
 

 

KOREA AUTUMN VACATION 
โรงแรม/ที่พัก ซูวอน 1 คืน และ โซล 2 คืน สายการบิน EASTAR JET / JEJU AIR / JIN AIR / T’WAY 
 

 
ชมวิวจากมุมสูงรอบๆ เมืองกรุงโซล ภูเขาบูกักซาน  I  สนุกกับเครื่องเลนมากมายท่ี 
EVERLAND  I ¤Å�Í§¡Øá¨¤Ù�ÃÑ¡ ªÁÇÔÇ¡ÃØ§â«Å N SEOUL TOWER  I  ªÁÇÔÇáÁ�¹éíÒÎÑ¹ 
áÅÐÊÇ¹»�Ò¡ÃØ§â«Å CLOUD BRIDGE SEOUL FOREST  I  ชอปปงกระจาย ยานดงั 
เมียงดง ทงแดมุน ชินซาดง  I  ชอปของฝากสุดนารักที่ LINE FRIENDS STORE  I  เดิน
เลนท่ีอาคาร DDP ทงแดมุนดไีซนพลาซา  I  ชมความงามของดอกหญา ณ สวน
ฮานึลปารค 

 
#ตารางสรุปโปรแกรมทองเที่ยวเกาหล ี5 วัน 3 คืน 

วัน โปรแกรมการเดินทาง โรงแรม/ที่พัก 
1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ  I ทาอากาศยานนานาชาตอิินชอน - 

2 
ทาอากาศยานนานาชาติอนิชอน  I  ภูเขาบูกักซาน  I   
N SEOUL TOWER (äÁ�ÃÇÁ¤�ÒÅÔ¿·�)  I  CLOUD BRIDGE SEOUL FOREST 

SUWON 
หรือเทียบเทา 
โรงแรมมาตรฐาน 

3 
สวนสนุก EVERLAND (รวมบัตรเขาและเครื่องเลนไมจํากัด)  I  ศูนยเวชสําอาง  I   
ทําขาวหอสาหราย+ชุดฮันบก  I  ถนนชอปปงชินซาดง  

BENIKEA SEOUL 
HOTEL หรือ
เทียบเทา โรงแรม
มาตรฐาน 

4 
ศูนยน้ํามันสนเข็มแดง  I  ศูนยสมุนไพร  I  สวนฮานึล  I  พระราชวังชางด็อกกุง I 
ศูนยรวมของวัยรุนเกาหลเีมียงดง  I  LINE FRIENDS STORE  I   
ศูนยการคาแฟชัน่ทงแดมุน  I  DONGDAEMUN DESIGN PLAZA (DDP) 

BENIKEA SEOUL 
HOTEL หรือ
เทียบเทา โรงแรม
มาตรฐาน 

5 DUTY FREE  I  ศูนยพลอยอเมทิส  I  คลองชองเกชอน  I  ศูนยโสม  I  SUPERMARKET - 

 

    \     

 

KOREA AUTUMN VACATION 
#โปรแกรมทองเที่ยวเกาหล ี5 วัน 3 คืน 



 

 

 
ทาอากาศยานสุวรรณภูม ิ I ทาอากาศยานนานาชาติอินชอน 

 
คณะเดินทางพรอมกันท่ีจุดหมาย สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ ชั้น 4    ณ เคานเตอร
สายการบิน EASTAR JET / JEJU AIR / JIN AIR / T’WAY โดยมีเจาหนาท่ีจากบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ และ
อํานวยความสะดวกในเร่ืองของเอกสารตลอดจนสัมภาระของทาน (**โปรดแสดงใบนัดหมายและพาสปอรต
ใหแกเจาหนาที่ในวันเดินทาง) หลังจากเช็คอิน และโหลดสัมภาระเรียบรอยแลว นําทานออกเดนิทางสูประเทศ
เกาหลีใต 

    
  

ออกเดินทางจาก ทาอากาศยานสุวรรณภูม ิสู ทาอากาศยานนานาชาติอินชอน 

สายการบิน รหัสเที่ยวบิน เวลาเดินทางจากประเทศไทย เวลาเดินทางถึงประเทศเกาหลีใต 

 ZE512 22.20 น. 06.00 น. 

 7C2204 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. 

 

ขอแนะนําเพื่อความสะดวกในการเขารับการตรวจคนกอนขึน้เครื่องบนิ ของเหลว เจล และสเปรยทุกชนิด ตองบรรจุใน

ภาชนะที่มีขนาดความจุไมเกิน 100 มิลลิลิตร สําหรับภาชนะที่เกิน 100 มิลลิลิตร แมจะบรรจุของเหลว เจล และสเปรย เพียง
เล็กนอยก็ไมสามารถนําติดตัวขึน้เครื่องบนิได ภาชนะทั้งหมดตองใสรวมกันไวในถุงพลาสติกใส ซึ่งเปด - ปด ผนึกได และมี
ความจุรวมกันไมเกิน1 ลิตร (1,000 มิลลิลิตร) ของเหลวท่ีไดรับการยกเวน ไดแก นม และอาหารสําหรับเด็กทารกในปริมาณที่
เหมาะสม รวมถึงยาที่มีเอกสารกํากับชัดเจน  ของเหลว เจล และสเปรย ที่ซื้อจากรานคาปลอดอากร (DUTY FREE SHOPS) ที่ทา
อากาศยานตองบรรจุในถุงพลาสติกใสปดผนึกปากถุงไมมีรองรอย การเปดปากถุง และมีหลักฐานแสดงวาไดซื้อ ณ วันที่
เดินทาง เพื่อนําไปแสดงตอเจาหนาที่ ณ จุดตรวจคน อยางไรก็ตามแตละประเทศจะมีกฎ การนําของเหลว ขึ้นเครื่องแตกตางกัน 
การนําผลิตภัณฑของสดที่ทําจากสัตวไมวาเนื้อหมู เนื้อววั ผัก ผลไมสด ไมอนุญาตใหนําเขาประเทศเพ่ือปองกันโรคตางๆเพราะ
หากศุลกากรตรวจพบจะตองเสียคาปรับ 

 

   ทาอากาศยานนานาชาติอินชอน  I  ภูเขาบูกักซาน  I   
N SEOUL TOWER (ไมรวมคาลิฟท)  I  CLOUD BRIDGE SEOUL FOREST 

 
#ภูเขาบูกักซาน (BUGAKSAN MOUNTAIN) 

1 

2 



 

 

เชา เดินทางถึงสนามบนินานาชาติอนิชอนประเทศเกาหลีใต (กรุณาปรับเวลาของทานใหเร็วขึ้น 2 ชั่วโมงเพื่อให
ตรงกับเวลาทองถิ่นของประเทศเกาหลี) หลังจากผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง และศุลกากรแลว พาทาน
เดินทางสู ภูเขาบูกักซาน (BUGAKSAN MOUNTAIN) ภูเขาที่ตั้งอยูทางตอนเหนือของกรุงโซล เปนปอมกําแพง
โซลมีระยะทางยาวตามแนวสันเขายาวเรื่อยไปตลอดจนถึงประตชูังอึยมุน ที่ตั้งอยูทางทิศตะวันตกใกลภูเขาอิน
วังซาน ระหวางทางประตูชังอึยมุนไปจนถึงเนินเขาอารีรัง นั่นคือบูกักสกายเวย ที่คุณสามารถชมวิวใจกลาง
เมืองกรุงโซล ระหวางทางท่ีเดินขึ้นเขายังมีสถานท่ีทองเท่ียวที่นาสนใจระหวางทางใหแวะชมดวย เชน ศาลาบู
กัก และสวนสาธารณะซัมซอง 

 
#พุลโกกิ (BULGOGI) 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการทานดวย พุลโกกิ (BULGOGI) 
วิธีการทําคือหั่นเนื้อสัตวเปนชิน้บางๆ แลวหมักกับเครื่องปรุงตางๆ กอนนําไปตมน้ํา
ขลุกขลิก  

 
#N SEOUL TOWER 

นําทานสู หอคอยกรุงโซล N SEOUL TOWER ซึ่งอยูบนเขานัมซาน ซึ่งเปน 1 ใน 18 หอคอย 

ที่สูงที่สุดในโลก ฐานของหอคอยมีสิ่งท่ีนาสนใจตางๆ เชน ศาลาแปดเหลี่ยมปาลก๊ักจอง, สวนพฤกษชาต,ิ 
อาคารอนุสรณผูรักชาติอนั ชุง กุน อิสระใหทุกทานไดเดินเลนและถายรูปคูหอคอยตามอัธยาศัยหรือคลอง
กุญแจคูรัก (ไมรวมคาขึ้นลิฟท) 

 
#CLOUD BRIDGE SEOUL FOREST 

 บาย พาทานเขาสูสวนปากรุงโซล CLOUD BRIDGE SEOUL FOREST สถานที่ท่ีคุณสามารถ
ชมวิวจากดานบนสะพานของแมน้ําสายหลักของเกาหลี อยางแมน้ําฮัน รอบๆ บริเวณ
นี้จะมีวิวของธรรมชาติท่ีสวยงาม เหมาะแกการซึมซับอากาศบริสุทธิ์จากธรรมชาติ ณ 
สวนปากรุงโซล (SEOUL FOREST) ไฮไลทที่สําคัญของที่นี่คอื การชมใบไมเปลี่ยนสี 
หรือชมดอกซากุระนั่นเอง *เฉพาะชวงฤดูกาล* 

 
#ซัมเกทัง 

  เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารบริการทานดวยเมนู ซัมเกทัง หรือเมนู ไกตุนโสม  
(SAMGYETANG) อาหารวังในสมัยกอน ปจจุบนัเปนอาหารเลื่องชื่อมากของเมืองหลวง ภายในตัวไกจะมีขาว 
รากโสม พุทราแดงและเคล็ดลับในการตุนเสิรฟพรอมเครื่องเคยีงที่เรียกวา กักตุกี เสนขนมจีน เหลาโสม 
พริกไทยดํา และเกลือ เสิรฟทานละ 1 ตัว ในหมอดินรอน 

 
หลังจากนั้นนําทานเขาสูที่พัก SUWON 

หรือเทียบเทา โรงแรมมาตรฐานเกาหลีใต 

 
 สวนสนุก EVERLAND (รวมบัตรเขาและเครื่องเลนไมจํากัด)  I  ศูนยเวชสําอาง  I 

ทําขาวหอสาหราย+ชุดฮันบก  I  ถนนชอปปงชินซาดง 
 
  เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 

3 



 

 

#สวนสนุกเอเวอรแลนด 
จากนั้นใหเวลาทุกทานเต็มอิ่มกับสวนสนุกท่ีดีที่สุดของเกาหลี สวนสนุกเอเวอรแลนด ดวยบัตร SPECIAL PASS 
TICKET ที่สามารถเลนเครื่องเลนตางๆ ไดทุกชนิดและไมจํากัดรอบ สวนสนุกท่ีนี่ถูกขนานนามวา “ดิสนียแลนด
เกาหล”ี มีชื่อเสียงมากท่ีสุดของประเทศ ใหทานสนุกกับเครื่องเลนหลากหลายชนิด อาทิเชน ทีเอ็กซเพรส รถไฟ
เหาะ หนอนสะบัด ชารป โรงหนังสามมิติ บานผีสิงหมุน ทานไหนที่ไมชอบการเลนเครื่องเลน สามารถเขา
ซาฟารี ชมไลเกอรแฝดคูแรกของโลกไดที่นี ่ และชมความนารกัของหมีที่สามารถสื่อสารกับคนไดเดินชมและ
ถายรูปกับสวนดอกไมซึ่งผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนตามฤดูกาล (มีนาคม-เมษายน : สวนทิวลิป / พฤษภาคม-
มิถุนายน : สวนดอกกุหลาบ / กรกฎาคม : สวนดอกทานตะวันหรือดอกกุหลาบ/ สิงหาคม-กันยายน : สวนดอก
ลิลลี่/ ตุลาคม-พฤศจิกายน : สวนดอกเบญจมาศ) 
 
#ชาบูชาบู (SHABU SHABU) 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร บริการทานดวย ชาบูชาบู (SHABU SHABU) หรือ  
 สุก้ีเกาหลี ประกอบไปดวย ผักสดหลายชนิด ตมในน้าํซปุปรุงรสกลมกลอม ทานพรอมเครื่องเคียงและขาวสวย

ของเกาหลี ที่รสชาติถูกปากคนไทย 

 
#ศูนยเวชสําอาง 

  บาย สุดทายกอนรับประทานอาหารกลางวันพาทุกทานสู ศูนยเวชสําอาง ใหทานได
เลือกซื้อเครือ่งสําอางคุณภาพดีในราคายอมเยา อาทิเชนครีมน้าํแตก, ครีมโบท็
อกซ, ครีมหอยทาก ฯลฯ 
 
#กิมบับ 
นําทานรวมเรียนรูวัฒนธรรมกับการเรียนทําขาวหอสาหราย กิมบับ อาหารประจําชาติเกาหลี ซึ่งเปนสวนหนึ่ง
ในอาหารเกาหลียอดนิยมของคนไทยอีกเมนูหนึ่ง 
 
#ชุดฮันบก 
จากนั้นเชิญทานรวมเปนสวนหนึง่ของชาวเกาหลีโดยการแตงกายชุดประจําชาติตางๆ ชุดฮันบก พรอมถายรูป
เปนที่ระลึก เพื่อไปอวดคนทางบาน 

 
#ถนนชอปปงชินซาดง 
จากนั้นนําทานชอปปงตอที่ ถนนชอปปงชนิซาดง (SINSADONG GAROSU-GIL ROAD) ถนนที่ชาวเกาหลีรูจัก
กันดีในชื่อ ARTIST STREET ถนนที่เต็มไปดวยรานเสื้อผา, แบรนดเนม, แบรนดหรู, แบรนดดีไซนเนอร รวมไป
ถึงรานอาหาร รานขนม รานคาเฟ ถนนชินซาดงเร่ิมตั้งแตสถานชีินซา ยาวไปตลอดจนถึงโรงเรียนมัธยมฮยอน
แด ไฮไลทที่สําคัญของถนนชอปปงชินซาดง แหงนี้คอืริมฝงสองขางถนนจะเต็มไปดวยตนแปะกวย ในชวงฤดู
ใบไมรวงใบแปะกวยจะเปลี่ยนเปนสีเหลืองทอง ยาวไปตลอดสองฝงขางทาง 
 
#บารบีคิวเกาหลี (BBQ KOREA) 

 เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  บริการทานดวย เมนู บารบีคิวเกาหลี (BBQ KOREA) 
อาหารปงยางสไตลเกาหลมีีเนื้อสัตวใหเลือกรับประทาน เสริฟพรอมเครื่องเคียงของเกาหลี 

 
หลังจากนั้นนําทานเขาสูที่พัก SEOUL: BENIKEA SEOUL HOTEL 

หรือเทียบเทา โรงแรมมาตรฐานเกาหลีใต 



 

 

 

ศูนยน้ํามันสนเข็มแดง  I  ศูนยสมุนไพร  I  สวนฮานึล  I  พระราชวังชางด็อกกุง  I 
ศูนยรวมของวัยรุนเกาหลีเมียงดง  I  LINE FRIENDS STORE  I   
ศูนยการคาแฟชั่นทงแดมุน  I  DONGDAEMUN DESIGN PLAZA (DDP) 

  เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 
#ศูนยน้ํามันสนเข็มแดง 
 พาทานเดินทางสู ศูนยน้ํามันสนเข็มแดง ผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลีท่ีมีสรรพคุณ ชวยชะลาง
ไขมันในเสนเลือด เพื่อปองกันการอุดตันของเสนเลอืด และชมการสาธิตใหทานไดเห็นภาพอยางชัดเจนยิ่งขึ้น  
 
#ศูนยสมุนไพร 
จากนั้นนําทานเขาชม ศูนยสมุนไพร หรือ ฮ็อกเกตนามู ใหมลาสุดของเกาหลี โดยมีการจดลิขสิทธ์ิเรียบรอย
แลว เปนสมุนไพรเมล็ดฮ็อกเกต ทางการแพทยเรียกวา ผลไมทอง มีรสเปร้ียว ดีสําหรับบุคคลที่นิยมดื่มชา 
กาแฟ น้ําอัดลม ฯลฯ เมล็ดฮ็อกเกตจะชวยในการลางสารพิษท่ีตกคางหรือไขมันที่สะสมอยูภายในผนังของตบั 
ไต ชวยใหตับหรือไตของทานแข็งแรงขึน้ และยังสงผลดีตอสุขภาพรางกายของทานเองอีกดวย 
#สวนฮานึล 
สวนสวยใจกลางเมืองกรุงโซลอยาง สวนฮานึล เปนสวนที่ตั้งอยูบนเนินเขาสูง อยูในบริเวณพื้นที่ของสวน
เวิลดคัพปารค เปนสวนขนาดใหญที่ตั้งอยูดานหลังของสนามกีฬาซังนัมสเตเดยีม ที่เคยใชเปนสถานที่จัดการ
แขงขันฟุตบอลโลกในประเทศเกาหลีใต สิ่งท่ีสวยงามที่สุดของสวนแหงนี้ คือทุงหญาสีน้ําตาลสวยๆ ที่สามารถ
ชมไดเฉพาะชวงฤดูใบไมรวง และฤดูหนาวเทานั้น แตหามาในชวงฤดูอืน่ๆ สวนฮานึลแหงนี้ก็จะกลายเปนสวน
ดอกไมเหมือนสวนอืน่ๆ ท่ัวไป 
 
#คาลบิ (KALBI) 

  เท่ียง รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภัตตาคาร  บริการทานดวย  เมน ู คาลบิ (KALBI) อาหารเกาหลีแบบปงยางที่มี
ชื่อเสียงของเกาหลี เปนการนําเนื้อสัตวมาหมักกบัเครื่องปรุงจนเนื้อนุม แลวนําไยางบนแผนโลหะท่ีถูกเผาจน
รอน ตอนยางเนื้อนัน้จะยางเปนชิ้นโตพอสมควร พอใกลสุกแลวตองใชกรรไกรตัดเปนชิ้นพอดีคํา ทานกับ
เครื่องเคียง 
#พระราชวังชางด็อกกุง 

บาย นําทานเดินทางสู พระราชวังชางด็อกกุง ซึ่งเปนพระราชวังหลวงวังที่สองท่ีสรางตอจากพระราชวังเคียงบ็อกกุง 
ในป ค.ศ.1405 เปนพระราชวังที่มีความสําคญัอยางมากตอกษัตริยหลายๆ พระองคในราชวงศโชซอน ที่มีสภาพ
ดีและสมบูรณท่ีสุดใน 5 พระราชวังหลวงทั้งหมดที่ยังคงเก็บรกัษาไว และ ที่นี่ยังไดรับการขึ้นทะเบียนจาก 
UNESCO วาเปน มรดกโลกทางวัฒนธรรม ในป 1997 

 
#เมียงดง 
พาทานเพลิดเพลินกับการชอปปงที่ ศูนยรวมของวยัรุนเกาหลี เมียงดง ไดช่ือวาเปนแหลงรวมแฟช่ันแบรนด
เกาหลีชั้นนํา ซึ่งในแตละวันจะมีวัยรุนเกาหลีมาเดินชอปปงกันอยางลนหลาม ทานสามารถหาซือ้สินคาไดอยาง
หลากหลายท้ังเสื้อผา, รองเทา, กระเปา, เครื่องสําอางซึง่เปนที่รูจักอยางดีของคนไทย อาทิ LANEIGE, ETUDE, 
IOPE, CHARMZONE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP เปนตน ยังมี เสื้อผา เครื่องประดับ, ซีดีเพลง, วีซีดี-ดวีีดี
หนังและซีรียยอดฮิต ตลอดจนของที่ระลึกที่มีรูปดาราคนโปรดของทานอยูในสินคาหลากหลายชนิดใหไดเลือก
ซื้อกัน  
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#LINE FRIENDS STORE 
นอกจากนี้ทานสามารถพบกับราน LINE FRIENDS STORE ที่เต็มไปดวยสินคา LINE OFFICIAL ที่จําหนายสินคา
ของที่ระลึกเกี่ยวกับตัวการตูน LINE ไมวาจะเปน หมีบราวนแซลลี่ เจมส หรือโคนี่ ซึ่งแตละตัวจะมีสินคาที่ระลึก
ใหเลือกซื้อเยอะแยะไปหมด เชน สมุดโนต ตุกตา เคสโทรศัพท เสื้อผา กระเปา เครื่องเขียน ฯลฯ ซึ่งภายในราน
ยังมีมุมนารักๆ ใหถายรูปกันอยางจุใจอีกดวย แตท่ีเปนไฮไลทเดนของรานเลย คือ เจาหมีบราวนตัวยักษใหญที่
ตั้งอยูหนาราน ท่ีใครไปใครมาก็ตองถายภาพเปนที่ระลึกแมแตคนเกาหลีเอง 
 
#ทงแดมุน 
จากนั้นนําทานช็อปปงตอที่ ศูนยการคาแฟชั่นแหงเกาหลี ทงแดมุน ใหทานไดเลือกซื้อ เสื้อผาเครื่องแตงกาย 
เครื่องหนังรองเทา นอกจากนี้ยงัมีรานเครื่องสําอางตางๆ เรียงรายตามตึกริมสองขางถนนใหทานไดเลือกชม 
นอกจากนี้ยังมีเวทีการแสดงรองเตนเปดหมวกใหผูที่อยากแสดงความสามารถ มาแสดงใหชมกันอีกดวย และ
ฝงตรงขามของ ทงแดมุน ทานสามารถเดินขามไปชม ตึก DDP หรือ DONGDAEMUN DESIGN PLAZA เปน
สถานที่สําหรับจัดแสดงงานศิลปะ อีเวนท การประชุม รวมไปถึงนิทรรศการตางๆนอกจากนี้ทานยังสามารถชม
บรรยากาศดอกไมไฟ LED ROSE GARDEN 

 
#โอซัมบลุโกกิ (OSAMBULGOGI)   

 เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร บริการทานดวย โอซัมบุลโกกิ (OSAMBULGOGI) มีสวนประกอบหลักคือ 
วุนเสน ผักกาดขาว เนือ้หมู ผัดในกระทะจนเขากัน รสชาติหวานเผ็ดเล็กนอย 

 
หลังจากนั้นนําทานเขาสูที่พัก SEOUL: BENIKEA SEOUL HOTEL 

หรือเทียบเทา โรงแรมมาตรฐานเกาหลีใต 

   DUTY FREE  I  ศูนยพลอยอเมทิส  I  คลองชองเกชอน 
     ศูนยโสม  I  SUPERMARKET     

     
     เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 

#ดิวตี้ฟรี (DUTY FREE) 
 นําทานชอปปงสินคาปลอดภาษทีี่ ดิวตี้ฟรี (DUTY FREE) ที่นี่มีสินคาชั้นนําใหทาน

ได     เลือกซื้อมากมายกวา 500 ชนิด ทั้ง น้ําหอม เสื้อผา เครื่องสําอาง กระเปา 
นาฬิกา เครื่องประดับ ฯลฯ  
 
#ศูนยพลอยอเมทิส 
ตอดวย ศูนยพลอยอเมทิส หรือพลอยสีมวงที่มีชื่อเสียงของประเทศเกาหลีซึ่งชาวเกาหลีเชื่อวาถาไดมีพลอย
ชนิดนี้ติดตวัไวจะทําใหมีโชคลาภและสิ่งดีๆเกิดขึ้นในชวีิต 
 
#คลองชองเกชอน 
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ในบริเวณดิวตี้ฟรีทานสามารถเดินไปชม คลองชองเกชอน เปนคลองโบราณในสมัยราชวงศ 
โชซอน อายุกวา 600 ป โดยมีความยาวประมาณ 5.84 กิโลเมตร ไหลผานยานใจกลางกรุงโซลแตในชวง ค.ศ.
1957- ค.ศ.1977 ไดมีการพัฒนาประเทศอยางกาวกระโดด จนกระท่ังป ค.ศ.2002 นายลี มยองปารค ผูไดรับ
ตําแหนงเปนผูวาการกรุงโซล ไดเสนอโครงการฟนฟูคลองชองเกชอน เพื่อฟนฟูธรรมชาติสองฝงคลอง จน
ปจจุบันคลองชองเกชอนไดกลายเปนแหลงทองเที่ยวที่สําคญัมากอีกแหงนึงใน กรุงโซล 
 
#จิมดัก (JIMDAK) 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร บริการทานดวย เมนจูิมดัก (JIMDAK) เปนเมนูไกประกอบดวยวุนเสน 
เกาหลี คลุกดวยน้ําซุป รสชาติกลมกลอม เสิรฟพรอมขาวสวยรอนๆ พรอมเครื่องเคยีงเกาหล ี

 
#ศูนยโสม 
จากนั้นพาทานรูจักและเขาใจสมุนไพรโสมเกาหลี หรือราชาแหงมวลสมุนไพร ที่ ศูนยโสม เพราะเกาหลีใตเปน
ประเทศท่ีมีการผลิตโสมเกาหลีที่มีคุณภาพเปนอันดบั 1 ของโลก และมีคุณประโยชนนานปัการ เชน ชวยเสริม
ความแข็งแรงใหแกระบบยอยอาหารและปอด ชวยทําใหจิตใจสงบและเพิ่มพละกําลัง โดยมีสรรพคุณทาง
การแพทย ชวยบํารุงหัวใจของคณุไดเปนอยางดี ชวยปองกันโรคหัวใจขาดเลือด ฯลฯ 

 
#SUPERMARKET 
หลังจากนั้นไดเวลานําทานสู สนามบินอินชอน เพื่อเตรียมตัวเดนิทางกลับกรุงเทพฯ ระหวางทางแวะชอปปงที ่
SUPERMARKET เพื่อซื้อของฝากคนทางบาน ที่รานแหงนี้มีขนมพื้นเมืองเกาหลีหลากชนิดรวมท้ังกิมจิ ไกตุน
โสมท่ีบรรจุอยูในถุงสุญญากาศ ตะเกียบ ถวยใสขาวและของฝากของที่ระลึก  
 
ไดเวลานําทานออกเดินทางสูสนามบิน 
ออกเดินทางจาก ทาอากาศยานนานาชาติอนิชอน สู ทาอากาศยานสุวรรณภูม ิ

สายการบิน รหัสเที่ยวบิน เวลาเดินทางจากประเทศเกาหลีใต 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 VACATION 
#อัตราคาบริการ 

เดือน กันยายน 2018 
พีเรียดเดินทาง สายการบิน ราคาผูใหญ ราคาเด็กไมเสริมเตียง 

01 – 05 กันยายน 13,900.- 13,900.- 
02 – 06 กันยายน 13,900.- 13,900.- 
03 – 07 กันยายน 13,900.- 13,900.- 
04 – 08 กันยายน 13,900.- 13,900.- 
05 – 09 กันยายน 14,900.- 14,900.- 



 

 

06 – 10 กันยายน 

 

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

 

เดือน ตุลาคม 2018 
พีเรียดเดินทาง สายการบิน ราคาผูใหญ ราคาเด็กไมเสริมเตียง 

01 – 05 ตุลาคม 

 

15,900.- 15,900.- 
02 – 06 ตุลาคม 15,900.- 15,900.- 
03 – 07 ตุลาคม 15,900.- 15,900.- 
04 – 08 ตุลาคม 15,900.- 15,900.- 
05 – 09 ตุลาคม 15,900.- 15,900.- 
06 – 10 ตุลาคม 15,900.- 15,900.- 
07 – 11 ตุลาคม 15,900.- 15,900.- 
08 – 12 ตุลาคม 15,900.- 15,900.- 
09 – 13 ตุลาคม 15,900.- 15,900.- 
10 – 14 ตุลาคม 16,900.- 16,900.- 
11 – 15 ตุลาคม 16,900.- 16,900.- 
12 – 16 ตุลาคม 16,900.- 16,900.- 



 

 

13 – 17 ตุลาคม 15,900.- 15,900.- 
14 – 18 ตุลาคม 15,900.- 15,900.- 
15 – 19 ตุลาคม 15,900.- 15,900.- 
16 – 20 ตุลาคม 15,900.- 15,900.- 
17 – 21 ตุลาคม 16,900.- 16,900.- 
18 – 22 ตุลาคม 16,900.- 16,900.- 
19 – 23 ตุลาคม 17,900.- 17,900.- 
20 – 24 ตุลาคม 15,900.- 15,900.- 
21 – 25 ตุลาคม 15,900.- 15,900.- 
22 – 26 ตุลาคม 15,900.- 15,900.- 
23 – 27 ตุลาคม 15,900.- 15,900.- 
24 – 28 ตุลาคม 16,900.- 16,900.- 
25 – 29 ตุลาคม 16,900.- 16,900.- 
26 – 30 ตุลาคม 16,900.- 16,900.- 
27 – 31 ตุลาคม 15,900.- 15,900.- 
28 – 01 พฤศจิกายน 15,900.- 15,900.- 
29 – 02 พฤศจิกายน 15,900.- 15,900.- 
30 – 03 พฤศจิกายน 15,900.- 15,900.- 
31 – 04 พฤศจิกายน 15,900.- 15,900.- 

 
เดือน พฤศจิกายน 2018 

พีเรียดเดินทาง สายการบิน ราคาผูใหญ ราคาเด็กไมเสริมเตียง 
01 – 05 พฤศจิกายน 

 

15,900.- 15,900.- 
02 – 06 พฤศจิกายน 15,900.- 15,900.- 
03 – 07 พฤศจิกายน 14,900.- 14,900.- 
04 – 08 พฤศจิกายน 14,900.- 14,900.- 
05 – 09 พฤศจิกายน 14,900.- 14,900.- 
06 – 10 พฤศจิกายน 14,900.- 14,900.- 
07 – 11 พฤศจิกายน 15,900.- 15,900.- 
08 – 12 พฤศจิกายน 15,900.- 15,900.- 
09 – 13 พฤศจิกายน 15,900.- 15,900.- 
10 – 14 พฤศจิกายน 14,900.- 14,900.- 
11 – 15 พฤศจิกายน 14,900.- 14,900.- 
12 – 16 พฤศจิกายน 14,900.- 14,900.- 
13 – 17 พฤศจิกายน 14,900.- 14,900.- 
14 – 18 พฤศจิกายน 15,900.- 15,900.- 
15 – 19 พฤศจิกายน 15,900.- 15,900.- 
16 – 20 พฤศจิกายน 15,900.- 15,900.- 
17 – 21 พฤศจิกายน 14,900.- 14,900.- 
18 – 22 พฤศจิกายน 14,900.- 14,900.- 



 

 

19 – 23 พฤศจิกายน 14,900.- 14,900.- 
20 – 24 พฤศจิกายน 14,900.- 14,900.- 
21 – 25 พฤศจิกายน 15,900.- 15,900.- 
22 – 26 พฤศจิกายน 15,900.- 15,900.- 
23 – 27 พฤศจิกายน 15,900.- 15,900.- 
24 – 28 พฤศจิกายน 14,900.- 14,900.- 
25 – 29 พฤศจิกายน 14,900.- 14,900.- 
26 – 30 พฤศจิกายน 14,900.- 14,900.- 
27 – 01 ธันวาคม 14,900.- 14,900.- 
28 – 02 ธันวาคม 15,900.- 15,900.- 
29 – 03 ธันวาคม 15,900.- 15,900.- 
30 – 04 ธันวาคม 15,900.- 15,900.- 

 

หมายเหตุ: อัตราคาบริการ 

+ หากทานตองการหองสําหรับพักเดี่ยว สามารถจายเพ่ิมเติมอกี 4,900.-ทานละ จากราคาผูใหญ 
+ หากทานตองการเดินทางแบบไมใชตั๋ว (JOIN LAND) คิดราคาทานละ 6,900.-บาท/ทาน 

 

หมายเหตุ :  
ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมราคาและเท่ียวบินทั้งไปและกลับโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา 
ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงเท่ียวบินทั้งไปและกลับโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา 
ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมหรือรายการอาหารโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาทัง้นี้ขึ้นอยูตามความเหมาะสม 
ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงสายการบินในระดับเทียบเทากนัและเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน  
โปรแกรมเปลี่ยนแปลงได, ตารางทัวรสลับโปรแกรมได, ตามความเหมาะสม* 
โปรดตรวจสอบขอมูลใหมั่นใจกอนทําการโอนเงินจองทุกครั้ง 
กรุณาอานรายละเอียดโปรแกรมและเงื่อนไขตางๆใหละเอียดกอนยืนยนัการจอง* 
เจาหนาที่จะสงใบนัดหมายการเดินทางใหภายใน 5-7 วันกอนเดนิทางเทานั้น!!! และหากมีการเปลี่ยนแปลงจะรีบแจงใหทราบ  
หากมีขอสงสัยกรุณาสอบถามเจาหนาท่ี 
 

***ลูกคามีความจําเปนตองเขารานตามโปรแกรมทัวร 
อันไดแก ศูนยโสม, ศูนยสมุนไพร, ศูนยเวชสําอาง, ศูนยน้ํามันสนแดง, ศูนยพลอยอเมทิส หากทานไมตองการเขารานดังกลาว  

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บคาบริการเพิ่มทานละ 300 USD*** 
 

***กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองท้ังที่กรุงเทพฯ และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออก 
หรือเขาประเทศท่ีระบุในรายการเดินทาง ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้นและขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไมคืนคาบริการ 

ไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท*** 

 
กรุณาชําระมัดจําหลังจากวันจองภายใน 3 วัน 

และชําระสวนที่เหลือท้ังหมดกอนการเดินทางภายใน 14 วนั 

********มัดจําขัน้ต่ํา 5,000.- บาท/ทาน/ทริป****** 

 



 

 

#อัตราทัวรรวม 
 

 คาตั๋วเครื่องบนิไป-กลับ ตามเสนทางท่ีระบุในรายการช้ันทัศนาจร ไป-กลับพรอมคณะ   
 คาอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ        
 คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการ        
 คาที่พักตามระบุในรายการ พักหองละ 2 หรือ 3 ทาน ตามโรงแรมที่ระบุ หรือเทียบเทา  
 คารถรับ-สง และนําเท่ียวตามรายการ        
 คาภาษีสนามบิน ทุกแหงท่ีม ี        
 คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระทานละ15 หรือ 20 กก.      
 คาประกันอุบตัิเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม) 
 คาบัตรเขาสวนสนุกเอเวอรแลนด เครื่องเลนไมจํากัด 
 ปลั๊กไฟ ADAPTER  

#อัตราทัวรไมรวม 
 คาใชจายสวนตวั อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง, คาโทรศัพทสวนตัว, คาซักรีด, มินิบารในหอง, รวมถึงคาอาหาร และ

เครื่องดื่มท่ีสั่งเพ่ิมนอกเหนือรายการ (หากทานตองการส่ังเพิ่มกรุณาติดตอหัวหนาทัวรแลวจายเพิม่เองตางหาก) 
 คาทิปคนขบัรถ และไกดทองถิ่น  ทานละ 1,200 บาท หรือ 40,000 วอน ตอทานตลอดทั้งทริป  
 หากผูเดินทางไมไดถือหนังสือเดนิทางประเทศไทย มีคาใชจายเพิ่มเติม 5,000 บาท 
 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3%      
 คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระ ท่ีหนักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ 15-20 กก.)   
 คาวซีาสําหรับพาสปอรตตางดาว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1.พาสปอรต 2.ใบประจําตัวคนตางดาว 3.ใบสําคัญถิน่ที่อยู 4.

สําเนาทะเบียนบาน(ถามี) 5.สมุดบัญชีเงนิฝาก(ถามี) 6.รูปถายสี 2 นิ้ว 2 รูป แลวทางบริษัทฯจะเปนผูดําเนินการยื่นวีซา
ใหทานโดยจายคาบริการตางหาก (สําหรับหนังสือเดินทางตางดาวเจาของหนงัสือเดินทางตองทําเรื่องแจงเขา-ออกดวย
ตนเองกอนจะยื่นวซีา)  

 คาลิฟทที่ N SEOUL TOWER 
 คากระเชาท่ีอุทยานแหงชาติซอรัคซาน  

#หมายเหตุ 
 จํานวนผูเดินทาง ขั้นต่ํา ผูใหญ  20 ทาน ขึ้นไป 
 เท่ียวบิน ราคาและรายการทองเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผู

เดินทางเปนสําคญั 
 ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงเท่ียวบินและตารางการบนิทั้งไปและกลับโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา  
 ตั๋วเครื่องบินเปนตั๋วราคาพิเศษ ไป-กลับ แบบหมูคณะ กรณีท่ีทานไมเดินทางพรอมคณะ เนื่องจากไมผานการพิจารณาใน

การตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง กรมแรงงาน ทั้งไทยและตางประเทศ เนื่องจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม
ถูกตอง การกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง หรือถูกปฎิเสธในกรณีอื่นๆ**การพิจารณาเปน
เอกสิทธิ์และวิจารณญาณของเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองและเจาหนาท่ีกรมแรงงานเทานั้น ซึ่งอยูนอกเหนอืความ
รับผิดชอบของบริษัท ไมสามารถทําการเลื่อนวันหรือคนืเงินได  

 กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมือง,เจาหนาที่กรมแรงงานทั้งท่ีไทย และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหทานเดินทางออกหรือเขา
ประเทศ เนื่องจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือในกรณีอื่นๆการพิจารณาเปนเอกสิทธ์ิและ
วิจารณญาณของเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองและเจาหนาท่ีกรมแรงงานเทานั้น ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของ
บริษัท ท้ังนี้กรณีท่ีทานไมผานดานตรวจคนเขาเมือง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนคาทัวรใดๆ ทั้งส้ิน  



 

 

 หนังสือเดินทาง (Passport) ของทาน นับจากวนัที่เดินทางไปและกลับ ตองมีอายุเหลือใชงานมากกวา 6 เดือนขึน้ไป และ
ตองเหลือหนากระดาษพอใหเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองสามารถประทับตราได และตองอยูในสภาพที่สมบูรณ ไมชํารุด 
หรือฉีกขาด  

 ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอ
จลาจล  

 หลังจากไดรับเอกสารเรียกเก็บเงิน (Invoice) กรุณาชําระเงิดมัดจําภายใน 3 วัน และสงหลักฐานการชําระเงินพรอมหนา
พาสปอรตของผูเดนิทาง และชําระเงินท้ังหมดกอนการเดินทางภายใน 14 วัน  

 ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากทานใชบริการของทางบริษัทฯ ไมครบ อาทิไมเท่ียวบางรายการ, ไมทาน
อาหารบางมื้อ  เพราะคาใชจายทุกอยาง ทางบริษัทฯ ไดชําระคาใชจายใหกับตางประเทศแบบเหมาขาดกอนออกเดินทาง
แลว 

 ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุท่ีเกิดจากความ
ประมาทของตัวนักทองเที่ยวเอง 

 เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลง
ตางๆ ที่ไดระบุไวแลวทั้งหมด 

 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรนี้ไดตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยูกับเวลา
การจราจร สภาพอากาศ และเหตุสุดวิสัยอื่นๆที่อาจเกิดข้ึนได ทั้งนี้เพ่ือความปลอดภัยและประโยชนของผูเดินทางเปน
สําคัญ 

 มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมมีสิทธ์ิในการใหคําสัญญาใดๆ ทั้งส้ินแทน บริษัทฯ นอกจากมีเอกสาร  ลง
นามโดยผูมอีํานาจของบริษัทฯ กํากับเทานั้น  

 ในกรณีที่ลูกคาตั้งครรภ ตองมีใบรับรองจากแพทยวาสามารถเดนิทางทองเที่ยวได และมีอายุไมเกิน 7 วัน นับจากวันที่
เดินทาง และตองแจงใหทางบริษัททราบลวงหนา 

 กรณีกรุปสวนตัว กรุปเหมา กรุปนักเรียน กรุปดูงาน ไมสามารถใชราคาดังกลาวในโปรแกรมได 
 กรณีท่ีทานซื้อเฉพาะแพ็คเกจทัวรไมรวมตั๋วเครื่องบิน จะไมรวมคาประกันอบุัติเหตุระหวางเดนิทาง วงเงินทานละ 

1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม) 

การยกเลิก 

- ตองยกเลิกกอนวนัเดินทางไมนอยกวา 45 วนัเทานั้น คืนเงนิคาบริการรอยละ 100 ของคาบริการท่ีชําระแลว 

- หากยกเลิกการเดินทางนอยกวา 45 วัน ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาทัวรทุกกรณี 
- ในกรณีกรุปสวนตัว กรุปเหมา กรุปนักเรียน กรุปดูงาน เมื่อชําระแลวไมสามารถคืนเงินใดๆทั้งส้ิน 

 

ชวงเทศกาลไมสามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนชื่อผูเดนิทางได 

กรุปที่เดินทางตองการันตีมัดจํากับสายการบิน หรือผานตวัแทนในประเทศ หรือตางประเทศ  
รวมถึงเท่ียวบนิพิเศษเชน CHARTER FLIGHT, EXTRA FLIGHT จะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือ คาทัวรท้ังหมด 

 

พาสปอรตจะตองมีอายุเหลือใชงานมากกวา 6 เดือนขึ้นไป 

ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆไดเนือ่งจากเปนการเหมาจายกับตัวแทนตางๆเปนที่เรียบรอยแลว ใน
กรณีท่ีผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของ
ทุกประเทศในรายการทองเที่ยวอันเนื่องมาจากการกระทําท่ีสอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสาร
เดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนคา
ทัวรใดๆ ท้ังสิ้น  

 


