
              

 

    



              

 

    

วนัที ่1 : สนามบนิสวุรรณภมู ิ                                                                                 (-/-/-)
 

22.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศชัน้ 4  เคานเ์ตอร ์F ประตู
ทางเขา้เบอร ์3-4 สายการบนิ JeJu Air (7C) โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอํานวยความ
สะดวกดา้นสมัภาระเช็คอนิ 
 

 

วนัที ่2    อนิชอน  –  สวนศลิปะ (Anyang art park) – เทศกาลประดับแสงไฟ –  Fruit farm     (-/
L/D)                                                                                                                            

01.00 น. บนิลัดฟ้าสู่กรุงโซลโดยสาย
การบนิ JeJu Air เทีย่วบนิที7่C2204 
08.15 น. ถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตอินิชอน สาธารณรัฐเกาหลใีต ้(เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ไทย 2 ช.ม.กรุณา

ปรับนาฬกิาเวลาของท่านเป็นเวลาทอ้งถิน่เพือ่สะดวกในการนัดหมาย) หลังจากผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและ

ศลุกากรแลว้จากนัน้นําทา่นเดนิทางตอ่ไปยังเมอืงอันยางเพือ่ไปชม สวนศลิปะ (Anyang art park) ซึง่รายลอ้ม

ไปดว้ยภเูขาและธรรมชาตอิันงดงาม มาพรอ้มสวนสาธาณะศลิปะอันยางโดยสามารถเดนิทางมาชมงานศลิปะดไีซน์

สวยแปลกตาไดอ้ยา่งงา่ยดายซึง่มาพรอ้มมมุจัดแสดงงานศลิปะไวใ้หถ้่ายรูปไดม้ากถงึ 25 จุดดว้ยกัน โดยบางมมุ

อาจมเีดนิขึน้เขาบา้งเล็กนอ้ย แต่หากเทยีบกับมุมถ่ายรูปสวยๆ ของทีน่ี่แลว้ก็นับวา่คุม้ค่าสดุๆโซนแรกที่ถอืเป็น

จุดเดน่ของสวนอันยางก็คอื โซน Linear Building Up In The Trees ซึง่เป็นโซนของงานสถาปัตยกรรมประเภท

อโุมงคด์ไีซน์โดดเดน่สะดดุตาทีต่ัง้อยู่บรเิวณดา้นในสดุของสวนแหง่นี้อกีหนึง่งานดไีซน์ทีน่่าสนใจไมแ่พก้ันก็คอื

โซน Elements house หรอืบา้นทีผ่สมผสานดว้ยธาตตุา่งๆ ทัง้จากวัสดปุระเภทเหล็ก, ไม,้ คอนกรตี, หนิกรวด 

และกระจกหากใครอยากสัมผัสบรรยากาศของน้ําตกท่ามกลางธรรมชาต ิทีส่วนแห่งนี้ก็มมีุมน้ําตกบนงานดไีซน์

สวยแปลกตาใหช้มกัน 

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  เมนู ทัคคาลบี ้(1) โดยจะเป็น

การนําเนื้อไก่ที่หั่นเป็นชิน้ ๆ ไปผัดบนกระทะเหล็กขนาดใหญ่ คลุกกับ โคชูจัง หรือ 



              

 

    

พรกิแป้งเปียก , น้ําพรกิสไตลเ์กาหล ีกับผักตา่ง ๆ เชน่ ผักกะหลํ่า, มันเทศ, หัวหอม มาคลกุเคลา้ใหเ้ขา้กันแลว้

รับประทาน 

บา่ย จากนัน้นําทุกท่านเดนิทางต่อไปชม เทศกาลประดบัแสงไฟ(The Garden of Morning 

Calm)เป็นสวนพฤกษศาสตร์ขนาดใหญ่ที่ตัง้อยู่ในเมืองกาพยอง 

จังหวัดคยองก ีรวบรวมพชืพรรณตน้ไมแ้ละดอกไมก้วา่ 5,000 ชนิด 

เหมาะกับการไปถ่ายรูปสวยๆ และสูดอากาศบรสิุทธิ์ซ ึง่โซนหลักๆ 

ของสวนอย่างเชน่โซน Hakyung Garden, Hometown House 

Garden, Bonsai Garden, Moonlight Garden, และ Sky Path and 

Garden of Eden ก็จะไดรั้บการประดับแสงไฟที่มสีสีันสวยงาม

ตา่งๆกันเพือ่ใหไ้ดรั้บชมซึง่ สวน The Garden Of Morning Calm 

สวนนีไ้ดรั้บฉายาของประเทศเกาหลทีีไ่ดช้ือ่วา่เป็นดนิแดนแหง่ความ

สงบ สวนดอกไมข้นาดใหญท่ีเ่ปิดใหบ้รกิารแกนั่กท่องเทีย่วตลอดทัง้

ปี ซึง่ถือไดว้่าเป็นสวรรคส์ําหรับช่างภาพ ครอบครัว คู่รักและผูท้ีช่ ืน่

ชอบธรรมชาต ิทีม่ักจะมาพักผอ่นรวมทัง้ถ่ายภาพสวยๆของทีน่ี่เสมอ เนื่องจากสวนแหง่นี้เต็มไปดว้ยดอกไมน้านา

พรรณ ทีส่ง่กลิน่หอมหวานอบอวลไปท่ัวทัง้สวน รวมถงึตน้สนมากมายทีม่อบทัศนียภาพแหง่ความงามทีไ่มเ่หมอืน

ทีไ่หนจากนัน้นําท่านเดนิทางสูไ่รผ่ลไมต้ามฤดูนักท่องเทีย่วจะไดส้ัมผัสกับผลไมต้่างๆตามฤดูกาลมากมายซึง่

ผลไมพ้วกนีจ้ะเป็นผลไมท้ีป่ลอดสารพษิแลว้มกีระบวนการผลติทีเ่ป็นระบบระเบยีบนัน้เอง 

ค า่  บรกิารอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  เมนูชาบู ชาบู(2)  สุกีห้มอ้ไฟสไตลเ์กาหล ี

อาหารพืน้เมอืงของคาบสมทุรเกาหลตีัง้แตส่มัยมองโกเลยีบกุคาบสมทุรเกาหล ีลักษณะ

คลา้ยสกุีห้มอ้ไฟ 

 พกัที ่Suwon : Pacific Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

 
 
 

วนัที ่3       สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์ – ทะเลสาบซอกชนโฮซ ุ– คอสเมตกิ  –                          
(B/L/D)                                                                                                                                                                                                    
พพิธิภัณฑส์าหรา่ย+ คมิบบั + ฮนับก –โซลทาวเวอร ์ –  ตลาดดงแดมนุ                                                                                
เชา้   บรกิารอาหารเชา้(3)  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
จากนัน้นําทา่นเดนิทางตอ่ไปยังสวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์ซ ึง่ถูกขนาน
นามวา่ ดสินียแ์ลนดเ์กาหล ีเป็นสวนสนุกกลางแจง้ทีใ่หญ่ทีส่ดุของ
ประเทศ โดยมบีรษัิทซมัซงุเป็นเจา้ของ ตัง้อยูท่่ามกลางหบุเขา ท่าน
จะไดน่ั้งกระเชา้ลฟิท์ และท่องไปกับโลกของสัตวป่์าซาฟารี ชมไล
เกอร์แฝดคู่แรกของโลก ที่นี่ท่านจะพบว่าเจา้ป่าสิงโต และเสือ
ดนิแดนแห่งเทพนิยาย และสนุกกับเครื่องเล่นนานาชนิด อาทเิช่น 
สเปสวร ์รถไฟเหาะ หนอนสะบัด ชมสวนดอกไมซ้ ึง่กําลังบานสะพร่ัง
อวดสีสันเต็มสวน (ทั้งนี้ข ึ้นอยู่กับสภาพอากาศ เดือนมีนาคม - 
เมษายน เป็นสวนดอกทวิลปิ, เดอืนพฤษภาคม - เดอืนมถิุนายน เป็น
ดอกกหุลาบ, เดอืนสงิหาคม - เดอืนกันยายน เป็นสวนดอกลลิลี,่ เดอืนตลุาคม - เดอืนพฤศจกิายน เป็นสวนดอก
เบญจมาศ)  ชมกจิกรรมและการแสดงตา่งๆ ดว้ยบัตรเขา้ชมแบบไมจํ่ากัดจํานวนรอบ 
เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  เมนูหมยูา่งเกาหล ี(4)  ตน้ตํารับอาหารเลือ่งชือ่ของประเทศเกาหลี
ใต ้เป็นหมยูา่งทีผ่า่นการหมักจนไดท้ี ่นํามายา่งบนเตาถ่านรอ้นๆ สกุกําลังด ีแลว้ตัดชิน้พอคํา รับประทานกับซอส, 
กระเทยีม, กมิจ ิและใชใ้บผักกาดหอมสดหอ่เป็นคําๆ คลา้ยเมีย่งคํา แกลม้ดว้ยพรกิเกาหลเีม็ดโตสเีขยีวสด พรอ้ม
ขา้วสวยรอ้นๆ  



              

 

    

 
 

 
 
 
 
 

บา่ย จากนัน้นําท่านเดนิทางต่อไป ทะเลสาบซอกชนโฮซุ(Seokchonhosu Lake, 석촌호수) เป็น

ทะเลสาบขนาดใหญข่องกรงุโซลทีถ่กูแบง่เป็น 2 ฝ่ังดว้ยถนนคนเดนิตรงกลาง มสีวนสาธารณะลอ้มรอบทะเลสาบ
สําหรับชาวเมอืงไดม้าพักผอ่นและออกกําลังกาย เป็นจดุชมดอกพอทกด หรอืดอกซากรุะเกาหล ีและใบไมเ้ปลีย่น
สทีีม่ชี ือ่เสยีงของเมอืงดว้ยแตเ่ดมิจะเป็นสว่นทีแ่มน้ํ่าฮันกังไหลผา่น เป็นทะเลสาบเดยีวขนาดใหญ ่แตต่อ่มาไดม้ี
การตัดถนนใหญ่ทีช่ ือ่วา่ Songpa-daero Boulevard ผ่ากลางทะเลสาบจนกลายเป็น 2 ฝ่ังอย่างในปัจจุบัน มี
ขนาดรวมกันประมาณ 136 ไร่เทศกาลชมดอกพอทกวก หรือดอกซากุระเกาหล ีที่จะจัดขึน้เป็นประจําทุกปีที่
บรเิวณสวนสาธารณะรมิทะเลสาบซอกชน โฮซ ุชว่งประมาณ ตน้เดอืนถงึกลางเดอืนเมษายน แตจ่ะไมเ่ท่ากันใน
แตล่ะปีขึน้อยู่กับชว่งเวลาทีด่อกซากุระจะบานดว้ยจากนัน้นําท่านชอ้ปป้ิงรา้นเครือ่งสําอางยอดนยิมของนักชอ้ป
ชาวไทยที ่COSMETIC OUTLET ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้กลับไปฝากเป็นของทีร่ะลกึ อาทเิชน่ ROJUKISS, ครมีน้ํา
แตก ซึง่ราคาถกูกวา่ทีเ่มอืงไทยเกอืบเทา่ตัวหลังจากนัน้นําท่านเดนิทางตอ่ไปยัง นําท่านสู ่พพิธิภณัฑส์าหรา่ย
เพือ่ทีจ่ะไดเ้ห็นกระบวนการและวธิกีารทําสาหร่ายและนําท่านเดนิทางต่อไปยังโรงเรยีนสอนท าคมิบบั เพือ่ให ้
ท่านเรยีนรูว้ัฒนธรรมการทําคมิบับใหท้่านไดส้นุกสนานเพลดิเพลนิกับการทําคมิบับพรอ้มทัง้สวมชุดฮนับกเป็น
ชดุประจําชาตขิองเกาหลพีรอ้มถา่ยภาพเป็นทีร่ะลกึและทา่นยังสามารถนํากมิจ ิผมีอืของท่านกลับไปเป็นของฝาก
ไดอ้กีจากนัน้นําท่านยอ้นรอยละครดัง ชมววิกรุงโซล ณ โซลทาวเวอร ์“Witch You Hee” “Kim Sang Soon” 
“Boys Over Flowers หรอื F4 เกาหล”ี ณ เขานัมซาน-ภเูขาเพยีงลกูเดยีวใจกลางเมอืงหลวง กรุงโซล 1 ใน 17 
หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลก สูงถึง 480 เมตร เหนือระดับน้ําทะเล ณ เขานัมซานใจกลางเมืองหลวง ชม
ทัศนยีภาพกรุงโซลและชานเมอืงแบบรอบทศิ 360องศาและท่านสามารถคลอ้งกญุแจคูรั่ก ตามความเชือ่ทีว่า่ถา้
คูรั่กไดค้ลอ้งกญุแจร่วมกันจะรักกันตลอดไป (ไมร่วมคา่ข ึน้ลฟิทช์มววิ)หลังจากนัน้นําท่านสู ่Dongdaemun 
Design Plaza แลนดม์ารก์แหง่ใหมใ่นกรุงโซลประเทศเกาหลใีตอ้อกแบบโดย Zaha Hadid สถาปนกิลกูครึง่
อรัิก-อังกฤษ ภายในแบง่ออกเป็น 3 โซนใหญ ่ๆ ไดแ้ก ่Design Lab ซึง่เป็นพืน้ทีส่ําหรับผูรั้กการออกแบบเพือ่
แลกเปลีย่นความรูแ้ละการทําธุรกจิแฟชั่น โซนทีส่อง คอื Museum พพิธิภัณฑก์ารออกแบบสําหรับดไีซเนอรท์ี่
ร่วมกันแชรไ์อเดยีดา้นการออกแบบของกรุงโซลสูส่ากล และโซนสดุทา้ย คอื Art Hall พืน้ทีส่ําหรับนักคดิทีม่า
พรอ้มกับเทรนดแ์ฟชั่นใหม ่ๆ, การแสดงแฟชั่นโชว ์รวมทัง้นทิรรศการดา้นแฟชั่น โดย Dongdaemun Design 
Plaza ยังตัง้เป้าสําหรับการเป็นเบอรห์นึง่ดา้นอตุสาหกรรมแฟชัน่และการออกแบบของเอเชยี  
คํา่    บรกิารอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร เมนูโอซมัพลโูกกิ(5)  อาหารยอดนยิมอกีหนึง่ชนดิของครัวเกาหลี
ทําจากปลาหมกึนํามาผัดกับผักตา่งๆ และวุน้เสน้ของเกาหล ีพอใหม้น้ํีาขลกุขลกิเล็กนอ้ย ปรุงรสใหอ้อกรสหวาน
เล็กนอ้ย รับประทานคูก่ับขา้วสวย และกมิจชินดิตา่งๆ 



              

 

    

 พกัที ่Seoul : BLVD Hotel หรอื เทยีบเทา่ 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เชา้   บรกิารอาหารเชา้(6)  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
หลังจากนั้น นําท่านเดนิทางสู่ ศูนยส์มุนไพรน า้มนัสนเข็มแดง  เป็นผลติภัณฑ์ ที่สกัดจากน้ํามันสน ที่มี
สรรพคุณชว่ยบํารุงร่างกาย ลดไขมัน ชว่ยควบคมุอาหารและรักษาสมดลุในร่างกายหลังจากนัน้นําท่านเดนิทางสู ่
ศนูยส์มนุไพรฮ็อกเกตนาม ูตน้ไมช้นดินีเ้จรญิเตบิโตในป่าลกึ  บนภเูขาทีป่ราศจากมลภาวะและระดับสงูเหนือน้ํา
ทะเล 50-800 เมตร เมล็ดของพันธุฮ์๊อตเกตนี้ ชาวเกาหลรีุ่นใหมน่ยิมนํามารับประทานเพือ่ชว่ยดแูลตับใหส้ะอาด
แข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็ง ไมถู่กทําลายจาการดืม่แอลกอฮอล ์กาแฟ บหุรี ่สารตกคา้งจากอาหารและยานําท่าน
เดนิทางตอ่ไปยังพระราชวงัชางดอ๊กกงุ (Changdeokgung Palace) ป็นพระราชวงัลําดับทีส่องทึถ่กูสรา้งตอ่
จากพระราชวังเคยีงบกกงุ (Gyeongbukgung Palace) ในปี ค.ศ. 1405 และมคีวามสําคัญในการเป็นทีพํ่านักของ
พระมหากษัตรยิห์ลายพระองคใ์นสมัยราชวงศโ์ชซอน (Joseon) และยังเป็น 1 ใน 5 ของพระราชวังสําคัญทีย่ังคง
รักษาไว ้ประกอบไปดว้ย เขตพระราชฐานชัน้นอก, เขตพระราชฐานชัน้ใน และสวนดา้นหลังสําหรับเป็นทีพั่กผอ่น
ของพระมหากษัตรย ์ซึง่มตีน้ไมข้นาดยักษ์อายกุวา่ 300 ปี, บอ่น้ํา และมศีาลารมิน้ํา 
เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  เมนูไก่ตุ๋นโสม(7)  เป็นอาหารบํารุงสุขภาพ เสริ์ฟในหมอ้ดนิ
ทา่มกลางน้ําซปุทีกํ่าลังเดอืดพลา่น คัดเลอืกไกข่นาด กําลังเหมาะ   
 
 
 
 
 
   

วนัที ่4  ศนูยส์มนุไพรน้ํามันสนเข็มแดง – ศนูยส์มนุไพรฮอกเก นาม ู – พระราชวงัชางดอ๊กกงุ      (B/L/-
)                                                                                                                                         
–  Duty Free – ตลาดเมยีงดง   



              

 

    

หลังจากนัน้ นําทา่นชอ้ปป้ิงปลอดภาษีที ่ดวิตรีฟ้ร ีชอ้ปป้ิงสนิคา้แบ
รนดเ์นม  มากมาย อาท ินาฬกิา,แว่นตา,เครื่องสําอางค์,กระเป๋า,
กลอ้งถ่ายรูป หรือจะเป็นโทรศัพท์มอืถือ ใหท้่านอสิระไดเ้ลอืกซือ้
อย่างเต็มที่หลังจากนั้นนําท่านชอ้ปป้ิงตลาดดังที่สุดของเกาหล ี
ตลาดเมยีงดง หรอืสยามสแควรเ์กาหล ีหากท่านตอ้งการทราบวา่
แฟชั่นของเกาหลเีป็นอยา่งไร กา้วล้ํานําสมัยเพยีงใดท่านจะตอ้งมา
ที่ เมียงดงแห่งนี้พบกับสินค า้วัยรุ่ น  อาทิ เสื้อผ า้บุ รุษ -สตร ี
เครือ่งสําอางดังๆ อาท ิETUDE HOUSE, SKIN FOOD, THE FACE 
SHOP, MISSHA, ROJUKISS, LANEIGE หรอือกีมายใหท้่านได ้
เลอืกซือ้ซึง่ราคาถูกกวา่ทีเ่มอืงไทย 2-3 เท่า เพือ่ไมเ่ป็นการรบกวน
ในการชอ้ปป้ิง 
 
ค า่ เพือ่ไมเ่ป็นการรบกวนใหท้า่นอสิระรบัประทานอาหารตามอศัยาศยั 

 พกัที ่Seoul : BLVD Hotel หรอื เทยีบเทา่ 

 

วนัที ่5       ศนูยส์มนุไพรโสม  –  พลอยแอมมาทสี –   ชมซากรุะยออโิด - ตลาดฮงอกิ             (B/L/-) 
               943 King’s Cross Café –  รา้นละลายเงนิวอน                                                                                                                                                                                                                                                                 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้(8)  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

สมนุไพรโสมเกาหล ีหรอืราชาแหง่มวลสมนุไพรโสมถกู นํามาใชเ้พือ่สขุภาพเป็นเวลานานกวา่ 2,000 ปี  ในตํารา
ยาแผนโบราณจีน ระบุวา่โสมเป็นสมุนไพรที่ช่วยเสรมิความแข็งแรงใหแ้ก่ระบบย่อยอาหารและปอด ช่วยทําให ้
จติใจสงบและเพิม่พละกําลังโดยสว่นรวมสรรพคณุทางการแพทย ์ชว่ยบํารงุหัวใจ ป้องกันโรคหัวใจขาดเลอืด เสรมิ  
ประสทิธภิาพทางเพศ ลดและป้องกันมะเร็ง และเร็วๆ นี้ โสมเกาหลอีาจจะไดจ้ดทะเบยีนมรดกโลก โดยองคก์าร
ยเูนสโก  ทกุวนันีผ้ลติภัณฑโ์สมเป็นสิง่ทีข่าดไมไ่ดส้ําหรับผูท้ีคํ่านงึถงึสขุภาพในปัจจุบัน  หลงัจากน ัน้น าทุกทา่น
สู ่ โรงงานเจยีระไนพลอยอเมทสิ แดนเกาหลเีป็นแดนของพลอยสมีว่ง 
พลอยแห่ง  สุขภาพและน าโชค โดยมตี ัง้แต่สมีว่งอ่อนเย็นตาจนถงึสี

มว่งไวน ์มเีสนห่เ์ยา้ยวนใจ พลอยนีจ้ะงามจบัตาเมือ่มาท าเป็นแหวน จี ้
ตา่งห ูและสรอ้ยขอ้มอื 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูโอซัมพลูโกกิ(9)  อาหาร
ยอดนยิมอกีหนึง่ชนดิของครัวเกาหลทํีาจากปลาหมกึนํามาผัดกับผักตา่งๆ และ
วุน้เสน้ของเกาหลี พอใหม้ีน้ําขลุกขลิกเล็กนอ้ย ปรุงรสใหอ้อกรสหวาน
เล็กนอ้ย รับประทานคูก่ับขา้วสวย และกมิจชินดิตา่งๆ 
บา่ย น าทา่นเดนิทางไปถนนยออโิดซึง่เป็นถนนซากรุะแหง่กรงุโซล
ทีม่ตีน้ซากุระกว่า 1,400 ตน้ในเดอืนนี ้ซึง่ท่านจะไดร้บัชมความงาม
ของดอกซากุระและไดถ้่ายรูปเป็นทีร่ะลกึอกีดว้ย(ชมดอกซากุระได้
ต ัง้แตเ่ดอืนมนีาคมถงึเดอืนเมษายน)จากนัน้อสิระใหท้่านเดนิชอ้ปป้ิงกันที ่
ตลาดฮงอกิ ซึง่เป็นย่านชอ้ปป้ิงชือ่ดังของเหล่าวัยรุ่นเกาหล ีซึง่ฝ่ังตรงขา้ม
ของยา่นนีเ้ป็นมหาวทิยาลัยฮงอกิจากนัน้นําท่านเดนิทางตอ่ไปยั งคาเฟ่'943 



              

 

    

King’s Cross ชานชาลา 9 เศษสามสว่นสี'่คาเฟ่สไตลแ์ฮรี ่ทีย่กมาเอาใจแฟนคลับ  แฮรีพ่อตเตอรถ์งึยา่นฮง
แดเลยคา่เฟ่ใหมก่ลางใจกรงุโซลแหง่นี ้เพิง่เปิดใหมแ่บบสด ๆ รอ้น ๆ เลยคา่ ตัวรา้นจะมทัีง้หมด 4 ชัน้เลย แถมยัง
มมีมุถา่ยรปูเก ๋ๆ และพร็อพตา่ง ๆ มากมาย ไมว่า่จะเป็นชดุคลมุ หรอืผา้พันคอของทัง้ 4 บา้นพรอ้มไมก้ายสทิธิ ์ใคร
เคยวาดฝันไวว้า่อยากอยูบ่า้นไหน ก็เลอืกใสไ่ดต้ามใจชอบเลยใครเป็นแฟนคลับแฮรี ่พอตเตอร ์หา้มพลาดเด็ดขาด  
จากนัน้นําทา่นเดนิทางตอ่ไปยัง ซุปเปอรม์าเก็ต ซือ้ของ  (ละลายเงนิวอน 5 แถม 1) สาหร่าย ขนมตา่งๆ ช็อกโก
แลต๊หนิ ซเีรยีลช็อกโก  ผลติภัณฑข์องใบและรากฝอยของโสม ในรูป ขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหนา้โสม ครมี
ลา้งหนา้โสม เครือ่งสําอางโสม หมอนสขุภาพ กมิจ ิ เป็บโปโร ้(ป๊อกกีเ้กาหล)ี ชนิราเมง (มามา่เกาหล)ี เป็นตน้ 

19.30 น. เหริฟ้าสูก่รงุเทพฯโดยสายการบนิ JeJu Air เทีย่วบนิที ่7C2203  
23.45 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

 

 

 

อตัราคา่บรกิารเดอืนพฤษภาคม 

ก าหนดการเดนิทาง ผูใ้หญห่อ้งละ 

          2-3 ทา่น 

พกัเดีย่วเพิม่ 

 1 – 5     พฤษภาคม 2562 21,990.- 5,000.- 

 2 – 6     พฤษภาคม 2562 21,990.- 5,000.- 

 3 – 7     พฤษภาคม 2562 21,990.- 5,000.- 

 4 – 8     พฤษภาคม 2562 16,990.- 5,000.- 

 7 – 11   พฤษภาคม 2562 16,990.- 5,000.- 

 8 – 12   พฤษภาคม 2562 16,990.- 5,000.- 

 9 – 13   พฤษภาคม 2562 16,990.- 5,000.- 

10 – 14  พฤษภาคม 2562 16,990.- 5,000.- 

11 – 15  พฤษภาคม 2562 16,990.- 5,000.- 

12 – 16  พฤษภาคม 2562 16,990.- 5,000.- 

13 – 17  พฤษภาคม 2562 16,990.- 5,000.- 

14 – 18  พฤษภาคม 2562 15,990.- 5,000.- 

18 – 22  พฤษภาคม 2562 15,990.- 5,000.- 

19 – 23  พฤษภาคม 2562 15,990.- 5,000.- 

20 – 24  พฤษภาคม 2562 15,990.- 5,000.- 

21 – 25  พฤษภาคม 2562 15,990.- 5,000.- 

22 – 26  พฤษภาคม 2562 15,990.- 5,000.- 

23 – 27  พฤษภาคม 2562 15,990.- 5,000.- 

24 – 28  พฤษภาคม 2562 15,990.- 5,000.- 

25 – 29  พฤษภาคม 2562 15,990.- 5,000.- 

26 – 30  พฤษภาคม 2562 15,990.- 5,000.- 

27 – 31  พฤษภาคม 2562 15,990.- 5,000.- 

28 – 01  มถินุายน    2562 15,990.- 5,000.- 



              

 

    

29 – 02  มถินุายน    2562 15,990.- 5,000.- 

30 – 03  มถินุายน    2562 15,990.- 5,000.- 

 
** รายการสแีดง เป็นวนัเดนิทางชว่งวนัหยดุ ** 

อตัราคา่บรกิารเดอืนมถินุายน 

ก าหนดการเดนิทาง ผูใ้หญห่อ้งละ 

          2-3 ทา่น 

พกัเดีย่วเพิม่ 

 2 – 6     มถินุายน    2562 14,990.- 5,000.- 

 3 – 7     มถินุายน    2562 14,990.- 5,000.- 

 4 – 8     มถินุายน    2562 14,990.- 5,000.- 

 5 – 9     มถินุายน    2562 15,990.- 5,000.- 

 6 – 10   มถินุายน    2562 15,990.- 5,000.- 

 7 – 11   มถินุายน    2562 15,990.- 5,000.- 

 9 – 13   มถินุายน    2562 14,990.- 5,000.- 

 10 – 14 มถิุนายน    2562 14,990.- 5,000.- 

 11 – 15 มถิุนายน    2562 14,990.- 5,000.- 

 12 – 16 มถิุนายน    2562 15,990.- 5,000.- 

 13 – 17 มถิุนายน    2562 15,990.- 5,000.- 

 14 – 18 มถิุนายน    2562 15,990.- 5,000.- 

 15 – 19 มถิุนายน    2562 15,990.- 5,000.- 

 16 – 20 มถิุนายน    2562 14,990.- 5,000.- 

 17 – 21 มถิุนายน    2562 14,990.- 5,000.- 

 18 – 22 มถิุนายน    2562 14,990.- 5,000.- 

 19 – 23 มถิุนายน    2562 15,990.- 5,000.- 

 20 – 24 มถิุนายน    2562 15,990.- 5,000.- 

 21 – 25 มถิุนายน    2562 15,990.- 5,000.- 

 22 – 26 มถิุนายน    2562 15,990.- 5,000.- 

 23 – 27 มถิุนายน    2562 14,990.- 5,000.- 

 24 – 28 มถิุนายน    2562 12,990.- 5,000.- 

 25 – 29 มถิุนายน    2562 14,990.- 5,000.- 

 26 – 30 มถิุนายน    2562 15,990.- 5,000.- 

 27 – 01กรกฎาคม   2562 15,990.- 5,000.- 

 28 – 02กรกฎาคม   2562 15,990.- 5,000.- 

 29 – 03กรกฎาคม   2562 15,990.- 5,000.- 

 
             ** รายการสแีดง เป็นวนัเดนิทางชว่งวนัหยดุ ** 
 
 
 
 



              

 

    

อตัราคา่บรกิาร ** ไมม่รีาคาต ัว๋เด็ก ** 
 

** เด็ก คอื อายตุ า่กวา่ 12 ปีบรบิรูณ์ ใหย้ดึตามเดอืนเกดิเป็นหลกั ** 

 

ราคาทวัรน์ ีไ้มร่วมทปิ พนกังานขบัรถ,  ไกดท์อ้งถิน่  และหวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย 

คา่ทปิ จ านวน 1,500 บาท  *กรณุายืน่คา่ทปิใหก้บัหวัหนา้ทวัรท์ ีส่นามบนิ (วนั

แรก)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัรานีร้วม 

 คา่ต ัว๋เครือ่งบนิไป – กลบั ช ัน้ประหยดั  เสน้ทางตามทีร่ะบไุวใ้นโปรแกรม  (ต ัว๋กรุป๊)  
 ค่าน้ําหนัก กระเป๋าสัมภาระเดนิทาง ตามทีส่ายการบนิกําหนดแต่ละเสน้ทาง  (ไมเ่กนิ 15 กโิลกรมัเทา่น ัน้) โหลดใต้
เครือ่งบนิ ถอืขึน้เครือ่งได ้10 กโิลกรมั และสว่นเกนิคดิกโิลกรมัละ 900บาท  

 คา่ธรรมเนยีม น้ํามนัเชือ้เพลงิของสายการบนิและภาษีสนามบนิทกุแหง่   คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทจากกรงุเทพฯ 
 คา่โรงแรมทีพ่ัก ตามทีร่ะบใุนรายการ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)      คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่พาหนะเดนิทางระหวา่งนําเทีย่ว  ตามทีร่ะบใุนรายการ    คา่อาหารและเครือ่งดืม่ ตามทีร่ะบใุนรายการ  
 คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางวงเงนิ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท  (หมายเหตุ: ค่าประกันอบุติ ิ
เหตุสําหรับเด็กทีม่อีายุนอ้ยกว่า 2 ปี และ ผูใ้หญ่อายุมากกว่า 70 ปี ทางบรษัิทประกันฯจะชดใชค้่าสนิไหมทดแทนเพยีง
ครึง่หนึง่ของสญัญาฯ)  (กรณีสง่จอยหนา้รา้น) 

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

 คา่ทปิบรกิาร สําหรับพนักงานบรกิาร เชน่ คา่ทปิคนขบัรถ คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่ คา่ทปิพนักงานเสริฟ์ พนักงานยกกระเป๋า  
 คา่ธรรมเนยีม น้ํามนัเชือ้เพลงิและภาษีสนามบนิทีท่างสายการบนิอาจเรยีกเก็บเพิม่ตามภาวะอตัราแลกเปลีย่น  
 คา่ภาษีตา่งๆ หกั ณ ทีจ่า่ย 3% และภาษีมลูคา่เพิม่ 7% (กรณีทีล่กูคา้ตอ้งการใบกํากบัภาษี)  
 คา่ปรับ สําหรับกระเป๋าสมัภาระเดนิทางทีเ่กนิกวา่ทีส่ายการบนิกําหนด   
 คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางวงเงนิ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล 500,000 บาท  (หมายเหต:ุ คา่ประกนัอบุติ ิ
เหตสํุาหรับเด็กทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 2 ปี และ ผูใ้หญอ่ายมุากกวา่ 70 ปี ทางบรษัิทประกนัฯจะชดใชค้า่สนิไหมทดแทนเพยีง
ครึง่หนึง่ของสญัญาฯ)  (กรณีเหมาตดักรุป๊) 

วธิกีารช าระเงนิ กรณุาช าระคา่มดัจ า ทา่นละ  5,000 บาท (ชว่งเทศกาล 10,000 บาท) 
  แฟกซห์รอือเีมล ์หนา้หนังสอืเดนิทาง (Passport) ของผูเ้ดนิทาง (หนงัสอืเดนิทางมอีายกุารใชง้าน 6  เดอืนขึน้ไป) 
 คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื บรษัิทฯขอเก็บคา่ทัวรท์ัง้หมด กอ่นการเดนิทางอยา่งนอ้ย 15 วันทําการ มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯ ขอสงวน
สทิธิใ์นการคนืเงนิคา่มดัจําทัง้หมด 

การยกเลกิและการเปลีย่นแปลง  
 กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวนัหยดุ ฤดทูอ่งเทีย่ว เทศกาลสําคญั จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจํา หรอืคา่ทัวรท์ัง้หมด หากไมไ่ดป้ฏบิตัติาม
เงือ่นไขตา่งๆ ทีไ่ดร้ะบไุว ้    

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 ิหากท่านไมส่ามารถทานได ้เชน่ 
ทานเจ, มังสวรัิต,ิ อาหารอสิลาม หรอืแพอ้าหารชนดิอืน่ๆ กรณุาแจง้ใหเ้จา้หนา้ทีท่ราบทันทตีัง้แตจ่องทัวร ์



              

 

    

 ชว่งเทศกาลหรอืวันหยดุตอ่เนือ่ง ตอ้งแจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 45 วัน ทําการหรอืกอ่นหนา้นัน้  
 การยกเลกิจะตอ้งแจง้ทางบรษัิทกอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วันทําการหรอืกอ่นหนา้นัน้คนืคา่ทัวรท์ัง้หมด 
 ยกเลกิการ เดนิทางภายใน 30 วัน คดิคา่ใชจ้า่ย 50 เปอรเ์ซน็ตข์องราคาทัวรใ์นทกุกรณี 
 ยกเลกิการ เดนิทางภายใน 15 วัน ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิคา่ทัวรท์ัง้หมดในทกุกรณี 
 ยกเวน้กรุ๊ปที่เดนิทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตอ้งการันตมีัดจํากับสายการบนิหรือกรุ๊ปทีม่กีารการันตคี่ามัดจําที่พัก
โดยตรงหรอืโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ และไม่อาจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ EXTRA 
FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจําหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดเนือ่งจากคา่ตั๋วเป็นการเหมาจา่ยในเทีย่วบนินัน้ 
 

เง ือ่นไขอืน่ๆ 
- รายการทัวรส์ามารถปรับเปลีย่นการเดนิทางได ้ตามความเหมาะสม โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ แต่ทางบรษัิทจะ

ยงัคงรักษาผลประโยชนข์องลกูคา้เป็นสิง่สําคัญ 

- บรษัิทฯรับเฉพาะผูม้วีัตถุประสงคเ์ดนิทางเพือ่ท่องเทีย่วเท่านัน้ หากท่านถูกเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศนัน้ๆ

ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง ดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามถอืเป็นเหตุผลซึง่อยูน่อกเหนืออํานาจและความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืเงนิบางสว่นหรอืทัง้หมดหากทา่นถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง ไมว่า่ประเทศใดจนทํา

ใหท้า่นไมส่ามารถเดนิทางต่อไปได ้คณะทัวรท์่านอืน่ๆ รวมถงึไกดจ์ะไมส่ามารถรอท่าน ณ สนามบนิได ้จําเป็นตอ้งออก

เดนิทางตามโปรแกรมที่วางไว ้แต่ทางตัวแทนบริษัทฯจะทําหนา้ที่ประสานงานและเจา้หนา้ที่จะทําการตดิต่อและ

ชว่ยเหลอืทา่นเป็นระยะๆ 

- บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบต่อค่าใชจ้่ายใดๆทัง้สิน้  ในกรณีทีเ่กดิเหตุสดุวสิัยต่างๆ เชน่ การยกเลกิหรอืการ

ลา่ชา้ของสายการบนิ, อบุตัเิหต,ุ ภยัธรรมชาต,ิ การนัดหยดุงาน, การจราจรตดิขดั หรอืสิง่ของสญูหายตามสถานทีต่า่งๆ ที่

เกดิขึน้เหนอือํานาจการควบคมุของบรษัิทฯ และเจา้หนา้ทีนั่น้ๆ ทีจ่ะสง่ผลทําใหเ้สยีเวลาในการทอ่งเทีย่วตามรายการทัวร ์

ผูเ้ดนิทางไม่สามารถเรยีกรอ้งค่าเสยีหาย ไม่ว่าในกรณีใดๆทัง้สิน้ ทัง้ค่าเสยีเวลา ค่าเสยีโอกาส ค่าเสยีความรูส้กึ และ

คา่ใชจ้า่ยทีบ่รษัิทจา่ยไปแลว้ เป็นตน้  

- กรณียกเลกิหรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทัง้หมดหรอืบางสว่นใหก้ับท่าน เมือ่

ทา่นตกลงชําระเงนิไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทถอืว่าท่านไดย้อมรับในเงือ่นไขขอ้ตกลงต่างๆ ที่

ไดร้ะบไุวท้ัง้หมดแลว้  

- เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืว่าท่าน

สละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมดัจําคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

- ถา้กรุ๊ปทีท่า่นจองทัวรไ์ว ้ไมส่ามารถออกเดนิทาง จากกรณีจํานวนผูเ้ดนิทางไมค่รบจํานวนตามทีกํ่าหนดไว ้หรอืสายการ

บินแจง้ยกเลิกบิน ทางบริษัทจะคืนเงินค่าทัวร์ใหท้่าน แต่ทางบริษัทจะขอหักเงินค่าใชจ้่ายที่เก ิดขึ้นจริง  เช่น 

คา่ธรรมเนยีมในการยนืขอวซีา่ของประเทศทีท่า่นจะเดนิทาง  (ถา้โปรแกรมทีท่า่นเดนิทางจะตอ้งยืน่ขอวซีา่) 

- อตัราคา่บรกิารคดิคํานวณจากอัตราแลกเปลีย่นและราคาตั๋วเครือ่งบนิในปัจจบุนับรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่น

คา่บรกิารในกรณีทีม่กีารขึน้ราคาคา่ตัว๋ เครือ่งบนิ ภาษีเดนิทาง คา่ประกนัภยั คา่ธรรมเนยีมน้ํามนั หรอืมกีารประกาศลด

คา่เงนิบาท หรอือตัราแลกเปลีย่นไดป้รับขึน้ในชว่งใกลว้ันทีค่ณะจะเดนิทาง 

- เนือ่งจากตัว๋เครือ่งบนิชดุนีเ้ป็นตั๋วราคาพเิศษ (ตัว๋กรุ๊ป) ตอ้งเดนิทางตามวันทีท่ีร่ะบไุวบ้นหนา้ตั๋วเทา่นัน้ จงึไมส่ามารถ

ยกเลกิหรอืเปลีย่นแปลงใดๆทัง้สิน้ และถา้ทางบรษัิทไดดํ้าเนนิการออกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้นัน้ ไมส่ามารถยกเลกิหรอื

เปลีย่นแปลงรายชือ่ผูเ้ดนิทางได ้ (ยกเวน้บางสายการบนิ ทีส่ามารถเปลีย่นแปลงรายชือ่ผูเ้ดนิทางได ้ เมือ่ทา่นตอ้งการ

เปลีย่นแปลงรายชือ่ผูเ้ดนิทางหลังจากออกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ จะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยในการดําเนนิการ ทัง้นีจ้ะขึน้อยูก่บั

สายการบนิเทา่นัน้) 

- บรษัิทฯทําหนา้ทีเ่ป็นตวัแทนในการเรยีกรอ้งคา่ชดใชจ้ากสายการบนิ,โรงแรมหรอืบรษัิทขนสง่เมือ่เกดิการสญูหายของ

สมัภาระระหวา่งการเดนิทาง แตจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่การสญูหายดังกลา่วในระหวา่งการ ทอ่งเทีย่วนี ้ หากทา่นไมใ่ชบ้รกิาร

ใดๆ ไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่น ถอืวา่ทา่นสละสทิธิไ์มส่ามารถเรยีกรอ้งขอคนืคา่บรกิารไดห้ากทา่นไม ่ เดนิทางกลับพรอ้ม

คณะทัวร ์ ตัว๋เครือ่งบนิขากลับซึง่ยงัไมไ่ดใ้ช ้ ไมส่ามารถนํามาขอคนืเงนิไดค้า่บรกิารที ่ ทา่นชําระกบัทางบรษัิทฯ เป็นการ

ชําระแบบเหมาขาด และทางบรษัิทฯไดช้ําระใหก้บับรษัิทฯ ตัวแทนแตล่ะแหง่แบบเหมาขาดเชน่กนั ดังนัน้หากทา่นมเีหตุ

อนัใดทีทํ่าใหท้า่นไมไ่ดท้อ่งเทีย่วพรอ้มคณะตามรายการ ทีร่ะบไุว ้ทา่นจะขอคนืคา่บรกิารไมไ่ดบ้รษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะ



              

 

    

เปลีย่นแปลงรายการทัวรต์ามความเหมาะสมและสถานการณ์ตา่งๆทัง้นีท้างบรษัิทฯจะยดึถอืและคํานงึถงึความปลอดภยั

รวมถงึประโยชนส์งูสดุของลกูคา้สว่นมากเป็นสําคัญ 

 

 


