
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

เท่ียวครบ...จบทุกฟังกช์ัน่ 
1. อุทยานแห่งชาตซิอรัคซาน + เกาะนามิ + ป่ันเรียลไบท์    

2. Teddy Bear น้องหมีสุดน่ารัก 

3. แลนด์มาร์กแห่งใหม่ Dongdaemun Design Plaza + Seoullo7017  

4. สวนสนุก EVERLAND + สอนท าคิมบับ + ใส่ชุดฮันบก 

5. ถ่ายรูป 3 มิต ิTRICK EYE MUSEUM + พพิธิภัณฑ์ ICE MUSEUM 

6. เดนิช้อปป้ิงสุดมันส์ ตลาดดัง ฮงแด เมียงดง + เคร่ืองส าอาง COSMETIC CENTER 

7. สัมผัสความงดงามของดอกซากุระนับพันต้นท่ี Yeouido Park 



 

 

22.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศชัน้ 4  เคานเ์ตอร ์D ประตทูางเขา้เบอร ์
2-3 สายการบนิจนิแอร ์(LJ) โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกดา้นสมัภาระ
เชค็อนิ 

 
 

 

01.00 น. บนิลัดฟ้าสูก่รงุโซลโดยสายการบนิจนิแอร ์ เทีย่วบนิที ่ LJ002(บรกิารชดุขนมปังและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง)  
08.00 น. ถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตอินิชอน สาธารณรัฐเกาหลีใต ้

(เวลาทอ้งถิน่เร็วกว่าไทย 2 ช.ม.กรุณาปรับนาฬกิาของท่าน
เป็นเวลาทอ้งถิน่เพื่อสะดวกในการนัดหมาย) หลังจากผ่าน
พธิีการตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากรแลว้ หลังจากนั้น น า
ทา่นเดนิทางสู ่ทา่เรอืเฟอรร์ีข่า้มฟาก เพือ่ขา้มไปยัง เกาะ
นาม  ิสถานที่แสนโรแมนตคิอกีแห่งหนึ่งส าหรับคู่รักคู่หนุ่ม
สาว ครอบครัว เพื่อนๆหนึ่งในสถานที่ถ่ายท าละครเกาหล ี
WINTER LOVE SONG หรอืเพลงรักในสายลมหนาว เกาะ
นามมิรีูปร่างเหมอืนใบไมท้ีล่อยอยู่ทางตอนเหนือของแม่น ้า
ฮัน ณ ที่แห่งนี้ ท่านสามารถเช่าจักรยานหรือมอเตอรไ์บท์
เทีย่วรอบเกาะ เดนิเลน่ชมสวนเกาหล ีหรอืคาราวะสสุานนาย
พลนาม ิและสามารถเดนิผ่านกลางแมกไมแ้ห่งสวนสนที่สูง
เสยีดฟ้าเพือ่สขุภาพ ผ่านดงตน้สน ดอกสน ตน้เกาลัด เลอืก
น่ังทีม่า้น่ังขา้งชายฝ่ัง เพือ่ชมบรรยากาศโรแมนตกิใตเ้งาไม ้ 

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  เมนู บุลโกก ิ(1)  เป็นเนือ้สตัวซ์อสบารบ์คีวิเกาหล ีปรุงสุกใช้

เทคนคิการยา่งแบบด ัง้เดมิ น ามาขลกุขลกิกบัซุปบลุโกกกิะทะรอ้น พรอ้มผกัและเครือ่งเคยีงตา่งๆ เวลา
กนิใหก้นิกบัผกั กระเทยีม และพรกิ หอ่เป็นค าแลว้จ ิม้น า้จ ิม้ 

บา่ย  หลังจากนัน้น าทุกท่านเดนิทางไปยังเมอืงคังชอน ใหท้กุท่านสนุกสนานกับกจิกรรม ปั่นเรยีวไบท ์(Rail Bike) 
(ไม่รวมบัตรค่าเขา้) บนรางรถไฟ
กับประสบการณ์ ที่อยากจะหาได ้
ป่ันจักรยานเรยีวไบท์ บนรถราง ที่
มคีวามงดงามและเสน่หธ์รรมชาติ
ทีห่าไดย้าก ไมว่่า จะเป็นการผ่าน 
ล าธาร ทุ่ งนา แปลงผัก ทิวสน 
ตน้ไมด้อกไม  ้ตลอดเสน้ทาง 
ท่ามกลางความโรแมนตคิ สดุ สดุ   

วนัที ่1     กรงุเทพฯ – อนิชอน                                                                                                    (-/-/-)                                                                                                   

วนัที ่2     อนิชอน – เกาะนาม ิ– ป่ันเรยีลไบท ์–  อทุยานแหง่ชาตซิอรัคซาน                                         (-/L/D)                                                                                                                           



พาท่านเดนิทางเพลดิเพลนิกับดนิแดนทีป่กคลุมดว้ยป่าทบึซึง่มคีวามงดงามของทวิทัศน์ ไมว่่าจะเป็นความงาม
อยา่งมหัศจรรยข์องภเูขาทีป่กคลุมดว้ยป่าไมส้ดุลูกหูลูกตา หบุเขาและเมอืงเล็กๆ  หลังจากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่
อุทยานแหง่ชาตซิอรคัซาน หรอื สวสิเซอรแ์ลนดข์องเกาหล ีเป็นอทุยานแห่งชาตขินาดใหญ่มเีนื้อที ่ถงึ 354 
ตารางกโิลเมตร จัดไดว้่าเป็นแนวเขาที่สวยงามมากทีสุ่ดแห่งหนึง่ในเกาหลซี ึง่ประกอบดว้ย โอซอรัก เนซอรัก 
และนัมซอรักเทอืกเขาแนวนอกแนวใน และแนวใต ้มหีุบเขาทีม่ดีอกไมบ้านสะพร่ังทัง้ฤดูใบไมผ้ล ิและฤดูใบไม ้
เปลีย่นสหีบุเขาแหง่นีจ้ะเปลีย่นเป็นสแีดงสทีองทั่วทัง้หบุเขา ใหท้กุทา่นชมความงามของเขาโซรัค ความงามของ
วนอทุยานแหง่ชาตทิีไ่ดข้ ึน้ชือ่วา่เป็นภเูขาสีฤ่ด ูเขาโซรัคหรอืภเูขาหมิะตัง้อยูใ่จกลางภเูขาแทแบคซึง่ทอดยาวไป
ถงึเขาคมึคังของประเทศเกาหลเีหนอืมเีทอืกเขา ป่าไม ้หบุเขา สายน ้า ทะเลสาบ หนิรปูรา่งต่าง ๆ  ทีส่วยงามซึง่
เกดิขึน้เองตามธรรมชาตทิีห่าดธูรรมชาตทิีห่าดไูดย้ากยิง่    

ค า่  บรกิารอาหารค า่(2) ณ ภตัตาคาร  เมนูชาบู ชาบู สุก ีห้มอ้ไฟสไตลเ์กาหล ี
อาหารพื้นเมอืงของคาบสมุทรเกาหลตี ัง้แต่สมยัมองโกเลยีบุกคาบสมุทร
เกาหล ีลกัษณะคลา้ยสกุีห้มอ้ไฟ  
 พกัที ่ Sorak : I Park Hotel หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 3ดาว 
(www.i-parkcondo.co.kr) 
 

 

 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้(3)  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
เดินทางสู่ เมอืงยงอนิ น าท่านสู่ สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด  ์ซ ึง่ถูก
ขนานนามว่า ดสินียแ์ลนดเ์กาหล ีเป็นสวนสนุกกลางแจง้ทีใ่หญ่ทีสุ่ด
ของประเทศ โดยมบีรษัิทซัมซงุเป็นเจา้ของ ตัง้อยู่ท่ามกลางหุบเขา 
ท่านจะไดน่ั้งกระเชา้ลิฟท์ และท่องไปกับโลกของสัตว์ป่าซาฟาร ี
ชมไลเกอรแ์ฝดคู่แรกของโลก ทีน่ี่ท่านจะพบว่าเจา้ป่าสงิโต และเสอื
ดนิแดนแห่งเทพนิยาย และสนุกกับเครื่องเล่นนานาชนิด อาทิเช่น 
สเปสวร ์รถไฟเหาะ หนอนสะบัด ชมสวนดอกไมซ้ ึง่ก าลังบานสะพร่ัง
อวดสีสันเต็มสวน (ทั ้งนี้ข ึ้นอยู่กับสภาพอากาศ เดือนมีนาคม - 
เมษายน เป็นสวนดอกทวิลปิ, เดอืนพฤษภาคม - เดอืนมถิุนายน เป็น
ดอกกหุลาบ, เดอืนสงิหาคม - เดอืนกนัยายน เป็นสวนดอกลลิลี,่ เดอืนตุลาคม - เดอืนพฤศจกิายน เป็นสวนดอก
เบญจมาศ)  ชมกจิกรรมและการแสดงตา่งๆ ดว้ยบตัรเขา้ชมแบบ ไมจ่ ากดัจ านวนรอบ 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  เมนูหมยูา่งเกาหล ี(4)  ตน้ต ารับอาหารเลือ่งชือ่ของประเทศเกาหลใีต ้เป็น
หมูย่างที่ผ่านการหมักจนไดท้ี่ น ามาย่างบนเตาถ่านรอ้นๆ สุกก าลังดี แลว้ตัดช ิน้พอค า รับประทานกับซอส, 
กระเทยีม, กมิจ ิและใชใ้บผักกาดหอมสดหอ่เป็นค าๆ คลา้ยเมีย่งค า แกลม้ดว้ยพรกิเกาหลเีม็ดโตสเีขยีวสด พรอ้ม
ขา้วสวยรอ้นๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บา่ย จากนัน้ ผ่านชม บลูเฮา้ส ์ท าเนียบประธานาธบิดีของเกาหลีใต ้(ระหว่างรถ

แล่นผ่านไม่อนุญาตใหถ้่ายภาพหรือวีดีโอใดๆ ทั ้งสิ้น) น าท่านผ่านชม 
อนุสาวรยีร์ูปนกฟีนกิซ ์สัญลักษณ์ความเป็นอมตะ ชมทัศนียภาพอันสวยงาม
ของภูเขารูปหัวมังกรและวงเวยีนน ้าพุนับเป็นจุดที่มี ฮวงจุย้ที่ดทีี่สุดของกรุง
โซล น าท่านชม พระราชวังเคียงบ็อคคุง ซึง่เป็นพระราชวังไมโ้บราณเก่าแก่
ทีส่ดุ สรา้งขึน้ใน ค.ศ. 1394 ในอดตีกว่า 600 ปีกอ่น ภายในพระราชวังแห่งนี้
มหีมูพ่ระทีน่ั่งมากกว่า 200 หลัง แตไ่ดถู้กท าลายไปมากในสมัยทีญ่ีปุ่่ นเขา้มา
บกุยดึครอง ทัง้ยังเคยเป็นศนูยบ์ัญชาการทางการทหารและเป็นทีป่ระทับของ 
กษัตรยิปั์จจุบันไดม้กีารกอ่สรา้งหมู่พระทีน่ั่งทีเ่คยถูกท าลายขึน้มาใหมใ่นต าแหน่งเดมิ ถ่ายภาพคู่กับพลับพราก
ลางน ้า  “เคยีงเฮวร”ูทีซ่ ึง่เคยเป็นทอ้งพระโรงออกงานสโมสรสนันบิาตตา่ง ๆ 

ส าหรับตอ้นรับแขกบา้นแขกเมอืง หลังจากนัน้ น าท่านชอ้ปป้ิงปลอดภาษีที ่
ด ิวตรี้ฟร  ีชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนด์เนม  มากมาย อาทิ นาฬิกา,แว่นตา,
เครื่องส าอางค์,กระเป๋า,กลอ้งถ่ายรูป หรอืจะเป็นโทรศัพท์มือถือ ใหท้่าน
อสิระไดเ้ลอืกซือ้อยา่งเต็มที ่***หากมเีวลาพาทา่นเดนิชม คลองชองเกชอน ซึง่
เดมิเป็นคลองเกา่แกใ่นอดตีมอีายุกวา่ 600 ปี ทีท่อดผ่านใจกลางเมอืงหลวง แต่ใน

ปัจจุบันไดม้กีารพัฒนา และบูรณะคลองแห่งนี้ข ึน้มาใหม่ ท าใหก้รุงโซลมคีลองที่

ยาวกว่า 6 กโิลเมตร ที่มีแต่น ้าใส จนสามารถมองเห็นตัวปลาหลากพันธ์ที่ก าลัง

วนัที ่3      EVER LAND – พระราชวงัเคยีงบ็อคคงุ –ดวิตีฟ้ร ี– คอสเมตคิ – พพิธิภัณฑภ์าพ 3 มติ ิ+ไอซม์วิเซีย่ม   
              ตลาดฮงอกิ                                                                                                               (B/L/D)                                                                                                                          

http://www.i-parkcondo.co.kr/


แหวกว่ายไปมา ปัจจุบันโครงการชองเกชองไดก้ลายเป็นสถานที่จัดกจิกรรมต่างๆ อาท ิงานแสดงศลิปะต่างๆ งานดนตร ี

นิทรรศการดอกไม ้ฯลฯ และยังมีสวนสาธารณะทัง้สองฝ่ังคลอง ที่ในยามค ่าคืนจะเต็มไปดว้ยแสงสสีวยงามน่าชม*** 

จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิงรา้นเครือ่งส าอางยอดนิยม ของนักชอ้ปชาวไทยที่ COSMETIC OUTL ET ใหท้่านได ้
เลอืกซือ้กลับไปฝากเป็นของทีร่ะลกึ อาทเิชน่  ROJUKISS, ครมีน ้าแตก ซึง่ราคาถกูกวา่ทีเ่มอืงไทยเกอืบเท่าตัว 
และบางผลติภัณฑ์ยังไม่มขีายในไทย  จากนั้นน าท่านสู่ TRICK  EYE  MUSEUM พพิธิภัณฑ์ศลิปะสามมติ ิ
ตน้ฉบับของเกาหล ีสถานทีท่่องเทีย่วยอดนยิมทีท่ัง้คนเกาหลแีละนักท่องเทีย่วต่างชาตเิดนิทางมาเก็บรูปภาพ
พรอ้มโพสท่าเก๋ๆ  กับฉากสามมติ ิท าใหก้ารเดนิชมนทิรรศการศลิปะไมใ่ชส่ ิง่ทีน่่าเบือ่และเขา้ใจยากอกีต่อไป น า
ท่านชม  ICE  MUSEUM เมอืงน ้าแข็งทีม่ผีลงานศลิปะแกะสลักน ้าแข็งกว่า 50 ช ิน้ รวมอยูใ่นทีเ่ดยีว พรอ้มจัด
แสดงในแบบทีไ่มธ่รรมดา แตจ่ าลองเป็นเมอืงทีทุ่กอยา่งกลายเป็นน ้าแข็ง และเอาใจเด็กๆ ดว้ยสไลเดอรน์ ้าแข็ง 
และกจิกรรมอืน่ๆ อกีมากมาย ใหค้ณุไดเ้ดนิเทีย่วอยา่งไมรู่ส้กึเบือ่ อาท ิสมัผัสประสบการณ์น่ังรถลากกวางรดูอรฟ์ 
ทักทายลุงซานตา้ โพสท่าคูก่บันกเพนกวนิขัว้โลก ส ารวจบา้นน ้าแข็งเอสกโิม เยีย่มชมปราสาทน ้าแข็ง ชมววิจาก
บนก าแพงเมอืง และลองเขา้พักโรงแรมทีทุ่กอยา่งท าจากน ้าแข็ง จากนัน้อสิระใหท้่านเดนิชอ้ปป้ิงกันที ่ตลาดฮ
งอกิ ซึง่เป็นยา่นชอ้ปป้ิงชือ่ดังของเหลา่วัยรุน่เกาหล ีซึง่ฝ่ังตรงขา้มของยา่นนีเ้ป็นมหาวทิยาลัยฮงอกิ  

ค ่า    บรกิารอาหารค ่าณ ภัตตาคาร เมนูโอซัมพลูโกกิ(5)  อาหารยอดนิยมอีกหนึ่งชนิดของครัวเกาหลีท าจาก
ปลาหมกึน ามาผัดกบัผักตา่งๆ และวุน้เสน้ของเกาหล ีพอใหม้นี ้าขลกุขลกิเล็กนอ้ย ปรงุรสใหอ้อกรสหวานเล็กนอ้ย 
รับประทานคูก่บัขา้วสวย และกมิจชินดิตา่งๆ 
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เชา้  บรกิารอาหารเชา้(6)  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม    หลังจากนัน้น าท่านรูจ้ักและเขา้ใจ สมุนไพรโสมเกาหล ี
หรือราชาแห่งมวลสมุนไพรโสมถูก น ามาใชเ้พื่อสุขภาพเป็นเวลา
นานากว่า 2,000 ปี  ในต ารายาแผนโบราณจีน ระบุว่าโสมเป็น
สมุนไพรที่ช่วยเสรมิความแข็งแรงใหแ้ก่ระบบย่อยอาหารและปอด 
ช่วยท าใหจ้ติใจสงบและเพิม่พละก าลังโดยส่วนรวมสรรพคุณทาง
การแพทย์ ช่วยบ ารุงหัวใจ ป้องกันโรคหั วใจขาดเลือด เสริม  
ประสทิธภิาพทางเพศ ลดและป้องกันมะเร็ง และเร็วๆ นี้ โสมเกาหลี
อาจจะไดจ้ดทะเบียนมรดกโลก โดยองค์การยูเนสโก  ทุกวันนี้
ผลิตภัณฑ์โสมเป็นสิ่งที่ขาดไม่ไดส้ าหรับผูท้ี่ค านึงถึงสุขภาพใน

ปัจจุบัน  จากนั้นน าท่านสู่โรงงานสาหร่าย ทุกท่านจะไดเ้รียนรู ้
เกีย่วกับการ ท าคมิบบั (ขา้วห่อสาหรา่ย) อาหารง่ายๆๆ   ที่คน

เกาหลีนิยมรับประทาน 
คิม แปลว่า สาหร่าย บับ 
แปลว่า ขา้ว จะเป็นแท่ง
ยาวๆ แลว้เคา้ก็จะหั่นเป็น
ชิน้ๆพอดคี า พรอ้มทัง้สวม 
ชุดฮนับก เป็นชดุประจ าชาตขิองเกาหลพีรอ้มถ่ายภาพเป็นทีร่ะลกึ  
หลังจากนัน้น าท่านยอ้นรอยละครดัง ชมววิกรุงโซล ณ โซลทาว
เ ว อ ร์  “Witch You Hee”  “Kim Sang Soon”  “ Boys Over 
Flowers หรอื F4 เกาหลี” ณ เขานัมซาน-ภูเขาเพียงลูกเดียวใจ

กลางเมอืงหลวง กรงุโซล 1 ใน 17 หอคอยเมอืงทีส่งูทีส่ดุในโลก สงูถงึ 480 
เมตร เหนือระดับน ้าทะเล ณ เขานัมซานใจกลางเมอืงหลวง ชมทัศนียภาพ
กรุงโซลและชานเมอืงแบบรอบทศิ 360องศาและท่านสามารถคลอ้งกุญแจ
คูรั่ก ตามความเชือ่ได ้(อสิระตามอธัยาศัย ไมร่วมคา่ขึน้ลฟิทช์มววิ)  

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  บบิมิบับ(7)   บบิมิบับเป็นอกี

หนึง่เมนูยอดนยิมทีค่นเกาหลนียิมทานกันมากทีส่ดุ เนื่องจากท างา่ยๆ 

ในเวลาอันรวดเร็ว มลีักษณะเหมอืนขา้วย าที่ผสมผักต่างๆ ดังนัน้คน
ไทยจงึเรยีกอาหารเมนูนี้วา่ขา้วย าเกาหล ีวธิที าคอืน าขา้วสวยมาใส่

ในหมอ้ดนิทีร่อ้นจัด พรอ้มสว่นผสมตา่งๆ ไมว่า่จะเป็นเนือ้สตัว ์ผักสด
ชนิดต่างๆ ถ่ัวงอกลวก 
และโคชู จังหรือซอส
เกาหลี รวมทั้งไข่ไก่
ค ลุ ก เค ล ้า ให ้เข า้กั น 
รับประทานรอ้นๆ  

บา่ย จากนัน้น าทา่นเขา้ชม พพิธิภัณฑเ์ท็ดดีแ้บร ์ทกุทา่นจะไดท้ราบถงึตน้ก าเนดิ ทีค่นเกาหลเีชือ่วา่ตนมตีน้ก าเนดิมาจากหม ีดว้ยความเชือ่นีเ้อง จงึท าใหม้พีพิธิภณัฑแ์หง่นีเ้กดิขึน้ เพือ่ใหค้นไดท้ราบถงึประวัตคิวามเป็นมาตัง้แตอ่ดตีจนถงึปัจจบุนั ของชาวเกาหล ี  และใหท้กุทา่นเพลดิเพลนิกบัการถา่ยรปู เนือ่งจากทีน่ีเ่ราสามารถ จบั หรอื น า ตุ๊กตามาเป็นพร็อบถา่ยรปูไดอ้กี

ดว้ย 

วนัที4่     ศนูยส์มนุไพรโสม–โรงงานสาหรา่ย–โรงเรยีนท าคมิบับ+ใสช่ดุฮันบก–โซล ทาวเวอร–์พพิธิภัณฑเ์ท็ดดีแ้บร ์ 
             Seoullo 7017 –  Dongdaemun Design Plaza – ตลาดเมยีงดง                                              (B/L/D)                                                                                                                          



หลังจากนัน้น าทา่นสู ่ Seoullo 7017 หรอื โซลโล 7017 สะพานลอยฟ้า แลนดม์ารก์แหง่ใหม ่ ณ      

กรงุโซล ถอืเป็นอกีหนึง่สถานทีเ่ทีย่วใหมข่องเกาหลใีต ้ ทีเ่กดิจากการปรับปรงุทัศนยีภาพ และปรับ

สะพานทีท่รดุโทรม ใหเ้ป็นถนนลอยฟ้า ปัจบุันไดก้ลายมาเป็น สถานทีพั่กผอ่นส าหรับประชาชน และ

นักทอ่งเทีย่ว 

 

 

      หลังจากนัน้น าทา่นสู ่Dongdaemun Design Plaza แลนดม์ารก์แหง่ใหมใ่นกรงุโซล ประเทศเกาหลใีต ้ออกแบบ

โดย Zaha Hadid สถาปนกิลกูครึง่อรัิก-องักฤษ ภายในแบง่ออกเป็น 3 โซนใหญ ่ๆ ไดแ้ก ่Design Lab ซึง่เป็น

พืน้ทีส่ าหรับผูรั้กการออกแบบเพือ่แลกเปลีย่นความรูแ้ละการท าธรุกจิแฟชัน่ โซนทีส่อง คอื Museum พพิธิภณัฑ์

การออกแบบส าหรับดไีซเนอรท์ีร่ว่มกนัแชรไ์อเดยีดา้นการออกแบบของกรงุโซลสูส่ากล และโซนสดุทา้ย คอื Art 

Hall พืน้ทีส่ าหรับนักคดิทีม่าพรอ้มกบัเทรนดแ์ฟชัน่ใหม ่ ๆ, การแสดงแฟชัน่โชว ์ รวมทัง้นทิรรศการดา้นแฟชัน่ 

โดย Dongdaemun Design Plaza ยงัตัง้เป้าส าหรับการเป็นเบอรห์นึง่ดา้นอตุสาหกรรมแฟชัน่และการออกแบบ

ของเอเชยี 

      
หลังจากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิงตลาดดังทีส่ดุของเกาหล ีตลาดเมยีงดง หรอืสยามสแควรเ์กาหล ีหากทา่นตอ้งการ
ทราบว่าแฟชั่นของเกาหลเีป็นอย่างไร กา้วล ้าน าสมัยเพยีงใดท่านจะตอ้งมาทีเ่มยีงดงแห่งนี้พบกับสนิคา้วัยรุ่น 
อาท ิเสือ้ผา้บุรุษ-สตรี เครื่องส าอางดังๆ อาท ิETUDE HOUSE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, MISSHA, 
ROJUKISS, LANEIGE หรอือกีมายใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ซึง่ราคาถกูกวา่ทีเ่มอืงไทย 2-3 เทา่  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค ่า  บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  เมนูไกตุ่น๋โสม(8)  เป็นอาหารบ ารงุสขุภาพ เสริฟ์ในหมอ้ดนิทา่มกลางน ้าซปุที่

ก าลังเดอืดพลา่น คัดเลอืกไกข่นาด ก าลังเหมาะ     
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เชา้  บรกิารอาหารเชา้(9) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   หลังจากนัน้ น าท่านเดนิทางสู่ ศูนยส์มุนไพรน ้ามันสนเข็ม
แดง  เป็นผลติภัณฑ์ ที่สกัดจากน ้ามันสน ที่มีสรรพคุณช่วยบ ารุง
รา่งกาย ลดไขมนั ชว่ยควบคมุอาหารและรักษาสมดลุในรา่งกายหลัง
จากนัน้น าท่านรูจั้กและเขา้ใจ หลังจากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ ศูนย์
สมนุไพร ฮ็อกเกตนาม ูตน้ไมช้นดินีเ้จรญิเตบิโตในป่าลกึ  บนภเูขา
ทีป่ราศจากมลภาวะและระดับสงูเหนือน ้าทะเล 50-800 เมตร เมล็ด
ของพันธุฮ์อ๊ตเกตนี ้ชาวเกาหลรีุน่ใหมน่ยิมน ามารับประทานเพือ่ชว่ย
ดูแลตับใหส้ะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็ง ไม่ถูกท าลายจาการ
ดืม่แอลกอฮอล ์กาแฟ บหุรี ่สารตกคา้งจากอาหารและยา  หลังจาก
นั้ น น า ท่ า น สู่  ส ว น ย อ อิ โ ด  (Yeouido Hangang Park) เ ป็ น
สวนสาธารณะรมิแม่น ้าฮันกังที่ปกตจิะเป็นสถานที่พักผ่อนเดนิเล่น 
ชลิๆรมิแมน่ ้า ซึง่จะมกีารจัดกจิกรรมมากมายในแตล่ะปี เชน่ เทศกาลดอกซากรุะบานในฤดูใบไมผ้ล ิ ใหท้กุท่าน

อสิระในการเดนิชม  (ชมดอกซากุระ** โปรแกรมนีขึ้น้อยู่กบัสภาพอากาศอาจมีการเปลีย่นแปลง**)    

วนัที5่     ศนูยส์มนุไพรน ้ามันสนเข็มแดง –ศนูยส์มนุไพรฮอกเก นาม ู– พลอยแอมมาทสี                              (B/L/-)                                                                                                                                                                    
             สวนสาธารณะยออโีด (Blossam Street) –  รา้นละลายเงนิวอน –สนามบนิอนิชอน – กรงุเทพฯ                        



เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  เมนู จมิดัก (10)  ไกอ่บซอี ิ๊ววุน้เสน้ เป็นเมนูอาหารเกาหลพีืน้เมอืงดัง้เดมิ 
เป็นไกผั่ดรวมกับวุน้เสน้ มันฝร่ัง แครอท พรกิ และซอสด า เนื้อไกท่ีน่ิม่ 
รสชาตคิลา้ยกับไก่พะโลสู้ตรเกาหล ีทานกับขา้ว หอมอร่อย รสเผ็ดถงึ
เครือ่ง 

บา่ย หลังจากนัน้น าทุกทา่นสู ่ โรงงานเจยีระไนพลอยอเมทสิ แดนเกาหลี
เป็นแดนของพลอยสมีว่ง พลอยแหง่  สขุภาพและน าโชค โดยมตีัง้แต่สี

มว่งออ่นเย็นตาจนถงึสมีว่งไวน์ มเีสน่หเ์ยา้ยวนใจ พลอยนี้จะงามจับตา
เมือ่มาท าเป็นแหวน จี ้ตา่งห ูและสรอ้ยขอ้มอื  
และน าท่านแวะ ซุปเปอรม์าเก็ต ซือ้ของ (ละลายเงนิวอน 5 แถม 1) 
สาหร่าย ขนมต่างๆ ช็อกโกแล๊ตหนิ ซเีรยีลช็อกโก  ผลติภัณฑข์องใบ
และรากฝอยของโสม ในรูป ขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหนา้โสม ครมีลา้งหนา้โสม เครือ่งส าอางโสม หมอน
สขุภาพ กมิจ ิ เป็บโปโร ้(ป๊อกกีเ้กาหล)ี ชนิราเมง (มามา่เกาหล)ี เป็นตน้ 

 

 
 

19.55 น. เหริฟ้าสูก่รงุเทพฯโดยสายการบนิจนิแอร ์เทีย่วบนิที ่LJ001(บรกิารชดุขนมปังและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง)  
23.35 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

-------- 

 
อตัราคา่บรกิาร ** ไมม่รีาคาต ัว๋เด็ก ** 

หากจ านวนผูเ้ดนิทางไมค่รบ 25 ทา่น ทางบรษิทัขอเลือ่นการเดนิทางหรอืเปลีย่นแปลงราคา 

ก าหนดวนัเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่(2-3 ทา่น/

หอ้ง) 

(ผูใ้หญ ่1 ทา่น + เด็ก 1 
ทา่น) 

เด็กต า่กวา่ 12 ปี  
(เสรมิเตยีง + ผูใ้หญ ่2 ทา่น) 

หรอื 
(ไมเ่สรมิเตยีง + ผูใ้หญ ่2 ทา่น) 

พกัเดีย่ว 
(จา่ยเพิม่) 

เดอืนเมษายน 2018 
1-5 , 2-6 , 3-7 , 7-11 , 8-12 , 16-20 

17-21 , 21-25 , 22-26 , 23-27 , 24-28 18,900 

5,000.- 

4-8 , 5-9 , 6-10 , 9-13 , 18-22 , 19-23 
20-24 , 25-29 , 26-30 , 27-01 ,  19,900 

10-14 , 15-19  
28-02 , 29-03 , 30-04 พค 2018 20,900 

14-18  

23,900 
11-15 , 12-16 , 13-17  

25,900 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



** เด็ก คอื อายตุ า่กวา่ 12 ปีบรบิรูณ์ ใหย้ดึตามเดอืนเกดิเป็นหลกั ** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัรานีร้วม 

 คา่ต ัว๋เครือ่งบนิไป – กลบั ช ัน้ประหยดั  เสน้ทางตามทีร่ะบไุวใ้นโปรแกรม  (ต ัว๋กรุป๊)  
 ค่าน ้าหนัก กระเป๋าสัมภาระเดนิทาง ตามที่สายการบนิก าหนดแต่ละเสน้ทาง  (ไม่เกนิ 15 กโิลกรมัเท่าน ัน้) โหลดใต้

เครือ่งบนิ ถอืขึน้เครือ่งได ้10 กโิลกรมั และสว่นเกนิคดิกโิลกรมัละ 900บาท  

 คา่ธรรมเนยีม น ้ามนัเชือ้เพลงิของสายการบนิและภาษีสนามบนิทกุแหง่   คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทจากกรงุเทพฯ 
 คา่โรงแรมทีพ่ัก ตามทีร่ะบใุนรายการ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)      คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่พาหนะเดนิทางระหวา่งน าเทีย่ว  ตามทีร่ะบใุนรายการ    คา่อาหารและเครือ่งดืม่ ตามทีร่ะบใุนรายการ  
 ค่าประกันอบุัตเิหตุในการเดนิทางวงเงนิ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท  (หมายเหตุ: ค่าประกันอบุติเิหตุ

ส าหรับเด็กทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 2 ปี และ ผูใ้หญ่อายมุากกว่า 70 ปี ทางบรษัิทประกันฯจะชดใชค้่าสนิไหมทดแทนเพยีงครึง่หนึง่
ของสญัญาฯ)  (กรณีสง่จอยหนา้รา้น) 

 
อตัรานีไ้มร่วม 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว นอกเหนอืจากรายการทวัรร์ะบไุว ้ เชน่ คา่อาหาร-เครือ่งดืม่,คา่ซกัรดี,คา่โทรศัพท,์คา่มนิบิารแ์ละทวีชีอ่ง

พเิศษ ฯลฯ  

 คา่ทปิบรกิาร ส าหรับพนักงานบรกิาร เชน่ คา่ทปิคนขบัรถ คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่ คา่ทปิพนักงานเสริฟ์ พนักงานยกกระเป๋า  
 คา่ธรรมเนยีม น ้ามนัเชือ้เพลงิและภาษีสนามบนิทีท่างสายการบนิอาจเรยีกเก็บเพิม่ตามภาวะอตัราแลกเปลีย่น  
 คา่ภาษีตา่งๆ หกั ณ ทีจ่า่ย 3% และภาษีมลูคา่เพิม่ 7% (กรณีทีล่กูคา้ตอ้งการใบก ากบัภาษี)  
 คา่ปรับ ส าหรับกระเป๋าสมัภาระเดนิทางทีเ่กนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด   
 คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางวงเงนิ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล 500,000 บาท  (หมายเหต:ุ คา่ประกนัอบุติเิหตุ

ส าหรับเด็กทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 2 ปี และ ผูใ้หญอ่ายมุากกวา่ 70 ปี ทางบรษัิทประกนัฯจะชดใชค้า่สนิไหมทดแทนเพยีงครึง่หนึง่
ของสญัญาฯ)  (กรณีเหมาตดักรุป๊) 

 

ราคาทวัรน์ ีไ้มร่วมทปิ พนกังานขบัรถ,  ไกดท์อ้งถิน่  และหวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย 

คา่ทปิ จ านวน 40,000 วอน  *กรณุายืน่คา่ทปิใหก้บัหวัหนา้ทวัรท์ ีส่นามบนิ (วนัแรก)  

วธิกีารช าระเงนิ กรณุาช าระคา่มดัจ า ทา่นละ  5,000 บาท (ชว่งเทศกาล 10,000 บาท) 
  แฟกซห์รอือเีมล ์หนา้หนังสอืเดนิทาง (Passport) ของผูเ้ดนิทาง (หนงัสอืเดนิทางมอีายกุารใชง้าน 6  เดอืนขึน้ไป) 
 คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื บรษัิทฯขอเก็บคา่ทัวรท์ัง้หมด กอ่นการเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วันท าการ มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ์

ในการคนืเงนิคา่มดัจ าทัง้หมด 

การยกเลกิและการเปลีย่นแปลง  
 กรุ๊ปที่เดนิทางช่วงวันหยุด ฤดูท่องเที่ยว เทศกาลส าคัญ จะไม่มกีารคนืเงนิมัดจ า หรอืค่าทัวรท์ัง้หมด หากไม่ไดป้ฏบิัตติาม

เงือ่นไขตา่งๆ ทีไ่ดร้ะบไุว ้    
 ชว่งเทศกาลหรอืวันหยดุตอ่เนือ่ง  ตอ้งแจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 45 วัน ท าการหรอืกอ่นหนา้นัน้  
 การยกเลกิจะ ตอ้งแจง้ทางบรษัิท  กอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน ท าการหรอืกอ่นหนา้นัน้คนืคา่ทัวรท์ัง้หมด 

 ยกเลกิการ เดนิทางภายใน 30 วัน  คดิคา่ใชจ้า่ย 50 เปอรเ์ซน็ตข์องราคาทัวรใ์นทกุกรณี 
 ยกเลกิการ เดนิทางภายใน 15 วัน  ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิคา่ทัวรท์ัง้หมดในทกุกรณี 
 ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีัดจ ากับสายการบนิหรอืกรุ๊ปทีม่กีารการันตคี่ามัดจ าทีพั่กโดยตรง

หรอืโดยการผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ และไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ EXTRA FLIGHT และ 
CHARTER FLIGHT จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ าหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดเนือ่งจากคา่ตั๋วเป็นการเหมาจา่ยในเทีย่วบนินัน้ 

หมายเหต ุ 

1. ท่านถูกเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงทัง้ของทางประเทศไทยและเกาหล ีปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงของท่าน ถอื
เป็นเหตผุลทีอ่ยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของทางบรษัิท ทางบรษัิท ขอสงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะคนืคา่ใชจ้่าย ใดๆ 
ทัง้ส ิน้แกท่า่น  
2. โปรแกรมทัวรเ์กาหล ีจะเป็นโปรแกรมทีจ่ะตอ้งลงรา้นชอ้ปป้ิง หากทา่นไมป่ระสงคท์ีจ่ะเขา้ ท่านจะตอ้งจา่ยเงนิ
คา่ไมเ่ขา้รา้น ใหก้ับทางรา้นคา้ รา้นละ 100 USD/ทา่น 
3. กรณีกรุ๊ปทีเ่ดนิทาง เป็นกรุ๊ปดงูาน หรอื กรุ๊ปนักศกึษา ซึง่ไมไ่ดม้กีารแจง้มากับทางบรษัิทฯ ไวก้อ่นท าการจอง
ทัวร ์ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิด์ าเนนิการเก็บเงนิเพิม่กับทางลกูคา้โดยตรงทีเ่กาหลทัีนท ี 
4.เมนูอาหารทุกมือ้ ตามที่ระบุไวใ้นรายการ ทางบรษัิทจะจัดเป็นเมนูตามปกต ิหากท่านไม่สามารถทานได ้เช่น 

ทานเจ, มังสวรัิต,ิ อาหารอสิลาม หรอืแพอ้าหารชนดิอืน่ๆ กรณุาแจง้ใหเ้จา้หนา้ทีท่ราบทันทตีัง้แตจ่องทัวร ์



 
 

เง ือ่นไขอืน่ๆ 
- รายการทัวรส์ามารถปรับเปลีย่นการเดนิทางได ้ตามความเหมาะสม โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ แต่ทางบรษัิทจะยังคง

รักษาผลประโยชนข์องลกูคา้เป็นสิง่ส าคัญ 
- บรษัิทฯรับเฉพาะผูม้วีัตถปุระสงคเ์ดนิทางเพือ่ทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ หากทา่นถกูเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศนัน้ๆปฏเิสธ

การเขา้-ออกเมอืง ดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตามถอืเป็นเหตุผลซึง่อยูน่อกเหนืออ านาจและความรับผดิชอบของบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ 
ขอสงวนสทิธิท์ี่จะไม่คืนเงนิบางส่วนหรอืทัง้หมดหากท่านถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง ไม่ว่าประเทศใดจนท าใหท้่านไม่
สามารถเดนิทางต่อไปได ้คณะทัวรท์่านอืน่ๆ รวมถงึไกดจ์ะไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบนิได ้จ าเป็นตอ้งออกเดนิทางตาม
โปรแกรมทีว่างไว ้แตท่างตัวแทนบรษัิทฯจะท าหนา้ทีป่ระสานงานและเจา้หนา้ทีจ่ะท าการตดิตอ่และชว่ยเหลอืทา่นเป็นระยะๆ 

- บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบต่อค่าใชจ้่ายใดๆทัง้สิน้  ในกรณีทีเ่กดิเหตุสดุวสิัยตา่งๆ เชน่ การยกเลกิหรอืการล่าชา้
ของสายการบนิ, อบุัตเิหตุ, ภัยธรรมชาต,ิ การนัดหยดุงาน, การจราจรตดิขัด หรอืสิง่ของสญูหายตามสถานทีต่่างๆ ทีเ่กดิขึน้
เหนอือ านาจการควบคมุของบรษัิทฯ และเจา้หนา้ทีนั่น้ๆ ทีจ่ะสง่ผลท าใหเ้สยีเวลาในการทอ่งเทีย่วตามรายการทัวร ์ผูเ้ดนิทาง
ไมส่ามารถเรยีกรอ้งคา่เสยีหาย ไมว่่าในกรณีใดๆทัง้สิน้ ทัง้คา่เสยีเวลา ค่าเสยีโอกาส คา่เสยีความรูส้กึ และคา่ใชจ้่ายทีบ่รษัิท
จา่ยไปแลว้ เป็นตน้  

- กรณียกเลกิหรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทัง้หมดหรอืบางสว่นใหก้บัทา่น เมือ่ท่านตก
ลงช าระเงนิไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทถอืว่าทา่นไดย้อมรับในเงือ่นไขขอ้ตกลงต่างๆ ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้
หมดแลว้  

- เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะถอืว่าท่านสละ
สทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมดัจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

- ถา้กรุ๊ปทีท่่านจองทัวรไ์ว ้ไม่สามารถออกเดนิทาง จากกรณีจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ครบจ านวนตามทีก่ าหนดไว ้หรอืสายการบนิ
แจง้ยกเลกิบนิ ทางบรษัิทจะคนืเงนิคา่ทัวรใ์หท้า่น แตท่างบรษัิทจะขอหักเงนิคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ  เชน่ คา่ธรรมเนียมในการ
ยนืขอวซีา่ของประเทศทีท่า่นจะเดนิทาง  (ถา้โปรแกรมทีท่า่นเดนิทางจะตอ้งยืน่ขอวซีา่) 

- อตัราคา่บรกิารคดิค านวณจากอตัราแลกเปลีย่น และราคาตั๋วเครือ่งบนิในปัจจบุนั บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่น
คา่บรกิารในกรณีทีม่กีารขึน้ราคาคา่ตัว๋ เครือ่งบนิ ภาษีเดนิทาง คา่ประกนัภยั คา่ธรรมเนยีมน ้ามนั หรอืมกีารประกาศลดคา่เงนิ
บาท หรอือตัราแลกเปลีย่นไดป้รับขึน้ในชว่งใกลว้ันทีค่ณะจะเดนิทาง 

- เนือ่งจากตัว๋เครือ่งบนิชดุนีเ้ป็นตั๋วราคาพเิศษ (ตัว๋กรุ๊ป) ตอ้งเดนิทางตามวันทีท่ีร่ะบไุวบ้นหนา้ตั๋วเทา่นัน้ จงึไมส่ามารถยกเลกิ
หรอืเปลีย่นแปลงใดๆ ทัง้ส ิน้ และถา้ทางบรษัิทไดด้ าเนนิการออกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้นัน้ ไมส่ามารถยกเลกิหรอืเปลีย่นแปลง
รายชือ่ผูเ้ดนิทางได ้(ยกเวน้บางสายการบนิ ทีส่ามารถเปลีย่นแปลงรายชือ่ผูเ้ดนิทางได ้เมือ่ทา่นตอ้งการเปลีย่นแปลงรายชือ่ผู ้
เดนิทางหลังจากออกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ จะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิการ ทัง้นีจ้ะขึน้อยูก่บัสายการบนิเทา่นัน้) 

- บรษัิทฯท าหนา้ทีเ่ป็นตวัแทนในการเรยีกรอ้งคา่ชดใชจ้ากสายการบนิ, โรงแรมหรอืบรษัิทขนสง่เมือ่เกดิการสญูหายของ
สมัภาระ 
ระหวา่งการเดนิทาง แตจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่การสญูหายดังกลา่วในระหวา่งการ ทอ่งเทีย่วนี ้ หากทา่นไมใ่ชบ้รกิารใดๆ ไมว่า่
ทัง้หมดหรอืบางสว่น ถอืวา่ทา่นสละสทิธิไ์มส่ามารถเรยีกรอ้งขอคนืคา่บรกิารไดห้ากทา่นไม ่ เดนิทางกลับพรอ้มคณะทัวร ์ ตั๋ว
เครือ่งบนิขากลับซึง่ยงัไมไ่ดใ้ช ้ไมส่ามารถน ามาขอคนืเงนิไดค้า่บรกิารที ่ทา่นช าระกบัทางบรษัิทฯ เป็นการช าระแบบเหมาขาด 
และทางบรษัิทฯไดช้ าระใหก้บับรษัิทฯ ตวัแทนแตล่ะแหง่แบบเหมาขาดเชน่กนั ดงันัน้หากทา่นมเีหตอุนัใดทีท่ าใหท้า่นไมไ่ด ้
ทอ่งเทีย่วพรอ้มคณะตามรายการ ทีร่ะบไุว ้ ทา่นจะขอคนืคา่บรกิารไมไ่ดบ้รษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการทัวร์
ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ตา่งๆ ทัง้นีท้างบรษัิทฯจะยดึถอืและค านงึถงึ ความปลอดภยั รวมถงึประโยชนส์งูสดุของ
ลกูคา้สว่นมากเป็นส าคญั 

 

 

 


