
  

 

 

            

 

 

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

สายการบนิจนิแอร ์JIN AIR (LJ) 

ขาไป LJ002 BKK - ICN 01.05 – 08.25 

ขากลบั LJ001 ICN - BKK 19.55 – 23.35 



  

 

 

            

 

 

หากทา่นตอ้งซือบตัรโดยสารภายในประเทศเพื�อไปและกลบักรงุเทพฯ แตล่ะกรุ๊ปนันจะคอนเฟิรม์กอ่นประมาณ 10 วนักอ่นเดนิทาง 
หากท่านตอ้งการจองตั.วเครื�องบนิภายในประเทศ กรุณาสอบถามเที�ยวบนิคอนเฟิรม์กับเจา้หนา้ที�ก่อน กรุณาเลอืกซือบัตรโดยสาร
ภายในประเทศประเภทที�สามารถเลื�อนวันและเวลาในการเดนิทางไดแ้ละหากกรณีเกดิความผดิพลาดจากสายการบนิ เชน่ ความลา่ชา้
ของเที�ยวบนิ การยกเลกิเที�ยวบนิ มกีารยุบเที�ยวบนิรวมกัน ตารางการการเดนิทางมกีารเปลี�ยนแปลง เนื�องจากสายการบนิพจิารณา
สถานการณ์แลว้วา่ อยูน่อกเหนอืความควบคมุ หรอืเหตผุลเชงิพาณชิย ์หรอืเหตผุลทางดา้นความปลอดภยัเป็นตน้ เหตผุลตา่งๆที�อยู ่
เหนอืความควบคมุของบรษัิท ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆไดใ้นทกุกรณี 

อตัราคา่บรกิาร 

กาํหนดวนัเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่1 ทา่น 

พกัหอ้งละ 2 ทา่น 
พกัเดีCยว 

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 ัCน!!!ไมม่รีาคาเด็ก:: 
ราคาอืCนๆ  

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

2. จอยแลนดไ์มใ่ชต้ ัRวเครืCองบนิ ราคา 8,900 บาท 

 
วนัแรก กรงุเทพฯ (สวุรรณภมู)ิ 
 

21.30 น. คณะพรอ้มกนัทีCทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกประต ู4เคานเ์ตอร ์D 
 สายการบนิจนิแอร ์(LJ) มเีจา้หนา้ทีCของบรษิทัฯคอยใหก้ารตอ้นรบัและอํานวยความสะดวก  

 

วนัทีCสอง     อนิชอน – หบุเขาศลิปะโพชอน - สวนศลิปะ อนัยาง – ทงแดมนุ 
01.05 น. เหนิฟ้าสูก่รงุโซล โดยสายการบนิ JIN AIR เที�ยวบนิที� LJ 002 (บนิประมาณ 4.30 – 05.00 ชั�วโมง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

 

 

            

 

 

08.25 น. เที�ยวบนิ LJ002 เดนิทางถงึทา่อากาศยานนานาชาตอินิชอน ประเทศเกาหลใีต ้(เวลาทอ้งถิ�นเร็วกวา่ไทย 2 ช.
ม.) 

นําทา่นชมความงาม หุบเขาศลิปะโพชอน หรอื แหล่งท่องเที�ยวธรรมชาต ิ ที�ผสมผสานศลิปะและวัฒนธรรม
รวมกนัอยา่งลงตัว  ไฮไลทข์องที�นี�คอืทะเลสาบที�ถกูโอบลอ้มดว้ยหนา้ผาหนิแกรนติขนาดใหญท่ี�เกดิขึนจากการ
ทําเหมอืงแรเ่มื�อสมัยกอ่นและถกูปรับปรงุใหก้ลายมาเป็นศลิปะที�งดงามในปัจจบุัน  ใครที�ชื�นชอบซรียีเ์กาหลคีง
เคยเห็นววินีผ่านตากันมาบา้งเพราะซรียีด์ังๆ เขามาถา่ยทํากันที�นี�เยอะเลยนอกจากนียังมสีวนประตมิากรรมที�มี
ผลงานมากมายที�ส่วนใหญ่ทํามาจากหนิแกรนิต อาคารพพิธิภัณฑว์ทิยาศาสตร์ทางดาราศาสตร์  คลา้ยกับ
ทอ้งฟ้าจําลองบา้นเราแต่ของเขาลําหนา้กว่าดว้ยการฉายภาพดว้ยระบบ 4D  เริ�มจากแนะนําใหเ้ราไดรู้จั้กกับ
ดวงดาวตา่งๆ หลังจากนันก็พาเราทะยานเขา้ไปหว้งอวกาศเหมอืนนั�งอยู่ในยานจรงิๆ  นั�งอยู่ที�บนเกา้อีแท ้ๆ แต่
ดันคอยโยกหลบหนิอกุกาบาตตลอดเวลา    

 
 
 
 
 
 
 
 

เทีCยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ย เมนู OSAM หรอืหมแูละปลาหมกึผดันํ Zาคลุก
คลกิเนือหมแูละปลาหมกึยา่งบารบ์คีวิหมักสไตลส์มัยใหมเ่กาหลคีนตา่งประเทศนยิมรับประทานเพราะมรีสชาติ
ออกหวานเผ็ดเล็กนอ้ย โดยการนําบารบ์คีวิหมปูลาหมกึลงในกระทะครึ�งวงกลมพรอ้มนําซปุปรงุรส 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 นําท่านถ่ายรูปกับสวนสุดฮปิ สวนศลิปะ อนัยาง หรือ Anyang Art Park เพราะโดดเด่นดว้ยงานศลิปะสุด

คูลลสํ์าหรับเป็นมุมถ่ายรูปมากถงึ 25 จุด ไฮไลทข์องที�นี�คอื Linear Building Up In The Trees เป็นอุโมงค์
ยาวๆ มเีสน้สายลวดลายดูอวกาศด ีความสวยงามก็จะอยู่ที�ตอนแสงที�กระทบกับตัวอโุมงคส์ฟ้ีาและมเีงาตน้ไม ้
พาดผ่าน ที�นี�ถอืเป็นจุดที�หา้มพลาด ยังมลีานกวา้งที�มทีางเดนิเป็นคลื�นๆ เหมอืนยานอวกาศ ตรงนีก็เป็นอกีจุด
หนึ�งที�จะตอ้งมาเก็บภาพกัน Dimensional Mirror Labyrinth เป็นอกีหนึ�งจดุยอดนยิมที�คนตอ้งมาถา่ยรูปกนั จะ
เป็นเหมอืนเขาวงกตแทง่สแตนเลส มมุที�ไดก้็จะเนน้การสะทอ้นของแสง ไดร้ปูเก๋ๆ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จากนันนําทา่นเดนิทางสูย่า่นศนูยก์ารคา้แหลง่ชอ้ปปิงที�ชื�อไดว้า่ใหญท่ี�สดุในเอเชยี ทงแดมนุ ซึ�งตั งอยูบ่รเิวณ

ประตูเมอืงโบราณทางทศิตะวันออกท่านสามารถซือสนิคา้หลากหลายประเภทไดท้ี�นี อาท ิเสือผา้บุรุษ-สตรี 
รองเทา้บรุุษ-สตร ีรองเทา้ผา้ใบ เข็มขัด ของที�ระลกึ ชดุเครื�องครัวถงุน่องถงุเทา้ผา้พันคอโดยทา่นจะได ้สมัผัส 
กบั บรรยากาศการชอ้ปปิงสนิคา้ในราคาเกาหลอียา่งแทจ้รงิ ทงแดมนุ ดไีซน ์พลาซา่ แอนด ์พารค์ ยังเป็น



  

 

 

            

 

 

สถานที�ถ่ายทําซีรีย์สุดฮติอย่าง "You Who Came From The Stars" และมิวสิควิดีโอของ 2NE1 
เพลง "Come Back Home" อีกหนึ�งไฮไลท์ของที�นี�คือ LED ROSE GARDEN ใหไ้ดช้มกันดว้ย กับ
ดอกกหุลาบที�ตดิไฟ LED มาประดบักวา่ 25,550 ดวง  

 
 
 
 
 
 
 
 
เ ย็ น  รบัประทานอาหารเย็น 

ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ย เมนูเซ็ทปลายา่ง เป็นเซ็ทปลายา่งทานกบัขา้วเกาหลรีอ้นๆ พรอ้มเครื�องเคยีง
ตา่งๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
คํCา นําทา่นเขา้สูท่ ีCพกั GALAXY HOTEL, BENIKEA HOTELหรอืเทยีบเทา่ 

โรงแรมคอนเฟิรม์จะแจง้ในใบนัดหมายการเดนิทางอกีครั ง โดยทางบรษัิทจะสง่ใหก้อ่น 5-7 วันกอ่นเดนิทาง 
 

วนัทีCสาม สวนสนกุเอเวอรแ์ลนด ์(เต็มอิCมกบัเครืCองเลน่ท ัZงวนั) 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

จากนันนําท่าน เพลิดเพลินกับ เอเวอรแ์ลนด  ์(รวมบตัรเครืCองเล่นไม่จํากดัรอบ) ถือว่าเป็นสวนสนุก
กลางแจง้ที�ใหญท่ี�สดุของเกาหล ีตั งอยูท่ี� เมอืงยงอนิ โดยมบีรษัิทซมัซงุเป็นเจา้ของ เอเวอรแ์ลนดนั์นถอืวา่เป็น
เหมอืน “ดสินียแ์ลนดเ์กาหล”ี เลยก็วา่ได ้แถมถูกนติยสาร Forbes จัดอันดับใหเ้ป็น 1 ใน 4 สวนสนุกยอดนยิม
ของโลก ในที� ค.ศ. 2005 โดยแตล่ะปีจะมนัีกทอ่งเที�ยวมาเยอืนสวนสนุกแหง่นีกวา่ 9 ลา้นคน ที�ตั งของสวนสนุก
เอเวอรแ์ลนดนั์นเหมอืนสวนสนุกในฝันจรงิๆ เพราะอยูท่า่มกลางหบุเขาและธรรมชาต ิสวยเหมอืนในเทพนยิาย 
ดา้นในถกูแบง่ออกเป็น 5 โซนใหญ่ๆ  ดังนี 

 Global Fair : จะไดพ้บกับการตกแต่งดว้ยสถาปัตยกรรมต่างๆ ของโลกตะวันออกและตะวันตก ที�ผสมผสาน
เขา้กันไดอ้ย่างลงตัว อย่างเมโสโปเตเมีย เรอเนสซองส ์ไปจนถงึแบบโมเดริ์น รูปแบบสวยงาม สสีันสดใส 
เหมาะกับเด็กๆ และครอบครัว ใหไ้ดช้ื�นชมความงดงามและถา่ยรูปเป็นที�ระลกึกันอยา่งจุใจ อกีทั งยังมรีา้นกฟิท์
ชอ้ป รา้นอาหารตา่งๆ ราคาเป็นกนัเอง 

 Zootopia : เป็นโซนซาฟาร ีหรอืสวนสัตวนั์�นเอง สว่นใหญผู่ม้าที�นี�จะไปเที�ยวโซนนีกันกอ่น โดยขึน Human 
Sky  กระเชา้ลอยฟ้าที�ใหห้ย่อนขาชื�นชมบรรยากาศสองขา้งทางผ่านหุบเขา เมื�อมาถงึจะไดพ้บกับสัตวน์านา
ชนิด ที�เป็นไฮไลทเ์ลยก็คอืลูกไลเกอร์ (Liger) ที�เป็นลูกแฝดผสมที�เกดิขึนจากสงิโตเพศผูแ้ละเสอืเพศเมีย 
นับเป็นแฝดผสมเสอื-สงิโตคูแ่รกในโลก นอกจากนียังไดช้มการแสดงที�น่าตื�นตาตื�นใจของหม ีเพนกวนิ แมวนํา 
และไดช้มสตัวต์า่งๆ อกี กวา่ 20 ชนดิ มากถงึ 100 กวา่ตัว 

 European Adventure : ไดรั้บการตกแตง่อยา่งสวยงามตามแบบยโุรป ทั งตกึที�จําลองเป็นหมูบ่า้น และการ
แตง่สวนสวยสไตลฝ์รั�งเศส มสีวนดอกไมส้สีนัสวยงามที�จะปรับเปลี�ยนไปตามฤดกูาล ทั งสวนกหุลาบ สวนทวิลปิ 
สวนสี�ฤดู เป็นตน้ มีรา้นอาหารอยู่ในส่วนของ Holland Village และที�พลาดไม่ไดค้ือการเล่นเครื�องเล่นอีก
หลากหลายชนดิ ที�เป็นไฮไลทข์องโซนนีเลยก็คอื รถไฟเหาะ T Express ซึ�งเป็นรถไฟเหาะไมท้ี�สงูที�สดุใน



  

 

 

            

 

 

โลกและมคีวามชันถงึ 77 องศา วิ�งดว้ยความเร็ว 104 กม. / ชั�วโมง ซึ�งถอืว่าเป็นเครื�องเล่นที�หวาดเสยีวที�สดุ 
ใครชอบความตื�นเตน้ตอ้งไมพ่ลาด 

 Magic Land : ดนิแดนแห่งเทพนิยายแฟนตาซ ีที�ตกแต่งไดอ้ย่างสวยงามราวกับเมืองในฝัน มี AESOP'S 
VILLAGE เป็นโลกแหง่นทิานอสีป ที�สอดแทรกเนือหาสอนใจผา่นตัวละครที�เป็นสตัวน่์ารักๆ มากมาย เป็นโซนที�
เด็กๆ จะตอ้งชื�นชอบเป็นอย่างมาก โซนนีมเีครื�องเล่นเบาๆ เหมาะกับเด็กๆ และครอบครัวใหเ้ล่นหลากหลาย 
เชน่ มา้หมนุ รถไฟเหาะสําหรับเด็ก เป็นตน้ 

 American Adventure : โซนนีจะจําลองประเทศสหรัฐอเมรกิายอ้นกลับไปตั งแตเ่ริ�มตน้เมื�อ 500 ปีกอ่น สมัย
โคลัมบสัคน้พบประเทศอเมรกิาใหม่ๆ  เรื�อยมาจนกระทั งยคุเฟื�องฟขูองดนตรร็ีอคแอนดโ์รล ของ เอลวสิ เพรสลยี ์
ซึ�งทั งโซนจะมดีนตรปีระกอบเป็นจังหวะสนุกสนานเรา้ใจเหมาะกบัวัยรุน่และผูใ้หญ ่เครื�องเลน่โซนนีจะเป็นแบบ
ผาดโผน และที�เป็นไฮไลทก์็คอื เรอืเหาะ Columbus Adventures, รถไฟเหาะ Rolling X-Train และ เครื�องเลน่
ปั�นๆ หมนุ Let's Twist   เลน่กันครบทกุโซนแลว้ยังไมห่มด ในตอนกลางคนืยังมกีารแสดง Moonlight Parade 
และ Dream of Laciun ชมแสง ส ีเสยีง สวยงามตระการตา ซึ�งการแสดงโชว ์และการจัดสวนในพืนที�ตา่งๆ จะ
หมนุเวยีนปรับเปลี�ยนไปตามเทศกาลและฤดกูาลตา่งๆ 

 อสิระอาหารกลางวนั  เพืCอใหท้า่นไดเ้ต็มอิCมกบัเครืCองเลน่ในเอเวอรแ์ลนด ์
 
เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ย เมนู หมยูา่งเกาหล ีหรอื คาลบีZ เป็นอาหารพืนเมอืง

เกาหลทีี�เลื�องชื�อและรูจั้กกันดทัี�วโลก มรีสชาตกิลมกลอ่ม โดยนําหมสูว่นที�ตดิกบักระดกูไปยา่งบนเตาถา่นแบบ
ดั งเดมิ เสริฟ์พรอ้มขา้วสวยรอ้นๆ เครื�องเคยีงหลากชนดิ นําจิมเตา้เจียว และนําซปุสาหรา่ย รับประทานคลา้ยกบั
เมี�ยงคําของไทย  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

คํCา นําทา่นเขา้สูท่ ีCพกั GALAXY HOTEL, BENIKEA HOTELหรอืเทยีบเทา่ 
โรงแรมคอนเฟิรม์จะแจง้ในใบนัดหมายการเดนิทางอกีครั ง โดยทางบรษัิทจะสง่ใหก้อ่น 5-7 วันกอ่นเดนิทาง 

 
วนัทีCส ีC   ศนูยโ์สมรฐับาล–ศนูยส์มนุไพรสนเข็มแดง - ศนูยเ์ครืCองสําอาง –โรงงานสาหรา่ย - ทาํคมิบบั + ชุดฮนั

บก – พระราชวงัเคยีงบ็อค –ดวิตีZฟร ี- โซลทาวเวอร ์- เมยีงดง 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

นําท่านเดนิทางสู ่ศูนยโ์สมรฐับาล ซึ�งรัฐบาลรับรองคุณภาพวา่ผลติจากโสมที�มอีาย ุ6 ปีซึ�งถอืว่าเป็นโสมที�มี
คณุภาพดทีี�สดุชมวงจรชวีติของโสมพรอ้มใหท้า่นไดเ้ลอืกซือโสมที�มคีุณภาพดทีี�สดุและราคาถกูกวา่ไทยถงึ 2 
เท่ากลับไปบํารุงร่างกายหรือฝากญาตผิูใ้หญ่ที�ท่านรักและนับถอือกีไม่ไกลจากกันมากนัก จากนันนําท่านสู่ 
ศนูยส์มุนไพรสนเข็มแดง ซึ�งผลติจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลซีึ�งจะใชต้น้สนเข็มแดงจากยอดเขาที�



  

 

 

            

 

 

ประเทศเกาหลเีหนอืมาผลติโดยใชเ้ทคโนโลยพีรอ้มกบัการวจัิยที�ประเทศเกาหลใีตอ้อกมาเป็นนํามันสนเข็มแดง
ภูมปิระเทศของประเทศเกาหลีเป็นภูเขาประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์โดยกว่าจะมาเป็นนํามันสนเข็มแดงได ้1 
แคปซูล ตอ้งใชใ้บสนเข็มแดงประมาณ 2.7 กโิลกรัมมาสกัดเอานํามันมาผลติและวจัิยออกมาเป็นนํามันสนนี
สามารถชว่ยในการลดระดับไขมันในเสน้เลอืดไดเ้ป็นอย่างด ีนําท่านสู่ ศูนยเ์ครืCองสําอาง เป็นศูนยร์วมของ
เครื�องสําอางของเกาหลี อาทเิช่น ROJUKISS, LOTREE, ETUDE และอกีมากมายหลากหลายแบรนดเ์นมที�
นําเขา้มาจากทั�วโลกอสิระท่านเลอืกซือไดต้ามอัธยาศัย  จากนันนําท่านเขา้ชมโรงงานสาหรา่ย ของฝากที�มี
ชื�อเสยีงของเกาหล ีผลติสาหร่ายใหม่ สด ทุกวันมหีลายรสชาตใิหท้่านไดเ้ลอืกซือไปเป็นของฝาก จากนันนํา
ท่านเรยีนรูว้ธิกีารทํา คมิบบั (ขา้วห่อสาหร่าย) อาหารง่ายๆๆที�คนเกาหลีนิยมรับประทาน คมิ แปลว่า 
สาหรา่ย บบั แปลวา่ ขา้ว จะเป็นแทง่ยาวๆ แลว้เคา้ก็จะหั�นเป็นชินๆพอดคํีา จิมกะโชยญุี�ปุ่ นหรอืวาซาบกิ็ได ้ตาม
รา้นอาหารก็จะมทํีาเป็นพเิศษ คอืมผัีดซอสมาใหจ้ิมราดดว้ย พเิศษ!!! ฟรใีสชุ่ดประจําชาตเิกาหล ี   ฮนับก 
มหีลากหลายชดุใหท้า่นไดเ้ลอืกใสพ่รอ้มเก็บภาพประทับใจ    

 
 
 
 
 
 
 
 

เทีCยง ร ับ ป ร ะ ท า น อาหารกลางวนั 
ณ ภตัตาคาร บริการท่านด้วย 
เมน ูSamgyetang หรอืเมนูไกตุ่น๋โสมอาหารในวังในสมัยกอ่น ปัจจบุนัเป็นอาหารเลื�องชื�อของเมอืงหลวง เชื�อ
กนัวา่บํารุงและเสรมิสขุภาพ ภายในตัวไกจ่ะมขีา้วเหนียว รากโสม พุทราแดงและเคล็ดลับในการตุน๋เสริฟ์พรอ้ม
เครื�องเคยีงที�เรยีกวา่ กกัตกุ ีเสน้ขนมจนี เหลา้โสม พรกิไทยดํา และเกลอื) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 นําท่านชม พระราชวงัเคยีงบ็อค เป็นพระราชวังไมโ้บราณที�เก่าแก่ที�สุด สรา้งขึนใน ค.ศ. 1394 ภายใน

พระราชวังแหง่นีมหีมูพ่ระที�นั�งมากกวา่ 200 หลัง มพีืนที�ประมาณ 90 ไร ่เป็นพระราชวังหลักของราชวงศโ์ชซอน 
ซึ�งมอํีานาจอยูถ่งึ 518 ปี สถาปนาขึนโดยกษัตรยิแ์ทโจ ในจํานวนพระราชวังรวม 5 แหง่ที��สรา้งขึนโดยราชวงศน์ี�  
แตไ่ดถู้กทําลายไปมากในสมัยที�ญี�ปุ่ นเขา้มาบกุยดึครอง ทั งยังเคยเป็นศนูยบ์ัญชาการทางการทหารและเป็นที�
ประทับของกษัตรยิ ์ ปัจจุบันไดม้ีการก่อสรา้งหมู่พระที�นั�งที�เคยถูกทําลายขึนมาใหม่ในตําแหน่งเดมิ มีพลับ
พลากลางนําเคยีงเฮวรู ที�ซ ึ�งเคยเป็นทอ้งพระโรงออกงานสโมสรสันนบิาตต่างๆ สําหรับตอ้นรับแขกบา้นแขก
เมอืง  ถอืเป็นพระราชวังที�สวยงามยิ�งใหญท่ี�สดุ โดยเฉพาะตัวอาคารพระที�นั�งคนีจองจอน (Kunjongjon) 
ที�มขีนาดใหญ่ที�สดุ สวยงามที�สดุในพระราชวังแห่งนี โดยใชเ้ป็นทอ้งพระโรง และออกว่าราชการของกษัตรยิ์
ราชวงศโ์ชซอน อาคารพระที�นั�งคนึจองจอนแห่งนี เคยถูกกองทหารญี�ปุ่ นเผาทําลายยับเยนิ ต่อมามกีารบรูณะ
ซอ่มแซมในปี ค.ศ.1865   



  

 

 

            

 

 

 
 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 จากนันนําทา่นสู ่ โซลทาวเวอร ์หรอื นมัซาน ทาวเวอร ์ไมร่วมคา่ลฟิต ์ เป็นหนึ�งในแหลง่ทอ่งเที�ยว สําคัญ
ของโซล เปิดใหบ้รกิารมาตั งแตปี่ 1980 ตั งอยูบ่นยอดเขานัมซงั สงู 236 เมตร ใหว้วิเมอืงโซลและบรเิวณรอบๆ
แบบ พาโนรามา่ นับวา่เป็นหนึ�งในทาวเวอรท์ี�ใหว้วิสวยที�สดุในเอเชยี โซลทาวเวอร ์ไดรั้บการ renovate ใหมปี่ 
2005 จงึไดช้ื�อใหม่เป็น N Seoul Tower โดย N ที�เพิ�มขึนมานันย่อมาจาก new look หรอื รูปแบบใหม่ โดยมี
การปรับเปลี�ยนและพัฒนาการตา่งๆ ทั งการใหแ้สงไฟที�หลากหลายและสวยงามขึน รวมถงึภายในที�ตกแตง่ใหม ่
โดยมรีา้นอาหารบนหอคอยที�จะหมนุครบรอบทกุๆ 48 นาท ีชื�อวา่ N Grill และหอ้งนําตกแตง่สไตลอ์วกาศ จุด
ไฮไลทท์ี�พลาดไมไ่ดเ้ลยเมื�อมาเที�ยว Seoul Tower นั�นก็คอื สถานที�คลอ้งกญุแจชื�อดัง  Love Key Ceremony 
ที�มคีวามเชื�อว่าคู่รักที�มาคลอ้งกญุแจที�จะมคีวามรักที�ยนืยาวไปตลอดกาล โดยที�จะเขยีนขอ้ความหรอืชื�อของ
คูรั่กไวบ้นแมก่ญุแจ แลว้นําไปคลอ้งไวก้บัราวเหล็กบรเิวณฐานของ N Seoul Tower ยังเป็นสถานที�ถา่ยทําละคร
เกาหลแีนวน่ารักๆเรื�อง“กบัดกัหวัใจยยัแมม่ด” อสิระใหทุ้กท่านไดเ้ดนิเล่นและถ่ายรูปคู่หอคอยตามอัธยาศัย
หรอืคลอ้งกญุแจคูรั่ก  จากนันนําท่านชอ้ปปิงย่าน เมยีงดง หรอื สยามสแควรเ์กาหล ีหากท่านตอ้งการ
ทราบวา่แฟชั�นของเกาหลเีป็นอยา่งไร กา้วลํานําสมัยเพยีงใดทา่นจะตอ้งมาที�เมยีงดงแหง่นี พบกับสนิคา้วัยรุ่น 
อาท ิเสือผา้แฟชั�นแบบอนิเทรน เครื�องสําอางดังๆ ของเกาหล ีพบกับความแปลกใหมใ่นการชอ้ปปิงอกีรูปแบบ
หนึ�ง ซึ�งเมียงดงแห่งนีจะมีวัยรุ่นหนุ่มสาวชาวโสมไปรวมตัวกันที�นี�กว่าลา้นคนในแต่ละวัน อสิระอาหารเย็น 

เพืCอใหท้า่นเต็มอิCมกบัการชอ้ปปิZ ง 
 
   

คํCา นําทา่นเขา้สูท่ ีCพกั GALAXY HOTEL, BENIKEA HOTELหรอืเทยีบเทา่ 
โรงแรมคอนเฟิรม์จะแจง้ในใบนัดหมายการเดนิทางอกีครั ง โดยทางบรษัิทจะสง่ใหก้อ่น 5-7 วันกอ่นเดนิทาง 

 
วนัทีCหา้      ศนูยส์มุนไพรฮอกเกนามู - ชอ้ปปิZ งยา่นฮงแด –ถา่ยภาพ  3 มติ ิ- พพิธิภณัฑนํ์ Zาแข็ง - รา้นละลายเงนิ

วอน - สนามบนิอนิชอน - กรงุเทพฯ  
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  



  

 

 

            

 

 

จากนันนําทา่นเดนิทางไปดแูลสขุภาพกนัที�ศนูยส์มนุไพรฮอกเกนาม ูซึ�งเป็นสมนุไพรที�ทั�วโลกยอมรับ รวมถงึ
สถาบันตา่งๆ วา่เป็นสมนุไพรที�มคีณุภาพดทีี�สดุในการบํารุงตับและดแูละตับของเรา ซึ�งจะเป็นสมนุไพรที�หาได ้
ยากในปัจจุบัน ท่านจะไดช้มการสาธติ การทดลองว่าสมุนไพรชนดินีมคีุณค่าเพยีงใดต่อโลกใบนี ตน้ไมช้นดินี
เจรญิเตบิโตในป่าลกึบนภูเขาที�ปราศจากมลภาวะและระดับสงูเหนือนําทะเล 50-800 เมตรชาวเกาหลรีุ่นใหม่
นยิมนํามารับประทานเพื�อชว่ยดแูลตับใหส้ะอาดแข็งแรง ป้องกนัโรคตับแข็ง ไมถ่กูทําลายจาการดื�มแอลกอฮอล ์
กาแฟ บหุรี� สารตกคา้งจากอาหารและยา   จากนันนําทา่นชอ้ปปิง ยา่นฮงแด  อยูใ่กลก้ับมหาวทิยาลัยศลิปะฮ
งอกิ ที�มชีื�อเสยีงมากของเกาหลบีรรยากาศจงึสดใสเต็มไปดว้ยหนุ่มสาวชาวโซลในตอนกลางวันฮงแดเป็นถนน
ที�สามารถเดนิชอ้ปปิงในรา้นเสือสวยสดุอารต์แบบราคานักศกึษา และอัพเดตสตรที สไตล ์จากแฟชั�นนสิตา้ตัว
จรงิสว่นกลางคนืเป็นแหล่งปารต์ีที� chic สดุในโซล จากนันนําท่าทั งชม ถา่ยภาพ 3 มติ ิ เคล็ดลับงานศลิปะ
แหง่ภาพ” ที�ทําใหท้า่นไดต้ื�นตาตื�นใจกบัศลิปะแนวใหมเ่ป็นภาพวาดในลักษณะ 3 มติเิหมอืนภาพวาดมชีวีติและ
หลดุออกมาจากแผน่เฟรมภาพแนวคดิรปูแบบใหมเ่ป็นความคดิสรา้งสนัและจนิตนาการของการสรา้งภาพโดยใช ้
เทคนคิพเิศษจากภาพสามมติทิี�รวมทฤษฎทีางวทิยาศาสตรแ์ละการซอ้นภาพโดยกระตุน้ความเคลื�อนไหวของ
ภาพใหม้มีติเิหมอืนจรงิ ชม พพิธิภณัฑนํ์ Zาแข็ง  ปะตมิากรรมนําแข็งตั งอยูใ่นกรงุโซลเป็นสถานที�จัดโชวนํ์าแข็ง
แกะสลักนักทอ่งเที�ยวสามารถสัมผัสอากาศที�หนาวเย็นตดิลบกว่าสบิองศาและชมนําแข็งที�ถกูแกะสลักออกมา
เป็นรปูรา่งตา่งๆ ไดอ้ยา่งน่าอศัจรรย ์ 

 
เทีCยง       รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ย เมนู จมิดกั เป็นไกพ่ะโลผั้ดกับวุน้เสน้และผัก

อรอ่ยมากมายเสรฟิพรอ้มขา้วสวยรอ้นๆ พรอ้มเครื�องเคยีงตา่งๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จากนัน แวะซือของ ร้านละลายเง ิน

วอน  อาทเิชน่ สาหรา่ย ขนมตา่ง ๆ  ช็อกโกแล๊ตหนิซเีรยีลช็อกโก  ผลติภัณฑข์องใบและรากฝอยของโสม ใน
รูป ขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหนา้โสม ครมีลา้งหนา้โสม เครื�องสําอางโสม เป็นตน้  และยังมหีมอนสขุภาพ  
กมิจ ิ เป็บเปโร ้(ป๊อกกีเกาหล)ี ชนิราเมง( มามา่เกาหล)ี สมควรเวลานําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

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

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

กรณุาชําระคา่มดัจําทา่นละ 5,000 บาท (ชว่งเทศกาลวนัหยดุยาว 10,000 บาท) 
หลงัจากจองภายใน 3 วนั หากไมชํ่าระภายในเวลาทีCกาํหนด ทางบรษิทัขออนญุาตตดัทีCน ัCงตามเงืCอนไข 

 



  

 

 

            

 

 

ในกรณีทีCผูเ้ดนิทางไมผ่า่นการตรวจพจิารณาจากดา่นตรวจคนเขา้เมอืง (ต.ม.)ในการ เขา้-ออกท ัZงประเทศไทย
และประเทศเกาหลใีต ้อนัเนืCองมาจากการกระทาํทีCสอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนเีขา้ออกเมอืง หรอืการ

ถกูปฎเิสธในกรณีอืCนๆทกุกรณี ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบและไมค่นืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆท ัZงส ิZน  
เนืCองจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนบรษิทัแลว้ 

การเดนิทางอาจเปลีCยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ท ัZงนีZเนืCองจากสภาพ ลม ฟ้า 
อากาศ และสถานการณ์ในการเดนิทางขณะน ัZนแตจ่ะคาํนงึถงึความปลอดภยัในการเดนิทาง และผลประโยชนข์อง

หมูค่ณะเป็นสําคญั โดยไมท่าํใหม้าตรฐานของการบรกิารลดนอ้ยลง 
 

***ทวัรน์ ีZจดัใหเ้ฉพาะลกูคา้ทีCประสงคจ์ะไปทอ่งเทีCยวตามรายการของทวัรท์กุวนัเทา่น ัZน  หากทา่นไมส่ามารถรว่ม
ทวัร ์  ทกุวนั แคส่มคัรมารว่มทวัรเ์พยีงเพืCอการใชต้ ัRวเครืCองบนิและทีCพกัในราคาพเิศษ  หากทา่นไมแ่จง้ และ

ปรากฏวา่ทา่นไมร่ว่มทวัรใ์นบางวนั หรอื ลกูคา้ไมล่งรา้นทีCรฐับาลเกาหลสีนบัสนนุ ซึCงไดแ้กร่า้นศนูยโ์สมรฐับาล, 
ศนูยส์มนุไพรบํารงุตบั, ศนูยส์มนุไพรสนเข็มแดง, ศนูยเ์ครืCองสําอาง, Duty free ทางบรษิทัฯ จะคดิคา่ดาํเนนิการ

ในการแยกทอ่งเทีCยวเอง 300 USD (กอ่นซืZอทวัร ์จะตอ้งแจง้ความประสงคท์ ีCเป็นจรงิ เพืCอทางผูจ้ดัจะไดค้ดิ
คา่บรกิารทีCเหมาะสม) *** 

 
*** กอ่นตดัสนิใจจองทวัร ์ควรอา่นเงืCอนไขการเดนิทางอยา่งถอ่งแท ้จนเป็นทีCพอใจ 

แลว้จงึวางมดัจําเพืCอประโยชนข์องทา่นเอง *** 

** พาสปอรต์ควรมอีายไุมต่ํCากวา่ 6 เดอืนนบัจากวนัเดนิทาง 
** 

 
ราคาทวัรน์ ีZรวม 

• คา่ตั.วเครื�องบนิชั นประหยัดไปกลับพรอ้มกรุ๊ป 
นํ Zาหนกักระเป๋าไมเ่กนิ 15 กโิลกรมัตอ่ทา่น/หิZวข ึZนเครืCองได ้12 กโิลกรมั 

• คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ 

• โรงแรมระดับ 3 ดาว พักหอ้งละ 2 – 3 ทา่น จํานวน 3 คนื  

• บรกิารอาหารทกุมือตามรายการระบ ุ

• คา่เขา้ชมสถานที�ทอ่งเที�ยวตา่งๆตามรายการระบ ุ

• คา่รถรับ-สง่และนําเที�ยว พรอ้มหัวหนา้ทัวรช์าํนาญงานและมัคคเุทศกท์อ้งถิ�น ตลอดการเดนิทาง 

• คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง วงเงนิ 1,000,000 บาท (ตามเงื�อนไขกรมธรรม)์ 

 
อตัรานีZไมร่วม 

• ค่าทปิไกด ์และคนขบัรถ ประมาณ  45,000 วอนหรอื 1,500 บาท ต่อท่านตลอดทรปิ ส่วนหวัหนา้ทวัร ์
แลว้แตค่วามพงึพอใจ 

• 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 ในกรณีที�ผูเ้ดนิทางไมถ่งึ 20 คนขึนไป 
• ในกรณีที�สายการบนิประการปรับขึนภาษีนํามัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการเรยีกเก็บคา่ภาษีนํามันเพิ�มตามความ

เป็นจรงิ 
• ตั.วเครื�องบนิที�ออกเป็นกรุ๊ปไมส่ามารถเลื�อนวันเดนิทางหรอืขอคนืเงนิได ้
• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ที�จะเปลี�ยนแปลง หรอืสลับรายการทอ่งเที�ยวตามความเหมาะสม ในกรณีที�เกดิเหตสุดุวสิยั หรอื

เหตกุารณ์ที�อยูเ่หนอืการควบคมุของบรษัิทฯ โดยบรษัิทฯ จะคํานงึถงึความปลอดภัยและผลประโยชนข์องคณะผู ้
เดนิทางเป็นหลัก 

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

• กรณีที�สถานที�ทอ่งเที�ยวใดๆ ที�ไมส่ามารถเขา้ชมไดเ้นื�องจากเหตสุดุวสิยั สภาพอากาศ เหตกุารณ์ที�อยูเ่หนอืการ
ควบคมุของบรษัิทฯ เป็นตน้ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทั งสิน 

• กรณีที�ทา่นสละสทิธิ�ในการใชบ้รกิารใดๆ หรอืไมเ่ขา้ชมสถานที�ใดๆ ก็ตามที�ระบใุนรายการทอ่งเที�ยว หรอืไมเ่ดนิทาง
พรอ้มคณะ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ไมค่นืคา่ใชจ้า่ยไมว่า่กรณีใดๆ ทั งสิน 

• กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงทั งในประเทศไทย และในตา่งประเทศมปีฏเิสธมใิหเ้ดนิทางเขา้-ออกตามประเทศที�ระบุ
ไว ้  เนื�องจากการครองครองสิ�งผดิกฎหมาย สิ�งของตอ้งหา้ม เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอืไมว่า่ดว้ยเหตผุลใดๆ ก็
ตามบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ที�จะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดก็ตาม  

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

• เมื�อทา่นตกลงชาํระเงนิมัดจําหรอืคา่ทัวรทั์ งหมดแลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงื�อนไขขอ้ตกลงตา่งๆ 
ทั งหมด 

 
เง ืCอนไขการชําระเงนิ 

• ชาํระคา่มัดจํา ทา่นละ 5,000 บาท หลังจากทําการจองภายใน 3 วัน ***ชว่งเทศกาลวนัหยดุยาว 10,000 
บาท*** 

• ชาํระเงนิคา่ทัวรส์ว่นที�เหลอืภายใน 21 วัน กอ่นออกเดนิทาง 
 

เง ืCอนไขการยกเลกิ 

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการยดึมัดจําเต็มจํานวน 
• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 21 วัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�เก็บคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาทัวรทั์ งหมด 
• กรณีกรุ๊ปที�เดนิทางชว่งวันหยดุ เทศกาลตา่งๆ เชน่ ปีใหม ่สงกรานต ์เป็นตน้ ทางบรษัิทฯ ตอ้งมกีารการันตมีดัจําที�นั�ง

กบัทางสายการบนิ รวมถงึเที�ยวบนิพเิศษ เชน่ Charter Flight และโรงแรมที�พักตา่งๆ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ไม่
คนืคา่มัดจํา หรอื คา่ทัวรทั์ งหมด ไมว่า่ยกเลกิกรณีใดก็ตาม 

• เมื�อออกตั.วแลว้ หากทา่นมเีหตบุางประการทาํใหเ้ดนิทางไมไ่ด ้ ไมส่ามารถขอคนืคา่ต ัRวได ้เนื�องจากเป็น
นโยบายของสายการบนิ 
 
 

ขอ้แนะนําเพิCมเตมิ สําหรบัผูเ้ดนิทางไปทอ่งเทีCยวประเทศเกาหลใีต ้

1. ผูเ้ดินทางที�ยังคงสภาพการเป็นนักศึกษา กรุณาเตรียมใบรับรองการเป็นนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาเป็น
ภาษาองักฤษตดิตัวไปดว้ยอาจจะตอ้งใชใ้นบางกรณี 



  

 

 

            

 

 

2. ผูเ้ดนิทางที�เป็นขา้ราชการ พนักงานรัฐวสิาหกจิ และพนักงานบริษัทเอกชนต่างๆ กรุณาเตรียมบัตรประจําตัว
ขา้ราชการ หรอืใบรับรองการทํางานเป็นภาษาองักฤษอาจจะตอ้งใชใ้นบางกรณี 

3. ผูเ้ดนิทางที�ทําเลม่พาสปอรต์ใหมเ่นื�องจากเลม่เกา่หมดอายใุหพ้กหนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ตดิตัวไปดว้ยอาจจะตอ้งใช ้
ในบางกรณี 

4. กรณุาพกบัตรเครดติ (ถา้ม)ี และเงนิสดตดิตัว ทั งเงนิวอนและเงนิสกลุ USD กองตรวจคนเขา้เมอืงอาจจะขอดใูนบาง
กรณี อ่านเอกสารโปรแกรมทัวรใ์นละเอยีดชัดเจน ทั งสถานที�ท่องเที�ยว,เที�ยวบนิ,วันเดนิทาง เพื�อประโยชน์แกต่ัว
ทา่นเองในกรณีที�ตอ้งตอบคําถามที�ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง 

 


