
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รหสัโปรแกรมทวัร ์   KOREA PLUS AUTUMN IN SEORAK 5D3N-XX-W04 

 

 

 

KOREA PLUS    

AUTUMN IN SEORAK 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รหสัโปรแกรมทวัร ์   KOREA PLUS AUTUMN IN SEORAK 5D3N-XX-W04 

โปรแกรมการเดินทาง 

เกาะนาม ิ - วดันัคซันซา  - พพิธิภัณฑ์เทด็ดี ้แบร์ - อุทยานแห่งชาตซิอรัคซาน  - วดัชินฮันซา 

ล๊อตเต้ โซล สกาย  - สวนสนุกลอ็ตเต้เวลิด์  - โซลโล 7017 - ร้านน า้มนัสน  - ศูนย์เคร่ืองส าอางค์  - ช็อปป้ิง ย่านฮงแด  -  

หอคอยกรุงโซล  - ตลาดเมยีงดง-ร้านค้าสมุนไพร  - ซุปเปอร์มาร์เกต็  - ศูนย์โสม  - พระราชวงัถ็อกซูกงุ  - ดวิตีฟ้รี 

ก ำหนดกำรเดนิทำง เดอืน 12 ตุลำคม – 30 พฤศจกิำยน  2560 

 

19.30 – 23.30 น.  คณะเดนิทำงพรอ้มกนัที ่ ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภมู ิ บรเิวณชัน้ 4 ชัน้

ผูโ้ดยสำรขำออก เคำน์เตอรส์ำยกำรบนิ  EASTAR JET // JEJU AIR // T’WAY   หน้ำเคำน์เตอร์

เชค็อนิ ……. ใกลป้ระตูทำงเขำ้หมำยเลข …… โดยมเีจำ้หน้ำทีจ่ำกบรษิทัฯคอยใหก้ำรตอ้นรบั

และอ ำนวยควำมสะดวก ในเรือ่งของเอกสำร 

 

 

 

22.20 -03.05 ออกเดนิทำงสู่ประเทศเกำหล ีโดยสำยกำรบนิ  EASTAR JET  โดยเทีย่วบนิ ZE...514....  

หรอืเทยีบเท่ำ // JEJU AIR // JIN AIR // T’WAY  เป็นสำยกำรบนิโลวค์อสต ์มมีำตรำฐำนควำม

ปลอดภยัระดบัสำกล สำยกำรบนิโลวค์อสตไ์มเ่สรฟิอำหำรบนเครือ่งบนิ เสริฟ์ฟเป็นน ้ำเปล่ำ

เท่ำนัน้ // น ้ำหนกักระเป๋ำ 15 กโิลกรมั /ท่ำน/1ชิน้ (ขอสงวนสทิธิก์ำรเปลีย่นแปลงสำยกำรบนิโดย

มติอ้งแจง้ใหท้รำบล่วงหน้ำ) 

 วนัท่ีสองของการเดินทาง       เกาะนามิ  - วดันัคซนัซา  - พิพิธภณัฑเ์ทด็ด้ี แบร ์

 

ข้อแนะน ำ  ถ้ำต้องกำรน ำของเหลวขึน้เคร่ืองใสก่ระเป๋ำถือติดตวัจะต้องบรรจใุนบรรจภุณัฑ์ และมีปริมำณไมเ่กิน 100 มิลลิลิตรตอ่ชิน้ (รวมกนัไมเ่กิน 

1 ลิตร) บรรจภุณัฑ์ดงักลำ่ว ควรใสใ่นถงุที่โปร่งใสและสำมำรถเปิด-ปิดได้ด้วย ให้น ำถงุขึน้ไปเพียงใบเดียวเทำ่นัน้ กำรน ำผลิตภณัฑ์ของสดที่ท ำจำก

สตัว์ไมว่ำ่เนือ้หม ูเนือ้ววั ผกั ผลไม้สด ไมอ่นญุำต ให้น ำเข้ำประเทศเพื่อป้องกนัโรคตำ่งๆ เพรำะหำกศลุกำกรตรวจพบจะต้องเสียคำ่ปรับ 

 

วนัแรกของการเดินทาง พบกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมิู  
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06.20-10.10 น. เดนิทางถงึสนามบนิอนิชอน  ประเทศเกาหลใีต ้  (กรณุาปรบัเวลาของท่านใหเ้รว็ขึน้ 2 

ชัว่โมง เพื่อใหต้รงกบัเวลาทอ้งถิน่ของประเทศเกาหล)ี  

 น าท่านเดนิทางสู่ท่าเรอืเฟอรร์ี ่ขา้มฟากไปยงั เกาะ

นามิ (Nami Island) ชมทวิทศัน์ของธรรมชาต ิซึง่เคย

ใชเ้ป็นสถานทีถ่่ายท าละครเกาหลยีอดฮติ “เพลงรกัใน

สายลมหนาว (Winter Love Song)” และเป็นสถานที่

ถ่ายท าละครเกาหลอีกีหลายๆเรือ่ง เกาะนามมิรีปูร่าง

เหมอืนใบไมท้ีล่อยอยูท่างตอนเหนือของแม่น ้าฮนั ใหอ้สิระท่านไดเ้ดนิเล่น ผ่านแนวตน้สนทีส่งู

เสยีดฟ้า แนวตน้เกาลดั หรอืเลอืกนัง่ทีม่า้นัง่รมิฝัง่แม่น ้าเพื่อชมบรรยากาศสุดโรแมนตกิใต้เงาไม ้

มองดสูตัวน้์อยใหญ่ต่างๆ เช่น นกกระจอกเทศ กระต่าย กระรอก เป็ด แวะคารวะสุสานท่านนาย

พลนาม ิและเกบ็ภาพอนัแสนประทบัใจกลบัไปฝากคนทางบา้น เมือ่ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านนัง่

เรอืกลบัมายงัฝัง่ 

พรอ้มเสรฟิดว้ยเมนู ทคัคาลบี ้อาหารยอดนิยมอกีชนิดหนึ่ง ของคนเกาหล ีน าไก่ บารบ์คีวิ ผกั

ต่างๆ ผดัรว่มกบัซอสบารบ์คีวิเกาหลใีนกระทะแบน วธิกีารทานโดยห่อกบัผกักาดแกว้เกาหล ี

เมือ่ทานไประยะหน่ึงจะน าขา้วสวยและสาหร่ายแหง้มาผดัรวมกบัทคัคาลบีเ้พื่อใหเ้กดิอาหาร

ชนิดใหม ่คอื ทคัคาลบีโ้ปคมีหรอืขา้วผดัทคัคาลบีท้ีท่ ัง้หอม อรอ่ย เสริฟ์พรอ้มเครื่องเคยีง 

 พาท่านน าชม ณ วดันัคซนัซา (NAKSANSA 

TEMPLE) ตัง้อยูบ่นผารมิทะเลของภเูขานกัซาน เป็นหนึ่งใน

สามวดัทีส่ามารถมองเหน็ทะเลญีปุ่่ นได้ ในต านานเคยกล่าว

ว่าพระโพธสิตัวเ์คยอยูบ่นเกาะน้ีโดยมมีงักรคอยปกป้อง 

ภายในมหีอคอยหนิสงู 7 ชัน้ วดัแห่งนี้มพีระพุทธรปูอนั

เก่าแก่ทางประวตัศิาสตร ์สรา้งขึน้ในสมยัชลิล่าเมอืงราวพนั

กว่าปีโดยพระอยึซงั วดันกัซานซายงัเป็นทีป่ระดษิฐานของ
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รปูปั้นเจา้แมก่วนอมิองคย์นืสงูถงึ 16 เมตร ท าจากหนิแกรนิต ตัง้ตระหงา่นอยูก่ลางแจง้บนยอด

เขาชนิซองบองซึง่ใหญ่ทีสุ่ดในภาคตะวนัออกของเกาหลใีต ้

 

 พาท่านชมความน่ารกัเหล่าตุ๊กตาหมทีี ่พิพิธภณัฑเ์ทด็ด้ี แบร ์(Teddy 

Bear Farm) ตัง้อยูใ่นเขตซอรคัซาน ซึง่เคยเป็นสถานทีถ่่ายท าละคร

เกาหลเีรือ่ง “เจา้หญงิวุ่นวายกบัเจา้ชายเยน็ชา (Princess Hours)” 

ภายในตวัอาคารเป็นการจดัแสดงตุ๊กตาหมจีากทัว่โลกโดยแบ่งการ

แสดงออกเป็น 3 ส่วน คอื สว่นประวตั ิส่วนงานศลิปะ และ ส่วนของการแนะน าโครงการ ซึง่จะมี

การน าเอาเทด็ดี ้แบรท์ีม่ชีื่อเสยีงตัง้แต่ยคุแรกจนถงึปัจจุบนัมาแสดง รวมถงึเทด็ดี ้แบรโ์บราณ

ดว้ย 

พรอ้มเสรฟิดว้ยเมนู จมิดกั ไก่อบซอีิว๊ เป็นเมนูอาหารเกาหลพีืน้เมอืงดัง้เดมิ จมิดกัจานใหญ่นี้

ประกอบไปดว้ย ไก่ชิน้โต วุน้เสน้เกาหลนีี้มลีกัษณะเป็นเสน้แบนใหญ่ๆท าจากมนัฝรัง่ท าให้

เหนียวนุ่มเป็นพเิศษผดัคลุกเคลา้กบัซอสสตูรเฉพาะ เสริฟ์พรอ้มขา้วสวยรอ้นๆ  การรบัประทาน

ใชก้รรไกรตดัเสน้และไก่ใหเ้ป็นชิน้เลก็พอดคี า รบัรองตอ้งตดิใจ 

ทีพ่กั SEORAK I PARK  หรอื เทยีบเท่า 

  

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

วนัท่ีสามของการเดินทาง   อทุยานแห่งชาติซอรคัซาน  - วดัชินฮนัซา  - ลอ๊ตเต้ โซล สกาย  - สวนสนุกลอ็ตเต้เวิลด ์ - 

                                              โซลโล 7017 
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จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ อทุยานแห่งชาติซอรคั

ซาน (Seoraksan National Park) โดยรถจะวิง่ลดัเลาะ 

ผ่านไปตามหน้าผา หุบเขา และล าธาร เพื่อชมธรรมชาตอินั

สวยงามของจงัหวดัคงัวอนโดสู่ภเูขาซอรคัซาน หรอื 

สวสิเซอรแ์ลนดข์องเกาหล ีทีจ่ดัไดว้่าเป็นแนวเขาทีส่วยงาม

มากทีสุ่ดแห่งหนึ่งในประเทศเกาหลใีต ้ตัง้อยูใ่จกลางหุบเขาแทแบคซึง่ทอดยาวไปถงึเทอืกเขา

คมึคงัของประเทศเกาหลเีหนือ โดยมเีทอืกเขา หุบเขา ป่าไม ้สายน ้า ทะเลสาบ หนิรปูร่าง

สวยงามซึง่เกดิจากธรรมชาตทิีห่าดไูดย้ากยิง่ (ราคาทวัรย์งัไม่ รวมค่าขึน้กระเชา้) และน าท่าน

เดนิทางสู่ วดัชนิฮนัซา (Sinheungsa Temple) วดัเก่าแก่ทีส่รา้งขึน้ในสมยัอาณาจกัรชลิล่า 

สกัการะพระพุทธรปูสมัฤทธิป์างสมาธขินาดใหญ่ ก่อนจะเดนิผ่านสะพานช าระลา้งจติใจเขา้สู่เขต

วดัเพื่อไหวพ้ระขอพรสิง่ศกัดิส์ทิธิ ์หรอืเลอืกท าบุญโดยการถวายกระเบือ้ง เทยีน หรอืขา้วสาร 

น าท่านเดนิทางสู่  วดัชินฮนัซา (Sinheungsa Temple) วดั

เก่าแก่ทีส่รา้งขึน้ในสมยัอาณาจกัรชลิล่า สกัการะพระพุทธรปู

สมัฤทธิป์างสมาธขินาดใหญ่ ก่อนจะเดนิผ่านสะพานช าระ

ลา้งจติใจเขา้สู่เขตวดัเพื่อไหวพ้ระขอพรสิง่ศกัดิส์ทิธิ ์หรอื

เลอืกท าบุญโดยการถวายกระเบือ้ง เทยีน หรอืขา้วสาร ตาม

ศรทัธา 

บรกิารท่านดว้ย  เมนู คาลบ ิ( Kalbi) อาหารเกาหลแีบบป้ิงยา่งทีม่ชีื่อเสยีงของเกาหล ีเป็นการ

น าเนื้อหมมูาหมกักบัเครือ่งปรงุจนเนื้อนุ่ม แลว้จงึน าไปยา่งบนแผ่นโลหะทีถู่กเผาจนรอ้น ตอน

ยา่งเนื้อนัน้จะยา่งเป็นชิน้โตพอสมควร พอใกลสุ้กแลว้กต็อ้งใชก้รรไกรตดัเป็นชิน้พอดคี า ทาน

กบัเครือ่งเคยีงจ าพวกผกั กระเทยีม 
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พาทุกท่านเดนิทางสู่  LOTTE 

SEOUL SKY (ลอ็ตเต้ โซล สกาย) ตัง้อยู่

ใจกลางกรงุโซล เป็นตกึทีส่งูทีสุ่ด ในเกาหลี

และสงูเป็นอนัดบัที ่5 ของโลกมทีัง้หมด 123 

ชัน้ ความสงูอยู่ทีป่ระมาณ 555  เมตร  เรยีก

ไดว้่าเป็นแลนดม์ารค์แห่งใหมข่องกรงุโซล 

ส าหรบัหอชมววิ “Seoul Sky” ซึง่ไดถู้ก

บนัทกึใหเ้ป็นหอชมววิทีส่งูเป็นอนัดบัสาม

ของโลก และจะเปิดใหเ้ขา้ชมในเดอืน

เมษายน 2017 ซึง่ตัง้อยู่บนชัน้ 117-123 ของตกึทีส่งูทีสุ่ดในโซลอยา่ง “Lotte World Tower”  

Seoul Sky นัน้ไดท้ าลาย 3 สถติขิอง Guinness World Records อยา่งแรกเลยคอื “ชัน้ลอยฟ้าที่

อยูส่งูทีสุ่ดในโลก” บนชัน้ 118, “ลฟิตท์ีเ่รว็ทีสุ่ดในโลก” ทีม่คีวามเรว็ถงึ 600 เมตรต่อนาท ีและ

สุดทา้ยคอื “ระยะทางของลฟิตท์ีย่าวทีสุ่ดในโลก” Seoul Sky ถูกดไีซน์ภายใตค้อนเซปท ์“The 

Beauty and Pride of Korea" (ความงามและความภาคภมูใิจของเกาหล)ี 

น าท่านเดนิทางเขา้สู่ สวนสนุกลอ็ตเต้เวิลด ์LOTTE WORLD เป็นสวนสนุกในร่ม

ขนาดใหญ่ทีต่ ัง้อยูท่ีเ่ขตชมัซลิ (Jamsil) ใน

กรงุโซล ทีน่ี่มทีัง้สวนสนุกในร่ม ซึง่จดัไดว้่า

เป็นสวนสนุกในร่มทีม่ชีื่อเสยีงทีสุ่ดแห่งหนึ่ง

ในโลก เลยกว็่าได ้

และมโีซนสวนสนุก

กลางแจง้ ทีส่รา้งเป็น

เกาะอยูก่ลาง

ทะเลสาบซอกชน 

(Seokchon Lake สญัลกัษณ์ของสวนสนุกแห่งนี้ กค็อืแรคคนูทีช่ื่อ Lotty 

และ Lorry ทัง้คู่เป็นแฟนกนั สวนสนุกแห่งนี้ มกีารแบ่งพืน้ทีเ่ป็น 2 โซน
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ใหญ่ๆ คอื สวนสนุกในร่ม Lotte World Adventure เครื่องเล่นส่วนใหญ่ของโซนนี้จะเน้นหนกั

ส าหรบัเดก็เลก็บวกกบัมลีานสเกต็น ้าแขง็ไวบ้รกิารพรอ้มทัง้ยงัเชื่อมต่อกบั พพิธิภณัธพ์ืน้บา้น

ลอ้ตเตเ้วลิด ์(Lotte World Folk Museum) ส่วนอกีโซนนึงจะเป็นโซน Outdoor เชื่อมต่อไปยงั

ดา้นนอกสู่ Magic Island เตม็ไปดว้ยเครือ่งเล่นหวาดเสยีวแบบเอก็ซต์รมีต่างๆ ใหไ้ดส้นุกสนาน

กนัตลอดทัง้สีฤ่ด ูมาดเูครือ่งเล่นผาดโผนกนับา้งดกีว่า GYRO DROP คอื 1 ใน 4 ของเครือ่ง

เล่นแนวเอก็ซต์รมีของทีน่ี่ ทีค่นชอบความหวาดเสยีวและทา้ทายไมค่วรพลาด 

เยน็  อสิระอาหารเยน็ 

จากนัน้พาทุกท่านเดนิทางสู่  "โซลโล 7017" Seoullo 7017 ซึง่เป็นทางเดนิลอยฟ้า

บรเิวณกลางกรงุโซล ไดเ้ปิดตวัในเดอืนพฤษภาคม 2560เป็นแหล่งท่องเทีย่วแห่งใหม ่ โซลโล 

7017 ในอดตีเคยเป็นถนนทีเ่ป็นสะพานขา้มแยก สรา้งขึน้ตัง้แต่ปี 1970 และใชง้านมาเรือ่ยๆ 

จนกระทัง่ปี 2017 ตรวจสอบแลว้พบว่าเสื่อมประสทิธภิาพ ไมส่ามารถใชง้านเป็นถนนได ้

เนื่องจากไมป่ลอดภยั ทางผูว้่าการกรงุโซลจงึมแีนวคดิปิดการใชถ้นนและปรบัเปลีย่นมาเป็น

สถานทีท่่องเทีย่วใหช้าวเกาหลใีตแ้ละนกัท่องเทีย่วไดม้าพกัผ่อนชมววิกรงุโซลโดยไมม่คี่าใชจ้่าย

จงึน าเลข 70 จากเลขสองตวัทา้ยของปีทีส่รา้ง และ 17 จากเลขสองตวัทา้ยของปีทีปิ่ดใชง้าน มา

ใชเ้ป็นชื่อแลนดม์ารค์แห่งนี้ 

ทีพ่กั Benhur Hotel / M Hotel   ระดบั 3 ดาว หรอื เทยีบเท่า 

  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

จากนัน้พาท่านเดนิทางต่อที ่ร้านน ้ามนัสนเขม็แดง มหศัจรรยแ์ห่งธรรมชาต ิผ่าน

ผลงานการวจิยัมากมาย จากมหาวทิยาลยัแห่งชาตโิซล ประเทศ

เกาหลใีต ้มสีรรพคุณช่วยลดไขมนัและน ่าตาลในกระแสเลอืด ป้องกนั

การเกดิเสน้เลอืดตบี แตก ตนั และสามารถลา้งสารพษิในร่างกาย 

วนัท่ีส่ีของการเดินทาง รา้นน ้ามนัสน  - ศนูยเ์ครือ่งส าอางค ์ - ชอ็ปป้ิง ย่านฮงแด  - หอคอยกรงุโซล  - ตลาดเมียงดง 
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เพื่อเพิม่ภมูติ้านทานและท าใหอ้ายยุนืแบบชาวเกาหล ีซึง่ก าลงัเป็นสิง่ทีไ่ดร้บัควาในิยมจากคน

ในประเทศเกาหลเีป็นอยา่งมาก 

จากนัน้พาท่านเดนิทางสู่ ศนูยร์วมเครื่องส าอางค ์Midam Cosmetic  ประเภทเวช

ส าอางคท์ีห่มอ ศลัยกรรมเกาหลรีว่มออกแบบมากมาย เช่น 

ผลติภณัฑบ์ ารงุผวิหน้า เครอืงส าอางค ์หลากหลายแบรนด ์และอื่นๆ

อกีมากมาย อาทเิช่น B2B ,Closee Dr.,Rojukiss ,etc นอกจากนี้ยงั

มคีรมีทีโ่ด่งดงั  อาทเิช่น ครมีเมอืกหอยทาก , เซรัม่พษิง ู, ครมีโบท็

อก , Aloevera Gel . ครมีน ้าแตก , BB Cream , etc 

จากนัน้พาท่านสู่  HONGDAE SHOPPING STREET  ศูนย์

รวมเครือ่งส าอางค ์ผลติภณัฑบ์ ารงุผวิพรรณ  ผลติภณัฑบ์ ารงุ

ผวิหน้า หลากหลายแบรนดด์งัทีก่ าลงัเป็นทีน่ิยมในเกาหล ีเช่น 

SKINFOOD ,IT’S SKIN , CLUB CLIO , BANILACO. THE FACE 

SHOP , NATURE REPUBLIC ฯลฯ มใีหท้่านไดเ้ลอืกซือ้อยา่งมากมาย และยงัสามารถมอบ

เป็นของฝากใหก้บัคนใกลต้วัไดอ้กีดว้ย. 

อำหำรกลำงวนั พรอ้มเสรฟิดว้ยเมนู พลุโกก ิส่วนผสมของเมนูนี้ คอืหมหูมกัชิน้บำง ๆ ผกัต่ำง 

ๆ เช่น กะหล ่ำปล ีฟักทองอ่อน ถัว่งอก แครอท เหด็และวุน้เสน้มำตม้รวมกนั โดยสำมำรถทำน

ไดท้ัง้แบบแหง้และน ้ำ เครือ่งเคยีงต่ำง ๆ คอื ถัว่งอกดอง วุน้เสน้ปรงุรสสำหรำ่ย กมิจ ิเสรฟิ

พรอ้มกบัขำ้วสวยรอ้นๆ ท่ำนจะอิม่อรอ่ยกบัเมนูอำหำรนี้อยำ่งแน่นอน 

 จำกนัน้น ำท่ำนเทีย่วชม หอคอยกรงุโซล ซึง่อยูบ่น

ภเูขำนมัซำน ซึง่เป็น 1 ใน 18 หอคอยทีส่งูทีสุ่ดในโลก ที่

ฐำนของหอคอยมสีิง่ทีน่่ำสนใจต่ำงๆ เช่น ศำลำแปดเหลีย่ม

ปำลกัก๊จอง สวนพฤกษชำต ิอำคำรอนุสรณ์ผูร้กัชำต ิอนั ชุง 

กุน นอกจำกนี้โซลทำวเวอรย์งัเป็นสถำนทีถ่่ำยท ำละคร
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เกำหลแีนวน่ำรกัๆ เรือ่ง “กบัดกัหวัใจยยัแม่มด” อสิระใหทุ้กท่ำนไดเ้ดนิเล่นและถ่ำยรปูคู่หอคอย

ตำมอธัยำศยัหรอืคลอ้งกุญแจคู่รกั (ไม่รวมค่ำขึน้ลฟิท)์ 

 จำกนัน้น ำท่ำน ช้อปป้ิงท่ีย่านเมียงดง ไดช้ื่อว่ำเป็น

แหล่งรวมแฟชัน่แบรนดเ์กำหลชีัน้น ำ ซึง่ในแต่ละวนัจะ มี

วยัรุน่เกำหลมีำเดนิชอ้ปป้ิงกนัอยำ่งลน้หลำม ท่ำน

สำมำรถหำซือ้สนิคำ้ไดอ้ยำ่งหลำกหลำยทัง้เสือ้ผำ้,รองเทำ้

,กระเป๋ำ,เครือ่งส ำอำงซึง่เป็นทีรู่จ้กัอย่ำงดขีองคนไทย 

อำท ิEtude , Skinfood, Laneige, Innisfree, Tony Moly, 

The Face Shop เครือ่งประดบั, ซดีเีพลง, วซีดี-ีดวีดีหีนังและซรีีส่ฮ์ติ ตลอดจนของทีร่ะลกึที่มรีปู

ดำรำคนโปรดของท่ำนอยูใ่นสนิคำ้ 

อสิระอำหำรเยน็ ตลำดเมยีงดง 

ทีพ่กั  Benhur Hotel / M Hotel   ระดบั 3 ดาว หรอื เทยีบเท่า 

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

  จากนัน้น าท่านชม ร้านสมุนไพร(Korea Herb) ใหม่

ล่าสุดของเกาหล ีโดยมกีารจดลขิสทิธิเ์รยีบรอ้ยแลว้ เป็นสมุนไพร

เมลด็ฮอตเก  (ฮอตเกนาม)ู ทางการแพทยเ์รยีกว่า ผลไมท้อง มรีส

เปรีย้ว ดสี าหรบับุคคลที ่นิยมดื่มเหลา้ ชา กาแฟ น ้าอดัลม ฯลฯ เมลด็

ฮอตเก จะช่วยในการลา้งสารพษิทีต่กคา้งหรอืไขมนัทีส่ะสมอยูภ่ายในผนงัของตบัหรอืไต ช่วย

ใหต้บัหรอืไตของท่านแขง็แรงขึน้ ซึง่ยงัส่งผลดต่ีอสุขภาพรา่งกายของท่านเอง 

วนัท่ีห้าของการเดินทาง รา้นค้าสมุนไพร  - ซุปเปอรม์ารเ์กต็  - ศนูยโ์สม  - พระราชวงัถอ็กซูกงุ  - ดิวต้ีฟรี 
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 จากนัน้พาท่านเดนิทางสู่ ร้านละลายเงินวอนหรือ Supermarket 

ทีน่ี่มขีนมพืน้เมอืงเกาหลหีลากชนิด อาธเิช่น ขนมขบเคีย้ว ชอ็คโกแลค็ 

กมิจ ิมามา่ รวมไปถงึของใชใ้นครวัเรอืน เช่น ตะเกยีบ ถว้ยใส่ขา้ว 

กระทะ ซอสปรงุรส และของฝากของทีร่ะลกึมใีหท้่านไดเ้ลอืกซือ้

มากมาย พรอ้มมบีรกิารบรรจกุล่องตามเงือ่นไขของรา้น 

 จากนัน้น าท่านสู่ ศนูยโ์สม (Ginseng Center) ซึง่รฐับาลรบัรองคุณภาพว่าผลติจาก

โสมทีอ่าย ุ6 ปี ซึง่ถอื ว่าเป็นโสมทีม่คีุณภาพดทีีสุ่ด ชมวงจรชวีติของ

โสม พรอ้มใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้โสมทีม่คีุณภาพดทีีสุ่ดและราคาถูกกว่า

ไทย 2 เท่า กลบัไปบ ารงุร่างกายหรอืฝากญาตผิูใ้หญ่ทีท่่านรกัและนบั

ถอื 

 พาท่านเยีย่มชม พระราชวงัถอ็กซูกงุ 

(Deosugung Palace) ซึง่แปลว่า พระราชวงัแห่ง

ความอายุยนืนาน และมัง่คง ทีไ่ดร้บัการพระราชทาน

ชื่อจากกษตัรยิช์ุนจอง เป็นทีป่ระทบัของเจา้ชายวอน

ชาน ระหว่างปี 1454 – 1488  จนถงึกษตัรยิโ์กจอง 

กษตัรยิก่์อนองคส์ุดทา้ยของราชวงศโ์ชชอนกถ็ูก

บงัคบัใหส้ละราชสมบตัทิีน่ี่โดยญีปุ่่ น ในปี 1907 และพระองคก์ท็รงประทบัอยูท่ีน่ี่จนสิน้พระชนม ์

ในปี ค.ศ.1919 พระราชวงันี้ตัง้อยูต่รงขา้มกบั ศาลาว่าการเมอืงแห่งกรงุโซล (City  Hall) มี

ประตูทางเขา้ทีส่วยงาม คอืประตูแทฮนัมนุ (Daehanmun Gate) ภายในมพีระทีน่ัง่ซุงวาจอน 

(Junghwajeon) หนัหน้าไปทางทศิใต ้บรเิวณรอบก าแพงดา้นหน้าพระราชวงั มชี่างแกะสลกัไม้

เป็นตวัอกัษรฮนักลึ และมกีารแสดงพธิเีปลีย่นเวรยามหน้าพระตูพระราชวงั 

พรอ้มเสรฟิดว้ยเมนู ชาบ ูชาบ ู(Shabu Shabu) จะเป็นการน าผกัหลากหลายชนิด เหด็ต่างๆ โอ

เดง้ เบคอนหมรูวมกนัไวใ้นหมอ้ และจะเตมิดว้ยน ้าซุปรอ้นๆ สตูรเฉพาะของแต่ละรา้น แลว้ตม้

จนเดอืด ก่อนจะเริม่รบัประทาน กจ็ะน าอุดง้ลงตม้อกีครัง้ จะทานพรอ้มกบัขา้วสวย หรอือุดง้กไ็ด ้
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เมนูชาบูชาบ ูถอืไดว้่าเป็นรายการอาหารทีข่าดไมไ่ดใ้นโปรแกรมทวัรเ์กาหล ีเพราะรสชาตขิอง

น ้าซุป ผกัต่างๆในหมอ้ ท าใหเ้ป็นทีช่ื่นชอบของหลายท่าน หากท่านใดทานรสจดัหน่อย ก็

สามารถขอน ้าจิม้เกาหล ีเตมิเพิม่รสชาต ิ

 จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษทีี ่ดิวต้ีฟรี  มสีนิคา้ชัน้น าปลอดภาษใีหท้่าน

เลอืกซือ้มากมายกว่า 500 ชนิด ทัง้ น ้าหอม เสือ้ผา้ เครือ่งส าอาง 

กระเป๋า แว่นตา นาฬกิา กลอ้งถ่ายรปู และเครือ่งประดบั ฯลฯ 

หลากหลายแบรนดช์ัน้น า อาธเิช่น  MCM , PRADA , SULWHASOO 

, DIOR , ANNA SUI ,LOUIS VUITTON ,SK II และอื่นๆอกีมากมายทีคุ่ณจะอดใจไมไ่ด้ 

ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านสู่สนามบนิอนิชอนเพื่อเตรยีมตวัเดนิทางกลบักรงุเทพฯ   

 

17.30-20.40 น.  เหนิฟ้ากลบัสู่ประเทศไทย โดยสายการบนิ  EASTAR JET  เทีย่วบนิที ่ZE513  

หรอืเทยีบเท่ำ //               JEJU AIR // JIN AIR // T’WAY (ขอสงวนสทิธิก์ำรเปลีย่นแปลงสำย

กำรบนิโดยมติอ้งแจง้ใหท้รำบล่วงหน้ำ) 

 21.30-00.35 น.  เดนิทางถงึท่าอากาศยานสุวรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ พรอ้มความ

ประทบัใจ 

*สายการบนิมกีารเปลีย่นแปลงไดใ้นระดบัเทยีบเท่ากนั น ้าหนกักระเป๋า 15 กโิลกรมั / 1 

ชิน้ 

                         

******************************************************************************************************* 

***กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศ

ท่ีระบุในรายการเดินทาง ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ินและขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่
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วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทั*** ในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัยต่างๆ เช่น กรณี

การล่าชา้ของสายการบิน อุบติัเหตุ ภยัธรรมชาติ การนดัหยดุงาน การจราจรติดขดั หรือส่ิงของสูญหายตาม

สถานท่ีต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนอยูเ่หนือการควบคุมของบริษทั และเจา้หนา้ท่ี ท่ีจะส่งผลกระทบใหเ้สียเวลาในการ

ท่องเท่ียวท่ีระบุในโปรแกรม ผูเ้ดินทางไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหาย วา่ดว้ยกรณีใดๆทั้งส้ิน ค่าเสียเวลา ค่า

เสียโอกาส และค่าใชจ่้ายท่ีลูกค ้

าและบริษทัจ่ายไปแลว้  

 

เง่ือนไขการให้บริการกรณีส ารองท่ีนัง่  
   1. ช าระมดัจ าท่านละ 2,000 บาท ช่วงเทศกาลมดัจ าท่านละ 5,000 บาท หรอืช าระเตม็จ านวน 
หลงัจากไดร้บัอนิวอย 
   2. ส่วนทีเ่หลอืช าระเตม็จ านวนก่อนออกเดนิทาง 30 วนั ในกรณทีีไ่มช่ าระยอดเงนิส่วนทีเ่หลอืตาม
เวลาทีก่ าหนด รวมถงึกรณเีชค็ของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไมว่่ากรณใีดๆ ใหถ้อืว่าท่านสละสทิธิใ์น
การเดนิทางกบัทางบรษิทั 
  โปรโมชัน่ช าระเตม็จ านวน ภายใน 1 วนัหลงัจากไดร้บั invoice  

อตัราค่าบริการ 

พีเรียตเดินทาง ผูใ้หญ่ 
เดก็ไม่เสริม

เตียง 
พกัเด่ียวเพ่ิม 

ตุลาคม : 15-19,16-20,17-21,22-26,23-27,24-28,29-2พ.ย.,30-3พ.ย., 
            31-4พ.ย. 

14,200.-/คน 

5,900.- 

ตุลาคม : 14-18,18-22,21-25,25-29,28-1พ.ย. 14,500.-/คน 

ตุลาคม : 12-16,13-17,19-23,20-24,26-30,27-31 14,800.-/คน 

พฤศจกิายน : 5-9,6-10,7-11,12-16,13-17,14-18,19-23,20-24,21-25 
                  26-30,27-1ธ.ค.,28-2 ธ.ค. 

14,900.-/คน 

พฤศจกิายน : 1-5,4-8,8-12,11-15,15-19,18-22,22-26,25-29,29-3ธ.ค. 15,200.-/คน 

พฤศจกิายน : 2-6,3-7,9-13,-10-14,16-20,17-21,23-27,24-28,30-4ธ.ค. 15,500.-/คน 
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ราคาน้ีรวม 
-           ค่าตัว๋เครือ่งบนิ ตามทีร่ะบุในรายการ ไป-กลบัพรอ้มคณะ กรณอียูต่่อตอ้งเสยีค่าเปลีย่นแปลง
ตัว๋ 
-           ค่าภาษสีนามบนิ ทุกแห่งทีม่ ี 
-            ค่าอาหารทุกมือ้ ตามทีร่ะบุในรายการ / ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการ 
-           ค่าทีพ่กัระดบัมาตรฐาน 3 คนื (พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน) 
-            ค่ารถรบั-ส่ง และน าเทีย่วตามรายการ / ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่านละ 15 กก. /1ชิน้ 
-           ค่าหวัหน้าทวัรผ์ูช้ านาญเสน้ทาง น าท่านท่องเทีย่วตลอดรายการในต่างประเทศ 
-           ค่าประกนัอุบตัเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
กรณุาขอเอกสารจากสถานพยาบาลเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ 
ราคาน้ีไม่รวม 
-           ค่าทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ท่านละ 900 บาท หรอื 25,000 วอน ต่อท่านตลอดทรปิ 
-           ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาท ิค่าท าหนงัสอืเดนิทาง, ค่าโทรศพัทส์่วนตวั, ค่าซกัรดี, มนิิบารใ์นหอ้ง, 
รวมถงึค่าอาหาร และ เครือ่งดื่มทีส่ ัง่เพิม่นอกเหนือรายการ (หากท่านตอ้งการสัง่เพิม่ กรณุาตดิต่อ
หวัหน้าทวัรแ์ลว้จา่ยเพิม่เองต่างหาก) 
-           ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% (ในกรณอีอกใบเสรจ็เตม็รปูแบบ) 
-           ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระ ทีห่นกัเกนิสายการบนิก าหนด (ปกต ิ15 กก.) 
-           ค่าวซี่าส าหรบัพาสปอรต์ ต่างดา้ว กรณุาเตรยีมเอกสารคอื 1) พาสปอรต์ 2) ใบประจ าตวัคน
ต่างดา้ว 3) ใบส าคญัถิน่ทีอ่ยู ่4) ส าเนาทะเบยีนบา้น(ถา้ม)ี 5) สมดุบญัชเีงนิฝาก(ถ้าม)ี 6) รปูถ่ายส ี2 
นิ้ว 2 รปู ผูเ้ดนิทางเตรยีมเอกสารและด าเนินการยืน่วซี่าดว้ยตนเองเท่านัน้  (ส าหรบัหนงัสอืเดนิทางต่าง
ดา้ว เจา้ของหนงัสอืเดนิทางตอ้งท าเรือ่งแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองก่อนจะยืน่วซี่า) 
-           ค่าอาหารทีล่กูคา้รบัประทานทานนอกเหนือหรอืเปลีย่นแปลงจากทีโ่ปรแกรมก าหนด หาก
ลกูคา้ไมส่ามารถรบัประทานอาหารทีท่างทวัรจ์ดัให ้กรณุาเตรยีมอาหารส าเรจ็รปูส่วนตวัส ารองมาดว้ย 
กรณียกเลิกการเดินทาง 

 ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 30  วนัขึน้ไป ยดึมดัจ า 
 ยกเลกิการเดนิทางไมถ่งึ 30  วนั ยดึเงนิค่าทวัรท์ัง้หมด 
 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีนักท่องเทีย่วเดนิทางไมถ่งึ 20 ท่าน (ผูใ้หญ่) 

(ราคาโปรโมชัน่ไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงวนัเดนิทางและผูเ้ดนิทางไดใ้นทุกกรณ ี
)    
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ช่วงเทศกาลไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางหรอืเปลีย่นชื่อผูเ้ดนิทางได*้** 
กรุป๊ทีเ่ดนิทางตอ้งการนัตมีดัจ ากบัสายการบนิ หรอืผ่านตวัแทนในประเทศ หรอืต่างประเทศ รวมถงึ
เทีย่วบนิพเิศษเช่น Charter Flight, Extra Flight  จะไม่มกีารคนืเงนิมดัจ า หรอื ค่าทวัรท์ัง้หมด 
    หมายเหตุ 
-           จ านวนผูเ้ดนิทาง ขัน้ต ่า ผูใ้หญ่ 20 ท่าน (ผูใ้หญ่) ขึน้ไป โดยบรษิทัจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า
อยา่งน้อย 5 วนัก่อนการเดนิทาง 
-           ราคานี้เป็นราคาส าหรบันกัท่องเทีย่วชาวไทยหรอืผูถ้อืหนงัสอืเดนิทางไทยเท่านัน้ 
(นกัท่องเทีย่วต่างชาตชิ าระเพิม่ท่านละ 3,000 บาท) 
 -            เทีย่วบนิ ราคา อาหาร โรงแรม และรายการท่องเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความ
เหมาะสม โดยค านึงถงึผลประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 
-           สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิทัง้ไปและกลบัโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 
-           หนงัสอืเดนิทาง ตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไม่น้อยกว่า 6 เดอืน และบรษิทัฯ รบัเฉพาะผูม้ ี
จดุประสงคเ์ดนิทางเพื่อท่องเทีย่ว เท่านัน้ (หากหนงัสอืเดนิทางเหลอืน้อยกว่า 6 เดอืนท าใหไ้มส่ามารถ
เดนิทางไดท้างบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆทัง้สิน้) 
-           ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกดิกรณคีวามล่าชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, 
การนดัหยดุงาน, การก่อจลาจล ภยัธรรมชาต ิหรอืกรณีทีท่่านถูกปฏเิสธ การเขา้หรอืออกเมอืงจาก
เจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืง หรอืเจา้หน้าทีก่รมแรงงานทัง้จากไทยและต่างประเทศซึง่อยูน่อกเหนือความ
รบัผดิชอบของบรษิทัฯ 
-           ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิ้น หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯไมค่รบ อาท ิไม่
เทีย่วบางรายการ, ไมท่านอาหารบางมือ้ เพราะค่าใชจ้่ายทุกอยา่ง ทางบรษิทัฯไดช้ าระค่าใชจ้า่ยให้
ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก เดนิทางแลว้ 
-           ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื 
เกดิอุบตัเิหตุทีเ่กดิจาก ความประมาทของตวันกัท่องเทีย่วเอง 
-           ตัว๋เครือ่งบนิเป็นตัว๋ราคาพเิศษ กรณทีีท่่านไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะไมส่ามารถน ามาเลื่อนวนัหรอื
คนืเงนิ 
-          การตดิต่อใดๆกบัทางบรษิทัเช่น แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมาย ฯลฯ ตอ้งท าในวนัท าการของ
บรษิทัดงันี้ วนัจนัทร ์- วนัศุกร ์เวลา 09.00 น. - 18.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าว และวนัหยดุนตัฤกษ์
ทีร่ฐับาลประกาศในปีนัน้ๆ ถอืว่าเป็นวนัหยดุท าการของบรษิทั 
-          มคัคุเทศก ์พนกังาน  ไมม่ทอี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษิทัทัง้สิน้ เวน้แต่มเีอกสาร
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ลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษิทัก ากบัเท่านัน้ 
-           หากท่านทีต่อ้งการออกตัว๋ภายในประเทศ อาทเิช่นเครือ่งบนิ รถไฟ กรณุาสอบถามทีเ่จา้หน้าที่
ทุกครัง้ก่อนท าการออกตัว๋ เพื่อป้องกนัปัญหาเทีย่วบนิล่าชา้ เปลีย่นแปลงไฟลท์บนิ การยกเลกิไฟลท์บนิ 
เปลีย่นแปลงวนัเดนิทางกรณเีกดิการผดิพลาดจากสายการบนิ  โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหน้าซึง่อยู่
เหนือการควบคุมของทางบรษิทั ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบและคนืค่าใชจ้่ายใหใ้นทุกกรณี 
-           ถา้ลกูคา้ไมเ่ขา้รา้นคา้ชอ้ปป้ิงตามทีโ่ปรแกรมก าหนด ทางแลนดป์รบัเงนิค่าเขา้รา้นชอ็ปรา้นละ 
3,000 บาท 
-           หอ้งพกั (Double Bed // Twin Bed) เป็น  ON REQUEST ขึน้อยูก่บัหอ้งว่าง ณ วนัเขา้พกั 
และโรงแรมทีเ่ขา้พกั ไมส่ามารถ CONFIRM ใหไ้ด ้
-           ถา้ลกูคา้มคีวามประสงคข์อแยกตวัจากทวัรห์รอืการท่องเทีย่วกบัคณะ ทางแลนดป์รบัเงนิวนัละ 
5,000 บาท/ท่าน 
-           ขอสงวนสทิธิก์ารตดัหอ้งพกัส าหรบัผูท้ีไ่มเ่ดนิทาง ผูร้ว่มเดนิทางไมส่ามารถใชห้อ้งพกัได ้
-           ขอสงวนสทิธิส์ าหรบัลกูคา้ทีเ่ดนิทางท่องเทีย่ว และไปกลบัพรอ้มกรุ๊ปเท่านัน้ 
-            เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิไมว่่าทัง้หมดหรอืบางส่วนกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯ จะถอืว่าท่านได้
ยอมรบัในเงือ่นไข ขอ้ตกลงต่างๆ ทีไ่ดร้ะบุไวแ้ลว้ทัง้หมด 
 
 

***เน่ืองจากทางแลนดเ์กาหลี ได้รบัแจ้งเตือนหลายครัง้จากกองตรวจคนเข้าเมืองประเทศเกาหลีใต้  และจากสายการบิน เร่ืองผูแ้อบแฝงมาเป็น

นักท่องเท่ียว แต่ไปด้วยวตัถปุระสงคอ่ื์น เช่น ไปท างาน แรงงานผิดกฎหมาย ดงันัน้ตัง้แต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2558 โปรแกรม KOREA PLUS + JOY AUTUMN 

ทางแลนดเ์กาหลีจ าเป็นต้องเกบ็ค่าประกนัเพ่ือให้ลกูค้าไป-กลบัพร้อมกรุป๊เท่านัน้ เป็นจ านวนเงิน (5,000 บาท หรือ 150,000 วอน) หากลกูค้าเป็น

นักท่องเท่ียวจริงๆ เดินทางท่องเท่ียวพร้อมกรุป๊และกลบัพร้อมกรุป๊ตามโปรแกรมท่ีก าหนด สามารถขอรบัเงินประกนัน้ีคืนเตม็จ านวน ดงันัน้จึงใคร่ขอ

ความร่วมมือจากลกูค้าปฎิบติัตามเง่ือนไขดงักล่าว  (ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินประกนักรณีลกุค้าไม่ผ่านกองตรวจคนเข้าเมือง หรือ กรมแรงงานทัง้ท่ี

ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้)*** 

หากท่านถกูเจ้าหน้าท่ีตม.เกาหลี กกัตวัไม่ให้เดินทางเข้าประเทศ ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ในระหว่างถกูกกัตวัและส่งตวักลบัประเทศไทย                                

ลกูค้าจะต้องเป็นผูช้ าระเองทัง้หมด 

หมายเหต ุ: ขอแจ้งให้ทราบว่า ทางคณะทวัรจ์ะออกเดินทางท่องเท่ียวหลงัเวลาเคร่ืองลงประมาณ 1 ชัว่โมง ทางทวัรไ์ม่มีนโยบายให้คณะรอ ท่านท่ีติด

ด่านตรวจคนเข้าเมือง หากสามารถผา่นเข้าเมืองได้จะต้องเดินทางไปพบกบัคณะทวัรด้์วยตนเอง และไม่สามารถเรียกร้องค่าเดินทางจากทวัรไ์ด้ เพ่ือ

ความเป็นระเบียบและคณะได้ท่องเท่ียวอย่างเตม็เวลา ขออภยัในความไม่สะดวก 

 


