
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. หมู่บ้านเทพนิยาย+ย่านไชน่าทาวน์+ เกาะนาม ิ                                          
2. สวนสนุก EVERLAND + สอนท ากมิจิ + ใส่ชุดฮันบก 
3. ถ่ายรูป 3 มติิ TRICK EYE MUSEUM + พพิธิภัณฑ์ ICE MUSEUM 
4. เดินช้อปป้ิงสุดมนัส์ ตลาดดัง ฮงแด เมยีงดง + เคร่ืองส าอาง COSMETIC CENTER 
5. BUFFET  BBQ 



 
 

 

 

 

 

22.00 น. คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ผูโ้ดยสารระหว่างประเทศชั้น 4  เคาน์เตอร์ D ประตู
ทางเขา้เบอร์ 2-3 สายการบินจินแอร์ (LJ) โดยมีเจา้หน้าท่ีของบริษทัฯ คอยให้การตอ้นรับ และอ านวย
ความสะดวกดา้นสัมภาระเช็คอิน 

 

 
 

 

 

01.00 น. บินลดัฟ้าสู่ กรุงโซล  โดยสายการบินจินแอร์  เทีย่วบินที ่ LJ002 (บริการชุดขนมปังและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 
08.00 น. ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน สาธารณรัฐเกาหลีใต้  (เวลาทอ้งถ่ินเร็วกว่าไทย 2 ช.ม.กรุณาปรับ

นาฬิกาของท่านเป็นเวลาทอ้งถ่ินเพื่อสะดวกในการนดัหมาย) หลงัจากผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและ
ศุลกากรแล้ว น าท่าน
เดินทางสู่  จากนั้ นน า
ท่านเดินทางสู่ หมู่บ้าน
เทพนิยาย  หรือ "ดงฮ
วามาอึล" (ภาษาเกาหลี 

วนัที่ 1  กรุงเทพฯ – อนิชอน                                                                                                       (-/-/-) 

วนัที่ 2           อนิชอน – หมู่บ้านเทพนิยาย–ย่านไชน่าทาวน์– เกาะนามิ                                          (-/L/D) 



แปลว่า หมู่บา้นเทพนิยาย) ถูกตกแต่ง ประดบัประดา และวาดสีสันให้หมู่บา้นแสนจะธรรมดากลายเป็น
หมู่บา้นแห่งเทพนิยาย มีนิยายโด่งดงัหลายเร่ือง อาทิเช่น สโนวไ์วทก์บัคนแคระทั้ง 7 , หนูนอ้ยหมวกแดง, 
ปีเตอร์แพน, อะลาดินกบัตะเกียงวิเศษ ฯลฯ  รวมอยู่ในหมู่บา้นแห่งน้ี  ท าให้เป็นเหมือนสตูดิโอถ่ายรูป
ขนาดใหญ่ ท่ีไม่ว่าจะเดินไปทางไหน กอ้ถ่ายรูปไดเ้ก๋สุดๆ     จากนั้นน าท่านอิสระชม ย่านไชน่าทาวน์ 
CHINA TOWN จริงอยูท่ี่ไชน่าทาวน์เป็นยา่นดงัท่ีแทบจะมีในทุกเมืองใหญ่ ซ่ึงก็รวมถึงประเทศไทยเรา
ดว้ย แต่ตอ้งบอกวา่ยา่นไชน่าทาวน์ของอินชอนนั้นเตม็ไปดว้ยความเป็นจีนแทร้าวกบัเมืองจีนมาตั้งอยูเ่ลย 
ทั้งอาหาร ภาษา และวฒันธรรม นัน่กเ็ป็นเพราะยา่นไชน่าทาวน์เกิดมาจากการสร้างท่าเรือในอินชอนเพื่อ
ท าการคา้ขายกบัชาวจีน กระทัง่มากข้ึนเร่ือย ๆ จนเกิดเป็นร้านรวงมากมายและกลายเป็นยา่นไชน่าทาวน์
ในท่ีสุด นอกจากน้ีมนัยงัเคยเป็นยา่นไชน่าทาวน์ท่ีใหญ่ท่ีสุดในเกาหลีใตด้ว้ยเพราะเหตุน้ีเองคุณจึงไม่ควร
พลาดท่ีจะมาสัมผสักบัวฒันธรรมของจีนแผน่ดินใหญ่ในประเทศเกาหลีใต ้

เทีย่ง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  เมนูทัคคาลบี (1)  หรือไก่บาร์บีคิวผดัซอสเกาหลีอาหารเล่ืองช่ือ 
ของเมืองชุนชอน โดยน าไก่บาร์บีคิว มนัหวาน ผดักระหล ่า ตน้กระเทียม ตกหรือขา้วป้ัน และซอสมาผดั
รวมกนับนกระทะแบนด า คลุกเคลา้ทุกอย่างให้เขา้ท่ี รับประทานกบัผดักาดเกาหลีและเคร่ืองเคียง เม่ือ
ทานใกลห้มด จะน าขา้วสวยและสาหร่าย แหง้มาผดัรวมกนัเป็นทคัคาลบีโพกึมท่ีแสนอร่อย และน ้าซุป)  

บ่าย หลงัจากนั้น น าท่านเดินทางสู่ ท่าเรือเฟอร์ร่ีข้ามฟาก เพื่อขา้มไปยงั      เกาะนามิ สถานท่ีโรแมนติคอีก
แห่งหน่ึงส าหรับคู่รักคู่หนุ่มสาว ครอบครัว เพื่อนๆหน่ึงในสถานท่ีถ่ายท าละครเกาหลี WINTER LOVE 
SONG หรือเพลงรักในสายลมหนาว เกาะนามิมีรูปร่างเหมือนใบไม้
ท่ีลอยอยู่ทางตอนเหนือของแม่น ้ าฮนั ณ ท่ีแห่งน้ี ท่านสามารถเช่า
จกัรยานหรือมอเตอร์ไบทเ์ท่ียวรอบเกาะ เดินเล่นชมสวนเกาหลี หรือ
คาราวะสุสานนายพลนามิ และสามารถเดินผ่านกลางแมกไมแ้ห่ง
สวนสนท่ีสูงเสียดฟ้าเพื่อสุขภาพ ผ่านดงตน้สน ดอกสน ตน้เกาลดั 
เลือกนัง่ท่ีมา้นัง่ขา้งชายฝ่ัง เพื่อชมบรรยากาศโรแมนติกใตเ้งาไม ้ 

ค ่า  บริการอาหารค ่า (2) ณ ภัตตาคาร  เมนูชาบู ชาบู สุ ก้ีหม้อไฟสไตล์เกาหลี อาหารพื้นเมืองของ
คาบสมุทรเกาหลีตั้งแต่สมยัมองโกเลียบุกคาบสมุทรเกาหลี ลกัษณะคลา้ยสุก้ีหมอ้ไฟ 
 พกัที ่ Vella Suite Hotel  หรือเทยีบเท่า ระดับ 3 ดาว 

 

 

เชา้   บริการอาหารเชา้(3)  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

วนัที่ 3           โรงเรียนสอนท ากมิจ+ิใส่ชุดฮันบก  –  EVER LAND  – ดวิตีฟ้รี   –   คอสเมตกิ    (B/L/D)                                          



เดินทางสู่ เมืองยงอนิ น าท่านสู่ โรงเรียนสอนท ากมิจิ เพื่อให้ท่านเรียนรู้วฒันธรรมการท ากิมจิให้ท่านได้
สนุกสนานเพลิดเพลินกบัการท ากิมจิพร้อมทั้งสวมชุดฮนับกเป็นชุดประจ าชาติของเกาหลีพร้อมถ่ายภาพ
เป็นท่ีระลึกและท่านยงัสามารถน ากิมจิ ผีมือของท่านกลบัไปเป็นของฝากไดอี้กดว้ย จากนั้นเดินทางสู่ 
สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ซ่ึงถูกขนานนามว่า ดิสนียแ์ลนด์เกาหลี เป็นสวนสนุกกลางแจง้ท่ีใหญ่ท่ีสุดของ
ประเทศ โดยมีบริษทัซมัซุงเป็นเจา้ของ ตั้งอยูท่่ามกลางหุบเขา ท่านจะไดน้ัง่กระเชา้ลิฟท ์และท่องไปกบั
โลกของสัตวป่์าซาฟารี ชมไลเกอร์แฝดคู่แรกของโลก ท่ีน่ีท่านจะพบว่าเจา้ป่าสิงโต และเสือดินแดนแห่ง
เทพนิยาย และสนุกกบัเคร่ืองเล่นนานาชนิด อาทิเช่น สเปสวร์ รถไฟเหาะ หนอนสะบดั ชมสวนดอกไม้
ซ่ึงก าลงับานสะพร่ังอวดสีสันเตม็สวน (ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาพอากาศ เดือนมีนาคม - เมษายน เป็นสวนดอก
ทิวลิป, เดือนพฤษภาคม - เดือนมิถุนายน เป็นดอกกุหลาบ, เดือนสิงหาคม - เดือนกนัยายน เป็นสวนดอก
ลิลล่ี, เดือนตุลาคม - เดือนพฤศจิกายน เป็นสวนดอกเบญจมาศ) ชมกิจกรรมและการแสดงต่างๆ ดว้ยบตัร
เขา้ชมแบบ ไม่จ ากดัจ านวนรอบ 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  เมนูหมูยา่งเกาหลี (4)  ตน้ต ารับอาหารเล่ืองช่ือของประเทศเกาหลี
ใต ้เป็นหมูยา่งท่ีผ่านการหมกัจนไดท่ี้ น ามายา่งบนเตาถ่านร้อนๆ สุกก าลงัดี แลว้ตดัช้ินพอค า รับประทาน
กบัซอส, กระเทียม, กิมจิ และใชใ้บผกักาดหอมสดห่อเป็นค าๆ คลา้ยเม่ียงค า แกลม้ดว้ยพริกเกาหลีเมด็โต
สีเขียวสด พร้อมขา้วสวยร้อนๆ 

 
 
 
 
บ่าย น าท่านช้อปป้ิงปลอดภาษีท่ี  ดิวตร้ีฟรี ช้อปป้ิงสินค้าแบรนด์เนม  มากมาย อาทิ นาฬิกา,แว่นตา,

เคร่ืองส าอางค์,กระเป๋า,กลอ้งถ่ายรูป หรือจะเป็นโทรศพัท์มือถือ ให้ท่านอิสระได้เลือกซ้ืออย่างเต็มท่ี    
***หากมเีวลาพาท่านเดินชม คลองชองเกชอน ซ่ึงเดิมเป็นคลองเก่าแก่ในอดีตมีอายกุว่า 600 ปี ท่ีทอดผา่น
ใจกลางเมืองหลวง แต่ในปัจจุบนัไดมี้การพฒันา และบูรณะคลองแห่งน้ีข้ึนมาใหม่ ท าใหก้รุงโซลมีคลอง
ท่ียาวกว่า 6 กิโลเมตร ท่ีมีแต่น ้ าใส จนสามารถมองเห็นตวัปลาหลากพนัธ์ท่ีก  าลงัแหวกว่ายไปมา ปัจจุบนั
โครงการชองเกชองได้กลายเป็นสถานท่ีจัดกิจกรรมต่างๆ อาทิ งานแสดงศิลปะต่างๆ งานดนตรี 
นิทรรศการดอกไม้ ฯลฯ และยงัมีสวนสาธารณะทั้งสองฝ่ังคลอง ท่ีในยามค ่าคืนจะเต็มไปด้วยแสงสี
สวยงามน่าชม*** จากนั้นน าท่านชอ้ปป้ิงร้านเคร่ืองส าอางยอดนิยม COSMETIC OUTLET ของนักช้
อปชาวไทยใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือกลบัไปฝากเป็นของท่ีระลึก อาทิเช่น  ROJUKISS, ครีมน ้ าแตก ซ่ึงราคาถูก
กวา่ท่ีเมืองไทยเกือบเท่าตวั และบางผลิตภณัฑย์งัไม่มีขายในไทย   

ค ่า    บริการอาหารค ่า(5) ณ ภตัตาคาร พลูโกกิ อาหารยอดนิยมอีกหน่ึงชนิดของครัวเกาหลีท าจากเน้ือหมูท่ี



หมกัจนไดท่ี้แลว้น ามาผดักบัผกัต่างๆ และวุน้เส้นของเกาหลี พอใหมี้น ้ าขลุกขลิกเลก็นอ้ย ปรุงรสใหอ้อก
รสหวานเลก็นอ้ย รับประทานคู่กบัขา้วสวย และกิมจิชนิดต่างๆ 

   พกัท่ี  Beninkia Premier Hotel @ Dongdaemun  หรือเทียบเท่า ระดบั 3 ดาว 
 

 

 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6) หลังจากนัน้ น าท่านเดินทางสู่ RED PINE เป็น

ผลิตภัณฑ์ ที่สกัดจากน ้ามันสน ท่ีมีสรรพคุณช่วยบ ารุงร่างกาย ลดไขมนั ช่วยควบคุมอาหารและรักษา
สมดุลในร่างกาย จากนั้น ผ่านชม บลูเฮ้าส์ ท าเนียบประธานาธิบดีของเกาหลีใต้ (ระหว่างรถแล่นผ่านไม่
อนุญาตให้ถ่ายภาพหรือวีดีโอใดๆ ทั้งส้ิน) น าท่านผ่านชม อนุสาวรีย์รูปนกฟีนิกซ์ สัญลกัษณ์ความเป็น
อมตะ ชมทศันียภาพอนัสวยงามของภูเขารูปหัวมงักรและวงเวียนน ้ าพุนบัเป็นจุดท่ีมีฮวงจุย้ท่ีดีท่ีสุดของ
กรุงโซล น าท่านชม พระราชวังเคียงบ็อคคุง ซ่ึงเป็นพระราชวงัไมโ้บราณเก่าแก่ท่ีสุด สร้างข้ึนใน ค.ศ. 
1394 ในอดีตกว่า 600 ปีก่อน ภายในพระราชวงัแห่งน้ีมีหมู่พระท่ี
นัง่มากกว่า 200 หลงั แต่ไดถู้กท าลายไปมากในสมยัท่ีญ่ีปุ่นเขา้มา
บุกยึดครอง ทั้งยงัเคยเป็นศูนยบ์ญัชาการทางการทหารและเป็นท่ี
ประทบัของ กษตัริยปั์จจุบนัไดมี้การก่อสร้างหมู่พระท่ีนัง่ท่ีเคยถูก
ท าลายข้ึนมาใหม่ในต าแหน่งเดิม ถ่ายภาพคู่กบัพลบัพรากลางน ้ า  
“เคียงเฮวรู”ท่ีซ่ึงเคยเป็นทอ้งพระโรงออกงานสโมสรสันนิบาตต่าง ๆ ส าหรับตอ้นรับแขกบา้นแขกเมือง  

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  บิบิมบบั(7)   บิบิมบบัเป็นอีกหน่ึงเมนูยอดนิยมท่ีคนเกาหลีนิยม
ทานกนัมากท่ีสุด เน่ืองจากท าง่ายๆ ในเวลาอนัรวดเร็ว มีลกัษณะเหมือนขา้วย  าท่ีผสมผกัต่างๆ ดงันั้นคน
ไทยจึงเรียกอาหารเมนูน้ีว่าขา้วย  าเกาหลี วิธีท าคือน าขา้วสวยมาใส่ในหมอ้ดินท่ีร้อนจดั พร้อมส่วนผสม
ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเน้ือสัตว ์ผกัสดชนิดต่างๆ ถั่วงอกลวก และโคชูจงัหรือซอสเกาหลี รวมทั้ งไข่ไก่
คลุกเคลา้ใหเ้ขา้กนั รับประทานร้อนๆ  

บ่าย จากนั้ นน าท่านสู่ TRICK  EYE  MUSEUM พิพิธภัณฑ์ศิลปะสามมิติ ต้นฉบับของเกาหลี สถานท่ี
ท่องเท่ียวยอดนิยมท่ีทั้งคนเกาหลีและนักท่องเท่ียวต่างชาติเดินทางมาเก็บรูปภาพพร้อมโพสท่าเก๋ๆ กบั
ฉากสามมิติ ท าให้การเดินชมนิทรรศการศิลปะไม่ใช่ส่ิงท่ีน่าเบ่ือและเข้าใจยากอีกต่อไป น าท่านชม           
ICE  MUSEUM เมืองน ้ าแข็งท่ีมีผลงานศิลปะแกะสลกัน ้ าแข็งกว่า 50 ช้ิน รวมอยู่ในท่ีเดียว พร้อมจดั
แสดงในแบบท่ีไม่ธรรมดา แต่จ าลองเป็นเมืองท่ีทุกอยา่งกลายเป็นน ้ าแขง็ และเอาใจเด็กๆ ดว้ยสไลเดอร์
น ้าแขง็ และกิจกรรมอ่ืนๆ อีกมากมาย ใหคุ้ณไดเ้ดินเท่ียวอยา่งไม่รู้สึกเบ่ือ อาทิ สัมผสัประสบการณ์นัง่รถ

วนัที่ 4      ศูนย์สมุนไพรน า้มันสนเขม็แดง –  พระราชวงัเคยีงบ็อคคุง – พพิธิภณัฑ์ภาพ 3 มิต ิ    (B/L/D)                                                                         
     ไอซ์มิวเซ่ียม – ช้อปป้ิงเมียงดง       

                     
 



ลากกวางรูดอร์ฟ ทกัทายลุงซานตา้ โพสท่าคู่กบันกเพนกวินขั้วโลก ส ารวจบา้นน ้ าแข็งเอสกิโม เยีย่มชม
ปราสาทน ้ าแขง็ ชมวิวจากบนก าแพงเมือง และลองเขา้พกัโรงแรมท่ีทุกอยา่งท าจากน ้ าแขง็ จากนั้นอิสระ
ให้ท่านเดินช้อปป้ิงกนัท่ี ตลาดฮงอิก ซ่ึงเป็นย่านช้อปป้ิงช่ือดงัของเหล่าวยัรุ่นเกาหลี ซ่ึงฝ่ังตรงขา้มของ
ยา่นน้ีเป็นมหาวทิยาลยัฮงอิก  

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  พิเศษ!! บุฟเฟตบ์าบีคิวป้ิงย่างสไตลเ์กาหลี เน้ือหมู เน้ือไก่ เติม
ไม่อั้น (8)   หลงัจากนั้นน าท่านชอ้ปป้ิงตลาดดงัท่ีสุดของเกาหลี ตลาดเมียงดง หรือสยามสแควร์เกาหลี 
หากท่านตอ้งการทราบว่าแฟชั่นของเกาหลีเป็นอย่างไร กา้วล ้าน าสมยัเพียงใดท่านจะตอ้งมาท่ีเมียงดง
แห่งน้ีพบกบัสินคา้วยัรุ่น อาทิ เส้ือผา้บุรุษ-สตรี เคร่ืองส าอางดงัๆ อาทิ ETUDE HOUSE, SKIN FOOD, 
THE FACE SHOP, MISSHA, ROJUKISS, LANEIGE หรืออีกมายให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือซ่ึงราคาถูกกว่าท่ี
เมืองไทย 2-3 เท่า  
 พกัท่ี  Seoul : H avenue Hotel (www.csseoulhotel.com) หรือเทยีบเท่า ระดับ 3 ดาว 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

เชา้  บริการอาหารเช้า(9) ณ ห้องอาหารของโรงแรม  หลงัจากนั้นน าท่านรู้จกัและเขา้ใจ สมุนไพรโสม
เกาหลี หรือราชาแห่งมวลสมุนไพรโสมถูก น ามาใชเ้พื่อสุขภาพเป็นเวลานานากว่า 2,000 ปี  ในต ารายา
แผนโบราณจีน ระบุว่าโสมเป็นสมุนไพรท่ีช่วยเสริมความแข็งแรงให้แก่ระบบยอ่ยอาหารและปอด ช่วย
ท าใหจิ้ตใจสงบและเพิ่มพละก าลงัโดยส่วนรวมสรรพคุณทางการแพทย ์ช่วยบ ารุงหวัใจ ป้องกนัโรคหวัใจ
ขาดเลือด เสริม  ประสิทธิภาพทางเพศ ลดและป้องกนัมะเร็ง และ
เร็วๆ น้ี โสมเกาหลีอาจจะได้จดทะเบียนมรดกโลก โดยองค์การ
ยูเนสโก  ทุกวนัน้ีผลิตภัณฑ์โสมเป็นส่ิงท่ีขาดไม่ได้ส าหรับผูท่ี้
ค  านึงถึงสุขภาพในปัจจุบัน หลังจากนั้ นน าท่านเดินทางสู่ ศูนย์

วนัที่ 5      ศูนย์โสม –  ศูนย์สมุนไพรฮอกเก นามู – โซล ทาวเวอร์  – พลอยแอมมาทีส                   (B/L/-)                                                                          
      ร้านละลายเงนิวอน –สนามบนิอนิชอน – กรุงเทพฯ          

                                                                                      
 

http://www.csseoulhotel.com/


สมุนไพร ฮ็อกเกตนามู ตน้ไมช้นิดน้ีเจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาท่ีปราศจากมลภาวะและระดบัสูงเหนือ
น ้ าทะเล 50-800 เมตร เมลด็ของพนัธุ์ฮ๊อตเกตน้ี ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมน ามารับประทานเพื่อช่วยดูแลตบั
ให้สะอาดแข็งแรง ป้องกนัโรคตบัแข็ง ไม่ถูกท าลายจาการด่ืมแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหร่ี สารตกคา้งจาก
อาหารและยา หลงัจากนั้นน าท่านยอ้นรอยละครดงั ชมวิวกรุงโซล ณ โซลทาวเวอร์ “Witch You Hee” 
“Kim Sang Soon” “Boys Over Flowers หรือ F4 เกาหลี” ณ เขานัมซาน-ภูเขาเพียงลูกเดียวใจกลางเมือง
หลวง กรุงโซล 1 ใน 17 หอคอยเมืองท่ีสูงท่ีสุดในโลก สูงถึง 480 เมตร เหนือระดบัน ้ าทะเล ณ เขานมัซาน
ใจกลางเมืองหลวง ชมทศันียภาพกรุงโซลและชานเมืองแบบรอบทิศ 360องศาและท่านสามารถคลอ้ง
กญุแจคู่รัก ตามความเช่ือได ้(อสิระตามอธัยาศัย ไม่รวมค่าขึน้ลฟิท์ชมววิ)  

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  เมนูไก่ตุ๋นโสม(10)  เป็น
อาหารบ ารุงสุขภาพ เสิร์ฟในหมอ้ดินท่ามกลางน ้ าซุปท่ีก าลงัเดือด
พล่าน คดัเลือกไก่ขนาด ก าลงัเหมาะ     

บ่าย หลงัจากนั้นน าทุกท่านสู่  โรงงานเจียระไนพลอยอเมทิส แดนเกาหลี
เป็นแดนของพลอยสีม่วง พลอยแห่ง  สุขภาพและน าโชค โดยมี
ตั้งแต่สีม่วงอ่อนเยน็ตาจนถึงสีม่วงไวน์ มีเสน่ห์เยา้ยวนใจ พลอยน้ีจะงามจบัตาเม่ือมาท าเป็นแหวน จ้ี ต่าง
หู และสร้อยขอ้มือ และน าท่านแวะ ซุปเปอร์มาเกต็ ซ้ือของ (ละลายเงินวอน 5 แถม 1) สาหร่าย ขนมต่างๆ 
ช็อกโกแล๊ตหิน ซีเรียลช็อกโก  ผลิตภณัฑ์ของใบและรากฝอยของโสม ในรูป ขนมโสม ชาโสม โคลน
พอกหนา้โสม ครีมลา้งหนา้โสม เคร่ืองส าอางโสม หมอนสุขภาพ กิมจิ  เป็บโปโร้ (ป๊อกก้ีเกาหลี) ชินรา
เมง (มาม่าเกาหลี) เป็นตน้ 

 
 
 
 
 
 
19.30 น. เหิรฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินจินแอร์  เท่ียวบินท่ี  LJ001 (บริการอาหารพร้อมเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง)  
23.40 น.  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

-------- 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
อตัราค่าบริการ ** ไม่มีราคาตัว๋เดก็ ** 

หากจ านวนผู้เดินทางไม่ครบ 25 ท่าน ทางบริษัทขอเล่ือนการเดินทางหรือเปลี่ยนแปลงราคา 

ก าหนดวนัเดนิทาง ผู้ใหญ่ (2-3 ท่าน/ห้อง) 

(ผู้ใหญ่ 1 ท่าน + เดก็ 1 ท่าน) 

เด็กต ่ากว่า 12 ปี  
(เสริมเตยีง + ผู้ใหญ่ 2 ท่าน) หรือ 
(ไม่เสริมเตยีง + ผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 

พกัเดี่ยว 
(จ่ายเพิม่) 

เดือนสิงหาคม (T’Way) 
1-5 , 3-7 , 4-8 , 5-9 , 6-10 , 8-12 

9-13 , 10-14 , 11-15 , 12-16 
13-17 , 15-19 , 16-20 , 17-21 , 18-22 

20-24 , 22-26 , 23-27 , 24-28 
25-29 , 27-31 , 28-01 ก.ย.  

29-02 ก.ย. , 30-03 ก.ย. , 31-04 ก.ย. 

13,900 
5,000.- 

เดือนสิงหาคม (Jin Air) 
22-26 , 26-30 , 30-03 13,900 

เดือนกนัยายน (Jin Air) 
8-12 , 12-16 , 16-20 , 20-24 , 24-28  14,900  

เดือนกนัยายน (Jin Air) 
30-04 ตค 17 15,900  

** เด็ก คือ อายุต ่ากว่า 12 ปีบริบูรณ์ ให้ยดึตามเดือนเกดิเป็นหลกั ** 

หมายเหตุ  
1. ท่านถูกเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองทั้งของทางประเทศไทยและเกาหลี ปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองของท่าน ถือเป็นเหตุผลท่ีอยู่
นอกเหนือความรับผดิชอบของทางบริษทั ทางบริษทั ขอสงวนสิทธ์ิในการท่ีจะคืนค่าใชจ่้าย ใดๆ ทั้งส้ินแก่ท่าน  
2. โปรแกรมทวัร์เกาหลี จะเป็นโปรแกรมท่ีจะตอ้งลงร้านชอ้ปป้ิง หากท่านไม่ประสงคท่ี์จะเขา้ ท่านจะตอ้งจ่ายเงินค่าไม่เขา้
ร้าน ใหก้บัทางร้านคา้ ร้านละ 100 USD/ท่าน 
3. กรณีกรุ๊ปท่ีเดินทาง เป็นกรุ๊ปดูงาน หรือ กรุ๊ปนักศึกษา ซ่ึงไม่ไดมี้การแจง้มากบัทางบริษทัฯ ไวก่้อนท าการจองทวัร์ ทาง
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิด าเนินการเก็บเงินเพิ่มกบัทางลูกคา้โดยตรงท่ีเกาหลีทนัที  
4.เมนูอาหารทุกม้ือ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ ทางบริษทัจะจดัเป็นเมนูตามปกติ หากท่านไม่สามารถทานได้ เช่น ทานเจ, 
มงัสวรัิติ, อาหารอิสลาม หรือแพอ้าหารชนิดอ่ืนๆ กรุณาแจง้ใหเ้จา้หนา้ท่ีทราบทนัทีตั้งแต่จองทวัร์ 



ราคาทัวร์นีไ้ม่รวมทิป พนักงานขับรถ,  ไกด์ท้องถิ่น  และหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย 

ค่าทิป จ านวน 40,000 วอน  *กรุณาย่ืนค่าทปิให้กบัหัวหน้าทวัร์ทีส่นามบนิ (วันแรก) *  

 

อตัรานีร้วม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบั ช้ันประหยดั  เส้นทางตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม  (ตัว๋กรุ๊ป)  
 ค่าน ้ าหนกั กระเป๋าสัมภาระเดินทาง ตามท่ีสายการบินก าหนดแต่ละเส้นทาง  (ไม่เกิน 15 กิโลกรัมเท่าน้ัน) โหลดใต้เคร่ืองบิน ถือขึน้เคร่ืองได้ 

12 กโิลกรัม และส่วนเกนิคิดกโิลกรัมละ 550 บาท  
 ค่าธรรมเนียม น ้ามนัเช้ือเพลิงของสายการบินและภาษีสนามบินทุกแห่ง   ค่ามคัคุเทศกข์องบริษทัจากกรุงเทพฯ 
 ค่าโรงแรมท่ีพกั ตามท่ีระบุในรายการ (พกั 2-3 ท่าน/หอ้ง)      ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุในรายการ 
 ค่าพาหนะเดินทางระหวา่งน าเท่ียว  ตามท่ีระบุในรายการ    ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ตามท่ีระบุในรายการ  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท  (หมายเหตุ: ค่าประกนัอุบิติเหตุส าหรับเด็กท่ีมีอายุ

นอ้ยกวา่ 2 ปี และ ผูใ้หญ่อายมุากกวา่ 70 ปี ทางบริษทัประกนัฯจะชดใชค่้าสินไหมทดแทนเพียงคร่ึงหน่ึงของสญัญาฯ) 

อตัรานีไ้ม่รวม 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั นอกเหนือจากรายการทวัร์ระบุไว ้ เช่น ค่าอาหาร-เคร่ืองด่ืม,ค่าซกัรีด,ค่าโทรศพัท,์ค่ามินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ  
 ค่าทิปบริการ ส าหรับพนกังานบริการ เช่น ค่าทิปคนขบัรถ ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน ค่าทิปพนกังานเสิร์ฟ พนกังานยกกระเป๋า  
 ค่าธรรมเนียม น ้ามนัเช้ือเพลิงและภาษีสนามบินท่ีทางสายการบินอาจเรียกเกบ็เพ่ิมตามภาวะอตัราแลกเปล่ียน  
 ค่าภาษีต่างๆ หกั ณ ท่ีจ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% (กรณีท่ีลูกคา้ตอ้งการใบก ากบัภาษี)  
 ค่าปรับ ส าหรับกระเป๋าสมัภาระเดินทางท่ีเกินกวา่ท่ีสายการบินก าหนด   
 ประกนัภยัอุ่นใจยามเดินทาง (ตอ้งซ้ือเพ่ิม) 
 

 
วธีิการช าระเงนิ กรุณาช าระค่ามัดจ า ท่านละ  5,000 บาท (ช่วงเทศกาล 10,000 บาท) 
  ส่งไลนห์รือเฟสบุค หนา้หนงัสือเดินทาง (Passport) ของผูเ้ดินทาง (หนังสือเดนิทางมอีายุการใช้งาน 6  เดือนขึน้ไป) 
 ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ บริษทัฯขอเก็บค่าทวัร์ทั้งหมด ก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 30 วนัท าการ มิฉะนั้นทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน

ค่ามดัจ าทั้งหมด 



 
การยกเลกิและการเปลีย่นแปลง  
 กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุ ฤดูท่องเท่ียว เทศกาลส าคญั จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือค่าทวัร์ทั้งหมด หากไม่ไดป้ฏิบติัตามเง่ือนไขต่างๆ ท่ีได้

ระบุไว ้    
 ช่วงเทศกาลหรือวนัหยดุต่อเน่ือง  ตอ้งแจง้ยกเลิกก่อนเดินทางอยา่งนอ้ย 45 วนั ท าการหรือก่อนหนา้นั้น  
 การยกเลิกจะ ตอ้งแจง้ทางบริษทั  ก่อนเดินทางอยา่งนอ้ย 30 วนั ท าการหรือก่อนหนา้นั้นคืนค่าทวัร์ทั้งหมด 
 ยกเลิกการ เดินทางภายใน 30 วนั  คิดค่าใชจ่้าย 50 เปอร์เซ็นตข์องราคาทวัร์ในทุกกรณี 
 ยกเลิกการ เดินทางภายใน 15 วนั  ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมดในทุกกรณี 
 ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลท่ีตอ้งการันตีมดัจ ากบัสายการบินหรือกรุ๊ปท่ีมีการการันตีค่ามดัจ าท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการ

ผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ และไม่อาจขอคืนเงินได ้รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะ
ไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมดเน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบินนั้น 

 
เง่ือนไขอ่ืนๆ 
- รายการทัวร์สามารถปรับเปล่ียนการเดินทางได้ ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แต่ทางบริษัทจะยงัคงรักษา

ผลประโยชนข์องลูกคา้เป็นส่ิงส าคญั 
- บริษทัฯรับเฉพาะผูมี้วตัถุประสงคเ์ดินทางเพ่ือท่องเท่ียวเท่านั้น หากท่านถูกเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองของประเทศนั้นๆปฏิเสธการเขา้-ออก

เมือง ดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามถือเป็นเหตุผลซ่ึงอยูน่อกเหนืออ านาจและความรับผิดชอบของบริษทัฯ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนเงิน
บางส่วนหรือทั้งหมดหากท่านถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ไม่ว่าประเทศใดจนท าให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได ้คณะทวัร์ท่านอ่ืนๆ 
รวมถึงไกด์จะไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบินได้ จ าเป็นต้องออกเดินทางตามโปรแกรมท่ีวางไว ้แต่ทางตัวแทนบริษทัฯจะท าหน้าท่ี
ประสานงานและเจา้หนา้ท่ีจะท าการติดต่อและช่วยเหลือท่านเป็นระยะๆ 

- บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าใชจ่้ายใดๆทั้งส้ิน  ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสยัต่างๆ เช่น การยกเลิกหรือการล่าชา้ของสายการบิน, 
อุบติัเหตุ, ภยัธรรมชาติ, การนดัหยดุงาน, การจราจรติดขดั หรือส่ิงของสูญหายตามสถานท่ีต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนเหนืออ านาจการควบคุมของบริษทัฯ 
และเจา้หน้าท่ีนั้นๆ ท่ีจะส่งผลท าให้เสียเวลาในการท่องเท่ียวตามรายการทวัร์ ผูเ้ดินทางไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหาย ไม่ว่าในกรณีใดๆ
ทั้งส้ิน ทั้งค่าเสียเวลา ค่าเสียโอกาส ค่าเสียความรู้สึก และค่าใชจ่้ายท่ีบริษทัจ่ายไปแลว้ เป็นตน้  

- กรณียกเลิกหรือเปล่ียนแปลงการเดินทาง ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนใหก้บัท่าน เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่
วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัถือวา่ท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีไดร้ะบุไวท้ั้งหมดแลว้  



- เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจ
เรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

- ถา้กรุ๊ปท่ีท่านจองทวัร์ไว ้ไม่สามารถออกเดินทาง จากกรณีจ านวนผูเ้ดินทางไม่ครบจ านวนตามท่ีก าหนดไว ้หรือสายการบินแจง้ยกเลิกบิน 
ทางบริษทัจะคืนเงินค่าทวัร์ใหท่้าน แต่ทางบริษทัจะขอหักเงินค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง  เช่น ค่าธรรมเนียมในการยืนขอวีซ่าของประเทศท่ีท่าน
จะเดินทาง  (ถา้โปรแกรมท่ีท่านเดินทางจะตอ้งยื่นขอวีซ่า) 

- อตัราค่าบริการคิดค านวณจากอตัราแลกเปล่ียน และราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนค่าบริการในกรณีท่ี
มีการข้ึนราคาค่าตัว๋ เคร่ืองบิน ภาษีเดินทาง ค่าประกนัภยั ค่าธรรมเนียมน ้ามนั หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออตัราแลกเปล่ียนไดป้รับ
ข้ึนในช่วงใกลว้นัท่ีคณะจะเดินทาง 

- เน่ืองจากตัว๋เคร่ืองบินชุดน้ีเป็นตัว๋ราคาพิเศษ (ตัว๋กรุ๊ป) ตอ้งเดินทางตามวนัท่ีท่ีระบุไวบ้นหนา้ตัว๋เท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิกหรือเปล่ียนแปลง
ใดๆ ทั้งส้ิน และถา้ทางบริษทัไดด้ าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้นั้น ไม่สามารถยกเลิกหรือเปล่ียนแปลงรายช่ือผูเ้ดินทางได ้(ยกเวน้บาง
สายการบิน ท่ีสามารถเปล่ียนแปลงรายช่ือผูเ้ดินทางได ้เม่ือท่านตอ้งการเปล่ียนแปลงรายช่ือผูเ้ดินทางหลงัจากออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ จะตอ้ง
เสียค่าใชจ่้ายในการด าเนินการ ทั้งน้ีจะข้ึนอยูก่บัสายการบินเท่านั้น) 

- บริษัทฯท าหน้าท่ีเป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้จากสายการบิน , โรงแรมหรือบริษัทขนส่งเม่ือเกิดการสูญหายของสัมภาระ 
ระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดงักล่าวในระหว่างการ ท่องเท่ียวน้ี หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือ
บางส่วน ถือวา่ท่านสละสิทธ์ิไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการไดห้ากท่านไม่ เดินทางกลบัพร้อมคณะทวัร์ ตัว๋เคร่ืองบินขากลบัซ่ึงยงัไม่ได้
ใช ้ไม่สามารถน ามาขอคืนเงินไดค่้าบริการท่ี ท่านช าระกบัทางบริษทัฯ เป็นการช าระแบบเหมาขาด และทางบริษทัฯไดช้ าระให้กบับริษทัฯ 
ตวัแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกนั ดงันั้นหากท่านมีเหตุอนัใดท่ีท าใหท่้านไม่ไดท่้องเท่ียวพร้อมคณะตามรายการ ท่ีระบุไว ้ท่านจะขอคืน
ค่าบริการไม่ไดบ้ริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการทวัร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะยึดถือและ
ค านึงถึง ความปลอดภยั รวมถึงประโยชนสู์งสุดของลูกคา้ส่วนมากเป็นส าคญั 

 



 



 


