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เมนู Michelin Guide | Premium SHABU SHABU |  Rooftop Ocean View | BBQ Buffet 

ตารางสรุปโปรแกรมท่องเท่ียวเกาหลี 5 วัน 3 คืน 
วนั โปรแกรมการเดนิทาง อาหาร โรงแรม/ทีพ่กั 

1 ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ  I ท่าอากาศยานนานาชาตอินิชอน - - 

2 

 

ท่าอากาศยานนานาชาตอินิชอน I ทะเลสาบมาจงั I มลัดงโดนัททาวน ์

โกยางสตารฟิ์ล | ฮานึลปารค์ | เกาะวอลม ิ(ถนนสายวฒันธรรม) 

B : - 

L : อาหารเกาหลฮีนัชกิ 

D : Rooftop BBQ  

(Ocean View) 

BENIKEA THE BLISS 

หรอืเทยีบเท่า โรงแรม

มาตรฐาน 

3 

ไชน่าทาวน ์+ หมู่บา้นเทพนิยาย | ชมบรรยากาศทะเลสาบชนุชอน  

เกาะ LEGOLAND | เวนิสเกาหล ี| เรยีนรูว้ฒันธรรมการชงชาเกาหล ี 

พรอ้มเคร ือ่งดืม่ฟร ีณ Rooftop Bar 

B : โรงแรม 

L : อสิระตามอธัยาศยั 

(LEGO LAND) 

D : พรเีมียม ชาบ ูชาบ ู

BENIKEA THE BLISS 

หรอืเทยีบเท่า โรงแรม

มาตรฐาน 

4 

พิพิธภณัฑส์าหรา่ย+เรยีนท าขา้วห่อสาหรา่ย+ชดุฮนับก-พระราชวงัเคยีง

บก+พิพิธภณัฑพื์น้บา้น | โซชอนคาเฟ่+หมู่บา้นวฒันธรรม ศูนยเ์วชส าอาง 

| ศูนยน์ ้ามนัสนแดง/Duty Free | ศูนยร์วมของวยัรุน่เกาหลเีมียงดง 

B : โรงแรม 

L : พุลโกก ิ

D :ไก่ตุ๋นโสม (มิชลนิไกด)์ 

HOLIDAY INN 

HONGDAE หรอื

เทยีบเท่า โรงแรม

มาตรฐาน 

5 

 
ศูนยโ์สม | ศูนยส์มนุไพรฮอกเกนาม ู | ฮงแดชอ้ปป้ิงสตรที/ 

KOREAN SUPERMARKET 

B : โรงแรม 

L : จมิดกัชือ่ดงั 

D : - 

- 
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โปรแกรมท่องเทีย่วเกาหล ี5 วนั 3 คนื 
DAY1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ I ท่าอากาศยานนานาชาตอินิชอน 

คณะเดนิทางพรอ้มกนัทีจุ่ดหมาย สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ช ัน้ 4 ณ เคานเ์ตอรส์ายการบนิ JEJU AIR โดยมี

เจา้หนา้ทีจ่ากบรษิทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั และอ านวยความสะดวกในเร ือ่งของเอกสาร ตลอดจนสมัภาระของท่าน (**โปรดแสดงเอกสาร

ส าคญัตามมาตรการการเดนิทางเขา้ประเทศเกาหลใีต ้ ณ วนัเดนิทาง และพาสปอรต์ใหแ้ก่เจา้หน้าทีใ่นวนัเดนิทาง) 

หลงัจากเชค็อนิและโหลดสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ น าท่านออกเดนิทางสู่ประเทศเกาหลใีต ้

ออกเดนิทางจาก ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตอินิชอน 

สายการบนิ รหสัเทีย่วบนิ BKK >> ICN รหสัเทีย่วบนิ ICN>> BKK 

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

DAY2 ท่าอากาศยานนานาชาตอินิชอน I ทะเลสาบมาจงั/มลัดงโดนัททาวน ์I โกยงัสตารฟิ์ลด ์| ฮานึลปารค์ | เกาะวอลม ิ

(ถนนสายวฒันธรรม) 

น าท่านสู่ ทะเลสาบมาจงั ซึง่เป็น Landmark ใหม่ของเมือง Paju เหมาะแก่การชมใบไมเ้ปลีย่นส ีเดนิรบัลม และชมบรรยากาศอนังดงาม

ของทะเลสาบ โดยมีไฮไลทเ์ป็นสะพานแขวนมาจงั ทีท่อดยาวขา้มไปมีความยาวถงึ 220 เมตร และกวา้ง 1.5 เมตร ถอืเป็นสะพานแขวนทีย่าว

ทีสุ่ด ในเกาหลสีามารถรองรบัคนไดถ้งึ 1,280 คน และทนต่อแผ่นดนิไหวขนาด 7 รคิเตอร ์ ความพีคอยู่ตรงทีก่ลางสะพานมพืีน้กระจกใส 

สามารถมองเหน็ทะเลสาบดา้นล่างไดอ้ยา่งชดัเจน 

รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บรกิารท่านดว้ย อาหารเกาหลฮีนัชกิ เมนูอาหารสูตรตน้ต ารบัเมอืงช็อลลาโดซมั 

(ผดัเผด็หมู + สตูวก์มิจ ิ+ ขา้วหมอ้หนิพรอ้มเคร ือ่งเคยีงนานาชนิด) ทีค่ดัสรรเป็นพเิศษ 

มลัดงโดนัททาวน ์ตัง้อยู่ใจกลางเมืองพาจู คาเฟ่ทีม่สีสีนังดงามแปลกตา ดว้ยสถาปัตยกรรม การตกแต่ง สสีนัจดัจา้นทัง้ภายในและ

ภายนอกทีเ่ป็นอตัลกัษณเ์ฉพาะตวั  อกีทัง้ยงัเป็นแหล่งรวมขนมหวานนานาชนิด ไม่ว่าจะเป็น เคก้ เบเกอร ี ่ไอศกรมี โดนทั เคร ือ่งดืม่หลาย

ชนิด ฯลฯ หากจะเปรยีบทีน่ี่เป็น “เมืองแห่งขนมหวาน” ก็ว่าได ้

สวรรคข์องนักชอ้ป.... โกยงัสตารฟิ์ลด ์ หา้งสรรพสนิคา้ทีสุ่ดแห่งความครบครนั และอลงัการดว้ยพืน้ทีข่นาดใหญท่ีว่่ากนัไมส่ามารถเดนิ

ครบทุกโซนไดภ้ายในวนัเดยีว ทีร่วบรวมทุกแบรนดเ์นม สถานทีพ่กัผ่อน, สถานทีท่ ากจิกรรมยามว่าง , EATOPIA แหล่งรวมสุดยอด

รา้นอาหารทัว่โลก พรอ้มดืม่ด ่าไปกบัววิแม่น ้า นอกจากนีย้งัม ีToy Kingdom อาณาจกัรของเล่นเด็กขนาดใหญ ่ไปจนถงึทีอ่อกก าลงักาย 

สปา และทีจ่ดักจิกรรมต่าง ๆ ทีต่อบโจทยส์ าหรบัทกุคนในครอบครวั... ทีซ่ ึง่นักชอ้ปตวัจรงิหา้มพลาด 

ฮานึลปารค์ สถานทีท่่องเทีย่วยอดฮิตในฤดูใบไมเ้ปลีย่นสขีองประเทศเกาหล ีท าเลทีต่ ัง้อยู่บนเนินเขารมิแม่น ้าฮนัใจกลางกรุงโซล มทีอ้ง

ทุ่งหญา้สชีมพูสุดโรแมนตกิ ทีต่ดักบัสนี ้าตาลทองสุดสายตา กอปรกบัลมเย็น ๆ ของตน้ฤดูหนาวทีพ่ดัพาละอองดอกหญา้สขีาวลอยฟุ้งชวน

ฝัน....ใหท้่านไดส้มัผสัความงดงามเฉพาะชว่งฤดูใบไมเ้ปลีย่นส ีและฤดูหนาวเท่านั้น 

เกาะวอลม ิแหล่งเรยีนรูเ้กีย่วกบัประวตัศิาสตร ์และวฒันธรรมสมยัใหม่ของเกาหล ีทีต่ ัง้อยู่รมิฝ่ังทะเล นอกจากนีย้งัมีรา้นอาหารทีม่ีชือ่เสยีง

มากมาย รวมถงึสวนสนุกขนาดใหญ่ทีม่ีเคร ือ่งเล่นมากมายเพือ่ความสนุกสดุเหวีย่งอย่างเต็มพิกดั หรอืจะเลอืกนั่งโมโนเรลชมความงามของ

ชายฝ่ังเกาหลใีนมุมทีพิ่เศษกว่าใคร  และทีน่ี่เองทีคุ่ณสามารถสมัผสักบัสนามยงิปืนที ่Yoo Si-jin และ Seo Dae-young เคยมาในซรีสี ์

เร ือ่ง Descendants of the Sun 
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รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  บรกิารท่านดว้ย Rooftop BBQ  อาหารป้ิงย่างสไตลเ์กาหลมีเีน้ือสตัวห์ลากหลายให้

เลอืกรบัประทาน เสริฟ์พรอ้มเคร ือ่งเคยีง 

หลงัจากน้ันน าท่านเขา้สู่ที่พกั Incheon: Benikea The Bliss Hotel หรอืเทยีบเท่า โรงแรมมาตรฐานเกาหลใีต ้

DAY3ไชน่าทาวน ์+ หมูบ่า้นเทพนิยาย | ชมบรรยากาศทะเลสาบชุนชอน เกาะ LEGOLAND | เวนิสเกาหล ี| เรยีนรู ้

วฒันธรรมการชงชาเกาหล ีพรอ้มเคร ือ่งดืม่ฟร ีณ Rooftop Bar   

รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

อนิชอนไชน่าทาวน ์(Incheon China Town) เป็นย่านชมุชนของชาวจนี ซึง่ถอืก าเนิดจากการเปิดท่าเรอือนิชอน ในปี ค.ศ. 1883 เพือ่

เป็นพืน้ทีส่ าคญัในการขนส่ง และคา้ขายสนิคา้จากประเทศจนี ประเทศเกาหลใีต ้ ในปัจจุบนันี ้ยงัมีชาวจนีทีย่งัคงอาศยัอยู่ เป็นรุน่ที ่2 หรอื

รุน่ที ่3 นับจากทีม่ีการบกุเบกิเป็นสถานทีท่่องเทีย่วในประเทศเกาหล ีทีคุ่ณจะไดส้มัผสัถงึศลิปะ วฒันธรรม และสถาปัตยกรรมแบบจนี ทีท่ า

ใหป้ระหน่ึงว่าเดนิอยู่ในประเทศจนี นอกจากนีท้ัว่ทุกหวัมมุในย่านนี ้ มีอาหารจนีหลากหลายเลศิรสไวบ้รกิาร โดยภาพผูค้นทีส่ญัจรไปมา

อย่างคกึคกั โคมไฟ แผ่นป้ายรา้นคา้ทีย่อ้มทอ้งถนนใหเ้ป็นสแีดงซึง่เป็นสมีงคลตามความเชือ่ของชาวจนีนั้นเป็นเสน่หท์ีห่าดูไดท้ีอ่นิชอนไช

น่าทาวนเ์พียงแห่งเดยีว นอกจากนีอ้นิชอนไชน่าทาวนย์งัมีประวตัศิาสตรท์ีน่่าหลงใหล และอาหารแสนอรอ่ยมากมายท าใหท้ีน่ี่ไดร้บัความ

นิยมเป็นอย่างมากค่ะ อาหารส่วนใหญ่ทีค่นนิยมทานกนัทีน่ี่ก็คอื 

หมู่บา้นเทพนิยาย การเปิดท่าเรอือนิชอนในปี ค.ศ. 1883 น าไปสูห่ลั่งไหลเขา้มาของชาวต่างชาตจิ านวนมาก ทีเ่ขา้มาในพืน้ทีเ่พือ่การตัง้

รกรากถิน่ฐาน และในไม่ชา้ก็กลายเป็นหมู่บา้นทีร่  า่รวย และคนในชมุชนไดป้ลูกสรา้งอาคารทีพ่กัตามรูปแบบของแต่ละประเทศแผ่นดนิเกดิ

ของตน  ท าใหเ้กดิความหลากหลายและงดงามทีผ่สมผสานกนัอย่างลงตวั ต่อมาคนรุน่ใหม่จ านวนมากไดค่้อยๆ ยา้ยออก และปล่อยให ้

หมู่บา้นอยู่ในสภาพทีซ่บเซา ดว้ยเหตุนีค้นในชมุชนจงึไดร้ว่มกนัชบุชวีติ และพฒันาย่านนีอ้กีคร ัง้ โดยการวาดภาพ ทาส ีตลอดจนตกแต่ง

มุมต่าง ๆ ใหร้าวอยู่ในเทพนิยายคลาสสกิ  

เพือ่เดนิทางเขา้สู่ดนิแดนแห่งเลโก ้จ าเป็นตอ้งใช ้สะพานชุนชอน 

เพือ่ขา้มไปยงัเกาะกลาง ทะเลสาบชนุชอน สะพานชนุชอนได ้

ออกแบบไวอ้ย่างเรยีบง่าย ทนัสมยั และลงตวักบัภมูิทศันโ์ดยรอบ ที่

สองฟากฝ่ังท่านจะไดด้ืม่ด ่ากบัความงามของทะเลสาบ ทีต่ดักบัทวิ

เขานอ้ยใหญท่ีส่ลบัซบัซอ้นดุจดงัลวดลายทีธ่รรมชาตแิต่งแตม้เพือ่

ตอ้นรบัผูม้าเยอืน 
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เกาะ LEGOLAND หรอื LEGOLAND KOREA ดว้ยท าเลทีต่ ัง้ของสวนสนุกแห่งนีต้ัง้อยู่บนเกาะฮาจงัโด กลางทะเลสาบชนุชอน จงึถูก

เรยีกว่า “เกาะเลโก”้  เปิดตวัเมือ่วนัที ่5 พฤษภาคม ค.ศ. 20222  โดยออกแบบเป็นรปูทรงตวัต่อเลโก ้(LEGO) และประดบัดว้ยมินิฟิกเกอร ์

(Minifigures) ซึง่เป็นสญัลกัษณท์ีด่งึดูดผูค้นใหเ้ขา้มาเพลดิเพลนิทีส่วนสนุก แถมยงัตืน่ตาไปกบัการตกแต่งของสวนสนุกอกีดว้ย เพราะ

เนรมิตใหท้ัง้สวนสนุกเต็มไปดว้ยเลโก ้ ซึง่ชือ่เต็มๆ ของสวนสนุก คอื LEGOLAND Korea Resort นอกจากจะมีสวนสนุกทีม่ีเคร ือ่งเล่น

มากกว่า 40 ชนิด นอกจากนีย้งัมีโรงแรมเปิดใหบ้รกิารถงึ 154 หอ้งอกีดว้ย เหมาะส าหรบัการพกัผ่อนของทุกคนในครอบครวั Legoland 

เกาหล ีเปิดเป็นแห่งที ่10 ของโลก และเป็นแห่งแรกทีส่รา้งอยู่บนเกาะ 

อสิระตามอธัยาศยั ที ่LEGOLAND โดยภายในสวนสนุกมโีซนอาหารทีห่ลากหลาย ทัง้แบบตะวนัตก และตะวนัออก หรอื

เป็นแบบเกาหลตีน้ต ารบักม็ไีวส้ าหรบับรกิารดว้ย 

เวนิสเกาหล ีดั่งยกเมืองเวนิส มาไวใ้กล ้ๆ กรุงโซล Laveniche March Avenue กบัสถานทีท่่องเทีย่วแห่งใหม่ล่าสุด ของเมืองคมิโป ทีน่ี่

ถูกสรา้งขึน้ในรูปแบบสถาปัตยกรรม และภูมทิศันใ์นแบบเวนิส เมืองแห่งสายน ้า ทีท่ าใหบ้รรยากาศสองฝ่ังน ้าเป็นอาณาจกัรแห่งชอ้ปป้ิง 

ขนาดใหญ่ทีข่นสนิคา้แบรนดเ์นม เคร ือ่งส าอางและแฟช ัน่สุดล า้ พรอ้มดว้ยรา้นคา้มากมายมาไวบ้รกิารอย่างครบครนั นอกจากผูม้าเยอืน

จะไดร้บัความสุขจากการจบัจ่าย ทีน่ี่ยงัมีบรกิาร"เรอืป่ัน"ไวใ้หบ้รกิารค่าอตัราค่าบรกิารเร ิม่ตน้ที ่15,000 วอน หรอืเลอืกทีจ่ะนั่งรบัลมทีค่า

เฟ่รมิน ้า จบิเคร ือ่งดืม่เย็นๆ ชมทอ้งฟ้าทีก่ าลงัจะเปลีย่นส ีหรอืเดนิถ่ายรูปตามมมุต่างๆ ทีร่บัรองว่าไม่แพก้บัการไดไ้ปเยอืนเมืองเวนิสจรงิ ๆ  

รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  บรกิารท่านดว้ย พรเีมยีม ชาบู ชาบู (SHABU SHABU) น ้าซปุตน้ต ารบัเกาหล ี พรอ้ม

ดว้ยวตัถุดบิคดัสรรพเิศษ เสริฟ์พรอ้มเคร ือ่งเคยีงนานาชนิด  (เตมิเน้ือและปอเป๊ียะไม่จ ากดั) 

หลงัจากน้ันน าท่านเขา้สู่ที่พกั Incheon: Benikea The Bliss Hotel หรอืเทยีบเท่า โรงแรมมาตรฐานเกาหลใีต ้

ส่งทา้ยวนัแห่งความสุขสุดพิเศษ  ดว้ยการเรยีนรูว้ธิกีารชงชา และดืม่ชาแบบดัง้เดมิของเกาหล ีในบรรยากาศทีผ่่อนคลายของ 8 BAR บาร ์

ของโรงแรม .... ตบทา้ยดว้ย “เคร ือ่งดืม่สไตลเ์กาหล”ี ก่อนพกัผ่อนตามอธัยาศยั (เมนูเคร ือ่งดืม่อาจมีการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม)  

DAY4 พพิธิภณัฑส์าหรา่ย+เรยีนท าขา้วห่อสาหรา่ย+ชุดฮนับก/พระราชวงัเคยีงบก+พพิธิภณัฑพ์ืน้บา้น/โซชอนคาเฟ่+

หมู่บา้นวฒันธรรม | ศูนยเ์วชส าอาง /ศูนยน์ ้ามนัสนแดง | Duty Free/ศูนยร์วมของวยัรุน่เกาหลเีมยีงดง 

รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

พพิธิภณัฑส์าหรา่ย ทีบ่อกเล่า และรวบรวมเร ือ่งต่าง ๆ  เกีย่วกบัสาหรา่ย อาหารช ัน้ยอดของเกาหลใีต ้ทีก่ลายเป็นส่วนหน่ึงของ วฒันธรรม

การประกอบอาหารของชนชาตเิกาหล.ี... “ขา้วห่อสาหรา่ย” อาหารประจ าชาตเิมนูขึน้ชือ่ .... เมือ่ไปถงึถิน่ก าเนิดของเมนู ขอเชญิชวนทุก

ท่านเรยีนรูก้ารท าขา้วห่อสาหรา่ยดว้ยตวัเอง พรอ้มกบัใชโ้อกาสนี ้ รว่มเป็นส่วนหน่ึงในวฒันธรรมการแต่งกายชดุประจ าชาตอินังดงาม
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ของแดนโสมขาว โดยใส่ชดุฮนับกหลากหลายแบบทีม่ีไวใ้หเ้ลอืก พรอ้มถ่ายรูปกบัฉากและพรอ็พทีเ่ตรยีมไว ้เก็บเป็นทีร่ะลกึว่าคร ึง่หน่ึง ว่า

เราไดเ้คยมาเยอืนดนิแดนทีม่ีวฒันธรรมอนังดงามหลากหลายเชน่นี ้

น าท่านเขา้สู ่ พระราชวงัเคยีงบก พระราชวงัโบราณใหญท่ีสุ่ดในประวตัศิาสตรเ์กาหลมีีอายุกว่า 600 ปี พระราชวงัแห่งนีม้หีมูพ่ระทีน่ั่ง

มากกว่า 200 หลงั และไดถู้กท าลายไปในสมยัทีญ่ีปุ่่นเขา้มายดึครอง และทัง้ยงัเคยเป็นศูนยบ์ญัชาการทางการทหารและเป็นทีป่ระทบัของ

กษตัรยิ ์ สรา้งขึน้ในสมยัราชวงศโ์ชซอนซึง่เป็นราชวงศส์ุดทา้ยภายใตก้ารปกครองของระบอบกษตัรยิเ์กาหล ี ปัจจุบนัไดร้บัการบรูณะให ้

ใกลเ้คยีงกบัพระราชวงัเดมิมากทีสุ่ด และน าท่านชม พพิธิภณัฑพ์ืน้บา้น เพือ่ยอ้นอดตีสมัผสัชวีติความเป็นอยู่ และเร ือ่งราวต่าง ๆ ใน

ประวตัศิาสตร ์วฒันธรรม และศลิปะของเกาหล ี

หมู่บา้นวฒันธรรมโซชอน เป็นหมู่บา้นเก่าแก่อยู่ในย่านเดยีวกบัพระราชวงัเคยีงบก เอกลกัษณเ์ด่นของหมู่บา้นีค้อื บรรยากาศโดยรอบ

จะเป็นบรรยากาศของสถาปัตยกรรมในแบบโบราณของเกาหล ีทีไ่ดร้บัการอนุรกัษแ์ละดูแลเป็นอย่างด ีซึง่มิใชเ่พียงเป็นแค่หมู่บา้นไวส้ าหรบั

จดัแสดงเท่านั้น แต่ปัจจุบนัยงัมีผูค้นทีอ่าศยัอยู่ในบา้นโบราณนั้นจรงิ ๆ โดยในหมู่บา้นนี ้มีทัง้พิพิธภณัฑ ์รา้นอาหาร รา้นหนังสอื รา้นของ

ฝากนานชนิด ทีเ่รยีกว่าเป็นจุดเด่นของหมู่บา้นโซชอนเลยก็คอื ตรอกคาเฟ่ โดยในตรอกมีรา้นคาเฟ่นอ้ยใหญ ่ เรยีงรายใหเ้ลอืกดืม่ด ่าได ้

ตามอธัยาศยั และทีท่ าใหห้มู่บา้นแห่งนีน่้าสนใจมากขึน้ไปอกี คอืการตกแต่งแบบใหมท่ีเ่ขา้กบับรรยากาศโดยรอบแบบเก่า เป็นอกีหน่ึงความ

ลงตวัทีไ่ม่ควรพลาด 

รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บรกิารท่านดว้ย เมนูพุลโกก ิ (BULGOGI) เมนูทีม่ส่ีวนผสม หมูหมกัชิน้บางๆ 

ปลาหมกึสดๆ ผกัต่างๆ น ามาตม้รวมกนั โดยสามารถทานไดท้ัง้แบบแหง้และน ้า พรอ้มเคร ือ่งเคยีงต่างๆ ไดแ้ก่ ถ ัว่งอกดอง 

วุน้เสน้ปรุงรสสาหรา่ย กมิจ ิ

น าทุกท่านสู ่ ศูนยเ์วชส าอาง ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้เคร ือ่งส าอางคุณภาพดใีนราคาลดพิเศษ อาทคิรมีน ้าแตก, ครมีโบท็อกซ,์ ครมีหอยทาก 

ฯลฯ.... ตามดว้ย ศูนยน์ ้ามนัสนเข็มแดง ผลติจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหล ี  ทีม่ีสรรพคุณ ชว่ยชะลา้งไขมนัในเสน้เลอืด เพือ่

ป้องกนัการอุดตนัของเสน้เลอืด พรอ้มชมการสาธติ เพือ่ใหใ้หท้่านไดเ้ห็นสรรพคุณอย่างชดัเจนมากยิง่ขึน้ และน าทุกท่านเลอืกชอ้ปป้ิง

สนิคา้ปลอดภาษทีี ่ดวิตีฟ้ร ี (DUTY FREE) ทีน่ี่มีสนิคา้ช ัน้น าใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้มากมายกว่า 500 ชนิด ทัง้ น ้าหอม เสือ้ผา้ เคร ือ่งส าอาง 

กระเป๋า นาฬิกา เคร ือ่งประดบั ฯลฯ 

รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร ระดบัมชิลนิไกด ์บรกิารท่านดว้ย ซมัเกทงั หรอืเมนูไกตุ่๋นโสม อาหารต ารบัชาววงัใน

สมยัก่อน ปัจจุบนัเป็นอาหารเลือ่งชือ่มากของเมอืงหลวง ภายในตวัไก่จะมขีา้วเหนียว รากโสม พุทราแดงและเคล็ดลบัใน

การตุ๋นเสริฟ์พรอ้มเคร ือ่งเคยีงทีเ่รยีกว่า กกัตุก ีเสน้ขนมจนี เหลา้โสม พรกิไทยด า และเกลอื 
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พาท่านเพลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิงที ่ศูนยร์วมของวยัรุน่เกาหลเีมยีงดง ไดช้ือ่ว่าเป็นแหล่งรวมแฟช ัน่แบรนดเ์กาหลชี ัน้น า ซึง่ในแต่ละวนั

จะมีวยัรุน่เกาหลมีาเดนิชอ้ปป้ิงกนัอย่างลน้หลาม ท่านสามารถหาซือ้สนิคา้ไดอ้ย่างหลากหลายทัง้เสือ้ผา้, รองเทา้, กระเป๋า, เคร ือ่งส าอางซึง่

เป็นทีรู่จ้กัอย่างดขีองคนไทย อาท ิLANEIGE, ETUDE, IOPE, CHARMZONE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP เป็นตน้ ยงัม ีเสือ้ผา้ 

เคร ือ่งประดบั, ซดีเีพลง, วซีดี-ีดวีดีหีนังและซรียีย์อดฮิต ตลอดจนของทีร่ะลกึทีม่ีรูปดาราคนโปรดของท่านอยู่ในสนิคา้หลากหลายชนิดใหไ้ด ้

เลอืกซือ้กนั.... หรอืจะเลอืกเดนิตรงขึน้เนินไปไมไ่กลนัก จะพบกบัโบสถค์าทอลกิหลงัใหญ่ ซึง่เป็นโบสถป์ระจ าเขตปกครองกรุงโซล ตัง้

ตระหง่านอยู่บนเนิน หรอืชือ่อย่างเป็นทางการคอื “อาสนวหิารพระนางมารยีผู์ป้ฏสินธนิิรมล” นอกจากจะไดช้มกบัสถาปัตยกรรมที่

สรา้งมากว่า 130 ปี โดยรอบอาสนวหิารถูกตกแต่งดว้ยศลิปะ แบบเกาหลซีึง่ทีน่ี่คุณอาจจะเห็นรูปปั้นพระเยซ ู ทีแ่ปลกออกไป และทีพ่ลาด

ไม่ได ้ ดารานักรอ้งเกาหลจี านวนไม่นอ้ยทีเ่ป็นคาทอลกิ เดนิทางมาโบสถท์ีแ่ห่งนี ้ เพือ่ขอพรจากพระแมม่ารยี ์ โดยพระรูปของพระแมท่ีเ่ป็น

องคอุ์ปถมัภป์ระดษิฐานอยู่ในถ า้ทีจ่ าลองมาจากเมืองลูรด์ ในประเทศฝร ัง่เศส ทีซ่ ึง่เชือ่ว่าพระแม่ประจกัษม์า 

น าท่านเขา้สู่ทีพ่กั SEOUL: HOLIDAY INN EXPRESS HONGDAE HOTEL หรอืเทยีบเท่า โรงแรมมาตรฐานเกาหลใีต ้

DAY5 ศูนยโ์สม | ศูนยส์มุนไพรฮอกเกนามู  | ฮงแดชอ้ปป้ิงสตรที | SUPERMARKET 

รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

น าท่านรูจ้กัตน้ก าเนิด และคุณค่าของสมนุไพรโสมเกาหล ีหรอืราชาแห่งมวลสมุนไพร ที ่ศูนยโ์สม เพราะเกาหลใีตเ้ป็นประเทศทีม่ีการผลติ

โสมเกาหลทีีม่ีคุณภาพเป็นอนัดบั 1 ของโลก และมีคุณประโยชนน์านัปการ เชน่ ชว่ยเสรมิความแข็งแรงใหแ้ก่ระบบย่อยอาหารและปอด ชว่ย

ท าใหจ้ติใจสงบและเพิม่พละก าลงั โดยมสีรรพคุณทางการแพทย ์ชว่ยบ ารุงหวัใจของคุณไดเ้ป็นอย่างด ีชว่ยป้องกนัโรคหวัใจขาดเลอืด ฯลฯ 

จากนั้นน าท่านเขา้ชม ศูนยส์มุนไพร หรอื ฮอ๊กเกตนาม ู ใหม่ล่าสดุของเกาหล ี โดยมีการจดลขิสทิธิเ์รยีบรอ้ยแลว้ สรรพคุณชว่ยในการ

ลา้งสารพิษทีต่กคา้งหรอืไขมนัทีส่ะสมอยู่ภายในผนังของตบั ไต ชว่ยใหต้บัหรอืไตของท่านแข็งแรงขึน้ และยงัส่งผลดต่ีอสุขภาพรา่งกายของ

ท่านเองอกีดว้ย 

รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร บรกิารท่านดว้ย จมิดกั (JIMDAK) เป็นเมนูไกป่ระกอบดว้ยวุน้เสน้ เกาหล ีคลุก

ดว้ยน ้าซปุ รสชาตกิลมกล่อม เสริฟ์พรอ้มขา้วสวยรอ้นๆ พรอ้มเคร ือ่งเคยีงเกาหล ี

น าทุกท่านสู่ ฮงแดวอรค์กิง้สตรที เป็นถนนย่านมหาวทิยาลยัฮงอกิ ซึง่มีชือ่เสยีงดา้นศลิปะ ทีน่ี่จะมีบรรดานักศกึษาน าของประดษิฐจ์าก

แฮนดเ์มดมาวางจ าหน่ายและมีรา้นคา้ขายสนิคา้วยัรุน่ต่าง ๆ รวมถงึเหล่าไอดอลนิยมมาแสดงดนตร ี เตน้ หรอืท ากจิกรรมต่าง ๆ เพือ่แสดง

ความสมารถกนัในย่านนี ้.... อสิระใหท้่านไดเ้ดนิเล่นและชมงานศลิปะตลอดทาง 

หลงัจากนั้นไดเ้วลาน าท่านสู่ สนามบนิอนิชอน เพือ่เตรยีมตวัเดนิทางกลบักรุงเทพฯ  

ระหว่างทางแวะชอ้ปป้ิงที ่KOREAN SUPERMARKETเพือ่ซือ้ของฝากทีร่ะลกึ มรีา้นขนมพืน้เมืองเกาหลหีลากหลายชนิด กมิจ ิไก่ตุ๋น

โสมทีบ่รรจุอยู่ในถุงสญุญากาศ ตะเกยีบ ถว้ยใส่ขา้ว ฯลฯ 

ไดเ้วลาน าท่านออกเดนิทางสู่สนามบนิ 

ออกเดนิทางจาก ท่าอากาศยานนานาชาตอินิชอน สู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ

สายการบนิ รหสัเทีย่วบนิ BKK >> ICN รหสัเทีย่วบนิ ICN>> BKK 

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

 

 

เอกสารส าคญัตามเง่ือนไขการท่องเทีย่วเกาหล ี

1. วคัซนี Passport (ใบยนืยนัการฉีดวคัซนี) 

2. ลงทะเบยีน K-ETA โดยช าระค่าธรรมเนียมการลงทะเบยีนเพิม่ท่านละ 990.- บาท(ต่อคร ัง้) 

3. ลงทะเบยีน Q-CODE ทางบรษิทัด าเนินการให ้ไมม่ีค่าธรรมเนียม  

4. ผลตรวจ Covid-19 ทีเ่ป็นลบก่อน 48 ช ัว่โมง ก่อนเดนิทางเป็นภาษาองักฤษ 

5. ลงทะเบยีน THAILAND PASS ลูกคา้ลงทะเบยีนเอง 

กรุณาส่งเอกสารทุกฉบับมาท่ีบริษัทก่อนบินเพราะต้องแสดงหน้าเคาเตอร์ทุกฉบับ เน่ืองจากไม่สามารถใช้เป็นรูปในมือถือได้ 
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อตัราค่าบรกิาร 

เดอืน กนัยายน 2022 

พเีรยีดเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่

04-08 | 05-09 | 11-15 | 12-16 | 18-22 /19-23 | 25-29 | 26-30 17,900.- 

03-07 | 06-10 | 10-14 | 13 -17 | 17-21/20-24 | 24-28 | 27-01 18,900.- 

01-05 | 02-06 | 07-11 | 08-12 | 09-13/14-18 | 15-19 | 16-20 | 21-25 | 22-26 

23-27 | 28-02 | 29-03 | 30-04 

19,900.- 

เดอืน ตุลาคม 2022 

พเีรยีดเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่

31-04 18,900.- 

01-05 | 02-06 | 03-07 | 04-08/05-09 | 06-10 | 07-11 | 08-12 | 09-13 

10-14 | 11-15 | 15-19 | 16-20 | 17-21/18-22 | 25-29 | 26-30 | 27-31 | 28-01 

29-02 | 30-03 

19,900.- 

12-16 | 13-17 | 14-18 | 19-23 | 20-24/21-25 | 22-26 | 23-27 | 24-28 20,900.- 

เดอืน พฤศจกิายน 2022 

พเีรยีดเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่

06-10 | 07-11 | 13-17 | 14-18 | 20-24/21-25 | 27-01 | 28-02 17,900.- 

01-05 | 05-09 | 08-12 | 12-16 | 15-19/19-23 | 22-26 | 26-30 | 29-03 18,900.- 

02-06 | 03-07 | 04-08 | 09-13 | 10-14/11-15 | 16-20 | 17-21 | 18-22 | 23-27 

24-28 | 25-29 | 30-04 

19,900.- 

หมายเหตุ: อตัราค่าบรกิาร 

+ หากท่านตอ้งการหอ้งส าหรบัพกัเดีย่ว สามารถจ่ายเพิม่เตมิอกี ท่านละ 5,900.- จากราคาผูใ้หญ ่

+ หากท่านตอ้งการเดนิทางแบบไม่ใชต้ั๋ว (JOIN LAND) คดิราคา ท่านละ 6,000.- บาท/ท่าน | ทารก 6,000.- (ไม่เกนิ 2 ขวบ) 

กรุณาช าระมดัจ าหลงัจากวนัจองภายใน 3 วนั10,000.-บาท/ท่าน/ทรปิ*และช าระส่วนทีเ่หลอืทัง้หมดก่อนการเดนิทางภายใน 14 วนั*  

*กรุณาอ่านรายละเอยีดโปรแกรมและเง่ือนไขต่างๆใหล้ะเอยีดก่อนยนืยนัการจอง* 

เจา้หนา้ทีจ่ะส่งใบนัดหมายการเดนิทางใหภ้ายใน 5-7 วนัก่อนเดนิทางเท่านั้น!!!หากมกีารเปลีย่นแปลงจะรบีแจง้ใหท้ราบ 

หากมีขอ้สงสยักรุณาสอบถามเจา้หนา้ทีท่นัท*ี** 

ลูกคา้มีความจ าเป็นตอ้งเขา้รา้นตามโปรแกรมทวัร ์อนัไดแ้ก ่ศูนยโ์สม, ศูนยส์มุนไพร, ศูนยเ์วชส าอาง, ศูนยน์ ้ามนัสนแดง, 

ศูนยพ์ลอยอเมทสิ หากท่านไม่ตอ้งการเขา้รา้นดงักล่าว บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บค่าบรกิารเพิม่ท่านละ 300 USD*** 

 

อตัราทวัรร์วม 

☑ ค่าตั๋วเคร ือ่งบนิไป-กลบั ตามเสน้ทางทีร่ะบุในรายการช ัน้ทศันาจร ไป-กลบัพรอ้มคณะ   

☑ ค่าอาหารทุกมือ้ ตามทีร่ะบุในรายการ        

☑ ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการ        

☑ ค่าทีพ่กัตามระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 หรอื 3 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ะบุ หรอืเทยีบเท่า  

☑ ค่ารถรบั-ส่ง และน าเทีย่วตามรายการ        

☑ ค่าภาษีสนามบนิ ทุกแห่งทีม่ ี         

☑ ค่าน ้าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละ 15 กก.      

☑ ค่าประกนัอุบตัเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

☑ ค่าบตัรเขา้สวนสนุกตามโปรแกรม 

☑ ปลัก๊ไฟ ADAPTER  

 

อตัราทวัรไ์ม่รวม 

☒ ค่าด าเนินการลงทะเบยีน K-ETA (กรณีใหท้างบรษิทัจดัท าให)้ รวมถงึค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมด 

☒ ค่าตรวจ RT-PCR ตามมาตรการต่าง ๆ ของประเทศเกาหลใีต ้และของประเทศไทย รวมถงึค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ที่

เกีย่วขอ้งทัง้หมด กบัมาตรการทีท่างภาครฐัทัง้สองประเทศก าหนดขึน้ ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดอ้ยู่ตลอดเวลา  

☒ ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง, ค่าโทรศพัทส์่วนตวั, ค่าซกัรดี, มินิบารใ์นหอ้ง, รวมถงึค่าอาหาร และเคร ือ่งดืม่ทีส่ ั่งเพิม่

นอกเหนือรายการ (หากท่านตอ้งการสั่งเพิม่กรุณาตดิต่อหวัหนา้ทวัรแ์ลว้จ่ายเพิม่เองต่างหาก) 

☒ ค่าทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่  ท่านละ 1,500 บาท  

☒ หากผูเ้ดนิทางไมไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางประเทศไทย มีค่าใชจ่้ายเพิม่เตมิ 5,000 บาท 
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☒ ค่าภาษีมลูค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่่าย 3%      

☒ ค่าน ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด (ปกต ิ15 กก.)   

☒ ค่าวซีา่ส าหรบัพาสปอรต์ต่างดา้ว กรุณาเตรยีมเอกสารคอื 1.พาสปอรต์ 2.ใบประจ าตวัคนต่างดา้ว 3.ใบส าคญัถิน่ทีอ่ยู่ 4.ส าเนา

ทะเบยีนบา้น(ถา้มี) 5.สมุดบญัชเีงินฝาก(ถา้มี) 6.รปูถ่ายส ี2 นิว้ 2 รูป แลว้ทางบรษิทัฯจะเป็นผูด้ าเนินการยืน่วซีา่ใหท้่านโดยจ่าย

ค่าบรกิารต่างหาก (ส าหรบัหนังสอืเดนิทางต่างดา้วเจา้ของหนังสอืเดนิทางตอ้งท าเร ือ่งแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองก่อนจะยืน่วซีา่) 

หมายเหต ุ

◆ กรุณาศกึษารายละเอยีดต่าง ๆ เกีย่วกบัมาตรการใหม่ของประเทศเกาหลใีตใ้นการเดนิทางเขา้ประเทศ และปฏบิตัิ

ตามอย่างเครง่ครดั 

◆ จ านวนผูเ้ดนิทาง ขัน้ต ่า ผูใ้หญ ่ 25 ท่าน ขึน้ไป 

◆ เทีย่วบนิ ราคารายการท่องเทีย่ว และอาหาร สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้(ค านึงถงึ

ผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั) 

◆ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิและตารางการบนิทัง้ไปและกลบัโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  

◆ กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมือง,เจา้หนา้ทีก่รมแรงงานทัง้ทีไ่ทยและในต่างประเทศ ปฏเิสธมิใหท้่านเดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศ เน่ืองจาก

มีสิง่ผิดกฎหมาย เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้งการกระท าทีส่่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนีเขา้ออกเมือง หรอืในกรณีอืน่ๆการ

พิจารณาเป็นเอกสทิธิแ์ละวจิารณญาณของเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงและเจา้หนา้ทีก่รมแรงงานเท่านัน้ ซึง่อยู่นอกเหนือความ

รบัผิดชอบของบรษิทัไม่สามารถท าการเลือ่นวนัหรอืคนืเงินได ้(เน่ืองจากตั๋วเคร ือ่งบนิเป็นตั๋วราคาพิเศษ ไป-กลบั แบบหมู่คณะ) ทัง้นี้

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าทวัรห์รอืค่าบรกิารไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้  

◆ หนังสอืเดนิทาง (Passport) ของท่าน นับจากวนัทีเ่ดนิทางไปและกลบั ตอ้งมีอายุเหลอืใชง้านมากกว่า 6 เดอืนขึน้ไป และตอ้งเหลอื

หนา้กระดาษพอใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมืองสามารถประทบัตราได ้และตอ้งอยู่ในสภาพทีส่มบูรณ ์ไม่ช ารุด หรอืฉีกขาด  

◆ ทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การนัดหยุดงาน, ภยัธรรมชาต,ิ การจ่อการจลาจล, 

การปฏวิตัแิละอืน่ๆ ทีเ่กดิขึน้ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรอืทางออ้ม 

◆ ทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอุบตัเิหตุทีเ่กดิจากความประมาทของ

ตวันักท่องเทีย่วเอง รวมถงึการเจ็บป่วย และการตาย 

◆ หลงัจากไดร้บัเอกสารเรยีกเก็บเงิน (Invoice) กรุณาช าระเงิดมดัจ าภายใน 3 วนั และส่งหลกัฐานการช าระเงินพรอ้มหนา้พาสปอรต์

ของผูเ้ดนิทาง และช าระเงินทัง้หมดก่อนการเดนิทางภายใน 14 วนั  

◆ ทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯ ไม่ครบ อาทไิม่เทีย่วบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมือ้  

เพราะค่าใชจ่้ายทุกอย่าง ทางบรษิทัฯ ไดช้ าระค่าใชจ่้ายใหก้บัต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดนิทางแลว้ 

◆ เมือ่ท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรบัในเงือ่นไขขอ้ตกลงต่างๆ ทีไ่ดร้ะบุ

ไวแ้ลว้ทัง้หมด 

◆ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรนี์ไ้ดต้ามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัเวลาการจราจร 

สภาพอากาศ และเหตุสุดวสิยัอืน่ๆทีอ่าจเกดิขึน้ได ้ทัง้นีเ้พือ่ความปลอดภยัและประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

◆ มคัคุเทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษิทัฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทน บรษิทัฯ นอกจากมีเอกสาร  ลงนามโดยผูม้ี

อ านาจของบรษิทัฯ ก ากบัเท่านั้น  

◆ ในกรณีทีลู่กคา้ตัง้ครรภ ์ตอ้งมีใบรบัรองจากแพทยว่์าสามารถเดนิทางท่องเทีย่วได ้และมีอายุไม่เกนิ 7 วนั นับจากวนัทีเ่ดนิทาง และ

ตอ้งแจง้ใหท้างบรษิทัทราบล่วงหนา้ 

◆ กรณีกรุป๊ส่วนตวั กรุป๊เหมา กรุป๊นักเรยีน กรุป๊ดูงาน ไม่สามารถใชร้าคาดงักล่าวในโปรแกรมได ้

◆ กรณีทีท่่านซือ้เฉพาะแพ็คเกจทวัรไ์ม่รวมตั๋วเคร ือ่งบนิ จะไม่รวมค่าประกนัอุบตัเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 

(เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การยกเลิก 
- ต้องยกเลกิก่อนวนัเดนิทางไม่น้อยกว่า 45 วนัเท่านัน้ คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 100 ของค่าบรกิารทีช่ าระแล้ว 
- หากยกเลกิการเดนิทางน้อยกว่า 45 วนั ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าทวัร์ทุกกรณี 
- ในกรณีกรุ๊ปส่วนตัว กรุ๊ปเหมา กรุ๊ปนักเรยีน กรุ๊ปดูงาน เมื่อช าระแล้วไม่สามารถคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ 

ช่วงเทศกาลไม่สามารถยกเลกิหรอืเปลี่ยนชื่อผูเ้ดนิทางได้ กรุ๊ปทีเ่ดนิทางต้องการนัตมีดัจ ากบัสายการบนิ  
หรอืผ่านตวัแทนในประเทศ หรอืต่างประเทศ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเช่น CHARTER FLIGHT, EXTRA FLIGHT  

จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือ ค่าทัวรท์ัง้หมด 
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