
 
 
 

 

 
 
 
 
 

รหัสโปรแกรม : 12291 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 



 
 
 

 

เดนิทางโดยสายการบนิโคเรยีนแอร ์โหลดกระเป๋าได ้23 กโิลกรมั 

เขา้รว่มงานวิง่ INTERNATIONAL LOVE MARATHON 
พกัโรงแรมระดบั 4 ดาว 3 คนื 

หากทา่นตอ้งซือ้บตัรโดยสารภายในประเทศเพือ่ไปและกลับกรุงเทพฯ แตล่ะกรุ๊ปนัน้จะคอนเฟิรม์กอ่นประมาณ 10 วนักอ่นเดนิทาง 

หากท่านตอ้งการจองตั๋วเครื่องบนิภายในประเทศ กรุณาสอบถามเทีย่วบนิคอนเฟิร์มกับเจา้หนา้ทีก่่อน กรุณาเลอืกซือ้บัตรโดยสาร

ภายในประเทศประเภททีส่ามารถเลือ่นวันและเวลาในการเดนิทางไดแ้ละหากกรณีเกดิความผดิพลาดจากสายการบนิ เชน่ ความลา่ชา้
ของเทีย่วบนิ การยกเลกิเทีย่วบนิ มกีารยุบเทีย่วบนิรวมกัน ตารางการการเดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง เนื่องจากสายการบนิพจิารณา

สถานการณ์แลว้วา่ อยูน่อกเหนอืความควบคมุ หรอืเหตผุลเชงิพาณชิย ์หรอืเหตผุลทางดา้นความปลอดภัยเป็นตน้ เหตผุลตา่งๆทีอ่ยู ่
เหนอืความควบคมุของบรษัิท ผูจ้ัดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆไดใ้นทกุกรณี 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดวนัเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่1 ทา่น 

พกัหอ้งละ 2 ทา่น 

พกัเดีย่ว 

17 – 21 เมษายน 2562 30,900.- 8,000.- 

::ราคาโปรโมช ัน่!!!ไมม่รีาคาเด็ก:: 
ราคาอืน่ๆ  

1. เด็กทารก INFANT (อายตุ า่กวา่ 2 ปี) ราคา 8,900 บาท 

2. จอยแลนดไ์มใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิ ราคา 16,900 บาท 

 
วนัแรก  กรงุเทพฯ (สวุรรณภมู)ิ 

 

19.30 น. คณะพร้อมกนัที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ
อาคารผูโ้ดยสารขาออก ประต ู7 เคานเ์ตอร ์ M สายการบนิโค
เรยีนแอร ์(KE) มเีจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯคอยใหก้ารตอ้นรบัและ
อ านวยความสะดวก  
 
 
 
 
 
 

สายการบนิโคเรยีนแอร ์KOREAN AIR (KE) 

ขาไป KE652 BKK - ICN 22.40 – 06.10 

ขากลบั KE651 ICN – BKK 17.35 – 21.10 



 
 
 

 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

22.40 น. เหนิฟ้าสูก่รุงโซล โดยสายการบนิโคเรยีนแอร ์เทีย่วบนิที ่KE652 (บนิประมาณ 4.30 – 05.00 ชัว่โมง) บรกิาร
แบบ Full Service เสริฟ์อาหารรอ้นเครือ่งดืม่และแอลกอฮอลลบ์นเครือ่ง 

 

วนัทีส่อง     เทศกาลดอกทวิลปิ Taean World Flower Festivel 2019 – หมูบ่า้นวฒันธรรม Oeam Folk Village 
 
06.10 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานนานาชาตอินิชอนประเทศ
เกาหลใีต ้(เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ไทย 2ช.ม.) 
  
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เทศกาลดอกทิวลิป Taean World 
Flower Festival 2019 ระหว่างวันที่ 13 เมษายน - 12 
พฤษภาคม ถูกจัดอันดับใหเ้ป็นหนึง่ใน 5 เทศกาลดอกทวิลปิทีใ่หญ่
ทีส่ดุในโลก การันตดีว้ยความงามของดอกทวิลปิ กว่า 1.2 ลา้นดอก 
กว่า 300 สายพันธ ์นอกจากนี้ยังมดีอกไมช้นดิอืน่ๆ ใหไ้ดช้มกันอกี 
เชน่ ดอกลูพนิ (lupine), ดอกถุงมอืหมาจิง้จอก (foxglove), ดอก
ลลิลี่ และดอกไมอ้ื่นๆ ที่บานสะพร่ังอยู่ทั่วบริเวณงาน รอตอ้นรับ
นักท่องเทีย่วที่มาเทีย่วชมงานอสิระใหท้่านไดเ้ดนิเที่ยวงานพรอ้ม
เก็บบรรยากาศสดุประทับใจ 
 
 
รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่1) บรกิารทา่น
ดว้ย เมนูบุลโกก ิ(Bulgoki) อาหารเกาหลีทีข่ ึน้ชือ่อกีอย่างหนึ่ง 
เป็นเนื้อสัตว์ซอสบาร์บีควิเกาหลี ปรุงสุกใชเ้ทคนิคการย่างแบบ
ดัง้เดมิ น ามาขลุกขลกิกับซปุบุลโกกกิะทะรอ้น พรอ้มผักและเครือ่ง
เคยีงต่างๆ เวลากนิใหก้นิกับผัก กระเทยีม และพรกิ ห่อเป็นค าแลว้
จิม้น ้าจิม้ 

http://bit.ly/2NMk5YE


 
 
 

 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงอาซาน เป็นทีต่ัง้ของ หมูบ่า้นวฒันธรรม
พืน้เมอืง Oeam Folk Village ซึง่ถูกครอบครองโดยครอบครัว
ของผูก้อ่ตัง้ Ye-an Lee ทีต่ัง้รกรากอยูท่ีน่ีป่ระมาณ 500 ปีมาแลว้ มี
บา้นเรอืนและบา้นฟางจ านวน 86 หลังทีม่รี่องรัว้หนิแคบๆ หากคุณ
เดนิไปตามแนวรัว้หนิจะไดก้ลิน่อายสัมผัสวัฒนธรรมเก่าแก่ของ
หมูบ่า้นแห่งนี้ ทีม่คีุณค่าทางประวัตศิาสตร ์แลว้ยังเป็นสถานทีถ่่าย
ท าภาพยนตแ์ละซรีีส่ด์ังตา่งๆ 
 
 

 
 
 
 

รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่2) บรกิารท่าน
ดว้ย เมนู คมัจาทงั หรอื Gamjatang  แกงซีโ่ครงหม ูซึง่จะใส่

ผักและมนัฝร่ัง เนือ้หมตูดิซีโ่ครงนุ่มมากๆ รสชาตแิกงก็จัดจา้น ท่าน
คูก่บัขา้วสวยรอ้นๆ 
 
 
 

 
 
 
 

ค า่  น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั RAMADA PYEONGTAEK HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 
โรงแรมคอนเฟิรม์จะแจง้ในใบนัดหมายการเดนิทางอกีครัง้ โดยทางบรษัิทจะสง่ใหก้อ่น 5-7 วันกอ่นเดนิทาง 

 

วนัทีส่าม ศนูยโ์สมรฐับาล – ศนูยส์มนุไพรสนเข็มแดง – COSMETIC SHOP – พระราชวงัเคยีงบกคงุ – ดวิตีฟ้ร ี
โซลทาวเวอร ์

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่3) 
 
น าท่านเดนิทางสู่ ศูนยโ์สมรฐับาล ซึง่รัฐบาลรับรองคุณภาพว่า
ผลติจากโสมทีม่อีายุ 6 ปีซึง่ถอืว่าเป็นโสมทีม่คีุณภาพดทีีส่ดุชม
วงจรชวีติของโสมพรอ้มใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้โสมทีม่คีุณภาพดทีีส่ดุ
และราคาถูกกว่าไทยถงึ 2 เท่ากลับไปบ ารุงร่างกายหรอืฝากญาติ
ผูใ้หญท่ีท่า่นรักและนับถอือกีไมไ่กลจากกนัมากนัก  
 
จากนัน้น าทา่นสู ่ศนูยส์มนุไพรสนเข็มแดง ซึง่ผลติจากใบสนเข็ม
แดงในประเทศเกาหลีซึ่งจะใชต้น้สนเข็มแดงจากยอดเขาที่
ประเทศเกาหลเีหนือมาผลติโดยใชเ้ทคโนโลยพีรอ้มกับการวจัิยที่
ประเทศเกาหลีใตอ้อกมาเป็นน ้ามันสนเข็มแดงภูมปิระเทศของ
ประเทศเกาหลเีป็นภเูขาประมาณ 70 เปอรเ์ซ็นตโ์ดยกว่าจะมาเป็น
น ้ามนัสนเข็มแดงได ้1 แคปซลู ตอ้งใชใ้บสนเข็มแดงประมาณ 2.7 
กโิลกรัมมาสกัดเอาน ้ามันมาผลติและวจิัยออกมาเป็นน ้ามันสนนี้
สามารถชว่ยในการลดระดับไขมนัในเสน้เลอืดไดเ้ป็นอยา่งด ี  
 

น าท่านสู่ COSMETIC SHOP เป็นศูนยร์วมของเวชส าอางของ
เกาหล ีมเีจา้หนา้ทีส่าธติวธิกีารใชง้านอยา่งถูกวธิ ีอาทเิชน่ Dr.MJ, 
DEWINS, MISSHA, ROJUKISS, LOTREE และอกีมากมาย
หลากหลายแบรนดเ์นมทีน่ าเขา้มาจากทั่วโลกอสิระทา่นเลอืกซือ้ได ้
ตามอธัยาศัย 

 
 
 
 



 
 
 

 

รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ย เมน ู
หมยูา่งเกาหล ีหรอื คาลบี ้ (มือ้ที ่ 4) เป็นอาหารพืน้เมอืงเกาหลทีี่
เลือ่งชือ่และรูจั้กกนัดทีั่วโลก มรีสชาตกิลมกลอ่ม โดยน าหมสูว่นที่
ตดิกบักระดกูไปยา่งบนเตาถา่นแบบดัง้เดมิ เสริฟ์พรอ้มขา้วสวยรอ้นๆ 
เครือ่งเคยีงหลากชนดิ น ้าจิม้เตา้เจีย้ว และน ้าซปุสาหรา่ย 
รับประทานคลา้ยกบัเมีย่งค าของไทย  
 
 
 
 
 
จากนัน้ชม พระราชวงัเคยีงบ็อค ซึง่เป็นพระราชวังไมโ้บราณที่
เก่าแก่ที่สุด สรา้งขึน้ใน ค.ศ. 1394 หรือในอดีตกว่า 600 ปีก่อน 
ภายในพระราชวังแห่งนี้มหีมู่พระทีน่ั่งมากกว่า 200 หลัง แต่ไดถู้ก
ท าลายไปมากในสมัยทีญ่ีปุ่่ นเขา้มาบุกยดึครอง ทัง้ยังเคยเป็นศูนย์
บญัชาการทางการทหารและเป็นทีป่ระทับของกษัตรยิ ์ ปัจจุบันไดม้ี
การก่อสรา้งหมู่พระทีน่ั่งทีเ่คยถูกท าลายขึน้มาใหม่ในต าแหน่งเดมิ 
ถา่ยภาพคูก่ับพลับพลากลางน ้าเคยีงเฮวรู ทีซ่ ึง่เคยเป็นทอ้งพระโรง
ออกงานสโมสรสนันบิาตตา่งๆ ส าหรับตอ้นรับแขกบา้นแขกเมอืง 
จากนัน้น าทา่น ชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษีที ่ดวิตีฟ้ร ีทีน่ีม่สีนิคา้ชัน้น า
ใหท้่านเลือกซือ้มากมายกว่า 500 ชนิด อาท ิน ้าหอม เสื้อผา้
เครือ่งส าอาง กระเป๋า นาฬกิา เครือ่งประดับ ฯลฯ 

 
 

น าท่านสู่ โซล ทาวเวอร ์(ไม่รวมค่าขึน้ลฟิต์) ซึง่อยู่บรเิวณเนิน
เขานัมซานซึง่เป็น 1 ใน 18 หอคอยทีส่งูทีส่ดุในโลกทีฐ่านของ
หอคอยมสีิง่ทีน่่าสนใจต่างๆเชน่ศาลาแปดเหลีย่มปาลกั๊กจอง, สวน
สัตว์เล็กๆ, สวนพฤกษชาติ, อาคารอนุสรณ์ผู รั้กชาติอันชุงกุน
นอกจากนี้โซลทาวเวอร์ยังเป็นสถานที่ถ่ายท าละครเกาหลีแนว
น่ารักๆเรื่อง“กบัดกัหวัใจยยัแม่มด” อสิระใหทุ้กท่านไดเ้ดนิเล่น
และถา่ยรปูคูห่อคอยตามอธัยาศัยหรอืคลอ้งกญุแจคูรั่ก  

 
 
 
 
 
 
 
 

รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร บรกิารท่านดว้ย เมนู 
Samgyetang (มื้อที่ 5) หรือเมนูไก่ตุ๋นโสมอาหารในวังใน
สมยักอ่น ปัจจบุนัเป็นอาหารเลือ่งชือ่ของเมอืงหลวง เชือ่กันว่าบ ารุง
และเสรมิสุขภาพ ภายในตัวไก่จะมขีา้วเหนียว รากโสม พุทราแดง
และเคล็ดลับในการตุ๋นเสริฟ์พรอ้มเครือ่งเคยีงทีเ่รยีกว่า กักตุก ีเสน้
ขนมจนี เหลา้โสม พรกิไทยด า และเกลอื) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ค า่  น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั MARIGOLD HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว (ใกลแ้หลง่ชอ้ปป้ิง) 

โรงแรมคอนเฟิรม์จะแจง้ในใบนัดหมายการเดนิทางอกีครัง้ โดยทางบรษัิทจะสง่ใหก้อ่น 5-7 วันกอ่นเดนิทาง 
 

 



 
 
 

 

วนัทีส่ ี ่   เขา้รว่มงานวิง่มาราธอน INTERNATIONAL LOVE MARATHON กรงุโซล – ชอ้ปป้ิงเมยีงดง  
 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่6) 

 น าท่านเดนิทางสูง่าน INTERNATIONAL LOVE MARATHON จัดขึน้ที ่Pyeonghwa Square จัดขึน้วันที ่20 
เมษายน 2562 ทา่นสามารถรับอากาศบรสิทุธิร์อบแมน่ ้าฮนั ทกุทา่นจะไดรั้บเสือ้ และเหรยีญรางวัลทีร่ะลกึ (ตอ้ง
วิง่เขา้เสน้ชยัจงึจะไดรั้บเหรยีญรางวัล) 
 หมายุเหตุ : เพือ่ความสะดวกในการด าเนนิงาน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการลงทะเบยีนเขา้แข่งขันแบบ 5 
กโิลเมตรเทา่นัน้ 

  

 ก าหนดการงาน INTERNATIONAL LOVE MARATHON 
 ◎ Race Date and Time 

 - Race Date: Saturday, April 20,2019 
 - Race time: 8:30 a.m. 
 - Set up time： 07:50 a.m. 

 ◎ Event time 

 - 07:20 Show time 
 - 07:50 Stage the front 
 - 08:00 VIP introduce 
 - 08:20 Lucky Numbers Event 
 - 08:23 Warm-up stretch 
 - 08:30 Half start 
 - 08:35 10km start 
 - 08:40 5km start 
  
 ขอ้มลูเพิม่เตมิ http://hmrun.co.kr/sub/english/intro.asp 

 

รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  บรกิารทา่น
ดว้ย เมน ูบบีมิบบั และ ชาบชูาบูสุก ีส้ไตลเ์กาหล ี(มือ้
ที ่7) บนหมอ้ไฟรอ้นๆ ประกอบดว้ยหมสูไลด ์และผักสด
นานาชนิด เสริ์ฟพรอ้มน ้าซุปรอ้นๆ และเสน้อูดง้ซึง่ขาด
ไมไ่ดใ้นการทาน ชาบชูาบ ูพรอ้มขา้วสวยเสริฟ์ พรอ้ม ขา้ว
สูตรดั่งเดมิของเกาหลีซึง่น าเอาขา้วสวย ผักต่างๆ เช่น 
ถั่วงอก ผักกาดเห็ดหอม สาหร่าย และซอสสแีดงมาผัด
รวมกนั ซึง่ก็จะไดร้สชาตแิบบเกาหลจีรงิๆ  

 
 จากนัน้น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมอาบน ้าพักผอ่นตามอธัยาศัย  
น าท่านชอ้ปป้ิงย่าน เมยีงดง หรอืสยามสแควรเ์กาหล ีหากท่านตอ้งการทราบว่าแฟชัน่ของเกาหลเีป็นอย่างไร กา้วล ้าน าสมัย

เพยีงใดท่านจะตอ้งมาทีเ่มยีงดงแห่งนี้ พบกับสนิคา้วัยรุ่น อาท ิเสือ้ผา้แฟชั่นแบบอนิเทรน เครือ่งส าอางดังๆ 



 
 
 

 

ของเกาหล ีพบกบัความแปลกใหมใ่นการชอ้ปป้ิงอกีรปูแบบหนึง่ ซึง่เมยีง
ดงแหง่นีจ้ะมวีัยรุน่หนุ่มสาวชาวโสมไปรวมตัวกันทีน่ี่กว่าลา้นคนในแต่ละ
วัน 
 
 

 
 
 
รบัประทานอาหารเย็น ณ ตลาดปลา (มือ้ที ่8) เมนล็ูอบสเตอร ์และ
ปูอลาสกา้ โดยท่านสามารถลิม้รสความสดของอาหารทะเลไดท้ี่
ตลาดปลาแหง่นี ้อกีท ัง้ยงัสามารถเก็บภาพเป็นทีร่ะลกึไดอ้กีดว้ย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ค า่  น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั MARIGOLD HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว (ใกลแ้หลง่ชอ้ปป้ิง) 

โรงแรมคอนเฟิรม์จะแจง้ในใบนัดหมายการเดนิทางอกีครัง้ โดยทางบรษัิทจะสง่ใหก้อ่น 5-7 วันกอ่นเดนิทาง 
 
 

วนัทีห่า้         ศนูยส์มนุไพรฮอกเกนาม ู– โรงงานสาหรา่ย,ท าคมิบบั,สวมชุดฮนับก – ชอ้ปป้ิงยา่นฮงแด  
  พพิธิภณัฑภ์าพ 3 มติ ิ– พพิธิภณัฑน์ า้แข็ง – รา้นละลายเงนิวอน – สนามบนิอนิชอน – กรงุเทพฯ  
 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่9) 
 
 

จากนัน้น าท่านเดนิทางไปดูแลสุขภาพกันที่ ศูนยส์มุนไพรฮอกเก
นามู ซึง่เป็นสมุนไพรที่ทั่วโลกยอมรับ รวมถงึสถาบันต่างๆ ว่าเป็น
สมนุไพรทีม่คีณุภาพดทีีส่ดุในการบ ารุงตับและดูและตับของเรา ซึง่จะ
เป็นสมุนไพรที่หาไดย้ากในปัจจุบัน ท่านจะไดช้มการสาธิต การ
ทดลองว่าสมุนไพรชนิดนี้มคีุณค่าเพียงใดต่อโลกใบนี้  ตน้ไมช้นิดนี้
เจรญิเตบิโตในป่าลกึบนภเูขาทีป่ราศจากมลภาวะและระดับสงูเหนอืน ้า
ทะเล 50-800 เมตรชาวเกาหลรีุ่นใหม่นยิมน ามารับประทานเพือ่ชว่ย
ดแูลตับใหส้ะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็ง ไมถู่กท าลายจาการดืม่
แอลกอฮอล ์กาแฟ บหุรี ่สารตกคา้งจากอาหารและยา    
 

 
 
จากนัน้น าท่านเขา้ชมโรงงานสาหรา่ย ของฝากทีม่ชี ือ่เสยีงของเกาหล ีผลติสาหร่ายใหม ่สด ทุกวันมหีลายรสชาตใิหท้่านได ้
เลอืกซือ้ไปเป็นของฝาก จากนัน้น าทา่นเรยีนรูว้ธิกีารท า คมิบบั (ขา้วหอ่สาหรา่ย) อาหารง่ายๆๆทีค่นเกาหลนียิมรับประทาน 



 
 
 

 

คมิ แปลว่า สาหร่าย บับ แปลว่า ขา้ว จะเป็นแท่งยาวๆ แลว้เคา้ก็จะหั่น
เป็นชิน้ๆพอดคี า จิม้กะโชยญุีปุ่่ นหรอืวาซาบกิ็ได ้ตามรา้นอาหารก็จะมที า
เป็นพเิศษ คือมผีัดซอสมาใหจ้ิม้ราดดว้ย พเิศษ!!! ฟรใีส่ชุดประจ า
ชาตเิกาหล ี   ฮนับก มหีลากหลายชดุใหท้า่นไดเ้ลอืกใสพ่รอ้มเก็บภาพ
ประทับใจ    
 
 
รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ย เมนู จมิ
ดกั (มือ้ที ่10) เป็นไก่พะโลผั้ดกับวุน้เสน้และผักอร่อยมากมายเสรฟิ
พรอ้มขา้วสวยรอ้นๆ พรอ้มเครือ่งเคยีงตา่งๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากนัน้น าท่าทัง้ชม พพิธิภณัฑภ์ายภาพ 3 มติ ิ เคล็ดลับงานศลิปะ
แหง่ภาพ” ทีท่ าใหท้า่นไดต้ืน่ตาตืน่ใจกับศลิปะแนวใหมเ่ป็นภาพวาดใน
ลักษณะ 3 มติเิหมอืนภาพวาดมชีวีติและหลุดออกมาจากแผ่นเฟรมภาพ
แนวคดิรูปแบบใหม่เป็นความคดิสรา้งสันและจนิตนาการของการสรา้ง
ภาพโดยใชเ้ทคนคิพเิศษจากภาพสามมติทิีร่วมทฤษฎทีางวทิยาศาสตร์
และการซอ้นภาพโดยกระตุน้ความเคลือ่นไหวของภาพใหม้มีติเิหมอืน
จรงิ ชม พพิธิภณัฑน์ า้แข็ง  ปะตมิากรรมน ้าแข็งตัง้อยูใ่นกรุงโซลเป็น
สถานที่จัดโชว์น ้าแข็งแกะสลักนักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสอากาศที่
หนาวเย็นตดิลบกว่าสบิองศาและชมน ้าแข็งที่ถูกแกะสลักออกมาเป็น
รปูรา่งตา่งๆ ไดอ้ยา่งน่าอศัจรรย ์ 
 

 
 
 
จากนัน้น าทา่นชอ้ปป้ิง ยา่นฮงแด  อยูใ่กลก้ับมหาวทิยาลัยศลิปะฮงอกิ 
ทีม่ชี ือ่เสยีงมากของเกาหลบีรรยากาศจงึสดใสเต็มไปดว้ยหนุ่มสาวชาว
โซลในตอนกลางวันฮงแดเป็นถนนทีส่ามารถเดนิชอ้ปป้ิงในรา้นเสือ้สวย
สดุอารต์แบบราคานักศกึษา และอัพเดตสตรที สไตล ์จากแฟชั่นนสิตา้
ตัวจรงิสว่นกลางคนืเป็นแหลง่ปารต์ีท้ี ่chic สดุในโซล 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
จากนัน้ แวะซือ้ของ รา้นซุปเปอรม์าเก็ตละลายเงนิวอน  อาท ิสาหร่าย 

ขนมต่าง ๆ  ช็อกโกแล๊ตหนิซเีรยีลช็อกโก  ผลติภัณฑข์อง
ใบและรากฝอยของโสม ในรปู ขนมโสม ชาโสม โคลนพอก
หนา้โสม ครมีลา้งหนา้โสม เครือ่งส าอางโสม เป็นตน้  และ
ยังมหีมอนสุขภาพ  กมิจ ิ เป็บเปโร ้(ป๊อกกีเ้กาหล)ี ชนิรา
เมง( มามา่เกาหล)ี  



 
 
 

 

 
 
 
สมควรเวลาน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

17.35 น.  ออกเดนิทางกลับกรงุเทพฯมหานคร โดยสายการบนิโคเรีย่นแอรเ์ทีย่วบนิที ่KE651 
21.10 น.  ถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 
 
 

ไมร่วมทปิไกด+์คนขบัรถตลอดการเดนิทาง ทา่นละ 45,000 วอน (ประมาณ 1,500 บาท) 
ขออนญุาตเก็บคา่ทปิทกุทา่นทีส่นามบนิไทย  
กรณุาช าระคา่มดัจ าทา่นละ 15,000 บาท  

หลงัจากจองภายใน 3 วนั หากไมช่ าระภายในเวลาทีก่ าหนด ทางบรษิทัขออนญุาตตดัทีน่ ัง่ตามเงือ่นไข 
 

ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่นการตรวจพจิารณาจากดา่นตรวจคนเขา้เมอืง (ต.ม.)ในการ เขา้-ออกท ัง้ประเทศไทยและ
ประเทศเกาหลใีต ้อนัเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนเีขา้ออกเมอืง หรอืการถกูปฎเิสธ

ในกรณีอืน่ๆทกุกรณี ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบและไมค่นืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆท ัง้ส ิน้  
เนือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนบรษิทัแลว้ 

การเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ท ัง้นีเ้นือ่งจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ 
และสถานการณ์ในการเดนิทางขณะน ัน้แตจ่ะค านงึถงึความปลอดภยัในการเดนิทาง และผลประโยชนข์องหมูค่ณะ

เป็นส าคญั โดยไมท่ าใหม้าตรฐานของการบรกิารลดนอ้ยลง 
 

***ทวัรน์ีจ้ดัใหเ้ฉพาะลกูคา้ทีป่ระสงคจ์ะไปทอ่งเทีย่วตามรายการของทวัรท์กุวนัเทา่น ัน้  หากทา่นไมส่ามารถรว่มทวัร ์  
ทกุวนั แคส่มคัรมารว่มทวัรเ์พยีงเพือ่การใชต้ ัว๋เครือ่งบนิและทีพ่กัในราคาพเิศษ  หากทา่นไมแ่จง้ และปรากฏวา่ทา่น
ไมร่ว่มทวัรใ์นบางวนั หรอื ลกูคา้ไมล่งรา้นทีร่ฐับาลเกาหลสีนบัสนนุ ซึง่ไดแ้กร่า้นศนูยโ์สมรฐับาล, ศนูยส์มนุไพรบ ารงุ
ตบั, ศนูยส์มนุไพรสนเข็มแดง, ศนูยเ์ครือ่งส าอาง, Duty free ทางบรษิทัฯ จะคดิคา่ด าเนนิการในการแยกทอ่งเทีย่ว
เอง 300 USD (กอ่นซือ้ทวัร ์จะตอ้งแจง้ความประสงคท์ีเ่ป็นจรงิ เพือ่ทางผูจ้ดัจะไดค้ดิคา่บรกิารทีเ่หมาะสม) *** 

 

*** กอ่นตดัสนิใจจองทวัร ์ควรอา่นเงือ่นไขการเดนิทางอยา่งถอ่งแท ้จนเป็นทีพ่อใจ 
แลว้จงึวางมดัจ าเพือ่ประโยชนข์องทา่นเอง *** 

** พาสปอรต์ควรมอีายไุมต่ า่กวา่ 6 เดอืนนบัจากวนัเดนิทาง ** 

 
 
 
 



 
 
 

 

ราคาทวัรน์ีร้วม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิชัน้ประหยดัไปกลับพรอ้มกรุ๊ป 
น า้หนกักระเป๋าไมเ่กนิ 23 กโิลกรมัตอ่ทา่น/หิว้ข ึน้เครือ่งได ้7 กโิลกรมั 

 คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ 
 โรงแรมระดับ 3 ดาว พักหอ้งละ 2 – 3 ทา่น จ านวน 3 คนื  

 บรกิารอาหารทกุมือ้ตามรายการระบ ุ
 คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตา่งๆตามรายการระบ ุ
 คา่รถรับ-สง่และน าเทีย่ว พรอ้มหัวหนา้ทัวรช์ านาญงานและมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ตลอดการเดนิทาง 
 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง วงเงนิ 1,000,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 

 
อตัรานีไ้มร่วม 

 คา่ทปิไกด ์และคนขบัรถ ประมาณ  45,000 วอนหรอื 1,500 บาท ตอ่ทา่นตลอดทรปิ สว่นหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แต่
ความพงึพอใจ 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวอืน่ๆ เชน่ หนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่ซกัรดี คา่อาหารเครือ่งดืม่นอกเหนอืรายการ  
 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และ หัก ณ ทีจ่า่ย 3 %    
 คา่น ้าหนักกระเป๋าเกนิ 23 กโิลกรัม  /  คา่วซีา่ส าหรับหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว หรอืชาวตา่งชาต ิ

 

หมายเหต ุ

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทาง หรอื เปลีย่นแปลงราคา ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมถ่งึ 20 คนขึน้ไป 
 ในกรณีทีส่ายการบนิประการปรับขึน้ภาษีน ้ามนั ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็คา่ภาษีน ้ามนัเพิม่ตามความเป็น

จรงิ 

 ตั๋วเครือ่งบนิทีอ่อกเป็นกรุ๊ปไมส่ามารถเลือ่นวันเดนิทางหรอืขอคนืเงนิได ้
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลง หรอืสลับรายการทอ่งเทีย่วตามความเหมาะสม ในกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั หรอื

เหตกุารณ์ทีอ่ยูเ่หนอืการควบคมุของบรษัิทฯ โดยบรษัิทฯ จะค านงึถงึความปลอดภยัและผลประโยชนข์องคณะผูเ้ดนิทาง
เป็นหลัก 

 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สนิ หากเกดิเหตกุารณ์สดุวสิยั เชน่ ความลา่ชา้จากสายการบนิ การยกเลกิเทีย่วบนิ 
การเมอืง การประทว้ง การนัดหยดุงาน การกอ่จลาจล ปัญหาจราจร อบุตัเิหต ุ ภยัธรรมชาต ิ หรอืทรัพยส์นิสญูหายอนั
เนือ่งมาจากความประมาทของตัวทา่นเอง หรอืจากการโจรกรรม และอบุตัเิหตจุากความประมาทของตัวทา่นเอง 

 กรณีทีส่ถานทีท่อ่งเทีย่วใดๆ ทีไ่มส่ามารถเขา้ชมไดเ้นือ่งจากเหตสุดุวสิยั สภาพอากาศ เหตกุารณ์ทีอ่ยูเ่หนอืการควบคมุ
ของบรษัิทฯ เป็นตน้ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 กรณีทีท่า่นสละสทิธิใ์นการใชบ้รกิารใดๆ หรอืไมเ่ขา้ชมสถานทีใ่ดๆ ก็ตามทีร่ะบใุนรายการทอ่งเทีย่ว หรอืไมเ่ดนิทาง
พรอ้มคณะ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ใชจ้า่ยไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ในประเทศไทย และในตา่งประเทศมปีฏเิสธมใิหเ้ดนิทางเขา้-ออกตามประเทศทีร่ะบไุว ้ 
เนือ่งจากการครองครองสิง่ผดิกฎหมาย สิง่ของตอ้งหา้ม เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอืไมว่า่ดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตาม
บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดกต็าม  

 กรณีทีท่า่นใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) เดนิทางเพือ่การทอ่งเทีย่วกบัคณะทัวร ์ หากทา่นถกูปฏเิสธในการ
เขา้-ออกประเทศใดๆ กต็าม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทวัรแ์ละรับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิมดัจ าหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดแลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 
 

เงือ่นไขการช าระเงนิ 

 ช าระคา่มดัจ า ทา่นละ 15,000 บาท หลังจากท าการจองภายใน 24 ชัว่โมง  
 ช าระเงนิคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืภายใน 30 วัน กอ่นออกเดนิทาง 

 

เงือ่นไขการยกเลกิ 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยดึมดัจ าเต็มจ านวน 
 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 21 วัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาทัวรท์ัง้หมด 



 
 
 

 

 กรณีกรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุ เทศกาลตา่งๆ เชน่ ปีใหม ่สงกรานต ์เป็นตน้ ทางบรษัิทฯ ตอ้งมกีารการันตมีดัจ าทีน่ั่งกบั
ทางสายการบนิ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ Charter Flight และโรงแรมทีพั่กตา่งๆ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่
มดัจ า หรอื คา่ทวัรท์ัง้หมด ไมว่า่ยกเลกิกรณีใดก็ตาม 

 เมือ่ออกตัว๋แลว้ หากทา่นมเีหตบุางประการท าใหเ้ดนิทางไมไ่ด ้ ไมส่ามารถขอคนืคา่ต ัว๋ได ้ เนือ่งจากเป็นนโยบาย
ของสายการบนิ 
 
 

ขอ้แนะน าเพิม่เตมิ ส าหรบัผูเ้ดนิทางไปทอ่งเทีย่วประเทศเกาหลใีต ้

1. ผูเ้ดนิทางทีย่งัคงสภาพการเป็นนักศกึษา กรณุาเตรยีมใบรับรองการเป็นนักศกึษาจากสถาบนัการศกึษาเป็นภาษาอังกฤษ
ตดิตัวไปดว้ยอาจจะตอ้งใชใ้นบางกรณี 

2. ผูเ้ดนิทางทีเ่ป็นขา้ราชการ พนักงานรัฐวสิาหกจิ และพนักงานบรษัิทเอกชนต่างๆ กรุณาเตรยีมบัตรประจ าตัวขา้ราชการ 
หรอืใบรับรองการท างานเป็นภาษาองักฤษอาจจะตอ้งใชใ้นบางกรณี 

3. ผูเ้ดนิทางทีท่ าเลม่พาสปอรต์ใหมเ่นือ่งจากเลม่เกา่หมดอายใุหพ้กหนังสอืเดนิทางเล่มเกา่ตดิตัวไปดว้ยอาจจะตอ้งใชใ้น
บางกรณี 

4. กรณุาพกบตัรเครดติ (ถา้ม)ี และเงนิสดตดิตัว ทัง้เงนิวอนและเงนิสกลุ USD กองตรวจคนเขา้เมอืงอาจจะขอดใูนบางกรณี 
อา่นเอกสารโปรแกรมทัวรใ์นละเอยีดชดัเจน ทัง้สถานทีท่่องเทีย่ว,เทีย่วบนิ,วันเดนิทาง เพือ่ประโยชน์แกต่ัวท่านเองใน
กรณีทีต่อ้งตอบค าถามทีด่า่นตรวจคนเขา้เมอืง 


