
 

 

 

 



 

 

 

 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดวนัเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่1 ทา่น 

( พกัหอ้งละ 2 – 3 ทา่น ) 
พกัเดี#ยว 

01 – 05 มถินุายน 2561 14,900.- 5,500.- 
04 – 08 มถินุายน 2561 13,900.- 5,500.- 
07 - 11 มถินุายน 2561 14,900.- 5,500.- 
10 – 14 มถินุายน 2561 13,900.- 5,500.- 
13 – 17 มถินุายน 2561 14,900.- 5,500.- 
16 – 20 มถินุายน 2561 14,900.- 5,500.- 
19 – 23 มถินุายน 2561 14,900.- 5,500.- 
22 – 26 มถินุายน 2561 14,900.- 5,500.- 
25 – 29 มถินุายน 2561 13,900.- 5,500.- 
28 มถินุายน – 02 กรกฎาคม 2561 14,900.- 5,500.- 
01 – 05 กรกฎาคม 2561 13,900.- 5,500.- 
04 – 08 กรกฎาคม 2561 14,900.- 5,500.- 
07 – 11 กรกฎาคม 2561 14,900.- 5,500.- 
10 – 14 กรกฎาคม 2561 14,900.- 5,500.- 
13 – 17 กรกฎาคม 2561 13,900.- 5,500.- 
16 – 20 กรกฎาคม 2561 13,900.- 5,500.- 
19 – 23 กรกฎาคม 2561 14,900.- 5,500.- 
21 – 25 สงิหาคม 2561 14,900.- 5,500.- 
24 – 28 สงิหาคม 2561 14,900.- 5,500.- 
27 – 31 สงิหาคม 2561  13,900.- 5,500.- 
30 สงิหาคม – 03 กนัยายน 2561 14,900.- 5,500.- 
02 – 06 กนัยายน 2561 15,900.- 5,500.- 
05 – 09 กนัยายน 2561 16,900.- 5,500.- 
08 – 12 กนัยายน 2561 15,900.- 5,500.- 
11 – 15 กนัยายน 2561 15,900.- 5,500.- 
14 – 18 กนัยายน 2561 16,900.- 5,500.- 
17 – 21 กนัยายน 2561 15,900.- 5,500.- 
20 – 24 กนัยายน 2561 16,900.- 5,500.- 
23 – 27 กนัยายน 2561 15,900.- 5,500.- 
26 – 30 กนัยายน 2561 16,900.- 5,500.- 
29 กนัยายน – 03 ตลุาคม 2561 16,900.- 5,500.- 

ขาไป LJ002 BKK - ICN 01.05 – 08.25 
สายการบนิจนิแอร ์JIN AIR (LJ) 

ขากลบั LJ001 ICN - BKK 19.55 – 23.35 
หากท่านตอ้งซือบตัรโดยสารภายในประเทศเพื�อไปและกลบักรุงเทพฯ แตล่ะกรุ๊ปนันจะคอนเฟิรม์กอ่นประมาณ 10 วนักอ่นเดนิทาง 
หากท่านตอ้งการจองตั.วเครื�องบนิภายในประเทศ กรณุาสอบถามเที�ยวบนิคอนเฟิรม์กบัเจา้หนา้ที�กอ่น กรณุาเลอืกซือบตัรโดยสาร

ภายในประเทศประเภทที�สามารถเลื�อนวันและเวลาในการเดนิทางไดแ้ละหากกรณีเกดิความผดิพลาดจากสายการบนิ เชน่ ความลา่ชา้
ของเที�ยวบนิ การยกเลกิเที�ยวบนิ มกีารยบุเที�ยวบนิรวมกนั ตารางการการเดนิทางมกีารเปลี�ยนแปลง เนื�องจากสายการบนิพจิารณา

สถานการณ์แลว้ว่า อยูน่อกเหนือความควบคมุ หรอืเหตผุลเชงิพาณชิย ์หรอืเหตผุลทางดา้นความปลอดภยัเป็นตน้ เหตผุลตา่งๆที�อยู่ 
เหนอืความควบคมุของบรษัิท ผูจ้ัดจะไมร่ับผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆไดใ้นทุกกรณี 

 



 

 

 

 

*** ราคาโปรโมช ั#น!!!ไมม่รีาคาเด็ก *** 
ราคาอื#นๆ  

1. เด็กทารก INFANT (อายุตํ#ากวา่ 2 ปี) ราคา 8,900 บาท 
2. จอยแลนดไ์มใ่ชต้ ัLวเครื#องบนิ ราคา 8,900 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัแรก  กรงุเทพฯ (สวุรรณภมู)ิ 
21.00 น. คณะพรอ้มกนัที#ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกประต ู4เคานเ์ตอร ์D 

 สายการบนิจนิแอร ์(LJ) มเีจา้หนา้ที#ของบรษิทัฯคอยใหก้ารตอ้นรบัและอํานวยความสะดวก  
วนัที#สอง     อนิชอน – หมูบ่า้นเทพนยิาย - CHINA TOWN–ONE MOUNT SNOW PARK  
01.05 น. เหริฟ้าสูก่รงุโซล โดยสายการบนิ JIN AIR เที�ยวบนิที� LJ 002 (บนิประมาณ 4.30 – 05.00 ชั�วโมง) บรกิาร 

SNACK BOX บนเครื#อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08.25 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานนานาชาตอินิชอนประเทศเกาหลใีต ้(เวลาทอ้งถิ�นเร็วกวา่ไทย 2 ช.ม.) 
 
 
 
 
 

 

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นเทพนยิาย หรอื DONGHWA MAEUL ไดถ้กูเนรมติร และตกแตง่ใหห้มูบ่า้น
ที�แสนธรรมดาใหก้ลายเป็นหมูบ่า้นแหง่เทพนยิาย โดยนํานยิายที�ทุกทา่นคุน้เคยหลายเรื�องมาวาดภาพตกแตง่
รอบๆหมูบ่า้นแหง่นี เชน่ ปีเตอรแ์พน สโนวไ์วทก์ับคนแคระทั ง 7 อะลาดนิกับตะเกยีงวเิศษ หนูนอ้ยหมวกแดง 
ฯลฯ ใหท้า่นไดถ้า่ยภาพไดเ้กอืบทกุมมุ หันไปทางไหนกต็อ้งถา่ยภาพเกบ็ไวเ้ป็นที�ระลกึ  จากนันนําทา่นเดนิทาง
สู ่ไชนา่ทาวน ์เป็นชมุชนของชาวจนีที�ถอืกําเนดิจากการเปิดทา่เรอือนิชอนในปี ค.ศ. 1883 ในอดตีนับเป็นพืนที�
สําคัญในการขนสง่และคา้ขายสนิคา้จากประเทศจนี สําหรับปัจจบัุนนีชาวจนีที�ยังคงอาศัยอยูเ่ป็นรุน่ที� 2 หรอืรุ่นที� 
3 นับจากที�มกีารบกุเบกิ แตก่ลิ�นไอและการดํารงไวซ้ ึ�งวัฒนธรรมของคนรุน่กอ่นยงัคงมใีหเ้ห็น รวมไปถงึการไดม้ี
โอกาสไดล้ิมลองรสชาตอิาหารจนีที�มใีหเ้ลอืกสรรหลายรา้นที�อนิชอนไชน่าทาวน์แหง่นี  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

เที#ยง  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (มือ̂ที# 1)บรกิาร OSAM หรอืหมแูละปลาหมกึผดันํา̂คลุกคลกิเนือ
หมแูละปลาหมกึยา่งบารบ์คีวิหมักสไตลส์มยัใหมเ่กาหลคีนตา่งประเทศนยิมรับประทานเพราะมรีสชาตอิอกหวาน
เผ็ดเล็กนอ้ย โดยการนําบารบ์คีวิหมปูลาหมกึลงในกระทะครึ�งวงกลมพรอ้มนําซปุปรงุรส 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  จากนันนําทา่น One Mount Snow Park  รวมคา่เขา้ SNOW PARK  นําท่านเดนิทางสู ่One Mount ตั งอยูท่ี�

เมอืง Goyang แหลง่ทอ่งเที�ยวใหมล่า่สดุใกลก้รงุโซล ภายในแบง่พืนที�เป็นหลายสว่นพรอ้มดว้ยสิ�งอํานวยความ
สะดวกมากมาย เชน่ Fitness & Golf, Club, Water Park, Shopping Mall, Roof Garden, Snow Park เป็นตน้ 
นอกจากนี หนึ�งในสถานที�ถา่ยทําฉากในเรื�อง Full House (Thai) ยังเคยเป็นสถานที�ถ่ายทํามวิสคิวดีโีอเพลง 
เจนเทลิแมน (Gentleman) ของ PSY นักรอ้งหนุ่มชาวเกาหลใีต ้เจา้ของเพลง กังนัม สไตล ์ที�โดง่ดังไปทั�วโลก
เมื�อปีที�ผา่นมา หรอื แมก้ระทั�งรายการยอดฮติ Running Man ก็เคยมาถา่ยทําที�นี� พาทกุทา่นเดนิทางเขา้ในสว่น
ของ สกโีดม ซึ�งเป็นการจําลองลานสกใีนร่มอันกวา้งใหญ่ ไม่ต่างไปจากลานสกทีี�นักท่องเที�ยวจะสัมผัสได ้

ในชว่งฤดหูนาว โดยสามารถสนุกสนานกบัการเลน่สกหีรอื สโนวบ์อรด์ได ้
ตามความถนัด  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (มือ̂ที# 2) บรกิาร บเูดชเิก หรอื Budae jjigae ใสก่มิจ ิแป้งต็อก ราม
ยอน เนือสัตว ์แฮม ไสก้รอก เบคอน ผักและเห็ด มรีสชาตจัิดจา้นเล็ก นอ้ยๆ 

คํ#า  นําทา่นเขา้สูท่ ี#พกั INTER CITY HOTEL, BENIKEA HOTELหรอืเทยีบเทา่ 
โรงแรมคอนเฟิรม์จะแจง้ในใบนัดหมายการเดนิทางอกีครั ง โดยทางบรษัิทจะสง่ใหก้อ่น 5-7 วันกอ่นเดนิทาง 
 

วนัที#สาม COSMETIC SHOP – ลอตเต ้อควาเรยีม – ลอตเต ้ทาวเวอร ์– สวนสนกุลอตเตเ้วลิด ์- ทงแดมนุ 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ̂ที# 3) 
 
 
 
 
 
 

  จากนันนําทา่นสู ่COSMETIC SHOP เป็นศนูยร์วมของเครื�องสําอางของเกาหล ีอาทเิชน่ ROJUKISS, LOTREE, ETUDE 
ต่
างๆ ทั งหมด 9 โซน โซนแรก คอื Rivers of Korea ที�โซนนีเป็นของสัตวท์ี�อยูใ่นนําจดืตามแมนํ่า ทะเลสาบ ใน
ประเทศเกาหล ีโซนที�สอง คอื Tropical River ในโซนนีก็จะมสัีตวใ์นเขตรอ้นเป็นหลัก  โซนที�สามคอื Amazon 
River  ในโซนนีก็จะมปีลานําจดืที�ใหญท่ี�สดุ อยา่ง Pirarucu และ Arowana ซึ�งอาศัยอยูใ่นแมนํ่าอเมซอน โซน
ที� 4 คอื Sea Lion Zone เสน่หท์ี�น่าหลงใหลของโซนนีคอืสงิโตทะเลที�ว่ายนําไปมา ส่วนโซนที� 5 ก็คอื The 
Ocean คอื เป็นเหมอืนหัวใจของอควาเรยีมแหง่นี  โซนตอ่ไป โซนที� 6  ซึ�งมดีาราของที�นี�ก็คอื Beluga Whale 
แหวกวา่ยเลน่ลกูบอล ทั งเด็กและผูใ้หญ่ก็ชอบโซนนี โซนที� 7 คอื Coral Reef Garden โซนนีจะมสีารพัดสัวต์
นําตามแนวประการังใหไ้ดด้กูัน โซนที� 8 คอื Play Ocean โซนนีจะไดส้ัมผัสสัตวท์ะเลอยา่งปลาดาว และโซน
สดุทา้ย คอื Polar Region Zone เป็นโซนเรยีนรูเ้กี�ยวกบัเพนกวนิ ทา่นจะไดเ้พลนิเพลนิกันไปโลกใตท้อ้งทะเล 
นําทา่นเขา้ชม ลอตเตเ้วลิด ์ทาวเวอร ์ไมร่วมคา่ขึนลฟิต ์ เป็นสถาปัตยกรรมอาคารที�โดดเด่น มแีรงบันดาลใจ



 

 

 

 

จากภาพวาดเซรามกิเกาหล ีและพู่กนัเขยีน เป็นตกึที�สงูเป็นลําดับที� 6 ของโลก(556 เมตร) มทัี งหมด 123 ชั น 
ดา้นบนทาวเวอรป์ระกอบดว้ยแกลเลอรี� คาเฟ่ โรงแรมหร ูและหอชมววิ Skywalk ที�สามารถชื�นชมทัศนยีภาพอนั
งดงามของไฟในตัวเมอืงกรุงโซลไดอ้ยา่งทั�วถงึ ซึ�งไดรั้บการบันทกึในสถติโิลกกนิเนสส ์(Guinness World 
Records) 3 อยา่งคอื Sky deck ชั น 118 เป็นหอชมววิที�มพีืนเป็นกระจกที�สูงที�สดุในโลก   ลฟิต ์Sky Shuttle 
เป็นลฟิตโ์ดยสารคู่ที�เร็วที�สุด ดว้ยความเร็ว 10 เมตร / วนิาท ี และ Sky Shuttle ยังเป็นลฟิทท์ี�ใชง้านใน
ระยะทางที�ยาวนานที�สดุ*** ราคานีไมร่วมคา่ลฟิต ์ ท่านใดสนใจโปรดสอบถามราคา กับ หวัหนา้ทัวร ์(คา่ลฟิต ์27,000 
วอน ) หากท่านใดที�ไม่สนใจ สามารถเดนิ      ช็อปปิงตามอธัยาศัย ที� ลอตเตเ้วลิด์มอลล ์เป็นแหล่งชอ้ปปิงชั นนําที�มี
ชีวติชีวาแห่งหนึ�งของกรุงโซล ตั งอยู่ตดิกับทาวเวอร์ เต็มไปดว้ยรา้นหรูหรา และรา้นจําหน่ายสนิคา้ปลอดภาษีจาก
หลากหลายแบรนดทั์งในประเทศและตา่งประเทศ ***  

 
 
 
 
 
 
 
 
เที#ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ̂ที# 4) บรกิาร บุลโกก ิ(Bulgoki) อาหารเกาหลทีี�ข ึนช ื�ออกี

อยา่งหนึ�ง เป็นเนือสัตวซ์อสบารบ์คีวิเกาหล ีปรงุสกุใชเ้ทคนคิการยา่งแบบดั งเดมิ นํามาขลุกขลกิกับซปุบลุโกกิ
กะทะรอ้น พรอ้มผักและเครื�องเคยีงตา่งๆ เวลากนิใหก้นิกับผัก กระเทยีม และพรกิ หอ่เป็นคําแลว้จิมนําจิม 

 
 
 
 
 
 
 
 

   นําทา่นเดนิทางสู ่สวนสนกุลอ๊ตเตเ้วลิด ์รวมบัตรเครื�องเลน่ไมจํ่ากดัจํานวนรอบ เป็นสวนสนุกแหง่หนึ�งตั งอยูใ่น
กรงุโซล ประเทศเกาหลใีต ้พืนที�ประกอบดว้ยสวนสนุกในร่มและกลางแจง้ และมสีิ�งอํานวยความสะดวกอื�นๆใน
บรเิวณสวนสนุก อาท ิการเชื�อมต่อกับระบบรถไฟฟ้ารางเดี�ยว หา้งสรรพสนิคา้ โรงแรม และพพิธิภัณฑพ์ืนบา้น
ของเกาหล ีรวมทังโรงภาพยนตร ์และพืนที�สําหรับการกฬีา สวนสนุกในรม่ของล๊อตเตเ้วลิดเ์ป็นสวนสนุกในรม่ที�มี
ขนาดใหญ่ติดอันดับโลก สวนสนุกในร่มนี  จะมีดว้ยกัน ทั งหมด 4 ชั น แต่ละชั นจะมีทังเครื�องเล่นต่างๆ 
รา้นอาหาร และ รา้นขายของ มลีานสเก็ต นา้แข็งขนาดใหญ่อยูต่รงกลาง เครื�องเล่นยอดฮติทแีนะนําคอื THE 
ADVENTURE OF SIND BAD , THE CONQUISTADOR , FLUME RIDE , THE FRENCH REVOLUTION , 
JUNGLE ADVENTURE และ PHARAOH’S FURY ฯลฯ อกีทหีนึ�งคอื MAGIC ISLAND เป็นสวนสนุกทมีนํีา
ลอ้มรอบ โดยมาทางชนั 2 ของ LOTTE WORLD ADVENTURE ในสว่นของ MAGIC ISLAND ซึ�งเป็นสวนสนุก
กลางแจง้ทมีเีครื�องเล่นทหีวาดเสยีวอยูห่ลายชนดิ อาท ิATIANTIS , GYRO DROP ,GYRO SWING , GYRO 
SPIN , COMET EXPRESS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (ม ือ̂ที# 5)บรกิาร บบีมิบบั และ ชาบชูาบสูกุ ีส̂ไตลเ์กาหลบีนหมอ้ไฟรอ้นๆ ประกอบดว้ยหมสูไลด ์และผักสดนานาชนดิ เสริฟ์พรอ้มนําซปุรอ้นๆ และเสน้อดูง้ซึ�งขาดไมไ่ดใ้นการทาน ชาบชูาบ ูพรอ้มขา้วและซอสสแีดงมาผัดรวมกัน ซึ�งก็จะได ้
รสชาตแิบบเกาหลจีรงิ  

 
 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
   จากนันนําทา่นเดนิทางสูย่า่นศนูยก์ารคา้แหลง่ชอ้ปปิงที�ชื�อไดว้า่ใหญ่ที�สุดในเอเชยี ทงแดมนุ ซึ�งตั งอยูบ่รเิวณ

ประตูเมอืงโบราณทางทศิตะวันออกท่านสามารถซือสนิคา้หลากหลายประเภทไดท้ี�นีอาท ิเสือผา้บุรุษ-สตร ี
รองเทา้บรุษุ-สตร ีรองเทา้ผา้ใบ เข็มขัด ของที�ระลกึ ชดุเครื�องครัวถงุน่องถุงเทา้ผา้พันคอโดยทา่นจะได ้สัมผัส 
กับ บรรยากาศการชอ้ปปิงสนิคา้ในราคาเกาหลอียา่งแทจ้รงิ ทงแดมุน ดไีซน ์พลาซ่า แอนด ์พารค์ ยังเป็น
สถานที�ถ่ายทําซรียีส์ุดฮติอย่าง "You Who Came From The Stars" และมวิสคิวดิีโอของ 2NE1 
เพลง "Come Back Home" อกีหนึ�งไฮไลทข์องที�นี�คอื LED ROSE GARDEN ใหไ้ดช้มกันดว้ย กับ
ดอกกหุลาบที�ตดิไฟ LED มาประดับกว่า 25,550 ดวง     

คํ#า  นําทา่นเขา้สูท่ ี#พกั INTER CITY HOTEL, BENIKEA HOTELหรอืเทยีบเทา่ 
โรงแรมคอนเฟิรม์จะแจง้ในใบนัดหมายการเดนิทางอกีครั ง โดยทางบรษัิทจะสง่ใหก้อ่น 5-7 วันกอ่นเดนิทาง 
 

วนัที#ส ี#    ศูนยโ์สมรฐับาล – ศูนยส์มุนไพรสนเข็มแดง –โรงงานสาหร่าย - ทําคมิบบั (ขา้วห่อสาหร่าย) +         
ชุดฮนับก – พระราชวงัเคยีงบ็อค – ดวิตีฟ̂ร–ี คลองชองเกชอน – โซลทาวเวอร-์ ชอ้ปป̂ิงเมยีงดง 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ̂ที# 6) 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
นําทา่นเดนิทางสู ่ศูนยโ์สมรฐับาล ซึ�งรัฐบาลรับรองคณุภาพว่าผลติจากโสมที�มอีาย ุ6 ปีซึ�งถอืวา่เป็นโสมที�มี
คณุภาพดทีี�สดุชมวงจรชวีติของโสมพรอ้มใหท้า่นไดเ้ลอืกซือโสมที�มคีุณภาพดทีี�สุดและราคาถูกกวา่ไทยถงึ 2 
เท่ากลับไปบํารุงร่างกายหรอืฝากญาตผิูใ้หญ่ที�ท่านรักและนับถอือกีไมไ่กลจากกันมากนัก จากนันนําท่านสู ่
ศนูยส์มุนไพรสนเข็มแดง ซึ�งผลติจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลซี ึ�งจะใชต้น้สนเข็มแดงจากยอดเขาที�
ประเทศเกาหลเีหนอืมาผลติโดยใชเ้ทคโนโลยพีรอ้มกับการวจัิยที�ประเทศเกาหลใีตอ้อกมาเป็นนํามนัสนเข็มแดง
ภูมปิระเทศของประเทศเกาหลเีป็นภูเขาประมาณ 70 เปอรเ์ซ็นตโ์ดยกว่าจะมาเป็นนํามันสนเข็มแดงได ้1 
แคปซลู ตอ้งใชใ้บสนเข็มแดงประมาณ 2.7 กโิลกรัมมาสกัดเอานํามันมาผลติและวจัิยออกมาเป็นนํามันสนนี
สามารถชว่ยในการลดระดับไขมนัในเสน้เลอืดไดเ้ป็นอยา่งด ี จากนันนําทา่นเขา้ชมโรงงานสาหรา่ย ของฝากที�
มชี ื�อเสยีงของเกาหล ีผลติสาหรา่ยใหม ่สด ทกุวันมหีลายรสชาตใิหท้า่นไดเ้ลอืกซือไปเป็นของฝาก จากนันนํา
ท่านเรยีนรูว้ธิกีารทํา คมิบบั (ขา้วห่อสาหร่าย) อาหารง่ายๆๆที�คนเกาหลีนิยมรับประทาน คมิ แปลว่า 
สาหรา่ย บับ แปลวา่ ขา้ว จะเป็นแทง่ยาวๆ แลว้เคา้กจ็ะหั�นเป็นชินๆพอดคํีา จิมกะโชยญุี�ปุ่ นหรอืวาซาบกิ็ได ้ตาม
รา้นอาหารก็จะมทํีาเป็นพเิศษ คอืมผัีดซอสมาใหจ้ิมราดดว้ย พเิศษ!!! ฟรใีสชุ่ดประจําชาตเิกาหลฮีนับก มี
หลากหลายชดุใหท้า่นไดเ้ลอืกใสพ่รอ้มเกบ็ภาพประทับใจ    
 
 
 
 
 
 
 
 

เที#ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร(มือ̂ที# 7)บรกิารทา่นดว้ย เมนู Samgyetang หรอืเมนูไกตุ่๋นโสม
อาหารในวังในสมัยกอ่น ปัจจบุันเป็นอาหารเลื�องชื�อของเมอืงหลวง เชื�อกันว่าบํารุงและเสรมิสขุภาพ ภายในตัว
ไกจ่ะมขีา้วเหนยีว รากโสม พุทราแดงและเคล็ดลับในการตุน๋เสริฟ์พรอ้มเครื�องเคยีงที�เรยีกวา่ กกัตกุ ีเสน้ขนมจนี 
เหลา้โสม พรกิไทยดํา และเกลอื) 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

นําทา่นชม พระราชวงัเคยีงบ็อค ซึ�งเป็นพระราชวงัไมโ้บราณที�เกา่แกท่ี�สดุ สรา้งขึนใน ค.ศ. 1394 หรอืในอดตี
กวา่ 600 ปีกอ่น ภายในพระราชวังแหง่นีมหีมูพ่ระที�นั�งมากกวา่ 200 หลัง แตไ่ดถ้กูทําลายไปมากในสมัยที�ญี�ปุ่ น
เขา้มาบกุยดึครอง ทั งยังเคยเป็นศูนยบ์ัญชาการทางการทหารและเป็นที�ประทับของกษัตรยิ ์ ปัจจบัุนไดม้กีาร
กอ่สรา้งหมูพ่ระที�นั�งที�เคยถกูทําลายขึนมาใหมใ่นตําแหน่งเดมิ ถ่ายภาพคูก่ับพลับพลากลางนําเคยีงเฮวรู ที�ซ ึ�ง
เคยเป็นทอ้งพระโรงออกงานสโมสรสันนิบาตตา่งๆ สําหรับตอ้นรับแขกบา้นแขกเมอืง จากนันนําทา่น ชอ้ปปิ ง
สนิคา้ปลอดภาษีที� ดวิตีฟ̂ร ีที�นี�มสีนิคา้ชั นนําใหท้่านเลอืกซือมากมายกว่า 500 ชนิด อาท ินําหอม เสือผา้
เครื�องสําอาง กระเป๋า นาฬกิา เครื�องประดับ ฯลฯหากพอมเีวลาพาทา่นเดนิชมคลองชองเกชอน ซึ�งเดมิเป็น
คลองเก่าแก่ในอดตีมอีายกุว่า 600 ปี ที�ทอดผ่านใจกลางเมอืงหลวง แต่ในปัจจุบันไดม้กีารพัฒนา และบูรณะ
คลองแห่งนีขึนมาใหม่ ทําใหก้รุงโซลมคีลองที�ยาวกว่า 6 กโิลเมตร ที�มแีต่นําใส จนสามารถมองเห็นตัวปลา
หลากพันธท์ี�กําลังแหวกวา่ยไปมา ปัจจบัุนโครงการชองเกชองไดก้ลายเป็นสถานที�จัดกจิกรรมต่างๆ อาท ิงาน
แสดงศลิปะตา่งๆ งานดนตร ีนทิรรศการดอกไม ้ฯลฯ และยงัมสีวนสาธารณะทังสองฝั�งคลอง 

 
 
 
 
 
 
 
 

คํ#า  รบัประทานอาหารคํ#า ณ ภตัตาคาร(มือ̂ที# 8) เมนู BBQ บฟุเฟ่ต ์หม ูเนือ̂ ไก ่ซฟีู๊ ด เตมิไมอ่ ัน̂ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  นําทา่นสู ่โซลทาวเวอร ์ ไมร่วมคา่ลฟิต ์ซึ�งอยูบ่รเิวณเนนิเขานัมซานซึ�งเป็น 1 ใน 18 หอคอยที�สงูที�สดุในโลก
ที�ฐานของหอคอยมสีิ�งที�น่าสนใจตา่งๆเชน่ศาลาแปดเหลี�ยมปาลกั�กจอง, สวนสตัวเ์ล็กๆ, สวนพฤกษชาต,ิ อาคาร
อนุสรณ์ผูรั้กชาตอิันชงุกุนนอกจากนีโซลทาวเวอรย์ังเป็นสถานที�ถ่ายทําละครเกาหลแีนวน่ารักๆเรื�อง“กบัดกั
หวัใจยยัแมม่ด” อสิระใหท้กุทา่นไดเ้ดนิเลน่และถา่ยรปูคูห่อคอยตามอธัยาศัยหรอืคลอ้งกญุแจคู่รัก จากนันนํา
ทา่นชอ้ปปิงยา่น เมยีงดง หรอื สยามสแควรเ์กาหล ีหากทา่นตอ้งการทราบว่าแฟชั�นของเกาหลเีป็นอยา่งไร 
กา้วลํานําสมัยเพียงใดท่านจะตอ้งมาที�เมียงดงแห่งนี พบกับสินคา้วัยรุ่น อาท ิเสือผา้แฟชั�นแบบอนิเทรน 
เครื�องสําอางดังๆ ของเกาหล ีพบกับความแปลกใหมใ่นการชอ้ปปิ งอกีรูปแบบหนึ�ง ซึ�งเมยีงดงแหง่นีจะมวัียรุ่น
หนุ่มสาวชาวโสมไปรวมตัวกันที�นี�กวา่ลา้นคนในแตล่ะวัน  

คํ#า  นําทา่นเขา้สูท่ ี#พกั INTER CITY HOTEL, BENIKEA HOTELหรอืเทยีบเทา่ 
โรงแรมคอนเฟิรม์จะแจง้ในใบนัดหมายการเดนิทางอกีครั ง โดยทางบรษัิทจะสง่ใหก้อ่น 5-7 วันกอ่นเดนิทาง 
 

วนัที#หา้         ศนูยส์มนุไพรฮอกเกนาม ู- ชอ้ปป̂ิงยา่นฮงแด –ถา่ยภาพ  3 มติ ิ- พพิธิภณัฑน์ํา̂แข็ง - รา้นละลายเงนิ
วอน - สนามบนิอนิชอน - กรงุเทพฯ  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ̂ที# 9) 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

จากนันนําทา่นเดนิทางไปดแูลสขุภาพกนัที�ศนูยส์มนุไพรฮอกเกนาม ูซึ�งเป็นสมนุไพรที�ทั�วโลกยอมรับ รวมถงึ
สถาบันตา่งๆ วา่เป็นสมนุไพรที�มคีณุภาพดทีี�สดุในการบํารุงตับและดแูละตับของเรา ซึ�งจะเป็นสมนุไพรที�หาได ้
ยากในปัจจุบัน ทา่นจะไดช้มการสาธติ การทดลองว่าสมุนไพรชนดินีมคีณุคา่เพยีงใดต่อโลกใบนี ตน้ไมช้นดินี
เจรญิเตบิโตในป่าลกึบนภเูขาที�ปราศจากมลภาวะและระดับสงูเหนือนําทะเล 50-800 เมตรชาวเกาหลรีุน่ใหม่
นยิมนํามารับประทานเพื�อชว่ยดแูลตับใหส้ะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็ง ไมถ่กูทําลายจาการดื�มแอลกอฮอล ์
กาแฟ บหุรี� สารตกคา้งจากอาหารและยา   จากนันนําทา่นชอ้ปปิง ยา่นฮงแด อยูใ่กลกั้บมหาวทิยาลัยศลิปะฮ
งอกิ ที�มชี ื�อเสยีงมากของเกาหลบีรรยากาศจงึสดใสเต็มไปดว้ยหนุ่มสาวชาวโซลในตอนกลางวันฮงแดเป็นถนน
ที�สามารถเดนิชอ้ปปิงในรา้นเสือสวยสดุอารต์แบบราคานักศกึษา และอัพเดตสตรที สไตล ์จากแฟชั�นนิสตา้ตัว
จรงิส่วนกลางคนืเป็นแหลง่ปารต์ีที� chic สดุในโซล จากนันนําท่าทังชม ถา่ยภาพ 3 มติ ิ เคล็ดลับงานศลิปะ
แหง่ภาพ” ที�ทําใหท้า่นไดต้ื�นตาตื�นใจกับศลิปะแนวใหมเ่ป็นภาพวาดในลักษณะ 3 มติเิหมอืนภาพวาดมชีวีติและ
หลดุออกมาจากแผน่เฟรมภาพแนวคดิรปูแบบใหมเ่ป็นความคดิสรา้งสันและจนิตนาการของการสรา้งภาพโดยใช ้
เทคนคิพเิศษจากภาพสามมติทิี�รวมทฤษฎทีางวทิยาศาสตรแ์ละการซอ้นภาพโดยกระตุน้ความเคลื�อนไหวของ
ภาพใหม้มีติเิหมอืนจรงิ ชม พพิธิภณัฑน์ํา̂แข็ง  ปะตมิากรรมนําแข็งตั งอยูใ่นกรงุโซลเป็นสถานที�จัดโชวนํ์าแข็ง
แกะสลักนักทอ่งเที�ยวสามารถสัมผัสอากาศที�หนาวเย็นตดิลบกว่าสบิองศาและชมนําแข็งที�ถกูแกะสลักออกมา
เป็นรปูรา่งตา่งๆ ไดอ้ยา่งน่าอัศจรรย ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เที#ยง         รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ̂ที# 10) เมนูจมิดกั เป็นไกพ่ะโลผ้ดักบัวุน้เสน้และผกัอรอ่ย
มากมายเสรฟิพรอ้มขา้วสวยรอ้นๆ พรอ้มเครื#องเคยีงตา่งๆ 

  จากนัน แวะซือของ รา้นละลายเงนิวอน  อาทิเช่น สาหร่าย ขนมต่าง ๆ  ช็อกโกแล๊ตหนิซีเรียลช็อกโก  
ผลิตภัณฑ์ของใบและรากฝอยของโสม ในรูป ขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหนา้โสม ครีมลา้งหนา้โสม 
เครื�องสําอางโสม เป็นตน้  และยังมหีมอนสุขภาพ  กมิจ ิ เป็บเปโร ้(ป๊อกกีเกาหล)ี ชนิราเมง( มามา่เกาหล)ี 
สมควรเวลานําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

19.55 น.  ออกเดนิทางกลับกรงุเทพฯมหานคร   โดยเที�ยวบนิที� LJ 001 ☺ 
23.35 น.    ถงึทา่อากาศยานสวุรรณภูม ิโดยสวัสดภิาพ…….. 
 

ไมร่วมทปิไกด+์คนขบัรถตลอดการเดนิทาง ทา่นละ 40,000 วอน (ประมาณ 1,400 บาท) 
ขออนญุาตเก็บคา่ทปิทกุทา่นที#สนามบนิไทย  

กรุณาชําระคา่มดัจําทา่นละ 5,000 บาท (ชว่งเทศกาลวนัหยดุยาว 10,000 บาท) 
หลงัจากจองภายใน 3 วนั หากไมชํ่าระภายในเวลาที#กําหนด ทางบรษิทัขออนญุาตตดัที#น ั#งตามเงื#อนไข 

 

ในกรณีที#ผูเ้ดนิทางไมผ่า่นการตรวจพจิารณาจากดา่นตรวจคนเขา้เมอืง (ต.ม.)ในการ เขา้-ออกท ัง̂ประเทศไทยและ
ประเทศเกาหลใีต ้อนัเนื#องมาจากการกระทาํที#สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนเีขา้ออกเมอืง หรอืการถูกปฎเิสธ

ในกรณีอื#นๆทกุกรณี ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบและไมค่นืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆท ัง̂ส ิน̂  
เนื#องจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนบรษิทัแลว้ 



 

 

 

 

การเดนิทางอาจเปลี#ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ท ัง̂น ีเ̂น ื#องจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ 
และสถานการณ์ในการเดนิทางขณะน ัน̂แตจ่ะคํานงึถงึความปลอดภยัในการเดนิทาง และผลประโยชนข์องหมูค่ณะ

เป็นสําคญั โดยไมท่าํใหม้าตรฐานของการบรกิารลดนอ้ยลง 
 

***ทวัรน์ ีจ̂ดัใหเ้ฉพาะลกูคา้ที#ประสงคจ์ะไปทอ่งเที#ยวตามรายการของทวัรท์กุวนัเทา่น ัน̂  หากทา่นไมส่ามารถรว่มทวัร ์  
ทกุวนั แคส่มคัรมารว่มทวัรเ์พยีงเพื#อการใชต้ ัLวเครื#องบนิและที#พกัในราคาพเิศษ  หากทา่นไมแ่จง้ และปรากฏวา่ทา่น

ไมร่ว่มทวัรใ์นบางวนั หรอื ลกูคา้ไมล่งรา้นที#รฐับาลเกาหลสีนบัสนนุ ซึ#งไดแ้กร่า้นศนูยโ์สมรฐับาล, ศนูยส์มนุไพรบํารงุ
ตบั, ศนูยส์มนุไพรสนเข็มแดง, ศนูยเ์ครื#องสําอาง, Duty free ทางบรษิทัฯ จะคดิคา่ดําเนนิการในการแยกทอ่งเที#ยว
เอง 300 USD (กอ่นซือ̂ทวัร ์จะตอ้งแจง้ความประสงคท์ ี#เป็นจรงิ เพื#อทางผูจ้ดัจะไดค้ดิคา่บรกิารที#เหมาะสม) *** 

 
 

*** กอ่นตดัสนิใจจองทวัร ์ควรอา่นเงื#อนไขการเดนิทางอยา่งถอ่งแท ้จนเป็นที#พอใจ 
แลว้จงึวางมดัจําเพื#อประโยชนข์องทา่นเอง *** 

 

** พาสปอรต์ควรมอีายไุมต่ํ#ากวา่ 6 เดอืนนบัจากวนัเดนิทาง ** 
 
ราคาทวัรน์ ีร̂วม 

• คา่ตั.วเครื�องบนิชั นประหยัดไปกลับพรอ้มกรุ๊ป 
นํา̂หนกักระเป๋าไมเ่กนิ 15 กโิลกรมัตอ่ทา่น/หิว̂ข ึน̂เครื#องได ้7 กโิลกรมั 

• คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ 
• โรงแรมระดับ 3 ดาว พักหอ้งละ 2 – 3 ทา่น จํานวน 3 คนื  
• บรกิารอาหารทกุมือตามรายการระบ ุ
• คา่เขา้ชมสถานที�ทอ่งเที�ยวตา่งๆตามรายการระบ ุ
• คา่รถรับ-สง่และนําเที�ยว พรอ้มหัวหนา้ทัวรช์าํนาญงานและมัคคเุทศกท์อ้งถิ�น ตลอดการเดนิทาง 
• คา่ประกนัอบัุตเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง วงเงนิ 1,000,000 บาท (ตามเงื�อนไขกรมธรรม)์ 

 
อตัรานีไ̂มร่วม 

• คา่ทปิไกด ์และคนขบัรถ ประมาณ  40,000 วอนหรอื 1,400 บาท ตอ่ทา่นตลอดทรปิ 
• คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวอื�นๆ เชน่ หนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่ซกัรดี คา่อาหารเครื�องดื�มนอกเหนอืรายการ  
• คา่ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7 % และ หัก ณ ที�จา่ย 3 %    
• คา่นําหนักกระเป๋าเกนิ 15 กโิลกรัม  /  คา่วซีา่สําหรับหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว หรอืชาวตา่งชาต ิ

 

หมายเหต ุ
• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ที�จะเลื�อนการเดนิทาง หรอื เปลี�ยนแปลงราคา ในกรณทีี�ผูเ้ดนิทางไมถ่งึ 20 คนขึนไป 
• ในกรณทีี�สายการบนิประการปรับขึนภาษีนํามนั ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการเรยีกเกบ็คา่ภาษีนํามนัเพิ�มตามความเป็น

จรงิ 
• ตั.วเครื�องบนิที�ออกเป็นกรุป๊ไมส่ามารถเลื�อนวันเดนิทางหรอืขอคนืเงนิได ้
• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ที�จะเปลี�ยนแปลง หรอืสลับรายการทอ่งเที�ยวตามความเหมาะสม ในกรณทีี�เกดิเหตสุดุวสิัย หรอื

เหตกุารณท์ี�อยูเ่หนือการควบคมุของบรษัิทฯ โดยบรษัิทฯ จะคํานงึถงึความปลอดภัยและผลประโยชนข์องคณะผูเ้ดนิทาง
เป็นหลัก 

• บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั งสนิ หากเกดิเหตกุารณ์สดุวสิัย เชน่ ความลา่ชา้จากสายการบนิ การยกเลกิเที�ยวบนิ 
การเมอืง การประทว้ง การนัดหยดุงาน การกอ่จลาจล ปัญหาจราจร อบุตัเิหต ุ ภัยธรรมชาต ิ หรอืทรัพยส์นิสญูหายอนั
เนื�องมาจากความประมาทของตัวทา่นเอง หรอืจากการโจรกรรม และอบัุตเิหตจุากความประมาทของตัวทา่นเอง 

• กรณีที�สถานที�ทอ่งเที�ยวใดๆ ที�ไมส่ามารถเขา้ชมไดเ้นื�องจากเหตสุดุวสิัย สภาพอากาศ เหตกุารณ์ที�อยูเ่หนอืการควบคมุ
ของบรษัิทฯ เป็นตน้ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทั งส ิน 

• กรณีที�ทา่นสละสทิธิ�ในการใชบ้รกิารใดๆ หรอืไมเ่ขา้ชมสถานที�ใดๆ กต็ามที�ระบใุนรายการทอ่งเที�ยว หรอืไมเ่ดนิทาง
พรอ้มคณะ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ไมค่นืคา่ใชจ้า่ยไมว่า่กรณใีดๆ ทั งส ิน 

• กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงทั งในประเทศไทย และในตา่งประเทศมปีฏเิสธมใิหเ้ดนิทางเขา้-ออกตามประเทศที�ระบไุว ้ 
เนื�องจากการครองครองสิ�งผดิกฎหมาย สิ�งของตอ้งหา้ม เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอืไมว่า่ดว้ยเหตผุลใดๆ กต็าม
บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ที�จะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดกต็าม  

• กรณีที�ทา่นใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนํีาเงนิ) เดนิทางเพื�อการทอ่งเที�ยวกบัคณะทัวร ์ หากทา่นถกูปฏเิสธในการ
เขา้-ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ไมค่นืคา่ทัวรแ์ละรับผดิชอบใดๆ ทั งสิน 



 

 

 

 

• เมื�อทา่นตกลงชําระเงนิมดัจําหรอืคา่ทัวรท์ั งหมดแลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงื�อนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทั งหมด 
 
เงื#อนไขการชําระเงนิ 

• ชาํระคา่มัดจํา ทา่นละ 5,000 บาท หลังจากทําการจองภายใน 3 วัน ***ชว่งเทศกาลวนัหยดุยาว 10,000 บาท*** 
• ชาํระเงนิคา่ทัวรส์ว่นที�เหลอืภายใน 21 วัน กอ่นออกเดนิทาง 

 
เงื#อนไขการยกเลกิ 

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการยดึมดัจําเต็มจํานวน 
• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 21 วัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�เกบ็คา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาทัวรทั์ งหมด 
• กรณีกรุป๊ที�เดนิทางชว่งวันหยดุ เทศกาลตา่งๆ เชน่ ปีใหม ่สงกรานต ์เป็นตน้ ทางบรษัิทฯ ตอ้งมกีารการันตมีดัจําที�นั�งกบั

ทางสายการบนิ รวมถงึเที�ยวบนิพเิศษ เชน่ Charter Flight และโรงแรมที�พักตา่งๆ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ไมค่นืคา่
มัดจํา หรอื คา่ทัวรทั์ งหมด ไมว่า่ยกเลกิกรณใีดกต็าม 

• เมื�อออกตั.วแลว้ หากทา่นมเีหตบุางประการทําใหเ้ดนิทางไมไ่ด ้ ไมส่ามารถขอคนืคา่ต ัLวได ้ เนื�องจากเป็นนโยบาย
ของสายการบนิ 
 

ขอ้แนะนําเพิ#มเตมิ สําหรบัผูเ้ดนิทางไปทอ่งเที#ยวประเทศเกาหลใีต ้

1. ผูเ้ดนิทางที�ยงัคงสภาพการเป็นนักศกึษา กรณุาเตรยีมใบรับรองการเป็นนักศกึษาจากสถาบันการศกึษาเป็นภาษาอังกฤษ
ตดิตัวไปดว้ยอาจจะตอ้งใชใ้นบางกรณี 

2. ผูเ้ดนิทางที�เป็นขา้ราชการ พนักงานรัฐวสิาหกจิ และพนักงานบรษัิทเอกชนตา่งๆ กรุณาเตรยีมบัตรประจําตัวขา้ราชการ 
หรอืใบรับรองการทํางานเป็นภาษาอังกฤษอาจจะตอ้งใชใ้นบางกรณี 

3. ผูเ้ดนิทางที�ทําเลม่พาสปอรต์ใหมเ่นื�องจากเลม่เกา่หมดอายใุหพ้กหนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ตดิตัวไปดว้ยอาจจะตอ้งใชใ้น
บางกรณี 

4. กรณุาพกบตัรเครดติ (ถา้ม)ี และเงนิสดตดิตัว ทั งเงนิวอนและเงนิสกลุ USD กองตรวจคนเขา้เมอืงอาจจะขอดใูนบางกรณี 
อา่นเอกสารโปรแกรมทัวรใ์นละเอยีดชดัเจน ทั งสถานที�ทอ่งเที�ยว,เที�ยวบนิ,วันเดนิทาง เพื�อประโยชนแ์กตั่วทา่นเองใน
กรณีที�ตอ้งตอบคําถามที�ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง 
 


