็คอินคาเฟ่

จาก แฮรร์ ีพอตเตอร ์

เครอืงดมืมากมายใหเ้ลอืก ทีสาํคญัมีมมุใหไ้ดถ้่ายรูปหลายมมุ
 

ONE PIECE 

 อีกหนึงคาเฟ่ทีน่ามาเช็คอินไม่แพก้ันก็คือ 

ONE PIECE มีบรรยากาศแบบสบายๆเป็นกนัเอง มีอาหารใหเ้ลือกหลากหลาย บางเมนถูกูออกแบบ

มาใหเ้ป็นรูปตวัการต์ูนในเรือง 

PIECE อีกดว้ย 
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บารบ์คีิวเกาหลี BBQ KOREA 

รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร  บรกิารทา่นดว้ย เมน ูบารบ์ีคิวเกาหลี อาหารปิงยา่งสไตล์

หลากหลายใหเ้ลือกรบัประทาน เสิรฟ์พรอ้มเครืองเคยีง 

ศูนยเ์วชสาํอาง 

ศนูยเ์วชสาํอาง ใหท้า่นไดเ้ลือกซือเครอืงสาํอางคณุภาพดใีนราคายอ่มเยา 

ครมีโบท็อกซ,์ ครมีหอยทาก ฯลฯ 

KIMBAB 

นาํทา่นร่วมเรียนรูว้ฒันธรรมกบัการเรียนทาํขา้วห่อสาหรา่ยกิมบบัอาหารประจาํชาติเกาหลี 

ซงึเป็นอาหารเกาหลียอดนิยมของคนไทยอีกเมนหูนึง 

HANBOK 

จากนนัเชิญท่านรว่มเป็นส่วนหนึงของชาวเกาหลีโดยการแต่งกายชุดประจาํชาติ

แบบตา่งๆพรอ้มถ่ายรูปเป็นทีระลกึ เพอืไปอวดคนทางบา้น 

ถนนช้อปปิงย่านฮงอิก 

เป็นยา่นทีมีวยัรุน่เยอะเพราะเป็นยา่นมหาวิทยาลยัฮกอิก เป็นอีกแหลง่

ควรพลาด นอกจากจะมีรา้นใหไ้ดช้อ้ปปิงแลว้ ยา่นนียงัมีรา้นคาเฟ่เก๋ๆ ใหไ้ดไ้ปเช็คอินอีกดว้ย ไม่ว่าจะ

934 king's cross harry potter หรอื one piece  

CROSS HARRY POTTER 

พลาดไม่ไดท้ีจะตอ้งมาเช็คอินคาเฟ่สดุฮิตอย่าง 934 KING CROSSเป็นคาเฟ่ทีจาํลองฉาก

แฮรรี์ พอตเตอร ์ทีจะเดินทางไปโลกเวทมนตด์ว้ยรถไฟ ชานชาลา 9 3/4 มาไวที้โซล มีทงัขนมและ

เครอืงดมืมากมายใหเ้ลอืก ทีสาํคญัมีมมุใหไ้ดถ้่ายรูปหลายมมุ ไมม่เีบือแนน่อน 

อีกหนึงคาเฟ่ทีน่ามาเช็คอินไม่แพก้ันก็คือ Cafa de ONE PIECEเป็นรา้นทีตกแต่งสไตล ์

บรรยากาศแบบสบายๆเป็นกนัเอง มีอาหารใหเ้ลือกหลากหลาย บางเมนถูกูออกแบบ

มาใหเ้ป็นรูปตวัการต์ูนในเรือง ONE PIECE นอกจากนียงัมีโซนขายของทีระลึกจากการต์ูน 

KOREA AUTUMN SALE 
 

อาหารปิงยา่งสไตล์

งสาํอางคณุภาพดใีนราคายอ่มเยา เช่น 

อาหารประจาํชาติเกาหลี 

จากนนัเชิญท่านรว่มเป็นส่วนหนึงของชาวเกาหลีโดยการแต่งกายชุดประจาํชาติฮนับก ใน

อิก เป็นอีกแหลง่ชอ้ปปิงทไีม่

ควรพลาด นอกจากจะมีรา้นใหไ้ดช้อ้ปปิงแลว้ ยา่นนียงัมีรา้นคาเฟ่เก๋ๆ ใหไ้ดไ้ปเช็คอินอีกดว้ย ไม่ว่าจะ

เป็นคาเฟ่ทีจาํลองฉาก

มาไวท้ีโซล มีทงัขนมและ

เป็นรา้นทีตกแต่งสไตล ์

บรรยากาศแบบสบายๆเป็นกนัเอง มีอาหารใหเ้ลือกหลากหลาย บางเมนถูกูออกแบบ

นอกจากนียงัมีโซนขายของทีระลึกจากการต์ูน ONE 
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เย็น 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศูนยน์าํมันสนเข็มแดงIศูนยส์มุนไพรIสวนฮานึลIศูนยร์วมของวัยรุ่นเกาหลี

เมียงดง I LINE FRIENDS STORE I DUTY FREE 
 
เชา้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เทียง 
 
 
 
 
 
 

โอซัมบุลโกก ิOSAM BULGOGI 

 รบัประทานอาหารณ ภตัตาคาร บริการท่านดว้ย โอซมับลุโกกิ (OSAMBULGOGI) มีส่วน

ประกอหลกัคือ วุน้เสน้ ผกักาดขาว เนือหม ูผดัในกระทะจนเขา้กนั รสชาติหวานเผ็ดเล็กนอ้ย 
 

หลงัจากนนันาํทา่นเขา้สู่ทีพกั BENIKEA SEOUL HOTEL  

หรือเทียบเทา่ โรงแรมมาตรฐานเกาหลีใต ้

4 

รับประทานอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

ศูนยน์าํมันสนเข็มแดง 

 พาท่านเดินทางสู่ ศูนยน์ํามันสนเข็มแดงผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลีมี

สรรพคณุ ช่วยชะลา้งไขมนัในเสน้เลือด เพือป้องกนัการอดุตนัของเสน้เลือด และชมการสาธิตใหท้า่นได้

เห็นภาพอยา่งชดัเจนยิงขนึ  
 

ศูนยส์มุนไพร 

 นาํทา่นเขา้ชม ศนูยส์มนุไพรหรือ ฮ็อกเกตนามใูหม่ลา่สดุของเกาหลี เป็นสมนุไพรเมล็ดฮ็อก

เกต ทางการแพทยเ์รียกว่า ผลไมท้อง มีรสเปรียว ดีสาํหรบับุคคลทีนิยมดืมชา กาแฟ นาํอดัลม ฯลฯ 

เมลด็ฮ็อกเกตจะช่วยในการลา้งสารพิษทีตกคา้งหรอืไขมนัทีสะสมอยูภ่ายในผนงัของตบั ไต ช่วยใหต้บั

หรอืไตของทา่นแข็งแรงขึน และยงัสง่ผลดีตอ่สขุภาพรา่งกายของทา่นอีกดว้ย 

 

ไก่ตุ๋นโสม 

 รับประทานอาหารณ ภัตตาคารบริการท่านด้วยเมนู ซัมเกทังหรือเมนู ไก่ตุ๋นโสม 

(SAMGYETANG) เป็นอาหารทีนิยมรบัประทานกนัในชาววงัสมยัก่อน ภายในตวัไก่จะมีขา้ว รากโสม 

พุทราแดงและเคล็ดลับในการตุ๋นเสิรฟ์พรอ้มเครืองเคียงทีเรียกว่า กักตุกี เสน้ขนมจีน เหลา้โสม 

พรกิไทยดาํ และเกลือ เสิรฟ์ท่านละ 1 ตวั ในหมอ้ดินรอ้น 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เย็น 
 
 
 
 
 
 
 
 

เมียงดง 

 เอาใจคอช้อปปิงกับแหล่งช้อปปิงยอดฮิตทีคนไทยรูจ้ักกันดี 

รวบรวมแฟชันแบรนด์

รองเทา้, กระเป๋า, เครืองสาํอาง

เรยีกวา่แคท่ีนทีเีดียวก็สามารถหาซือไดท้กุอยา่งทีทา่นตอ้งการ

LINE FRIENDS STORE

 นอกจากนีท่านสามารถพบกับรา้น 

เกียวกบัตวัการต์นู LINE 

เคสโทรศพัท ์เสอืผา้ กระเป๋า เครอืงเขียน ฯลฯ 

เฉพาะไฮไลทส์าํคญัอย่าง

เป็นทรีะลกึแมก้ระทงัคนเกาหลีเอง

***อิสระอาหารเย็น

หลงัจากนนันาํทา่นเขา้สู่ทีพกั 

สวนฮานึล 

 สวนฮานลึสถานทีทอ่งเทียวยอดฮิตในฤดใูบไมร้ว่งของประเทศเกาหลี

รมิแม่นาํฮนัใจกลางกรุงโซล

กบัละอองดอกหญา้สขีาวลอยฟฟู่อง

เทา่นนั 

 

DUTY FREE 

 นาํท่านชอ้ปปิงสินคา้ปลอดภาษีที 

ซอืมากมายกวา่ 500 ชนิด ทงั นาํหอม เสอืผา้ เครอืงสาํอาง กระเป๋า นาฬิกา เครอืงประดบั ฯลฯ
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เอาใจคอช้อปปิงกับแหล่งช้อปปิงยอดฮิตทีคนไทยรูจ้ักกันดี เมียงดง เป็นย่านที

แฟชันแบรนดช์ันนาํไวม้ากมาย ท่านสามารถหาซือสินค้าได้อย่างหลากหลายทังเสือผ้า

เครืองสาํอาง และยงัมี เครืองประดบั, ซีดีเพลง, วีซีดี-ดีวีดีหนงัและซีรียย์อดฮิต 

เรยีกวา่แคท่ีนทีเีดียวก็สามารถหาซือไดท้กุอยา่งทีทา่นตอ้งการ 

LINE FRIENDS STORE 

นอกจากนีท่านสามารถพบกับรา้น LINE FRIENDS STOREทีจาํหน่ายสินคา้ของทีระลึก

LINE ซงึแตล่ะตวัจะมีสนิคา้ทีระลกึใหเ้ลือกซือหลากหลายชนิด เช่น สมดุโนต้ ตุ๊กตา 

า กระเป๋า เครอืงเขียน ฯลฯ ภายในรา้นยงัมีมมุนา่รกัๆ ใหถ้่ายรูปกนั

สาํคญัอย่างเจา้หมีบราวนต์ัวใหญ่ยกัษ์ทีตงัอยูด่า้นหนา้ ทีใครไปใครมาก็ตอ้งถ่ายภาพ

คนเกาหลีเอง 

อิสระอาหารเย็น*** 

หลงัจากนนันาํทา่นเขา้สู่ทีพกั BENIKEA SEOUL HOTEL 

หรือเทียบเทา่ โรงแรมมาตรฐานเกาหลีใต ้

สถานทีทอ่งเทียวยอดฮิตในฤดใูบไมร้ว่งของประเทศเกาหลทีาํเลทีตงัอยูบ่นเนินเขา

รมิแม่นาํฮนัใจกลางกรุงโซลมีบรรยากาศชวนฝันสดุโรแมนติกของทุ่งหญา้สีนาํตาลสวย มีลมเย็นๆ พดั

กบัละอองดอกหญา้สขีาวลอยฟฟู่อง ใหท้า่นไดส้มัผสัความงดงามเฉพาะช่วงฤดใูบไมร้ว่งและฤดหูนาว

นาํท่านชอ้ปปิงสินคา้ปลอดภาษีที ดิวตีฟรี (DUTY FREE) ทีนีมีสินคา้ชนันาํใหท้่านไดเ้ลือก

ชนิด ทงั นาํหอม เสอืผา้ เครอืงสาํอาง กระเป๋า นาฬิกา เครอืงประดบั ฯลฯ

KOREA AUTUMN SALE 
 

เป็นย่านทีได้ชือว่า

ท่านสามารถหาซือสินค้าได้อย่างหลากหลายทังเสือผ้า, 

หนงัและซีรียย์อดฮิต 

ทีจาํหน่ายสินคา้ของทีระลึก

เช่น สมดุโนต้ ตุ๊กตา 

กนัไดอ้ยา่งจใุจ โดย

ทีใครไปใครมาก็ตอ้งถ่ายภาพ

BENIKEA SEOUL HOTEL  

ทาํเลทีตงัอยูบ่นเนินเขา

สดุโรแมนติกของทุ่งหญา้สีนาํตาลสวย มีลมเย็นๆ พดั

ใหท้า่นไดส้มัผสัความงดงามเฉพาะช่วงฤดใูบไมร้ว่งและฤดหูนาว

ทีนีมีสินคา้ชนันาํใหท้่านไดเ้ลือก

ชนิด ทงั นาํหอม เสอืผา้ เครอืงสาํอาง กระเป๋า นาฬิกา เครอืงประดบั ฯลฯ 
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NSEOUL TOWER (ไม่รวมค่าลิฟท)์ I ศูนยพ์ลอยอเมทสิIศูนยโ์สม I 

SUPERMARKET 

เชา้ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เทียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 

รับประทานอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

N SEOUL TOWER 
 เชา้นีนาํท่านสู่ หอคอยกรุงโซล N SEOUL TOWER ตงัอยู่บนเขานมัซาน ซงึเป็น 1 ใน 18 

หอคอยทีสงูทีสดุในโลก ฐานของหอคอยมีสิงน่าสนใจต่างๆ มากมาย เช่น ศาลาแปดเหลียมปาลกกั

จอง, สวนพฤกษชาติ, อาคารอนุสรณ์ผูร้กัชาติอนั ชุง กุน อิสระใหทุ้กท่านไดเ้ดินเลน่และถ่ายรูปคู่

หอคอยตามอธัยาศยั รวมไปถึงชมไฮไลทข์องทีนคีือการคลอ้งกญุแจคูร่กั (ไมร่วมคา่ขนึลิฟท)์ 

 

จมิดัก 

 รบัประทานอาหารณ ภัตตาคาร เมนูจิมดัก (JIMDAK)เป็นเมนูไก่ประกอบด้วยวุ้นเสน้ 

เกาหลี คลกุดว้ยนาํซุป รสชาติกลมกลอ่ม เสิรฟ์พรอ้มขา้วสวยรอ้นๆพรอ้มเครืองเคียง 

 

ศูนยโ์สมเกาหลี 

 จากนนัพาท่านรูจ้กัและเขา้ใจสมนุไพรโสมเกาหลี หรือราชาแห่งมวลสมุนไพร ที ศูนยโ์สม

เพราะเกาหลีใต้เป็นประเทศทีมีการผลิตโสมเกาหลีทีมีคุณภาพเป็นอันดับ 1 ของโลก และมี

คณุประโยชนน์านปัการ เช่น ช่วยเสริมความแข็งแรงใหแ้ก่ระบบย่อยอาหารและปอด ช่วยทาํใหจิ้ตใจ

สงบและเพิมพละกาํลงั โดยมีสรรพคุณทางการแพทย ์ช่วยบาํรุงหวัใจของคุณไดเ้ป็นอย่างดี ช่วย

ป้องกนัโรคหวัใจขาดเลือด ฯลฯ 
 

SUPERMARKET 

 หลงัจากนนัไดเ้วลานาํทา่นสู ่สนามบินอินชอน เพือเตรียมตวัเดินทางกลบักรุงเทพฯ ระหว่าง

ทางแวะช้อปปิงที SUPERMARKETเพือซือของฝากคนทางบา้น ทีรา้นแห่งนีมีขนมพืนเมืองเกาหลี

หลากชนิดรวมทงักิมจิ ไก่ตุ๋นโสมทีบรรจุอยู่ในถุงสญุญากาศ ตะเกียบ ถว้ยใส่ขา้วและของฝากของที

ระลกึ  

ศูนยพ์ลอยอเมทสิ 

 นาํทกุท่านสูศ่นูยพ์ลอยอเมทิสหรือพลอยสีม่วงทีมีชือเสียงของประเทศเกาหลีซึงชาวเกาหลี

เชือวา่ถา้ไดม้ีพลอยชนิดนีติดตวัไวจ้ะทาํใหม้ีโชคลาภและสิงดีๆเกิดขนึในชีวิต 
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ได้เวลานําท่านออกเดินทางสูส่นามบนิ 

ออกเดินทางจาก ทา่อากาศยานนานาชาติอินชอน สู ่ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ

สายการบิน รหสัเทียวบนิ BKK >> ICN รหสัเทียวบนิ ICN>> BKK 

EASTAR JET ZE512 22.20 – 06.00 ZE511 17.30 – 21.20 

EASTAR JET ZE514 01.55 – 09.45 ZE513 20.35 – 00.55 

 
 
 
 
#อตัราค่าบรกิาร 

เดือน ตลุาคม 2019 

พเีรียดเดินทาง สายการบิน ราคาผู้ใหญ่ ราคาเดก็ไม่เสริมเตยีง 

30 – 03 พฤศจิกายน 
 

11,999.- 11,999.- 

31 – 04 พฤศจิกายน 11,999.- 11,999.- 

 

เดือน พฤศจิกายน 2019 

พเีรียดเดินทาง สายการบิน ราคาผู้ใหญ่ ราคาเดก็ไม่เสริมเตยีง 

02 - 06 พฤศจิกายน 

 

11,999.- 11,999.- 

03 - 07 พฤศจิกายน 11,999.- 11,999.- 

04 - 08 พฤศจิกายน 11,999.- 11,999.- 

08 - 12 พฤศจิกายน 11,999.- 11,999.- 

09 - 13 พฤศจิกายน 11,999.- 11,999.- 

10 - 14 พฤศจิกายน 11,999.- 11,999.- 

11 – 15 พฤศจิกายน 11,999.- 11,999.- 

12 - 16 พฤศจิกายน 11,999.- 11,999.- 

13 - 17 พฤศจิกายน 11,999.- 11,999.- 

14 – 18 พฤศจิกายน 11,999.- 11,999.- 

15 - 19 พฤศจิกายน  11,999.- 11,999.- 

16 - 20 พฤศจิกายน  11,999.- 11,999.- 

KOREA AUTUMN SALE 
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17 - 21 พฤศจิกายน  11,999.- 11,999.- 

18 - 22 พฤศจิกายน  11,999.- 11,999.- 

19 - 23 พฤศจิกายน  11,999.- 11,999.- 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อัตราทัวรร์วม 
 คา่ตวัเครอืงบินไป-กลบั ตามเสน้ทางทีระบใุนรายการชนัทศันาจร ไป-กลบัพรอ้มคณะ   

 คา่อาหารทกุมือ ตามทีระบใุนรายการ        

 คา่เขา้ชมสถานทตีา่งๆ ตามรายการ        

 คา่ทพีกัตามระบใุนรายการ พกัหอ้งละ 2 หรอื 3 ทา่น ตามโรงแรมทีระบ ุหรอืเทียบเท่า  

 คา่รถรบั-สง่ และนาํเทยีวตามรายการ        

 คา่ภาษีสนามบิน ทกุแหง่ทีม ี        

 คา่นาํหนกักระเป๋าสมัภาระทา่นละ15 หรอื 20 กก.      

 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดินทาง วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือนไขตามกรมธรรม)์ 

 คา่บตัรเขา้สวนสนกุเอเวอรแ์ลนด ์เครอืงเลน่ไมจ่าํกดั 

หมายเหตุ: อตัราคา่บรกิาร 

+ หากทา่นตอ้งการหอ้งสาํหรบัพกัเดียว สามารถจ่ายเพิมเติมอกี 4,900.-ทา่นละ จากราคาผูใ้หญ่ 

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

***ลกูคา้มีความจาํเป็นตอ้งเขา้รา้นตามโปรแกรมทวัร ์

อนัไดแ้ก่ ศนูยโ์สม, ศนูยส์มนุไพร, ศนูยเ์วชสาํอาง, ศนูยน์าํมนัสนแดง, ศนูยพ์ลอยอเมทิส หากทา่นไมต่อ้งการเขา้รา้นดงักลา่ว  

บรษัิทขอสงวนสทิธิในการเก็บคา่บรกิารเพิมทา่นละ 300 USD*** 

 

กรุณาชาํระมดัจาํหลงัจากวนัจองภายใน 3 วนั 

และชาํระสว่นทเีหลือทงัหมดก่อนการเดินทางภายใน 14 วนั 

********มดัจาํขนัตาํ 5,000.- บาท/ทา่น/ทรปิ****** 

*กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมและเงอืนไขต่างๆใหล้ะเอยีดก่อนยนืยนัการจอง* 

เจา้หนา้ทีจะสง่ใบนดัหมายการเดินทางใหภ้ายใน 5-7 วนัก่อนเดินทางเทา่นนั!!! 

หากมกีารเปลียนแปลงจะรบีแจง้ใหท้ราบ หากมีขอ้สงสยักรุณาสอบถามเจา้หนา้ทีทนัที 
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 ปลกัไฟ ADAPTER  

 

อัตราทัวรไ์ม่รวม 

 ค่าใชจ้่ายสว่นตวั อาทิ ค่าทาํหนงัสือเดินทาง, ค่าโทรศพัทส์ว่นตวั, ค่าซกัรีด, มินิบารใ์นหอ้ง, รวมถึงค่าอาหาร และ

เครอืงดมืทีสงัเพมินอกเหนือรายการ (หากทา่นตอ้งการสงัเพมิกรุณาติดตอ่หวัหนา้ทวัรแ์ลว้จ่ายเพิมเองต่างหาก) 

 คา่ทิปคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน  ทา่นละ 1,500 บาท หรอื 50,000 วอน ตอ่ทา่นตลอดทงัทรปิ  

 หากผูเ้ดินทางไมไ่ดถื้อหนงัสือเดินทางประเทศไทย มีคา่ใชจ่้ายเพิมเติม 5,000 บาท 

 คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่าย 3%      

 คา่นาํหนกักระเป๋าสมัภาระ ทีหนกัเกินสายการบินกาํหนด (ปกติ 15-20 กก.)   

 คา่วีซา่สาํหรบัพาสปอรต์ตา่งดา้ว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1.พาสปอรต์ 2.ใบประจาํตวัคนต่างดา้ว 3.ใบสาํคญัถินที

อยู่ 4.สาํเนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี) 5.สมุดบัญชีเงินฝาก(ถ้ามี) 6.รูปถ่ายสี 2 นิว 2 รูป แล้วทางบริษัทฯจะเป็น

ผูด้าํเนินการยืนวีซา่ใหท้า่นโดยจ่ายค่าบรกิารตา่งหาก (สาํหรบัหนงัสอืเดินทางตา่งดา้วเจา้ของหนงัสือเดินทางตอ้งทาํ

เรอืงแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองก่อนจะยืนวีซา่)  

 คา่ลิฟทท์ี N SEOUL TOWER 

 

หมายเหตุ 

 จาํนวนผูเ้ดินทาง ขนัตาํ ผูใ้หญ่  20 ทา่น ขนึไป 

 เทียวบิน ราคารายการท่องเทียว และอาหาร สามารถเปลียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้(คาํนงึถึงผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั) 

 ขอสงวนสิทธิในการเปลยีนแปลงเทียวบินและตารางการบินทงัไปและกลบัโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

 กรณีทกีองตรวจคนเขา้เมือง,เจา้หนา้ทกีรมแรงงานทงัทไีทยและในตา่งประเทศ ปฏิเสธมิใหท้่านเดินทางออกหรือเขา้

ประเทศ เนืองจากมีสิงผิดกฎหมาย เอกสารเดินทางไมถ่กูตอ้งการกระทาํทีสอ่ไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนีเขา้

ออกเมือง หรอืในกรณีอนืๆการพิจารณาเป็นเอกสทิธิและวิจารณญาณของเจา้หนา้ทีตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ที

กรมแรงงานเทา่นนั ซงึอยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบของบรษัิทไมส่ามารถทาํการเลือนวนัหรอืคืนเงินได ้(เนืองจากตวั

เครอืงบินเป็นตวัราคาพิเศษ ไป-กลบั แบบหมูค่ณะ) ทงันีบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่คืนค่าทวัรห์รือค่าบริการไม่ว่ากรณี

ใดๆ ทงัสนิ  

 หนงัสือเดินทาง (Passport) ของทา่น นบัจากวนัทีเดินทางไปและกลบั ตอ้งมีอายเุหลือใชง้านมากกว่า 6 เดือนขึนไป 

และตอ้งเหลือหนา้กระดาษพอใหเ้จา้หนา้ทีตรวจคนเขา้เมืองสามารถประทบัตราได ้และตอ้งอยู่ในสภาพทีสมบรูณ ์

ไมช่าํรุด หรอืฉีกขาด  

 ทางบรษัิทฯ จะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทงัสนิหากเกิดกรณีความลา่ชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การ

ก่อจลาจล  

 หลงัจากไดร้บัเอกสารเรยีกเก็บเงิน (Invoice) กรุณาชาํระเงิดมดัจาํภายใน 3 วนั และสง่หลกัฐานการชาํระเงินพรอ้ม

หนา้พาสปอรต์ของผูเ้ดินทาง และชาํระเงินทงัหมดก่อนการเดินทางภายใน 14 วนั  
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 ทางบรษัิทฯ จะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทงัสนิหากท่านใชบ้ริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิไม่เทียวบางรายการ, ไม่ทาน

อาหารบางมือ  เพราะค่าใชจ้่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯ ไดช้าํระค่าใชจ่้ายใหก้บัต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก

เดินทางแลว้ 

 ทางบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทงัสิน หากเกิดสงิของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอบุตัิเหตทุีเกิดจาก

ความประมาทของตวันกัท่องเทียวเอง 

 เมือท่านตกลงชาํระเงินไม่ว่าทงัหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรบัในเงือนไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทีไดร้ะบไุวแ้ลว้ทงัหมด 

 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลยีนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน์ีไดต้ามความเหมาะสม ทงันีขนึอยู่กบั

เวลาการจราจร สภาพอากาศ และเหตุสดุวิสยัอืนๆทีอาจเกิดขึนได ้ทังนีเพือความปลอดภัยและประโยชนข์องผู้

เดินทางเป็นสาํคญั 

 มคัคเุทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิในการใหค้าํสญัญาใดๆ ทงัสนิแทน บรษัิทฯ นอกจากมีเอกสาร  

ลงนามโดยผูม้ีอาํนาจของบรษัิทฯ กาํกบัเทา่นนั  

 ในกรณีทีลกูคา้ตงัครรภ ์ตอ้งมีใบรบัรองจากแพทยว์่าสามารถเดินทางท่องเทียวได ้และมีอายไุม่เกิน 7 วนั นบัจาก

วนัทเีดินทาง และตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิททราบลว่งหนา้ 

 กรณีกรุป๊สว่นตวั กรุ๊ปเหมา กรุป๊นกัเรยีน กรุป๊ดงูาน ไมส่ามารถใชร้าคาดงักลา่วในโปรแกรมได ้

 กรณีทีท่านซือเฉพาะแพ็คเกจทวัรไ์ม่รวมตวัเครอืงบิน จะไม่รวมค่าประกนัอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 

1,000,000 บาท (เงือนไขตามกรมธรรม)์ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

การยกเลิก 

- ตอ้งยกเลิกก่อนวนัเดินทางไมน่อ้ยกวา่ 45 วนัเทา่นนั คืนเงินคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของค่าบรกิารทีชาํระแลว้ 

- หากยกเลกิการเดินทางนอ้ยกวา่ 45 วนั ขอสงวนสิทธิไมค่ืนคา่ทวัรท์กุกรณี 

- ในกรณีกรุป๊สว่นตวั กรุป๊เหมา กรุป๊นกัเรยีน กรุป๊ดงูาน เมือชาํระแลว้ไมส่ามารถคืนเงินใดๆทงัสนิ 

ช่วงเทศกาลไมส่ามารถยกเลิกหรอืเปลียนชือผูเ้ดินทางได ้

กรุป๊ทีเดินทางตอ้งการนัตีมดัจาํกบัสายการบิน หรอืผ่านตวัแทนในประเทศ หรอืตา่งประเทศ  

รวมถงึเทียวบินพิเศษเช่น CHARTER FLIGHT, EXTRA FLIGHT จะไมม่กีารคืนเงินมดัจาํ หรอื คา่ทวัรท์งัหมด 


