
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

เดนิทางโดยสายการบนิจนิแอร ์โหลดกระเป๋าได ้15 กโิลกรมั 
พกัซอรคัซาน 1 คนื / โซล 2 คนื 

 เกาะนาม ิสถานทีถ่า่ยท าละครทวี ีWinter Love Song 
 ชมพระอาทติยต์กดนิ วดันกัซานซา เป็นวัดทีต่ัง้อยูบ่นภเูขารมิทะเลทีม่ทีวิทัศนท์ีส่วยทีส่ดุแหง่หนึง่ในเกาหลี 
 นมสัการเจา้แมก่วนอมิ ซึง่ประทับยนืเดน่เป็นสงา่ หันหนา้สูท่ะเลตะวันออก เพือ่ปกป้องชาวเกาหล ี
 สนุกเต็มทีก่บัเครือ่งเลน่ที ่สวนสนกุเอเวอรแ์ลนด ์(รวมคา่บตัรเครือ่งเลน่) 
 พระราชวงัเคยีงบ็อค พระราชวังไมท้ีเ่กา่แกท่ีส่ดุ 
 ชม ดอกซากรุะ ทีบ่านสะพร่ัง ณ เกาะยออโิด 
 ชอ้ปป้ิง 3 ตลาดดัง ทงแดมนุ เมยีงดง ฮงแด 
 เต็มอิม่ เมนู บฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ ์เบยีร ์ไวน ์ไมอ่ัน้ 
 ชมทีม่าของสาหรา่ยทีน่ยิมในเกาหล ีณ โรงงานสาหรา่ยใหท้า่นไดช้มิสาหรา่ยเกาหลแีท ้ๆ  
 ใหท้า่นลอง ท าคมิบบั พเิศษ!!! พรอ้มทัง้สวมชดุประจ าชาตเิกาหลใีต ้ชุดฮนับก 
 รวมอาหารทัง้หมด 10 มือ้ 
 พเิศษ!!! Free Wi-Fi ตลอดการเดนิทาง 

สายการบนิจนิแอร ์JIN AIR (LJ) 

ขาไป LJ002 BKK - ICN 01.00 – 08.00 

ขากลบั LJ001 ICN - BKK 19.35 – 23.40 
** หากทา่นตอ้งซือ้บัตรโดยสารภายในประเทศเพือ่ไปและกลับกรงุเทพฯ แตล่ะกรุ๊ปนัน้จะคอนเฟิรม์ก่อนประมาณ 10 วันก่อนเดนิทาง หากท่านตอ้งการ



 
 
 
 

 

 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดวนัเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่1 ทา่น 

พกัหอ้งละ 2 ทา่น 
พกัเดีย่ว 

03 – 07 เมษายน 2561  วนัจกัร ี 19,900.- 7,900.- 

04 – 08 เมษายน 2561  วนัจกัร ี 19,900.- 7,900.- 

06 – 10 เมษายน 2561  วนัจกัร ี 20,900.- 7,900.- 

07 – 11 เมษายน 2561 20,900.- 7,900.- 

10 – 14 เมษายน 2561  วนัสงกรานต ์ 23,900.- 7,900.- 

11 – 15 เมษายน 2561  วนัสงกรานต ์ 26,900.- 7,900.- 

14 – 18 เมษายน 2561  วนัสงกรานต ์ 24,900.- 7,900.- 

15 – 19 เมษายน 2561 22,900.- 7,900.- 

18 – 22 เมษายน 2561 18,900.- 7,900.- 

19 – 23 เมษายน 2561 19,900.- 7,900.- 

22 – 26 เมษายน 2561 18,900.- 7,900.- 

23 – 27 เมษายน 2561 18,900.- 7,900.- 

27 เมษายน – 01 พฤษภาคม 2561 วนัแรงงาน 21,900.- 7,900.- 

28 เมษายน – 02 พฤษภาคม 2561 วนัแรงงาน 21,900.- 7,900.- 
:: ราคาโปรโมช ัน่ !!! ไมม่รีาคาเด็ก :: 

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

2. จอยแลนดไ์มใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิ ราคา 7,900 บาท 
 

 

วนัแรก  กรงุเทพฯ (สวุรรณภมู)ิ 
21.30 น. คณะพรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกประต ู4เคานเ์ตอร ์D 

 สายการบนิจนิแอร ์(LJ) มเีจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯคอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก  
วนัทีส่อง เกาะนาม ิ– วดันกัซนัซา 
 
 
 
 
 
 
 
 
01.00 น. เหริฟ้าสูก่รงุโซล โดยสายการบนิ JIN AIRเทีย่วบนิที ่LJ 002 (บนิประมาณ 4.30 – 05.00 ชัว่โมง)             
08.00 น. เทีย่วบนิLJ002เดนิทางถงึทา่อากาศยานนานาชาตอินิชอนประเทศเกาหลใีต ้(เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ไทย 2 ช.ม.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

จองตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศ กรณุาสอบถามเทีย่วบนิคอนเฟิรม์กับเจา้หนา้ทีก่อ่น กรณุาเลอืกซือ้บัตรโดยสารภายในประเทศประเภททีส่ามารถเลือ่นวัน
และเวลาในการเดนิทางไดแ้ละหากกรณีเกดิความผดิพลาดจากสายการบนิ เช่นความล่าชา้ของเทีย่วบนิ การยกเลกิเทีย่วบนิ มกีารยุบเทีย่วบนิรวมกัน 

ตารางการการเดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง เนื่องจากสายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้ว่า อยู่นอกเหนือความควบคุม หรอืเหตุผลเชงิพาณิชย ์หรอื
เหตุผลทางดา้นความปลอดภัยเป็นตน้ เหตุผลต่างๆทีอ่ยู่เหนือความควบคุมของบรษัิท ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆไดใ้นทุก
กรณี** 



 
 
 
 

 

 เดนิทางถงึท่าอากาศยานนานาชาตอินิชอนประเทศเกาหลใีต ้จากนัน้ท่านเดนิทางสู่ ท่าเรอืเฟอรร์ีข่า้มฟาก 
เพือ่ขา้มไปยัง เกาะนาม ิสถานทีแ่สนโรแมนตคิอกีแห่งหนึ่งส าหรับคู่รักคู่หนุ่มสาว ครอบครัว เพือ่นๆหนึง่ใน
สถานทีถ่า่ยท าละครเกาหล ีWINTER LOVE SONG หรอืเพลงรักในสายลมหนาว เกาะนามมิรีูปร่างเหมอืนใบไม ้
ทีล่อยอยู่ทางตอนเหนือของแม่น ้าฮัน ณ ทีแ่ห่งนี้ เพื่อชมบรรยากาศโรแมนตกิ ใตเ้งาไม ้ชมววิ ทวิทัศน์ของ
สถานทีเ่คยใชเ้ป็นสถานทีถ่่ายท าละครทวี ีWinter Love Song อันโด่งดังไปทั่วเอเชยี พรอ้มมเีวลาใหท้่านได ้
เก็บภาพอันสวยงามน่าประทับใจ สุดแสนโรแมนตคิ เปรยีบประหนี่งดุจท่านเป็นพระ-นาง ในละครเลยทเีดยีว 
อสิระตามอธัยาศัย  
 
 
 
 
 
 
 
 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่2) ทคัคาลบ ีหรอืไก่บารบ์คีวิผัดซอสเกาหลอีาหารเลือ่งชือ่
ของเมอืงชุนชอน โดยน าไก่บาร์บคีวิ มันหวาน ผัดกะหล ่าตน้    กระเทียม ต๊อกหรือขา้วปั้น และซอสมาผัด
รวมกนับนกระทะแบนด าคลกุเคลา้ทกุอยา่งใหเ้ขา้ที ่รับประทานกบัผัดกาดเกาหลแีละเครื่องเคยีง 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

บา่ย  น าทา่นเดนิทางสู ่ซกโซ เมอืงประมงชายฝ่ังทะเลตะวันออกทีเ่งยีบสงบ ฝ่ังหนึง่ของเมอืงนี้ถูกขนาบเอาไวด้ว้ย
เทอืกเขาซอรัคซานและอกีฝ่ังหนึง่ของเมอืงก็ถูกขนาบเอาไวด้ว้ยทะเลตะวันออก ทีน่ี่จงึเป็นอกีเมอืงทีต่กเป็น
จดุหมายปลายทางของนักเดนิทางหลายคนเพราะสามารถทอ่งเทีย่วไดท้ัง้แบบเดนิป่าขึน้เขาดูธรรมชาตหิรอืชม
ววิดคูลืน่เลน่น ้าทะเล ผูค้นสว่นใหญข่องทีน่ีป่ระกอบอาชพีประมง รา้นคา้รมิทางเต็มไปดว้ยรา้นขายอาหารทะเล 
แถมยงัเป็นอกีหนึง่สถานทีท่ีแ่ฟนละครเกาหลไีมค่วรพลาด เพราะทีน่ี่เป็นหนึง่ในสถานทีถ่่ายท าละครเกาหลชีือ่
ดังอยา่ง รักนีช้ัว่นรัินดร ์(Autumn In My Heart) ทีเ่คยท าเอาน ้าตาของหลายตอ่หลายคนไหลกนัพรากๆ ใหก้ับ
ความรักสามเศรา้ของพระนาง จากนัน้น าทา่นชม วดันกัซานซา ตัง้อยูใ่กลช้ายหาดนักซานซึง่อยูท่างตอนเหนอื
ของเมอืงคังนงึ ในชว่งหนา้รอ้นเต็มไปดว้ยผูค้นมาตากอากาศและเล่นน ้าทะเล หนา้หนาวท่านอาจจะพบกับการ
ตากปลาหมิะ วัดแหง่นีม้พีระพุทธรูปอันเกา่แกท่างประวัตศิาสตร ์สรา้งขึน้ในสมัยชลิล่าเมอืงราวพันกว่าปีทีแ่ลว้
โดยพระอยึซงั นมสัการเจา้แมก่วนอมิ องคย์นืทีส่งูถงึ 16 เมตร ตัง้ตระหง่านอยูก่ลางแจง้บนยอดเขาชนิซอง
บอง คอยปกป้องชาวเมอืงเกาหลแีละชาวประมง โดยหันพระพักตรส์ูท่ะเลตะวันออก – ประเทศญีปุ่่ น   และมจีุด
ชมววิชือ่ดังตามบทกวเีกาหลเีพือ่ชมพระอาทติยข์ึน้ยามเชา้ ทีศ่าลา “อลุซนัแด”  

  
 
 
 
 
 
 
 
 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่3)บรกิาร OSAM หรอืหมูและปลาหมกึผดัน า้คลุกคลกิเนื้อ
หมแูละปลาหมกึยา่งบารบ์คีวิหมกัสไตลส์มยัใหมเ่กาหลคีนตา่งประเทศนยิมรับประทานเพราะมรีสชาตอิอกหวาน
เผ็ดเล็กนอ้ย โดยการน าบารบ์คีวิหมปูลาหมกึลงในกระทะครึง่วงกลมพรอ้มน ้าซปุปรงุรส 

ค า่  น าทา่นสู ่ILSUNG RESORT HOTEL, I PARK RESORT หรอืเทยีบเทา่ 
โรงแรมคอนเฟิรม์จะแจง้ในใบนัดหมายการเดนิทางอกีครัง้ โดยทางบรษัิทจะสง่ใหก้อ่น 5-7 วันกอ่นเดนิทาง 



 
 
 
 

 

วนัทีส่าม เอเวอรแ์ลนด ์– ศนูยเ์ครือ่งส าอาง – N TOWER (ไมร่วมคา่ลฟิท)์- ตลาดทงแดมนุ 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่4) 

   
 
 
 
 
 
 
 

จากนัน้ทา่นเดนิทางสู ่เอเวอรแ์ลนด ์ทีไ่ดรั้บการขนานนามวา่เป็น ดสินยีแ์ลนดเ์กาหล ีเป็นสวนสนุกกลางแจง้ที่
ใหญ่และดทีีส่ดุในเกาหล ีตัง้อยูใ่นหุบเขาทีม่ทีัศนียภาพงดงาม กอ่ตัง้โดยเจา้ของบรษัิทซมัซงุ ซึง่มลีูกชาย 3 
คน เมือ่ลูกชายคนโตมหีลานชายคนแรกคุณปู่ ก็เลยอยากสรา้งสวนสนุกใหเ้ป็นของขวัญ จงึซือ้ภเูขา 1 ลูกเพือ่
สรา้งสวนสนุกทีอ่ยู่กลางหุบเขา โดยจัดไดว้่าเป็น 1 ใน 4 สวนสนุกยอดนยิมของโลก เอเวอรแ์ลนด ์เป็นสวน
สนุกขนาดใหญ่ทีแ่บง่ออกเป็นโซนถงึ 5 โซน  Global Fair , Zootopia , European Adventure , European 
Adventure , Magic Land และ American Adventure ไฮไลทข์องโซนนี้เลยก็คอื รถไฟเหาะ T Express ซึง่
เป็นรถไฟเหาะไมท้ีส่งูทีส่ดุในโลก และ ทีเ่ป็นไฮไลทเ์ลยก็คอืลูกไลเกอร ์(Liger) ทีเ่ป็นลูกแฝดผสมทีเ่กดิขึน้
จากสงิโตเพศผูแ้ละเสอืเพศเมยี นับเป็นแฝดผสมเสอื-สงิโตคูแ่รกในโลก 
 
 
 
 
 

 

 
 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่5)หมูยา่งเกาหล ีหรอืคาลบี ้เป็นอาหารพืน้เมอืงเกาหลทีี่
เลือ่งชือ่และรูจั้กกันดทีั่วโลก มรีสชาตกิลมกล่อม โดยน าหมูสว่นทีต่ดิกับกระดูกไปยา่งบนเตาถ่านแบบดัง้เดมิ 
เสริฟ์พรอ้มขา้วสวยรอ้นๆ เครือ่งเคยีงหลากชนดิ น ้าจิม้เตา้เจีย้ว และน ้าซปุสาหรา่ย รับประทานคลา้ยกับเมีย่งค า
ของไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  น าท่านสู ่ ศูนยเ์ครือ่งส าอาง เป็นศูนยร์วมของเครื่องส าอางของเกาหลี อาทเิชน่ ROJUKISS, LOTREE, 

ETUDE และอกีมากมายหลากหลายแบรนดเ์นมทีน่ าเขา้มาจากทั่วโลกอสิระทา่นเลอืกซือ้ไดต้ามอธัยาศัย 
  จากนัน้น าท่านสู ่หอคอยกรุงโซลN Tower (ไมร่วมคา่ลฟิต)์ ซ ึง่อยูบ่รเิวณเนนิเขานัมซานซึง่เป็น 1 ใน 18 

หอคอยทีส่งูทีส่ดุในโลกทีฐ่านของหอคอยมสีิง่ทีน่่าสนใจตา่งๆเชน่ศาลาแปดเหลีย่มปาลกั๊กจอง, สวนสตัวเ์ล็กๆ, 
สวนพฤกษชาต,ิ อาคารอนุสรณ์ผูรั้กชาตอินัชงุกนุนอกจากนีโ้ซลทาวเวอรย์งัเป็นสถานทีถ่า่ยท าละครเกาหลแีนว
น่ารักๆเรือ่ง“กบัดกัหวัใจยยัแมม่ด” อสิระใหทุ้กท่านไดเ้ดนิเล่นและถ่ายรูปคู่หอคอยตามอัธยาศัยหรอืคลอ้ง
กญุแจคูรั่ก 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 
 
เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่6) บบีมิบบั และ ชาบูชาบูสุก ีส้ไตลเ์กาหลบีนหมอ้ไฟรอ้นๆ 

ประกอบดว้ยหมสูไลด ์และผักสดนานาชนดิ เสริฟ์พรอ้มน ้าซปุรอ้นๆ และเสน้อดูง้ซึง่ขาดไม่ไดใ้นการทาน ชา
บชูาบ ูพรอ้มขา้วสวยเสริฟ์ พรอ้ม ขา้วสูตรดั่งเดมิของเกาหลซี ึง่น าเอาขา้วสวย ผักต่างๆ เชน่ ถั่วงอก ผักกาด
เห็ดหอม สาหรา่ย และซอสสแีดงมาผัดรวมกนั ซึง่ก็จะไดร้สชาตแิบบเกาหลจีรงิๆ  

 
 
 
 
 
 
 
 

 จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูย่า่นศนูยก์ารคา้แหล่งชอ้ปป้ิงทีช่ ือ่ไดว้่าใหญ่ทีส่ดุในเอเชยี ทงแดมุน ซึง่ตัง้อยูบ่รเิวณ
ประตูเมอืงโบราณทางทศิตะวันออกท่านสามารถซือ้สนิคา้หลากหลายประเภทไดท้ีน่ี้ อาท ิเสือ้ผา้บุรุษ-สตร ี
รองเทา้บรุษุ-สตร ีรองเทา้ผา้ใบ เข็มขดั ของทีร่ะลกึ ชดุเครือ่งครัวถุงน่องถุงเทา้ผา้พันคอโดยท่านจะได ้สัมผัส 

กับ บรรยากาศการชอ้ปป้ิงสนิคา้ในราคาเกาหลอียา่งแทจ้รงิ ทงแดมนุ ดไีซน์ พลาซา่ แอนด ์พารค์ ยังเป็น
สถานทีถ่่ายท าซรียีส์ดุฮติอยา่ง "You Who Came From The Stars" และมวิสคิวดิโีอของ 2NE1 
เพลง "Come Back Home" อกีหนึง่ไฮไลทข์องทีน่ี่คอื LED ROSE GARDEN ใหไ้ดช้มกันดว้ย กับ
ดอกกหุลาบทีต่ดิไฟ LED มาประดับกวา่ 25,550 ดวง  

ค า่  น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั BENIKEA HOTEL, L’ART HOTELหรอื เทยีบเทา่ 
โรงแรมคอนเฟิรม์จะแจง้ในใบนัดหมายการเดนิทางอกีครัง้ โดยทางบรษัิทจะสง่ใหก้อ่น 5-7 วันกอ่นเดนิทาง 

วนัทีส่ ี ่   เทศกาลชมดอกซากุระ “เกาะยออโิด” - ศูนยโ์สมรฐับาล– บลูเฮาส–์พระราชวงัเคยีงบ๊อค –DUTY 
FREE –คลองชองเกชอน- ชอ้ปป้ิงตลาดเมยีงดง          

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่7) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
จากนั้นน าท่านชมความงามของดอกซากุระที่บานสะพร่ังที่“เกาะยออโิด”เป็นแนวยาวเรียงรายรมิถนนจน
กลายเป็นอุโมงค์ดอกซากุระที่สวยงามมากๆ (หมายเหตุ : โปรแกรมชมซากุระจะเดนิทางไปชมเฉพาะช่วงเดอืน
เมษายนซึง่เป็นชว่งการบานของซากุระเท่านัน้ ทัง้นี้การบานของดอกซากุระ ขึน้อยู่กับสภาพอากาศและองคป์ระกอบอืน่ๆ 

ทางบริษัทไม่สามารถก าหนดการบานของดอกซากุระทีแ่น่นอนได ้ดังนัน้ทางบริษัทจงึขออภัย ถา้ในวันทีท่่านเดนิทาง 
อาจจะไมไ่ดพ้บการบานของดอกซากรุะ ทีส่วยงามเต็มทีไ่ด ้จงึเรยีนแจง้ใหท้ราบกอ่นลว่งหนา้) 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่ศูนยโ์สมรฐับาลซึง่รัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลติจากโสมทีม่อีายุ 6 ปีซึง่ถอืว่าเป็น
โสมทีม่คีุณภาพดทีีสุ่ดชมวงจรชวีติของโสมพรอ้มใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้โสมทีม่คีุณภาพดทีีสุ่ดและราคาถูกกว่า
ไทยถงึ 2 เทา่กลับไปบ ารงุรา่งกายหรอืฝากญาตผิูใ้หญ่ทีท่่านรักและนับถอือกีไมไ่กลจากกันมากนัก จากนัน้น า
ชม บลูเฮาสท์ าเนียบของประธานาธบิด ี(ระหว่างรถแล่นผ่านไม่อนุญาตใหถ้่ายภาพหรอืวดีโีอใดๆทัง้สิน้) แวะ
ถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึกบัอนุสาวรยี ์นกฟีนกิซ ์สญัลักษณ์ความเป็นอมตะ และชมทัศนยีภาพอนัสวยงามของภเูขารูป
หัวมงักร และวงเวยีนน ้าพ ุซึง่นับเป็นจดุทีม่ฮีวงจุย้ทีด่ทีีส่ดุของกรงุโซล 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 



 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 

จากนัน้ชม พระราชวงัเคยีงบ็อค ซึง่เป็นพระราชวังไมโ้บราณทีเ่กา่แกท่ีส่ดุ สรา้งขึน้ใน ค.ศ. 1394 หรอืในอดตี
กวา่ 600 ปีกอ่น ภายในพระราชวังแหง่นีม้หีมูพ่ระทีน่ั่งมากกวา่ 200 หลัง แตไ่ดถู้กท าลายไปมากในสมัยทีญ่ีปุ่่ น
เขา้มาบุกยดึครอง ทัง้ยังเคยเป็นศูนยบ์ัญชาการทางการทหารและเป็นทีป่ระทับของกษัตรยิ ์ ปัจจุบันไดม้กีาร
กอ่สรา้งหมูพ่ระทีน่ั่งทีเ่คยถูกท าลายขึน้มาใหมใ่นต าแหน่งเดมิ ถ่ายภาพคู่กับพลับพลากลางน ้าเคยีงเฮวรู ทีซ่ ึง่
เคยเป็นทอ้งพระโรงออกงานสโมสรสนันบิาตตา่งๆ ส าหรับตอ้นรับแขกบา้นแขกเมอืง  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร(มือ้ที ่8)บรกิารท่านดว้ย เมนู Samgyetang หรอืเมนูไกตุ่๋นโสม
อาหารในวังในสมยักอ่น ปัจจุบันเป็นอาหารเลือ่งชือ่ของเมอืงหลวง เชือ่กันว่าบ ารุงและเสรมิสขุภาพ ภายในตัว
ไกจ่ะมขีา้วเหนยีว รากโสม พทุราแดงและเคล็ดลับในการตุน๋เสริฟ์พรอ้มเครือ่งเคยีงทีเ่รยีกวา่ กกัตกุ ีเสน้ขนมจนี 
เหลา้โสม พรกิไทยด า และเกลอื) 

  
 
  
 
 
 
 
 

  จากนัน้น าท่าน ชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษีที ่ดวิตีฟ้ร ี(Duty Free Shop)ทีน่ี่มสีนิคา้ชัน้น าใหท้่านเลอืกซือ้
มากมายกวา่ 500 ชนดิ อาท ิน ้าหอม เสือ้ผา้เครือ่งส าอาง กระเป๋า นาฬกิา เครือ่งประดับ ฯลฯหากพอมเีวลาพา
ทา่นเดนิชมคลองชองเกชอนซึง่เดมิเป็นคลองเกา่แกใ่นอดตีมอีายกุว่า 600 ปี ทีท่อดผ่านใจกลางเมอืงหลวง 
แตใ่นปัจจบุนัไดม้กีารพัฒนา และบรูณะคลองแหง่นีข้ ึน้มาใหม ่ท าใหก้รุงโซลมคีลองทีย่าวกว่า 6 กโิลเมตร ทีม่ี
แตน่ ้าใส จนสามารถมองเห็นตัวปลาหลากพันธท์ีก่ าลังแหวกวา่ยไปมา ปัจจบุนัโครงการชองเกชองไดก้ลายเป็น
สถานทีจั่ดกจิกรรมตา่งๆ อาท ิงานแสดงศลิปะต่างๆ งานดนตร ีนทิรรศการดอกไม ้ฯลฯ และยังมสีวนสาธารณะ
ทัง้สองฝ่ังคลอง 

 
 
 
 
 
 
 
 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร(มือ้ที ่9)เมนบูฟุเฟตข์าปยูกัษ ์นอกจากนีย้งับรกิารอาหารนานาชาติ
มากมาย บรกิารพรอ้มดว้ยเครือ่งดืม่ตา่งๆ  ของหวาน,ขนม และผลไม ้ 

  จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิงยา่น เมยีงดง (Myeong-dong) หรอื สยามสแควรเ์กาหล ีหากท่านตอ้งการทราบว่า
แฟชั่นของเกาหลีเป็นอย่างไร กา้วล ้าน าสมัยเพยีงใดท่านจะตอ้งมาทีเ่มยีงดงแห่งนี้ พบกับสนิคา้วัยรุ่น อาท ิ
เสือ้ผา้แฟชัน่แบบอนิเทรน เครือ่งส าอางดังๆ ของเกาหล ีพบกับความแปลกใหมใ่นการชอ้ปป้ิงอกีรูปแบบหนึง่ 
ซึง่เมยีงดงแหง่นีจ้ะมวีัยรุน่หนุ่มสาวชาวโสมไปรวมตัวกนัทีน่ีก่วา่ลา้นคนในแตล่ะวัน  

   น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั BENIKEA HOTEL, INTERCITY HOTEL, BIZ HOTELหรอื เทยีบเทา่ 
โรงแรมคอนเฟิรม์จะแจง้ในใบนัดหมายการเดนิทางอกีครัง้ โดยทางบรษัิทจะสง่ใหก้อ่น 5-7 วันกอ่นเดนิทาง 

วนัทีห่า้   ศนูยส์มุนไพร – RED PINE – TRICK EYE + ICE MUSEUM – ชอ้ปป้ิงยา่นฮงแด – ซุปเปอรล์ะลาย
เงนิวอน –  สนามบนิ – กรงุเทพฯ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่10) 
จากนัน้น าทา่นเดนิทางไปดแูลสขุภาพกนัที ่ศนูยส์มนุไพรฮอกเกนาม ูซ ึง่เป็นสมนุไพรทีท่ั่วโลกยอมรับ รวมถงึ
สถาบนัตา่งๆ ว่าเป็นสมนุไพรทีม่คีุณภาพดทีีส่ดุในการบ ารุงตับและดูและตับของเรา ซึง่จะเป็นสมนุไพรทีห่าได ้
ยากในปัจจุบัน ท่านจะไดช้มการสาธติ การทดลองว่าสมุนไพรชนดินี้มคีุณค่าเพยีงใดต่อโลกใบนี้  ตน้ไมช้นดินี้
เจรญิเตบิโตในป่าลกึบนภูเขาทีป่ราศจากมลภาวะและระดับสงูเหนือน ้าทะเล 50-800 เมตรชาวเกาหลรีุ่นใหม่
นยิมน ามารับประทานเพือ่ชว่ยดแูลตับใหส้ะอาดแข็งแรง ป้องกนัโรคตับแข็ง ไมถ่กูท าลายจาการดืม่แอลกอฮอล ์
กาแฟ บหุรี ่สารตกคา้งจากอาหารและยาแลว้น าท่านสู ่ศนูยส์มุนไพรสนเข็มแดง หรอื RED PINE ซึง่ผลติ



 
 
 
 

 

จากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลซี ึง่จะใชต้น้สนเข็มแดงจากยอดเขาทีป่ระเทศเกาหลเีหนือมาผลติโดยใช ้

เทคโนโลยพีรอ้มกบัการวจิัยทีป่ระเทศเกาหลใีตอ้อกมาเป็นน ้ามนัสนเข็มแดงภมูปิระเทศของประเทศเกาหลเีป็น
ภเูขาประมาณ 70 เปอรเ์ซ็นตโ์ดยกว่าจะมาเป็นน ้ามันสนเข็มแดงได ้1 แคปซลู ตอ้งใชใ้บสนเข็มแดงประมาณ 
2.7 กโิลกรัมมาสกัดเอาน ้ามันมาผลติและวจัิยออกมาเป็นน ้ามันสนนี้สามารถชว่ยในการลดระดับไขมันในเสน้
เลอืดไดเ้ป็นอยา่งด ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากนัน้น าท่านชม พพิธิภณัฑภ์าพ 3 มติ ิเคล็ดลับงานศลิปะแห่งภาพ” ทีท่ าใหท้่านไดต้ืน่ตาตืน่ใจกับศลิปะ
แนวใหมเ่ป็นภาพวาดในลักษณะ 3 มติเิหมอืนภาพวาดมชีวีติและหลุดออกมาจากแผ่นเฟรมภาพแนวคดิรูปแบบ
ใหม่เป็นความคดิสรา้งสันและจนิตนาการของการสรา้งภาพโดยใชเ้ทคนคิพเิศษจากภาพสามมติทิีร่วมทฤษฎี
ทางวทิยาศาสตร์และการซอ้นภาพโดยกระตุน้ความเคลื่อนไหวของภาพใหม้มีติเิหมอืนจรงิและชม  ICE 
MUSEUM พพิธิภณัฑน์ า้แข็ง ปะตมิากรรมน ้าแข็งตัง้อยู่ในกรุงโซลเป็นสถานที่จัดโชว์น ้าแข็งแกะสลัก 
นักทอ่งเทีย่วสามารถสมัผัสอากาศทีห่นาวเย็นตดิลบกวา่สบิองศาและชมน ้าแข็งทีถู่กแกะสลักออกมาเป็นรูปร่าง
ตา่งๆ ไดอ้ยา่งน่าอศัจรรย ์

เทีย่ง         รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่11) เมนจูมิดกั เป็นไกพ่ะโลผ้ดักบัวุน้เสน้และผกัอรอ่ย
มากมายเสริฟ์พรอ้มขา้วสวยรอ้นๆ พรอ้มเครือ่งเคยีงตา่งๆ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

จากนัน้น าทา่นชอ้ปป้ิง ยา่นฮงแด มหาวทิยาลยัทีม่ชี ือ่เสยีงของเกาหลเีป็นถนนทีส่ามารถเดนิชอ้ปป้ิงในรา้นเสือ้
สวยสดุอารต์แบบราคานักศกึษาและอัพเดตสตรทีสไตลจ์ากแฟชัน่นสิตา้ตัวจรงิสว่นกลางคนืเป็นแหล่งปารต์ีท้ี ่
chic สดุในโซล จากนัน้เตรยีมตัวกลับกรุงเทพ แวะซือ้ของ (ละลายเงนิวอน 5 แถม 1) สาหร่าย ขนมต่าง ๆ  
ช็อกโกแล๊ตหนิซเีรยีลช็อกโก  ลติภัณฑข์องใบและรากฝอยของโสม ในรูป ขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหนา้
โสม ครมีลา้งหนา้โสม เครือ่งส าอางโสม เป็นตน้  และยงัมหีมอนสขุภาพ  กมิจ ิ เป็บเปโร ้(ป๊อกกีเ้กาหล)ี ชนิรา
เมง(มามา่เกาหล)ีจากน ัน้เดนิทางสูส่นามบนิ 

19.55 น.  ออกเดนิทางกลบักรงุเทพฯมหานคร   โดยเทีย่วบนิที ่LJ 001  
23.35 น.  ถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ 
 

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

กรณุาช าระคา่มดัจ าทา่นละ 5,000 บาท (ชว่งเทศกาลวนัหยดุยาว 10,000 บาท) 
หลงัจากจองภายใน 3 วนั หากไมช่ าระภายในเวลาทีก่ าหนด ทางบรษิทัขออนญุาตตดัทีน่ ัง่ตามเงือ่นไข 

 

ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่นการตรวจพจิารณาจากดา่นตรวจคนเขา้เมอืง (ต.ม.)ในการ เขา้-ออกท ัง้ประเทศไทยและ
ประเทศเกาหลใีต ้อนัเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนเีขา้ออกเมอืง หรอืการถกูปฎเิสธ

ในกรณีอืน่ๆทกุกรณี ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบและไมค่นืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆท ัง้ส ิน้ 
เนือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนบรษิทัแลว้ 

 



 
 
 
 

 

การเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ท ัง้นีเ้นือ่งจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ 
และสถานการณ์ในการเดนิทางขณะน ัน้แตจ่ะค านงึถงึความปลอดภยัในการเดนิทาง และผลประโยชนข์องหมูค่ณะ

เป็นส าคญั โดยไมท่ าใหม้าตรฐานของการบรกิารลดนอ้ยลง 
 

ทวัรน์ีจ้ดัใหเ้ฉพาะลูกคา้ทีป่ระสงคจ์ะไปทอ่งเทีย่วตามรายการของทวัรท์ุกวนัเทา่น ัน้  หากทา่นไมส่ามารถรว่มทวัร ์  
ทุกวนั แคส่มคัรมารว่มทวัรเ์พยีงเพือ่การใชต้ ัว๋เครือ่งบนิและทีพ่กัในราคาพเิศษ  หากทา่นไมแ่จง้ และปรากฏวา่ทา่น
ไมร่ว่มทวัรใ์นบางวนั ทางบรษิทัฯ จะคดิคา่ด าเนนิการในการแยกทอ่งเทีย่วเอง 150 USD   
(กอ่นซือ้ทวัร ์จะตอ้งแจง้ความประสงคท์ีเ่ป็นจรงิ เพือ่ทางผูจ้ดัจะไดค้ดิคา่บรกิารทีเ่หมาะสม) ** 
 

*** กอ่นตดัสนิใจจองทวัร ์ควรอา่นเงือ่นไขการเดนิทางอยา่งถอ่งแท ้จนเป็นทีพ่อใจ 

แลว้จงึวางมดัจ าเพือ่ประโยชนข์องทา่นเอง *** 

ราคาทวัรน์ีร้วม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิชัน้ประหยดัไปกลับพรอ้มกรุ๊ป 
น า้หนกักระเป๋าไมเ่กนิ 15 กโิลกรมัตอ่ทา่น/หิว้ข ึน้เครือ่งได ้12 กโิลกรมั 

 คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ 

 โรงแรมระดับ 3 ดาว พักหอ้งละ 2 – 3 ทา่น จ านวน 3 คนื  
 บรกิารอาหารทกุมือ้ตามรายการระบ ุ
 คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตา่งๆตามรายการระบ ุ
 คา่รถรับ-สง่และน าเทีย่ว พรอ้มหัวหนา้ทัวรช์ านาญงานและมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ตลอดการเดนิทาง 
 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง วงเงนิ 1,000,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 

 
อตัรานีไ้มร่วม 

 คา่ทปิไกด ์และคนขบัรถ ประมาณ  35,000 วอนหรอื 1,200 บาท ตอ่ทา่นตลอดทรปิ 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวอืน่ๆ เชน่ หนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่ซกัรดี คา่อาหารเครือ่งดืม่นอกเหนอืรายการ  
 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และ หัก ณ ทีจ่า่ย 3 %    

 คา่น ้าหนักกระเป๋าเกนิ 20 กโิลกรัม  /  คา่วซีา่ส าหรับหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว หรอืชาวตา่งชาต ิ
 
หมายเหต ุ

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

จรงิ 

 ตั๋วเครือ่งบนิทีอ่อกเป็นกรุ๊ปไมส่ามารถเลือ่นวันเดนิทางหรอืขอคนืเงนิได ้
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลง หรอืสลับรายการท่องเทีย่วตามความเหมาะสม ในกรณีทีเ่กดิเหตุสดุวสิัย หรอื

เหตกุารณ์ทีอ่ยูเ่หนอืการควบคมุของบรษัิทฯ โดยบรษัิทฯ จะค านงึถงึความปลอดภยัและผลประโยชนข์องคณะผูเ้ดนิทาง
เป็นหลัก 

 บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สนิ หากเกดิเหตุการณ์สุดวสิัย เช่น ความล่าชา้จากสายการบนิ การยกเลกิเที่ยวบนิ 
การเมอืง การประทว้ง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล ปัญหาจราจร อุบัตเิหตุ ภัยธรรมชาต ิหรอืทรัพยส์นิสูญหายอัน
เนือ่งมาจากความประมาทของตัวทา่นเอง หรอืจากการโจรกรรม และอบุตัเิหตจุากความประมาทของตัวทา่นเอง 

 กรณีทีส่ถานทีท่อ่งเทีย่วใดๆ ทีไ่มส่ามารถเขา้ชมไดเ้นือ่งจากเหตสุดุวสิยั สภาพอากาศ เหตุการณ์ทีอ่ยูเ่หนือการควบคุม
ของบรษัิทฯ เป็นตน้ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 กรณีทีท่่านสละสทิธิใ์นการใชบ้รกิารใดๆ หรอืไม่เขา้ชมสถานทีใ่ดๆ ก็ตามทีร่ะบุในรายการท่องเทีย่ว หรอืไม่เดนิทาง
พรอ้มคณะ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ใชจ้า่ยไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ในประเทศไทย และในต่างประเทศมปีฏเิสธมใิหเ้ดนิทางเขา้-ออกตามประเทศทีร่ะบไุว ้ 
เนื่องจากการครอครองสิง่ผดิกฎหมาย สิง่ของตอ้งหา้ม เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอืไม่ว่าดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตาม
บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดก็ตาม 

 กรณีทีท่า่นใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนี ้าเงนิ) เดนิทางเพือ่การท่องเทีย่วกับคณะทัวร ์หากท่านถูกปฏเิสธในการ
เขา้-ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทัวรแ์ละรับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิมดัจ าหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดแลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 
 

 

 



 
 
 
 

 

เงือ่นไขการช าระเงนิ 

 ช าระคา่มดัจ า ทา่นละ 5,000 บาท หลังจากท าการจองภายใน 3 วัน ชว่งเทศกาบวันหยดุยาว 10,000 บาท 
 ช าระเงนิคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืภายใน 21 วัน กอ่นออกเดนิทาง 
 

เงือ่นไขการยกเลกิ 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยดึมดัจ าเต็มจ านวน 
 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 21 วัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาทัวรท์ัง้หมด 
 กรณีกรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุ เทศกาลตา่งๆ เชน่ ปีใหม ่สงกรานต ์เป็นตน้ ทางบรษัิทฯ ตอ้งมกีารการันตมีัดจ าทีน่ั่งกับ

ทางสายการบนิ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ Charter Flight และโรงแรมทีพั่กต่างๆ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืค่า
มดัจ า หรอื คา่ทัวรท์ัง้หมด ไมว่า่ยกเลกิกรณีใดก็ตาม 

 เมือ่ออกตั๋วแลว้ หากทา่นมเีหตบุางประการท าใหเ้ดนิทางไมไ่ด ้ไมส่ามารถขอคนืคา่ต ัว๋ได ้เนื่องจากเป็นนโยบาย
ของสายการบนิ 
 

ขอ้แนะน าเพิม่เตมิ ส าหรบัผูเ้ดนิทางไปทอ่งเทีย่วประเทศเกาหลใีต ้

1. ผูเ้ดนิทางทีย่งัคงสภาพการเป็นนักศกึษา กรณุาเตรยีมใบรับรองการเป็นนักศกึษาจากสถาบนัการศกึษาเป็นภาษาอังกฤษ
ตดิตัวไปดว้ยอาจจะตอ้งใชใ้นบางกรณี 

2. ผูเ้ดนิทางทีเ่ป็นขา้ราชการ พนักงานรัฐวสิาหกจิ และพนักงานบรษัิทเอกชนต่างๆ กรุณาเตรยีมบัตรประจ าตัวขา้ราชการ 
หรอืใบรับรองการท างานเป็นภาษาองักฤษอาจจะตอ้งใชใ้นบางกรณี 

3. ผูเ้ดนิทางทีท่ าเลม่พาสปอรต์ใหมเ่นือ่งจากเลม่เกา่หมดอายใุหพ้กหนังสอืเดนิทางเล่มเกา่ตดิตัวไปดว้ยอาจจะตอ้งใชใ้น
บางกรณี 

4. กรณุาพกบตัรเครดติ (ถา้ม)ี และเงนิสดตดิตัว ทัง้เงนิวอนและเงนิสกลุ USD กองตรวจคนเขา้เมอืงอาจจะขอดใูนบางกรณี 
 


