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KOREA AUTUMN’S SOUL
โรงแรม/ที่พัก ซูวอน1 คืน และ โซล 2 คืน

สายการบินEASTAR JET / JEJU AIR / JIN AIR / T’WAY

ตารางสรุปโปรแกรมท่องเที่ยวเกาหลี 5 วัน 3 คืน
วัน
โปรแกรมการเดินทาง

โรงแรม/ที่พกั

1

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ I ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน

2

ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน I เกาะนามิ I หุบเขาโพชอน + พิพิธภัณฑ์ดาราศาสตร์ I รถราง
MONORAIL(รวมค่าบัตร)

3

กิมจิ+ฮันบก I ถ่ายภาพ 3 มิติ I สวนสนุก EVERLAND (รวมบัตรเข้ าและเครื่ องเล่นไม่จากัด) I
ศูนย์เครื่ องสาอาง

4

วัดบงอึนซา I ศูนย์น ้ามันสนเข็มแดง I ศูนย์พลอยอเมทิส I ศูนย์สมุนไพร
พระราชวังชางด็อกกุง I ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลีเมียงดง I LINE FRIENDS STORE
ช้ อปปิ ง้ ย่านฮงแด + คาเฟ่ HARRY POTTER , ONE PIECE I DUTY FREE

5

N SEOUL TOWER (ไม่รวมค่าลิฟท์) I ศูนย์โสม I SUPERMARKET

SUWON JM
หรื อเทียบเท่า
โรงแรมมาตรฐาน
BENIKEA SEOUL
HOTEL หรื อ
เทียบเท่า โรงแรม
มาตรฐาน
BENIKEA SEOUL
HOTEL หรื อ
เทียบเท่า โรงแรม
มาตรฐาน
-
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KOREA AUTUMN’S SOUL
โปรแกรมท่องเที่ยวเกาหลี 5 วัน 3 คืน
ท่ าอากาศยานสุวรรณภูมิ I ท่ าอากาศยานนานาชาติอินชอน

1

คณะเดินทางพร้ อมกันที่จดุ หมาย สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชัน้ 4 ณ เคาน์เตอร์
สายการบิน EASTAR JET / JEJU AIR / JIN AIR / T’WAYโดยมีเจ้ าหน้ าที่จากบริ ษัทฯ คอยให้ การต้ อนรับ และอานวยความ
สะดวกในเรื่ องของเอกสารตลอดจนสัมภาระของท่าน
(**โปรดแสดงใบนัดหมายและพาสปอร์ ตให้ แก่เจ้ าหน้ าทีใ่ นวันเดินทาง)
หลังจากเช็คอิน และโหลดสัมภาระเรี ยบร้ อยแล้ ว นาท่านออกเดินทางสูป่ ระเทศเกาหลีใต้

ออกเดินทางจาก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน

สายการบิน

รหัสเที่ยวบิน

BKK >> ICN

รหัสเที่ยวบิน

ICN>> BKK

EASTAR JET

ZE512

22.20 – 06.00

ZE511

17.30 – 21.20

JEJU AIR

7C2204

01.00 – 08.40

7C2203

20.05 – 23.59

JIN AIR

LJ004

22.25 – 05.40

LJ003

17.10 – 21.10

T’WAY

TW102

01.25 – 08.35

TW101

20.25 – 00.10

EASTAR JET

ZE514

01.55 – 09.45

ZE513

20.35 – 00.55

ข้ อแนะนาเพื่อความสะดวกในการเข้ ารับการตรวจค้ นก่อนขึ ้นเครื่ องบิน ของเหลว เจล และสเปรย์ทกุ ชนิด ต้ องบรรจุใน
ภาชนะที่มีขนาดความจุไม่เกิน 100 มิลลิลิตร สาหรับภาชนะที่เกิน 100 มิลลิลติ ร แม้ จะบรรจุของเหลว เจล และสเปรย์ เพียง
เล็กน้ อยก็ไม่สามารถนาติดตัวขึ ้นเครื่ องบินได้ ภาชนะทังหมดต้
้
องใส่รวมกันไว้ ในถุงพลาสติกใส ซึ่งเปิ ด - ปิ ด ผนึกได้ และมี
ความจุรวมกันไม่เกิน1 ลิตร (1,000 มิลลิลิตร) ของเหลวที่ได้ รับการยกเว้ น ได้ แก่ นม และอาหารสาหรับเด็กทารกในปริ มาณ
ที่ เหมาะสม รวมถึ งยาที่ มี เอกสารก ากับ ชัด เจน ของเหลว เจล และสเปรย์ ที่ ซือ้ จากร้ านค้ าปลอดอากร (DUTY FREE
SHOPS) ที่ท่าอากาศยานต้ องบรรจุในถุงพลาสติกใสปิ ดผนึกปากถุงไม่มีร่องรอย การเปิ ดปากถุง และมี หลักฐานแสดงว่าได้
ซื ้อ ณ วันที่เดินทาง เพื่อนาไปแสดงต่อเจ้ าหน้ าที่ ณ จุดตรวจค้ น อย่างไรก็ตามแต่ละประเทศจะมีกฎ การนาของเหลว ขึ ้น
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2

ท่ าอากาศยานนานาชาติอินชอน I เกาะนามิ I หุบเขาโพชอน I พิพธิ ภัณฑ์ ดารา
ศาสตร์ I รถราง MONORAIL (รวมค่ าตั๋ว)

เช้ า
เกาะนามิ
เดินทางถึงสนามบินนานาชาติอินชอนประเทศเกาหลีใต้ (กรุ ณาปรับเวลาของท่านให้ เร็ วขึ ้น2
ชั่วโมงเพื่ อให้ ตรงกับเวลาท้ องถิ่ น ของประเทศเกาหลี) หลังจากผ่านพิ ธีก ารตรวจคนเข้ า เมื อ งและ
ศุลกากรแล้ ว นาท่านเดินทางสูท่ า่ เรื อเฟอร์ รี่เพื่อข้ ามฟากไปยัง เกาะนามิ เกาะบรรยากาศโรแมนติก ขึ ้น
ชื่อเรื่ องทัศนียภาพอันงดงาม ตัวเกาะมีลกั ษณะเป็ นรู ปพระจันทร์ เสี ้ยว ตังอยู
้ ่กลางทะเลสาบซองเพียง
บนเกาะจะอุดมสมบูรณ์ ไปด้ วยธรรมชาติมากมายให้ ท่านได้ ดื่มด่า ทังทิ
้ วสนเรี ยงรายเป็ นทาง อุโมงค์
ต้ นแปะก๊ วย ต้ นเกาลัด ต้ นเมเปิ ล้ ดอกไม้ นานาพรรณ และยังความพิเศษคือเป็ นสถานที่ถ่ายทาซีรีส์โร
แมนติกชื่อดังเรื่ อง WINTER SONATA นักท่องเที่ยวจึงนิยมพากันมาถ่ายภาพคู่กบั รูปปั น้ พระนาง 'เบ
ยองจุนและแชงจีอู' นอกจากนี ้มีกิจกรรมอีกมากมายให้ ทา มีร้านอาหาร พิพิธภัณฑ์ ร้ านขายของที่
ระลึก ฯลฯ ให้ ทา่ นเดินเที่ยวชมได้ อย่างไม่ร้ ูเบื่อ

เที่ยง

พุลโกกิ (BULGOGI)
รับประทานอาหารณ ภัตตาคาร บริ การท่านด้ วย พุลโกกิ (BULGOGI) วิธีการทาคือหัน่ หมู
เป็ นชิ ้นบางๆ แล้ วหมักกับเครื่ องปรุงต่างๆ ก่อนนาไปต้ มน ้าขลุกขลิก

หุบเขาโพชอน
บ่าย

หุบเขาโพชอน เป็ นสถานที่ทอ่ งเที่ยวของเมืองโพชอน (Pocheon) ลักษณะทางธรณีวิทยาของ
หุบเขาโพชอนเป็ นภูเขาหินแกรนิต และเคยเป็ นเหมืองหินแกรนิตก่อนที่จะได้ รับการพัฒนาให้ เป็ นแหล่ง
ท่องเที่ยวเนื่องจากมีภูมิทศั น์สวยงามแปลกตา นอกจากทะเลสาบกลางหุบเขาซึ่งเป็ นจุดท่องเที่ยว
สาคัญ แล้ ว ในหุบ เขาโพชอนยังมี ส ถานที่ ท่ อ งเที่ ย วอื่ น ๆ ด้ ว ย เช่ น สวนประติ ม ากรรม, โรงละคร
กลางแจ้ ง, เส้ นทางเดินชมธรรมชาติ และพิพิธภัณฑ์ ดาราศาสตร์ นอกจากนี ้ท่านจะได้ ร่วมสนุกและ
เพลิดเพลินบนรถราง MONORAIL ชมความสวยงามของธรรมชาติ บรรยากาศรอบๆ หุบเขาโพชอน
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เย็น

ดักคาลบี ้ (DAKGALBI)
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร บริ การท่านด้ วยเมนู ดักคาลบี ้ (DAKGALBI)ไก่ผดั เผ็ด บาร์
บีคิวเกาหลี อาหารยอดนิยม อีกชนิดหนึง่ ของคนเกาหลี โดยวิธีการนาเนื ้อไก่ที่หนั่ เป็ นชิ ้นๆ และผัก
ต่างๆมาผัดรวมกัหลั
นกังบจากนั
ซอสบาร์
กขนาดใหญ่
นน
้ บาท่คี ิวาในกระทะแบนเหล็
นเข้ าสู่ที่พกั SUWON:
BENEKIA SUWON

หรื อเทียบเท่า โรงแรมมาตรฐานเกาหลีใต้

3
เช้ า

กิมจิ + ชุดฮันบก I TRICK ART MUSEUM I สวนสนุก EVERLAND (รวม
บัตรเข้ าและเครื่ องเล่ นไม่ จากัด) I ศูนย์ เวชสาอาง
รั บประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
กิมจิ
เช้ านี ้นาทุกท่านเรี ยนรู้ การทากิมจิ อาหารประจาชาติของเกาหลี ให้ ทา่ นได้ สนุกสนานในการ
ลองทาและชิมกิมจิฝีมือของตัวเอง

ฮันบก
จากนันเชิ
้ ญท่านร่วมเป็ นส่วนหนึง่ ของชาวเกาหลีโดยการแต่งกายชุดประจาชาติที่เรียกว่า
ชุดฮันบกซึง่ มีแบบ และสีสนั ที่สวยงามให้ เลือก พร้ อมถ่ายภาพกับฉาก 3 มิติเป็ นที่ระลึก เพื่อไปอวดคน
ทางบ้ าน

สวนสนุกเอเวอร์ แลนด์
จากนันให้
้ เวลาทุกท่านเต็มอิ่มกับสวนสนุกที่ดีที่สดุ ของเกาหลี สวนสนุกเอเวอร์ แลนด์ ด้ วย
บัตร SPECIAL PASS TICKET ที่สามารถเล่นเครื่ องเล่นต่าง ๆ ได้ ทุกชนิดอย่างไม่จากัด เช่น ทีเอ็กซ์
เพรส, รถไฟเหาะ, โรงหนังสามมิติ, บ้ านผีสิงหมุน ฯลฯ ท่านยังสามารถเข้ าซาฟารี เพื่อชมไลเกอร์ แฝดคู่
แรกของโลกและความน่ารักของเจ้ าหมีที่สามารถสื่อสารกับคนได้ นอกจากนีย้ ังมีสวนดอกไม้ สีสนั
สวยงามให้ ได้ เก็บภาพกัน

เที่ยง

ชาบูชาบู (SHABU SHABU)
รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร บริ การท่านด้ วยเมนู ชาบูชาบู (SHABU SHABU) ต้ มในน ้าซุป
ปรุงรสกลมกล่อม ทานพร้ อมข้ าวสวยและเครื่ องเคียงเกาหลีที่รสชาติถกู ปากคนไทย
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ศูนย์ เวชสาอาง
พาท่านสูศ่ นู ย์เวชสาอาง ให้ ทา่ นได้ เลือกซื ้อเครื่ องสาอางคุณภาพดีในราคาย่อมเยา เช่น
ครี มน ้าแตก, ครี มโบท็อกซ์, ครี มหอยทาก ฯลฯ

บาร์ บีคิวเกาหลี (BBQ KOREA)

เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร บริ การท่านด้ วย เมนู บาร์ บีคิวเกาหลี อาหารปิ ้งย่าง
สไตล์เกาหลี มีเนื ้อสัตว์หลากหลายให้ เลือกรับประทาน เสิร์ฟพร้ อมเครื่ องเคียง

หลังจากนันน
้ าท่านเข้ าสู่ที่พกั BENIKEA SEOUL HOTEL
หรื อเทียบเท่า โรงแรมมาตรฐานเกาหลีใต้

4
เช้ า

วัดบงอึนซา I ศูนย์ นา้ มันสนเข็มแดง I ศูนย์ พลอยอเมทิส I ศูนย์ สมุนไพร
I พระราชวังชางด็อกกุง I ศูนย์ รวมของวัยรุ่ นเกาหลีเมียงดง I LINE
FRIENDS STORE I คาเฟ่ HARRY POTTER , ONE PIECE I DUTY FREE
รั บประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
วัดบงอึนซา
เช้ านี ้จะพาท่านไปไหว้ พระขอพรที่ วัดบงอึนซา เมื่อเดินผ่านประตูใหญ่ของวัดเข้ ามาจะพบ
กับอาคารไม้ ขนาดใหญ่ 4 หลังที่เป็ นตัวแทนกษัตริ ย์บนสวรรค์ พร้ อมเทพยามสี่ทิศติดอาวุธครบมือ
และประตูสี แ ดงที่ ถูก เพ้ น ท์ เป็ นรู ป นัก รบน่ า เกรงขาม สถาปั ต ยกรรมภายในวัด บงอึ น ซามี ค วาม
คล้ ายคลึงกับวัดทางพุทธศาสนาอื่นๆ ในประเทศเกาหลี ใช้ สีแดงกับสีเขียวเป็ นสีพืน้ ฐาน เพ้ นท์รูป
ดอกไม้ กบั สัตว์ในตานานเพื่อตกแต่ง ซึง่ รูปแบบการตกแต่งดังกล่าวที่ยงั เหลือรอดจากเหตุการณ์ไฟไหม้
และสงครามมีอยูไ่ ม่กี่แห่งในปั จจุบนั หนึง่ ในนันคื
้ อ ห้ องโถงพันจอน (Panjeon Hall) ที่เก่าแก่ที่สดุ และ
ยังมีพระพุทธรู ปหินอ่อนแกะสลักที่ใหญ่ที่สดุ ในเกาหลี มีความสูงถึง 23 เมตร เป็ นสถานทีที่คนเกาหลี
นิยมเดินทางมาไหว้ ขอพรในวันปี ใหม่
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ศูนย์ นา้ มันสนเข็มแดง
พาท่า นเดิ น ทางสู่ ศู น ย์ น า้ มั น สนเข็ม แดงผลิตจากใบสนเข็ม แดงในประเทศเกาหลีที่ มี
สรรพคุณ ช่วยชะล้ างไขมันในเส้ นเลือด เพื่อป้องกันการอุดตันของเส้ นเลือด และชมการสาธิตให้ ทา่ นได้
เห็นภาพอย่างชัดเจนยิ่งขึ ้น

ศูนย์ พลอยอเมทิส
ต่อด้ วย ศูนย์ พลอยอเมทิสหรื อพลอยสีมว่ งที่มีชื่อเสียงของประเทศเกาหลีซึ่งชาวเกาหลีเชื่อ
ว่าถ้ าได้ มีพลอยชนิดนี ้ติดตัวไว้ จะทาให้ มีโชคลาภและสิง่ ดีๆเกิดขึ ้นในชีวิต

ศูนย์ สมุนไพร
นาท่านเข้ าชม ศูนย์สมุนไพรหรื อ ฮ็อกเกตนามูใหม่ลา่ สุดของเกาหลี เป็ นสมุนไพรเมล็ดฮ็อก
เกต ทางการแพทย์เรี ยกว่า ผลไม้ ทอง มีรสเปรี ย้ ว ดีสาหรับบุคคลที่นิยมดื่มชา กาแฟ น ้าอัดลม ฯลฯ
เมล็ดฮ็อกเกตจะช่วยในการล้ างสารพิษที่ตกค้ างหรื อไขมันที่สะสมอยูภ่ ายในผนังของตับ ไต ช่วยให้ ตบั
หรื อไตของท่านแข็งแรงขึ ้น และยังส่งผลดีตอ่ สุขภาพร่างกายของท่านอีกด้ วย

เที่ยง

ไก่ ต๋ ุนโสม
รั บ ประทานอาหารณ ภัต ตาคารบริ ก ารท่ า นด้ วยเมนู ซั ม เกทั ง หรื อ เมนู ไก่ ตุ๋ นโสม
(SAMGYETANG) เป็ นอาหารที่นิยมรับประทานกันในชาววังสมัยก่อน ภายในตัวไก่จะมีข้าว รากโสม
พุท ราแดงและเคล็ ด ลับ ในการตุ๋น เสิร์ ฟ พร้ อมเครื่ อ งเคี ย งที่ เรี ย กว่า กัก ตุกี เส้ น ขนมจี น เหล้ า โสม
พริ กไทยดา และเกลือ เสิร์ฟท่านละ 1 ตัว ในหม้ อดินร้ อน

พระราชวังชางด็อกกุง
นาท่านเดินทางสู่ พระราชวังชางด็อ กกุ ง ซึ่งเป็ นพระราชวังหลวงวังที่สองที่สร้ างต่อจาก
พระราชวังเคียงบ็อกกุง ในปี ค.ศ.1405 เป็ นพระราชวังที่มีความสาคัญอย่างมากต่อกษัตริ ย์หลายๆ
พระองค์ในราชวงศ์โชซอน ที่มีสภาพดีและสมบูรณ์ที่สดุ ใน 5 พระราชวังหลวงทังหมดที
้
่ยงั คงเก็บรักษา
ไว้ และที่นี่ยงั ได้ รับการขึ ้นทะเบียนจาก UNESCO ว่าเป็ น มรดกโลกทางวัฒนธรรม ในปี 1997

เมียงดง
เอาใจคอช้ อ ปปิ ้งกับ แหล่งช้ อ ปปิ ้งยอดฮิ ต ที่ ค นไทยรู้ จัก กัน ดี เมี ย งดง เป็ นย่านที่ ได้ ชื่ อ ว่า
รวบรวมแฟชั่น แบรนด์ ชัน้ น าไว้ ม ากมาย ท่านสามารถหาซือ้ สิน ค้ าได้ อ ย่างหลากหลายทัง้ เสื ้อผ้ า ,
รองเท้ า , กระเป๋ า, เครื่ องสาอาง และยังมี เครื่ องประดับ , ซีดีเพลง, วีซีดี -ดีวีดี หนัง และซีรีย์ยอดฮิ ต
เรี ยกว่าแค่ที่นี่ที่เดียวก็สามารถหาซื ้อได้ ทกุ อย่างที่ทา่ นต้ องการ
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LINE FRIENDS STORE
นอกจากนีท้ ่านสามารถพบกับร้ าน LINE FRIENDS STORE ที่จาหน่ายสิน ค้ าของที่ ระลึก
เกี่ยวกับตัวการ์ ตนู LINE ซึง่ แต่ละตัวจะมีสนิ ค้ าที่ระลึกให้ เลือกซื ้อหลากหลายชนิด เช่น สมุดโน้ ต ตุ๊กตา
เคสโทรศัพท์ เสื ้อผ้ า กระเป๋ า เครื่ องเขียน ฯลฯ ภายในร้ านยังมีมุมน่ารัก ๆ ให้ ถ่ายรู ปกันได้ อย่างจุใจ
โดยเฉพาะไฮไลท์ สาคัญ อย่า งเจ้ า หมี บ ราวน์ ตัวใหญ่ ยัก ษ์ ที่ ตัง้ อยู่ด้ า นหน้ า ที่ ใครไปใครมาก็ ต้ อ ง
ถ่ายภาพเป็ นที่ระลึกแม้ กระทัง่ คนเกาหลีเอง

934 KING CROSS HARRY POTTER
พลาดไม่ได้ ที่จะต้ องมาเช็คอินคาเฟ่ สุดฮิตอย่าง 934 KING CROSS เป็ นคาเฟ่ ทีจ่ าลองฉาก
จาก แฮร์ รี่ พอตเตอร์ ทีจ่ ะเดินทางไปโลกเวทมนต์ด้วยรถไฟ ชานชาลา 9 3/4 มาไว้ ที่โซล มีทงขนมและ
ั้
เครื่ องดื่มมากมายให้ เลือก ที่สาคัญมีมมุ ให้ ได้ ถา่ ยรูปหลายมุม ไม่มีเบื่อแน่นอน

ONE PIECE
อีกหนึง่ คาเฟ่ ที่นา่ มาเช็คอินไม่แพ้ กนั ก็คือ Cafa de ONE PIECE เป็ นร้ านที่ตกแต่งสไตล์ ONE PIECE มี
บรรยากาศแบบสบายๆ เป็ นกันเอง มีอาหารให้ เลือกหลากหลาย บางเมนูถกู ออกแบบมาให้ เป็ นรูปตัว
การ์ ตนู ในเรื่ อง ONE PIECE นอกจากนี ้ยังมีโซนขายของที่ระลึกจากการ์ ตนู ONE PIECE อีกด้ วย

DUTY FREE
จากนันเอาใจคอช้
้
อปปิ ง้ อีกครัง้ โดยการพาช้ อปสินค้ าปลอดภาษีที่ ดิวตี ้ฟรี (DUTY FREE)
ที่นี่มีสนิ ค้ าชันน
้ าให้ ทา่ นได้ เลือกซื ้อมากมายกว่า 500 ชนิด ทัง้ น ้าหอม, เสื ้อผ้ า, เครื่ องสาอาง, กระเป๋ า,
นาฬิกา, เครื่ องประดับ ฯลฯ

เย็น

โอซัมบุลโกกิ (OSAMBULGOGI)
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร บริ การท่านด้ วย โอซัมบุลโกกิ (OSAMBULGOGI) มี
ส่วนประกอบหลักคือ วุ้นเส้ น ผักกาดขาว เนื ้อหมู ผัดในกระทะจนเข้ ากัน รสชาติหวานเผ็ดเล็กน้ อย

หลังจากนันน
้ าท่านเข้ าสู่ที่พกั BENIKEA SEOUL HOTEL
หรื อเทียบเท่า โรงแรมมาตรฐานเกาหลีใต้
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5
เช้ า

N SEOUL TOWER (ไม่ รวมลิฟท์ ) I ศูนย์ โสม I SUPERMARKET
รั บประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
N SEOUL TOWER

เที่ยง

เช้ านีน้ าท่านสู่ หอคอยกรุ งโซล N SEOUL TOWER ตัง้ อยู่บ นเขานัมซาน ซึ่งเป็ น 1 ใน 18
หอคอยที่สงู ที่สดุ ในโลก ฐานของหอคอยมีสิ่งน่าสนใจต่างๆ มากมาย เช่น ศาลาแปดเหลี่ยมปาลกั๊ก
จอง, สวนพฤกษชาติ , อาคารอนุสรณ์ ผ้ ูรัก ชาติ อัน ชุง กุน อิสระให้ ทุกท่านได้ เดิ นเล่นและถ่ายรู ป คู่
หอคอยตามอั
จิมดัก ธยาศัย รวมไปถึงชมไฮไลท์ของที่นี่คือการคล้ องกุญแจคูร่ ัก (ไม่รวมค่าขึ ้นลิฟท์)
รั บ ประทานอาหาร ณ ภัต ตาคาร บริ ก ารท่ า นด้ วย เมนู จิ ม ดั ก (JIMDAK) เป็ นเมนู ไก่
ประกอบด้ วยวุ้นเส้ นเกาหลี คลุกด้ วยน ้าซุป รสชาติกลมกล่อม เสิร์ฟพร้ อมข้ าวสวยร้ อนๆ พร้ อมเครื่ อง
เคียงเกาหลี

ศูนย์ โสมเกาหลี
จากนันพาท่
้
านรู้จกั และเข้ าใจสมุนไพรโสมเกาหลีหรื อราชาแห่งมวลสมุนไพร ที่ ศูนย์โสม โดย
เกาหลีใต้ เป็ นประเทศที่มีการผลิตโสมเกาหลีที่มีคุณ ภาพเป็ นอันดับ 1 ของโลก โสมมีคุณ ประโยชน์
นานัปการ เช่น ช่วยทาให้ จิตใจสงบ, เพิ่มพละกาลัง ช่วยบารุงหัวใจ ฯลฯ

SUPERMARKET
หลังจากนันได้
้ เวลานาท่านสู่ สนามบินอินชอน เพื่อเตรี ยมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ ระหว่าง
ทางแวะช้ อปปิ ้งที่ SUPERMARKETเพื่อซือ้ ของฝากคนทางบ้ าน ที่ร้านแห่งนี ้มีขนมพืน้ เมืองเกาหลี
หลากชนิดรวมทังกิ
้ มจิ ไก่ต๋นุ โสมที่บรรจุอยู่ในถุงสุญญากาศ ตะเกียบ ถ้ วยใส่ข้าวและของฝากของที่
ระลึก
ได้ เวลานาท่ านออกเดินทางสู่สนามบิน
ออกเดินทางจาก ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน สู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

สายการบิน

รหัสเที่ยวบิน

BKK >> ICN

รหัสเที่ยวบิน

ICN>> BKK
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EASTAR JET

ZE512

22.20 – 06.00

ZE511

17.30 – 21.20

JEJU AIR

7C2204

01.00 – 08.40

7C2203

20.05 – 23.59

JIN AIR

LJ004

22.25 – 05.40

LJ003

17.10 – 21.10

T’WAY

TW102

01.25 – 08.35

TW101

20.25 – 00.10

EASTAR JET

ZE514

01.55 – 09.45

ZE513

20.35 – 00.55

KOREA AUTUMN’S SOUL
#อัตราค่าบริการ
เดือน กันยายน 2019
พีเรี ยดเดินทาง
01 – 05 กันยายน
02 – 06 กันยายน
03 – 07 กันยายน
04 – 08 กันยายน
05 – 09 กันยายน
06 – 10 กันยายน
07 – 11 กันยายน
08 – 12 กันยายน
09 – 13กันยายน
10 – 14 กันยายน
11 – 15 กันยายน

สายการบิน

ราคาผู้ใหญ่
13,900.13,900.14,900.14,900.14,900.14,900.14,900.13,900.13,900.14,900.14,900.-

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง
13,900.13,900.14,900.14,900.14,900.14,900.14,900.13,900.13,900.14,900.14,900.-
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12 – 16 กันยายน
13 – 17 กันยายน
14 – 18 กันยายน
15 – 19 กันยายน
16 – 20 กันยายน
17 – 21 กันยายน
18 – 22 กันยายน
19 – 23 กันยายน
20 – 24 กันยายน
21 – 25 กันยายน
22 – 26 กันยายน
23 – 27 กันยายน
24 – 28 กันยายน
25 – 29 กันยายน
26 – 30กันยายน
27 – 01ตุลาคม
28 – 02ตุลาคม
29 – 03ตุลาคม
30 – 04 ตุลาคม
เดือน ตุลาคม 2019
พีเรี ยดเดินทาง
01 – 05ตุลาคม
02 – 06 ตุลาคม
03 – 07 ตุลาคม
04 – 08 ตุลาคม
05 – 09 ตุลาคม

สายการบิน

14,900.14,900.14,900.13,900.13,900.14,900.14,900.14,900.14,900.14,900.13,900.13,900.14,900.14,900.14,900.14,900.14,900.14,900.14,900.-

14,900.14,900.14,900.13,900.13,900.14,900.14,900.14,900.14,900.14,900.13,900.13,900.14,900.14,900.14,900.14,900.14,900.14,900.14,900.-

ราคาผู้ใหญ่
15,900.16,900.16,900.16,900.16,900.-

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง
15,900.16,900.16,900.16,900.16,900.-
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06 – 10 ตุลาคม
07 – 11 ตุลาคม
08 - 12 ตุลาคม
09 - 13 ตุลาคม
10 - 14 ตุลาคม
11 - 15 ตุลาคม
12 - 16 ตุลาคม
13 - 17 ตุลาคม
14 - 18 ตุลาคม
15 - 19 ตุลาคม
16 - 20 ตุลาคม
17 - 21 ตุลาคม
18 - 22 ตุลาคม
19 - 23 ตุลาคม
20 - 24 ตุลาคม
21 - 25 ตุลาคม
22 - 26 ตุลาคม
23 - 27 ตุลาคม
24 - 28 ตุลาคม
25 - 29 ตุลาคม
26 - 30 ตุลาคม
27 - 31 ตุลาคม
28 - 01 พฤศจิกายน
29 - 02 พฤศจิกายน
30 - 03 พฤศจิกายน
31 - 04 พฤศจิกายน

16,900.16,900.16,900.17,900.17,900.17,900.17,900.16,900.16,900.16,900.16,900.17,900.17,900.18,900.17,900.17,900.17,900.17,900.17,900.17,900.16,900.16,900.16,900.16,900.16,900.16,900.-

16,900.16,900.16,900.17,900.17,900.17,900.17,900.16,900.16,900.16,900.16,900.17,900.17,900.18,900.17,900.17,900.17,900.17,900.17,900.17,900.16,900.16,900.16,900.16,900.16,900.16,900.-
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เดือน พฤศจิกายน 2019
พีเรี ยดเดินทาง
01 – 05 พฤศจิกายน
02 – 06 พฤศจิกายน
03 – 07 พฤศจิกายน
04 – 08 พฤศจิกายน
05 – 09 พฤศจิกายน
06 – 10 พฤศจิกายน
07 – 11 พฤศจิกายน
08 - 12 พฤศจิกายน
09 - 13 พฤศจิกายน
10 - 14 พฤศจิกายน
11 - 15 พฤศจิกายน
12 - 16 พฤศจิกายน
13 - 17 พฤศจิกายน
14 - 18 พฤศจิกายน
15 - 19 พฤศจิกายน
16 - 20 พฤศจิกายน
17 - 21 พฤศจิกายน
18 - 22 พฤศจิกายน
19 - 23 พฤศจิกายน
20 - 24 พฤศจิกายน
21 - 25 พฤศจิกายน
22 - 26 พฤศจิกายน
23 - 27 พฤศจิกายน
24 - 28 พฤศจิกายน
25 - 29 พฤศจิกายน

สายการบิน

ราคาผู้ใหญ่
15,900.15,900.15,900.15,900.15,900.15,900.15,900.15,900.15,900.15,900.15,900.15,900.15,900.15,900.15,900.15,900.15,900.15,900.15,900.15,900.15,900.15,900.15,900.15,900.15,900.-

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง
15,900.15,900.15,900.15,900.15,900.15,900.15,900.15,900.15,900.15,900.15,900.15,900.15,900.15,900.15,900.15,900.15,900.15,900.15,900.15,900.15,900.15,900.15,900.15,900.15,900.-
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26 - 30 พฤศจิกายน
27 - 01 ธันวาคม
28 - 02 ธันวาคม
29 - 03 ธันวาคม
30 - 04 ธันวาคม

15,900.15,900.15,900.15,900.15,900.-

15,900.15,900.15,900.15,900.15,900.-

หมายเหตุ: อัตราค่าบริการ
+ หากท่านต้ องการห้ องสาหรับพักเดี่ยว สามารถจ่ายเพิ่มเติมอีก 4,900.-ท่านละ จากราคาผู้ใหญ่
+ หากท่ านต้ องการเดินทางแบบไม่ ใช้ ต๋ วั (JOIN LAND) คิดราคาท่ านละ 6,900.-บาท/ท่ าน
*กรุ ณาอ่ านรายละเอียดโปรแกรมและเงื่อนไขต่ างๆให้ ละเอียดก่ อนยืนยันการจอง*
เจ้ าหน้ าที่จะส่งใบนัดหมายการเดินทางให้ ภายใน 5-7 วันก่อนเดินทางเท่านัน!!!
้
หากมีการเปลีย่ นแปลงจะรี บแจ้ งให้ ทราบ หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถามเจ้ าหน้ าที่ทนั ที
***ลูกค้ ามีความจาเป็ นต้ องเข้ าร้ านตามโปรแกรมทัวร์
อันได้ แก่ ศูนย์โสม, ศูนย์สมุนไพร, ศูนย์เวชสาอาง, ศูนย์น ้ามันสนแดง, ศูนย์พลอยอเมทิส หากท่านไม่ต้องการเข้ าร้ านดังกล่าว
บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าบริ การเพิ่มท่านละ 300 USD***
กรุณาชาระมัดจาหลังจากวันจองภายใน 3 วัน
และชาระส่วนทีเ่ หลือทังหมดก่
้
อนการเดินทางภายใน 14 วัน
********มัดจาขันต
้ า่ 5,000.- บาท/ท่าน/ทริ ป******

อัตราทัวร์ รวม









ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ ตามเส้ นทางที่ระบุในรายการชันทั
้ ศนาจร ไป-กลับพร้ อมคณะ
ค่าอาหารทุกมื ้อ ตามที่ระบุในรายการ
ค่าเข้ าชมสถานทีต่ า่ งๆ ตามรายการ
ค่าที่พกั ตามระบุในรายการ พักห้ องละ 2 หรื อ 3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุ หรื อเทียบเท่า
ค่ารถรับ-ส่ง และนาเทีย่ วตามรายการ
ค่าภาษี สนามบิน ทุกแห่งที่มี
ค่าน ้าหนักกระเป๋ าสัมภาระท่านละ15 หรื อ 20 กก.
ค่าประกันอุบตั เิ หตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

13 |KOREA AUTUMN’S SOUL

tt- 14 -

 ค่าบัตรเข้ าสวนสนุกเอเวอร์ แลนด์ เครื่ องเล่นไม่จากัด
 ปลัก๊ ไฟ ADAPTER

อัตราทัวร์ ไม่ รวม
 ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทาหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์สว่ นตัว, ค่าซักรี ด, มินิบาร์ ในห้ อง, รวมถึงค่าอาหาร และ
เครื่ องดื่มที่สงั่ เพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านต้ องการสัง่ เพิ่มกรุณาติดต่อหัวหน้ าทัวร์ แล้ วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)
 ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่น ท่านละ 1,200 บาท หรื อ 40,000 วอน ต่อท่านตลอดทังทริ
้ ป
 หากผู้เดินทางไม่ได้ ถือหนังสือเดินทางประเทศไทย มีคา่ ใช้ จ่ายเพิ่มเติม 5,000 บาท
 ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3%
 ค่าน ้าหนักกระเป๋ าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกาหนด (ปกติ 15-20 กก.)
 ค่าวีซา่ สาหรับพาสปอร์ ตต่างด้ าว กรุณาเตรี ยมเอกสารคือ 1.พาสปอร์ ต 2.ใบประจาตัวคนต่างด้ าว 3.ใบสาคัญถิ่นที่
อยู่ 4.ส าเนาทะเบี ย นบ้ าน(ถ้ ามี ) 5.สมุด บัญ ชี เงิ น ฝาก(ถ้ ามี ) 6.รู ป ถ่ า ยสี 2 นิ ว้ 2 รู ป แล้ ว ทางบริ ษั ท ฯจะเป็ น
ผู้ดาเนินการยื่นวีซา่ ให้ ทา่ นโดยจ่ายค่าบริ การต่างหาก (สาหรับหนังสือเดินทางต่างด้ าวเจ้ าของหนังสือเดินทางต้ องทา
เรื่ องแจ้ งเข้ า-ออกด้ วยตนเองก่อนจะยื่นวีซา่ )
 ค่าลิฟท์ที่ N SEOUL TOWER

หมายเหตุ
 จานวนผู้เดินทาง ขันต
้ ่า ผู้ใหญ่ 20 ท่าน ขึ ้นไป
 เที่ยวบิน ราคา รายการท่องเที่ยว และอาหาร สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบ
ล่วงหน้ า (คานึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็ นสาคัญ)
 ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงเที่ยวบินและตารางการบินทังไปและกลั
้
บโดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
 กรณีที่กองตรวจคนเข้ าเมือง, เจ้ าหน้ าที่กรมแรงงานทังที
้ ่ไทยและในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้ ท่านเดินทางออกหรื อเข้ า
ประเทศ เนื่องจากมีสงิ่ ผิดกฎหมาย เอกสารเดินทางไม่ถกู ต้ อง การกระทาที่สอ่ ไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนีเข้ า
ออกเมือง หรื อในกรณีอื่นๆ การพิจารณาเป็ นเอกสิทธิ์และวิจารณญาณของเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมืองและเจ้ าหน้ าที่
กรมแรงงานเท่านัน้ ซึง่ อยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษัท ไม่สามารถทาการเลือ่ นวันหรื อคืนเงินได้ (เนื่องจากตัว๋
เครื่ องบินเป็ นตัว๋ ราคาพิเศษ ไป-กลับ แบบหมู่คณะ) ทังนี
้ ้บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ หรื อค่าบริ การไม่ว่ากรณี
ใดๆ ทังสิ
้ ้น
 หนังสือเดินทาง (Passport) ของท่าน นับจากวันที่เดินทางไปและกลับ ต้ องมีอายุเหลือใช้ งานมากกว่า 6 เดือนขึ ้นไป
และต้ องเหลือหน้ ากระดาษพอให้ เจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมืองสามารถประทับตราได้ และต้ องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์
ไม่ชารุด หรื อฉีกขาด
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 ทางบริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้นหากเกิดกรณีความล่าช้ าจากสายการบิน, การประท้ วง, การนัดหยุดงาน, การ
ก่อจลาจล
 หลังจากได้ รับเอกสารเรี ยกเก็บเงิน (Invoice) กรุ ณาชาระเงิดมัดจาภายใน 3 วัน และส่งหลักฐานการชาระเงินพร้ อม
หน้ าพาสปอร์ ตของผู้เดินทาง และชาระเงินทังหมดก่
้
อนการเดินทางภายใน 14 วัน
 ทางบริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้นหากท่านใช้ บริ การของทางบริ ษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางมื ้อ เพราะค่าใช้ จ่ายทุกอย่าง ทางบริ ษัทฯ ได้ ชาระค่าใช้ จ่ายให้ กับต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดินทางแล้ ว
 ทางบริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิดอุบตั ิเหตุที่เกิดจาก
ความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่ว่าทัง้ หมดหรื อบางส่วนกับทางบริ ษัทฯ ทางบริ ษัทฯ จะถือว่าท่านได้ ยอมรับในเงื่อนไข
ข้ อตกลงต่างๆ ที่ได้ ระบุไว้ แล้ วทังหมด
้
 ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ นี ้ได้ ตามความเหมาะสม ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั
เวลาการจราจร สภาพอากาศ และเหตุสดุ วิสยั อื่นๆที่อาจเกิ ดขึ ้นได้ ทัง้ นี ้เพื่อความปลอดภัยและประโยชน์ ของผู้
เดินทางเป็ นสาคัญ
 มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริ ษัทฯ ไม่มีสทิ ธิ์ในการให้ คาสัญญาใดๆ ทังสิ
้ ้นแทน บริ ษัทฯ นอกจากมีเอกสาร
ลงนามโดยผู้มีอานาจของบริ ษัทฯ กากับเท่านัน้
 ในกรณีที่ลกู ค้ าตังครรภ์
้
ต้ องมีใบรับรองจากแพทย์ว่าสามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ และมีอายุไม่เกิน 7 วัน นับจาก
วันที่เดินทาง และต้ องแจ้ งให้ ทางบริ ษัททราบล่วงหน้ า
 กรณีกรุ๊ปส่วนตัว กรุ๊ปเหมา กรุ๊ปนักเรี ยน กรุ๊ปดูงาน ไม่สามารถใช้ ราคาดังกล่าวในโปรแกรมได้
 กรณี ที่ท่านซื ้อเฉพาะแพ็คเกจทัวร์ ไม่รวมตัว๋ เครื่ องบิน จะไม่รวมค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ
1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

การยกเลิก
- ต้ องยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วันเท่านัน้ คืนเงินค่าบริ การร้ อยละ 100 ของค่าบริ การที่ชาระแล้ ว
- หากยกเลิกการเดินทางน้ อยกว่า 45 วัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ ทกุ กรณี
- ในกรณีกรุ๊ปส่วนตัว กรุ๊ปเหมา กรุ๊ปนักเรี ยน กรุ๊ปดูงาน เมื่อชาระแล้ วไม่สามารถคืนเงินใดๆทังสิ
้ ้น

ช่ วงเทศกาลไม่สามารถยกเลิกหรือเปลีย่ นชื่อผู้เดินทางได้
กรุ๊ปที่เดินทางต้ องการันตีมดั จากับสายการบิน หรื อผ่านตัวแทนในประเทศ หรื อต่างประเทศ
รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น CHARTER FLIGHT, EXTRA FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจา หรื อ ค่าทัวร์ ทงหมด
ั้
15 |KOREA AUTUMN’S SOUL

