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พิเศษ! เมนู Michelin Guide |  Rooftop Ocean View | BBQ Buffet 

สายการบิน: JEJU AIR หรือเทียบเท่า 

ตารางสรปุโปรแกรมทอ่งเทีย่วเกาหลี 5 วัน 3 คืน 

 

วัน โปรแกรมการเดินทาง อาหาร โรงแรม/ที่พัก 

1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  I ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน - - 

2 
ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน I ทะเลสาบมาจัง I มัลดงโดนัททาวน์ 
โกยางสตาร์ฟิล | เกาะวอลมิ (ถนนสายวัฒนธรรม) 
พิเศษรับเครื่องดื่มฟรีพร้อมกับบรรยากาศสุดชิล ณ บาร์ของโรงแรม 

B : - 
L : อาหารเกาหลฮีันชิก 
D : Rooftop BBQ  
(Ocean View) 

BENIKEA THE BLISS 
หรือเทียบเท่า โรงแรม

มาตรฐาน 

3 
ป้อมปราการฮวาซอง | เอเวอร์แลนด์ | เวนิสเกาหล ี
ไชน่าทาวน์ + หมู่บ้านเทพนิยาย 

B : โรงแรม 
L : อิสระตามอัธยาศัย 
(พร้อมคูปองอาหาร) 
D : พุลโกกิ 

BENIKEA THE BLISS 
หรือเทียบเท่า โรงแรม

มาตรฐาน 

4 
พระราชวังเคียงบก+พิพิธภณัฑ์พืน้บ้าน | โซชอนคาเฟ่+หมู่บ้านวัฒนธรรม 
ศูนย์เวชสำอาง | ศูนย์น้ำมันสนแดง 
Duty Free | ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลีเมยีงดง 

B : โรงแรม 
L : ไก่ตุ๋นโสน 
D : อิสระที่เมียงดง 

HOLIDAY INN 
HONGDAE หรือเทยีบเท่า 

โรงแรมมาตรฐาน 

5 
ศูนย์โสม | ศูนย์อเมทสิ | ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามู  | ฮงแดช้อปปิ้งสตรีท 
KOREAN SUPERMARKET 

B : โรงแรม 
L : จิมดัก 
D : - 

- 
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โปรแกรมท่องเที่ยวเกาหลี 5 วัน 3 คืน 

 
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  I ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน 

 
คณะเดินทางพร้อมกันที่จุดหมาย สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 4 ณ เคาน์เตอร์สายการบิน 
JEJU AIR โดยมีเจ้าหน้าที่จากบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในเร่ืองของเอกสาร ตลอดจนสัมภาระ
ของท่าน (**โปรดแสดงเอกสารสำคัญตามมาตรการการเดินทางเข้าประเทศเกาหลีใต้ ณ วันเดินทาง และพาสปอร์ต
ให้แก่เจ้าหน้าที่ในวันเดินทาง) หลังจากเช็คอินและโหลดสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นำท่านออกเดินทางสู่ประเทศเกาหลีใต้ 

ออกเดินทางจาก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน 
 
 
 
 
 

 

 

ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน I ทะเลสาบมาจัง มัลดงโดนัททาวน์ | โกยาง

สตาร์ฟลิเกาะวอลมิ (ถนนสายวัฒนธรรม) พิเศษรับเคร่ืองด่ืมฟรีพร้อมกับ

บรรยากาศสุดชิล ณ บาร์ของโรงแรม 
 
 
 
 
 
 
 

สายการบิน รหัสเที่ยวบิน BKK >> ICN รหัสเที่ยวบิน ICN>> BKK 

JEJU AIR 7C2204 01:00 - 08:40 7C2203 20:05 - 00:00 

KOREA NEW NORMAL - SUMMER 
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นำท่านสู่ ทะเลสาบมาจัง ซึ่งเป็น Landmark ใหม่ของเมือง Paju เหมาะแก่การชมใบไม้เปลี่ยนสี เดินรับลม 
และชมบรรยากาศอันงดงามของทะเลสาบ โดยมีไฮไลท์เป็นสะพานแขวนมาจัง ที่ทอดยาวข้ามไปมีความยาว
ถึง 220 เมตร และกว้าง 1.5 เมตร ถือเป็นสะพานแขวนที่ยาวที่สุด ในเกาหลีสามารถรองรับคนได้ถึง 1,280 
คน และทนต่อแผ่นดินไหวขนาด 7 ริคเตอร์ ความพีคอยู่ตรงที่กลางสะพานมีพื้นกระจกใส สามารถมองเห็น
ทะเลสาบด้านล่างได้อย่างชัดเจน 

 
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย อาหารเกาหลีฮันชิก เมนูอาหารสูตรต้นตำรับ
เมืองช็อลลาโดซัม (ผัดเผ็ดหมู + สตูว์กิมจิ + ข้าวหม้อหินพร้อมเครื่องเคียงนานาชนิด) ที่คัดสรรเป็นพิเศษ 

มัลดงโดนัททาวน์ ตั้งอยู่ใจกลางเมืองพาจู คาเฟ่ที่มีสีสันงดงามแปลกตา ด้วยสถาปัตยกรรม การตกแต่ง สีสัน
จัดจ้านทั้งภายในและภายนอกที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะตัว  อีกทั้งยังเป็นแหล่งรวมขนมหวานนานาชนิด ไม่ว่าจะ
เป็น เค้ก เบเกอรี่ ไอศกรีม โดนัท เคร่ืองดื่มหลายชนิด ฯลฯ หากจะเปรียบที่นี่เป็น “เมืองแห่งขนมหวาน” ก็ว่า
ได ้

  
สวรรค์ของนักช้อป.... โกยังสตาร์ฟิลด์  ห้างสรรพสินค้าที่สุดแห่งความครบครัน และอลังการด้วยพ้ืนที่ขนาด
ใหญ่ที่ว่ากันไม่สามารถเดินครบทุกโซนได้ภายในวันเดียว ที่รวบรวมทุกแบรนด์เนม สถานที่พักผ่อน, สถานที่ทำ
กิจกรรมยามว่าง , EATOPIA แหล่งรวมสุดยอดร้านอาหารทั่วโลก พร้อมดื่มด่ำไปกับวิวแม่น้ำ นอกจากนี้ยังมี 
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Toy Kingdom อาณาจักรของเล่นเด็กขนาดใหญ่ ไปจนถึงที่ออกกำลังกาย สปา และที่จัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่ตอบ
โจทย์สำหรับทุกคนในครอบครัว... ที่ซึ่งนักช้อปตัวจริงห้ามพลาด 

 
เกาะวอลมิ แหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมสมัยใหม่ของเกาหลีที่ตั้งอยู่ริมฝ่ังทะเล นอกจากนี้
ยังมีร้านอาหารที่มีชื่อเสียงมากมายรวมถึงสวนสนุกขนาดใหญ่ที่มีเครื่องเล่นมากมายเพ่ือความสนุกสุดเหวี่ยง
อย่างเต็มพิกัดหรือจะเลือกนั่งโมโนเรลชมความงามของชายฝั่งเกาหลีในมุมที่พิเศษกว่าใครและที่นี่เองที่คุณ
สามารถสัมผัสกับสนามยิงปืนที่ Yoo Si-jin และ Seo Dae-young เคยมาในซีรีส์เรื่อง Descendants of the 
Sun 
 
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  บริการท่านด้วย Rooftop BBQ  อาหารป้ิงย่างสไตล์เกาหลีมีเน้ือสัตว์
หลากหลายให้เลือกรับประทาน เสิร์ฟพร้อมเคร่ืองเคียง 
 
หลังจากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก Incheon: Benikea The Bliss Hotel หรือเทียบเท่า โรงแรมมาตรฐานเกาหลี 
ส่งท้ายวันแห่งความสุขสุดพิเศษ  ในบรรยากาศที่ผ่อนคลายของ 8 BAR บาร์ของโรงแรม .... ตบท้ายด้วย 
“เคร่ืองดื่มสไตล์เกาหลี” ก่อนพักผ่อนตามอัธยาศัย (เมนูเคร่ืองดื่มอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม) 
 

  
ป้อมปราการฮวาซอง | เอเวอร์แลนด์ | เวนิสเกาหลี ไชน่าทาวน์ + 

หมู่บ้านเทพนิยาย  
 

รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารโรงแรม 
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นำท่านสู่ ป้อมปราการฮวาซอง เป็นสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ตั้งแต่ยุคโจซอน สร้างขึ้นช่วงปีค.ศ. 1794-1796 เป็น
ป้อมปราการประจำเขต Suwon-si ของจังหวัดเคียงกีโด เพ่ือเป็นรากฐานสำหรับการ สร้างเมืองใหม่ในบริเวณ
นี้ กำแพงของป้อมปราการมีความยาวถึง 5.5 กิโลเมตร มีประตู 4 ประตูในแต่ ละทศิ และมีรูปแบบทาง
สถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่และงดงาม รวมทั้งศาลาที่ชื่อว่า Hwahongmun เชื่อกันว่าเป็นการสร้างที่มีการใช้
เทคโนโลยีทีท่ันสมัยมากที่สุดแห่งหนึ่งของยุคนั้นและที่นี่ไดถู้กขึ้นทะเบียน เป็นมรดกโลกทางด้านประวัติศาสตร์
เมื่อปีค.ศ. 1997 ด้วย 

 
จากนั้น ให้เวลาทุกท่านจุใจกับสวนสนุกที่ดีที่สุดของเกาหลี สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ด้วยบัตร SPECIAL PASS TICKET 

ที่สามารถเล่นเคร่ืองเล่นต่างๆ ได้ทุกชนิดและไม่จำกดัรอบ สวนสนุกที่นี่ถูกขนานนามว่า “ดิสนีย์แลนด์เกาหลี” 
มีชื่อเสียงมากที่สุดของประเทศ ให้ท่านสนุกกับเครื่องเล่นหลากหลายชนิด อาทิเช่น ทีเอ็กซ์เพรส รถไฟเหาะ 
หนอนสะบัด ชาร์ป โรงหนังสามมิติ บ้านผีสิงหมุน ท่านไหนที่ไม่ชอบการเล่นเคร่ืองเล่น สามารถเข้าซาฟารี 
ชมไลเกอร์แฝดคู่แรกของโลกได้ที่นี่ และชมความน่ารักของหมีที่สามารถสื่อสารกับคนได้เดินชมและถ่ายรูปกับ
สวนดอกไม้ซึ่งผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนตามฤดูกาล (มีนาคม-เมษายน : สวนทิวลิป / พฤษภาคม-มิถุนายน : สวน
ดอกกุหลาบ / กรกฎาคม : สวนดอกทานตะวันหรือดอกกุหลาบ/ สิงหาคม-กันยายน : สวนดอกลิลล่ี/ ตุลาคม-
พฤศจิกายน : สวนดอกเบญจมาศ) 

 
อิสระตามอัธยาศัย ที่ Everland โดยภายในสวนสนุกมีโซนอาหารที่หลากหลาย ทั้งแบบตะวันตก และ
ตะวันออก หรือเป็นแบบเกาหลีต้นตำรับก็มีไว้สำหรับบริการด้วย 
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เวนิสเกาหลี ดั่งยกเมืองเวนิส มาไว้ใกล้ ๆ กรุงโซล ... Laveniche March Avenue กับสถานที่ท่องเที่ยวแห่ง
ใหม่ล่าสุด ของเมืองคิมโป ที่นี่ถูกสร้างขึ้นในรูปแบบสถาปัตยกรรม และภูมิทัศน์ในแบบเวนิส เมืองแห่งสายน้ำ 
ที่ทำให้บรรยากาศสองฝั่งน้ำเป็นอาณาจักรแห่งช้อปปิ้ง ขนาดใหญ่ที่ขนสินค้าแบรนด์เนม เคร่ืองสำอาง และ
แฟชั่นสุดล้ำ พร้อมด้วยร้านค้ามากมายมาไว้บริการอย่างครบครัน นอกจากผู้มาเยือนจะได้รับความสุขจากการ
จับจ่าย ที่นี่ยังมีบริการ "เรือปั่น" ไว้ให้บริการ โดยค่าอัตราค่าบริการเริ่มต้นที่ 15,000 วอน หรือเลือกที่จะนั่งรับ
ลมที่คาเฟ่ริมน้ำ จิบเครื่องดื่มเย็น ๆ ชมท้องฟ้าที่กำลังจะเปลี่ยนสี หรือเดินถ่ายรูปตามมุมต่าง ๆ ที่รับรองว่าไม่
แพ้กับการได้ไปเยือนเมืองเวนิสจริง ๆ  

อินชอนไชน่าทาวน์ (Incheon China Town) เป็นย่านชุมชนของชาวจีน ซึ่งถือกำเนิดจากการเปิดท่าเรืออิน
ชอน ในปี ค.ศ. 1883 เพ่ือเป็นพื้นที่สำคัญในการขนส่ง และค้าขายสินค้าจากประเทศจีน ประเทศเกาหลีใต้ ใน
ปัจจุบันนี้ ยังมีชาวจีนที่อาศัยอยู่ เป็นรุ่นที่ 2 หรือรุ่นที่ 3 นับจากที่มีการบุกเบิกเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศ
เกาหลี ทุกท่านจะได้สัมผัสถึงศิลปะวัฒนธรรม และสถาปัตยกรรมแบบจีน ที่ทำให้ประหนึ่งว่าเดินอยู่ในประเทศ
จีน นอกจากนี้ทั่วทุกหัวมุมในย่านนี้ มีอาหารจีนหลากหลายเลิศรสไว้บริการ โดยภาพผู้คนที่สัญจรไปมาอย่าง
คึกคัก โคมไฟ แผ่นป้ายร้านค้าที่ย้อมท้องถนนให้เป็นสีแดงซึ่งเป็นสีมงคลตามความเชื่อของชาวจีนนั้นเป็นเสน่ห์
ที่หาดูไดท้ี่อินชอนไชน่าทาวน์เพียงแห่งเดียว 

หมู่บ้านเทพนิยาย การเปิดท่าเรืออินชอนในปี ค.ศ. 1883 นำไปสู่หลั่งไหลเข้ามาของชาวต่างชาติจำนวนมาก ที่
เข้ามาในพื้นที่เพ่ือการตั้งรกรากถิ่นฐาน และในไม่ช้าก็กลายเป็นหมู่บ้านที่ร่ำรวย และคนในชุมชนได้ปลูกสร้าง
อาคารที่พักตามรูปแบบของแต่ละประเทศแผ่นดินเกิดของตนทำให้เกิดความหลากหลายและงดงามที่
ผสมผสานกันอย่างลงตัว ต่อมาคนรุ่นใหม่จำนวนมากได้ค่อยๆ ย้ายออก และปล่อยให้หมู่บ้านอยู่ในสภาพที่ซบ
เซา ด้วยเหตุนี้คนในชุมชนจึงได้ร่วมกันชุบชีวิต และพัฒนาย่านนี้อีกครั้ง โดยการวาดภาพ ทาสี ตลอดจนตกแต่ง
มุมต่าง ๆ ให้ราวอยู่ในเทพนิยายคลาสสิก  
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รับประทานอาหารเย็น ณ บริการท่านด้วย เมนู พุลโกกิ (BULGOGI) เมนูที่มีส่วนผสมหมูหมักชิ้นบางๆ 
ปลาหมึกสดๆ ผักต่างๆ นำมาต้มรวมกัน โดยสามารถทานไดท้ั้งแบบแห้งและนำ้ พร้อมเคร่ืองเคียงต่างๆ ได้แก่ 
ถั่วงอกดอง วุ้นเส้นปรุงรสสาหร่าย กิมจิ 
 
หลังจากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก Incheon: Benikea The Bliss Hotel หรือเทียบเท่า โรงแรมมาตรฐานเกาหลี
ใต้ 
 

พระราชวังเคียงบก+พิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้าน | โซชอนคาเฟ+่หมู่บ้าน

วัฒนธรรม ศูนย์เวชส าอาง | ศูนย์น ้ามันสนแดง 

Duty Free | ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลีเมียงดง 
 

รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 
นำท่านเข้าสู่ พระราชวังเคียงบก พระราชวังโบราณใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์เกาหลีมีอายุกว่า 600 ปี 
พระราชวังแห่งนี้มีหมู่พระที่นั่งมากกว่า 200 หลัง และได้ถูกทำลายไปในสมัยที่ญี่ปุ่นเข้ามายึดครอง และทั้งยัง
เคยเป็นศูนย์บัญชาการทางการทหารและเป็นที่ประทับของกษัตริย์สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์โชซอนซึ่งเป็น
ราชวงศ์สุดท้ายภายใต้การปกครองของระบอบกษัตริย์เกาหลีปัจจุบันได้รับการบูรณะให้ใกล้เคียงกับพระราชวัง
เดิมมากที่สุด และนำท่านชม พิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้าน เพื่อย้อนอดีตสัมผัสชีวิตความเป็นอยู่ และเร่ืองราวต่าง ๆ ใน
ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และศิลปะของเกาหลี 
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หมู่บ้านวัฒนธรรมโซชอน เป็นหมู่บ้านเก่าแก่อยู่ในย่านเดียวกับพระราชวังเคียงบก เอกลักษณ์เด่นของหมู่บ้านี้
คือ บรรยากาศโดยรอบจะเป็นบรรยากาศของสถาปัตยกรรมในแบบโบราณของเกาหลี ที่ได้รับการอนุรักษ์และ
ดูแลเป็นอย่างดีซึ่งมิใช่เพียงเป็นแค่หมู่บ้านไว้สำหรับจัดแสดงเท่านั้นแต่ปัจจุบันยังมีผู้คนที่อาศัยอยู่ในบ้าน
โบราณนั้นจริง ๆ โดยในหมู่บ้านนี้ มีทั้งพิพิธภัณฑ์ ร้านอาหาร ร้านหนังสือ ร้านของฝากนานชนิด ที่เรียกว่าเป็น
จุดเด่นของหมู่บ้านโซชอนเลยก็คือ ตรอกคาเฟ่ โดยในตรอกมีร้านคาเฟ่น้อยใหญ่ เรียงรายให้เลือกดื่มด่ำได้ตาม
อัธยาศัย และที่ทำให้หมู่บ้านแห่งนี้น่าสนใจมากขึ้นไปอีก คือการตกแต่งแบบใหม่ที่เข้ากับบรรยากาศโดยรอบ
แบบเก่า เป็นอีกหนึ่งความลงตัวที่ไม่ควรพลาด 

 
รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร ระดับมิชลินไกด์ บริการท่านด้วย ซัมเกทัง หรือเมนูไกตุ่๋นโสม อาหาร
ตำรับชาววังในสมัยก่อน ปัจจุบันเป็นอาหารเลื่องชื่อมากของเมืองหลวง ภายในตัวไก่จะมีข้าวเหนียว รากโสม 
พุทราแดงและเคล็ดลับในการตุ๋นเสิร์ฟพร้อมเครื่องเคียงที่เรียกว่า กักตุกี เส้นขนมจีน เหล้าโสม พริกไทยดำ และ
เกลือ 

 
นำทุกท่านสู่ ศูนย์เวชสำอาง ให้ท่านได้เลือกซื้อเครื่องสำอางคุณภาพดีในราคาลดพิเศษ อาทิครีมน้ำแตก, ครีม
โบท็อกซ์, ครีมหอยทาก ฯลฯ.... ตามด้วย ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง ผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลี  ที่มี
สรรพคุณ ช่วยชะล้างไขมันในเส้นเลือด เพ่ือป้องกันการอุดตันของเส้นเลือด พร้อมชมการสาธิต เพ่ือให้ให้ท่าน
ได้เห็นสรรพคุณอย่างชัดเจนมากย่ิงขึ้น และนำทุกท่านเลือกช้อปป้ิงสินค้าปลอดภาษีที่ ดิวตี้ฟรี (DUTY FREE) 
ที่นี่มีสินค้าชั้นนำให้ท่านได้เลือกซื้อมากมายกว่า 500 ชนิด ทั้ง น้ำหอม เส้ือผ้า เคร่ืองสำอาง กระเป๋า นาฬิกา 
เคร่ืองประดับ ฯลฯ 

พาท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งที่ ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลีเมียงดง ไดช้ื่อว่าเป็นแหล่งรวมแฟชั่นแบรนด์
เกาหลีชั้นนำ ซึ่งในแต่ละวันจะมีวัยรุ่นเกาหลีมาเดินช้อปป้ิงกันอย่างล้นหลาม ท่านสามารถหาซื้อสินค้าได้อย่าง
หลากหลายทั้งเสื้อผ้า, รองเท้า, กระเป๋า, เครื่องสำอางซึ่งเป็นที่รู้จักอย่างดีของคนไทย อาทิ LANEIGE, ETUDE, 
IOPE, CHARMZONE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP เป็นต้น ยังมี เส้ือผ้า เครื่องประดับ, ซีดีเพลง, วีซีดี-ดีวี
ดีหนังและซีรีย์ยอดฮิต ตลอดจนของที่ระลึกที่มีรูปดาราคนโปรดของท่านอยู่ในสินค้าหลากหลายชนิดให้ได้เลือก
ซื้อกัน.... หรือจะเลือกเดินตรงขึ้นเนินไปไม่ไกลนัก จะพบกับโบสถ์คาทอลิกหลังใหญ่ ซึ่งเป็นโบสถ์ประจำเขต
ปกครองกรุงโซล ตั้งตระหง่านอยู่บนเนิน หรือชื่ออย่างเป็นทางการคือ “อาสนวิหารพระนางมารีย์ผู้ปฏิสนธิ
นิรมล” นอกจากจะได้ชมกับสถาปัตยกรรมที่สร้างมากว่า 130 ปี โดยรอบอาสนวิหารถูกตกแต่งด้วยศิลปะ แบบ
เกาหลีซึ่งที่นี่คุณอาจจะเห็นรูปปั้นพระเยซู ที่แปลกออกไป และที่พลาดไม่ได้ ดารานักร้องเกาหลีจำนวนไม่น้อย
ที่เป็นคาทอลิก เดินทางมาโบสถ์ที่แห่งนี้ เพ่ือขอพรจากพระแม่มารีย์ โดยพระรูปของพระแม่ที่เป็นองค์อุปถัมภ์
ประดิษฐานอยู่ในถ้ำที่จำลองมาจากเมืองลูร์ด ในประเทศฝรั่งเศส ที่ซึ่งเชื่อว่าพระแม่ประจักษ์มา 
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อิสระอาหารเย็น ณ ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลีเมียงดง ท่านสามารถเลือกเมนูเด็ดทั้งจากในร้าน ที่มีนับร้อยร้าน
ในย่านดังกล่าว หรือจะเลือกสตรีทฟู้ดสไตล์เกาหลีทีม่ีอยู่ทุกตรอก ซอกซอยในย่านนี้อีกด้วยเช่นกัน....  

 
หลังจากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก SEOUL: HOLIDAY INN EXPRESS HONGDAE HOTEL หรือเทียบเท่า โรงแรม
มาตรฐานเกาหลีใต้ 
 
 
    ศูนย์โสม | ศูนย์อเมทิส | ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามู  
    ฮงแดช้อปป้ิงสตรีท | KOREAN SUPERMARKET 

 
รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 
นำท่านรู้จักต้นกำเนิด และคุณค่าของสมุนไพรโสมเกาหลี หรือราชาแห่งมวลสมุนไพร ที่ ศูนย์โสม เพราะเกาหลี
ใต้เป็นประเทศที่มีการผลิตโสมเกาหลีที่มีคุณภาพเป็นอันดับ 1 ของโลก และมีคุณประโยชน์นานัปการ เช่น ช่วย
เสริมความแข็งแรงให้แก่ระบบย่อยอาหารและปอด ช่วยทำให้จิตใจสงบและเพ่ิมพละกำลัง โดยมีสรรพคุณทาง
การแพทย์ ช่วยบำรุงหัวใจของคุณได้เป็นอย่างดี ช่วยป้องกันโรคหัวใจขาดเลือด ฯลฯ และนำทกุท่านเดินทางสู่ 
ศูนย์อเมทิส หรือพลอยสีม่วง ที่มีชื่อเสียงของประเทศเกาหลี ซึ่งชาวเกาหลีเช่ือว่า หากมีพลอยชนิดนี้ติดตัวไว้จะ
ทำให้มีโชคลาภ ทำมาค้าขึ้น และสิ่งดี ๆ จะเกิดขึ้นในชีวิตจากนั้นนำท่านเข้าชม ศูนย์สมุนไพร หรือ ฮ๊อกเกต
นามู ใหม่ล่าสุดของเกาหลี โดยมีการจดลิขสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว สรรพคุณช่วยในการล้างสารพิษที่ตกคา้งหรือ
ไขมันที่สะสมอยู่ภายในผนังของตับ ไต ช่วยให้ตับหรือไตของท่านแข็งแรงขึ้น และยังส่งผลดีต่อสุขภาพร่างกาย
ของท่านเองอีกด้วย 

 
รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย จิมดัก (JIMDAK) เป็นเมนูไก่ประกอบด้วยวุ้นเส้น 
เกาหลี คลุกด้วยน้ำซุป รสชาติกลมกล่อม เสิร์ฟพร้อมข้าวสวยร้อนๆ พร้อมเคร่ืองเคียงเกาหลี 
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นำทุกท่านสู่ ฮงแดวอร์คกิ้งสตรีท เป็นถนนย่านมหาวิทยาลัยฮงอิก ซึ่งมีชื่อเสียงด้านศิลปะ ที่นี่จะมีบรรดา
นักศึกษานำของประดิษฐ์จากแฮนด์เมดมาวางจำหน่ายและมีร้านค้าขายสินค้าวัยรุ่นต่าง ๆ รวมถึงเหล่าไอดอล
นิยมมาแสดงดนตรี เต้น หรือทำกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือแสดงความสมารถกันในย่านนี้ .... อิสระให้ท่านได้เดินเล่น
และชมงานศิลปะตลอดทาง 
หลังจากนั้น ได้เวลานำท่านสู่ สนามบินอินชอน เพ่ือเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ ระหว่างทางแวะช้อปปิ้งที่ 
KOREAN SUPERMARKET เพ่ือซื้อของฝากที่ระลึก มีร้านขนมพื้นเมืองเกาหลีหลากหลายชนิด กิมจิ ไก่ตุ๋นโสม
ที่บรรจุอยู่ในถุงสุญญากาศ ตะเกียบ ถ้วยใส่ข้าว ฯลฯ 

ได้เวลานำท่านออกเดินทางสู่สนามบิน 
ออกเดินทางจาก ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน สู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

 
สายการบิน รหัสเที่ยวบิน BKK >> ICN รหัสเที่ยวบิน ICN>> BKK 

JEJU AIR 7C2204 01:00 - 08:40 7C2203 20:05 - 00:00 
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อัตราค่าบริการ 
 

เดือน มิถุนายน 2022 

พีเรียดเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ 

25-29 | 26-30 | 29-03 16,900.- 

  

 

เดือน กรกฎาคม 2022 

พีเรียดเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ 

02-06 | 03-07 | 06-10 | 16-20 | 17-21 17,900.- 

09-13 | 10-14 | 13-17 | 20-24 | 21-25 | 22-26 18,900.- 

23-27 | 24-28 | 25-29 | 26-30 | 31-04 19,900.- 

27-31 22,900.- 

28-01 | 29-02 | 30-03 23,900.- 

 

 

เดือน สิงหาคม 2022 

พีเรียดเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ 

01-05 | 02-06 | 14-18 | 15-19 | 16-20 | 21-25 | 22-26 

23-27 | 28-01 | 29-02 | 30-03 

18,900.- 

03-07 | 04-08 | 05-09 | 06-10 | 07-11 | 08-12 | 09-13 

10-14 | 12-16 | 13-17 | 17-21 | 18-22 | 19-23 | 20-24 

24-28 | 25-29 | 26-30 | 27-31 | 31-04 

19,900.- 

11-15 21,900.- 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ: อัตราค่าบริการ 
+ หากท่านต้องการห้องสำหรับพักเดี่ยว สามารถจ่ายเพ่ิมเติมอีก ท่านละ 5,900.- จากราคาผู้ใหญ่ 
+ หากท่านต้องการเดินทางแบบไม่ใช้ตั๋ว (JOIN LAND) คิดราคา ท่านละ 6,000.- บาท/ท่าน | ทารก 6,000.- (ไม่เกิน 2 ขวบ) 
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เอกสารส าคัญตามเง่ือนไขการท่องเที่ยวเกาหลี 
1. วัคซีน Passport (ใบยืนยันการฉีดวัคซีน) 
2. ลงทะเบียน K-ETA โดยชำระคา่ธรรมเนียมการลงทะเบยีนเพิ่มทา่นละ 990.- บาท(ต่อครั้ง) 
3. ลงทะเบียน Q-CODE ทางบริษทัดำเนินการให้ ไม่มีค่าธรรมเนียม  
4. ผลตรวจ Covid-19 ท่ีเป็นลบกอ่น 48 ช่ัวโมง ก่อนเดินทางเป็นภาษาอังกฤษ  
**กรุณาส่งเอกสารทุกฉบับมาท่ีบริษัทก่อนบิน เพราะต้องแสดงหน้าเคาเตอร์ทุกฉบับ เนื่องจากไม่สามารถใช้เป็นรูปในมือถือได้** 
 
อัตราทัวร์รวม 
☑ ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามเส้นทางที่ระบุในรายการชั้นทัศนาจร ไป-กลับพร้อมคณะ   
☑ ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ        
☑ ค่าเข้าชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการ        
☑ ค่าที่พักตามระบุในรายการ พักห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุ หรือเทียบเท่า  
☑ ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ        
☑ ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี         
☑ ค่าน้ำหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละ 15 กก.      
☑ ค่าประกันอุบัตเิหตรุะหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 
☑ ค่าบัตรเข้าสวนสนุกตามโปรแกรม 
☑ ปลั๊กไฟ ADAPTER  
 

  

*กรณุาอ่านรายละเอียดโปรแกรมและเง่ือนไขต่างๆให้ละเอียดก่อนยืนยนัการจอง* 

เจา้หน้าทีจ่ะส่งใบนัดหมายการเดนิทางใหภ้ายใน 5-7 วนัก่อนเดนิทางเท่านัน้!!! 

หากมกีารเปลีย่นแปลงจะรบีแจง้ใหท้ราบ หากมขีอ้สงสยักรุณาสอบถามเจา้หน้าทีท่นัท ี

***ลูกคา้มคีวามจ าเป็นตอ้งเขา้รา้นตามโปรแกรมทวัร ์อนัไดแ้ก่ ศูนยโ์สม, ศูนยส์มุนไพร, ศูนยเ์วชส าอาง,  

ศูนยน์ ้ามนัสนแดง, ศูนยพ์ลอยอเมทสิ หากท่านไมต่อ้งการเขา้รา้นดงักล่าว  

บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเกบ็คา่บรกิารเพิม่ท่านละ 300 USD*** 

 
 

กรุณาช าระมดัจ าหลงัจากวนัจองภายใน 3 วนั 
และช าระส่วนทีเ่หลอืทัง้หมดก่อนการเดนิทางภายใน 14 วนั*มดัจ าขัน้ต า่ 10,000.-บาท/ท่าน/ทริป* 
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อัตราทัวร์ไม่รวม 
☒ ค่าดำเนินการลงทะเบียน K-ETA (กรณีให้ทางบริษัทจัดทำให้) รวมถึงค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องท้ังหมด 
☒ ค่าตรวจ RT-PCR ตามมาตรการต่าง ๆ ของประเทศเกาหลีใต้ และของประเทศไทย รวมถึงค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องท้ังหมด กับมาตรการที่ทาง

ภาครัฐทั้งสองประเทศกำหนดขึน้ ซ่ึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้อยู่ตลอดเวลา  
☒ ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินบิาร์ในห้อง, รวมถึงคา่อาหาร และเครื่องดืม่ที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ 

(หากท่านต้องการสั่งเพิ่มกรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจา่ยเพิ่มเองต่างหาก) 
☒ ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่น ท่านละ 1,500 บาท  
☒ หากผู้เดินทางไมไ่ด้ถือหนังสือเดินทางประเทศไทย มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 5,000 บาท 
☒ ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3%      
☒ ค่าน้ำหนักกระเป๋าสมัภาระ ท่ีหนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ 15 กก.)   
☒ ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าว กรุณาเตรยีมเอกสารคือ 1.พาสปอร์ต 2.ใบประจำตัวคนต่างดา้ว 3.ใบสำคัญถิ่นท่ีอยู่ 4.สำเนาทะเบยีนบ้าน(ถ้ามี) 5.

สมุดบญัชีเงินฝาก(ถ้ามี) 6.รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป แล้วทางบริษัทฯจะเป็นผู้ดำเนินการยื่นวีซ่าให้ท่านโดยจ่ายค่าบริการต่างหาก (สำหรับหนังสือเดินทางต่าง
ด้าวเจ้าของหนังสือเดินทางต้องทำเรื่องแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า) 

 
หมายเหตุ 
◆ กรุณาศึกษารายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับมาตรการใหม่ของประเทศเกาหลีใต้ในการเดินทางเข้าประเทศ และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 
◆ จำนวนผู้เดินทาง ข้ันต่ำ ผู้ใหญ่ 25 ท่าน ข้ึนไป 
◆ เที่ยวบิน ราคารายการท่องเที่ยว และอาหาร สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยมติ้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า(คำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้

เดินทางเป็นสำคัญ) 
◆ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงเที่ยวบินและตารางการบินทั้งไปและกลับโดยมติ้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  
◆ กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง,เจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานท้ังที่ไทยและในตา่งประเทศ ปฏเิสธมิให้ท่านเดินทางออกหรือเข้าประเทศ เนื่องจากมสีิ่งผิดกฎหมาย 

เอกสารเดินทางไม่ถูกต้องการกระทำท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนีเข้าออกเมือง หรือในกรณอีื่นๆการพิจารณาเป็นเอกสิทธิ์และวิจารณญาณ
ของเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานเท่านั้น ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทไมส่ามารถทำการเลื่อนวันหรือคืนเงินได้ 
(เนื่องจากตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ ไป-กลับ แบบหมู่คณะ) ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนคา่ทัวร์หรือค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  

◆ หนังสือเดินทาง (Passport) ของท่าน นับจากวันที่เดินทางไปและกลับ ต้องมีอายุเหลือใช้งานมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป และต้องเหลือหน้ากระดาษพอให้
เจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองสามารถประทับตราได้ และต้องอยู่ในสภาพท่ีสมบูรณ์ ไม่ชำรุด หรือฉีกขาด  

◆ ทางบริษัทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภยัธรรมชาติ, การจ่อการจลาจล, การปฏิวัติและอื่นๆ 
ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม 

◆ ทางบริษัทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกดิอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตวันักท่องเที่ยว
เอง รวมถึงการเจ็บป่วย และการตาย 

◆ หลังจากได้รับเอกสารเรียกเก็บเงิน (Invoice) กรุณาชำระเงิดมัดจำภายใน 3 วัน และส่งหลักฐานการชำระเงินพร้อมหน้าพาสปอร์ตของผูเ้ดินทาง และ
ชำระเงินท้ังหมดก่อนการเดินทางภายใน 14 วัน  

◆ ทางบริษัทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิไมเ่ที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ  เพราะค่าใช้จ่ายทุก
อย่าง ทางบริษัทฯ ได้ชำระคา่ใช้จ่ายให้กับต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว 

◆ เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ท่ีได้ระบุไว้แล้วท้ังหมด 
◆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ไดต้ามความเหมาะสม ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับเวลาการจราจร สภาพอากาศ และ

เหตุสดุวิสยัอื่นๆที่อาจเกิดขึ้นได้ ทัง้นี้เพื่อความปลอดภยัและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคญั 
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◆ มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มสีิทธ์ิในการให้คำสญัญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯ นอกจากมีเอกสาร  ลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ 
กำกับเท่านั้น  

◆ ในกรณีที่ลูกค้าตั้งครรภ์ ต้องมีใบรบัรองจากแพทย์ว่าสามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ และมีอายุไมเ่กิน 7 วัน นับจากวันท่ีเดินทาง และต้องแจ้งให้ทางบริษัท
ทราบล่วงหน้า 

◆ กรณีกรุป๊ส่วนตัว กรุป๊เหมา กรุ๊ปนกัเรียน กรุ๊ปดูงาน ไมส่ามารถใช้ราคาดังกล่าวในโปรแกรมได้ 
◆ กรณีที่ท่านซื้อเฉพาะแพ็คเกจทัวรไ์ม่รวมตั๋วเครื่องบิน จะไม่รวมค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตาม

กรมธรรม์) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

การยกเลกิ 
- ตอ้งยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 45 วนัเท่านั้น คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการท่ีช าระแลว้ 

- หากยกเลิกการเดินทางนอ้ยกวา่ 45 วนั ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร์ทุกกรณี 
- ในกรณีกรุ๊ปส่วนตัว กรุ๊ปเหมา กรุ๊ปนักเรียน กรุ๊ปดูงาน เมื่อชำระแล้วไม่สามารถคืนเงินใดๆทั้งสิ้น 

ช่วงเทศกาลไม่สามารถยกเลิกหรือเปล่ียนช่ือผูเ้ดินทางได ้กรุ๊ปท่ีเดินทางตอ้งการันตีมดัจ ากบัสายการบิน  
หรือผา่นตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น CHARTER FLIGHT, EXTRA FLIGHT  

จะไม่มีการคืนเงินมัดจ า หรือ ค่าทัวร์ท้ังหมด 


