
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เท่ียวครบ...จบทุกฟังกช์ัน่ 
1. ป่ันเรียลไบท์ – หมู่บ้านพืน้เมืองโออัม-ริ  – อุโมงค์แปะก๊วย  

2. แลนด์มาร์กแห่งใหม่ Dongdaemun Design Plaza  

3. สวนสนุก EVERLAND + หมู่บ้านบุกชอนฮันอก 



4. เดนิช้อปป้ิงสุดมันส์ ตลาดดัง ทงแดมุน +เมียงดง สัมผัสความงดงามของดอกซากุระนับพันต้นท่ี 

Yeouido Park 

                          

 

22.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศชัน้ 4  เคานเ์ตอร ์D ประตทูางเขา้เบอร ์
2-3 สายการบนิจนิแอร ์(LJ) โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกดา้นสมัภาระ
เชค็อนิ 

 

 

01.00 น. บนิลัดฟ้าสูก่รงุโซลโดยสายการบนิจนิแอร ์ เทีย่วบนิที ่ LJ002(บรกิารชดุขนมปังและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08.00 น. ถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตอินิชอน สาธารณรัฐเกาหลใีต ้(เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ไทย 2 ช.ม.กรณุาปรับนาฬกิาของ

ทา่นเป็นเวลาทอ้งถิน่เพือ่สะดวกในการนัดหมาย)หลังจากผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรแลว้ หลังจาก
นัน้ น าทา่นเดนิทางสู ่น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงอาซาน (Asan)เป็นเมอืงในจังหวัดชงุชอ็งใต ้ประเทศเกาหลใีต ้มี
ขอบเขตตดิกบันครพเิศษเมอืงโซลทางตอนเหนือ เมอืงอาซานมปีระชากรโดยประมาณ 250,000 คน มชีือ่เสยีง
เรือ่งบอ่น ้ารอ้นและเป็นเมอืงแหง่สปา น าทา่นสมัผัสประสบการณ์ใหม ่ปั่นเรลไบท ์(Asan Rail Bike) (รวมบตัร
ป่ันเรลไบรแ์ลว้) บนทางรถไฟสายเกา่ของเมอืงอาซาน มรีะยะทางประมาณ 4 กโิลเมตรเป็นอกีหนึง่กจิกรรมทีโ่ร
แมนตคิทีเ่ป็นทีน่ยิมของชาวเกาหลี ใหท้่านไดส้ัมผัสกับววิทวิทัศน์และบรรยากาศธรรมชาตโิดยรอบอันสวยงาม
ของประเทศเกาหลใีต ้ ไมว่่าจะเป็นแปลงเกษตร ทุ่งนา ไร่ และ
สวนต่างๆ ถูกหอ้มลอ้มไปดว้ยภูเขาอันอุดมสมบูรณ์มากมาย  
หลังจากนัน้น าทกุทา่นสู ่หมูบ่า้นพืน้เมอืงโออัม-ร ิ(Oeam-ri 
Folk Village)  หมูบ่า้นพืน้เมอืงของเกาหลไีดจ้ าลองรูปแบบการ
ด ารงชีพของผูค้นในยุคกลางถึงปลายราชวงศ์โชซอน (ค.ศ. 
1392 –1910) ขึน้มาใหม ่มบีา้นของสามญัชนจากภาคต่างๆ ของ
ประเทศ สถานพยาบาลทางการแพทยแ์ผนตะวันออก หอ้งเรยีน
ส าหรับศกึษาอักษรจีนและลักษณะภูมปิระเทศ โรงตเีหล็ก และ
การหัตถกรรม อาหารตามประเพณีนยิมและอาหารจานพเิศษก็มี
จ าหน่ายในตลาดรวมถงึปลาทะเลยา่ง ถั่วเขยีว แพนเคก้ ท าดว้ย
หัวหอม สรุาพืน้เมอืง เครือ่งดืม่และอืน่ๆ อกีมากมาย  ในหมูบ่า้นพืน้เมอืงโออัม-รนัิน้บา้นหลายหลังยังคงรักษา
รูปแบบโบราณไว ้ทางเขา้บา้นมศีาลเจา้และโรงสขีา้วที่ไดรั้บการอนุรักษ์ไวใ้หอ้ยู่ในสภาพดี ตรงกันขา้มกับ
ทัศนยีภาพชนบทอนัเขยีวขจถีกูหอ้มลอ้มดว้ยล าธาร  

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  เมนู ดกัคาลบ ิ(Dalkgalbi) (1)  ไกบ่ารบ์คีวิผดัซอส อาหารที่
สรา้งชือ่ใหก้บัเมอืงชุนชอน โดยเป็นการน าไกบ่ารบ์คีวิ ขา้ว
เหนยีว มนัหวาน ผกัตา่งๆ ลงผดัรวมกบัซอสพรกิไทยแดง
แบบเกาหลี เวลารบัประทาน จะน าผกักาดเขียว มาห่อ
รบัประทาน หลงัจากทานไปสกัพกัจะน าข้าวสวย และ
สาหรา่ยแหง้มาผดัรวมกบัทคัคาลบ ีเรยีกวา่ทคัคาลบโีปคมึ 
เสริฟ์พรอ้มกบัเครือ่งเคยีง เชน่ โอเดง้ปรุงรส กมิจ ิหรอืน า้
ซุปเย็น 

วนัที ่1     กรงุเทพฯ – อนิชอน                                                                                                    (-/-/-)                                                                                                   

วนัที ่2     อนิชอน – อาซาน – ป่ันเรยีลไบท ์– หมูบ่า้นพืน้เมอืงโออัม-ร ิ – อโุมงคแ์ปะกว๊ย – ศาลเจา้พลยี ่  
               FIRST VILLAGE                                                                                               (-/L/D)                                                                                                                           
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บา่ย จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่ถนน GOKGYOCHON อโุมงคแ์ปะก๊วย 
ถนนสายนี้ข ึ้นชื่อว่าเป็นถนนสายโรแมนติกอีกแห่งหนึ่งของ
เกาหลกี็ว่าได ้(สเีขยีวในฤดูใบไมผ้ล ิและฤดูรอ้น สเีหลอืงทอง
ในฤดใูบไมร้ว่ง) ตน้สงูเสยีดฟ้า ทีท่อดยาวกวา่ 1.5 กม ซึง่ตัง้อยู่
บรเิวณของคูคลองเคียวกชีอน ในช่วงฤดูใบไมผ้ล ิบรเิวณนี้จะ
เต็มไปดว้ยทุ่งดอกสเีหลอืงของตน้เรฟ ในชว่งฤดูใบไมร้่วง ใบ
ของตน้จงิโกะ๊ หรอืตน้แปะกว๊ยทีอ่ายหุลายสบิปี จะเปลีย่นใบเป็น
สทีองสุดสวยงดงามยิง่ มสีสีันของดอกไมต้ามฤดูกาลใหไ้ดช้ืน่
ชมกัน ตลอดทางเดินยังมีงานศิลปะมา้น่ัง หรือ งานศิลปะ
สรา้งสรรค์น่ารักน่ารักไวใ้หช้ืน่ชม เพราะที่นี่มีศูนย์วัฒนธรรม
ตัง้อยู ่เรายงัสามารถเดนิทอดน่องลงสะพานไปชมนกอพยพทีม่ารวมตัวกันในแต่ละ
ฤดกูาล  จากนัน้นาทา่นสูศ่าลเจา้พลยี ่HYEONCHUNGSA หนึง่ในวรีบรุุษทีย่ ิง่ใหญ่
ของเกาหล ีทีไ่ดต้อ่สูก้บัการรุกรานของญีปุ่่ นโดยการพัฒนาวัสดุอปุกรณ์ และร าลกึ
ถงึชัยชนะในการสูร้บกับกองทัพเรอืญีปุ่่ นในปลายปี ศตวรรษที ่16 ของนายพลฮ ี
ซุน ชนิ ซึง่ที่ศาลเจา้ม ีSipkyeongd เป็นภาพประกอบเรื่องราวของลีซุนชนิและ
เรื่องราวชวีติของนายพล ไดอารี่ Nanjung ซึง่เป็นสมบัตขิองชาตฉิบับที่ 76  
จากนัน้ใหท้า่นไดส้นุกกบัการเลอืกซือ้สนิคา้สไตลเ์กาหล ีFIRST VILLAGE OUTLET ศนูยก์ลางการคา้แหง่ใหมท่ี่
ใหญท่ีส่ดุใน อาซาน มรีา้นคา้หลากหลายมากมาย รา้นคา้ และมสีนิคา้แบรนดด์ังมากมาย อสิระใหท้่านเดนิชอ้ป
ป้ิงเลอืกชมเลอืกซือ้สนิคา้ตามอธัยาศัย 

ค า่  บรกิารอาหารค ่า(2) ณ ภตัตาคาร  เมนูชาบู ชาบู สุก ีห้มอ้ไฟสไตลเ์กาหล ีอาหารพืน้เมอืงของ
คาบสมทุรเกาหลตี ัง้แตส่มยัมองโกเลยีบกุคาบสมทุร 
 พกัที ่ Asan : Ramada Encore Pyeongtaekหรอืเทยีบเทา่ ระดบั 3ดาว 

 

 
เชา้   บรกิารอาหารเชา้(3)  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เดนิทางสู่ เมอืงยงอนิ น าท่านสู่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด ์
ซึง่ถูกขนานนามว่า ดิสนีย์แลนด์เกาหลี เป็นสวนสนุก
กลางแจง้ทีใ่หญ่ทีส่ดุของประเทศ โดยมบีรษัิทซมัซงุเป็น
เจา้ของ ตัง้อยูท่า่มกลางหบุเขา ทา่นจะไดน่ั้งกระเชา้ลฟิท ์
และท่องไปกับโลกของสัตว์ป่าซาฟารี ชมไลเกอรแ์ฝดคู่
แรกของโลก ที่นี่ท่านจะพบว่าเจา้ป่าสิงโต และเสือ
ดนิแดนแห่งเทพนยิาย และสนุกกับเครือ่งเล่นนานาชนิด 
อาทเิชน่ สเปสวร ์รถไฟเหาะ หนอนสะบัด ชมสวนดอกไม ้
ซึง่ก าลังบานสะพร่ังอวดสีสันเต็มสวน (ทัง้นี้ข ึ้นอยู่กับ
สภาพอากาศ เดอืนมนีาคม - เมษายน เป็นสวนดอกทวิลปิ
, เดือนพฤษภาคม - เดือนมถิุนายน เป็นดอกกุหลาบ, 
เดอืนสงิหาคม - เดอืนกันยายน เป็นสวนดอกลลิลี่, เดอืนตุลาคม - เดอืนพฤศจกิายน เป็นสวนดอกเบญจมาศ)  
ชมกจิกรรมและการแสดงตา่งๆ ดว้ยบตัรเขา้ชมแบบ ไมจ่ ากดัจ านวนรอบ  

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  เมนูหมยูา่งเกาหล ี(4)  ตน้ต ารับอาหารเลือ่งชือ่ของประเทศเกาหลใีต ้เป็น
หมูย่างที่ผ่านการหมักจนไดท้ี่ น ามาย่างบนเตาถ่านรอ้นๆ สุกก าลังดี แลว้ตัดช ิน้พอค า รับประทานกับซอส, 
กระเทยีม, กมิจ ิและใชใ้บผักกาดหอมสดหอ่เป็นค าๆ คลา้ยเมีย่งค า แกลม้ดว้ยพรกิเกาหลเีม็ดโตสเีขยีวสด พรอ้ม
ขา้วสวยรอ้นๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บา่ย น าท่านเดนิทางสู่ ฮุนได พรีเมีย่ม เอาท์เลต (Hyundai 

Premium Outlet) หา้งสรรพสนิคา้ทีร่วบรวมแบรนดด์ัง
ต่างๆ ใหท้่านไดช้็อปป้ิงอยา่งจุใจ  จากนัน้น าท่านชอ้ป
ป้ิงรา้นเครื่องส าอางยอดนิยม ของนักชอ้ปชาวไทยที ่
COSMETIC OUTLET ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้กลับไปฝาก
เป็นของทีร่ะลกึ อาทเิชน่  ROJUKISS, ครมีน ้าแตก ซึง่

วนัที ่ 3         สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์– ฮนุได พรเีมีย่ม เอาทเ์ลต – คอสเมตคิ –  Dongdaemun Design Plaza 

              ตลาดทงแดมนุ                                                                                                           (B/L/D)                                                                                                                           



ราคาถกูกวา่ทีเ่มอืงไทยเกอืบเทา่ตัว และบางผลติภณัฑย์งัไมม่ขีายในไทย 
 

 

 

 

หลังจากนัน้น าทา่นสู ่Dongdaemun Design Plaza แลนดม์ารก์แหง่ใหมใ่นกรงุโซล ประเทศเกาหลใีต ้ออกแบบ

โดย Zaha Hadid สถาปนกิลกูครึง่อรัิก-องักฤษ ภายในแบง่ออกเป็น 3 โซนใหญ ่ๆ ไดแ้ก ่Design Lab ซึง่เป็น

พืน้ทีส่ าหรับผูรั้กการออกแบบเพือ่แลกเปลีย่นความรูแ้ละการท าธรุกจิแฟชัน่ โซนทีส่อง คอื Museum พพิธิภณัฑ์

การออกแบบส าหรับดไีซเนอรท์ีร่ว่มกนัแชรไ์อเดยีดา้นการออกแบบของกรงุโซลสูส่ากล และโซนสดุทา้ย คอื Art 

Hall พืน้ทีส่ าหรับนักคดิทีม่าพรอ้มกบัเทรนดแ์ฟชัน่ใหม ่ ๆ, การแสดงแฟชัน่โชว ์ รวมทัง้นทิรรศการดา้นแฟชัน่ 

โดย Dongdaemun Design Plaza ยงัตัง้เป้าส าหรับการเป็นเบอรห์นึง่ดา้นอตุสาหกรรมแฟชัน่และการออกแบบ

ของเอเชยี  

      
 
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  พเิศษ!! บฟุเฟตบ์าบคีวิป้ิงยา่งสไตลเ์กาหลี(5) เนือ้หม ูเนือ้ไก ่เตมิไมอ่ัน้  

 พกัที ่ Seoul : Westvill  Hotel หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 3 ดาว 

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้(6) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   หลังจากนัน้ น าท่าน

เดินทางสู่ ศูนย์สมุนไพรน ้ ามันสนเข็มแดง  เป็นผลิตภัณฑ์ ที่สกัดจาก
น ้ามันสน ทีม่สีรรพคุณช่วยบ ารุงร่างกาย ลดไขมัน ชว่ยควบคุมอาหารและ
รักษาสมดุลในร่างกาย หลังจากนัน้น าท่านรูจ้ักและเขา้ใจ สมุนไพรโสม
เกาหลี หรือราชาแห่งมวลสมุนไพรโสมถูก น ามาใชเ้พื่อสุขภาพเป็นเวลา
นานากวา่ 2,000 ปี  ในต ารายาแผนโบราณจนี ระบวุา่โสมเป็นสมนุไพรทีช่ว่ย
เสรมิความแข็งแรงใหแ้กร่ะบบยอ่ยอาหารและปอด ชว่ยท าใหจ้ติใจสงบและ
เพิม่พละก าลังโดยสว่นรวมสรรพคุณทางการแพทย ์ชว่ยบ ารุงหัวใจ ป้องกัน
โรคหัวใจขาดเลอืด เสรมิ  ประสทิธภิาพทางเพศ ลดและป้องกันมะเร็ง และ
เร็วๆ นี ้โสมเกาหลอีาจจะไดจ้ดทะเบยีนมรดกโลก โดยองคก์ารยเูนสโก  ทุก
วันนี้ผลติภัณฑโ์สมเป็นสิง่ทีข่าดไมไ่ดส้ าหรับผูท้ีค่ านงึถงึสขุภาพในปัจจุบัน  
หลังจากนั้นน าทุกท่าสู่ พระราชวังถ๊อกซูกุง (Deoksugung Palace) 
พระราชวังเกา่แก ่ขนาดไมเ่ล็กไมใ่หญ่ แต่สวยงามร่มรืน่ไปดว้ยตน้ไม ้ เป็น
เพยีงพระราชวังแห่งเดียวทีล่อ้มรอบดว้ยอาคารสไตล์ตะวันตกที่เพิม่ความ
เป็นเอกลักษณ์ของทิวทัศน์ได ้เป็นพระราชวังที่เล็กที่สุดในบรรดา 5 
พระราชวังของเกาหลี มีจุดเด่นคืออาคารภายในพระราชวังนั้นเป็นการ
ผสมผสานระหวา่งวัฒนธรรมเกาหลแีละวัฒนธรรมตะวันตก 

เทีย่ง   บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภัตตาคาร เมนูโอซมัพลู
โกกิ(7)  อาหารยอดนยิมอกีหนึง่ชนดิของครัวเกาหลี
ท าจากปลาหมกึน ามาผัดกับผักต่างๆ และวุน้เสน้
ของเกาหล ีพอใหม้นี ้าขลกุขลกิเล็กนอ้ย ปรุงรสให ้
ออกรสหวานเล็กนอ้ย รับประทานคู่กับขา้วสวย 
และกมิจชินดิตา่งๆ 

บา่ย หลังจากนัน้น าทา่นยอ้นรอยละครดัง ชมววิกรงุโซล 
ณ โซลทาวเวอร ์“Witch You Hee” “Kim Sang 
Soon” “Boys Over Flowers หรอื F4 เกาหล”ี ณ 
เขานัมซาน-ภเูขาเพยีงลูกเดยีวใจกลางเมอืงหลวง 
กรุงโซล 1 ใน 17 หอคอยเมอืงที่สูงที่สุดในโลก 
สูงถงึ 480 เมตร เหนือระดับน ้าทะเล ณ เขานัม
ซานใจกลางเมืองหลวง ชมทัศนียภาพกรุงโซล
และชานเมืองแบบรอบทิศ 360องศาและท่าน
สามารถคลอ้งกญุแจคูรั่ก ตามความเชือ่ได ้(อสิระตามอธัยาศัย ไมร่วมคา่ขึน้ลฟิทช์มววิ) 

วนัที ่4     ศนูยส์มนุไพรน ้ามันสนเข็มแดง –ศนูยส์มนุโสม– พระราชวงัถ็อกซกูงุ – โซล ทาวเวอร(์B/L/-)                                                                                                                                                                    
             ดวิตีฟ้ร ี– ตลาดเมยีงดง 



 
หลังจากนัน้ น าท่านชอ้ปป้ิงปลอดภาษีที ่ดวิตรีฟ้ร ีชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นม  มากมาย อาท ินาฬกิา,แว่นตา,
เครือ่งส าอางค,์กระเป๋า,กลอ้งถ่ายรูป หรอืจะเป็นโทรศัพทม์อืถอื ใหท้่านอสิระไดเ้ลอืกซือ้อย่างเต็มที ่***หากมี
เวลาพาทา่นเดนิชม คลองชองเกชอน ซึง่เดมิเป็นคลองเกา่แกใ่นอดตีมอีายกุวา่ 600 ปี ทีท่อดผ่านใจกลางเมอืงหลวง แตใ่น

ปัจจุบันไดม้ีการพัฒนา และบูรณะคลองแห่งนี้ข ึน้มาใหม่ ท าใหก้รุงโซลมีคลองทีย่าวกว่า 6 กโิลเมตร ทีม่ีแต่น ้าใส จน

สามารถมองเห็นตวัปลาหลากพันธท์ีก่ าลังแหวกวา่ยไปมา ปัจจุบันโครงการชองเกชองไดก้ลายเป็นสถานทีจ่ัดกจิกรรมตา่งๆ 
อาท ิงานแสดงศลิปะตา่งๆ งานดนตร ีนทิรรศการดอกไม ้ฯลฯ และยังมสีวนสาธารณะทัง้สองฝ่ังคลอง ทีใ่นยามค า่คนืจะเต็ม

ไปดว้ยแสงสสีวยงามน่าชม*** 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
หลังจากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิงตลาดดังทีส่ดุของเกาหล ีตลาดเมยีงดง หรอืสยามสแควรเ์กาหล ีหากท่านตอ้งการ
ทราบว่าแฟชัน่ของเกาหลเีป็นอยา่งไร กา้วล ้าน าสมัยเพยีงใดท่านจะตอ้งมาทีเ่มยีงดงแห่งนี้พบกับสนิคา้วัยรุ่น 
อาท ิเสือ้ผา้บรุุษ-สตร ีเครือ่งส าอางดังๆ อาท ิETUDE HOUSE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, MISSHA, 
ROJUKISS, LANEIGE หรอือกีมายใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ซึง่ราคาถกูกวา่ทีเ่มอืงไทย 2-3 เทา่  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค ่า อสิระอาหารค ่า เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง 

 พกัที ่ Seoul : Westvill  Hotel หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 3 ดาว 

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้(8) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   หลังจากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ ศูนยส์มุนไพร ฮ็อกเกตนาม ู

ตน้ไมช้นดินีเ้จรญิเตบิโตในป่าลกึ  บนภเูขาทีป่ราศจากมลภาวะและ
ระดับสงูเหนอืน ้าทะเล 50-800 เมตร เมล็ดของพันธุฮ์อ๊ตเกตนี ้ชาว
เกาหลีรุ่นใหม่นิยมน ามารับประทานเพื่อช่วยดูแลตับใหส้ะอาด
แข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็ง ไม่ถูกท าลายจาการดื่มแอลกอฮอล ์
กาแฟ บหุรี ่สารตกคา้งจากอาหารและยา   
หลังจากนัน้ท าท่านสู่ หมู่บา้นบุกชอนฮันอก (Bukchon Hanok 
Village) หรอืบางคนเรยีกว่า หมู่บา้นบุคชอนฮันอ๊ก เป็นอกีหนึ่ง
สญัลักษณ์ของเกาหล ีทา่มกลางตกึรามบา้นชอ่งทีท่ันสมยัของกรุง
โซลนัน้ หมูบ่า้นแห่งนี้ก็ยังคงรักษาอาคารบา้นเรอืนในสมัยโบราณ 

มกีลิน่อายของเกาหลใีนยคุเกา่แก ่เหมาะส าหรับคนทีช่อบสถานที่
ท่องเทีย่วเชงิประวัตศิาสตร ์หมูบ่า้นบกุชอนฮันอกถอืเป็นสถานที่
ทอ่งเทีย่วอกีแหง่หนึง่ทีเ่มือ่นักทอ่งเทีย่วไดไ้ปเยอืนแลว้ จะไดพ้บ
กบับา้นของขนุนางระดับสงูของเกาหลใีนสมยักอ่น ภายในหมูบ่า้น
มอีาคารแบบดัง้เดมิของเกาหลกีวา่ 100 หลัง  
หลังจากนัน้น าท่านสู่ สวนยออโิด (Yeouido Hangang Park) 
เป็นสวนสาธารณะรมิแมน่ ้าฮนักงัทีป่กตจิะเป็นสถานทีพั่กผ่อนเดนิ
เล่น ชลิๆรมิแม่น ้า ซึง่จะมกีารจัดกจิกรรมมากมายในแต่ละปี เชน่ 
เทศกาลดอกซากรุะบานในฤดูใบไมผ้ล ิ  ใหทุ้กท่านอสิระในการ

เดนิชม  (ชมดอกซากุระ** โปรแกรมนีขึ้น้อยู่กบัสภาพอากาศอาจมีการเปลีย่นแปลง**)    
เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  เมนู จมิดัก (9)  ไกอ่บซอี ิ๊ววุน้เสน้ เป็นเมนูอาหารเกาหลพีืน้เมอืงดัง้เดมิ 

เป็นไกผั่ดรวมกบัวุน้เสน้ มนัฝร่ัง แครอท พรกิ และซอสด า เนือ้ไกท่ีน่ิม่ รสชาตคิลา้ยกบัไกพ่ะโลส้ตูรเกาหล ีทาน
กบัขา้ว หอมอรอ่ย รสเผ็ดถงึเครือ่ง 

วนัที5่     ศนูยส์มนุไพรฮอกเก นาม ู– หมูบ่า้นบกุชอนฮันอก – พลอยแอมมาทสี                              (B/L/-)                                                                                                                                                                    
             สวนสาธารณะยออโีด (Blossam Street) –  รา้นละลายเงนิวอน –สนามบนิอนิชอน – กรงุเทพฯ                        



บา่ย หลังจากนัน้น าทกุทา่นสู ่ โรงงานเจยีระไนพลอยอเมทสิ แดนเกาหลเีป็น
แดนของพลอยสมีว่ง พลอยแหง่  สขุภาพและน าโชค โดยมตีัง้แต่สมีว่ง
ออ่นเย็นตาจนถงึสมีว่งไวน์ มเีสน่หเ์ยา้ยวนใจ พลอยนี้จะงามจับตาเมือ่
มาท าเป็นแหวน จี ้ตา่งห ูและสรอ้ยขอ้มอื  
และน าท่านแวะ ซุปเปอรม์าเก็ต ซือ้ของ (ละลายเงนิวอน 5 แถม 1) 
สาหร่าย ขนมต่างๆ ช็อกโกแล๊ตหนิ ซเีรยีลช็อกโก  ผลติภัณฑข์องใบ
และรากฝอยของโสม ในรูป ขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหนา้โสม ครมี
ลา้งหนา้โสม เครือ่งส าอางโสม หมอนสขุภาพ กมิจ ิ เป็บโปโร ้(ป๊อกกี้
เกาหล)ี ชนิราเมง (มามา่เกาหล)ี เป็นตน้ 

 

 
 

19.55 น. เหริฟ้าสูก่รงุเทพฯโดยสายการบนิจนิแอร ์เทีย่วบนิที ่LJ001(บรกิารชดุขนมปังและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง)  
23.35 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

-------- 
 

อตัราคา่บรกิาร ** ไมม่รีาคาต ัว๋เด็ก ** 
หากจ านวนผูเ้ดนิทางไมค่รบ 25 ทา่น ทางบรษิทัขอเลือ่นการเดนิทางหรอืเปลีย่นแปลงราคา 

ก าหนดวนัเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่(2-3 ทา่น/

หอ้ง) 
(ผูใ้หญ ่1 ทา่น + เด็ก 1 

ทา่น) 

เด็กต า่กวา่ 12 ปี  
(เสรมิเตยีง + ผูใ้หญ ่2 ทา่น) 

หรอื 
(ไมเ่สรมิเตยีง + ผูใ้หญ ่2 ทา่น) 

พกัเดีย่ว 
(จา่ยเพิม่) 

เดอืนพฤษภาคม 2018 
18-22 , 19-23 , 20-24 , 21-25 , 22-26 
26-30 , 27-31 , 28 พ.ค. - 01 ม.ิย. 18 

29 พ.ค. - 02 ม.ิย. 18 
31 พ.ค. - 04 ม.ิย. 18 

16,900 
5,000.- 16-20 , 17-21 , 23-27 , 24-28 

30 พ.ค. - 03 ม.ิย. 18 17,900 
 

25-29 18,900 
 

** เด็ก คอื อายตุ า่กวา่ 12 ปีบรบิรูณ์ ใหย้ดึตามเดอืนเกดิเป็นหลกั ** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ 

1. ท่านถูกเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงทัง้ของทางประเทศไทยและเกาหล ีปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงของท่าน ถอื
เป็นเหตผุลทีอ่ยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของทางบรษัิท ทางบรษัิท ขอสงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะคนืคา่ใชจ้่าย ใดๆ 
ทัง้ส ิน้แกท่า่น  
2. โปรแกรมทัวรเ์กาหล ีจะเป็นโปรแกรมทีจ่ะตอ้งลงรา้นชอ้ปป้ิง หากท่านไมป่ระสงคท์ีจ่ะเขา้ ท่านจะตอ้งจ่ายเงนิ
คา่ไมเ่ขา้รา้น ใหก้ับทางรา้นคา้ รา้นละ 100 USD/ทา่น 
3. กรณีกรุ๊ปทีเ่ดนิทาง เป็นกรุ๊ปดงูาน หรอื กรุ๊ปนักศกึษา ซึง่ไมไ่ดม้กีารแจง้มากับทางบรษัิทฯ ไวก้อ่นท าการจอง
ทัวร ์ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิด์ าเนนิการเก็บเงนิเพิม่กับทางลกูคา้โดยตรงทีเ่กาหลทัีนท ี 
4.เมนูอาหารทุกมือ้ ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการ ทางบรษัิทจะจัดเป็นเมนูตามปกต ิหากท่านไม่สามารถทานได ้เชน่ 

ทานเจ, มังสวรัิต,ิ อาหารอสิลาม หรอืแพอ้าหารชนดิอืน่ๆ กรณุาแจง้ใหเ้จา้หนา้ทีท่ราบทันทตีัง้แตจ่องทัวร ์



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  

 คา่ธรรมเนยีม น ้ามนัเชือ้เพลงิของสายการบนิและภาษีสนามบนิทกุแหง่   คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทจากกรงุเทพฯ 
 คา่โรงแรมทีพ่ัก ตามทีร่ะบใุนรายการ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)      คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่พาหนะเดนิทางระหวา่งน าเทีย่ว  ตามทีร่ะบใุนรายการ    คา่อาหารและเครือ่งดืม่ ตามทีร่ะบใุนรายการ  
 ค่าประกันอบุัตเิหตุในการเดนิทางวงเงนิ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท  (หมายเหตุ: ค่าประกันอบุติเิหตุ

ส าหรับเด็กทีม่อีายนุอ้ยกว่า 2 ปี และ ผูใ้หญ่อายมุากกว่า 70 ปี ทางบรษัิทประกันฯจะชดใชค้่าสนิไหมทดแทนเพยีงครึง่หนึง่
ของสญัญาฯ)  (กรณีสง่จอยหนา้รา้น) 

 
อตัรานีไ้มร่วม 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว นอกเหนอืจากรายการทวัรร์ะบไุว ้ เชน่ คา่อาหาร-เครือ่งดืม่,คา่ซกัรดี,คา่โทรศัพท,์คา่มนิบิารแ์ละทวีชีอ่ง

พเิศษ ฯลฯ  

 คา่ทปิบรกิาร ส าหรับพนักงานบรกิาร เชน่ คา่ทปิคนขบัรถ คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่ คา่ทปิพนักงานเสริฟ์ พนักงานยกกระเป๋า  
 คา่ธรรมเนยีม น ้ามนัเชือ้เพลงิและภาษีสนามบนิทีท่างสายการบนิอาจเรยีกเก็บเพิม่ตามภาวะอตัราแลกเปลีย่น  
 คา่ภาษีตา่งๆ หกั ณ ทีจ่า่ย 3% และภาษีมลูคา่เพิม่ 7% (กรณีทีล่กูคา้ตอ้งการใบก ากบัภาษี)  
 คา่ปรับ ส าหรับกระเป๋าสมัภาระเดนิทางทีเ่กนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด   
 คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางวงเงนิ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล 500,000 บาท  (หมายเหต:ุ คา่ประกนัอบุติเิหตุ

ส าหรับเด็กทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 2 ปี และ ผูใ้หญอ่ายมุากกวา่ 70 ปี ทางบรษัิทประกนัฯจะชดใชค้า่สนิไหมทดแทนเพยีงครึง่หนึง่
ของสญัญาฯ)  (กรณีเหมาตดักรุป๊) 

 

ราคาทวัรน์ ีไ้มร่วมทปิ พนกังานขบัรถ,  ไกดท์อ้งถิน่  และหวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย 

คา่ทปิ จ านวน 40,000 วอน  *กรณุายืน่คา่ทปิใหก้บัหวัหนา้ทวัรท์ ีส่นามบนิ (วนัแรก)  

วธิกีารช าระเงนิ กรณุาช าระคา่มดัจ า ทา่นละ  5,000 บาท (ชว่งเทศกาล 10,000 บาท) 
  แฟกซห์รอือเีมล ์หนา้หนังสอืเดนิทาง (Passport) ของผูเ้ดนิทาง (หนงัสอืเดนิทางมอีายกุารใชง้าน 6  เดอืนขึน้ไป) 
 คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื บรษัิทฯขอเก็บคา่ทัวรท์ัง้หมด กอ่นการเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วันท าการ มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ์

ในการคนืเงนิคา่มดัจ าทัง้หมด 

 

การยกเลกิและการเปลีย่นแปลง  
 กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยุด ฤดูท่องเทีย่ว เทศกาลส าคัญ จะไม่มกีารคนืเงนิมัดจ า หรอืค่าทัวรท์ัง้หมด หากไม่ไดป้ฏบิัตติาม

เงือ่นไขตา่งๆ ทีไ่ดร้ะบไุว ้    
 ชว่งเทศกาลหรอืวันหยดุตอ่เนือ่ง  ตอ้งแจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 45 วัน ท าการหรอืกอ่นหนา้นัน้  
 การยกเลกิจะ ตอ้งแจง้ทางบรษัิท  กอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน ท าการหรอืกอ่นหนา้นัน้คนืคา่ทัวรท์ัง้หมด 

 ยกเลกิการ เดนิทางภายใน 30 วัน  คดิคา่ใชจ้า่ย 50 เปอรเ์ซน็ตข์องราคาทัวรใ์นทกุกรณี 
 ยกเลกิการ เดนิทางภายใน 15 วัน  ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิคา่ทัวรท์ัง้หมดในทกุกรณี 
 ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีัดจ ากับสายการบนิหรอืกรุ๊ปทีม่กีารการันตคี่ามัดจ าทีพั่กโดยตรง

หรอืโดยการผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ และไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ EXTRA FLIGHT และ 
CHARTER FLIGHT จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ าหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดเนือ่งจากคา่ตั๋วเป็นการเหมาจา่ยในเทีย่วบนินัน้ 

 



เง ือ่นไขอืน่ๆ 
- รายการทัวรส์ามารถปรับเปลีย่นการเดนิทางได ้ตามความเหมาะสม โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ แต่ทางบรษัิทจะยังคง

รักษาผลประโยชนข์องลกูคา้เป็นสิง่ส าคัญ 
- บรษัิทฯรับเฉพาะผูม้วีัตถปุระสงคเ์ดนิทางเพือ่ทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ หากทา่นถกูเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศนัน้ๆปฏเิสธ

การเขา้-ออกเมอืง ดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตามถอืเป็นเหตุผลซึง่อยูน่อกเหนืออ านาจและความรับผดิชอบของบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ 
ขอสงวนสทิธิท์ี่จะไม่คืนเงนิบางส่วนหรือทัง้หมดหากท่านถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง ไม่ว่าประเทศใดจนท าใหท้่านไม่
สามารถเดนิทางต่อไปได ้คณะทัวรท์่านอืน่ๆ รวมถงึไกดจ์ะไมส่ามารถรอท่าน ณ สนามบนิได ้จ าเป็นตอ้งออกเดนิทางตาม
โปรแกรมทีว่างไว ้แตท่างตัวแทนบรษัิทฯจะท าหนา้ทีป่ระสานงานและเจา้หนา้ทีจ่ะท าการตดิตอ่และชว่ยเหลอืทา่นเป็นระยะๆ 

- บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยใดๆทัง้สิน้  ในกรณีทีเ่กดิเหตุสดุวสิัยต่างๆ เชน่ การยกเลกิหรอืการล่าชา้
ของสายการบนิ, อบุัตเิหตุ, ภัยธรรมชาต,ิ การนัดหยดุงาน, การจราจรตดิขัด หรอืสิง่ของสญูหายตามสถานทีต่่างๆ ทีเ่กดิขึน้
เหนอือ านาจการควบคมุของบรษัิทฯ และเจา้หนา้ทีนั่น้ๆ ทีจ่ะสง่ผลท าใหเ้สยีเวลาในการท่องเทีย่วตามรายการทัวร ์ผูเ้ดนิทาง
ไมส่ามารถเรยีกรอ้งคา่เสยีหาย ไมว่า่ในกรณีใดๆทัง้สิน้ ทัง้คา่เสยีเวลา คา่เสยีโอกาส ค่าเสยีความรูส้กึ และค่าใชจ้่ายทีบ่รษัิท
จา่ยไปแลว้ เป็นตน้  

- กรณียกเลกิหรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทัง้หมดหรอืบางสว่นใหก้ับท่าน เมือ่ท่านตก
ลงช าระเงนิไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทถอืว่าท่านไดย้อมรับในเงือ่นไขขอ้ตกลงต่างๆ ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้
หมดแลว้  

- เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะถอืว่าท่านสละ
สทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมดัจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

- ถา้กรุ๊ปทีท่่านจองทัวรไ์ว ้ไมส่ามารถออกเดนิทาง จากกรณีจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ครบจ านวนตามทีก่ าหนดไว ้หรอืสายการบนิ
แจง้ยกเลกิบนิ ทางบรษัิทจะคนืเงนิคา่ทัวรใ์หท้า่น แตท่างบรษัิทจะขอหักเงนิคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ  เชน่ ค่าธรรมเนียมในการ
ยนืขอวซีา่ของประเทศทีท่า่นจะเดนิทาง  (ถา้โปรแกรมทีท่า่นเดนิทางจะตอ้งยืน่ขอวซีา่) 

- อตัราคา่บรกิารคดิค านวณจากอตัราแลกเปลีย่น และราคาตั๋วเครือ่งบนิในปัจจบุนั บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่น
คา่บรกิารในกรณีทีม่กีารขึน้ราคาคา่ตัว๋ เครือ่งบนิ ภาษีเดนิทาง คา่ประกนัภยั คา่ธรรมเนยีมน ้ามนั หรอืมกีารประกาศลดคา่เงนิ
บาท หรอือตัราแลกเปลีย่นไดป้รับขึน้ในชว่งใกลว้ันทีค่ณะจะเดนิทาง 

- เนือ่งจากตัว๋เครือ่งบนิชดุนีเ้ป็นตั๋วราคาพเิศษ (ตัว๋กรุ๊ป) ตอ้งเดนิทางตามวันทีท่ีร่ะบไุวบ้นหนา้ตั๋วเทา่นัน้ จงึไมส่ามารถยกเลกิ
หรอืเปลีย่นแปลงใดๆ ทัง้ส ิน้ และถา้ทางบรษัิทไดด้ าเนนิการออกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้นัน้ ไมส่ามารถยกเลกิหรอืเปลีย่นแปลง
รายชือ่ผูเ้ดนิทางได ้(ยกเวน้บางสายการบนิ ทีส่ามารถเปลีย่นแปลงรายชือ่ผูเ้ดนิทางได ้เมือ่ทา่นตอ้งการเปลีย่นแปลงรายชือ่ผู ้
เดนิทางหลังจากออกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ จะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิการ ทัง้นีจ้ะขึน้อยูก่บัสายการบนิเทา่นัน้) 

- บรษัิทฯท าหนา้ทีเ่ป็นตวัแทนในการเรยีกรอ้งคา่ชดใชจ้ากสายการบนิ, โรงแรมหรอืบรษัิทขนสง่เมือ่เกดิการสญูหายของ
สมัภาระ 
ระหวา่งการเดนิทาง แตจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่การสญูหายดังกลา่วในระหวา่งการ ทอ่งเทีย่วนี ้ หากทา่นไมใ่ชบ้รกิารใดๆ ไมว่า่
ทัง้หมดหรอืบางสว่น ถอืวา่ทา่นสละสทิธิไ์มส่ามารถเรยีกรอ้งขอคนืคา่บรกิารไดห้ากทา่นไม ่ เดนิทางกลับพรอ้มคณะทัวร ์ ตั๋ว
เครือ่งบนิขากลับซึง่ยงัไมไ่ดใ้ช ้ไมส่ามารถน ามาขอคนืเงนิไดค้า่บรกิารที ่ทา่นช าระกบัทางบรษัิทฯ เป็นการช าระแบบเหมาขาด 
และทางบรษัิทฯไดช้ าระใหก้บับรษัิทฯ ตวัแทนแตล่ะแหง่แบบเหมาขาดเชน่กนั ดงันัน้หากทา่นมเีหตอุนัใดทีท่ าใหท้า่นไมไ่ด ้
ทอ่งเทีย่วพรอ้มคณะตามรายการ ทีร่ะบไุว ้ ทา่นจะขอคนืคา่บรกิารไมไ่ดบ้รษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการทัวร์
ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ตา่งๆ ทัง้นีท้างบรษัิทฯจะยดึถอืและค านงึถงึ ความปลอดภยั รวมถงึประโยชนส์งูสดุของ
ลกูคา้สว่นมากเป็นส าคญั 

 

 

 


