


วนัที ่1 : สนามบนิสวุรรณภูม ิ                                                                                 (-/-/-) 

 

22.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานสวุรรณภมู ิผูโ้ดยสารระหว่างประเทศชัน้ 4  เคาน์เตอร ์F ประตู
ทางเขา้เบอร ์3-4 สายการบนิ JeJu Air (7C) โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และ

อ านวยความสะดวกดา้นสมัภาระเช็คอนิ 
 

     หรอืไฟลท์ 

22.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานสวุรรณภมู ิผูโ้ดยสารระหว่างประเทศชัน้ 4  เคาน์เตอร ์P ประตู
ทางเขา้เบอร ์7 สายการบนิ Jin Air (LJ) โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวย
ความสะดวกดา้นสมัภาระเช็คอนิ 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

วันที ่2    อนิชอน  –  สะพานแขวนมาจังโฮซ ู  –   เกาะนาม ิ                                              (-/L/D)                                                                                                                            

 

01.00 น. บนิลัดฟ้าสูก่รงุโซลโดยสายการบนิ JeJu Air เทีย่วบนิที ่7C2204 
08.15 น. ถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตอินิชอน สาธารณรัฐเกาหลใีต ้(เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ไทย 2 ช.ม.กรณุาปรับ

นาฬกิาของท่านเป็นเวลาทอ้งถิน่เพือ่สะดวกในการนัดหมาย) หลังจากผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง
และศลุกากรแลว้ หลังจากนัน้น าทา่นออกเดนิทางไปยังเมอืงพาจ ู 

 
หรอืไฟลท์ 

 

01.05 น. บนิลัดฟ้าสูก่รงุโซลโดยสายการบนิ Jin Air เทีย่วบนิที ่LJ002 
08.25 น. ถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตอินิชอน สาธารณรัฐเกาหลใีต ้(เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ไทย 2 ช.ม.กรณุาปรับ

นาฬกิาของท่านเป็นเวลาทอ้งถิน่เพือ่สะดวกในการนัดหมาย) หลังจากผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง
และศลุกากรแลว้ หลังจากนัน้น าทา่นออกเดนิทางไปยังเมอืงพาจ ู 

 



น าท่านพบกับสะพานแขวนที่ยาวที่สุดในประเทศ
เกาหลี สะพานแขวนมาจงัโฮซู(SUSPENSION 

BRIDGE OF MAJANGHOSU) สะพานแขวนแห่งนี้  
เพิ่ง เ ปิดใหม่ได ไ้ม่นานยั ง ไม่ เ ป็นที่รู จั้ ก ในหมู่

นักท่องเที่ยวต่างชาติตอ้งเดินเทา้เขา้ไปประมาณ 
500 เมตร จะพบกับหอคอยตัง้ตระหง่านอยู่เบือ้งหนา้ 

ก่อนจะถึงตัวสะพานจะมีรา้นกาแฟไวค้อยบริการ 
ส าหรับนักท่องเที่ยวทีอ่ยากน่ังจบิกาแฟรับลมเย็น ๆ 
ทีโ่ชยมาจากทะเลสาบ ขวามอืของรา้นกาแฟ จะเป็น

ทางเดนิลงไปยังตัวสะพาน ตรงคอสะพานทัง้สองฝ่ัง
ดา้นซา้ยขวาจะมีจุดใหย้นืถ่ายรูปววิสวยๆ สว่นใหญ่จะมแีต่คนเกาหลีมาเทีย่วพักผ่อนในวันหยุด ตัว

สะพานมคีวามยาวถงึ 220 เมตร พืน้ตรงกลางสะพานฝ่ังนงึจะเป็นพืน้กระจกใสยาวประมาณ 100 เมตร 
สามารถมองเห็นผนืน ้าสคีรามดา้นลา่งไดน้อกจากชมววิทะเลสาบมมุกวา้งจากบนสะพานแลว้ ดา้นลา่ง
ยังมสีะพานไมเ้ป็นทางยาวใหช้มธรรมชาตแิละเดนิลัดเลาะรมิฝ่ังทะเลสาบไดอ้กีดว้ย   

เทีย่ง   บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนโูอซมัพลโูกกิ(1)  อาหารยอดนยิมอกีหนึง่ชนดิของครวัเกาหลที า
จากปลาหมกึน ามาผดักบัผกัตา่งๆ และวุน้เสน้ของเกาหล ีพอใหม้นี า้ขลุกขลกิเล็กนอ้ย ปรุงรสใหอ้อก

รสหวานเล็กนอ้ย รบัประทานคูก่บัขา้วสวย และกมิจชินดิตา่งๆ 

บา่ย จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่เรอืเฟอรร์ ีข่า้มฟาก เพือ่ขา้มไปยัง เกาะนาม ิสถานทีแ่สนโรแมนตคิอกี

แห่งหนึ่งส าหรับคูร่ักคู่หนุ่มสาว ครอบครัว เพือ่นๆหนึ่งในสถานที่

ถ่ายท าละครเกาหลี WINTER LOVE SONG หรือเพลงรักใน

สายลมหนาว เกาะนามมิีรูปร่างเหมือนใบไมท้ี่ลอยอยู่ทางตอน

เหนือของแม่น ้าฮัน ณ ที่แห่งนี้ ท่านสามารถเช่าจักรยานหรือ

มอเตอรไ์บทเ์ทีย่วรอบเกาะ เดนิเล่นชมสวนเกาหล ีหรอืคาราวะ

สสุานนายพลนาม ิและสามารถเดนิผ่านกลางแมกไมแ้ห่งสวนสน

ทีส่งูเสยีดฟ้าเพือ่สขุภาพ ผา่นดงตน้สน ดอกสน ตน้เกาลัด เลอืก

น่ังทีม่า้น่ังขา้งชายฝ่ัง เพือ่ชมบรรยากาศโรแมนตกิใตเ้งาไม ้
ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  เมน ูDakgakbi (ดกัคาลบ)ิ (2)  ไกบ่ารบ์คีวิผดัซอส โดยเป็นการน า

ไก่  ลงผดัรวมกบัซอสพรกิแดงแบบเกาหล ีเวลารบัประทาน จะน าผกักาดเขยีว มาห่อรบัประทาน 
เสริฟ์พรอ้มกบัเครือ่งเคยีง เชน่ โอเดง้ปรงุรส กมิจ ิหรอืน า้ซุปเย็น  

 พกัที ่Suwon : Pacific Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

วันที ่3       ฟารม์ผลไม ้  – คอสเมตกิ – พพิธิภัณฑส์าหรา่ย+ คมิบับ + ฮันบก –  สวนสนุกล็อตเตเ้วลิด ์      

(B/L/D)                                                                                                                                                                                                                    
เชา้   บรกิารอาหารเชา้(3)  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ไร่ผลไมต้ามฤดู

นักท่องเทีย่วจะไดส้ัมผัสกับผลไมต้่างๆตาม

ฤดูกาลมากมายซึง่ผลไมพ้วกนี้จะเป็นผลไม ้

ทีป่ลอดสารพษิแลว้มกีระบวนการผลติทีเ่ป็น

ระบบระเบียบนั้นเองจากนั้นน าท่านชอ้ปป้ิง

รา้นเครื่องส าอางยอดนิยม ของนักชอ้ปชาว

ไทยที ่COSMETIC OUTLET ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้กลับไปฝากเป็นของทีร่ะลกึ อาทเิชน่  ROJUKISS, 

ครีมน ้าแตก ซึง่ราคาถูกกว่าที่เมืองไทยเกือบเท่าตัว และบาง

ผลติภัณฑ์ยังไม่มีขายในไทยน าท่านสู่ โรงงานสาหร่าย ทุก

ท่านจะไดเ้รียนรูเ้กี่ยวกับการ ท าคมิบบั (ขา้วห่อสาหร่าย) 

อาหารง่าย ๆ ทีค่นเกาหลนีิยมรับประทาน คมิ แปลว่า สาหร่าย 

บับ แปลว่า ขา้ว จะเป็นแท่งยาวๆ แลว้เคา้ก็จะห่ันเป็นชิน้ๆพอดี

ค า พรอ้มทัง้สวม ชุดฮนับก เป็นชดุประจ าชาตขิองเกาหลพีรอ้ม

ถา่ยภาพเป็นทีร่ะลกึ 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  เมนูหมูย่างเกาหล ี (4)  ตน้ต ารบัอาหารเลือ่งชือ่ของประเทศ

เกาหลใีต ้เป็นหมูย่างทีผ่า่นการหมกัจนไดท้ี ่น ามาย่างบนเตาถา่นรอ้นๆ สุกก าลงัด ีแลว้ตดัชิน้พอค า 

รบัประทานกบัซอส, กระเทยีม, กมิจ ิและใชใ้บผกักาดหอมสดหอ่เป็นค าๆ คลา้ยเมีย่งค า แกลม้ดว้ย

พรกิเกาหลเีม็ดโตสเีขยีวสด พรอ้มขา้วสวยรอ้นๆ  

บา่ย จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ สวนสนุกล็อตเตเ้วริล์ LOTTE WORD  (รวมค่าต ัว๋เขา้ชมสถานที)่
ดนิแดนแห่งความสนุกหฤหรรษ์ และไฮเทคในรูปแบบใหม่ที่สวนสนุกลอตเตเ้วลิดิ ์สวนสนุกในร่มที่



ใหญ่ทีส่ดุในเกาหล ีสนุกสนานกับเครือ่งเล่นหลากชนิดทัง้ในร่มและกลางแจง้ สวนสนุกในร่มทีใ่หญ่
ทีส่ดุในเกาหล ีไม่ว่าการผจญภัยกับโลกของซนิเบต หอคอย บัจจีจั้ม้ โรงหนังสามมติ ิไวกิง้ รถราง

ไฟฟ้า ชมความงามของสวนสนุกทัง้ภายในและนอกอาคาร เกมสก์ารละเลน่ตา่ง ๆ ขบวนพาเหรด โชว์
ตา่ง ๆ ตลอดจนรา้นขายอาหาร รา้นขายของทีร่ะลกึเฉพาะของสวนสนุกล๊อตเตเ้วริล์ 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนู บบิมิบบั(5)   บบิมิบบัเป็นอกีหนึง่เมนูยอดนยิมทีค่นเกาหลนียิม
ทานกนัมากทีสุ่ด เนือ่งจากท างา่ยๆ ในเวลาอนัรวดเร็ว มลีกัษณะเหมอืนขา้วย าทีผ่สมผกัตา่งๆ ดงัน ัน้
คนไทยจงึเรยีกอาหารเมนูนีว้่าขา้วย าเกาหล ีวธิที าคอืน าขา้วสวยมาใส่ในหมอ้ดนิทีร่อ้นจดั พรอ้ม

สว่นผสมตา่งๆ ไมว่า่จะเป็นเนือ้สตัว ์ผกัสดชนดิตา่ง ๆ ถ ัว่งอกลวก และโคชูจงัหรอืซอสเกาหล ีรวมท ัง้
ไขไ่กค่ลกุเคลา้ใหเ้ขา้กนั รบัประทานรอ้นๆ   

 พกัที ่Seoul : BLVD Hotel หรอื เทยีบเทา่ 

วันที ่4  ศนูยส์มนุไพรน ้ามันสนเข็มแดง – ฮ็อตเกตนาม ู– วัดโชเกซา – IKSEON DONG – โซลทาวเวอร ์ 

– ดวิตีฟ้ร ี  – ตลาดเมยีงดง                                                                                       (B/L/-)                                                                                                                                          
เชา้   บรกิารอาหารเชา้(6)  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 หลังจากนัน้ น าทา่นเดนิทางสู ่ศนูยส์มนุไพรน า้มนัสนเข็มแดง  เป็นผลติภณัฑ ์ทีส่กัดจากน ้ามันสน 
ทีม่สีรรพคุณชว่ยบ ารุงรา่งกาย ลดไขมัน ชว่ยควบคุมอาหารและรักษาสมดุลในร่างกายจากนัน้น าทา่น

เดินทางสู่ ศูนยส์มุนไพรฮ็อกเกตนามู ตน้ไมช้นิดนี้เจรญิเตบิโตในป่าลกึ   บนภูเขาที่ปราศจาก
มลภาวะและระดับสงูเหนือน ้าทะเล 50-800 เมตร เมล็ดของพันธุฮ์๊อตเกตนี้ ชาวเกาหลรีุ่นใหม่นิยม

น ามารับประทานเพื่อช่วยดูแลตับใหส้ะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็ง ไม่ถูกท าลายจาการดื่ม
แอลกอฮอล ์กาแฟ บุหรี ่สารตกคา้งจากอาหารและยาจากนัน้น าท่านเดนิทางต่อไปยัง วดัโชเกซา 
หรือที่คนไทยเรียกว่า “วดัพระยิม้” ในอดีตนั้นวัดแห่งนี้

เป็นเหมอืนศูนยก์ลางของศาสนาพุทธนิกายเซนในเกาหลี 
ซึง่เป็นวัดเก่าแก่และมชีือ่เสยีงเป็นอย่างยิง่ เมือ่เดนิเขา้มา

ในวัดนี้ส ิง่แรกที่จะสังเกตุเห็นก็คือตน้ไมใ้หญ่ที่ดา้นหนา้
ประตูทางเขา้ มคีวามสูงถงึ 26 เมตร สว่นอาคารหลักของ

วัดนัน้มอีายุมากกว่า 500 ปี และเป็นอาคารขนาดใหญ่ ชือ่
วา่ Daeungjeon สรา้งขึน้ในปี 1938 ภายในมพีระประธานสี

ทองขนาดใหญ่ 3 องค ์ซึง่ชาวเกาหลเีชือ่กันว่ามคีวามศัก

สทิธิ ์จงึนยิมไปนมัสการในวันส าคัญตา่งๆ  
เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  เมนูไกตุ่๋นโสม(7)  เป็นอาหารบ ารุงสุขภาพ เสริฟ์ในหมอ้ดนิ

ทา่มกลางน า้ซุปทีก่ าลงัเดอืดพลา่น คดัเลอืกไกข่นาด ก าลงัเหมาะ     

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่IKSEON DONG GILถงึแมว้่าสถานทีแ่ห่งนี้จะตัง้อยู่ในเมอืงทีเ่ต็มไปดว้ย
ความเรยีบง่าย แตห่ารูไ้มค่ะ่วา่สถานทีแ่หง่นี้ถกูสรา้งขึน้ในสไตลข์องบา้นโบราณเกาหล ีสรา้งขึน้กอ่น 

หมูบ่า้นโบราณ BUKCHON HANOK VILLAGE เป็นสไตลก์ารออกแบบทีค่งสภาพการออกแบบสไตล์
โบราณของชาวเกาหล ีสถานทีแ่ห่งนี้ถอืเป็นสถานทีท่ีเ่รยีบง่าย แต่เต็มไปดว้ยเสน่หอ์ย่างลน้หลาม 

ภายในถนนแห่งนี้มีสถานที่ใหคุ้ณน่ังเล่นพักผ่อนหย่อนใจ
อีกมากมายเลยนะคะ 

ทั ้งคาเ ฟ่  ร า้นอาหาร 
ต่างๆ ใหคุ้ณไดเ้ลือก
ต า ม ใ จ ช อ บ น ้ า แ ข็ ง 

หลังจากนัน้น าท่านยอ้น
รอยละครดัง ชมวิวกรุง

โซล ณ โซลทาวเวอร ์
“Witch You Hee” “Kim 



Sang Soon” “Boys Over Flowers หรอื F4 เกาหล”ี ณ เขานัมซาน-ภเูขาเพยีงลกูเดยีวใจกลางเมอืง
หลวง กรุงโซล 1 ใน 17 หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลก สูงถงึ 480 เมตร เหนือระดับน ้าทะเล ณ 

เขานัมซานใจกลางเมอืงหลวง ชมทัศนียภาพกรุงโซลและชานเมอืงแบบรอบทิศ 360องศาและทา่น
สามารถคลอ้งกญุแจคูร่ัก ตามความเชือ่ได ้(อสิระตามอัธยาศัย ไมร่วมคา่ขึน้ลฟิทช์มววิ) น าทา่นชอ้ป

ป้ิงปลอดภาษีที ่ดวิตรีฟ้ร ีชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นม  มากมาย อาท ินาฬกิา,แว่นตา,เครือ่งส าอางค,์
กระเป๋า,กลอ้งถ่ายรูป หรอืจะเป็นโทรศัพทม์อืถอื ใหท้่านอสิระไดเ้ลอืกซือ้อย่างเต็มทีห่ลังจากนัน้น า

ท่านชอ้ปป้ิงตลาดดังทีสุ่ดของเกาหลี ตลาดเมยีงดง หรือสยามสแควร์เกาหลี หากท่านตอ้งการ
ทราบว่าแฟชั่นของเกาหลเีป็นอย่างไร กา้วล ้าน าสมัยเพยีงใดท่านจะตอ้งมาทีเ่มยีงดงแห่งนี้พบกับ
สนิคา้วัยรุ่น อาทิ เสื้อผา้บุรุษ-สตรี เครื่องส าอางดังๆ อาทิ ETUDE HOUSE, SKIN FOOD, THE 

FACE SHOP, MISSHA, ROJUKISS, LANEIGE หรืออีกมายใหท้่านไดเ้ลือกซื้อซึง่ราคาถูกกว่าที่
เมอืงไทย 2-3 เทา่ เพือ่ไมเ่ป็นการรบกวนในการชอ้ปป้ิง 

ค า่  เพือ่ไมเ่ป็นการรบกวนใหท้า่นอสิระรบัประทานอาหารตามอศัยาศยั 

 พกัที ่Seoul : BLVD Hotel หรอื เทยีบเทา่ 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้(8)  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าท่านรูจั้กและเขา้ใจ สมุนไพรโสมเกาหล ีหรอืราชาแห่งมวลสมุนไพรโสมถกู น ามาใชเ้พือ่สขุภาพ

เป็นเวลานานากว่า 2,000 ปี  ในต ารายาแผนโบราณจนี 

ระบุว่าโสมเป็นสมุนไพรที่ช่วยเสรมิความแข็งแรงใหแ้ก่
ระบบย่อยอาหารและปอด ช่วยท าใหจ้ติใจสงบและเพิม่

พละก าลังโดยสว่นรวมสรรพคุณทางการแพทย ์ชว่ยบ ารงุ
หัวใจ ป้องกันโรคหัวใจขาดเลอืด เสรมิ  ประสทิธภิาพทาง
เพศ ลดและป้องกันมะเร็ง และเร็วๆ นี้ โสมเกาหลอีาจจะ

ไดจ้ดทะเบยีนมรดกโลก โดยองคก์ารยูเนสโก  ทุกวันนี้ผลติภัณฑโ์สมเป็นสิง่ทีข่าดไม่ไดส้ าหรับผูท้ี่
ค านงึถงึสขุภาพในปัจจุบันหลังจากนัน้น าทุกท่านสู ่  โรงงานเจยีระไนพลอยอเมทสิ แดนเกาหลเีป็น

แดนของพลอยสมี่วง พลอยแห่ง  สขุภาพและน าโชค โดยมตีัง้แต่สมี่วงอ่อนเย็นตาจนถงึสมี่วงไวน์ มี
เสน่หเ์ยา้ยวนใจ พลอยนี้จะงามจับตาเมือ่มาท าเป็นแหวน จี ้ตา่งห ูและสรอ้ยขอ้มอื  

11.00 น. บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  เมนู จมิดกั (9)  ไกอ่บซอีิว๊วุน้เสน้ เป็นเมนูอาหารเกาหลี
พืน้เมอืงด ัง้เดมิ เป็นไก่ผดัรวมกบัวุน้เสน้ มนัฝร ัง่ แครอท พรกิ และซอสด า เนือ้ไก่ทีน่ ิม่ 
รสชาตคิลา้ยกบัไกพ่ะโลสู้ตรเกาหล ีทานกบัขา้ว หอมอรอ่ย รสเผ็ดถงึเครือ่ง 

บา่ย  น าท่านสู่ TRICK  EYE  MUSEUM พิพิธภัณฑ์ศิลปะสามมิติ 

ตน้ฉบับของเกาหล ีสถานทีท่อ่งเทีย่ว  ยอดนยิมทีท่ัง้คนเกาหลแีละ
นักท่องเทีย่วต่างชาตเิดนิทางมาเก็บรูปภาพพรอ้มโพสท่าเก๋ๆ กับ

ฉากสามมติ ิท าใหก้ารเดนิชมนิทรรศการศลิปะไม่ใช่สิง่ที่น่าเบื่อ

และเขา้ใจยากอกีตอ่ไป น าทา่นชม  ICE  MUSEUM เมอืงน ้าแข็ง

ที่ มีผล ง านศิลป ะแก ะ สลั ก

น ้าแข็งกว่า 50 ชิน้ รวมอยู่ในที่

เดียว พรอ้มจัดแสดงในแบบที่

ไม่ธรรมดา แต่จ าลองเป็นเมืองทีทุ่กอย่างกลายเป็นน ้าแข็ง และ

เอาใจเด็กๆ ดว้ยสไลเดอรน์ ้าแข็ง และกจิกรรมอืน่ๆ อกีมากมาย ให ้

คุณไดเ้ดนิเที่ยวอย่างไม่รูส้กึเบือ่ อาท ิสัมผัสประสบการณ์น่ังรถ

ลากกวางรูดอร์ฟ ทักทายลุงซานตา้ โพสท่าคู่กับนกเพนกวนิขัว้

โลก ส ารวจบา้นน ้าแข็งเอสกโิม เยีย่มชมปราสาทน ้าแข็ง ชมววิจากบนก าแพงเมอืง และลองเขา้พัก

โรงแรมทีทุ่กอยา่งท าจากน ้าแข็ง จากนัน้น าท่านอสิระชอ้ปป้ิงที ่ตลาดฮงอกิ ซึง่เป็นย่าน ชอ้ปป้ิงชือ่

ดังของเหล่าวัยรุ่นเกาหลี ซึง่ฝ่ังตรงขา้มของย่านนี้เป็น

มหาวทิยาลัยฮงอกิ และ พเิศษ!! ส าหรบัสาวก Harry 

Potter คาเฟ่'943 King’s Cross ชานชาลา 9 เศษสาม

สว่นสี ่คาเฟ่สไตลแ์ฮรี ่ทีย่กมาเอาใจแฟนคลับ  แฮรีพ่อต

เตอร์ถงึย่านฮงแดเลยค่าเฟ่ใหม่กลางใจกรุงโซลแห่งนี้ 

เพิง่เปิดใหม่แบบสด ๆ รอ้น ๆ ตัวรา้นจะมทีัง้หมด 4 ชัน้

เลย แถมยังมมีุมถ่ายรูปเก๋ ๆ และพร็อพต่าง ๆ มากมาย 

ไม่ว่าจะเป็นชดุคลุม หรอืผา้พันคอของทัง้ 4 บา้นพรอ้ม

วันที ่5       ศนูยส์มนุไพรโสม  – AMETHYS  – 943 King Cross  – Trick Eyes + Ice Museum –(B/L/-) 

                ตลาดฮงอกิ  – รา้นละลายเงนิวอน                                                                                                                                                                                                                                      



ไมก้ายสทิธิ ์ใครเคยวาดฝันไวว้่าอยากอยูบ่า้นไหน ก็เลอืกใสไ่ดต้ามใจชอบเลยใครเป็นแฟนคลับแฮรี ่

พอตเตอร ์หา้มพลาดเด็ดขาด จากนัน้น าทา่นแวะ ซุปเปอรม์าเก็ต ซือ้ของ (ละลายเงนิวอน 5 แถม 1) 

สาหร่าย ขนมต่างๆ ช็อกโกแล๊ตหิน 

ซเีรยีลช็อกโก  ผลติภัณฑข์องใบและ

รากฝอยของโสม ในรูป ขนมโสม ชา

โสม โคลนพอกหนา้โสม ครมีลา้งหนา้

โสม เครือ่งส าอางโสม หมอนสขุภาพ 

กมิจ ิ เป็บโปโร ้(ป๊อกกีเ้กาหล)ี ชนิรา

เมง (มามา่เกาหล)ี เป็นตน้ 

16.30 น. น าทกุทา่นสูส่นามบนิอนิชอน เพือ่เดนิทางกลับกรงุเทพฯ 

 

19.30 น. เหริฟ้าสูก่รงุเทพฯโดยสายการบนิ JeJu Air เทีย่วบนิที ่7C2203  

23.45 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 
 

 
   หรอืไฟลท์ 
 

19.55 น. เหริฟ้าสูก่รงุเทพฯโดยสายการบนิ Jin Air เทีย่วบนิที ่LJ001  
23.35 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 



 

อตัราคา่บรกิาร 

เดอืนมถินุายน 2562 

ก าหนดการเดนิทาง ราคาผูใ้หญห่อ้งละ 2-3 ทา่น พักเดีย่ว (จา่ยเพิม่) 

19 – 23 มถินุายน    2562 14,990.- 5,000.- 

เดอืนกรกฎาคม 2562 

24 – 28 กรกฎาคม  2562 15,990.- 5,000.- 

31 กรกฎาคม – 04 สงิหาคม 2562 15,990.- 5,000.- 

เดอืนสงิหาคม 2562 

21 – 25 สงิหาคม   2562 15,990.- 5,000.- 

เดอืนตลุาคม 2562 

16 – 20  ตลุาคม    2562 15,990.- 5,000.- 

อตัราคา่บรกิาร ** ไมม่รีาคาต ัว๋เด็ก ** 

** เด็ก คอื อายุต า่กวา่ 12 ปีบรบิรูณ์ ใหย้ดึตามเดอืนเกดิเป็นหลกั ** 

ราคาทวัรน์ ีไ้มร่วมทปิ พนกังานขบัรถ,  ไกดท์อ้งถิน่  และหวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย 

คา่ทปิ จ านวน 1,500 บาท  *กรณุายืน่คา่ทปิใหก้บัหวัหนา้ทวัรท์ ีส่นามบนิ (วนัแรก)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัรานีร้วม 

 คา่ต ัว๋เครือ่งบนิไป – กลบั ช ัน้ประหยดั  เสน้ทางตามทีร่ะบไุวใ้นโปรแกรม  (ต ัว๋กรุป๊)  

 ค่าน ้าหนัก กระเป๋าสัมภาระเดนิทาง ตามที่สายการบนิก าหนดแต่ละเสน้ทาง  (ไม่เกนิ 15 กโิลกรมัเท่าน ัน้) โหลดใต้

เครือ่งบนิ ถอืขึน้เครือ่งได ้10 กโิลกรมั และสว่นเกนิคดิกโิลกรมัละ 900บาท  
 คา่ธรรมเนียม น ้ามันเชือ้เพลงิของสายการบนิและภาษีสนามบนิทกุแห่ง    คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทจากกรุงเทพฯ 

 คา่โรงแรมทีพ่ัก ตามทีร่ะบุในรายการ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)      คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามทีร่ะบุในรายการ 
 คา่พาหนะเดนิทางระหว่างน าเทีย่ว  ตามทีร่ะบุในรายการ    คา่อาหารและเครือ่งดืม่ ตามทีร่ะบุในรายการ  

 คา่ประกนัอุบัตเิหตใุนการเดนิทางวงเงนิ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล 500,000 บาท  (หมายเหต:ุ คา่ประกนัอุบติเิหตุ

ส าหรับเด็กทีม่อีายุนอ้ยกว่า 2 ปี และ ผูใ้หญ่อายุมากกว่า 70 ปี ทางบรษัิทประกนัฯจะชดใชค้า่สนิไหมทดแทนเพยีงครึง่หนึง่
ของสญัญาฯ)  (กรณีสง่จอยหนา้รา้น) 

อตัรานีไ้มร่วม 
 คา่ใชจ้่ายสว่นตวั นอกเหนือจากรายการทวัรร์ะบุไว ้ เชน่ คา่อาหาร-เครือ่งดืม่,คา่ซกัรดี,คา่โทรศพัท,์คา่มนิบิารแ์ละทวีชีอ่ง

พเิศษ ฯลฯ  
 คา่ทปิบรกิาร ส าหรบัพนักงานบรกิาร เชน่ คา่ทปิคนขบัรถ คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่ คา่ทปิพนักงานเสริฟ์ พนักงานยกกระเป๋า  

 คา่ธรรมเนยีม น ้ามนัเชือ้เพลงิและภาษีสนามบนิทีท่างสายการบนิอาจเรยีกเก็บเพิม่ตามภาวะอัตราแลกเปลีย่น  
 คา่ภาษีตา่งๆ หัก ณ ทีจ่่าย 3% และภาษีมูลคา่เพิม่ 7% (กรณีทีล่กูคา้ตอ้งการใบก ากบัภาษี)  

หมายเหต ุ 

1. ท่านถูกเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงทัง้ของทางประเทศไทยและเกาหล ีปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงของทา่น ถอื

เป็นเหตุผลทีอ่ยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของทางบรษัิท ทางบรษัิท ขอสงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะคนืค่าใชจ้่าย ใดๆ 
ทัง้สิน้แกท่า่น  

2. โปรแกรมทัวรเ์กาหล ีจะเป็นโปรแกรมทีจ่ะตอ้งลงรา้นชอ้ปป้ิง หากทา่นไมป่ระสงคท์ีจ่ะเขา้ ทา่นจะตอ้งจา่ยเงนิ
คา่ไมเ่ขา้รา้น ใหก้ับทางรา้นคา้ รา้นละ 100 USD/ทา่น 

3. กรณีกรุ๊ปทีเ่ดนิทาง เป็นกรุ๊ปดงูาน หรอื กรุ๊ปนักศกึษา ซึง่ไม่ไดม้กีารแจง้มากับทางบรษัิทฯ ไวก้่อนท าการจอง
ทัวร ์ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิด์ าเนนิการเก็บเงนิเพิม่กับทางลกูคา้โดยตรงทีเ่กาหลทีันท ี 
4.เมนูอาหารทุกมือ้ ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการ ทางบรษัิทจะจัดเป็นเมนูตามปกต ิหากท่านไม่สามารถทานได ้เชน่ 

ทานเจ, มังสวริัต,ิ อาหารอสิลาม หรอืแพอ้าหารชนดิอืน่ๆ กรณุาแจง้ใหเ้จา้หนา้ทีท่ราบทันทตีัง้แตจ่องทัวร ์



 คา่ปรับ ส าหรับกระเป๋าสมัภาระเดนิทางทีเ่กนิกว่าทีส่ายการบนิก าหนด   
 คา่ประกนัอบุัตเิหตใุนการเดนิทางวงเงนิ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล 500,000 บาท  (หมายเหต:ุ คา่ประกนัอบุติเิหตุ

ส าหรับเด็กทีม่อีายนุอ้ยกว่า 2 ปี และ ผูใ้หญ่อายุมากกวา่ 70 ปี ทางบรษัิทประกนัฯจะชดใชค้า่สนิไหมทดแทนเพยีงครึง่หนึง่

ของสญัญาฯ)  (กรณีเหมาตดักรุป๊) 

วธิกีารช าระเงนิ กรุณาช าระคา่มดัจ า ทา่นละ  5,000 บาท (ชว่งเทศกาล 10,000 บาท) 
  แฟกซห์รอือเีมล ์หนา้หนังสอืเดนิทาง (Passport) ของผูเ้ดนิทาง (หนงัสอืเดนิทางมอีายุการใชง้าน 6  เดอืนขึน้ไป) 

 ค่าทัวรส์ว่นทีเ่หลอื บรษัิทฯขอเก็บค่าทัวรท์ัง้หมด ก่อนการเดนิทางอย่างนอ้ย 15 วันท าการ มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯ ขอสงวน

สทิธิใ์นการคนืเงนิคา่มัดจ าทัง้หมด 

การยกเลกิและการเปลีย่นแปลง  
 กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยุด ฤดูท่องเทีย่ว เทศกาลส าคัญ จะไม่มีการคนืเงนิมัดจ า หรือค่าทัวรท์ัง้หมด หากไม่ไดป้ฏบิัตติาม

เงือ่นไขตา่งๆ ทีไ่ดร้ะบุไว ้    
 ชว่งเทศกาลหรอืวันหยุดตอ่เนื่อง ตอ้งแจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทางอย่างนอ้ย 45 วัน ท าการหรอืกอ่นหนา้นัน้  

 การยกเลกิจะตอ้งแจง้ทางบรษัิทกอ่นเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วันท าการหรอืกอ่นหนา้นัน้คนืคา่ทวัรท์ัง้หมด 

 ยกเลกิการ เดนิทางภายใน 30 วัน คดิคา่ใชจ้่าย 50 เปอรเ์ซ็นตข์องราคาทวัรใ์นทกุกรณี 
 ยกเลกิการ เดนิทางภายใน 15 วัน ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิคา่ทวัรท์ัง้หมดในทกุกรณี 

 ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยุดหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีัดจ ากบัสายการบนิหรอืกรุ๊ปทีม่กีารการันตคีา่มัดจ าทีพ่ักโดยตรง

หรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ และไม่อาจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ EXTRA FLIGHT 
และ CHARTER FLIGHT จะไม่มกีารคนืเงนิมัดจ าหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดเนื่องจากคา่ตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเทีย่วบนินัน้ 

 

เง ือ่นไขอืน่ๆ 
- รายการทวัรส์ามารถปรับเปลีย่นการเดนิทางได ้ตามความเหมาะสม โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ แตท่างบรษัิทจะยังคง

รักษาผลประโยชนข์องลกูคา้เป็นส ิง่ส าคญั 
- บรษัิทฯรับเฉพาะผูม้ีวัตถุประสงคเ์ดนิทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านัน้ หากท่านถูกเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองของประเทศนัน้ๆ

ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง ดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตามถอืเป็นเหตผุลซึง่อยู่นอกเหนืออ านาจและความรับผดิชอบของบรษัิทฯ ทาง
บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืเงนิบางสว่นหรอืทัง้หมดหากทา่นถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง ไม่ว่าประเทศใดจนท าใหท้า่น
ไม่สามารถเดนิทางตอ่ไปได ้คณะทวัรท์า่นอืน่ๆ รวมถงึไกดจ์ะไม่สามารถรอทา่น ณ สนามบนิได ้จ าเป็นตอ้งออกเดนิทางตาม

โปรแกรมทีว่างไว ้แตท่างตวัแทนบรษัิทฯจะท าหนา้ทีป่ระสานงานและเจา้หนา้ทีจ่ะท าการตดิตอ่และชว่ยเหลอืทา่นเป็นระยะๆ 
- บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รับผดิชอบตอ่คา่ใชจ้่ายใดๆทัง้ส ิน้  ในกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยัตา่งๆ เชน่ การยกเลกิหรอืการลา่ชา้

ของสายการบนิ, อุบัตเิหตุ, ภัยธรรมชาต,ิ การนัดหยุดงาน, การจราจรตดิขัด หรือส ิง่ของสญูหายตามสถานทีต่า่งๆ ทีเ่กดิข ึน้
เหนืออ านาจการควบคมุของบรษัิทฯ และเจา้หนา้ทีนั่น้ๆ ทีจ่ะสง่ผลท าใหเ้สยีเวลาในการทอ่งเทีย่วตามรายการทวัร ์ผูเ้ดนิทาง
ไม่สามารถเรยีกรอ้งคา่เสยีหาย ไม่ว่าในกรณีใดๆทัง้ส ิน้ ทัง้คา่เสยีเวลา คา่เสยีโอกาส คา่เสยีความรูส้กึ และคา่ใชจ้่ายทีบ่รษัิท

จ่ายไปแลว้ เป็นตน้  
- กรณียกเลกิหรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทัง้หมดหรอืบางสว่นใหก้บัท่าน เมื่อท่าน

ตกลงช าระเงนิไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทถอืว่าทา่นไดย้อมรับในเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทีไ่ดร้ะบุไว ้

ทัง้หมดแลว้  
- เมื่อท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรือไม่เดนิทางพรอ้มคณะถอืว่าท่านสละ

สทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมัดจ าคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 
- ถา้กรุ๊ปทีท่่านจองทัวรไ์ว ้ไม่สามารถออกเดนิทาง จากกรณีจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ครบจ านวนตามทีก่ าหนดไว ้หรือสายการบนิ

แจง้ยกเลกิบนิ ทางบรษัิทจะคนืเงนิคา่ทัวรใ์หท้่าน แต่ทางบรษัิทจะขอหักเงนิคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้จรงิ  เชน่ ค่าธรรมเนียมใน

การยนืขอวซีา่ของประเทศทีท่า่นจะเดนิทาง  (ถา้โปรแกรมทีท่า่นเดนิทางจะตอ้งยืน่ขอวซีา่) 
- อัตราคา่บรกิารคดิค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นและราคาตัว๋เครือ่งบนิในปัจจุบนับรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่น

คา่บรกิารในกรณีทีม่กีารข ึน้ราคาคา่ตัว๋ เครือ่งบนิ ภาษีเดนิทาง คา่ประกนัภยั คา่ธรรมเนยีมน ้ามัน หรอืมกีารประกาศลดคา่เงนิ
บาท หรอือัตราแลกเปลีย่นไดป้รบัข ึน้ในชว่งใกลว้ันทีค่ณะจะเดนิทาง 

- เนื่องจากตัว๋เครือ่งบนิชดุนี้เป็นตัว๋ราคาพเิศษ (ตัว๋กรุป๊) ตอ้งเดนิทางตามวันทีท่ีร่ะบุไวบ้นหนา้ตัว๋เทา่นัน้ จงึไม่สามารถยกเลกิ

หรอืเปลีย่นแปลงใดๆทัง้ส ิน้ และถา้ทางบรษัิทไดด้ าเนนิการออกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้นัน้ ไม่สามารถยกเลกิหรอืเปลีย่นแปลง
รายชือ่ผูเ้ดนิทางได ้(ยกเวน้บางสายการบนิ ทีส่ามารถเปลีย่นแปลงรายชือ่ผูเ้ดนิทางได ้เมือ่ทา่นตอ้งการเปลีย่นแปลงรายชือ่

ผูเ้ดนิทางหลงัจากออกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ จะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายในการด าเนนิการ ทัง้นีจ้ะข ึน้อยู่กบัสายการบนิเทา่นัน้) 
- บรษัิทฯท าหนา้ทีเ่ป็นตวัแทนในการเรยีกรอ้งคา่ชดใชจ้ากสายการบนิ,โรงแรมหรอืบรษัิทขนสง่เมือ่เกดิการสญูหายของ

สมัภาระระหว่างการเดนิทาง แตจ่ะไมร่ับผดิชอบตอ่การสญูหายดงักลา่วในระหว่างการ ทอ่งเทีย่วนี้ หากทา่นไม่ใชบ้รกิารใดๆ 

ไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางสว่น ถอืวา่ทา่นสละสทิธิไ์ม่สามารถเรยีกรอ้งขอคนืคา่บรกิารไดห้ากทา่นไม่ เดนิทางกลบัพรอ้มคณะทวัร ์
ตัว๋เครือ่งบนิขากลบัซึง่ยังไม่ไดใ้ช ้ไม่สามารถน ามาขอคนืเงนิไดค้า่บรกิารที ่ทา่นช าระกบัทางบรษัิทฯ เป็นการช าระแบบเหมา
ขาด และทางบรษัิทฯไดช้ าระใหก้บับรษัิทฯ ตวัแทนแตล่ะแห่งแบบเหมาขาดเชน่กนั ดงันัน้หากทา่นมเีหตอุนัใดทีท่ าใหท้า่น

ไม่ไดท้อ่งเทีย่วพรอ้มคณะตามรายการ ทีร่ะบุไว ้ทา่นจะขอคนืคา่บรกิารไม่ไดบ้รษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการ
ทวัรต์ามความเหมาะสมและสถานการณ์ตา่งๆทัง้นี้ทางบรษัิทฯจะยดึถอืและค านงึถงึความปลอดภยัรวมถงึประโยชนส์งูสดุของ

ลกูคา้สว่นมากเป็นส าคญั 
 


