
 

 

 

 

 

 

                   

22.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานสวุรรณภูม ิผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศชัน้ 4  เคาน์เตอร ์D ประตู
ทางเขา้เบอร ์2-3 สายการบนิจนิแอร ์(LJ) โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวย
ความสะดวกดา้นสมัภาระเช็คอนิ 

 

วนัที ่1     กรงุเทพฯ – อนิชอน                                                                                                    (-/-/-)                                                                                                   
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บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

01.00 น. บนิลัดฟ้าสูก่รงุโซลโดยสายการบนิจนิแอร ์ เทีย่วบนิที ่LJ002(บรกิารชดุขนมปังและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง)  
08.15 น. ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอนิชอน สาธารณรัฐเกาหลีใต ้

(เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ไทย 2 ช.ม.กรุณาปรับ นาฬกิาของท่าน
เป็นเวลาทอ้งถิน่เพือ่สะดวกในการนัดหมาย) หลังจากผ่านพธิี
การตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากรแลว้ น าท่านเดนิทางสูอ่นิ
ชอนไชนา่ทาวน ์(Incheon China Townศนูยร์วมรา้นขายจา
จังมย็อน ( จาจังเมีย่น ) บะหมีด่ าเกาหล ีตน้แบบเป็นอาหารจนี 
ถกูใจคนเกาหล ีจนกลายเป็นหนึง่ในเมนูยอดฮติตลอดกาลของ
คนเกาหลตีน้ก าเนดิ จาจังมย็อน ( จาจังเมีย่น ) หรอื บะหมีด่ า
ของเกาหล ีมบีันทกึระบุไวว้า่… ในปี ค.ศ. 1884 แรงงานจาก
ประเทศจีนอพยพมาตั ้งถิ่นฐานในบริเวณนี้เป็นจ านวนมาก อาหารการกินในตอนนั้นก็เป็นการ
ท าอาหารแบบประหยัดนัน้ก็คอื  “จ๋าเจีย้งเมีย่น” แปลวา่บะหมีผ่ัดซอส ต่อมาก็ไดม้กีารปรับรสชาติ
ตามวัถุดบิทอ้งถิน่ โดยใส่เตา้เจี้ยวด า และปรุงรสใหถู้กปาก
คนเกาหลมีากขึน้ ทา้ยทีส่ดุ ก็เรยีกเพีย้นเสยีงจาก “จ๋าเจีย้ง
เมี่ยน”  มาเป็น จาจังมย็อน ( จาจังเมี่ยน ) หรือ บะหมี่ด า
เกาหลหีลังจากนัน้น าทุกท่านเดนิทางไปที ่ถนนเทพนยิาย 
ซองวุลดง  ออกแบบและตกแต่งตามผนังบา้น ก าแพงตา่งๆ 
รวมทั้งทางเดินต่างๆใหเ้ป็นไปตามเทพนิยายหรือการ์ตูน
ของดสินยี ์เชน่เรือ่ง อลาดนิ สโนไวท ์หรอืปีเตอรแ์พนและให ้
ทกุทา่นเยีย่มชมตามอัธยาศัย  

เทีย่ง  บรกิารอาหารค ่า(1) ณ ภัตตาคาร  เมนูชาบู ชาบู สกุีห้มอ้
ไฟสไตลเ์กาหล ีอาหารพื้นเมอืงของคาบสมุทรเกาหลตีัง้แต่สมัยมองโกเลยีบุกคาบสมุทรเกาหล ี
ลักษณะคลา้ยสกุีห้มอ้ไฟ  

บา่ย  น าท่ าน เดินทางต่อ ไปยั ง  ป้อมปราการฮวาซอง

(Hwaseong Fortress, 수원 화성)เป็นสิง่กอ่สรา้งขนาด

ใหญ่ตัง้แต่ยุคโจซอน(Joseon)สรา้งขึน้ช่วงปีค.ศ. 1794-
1796 เป็นป้อมปราการประจ าเขต Suwon-si ของจังหวัด
เคยีงกโีด(Gyeonggi-do) เพือ่เป็นรากฐานส าหรับการสรา้ง
เมอืงใหมใ่นบรเิวณนี้ ก าแพงของป้อมปราการมคีวามยาวถงึ 
5.5 กโิลเมตร มปีระต ู4 ประตใูนแตล่ะทศิ และมรีปูแบบทาง
สถาปัตยกรรมที่ย ิง่ใหญ่และงดงาม รวมทั้งศาลาที่ชื่อว่า 

วนัที ่2     อนิชอน  – ไชน่าทาวน ์–  ถนนเทพนยิาย – ป้อมปราการฮวาซอง                                        (-/L/D)                                                                                                                            
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Hwahongmun ดว้ยถกูสรา้งขึน้ดว้ยอฐิโดยจะมรีูขนาดทีพ่อดสี าหรับใชเ้ป็นจุดยงิปืน หรอืธนูได ้เชือ่
กันว่าเป็นการสรา้งที่มกีารใชเ้ทคโนโลยทีี่ทันสมัยมากที่สุดแห่งหนึ่งของยุคนั้น และที่นี่ไดถู้กขึน้
ทะเบยีนเป็นมรดกโลกทางดา้นประวัตศิาสตรเ์มือ่ปีค.ศ. 1997 ดว้ย ถงึแมว้า่จะเคยผา่นการสูร้บและ
ถกูท าลายไปหลายสว่นแตก็่มกีารบรณูะขึน้ใหมต่ามรปูแบบดัง้เดมิ 
ค า่  บรกิารอาหารค า่(2) ณ ภัตตาคาร  เมนูชาบ ูชาบ ูสกุีห้มอ้ไฟสไตลเ์กาหล ีอาหารพืน้เมอืงของ
คาบสมทุรเกาหลตีัง้แตส่มัยมองโกเลยีบกุคาบสมทุรเกาหล ีลักษณะคลา้ยสกุีห้มอ้ไฟ  

  พกัที ่ Suwon : Pacific  Hotel หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 3ดาว 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้(3)  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
จากนัน้น าท่านชม วดัวาวูจองซา  ตัง้อยูใ่นเมอืงซวูอน เกาหลี

ใต ้นักทอ่งเทีย่วมาเทีย่วทีว่ดัแหง่นีเ้พือ่มาชมความงามของพระ

เศยีรของพระพุทธรูปขนาด มหมึา ซึง่ประดษิฐานอยู่ดา้นหลัง

สระน ้าขนาดยอ่ม โดยบรเิวณรอบสระจะมพีระพุทธรูปองคเ์ล็กๆ

วาง เรยีงรายอยูโ่ดยรอบ และเมือ่เดนิขึน้สูเ่นนิเขาจะพบอโุบสถ 

ซึง่ภายในเป็นที่ประดษิฐานพระนอนขนาดใหญ่ที่แกะสลักมา

จากไมซ้ ึง่น ามาจาก อนิเดยี นอกจากนี้ทีว่ัดแห่งนี้ยังเป็นทีเ่ก็บ

รักษาระฆังที่ใชต้ีในพธิเีปิดกีฬา โอลมิปิคในปี ค.ศ.1988 

จากนัน้น าทา่นชมจากนัน้น าท่านเดนิทางสูโ่รงเรยีนสอนท า

กมิจ  ิเพื่อใหท้่านเรียนรูว้ัฒนธรรมการท ากิมจิใหท้่านได ้

สนุกสนานเพลดิเพลนิกับการท ากมิจพิรอ้มทัง้สวมชุดฮนั

บกเป็นชดุประจ าชาตขิองเกาหลพีรอ้มถ่ายภาพเป็นทีร่ะลกึ

และท่านยังสามารถน ากมิจ ิผีมอืของท่านกลับไปเป็นของ

ฝากไดอ้กีดว้ย 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  เมนู ทัคคาลบี ้(4) 
โดยจะเป็นการน าเนื้อไก่ที่หั่นเป็นชิน้ ๆ ไปผัดบนกระทะ

เหล็กขนาดใหญ่ คลุกกับ โคชูจัง หรือ พริกแป้งเปียก , 

น ้าพรกิสไตลเ์กาหล ีกับผักต่าง ๆ เชน่ ผักกะหล ่า, มันเทศ, หัวหอม มาคลุกเคลา้ใหเ้ขา้กันแลว้

รับประทาน 

บา่ย จากนั้นน าท่านเดนิทางต่อไปยัง นมัฮนัซนัซ็อง Namhansanseong เป็นเมืองที่ในอดตีถูก

ออกแบบเพือ่ใชเ้ป็นเมอืงหลวงส าหรับกรณีฉุกเฉนิของราชวงศโ์ชซอน (ค.ศ. 1392-1910) ตัง้อยูใ่น

พืน้ที่ภูเขาห่างจากโซลไปทางตะวันออกเฉียงใตร้าว 25 

กิโลเมตร มันถูกสรา้งขึ้นและไดรั้บการปกป้องโดย

พระสงฆ ์สามารถรองรับคนไดถ้งึ 4,000 คนและสามารถ

ใช เ้ ป็นสถานที่ส าห รับจัดการบริหารบา้นเมืองและ

การทหารในเรื่องที่ส าคัญได ้นัมฮันซันซองมีส่วนที่

หลงเหลอืมาจากยคุศตวรรษที ่7 แตถ่กูสรา้งขึน้ใหมห่ลาย

ต่อหลายครัง้โดยเฉพาะในศตวรรษที่ 17 ในช่วงการบุก

โจมตขีองราชวงศแ์มนจขูองจนี เมอืงนี้เป็นการรวมแนวคดิ

ดา้นวศิวกรรมของกองทัพในยุคนัน้เขา้ดว้ยกัน โดยไดรั้บ

อทิธพิลจากทัง้จนีและญีปุ่่ น รวมถงึการเปลีย่นแปลงในศลิปะของการสรา้งป้อมปราการ จากการเขา้

มาของอาวธุทีใ่ชด้นิปืนจากชาตติะวันตก นัมฮันซันซองเป็นเมอืงทีม่ผีูอ้ยู่อาศัยทุกยุคสมัย และเคย

เป็นเมืองเอกมาเป็นระยะเวลานาน จงึมหีลักฐานทางประวัตศิาสตร์หลายอย่างทัง้ดา้นการทหาร 

พลเมอืง และศาสนา จนกลายเป็นสัญลักษณ์แห่งอธปิไตยของเกาหลีใตจ้ากนั้นน าท่านเดนิทาง

ตอ่ไปยัง Seoul Land สวนสนุกแหง่แรกในเกาหลทีีม่ทีวิทัศน์ทีส่วยงามลอ้มรอบไปดว้ยภเูขาชองก

เย (Cheonggyesan) ตัง้อยูท่ี ่เมอืงควาชอน จ.คยองกโีด ตดิกับกรุงโซล ดา้นในของโซลแลนด ์มี

บรเิวณทีเ่รยีกวา่ 'World Square' ซึง่เป็นสถานทีท่ีเ่ราสามารถยลโฉมสถาปัตยกรรมแบบดัง้เดมิ และ

สนิคา้พืน้บา้นจากท่ัวทกุมมุโลกได ้ซึง่สวนสนุกโซลแลนดน์ีนั้น้ จะอยูใ่นสว่นของ Seoul Grand Park 

และใกล ้ๆ  กันนัน้ ยังมสีวนสัตวอ์ยา่ง Seoul Zoo เป็นสถานทีเ่ทีย่วยอดนยิมอกีแหง่นงึดว้ยสวนสนุก

แห่งนี้นัน้มทัีง้หมด 5 ธมีดว้ยกัน และมเีครือ่งเลน่กวา่ 40 ชนดิ เชน่ Space Cruise, Black Hole 

วนัที ่3   วดัวาวจูองซา –โรงเรยีนสอนท ากมิจ ิ+ ฮันบก– นัมฮันซนัซ็อง –   Seoul Land – พพิธิภัณฑส์าหรา่ย (B/L/D)                                                                                                                       



2000, Top Spin, Galaxy Train, Rapid Current Ride, Magic Carpet รวมถงึ Adventure 

Theater, Movie Theater, Story Land และอืน่ๆ อกีมากมายเลย  

จากนัน้น าทา่นเดนิทางตอ่ไปยัง พพิธิภณัฑส์าหรา่ยแหง่นี้มี

อะไรที่น่าสนใจหลายอย่างเลย อย่างเช่น การบอกเล่า

เรื่องราวขัน้ตอนความเป็นมาของสาหร่ายตัง้แต่เป็นหัวเชื้อ

จนถงึขัน้ตอนการแพ็กใส่ถุงเลยทีเดียวที่ประเทศเกาหลีใต ้

สาหร่ายเป็นที่นิยมมาก อาหารเกาหลมีีหลากหลายเมนูที่มี

สว่นผสมของสาหร่ายอย่างเชน่ พบีมิบับ (ขา้วย า), คมิบับ 

(ขา้วห่อสาหร่าย), หรือในซุปและแนงมยอนส่วนมากจะมี

สว่นผสมของสาหร่ายประโยชน์ของสาหร่าย ชว่ยป้องกันโรค

คอพอกเพราะมีสารไอโอดีนอยู่มากมีสารอาหารที่เ ป็น

ประโยชน์ต่อร่างกาย เชน่ แคลเซยีม, โปรตนี, แมกนีเซยีม, 

โปรตนี, โพแทสเซยีม, ใยอาหารสงูชว่ยในเรือ่งทอ้งผกูไดเ้ป็นอยา่งดมีธีาตเุหล็ก ชว่ยบ ารุงผมใหดู้

เงางาม 

ค า่  บรกิารอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  บบิมิบับ(5)   บบิมิบับเป็นอกี

หนึ่งเมนูยอดนิยมที่คนเกาหลนีิยมทานกันมากที่สุด เนื่องจากท า

ง่ายๆ ในเวลาอันรวดเร็ว มลีักษณะเหมือนขา้วย าที่ผสมผักต่างๆ 

ดังนัน้คนไทยจงึเรยีกอาหารเมนูนี้วา่ขา้วย าเกาหล ีวธิที าคอืน าขา้ว

สวยมาใส่ในหมอ้ดนิที่รอ้นจัด พรอ้มส่วนผสมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น

เนื้อสัตว ์ผักสดชนดิต่างๆ ถ่ัวงอกลวกและโคชจัูงหรอืซอสเกาหล ี

รวมทัง้ไขไ่กค่ลกุเคลา้ใหเ้ขา้กันรับประทานรอ้นๆ 

 พักที ่ Seoul : CO-OP CITY HOTEL STAYCO /HAEDAMCHE STAY HOTEL  หรอืเทยีบเท่า 

ระดับ 3 ดาว 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้(6)  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าทา่นเดนิทางสู ่สมนุไพรโสมเกาหล ีหรอืราชาแหง่มวลสมนุไพรโสมถูก น ามาใชเ้พือ่สขุภาพเป็น
เวลานานากวา่ 2,000 ปี  ในต ารายาแผนโบราณจนี ระบวุา่โสมเป็นสมนุไพรทีช่ว่ยเสรมิความแข็งแรง
ใหแ้ก่ระบบย่อยอาหารและปอด ชว่ยท าใหจ้ติใจสงบและเพิม่พละก าลังโดยสว่นรวมสรรพคุณทาง
การแพทย ์ชว่ยบ ารุงหัวใจ ป้องกันโรคหัวใจขาดเลอืด เสรมิ  ประสทิธภิาพทางเพศ ลดและป้องกัน
มะเร็ง และเร็วๆ นี้ โสมเกาหลีอาจจะไดจ้ดทะเบียนมรดกโลก โดยองค์การยูเนสโก  ทุกวันนี้
ผลติภัณฑโ์สมเป็นสิง่ทีข่าดไม่ไดส้ าหรับผูท้ีค่ านึงถงึสุขภาพในปัจจุบันจากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิงรา้น
เครือ่งส าอางยอดนยิม ของนักชอ้ปชาวไทยที ่COSMETIC OUTL ET ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้กลับไป
ฝากเป็นของที่ระลกึ อาทเิช่น  ROJUKISS, ครีมน ้าแตก ซึง่ราคาถูกกว่าที่เมืองไทยเกือบเท่าตัว
หลังจากนั้น น าท่านเดนิทางสู่ ศูนยส์มุนไพรน า้มนัสนเข็มแดง  เป็นผลติภัณฑ์ ที่สกัดจาก
น ้ามันสน ทีม่สีรรพคณุชว่ยบ ารงุรา่งกาย ลดไขมัน ชว่ยควบคมุอาหารและรักษาสมดลุในร่างกายหลัง
จากนัน้น าทา่นรูจั้กและเขา้ใจ 

เทีย่ง  บรกิารอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  เมนูไก่ตุ๋นโสม(7)  เป็นอาหารบ ารุงสุขภาพ เสริ์ฟในหมอ้ดนิ
ทา่มกลางน ้าซปุทีก่ าลังเดอืดพลา่น คัดเลอืกไกข่นาด ก าลังเหมาะ     

บา่ย น าท่านเดนิทางต่อไปยัง พระราชวงัถ็อกซูกุง Deoksugung Palace ตัง้อยู่ที่หัวมุมสีแ่ยกใจ
กลางเมืองที่ค ึกคักที่สุดของกรุงโซล ซึ่ง เ ป็นเพียง
พระราชวังแหง่เดยีวทีล่อ้มรอบดว้ยอาคารสไตลต์ะวันตกที่
เพิม่ความเป็นเอกลักษณ์ของทวิทัศน์ได ้เป็นพระราชวังที่
เล็กที่สุดในบรรดา 5 พระราชวังของเกาหลี มีจุดเด่นคือ
อาคารภายในพระราชวังนั้นเป็นการผสมผสานระหว่าง
วัฒนธรรมเกาหลแีละวัฒนธรรมตะวันตกไม่เพยีงแตอ่าคาร
รูปแบบเกาหลีเท่านั้น ภายในพระราชวังยังมีอาคารทรง
ยุโรปตะวันตกอกีดว้ย เป็นอาคารแบบโรมันและดา้นหนา้
เป็นสวนสวยแบบสมมาตร ซึง่เป็นสวนแบบตะวันตกแห่ง
แรกในเกาหล ี ดา้นในตกึมีการจัดแสดงหอ้งต่างๆ ซึง่ไม่
สามารถเดนิชมดว้ยตัวเองได ้ 

วนัที ่4  ศนูยส์มนุไพรโสม –คอสเมตกิ–ศนูยส์มนุไพรน ้ามันสนเข็มแดง – พระราชวงัถ็อกซกูงุ  –โซล ทาวเวอร ์ (B/L/D)                                                                                                                                                                                                                                                                                      
           ดวิตีฟ้ร–ี  ตลาดเมยีงดง     



จากนั้นน าท่านเดนิทางต่อไปยัง นมัซาน ทาวเวอร ์N 
Seoul Tower โซลทาวเวอร์ เป็นหนึ่งในแหล่ง
ท่องเทีย่วส าคัญของเมอืงโซล เปิดใหบ้รกิารมาตัง้แต่ปี 
1980 ตัง้อยู่บนยอดเขานัมซัง สงู 236 เมตร ใหว้วิเมอืง
โซลและบรเิวณรอบๆแบบ พาโนรามา่ นับวา่เป็นหนึง่ใน
ทาวเวอรท์ี่ใหว้วิสวยที่สดุในเอเชยีโซลทาวเวอร์ ไดรั้บ
การ renovate ใหมปี่ 2005 จงึไดช้ือ่ใหมเ่ป็น N Seoul 
Tower โดย N ทีเ่พิม่ขึน้มานัน้ยอ่มาจาก new look หรอื 
รูปแบบใหม่ โดยมีการปรับเปลีย่นและพัฒนาการต่างๆ 
ทัง้การใหแ้สงไฟที่หลากหลายและสวยงามขึน้ รวมถงึ
ภายในทีต่กแตง่ใหม ่โดยมรีา้นอาหารบนหอคอยทีจ่ะหมนุครบรอบทุกๆ 48 นาท ีชือ่วา่ N Grill และ
หอ้งน ้าตกแตง่สไตลอ์วกาศจุดไฮไลทท์ีพ่ลาดไมไ่ดเ้ลยเมือ่มาเทีย่ว Seoul Tower น่ันก็คอื สถานที่
คลอ้งกญุแจชือ่ดัง  Love Key Ceremony ทีม่คีวามเชือ่วา่คูรั่กทีม่าคลอ้งกญุแจทีจ่ะมคีวามรักทีย่นื
ยาวไปตลอดกาล โดยทีจ่ะเขยีนขอ้ความหรอืชือ่ของคูรั่กไวบ้นแมกุ่ญแจ แลว้น าไปคลอ้งไวก้ับราว
เหล็กบรเิวณฐานของ N Seoul Tower น่ันเอง (ไมร่วมค่าขึน้ลฟิท)์ หลังจากนัน้ น าท่านชอ้ปป้ิง
ปลอดภาษีที่ ดวิตรีฟ้ร ีชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นม  มากมาย อาท ินาฬกิา,แว่นตา,เครือ่งส าอางค,์
กระเป๋า,กลอ้งถา่ยรปู หรอืจะเป็นโทรศัพทม์อืถอื ใหท้า่นอสิระไดเ้ลอืกซือ้อยา่งเต็มทีน่ าท่านเดนิทาง
สู ่ตลาดเมยีงดง หรอืสยามสแควรเ์กาหล ีหากท่านตอ้งการทราบวา่แฟชั่นของเกาหลเีป็นอย่างไร 
กา้วล ้าน าสมัยเพียงใดท่านจะตอ้งมาที่เมียงดงแห่งนี้พบกับสนิคา้วัยรุ่น อาทิ เสื้อผา้บุรุษ-สตร ี
เครือ่งส าอางดังๆ อาท ิETUDE HOUSE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, MISSHA, ROJUKISS, 
LANEIGE หรอือกีมายใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ซึง่ราคาถกูกวา่ทีเ่มอืงไทย 2-3 เทา่  

 
 
 
 

 

 

 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร เมนูโอซัมพลโูกกิ(8)  อาหารยอดนยิมอกีหนึง่ชนดิของครัวเกาหลที า
จากปลาหมกึน ามาผัดกับผักต่างๆ และวุน้เสน้ของเกาหล ีพอใหม้นี ้าขลุกขลกิเล็กนอ้ย ปรุงรสใหอ้อก
รสหวานเล็กนอ้ย รับประทานคูก่ับขา้วสวยและกมิจชินดิตา่งๆ 

     พกัที ่ Seoul : CO-OP CITY HOTEL STAYCO /HAEDAMCHE STAY HOTEL   
    หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 3 ดาว 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้(9)  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าทา่นเดนิทางสู ่ศนูยส์มนุไพร ฮ็อกเกตนาม ูตน้ไมช้นดินี้เจรญิเตบิโตในป่าลกึ  บนภเูขาทีป่ราศจาก
มลภาวะและระดับสงูเหนอืน ้าทะเล 50-800 เมตร เมล็ดของพันธุฮ์อ๊ตเกตนี ้ชาวเกาหลรีุ่นใหมน่ยิมน ามา
รับประทานเพือ่ชว่ยดูแลตับใหส้ะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็ง ไมถู่กท าลายจาการดืม่แอลกอฮอล ์
กาแฟ บุหรี ่สารตกคา้งจากอาหารและยา หลังจากนั้นน าทุกท่านสู ่ 
โรงงานเจยีระไนพลอยอเมทสิ แดนเกาหลเีป็นแดนของพลอยสี

ม่วง พลอยแห่ง  สขุภาพและน าโชค โดยมตีัง้แต่สมี่วงอ่อนเย็นตา
จนถงึสมีว่งไวน ์มเีสน่หเ์ยา้ยวนใจ พลอยนีจ้ะงามจับตาเมือ่มาท าเป็น
แหวน จี ้ตา่งห ูและสรอ้ยขอ้มอืจากนัน้อสิระใหท้่านเดนิชอ้ปป้ิงกันที ่
ตลาดฮงอกิ ซึง่เป็นยา่นชอ้ปป้ิงชือ่ดังของเหลา่วัยรุ่นเกาหล ีซึง่ฝ่ัง
ตรงขา้มของยา่นนีเ้ป็นมหาวทิยาลัยฮงอกิ 

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  เมนู จมิดัก (10)  ไกอ่บซอีิ๊ ว
วุน้เสน้ เป็นเมนูอาหารเกาหลพีืน้เมอืงดัง้เดมิ เป็นไกผั่ดรวมกับวุน้เสน้ มันฝร่ัง แครอท พรกิ และซอสด า 
เนือ้ไกท่ีน่ิม่ รสชาตคิลา้ยกับไกพ่ะโลส้ตูรเกาหล ีทานกับขา้ว หอมอรอ่ย รสเผ็ดถงึเครือ่ง 

บา่ย  และน าท่านแวะ ซุปเปอรม์าเก็ต ซือ้ของ (ละลายเงนิวอน 5 แถม 1) สาหร่าย ขนมต่างๆ ช็อกโกแล๊
ตหนิ ซเีรยีลช็อกโก  ผลติภัณฑข์องใบและรากฝอยของโสม ในรูป ขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหนา้
โสม ครีมลา้งหนา้โสม เครื่องส าอางโสม หมอนสุขภาพ กมิจ ิ เป็บโปโร ้(ป๊อกกี้เกาหลี) ชนิราเมง 
(มามา่เกาหล)ี เป็นตน้ 

วนัที5่    ศนูยส์มนุไพรฮอกเก นาม ู– พลอยแอมมาทสี – ตลาดฮงอกิ – รา้นละลายเงนิวอน –สนามบนิอนิชอน – 
กรงุเทพฯ                                                                                                                (B/L/-)                                                                                                                                                                                                                                                 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

19.35 น. เหริฟ้าสูก่รงุเทพฯโดยสายการบนิจนิแอร ์เทีย่วบนิที ่LJ001(บรกิารชดุขนมปังและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง)  
23.40 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) 

เดอืนตลุาคม 2018 
 

30 ก.ย. –  04 ตลุาคม 2018 
2 – 6 , 4 – 8 , 6 – 10 

, 20 – 24  
 

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)  (กรณีสง่จอยหนา้รา้น) 

 
 

 

หมายเหต ุ 

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

ทานเจ, มังสวรัิต,ิ อาหารอสิลาม หรอืแพอ้าหารชนดิอืน่ๆ กรณุาแจง้ใหเ้จา้หนา้ทีท่ราบทันทตีัง้แตจ่องทัวร ์



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 15 วันท าการ มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ์

ในการคนืเงนิคา่มดัจ าทัง้หมด 

 

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 

- รายการทัวร์สามารถปรับเปลี่ยนการเดนิทางได ้ตามความเหมาะสม โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ แต่ทางบริษัทจะยังคงรักษา
ผลประโยชนข์องลกูคา้เป็นสิง่ส าคญั 

- บรษัิทฯรับเฉพาะผูม้วีตัถปุระสงคเ์ดนิทางเพือ่ทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ หากทา่นถกูเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศนัน้ๆปฏเิสธการเขา้-ออก
เมอืง ดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามถอืเป็นเหตผุลซึง่อยู่นอกเหนืออ านาจและความรับผดิชอบของบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนื

เงนิบางสว่นหรอืทัง้หมดหากทา่นถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง ไมว่า่ประเทศใดจนท าใหท้า่นไม่สามารถเดนิทางตอ่ไปได ้คณะทัวรท์า่นอืน่ๆ 

รวมถึงไกด์จะไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบนิได ้จ าเป็นตอ้งออกเดนิทางตามโปรแกรมที่วางไว ้แต่ทางตัวแทนบริษัทฯจะท าหนา้ที่
ประสานงานและเจา้หนา้ทีจ่ะท าการตดิตอ่และชว่ยเหลอืทา่นเป็นระยะๆ 

- บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รับผดิชอบตอ่คา่ใชจ้่ายใดๆทัง้ส ิน้  ในกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยัตา่งๆ เชน่ การยกเลกิหรอืการลา่ชา้ของสายการ
บนิ, อบุตัเิหต,ุ ภัยธรรมชาต,ิ การนัดหยดุงาน, การจราจรตดิขดั หรอืสิง่ของสญูหายตามสถานทีต่า่งๆ ทีเ่กดิขึน้เหนืออ านาจการควบคมุของ



บรษัิทฯ และเจา้หนา้ทีนั่น้ๆ ทีจ่ะสง่ผลท าใหเ้สยีเวลาในการทอ่งเทีย่วตามรายการทัวร ์ผูเ้ดนิทางไม่สามารถเรียกรอ้งค่าเสยีหาย ไม่วา่ใน

กรณีใดๆทัง้ส ิน้ ทัง้คา่เสยีเวลา คา่เสยีโอกาส คา่เสยีความรูส้กึ และคา่ใชจ้า่ยทีบ่รษัิทจา่ยไปแลว้ เป็นตน้  

- กรณียกเลกิหรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทัง้หมดหรอืบางสว่นใหก้ับทา่น เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิ
ไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทถอืวา่ทา่นไดย้อมรับในเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดแลว้  

- เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดนิทางพรอ้มคณะถอืว่าทา่นสละสทิธิ ์ไม่อาจ
เรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมัดจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

- ถา้กรุ๊ปทีท่า่นจองทัวรไ์ว ้ไม่สามารถออกเดนิทาง จากกรณีจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ครบจ านวนตามทีก่ าหนดไว ้หรอืสายการบนิแจง้ยกเลกิบนิ 
ทางบรษัิทจะคนืเงนิค่าทัวรใ์หท้า่น แต่ทางบรษัิทจะขอหักเงนิค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ  เชน่ ค่าธรรมเนียมในการยนืขอวซี่าของประเทศที่

ทา่นจะเดนิทาง  (ถา้โปรแกรมทีท่า่นเดนิทางจะตอ้งยืน่ขอวซีา่) 

- อตัราคา่บรกิารคดิค านวณจากอตัราแลกเปลีย่น และราคาตัว๋เครือ่งบนิในปัจจุบนั บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นคา่บรกิารในกรณีที่
มกีารขึน้ราคาคา่ตัว๋ เครือ่งบนิ ภาษีเดนิทาง คา่ประกนัภัย คา่ธรรมเนยีมน ้ามัน หรอืมกีารประกาศลดคา่เงนิบาท หรอือัตราแลกเปลีย่นได ้

ปรับขึน้ในชว่งใกลว้นัทีค่ณะจะเดนิทาง 
- เนือ่งจากตัว๋เครือ่งบนิชดุนีเ้ป็นตัว๋ราคาพเิศษ (ตัว๋กรุ๊ป) ตอ้งเดนิทางตามวนัทีท่ีร่ะบไุวบ้นหนา้ตั๋วเทา่นัน้ จงึไมส่ามารถยกเลิกหรอื

เปลีย่นแปลงใดๆ ทัง้ส ิน้ และถา้ทางบรษัิทไดด้ าเนนิการออกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้นัน้ ไม่สามารถยกเลกิหรอืเปลีย่นแปลงรายชือ่ผูเ้ดนิทางได ้

(ยกเวน้บางสายการบนิ ทีส่ามารถเปลีย่นแปลงรายชือ่ผูเ้ดนิทางได ้ เมือ่ทา่นตอ้งการเปลีย่นแปลงรายชือ่ผูเ้ดนิทางหลงัจากออกตัว๋
เครือ่งบนิไปแลว้ จะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิการ ทัง้นีจ้ะขึน้อยู่กบัสายการบนิเทา่นัน้) 

- บรษัิทฯท าหนา้ทีเ่ป็นตัวแทนในการเรยีกรอ้งคา่ชดใชจ้ากสายการบนิ, โรงแรมหรอืบรษัิทขนสง่เมือ่เกดิการสญูหายของสมัภาระ 
ระหวา่งการเดนิทาง แตจ่ะไม่รับผดิชอบตอ่การสญูหายดงักลา่วในระหวา่งการ ทอ่งเทีย่วนี ้ หากทา่นไมใ่ชบ้รกิารใดๆ ไมว่า่ทัง้หมดหรอื

บางสว่น ถอืวา่ทา่นสละสทิธิไ์มส่ามารถเรยีกรอ้งขอคนืคา่บรกิารไดห้ากทา่นไม ่ เดนิทางกลบัพรอ้มคณะทัวร ์ ตัว๋เครือ่งบนิขากลบัซึง่ยัง
ไมไ่ดใ้ช ้ ไมส่ามารถน ามาขอคนืเงนิไดค้า่บรกิารที ่ ทา่นช าระกบัทางบรษัิทฯ เป็นการช าระแบบเหมาขาด และทางบรษัิทฯไดช้ าระใหก้บั

บรษัิทฯ ตัวแทนแตล่ะแหง่แบบเหมาขาดเชน่กนั ดงันัน้หากทา่นมเีหตอุนัใดทีท่ าใหท้า่นไม่ไดท้อ่งเทีย่วพรอ้มคณะตามรายการ ทีร่ะบไุว ้

ทา่นจะขอคนืคา่บรกิารไม่ไดบ้รษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการทวัรต์ามความเหมาะสม และสถานการณ์ตา่งๆ ทัง้นีท้างบรษัิทฯ
จะยดึถอืและค านงึถงึ ความปลอดภัย รวมถงึประโยชน์สงูสดุของลกูคา้สว่นมากเป็นส าคญั 

 


