
 

 
 

เทีย่วครบ...จบทกุฟงกชั่น 
1. อุทยานแหงชาติซอรัคซาน + เกาะนาม ิ 
2. Cheak In Landmark แหงใหมสะพานแขวนมาจังโฮซู   
3. สวนสนุก EVERLAND + สอนทําคิมบับ + ใสชุดฮันบก 
4. เดินชอปปงสุดมันส ตลาดดัง ฮงแด เมียงดง + เคร่ืองสําอาง COSMETIC CENTER 
5. หมูบานบุกชอนฮันอก (Bukchon Hanok Village)  



 

 

22.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศชั �น 4  เคานเ์ตอร ์D ประตทูางเขา้เบอร ์
2-3 สายการบนิจนิแอร ์(LJ) โดยมเีจา้หนา้ที�ของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอํานวยความสะดวกดา้นสมัภาระ
เชค็อนิ 

 

 
 

 

 

01.00 น. บนิลัดฟ้าสูก่รงุโซลโดยสายการบนิจนิแอร ์ เที�ยวบนิที�  LJ002 (บรกิารชดุขนมปังและเครื�องดื�มบนเครื�อง)  
08.00 น. ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอ ินชอน สาธารณรัฐเกาหลีใต ้

(เวลาทอ้งถิ�นเร็วกว่าไทย 2 ช.ม.กรุณาปรับนาฬกิาของท่าน
เป็นเวลาทอ้งถิ�นเพื�อสะดวกในการนัดหมาย) หลังจากผ่านพธิี
การตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้ หลังจากนั�น นําท่าน
เดนิทางสู่ ท่าเรอืเฟอรร์ี�ขา้มฟาก เพื�อขา้มไปยัง เกาะนาม ิ
สถานที�แสนโรแมนติคอีกแห่งหนึ�งสําหรับคู่รักคู่ห นุ่มสาว 
ครอบครัว เพื�อนๆหนึ�งในสถานที�ถา่ยทําละครเกาหล ีWINTER 
LOVE SONG หรอืเพลงรักในสายลมหนาว เกาะนามมิรีูปร่าง
เหมอืนใบไมท้ี�ลอยอยู่ทางตอนเหนือของแม่นํ�าฮัน ณ ที�แห่งนี� 
ท่านสามารถเชา่จักรยานหรอืมอเตอรไ์บทเ์ที�ยวรอบเกาะ เดนิ
เล่นชมสวนเกาหล ีหรอืคาราวะสสุานนายพลนาม ิและสามารถ
เดนิผา่นกลางแมกไมแ้หง่สวนสนที�สงูเสยีดฟ้าเพื�อสขุภาพ ผา่น
ดงตน้สน ดอกสน ตน้เกาลัด เลอืกนั�งที�มา้นั�งขา้งชายฝั�ง เพื�อ
ชมบรรยากาศโรแมนตกิใตเ้งาไม ้ 

เที�ยง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  เมนู Dakgakbi (ดกัคาลบ)ิ (1)  ไกบ่ารบ์คีวิผดัซอส โดยเป็น
การนําไก ่ ลงผดัรวมกบัซอสพรกิแดงแบบเกาหล ีเวลารบัประทาน จะนําผกักาดเขยีว มาหอ่รบัประทาน 
เสริฟ์พรอ้มกบัเครื�องเคยีง เช่น โอเดง้ปรุงรส กมิจ ิ
หรอืนํ �าซุปเย็น  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัที� 1     กรงุเทพฯ – อนิชอน                                                                                                    (-/-/-)                                                                                                  

วนัที� 2     อนิชอน – เกาะนาม ิ– สะพานแขวนมาจังโฮซ ู–  สวนผลไมต้ามฤดกูาล (ไรแ่อป๊เปิ�ล หรอื ไรส่าลี�)    (-/L/D)                                                                                                                          



 
 
บา่ย  นําท่านออกเดนิทางไปยงัเมอืงพาจ ูพบกับสะพานแขวนที�ยาวที�สดุใน
ประเทศ เกาหลีสะพานแขวน มาจ ังโฮซู (SUSPENSION BRIDGE OF 
MAJANGHOSU) สะพานแขวนแหง่นี� เพิ�งเปิดใหมไ่ดไ้มน่านยงัไมเ่ป็นที�รูจ้ักใน
หมู่นักท่องเที�ยวต่างชาตติอ้งเดนิเทา้เขา้ไปประมาณ 500 เมตร จะพบกับ
หอคอยตั �งตระหง่านอยู่เบื� องหนา้ ก่อนจะถงึตัวสะพานจะมรีา้นกาแฟไวค้อย
บรกิาร ส าหรับนักท่องเที�ยวที�อยากนั�งจิบกาแฟรับลมเย็นๆที�โชยมาจาก
ทะเลสาบ ขวามอืของรา้นกาแฟ จะเป็ นทางเดนิลงไปยังตัวสะพาน ตรงคอ
สะพานทั �งสองฝั�งดา้นซา้ยขวาจะมจีุดใหย้นืถ่ายรูปววิ สวยๆ สว่นใหญ่จะมแีต่
คนเกาหลมีาเที�ยวพักผอ่นในวันหยดุ ตัวสะพานมคีวามยาวถงึ 220 เมตร พื� นต
รงกลางสะพานฝั� งนึงจะเป็นพื�นกระจกใสยาวประมาณ 100 เมตร สามารถ
มองเห็น ผืนนํ�าสคีรามดา้นล่างได ้นอกจากชมววิทะเลสาบมุมกวา้งจากบน
สะพานแลว้ ดา้นลา่งยงัม ีสะพานไมเ้ป็นทางยาวใหช้มธรรมชาตแิละเดนิลัดเลาะรมิฝั�งทะเลสาบไดอ้กีดว้ย 

หลังจากนั�นนําท่านเดนิทางสู ่สวนผลไมต้ามฤดกูาลของเกาหล(ี ชว่งเดอืนตลุาคม – ตน้พฤศจกิายน จะ
เป็นแอป๊เปิ� ล หรอื สาลี� ) ท่านจะไดล้ิ�มรสผลไมห้วานกรอบ อร่อย ลูกโตๆ สดจากไร่ ทา่นจะไดเ้ห็นวธิกีารปลูก 
ของชาวสวนเกาหลทีี� ปลกูแบบปลอดสารพษิ ใหเ้วลาทา่นไดอ้สิระถา่ยรปูกบัไรผ่ลไมแ้สนอรอ่ย 
 

   
 

คํ�า  บรกิารอาหารคํ�า(2) ณ ภตัตาคาร  เมนชูาบ ูชาบ ูสกุ ี�หมอ้ไฟสไตลเ์กาหล ี
อาหารพื�นเมอืงของคาบสมุทรเกาหลตี ั�งแตส่มยัมองโกเลยีบุกคาบสมุทร
เกาหล ีลกัษณะคลา้ยสกุี�หมอ้ไฟ  

 พกัที�  Sorak : I Park Hotel , Lake Ocean Resort      

หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 3ดาว 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้(3)  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   หลังจากนั�นนําทา่นเดนิทางสู ่อุทยานแหง่ชาตซิอรคัซาน 
หรอื สวสิเซอรแ์ลนดข์องเกาหล ีเป็นอทุยานแห่งชาตขินาดใหญ่มเีนื�อที� ถงึ 354 ตารางกโิลเมตร จัดไดว้่าเป็น
แนวเขาที�สวยงามมากที�สดุแหง่หนึ�งในเกาหลซี ึ�งประกอบดว้ย โอซอรัก เนซอรัก และนัมซอรักเทอืกเขาแนวนอก
แนวใน และแนวใต ้มีหุบเขาที�มีดอกไมบ้านสะพรั�งทั �งฤดูใบไมผ้ลิ และฤดูใบไมเ้ปลี�ยนสีหุบเขาแห่งนี�จะ
เปลี�ยนเป็นสแีดงสทีองทั�วทั �งหบุเขา ใหท้กุทา่นชมความงามของเขาโซรัค ความงามของวนอทุยานแหง่ชาตทิี�ได ้
ขึ�นชื�อว่าเป็นภูเขาสี�ฤดู เขาโซรัคหรือภูเขาหมิะตั �งอยู่ใจกลางภูเขาแทแบคซึ�งทอดยาวไปถงึเขาคมึคังของ
ประเทศเกาหลเีหนือมเีทอืกเขา ป่าไม ้หุบเขา สายนํ�า ทะเลสาบ หนิรปูร่างต่าง ๆ  ที�สวยงามซึ�งเกดิขึ�นเองตาม
ธรรมชาตทิี�หาดูธรรมชาตทิี�หาดูไดย้ากยิ�ง  และนําท่านชม วดัชนิฮงึซา(Sinheungsa Temple) วัดเก่าแก่
สรา้งในสมยั อาณาจักรชลิลา่อายกุวา่1,000ปี ทา่นสามารถนมสัการกราบไหวพ้ระพทุธรปูสมัฤทธิ�ปางสมาธขินาด
ใหญท่ี�ประดษิฐานเป็นสญัลักษณ์ของอทุยาน  

วนัที� 3      อทุยานแหง่ชาตซิอรัคซาน  –  วดัซนิอนึซา –  EVER LAND –  โซล ทาวเวอร ์– ตลาดทงแดมนุ     (B/L/D)                                                                                          



 

  
 

เที�ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  เมนูหมยูา่งเกาหล ี(4)  ตน้ตํารับอาหารเลื�องชื�อของประเทศเกาหลใีต ้เป็น
หมูย่างที�ผ่านการหมักจนไดท้ี� นํามาย่างบนเตาถ่านรอ้นๆ สุกกําลังดี แลว้ตัดช ิ�นพอคํา รับประทานกับซอส, 
กระเทยีม, กมิจ ิและใชใ้บผักกาดหอมสดหอ่เป็นคําๆ คลา้ยเมี�ยงคํา แกลม้ดว้ยพรกิเกาหลเีม็ดโตสเีขยีวสด พรอ้ม
ขา้วสวยรอ้นๆ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
บา่ย นําท่านสู ่สวนสนกุเอเวอรแ์ลนด ์ซ ึ�งถกูขนานนามวา่ ดสินียแ์ลนด์

เกาหลี เป็นสวนสนุกกลางแจง้ที�ใหญ่ที�สุดของประเทศ โดยมี
บรษัิทซัมซุงเป็นเจา้ของ ตั �งอยู่ท่ามกลางหุบเขา ท่านจะไดนั้�ง
กระเชา้ลฟิท์ และท่องไปกับโลกของสัตว์ป่าซาฟาร ีชมไลเกอร์
แฝดคู่แรกของโลก ที�นี�ท่านจะพบว่าเจา้ป่าสงิโต และเสอืดนิแดน
แห่งเทพนยิาย และสนุกกบัเครื�องเล่นนานาชนดิ อาทเิชน่ สเปสวร ์
รถไฟเหาะ หนอนสะบัด ชมสวนดอกไมซ้ ึ�งกําลังบานสะพรั�งอวด
สสีนัเต็มสวน (ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่ับสภาพอากาศ เดอืนมนีาคม - เมษายน 
เป็นสวนดอกทวิลปิ, เดือนพฤษภาคม - เดือนมถิุนายน เป็นดอก
กหุลาบ, เดอืนสงิหาคม - เดอืนกันยายน เป็นสวนดอกลลิลี�, เดอืน
ตุลาคม - เดอืนพฤศจกิายน เป็นสวนดอกเบญจมาศ)  ชมกจิกรรม
และการแสดงต่างๆ ดว้ยบัตรเขา้ชมแบบ ไม่จํากัดจํานวนรอบ   
หลังจากนั�นนําท่านยอ้นรอยละครดัง ชมววิกรุงโซล ณ โซลทาว
เวอร ์“Witch You Hee” “Kim Sang Soon” “Boys Over Flowers 
หรอื F4 เกาหล”ี ณ เขานัมซาน-ภูเขาเพียงลูกเดียวใจกลางเมอืง
หลวง กรุงโซล 1 ใน 17 หอคอยเมอืงที�สงูที�สุดในโลก สงูถงึ 480 
เมตร เหนือระดับนํ�าทะเล ณ เขานัมซานใจกลางเมืองหลวง ชม
ทัศนียภาพกรุงโซลและชานเมอืงแบบรอบทศิ 360องศาและท่าน
สามารถคลอ้งกญุแจคู่รัก ตามความเชื�อได ้(อสิระตามอัธยาศัย ไม่
รวมคา่ขึ�นลฟิทช์มววิ) 

คํ�า    บรกิารอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร เมนูโอซมัพลูโกกิ(5)  อาหารยอด
นิยมอกีหนึ�งชนิดของครัวเกาหลีทําจากปลาหมกึนํามาผัดกับผัก
ต่างๆ และวุน้เสน้ของเกาหล ีพอใหม้นํี�าขลุกขลกิเล็กนอ้ย ปรุงรส
ใหอ้อกรสหวานเล็กนอ้ย รับประทานคู่กับขา้วสวย และกมิจชินิด
ต่างๆ   หลังจากนั�นนําทุกท่านอสิระในการช็อปปิ�งที� ตลาดทงแด
มุน (Dongdaemun Market) เป็นตลาดคา้ปลีกคา้ส่งเสื�อผา้
แฟชั�นที�ใหญท่ี�สดุในเกาหล ีมชีอ้ปปิ�งมอลลท์ั �งหมด 26 ตกึ, รา้นคา้



 
มากกว่า 30,000 รา้น และโรงงานกว่า 50,000 แห่ง เปิดตั �งแต่ประมาณ 10.30 ถงึตี 5 ปิดทุกวันจันทร์และ
วันหยดุนักขตัฤกษ์    

 พักที�  Seoul : BENIKER SEOUL HOTEL  /HAEDAMCHE STAY HOTEL  หรอืเทยีบเทา่ ระดับ 3 ดาว 

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้(6)  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม    หลังจากนั�นนําทา่นรูจ้ักและ

เขา้ใจ สมุนไพรโสมเกาหล ีหรอืราชาแห่งมวลสมุนไพรโสมถูก นํามาใชเ้พื�อ
สุขภาพเป็นเวลานานากว่า 2,000 ปี  ในตํารายาแผนโบราณจนี ระบุว่าโสมเป็น
สมนุไพรที�ชว่ยเสรมิความแข็งแรงใหแ้กร่ะบบยอ่ยอาหารและปอด ชว่ยทําใหจ้ติใจ
สงบและเพิ�มพละกําลังโดยส่วนรวมสรรพคุณทางการแพทย์ ช่วยบํารุงหัวใจ 
ป้องกันโรคหัวใจขาดเลือด เสรมิ  ประสทิธภิาพทางเพศ ลดและป้องกันมะเร็ง 
และเร็วๆ นี� โสมเกาหลอีาจจะไดจ้ดทะเบยีนมรดกโลก โดยองคก์ารยเูนสโก  ทุก
วันนี�ผลิตภัณฑ์โสมเป็นสิ�งที�ขาดไม่ไดสํ้าหรับผูท้ี�คํานึงถึงสุขภาพในปัจจุบัน  

จากนั�นนําท่านชอ้ปปิ� งรา้นเครื�องสําอางยอดนิยม ของนักชอ้ปชาวไทยที� 
COSMETIC OUTLET ใหท้่านไดเ้ลอืกซื�อกลับไปฝากเป็นของที�ระลกึ อาทเิชน่  

ROJUKISS, ครีมนํ� าแตก ซึ�งราคาถูกกว่าที�
เมอืงไทยเกอืบเท่าตัว และบางผลติภัณฑย์ัง
ไม่มีขายในไทย  จากนั�นนําท่านสู่โรงงาน
สาหรา่ย ทกุทา่นจะไดเ้รยีนรูเ้กี�ยวกบัการ ทํา
คมิบบั (ขา้วหอ่สาหรา่ย) อาหารงา่ยๆๆ   ที�
คนเกาหลีนิยมรับประทาน คิม  แปลว่า 
สาหร่าย บับ แปลว่า ขา้ว จะเป็นแท่งยาวๆ 

แลว้เคา้ก็จะหั�นเป็นชิ�นๆพอดคํีา พรอ้มทั �งสวม ชุดฮนับก เป็นชดุประจําชาตขิอง
เกาหลพีรอ้มถา่ยภาพเป็นที�ระลกึ   

เที�ยง  บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  บบิมิบับ(7)   บบิมิบับเป็นอกีหนึ�งเมนูยอด
นิยมที�คนเกาหลีนิยมทานกันมากที�สุด เนื�องจากทําง่ายๆ ในเวลาอันรวดเร็ว มี
ลักษณะเหมอืนขา้วยําที�ผสมผักต่างๆ ดังนั�นคนไทยจงึเรยีกอาหารเมนูนี�วา่ขา้วยํา
เกาหล ีวธิทํีาคอืนําขา้วสวยมาใส่ในหมอ้ดนิที�รอ้นจัด พรอ้มสว่นผสมต่างๆ ไมว่่า
จะเป็นเนื�อสัตว์ ผักสดชนิดต่างๆ ถั�วงอกลวก และโคชูจังหรือซอสเกาหลี รวมทั �งไข่ไก่คลุกเคลา้ใหเ้ขา้กัน 
รับประทานรอ้นๆ  

 
บา่ย ผ่านชม บลูเฮา้ส ์ทําเนียบประธานาธบิดีของเกาหลีใต ้(ระหว่างรถ

แลน่ผา่นไมอ่นุญาตใหถ้า่ยภาพหรอืวดีโีอใดๆ ทั �งสิ�น) นําทา่นผา่นชม 
อนุสาวรยีร์ูปนกฟีนกิซ ์สัญลักษณ์ความเป็นอมตะ ชมทัศนียภาพอัน
สวยงามของภเูขารูปหัวมงักรและวงเวยีนนํ�าพุนับเป็นจุดที�ม ีฮวงจุย้ที�
ดีที�สุดของกรุงโซล นําท่านชม พระราชวงัเคยีงบ็อคคุง ซึ�งเป็น
พระราชวังไมโ้บราณเกา่แกท่ี�สดุ สรา้งขึ�นใน ค.ศ. 1394 ในอดตีกว่า 
600 ปีกอ่น ภายในพระราชวังแห่งนี�มหีมูพ่ระที�นั�งมากกว่า 200 หลัง 
แต่ไดถู้กทําลายไปมากในสมัยที�ญี�ปุ่ นเขา้มาบุกยดึครอง ทั �งยังเคย
เป็นศูนย์บัญชาการทางการทหารและเป็นที�ประทับของ กษัตรยิ์
ปัจจุบันไดม้กีารก่อสรา้งหมู่พระที�นั�งที�เคยถูกทําลายขึ�นมาใหม่ในตําแหน่งเดมิ ถ่ายภาพคู่กับพลับพรากลางนํ�า  

“เคยีงเฮวร”ูที�ซ ึ�งเคยเป็นทอ้งพระโรงออกงานสโมสรสนันบิาตตา่ง ๆ สําหรับตอ้นรับแขกบา้นแขกเมอืง หลังจาก
นั�น นําท่านชอ้ปปิ� งปลอดภาษีที� ด ิวตรี�ฟร  ีชอ้ปปิ� งสินคา้แบรนด์เนม  มากมาย อาทิ นาฬิกา,แว่นตา,
เครื�องสําอางค,์กระเป๋า,กลอ้งถา่ยรปู หรอืจะเป็นโทรศัพทม์อืถอื ใหท้่านอสิระไดเ้ลอืกซื�ออยา่งเต็มที�     หลังจาก
นั�นนําท่านชอ้ปปิ�งตลาดดังที�สดุของเกาหล ีตลาดเมยีงดง หรอืสยามสแควรเ์กาหล ีหากท่านตอ้งการทราบว่า
แฟชั�นของเกาหลเีป็นอยา่งไร กา้วลํ�านําสมยัเพยีงใดทา่นจะตอ้งมาที�เมยีงดงแหง่นี�พบกบัสนิคา้วัยรุน่ อาท ิเสื�อผา้
บุรุษ-สตรี เครื�องสําอางดังๆ อาทิ ETUDE HOUSE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, MISSHA, ROJUKISS, 
LANEIGE หรอือกีมายใหท้า่นไดเ้ลอืกซื�อซึ�งราคาถกูกวา่ที�เมอืงไทย 2-3 เทา่ 
  

วนัที�4     ศนูยส์มนุไพรโสม – ศนูยเ์ครื�องสําอาง – โรงงานสาหรา่ย+โรงเรยีนทําคมิบับ+ใสช่ดุฮันบกโซล        (B/L/D)                                                                                          
            พระราชวงัเคยีงบ็อคคงุ –  ดวิตรี�ฟร ี–  ตลาดเมยีงดง                                               



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
คํ�า อสิระอาหารคํ�า เพื�อความสะดวกในการชอ้ปปิ�ง 

 พักที�  Seoul : BENIKER SEOUL HOTEL  /HAEDAMCHE STAY HOTEL  หรอืเทยีบเทา่ ระดับ 3 ดาว 

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้(8) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   หลังจากนั�นนํา

ท่านเดินทางสู่  ศูนย์สมุนไพ ร ฮ็อกเกตนามู  ตน้ไมช้นิดนี�
เจรญิเตบิโตในป่าลกึ  บนภเูขาที�ปราศจากมลภาวะและระดับสงูเหนอื
นํ�าทะเล 50-800 เมตร เมล็ดของพันธุฮ์๊อตเกตนี� ชาวเกาหลรีุน่ใหม่
นยิมนํามารับประทานเพื�อชว่ยดแูลตับใหส้ะอาดแข็งแรง ป้องกนัโรค
ตับแข็ง ไมถู่กทําลายจาการดื�มแอลกอฮอล ์กาแฟ บหุรี� สารตกคา้ง
จากอาหารและยา    หลังจากนั�นทําท่านสู ่หมูบ่า้นบุกชอนฮนัอก 
(Bukchon Hanok Village) หรอืบางคนเรยีกวา่ หมูบ่า้นบคุชอน
ฮนัอ๊ก เป็นอกีหนึ�งสัญลักษณ์ของเกาหล ีท่ามกลางตกึรามบา้นชอ่ง
ที�ทันสมยัของกรงุโซลนั�น หมูบ่า้นแห่งนี�ก็ยงัคงรักษาอาคารบา้นเรอืนในสมัยโบราณ มกีลิ�นอายของเกาหลใีนยคุ

เก่าแก่ เหมาะสําหรับคนที�ชอบสถานที�ท่องเที�ยวเชงิประวัตศิาสตร ์
หมู่บา้นบุกชอนฮันอกถือเป็นสถานที�ท่องเที�ยวอีกแห่งหนึ�งที�เมื�อ
นักท่องเที�ยวไดไ้ปเยือนแลว้ จะ
ไดพ้บกับบา้นของขนุนางระดับสูง
ของเกาหลีในสมัยก่อน ภายใน
หมู่บา้นมีอาคารแบบดั �งเดมิของ
เกาหลกีว่า 100 หลัง หลังจากนั�น 
นําท่านเดนิทางสู่ ศูนยส์มุนไพร

นํ �ามนัสนเข็มแดง  เป็นผลติภัณฑ ์ที�สกัดจากนํ�ามันสน ที�มสีรรพคุณช่วย
บํารุงร่างกาย ลดไขมัน ช่วยควบคุมอาหารและรักษาสมดุลในร่างกาย  
หลังจากนั�น แวะชม โรงงานเจยีระไนพลอยอเมทสิ แดนเกาหลเีป็นแดนของพลอยสมีว่ง พลอยแห่งสขุภาพ
และนําโชค โดยมตีั �งแต่สมี่วงอ่อนเย็นตาจนถงึสมีว่งไวน์ มเีสน่หเ์ยา้ยวนใจ พลอยนี�จะงามจับตาเมื�อมาทําเป็น
แหวน จี� ตา่งห ูและสรอ้ยขอ้มอื 

เที�ยง  บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  เมนู จมิดัก (9)  ไกอ่บซอี ิ�ววุน้เสน้ เป็นเมนูอาหารเกาหลพีื�นเมอืงดั �งเดมิ 
เป็นไกผ่ัดรวมกบัวุน้เสน้ มนัฝรั�ง แครอท พรกิ และซอสดํา เนื�อไกท่ี�นิ�ม รสชาตคิลา้ยกบัไกพ่ะโลส้ตูรเกาหล ีทาน
กบัขา้ว หอมอรอ่ย รสเผ็ดถงึเครื�อง 

บา่ย จากนั�นอสิระใหท้า่นเดนิชอ้ปปิ�งกนัที� ตลาดฮงอกิ ซึ�งเป็นยา่นชอ้ปปิ�งชื�อดงัของเหลา่วัยรุน่เกาหล ีซึ�งฝั�งตรงขา้ม
ของยา่นนี�เป็นมหาวทิยาลัยฮงอกิ  
และนําทา่นแวะ ซุปเปอรม์าเก็ต ซื�อของ (ละลายเงนิวอน 5 แถม 1) สาหร่าย ขนมตา่งๆ ชอ็กโกแล๊ตหนิ ซเีรยีล
ช็อกโก  ผลติภัณฑข์องใบและรากฝอยของโสม ในรูป ขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหนา้โสม ครมีลา้งหนา้โสม 
เครื�องสําอางโสม หมอนสขุภาพ กมิจ ิ เป็บโปโร ้(ป๊อกกี�เกาหล)ี ชนิราเมง (มามา่เกาหล)ี เป็นตน้ 

 

วนัที�5     ศนูยส์มนุไพรนํ�ามันสนเข็มแดง – หมูบ่า้นบกุชอนฮันอก – ศนูยส์มนุไพรฮอกเก นาม ู                       (B/L/-)                                                                                                                         
             พลอยแอมมาทสี –  รา้นละลายเงนิวอน – สนามบนิอนิชอน – กรงุเทพฯ                        



 

 
 

19.55 น. เหริฟ้าสูก่รงุเทพฯโดยสายการบนิจนิแอร ์เที�ยวบนิที� LJ001(บรกิารชดุขนมปังและเครื�องดื�มบนเครื�อง)  
23.35 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

-------- 

 
อตัราคา่บรกิาร ** ไมม่รีาคาต ั�วเด็ก ** 

หากจาํนวนผูเ้ดนิทางไมค่รบ 25 ทา่น ทางบรษิทัขอเลื�อนการเดนิทางหรอืเปลี�ยนแปลงราคา 

กาํหนดวนัเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่(2-3 ทา่น/

หอ้ง) 
(ผูใ้หญ ่1 ทา่น + เด็ก 1 

ทา่น) 

เด็กตํ�ากวา่ 12 ปี  
(เสรมิเตยีง + ผูใ้หญ ่2 ทา่น) 

หรอื 
(ไมเ่สรมิเตยีง + ผูใ้หญ ่2 ทา่น) 

พกัเดี�ยว 
(จา่ยเพิ�ม) 

เดอืนตลุาคม 2018 
 

30 ก.ย. –  04 ตลุาคม 2018 
2 – 6 , 4 – 8 , 6 – 10 

10 – 14 , 12 – 16 , 14 – 18 
18 – 22 , 20 – 24 , 24 – 28 

 

18,900 
5,000.- 

 
12 – 16   ตลุาคม 2018 

 
19,900 

เดอืนพฤศจกิายน  2018 
 

 
  

 
 

** เด็ก คอื อายตุํ�ากวา่ 12 ปีบรบิรูณ์ ใหย้ดึตามเดอืนเกดิเป็นหลกั ** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัรานี�รวม 

 คา่ต ั�วเครื�องบนิไป – กลบั ช ั�นประหยดั  เสน้ทางตามที�ระบไุวใ้นโปรแกรม  (ต ั�วกรุป๊)  
 ค่านํ�าหนัก กระเป๋าสัมภาระเดนิทาง ตามที�สายการบนิกําหนดแต่ละเสน้ทาง  (ไม่เกนิ 15 กโิลกรมัเท่าน ั�น) โหลดใต้

เครื�องบนิ ถอืขึ�นเครื�องได ้10 กโิลกรมั และสว่นเกนิคดิกโิลกรมัละ 900บาท  
 คา่ธรรมเนยีม นํ�ามนัเชื�อเพลงิของสายการบนิและภาษีสนามบนิทกุแหง่   คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทจากกรงุเทพฯ 
 คา่โรงแรมที�พัก ตามที�ระบใุนรายการ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)      คา่เขา้ชมสถานที�ตา่งๆ ตามที�ระบใุนรายการ 
 คา่พาหนะเดนิทางระหวา่งนําเที�ยว  ตามที�ระบใุนรายการ    คา่อาหารและเครื�องดื�ม ตามที�ระบใุนรายการ  
 ค่าประกันอบุัตเิหตุในการเดนิทางวงเงนิ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท  (หมายเหตุ: ค่าประกันอบุติเิหตุ

สําหรับเด็กที�มอีายนุอ้ยกวา่ 2 ปี และ ผูใ้หญ่อายมุากกว่า 70 ปี ทางบรษัิทประกันฯจะชดใชค้่าสนิไหมทดแทนเพยีงครึ�งหนึ�ง
ของสญัญาฯ)  (กรณีสง่จอยหนา้รา้น) 

 
อตัรานี�ไมร่วม 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว นอกเหนอืจากรายการทวัรร์ะบไุว ้ เชน่ คา่อาหาร-เครื�องดื�ม,คา่ซกัรดี,คา่โทรศัพท,์คา่มนิบิารแ์ละทวีชีอ่ง

พเิศษ ฯลฯ  
 คา่ทปิบรกิาร สําหรับพนักงานบรกิาร เชน่ คา่ทปิคนขบัรถ คา่ทปิไกดท์อ้งถิ�น คา่ทปิพนักงานเสริฟ์ พนักงานยกกระเป๋า  
 คา่ธรรมเนยีม นํ�ามนัเชื�อเพลงิและภาษีสนามบนิที�ทางสายการบนิอาจเรยีกเก็บเพิ�มตามภาวะอตัราแลกเปลี�ยน  
 คา่ภาษีตา่งๆ หกั ณ ที�จา่ย 3% และภาษีมลูคา่เพิ�ม 7% (กรณีที�ลกูคา้ตอ้งการใบกํากบัภาษี)  
 คา่ปรับ สําหรับกระเป๋าสมัภาระเดนิทางที�เกนิกวา่ที�สายการบนิกําหนด   
 คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางวงเงนิ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล 500,000 บาท  (หมายเหต:ุ คา่ประกนัอบุติเิหตุ

สําหรับเด็กที�มอีายนุอ้ยกวา่ 2 ปี และ ผูใ้หญอ่ายมุากกวา่ 70 ปี ทางบรษัิทประกนัฯจะชดใชค้า่สนิไหมทดแทนเพยีงครึ�งหนึ�ง
ของสญัญาฯ)  (กรณีเหมาตดักรุป๊) 

 

ราคาทวัรน์ ี�ไมร่วมทปิ พนกังานขบัรถ,  ไกดท์อ้งถิ�น  และหวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย 

คา่ทปิ จํานวน 40,000 วอน  *กรณุายื�นคา่ทปิใหก้บัหวัหนา้ทวัรท์ ี�สนามบนิ (วนัแรก)  

วธิกีารชําระเงนิ กรณุาชําระคา่มดัจํา ทา่นละ  5,000 บาท (ชว่งเทศกาล 10,000 บาท) 
  แฟกซห์รอือเีมล ์หนา้หนังสอืเดนิทาง (Passport) ของผูเ้ดนิทาง (หนงัสอืเดนิทางมอีายกุารใชง้าน 6  เดอืนขึ�นไป) 
 คา่ทัวรส์ว่นที�เหลอื บรษัิทฯขอเก็บคา่ทัวรท์ั �งหมด กอ่นการเดนิทางอยา่งนอ้ย 15 วันทําการ มฉิะนั�นทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�

ในการคนืเงนิคา่มดัจําทั �งหมด 

การยกเลกิและการเปลี�ยนแปลง  
 กรุ๊ปที�เดนิทางช่วงวันหยุด ฤดูท่องเที�ยว เทศกาลสําคัญ จะไม่มกีารคนืเงนิมัดจํา หรอืค่าทัวรท์ั �งหมด หากไม่ไดป้ฏบิัตติาม

เงื�อนไขตา่งๆ ที�ไดร้ะบไุว ้    
 ชว่งเทศกาลหรอืวันหยดุตอ่เนื�อง  ตอ้งแจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 45 วัน ทําการหรอืกอ่นหนา้นั�น  
 การยกเลกิจะ ตอ้งแจง้ทางบรษัิท  กอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน ทําการหรอืกอ่นหนา้นั�นคนืคา่ทัวรท์ั �งหมด 
 ยกเลกิการ เดนิทางภายใน 30 วัน  คดิคา่ใชจ้า่ย 50 เปอรเ์ซน็ตข์องราคาทัวรใ์นทกุกรณี 
 ยกเลกิการ เดนิทางภายใน 15 วัน  ขอสงวนสทิธิ�ในการคนืเงนิคา่ทัวรท์ั �งหมดในทกุกรณี 

หมายเหต ุ 

1. ท่านถูกเจา้หนา้ที�ตรวจคนเขา้เมอืงทั�งของทางประเทศไทยและเกาหล ีปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงของท่าน ถอื
เป็นเหตผุลที�อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของทางบรษัิท ทางบรษัิท ขอสงวนสทิธิ�ในการที�จะคนืคา่ใชจ้่าย ใดๆ 
ทั�งสิ�นแกท่า่น  
2. โปรแกรมทัวรเ์กาหล ีจะเป็นโปรแกรมที�จะตอ้งลงรา้นชอ้ปปิ�ง หากทา่นไมป่ระสงคท์ี�จะเขา้ ท่านจะตอ้งจา่ยเงนิ
คา่ไมเ่ขา้รา้น ใหก้ับทางรา้นคา้ รา้นละ 100 USD/ทา่น 
3. กรณีกรุ๊ปที�เดนิทาง เป็นกรุ๊ปดงูาน หรอื กรุ๊ปนักศกึษา ซึ�งไมไ่ดม้กีารแจง้มากับทางบรษัิทฯ ไวก้อ่นทําการจอง
ทัวร ์ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ดําเนนิการเก็บเงนิเพิ�มกับทางลกูคา้โดยตรงที�เกาหลทัีนท ี 
4.เมนูอาหารทุกมื�อ ตามที�ระบุไวใ้นรายการ ทางบรษัิทจะจัดเป็นเมนูตามปกต ิหากท่านไม่สามารถทานได ้เช่น 

ทานเจ, มังสวรัิต,ิ อาหารอสิลาม หรอืแพอ้าหารชนดิอื�นๆ กรณุาแจง้ใหเ้จา้หนา้ที�ทราบทันทตีั �งแตจ่องทัวร ์



 
 ยกเวน้กรุ๊ปที�เดนิทางชว่งวันหยดุหรอืเทศกาลที�ตอ้งการันตมีัดจํากับสายการบนิหรอืกรุ๊ปที�มกีารการันตคี่ามัดจําที�พักโดยตรง

หรอืโดยการผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ และไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเที�ยวบนิพเิศษ เชน่ EXTRA FLIGHT และ 
CHARTER FLIGHT จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจําหรอืคา่ทัวรท์ั �งหมดเนื�องจากคา่ตั�วเป็นการเหมาจา่ยในเที�ยวบนินั�น 

เง ื�อนไขอื�นๆ 
- รายการทัวรส์ามารถปรับเปลี�ยนการเดนิทางได ้ตามความเหมาะสม โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ แต่ทางบรษัิทจะยังคง

รักษาผลประโยชนข์องลกูคา้เป็นสิ�งสําคัญ 
- บรษัิทฯรับเฉพาะผูม้วีัตถปุระสงคเ์ดนิทางเพื�อทอ่งเที�ยวเทา่นั�น หากทา่นถกูเจา้หนา้ที�ตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศนั�นๆปฏเิสธ

การเขา้-ออกเมอืง ดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตามถอืเป็นเหตุผลซึ�งอยูน่อกเหนืออํานาจและความรับผดิชอบของบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ 
ขอสงวนสทิธิ�ที�จะไม่คืนเงนิบางส่วนหรอืทั �งหมดหากท่านถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง ไม่ว่าประเทศใดจนทําใหท้่านไม่
สามารถเดนิทางต่อไปได ้คณะทัวรท์่านอื�นๆ รวมถงึไกดจ์ะไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบนิได ้จําเป็นตอ้งออกเดนิทางตาม
โปรแกรมที�วางไว ้แตท่างตัวแทนบรษัิทฯจะทําหนา้ที�ประสานงานและเจา้หนา้ที�จะทําการตดิตอ่และชว่ยเหลอืทา่นเป็นระยะๆ 

- บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ที�จะไมร่ับผดิชอบต่อค่าใชจ้่ายใดๆทั �งสิ�น  ในกรณีที�เกดิเหตุสดุวสิัยตา่งๆ เชน่ การยกเลกิหรอืการล่าชา้
ของสายการบนิ, อบุัตเิหต,ุ ภัยธรรมชาต,ิ การนัดหยดุงาน, การจราจรตดิขัด หรอืสิ�งของสญูหายตามสถานที�ต่างๆ ที�เกดิขึ�น
เหนอือํานาจการควบคมุของบรษัิทฯ และเจา้หนา้ที�นั �นๆ ที�จะสง่ผลทําใหเ้สยีเวลาในการทอ่งเที�ยวตามรายการทัวร ์ผูเ้ดนิทาง
ไมส่ามารถเรยีกรอ้งคา่เสยีหาย ไมว่่าในกรณีใดๆทั �งสิ�น ทั �งคา่เสยีเวลา ค่าเสยีโอกาส คา่เสยีความรูส้กึ และคา่ใชจ้่ายที�บรษัิท
จา่ยไปแลว้ เป็นตน้  

- กรณียกเลกิหรอืเปลี�ยนแปลงการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการคนืเงนิทั �งหมดหรอืบางสว่นใหก้บัทา่น เมื�อท่านตก
ลงชําระเงนิไมว่า่ทั �งหมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทถอืว่าทา่นไดย้อมรับในเงื�อนไขขอ้ตกลงต่างๆ ที�ไดร้ะบไุวท้ั �ง
หมดแลว้  

- เมื�อท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ�ง หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะถอืว่าท่านสละ
สทิธิ� ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมดัจําคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทั �งสิ�น 

- ถา้กรุ๊ปที�ท่านจองทัวรไ์ว ้ไม่สามารถออกเดนิทาง จากกรณีจํานวนผูเ้ดนิทางไม่ครบจํานวนตามที�กําหนดไว ้หรอืสายการบนิ
แจง้ยกเลกิบนิ ทางบรษัิทจะคนืเงนิคา่ทัวรใ์หท้า่น แตท่างบรษัิทจะขอหักเงนิคา่ใชจ้า่ยที�เกดิขึ�นจรงิ  เชน่ คา่ธรรมเนียมในการ
ยนืขอวซีา่ของประเทศที�ทา่นจะเดนิทาง  (ถา้โปรแกรมที�ทา่นเดนิทางจะตอ้งยื�นขอวซีา่) 

- อตัราคา่บรกิารคดิคํานวณจากอตัราแลกเปลี�ยน และราคาตั�วเครื�องบนิในปัจจบุนั บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการปรับเปลี�ยน
คา่บรกิารในกรณีที�มกีารขึ�นราคาคา่ตั�ว เครื�องบนิ ภาษีเดนิทาง คา่ประกนัภยั คา่ธรรมเนยีมนํ�ามนั หรอืมกีารประกาศลดคา่เงนิ
บาท หรอือตัราแลกเปลี�ยนไดป้รับขึ�นในชว่งใกลว้ันที�คณะจะเดนิทาง 

- เนื�องจากตั�วเครื�องบนิชดุนี�เป็นตั�วราคาพเิศษ (ตั�วกรุ๊ป) ตอ้งเดนิทางตามวันที�ที�ระบไุวบ้นหนา้ตั�วเทา่นั�น จงึไมส่ามารถยกเลกิ
หรอืเปลี�ยนแปลงใดๆ ทั �งสิ�น และถา้ทางบรษัิทไดดํ้าเนนิการออกตั�วเครื�องบนิไปแลว้นั�น ไมส่ามารถยกเลกิหรอืเปลี�ยนแปลง
รายชื�อผูเ้ดนิทางได ้(ยกเวน้บางสายการบนิ ที�สามารถเปลี�ยนแปลงรายชื�อผูเ้ดนิทางได ้เมื�อทา่นตอ้งการเปลี�ยนแปลงรายชื�อผู ้
เดนิทางหลังจากออกตั�วเครื�องบนิไปแลว้ จะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยในการดําเนนิการ ทั �งนี�จะขึ�นอยูก่บัสายการบนิเทา่นั�น) 

- บรษัิทฯทําหนา้ที�เป็นตวัแทนในการเรยีกรอ้งคา่ชดใชจ้ากสายการบนิ, โรงแรมหรอืบรษัิทขนสง่เมื�อเกดิการสญูหายของ
สมัภาระ 
ระหวา่งการเดนิทาง แตจ่ะไมร่ับผดิชอบตอ่การสญูหายดังกลา่วในระหวา่งการ ทอ่งเที�ยวนี� หากทา่นไมใ่ชบ้รกิารใดๆ ไมว่า่
ทั �งหมดหรอืบางสว่น ถอืวา่ทา่นสละสทิธิ�ไมส่ามารถเรยีกรอ้งขอคนืคา่บรกิารไดห้ากทา่นไม ่ เดนิทางกลับพรอ้มคณะทัวร ์ ตั�ว
เครื�องบนิขากลับซึ�งยงัไมไ่ดใ้ช ้ไมส่ามารถนํามาขอคนืเงนิไดค้า่บรกิารที� ทา่นชําระกบัทางบรษัิทฯ เป็นการชําระแบบเหมาขาด 
และทางบรษัิทฯไดช้ําระใหก้บับรษัิทฯ ตวัแทนแตล่ะแหง่แบบเหมาขาดเชน่กนั ดงันั�นหากทา่นมเีหตอุนัใดที�ทําใหท้า่นไมไ่ด ้
ทอ่งเที�ยวพรอ้มคณะตามรายการ ที�ระบไุว ้ ทา่นจะขอคนืคา่บรกิารไมไ่ดบ้รษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ที�จะเปลี�ยนแปลงรายการทัวร์
ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ตา่งๆ ทั �งนี�ทางบรษัิทฯจะยดึถอืและคํานงึถงึ ความปลอดภยั รวมถงึประโยชนส์งูสดุของ
ลกูคา้สว่นมากเป็นสําคญั 

 

 

 


