
 

 

 

 

 

 

 

เท่ียวครบ...จบทกุฟังกช์ัน่ 
1. เกาะนามิ  
2. สวนสนุกลอ็ตเต้เวิลด ์+ โซล สกาย ทาวเวอร ์
3. ถ่ายรปู 3 มิติ TRICK EYE MUSEUM + พิพิธภณัฑ ์ICE MUSEUM 
4. เดินช้อปป้ิงสุดมนัส ์ตลาดดงั ฮงแด + เมียงดง + ทงแดมุน 
5. BUFFET  BBQ 
6. สุดพิเศษ!! พกัโซล 3 คืน 

 

 



 

 

18.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานสวุรรณภูม ิผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศชัน้ 4  เคาน์เตอร ์K ประตู
ทางเขา้เบอร ์5 สายการบนิจนิแอร ์(LJ) โดยมเีจา้หนา้ที่ของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวย
ความสะดวกดา้นสมัภาระเช็คอนิ 

 

22.40 น. บนิลัดฟ้าสู ่ กรงุโซล  โดยสายการบนิจนิแอร ์  เทีย่วบนิที ่  LJ002 (บรกิารชดุขนมปังและ
เครือ่งดืม่บนเครือ่ง)  

06.00 น. ถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตอินิชอน สาธารณรัฐเกาหลใีต ้

(เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ไทย 2 ช.ม.กรณุาปรับ นาฬกิาของทา่น

เป็นเวลาทอ้งถิน่เพือ่สะดวกในการนัดหมาย) หลังจากผา่นพธิี

การตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรแลว้ น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืง

พาจ ู น าทกุทา่นสู ่หมูบ่า้นฝร ัง่เศส พาจู หมูบ่า้นสลีกูกวาด 

เป็นชือ่งา่ยๆ ทีนั่กทอ่งเทีย่วไทยใชเ้รยีกเมือ่เอย่ถงึหมูบ่า้น

โพรวองซห์รอืหมูบ่า้นฝร่ังเศสทีต่ัง้อยูใ่นเมอืงพาจ ู หนึง่ใน

สถานทีเ่ทีย่วยอดนยิมในเกาหล ี เนือ่งจากสสีนัของบา้นและ

ตกึตา่งๆ แตล่ะหลังทีม่สีสีนัสดใสเหมอืนลกูกวาด โดยจ าลองมาจากเอกลักษณ์ของเมอืงโพรวองซ ์ ใน

ประเทศฝร่ังเศส ซึง่ภายในหมูบ่า้นจะมรีา้นคา้และ

รา้นอาหารมากมาย เชน่ รา้นเบเกอรี ่ รา้นขายเครือ่งครัว 

รา้นขายตน้ไมแ้ละดอกไม ้ รา้นขายไอศกรมี ฯลฯ จงึท า

ใหท้ีน่ีเ่ป็นจดุหมายปลายทางทีใ่ครๆ มักจะมาถา่ยรปูไว ้

เป็นทีร่ะลกึเสมอ หลังจากนัน้น าทกุทา่นอสิระช็อปป้ิงที ่

พาจ ู พรเีมีย่ม เอาทเ์ล็ต คอืแหลง่ชอ้ปป้ิงราคาถกูที่

ตัง้อยูภ่ายในเมอืงปาจ ูบนเนือ้ทีก่วา่ 40,000 ตารางเมตร 

พรอ้มทีจ่อดรถกวา้งขวาง นอกจากนีม้ยีังมสีนิคา้

หลากหลายยีห่อ้ชือ่ดังกวา่ 160-190 แบรนด ์ รวมทัง้

สนิคา้แบรนดเ์นม ในราคาประหยัดกวา่รา้นคา้ท่ัวไปใหผู้ม้า

เยอืนไดเ้ลอืกสรรกันอยา่งละลานตา 

   เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  เมนูทัคคาลบ ี(1)  

หรอืไก่บารบ์คีวิผัดซอสเกาหลอีาหารเลือ่งชือ่ ของเมอืงชนุ
ชอน โดยน าไกบ่ารบ์คีวิ มันหวาน ผัดกระหล ่า ตน้กระเทยีม 
ตกหรือขา้วป้ัน และซอสมาผัดรวมกันบนกระทะแบนด า 
คลกุเคลา้ทกุอยา่งใหเ้ขา้ที ่รับประทานกับผัดกาดเกาหลแีละ
เครื่องเคียง เมื่อทานใกลห้มด จะน าขา้วสวยและสาหร่าย 
แหง้มาผัดรวมกันเป็นทัคคาลบีโพกมึที่แสนอร่อย และน ้า

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

วนัที ่2  อนิชอน – พาจ ู– หมูบ่า้นฝร ัง่เศส – พาจ ูพรเีมีย่ม เอาทเ์ล็ต – เกาะนาม ิ                      (-/L/D) 
               โซล ทาวเวอร ์                                                                                                                            



ซปุ)  
 

บา่ย หลังจากนั้น น าท่านเดนิทางสู่ ท่าเรอืเฟอรร์ ี ่ขา้มฟาก 

เพื่อขา้มไปยัง เกาะนาม  ิสถานที่แสนโรแมนตคิอีกแห่ง

หนึง่ส าหรับคูรั่กคูห่นุ่มสาว ครอบครัว เพือ่นๆหนึง่ในสถานที่

ถ่ายท าละครเกาหล ีWINTER LOVE SONG หรอืเพลงรัก

ในสายลมหนาว เกาะนามมิีรูปร่างเหมือนใบไมท้ี่ลอยอยู่

ทางตอนเหนือของแม่น ้าฮัน ณ ที่แห่งนี้ ท่านสามารถเช่า

จักรยานหรือมอเตอร์ไบท์เที่ยวรอบเกาะ เดนิเล่นชมสวน

เกาหลี หรือคาราวะ

สุ ส า น น า ยพลน า ม ิ

และสามารถเดนิผ่าน

กลางแมกไมแ้ห่งสวนสนที่สงูเสยีดฟ้าเพื่อสุขภาพ ผ่านดงตน้สน 

ดอกสน ตน้เกาลัด เลอืกน่ังทีม่า้น่ังขา้งชายฝ่ัง เพือ่ชมบรรยากาศ

โรแมนติกใตเ้งาไม  ้จากนั้นน าท่านสู่   หอคอย N’SEOUL 

TOWER ยอ้นรอยซรียีด์ัง “You Who Came From The Stars” 

(ยัยตัวรา้ยกับนายต่างดาว) และ “Kim Sam Soon” ณ เขานัมซาน 

ภเูขาเพยีงลกูเดยีวใจกลางเมอืงหลวงกรงุโซล 1 ใน 17 หอคอยเมอืงที่

สงูทีส่ดุในโลก สงูถงึ 480 เมตร เหนอืระดับน ้าทะเล  ชมทัศนยีภาพกรงุ

โซลและชานเมอืงแบบรอบทศิ 360 องศา  (ไมร่วมคา่ขึน้ลฟิท)์ 
ค า่  บรกิารอาหารค ่า(2) ณ ภัตตาคาร  เมนูชาบู ชาบู สุกีห้มอ้ไฟสไตล์

เกาหล ีอาหารพืน้เมอืงของคาบสมุทรเกาหลตีัง้แต่สมัยมองโกเลยีบุก
คาบสมทุรเกาหล ีลักษณะคลา้ยสกุีห้มอ้ไฟ  

 พกัที ่ Seoul : H avenue Hotel (www.csseoulhotel.com) หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 3 ดาว 

เชา้  บริการอาหารเชา้(3)  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

หลังจากนั้นเดนิทางสู่ สวนสนุกล็อตเตเ้วริด์ (Lotte 
World)  แบง่ออกเป็น 2 ทีเ่ทีย่วหลักๆคอืสวนสนุกในร่ม
จะเรยีกวา่ Lotte World Adventure สวนสนุกในร่มนี้จะ
มดีว้ยกันทัง้หมด 4 ชัน้ แตล่่ะชัน้จะมทัีง้เครือ่งเลน่ตา่งๆ 
รา้นอาหาร และ รา้นขายของ  มลีานสเก๊ตน ้าแข็งขนาด
ใหญอ่ยูต่รงกลาง   เครือ่งเลน่ยอดฮติทีแ่นะน า คอื The 
Adventure of Sind bad , The Conquistador , Flume 
Ride , The French Revolution , Jungle Adventure 
และ Pharaoh's Fury ฯลฯและอกีทีห่นึง่คอื Magic Island เป็น
สวนสนุกทีม่นี ้าลอ้มรอบโดยตอ้งมาทางชัน้ 2 ของ Lotte World 
Adventure ในสว่นของ Magic Island ซึง่เป็นสวนสนุกกลางแจง้

ที่มีเครื่อง เล่นที่หวาดเสียวอยู่
หลายชนดิ อาท ิAtiantis , Gyro 
Drop , Gyro Swing , Comet 
Express    จากนั้นน าท่านไปชม 
ตกึทีส่งูที่สดุของเกาหล ี ตกึโซล
สกาย ทาวเวอร ์LOTTE WORLD 
TOWER ตัง้อยู่ใจกลางกรุงโซล 
ในเขตจัมซลิ (Jamsil) มีทั ้งหมด 
123 ชัน้ ความสงู 554.5 ตกึล็อตเต ้เวลิด์ ทาวเวอร์ เป็นตกึทีส่งูทีส่ดุใน
เกาหลใีตแ้ละมรีูปทรงที่โดดเด่นที่สามารถมองเห็นไดท่ั้วรอบกรุงโซล 
โดยจดุเดน่ของตกึ ล็อตเต ้เวลิด์ ทาวเวอร ์ก็คอื จดุชมววิบนยอดตกึหรอื

ทีเ่รยีกวา่ โซล สกาย์ และ Sky deck บนช้ัน 118 เป็นหอชมวิวที่มีพ้ืนเป็น

กระจกที่สงูที่สดุในโลก ( ไม่รวมค่าข้ึนลิฟท ์) 

วนัที ่3  สวนสนุกล็อตเตเ้วริล์ – โซลสกาย ทาวเวอร ์– โรงเรยีนสอนท าคมิบบั+ใสชุ่ดฮนับก   (B/L/D)                                                                                                                           
            ดวิตีฟ้ร ี  –   คอสเมตกิ – ตลาดทงแดมนุ      

http://www.csseoulhotel.com/


เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  เมนูหมูย่างเกาหล ี(4)  ตน้ต ารับอาหารเลือ่งชือ่ของประเทศ

เกาหลใีต ้เป็นหมูย่างทีผ่่านการหมักจนไดท้ี ่น ามาย่างบนเตาถ่านรอ้นๆ สกุก าลังด ีแลว้ตัดชิน้พอค า 
รับประทานกับซอส, กระเทยีม, กมิจ ิและใชใ้บผักกาดหอมสดหอ่เป็นค าๆ คลา้ยเมีย่งค า แกลม้ดว้ยพรกิ
เกาหลเีม็ดโตสเีขยีวสด พรอ้มขา้วสวยรอ้นๆ 

 
บา่ย  จากนั้นน าท่านไปเรียนรูเ้กี่ยวกับการ ท าคมิบบั (ขา้วห่อ

สาหรา่ย) เรียนรูว้ธิ ีการท า คมิบับ (ขา้วห่อสาหร่าย) อาหาร
งา่ยๆๆ   ทีค่นเกาหลนียิมรับประทาน คมิ แปลวา่ สาหร่าย บับ 
แปลวา่ ขา้ว จะเป็นแท่งยาวๆ แลว้เคา้ก็จะหั่นเป็นชิน้ๆพอดคี า 
พรอ้มทัง้สวม ชุดฮนับก เป็นชดุประจ าชาตขิองเกาหลพีรอ้ม
ถ่ายภาพเป็นทีร่ะลกึ หลังจากนัน้ น าท่านชอ้ปป้ิงปลอดภาษีที ่
ดวิตรีฟ้ร ีชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนด์เนม  มากมาย อาท ินาฬกิา,

แว่นตา,เครื่องส าอางค์,กระเป๋า,กลอ้งถ่ายรูป หรือจะเป็น
โทรศัพท์มือถือ ใหท้่านอสิระไดเ้ลือกซือ้อย่างเต็มที่    ***
หากมเีวลาพาท่านเดนิชม คลองชองเกชอน ซึง่เดมิเป็น
คลองเกา่แกใ่นอดตีมอีายกุวา่ 600 ปี ทีท่อดผา่นใจกลางเมอืง
หลวง แต่ในปัจจุบันไดม้ีการพัฒนา และบูรณะคลองแห่งนี้
ข ึน้มาใหม ่ท าใหก้รุงโซลมคีลองทีย่าวกวา่ 6 กโิลเมตร ทีม่แีต่
น ้าใส จนสามารถมองเห็นตัวปลาหลากพันธท์ี่ก าลังแหวกวา่ย
ไปมา ปัจจุบันโครงการชองเกชองไดก้ลายเป็นสถานที่จัด
กจิกรรมตา่งๆ อาท ิงานแสดงศลิปะตา่งๆ งานดนตร ีนทิรรศการดอกไม ้ฯลฯ และยังมสีวนสาธารณะทัง้
สองฝ่ังคลอง ทีใ่นยามค า่คนืจะเต็มไปดว้ยแสงสสีวยงามน่าชม***  
จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิงรา้นเครือ่งส าอางยอดนยิม COSMETIC OUTLET ของนักชอ้ปชาวไทยใหท้่านได ้
เลอืกซือ้กลับไปฝากเป็นของที่ระลกึ อาทเิช่น  ROJUKISS, ครีมน ้าแตก ซึง่ราคาถูกกว่าที่เมอืงไทย
เกอืบเทา่ตัว และบางผลติภัณฑย์ังไมม่ขีายในไทย   

ค า่    บรกิารอาหารค ่า(5) ณ ภัตตาคาร พลูโกก ิอาหารยอดนิยมอีกหนึ่ง

ชนิดของครัวเกาหลีท าจากเนื้อหมูที่หมักจนไดท้ี่แลว้น ามาผัดกับผัก
ตา่งๆ และวุน้เสน้ของเกาหล ีพอใหม้นี ้าขลกุขลกิเล็กนอ้ย ปรุงรสใหอ้อก
รสหวานเล็กนอ้ย รับประทานคูก่ับขา้วสวย และกมิจชินดิตา่งๆ 

    จากนั้นน าท่านไปที่ตลาดดังของเกาหลี  ตลาดทงแดมุน   ตลาดแห่งนี้

สามารถชอ้ปป้ิงสินคา้หลากหลาย สินคา้ที่มีมากที่สุดในตลาดนี้  คือ เส้ือผา้

เครือ่งแต่งกาย นอกจากนี้ ยงัมีรา้นเครือ่งส าอางคต่์างๆ 

 พกัที ่ Seoul : H avenue Hotel (www.csseoulhotel.com) หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 3 ดาว 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) หลังจากนัน้ น าท่านเดนิทางสู ่RED PINE เป็น

ผลติภณัฑ ์ทีส่กดัจากน า้มนัสน ที่มสีรรพคุณช่วยบ ารุงร่างกาย ลดไขมัน ช่วยควบคุมอาหารและ
รักษาสมดุลในร่างกาย จากนั้น ผ่านชม บลูเฮ ้าส ์ ท าเนียบ
ประธานาธบิดีของเกาหลใีต  ้(ระหว่างรถแลน่ผ่านไมอ่นุญาตให้
ถา่ยภาพหรอืวดีโีอใดๆ ท ัง้ส ิน้) น าทา่นผา่นชม อนุสาวรยีร์ปูนก
ฟีนกิซ ์สัญลักษณ์ความเป็นอมตะ ชมทัศนียภาพอันสวยงามของ
ภูเขารูปหัวมังกรและวงเวยีนน ้าพุนับเป็นจุดที่มี ฮวงจุย้ทีด่ทีีสุ่ดของ
กรุงโซล น าท่านชม พระราชวงัเคยีงบ็อคคุง ซึง่เป็นพระราชวังไม ้
โบราณเก่าแก่ทีส่ดุ สรา้งขึน้ใน ค.ศ. 1394 ในอดตีกว่า 600 ปีก่อน 

วนัที ่4  ศนูยส์มนุไพรน า้มนัสนเข็มแดง –  พระราชวงัเคยีงบ็อคคงุ – พพิธิภณัฑภ์าพ 3 มติ ิ   (B/L/D)                                                                                                                                                                                               
            ไอซม์วิเซีย่ม  – ตลาดฮงแด – ชอ้ปป้ิงเมยีงดง                                                                         
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ภายในพระราชวังแห่งนี้มหีมู่พระทีน่ั่งมากกวา่ 200 หลัง แต่ไดถู้กท าลายไปมากในสมัยทีญ่ีปุ่่ นเขา้มา
บกุยดึครอง ทัง้ยังเคยเป็นศูนยบ์ัญชาการทางการทหารและเป็นทีป่ระทับของ กษัตรยิปั์จจุบันไดม้กีาร
กอ่สรา้งหมูพ่ระทีน่ั่งทีเ่คยถูกท าลายขึน้มาใหมใ่นต าแหน่งเดมิ ถ่ายภาพคู่กับพลับพรากลางน ้า  “เคยีง
เฮวร”ูทีซ่ ึง่เคยเป็นทอ้งพระโรงออกงานสโมสรสันนบิาตตา่ง ๆ ส าหรับ
ตอ้นรับแขกบา้นแขกเมอืง  

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  บบิมิบับ(7)   บบิมิบับเป็นอกี

หนึง่เมนูยอดนยิมทีค่นเกาหลนียิมทานกันมากทีส่ดุ เนื่องจากท างา่ยๆ 
ในเวลาอันรวดเร็ว มลีักษณะเหมอืนขา้วย าที่ผสมผักต่างๆ ดังนั้นคน
ไทยจงึเรยีกอาหารเมนูนี้วา่ขา้วย าเกาหล ีวธิที าคอืน าขา้วสวยมาใสใ่น
หมอ้ดนิที่รอ้นจัด พรอ้มส่วนผสมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเนื้อสัตว ์ผักสด

ชนดิต่างๆ ถ่ัวงอกลวก และโคชจัูงหรอืซอสเกาหล ีรวมทัง้ไขไ่ก่
คลกุเคลา้ใหเ้ขา้กัน รับประทานรอ้นๆ  

บา่ย จากนัน้น าท่านสู ่TRICK  EYE  MUSEUM พพิธิภัณฑศ์ลิปะสามมติ ิ
ตน้ฉบับของเกาหล ีสถานทีท่อ่งเทีย่วยอดนยิมทีทั่ง้คนเกาหลแีละ
นักทอ่งเทีย่วตา่งชาตเิดนิทางมาเก็บรูปภาพพรอ้มโพสท่าเก๋ๆ  กับ
ฉากสามมติ ิท าใหก้ารเดนิชมนิทรรศการศลิปะไม่ใช่ส ิง่ทีน่่าเบือ่
และเขา้ใจยากอกีตอ่ไป น าท่านชม  ICE  MUSEUM เมอืงน ้าแข็ง
ที่มีผลงานศลิปะแกะสลักน ้าแข็งกว่า 50 ชิน้ รวมอยู่ในที่เดียว 
พรอ้มจัดแสดงในแบบที่ไม่ธรรมดา แต่จ าลองเป็นเมอืงที่ทุกอย่างกลายเป็นน ้าแข็ง และเอาใจเด็กๆ 
ดว้ยสไลเดอรน์ ้าแข็ง และกจิกรรมอืน่ๆ อกีมากมาย ใหคุ้ณไดเ้ดนิเทีย่วอย่างไม่รูส้กึเบือ่ อาท ิสัมผัส
ประสบการณ์น่ังรถลากกวางรูดอร์ฟ ทักทายลุงซานตา้ โพสท่าคู่กับนกเพนกวนิขัว้โลก ส ารวจบา้น
น ้าแข็งเอสกโิม เยีย่มชมปราสาทน ้าแข็ง ชมววิจากบนก าแพงเมอืง และลองเขา้พักโรงแรมทีทุ่กอย่าง
ท าจากน ้าแข็ง จากนัน้อสิระใหท้่านเดนิชอ้ปป้ิงกันที ่ตลาดฮงแด ซึง่เป็นยา่นชอ้ปป้ิงชือ่ดังของเหล่า
วยัรุน่เกาหล ีซึง่ฝ่ังตรงขา้มของยา่นนีเ้ป็นมหาวทิยาลัยฮงอกิ  

ค า่  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  พเิศษ!! บุฟเฟตบ์าบคีวิป้ิงย่างสไตลเ์กาหล ีเนื้อหมู เนื้อไก ่

เตมิไมอ่ัน้ (8)    
หลังจากนัน้น าทา่นชอ้ปป้ิงตลาดดังทีส่ดุของเกาหล ีตลาดเมยีงดง หรอืสยามสแควรเ์กาหล ีหากท่าน
ตอ้งการทราบวา่แฟชัน่ของเกาหลเีป็นอยา่งไร กา้วล ้าน าสมัยเพยีงใดทา่นจะตอ้งมาทีเ่มยีงดงแหง่นี้พบ
กับสนิคา้วัยรุ่น อาท ิเสือ้ผา้บรุุษ-สตร ีเครือ่งส าอางดังๆ อาท ิETUDE HOUSE, SKIN FOOD, THE 
FACE SHOP, MISSHA, ROJUKISS, LANEIGE หรอือกีมายใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้ซึง่ราคาถูกกวา่ที่
เมอืงไทย 2-3 เทา่  

  
 
 
 
 
 
 
 


  พกัที ่ Seoul : H avenue Hotel (www.csseoulhotel.com) หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 3 ดาว 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้(9) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  หลังจากนั้นน าท่านรูจั้ก

และเขา้ใจ ศูนยส์มุนไพรโสมเกาหล  ีหรือราชาแห่งมวลสมุนไพรโสมถูก 
น ามาใชเ้พื่อสุขภาพเป็นเวลานานากว่า 2,000 ปี  ในต ารายาแผนโบราณจีน 

ระบุวา่โสมเป็นสมุนไพรทีช่่วยเสรมิความแข็งแรงใหแ้ก่
ระบบย่อยอาหารและปอด ชว่ยท าใหจ้ติใจสงบและเพิม่
พละก าลังโดยส่วนรวมสรรพคุณทางการแพทย์ ช่วย
บ ารุงหัวใจ ป้องกันโรคหัวใจขาดเลอืด เสรมิ  ประสทิธภิาพทางเพศ ลดและ
ป้องกันมะเร็ง และเร็วๆ นี้ โสมเกาหลีอาจจะไดจ้ดทะเบียนมรดกโลก โดย
องคก์ารยูเนสโก  ทุกวันนี้ผลติภัณฑโ์สมเป็นสิง่ทีข่าดไม่ไดส้ าหรับผูท้ีค่ านงึถงึ
สขุภาพในปัจจุบัน หลังจากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่ศูนยส์มนุไพร ฮ็อกเกตนาม ู

วนัที ่5  ศนูยส์มนุไพรโสม –  ศนูยส์มุนไพรฮอกเก นาม ู– พลอยแอมมาทสี – รา้นละลายเงนิวอน                  
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ตน้ไมช้นดินีเ้จรญิเตบิโตในป่าลกึ  บนภเูขาทีป่ราศจากมลภาวะและระดับสงูเหนอืน ้าทะเล 50-800 เมตร 
เมล็ดของพันธุฮ์๊อตเกตนี้ ชาวเกาหลรีุ่นใหม่นิยมน ามารับประทานเพือ่ชว่ยดูแลตับใหส้ะอาดแข็งแรง 
ป้องกันโรคตับแข็ง ไมถ่กูท าลายจาการดืม่แอลกอฮอล ์กาแฟ บหุรี ่สารตกคา้งจากอาหารและยา  

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  เมนูไก่ตุน๋โสม(10)  เป็นอาหารบ ารุงสขุภาพ เสริฟ์ในหมอ้ดนิ

ท่ามกลางน ้ าซุปที่ก าลังเดือดพล่าน คัดเลือกไก่ขนาด ก าลัง
เหมาะ     

บา่ย หลังจากนัน้น าทุกท่านสู ่ โรงงานเจยีระไนพลอยอเมทสิ แดน
เกาหลเีป็นแดนของพลอยสมี่วง พลอยแห่ง  สขุภาพและน าโชค 
โดยมีตัง้แต่สมี่วงอ่อนเย็นตาจนถงึสมี่วงไวน์ มเีสน่หเ์ยา้ยวนใจ 
พลอยนีจ้ะงามจับตาเมือ่มาท าเป็นแหวน จี ้ตา่งห ูและสรอ้ยขอ้มอื 
และน าทา่นแวะ ซุปเปอรม์าเก็ต ซือ้ของ (ละลายเงนิวอน 5 แถม 
1) สาหรา่ย ขนมตา่งๆ ช็อกโกแลต๊หนิ ซเีรยีลช็อกโก  ผลติภัณฑ์
ของใบและรากฝอยของโสม ในรูป ขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหนา้โสม ครีมลา้งหนา้โสม 
เครือ่งส าอางโสม หมอนสขุภาพ กมิจ ิ เป็บโปโร ้(ป๊อกกีเ้กาหล)ี ชนิราเมง (มามา่เกาหล)ี เป็นตน้ 

 

 
 
 

17.25 น. เหริฟ้าสูก่รงุเทพฯโดยสายการบนิจนิแอร ์เทีย่วบนิที ่LJ001(บรกิารชดุขนมปังและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง)  
 
21.25 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ 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) 

เดอืนมนีาคม 
 

2-6 , 4-8 , 6-10 , 8-12 , 10-14 
12-16 , 14-18 , 16-20 , 18-22 

20-24 , 22-26 
 

16,900 5,000.- 

 

** 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 าหรับเด็กทีม่อีายนุอ้ยกว่า 2 ปี และ ผูใ้หญ่อายมุากกว่า 70 ปี ทางบรษัิทประกันฯจะชดใชค้่าสนิไหมทดแทนเพยีงครึง่หนึง่
ของสญัญาฯ)(กรณี กรุ๊ปสง่จอยหนา้รา้นของเบสไทม ์ฮอลเิดย)์ 

 
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   
 คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทาง  (กรณี ตัดกรุ๊ป/กรุ๊ปเหมา) 
 ประกนัภยัอุน่ใจยามเดนิทาง (รายละเอยีดแนบไดท้า้ยโปรแกรม หรอืสนใจสอบถามเพิม่เตมิ) 
 

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 

หมายเหต ุ 

1. ท่านถูกเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงทัง้ของทางประเทศไทยและเกาหล ีปฏเิสธการเขา้-ออก
เมอืงของทา่น ถอืเป็นเหตผุลทีอ่ยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของทางบรษัิท ทางบรษัิท ขอสงวน
สทิธิใ์นการทีจ่ะคนืคา่ใชจ้า่ย ใดๆ ทัง้ส ิน้แกท่า่น  
2. โปรแกรมทัวรเ์กาหล ีจะเป็นโปรแกรมทีจ่ะตอ้งลงรา้นชอ้ปป้ิง หากท่านไม่ประสงคท์ี่จะเขา้ 
ทา่นจะตอ้งจา่ยเงนิคา่ไมเ่ขา้รา้น ใหก้บัทางรา้นคา้ รา้นละ 100 USD/ทา่น 
3. กรณีกรุ๊ปทีเ่ดนิทาง เป็นกรุ๊ปดงูาน หรอื กรุ๊ปนักศกึษา ซึง่ไมไ่ดม้กีารแจง้มากับทางบรษัิทฯ ไว ้
ก่อนท าการจองทัวร ์ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิด์ าเนินการเก็บเงนิเพิม่กับทางลูกคา้โดยตรงที่
เกาหลทีันท ี 
4.เมนูอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุไวใ้นรายการ ทางบรษัิทจะจัดเป็นเมนูตามปกต ิหากท่านไม่
สามารถทานได ้เชน่ ทานเจ, มังสวริัต,ิ อาหารอสิลาม หรอืแพอ้าหารชนดิอืน่ๆ กรุณาแจง้ให ้
เจา้หนา้ทีท่ราบทันทตีัง้แตจ่องทัวร ์



 

การยกเลกิและการเปลีย่นแปลง  
 กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยุด ฤดูท่องเทีย่ว 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 

 
เง ือ่นไขอืน่ๆ 
- รายการทัวรส์ามารถปรับเปลีย่นการเดนิทางได ้ตามความเหมาะสม โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ แต่ทางบรษัิทจะยังคง

รักษาผลประโยชนข์องลกูคา้เป็นสิง่ส าคัญ 
- บรษัิทฯรับเฉพาะผูม้วีัตถปุระสงคเ์ดนิทางเพือ่ทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ หากทา่นถกูเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศนัน้ๆปฏเิสธ

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

- บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยใดๆทัง้สิน้  ในกรณีทีเ่กดิเหตุสดุวสิัยต่างๆ เชน่ การยกเลกิหรอืการล่าชา้
ของสายการบนิ, อบุัตเิหตุ, ภัยธรรมชาต,ิ การนัดหยดุงาน, การจราจรตดิขัด หรอืสิง่ของสญูหายตามสถานทีต่่างๆ ทีเ่กดิขึน้
เหนอือ านาจการควบคมุของบรษัิทฯ และเจา้หนา้ทีนั่น้ๆ ทีจ่ะสง่ผลท าใหเ้สยีเวลาในการท่องเทีย่วตามรายการทัวร ์ผูเ้ดนิทาง
ไมส่ามารถเรยีกรอ้งคา่เสยีหาย ไมว่า่ในกรณีใดๆทัง้สิน้ ทัง้คา่เสยีเวลา คา่เสยีโอกาส ค่าเสยีความรูส้กึ และค่าใชจ้่ายทีบ่รษัิท
จา่ยไปแลว้ เป็นตน้  

- กรณียกเลกิหรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทัง้หมดหรอืบางสว่นใหก้ับท่าน เมือ่ท่านตก
ลงช าระเงนิไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทถอืว่าท่านไดย้อมรับในเงือ่นไขขอ้ตกลงต่างๆ ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้
หมดแลว้  

- เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะถอืว่าท่านสละ
สทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมดัจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

- ถา้กรุ๊ปทีท่่านจองทัวรไ์ว ้ไมส่ามารถออกเดนิทาง จากกรณีจ านวนผูเ้ดนิทางไมค่รบจ านวนตามทีก่ าหนดไว ้หรอืสายการบนิ
แจง้ยกเลกิบนิ ทางบรษัิทจะคนืเงนิคา่ทัวรใ์หท้า่น แตท่างบรษัิทจะขอหักเงนิคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ  เชน่ ค่าธรรมเนียมในการ
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 

 

 



 


