
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
  

เดนิทางโดยสายการบนิจนิแอร ์โหลดกระเป๋าได ้15 กโิลกรมั 
พกัซูวอน 1 คนื / โซล 2 คนื 

✓ หมูบ่า้นฝร ัง่เศส Petite France สถานทีถ่า่ยท า You Who Came from the Star  
✓ ปั่นจกัรยานเรยีลไบต ์ชมธรรมชาตอินัแสนบรสิทุธ ิ ์

✓ สนุกเต็มทีก่บัเครือ่งเลน่ที ่สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์(รวมคา่บตัรเครือ่งเลน่) 
✓ ท าบญุที ่วดัวาวจูองซา วดัทีม่เีศยีรของพระพธุรเจา้มคีวามสงูถงึ 8 เมตร 
✓ แวะชมิ สตอเบอรร์ ีเ่กาหล ีแบบสดๆจากไร ่
✓ พระราชวงัเคยีงบ็อค พระราชวงัไมท้ีเ่กา่แกท่ีส่ดุ 
✓ ชมทีม่าของสาหร่ายทีน่ยิมในเกาหล ีณ โรงงานสาหรา่ย ใหท้่านไดช้มิสาหร่ายเกาหลแีท ้ๆ  
✓ ใหท้่านลอง ท าคมิบบั พเิศษ!!! พรอ้มทัง้สวมชดุประจ าชาตเิกาหลใีต ้ชุดฮนับก 
✓ สายการบนิจนิแอร ์บรกิารอาหารแบบ SNACK BOX บนเครือ่ง 
✓ รวมอาหารท ัง้หมด 10 มือ้ 
✓ พเิศษ!!! Free Wi-Fi ตลอดการเดนิทาง 

 
 
 



 
 
 

 

 
ชว่งต ัง้แตว่นัที ่25 มนีาคม 2561 เป็นตน้ไป เป็นชว่งเปลีย่นตารางการบนิเป็นชว่ง SUMMER มกีารเปลีย่นไฟลทบ์นิ

ขากลบัเป็นไฟลทข์าไป  LJ 002 : 01.05 – 08.25 และขากลบัเป็นไฟลท ์LJ 001 : 19.55 – 23.35  
แทนตารางการบนิเดมิ 

 
วนัแรก  กรงุเทพฯ (สวุรรณภูม)ิ 
 

ส าหรบัเทีย่วบนิ LJ004 22.40 – 06.00+1 
19.30 น. คณะพรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานสวุรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกประต ู4เคานเ์ตอร ์D 

 สายการบนิจนิแอร ์(LJ) มเีจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯคอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก  

22.40 น. เหริฟ้าสูก่รงุโซล โดยสายการบนิ JIN AIR เทีย่วบนิที ่LJ 004 (บนิประมาณ 4.30 – 05.00 ช ัว่โมง) 
 
ส าหรบัเทีย่วบนิ LJ002 01.05 – 08.25 
21.30 น. คณะพรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานสวุรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกประต ู4เคานเ์ตอร ์D 

 สายการบนิจนิแอร ์(LJ) มเีจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯคอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก  
 

วนัทีส่อง อนิชอน – หมูบ่า้นฝร ัง่เศส Petite France – เกาะนาม ิ– ปั่นจกัรยานเรยีลไบต ์
01.05 น. เหริฟ้าสูก่รุงโซล โดยสายการบนิ JIN AIRเทีย่วบนิที ่LJ 002 (บนิประมาณ 4.30 – 05.00 ชัว่โมง) 
 
 

 
 
 

สายการบนิจนิแอร ์JIN AIR (LJ) 

ขาไป LJ004 BKK - ICN 22.40 – 05.55+1 

ขาไป LJ002 BKK - ICN 01.05 – 08.25 

สายการบนิจนิแอร ์JIN AIR (LJ) 

ขากลบั LJ003 ICN - BKK 17.25 – 21.25 

ขากลบั LJ001 ICN - BKK 19.55 – 23.35 
หากทา่นตอ้งซือ้บัตรโดยสารภายในประเทศเพื่อไปและกลับกรุงเทพฯ แต่ละกรุ๊ปนั้นจะคอนเฟิรม์กอ่นประมาณ 10 วนักอ่นเดนิทาง หากท่านตอ้งการ
จองต๋ัวเครื่องบนิภายในประเทศ กรุณาสอบถามเที่ยวบนิคอนเฟิร์มกับเจา้หนา้ที่กอ่น กรุณาเลือกซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศประเภทที่สามารถ

เลื่อนวันและเวลาในการเดินทางไดแ้ละหากกรณีเกดิความผดิพลาดจากสายการบิน เช่นความล่าชา้ของเที่ยวบิน การยกเลิกเที่ยวบิน มีการยุบ
เทีย่วบนิรวมกนั ตารางการการเดนิทางมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากสายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้วา่ อยู่นอกเหนือความควบคมุ หรอืเหตผุลเชงิ

พาณิชย์ หรอืเหตผุลทางดา้นความปลอดภัยเป็นตน้ เหตุผลตา่งๆทีอ่ยูเ่หนือความควบคมุของบรษัิท ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืค่าใชจ้า่ย
ตา่งๆไดใ้นทกุกรณี 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดวนัเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่1 ทา่น 

พกัหอ้งละ 2 ทา่น 

พกัเดีย่ว 

19 - 23 มนีาคม 2561 15,900.- 5,500.- 
20 - 24 มนีาคม 2561 15,900.- 5,500.- 
22 - 26 มนีาคม 2561    (LJ004/LJ001) 16,900.- 5,500.- 
24 - 28 มนีาคม 2561    (LJ004/LJ001) 16,900.- 5,500.- 
26 - 30 มนีาคม 2561    (LJ002/LJ001) 17,900.- 5,500.- 
28 มนีาคม – 01 เมษายน 2561   (LJ002/LJ001) 17,900.- 5,500.- 
29 มนีาคม – 02 เมษายน 2561   (LJ002/LJ001) 17,900.- 5,500.- 
30 มนีาคม – 03 เมษายน 2561   (LJ002/LJ001) 17,900.- 5,500.- 
31 มนีาคม – 04 เมษายน 2561   (LJ002/LJ001) 17,900.- 5,500.- 

*** ราคาโปรโมช ัน่!!!ไมม่รีาคาเด็ก *** 

ราคาอืน่ๆ  
1. เด็กทารก INFANT (อายตุ า่กวา่ 2 ปี) ราคา 7,900 บาท 

2. จอยแลนดไ์มใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิ ราคา 7,900 บาท 
 

 



 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

06.00 น. เทีย่วบนิLJ004เดนิทางถงึท่าอากาศยานนานาชาตอินิชอนประเทศเกาหลใีต ้(เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ไทย 2ช.ม.) 
08.25 น. เทีย่วบนิLJ002เดนิทางถงึท่าอากาศยานนานาชาตอินิชอนประเทศเกาหลใีต ้(เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ไทย 2ช.ม.) 

               
 
 
 
 
 
 

 
 

 
  จากนั้นน าท่านสู่ หมู่บา้นฝร ัง่เศส สถานที่ถ่ายท า You Who Came from the Star เป็นหมู่บา้นสีสันน่ารัก

สดใสสไตลฝ์รั่งเศสโดยใชค้อนเซ็ปในการออกแบบมาจาก "ดวงดาว, ดอกไม ้และ เจา้ชายนอ้ย" ถา้ใครเป็น
แฟนคลบัตวัจรงิของเจา้ชายนอ้ยหา้มพลาด จากนัน้น าท่านสูเ่มอืงชุนชอน ลงเรอืเดนิทางสู่ เกาะนาม ิโดยใช ้

เวลาประมาณ 10 นาที ชมววิ ทวิทัศน์ของสถานที่เคยใชเ้ป็นสถานที่ถ่ายท าละครทีว ีWinter Love Song อัน
โด่งดังไปทั่วเอเชยี พรอ้มมเีวลาใหท้่านไดเ้ก็บภาพอนัสวยงามน่าประทับใจ สดุแสนโรแมนตคิ เปรียบประหนี่ง
ดจุท่านเป็นพระ-นาง ในละครเลยทเีดยีว อสิระตามอธัยาศยั 
 

 
 
 
 
 
 
 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่2)บรกิาร ทคัคาลบ ีหรอืไกบ่ารบ์คีวิผัดซอสเกาหลอีาหารเลือ่ง
ชือ่ของเมืองชุนชอน โดยน าไก่บาร์บีควิ มันหวาน ผัดกะหล ่าตน้    กระเทียม ตกหรอืขา้วปั้น และซอสมาผัด
รวมกนับนกระทะแบนด าคลกุเคลา้ทุกอยา่งใหเ้ขา้ที ่รับประทานกบัผัดกาดเกาหลแีละเครือ่งเคยีง 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

 จากนัน้น าท่านเดนิทางไป ปั่นจกัรยานเรยีลไบต ์ท่านจะไดส้นุกสนานกับการป่ันจักรยาน 4 ลอ้ แบบพิเศษ 
Rail Bike ไปตามรางรถไฟ ตลอดเสน้ทางท่านจะไดพ้บกับธรรมชาตอิันแสนบรสิุทธิ ์ที่ปกคลุมไปดว้ยป่าเขา 
ดา้นซา้ยจะเป็นแมน่ ้า ส่วนดา้นขวาจะเป็นขุนเขาสลับซับซอ้น ก่อนจะเปลีย่นเป็นทุ่งนา เขยีวขจ ีและแปลงผัก
ของเกษตรกรชาวเกาหลทีี่ขนาบอยู่รมิสองฝ่ังแมน่ ้าท่านจะไดป่ั้นจักรยานไปตามรางรถไฟที่สามารถลอดอุโมงค์
ซึง่เจาะทะลุภูเขาท่ามกลางอากาศเย็นสบายและเสน้ทางที่ค่อย ๆ ลาดเอยีงลงไปตามไหลเ่ขาจากนัน้น าท่าน
เดนิทางสูเ่มอืง ซวูอน 



 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่3)บรกิาร OSAM หรอืหมูและปลาหมกึผดัน า้คลกุคลกิเนื้อ
หมแูละปลาหมกึยา่งบาร์บคีวิหมักสไตลส์มยัใหม่เกาหลคีนตา่งประเทศนยิมรับประทานเพราะมรีสชาตอิอกหวาน
เผ็ดเล็กนอ้ย โดยการน าบารบ์คีวิหมปูลาหมกึลงในกระทะครึง่วงกลมพรอ้มน ้าซปุปรุงรส 

ค า่  น าทา่นสู ่CENTRAL PLAZA HOTEL, SILK ROAD HOTEL หรอื เทยีบเทา่ 
โรงแรมคอนเฟิรม์จะแจง้ในใบนัดหมายการเดนิทางอกีครัง้ โดยทางบรษัิทจะสง่ใหก้อ่น 5-7 วนักอ่นเดนิทาง 
 

วนัทีส่าม วดัวาวจูองซา – ไรส่ตรอเบอรร์ ี ่– เอเวอรแ์ลนด ์– กรงุโซล – ตลาดทงแดมุน 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่4) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 จากนัน้น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงยงอนิ จงัหวดัคยองกโีด น าท่านไหวพ้ระ ณ วดัวาวูจองซา ซึง่ตัง้อยูใ่น วัดนี้
สรา้งขึน้ในปี 1970 โดยนักบวชแฮด๊อกเพื่อแสดงการตอบแทนความเมตตากรุณาของพระพุทธเจา้ในการรวม
ประเทศภายในมรีูปสลกัสะสมจากพุทธศาสนกิชนทั่วโลกมากกวา่ 3,000 ชิน้ โดยหนึง่ในรูปสลกัทีม่ชี ือ่เสยีงมาก
ที่สุด คอื พระเศยีรของพระพุทธเจา้มคีวามสูง 8 เมตรตัง้อยู่ที่หนา้ประตูทางเขา้วัดและไดร้ับการบันทกึลงกนิ
เนสบุ๊คใหเ้ป็นรูปสลักที่ท าจากไมท้ี่มขีนาดใหญ่ที่สุดในโลก นอกจากนัน้ภายในวัดยังมพีระพุทธรูปนอนขนาด
ใหญ่ที่สรา้งจากไมส้นจีนที่น ามาจากอนิเดีย   จากนัน้น าท่านเยีย่มชมไร่ผลไมส้่งออกที่ส าคัญในฤดูหนาวที ่    

ไรส่ตรอเบอรร์ ี ่เชญิท่านลิม้รสสตรอเบอรร์ี่เกาหลสีดๆ ในบรรยากาศภายในไร่สตรอเบอรร์ีอ่ยา่งแทจ้รงิ ท่านจะ
ไดพ้บกับวถิีชวีติชาวไร่สตรอเบอรร์ี่ของเกาหล ีว่ามวีธิีการปลูกอย่างไรจงึไดผ้ลสตรอเบอร์รีท่ี่ขนาดใหญ่เป็น
พเิศษและหวานหอมชวนน่ารับประทานเป็นที่ชื่นชอบของชาวเกาหลีเองและชาวต่างชาต ิและยังเป็นผลไม ้
ส่งออกของประเทศอกีดว้ย ชมวธิีการปลูก การดูแลรักษาผลสตรอเบอรร์ี่ และท่านยังสามารถเลอืกเก็บสตรอ
เบอรร์ี ่และเลอืกชมิไดจ้ากภายในไร่ พรอ้มทัง้ยงัสามารถซือ้กลบัไปฝากคนทางบา้นไดด้ว้ย 

 
 
 
 
 
 

 

 
เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่5)หมูยา่งเกาหล ีหรือคาลบี ้เป็นอาหารพื้นเมอืงเกาหลทีี่

เลือ่งชือ่และรูจ้กักันดทีั่วโลก มรีสชาตกิลมกล่อม โดยน าหมูส่วนที่ตดิกับกระดูกไปย่างบนเตาถ่านแบบดัง้เดมิ 
เสริฟ์พรอ้มขา้วสวยรอ้นๆ เครือ่งเคยีงหลากชนิด น ้าจิม้เตา้เจีย้ว และน ้าซุปสาหร่าย รับประทานคลา้ยกบัเมีย่งค า
ของไทย 

 
 
 
 
 



 
 
 

 

   จากนัน้ท่านเดนิทางสู ่เอเวอรแ์ลนด ์สวนสนุกกลางแจง้ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศเกาหลใีตซ้ึง่ตัง้อยูท่่ามกลาง
หบุเขาขอเชญิท่านท่องไปกับโลกของสตัวป่์าซาฟารีท่านจะไดพ้บกบัไลเกอรซ์ ึง่เป็นลกูแฝดผสมทีเ่กดิขึน้จาก
ความรักระหว่างสงิโตผูเ้ป็นพ่อและเสอืผูเ้ป็นแม่นับเป็นแฝดผสมเสอื-สงิโตคู่แรกในโลกชมความน่ารักของหมี
ตา่งๆซึง่พนักงานขบัรถซาฟารจีะเป็นผูท้ักทายและเล่นกบัพวกเขาเตมิเต็มความสขุของท่านสนุกสนานกบัเครือ่ง
เลน่ตา่งๆ ไมจ่ ากดัชนดิ พรอ้มทัง้บรรยากาศหนาวๆ โรแมนตคิๆ 

   

 
 
 
 

 
 
 
 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่6) บรกิาร บบีมิบบั และ ชาบชูาบสูกุ ีส้ไตลเ์กาหลบีนหมอ้ไฟ
รอ้นๆ ประกอบดว้ยหมูสไลด ์และผักสดนานาชนิด เสริฟ์พรอ้มน ้าซปุรอ้นๆ และเสน้อูดง้ซึง่ขาดไมไ่ดใ้นการทาน 
ชาบูชาบู พรอ้มขา้วสวยเสริฟ์ พรอ้ม ขา้วสตูรดัง่เดมิของเกาหลซีึง่น าเอาขา้วสวย ผักต่างๆ เช่น ถั่วงอก ผักกาด
เห็ดหอม สาหร่าย และซอสสแีดงมาผัดรวมกนั ซึง่ก็จะไดร้สชาตแิบบเกาหลจีรงิๆ    
  จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ยา่นศนูยก์ารคา้แหลง่ชอ้ปป้ิงที่ชือ่ไดว้่าใหญ่ที่สดุในเอเชยี ทงแดมุน ซึง่ตัง้อยูบ่รเิวณ

ประตูเมืองโบราณทางทิศตะวันออกท่านสามารถซื้อสนิคา้หลากหลายประเภทไดท้ี่นี้อาทิ เสื้อผา้บุรุษ-สตร ี
รองเทา้บุรุษ-สตรี รองเทา้ผา้ใบ เข็มขดั ของทีร่ะลกึ ชดุเครื่องครัวถุงน่องถุงเทา้ผา้พันคอโดยท่านจะได ้สัมผัส 
กบั บรรยากาศการชอ้ปป้ิงสนิคา้ในราคาเกาหลอียา่งแทจ้รงิ  

ค า่  น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั CO-OP CITY HOTEL, BENIKEA HOTELหรอื เทยีบเทา่ 
โรงแรมคอนเฟิรม์จะแจง้ในใบนัดหมายการเดนิทางอกีครัง้ โดยทางบรษัิทจะสง่ใหก้อ่น 5-7 วนักอ่นเดนิทาง 
 

วนัทีส่ ี ่   ศนูยโ์สม– บลเูฮาส–์พระราชวงัเคยีงบอ๊ค – ศนูยเ์ครือ่งส าอาง - DUTY FREE –คลองชองเกชอน –  
  โซล ทาวเวอร ์(ไมร่วมคา่ลฟิท)์ – ชอ้ปป้ิงเมยีงดง          
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่7) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
น าท่านเดนิทางสู่ ศูนยโ์สมรฐับาล ซึง่รัฐบาลรับรองคุณภาพวา่ผลติจากโสมที่มอีายุ 6 ปีซึง่ถือว่าเป็นโสมที่มี
คณุภาพดทีี่สุดชมวงจรชวีติของโสมพรอ้มใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้โสมที่มคีณุภาพดทีี่สดุและราคาถูกกว่าไทยถงึ 2 
เท่ากลับไปบ ารุงร่างกายหรือฝากญาติผูใ้หญ่ที่ท่านรักและนับถืออีกไม่ไกลจากกันมากนัก จากนั้นน าชม          
บลเูฮาสท์ าเนียบของประธานาธบิด ี(ระหวา่งรถแลน่ผ่านไมอ่นุญาตใหถ้่ายภาพหรอืวดีโีอใดๆทัง้ส ิน้) แวะถ่ายรูป
เป็นที่ระลกึกับอนุสาวรยี์ นกฟีนิกซ์ สัญลักษณ์ความเป็นอมตะ และชมทัศนียภาพอันสวยงามของภูเขารูปหัว
มงักร และวงเวยีนน ้าพุ ซึง่นับเป็นจดุที่มฮีวงจุย้ที่ดทีี่สุดของกรุงโซล   จากนัน้ชม พระราชวงัเคยีงบ็อค ซึง่
เป็นพระราชวงัไมโ้บราณที่เก่าแก่ที่สุด สรา้งขึน้ใน ค.ศ. 1394 หรือในอดตีกว่า 600 ปีก่อน ภายในพระราชวัง
แห่งนี้มหีมูพ่ระที่น่ังมากกว่า 200 หลัง แต่ไดถู้กท าลายไปมากในสมยัที่ญี่ปุ่ นเขา้มาบุกยดึครอง ทัง้ยังเคยเป็น

ศนูยบ์ัญชาการทางการทหารและเป็นทีป่ระทับของกษัตรยิ ์ ปัจจบุันไดม้กีารกอ่สรา้งหมูพ่ระทีน่ั่งทีเ่คยถูกท าลาย
ขึน้มาใหม่ในต าแหน่งเดมิ ถ่ายภาพคูก่ับพลบัพลากลางน ้าเคยีงเฮวรู ที่ซ ึง่เคยเป็นทอ้งพระโรงออกงานสโมสร
สนันบิาตตา่งๆ ส าหรับตอ้นรับแขกบา้นแขกเมอืง  

 

 
 
 
 



 
 
 

 

 
 
 
 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร(มือ้ที ่8)บรกิารท่านดว้ย เมนู Samgyetangหรอืเมนูไกตุ่๋นโสม
อาหารในวังในสมัยก่อน ปัจจุบันเป็นอาหารเลือ่งชือ่ของเมอืงหลวง เชือ่กันว่าบ ารุงและเสรมิสุขภาพ ภายในตัว

ไกจ่ะมขีา้วเหนียว รากโสม พุทราแดงและเคล็ดลบัในการตุน๋เสริ์ฟพรอ้มเครือ่งเคยีงทีเ่รยีกวา่ กักตกุ ีเสน้ขนมจนี 
เหลา้โสม พรกิไทยด า และเกลอื) 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
  จากนัน้น าท่านสู ่ศนูยเ์ครือ่งส าอาง เป็นศูนยร์วมของเครือ่งส าอางของเกาหล ีอาทเิช่นROJUKISS, LOTREE, 

ETUDE และอีกมากมายหลากหลายแบรนดเ์นมที่น าเขา้มาจากทั่วโลกอสิระท่านเลอืกซื้อไดต้ามอัธยาศัยชม 
จากนัน้น าท่าน ชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษีที่ ดวิตีฟ้ร ีที่นี่มสีนิคา้ชัน้น าใหท้่านเลอืกซื้อมากมายกว่า 500 ชนิด 
อาท ิน ้าหอม เสือ้ผา้เครื่องส าอาง กระเป๋า นาฬกิา เครือ่งประดบั ฯลฯหากพอมเีวลาพาท่านเดนิชม คลองชอง

เกชอน ซึง่เดมิเป็นคลองเกา่แก่ในอดตีมอีายกุวา่ 600 ปี ทีท่อดผ่านใจกลางเมอืงหลวง แตใ่นปัจจุบันไดม้กีาร
พัฒนา และบูรณะคลองแห่งนี้ข ึน้มาใหม่ ท าใหก้รุงโซลมคีลองที่ยาวกว่า 6 กโิลเมตร ที่มแีตน่ ้าใส จนสามารถ
มองเห็นตัวปลาหลากพันธ์ที่ก าลังแหวกวา่ยไปมา ปัจจบุันโครงการชองเกชองไดก้ลายเป็นสถานทีจ่ัดกจิกรรม
ต่างๆ อาท ิงานแสดงศลิปะต่างๆ งานดนตรี นิทรรศการดอกไม ้ฯลฯ และยังมสีวนสาธารณะทัง้สองฝ่ังคลอง
จากนัน้น าท่านสู่ โซลทาวเวอร ์(ไม่รวมคา่ลฟิต)์ ซึง่อยูบ่รเิวณเนินเขานัมซานซึง่เป็น 1 ใน 18 หอคอยที่สูง
ที่สุดในโลกที่ฐานของหอคอยมีส ิง่ที่น่าสนใจต่างๆเช่นศาลาแปดเหลี่ยมปาลกั๊ กจอง, สวนสัตว์เล็กๆ, สวน
พฤกษชาต ,ิ อาคารอนุสรณ์ผูร้ักชาตอิันชุงกุนนอกจากนี้โซลทาวเวอรย์ังเป็นสถานที่ถ่ายท าละครเกาหลแีนว
น่ารักๆเรื่อง“กบัดกัหวัใจยยัแม่มด” อสิระใหทุ้กท่านไดเ้ดนิเล่นและถ่ายรูปคู่หอคอยตามอัธยาศัยหรือคลอ้ง
กญุแจคูร่ัก 

 
 
 
 
 
 

 
 
ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร(มือ้ที ่9)บฟุเฟตบ์าบคีวิเกาหล ีหมู เนือ้ ไก ่ซฟีู๊ ด ไมอ่ ัน้ 

จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิงย่าน เมยีงดง หรือสยามสแควรเ์กาหล ีหากท่านตอ้งการทราบว่าแฟชัน่ของเกาหลเีป็น
อย่างไร กา้วล ้าน าสมยัเพียงใดท่านจะตอ้งมาที่เมยีงดงแหง่นี้ พบกับสนิคา้วยัรุ่น อาท ิเสือ้ผา้แฟชัน่แบบอนิเท
รน เครื่องส าอางดังๆ ของเกาหล ีพบกับความแปลกใหม่ในการชอ้ปป้ิงอกีรูปแบบหนึ่ง ซึง่เมยีงดงแห่งนี้จะมี

วยัรุ่นหนุ่มสาวชาวโสมไปรวมตวักนัทีน่ี่กวา่ลา้นคนในแตล่ะวนั  
ค า่  น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั CO-OP CITY HOTEL, BENIKEA HOTELหรอื เทยีบเทา่ 
  โรงแรมคอนเฟิรม์จะแจง้ในใบนัดหมายการเดนิทางอกีครัง้ โดยทางบรษัิทจะสง่ใหก้อ่น 5-7 วนักอ่นเดนิทาง 
 
วนัทีห่า้         ศนูยส์มุนไพร –RED PINE–โรงงานสาหรา่ย - ท าคมิบบั (ขา้วหอ่สาหรา่ย) + ชุดฮนับก ถา่ยภาพ 
  3 มติ-ิ ชอ้ปป้ิงยา่นมหาวทิยาลยัฮงอกิ - ซุปเปอรล์ะลายเงนิวอน - สนามบนิอนิชอน - กรงุเทพฯ  
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่10) 

จากนัน้น าท่านเดนิทางไปดูแลสุขภาพกันที่ศนูยส์มุนไพรฮอกเกนามูซึง่เป็นสมนุไพรทีท่ั่วโลกยอมรับ รวมถงึ
สถาบันต่างๆ ว่าเป็นสมุนไพรทีม่คีณุภาพดทีี่สุดในการบ ารุงตับและดแูละตบัของเรา ซึง่จะเป็นสมนุไพรที่หาได ้

ยากในปัจจุบัน ท่านจะไดช้มการสาธติ การทดลองว่าสมุนไพรชนิดนี้มคีุณคา่เพียงใดต่อโลกใบนี้  ตน้ไมช้นิดนี้
เจรญิเตบิโตในป่าลกึบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะและระดับสูงเหนือน ้าทะเล 50-800 เมตรชาวเกาหลีรุ่นใหม่



 
 
 

 

นยิมน ามารับประทานเพือ่ชว่ยดูแลตบัใหส้ะอาดแข็งแรง ป้องกนัโรคตบัแข็ง ไมถู่กท าลายจาการดืม่แอลกอฮอล ์
กาแฟ บุหรี่ สารตกคา้งจากอาหารและยาแลว้น าท่านสู่ ศูนยส์มุนไพรสนเข็มแดง ซึง่ผลติจากใบสนเข็มแดง
ในประเทศเกาหลซีึง่จะใชต้น้สนเข็มแดงจากยอดเขาทีป่ระเทศเกาหลเีหนือมาผลติโดยใชเ้ทคโนโลยพีรอ้มกับ
การวจิยัที่ประเทศเกาหลใีตอ้อกมาเป็นน ้ามันสนเข็มแดงภูมปิระเทศของประเทศเกาหลเีป็นภูเขาประมาณ 70 
เปอรเ์ซ็นตโ์ดยกวา่จะมาเป็นน ้ามนัสนเข็มแดงได ้1 แคปซลู ตอ้งใชใ้บสนเข็มแดงประมาณ 2.7 กโิลกรัมมาสกัด
เอาน ้ามนัมาผลติและวจิยัออกมาเป็นน ้ามนัสนนี้สามารถชว่ยในการลดระดบัไขมนัในเสน้เลอืดไดเ้ป็นอยา่งด ี

 
 
 
 
 
 

 
 
 

จากนัน้น าท่านเขา้ชมโรงงานสาหรา่ยของฝากที่มีชือ่เสยีงของเกาหล ีผลติสาหร่ายใหม่ สด ทุกวันมีหลาย
รสชาตใิหท้่านไดเ้ลอืกซือ้ไปเป็นของฝาก จากนัน้น าท่านเรยีนรูว้ธิกีารท า คมิบบั (ขา้วหอ่สาหรา่ย) อาหาร
ง่ายๆๆทีค่นเกาหลนีิยมรับประทาน คมิ แปลว่า สาหร่าย บับ แปลว่า ขา้ว จะเป็นแท่งยาวๆ แลว้เคา้ก็จะหั่นเป็น
ชิน้ๆพอดคี า จิม้กะโชยุญี่ปุ่ นหรือวาซาบก็ิได ้ตามรา้นอาหารก็จะมที าเป็นพเิศษ คอืมผีัดซอสมาใหจ้ิม้ราดดว้ย
พเิศษ!!! ฟรใีส่ชุดประจ าชาตเิกาหล ีฮนับกมหีลากหลายชุดใหท้่านไดเ้ลือกใส่พรอ้มเก็บภาพประทับใจ
จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิง ยา่นฮงแด อยูใ่กลก้บัมหาวทิยาลยัศลิปะฮงอกิ ทีม่ชี ือ่เสยีงมากของเกาหลบีรรยากาศจงึ
สดใสเต็มไปดว้ยหนุ่มสาวชาวโซลในตอนกลางวนัฮงแดเป็นถนนที่สามารถเดนิชอ้ปป้ิงในรา้นเสือ้สวยสดุอาร์ต
แบบราคานักศกึษา และอพัเดตสตรที สไตล ์จากแฟชัน่นิสตา้ตวัจรงิส่วนกลางคนืเป็นแหลง่ปารต์ีท้ี ่chic สุดใน
โซล จากนัน้น าท่าทัง้ชม ถา่ยภาพ 3 มติ ิเคล็ดลับงานศลิปะแห่งภาพ” ที่ท าใหท้่านไดต้ืน่ตาตืน่ใจกับศลิปะ

แนวใหม่เป็นภาพวาดในลักษณะ 3 มติเิหมอืนภาพวาดมชีวีติและหลุดออกมาจากแผ่นเฟรมภาพแนวคดิรูปแบบ
ใหม่เป็นความคดิสรา้งสันและจนิตนาการของการสรา้งภาพโดยใชเ้ทคนิคพเิศษจากภาพสามมติทิี่รวมทฤษฎี
ทางวทิยาศาสตร์และการซอ้นภาพโดยกระตุน้ความเคลื่อนไหวของภาพใหม้มีติเิหมอืนจรงิ ชม พพิธิภณัฑ์
น า้แข็ง  ปะตมิากรรมน ้าแข็งตัง้อยู่ในกรุงโซลเป็นสถานที่จัดโชวน์ ้าแข็งแกะสลักนักท่องเที่ยวสามารถสัมผัส
อากาศทีห่นาวเย็นตดิลบกวา่สบิองศาและชมน ้าแข็งทีถู่กแกะสลกัออกมาเป็นรูปร่างตา่งๆ ไดอ้ยา่งน่าอศัจรรย ์ 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
เทีย่ง         รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่11) เมนูจมิดกั เป็นไกพ่ะโลผ้ดักบัวุน้เสน้และผกัอรอ่ย

มากมายเสรฟิพรอ้มขา้วสวยรอ้นๆ พรอ้มเครือ่งเคยีงตา่งๆ 
  จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิง ยา่นมหาวทิยาลยัฮงอกิ  อยู่ใกลก้ับมหาวทิยาลัยอฮีวา มหาวทิยาลัยสตรีที่มชี ือ่เสยีง

ของเกาหล ีเป็นถนนที่สามารถเดนิชอ้ปป้ิงในรา้นเสือ้สวยสดุอารต์แบบราคานักศกึษา และอพัเดตสตรีท สไตล ์
จากแฟชั่นนิสตา้ตัวจรงิส่วนกลางคนืเป็นแหลง่ปารต์ีท้ี่ chic สุดในโซล  จากนัน้เตรียมตวักลับกรุงเทพ แวะซือ้

ของ (ละลายเงนิวอน 5 แถม 1) สาหร่าย ขนมต่าง ๆ  ช็อกโกแล๊ตหนิซเีรียลช็อกโก  ผลติภัณฑ์ของใบและ
รากฝอยของโสม ในรูป ขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหนา้โสม ครมีลา้งหนา้โสม เครือ่งส าอางโสม เป็นตน้  และ
ยงัมหีมอนสขุภาพ  กมิจ ิ เป็บเปโร ้(ป๊อกกีเ้กาหล)ี ชนิราเมง( มามา่เกาหล)ี  

  สมควรเวลาน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 
17.25 น.  ออกเดนิทางกลบักรงุเทพฯมหานคร   โดยเทีย่วบนิที ่LJ 003 ☺ 
21.25 น.    ถงึทา่อากาศยานสวุรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพ…….. 
19.55 น.  ออกเดนิทางกลบักรุงเทพฯมหานคร   โดยเทีย่วบนิที ่LJ 001 ☺ 

23.35 น.  ถงึท่าอากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ…….. 
 



 
 
 

 

ไมร่วมทปิไกด+์คนขบัรถตลอดการเดนิทาง ทา่นละ 35,000 วอน (ประมาณ 1,200 บาท) 
ขออนุญาตเก็บคา่ทปิทกุทา่นทีส่นามบนิไทย  

กรณุาช าระคา่มดัจ าทา่นละ 5,000 บาท (ชว่งเทศกาลวนัหยดุยาว 10,000 บาท) 
หลงัจากจองภายใน 24 ช ัว่โมง หากไมช่ าระภายในเวลาทีก่ าหนด ทางบรษิทัขออนุญาตตดัทีน่ ัง่ตามเงือ่นไข 

 

ขอ้ควรทราบ : 
 1.ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่่านการตรวจพจิารณาจากดา่นตรวจคนเขา้เมอืง (ต.ม.)ในการ เขา้-ออกทัง้ประเทศไทย
และประเทศเกาหลใีต ้อนัเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนีเขา้ออกเมอืง หรอืการถูกปฎเิสธในกรณี

อืน่ๆทุกกรณี ทางบรษัิทจะไมร่ับผดิชอบและไมค่นืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆทัง้ส ิน้ เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนบรษัิทแลว้ 
 2.การเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทัง้นี้เนื่องจากสภาพ ลม ฟ้า 
อากาศ และสถานการณ์ในการเดนิทางขณะนัน้แตจ่ะค านงึถงึความปลอดภยัในการเดนิทาง และผลประโยชน์ของหมูค่ณะเป็น
ส าคญั โดยไมท่ าใหม้าตรฐานของการบรกิารลดนอ้ยลง 
 3.ขอความร่วมมอืในการลงรา้นรัฐบาลตามโปรแกรมก าหนด เชน่ รา้นศนูยโ์สมรัฐบาล, ศนูยส์มนุไพรบ ารุงตบั, ศนูย์
สมนุไพรสนเข็มแดง, ศนูยเ์ครือ่งส าอาง, Duty free ไมม่กีารบังคบัซือ้แตอ่ยา่งใด แตข่อความกรุณาตอ้งลงใหค้รบทุกรา้น 
 4.ทัวรน์ี้จดัใหเ้ฉพาะลกูคา้ทีป่ระสงคจ์ะไปท่องเทีย่วตามรายการของทัวรท์ุกวนัเท่านัน้  หากท่านไมส่ามารถร่วมทัวร์
ทุกวนั แคส่มคัรมาร่วมทัวรเ์พยีงเพือ่การใชต้ัว๋เครือ่งบนิและทีพั่กในราคาพเิศษ  หากท่านไมแ่จง้ และปรากฏวา่ท่านไม่รวมทัวรใ์น
บางวนั ทางบรษัิทจะคดิคา่ด าเนนิการในการแยกท่องเทีย่วเอง 300 USD  (กอ่นซือ้ทัวร ์จะตอ้งแจง้ความประสงคท์ีเ่ป็นจรงิ เพือ่

ทางผูจ้ดัจะไดค้ดิคา่บรกิารทีเ่หมาะสม) 

 

*** กอ่นตดัสนิใจจองทวัร ์ควรอา่นเงือ่นไขการเดนิทางอยา่งถอ่งแท ้จนเป็นทีพ่อใจ 
แลว้จงึวางมดัจ าเพือ่ประโยชนข์องทา่นเอง *** 

** พาสปอรต์ควรมอีายไุมต่ า่กวา่ 6 เดอืนนบัจากวนัเดนิทาง ** 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

ราคาทวัรน์ีร้วม 
• คา่ตัว๋เครือ่งบนิชัน้ประหยดัไปกลบัพรอ้มกรุ๊ป 

น า้หนกักระเป๋าไมเ่กนิ 15 กโิลกรมัตอ่ทา่น/หิว้ข ึน้เครือ่งได ้12 กโิลกรมั 
• คา่ภาษีสนามบนิทุกแหง่ 

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

• คา่รถรับ-สง่และน าเทีย่ว พรอ้มหวัหนา้ทัวรช์ านาญงานและมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ตลอดการเดนิทาง 
• คา่ประกนัอบุัตเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง วงเงนิ 1,000,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 

 

อตัรานีไ้มร่วม 
• คา่ทปิไกด ์และคนขบัรถ ประมาณ  35,000 วอนหรอื 1,200 บาท ตอ่ทา่นตลอดทรปิ 
• คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอืน่ๆ เชน่ หนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดี คา่อาหารเครือ่งดืม่นอกเหนือรายการ  
• คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และ หกั ณ ทีจ่า่ย 3 %    

• คา่น ้าหนักกระเป๋าเกนิ 15 กโิลกรัม  /  คา่วซีา่ส าหรับหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว หรอืชาวตา่งชาต ิ
 

หมายเหตุ 
• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทาง หรอื เปลีย่นแปลงราคา ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมถ่งึ 20 คนขึน้ไป 
• ในกรณีทีส่ายการบนิประการปรับขึน้ภาษีน ้ามนั ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ภาษีน ้ามนัเพิม่ตามความเป็น

จรงิ 
• ตัว๋เครือ่งบนิทีอ่อกเป็นกรุ๊ปไมส่ามารถเลือ่นวนัเดนิทางหรอืขอคนืเงนิได ้
• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลง หรอืสลบัรายการท่องเทีย่วตามความเหมาะสม ในกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั หรอื

เหตกุารณ์ทีอ่ยูเ่หนือการควบคมุของบรษัิทฯ โดยบรษัิทฯ จะค านงึถงึความปลอดภัยและผลประโยชน์ของคณะผูเ้ดนิทาง
เป็นหลกั 

• บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทัง้สนิ หากเกดิเหตกุารณ์สดุวสิยั เชน่ ความลา่ชา้จากสายการบนิ การยกเลกิเทีย่วบนิ 
การเมอืง การประทว้ง การนัดหยดุงาน การกอ่จลาจล ปัญหาจราจร อบุัตเิหต ุ ภยัธรรมชาต ิ หรือทรัพยส์นิสญูหายอนั
เนื่องมาจากความประมาทของตวัท่านเอง หรอืจากการโจรกรรม และอบุัตเิหตจุากความประมาทของตวัท่านเอง 

• กรณีทีส่ถานทีท่่องเทีย่วใดๆ ทีไ่มส่ามารถเขา้ชมไดเ้นื่องจากเหตสุดุวสิยั สภาพอากาศ เหตุการณ์ทีอ่ยูเ่หนือการควบคมุ

ของบรษัิทฯ เป็นตน้ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้ 
• กรณีทีท่่านสละสทิธิใ์นการใชบ้รกิารใดๆ หรอืไมเ่ขา้ชมสถานทีใ่ดๆ ก็ตามทีร่ะบุในรายการท่องเทีย่ว หรอืไมเ่ดนิทาง

พรอ้มคณะ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ใชจ้า่ยไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 
• กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ในประเทศไทย และในตา่งประเทศมปีฏเิสธมใิหเ้ดนิทางเขา้-ออกตามประเทศทีร่ะบไุว ้ 

เนื่องจากการครองครองสิง่ผดิกฎหมาย สิง่ของตอ้งหา้ม เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง หรอืไมว่า่ดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตาม
บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดก็ตาม  

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

• เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิมดัจ าหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดแลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 
 

เง ือ่นไขการช าระเงนิ 
• ช าระคา่มดัจ า ท่านละ 5,000 บาท หลงัจากท าการจองภายใน 3 วนั ***ชว่งเทศกาลวนัหยดุยาว 10,000 บาท*** 
• ช าระเงนิคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืภายใน 21 วนั กอ่นออกเดนิทาง 

 
เง ือ่นไขการยกเลกิ 

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วนั ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยดึมดัจ าเต็มจ านวน 
• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 21 วนั ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาทัวรท์ัง้หมด 
• กรณีกรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวนัหยดุ เทศกาลตา่งๆ เชน่ ปีใหม ่สงกรานต ์เป็นตน้ ทางบรษัิทฯ ตอ้งมกีารการันตมีดัจ าทีน่ั่งกบั

ทางสายการบนิ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ Charter Flight และโรงแรมทีพั่กตา่งๆ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่
มดัจ า หรือ คา่ทัวรท์ัง้หมด ไมว่า่ยกเลกิกรณีใดก็ตาม 

• เมือ่ออกตัว๋แลว้ หากทา่นมเีหตบุางประการท าใหเ้ดนิทางไมไ่ด ้ ไมส่ามารถขอคนืคา่ต ัว๋ได ้ เนื่องจากเป็นนโยบาย
ของสายการบนิ 

 
 



 
 
 

 

ขอ้แนะน าเพิม่เตมิ ส าหรบัผูเ้ดนิทางไปทอ่งเทีย่วประเทศเกาหลใีต ้
1. ผูเ้ดนิทางที่ยงัคงสภาพการเป็นนักศกึษา กรุณาเตรยีมใบรับรองการเป็นนักศกึษาจากสถาบันการศกึษาเป็นภาษาองักฤษ

ตดิตวัไปดว้ยอาจจะตอ้งใชใ้นบางกรณี 
2. ผูเ้ดนิทางทีเ่ป็นขา้ราชการ พนักงานรัฐวสิาหกจิ และพนักงานบรษัิทเอกชนต่างๆ กรุณาเตรียมบัตรประจ าตัวขา้ราชการ 

หรอืใบรับรองการท างานเป็นภาษาองักฤษอาจจะตอ้งใชใ้นบางกรณี 
3. ผูเ้ดนิทางที่ท าเล่มพาสปอร์ตใหม่เนื่องจากเลม่เกา่หมดอายใุหพ้กหนังสอืเดนิทางเล่มเก่าตดิตัวไปดว้ยอาจจะตอ้งใชใ้น

บางกรณี 
4. กรุณาพกบัตรเครดติ (ถา้ม)ี และเงนิสดตดิตวั ทัง้เงนิวอนและเงนิสกลุ USD กองตรวจคนเขา้เมอืงอาจจะขอดใูนบางกรณี 

อา่นเอกสารโปรแกรมทัวรใ์นละเอยีดชัดเจน ทัง้สถานทีท่่องเที่ยว,เที่ยวบนิ,วันเดนิทาง เพือ่ประโยชน์แกต่ัวท่านเองใน
กรณีทีต่อ้งตอบค าถามทีด่า่นตรวจคนเขา้เมอืง 


