
เมนู Michelin Guide | Premium SHABU SHABU |  Rooftop Ocean View | BBQ Buffet

สายการบิน : JEJU AIR

ตารางสรุปโปรแกรมท่องเที�ยวเกาหลี 5 วัน 3 คืน
วัน โปรแกรมการเดินทาง อาหาร โรงแรม/ที�พัก
1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ  I ทาอากาศยานนานาชาติอินชอน - -

2 ทาอากาศยานนานาชาติอินชอน I ทะเลสาบมาจัง I มัลดงโดนัททาวน

โกยางสตารฟล | ฮานึลปารค | เกาะวอลมิ (ถนนสายวัฒนธรรม)

B : -

L : อาหารเกาหลีฮันชิก

D : Rooftop BBQ

(Ocean View)

BENIKEA THE BLISS

หรือเทียบเทา โรงแรม

มาตรฐาน

3
ไชนาทาวน + หมูบานเทพนิยาย | ชมบรรยากาศทะเลสาบชุนชอน

เกาะ LEGOLAND | เวนิสเกาหลี | เรียนรูวัฒนธรรมการชงชาเกาหลี

พรอมเคร่ืองด่ืมฟรี ณ Rooftop Bar

B : โรงแรม

L : อิสระตามอัธยาศัย

(LEGO LAND)

BENIKEA THE BLISS

หรือเทียบเทา โรงแรม

มาตรฐาน
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D : พรีเมียม ชาบู ชาบู

4

พิพิธภัณฑสาหราย + เรียนทำขาวหอสาหราย + ชุดฮันบก

พระราชวังเคียงบก+พิพิธภัณฑพ้ืนบาน | โซชอนคาเฟ+หมูบานวัฒนธรรม

ศูนยเวชสำอาง | ศูนยน้ำมันสนแดง

Duty Free | ศูนยรวมของวัยรุนเกาหลีเมียงดง

B : โรงแรม

L : พุลโกกิ

D : ไกตุนโสม (มิชลินไกด)

HOLIDAY INN

HONGDAE หรือเทียบเทา

โรงแรมมาตรฐาน

5

ศูนยโสม | ศูนยสมุนไพรฮอกเกนามู  | ฮงแดชอปปงสตรีท

KOREAN SUPERMARKET

B : โรงแรม

L : จิมดักช่ือดัง

D : -

-

โปรแกรมท่องเที�ยวเกาหลี 5 วัน 3 คืน

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  I ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน

คณะเดินทางพรอมกันท่ีจุดหมาย สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ ชั้น 4 ณ

เคานเตอรสายการบิน JEJU AIR โดยมีเจาหนาท่ีจากบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ และอำนวยความสะดวก

ในเร่ืองของเอกสาร ตลอดจนสัมภาระของทาน (**โปรดแสดงเอกสารสำคัญตามมาตรการการเดินทาง

เขาประเทศเกาหลีใต ณ วันเดินทาง และพาสปอรตใหแกเจาหนาท่ีในวันเดินทาง) หลังจากเช็คอินและ

โหลดสัมภาระเรียบรอยแลว นำทานออกเดินทางสูประเทศเกาหลีใต
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ออกเดินทางจาก ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ สู ทาอากาศยานนานาชาติอินชอน

สายการบิน รหัสเที�ยวบิน BKK >> ICN รหัสเที�ยวบิน ICN>> BKK

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

ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน I ทะเลสาบมาจัง

มัลดงโดนัททาวน์ I โกยังสตาร์ฟ�ลด์ | ฮานึลปาร์ค | เกาะวอลมิ

(ถนนสายวัฒนธรรม)

นำทานสู ทะเลสาบมาจัง ซ่ึงเปน Landmark ใหมของเมือง Paju เหมาะแกการชมใบไมเปลี่ยนสี เดินรับ

ลม และชมบรรยากาศอันงดงามของทะเลสาบ โดยมีไฮไลทเปนสะพานแขวนมาจัง ท่ีทอดยาวขามไปมีค

วามยาวถึง 220 เมตร และกวาง 1.5 เมตร ถือเปนสะพานแขวนท่ียาวท่ีสุด ในเกาหลีสามารถรองรับคนได
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ถึง 1,280 คน และทนตอแผนดินไหวขนาด 7 ริคเตอร ความพีคอยูตรงท่ีกลางสะพานมีพ้ืนกระจกใส

สามารถมองเห็นทะเลสาบดานลางไดอยางชัดเจน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการทานดวย อาหารเกาหลีฮันชิก เมนูอาหาร

สูตรตนตำรับเมืองช็อลลาโดซัม (ผัดเผ็ดหมู + สตูวกิมจิ + ขาวหมอหินพรอมเคร่ืองเคียงนานา

ชนิด) ท่ีคัดสรรเปนพิเศษ

มัลดงโดนัททาวน ต้ังอยูใจกลางเมืองพาจู คาเฟท่ีมีสีสันงดงามแปลกตา ดวยสถาปตยกรรม การตกแตง สี

สันจัดจานท้ังภายในและภายนอกท่ีเปนอัตลักษณเฉพาะตัว อีกท้ังยังเปนแหลงรวมขนมหวานนานาชนิด

ไมวาจะเปน เคก เบเกอรี่ ไอศกรีม โดนัท เคร่ืองด่ืมหลายชนิด ฯลฯ หากจะเปรียบที่น่ีเปน “เมืองแหงขนม

หวาน” ก็วาได
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สวรรคของนักชอป.... โกยังสตารฟลด หางสรรพสินคาท่ีสุดแหงความครบครัน และอลังการดวยพื้นที่

ขนาดใหญท่ีวากันไมสามารถเดินครบทุกโซนไดภายในวันเดียว ท่ีรวบรวมทุกแบรนดเนม สถานท่ีพักผอน,

สถานท่ีทำกิจกรรมยามวาง , EATOPIA แหลงรวมสุดยอดรานอาหารท่ัวโลก พรอมดื่มด่ำไปกับวิวแมน้ำ

นอกจากน้ียังมี Toy Kingdom อาณาจักรของเลนเด็กขนาดใหญ ไปจนถึงท่ีออกกำลังกาย สปา และท่ีจัด

กิจกรรมตาง ๆ ท่ีตอบโจทยสำหรับทุกคนในครอบครัว... ที่ซ่ึงนักชอปตัวจริงหามพลาด

ฮานึลปารค สถานท่ีทองเท่ียวยอดฮิตในฤดูใบไมเปล่ียนสีของประเทศเกาหลี ทำเลที่ตั้งอยูบนเนินเขาริม

แมน้ำฮันใจกลางกรุงโซล มีทองทุงหญาสีชมพูสุดโรแมนติก ท่ีตัดกับสีน้ำตาลทองสุดสายตา กอปรกับลม

เย็น ๆ ของตนฤดูหนาวท่ีพัดพาละอองดอกหญาสีขาวลอยฟุงชวนฝน....ใหทานไดสัมผัสความงดงามเฉพาะ

ชวงฤดูใบไมเปล่ียนสี และฤดูหนาวเทาน้ัน

เกาะวอลมิ แหลงเรียนรูเก่ียวกับประวัติศาสตร และวัฒนธรรมสมัยใหมของเกาหลี ทีต่ั้งอยูริมฝงทะเล

นอกจากน้ียังมีรานอาหารท่ีมีชื่อเสียงมากมาย รวมถึงสวนสนุกขนาดใหญท่ีมีเครื่องเลนมากมายเพ่ือความ
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สนุกสุดเหว่ียงอยางเต็มพิกัด หรือจะเลือกน่ังโมโนเรลชมความงามของชายฝงเกาหลีในมุมท่ีพิเศษกวาใคร

และท่ีน่ีเองท่ีคุณสามารถสัมผัสกับสนามยิงปนท่ี Yoo Si-jin และ Seo Dae-young เคยมาในซีรีสเรื่อง

Descendants of the Sun

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  บริการทานดวย Rooftop BBQ อาหารปงยางสไต

ลเกาหลีมีเน้ือสัตวหลากหลายใหเลือกรับประทาน เสิรฟพรอมเครื่องเคียง

หลังจากน้ันนำทานเขาสูท่ีพัก Incheon: Benikea The Bliss Hotel หรือเทียบเทา โรงแรม

มาตรฐานเกาหลีใต

 

ไชน่าทาวน์ + หมู่บ้านเทพนิยาย | ชมบรรยากาศทะเลสาบชุนชอน

เกาะ LEGOLAND | เวนิสเกาหลี | เรียนรู้วัฒนธรรมการชงชา

เกาหลี พร้อมเครื�องดื�มฟรี ณ Rooftop Bar

รับประทานอาหารเชา  ณ หองอาหารโรงแรม

อินชอนไชนาทาวน (Incheon China Town) เปนยานชุมชนของชาวจีน ซ่ึงถือกำเนิดจากการเปดทาเรือ

อินชอน ในป ค.ศ. 1883 เพ่ือเปนพ้ืนที่สำคัญในการขนสง และคาขายสินคาจากประเทศจีน ประเทศ
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เกาหลีใต ในปจจุบันน้ี ยังมีชาวจีนที่ยังคงอาศัยอยู เปนรุนที่ 2 หรือรุนท่ี 3 นับจากท่ีมีการบุกเบิกเปน

สถานท่ีทองเท่ียวในประเทศเกาหลี ท่ีคุณจะไดสัมผัสถึงศิลปะ วัฒนธรรม และสถาปตยกรรมแบบจีน ท่ี

ทำใหประหน่ึงวาเดินอยูในประเทศจีน นอกจากนี้ทั่วทุกหัวมุมในยานนี้ มีอาหารจีนหลากหลายเลิศรสไว

บริการ โดยภาพผูคนท่ีสัญจรไปมาอยางคึกคัก โคมไฟ แผนปายรานคาท่ียอมทองถนนใหเปนสีแดงซ่ึงเปน

สีมงคลตามความเช่ือของชาวจีนน้ันเปนเสนหท่ีหาดูไดที่อินชอนไชนาทาวนเพียงแหงเดียว นอกจากน้ีอิน

ชอนไชนาทาวนยังมีประวัติศาสตรท่ีนาหลงใหล และอาหารแสนอรอยมากมายทำใหท่ีน่ีไดรับความนิยม

เปนอยางมากคะ อาหารสวนใหญท่ีคนนิยมทานกันท่ีนี่ก็คือ
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หมูบานเทพนิยาย การเปดทาเรืออินชอนในป ค.ศ. 1883 นำไปสูหลั่งไหลเขามาของชาวตางชาติจำนวน

มาก ท่ีเขามาในพ้ืนท่ีเพ่ือการต้ังรกรากถ่ินฐาน และในไมชาก็กลายเปนหมูบานท่ีร่ำรวย และคนในชุมชนได

ปลูกสรางอาคารที่พักตามรูปแบบของแตละประเทศแผนดินเกิดของตน ทำใหเกิดความหลากหลายและ

งดงามท่ีผสมผสานกันอยางลงตัว ตอมาคนรุนใหมจำนวนมากไดคอยๆ ยายออก และปลอยใหหมูบานอยู

ในสภาพท่ีซบเซา ดวยเหตุน้ีคนในชุมชนจึงไดรวมกันชุบชีวิต และพัฒนายานน้ีอีกคร้ัง โดยการวาดภาพ

ทาสี ตลอดจนตกแตงมุมตาง ๆ ใหราวอยูในเทพนิยายคลาสสิก

เพ่ือเดินทางเขาสูดินแดนแหงเลโก จำเปนตองใช สะพานชุนชอน เพ่ือขามไปยังเกาะกลาง ทะเลสาบชุน

ชอน สะพานชุนชอนไดออกแบบไวอยางเรียบงาย ทันสมัย และลงตัวกับภูมิทัศนโดยรอบ ท่ีสองฟากฝง

ทานจะไดด่ืมด่ำกับความงามของทะเลสาบ ที่ตัดกับทิวเขานอยใหญท่ีสลับซับซอนดุจดังลวดลายที่

ธรรมชาติแตงแตมเพ่ือตอนรับผูมาเยือน
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เกาะ LEGOLAND หรือ LEGOLAND KOREA ดวยทำเลที่ต้ังของสวนสนุกแหงน้ีตั้งอยูบนเกาะฮาจังโด

กลางทะเลสาบชุนชอน จึงถูกเรียกวา “เกาะเลโก” เปดตัวเม่ือวันที่ 5 พฤษภาคม ค.ศ. 20222 โดยออก

แบบเปนรูปทรงตัวตอเลโก (LEGO) และประดับดวยมินิฟกเกอร (Minifigures) ซ่ึงเปนสัญลักษณท่ีดึงดูด

ผูคนใหเขามาเพลิดเพลินท่ีสวนสนุก แถมยังต่ืนตาไปกับการตกแตงของสวนสนุกอีกดวย เพราะเนรมิตให

ท้ังสวนสนุกเต็มไปดวยเลโก ซ่ึงช่ือเต็มๆ ของสวนสนุก คือ LEGOLAND Korea Resort นอกจากจะมีสวน

สนุกท่ีมีเคร่ืองเลนมากกวา 40 ชนิด นอกจากน้ียังมีโรงแรมเปดใหบริการถึง 154 หองอีกดวย เหมาะ

สำหรับการพักผอนของทุกคนในครอบครัว Legoland เกาหลี เปดเปนแหงที่ 10 ของโลก และเปนแหง

แรกท่ีสรางอยูบนเกาะ

อิสระตามอัธยาศัย ท่ี LEGOLAND โดยภายในสวนสนุกมีโซนอาหารท่ีหลากหลาย ทั้งแบบ

ตะวันตก และตะวันออก หรือเปนแบบเกาหลีตนตำรับก็มีไวสำหรับบริการดวย

เวนิสเกาหลี ด่ังยกเมืองเวนิส มาไวใกล ๆ กรุงโซล ... Laveniche March Avenue กับสถานท่ีทองเท่ียว

แหงใหมลาสุด ของเมืองคิมโป ท่ีน่ีถูกสรางข้ึนในรูปแบบสถาปตยกรรม และภูมิทัศนในแบบเวนิส เมือง

แหงสายน้ำ ท่ีทำใหบรรยากาศสองฝงน้ำเปนอาณาจักรแหงชอปปง ขนาดใหญท่ีขนสินคาแบรนดเนม

เคร่ืองสำอาง และแฟช่ันสุดล้ำ พรอมดวยรานคามากมายมาไวบริการอยางครบครัน นอกจากผูมาเยือนจะ

ไดรับความสุขจากการจับจาย ท่ีน่ียังมีบริการ "เรือปน" ไวใหบริการ โดยคาอัตราคาบริการเร่ิมตนที่
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15,000 วอน หรือเลือกที่จะน่ังรับลมท่ีคาเฟริมน้ำ จิบเครื่องดื่มเย็น ๆ ชมทองฟาท่ีกำลังจะเปลี่ยนสี หรือ

เดินถายรูปตามมุมตาง ๆ ที่รับรองวาไมแพกับการไดไปเยือนเมืองเวนิสจริง ๆ

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร บริการทานดวย พรีเมียม ชาบู ชาบู (SHABU

SHABU) น้ำซุปตนตำรับเกาหลี พรอมดวยวัตถุดิบคัดสรรพิเศษ เสิรฟพรอมเคร่ืองเคียงนานา

ชนิด  (เติมเน้ือและปอเปยะไมจำกัด)

หลังจากน้ันนำทานเขาสูท่ีพัก Incheon: Benikea The Bliss Hotel หรือเทียบเทา โรงแรม

มาตรฐานเกาหลีใต

สงทายวันแหงความสุขสุดพิเศษ ดวยการเรียนรูวิธีการชงชา และด่ืมชาแบบดั้งเดิมของเกาหลี ใน

บรรยากาศท่ีผอนคลายของ 8 BAR บารของโรงแรม .... ตบทายดวย “เคร่ืองดื่มสไตลเกาหลี” กอน

พักผอนตามอัธยาศัย (เมนูเครื่องด่ืมอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม)
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พิพิธภัณฑ์สาหร่าย + เรียนทําข้าวห่อสาหร่าย + ชุดฮันบก

พระราชวังเคียงบก+พิพิธภัณฑ์พื�นบ้าน

โซชอนคาเฟ�+หมู่บ้านวัฒนธรรม | ศูนย์เวชสําอาง

ศูนย์นํ�ามันสนแดง | Duty Free

ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลีเมียงดง

รับประทานอาหารเชา  ณ หองอาหารโรงแรม

พิพิธภัณฑสาหราย ท่ีบอกเลา และรวบรวมเร่ืองตาง ๆ เก่ียวกับสาหราย อาหารช้ันยอดของเกาหลีใต ท่ี

กลายเปนสวนหน่ึงของ วัฒนธรรมการประกอบอาหารของชนชาติเกาหลี.... “ขาวหอสาหราย” อาหารป

ระจําชาติเมนูข้ึนช่ือ .... เม่ือไปถึงถ่ินกำเนิดของเมนู ขอเชิญชวนทุกทานเรียนรูการทำขาวหอสาหรายดวย

ตัวเอง พรอมกับใชโอกาสน้ี รวมเปนสวนหน่ึงในวัฒนธรรมการแตงกายชุดประจำชาติอันงดงามของแดน

โสมขาว โดยใสชุดฮันบกหลากหลายแบบทีมี่ไวใหเลือก พรอมถายรูปกับฉากและพร็อพท่ีเตรียมไว เก็บ

เปนท่ีระลึกวาคร่ึงหน่ึง วาเราไดเคยมาเยือนดินแดนท่ีมีวัฒนธรรมอันงดงามหลากหลายเชนน้ี
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นำทานเขาสู พระราชวังเคียงบก พระราชวังโบราณใหญท่ีสุดในประวัติศาสตรเกาหลมีีอายุกวา 600 ป

พระราชวังแหงน้ีมีหมูพระท่ีน่ังมากกวา 200 หลัง และไดถูกทำลายไปในสมัยท่ีญ่ีปุนเขามายึดครอง และ

ท้ังยังเคยเปนศูนยบัญชาการทางการทหารและเปนที่ประทับของกษัตริย สรางขึ้นในสมัยราชวงศโชซอนซ่ึง

เปนราชวงศสุดทายภายใตการปกครองของระบอบกษัตริยเกาหลี ปจจุบันไดรับการบูรณะใหใกลเคียงกับ

พระราชวังเดิมมากท่ีสุด และนำทานชม พิพิธภัณฑพ้ืนบาน เพ่ือยอนอดีตสัมผัสชีวิตความเปนอยู และ

เร่ืองราวตาง ๆ ในประวัติศาสตร วัฒนธรรม และศิลปะของเกาหลี

หมูบานวัฒนธรรมโซชอน เปนหมูบานเกาแกอยูในยานเดียวกับพระราชวังเคียงบก เอกลักษณเดนของหมู

บาน้ีคือ บรรยากาศโดยรอบจะเปนบรรยากาศของสถาปตยกรรมในแบบโบราณของเกาหลี ท่ีไดรับการ

อนุรักษและดูแลเปนอยางดี ซ่ึงมิใชเพียงเปนแคหมูบานไวสำหรับจัดแสดงเทานั้น แตปจจุบันยังมีผูคนที่
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อาศัยอยูในบานโบราณน้ันจริง ๆ โดยในหมูบานน้ี มีท้ังพิพิธภัณฑ รานอาหาร รานหนังสือ รานของฝาก

นานชนิด ท่ีเรียกวาเปนจุดเดนของหมูบานโซชอนเลยก็คือ ตรอกคาเฟ โดยในตรอกมีรานคาเฟนอยใหญ

เรียงรายใหเลือกด่ืมด่ำไดตามอัธยาศัย และท่ีทำใหหมูบานแหงน้ีนาสนใจมากขึ้นไปอีก คือการตกแตงแบบ

ใหมท่ีเขากับบรรยากาศโดยรอบแบบเกา เปนอีกหนึ่งความลงตัวท่ีไมควรพลาด

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการทานดวย เมนูพุลโกกิ (BULGOGI) เมนูที่มี

สวนผสม หมูหมักช้ินบางๆ ปลาหมึกสดๆ ผักตางๆ นำมาตมรวมกัน โดยสามารถทานไดทั้ง

แบบแหงและน้ำ พรอมเคร่ืองเคียงตางๆ ไดแก ถั่วงอกดอง วุนเสนปรุงรสสาหราย กิมจิ

นำทุกทานสู ศูนยเวชสำอาง ใหทานไดเลือกซื้อเครื่องสำอางคุณภาพดีในราคาลดพิเศษ อาทิครีมน้ำแตก,

ครีมโบท็อกซ, ครีมหอยทาก ฯลฯ.... ตามดวย ศูนยน้ำมันสนเข็มแดง ผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศ

เกาหลี ท่ีมีสรรพคุณ ชวยชะลางไขมันในเสนเลือด เพ่ือปองกันการอุดตันของเสนเลือด พรอมชมการสาธิต

เพ่ือใหใหทานไดเห็นสรรพคุณอยางชัดเจนมากย่ิงข้ึน และนำทุกทานเลือกชอปปงสินคาปลอดภาษีท่ี

ดิวต้ีฟรี (DUTY FREE) ท่ีน่ีมีสินคาช้ันนำใหทานไดเลือกซื้อมากมายกวา 500 ชนิด ทั้ง น้ำหอม เสื้อผา

เคร่ืองสำอาง กระเปา นากา เคร่ืองประดับ ฯลฯ

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร ระดับมิชลนิไกด บริการทานดวย ซัมเกทัง หรือเม

นูไกตุนโสม อาหารตำรับชาววังในสมัยกอน ปจจุบันเปนอาหารเล่ืองชื่อมากของเมืองหลวง

ภายในตัวไกจะมีขาวเหนียว รากโสม พุทราแดงและเคล็ดลับในการตุนเสิรฟพรอมเคร่ืองเคียง

ท่ีเรียกวา กักตุกี เสนขนมจีน เหลาโสม พริกไทยดำ และเกลือ
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พาทานเพลิดเพลินกับการชอปปงท่ี ศูนยรวมของวัยรุนเกาหลเีมียงดง ไดช่ือวาเปนแหลงรวมแฟชั่นแบ

รนดเกาหลีช้ันนำ ซ่ึงในแตละวันจะมีวัยรุนเกาหลีมาเดินชอปปงกันอยางลนหลาม ทานสามารถหาซ้ือ

สินคาไดอยางหลากหลายท้ังเส้ือผา, รองเทา, กระเปา, เครื่องสำอางซ่ึงเปนท่ีรูจักอยางดขีองคนไทย อาทิ

LANEIGE, ETUDE, IOPE, CHARMZONE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP เปนตน ยังมี เสื้อผา

เคร่ืองประดับ, ซีดีเพลง, วีซีดี-ดีวีดีหนังและซีรียยอดฮิต ตลอดจนของท่ีระลึกท่ีมีรูปดาราคนโปรดของทาน

อยูในสินคาหลากหลายชนิดใหไดเลือกซ้ือกัน.... หรือจะเลือกเดินตรงข้ึนเนินไปไมไกลนัก จะพบกับโบสถ

คาทอลิกหลังใหญ ซ่ึงเปนโบสถประจำเขตปกครองกรุงโซล ตั้งตระหงานอยูบนเนิน หรือชื่ออยางเปน

ทางการคือ “อาสนวิหารพระนางมารียผูปฏิสนธินิรมล” นอกจากจะไดชมกับสถาปตยกรรมทีส่รางมาก

วา 130 ป โดยรอบอาสนวิหารถูกตกแตงดวยศิลปะ แบบเกาหลีซ่ึงท่ีน่ีคุณอาจจะเห็นรูปปนพระเยซู ที่

แปลกออกไป และท่ีพลาดไมได ดารานักรองเกาหลีจำนวนไมนอยท่ีเปนคาทอลิก เดินทางมาโบสถทีแ่หงน้ี

เพ่ือขอพรจากพระแมมารีย โดยพระรูปของพระแมท่ีเปนองคอุปถัมภประดิษฐานอยูในถ้ำท่ีจำลองมาจาก

เมืองลูรด ในประเทศฝรั่งเศส ท่ีซ่ึงเช่ือวาพระแมประจักษมา

หลังจากน้ันนำทานเขาสูท่ีพัก SEOUL: HOLIDAY INN EXPRESS HONGDAE HOTEL หรือ

เทียบเทา โรงแรมมาตรฐานเกาหลีใต
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ศูนย์โสม | ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามู | ฮงแดช้อปป�� งสตรีท |

SUPERMARKET

รับประทานอาหารเชา  ณ หองอาหารโรงแรม

นำทานรูจักตนกำเนิด และคุณคาของสมุนไพรโสมเกาหลี หรือราชาแหงมวลสมุนไพร ที่ ศูนยโสม เพราะ

เกาหลีใตเปนประเทศท่ีมีการผลิตโสมเกาหลีท่ีมีคุณภาพเปนอันดับ 1 ของโลก และมีคุณประโยชน

นานัปการ เชน ชวยเสริมความแข็งแรงใหแกระบบยอยอาหารและปอด ชวยทำใหจิตใจสงบและเพ่ิมพละ

กำลัง โดยมีสรรพคุณทางการแพทย ชวยบำรุงหัวใจของคุณไดเปนอยางดี ชวยปองกันโรคหัวใจขาดเลือด

ฯลฯ จากน้ันนำทานเขาชม ศูนยสมุนไพร หรือ ฮอกเกตนามู ใหมลาสุดของเกาหลี โดยมีการจดลิขสิทธิ์

เรียบรอยแลว สรรพคุณชวยในการลางสารพิษท่ีตกคางหรือไขมันท่ีสะสมอยูภายในผนังของตับ ไต ชวยให

ตับหรือไตของทานแข็งแรงข้ึน และยังสงผลดีตอสุขภาพรางกายของทานเองอีกดวย
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รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการทานดวย จิมดัก (JIMDAK) เปนเมนูไกประ

กอบดวยวุนเสน เกาหลี คลุกดวยน้ำซุป รสชาตกิลมกลอม เสิรฟพรอมขาวสวยรอนๆ พรอม

เคร่ืองเคียงเกาหลี

นำทุกทานสู ฮงแดวอรคก้ิงสตรีท เปนถนนยานมหาวิทยาลัยฮงอิก ซ่ึงมีชื่อเสียงดานศิลปะ ที่น่ีจะมีบรรดา

นักศึกษานำของประดิษฐจากแฮนดเมดมาวางจำหนายและมีรานคาขายสินคาวัยรุนตาง ๆ รวมถึงเหลาไอ

ดอลนิยมมาแสดงดนตรี เตน หรือทำกิจกรรมตาง ๆ เพ่ือแสดงความสมารถกันในยานน้ี .... อิสระใหทาน

ไดเดินเลนและชมงานศิลปะตลอดทาง

หลังจากน้ันไดเวลานำทานสู สนามบินอินชอน เพ่ือเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ ระหวางทางแวะ

ชอปปงท่ี KOREAN SUPERMARKETเพ่ือซ้ือของฝากท่ีระลึก มีรานขนมพ้ืนเมืองเกาหลหีลากหลายชนิด

กิมจิ ไกตุนโสมท่ีบรรจุอยูในถุงสุญญากาศ ตะเกียบ ถวยใสขาว ฯลฯ

ไดเวลานำทานออกเดินทางสูสนามบิน

ออกเดินทางจาก ทาอากาศยานนานาชาติอินชอน สู ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

สายการบิน รหัสเที�ยวบิน BKK >> ICN รหัสเที�ยวบิน ICN>> BKK

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

เดือน กันยายน 2022

พีเรียดเดินทาง ราคาผู้ใหญ่

04-08 | 05-09 | 11-15 | 12-16 | 18-22

19-23 | 25-29 | 26-30

17,900.-

03-07 | 06-10 | 10-14 | 13 -17 | 17-21

20-24 | 24-28 | 27-01

18,900.-

01-05 | 02-06 | 07-11 | 08-12 | 09-13

14-18 | 15-19 | 16-20 | 21-25 | 22-26

23-27 | 28-02 | 29-03 | 30-04

19,900.-

เดือน ตุลาคม 2022

พีเรียดเดินทาง ราคาผู้ใหญ่

31-04 18,900.-

01-05 | 02-06 | 03-07 | 04-08

05-09 | 06-10 | 07-11 | 08-12 | 09-13

10-14 | 11-15 | 15-19 | 16-20 | 17-21

18-22 | 25-29 | 26-30 | 27-31 | 28-01

29-02 | 30-03

19,900.-

12-16 | 13-17 | 14-18 | 19-23 | 20-24

21-25 | 22-26 | 23-27 | 24-28

20,900.-

เดือน พฤศจิกายน 2022
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พีเรียดเดินทาง ราคาผู้ใหญ่

06-10 | 07-11 | 13-17 | 14-18 | 20-24

21-25 | 27-01 | 28-02

17,900.-

01-05 | 05-09 | 08-12 | 12-16 | 15-19

19-23 | 22-26 | 26-30 | 29-03

18,900.-

02-06 | 03-07 | 04-08 | 09-13 | 10-14

11-15 | 16-20 | 17-21 | 18-22 | 23-27

24-28 | 25-29 | 30-04

19,900.-
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เอกสารสําคัญตามเงื�อนไขการท่องเที�ยวเกาหลี

1. วัคซีน Passport (ใบยืนยันการฉีดวัคซีน)

2. ลงทะเบียน K-ETA โดยชำระคาธรรมเนียมการลงทะเบียนเพ่ิมทานละ 990.- บาท(ตอคร้ัง)

3. ลงทะเบียน Q-CODE ทางบริษัทดำเนินการให ไมมีคาธรรมเนียม

4. ผลตรวจ Covid-19 ท่ีเปนลบกอน 48 ช่ัวโมง กอนเดินทางเปนภาษาอังกฤษ

5. ลงทะเบียน THAILAND PASS ลูกคาลงทะเบียนเอง

**กรุณาสงเอกสารทุกฉบับมาท่ีบริษัทกอนบิน เพราะตองแสดงหนาเคาเตอรทุกฉบับ เน่ืองจากไมสามารถใชเปนรูปในมือถือได**

อัตราทัวร์รวม

☑ คาต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับ ตามเสนทางท่ีระบุในรายการช้ันทัศนาจร ไป-กลับพรอมคณะ

☑ คาอาหารทุกม้ือ ตามท่ีระบุในรายการ

☑ คาเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการ

☑ คาท่ีพักตามระบุในรายการ พักหองละ 2 หรือ 3 ทาน ตามโรงแรมท่ีระบุ หรือเทียบเทา

☑ คารถรับ-สง และนำเท่ียวตามรายการ

☑ คาภาษีสนามบิน ทุกแหงท่ีมี

☑ คาน้ำหนักกระเปาสัมภาระทานละ 15 กก.

☑ คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)

☑ คาบัตรเขาสวนสนุกตามโปรแกรม

☑ ปล๊ักไฟ ADAPTER

อัตราทัวร์ไม่รวม

☒ คาดำเนินการลงทะเบียน K-ETA (กรณีใหทางบริษัทจัดทำให) รวมถึงคาใชจายตาง ๆ ท่ีเก่ียวของท้ังหมด
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☒ คาตรวจ RT-PCR ตามมาตรการตาง ๆ ของประเทศเกาหลีใต และของประเทศไทย รวมถึงคาใชจายตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ

ท้ังหมด กับมาตรการท่ีทางภาครัฐท้ังสองประเทศกำหนดข้ึน ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงไดอยูตลอดเวลา

☒ คาใชจายสวนตัว อาทิ คาทำหนังสือเดินทาง, คาโทรศัพทสวนตัว, คาซักรีด, มินิบารในหอง, รวมถึงคาอาหาร และเคร่ืองด่ืมท่ีส่ัง

เพ่ิมนอกเหนือรายการ (หากทานตองการส่ังเพ่ิมกรุณาติดตอหัวหนาทัวรแลวจายเพ่ิมเองตางหาก)

☒ คาทิปคนขับรถ และไกดทองถ่ิน  ทานละ 1,500 บาท

☒ หากผูเดินทางไมไดถือหนังสือเดินทางประเทศไทย มีคาใชจายเพ่ิมเติม 5,000 บาท

☒ คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3%

☒ คาน้ำหนักกระเปาสัมภาระ ท่ีหนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ 15 กก.)

☒ คาวีซาสำหรับพาสปอรตตางดาว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1.พาสปอรต 2.ใบประจำตัวคนตางดาว 3.ใบสำคัญถ่ินท่ีอยู 4.สำเนา

ทะเบียนบาน(ถามี) 5.สมุดบัญชีเงินฝาก(ถามี) 6.รูปถายสี 2 น้ิว 2 รูป แลวทางบริษัทฯจะเปนผูดำเนินการย่ืนวีซาใหทานโดยจายคา

บริการตางหาก (สำหรับหนังสือเดินทางตางดาวเจาของหนังสือเดินทางตองทำเร่ืองแจงเขา-ออกดวยตนเองกอนจะย่ืนวีซา)
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หมายเหตุ

◆ กรุณาศึกษารายละเอียดตาง ๆ เก่ียวกับมาตรการใหมของประเทศเกาหลีใตในการเดินทางเขาประเทศ และปฏิบัติตามอยาง

เครงครัด

◆ จำนวนผูเดินทาง ข้ันต่ำ ผูใหญ  25 ทาน ข้ึนไป

◆ เท่ียวบิน ราคารายการทองเท่ียว และอาหาร สามารถเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสมโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา(คำนึงถึง

ผลประโยชนของผูเดินทางเปนสำคัญ)

◆ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงเท่ียวบินและตารางการบินท้ังไปและกลับโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา

◆ กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมือง,เจาหนาท่ีกรมแรงงานท้ังท่ีไทยและในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหทานเดินทางออกหรือเขาประเทศ

เน่ืองจากมีส่ิงผิดกฎหมาย เอกสารเดินทางไมถูกตองการกระทำท่ีสอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนีเขาออกเมือง หรือในกรณี

อ่ืนๆการพิจารณาเปนเอกสิทธ์ิและวิจารณญาณของเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองและเจาหนาท่ีกรมแรงงานเทาน้ัน ซ่ึงอยูนอกเหนือ

ความรับผิดชอบของบริษัทไมสามารถทำการเล่ือนวันหรือคืนเงินได (เน่ืองจากต๋ัวเคร่ืองบินเปนต๋ัวราคาพิเศษ ไป-กลับ แบบหมู

คณะ) ท้ังน้ีบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนคาทัวรหรือคาบริการไมวากรณีใดๆ ท้ังส้ิน

◆ หนังสือเดินทาง (Passport) ของทาน นับจากวันท่ีเดินทางไปและกลับ ตองมีอายุเหลือใชงานมากกวา 6 เดือนข้ึนไป และตองเหลือ

หนากระดาษพอใหเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองสามารถประทับตราได และตองอยูในสภาพท่ีสมบูรณ ไมชำรุด หรือฉีกขาด

◆ ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ินหากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจอการ

จลาจล, การปฏิวัติและอ่ืนๆ ท่ีเกิดข้ึนไมวาจะเปนทางตรงหรือทางออม

◆ ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุท่ีเกิดจากความประมาท

ของตัวนักทองเท่ียวเอง รวมถึงการเจ็บปวย และการตาย

◆ หลังจากไดรับเอกสารเรียกเก็บเงิน (Invoice) กรุณาชำระเงิดมัดจำภายใน 3 วัน และสงหลักฐานการชำระเงินพรอมหนาพาสปอรต

ของผูเดินทาง และชำระเงินท้ังหมดกอนการเดินทางภายใน 14 วัน

◆ ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ินหากทานใชบริการของทางบริษัทฯ ไมครบ อาทิไมเท่ียวบางรายการ, ไมทานอาหารบางม้ือ

เพราะคาใชจายทุกอยาง ทางบริษัทฯ ไดชำระคาใชจายใหกับตางประเทศแบบเหมาขาดกอนออกเดินทางแลว

◆ เม่ือทานตกลงชำระเงินไมวาท้ังหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับในเง่ือนไขขอตกลงตางๆ ท่ีได

ระบุไวแลวท้ังหมด
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◆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ีไดตามความเหมาะสม ท้ังน้ีข้ึนอยูกับเวลาการ

จราจร สภาพอากาศ และเหตุสุดวิสัยอ่ืนๆท่ีอาจเกิดข้ึนได ท้ังน้ีเพ่ือความปลอดภัยและประโยชนของผูเดินทางเปนสำคัญ

◆ มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมมีสิทธ์ิในการใหคำสัญญาใดๆ ท้ังส้ินแทน บริษัทฯ นอกจากมีเอกสาร  ลงนามโดย

ผูมีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเทาน้ัน

◆ ในกรณีท่ีลูกคาต้ังครรภ ตองมีใบรับรองจากแพทยวาสามารถเดินทางทองเท่ียวได และมีอายุไมเกิน 7 วัน นับจากวันท่ีเดินทาง

และตองแจงใหทางบริษัททราบลวงหนา

◆ กรณีกรุปสวนตัว กรุปเหมา กรุปนักเรียน กรุปดูงาน ไมสามารถใชราคาดังกลาวในโปรแกรมได

◆ กรณีท่ีทานซ้ือเฉพาะแพ็คเกจทัวรไมรวมต๋ัวเคร่ืองบิน จะไมรวมคาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท

(เง่ือนไขตามกรมธรรม)
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