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พิเศษ! เมน ูMichelin Guide |  Rooftop Ocean View | BBQ Buffet 

สายการบนิ: JEJU AIR หรอืเทยีบเทา่ 

ตารางสรุปโปรแกรมท่องเทีย่วเกาหล ี5 วนั 3 คืน 

วนั โปรแกรมการเดินทาง อาหาร โรงแรม/ทีพ่กั 

1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  I ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน - - 

2 

ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน I ทะเลสาบมาจงั I มลัดงโดนทั
ทาวน์ โกยางสตาร์ฟิล | เกาะวอลมิ (ถนนสายวฒันธรรม) 
พิเศษรับเคร่ืองด่ืมฟรีพร้อมกบับรรยากาศสุดชิล ณ บาร์ของ
โรงแรม 

B : - 
L : อาหารเกาหลีฮนัชิก 
D : Rooftop BBQ  
(Ocean View) 

BENIKEA THE BLISS 
หรือเทียบเท่า โรงแรม

มาตรฐาน 

3 ป้อมปราการฮวาซอง | เอเวอร์แลนด ์| เวนิสเกาหลี 
ไชน่าทาวน์ + หมู่บา้นเทพนิยาย 

B : โรงแรม 
L : อิสระตามอธัยาศยั 
(พร้อมคูปองอาหาร) 
D : พุลโกกิ 

BENIKEA THE BLISS 
หรือเทียบเท่า โรงแรม

มาตรฐาน 

4 
พระราชวงัเคียงบก+พิพิธภณัฑพ์ื้นบา้น | โซชอนคาเฟ่+หมู่บา้น
วฒันธรรม ศูนยเ์วชส าอาง | ศูนยน์ ้ามนัสนแดง 
Duty Free | ศูนยร์วมของวยัรุ่นเกาหลีเมียงดง 

B : โรงแรม 
L : ไก่ตุ๋นโสน 
D : อิสระท่ีเมียงดง 

HOLIDAY INN 
HONGDAE หรือ
เทียบเท่า โรงแรม

มาตรฐาน 

5 
ศูนยโ์สม | ศูนยอ์เมทิส | ศูนยส์มุนไพรฮอกเกนามู  | ฮงแดชอ้ปป้ิง
สตรีท 
KOREAN SUPERMARKET 

B : โรงแรม 
L : จิมดกั 
D : - 

- 
 



โปรแกรมท่องเที่ยวเกาหล ี5 วนั 3 คืน 

 

ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ I ท่าอากาศยานนานาชาตอินิชอน 
คณะเดินทางพร้อมกนัท่ีจุดหมาย สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ชั้น 4 ณ เคาน์เตอร์สายการบิน 
JEJU AIR โดยมีเจา้หนา้ท่ีจากบริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในเร่ืองของเอกสาร ตลอดจน

สัมภาระของท่าน (**โปรดแสดงเอกสารส าคัญตามมาตรการการเดินทางเข้าประเทศเกาหลใีต้ ณ วนัเดินทาง และ
พาสปอร์ตให้แก่เจ้าหน้าทีใ่นวนัเดินทาง) หลงัจากเช็คอินและโหลดสัมภาระเรียบร้อยแลว้ น าท่านออกเดินทางสู่
ประเทศเกาหลีใต ้

ออกเดินทางจาก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอนิชอน 

สายการบิน รหัสเทีย่วบิน BKK >> ICN รหัสเทีย่วบิน ICN>> BKK 

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

ท่าอากาศยานนานาชาติอนิชอน I ทะเลสาบมาจัง มลัดงโดนัททาวน์ | โกยางสตาร์ฟิลเกาะวอลม ิ 
(ถนนสายวฒันธรรม)  พเิศษรับเคร่ืองด่ืมฟรีพร้อมกบับรรยากาศสุดชิล ณ บาร์ของโรงแรม 

น าท่านสู่ ทะเลสาบมาจัง ซ่ึงเป็น Landmark ใหม่ของเมือง Paju เหมาะแก่การชมใบไมเ้ปล่ียนสี เดินรับลม และชม
บรรยากาศอนังดงามของทะเลสาบ โดยมีไฮไลทเ์ป็นสะพานแขวนมาจงั ท่ีทอดยาวขา้มไปมีความยาวถึง 220 เมตร และ

กวา้ง 1.5 เมตร ถือเป็นสะพานแขวนท่ียาวท่ีสุด ในเกาหลีสามารถรองรับคนไดถึ้ง 1,280 คน และทนต่อแผน่ดินไหว
ขนาด 7 ริคเตอร์ ความพีคอยูต่รงท่ีกลางสะพานมีพื้นกระจกใส สามารถมองเห็นทะเลสาบดา้นล่างไดอ้ยา่งชดัเจน 

รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บริการท่านดว้ย อาหารเกาหลฮัีนชิก เมนูอาหารสูตรตน้ต ารับเมืองช็อลลาโด
ซมั (ผดัเผด็หมู + สตูวกิ์มจิ + ขา้วหมอ้หินพร้อมเคร่ืองเคียงนานาชนิด) ท่ีคดัสรรเป็นพิเศษ 

มัลดงโดนัททาวน์ ตั้งอยูใ่จกลางเมืองพาจู คาเฟ่ท่ีมีสีสันงดงามแปลกตา ดว้ยสถาปัตยกรรม การตกแต่ง สีสันจดัจา้นทั้ง
ภายในและภายนอกท่ีเป็นอตัลกัษณ์เฉพาะตวั  อีกทั้งยงัเป็นแหล่งรวมขนมหวานนานาชนิด ไม่วา่จะเป็น เคก้ เบเกอร่ี 
ไอศกรีม โดนทั เคร่ืองด่ืมหลายชนิด ฯลฯ หากจะเปรียบท่ีน่ีเป็น “เมืองแห่งขนมหวาน” ก็วา่ได ้

 

 

KOREA NEW NORMAL - SUMMER 



 

สวรรคข์องนกัชอ้ป.... โกยังสตาร์ฟิลด์  หา้งสรรพสินคา้ท่ีสุดแห่งความครบครัน และอลงัการดว้ยพื้นท่ีขนาดใหญ่ท่ีวา่
กนัไม่สามารถเดินครบทุกโซนไดภ้ายในวนัเดียว ท่ีรวบรวมทุกแบรนด์เนม สถานท่ีพกัผอ่น, สถานท่ีท ากิจกรรมยาม
วา่ง , EATOPIA แหล่งรวมสุดยอดร้านอาหารทัว่โลก พร้อมด่ืมด ่าไปกบัววิแม่น ้า นอกจากน้ียงัมี Toy Kingdom 
อาณาจกัรของเล่นเด็กขนาดใหญ่ ไปจนถึงท่ีออกก าลงักาย สปา และท่ีจดักิจกรรมต่าง ๆ ท่ีตอบโจทยส์ าหรับทุกคนใน
ครอบครัว... ท่ีซ่ึงนกัชอ้ปตวัจริงหา้มพลาด  เกาะวอลมิ แหล่งเรียนรู้เก่ียวกบัประวติัศาสตร์ และวฒันธรรมสมยัใหม่
ของเกาหลี ท่ีตั้งอยูริ่มฝ่ังทะเล นอกจากน้ียงัมีร้านอาหารท่ีมีช่ือเสียงมากมาย รวมถึงสวนสนุกขนาดใหญ่ท่ีมีเคร่ืองเล่น
มากมายเพื่อความสนุกสุดเหวีย่งอยา่งเตม็พิกดั หรือจะเลือกนัง่โมโนเรลชมความงามของชายฝ่ังเกาหลีในมุมท่ีพิเศษ
กวา่ใคร  และท่ีน่ีเองท่ีคุณสามารถสัมผสักบัสนามยงิปืนท่ี Yoo Si-jin และ Seo Dae-young เคยมาในซีรีส์เร่ือง 
Descendants of the Sun 

รับประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร  บริการท่านดว้ย Rooftop BBQ  อาหารป้ิงยา่งสไตลเ์กาหลีมีเน้ือสัตวห์ลากหลาย
ใหเ้ลือกรับประทาน เสิร์ฟพร้อมเคร่ืองเคียง 

หลงัจากนั้นน าท่านเขา้สู่ท่ีพกั Incheon: Benikea The Bliss Hotel หรือเทียบเท่า โรงแรมมาตรฐานเกาหลีใต ้

ส่งทา้ยวนัแห่งความสุขสุดพิเศษ  ในบรรยากาศท่ีผอ่นคลายของ 8 BAR บาร์ของโรงแรม .... ตบทา้ยดว้ย “เคร่ืองด่ืม
สไตลเ์กาหลี” ก่อนพกัผอ่นตามอธัยาศยั (เมนูเคร่ืองด่ืมอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม) 

 
ป้อมปราการฮวาซอง | เอเวอร์แลนด์ | เวนิสเกาหล ี| ไชน่าทาวน์ + หมู่บ้านเทพนิยาย  

 

รับประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารโรงแรม 



น าท่านสู่ ป้อมปราการฮวาซอง เป็นส่ิงก่อสร้างขนาดใหญ่ตั้งแต่ยคุโจซอน สร้างข้ึนช่วงปีค.ศ. 1794-1796 เป็นป้อม
ปราการประจ าเขต Suwon-si ของจงัหวดัเคียงกีโด เพื่อเป็นรากฐานส าหรับการ สร้างเมืองใหม่ในบริเวณน้ี ก าแพงของ
ป้อมปราการมีความยาวถึง 5.5 กิโลเมตร มีประตู 4 ประตูในแต่ ละทิศ และมีรูปแบบทางสถาปัตยกรรมท่ียิง่ใหญ่และ
งดงาม รวมทั้งศาลาท่ีช่ือวา่ Hwahongmun เช่ือกนัวา่เป็นการสร้างท่ีมีการใชเ้ทคโนโลยท่ีีทนัสมยัมากท่ีสุดแห่งหน่ึง
ของยคุนั้น และท่ีน่ีไดถู้กข้ึนทะเบียน เป็นมรดกโลกทางดา้นประวติัศาสตร์เม่ือปีค.ศ. 1997 ดว้ย 

จากนั้นใหเ้วลาทุกท่านจุใจกบัสวนสนุกท่ีดีท่ีสุดของเกาหลี สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ดว้ยบตัร SPECIAL PASS TICKET 
ท่ีสามารถเล่นเคร่ืองเล่นต่างๆ ไดทุ้กชนิดและไม่จ  ากดัรอบ สวนสนุกท่ีน่ีถูกขนานนามวา่ “ดิสนีย์แลนด์เกาหลี” มี
ช่ือเสียงมากท่ีสุดของประเทศ ใหท้่านสนุกกบัเคร่ืองเล่นหลากหลายชนิด อาทิเช่น ทีเอก็ซ์เพรส รถไฟเหาะ หนอน
สะบดั ชาร์ป โรงหนงัสามมิติ บา้นผสิีงหมุน ท่านไหนท่ีไม่ชอบการเล่นเคร่ืองเล่น สามารถเขา้ซาฟารี ชมไลเกอร์แฝดคู่
แรกของโลกไดท่ี้น่ี และชมความน่ารักของหมีท่ีสามารถส่ือสารกบัคนไดเ้ดินชมและถ่ายรูปกบัสวนดอกไมซ่ึ้ง
ผลดัเปล่ียนหมุนเวยีนตามฤดูกาล (มีนาคม-เมษายน : สวนทิวลิป / พฤษภาคม-มิถุนายน : สวนดอกกุหลาบ / กรกฎาคม : 
สวนดอกทานตะวนัหรือดอกกุหลาบ/ สิงหาคม-กนัยายน : สวนดอกลิลล่ี/ ตุลาคม-พฤศจิกายน : สวนดอกเบญจมาศ) 
อิสระตามอธัยาศยั ท่ี Everland โดยภายในสวนสนุกมีโซนอาหารท่ีหลากหลาย ทั้งแบบตะวนัตก และตะวนัออก หรือ
เป็นแบบเกาหลีตน้ต ารับก็มีไวส้ าหรับบริการดว้ย 

เวนิสเกาหลี ดัง่ยกเมืองเวนิส มาไวใ้กล ้ๆ กรุงโซล ... Laveniche March Avenue กบัสถานท่ีท่องเท่ียวแห่งใหม่ล่าสุด 
ของเมืองคิมโป ท่ีน่ีถูกสร้างข้ึนในรูปแบบสถาปัตยกรรม และภูมิทศัน์ในแบบเวนิส เมืองแห่งสายน ้า ท่ีท  าใหบ้รรยากาศ
สองฝ่ังน ้าเป็นอาณาจกัรแห่งชอ้ปป้ิง ขนาดใหญ่ท่ีขนสินคา้แบรนดเ์นม เคร่ืองส าอาง และแฟชัน่สุดล ้า พร้อมดว้ยร้านคา้
มากมายมาไวบ้ริการอยา่งครบครัน นอกจากผูม้าเยือนจะไดรั้บความสุขจากการจบัจ่าย ท่ีน่ียงัมีบริการ "เรือป่ัน" ไว้
ใหบ้ริการ โดยค่าอตัราค่าบริการเร่ิมตน้ท่ี 15,000 วอน หรือเลือกท่ีจะนัง่รับลมท่ีคาเฟ่ริมน ้า จิบเคร่ืองด่ืมเยน็ ๆ ชม
ทอ้งฟ้าท่ีก าลงัจะเปล่ียนสี หรือเดินถ่ายรูปตามมุมต่าง ๆ ท่ีรับรองวา่ไม่แพก้บัการไดไ้ปเยอืนเมืองเวนิสจริง ๆ  



อนิชอนไชน่าทาวน์ (Incheon China Town) เป็นยา่นชุมชนของชาวจีน ซ่ึงถือก าเนิดจากการเปิดท่าเรืออินชอน ในปี ค.ศ. 
1883 เพื่อเป็นพื้นท่ีส าคญัในการขนส่ง และคา้ขายสินคา้จากประเทศจีน ประเทศเกาหลีใต ้ ในปัจจุบนัน้ี ยงัมีชาวจีนท่ี
อาศยัอยู ่ เป็นรุ่นท่ี 2 หรือรุ่นท่ี 3 นบัจากท่ีมีการบุกเบิกเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวในประเทศเกาหลี ทุกท่านจะไดส้ัมผสัถึง
ศิลปะ วฒันธรรม และสถาปัตยกรรมแบบจีน ท่ีท าใหป้ระหน่ึงวา่เดินอยูใ่นประเทศจีน นอกจากน้ีทัว่ทุกหวัมุมในยา่นน้ี 
มีอาหารจีนหลากหลายเลิศรสไวบ้ริการ โดยภาพผูค้นท่ีสัญจรไปมาอยา่งคึกคกั โคมไฟ แผน่ป้ายร้านคา้ท่ียอ้มทอ้งถนน
ใหเ้ป็นสีแดงซ่ึงเป็นสีมงคลตามความเช่ือของชาวจีนนั้นเป็นเสน่ห์ท่ีหาดูไดท่ี้อินชอนไชน่าทาวน์เพียงแห่งเดียว 

หมู่บ้านเทพนิยาย การเปิดท่าเรืออินชอนในปี ค.ศ. 1883 น าไปสู่หลัง่ไหลเขา้มาของชาวต่างชาติจ านวนมาก ท่ีเขา้มาใน
พื้นท่ีเพื่อการตั้งรกรากถ่ินฐาน และในไม่ชา้ก็กลายเป็นหมู่บา้นท่ีร ่ ารวย และคนในชุมชนไดป้ลูกสร้างอาคารท่ีพกัตาม
รูปแบบของแต่ละประเทศแผน่ดินเกิดของตน  ท าใหเ้กิดความหลากหลายและงดงามท่ีผสมผสานกนัอยา่งลงตวั ต่อมา
คนรุ่นใหม่จ  านวนมากไดค้่อยๆ ยา้ยออก และปล่อยใหห้มู่บา้นอยูใ่นสภาพท่ีซบเซา ดว้ยเหตุน้ีคนในชุมชนจึงไดร่้วมกนั
ชุบชีวติ และพฒันายา่นน้ีอีกคร้ัง โดยการวาดภาพ ทาสี ตลอดจนตกแต่งมุมต่าง ๆ ใหร้าวอยูใ่นเทพนิยายคลาสสิก  

รับประทานอาหารเยน็ ณ บริการท่านดว้ย เมนู พุลโกก ิ(BULGOGI) เมนูท่ีมีส่วนผสม หมูหมกัช้ินบางๆ ปลาหมึกสดๆ 
ผกัต่างๆ น ามาตม้รวมกนั โดยสามารถทานไดท้ั้งแบบแหง้และน ้า พร้อมเคร่ืองเคียงต่างๆ ไดแ้ก่ ถัว่งอกดอง วุน้เส้นปรุง
รสสาหร่าย กิมจิ 

หลงัจากนั้นน าท่านเขา้สู่ท่ีพกั Incheon: Benikea The Bliss Hotel หรือเทียบเท่า โรงแรมมาตรฐานเกาหลีใต ้

พระราชวงัเคยีงบก+พพิธิภัณฑ์พืน้บ้าน | โซชอนคาเฟ่+หมู่บ้านวฒันธรรม ศูนย์เวชส าอาง | ศูนย์
น า้มนัสนแดง | Duty Free | ศูนย์รวมของวยัรุ่นเกาหลเีมยีงดง 

รับประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

น าท่านเขา้สู่ พระราชวงัเคียงบก พระราชวงัโบราณใหญ่ท่ีสุดในประวติัศาสตร์เกาหลีมีอายกุวา่ 600 ปี พระราชวงัแห่งน้ี
มีหมู่พระท่ีนัง่มากกวา่ 200 หลงั และไดถู้กท าลายไปในสมยัท่ีญ่ีปุ่นเขา้มายดึครอง และทั้งยงัเคยเป็นศูนยบ์ญัชาการทาง



การทหารและเป็นท่ีประทบัของกษตัริย ์ สร้างข้ึนในสมยัราชวงศโ์ชซอนซ่ึงเป็นราชวงศสุ์ดทา้ยภายใตก้ารปกครองของ
ระบอบกษตัริยเ์กาหลี ปัจจุบนัไดรั้บการบูรณะใหใ้กลเ้คียงกบัพระราชวงัเดิมมากท่ีสุด และน าท่านชม พพิธิภณัฑ์
พืน้บ้าน เพื่อยอ้นอดีตสัมผสัชีวติความเป็นอยู ่และเร่ืองราวต่าง ๆ ในประวติัศาสตร์ วฒันธรรม และศิลปะของเกาหลี 

หมู่บ้านวฒันธรรมโซชอน เป็นหมู่บา้นเก่าแก่อยูใ่นยา่นเดียวกบัพระราชวงัเคียงบก เอกลกัษณ์เด่นของหมู่บา้น้ีคือ 
บรรยากาศโดยรอบจะเป็นบรรยากาศของสถาปัตยกรรมในแบบโบราณของเกาหลี ท่ีไดรั้บการอนุรักษแ์ละดูแลเป็น
อยา่งดี ซ่ึงมิใช่เพียงเป็นแค่หมู่บา้นไวส้ าหรับจดัแสดงเท่านั้น แต่ปัจจุบนัยงัมีผูค้นท่ีอาศยัอยูใ่นบา้นโบราณนั้นจริง ๆ 
โดยในหมู่บา้นน้ี มีทั้งพิพิธภณัฑ ์ ร้านอาหาร ร้านหนงัสือ ร้านของฝากนานชนิด ท่ีเรียกวา่เป็นจุดเด่นของหมู่บา้นโซ
ชอนเลยก็คือ ตรอกคาเฟ่ โดยในตรอกมีร้านคาเฟ่นอ้ยใหญ่ เรียงรายให้เลือกด่ืมด ่าไดต้ามอธัยาศยั และท่ีท าใหห้มู่บา้น
แห่งน้ีน่าสนใจมากข้ึนไปอีก คือการตกแต่งแบบใหม่ท่ีเขา้กบับรรยากาศโดยรอบแบบเก่า เป็นอีกหน่ึงความลงตวัท่ีไม่
ควรพลาด 

รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร ระดบัมิชลินไกด ์บริการท่านด้วย ซัมเกทงั หรือเมนูไก่ตุ๋นโสม อาหารต ารับชาววงั
ในสมยัก่อน ปัจจุบนัเป็นอาหารเล่ืองช่ือมากของเมืองหลวง ภายในตวัไก่จะมีขา้วเหนียว รากโสม พุทราแดงและเคล็ด
ลบัในการตุ๋นเสิร์ฟพร้อมเคร่ืองเคียงท่ีเรียกวา่ กกัตุกี เส้นขนมจีน เหลา้โสม พริกไทยด า และเกลือ 

น าทุกท่านสู่ ศูนย์เวชส าอาง ใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือเคร่ืองส าอางคุณภาพดีในราคาลดพิเศษ อาทิครีมน ้าแตก, ครีมโบท็อกซ์, 
ครีมหอยทาก ฯลฯ.... ตามดว้ย ศูนย์น า้มันสนเข็มแดง ผลิตจากใบสนเขม็แดงในประเทศเกาหลี  ท่ีมีสรรพคุณ ช่วยชะ
ลา้งไขมนัในเส้นเลือด เพื่อป้องกนัการอุดตนัของเส้นเลือด พร้อมชมการสาธิต เพื่อใหใ้หท้่านไดเ้ห็นสรรพคุณอยา่ง
ชดัเจนมากยิง่ข้ึน และน าทุกท่านเลือกชอ้ปป้ิงสินคา้ปลอดภาษีท่ี ดิวตีฟ้รี (DUTY FREE) ท่ีน่ีมีสินคา้ชั้นน าใหท้่านได้
เลือกซ้ือมากมายกวา่ 500 ชนิด ทั้ง น ้าหอม เส้ือผา้ เคร่ืองส าอาง กระเป๋า นาฬิกา เคร่ืองประดบั ฯลฯ   

พาท่านเพลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิงท่ี ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลเีมียงดง ไดช่ื้อวา่เป็นแหล่งรวมแฟชัน่แบรนด์เกาหลีชั้น
น า ซ่ึงในแต่ละวนัจะมีวยัรุ่นเกาหลีมาเดินชอ้ปป้ิงกนัอยา่งลน้หลาม ท่านสามารถหาซ้ือสินคา้ไดอ้ยา่งหลากหลายทั้ง
เส้ือผา้, รองเทา้, กระเป๋า, เคร่ืองส าอางซ่ึงเป็นท่ีรู้จกัอยา่งดีของคนไทย อาทิ LANEIGE, ETUDE, IOPE, 
CHARMZONE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP เป็นตน้ ยงัมี เส้ือผา้ เคร่ืองประดบั, ซีดีเพลง, วซีีดี-ดีวดีีหนงัและซี
รียย์อดฮิต ตลอดจนของท่ีระลึกท่ีมีรูปดาราคนโปรดของท่านอยูใ่นสินคา้หลากหลายชนิดใหไ้ดเ้ลือกซ้ือกนั.... หรือจะ
เลือกเดินตรงข้ึนเนินไปไม่ไกลนกั จะพบกบัโบสถค์าทอลิกหลงัใหญ่ ซ่ึงเป็นโบสถป์ระจ าเขตปกครองกรุงโซล ตั้ง
ตระหง่านอยูบ่นเนิน หรือช่ืออยา่งเป็นทางการคือ “อาสนวหิารพระนางมารีย์ผู้ปฏิสนธินิรมล” นอกจากจะไดช้มกบั
สถาปัตยกรรมท่ีสร้างมากวา่ 130 ปี โดยรอบอาสนวหิารถูกตกแต่งดว้ยศิลปะ แบบเกาหลีซ่ึงท่ีน่ีคุณอาจจะเห็นรูปป้ัน
พระเยซู ท่ีแปลกออกไป และท่ีพลาดไม่ได ้ ดารานกัร้องเกาหลีจ านวนไม่นอ้ยท่ีเป็นคาทอลิก เดินทางมาโบสถท่ี์แห่งน้ี 
เพื่อขอพรจากพระแม่มารีย ์ โดยพระรูปของพระแม่ท่ีเป็นองคอุ์ปถมัภป์ระดิษฐานอยูใ่นถ ้าท่ีจ  าลองมาจากเมืองลูร์ด ใน
ประเทศฝร่ังเศส ท่ีซ่ึงเช่ือวา่พระแม่ประจกัษม์า 



อิสระอาหารเยน็ ณ ศูนยร์วมของวยัรุ่นเกาหลีเมียงดง ท่านสามารถเลือกเมนูเด็ดทั้งจากในร้าน ท่ีมีนบัร้อยร้านในยา่น
ดงักล่าว หรือจะเลือกสตรีทฟู้ดสไตลเ์กาหลีท่ีมีอยูทุ่กตรอก ซอกซอยในยา่นน้ีอีกดว้ยเช่นกนั....  

หลงัจากนั้นน าท่านเขา้สู่ท่ีพกั SEOUL: HOLIDAY INN EXPRESS HONGDAE HOTEL หรือเทียบเท่า โรงแรม
มาตรฐานเกาหลีใต ้

 

ศูนย์โสม | ศูนย์อเมทสิ | ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามู | ฮงแดช้อปป้ิงสตรีท | KOREAN 
SUPERMARKET 

รับประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

น าท่านรู้จกัตน้ก าเนิด และคุณค่าของสมุนไพรโสมเกาหลี หรือราชาแห่งมวลสมุนไพร ท่ี ศูนย์โสม เพราะเกาหลีใตเ้ป็น
ประเทศท่ีมีการผลิตโสมเกาหลีท่ีมีคุณภาพเป็นอนัดบั 1 ของโลก และมีคุณประโยชน์นานปัการ เช่น ช่วยเสริมความ
แขง็แรงให้แก่ระบบยอ่ยอาหารและปอด ช่วยท าให้จิตใจสงบและเพิ่มพละก าลงั โดยมีสรรพคุณทางการแพทย ์ ช่วย
บ ารุงหวัใจของคุณไดเ้ป็นอยา่งดี ช่วยป้องกนัโรคหวัใจขาดเลือด ฯลฯ และน าทุกท่านเดินทางสู่ ศูนย์อเมทสิ หรือพลอย
สีมว่ง ท่ีมีช่ือเสียงของประเทศเกาหลี ซ่ึงชาวเกาหลีเช่ือวา่ หากมีพลอยชนิดน้ีติดตวัไวจ้ะท าใหมี้โชคลาภ ท ามาคา้ข้ึน 
และส่ิงดี ๆ จะเกิดข้ึนในชีวิตจากนั้นน าท่านเขา้ชม ศูนย์สมุนไพร หรือ ฮ๊อกเกตนามู ใหม่ล่าสุดของเกาหลี โดยมีการจด
ลิขสิทธ์ิเรียบร้อยแลว้ สรรพคุณช่วยในการลา้งสารพิษท่ีตกคา้งหรือไขมนัท่ีสะสมอยูภ่ายในผนงัของตบั ไต ช่วยให้ตบั
หรือไตของท่านแขง็แรงข้ึน และยงัส่งผลดีต่อสุขภาพร่างกายของท่านเองอีกดว้ย 
รับประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร บริการท่านดว้ย จิมดัก (JIMDAK) เป็นเมนูไก่ประกอบดว้ยวุน้เส้น เกาหลี 
คลุกดว้ยน ้าซุป รสชาติกลมกล่อม เสิร์ฟพร้อมขา้วสวยร้อนๆ พร้อมเคร่ืองเคียงเกาหลี 
น าทุกท่านสู่ ฮงแดวอร์คกิง้สตรีท เป็นถนนยา่นมหาวทิยาลยัฮงอิก ซ่ึงมีช่ือเสียงดา้นศิลปะ ท่ีน่ีจะมีบรรดานกัศึกษาน า
ของประดิษฐ์จากแฮนดเ์มดมาวางจ าหน่ายและมีร้านคา้ขายสินคา้วยัรุ่นต่าง ๆ รวมถึงเหล่าไอดอลนิยมมาแสดงดนตรี 
เตน้ หรือท ากิจกรรมต่าง ๆ เพื่อแสดงความสมารถกนัในยา่นน้ี .... อิสระใหท้่านไดเ้ดินเล่นและชมงานศิลปะตลอดทาง 
หลงัจากนั้นไดเ้วลาน าท่านสู่ สนามบินอินชอน เพื่อเตรียมตวัเดินทางกลบักรุงเทพฯ ระหวา่งทางแวะชอ้ปป้ิงท่ี 
KOREAN SUPERMARKET เพื่อซ้ือของฝากท่ีระลึก มีร้านขนมพื้นเมืองเกาหลีหลากหลายชนิด กิมจิ ไก่ตุ๋นโสมท่ี
บรรจุอยูใ่นถุงสุญญากาศ ตะเกียบ ถว้ยใส่ขา้ว ฯลฯ 

ได้เวลาน าท่านออกเดินทางสู่สนามบิน 
ออกเดินทางจาก ท่าอากาศยานนานาชาติอนิชอน สู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

สายการบิน รหัสเทีย่วบิน BKK >> ICN รหัสเทีย่วบิน ICN>> BKK 

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

 

 



อตัราค่าบริการ 

เดือน กรกฎาคม 2022 

พเีรียดเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ 
16-20 | 17-21 17,900.- 

09-13 | 10-14 | 13-17 | 20-24 | 21-25 | 22-26 18,900.- 
23-27 | 24-28 | 25-29 | 26-30 | 31-04 19,900.- 

27-31 22,900.- 
28-01 | 29-02 | 30-03 23,900.- 

เดือน สิงหาคม 2022 

พเีรียดเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ 
01-05 | 02-06 | 14-18 | 15-19 | 16-20 | 21-25 | 22-26 

23-27 | 28-01 | 29-02 | 30-03 
18,900.- 

03-07 | 04-08 | 05-09 | 06-10 | 07-11 | 08-12 | 09-13 
10-14 | 12-16 | 13-17 | 17-21 | 18-22 | 19-23 | 20-24 

24-28 | 25-29 | 26-30 | 27-31 | 31-04 

19,900.- 

11-15 21,900.- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารส าคัญตามเง่ือนไขการท่องเทีย่วเกาหลี 

1. วคัซีน Passport (ใบยืนยนัการฉีดวคัซีน) 
2. ลงทะเบียน K-ETA โดยช าระค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนเพ่ิมท่านละ 990.- บาท(ต่อคร้ัง) 
3. ลงทะเบียน Q-CODE ทางบริษทัด าเนินการให ้ไม่มีค่าธรรมเนียม  
4. ผลตรวจ Covid-19 ท่ีเป็นลบก่อน 48 ชัว่โมง ก่อนเดินทางเป็นภาษาองักฤษ 
5. ลงทะเบียน THAILAND PASS ลูกคา้ลงทะเบียนเอง 
**กรุณาส่งเอกสารทุกฉบับมาที่บริษทัก่อนบิน เพราะต้องแสดงหน้าเคาเตอร์ทุกฉบับ เน่ืองจากไม่สามารถใช้เป็นรูปในมือถือได้** 
อตัราทวัร์รวม 

☑ ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ตามเสน้ทางท่ีระบุในรายการชั้นทศันาจร ไป-กลบัพร้อมคณะ   

หมายเหตุ: อตัราค่าบริการ 
+ หากท่านต้องการห้องส าหรับพกัเดีย่ว สามารถจ่ายเพิม่เตมิอกี ท่านละ 5,900.- จากราคาผู้ใหญ่ 
+ หากท่านต้องการเดนิทางแบบไม่ใช้ตัว๋ (JOIN LAND) คดิราคา ท่านละ 6,000.- บาท/ท่าน | ทารก 6,000.- (ไม่เกิน 2 ขวบ) 

*กรุณาอ่านรายละเอยีดโปรแกรมและเง่ือนไขต่างๆให้ละเอียดก่อนยืนยนัการจอง* 
เจา้หนา้ท่ีจะส่งใบนดัหมายการเดินทางใหภ้ายใน 5-7 วนัก่อนเดินทางเท่านั้น!!! 

หากมีการเปล่ียนแปลงจะรีบแจง้ใหท้ราบ หากมีขอ้สงสัยกรุณาสอบถามเจา้หนา้ท่ีทนัที 
***ลูกคา้มีความจ าเป็นตอ้งเขา้ร้านตามโปรแกรมทวัร์ อนัไดแ้ก่ ศูนยโ์สม, ศูนยส์มุนไพร, ศูนยเ์วชส าอาง,  

ศูนยน์ ้ามนัสนแดง, ศูนยพ์ลอยอเมทิส หากท่านไม่ตอ้งการเขา้ร้านดงักล่าว  
บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าบริการเพิ่มท่านละ 300 USD*** 

 
 กรุณาช าระมดัจ าหลงัจากวนัจองภายใน 3 วนั 

และช าระส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนการเดินทางภายใน 14 วนั*มัดจ าขั้นต ่า 10,000.-บาท/ท่าน/ทริป* 



☑ ค่าอาหารทุกม้ือ ตามท่ีระบุในรายการ        
☑ ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ        
☑ ค่าท่ีพกัตามระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 หรือ 3 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุ หรือเทียบเท่า  
☑ ค่ารถรับ-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ        
☑ ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งท่ีมี         
☑ ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่านละ 15 กก.      
☑ ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
☑ ค่าบตัรเขา้สวนสนุกตามโปรแกรม 
☑ ปลัก๊ไฟ ADAPTER  
 
อตัราทวัร์ไม่รวม 

☒ ค่าด าเนินการลงทะเบียน K-ETA (กรณีให้ทางบริษทัจดัท าให้) รวมถึงค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกีย่วข้องทั้งหมด 
☒ ค่าตรวจ RT-PCR ตามมาตรการต่าง ๆ ของประเทศเกาหลใีต้ และของประเทศไทย รวมถึงค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด กับ

มาตรการที่ทางภาครัฐทั้งสองประเทศก าหนดขึน้ ซ่ึงอาจมกีารเปลีย่นแปลงได้อยู่ตลอดเวลา  
☒ ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าท าหนงัสือเดินทาง, ค่าโทรศพัท์ส่วนตวั, ค่าซกัรีด, มินิบาร์ในหอ้ง, รวมถึงค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืมท่ีสั่ง

เพ่ิมนอกเหนือรายการ (หากท่านตอ้งการสัง่เพ่ิมกรุณาติดต่อหวัหนา้ทวัร์แลว้จ่ายเพ่ิมเองต่างหาก) 
☒ ค่าทิปคนขบัรถ และไกดท์อ้งถ่ิน ท่านละ 1,500 บาท  
☒ หากผูเ้ดินทางไม่ไดถื้อหนงัสือเดินทางประเทศไทย มีค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติม 5,000 บาท 
☒ ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3%      
☒ ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระ ท่ีหนกัเกินสายการบินก าหนด (ปกติ 15 กก.)   
☒ ค่าวีซ่าส าหรับพาสปอร์ตต่างดา้ว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1.พาสปอร์ต 2.ใบประจ าตวัคนต่างดา้ว 3.ใบส าคญัถ่ินท่ีอยู่ 4.ส าเนา

ทะเบียนบา้น(ถา้มี) 5.สมุดบญัชีเงินฝาก(ถา้มี) 6.รูปถ่ายสี 2 น้ิว 2 รูป แลว้ทางบริษทัฯจะเป็นผูด้  าเนินการยื่นวีซ่าให้ท่านโดยจ่าย
ค่าบริการต่างหาก (ส าหรับหนงัสือเดินทางต่างดา้วเจา้ของหนงัสือเดินทางตอ้งท าเร่ืองแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า) 

หมายเหตุ 

◆ กรุณาศึกษารายละเอยีดต่าง ๆ เกีย่วกบัมาตรการใหม่ของประเทศเกาหลใีต้ในการเดนิทางเข้าประเทศ และปฏิบัตติามอย่างเคร่งครัด 
◆ จ านวนผูเ้ดินทาง ขั้นต ่า ผูใ้หญ่ 25 ท่าน ข้ึนไป 
◆ เท่ียวบิน ราคารายการท่องเท่ียว และอาหารสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้(ค านึงถึง

ผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคญั) 
◆ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงเท่ียวบินและตารางการบินทั้งไปและกลบัโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  
◆ กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง,เจา้หนา้ท่ีกรมแรงงานทั้งท่ีไทยและในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้ท่านเดินทางออกหรือเขา้ประเทศ 

เน่ืองจากมีส่ิงผิดกฎหมาย เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้งการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนีเขา้ออกเมือง หรือในกรณี
อ่ืนๆการพิจารณาเป็นเอกสิทธ์ิและวิจารณญาณของเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ท่ีกรมแรงงานเท่านั้น ซ่ึงอยู่นอกเหนือ
ความรับผิดชอบของบริษทัไม่สามารถท าการเล่ือนวนัหรือคืนเงินได ้(เน่ืองจากตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ ไป-กลบั แบบหมู่
คณะ) ทั้งน้ีบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร์หรือค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน  

◆ หนงัสือเดินทาง (Passport) ของท่าน นบัจากวนัท่ีเดินทางไปและกลบั ตอ้งมีอายุเหลือใชง้านมากกว่า 6 เดือนข้ึนไป และตอ้งเหลือ
หนา้กระดาษพอใหเ้จา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองสามารถประทบัตราได ้และตอ้งอยูใ่นสภาพท่ีสมบูรณ์ ไม่ช ารุด หรือฉีกขาด  

◆ ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาติ, การจ่อการจลาจล
, การปฏิวติัและอ่ืนๆ ท่ีเกิดข้ึนไม่วา่จะเป็นทางตรงหรือทางออ้ม 

◆ ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจากความประมาท
ของตวันกัท่องเท่ียวเอง รวมถึงการเจบ็ป่วย และการตาย 

◆ หลงัจากไดรั้บเอกสารเรียกเกบ็เงิน (Invoice) กรุณาช าระเงิดมดัจ าภายใน 3 วนั และส่งหลกัฐานการช าระเงินพร้อมหนา้พาสปอร์ต
ของผูเ้ดินทาง และช าระเงินทั้งหมดก่อนการเดินทางภายใน 14 วนั  



◆ ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯ ไม่ครบ อาทิไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบาง
ม้ือ  เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯ ไดช้ าระค่าใชจ่้ายใหก้บัต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้ 

◆ เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ ท่ี
ไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 

◆ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ีได้ตามความเหมาะสม ทั้ งน้ีข้ึนอยู่กับเวลา
การจราจร สภาพอากาศ และเหตุสุดวิสยัอ่ืนๆท่ีอาจเกิดข้ึนได ้ทั้งน้ีเพ่ือความปลอดภยัและประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

◆ มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบริษทัฯ ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้ าสญัญาใดๆ ทั้งส้ินแทน บริษทัฯ นอกจากมีเอกสาร  ลงนามโดย
ผูมี้อ  านาจของบริษทัฯ ก ากบัเท่านั้น  

◆ ในกรณีท่ีลูกคา้ตั้งครรภ ์ตอ้งมีใบรับรองจากแพทยว์า่สามารถเดินทางท่องเท่ียวได ้และมีอายไุม่เกิน 7 วนั นบัจากวนัท่ีเดินทาง และ
ตอ้งแจง้ใหท้างบริษทัทราบล่วงหนา้ 

◆ กรณีกรุ๊ปส่วนตวั กรุ๊ปเหมา กรุ๊ปนกัเรียน กรุ๊ปดูงาน ไม่สามารถใชร้าคาดงักล่าวในโปรแกรมได ้
◆ กรณีท่ีท่านซ้ือเฉพาะแพค็เกจทวัร์ไม่รวมตัว๋เคร่ืองบิน จะไม่รวมค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 

(เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
 

 

 

 

 

 

การยกเลกิ 
- ตอ้งยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 45 วนัเท่านั้น คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการท่ีช าระแลว้ 
- หากยกเลิกการเดินทางนอ้ยกวา่ 45 วนั ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร์ทุกกรณี 
- ในกรณีกรุ๊ปส่วนตวั กรุ๊ปเหมา กรุ๊ปนกัเรียน กรุ๊ปดูงาน เม่ือช าระแลว้ไม่สามารถคืนเงินใดๆทั้งส้ิน 

ช่วงเทศกาลไม่สามารถยกเลกิหรือเปลีย่นช่ือผู้เดนิทางได้ กรุ๊ปทีเ่ดนิทางต้องการันตมีดัจ ากบัสายการบิน  
หรือผ่านตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ รวมถึงเทีย่วบินพเิศษเช่น CHARTER FLIGHT, EXTRA FLIGHT  

จะไม่มกีารคืนเงนิมดัจ า หรือ ค่าทวัร์ทั้งหมด 


