
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 

 
 
 

Date EASY KOREA SPRING 1 Meal Hotel 
D1. กรุงเทพฯ (สุวรรณภมิู)     
D2. อินชอน –หมู่บา้นฝรั "งเศส Petite France-เกาะนามิ –ปั"นจกัรยานเรียลไบต์ U-dong/ L /D ซวูอน 

D3. 
วดัวาวจูองซา-ไร่สตรอเบอรรี์" -สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์–โซล ทาวเวอร ์
(ไม่รวมค่าขึ นลิฟท)์ - ตลาดทงแดมุน 

BF / L / D กรุงโซล 

D4. 
ศนูยโ์สมรฐับาล – บลเูฮาส ์– พระราชวงัเคียงบอ๊ค– ศนูยเ์ครื"องสาํอาง -คลองชอง
เกซอน – DUTY FREE – ชอ้ปปิN งเมียงดง 

BF / L / D กรุงโซล 



 

 

 

 

 

D5. 
ศนูยส์มุนไพรฮอกเกตนาม ู-ศนูยส์มุนไพรสนเข็มแดง – โรงงานสาหรา่ย – 
ทาํคิมบบั (ขา้วห่อสาหร่าย) + ชุดฮนับก –ถ่ายภาพ 3 มิติ – ชอ้ปปิN งย่านอีวาแด-
ซุปเปอรม์าเกต๊ละลายเงินวอน– สนามบินอินชอน-กรุงเทพฯ 

BF / L / - 
 

 

 

วันแรก  กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) 
2T.00น. คณะพรอ้มกนัที"ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู อาคารผูโ้ดยสารขาออกประต ูWเคาน์เตอร ์F 

 สายการบินเจจแูอร ์(7C) มีเจา้หน้าที"ของบริษัทฯคอยใหก้ารตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวก  
วันที�สอง อินชอน –หมู่บา้นฝรั�งเศส Petite France-เกาะนามิ –ปั� นจกัรยานเรยีลไบต ์
00.55น. เหิรฟ้าสู่กรุงโซล โดยสายการบิน JEJU AIRเที"ยวบินที" 7C2204 (บินประมาณ 4.30 – 05.00 ชั "วโมง) 

 
08.35น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินชอนประเทศเกาหลีใต ้(เวลาทอ้งถิ� นเรว็กวา่ไทย � ช.ม.) 

  นําท่านรบัประทานอาหาร เชา้ ณ ภตัตาคาร(มืN อที"1)เมนูอุดง้สไตลเ์กาหลี 
จากนัNนนําท่านสู่ หมู่บา้นฝรั�งเศส Petite Franceสถานที"ถ่ายทาํ You Who Came from the Star 
เป็นหมูบ่า้นสีสนัน่ารกัสดใสสไตลฝ์รั "งเศสโดยใชค้อนเซ็ปในการออกแบบมาจาก "ดวงดาว, ดอกไม ้
และ เจา้ชายน้อย" ถา้ใครเป็นแฟนคลบัตวัจริงของเจา้ชายน้อยหา้มพลาด จากนัNนนําท่านสู่เมืองชุน
ชอน ลงเรือเดินทางสู่ เกาะนามิ โดยใชเ้วลาประมาณ Tj นาที ชมวิว ทิวทศัน์ของสถานที"เคยใช้
เป็นสถานที"ถ่ายทาํละครทีว ี Winter Love Song อนัโด่งดงัไปทั "วเอเชีย พรอ้มมีเวลาใหท่้านไดเ้ก็บ
ภาพอนัสวยงามน่าประทบัใจ สุดแสนโรแมนติค เปรียบประหนี"งดุจท่านเป็นพระ-นาง ในละครเลย
ทีเดียว อิสระตามอธัยาศยั 

 
เที2ยง  บริการอาหารเที2ยง ณ ภัตตาคาร (มื อที2 2)บริการ ทัคคาลบี หรือไก่บาร์บีคิวผัดซอสเกาหลี

อาหารเลื"องชื"อของเมืองชุนชอน โดยนําไก่บารบี์คิว มนัหวาน ผดักะหลํ "าตน้    กระเทียม ตกหรือ
ขา้วปัN น และซอสมาผัดรวมกนับนกระทะแบนดาํคลุกเคลา้ทุกอย่างใหเ้ขา้ที" รบัประทานกบัผัดกาด
เกาหลีและเครื"องเคียง 



 

 

 

 

 

   
 จากนัNนนําท่านเดินทางไปสู่ RAIL BIKE ท่านจะไดส้นุกสนานกบัการปั"นจกัรยาน 4 ลอ้ แบบพิเศษ 
Rail Bike ไปตามรางรถไฟ ตลอดเสน้ทางท่านจะไดพ้บกบัธรรมชาติอนัแสนบริสุทธิo ที"ปกคลุมไป
ดว้ยป่าเขา ดา้นซา้ยจะเป็นแมนํ่Nา ส่วนดา้นขวาจะเป็นขุนเขาสลบัซบัซอ้น ก่อนจะเปลี"ยนเป็นทุ่งนา 
เขียวขจี และแปลงผกัของเกษตรกรชาวเกาหลีที"ขนาบอยู่ริมสองฝั"งแมนํ่Nาท่านจะไดปั้"นจกัรยานไป
ตามรางรถไฟที"สามารถลอดอุโมงคซึ์"งเจาะทะลุภเูขาท่ามกลางอากาศเย็นสบายและเสน้ทางที"ค่อย 
ๆ ลาดเอียงลงไปตามไหล่เขาจากนัNนนําท่านเดินทางสู่เมือง ซวูอน 

 
เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (มื อที2 3)บริการ OSAM หรือหมูและปลาหมึกผดันํ าคลุก

คลิกเนืN อหมูและปลาหมึกย่างบารบี์คิวหมกัสไตลส์มยัใหม่เกาหลีคนต่างประเทศนิยมรบัประทาน

เพราะมีรสชาติออกหวานเผ็ดเล็กน้อย โดยการนําบารบี์คิวหมูปลาหมึกลงในกระทะครึ"งวงกลม

พรอ้มนํNาซุปปรุงรส 

   

คํ 2า  นาํท่านสู่AMOUR SYMPHONY HOTEL, HERB HOTEL, ATHEANE HOTEL หรือ เทียบเท่า 
 

วันที�สาม วัดวาวูจองซา - ไรส่ตรอเบอรร์ี� – เอเวอรแ์ลนด–์กรุงโซล-ตลาดทงแดมุน 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มื อที2 4) 

 จากนัNนนําท่านเดินทางสู่เมืองยงอิน จงัหวดัเคียงคีโด นําท่านไหวพ้ระ ณ วดัวาวูจองซา 
(Waujeongsa Temple)ซึ"งตัNงอยูใ่น วดันีN สรา้งขึN นในปี 1970 โดยนักบวชแฮด๊อกเพื"อแสดงการตอบ



 

 

 

 

 

แทนความเมตตากรุณาของพระพุทธเจา้ในการรวมประเทศภายในมีรปูสลกัสะสมจาก
พุทธศาสนิกชนทั "วโลกมากกวา่ 3,000 ชิN น โดยหนึ"งในรปูสลกัที"มีชื"อเสียงมากที"สุด คือ พระเศียร
ของพระพุทธเจา้มีความสงู 8 เมตรตัNงอยูที่"หน้าประตทูางเขา้วดัและไดร้บัการบนัทึกลงกินเนสบุค๊
ใหเ้ป็นรปูสลกัที"ทาํจากไมที้"มีขนาดใหญ่ที"สุดในโลก นอกจากนัNนภายในวดัยงัมีพระพุทธรปูนอน
ขนาดใหญที่"สรา้งจากไมส้นจีนที"นํามาจากอินเดีย 

 
จากนัNนนําท่านเยี"ยมชมไร่ผลไมส้่งออกที"สาํคญัในฤดูหนาว ที" “ไรส่ตรอเบอรรี์2”เชิญท่านลิN มรสสต
รอเบอรรี์"เกาหลีสดๆ ในบรรยากาศภายในไร่สตรอเบอรรี์"อยา่งแทจ้ริง ท่านจะไดพ้บกบัวถีิชีวติ
ชาวไรส่ตรอเบอรรี์"ของเกาหลี วา่มีวธีิการปลูกอยา่งไรจึงไดผ้ลสตรอเบอรรี์"ที"ขนาดใหญ่เป็นพิเศษ
และหวานหอมชวนน่ารบัประทานเป็นที"ชื"นชอบของชาวเกาหลีเองและชาวต่างชาติ และยงัเป็น
ผลไมส่้งออกของประเทศอีกดว้ย ชมวธีิการปลกู การดูแลรกัษาผลสตรอเบอรรี์" และท่านยงัสามารถ
เลือกเก็บสตรอเบอรรี์" และเลือกชิมไดจ้ากภายในไร ่พรอ้มทัNงยงัสามารถซืN อกลบัไปฝากคนทางบา้น
ไดด้ว้ย 

เที2ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื อที2 5)หมูย่างเกาหลี หรือคาลบี  เป็นอาหาร
พืN นเมืองเกาหลีที"เลื"องชื"อและรูจ้กักนัดีทั "วโลก มีรสชาติกลมกล่อม โดยนําหมสู่วนที"ติดกบักระดูกไป
ย่างบนเตาถ่านแบบดัNงเดิม เสิรฟ์พรอ้มขา้วสวยรอ้นๆ เครื"องเคียงหลากชนิด นํNาจิN มเตา้เจีN ยว และ
นํNาซุปสาหรา่ย รบัประทานคลา้ยกบัเมี"ยงคาํของไทย 

   
  จากนัNนท่านเดินทางสู่เอเวอรแ์ลนดส์วนสนุกกลางแจง้ที"ใหญ่ที"สุดของประเทศเกาหลีใตซึ้"งตัNงอยู่

ท่ามกลางหุบเขาขอเชิญท่านท่องไปกบัโลกของสัตวป่์าซาฟารีท่านจะไดพ้บกบัไลเกอรซ์ึ"งเป็นลูก
แฝดผสมที"เกิดขึN นจากความรกัระหวา่งสิงโตผูเ้ป็นพ่อและเสือผูเ้ป็นแม่นับเป็นแฝดผสมเสือ-สิงโตคู่
แรกในโลกชมความน่ารกัของหมีต่างๆซึ"งพนักงานขบัรถซาฟารีจะเป็นผูท้กัทายและเล่นกบัพวกเขา
เติมเต็มความสุขของท่านสนุกสนานกบัเครื"องเล่นต่างๆ ไม่จาํกดัชนิด พรอ้มทัNงบรรยากาศหนาวๆ 
โรแมนติคๆ 



 

 

 

 

 

   
เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (มื อที2 6)บริการ บีบิมบบั และ ชาบชูาบสุูกีN สไตลเ์กาหลีบน

หมอ้ไฟรอ้นๆ ประกอบดว้ยหมสูไลด ์และผกัสดนานาชนิด เสิรฟ์พรอ้มนํNาซุปรอ้นๆ และเสน้อดูง้ซึ"ง
ขาดไม่ไดใ้นการทาน ชาบูชาบ ูพรอ้มขา้วสวยเสริoฟ พรอ้ม ขา้วสูตรดั "งเดิมของเกาหลีซึ"งนําเอาขา้ว
สวย ผกัต่างๆ เช่น ถั "วงอก ผกักาดเห็ดหอม สาหร่าย และซอสสีแดงมาผัดรวมกนั ซึ"งก็จะไดร้สชาติ
แบบเกาหลีจริงๆ  

   
  จากนัNนนําท่านเดินทางสู่ยา่นศนูยก์ารคา้แหล่งชอ้ปปิN งที"ชื"อไดว้า่ใหญที่"สุดในเอเชีย ทงแดมุน ซึ"ง
ตัNงอยูบ่ริเวณประตเูมืองโบราณทางทิศตะวนัออกท่านสามารถซืN อสินคา้หลากหลายประเภทไดที้"นีN
อาทิ เสืN อผา้บุรุษ-สตรี รองเทา้บุรุษ-สตรี รองเทา้ผา้ใบ เข็มขดั ของที"ระลึก ชุดเครื"องครวัถุงน่องถุง
เทา้ผา้พนัคอโดยท่านจะได ้สมัผสั กบั บรรยากาศการชอ้ปปิN งสินคา้ในราคาเกาหลีอยา่งแทจ้ริง  

คํ 2า  นาํท่านเขา้สู่ที2พกั GOLDEN FORESTHOTEL, LEXVILL HOTEL, BENIKEA HOTELหรือ เทียบเท่า 
 

วันที�สี�   เทศกาลชมดอกซากุระ “เกาะยออิโด” - ศูนยโ์สมรฐับาล– บลูเฮาส–์พระราชวังเคยีงบ๊อค – 
ศูนยเ์ครื�องสาํอาง-DUTY FREE –คลองชองเกชอน- N TOWER (ไม่รวมคา่ลิฟท)์  
ชอ้ปปิI งตลาดเมียงดง          

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มื อที2 7) 
จากนัNนนําท่านชม ความงามของดอกซากุระ ที"บานสะพรั "ง ที"“เกาะยออิโด”เป็นแนวยาว เรียงรายริม
ถนน จนกลายเป็น อุโมงค ์ดอกซากุระ ที"สวยงามมากๆ (หมายเหต ุ: โปรแกรมชมซากุระจะ
เดินทางไปชมเฉพาะช่วงเดือนเมษายนซึ2งเป็นช่วงการบานของซากุระเท่านั น ทั งนี การบานของ
ดอกซากุระ ขึ นอยูก่บัสภาพอากาศและองคป์ระกอบอื2นๆ ทางบริษทัไม่สามารถกาํหนดการบาน
ของดอกซากุระที2แน่นอนได ้ดงันั นทางบริษทัจึงขออภยั ถา้ในวนัที2ท่านเดินทาง อาจจะไม่ไดพ้บ
การบานของดอกซากุระ ที2สวยงามเต็มที2ได ้จึงเรียนแจง้ใหท้ราบก่อนล่วงหนา้) 



 

 

 

 

 

 
จากนัNนนําท่านเดินทางสู่ศูนยโ์สมรฐับาลซึ"งรฐับาลรบัรองคุณภาพวา่ผลิตจากโสมที"มีอายุ 6 ปีซึ"งถือ
วา่เป็นโสมที"มีคุณภาพดีที"สุดชมวงจรชีวติของโสมพรอ้มใหท่้านไดเ้ลือกซืN อโสมที"มีคุณภาพดีที"สุดและ
ราคาถกูกวา่ไทยถึง 2 เท่ากลบัไปบาํรุงร่างกายหรือฝากญาติผูใ้หญ่ที"ท่านรกัและนับถืออีกไมไ่กลจาก
กนัมากนัก จากนัNนนําชม บลเูฮาสท์าํเนียบของประธานาธิบดี (ระหวา่งรถแล่นผ่านไม่อนุญาตให้
ถ่ายภาพหรือวดีีโอใดๆทัNงสิN น) แวะถ่ายรปูเป็นที"ระลึกกบัอนุสาวรีย ์นกฟีนิกซ ์สญัลกัษณค์วามเป็น
อมตะ และชมทศันียภาพอนัสวยงามของภเูขารปูหวัมงักร และวงเวยีนนํNาพุ ซึ"งนับเป็นจุดที"มีฮวงจุย้ที"ดี
ที"สุดของกรุงโซล 

 
จากนัNนชม พระราชวงัเคียงบ็อค ซึ"งเป็นพระราชวงัไมโ้บราณที"เกา่แกที่"สุด สรา้งขึN นใน ค.ศ. TuvW 
หรือในอดีตกวา่ wjj ปีกอ่น ภายในพระราชวงัแหง่นีN มีหมูพ่ระที"นั"งมากกวา่ xjj หลงั แต่ไดถู้ก
ทาํลายไปมากในสมยัที"ญี"ปุ่นเขา้มาบุกยึดครอง ทัNงยงัเคยเป็นศนูยบ์ญัชาการทางการทหารและเป็นที"
ประทบัของกษัตริย ์ ปัจจุบนัไดมี้การกอ่สรา้งหมู่พระที"นั"งที"เคยถกูทาํลายขึN นมาใหมใ่นตาํแหน่งเดิม 
ถ่ายภาพคู่กบัพลบัพลากลางนํNาเคียงเฮวร ูที"ซึ"งเคยเป็นทอ้งพระโรงออกงานสโมสรสนันิบาตต่างๆ 
สาํหรบัตอ้นรบัแขกบา้นแขกเมือง  

เที2ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร(มื อที2 8)บริการท่านดว้ย เมนูSamgyetangหรือเมนูไกตุ๋่น
โสมอาหารในวงัในสมยักอ่น ปัจจุบนัเป็นอาหารเลื"องชื"อของเมืองหลวง เชื"อกนัวา่บาํรุงและเสริม
สุขภาพ ภายในตวัไก่จะมีขา้วเหนียว รากโสม พุทราแดงและเคล็ดลบัในการตุ๋นเสิรฟ์พรอ้มเครื"องเคียง
ที"เรียกวา่ กกัตุกี เสน้ขนมจีน เหลา้โสม พริกไทยดาํ และเกลือ) 

  



 

 

 

 

 

 จากนัNนนําท่านสู่Cosmetic Shopเป็นศูนยร์วมของเครื"องสาํอางของเกาหลี อาทิเช่นROJUKISS, 
LOTREE, ETUDE และอีกมากมายหลากหลายแบรนดเ์นมที"นําเขา้มาจากทั "วโลกอิสระท่านเลือกซืN อได้
ตามอธัยาศยัชม จากนัNนนําท่าน ชอ้ปปิN งสินคา้ปลอดภาษีที" ดิวตี ฟรี (Duty Free Shop)ที"นี" มีสินคา้ชัNน
นําใหท่้านเลือกซืN อมากมายกวา่ 500 ชนิด อาทิ นํNาหอม เสืN อผา้เครื"องสาํอาง กระเป๋า นาฬกิา 
เครื"องประดบั ฯลฯหากพอมีเวลาพาท่านเดินชมคลองชองเกชอนซึ"งเดิมเป็นคลองเกา่แก่ในอดีตมี
อายุกวา่ wjj ปี ที"ทอดผ่านใจกลางเมืองหลวง แต่ในปัจจุบนัไดมี้การพฒันา และบรูณะคลองแห่งนีN
ขึN นมาใหม ่ทาํใหก้รุงโซลมีคลองที"ยาวกวา่ w กิโลเมตร ที"มีแต่นํNาใส จนสามารถมองเห็นตวัปลาหลาก
พนัธที์"กาํลงัแหวกวา่ยไปมา ปัจจุบนัโครงการชองเกชองไดก้ลายเป็นสถานที"จดักิจกรรมต่างๆ อาทิ 
งานแสดงศิลปะต่างๆ งานดนตรี นิทรรศการดอกไม ้ฯลฯ และยงัมีสวนสาธารณะทัNงสองฝั"งคลอง 

  
 จากนัNนนําท่านสู่หอคอยกรุงโซลN Tower (ไม่รวมคา่ลิฟต)์ ซึ"งอยูบ่ริเวณเนินเขานัมซานซึ"งเป็น 1 

ใน 18 หอคอยที"สงูที"สุดในโลกที"ฐานของหอคอยมีสิ"งที"น่าสนใจต่างๆเช่นศาลาแปดเหลี"ยมปาลกั~กจอง
, สวนสตัวเ์ล็กๆ, สวนพฤกษชาติ, อาคารอนุสรณผ์ูร้กัชาติอนัชุงกุนนอกจากนีN โซลทาวเวอรย์งัเป็น
สถานที"ถ่ายทาํละครเกาหลีแนวน่ารกัๆเรื"อง“กบัดกัหวัใจยยัแม่มด” อิสระใหทุ้กท่านไดเ้ดินเล่นและ
ถ่ายรปูคู่หอคอยตามอธัยาศยัหรือคลอ้งกุญแจคู่รกั 

คํ 2า รบัประทานอาหารคํ 2า ณ ภตัตาคาร(มื อที2 9)บุฟเฟตบ์าบีคิวเกาหลี หมู เนื อ ไก่ ซีฟู๊ด ไม่อั น 
จากนัNนนําท่านชอ้ปปิN งยา่น เมียงดงหรือสยามสแควรเ์กาหลี หากท่านตอ้งการทราบวา่แฟชั "นของ
เกาหลีเป็นอย่างไร กา้วลํNานําสมยัเพียงใดท่านจะตอ้งมาที"เมียงดงแหง่นีN  พบกบัสินคา้วยัรุน่ อาทิ 
เสืN อผา้แฟชั "นแบบอินเทรน เครื"องสาํอางดงัๆ ของเกาหลี พบกบัความแปลกใหมใ่นการชอ้ปปิN งอีก
รปูแบบหนึ"ง ซึ"งเมียงดงแหง่นีN จะมีวยัรุน่หนุ่มสาวชาวโสมไปรวมตวักนัที"นี"กวา่ลา้นคนในแต่ละวนั  

คํ 2า นาํท่านเขา้สู่ที2พกัGOLDEN FORESTHOTEL, LEXVILL HOTEL, BENIKEAHOTEL หรือ เทียบเท่า 
วันที�หา้      ศูนยส์มุนไพร –RED PINE–โรงงานสาหร่าย - ทาํคมิบบั (ขา้วห่อสาหรา่ย) + ชุดฮันบก 

ถ่ายภาพ3 มิต ิ- ชอ้ปปิI งย่านอีวาแด - ซุปเปอรล์ะลายเงินวอน - สนามบินอินชอน - 
กรุงเทพฯ   

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มื อที2 10) 
จากนัNนนําท่านเดินทางไปดแูลสุขภาพกนัที"ศูนยส์มุนไพรฮอกเกนามูซึ"งเป็นสมุนไพรที"ทั "วโลกยอมรบั 
รวมถึงสถาบนัต่างๆ วา่เป็นสมุนไพรที"มีคุณภาพดีที"สุดในการบาํรุงตบัและดูและตบัของเรา ซึ"งจะเป็น



 

 

 

 

 

สมุนไพรที"หาไดย้ากในปัจจุบนั ท่านจะไดช้มการสาธิต การทดลองวา่สมุนไพรชนิดนีN มีคุณค่าเพียงใด
ต่อโลกใบนีN  ตน้ไมช้นิดนีN เจริญเติบโตในป่าลึกบนภเูขาที"ปราศจากมลภาวะและระดบัสงูเหนือนํNาทะเล 
50-800 เมตรชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมนํามารบัประทานเพื"อช่วยดูแลตบัใหส้ะอาดแข็งแรง ป้องกนัโรค
ตบัแข็ง ไมถู่กทาํลายจาการดื"มแอลกอฮอล ์ กาแฟ บุหรี" สารตกคา้งจากอาหารและยาแลว้นําท่านสู่ 
ศูนยส์มุนไพรสนเข็มแดงหรือ RED PINEซึ"งผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลีซึ"งจะใชต้น้สน
เข็มแดงจากยอดเขาที"ประเทศเกาหลีเหนือมาผลิตโดยใชเ้ทคโนโลยีพรอ้มกบัการวิจยัที"ประเทศเกาหลี
ใตอ้อกมาเป็นนํNามนัสนเข็มแดงภมิูประเทศของประเทศเกาหลีเป็นภเูขาประมาณ 70 เปอรเ์ซ็นตโ์ดย
กวา่จะมาเป็นนํNามนัสนเข็มแดงได ้1 แคปซลู ตอ้งใชใ้บสนเข็มแดงประมาณ 2.7 กิโลกรมัมาสกดัเอา
นํNามนัมาผลิตและวิจยัออกมาเป็นนํNามนัสนนีN สามารถช่วยในการลดระดบัไขมนัในเสน้เลือดไดเ้ป็น
อย่างดี 

 
จากนัNนนําท่านเขา้ชมโรงงานสาหร่ายของฝากที"มีชื"อเสียงของเกาหลี ผลิตสาหร่ายใหม ่ สด ทุกวนัมี
หลายรสชาติใหท่้านไดเ้ลือกซืN อไปเป็นของฝาก จากนัNนนําท่านเรียนรูวิ้ธกีารทาํ คิมบบั (ขา้วห่อ
สาหร่าย) อาหารงา่ยๆๆที"คนเกาหลีนิยมรบัประทาน คิม แปลวา่ สาหร่าย บบั แปลวา่ ขา้ว จะเป็น
แท่งยาวๆ แลว้เคา้ก็จะหั "นเป็นชิN นๆพอดีคาํ จิN มกะโชยุญี"ปุ่นหรือวาซาบิก็ได ้ ตามรา้นอาหารก็จะมีทาํ
เป็นพิเศษ คือมีผดัซอสมาใหจิ้N มราดดว้ยพิเศษ!!! ฟรีใส่ชุดประจาํชาติเกาหลี ฮนับกมีหลากหลาย
ชุดใหท่้านไดเ้ลือกใส่พรอ้มเก็บภาพประทบัใจพรอ้มทัNงชม“ถ่ายภาพ s มิติ”เคล็ดลบังานศิลปะแหง่
ภาพ” ที"ทาํใหท่้านไดตื้"นตาตื"นใจกบัศิลปะแนวใหมเ่ป็นภาพวาดในลกัษณะ 3 มิติเหมือนภาพวาดมี
ชีวติและหลุดออกมาจากแผ่นเฟรมภาพแนวคิดรปูแบบใหม่เป็นความคิดสรา้งสนัและจนิตนาการของ
การสรา้งภาพโดยใชเ้ทคนิคพิเศษจากภาพสามมิติที"รวมทฤษฎีทางวทิยาศาสตรแ์ละการซอ้นภาพโดย
กระตุน้ความเคลื"อนไหวของภาพใหมี้มิติเหมือนจริง 

เที2ยง        บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มื อที2 t1) เมนูจมิดกั เป็นไก่พะโลผ้ดักบัวุน้เสน้และผกั
อร่อยมากมายเสริฟพรอ้มขา้วสวยรอ้นๆ พรอ้มเครื2องเคียงต่างๆ 

  



 

 

 

 

 

จากนัNนนําท่านชอ้ปปิN งยา่นอีวาแด อยู่ใกลก้บัมหาวิทยาลยัอีวา มหาวทิยาลยัสตรีที"มีชื"อเสียงของ
เกาหลี เป็นถนนที"สามารถเดินชอ้ปปิN งในรา้นเสืN อสวยสุดอารต์แบบราคานักศึกษา และอพัเดตสตรีท 
สไตล ์ จากแฟชั "นนิสตา้ตวัจริงส่วนกลางคืนเป็นแหล่งปารตี์N ที" chic สุดในโซลจากนัNนเตรียมตวักลบั
กรุงเทพ แวะซืN อของ (ละลายเงินวอน u แถม t) สาหร่าย ขนมต่าง ๆ  ช็อกโกแลต๊หินซีเรียลช็อกโก  
ลิตภณัฑข์องใบและรากฝอยของโสม ในรปู ขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหน้าโสม ครีมลา้งหน้าโสม 
เครื"องสาํอางโสม เป็นตน้  และยงัมีหมอนสุขภาพ  กิมจิ  เป็บเปโร ้(ป๊อกกีN เกาหลี) ชินราเมง( มาม่า
เกาหลี)จากนั นเดินทางสู่สนามบิน 

20.05 น. ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯมหานคร   โดยเที"ยวบินที" 7C2203☺ 
23.59 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ…….. 

ไม่รวมทิปไกด+์คนขบัรถตลอดการเดนิทาง ทา่นละ xu,yyy วอน (ประมาณ zyyบาท) 
ขออนุญาตเก็บค่าทิปทุกทา่นที2สนามบินไทย 

 

ในกรณีที2ผูเ้ดินทางไม่ผ่านการตรวจพิจารณาจากด่านตรวจคนเขา้เมือง (ต.ม.)ในการ เขา้-ออกทั ง
ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต ้อนัเนื2องมาจากการกระทาํที2ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การ

หลบหนีเขา้ออกเมือง หรือการถูกปฎิเสธในกรณีอื2นๆทุกกรณี ทางบริษทัจะไม่รบัผิดชอบและไม่คืน
ค่าใชจ้า่ยตา่งๆทั งสิ น เนื2องจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนบริษทัแลว้ 

 

*** ก่อนตดัสินใจจองทวัร ์ควรอ่านเงื2อนไขการเดินทางอยา่งถ่องแท ้จนเป็นที2พอใจ  

แลว้จงึวางมดัจาํเพื2อประโยชนข์องท่านเอง *** 

 การเดินทางอาจเปลี2ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทั งนี เนื2องจาก
สภาพ ลม ฟ้า อากาศ และสถานการณใ์นการเดินทางขณะนั นแตจ่ะคาํนึงถึงความปลอดภยัในการ
เดินทาง และผลประโยชนข์องหมู่คณะเป็นสาํคญั โดยไม่ทาํใหม้าตรฐานของการบริการลดนอ้ยลง 

** พาสปอรต์ควรมีอายุไม่ตํ 2ากว่า � เดือนนบัจากวนัเดินทาง ** 
อัตราค่าบริการ / ท่าน 

วันเดนิทาง ผู้ใหญ่ เดก็ใช้เตียง เดก็ไม่ใช้เตียง พักเดี ยว หมายเหตุ 

16-20มี.ค.u� tu,�yy.- tu,�yy.- tu,�yy.- 4,500.- ซูวอน+โซล 
18-22 มี.ค.u� tu,�yy.- tu,�yy.- tu,�yy.- 4,500.- ซูวอน+โซล 
20-24 มี.ค.u� tu,�yy.- tu,�yy.- tu,�yy.- 4,500.- ซูวอน+โซล 



 

 

 

 

 

22-26 มี.ค.u� tu,�yy.- tu,�yy.- tu,�yy.- 4,500.- ซูวอน+โซล 
23-27 มี.ค.u� tu,�yy.- tu,�yy.- tu,�yy.- 4,500.- ซูวอน+โซล 
29มี.ค.-yxเม.ย.u� tu,�yy.- tu,�yy.- tu,�yy.- 4,500.- ซูวอน+โซล 
syมี.ค.-ysเม.ย.u� tu,�yy.- tu,�yy.- tu,�yy.- 4,500.- ซูวอน+โซล 
31มี.ค.-y�เม.ย.u� tu,�yy.- tu,�yy.- tu,�yy.- 4,500.- ซูวอน+โซล 
ys-y� เม.ย.u� t�,�yy.- t�,�yy.- t�,�yy.- 4,500.- ซูวอน+โซล 
y�-yz เม.ย.u� t�,�yy.- t�,�yy.- t�,�yy.- 4,500.- ซูวอน+โซล 
ty-t� เม.ย.u� 
**สงกรานต*์* 

xy,�yy.- xy,�yy.- xy,�yy.- 5,000.- ซูวอน+โซล 

tt-tu เม.ย.u� 
**สงกรานต*์* 

xs,�yy.- xs,�yy.- xs,�yy.- 5,000.- ซูวอน+โซล 

t�-xt เม.ย.u� t�,�yy.- t�,�yy.- t�,�yy.- 4,500.- ซูวอน+โซล 
tz-xx เม.ย.u� t�,�yy.- t�,�yy.- t�,�yy.- 4,500.- ซูวอน+โซล 
x�-xz เม.ย.u� t�,�yy.- t�,�yy.- t�,�yy.- 4,500.- ซูวอน+โซล 
xu-x� เม.ย.u� t�,�yy.- t�,�yy.- t�,�yy.- 4,500.- ซูวอน+โซล 
yt-yu พ.ค.u� 
**วนัแรงงาน** 

t�,�yy.- t�,�yy.- t�,�yy.- 4,500.- ซูวอน+โซล 

yx-y� พ.ค.u� 
**วนัแรงงาน** 

t�,�yy.- t�,�yy.- t�,�yy.- 4,500.- ซูวอน+โซล 

yz-tx พ.ค.u� t�,�yy.- t�,�yy.- t�,�yy.- 4,500.- ซูวอน+โซล 
y�-tsพ.ค.u� t�,�yy.- t�,�yy.- t�,�yy.- 4,500.- ซูวอน+โซล 
tu-t�พ.ค.u� t�,�yy.- t�,�yy.- t�,�yy.- 4,500.- ซูวอน+โซล 
t�-xyพ.ค.u� t�,�yy.- t�,�yy.- t�,�yy.- 4,500.- ซูวอน+โซล 
xx-x�พ.ค.u� t�,�yy.- t�,�yy.- t�,�yy.- 4,500.- ซูวอน+โซล 
xs-x�พ.ค.u� t�,�yy.- t�,�yy.- t�,�yy.- 4,500.- ซูวอน+โซล 



 

 

 

 

 

x�พ.ค.-yxมิ.ย.u� t�,�yy.- t�,�yy.- t�,�yy.- 4,500.- ซูวอน+โซล 
syพ.ค.-ysมิ.ย.u� t�,�yy.- t�,�yy.- t�,�yy.- 4,500.- ซูวอน+โซล 
 
 
 

ราคาทวัรนี์Iรวม 
- ค่าตั �วเครื"องบินชัNนประหยดัไปกลบัพรอ้มกรุป๊ 

นํ าหนกักระเป๋าไม่เกิน 15 กิโลกรมัต่อท่าน/หิ วขึ นเครื2องได ้07กิโลกรมั 
- ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง 
- โรงแรมระดบั 3 ดาว พกัหอ้งละ 2 – 3 ท่าน จาํนวน 3 คืน  
- บริการอาหารทุกมืN อตามรายการระบุ 
- ค่าเขา้ชมสถานที"ท่องเที"ยวต่างๆตามรายการระบุ 
- ค่ารถรบั-ส่งและนําเที"ยว พรอ้มหวัหน้าทวัรช์าํนาญงานและมคัคุเทศกท์อ้งถิ"น ตลอดการเดินทาง 
- ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท (ตามเงื"อนไขกรมธรรม)์ 

 
อตัรานีIไม่รวม 

- ค่าทิปไกด ์และคนขบัรถ ประมาณ  25,000 วอนหรือ 800 บาท ตอ่ท่านตลอดทริป 
- ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอื"นๆ เชน่ หนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าอาหารเครื"องดื"มนอกเหนือรายการ  
- ค่าภาษีมลูค่าเพิ"ม 7 % และ หกั ณ ที"จ่าย 3 %    
- ค่านํNาหนักกระเป๋าเกิน 20 กิโลกรมั  /  ค่าวีซ่าสาํหรบัหนังสือเดินทางต่างดา้ว หรือชาวต่างชาติ 

หมายเหตุ 
- จาํนวนผูเ้ดินทางขัNนตํ "า 20ท่านขึN นไป 
- หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุใชง้านนับจากวนัเดินทางไมน่้อยกวา่ 6 เดือนและรบัเฉพาะผูป้ระสงคเ์ดินทาง

ท่องเที"ยว 
- ทางบริษัทฯจะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทัNงสิN นหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนัด

หยุดงาน, การกอ่จลาจล หรือกรณีที"ท่านถกูปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หน้าที"ตรวจคนเขา้เมือง 
หรือเจา้หน้าที"กรมแรงงานทัNงจากไทย และต่างประเทศซึ"งอยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบ 

- ทางบริษัทฯจะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทัNงสิN นหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนัด
หยุดงาน, การกอ่จลาจล หรือกรณีที"ท่านถกูปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หน้าที"ตรวจคนเขา้เมือง 
หรือเจา้หน้าที"กรมแรงงานทัNงจากไทย และต่างประเทศซึ"งอยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบ 



 

 

 

 

 

- ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัNงสิN น หากท่านใชบ้ริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที"ยวบาง
รายการ, ไม่ทานอาหารบางมืN อ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชําระค่าใชจ่้ายใหต้ัวแทน
ต่างประเทศแบบเหมาขาดกอ่นออกเดินทางแลว้ 

- ทางบริษัทฯจะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทัNงสิN น หากเกิดสิ"งของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุที"
เกิดจากความประมาทของตวันักท่องเที"ยวเอง 

- เมื"อท่านตกลงชาํระเงินไมว่า่ทัNงหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรบัใน
เงื"อนไขขอ้ตกลงต่างๆ ที"ไดร้ะบุไวแ้ลว้ทัNงหมด 

เงื�อนไขการสํารองที�นั�ง 
- กรุณาจองล่วงหน้ากอ่นการเดินทาง  พรอ้มชาํระมดัจาํ 5,000 บาท  

(ภายใน sวนั หลงัจากการสาํรองที2นั 2ง) 
สาํหรบัเทศกาลวนัหยุดยาว 10,000 บาท 

- ชาํระค่าทวัรท์ั งหมดก่อนเดินทางไม่นอ้ยกว่า 20 วนั มิฉะนัNนจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทาง 
- การยกเลิกไมน้่อยกวา่ 45 วนั คือมดัจาํทัNงหมด  
- ยกเลิกล่วงหน้า 30 – 44 วนักอ่นเดินทาง หกัมดัจาํท่านละ 1,000 / 2,000 บาท 
- ยกเลิกล่วงหน้า 15 – 29 วนักอ่นเดินทาง หกัมดัจาํท่านละ 3,000 / 6,000 บาท 
- ยกเลิกหลงั 14 วนัก่อนเดินทาง หกัค่าดาํเนินการ 100 % 
- ยกเลิกจากกรณี อุบติัเหตุ หรือ เจ็บป่วย กรุณาส่งหลกัฐานใบรบัรองแพทย ์หรือ เหตุผลอื"นๆกระกอบการ

พิจารณา 
ขอ้แนะนาํเพิ�มเตมิ สําหรบัผูเ้ดินทางไปท่องเที�ยวประเทศเกาหลีใต ้

1. ผูเ้ดินทางที"ยงัคงสภาพการเป็นนักศึกษา กรุณาเตรียมใบรบัรองการเป็นนักศึกษาจากสถาบนัการศึกษา
เป็นภาษาองักฤษติดตวัไปดว้ยอาจจะตอ้งใชใ้นบางกรณี 

2. ผูเ้ดินทางที"เป็นขา้ราชการ พนักงานรฐัวสิาหกิจ และพนักงานบริษัทเอกชนต่างๆ กรุณาเตรียมบตัร
ประจาํตวัขา้ราชการ หรือใบรบัรองการทาํงานเป็นภาษาองักฤษอาจจะตอ้งใชใ้นบางกรณี 

3. ผูเ้ดินทางที"ทาํเล่มพาสปอรต์ใหมเ่นื"องจากเล่มเกา่หมดอายุใหพ้กหนังสือเดินทางเล่มเกา่ติดตัวไปดว้ย
อาจจะตอ้งใชใ้นบางกรณี 

4. กรุณาพกบตัรเครดิต (ถา้มี) และเงินสดติดตวั ทัNงเงินวอนและเงนิสกุล USD กองตรวจคนเขา้เมืองอาจจะ
ขอดูในบางกรณี 


