
 

 

 

SEORAK VACATION   
 

โรงแรม/ที	พกั : ซอรคั 1 คืน และ โซล � คืน สายการบนิ : EASTAR JET / JEJU AIR / JIN AIR / T’WAY 

 
• กินลมชมวิวทะเล ณ หาดยองจิน และหาดเคียงโป 

• ปั ,น RAIL BIKE เลียบทะเล 

• ชมธรรมชาติอนัสวยงามบนเขา ซอรคัซาน 

• สนุกกบัเครื,องเล่นมากมายที, EVERLAND 

• ช้อปปิ: งกระจาย ย่านดงั เมียงดง ทงแดมนุ  

• ช้อปของฝากสดุน่ารกัที, LINE FRIENDS STORE  

• เดินเล่นที,อาคาร DDP ทงแดมนุดีไซน์พลาซ่า  

• ชมหมู่บา้นโบราณ บกุชอนฮนัอก  

 

 

 
#ตารางสรปุโปรแกรมท่องเที,ยวเกาหลี 5 วนั 3 คืน 

วนั โปรแกรมการเดินทาง อาหาร โรงแรม/ที,พกั 

1 ท�าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท�าอากาศยานนานาชาติอินชอน - - 

2 ท�าอากาศยานนานาชาติอินชอน – หาดยองจิน - วัดฮูฮวม – หาดเคียงโป - ซอรัคซาน –  
วัดชินฮึนซา – RAIL BIKE เลียบทะเล 

B. – 
L. ชาบู ชาบ ู
D. แฮมุลทัง 

SEORAK 
หรือเทียบเท�า 

3 
สวนสนุก EVERLAND (รวมบัตรเข8าและเคร่ืองเล�นไม�จํากัด) – ศูนย=เวชสําอาง - พิพิธภัณฑ=
สาหร�าย - ทําข8าวห�อสาหร�าย+ชดุฮันบก+TRICK ART – ศูนย=การค8าแฟชั่นทงแดมุน -
DONGDAEMUN DESIGN PLAZA (DDP)  

B. โรงแรม 
L. BBQ 
D. บิบิมบับ 

BENIKEA 
SEOUL หรือ
เทียบเท�า 

4 ศูนย=โสม – ศูนย=สมุนไพร - N SEOUL TOWER (ไม�รวมลิฟท=) – หมู�บ8านบุกชอนฮันอก – ศูนย=
รวมของวัยรุ�นเกาหลีเมียงดง - LINE FRIENDS STORE 

B. โรงแรม 
L. ซัมเกทัง 
D. พุลโกกิ 

BENIKEA 
SEOUL หรือ
เทียบเท�า 

5 ศูนย=น้ํามันสนเข็มแดง – ศูนย=พลอยอเมทิส – DUTY FREE - SUPERMARKET 
B. โรงแรม 
L. จิมดัก 

- 
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SEORAK VACATION   
โปรแกรมท่องเที,ยวเกาหลี 5 วนั 3 คืน 

DAY 1 ท่าอากาศยานสวุรรณภมิู - ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน 

คณะเดินทางพร8อมกันท่ีจุดหมาย สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู8โดยสารระหว�างประเทศ ช้ัน 4           ณ 
เคาน=เตอร=สายการบิน EASTAR JET / JEJU AIR / JIN AIR / T’WAY โดยมีเจ8าหน8าท่ีจาก 
บริษัทฯ คอยให8การต8อนรับ และอํานวยความสะดวกในเร่ืองของเอกสารตลอดจนสัมภาระของท�าน (**
โปรดแสดงใบนัดหมายและพาสปอร=ตให8แก�เจ8าหน8าท่ีในวันเดินทาง) หลังจากเช็คอิน และโหลดสัมภาระ
เรียบร8อยแล8ว นําท�านออกเดินทางสู�ประเทศเกาหลีใต8 

ออกเดินทางจาก ท�าอากาศยานสุวรรณภูมิ สู� ท�าอากาศยานนานาชาติอินชอน 

 

 

ข้อแนะนํา : เพ่ือความสะดวกในการเข8ารับการตรวจค8นก�อนข้ึนเคร่ืองบิน ของเหลว เจล และสเปรย=ทุกชนิด ต8องบรรจุในภาชนะท่ีมี
ขนาดความจุไม�เกิน 100 มิลลิลิตร สําหรับภาชนะท่ีเกิน 100 มิลลลิิตร แม8จะบรรจุของเหลว เจล และสเปรย= เพียงเล็กน8อยก็ไม�
สามารถนําติดตัวข้ึนเคร่ืองบินได8 ภาชนะท้ังหมดต8องใส�รวมกันไว8ในถุงพลาสติกใส ซึ่งเปYด - ปYด ผนึกได8 และมีความจุรวมกันไม�เกิน
1 ลิตร (1,000 มิลลิลิตร) ของเหลวท่ีได8รับการยกเว8น ได8แก� นม และอาหารสําหรับเด็กทารกในปริมาณท่ีเหมาะสม รวมถึงยาท่ีมี
เอกสารกํากับชัดเจน  ของเหลว เจล และสเปรย= ท่ีซื้อจากร8านค8าปลอดอากร (DUTY FREE SHOPS) ท่ีท�าอากาศยานต8องบรรจุใน
ถุงพลาสติกใสปYดผนึกปากถุงไม�มีร�องรอย การเปYดปากถุง และมีหลักฐานแสดงว�าได8ซื้อ ณ วันท่ีเดินทาง เพ่ือนําไปแสดงต�อ
เจ8าหน8าท่ี ณ จุดตรวจค8น อย�างไรก็ตามแต�ละประเทศจะมีกฎ การนําของเหลว ข้ึนเคร่ืองแตกต�างกัน การนําผลิตภัณฑ=ของสดท่ีทํา
จากสัตว=ไม�ว�าเน้ือหมู เน้ือวัว ผัก ผลไม8สด ไม�อนุญาตให8นําเข8าประเทศเพ่ือป_องกันโรคต�างๆเพราะหากศุลกากรตรวจพบจะต8อง
เสียค�าปรับ 



 

 

 

 

DAY 2 ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน – หาดยองจิน - วดัฮฮูวม – หาดเคียงโป - ซอรคัซาน – วดัชินฮึนซา – RAIL BIKE 

เช้า เดินทางถึงสนามบินนานาชาติอินชอนประเทศเกาหลีใต8(กรุณาปรับเวลาของท�านให8เร็วข้ึน  2 ช่ัวโมง
เพ่ือให8ตรงกับเวลาท8องถ่ินของประเทศเกาหลี)หลังจากผ�านพิธีการตรวจคนเข8าเมืองและศุลกากรแล8ว นํา
ท�านเดินทางสู� หาดยองจิน หาอันโรแมนติคท่ีดังจากซีรีย=ช่ือดังอย�าง GOBLIN ในฉากท่ีพระเอกได8เจอกับ
นางเอก ในตอนน้ีกลายเปcนสถานท่ียอดฮิตสําหรับคู�รักไปเสียแล8ว วัยรุ�นหนุ�มสาว หรือคู�รักท้ังหลายต�างพา
กันไปถ�ายรูปยืนถือดอกไม8ให8กันตามฉากในละครกันเต็มไปหมด 

ต�อด8วยชม วัดท่ีสวยงามวัดหน่ึงของเกาหลีใต8 วัดฮูฮวม รวมท้ังมีหินรูปร�างแปลกตาให8ชมอีกหลายก8อน 
ต้ังอยู�บริเวณเชิงเขาริมทะเล บริเวณชายหาดและท�าเรือนาแม เพ่ิงสร8างข้ึนมาได8ประมาณ 10 กว�าปdเท�าน้ัน 
ท่ีด8านหลังวัดจะมีลานหินกว8างๆท่ีมีรูปร�างเหมือนเต�ากําลังจะออกสู�ทะเล รวมท้ัง หินท่ีมีรูปร�างเหมือนกับ
พระพุทธรูปซึ่งเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ และทางด8านหลังยังมีหินก8อนใหญ�อีก 2 ก8อนท่ีมีรูปร�างคล8ายพระ 
ซึ่งท้ังเต�าและพระจะดูเหมือนกําลังทําท�าเคารพ หินพระพุทธรูปอยู�ด8วย น�าอัศจรรย=อย�างมาก 

ชายหาดเคียงโป ชายหาดทรายขาวนํ้าใส ต้ังอยู�ทางฝfgงทะเลตะวันออกของคังวอนโด เปcนธารนํ้าจาก
ทะเลสาปเคียงโปโฮ 

เที,ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท�านด8วย ชาบูชาบู (SHABU SHABU) หรือ สุ
ก้ีเกาหลี ประกอบไปด8วย ผักสดหลายชนิด ต8มในนํ้าซุปปรุงรสกลมกล�อม ทานพร8อมเคร่ืองเคียงและข8าวสวยของ
เกาหลี ท่ีรสชาติถูกปากคนไทย 

บา่ย นําท�านเดินทางสู� อุทยานแห+งชาติซอรัคซาน ให8ท�านได8ชมธรรมชาติอันสวยงามของจังหวัดคังวอนโด 
เส8นทางสู�อุทยานแห�งชาติเขาโซรัคซานหรือสวิสเซอร=แลนด=เกาหลี ต้ังอยู�ใจกลางหุบเขาแทแบคซึง่ทอด
ยาวไปถึงเขาคึมคังของประเทศเกาหลีเหนือ มีเทือกเขาปhาไม8 หุบเขา สายนํ้า ทะเลสาบ หินรูปต�างๆท่ี
สวยงามซึ่งเกิดจากธรรมชาติท่ีหาดูได8ยากย่ิง  

หลังจากน้ันพาท�านไปสักการะพระพุทธรูปสัมฤทธ์ิขนาดใหญ�ที่ วัดชินฮันซา วัดเก�าแก�สร8างในสมัย
อาณาจักรชิลล�า และนมัสการองค=เจ8าแม�กวนอิม ซึ่งอยู�ทางใต8ฐานองค=พระทางด8านหลังเพ่ือเปcนสิริมงคล 
ก�อนจะผ�านสะพานชําระล8างจิตใจเข8าสู�เขตวัดทางด8านใน (ไม�รวมค�าข้ึนกระเช8า) 

ร�วมกันปfgนจักรยานบนรางรถไฟเลียบทะเล RAIL BIKE ชมความงดงามของเกลียวคลื่นทะเลทงแฮหรือ
ทะเลตะวันออกของเกาหลีอย�างไกล8ชิด สัมผัสธรรมชาติและรับอkอกซิเจนบริสุทธ์ิจากต8นไม8 ดอกไม8สอง
ข8างทาง  ต่ืนตาต่ืนใจกับอุโมงค=ที่ประดับประดาไปด8วยหลอดไฟฟ_าสีสรรต�างๆ คุณจะกลับมาพร8อมความ
ประทับใจไม�รู8ลืม 

เยน็ รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร บริการท�านด8วย แฮมูลทัง หรือ ซุปรวมมิตทะเล เมนูน้ีคล8ายต8มยําทะเลของ
เมืองไทย แต�ความเข8มข8นน8อยกว�ามาก เปcนการนําอาหารทะเลสดๆ และผักชนิดต�างๆ มาต8มรวมกัน  
ทานกับนํ้าจ้ิมแบบเกาหลี และเคร่ืองเคียง 

 
นําท�านเข8าสู�ที่พัก GANGNEUNG SEORAK หรือเทียบเท�า โรงแรมมาตรฐานเกาหลีใต8 



 

 

 

DAY 3 สวนสนุก EVERLAND (รวมบตัรเข้าและเครื,องเล่นไม่จาํกดั) – ศนูยเ์วชสาํอาง – พิพิธภณัฑส์าหร่าย - ทาํข้าวห่อ
สาหร่าย+ชดุฮนับก+TRICK ART – ศนูยก์ารค้าแฟชั ,นทงแดมนุ - DONGDAEMUN DESIGN PLAZA (DDP)  

เช้า  รับประทานอาหารเช8า ณ ห8องอาหารโรงแรม 

  



 

 

 

จากน้ันให8เวลาทุกท�านเต็มอ่ิมกับสวนสนุกท่ีดีที่สุดของเกาหลี สวนสนุกเอเวอร4แลนด4 ด8วยบัตร SPECIAL 
PASS TICKET ท่ีสามารถเล�นเคร่ืองเล�นต�างๆ ได8ทุกชนิดและไม�จํากัดรอบ สวนสนุกท่ีน่ีถูกขนานนามว�า 
“ดิสนีย=แลนด=เกาหลี” มีช่ือเสียงมากท่ีสุดของประเทศ ให8ท�านสนุกกับเคร่ืองเล�นหลากหลายชนิด อาทิเช�น 
ทีเอ็กซ=เพรส รถไฟเหาะ หนอนสะบัด ชาร=ป โรงหนังสามมิติ บ8านผีสิงหมุน ท�านไหนท่ีไม�ชอบการเล�น
เคร่ืองเล�น สามารถเข8าซาฟารี ชมไลเกอร=แฝดคู�แรกของโลก ได8ที่และชมความน�ารักของหมี ท่ีสามารถ
สื่อสารกับคนได8 เดินชมและถ�ายรูปกับสวนดอกไม8ซึ่งผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนตามฤดูกาล (มีนาคม-เมษายน : 
สวนทิวลิป / พฤษภาคม-มิถนุายน : สวนดอกกุหลาบ / กรกฎาคม : สวนดอกทานตะวันหรือดอกกุหลาบ/ 
สิงหาคม-กันยายน : สวนดอกลิลลี่/ ตุลาคม-พฤศจิกายน : สวนดอกเบญจมาศ) 

เที,ยง รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภัตตาคาร  บริการท�านด8วยเมนู BBQ KOREA อาหารปYpงย�างสไตล=เกาหลี รับประทาน
พร8อมเคร่ืองเคียงของเกาหลี ผักสด กิมจิ ซปุ 

บา่ย สุดท8ายก�อนรับประทานอาหารกลางวันพาทุกท�านสู� ศูนย4เวชสาํอาง ให8ท�านได8เลือกซื้อเคร่ืองสําอาง
คุณภาพดีในราคาย�อมเยา อาทิเช�นครีมนํ้าแตก, ครีมโบท็อกซ=, ครีมหอยทาก ฯลฯ 

นําท�านร�วมเรียนรู8วัฒนธรรมกับการเรียนทําข8าวห�อสาหร�าย กิมบับ อาหารประจําชาติเกาหลี ซึ่งเปcนส�วน
หน่ึงในอาหารเกาหลียอดนิยมของคนไทยอีกเมนูหน่ึง 

จากน้ันเชิญท�านร�วมเปcนส�วนหน่ึงของชาวเกาหลีโดยการแต�งกายชุดประจําชาติต�างๆ ชุดฮันบก พร8อม
ถ�ายรูปเปcนท่ีระลึก เพ่ือไปอวดคนทางบ8าน พร8อมถ�ายภาพกับฉาก 3 มิติ 

จากน้ันนําท�านช็อปปYpงต�อท่ี ศูนย4การค9าแฟช่ันแห+งเกาหล ีทงแดมุน ให8ท�านได8เลือกซือ้ เสื้อผ8าเคร่ืองแต�ง
กาย เคร่ืองหนังรองเท8า นอกจากน้ียังมีร8านเคร่ืองสําอางต�างๆ เรียงรายตามตึกริมสองข8างถนนให8ท�านได8
เลือกชม นอกจากน้ียังมีเวทีการแสดง ร8อง เต8น เปYดหมวก ให8ผู8ท่ีอยากแสดงความสามารถ  
มาแสดงให8ชมกันอีกด8วย และฝfgงตรงข8ามของ ทงแดมุน ท�านสามารถเดินข8ามไปชม ตึก DDP หรือ 
DONGDAEMUN DESIGN PLAZA เปcนสถานท่ีสําหรับจัดแสดงงานศิลปะ อีเวนท= การประชุม รวมไปถึง
นิทรรศการต�างๆนอกจากน้ีท�านยังสามารถชมบรรยากาศดอกไม8ไฟ LED ROSE GARDEN 

เยน็ รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร บริการท�านด8วย บิบิมบับ หรือข8าวยําเกาหลี เสิร=ฟมาเปcนชามข8าวสวยร8อน 
โรยหน8าด8วยผักท่ีผัด และปรุงรสแล8ว, โคชูจัง (นํ้าพริก) หรือทเว็นจัง (เต8าเจ้ียว) นอกจากน้ียังนิยมใส�ไข�ดิบ  
ไข�ดาว หรือไข�ลวก และเน้ือสตัว=ที่หั่นบางๆ เช�นกัน จากน้ันคลุกส�วนผสมต�างๆ ให8เข8ากันดีก�อนรับประทาน 

 
นําท�านเข8าสู�ที่พัก SEOUL : BENIKEA SEOUL HOTEL หรือเทียบเท�า โรงแรมมาตรฐานเกาหลีใต8 

 

DAY 4 ศนูยโ์สม – ศนูยส์มนุไพร - N SEOUL TOWER (ไม่รวมลิฟท)์ – หมู่บ้านบกุชอนฮนัอก – ศนูยร์วมของวยัรุ่นเมียง
ดง - LINE FRIEND STORE 

  เช้า  รับประทานอาหารเช8า ณ ห8องอาหารโรงแรม 

เช8าน้ีนําท�านรู8จักและเข8าใจสมุนไพรโสมเกาหลี หรือราชาแห�งมวลสมุนไพร ท่ี ศนูย4โสม เพราะเกาหลีใต8
เปcนประเทศท่ีมีการผลิตโสมเกาหลีที่มีคุณภาพเปcนอันดับ 1 ของโลก และมีคุณประโยชน=นานัปการ เช�น 
ช�วยเสริมความแข็งแรงให8แก�ระบบย�อยอาหารและปอด ช�วยทําให8จติใจสงบและเพ่ิมพละกําลัง โดยมี
สรรพคุณทางการแพทย= ช�วยบํารุงหัวใจของคุณได8เปcนอย�างดี ช�วยป_องกันโรคหัวใจขาดเลือด ฯลฯ 



 

 

 

จากน้ันนําท�านเข8าชม ศูนย4สมุนไพร หรือ ฮ็อกเกตนามู ใหม�ล�าสดุของเกาหลี โดยมีการจดลิขสิทธ์ิ
เรียบร8อยแล8ว เปcนสมุนไพรเมล็ดฮ็อกเกต ทางการแพทย=เรียกว�า ผลไม8ทอง มีรสเปร้ียว ดีสําหรับบุคคลท่ี
นิยมด่ืมชา กาแฟ นํ้าอัดลม ฯลฯ เมลด็ฮ็อกเกตจะช�วยในการล8างสารพิษท่ีตกค8างหรือไขมันท่ีสะสมอยู�
ภายในผนังของตับ ไต ช�วยให8ตับหรือไตของท�านแข็งแรงข้ึน และยังส�งผลดีต�อสุขภาพร�างกายของท�านเอง
อีกด8วย 

นําท�านสู� หอคอยกรุงโซล N SEOUL TOWER ซึ่งอยู�บนเขานัมซาน ซึ่งเปcน 1 ใน 18 หอคอยท่ีสูงท่ีสุดใน
โลก ฐานของหอคอยมีสิ่งท่ีน�าสนใจต�างๆ เช�น ศาลาแปดเหลี่ยมปาลก๊ักจอง, สวนพฤกษชาติ, อาคาร
อนุสรณ=ผู8รักชาติอัน ชุง กุน อิสระให8ทุกท�านได8เดินเล�นและถ�ายรูปคู�หอคอยตามอัธยาศัยหรือคล8องกุญแจ
คู�รัก (ไม�รวมค�าข้ึนลิฟท=) 

เที,ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบริการท�านด8วยเมนู ซัมเกทัง หรือเมนู ไก+ตุ?นโสม (SAMGYETANG) 
อาหารวังในสมัยก�อน ปfจจุบันเปcนอาหารเลื่องช่ือมากของเมืองหลวง ภายในตัวไก�จะมีข8าว รากโสม พุทราแดงและ
เคล็ดลับในการตุuนเสิร=ฟพร8อมเคร่ืองเคียงท่ีเรียกว�า กักตุกี เส8นขนมจีน เหล8าโสม พริกไทยดํา และเกลือ เสิร=ฟท�าน
ละ 1 ตัว ในหม8อดินร8อน 

บา่ย จากน้ันพาท�านไปชมหมู�บ8านด้ังเดิมของเกาหลี หมู+บ9านบุกชอนฮันอก ท่ีมีประวัติศาสตร=ยาวนาน ต้ังอยู�
ระหว�างพระราชวังเคียงบกกุง, พระราชวังชางดkอกกุง และอารามหลวงจองเมียว คําว�า บุกชอน มี
ความหมายแปลว�าหมู�บ8านทางตอนเหนือ ตามตําแหน�งท่ีต้ังของหมู�บ8านท่ีอยู�ทางทิศเหนือของคลองชองเก
ชอนและชงโน หมู�บ8านประกอบด8วยตรอกซอกซอยอันเปcนท่ีต้ังของบ8านแบบด้ังเดิมกว�าร8อยหลัง และเปcน
ท่ีเก็บรักษาสภาพแวดล8อมของเมืองไว8 เพ่ือเปcนการบอกเล�าประวัติศาสตร= และเปcนมรดกทางวัฒนธรรม
ต้ังแต�สมัยราชวงศ=โชซอนท่ีมีอายุกว�า 600 ปd 

พาท�านเพลิดเพลินกับการช8อปปYpงท่ี ศูนย=รวมของวัยรุ�นเกาหลี เมียงดง ได8ช่ือว�าเปcนแหล�งรวมแฟช่ันแบ
รนด=เกาหลีช้ันนํา ซึ่งในแต�ละวันจะมีวัยรุ�นเกาหลีมาเดินช8อปปYpงกันอย�างล8นหลาม ท�านสามารถหาซื้อ
สินค8าได8อย�างหลากหลายท้ังเสื้อผ8า, รองเท8า, กระเปwา, เคร่ืองสําอางซึ่งเปcนท่ีรู8จักอย�างดีของคนไทย อาทิ 
LANEIGE, ETUDE, IOPE, CHARMZONE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP เปcนต8น ยังมี เสื้อผ8า 
เคร่ืองประดับ, ซีดีเพลง, วีซีดี-ดีวีดีหนังและซีรีย=ยอดฮิต ตลอดจนของท่ีระลึกท่ีมีรูปดาราคนโปรดของท�าน
อยู�ในสินค8าหลากหลายชนิดให8ได8เลือกซื้อกัน  

นอกจากน้ีท�านสามารถพบกับร8าน LINE FRIENDS STORE ท่ีเต็มไปด8วยสินค8า LINE OFFICIAL  
ท่ีจําหน�ายสินค8าของท่ีระลึกเก่ียวกับตัวการ=ตูน LINE ไม�ว�าจะเปcน หมีบราวน=แซลลี่ เจมส= หรือโคน่ี  
ซึ่งแต�ละตัวจะมีสินค8าท่ีระลึกให8เลือกซื้อเยอะแยะไปหมด เช�น สมุดโน8ต ตุkกตา เคสโทรศัพท= เสื้อผ8า 
กระเปwา เคร่ืองเขียน ฯลฯ ซึ่งภายในร8านยังมีมุมน�ารักๆ ให8ถ�ายรูปกันอย�างจุใจอีกด8วย แต�ที่เปcนไฮไลท=เด�น
ของร8านเลย คือ เจ8าหมีบราวน=ตัวยักษ=ใหญ�ที่ต้ังอยู�หน8าร8าน ท่ีใครไปใครมาก็ต8องถ�ายภาพเปcนท่ีระลึก
แม8แต�คนเกาหลีเอง 

เยน็ รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร บริการท�านด8วย พุลโกกิ (BULGOGI) ส�วนผสมจะมีเน้ือสัตว= วิธีการทําคือห่ัน
เน้ือสัตว=เปcนช้ินบางๆ แล8วหมักกับเคร่ืองปรุงต�างๆ ก�อนนําไปปรุงอาหาร 
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DAY 5   ศนูยนํ์:ามนัสนเขม็แดง – ศนูยพ์ลอยอเมทิส – DUTY FREE - SUPERMARKET     

   เช้า รับประทานอาหารเช8า ณ ห8องอาหารโรงแรม 

 

พาท�านเดินทางสู� ศนูย4น้าํมันสนเข็มแดง ผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลท่ีีมีสรรพคุณ ช�วยชะ
ล8างไขมันในเส8นเลือด เพ่ือป_องกันการอุดตันของเส8นเลือด และชมการสาธิตให8ท�านได8เห็นภาพอย�าง
ชัดเจนย่ิงข้ึน  

ต�อด8วย ศูนย4พลอยอเมทิส หรือพลอยสีม�วงท่ีมีช่ือเสียงของประเทศเกาหลีซึ่งชาวเกาหลีเช่ือว�าถ8าได8มี
พลอยชนิดน้ีติดตัวไว8จะทําให8มีโชคลาภและสิ่งดีๆเกิดข้ึนในชีวิต 

หลังจากน้ันนําท�านช8อปปYpงสินค8าปลอดภาษีที่ ดิวต้ีฟรี (DUTY FREE) ท่ีน่ีมีสินค8าช้ันนําให8ท�านได8     เลือก
ซื้อมากมายกว�า 500 ชนิด ท้ัง นํ้าหอม เสื้อผ8า เคร่ืองสําอาง กระเปwา นาฬิกา เคร่ืองประดับ ฯลฯ  
 

เที,ยง รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร บริการท�านด8วย เมนูจิมดัก (JIMDAK) เปcนเมนูไก�ประกอบด8วยวุ8นเส8น 
เกาหลี คลุกด8วยนํ้าซุป รสชาติกลมกล�อม เสิร=ฟพร8อมข8าวสวยร8อนๆ พร8อมเคร่ืองเคียงเกาหลี 

หลังจากน้ันได8เวลานําท�านสู� สนามบินอินชอน เพ่ือเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ ระหว�างทางแวะ 
ช8อปปYpงท่ี SUPERMARKET เพ่ือซื้อของฝากคนทางบ8าน ท่ีร8านแห�งน้ีมีขนมพ้ืนเมืองเกาหลีหลากชนิด
รวมท้ังกิมจิ ไก�ตุuนโสมท่ีบรรจุอยู�ในถุงสุญญากาศ ตะเกียบ ถ8วยใส�ข8าวและของฝากของท่ีระลึก  

ได8เวลานําท�านออกเดินทางสู�สนามบิน 

ออกเดินทางจาก ท�าอากาศยานนานาชาติอินชอน สู� ท�าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

 

 

SEORAK  VACATION   
อตัราค่าบริการ 

 



 

 

 

เดือน มีนาคม 2019 
พีเรียดเดินทาง สายการบิน ราคาผูใ้หญ่ ราคาเดก็ไม่เสริมเตียง 

01 – 05 มีนาคม 

 

16,900.- 16,900.- 
02 – 06 มีนาคม 16,900.- 16,900.- 
03 – 07 มีนาคม 15,900.- 15,900.- 
04 – 08 มีนาคม 15,900.- 15,900.- 
05 – 09 มีนาคม 16,900.- 16,900.- 
06 – 10 มีนาคม 16,900.- 16,900.- 
07 – 11 มีนาคม 16,900.- 16,900.- 
08 – 12 มีนาคม 16,900.- 16,900.- 
09 – 13 มีนาคม 16,900.- 16,900.- 
10 – 14 มีนาคม 15,900.- 15,900.- 
11 – 15 มีนาคม 15,900.- 15,900.- 
12 – 16 มีนาคม 16,900.- 16,900.- 
13 – 17 มีนาคม 16,900.- 16,900.- 
14 – 18 มีนาคม 16,900.- 16,900.- 
15 – 19 มีนาคม 16,900.- 16,900.- 
16 – 20 มีนาคม 15,900.- 15,900.- 
17 – 21 มีนาคม 15,900.- 15,900.- 
18 – 22 มีนาคม 15,900.- 15,900.- 
19 – 23 มีนาคม 15,900.- 15,900.- 
20 – 24 มีนาคม 16,900.- 16,900.- 
21 – 25 มีนาคม 16,900.- 16,900.- 
22 – 26 มีนาคม 16,900.- 16,900.- 
23 – 27 มีนาคม 15,900.- 15,900.- 
24 – 28 มีนาคม 15,900.- 15,900.- 
25 – 29 มีนาคม 15,900.- 15,900.- 
26 – 30 มีนาคม 15,900.- 15,900.- 
27 – 31 มีนาคม 16,900.- 16,900.- 
28 – 01 เมษายน 16,900.- 16,900.- 
29 – 02 เมษายน 16,900.- 16,900.- 
30 – 03 เมษายน 15,900.- 15,900.- 
31 – 04 เมษายน 15,900.- 15,900.- 

 

เดือน เมษายน 2019 
พีเรียดเดินทาง สายการบิน ราคาผูใ้หญ่ ราคาเดก็ไม่เสริมเตียง 

01 – 05 เมษายน 
 

17,900.- 17,900.- 
02 – 06 เมษายน 17,900.- 17,900.- 



 

 

 

03 – 07 เมษายน 17,900.- 17,900.- 
04 – 08 เมษายน 18,900.- 18,900.- 
05 – 09 เมษายน 18,900.- 18,900.- 
06 – 10 เมษายน 17,900.- 17,900.- 
07 – 11 เมษายน 17,900.- 17,900.- 
08 – 12 เมษายน 17,900.- 17,900.- 
09 – 13 เมษายน 17,900.- 17,900.- 
10 – 14 เมษายน 18,900.- 18,900.- 
11 – 15 เมษายน 19,900.- 19,900.- 
12 – 16 เมษายน 21,900.- 21,900.- 
13 – 17 เมษายน 21,900.- 21,900.- 
14 – 18 เมษายน 19,900.- 19,900.- 
15 – 19 เมษายน 18,900.- 18,900.- 
16 – 20 เมษายน 17,900.- 17,900.- 
17 – 21 เมษายน 17,900.- 17,900.- 
18 – 22 เมษายน 17,900.- 17,900.- 
19 – 23 เมษายน 17,900.- 17,900.- 
20 – 24 เมษายน 17,900.- 17,900.- 
21 – 25 เมษายน 17,900.- 17,900.- 
22 – 26 เมษายน 17,900.- 17,900.- 
23 – 27 เมษายน 17,900.- 17,900.- 
24 – 28 เมษายน 17,900.- 17,900.- 
25 – 29 เมษายน 17,900.- 17,900.- 
26 – 30 เมษายน 17,900.- 17,900.- 
27 – 01 พฤษภาคม 17,900.- 17,900.- 
28 – 02 พฤษภาคม 17,900.- 17,900.- 
29 – 03 พฤษภาคม 17,900.- 17,900.- 
30 – 04 พฤษภาคม 17,900.- 17,900.- 

 

เดือน พฤษภาคม 2019 
พีเรียดเดินทาง สายการบิน ราคาผูใ้หญ่ ราคาเดก็ไม่เสริมเตียง 

01 – 05 พฤษภาคม 

 

16,900.- 16,900.- 
02 – 06 พฤษภาคม 16,900.- 16,900.- 
03 – 07 พฤษภาคม 16,900.- 16,900.- 
04 – 08 พฤษภาคม 16,900.- 16,900.- 
05 – 09 พฤษภาคม 16,900.- 16,900.- 
06 – 10 พฤษภาคม 16,900.- 16,900.- 
07 – 11 พฤษภาคม 16,900.- 16,900.- 
08 – 12 พฤษภาคม 16,900.- 16,900.- 



 

 

 

09 – 13 พฤษภาคม 16,900.- 16,900.- 
10 – 14 พฤษภาคม 16,900.- 16,900.- 
11 – 15 พฤษภาคม 16,900.- 16,900.- 
12 – 16 พฤษภาคม 16,900.- 16,900.- 
13 – 17 พฤษภาคม 16,900.- 16,900.- 
14 – 18 พฤษภาคม 16,900.- 16,900.- 
15 – 19 พฤษภาคม 16,900.- 16,900.- 
16 – 20 พฤษภาคม 16,900.- 16,900.- 
17 – 21 พฤษภาคม 16,900.- 16,900.- 
18 – 22 พฤษภาคม 16,900.- 16,900.- 
19 – 23 พฤษภาคม 16,900.- 16,900.- 
20 – 24 พฤษภาคม 16,900.- 16,900.- 
21 – 25 พฤษภาคม 16,900.- 16,900.- 
22 – 26 พฤษภาคม 16,900.- 16,900.- 
23 – 27 พฤษภาคม 16,900.- 16,900.- 
24 – 28 พฤษภาคม 16,900.- 16,900.- 
25 – 29 พฤษภาคม 16,900.- 16,900.- 
26 – 30 พฤษภาคม 16,900.- 16,900.- 
27 – 31 พฤษภาคม 16,900.- 16,900.- 
28 – 01 มิถุนายน 16,900.- 16,900.- 
29 – 02 มิถุนายน 16,900.- 16,900.- 
30 – 03 มิถุนายน 16,900.- 16,900.- 
31 – 04 มิถุนายน 16,900.- 16,900.- 

 

หมายเหต ุ: อัตราค�าบริการ 
+ หากท�านต8องการห8องสําหรับพักเด่ียว สามารถจ�ายเพ่ิมเติมอีก 4,900.-ท�านละ จากราคาผู8ใหญ� 
+ หากท�านต8องการเดินทางแบบไม�ใช8ต๋ัว (JOIN LAND) คิดราคาท�านละ 7,900.-บาท/ท�าน 

 
หมายเหต ุ:  
ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมราคาและเท่ียวบินท้ังไปและกลับโดยมิต8องแจ8งให8ทราบล�วงหน8า 
ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงเท่ียวบินท้ังไปและกลับโดยมิต8องแจ8งให8ทราบล�วงหน8า 
ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมหรือรายการอาหารโดยมิต8องแจ8งให8ทราบล�วงหน8าท้ังน้ีข้ึนอยู�ตามความเหมาะสม 
ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงสายการบินในระดับเทียบเท�ากันและเปลี่ยนแปลงเท่ียวบิน  
โปรแกรมเปลีย่นแปลงได8, ตารางทัวร=สลับโปรแกรมได8, ตามความเหมาะสม* 
โปรดตรวจสอบข8อมูลให8ม่ันใจก�อนทําการโอนเงินจองทุกคร้ัง 
กรุณาอ�านรายละเอียดโปรแกรมและเง่ือนไขต�างๆให8ละเอียดก�อนยืนยันการจอง* 
เจ8าหน8าท่ีจะส�งใบนัดหมายการเดินทางให8ภายใน 5-7 วันก�อนเดินทางเท�าน้ัน!!! และหากมีการเปลี่ยนแปลงจะรีบแจ8งให8ทราบ  
หากมีข8อสงสัยกรุณาสอบถามเจ8าหน8าท่ี 
 

***ลูกค8ามีความจําเปcนต8องเข8าร8านตามโปรแกรมทัวร= 



 

 

 

อันได8แก� ศูนย=โสม, ศูนย=สมุนไพร, ศูนย=เวชสําอาง, ศูนย=นํ้ามันสนแดง, ศูนย=พลอยอเมทิส หากท�านไม�ต8องการเข8าร8านดังกล�าว  
บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค�าบริการเพ่ิมท�านละ 300 USD*** 

 
***กรณีที่กองตรวจคนเข8าเมืองท้ังท่ีกรุงเทพฯ และในต�างประเทศปฏิเสธมิให8เดินทางออก 

หรือเข8าประเทศท่ีระบุในรายการเดินทาง ทางบริษัทฯจะไม�รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้นและขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม�คืนค�าบริการ 
ไม�ว�ากรณีใดๆท้ังสิ้น ซึ่งอยู�นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท***  

กรุณาชําระมัดจําหลังจากวันจองภายใน 3 วัน 
และชําระส�วนท่ีเหลือท้ังหมดก�อนการเดินทางภายใน 14 วัน 

********มัดจําข้ันตํ่า 5,000.- บาท/ท�าน/ทริป******  

#อตัราทวัรร์วม 

� ค�าต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับ ตามเส8นทางท่ีระบุในรายการช้ันทัศนาจร ไป-กลบัพร8อมคณะ   
� ค�าอาหารทุกม้ือ ตามท่ีระบุในรายการ        
� ค�าเข8าชมสถานท่ีต�างๆ ตามรายการ        
� ค�าท่ีพักตามระบุในรายการ พักห8องละ 2 หรือ 3 ท�าน ตามโรงแรมท่ีระบุ หรือเทียบเท�า  
� ค�ารถรับ-ส�ง และนําเท่ียวตามรายการ        
� ค�าภาษีสนามบิน ทุกแห�งท่ีมี         
� ค�านํ้าหนักกระเปwาสัมภาระท�านละ15 หรือ 20 กก.      
� ค�าประกันอุบัติเหตุระหว�างเดินทาง วงเงินท�านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม=) 
� ค�าบัตรเข8าสวนสนุกเอเวอร=แลนด= เคร่ืองเล�นไม�จํากัด 
� ปลั๊กไฟ ADAPTER   

#อตัราทวัรไ์ม่รวม 

� ค�าใช8จ�ายส�วนตัว อาทิ ค�าทําหนังสือเดินทาง, ค�าโทรศัพท=ส�วนตัว, ค�าซักรีด, มินิบาร=ในห8อง, รวมถึงค�าอาหาร และเคร่ืองด่ืม
ท่ีสั่งเพ่ิมนอกเหนือรายการ (หากท�านต8องการสั่งเพ่ิมกรุณาติดต�อหัวหน8าทัวร=แล8วจ�ายเพ่ิมเองต�างหาก) 

� ค�าทิปคนขับรถ และไกด=ท8องถ่ิน  ท�านละ 1,200 บาท หรือ 40,000 วอน ต�อท�านตลอดท้ังทริป  
� ค�าภาษีมูลค�าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจ�าย 3%      
� ค�านํ้าหนักกระเปwาสัมภาระ ท่ีหนักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ 15-20 กก.)   
� ค�าวีซ�าสําหรับพาสปอร=ตต�างด8าว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1.พาสปอร=ต 2.ใบประจําตัวคนต�างด8าว 3.ใบสําคัญถ่ินท่ีอยู� 4.

สําเนาทะเบียนบ8าน(ถ8ามี) 5.สมุดบัญชีเงินฝาก(ถ8ามี) 6.รูปถ�ายสี 2 น้ิว 2 รูป แล8วทางบริษัทฯจะเปcนผู8ดําเนินการย่ืนวีซ�าให8
ท�านโดยจ�ายค�าบริการต�างหาก (สําหรับหนังสือเดินทางต�างด8าวเจ8าของหนังสือเดินทางต8องทําเร่ืองแจ8งเข8า-ออกด8วยตนเอง
ก�อนจะย่ืนวีซ�า)  

� ค�าลิฟท=ที่ N SEOUL TOWER 
� ค�ากระเช8าท่ีอุทยานแห�งชาติซอรัคซาน  

#หมายเหต ุ

� จํานวนผู8เดินทาง ข้ันตํ่า ผู8ใหญ�  20 ท�าน ข้ึนไป 



 

 

 

� เท่ียวบิน ราคาและรายการท�องเท่ียว สามารถเปลี่ยนแปลงได8ตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชน=ของผู8เดินทาง
เปcนสําคัญ 

� ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงเท่ียวบินและตารางการบินท้ังไปและกลบัโดยมิต8องแจ8งให8ทราบล�วงหน8า  
� ต๋ัวเคร่ืองบินเปcนต๋ัวราคาพิเศษ ไป-กลับ แบบหมู�คณะ กรณีที่ท�านไม�เดินทางพร8อมคณะ เน่ืองจากไม�ผ�านการพิจารณาในการ

ตรวจคนเข8าเมือง-ออกเมือง กรมแรงงาน ท้ังไทยและต�างประเทศ เน่ืองจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม�ถูกต8อง 
การกระทําท่ีส�อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข8าออกเมือง หรือถูกปฎิเสธในกรณีอ่ืนๆ**การพิจารณาเปcนเอกสิทธ์ิและ
วิจารณญาณของเจ8าหน8าท่ีตรวจคนเข8าเมืองและเจ8าหน8าท่ีกรมแรงงานเท�าน้ัน ซึ่งอยู�นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท 
ไม�สามารถทําการเลื่อนวันหรือคืนเงินได8  

� กรณีที่กองตรวจคนเข8าเมือง,เจ8าหน8าท่ีกรมแรงงานท้ังท่ีไทย และในต�างประเทศ ปฏิเสธมิให8ท�านเดินทางออกหรือเข8า
ประเทศ เน่ืองจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม�ถูกต8อง หรือในกรณีอ่ืนๆการพิจารณาเปcนเอกสิทธ์ิและ
วิจารณญาณของเจ8าหน8าท่ีตรวจคนเข8าเมืองและเจ8าหน8าท่ีกรมแรงงานเท�าน้ัน ซึ่งอยู�นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท 
ท้ังน้ีกรณีที่ท�านไม�ผ�านด�านตรวจคนเข8าเมือง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม�คนืค�าทัวร=ใดๆ ท้ังสิ้น  

� หนังสือเดินทาง (Passport) ของท�าน นับจากวันท่ีเดินทางไปและกลับ ต8องมีอายุเหลือใช8งานมากกว�า 6 เดือนข้ึนไป และ
ต8องเหลือหน8ากระดาษพอให8เจ8าหน8าท่ีตรวจคนเข8าเมืองสามารถประทับตราได8 และต8องอยู�ในสภาพท่ีสมบูรณ= ไม�ชํารุด หรือ
ฉีกขาด  

� ทางบริษัทฯ จะไม�รับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้นหากเกิดกรณีความล�าช8าจากสายการบิน, การประท8วง, การนัดหยุดงาน, การก�อ
จลาจล  

� หลังจากได8รับเอกสารเรียกเก็บเงิน (Invoice) กรุณาชําระเงิดมัดจําภายใน 3 วัน และส�งหลักฐานการชําระเงินพร8อมหน8า
พาสปอร=ตของผู8เดินทาง และชําระเงินท้ังหมดก�อนการเดินทางภายใน 14 วัน  

� ทางบริษัทฯ จะไม�รับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้นหากท�านใช8บริการของทางบริษัทฯ ไม�ครบ อาทิไม�เท่ียวบางรายการ, ไม�ทานอาหาร
บางม้ือ  เพราะค�าใช8จ�ายทุกอย�าง ทางบริษัทฯ ได8ชําระค�าใช8จ�ายให8กับต�างประเทศแบบเหมาขาดก�อนออกเดินทางแล8ว 

� ทางบริษัทฯ จะไม�รับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความ
ประมาทของตัวนักท�องเท่ียวเอง 

� เม่ือท�านตกลงชําระเงินไม�ว�าท้ังหมดหรือบางส�วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว�าท�านได8ยอมรับในเง่ือนไขข8อตกลง
ต�างๆ ท่ีได8ระบุไว8แล8วท้ังหมด 

� ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร=น้ีได8ตามความเหมาะสม ท้ังน้ีขึ้นอยู�กับเวลา
การจราจร สภาพอากาศ และเหตุสุดวิสยัอ่ืนๆท่ีอาจเกิดข้ึนได8 ท้ังน้ีเพ่ือความปลอดภัยและประโยชน=ของผู8เดินทางเปcน
สําคัญ 

� มัคคุเทศก= พนักงาน และตัวแทนของบริษทัฯ ไม�มสีิทธ์ิในการให8คําสญัญาใดๆ ท้ังสิ้นแทน บริษัทฯ นอกจากมีเอกสาร  ลง
นามโดยผู8มีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเท�าน้ัน  

� ในกรณีทีลู่กค8าต้ังครรภ= ต8องมีใบรับรองจากแพทย=ว�าสามารถเดินทางท�องเท่ียวได8 และมีอายุไม�เกิน 7 วัน นับจากวันท่ี
เดินทาง และต8องแจ8งให8ทางบริษัททราบล�วงหน8า 

� กรณีกรุkปส�วนตัว กรุkปเหมา กรุkปนักเรียน กรุkปดูงาน ไม�สามารถใช8ราคาดังกล�าวในโปรแกรมได8 
� กรณีที่ท�านซื้อเฉพาะแพ็คเกจทัวร=ไม�รวมต๋ัวเคร่ืองบิน จะไม�รวมค�าประกันอุบัติเหตุระหว�างเดินทาง วงเงินท�านละ 

1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม=)  
การยกเลิก : 
- ต8องยกเลิกก�อนวันเดินทางไม�น8อยกว�า 45 วันเท�าน้ัน คืนเงินค�าบริการร8อยละ 100 ของค�าบริการท่ีชําระแล8ว 
- หากยกเลิกการเดินทางน8อยกว�า 45 วัน ขอสงวนสิทธ์ิไม�คืนค�าทัวร=ทุกกรณี 
- ในกรณีกรุkปส�วนตัว กรุkปเหมา กรุkปนักเรียน กรุkปดูงาน เม่ือชําระแล8วไม�สามารถคืนเงินใดๆท้ังสิ้น  



 

 

 

ช่วงเทศกาล ไม�สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนช่ือผู8เดินทางได 
กรุkปท่ีเดินทางต8องการันตีมัดจํากับสายการบิน หรือผ�านตัวแทนในประเทศ หรือต�างประเทศ  
รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช�น CHARTER FLIGHT, EXTRA FLIGHT จะไม�มกีารคืนเงินมัดจํา หรือ ค�าทัวร=ทั้งหมด 

 
พาสปอรต์ : จะต8องมีอายุเหลือใช8งานมากกว�า 6 เดือนข้ึนไป 
ผู8จัดจะไม�รับผดิชอบและไม�สามารถคืนค�าใช8จ�ายต�างๆได8เน่ืองจากเปcนการเหมาจ�ายกับตัวแทนต�างๆเปcนท่ีเรียบร8อยแล8ว ในกรณีท่ี
ผู8เดินทางไม�ผ�านการพิจารณาในการตรวจคนเข8าเมือง-ออกเมือง ไม�ว�าจะเปcนกองตรวจคนเข8าเมืองหรือกรมแรงงานของทุก
ประเทศในรายการท�องเท่ียวอันเน่ืองมาจากการกระทําท่ีส�อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เข8าออกเมือง เอกสารเดินทางไม�
ถูกต8อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ ซึ่งอยู�นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท บริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิไม�คืนค�าทัวร=ใดๆ ท้ังสิ้น  

 

 
 

 

 

 


