
 
 
 

 
เทีย่วครบ...จบทกุฟงกชั่น 

1. ปนเรียลไบท – หมูบานพื้นเมืองโออัม-ริ  – อุโมงคแปะกวย  

2. แลนดมารกแหงใหม Dongdaemun Design Plaza  

3. สวนสนุก EVERLAND + หมูบานบกุชอนฮนัอก 

4. เดินชอปปงสุดมันส ตลาดดัง ทงแดมุน +เมียงดง+ฮงอิก 



 
 
 

 

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. ถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตอินิชอน สาธารณรัฐเกาหลใีต ้(เวลาทอ้งถิ�นเร็วกวา่ไทย 2 ช.ม.กรณุาปรับนาฬกิาของ

ทา่นเป็นเวลาทอ้งถิ�นเพื�อสะดวกในการนัดหมาย)หลังจากผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรแลว้ หลังจาก
นั�น นําทา่นเดนิทางสู ่นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงอาซาน (Asan)เป็นเมอืงในจังหวัดชงุชอ็งใต ้ประเทศเกาหลใีต ้มี
ขอบเขตตดิกับนครพเิศษเมอืงโซลทางตอนเหนือ เมอืงอาซานมปีระชากรโดยประมาณ 250,000 คน มชีื�อเสยีง
เรื�องบอ่นํ�ารอ้นและเป็นเมอืงแหง่สปา นําทา่นสมัผัสประสบการณ์ใหม ่ปั�นเรลไบท ์(Asan Rail Bike) (รวมบตัร
ปั�นเรลไบรแ์ลว้) บนทางรถไฟสายเกา่ของเมอืงอาซาน มรีะยะทางประมาณ 4 กโิลเมตรเป็นอกีหนึ�งกจิกรรมที�โร
แมนตคิที�เป็นที�นยิมของชาวเกาหล ีใหท้่านไดส้ัมผัสกับววิทวิทัศน์และบรรยากาศธรรมชาตโิดยรอบอันสวยงาม
ของประเทศเกาหลีใต ้ไม่ว่าจะเป็นแปลงเกษตร ทุ่งนา ไร่ และ
สวนต่างๆ ถูกหอ้มลอ้มไปดว้ยภูเขาอันอุดมสมบูรณ์มากมาย  
หลังจากนั�นนําทกุท่านสู ่หมูบ่า้นพื�นเมอืงโออัม-ร ิ(Oeam-ri 
Folk Village)  หมูบ่า้นพื�นเมอืงของเกาหลไีดจํ้าลองรปูแบบการ
ดํารงชีพของผูค้นในยุคกลางถึงปลายราชวงศ์โชซอน (ค.ศ. 
1392 –1910) ขึ�นมาใหม ่มบีา้นของสามญัชนจากภาคตา่งๆ ของ
ประเทศ สถานพยาบาลทางการแพทยแ์ผนตะวันออก หอ้งเรยีน
สําหรับศกึษาอักษรจนีและลักษณะภูมปิระเทศ โรงตเีหล็ก และ
การหัตถกรรม อาหารตามประเพณีนยิมและอาหารจานพเิศษก็มี
จําหน่ายในตลาดรวมถงึปลาทะเลยา่ง ถั�วเขยีว แพนเคก้ ทําดว้ย
หัวหอม สุราพื�นเมอืง เครื�องดื�มและอื�นๆ อกีมากมาย  ในหมูบ่า้นพื�นเมอืงโออัม-รนัิ�นบา้นหลายหลังยังคงรักษา
รูปแบบโบราณไว ้ทางเขา้บา้นมีศาลเจา้และโรงสขีา้วที�ไดร้ับการอนุรักษ์ไวใ้หอ้ยู่ในสภาพดี ตรงกันขา้มกับ
ทัศนยีภาพชนบทอนัเขยีวขจถีกูหอ้มลอ้มดว้ยลําธาร  

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

วนัที� 2     อนิชอน – อาซาน – ปั�นเรยีลไบท ์– หมูบ่า้นพื�นเมอืงโออัม-ร ิ – อโุมงคแ์ปะกว๊ย – ศาลเจา้พลยี�   

               FIRST VILLAGE                                                                                               (-/L/D)                                                                                                                          



 
 
 

เที�ยง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  เมนู ดกัคาลบ ิ(Dalkgalbi) (1)  ไกบ่ารบ์คีวิผดัซอส อาหารที�
สรา้งชื�อใหก้บัเมอืงชุนชอน โดยเป็นการนําไกบ่ารบ์คีวิ ขา้วเหนยีว มนัหวาน ผกัตา่งๆ ลงผดัรวมกบั
ซอสพรกิไทยแดงแบบเกาหล ีเวลารบัประทาน จะนําผกักาดเขยีว มาหอ่รบัประทาน หลงัจากทานไปสกั
พกัจะนําขา้วสวย และสาหรา่ยแหง้มาผดัรวมกบัทคัคาลบ ีเรยีกวา่ทคัคาลบโีปคมึ เสริฟ์พรอ้มกบัเครื�อง
เคยีง เชน่ โอเดง้ปรงุรส กมิจ ิหรอืนํ �าซุปเย็น 

บา่ย จากนั�นนําท่านเดนิทางสู่ ถนน GOKGYOCHON อุโมงคแ์ปะก๊วย 
ถนนสายนี�ข ึ�นชื�อวา่เป็นถนนสายโรแมนตกิอกีแหง่หนึ�งของเกาหลี
ก็ว่าได ้(สเีขียวในฤดูใบไมผ้ล ิและฤดูรอ้น สีเหลืองทองในฤดู
ใบไมร้ว่ง) ตน้สงูเสยีดฟ้า ที�ทอดยาวกวา่ 1.5 กม ซึ�งตั �งอยูบ่รเิวณ
ของคคูลองเคยีวกชีอน ในชว่งฤดใูบไมผ้ล ิบรเิวณนี�จะเต็มไปดว้ย
ทุง่ดอกสเีหลอืงของตน้เรฟ ในชว่งฤดูใบไมร้่วง ใบของตน้จงิโก๊ะ 
หรอืตน้แปะก๊วยที�อายุหลายสบิปี จะเปลี�ยนใบเป็นสทีองสดุสวย
งดงามยิ�ง มสีสีันของดอกไมต้ามฤดูกาลใหไ้ดช้ื�นชมกัน ตลอด
ทางเดนิยงัมงีานศลิปะมา้นั�ง หรอื งานศลิปะสรา้งสรรคน่์ารักน่ารัก
ไวใ้หช้ื�นชม เพราะที�นี�มีศูนย์วัฒนธรรมตั �งอยู่ เรายังสามารถเดิน
ทอดน่องลงสะพานไปชมนกอพยพที�มารวมตัวกันในแต่ละฤดูกาล  จากนั�นนาท่านสู่ศาลเจา้พลยี� 
HYEONCHUNGSA หนึ�งในวีรบุรุษที�ย ิ�งใหญ่ของเกาหลี ที�ไดต้่อสูก้ับการรุกรานของญี�ปุ่ นโดยการพัฒนาวัสดุ
อปุกรณ์ และรําลกึถงึชยัชนะในการสูร้บกบักองทัพเรอืญี�ปุ่ นในปลายปี ศตวรรษที� 16 ของนายพลฮ ีซนุ ชนิ ซึ�งที�
ศาลเจา้ม ีSipkyeongd เป็นภาพประกอบเรื�องราวของลซีนุชนิและเรื�องราวชวีติของนายพล ไดอารี� Nanjung ซึ�ง
เป็นสมบัตขิองชาติฉบับที� 76  จากนั�นใหท้่านไดส้นุกกับการเลือกซื�อสนิคา้สไตล์เกาหลี FIRST VILLAGE 
OUTLET ศูนยก์ลางการคา้แห่งใหมท่ี�ใหญ่ที�สดุใน อาซาน มรีา้นคา้หลากหลายมากมาย รา้นคา้ และมสีนิคา้แบ
รนดด์ังมากมาย อสิระใหท้า่นเดนิชอ้ปปิ�งเลอืกชมเลอืกซื�อสนิคา้ตามอธัยาศัย 

คํ�า  บรกิารอาหารคํ�า(2) ณ ภตัตาคาร  เมนูชาบู ชาบู สุก ี�หมอ้ไฟสไตลเ์กาหล ีอาหารพื�นเมอืงของ
คาบสมทุรเกาหลตี ั�งแตส่มยัมองโกเลยีบกุคาบสมทุร 
 พกัที�  Asan : Ramada Encore Pyeongtaekหรอืเทยีบเทา่ ระดบั 3ดาว 

 

 
เชา้   บรกิารอาหารเชา้(3)  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เดนิทางสู ่เมอืงยงอนิ นําท่านสู ่สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์
ซึ�งถูกขนานนามว่า ดสินียแ์ลนด์เกาหลี เป็นสวนสนุก
กลางแจง้ที�ใหญ่ที�สุดของประเทศ โดยมบีรษัิทซัมซุง
เป็นเจา้ของ ตั �งอยู่ท่ามกลางหุบเขา ท่านจะไดนั้� ง
กระเชา้ลิฟท์ และท่องไปกับโลกของสัตว์ป่าซาฟาร ี
ชมไลเกอรแ์ฝดคู่แรกของโลก ที�นี�ท่านจะพบว่าเจา้ป่า
สงิโต และเสอืดนิแดนแหง่เทพนยิาย และสนุกกับเครื�อง
เล่นนานาชนิด อาทิเช่น สเปสวร์ รถไฟเหาะ หนอน
สะบัด ชมสวนดอกไมซ้ ึ�งกําลังบานสะพรั�งอวดสสีันเต็ม
สวน (ทั �งนี�ข ึ�นอยู่กับสภาพอากาศ เดือนมีนาคม - 
เมษายน เป็นสวนดอกทวิลปิ, เดอืนพฤษภาคม - เดอืน
มถินุายน เป็นดอกกหุลาบ, เดอืนสงิหาคม - เดอืนกนัยายน เป็นสวนดอกลลิลี�, เดอืนตลุาคม - เดอืนพฤศจกิายน 
เป็นสวนดอกเบญจมาศ)  ชมกจิกรรมและการแสดงตา่งๆ ดว้ยบตัรเขา้ชมแบบ ไมจํ่ากดัจํานวนรอบ  

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

วนัที�  3         สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์– ฮนุได พรเีมี�ยม เอาทเ์ลต – คอสเมตคิ –  Dongdaemun Design Plaza 
               ตลาดทงแดมนุ                                                                                                          (B/L/D)     



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บา่ย นําทา่นเดนิทางสู ่ฮนุได พรเีมี�ยม เอาทเ์ลต (Hyundai Premium Outlet) 

หา้งสรรพสนิคา้ที�รวบรวมแบรนด์ดังต่างๆ ใหท้่านไดช้็อปปิ� งอย่างจุใจ  
จากนั�นนําท่านชอ้ปปิ�งรา้นเครื�องสําอางยอดนยิม ของนักชอ้ปชาวไทยที� 
COSMETIC OUTLET ใหท้่านไดเ้ลือกซื�อกลับไปฝากเป็นของที�ระลึก 
อาทิเช่น  ROJUKISS, ครีมนํ� าแตก ซึ�งราคาถูกกว่าที�เมืองไทยเกือบ
เท่าตัว และบางผลติภัณฑ์ยังไม่มขีายในไทย    หลังจากนั�นนําท่านสู ่
Dongdaemun Design Plaza แลนด์มารก์แห่งใหม่ในกรุงโซล ประเทศ
เกาหลีใต ้ออกแบบโดย Zaha Hadid สถาปนิกลูกครึ�งอ ิรัก-อังกฤษ 
ภายในแบ่งออกเป็น 3 โซนใหญ่ ๆ ไดแ้ก่ Design Lab ซึ�งเป็นพื�นที�สําหรับผูร้ักการออกแบบเพื�อแลกเปลี�ยน
ความรูแ้ละการทําธุรกจิแฟชั�น โซนที�สอง คอื Museum พพิธิภัณฑก์ารออกแบบสําหรับดไีซเนอรท์ี�ร่วมกันแชร์
ไอเดยีดา้นการออกแบบของกรุงโซลสู่สากล และโซนสดุทา้ย คอื Art Hall พื�นที�สําหรับนักคดิที�มาพรอ้มกับเท
รนดแ์ฟชั�นใหม ่ๆ, การแสดงแฟชั�นโชว ์รวมทั �งนทิรรศการดา้นแฟชั�น โดย Dongdaemun Design Plaza ยังตั �ง
เป้าสําหรับการเป็นเบอรห์นึ�งดา้นอตุสาหกรรมแฟชั�นและการออกแบบของเอเชยี หลังจากนั�นใหทุ้กท่านอสิระใน
การชอ็ปปิ�ง ณ ตลาดทงแดมนุ 

      
 
คํ�า  รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร  พเิศษ!! บฟุเฟตบ์าบคีวิปิ�งยา่งสไตลเ์กาหลี(5) เนื�อหม ูเนื�อไก ่เตมิไมอ่ั �น  

 พกัที�  Seoul : Westvill  Hotel หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 3 ดาว 

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้(6) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   หลังจากนั�น นําท่าน

เดินทางสู่ ศูนย์สมุนไพรนํ� ามันสนเข็มแดง  เป็นผลิตภัณฑ์ ที�สกัดจาก
นํ�ามันสน ที�มสีรรพคุณช่วยบํารุงร่างกาย ลดไขมัน ช่วยควบคุมอาหารและ
รักษาสมดุลในร่างกาย หลังจากนั�นนําท่านรูจ้ักและเขา้ใจ สมุนไพรโสม
เกาหลี หรอืราชาแห่งมวลสมุนไพรโสมถูก นํามาใชเ้พื�อสุขภาพเป็นเวลา
นานากวา่ 2,000 ปี  ในตํารายาแผนโบราณจนี ระบวุา่โสมเป็นสมนุไพรที�ชว่ย
เสรมิความแข็งแรงใหแ้กร่ะบบยอ่ยอาหารและปอด ชว่ยทําใหจ้ติใจสงบและ
เพิ�มพละกําลังโดยสว่นรวมสรรพคุณทางการแพทย ์ชว่ยบํารงุหัวใจ ป้องกัน
โรคหัวใจขาดเลอืด เสรมิ  ประสทิธภิาพทางเพศ ลดและป้องกันมะเร็ง และ
เร็วๆ นี� โสมเกาหลอีาจจะไดจ้ดทะเบยีนมรดกโลก โดยองคก์ารยเูนสโก  ทุก
วันนี�ผลติภัณฑโ์สมเป็นสิ�งที�ขาดไมไ่ดสํ้าหรับผูท้ี�คํานงึถงึสขุภาพในปัจจุบัน  
หลั งจากนั�น นําทุกท่ าสู่  พ ระราชวังถ๊อกซูกุง (Deoksugung Palace) 
พระราชวังเก่าแก่ ขนาดไมเ่ล็กไม่ใหญ่ แต่สวยงามร่มรื�นไปดว้ยตน้ไม ้ เป็น

วนัที� 4     ศนูยส์มนุไพรนํ�ามันสนเข็มแดง –ศนูยส์มนุโสม– พระราชวงัถ็อกซกูงุ – โซล ทาวเวอร(์B/L/-)                                                                                                                         
             ดวิตี�ฟร ี– ตลาดเมยีงดง 



 
 
 

เพียงพระราชวังแห่งเดียวที�ลอ้มรอบดว้ยอาคารสไตลต์ะวันตกที�เพิ�มความเป็นเอกลักษณ์ของทวิทัศน์ได ้เป็น
พระราชวังที�เล็กที�สดุในบรรดา 5 พระราชวังของเกาหล ีมจีดุเดน่คอือาคารภายในพระราชวังนั�นเป็นการผสมผสาน
ระหวา่งวัฒนธรรมเกาหลแีละวัฒนธรรมตะวันตก 

เที�ยง   บรกิารอาหารเที�ยง ณ ภัตตาคาร เมนูโอซัมพลูโกกิ(7)  อาหารยอดนยิมอกีหนึ�งชนิดของครัวเกาหลีทําจาก
ปลาหมกึนํามาผัดกบัผักตา่งๆ และวุน้เสน้ของเกาหล ีพอใหม้นํี�าขลกุขลกิเล็กนอ้ย ปรงุรสใหอ้อกรสหวานเล็กนอ้ย 
รับประทานคูก่บัขา้วสวย และกมิจชินดิตา่งๆ 

บา่ย หลังจากนั�นนําทา่นยอ้นรอยละครดงั ชมววิกรงุโซล ณ โซลทาวเวอร ์
“Witch You Hee” “Kim Sang Soon” “Boys Over Flowers หรือ 
F4 เกาหล”ี ณ เขานัมซาน-ภูเขาเพียงลูกเดียวใจกลางเมอืงหลวง 
กรุงโซล 1 ใน 17 หอคอยเมอืงที�สูงที�สุดในโลก สูงถงึ 480 เมตร 
เหนอืระดับนํ�าทะเล ณ เขานัมซานใจกลางเมอืงหลวง ชมทัศนยีภาพ
กรงุโซลและชานเมอืงแบบรอบทศิ 360องศาและท่านสามารถคลอ้ง
กญุแจคูร่ัก ตามความเชื�อได ้

                     (อสิระตามอธัยาศัย ไมร่วมคา่ขึ�นลฟิทช์มววิ) 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
คํ�า อสิระอาหารคํ�า เพื�อความสะดวกในการชอ้ปปิ�ง 

 พกัที�  Seoul : Westvill  Hotel หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 3 ดาว 

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้(8) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   หลังจากนั�นนําท่านเดนิทางสู่ ศูนยส์มุนไพร ฮ็อกเกตนาม ู

ตน้ไมช้นดินี�เจรญิเตบิโตในป่าลกึ  บนภเูขาที�ปราศจากมลภาวะและ
ระดับสงูเหนอืนํ�าทะเล 50-800 เมตร เมล็ดของพันธุฮ์อ๊ตเกตนี� ชาว
เกาหลีรุ่นใหม่นิยมนํามารับประทานเพื�อช่วยดูแลตับใหส้ะอาด
แข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็ง ไม่ถูกทําลายจาการดื�มแอลกอฮอล ์
กาแฟ บหุรี� สารตกคา้งจากอาหารและยา   
หลังจากนั�นทําท่านสู่ หมู่บา้นบุกชอนฮันอก (Bukchon Hanok 
Village) ห รื อ บ า ง ค น
เรียกว่า หมู่บา้นบุคชอน
ฮั น อ๊ ก  เ ป็ น อี ก ห นึ� ง
สัญลักษณ์ของเกาหล ี

ท่ามกลางตกึรามบา้นช่องที�ทันสมัยของกรุงโซลนั�น หมู่บา้นแห่งนี�ก็
ยงัคงรักษาอาคารบา้นเรอืนในสมัยโบราณ มกีลิ�นอายของเกาหลใีนยคุ
เก่าแก่ เหมาะสําหรับคนที�ชอบสถานที�ท่องเที�ยวเชงิประวัติศาสตร ์
หมู่บา้นบุกชอนฮันอกถือเป็นสถานที�ท่องเที�ยวอีกแห่งหนึ�งที�เมื�อ
นักท่องเที�ยวไดไ้ปเยอืนแลว้ จะไดพ้บกับบา้นของขนุนางระดับสูงของ
เกาหลีในสมัยก่อน ภายในหมู่บา้นมีอาคารแบบดั �งเดิมของเกาหลีกว่า 100 หลัง  หลังจากนั�นนําทุกท่านสู ่ 

วนัที�5     ศนูยส์มนุไพรฮอกเก นาม ู– หมูบ่า้นบกุชอนฮันอก – พลอยแอมมาทสี                                         (B/L/-)                                                                                                                         
             พพิธิภัณฑภ์าพ 3 มติ ิ+ไอซม์วิเซี�ยม + ตลาดฮงอกิ  –  รา้นละลายเงนิวอน –สนามบนิอนิชอน – กรงุเทพฯ     



 
 
 

โรงงานเจยีระไนพลอยอเมทสิ แดนเกาหลเีป็นแดนของพลอยสมีว่ง พลอยแหง่  สขุภาพและนําโชค โดยมตีั �งแต่
สมีว่งออ่นเย็นตาจนถงึสมีว่งไวน์ มเีสน่หเ์ยา้ยวนใจ พลอยนี�จะงามจับตาเมื�อมาทําเป็นแหวน จี� ต่างหู และสรอ้ย
ขอ้มอื 

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�นนําท่ านสู่  TRICK  EYE  MUSEUM พิพิธภัณฑ์ศิลปะสามมิต ิ
ตน้ฉบับของเกาหลี สถานที�ท่องเที�ยวยอดนิยมที�ทั �งคนเกาหลีและ
นักท่องเที�ยวต่างชาตเิดนิทางมาเก็บรูปภาพพรอ้มโพสท่าเก๋ๆ  กับฉากสาม
มติ ิทําใหก้ารเดนิชมนทิรรศการศลิปะไม่ใชส่ ิ�งที�น่าเบื�อและเขา้ใจยากอกี
ต่อไป นําท่านชม  ICE  MUSEUM เมอืงนํ�าแข็งที�มผีลงานศลิปะแกะสลัก
นํ�าแข็งกวา่ 50 ชิ�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�นอสิระใหท้่านเดนิชอ้ปปิ�งกันที� ตลาดฮงอกิ ซึ�งเป็นยา่นชอ้ปปิ�งชื�อดังของเหล่าวัยรุน่เกาหล ีซึ�งฝั�ง
ตรงขา้มของยา่นนี�เป็นมหาวทิยาลัยฮงอกิ 
และนําท่านแวะ ซปุเปอรม์าเก็ต ซื�อของ (ละลายเงนิวอน 5 แถม 1) สาหรา่ย ขนมต่างๆ ช็อกโกแล๊ตหนิ ซเีรยีล
ช็อกโก  ผลติภัณฑข์องใบและรากฝอยของโสม ในรูป ขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหนา้โสม ครมีลา้งหนา้โสม 
เครื�องสําอางโสม หมอนสขุภาพ กมิจ ิ เป็บโปโร ้(ป๊อกกี�เกาหล)ี ชนิราเมง (มามา่เกาหล)ี เป็นตน้ 

 

 
 

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 

 

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  

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 ์



 
 
 

 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 
 ยกเวน้กรุ๊ปที�เดนิทางชว่งวันหยดุหรอืเทศกาลที�ตอ้งการันตมีัดจํากับสายการบนิหรอืกรุ๊ปที�มกีารการันตคี่ามัดจําที�พักโดยตรง

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

 

เงื�อนไขอื�นๆ 
- รายการทัวร์สามารถปรับเปลี�ยนการเดนิทางได ้ตามความเหมาะสม โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ แต่ทางบริษัทจะยังคงรักษา

ผลประโยชนข์องลกูคา้เป็นสิ�งสาํคญั 
- บรษัิทฯรับเฉพาะผูม้วีตัถุประสงคเ์ดนิทางเพื�อทอ่งเที�ยวเทา่นั�น หากทา่นถูกเจา้หนา้ที�ตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศนั�นๆปฏเิสธการเขา้-ออก

เมอืง ดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตามถอืเป็นเหตุผลซึ�งอยู่นอกเหนืออํานาจและความรับผดิชอบของบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ที�จะไม่คนื
เงนิบางสว่นหรอืทั �งหมดหากทา่นถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง ไมว่า่ประเทศใดจนทําใหท้า่นไม่สามารถเดนิทางตอ่ไปได ้คณะทวัรท์า่นอื�นๆ 
รวมถงึไกด์จะไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบนิได ้จําเป็นตอ้งออกเดนิทางตามโปรแกรมที�วางไว ้แต่ทางตัวแทนบริษัทฯจะทําหนา้ที�
ประสานงานและเจา้หนา้ที�จะทําการตดิตอ่และชว่ยเหลอืทา่นเป็นระยะๆ 

- บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ที�จะไม่รับผดิชอบตอ่ค่าใชจ้่ายใดๆทั �งสิ�น  ในกรณีที�เกดิเหตสุดุวสิยัตา่งๆ เชน่ การยกเลกิหรอืการลา่ชา้ของสายการ
บนิ, อบุตัเิหต,ุ ภัยธรรมชาต,ิ การนัดหยุดงาน, การจราจรตดิขัด หรอืสิ�งของสญูหายตามสถานที�ตา่งๆ ที�เกดิขึ�นเหนอือํานาจการควบคมุของ
บรษัิทฯ และเจา้หนา้ที�นั �นๆ ที�จะสง่ผลทําใหเ้สยีเวลาในการทอ่งเที�ยวตามรายการทัวร ์ผูเ้ดนิทางไม่สามารถเรยีกรอ้งคา่เสยีหาย ไม่วา่ใน
กรณีใดๆทั �งสิ�น ทั �งคา่เสยีเวลา คา่เสยีโอกาส คา่เสยีความรูส้กึ และคา่ใชจ้า่ยที�บรษัิทจา่ยไปแลว้ เป็นตน้  

- กรณียกเลกิหรอืเปลี�ยนแปลงการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการคนืเงนิทั �งหมดหรอืบางสว่นใหก้ับท่าน เมื�อทา่นตกลงชําระเงนิ
ไมว่า่ทั �งหมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทถอืวา่ทา่นไดย้อมรับในเงื�อนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ที�ไดร้ะบไุวท้ั �งหมดแลว้  

- เมื�อท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ�ง หรือไม่เดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ท่านสละสทิธิ� ไม่อาจ
เรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมัดจําคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทั �งสิ�น 

- ถา้กรุ๊ปที�ทา่นจองทัวรไ์ว ้ไม่สามารถออกเดนิทาง จากกรณีจํานวนผูเ้ดนิทางไม่ครบจํานวนตามที�กําหนดไว ้หรอืสายการบนิแจง้ยกเลกิบนิ 
ทางบรษัิทจะคนืเงนิค่าทัวรใ์หท้่าน แต่ทางบรษัิทจะขอหักเงนิค่าใชจ้่ายที�เกดิขึ�นจรงิ  เชน่ ค่าธรรมเนียมในการยนืขอวซี่าของประเทศที�
ทา่นจะเดนิทาง  (ถา้โปรแกรมที�ทา่นเดนิทางจะตอ้งยื�นขอวซีา่) 



 
 
 
- อตัราคา่บรกิารคดิคํานวณจากอตัราแลกเปลี�ยน และราคาตั�วเครื�องบนิในปัจจุบนั บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการปรับเปลี�ยนคา่บรกิารในกรณีที�

มกีารขึ�นราคาคา่ตั�ว เครื�องบนิ ภาษีเดนิทาง คา่ประกนัภยั คา่ธรรมเนยีมนํ�ามนั หรอืมกีารประกาศลดคา่เงนิบาท หรอือตัราแลกเปลี�ยนได ้
ปรับขึ�นในชว่งใกลว้นัที�คณะจะเดนิทาง 

- เนื�องจากตั�วเครื�องบนิชดุนี�เป็นตั�วราคาพเิศษ (ตั�วกรุ๊ป) ตอ้งเดนิทางตามวนัที�ที�ระบไุวบ้นหนา้ตั�วเทา่นั�น จงึไมส่ามารถยกเลกิหรอื
เปลี�ยนแปลงใดๆ ทั �งสิ�น และถา้ทางบรษัิทไดด้ําเนนิการออกตั�วเครื�องบนิไปแลว้นั�น ไม่สามารถยกเลกิหรอืเปลี�ยนแปลงรายชื�อผูเ้ดนิทางได ้
(ยกเวน้บางสายการบนิ ที�สามารถเปลี�ยนแปลงรายชื�อผูเ้ดนิทางได ้ เมื�อทา่นตอ้งการเปลี�ยนแปลงรายชื�อผูเ้ดนิทางหลงัจากออกตั�ว
เครื�องบนิไปแลว้ จะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยในการดําเนนิการ ทั �งนี�จะขึ�นอยู่กบัสายการบนิเทา่นั�น) 

- บรษัิทฯทําหนา้ที�เป็นตัวแทนในการเรยีกรอ้งคา่ชดใชจ้ากสายการบนิ, โรงแรมหรอืบรษัิทขนสง่เมื�อเกดิการสญูหายของสมัภาระ 
ระหวา่งการเดนิทาง แตจ่ะไม่รับผดิชอบตอ่การสญูหายดงักลา่วในระหวา่งการ ทอ่งเที�ยวนี� หากทา่นไมใ่ชบ้รกิารใดๆ ไมว่า่ทั �งหมดหรอื
บางสว่น ถอืวา่ทา่นสละสทิธิ�ไมส่ามารถเรยีกรอ้งขอคนืคา่บรกิารไดห้ากทา่นไม ่ เดนิทางกลบัพรอ้มคณะทัวร ์ ตั�วเครื�องบนิขากลบัซึ�งยัง
ไมไ่ดใ้ช ้ ไมส่ามารถนํามาขอคนืเงนิไดค้า่บรกิารที� ทา่นชําระกบัทางบรษัิทฯ เป็นการชําระแบบเหมาขาด และทางบรษัิทฯไดช้าํระใหก้บั
บรษัิทฯ ตัวแทนแตล่ะแหง่แบบเหมาขาดเชน่กนั ดงันั�นหากทา่นมเีหตอุนัใดที�ทําใหท้า่นไม่ไดท้อ่งเที�ยวพรอ้มคณะตามรายการ ที�ระบไุว ้
ทา่นจะขอคนืคา่บรกิารไม่ไดบ้รษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ที�จะเปลี�ยนแปลงรายการทวัรต์ามความเหมาะสม และสถานการณ์ตา่งๆ ทั �งนี�ทางบรษัิทฯ
จะยดึถอืและคํานงึถงึ ความปลอดภัย รวมถงึประโยชน์สงูสดุของลกูคา้สว่นมากเป็นสาํคญั 

 


