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บนิตรงกรุงเทพฯ – อนิชอน โดยสายการบิน AIR BUSAN | JEJU AIR หรือเทียบเท่า 
BX FLIGHT:  DEPARTURE BX748   BKK-ICN 22.25-06.20  
      RETURN   BX747   ICN-BKK 17.05-21.25 
7C FLIGHT:   DEPARTURE    7C2206   BKK-ICN 02.25-09.45   
     RETURN  7C2205   ICN-BKK 21.20-01.25 
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ฟรีน ้าหนักกระเป๋าขาไป – กลบั 15 กโิลกรัม/  ถือขึน้เคร่ือง 10 กโิลกรัม 

(รายการอาหารอาจมีการปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม) 
ขั้นตอนการเดินทางเข้าเกาหลใีต้ 

1. กรอก K-ETA บริษทัฯ บริการกรอกให ้(ไม่รวมในค่าทวัร์ราคา 990 บาท/ท่าน) 
2. ลงทะเบียน Q-CODE เพื่อขอยกเวน้การกกัตวัท่ีเกาหลี ลงทะเบียน 3 วนัก่อนการเดินทาง (บริษทัฯ เตรียมให้) 

เง่ือนไข K-ETA 
กรณีกรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางไดด้ว้ยเหตุผลเช่นคนท่ีผ่าน K-ETA ไม่ถึง 15 ท่านลูกคา้สามารถเล่ือนวนั
เดินทางไดแ้ละขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง 

การอนุญาตให้ท่านผ่านด่านตรวจคนออกนอกประเทศไทย และ ผ่านด่านตรวจคนเข้าประเทศเกาหลีเพ่ือการท่องเท่ียว เป็น
อ ำนำจของเจำ้หนำ้ท่ีตรวจคนเขำ้ออกเมืองของประเทศไทยหรือประเทศเกำหลีในกำรพิจำรณำและอนุญำตให้เดินทำงออกจำก
ประเทศไทย หรือ ใหพ้  ำนกัอยูใ่นประเทศกำหลีใตเ้พื่อกำรท่องเท่ียว ทำงผูจ้ดัไม่มีอ ำนำจและไม่สำมำรถเขำ้ไปแทรกแซงได ้

หากท่านต้องซ้ือบัตรโดยสารเคร่ืองบิน / รถทัวร์ / รถไฟ ภายในประเทศเพ่ือไปและกลบักรุงเทพฯ 
กรุณำเลือกซ้ือบตัรโดยสำรประเภทท่ีสำมำรถเล่ือนวนัและเวลำเดินทำงได ้

ทั้งน้ีเพื่อป้องกนัปัญหำเท่ียวบินล่ำชำ้หรือกำรเปล่ียนแปลงเวลำของเท่ียวบินหรือกำรเปลี่ยนแปลงวนัเดินทำง 

โปรดทราบ!! รถโค๊ชรอรับท่ำนเพื่อท่องเท่ียวตำมโปรแกรม  เพื่อให้รำยกำรท่องเท่ียวเป็นไปตำมก ำหนดกำร  
ทางคณะทัวร์จะออกเดินทางจากสนามบินหลงัเวลาเคร่ืองลงประมาณ 3 ช่ัวโมง ท่ำนท่ีติดสัมภำษณ์ท่ีด่ำน
ตรวจคนเขำ้เมือง  หำกท่ำนผ่ำนเขำ้เมืองเรียบร้อย ท่ำนตอ้งเดินทำงไปพบกบัคณะทวัร์ดว้ยตนเอง และไม่
สำมำรถเรียกร้องค่ำเดินทำงจำกทำงผูจ้ดัได ้
 

ราคานีไ้ม่รวม ค่าทิปไกดเ์กาหลี+คนขบัรถ  50,000 วอน / ท่าน เรียกเก็บท่ีสนามบินในวนัเดินทาง 

วันแรก         กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) -  เกาหลใีต้ (สนามบินอนิชอน) 

วัน โปรแกรมการเดินทาง เช้า กลางวัน เย็น โรงแรมที่พกั 

1 กรุงเทพฯ – อนิชอน X X X - 

2 
หมู่บา้นเทพนิยายซงวอลดง-อนิชอน ไชน่าทาวน์-พิพิธภณัฑจ์าจงัเมียน- 
สวนอินชอนแกรนดป์าร์ค-สวนซองโด -NC CUBE CANAL WALK 

X   
BENIKEA THE 
BLISS HOTEL 

3 ป้อมฮวาซอง-สวนสนุกเอเวอร์แลนด-์ยอนนมัดง-ฮงแด โรงแรม   
GIMPO L’ART 

HOTEL 

4 
ศูนยโ์สมรัฐบาล-RED PINE-พิพิธภณัฑส์าหร่าย(สวมชุดฮนับก)
พระราชวงัเคีบงบก-ดิวต้ีฟรี-เมียงดง 

โรงแรม  X 
GIMPO L’ART 

HOTEL 

5 
ศูนยส์มุนไพรฮ๊อกเกตนาม-ู SEOUL TOWER-อุทยานฮนักงัยออโีด 
SUPER MARKET-กรุงเทพฯ 

โรงแรม  X - 
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19.00  คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ชั้น 4 บริเวณ GROUP TOUR ZONE 
ลงประตูทางเข้าหมายเลข 10 โดยมีหวัหนา้ทวัร์และเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ รอตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

22.25 บินลดัฟ้าสู่ ประเทศเกาหลใีต้ โดยสายการบิน AIR BUSAN (BX) เท่ียวบินท่ี BX748 

วันท่ีสอง       หมู่บ้านเทพนิยายซงวอลดง-อนิชอน-ไชน่าทาวน์-พพิธิภัณฑ์จาจังเมียน- สวนอนิชอนแกรนด์ปาร์ค 
  สวนซองโด - NC CUBE CANAL WALK 

06.0 0        เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอนิชอน สาธารณรัฐเกาหลีใต ้น าท่านผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 
 (เวลาทอ้งถ่ิน เร็วกวา่เมืองไทยประมาณ 2 ชัว่โมง กรุณาปรับนาฬิกาเพื่อความสะดวกในการนดัหมายเวลา) 

ฤดูใบไมผ้ลิ (SPRING) เร่ิมตน้ในเดือนมีนาคม-พฤษภาคม ของทุกปี ช่วงเวลาท่ีทุกคนรอคอย เป็นช่วงเวลา
ของ ดอกพ็อดกดหรือดอกซากุระเกาหล ีซ่ึงจะบานอยู่ไม่เกิน 2 สัปดาห์ โรแมนติก ฤดูซากุระน าทุกท่านสู่จุด
ชมซากุระท่ีสวยท่ีสุดในเมืองอนิชอน และกรุงโซล (การบานของซากุระ ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศในแต่ละวัน) 

  น าท่านเดินทางเขา้สู่ เมืองอินชอน (INCHEON) เมืองใหญ่อนัดบั 3 ของประเทศเกาหลีใต ้รองจากกรุงโซล
และปูซาน เป็นศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจของประเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
 
 
 

น าทุกท่านสู่ หมู่บ้านเทพนิยายซงวอลดง (SONGWOL-DONG FAIRY TALE VILLAGE) หมู่บา้นสี
หวานท่ีบอกเล่านิทานและเร่ืองราวในเทพนิยายตามก าแพง ตกแต่งดว้ยภาพวาดและประติมากรรมน่ารักๆ 
ตลอดเส้นทางของการ์ตูนในดิสนีย ์เช่นเร่ือง อะลาดิน สโนไวท ์และปีเตอร์แพน 
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  น าท่านสู่ อนิชอน ไชน่าทาวน์ (INCHEON CHINA TOWN) ไชน่าทาวน์แห่งเดียวในประเทศเกาหลี ท่ีชาว

จีนจากมณฑลซานตงจึงอพยพมาสร้างบา้นเรือนและท ามาหากินตั้งแต่สมยัราชวงศโ์ชซอน (JOSEON 
DYNASTY) โดดเด่นไปดว้ยสถาปัตยกรรมสไตลจี์น ตน้ฉบบัเป็นอาหารจีน “จาจงัเมียน” บะหม่ีด าช่ือดงัท่ี
รู้จกักนัในซีรียเ์กาหลี หน่ึงในเมนูยอดฮิตตลอดกาล 

 
 
 

 
 
 
 

 
 น าท่านสู่ พพิธิภัณฑ์จาจังเมียน (JAJANGMYEON MUSEUM) สถานท่ีท่องเท่ียวทางวฒันธรรมของ

เกาหลีท่ีมีอายมุากกวา่ 100 ปี ใหผู้เ้ขา้ชมไดรั้บรู้ถึงคุณค่าทางวฒันธรรม ประวติัศาสตร์ความเป็นมาของ
เมนูอาหาร “จาจงัเมียน”  เมนูยอดฮิตน้ีท่ีมีต่อคนเกาหลีทุกเพศทุกวยั  

 
 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน 
 
 
 
 พเิศษ เมนูจาจังเมียน สูตรต้นต ารับขึน้ช่ือของเมือง  
 
 
 
 
 

 
 

 น าท่านสู่ สวนอนิชอนแกรนด์ปาร์ค (INCHEON GRAND PARK) อุทยานธรรมชาติของเมืองอินชอน ท่ี
ลอ้มรอบไปดว้ยภูเขา GWANMOSAN และภูเขา SANGASAN มีพื้นท่ีประมาณ1,800 ไร่ ท่ีรายลอ้มไปดว้ย
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ดอกซากุระบานสะพร่ังเตม็สวน ตรงกลางสวนมีสระน ้าขนาดใหญ่ จุดถ่ายรูปเช็คอินสุดน่ารัก ด่ืมด ่ากบั
บรรยากาศแห่งฤดูแห่งซากุระสุดอลงัการ (การบานของซากุระ ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศในแต่ละวัน) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 จากนั้ น  สวนซองโด (SONGDO CENTRAL PARK) มี เน้ือท่ีมากกว่า100 ไร่ ส ร้างขึ้ นใน  SONGDO 

INTERNATIONAL CITY พื้นท่ีสีเขียวท่ามกลางตึกสูงระฟ้า ใจกลางโซนธุรกิจของเมืองอินชอน สร้างขึ้น
โดยมีแรงบันดาลใจจากเซ็นทรัลพาร์ค ในนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา สวนแห่งน้ีเปรียบเสมือนโอเอซิส
ธรรมชาติในเมือง ซ่ึงผสมผสานระหวา่งเทคโนโลย ีและสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติกนัอยา่งลงตวั ภายในมี
กิจกรรมต่างๆ ท่ีน่าสนใจ เช่น กิจกรรมทางน ้า พายเรือแคนู พายเรือคายคั เช่าเรือ ล่องแม่น ้า แทก็ซ่ีน ้ าล่องชม
สวน หน่ึงในจุดชมซากุระสองข้างทางท่ีห้ามพลาด (การบานของซากุระ ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศในแต่ละวัน) 

 
  
 
 
 
 
 น าทุกท่านสู่ NC CUBE CANAL WALK ศูนยก์ารคา้ประกอบไปดว้ยอาคาร 4 หลงัเรียกวา่ อาคารฤดูหนาว 
อาคารฤดูใบไมผ้ลิ อาคารฤดูร้อน และอาคารฤดูใบไมร่้วง แหล่งช็อปป้ิง เส้ือผา้ แฟชัน่ สินคา้แบรนดเ์นม 
ราคาพิเศษ ส าหรับคนอินเทรนด์ ทั้งแบรนดช์ั้นน าทั้งในและต่างประเทศ แหล่งรวมร้านอาหารและคาเฟ่ 
CANAL WALK เป็นศูนยก์ารคา้สไตลย์โุรป มีแหล่งน ้าท่ีตกแต่งดว้ยรูปป้ันและงานศิลปะอีกดว้ย 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า  
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      จากนั้นน าท่านเข้าสู่ท่ีพกั BENIKEA THE BLISS HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 
 
 
 
 
 
 
 

วันท่ีสาม ป้อมฮวาซอง-สวนสนุกเอเวอร์แลนด์-โซล-ร้านเคร่ืองส าอางเกาหล-ียอนนัมดง-ฮงแด 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองซูวอน เมืองแห่งประวติัศาสตร์เกาหลี ตั้งอยูใ่นเขตปกครองของจงัหวดัเคียงกีโด  
  
 
 
 
 
 
 

 
 น าท่านสู่ ป้อมฮวาซอง (HWASEONG FORTRESS) และก าแพงเมือง ตั้งอยูใ่จกลางเมือง เพื่อเป็นรากฐาน
ส าหรับการสร้างเมืองใหม่ในบริเวณน้ี สร้างขึ้นดว้ยหินแลอิฐเผา ในยคุของอาณาจกัรโชซอน สร้างขึ้น
ในช่วง ค.ศ. 1794 - 1796 โดยพระเจา้จองโจ พระมหากษตัริยล์  าดบัท่ี 22 แห่งราชอาณาจกัรโชซอน 
นอกจากน้ียงัใชเ้ป็นท่ีประทบัและเป็นท่ีฝังพระศพขององคช์ายรัชทายาทจงัฮอน (องคช์ายซาโด) ท่ีถูกพระ
อยักาของพระองค ์ (พระเจา้ยองโจ) ลงโทษโดยการขงัองคช์ายไวใ้นถงัขา้วแลใหอ้ดขา้วอดน ้า พอผา่นไป 7 
วนัจึงส้ินพระชนมภ์ายในถงัขา้วก าแพง ป้อมฮวาซอง มีความยาวถึง 5.5 กิโลเมตร มีป้อมปราการ หรือประตู
เมือง ทั้งหมด 4 ทิศ ประกอบดว้ยเชิงเทิน 48 หลงั  และมีรูปแบบทางสถาปัตยกรรมท่ียิง่ใหญ่และงดงาม น่า
เสียดายท่ีบางส่วนถูกท าลายไปในช่วงสงครามเกาหลีป้อมบนก าแพงเมืองเป็นพื้นท่ีส าหรับทหารรักษาการณ์
เฝ้าระวงั สังเกตการณ์ และเป็นท่ีใชใ้นการหย่อนหินโยนลูกไฟเทน ้ามนัร้อนหรือยงิธนูใส่ศตัรูท่ีอยูด่า้นล่าง 
ในปี ค.ศ.1997 องคก์ารยูเนสโกไดส้ถาปนา ป้อมฮวาชอง (HWASEONG FORTRESS) เป็นมรดกวฒันธรรม
โลก เป็นอีกหน่ึงของมรดกโลกทางวฒันธรรมขององคก์ารยเูนสโก หน่ึงในจุดชมดอกซากุระทางสองฝากฝ่ัง 
(การบานของซากุระ ขึน้อยู่กับสภาพอากาศในแต่ละวัน)  
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 น าท่านเดินทางสู่เมืองยงอิน จงัหวดัเคียงกีโด เดินทางสู่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ สวนสนุกกลางแจง้ท่ีใหญ่ท่ีสุด

ของประเทศซ่ึงตั้งอยูท่่ามกลางหุบเขา พบกบั “FESTIVALWORLD” การแสดงขบวนพาเหรดอนัตระการตา 
สนุกสุดมนักบับตัร FREE PASS ท่ีท่านสามารถเลือกเล่นเคร่ืองเล่นไดทุ้กชนิดไม่จ ากดัจ านวนคร้ัง พบกบั
เคร่ืองเล่นใหม่ท่ีทุกท่านไม่ควรพลาด T-EXPRESS พร้อมเก็บภาพความประทบัใจกบัสวนดอกไมซ่ึ้งเตม็
สะพร่ังกลางลานโดยถูกจดัไวเ้ป็น THEME ตามฤดูกาล (มีนาคม-เมษายน:สวนดอกทิวลิป / พฤษภาคม-
มิถุนายน:สวนดอกกุหลาบ / สิงหาคม-กนัยายน:สวนดอกลิลล่ี / ตุลาคม-พฤศจิกายน:สวนดอกเบญจมาศ) 
นอกจากน้ียงัสามารถท่องไปกบัโลกของสัตวป่์าซาฟารี พบกบั “ไลเกอร์” ลูกแฝดผสมระหวา่งพ่อสิงโตและ
แม่เสือ นบัเป็นแฝดผสมเสือ-สิงโตคู่แรกในโลกนอกจากนั้นใหท้่านไดต่ื้นตาในสวนสัตวซ์าฟารี ชมความ
น่ารักของสัตวต์่างๆ และไดเ้พลิดเพลินกบัการใหอ้าหารหมีท่ีทุกท่านไม่ควรพลาด 

กลางวัน       อสิระอาหารกลางวัน 
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 จากนั้นน าท่านทุกท่านเดินทางสู่ กรุงโซล เป็นเมืองหลวงและเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของสาธารณรัฐเกาหลี น าท่าน
สู่ ร้านศูนย์รวมเคร่ืองส าอางแบรนด์ดังเกาหล ี ใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือในราคาพิเศษเช่น ROJUKISS, LOTREE, 
LANEIGN, SULWASOO  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 น าท่านสู่ ยอนนัมดง (YEONNAM-DONG) หรือ ยอนทรัลปาร์ค (YEONTRAL PARK) ท่ีมาท่ีไปของ

สถานท่ีแห่งน้ีสมยัก่อนเคยใชเ้ป็นทางรถไฟ และไดห้ยดุใชแ้ลว้จึงเปล่ียนมาเป็นสวนสาธารณะท่ีเป็นเส้นตรง
อยูก่ลางถนน เปรียบเสมือนเกาะกลางถนนขนาดใหญ่ บริเวณโดยรอบก็จะมีร้านคา้ คาเฟ่ ร้านบูติกท่ีมี
เอกลกัษณ์ไม่เหมือนใครในย่านน้ียงัมีตลาด DONGJIN MARKET ซ่ึงเป็นตลาดแบบดั้งเดิมและจะเปล่ียน
โฉมกลายเป็นตลาดขายสินคา้ประเภทงานฝีมือในช่วงวนัหยดุ  

 
 
 
 
 
  
 
 น าท่านสู่ฮงแด(HONGDAE) เป็นยา่นชอ้ปป้ิงบริเวณดา้นหนา้ของมหาวิทยาลยัฮงอกิ(HONGIK 

UNIVERSITY) ศูนยร์วมเด็กวยัรุ่นและเด็กมหาวิทยาลยั มีร้านกาแฟท่ีเป็นเอกลกัษณ์ แกลเลอร่ี ร้านคา้
จ าหน่ายสินคา้แฟชัน่ คลบั ตลาดศิลปะ และร้านอาหารท่ีน่าสนใจ ถนนยา่นฮงแดแห่งยงัมีกิจกรรมทาง
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วฒันธรรมทางศิลปะ การแสดง และงานเทศกาลท่ีน่าสนใจ มีงานสตรีทอาร์ทเก๋ๆท่ีเพน้ทอ์ยูบ่นก าแพง ให้
ทุกท่านไดช้อ้ปป้ิงสินคา้แฟชัน่ เช่น เส้ือผา้ กระเป๋า รองเทา้ กนัอยา่งเตม็ท่ี 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า  
 จากนั้นน าท่านเข้าสู่ท่ีพกั GIMPO L’ART HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 

วันท่ีส่ี         ศูนย์โสมรัฐบาล-RED PINE-พพิธิภัณฑ์สาหร่าย(สวมชุดฮันบก)-พระราชวังเคีบงบก-ดิวตีฟ้รี-เมียงดง 

เช้า          รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
               น าท่านสู่ ศูนย์โสมรัฐบาล ซ่ึงรับรองคุณภาพจากรัฐบาล เป็นโสมท่ีอายุ 6 ปี ซ่ึงถือวา่มีคุณภาพดีท่ีสุด ให้ท่าน

ไดเ้ลือกซ้ือโสมคุณภาพและราคาถูกกว่าไทย 2 เท่า โสมเกาหลีถือเป็นยาบ ารุงร่างกาย หรือสามารถซ้ือเป็น
ของฝากจากประเทศเกาหลี  น าท่านสู่ RED PINE เป็นผลิตภณัฑ ์ท่ีสกดัจากน ้ ามนัสน ท่ีมีสรรคุณช่วยบ ารุง
ร่างกาย ลดไขมนั ช่วยควบคุมอาหารและรักษาสมดุลในร่างกาย 

 
 
 
 
 
 
 เดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์สาหร่าย เรียนรู้วิธีการท าสาหร่ายของชาวเกาหลี การบอกเล่าเร่ืองราวขั้นตอนความ

เป็นมาของสาหร่าย ในประเทศเกาหลีใตส้าหร่ายถืออาหารเป็นท่ีนิยม น าท่านเปิดประสบการณ์ การท าข้าว
ห่อสาหร่ายสไตล์ (คิมบับ) อาหารง่ายๆท่ีคนเกาหลีนิยมรับประทาน โดยการน าขา้วสุกและส่วนผสมอ่ืนๆ 
เช่น แตงกวา แครอท ผกัโขม ไข่เจียว ปูอดั แฮม เป็นตน้ วางแผ่บนแผ่นสาหร่าย มว้นเป็นแท่งยาวๆ แลว้หั่น
เป็นช้ินพอดีค า เสิร์ฟพร้อมหัวไชเทา้ดองและกิมจิ หลงั ให้ทุกท่าน สวมชุดฮันบก (HANBOK) ชุดประจ า
ชาติของประเทศเกาหลีใต ้ถ่ายรูปกบัฉากจ าลอง 4 มิติซ่ึงมีความสวยงาม 

กลางวัน      รับประทานอาหารกลางวัน 
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 เดินทางสู่ พระราชวังเคีบงบกกุง (GYEONGBOKGUNG) 1 ใน 5 พระราชวงัในกรุงโซล เป็นพระราชวงัท่ี
มีขนาดใหญ่และเก่าแก่ท่ีสุด สร้างขึ้นในปี 1394 ในสมัยพระเจ้าแทโจ ราชวงศ์โชซอน  เดิมท่ีนั้นภายใน
พระราชวงัมีอาคารและต าหนกัต่างๆมากกวา่ 200 หลงั แต่เม่ือมีการรุกรานของญ่ีปุ่ น อาคารส่วนใหญ่ก็ไดถู้ก
ท าลายลงเหลืออยูเ่พียงแค่ 10 หลงัเท่านั้น หนึง่ในจุดชมดอกซากุระกลางกรุงโซล (การบานของซากุระ ขึน้อยู่
กบัสภาพอากาศในแต่ละวัน) 

 
 
 
 
 เดินทางสู่ ดิวตี้ฟรี ช็อปป้ิงสินคา้ปลอดภาษี สินคา้แบรนด์เนม  มากมาย อาทิ นาฬิกา แว่นตาเคร่ืองส าอาง 

กระเป๋า กลอ้งถ่ายรูป หรือจะเป็นโทรศพัทมื์อถือ ใหท้่านอิสระไดเ้ลือกซ้ืออยา่งเตม็ท่ี  
 
 
 
 
 
 
 

 
 ถึงเวลาพาทุกท่านสู่ เมียงดง หรือ สยามสแควร์เกาหลี ท่านสามารถเลือกสินคา้เทรนดแ์ฟชัน่ล่าสุดของเกาหลี

ได้ท่ีน่ีโดยเฉพาะสินคา้วยัรุ่นเช่นเส้ือผา้ รองเทา้ กระเป๋า เคร่ืองประดบั ทั้งแบรนด์เนม เช่น EVISU, GAP, 
ONISUKA TIGER และสินค้าจากแบรนด์เกาหลีโดยเฉพาะ เคร่ืองส าอางเช่นETUDE HOUSE, SKIN 
FOOD, THE FACE SHOP, MISSHA, ROJUKISS, LANEIGE อีกทั้งยงัมีร้านกาแฟ ร้านอาหารต่างๆ ท่าน
สามารถลิ้มลองไอศกรีม 2,000 วอน ท่ีสูงเกือบฟุตได้ท่ีน้ี  และ นอกจากนั้น ยงัมี STREET FOOD แบบ
เกาหลี ใหทุ้กท่านไดลิ้้มลอง 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า 
 จากน้ันน าท่านเข้าสู่ท่ีพกั GIMPO L’ART HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 

วันท่ีห้า       ศูนย์สมุนไพรฮ๊อกเกตนามู- SEOUL TOWER-อุทยานฮันกังยออีโด-SUPER MARKET 

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร ของโรงแรม 
 เดินทางสู่  ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู ตน้ไมช้นิดน้ีเจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาท่ีปราศจากมลภาวะและ
ระดบัสูงเหนือน ้าทะเล 50-800 เมตร เมลด็พนัธุ์ของสมุนไพรฮ็อตเกตนามูน้ี เป็นท่ีนิยมของคนเกาหลีรุ่นใหม่  
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 เพราะมีผลช่วยดูแลตบัใหแ้ข็งแรง ป้องกนัโรคตบัแขง็ไม่ถูกท าลายจาการด่ืมแอลกอฮอล ์กาแฟ บุหร่ี สาร
ตกคา้งจากอาหาร และยา  

 
 น าท่านยอ้นรอยละครซีรียเ์กาหลีดงัท่ี “นมัซาน” ภูเขาแห่งเดียวท่ีตั้งอยูใ่จกลางกรุงโซล บนยอดเขามีหอ 

SEOUL TOWER 1 ใน 18 หอคอยเมืองท่ีสูงท่ีสุดในโลกมีความสูงถึง 480 เมตร เหนือระดบัน ้าทะเล       
(ไม่รวมค่าขึน้ลฟิท์) น าท่านสู่ NAMSAN VIEW POINT ใหท้่านไดถ้่ายรูปและสัมผสัความน่ารักของวยัรุ่น
เกาหลี นิยมมาคลอ้งกุญแจไวด้ว้ยกนัระเบียงทุกดา้นของ SEOUL TOWER จึงเตม็ไปดว้ยกุญแจหลากหลายสี 
หน่ึงในจุดชมดอกซากุระกลางกรุงโซล  (การบานของซากุระ ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศในแต่ละวัน) 

     กลางวัน     รับประทานอาหารกลางวัน 

                   
 น าท่านสู่ อุทยานฮันกังยออีโด (YEOUIDO HANGANG PARK) ถนนยุนจุนโร (YUNJUNRO STREET) 

บริเวณหลงัอาคารรัฐสภา เกาหลี (NATIONAL ASSEMBLY BUILDING เรียงรายไปด้วยตน้ซากุระยาว 6 
กิโลเมตร เพลิดเพลินกบัถนนท่ีเรียงรายไปด้วย ตน้เชอร์ร่ีเกาหลี กว่า 1,886 ตน้ ซ่ึงถนนแห่งน้ีเป็นถนนท่ีมี
ช่ือเสียง ของการชมดอกซากุระเกาหลี (KOREA’S SAKURA) ท่ีมีเสน่ห์มากท่ีสุดในกรุงโซล (การบานของ
ซากุระ ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศในแต่ละวัน) 

 น าท่านสู่ SUPER MARKET ซ่ึงท่านสามารถเลือก ซ้ือสินค้าเกาหลีได้อีกรอบ โดยเฉพาะของกิน เช่น 
บะหม่ีซินราเมียน (มาม่าสไตล์เกาหลี) อูดง้ กิมจิ ขนมช๊อคโกพ้าย น ้ าจ้ิมปรุงรสหมูย่างเกาหลี ไก่ตุ๋นโสม
ส าเร็จรูป ผลไมต้ามฤดูกาล ในราคาพิเศษก่อนกลบัเมืองไทยจากนั้นน าท่านสู่สนามบินอิน 

17.05 น. เดินทางกลบัสู่ กรุงเทพ โดยสายการบินแอร์ปูซาน BX โดยเท่ียวบินท่ี BX747 
21.25 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

**************************** 

https://www.jointtravel.com/category/south-korea-travel-information/
https://www.jointtravel.com/tag/cherry-blossom-sakura-in-south-korea
https://www.jointtravel.com/category/south-korea-travel-information/
https://www.jointtravel.com/tag/cherry-blossom-sakura-in-south-korea
https://www.jointtravel.com/category/south-korea-travel-information/seoul-travel/
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อตัราค่าบริการ 
ผู้ใหญ่ พกัห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน 

ราคา/ท่านละ 

27-31 มี.ค. 66 22,888.- 

02-06 เม.ย. 66 23,888.- 

03-07 เม.ย. 66 23,888.- 
04-08 เม.ย. 66 23,888.- 
05-09 เม.ย. 66 25,888.- 
06-10 เม.ย. 66 25,888.- 
07-11 เม.ย. 66 24,888.- 

08-12 เม.ย. 66 24,888.- 

09-13 เม.ย. 66 24,888.- 
10-14 เม.ย. 66 24,888.- 
11-15 เม.ย. 66 26,888.- 
12-16 เม.ย. 66 26,888.- 
13-17 เม.ย. 66 26,888.- 

14-18 เม.ย. 66 26,888.- 

พกัเด่ียวเพิ่ม ท่านละ  6,900.- 
 

ราคาทัวร์รวม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัตามเส้นทางท่ีระบุในรายการ    ชั้นทศันาจรไป-กลบัพร้อมคณะ   

กรณีอยูต่่อตอ้งเสียค่าเปล่ียนแปลงตัว๋ 
2. ค่าอาหารทุกม้ือ ตามท่ีระบุในรายการ 
3. ค่าท่ีพกัตามระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุหรือเทียบเท่า 
4. ค่ารถรับ-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 
5. ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งท่ีมี 
6. ค่าน ้าหนกักระเป๋าสัมภาระท่านละ 15 กก. 1ใบ/ท่าน 
7. ค่าหวัหนา้ทวัร์น าท่านท่องเท่ียวตลอดรายการในต่างประเทศ 
8. ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง การชดเชยอุบติัเหตุส่วนบุคคลกรณี เสียชีวิต  

สูญเสียอวยัวะสายตาหรือ ทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง 1,000,000  บาท 
 
ราคาทัวร์ไม่รวม 
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1. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าท าหนงัสือเดินทาง, ค่า      โทรศพัทส่์วนตวั, ค่าซกัรีด, มินิบาร์ในห้อง, 
รวมถึงค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านตอ้งการสั่งเพิ่ม กรุณาติดต่อ
หวัหนา้ทวัร์แลว้จ่ายเพิ่มเองต่างหาก) 

2. ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่นท่านละ 50,000 วอน หรือ 1,500 บาท ต่อท่านตลอดท้ังทริป  
3. ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% (กรณีออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท หรือ

ต้องการใบก ากบัภาษี) 
4. ค่าน ้าหนกักระเป๋าสัมภาระ ท่ีหนกัเกินสายการบินก าหนด  (ปกติ 15 กก.) 1 ใบ/ท่าน 
5. ค่าวีซ่าส าหรับพาสปอร์ตต่างดา้ว  

 
 
 
 
 เง่ือนไขการจองและการให้บริการ 

1. ในการจองคร้ังแรก มดัจ า ท่านละ 10,000 บาท หรือช าระทั้งหมด ภายใน 1 วนัหลงัจากวนัจอง 
2. ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนเดินทาง 15 วนั ในกรณีท่ีไม่ช าระเงินส่วนท่ีเหลือตามเวลาท่ีก าหนด ขอสงวนสิทธ์ิในการบอก

ยกเลิกการเดินทาง 
3. การจองจะมีผลสมบูรณ์โดยจะตอ้งส่งแฟกซ์หรืออีเมลใ์บจองทวัร์ให้เจา้หนา้ท่ีฝ่ายขายพร้อมกรอกรายช่ือของผูเ้ดินทาง

ท่ีสะกดตรงตามหนงัสือเดินทาง 
4. บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิเก็บเพิ่ม300 USDหากลูกคา้ตอ้งการขอแยกออกจากกรุ๊ปหรือไม่เท่ียวตามรายการท่ีก าหนด  

 
 การยกเลกิ 

1. การยกเลิกการเดินทางจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเม่ือไดแ้ฟกซ์ หรือ อีเมล ์การยกเลิกใหก้บัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย  
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัท าการขึ้นไป  คืนเงินทั้งหมด 
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง  15 วนัท าการขึ้นไป เกบ็ค่าใชจ่้าย 50% ของราคาทวัร์ 
• ยกเลิกการเดินทางนอ้ยกวา่ 1 - 14 วนัท าการ  เก็บค่าใชจ่้ายทั้งหมด 100 % ของราคาทวัร์ 

** การยกเลกิไม่นับวันเสาร์อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ** 
2. การขอยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีเจ็บป่วยหรือมีเหตุจากร่างกายท่ีไม่สามารถเดินทางในช่วงเวลาท่ีจองได ้การยกเลิก
 การเดินทาจะตอ้งแสดงใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลใหก้บัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขายทั้งน้ีบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิพิจารณาใน
 การคืนเงินใหก้บัลูกคา้เป็นกรณีไป  
3. ในกรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเข้า-ออกนอกประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท 
 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน 
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4. ในกรณีกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาล บริษทัฯไดมี้การการันตีมดัจ าหรือซ้ือขายแบบมีเง่ือนไขกบัสายการ
 บิน รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT (เหมาล า), EXTRA FLIGHT (เท่ียวบินพิเศษท่ีเพิ่มเขา้มาช่วง
 วนัหยดุ หรือ เทศกาลดงักล่าว) บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่ามดัจ า หรือ ค่าทวัร์ทั้งหมด 

 
หมายเหตุ 
1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีจ านวนผูเ้ดินทาง ต ่ากวา่  15 ท่าน(ผูใ้หญ่) ขึ้นไป  

โดยบริษทัฯ จะแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนั ก่อนการเดินทาง  
2. เท่ียวบินและรายการท่องเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของ 

ผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
3. หนังสือเดินทาง ตอ้งมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้จุดประสงค์เดินทางเพื่อ
 ท่องเท่ียวเท่านั้น 
4. ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายใดๆทั้งส้ิน อนัเน่ืองมาจากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน

การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อจลาจล, การเมือง, ภยัธรรมชาติ (โดยบริษทัฯจะด าเนินการประสานงาน
เพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 
แก่ลูกคา้)  

5. ทางบริษทัฯสงวนสิทธิไม่คืนเงิน ในกรณีท่ีท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ เช่น ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่
ทานอาหารบางม้ือ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใช้จ่ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาด
ก่อนออกเดินทางแลว้ 

6. ทางบริษทัฯสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบใดๆ หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิด
จากความประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 

7. เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯจะถือว่าท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลง
ต่างๆแลว้ ตามท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 

 
 


