
 

 

เดนิทางโดยสายการบนิจนิแอร ์โหลดกระเป๋าได ้15 กโิลกรมั 
พเิศษ !!!!!  พกั กรงุโซล 3 คนื 

หากทา่นตอ้งซือ้บตัรโดยสารภายในประเทศเพือ่ไปและกลับกรุงเทพฯ แตล่ะกรุ๊ปนัน้จะคอนเฟิรม์กอ่นประมาณ 10 วนักอ่นเดนิทาง 

หากท่านตอ้งการจองตั๋วเครื่องบนิภายในประเทศ กรุณาสอบถามเทีย่วบนิคอนเฟิร์มกับเจา้หนา้ทีก่่อน กรุณาเลอืกซือ้บัตรโดยสาร
ภายในประเทศประเภททีส่ามารถเลือ่นวันและเวลาในการเดนิทางไดแ้ละหากกรณีเกดิความผดิพลาดจากสายการบนิ เชน่ ความลา่ชา้

ของเทีย่วบนิ การยกเลกิเทีย่วบนิ มกีารยุบเทีย่วบนิรวมกัน ตารางการการเดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง เนื่องจากสายการบนิพจิารณา
สถานการณ์แลว้วา่ อยูน่อกเหนอืความควบคมุ หรอืเหตผุลเชงิพาณชิย ์หรอืเหตผุลทางดา้นความปลอดภัยเป็นตน้ เหตผุลตา่งๆทีอ่ยู ่

เหนอืความควบคมุของบรษัิท ผูจ้ัดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆไดใ้นทกุกรณี 

สายการบนิจนิแอร ์JIN AIR (LJ) 

ขาไป LJ002 BKK - ICN 01.05 – 08.25 

ขากลบั LJ001 ICN - BKK 19.55 – 23.35 



 

 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดวนัเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่1 ทา่น 

พกัหอ้งละ 2 ทา่น 

พกัเดีย่ว 

03 - 07 พฤษภาคม 2562 17,900.- 6,000.- 
09 - 13 พฤษภาคม 2562 17,900.- 6,000.- 
15 - 19 พฤษภาคม 2562  วนัวสิาขบชูา 18,900.- 6,000.- 
18 - 22 พฤษภาคม 2562  วนัวสิาขบชูา 17,900.- 6,000.- 
21 - 25 พฤษภาคม 2562 16,900.- 6,000.- 
24 - 28 พฤษภาคม 2562 17,900.- 6,000.- 
27 - 31 พฤษภาคม 2562 16,900.- 6,000.- 
01- 05 มถินุายน 2562 15,900.- 6,000.- 
05 - 09 มถินุายน 2562 15,900.- 6,000.- 
08 - 12 มถินุายน 2562 15,900.- 6,000.- 
11 - 15 มถินุายน 2562 14,900.- 6,000.- 
13 – 17 มถินุายน 2562 15,900.- 6,000.- 
17 - 21 มถินุายน 2562 14,900.- 6,000.- 
19 - 23 มถินุายน 2562 15,900.- 6,000.- 
22 - 26 มถินุายน 2562 15,900.- 6,000.- 
26 - 30 มถินุายน 2562 15,900.- 6,000.- 
29 มถินุายน - 03 กรกฏาคม 2562 15,900.- 6,000.- 

::ราคาโปรโมช ัน่!!!ไมม่รีาคาเด็ก:: 
ราคาอืน่ๆ  

1. เด็กทารก INFANT (อายตุ า่กวา่ 2 ปี) ราคา 8,900 บาท 

2. จอยแลนดไ์มใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิ ราคา 8,900 บาท 

 
วนัแรก กรงุเทพฯ (สวุรรณภมู)ิ 
 

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

 

วนัทีส่อง     อนิชอน – หบุเขาศลิปะโพชอน - สวนศลิปะ อนัยาง – ทงแดมนุ 
01.05 น. เหนิฟ้าสูก่รงุโซล โดยสายการบนิ JIN AIR เทีย่วบนิที ่LJ 002 (บนิประมาณ 4.30 – 05.00 ชัว่โมง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
08.25 น. เทีย่วบนิ LJ002 เดนิทางถงึทา่อากาศยานนานาชาตอินิชอน ประเทศเกาหลใีต ้(เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ไทย 2 ช.ม.) 

นําท่านชมความงาม หุบเขาศลิปะโพชอน หรือ แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาต ิ ที่ผสมผสานศลิปะและวัฒนธรรม
รวมกนัอยา่งลงตัว  ไฮไลทข์องทีน่ีค่อืทะเลสาบทีถ่กูโอบลอ้มดว้ยหนา้ผาหนิแกรนติขนาดใหญท่ีเ่กดิขึน้จากการทํา
เหมอืงแรเ่มือ่สมยักอ่นและถกูปรับปรงุใหก้ลายมาเป็นศลิปะทีง่ดงามในปัจจบุนั  ใครทีช่ ืน่ชอบซรียีเ์กาหลคีงเคยเห็น
ววินี้ผ่านตากันมาบา้งเพราะซรีียด์ังๆ เขามาถ่ายทํากันที่นี่เยอะเลยนอกจากนี้ยังมสีวนประตมิากรรมที่มผีลงาน
มากมายทีส่ว่นใหญ่ทํามาจากหนิแกรนติ อาคารพพิธิภัณฑว์ทิยาศาสตรท์างดาราศาสตร ์ คลา้ยกับทอ้งฟ้าจําลอง
บา้นเราแต่ของเขาล้ําหนา้กว่าดว้ยการฉายภาพดว้ยระบบ 4D  เริม่จากแนะนําใหเ้ราไดรู้จ้ักกับดวงดาวต่างๆ 



 

 

หลังจากนัน้ก็พาเราทะยานเขา้ไปหว้งอวกาศเหมอืนน่ังอยูใ่นยานจรงิๆ  น่ังอยูท่ีบ่นเกา้อีแ้ท ้ๆ แตด่ันคอยโยกหลบหนิ
อกุกาบาตตลอดเวลา    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ย เมนู OSAM หรอืหมูและปลาหมกึผดัน า้คลุก
คลกิเนือ้หมแูละปลาหมกึยา่งบารบ์คีวิหมกัสไตลส์มยัใหมเ่กาหลคีนตา่งประเทศนยิมรับประทานเพราะมรีสชาตอิอก
หวานเผ็ดเล็กนอ้ย โดยการนําบารบ์คีวิหมปูลาหมกึลงในกระทะครึง่วงกลมพรอ้มน้ําซปุปรงุรส 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 นําท่านถ่ายรูปกับสวนสดุฮปิ สวนศลิปะ อนัยาง หรอื Anyang Art Park เพราะโดดเด่นดว้ยงานศลิปะสดุคูลล์

สําหรับเป็นมมุถา่ยรปูมากถงึ 25 จดุ ไฮไลทข์องทีน่ีค่อื Linear Building Up In The Trees เป็นอโุมงคย์าวๆ มเีสน้
สายลวดลายดอูวกาศด ีความสวยงามก็จะอยูท่ีต่อนแสงทีก่ระทบกับตัวอโุมงคส์ฟ้ีาและมเีงาตน้ไมพ้าดผ่าน ทีน่ี่ถอื
เป็นจดุทีห่า้มพลาด ยังมลีานกวา้งทีม่ทีางเดนิเป็นคลืน่ๆ เหมอืนยานอวกาศ ตรงนี้ก็เป็นอกีจุดหนึง่ทีจ่ะตอ้งมาเก็บ
ภาพกัน Dimensional Mirror Labyrinth เป็นอกีหนึง่จุดยอดนยิมทีค่นตอ้งมาถ่ายรูปกัน จะเป็นเหมอืนเขาวงกต
แทง่สแตนเลส มมุทีไ่ดก้็จะเนน้การสะทอ้นของแสง ไดร้ปูเก๋ๆ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จากนัน้นําท่านเดนิทางสู่ยา่นศูนยก์ารคา้แหล่งชอ้ปป้ิงทีช่ ือ่ไดว้่าใหญ่ทีส่ดุในเอเชยี ทงแดมุน ซึง่ตัง้อยู่บรเิวณ

ประตเูมอืงโบราณทางทศิตะวันออกทา่นสามารถซือ้สนิคา้หลากหลายประเภทไดท้ีน่ี ้อาท ิเสือ้ผา้บรุษุ-สตร ีรองเทา้
บุรุษ-สตรี รองเทา้ผา้ใบ เข็มขัด ของที่ระลึก ชุดเครื่องครัวถุงน่องถุงเทา้ผา้พันคอโดยท่านจะได ้สัมผัส กับ 

บรรยากาศการชอ้ปป้ิงสนิคา้ในราคาเกาหลอียา่งแทจ้รงิ ทงแดมนุ ดไีซน์ พลาซา่ แอนด ์พารค์ ยังเป็นสถานที่
ถ่ายทําซรียีส์ดุฮติอยา่ง "You Who Came From The Stars" และมวิสคิวดิโีอของ 2NE1 เพลง "Come 
Back Home" อกีหนึง่ไฮไลทข์องทีน่ี่คอื LED ROSE GARDEN ใหไ้ดช้มกันดว้ย กับดอกกหุลาบทีต่ดิไฟ 
LED มาประดับกวา่ 25,550 ดวง  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ย เมนูเซ็ทปลายา่ง เป็นเซ็ทปลายา่งทานกับขา้วเกาหลี

รอ้นๆ พรอ้มเครือ่งเคยีงตา่งๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ค า่ น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั GALAXY HOTEL, BENIKEA HOTELหรอืเทยีบเทา่ 

โรงแรมคอนเฟิรม์จะแจง้ในใบนัดหมายการเดนิทางอกีครัง้ โดยทางบรษัิทจะสง่ใหก้อ่น 5-7 วันกอ่นเดนิทาง 
 

วนัทีส่าม สวนสนกุเอเวอรแ์ลนด ์(เต็มอิม่กบัเครือ่งเลน่ท ัง้วนั) 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

จากนัน้นําทา่น เพลดิเพลนิกบั เอเวอรแ์ลนด ์(รวมบตัรเครือ่งเลน่ไมจ่ ากดัรอบ) ถอืว่าเป็นสวนสนุกกลางแจง้ที่
ใหญท่ีส่ดุของเกาหล ีตัง้อยูท่ี ่เมอืงยงอนิ โดยมบีรษัิทซมัซงุเป็นเจา้ของ เอเวอรแ์ลนดนั์น้ถอืวา่เป็นเหมอืน “ดสินีย์
แลนดเ์กาหล”ี เลยก็วา่ได ้แถมถกูนติยสาร Forbes จัดอนัดับใหเ้ป็น 1 ใน 4 สวนสนุกยอดนยิมของโลก ในที ่ค.ศ. 
2005 โดยแตล่ะปีจะมนัีกทอ่งเทีย่วมาเยอืนสวนสนุกแหง่นีก้วา่ 9 ลา้นคน ทีต่ัง้ของสวนสนุกเอเวอรแ์ลนดนั์น้เหมอืน
สวนสนุกในฝันจรงิๆ เพราะอยู่ท่ามกลางหุบเขาและธรรมชาต ิสวยเหมอืนในเทพนยิาย ดา้นในถูกแบ่งออกเป็น 5 
โซนใหญ่ๆ  ดังนี ้

 Global Fair : จะไดพ้บกบัการตกแตง่ดว้ยสถาปัตยกรรมตา่งๆ ของโลกตะวันออกและตะวันตก ทีผ่สมผสานเขา้กนั
ไดอ้ยา่งลงตัว อยา่งเมโสโปเตเมยี เรอเนสซองส ์ไปจนถงึแบบโมเดริน์ รปูแบบสวยงาม สสีันสดใส เหมาะกับเด็กๆ 
และครอบครัว ใหไ้ดช้ืน่ชมความงดงามและถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึกันอย่างจุใจ อกีทัง้ยังมรีา้นกฟิทช์อ้ป รา้นอาหาร
ตา่งๆ ราคาเป็นกนัเอง 

 Zootopia : เป็นโซนซาฟาร ีหรอืสวนสตัวน่ั์นเอง สว่นใหญ่ผูม้าทีน่ี่จะไปเทีย่วโซนนี้กันกอ่น โดยขึน้ Human Sky  
กระเชา้ลอยฟ้าทีใ่หห้ยอ่นขาชืน่ชมบรรยากาศสองขา้งทางผ่านหุบเขา เมือ่มาถงึจะไดพ้บกับสัตวน์านาชนดิ ทีเ่ป็น
ไฮไลทเ์ลยก็คอืลูกไลเกอร ์(Liger) ทีเ่ป็นลูกแฝดผสมทีเ่กดิขึน้จากสงิโตเพศผูแ้ละเสอืเพศเมยี นับเป็นแฝดผสม
เสอื-สงิโตคูแ่รกในโลก นอกจากนีย้งัไดช้มการแสดงทีน่่าตืน่ตาตืน่ใจของหม ีเพนกวนิ แมวน้ํา และไดช้มสัตวต์่างๆ 
อกี กวา่ 20 ชนดิ มากถงึ 100 กวา่ตัว 

 European Adventure : ไดรั้บการตกแตง่อยา่งสวยงามตามแบบยโุรป ทัง้ตกึทีจํ่าลองเป็นหมูบ่า้น และการแต่ง
สวนสวยสไตลฝ์ร่ังเศส มสีวนดอกไมส้สีนัสวยงามทีจ่ะปรับเปลีย่นไปตามฤดูกาล ทัง้สวนกหุลาบ สวนทวิลปิ สวนสี่

ฤด ูเป็นตน้ มรีา้นอาหารอยูใ่นสว่นของ Holland Village และทีพ่ลาดไมไ่ดค้อืการเลน่เครือ่งเลน่อกีหลากหลายชนดิ 
ทีเ่ป็นไฮไลทข์องโซนนี้เลยก็คอื รถไฟเหาะ T Express ซึง่เป็นรถไฟเหาะไมท้ีส่งูทีส่ดุในโลกและมคีวามชนัถงึ 
77 องศา วิง่ดว้ยความเร็ว 104 กม. / ชัว่โมง ซึง่ถอืวา่เป็นเครือ่งเลน่ทีห่วาดเสยีวทีส่ดุ ใครชอบความตืน่เตน้ตอ้งไม่
พลาด 

 Magic Land : ดนิแดนแห่งเทพนิยายแฟนตาซ ีที่ตกแต่งไดอ้ย่างสวยงามราวกับเมืองในฝัน มี AESOP'S 
VILLAGE เป็นโลกแห่งนทิานอสีป ทีส่อดแทรกเนื้อหาสอนใจผ่านตัวละครทีเ่ป็นสัตวน่์ารักๆ มากมาย เป็นโซนที่



 

 

เด็กๆ จะตอ้งชืน่ชอบเป็นอยา่งมาก โซนนี้มเีครือ่งเล่นเบาๆ เหมาะกับเด็กๆ และครอบครัวใหเ้ล่นหลากหลาย เชน่ 
มา้หมนุ รถไฟเหาะสําหรับเด็ก เป็นตน้ 

 American Adventure : โซนนี้จะจําลองประเทศสหรัฐอเมรกิายอ้นกลับไปตัง้แต่เริม่ตน้เมือ่ 500 ปีกอ่น สมัย
โคลัมบัสคน้พบประเทศอเมรกิาใหม่ๆ  เรือ่ยมาจนกระทัง้ยคุเฟ่ืองฟขูองดนตรร็ีอคแอนดโ์รล ของ เอลวสิ เพรสลีย ์
ซึง่ทัง้โซนจะมดีนตรปีระกอบเป็นจังหวะสนุกสนานเรา้ใจเหมาะกบัวัยรุน่และผูใ้หญ ่เครือ่งเล่นโซนนี้จะเป็นแบบผาด
โผน และทีเ่ป็นไฮไลทก์็คอื เรอืเหาะ Columbus Adventures, รถไฟเหาะ Rolling X-Train และ เครือ่งเล่นป่ันๆ 
หมนุ Let's Twist   เล่นกันครบทุกโซนแลว้ยังไม่หมด ในตอนกลางคนืยังมกีารแสดง Moonlight Parade และ 
Dream of Laciun ชมแสง ส ีเสยีง สวยงามตระการตา ซึง่การแสดงโชว ์และการจัดสวนในพืน้ทีต่า่งๆ จะหมนุเวยีน
ปรับเปลีย่นไปตามเทศกาลและฤดกูาลตา่งๆ 

 

  
 
อสิระอาหารกลางวนั  เพือ่ใหท้า่นไดเ้ต็มอิม่กบัเครือ่งเลน่ในเอเวอรแ์ลนด ์
 
เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ย เมนู หมูยา่งเกาหล ีหรอื คาลบี ้เป็นอาหารพืน้เมอืง

เกาหลทีีเ่ลือ่งชือ่และรูจั้กกันดทีั่วโลก มรีสชาตกิลมกล่อม โดยนําหมูส่วนทีต่ดิกับกระดูกไปย่างบนเตาถ่านแบบ
ดัง้เดมิ เสริฟ์พรอ้มขา้วสวยรอ้นๆ เครือ่งเคยีงหลากชนดิ น้ําจิม้เตา้เจีย้ว และน้ําซปุสาหร่าย รับประทานคลา้ยกับ
เมีย่งคําของไทย  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ค า่ น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั GALAXY HOTEL, BENIKEA HOTELหรอืเทยีบเทา่ 
โรงแรมคอนเฟิรม์จะแจง้ในใบนัดหมายการเดนิทางอกีครัง้ โดยทางบรษัิทจะสง่ใหก้อ่น 5-7 วันกอ่นเดนิทาง 

 
วนัทีส่ ี ่  ศนูยโ์สมรฐับาล–ศนูยส์มนุไพรสนเข็มแดง - ศนูยเ์ครือ่งส าอาง –โรงงานสาหรา่ย - ท าคมิบบั + ชุดฮนับก 

– พระราชวงัเคยีงบ็อค –ดวิตีฟ้ร ี- โซลทาวเวอร ์- เมยีงดง 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

นําท่านเดนิทางสู ่ศูนยโ์สมรฐับาล ซึง่รัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลติจากโสมทีม่อีายุ 6 ปีซึง่ถอืว่าเป็นโสมที่มี
คณุภาพดทีีส่ดุชมวงจรชวีติของโสมพรอ้มใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้โสมทีม่คีณุภาพดทีีส่ดุและราคาถูกกว่าไทยถงึ 2 เท่า
กลับไปบํารุงร่างกายหรือฝากญาตผิูใ้หญ่ที่ท่านรักและนับถืออีกไม่ไกลจากกันมากนัก จากนัน้นําท่านสู่ ศูนย์
สมุนไพรสนเข็มแดง ซึง่ผลติจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลซี ึง่จะใชต้น้สนเข็มแดงจากยอดเขาทีป่ระเทศ
เกาหลเีหนอืมาผลติโดยใชเ้ทคโนโลยพีรอ้มกบัการวจัิยทีป่ระเทศเกาหลใีตอ้อกมาเป็นน้ํามนัสนเข็มแดงภมูปิระเทศ
ของประเทศเกาหลเีป็นภเูขาประมาณ 70 เปอรเ์ซน็ตโ์ดยกวา่จะมาเป็นน้ํามนัสนเข็มแดงได ้1 แคปซลู ตอ้งใชใ้บสน
เข็มแดงประมาณ 2.7 กโิลกรัมมาสกัดเอาน้ํามันมาผลติและวจัิยออกมาเป็นน้ํามันสนนี้สามารถชว่ยในการลดระดับ



 

 

ไขมนัในเสน้เลอืดไดเ้ป็นอยา่งด ีนําท่านสู ่ศนูยเ์ครือ่งส าอาง เป็นศูนยร์วมของเครือ่งสําอางของเกาหล ีอาทเิชน่ 
ROJUKISS, LOTREE, ETUDE และอกีมากมายหลากหลายแบรนดเ์นมทีนํ่าเขา้มาจากทั่วโลกอสิระทา่นเลอืกซือ้ได ้
ตามอธัยาศัย  จากนัน้นําทา่นเขา้ชมโรงงานสาหรา่ย ของฝากทีม่ชี ือ่เสยีงของเกาหล ีผลติสาหรา่ยใหม ่สด ทกุวัน
มหีลายรสชาตใิหท้่านไดเ้ลือกซือ้ไปเป็นของฝาก จากนัน้นําท่านเรยีนรูว้ธิกีารท า คมิบบั (ขา้วห่อสาหร่าย) 
อาหารง่ายๆๆทีค่นเกาหลนียิมรับประทาน คมิ แปลว่า สาหร่าย บับ แปลว่า ขา้ว จะเป็นแท่งยาวๆ แลว้เคา้ก็จะหั่น
เป็นชิน้ๆพอดคํีา จิม้กะโชยญุีปุ่่ นหรอืวาซาบกิ็ได ้ตามรา้นอาหารก็จะมทํีาเป็นพเิศษ คอืมผัีดซอสมาใหจ้ิม้ราดดว้ย 
พเิศษ!!! ฟรใีสชุ่ดประจ าชาตเิกาหล ี   ฮนับก มหีลากหลายชดุใหท้า่นไดเ้ลอืกใสพ่รอ้มเก็บภาพประทับใจ    

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ย เมน ูSamgyetang หรอืเมนูไกตุ่น๋โสมอาหารในวัง

ในสมยักอ่น ปัจจบุนัเป็นอาหารเลือ่งชือ่ของเมอืงหลวง เชือ่กนัวา่บํารงุและเสรมิสขุภาพ ภายในตัวไกจ่ะมขีา้วเหนยีว 

รากโสม พทุราแดงและเคล็ดลับในการตุ๋นเสริฟ์พรอ้มเครือ่งเคยีงทีเ่รยีกว่า กักตุก ีเสน้ขนมจนี เหลา้โสม พรกิไทย

ดํา และเกลอื) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 นําทา่นชม พระราชวงัเคยีงบ็อค เป็นพระราชวังไมโ้บราณทีเ่กา่แกท่ีส่ดุ สรา้งขึน้ใน ค.ศ. 1394 ภายในพระราชวัง

แหง่นีม้หีมูพ่ระทีน่ั่งมากกวา่ 200 หลัง มพีืน้ทีป่ระมาณ 90 ไร่ เป็นพระราชวังหลักของราชวงศโ์ชซอน ซึง่มอํีานาจ
อยู่ถงึ 518 ปี สถาปนาขึน้โดยกษัตรยิแ์ทโจ ในจํานวนพระราชวังรวม 5 แห่งที่ส่รา้งขึน้โดยราชวงศน์ี่้  แต่ไดถู้ก
ทําลายไปมากในสมัยทีญ่ีปุ่่ นเขา้มาบกุยดึครอง ทัง้ยังเคยเป็นศูนยบ์ัญชาการทางการทหารและเป็นทีป่ระทับของ
กษัตรยิ ์ ปัจจุบันไดม้กีารก่อสรา้งหมู่พระทีน่ั่งทีเ่คยถูกทําลายขึน้มาใหมใ่นตําแหน่งเดมิ มพีลับพลากลางน้ําเคยีง
เฮวร ูทีซ่ ึง่เคยเป็นทอ้งพระโรงออกงานสโมสรสนันบิาตตา่งๆ สําหรับตอ้นรับแขกบา้นแขกเมอืง  ถอืเป็นพระราชวังที่
สวยงามยิง่ใหญท่ีส่ดุ โดยเฉพาะตัวอาคารพระทีน่ั่งคนีจองจอน (Kunjongjon) ทีม่ขีนาดใหญท่ีส่ดุ สวยงามทีส่ดุใน
พระราชวังแห่งนี้ โดยใชเ้ป็นทอ้งพระโรง และออกว่าราชการของกษัตรยิร์าชวงศโ์ชซอน อาคารพระทีน่ั่งคนึจอง
จอนแหง่นี ้เคยถกูกองทหารญีปุ่่ นเผาทําลายยบัเยนิ ตอ่มามกีารบรูณะซอ่มแซมในปี ค.ศ.1865   

 
 
 
 
   

 

 
 

 
 

 
 
 



 

 

 

 จากนัน้นําทา่นสู ่ โซลทาวเวอร ์หรอื นมัซาน ทาวเวอร ์ไมร่วมคา่ลฟิต ์ เป็นหนึง่ในแหลง่ทอ่งเทีย่ว สําคัญของ
โซล เปิดใหบ้รกิารมาตัง้แตปี่ 1980 ตัง้อยูบ่นยอดเขานัมซงั สงู 236 เมตร ใหว้วิเมอืงโซลและบรเิวณรอบๆแบบ พา
โนรามา่ นับวา่เป็นหนึง่ในทาวเวอรท์ีใ่หว้วิสวยทีส่ดุในเอเชยี โซลทาวเวอร ์ไดรั้บการ renovate ใหมปี่ 2005 จงึได ้
ชือ่ใหมเ่ป็น N Seoul Tower โดย N ทีเ่พิม่ขึน้มานัน้ยอ่มาจาก new look หรอื รูปแบบใหม ่โดยมกีารปรับเปลีย่น
และพัฒนาการต่างๆ ทัง้การใหแ้สงไฟทีห่ลากหลายและสวยงามขึน้ รวมถงึภายในทีต่กแต่งใหม ่โดยมรีา้นอาหาร
บนหอคอยทีจ่ะหมนุครบรอบทกุๆ 48 นาท ีชือ่วา่ N Grill และหอ้งน้ําตกแต่งสไตลอ์วกาศ จุดไฮไลทท์ีพ่ลาดไมไ่ด ้
เลยเมือ่มาเทีย่ว Seoul Tower น่ันก็คอื สถานทีค่ลอ้งกญุแจชือ่ดัง  Love Key Ceremony ทีม่คีวามเชือ่วา่คูรั่กทีม่า
คลอ้งกญุแจทีจ่ะมคีวามรักทีย่นืยาวไปตลอดกาล โดยทีจ่ะเขยีนขอ้ความหรอืชือ่ของคูรั่กไวบ้นแมก่ญุแจ แลว้นําไป
คลอ้งไวก้ับราวเหล็กบรเิวณฐานของ N Seoul Tower ยังเป็นสถานทีถ่่ายทําละครเกาหลแีนวน่ารักๆเรือ่ง“กบัดกั
หวัใจยยัแมม่ด” อสิระใหท้กุทา่นไดเ้ดนิเลน่และถา่ยรปูคูห่อคอยตามอธัยาศัยหรอืคลอ้งกญุแจคูรั่ก  จากนั้น นํา
ทา่นชอ้ปป้ิงยา่น เมยีงดง หรอื สยามสแควรเ์กาหล ีหากทา่นตอ้งการทราบวา่แฟชัน่ของเกาหลเีป็นอยา่งไร กา้วล้ํา
นําสมยัเพยีงใดทา่นจะตอ้งมาทีเ่มยีงดงแหง่นี ้พบกบัสนิคา้วัยรุน่ อาท ิเสือ้ผา้แฟชัน่แบบอนิเทรน เครือ่งสําอางดังๆ 
ของเกาหล ีพบกับความแปลกใหม่ในการชอ้ปป้ิงอกีรูปแบบหนึง่ ซึง่เมยีงดงแห่งนี้จะมวีัยรุ่นหนุ่มสาวชาวโสมไป

รวมตัวกนัทีน่ีก่วา่ลา้นคนในแตล่ะวัน อสิระอาหารเย็น เพือ่ใหท้า่นเต็มอิม่กบัการชอ้ปป้ิง 
 

   
ค า่ น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั GALAXY HOTEL, BENIKEA HOTELหรอืเทยีบเทา่ 

โรงแรมคอนเฟิรม์จะแจง้ในใบนัดหมายการเดนิทางอกีครัง้ โดยทางบรษัิทจะสง่ใหก้อ่น 5-7 วันกอ่นเดนิทาง 
 

วนัทีห่า้      ศนูยส์มนุไพรฮอกเกนาม ู- ชอ้ปป้ิงยา่นฮงแด –ถา่ยภาพ  3 มติ ิ- พพิธิภณัฑน์ า้แข็ง - รา้นละลายเงนิวอน 
- สนามบนิอนิชอน - กรงุเทพฯ  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
จากนัน้นําท่านเดนิทางไปดูแลสุขภาพกันที่ศูนยส์มุนไพรฮอกเกนามู ซึง่เป็นสมุนไพรทีท่ั่วโลกยอมรับ รวมถงึ
สถาบนัตา่งๆ วา่เป็นสมนุไพรทีม่คีณุภาพดทีีส่ดุในการบํารุงตับและดูและตับของเรา ซึง่จะเป็นสมนุไพรทีห่าไดย้าก
ในปัจจุบัน ท่านจะไดช้มการสาธิต การทดลองว่าสมุนไพรชนิดนี้มีคุณค่าเพียงใดต่อโลกใบนี้  ตน้ไมช้นิดนี้
เจรญิเตบิโตในป่าลกึบนภเูขาทีป่ราศจากมลภาวะและระดับสงูเหนือน้ําทะเล 50-800 เมตรชาวเกาหลรีุ่นใหมน่ยิม
นํามารับประทานเพือ่ชว่ยดแูลตับใหส้ะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็ง ไมถู่กทําลายจาการดืม่แอลกอฮอล ์กาแฟ 
บหุรี ่สารตกคา้งจากอาหารและยา   จากนัน้นําท่านชอ้ปป้ิง ยา่นฮงแด  อยูใ่กลก้ับมหาวทิยาลัยศลิปะฮงอกิ ทีม่ี
ช ือ่เสยีงมากของเกาหลบีรรยากาศจงึสดใสเต็มไปดว้ยหนุ่มสาวชาวโซลในตอนกลางวันฮงแดเป็นถนนทีส่ามารถ
เดนิชอ้ปป้ิงในรา้นเสือ้สวยสุดอาร์ตแบบราคานักศกึษา และอัพเดตสตรีท สไตล์ จากแฟชั่นนิสตา้ตัวจรงิส่วน
กลางคนืเป็นแหล่งปารต์ีท้ี ่chic สดุในโซล จากนัน้นําท่าทัง้ชม ถา่ยภาพ 3 มติ ิ เคล็ดลับงานศลิปะแห่งภาพ” ที่
ทําใหท้า่นไดต้ืน่ตาตืน่ใจกบัศลิปะแนวใหมเ่ป็นภาพวาดในลักษณะ 3 มติเิหมอืนภาพวาดมชีวีติและหลดุออกมาจาก
แผ่นเฟรมภาพแนวคดิรูปแบบใหมเ่ป็นความคดิสรา้งสันและจนิตนาการของการสรา้งภาพโดยใชเ้ทคนคิพเิศษจาก
ภาพสามมติทิีร่วมทฤษฎทีางวทิยาศาสตรแ์ละการซอ้นภาพโดยกระตุน้ความเคลือ่นไหวของภาพใหม้มีติเิหมอืนจรงิ 
ชม พพิธิภณัฑน์ า้แข็ง  ปะตมิากรรมน้ําแข็งตัง้อยู่ในกรุงโซลเป็นสถานทีจ่ัดโชวน้ํ์าแข็งแกะสลักนักท่องเทีย่ว
สามารถสมัผัสอากาศทีห่นาวเย็นตดิลบกวา่สบิองศาและชมน้ําแข็งทีถ่กูแกะสลักออกมาเป็นรปูรา่งตา่งๆ ไดอ้ยา่งน่า
อศัจรรย ์ 



 

 

 
เทีย่ง       รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ย เมนู จมิดกั เป็นไกพ่ะโลผั้ดกับวุน้เสน้และผักอร่อย

มากมายเสรฟิพรอ้มขา้วสวยรอ้นๆ พรอ้มเครือ่งเคยีงตา่งๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 จากนัน้ แวะซือ้ของ รา้นละลายเงนิวอน  อาทเิชน่ สาหรา่ย ขนมตา่ง ๆ  ชอ็กโกแล๊ตหนิซเีรยีลชอ็กโก  ผลติภัณฑ์

ของใบและรากฝอยของโสม ในรปู ขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหนา้โสม ครมีลา้งหนา้โสม เครือ่งสําอางโสม เป็น
ตน้  และยงัมหีมอนสขุภาพ  กมิจ ิ เป็บเปโร ้(ป๊อกกีเ้กาหล)ี ชนิราเมง( มามา่เกาหล)ี สมควรเวลาน าทา่นเดนิทาง
สูส่นามบนิ 

19.55 น. ออกเดนิทางกลับกรงุเทพฯมหานคร   โดยเทีย่วบนิที ่LJ 001  
23.35 น. ถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ…….. 
 

ไมร่วมทปิไกด+์คนขบัรถตลอดการเดนิทาง ทา่นละ 45,000 วอน (ประมาณ 1,500 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 
 

***ทวัรน์ีจ้ดัใหเ้ฉพาะลกูคา้ทีป่ระสงคจ์ะไปทอ่งเทีย่วตามรายการของทวัรท์กุวนัเทา่น ั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 ** 
 
ราคาทวัรน์ีร้วม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิชัน้ประหยดัไปกลับพรอ้มกรุ๊ป 
น า้หนกักระเป๋าไมเ่กนิ 15 กโิลกรมัตอ่ทา่น/หิว้ข ึน้เครือ่งได ้12 กโิลกรมั 

 คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ 
 โรงแรมระดับ 3 ดาว พักหอ้งละ 2 – 3 ทา่น จํานวน 3 คนื  
 บรกิารอาหารทกุมือ้ตามรายการระบ ุ
 คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตา่งๆตามรายการระบ ุ
 คา่รถรับ-สง่และนําเทีย่ว พรอ้มหัวหนา้ทัวรช์ํานาญงานและมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ตลอดการเดนิทาง 
 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง วงเงนิ 1,000,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 

 
อตัรานีไ้มร่วม 

 คา่ทปิไกด ์และคนขบัรถ ประมาณ  45,000 วอนหรอื 1,500 บาท ตอ่ทา่นตลอดทรปิ สว่นหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แต่
ความพงึพอใจ 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวอืน่ๆ เชน่ หนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่ซกัรดี คา่อาหารเครือ่งดืม่นอกเหนอืรายการ  
 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และ หัก ณ ทีจ่า่ย 3 %    
 คา่น้ําหนักกระเป๋าเกนิ 15 กโิลกรัม  /  คา่วซีา่สําหรับหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว หรอืชาวตา่งชาต ิ

 

หมายเหต ุ

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทาง หรอื เปลีย่นแปลงราคา ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมถ่งึ 20 คนขึน้ไป 
 ในกรณีทีส่ายการบนิประการปรับขึน้ภาษีน้ํามนั ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็คา่ภาษีน้ํามนัเพิม่ตามความเป็น

จรงิ 
 ตั๋วเครือ่งบนิทีอ่อกเป็นกรุ๊ปไมส่ามารถเลือ่นวันเดนิทางหรอืขอคนืเงนิได ้

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลง หรอืสลับรายการทอ่งเทีย่วตามความเหมาะสม ในกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั หรอื
เหตกุารณ์ทีอ่ยูเ่หนอืการควบคมุของบรษัิทฯ โดยบรษัิทฯ จะคํานงึถงึความปลอดภยัและผลประโยชนข์องคณะผูเ้ดนิทาง
เป็นหลัก 

 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สนิ หากเกดิเหตกุารณ์สดุวสิยั เชน่ ความลา่ชา้จากสายการบนิ การยกเลกิเทีย่วบนิ 
การเมอืง การประทว้ง การนัดหยดุงาน การกอ่จลาจล ปัญหาจราจร อบุตัเิหต ุ ภยัธรรมชาต ิ หรอืทรัพยส์นิสญูหายอนั
เนือ่งมาจากความประมาทของตัวทา่นเอง หรอืจากการโจรกรรม และอบุตัเิหตจุากความประมาทของตัวทา่นเอง 

 กรณีทีส่ถานทีท่อ่งเทีย่วใดๆ ทีไ่มส่ามารถเขา้ชมไดเ้นือ่งจากเหตสุดุวสิยั สภาพอากาศ เหตกุารณ์ทีอ่ยูเ่หนอืการควบคมุ
ของบรษัิทฯ เป็นตน้ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 กรณีทีท่า่นสละสทิธิใ์นการใชบ้รกิารใดๆ หรอืไมเ่ขา้ชมสถานทีใ่ดๆ ก็ตามทีร่ะบใุนรายการทอ่งเทีย่ว หรอืไมเ่ดนิทาง
พรอ้มคณะ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ใชจ้า่ยไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ในประเทศไทย และในตา่งประเทศมปีฏเิสธมใิหเ้ดนิทางเขา้-ออกตามประเทศทีร่ะบไุว ้ 
เนือ่งจากการครองครองสิง่ผดิกฎหมาย สิง่ของตอ้งหา้ม เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอืไมว่า่ดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตาม
บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดกต็าม  

 กรณีทีท่า่นใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สน้ํีาเงนิ) เดนิทางเพือ่การทอ่งเทีย่วกบัคณะทัวร ์ หากทา่นถกูปฏเิสธในการ
เขา้-ออกประเทศใดๆ กต็าม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทวัรแ์ละรับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 เมือ่ทา่นตกลงชําระเงนิมดัจําหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดแลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 
 

เงือ่นไขการช าระเงนิ 

 ชําระคา่มดัจํา ทา่นละ 5,000 บาท หลังจากทําการจองภายใน 3 วัน ***ชว่งเทศกาลวนัหยดุยาว 10,000 บาท*** 
 ชําระเงนิคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืภายใน 21 วัน กอ่นออกเดนิทาง 

 

 



 

 

เงือ่นไขการยกเลกิ 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยดึมดัจําเต็มจํานวน 
 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 21 วัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาทัวรท์ัง้หมด 
 กรณีกรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุ เทศกาลตา่งๆ เชน่ ปีใหม ่สงกรานต ์เป็นตน้ ทางบรษัิทฯ ตอ้งมกีารการันตมีดัจําทีน่ั่งกบั

ทางสายการบนิ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ Charter Flight และโรงแรมทีพ่ักตา่งๆ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่
มดัจํา หรอื คา่ทวัรท์ัง้หมด ไมว่า่ยกเลกิกรณีใดก็ตาม 

 เมือ่ออกตัว๋แลว้ หากทา่นมเีหตบุางประการท าใหเ้ดนิทางไมไ่ด ้ ไมส่ามารถขอคนืคา่ต ัว๋ได ้ เนือ่งจากเป็นนโยบาย
ของสายการบนิ 
 
 

ขอ้แนะน าเพิม่เตมิ ส าหรบัผูเ้ดนิทางไปทอ่งเทีย่วประเทศเกาหลใีต ้

1. ผูเ้ดนิทางทีย่งัคงสภาพการเป็นนักศกึษา กรณุาเตรยีมใบรับรองการเป็นนักศกึษาจากสถาบนัการศกึษาเป็นภาษาอังกฤษ
ตดิตัวไปดว้ยอาจจะตอ้งใชใ้นบางกรณี 

2. ผูเ้ดนิทางทีเ่ป็นขา้ราชการ พนักงานรัฐวสิาหกจิ และพนักงานบรษัิทเอกชนต่างๆ กรุณาเตรยีมบัตรประจําตัวขา้ราชการ 
หรอืใบรับรองการทํางานเป็นภาษาองักฤษอาจจะตอ้งใชใ้นบางกรณี 

3. ผูเ้ดนิทางทีทํ่าเลม่พาสปอรต์ใหมเ่นือ่งจากเลม่เกา่หมดอายใุหพ้กหนังสอืเดนิทางเล่มเกา่ตดิตัวไปดว้ยอาจจะตอ้งใชใ้น
บางกรณี 

4. กรณุาพกบตัรเครดติ (ถา้ม)ี และเงนิสดตดิตัว ทัง้เงนิวอนและเงนิสกลุ USD กองตรวจคนเขา้เมอืงอาจจะขอดใูนบางกรณี 
อา่นเอกสารโปรแกรมทัวรใ์นละเอยีดชดัเจน ทัง้สถานทีท่่องเทีย่ว,เทีย่วบนิ,วันเดนิทาง เพือ่ประโยชน์แกต่ัวท่านเองใน
กรณีทีต่อ้งตอบคําถามทีด่า่นตรวจคนเขา้เมอืง 


