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TRENDY AUTUMN  

 

—  บนิตรงกรงุเทพฯ – อนิชอน โดยสายการบนิ JIN AIR สายการบนิในเครอืของ KOREAN AIR  
พรอ้มบรกิารอาหารแบบ COLD MEAL และ ฟรน้ํีาหนักกระเป๋าขาไป – กลบั 15 กโิลกรัม/ ถอืขึน้เครือ่ง 
12 กโิลกรัม 

—  พักโรงแรมระดบั 3 ดาว ระดบัมาตรฐานของประเทศเกาหล ีพรอ้มอาหารเชา้ พักซวูอน 1 คนื และ 
โซล 2 คนื 

—  เทีย่วครบทกุไฮไลท ์สะพานแขวน GAMAKSAN ไชน่าทาวน ์SEOULLO7017 พระราชวังเคยีงบก 
เอเวอรแ์ลนด(์รวมบตัร) ป้อมฮวาซอง เทดดีแ้บรม์วิเซีย่ม(ทงแดมนุ) TONGINMARKET 

—  ชอ็ปป้ิงกนัแบบจุใจทีย่า่นทงแดมนุ  เมยีงดง  DUTYFREE และฮงอคิ 
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วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1  กรงุเทพ (สนามบนิสุวรรณภมู)ิ -  เกาหลใีต ้(สนามบนิอนิชอน)     

2  สะพานแขวน GAMAKSAN - เกาะนาม ิ- ป้อมฮวาซอง   

3  
สวนสนุกEVERLAND(รวมบตัร) – ท าคมิบบัพรอ้มใสชุ่ดประจ าชาตเิกาหล ี“ฮนับก” 
– TONGIN MARKET – COSMETIC  SHOP -   ชอ้ปป้ิงทงแดมนุ - 
SEOULLO7017 

4  
ศนูยโ์สมรฐับาล - RED PINE - (ผา่น)บลูเฮาส ์–พระราชวงัเคยีงบก – 
SEOUL  TOWER (ไมร่วมขึน้ลฟิต)์  – DUTY FREE – เทดดีแ้บรม์วิเซีย่ม(ทงแดมนุ) 
-  ชอ้ปป้ิงเมยีงดง 

5  
ศนูยส์มนุไพรฮอ๊กเกตนาม ู– ศนูยพ์ลอยอเมทสิ  –  ชอ้ปป้ิงยา่นฮงอคิ – ไชนา่ทาวน ์
–  SUPER MARKET - กรงุเทพฯ 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดวนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก(เสรมิเตยีง) เด็ก(ไมเ่สรมิเตยีง) ทารก พกัเดีย่ว 

02 - 06 Oct 2018  16,900  16,900 16,900 5,900 5,900 

03 - 07 Oct 2018  17,900  17,900 17,900 5,900 5,900 

04 - 08 Oct 2018  17,900  17,900 17,900 5,900 5,900 

06 - 10 Oct 2018  16,900  16,900 16,900 5,900 5,900 

07 - 11 Oct 2018  16,900  16,900 16,900 5,900 5,900 

08 - 12 Oct 2018  16,900  16,900 16,900 5,900 5,900 

12 - 16 Oct 2018  18,900  18,900 18,900 5,900 5,900 

14 - 18 Oct 2018  16,900  16,900 16,900 5,900 5,900 

15 - 19 Oct 2018  16,900  16,900 16,900 5,900 5,900 

17 - 21 Oct 2018  17,900  17,900 17,900 5,900 5,900 

20 - 24 Oct 2018  18,900  18,900 18,900 5,900 5,900 

21 - 25 Oct 2018  18,900  18,900 18,900 5,900 5,900 

22 - 26 Oct 2018  16,900  16,900 16,900 5,900 5,900 
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23 - 27 Oct 2018  16,900  16,900 16,900 5,900 5,900 

24 - 28 Oct 2018  17,900  17,900 17,900 5,900 5,900 

25 - 29 Oct 2018  17,900  17,900 17,900 5,900 5,900 

27 - 31 Oct 2018  16,900  16,900 16,900 5,900 5,900 

รายละเอยีดทวัร ์

วนัที ่1 

กรงุเทพ (สนามบนิสุวรรณภมู)ิ -  เกาหลใีต ้(สนามบนิอนิชอน)     

         

21.30  คณะพรอ้มกนัทีจ่ดุนัดหมาย สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ 
ช ัน้ 4 เคานเ์ตอร ์D  
สายการบนิ JIN AIR (LJ) (ลงประตทูางเขา้หมายเลข 2) โดยมหีวัหนา้ทัวรแ์ละ
เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯรอตอ้นรับและอํานวยความสะดวกกอ่นขึน้เครือ่ง **เทีย่วบนิและ
เคานเ์ตอรเ์ชค็อนิอาจมกีารเปลีย่นแปลง จะแจง้ใหท้ราบอกีครัง้** 

  

วนัที ่2 สะพานแขวน GAMAKSAN - เกาะนาม ิ- ป้อมฮวาซอง   

08.25  เดนิทางถงึ สนามบนิอนิชอน ประเทศเกาหลใีต ้หมายเหต:ุ เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ประเทศ
ไทย 2 ชัว่โมง 

(กรณุาปรับนาฬกิาของทา่นเป็นเวลาทอ้งถิน่ เพือ่ความสะดวกในการนัดหมาย) หลงัจาก
ผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรเกาหล ี

          

09.30  สะพานแขวน Gamaksan ทอดยาว 150 เมตรขา้มหบุเขา Silmari  และเป็นสะพาน
แขวนทีย่าวทีส่ดุในประเทศเกาหลใีต ้ดําเนนิการสรา้งในฤดใูบไมร้ว่งปี พ.ศ. 2559 และ
สะพานแขวน Gamaksan   จะเสร็จสิน้ในตน้ปีพ. ศ. 2561 แมจ้ะไมใ่ชส่ะพานแขวนที่
ยาวทีส่ดุแตส่ะพานแขวน Gamaksan ไดแ้รงบนัดาลใจจากการสรา้ง โดยใชช้ือ่อยา่ง
เป็นทางการของสะพานคอื "Gloucester Heroes Bridge" ซึง่กองพันที ่1 แหง่กอง
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ทหารรักษาการณ์ Gloucester แหง่กองทัพองักฤษทีต่อ่สูใ้นสงครามเกาหล ีพรอ้มดว้ย
กลุม่ Mortar Platoon ที ่170 กองพันที ่1 ตอ่สูก้บัฝ่ายของกองทัพคอมมวินสิประเทศ
จนี สะพานนี้ระลกึถงึความเสยีสละของพวกเขาซึง่ทางประเทศเกาหลใีตจ้ะไมม่วีนัลมื 

       

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน 

บา่ย  นําทา่นเดนิทางสู ่เกาะนาม ิเมอืงชนุชอน จังหวัด 
คงัวอน ลงเรอืเฟอรร์ขีา้มไปยังเกาะ (ใชเ้วลา
ประมาณ 10 นาท)ี ใหท้า่นไดด้ืม่ดํา่กบัธรรมชาต ิ
แมกไม ้ทวิสนบนเกาะนาม ิซึง่ถอืเป็นชว่งเวลาทีด่ี
ทีส่ดุทา่มกลางบรรยากาศโรแมนตกิของใบไม ้
เปลีย่นส ีภาพแหง่สสีนัความงดงามของใบไม ้ให ้
ทา่นไดย้อ้นรอยละครรักแนว DRAMA ซรียีเ์กาหลทีีโ่ดง่ดงัไปทั่วเอเชยี  WINTER 
LOVE SONG  หรอื เพลงรักในสายลมหนาว พรอ้มเกบ็ภาพความประทับใจ ถา่ยรปู กบั
ดาราแสดงนํา BAE YONG JOON และ CHOI JI WOO รปูปัน้ทีส่รา้งขึน้เพือ่ไวเ้ก็บเป็น
ภาพความประทับใจ จากนัน้นําทกุทา่นเดนิทางยอ้นรอยสู ่ป้อมฮวาซอง ซึง่เป็นสิง่ปลกุ
สรา้งทีม่สีถาปัตยกรรมของยคุสมัยราชวงศโ์ชซอน (1392-1910) และเป็นป้อมปราการ
อยา่งเป็นทางการของ เมอืงซวูอน ป้อมปราการแหง่นีส้รา้งขึน้ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2337 ถงึ 
พ.ศ. 2339ถกูสรา้งขึน้เพือ่แสดงความกตญัํทูางพระราชโองการของกษัตรยิ ์
Jeongjo’s ตอ่บดิา และสรา้งเมอืงใหมเ่พือ่แสดงอํานาจทางเศรษฐกจิของตนเองป้อม
ปราการถกูกําหนดใหเ้ป็นพืน้ทีป่ระวัตศิาสตร ์ในเดอืนมกราคม ค.ศ. 1963 และในปีพ. 
ศ. 1997 ไดม้กีารกําหนดใหเ้ป็นมรดกโลกขององคก์ารยเูนสโกความหลากหลายของ
การแสดงและกจิกรรมทีจั่ดขึน้ภายในป้อม Hwaseong จะจัดขึน้ในฤดใูบไมร้ว่ง 

คํา่  รับประทานอาหารคํา่ 

จากนัน้นําทา่นเขา้สูท่ีพ่ัก WESTVILLE,QUEEN HOTEL,หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่3 

สวนสนุกEVERLAND(รวมบตัร) – ท าคมิบบัพรอ้มใสชุ่ดประจ าชาตเิกาหล ี“ฮนั
บก” – TONGIN MARKET – COSMETIC  SHOP -   ชอ้ปป้ิงทงแดมนุ - 
SEOULLO7017 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม        

จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์สวนสนุกกลางแจง้ทีใ่หญท่ีส่ดุของ
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ประเทศซึง่ตัง้อยูท่า่มกลางหบุเขา พบกบั “FESTIVALWORLD” การแสดงขบวน
พาเหรดอนัตระการตา สนุกสดุมันกบับตัรFREE PASS ทีท่า่นสามารถเลอืกเลน่เครือ่ง
เลน่ไดท้กุชนดิไมจํ่ากดัจํานวนครัง้ พบกบัเครือ่งเลน่ใหมท่ีท่กุทา่นไมค่วรพลาดT-
EXPRESS พรอ้มเก็บภาพความประทับใจกบัสวนดอกไมซ้ ึง่เต็มสะพร่ังกลางลานโดยถกู
จัดไวเ้ป็น THEME ตามฤดกูาล (มนีาคม-เมษายน:สวนดอกทวิลปิ / พฤษภาคม-
มถินุายน:สวนดอกกหุลาบ / สงิหาคม-กนัยายน:สวนดอกลลิลี ่/ ตลุาคม-พฤศจกิายน:
สวนดอกเบญจมาศ) นอกจากนี้ยังสามารถทอ่งไปกบัโลกของสตัวป่์าซาฟาร ีพบ
กบั     ไลเกอร ์ลกูแฝดผสมระหวา่งพอ่สงิโตและแมเ่สอื นับเป็นแฝดผสมเสอื-สงิโตคู่
แรกในโลกนอกจากนัน้ใหท้า่นไดต้ืน่ตาในสวนสตัวซ์าฟาร ีชมความน่ารักของสตัวต์า่งๆ 
และไดเ้พลดิเพลนิกบัการใหอ้าหารหมทีีท่กุทา่นไมค่วรพลาด จากนัน้นําทกุทา่นไดล้อง

ท า คมิบบั (김밥, gimbap, kimbap) ซึง่เป็น เป็นอาหารเกาหลชีนดิหนึง่ ทําจาก

ขา้วสกุและเครือ่งปรงุอืน่ ๆ หลากชนดิ เชน่ แตงกวา แครร์อต ผักโขม ไขเ่จยีว ปอูดั 
แฮม เป็นตน้ วางแผบ่นแผน่สาหรา่ยแลว้มว้น จากนัน้หัน่เป็นชิน้พอดคํีาชาวเกาหลนียิม
รับประทานคมิบบัระหวา่งการปิกนกิหรอืงานกจิกรรมกลางแจง้ หรอืรับประทานเป็น
อาหารกลางวนัเบา ๆ โดยเสริฟ์กบัหวัไชเทา้ดองและกมิจ ินอกจากนี้คมิบบัยังเป็น
อาหารทีส่ามารถนํากลบับา้นทีเ่ป็นทีน่ยิมทัง้ในเกาหลแีละตา่งประเทศไดฝึ้กลองทําดว้ย
ฝีมอืของตวัเองพรอ้มน าทกุทา่นไดใ้สชุ่ดประจ าชาตเิกาหล ี“ฮนับก” และถา่ย
รปูภาพความประทับใจ 

     

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน 

บา่ย  ตลาด Tongin กอ่ตัง้ขึน้เมือ่เดอืนมถินุายน พ.ศ. 2484 ซึง่เป็นตลาดนัดภาครัฐทีจั่ดตัง้
ขึน้สาํหรับชาวญีปุ่่ นทีอ่ยูใ่กลย้า่น Hyoja-dong ครัง้เมือ่เกาหลยีังอยูภ่ายใตก้ารปกครอง
ของญีปุ่่ นหลงัจากสงครามเกาหล ีประเทศมปีระชากรเพิม่ขึน้อยา่งรวดเร็วซึง่นําไปสูก่าร
บรโิภคและอปุสงคท์ีเ่พิม่ขึน้ตามธรรมชาต ิผลทีต่ามมาคอืผูค้า้ถนนและรา้นคา้ในพืน้ที่
ใชพ้ืน้ทีต่ลาดของTongin Market เดมิเป็นสถานทีข่ายของของพวกเขา ขณะนี้ตลาด 
Tongin ประกอบดว้ยรา้นคา้ 75 รา้นซึง่สว่นใหญเ่ป็นรา้นอาหารและรา้นขายของชาํ 
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นําทา่นชอ็ปป้ิง ศนูยร์วมเครือ่งส าอาง(COSMETIC SHOP)แบรนดด์งัเกาหล ีเชน่ 
ROJUKISS, LOTREE, LANEIGN, SULWASOO ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ในราคาพเิศษ ถงึ
เวลาพาทกุทา่นตะลยุสูแ่หลง่ชอ้ปป้ิงทีไ่ดช้ือ่วา่ใหญท่ีส่ดุในเอเชยี ตลาดทงแดมนุ 
หา้งสรรพสนิคา้กวา่ 10 แหง่ ทีบ่างหา้งเปิดตลอด 24 ชัว่โมง เชน่  MIGLIORE, 
DOOTA TOWER, HELLO AM, DESIGNER CLUB  ทา่นสามารถเลอืกซือ้สนิคา้
หลากหลายประเภทไดท้ีน่ี่ อาทเิชน่ เสือ้ผา้บรุษุ-สตร ีรองเทา้บรุษุ-สตร ีรองเทา้ผา้ใบ 
เข็มขดั ของทีร่ะลกึ ชดุเครือ่งครัว ถงุเทา้ ผา้พนัคอ ในราคาเกาหลอียา่งแทจ้รงิ 
หลงัจากนัน้นําทกุทา่นเดนิทางสู ่SEOULLO 7017 ซึง่ในยคุ 70 ไดม้กีารสรา้งถนน
ยกระดบัขึน้เพือ่เชือ่มตอ่ฝ่ังตะวันออกและตะวันตกรอบสถานีโซล อยา่งไรก็ตามไดม้กีาร
ปิดการจราจรบนทอ้งถนนเนื่องจากปัญหาดา้นความปลอดภัย  หลงัจากนี้แทนทีจ่ะ
ทําลายโครงสรา้งทีม่อียูอ่อกทางรัฐบาลประเทศเกาหลใีตจ้งึทําการปรับปรงุเป็นตกึ 
Seoullo 7017 ซึง่เป็นประสบการณ์การเดนิเทา้แบบใหม ่

Seoullo 7017 ไดช้ือ่มาจากปีใหมข่องชวีติจากการเป็นถนนทีม่กีารจราจรในยคุ 70 ไป
ยังสวนลอยฟ้าในปี พ. ศ. 2560 ทัง้ยังมคีวามหมายลกึซึง้ยิง่ข ึน้ โดยตกึโซลโล 7017 
ถกูแบง่ออกเป็น 17 สว่นทีไ่มซ่ํา้กนัและถนน อยูห่า่งจากพืน้ดนิ 17 เมตรมสี ิง่อํานวย
ความสะดวกมากมายตามเสน้ทาง Seoullo 7017 รวมถงึ ศนูยใ์หข้อ้มลูนักทอ่งเทีย่ว,คา
เฟ่,สวน และ สนามกฬีา Seoullo 7017 

คํา่  รับประทานอาหารคํา่ 

นําทา่นเขา้สูท่ีพ่ัก  GALAXY HOTEL or BENIKIA SEOUL   หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่4 

ศนูยโ์สมรฐับาล - RED PINE - (ผา่น)บลูเฮาส ์–พระราชวงัเคยีงบก – 
SEOUL  TOWER (ไมร่วมขึน้ลฟิต)์  – DUTY FREE – เทดดีแ้บรม์วิเซีย่ม(ทง
แดมนุ) -  ชอ้ปป้ิงเมยีงดง 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

                นําทา่นสู ่ศนูยโ์สมรฐับาล ซึง่รับรองคณุภาพจากรัฐบาล เป็นโสมทีอ่าย ุ6 
ปี ซึง่ถอืวา่มคีณุภาพดทีีส่ดุ ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้โสมคณุภาพและราคาถกูกวา่ไทย 2 เทา่ 
โสมเกาหลถีอืเป็นยาบํารงุรา่งกาย หรอืสามารถซือ้เป็นของฝากจากประเทศ
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เกาหล ี จากนัน้นําทา่นสู ่RED PINE เป็นผลติภัณฑ ์ทีส่กดัจากน้ํามนัสน ทีม่สีรรคณุ
ชว่ยบํารงุรา่งกาย ลดไขมัน ชว่ยควบคมุอาหารและรักษาสมดลุในรา่งกายจากนัน้นําทา่น
เดนิทางผา่นชมทําเนียบประธานาธบิด ีหรอืบลเูฮาส ์จากนัน้นําทา่นเทีย่วชม 
พระราชวงัเคยีงบกกงุ พระราชวังแหง่นี้เป็นทัง้สญัญลกัษณ์และแหลง่ทอ่งเทีย่วยอด
ฮติของกรงุโซล พระราชวังทีม่ขีนาดใหญแ่ละเกา่แกท่ีส่ดุในกรงุโซล  สรา้งขึน้ในปี 
1394 ในสมัยพระเจา้แทโจ ราชวงศโ์ชซอน เดมิทนัีน้ภายในพระราชวังมอีาคารและ
ตําหนักตา่งๆมากกวา่ 200 หลงั แตเ่มือ่มกีารรกุรานของญีปุ่่ น อาคารสว่นใหญก็่ไดถ้กู
ทําลายลงเหลอือยูเ่พยีงแค ่10 หลงัเทา่นัน้ คาํวา่ “เคยีงบกกงุ” หมายถงึ พระราชวัง
แหง่พรทีม่แีสงสวา่ง ภายในบรเิวณของพระราชวังแหง่นี้มสีถาปัตยกรรมทีน่่าสนใจ
ดงันี้คอื “พระทีน่ั่งคนึจองวอง (Geunjeongjeon)”และ “ศาลาเคยีงฮวยร ู
(Hyangwonjeong)” ซึง่ตัง้อยูภ่ายในบรเิวณสระน้ํามทีัศนียภาพทีส่วยงามมาก และ
รอบๆ บรเิวณตรงประตจูอนชลุมนุ พพิธิภณัฑพ์ืน้บา้นแหง่ชาตเิกาหล ีทีน่ี่เป็น
พพิธิภัณฑท์ีแ่สดงถงึประวตัศิาสตรแ์ละวัฒนธรรมพืน้บา้นของคนเกาหล ีตัง้แตส่มัยกอ่น
ประวัตศิาสตรจ์นถงึจดุสิน้สดุของราชวงศโ์ชซอน พพิธิภัณฑแ์หง่นี้สรา้งขึน้ในปี 1945 
แตเ่ดมิเป็นพพิธิภณัฑช์าตพิันธุว์ทิยาแหง่ชาต ิกอ่นจะไดร้ับการออกแบบอาคารใหมแ่ละ
ถกูเปลีย่นมาเป็นพพิธิภัณฑพ์ืน้บา้นแหง่ชาตเิกาหล ีในปี 1993 นับตัง้แตก่ารกอ่ตัง้
พพิธิภัณฑ ์ก็ไดม้กีารศกึษาและการวจัิยประวัตศิาสตรพ์ืน้บา้นของเกาหล ีและเก็บ
รวบรวมสิง่ประดษิฐจ์ากภมูภิาคตา่งๆ ในเกาหล ีเพือ่นําเสนอใหป้ระชาชนเขา้ใจในวถิี
ชวีติและวฒันธรรมของชาวเกาหล ีดงันัน้การเยีย่มชมพพิธิภัณฑแ์หง่นี้จะเป็นประตสูู่

ความเขา้ใจอยา่งลกึซึง้ของชวีติและวฒันธรรมของคนเกาหลไีดเ้ป็นอยา่งด ี

(มบีรกิารเชา่ชดุฮนับกสาํหรับผูท้ีส่นใจถา่ยรปูซมึซบับรรยากาศภายในพระราชวัง และ 
พพิธิภัณฑ ์เพือ่ความทรงจําดีๆ  กรณุาตดิตอ่เซลลท์ีจ่องทัวรก์อ่นลว่งหนา้) 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน 

บา่ย    

จากนัน้นําทา่นยอ้นรอยละครซรียีเ์กาหลดีงั ที ่“นัมซาน” ภเูขาแหง่เดยีวทีต่ัง้อยูใ่จกลาง
กรงุโซลบนยอดเขามหีอ SEOUL TOWER 1 ใน 18 หอคอยเมอืงทีส่งูทีส่ดุในโลกมี
ความสงูถงึ 480 เมตร เหนอืระดบัน้ําทะเล นําทา่นสู ่NAMSAN VIEW POINT ใหท้า่น
ไดถ้า่ยรปูและสมัผัสความน่ารักของวยัรุน่เกาหล ีนยิมมาคลอ้งกญุแจไวด้ว้ยกนัระเบยีง
ทกุดา้นของ SEOUL TOWER จงึเต็มไปดว้ยกญุแจหลากหลายส ีนําทา่นชมแหลง่ชอ้ป
ป้ิงปลอดภาษี DUTY  FREE ชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นม  มากมาย อาท ินาฬกิา,แวน่ตา,
เครือ่งสาํอางค,์กระเป๋า,กลอ้งถา่ยรปู หรอืจะเป็นโทรศพัทม์อืถอื ใหท้า่นอสิระไดเ้ลอืก
ซือ้อยา่งเต็มที ่

 จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่TEDDY BEAR MUSUEM ขนาดยอ่ม ทีย่อ่มากจาก เกาะเช
จ ูทกุทา่นจะไดเ้ห็นไดส้มัผัสหมเีท็คดีแ้บรท์ีน่่ารักจากทั่วโลกทีม่มีากวา่ 100 ปี โดย
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จัดทําเป็นเรือ่งราวและฉากทีแ่สดงเรือ่งราวและจําลองวถิชีวีติของคนเกาหล ีโดยใช ้
ตุก๊ตาหม ีแตง่ตวัตามสไตลน่์ารักๆมทีัง้แบบแสดงโชวแ์ละเป็นแบบเคลือ่นไหวได ้ทา่น
ยังสามารถซือ้ ตุก๊ตาหมไีดท้ี ่TEDDY BEAR SHOP  ถงึเวลาพาทกุทา่นไปชอ้ปป้ิงที ่
เมยีงดง หรอื สยามสแควรเ์กาหลทีา่นสามารถเลอืกสนิคา้เทรนดแ์ฟชัน่ลา่สดุของ
เกาหลไีดท้ีน่ี่โดยเฉพาะสนิคา้วยัรุน่เชน่เสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋า เครือ่งประดบั ทัง้แบ
รนดเ์นม เชน่ EVISU, GAP, ONISUKA TIGER และสนิคา้จากแบรนดเ์กาหลโีดยเฉพาะ 
เครือ่งสาํอางเชน่ETUDE HOUSE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, MISSHA, 
ROJUKISS, LANEIGE อกีทัง้ยังมรีา้นกาแฟ รา้นอาหารตา่งๆ ทา่นสามารถลิม้ลอง
ไอศกรมี 2,000 วอน ทีส่งูเกอืบฟตุไดท้ีน่ี้  และ STREET FOOD อกีหลากหลายรายการ
ใหท้กุทา่นไดเ้พลดิเพลนิกบัอาหารฟิวชัน่ หลากหลายประเภท 

    

คํา่  รับประทานอาหารคํา่ 

นําทา่นเขา้สูท่ีพ่ัก  GALAXY HOTEL or BENIKIA SEOUL   หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่5 
ศนูยส์มนุไพรฮอ๊กเกตนาม ู– ศนูยพ์ลอยอเมทสิ  –  ชอ้ปป้ิงยา่นฮงอคิ – ไชนา่
ทาวน ์–  SUPER MARKET - กรงุเทพฯ 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหาร ของโรงแรม 

จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่ ศนูยส์มนุไพรฮ็อกเกตนาม ูตน้ไมช้นดินี้เจรญิเตบิโตในป่า
ลกึบนภเูขาทีป่ราศจากมลภาวะและระดบัสงูเหนือน้ําทะเล 50-800 เมตร เมล็ดพันธุข์อง
สมนุไพรออ๊ตเกตนามนูี้ เป็นทีน่ยิมของคนเกาหลรีุน่ใหม ่เพราะมผีลชว่ยดแูลตบัให ้
แข็งแรง ป้องกนัโรคตบัแข็งไมถ่กูทําลายจาการดืม่แอลกอฮอล ์กาแฟ บหุรี ่สารตกคา้ง
จากอาหาร และยา   จากนัน้นําทา่นเลอืกซือ้ อเมทสิ เป็นหนิทีม่พีลงัในการบําบดัทัง้
ดา้นรา่งกายและจติใจของผูส้วมใส ่ ขจัดความคดิแงล่บ เป็นพลอยแหง่สขุภาพและนํา
โชค  สามารถปกป้องคุม้ครองผูส้วมใสไ่ด ้โดยมตีัง้แตส่มีว่งออ่นเย็นตาจนถงึสมีว่ง
เขม้ มเีสน่หเ์ยา้ยวนใจ พลอยนี้จะงามจับตาเมือ่มาทําเป็นแหวน จี ้ตา่งหแูละสรอ้ย และ
นยิมใชใ้นการแกไ้ขฮวงจุย้ทีไ่มด่ภีายในบา้นดว้ย 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน 

บา่ย  ชอ้ปป้ิงทีฮ่งอกิ แหลง่ชอ้ปป้ิงทีอ่ยูล่อ้มรอบไปดว้ยมหาวทิยาลยัชือ่ดงัในเกาหล ีสนิคา้
ในยา่นนี้สว่นใหญเ่ป็นสนิคา้วยัรุน่ทีท่ันสมยัและราคาไมแ่พงเชน่เสือ้ผา้ทีอ่อกแบบโดยดี
ไซดเ์นอรเ์กาหลรีองเทา้กระเป๋าเครือ่งประดบั เครือ่งสําอาง และยังมรีา้นแบรนดเ์นมอยู่
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ทั่วไปเชน่ EVISU, ZARA ทกุวันเสารล์านหนา้ประตขูองมหาวทิยาลยัฮงอคิ จะมผีลงาน
ศลิปะในรปูแบบตา่งๆ เชน่ เครือ่งประดบั ตุก๊ตา เสือ้ผา้ และของแฮนดเ์มด ทีน่่ารักและ
ใชค้วามคดิสรา้งสรรค ์ของบางอยา่งทํามาชิน้เดยีวเพือ่ใหไ้ดเ้ลอืกซือ้ บางทอีาจเป็น
สนิคา้ทีม่ชี ิน้เดยีวในโลก  รา้นกาแฟขนาดยอ่ม ยา่นฮงอกิ 

                จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่อนิชอนไชนา่ทาวน ์เป็นชมุชนของชาวจนีทีถ่อื
กําเนดิจากการเปิดทา่เรอือนิชอนในปี ค.ศ. 1883 ในอดตีนับเป็นพืน้ทีส่าํคญัในการ
ขนสง่และคา้ขายสนิคา้จากประเทศจนี สาํหรับปัจจุบันนี้ชาวจนีทีย่ังคงอาศยัอยูเ่ป็นรุน่ที ่
2 หรอืรุน่ที ่3 นับจากทีม่กีารบกุเบกิ แตก่ลิน่ไอและการดํารงไวซ้ ึง่วัฒนธรรมของคนรุน่
กอ่นยังคงมใีหเ้ห็น รวมไปถงึการไดม้โีอกาสไดล้ิม้ลองรสชาตอิาหารจนีทีม่ใีหเ้ลอืกสรร
หลายรา้นทีอ่นิชอนไชน่าทาวนแ์หง่นี้ จากนัน้ไดเ้วลานําทา่นสูส่นามบนิอนิชอน  นําทา่น
สูส่นามบนิอนิชอน ระหวา่งทางพาทา่นแวะละลายเงนิวอนทีร่า้นคา้สนามบนิ 

SUPER MARKET ซึง่ทา่นสามารถเลอืก    ซือ้สนิคา้เกาหลไีดอ้กีรอบ โดยเฉพาะของ
กนิ เชน่ บะหมีซ่นิราเมยีน (มามา่สไตลเ์กาหล)ี อดูง้ กมิจ ิขนมชอ๊คโกพ้าย น้ําจิม้ปรงุรส
หมยูา่งเกาหล ีไกตุ่น๋โสมสาํเร็จรปู ผลไมต้ามฤดกูาล ในราคาพเิศษกอ่นกลบัเมอืงไทย 

 

19.55  เดนิทางกลบัสูก่รงุเทพฯโดยสายการบนิ JIN AIR (LJ) เทีย่วบนิที ่LJ001 บรกิารอาหาร
และเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

23.35  ถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

หมายเหต ุ

เมนูอาหาร 

1.TAKKALBI ไกผ่ัดเผ็ดบารบ์คีวิเป็นเนื้อไกท่ีห่ัน่ออกเป็นชิน้พอคํา คลกุเคลา้ดว้ยซอีิ๊วเครือ่งปรงุ และ
หมักทิง้ไวจ้นไดท้ี ่จงึนําเนือ้ไกแ่ละผักมาผัดบนกระทะยักษ์ รับประทานพรอ้ม กมิจ ิซปุสาหรา่ย และ
ขา้วสวย 

2.ชาบ ูชาบ ูสกุีส้ไตลเ์กาหล ีบนหมอ้ไฟรอ้นๆ ประกอบดว้ย ผักสดชนดิตา่งๆ และเนื้อหมสูไลดน้ํ์าซปุ
รอ้นๆ และเสน้อดูง้ซึง่ขาดไมไ่ดใ้นการทาน ชาบ ูชาบ ูพรอ้มขา้วสวย 
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3.คาลบี ้หมยูา่งเกาหล ีเป็นอาหารพืน้เมอืงเกาหลเีลือ่งชือ่และเป็นทีรู่จั้กกนัดทีัว่โลก มรีสชาตอิอก
หวานกลมกลอ่ม โดยนําหมสูว่นทีต่ดิกบักระดกู นําไปยา่งบนเตาถา่นแบบดัง้เดมิ เสริฟ์พรอ้มขา้วสวย
รอ้นๆ และเครือ่งเคยีงตา่งๆ น้ําจิม้เตา้เจีย้วและน้ําซปุสาหรา่ย มวีธิกีารรับประทานคลา้ยกบัเมีย่งคําของ
ไทย 

4.ซมัเคทัง หรอื ไกตุ่น๋โสม อาหารตําหรับชาววังบํารงุสขุภาพ บรกิารทา่นละ 1 ตวั บรรจอุยูใ่นหมอ้
เหล็กรอ้นๆ ภายในตวัไกจ่ะยัดไสด้ว้ยขา้ว และของบํารงุตา่งๆ อาท ิเม็ดพทุราแหง้ รากโสม เกา๋กี ้ปรงุ
รสดว้ยพรกิไทยดํา และเกลอื รับประทานพรอ้มเครือ่งเคยีงทีเ่รยีกวา่ กกัตกุ ี(ทําจากหวัไชเทา้ดอง) 
และเสน้ขนมจนีหนานุ่มแบบเกาหลพีรอ้มทัง้เสริฟ์ อนิซมัจหูรอืเหลา้ดองโสม 

5.บฟุเฟ่ตบ์าบคีวิป้ิงยา่ง สไตลเ์กาหล ีใหท้า่นเลอืกสรรทัง้ เนื้อววั หมตูดิมันสไลด ์หมหูมัก ซฟีู้ดตกั
รับประทานแบบไมอ่ัน้ ทานไดจ้นอิม่ พรอ้มเครือ่งเคยีงผักสด กมิจ ิและอืน่ๆอกีมากมาย 

6.จมิดกั  ไกอ่บซอีิ๊ววุน้เสน้ เป็นเมนูอาหารเกาหลพีืน้เมอืงดัง้เดมิ เป็นไกผ่ัดรวมกบัวุน้เสน้ มนัฝร่ัง แค
รอท พรกิ และซอสดํา เนื้อไกท่ีน่ิม่ รสชาตคิลา้ยกบัไกพ่ะโลส้ตูรเกาหล ีทานกบัขา้ว หอมอรอ่ย รสเผ็ด
ถงึเครือ่ง) 

7.ปลาสไตลเ์กาหล ี เสรฟิพรอ้มดว้ยน้ําซปุปรงุรส รับประทานพรอ้มกบัผัก เครือ่งเคยีง และขา้วสวย
รอ้นๆ 

เง ือ่นไขการจองและการใหบ้รกิาร 

1.ในการจองครัง้แรก มัดจําทา่นละ 10,000 บาท หรอืชาํระทัง้หมด 

2.สว่นทีเ่หลอืชาํระกอ่นเดนิทาง 15 วัน ในกรณีทีไ่มช่าํระเงนิสว่นทีเ่หลอืตามเวลาทีก่ําหนด ขอสงวน
สทิธิใ์นการบอกยกเลกิการเดนิทาง 

3.การจองจะมผีลสมบรูณ์ โดยจะตอ้งสง่แฟกซ ์หรอื อเีมล ์ใบจองทัวรใ์หเ้จา้หนา้ทีฝ่่ายขาย พรอ้มกรอก
รายชือ่ของผูเ้ดนิทางทีส่ะกดตรงตามหนังสอืเดนิทาง 

4.บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ ์หากลกูคา้ตอ้งการขอแยกออกจากกรุ๊ป หรอืไมเ่ทีย่วตามรายการทีบ่รษัิท
กําหนด บรษัิทขอปรับทา่นละ 300 USD 

การยกเลกิ 

1.การยกเลกิการเดนิทางจะมผีลสมบรูณ์ ก็ตอ่เมือ่ไดแ้ฟกซ ์หรอื อเีมล ์การยกเลกิใหก้บัเจา้หนา้ทีฝ่่าย
ขาย 
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· ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วันทําการขึน้ไป       คนืเงนิทัง้หมด 

· ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15 วันทําการขึน้ไป       เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 5,000 บาท 

· ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 7 - 14 วันทําการ            เก็บคา่ใชจ้า่ย 50% ของราคาทัวร ์

· ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกวา่ 1 - 6 วันทําการ        เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 100 % ของราคาทัวร ์

2.การขอยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีเ่จ็บป่วยหรอืมเีหตจุากรา่งกายทีไ่มส่ามารถเดนิทางในชว่งเวลาที่
จองได ้การยกเลกิการเดนิทาจะตอ้งแสดงใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลใหก้บัเจา้หนา้ทีฝ่่ายขาย
ทัง้นี้บรษัิทฯขอสงวนสทิธิพ์จิารณาในการคนืเงนิใหก้บัลกูคา้เป็นกรณีไป 

3.ในกรณีทีเ่จา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงปฏเิสธการเขา้-ออกนอกประเทศซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบ
ของบรษัิท บรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆทัง้ส ิน้ 

4.ในกรณีกรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุ หรอื เทศกาล บรษัิทฯไดม้กีารการันตมีัดจํา หรอื ซือ้ขายแบบมี
เงือ่นไขกบัสายการบนิ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHT (เหมาลาํ), EXTRA FLIGHT 
(เทีย่วบนิพเิศษทีเ่พิม่เขา้มาชว่งวนัหยดุ หรอื เทศกาลดงักลา่ว) บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่มัด
จํา หรอื คา่ทัวรท์ัง้หมด 

หมายเหต ุ

1.บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ ์ยกเลกิการเดนิทาง ในกรณีทีจํ่านวนผูเ้ดนิทาง ตํา่กวา่  15 ทา่น(ผูใ้หญ)่ ขึน้
ไป โดยบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วัน กอ่นการเดนิทาง 

2.เทีย่วบนิ ราคาและรายการทอ่งเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยคํานงึถงึ
ผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นสาํคญั 

3.หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน และบรษัิทฯ รับเฉพาะผูม้จีดุประสงค์
เดนิทางเพือ่ทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

4.ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายใดๆทัง้ส ิน้ อนัเนื่องมาจากเกดิกรณีความลา่ชา้จาก
สายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่จลาจล, การเมอืง, ภัยธรรมชาต ิ(โดยบรษัิทฯจะ
ดําเนนิการประสานงานเพือ่ใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุแกล่กูคา้) 

5.ทางบรษัิทฯสงวนสทิธไิมค่นืเงนิ ในกรณีทีท่า่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ เชน่ ไมเ่ทีย่วบาง
รายการ, ไมท่านอาหารบางมือ้ เพราะคา่ใชจ้า่ยทกุอยา่ง ทางบรษัิทฯไดช้าํระคา่ใชจ้า่ยใหต้วัแทน
ตา่งประเทศแบบเหมาขาดกอ่นออกเดนิทางแลว้ 
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6.ทางบรษัิทฯสงวนสทิธไิมรั่บผดิชอบใดๆ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิ
อบุตัเิหตทุีเ่กดิจากความประมาทของตวันักทอ่งเทีย่วเอง 

7.เมือ่ทา่นตกลงชาํระเงนิไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯจะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับในเงือ่นไข
ขอ้ตกลงตา่งๆแลว้ ตามทีไ่ดร้ะบไุวแ้ลว้ทัง้หมด 

8.บรษัิทขอสงวนสทิธิเ์ฉพาะลกูคา้ทีม่วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้   

ราคาทวัรร์วม 
ราคาทวัรไ์มร่วม 

1.คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัตามเสน้ทางทีร่ะบใุนรายการชัน้ทัศนาจรไป-กลบัพรอ้มคณะ 

กรณีอยูต่อ่ตอ้งเสยีคา่เปลีย่นแปลงตัว๋ 

2.คา่อาหารทกุมือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการ 

3.คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ 

4.คา่ทีพ่ักตามระบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่น 

ตามโรงแรมทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ 

5.คา่รถรับ-สง่ และนําเทีย่วตามรายการ 

6.คา่ภาษีสนามบนิ ทกุแหง่ทีม่ ี

7.คา่น้ําหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละ 15 กก. 

8.คา่หวัหนา้ทัวรนํ์าทา่นทอ่งเทีย่วตลอดรายการในตา่งประเทศ 

9.คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง 

-  การชดเชยอบุตัเิหตสุว่นบคุคลกรณี เสยีชวีติ สญูเสยี   อวัยวะ สายตาหรอื ทพุพลภาพถาวรสิน้เชงิ 
1,000,000 บาท 

- การรักษาพยาบาลตอ่อบุตัเิหตแุตล่ะครัง้ 500,000  บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
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1. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง, คา่โทรศพัทส์ว่นตวั, คา่ซกัรดี, มนิบิารใ์นหอ้ง, รวมถงึ
คา่อาหาร และเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนือรายการ (หากทา่นตอ้งการสัง่เพิม่ กรณุาตดิตอ่หวัหนา้ทวัร์

แลว้จา่ยเพิม่เองตา่งหาก) 

2.คา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ทา่นละ 50,000 วอน หรอื 1,500 บาท ตอ่ทา่นตลอดทัง้ทรปิ 

3.คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% (กรณีออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท หรอืตอ้งการ
ใบกํากบัภาษี) 

4.คา่น้ําหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิกําหนด 

(ปกต ิ15 กก.) 

5.คา่วซีา่สาํหรับพาสปอรต์ตา่งดา้ว กรณุาเตรยีมเอกสารคอื 1)พาสปอรต์ 2)ใบประจําตวัคนตา่งดา้ว 3)
ใบสาํคญัถิน่ทีอ่ยู ่4)สาํเนาทะเบยีนบา้น(ถา้ม)ี 5)สมดุบญัชเีงนิฝาก(ถา้ม)ี 6)รปูถ่ายส ี2 นิว้ 2 รปู แลว้
ทางบรษัิทฯจะเป็นผูดํ้าเนนิการยืน่วซีา่ใหท้า่นโดยจา่ยคา่บรกิารตา่งหาก(สาํหรับหนังสอืเดนิทางตา่ง

ดา้ว เจา้ของหนังสอืเดนิทางตอ้งทําเรือ่งแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองกอ่นจะยืน่วซีา่) 
 


