เมนู Michelin Guide | Premium SHABU SHABU | Rooftop Ocean View | BBQ Buffet
สายการบิน : JEJU AIR

ตารางสรุปโปรแกรมท่องเที่ยวเกาหลี 5 วัน 3 คืน
วัน
1

โปรแกรมการเดินทาง

อาหาร

โรงแรม/ที่พัก

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
พรอมเครื่องดื่มฟรี ณ Rooftop Bar

B : โรงแรม
L : อิสระตามอัธยาศัย
(LEGO LAND)
D : พรีเมียม ชาบู ชาบู

BENIKEA THE BLISS
หรือเทียบเทา โรงแรม
มาตรฐาน

4

พิพิธภัณฑสาหราย + เรียนทำขาวหอสาหราย + ชุดฮันบก
พระราชวังเคียงบก+พิพิธภัณฑพื้นบาน | โซชอนคาเฟ+หมูบานวัฒนธรรม
ศูนยเวชสำอาง | ศูนยน้ำมันสนแดง
Duty Free | ศูนยรวมของวัยรุนเกาหลีเมียงดง

B : โรงแรม
HOLIDAY INN
L : พุลโกกิ
HONGDAE หรือเทียบเทา
D : ไกตุนโสม (มิชลินไกด)
โรงแรมมาตรฐาน

5

ศูนยโสม | ศูนยสมุนไพรฮอกเกนามู | ฮงแดชอปปงสตรีท
KOREAN SUPERMARKET

B : โรงแรม
L : จิมดักชื่อดัง
D:-
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โปรแกรมท่องเที่ยวเกาหลี 5 วัน 3 คืน

KOREA NEW NORMAL
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ I ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน

คณะเดินทางพรอมกันที่จุดหมาย สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ ชั้น 4 ณ
เคานเตอรสายการบิน JEJU AIR โดยมีเจาหนาที่จากบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ และอำนวยความสะดวก
ในเรื่องของเอกสาร ตลอดจนสัมภาระของทาน (**โปรดแสดงเอกสารสำคัญตามมาตรการการเดิน
ทางเขาประเทศเกาหลีใต ณ วันเดินทาง และพาสปอรตใหแกเจาหนาที่ในวันเดินทาง) หลังจากเช็คอิน
และโหลดสัมภาระเรียบรอยแลว นำทานออกเดินทางสูประเทศเกาหลีใต
ออกเดินทางจาก ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ สู ทาอากาศยานนานาชาติอินชอน
สายการบิน
JEJU AIR

KOREA

NEW

รหัสเที่ยวบิน

BKK >> ICN

รหัสเที่ยวบิน

ICN>> BKK

7C2204

01:00 - 08:40

7C2203

20:05 - 00:00

NORMAL
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ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน I ทะเลสาบมาจัง
มัลดงโดนัททาวน์ I โกยังสตาร์ฟล
ิ ด์ | ฮานึลปาร์ค | เกาะวอลมิ
(ถนนสายวัฒนธรรม)

นำทานสู ทะเลสาบมาจัง ซึ่งเปน Landmark ใหมของเมือง Paju เหมาะแกการชมใบไมเปลี่ยนสี เดินรับ
ลม และชมบรรยากาศอันงดงามของทะเลสาบ โดยมีไฮไลทเปนสะพานแขวนมาจัง ที่ทอดยาวขามไปมี
ความยาวถึง 220 เมตร และกวาง 1.5 เมตร ถือเปนสะพานแขวนที่ยาวที่สุด ในเกาหลีสามารถรองรับคน
ไดถึง 1,280 คน และทนตอแผนดินไหวขนาด 7 ริคเตอร ความพีคอยูตรงที่กลางสะพานมีพื้นกระจกใส
สามารถมองเห็นทะเลสาบดานลางไดอยางชัดเจน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการทานดวย อาหารเกาหลีฮันชิก เมนูอาหาร
สูตรตนตำรับเมืองช็อลลาโดซัม (ผัดเผ็ดหมู + สตูวกิมจิ + ขาวหมอหินพรอมเครื่องเคียงนานา
ชนิด) ที่คัดสรรเปนพิเศษ

มัลดงโดนัททาวน ตั้งอยูใจกลางเมืองพาจู คาเฟที่มีสีสันงดงามแปลกตา ดวยสถาปตยกรรม การตกแตง
สีสันจัดจานทั้งภายในและภายนอกที่เปนอัตลักษณเฉพาะตัว อีกทั้งยังเปนแหลงรวมขนมหวานนานาชนิด
ไมวาจะเปน เคก เบเกอรี่ ไอศกรีม โดนัท เครื่องดื่มหลายชนิด ฯลฯ หากจะเปรียบที่นี่เปน “เมืองแหงขนม
หวาน” ก็วาได
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สวรรคของนักชอป.... โกยังสตารฟลด หางสรรพสินคาที่สุดแหงความครบครัน และอลังการดวยพื้นที่
ขนาดใหญที่วากันไมสามารถเดินครบทุกโซนไดภายในวันเดียว ที่รวบรวมทุกแบรนดเนม สถานที่พักผอน,
สถานที่ทำกิจกรรมยามวาง , EATOPIA แหลงรวมสุดยอดรานอาหารทั่วโลก พรอมดื่มด่ำไปกับวิวแมน้ำ
นอกจากนี้ยังมี Toy Kingdom อาณาจักรของเลนเด็กขนาดใหญ ไปจนถึงที่ออกกำลังกาย สปา และที่จัด
กิจกรรมตาง ๆ ที่ตอบโจทยสำหรับทุกคนในครอบครัว... ที่ซึ่งนักชอปตัวจริงหามพลาด

ฮานึลปารค สถานที่ทองเที่ยวยอดฮิตในฤดูใบไมเปลี่ยนสีของประเทศเกาหลี ทำเลที่ตั้งอยูบนเนินเขาริม
แมน้ำฮันใจกลางกรุงโซล มีทองทุงหญาสีชมพูสุดโรแมนติก ที่ตัดกับสีน้ำตาลทองสุดสายตา กอปรกับลม
เย็น ๆ ของตนฤดูหนาวที่พัดพาละอองดอกหญาสีขาวลอยฟุงชวนฝน....ใหทานไดสัมผัสความงดงามเฉพาะ
ชวงฤดูใบไมเปลี่ยนสี และฤดูหนาวเทานั้น

เกาะวอลมิ แหลงเรียนรูเกี่ยวกับประวัติศาสตร และวัฒนธรรมสมัยใหมของเกาหลี ที่ตั้งอยูริมฝงทะเล
นอกจากนี้ยังมีรานอาหารที่มีชื่อเสียงมากมาย รวมถึงสวนสนุกขนาดใหญที่มีเครื่องเลนมากมายเพื่อความ
สนุกสุดเหวี่ยงอยางเต็มพิกัด หรือจะเลือกนั่งโมโนเรลชมความงามของชายฝงเกาหลีในมุมที่พิเศษกวาใคร
และที่นี่เองที่คุณสามารถสัมผัสกับสนามยิงปนที่ Yoo Si-jin และ Seo Dae-young เคยมาในซีรีสเรื่อง
Descendants of the Sun
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รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร บริการทานดวย Rooftop BBQ อาหารปงยางสไตล
เกาหลีมีเนื้อสัตวหลากหลายใหเลือกรับประทาน เสิรฟพรอมเครื่องเคียง
หลังจากนั้นนำทานเขาสูที่พัก Incheon: Benikea The Bliss Hotel หรือเทียบเทา โรงแรม
มาตรฐานเกาหลีใต
ไชน่าทาวน์ + หมู่บ้านเทพนิยาย | ชมบรรยากาศทะเลสาบชุนชอน
เกาะ LEGOLAND | เวนิสเกาหลี | เรียนรูว
้ ัฒนธรรมการชงชา
เกาหลี พร้อมเครื่องดื่มฟรี ณ Rooftop Bar

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

อินชอนไชนาทาวน (Incheon China Town) เปนยานชุมชนของชาวจีน ซึ่งถือกำเนิดจากการเปดทาเรือ
อินชอน ในป ค.ศ. 1883 เพื่อเปนพื้นที่สำคัญในการขนสง และคาขายสินคาจากประเทศจีน ประเทศเกาหลี
ใต ในปจจุบันนี้ ยังมีชาวจีนที่ยังคงอาศัยอยู เปนรุนที่ 2 หรือรุนที่ 3 นับจากที่มีการบุกเบิกเปนสถานที่
ทองเที่ยวในประเทศเกาหลี ที่คุณจะไดสัมผัสถึงศิลปะ วัฒนธรรม และสถาปตยกรรมแบบจีน ที่ทำให
ประหนึ่งวาเดินอยูในประเทศจีน นอกจากนี้ทั่วทุกหัวมุมในยานนี้ มีอาหารจีนหลากหลายเลิศรสไวบริการ
โดยภาพผูคนที่สัญจรไปมาอยางคึกคัก โคมไฟ แผนปายรานคาที่ยอมทองถนนใหเปนสีแดงซึ่งเปนสีมงคล
ตามความเชื่อของชาวจีนนั้นเปนเสนหที่หาดูไดที่อินชอนไชนาทาวนเพียงแหงเดียว นอกจากนี้อินชอนไช
นาทาวนยังมีประวัติศาสตรที่นาหลงใหล และอาหารแสนอรอยมากมายทำใหที่นี่ไดรับความนิยมเปนอยาง
มากคะ อาหารสวนใหญที่คนนิยมทานกันทีน่ ี่ก็คือ
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หมูบานเทพนิยาย การเปดทาเรืออินชอนในป ค.ศ. 1883 นำไปสูหลั่งไหลเขามาของชาวตางชาติจำนวน
มาก ที่เขามาในพื้นที่เพื่อการตั้งรกรากถิ่นฐาน และในไมชาก็กลายเปนหมูบานที่ร่ำรวย และคนในชุมชนได
ปลูกสรางอาคารที่พักตามรูปแบบของแตละประเทศแผนดินเกิดของตน ทำใหเกิดความหลากหลายและ
งดงามที่ผสมผสานกันอยางลงตัว ตอมาคนรุนใหมจำนวนมากไดคอยๆ ยายออก และปลอยใหหมูบานอยู
ในสภาพที่ซบเซา ดวยเหตุนี้คนในชุมชนจึงไดรวมกันชุบชีวิต และพัฒนายานนี้อีกครั้ง โดยการวาดภาพ
ทาสี ตลอดจนตกแตงมุมตาง ๆ ใหราวอยูในเทพนิยายคลาสสิก

เพื่อเดินทางเขาสูดินแดนแหงเลโก จำเปนตองใช สะพานชุนชอน เพื่อขามไปยังเกาะกลาง ทะเลสาบชุน
ชอน สะพานชุนชอนไดออกแบบไวอยางเรียบงาย ทันสมัย และลงตัวกับภูมิทัศนโดยรอบ ที่สองฟากฝงทาน
จะไดดื่มด่ำกับความงามของทะเลสาบ ที่ตัดกับทิวเขานอยใหญที่สลับซับซอนดุจดังลวดลายที่ธรรมชาติ
แตงแตมเพื่อตอนรับผูมาเยือน

เกาะ LEGOLAND หรือ LEGOLAND KOREA ดวยทำเลที่ตั้งของสวนสนุกแหงนี้ตั้งอยูบนเกาะฮาจังโด
กลางทะเลสาบชุนชอน จึงถูกเรียกวา “เกาะเลโก” เปดตัวเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม ค.ศ. 20222 โดย
ออกแบบเปนรูปทรงตัวตอเลโก (LEGO) และประดับดวยมินิฟกเกอร (Minifigures) ซึ่งเปนสัญลักษณที่
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ดึงดูดผูคนใหเขามาเพลิดเพลินที่สวนสนุก แถมยังตื่นตาไปกับการตกแตงของสวนสนุกอีกดวย เพราะ
เนรมิตใหทั้งสวนสนุกเต็มไปดวยเลโก ซึ่งชื่อเต็มๆ ของสวนสนุก คือ LEGOLAND Korea Resort นอกจาก
จะมีสวนสนุกที่มีเครื่องเลนมากกวา 40 ชนิด นอกจากนี้ยังมีโรงแรมเปดใหบริการถึง 154 หองอีกดวย
เหมาะสำหรับการพักผอนของทุกคนในครอบครัว Legoland เกาหลี เปดเปนแหงที่ 10 ของโลก และเปน
แหงแรกที่สรางอยูบนเกาะ
อิสระตามอัธยาศัย ที่ LEGOLAND โดยภายในสวนสนุกมีโซนอาหารที่หลากหลาย ทั้งแบบ
ตะวันตก และตะวันออก หรือเปนแบบเกาหลีตนตำรับก็มีไวสำหรับบริการดวย

เวนิสเกาหลี ดั่งยกเมืองเวนิส มาไวใกล ๆ กรุงโซล ... Laveniche March Avenue กับสถานที่ทองเที่ยว
แหงใหมลาสุด ของเมืองคิมโป ที่นี่ถูกสรางขึ้นในรูปแบบสถาปตยกรรม และภูมิทัศนในแบบเวนิส เมืองแหง
สายน้ำ ที่ทำใหบรรยากาศสองฝงน้ำเปนอาณาจักรแหงชอปปง ขนาดใหญที่ขนสินคาแบรนดเนม
เครื่องสำอาง และแฟชั่นสุดล้ำ พรอมดวยรานคามากมายมาไวบริการอยางครบครัน นอกจากผูมาเยือนจะ
ไดรับความสุขจากการจับจาย ที่นี่ยังมีบริการ "เรือปน" ไวใหบริการ โดยคาอัตราคาบริการเริ่มตนที่ 15,000
วอน หรือเลือกที่จะนั่งรับลมที่คาเฟริมน้ำ จิบเครื่องดื่มเย็น ๆ ชมทองฟาที่กำลังจะเปลี่ยนสี หรือเดินถายรูป
ตามมุมตาง ๆ ที่รับรองวาไมแพกับการไดไปเยือนเมืองเวนิสจริง ๆ
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร บริการทานดวย พรีเมียม ชาบู ชาบู (SHABU SHABU)
น้ำซุปตนตำรับเกาหลี พรอมดวยวัตถุดิบคัดสรรพิเศษ เสิรฟพรอมเครื่องเคียงนานาชนิด (เติม
เนื้อและปอเปยะไมจำกัด)
หลังจากนั้นนำทานเขาสูที่พัก Incheon: Benikea The Bliss Hotel หรือเทียบเทา โรงแรม
มาตรฐานเกาหลีใต
สงทายวันแหงความสุขสุดพิเศษ
ดวยการเรียนรูวิธีการชงชา และดื่มชาแบบดั้งเดิมของเกาหลี ใน
บรรยากาศที่ผอนคลายของ 8 BAR บารของโรงแรม .... ตบทายดวย “เครื่องดื่มสไตลเกาหลี” กอนพักผอน
ตามอัธยาศัย (เมนูเครื่องดื่มอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)
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พิ พิ ธภัณฑ์สาหร่าย + เรียนทําข้าวห่อสาหร่าย + ชุดฮันบก
พระราชวังเคียงบก+พิ พิ ธภัณฑ์พื้นบ้าน
โซชอนคาเฟ่+หมู่บ้านวัฒนธรรม | ศูนย์เวชสําอาง
ศูนย์นํ้ามันสนแดง | Duty Free
ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลีเมียงดง

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

พิพิธภัณฑสาหราย ที่บอกเลา และรวบรวมเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับสาหราย อาหารชั้นยอดของเกาหลีใต ที่
กลายเปนสวนหนึ่งของ วัฒนธรรมการประกอบอาหารของชนชาติเกาหลี.... “ขาวหอสาหราย” อาหาร
ประจําชาติเมนูขึ้นชื่อ .... เมื่อไปถึงถิ่นกำเนิดของเมนู ขอเชิญชวนทุกทานเรียนรูการทำขาวหอสาหราย
ดวยตัวเอง พรอมกับใชโอกาสนี้ รวมเปนสวนหนึ่งในวัฒนธรรมการแตงกายชุดประจำชาติอันงดงามของ
แดนโสมขาว โดยใสชุดฮันบกหลากหลายแบบที่มีไวใหเลือก พรอมถายรูปกับฉากและพร็อพที่เตรียมไว
เก็บเปนที่ระลึกวาครึ่งหนึ่ง วาเราไดเคยมาเยือนดินแดนที่มีวัฒนธรรมอันงดงามหลากหลายเชนนี้

นำทานเขาสู พระราชวังเคียงบก พระราชวังโบราณใหญที่สุดในประวัติศาสตรเกาหลีมีอายุกวา 600 ป
พระราชวังแหงนี้มีหมูพระที่นั่งมากกวา 200 หลัง และไดถูกทำลายไปในสมัยที่ญี่ปนุ เขามายึดครอง และทั้ง
ยังเคยเปนศูนยบัญชาการทางการทหารและเปนที่ประทับของกษัตริย สรางขึ้นในสมัยราชวงศโชซอนซึ่ง
เปนราชวงศสุดทายภายใตการปกครองของระบอบกษัตริยเกาหลี ปจจุบันไดรับการบูรณะใหใกลเคียงกับ
พระราชวังเดิมมากที่สุด และนำทานชม พิพิธภัณฑพื้นบาน เพื่อยอนอดีตสัมผัสชีวิตความเปนอยู และ
เรื่องราวตาง ๆ ในประวัติศาสตร วัฒนธรรม และศิลปะของเกาหลี
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หมูบานวัฒนธรรมโซชอน เปนหมูบานเกาแกอยูในยานเดียวกับพระราชวังเคียงบก เอกลักษณเดนของหมู
บานี้คือ บรรยากาศโดยรอบจะเปนบรรยากาศของสถาปตยกรรมในแบบโบราณของเกาหลี ที่ไดรับการ
อนุรักษและดูแลเปนอยางดี ซึ่งมิใชเพียงเปนแคหมูบานไวสำหรับจัดแสดงเทานั้น แตปจจุบันยังมีผูคนที่
อาศัยอยูในบานโบราณนั้นจริง ๆ โดยในหมูบานนี้ มีทั้งพิพิธภัณฑ รานอาหาร รานหนังสือ รานของฝาก
นานชนิด ที่เรียกวาเปนจุดเดนของหมูบานโซชอนเลยก็คือ ตรอกคาเฟ โดยในตรอกมีรานคาเฟนอยใหญ
เรียงรายใหเลือกดื่มด่ำไดตามอัธยาศัย และที่ทำใหหมูบานแหงนี้นาสนใจมากขึ้นไปอีก คือการตกแตงแบบ
ใหมที่เขากับบรรยากาศโดยรอบแบบเกา เปนอีกหนึ่งความลงตัวที่ไมควรพลาด
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการทานดวย เมนูพุลโกกิ (BULGOGI) เมนูที่มี
สวนผสม หมูหมักชิ้นบางๆ ปลาหมึกสดๆ ผักตางๆ นำมาตมรวมกัน โดยสามารถทานไดทั้ง
แบบแหงและน้ำ พรอมเครื่องเคียงตางๆ ไดแก ถั่วงอกดอง วุนเสนปรุงรสสาหราย กิมจิ
นำทุกทานสู ศูนยเวชสำอาง ใหทานไดเลือกซื้อเครื่องสำอางคุณภาพดีในราคาลดพิเศษ อาทิครีมน้ำแตก,
ครีมโบท็อกซ, ครีมหอยทาก ฯลฯ.... ตามดวย ศูนยน้ำมันสนเข็มแดง ผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศ
เกาหลี ที่มีสรรพคุณ ชวยชะลางไขมันในเสนเลือด เพื่อปองกันการอุดตันของเสนเลือด พรอมชมการสาธิต
เพื่อใหใหทานไดเห็นสรรพคุณอยางชัดเจนมากยิ่งขึ้น และนำทุกทานเลือกชอปปงสินคาปลอดภาษีที่ ดิวตี้
ฟรี (DUTY FREE) ที่นี่มีสินคาชั้นนำใหทานไดเลือกซื้อมากมายกวา 500 ชนิด ทั้ง น้ำหอม เสื้อผา
เครื่องสำอาง กระเปา นาิกา เครื่องประดับ ฯลฯ
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร ระดับมิชลินไกด บริการทานดวย ซัมเกทัง หรือเมนูไก
ตุนโสม อาหารตำรับชาววังในสมัยกอน ปจจุบันเปนอาหารเลื่องชื่อมากของเมืองหลวง ภายใน
ตัวไกจะมีขาวเหนียว รากโสม พุทราแดงและเคล็ดลับในการตุนเสิรฟพรอมเครื่องเคียงที่
เรียกวา กักตุกี เสนขนมจีน เหลาโสม พริกไทยดำ และเกลือ
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พาทานเพลิดเพลินกับการชอปปงที่ ศูนยรวมของวัยรุนเกาหลีเมียงดง ไดชื่อวาเปนแหลงรวมแฟชั่นแบ
รนดเกาหลีชั้นนำ ซึ่งในแตละวันจะมีวัยรุนเกาหลีมาเดินชอปปงกันอยางลนหลาม ทานสามารถหาซื้อสินคา
ไดอยางหลากหลายทั้งเสื้อผา, รองเทา, กระเปา, เครื่องสำอางซึ่งเปนที่รูจักอยางดีของคนไทย อาทิ
LANEIGE, ETUDE, IOPE, CHARMZONE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP เปนตน ยังมี เสื้อผา
เครื่องประดับ, ซีดีเพลง, วีซีดี-ดีวีดีหนังและซีรียยอดฮิต ตลอดจนของที่ระลึกที่มีรูปดาราคนโปรดของทาน
อยูในสินคาหลากหลายชนิดใหไดเลือกซื้อกัน.... หรือจะเลือกเดินตรงขึ้นเนินไปไมไกลนัก จะพบกับโบสถ
คาทอลิกหลังใหญ ซึ่งเปนโบสถประจำเขตปกครองกรุงโซล ตั้งตระหงานอยูบนเนิน หรือชื่ออยางเปน
ทางการคือ “อาสนวิหารพระนางมารียผูปฏิสนธินิรมล” นอกจากจะไดชมกับสถาปตยกรรมที่สรางมาก
วา 130 ป โดยรอบอาสนวิหารถูกตกแตงดวยศิลปะ แบบเกาหลีซึ่งที่นี่คุณอาจจะเห็นรูปปนพระเยซู ที่
แปลกออกไป และที่พลาดไมได ดารานักรองเกาหลีจำนวนไมนอยที่เปนคาทอลิก เดินทางมาโบสถที่แหงนี้
เพื่อขอพรจากพระแมมารีย โดยพระรูปของพระแมที่เปนองคอุปถัมภประดิษฐานอยูในถ้ำที่จำลองมาจาก
เมืองลูรด ในประเทศฝรั่งเศส ที่ซึ่งเชื่อวาพระแมประจักษมา
หลังจากนั้นนำทานเขาสูที่พัก SEOUL: HOLIDAY INN EXPRESS HONGDAE HOTEL หรือ
เทียบเทา โรงแรมมาตรฐานเกาหลีใต
ศูนย์โสม | ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามู
SUPERMARKET

| ฮงแดช้อปปิ้งสตรีท |

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
นำทานรูจักตนกำเนิด และคุณคาของสมุนไพรโสมเกาหลี หรือราชาแหงมวลสมุนไพร ที่ ศูนยโสม เพราะ
เกาหลีใตเปนประเทศที่มีการผลิตโสมเกาหลีที่มีคุณภาพเปนอันดับ 1 ของโลก และมีคุณประโยชน
นานัปการ เชน ชวยเสริมความแข็งแรงใหแกระบบยอยอาหารและปอด ชวยทำใหจิตใจสงบและเพิ่ม
พละกำลัง โดยมีสรรพคุณทางการแพทย ชวยบำรุงหัวใจของคุณไดเปนอยางดี ชวยปองกันโรคหัวใจขาด
เลือด ฯลฯ จากนั้นนำทานเขาชม ศูนยสมุนไพร หรือ ฮอกเกตนามู ใหมลาสุดของเกาหลี โดยมีการจด
ลิขสิทธิ์เรียบรอยแลว สรรพคุณชวยในการลางสารพิษที่ตกคางหรือไขมันที่สะสมอยูภายในผนังของตับ ไต
ชวยใหตับหรือไตของทานแข็งแรงขึ้น และยังสงผลดีตอสุขภาพรางกายของทานเองอีกดวย
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รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการทานดวย จิมดัก (JIMDAK) เปนเมนูไก
ประกอบดวยวุนเสน เกาหลี คลุกดวยน้ำซุป รสชาติกลมกลอม เสิรฟพรอมขาวสวยรอนๆ
พรอมเครื่องเคียงเกาหลี

นำทุกทานสู ฮงแดวอรคกิ้งสตรีท เปนถนนยานมหาวิทยาลัยฮงอิก ซึ่งมีชื่อเสียงดานศิลปะ ที่นี่จะมีบรรดา
นักศึกษานำของประดิษฐจากแฮนดเมดมาวางจำหนายและมีรานคาขายสินคาวัยรุนตาง ๆ รวมถึงเหลา
ไอดอลนิยมมาแสดงดนตรี เตน หรือทำกิจกรรมตาง ๆ เพื่อแสดงความสมารถกันในยานนี้ .... อิสระใหทาน
ไดเดินเลนและชมงานศิลปะตลอดทาง
หลังจากนั้นไดเวลานำทานสู สนามบินอินชอน เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ ระหวางทางแวะชอป
ปงที่ KOREAN SUPERMARKETเพื่อซื้อของฝากที่ระลึก มีรานขนมพื้นเมืองเกาหลีหลากหลายชนิด กิมจิ
ไกตุนโสมที่บรรจุอยูในถุงสุญญากาศ ตะเกียบ ถวยใสขาว ฯลฯ
ไดเวลานำทานออกเดินทางสูสนามบิน
ออกเดินทางจาก ทาอากาศยานนานาชาติอินชอน สู ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
สายการบิน
JEJU AIR

รหัสเที่ยวบิน

BKK >> ICN

รหัสเที่ยวบิน

ICN>> BKK

7C2204

01:00 - 08:40

7C2203

20:05 - 00:00

อัตราค่าบริการ
เดือน กันยายน 2022

KOREA

NEW

พี เรียดเดินทาง

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.-

NORMAL

P a g e | 11

เดือน ตุลาคม 2022
พี เรียดเดินทาง

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
พี เรียดเดินทาง

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.-

หมายเหตุ: อัตราคาบริการ
+ หากทานตองการหองสำหรับพักเดี่ยว สามารถจายเพิ่มเติมอีก ทานละ 5,900.- จากราคาผูใหญ
+ หากทานตองการเดินทางแบบไมใชตั๋ว (JOIN LAND) คิดราคา ทานละ 6,000.- บาท/ทาน | ทารก 6,000.- (ไมเกิน 2 ขวบ)
*กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมและเงื่อนไขต่างๆให้ละเอียดก่อนยืนยันการจอง*
เจ้าหน้าที่จะส่งใบนัดหมายการเดินทางให้ภายใน 5-7 วันก่อนเดินทางเท่านั้น!!!

หากมีการเปลี่ยนแปลงจะรีบแจ้งให้ทราบ หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ทันที

***ลูกค้ามีความจําเป็นต้องเข้าร้านตามโปรแกรมทัวร์ อันได้แก่ ศูนย์โสม, ศูนย์สมุนไพร, ศูนย์เวชสําอาง,
ศูนย์น�ามันสนแดง, ศูนย์พลอยอเมทิส หากท่านไม่ต้องการเข้าร้านดังกล่าว
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าบริการเพิ่มท่านละ 300 USD***

กรุณาชําระมัดจําหลังจากวันจองภายใน 3 วัน
และชําระส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนการเดินทางภายใน 14 วัน*มัดจําขั้นต�า 10,000.-บาท/ท่าน/ทริป*
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เอกสารสําคัญตามเงื่อนไขการท่องเที่ยวเกาหลี
1. วัคซีน Passport (ใบยืนยันการฉีดวัคซีน)
2. ลงทะเบียน K-ETA โดยชำระคาธรรมเนียมการลงทะเบียนเพิ่มทานละ 990.- บาท(ตอครั้ง)
3. ลงทะเบียน Q-CODE ทางบริษัทดำเนินการให ไมมีคาธรรมเนียม
4. ผลตรวจ Covid-19 ที่เปนลบกอน 48 ชั่วโมง กอนเดินทางเปนภาษาอังกฤษ
5. ลงทะเบียน RT-PCR ทางบริษัทดำเนินการให โดยมีคาธรรมเนียมเพิ่ม 80,000.- วอน จายที่เกาหลี
6. ลงทะเบียน THAILAND PASS ลูกคาลงทะเบียนเอง
**กรุณาสงเอกสารทุกฉบับมาที่บริษัทกอนบิน เพราะตองแสดงหนาเคาเตอรทุกฉบับ เนื่องจากไมสามารถใชเปนรูปในมือถือได**

อัตราทัวร์รวม

☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑

คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามเสนทางที่ระบุในรายการชั้นทัศนาจร ไป-กลับพรอมคณะ
คาอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ
คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการ
คาที่พักตามระบุในรายการ พักหองละ 2 หรือ 3 ทาน ตามโรงแรมทีร่ ะบุ หรือเทียบเทา
คารถรับ-สง และนำเที่ยวตามรายการ
คาภาษีสนามบิน ทุกแหงที่มี
คาน้ำหนักกระเปาสัมภาระทานละ 15 กก.
คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม)
คาบัตรเขาสวนสนุกเอเวอรแลนด เครื่องเลนไมจำกัด
ปลั๊กไฟ ADAPTER

อัตราทัวร์ไม่รวม

☒ คาดำเนินการลงทะเบียน K-ETA (กรณีใหทางบริษัทจัดทำให) รวมถึงคาใชจายตาง ๆ ทีเ่ กี่ยวของทั้งหมด
☒ คาตรวจ RT-PCR ตามมาตรการตาง ๆ ของประเทศเกาหลีใต และของประเทศไทย รวมถึงคาใชจายตาง ๆ ทีเ่ กี่ยวของ
ทั้งหมด กับมาตรการที่ทางภาครัฐทั้งสองประเทศกำหนดขึ้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดอยูตลอดเวลา
☒ คาใชจายสวนตัว อาทิ คาทำหนังสือเดินทาง, คาโทรศัพทสวนตัว, คาซักรีด, มินิบารในหอง, รวมถึงคาอาหาร และเครื่องดื่มที่สงั่
เพิ่มนอกเหนือรายการ (หากทานตองการสั่งเพิ่มกรุณาติดตอหัวหนาทัวรแลวจายเพิ่มเองตางหาก)
☒ คาทิปคนขับรถ และไกดทองถิ่น ทานละ 1,500 บาท
☒ หากผูเดินทางไมไดถือหนังสือเดินทางประเทศไทย มีคาใชจายเพิ่มเติม 5,000 บาท
☒ คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3%
☒ คาน้ำหนักกระเปาสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ 15 กก.)
☒ คาวีซาสำหรับพาสปอรตตางดาว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1.พาสปอรต 2.ใบประจำตัวคนตางดาว 3.ใบสำคัญถิ่นที่อยู 4.สำเนา
ทะเบียนบาน(ถามี) 5.สมุดบัญชีเงินฝาก(ถามี) 6.รูปถายสี 2 นิ้ว 2 รูป แลวทางบริษัทฯจะเปนผูดำเนินการยื่นวีซาใหทานโดยจาย
คาบริการตางหาก (สำหรับหนังสือเดินทางตางดาวเจาของหนังสือเดินทางตองทำเรื่องแจงเขา-ออกดวยตนเองกอนจะยื่นวีซา)
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หมายเหตุ
◆ กรุณาศึกษารายละเอียดตาง ๆ เกี่ยวกับมาตรการใหมของประเทศเกาหลีใตในการเดินทางเขาประเทศ และปฏิบัติตามอยาง
เครงครัด
◆ จำนวนผูเดินทาง ขั้นต่ำ ผูใหญ 25 ทาน ขึ้นไป
◆ เที่ยวบิน ราคารายการทองเที่ยว และอาหาร สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา(คำนึงถึง
ผลประโยชนของผูเดินทางเปนสำคัญ)
◆ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและตารางการบินทั้งไปและกลับโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา
◆ กรณีที่กองตรวจคนเขาเมือง,เจาหนาที่กรมแรงงานทั้งที่ไทยและในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหทานเดินทางออกหรือเขาประเทศ
เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย เอกสารเดินทางไมถูกตองการกระทำที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนีเขาออกเมือง หรือในกรณี
อื่นๆการพิจารณาเปนเอกสิทธิ์และวิจารณญาณของเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองและเจาหนาที่กรมแรงงานเทานั้น ซึ่งอยูนอกเหนือ
ความรับผิดชอบของบริษัทไมสามารถทำการเลื่อนวันหรือคืนเงินได (เนื่องจากตั๋วเครื่องบินเปนตั๋วราคาพิเศษ ไป-กลับ แบบหมู
คณะ) ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาทัวรหรือคาบริการไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
◆ หนังสือเดินทาง (Passport) ของทาน นับจากวันที่เดินทางไปและกลับ ตองมีอายุเหลือใชงานมากกวา 6 เดือนขึ้นไป และตอง
เหลือหนากระดาษพอใหเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองสามารถประทับตราได และตองอยูในสภาพที่สมบูรณ ไมชำรุด หรือฉีกขาด
◆ ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจอการ
จลาจล, การปฏิวัติและอื่นๆ ที่เกิดขึ้นไมวาจะเปนทางตรงหรือทางออม
◆ ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาท
ของตัวนักทองเที่ยวเอง รวมถึงการเจ็บปวย และการตาย
◆ หลังจากไดรับเอกสารเรียกเก็บเงิน (Invoice) กรุณาชำระเงิดมัดจำภายใน 3 วัน และสงหลักฐานการชำระเงินพรอมหนา
พาสปอรตของผูเดินทาง และชำระเงินทั้งหมดกอนการเดินทางภายใน 14 วัน
◆ ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากทานใชบริการของทางบริษัทฯ ไมครบ อาทิไมเที่ยวบางรายการ, ไมทานอาหารบางมื้อ
เพราะคาใชจายทุกอยาง ทางบริษัทฯ ไดชำระคาใชจายใหกับตางประเทศแบบเหมาขาดกอนออกเดินทางแลว
◆ เมื่อทานตกลงชำระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ที่ได
ระบุไวแลวทั้งหมด
◆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ไดตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยูกับเวลา
การจราจร สภาพอากาศ และเหตุสุดวิสัยอื่นๆที่อาจเกิดขึ้นได ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและประโยชนของผูเดินทางเปนสำคัญ
◆ มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมมีสิทธิ์ในการใหคำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯ นอกจากมีเอกสาร ลงนามโดย
ผูมีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเทานั้น
◆ ในกรณีที่ลูกคาตั้งครรภ ตองมีใบรับรองจากแพทยวาสามารถเดินทางทองเที่ยวได และมีอายุไมเกิน 7 วัน นับจากวันที่เดินทาง
และตองแจงใหทางบริษัททราบลวงหนา
◆ กรณีกรุปสวนตัว กรุปเหมา กรุปนักเรียน กรุปดูงาน ไมสามารถใชราคาดังกลาวในโปรแกรมได
◆ กรณีที่ทานซื้อเฉพาะแพ็คเกจทัวรไมรวมตั๋วเครื่องบิน จะไมรวมคาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท
(เงื่อนไขตามกรมธรรม)
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การยกเลิก
- ตองยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 45 วันเทานั้น คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของคาบริการที่ชำระแลว
- หากยกเลิกการเดินทางนอยกวา 45 วัน ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาทัวรทุกกรณี
- ในกรณีกรุปสวนตัว กรุปเหมา กรุปนักเรียน กรุปดูงาน เมื่อชำระแลวไมสามารถคืนเงินใดๆทั้งสิ้น
ชวงเทศกาลไมสามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนชื่อผูเดินทางได กรุปที่เดินทางตองการันตีมัดจำกับสายการบิน
หรือผานตัวแทนในประเทศ หรือตางประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเชน CHARTER FLIGHT, EXTRA FLIGHT
จะไมมีการคืนเงินมัดจำ หรือ คาทัวรทั้งหมด
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