
 

 

KOREA AUTUMN SALE 
โรงแรม/ท่ีพักซูวอน1 คืน และ โซล 2 คืน  สายการบิน EASTAR JET / JEJU AIR / JIN AIR / T’WAY 

 
ชมวิวจากมุมสูงรอบๆ เมืองกรุงโซลภเูขาบูกักซานIสนุกกับเครื่องเล-นมากมายท่ี 
EVERLANDIคล4องกุญแจคู-รัก ชมวิวกรุงโซลN SEOUL TOWER I ชมวิวแม-นํ้าฮัน และ
สวนป;ากรุงโซลCLOUD BRIDGE SEOUL FORESTIช4อปป@Aงกระจาย ย-านดัง เมียงดง ทง
แดมุนชินซาดงI ช4อปของฝากสุดน-ารักท่ี LINE FRIENDSSTORE  Iเดินเล-นท่ีอาคารDDP
ทงแดมุนดีไซนFพลาซ-า  I  ชมความงามของดอกหญ4า ณ สวนฮานึลปารFค 

 
#ตารางสรุปโปรแกรมท-องเท่ียวเกาหลี5 วัน 3 คืน 

วัน โปรแกรมการเดินทาง โรงแรม/ท่ีพัก 
1 ท-าอากาศยานสุวรรณภูมิ  I  ท-าอากาศยานนานาชาติอินชอน - 

2 
ท-าอากาศยานนานาชาติอินชอน  I ภูเขาบูกักซาน  I 
N SEOUL TOWER (ไม-รวมค-าลิฟทF)  I  CLOUD BRIDGE SEOUL FOREST 

SUWON 
หรือเทียบเท-า 
โรงแรมมาตรฐาน 

3 
สวนสนุก EVERLAND (รวมบัตรเข4าและเครื่องเล-นไม-จํากัด)  I ศูนยFเวชสําอาง  I 
ทําข4าวห-อสาหร-าย+ชุดฮันบก  I  ถนนช4อปป@Aงชินซาดง 

BENIKEA SEOUL 
HOTEL หรือ
เทียบเท-า โรงแรม
มาตรฐาน 

4 
ศูนยFนํ้ามันสนเข็มแดง  I  ศูนยFสมนุไพร  I  สวนฮานึล  I  พระราชวังชางด็อกกุง  I 
ศูนยFรวมของวัยรุ-นเกาหลเีมียงดง I LINE FRIENDS STOREI   
ศูนยFการค4าแฟช่ันทงแดมุน  I  DONGDAEMUN DESIGN PLAZA (DDP) 

BENIKEA SEOUL 
HOTEL หรือ
เทียบเท-า โรงแรม
มาตรฐาน 

5 DUTY FREE  I  ศูนยFพลอยอเมทิส  I  คลองชองเกชอน  I  ศูนยFโสม  I SUPERMARKET - 

 

   \         

 
 
 



 

 

KOREA AUTUMN SALE 
#โปรแกรมท-องเท่ียวเกาหลี 5 วัน 3 คืน 

 
ท�าอากาศยานสุวรรณภูมิ  Iท�าอากาศยานนานาชาติอินชอน 

 
คณะเดินทางพร4อมกันท่ีจุดหมาย สนามบินสุวรรณภมูิ อาคารผู4โดยสารระหว-างประเทศ ช้ัน 4  ณ เคานFเตอรFสาย
การบิน EASTAR JET / JEJU AIR / JIN AIR / T’WAY โดยมีเจ4าหน4าท่ีจากบริษัทฯ คอยให4การต4อนรับ และอํานวย
ความสะดวกในเรื่องของเอกสารตลอดจนสมัภาระของท-าน(**โปรดแสดงใบนัดหมายและพาสปอรFตให4แก-เจ4าหน4าท่ี
ในวันเดินทาง) หลังจากเช็คอิน และโหลดสัมภาระเรยีบร4อยแล4ว นําท-านออกเดินทางสู-ประเทศเกาหลีใต4 

 
 

ออกเดินทางจาก ท-าอากาศยานสวุรรณภูมิ สู- ท-าอากาศยานนานาชาติอินชอน 

สายการบิน รหัสเท่ียวบิน เวลาเดินทางจากประเทศไทย เวลาเดินทางถึงประเทศเกาหลีใต4 

 ZE512 22.20 น. 06.00 น. 

 7C2204 01.00น. 08.40น. 

 LJ002 01.05น. 08.25น. 

 TW102 01.20น. 08.40น. 

 ZE514 01.55น. 09.45น. 

 

ข+อแนะนําเพ่ือความสะดวกในการเข4ารับการตรวจค4นก-อนข้ึนเครื่องบิน ของเหลว เจล และสเปรยFทุกชนิด ต4องบรรจุในภาชนะท่ีมี

ขนาดความจุไม-เกิน 100 มิลลลิิตร สําหรับภาชนะท่ีเกิน 100 มิลลิลิตร แม4จะบรรจุของเหลว เจล และสเปรยF เพียงเล็กน4อยก็ไม-
สามารถนําติดตัวข้ึนเครื่องบินได4 ภาชนะท้ังหมดต4องใส-รวมกันไว4ในถุงพลาสติกใส ซ่ึงเป@ด - ป@ด ผนึกได4 และมีความจุรวมกันไม-เกิน1 
ลิตร (1,000 มิลลลิิตร) ของเหลวท่ีได4รับการยกเว4น ได4แก- นม และอาหารสําหรับเด็กทารกในปริมาณท่ีเหมาะสม รวมถึงยาท่ีมี
เอกสารกํากับชัดเจน  ของเหลว เจล และสเปรยF ท่ีซื้อจากร4านค4าปลอดอากร (DUTY FREE SHOPS) ท่ีท-าอากาศยานต4องบรรจุใน
ถุงพลาสติกใสป@ดผนึกปากถุงไม-มรี-องรอย การเป@ดปากถุง และมีหลกัฐานแสดงว-าได4ซื้อ ณ วันท่ีเดินทาง เพ่ือนําไปแสดงต-อเจ4าหน4าท่ี 
ณ จุดตรวจค4น อย-างไรก็ตามแต-ละประเทศจะมีกฎ การนําของเหลว ข้ึนเครื่องแตกต-างกัน การนําผลติภัณฑFของสดท่ีทําจากสัตวFไม-ว-า
เน้ือหมู เน้ือวัว ผัก ผลไม4สด ไม-อนุญาตให4นําเข4าประเทศเพ่ือปlองกันโรคต-างๆเพราะหากศุลกากรตรวจพบจะต4องเสยีค-าปรับ 
 

    ท�าอากาศยานนานาชาติอินชอน  I  ภูเขาบูกักซาน  I   
N SEOUL TOWER (ไม�รวมค�าลิฟท6)  I   CLOUD BRIDGE SEOUL FOREST 

1 

2 



 

 

 
#ภูเขาบูกักซาน (BUGAKSAN MOUNTAIN) 

เช4า เดินทางถึงสนามบินนานาชาติอินชอนประเทศเกาหลีใต4(กรณุาปรับเวลาของท-านให4เร็วข้ึน 2 ช่ัวโมงเพ่ือให4ตรงกับ
เวลาท4องถ่ินของประเทศเกาหลี) หลังจากผ-านพิธีการตรวจคนเข4าเมืองและศุลกากรแล4ว พาท-านเดนิทางสู- ภูเขาบู
กักซาน (BUGAKSAN MOUNTAIN) ภูเขาท่ีตั้งอยู-ทางตอนเหนือของกรุงโซล เปnนปlอมกําแพงโซลมีระยะทางยาว
ตามแนวสันเขายาวเรื่อยไปตลอดจนถึงประตูชังอึยมุน ท่ีตั้งอยู-ทางทิศตะวันตกใกล4ภูเขาอินวังซาน ระหว-างทางประตู
ชังอึยมุนไปจนถึงเนินเขาอารรีัง น่ันคือบูกักสกายเวยF ท่ีคณุสามารถชมวิวใจกลางเมืองกรุงโซล ระหว-างทางท่ีเดินข้ึน
เขายังมีสถานท่ีท-องเท่ียวท่ีน-าสนใจระหว-างทางให4แวะชมด4วย เช-น ศาลาบูกัก และสวนสาธารณะซัมซอง 

 
#พุลโกกิ (BULGOGI) 
เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท-านด4วย พุลโกกิ (BULGOGI) วิธีการทําคือห่ันเน้ือสัตวF
เปnนช้ินบางๆ แล4วหมักกับเครื่องปรุงต-างๆก-อนนําไปต4มนํ้าขลุกขลิก  

 
#N SEOUL TOWER 

นําท-านสู- หอคอยกรุงโซล N SEOUL TOWER ซ่ึงอยู-บนเขานัมซาน ซ่ึงเปnน 1 ใน 18 หอคอย 

ท่ีสูงท่ีสุดในโลก ฐานของหอคอยมีสิ่งท่ีน-าสนใจต-างๆ เช-น ศาลาแปดเหลีย่มปาลก๊ักจอง, สวนพฤกษชาติ, อาคาร
อนุสรณFผู4รักชาติอัน ชุง กุน อิสระให4ทุกท-านได4เดินเล-นและถ-ายรปูคู-หอคอยตามอัธยาศัยหรือคล4องกุญแจคู-รัก (ไม-
รวมค-าข้ึนลิฟทF) 

 
#CLOUD BRIDGE SEOUL FOREST 

บ-าย พาท-านเข4าสู-สวนป;ากรุงโซล CLOUD BRIDGE SEOUL FOREST สถานท่ีท่ีคุณสามารถ
ชมวิวจากด4านบนสะพานของแม-นํ้าสายหลักของเกาหลี อย-างแม-นํ้าฮัน รอบๆ บริเวณน้ี
จะมีวิวของธรรมชาติท่ีสวยงาม เหมาะแก-การซึมซับอากาศบรสิุทธ์ิจากธรรมชาติ ณ สวน
ป;ากรุงโซล (SEOUL FOREST) ไฮไลทFท่ีสําคัญของท่ีน่ีคือ การชมใบไม4เปลี่ยนสี หรือชม
ดอกซากุระน่ันเอง *เฉพาะช-วงฤดูกาล* 

 
#ซัมเกทัง 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารบริการท-านด4วยเมนู ซัมเกทัง หรือเมนู ไก-ตุsนโสม  
(SAMGYETANG) อาหารวังในสมยัก-อน ปtจจุบันเปnนอาหารเลื่องช่ือมากของเมืองหลวง ภายในตัวไก-จะมีข4าว ราก
โสม พุทราแดงและเคลด็ลับในการตุsนเสิรFฟพร4อมเครื่องเคียงท่ีเรียกว-า กักตุกี เส4นขนมจีน เหล4าโสม พริกไทยดาํ 
และเกลือ เสริFฟท-านละ 1 ตัว ในหม4อดินร4อน 

 
หลังจากน้ันนําท-านเข4าสู-ท่ีพัก SUWON JM 
หรือเทียบเท-า โรงแรมมาตรฐานเกาหลีใต4 

 
 สวนสนุก EVERLAND (รวมบัตรเข+าและเคร่ืองเล�นไม�จํากัด)  I  ศูนย6เวชสําอาง  I ทํา3 



 

 

ข+าวห�อสาหร�าย+ชุดฮันบก  I  ถนนช+อปปGHงชินซาดง 
 
  เช4า รับประทานอาหารเช4า ณ ห4องอาหารโรงแรม 

 
#สวนสนุกเอเวอร6แลนด6 
จากน้ันให4เวลาทุกท-านเต็มอ่ิมกับสวนสนุกท่ีดีท่ีสุดของเกาหลี สวนสนุกเอเวอรFแลนดF ด4วยบัตร SPECIAL PASS 
TICKET ท่ีสามารถเล-นเครื่องเล-นต-างๆ ได4ทุกชนิดและไม-จาํกัดรอบ สวนสนุกท่ีน่ีถูกขนานนามว-า “ดิสนียFแลนดF
เกาหลี” มีช่ือเสียงมากท่ีสุดของประเทศ ให4ท-านสนุกกับเครื่องเล-นหลากหลายชนิด อาทิเช-น ทีเอ็กซFเพรส รถไฟ
เหาะ หนอนสะบัด ชารFป โรงหนังสามมิติ บ4านผีสิงหมุน ท-านไหนท่ีไม-ชอบการเล-นเครื่องเล-น สามารถเข4าซาฟาร ี
ชมไลเกอรFแฝดคู-แรกของโลกได4ท่ีน่ีและชมความน-ารักของหมีท่ีสามารถสื่อสารกับคนได4เดินชมและถ-ายรูปกับสวน
ดอกไม4ซึ่งผลัดเปลีย่นหมุนเวียนตามฤดูกาล (มีนาคม-เมษายน : สวนทิวลิป / พฤษภาคม-มิถุนายน : สวนดอก
กุหลาบ / กรกฎาคม : สวนดอกทานตะวันหรือดอกกุหลาบ/ สิงหาคม-กันยายน : สวนดอกลลิลี/่ ตุลาคม-
พฤศจิกายน : สวนดอกเบญจมาศ) 
 
#ชาบูชาบู (SHABU SHABU) 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท-านด4วย ชาบูชาบู (SHABU SHABU) หรือ  
 สุก้ีเกาหลี ประกอบไปด4วย ผักสดหลายชนิด ต4มในนํ้าซุปปรุงรสกลมกล-อม ทานพร4อมเครื่องเคียงและข4าวสวยของ

เกาหลี ท่ีรสชาติถูกปากคนไทย 

 
#ศูนย6เวชสําอาง 

  บ-าย พาทุกท-านสู- ศูนยFเวชสําอาง ให4ท-านได4เลือกซ้ือเครื่องสําอางคุณภาพดีในราคาย-อมเยา 
อาทิเช-นครีมนํ้าแตก, ครีมโบท็อกซF, ครีมหอยทาก ฯลฯ 
 
#กิมบับ 
นําท-านร-วมเรียนรู4วัฒนธรรมกับการเรยีนทําข4าวห-อสาหร-าย กิมบับ อาหารประจําชาตเิกาหลี ซ่ึงเปnนส-วนหน่ึงใน
อาหารเกาหลียอดนิยมของคนไทยอีกเมนูหน่ึง 
 
#ชุดฮันบก 
จากน้ันเชิญท-านร-วมเปnนส-วนหน่ึงของชาวเกาหลีโดยการแต-งกายชุดประจําชาตติ-างๆ ชุดฮันบก พร4อมถ-ายรูปเปnนท่ี
ระลึก เพ่ือไปอวดคนทางบ4าน 

 
#ถนนช+อปปGHงชินซาดง 
จากน้ันนําท-านช4อปป@Aงต-อท่ี ถนนช4อปป@Aงชินซาดง (SINSADONG GAROSU-GIL ROAD) ถนนท่ีชาวเกาหลีรู4จักกันดี
ในช่ือ ARTIST STREET ถนนท่ีเต็มไปด4วยร4านเสื้อผ4า, แบรนดFเนม, แบรนดFหรู, แบรนดFดไีซนFเนอรF รวมไปถึง
ร4านอาหาร ร4านขนม ร4านคาเฟ; ถนนชินซาดงเริ่มตั้งแต-สถานีชินซา ยาวไปตลอดจนถึงโรงเรียนมัธยมฮยอนแด 
ไฮไลทFท่ีสาํคัญของถนนช4อปป@Aงชินซาดง แห-งน้ีคือริมฝtyงสองข4างถนนจะเตม็ไปด4วยต4นแปะกzวย ในช-วงฤดูใบไม4ร-วงใบ
แปะกzวยจะเปลี่ยนเปnนสีเหลืองทอง ยาวไปตลอดสองฝtyงข4างทาง 



 

 

 
#บาร6บีคิวเกาหลี (BBQ KOREA) 

 เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  บริการท-านด4วย เมนู บารFบีคิวเกาหลี (BBQ KOREA) อาหารป@Aงย-างสไตลF
เกาหลีมเีน้ือสตัวFให4เลือกรับประทาน เสริฟพร4อมเครื่องเคียงของเกาหล ี

 
หลังจากน้ันนําท-านเข4าสู-ท่ีพัก SEOUL: BENIKEA SEOUL HOTEL 

หรือเทียบเท-า โรงแรมมาตรฐานเกาหลีใต4 

 

ศูนย6นํ้ามันสนเข็มแดง  I  ศูนย6สมุนไพร  I  สวนฮานึล  I  พระราชวังชางด็อกกุงI ศูนย6
รวมของวัยรุ�นเกาหลีเมียงดง  I  LINE FRIENDS STORE  I   
ศูนย6การค+าแฟช่ันทงแดมุน  I  DONGDAEMUN DESIGN PLAZA (DDP) 

 
เช4า รับประทานอาหารเช4า ณ ห4องอาหารโรงแรม 

 
#ศูนย6น้ํามนัสนเข็มแดง 
 พาท-านเดินทางสู- ศูนยFนํ้ามันสนเข็มแดง ผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลีท่ีมสีรรพคุณ ช-วยชะล4างไขมันใน
เส4นเลือด เพ่ือปlองกันการอุดตันของเส4นเลือด และชมการสาธิตให4ท-านได4เห็นภาพอย-างชัดเจนยิ่งข้ึน  
 
#ศูนย6สมนุไพร 
จากน้ันนําท-านเข4าชม ศูนยFสมุนไพร หรือ ฮ็อกเกตนามู ใหม-ล-าสุดของเกาหลี โดยมีการจดลิขสิทธ์ิเรยีบร4อยแล4ว เปnน
สมุนไพรเมล็ดฮ็อกเกต ทางการแพทยFเรียกว-า ผลไม4ทอง มีรสเปรีย้ว ดีสําหรับบุคคลท่ีนิยมดืม่ชา กาแฟ นํ้าอัดลม 
ฯลฯ เมล็ดฮ็อกเกตจะช-วยในการล4างสารพิษท่ีตกค4างหรือไขมันท่ีสะสมอยู-ภายในผนังของตับ ไต ช-วยให4ตับหรือไต
ของท-านแข็งแรงข้ึน และยังส-งผลดีต-อสุขภาพร-างกายของท-านเองอีกด4วย 

 
#สวนฮานลึ 
สวนสวยใจกลางเมืองกรุงโซลอย-าง สวนฮานึล เปnนสวนท่ีตั้งอยู-บนเนินเขาสูง อยู-ในบรเิวณพ้ืนท่ีของสวนเวิลดFคัพ
ปารFค เปnนสวนขนาดใหญ-ท่ีตั้งอยู-ด4านหลังของสนามกีฬาซังนัมสเตเดียม ท่ีเคยใช4เปnนสถานท่ีจัดการแข-งขันฟุตบอล
โลกในประเทศเกาหลีใต4 สิ่งท่ีสวยงามท่ีสุดของสวนแห-งน้ี คือทุ-งหญ4าสีนํ้าตาลสวยๆ ท่ีสามารถชมได4เฉพาะช-วงฤดู
ใบไม4ร-วง และฤดูหนาวเท-าน้ัน แต-หามาในช-วงฤดูอ่ืนๆ สวนฮานึลแห-งน้ีก็จะกลายเปnนสวนดอกไม4เหมือนสวนอ่ืนๆ 
ท่ัวไป 
 
#คาลบิ (KALBI) 

  เท่ียง รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภัตตาคาร  บริการท-านด4วย  เมนู คาลบิ (KALBI) อาหารเกาหลีแบบป@Aงย-างท่ีมีช่ือเสียง
ของเกาหลี เปnนการนําเน้ือสตัวFมาหมักกับเครื่องปรุงจนเน้ือนุ-ม แล4วนําไย-างบนแผ-นโลหะท่ีถูกเผาจนร4อน ตอนย-าง
เน้ือน้ันจะย-างเปnนช้ินโตพอสมควร พอใกล4สุกแล4วต4องใช4กรรไกรตดัเปnนช้ินพอดีคํา ทานกับเครื่องเคียง 
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#พระราชวังชางด็อกกุง 
บ-าย นําท-านเดินทางสู- พระราชวังชางด็อกกุง ซ่ึงเปnนพระราชวังหลวงวังท่ีสองท่ีสร4างต-อจากพระราชวังเคียงบ็อกกุง ในป} 

ค.ศ.1405 เปnนพระราชวังท่ีมีความสําคัญอย-างมากต-อกษัตริยFหลายๆ พระองคFในราชวงศFโชซอน ท่ีมีสภาพดีและ
สมบูรณFท่ีสดุใน 5 พระราชวังหลวงท้ังหมดท่ียังคงเก็บรักษาไว4 และท่ีน่ียังได4รบัการข้ึนทะเบียนจาก UNESCO ว-า
เปnน มรดกโลกทางวัฒนธรรม ในป} 1997 

 
#เมียงดง 
พาท-านเพลิดเพลินกับการช4อปป@Aงท่ี ศูนยFรวมของวัยรุ-นเกาหลี เมยีงดง ได4ช่ือว-าเปnนแหล-งรวมแฟช่ันแบรนดFเกาหลี
ช้ันนํา ซ่ึงในแต-ละวันจะมีวัยรุ-นเกาหลีมาเดินช4อปป@Aงกันอย-างล4นหลาม ท-านสามารถหาซ้ือสินค4าได4อย-างหลากหลาย
ท้ังเสื้อผ4า, รองเท4า, กระเป~า, เครื่องสําอางซ่ึงเปnนท่ีรู4จักอย-างดีของคนไทย อาทิ LANEIGE, ETUDE, IOPE, 
CHARMZONE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP เปnนต4น ยังมี เสื้อผ4า เครื่องประดับ, ซีดีเพลง, วีซีดี-ดีวีดีหนังและซี
รียFยอดฮิต ตลอดจนของท่ีระลึกท่ีมีรูปดาราคนโปรดของท-านอยู-ในสนิค4าหลากหลายชนิดให4ได4เลือกซ้ือกัน  

 
#LINE FRIENDS STORE 
นอกจากน้ีท-านสามารถพบกับร4าน LINE FRIENDS STORE ท่ีเต็มไปด4วยสินค4า LINE OFFICIAL ท่ีจําหน-ายสินค4า
ของท่ีระลึกเก่ียวกับตัวการFตูน LINE ไม-ว-าจะเปnน หมีบราวนFแซลลี ่ เจมสF หรือโคน่ี ซ่ึงแต-ละตัวจะมสีินค4าท่ีระลึกให4
เลือกซ้ือเยอะแยะไปหมด เช-น สมุดโน4ต ตุzกตา เคสโทรศัพทF เสื้อผ4า กระเป~า เครื่องเขียน ฯลฯ ซ่ึงภายในร4านยังมีมุม
น-ารักๆ ให4ถ-ายรูปกันอย-างจุใจอีกด4วย แต-ท่ีเปnนไฮไลทFเด-นของร4านเลย คือ เจ4าหมีบราวนFตัวยักษFใหญ-ท่ีตั้งอยู-หน4า
ร4าน ท่ีใครไปใครมาก็ต4องถ-ายภาพเปnนท่ีระลึกแม4แต-คนเกาหลีเอง 
 
#ทงแดมุน 
จากน้ันนําท-านช็อปป@Aงต-อท่ี ศูนยFการค4าแฟช่ันแห-งเกาหลี ทงแดมุน ให4ท-านได4เลือกซ้ือ เสื้อผ4าเครื่องแต-งกาย เครื่อง
หนังรองเท4า นอกจากน้ียังมีร4านเครื่องสําอางต-างๆ เรียงรายตามตกึริมสองข4างถนนให4ท-านได4เลือกชม นอกจากน้ียัง
มีเวทีการแสดงร4องเต4นเป@ดหมวกให4ผู4ท่ีอยากแสดงความสามารถ มาแสดงให4ชมกันอีกด4วย และฝtyงตรงข4ามของ ทง
แดมุน ท-านสามารถเดินข4ามไปชม ตึก DDP หรือ DONGDAEMUN DESIGN PLAZA เปnนสถานท่ีสําหรับจัดแสดง
งานศิลปะ อีเวนทF การประชุม รวมไปถึงนิทรรศการต-างๆนอกจากน้ีท-านยังสามารถชมบรรยากาศดอกไม4ไฟ LED 
ROSE GARDEN 

 
#โอซัมบุลโกกิ (OSAMBULGOGI)   

 เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร บริการท-านด4วย โอซัมบุลโกกิ (OSAMBULGOGI)มีส-วนประกอบหลักคือ วุ4น
เส4น ผักกาดขาว เน้ือหมู ผดัในกระทะจนเข4ากัน รสชาติหวานเผ็ดเลก็น4อย 

 
หลังจากน้ันนําท-านเข4าสู-ท่ีพัก SEOUL: BENIKEA SEOUL HOTEL 

หรือเทียบเท-า โรงแรมมาตรฐานเกาหลีใต4 

 

 DUTY FREE  I  ศูนย6พลอยอเมทิส  I  คลองชองเกชอน 
5 



 

 

ศูนย6โสม  I  SUPERMARKET 
 
     เช4า  รับประทานอาหารเช4า ณ ห4องอาหารโรงแรม 

 

#ดิวต้ีฟรี (DUTY FREE) 
 นําท-านช4อปป@Aงสินค4าปลอดภาษีท่ี ดิวตี้ฟรี (DUTY FREE) ท่ีน่ีมีสินค4าช้ันนําให4ท-านได4เลือกซ้ือมากมายกว-า 500 ชนิด 
ท้ัง นํ้าหอม เสื้อผ4า เครื่องสําอาง กระเป~า นาฬิกา เครื่องประดับ ฯลฯ  
 
#ศูนย6พลอยอเมทิส 
ต-อด4วย ศูนยFพลอยอเมทิส หรือพลอยสมี-วงท่ีมีช่ือเสียงของประเทศเกาหลีซึ่งชาวเกาหลีเช่ือว-าถ4าได4มพีลอยชนิดน้ีติด
ตัวไว4จะทําให4มีโชคลาภและสิ่งดีๆ เกิดข้ึนในชีวิต 
 
#คลองชองเกชอน 
ในบริเวณดิวตี้ฟรีท-านสามารถเดินไปชม คลองชองเกชอน เปnนคลองโบราณในสมยัราชวงศF 
โชซอน อายุกว-า 600 ป} โดยมีความยาวประมาณ 5.84 กิโลเมตร ไหลผ-านย-านใจกลางกรุงโซลแต-ในช-วง ค.ศ.1957- 
ค.ศ.1977 ได4มีการพัฒนาประเทศอย-างก4าวกระโดด จนกระท่ังป} ค.ศ.2002 นายลี มยองปารFค ผู4ได4รบัตําแหน-งเปnน
ผู4ว-าการกรุงโซล ได4เสนอโครงการฟ�Aนฟูคลองชองเกชอน เพ่ือฟ�Aนฟูธรรมชาตสิองฝtyงคลอง จนปtจจุบันคลองชองเก
ชอนได4กลายเปnนแหล-งท-องเท่ียวท่ีสําคัญมากอีกแห-งนึงใน กรุงโซล 
 
#จิมดัก (JIMDAK) 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร บริการท-านด4วย เมนูจิมดัก (JIMDAK) เปnนเมนูไก-ประกอบด4วยวุ4นเส4น 
เกาหลี คลุกด4วยนํ้าซุป รสชาติกลมกล-อม เสิรFฟพร4อมข4าวสวยร4อนๆ พร4อมเครื่องเคียงเกาหล ี

 
#ศูนย6โสม 
จากน้ันพาท-านรู4จักและเข4าใจสมุนไพรโสมเกาหลี หรือราชาแห-งมวลสมุนไพร ท่ี ศูนยFโสม เพราะเกาหลีใต4เปnน
ประเทศท่ีมีการผลิตโสมเกาหลีท่ีมคุีณภาพเปnนอันดับ 1 ของโลก และมีคุณประโยชนFนานัปการ เช-น ช-วยเสรมิความ
แข็งแรงให4แก-ระบบย-อยอาหารและปอด ช-วยทําให4จิตใจสงบและเพ่ิมพละกําลัง โดยมสีรรพคุณทางการแพทยF ช-วย
บํารุงหัวใจของคุณได4เปnนอย-างดี ช-วยปlองกันโรคหัวใจขาดเลือด ฯลฯ 

 
#SUPERMARKET 
หลังจากน้ันได4เวลานําท-านสู- สนามบินอินชอน เพ่ือเตรียมตัวเดนิทางกลับกรุงเทพฯ ระหว-างทางแวะช4อปป@Aงท่ี 
SUPERMARKET เพ่ือซ้ือของฝากคนทางบ4าน ท่ีร4านแห-งน้ีมีขนมพ้ืนเมืองเกาหลหีลากชนิดรวมท้ังกิมจิ ไก-ตุsนโสมท่ี
บรรจุอยู-ในถุงสญุญากาศ ตะเกียบ ถ4วยใส-ข4าวและของฝากของท่ีระลกึ  
 
ได4เวลานําท-านออกเดินทางสู-สนามบิน 
ออกเดินทางจาก ท-าอากาศยานนานาชาติอินชอน สู- ท-าอากาศยานสุวรรณภมู ิ

 



 

 

สายการบิน รหัสเท่ียวบิน เวลาเดินทางจากประเทศเกาหลีใต4 เวลาเดินทางถึงประเทศไทย 

 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. 
 

KOREA AUTUMN SALE 
#อัตราค-าบริการ 

เดือน ตุลาคม 2018 
พีเรียดเดินทาง สายการบิน ราคาผู4ใหญ- ราคาเด็กไม-เสริมเตียง 

01 – 05 ตุลาคม 

 

13,999.- 13,999.- 
02 – 06 ตุลาคม 13,999.- 13,999.- 
03 – 07 ตุลาคม 13,999.- 13,999.- 
04 – 08 ตุลาคม 14,999.- 14,999.- 
05 – 09 ตุลาคม 14,999.- 14,999.- 
06 – 10 ตุลาคม 13,999.- 13,999.- 
07 – 11 ตุลาคม 13,999.- 13,999.- 
08 – 12 ตุลาคม 13,999.- 13,999.- 
09 – 13 ตุลาคม 13,999.- 13,999.- 
10 – 14 ตุลาคม 14,999.- 14,999.- 
11 – 15 ตุลาคม 14,999.- 14,999.- 
12 – 16 ตุลาคม 15,999.- 15,999.- 
13 – 17 ตุลาคม 15,999.- 15,999.- 
14 – 18 ตุลาคม 14,999.- 14,999.- 
15 – 19 ตุลาคม 14,999.- 14,999.- 
16 – 20 ตุลาคม 14,999.- 14,999.- 
17 – 21 ตุลาคม 14,999.- 14,999.- 
18 – 22 ตุลาคม 14,999.- 14,999.- 
19 – 23 ตุลาคม 15,999.- 15,999.- 
20 – 24 ตุลาคม 14,999.- 15,999.- 
21 – 25 ตุลาคม 14,999.- 15,999.- 



 

 

22 – 26 ตุลาคม 14,999.- 15,999.- 
23 – 27 ตุลาคม 15,999.- 15,999.- 
24 – 28 ตุลาคม 15,999.- 15,999.- 
25 – 29 ตุลาคม 15,999.- 15,999.- 
26 – 30 ตุลาคม 15,999.- 15,999.- 
27 – 31 ตุลาคม 15,999.- 15,999.- 
28 – 01 พฤศจิกายน 14,999.- 14,999.- 
29 – 02 พฤศจิกายน 14,999.- 14,999.- 
30 – 03 พฤศจิกายน 14,999.- 14,999.- 
31 – 04 พฤศจิกายน 14,999.- 14,999.- 
 

เดือน พฤศจิกายน 2018 
พีเรียดเดินทาง สายการบิน ราคาผู4ใหญ- ราคาเด็กไม-เสริมเตียง 

01 – 05 พฤศจิกายน 

 

14,999.- 14,999.- 
02 – 06 พฤศจิกายน 14,999.- 14,999.- 
03 – 07 พฤศจิกายน 14,999.- 14,999.- 
04 – 08 พฤศจิกายน 14,999.- 14,999.- 
05 – 09 พฤศจิกายน 14,999.- 14,999.- 
06 – 10 พฤศจิกายน 14,999.- 14,999.- 
07 – 11 พฤศจิกายน 14,999.- 14,999.- 
08 – 12 พฤศจิกายน 14,999.- 14,999.- 
09 – 13 พฤศจิกายน 14,999.- 14,999.- 
10 – 14 พฤศจิกายน 14,999.- 14,999.- 
11 – 15 พฤศจิกายน 14,999.- 14,999.- 
12 – 16 พฤศจิกายน 14,999.- 14,999.- 
13 – 17 พฤศจิกายน 14,999.- 14,999.- 
14 – 18 พฤศจิกายน 14,999.- 14,999.- 
15 – 19 พฤศจิกายน 14,999.- 14,999.- 
16 – 20 พฤศจิกายน 14,999.- 14,999.- 
17 – 21 พฤศจิกายน 14,999.- 14,999.- 
18 – 22 พฤศจิกายน 14,999.- 14,999.- 
19 – 23 พฤศจิกายน 14,999.- 14,999.- 
20 – 24 พฤศจิกายน 14,999.- 14,999.- 

 



 

 

หมายเหตุ:อัตราค-าบริการ 

+ หากท-านต4องการห4องสําหรับพักเดี่ยว สามารถจ-ายเพ่ิมเติมอีก 4,900.-ท-านละ จากราคาผู4ใหญ- 
+ หากท-านต4องการเดินทางแบบไม-ใช4ตั๋ว (JOIN LAND) คิดราคาท-านละ 6,900.-บาท/ท-าน 
 

หมายเหตุ :  
ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมราคาและเท่ียวบินท้ังไปและกลับโดยมิต4องแจ4งให4ทราบล-วงหน4า 
ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงเท่ียวบินท้ังไปและกลับโดยมิต4องแจ4งให4ทราบล-วงหน4า 
ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมหรือรายการอาหารโดยมติ4องแจ4งให4ทราบล-วงหน4าท้ังน้ีข้ึนอยู-ตามความเหมาะสม 
ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงสายการบินในระดับเทียบเท-ากันและเปลีย่นแปลงเท่ียวบิน  
โปรแกรมเปลี่ยนแปลงได4, ตารางทัวรFสลับโปรแกรมได4, ตามความเหมาะสม* 
โปรดตรวจสอบข4อมูลให4มั่นใจก-อนทําการโอนเงินจองทุกครั้ง 
กรุณาอ-านรายละเอียดโปรแกรมและเง่ือนไขต-างๆให4ละเอียดก-อนยนืยันการจอง* 
เจ4าหน4าท่ีจะส-งใบนัดหมายการเดนิทางให4ภายใน 5-7 วันก-อนเดินทางเท-าน้ัน!!! และหากมีการเปลีย่นแปลงจะรีบแจ4งให4ทราบ  
หากมีข4อสงสัยกรุณาสอบถามเจ4าหน4าท่ี 
 

***ลูกค4ามีความจําเปnนต4องเข4าร4านตามโปรแกรมทัวรF 
อันได4แก- ศูนยFโสม, ศูนยFสมุนไพร, ศูนยFเวชสําอาง, ศูนยFนํ้ามันสนแดง, ศูนยFพลอยอเมทิส หากท-านไม-ต4องการเข4าร4านดังกล-าว  

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค-าบริการเพ่ิมท-านละ 300 USD*** 
 

***กรณีท่ีกองตรวจคนเข4าเมืองท้ังท่ีกรุงเทพฯ และในต-างประเทศปฏิเสธมิให4เดินทางออก 
หรือเข4าประเทศท่ีระบุในรายการเดินทาง ทางบริษัทฯจะไม-รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้นและขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม-คืนค-าบริการ 

ไม-ว-ากรณีใดๆท้ังสิ้น ซ่ึงอยู-นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัท*** 

 
กรุณาชําระมัดจําหลังจากวันจองภายใน 3 วัน 

และชําระส-วนท่ีเหลือท้ังหมดก-อนการเดินทางภายใน 14 วัน 

********มัดจําข้ันต่ํา 5,000.- บาท/ท-าน/ทริป****** 

 

#อัตราทัวรFรวม 
 

� ค-าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามเส4นทางท่ีระบุในรายการช้ันทัศนาจร ไป-กลับพร4อมคณะ   
� ค-าอาหารทุกมื้อ ตามท่ีระบุในรายการ        
� ค-าเข4าชมสถานท่ีต-างๆ ตามรายการ        
� ค-าท่ีพักตามระบุในรายการ พักห4องละ 2 หรือ 3 ท-าน ตามโรงแรมท่ีระบุ หรือเทียบเท-า  
� ค-ารถรับ-ส-ง และนําเท่ียวตามรายการ        
� ค-าภาษีสนามบิน ทุกแห-งท่ีมี         
� ค-านํ้าหนักกระเป~าสมัภาระท-านละ15 หรือ 20 กก.      



 

 

� ค-าประกันอุบัตเิหตรุะหว-างเดินทาง วงเงินท-านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรมF) 
� ค-าบัตรเข4าสวนสนุกเอเวอรFแลนดF เครื่องเล-นไม-จํากัด 
� ปลั๊กไฟ ADAPTER  

 

#อัตราทัวรFไม-รวม 
 

� ค-าใช4จ-ายส-วนตัว อาทิ ค-าทําหนังสือเดินทาง, ค-าโทรศัพทFส-วนตัว, ค-าซักรีด, มินิบารFในห4อง, รวมถึงค-าอาหาร และเครื่องดืม่ท่ี
สั่งเพ่ิมนอกเหนือรายการ (หากท-านต4องการสั่งเพ่ิมกรุณาติดต-อหัวหน4าทัวรFแล4วจ-ายเพ่ิมเองต-างหาก) 

� ค-าทิปคนขับรถ และไกดFท4องถ่ิน  ท-านละ 1,200 บาท หรือ 40,000 วอน ต-อท-านตลอดท้ังทริป  
� หากผู4เดินทางไม-ได4ถือหนังสือเดินทางประเทศไทย มีค-าใช4จ-ายเพ่ิมเติม 5,000 บาท 
� ค-าภาษีมลูค-าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ-าย 3%      
� ค-านํ้าหนักกระเป~าสมัภาระ ท่ีหนักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ 15-20 กก.)   
� ค-าวีซ-าสําหรับพาสปอรFตต-างด4าว กรุณาเตรยีมเอกสารคือ 1.พาสปอรFต 2.ใบประจําตัวคนต-างด4าว 3.ใบสําคัญถ่ินท่ีอยู- 4.สําเนา

ทะเบียนบ4าน(ถ4ามี) 5.สมุดบัญชีเงินฝาก(ถ4ามี) 6.รูปถ-ายสี 2 น้ิว 2 รูป แล4วทางบริษัทฯจะเปnนผู4ดําเนินการยื่นวีซ-าให4ท-านโดย
จ-ายค-าบริการต-างหาก (สาํหรับหนังสือเดินทางต-างด4าวเจ4าของหนังสือเดินทางต4องทําเรื่องแจ4งเข4า-ออกด4วยตนเองก-อนจะยื่นวี
ซ-า)  

� ค-าลิฟทFท่ี N SEOUL TOWER 
� ค-ากระเช4าท่ีอุทยานแห-งชาติซอรัคซาน  

 

#หมายเหตุ 
 

� จํานวนผู4เดินทาง ข้ันต่ํา ผู4ใหญ-  20 ท-าน ข้ึนไป 
� เท่ียวบิน ราคาและรายการท-องเท่ียว สามารถเปลี่ยนแปลงได4ตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชนFของผู4เดินทางเปnน

สําคัญ 
� ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงเท่ียวบินและตารางการบินท้ังไปและกลับโดยมติ4องแจ4งให4ทราบล-วงหน4า  
� ตั๋วเครื่องบินเปnนตั๋วราคาพิเศษ ไป-กลับ แบบหมู-คณะ กรณีท่ีท-านไม-เดินทางพร4อมคณะ เน่ืองจากไม-ผ-านการพิจารณาในการ

ตรวจคนเข4าเมือง-ออกเมือง กรมแรงงาน ท้ังไทยและต-างประเทศ เน่ืองจากมีสิ่งผดิกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม-ถูกต4อง 
การกระทําท่ีส-อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข4าออกเมือง หรือถูกปฎิเสธในกรณีอ่ืนๆ**การพิจารณาเปnนเอกสิทธ์ิและ
วิจารณญาณของเจ4าหน4าท่ีตรวจคนเข4าเมืองและเจ4าหน4าท่ีกรมแรงงานเท-าน้ัน ซ่ึงอยู-นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท ไม-
สามารถทําการเลื่อนวันหรือคืนเงินได4  

� กรณีท่ีกองตรวจคนเข4าเมือง,เจ4าหน4าท่ีกรมแรงงานท้ังท่ีไทย และในต-างประเทศ ปฏิเสธมิให4ท-านเดินทางออกหรือเข4าประเทศ 
เน่ืองจากมีสิ่งผดิกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม-ถูกต4อง หรอืในกรณีอ่ืนๆการพิจารณาเปnนเอกสิทธ์ิและวิจารณญาณของ
เจ4าหน4าท่ีตรวจคนเข4าเมืองและเจ4าหน4าท่ีกรมแรงงานเท-าน้ัน ซ่ึงอยู-นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท ท้ังน้ีกรณีท่ีท-านไม-
ผ-านด-านตรวจคนเข4าเมือง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม-คืนค-าทัวรFใดๆ ท้ังสิ้น  



 

 

� หนังสือเดินทาง (Passport) ของท-าน นับจากวันท่ีเดินทางไปและกลับ ต4องมีอายุเหลือใช4งานมากกว-า 6 เดือนข้ึนไป และต4อง
เหลือหน4ากระดาษพอให4เจ4าหน4าท่ีตรวจคนเข4าเมืองสามารถประทับตราได4 และต4องอยู-ในสภาพท่ีสมบูรณF ไม-ชํารุด หรือฉีก
ขาด  

� ทางบริษัทฯ จะไม-รับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้นหากเกิดกรณีความล-าช4าจากสายการบิน, การประท4วง, การนัดหยดุงาน, การก-อ
จลาจล  

� หลังจากได4รับเอกสารเรียกเก็บเงิน (Invoice) กรณุาชําระเงิดมัดจําภายใน 3 วัน และส-งหลักฐานการชําระเงินพร4อมหน4า
พาสปอรFตของผู4เดินทาง และชําระเงินท้ังหมดก-อนการเดินทางภายใน 14 วัน  

� ทางบริษัทฯ จะไม-รับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้นหากท-านใช4บริการของทางบริษัทฯ ไม-ครบ อาทิไม-เท่ียวบางรายการ, ไม-ทานอาหาร
บางมื้อ  เพราะค-าใช4จ-ายทุกอย-าง ทางบริษัทฯ ได4ชําระค-าใช4จ-ายให4กับต-างประเทศแบบเหมาขาดก-อนออกเดินทางแล4ว 

� ทางบริษัทฯ จะไม-รับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุท่ีเกิดจากความ
ประมาทของตัวนักท-องเท่ียวเอง 

� เมื่อท-านตกลงชําระเงินไม-ว-าท้ังหมดหรือบางส-วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว-าท-านได4ยอมรับในเง่ือนไขข4อตกลงต-างๆ 
ท่ีได4ระบุไว4แล4วท้ังหมด 

� ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรFน้ีได4ตามความเหมาะสม ท้ังน้ีข้ึนอยู-กับเวลา
การจราจร สภาพอากาศ และเหตสุุดวิสยัอ่ืนๆท่ีอาจเกิดข้ึนได4 ท้ังน้ีเพ่ือความปลอดภยัและประโยชนFของผู4เดินทางเปnนสาํคัญ 

� มัคคุเทศกF พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม-มีสิทธ์ิในการให4คําสัญญาใดๆ ท้ังสิ้นแทน บริษัทฯ นอกจากมีเอกสาร  ลงนาม
โดยผู4มีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเท-าน้ัน  

� ในกรณีท่ีลูกค4าตั้งครรภF ต4องมีใบรบัรองจากแพทยFว-าสามารถเดินทางท-องเท่ียวได4 และมีอายไุม-เกิน 7 วัน นับจากวันท่ีเดินทาง 
และต4องแจ4งให4ทางบริษัททราบล-วงหน4า 

� กรณีกรุzปส-วนตัว กรุzปเหมา กรุzปนักเรียน กรุzปดูงาน ไม-สามารถใช4ราคาดังกล-าวในโปรแกรมได4 
� กรณีท่ีท-านซ้ือเฉพาะแพ็คเกจทัวรFไม-รวมตั๋วเครื่องบิน จะไม-รวมค-าประกันอุบัติเหตุระหว-างเดินทาง วงเงินท-านละ 1,000,000 

บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรมF) 
 

การยกเลิก 

- ต4องยกเลิกก-อนวันเดินทางไม-น4อยกว-า 45 วันเท-าน้ัน คืนเงินค-าบริการร4อยละ 100 ของค-าบริการท่ีชําระแล4ว 

- หากยกเลิกการเดินทางน4อยกว-า 45 วัน ขอสงวนสิทธ์ิไม-คืนค-าทัวรFทุกกรณ ี
- ในกรณีกรุzปส-วนตัว กรุzปเหมา กรุzปนักเรียน กรุzปดูงาน เมื่อชําระแล4วไม-สามารถคืนเงินใดๆท้ังสิ้น 
 

ช�วงเทศกาลไม-สามารถยกเลิกหรือเปลีย่นช่ือผู4เดินทางได 

กรุzปท่ีเดินทางต4องการันตมีัดจํากับสายการบิน หรือผ-านตัวแทนในประเทศ หรือต-างประเทศ  
รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช-น CHARTER FLIGHT, EXTRA FLIGHT จะไม-มีการคืนเงินมดัจํา หรือ ค-าทัวรFท้ังหมด 
 

พาสปอร6ตจะต4องมีอายุเหลือใช4งานมากกว-า 6 เดือนข้ึนไป 

ผู4จัดจะไม-รับผิดชอบและไม-สามารถคืนค-าใช4จ-ายต-างๆได4เน่ืองจากเปnนการเหมาจ-ายกับตัวแทนต-างๆเปnนท่ีเรียบร4อยแล4ว ในกรณีท่ีผู4
เดินทางไม-ผ-านการพิจารณาในการตรวจคนเข4าเมือง-ออกเมือง ไม-ว-าจะเปnนกองตรวจคนเข4าเมืองหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท-องเท่ียวอันเน่ืองมาจากการกระทําท่ีส-อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข4าออกเมือง เอกสารเดินทางไม-ถูกต4อง หรือ 
การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ ซ่ึงอยู-นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม-คืนค-าทัวรFใดๆ ท้ังสิ้น  



 

 

 


