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 สถานทีพ่ักผอ่นรมิทะเลและทีนั่ดพบของหนุ่มสาวชาวเกาหล ี เกาะวอลมโิด 
 สมัผัสบรรยากาศสดุแสนโรแมนตคิ ที ่Garden of Morning Calm,เกาะนาม ิ 

 พาทา่นคลอ้งกญุแจคูรั่ก ที ่โซลทาวเวอร ์ชมววิ กรงุโซลแบบ 360 องศา  
 ชอ้ปป้ิงสดุมนัส.์..ตลาดเมยีงดง,ตลาดอนิซาดง,ถนนฮงอกิ,ถนนกาโรซูกลิ,อพักจูองโรดโิอ 
 บนิหร.ู.... สายการบนิประจ าชาตเิกาหลใีต ้สายการบนิโคเรยีนแอร ์KE 
 เมนูพเิศษ....บฟุเฟ่ตบ์าบคีวิสไตลเ์กาหล ี!!! 

** ราคานีช้วัร ์รวม ภาษสีนามบนิไทย-เกาหลแีละคา่ธรรมเนยีมเชือ้เพลงิแลว้ ** 

** ราคานีไ้มแ่จกกระเป๋า ไมร่วมทปิไกด ์และทปิคนขบัรถ ** 

 
ก าหนดการเดนิทาง  

วนัที ่:  01-05ม.ิย.59             17,900.- 

วนัที ่:  02-06/03-07/09-13/10-14/15-19/16-20/17-21ม.ิย.59      18,900.- 

22-26/23-27/24-28/29ม.ิย.-03ก.ค.59/30ม.ิย.-04ก.ค.59/01-05/07-11/ 

08-12/13-17/14-18/15-19/20-24/21-25/22-26/27-31/28ก.ค.-01ส.ค.59 

29ก.ค.-02ส.ค59/03-07/04-08/05-09/17-21/18-22/19-23/24-28/ 

25-29/26-30/31ส.ค.- 04 ก.ย.59 

วนัที ่:  10-14/11-15/12-16 ส.ค.59 (วนัแมแ่หง่ชาต)ิ    19,900.- 
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5 วนั 3 คนื (KE)  

โดยสายการบนิโคเรยีนแอร ์
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1.  กรงุเทพฯ 
2. อนิชอน - เกาะวอลมโิด - Garden of Morning Calm - เกาะนาม ิ
3. โรงเรยีนกมิจ ิ+ ชดุฮันบก  - ตลาดเมยีงดง 
4. พระราชวงัชางดอ๊กคงุ - หมูบ่า้นบกุชนฮันนก - ตลาดอนิซาดง - ศนูยโ์สม - ศนูยส์มนุไพรเกาหล ี - 

Cosmetic Shop – Duty Free - ถนนกาโรซกูลิ - Apgujeong Rodeo Street 
5. โซลทาวเวอร ์-น ้ามันสนเข็มแดง-พลอยอเมสิ ถนนฮงอกิ - ซปุเปอรม์ารเ์ก็ต – อนิชอน – กรงุเทพ 

 

วนัแรก กรงุเทพฯ  

20.00 น.

  

คณะมาพรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานสวุรรณภมู ิผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 ประต ู5 
เคานเ์ตอร ์M (เชค็อนิกรุ๊ปของสายการโคเรยีนแอร)์ โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิท 
และหัวหนา้ทัวรพ์รอ้มอ านวยความสะดวกตรวจเชค็สมัภาระและเอกสารการเดนิ 
ทางใหก้บัทกุทา่น 

 

22.40 น. 

 

น าทา่นเหริฟ้าสู ่สาธารณรฐัเกาหลใีต ้โดยสายการบนิโคเรยีนแอรไ์ลน ์
เทีย่วบนิที ่KE652 บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง หรอื  
เทีย่วบนิที ่KE658 บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง (21.45-04.50) 

 

วนัทีส่อง        อนิชอน - เกาะวอลมโิด - Garden of Morning Calm - เกาะนาม ิ– ซูวอน 

06.35 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตอินิชอน ประเทศสาธารณรัฐเกาหล ี
เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง (เพือ่ความสะดวกในการนัดหมาย 
กรณุาปรับนาฬกิาของทา่นเป็นเวลาทอ้งถิน่) 
น าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรแลว้   

 

เชา้ 
  

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เกาะวอลมโิด (Wolmido Island) 
สถานทีพ่ักผอ่นรมิทะเลและทีนั่ดพบของหนุ่มสาวชาวเกาหล ี
ไดช้ือ่วา่เป็นถนนสายวัฒนธรรมเลยีบชายหาดทีม่คีวามยาวเกอืบ 1 กโิลเมตร 
วัยรุน่เกาหลนียิมมาโชวผ์ลงานทางศลิป์ เชน่ การวาดรปู, งานฝีมอื, 
การแสดงตา่งๆ 
ใหท้า่นไดอ้สิระชมบรรยากาศรมิทะเลสดุโรแมนตกิใหอ้าหารนกทะเล หรอื 
เลอืกลองชมิปลาดบิ, ขนมพืน้เมอืงเกาหล,ี น่ังจบิกาแฟรมิทะเลภตัตาคาร 
คอฟฟ่ีชอ้ป กวา่ 20 รา้น ใหท้า่นไดล้องชมิ หรอืเขา้ชมสวนสนุกขนาดยอ่ม 
มเีครือ่งเลน่ตา่ง ๆ ทีน่่าลอง เชน่ไวกิง้ส,์ รถบั๊มพ ์ฯลฯ ตามอธัยาศัย 
(ไมร่วมคา่เครือ่งเลน่)  จากนัน้น าทา่นสู ่Garden of Morning Calm  
หนึง่ในสถานทีถ่า่ยท าซรีสีเ์รือ่ง You're Beautiful 
เป็นอกีหนึง่สถานทีท่อ่งเทีย่วทีค่นรักธรรมชาตไิมค่วรพลาด เพราะสวนนี ้
สวยและบรรยากาศดมีาก 
มตีน้ไมด้อกไมม้ากมาย  ชว่งทีเ่หมาะจะไปเทีย่วทีน่ีม่ากทีส่ดุคอืชว่งเดอืน มนีาคม 
– พฤศจกิายน ส าหรับสวนทีน่ีจ่ะแบง่เป็นสวนประเภทตา่งๆ ประมาณ 20 โซน    

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ย “ทกัคาลบี”้  
ไกบ่าบคีวิผัดซอสเกาหล ีเป็นอาหารเลือ่งชือ่ของเมอืงชนุชอน โดยน าไกบ่าบคีวิ 
ตอ้ก (ขา้วเหนยีวปัน้เกาหล)ี มนัหวาน ผกัตา่งๆ 
ลงผัดกบัซอสพรกิเกาหลใีนกระทะแบน วธิกีารทานแบบเมีย่งค าไทย 
โดยหอ่กบัผกักาดแกว้เมือ่ทานไประยะหนึง่จะน าขา้วสวย 
และสาหรา่ยแหง้มาผัดรวมกบัทักคาลบ ีเพือ่ใหเ้กดิอาหารชนดิใหม ่คอื 
ทักคาลบบีกคมึ หรอืขา้วผดัพรกิไกท่ีท่ัง้หอมน่ารับประทาน เสริฟ์พรอ้มเครือ่งเคยีง 

ไกบ่าบคีวิผดัซ
อสเกาหล ี

บา่ย น าทา่นชม เกาะนาม ิ(NAMISEOM ISLAND) 
ชมทวิทศันซ์ ึง่เคยใชเ้ป็นสถานทีถ่า่ยท าละครทวี ี“WINTER LOVE SONG” 
อนัโดง่ดังไปทัว่ทัง้เกาหลแีละเอเชยี เกาะนามนิีม้รีปูรา่งคลา้ยใบไม ้
ทีล่อยอยูท่างตอนเหนอืของแมน่ ้าฮนั ทา่นสามารถชมบรรยากาศรอบเกาะ เชน่ 
การเดนิเลน่เทีย่วชมสวนเกาหล ีคาราวะสสุานนายพลนาม ิ
เดนิผา่นกลางแมกไมแ้หง่สวนสนทีส่งูเสยีดฟ้า ผา่นดงตน้สน ดอกสน ตน้เกาลัด 
เลอืกน่ังทีม่า้น่ังรมิฝ่ังเพือ่ชมบรรยากาศโรแมนตคิใตเ้งาไม ้
พรอ้มมเีวลาใหท้า่นไดเ้ก็บโลเคชัน่ประทบัใจ 
ใหท้า่นไดอ้สิระเลอืกชมฟารม์เลีย้งนกกระจอกเทศซึง่ตัง้อยูบ่นเกาะ 

 

http://tamroyseries.blogspot.com/2014/06/garosu-gil.html
http://english.visitkorea.or.kr/enu/SI/SI_EN_3_1_1_1.jsp?cid=264107
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หรอืจะเลอืกขีจั่กรยานชมววิเหมอืนฉากในละครตามอธัยาศัยจนไดเ้วลาสมควรอ าล
าเกาะนาม ิ

ค า่   บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  บรกิารทา่นดว้ย “ชาบชูาบ”ู 
อาหารพืน้เมอืงของคาบสมทุรเกาหล ีลักษณะคลา้ยสกุีห้มอ้ไฟของญีปุ่่ น 
โดยน าเครือ่งเคยีงตา่ง ๆ เชน่ผักหลากชนดิ เห็ดตามฤด ูโอเดง้ 
เบคอนหมทูีจ่ัดเตรยีมไว ้มาจัดเรยีงใหส้วยงามในหมอ้ เวลาทาน 
เตมิน ้าซปุชาบปูรงุรสแลว้ตม้ใหเ้ดอืด แลว้จงึน าอดุง้สดลงตม้ 
สามารถรับประทานเป็นอดุง้รอ้นและทานพรอ้มขา้วสวยรอ้น น ้าจิม้ซอี ิว้เกาหล ี
และเครือ่งเคยีงนานาชนดิ 

สกุีห้มอ้ไฟ 

 ทีพ่กั  โรงแรม Ritz Hotel หรอืเทยีบเทา่, เมอืงซูวอน  

วนัทีส่าม โรงเรยีนกมิจ ิ+ ชุดฮนับก  - ชอ้ปป้ิงเมยีงดง   

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม    

 น าทา่นสู ่โรงเรยีนกมิจ ิเรยีนรูว้ธิกีารท ากมิจ ิ
กมิจเิป็นผกัดองทีส่ามารถเกบ็ไวไ้ดน้าน และเป็นอาหารทีข่ ึน้โต๊ะชาวเกาหลทีกุมือ้ 
ปัจจบุนันีก้มิจเิป็นทีน่ยิมแพรห่ลายทีไ่มว่า่มือ้ไหนก็จะตอ้งมกีมิจเิป็นสว่นประกอบอ
ยูใ่นอาหารมือ้นัน้ๆ ดว้ยทกุครัง้ไป และกมิจนิีย้งัมมีากกวา่ 100 
ชนดิใหเ้ลอืกรับประทาน 
ใหท้า่นฝึกลองท าและไดช้มิกมิจฝีิมอืของตัวทา่นเองโดยมวีทิยากรสอนวธิกีารท าแ
ละขัน้ตอนการเตรยีมวตัถดุบิใหท้า่นทกุขัน้ตอน 
และสามารถน ากลับมาเป็นของฝากได ้พเิศษ...ใหท้า่นไดท้ดลองสวมชุดฮนับก 
ชุดประจ าชาตเิกาหล ีเพือ่เก็บภาพแหง่ความประทบัใจ 

 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ย “คาลบี”้ 
หมยูา่งเกาหล ีเป็นอาหารพืน้เมอืงเกาหลทีีเ่ลือ่งชือ่และรูจ้ักกนัดทีัว่โลก 
มรีสชาตอิอกหวาน นุ่มและกลมกลอ่ม 
น าหมสูเต็กสว่นทีต่ดิกบักระดกู(เชือ่วา่เป็นสว่นทีอ่รอ่ยทีส่ดุ) 
ยา่งบนเตาถา่นแบบดัง้เดมิและตดัเป็นชิน้พอค า หอ่ทานแบบเมีย่งค าไทย 
โดยใสน่ ้าจิม้เตา้เจยีวและเครือ่งเคยีงทีช่อบหรอืขา้วสวยรอ้นตามทีช่อบ 
บรกิารเครือ่งเคยีงตา่งๆ 

หมยูา่งเกาหล ี

บา่ย จากนัน้น าทา่นเดนิทางกลับเขา้สู ่กรงุโซล   จากนัน้ใหท้า่น ชอ้ปป้ิงตามอธัยาศัย 
ณ ตลาดเมยีงดง แหลง่รวมวัยรุน่ยา่นสยามสแควร ์
โดยเฉพาะอยา่งยิง่เป็นแหลง่รวมเครือ่งส าอางคช์ือ่ดัง อาท ิEtude, Skinfood, 
The Face Shop, Missha เป็นตน้ 

 

ค า่   อสิระอาหารค า่เพือ่ใหท้า่นชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั  

 ทีพ่กั  โรงแรม Inter City Hotel ระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเทา่, เมอืงโซล  

วนัทีส่ ี ่ พระราชวงัชางดอ๊กคงุ - หมูบ่า้นบกุชนฮนันก - ตลาดอนิซาดง - ศนูยโ์สม - 
ศนูยส์มนุไพรเกาหล ี - Cosmetic Shop – Duty Free - ถนนกาโรซูกลิ - Apgujeong 

Rodeo Street 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม    

 น าทา่นสู ่ พระราชวงัชางดอ๊กคงุ 

เป็นพระราชวังหลวงวังทีส่องทีส่รา้งตอ่จากพระราชวังคยองบกกงุ ในปี ค.ศ.1405 
เป็นพระราชวังทีม่คีวามส าคญัอยา่งมากตอ่กษัตรยิห์ลายๆ 
พระองคใ์นราชวงศโ์ชซอน ทีม่สีภาพดแีละสมบรูณ์ทีส่ดุใน 5 
พระราชวังหลวงทัง้หมดทีย่งัคงเกบ็รักษาไว ้และทีน่ีย่งัไดรั้บการขึน้ทะเบยีนจาก 
UNESCO วา่เป็น มรดกโลกทางวัฒนธรรม ในปี 1997  จากนัน้น าทา่นสู ่

หมูบ่า้นบกุชนฮนันก  หมูบ่า้นบกุชอนฮนัอก๊แหง่นี ้
ตัง้อยูร่ะหวา่งพระราชวังเคยีงบอ๊คกงุ ( Gyeongbokgung Palace) 
และพระราชวังชางด๊อกกงุ (Changdeokgung Palace) 
ในอดตีเป็นหมูบ่า้นทีม่ชี ือ่เสยีงโดง่ดังมาก ๆ 
เพราะเป็นทีอ่ยูอ่าศัยของเหลา่บรรดาขนุนางระดับสงู 
เป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วทางประวัตศิาสตรท์ีแ่สดงถงึมรดกทางวัฒนธรรมทีม่มีาตัง้แต่
สมยัราชวงศโ์ชซอน ซึง่คนพืน้ถิน่จะเรยีกหมูบ่า้นแหง่นีแ้บบงา่ย ๆ สัน้ ๆ วา่ 
"หมูบ่า้นบกุชอน" ซึง่ในภาษาเกาหลจีะหมายถงึหมูบ่า้นทางเหนอืน่ันเอง 

 

http://tamroyseries.blogspot.com/2014/06/garosu-gil.html
http://english.visitkorea.or.kr/enu/SI/SI_EN_3_1_1_1.jsp?cid=264107
http://english.visitkorea.or.kr/enu/SI/SI_EN_3_1_1_1.jsp?cid=264107
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จากนัน้น าทา่สู ่ตลาดอนิซาดง    ยา่นวัฒนธรรมอนิซา-ดง 
ทีม่ทีัง้หอ้งแสดงงานศลิปะ รา้นขายเครือ่งแกะสลกัแบบพืน้เมอืง 
รา้นขายวตัถโุบราณ ภตัตาคารและรา้นน ้าชาตามแบบเกาหลดีัง้เดมิ 
ซึง่นับเป็นสถานทีส่ าหรับนักทอ่งเทีย่วทีต่อ้งการสมัผัสกบัวัฒนธรรมเกาหลแีบบดัง้เ
ดมิแท ้ๆ นอกจากนี ้ทีน่ีย้งัเป็นแหลง่วตัถโุบราณ ทัง้ภาพเขยีนเกา่แก ่
งานเครือ่งปัน้ดนิเผา งานกระดาษ และเครือ่งเรอืนเกา่อกีดว้ย 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ย 
“ซมัเกทงั”อาหารชาววังในสมยักอ่นปัจจบุนั เป็นอาหารเลือ่งชือ่ของเมอืงหลวง 
เชือ่กนัวา่บ ารงุและเสรมิสขุภาพ เสริฟ์ทา่นละ 1 ตวัในหมอ้ดนิรอ้น 
ภายในตัวไกจ่ะมขีา้วเหนยีว รากโสม พทุราแดง เกาลัด เสริฟ์พรอ้มเครือ่งเคยีง 
เสน้ขนมจนี เหลา้โสม พรกิไทยด าและเกลอื 

ไกตุ่น๋โสมเกาห
ล ี

บา่ย น าทา่นสู ่ศนูยโ์สม ซึง่รัฐบาลรับรองคณุภาพวา่ผลติจากโสมทีม่อีาย ุ6 ปี 
ซึง่ถอืวา่เป็นโสมทีม่คีณุภาพดทีีส่ดุ 
ชมวงจรชวีติของโสมพรอ้มใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้โสมทีม่คีณุภาพดทีีท่ีส่ดุและราคาถู
กกวา่ไทยถงึ 2 เทา่ เพือ่น าไปบ ารงุรา่งกาย 
หรอืฝากญาตผิูใ้หญท่ีท่า่นรักและนับถอื   น าทา่นชม ศนูยส์มนุไพรเกาหล ี
ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้เลอืกชม สมนุไพรฮอตเกนามขูองเกาหล ี
ทีน่ ามาแปรรปูเป็นรปูแบบตา่งๆ ทีม่สีรรพคณุรักษาโรค 
และบ ารงุรา่งกายจากนัน้น าทา่นชม Cosmetic Shop 
ศนูยร์วมเครือ่งส าอางคช์ือ่ดงัของเกาหล ีมากมายหลายแบรนดด์ัง อาท ิเชน่ 
W.S.Nature,Rojukiss, Missha เป็นตน้ จากนัน้น าทา่น 
ชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษีทีห่า้ง Duty Free  จากนัน้น าทา่นสู ่ ถนนกาโรซู-กลิ 
(Garosu-Gil) ยา่นชนิซาดงขึน้ชือ่วา่เป็น "Europe of Seoul" 
เป็นถนนชอ้ปป้ิงสไตลย์โุรปทีต่น้ไมท้ัง้ 2 ฝ่ังถนนเป็นตน้แปะกว๊ยยาวถงึ 700 เมตร 
พอถงึฤดใูบไมร้ว่งใบไมจ้ะเปลีย่นสทีัง้สองขา้งทาง สวยงามมาก 
บรรยายยา่นนีจ้ะเต็มไปดว้ยรา้นกาแฟน่ารักๆ รา้นขายเสืิอ้ผา้ของ Young Designer 
และ แกลลอรีต่า่งๆ จงึเป็นยา่นทีว่ัยรุน่เกาหลชีอบมาเดนิชอ้ปป้ิง สงัสรรคก์นั 
รวมทัง้บรรดาคนดังหรอืเหลา่ไอดอลก็นยิมไปชอ้ปป้ิงทีน่ีด่ว้ยเชน่กนั เชน่ เจสสกิา้ 
จากวง Girls Generation, อจีนุ (MBLAQ) เป็นตน้  จากนัน้น าทา่นสู ่
ถนนชอ้ปป้ิงอพักจูองโรดโิอ 
ถนนสายแฟชัน่ทีเ่ป็นแหลง่รวมสนิคา้แบรนดเ์นมระดับ Hi-End เสือ้ผา้, กระเป๋า, 
เครือ่งประดับ 
นอกจากรา้นคา้แลว้ก็ยงัมรีา้นคาเฟ่มากมายทีม่กีารดไีซนต์กแตง่รา้นไดอ้ยา่งดดู ี
น่าน่ัง 
หากเดนิชอ้ปป้ิงจนเหนือ่ยแลว้กม็รีา้นอาหารใหเ้ลอืกหลากหลายไมว่า่จะเป็นอาหา
รเกาหล ีอาหารญีปุ่่ น หรอืแมก้ระทั่งอาหารไทยก็มอียูห่ลายรา้น 

 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ย “จมิดกั”ไกอ่บซอี ิว๋ด า 

วุน้เสน้ เมนูพืน้เมอืงดัง้เดมิของเมอืงอนัดง ปัจจบุนัไดรั้บความนยิมอยา่งแพรห่ลาย 

 และรสชาตขิองจมิดัก กเ็ป็นทีถ่กูปาก ถกูลิน้คนไทยเป็นอยา่งยิง่. 

ไกพ่ะโลผ้ดัวุน้
เสน้ 

 ทีพ่กั  โรงแรม Inter City Hotel ระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเทา่, เมอืงโซล  

วนัทีห่า้ โซลทาวเวอร ์- น า้มนัสนเข็มแดง - พลอยอเมทสิ - ถนนฮงอกิ - ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต - 
อนิชอน – กรงุเทพฯ 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม    
 น าทา่นสมัผัสกบัจดุชมววิของกรงุโซลทีย่อดเขาเขานัมซนั 

ภเูขาแหง่เดยีวทีต่ัง้อยูใ่จกลางเมอืงโซล สงู 274 เมตร น าทา่นชม โซลทาวเวอร ์
1 ใน 18 หอคอยเมอืงทีส่งูทีส่ดุในโลกมคีวามสงูถงึ 480 เมตร เหนอืระดับน ้าทะเล 
ทา่นสามารถชมทศันยีภาพของกรงุโซลจากยอดโซลทาวเวอรไ์ดร้อบทศิ 360 
องศาโดยสามารถมองไดถ้งึเขาพกูกัซนั และถา้หันไปยงัทศิตรงขา้ม 
ก็จะเห็นไกลไปถงึแมน่ ้าฮนักงั *** ราคาไมร่วมคา่ขึน้ลฟิท ์***  น าทา่นสู ่ 
น า้มนัสนเข็มแดง เป็นการสกดัจากใบสนเข็มแดงบรสิทุธิ ์100% 
ซึง่สรรพคณุของน ้ามนัสนเข็มแดงนัน้มปีระโยชนอ์ยา่งมากมาย 
ทัง้ชว่ยละลายคลอเรสเตอรอล และไขมนัทีอ่ดุตันในเสน้เลอืด 
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ลดระดบัน ้าตาลในเลอืด ชว่ยขบัสารพษิออกจากรา่งกายในรปูแบบของเสยี เชน่ 
เหงือ่ ปัสสาวะ อจุจาระ ชว่ยลา้งสารพษิหรอืดท็ีอกซเ์ลอืดใหส้ะอาด 
เพิม่การไหลเวยีนของเลอืดไดส้ะดวกขึน้ ชว่ยเพิม่ภมูติา้นทานใหก้บัรา่งกาย 
บ ารงุผวิพรรณใหส้ดใสจากภายใน และลดอตัราเสีย่งในการเกดิโรคมะเร็ง 
จากนัน้น าทา่นสู ่โรงงานพลอยอเมทสิ หรอื พลอยสมีว่ง 
ทีม่ชี ือ่เสยีงของประเทศเกาหล ี ซึง่ชาวโสมเชือ่วา่ถา้ไดม้พีลอยชนดินีต้ดิตัวไว ้
จะท าใหม้โีชคลาภและสิง่ดีๆ เกดิขึน้กบัชวีติ   

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ย “บฟุเฟ่ตบ์าบคีวิ” บฟุเฟ่ตบ์าบคีวิ

สไตลเ์กาหล ี

บา่ย จากนัน้อสิระทา่นชอ้ปป้ิงถนน ฮงอกิ จากนัน้น าทา่นสู ่
ทา่อากาศยานนานาชาตอินิชอน เพือ่น าทา่นเดนิทางกลบัสู ่กรงุเทพฯ 
โดยระหวา่งทางน าทา่นชอ้ปป้ิงที ่ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต  ซึง่มสีนิคา้ตา่งๆ 
มากมายใหเ้ลอืกซือ้หาเป็นของฝาก เชน่ กมิจ ิบะหมีก่ ึง่ส าเร็จรปู สาหรา่ย 
ขนมขบเคีย้ว ลกูอม ผลไมต้ามฤดกูาลและของทีร่ะลกึตา่งๆ  

 

17.15 น. น าทา่นเหริฟ้ากลับสู ่กรงุเทพฯ โดย สายการบนิโคเรยีนแอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่
KE651 บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง (17.15-21.05)  หรอื  
KE659 บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง (21.10-01.15+1) 

 

21.05 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ 

พรอ้มความประทับใจ  
 

 

 

 

พาสปอรต์จะตอ้งมอีายกุอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน 
ในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้ทีก่รงุเทพฯ และทีป่ระเทศสาธารณรฐัเกาหลใีต ้

ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธไ์มค่นืคา่ใชจ้า่ยไมว่า่กรณีใดๆ ทิง้ส ิน้ 

 

หมายเหต ุ**   บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ 

ท ัง้ไปและกลบัโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสายการบนิ 

บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการเพือ่ความเหมาะสมไมว่า่จะเกดิจาก ความขดัขอ้งของ 

ยานพาหนะหรอืมเีหตหุนึง่เหตใุดจนท าใหไ้มส่ามารถด าเนนิการตามหมายก าหนดการได ้

โปรแกรมการเดนิทางเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม 

หรอืเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่วบางรายการหรอืทดแทนรายการทอ่งเทีย่วบางรายการ 

และจะตอ้งมจี านวนผูโ้ดยสารจ านวน 15 ทา่นขึน้ไปจงึออกเดนิทาง ในกรณีทีม่จี านวนผูโ้ดยสารไมถ่งึ 15 

ทา่นไมม่หีวัหนา้ทวัรไ์ทย    อตัราคา่บรกิารนี ้ส าหรบัเดนิทางต ัง้แต ่20 ทา่นขึน้ไป 

ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึ 20 ทา่น 

 
** กรณุาสง่มอบหนงัสอืเดนิทางใหบ้รษิทัฯ กอ่นวนัเดนิทาง เพือ่ประโยชนข์องทา่นเอง ** 

 

เดนิทางวนัที:่ 01-05 ม.ิย. 59     
อตัราคา่บรกิาร   ราคาตอ่ทา่น 

ผูใ้หญ ่พกัหอ้งละ 2 ทา่น  (ราคาโปรโมช ัน่ไมม่รีาคาเด็ก) 17,900.- 

พกัเดีย่ว เพิม่ทา่นละ  4,900.- 

 

เดนิทางวนัที:่ 02-06/03-07/09-13/10-14/15-19/16-20/17-21ม.ิย.59      

22-26/23-27/24-28/29ม.ิย.-03ก.ค.59/30ม.ิย.-04ก.ค.59/01-05/07-11/ 

08-12/13-17/14-18/15-19/20-24/21-25/22-26/27-31/28ก.ค.-01ส.ค.59 

29ก.ค.-02ส.ค59/03-07/04-08/05-09/17-21/18-22/19-23/24-28/ 

25-29/26-30/31ส.ค.- 04 ก.ย. 59 
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อตัราคา่บรกิาร   ราคาตอ่ทา่น 

ผูใ้หญ ่พกัหอ้งละ 2 ทา่น (ราคาโปรโมช ัน่ไมม่รีาคาเด็ก) 18,900.- 

พกัเดีย่ว เพิม่ทา่นละ  4,900.- 

 
 

เดนิทางวนัที:่ 10-14/11-15/12-16  ส.ค. 59 (วนัแมแ่หง่ชาต)ิ 

อตัราคา่บรกิาร   ราคาตอ่ทา่น 

ผูใ้หญ ่พกัหอ้งละ 2 ทา่น (ราคาโปรโมช ัน่ไมม่รีาคาเด็ก) 19,900.- 

พกัเดีย่ว เพิม่ทา่นละ  4,900.- 

 
 อตัราคา่บรกิารนีร้วม     :    
1. คา่บตัรโดยสารชัน้ทศันาจรไป – กลับ (ตัว๋กรุ๊ป) รวมภาษี สนามบนิและภาษีน ้ามนัไวเ้รยีบรอ้ยแลว้ 
2. คา่ทีพ่ัก 3 คนื หอ้งละ 2 - 3 ทา่น 
3. คา่เขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบุ 
4. หัวหนา้ทัวร ์หรอืมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ผูช้ านาญเสน้ทางดแูลตลอดการเดนิทาง  
5. ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท  เสยีชวีติ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
6. สมัภาระน ้าหนักไมเ่กนิทา่นละ 20 กก.  
 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย 
2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิคา่อาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนอืจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์เป็นตน้ 
3. คา่น ้าหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกวา่สายการบนิก าหนด 20 กโิลกรัม 
4. Vat 7% และ คา่ภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% 
5. วซีา่เขา้ประเทศเกาหล ีในกรณีทีผู่เ้ดนิทางถอืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว หรอื 

ประเทศทีท่ีต่อ้งท าวซีา่เขา้ประเทศสาธารณรัฐเกาหลใีต ้คา่ธรรมเนยีมการยืน่วซีา่ทา่นละ 1,400 บาท 
ส าหรับผูท้ีถ่อืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว จะตอ้งท าเรือ่งแจง้ เขา้-ออก หรอื Re-Entry 
ดว้ยตนเองเทา่นัน้กอ่นการสง่เอกสารยืน่วซีา่ 

6. คา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ ประมาณ 25,000 วอน ตอ่ทา่นตอ่ทรปิ 
 

การเดนิทางจากประเทศไทยเขา้สูป่ระเทศเกาหลแีละพธิกีารเขา้เมอืง  

เอกสารทีค่วรเตรยีมกอ่นการเดนิทาง 
เจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศเกาหลจีะพจิารณาใหเ้ฉพาะนักทอ่งเทีย่วทีม่าทอ่งเทีย่วโดยสจุรติเทา่นัน้ที่
ผา่นเขา้เมอืงได ้และพจิารณาจาก  

1. หลกัฐานการท างานประจ าของนักทอ่งเทีย่ว ซึง่สมควรทีน่ าตดิตวัไปแสดงดว้ย เชน่ บตัรพนักงาน นามบตัร 
จดหมายการท างานภาษาองักฤษ (กรณีเดนิทางคนเดยีว) จดหมายรับรองออกโดยบรษัิทผูจ้ัดคณะ  

2. หลกัฐานการเงนิ ในระหวา่งการทอ่งเทีย่วประเทศเกาหลสีมควรทีจ่ะน าเงนิสดตดิตวัไปดว้ยประมาณ  
300เหรยีญสหรัฐ หรอืประมาณ 300,000 วอน ส าหรับการเดนิทาง 2   วัน (หากไมม่บีตัรเครดติคารด์) 
หากมบีตัรเครดติตา่งประเทศ เชน่ Visa Card, American Express, Dinners Club หรอื Master Card 
ตอ้งน าตดิตวัไปดว้ยหรอืหลกัฐานการเงนิอืน่ใดทีจ่ะแสดงใหเ้จา้หนา้ทีท่ราบวา่ทา่นคอืนักทอ่งเทีย่ว 

3. ใบรับรองสถานศกึษาหากทา่นยงัอยูใ่นระหวา่งการศกึษาหรอืบตัรนักศกึษาและควรเดนิทางกบัผูป้กครอง เชน่ บดิา 
มารดา ป้า นา้ อา ทีม่นีามสกลุเดยีวกนั 

4.  หากเป็นพาสปอรต์ใหม ่ควรน าพาสปอรต์เกา่เยบ็เลม่คูก่บัพาสปอรต์ใหมห่รอืน าตดิตวัไปดว้ย   
5.  การแตง่กายสขุภาพและแลดเูป็นนักทอ่งเทีย่ว ไมค่วรสวมใสร่องเทา้แตะ 

 

การส ารองทีน่ ัง่ 

1.  กรณุาส ารองทีน่ั่ง+ช าระเงนิมดัจ าทา่นละ 12,000 บาท พรอ้มแจง้ชือ่+สกลุ เป็นภาษาองักฤษตามหนังสอืเดนิทาง 

2.  คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื ช าระทัง้หมดกอ่นการเดนิทาง 15 วนั 

3.  เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิคา่บรกิารไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ 

จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับในเงือ่นไขและ ขอ้ตกลงตา่ง ๆ ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 
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เงือ่นไขการยกเลกิ 

1.  ส าหรับผูโ้ดยสารทีไ่มไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้

เมือ่ผลวซีา่ผา่นแลว้มกีารยกเลกิการเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มดัจ าทัง้หมด 

2.  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-45 วัน เก็บเงนิมดัจ าท ัง้หมด 

3.  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 7-14 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ย 80% ของราคาทวัร ์ตอ่ทา่น 

4.  ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกวา่ 1-7 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 100% ของราคาทัวร ์

5. ยกเลกิการเดนิทางในวันเดนิทาง,ถกูปฏเิสธการเขา้-
ออกเมอืงทัง้จากประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลใีต ้ ไมม่กีารคนืเงนิท ัง้หมดไมว่า่กรณีใดๆท ัง้ส ิน้ 
ในกรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบรษัิทฯ 
จะท าการเลือ่นการเดนิทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไป แตท่ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื 
คา่ธรรมเนยีมในการมดัจ าตัว๋ทา่นละ 10,000 บาท  และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ 

6.  ยกเวน้กรุป๊ทีเ่ดนิทางชว่งวนัหยดุหรอืเทศกาล 

ทีต่อ้งการันตมีดัจ ากบัสายการบนิหรอืคา่มดัจ าทีพ่ักโดยตรงหรอืโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศแ

ละไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเชน่ Extra Flight และ Charter Flight  จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ า 

หรอื คา่ทวัรท์ ัง้หมด ไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

7.  กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื 

เขา้ประเทศทีร่ะบไุวใ้นรายการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

 **ส าคญั!! บรษิทั ท าธุรกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ 

ไมส่นบัสนนุใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศเกาหลใีตโ้ดยผดิกฎหมายและในข ัน้ตอนการผา่นการตรวจคนเ

ขา้เมอืง ท ัง้ไทยและเกาหลใีต ้ข ึน้อยูก่บัการพจิารณาของเจา้หนา้ทีเ่ทา่น ัน้ 

ลกูคา้ทกุทา่นตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของทา่นเอง 

ทางมคัคเุทศกไ์มส่ามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้ ัง้ส ิน้**  

8.  เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง   

       พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

เงือ่นไขการเดนิทาง 

1.  บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

2.  บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิ

ปฏวิัตแิละอืน่ๆทีอ่ยูน่อกเหนอืการควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม 

เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูท ารา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

3.  หากทา่นถอนตัวกอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะสิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ 

จะถอืวา่ทา่นสละสทิธิแ์ละจะไมรั่บผดิชอบคนืคา่บรกิารทีท่า่นไดช้ าระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4.  บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเนือ่งมาจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย 

หรอืเอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5.  รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยนัจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง 

และโรงแรมทีพ่ักในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6.  ราคานีค้ดิตามราคาตั๋วเครือ่งบนิในปัจจบุนั หากราคาตั๋วเครือ่งบนิปรับสงูขึน้ บรษัิทฯ 

สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตัว๋เครือ่งบนิตามสถานการณ์ดังกลา่ว 
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7.  กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง 

การบรกิารจากสายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร 

บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะจดับรกิารทัวรอ์ืน่ทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

8.  มคัคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ 

นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9.  หากไมส่ามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบใุนโปรแกรมได ้อนัเนือ่งมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ 

และความผดิพลาดจากทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ 

แตท่ัง้นีท้างบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานทีอ่ืน่ๆมาให ้

โดยขอสงวนสทิธิก์ารจัดหานีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10.  กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีป่ระเทศไทย และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศที ่

 บรษัิทระบใุนรายการเดนิทาง  บรษัิทของสงวนสทิธไ์มค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใด ๆทัง้ส ิน้ 

11.  บรษัิทฯ รับเฉพาะผูม้จีดุประสงคก์ารเดนิทางเพือ่ทอ่งเทีย่วเกาหลเีทา่นัน้ 

12.  เทีย่วบนิ และรายการทอ่งเทีย่วอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

13.  เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิคา่บรกิารไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ 
จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับในเงือ่นไขและ ขอ้ตกลงตา่ง ๆ ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

14. โรงแรมทีพ่ักในประเทศเกาหลมีมีาตรฐานการก าหนดดาวและประเภทของทีพ่ักแตกตา่งกับประเทศไทย 
โดยโรงแรมทีพั่กทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการจัดหาโรงแรมโดยอา้งองิตามการจัดระดับดาวของประเทศเกาหลี
ตามทีร่ะบใุนรายการทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ โรงแรมทีป่ระเทศเกาหลโีดยสว่นใหญจ่ะเป็นแบบหอ้งพักคู ่(Twin หรอื 
Double) ในกรณีทีท่า่นมคีวามประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ทา่น 
ขึน้อยูก่บัขอ้จ ากดัของหอ้งพักและการวางรปูแบบของหอ้งพักของแตล่ะโรงแรม 
ซึง่มคีวามแตกตา่งกนัอาจจะท าใหท้า่นไมไ่ดห้อ้งพักตดิกนั และไมส่ามารถเสรมิเตยีงไดต้ามทีต่อ้งการ 
โรงแรมหลายแหง่จะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากประเทศเกาหลอียูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ า่ 
เครือ่งปรับอากาศทีม่จีะใหบ้รกิารในชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน้ 

15. กระเป๋าสมัภาระตา่งๆถอืเป็นทรัพยส์นิสว่นตัวของทา่น ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบตอ่ความเสยีหาย สญูหาย ลา่ชา้ 
หรอือบุตัเิหตตุา่งๆ ใดๆทัง้สิน้ 

16. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ หากทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ 
หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมดัจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 
และถา้ทา่นตอ้งการแยกตวัออกจากกรุป๊ทวัรเ์พือ่ทอ่งเทีย่วเอง โดยไมล่งรา้นศนูยโ์สม, ศนูยส์มนุไพร, 
รา้นน า้มนัสน, ศนูยเ์ครือ่งส าอาง และรา้นพลอยอะเมทสิ 
ทางบรษิทัจะเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 300 USD ตอ่ทา่น 

17. ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทั ฯ กอ่นทุกคร ัง้ 

มเิชน่น ัน้ทางบรษิทั ฯ จะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

************************************ 

 

 

 

 


