
 
 

 
 

เทีย่วครบ...จบทกุฟงกชั่น  
1. หมูบานเทพนิยาย  + ไชนาทาวน + เกาะนามิ + ปอมปราการฮวาซอง 

2. แลนดมารคแหงใหม Dongdaemun Design Plaza  

3. สวนสนุก EVERLAND + สอนกิมจิ + ใสชุดฮันบก 
4. ถายรูป 3 มิต ิTRICK EYE MUSEUM + พิพิธภัณฑ ICE MUSEUM 
5. เดินชอปปงสุดมันส ตลาดดัง ทงแดมุน + ฮงแด + เมียงดง  
6. หมูบานบุกชอนฮันอก            



 
 

 

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)  
08.15 น. ถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตอินิชอน สาธารณรัฐเกาหลใีต ้ (เวลา

ทอ้งถิ�นเร็วกวา่ไทย 2 ช.ม.กรณุาปรับ นาฬกิาของทา่นเป็นเวลา

ทอ้งถิ�นเพื�อสะดวกในการนัดหมาย) หลังจากผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้

เมอืงและศลุกากรแลว้ นําทา่นเดนิทางสู ่ หมูบ่า้นเทพนยิาย  หรอื 

"ดงฮวามาอลึ" (ภาษาเกาหล ี แปลวา่ หมูบ่า้นเทพนยิาย) ถกู

ตกแตง่ ประดับประดา และวาดสสีนัใหห้มูบ่า้นแสนจะธรรมดา

กลายเป็นหมูบ่า้นแหง่เทพนยิาย มนียิายโดง่ดังหลายเรื�อง อาทเิชน่ 

สโนวไ์วทก์ับคนแคระทั �ง 7 , หนูนอ้ยหมวกแดง, ปีเตอรแ์พน, อะลา

ดนิกับตะเกยีงวเิศษ ฯลฯ  รวมอยูใ่นหมูบ่า้นแหง่นี�  ทําใหเ้ป็นเหมอืนสตดูโิอถา่ยรปูขนาดใหญ ่ที�ไมว่า่

จะเดนิไปทางไหน กอ้ถา่ยรปูไดเ้กส๋ดุๆ     จากนั�นนําทา่นอสิระชม ยา่นไชนา่ทาวน ์CHINA TOWN 

จรงิอยูท่ี�ไชน่าทาวนเ์ป็นยา่นดังที�แทบจะมใีนทกุเมอืงใหญ ่ซึ�งก็รวมถงึประเทศไทยเราดว้ย แตต่อ้งบอก

วา่ยา่นไชน่าทาวนข์องอนิชอนนั�นเต็มไปดว้ยความเป็นจนี

แทร้าวกับเมอืงจนีมาตั �งอยูเ่ลย ทั�งอาหาร ภาษา และ

วฒันธรรม นั�นก็เป็นเพราะยา่นไชน่าทาวนเ์กดิมาจากการ

สรา้งทา่เรอืในอนิชอนเพื�อทําการคา้ขายกับชาวจนี กระทั�ง

มากขึ�นเรื�อย ๆ จนเกดิเป็นรา้นรวงมากมายและกลายเป็น

ยา่นไชน่าทาวนใ์นที�สดุ นอกจากนี�มันยังเคยเป็นยา่นไชน่า

ทาวนท์ี�ใหญท่ี�สดุในเกาหลใีตด้ว้ยเพราะเหตนุี�เองคณุจงึ

ไมค่วรพลาดที�จะมาสมัผัสกับวฒันธรรมของจนีแผน่ดนิใหญใ่นประเทศเกาหลใีต ้

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

วนัที� 2     อนิชอน – หมูบ่า้นเทพนยิาย – ยา่นไชน่าทาวน์ –  เกาะนาม ิ– ป้อมปารการฮวาซอง                      (-/L/D)   



 
 

เที�ยง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  เมน ูจาจงัมยอน (1)   หรอืบะหมี�ดาํเกาหล ีเป็นอาหารจานหนึ�ง

ที�ไดร้บัความนยิมหลายๆประเทศในเอเชยี จาจงัคอืซอสที�ทําจากถ ั�วดาํซึ�งนี�คอืสาเหตทุี�ทาํใหน้ํ �าซอสมสีี

ดาํและมยอนหมายถงึเสน้กว๋ยเตี�ยว โดยนํ�าซอสประกอบไปดว้ย หวัหอม เนื�อสตัวห์รอือาหารทะเลอยา่ง

ปลาหมกึ กุง้ แตงกวาดอง เป็นตน้ 

บา่ย  หลังจากนั�น นําท่านเดนิทางสู่ ท่าเรอืเฟอรร์ี�ขา้มฟาก เพื�อ
ขา้มไปยัง เกาะนาม  ิสถานที�แสนโรแมนติคอีกแห่งหนึ�ง
สําหรับคู่รักคูห่นุ่มสาว ครอบครัว เพื�อนๆหนึ�งในสถานที�ถา่ยทํา
ละครเกาหลี WINTER LOVE SONG หรือเพลงรักในสาย
ลมหนาว เกาะนามมิีรูปร่างเหมือนใบไมท้ี�ลอยอยู่ทางตอน
เหนือของแม่นํ�าฮัน ณ ที�แห่งนี� ท่านสามารถเชา่จักรยานหรอื
มอเตอรไ์บทเ์ที�ยวรอบเกาะ เดนิเล่นชมสวนเกาหล ีหรอืคารา
วะสุสานนายพลนาม ิและสามารถเดนิผ่านกลางแมกไมแ้ห่ง
สวนสนที�สูงเสยีดฟ้าเพื�อสุขภาพ ผ่านดงตน้สน ดอกสน ตน้
เกาลัด เลอืกนั�งที�มา้นั�งขา้งชายฝั�ง เพื�อชมบรรยากาศโรแมน
ตกิใตเ้งาไม ้ 

 

หลังจากนั�นนําทกุท่านเดนิทางสูเ่มอืงซวูอน ซึ�งเป็นที�ตั �งของ 

ป้ อ ม ป ร า ก า ร ฮ ว า ซ อ ง  (Hwaseong Fortress) เ ป็ น

สิ�งกอ่สรา้งขนาดใหญต่ั �งแตย่คุโจซอน(Joseon)สรา้งขึ�นชว่ง

ปีค.ศ. 1794-1796 เป็นป้อมปราการประจําเขต Suwon-si 

ของจังหวัดเคียงกีโด(Gyeonggi-do) เพื�อ เป็นรากฐาน

สําหรับการสรา้งเมืองใหม่ในบริเวณนี� กําแพงของป้อม

ปราการมคีวามยาวถงึ 5.5 กโิลเมตร มปีระตู 4 ประตูในแต่

ละทศิ และมรีูปแบบทางสถาปัตยกรรมที�ย ิ�งใหญ่และงดงาม 

ป้อมปราการฮวาซองถกูสรา้งขึ�นดว้ยอฐิโดยจะมรีขูนาดที�พอดสีําหรับใชเ้ป็นจุดยงิปืน หรอืธนูได ้เชื�อกัน

วา่เป็นการสรา้งที�มกีารใชเ้ทคโนโลยทีี�ทันสมัยมากที�สดุแห่งหนึ�งของยุคนั�น และที�นี�ไดถู้กขึ�นทะเบยีน

เป็นมรดกโลกทางดา้นประวตัศิาสตรเ์มื�อปีค.ศ. 1997     
 
คํ�า  บรกิารอาหารคํ�า(2) ณ ภตัตาคาร  เมนูชาบู ชาบู สุก ี�หมอ้ไฟสไตลเ์กาหล ี

อาหารพื�นเมอืงของคาบสมุทรเกาหลตี ั�งแตส่มยัมองโกเลยีบุกคาบสมุทร
เกาหล ีลกัษณะคลา้ยสกุี�หมอ้ไฟ  
 พกัที�  Suwon : Pacific  Hotel หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 3ดาว 

 
 

 
เชา้   บรกิารอาหารเชา้(3)  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนั�นนําท่านชม วดัวาวูจองซา  ตั �งอยู่ในเมืองซูวอน เกาหลีใต ้
นักท่องเที�ยวมาเที�ยวที�วัดแห่งนี�เพื�อมาชมความงามของพระเศียรของ
พระพุทธรูปขนาด มหมึา ซึ�งประดษิฐานอยูด่า้นหลังสระนํ�าขนาดยอ่ม โดย
บรเิวณรอบสระจะมพีระพุทธรปูองคเ์ล็กๆวาง เรยีงรายอยูโ่ดยรอบ และเมื�อ
เดนิขึ�นสู่เนนิเขาจะพบอุโบสถ ซึ�งภายในเป็นที�ประดษิฐานพระนอนขนาด

ใหญท่ี�แกะสลักมาจากไมซ้ ึ�งนํามาจาก อนิเดยี นอกจากนี�ที�วัดแหง่นี�ยงัเป็น
ที�เก็บรักษาระฆังที�ใชต้ีในพธิีเปิดกฬีา โอลมิปิคในปี ค.ศ.1988 อกีดว้ย
เดนิทางสู ่เมอืงยงอนิ นําทา่นสู ่โรงเรยีนสอนทํากมิจ ิเพื�อใหท้า่นเรยีนรู ้
วัฒนธรรมการทํากมิจใิหท้า่นไดส้นุกสนานเพลดิเพลนิกบัการทํากมิจพิรอ้ม
ทั �งสวมชุดฮนับกเป็นชดุประจําชาตขิองเกาหลพีรอ้มถ่ายภาพเป็นที�ระลกึ
และท่านยังสามารถนํากมิจ ิผมีอืของท่านกลับไปเป็นของฝากไดอ้กีดว้ย 
นําท่านสู ่สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์ซ ึ�งถูกขนานนามว่า ดสินยีแ์ลนดเ์กาหล ี
เป็นสวนสนุกกลางแจง้ที�ใหญ่ที�สุดของประเทศ โดยมบีรษัิทซัมซุงเป็น

วนัที� 3      วดัวาวจูองซา – โรงเรยีนสอนทํากมิจ+ิใสช่ดุฮันบก –  EVER LAND – คอสเมตคิ                        (B/L/D)                                                                                          
                      โรงงานกาแฟ See’s Coffee –  Dongdaemun Design Plaza – ตลาดทงแดมนุ                       



 
 

เจา้ของ ตั �งอยูท่่ามกลางหุบเขา ท่านจะไดนั้�งกระเชา้ลฟิท ์และท่องไปกับ
โลกของสัตวป่์าซาฟาร ีชมไลเกอรแ์ฝดคู่แรกของโลก ที�นี�ท่านจะพบว่าเจา้
ป่าสงิโต และเสอืดนิแดนแห่งเทพนยิาย และสนุกกับเครื�องเล่นนานาชนิด 
อาทิเช่น สเปสวร์ รถไฟเหาะ หนอนสะบัด ชมสวนดอกไมซ้ ึ�งกําลังบาน
สะพรั�งอวดสีสันเต็มสวน (ทั �งนี�ข ึ�นอยู่กับสภาพอากาศ เดือนมีนาคม - 
เมษายน เป็นสวนดอกทวิลปิ, เดอืนพฤษภาคม - เดอืนมถิุนายน เป็นดอก
กหุลาบ, เดอืนสงิหาคม - เดอืนกันยายน เป็นสวนดอกลลิลี�, เดอืนตุลาคม - 
เดอืนพฤศจกิายน เป็นสวนดอกเบญจมาศ)  ชมกจิกรรมและการแสดงต่างๆ 
ดว้ยบตัรเขา้ชมแบบ ไมจํ่ากดัจํานวนรอบ  

เที�ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  เมนูหมยูา่งเกาหล ี(4)  ตน้ตํารับอาหารเลื�องชื�อของประเทศเกาหลใีต ้เป็น
ห
มู
ย่
า
ง
ที�
ผ่
า
นการหมักจนไดท้ี� นํามาย่างบนเตาถ่านรอ้นๆ สกุกําลังด ีแลว้ตัดช ิ�นพอคํา รับประทานกับซอส, กระเทยีม, กมิจ ิ
และใชใ้บผักกาดหอมสดหอ่เป็นคําๆ คลา้ยเมี�ยงคํา แกลม้ดว้ยพรกิเกาหลเีม็ดโตสเีขยีวสด พรอ้มขา้วสวยรอ้นๆ  

 
 

บา่ย จากนั�นนําทา่นชอ้ปปิ�งรา้นเครื�องสําอางยอดนยิม ของนักชอ้ปชาวไทยที� COSMETIC OUTL ET ใหท้า่นได ้

เลอืกซื�อกลบัไปฝากเป็นของที�ระลกึ อาทเิชน่  ROJUKISS, ครมีนํ�าแตก ซึ�งราคาถกูกวา่ที�เมอืงไทยเกอืบเทา่ตวั 

จากนั�นนําทุกท่านเดินทางสู่ โรงงานกาแฟ See’s Coffee  โรงงานแห่งนี�เป็นผูร้ับจา้งผลิตกาแฟใหก้ับ
หลากหลายแบรนดใ์นเกาหล ีอกีทั �งเป็นสถาบันสอนผูห้ลงใหลกาแฟ โดยนําเขา้เมล็ดกาแฟมาจากโคลัมเบยี 
บราซลิ เคนยา่ ชาวเกาหลชีอบดื�มกาแฟมากๆ อัตราการบรโิภคสงูตดิอันดับโลกทเีดยีว เพราะวัฒนธรรมที�ไดร้ับ
จากพระเจา้โคจงและจากประเทศอเมรกิา โดยเริ�มขยายตัวขึ�นเรื�อยๆ มา ถา้ใครมาเยอืนเกาหลจีะสังเกตุว่าทุก
ซอกทุกมุมในเกาหลีจะมีรา้นกาแฟขนาดเล็กจนถงึขนาดใหญ่แบบทั �งตกึ แบบรถเข็น แบบตูค้ีออส แบบตู ้
อัตโนมัต ิเคาเตอรใ์นรา้นมนิมิารท์ เป็นตน้ท่านจะลิ�มลองกาแฟยอดฮติและความหอมกรุ่นของกาแฟแต่ละชนดิ 
และใหโ้อกาสท่านไดก้ารซื�อกาแฟสําเร็จรูปจากผูผ้ลิตและถ่ายภาพเป็นที�ระลึก     หลังจากนั�นนําท่านสู ่
Dongdaemun Design Plaza แลนดม์ารก์แหง่ใหมใ่นกรงุโซล ประเทศเกาหลใีต ้ออกแบบโดย Zaha Hadid 
สถาปนกิลกูครึ�งอริัก-อังกฤษ ภายในแบง่ออกเป็น 3 โซนใหญ่ ๆ ไดแ้ก ่Design Lab ซึ�งเป็นพื�นที�สําหรับผูร้ักการ
ออกแบบเพื�อแลกเปลี�ยนความรูแ้ละการทําธรุกจิแฟชั�น โซนที�สอง คอื Museum พพิธิภัณฑก์ารออกแบบสําหรับ
ดไีซเนอรท์ี�ร่วมกันแชรไ์อเดยีดา้นการออกแบบของกรงุโซลสูส่ากล และโซนสดุทา้ย คอื Art Hall พื�นที�สําหรับ
นักคดิที�มาพรอ้มกับเทรนดแ์ฟชั�นใหม ่ๆ, การแสดงแฟชั�นโชว ์รวมทั �งนทิรรศการดา้นแฟชั�น โดย Dongdaemun 
Design Plaza ยังตั �งเป้าสําหรับการเป็นเบอรห์นึ�งดา้นอตุสาหกรรมแฟชั�นและการออกแบบของเอเชยี หลังจาก
นั�นใหท้กุทา่นอสิระในการชอ็ปปิ�ง ที� ตลาดทงแดมนุ 

      
คํ�า    บรกิารอาหารคํ�าณ ภัตตาคาร เมนูโอซัมพลูโกกิ(5)  อาหารยอดนิยมอีกหนึ�งชนิดของครัวเกาหลีทําจาก

ปลาหมกึนํามาผัดกบัผักตา่งๆ และวุน้เสน้ของเกาหล ีพอใหม้นํี�าขลกุขลกิเล็กนอ้ย ปรงุรสใหอ้อกรสหวานเล็กนอ้ย 
รับประทานคูก่บัขา้วสวย และกมิจชินดิตา่งๆ 
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เชา้  บรกิารอาหารเชา้(6)  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม     
หลังจากนั�น นําท่านเดนิทางสู่ ศูนยส์มุนไพรนํ �ามนัสนเข็มแดง  เป็น
ผลติภณัฑ ์ที�สกัดจากนํ�ามันสน ที�มสีรรพคณุชว่ยบํารงุรา่งกาย ลดไขมัน 
ชว่ยควบคุมอาหารและรักษาสมดุลในร่างกาย  หลังจากนั�นนําท่านรูจ้ัก
และเขา้ใจ สมุนไพรโสมเกาหล ีหรือราชาแห่งมวลสมุนไพรโสมถูก 
นํามาใชเ้พื�อสขุภาพเป็นเวลานานากวา่ 2,000 ปี  ในตํารายาแผนโบราณ
จีน ระบุว่าโสมเป็นสมุนไพรที�ช่วยเสรมิความแข็งแรงใหแ้ก่ระบบย่อย
อาหารและปอด ช่วยทําใหจ้ติใจสงบและเพิ�มพละกําลังโดยส่วนรวม
สรรพคุณทางการแพทย์ ช่วยบํารุงหัวใจ ป้องกันโรคหัวใจขาดเลือด 
เสรมิ  ประสทิธภิาพทางเพศ ลดและป้องกันมะเร็ง และเร็วๆ นี� โสม
เกาหลีอาจจะไดจ้ดทะเบยีนมรดกโลก โดยองค์การยูเนสโก  ทุกวันนี�
ผลติภัณฑโ์สมเป็นสิ�งที�ขาดไมไ่ดสํ้าหรับผูท้ี�คํานงึถงึสุขภาพในปัจจุบัน 
จากนั�น ผ่านชม บลูเฮา้ส ์ทําเนียบประธานาธบิดขีองเกาหลใีต ้(ระหว่าง
รถแล่นผ่านไมอ่นุญาตใหถ้่ายภาพหรอืวดีโีอใดๆ ทั �งสิ�น) นําท่านผ่านชม 
อนุสาวรีย์รูปนกฟีนิกซ์ สัญลักษณ์ความเป็นอมตะ ชมทัศนียภาพอัน
สวยงามของภูเขารูปหัวมังกรและวงเวยีนนํ�าพุนับเป็นจุดที�ม ีฮวงจุย้ที�ดี
ที�สุดของกรุงโซล นําท่านชม พระราชวงัเคียงบ็อคคุง ซึ�งเป็น

พระราชวังไมโ้บราณเกา่แกท่ี�สดุ สรา้งขึ�นใน ค.ศ. 1394 ในอดตีกวา่ 600 ปี
ก่อน ภายในพระราชวังแห่งนี�มหีมู่พระที�นั�งมากกว่า 200 หลัง แต่ไดถู้ก
ทําลายไปมากในสมัยที�ญี�ปุ่ นเขา้มาบุกยึดครอง ทั �งยังเคยเป็นศูนย์
บัญชาการทางการทหารและเป็นที�ประทับของ กษัตรยิ์ปัจจุบันไดม้ีการ
กอ่สรา้งหมู่พระที�นั�งที�เคยถูกทําลายขึ�นมาใหม่ในตําแหน่งเดมิ ถ่ายภาพคู่
กบัพลับพรากลางนํ�า  “เคยีงเฮวร”ูที�ซ ึ�งเคยเป็นทอ้งพระโรงออกงานสโมสร
สนันบิาตตา่ง ๆ สําหรับตอ้นรับแขกบา้นแขกเมอืง  
 
หลังจากนั�นทําท่านสู่  หมู่บ ้านบุกชอนฮนัอก (Bukchon 
Hanok Village) หรอืบางคนเรยีกว่า หมูบ่า้นบคุชอนฮันอ๊ก เป็น
อกีหนึ�งสญัลักษณ์ของเกาหล ีทา่มกลางตกึรามบา้นชอ่งที�ทันสมัย
ของกรุงโซลนั�น หมู่บา้นแห่งนี�ก็ยังคงรักษาอาคารบา้นเรือนใน
สมยัโบราณ มกีลิ�นอายของเกาหลใีนยคุเกา่แก ่เหมาะสําหรับคนที�
ชอบสถานที�ท่องเที�ยวเชงิประวัตศิาสตร ์หมูบ่า้นบกุชอนฮันอกถอื
เป็นสถานที�ท่องเที�ยวอกีแห่งหนึ�งที�เมื�อนักท่องเที�ยวไดไ้ปเยอืน
แลว้ จะไดพ้บกับบา้นของขนุนางระดับสูงของเกาหลใีนสมัยก่อน 
ภายในหมูบ่า้นมอีาคารแบบดั �งเดมิของเกาหลกีวา่ 100 หลัง 

 

เที�ยง  บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  บบิมิบับ(7)   บบิมิบับเป็นอกี

หนึ�งเมนูยอดนยิมที�คนเกาหลนียิมทานกันมากที�สดุ เนื�องจากทํางา่ยๆ 
ในเวลาอันรวดเร็ว มีลักษณะเหมือนขา้วยําที�ผสมผักต่างๆ ดังนั�นคน
ไทยจงึเรยีกอาหารเมนูนี�วา่ขา้วยําเกาหล ีวธิทํีาคอืนําขา้วสวยมาใสใ่น
หมอ้ดนิที�รอ้นจัด พรอ้มสว่นผสมตา่งๆ ไมว่า่จะเป็นเนื�อสตัว ์ผักสดชนดิ

ต่างๆ ถั�วงอกลวก และโคชูจังหรือซอสเกาหล ีรวมทั�งไข่
ไกค่ลกุเคลา้ใหเ้ขา้กัน รับประทานรอ้นๆ 

บา่ย หลังจากนั�นนําท่านยอ้นรอยละครดัง ชมววิกรงุโซล ณ โซลทาว
เ ว อ ร์  “Witch You Hee”  “Kim Sang Soon”  “ Boys Over 
Flowers หรอื F4 เกาหล”ี ณ เขานัมซาน-ภเูขาเพยีงลูกเดยีวใจ
กลางเมอืงหลวง กรุงโซล 1 ใน 17 หอคอยเมอืงที�สูงที�สุดใน
โลก สูงถึง 480 เมตร เหนือระดับนํ�าทะเล ณ เขานัมซานใจ
กลางเมอืงหลวง ชมทัศนียภาพกรุงโซลและชานเมอืงแบบรอบ
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ทศิ 360องศาและท่านสามารถคลอ้งกญุแจคู่รัก ตามความเชื�อได ้(อสิระตามอัธยาศัย ไมร่วมค่าขึ�นลฟิทช์มววิ) 

หลังจากนั�น นําท่านชอ้ปปิ�งปลอดภาษีที� ดวิตรี�ฟร ีชอ้ปปิ�งสนิคา้แบรนดเ์นม  มากมาย อาท ินาฬกิา,แว่นตา,
เครื�องสําอางค์,กระเป๋า,กลอ้งถ่ายรูป หรือจะเป็นโทรศัพท์มือถือ ใหท้่านอิสระไดเ้ลือกซื�ออย่างเต็มที�      
หลังจากนั�นนําท่านชอ้ปปิ�งตลาดดังที�สดุของเกาหล ีตลาดเมยีงดง หรอืสยามสแควรเ์กาหล ีหากท่านตอ้งการ
ทราบว่าแฟชั�นของเกาหลเีป็นอย่างไร กา้วลํ�านําสมัยเพยีงใดท่านจะตอ้งมาที�เมยีงดงแห่งนี�พบกับสนิคา้วัยรุ่น 
อาทิ เสื�อผา้บุรุษ-สตรี เครื�องสําอางดังๆ อาทิ ETUDE HOUSE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, MISSHA, 
ROJUKISS, LANEIGE หรอือกีมายใหท้า่นไดเ้ลอืกซื�อซึ�งราคาถกูกวา่ที�เมอืงไทย 2-3 เทา่  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คํ�า  บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  เมนูไกตุ่น๋โสม(8)  เป็นอาหารบํารงุสขุภาพ เสริฟ์ในหมอ้ดนิทา่มกลางนํ�าซปุที�

กําลังเดอืดพลา่น คัดเลอืกไกข่นาด กําลังเหมาะ     
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เชา้  บรกิารอาหารเชา้(9) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   หลังจากนั�น นําท่านรูจ้ักและเขา้ใจ หลังจากนั�นนําท่าน
เดนิทางสู ่ศนูยส์มุนไพร ฮ็อกเกตนาม ูตน้ไมช้นดินี�เจรญิเตบิโตในป่า
ลกึ  บนภูเขาที�ปราศจากมลภาวะและระดับสูงเหนือนํ�าทะเล 50-800 
เมตร เมล็ดของพันธุฮ์อ๊ตเกตนี� ชาวเกาหลรีุ่นใหมน่ยิมนํามารับประทาน
เพื�อชว่ยดูแลตับใหส้ะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็ง ไมถู่กทําลายจา
การดื�มแอลกอฮอล ์กาแฟ บหุรี� สารตกคา้งจากอาหารและยา  หลังจาก
นั�นนําทุกท่านสู ่ โรงงานเจยีระไนพลอยอเมทสิ แดนเกาหลเีป็นแดน
ของพลอยสมีว่ง พลอยแห่ง  สขุภาพและนําโชค โดยมตีั �งแตส่มีว่งออ่น
เย็นตาจนถงึสมีว่งไวน ์มเีสน่หเ์ยา้ยวนใจ พลอยนี�จะงามจับตาเมื�อมาทํา
เป็นแหวน จี� ตา่งห ูและสรอ้ยขอ้มอื 

เที�ยง  บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  เมนู จมิดัก (10)  ไกอ่บซอี ิ�ววุน้เสน้ เป็นเมนูอาหารเกาหลพีื�นเมอืงดั �งเดมิ 
เป็นไก่ผัดรวมกับวุน้เสน้ มันฝรั�ง แครอท พรกิ และซอสดํา เนื�อไก่ที�นิ�ม 
รสชาตคิลา้ยกบัไกพ่ะโลส้ตูรเกาหล ีทานกบัขา้ว หอมอรอ่ย รสเผ็ดถงึเครื�อง 

บา่ย จากนั�นนําท่านสู่  TRICK  EYE  MUSEUM พิพิธภัณฑ์ศิลปะสามมิต ิ
ตน้ฉบับของเกาหลี สถานที�ท่องเที�ยวยอดนิยมที�ทั �งคนเกาหลีและ
นักท่องเที�ยวต่างชาตเิดนิทางมาเก็บรูปภาพพรอ้มโพสท่าเก๋ๆ  กับฉากสาม
มติ ิทําใหก้ารเดนิชมนิทรรศการศลิปะไม่ใช่ส ิ�งที�น่าเบื�อและเขา้ใจยากอกี
ตอ่ไป นําท่านชม  ICE  MUSEUM เมอืงนํ�าแข็งที�มผีลงานศลิปะแกะสลัก
นํ�าแข็งกว่า 50 ช ิ�น รวมอยูใ่นที�เดยีว พรอ้มจัดแสดงในแบบที�ไมธ่รรมดา แต่
จําลองเป็นเมอืงที�ทกุอยา่งกลายเป็นนํ�าแข็ง และเอาใจเด็กๆ ดว้ยสไลเดอร์
นํ�าแข็ง และกจิกรรมอื�นๆ อกีมากมาย ใหคุ้ณไดเ้ดนิเที�ยวอย่างไม่รูส้กึเบื�อ 
อาท ิสัมผัสประสบการณ์นั�งรถลากกวางรูดอรฟ์ ทักทายลุงซานตา้ โพสท่าคู่กับนกเพนกวนิขั �วโลก สํารวจบา้น
นํ�าแข็งเอสกโิม เยี�ยมชมปราสาทนํ�าแข็ง ชมววิจากบนกําแพงเมอืง และลองเขา้พักโรงแรมที�ทุกอย่างทําจาก
นํ�าแข็ง จากนั�นอสิระใหท้า่นเดนิชอ้ปปิ�งกนัที� ตลาดฮงอกิ ซึ�งเป็นยา่นชอ้ปปิ�งชื�อดังของเหลา่วัยรุน่เกาหล ีซึ�งฝั�ง
ตรงขา้มของยา่นนี�เป็นมหาวทิยาลัยฮงอกิ   และนําทา่นแวะ ซุปเปอรม์าเก็ต ซื�อของ (ละลายเงนิวอน 5 แถม 1) 
สาหรา่ย ขนมต่างๆ ช็อกโกแล๊ตหนิ ซเีรยีลช็อกโก  ผลติภัณฑข์องใบและรากฝอยของโสม ในรูป ขนมโสม ชา
โสม โคลนพอกหนา้โสม ครมีลา้งหนา้โสม เครื�องสําอางโสม หมอนสขุภาพ กมิจ ิ เป็บโปโร ้(ป๊อกกี�เกาหล)ี ชนิ
ราเมง (มามา่เกาหล)ี เป็นตน้ 
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19.35 น. เหริฟ้าสูก่รงุเทพฯโดยสายการบนิจนิแอร ์เที�ยวบนิที� LJ001(บรกิารชดุขนมปังและเครื�องดื�มบนเครื�อง)  
23.40 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 

 

17,900 
5,000.- 

 
12 – 16   ตลุาคม 2018 

 
 

18,900 

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 

 

 

 

 


