
 

 

 

 

 

 

 

 

รหสัโปรแกรมทวัร ์AUTUMN IN KOREA NOV17-7C-W40 

 
ชมใบไมเ้ปลีย่นสทีีอ่ทุยานแหง่ชาตแินจงัซาน-ชมแสงส ีณ ถ า้ควางมยอง-สวนสนกุเอเวอรแ์ลนด ์

ชมสถาปตัยกรรมสมยัตอนกลางราชวงศโ์ชซอน ณ ประตพูุงนมัมนุ 

สมัผสัวฒันธรรมเกาหลผีสมตะวนัตก พระราชวงัถ็อกซูกงุ-ชอ้ปป้ิงยา่นเมยีงดง 

รบัประทานหมยูา่งเกาหลแีบบไมอ่ ัน้ !!! 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

รหสัโปรแกรมทวัร ์AUTUMN IN KOREA NOV17-7C-W40 

 

ก าหนดการเดนิทาง  

3-7/10-14/17-21 พฤศจกิายน 2560     ราคา 15,990.-บาท 

24-28 พฤศจกิายน 2560       ราคา 14,990.-บาท 

วนัที ่1   สนามบนิสวุรรณภมู ิ 

21.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกช ัน้4 ประตูทางเข้า3 

เคานเ์ตอร ์F สายการบนิ JEJU AIR โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ จัดทีน่ั่งแบบ 

3-3 (ไมม่บีรกิารอาหารบนเครือ่ง อสิระตามอัธยาศัย ทัง้ไปและกลับ, น ้าหนักกระเป๋า 15 กก./ท่าน)      

**หมายเหตุ** เคาน์เตอร์เช็คอนิจะปิดบรกิารก่อนเวลาเครื่องออกอย่างนอ้ย 60 นาที และ

ผูโ้ดยสารพรอ้ม ณ ประตขูึน้เครือ่งกอ่นเวลาเครือ่งออก 40 นาท ี(**ขอสงวนสทิธิใ์นการเลอืกทีน่ั่งบน

เครือ่ง เนือ่งจากตอ้งเป็นไปตามระบบของสายการบนิ ) 

วนัที ่2  สนามบนิอนิชอน-ถ า้ควางมยอง-สวนสนกุ เอเวอรแ์ลนด-์เมอืงกนุซาน 

00.45 น. ออกเดนิทางสู ่สาธารณรฐัเกาหลใีต ้เทีย่วบนิที ่7C2204  

08.05 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยาน อนิชอน ประเทศเกาหลใีต  ้(เวลาทอ้งถิน่เร็วกว่าไทย 2 ช.ม.) กรุณา

ปรับนาฬกิาของ ท่านเป็นเวลาทอ้งถิน่เพือ่สะดวกในการนัดหมาย หลังผ่านขัน้ตอนการตรวจหนังสอื

เดนิทาง และตรวจรับสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้  

 น าทุกท่านเดินทางสู่ ถ า้ควางมยอง (Gwangmyeong Cave) สถานที่ส าคัญแห่งหนึ่งทาง

ประวัตศิาสตรข์องประเทศเกาหลี ตัง้อยู่ที่เมอืงควางมยอง จังหวัดคยองกโีด ก าเนดิขึน้ในปี 1912 

กอ่นจะถูกทิง้รา้งในปี 1972 และในปัจจุบันไดก้ลายเป็นสถานทีท่่องเทีย่วแห่งใหม ่หลังจากทีไ่ดถู้ก

เปิดใหเ้ขา้ชมไดอ้กีครัง้ ในปี 2011 ท าใหท้ีน่ี ่เป็นถ ้าทีม่อีายถุงึ 100 ปี ทีม่คีวามสวยงามและน่าสนใจ 

แถมยงัเป็นถ ้าแหง่เดยีวในเขตปรมิณฑลอกี 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (เมน ูชาบ)ู 

จากนัน้ทุกท่านจะไดส้ัมผัสความสนุกที่ สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์ซึง่ถูกขนานนามว่า ดสินียแ์ลนด์
เกาหลีเป็นสวนสนุกกลางแจง้ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ โดยมีบรษัิทซัมซุงเป็นเจา้ของ ตั ้งอยู่
ท่ามกลางหุบเขา ท่านจะไดน่ั้งกระเชา้ลฟิท ์และท่องไปกับโลกของสัตวป่์าซาฟาร ีชมไลเกอร ์ ทีน่ี่
ท่านจะพบเจา้ป่าสงิโต และเสอืดนิแดนแห่งเทพนยิาย และสนุกกับเครือ่งเล่นนานาชนิด อาทเิช่น 
สเปสวร ์หนอนสะบัด รถไฟเหาะรางไม ้ซึง่เป็นไฮไลค์ของสวนสนุปแห่งนี้ และชมสวนดอกไมซ้ ึง่
ก าลังบานสะพร่ังอวดสสีนัเต็มสวน (ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพอากาศ เดอืนมนีาคม - เมษายน เป็นสวนดอก
ทวิลปิ, เดอืนพฤษภาคม - เดอืนมถินุายน เป็นดอกกหุลาบ, เดอืนสงิหาคม - เดอืนกันยายน เป็นสวน
ดอกลลิลี,่ เดอืนตลุาคม - เดอืนพฤศจกิายน เป็นสวนดอกเบญจมาศ) ชมกจิกรรมและการแสดงต่างๆ 
ดว้ยบัตรเขา้ชมแบบไม่จ ากัดจ านวนรอบ และในสวนสนุกเอเวอร์แลนด์ท่านจะไดพ้บกับ LINE 
FRIEND STORE มสีนิคา้มากมายหลายรปูแบบ แอพพลเิคชัน่ LINE นัน้นอกจากจะเป็นแอพแชทที่
ไดรั้บความนิยมแลว้ยังมีจุดขายอีกอย่างก็คือคาแรกเตอร์หลักของตัวละครของแอพ LINE ที่่มี
สนิคา้ออกมาใหเ้ลือกมากมาย และตอนนี้ที่สวนสนุก EVERLAND ประเทศเกาหลีก็มีรา้น LINE 
STORE ไปเปิดใหม่ที่น่ันดว้ย เราก็ไม่พลาดที่จะไปเก็บภาพบรรยากาศและสนิคา้ของ LINE ที่มี
วางขายภายในรา้น LINE STORE สาขาสวนสนุก EVERLAND ประเทศเกาหล ีรา้น LINE STORE นัน้
ตัง้เด่นสง่าอยูภ่ายในสวนสนุก EVERLAND ในสว่นของ GLOBAL FAIR เดนิเขา้ประตูดา้นหนา้มาสัก
พักนึงก็จะเจอรา้นแลว้ บรเิวณหนา้รา้นก็ตกแต่งสวยงาม มีหมี BROWN และกระต่าย CONY อยู่
บรเิวณหนา้ตกึ ซึง่ตอนมดืๆจะเปิดไฟดว้ย 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (เมน ูหมยูา่ง) 

เดนิทางสู ่เมอืงกนุซาน ซึง่เป็นหนึง่ในสถานทีท่ีม่มีรดกทางวัฒนธรรมมากมาย 



 

 

 

 

 

 

 

 

รหสัโปรแกรมทวัร ์AUTUMN IN KOREA NOV17-7C-W40 

ทีพ่กั    โรงแรมระดบั 3 ดาว  

 

วนัที ่3  อทุยานแหง่ชาตภิเูขาแนจงัซาน-เมอืงจอนจ-ูศาลเจา้คยองกจิอน-โบสถช์นดง-หมูบ่า้น                 

                      โบราณเกาหล-ีประตพูุงนมัมนุ-ตลาดนมับ ู

 เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

พาทุกท่านชมใบไมเ้ปลี่ยนสีที่ NAEJANGSAN NATIONAL PARK  เป็นภูเขาที่มีชื่อเสียงใน

จังหวัด Jeolla-do เป็นภเูขาทีม่ชี ือ่ในการเรือ่งใบไมเ้ปลีย่นสใีนฤดูใบไมร้่วง เดอืนทีเ่หมาะแก่การชม

ใบไมเ้ปลีย่นสคีอื เดอืน ต.ค. เป็นตน้ไป มคีนกล่าวไวว้า่ถา้ไมไ่ดเ้ห็นใบไมเ้ปลีย่นสทีีแ่นจังซาน อยา่

เพิง่คยุวา่คณุไดช้มความงามอนัแทจ้รงิของฤดใูบไมเ้ปลีย่นส ีนอกจากจะเทีย่วในฤดูใบไมร้ว่งแลว้ ยัง

สามารถเทีย่วไดท้กุฤดเูพราะมพัีนธุไ์ม ้760 สปีชสี ์มนี ้าตกมากมาย 

 ส าหรบัการชมใบไมเ้ปลีย่นส ีข ึน้อยูก่บัสภาพอากาศและอณุหภมูใินปีน ัน้ๆ 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (เมน ูบลูโกก)ิ 

เดนิทางสู ่เมอืงจอนจ ูนัน้เรยีกวา่เป็นเมอืงเเหง่อาหารเกาหลกี็วา่ได ้เเถมดว้ยธรรมชาตทิีม่คีวามสวย

สดงดงามท าใหเ้มอืงเเห่งนี้ไดรั้บความสนใจจากบรรดานักท่องเทีย่วในการมาเทีย่วชมความสวยงาม

เเละความอร่อยของอาหารอย่างมากเลยทีเดียว ดว้ยความที่เป็นเมอืงเก่าเเก่ทางตอนใตท้ี่ตดิต่อ

คา้ขายกับต่างประเทศอย่างบ่อยครัง้ ท าใหท้ี่เมอืงนี้มสีถานทีท่่องเที่ยวเป็นอาคารโบราณมากมาย 

รวมทัง้มโีบสถ์ทีม่ีความเก่าเเก่อย่างมากอกีเเห่งของเกาหลเีลยก็ว่าได ้เเละที่เมอืงเเห่งนี้ยังขึน้ชือ่

อย่างมากอกีเรือ่ง น่ันก็คอื เทศกาลภาพยนตร ์Jeonju International Film Festival  ที่เเต่ละปีจะมี

นักทอ่งเทีย่วมาเทีย่วชมงานเทศกาลในชว่งระยะเวลา 1 สปัดาหก์วา่หา้หมืน่คนเลยทเีดยีว 

ศาลเจา้คยองกจิอน (Gyeonggijeon Shrine) ถูกสรา้งขึน้ในสมัยราชวงศโ์ซซอน ภายในคยอง

กจิอน มจีติรกรรมของพระเจา้แทโจและกษัตรยิอ์กีหลายพระองค ์เชน่ พระเจา้ซนัจอง, พระเจา้ซอล

จอง, พระเจา้ยองโจประดษิฐานอยูห่ลายชิน้ 

โบสถช์นดง (Jeondong Catholic Cathedral) เป็นโบสถค์รสินกิายโรมันคาทอลกิสรา้งขึน้ใน
สมัยราชวงศโ์ซยอน โดยในยคุนัน้บาทหลวงชาวฝร่ังเศสไดซ้ือ้ทีด่นิทิง้ไวต้ัง้แต่ปี 1891 และแต่ไดม้ี
การสรา้งโบสถแ์หง่นีจ้รงิๆเมือ่ปี 1908 ตัวโบสถถ์กูออกแบบโดยบาทหลวง Poinel ซึง่เป็นคนเดยีวกบ
ทีอ่อกแบบโบสถช์ือ่ดังในเมยีงดงน่ังเอง 
ความน่าสนใจของโบสถ์แห่งนี้ก็คือกอ้นอฐิที่ใชใ้นการก่อสรา้งนั้น บางส่วนเป็นอฐิที่มาจากป้อม 
Jeonjueupseong ซึง่ไดถ้กูชาวญีปุ่่ นท าลายลง จงึไดน้ ากอ้นอฐิมาสรา้งเป็นอาคารโบสถช์นดงขึน้ 
หมู่บา้นชอนจู ฮนัอก (Jeonju Hanok Village) ตัง้อยู่ที่เมอืงชอนจู มบีา้นเรอืนอาค่ารเก่าแก่
ของเกาหลหีรอืเรยีกทีเ่รยีกกันว่า “ฮันอก” ซึง่มอีายุมากกว่า 800 ปี ยังคงมกีารอนุรักษ์ไวแ้ละไดท้ า
เป็นจุดท่องเทีย่วขึน้ บา้นเรอืนต่างๆในหมู่บา้นชอนจู ฮันอกนัน้จะมหีลังคาที่สวยงามสังเกตุไดจ้าก
หลังคาจะโคง้มนรับกบัทอ้งฟ้าในวันอากาศแจม่ใส 
* จดุเดน่ของหมูบ่า้นแหง่นีท้ีพ่ลาดไมไ่ดเ้ลยคอื การเชา่ชดุฮนับก ชดุประจ าชาตขิองเกาหลมีาใสเ่ดนิ
ภายในบรเิวณหมู่บา้น โดยการเช่าชุด 1ครัง้สามารถใส่ไดต้ลอด โดยไม่จ ากัดเวลา แถมภายใน
หมูบ่า้นยงัมกีจิกรรมทีน่่าสนใจใหล้กูคา้ไดเ้ขา้ไปสมัผัสมากมายอกีดว้ย 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ประตูพุงนมัมุน (Pungnammun Gate) สรา้งขึน้ในตอนกลางของ
ราชวงศ์โซซอน และเป็นประตูเดยีวใน 4 ประตูที่ยังคงเหลืออยู่ บางส่วนของประตูพุงนัมมุนไดถู้ก
ท าลายในชว่งประมาณปี 1592-1598 แตต่่อมาภายหลังไดม้กีารบรูณะซอ่มแซมใหย้ังคงสภาพเดมิที่
สมบรูณ์เอาไว ้
ชอ็ปป้ิงสนิคา้ที ่ตลาดชอนจ ูนมับ ูซ ึง่เป็นตลาดแบบดัง้เดมิทีย่งัคงวัฒนธรรมทอ้งถิน่เอาไว ้โดย

ปัจจบุนัมรีา้นคา้มากกวา่ 800 รา้นและทีน่ีย่งัเป็นแหลง่ขายผัก ผลไม ้อาหารแหง้ ปลา เฟอรน์เิจอร ์

ผา้ไหมรวมถงึสนิคา้ทั่วไป 

ค า่   บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (เมนู ขา้วย าบบิมิบบั) 



 

 

 

 

 

 

 

 

รหสัโปรแกรมทวัร ์AUTUMN IN KOREA NOV17-7C-W40 

ทีพ่กั    โรงแรมระดบั 3 ดาว 

วนัที ่4 กรงุโซล-HERB (RED PINE)-COSMETIC OUTLET-HERB (HERGAENAMU)-

Deoksugung Palace-Duty Free-ตลาดเมยีงดง 

 เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเยีย่มชม Red Pine ปัจจุบันชาวเกาหลรีุ่นใหม่นยิมมารับประทานเพือ่ลา้งสารพษิในร่างกาย 
ลา้งไขมนัในเสน้เลอืด ทั่วทัง้รา่งกาย ป้องกนัไขมนัอดุตันในเสน้เลอืด,โรคหัวใจ,โรคภมูแิพ ้เป็นตน้  
น าท่านชอ้ปป้ิงเครือ่งส าอางเกาหลทีี่ COSMETIC GALLERY ซึง่ที่นี่มสีนิคา้เครือ่งส าอางเกาหล ี 

ใหท้า่นเลอืกซือ้มากมายหลายแบรนด ์อาท ิROJUKIS, DR.CLOSEE, DR.MJ เป็นตน้ 

น าท่านสัมผัส รา้นสมุนไพร Korea Herb Shop สมุนไพรเมล็ดฮ๊อกเกต ทางการแพทย์เรียกว่า 

ผลไมท้อง  มรีสเปรีย้ว ดสี าหรับบคุคลทีน่ยิมดืม่ชา กาแฟ น ้าอัดลมฯลฯเมล็ดฮ๊อกเกตจะชว่ยในการ

ลา้งสารพษิที่ตกคา้งหรอืไขมันที่สะสมอยู่ภายในผนังของตับหรอืไต และน าพบกับผลติใหม่ล่าสุด 

น ้ามนัสนเข็มแดง  

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (เมน ูซมัเกทงั ไกตุ่น๋โสม) 

จากนัน้พาท่านชม พระราชวงัถ็อกซูกุง (Deoksugung Palace) พระราชวังแห่งนี้มถีนนก าแพง

หนิอันมชีือ่เสยีงทีม่ักมผีูน้ยิมไปเดนิเล่นพักผ่อนชืน่ชมกับงามงดงามของพระราชวัง ซึง่ตัง้อยู่อย่าง

โดดเดน่สงา่งามทา่มกลางอาคารสไตลต์ะวันตกใจกลางกรงุโซล พระราชวังถ๊อกซกูงุมชีือ่เสยีงโดง่ดัง

จากการเป็นทีช่มใบไมเ้ปลีย่นส ีโดยบรเิวณของพระราชวัง เเละถนนชองดงกลิทีอ่ยูเ่ลยีบกบัก าเเพงวัง

จะเต็มไปดว้ยตน้แปะก๊วยทีจ่ะออกใบสเีหลอืงอร่ามท าใหเ้ป็นทีน่ยิมของนักท่องเทีย่วในการมาเยีย่ม

ชมความสวยงามเป็นอยา่งมาก ถ๊อกซกูงุ ซึง่มคีวามหมายว่า พระราชวังแหง่อายยุนืยาวและมั่นคง ซึง่

ภายในพระราชวังมอีาคารสไตลต์ะวันตกทีส่ าคัญๆ ในทางประวัตศิาสตรแ์ละการเมอืง   

น าท่านชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษีที ่ดวิตีฟ้ร ี(Duty Free Shop) ทีน่ี่มสีนิคา้ชัน้น าใหท้่านเลอืกซือ้

มากมายกวา่  500 ชนดิ อาท ิน ้าหอม เสือ้ผา้ เครือ่งส าอาง กระเป๋า นาฬกิา เครือ่งประดับ ฯลฯ 

พาทุกท่านช็อปป้ิงย่าน เมยีงดง (Myeong-dong) หรือสยามสแควร์เกาหลี หากท่านตอ้งการ

ทราบว่าแฟชั่นของเกาหลีเป็นอย่างไรกา้วล ้าน าสมัยเพียงใดท่านจะตอ้งมาที่เมยีงดงแห่งนี้พบกับ

สนิคา้วัยรุน่ อาท ิเสือ้ผา้แฟชัน่แบบ อนิเทรน์ เครือ่งส าอางดังๆของเกาหลพีบกับความแปลกใหมใ่น

การชอ้ปป้ิงอกีรปูแบบหนึง่ซ ึง่เมยีงดงแห่งนีจ้ะมวีัยรุน่ หนุ่มสาวชาวโสมไปรวมตัวกนัทีน่ีก่วา่ลา้นคนใน

แตล่ะวันเชญิทา่นเลอืกซือ้หาสนิคา้ไดต้ามอธัยาศัย 

**อสิระ รบัประทานอาหารค า่ ณ ยา่นเมยีงดง เพือ่ความเพลดิเพลนิในการชอ้ปป้ิง 

ทีพ่กั    โรงแรมระดบั 3 ดาว 

วนัที ่5  โซลทาวเวอร-์ศนูยส์มนุไพรโสมเกาหล-ีโรงงานพลอยสมีว่ง-พพิธิภณัฑส์าหรา่ย-                       

                     พพิธิภณัฑส์ามมติฮิงแด-ยา่นฮงแด-ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

หลังจากรับประทานอาหารเสร็จแลว้น าท่านเดนิทางไป โซลทาวเวอร(์SEOUL TOWER)หรอื
หอคอยเอ็นโซล (N SEOUL TOWER) หรอื “นมัซนัทาวเวอร”์ (NAMSAN TOWER) ตัง้อยู่
บนภูเขานัมซาน เป็นจุดท่องเที่ยวที่ถือว่าเป็นไฮไลท์ส าคัญของกรุงโซล เพราะเป็นจุดชมววิที่
มองเห็นววิทั่วทัง้กรงุโซล มคีวามสงูจากฐานหอคอยประมาณ 236.7 เมตร และมคีวามสงู 479 เมตร
จากพืน้ดนิ คนทีม่าเทีย่วทีน่ีส่ว่นมากจะเป็นคูรั่ก ทัง้ชาวเกาหลแีละนักทอ่งเทีย่วตา่งชาต ิคูรั่กสว่นมาก
จะเตรยีมกญุแจมาคลอ้งตรงรัว้ขา้งบนโซลทาวเวอร ์เพราะมคีวามเชือ่ว่าคู่รักทีไ่ดม้าคลอ้งกญุแจทีน่ี่
จะรักกนัยาวนานตลอดไป (สมยัแรกๆ นยิมใชล้กูกญุแจเล็กๆ เขยีนขอ้ความสญัญารัก และชือ่ของคูรั่ก
ลงไปในกญุแจ แต่ชว่งปีหลังๆ มานี้เริม่มกีารพัฒนาอปุกรณ์การคลอ้งเป็น เคสโทรศัพทม์อืถอื, บัตร 
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T-MONEY, โซ่จักรยาน, พลั่ว และอุปกรณ์แปลกๆ อกีหลายอย่างที่คู่รักรุ่นใหม่สามารถคดิได ้และ
น ามาใชแ้ทนลกูกญุแจ) **ราคาทัวรน์ีไ้มร่วมกญุแจและคา่ขึน้ลฟิท*์* 
ทุกท่านจะไดรู้จ้ักกับ สมุนไพรโสมเกาหล ีหรอืราชาแห่งมวลสมุนไพร โสมถูกน ามาใชเ้พื่อ
สขุภาพเป็นเวลานานากว่า 2,000 ปี  ในต ารายาแผนโบราณจนี ระบวุ่า โสมเป็นสมุนไพรทีช่ว่ยเสรมิ
ความแข็งแรงใหแ้ก่ระบบย่อยอาหารและปอด ชว่ยท าใหจ้ติใจสงบและเพิม่พละก าลังโดยส่วนรวม
สรรพคณุทางการแพทย ์ชว่ยบ ารงุหัวใจ ป้องกนัโรคหัวใจขาดเลอืด เสรมิ  ประสทิธภิาพทางเพศ ลด
และป้องกันมะเร็ง และเร็วๆ นี้ โสมเกาหลอีาจจะไดจ้ดทะเบยีนมรดกโลก  โดยองคก์ารยเูนสโก  ทุก
วันนีผ้ลติภณัฑโ์สมเป็นสิง่ทีข่าดไมไ่ดส้ าหรับผูท้ีค่ านงึถงึสขุภาพในปัจจบุนั 
ไดเ้วลาน าท่านชม โรงงานพลอยสมีว่ง AMETHYST แดนเกาหลเีป็นแดนของพลอยสมี่วงพลอย
แหง่สขุภาพ และน าโชคโดยมตีัง้แตส่มีว่งออ่นเย็นตาจนถงึสมีว่งไวน ์มเีสน่หเ์ยา้ยวนใจพลอยนีจ้ะงาม
จับตาเมือ่มาท าเป็นแหวน จี ้ตา่งหแูละสรอ้ย 
จากนัน้พาทุกท่านเขา้ชม พพิธิภณัฑส์าหรา่ย (SEAWEED MUSEUM) ซึง่ท่านจะไดเ้รยีนรูก้าร
ท าสาหรา่ยของชาวเกาหล ีประวัตคิวามเป็นมาและความผกูผันทีช่าวเกาหลทีีม่ตีอ่สาหร่าย พเิศษ....
ใหท้า่นไดน้อกจากนีท้ีน่ีย่งัมบีรกิารถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึในชดุฮนับก ซึง่เป็นชดุประจ าชาตขิองเกาหลอีกี
ดว้ย พเิศษ...ใหท้า่นไดท้ดลองสวมชดุฮนับก ชดุประจ าชาตเิกาหล ีเพือ่เก็บภาพแหง่ความประทับใจ 

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (เมน ูJIM DAK  ไกผ่ดักบัวุน้เสน้) 

พาทุกท่านเขา้ชม พิพิธภณัฑ์ภาพลวงตา 3 มติ(ิTrick Eye Museum) เป็นอาร์ตแกลเลอรี่
ภาพวาดทีใ่ชเ้ทคนคิ “trompe l’oeil” ทีป่รับใหง้านศลิปะ 2 มติใิหเ้กดิเป็นภาพลวงตาใหเ้ป็นแบบ 3 
มติ ิซึง่ผูเ้ขา้ชมก็จะไดเ้พลดิเพลนิไปกับการโพสท่าต่างๆใหเ้ขา้ไปเป็นสว่นหนึง่ของภาพศลิปะ ดา้น
นอกของหอ้งโถงนทิรรศการตกแตง่ภายในดว้ยสไตลก์รซีคลา้ยซานโตรนิี ่รวมถงึน ้าพ ุอปุกรณ์ตกแต่ง
อืน่ๆ และรา้นคาเฟ่ทีเ่สริฟ์กาแฟออแกนนคิแสนอรอ่ยและเครือ่งดืม่อืน่ๆอกีดว้ย 
น าทุกท่านช็อปป้ิงสินคา้ ย่านช้อปป้ิงฮงแด Hongdae เป็นย่านชอ้ปป้ิงบรเิวณดา้นหนา้ของ

มหาวทิยาลัยฮงอกิ(Hongik University) จงึเป็นศูนยร์วมเด็กวัยรุ่นและเด็กมหาวทิยาลัย เป็นอกีเสน้

หนึง่ทีม่บีรรยากาศโรแมนตกิ อกีทัง้ยังมรีา้นกาแฟทีเ่ป็นเอกลักษณ์ แกลเลอรี ่รา้นคา้จ าหน่ายสนิคา้

แฟชั่น คลับ ตลาดศลิปะ และรา้นอาหารทีน่่าสนใจในหมูว่ัยรุ่นอาย ุ20-30 ปีทีน่ยิมมาเดนิเล่น ราคา

ของสนิคา้และรา้นอาหารต่างๆก็ยังไม่แพงอกีดว้ย ซึง่จะคกึคักเป็นพเิศษตัง้แต่ช่วงบ่ายเป็นตน้ไป 

เพราะรา้นคา้แต่ละรา้นจะทยอยเปิดใหบ้รกิาร ของทีข่ายกันเยอะส่วนใหญ่ก็จะเป็นสนิคา้แฟชั่น เชน่ 

เสือ้ผา้ กระเป๋า รองเทา้ ของกิ๊ฟชอ้ป เครือ่งเขยีน และทีเ่ยอะไมแ่พก้นัก็คอืขนมตา่งๆ 

จากนัน้น าทา่นเพลดิเพลนิกบัการแวะซือ้ของฝากที ่ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต สาหรา่ย ขนมตา่ง ๆ  ชอ็กโก
แล็ตหนิ ซเีรยีลชอ็กโก  ผลติภณัฑข์องใบและรากฝอยของโสม ในรปู ขนมโสม ชาโสม โคลนพอก
หนา้โสม ครมีลา้งหนา้โสม เครือ่งส าอางโสม เป็นตน้  และยงัมหีมอนสขุภาพ  กมิจ ิ เปเปโร (ป๊อกกี้
เกาหล)ี ชนิราเมง (มามา่เกาหล)ี นมกลว้ย  

  ไดเ้วลาน าทา่นเดนิทางสูส่นาบนิ อนิชอน  

19.30 น. ออกเดนิทางกลับสูป่ระเทศไทย โดยสายการบนิ JEJU AIR เทีย่วบนิที ่7C2203 

23.45 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยาน สวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพพรอ้มดว้ยความประทับใจ 

 

โปรแกรมการเดนิทางและอาหารอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

ท ัง้นีโ้ดยค านงึถงึความปลอดภยัและประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

**หนงัสอืเดนิทางตอ้งเหลอือายกุารใชง้านไดไ้มน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน** 

 
หากมกีารจองต ัว๋ภายใน กรณุาแจง้ใหท้ราบกอ่นจองทกุคร ัง้ 
 (มฉิะน ัน้ทางเราจะไมรบัผดิชอบหากมกีารเปลีย่นแปลงใดๆ) 

 
อตัราคา่บรกิาร *ไมม่รีาคาเด็ก* 
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วนัเดนิทาง 

 
ผูใ้หญ ่/ เด็ก 
(2 ทา่น/หอ้ง) 

 
พกัเดีย่ว (เพิม่) 

03-07 NOV’17 (วนัศกุร)์ 

7C2204  BKK-SEL  00.45-08.05 

7C2203  SEL-BKK  19.30-23.45 

15,990.-/ทา่น 

*ปรบัราคา* 
4,900.-/ทา่น 

10-14 NOV’17 (วนัศกุร)์ 

7C2204  BKK-SEL  00.45-08.05 

7C2203  SEL-BKK  19.30-23.45 

15,990.-/ทา่น 

*ปรบัราคา* 
4,900.-/ทา่น 

17-21 NOV’17 (วนัศกุร)์ 

7C2204  BKK-SEL  00.45-08.05 

7C2203  SEL-BKK  19.30-23.45 

14,990.-/ทา่น 

*ปรบัราคา* 
4,900.-/ทา่น 

24-28 NOV’17 (วนัศกุร)์ 

7C2204  BKK-SEL  00.45-08.05 

7C2203  SEL-BKK  19.30-23.45 

14,990.-/ทา่น 

*ปรบัราคา* 
4,900.-/ทา่น 

 

อตัรานีร้วม 

-  คา่ตัว๋เครือ่งบนิ ตามทีร่ะบใุนรายการ ไป-กลับพรอ้มคณะ กรณีอยูต่อ่ตอ้งเสยีคา่เปลีย่นแปลงตัว๋ 

-  คา่ภาษีสนามบนิ ทกุแหง่ทีม่ ี  

-  คา่อาหารทกุมือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการ / คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ 

-  คา่ทีพ่ักระดับมาตรฐาน 3 คนื (พกัหอ้งละ 2 ทา่น)  

-  คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ  

-  คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละ 15 กก. / ตอ่ทา่น (สายการบนิอนุญาตใหโ้หลดสมัภาระ 1 ช ิน้ ไมเ่กนิ 15 

กโิลกรัม) 

   **ในกรณีเดนิทางหลายทา่น ไมส่ามารถน าน า้หนกักระเป๋ามาเฉลีย่กนัได*้* 

-  คา่หวัหนา้ทวัรผ์ูช้ านาญเสน้ทาง น าทา่นทอ่งเทีย่วตลอดรายการในตา่งประเทศ 

-  คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 

อตัรานีไ้มร่วม 

-  คา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ทา่นละ 1,100 บาท หรอื 38,000 วอน ตอ่ทา่นตลอดทรปิ  

(ช าระกอ่นการเดนิทาง ณ สนามบนิสวุรรณภมู)ิ 

-  คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง, คา่โทรศัพทส์ว่นตวั, คา่ซกัรดี, มนิบิารใ์นหอ้ง, รวมถงึคา่อาหาร และ

เครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนอืรายการ (หากทา่นตอ้งการสัง่เพิม่ กรณุาตดิตอ่หวัหนา้ทวัรแ์ลว้จา่ยเพิม่เองตา่งหาก) 

-  คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% (ใบกรณีออกใบเสร็จเต็มรปูแบบ) 

-  คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด (ปกต ิ15 กก.) 

-  คา่วซีา่ส าหรับพาสปอรต์ ตา่งดา้ว กรณุาเตรยีมเอกสารคอื 1) พาสปอรต์ 2) ใบประจ าตวัคนตา่งดา้ว 3) ใบส าคัญถิน่

ทีอ่ยู ่4) ส าเนาทะเบยีนบา้น(ถา้ม)ี 5) สมดุบญัชเีงนิฝาก(ถา้ม)ี 6) รปูถา่ยส ี2 นิว้ 2 รปู แลว้ทางบรษัิทฯจะเป็น

ผูด้ าเนนิการยืน่วซีา่ใหท้า่น โดยจา่ยคา่บรกิารตา่งหาก (ส าหรับหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว เจา้ของหนังสอืเดนิทางตอ้ง

ท าเรือ่งแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองกอ่นจะยืน่วซีา่) 
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- ค่าอาหารที่ลูกคา้รับประทานทานนอกเหนือหรือเปลี่ยนแปลงจากที่โปรแกรมก าหนด หากลูกคา้ไม่สามารถ

รับประทานอาหารทีท่างทัวรจั์ดให ้กรณุาเตรยีมอาหารส าเร็จรปูสว่นตัวส ารองมาดว้ย 

 

***เนือ่งจากทางแลนดเ์กาหล ีไดร้บัแจง้เตอืนหลายคร ัง้จากกองตรวจคนเขา้เมอืงประเทศเกาหลใีต ้ และจากสายการ

บนิ เรือ่งผูแ้อบแฝงมาเป็นนกัทอ่งเทีย่ว แต่ไปดว้ยวตัถุประสงคอ์ืน่ เช่น ไปท างาน แรงงานผดิกฎหมาย ดงัน ัน้ต ัง้แต่

วนัที ่1 มนีาคม 2558 ทางแลนดเ์กาหลจี าเป็นตอ้งเก็บคา่ประกนัเพือ่ใหลู้กคา้ไป-กลบัพรอ้มกรุป๊เทา่น ัน้ เป็นจ านวนเงนิ 

(3,500 บาท) หากลูกคา้เป็นนกัท่องเทีย่วจรงิๆ เดนิทางท่องเทีย่วพรอ้มกรุ๊ปและกลบัพรอ้มกรุ๊ปตามโปรแกรมที่

ก าหนด สามารถขอรบัเงนิประกนันีค้นืเต็มจ านวน ดงัน ัน้จงึใคร่ขอความร่วมมอืจากลูกคา้ปฎบิตัติามเงือ่นไขดงักลา่ว  

(ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิประกนักรณีลกูคา้ไมผ่า่นกองตรวจคนเขา้เมอืง หรอื กรมแรงงานท ัง้ทีป่ระเทศไทยและประเทศ

เกาหลใีต)้*** 

- **หากลกูคา้ปฏเิสธการจา่ยเงนิประกนั 3,500 บรษิทัมสีทิธยิกเลกิการเดนิทางของลูกคา้ทุกกรณี** 

- หากทา่นถูกเจา้หนา้ทีต่ม.เกาหลกีกัตวัไม่ใหเ้ดนิทางเขา้ประเทศ คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ในระหวา่งถูกกกัตวั และ

สง่ตวักลบัประเทศไทย ลกูคา้จะตอ้งเป็นผูช้ าระเองท ัง้หมด 
-  เพือ่ใหก้ารทอ่งเทีย่วเป็นไปตามโปรแกรมทีว่างไว ้ส าหรบัทา่นทีถู่กเรยีกสมัภาษณ์จากกองตรวจคนเขา้เมอืง 

เมือ่ท่านผ่านการสมัภาษณ์เสร็จเรยีบรอ้ยแลว้ ท่านตอ้งเดนิทางมารวมกลุ่มกบัทางคณะทวัรข์องท่านดว้ย

ตวัเอง และไม่สามารถเรยีกรอ้งค่าเดนิทางจากทางผู ้จดัได ้( ทางคณะทวัรจ์ะออกเดนิทางจากสนามบนิ
ปลายทาง หลงัลงจากเครือ่งประมาณ 1.30 ช ัว่โมง) 

 

เงือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 

-  กรณุาจองลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง พรอ้มช าระงวดแรก 5,000 บาท  

-  สว่นทีเ่หลอืช าระทันทกีอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 21 วัน มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ

   กรณี ยกเลกิการเดนิทาง 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

-  แจง้ลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 45 วันกอ่นเดนิทาง หกัคา่มดัจ า 3,000 บาท 

-  แจง้ลว่งหนา้ 21 – 44 วันกอ่นการเดนิทาง หกัคา่มดัจ าทา่นละ 5,000 บาท  

-  แจง้ลว่งหนา้ 20 – 1 วัน กอ่นการเดนิทาง หกัคา่ด าเนนิการตา่งๆ รวม 100 % ของราคาทวัร ์

    ยกเลกิการเดนิทาง ในวันเดนิทาง ,ถกูปฏเิสธการเขา้เมอืง จะไมม่กีารคนืเงนิท ัง้หมด 

(ราคาโปรโมชัน่ไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงวันเดนิทางและผูเ้ดนิทางไดใ้นทกุกรณี ) 
ชว่งเทศกาล, วันหยดุยาว ไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางหรอืเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางได*้** 

กรุ๊ปทีเ่ดนิทางตอ้งการันตมีดัจ ากบัสายการบนิ หรอืผา่นตัวแทนในประเทศ หรอืตา่งประเทศ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเชน่ 
Charter Flight, Extra Flight  จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ า หรอื คา่ทัวรท์ัง้หมด 

หมายเหต ุ

- จ านวนผูเ้ดนิทาง ขัน้ต ่า ผูใ้หญ ่25 ทา่น ขึน้ไป 

- หากต ่ากวา่ก าหนด และ  ผูเ้ดนิทางทกุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะ  

ประสานงานในการเดนิทางตามความประสงค ์

- ราคานีเ้ป็นราคาส าหรับนักทอ่งเทีย่วชาวไทยหรอืผูถ้อืหนังสอืเดนิทางไทยเทา่นัน้  

(นกัทอ่งเทีย่วตา่งประเทศ ช าระเพิม่ทา่นละ 4,000 บาท) 

-  เทีย่วบนิ ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านงึถงึผลประโยชน์ของผู ้   

เดนิทางเป็นส าคัญ 

-  หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และบรษัิทฯ รับเฉพาะผูม้ีจุดประสงค์เดนิทางเพื่อ

ทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
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-  ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การ

กอ่จลาจล หรอืกรณีทีท่า่นถกูปฏเิสธ การเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง หรอืเจา้หนา้ทีก่รมแรงงาน

ทัง้จากไทย และตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

-  ทางบรษัิทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ อาท ิไม่เทีย่วบางรายการ, ไม่

ทานอาหารบางมือ้ เพราะคา่ใชจ้่ายทุกอยา่ง ทางบรษัิทฯไดช้ าระค่าใชจ้า่ยใหต้ัวแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาดกอ่น

ออกเดนิทางแลว้ 

- ถา้ลกูคา้ไมเ่ขา้รา้นคา้ชอ้ปป้ิงตามทีโ่ปรแกรมก าหนด ทางแลนดป์รับเงนิคา่เขา้รา้นชอ็ปรา้นละ 4,000 บาท 

- หอ้งพัก (Double Bed // Twin Bed) เป็น  ON REQUEST) ขึน้อยู่กับหอ้งว่าง ณ วันเขา้พัก และโรงแรมที่เขา้พัก 

ไมส่ามารถ CONFIRM ใหไ้ด ้

- ถา้ลกูคา้มคีวามประสงคข์อแยกตัวจากทัวรห์รอืการทอ่งเทีย่วกบัคณะ ทางแลนดป์รับเงนิวันละ 5,000 บาท/ทา่น 

- ขอสงวนสทิธิส์ าหรับลกูคา้ทีเ่ดนิทางทอ่งเทีย่ว และไปกลับพรอ้มกรุ๊ปเทา่นัน้ 

- อาหารในแตล่ะมือ้หากวา่ไมไ่ดท้ าการระบวุา่เป็นบฟุเฟ่ตจ์ะไมส่ามารถเตมิได ้ 

-  ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอบุตัเิหตทุีเ่กดิจาก

ความประมาทของตวันักทอ่งเทีย่วเอง 

-  ตั๋วเครือ่งบนิเป็นตั๋วราคาพเิศษ กรณีทีท่า่นไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะไมส่ามารถน ามาเลือ่นวันหรอืคนืเงนิได ้ 

-  เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วนกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับในเงือ่นไข 

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทีไ่ดร้ะบไุวแ้ลว้ทัง้หมด 

- ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใด ๆ ทัง้ส ิน้ หากหนังสอืเดนิทางของทา่นเกดิการช ารดุ และไมส่ามารถเดนิทางได ้

รับเฉพาะผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว คา่ทวัรท์ีจ่า่ยใหก้บัผูจั้ด เป็นการช าระแบบจา่ยช าระขาดและผูจั้ดไดช้ าระ

ใหก้บัสายการบนิและสถานทีต่า่ง ๆ แบบช าระขาดเชน่กนักอ่นออกเดนิทาง ฉะนัน้หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใช ้

บรกิารตามรายการ ไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดหรอืไดรั้บการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืงจากประเทศในรายการ (ประเทศ

ไทยและประเทศเกาหลใีต)้ ทางผูจั้ด ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใด ๆ รวมทัง้คา่ตัว๋เครือ่งบนิใหแ้กท่า่นหากมี

เพือ่นหรอืญาตขิองทา่นตอ้งการรว่มเดนิทางทอ่งเทีย่วระหวา่งทอ่งเทีย่วในประเทศเกาหลหีรอืปัญหาตา่ง ๆ ตลอดจน

ขอ้แนะน ากรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีท่ีรั่บผดิชอบ หากทา่นมคีวามจ าเป็นตอ้งรับฝากของจากผูอ้ ืน่เพือ่ทีจ่ะน าไปยงัประเทศ

นัน้ๆ หรอืน ากลับประเทศไทย ควรตรวจสิง่ของนัน้วา่ตอ้งไมเ่ป็นสิง่ของผดิกฎหมายซึง่ของผดิกฎหมายบางประเภท 

อาจมโีทษถงึขัน้ประหารชวีติ 

เจา้หนา้ทีจ่ะไมรั่บฝากกระเป๋าหรอืสิง่ของใดใด 

*หมายเหตทุีป่ระเทศเกาหลใีตม้ชีา่งภาพมาถา่ยรปูแลว้มาจ าหนา่ยวนัสดุทา้ยลกูทวัรท์า่นใดสนใจสามารถ

ซือ้ไดโ้ดยไมม่กีารบงัคบัลกูทวัรท์ ัง้สนิ แตเ่ป็นการบอกกลา่วลว่งหนา้ 

 

*โรงแรมทีพ่กัทีป่ระเทศเกาหลใีต ้อาจมกีารสลบัปรบัเปลีย่นขึน้อยูก่บัความเหมาะสมเป็นหลกั โดยค านงึถงึ

ผลประโยชนล์ูกคา้เป็นหลกั  

ทวัรค์ร ัง้นีม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเป็นหมูค่ณะเทา่น ัน้ ถา้ลุกคา้ตอ้งการแยกตวัออกจากกรุป๊ทวัร ์ทางบรษิทัจะ

คดิคา่ด าเนนิการในการแยกทอ่งเทีย่วเองวนัละ 5,000 บาท ตอ่ทา่น 

 
 
 


