
 

 

SUMMER’S VACATION 
โรงแรม/ที่พกั ซูวอน 1 คืน และ โซล 2 คืน  

สายการบนิ  EASTAR JET / JEJU AIR / JIN AIR / T’WAY 
#ตารางสรุปโปรแกรมท่องเที่ยวเกาหลี 5 วัน 3 คืน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 คลายร้อนบนลานสกี ในรม่ทีใ่หญ่ทีส่ดุในเกาหลีใต ้

หรือสวนน า้กลางแจง้ ที ่ONEMOUNT SNOW / WATER PARK 

 ตระการ และสมัผสัความรุง่เรอืงในอดตีของชนชาวฮั่น  

ณ พระราชวังเคยีงบก และความรุง่เรอืงในพิพธิภณัฑ์พื นบา้น 

 เดนิเลน่ในเมอืงสีลูกกวาด LA PROVENCE 

 สักการะขอพรสิง่ศักดิส์ทิธิ ์ณ วดัโชเกซา  

 สนกุกบัเครือ่งเลน่มากมายที ่EVERLAND 

 ชอ้ปปิง้อยา่งจใุจที ่PAJU OUTLET และ ทกุยา่นดงัของเกาหลีใต ้

 ชอ้ปของฝากสดุนา่รกัที ่LINE FRIENDS STORE  

 ชมความงามของกรงุโซลในมมุมองทีเ่หนือกวา่ ที่ N SEOUL TOWER 



 

 

วนั โปรแกรมการเดินทาง อาหาร โรงแรม/ทีพ่กั 

1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | ท่าอากาศยานนานาชาติอนิชอน   

2 ท่าอากาศยานนานาชาติอนิชอน | LA PROVENCE | PAJU OUTLET 
ONEMOUNT SNOW PARK / WATER PARK (ไม่รวมบัตรเข้า+ค่าเช่าชุด และ
อปุกรณ์เสริมอืน่ ๆ) ***เตรียมชุดว่ายน ้า*** 

B. -  
L. จิมดัก 
D. ชาบูชาบู 

SUWON 
หรือเทียบเท่า 
โรงแรมมาตรฐาน 

3 เรียนท ากมิจิ + ชุดฮันบก | สวนสนุก EVERLAND (รวมบัตรเข้าและเคร่ืองเล่นไม่
จ ากดั) | N SEOUL TOWER (ไม่รวมค่าลฟิท์) | ศูนย์เวชส าอาง 
ศูนย์การค้าแฟช่ันแห่งเกาหลทีงแดมุน | DONGDAEMUN DESIGN PLAZA 
(DDP) | ชมบรรยากาศดอกไม้ไฟ LED ROSE GARDEN  

B. โรงแรม 
L. คาลบ ิ
D. ซัมเกทัง 

BENIKEA SEOUL 
HOTEL  
หรือเทียบเท่า 
โรงแรมมาตรฐาน 

4 ศูนย์สมุนไพร | ศูนย์น ้ามันสนแดง | น่ังรถผ่านชมบลูเฮ้าส์ | พระราชวังเคียงบก 
พิพิธภัณฑ์พืน้บ้าน | ถนนแฟช่ันฮงอกิวอคกิง้สตรีท | TRICK EYE MUSEUM 
ศูนย์รวมของวยัรุ่นเกาหลเีมียงดง | LINE FRIENDS STORE 

B. โรงแรม 
L. บาร์บิควิเกาหล ี
D. - 

BENIKEA SEOUL 
HOTEL  
หรือเทียบเท่า 
โรงแรมมาตรฐาน 

5 วัดโชเกซา | หมู่บ้านบุกชอนฮันอก | DUTY FREE | คลองชองเกชอน 
ศูนย์โสม | ศูนย์พลอยอเมทิส | SUPERMARKET 

B. โรงแรม 
L. พุลโกก ิ
D. -  

- 
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SUMMER’S VACATION 
#โปรแกรมท่องเที่ยวเกาหลี5 วัน 3 คืน 

 DAY 1 :  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | ท่าอากาศยานนานาชาตอิินชอน 
คณะเดินทางพร้อมกนัท่ีจดุหมาย สนามบินสวุรรณภมูิ อาคารผู้ โดยสารระหว่าง
ประเทศ ชัน้ 4  ณ เคาน์เตอร์สายการบิน EASTAR JET / JEJU AIR / JIN 
AIR / T’WAY โดยมีเจ้าหน้าท่ีจากบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอ านวย
ความสะดวกในเร่ืองของเอกสารตลอดจนสมัภาระของท่าน (**โปรดแสดงใบนดั
หมายและพาสปอร์ตให้แก่เจ้าหน้าท่ีในวนัเดินทาง) หลงัจากเช็คอิน และโหลด
สมัภาระเรียบร้อยแล้ว น าท่านออกเดินทางสู่ประเทศเกาหลีใต้ 
ออกเดินทางจาก ท่าอากาศยานสวุรรณภมูิ สู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน 
 

สายการบนิ รหสัเที่ยวบนิ 
เวลาเดนิทางจากประเทศ

ไทย 
เวลาเดนิทางถงึประเทศเกาหลี

ใต้ 

 ZE512 22.20 น. 06.00 น. 

 7C2202 01.00 น. 08.40 น. 

 LJ002 01.05 น. 08.25 น. 

 TW102 01.20 น. 08.40 น. 

 ZE514 01.55 น. 09.45 น. 

 
ข้อแนะน า : เพ่ือความสะดวกในการเข้ารับการตรวจค้นก่อนขึน้เคร่ืองบิน ของเหลว เจล และสเปรย์
ทกุชนิด ต้องบรรจใุนภาชนะท่ีมีขนาดความจไุม่เกิน 100 มิลลิลิตร ส าหรับภาชนะท่ีเกิน 100 มิลลิลติร 
แม้จะบรรจขุองเหลว เจล และสเปรย์ เพียงเล็กน้อยก็ไม่สามารถน าติดตวัขึน้เคร่ืองบินได้ ภาชนะ
ทัง้หมดต้องใส่รวมกนัไว้ในถงุพลาสติกใส ซึง่เปิด - ปิด ผนกึได้ และมีความจรุวมกนัไม่เกิน 1 ลิตร 
(1,000 มิลลิลิตร) ของเหลวท่ีได้รับการยกเว้น ได้แก่ นม และอาหารส าหรับเด็กทารกในปริมาณท่ี
เหมาะสม รวมถึงยาท่ีมีเอกสารก ากบัชดัเจน  ของเหลว เจล และสเปรย์ ท่ีซือ้จากร้านค้าปลอดอากร 
(DUTY FREE SHOPS) ท่ีท่าอากาศยานต้องบรรจใุนถงุพลาสติกใสปิดผนกึปากถงุไม่มีร่องรอย การ
เปิดปากถงุ และมีหลกัฐานแสดงว่าได้ซือ้ ณ วนัท่ีเดินทาง เพ่ือน าไปแสดงต่อเจ้าหน้าท่ี ณ จดุตรวจค้น 
อย่างไรก็ตามแต่ละประเทศจะมีกฎ การน าของเหลว ขึน้เคร่ืองแตกต่างกนั การน าผลิตภณัฑ์ของสดท่ี
ท าจากสตัว์ไม่ว่าเนือ้หม ู เนือ้ววั ผกั ผลไม้สด ไม่อนญุาตให้น าเข้าประเทศเพ่ือป้องกนัโรคต่างๆเพราะ
หากศลุกากรตรวจพบจะต้องเสียค่าปรับ 
 
 
 



 

 

DAY 2 : LA PROVENCE | PAJU OUTLET | ONE MOUNT SNOW PARK / WATER 
PARK  
(ไม่รวมบัตรเข้า+ค่าเช่าชุด และอุปกรณ์เสริม) 
 

 #หมู่บ้านลาโพรวองซ์ (LA PROVENCE) 

เช้า เดินทางถึงสนามบินนานาชาติอินชอนประเทศเกาหลีใต้  (กรุณาปรับเวลาของท่านให้เร็วขึน้ 2 
ชั่วโมงเพื่อให้ตรงกับเวลาท้องถ่ินของประเทศเกาหลี) หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและ
ศลุกากรแล้ว พาท่านเดินทางสู ่หมู่บ้านลาโพรวองซ์ (LA PROVENCE) หมู่บ้านสดุชิค สไตล์ยโุรป
แห่งเกาหลี สมัผัสบรรยากาศบ้านเรือนสดุน่ารักและร้านค้าระบายสีลูกกวาดหวานๆ อิสระให้ท่าน
ถ่ายรูปเก็บไว้เป็นท่ีระลกึได้ตามอธัยาศยั 

 #PAJU OUTLET 

จากนัน้น าท่านช้อปปิง้ PAJU OUTLET แห่งใหม่และใหญ่ที่สดุในเกาหลี ซึง่มีร้านค้าหลากหลายกว่า 
165 ร้านค้าและมีสินค้า BRAND NAME มากมาย อาทิเช่น ARMANI, CALVIN KLEIN, DIESEL, 
DKNY, GUESS, ESCADA ฯลฯ ลดราคามากมายหลายร้าน และมีราคาถูกกว่าประเทศไทยให้ท่าน
ได้ช้อปกนัอยา่งจใุจ 
 

 #จิมดัก (JIMDAK) 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บริการทา่นด้วย เมน ูจิมดัก (JIMDAK) เป็นเมนไูก่
ประกอบด้วยวุ้นเส้น เกาหล ีคลกุด้วยน า้ซุป รสชาติกลมกลอ่ม เสร์ิฟพร้อมข้าวสวยร้อนๆ พร้อมเคร่ือง
เคียงเกาหล ี

 
 

 #ONEMOUNT SNOW PARK 

บ่าย พาทา่นสูล่านกีฬาฤดหูนาวในท่ีร่ม ONEMOUNT SNOWPARK แหลง่ทอ่งเที่ยวใหมล่า่สดุ
ใกล้กรุงโซล ให้ทา่นได้สนกุสนานกบัการเลน่ไอซ์สเก็ตและเลน่เคร่ืองเลน่มากมายหลากหลายชนดิ ทัง้ 
บนัจีจ้มัฟ์, ไม้ลากเลือ่น, ม้าหมนุ,สไลเดอร์น า้แขง็ นอกจากนีท้า่นยงัสามารถคลายร้อนกบั 
ONEMOUNT WATER PARK สวนน า้ที่มีสิง่อ านวยความสะดวกมากมาย เช่น FITNESS & GOLF, 
CLUB, WATER PARK, SHOPPING MALL หากทา่นใดที่ไมอ่ยากเลน่ SNOW PARK ทา่นสามารถ
เดินช้อปปิง้ตามอธัยาศยั มีทัง้ H&M, ADIDAS,SPAO และอีกหลายแบรนด์ชัน้น า (ไม่รวมบตัรเขา้+ไม่
รวมค่าเช่าชดุ+อปุกรณ์) (**หมายเหต ุ : ท่านไหนประสงค์ทีจ่ะเล่นสวนน ้ากรุณาเตรียมชดุว่ายน ้ามา
ดว้ยนะคะ) 
 

 #ชาบูชาบู (SHABU SHABU) 

  เยน็ รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร บริการทา่นด้วย ชาบูชาบู (SHABU SHABU) หรือ สกีุ ้
เกาหล ีประกอบไปด้วย ผกัสดหลายชนิด ต้มในน า้ซุปปรุงรสกลมกลอ่ม ทานพร้อมเคร่ืองเคียงและข้าว
สวยของเกาหล ีท่ีรสชาติถกูปากคนไทย 

 

หลังจากนัน้น าท่านเข้าสู่ที่พัก SUWON : BENIKEA SUWON 
หรือเทียบเท่า โรงแรมมาตรฐานเกาหลีใต้ 



 

 

 

DAY 3 : เรียนท ากิมจิ + ชุดฮันบก | สวนสนุก EVERLAND (รวมบัตรเข้าและเคร่ืองเล่นไม่จ ากัด)  
N SEOUL TOWER (ไม่รวมค่าลิฟท์) | ศูนย์เวชส าอาง | ศูนย์การค้าแฟช่ันแห่งเกาหลี 
ทงแดมุน | DONGDAEMUN DESIGN PLAZA (DDP) | ชมบรรยากาศดอกไม้ไฟ LED 
ROSE GARDEN  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 #เรียนท ากิมจิ 
เช้านีพ้าทา่นเดินทางสู ่ กิมจิ ร่วมประสบการณ์ในการท ากิมจิอาหารประจ าชาตขิอง
เกาหลีให้ทา่นได้สนกุสนานในการลองท าและชิมกิมจิฝีมือของตวัทา่นเอง  
 
 #ฮันบก 
จากนัน้เชิญทา่นร่วมเป็นส่วนหนึง่ของชาวเกาหลี โดยการแตง่กายชดุประจ าชาต ิ ชุดฮัน
บก พร้อมถ่ายรูปเป็นท่ีระลกึ!!! เพ่ือไปอวดคนทางบ้าน... 
#สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ 
เตม็อิ่มกบัสวนสนกุท่ีดีท่ีสดุของเกาหลี สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ด้วยบตัร SPECIAL 
PASS TICKET ท่ีสามารถเลน่เคร่ืองเลน่ตา่งๆ ได้ทกุชนิดและไมจ่ ากดัรอบ สวนสนกุท่ีน่ี
ถกูขนานนาม วา่ “ดสินีย์แลนด์เกาหลี”  มีช่ือเสียงมากท่ีสดุของประเทศ ให้ทา่นสนกุกบั
เคร่ืองเลน่หลากหลายชนิด อาทิ เชน่ ทีเอ็กซ์เพรส รถไฟเหาะ หนอนสะบดั ชาร์ป โรงหนงั
สามมิต ิบ้านผีสิงหมนุ ทา่นไหนท่ีไมช่อบการเลน่เคร่ืองเล่น สามารถเข้าซาฟารี ชมไลเกอร์
แฝดคูแ่รกของโลกได้ท่ีน่ี และชมความนา่รักของหมีท่ีสามารถส่ือสารกบัคนได้เดนิชมและ
ถ่ายรูปกบัสวนดอกไม้ซึง่ผลดัเปล่ียนหมนุเวียนตามฤดกูาล (มีนาคม-เมษายน: สวนทิว
ลิป/ พฤษภาคม-มิถนุายน: สวนดอกกหุลาบ/ กรกฎาคม : สวนดอกทานตะวนัหรือดอก
กหุลาบ/ สิงหาคม-กนัยายน : สวนดอกลิลลี/่ ตลุาคม-พฤศจิกายน: สวนดอกเบญจมาศ) 
 
 #คาลบิ (KALBI) 
เที่ยง รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร  บริการทา่นด้วย  เมน ู คาลบิ (KALBI) 
อาหารเกาหลีแบบปิง้ยา่งท่ีมีช่ือเสียงของเกาหลี เป็นการน าเนือ้ววัหรือเนือ้หมมูาหมกักบั
เคร่ืองปรุงจนเนือ้นุม่ แล้วน าไปยา่งบนแผน่โลหะท่ีถกูเผาจนร้อน ตอนย่างเนือ้นัน้จะยา่ง
เป็นชิน้โตพอสมควร พอใกล้สกุแล้วต้องใช้กรรไกรตดัเป็นชิน้พอดีค า ทานกบัเคร่ืองเคียง
จ าพวกผกั และกระเทียม กิมจิ 
 
 #N SEOUL TOWER 
บ่าย เม่ือรับประทานอาหารเสร็จน าทา่นเดนิทางสู่ หอคอยกรุงโซล N SEOUL TOWER 
ซึง่อยูบ่นเขานมัซาน ซึง่เป็น 1 ใน 18 หอคอยท่ีสงูท่ีสดุในโลก ฐานของหอคอยมีสิ่งท่ี
นา่สนใจตา่งๆ เชน่ ศาลาแปดเหล่ียมปาลกัก๊จอง, สวนสตัว์เล็กๆสวนพฤกษชาติ, อาคาร
อนสุรณ์ผู้ รักชาติอนั ชงุ กนุ อิสระให้ทกุทา่นได้เดนิเลน่และถ่ายรูปคูห่อคอยตามอธัยาศยั
หรือคล้องกญุแจคูรั่ก (ไมร่วมคา่ขึน้ลิฟท์) 



 

 

 
 #ศูนย์เวชส าอาง 
หลงัจากนัน้เดินทางสู ่ ศูนย์เวชส าอาง ให้ทา่นได้เลือกซือ้เคร่ืองส าอางคณุภาพดีในราคา
ยอ่มเยา อาทิเชน่ครีมน า้แตก, ครีมโบท็อกซ์, ครีมหอยทาก ฯลฯ 
  
 #ทงแดมุน (DONGDAEMUN) #DONGDAEMUN DESIGN PLAZA (DDP) 
จากนัน้น าทา่นช้อปปิง้ท่ี ศนูย์การค้าแฟชัน่แหง่เกาหลี ทงแดมุน ให้ทา่นได้เลือกซือ้ 
เสือ้ผ้าเคร่ืองแตง่กาย เคร่ืองหนงัรองเท้า เคร่ืองกีฬาตา่งๆ นอกจากนีย้งัมีขนมขบเคีย้ว
และร้านเคร่ืองส าอางตา่งๆ เรียงรายตามตกึริมสองข้างถนนให้ทา่นได้เลือกชม นอกจากนี ้
ยงัมีเวทีการแสดง ร้อง เต้น เปิดหมวก ให้ผู้ ท่ีอยากแสดงความสามารถ มาแสดงให้ชมกนั
อีกด้วย และฝ่ังตรงข้ามของ ทงแดมนุ ทา่นสามารถเดนิข้ามไปชม ตกึ DDP หรือ 
DONGDAEMUN DESIGN PLAZA เป็นสถานท่ีส าหรับจดัแสดงงานศลิปะ อีเว้นท์ การ
ประชมุ รวมไปถึงนิทรรศการตา่งๆ นอกจากนีท้า่นยงัสามารถชมบรรยากาศดอกไม้ไฟ 
LED ROSE GARDEN ***ทัง้นีก้ารจดัแสดงขึน้อยูก่บัสภาพภมูิอากาศ*** 

 
 

เยน็ รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร บริการท่านด้วย ซัมเกทัง หรือเมน ูไก่ตุน๋
โสม อาหารวงัในสมยัก่อน ปัจจบุนัเป็นอาหารเล่ืองช่ือมากของเมืองหลวง ภายในตวัไก่จะ
มีข้าวเหนียว รากโสม พทุราแดงและเคล็ดลบัในการตุน๋เสิร์ฟพร้อมเคร่ืองเคียงท่ีเรียกวา่ 
กกัตกีุ เส้นขนมจีน เหล้าโสม พริกไทยด า และเกลือ 

หลังจากนัน้น าท่านเข้าสู่ท่ีพัก SEOUL : BENIKEA SEOUL HOTEL 
หรือเทียบเท่า โรงแรมมาตรฐานเกาหลีใต้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

DAY 4 : ศูนย์สมุนไพร | ศูนย์น า้มันสนเข็มแดง | น่ังรถผ่านชมบลูเฮ้าส์ | พระราชวังเคียง
บก พพิธิภัณฑ์พืน้บ้าน | ถนนแฟช่ันฮงอิกวอคกิง้สตรีท | TRICK EYE 
MUSEUM   
ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลีเมียงดง | LINE FRIENDS STORE 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 #ศูนย์สมุนไพร 
จากนัน้น าทา่นเข้าชม ศนูย์สมนุไพรหรือ ฮ๊อกเกตนาม ู ใหมล่า่สดุของเกาหล ี โดยมีการจดลขิสทิธ์ิ
เรียบร้อยแล้ว สรรพคณุช่วยในการล้างสารพิษที่ตกค้างหรือไขมนัท่ีสะสมอยูภ่ายในผนงัของตบั ไต 
ช่วยให้ตบัหรือไตของทา่นแขง็แรงขึน้ และยงัสง่ผลดตีอ่สขุภาพร่างกายของทา่นเองอีกด้วย 
 

 #ศูนย์น า้มันสนเข็มแดง #น่ังรถผ่านชมบลูเฮ้าส์ 
น าทา่นชม ศูนย์น า้มันสนเข็มแดง ผลติจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหล ี  ที่มีสรรพคณุ ช่วยชะ
ล้างไขมนัในเส้นเลอืด เพื่อป้องกนัการอดุตนัของเส้นเลอืด พร้อมชมการสาธิต เพื่อให้ให้ทา่นได้เห็น
สรรพคณุอยา่งชดัเจนมากยิง่ขึน้ ผา่นชมด้านหน้าท าเนียบประธานาธิบดี (บลเูฮ้าส์) ซึง่อยูใ่นท าเลทีด่ี
ที่สดุตามหลกัโหราศาสตร์ มีทิวเขาน้อยใหญ่เรียงรายซ้อนตวัอยูด้่านหลงั  ด้านหน้าเป็นอนสุรณ์สถาน
นกฟีนิกซ์สญัลกัษณ์แหง่สนัติภาพอนังดงาม  ชมทศันยีภาพอนัสวยงามของภเูขารูปหวัมงักร และวง
เวียนน า้พ ุนบัเป็นจดุที่มีฮวงจุ้ยทีด่ีที่สดุของกรุงโซล 
 

 #พระราชวังเคียงบ๊อก #พิพิธภณัฑ์พืน้บ้าน 
น าทา่นเข้าสู ่ พระราชวังเคียงบ๊อก พระราชวงัโบราณใหญ่ทีส่ดุในประวตัศิาสตร์เกาหลมีีอายกุวา่ 
600 ปี พระราชวงัแหง่นีม้ีหมูพ่ระที่นัง่มากกวา่ 200 หลงั และได้ถกูท าลายไปในสมยัที่ญ่ีปุ่ นเข้ามายดึ
ครอง และทัง้ยงัเคยเป็นศนูย์บญัชาการทางการทหารและเป็นท่ีประทบัของกษัตริย์ สร้างขึน้ในสมยั
ราชวงศ์โชซอนซึง่เป็นราชวงศ์สดุท้ายภายใต้การปกครองของระบอบกษัตริย์เกาหล ี ปัจจบุนัได้รับการ
บรูณะให้ใกล้เคียงกบัพระราชวงัเดิมมากที่สดุ และน าทา่นเยี่ยมชม พิพิธภณัฑ์พืน้บ้าน ย้อนอดีต
สมัผสัชีวิตความเป็นอยูแ่ละเร่ืองราวในประวตัศิาสตร์เกาหลี 
 

 #บาร์บีคิวเกาหลี (BBQ KOREA) 

เที่ยง รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร บริการทา่นด้วย เมน ูบาร์บคีิวเกาหลี (BBQ KOREA) 
อาหารปิง้ยา่งสไตล์เกาหลรัีบประทานพร้อมเคร่ืองเคียงของเกาหล ีผกัสด กิมจิ ซุป สลดัผกัสดๆ  
 #ฮงอกิวอคกิง้สตรีท 

บ่าย หลงัจากรับประทานอาหารกลางวนัน าทา่นสู ่ ฮงอกิวอคกิง้สตรีท เป็นถนนยา่นมหาวิทยาลยั 
ฮงอิก ซึง่มีช่ือเสยีงด้านศิลปะ ที่น่ีจะมีบรรดานกัศกึษาน าของประดิษฐ์จากแฮนด์เมดมาวางจ าหนา่ย
และมีร้านค้าขายสนิค้าวยัรุ่นตา่งๆ อิสระให้ทา่นได้เดินเลน่และชมงานศิลปะตลอดทาง  
 
 

 



 

 

 #TRICK EYE MUSEUM 
จากนัน้น าทา่นเดินทางสู ่ TRICK EYE MUSEUM พิพิธภณัฑ์ศิลปะสามมติิ ต้นฉบบัของเกาหล ี
สถานท่ีทอ่งเทีย่วยอดนิยมที่ทัง้คนเกาหลแีละนกัทอ่งเที่ยวตา่งชาตินิยมมาเก็บภาพ พร้อมโพสทา่ เก๋ๆ    
กบัฉากสามมิติ ท าให้การเดินชมนิทรรศการศิลปะไมใ่ช่สิง่ที่นา่เบื่อและเข้าใจยากอกีตอ่ไป... จากนัน้
พาทา่นสู ่ ICE MUSEUM เมืองน า้แข็งทีม่ีผลงานศิลปะแกะสลกัน า้แข็งกวา่ 50 ชิน้ รวมอยูใ่นท่ีเดียว 
ภายในจ าลองเป็นเมืองตา่งๆที่ทกุอยา่งกลายเป็นน า้แข็ง! เอาใจเด็กๆด้วยสไลเดอร์น า้แข็งและกิจกรรม
อื่นๆอีกมากมายให้คณุได้เดินเทีย่วอยา่งไมรู้่สกึเบื่อ 

 
 #เมียงดง 
พาทา่นเพลดิเพลนิกบัการช้อปปิง้ที่ ศนูย์รวมของวยัรุ่นเกาหล ี เมียงดง ได้ช่ือวา่เป็นแหลง่รวมแฟชัน่
แบรนด์เกาหลชีัน้น า ซึง่ในแตล่ะวนัจะมวียัรุ่นเกาหลมีาเดินช้อปปิง้กนัอยา่งล้นหลาม ทา่นสามารถหา
ซือ้สนิค้าได้อยา่งหลากหลายทัง้เสือ้ผ้า, รองเท้า, กระเป๋า, เคร่ืองส าอางซึง่เป็นท่ีรู้จกัอยา่งดีของคนไทย 
อาทิ LANEIGE, ETUDE, IOPE, CHARMZONE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP เป็นต้น ยงัม ี
เสือ้ผ้า เคร่ืองประดบั, ซีดีเพลง, วีซีด-ีดีวีดีหนงัและซีรีย์ยอดฮิต ตลอดจนของที่ระลกึที่มีรูปดาราคน
โปรดของทา่นอยูใ่นสนิค้าหลากหลายชนิดให้ได้เลอืกซือ้กนั  

 
 #LINE FRIENDS STORE 
นอกจากนีท้า่นสามารถพบกบัร้าน LINE FRIENDS STORE ที่เต็มไปด้วยสนิค้า LINE OFFICIAL ที่
จ าหนา่ยสนิค้าของที่ระลกึเก่ียวกบัตวัการ์ตนู LINE ไมว่า่จะเป็น หมีบราวน์แซลลี ่เจมส์ หรือโคนี่ ซึง่แต่
ละตวัจะมีสนิค้าที่ระลกึให้เลอืกซือ้เยอะแยะไปหมด เช่น สมดุโน้ต ตุ๊กตา เคสโทรศพัท์ เสือ้ผ้า กระเป๋า 
เคร่ืองเขียน ฯลฯ ซึง่ภายร้านยงัมมีมุนา่รักๆ ให้ถา่ยรูปกนัอยา่งจใุจอีกด้วย แตท่ีเ่ป็นไฮไลท์เดน่ของร้าน
เลย คือ เจ้าหมีบราวน์ตวัยกัษ์ใหญ่ที่ตัง้อยูห่น้าร้าน ที่ใครไปใครมาก็ต้องถา่ยภาพเป็นท่ีระลกึแม้แตค่น
เกาหลเีอง 
 

หลงัจากนัน้น าทา่นเข้าสูท่ี่พกั SEOUL: BENIKEA SEOUL HOTEL 
หรือเทียบเทา่ โรงแรมมาตรฐานเกาหลใีต้ 

 

 

 

 

 

 



 

 

DAY 5 :  วัดโชเกซา | หมู่บ้านบุกชอนฮันอก | DUTY FREE  I   
คลองชองเกชอน  I ศูนย์สมุนไพร  I  ศูนย์น า้มันสนแดง  I  SUPERMARKET 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 

 #วัดโชเกซา 
จากนัน้น าทา่นสู ่ วัดโชเกซา วดัศนูย์กลางของพทุธศาสนานิกายเซนท่ีมีช่ือเสียงของ
ประเทศเกาหลีถึงแม้จะเป็นวดัท่ีตัง้อยูท่า่มกลางความวุน่วายของเมืองแตภ่ายในวดัมี
ความเงียบสงบและสวยงามมาก ภายในวดัมีต้นไม้ใหญ่ท่ีมีความสงูกว่า 26 เมตร อาคาร
เก่าแก่ และเจดีย์ท่ีแกะสลกัจากหินสงู 7 ชัน้นอกจากนีย้งัมีความส าคญัในการจดัพิธีการ
ส าคญั แหโ่คมไฟรูปดอกบวั ในวนัก่อนวนัประสตูขิองพระพทุธเจ้า โดยขบวนแห่นีจ้ะ
เร่ิมต้นตัง้แตส่นามกีฬาทงแดมนุ เคล่ือนขบวนไปตามถนนชงโนและมาสิน้สดุท่ีวดัแหง่นี  ้
 
#หมู่บ้านบุกชอนฮันอก 
หลงัจากนัน้พาทา่นไปชมหมู่บ้านดัง้เดมิของเกาหลี หมู่บ้านบุกชอนฮันอก ท่ีมี
ประวตัิศาสตร์ยาวนาน ตัง้อยูร่ะหวา่งพระราชวงัเคียงบกกงุ, พระราชวงัชางด๊อกกงุ และ
อารามหลวงจองเมียว ค าว่า บกุชอน มีความหมายแปลวา่หมู่บ้านทางตอนเหนือ ตาม
ต าแหนง่ท่ีตัง้ของหมู่บ้านท่ีอยูท่างทิศเหนือของคลองชองเกชอนและชงโน หมู่บ้าน
ประกอบด้วยตรอกซอกซอยอนัเป็นท่ีตัง้ของบ้านแบบดัง้เดมิกวา่ร้อยหลงัและเป็นท่ีเก็บ
รักษาสภาพแวดล้อมของเมืองไว้ เพ่ือเป็นการบอกเลา่ประวตัศิาสตร์ และเป็นมรดกทาง
วฒันธรรมตัง้แตส่มยัราชวงศ์โชซอนท่ีมีอายกุวา่ 600 ปี 
 
 #พลุโกกิ (BULGOGI) 
เที่ยง รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร บริการทา่นด้วย เมนูพุลโกก ิ
(BULGOGI)เมนท่ีูมีสว่นผสม หมหูมกัชิน้บางๆ ปลาหมึกสดๆ ผกัตา่งๆ น ามาต้มรวมกนั 
โดยสามารถทานได้ทัง้แบบแห้งและน า้ พร้อมเคร่ืองเคียงตา่งๆ ได้แก่ ถัว่งอกดอง วุ้นเส้น
ปรุงรสสาหร่าย กิมจิ 
 
 #DUTY FREE #คลองชองเกชอน 
บ่าย หลงัจากนัน้น าทา่นช็อปปิง้สินค้าปลอดภาษีท่ี ดวิตีฟ้รี (DUTY FREE)ท่ีน่ีมี
สินค้าชัน้น าให้ทา่นได้เลือกซือ้มากมายกวา่ 500 ชนิด ทัง้ น า้หอม เสือ้ผ้า เคร่ืองส าอาง 
กระเป๋า นาฬิกา เคร่ืองประดบั ฯลฯ ในบริเวณดวิตีฟ้รีท่านสามารถเดนิไปชม คลองชอง



 

 

เกชอน เป็นคลองโบราณในสมยัราชวงศ์โชซอน อายกุวา่ 600 ปี โดยมีความยาว
ประมาณ 5.84 กิโลเมตร ไหลผา่นยา่นใจกลางกรุงโซลแตใ่นชว่ง ค.ศ.1957- ค.ศ.1977 ได้
มีการพฒันาประเทศอยา่งก้าวกระโดด จนกระทัง่ปี ค.ศ.2002 นายลี มยองปาร์ค ผู้ ได้รับ
ต าแหนง่เป็นผู้วา่การกรุงโซล ได้เสนอโครงการฟืน้ฟคูลองชองเกชอน เพ่ือฟืน้ฟธูรรมชาติ
สองฝ่ังคลอง จนปัจจบุนัคลองชองเกชอนได้กลายเป็นแหลง่ทอ่งเท่ียวท่ีส าคญัมากใน   
กรุงโซล 
  #ศูนย์โสม 
พาทา่นรู้จกัและเข้าใจสมนุไพรโสมเกาหลี หรือราชาแหง่มวลสมนุไพร ท่ี ศูนย์โสม เพราะ
เกาหลีใต้เป็นประเทศท่ีมีการผลิตโสมเกาหลีท่ีมีคณุภาพเป็นอนัดบั 1 ของโลก สรรพคณุ
ทางการแพทย์ ชว่ยบ ารุงหวัใจ ป้องกนัโรคหวัใจขาดเลือด และเสริมประสิทธิภาพทางเพศ 
ลดและป้องกนัมะเร็ง ท่านไหนท่ีต้องท างานดกึ นอนดกึ หรือพกัผอ่นไมเ่พียงพอ สามารถ
ทานเพ่ือลดความอ่อนล้า ท าให้รู้สกึกระปรีก้ระเปร่า ร่างกายรู้สกึสดช่ืน..อิสระให้ท่านได้
ซือ้กลบัไปบ ารุงร่างกายหรือฝากญาตผิู้ใหญ่ท่ีท่านรักและนบัถือ 

 
 #ศูนย์พลอยอเมทิส 
จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่ ศูนย์พลอยอเมทิส หรือพลอยสีมว่งท่ีมีช่ือเสียงของประเกาหลี
ซึ่งชาวเกาหลีเช่ือว่าถ้าได้มีพลอยชนิดนีต้ิดตวัไว้จะท าให้มีโชคลาภและสิ่งดีๆเกิดขึน้ใน
ชีวิต 
 
 
 #SUPERMARKET 
หลงัจากนัน้ได้เวลาน าท่านสู่ สนามบนิอินชอน เพ่ือเตรียมตวัเดนิทางกลบักรุงเทพฯ 
ระหวา่งทางแวะช้อปปิง้ท่ี SUPERMARKETเพ่ือซือ้ของฝากคนทางบ้าน ท่ีร้านแห่งนีมี้
ขนมพืน้เมืองเกาหลี หลากชนิดรวมทัง้กิมจิ ไก่ตุน๋โสมท่ีบรรจอุยูใ่นถงุสญุญากาศ ตะเกียบ 
ถ้วยใสข้่าวและของฝากของท่ีระลกึ  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ได้เวลาน าท่านออกเดนิทางสูส่นามบนิ 
ออกเดนิทางจาก ท่าอากาศยานนานาชาตอิินชอน สู่ ทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ 

 

สายการบิน รหัสเที่ยวบิน 
เวลาเดนิทางจากประเทศเกาหลี

ใต้ 
เวลาเดนิทางถึงประเทศไทย 

 ZE511 17.30 น. 21.20 น. 

 LJ001 19.55 น. 23.35 น. 

 7C2203 20.05 น. 00.00 น. 

 TW101 20.25 น. 00.10 น. 

 ZE513 20.35 น. 00.55 น. 

  



 

 

SUMMER’S VACATION 

#อตัราค่าบรกิาร 

เดอืน พฤษภาคม 2019 

 

 

 

#อัตราทัวร์รวม 
 

 คา่ตัว๋เคร่ืองบนิไป-กลบั ตามเส้นทางท่ีระบใุนรายการชัน้ทศันาจร ไป-กลบัพร้อมคณะ   
 คา่อาหารตามท่ีระบใุนรายการ        
 คา่เข้าชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการ        
 คา่ท่ีพกัตามระบใุนรายการ พกัห้องละ 2 หรือ 3 ทา่น ตามโรงแรมท่ีระบ ุหรือเทียบเท่า  
 คา่รถรับ-สง่ และน าเท่ียวตามรายการ        
 คา่ภาษีสนามบนิ ทกุแหง่ท่ีมี         
 คา่น า้หนกักระเป๋าสมัภาระท่านละ15 หรือ 20 กก.      
 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม์) 
 คา่บตัรเข้าสวนสนกุเอเวอร์แลนด์ เคร่ืองเลน่ไมจ่ ากดั 
 ปลัก๊ไฟ ADAPTER  
 
 
 
 
 

พรีเรียดเดินทาง ราคา จ านวน 
15-19 พฤษภาคม  13,900 15 ท่ีสุดทา้ย 
16-20 พฤษภาคม 14,900 15 ท่ีสุดทา้ย 
17-21 พฤษภาคม 14,900 11 ท่ีสุดทา้ย 

หมายเหตุ:อตัราค่าบริการ 
+ หากท่านต้องการห้องส าหรับพกัเด่ียว สามารถจ่ายเพิม่เติมอีก 4,900.-ท่านละ จากราคาผู้ใหญ่ 
+ หากท่านต้องการเดินทางแบบไม่ใช้ตัว๋ (JOIN LAND) คิดราคาท่านละ 6,900.-บาท/ท่าน 



 

 

#อัตราทัวร์ไม่รวม 
 
 คา่ใช้จา่ยส่วนตวั อาทิ คา่ท าหนงัสือเดนิทาง, คา่โทรศพัท์สว่นตวั, คา่ซกัรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงคา่อาหาร 

และเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพิ่มนอกเหนือรายการ (หากทา่นต้องการสัง่เพิ่มกรุณาติดตอ่หวัหน้าทวัร์แล้วจา่ยเพิ่มเอง
ตา่งหาก) 

 คา่ทิปคนขบัรถ และไกด์ท้องถ่ิน  ท่านละ 1,200 บาท หรือ 40,000 วอน ตอ่ทา่นตลอดทัง้ทริป  
 คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3%      
 คา่น า้หนกักระเป๋าสมัภาระ ท่ีหนกัเกินสายการบนิก าหนด (ปกติ 15-20 กก.)   
 คา่วีซา่ส าหรับพาสปอร์ตตา่งด้าว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1. พาสปอร์ต 2. ใบประจ าตวัคนตา่งด้าว 3. 

ใบส าคญัถ่ินท่ีอยู ่ 
4. ส าเนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี) 5. สมดุบญัชีเงินฝาก(ถ้ามี) 6. รูปถ่ายสี 2 นิว้ 2 รูป แล้วทางบริษัทฯจะเป็น
ผู้ด าเนินการย่ืนวีซา่ให้ท่านโดยจา่ยคา่บริการตา่งหาก (ส าหรับหนงัสือเดนิทางตา่งด้าว เจ้าของหนงัสือเดนิทาง
ต้องท าเร่ืองแจ้งเข้า - ออกด้วยตนเองก่อนจะย่ืนวีซา่)  

 คา่ลิฟท์ท่ี N SEOUL TOWER 
 

#หมายเหตุ 
 

 จ านวนผู้ เดินทาง ขัน้ต ่า ผู้ใหญ่  20 ท่าน ขึน้ไป 
 เท่ียวบนิ ราคาและรายการท่องเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยค านงึถึงผลประโยชน์

ของผู้ เดนิทางเป็นส าคญั 
 ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงเท่ียวบินและตารางการบนิทัง้ไปและกลบัโดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า  
 ตัว๋เคร่ืองบนิเป็นตัว๋ราคาพิเศษ ไป-กลบั แบบหมู่คณะ กรณีท่ีทา่นไมเ่ดนิทางพร้อมคณะ เน่ืองจากไมผ่า่นการ

พิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง กรมแรงงาน ทัง้ไทยและตา่งประเทศ เน่ืองจากมีสิ่งผิดกฎหมาย 
หรือ เอกสารเดนิทางไมถ่กูต้อง การกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง หรือถกูปฎิเสธ
ในกรณีอ่ืนๆ**การพิจารณาเป็นเอกสิทธ์ิและวิจารณญาณของเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าท่ีกรม
แรงงานเทา่นัน้ ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท ไมส่ามารถท าการเล่ือนวนัหรือคืนเงินได้  

 กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมือง,เจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานทัง้ท่ีไทย และในตา่งประเทศ ปฏิเสธมิให้ทา่นเดนิทางออก
หรือเข้าประเทศ เน่ืองจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดนิทางไมถ่กูต้อง หรือในกรณีอ่ืนๆการพิจารณาเป็น
เอกสิทธ์ิและวิจารณญาณของเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานเท่านัน้ ซึง่อยู่นอกเหนือ
ความรับผิดชอบของบริษัท ทัง้นีก้รณีท่ีท่านไมผ่า่นดา่นตรวจคนเข้าเมือง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นคา่ทวัร์ใดๆ 
ทัง้สิน้  

 หนงัสือเดนิทาง (Passport) ของทา่น นบัจากวนัท่ีเดนิทางไปและกลบั ต้องมีอายเุหลือใช้งานมากกวา่ 6 เดือน
ขึน้ไป และต้องเหลือหน้ากระดาษพอ ให้เจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองสามารถประทบัตราได้ และต้องอยูใ่น
สภาพท่ีสมบรูณ์ ไมช่ ารุด หรือฉีกขาด  

 ทางบริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกิดกรณีความลา่ช้าจากสายการบนิ, การประท้วง, การนดัหยดุงาน
, การก่อจลาจล  

 หลงัจากได้รับเอกสารเรียกเก็บเงิน (Invoice) กรุณาช าระเงิดมดัจ าภายใน 3 วนั และสง่หลกัฐานการช าระเงิน
พร้อมหน้าพาสปอร์ตของผู้ เดนิทาง และช าระเงินทัง้หมดก่อนการเดินทางภายใน 14 วนั  



 

 

 ทางบริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้หากทา่นใช้บริการของทางบริษัทฯ ไมค่รบ อาทิไมเ่ท่ียวบางรายการ, ไม่
ทานอาหารบางมือ้  เพราะคา่ใช้จา่ยทกุอยา่ง ทางบริษัทฯ ได้ช าระคา่ใช้จา่ยให้กบัตา่งประเทศแบบเหมาขาด
ก่อนออกเดนิทางแล้ว 

 ทางบริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอบุตัเิหตท่ีุเกิด
จากความประมาทของตวันกัทอ่งเท่ียวเอง 

 เม่ือทา่นตกลงช าระเงินไมว่า่ทัง้หมดหรือบางสว่นกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไข
ข้อตกลงตา่งๆ ท่ีได้ระบไุว้แล้วทัง้หมด 

 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นีไ้ด้ตามความเหมาะสม ทัง้นี ้
ขึน้อยู่กบัเวลาการจราจร สภาพอากาศ และเหตสุดุวิสยัอ่ืนๆท่ีอาจเกิดขึน้ได้ ทัง้นีเ้พ่ือความปลอดภยัและ
ประโยชน์ของผู้ เดนิทางเป็นส าคญั 

 มคัคเุทศก์ พนกังาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไมมี่สิทธ์ิในการให้ค าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทน บริษัทฯ นอกจากมี
เอกสาร  ลงนามโดยผู้ มีอ านาจของบริษัทฯ ก ากบัเท่านัน้  

 ในกรณีท่ีลกูค้าตัง้ครรภ์ ต้องมีใบรับรองจากแพทย์วา่สามารถเดนิทางทอ่งเท่ียวได้ และมีอายไุมเ่กิน 7 วนั นบั
จากวนัท่ีเดนิทาง และต้องแจ้งให้ทางบริษัททราบล่วงหน้า 

 กรณีกรุ๊ปส่วนตวั กรุ๊ปเหมา กรุ๊ปนกัเรียน กรุ๊ปดงูาน ไมส่ามารถใช้ราคาดงักลา่วในโปรแกรมได้ 
 กรณีท่ีทา่นซือ้เฉพาะแพ็คเกจทวัร์ไมร่วมตัว๋เคร่ืองบนิ จะไมร่วมคา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงินทา่น

ละ 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม์) 
 รูปท่ีใช้ในเอกสารนี ้เป็นรูปเพ่ือการโฆษณา และประกอบรายละเอียดโปรแกรม 
 

การยกเลิก 
- ต้องยกเลิกก่อนวนัเดนิทางไมน้่อยกวา่ 45 วนัเทา่นัน้ คืนเงินคา่บริการร้อยละ 100 ของคา่บริการท่ีช าระแล้ว 
- หากยกเลิกการเดินทางน้อยกวา่ 45 วนั ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นคา่ทวัร์ทกุกรณี 
- ในกรณีกรุ๊ปสว่นตวั กรุ๊ปเหมา กรุ๊ปนกัเรียน กรุ๊ปดงูาน เม่ือช าระแล้วไมส่ามารถคืนเงินใดๆทัง้สิน้ 

 

ช่วงเทศกาลไมส่ามารถยกเลิกหรือเปล่ียนช่ือผู้ เดนิทางได 
กรุ๊ปท่ีเดนิทางต้องการันตีมดัจ ากบัสายการบนิ หรือผา่นตวัแทนในประเทศ หรือตา่งประเทศ  
รวมถึงเท่ียวบนิพิเศษเชน่ CHARTER FLIGHT, EXTRA FLIGHT จะไมมี่การคืนเงินมดัจ า หรือ คา่ทวัร์ทัง้หมด 

 

หนังสือเดนิทาง จะต้องมีอายุเหลือใช้งานมากกว่า 6 เดือนขึน้ไป 
ผู้จดัจะไมรั่บผิดชอบและไมส่ามารถคืนคา่ใช้จา่ยตา่งๆได้เน่ืองจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนตา่งๆเป็นท่ี
เรียบร้อยแล้ว ในกรณีท่ีผู้ เดินทางไมผ่า่นการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจ
คนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการท่องเท่ียวอนัเน่ืองมาจากการกระท าท่ีสอ่ไปในทางผิด
กฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดนิทางไมถ่กูต้อง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ ซึง่อยู่นอกเหนือ
ความรับผิดชอบของบริษัท บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นคา่ทวัร์ใดๆ ทัง้สิน้  



 

 

 

 

 


