
 
 
 

KOREA PLUS+ JOY SPRING 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ก ำหนดกำรเดนิทำง  มนีำคม – พฤษภำคม 2558 
วนัแรกของกำรเดนิทำง สุวรรณภมู ิ– เกำหลใีต ้
20.00 น. คณะเดนิทำงพร้อมกนัที ่ท่ำอำกำศยำนสวุรรณภมู ิบรเิวณชั้น 4 ชัน้ผูโ้ดยสำรขำออก เคำนเ์ตอร์สำยกำรบิน 

EASTAR JET (เนื่องจำกสำยกำรบินนี้เป็นเช็คอินแบบโชว์ตัว พร้อมโหลดกระเป๋ำ หลังจำกลูกค้ำได้รับเอกสำร
จำกเจ้ำหน้ำที่แล้วสำมำรถเข้ำไปเช็คอินที่เคำท์เตอร์สำยกำรบินได้เลยค่ะ) / T’WAY/ JIN AIR/ JEJU AIR 
หน้ำเคำน์เตอร์เช็คอิน … ใกล้ประตูทำงเข้ำหมำยเลข … โดยมีเจ้ำหน้ำที่จำกบริษัทฯคอยให้กำรต้อนรับและ
อ ำนวยควำมสะดวก ในเรื่องของเอกสำรตลอดจนสัมภำระของท่ำน 

22.50 น. ออกเดนิทำงสูป่ระเทศเกำหลี โดยเทีย่วบินที ่ZE512 
22.30 น. ออกเดนิทำงสูป่ระเทศเกำหลี โดยเทีย่วบินที ่LJ002 
00.50 น. ออกเดนิทำงสูป่ระเทศเกำหลี โดยเทีย่วบินที ่7C2202 
01.25 น. ออกเดนิทำงสูป่ระเทศเกำหลี โดยเทีย่วบินที ่TW102 

 
ข้อแนะน ำ ถำ้ต้องกำรน ำของเหลวขึ้นเครื่องใสก่ระเปำ๋ถอืติดตวัจะตอ้งบรรจุในบรรจภุัณฑ ์และมปีรมิำณไมเ่กนิ 100 
มิลลิลติรต่อชิน้ (รวมกนัไมเ่กนิ 1 ลติร) บรรจุภณัฑ์ดงักลำ่ว ควรใสใ่นถงุทีโ่ปร่งใสและสำมำรถเปดิ-ปดิไดด้ว้ย ให้น ำถงุขึน้
ไปเพียงใบเดยีวเทำ่นั้น กำรน ำผลติภณัฑ์ของสดทีท่ ำจำกสตัวไ์มว่ำ่เนื้อหม ูเนื้อววั ผกั ผลไมส้ด ไม่อนญุำต ใหน้ ำเขำ้
ประเทศเพื่อป้องกนัโรคตำ่งๆ เพรำะหำกศุลกำกรตรวจพบจะต้องเสยีค่ำปรบั 
 

ตามรอยซีรี่ส์เกาะนามิ 
ชมความน่ารกั TEDDY BEAR FARM 

อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน นมัสการพระวัดชินฮันซา 
เยี่ยมชมไร่สตรอเบอรี่  
เพลินกับสวนสนุกเอเวอร์แลนด์ 
ชมโชว์ FANTA STICK SHOW/DRAWING HERO SHOW 

ช้อปปิ้งจุใจตลาดเมียงดง / ทงแดมุน / เครื่องส าอาง 
ชมซากุระบานที่ยออิโด (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) 



วนัสองของกำรเดินทำง อินชอน – เกำะนำม ิ– Teddy Bear Farm – อุทยำนแหง่ชำติซอรคัซำน – วัดชนิฮันซำ 
06.20 น. ZE512 เดนิทำงถงึสนำมบนิอินชอน  ประเทศเกำหลใีต ้  
06.00 น. LJ002 เดินทำงถงึสนำมบนิอินชอน  ประเทศเกำหลใีต ้ 
08.05 น. 7C2202 เดินทำงถงึสนำมบนิอนิชอน  ประเทศเกำหลใีต้   
08.45 น. TW102 เดนิทำงถงึสนำมบนิอินชอน  ประเทศเกำหลใีต ้  

(กรุณำปรับ เวลำของท่ำนให้ เร็ ว ข้ึน 2 ชั่ ว โมง เพื่อ ให้ตรงกับเวลำท้องถิ่นของประเทศเกำหลี )  
น ำท่ำนเดินทำงสู่ท่ำเรือเฟอร์รี่ ข้ำมฟำกไปยัง เกำะนำมิ (Nami Island) ชม
ทิวทัศน์ของธรรมชำติ ซึ่งเคยใช้เป็นสถำนที่ถ่ำยท ำละครเกำหลียอดฮิต “เพลงรัก
ในสำยลมหนำว (Winter Love Song)” และเป็นสถำนที่ถ่ำยท ำละครเกำหลี
อีกหลำยๆเรื่อง เกำะนำมิมีรูปร่ำงเหมือนใบไม้ที่ลอยอยู่ทำงตอนเหนือของแม่น้ ำ
ฮัน ให้อิสระท่ำนได้เดินเล่น ผ่ำนแนวต้นสนที่สูงเสียดฟ้ำ แนวต้นเกำลัด 
หรือเลือกนั่งที่ม้ำนั่งริมฝั่งแม่น้ ำเพื่อชมบรรยำกำศสุดโรแมนติกใต้เงำไม้ 
มองดูสัตว์น้อยใหญ่ต่ำงๆ เช่น นกกระจอกเทศ กระต่ำย กระรอก เป็ด 
แวะคำรวะสุสำนท่ำนนำยพลนำมิ  และเก็บภำพอันแสนประทับใจกลับไป
ฝำกคนทำงบ้ำน เมื่อได้เวลำอันสมควรน ำท่ำนนั่งเรือกลับมำยังฝั่ง 

กลำงวัน รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร บริกำรท่ำนด้วยเมนู ทัคคำลบี้ 
(Dakkalbi) อำหำรยอดนิยมชนิดหนึ่งของคนเกำหลี น ำเนื้อไก่ กะหล่ ำปลี และผักต่ำงๆ ผัดรวมกับซอสบำร์บี
คิวเกำหลีในกระทะแบนขนำดใหญ่ รับประทำนแบบเมีย่งค ำไทยโดยห่อกับผักกำดแก้วเกำหลี เมื่อทำนไประยะ
หนึ่งจะน ำข้ำวสวยและสำหร่ำยแห้งมำผัดรวมกับทัคคำลบี้เพื่อให้เกิดอำหำรชนิดใหม่ คือ ทัคคำลบี้โปคีม หรือ
ข้ำวผัดทัคคำลบี้ ที่ทั้งหอม อร่อย เสิร์ฟพร้อมกิมจิและเครื่องเคียง 

บ่ำย พำท่ำนชมควำมน่ำรักเหล่ำตุ๊กตำหมีที่ พิพิธภัณฑ์เท็ดดี้ แบร์ (Teddy Bear 
Farm) ตั้งอยู่ในเขตซอรัคซำน ซ่ึงเคยเป็นสถำนที่ถ่ำยท ำละครเกำหลีเรื่อง 
“เจ้ำหญิงวุ่นวำยกับเจ้ำชำยเย็นชำ (Princess Hours)” ภำยในตัวอำคำรเป็น
กำรจัดแสดงตุ๊กตำหมีจำกทั่วโลกโดยแบ่งกำรแสดงออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วน
ประวัติ ส่วนงำนศิลปะ และ ส่วนของกำรแนะน ำโครงกำร ซ่ึงจะมีกำรน ำเอำ
เท็ดดี้ แบร์ที่มีชื่อเสียงตั้งแต่ยุคแรกจนถึงปัจจุบันมำแสดง   รวมถึงเท็ดดี้ แบร์
โบรำณด้วย 
จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่ อุทยำนแหง่ชำตซิอรคัซำน (Seoraksan National 
Park) โดยรถจะวิ่งลัดเลำะผ่ำน  ไปตำมหน้ำผำ หุบเขำ และล ำธำร เพื่อชม
ธรรมชำติ อันสวยงำมของจั งหวัดคั งวอนโด สู่ภู เขำซอรัคซำน หรื อ 
สวิสเซอร์แลนด์ของเกำหลี ที่จัดได้ว่ำเป็นแนวเขำที่สวยงำมมำกที่สุดแห่งหนึ่ง
ในประเทศเกำหลีใต้ ตั้งอยู่ใจกลำงหุบเขำแทแบคซ่ึงทอดยำวไปถึงเทือกเขำคึมคังของประเทศเกำหลีเหนือ โดย
มีเทือกเขำ หุบเขำ ป่ำไม้ สำยน้ ำ ทะเลสำบ หินรูปร่ำงสวยงำมซ่ึงเกิดจำกธรรมชำติที่หำดูได้ยำกยิ่ง (รำคำทัวร์



ยั ง ไม่ ร วมค่ ำ ข้ึนกระ เช้ ำ )  และน ำท่ ำน เ ดิ นทำง สู่  วั ด ชิ น ฮั นซ ำ 
(Sinheungsa Temple) วัดเก่ำแก่ที่สร้ำงข้ึนในสมัยอำณำจักรชิลล่ำ 
สักกำระพระพุทธรูปสัมฤทธิ์ปำงสมำธิขนำดใหญ่ ก่อนจะเดินผ่ำนสะพำน
ช ำระล้ำงจิตใจเข้ำสู่เขตวัดเพื่อไหว้พระขอพรส่ิงศักดิ์สิทธิ์ หรือเลือกท ำบุญ
โดยกำรถวำยกระเบื้อง เทียน หรือข้ำวสำร  

เย็น  รับประทำนอำหำรเย็น ณ ภัตตำคำร บริกำรท่ำนด้วยเมนู โอซัมพุลโกกิ (Osam Bulgogi) อำหำรขึ้นชื่อของ
เกำหลี มีส่วนผสมของเนื้อหมูและปลำหมึก โดยน ำลงไปผัดคลุกเคล้ำรวมกัน ปรุงรสให้หวำนเล็กน้อย มีน้ ำ
ขลุกขลิก รับประทำนพร้อมข้ำวสวยร้อนๆ เสิร์ฟพร้อมกิมจิ และเครื่องเคียงหลำกหลำย   
พำทำ่นเขำ้สูท่ี่พกั  SEORAK I PARK HOTEL หรือเทยีบเทำ่ 
 

วนัที่สำมของกำรเดินทำง ไร่สตรอเบอรี ่– ศนูยน์้ ำมนัสน– สวนสนกุเอเวอรแ์ลนด ์- ชมโชว ์FANTA STICK SHOW                 
                               หรือ DRAWING HERO SHOW 
เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 

พำท่ำนชมวิถีชีวิตชำวไร่ ณ ไร่สตรอเบอรี่ ชมวิธีกำรปลูก กำรดูแลรักษำ
ผลสตรอเบอรี่ ว่ำมีวิธีกำรอย่ำงไรจึงได้ผลสตรอเบอรี่ที่ขนำดใหญ่เป็น
พิเศษ และหวำนหอมชวนน่ำรับประทำน ซ่ึงที่ไร่แห่งนี้จะสำธิตวิธีกำร
เพำะปลูกสตรอเบอรี่ให้ได้ผลขนำดใหญ่บิ๊กเบิ้มทะลุมำตรฐำน และสตรอ
เบอรี่เหล่ำนี้ยังเป็นผลไม้ส่งออกของประเทศเกำหลีอีกด้วย นอกจำกนี้
ท่ำนยังสำมำรถเลือกเก็บเลือกชิมสตรอเบอรี่สดๆได้จำกภำยในไร่ (จ ำกัด
จ ำนวนโดยข้ึนอยู่กับผลผลิตแต่ละสัปดำห์) หรือช้อปปิ้งสตรอเบอรี่เพื่อฝำกคนทำงบ้ำน จำกนั้นพำท่ำนเดินทำง
สู่ ร้ำนน้ ำมันสน เป็นสมุนไพรสกัดจำกใบของต้นสนเข็มแดง มีส่วนช่วยในกำรล้ำงท ำควำมสะอำดหลอดเลือด 
ช่วยลดควำมดัน ลดไขมันและคอเลสเตอรอล เหมำะส ำหรับผู้ที่เป็นโรคเบำหวำน ไมเกรน มือเท้ำชำ อัมพำต  
และผู้ที่ต้องกำรลดควำมอ้วน 

กลำงวัน รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร บริกำรท่ำนด้วยเมนู คำลบิ (Kalbi) อำหำรเกำหลีแบบปิ้งย่ำงที่มี
ชื่อเสียง เป็นกำรน ำเนื้อหมูมำหมักกับเครื่องปรุงจนเนื้อนุ่ม แล้วจึงน ำไปย่ำงบนแผ่นโลหะที่ถูกเผำจนร้อน ตอน
ย่ำงนั้นจะย่ำงเป็นชิ้นโตๆ พอใกล้สุกจึงใช้กรรไกรตัดเป็นชิ้นขนำดพอดีค ำ ทำนคู่กับผักสด กระเทียม กิมจิ และ
เครื่องเคียงหลำกหลำย 

บ่ำย  น ำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่ สวนสนกุเอเวอร์แลนด์ ซ่ึงถูกขนำนนำมว่ำ “ดิสนีย์
แลนด์เกำหลี” เป็นสวนสนุกเปิดที่มีชื่อเสียงมำกที่สุดของประเทศ ตั้งอยู่
ในหุบเขำ พำท่ำนนั่งกระเช้ำลิฟต์ ข้ึนรถบัสท่องไปกับโลกของสัตว์ป่ำ
ซำฟำรี ชมไลเกอร์แฝดคู่แรกของโลก ที่นี่ท่ำนจะพบว่ำสิงโตเจ้ำป่ำและ
เสือสำมำรถอยู่ด้วยกันได้อย่ำงเป็นสุข ชมควำมน่ำรักของหมีที่สำมำรถ
ส่ือสำรกับคนขับได้อย่ำงดีไม่ว่ำจะตัวเล็กตัวใหญ่ พำท่ำนเข้ำสู่ดินแดน



แห่งเทพนิยำยและสนุกกับเครื่องเล่นนำนำชนิด อำทิเช่น รถไฟเหำะรำงไม้ T-Express, โรงหนัง 4 มิติ, บ้ำน
หมุน,  บ้ำนผีสิง (รวมบัตรเข้ำชมและเครื่องเล่นแบบพิเศษ) อีกทั้งงำนเทศกำลดอกไม้ประจ ำฤดู เช่น ดอกทิว
ลิป ดอกกุหลำบ ดอกลิลล่ี ดอกเบญจมำศ เป็นต้น ชมขบวนพำเหรดและกำรแสดงต่ำงๆ 
 จำกนั้นพำท่ำนชมโชว์ FANTA STICK SHOW เป็นกำรแสดงละครเพลง Musical 

บอกเล่ำเรื่องรำวควำมรักอมตะระหว่ำงชำยหนุ่มที่เชี่ยวชำญกำรตีกลอง กับ
วิญญำณของหญิงสำวที่เชี่ยวชำญดนตรีเครื่องเป่ำ ซ่ึงผูกพันและตำมหำกันตั้งแต่
อดีตภพจนถึงปัจจุบัน สื่อสำรผ่ำนดนตรีโบรำณและศิลปะร่วมสมัย อย่ำงบีบอย 
แจสแดนซ์ ฟรุต ไวโอลิน ซอ และกำยำกึม โดยแฝงมุกตลก ดึงให้ผู้ชมได้เข้ำมีส่วน

ร่วมในโชว์ได้อย่ำงน่ำรักตลอดกำรแสดง หรือ ชมโชว์ DRAWING HERO 
SHOW โชว์ที่ถือว่ำเป็นกำรสร้ำงปรำกฏกำรณ์ใหม่ด้ำนกำรแสดงบนที ที่
แสดงออกทำงศิลปะแบบไม่มีบทพูด ซ่ึงมีโชว์ที่สนุกสนำนและน่ำสนใจ
หลำกหลำยชนิด โดยจะมีเทคนิคในกำรวำดภำพมำกมำย อย่ำงที่คุณต้อง
ทึ่งเลยทีเดียว คุณจะได้ปลดปล่อยจินตนำกำรไปพร้อมๆกับกำรแสดงที่
สนุกสนำนชุดนี้  อย่ำงแน่นอน 

เย็น รับประทำนอำหำรเย็น ณ ภัตตำคำร บริกำรท่ำนด้วยเมนู ชำบู ชำบู  (Shabu Shabu) ผักสดหลำยชนิด 
เห็ดตำมฤดูกำล โอเด้ง เต้ำหู้ เบคอน หมูสไลด์ ต้มในน้ ำซุปปรุงรสกลมกล่อม ทำนพร้อมกิมจิ เครื่องเคียง 
และข้ำวสวยร้อนๆ รสชำติถูกปำกคนไทย 
พำทำ่นเขำ้สูท่ี่พกั BENHUR / M / THREE STAY SEVEN HOTEL หรอืเทียบเทำ่ 
 

วนัที่สี่ของกำรเดินทำง ศนูยโ์สม -ร้ำนคำ้สมนุไพร – ศนูยเ์ครือ่งส ำอำงค ์–พระรำชวังถอ็กซกูงุ –ตลำดเมยีงดง –  
                       N TOWER - ตลำดทงแดมนุ 
เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 

 น ำท่ำนสู่ ศูนย์โสม ซ่ึงรัฐบำลรับรองคุณภำพว่ำผลิตจำกโสมที่อำยุ 6 ปี ซ่ึงถือว่ำเป็นโสมที่มี
คุณภำพดีที่สุด ชมวงจรชีวิตของโสม พร้อมให้ท่ำนได้เลือกซ้ือโสมที่มีคุณภำพดีที่สุดและรำคำถูก
กว่ำไทย 2 เท่ำ กลับไปบ ำรุงร่ำงกำยหรือฝำกญำติผู้ใหญ่ที่ท่ำนรักและนับถือ 
จำกนั้นน ำท่ำนสัมผัส ร้ำนสมุนไพร(Korea Herb) ใหม่ล่ำสุดของเกำหลี โดยมีกำรจดลิขสิทธิ์
เรียบร้อยแล้ว เป็นสมุนไพรเมล็ดฮ๊อกเกต ทำงกำรแพทย์เรียกว่ำ ผลไม้ทอง มีรสเปรี้ยว ดีส ำหรับ
บุคคลที่ นิยมดื่มเหล้ำ ชำ กำแฟ น้ ำอัดลม ฯลฯ เมล็ดฮ๊อกเกต จะช่วยในกำรล้ำงสำรพิษที่ตกค้ำง

หรือไขมันที่สะสมอยู่ภำยในผนังของตับหรือไต ช่วยให้ตับหรือไตของท่ำนแข็งแรง
ข้ึน ซ่ึงยังส่งผลดีต่อสุขภำพร่ำงกำยของท่ำนเอง 
จำกนั้นพำท่ำนช้อปปิ้งเครื่องส ำอำง MIDAM Cosmetic ร้ำนรวมผลิตภัณฑ์ควำม
งำมหลำกหลำยแบรนด์ เช่น Dr.Closee ครีมหอยทำก ครีมเซรั่มพิษงู และอ่ืนๆ
อีกมำกมำย  



กลำงวัน รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร บริกำรท่ำนด้วยเมนู จิมดัก (Jim Dak) เป็นเมนูเนื้อไก่ชิ้นโตผัดกับ
วุ้นเส้นเกำหลีเหนียวนุ่ม ซึมซับด้วยน้ ำซุปรสชำติเข้ม จัดจ้ำน ถูกปำกคนไทยยิ่งนัก เสิร์ฟพร้อมข้ำวสวยร้อนๆ 
กิมจิ และเครื่องเคียงหลำกหลำยชนิด 

บ่ำย พำท่ำนเยี่ยมชม พระรำชวังถ็อกซูกุง (Deosugung Palace) ซ่ึง
แปลว่ำ พระรำชวังแห่งควำมอำยุยืนนำน   และมั่งคง ที่ได้รับกำร
พระรำชทำนชื่อจำกกษัตริย์ชุนจอง เป็นที่ประทับของเจ้ำชำยวอนชำน 
ระหว่ำงปี 1454 – 1488  จนถึงกษัตริย์โกจอง กษัตริย์ก่อนองค์สุดท้ำย
ของรำชวงศ์โชชอนก็ถูกบังคับให้สละรำชสมบัติที่นี่โดยญี่ปุ่น ในปี 1907 
และพระองค์ก็ทรงประทับอยู่ที่นี่จนส้ินพระชนม์ ในปี ค.ศ. 1919 
พระรำชวังนี้ตั้งอยู่ตรงข้ำมกับ ศำลำว่ำกำรเมืองแห่งกรุงโซล (City  
Hall) มีประตูทำงเข้ำที่สวยงำม คือประตูแทฮันมุน (Daehanmun Gate) ภำยในมีพระที่นั่งซุงวำจอน 
(Junghwajeon) หันหน้ำไปทำงทิศใต้ บริเวณรอบก ำแพงด้ำนหน้ำพระรำชวัง มีช่ำงแกะสลักไม้เป็นตัวอักษร

ฮันกึล และมีกำรแสดงพิธีเปล่ียนเวรยำมหน้ำพระตูพระรำชวัง 
 จำกนั้นน ำท่ำนเที่ยวชม หอคอยกรงุโซล N Tower ซ่ึงอยู่บริเวณภูเขำ
นัมซำน ซึ่งเป็น 1 ใน 18 หอคอยที่สูงที่สุดในโลก ที่ฐำนของหอคอยมีสิ่ง
ที่น่ำสนใจต่ำงๆ เช่น ศำลำแปดเหล่ียมปำลกั๊กจอง สวนสัตว์เล็กๆ สวน
พฤกษชำติ อำคำรอนุสรณ์ผู้รักชำติ อัน ชุง กุน นอกจำกนี้โซลทำวเวอร์

ยังเป็นสถำนที่ถ่ำยท ำละครเกำหลีแนวน่ำรักๆ เรื่อง “กบัดักหัวใจยัยแม่มด” อิสระให้ทุกท่ำนได้เดินเล่น
และถ่ำยรูปคู่หอคอยตำมอัธยำศัยหรือคล้องกุญแจคู่รัก (ไม่รวมค่ำขึ้นลิฟท์)  

จำกนั้นน ำท่ำน ช้อปปิ้งที่ย่ำนเมียงดง ได้ชื่อว่ำเป็นแหล่งรวมแฟชั่นแบ
รนด์เกำหลีชั้นน ำ ซ่ึงในแต่ละวันจะมีวัยรุ่นเกำหลีมำเดินช้อปปิ้งกันอย่ำง
ล้นหลำม ท่ำนสำมำรถหำซื้อสินค้ำได้อย่ำงหลำกหลำยทั้งเสื้อผ้ำ,รองเท้ำ,
กระเป๋ำ,เครื่องส ำอำงซ่ึงเป็นที่รู้จักอย่ำงดีของคนไทย อำทิ Etude , 
Skinfood, Laneige, Innisfree, Tony Moly, The Face Shop 
เครื่องประดับ, ซีดีเพลง, วีซีด-ีดีวีดีหนังและซีรี่ส์ฮิต ตลอดจนของที่ระลึก

ที่มีรูปดำรำคนโปรดของท่ำนอยู่ในสินค้ำ  
จำกนั้นน ำท่ำนสู่ควำมสนุกสนำนกับกำรช้อปปิ้งที่ตลำดดัง  ตลำดทงแดมุน 
(Dongdaemun Market) ที่ตลำดน้ีเรำสำมำรถซ้ือข้ำวของ และต่อรำคำได้อย่ำง
สนุกสนำน เพรำะมีร้ำนค้ำต่ำงๆ มำกมำย ตั้งอยู่ท่ำมกลำง   บรรยำกำศแบบโบรำณ และ
มีแสงสีและดนตรีตลอดคืน สินค้ำที่มีมำกที่สุดในตลำดนี้ คือ เสื้อผ้ำ เครื่องแต่งกำย เครื่อง
หนัง ชุดสุภำพสตรีและเด็ก เครื่องนอน รองเท้ำ เครื่องกีฬำ ฯลฯ 

เย็น รับประทำนอำหำรเย็น ณ ภัตตำคำร  บริกำรท่ำนด้วย  เมนู พุลโกกิ (Bulgogi) อำหำรขึ้นชื่อของเกำหลี 
ส่วนผสมจะมีเนื้อหมู น้ ำลูกแพรหรือน้ ำตำล ซอสถั่วเหลือง กระเทียมสับ หัวหอมหั่นลูกเต๋ำ น้ ำมันงำ วิธีท ำคือ 



หั่นเนื้อหรือหมูเป็นชิ้นบำงๆ แล้วหมักกับเครื่องปรุงต่ำงๆก่อนน ำไปย่ำง พุลโกกินั้นจะทำนได้สองแบบคือแบบ
ย่ำงและต้ม 

     พำทำ่นเขำ้สูท่ีพ่กั BENHUR / M / THREE STAY SEVEN HOTEL หรือเทยีบเทำ่ 
  
วนัทีห่ำ้ของกำรเดนิทำง ชมซำกรุะบำน ที่ยออโิด (ขึน้อยูก่บัสภำพอำกำศ) - Duty Free –  
                       ศนูย์พลอยอเมทิส – Super Market - กรุงเทพฯ 
เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 

น ำท่ำนสู่ ถนนซำกุระแห่งกรุงโซล หรือ ถนนยออิโดะ (Yeouido’s 
Streets) ที่มีต้นซำกุระกว่ำ 1,400 ต้นใน  บริเวณนี้ ซ่ึงในเดือนเมษำยน
ในแต่ละปีจะมีกำรจัดเทศกำลดอกซำกุระ ณ ถนนสำยนี้ ท่ำนจะได้สัมผัส
สีสันแห่งดอกซำกุระ พร้อมถ่ำยรูปเป็นที่ระลึกในบรรยำกำศสุดโรแมนติค 
ในยำมเย็นถนนสำยนี้ก็จะยิ่งคึกคัก มีกิจกรรมรื่นเริงหลำกหลำย สินค้ำ
พื้นเมือง และมีดวงไฟประดับประดำตัดกับสีขำวอมชมพูของดอกซำกุระ
สวยงำมยิ่ง (ดอกซำกุระบำนข้ึนอยู่กับสภำพอำกำศ ณ ขณะนั้น)จำกนั้นน ำท่ำนช้อปปิ้งสินค้ำปลอดภำษีที่ 
ดิวตี้ฟรี (Duty Free Shop) ที่นี่มีสินค้ำชั้นน ำให้ท่ำนเลือกซ้ือมำกมำยกว่ำ 500 ชนิด ทั้งสินค้ำแบรนด์เนม 
น้ ำหอม เส้ือผ้ำ เครื่องส ำอำง กระเป๋ำ นำฬิกำ เครื่องประดับ 

กลำงวัน รับประทำน อำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร บริกำรท่ำนด้วยเมนู ไก่ตุ๋นโสม (Samgyetang) อำหำรชำววังใน
สมัยก่อน ปัจจุบันเป็นอำหำรเล่ืองชื่อของเมืองหลวง เชื่อกันว่ำบ ำรุงและเสริมสุขภำพ ภำยในตัวไก่จะมีข้ำว
เหนียว รำกโสม พุทรำแดง พร้อมเคล็ดลับในกำรตุ๋น เสิร์ฟพร้อมเครื่องเคียงที่เรียกว่ำ กักตุกี เส้นขนมจีน 
เหล้ำโสม พริกไทยด ำ และเกลือ 

บ่ำย น ำท่ำนเดินทำงสู่ โรงงำนพลอยอเมทสิ หรือ พลอยสีม่วง ที่มีชื่อเสียงของประเทศเกำหลี ซ่ึงชำวเกำหลีเชื่อว่ำ 
ถ้ำได้มีพลอยชนิดนี้ติดตัวไว้ จะท ำให้มีโชคลำภและสิ่งดีๆ เกิดข้ึนกับชีวิต 
จำกนั้นได้เวลำอันสมควรน ำท่ำนสู่ สนำมบินอินชอน เพื่อเตรียมตัวเดินทำงกลับกรุงเทพฯ ระหว่ำงทำงแวะช้อป
ปิ้งที่ร้ำน Supermarket หรือ ร้ำนละลำยเงินวอน ที่ร้ำนแห่งนี้มีขนมพื้นเมืองเกำหลีหลำกชนิด ทั้งสำหร่ำย 
ข้ำวพองเกำหลี ป๊อกกี้เกำหลี ช็อกโลแลตรสส้ม ช็อกโกแลตรสชำเขียว นมกล้วย รวมทั้งกิมจิ ไก่ตุ๋นโสมที่บรรจุ
อยู่ในถุงสุญญำกำศ ลูกบอลซักผ้ำ ช้อน ตะเกียบ ถ้วยใส่ข้ำว ของฝำกของที่ระลึก เมื่อได้เวลำน ำท่ำนออก
เดินทำงสู่สนำมบิน เหินฟ้ำกลับสู่ประเทศไทย   

EASTAR JET 17.15 น. เทีย่วบนิที ่ZE511 
21.20 น. เดินทำงถงึท่ำอำกำศยำนสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิำพ พรอ้มควำมประทบัใจ 
JIN AIR  17.40 น. เทีย่วบนิที ่LJ001 
21.45 น. เดินทำงถงึท่ำอำกำศยำนสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิำพ พรอ้มควำมประทบัใจ 
JEJU AIR 20.05 น. เทีย่วบนิที ่7C2201  
23.50 น. เดินทำงถงึท่ำอำกำศยำนสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิำพ พรอ้มควำมประทบัใจ 



T’WAY  20.30 น.เทีย่วบนิที ่TW101  
00.30 น. เดินทำงถงึท่ำอำกำศยำนสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิำพ พรอ้มควำมประทบัใจ 
  
 ********************************************************************************* 
 

หมำยเหต ุขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงโปรแกรมรำคำและเทีย่วบนิทัง้ไปและกลบัโดยมติอ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหน้ำ 
ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิทัง้ไปและกลบัโดยมติอ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหน้ำ 

ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงโปรแกรมหรอืรำยกำรอำหำรโดยมติอ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้ทัง้นีข้ึน้อยูต่ำมควำมเหมำะสม 
***กรณทีีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงทัง้ทีก่รงุเทพฯ และในตำ่งประเทศปฏเิสธมใิห้เดนิทำงออก 

หรอืเขำ้ประเทศทีร่ะบใุนรำยกำรเดนิทำง ทำงบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ 
และขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคำ่บรกิำรไมว่่ำกรณใีดๆทัง้สิน้ ซึง่อยูน่อกเหนอืควำมรับผดิชอบของบรษิทั*** 

อัตรำค่ำบรกิำร 

พเีรียตเดินทำง ผูใ้หญ ่ เดก็ไมเ่สรมิเตยีง พกัเดี่ยวเพิม่ 
มนีำคม  8,9,10  
พฤษภำคม 17,18,19,23,24,25,26,31 16,900.-/คน  

มนีำคม 1,2,7,14,15,16,17,21,22,23,24,28,29,30,31 
พฤษภำคม 5,9,10,11,12,16,20,21,22,27,30 

17,900.-/คน 

5,900 

มนีำคม 3,4,5,6,11,12,13,18,19,20,25,26,27 
เมษำยน  6,7,18,19,20,21,25,26,27 
พฤษภำคม  3,4,6,7,8,13,14,15 

18,900.-/คน 

เมษำยน  1,5,16,17,22,23,24,28 
พฤษภำคม  2,28,29 

19,900.-/คน 

เมษำยน  4,8,15,29,30 
พฤษภำคม 1 20,900.-/คน 

เมษำยน  2,3,14 21,900.-/คน 
เมษำยน  13 23,900-/คน 
เมษำยน  9 24,900-/คน 
เมษำยน  12 25,900-/คน 
เมษำยน  10,11 26,900.-/คน  



***    หมำยเหต ุ : ถำ้ลกูคำ้เปน็ชำวต่ำงชำตเิกบ็เพิม่ทำ่นละ 3,000 บำท 
ถำ้ลกูคำ้ไมเ่ขำ้รำ้นช้อปปิง้ตำมทีโ่ปรแกรมก ำหนด ทำงแลนดป์รบัเงนิคำ่เขำ้รำ้นช็อปรำ้นละ 3,000  บำท 

พำสปอรต์จะต้องมีอำยกุ่อนกำรเดินทำงไมน่อ้ยกวำ่ 6 เดือน (ผูเ้ดนิทำงต้องตรวจเชค็วนัหมดอำยขุองพำสปอรต์ดว้ยตวัเอง 
หำกพบวำ่พำสปอรต์มีอำยนุอ้ยกวำ่ 6 เดอืนกอ่นวนัเดนิทำง ผูจ้ดัจะไมร่บัผดิชอบใดๆทั้งสิน้) 

ผูจ้ัดจะไมร่บัผิดชอบและไมส่ำมำรถคนืคำ่ใชจ้ำ่ยตำ่งๆ ไดเ้นื่องจำกเปน็กำรเหมำจำ่ยกบัตวัแทนตำ่งๆ 
ในกรณทีีผู่เ้ดนิทำงไม่ผำ่นกำรพจิำรณำในกำรตรวจคนเข้ำเมอืง-ออกเมือง ไมว่ำ่จะเปน็กองตรวจคนเขำ้เมอืงหรือกรม

แรงงำนของทกุประเทศในรำยกำรทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมำจำกกำรกระท ำที่สอ่ไปในทำงผดิกฎหมำย กำรหลบหน ี          
เขำ้ออกเมอืง เอกสำรเดนิทำงไมถ่กูตอ้ง หรือ กำรถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ     

หมำยเหต ุ
1. ขอสงวนสทิธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินทั้งไปและกลับโดยมิต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ 
2. ขอสงวนสทิธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงโปรแกรมหรือรำยกำรอำหำรโดยมิต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำทัง้นี้ขึ้นอยู่ตำมควำมเหมำะสม 
3. กรณุำช ำระมดัจ ำหลงัจำกจองภำยใน 3 วนั และช ำระทัง้หมดกอ่นกำรเดนิทำงภำยใน 30 วนั  

รำคำทวัรร์วม 
1. ค่ำต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ ตำมเส้นทำงที่ระบุในรำยกำรช้ันทัศนำจร ไป-กลับพร้อมคณะ  
2. ค่ำอำหำรทุกม้ือ ตำมที่ระบุในรำยกำร 
3. ค่ำเข้ำชมสถำนที่ต่ำงๆ ตำมรำยกำร 
4. ค่ำที่พักตำมระบุในรำยกำร พักห้องละ 2 หรือ 3 ท่ำน ตำมโรงแรมที่ระบุ หรือเทียบเท่ำ 
5. ค่ำรถรับ-ส่ง และน ำเที่ยวตำมรำยกำร 
6. ค่ำภำษีสนำมบิน ทุกแห่งที่มี 
7. ค่ำน้ ำหนักกระเป๋ำสัมภำระท่ำนละ 20 กก. 
8. ค่ำประกันอุบัติเหตุระหว่ำงเดินทำง วงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท  (เงื่อนไขตำมกรมธรรม์) 

 
 
รำคำทวัรไ์มร่วม 

1. ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัว อำทิ ค่ำท ำหนังสือเดินทำง, ค่ำโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่ำซักรีด, มินิบำร์ในห้อง, รวมถึงค่ำอำหำร และเครื่องดืม่ที่สั่ง
เพ่ิมนอกเหนือรำยกำร (หำกท่ำนต้องกำรสั่งเพ่ิม กรุณำติดต่อหัวหน้ำทัวร์แล้วจ่ำยเพ่ิมเองต่ำงหำก) 

2. คำ่ทิปคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่  ทำ่นละ 700 บำท (20,000 วอน) ตอ่ ทรปิ 
3. คำ่ภำษมีลูคำ่เพิม่ 7% และภำษหีกั ณ ทีจ่ำ่ย 3% 
4. ค่ำน้ ำหนักกระเป๋ำสัมภำระ ที่หนักเกินสำยกำรบินก ำหนด (ปกติ 20 กก.) 
5. ค่ำวีซ่ำส ำหรับพำสปอร์ตต่ำงด้ำว กรุณำเตรียมเอกสำรคือ 1)พำสปอร์ต 2)ใบประจ ำตัวคนต่ำงด้ำว 3)ใบส ำคัญถิ่นที่อยู่ 4)ส ำเนำ

ทะเบียนบ้ำน(ถ้ำมี) 5)สมุดบัญชีเงินฝำก(ถ้ำมี) 6)รูปถ่ำยสี 2 นิ้ว 2 รูป แล้วทำงบรษิัทฯจะเป็นผู้ด ำเนินกำรยืน่วีซ่ำให้ท่ำน โดยจ่ำย
ค่ำบริกำรต่ำงหำก (ส ำหรับหนังสือเดินทำงต่ำงด้ำว เจ้ำของหนงัสือเดินทำงต้องท ำเรื่องแจ้งเข้ำ-ออกด้วยตนเองกอ่นจะยื่นวีซ่ำ) 

 
หมำยเหต ุ

1. จ ำนวนผู้เดินทำง ขั้นต่ ำ ผู้ใหญ ่ 20 ท่ำน ขึ้นไป 



2. เที่ยวบิน รำคำและรำยกำรท่องเที่ยว สำมำรถเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม โดยค ำนึงถึงผลประโยชนข์องผู้เดินทำงเป็นส ำคัญ 
3. หนังสือเดินทำง ต้องมีอำยุเหลือใช้งำนไม่น้อยกว่ำ 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพำะผู้มีจุดประสงค์เดินทำงเพ่ือท่องเที่ยวเท่ำนั้น 
4. ทำงบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหำกเกิดกรณีควำมล่ำช้ำจำกสำยกำรบิน, กำรประท้วง,กำรนัดหยดุงำน, กำรก่อจลำจล หรือ

กรณีที่ท่ำนถกูปฏิเสธ กำรเข้ำหรือออกเมืองจำกเจ้ำหน้ำที่ตรวจคนเข้ำเมือง หรือเจ้ำหน้ำที่กรมแรงงำนทั้งจำกไทย และต่ำงประเทศ
ซึ่งอยู่นอกเหนือควำมรับผิดชอบของบรษิัทฯ 

5. ทำงบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหำกท่ำนใช้บริกำรของทำงบริษัทฯ ไม่ครบ อำทิไม่เทีย่วบำงรำยกำร, ไม่ทำนอำหำรบำงมื้อ  
เพรำะค่ำใช้จ่ำยทุกอย่ำง ทำงบริษัทฯ ได้ช ำระค่ำใช้จ่ำยให้กับต่ำงประเทศแบบเหมำขำดก่อนออกเดินทำงแล้ว 

6. ทำงบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หำกเกิดสิ่งของสูญหำยจำกกำรโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจำกควำมประมำท
ของตัวนักทอ่งเทีย่วเอง 

7. ต๋ัวเครื่องบินเป็นต๋ัวรำคำพิเศษ กรณีที่ท่ำนไม่เดินทำงพรอ้มคณะไม่สำมำรถน ำมำเลื่อนวันหรือคืนเงินได้  
8. เม่ือท่ำนตกลงช ำระเงินไม่ว่ำทัง้หมดหรือบำงส่วนกับทำงบริษทัฯ ทำงบริษัทฯ จะถือว่ำท่ำนได้ยอมรับในเงือ่นไขข้อตกลงต่ำงๆ ที่ได้

ระบุไว้แล้วทั้งหมด 
เงือ่นไขกำรใหบ้รกิำรกรณสี ำรองทีน่ัง่    
***ช ำระเงนิมดัจ ำ***   ท่ำนละ 5,000 บำท พร้อมแจ้งชื่อเป็นภำษำอังกฤษตำมหนังสือเดนิทำง   
แฟกซ์รำยชื่อผู้เดินทำงเป็นภำษำไทย และ ภำษำอังกฤษ พร้อมระบุหมำยเลยโทรศัพท์ติดต่อกลับ และ โปรแกรมวันที่เดินทำงมำยังเบอร์
แฟกซ์   02-917-8080  E-mail : info@somsiritours.com 

1. ในกรณีทีก่องตรวจคนเข้ำเมืองทัง้ที่กรุงเทพฯ และในต่ำงประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทำงออก หรือเข้ำประเทศที่ระบุในรำยกำร บริษัทฯ 
ขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะไมค่นืค่ำบรกิำรไม่ว่ำกรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

2    กำรยกเลกิ 

- ยกเลกิกอ่นกำรเดนิทำง 30 วนั ไม่มคีำ่ใชจ้่ำย 

- ยกเลกิกอ่นกำรเดนิทำง 15 วนัยดึมดัจ ำ 
- ยกเลกิกอ่นกำรเดนิทำงไมถ่งึ 7 วนัยดึเงนิคำ่ทวัรท์ัง้หมด 

***ช่วงเทศกำลไมส่ำมำรถยกเลกิหรอืเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทำงได้*** 

 กรุ๊ปที่เดินทำงต้องกำรันตีมัดจ ำกับสำยกำรบิน หรือผ่ำนตัวแทนในประเทศ หรือต่ำงประเทศ รวมถึงเทีย่วบินพิเศษเชน่ 
Charter Flight, Extra Flight  จะไม่มีกำรคืนเงินมัดจ ำ หรือ ค่ำทัวร์ทั้งหมด 

 

 
 

 

        ***เนื่องจากทางแลนด์เกาหล ีได้รับแจ้งเตอืนหลายคร้ังจากกรมตรวจคนเข้าเมอืงเกาหล ีและจากสายการบิน เร่ืองผู้แอบแฝงมาเป็น
นักท่องเที่ยว แต่ไปด้วยวตัถุประสงค์อืน่ เช่น ไปท างานในประเทศเกาหล ีดงัน้ันตั้งแต่วนัที่ 1 มถุินายน 2557 หากผู้เดนิทางท่านใดเข้า
ข่ายเป็นผู้ต้องสงสัย ทางแลนด์เกาหลจี าเป็นต้องเกบ็ค่าประกนัเพือ่ให้ลูกค้าไป-กลบัพร้อมกรุ๊ปเป็นจ านวนเงิน 100,000 วอน กรณีที่ลูกค้า
เป็นนักท่องเที่ยวจริงๆ ทางเราจะคืนเงนิในส่วนตรงนีใ้ห้เมือ่เดนิทางกลบัมาถึงเมอืงไทย ในกรณีที่ลูกค้าเดนิทางไป-กลบัพร้อมกรุ๊ป และ
ผ่านการตรวจสอบของกรมการแรงงาน และตรวจคนเข้าเมอืงประเทศเกาหล ีดงัน้ันทางเราจงึใคร่ขอความร่วมมอืจากลูกค้าด้วยค่ะ*** 


