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โรงแรม/ทพีัก สกีรีสอรท์ 1 คืน โซล 2 คืน                                               สายการบิน  EASTAR JET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ตารางสรุปโปรแกรมทอ่งเทียวเกาหล ี5 วัน 3 คนื 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง โรงแรม/ทีพกั 

1 ทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ  I ทา่อากาศยานนานาชาติอินชอน - 

2 
ทา่อากาศยานนานาชาติอินชอน I เกาะนามิ I รว่มกิจกรรม ณ เทศกาลหิมะทียงเพยีงสกี

รสีอรท์  SNOW FESTIVAL 2020 

YOUNGPYEONG 

SKI RESORT  

หรอื เทียบเท่า

มาตรฐาน 

3 
ป้อมปราการฮวาซอง I สวนสนกุเอเวอรแ์ลนด ์ (รวมบตัรเขา้ และเครอืงเลน่ไมจ่าํกดั) I 

ศนูยเ์วชสาํอาง I ตลาดทงแดมนุ 

SEOUL 

หรอื เทียบเท่า

มาตรฐาน 

4 
ศนูยส์มนุไพร I ศนูยน์าํมนัสนเขม็แดง I พระราชวงัเคียงบก I DUTY FREE I ศนูยร์วม

วยัรุน่เกาหลีเมยีงดง 

SEOUL 

หรอื เทียบเท่า

มาตรฐาน 

5 
ศนูยพ์ลอยอเมทิส I พิพิธภณัฑส์าหรา่ย + ทาํขา้วหอ่สาหรา่ย I  N SEOUL TOWER (ไม่

รวมคา่ลิฟ) I ศนูยโ์สม I ซุปเปอรม์าเก็ต 
- 
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โปรแกรมท่องเทียวเกาหลี 5 วนั 3 คืน 

       ทา่อากาศยานสุวรรณภูมิ  I ทา่อากาศยานนานาติอินชอน 
คณะเดินทางพรอ้มกนัทีจุดหมาย สนามบินสวุรรณภมูิ อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ชัน 4 ณ เคานเ์ตอร์

สายการบิน EASTAR JET โดยมีเจา้หนา้ทีจากบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั และอาํนวยความสะดวกในเรืองของเอกสาร

ตลอดจนสมัภาระของทา่น 

(**โปรดแสดงใบนดัหมายและพาสปอรต์ใหแ้กเ่จา้หนา้ทใีนวนัเดนิทาง)  

หลงัจากเชค็อิน และโหลดสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ นาํทา่นออกเดินทางสูป่ระเทศเกาหลีใต ้

ออกเดินทางจาก ทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ สู ่ทา่อากาศยานนานาชาติอินชอน 

 

สายการบิน รหัสเทียวบิน BKK >> ICN รหัสเทียวบิน ICN>> BKK 

EASTAR JET ZE512 22.25 – 06.20 ZE511 17.05 – 21.25 

EASTAR JET ZE514 02.40 – 10.20 ZE513 20.55 – 01.40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

ข้อแนะนาํเพอืความสะดวกในการเขา้รบัการตรวจคน้ก่อนขึนเครอืงบิน ของเหลว เจล และสเปรยท์กุชนิด ตอ้งบรรจุใน

ภาชนะทีมีขนาดความจไุมเ่กิน 100 มิลลิลติร สาํหรบัภาชนะทีเกิน 100 มิลลิลิตร แมจ้ะบรรจขุองเหลว เจล และสเปรย ์เพียง

เลก็นอ้ยก็ไมส่ามารถนาํติดตวัขนึเครอืงบินได ้ภาชนะทงัหมดตอ้งใสร่วมกนัไวใ้นถงุพลาสติกใส ซึงเปิด - ปิด ผนึกได ้และมี

ความจรุวมกนัไมเ่กิน1 ลติร (1,000 มิลลิลติร) ของเหลวทีไดร้บัการยกเวน้ ไดแ้ก่ นม และอาหารสาํหรบัเด็กทารกในปริมาณ

ทีเหมาะสม รวมถึงยาทีมีเอกสารกาํกับชัดเจน  ของเหลว เจล และสเปรย ์ทีซือจากรา้นคา้ปลอดอากร (DUTY FREE 

SHOPS) ททีา่อากาศยานตอ้งบรรจใุนถงุพลาสติกใสปิดผนกึปากถงุไมม่รีอ่งรอย การเปิดปากถงุ และมีหลกัฐานแสดงว่าได้

ซือ ณ วนัทีเดินทาง เพือนาํไปแสดงต่อเจา้หนา้ที ณ จุดตรวจคน้ อย่างไรก็ตามแต่ละประเทศจะมีกฎ การนาํของเหลว ขึน

เครอืงแตกตา่งกนั การนาํผลติภณัฑข์องสดทีทาํจากสตัวไ์ม่ว่าเนือหม ูเนือววั ผกั ผลไมส้ด ไม่อนญุาตใหน้าํเขา้ประเทศเพือ

ป้องกนัโรคตา่งๆเพราะหากศลุกากรตรวจพบจะตอ้งเสียคา่ปรบั 
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เกาะนามิ I อิสระท ีSNOW FESTIVAL / ลงทะเบียน / แข่งขันเลือนหิมะ / งาน

ปารต์ ี/ เกมส ์/ Photo time 

  

เชา้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทียง 

 

 
 
 
บา่ย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 เดินทางถึงสนามบินนานาชาติอินชอนประเทศเกาหลใีต(้กรุณาปรบัเวลาของท่านใหเ้ร็วขึน 2 

ชัวโมงเพือให้ตรงกับเวลาท้องถินของประเทศเกาหลี) หลงัจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและ

ศลุกากรแลว้ นาํทา่นเดินทางสูท่า่เรอืเฟอรร์ีเพอืขา้มฟากไปยงั เกาะนามิ เกาะบรรยากาศโรแมนติก ขนึ

ชือเรอืงทศันียภาพอนังดงาม ตวัเกาะมีลกัษณะเป็นรูปพระจนัทรเ์สียว ตงัอยู่กลางทะเลสาบซองเพียง 

โดยชือ 'นามิ' ตงัเพอืเป็นเกียรติใหน้ายพลนามิ นกัรบผูย้งิใหญ่ของชาวเกาหลีใต ้เกาะนามิเรียกตวัเอง

ว่า NAMINARA REPUBLIC และเรียกตวัเรือขา้มฟากและตวัเขา้ชมเกาะว่า 'วีซ่า' ทาํใหรู้ส้กึเสมือน

ขา้มมาเทียวรฐั ๆ หนึงทีเป็นเอกเทศออกมาจากเกาหลี บนเกาะจะอุดมสมบูรณ์ไปดว้ยธรรมชาติ

มากมายใหท้า่นไดด้ืมดาํ ไมว่่าจะเป็นทิวสนเรยีงรายเป็นทาง อโุมงคต์น้แปะก๊วย ตน้เกาลดั ตน้เมเปิล 

และดอกไมน้านาพรรณทีผลดักนัออกดอกเปลียนสีใหช้มกนัทกุฤดกูาล เกาะนามิยงัมีความพิเศษอีก

อยา่งหนงึคือเป็นสถานทีถ่ายทาํซีรสีโ์รแมนติกอนัโด่งดงัเรือง WINTER SONATA นกัท่องเทียวจึงนิยม

พากนัมาถ่ายภาพคู่กบัรูปปันพระนาง 'เบยองจุนและแชงจีอ'ู นอกจากนีบนเกาะนามิยงัมีกิจกรรมอีก

มากมายใหท้าํ มีรา้นอาหาร พิพธิภณัฑ ์รา้นขายของทีระลกึ ฯลฯ ใหท้า่นเดินเทียวชมไดอ้ยา่งไมรู่เ้บือ 

  

ดักคาลบ ี(DAKGALBI) 
 รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ยเมน ูดกัคาลบี (DAKGALBI) ไก่ผดั

เผ็ดบารบ์ีคิวเกาหลี อาหารยอดนิยมของคนเกาหลี โดยวิธีการนาํเนือไก่ทีหนัเป็นชิน ๆ และผกัต่าง ๆ 

มาผดัรวมกนักบัซอสบารบี์คิวในกระทะเหลก็แบนขนาดใหญ่ 

 จากนนัเดินทางสู ่ยงเพียงสกีรสีอรท์ เป็นลานสกียอดนิยมแห่งหนึงของเกาหลีใต ้นาํท่านเขา้

รว่มงาน 'SNOW FESTIVAL 2020' เทศกาลหิมะทีจดัขนึเพียงปีละหนงึหนเทา่นนั!! 

14.00 น.               ลงทะเบียน การแขง่ขนักระดานเลือน 

14.00 – 16.30 น. สนกุสดุเหวียงกบัการแขง่ขนักบักระดานเลือน  ทา่มกลางหิมะขาวโพลน สมัผสักบั  

                               อากาศหนาวสดุขวั 

17.30 – 20.00 น. ชมการแสดงพืนเมืองเกาหลี และลุน้รบัของรางวลัมากมาย 

จากนนัอิสระใหท้กุทา่นถ่ายรูปเป็นทีระลกึ และสนกุสนานกบัการเลน่สกี ทา่มกลางลานหิมะขนาดใหญ่ 

ททีกุทา่นไมค่วรพลาด!! 

 

เกาะนาม ิ

ร่วมกจิกรรม ณ เทศกาลหมิะทยีงเพียงสกรีีสอรท์ 
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เย็น 
 
 
 
 
  
 
 

ป้อมปราการฮวาซอง I สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์ (รวมบัตรเข้า และเครือง

เล่นไม่จาํกัด) I ศูนยเ์วชสาํอาง I ตลาดทงแดมุน 
 
เชา้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Buffet นานาชาต ิ

 รบัประทานอาหารเย็น ณ สกีรสีอรท์ พิเศษ!! ดินเนอรบ์ฟุเฟ่ต ์ เต็มอิมกบับฟุเฟ่ตห์ลากหลาย

เมนใูหค้ณุไดเ้ลอืกทานกนัตามใจชอบ เติมไดไ้มอ่นั 
 

หลงัจากนนันาํทา่นเขา้สู่ทีพกั  

YONGPYONG SKI RESORT  หรอื เทียบเทา่มาตรฐาน 

3 

รับประทานอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

ป้อมปราการฮวาซอง 

 นาํท่านสู ่ปอ้มปราการฮวาซอง เป็นสงิก่อสรา้งขนาดใหญ่ตงัแตย่คุโจซอน สรา้งขนึชว่งปีค.ศ. 

1794-1796 เป็นปอ้มปราการประจาํเขต Suwon-si ของจงัหวดัเคียงกีโด เพอืเป็นรากฐานสาํหรบัการ

สรา้งเมืองใหมใ่นบรเิวณนี กาํแพงของปอ้มปราการมีความยาวถงึ 5.5 กิโลเมตร มีประต ู4 ประตใูนแต่

ละทิศ และมีรูปแบบทางสถาปัตยกรรมทียงิใหญ่และงดงาม รวมทงัศาลาทีชือวา่ Hwahongmun  เชือ

กนัวา่เป็นการสรา้งทมีกีารใชเ้ทคโนโลยีทีทนัสมยัมากทีสดุแหง่หนงึของยคุนนั และทีนไีดถ้กูขนึทะเบียน

เป็นมรดกโลกทางดา้นประวตัิศาสตรเ์มือปีค.ศ. 1997 ดว้ย 
 

สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์

 จากนนัใหเ้วลาทกุทา่นเตม็อมิกบัสวนสนกุทดีีทีสดุของเกาหล ีสวนสนกุเอเวอรแ์ลนด ์ดว้ย

บตัร SPECIAL PASS TICKET ทสีามารถเลน่เครอืงเลน่ตา่ง ๆ ไดท้กุชนิดอยา่งไมจ่าํกดั เช่น ทีเอก็ซ์

เพรส, รถไฟเหาะ, โรงหนงัสามมติิ, บา้นผีสิงหมนุ ฯลฯ สว่นท่านทไีมช่อบการเลน่เครอืงเลน่ ก็สามารถ 

เขา้ซาฟาร ีชมความนา่รกัของเจา้หมีทีสามารถสอืสารกบัคนได ้และชมไลเกอรแ์ฝดคูแ่รกของโลกไดท้ีน ี

นอกจากนียงัมีสวนดอกไมส้สีนัสวยงามใหไ้ดเ้ก็บภาพกนั (มีนาคม-เมษายน : สวนทิวลปิ / พฤษภาคม-

มิถนุายน : สวนดอกกหุลาบ / กรกฎาคม : สวนดอกทานตะวนัหรือดอกกุหลาบ / สิงหาคม-กันยายน : 

สวนดอกลิลลี / ตลุาคม-พฤศจิกายน : สวนดอกเบญจมาศ) 
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เทียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
เย็น 
 
 
  
 
 
 
 
 

ศูนยส์มุนไพร I ศูนยน์าํมันสนเข็มแดง I พระราชวังเคียงบก I DUTY FREE I 

ศูนยร์วมวัยรุ่นเกาหลีเมียงดง 
 
เชา้ 
 
 
 
 
 

พุลโกกิ (BULGOGI) 
 

ชาบูชาบูSHABU SHABU 

 รบัประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร บริการท่านดว้ย ชาบูชาบู (SHABU SHABU) หรือสุกี

เกาหลี ประกอบดว้ย ผกัสดหลายชนิดตม้ในนาํซุปปรุงรสกลมกล่อม ทานพรอ้มเครืองเคียงและขา้ว

สวยของเกาหลีทีรสชาติถกูปากคนไทย 

หลงัจากนนันาํทา่นเขา้สู่ทีพกั BENIKEA SEOUL HOTEL  

หรือเทียบเทา่ โรงแรมมาตรฐานเกาหลีใต ้

4 

รับประทานอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บรกิารท่านดว้ย พลุโกกิ (BULGOGI) วิธีการทาํคือ

หนัหมเูป็นชินบางๆ แลว้หมกักบัเครอืงปรุงตา่งๆ ก่อนนาํไปตม้นาํขลกุขลิก 

ศูนยเ์วชสาํอาง 

 พาทา่นสู ่ศนูยเ์วชสาํอาง ใหท้่านไดเ้ลือกซือเครอืงสาํอางคณุภาพดีในราคายอ่มเยา เช่น  

ครมีนาํแตก, ครมีโบท็อกซ,์ ครมีหอยทาก ฯลฯ 

ตลาดทงแดมุน 

พาท่านสู่ ตลาดทงแดมุน เป็นย่านการค้าขนาดใหญ่ ประกอบด้วย ตลาดดังเดิมและ

ศนูยก์ารคา้ เป็นศูนยก์ลางของอุตสาหกรรม เสือผา้และแฟชนัระดบัโลก รวมถึงการเป็นตลาดคา้ส่ง 

และคา้ปลีกทีใหญ่ทีสดุ คุณสามารถเลือกซือสินคา้ไดแ้ทบทุกชนิดทีตลาดแห่งนี เช่น ผา้ไหมและผา้, 

เสอืผา้, รองเทา้ และอปุกรณเ์สรมิ, อิเล็กทรอนิกส,์ เครืองหนงั, สินคา้กีฬา, เครืองใชส้าํนกังาน, เครือง

นอน, เครอืงใชภ้ายในบา้น, ผลิตภณัฑส์ตัวเ์ลยีง, ของเลน่ และอืนๆ อกีมากมายหลายรายการ 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เทียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DUTY FREE 

  นาํท่านชอ้ปปิงสินคา้ปลอดภาษีที 

ซอืมากมายกวา่ 500
 

ซัมเกทงั หรือไก่ตุ๋นโสม

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย 

(SAMGYETANG) เป็น

พทุราแดง เสิรฟ์พรอ้มเครืองเคียงทีเรียกว่า กกัตกุี เสน้ขนมจีน เหลา้โสม พริกไทยดาํ และเกลือ เสิรฟ์

ทา่นละ 1 ตวั ในหมอ้ดินรอ้น

ศูนยส์มุนไพร 

 นาํทา่นเขา้ชม 

เกต ทางการแพทยเ์รยีกว่า ผลไมท้อง มีรสเปรียว ดีสาํหรบับคุคลทีนิยมดืมชา กาแฟ นาํอดัลม ฯลฯ 

เมลด็ฮ็อกเกตจะช่วยในการลา้งสารพษิทีตกคา้งหรอืไขมนัทีสะสมอยูภ่ายในผนงัของตบั ไต ช่วยใหต้บั

หรอืไตของทา่นแขง็แรงขนึ และยงัสง่ผลดีตอ่สขุภาพรา่งกายของทา่นอีกดว้ย

ศูนยน์าํมันสนเข็มแดง

 พาทา่นเดินทางสู ่

ช่วยชะลา้งไขมนัในเสน้เลือด เพอืป้องกนัการอดุตนัของเสน้เลอืด และชมการสาธิตใหท้า่นไดเ้ห็นภาพ

อยา่งชดัเจนยงิขนึ 

พระราชวังเคียงบ๊

 เชา้นีนาํทา่นเขา้สู ่

อายุกว่า 600 ปี ถือเป็นสญัลกัษณแ์ห่งราชวงศโ์ชซอน

หลงั เสรมิใหต้วัพระราชวงัดยูิงใหญ่ สวยเด่นเป็นสง่า ในอดีต

หลงั ทงัยงัเคยเป็นศนูยบ์ญัชาการทางการทหารและเป็นทีประทบัของกษัตริย ์ปัจจุบนัไดร้บัการบรูณะ

ใหใ้กลเ้คียงกบัพระราชวงัเดิมมากทีสดุ

สวนหย่อมสรา้งความรม่รืน รวมไปถึงพิพิธ

ซบับรรยากาศและอินไปกบัยคุโบราณของเกาหลีอยา่งเต็มที
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นาํท่านชอ้ปปิงสินคา้ปลอดภาษีที ดิวตีฟรี (DUTY FREE) ทีนีมีสินคา้ชนันาํใหท้่านไดเ้ลือก

500 ชนิด ทงั นาํหอม เสอืผา้ เครอืงสาํอาง กระเป๋า นาฬิกา เครอืงประดบั ฯลฯ

ซัมเกทงั หรือไก่ตุ๋นโสม 

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย ซัมเกทัง 

เป็นอาหารทีนิยมรบัประทานกนัในชาววงัสมยัก่อน ภายในตวัไก่จะมีขา้ว รากโสม 

เสิรฟ์พรอ้มเครืองเคียงทีเรียกว่า กกัตกุี เสน้ขนมจีน เหลา้โสม พริกไทยดาํ และเกลือ เสิรฟ์

ตวั ในหมอ้ดินรอ้น 

นาํทา่นเขา้ชม ศนูยส์มนุไพรหรอื ฮ็อกเกตนามใูหมล่า่สดุของเกาหล ีเป็นสมนุไพรเมลด็ฮ็

เกต ทางการแพทยเ์รยีกว่า ผลไมท้อง มีรสเปรียว ดีสาํหรบับคุคลทีนิยมดืมชา กาแฟ นาํอดัลม ฯลฯ 

เมลด็ฮ็อกเกตจะช่วยในการลา้งสารพษิทีตกคา้งหรอืไขมนัทีสะสมอยูภ่ายในผนงัของตบั ไต ช่วยใหต้บั

หรอืไตของทา่นแขง็แรงขนึ และยงัสง่ผลดีตอ่สขุภาพรา่งกายของทา่นอีกดว้ย 

ศูนยน์าํมันสนเข็มแดง 

พาทา่นเดินทางสู ่ศนูยน์าํมนัสนเข็มแดงผลิตจากใบสนเขม็แดงในประเทศเกาหลี

ช่วยชะลา้งไขมนัในเสน้เลือด เพอืป้องกนัการอดุตนัของเสน้เลอืด และชมการสาธิตใหท้า่นไดเ้ห็นภาพ

พระราชวังเคียงบ๊อก 

นาํทา่นเขา้สู ่พระราชวงัเคียงบ๊อก พระราชวงัโบราณใหญ่ทีสดุในประวตัิศาสตรเ์กาหลมีี

ถือเป็นสญัลกัษณแ์ห่งราชวงศโ์ชซอน ตงัอยู่บนทาํเลทีมีเทือกเขาพูกกัซานเป็นฉาก

หลงั เสรมิใหต้วัพระราชวงัดยูิงใหญ่ สวยเด่นเป็นสง่า ในอดีตพระราชวงัแห่งนีมีตาํหนกั

หลงั ทงัยงัเคยเป็นศนูยบ์ญัชาการทางการทหารและเป็นทีประทบัของกษัตริย ์ปัจจุบนัไดร้บัการบรูณะ

ใหใ้กลเ้คียงกบัพระราชวงัเดิมมากทีสดุ บริเวณโดยรอบจะมีรา้นขายชุดฮนับกไวบ้ริการ มีสระนาํและ

สวนหย่อมสรา้งความรม่รืน รวมไปถึงพิพิธภณัฑแ์ห่งชาติและพิพิธภณัฑพื์นบา้นเกาหลี

ซบับรรยากาศและอินไปกบัยคุโบราณของเกาหลีอยา่งเต็มที 
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ทีนีมีสินคา้ชนันาํใหท้่านไดเ้ลือก

ชนิด ทงั นาํหอม เสอืผา้ เครอืงสาํอาง กระเป๋า นาฬิกา เครอืงประดบั ฯลฯ 

 หรือเมนูไก่ตุ๋นโสม 

ชาววงัสมยัก่อน ภายในตวัไก่จะมีขา้ว รากโสม 

เสิรฟ์พรอ้มเครืองเคียงทีเรียกว่า กกัตกุี เสน้ขนมจีน เหลา้โสม พริกไทยดาํ และเกลือ เสิรฟ์

ใหมล่า่สดุของเกาหล ีเป็นสมนุไพรเมลด็ฮ็อก

เกต ทางการแพทยเ์รยีกว่า ผลไมท้อง มีรสเปรียว ดีสาํหรบับคุคลทีนิยมดืมชา กาแฟ นาํอดัลม ฯลฯ 

เมลด็ฮ็อกเกตจะช่วยในการลา้งสารพษิทีตกคา้งหรอืไขมนัทีสะสมอยูภ่ายในผนงัของตบั ไต ช่วยใหต้บั

ผลิตจากใบสนเขม็แดงในประเทศเกาหลี มีสรรพคณุ 

ช่วยชะลา้งไขมนัในเสน้เลือด เพอืป้องกนัการอดุตนัของเสน้เลอืด และชมการสาธิตใหท้า่นไดเ้ห็นภาพ

พระราชวงัโบราณใหญ่ทีสดุในประวตัิศาสตรเ์กาหลมีี

ตงัอยู่บนทาํเลทีมีเทือกเขาพูกกัซานเป็นฉาก

ตาํหนกัมากกว่า 200 

หลงั ทงัยงัเคยเป็นศนูยบ์ญัชาการทางการทหารและเป็นทีประทบัของกษัตริย ์ปัจจุบนัไดร้บัการบรูณะ

บริเวณโดยรอบจะมีรา้นขายชุดฮนับกไวบ้ริการ มีสระนาํและ

ภณัฑแ์ห่งชาติและพิพิธภณัฑพื์นบา้นเกาหลี ท่านจะไดซ้ึบ



 

 
 
 
 
 
 
เย็น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศูนยพ์ลอยอเมทสิ 

TOWER (ไม่รวมค่าลิฟ
 

เชา้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บุฟเฟ่ตน์านาชาติ

  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารดว้ย 

ทะเลนานาชาติ ใหท้า่น

สลดับาร ์พิซซ่า บุฟเฟ่ตน์านาชาติแห่งนี

หวานทีมีใหเ้ลอืกมากมาย

หลงัจากนนันาํทา่นเขา้สู่ทีพกั 

5 

รับประทานอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารโรงแรม

ศูนยพ์ลอยอเมทสิ

 จากนนันาํท่านเดินทางสู ่

ซงึชาวเกาหลเีชือวา่ถา้ไดม้ีพลอยชนิดนีติดตวัไวจ้ะทาํใหม้ีโชคลาภและสิงดี

 

เมียงดง 

 เอาใจคอช้อปปิงกับแหล่งช้อปปิงยอดฮิตทีคนไทยรูจ้ักกันดี 

รวบรวมแฟชันแบรนด์

รองเทา้, กระเป๋า, เครืองสาํอาง

เรยีกวา่แคท่ีนทีเีดียวก็สามารถหาซือไดท้กุอยา่งทีทา่นตอ้งการ
 

กมิบับ KIMBAB

นาํทา่นรว่มเรยีนรูว้ฒันธรรมกบัการเรยีนทาํขา้วหอ่สาหรา่ย

ซงึเป็นอาหารเกาหลียอดนิยมของคนไทยอีกเมนหูนึง
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ศูนยพ์ลอยอเมทสิ I พพิธิภัณฑส์าหร่าย + ทาํข้าวหอ่สาหร่าย 

ไม่รวมค่าลิฟ) I ศูนยโ์สม I ซุปเปอรม์าเกต็ 

นานาชาต ิขาปู 

รบัประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารดว้ย บุฟเฟ่ตน์านาชาติขาปูยกัษ์! 

ทา่นเลอืกชิมกนัอยา่งจใุจ โดยมีไฮไลทค์ือ บฟุเฟ่ขาปอูลาสกา้ และ

บฟุเฟ่ตน์านาชาติแห่งนีเป็นทีถกูอกถูกใจของหลายคนทงัในเรอืงรสชาติและเมนคูาว

หวานทีมีใหเ้ลอืกมากมาย 

หลงัจากนนันาํทา่นเขา้สู่ทีพกั BENIKEA SEOUL HOTEL 

หรือเทียบเทา่ โรงแรมมาตรฐานเกาหลีใต ้

รับประทานอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

ศูนยพ์ลอยอเมทสิ 

จากนนันาํท่านเดินทางสู ่ศนูยพ์ลอยอเมทิส หรือพลอยสีม่วงทีมีชือเสียงของประเทศเกาหลี

ซงึชาวเกาหลเีชือวา่ถา้ไดม้ีพลอยชนิดนีติดตวัไวจ้ะทาํใหม้ีโชคลาภและสิงด ีๆ เกิดขนึในชีวิต

เอาใจคอช้อปปิงกับแหล่งช้อปปิงยอดฮิตทีคนไทยรูจ้ักกันดี เมียงดง 

แฟชันแบรนดช์ันนาํไวม้ากมาย ท่านสามารถหาซือสินค้าได้อย่างหลากหลายทังเสือผ้า

เครืองสาํอาง และยงัมี เครืองประดบั, ซีดีเพลง, วีซีดี-ดีวีดีหนงั

เรยีกวา่แคท่ีนทีเีดียวก็สามารถหาซือไดท้กุอยา่งทีทา่นตอ้งการ 

KIMBAB 

นาํทา่นรว่มเรยีนรูว้ฒันธรรมกบัการเรยีนทาํขา้วหอ่สาหรา่ย กิมบบั อาหารประจาํชาติเกาหลี 

ซงึเป็นอาหารเกาหลียอดนิยมของคนไทยอีกเมนหูนึง 
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ทาํข้าวหอ่สาหร่าย I  N SEOUL 

 บุฟเฟ่ตห์อ้งอาหาร

ปอูลาสกา้ และอาหารอืน ๆ เช่น 

เป็นทีถกูอกถูกใจของหลายคนทงัในเรอืงรสชาติและเมนคูาว

BENIKEA SEOUL HOTEL  

หรือพลอยสีม่วงทีมีชือเสียงของประเทศเกาหล ี

เกิดขนึในชีวิต 

 เป็นย่านทีได้ชือว่า

ท่านสามารถหาซือสินค้าได้อย่างหลากหลายทังเสือผ้า, 

หนงั และซีรียย์อดฮิต 

อาหารประจาํชาติเกาหลี 
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เทียง 
 
  
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ได้เวลานําท่านออกเดินทางสูส่นามบนิ 

ออกเดินทางจาก ทา่อากาศยานนานาชาติอินชอน สู ่ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ

 

สายการบิน รหัสเทียวบิน BKK >> ICN รหัสเทียวบิน ICN>> BKK 

EASTAR JET ZE512 22.25 – 06.20 ZE511 17.05 – 21.25 

EASTAR JET ZE514 02.40 – 10.20 ZE513 20.55 – 01.40 

 

 

จมิดัก 

 รบัประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูจิมดัก (JIMDAK) เป็นเมนูไก่ประกอบด้วยวุ้นเส้น 

เกาหลี คลกุดว้ยนาํซุป รสชาติกลมกลอ่ม เสิรฟ์พรอ้มขา้วสวยรอ้นๆพรอ้มเครืองเคียง 
 

ศูนยโ์สม 

 จากนนัพาท่านรูจ้กัและเข้าใจสมุนไพรโสมเกาหลีหรือราชาแห่งมวลสมุนไพร ที ศูนยโ์สม 

เพราะเกาหลีใตเ้ป็นประเทศทีมีการผลิตโสมเกาหลีทีมีคุณภาพเป็นอันดบั 1 ของโลก โดยโสมมี

คณุประโยชนน์านปัการ เช่น ช่วยเสริมความแข็งแรงใหแ้ก่ระบบย่อยอาหารและปอด ช่วยทาํใหจิ้ตใจ

สงบและเพมิพละกาํลงั โดยมีสรรพคณุทางการแพทย ์ช่วยบาํรุงหวัใจ ช่วยป้องกนัโรคหวัใจขาดเลือด 

ฯลฯ 

SUPERMARKET 

 หลงัจากนนัไดเ้วลานาํท่านสู่ สนามบินกิมแฮ เพือเตรียมตวัเดินทางกลบักรุงเทพฯ ระหว่าง

ทางแวะช้อปปิงที SUPERMARKETเพือซือของฝากคนทางบา้น ทีรา้นแห่งนีมีขนมพืนเมืองเกาหลี

หลากชนิดรวมทงักิมจิ ไก่ตุ๋นโสมทีบรรจุอยู่ในถุงสญุญากาศ ตะเกียบ ถว้ยใส่ขา้วและของฝากของที

ระลกึ  

N SEOUL TOWER 

 เชา้นีนาํท่านสู่ หอคอยกรุงโซล N SEOUL TOWER ตงัอยู่บนเขานมัซาน ซงึเป็น 1 ใน 18 

หอคอยทีสงูทีสดุในโลก ฐานของหอคอยมีสงิน่าสนใจต่าง ๆ มากมาย เช่น ศาลาแปดเหลียมปาลกัก

จอง, สวนพฤกษชาติ, อาคารอนุสรณ์ผูร้กัชาติอนั ชุง กุน อิสระใหทุ้กท่านไดเ้ดินเลน่และถ่ายรูปคู่

หอคอยตามอธัยาศยั รวมไปถึงชมไฮไลทข์องทีนคีือการคลอ้งกญุแจคูร่กั (ไมร่วมคา่ขนึลิฟท)์ 
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#อตัราคา่บรกิาร 

เดือน เมษายน  2020 

พเีรียดเดินทาง สายการบิน ราคาผู้ใหญ่ ราคาเดก็ไม่เสริมเตยีง 

11 – 15 เมษายน 

EASTAR JET 

21,900.- 21,900.- 

12 – 16 เมษายน 21,900.- 21,900.- 

13 – 17 เมษายน 18,900.- 18,900.- 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อัตราทัวรร์วม 
 คา่ตวัเครอืงบินไป-กลบั ตามเสน้ทางทีระบใุนรายการชนัทศันาจร ไป-กลบัพรอ้มคณะ   

 คา่อาหารทกุมือ ตามทีระบใุนรายการ        

 คา่เขา้ชมสถานทตีา่งๆ ตามรายการ        

 คา่ทพีกัตามระบใุนรายการ พกัหอ้งละ 2 หรอื 3 ทา่น ตามโรงแรมทีระบ ุหรอืเทียบเท่า  

 คา่รถรบั-สง่ และนาํเทยีวตามรายการ        

 คา่ภาษีสนามบิน ทกุแหง่ทีม ี        

หมายเหตุ: อตัราคา่บรกิาร 

+ หากทา่นตอ้งการหอ้งสาํหรบัพกัเดียว สามารถจ่ายเพิมเติมอกี 5,900.-ทา่นละ จากราคาผูใ้หญ่ 

+ หากท่านตอ้งการเดนิทางแบบไม่ใช้ตัว (JOIN LAND) คิดราคาท่านละ 8,900.-บาท/ท่าน 

กรุณาชาํระมดัจาํหลงัจากวนัจองภายใน 3 วนั 

และชาํระสว่นทเีหลือทงัหมดก่อนการเดินทางภายใน 14 วนั 

********มดัจาํขนัตาํ 5,000.- บาท/ทา่น/ทรปิ****** 

*กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมและเงอืนไขต่างๆใหล้ะเอยีดก่อนยนืยนัการจอง* 

เจา้หนา้ทีจะสง่ใบนดัหมายการเดินทางใหภ้ายใน 5-7 วนัก่อนเดินทางเทา่นนั!!! 

หากมกีารเปลียนแปลงจะรบีแจง้ใหท้ราบ หากมีขอ้สงสยักรุณาสอบถามเจา้หนา้ทีทนัที 

 

***ลกูคา้มีความจาํเป็นตอ้งเขา้รา้นตามโปรแกรมทวัร ์

อนัไดแ้ก่ ศนูยโ์สม, ศนูยส์มนุไพร, ศนูยเ์วชสาํอาง, ศนูยน์าํมนัสนแดง, ศนูยพ์ลอยอเมทิส หากทา่นไมต่อ้งการเขา้รา้นดงักลา่ว  

บรษัิทขอสงวนสทิธิในการเก็บคา่บรกิารเพิมทา่นละ 300 USD*** 

 

KOREA APRIL SNOW 
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 คา่นาํหนกักระเป๋าสมัภาระทา่นละ15 หรอื 20 กก.      

 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดินทาง วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือนไขตามกรมธรรม)์ 

 คา่บตัรเขา้สวนสนกุเอเวอรแ์ลนด ์เครอืงเลน่ไมจ่าํกดั 

 ปลกัไฟ ADAPTER  

 

อัตราทัวรไ์ม่รวม 

 ค่าใชจ้่ายสว่นตวั อาทิ ค่าทาํหนงัสือเดินทาง, ค่าโทรศพัทส์ว่นตวั, ค่าซกัรีด, มินิบารใ์นหอ้ง, รวมถึงค่าอาหาร และ

เครอืงดมืทีสงัเพมินอกเหนือรายการ (หากทา่นตอ้งการสงัเพมิกรุณาติดตอ่หวัหนา้ทวัรแ์ลว้จ่ายเพิมเองต่างหาก) 

 คา่ทิปคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน  ท่านละ 1,500 บาท หรอื 50,000 วอน ตอ่ทา่นตลอดทงัทรปิ 

 หากผูเ้ดินทางไมไ่ดถื้อหนงัสือเดินทางประเทศไทย มีคา่ใชจ่้ายเพิมเติม 5,000 บาท 

 คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่าย 3%      

 คา่นาํหนกักระเป๋าสมัภาระ ทีหนกัเกินสายการบินกาํหนด (ปกติ 15-20 กก.)   

 คา่วีซา่สาํหรบัพาสปอรต์ตา่งดา้ว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1.พาสปอรต์ 2.ใบประจาํตวัคนต่างดา้ว 3.ใบสาํคญัถินที

อยู่ 4.สาํเนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี) 5.สมุดบัญชีเงินฝาก(ถ้ามี) 6.รูปถ่ายสี 2 นิว 2 รูป แล้วทางบริษัทฯจะเป็น

ผูด้าํเนินการยืนวีซา่ใหท้า่นโดยจ่ายค่าบรกิารตา่งหาก (สาํหรบัหนงัสอืเดินทางตา่งดา้วเจา้ของหนงัสือเดินทางตอ้งทาํ

เรอืงแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองก่อนจะยืนวีซา่)  

 คา่ลิฟทท์ี N SEOUL TOWER 

 

หมายเหตุ 

 เทียวบิน ราคา รายการท่องเทียว และอาหาร สามารถเปลียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ (คาํนงึถึงผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั) 

 ขอสงวนสิทธิในการเปลยีนแปลงเทียวบินและตารางการบินทงัไปและกลบัโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

 กรณีทกีองตรวจคนเขา้เมือง, เจา้หนา้ทกีรมแรงงานทงัทไีทยและในตา่งประเทศ ปฏิเสธมิใหท้า่นเดินทางออกหรือเขา้

ประเทศ เนืองจากมีสิงผิดกฎหมาย เอกสารเดินทางไมถ่กูตอ้ง การกระทาํทีสอ่ไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนีเขา้

ออกเมือง หรอืในกรณีอนืๆ การพจิารณาเป็นเอกสิทธิและวิจารณญาณของเจา้หนา้ทีตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ที

กรมแรงงานเทา่นนั ซงึอยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบของบรษัิท ไมส่ามารถทาํการเลือนวนัหรอืคืนเงินได ้(เนืองจากตวั

เครอืงบินเป็นตวัราคาพิเศษ ไป-กลบั แบบหมูค่ณะ) ทงันีบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่คืนค่าทวัรห์รือค่าบริการไม่ว่ากรณี

ใดๆ ทงัสนิ  

 หนงัสือเดินทาง (Passport) ของทา่น นบัจากวนัทีเดินทางไปและกลบั ตอ้งมีอายเุหลือใชง้านมากกว่า 6 เดือนขึนไป 

และตอ้งเหลือหนา้กระดาษพอใหเ้จา้หนา้ทีตรวจคนเขา้เมืองสามารถประทบัตราได ้และตอ้งอยู่ในสภาพทีสมบรูณ ์

ไมช่าํรุด หรอืฉีกขาด  

 ทางบรษัิทฯ จะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทงัสนิหากเกิดกรณีความลา่ชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การ

ก่อจลาจล  
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 หลงัจากไดร้บัเอกสารเรยีกเก็บเงิน (Invoice) กรุณาชาํระเงิดมดัจาํภายใน 3 วนั และสง่หลกัฐานการชาํระเงินพรอ้ม

หนา้พาสปอรต์ของผูเ้ดินทาง และชาํระเงินทงัหมดก่อนการเดินทางภายใน 14 วนั  

 ทางบรษัิทฯ จะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทงัสนิหากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เทียวบางรายการ, ไม่ทาน

อาหารบางมือ  เพราะค่าใชจ้่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯ ไดช้าํระค่าใชจ้่ายใหก้บัต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก

เดินทางแลว้ 

 ทางบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทงัสิน หากเกิดสงิของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอบุตัิเหตทุีเกิดจาก

ความประมาทของตวันกัท่องเทียวเอง 

 เมือท่านตกลงชาํระเงินไม่ว่าทงัหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรบัในเงือนไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทีไดร้ะบไุวแ้ลว้ทงัหมด 

 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลยีนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน์ีไดต้ามความเหมาะสม ทงันีขนึอยู่กบั

เวลาการจราจร สภาพอากาศ และเหตุสดุวิสยัอืนๆทีอาจเกิดขึนได ้ทังนีเพือความปลอดภัยและประโยชนข์องผู้

เดินทางเป็นสาํคญั 

 มคัคเุทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิในการใหค้าํสญัญาใดๆ ทงัสนิแทน บรษัิทฯ นอกจากมีเอกสาร  

ลงนามโดยผูม้ีอาํนาจของบรษัิทฯ กาํกบัเทา่นนั  

 ในกรณีทีลกูคา้ตงัครรภ ์ตอ้งมีใบรบัรองจากแพทยว์่าสามารถเดินทางท่องเทียวได ้และมีอายไุม่เกิน 7 วนั นบัจาก

วนัทเีดินทาง และตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิททราบลว่งหนา้ 

 กรณีกรุป๊สว่นตวั กรุ๊ปเหมา กรุป๊นกัเรยีน กรุป๊ดงูาน ไมส่ามารถใชร้าคาดงักลา่วในโปรแกรมได ้

 กรณีทีท่านซือเฉพาะแพ็คเกจทวัรไ์ม่รวมตวัเครอืงบิน จะไม่รวมค่าประกนัอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 

1,000,000 บาท (เงือนไขตามกรมธรรม)์ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

การยกเลิก 

- ตอ้งยกเลิกก่อนวนัเดินทางไมน่อ้ยกวา่ 45 วนัเทา่นนั คืนเงินคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของค่าบรกิารทีชาํระแลว้ 

- หากยกเลกิการเดินทางนอ้ยกวา่ 45 วนั ขอสงวนสิทธิไมค่ืนคา่ทวัรท์กุกรณี 

- ในกรณีกรุป๊สว่นตวั กรุป๊เหมา กรุป๊นกัเรยีน กรุป๊ดงูาน เมือชาํระแลว้ไมส่ามารถคืนเงินใดๆทงัสนิ 

ช่วงเทศกาล ไมส่ามารถยกเลิกหรอืเปลียนชือผูเ้ดินทางได ้

กรุป๊ทีเดินทางตอ้งการนัตีมดัจาํกบัสายการบิน หรอืผ่านตวัแทนในประเทศ หรอืตา่งประเทศ  

รวมถงึเทียวบินพิเศษเช่น CHARTER FLIGHT, EXTRA FLIGHT จะไมม่กีารคืนเงินมดัจาํ หรอื คา่ทวัรท์งัหมด 


