
 
 
 
 

 

 

 

 

เดนิทางโดยสายการบนิจนิแอร ์โหลดกระเป๋าได ้15 กโิลกรมั 
พกัซอรคัซาน 1 คนื / โซล 2 คนื 

 โรแมนตกิสดุๆที ่เกาะนาม ิ
 ชมพระอาทติยต์กดนิ วดันกัซานซา เป็นวัดทีต่ัง้อยู่บนภเูขารมิทะเลทีม่ทีวิทศันท์ีส่วยทีส่ดุแห่งหนึง่ในเกาหล ี

 นมสัการเจา้แมก่วนอมิ ซ ึง่ประทบัยนืเดน่เป็นสง่า หันหนา้สูท่ะเลตะวนัออก เพือ่ปกป้องชาวเกาหล ี
 สดุมันกบัสวนสนกุเอเวอรแ์ลนดต์ัว๋แบบไม่จ ากดั  (รวมคา่บัตรเครือ่งเลน่) 
 พระราชวงัเคยีงบ็อค พระราชวังไมท้ีเ่กา่แกท่ีส่ดุ 

 คลอ้งกญุแจคูร่กัที ่โซลทาวเวอร ์(ไม่รวมคา่ลฟิท)์ 
 ชอ๊ปป้ิง 3 ตลาดดงั เมยีงดง,ทงแดมนุ,ตลาดฮงแด 
 สถาบนัสอนท ากมิจ ิชมวธิกีารท ากมิจ ิพเิศษ!!! พรอ้มทัง้สวมชดุประจ าชาตเิกาหลใีต ้ชุดฮนับก 

 เต็มอิม่ เมนู บฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ ์เบยีร ์ไวน ์ไม่อัน้ 
 รวมอาหารท ัง้หมด 10 ม ือ้ 

 พเิศษ!!! Free Wi-Fi ตลอดการเดนิทาง 

สายการบนิจนิแอร ์JIN AIR (LJ) 

ขาไป LJ004 BKK - ICN 22.40 - 06.00+1 

สายการบนิจนิแอร ์JIN AIR (LJ) 

ขากลบั LJ003 ICN - BKK 17.25 – 21.25 
เนื่องจากสายการบนิจนิแอรม์บีนิไปประเทศเกาหลวัีนละ 2 เทีย่วบนิ / วัน หากทา่นตอ้งซือ้บัตรโดยสารภายในประเทศเพือ่ไปและกลบั



 
 
 
 

 

 
 

 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดวนัเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่1 ทา่น 

พกัหอ้งละ 2 ทา่น 

พกัเดีย่ว 

::ราคาโปรโมช ัน่!!!ไมม่รีาคาเด็ก:: 

31 ต.ค. – 04 พ.ย. 60 18,900.- 6,000.- 
04 – 08 พ.ย. 60 15,900.- 6,000.- 
08 – 12 พ.ย. 60 15,900.- 6,000.- 
11 – 15 พ.ย. 60 15,900.- 6,000.- 
16 – 20 พ.ย. 60 15,900.- 6,000.- 
20 – 24 พ.ย. 60 14,900.- 6,000.- 

ราคาอืน่ๆ  

1. เด็กทารก INFANT (อายตุ า่กวา่ 2 ปี) ราคา 6,900 บาท 

2. จอยแลนดไ์มใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิ ราคา 6,900 บาท 

 
วนัแรก กรงุเทพฯ (สวุรรณภมู)ิ 
 

ส าหรบัเทีย่วบนิ LJ004 22.40 – 06.00+1 

19.30 น. คณะพรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกประต ู4เคานเ์ตอร ์D 
 สายการบนิจนิแอร ์(LJ) มเีจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯคอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก  

22.40 น. เหริฟ้าสูก่รงุโซล โดยสายการบนิ JIN AIR เทีย่วบนิที ่LJ 004 (บนิประมาณ 4.30 – 05.00 ช ัว่โมง) 
 
วนัทีส่อง เกาะนาม ิ- วดันกัซนัซา (ชมพระอาทติยต์กดนิ) 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

06.00 น. เทีย่วบนิLJ004เดนิทางถงึทา่อากาศยานนานาชาตอินิชอนประเทศเกาหลใีต ้(เวลาทอ้งถิน่เร็วกว่าไทย 2ช.ม.) 

กรงุเทพฯ แตล่ะกรุ๊ปนัน้จะคอนเฟิรม์กอ่นประมาณ 10 วันกอ่นเดนิทาง หากทา่นตอ้งการจองตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศ กรณุาสอบถาม
เทีย่วบนิคอนเฟิรม์กับเจา้หนา้ทีก่อ่น กรณุาเลอืกซือ้บัตรโดยสารภายในประเทศประเภททีส่ามารถเลือ่นวันและเวลาในการเดนิทางไดแ้ละ

หากกรณีเกดิความผดิพลาดจากสายการบนิ เชน่ความลา่ชา้ของเทีย่วบนิ การยกเลกิเทีย่วบนิ มกีารยบุเทีย่วบนิรวมกัน ตารางการการ
เดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง เนื่องจากสายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้วา่ อยูน่อกเหนือความควบคมุ หรอืเหตผุลเชงิพาณชิย ์หรอื
เหตผุลทางดา้นความปลอดภัยเป็นตน้ เหตผุลตา่งๆทีอ่ยูเ่หนือความควบคมุของบรษัิท ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่าย

ตา่งๆไดใ้นทกุกรณ ี



 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

08.35น.  เดนิทางถงึทา่อากาศยานนานาชาตอินิชอน ประเทศเกาหลใีต ้(เวลาทอ้งถิน่เร็วกว่าไทย 2 ช.ม.) 
  จากนัน้น าท่านสู่เมืองชุนชอน ลงเรือเดนิทางสู ่เกาะนาม ิโดยใชเ้วลาประมาณ 10 นาท ีชมววิ ทวิทัศน์ของ

สถานทีเ่คยใชเ้ป็นสถานทีถ่่ายท าละครทวีี Winter Love Song อันโด่งดังไปทั่วเอเชยี พรอ้มมีเวลาใหท้่านได ้

เก็บภาพอันสวยงามน่าประทบัใจสดุแสนโรแมนตคิเปรยีบประหนีง่ดจุทา่นเป็นพระ-นาง ในละครเลยทเีดยีว อสิระ
ตามอัธยาศยั 

 

 
 

 
 
เ ที่ ย ง  บ ร ิก า ร อ า ห า ร เ ที่ ย ง  ณ 

ภตัตาคาร (มือ้ที ่1) บรกิาร ทคัคาลบ ีหรือ
ไกบ่ารบ์คีวิผัดซอสเกาหลอีาหารเลือ่งชือ่ของเมอืงชนุชอน โดยน าไกบ่ารบ์คีวิ มันหวาน ผัดกะหล ่าตน้    กระเทยีม 

ตอ๊กหรอืขา้วปั้น และซอสมาผัดรวมกนับนกระทะแบนด าคลุกเคลา้ทุกอย่างใหเ้ขา้ที ่รับประทานกับผัดกาดเกาหลี
และเครือ่งเคยีง 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

บ่าย น าทา่นเดนิทางสู ่ ซกโซ เมอืงประมงชายฝ่ังทะเลตะวันออกทีเ่งยีบสงบ ฝ่ังหนึง่ของเมอืงนี้ถกูขนาบเอาไวด้ว้ย
เทอืกเขาซอรัคซานและอกีฝ่ังหนึง่ของเมอืงก็ถกูขนาบเอาไวด้ว้ยทะเลตะวนัออก ทีน่ี่จงึเป็นอกีเมอืงทีต่กเป็น

จุดหมายปลายทางของนักเดนิทางหลายคนเพราะสามารถทอ่งเทีย่วไดท้ัง้แบบเดนิป่าขึน้เขาดธูรรมชาตหิรอืชมววิดู
คลืน่เลน่น ้าทะเล ผูค้นสว่นใหญ่ของทีน่ี่ประกอบอาชพีประมง รา้นคา้รมิทางเต็มไปดว้ยรา้นขายอาหารทะเล แถมยัง
เป็นอกีหนึง่สถานทีท่ีแ่ฟนละครเกาหลไีม่ควรพลาด เพราะทีน่ี่เป็นหนึง่ในสถานทีถ่า่ยท าละครเกาหลชีือ่ดงัอย่าง รัก

นี้ชัว่นริันดร ์ (Autumn In My Heart) ทีเ่คยท าเอาน ้าตาของหลายตอ่หลายคนไหลกนัพรากๆ ใหก้บัความรักสาม
เศรา้ของพระนาง จากนัน้น าทา่นชม วดันกัซานซา ตัง้อยู่ใกลช้ายหาดนักซานซึง่อยู่ทางตอนเหนือของเมอืงคงันงึ 
ในชว่งหนา้รอ้นเต็มไปดว้ยผูค้นมาตากอากาศและเลน่น ้าทะเล หนา้หนาวทา่นอาจจะพบกบัการตากปลาหมิะ วัด

แห่งนี้มพีระพุทธรูปอันเกา่แกท่างประวตัศิาสตร ์ สรา้งข ึน้ในสมัยชลิลา่เมอืงราวพันกว่าปีทีแ่ลว้โดยพระอยึซงั 
นมสัการเจา้แมก่วนอมิ องคย์นืทีส่งูถงึ 16 เมตร ตัง้ตระหง่านอยู่กลางแจง้บนยอดเขาชนิซองบอง คอยปกป้อง

ชาวเมอืงเกาหลแีละชาวประมง โดยหันพระพักตรส์ูท่ะเลตะวันออก – ประเทศญีปุ่่ น   และมจีุดชมววิชือ่ดงัตามบท
กวเีกาหลเีพือ่ชมพระอาทติยข์ ึน้ยามเชา้ ทีศ่าลา “อุลซนัแด”  



 
 
 
 

 

 หมายเหต ุ : 1.การดพูระอาทติยต์กนัน้ขึน้อยูก่ับสภาพภมูอิากาศ ณ วันทีเ่ดนิทาง 2.รายการทอ่งเทีย่วอาจมกีารสลับหรอื

เปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยมแิจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ในกรณีทีม่เีหตกุารณ์สดุวสิยั หรอืภัยธรรมชาต ิหรอืเหตกุารณ์ที่
ไมไ่ดอ้ยูภ่ายใตก้ารควบคมุของบรษัิทฯ 

   

   
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่2)บรกิาร OSAM หรอืหมูและปลาหมกึผดัน า้คลุกคลกิเนื้อหมู
และปลาหมกึย่างบารบ์คีวิหมักสไตลส์มัยใหม่เกาหลคีนต่างประเทศนยิมรับประทานเพราะมีรสชาตอิอกหวานเผ็ด

เล็กนอ้ย โดยการน าบารบ์คีวิหมูปลาหมกึลงในกระทะครึง่วงกลมพรอ้มน ้าซปุปรุงรส 
ค า่ น าทา่นสู ่ILSUNG RESORT HOTEL, I PARK RESORT , GIMHO HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

โรงแรมคอนเฟิรม์จะแจง้ในใบนัดหมายการเดนิทางอกีครัง้ โดยทางบรษัิทจะสง่ใหก้อ่น 5-7 วันกอ่นเดนิทาง  
 
วนัทีส่าม สถาบนัสอนท ากมิจ ิ– ถา่ยรปูฮนับก - สวนสนกุเอเวอรแ์ลนด–์กรงุโซล-N TOWER (ไมร่วมลฟิท)์-

ตลาดทงแดมนุ 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่3) 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
จากนัน้น าทา่นสู ่KIMCHI SCHOOL หรอื สถาบันสอนท ากมิจชิมวธิีการท ากมิจ ิผักดองทีส่ามารถเก็บไวไ้ดน้าน
และเป็นอาหารที่ข ึน้โต๊ะชาวเกาหลีทุกมื้อปัจจุบันกมิจเิป็นทีน่ิยมแพร่หลาย เพราะประกอบดว้ยแบคทเีรียทีเ่ป็น

ประโยชนใ์นการย่อยอาหารและป้องกนัโรคให ้ ทา่นไดท้ดลองท ากมิจดิว้ยตวัท่านเองและสามารถน ากลับมา
เป็นของฝาก พเิศษ เก็บภาพความประทับใจดว้ยการ  ใส่ชดุประจ าชาตขิองเกาหลีใต ้ชดุฮันบก  จากนั้นท่าน

เดนิทางสู ่เอเวอรแ์ลนด ์  สวนสนุกกลางแจง้ทีใ่หญ่ทีส่ดุของประเทศเกาหลใีตซ้ ึง่ตัง้อยู่ท่ามกลางหุบเขาขอเชญิ
ทา่นทอ่งไปกับโลกของสตัวป่์าซาฟารีท่านจะไดพ้บกับไลเกอรซ์ ึง่เป็นลูกแฝดผสมทีเ่กดิข ึน้จากความรักระหว่าง
สงิโตผูเ้ป็นพ่อและเสอืผูเ้ป็นแม่นับเป็นแฝดผสมเสอื-สงิโตคู่แรกในโลกชมความน่ารักของหมีต่างๆซึง่พนักงานขับ

รถซาฟารจีะเป็นผูท้กัทายและเลน่กบัพวกเขาเตมิเต็มความสขุของทา่นสนุกสนานกบัเครื่องเล่นต่างๆ ไม่จ ากัดชนดิ 
พรอ้มทัง้บรรยากาศหนาวๆ โรแมนตคิสดุๆ 

 
 
 

 
 
 

 



 
 
 
 

 

 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่4) บรกิาร หมูย่างเกาหล ีหรือ คาลบี ้เป็นอาหารพื้นเมือง
เกาหลทีีเ่ลือ่งชือ่และรูจ้ักกันดทีั่วโลก มีรสชาตกิลมกล่อม โดยน าหมูสว่นทีต่ดิกับกระดูกไปย่างบนเตาถ่านแบบ

ดัง้เดมิ เสริฟ์พรอ้มขา้วสวยรอ้นๆ เครื่องเคยีงหลากชนดิ น ้าจิม้เตา้เจี้ยว และน ้าซุปสาหร่าย รับประทานคลา้ยกับ
เมีย่งค าของไทย 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 จากนัน้น าทา่นสู ่หอคอยกรงุโซลN Tower (ไมร่วมคา่ลฟิต)์ ซึง่อยู่บรเิวณเนนิเขานัมซานซึง่เป็น 1 ใน 18
หอคอยทีส่งูทีส่ดุในโลกทีฐ่านของหอคอยมสี ิง่ทีน่่าสนใจตา่งๆเชน่ศาลาแปดเหลีย่มปาลกั๊กจอง, สวนสตัวเ์ล็กๆ, 

สวนพฤกษชาต,ิ อาคารอนุสรณ์ผูร้กัชาตอิันชงุกนุนอกจากนี้โซลทาวเวอรย์ังเป็นสถานทีถ่า่ยท าละครเกาหลแีนว
น่ารักๆเรือ่ง“กบัดกัหวัใจยยัแมม่ด” อสิระใหท้กุทา่นไดเ้ดนิเลน่และถา่ยรปูคูห่อคอยตามอัธยาศยัหรอืคลอ้งกญุแจ
คูร่ัก 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่5)บรกิาร ชาบชูาบ ูสกุีส้ไตลเ์กาหลบีนหมอ้ไฟรอ้นๆ ประกอบดว้ย

หมูสไลด ์และผักสดนานาชนดิ เสริฟ์พรอ้มน ้าซปุรอ้นๆ และเสน้อูดง้ซึง่ขาดไม่ไดใ้นการทาน ชาบูชาบู 
 จากนัน้น าท่านเดนิทางสูย่่านศูนย์การคา้แหล่งชอ้ปป้ิงที่ชือ่ไดว้่าใหญ่ทีสุ่ดในเอเชยี ทงแดมุน ซึง่ตัง้อยู่บรเิวณ

ประตเูมอืงโบราณทางทศิตะวันออกทา่นสามารถซือ้สนิคา้หลากหลายประเภทไดท้ีน่ี้อาท ิเสือ้ผา้บุรุษ-สตรี รองเทา้

บุรุษ-สตรี รองเทา้ผา้ใบ เข็มขัด ของที่ระลกึ ชุดเครื่องครัวถุงน่องถุงเทา้ผา้พันคอโดยท่านจะได ้สัมผัส กับ 
บรรยากาศการชอ้ปป้ิงสนิคา้ในราคาเกาหลอีย่างแทจ้รงิ  

ค า่ น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั GOLDEN FORESTHOTEL, LEXVILL HOTEL, BENIKEA HOTELหรอื เทยีบเทา่ 
โรงแรมคอนเฟิรม์จะแจง้ในใบนัดหมายการเดนิทางอกีครัง้ โดยทางบรษัิทจะสง่ใหก้อ่น 5-7 วันกอ่นเดนิทาง 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

วนัทีส่ ี ่  ศนูยโ์สมรฐับาล– บลเูฮาส–์พระราชวงัเคยีงบอ๊ค – ศนูยเ์ครือ่งส าอาง-DUTY FREE –คลองชองเกชอน- 
ชอ้ปป้ิงตลาดเมยีงดง          

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่6) 

 
 
 

 
 

 
 
 

น าท่านเดนิทางสู่ ศูนยโ์สมรฐับาล ซึง่รัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลติจากโสมทีม่ีอายุ 6 ปีซ ึง่ถอืว่าเป็นโสมที่มี
คณุภาพดทีีส่ดุชมวงจรชวีติของโสมพรอ้มใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้โสมทีม่คีณุภาพดทีีส่ดุและราคาถูกกว่าไทยถงึ 2 เท่า
กลับไปบ ารุงร่างกายหรือฝากญาตผิูใ้หญ่ทีท่่านรักและนับถอือีกไม่ไกลจากกันมากนัก จากนัน้น าชม บลูเฮาส ์
ท าเนียบของประธานาธบิด ี(ระหว่างรถแลน่ผ่านไม่อนุญาตใหถ้า่ยภาพหรอืวดีโีอใดๆทัง้ส ิน้) แวะถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึ
กบัอนุสาวรยี ์นกฟีนกิซ ์สญัลกัษณ์ความเป็นอมตะ และชมทศันียภาพอันสวยงามของภูเขารูปหัวมังกร และวงเวียน

น ้าพุ ซ ึง่นับเป็นจุดทีม่ฮีวงจุย้ทีด่ทีีส่ดุของกรุงโซล  จากนัน้ชม พระราชวงัเคยีงบ็อค ซ ึง่เป็นพระราชวังไมโ้บราณ
ทีเ่ก่าแก่ทีส่ดุ สรา้งขึน้ใน ค.ศ. 1394 หรือในอดตีกว่า 600 ปีก่อน ภายในพระราชวังแห่งนี้มีหมู่พระทีน่ั่งมากกว่า 
200 หลงั แตไ่ดถ้กูท าลายไปมากในสมัยทีญ่ีปุ่่ นเขา้มาบุกยดึครอง ทัง้ยังเคยเป็นศูนยบ์ัญชาการทางการทหารและ

เป็นทีป่ระทบัของกษัตรยิ ์ ปัจจุบันไดม้กีารกอ่สรา้งหมู่พระทีน่ั่งทีเ่คยถกูท าลายขึน้มาใหม่ในต าแหน่งเดมิ ถา่ยภาพคู่
กับพลับพลากลางน ้าเคียงเฮวรู ที่ซ ึง่เคยเป็นทอ้งพระโรงออกงานสโมสรสนันิบาตต่างๆ ส าหรับตอ้นรับแขกบา้น

แขกเมอืง  
 
 

 
 
 

 
 

 
เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร(มือ้ที ่7)บรกิารท่านดว้ย เมนู Samgyetang หรือเมนูไกตุ่๋นโสม

อาหารในวังในสมัยกอ่น ปัจจุบันเป็นอาหารเลือ่งชือ่ของเมอืงหลวง เชือ่กนัว่าบ ารุงและเสรมิสขุภาพ ภายในตวัไกจ่ะ

มขีา้วเหนียว รากโสม พุทราแดงและเคล็ดลับในการตุ๋นเสริฟ์พรอ้มเครื่องเคยีงทีเ่รียกว่า กักตุก ีเสน้ขนมจีน เหลา้
โสม พรกิไทยด า และเกลอื 

 จากนัน้น าท่านสู ่ Cosmetic Shop เป็นศูนยร์วมของเครื่องส าอางของเกาหล ีอาทเิชน่ROJUKISS, LOTREE, 
ETUDE และอีกมากมายหลากหลายแบรนดเ์นมที่น าเขา้มาจากทั่วโลกอสิระท่านเลือกซื้อไดต้ามอัธยาศัยชม 
จากนั้นน าท่าน ชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษีที่ ดวิตีฟ้ร ี(Duty Free Shop) ที่นี่มีสนิคา้ชัน้น าใหท้่านเลือกซื้อ
มากมายกว่า 500 ชนดิ อาท ิน ้าหอม เสือ้ผา้เครือ่งส าอาง กระเป๋า นาฬกิา เครือ่งประดบั ฯลฯหากพอมเีวลาพาท่าน
เดนิชมคลองชองเกชอน ซึง่เดมิเป็นคลองเก่าแก่ในอดตีมีอายุกว่า 600 ปี ทีท่อดผ่านใจกลางเมืองหลวง แต่ใน
ปัจจุบันไดม้กีารพัฒนา และบูรณะคลองแห่งนี้ข ึน้มาใหม่ ท าใหก้รุงโซลมีคลองทีย่าวกว่า 6 กโิลเมตร ทีม่ีแต่น ้าใส 

จนสามารถมองเห็นตวัปลาหลากพันธท์ีก่ าลังแหวกว่ายไปมา ปัจจุบันโครงการชองเกชองไดก้ลายเป็นสถานทีจ่ัด
กจิกรรมตา่งๆ อาท ิงานแสดงศลิปะตา่งๆ งานดนตร ีนทิรรศการดอกไม ้ฯลฯ และยังมสีวนสาธารณะทัง้สองฝ่ังคลอง 



 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร(มือ้ที ่8)เมนบูฟุเฟตข์าปยูกัษ ์นอกจากนีย้งับรกิารอาหารนานาชาติ

มากมาย บรกิารพรอ้มดว้ยเครือ่งดืม่ตา่งๆ  ของหวาน,ขนม และผลไม ้ 

จากนัน้น าทา่นชอ้ปป้ิงยา่น เมยีงดง หรอืสยามสแควรเ์กาหล ีหากทา่นตอ้งการทราบว่าแฟชัน่ของเกาหลเีป็น
อย่างไร กา้วล ้าน าสมัยเพยีงใดทา่นจะตอ้งมาทีเ่มียงดงแห่งนี้ พบกบัสนิคา้วยัรุ่น อาท ิเสือ้ผา้แฟชัน่แบบอนิเทรน 
เครือ่งส าอางดงัๆ ของเกาหล ีพบกบัความแปลกใหม่ในการชอ้ปป้ิงอกีรูปแบบหนึง่ ซ ึง่เมยีงดงแห่งนี้จะมวีัยรุ่นหนุ่ม

สาวชาวโสมไปรวมตวักนัทีน่ี่กว่าลา้นคนในแตล่ะวัน  
ค า่ น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั GOLDEN FORESTHOTEL, LEXVILL HOTEL, BENIKEA HOTELหรอื เทยีบเทา่ 

โรงแรมคอนเฟิรม์จะแจง้ในใบนัดหมายการเดนิทางอกีครัง้ โดยทางบรษัิทจะสง่ใหก้อ่น 5-7 วันกอ่นเดนิทาง 

วนัทีห่า้       ศนูยส์มนุไพร –RED PINE–ถา่ยภาพ 3  มติ ิ- ชอ้ปป้ิงยา่นมหาวทิยาลยัฮงอกิ - ซุปเปอรล์ะลายเงนิวอน 
- สนามบนิอนิชอน - กรงุเทพฯ  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่9) 
จากนั้นน าท่านเดนิทางไปดูแลสขุภาพกันที่ศูนยส์มุนไพรฮอกเกนามู ซ ึง่เป็นสมุนไพรที่ทั่วโลกยอมรับ รวมถงึ
สถาบันตา่งๆ ว่าเป็นสมุนไพรทีม่คีณุภาพดทีีส่ดุในการบ ารุงตบัและดแูละตบัของเรา ซึง่จะเป็นสมุนไพรทีห่าไดย้าก

ในปัจจุบัน ท่านจะไดช้มการสาธิต การทดลองว่าสมุนไพรชนิดนี้มีคุณค่าเพียงใดต่อโลกใบนี้  ตน้ไมช้นิดนี้
เจรญิเตบิโตในป่าลกึบนภูเขาทีป่ราศจากมลภาวะและระดับสงูเหนือน ้าทะเล 50-800 เมตรชาวเกาหลรีุ่นใหม่นยิม

น ามารับประทานเพือ่ชว่ยดแูลตบัใหส้ะอาดแข็งแรง ป้องกนัโรคตบัแข็ง ไม่ถูกท าลายจาการดืม่แอลกอฮอล ์กาแฟ 
บุหรี ่สารตกคา้งจากอาหารและยาแลว้น าท่านสู ่ศูนยส์มุนไพรสนเข็มแดง หรอื RED PINE ซ ึง่ผลติจากใบสน
เข็มแดงในประเทศเกาหลซี ึง่จะใชต้น้สนเข็มแดงจากยอดเขาทีป่ระเทศเกาหลเีหนือมาผลติโดยใชเ้ทคโนโลยพีรอ้ม

กับการวจิัยทีป่ระเทศเกาหลใีตอ้อกมาเป็นน ้ามันสนเข็มแดงภูมปิระเทศของประเทศเกาหลเีป็นภูเขาประมาณ 70 
เปอรเ์ซ็นตโ์ดยกว่าจะมาเป็นน ้ามันสนเข็มแดงได ้1 แคปซลู ตอ้งใชใ้บสนเข็มแดงประมาณ 2.7 กโิลกรัมมาสกัดเอา

น ้ามันมาผลติและวจิัยออกมาเป็นน ้ามันสนนี้สามารถชว่ยในการลดระดบัไขมันในเสน้เลอืดไดเ้ป็นอย่างด ี
 

 

 
 
 

 
 

 
 
จากนัน้น าทา่นชอ้ปป้ิง ยา่นฮงแด HONGDAE อยู่ใกลก้บัมหาวทิยาลยัศลิปะฮงอกิ ทีม่ชี ือ่เสยีงมากของเกาหลี
บรรยากาศจงึสดใสเต็มไปดว้ยหนุ่มสาวชาวโซลในตอนกลางวันฮงแดเป็นถนนทีส่ามารถเดนิ ชอ้ปป้ิงในรา้นเสือ้สวย
สดุอารต์แบบราคานักศกึษา และอัพเดตสตรที สไตล ์จากแฟชัน่นสิตา้ตวัจรงิสว่นกลางคนืเป็นแหลง่ปารต์ีท้ี ่chic 

สดุในโซล จากนัน้น าทา่ทัง้ชม ถา่ยภาพ 3 มติ ิTricky Museum เคล็ดลบังานศลิปะแห่งภาพ” ทีท่ าใหท้า่นได ้
ตืน่ตาตืน่ใจกบัศลิปะแนวใหม่เป็นภาพวาดในลกัษณะ 3 มติเิหมอืนภาพวาดมชีวีติและหลดุออกมาจากแผน่เฟรม



 
 
 
 

 

ภาพแนวคดิรูปแบบใหม่เป็นความคดิสรา้งสนัและจนิตนาการของการสรา้งภาพโดยใชเ้ทคนคิพเิศษจากภาพสามมติ ิ

ทีร่วมทฤษฎทีางวทิยาศาสตรแ์ละการซอ้นภาพโดยกระตุน้ความเคลือ่นไหวของภาพใหม้มีติเิหมอืนจรงิ ชม ICE 
MUSEUM พพิธิภณัฑน์ า้แข็ง  ปะตมิากรรมน ้าแข็งตัง้อยู่ในกรุงโซลเป็นสถานทีจ่ัดโชวน์ ้าแข็งแกะสลกั
นักทอ่งเทีย่วสามารถสมัผัสอากาศทีห่นาวเย็นตดิลบกวา่สบิองศาและชมน ้าแข็งทีถ่กูแกะสลกัออกมาเป็นรูปร่าง
ตา่งๆ ไดอ้ย่างน่าอศัจรรย ์ 

เทีย่ง        รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่10) เมนจูมิดกั เป็นไกพ่ะโลผ้ดักบัวุน้เสน้และผกัอรอ่ย
มากมายเสรฟิพรอ้มขา้วสวยรอ้นๆ พรอ้มเครือ่งเคยีงตา่งๆ 

 จากนัน้น าทา่นชอ้ปป้ิง ยา่นมหาวทิยาลยัฮงอกิ  อยู่ใกลก้ับมหาวทิยาลัยอีฮวา มหาวทิยาลัยสตรีทีม่ีชือ่เสยีงของ
เกาหล ีเป็นถนนทีส่ามารถเดนิชอ้ปป้ิงในรา้นเสือ้สวยสุดอารต์แบบราคานักศกึษา และอัพเดตสตรีท สไตล ์จาก

แฟชั่นนสิตา้ตัวจรงิส่วนกลางคืนเป็นแหล่งปาร์ตีท้ี ่chic สุดในโซล จากนัน้เตรียมตัวกลับกรุงเทพ แวะซือ้ของ 
(ละลายเงนิวอน 5 แถม 1) สาหร่าย ขนมต่าง ๆ  ช็อกโกแล๊ตหนิซเีรียลช็อกโก  ผลติภัณฑข์องใบและรากฝอย
ของโสม ในรูป ขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหนา้โสม ครมีลา้งหนา้โสม เครื่องส าอางโสม เป็นตน้  และยังมีหมอน

สขุภาพ  กมิจ ิ เป็บเปโร ้(ป๊อกกีเ้กาหล)ี ชนิราเมง( มาม่าเกาหล)ี สมควรเวลาน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 
17.25 น. ออกเดนิทางกลบักรุงเทพฯมหานคร   โดยเทีย่วบนิที ่LJ 003  

21.25 น.   ถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ…….. 
 

ไมร่วมทปิไกด+์คนขบัรถตลอดการเดนิทาง ทา่นละ 30,000 วอน (ประมาณ 1,000 บาท) 

ขออนญุาตเก็บคา่ทปิทุกทา่นทีส่นามบนิไทย  

กรณุาช าระคา่มดัจ าทา่นละ 5,000 บาท (ชว่งเทศกาลวนัหยุดยาว 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 ัง้นีเ้น ือ่งจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ 
และสถานการณ์ในการเดนิทางขณะน ัน้แตจ่ะค านงึถงึความปลอดภยัในการเดนิทาง และผลประโยชนข์องหมูค่ณะ

เป็นส าคญั โดยไมท่ าใหม้าตรฐานของการบรกิารลดนอ้ยลง 
 

***ทวัรน์ ีจ้ดัใหเ้ฉพาะลูกคา้ทีป่ระสงคจ์ะไปทอ่งเทีย่วตามรายการของทวัรท์กุวนัเทา่น ัน้  หากทา่นไมส่ามารถรว่มทวัร ์  

ทกุวนั แคส่มคัรมารว่มทวัรเ์พยีงเพือ่การใชต้ ัว๋เครือ่งบนิและทีพ่กัในราคาพเิศษ  หากทา่นไมแ่จง้ และปรากฏวา่ทา่น
ไมร่ว่มทวัรใ์นบางวนั หรอื ลกูคา้ไมล่งรา้นทีร่ฐับาลเกาหลสีนบัสนนุ ซึง่ไดแ้กร่า้นศนูยโ์สมรฐับาล, ศนูยส์มนุไพรบ ารงุ
ตบั, ศนูยส์มนุไพรสนเข็มแดง, ศนูยเ์ครือ่งส าอาง, Duty free ทางบรษิทัฯ จะคดิคา่ด าเนนิการในการแยกทอ่งเทีย่ว

เอง 300 USD (กอ่นซือ้ทวัร ์จะตอ้งแจง้ความประสงคท์ีเ่ป็นจรงิ เพือ่ทางผูจ้ดัจะไดค้ดิคา่บรกิารทีเ่หมาะสม) *** 
 

*** กอ่นตดัสนิใจจองทวัร ์ควรอา่นเงือ่นไขการเดนิทางอยา่งถอ่งแท ้จนเป็นทีพ่อใจ 
แลว้จงึวางมดัจ าเพือ่ประโยชนข์องทา่นเอง *** 



 
 
 
 

 

 

** พาสปอรต์ควรมอีายไุมต่ า่กวา่ 6 เดอืนนบัจากวนัเดนิทาง ** 
 

ราคาทวัรน์ ีร้วม 
 คา่ตัว๋เครือ่งบนิชัน้ประหยดัไปกลบัพรอ้มกรุ๊ป 

น า้หนกักระเป๋าไมเ่กนิ 15 กโิลกรมัตอ่ทา่น/หิว้ข ึน้เครือ่งได ้12 กโิลกรมั 
 คา่ภาษีสนามบนิทกุแห่ง 

 โรงแรมระดบั 3 ดาว พักหอ้งละ 2 – 3 ทา่น จ านวน 3 คนื  
 บรกิารอาหารทกุมือ้ตามรายการระบุ 

 คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตา่งๆตามรายการระบุ 

 คา่รถรับ-สง่และน าเทีย่ว พรอ้มหัวหนา้ทวัรช์ านาญงานและมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ ตลอดการเดนิทาง 
 คา่ประกนัอุบัตเิหตรุะหว่างการเดนิทาง วงเงนิ 1,000,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 

 
อตัรานีไ้มร่วม 

 คา่ทปิไกด ์และคนขบัรถ ประมาณ  30,000 วอนหรอื 1,000 บาท ตอ่ทา่นตลอดทรปิ 
 คา่ใชจ้่ายสว่นตวัอืน่ๆ เชน่ หนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดี คา่อาหารเครือ่งดืม่นอกเหนือรายการ  

 คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7 % และ หัก ณ ทีจ่่าย 3 %    

 คา่น ้าหนักกระเป๋าเกนิ 20 กโิลกรัม  /  คา่วซีา่ส าหรับหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว หรอืชาวตา่งชาต ิ
 

หมายเหต ุ
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทาง หรอื เปลีย่นแปลงราคา ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ถงึ 20 คนขึน้ไป 

 ในกรณีทีส่ายการบนิประการปรับขึน้ภาษีน ้ามัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็คา่ภาษีน ้ามันเพิม่ตามความเป็น

จรงิ 
 ตัว๋เครือ่งบนิทีอ่อกเป็นกรุป๊ไม่สามารถเลือ่นวันเดนิทางหรอืขอคนืเงนิได ้

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลง หรอืสลบัรายการทอ่งเทีย่วตามความเหมาะสม ในกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั หรอื
เหตกุารณ์ทีอ่ยู่เหนอืการควบคมุของบรษัิทฯ โดยบรษัิทฯ จะค านงึถงึความปลอดภยัและผลประโยชนข์องคณะผูเ้ดนิทาง

เป็นหลกั 
 บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สนิ หากเกดิเหตกุารณ์สดุวสิยั เชน่ ความลา่ชา้จากสายการบนิ การยกเลกิเทีย่วบนิ 

การเมอืง การประทว้ง การนัดหยุดงาน การกอ่จลาจล ปัญหาจราจร อบุัตเิหต ุ ภยัธรรมชาต ิ หรอืทรัพยส์นิสญูหายอนั
เนื่องมาจากความประมาทของตวัทา่นเอง หรอืจากการโจรกรรม และอุบัตเิหตจุากความประมาทของตวัทา่นเอง 

 กรณีทีส่ถานทีท่อ่งเทีย่วใดๆ ทีไ่ม่สามารถเขา้ชมไดเ้นื่องจากเหตสุดุวสิยั สภาพอากาศ เหตกุารณ์ทีอ่ยู่เหนอืการควบคมุ
ของบรษัิทฯ เป็นตน้ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 กรณีทีท่า่นสละสทิธิใ์นการใชบ้รกิารใดๆ หรอืไม่เขา้ชมสถานทีใ่ดๆ ก็ตามทีร่ะบุในรายการทอ่งเทีย่ว หรอืไม่เดนิทาง
พรอ้มคณะ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืคา่ใชจ้่ายไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ในประเทศไทย และในตา่งประเทศมปีฏเิสธมใิหเ้ดนิทางเขา้-ออกตามประเทศทีร่ะบุไว ้ 
เนื่องจากการครองครองสิง่ผดิกฎหมาย ส ิง่ของตอ้งหา้ม เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอืไม่ว่าดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตาม

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืคา่ทวัรไ์ม่วา่กรณีใดก็ตาม  
 กรณีทีท่า่นใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) เดนิทางเพือ่การทอ่งเทีย่วกบัคณะทวัร ์ หากทา่นถกูปฏเิสธในการ

เขา้-ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืคา่ทวัรแ์ละรับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 
 เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิมดัจ าหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดแลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

 
เง ือ่นไขการช าระเงนิ 

 ช าระคา่มัดจ า ทา่นละ 5,000 บาท หลงัจากท าการจองภายใน 3 วัน ***ชว่งเทศกาลวนัหยุดยาว 10,000 บาท*** 



 
 
 
 

 

 ช าระเงนิคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืภายใน 21 วัน กอ่นออกเดนิทาง 

 
เง ือ่นไขการยกเลกิ 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยดึมัดจ าเต็มจ านวน 
 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 21 วัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ใชจ้่าย 100% ของราคาทวัรท์ัง้หมด 

 กรณีกรุป๊ทีเ่ดนิทางชว่งวันหยุด เทศกาลตา่งๆ เชน่ ปีใหม่ สงกรานต ์เป็นตน้ ทางบรษัิทฯ ตอ้งมกีารการันตมีัดจ าทีน่ั่งกบั

ทางสายการบนิ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ Charter Flight และโรงแรมทีพ่ักตา่งๆ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืคา่
มัดจ า หรอื คา่ทวัรท์ัง้หมด ไม่วา่ยกเลกิกรณีใดก็ตาม 

 เมือ่ออกตัว๋แลว้ หากทา่นมเีหตบุางประการท าใหเ้ดนิทางไมไ่ด ้ ไมส่ามารถขอคนืคา่ต ัว๋ได ้ เนื่องจากเป็นนโยบาย
ของสายการบนิ 

 
ขอ้แนะน าเพ ิม่เตมิ ส าหรบัผูเ้ดนิทางไปทอ่งเทีย่วประเทศเกาหลใีต ้

1. ผูเ้ดนิทางทีย่ังคงสภาพการเป็นนักศกึษา กรุณาเตรยีมใบรับรองการเป็นนักศกึษาจากสถาบันการศกึษาเป็นภาษาอังกฤษ

ตดิตวัไปดว้ยอาจจะตอ้งใชใ้นบางกรณี 
2. ผูเ้ดนิทางทีเ่ป็นขา้ราชการ พนักงานรัฐวสิาหกจิ และพนักงานบรษัิทเอกชนต่างๆ กรุณาเตรียมบัตรประจ าตัวขา้ราชการ 

หรอืใบรับรองการท างานเป็นภาษาอังกฤษอาจจะตอ้งใชใ้นบางกรณี 
3. ผูเ้ดนิทางทีท่ าเลม่พาสปอรต์ใหม่เนื่องจากเลม่เกา่หมดอายุใหพ้กหนังสอืเดนิทางเล่มเก่าตดิตัวไปดว้ยอาจจะตอ้งใชใ้น

บางกรณี 

4. กรุณาพกบัตรเครดติ (ถา้ม)ี และเงนิสดตดิตวั ทัง้เงนิวอนและเงนิสกลุ USD กองตรวจคนเขา้เมอืงอาจจะขอดใูนบางกรณี 
อ่านเอกสารโปรแกรมทวัรใ์นละเอยีดชดัเจน ทัง้สถานทีท่่องเทีย่ว,เทีย่วบนิ,วันเดนิทาง เพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเองใน
กรณีทีต่อ้งตอบค าถามทีด่า่นตรวจคนเขา้เมอืง 


