
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

  รหสัโปรแกรม : 12376 (กรุณาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 

 



 
 
 

 

เดนิทางโดยสายการบนิจนิแอร ์โหลดกระเป๋าได ้15 กโิลกรมั 
พเิศษ !!!!!  พกั กรงุโซล 3 คนื 

หากทา่นตอ้งซือ้บัตรโดยสารภายในประเทศเพือ่ไปและกลับกรุงเทพฯ แตล่ะกรุ๊ปนัน้จะคอนเฟิรม์กอ่นประมาณ 10 วันกอ่นเดนิทาง 
หากท่านตอ้งการจองตั๋วเครื่องบนิภายในประเทศ กรุณาสอบถามเทีย่วบนิคอนเฟิร์มกับเจา้หนา้ทีก่่อน กรุณาเลอืกซือ้บัตรโดยสาร
ภายในประเทศประเภททีส่ามารถเลือ่นวันและเวลาในการเดนิทางไดแ้ละหากกรณีเกดิความผดิพลาดจากสายการบนิ เชน่ ความลา่ชา้
ของเทีย่วบนิ การยกเลกิเทีย่วบนิ มกีารยุบเทีย่วบนิรวมกัน ตารางการการเดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง เนื่องจากสายการบนิพจิารณา
สถานการณ์แลว้วา่ อยูน่อกเหนือความควบคมุ หรอืเหตผุลเชงิพาณชิย ์หรอืเหตผุลทางดา้นความปลอดภัยเป็นตน้ เหตผุลตา่งๆทีอ่ยู ่
เหนือความควบคมุของบรษัิท ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆไดใ้นทกุกรณี 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดวนัเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่1 ทา่น 

พกัหอ้งละ 2 ทา่น 

พกัเดีย่ว 

03 – 07 พฤษภาคม 2562 17,900.- 6,000.- 
09 – 13 พฤษภาคม 2562 17,900.- 6,000.- 
15 – 19 พฤษภาคม 2562  วนัวสิาขบชูา 18,900.- 6,000.- 
18 – 22 พฤษภาคม 2562  วนัวสิาขบชูา 17,900.- 6,000.- 
21 – 25 พฤษภาคม 2562 16,900.- 6,000.- 
24 – 28 พฤษภาคม 2562 17,900.- 6,000.- 
27 – 31 พฤษภาคม 2562 16,900.- 6,000.- 
01 – 05 มถินุายน 2562 15,900.- 6,000.- 
05 – 09 มถินุายน 2562 15,900.- 6,000.- 
08 – 12 มถินุายน 2562 15,900.- 6,000.- 
11 – 15 มถินุายน 2562 14,900.- 6,000.- 
13 – 17 มถินุายน 2562 15,900.- 6,000.- 
17 – 21 มถินุายน 2562 14,900.- 6,000.- 
19 – 23 มถินุายน 2562 15,900.- 6,000.- 
22 – 26 มถินุายน 2562 15,900.- 6,000.- 
26 – 30 มถินุายน 2562 15,900.- 6,000.- 
29 มถินุายน – 03 กรกฏาคม 2562 15,900.- 6,000.- 

::ราคาโปรโมช ัน่!!!ไมม่รีาคาเด็ก:: 
ราคาอืน่ๆ  

1. เด็กทารก INFANT (อายตุ า่กวา่ 2 ปี) ราคา 8,900 บาท 

2. จอยแลนดไ์มใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิ ราคา 8,900 บาท 

 
วนัแรก กรงุเทพฯ (สุวรรณภมู)ิ 
 

21.30 น. คณะพรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานสุวรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกประตู 4เคานเ์ตอร ์D 
 สายการบนิจนิแอร ์(LJ) มเีจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯคอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก  

สายการบนิจนิแอร ์JIN AIR (LJ) 

ขาไป LJ002 BKK - ICN 01.05 – 08.25 

ขากลบั LJ001 ICN - BKK 19.55 – 23.35 



 
 
 

 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 
 

 

วนัทีส่อง     อนิชอน – หุบเขาศลิปะโพชอน - สวนศลิปะ อนัยาง – ทงแดมุน 

01.05 น. เหนิฟ้าสูก่รุงโซล โดยสายการบนิ JIN AIR เทีย่วบนิที ่LJ 002 (บนิประมาณ 4.30 – 05.00 ชัว่โมง) 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
08.25 น. เทีย่วบนิ LJ002 เดนิทางถงึท่าอากาศยานนานาชาตอินิชอน ประเทศเกาหลใีต ้(เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ไทย 2 ช.ม.) 

น าท่านชมความงาม หุบเขาศลิปะโพชอน หรือ แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาต ิ ที่ผสมผสานศลิปะและวัฒนธรรม

รวมกนัอย่างลงตวั  ไฮไลทข์องทีน่ี่คอืทะเลสาบทีถู่กโอบลอ้มดว้ยหนา้ผาหนิแกรนติขนาดใหญ่ที่เกดิขึน้จากการท า
เหมอืงแร่เมือ่สมัยกอ่นและถูกปรับปรุงใหก้ลายมาเป็นศลิปะทีง่ดงามในปัจจุบัน  ใครทีช่ ืน่ชอบซรียีเ์กาหลคีงเคยเห็น
ววิน้ีผ่านตากันมาบา้งเพราะซีรีย์ดังๆ เขามาถ่ายท ากันที่น่ีเยอะเลยนอกจากน้ียังมีสวนประตมิากรรมที่มีผลงาน

มากมายที่ส่วนใหญ่ท ามาจากหนิแกรนิต อาคารพพิธิภัณฑว์ทิยาศาสตรท์างดาราศาสตร ์ คลา้ยกับทอ้งฟ้าจ าลอง
บา้นเราแต่ของเขาล ้าหนา้กว่าดว้ยการฉายภาพดว้ยระบบ 4D  เริ่มจากแนะน าใหเ้ราไดรู้จ้ักกับดวงดาวต่างๆ 
หลงัจากนัน้ก็พาเราทะยานเขา้ไปหว้งอวกาศเหมอืนน่ังอยู่ในยานจรงิๆ  น่ังอยู่ทีบ่นเกา้อีแ้ท ้ๆ แตด่นัคอยโยกหลบหนิ

อกุกาบาตตลอดเวลา    
 
 

 
 
 

 
 
 

http://bit.ly/2NMk5YE


 
 
 

 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บรกิารท่านดว้ย เมนู OSAM หรอืหมูและปลาหมกึผดัน า้คลุก
คลกิเน้ือหมูและปลาหมกึย่างบารบ์คีวิหมักสไตลส์มัยใหม่เกาหลคีนตา่งประเทศนิยมรับประทานเพราะมรีสชาตอิอก

หวานเผ็ดเล็กนอ้ย โดยการน าบารบ์คีวิหมูปลาหมกึลงในกระทะครึง่วงกลมพรอ้มน ้าซปุปรุงรส 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 น าท่านถ่ายรูปกับสวนสุดฮปิ สวนศลิปะ อนัยาง หรือ Anyang Art Park เพราะโดดเด่นดว้ยงานศลิปะสุดคูลล์

ส าหรับเป็นมุมถ่ายรูปมากถงึ 25 จุด ไฮไลทข์องทีน่ี่คอื Linear Building Up In The Trees เป็นอโุมงคย์าวๆ มเีสน้
สายลวดลายดอูวกาศด ีความสวยงามก็จะอยู่ที่ตอนแสงทีก่ระทบกบัตวัอโุมงคส์ฟ้ีาและมเีงาตน้ไมพ้าดผ่าน ที่น่ีถือ
เป็นจุดที่หา้มพลาด ยังมีลานกวา้งที่มทีางเดนิเป็นคลืน่ๆ เหมือนยานอวกาศ ตรงน้ีก็เป็นอกีจุดหนึ่งทีจ่ะตอ้งมาเก็บ
ภาพกัน Dimensional Mirror Labyrinth เป็นอกีหนึ่งจุดยอดนิยมที่คนตอ้งมาถ่ายรูปกัน จะเป็นเหมือนเขาวงกต

แท่งสแตนเลส มุมทีไ่ดก็้จะเนน้การสะทอ้นของแสง ไดรู้ปเก๋ๆ  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ย่านศูนย์การคา้แหล่งชอ้ปป้ิงที่ชือ่ไดว้่าใหญ่ที่สุดในเอเชยี ทงแดมุน ซึง่ตัง้อยู่บรเิวณ

ประตเูมอืงโบราณทางทศิตะวนัออกท่านสามารถซือ้สนิคา้หลากหลายประเภทไดท้ีน้ี่ อาท ิเสือ้ผา้บุรุษ-สตร ีรองเทา้
บุรุษ-สตรี รองเทา้ผา้ใบ เข็มขัด ของที่ระลกึ ชุดเครื่องครัวถุงน่องถุงเทา้ผา้พันคอโดยท่านจะได ้สัมผัส กับ 

บรรยากาศการชอ้ปป้ิงสนิคา้ในราคาเกาหลอีย่างแทจ้รงิ ทงแดมนุ ดไีซน์ พลาซา่ แอนด ์พารค์ ยังเป็นสถานที่

ถ่ายท าซรียีส์ดุฮติอย่าง "You Who Came From The Stars" และมวิสคิวดิโีอของ 2NE1 เพลง "Come 
Back Home" อกีหนึ่งไฮไลทข์องทีน่ี่คอื LED ROSE GARDEN ใหไ้ดช้มกันดว้ย กับดอกกุหลาบทีต่ดิไฟ 
LED มาประดับกวา่ 25,550 ดวง  

 
 
 

 
 
 

 
 
เ ย็ น  ร ับ ป ร ะ ท า น

อาหารเย็น ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ย เมนูเซ็ทปลาย่าง เป็นเซ็ทปลาย่างทานกับขา้วเกาหลรีอ้นๆ พรอ้ม
เครือ่งเคยีงตา่งๆ 

 

 
 
 

 



 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
ค า่ น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั GALAXY HOTEL, BENIKEA HOTELหรอืเทยีบเทา่ 

โรงแรมคอนเฟิรม์จะแจง้ในใบนัดหมายการเดนิทางอกีครัง้ โดยทางบรษัิทจะสง่ใหก้อ่น 5-7 วนักอ่นเดนิทาง 
 

วนัทีส่าม สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์(เต็มอิม่กบัเคร ือ่งเลน่ท ัง้วนั) 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
จากนัน้น าท่าน เพลดิเพลนิกับ เอเวอรแ์ลนด ์(รวมบตัรเคร ือ่งเล่นไม่จ ากดัรอบ) ถือวา่เป็นสวนสนุกกลางแจง้ที่
ใหญ่ทีส่ดุของเกาหล ีตัง้อยู่ที่ เมอืงยงอนิ โดยมบีรษัิทซัมซงุเป็นเจา้ของ เอเวอรแ์ลนดนั์น้ถอืวา่เป็นเหมอืน “ดสินีย์

แลนดเ์กาหล”ี เลยก็วา่ได ้แถมถูกนิตยสาร Forbes จัดอันดับใหเ้ป็น 1 ใน 4 สวนสนุกยอดนยิมของโลก ในที่ ค.ศ. 
2005 โดยแต่ละปีจะมนัีกท่องเทีย่วมาเยอืนสวนสนุกแห่งน้ีกวา่ 9 ลา้นคน ทีต่ัง้ของสวนสนุกเอเวอรแ์ลนดนั์น้เหมอืน
สวนสนุกในฝันจรงิๆ เพราะอยู่ท่ามกลางหุบเขาและธรรมชาต ิสวยเหมือนในเทพนิยาย ดา้นในถูกแบ่งออกเป็น 5 
โซนใหญ่ๆ ดงัน้ี 

 Global Fair : จะไดพ้บกบัการตกแตง่ดว้ยสถาปัตยกรรมตา่งๆ ของโลกตะวนัออกและตะวนัตก ทีผ่สมผสานเขา้กนั
ไดอ้ย่างลงตัว อย่างเมโสโปเตเมยี เรอเนสซองส ์ไปจนถงึแบบโมเดริน์ รูปแบบสวยงาม สสีนัสดใส เหมาะกับเด็กๆ 
และครอบครัว ใหไ้ดช้ื่นชมความงดงามและถ่ายรูปเป็นที่ระลกึกันอย่างจุใจ อกีทัง้ยังมีรา้นกฟิทช์อ้ป รา้นอาหาร

ตา่งๆ ราคาเป็นกนัเอง 
 Zootopia : เป็นโซนซาฟาร ีหรอืสวนสตัวน่ั์นเอง ส่วนใหญ่ผูม้าที่น่ีจะไปเที่ยวโซนน้ีกนัก่อน โดยขึน้ Human Sky  

กระเชา้ลอยฟ้าที่ใหห้ย่อนขาชืน่ชมบรรยากาศสองขา้งทางผ่านหุบเขา เมือ่มาถงึจะไดพ้บกับสัตวน์านาชนดิ ที่เป็น

ไฮไลทเ์ลยก็คอืลูกไลเกอร ์(Liger) ที่เป็นลูกแฝดผสมที่เกดิขึน้จากสงิโตเพศผูแ้ละเสอืเพศเมีย นับเป็นแฝดผสม
เสอื-สงิโตคูแ่รกในโลก นอกจากน้ียังไดช้มการแสดงที่น่าตืน่ตาตืน่ใจของหม ีเพนกวนิ แมวน ้า และไดช้มสตัวต์า่งๆ 
อกี กวา่ 20 ชนดิ มากถงึ 100 กวา่ตวั 

 European Adventure : ไดร้ับการตกแต่งอย่างสวยงามตามแบบยุโรป ทัง้ตกึที่จ าลองเป็นหมู่บา้น และการแต่ง
สวนสวยสไตลฝ์รั่งเศส มีสวนดอกไมส้สีนัสวยงามทีจ่ะปรับเปลีย่นไปตามฤดกูาล ทัง้สวนกหุลาบ สวนทวิลปิ สวนสี่

ฤด ูเป็นตน้ มรีา้นอาหารอยู่ในสว่นของ Holland Village และทีพ่ลาดไม่ไดค้อืการเลน่เครือ่งเลน่อกีหลากหลายชนิด 

ทีเ่ป็นไฮไลทข์องโซนน้ีเลยก็คอื รถไฟเหาะ T Express ซึง่เป็นรถไฟเหาะไมท้ี่สงูที่สดุในโลกและมคีวามชนัถงึ 
77 องศา วิง่ดว้ยความเร็ว 104 กม. / ชัว่โมง ซึง่ถือวา่เป็นเครือ่งเลน่ทีห่วาดเสยีวที่สดุ ใครชอบความตืน่เตน้ตอ้งไม่
พลาด 

 Magic Land : ดินแดนแห่งเทพนิยายแฟนตาซี ที่ตกแต่งไดอ้ย่างสวยงามราวกับเมืองในฝัน มี AESOP'S 
VILLAGE เป็นโลกแห่งนิทานอีสป ที่สอดแทรกเน้ือหาสอนใจผ่านตัวละครที่เป็นสัตวน่์ารักๆ มากมาย เป็นโซนที่
เด็กๆ จะตอ้งชืน่ชอบเป็นอย่างมาก โซนน้ีมีเครื่องเล่นเบาๆ เหมาะกับเด็กๆ และครอบครัวใหเ้ล่นหลากหลาย เช่น 

มา้หมุน รถไฟเหาะส าหรับเด็ก เป็นตน้ 
 American Adventure : โซนน้ีจะจ าลองประเทศสหรัฐอเมรกิายอ้นกลับไปตัง้แต่เริม่ตน้เมื่อ 500 ปีก่อน สมัย

โคลัมบัสคน้พบประเทศอเมรกิาใหม่ๆ เรื่อยมาจนกระทัง้ยุคเฟ่ืองฟูของดนตรร็ีอคแอนดโ์รล ของ เอลวสิ เพรสลีย ์

ซึง่ทัง้โซนจะมดีนตรปีระกอบเป็นจังหวะสนุกสนานเรา้ใจเหมาะกับวยัรุ่นและผูใ้หญ่ เครือ่งเลน่โซนน้ีจะเป็นแบบผาด
โผน และที่เป็นไฮไลท์ก็คอื เรือเหาะ Columbus Adventures, รถไฟเหาะ Rolling X-Train และ เครื่องเล่นป่ันๆ 
หมุน Let's Twist   เล่นกันครบทุกโซนแลว้ยังไม่หมด ในตอนกลางคืนยังมีการแสดง Moonlight Parade และ 

Dream of Laciun ชมแสง ส ีเสยีง สวยงามตระการตา ซึง่การแสดงโชว ์และการจัดสวนในพืน้ทีต่า่งๆ จะหมุนเวยีน
ปรับเปลีย่นไปตามเทศกาลและฤดกูาลตา่งๆ 

 อสิระอาหารกลางวนั  เพือ่ใหท้า่นไดเ้ต็มอิม่กบัเคร ือ่งเลน่ในเอเวอรแ์ลนด ์



 
 
 

 

 
เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร บรกิารท่านดว้ย เมนู หมูย่างเกาหล ีหรือ คาลบี ้เป็นอาหารพื้นเมือง

เกาหลทีี่เลื่องชือ่และรูจ้ักกันดทีั่วโลก มีรสชาตกิลมกล่อม โดยน าหมูส่วนที่ตดิกับกระดูกไปย่างบนเตาถ่านแบบ

ดัง้เดมิ เสริฟ์พรอ้มขา้วสวยรอ้นๆ เครื่องเคยีงหลากชนิด น ้าจิม้เตา้เจี้ยว และน ้าซุปสาหร่าย รับประทานคลา้ยกับ
เมีย่งค าของไทย  

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

ค า่ น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั GALAXY HOTEL, BENIKEA HOTELหรอืเทยีบเทา่ 

โรงแรมคอนเฟิรม์จะแจง้ในใบนัดหมายการเดนิทางอกีครัง้ โดยทางบรษัิทจะสง่ใหก้อ่น 5-7 วนักอ่นเดนิทาง 
 

วนัทีส่ ี ่  ศูนยโ์สมรฐับาล–ศูนยส์มุนไพรสนเข็มแดง - ศูนยเ์คร ือ่งส าอาง –โรงงานสาหรา่ย - ท าคมิบบั + ชุดฮนับก 

– พระราชวงัเคยีงบ็อค –ดวิตีฟ้ร ี- โซลทาวเวอร ์- เมยีงดง 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดนิทางสู่ ศูนยโ์สมรฐับาล ซึง่รัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลติจากโสมที่มีอายุ 6 ปีซึง่ถือว่าเป็นโสมที่มี

คณุภาพดทีีสุ่ดชมวงจรชวีติของโสมพรอ้มใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้โสมทีม่ีคณุภาพดทีี่สดุและราคาถูกกวา่ไทยถงึ 2 เท่า
กลับไปบ ารุงร่างกายหรือฝากญาตผิูใ้หญ่ที่ท่านรักและนับถืออีกไม่ไกลจากกันมากนัก จากนั้นน าท่านสู่ ศูนย์
สมุนไพรสนเข็มแดง ซึง่ผลติจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลซี ึง่จะใชต้น้สนเข็มแดงจากยอดเขาที่ประเทศ

เกาหลเีหนือมาผลติโดยใชเ้ทคโนโลยีพรอ้มกบัการวจิัยที่ประเทศเกาหลใีตอ้อกมาเป็นน ้ามันสนเข็มแดงภูมปิระเทศ
ของประเทศเกาหลเีป็นภูเขาประมาณ 70 เปอรเ์ซ็นตโ์ดยกวา่จะมาเป็นน ้ามันสนเข็มแดงได ้1 แคปซลู ตอ้งใชใ้บสน
เข็มแดงประมาณ 2.7 กโิลกรัมมาสกัดเอาน ้ามันมาผลติและวจิัยออกมาเป็นน ้ามันสนน้ีสามารถชว่ยในการลดระดับ

ไขมันในเสน้เลอืดไดเ้ป็นอย่างด ีน าท่านสู ่ศูนยเ์คร ือ่งส าอาง เป็นศนูยร์วมของเครื่องส าอางของเกาหล ีอาทเิช่น 
ROJUKISS, LOTREE, ETUDE และอกีมากมายหลากหลายแบรนดเ์นมทีน่ าเขา้มาจากทั่วโลกอสิระท่านเลอืกซือ้ได ้
ตามอธัยาศัย  จากนัน้น าท่านเขา้ชมโรงงานสาหรา่ย ของฝากทีม่ชี ือ่เสยีงของเกาหล ีผลติสาหร่ายใหม่ สด ทุกวัน

มีหลายรสชาตใิหท้่านไดเ้ลือกซื้อไปเป็นของฝาก จากนั้นน าท่านเรยีนรูว้ธิกีารท า คมิบบั (ขา้วห่อสาหร่าย) 
อาหารง่ายๆๆที่คนเกาหลนีิยมรับประทาน คมิ แปลว่า สาหร่าย บับ แปลว่า ขา้ว จะเป็นแท่งยาวๆ แลว้เคา้ก็จะหั่น
เป็นชิน้ๆพอดคี า จิม้กะโชยุญี่ปุ่ นหรือวาซาบก็ิได ้ตามรา้นอาหารก็จะมที าเป็นพเิศษ คอืมผัีดซอสมาใหจ้ิม้ราดดว้ย 

พเิศษ!!! ฟรใีสชุ่ดประจ าชาตเิกาหล ี   ฮนับก มหีลากหลายชดุใหท้่านไดเ้ลอืกใสพ่รอ้มเก็บภาพประทับใจ    
 
 

 
 
 

 
 
 



 
 
 

 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ย เมนู Samgyetang หรอืเมนูไกตุ่น๋โสมอาหารในวัง

ในสมัยกอ่น ปัจจุบันเป็นอาหารเลือ่งชือ่ของเมอืงหลวง เชือ่กนัวา่บ ารุงและเสรมิสขุภาพ ภายในตวัไกจ่ะมขีา้วเหนียว 

รากโสม พุทราแดงและเคล็ดลับในการตุ๋นเสริฟ์พรอ้มเครือ่งเคยีงทีเ่รยีกวา่ กักตุก ีเสน้ขนมจีน เหลา้โสม พรกิไทย

ด า และเกลอื) 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 น าท่านชม พระราชวงัเคยีงบ็อค เป็นพระราชวงัไมโ้บราณทีเ่กา่แกท่ี่สดุ สรา้งขึน้ใน ค.ศ. 1394 ภายในพระราชวัง

แห่งน้ีมหีมู่พระที่น่ังมากกวา่ 200 หลงั มพีืน้ทีป่ระมาณ 90 ไร่ เป็นพระราชวงัหลกัของราชวงศโ์ชซอน ซึง่มอี านาจ

อยู่ถงึ 518 ปี สถาปนาขึน้โดยกษัตรยิ์แทโจ ในจ านวนพระราชวังรวม 5 แห่งที่่สรา้งขึน้โดยราชวงศน้่ี์  แต่ไดถู้ก
ท าลายไปมากในสมัยที่ญี่ปุ่ นเขา้มาบุกยดึครอง ทัง้ยังเคยเป็นศูนยบ์ัญชาการทางการทหารและเป็นที่ประทับของ
กษัตรยิ ์ ปัจจุบันไดม้ีการก่อสรา้งหมู่พระที่น่ังที่เคยถูกท าลายขึน้มาใหม่ในต าแหน่งเดมิ มีพลับพลากลางน ้าเคยีง

เฮวรู ทีซ่ ึง่เคยเป็นทอ้งพระโรงออกงานสโมสรสนันบิาตตา่งๆ ส าหรับตอ้นรับแขกบา้นแขกเมอืง  ถอืเป็นพระราชวงัที่
สวยงามยิง่ใหญ่ที่สดุ โดยเฉพาะตัวอาคารพระทีน่ั่งคนีจองจอน (Kunjongjon) ที่มขีนาดใหญ่ทีสุ่ด สวยงามทีส่ดุใน
พระราชวังแห่งน้ี โดยใชเ้ป็นทอ้งพระโรง และออกวา่ราชการของกษัตรยิร์าชวงศโ์ชซอน อาคารพระที่น่ังคนึจอง

จอนแห่งน้ี เคยถูกกองทหารญีปุ่่ นเผาท าลายยับเยนิ ตอ่มามกีารบูรณะซอ่มแซมในปี ค.ศ.1865   
 
 

 
 
   

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 จากนัน้น าท่านสู ่ โซลทาวเวอร ์หรอื นมัซาน ทาวเวอร ์ไมร่วมคา่ลฟิต ์ เป็นหนึ่งในแหลง่ท่องเทีย่ว ส าคัญของ
โซล เปิดใหบ้รกิารมาตัง้แตปี่ 1980 ตัง้อยู่บนยอดเขานัมซงั สงู 236 เมตร ใหว้วิเมอืงโซลและบรเิวณรอบๆแบบ พา
โนราม่า นับว่าเป็นหนึง่ในทาวเวอรท์ีใ่หว้วิสวยทีสุ่ดในเอเชยี โซลทาวเวอร ์ไดร้ับการ renovate ใหม่ปี 2005 จงึได ้

ชือ่ใหม่เป็น N Seoul Tower โดย N ที่เพิม่ขึน้มานัน้ย่อมาจาก new look หรือ รูปแบบใหม่ โดยมีการปรับเปลีย่น
และพัฒนาการต่างๆ ทัง้การใหแ้สงไฟที่หลากหลายและสวยงามขึน้ รวมถงึภายในที่ตกแตง่ใหม่ โดยมีรา้นอาหาร
บนหอคอยทีจ่ะหมุนครบรอบทุกๆ 48 นาที ชือ่ว่า N Grill และหอ้งน ้าตกแตง่สไตลอ์วกาศ จุดไฮไลทท์ีพ่ลาดไม่ได ้

เลยเมือ่มาเทีย่ว Seoul Tower น่ันก็คอื สถานทีค่ลอ้งกญุแจชือ่ดงั  Love Key Ceremony ทีม่คีวามเชือ่วา่คูร่ักทีม่า
คลอ้งกุญแจที่จะมคีวามรักทีย่นืยาวไปตลอดกาล โดยทีจ่ะเขยีนขอ้ความหรอืชือ่ของคูร่ักไวบ้นแม่กญุแจ แลว้น าไป
คลอ้งไวก้ับราวเหล็กบรเิวณฐานของ N Seoul Tower ยังเป็นสถานที่ถ่ายท าละครเกาหลแีนวน่ารักๆเรือ่ง“กบัดกั

หวัใจยยัแมม่ด” อสิระใหทุ้กท่านไดเ้ดนิเลน่และถ่ายรูปคูห่อคอยตามอธัยาศยัหรอืคลอ้งกญุแจคูร่ัก  จากนั้นน า
ท่านชอ้ปป้ิงย่าน เมยีงดง หรอื สยามสแควรเ์กาหล ีหากท่านตอ้งการทราบวา่แฟชัน่ของเกาหลเีป็นอย่างไร กา้วล ้า
น าสมัยเพยีงใดท่านจะตอ้งมาทีเ่มยีงดงแห่งน้ี พบกบัสนิคา้วยัรุ่น อาท ิเสือ้ผา้แฟชั่นแบบอนิเทรน เครือ่งส าอางดงัๆ 

ของเกาหล ีพบกับความแปลกใหม่ในการชอ้ปป้ิงอกีรูปแบบหนึ่ง ซึง่เมียงดงแห่งน้ีจะมีวยัรุ่นหนุ่มสาวชาวโสมไป
รวมตวักนัทีน่ี่กวา่ลา้นคนในแตล่ะวนั อสิระอาหารเย็น เพือ่ใหท้า่นเต็มอิม่กบัการชอ้ปป้ิง 

 



 
 
 

 

   
ค า่ น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั GALAXY HOTEL, BENIKEA HOTELหรอืเทยีบเทา่ 

โรงแรมคอนเฟิรม์จะแจง้ในใบนัดหมายการเดนิทางอกีครัง้ โดยทางบรษัิทจะสง่ใหก้อ่น 5-7 วนักอ่นเดนิทาง 
 

วนัทีห่า้      ศูนยส์มุนไพรฮอกเกนามู - ชอ้ปป้ิงยา่นฮงแด –ถา่ยภาพ  3 มติ ิ- พพิธิภณัฑน์ า้แข็ง - รา้นละลายเงนิวอน 
- สนามบนิอนิชอน - กรงุเทพฯ  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

จากนัน้น าท่านเดนิทางไปดูแลสุขภาพกันที่ศูนยส์มุนไพรฮอกเกนามู ซึง่เป็นสมุนไพรที่ทั่วโลกยอมรับ รวมถึง
สถาบันตา่งๆ วา่เป็นสมุนไพรทีม่ีคณุภาพดทีีสุ่ดในการบ ารุงตบัและดูและตบัของเรา ซึง่จะเป็นสมุนไพรที่หาไดย้าก
ในปัจจุบัน ท่านจะไดช้มการสาธิต การทดลองว่าสมุนไพรชนิดน้ีมีคุณค่าเพียงใดต่อโลกใบน้ี ตน้ไมช้นิดน้ี

เจรญิเตบิโตในป่าลกึบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะและระดบัสูงเหนือน ้าทะเล 50-800 เมตรชาวเกาหลรีุ่นใหม่นิยม
น ามารับประทานเพือ่ชว่ยดูแลตบัใหส้ะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตบัแข็ง ไม่ถูกท าลายจาการดืม่แอลกอฮอล ์กาแฟ 
บุหรี ่สารตกคา้งจากอาหารและยา   จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิง ย่านฮงแด  อยู่ใกลก้ับมหาวทิยาลัยศลิปะฮงอกิ ที่มี

ชือ่เสยีงมากของเกาหลบีรรยากาศจงึสดใสเต็มไปดว้ยหนุ่มสาวชาวโซลในตอนกลางวันฮงแดเป็นถนนที่สามารถ
เดนิชอ้ปป้ิงในรา้นเสื้อสวยสุดอารต์แบบราคานักศกึษา และอัพเดตสตรีท สไตล ์จากแฟชั่นนิสตา้ตัวจริงส่วน
กลางคนืเป็นแหล่งปารต์ีท้ี่ chic สุดในโซล จากนัน้น าท่าทัง้ชม ถา่ยภาพ 3 มติ ิ เคล็ดลับงานศลิปะแห่งภาพ” ที่

ท าใหท้่านไดต้ืน่ตาตืน่ใจกบัศลิปะแนวใหม่เป็นภาพวาดในลกัษณะ 3 มติเิหมอืนภาพวาดมชีวีติและหลดุออกมาจาก
แผ่นเฟรมภาพแนวคดิรูปแบบใหม่เป็นความคดิสรา้งสันและจนิตนาการของการสรา้งภาพโดยใชเ้ทคนิคพเิศษจาก
ภาพสามมติทิีร่วมทฤษฎทีางวทิยาศาสตรแ์ละการซอ้นภาพโดยกระตุน้ความเคลือ่นไหวของภาพใหม้มีติเิหมอืนจรงิ 

ชม พพิธิภณัฑน์ า้แข็ง  ปะตมิากรรมน ้าแข็งตัง้อยู่ในกรุงโซลเป็นสถานที่จัดโชวน์ ้าแข็งแกะสลักนักท่องเที่ยว
สามารถสมัผัสอากาศทีห่นาวเย็นตดิลบกว่าสบิองศาและชมน ้าแข็งทีถู่กแกะสลกัออกมาเป็นรูปร่างตา่งๆ ไดอ้ย่างน่า
อศัจรรย ์ 

 

เทีย่ง       รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ย เมนู จมิดกั เป็นไกพ่ะโลผั้ดกบัวุน้เสน้และผักอร่อย
มากมายเสรฟิพรอ้มขา้วสวยรอ้นๆ พรอ้มเครือ่งเคยีงตา่งๆ 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 

 

 จากนัน้ แวะซือ้ของ รา้นละลายเงนิวอน  อาทเิชน่ สาหร่าย ขนมตา่ง ๆ  ช็อกโกแลต๊หนิซเีรยีลช็อกโก  ผลติภัณฑ์
ของใบและรากฝอยของโสม ในรูป ขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหนา้โสม ครมีลา้งหนา้โสม เครือ่งส าอางโสม เป็น

ตน้  และยังมหีมอนสขุภาพ  กมิจ ิ เป็บเปโร ้(ป๊อกกีเ้กาหล)ี ชนิราเมง( มาม่าเกาหล)ี สมควรเวลาน าทา่นเดนิทาง
สูส่นามบนิ 

19.55 น. ออกเดนิทางกลบักรุงเทพฯมหานคร   โดยเทีย่วบนิที ่LJ 001  

23.35 น. ถงึท่าอากาศยานสวุรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพ…….. 
 

ไมร่วมทปิไกด+์คนขบัรถตลอดการเดนิทาง ทา่นละ 45,000 วอน (ประมาณ 1,500 บาท) 

ขออนุญาตเก็บคา่ทปิทกุทา่นทีส่นามบนิไทย  
กรณุาช าระคา่มดัจ าทา่นละ 5,000 บาท (ชว่งเทศกาลวนัหยุดยาว 10,000 บาท) 

หลงัจากจองภายใน 3 วนั หากไมช่ าระภายในเวลาทีก่ าหนด ทางบรษิทัขออนุญาตตดัทีน่ ัง่ตามเง ือ่นไข 
 

ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่นการตรวจพจิารณาจากด่านตรวจคนเขา้เมอืง (ต.ม.)ในการ เขา้-ออกท ัง้ประเทศไทยและ

ประเทศเกาหลใีต ้อนัเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนเีขา้ออกเมอืง หรอืการถกูปฎเิสธ
ในกรณีอืน่ๆทกุกรณี ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบและไมค่นืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆท ัง้ส ิน้  

เนือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนบรษิทัแลว้ 

การเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ท ัง้นีเ้นือ่งจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ 
และสถานการณ์ในการเดนิทางขณะน ัน้แตจ่ะค านงึถงึความปลอดภยัในการเดนิทาง และผลประโยชนข์องหมูค่ณะ

เป็นส าคญั โดยไมท่ าใหม้าตรฐานของการบรกิารลดนอ้ยลง 
 

***ทวัรน์ีจ้ดัใหเ้ฉพาะลูกคา้ทีป่ระสงคจ์ะไปทอ่งเทีย่วตามรายการของทวัรท์กุวนัเทา่น ัน้  หากทา่นไมส่ามารถรว่มทวัร ์  
ทกุวนั แคส่มคัรมารว่มทวัรเ์พยีงเพือ่การใชต้ ัว๋เคร ือ่งบนิและทีพ่กัในราคาพเิศษ  หากทา่นไมแ่จง้ และปรากฏวา่ทา่น

ไมร่ว่มทวัรใ์นบางวนั หรอื ลูกคา้ไมล่งรา้นทีร่ฐับาลเกาหลสีนบัสนุน ซึง่ไดแ้กร่า้นศูนยโ์สมรฐับาล, ศูนยส์มุนไพรบ ารงุ
ตบั, ศูนยส์มุนไพรสนเข็มแดง, ศูนยเ์คร ือ่งส าอาง, Duty free ทางบรษิทัฯ จะคดิคา่ด าเนนิการในการแยกทอ่งเทีย่ว
เอง 300 USD (กอ่นซือ้ทวัร ์จะตอ้งแจง้ความประสงคท์ ีเ่ป็นจรงิ เพือ่ทางผูจ้ดัจะไดค้ดิคา่บรกิารทีเ่หมาะสม) *** 

 

*** กอ่นตดัสนิใจจองทวัร ์ควรอา่นเง ือ่นไขการเดนิทางอยา่งถอ่งแท ้จนเป็นทีพ่อใจ 
แลว้จงึวางมดัจ าเพือ่ประโยชนข์องทา่นเอง *** 

** พาสปอรต์ควรมอีายุไมต่ า่กวา่ 6 เดอืนนบัจากวนัเดนิทาง ** 
 

 



 
 
 

 

 
 

 
ราคาทวัรน์ีร้วม 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิชัน้ประหยัดไปกลบัพรอ้มกรุ๊ป 

น า้หนกักระเป๋าไมเ่กนิ 15 กโิลกรมัตอ่ทา่น/หิว้ข ึน้เคร ือ่งได ้12 กโิลกรมั 
 คา่ภาษีสนามบนิทุกแห่ง 

 โรงแรมระดบั 3 ดาว พักหอ้งละ 2 – 3 ท่าน จ านวน 3 คนื  
 บรกิารอาหารทุกมือ้ตามรายการระบุ 

 คา่เขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วตา่งๆตามรายการระบุ 
 คา่รถรับ-สง่และน าเทีย่ว พรอ้มหัวหนา้ทัวรช์ านาญงานและมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ ตลอดการเดนิทาง 

 คา่ประกนัอบุัตเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง วงเงนิ 1,000,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 
 

อตัรานีไ้มร่วม 
 คา่ทปิไกด ์และคนขบัรถ ประมาณ  45,000 วอนหรอื 1,500 บาท ต่อทา่นตลอดทรปิ สว่นหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แต่

ความพงึพอใจ 
 คา่ใชจ้่ายสว่นตวัอืน่ๆ เชน่ หนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดี คา่อาหารเครือ่งดืม่นอกเหนือรายการ  

 คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7 % และ หัก ณ ทีจ่่าย 3 %    
 คา่น ้าหนักกระเป๋าเกนิ 15 กโิลกรัม  /  คา่วซีา่ส าหรับหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว หรอืชาวตา่งชาต ิ

 

หมายเหต ุ

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทาง หรอื เปลีย่นแปลงราคา ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ถงึ 20 คนขึน้ไป 

 ในกรณีทีส่ายการบนิประการปรบัขึน้ภาษีน ้ามัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ภาษีน ้ามันเพิม่ตามความเป็น

จรงิ 
 ตัว๋เครือ่งบนิทีอ่อกเป็นกรุ๊ปไม่สามารถเลือ่นวนัเดนิทางหรอืขอคนืเงนิได ้
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลง หรอืสลบัรายการท่องเทีย่วตามความเหมาะสม ในกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั หรอื

เหตกุารณท์ีอ่ยู่เหนือการควบคมุของบรษัิทฯ โดยบรษัิทฯ จะค านงึถงึความปลอดภัยและผลประโยชนข์องคณะผูเ้ดนิทาง
เป็นหลกั 

 บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทัง้สนิ หากเกดิเหตกุารณส์ดุวสิยั เชน่ ความลา่ชา้จากสายการบนิ การยกเลกิเทีย่วบนิ 
การเมอืง การประทว้ง การนัดหยุดงาน การกอ่จลาจล ปัญหาจราจร อบุัตเิหต ุ ภัยธรรมชาต ิ หรอืทรพัยส์นิสญูหายอนั
เน่ืองมาจากความประมาทของตวัท่านเอง หรอืจากการโจรกรรม และอุบัตเิหตจุากความประมาทของตวัท่านเอง 

 กรณีทีส่ถานทีท่่องเทีย่วใดๆ ทีไ่มส่ามารถเขา้ชมไดเ้น่ืองจากเหตสุดุวสิยั สภาพอากาศ เหตกุารณท์ีอ่ยู่เหนือการควบคมุ
ของบรษัิทฯ เป็นตน้ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 กรณีทีท่่านสละสทิธิใ์นการใชบ้รกิารใดๆ หรอืไม่เขา้ชมสถานทีใ่ดๆ ก็ตามทีร่ะบุในรายการท่องเทีย่ว หรอืไม่เดนิทาง
พรอ้มคณะ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืคา่ใชจ้่ายไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ในประเทศไทย และในตา่งประเทศมปีฏเิสธมใิหเ้ดนิทางเขา้-ออกตามประเทศทีร่ะบไุว ้ 
เน่ืองจากการครองครองสิง่ผดิกฎหมาย สิง่ของตอ้งหา้ม เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอืไม่วา่ดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตาม
บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืคา่ทัวรไ์ม่วา่กรณีใดก็ตาม  

 กรณีทีท่่านใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) เดนิทางเพือ่การท่องเทีย่วกบัคณะทัวร ์ หากท่านถูกปฏเิสธในการ
เขา้-ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืคา่ทัวรแ์ละรับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิมัดจ าหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดแลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 
 

เง ือ่นไขการช าระเงนิ 

 ช าระคา่มัดจ าท่านละ5,000บาทหลงัจากท าการจองภายใน24ชัว่โมง***ชว่งเทศกาลวนัหยดุยาว 10,000 บาท*** 
 ช าระเงนิคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืภายใน 30 วนั ก่อนออกเดนิทาง 

 

เง ือ่นไขการยกเลกิ 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วนั ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยดึมัดจ าเต็มจ านวน 



 
 
 

 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 21 วนั ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ใชจ้่าย 100% ของราคาทัวรท์ัง้หมด 

 กรณีกรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวนัหยุด เทศกาลตา่งๆ เชน่ ปีใหม่ สงกรานต ์เป็นตน้ ทางบรษัิทฯ ตอ้งมกีารการันตมีัดจ าทีน่ั่งกบั
ทางสายการบนิ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ Charter Flight และโรงแรมทีพ่ักตา่งๆ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืคา่
มัดจ า หรอื คา่ทัวรท์ัง้หมด ไม่วา่ยกเลกิกรณีใดก็ตาม 

 เมือ่ออกตัว๋แลว้ หากทา่นมเีหตุบางประการท าใหเ้ดนิทางไมไ่ด ้ ไมส่ามารถขอคนืคา่ต ัว๋ได ้ เน่ืองจากเป็นนโยบาย
ของสายการบนิ 

 
 

ขอ้แนะน าเพิม่เตมิ ส าหรบัผูเ้ดนิทางไปทอ่งเทีย่วประเทศเกาหลใีต ้

1. ผูเ้ดนิทางทีย่ังคงสภาพการเป็นนักศกึษา กรุณาเตรยีมใบรับรองการเป็นนักศกึษาจากสถาบันการศกึษาเป็นภาษาองักฤษ

ตดิตวัไปดว้ยอาจจะตอ้งใชใ้นบางกรณี 
2. ผูเ้ดนิทางที่เป็นขา้ราชการ พนักงานรัฐวสิาหกจิ และพนักงานบรษัิทเอกชนตา่งๆ กรุณาเตรยีมบัตรประจ าตัวขา้ราชการ 

หรอืใบรับรองการท างานเป็นภาษาองักฤษอาจจะตอ้งใชใ้นบางกรณี 

3. ผูเ้ดนิทางที่ท าเลม่พาสปอรต์ใหม่เน่ืองจากเลม่เกา่หมดอายุใหพ้กหนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ตดิตัวไปดว้ยอาจจะตอ้งใชใ้น
บางกรณี 

4. กรุณาพกบัตรเครดติ (ถา้ม)ี และเงนิสดตดิตวั ทัง้เงนิวอนและเงนิสกลุ USD กองตรวจคนเขา้เมอืงอาจจะขอดใูนบางกรณี 

อา่นเอกสารโปรแกรมทัวรใ์นละเอยีดชัดเจน ทัง้สถานทีท่่องเที่ยว,เทีย่วบนิ,วนัเดนิทาง เพือ่ประโยชน์แก่ตัวท่านเองใน
กรณีทีต่อ้งตอบค าถามทีด่า่นตรวจคนเขา้เมอืง 

 

 
 


