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ขั้นตอนการเดินทางเข้าเกาหลใีต้ 

 กรอก K-ETA บริษทัฯ บริการกรอกให้ (รวมในค่าทวัร์ราคา 10,300 WON) 
 ลงทะเบียน Q-CODE เพื่อขอยกเวน้การกกัตวัท่ีเกาหลี ลงทะเบียน 3 วนั ก่อนการเดินทาง 

เงื่อนไข K-ETA 
1. กรณีกรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางไดด้ว้ยเหตุผลเช่นคนท่ีผา่น K-ETA  ไม่ถึง 15 ท่านลูกคา้สามารถ

เล่ือนวนัเดินทางไดแ้ละขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง 
2. หากลูกคา้ไม่ผา่น K-ETA ขอสงวนสิทธ์ิหกัค่าธรรมเนียมลงทะเบียน 500 บาท 

บนิตรงกรุงเทพฯ – อนิชอน โดยสายการบิน AIR BUSAN (BX) หรือ (7C) 
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 า้หนักกระเป๋าขาไป – กลบั 15 กโิลกรัม /  ถือขึน้เคร่ือง 10 กโิลกรัม 

 

วนัแรก         กรุงเทพ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) -  เกาหลใีต้ (สนามบินอนิชอน)  

19.00  คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ชั้น 4 บริเวณ GROUP TOUR ZONE 
ลงประตูทางเขา้หมายเลข 10  โดยมีหวัหนา้ทวัร์และเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ รอตอ้นรับและอาํนวยความสะดวก  

22.05 บินลดัฟ้าสู่ ประเทศเกาหลใีต้ โดยสายการบิน AIR BUSAN (BX) เท่ียวบินท่ี BX748 

วนัทีส่อง     หมู่บ้านเทพนิยายซงวอลดง - อนิชอน ไชน่าทาวน์  – พพิธิภัณฑ์จาจังเมียน - สวนซองโด - ล่องเรือ 
WATER TAXI ชมววิ - NC CUBE CANAL WALK 

06.0 0        เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอนิชอน สาธารณรัฐเกาหลีใต ้นาํท่านผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 
(เวลาทอ้งถ่ิน เร็วกวา่เมืองไทยประมาณ 2 ชัว่โมง กรุณาปรับนาฬิกาเพื่อความสะดวกในการนดัหมายเวลา ) ฤดู
ใบไมผ้ลิ (SPRING) เร่ิมตน้ในเดือนมีนาคม -พฤษภาคม ของทุกปี เป็นช่วงเวลาท่ีทุกคนรอคอย เป็นของฤดู
ใบไมผ้ลิบาน ความสวยงามของดอกไม้นานาพนัธ์ุ นาํท่านเดินทางเขา้สู่ เมืองอินชอน (INCHEON) เมืองใหญ่
อนัดบั 3 ของประเทศเกาหลีใต้  รองจากกรุงโซลและปูซาน เป็นศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจ ของประเทศ  
 

 

 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เช้า กลางวนั เยน็ โรงแรมทีพ่กั 

1 กรุงเทพฯ - อินชอน X X X - 

2 
หมู่บา้นเทพนิยายซงวอลดง - อินชอน ไชน่าทาวน์ – พิพิธภณัฑจ์าจงั
เมียน – สวนซองโด - ล่องเรือ Water Taxi  - NC Cube Canal Walk 

X   
BENIKEA THE BLISS 

HOTEL 

3 ป้อมฮวาซอง – สวนสนุกเอเวอร์แลนด ์– ตลาดทงแดมุน - ตลาดควงัจงั โรงแรม 
แจก

คูปอง 
X GIMPO L’ART HOTEL 

4 
ศูนยโ์สมรัฐบาล - RED PINE -  SEOUL TOWER – พระราชวงัเคียงบก
กงุ (สวมชุดฮนับก) – จตัุรัสกวางฮวามุน - SHINSEGAE DUTY  FREE 
- เมียงดง 

โรงแรม   GIMPO L’ART HOTEL 

5 
ศูนยส์มุนไพรฮอ๊กเกตนามู – หมู่บา้นบุกชอนฮนัอก - ฮงแด - SUPER 
MARKET 

โรงแรม  X  
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 นาํทุกท่านสู่ หมู่บ้านเทพนิยายซงวอลดง (SONGWOL-DONG FAIRY TALE VILLAGE) หมู่บา้นสี

หวานท่ีบอกเล่านิทานและเร่ืองราวในเทพนิยายตามกาํแพง ตกแต่งดว้ยภาพวาดและประติมากรรมน่ารักๆ 
ตลอดเส้นทางของการ์ตูนในดิสนีย ์เช่นเร่ือง อะลาดิน สโนไวท ์และปีเตอร์แพน 

 
  นาํท่านสู่ อนิชอน ไชน่าทาวน์ (INCHEON CHINA TOWN) ไชน่าทาวน์แห่งเดียวในประเทศเกาหลี  ท่ี

ชาวจี นจากมณฑลซานตงจึงอพยพมาสร้างบา้นเรือน และ ทาํมาหากินตั้งแต่สมยัราชวงศโ์ชซอ น
(JOSEONDYNASTY) โดดเด่น ไปดว้ยสถาปัตยกรรมสไตลจี์น ตน้ ฉบบัเป็นอาหารจีน  “ จาจงัเมียน  ” 
บะหม่ีดาํช่ือดงัท่ีรู้จกักนัในซีรียเ์กาหลี หน่ึงในเมนูยอดฮิตตลอดกาล 

 

 
 
 นาํท่านสู่ พพิธิภัณฑ์จาจังเมียน  (JAJANGMYEON MUSEUM) สถานท่ีท่องเท่ียวทางวฒันธรรมของ

เกาหลีท่ีมีอายมุากกวา่ 100 ปี ใหผู้เ้ขา้ชมไดรั้บรู้ถึงคุณค่าทางวฒันธรรม ประวติัศาสตร์ความเป็นมาของ
เมนูอาหาร “จาจงัเมียน”  เมนูยอดฮิตน้ีท่ีมีต่อคนเกาหลีทุกเพศทุกวยั  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั 
 
 
 
 พเิศษ เมนูจาจังเมียน สูตรต้นต ารับขึน้ช่ือของเมือง  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 จากนั้น สวนซองโด ( SONGDO CENTRAL PARK) มีเน้ือท่ีมากกวา่ 100 ไร่ สร้างข้ึนใน  SONGDO 

INTERNATIONAL CITY พื้นท่ีสีเขียวท่ามกลางตึกสูงระฟ้า ใจกลางโซนธุรกิจของเมืองอินชอน สร้างข้ึน
โดยมีแรงบนัดาลใจจากเซ็นทรัลพาร์ค ในนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา สวนแห่งน้ีเปรียบเสมือนโอเอซิส
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ธรรมชาติในเมือง ซ่ึงผสมผสานระหวา่งเทคโนโลย ีและสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติกนัอยา่งลงตวั ภายใน
มีกิจกรรมต่างๆ ท่ีน่าสนใจ เช่น กิจกรรมทางนํ้า พายเรือแคนู พายเรือคายคั เช่าเรือ  

 พิเศษ นาํท่าน ล่องเรือ Water Taxi ชมววิทิวทศัน์ชมเมืองยา่นเขตธุรกิจเมืองซองโดใหม่ มีพื้นท่ีกวา่ 
400,000 ตารางเมตร บริเวณโดยรอบมีสิอาํนวยความสะดวกไวใ้หทุ้กท่านสาํหรับพกัผอ่นสูดอากาศอนั
แสนบริสุทธ์ิ 

 
 
 
 
 

 
 นาํทุกท่านสู่ NC CUBE CANAL WALK ศูนยก์ารคา้ประกอบไปดว้ยอาคาร 4 หลงัเรียกวา่ อาคารฤดู

หนาว อาคารฤดูใบไมผ้ลิ อาคารฤดูร้อน และอาคารฤดูใบไมร่้วง  แหล่งชอ้ปป้ิง เส้ือผา้  แฟชัน่  สินคา้ แบ
รนดเ์นม ราคาพิเศษ สาํหรับคนอินเทรนด์  ทั้งแบรนดช์ั้นนาํทั้งในและต่างประเทศ  แหล่งรวมร้านอาหาร
และคาเฟ่ Canal Walk เป็นศูนยก์ารคา้สไตลย์โุรป มีแหล่งนํ้าท่ีตกแต่งดว้ยรูปป้ันและงานศิลปะอีกดว้ย 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า  
      จากน้ันน าท่านเข้าสู่ทีพ่กั BENIKEA THE BLISS HOTEL หรือระดับเทยีบเท่า 

 

วนัทีส่าม ป้อมฮวาซอง  – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – ตลาดทงแดมุน - ตลาดควงัจัง 

 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

 นาํท่านเดินทางสู่ เมืองซูวอน เมืองแห่งประวติัศาสตร์เกาหลี ตั้งอยูใ่นเขตปกครองของจงัหวดัเคียงกีโด  
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 นาํท่านสู่ ป้อมฮวาซอง (HWASEONG FORTRESS) และก าแพงเมือง ตั้งอยูใ่จกลางเมือง เพื่อเป็น

รากฐานสาํหรับการสร้างเมืองใหม่ในบริเวณน้ี สร้างข้ึนดว้ยหินแลอิฐเผา ในยคุของอาณาจกัรโชซอน สร้าง
ข้ึนในช่วง ค.ศ. 1794 - 1796 โดยพระเจา้จองโจ พระมหากษตัริยล์าํดบัท่ี 22 แห่งราชอาณาจกัรโชซอน 
นอกจากน้ียงัใชเ้ป็นท่ีประทบัและเป็นท่ีฝังพระศพขององคช์ายรัชทายาทจงัฮอน (องคช์ายซาโด) ท่ีถูกพระ
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อยักาของพระองค ์(พระเจา้ยองโจ)  ลงโทษโดยการขงัองคช์ายไวใ้นถงัขา้วแลใหอ้ดขา้วอดนํ้า พอผา่นไป 7 
วนัจึงส้ินพระชนมภ์ายในถงัขา้วกาํแพง ป้อมฮวาซอง มีความยาวถึง 5.5 กิโลเมตร มีป้อมปราการ หรือ
ประตูเมือง ทั้งหมด 4 ทิศ ประกอบดว้ยเชิงเทิน 48 หลงั  และมีรูปแบบทางสถาปัตยกรรมท่ียิง่ใหญ่และ
งดงาม น่าเสียดายท่ีบางส่วนถูกทาํลายไปในช่วงสงครามเกาหลีป้อมบนกาํแพงเมืองเป็นพื้นท่ีสาํหรับทหาร
รักษาการณ์เฝ้าระวงั สังเกตการณ์ และเป็นท่ีใชใ้นการหยอ่นหินโยนลูกไฟเทนํ้ามนัร้อนหรือยงิธนูใส่ศตัรูท่ี
อยูด่า้นล่าง ในปี ค.ศ.1997 องคก์ารยเูนสโกไดส้ถาปนา ป้อมฮวาชอง ( HWASEONG FORTRESS) เป็น
มรดกวฒันธรรมโลก เป็นอีกหน่ึงของมรดกโลกทางวฒันธรรมขององคก์ารยเูนสโก   

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 นาํท่านเดินทางสู่เมืองยงอิน จงัหวดัเคียงกีโด เดินทางสู่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์  สวนสนุกกลางแจง้ท่ีใหญ่

ท่ีสุดของประเทศซ่ึงตั้งอยูท่่ามกลางหุบเขา พบกบั “FESTIVALWORLD” การแสดงขบวนพาเหรดอนั
ตระการตา สนุกสุดมนักบับตัร  FREE PASS ท่ีท่านสามารถเลือกเล่นเคร่ืองเล่นไดทุ้กชนิดไม่จาํกดัจาํนวน
คร้ัง  พบกบัเคร่ืองเล่นใหม่ท่ีทุกท่านไม่ควรพลาด T-EXPRESS พร้อมเก็บภาพความประทบัใจกบัสวน
ดอกไมซ่ึ้งเตม็สะพร่ังกลางลานโดยถูกจดัไวเ้ป็น THEME ตามฤดูกาล (มีนาคม-เมษายน :สวนดอกทิวลิป  / 
พฤษภาคม-มิถุนายน :สวนดอกกุหลาบ / สิงหาคม-กนัยายน :สวนดอกลิลล่ี / ตุลาคม-พฤศจิกายน :สวนดอก
เบญจมาศ) นอกจากน้ียงัสามารถท่องไปกบัโลกของสัตวป่์าซาฟารี พบกบั  “ไลเกอร์” ลูกแฝดผสมระหวา่ง
พอ่สิงโตและแม่เสือ นบัเป็นแฝดผสมเสือ-สิงโตคู่แรกในโลกนอกจากนั้นใหท้่านไดต่ื้นตาในสวนสัตว์
ซาฟารี ชมความน่ารักของสัตวต่์างๆ และไดเ้พลิดเพลินกบัการใหอ้าหารหมีท่ีทุกท่านไม่ควรพลาด 

กลางวนั       เพือ่ให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุ้มค้า ให้ท่านได้อสิระรับประทานอาหาร โดยมอบคูปองให้กบัทุกท่าน  
 จากนั้นนาํท่านทุกท่านเดินทางสู่ กรุงโซล เป็นเมืองหลวงและเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของสาธารณรัฐเกาหลี  นาํ

ท่านสู่ ร้านศูนย์รวมเคร่ืองส าอางแบรนด์ดังเกาหลี ใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือในราคาพิเศษเช่น ROJUKISS, 
LOTREE, LANEIGN, SULWASOO  
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 เดินทาง สู่ ตลาดทงแดมุน (DONGDAEMUN MARKET) หน่ึงในตลาดท่ีโด่งดงัท่ีสุดของประเทศเกาหลี

ใต ้ ท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในเอเชีย ประกอบไปดว้ย ทงแดมุนชอ้ปป้ิงคอมเพล็กซ์  ( DONGDAEMUN 
SHOPPING COMPLEX) และ ทงแดมุนชอ้ปป้ิงทาวน์  ( DONGDAEMUN SHOPPING TOWN) ตลาด
ขนาดใหญ่ ซ่ึงเป็นศูนยก์ลางของอุตสาหกรรม เส้ือผา้และแฟชัน่ระดบัโลก รวมถึงการเป็นตลาดคา้ส่ง และ
คา้ปลีกท่ีใหญ่ท่ีสุด ทั้งยงัหา้งสรรพสินคา้ท่ีทนัสมยั ไดแ้ก่ มิกลิโอเร ( MIGLIORE), ดูซาน ทาวเวอร์ 
(DOOSAN TOWER), เฮลโล เอพีเอม็ (HELLO APM), ดีไซน์เนอร์ คลบั (DESIGNER CLUB) และตลาด
ผา้ เชอิลพยองฮวา (JEIL PYUNGHWA CLOTHING MARKET) เป็นตน้ มีสินคา้ไดแ้ทบทุกชนิดท่ีตลาด
แห่งน้ี เช่น ผา้ไหมและผา้, เส้ือผา้, รองเทา้, อิเล็กทรอนิกส์, เคร่ืองหนงั, สินคา้กีฬา, เคร่ืองใชส้าํนกังาน, 
เคร่ืองนอน, เคร่ืองใชภ้ายในบา้น, ผลิตภณัฑส์ัตวเ์ล้ียง, ของเล่น และอ่ืนๆ อีกมากมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 นาํท่านสู่ตลาดดั้งเดิมท่ีไดรั้บความนิยมมากท่ีสุดในโซล ตลาดควงัจัง (GWANGJANG MARKET) ตลาด

เก่าแก่อายมุากกวา่ 100 ปี มีร้านอาหารและแผงขายอาหารท่ีขายอาหารเกาหลีแบบดั้งเดิม อาหารท่ีมีช่ือเสียง
ของตลาด ไดแ้ก่ BINDAE-TTEOK (แพนเคก้ถัว่เขียว) MAYAK GIMBAP (ขา้วห่อสาหร่ายขนาดเล็ก) 
YUKHOE (ยกุฮเว สเตก็ทาร์ทาร์สไตลเ์กาหลี) ทั้งยงั  STREET FOOD อาหารพื้นเมืองตน้ตาํรับของชาว
เกาหลี เช่นไส้กรอกเลือดหมู  ตอ๊กบอ๊กก้ี ออมุก บินแดด็อก โดนทัทอดดั้งเดิม โฮตอ็ก เป็นตน้  ตามรอยคุณ
ป้า NETFLIX ร้านโกฮยางคลักุกซู ร้านก๋วยเต๋ียวธรรมดาท่ีไม่ธรรมดา  

ค ่า อสิระอาหารค ่า  
 จากน้ันน าท่านเข้าสู่ทีพ่กั GIMPO L’ART HOTEL หรือระดับเทยีบเท่า 
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วนัทีส่ี่ ศูนย์โสมรัฐบาล  - RED PINE - SEOUL TOWER – พระราชวงัเคีบงบกกุง  –  จัตุรัสกวางฮวามุน - 
SHINSEGAE DUTY  FREE -เมียงดง 

เช้า          รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
               นาํท่านสู่ ศูนย์โสมรัฐบาล  ซ่ึงรับรองคุณภาพจากรัฐบาล เป็นโสมท่ีอาย ุ6 ปี ซ่ึงถือวา่มีคุณภาพดีท่ีสุด ให้

ท่านไดเ้ลือกซ้ือโสมคุณภาพและราคาถูกกวา่ไทย 2 เท่า โสมเกาหลีถือเป็นยาบาํรุงร่างกาย หรือสามารถซ้ือ
เป็นของฝากจากประเทศเกาหลี  นาํท่านสู่ RED PINE เป็นผลิตภณัฑ ์ท่ีสกดัจากนํ้ามนัสน ท่ีมีสรรคุณช่วย
บาํรุงร่างกาย ลดไขมนั ช่วยควบคุมอาหารและรักษาสมดุลในร่างกาย 

 
 
 
 
 
 
 
  
 นาํท่านยอ้นรอยละครซีรียเ์กาหลีดงัท่ี  “ นมัซาน ” ภูเขาแห่งเดียวท่ีตั้งอยูใ่จกลางกรุงโซล  บนยอดเขามีหอ  

SEOUL TOWER 1 ใน 18 หอคอยเมืองท่ีสูงท่ีสุดในโลกมีความสูงถึง  480 เมตร เหนือระดบันํ้าทะเล  (ไม่
รวมค่าข้ึนลิฟท์) นาํท่านสู่  NAMSAN VIEW POINT ใหท้่านไดถ่้ายรูปและสัมผสัความน่ารักของวยัรุ่น
เกาหลี นิยมมาคลอ้งกุญแจไวด้ว้ยกนัระเบียงทุกดา้นของ SEOUL TOWER จึงเตม็ไปดว้ยกุญแจหลากหลาย
สี หน่ึงในจุดชมดอกซากุระกลางกรุงโซล  

กลางวนั      รับประทานอาหารกลางวนั 
 

   
  
 เดินทางสู่ พระราชวงัเคียงบกกุง (GYEONGBOKGUNG) 1 ใน 5 พระราชวงัในกรุงโซล เป็นพระราชวงัท่ี

มีขนาดใหญ่และเก่าแก่ท่ีสุด  สร้างข้ึนในปี 1394 ในสมยัพระเจา้แทโจ ราชวงศโ์ชซอน  เดิมทีนั้นภายใน
พระราชวงัมีอาคารและตาํหนกัต่างๆมากกวา่ 200 หลงั แต่เม่ือมีการรุกรานของญ่ีปุ่น  อาคารส่วนใหญ่ก็ได้
ถูกทาํลายลง เหลืออยูเ่พียงแค่ 10 หลงัเท่านั้น ใหทุ้กท่าน ได ้สวมชุดฮันบก (HANBOK) ชุดประจาํชาติของ
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ประเทศเกาหลีใต ้ถ่ายรูป เก็บบรรยากาศภายในพระราชวงัแต่ละจุด เพื่อเป็นท่ีระลึก  
 

 
 
 
 
 
 
 

เดินทางสู่ จัตุรัสกวางฮวามุน (GWANGHWAMUN SQUARE) เป็นจตุัรัสซ่ึงเช่ือมต่อระหวา่ง  ประตูควางฮวา
มุน และชองกเยพลาซ่า  จตุัรัสแห่งน้ีมีทิวทศัน์ท่ีสวยงาม  ของพระราชวงัเคียงบก ท่ีมีฉากหลงัเป็น  ภูเขาบุกฮนั
ซาน สถานท่ีทางประวติัศาสตร์  และวฒันธรรมสาํหรับพลเมือง  ครอบคลุมพื้นท่ีกวา่  20,000 ตารางเมตร   โดย
แบ่งออกเป็นส่วนต่างๆ  ดงัน้ี ฐานหินท่ี เรียกวา่  “Woldae” และรูปป้ัน  “Haetae” หรือ Haechi ซ่ึงเป็นสัตวใ์น
ตาํนานรูปสิงโต  ซ่ึงมีตาํนานท่ีกล่าวถึงการปกป้องพระราชวงัจากไฟไหมไ้ดรั้บการบูรณะข้ึนมาใหม่  KOREA 
MAIN PLAZA เป็นบริเวณของ พระบรมรูปกษตัริยเ์ซจงมหาราช  (STATUE OF KING SEJONG) ซ่ึงไดรั้บการ
ขนานนามวา่เป็น  “ รูปป้ันท่ีโดดเด่นท่ีสุดของเกาหลีใต้  ”  กษตัริยเ์ซจงมหาราช  (SEJONG THE GREAT) เป็น
กษตัริยอ์งคท่ี์ส่ี  ของราชวงศโ์ชซอนแห่งเกาหลี   ทรงเป็นท่ีรู้จกัในการท่ีทรงประดิษฐอ์กัษรเกาหลีฮนักึล   และ
ทรงเป็นกษตัริยท่ี์มีช่ือเสียงท่ีสุดของเกาหลี 

 
 
 
 
 
 เดินทางสู่ SHINSEGAE DUTY  FREE ชอ้ปป้ิงสินคา้ปลอดภาษี สินคา้แบรนดเ์นม  มากมาย อาทิ นาฬิกา  

แวน่ตาเคร่ืองสาํอาง กระเป๋า กลอ้งถ่ายรูป หรือจะเป็นโทรศพัทมื์อถือ ใหท้่านอิสะไดเ้ลือกซ้ืออยา่งเตม็ท่ี  
 
 
 
 
 
 

 
 ถึงเวลาพาทุกท่าน สู่ เมียงดง หรือ สยามสแควร์เกาหลี  ท่านสามารถเลือกสินคา้เทรนดแ์ฟชัน่ล่าสุดของ

เกาหลีไดท่ี้น่ีโดยเฉพาะสินคา้วยัรุ่นเช่นเส้ือผา้ รองเทา้ กระเป๋า เคร่ืองประดบั ทั้งแบรนดเ์นม เช่น EVISU, 
GAP, ONISUKA TIGER และสินคา้จากแบรนดเ์กาหลีโดยเฉพาะ เคร่ืองสาํอางเช่น ETUDE HOUSE, 
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SKIN FOOD, THE FACE SHOP, MISSHA, ROJUKISS, LANEIGE อีกทั้งยงัมีร้านกาแฟ ร้านอาหาร
ต่างๆ ท่านสามารถล้ิมลองไอศกรีม 2,000 วอน ท่ีสูงเกือบฟุตไดท่ี้น้ี  และ นอกจากนั้น ยงัมี STREET 
FOOD แบบเกาหลี ใหทุ้กท่านไดล้ิ้มลอง 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า 
 จากน้ันน าท่านเข้าสู่ทีพ่กั GIMPO L’ART HOTEL หรือระดับเทยีบเท่า 

วนัทีห้่า       ศูนย์สมุนไพรฮ๊อกเกตนามู-หมู่บ้านบุกชอนฮันอก-ฮงแด -SUPER MARKET 

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร ของโรงแรม 
 เดินทางสู่   ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู  ตน้ไมช้นิดน้ีเจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาท่ีปราศจากมลภาวะและ

ระดบัสูงเหนือนํ้าทะเล 50-800 เมตร เมล็ดพนัธ์ุของสมุนไพรฮอ็ตเกตนามูน้ี เป็นท่ีนิยมของคนเกาหลีรุ่นใหม่ 
เพราะมีผลช่วยดูแลตบัใหแ้ขง็แรง ป้องกนัโรคตบัแขง็ไม่ถูกทาํลายจาการด่ืมแอลกอฮอล ์กาแฟ บุหร่ี สาร
ตกคา้งจากอาหาร และยา  

 
 
 
 
 

 
 เดินทางสู่ บุกชอนฮันอกมาอลึ หรือ หมู่บ้านบุกชอนฮันอก (BUKCHON HANOK VILLAGE) เป็นหมู่บา้น

สไตลเ์กาหลีดั้งเดิมท่ีมีอายยุาวนานกวา่  600 ปี ภายในหมู่บา้นจะมีบา้นเรือนทั้งหมดประมาณ  100 หลงั ใน
สมยัก่อนเคยเป็นท่ีอยูอ่าศยัของสมาชิกราชวงศโ์ชซอนและขนุนางระดบัสูง  แต่ปัจจุบนัก็ไดป้รับเปล่ียนให้
กลายเป็นมรดกทางวฒันธรรมท่ีมีคุณค่าแห่งหน่ึงของประเทศเกาหลี 

 
 
 
 
 
 
 เดินทางสู่ ฮงแด (HONGDAE) เป็นยา่นชอ้ปป้ิงบริเวณดา้นหนา้ของมหาวทิยาลยัฮงอิก (HONGIK 

UNIVERSITY) ศูนยร์วมเด็กวยัรุ่นและเด็กมหาวทิยาลยั  มีร้านกาแฟท่ีเป็นเอกลกัษณ์  แกลเลอร่ี  ร้านคา้
จาํหน่ายสินคา้แฟชัน่  คลบั  ตลาดศิลปะ  และร้านอาหารท่ีน่าสนใจ  ถนนยา่นฮงแดแห่งยงัมีกิจกรรมทาง
วฒันธรรมทางศิลปะ  การแสดง  และงานเทศกาลท่ีน่าสนใจ  มีงานสตรีทอาร์ทเก๋ๆท่ีเพน้ทอ์ยูบ่นกาํแพง  ให้
ทุกท่านไดช้อ้ปป้ิงสินคา้แฟชัน่ เช่น เส้ือผา้ กระเป๋า รองเทา้ กนัอยา่งเตม็ท่ี  

     กลางวนั     รับประทานอาหารกลางวนั 
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                   นาํท่านสู่ SUPER MARKET ซ่ึงท่านสามารถเลือก ซ้ือสินคา้เกาหลีไดอี้กรอบ โดยเฉพาะของกิน เช่น 
บะหม่ีซินราเมียน (มาม่าสไตลเ์กาหลี) อูดง้ กิมจิ ขนมช๊อคโกพ้าย นํ้าจ้ิมปรุงรสหมูยา่งเกาหลี ไก่ตุ๋นโสม
สาํเร็จรูป ผลไมต้ามฤดูกาล ในราคาพิเศษก่อนกลบัเมืองไทยจากนั้นนาํท่านสู่สนามบินอิน 

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

-------------------------------------- 
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อตัราค่าบริการ 
ผู้ใหญ่ พกัห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน 

ราคา/ท่านละ 

23-27 มีนาคม 66 23,888.- 

27-31 มีนาคม 66 22888.- 
15-19 เมษายน 66 

23,888.- 

16-20 เมษายน 66 
17-21 เมษายน 66 
18-22 เมษายน 66 
19-23 เมษายน 66 
20-24 เมษายน 66 
21-25 เมษายน 66 
22-26 เมษายน 66 
23-27 เมษายน 66 
24-28 เมษายน 66 
25-29 เมษายน 66 
26-30 เมษายน 66 
27 เมษายน-01 พฤษภาคม 66 
28 เมษายน-02 พฤษภาคม 66 
29 เมษายน-03 พฤษภาคม 66 
30 เมษายน-04 พฤษภาคม 66 
พกัเด่ียวเพิ่ม ท่านละ  6,900.- 

ราคาทวัร์รวม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัตามเส้นทางท่ีระบุในรายการ    ชั้นทศันาจรไป-กลบัพร้อมคณะ   

กรณีอยูต่่อตอ้งเสียค่าเปล่ียนแปลงตัว๋ 
2. ค่าอาหารทุกม้ือ ตามท่ีระบุในรายการ 
3. ค่าท่ีพกัตามระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุหรือเทียบเท่า 
4. ค่ารถรับ-ส่ง และนาํเท่ียวตามรายการ 
5. ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งท่ีมี 
6. ค่านํ้าหนกักระเป๋าสัมภาระท่านละ 15 กก. 1ใบ/ท่าน 
7. ค่าหวัหนา้ทวัร์นาํท่านท่องเท่ียวตลอดรายการในต่างประเทศ  
8. ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง การชดเชยอุบติัเหตุส่วนบุคคลกรณี เสียชีวติ  

สูญเสียอวยัวะสายตาหรือ ทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง 1,000,000  บาท 
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เงือ่นไขการจองและการให้บริการ 

1. ในการจองคร้ังแรก มดัจาํ ท่านละ 10,000 บาท หรือชาํระทั้งหมด  
2. ส่วนท่ีเหลือชาํระก่อนเดินทาง 15 วนั  ในกรณีท่ีไม่ชาํระเงินส่วนท่ีเหลือตามเวลาท่ีกาํหนด ขอสงวนสิทธ์ิในการบอกยกเลิกการ

เดินทาง 
3. การจองจะมีผลสมบูรณ์โดยจะตอ้งส่งแฟกซ์หรืออีเมลใ์บจองทวัร์ใหเ้จา้หนา้ท่ีฝ่ายขายพร้อมกรอกรายช่ือของผูเ้ดินทางท่ีสะกดตรง

ตามหนงัสือเดินทาง 
4. บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิเก็บเพ่ิม300 USDหากลูกคา้ตอ้งการขอแยกออกจากกรุ๊ปหรือไม่เท่ียวตามรายการท่ีกาํหนด  

 
 การยกเลกิ 

1. การยกเลิกการเดินทางจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเม่ือไดแ้ฟกซ์ หรือ อีเมล ์การยกเลิกใหก้บัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย  
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัทาํการข้ึนไป  คืนเงินทั้งหมด  
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  15 วนัทาํการข้ึนไป เก็บค่าใชจ่้าย 50% ของราคาทวัร์ 
 ยกเลิกการเดินทางนอ้ยกวา่ 1 - 14 วนัทาํการ  เก็บค่าใชจ่้ายทั้งหมด 100 % ของราคาทวัร์ 

** การยกเลกิไม่นับวนัเสาร์อาทติย์ และวนัหยุดนักขัตฤกษ์ ** 
2. การขอยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีเจ็บป่วยหรือมีเหตุจากร่างกายท่ีไม่สามารถเดินทางในช่วงเวลาท่ีจองได ้การยกเลิก การเดินทา
จะตอ้งแสดงใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลใหก้บัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขายทั้งน้ีบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิพิจารณาในการคืนเงินใหก้บัลูกคา้เป็น
กรณีไป  
3. ในกรณีทีเ่จ้าหน้าทีต่รวจคนเข้าเมอืงปฏิเสธการเข้า-ออกนอกประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัท บริษัทขอสงวน
สิทธ์ิไม่คนืค่าทวัร์ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน 
4. ในกรณีกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุหรือเทศกาล บริษทัฯไดมี้การการันตีมดัจาํหรือซ้ือขายแบบมีเง่ือนไขกบัสายการบิน รวมถึง
เท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT (เหมาลาํ), EXTRA FLIGHT (เท่ียวบินพิเศษท่ีเพ่ิมเขา้มาช่วงวนัหยดุ หรือ เทศกาลดงักล่าว) 
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่ามดัจาํ หรือ ค่าทวัร์ทั้งหมด 
 
หมายเหตุ 
1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีจาํนวนผูเ้ดินทาง ตํ่ากวา่  15 ท่าน(ผูใ้หญ่) ข้ึนไป  

โดยบริษทัฯ จะแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนั ก่อนการเดินทาง  
2. เท่ียวบินและรายการท่องเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของ 

ผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 

9. ค่า K-ETA 10,300 วอน 
ราคาทวัร์ไม่รวม 

1. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าทาํหนงัสือเดินทาง, ค่า      โทรศพัทส่์วนตวั, ค่าซกัรีด, มินิบาร์ในหอ้ง, 
รวมถึงค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านตอ้งการสั่งเพิ่ม กรุณาติดต่อ
หวัหนา้ทวัร์แลว้จ่ายเพิ่มเองต่างหาก) 

2. ค่าทปิคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่นท่านละ 50,000 วอน หรือ 1,500 บาท ต่อท่านตลอดทั้งทริป  
3. ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% (กรณอีอกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท หรือ

ต้องการใบก ากบัภาษี) 
4. ค่านํ้าหนกักระเป๋าสัมภาระ ท่ีหนกัเกินสายการบินกาํหนด  (ปกติ 15 กก.) 1 ใบ/ท่าน 
5. ค่าวซ่ีาสาํหรับพาสปอร์ตต่างดา้ว  
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3. หนงัสือเดินทาง ตอ้งมีอายเุหลือใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน และบริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพ่ือท่องเท่ียวเท่านั้น 
4. ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายใดๆทั้งส้ิน อนัเน่ืองมาจากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบินการประทว้ง, 

การนดัหยดุงาน, การก่อจลาจล, การเมือง, ภยัธรรมชาติ (โดยบริษทัฯจะดาํเนินการประสานงานเพ่ือใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 
แก่ลูกคา้)  

5. ทางบริษทัฯสงวนสิทธิไม่คืนเงิน ในกรณีท่ีท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ เช่น ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบาง
ม้ือ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้าํระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้ 

6. ทางบริษทัฯสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบใดๆ หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจากความ
ประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 

7. เม่ือท่านตกลงชาํระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯจะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆแลว้ ตามท่ี
ไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 

    


