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ชอ้ปป้ิง HYUNDAI OUTLET  ท ำอำหำรสขุภำพ BIBIMPUB  

   สดุเหวีย่งสวนสนกุเอเวอรแ์ลนด ์ ชมิกำแฟชือ่ดงั พรอ้มชงดว้ยตวัเอง 
สดุโรแมนตคิ ปั่น Railbike รมิทะเลสำป 

ชอ้ปป้ิงกบัตุก๊ตำ ของใชน้ำ่รกัๆ รำ้น LINE FRIEND  
ตำมรอยพระรำชวงัเคยีงชำงด็อค  

คลอ้งกญุแจคูร่กั ณ โซลทำวเวอร ์ ชมพพิธิภณัฑส์ำหรำ่ยและท ำคมิพพั 
ชอ้ปกระจำยที ่DUTY FREE ตลำดเมยีงดง  ฮงอคิ 

ถำ่ยรปูเก ๋TRICK EYES MUSEUM  
NEW !!! สะพำนแขวนยำวทีส่ดุในเกำหล ี WUNGYE BRIDGE 

สดุชลิลย์ำมเย็น สวนลอยฟ้ำ SEUOLLO 7017 
นอนซูวอน 1 คนื โซล 2 คนื  

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหสัโปรแกรมทวัร ์ KOREA AUTUMN LIKE 5D3N OCT17-XX-W29 

 โดยสำยกำรบนิ    TWAY , JEJU AIR  
 

วนัที ่4-8  ตลุำคม (JEJU AIR)      รำคำ  17,900  บำท 
วนัที ่11-15,19-23,21-25,24-28,25-29 ตลุำคม   รำคำ   17,900 บำท 
 

วนัแรก   กรุงเทพฯ - กรุงโซล 

ส ำหรับสำยกำรบิน ทเีวย์ 
          21.30 น. พร้อมกันท่ีสนามบินสุวรรณภูมิชั้น 4 ผูโ้ดยสารขาออก เคาน์เตอร์ L ประตู 6 โดยมีเจา้หน้าท่ีรอตอ้นรับพร้อมอ านวยความ

สะดวกและ เดินทางสู่ประเทศเกาหลีโดยสายการบิน T’way Air (ทเีวย์แอร์) 
01.25 น.              บินลดัฟ้าสู่ประเทศเกาหลีใต ้โดยสายการบิน TWAY (TW) เทีย่วบินที ่TW102  ไม่มบีริกำรอำหำรและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง 

                (ใชเ้วลาในการเดินทางไปประเทศเกาหลีใตป้ระมาณ 5 ชัว่โมงคร่ึง) 
ส ำหรับสำยกำรบิน JEJU AIR  

           21.30 น. พร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิชั้น 4 ผูโ้ดยสารขาออก เคาน์เตอร์ L ประตู 6 โดยมีเจา้หนา้ท่ีรอตอ้นรับพร้อม   
                            อ านวยความสะดวกและเดินทางสู่ประเทศเกาหลีโดยสายการบิน JEJU Air (เจจูแอร์) 

  01.50 น.        บินลดัฟ้าสู่ประเทศเกาหลีใต ้โดยสายการบิน JEJU AIR (7C) เทีย่วบินที ่7C2206  ไม่มบีริกำรอำหำรและ   
                       เคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง (ใชเ้วลาในการเดินทางไปประเทศเกาหลีใตป้ระมาณ 5 ชัว่โมงคร่ึง) 

วนัทีส่อง                             HYUNDAI OUTLET - ท ำบิบิมพพั-สะพำนแขวน Wungye - ป่ันเรียลไบท์ 

09.10   เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน สาธารณรัฐเกาหลีใต ้  หลงัจากผา่นการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้ น ำท่ำน
เดนิทำงสู่  HYUNDAI PREMIUM  OUTLET  อิสระใหท่้านเลือกซ้ือสินคา้แบรนดเ์นม ราคาถูก  ลดราคา 30-70 % เลยทีเดียว 

 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ กิจกรรมท า BIBIMBAP  หรือ ข้ำวย ำเกำหล ี เป็นอาหารเกาหลีประเภทขา้วชนิดหน่ึง ประกอบดว้ยค า
วา่ "พีบิม" (비빔) แปลวา่ "ย  า" หรือ "คลุกเคลา้" และ "พบั" (밥) แปลวา่ "ขา้ว" โดยอาหารชนิดน้ีจะเสิร์ฟมาเป็นชามขา้ว
สวยร้อน โรยหนา้ดว้ยนามุล (ผกัท่ีผดัและปรุงรสแลว้), โคชูจงั (น ้าพริก) และ/หรือทเวน็จงั (เตา้เจ้ียว) นอกจากน้ียงันิยมใส่ไข่
ดิบ ไข่ดาว หรือไข่ลวก และเน้ือสตัวท่ี์หัน่บาง ๆ เช่นกนั จากนั้นคลุกส่วนผสมต่าง ๆ ใหเ้ขา้กนัดีก่อนรับประทาน 

กลำงวนั อิม่อร่อยกบัเมนู บบิิมพพั หรือ ข้ำวย ำเกำหล ีด้วยฝีมือของท่ำนเอง 
บ่ำย น าท่านเดินทางสู่  สะพำน WUNGYE BRIDGE  ซ่ึงเป็นสะพานแขวนคนเดินเทา้ใน

ภูเขาท่ียาวท่ีสุดในเกาหลี ถูกเรียกช่ือวา่ Wungye Hanging Bridge ตั้งอยูใ่นภูเขากามกัซาน 
เพ่ือเป็นการรักษาผืนป่าธรรมชาติ ถือเป็นโครงการพฒันาร่วมระหวา่งเมืองใกลเ้คียง ใช้
เงินกวา่ 2.8 พนัลา้นวอน ($ 2.5 ลา้นยเูอสดอลล่าร์) โดยมีความยาวของสะพานท่ี 150 
เมตรและความกวา้งท่ี 1.5 เมตร และ สูงจากพ้ืนประมาณ 170 เมต รองรับคนเดินได ้900 คนต่อคร้ัง (เฉล่ียน ้ าหนกัท่ี 70 กิโลกรัม
ต่อคน) และยงัเป็นสร้างเพ่ือเป็นอนุสรณ์สงครามการต่อสูข้องกองก าลงัพนัธมิตรและวรีบุรุษสงครามชาวกลอสเตอร์จากส
หราชอาณาจกัรองักฤษในช่วงสงครามเกาหลี ท่ีสละชีพกวา่ 1,901 คน เพื่อชาวเกาหลี นกัท่องเท่ียวจะไดส้มัผสัอากาศท่ีบริสุทธ์ิ 
ธรรมชาติของผืนป่าเกาหลีท่ีเปล่ียนสีตามฤดูกาล และไดล้งนัง่ผอ่นคลายท่ีศาลาโบราณเกาหลี 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%A5&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%8A%E0%B8%B9%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
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 น าท่านเดินทางสู่ กิจกรรม ป่ันเรียลไบท์ หรือ จกัรยำนบนรำงรถไฟ ใหท่้านสนุกสนานกบัการป่ันจกัรยาน 4 ลอ้ โดยนัง่คนละ 
2-4 ท่าน ระหวา่งทางใหท่้านชมบรรยากาศ ริมทะเลสาปสุดโรแมนติค 

ค ำ่                     รับประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภัตตำคำร  โอซัมพลุโกก ิประกอบดว้ยปลาหมึกสด และหมูสไลดท่ี์ผา่นการหมกัดว้ยเคร่ืองปรุงจนไดท่ี้    
น ามาผดัรวมกบัผกัสดนานา ชนิดบนกระทะร้อนๆ รับประทานพร้อมเคร่ืองเคียง และขา้วสวยร้อนๆ มีกล่ินหอมน่าล้ิมลอง 
 น าท่านเขา้สู่ท่ี    NEW  M   HOTEL หรือเทยีบเท่ำ 

วนัทีส่ำม   โรงงำนกำแฟ  ฝึกท ำกำแฟ - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – COSMETIC SHOP - N SEOUL TOWER 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  
น าท่านเยีย่มชม โรงงำนกำแฟ โรงงานกาแฟเพียงหน่ึงเดียวท่ีมีความช านาญดา้นกาแฟในเกาหลี 
ใหท่้านไดส้มัผสัถึงรสกาแฟอนัอ่อนนุ่มและหอมกรุ่นของเมลด็กาแฟ ซ่ึงน าเขา้มาจากโคลมัเบีย 
บราซิล เคนยา่ โดยตรง และยงัใหท่้านไดเ้พลิดเพลินกบัการปรุงกาแฟรูปแบบบารีสตา้ และ

ยงัใหท่้านเลือกซ้ือกาแฟหลากหลายรูปแบบและถ่ายรูปเป็นท่ีระลึก ใหท่้านชมกรรมวธีิการผลิต
กาแฟ ตั้งแต่คดัพนัธ์ุเมลด็กาแฟ การอบเมลด็กาแฟ จนถึงวธีิการเก็บรักษา จากนั้น ใหท่้าน ได้
ฝึกการชงกาแฟ และ ฝึกแต่งหนา้กาแฟ เป็นรูปต่างๆดว้ยตวัท่านเอง  

 กลำงวนั รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร คำลบี ้หมูยา่งเกาหลี เป็นอาหารพ้ืนเมืองเกาหลีเล่ืองช่ือ
และเป็นท่ีรู้จกักนัดีทัว่โลก มีรสชาติออกหวานกลมกล่อม โดยน าหมูส่วนท่ีติดกบักระดูก น าไป
ยา่งบนเตาถ่านแบบดั้งเดิม เสิร์ฟพร้อมขา้วสวยร้อนๆ และเคร่ืองเคียงต่างๆ น ้ าจ้ิมเตา้เจ้ียวและน ้ าซุปสาหร่าย มีวธีิการ
รับประทานคลา้ยกบัเม่ียงค าของไทย 

บ่าย                   เดินทางสู่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ สวนสนุกกลางแจง้ท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศซ่ึงตั้งอยูท่่ามกลางหุบเขา พบกบั 
“FESTIVALWORLD” การแสดงขบวนพาเหรดอนัตระการตา สนุกสุดมนักบับตัรFREE PASS ท่ีท่านสามารถเลือกเล่นเคร่ือง
เล่นไดทุ้กชนิดไม่จ ากดัจ านวนคร้ัง พบกบัเคร่ืองเล่นใหม่ท่ีทุกท่านไม่ควรพลาด T-EXPRESS พร้อมเกบ็ภำพควำมประทบัใจ
กบัสวนดอกไม้ซ่ึงเตม็สะพร่ังกลำงลำนโดยถูกจดัไว้เป็น THEME ตำมฤดูกำล (มนีำคม-เมษำยน:สวนดอกทวิลปิ / พฤษภำคม-
มถุินำยน:สวนดอกกหุลำบ / สิงหำคม-กนัยำยน:สวนดอกลลิลี ่/ ตุลำคม-พฤศจกิำยน:สวนดอกเบญจมำศ) นอกจากน้ียงัสามารถ
ท่องไปกบัโลกของสตัวป่์าซาฟารี พบกบั     ไลเกอร์ ลูกแฝดผสมระหวา่งพอ่สิงโตและแม่เสือ นบัเป็นแฝดผสมเสือ-สิงโตคู่แรก
ในโลกนอกจากนัน้ให้ท่านได้ต่ืนตาในสวนสัตว์ซาฟารี ชมความนา่รักของสัตว์ต่างๆ และไดเ้พลิดเพลินกับการให้อาหารหมีท่ี
ทุกท่านไม่ควรพลาด 

ค ำ่                     รับประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภัตตำคำร  พุลโกก ิประกอบดว้ยหมูสไลดท่ี์ผา่นการหมกัดว้ยเคร่ืองปรุงจนไดท่ี้    น ามาผดัรวมกบัผกั
สดนานา ชนิดบนกระทะร้อนๆ รับประทานพร้อมเคร่ืองเคียง และขา้วสวยร้อนๆ มีกล่ินหอมน่าล้ิมลอง 

 จากนั้นและน าท่านสู่ ศูนย์รวมเคร่ืองส ำอำงแบรนด์ดงัเกำหล ีเช่น ROJUKISS, LOTREE, LANEIGN, SULWASOO ใหท่้านได้
เลือกซ้ือเคร่ืองส าอางแบรนดเ์กาหลีสุดฮอตฮิตในราคาแบบพิเศษๆ  น าท่านสู่ NAMSAN VIEW POINT ใหท่้านไดถ่้ายรูปและ
สมัผสัความน่ารักของวยัรุ่นเกาหลี นิยมมาคลอ้งกญุแจไวด้ว้ยกนัระเบียงทุกดา้นของ SEOUL TOWER จึงเตม็ไปดว้ยกญุแจ
หลากหลาย    

  น าท่านเขา้สู่ท่ี    GALAXY  HOTEL หรือเทยีบเท่ำ 
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วนัทีส่ี่  ศูนย์โสม –  น ำ้มนัสน - พระรำชวงัชำงดอ็ค –พพิธิภณัฑ์สำหร่ำย+ท ำข้ำวห่อสำหร่ำย -สวนลอยฟ้ำ SEOULLO 7017 - 
 DUTY FREE - เมยีงดง  

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  
 น าท่านสู่ ศูนย์โสมรัฐบำล ซ่ึงรับรองคุณภาพจากรัฐบาล เป็นโสมท่ีอาย ุ 6 ปี ซ่ึงถือวา่มีคุณภาพดีท่ีสุด ใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือโสม

คุณภาพและราคาถูกกวา่ไทย 2 เท่า โสมเกาหลีถือเป็นยาบ ารุงร่างกาย หรือสามารถซ้ือเป็นของฝากจากประเทศเกาหลี จากนั้น
น าท่านเดินทางสู่ร้านสมุนไพร RED PINE เป็นผลิตภณัฑ ์ ท่ีสกดัจากน ้ ามนัสน ท่ีมีสรรคุณช่วยบ ารุงร่างกาย ลดไขมนั ช่วย
ควบคุมอาหารและรักษาสมดุลในร่างกาย   

 จากนั้นน าทุกท่านสู่ พระรำชวงัชำงดอ็ดคุง   เป็นหน่ึงในหา้พระราชวงัท่ีส าคญัท่ีสุดของเกาหลี สร้างข้ึนในรัชสมยัของพระ
เจา้แทจงแห่งราชวงศโ์ชซ็อนเม่ือปี พ.ศ. 1948 (ค.ศ. 1405) แลว้เสร็จในปี พ.ศ. 1955 (ค.ศ. 1412) ดว้ยเหตท่ีุพระราชวงัแห่งน้ี
ตั้งอยูท่างทิศตะวนัออกของพระราชวงัคยอ็งบก(Kyeongbok Palace) ผูค้นจึงเรียกพระราชวงัแห่งน้ีวา่พระราชวงัตะวนัออก 
(East Palace) ซ่ึงต่อมาในรัชสมยัของพระเจา้ซอนโจ กษตัริยอ์งคท่ี์ 14 แห่งโชซ็อนไดโ้ปรดเกลา้ฯ ใหข้ยายสนามหญา้ของ
พระราชวงัเป็น 500,000 ตารางเมตร 

กลำงวนั รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร ซัมเคทงั หรือ ไก่ตุ๋นโสม อาหารต าหรับชาววงับ ารุงสุขภาพ บริการท่านละ 1 ตวั บรรจุ
อยูใ่นหมอ้เหลก็ร้อนๆ ภายในตวัไก่จะยดัไสด้ว้ยขา้ว และของบ ารุงต่างๆ อาทิ เมด็พทุราแหง้ รากโสม เก๋าก้ี ปรุงรสดว้ย
พริกไทยด า และเกลือ รับประทานพร้อมเคร่ืองเคียงท่ีเรียกวา่ กกัตกุ(ีท าจากหวัไชเทา้ดอง) และเสน้ขนมจีนหนานุ่มแบบเกาหลี
พร้อมทั้งเสิร์ฟ อินซมัจู หรือเหลา้ดองโสม 

บ่าย           น าท่านสู่ พพิธิภัณฑ์สำหร่ำย  ใหท่้านชมขั้นตอนการผลิตสาหร่าย ตั้งแต่ขั้นตอนการ
เพาะสาหร่าย จนถึง การอบสาหร่าย ใหท่้านไดชิ้มสาหร่ายอบสดๆ รสชาดต่างๆ 
รวมถึงใหท่้านสนุกสนานกบั เรียนรู้การท า ข้ำวห่อสำหร่ำยหรือคมิบัพ ซ่ึงเป็นอาหาร
ท่ีชาวเกาหลีมกัจะท าเป็นประจ าในการใหเ้ด็กไปทานท่ีโรงเรียน ไปปิคนิค หรือ 
ออกไปแคมป์ป้ิง   

 จากนั้นน าท่านสู่ แหล่งชอ้ปป้ิงปลอดภาษี DUTY  FREE    ชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นม มากมาย อาทิ นาฬิกา,แวน่ตา,
เคร่ืองส าอางค,์กระเป๋า,กลอ้งถ่ายรูป หรือจะเป็นโทรศพัทมื์อถือ ใหท่้านอิสระไดเ้ลือกซ้ืออยา่งเตม็ท่ี   

 จากนั้น น าท่านสู่ แหล่งท่องเทีย่วแห่งใหม่ของ กรุงโซล SEOULLO 7017  
สะพานลอยฟ้า แลนดม์าร์กแห่งใหม่กรุงโซล ถือเป็นอีกหน่ึงสถานท่ีเท่ียวใหม่ของ
เกาหลีใต ้ท่ีเกิดจากการปรับปรุงทศันียภาพ ร้ือสะพานบางจุด แลว้  ปรับใหเ้ป็นถนน
ลอยฟ้า แถวบริเวณสถานีรถไฟโซล (Seoul Station) ใหก้ลายเป็นสถานท่ีพกัผอ่น
ส าหรับประชาชน และนกัท่องเท่ียวซ่ึงสะพานน้ีจะเป็นพ้ืนท่ีสีเขียว (Seoul’s 
Botanical Skyline Park) ท่ีเตม็ไปดว้ยตน้ไม่และดอกไมก้วา่ 200 สายพนัธ์ุ ทุกคน
สามารถมาพกัผอ่นหยอ่นใจ รวมถึงจะเป็นอีกหน่ึงสถานท่ีท่ีเป็นศูนยก์ลางในการท า
กิจกรรมและจดัเทศกาล นิทรรศการต่างๆ อีกทั้งมีใหบ้ริการ Wifi ดว้ย มาตอนเชา้ก็

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%88%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%88%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%8A%E0%B8%8B%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._1948
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._1955
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A2%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%88
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จะไดอ้ารมณ์นึง หรือจะมาช่วงตอนดึกบนสะพานก็จะเปิดไฟ ท าใหไ้ดฟี้ลอีกอยา่ง เรียกไดว้า่มาเท่ียวไดทุ้กเวลาเลย .. 
 
 น าท่านสู่ เมยีงดง หรือ สยำมสแควร์เกำหล ีท่านสามารถเลือกสินคา้เทรนดแ์ฟชัน่ล่าสุดของเกาหลีไดท่ี้น่ีโดยเฉพาะสินคา้วยัรุ่น 

เช่น เส้ือผา้ รองเทา้ กระเป๋า เคร่ืองประดบั ทั้งแบรนดเ์นม เช่น EVISU, GAP, ONISUKA TIGER และสินคา้จากแบรนดเ์กาหลี
โดยเฉพาะ เคร่ืองส าอาง เช่น ETUDE HOUSE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, MISSHA, ROJUKISS, LANEIGE อีกทั้งยงั
มีร้านกาแฟ ร้านอาหารต่างๆ  

ค ำ่ อสิระอำหำรให้ท่ำน เพ่ือทีท่่ำนได้ช้อปป้ิงอย่ำงจุใจ ท่ำนสำมำรถ อิม่อร่อยกบั Street Food ตลอดทัว่ทั้งตลำดเมยีงดง 
 น าท่านเขา้สู่ท่ี   GALAXY  HOTEL หรือเทยีบเท่ำ 

วนัทีห้่ำ  ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนำมู – TRICK EYES MUESEUM - พลอยอะเมทสิ - ซุปเปอร์มำร์เกต็–กรุงเทพ ฯ  

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  
 น าท่านเดินทางสู่  ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนำมู ตน้ไมช้นิดน้ีเจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาท่ีปราศจากมลภาวะและระดบัสูง

เหนือน ้ าทะเล 50-800 เมตร เมลด็พนัธ์ุของสมุนไพรออ๊ตเกตนามน้ีู เป็นท่ีนิยมของคนเกาหลีรุ่นใหม่ เพราะมีผลช่วยดูแลตบั
ใหแ้ขง็แรง ป้องกนัโรคตบัแขง็ไม่ถูกท าลายจาการด่ืมแอลกอฮอล ์กาแฟ บุหร่ี สารตกคา้งจากอาหารและยา   จากนั้นน าท่าน
น าท่านชม โรงงำนพลอยสีม่วง(Amethyst) คนเกาหลีเช่ือวา่เป็นพลอยแห่งสุขภาพและน าโชค โดยมีตั้งแต่สีม่วงอ่อนเยน็ตา
จนถึงสีม่วงไวน์ มีความงดงาม ทั้ง แหวน จ้ี ต่างหู และสร้อยคอ สร้อยขอ้มือ ใหท่้านเลือกมากมาย จากนั้นน าท่านสู่ น ำท่ำน
อสิระชม TRICK EYE MUSEUM & ICE MUSEUM  ผลงำนกำร  สร้ำงสรรค์ศิลปะแนวใหม่ภำพวำดลวงตำสำมมติ ิโดย
ท่ำนจะได้สนุกสนำนกบักำรถ่ำยรูปแอค็ช่ันท่ำทำงต่ำงๆ กบัภาพแนวมิติท่ีเกิดจากความคิดสร้างสรรคแ์ละจินตนาการของ
การสร้างภาพโดยใชเ้ทคนิคพิเศษจากภาพสามมิติท่ีรวมทฤษฎีทางวทิยาศาสตร์และการซอ้นภาพโดยกระตุน้ความ
เคล่ือนไหวของภาพใหมี้มิติเหมือนจริงโดยใหผู้ช้มเขา้ไปมีส่วนร่วมถ่ายภาพ เม่ือผา่นเขา้ไปในภาพนั้นๆ ภาพทุกภาพจะ
ออกมาดูประหน่ึงเหมือนจริงในเหตุการณ์ จนท่านจะอุทานวา่มนัเหมือนจริงมากจนแทบจะแยกไม่ออกเลยวา่อนัไหน
ภาพวาดและของจริง โดยผลงานของท่าน จะสวยงามและสามมิติสมค าร ่ าลือหรือไม่ก็ตอ้งใหเ้พ่ือนติดชมกนัเองโปรแกรม
ใหม่ ล่ำสุด !!  ICE MUSEUM  เป็นโซนน ำ้แข็งแกะสลกัรูปต่ำงๆ ก่อนเข้ำจะมผ้ีำห่มให้ยืมฟรี หยบิได้ ท่ำนละ  1 ผืน 
อุณหภูมข้ิำงใน ประมำณ  - 4 องศำ  

กลำงวนั    เมนูใหม่ล่ำสุด จิมดัก  JIM DAK  (9)เป็นไก่ผดักบัวุ้นเส้นและผกัอร่อยมำกมำย 
                  น าท่านสู่สนามบินอินชอน ระหวา่งทางใหทุ้กท่านไดแ้วะ SUPER MARKET (ร้านละลายเงินวอน) ใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้

เกาหลีไดอี้กรอบ เช่น บะหม่ีซินราเมียน (มาม่าสไตลเ์กาหลี) อูดง้ กิมจิ ขนมช๊อคโกพ้าย น ้ าจ้ิมปรุงรสหมูยา่งเกาหลี ไก่ตุ๋นโสม
ส าเร็จรูป  ผลไมต้ามฤดูกาล ในราคาพิเศษก่อนกลบัเมืองไทย 

17.30 น.       เดินทางถึงสนามบิน อนิชอน เพื่อเตรียมตวั Check in โหลดกระเป๋ากลบักรุงเทพฯ 
BY TWAY AIR  
20.05 เดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินTWAY (TW) เท่ียวบินท่ี TW101 ไม่มบีริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง 
00.05 สำยกำรบิน TWAY  ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 
BY JEJU AIR 
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20.35 เดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินJEJU AIR (7C) เท่ียวบินท่ี 7C2205 ไม่มีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบน เคร่ือง 
00.35        สำยกำรบิน JEJU AIR   ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 
 

 (รับเฉพาะผูมี้วตัถุประสงค์เพื่อการท่องเท่ียว ค่าทวัร์ท่ีจ่ายให้กบัผูจ้ดั เป็นการช าระแบบจ่ายช าระขาด และผูจ้ดั
ไดช้ าระให้กบัสายการบินและสถานท่ีต่าง ๆ แบบช าระขาดเช่นกนัก่อนออกเดินทาง ฉะนั้นหากท่านไม่ไดร่้วม
เดินทางหรือใชบ้ริการตามรายการไม่ดว้ยสาเหตุใดหรือไดรั้บการปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกเมืองจากประเทศ
ในรายการ (ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต)้  ทางผูจ้ดั ขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดส่วนใด ๆ รวมทั้งค่าตัว๋
เคร่ืองบินใหแ้ก่ท่าน) 

 
                    หากมีเพื่อนหรือญาติของท่านตอ้งการร่วมเดินทางท่องเท่ียวระหวา่งท่องเท่ียวในประเทศเกาหลี หรือปัญหาต่าง 

ๆ ตลอดจนข้อแนะน ากรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ หากท่านมีความจ าเป็นต้องรับฝากของจากผูอ่ื้น
เพื่อท่ีจะน าไปยงัประเทศนั้น ๆ  หรือน ากลบัประเทศไทย ควรตรวจส่ิงของนั้นวา่ตอ้งไม่เป็นส่ิงของผิดกฎหมาย 
ซ่ึงของผดิกฎหมายบางประเภท อาจมีโทษถึงขั้นประหารชีวติ เจา้หนา้ท่ีจะไม่รับฝากกระเป๋าหรือส่ิงของใดใด 

     อตัรำค่ำบริกำร    

 
 
 
 
 
 
 

อตัรำค่ำบริกำรนี้รวม 

วนัเดินทาง สายการบิน 
หอ้งเตียงค ู่ 

นอน 2 ท่าน 

เด็ก 1 ท่าน  

พกักบั 

ผ ูใ้หญ่ 2 ท่าน 

(เตียงเสรมิ) 

เด็ก 1 ท่าน 

 พกักบั 

ผ ูใ้หญ่ 2 ท่าน 

(ไม่เสรมิเตียง) 

พกัเด่ียว 

4-8  ตลุาคม  

JEJU  

 

17,900 

 

17,900 

 

17,900 

 

5,500 

11-15,19-23, 

21-25,24-28, 

25-29 ตลุาคม 

TWAY/

JEJU 
 

17,900 

 

17,900 

 

 

17,900 

 

5,500 
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 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พร้อมคณะ     ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 15 กก.  ค่ารถรับ-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 
 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน   ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  
 ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ    ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

อตัรำค่ำบริกำรนีไ้ม่รวม 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนงัสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล ค่าอินเตอร์เน็ต 
ค่าซกัรีด มินิบาร์ในหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณำสอบถำมจำกหัวหน้ำทวัร์ก่อนกำรใช้
บริกำร) 
 ค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร์ และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ท่านละ 30,000 วอนหรือ 1000 บาท /ทริป/ต่อท่าน 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าวีซ่าส าหรับพาสปอร์ตต่างดา้ว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1)พาสปอร์ต 2)ใบประจ าตวัคนต่างดา้ว 3)ใบส าคญัถ่ินท่ีอยู ่4)
ส าเนาทะเบียนบา้น(ถา้มี) 5)สมุดบญัชีเงินฝาก(ถา้มี) 6)รูปถ่ายสี 2 น้ิว 2 รูป แลว้ทางบริษทัฯจะเป็นผูด้  าเนินการยืน่วซ่ีาใหท้่าน 
โดยจ่ายค่าบริการต่างหาก (ส าหรับหนงัสือเดินทางต่างดา้ว เจา้ของหนงัสือเดินทางตอ้งท าเร่ืองแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองก่อนจะ
ยืน่วซ่ีา) 
 

 หมำยเหตุที่ประเทศเกำหลีใต้มีช่ำงภำพมำถ่ำยรูปแล้วมำจ ำหน่ำยวันสุดท้ำยลูกทัวร์ท่ำนใดสนใจสำมำรถซ้ือได้แต่ถ้ำ
ท่ำนใดไม่สนใจกไ็ม่ต้องซ้ือ โดยไม่มีกำรบังคับลุกทวัร์ทั้งสิน แต่เป็นกำรบอกกล่ำวล่วงหน้ำ 

 โรงแรมที่พักที่ประเทศเกำหลีใต้อำจะมีกำรสลับปรับเปลี่ยนขึ้นอยู่กับควำมเหมำะสมเป็นหลักโดยค ำนึงถึง
ผลประโยชน์ลูกค้ำเป็นหลกั 

 ทัวร์คร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือกำรท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะเท่ำน้ัน ถ้ำลุกค้ำต้องกำรแยกตัวออกจำกกรุปทัวร์ ทำงบริษัท
จะคิดค่ำด ำเนินกำรในกำรแยกท่องเทีย่วเองท่ำนละ 300 USD ต่อท่ำน  

 
เง่ือนไขกำรช ำระค่ำบริกำร 
1. นกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินมดัจ าเป็นเงินจ านวน 5,000 บาทต่อท่านเพื่อส ารองท่ีนัง่ ช่วงวนัหยุดเทศกาล

มดัจ าท่านละ 10,000 บาทต่อท่ีนัง่ 
2. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีต้องช าระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้ งหมดก่อนวนัเดินทางอย่างน้อย 21 วนั กรณี

นกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการ
จ่ายเงินไม่วา่กรณีใดๆ ใหถื้อวา่นกัท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทวัร์นั้นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษทั ดงัน้ี วนัจนัทร์ 

ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตั

ฤกษท่ี์รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบริษทั 
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เง่ือนไขกำรยกเลกิกำรเดินทำง 
1. กรณีท่ีนกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี(ผูมี้ช่ือ

ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษทัอย่างใดอย่างหน่ึงเพื่อแจง้
ยกเลิกการจองกบัทางบริษทัเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบริษทัไม่รับยกเลิกการจองผา่นทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมี้ช่ือในเอกสารการจอง) 
จะตอ้งแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษทัอย่างใดอย่างหน่ึงเพื่อท าเร่ืองขอรับเงิน
ค่าบริการคืน โดยแนบหนงัสือมอบอ านาจพร้อมหลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงินค่าบริการ
ต่างๆ และหนา้สมุดบญัชีธนาคารท่ีตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 
2.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการท่ีช าระแลว้ 
2.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการท่ีช าระแลว้ 
2.3 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีช าระแลว้ทั้งหมด 
ทั้งน้ี ทางบริษทัจะหักค่าใช้จ่ายท่ีได้จ่ายจริงจากค่าบริการท่ีช าระแล้วเน่ืองในการเตรียมการจดัการน าเท่ียวให้แก่
นกัท่องเท่ียว เช่น การส ารองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 

3. การเดินทางท่ีตอ้งการันตีมดัจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กบั
สายการบิน หรือผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าบริการทั้งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษทั ดงัน้ี วนัจนัทร์ 
ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตั
ฤกษท่ี์รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบริษทั 

5. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนกัท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 15 คน  

 
เง่ือนไขและข้อก ำหนดอ่ืนๆ 
1. ทวัร์น้ีส าหรับผูมี้วตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเท่านั้น 
2. ทวัร์น้ีเป็นทวัร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่วา่บางส่วนหรือทั้งหมด หรือ

ถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษทัจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่วา่บางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 
3. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนกัท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ 15 ท่าน โดยจะแจง้ให้กบั

นกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนัก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีไม่มีวีซ่า  และอยา่งนอ้ย 10 วนั
ก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเท่ียวทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพิ่มจากการท่ีมี
นกัท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ท่ีทางบริษทัก าหนดเพื่อใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายนิดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 
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4. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค าน าหนา้ช่ือ เลขท่ีหนงัสือ
เดินทาง และอ่ืนๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิไดส่้งหน้าหนงัสือเดินทางให้กบั
ทางบริษทัพร้อมการช าระเงินมดัจ า 

5. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ 
ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ี บริษทัจะค านึงถึงความปลอดภยัของนักท่องเท่ียว
ส่วนใหญ่เป็นส าคญั 

6. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ท่ีเพิ่มข้ึนของนกัท่องเท่ียวท่ีมิไดเ้กิดจาก

ความผิดของทางบริษทั เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวติั  อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหาย

หรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวสิัยอ่ืน เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการน้ีค านวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษทัเสนอราคา ดงันั้น ทางบริษทัขอสงวน
สิทธ์ิในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน 
ค่าภาษีเช้ือเพลิง ค่าประกนัภยัสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก์ พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษทั ไม่มีอ านาจในการให้ค  าสัญญาใดๆ แทนบริษทั  เวน้แต่มีเอกสารลงนาม
โดยผูมี้อ านาจของบริษทัก ากบัเท่านั้น  

 
ข้อแนะน ำก่อนกำรเดินทำง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะน าติดตวัข้ึนเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน และรวมกนั

ทุกช้ินไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาให้เจา้หนา้ท่ีตรวจได้
อยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย ์อนุญาตให้ถือไดท้่านละ 1 ใบเท่านั้น ถา้ส่ิงของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑ์มากกวา่ท่ีก าหนด
จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่านั้น  

2. ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคล้ายกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่านั้น  

3.ประเทศเกาหลี มีกฎหมายห้ามน าผลิตภณัฑ์ท่ีท ามาจากพืช และเน้ือสัตวทุ์กชนิดเขา้ประเทศ เช่น ผกั ผลไม ้          สด ไข่ 
เน้ือสัตว ์ไส้กรอกฯ เพื่อเป็นการป้องกนัโรคติดต่อท่ีจะมาจากส่ิงเหล่าน้ี หากเจา้หนา้ท่ีตรวจพบ จะตอ้งเสียค่าปรับในอตัรา
ท่ีสูงมาก  


