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เดนิทางโดยสายการบนิจนิแอร ์โหลดกระเป๋าได ้15 กโิลกรมั 
พกัซอรคัซาน 1 คนื / โซล 2 คนื 

 โรแมนตกิสดุๆที ่เกาะนาม ิ
 ชมพระอาทติยต์กดนิ วดันกัซานซา เป็นวัดทีต่ัง้อยูบ่นภเูขารมิทะเลทีม่ทีวิทัศนท์ีส่วยทีส่ดุแหง่หนึง่ในเกาหล ี
 นมสัการเจา้แมก่วนอมิ ซึง่ประทับยนืเดน่เป็นสงา่ หันหนา้สูท่ะเลตะวันออก เพือ่ปกป้องชาวเกาหล ี
 สดุมันกบัสวนสนกุเอเวอรแ์ลนดต์ั๋วแบบไมจ่ ากดั  (รวมคา่บตัรเครือ่งเลน่) 
 พระราชวงัเคยีงบ็อค พระราชวังไมท้ีเ่กา่แกท่ีส่ดุ 
 คลอ้งกญุแจคูร่ักที ่โซลทาวเวอร ์(ไมร่วมคา่ลฟิท)์ 
 ชอ๊ปป้ิง 3 ตลาดดัง เมยีงดง,ทงแดมนุ,ตลาดฮงแด 
 สถาบนัสอนท ากมิจ ิชมวธิกีารท ากมิจ ิพเิศษ!!! พรอ้มทัง้สวมชดุประจ าชาตเิกาหลใีต ้ชุดฮนับก 
 เต็มอิม่ เมนู บฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ ์เบยีร ์ไวน ์ไมอ่ัน้ 
 รวมอาหารท ัง้หมด 10 มือ้ 
 พเิศษ!!! Free Wi-Fi ตลอดการเดนิทาง 

สายการบนิจนิแอร ์JIN AIR (LJ) 

ขาไป LJ004 BKK - ICN 22.40 - 06.00+1 

สายการบนิจนิแอร ์JIN AIR (LJ) 
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อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดวนัเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่1 ทา่น 

พกัหอ้งละ 2 ทา่น 

พกัเดีย่ว 

::ราคาโปรโมช ัน่!!!ไมม่รีาคาเด็ก:: 

31 ต.ค. – 04 พ.ย. 60 18,900.- 6,000.- 
04 – 08 พ.ย. 60 15,900.- 6,000.- 
08 – 12 พ.ย. 60 15,900.- 6,000.- 
11 – 15 พ.ย. 60 15,900.- 6,000.- 
16 – 20 พ.ย. 60 15,900.- 6,000.- 
20 – 24 พ.ย. 60 14,900.- 6,000.- 

ราคาอืน่ๆ  
1. เด็กทารก INFANT (อายตุ า่กวา่ 2 ปี) ราคา 6,900 บาท 

2. จอยแลนดไ์มใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิ ราคา 6,900 บาท 

 
วนัแรก กรงุเทพฯ (สวุรรณภมู)ิ 
 

ส าหรบัเทีย่วบนิ LJ004 22.40 – 06.00+1 
19.30 น. คณะพรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกประต ู4เคานเ์ตอร ์D 

 สายการบนิจนิแอร ์(LJ) มเีจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯคอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก  
22.40 น. เหริฟ้าสูก่รงุโซล โดยสายการบนิ JIN AIR เทีย่วบนิที ่LJ 004 (บนิประมาณ 4.30 – 05.00 ช ัว่โมง) 
 
วนัทีส่อง เกาะนาม ิ- วดันกัซนัซา (ชมพระอาทติยต์กดนิ) 
 
 
 
 
 
 
 

ขากลบั LJ003 ICN - BKK 17.25 – 21.25 
เนือ่งจากสายการบนิจนิแอรม์บีนิไปประเทศเกาหลวีนัละ 2 เทีย่วบนิ / วนั หากทา่นตอ้งซือ้บตัรโดยสารภายในประเทศเพือ่ไปและกลบั
กรงุเทพฯ แตล่ะกรุ๊ปนัน้จะคอนเฟิรม์กอ่นประมาณ 10 วนักอ่นเดนิทาง หากทา่นตอ้งการจองตัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ กรณุาสอบถาม
เทีย่วบนิคอนเฟิรม์กบัเจา้หนา้ทีก่อ่น กรณุาเลอืกซือ้บตัรโดยสารภายในประเทศประเภททีส่ามารถเลือ่นวนัและเวลาในการเดนิทางไดแ้ละ
หากกรณีเกดิความผดิพลาดจากสายการบนิ เชน่ความลา่ชา้ของเทีย่วบนิ การยกเลกิเทีย่วบนิ มกีารยบุเทีย่วบนิรวมกนั ตารางการการ
เดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง เนือ่งจากสายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้วา่ อยูน่อกเหนอืความควบคมุ หรอืเหตผุลเชงิพาณชิย ์หรอื
เหตผุลทางดา้นความปลอดภยัเป็นตน้ เหตผุลตา่งๆทีอ่ยูเ่หนอืความควบคมุของบรษัิท ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ย
ตา่งๆไดใ้นทกุกรณ ี
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06.00 น. เทีย่วบนิLJ004เดนิทางถงึทา่อากาศยานนานาชาตอินิชอนประเทศเกาหลใีต ้(เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ไทย 2ช.ม.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
08.35น.  เดนิทางถงึทา่อากาศยานนานาชาตอินิชอน ประเทศเกาหลใีต ้(เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ไทย 2 ช.ม.) 

  จากนัน้น าท่านสู่เมอืงชนุชอน ลงเรือเดนิทางสู่ เกาะนาม ิโดยใชเ้วลาประมาณ 10 นาท ีชมววิ ทวิทัศน์ของ
สถานทีเ่คยใชเ้ป็นสถานทีถ่่ายท าละครทวี ีWinter Love Song อันโด่งดังไปท่ัวเอเชยี พรอ้มมเีวลาใหท้่านได ้
เก็บภาพอนัสวยงามน่าประทับใจสดุแสนโรแมนตคิเปรยีบประหนีง่ดจุทา่นเป็นพระ-นาง ในละครเลยทเีดยีว อสิระ
ตามอธัยาศัย 

 
 
 
 
 
เ ที่ ย ง  บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่

1) บรกิาร ทคัคาลบ ีหรอืไกบ่ารบ์คีวิผัดซอส
เกาหลอีาหารเลือ่งชือ่ของเมอืงชนุชอน โดยน าไกบ่ารบ์คีวิ มันหวาน ผัดกะหล ่าตน้    กระเทยีม ต๊อกหรอืขา้วปั้น 
และซอสมาผัดรวมกนับนกระทะแบนด าคลกุเคลา้ทกุอยา่งใหเ้ขา้ที ่รับประทานกบัผัดกาดเกาหลแีละเครือ่งเคยีง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
บา่ย น าทา่นเดนิทางสู ่ ซกโซ เมอืงประมงชายฝ่ังทะเลตะวันออกทีเ่งยีบสงบ ฝ่ังหนึง่ของเมอืงนีถ้กูขนาบเอาไวด้ว้ย

เทอืกเขาซอรัคซานและอกีฝ่ังหนึง่ของเมอืงก็ถกูขนาบเอาไวด้ว้ยทะเลตะวันออก ทีน่ีจ่งึเป็นอกีเมอืงทีต่กเป็น
จดุหมายปลายทางของนักเดนิทางหลายคนเพราะสามารถทอ่งเทีย่วไดท้ัง้แบบเดนิป่าขึน้เขาดธูรรมชาตหิรอืชมววิดู
คลืน่เลน่น ้าทะเล ผูค้นสว่นใหญข่องทีน่ี่ประกอบอาชพีประมง รา้นคา้รมิทางเต็มไปดว้ยรา้นขายอาหารทะเล แถมยัง
เป็นอกีหนึง่สถานทีท่ีแ่ฟนละครเกาหลไีมค่วรพลาด เพราะทีน่ีเ่ป็นหนึง่ในสถานทีถ่า่ยท าละครเกาหลชีือ่ดังอยา่ง รัก
นีช้ัว่นรัินดร ์ (Autumn In My Heart) ทีเ่คยท าเอาน ้าตาของหลายตอ่หลายคนไหลกนัพรากๆ ใหก้บัความรักสาม
เศรา้ของพระนาง จากนัน้น าทา่นชม วดันกัซานซา ตัง้อยูใ่กลช้ายหาดนักซานซึง่อยูท่างตอนเหนอืของเมอืงคังนงึ 
ในชว่งหนา้รอ้นเต็มไปดว้ยผูค้นมาตากอากาศและเลน่น ้าทะเล หนา้หนาวทา่นอาจจะพบกบัการตากปลาหมิะ วัดแหง่
นีม้พีระพทุธรปูอนัเกา่แกท่างประวัตศิาสตร ์ สรา้งขึน้ในสมัยชลิลา่เมอืงราวพันกวา่ปีทีแ่ลว้โดยพระอยึซงั นมสัการ
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เจา้แมก่วนอมิ องคย์นืทีส่งูถงึ 16 เมตร ตัง้ตระหงา่นอยูก่ลางแจง้บนยอดเขาชนิซองบอง คอยปกป้องชาวเมอืง
เกาหลแีละชาวประมง โดยหันพระพักตรส์ูท่ะเลตะวันออก – ประเทศญีปุ่่ น   และมจีดุชมววิชือ่ดังตามบทกวเีกาหลี
เพือ่ชมพระอาทติยข์ึน้ยามเชา้ ทีศ่าลา “อลุซนัแด”  

 หมายเหต ุ : 1.การดพูระอาทติยต์กนัน้ขึน้อยูก่บัสภาพภมูอิากาศ ณ วนัทีเ่ดนิทาง 2.รายการทอ่งเทีย่วอาจมกีารสลบัหรอื
เปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยมแิจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ในกรณีทีม่เีหตกุารณ์สดุวสิยั หรอืภยัธรรมชาต ิหรอืเหตกุารณ์ที่
ไมไ่ดอ้ยูภ่ายใตก้ารควบคมุของบรษัิทฯ 

   
   
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่2)บรกิาร OSAM หรอืหมูและปลาหมกึผดัน า้คลุกคลกิเนื้อหมู
และปลาหมกึย่างบารบ์คีวิหมักสไตลส์มัยใหม่เกาหลคีนต่างประเทศนยิมรับประทานเพราะมรีสชาตอิอกหวานเผ็ด
เล็กนอ้ย โดยการน าบารบ์คีวิหมปูลาหมกึลงในกระทะครึง่วงกลมพรอ้มน ้าซปุปรงุรส 

ค า่ น าทา่นสู ่ILSUNG RESORT HOTEL, I PARK RESORT , GIMHO HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
โรงแรมคอนเฟิรม์จะแจง้ในใบนัดหมายการเดนิทางอกีครัง้ โดยทางบรษัิทจะสง่ใหก้อ่น 5-7 วันกอ่นเดนิทาง  

 
วนัทีส่าม สถาบนัสอนท ากมิจ ิ– ถา่ยรปูฮนับก - สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด–์กรงุโซล-N TOWER (ไมร่วมลฟิท)์-

ตลาดทงแดมนุ 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากนัน้น าท่านสู ่KIMCHI SCHOOL หรอื สถาบันสอนท ากมิจชิมวธิกีารท ากมิจ ิผักดองทีส่ามารถเก็บไวไ้ดน้าน
และเป็นอาหารที่ข ึน้โต๊ะชาวเกาหลีทุกมือ้ปัจจุบันกมิจเิป็นที่นิยมแพร่หลาย เพราะประกอบดว้ยแบคทีเรียที่เป็น
ประโยชนใ์นการยอ่ยอาหารและป้องกนัโรคให ้ ทา่นไดท้ดลองท ากมิจดิว้ยตัวทา่นเองและสามารถน ากลับมา
เป็นของฝาก พเิศษ เก็บภาพความประทับใจดว้ยการ  ใส่ชุดประจ าชาตขิองเกาหลีใต ้ชุดฮันบก  จากนั้นท่าน
เดนิทางสู ่เอเวอรแ์ลนด ์  สวนสนุกกลางแจง้ทีใ่หญท่ีส่ดุของประเทศเกาหลใีตซ้ ึง่ตัง้อยูท่า่มกลางหุบเขาขอเชญิ
ท่านท่องไปกับโลกของสัตวป่์าซาฟารที่านจะไดพ้บกับไลเกอรซ์ ึง่เป็นลูกแฝดผสมทีเ่กดิขึน้จากความรักระหว่าง
สงิโตผูเ้ป็นพ่อและเสอืผูเ้ป็นแมนั่บเป็นแฝดผสมเสอื-สงิโตคู่แรกในโลกชมความน่ารักของหมตีา่งๆซึง่พนักงานขับ
รถซาฟารจีะเป็นผูท้ักทายและเลน่กับพวกเขาเตมิเต็มความสขุของทา่นสนุกสนานกับเครือ่งเลน่ตา่งๆ ไมจ่ ากดัชนดิ 
พรอ้มทัง้บรรยากาศหนาวๆ โรแมนตคิสดุๆ 
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เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่4) บรกิาร หมูยา่งเกาหล ีหรือ คาลบี ้เป็นอาหารพื้นเมอืง
เกาหลทีีเ่ลือ่งชือ่และรูจั้กกันดท่ัีวโลก มรีสชาตกิลมกล่อม โดยน าหมูส่วนทีต่ดิกับกระดูกไปย่างบนเตาถ่านแบบ
ดัง้เดมิ เสริฟ์พรอ้มขา้วสวยรอ้นๆ เครือ่งเคยีงหลากชนดิ น ้าจิม้เตา้เจีย้ว และน ้าซปุสาหร่าย รับประทานคลา้ยกับ
เมีย่งค าของไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 จากนัน้น าทา่นสู ่หอคอยกรงุโซลN Tower (ไมร่วมคา่ลฟิต)์ ซึง่อยูบ่รเิวณเนนิเขานัมซานซึง่เป็น 1 ใน 18
หอคอยทีส่งูทีส่ดุในโลกทีฐ่านของหอคอยมสีิง่ทีน่่าสนใจตา่งๆเชน่ศาลาแปดเหลีย่มปาลกั๊กจอง, สวนสตัวเ์ล็กๆ, 
สวนพฤกษชาต,ิ อาคารอนุสรณ์ผูร้ักชาตอินัชงุกนุนอกจากนีโ้ซลทาวเวอรย์ังเป็นสถานทีถ่า่ยท าละครเกาหลแีนว
น่ารักๆเรือ่ง“กบัดกัหวัใจยยัแมม่ด” อสิระใหท้กุทา่นไดเ้ดนิเลน่และถา่ยรปูคูห่อคอยตามอธัยาศัยหรอืคลอ้งกญุแจ
คูร่ัก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่5)บรกิาร ชาบชูาบ ูสกุีส้ไตลเ์กาหลบีนหมอ้ไฟรอ้นๆ ประกอบดว้ย
หมสูไลด ์และผักสดนานาชนดิ เสริฟ์พรอ้มน ้าซปุรอ้นๆ และเสน้อดูง้ซึง่ขาดไมไ่ดใ้นการทาน ชาบชูาบ ู

 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ย่านศูนยก์ารคา้แหล่งชอ้ปป้ิงทีช่ ือ่ไดว้่าใหญ่ทีสุ่ดในเอเชยี ทงแดมุน ซึง่ตัง้อยู่บรเิวณ
ประตเูมอืงโบราณทางทศิตะวันออกทา่นสามารถซือ้สนิคา้หลากหลายประเภทไดท้ีน่ี้อาท ิเสือ้ผา้บรุษุ-สตร ีรองเทา้
บุรุษ-สตรี รองเทา้ผา้ใบ เข็มขัด ของที่ระลกึ ชุดเครื่องครัวถุงน่องถุงเทา้ผา้พันคอโดยท่านจะได ้สัมผัส กับ 
บรรยากาศการชอ้ปป้ิงสนิคา้ในราคาเกาหลอียา่งแทจ้รงิ  

ค า่ น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั GOLDEN FORESTHOTEL, LEXVILL HOTEL, BENIKEA HOTELหรอื เทยีบเทา่ 
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โรงแรมคอนเฟิรม์จะแจง้ในใบนัดหมายการเดนิทางอกีครัง้ โดยทางบรษัิทจะสง่ใหก้อ่น 5-7 วันกอ่นเดนิทาง 

วนัทีส่ ี ่  ศนูยโ์สมรฐับาล– บลเูฮาส–์พระราชวงัเคยีงบอ๊ค – ศนูยเ์ครือ่งส าอาง-DUTY FREE –คลองชองเกชอน- 
ชอ้ปป้ิงตลาดเมยีงดง          

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่6) 
 
 
 
 
 
 
 
 

น าท่านเดนิทางสู่ ศูนยโ์สมรฐับาล ซึง่รัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลติจากโสมที่มีอายุ 6 ปีซึง่ถือว่าเป็นโสมที่มี
คณุภาพดทีีส่ดุชมวงจรชวีติของโสมพรอ้มใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้โสมทีม่คีณุภาพดทีีส่ดุและราคาถกูกวา่ไทยถงึ 2 เทา่
กลับไปบ ารุงร่างกายหรือฝากญาตผิูใ้หญ่ที่ท่านรักและนับถืออกีไม่ไกลจากกันมากนัก จากนั้นน าชม บลูเฮาส ์
ท าเนียบของประธานาธบิด ี(ระหวา่งรถแลน่ผา่นไมอ่นุญาตใหถ้า่ยภาพหรอืวดีโีอใดๆทัง้ส ิน้) แวะถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึ
กบัอนุสาวรยี ์นกฟีนกิซ ์สญัลักษณ์ความเป็นอมตะ และชมทัศนียภาพอันสวยงามของภเูขารูปหัวมังกร และวงเวยีน
น ้าพุ ซึง่นับเป็นจุดทีม่ฮีวงจุย้ทีด่ทีีส่ดุของกรุงโซล  จากนัน้ชม พระราชวงัเคยีงบ็อค ซึง่เป็นพระราชวังไมโ้บราณ
ทีเ่กา่แกท่ีส่ดุ สรา้งขึน้ใน ค.ศ. 1394 หรอืในอดตีกว่า 600 ปีกอ่น ภายในพระราชวังแห่งนี้มหีมู่พระทีน่ั่งมากกว่า 
200 หลัง แตไ่ดถ้กูท าลายไปมากในสมัยทีญ่ีปุ่่ นเขา้มาบกุยดึครอง ทัง้ยังเคยเป็นศนูยบ์ัญชาการทางการทหารและ
เป็นทีป่ระทับของกษัตรยิ ์ ปัจจบุนัไดม้กีารกอ่สรา้งหมูพ่ระทีน่ั่งทีเ่คยถกูท าลายขึน้มาใหมใ่นต าแหน่งเดมิ ถา่ยภาพคู่
กบัพลับพลากลางน ้าเคยีงเฮวร ูทีซ่ ึง่เคยเป็นทอ้งพระโรงออกงานสโมสรสนันบิาตตา่งๆ ส าหรับตอ้นรับแขกบา้นแขก
เมอืง  

 
 
 
 
 
 
 
 
เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร(มือ้ที ่7)บรกิารท่านดว้ย เมนู Samgyetang หรือเมนูไกตุ่๋นโสม

อาหารในวังในสมัยกอ่น ปัจจบุนัเป็นอาหารเลือ่งชือ่ของเมอืงหลวง เชือ่กนัวา่บ ารงุและเสรมิสขุภาพ ภายในตัวไกจ่ะ
มขีา้วเหนียว รากโสม พุทราแดงและเคล็ดลับในการตุ๋นเสริฟ์พรอ้มเครือ่งเคยีงทีเ่รยีกว่า กักตุก ีเสน้ขนมจนี เหลา้
โสม พรกิไทยด า และเกลอื 

 จากนั้นน าท่านสู่ Cosmetic Shop เป็นศูนย์รวมของเครื่องส าอางของเกาหลี อาทเิช่นROJUKISS, LOTREE, 
ETUDE และอีกมากมายหลากหลายแบรนด์เนมที่น าเขา้มาจากท่ัวโลกอสิระท่านเลือกซื้อไดต้ามอัธยาศัยชม 
จากนัน้น าทา่น ชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษีที ่ดวิตีฟ้ร ี(Duty Free Shop) ทีน่ีม่สีนิคา้ชัน้น าใหท้า่นเลอืกซือ้มากมาย
กวา่ 500 ชนดิ อาท ิน ้าหอม เสือ้ผา้เครือ่งส าอาง กระเป๋า นาฬกิา เครือ่งประดับ ฯลฯหากพอมเีวลาพาทา่นเดนิชม
คลองชองเกชอน ซึง่เดมิเป็นคลองเกา่แกใ่นอดตีมอีายกุวา่ 600 ปี ทีท่อดผ่านใจกลางเมอืงหลวง แตใ่นปัจจุบัน
ไดม้ีการพัฒนา และบูรณะคลองแห่งนี้ข ึน้มาใหม่ ท าใหก้รุงโซลมคีลองที่ยาวกว่า 6 กโิลเมตร ที่มีแต่น ้าใส จน
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สามารถมองเห็นตัวปลาหลากพันธท์ี่ก าลังแหวกว่ายไปมา ปัจจุบันโครงการชองเกชองไดก้ลายเป็นสถานทีจั่ด
กจิกรรมตา่งๆ อาท ิงานแสดงศลิปะตา่งๆ งานดนตร ีนทิรรศการดอกไม ้ฯลฯ และยังมสีวนสาธารณะทัง้สองฝ่ังคลอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร(มือ้ที ่8)เมนบูฟุเฟตข์าปยูกัษ ์นอกจากนีย้งับรกิารอาหารนานาชาติ

มากมาย บรกิารพรอ้มดว้ยเครือ่งดืม่ตา่งๆ  ของหวาน,ขนม และผลไม ้ 
จากนัน้น าทา่นชอ้ปป้ิงยา่น เมยีงดง หรอืสยามสแควรเ์กาหล ีหากทา่นตอ้งการทราบวา่แฟชัน่ของเกาหลเีป็น
อยา่งไร กา้วล ้าน าสมัยเพยีงใดทา่นจะตอ้งมาทีเ่มยีงดงแหง่นี ้พบกบัสนิคา้วัยรุน่ อาท ิเสือ้ผา้แฟชัน่แบบอนิเทรน 
เครือ่งส าอางดังๆ ของเกาหล ีพบกบัความแปลกใหมใ่นการชอ้ปป้ิงอกีรปูแบบหนึง่ ซึง่เมยีงดงแหง่นีจ้ะมวีัยรุน่หนุ่ม
สาวชาวโสมไปรวมตัวกนัทีน่ีก่วา่ลา้นคนในแตล่ะวัน  

ค า่ น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั GOLDEN FORESTHOTEL, LEXVILL HOTEL, BENIKEA HOTELหรอื เทยีบเทา่ 
โรงแรมคอนเฟิรม์จะแจง้ในใบนัดหมายการเดนิทางอกีครัง้ โดยทางบรษัิทจะสง่ใหก้อ่น 5-7 วันกอ่นเดนิทาง 

วนัทีห่า้       ศนูยส์มุนไพร –RED PINE–ถา่ยภาพ 3  มติ ิ- ชอ้ปป้ิงยา่นมหาวทิยาลยัฮงอกิ - ซุปเปอรล์ะลายเงนิวอน 
- สนามบนิอนิชอน - กรงุเทพฯ  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่9) 
จากนัน้น าท่านเดนิทางไปดูแลสขุภาพกันที่ศูนยส์มุนไพรฮอกเกนามู ซึง่เป็นสมุนไพรทีท่ั่วโลกยอมรับ รวมถงึ
สถาบันตา่งๆ วา่เป็นสมนุไพรทีม่คีณุภาพดทีีส่ดุในการบ ารงุตับและดแูละตับของเรา ซึง่จะเป็นสมนุไพรทีห่าไดย้าก
ในปัจจุบัน ท่านจะไดช้มการสาธิต การทดลองว่าสมุนไพรชนิดนี้มีคุณค่าเพียงใดต่อโลกใบนี้  ตน้ไมช้นิดนี้
เจรญิเตบิโตในป่าลกึบนภูเขาทีป่ราศจากมลภาวะและระดับสงูเหนือน ้าทะเล 50-800 เมตรชาวเกาหลรีุ่นใหม่นยิม
น ามารับประทานเพือ่ชว่ยดแูลตับใหส้ะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็ง ไมถ่กูท าลายจาการดืม่แอลกอฮอล ์กาแฟ 
บหุรี ่สารตกคา้งจากอาหารและยาแลว้น าท่านสู ่ศูนยส์มุนไพรสนเข็มแดง หรอื RED PINE ซึง่ผลติจากใบสน
เข็มแดงในประเทศเกาหลซีึง่จะใชต้น้สนเข็มแดงจากยอดเขาทีป่ระเทศเกาหลเีหนือมาผลติโดยใชเ้ทคโนโลยพีรอ้ม
กับการวจัิยทีป่ระเทศเกาหลใีตอ้อกมาเป็นน ้ามันสนเข็มแดงภูมปิระเทศของประเทศเกาหลเีป็นภูเขาประมาณ 70 
เปอรเ์ซ็นตโ์ดยกวา่จะมาเป็นน ้ามันสนเข็มแดงได ้1 แคปซลู ตอ้งใชใ้บสนเข็มแดงประมาณ 2.7 กโิลกรัมมาสกดัเอา
น ้ามันมาผลติและวจัิยออกมาเป็นน ้ามันสนนีส้ามารถชว่ยในการลดระดับไขมันในเสน้เลอืดไดเ้ป็นอยา่งด ี
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จากนัน้น าทา่นชอ้ปป้ิง ยา่นฮงแด HONGDAE อยูใ่กลก้บัมหาวทิยาลัยศลิปะฮงอกิ ทีม่ชี ือ่เสยีงมากของเกาหลี
บรรยากาศจงึสดใสเต็มไปดว้ยหนุ่มสาวชาวโซลในตอนกลางวันฮงแดเป็นถนนทีส่ามารถเดนิ ชอ้ปป้ิงในรา้นเสือ้สวย
สดุอารต์แบบราคานักศกึษา และอพัเดตสตรที สไตล ์จากแฟชัน่นสิตา้ตัวจรงิสว่นกลางคนืเป็นแหลง่ปารต์ีท้ี ่chic 
สดุในโซล จากนัน้น าทา่ทัง้ชม ถา่ยภาพ 3 มติ ิTricky Museum เคล็ดลับงานศลิปะแหง่ภาพ” ทีท่ าใหท้า่นได ้
ตืน่ตาตืน่ใจกบัศลิปะแนวใหมเ่ป็นภาพวาดในลักษณะ 3 มติเิหมอืนภาพวาดมชีวีติและหลดุออกมาจากแผน่เฟรม
ภาพแนวคดิรปูแบบใหมเ่ป็นความคดิสรา้งสนัและจนิตนาการของการสรา้งภาพโดยใชเ้ทคนคิพเิศษจากภาพสามมติิ
ทีร่วมทฤษฎทีางวทิยาศาสตรแ์ละการซอ้นภาพโดยกระตุน้ความเคลือ่นไหวของภาพใหม้มีติเิหมอืนจรงิ ชม ICE 
MUSEUM พพิธิภณัฑน์ า้แข็ง  ปะตมิากรรมน ้าแข็งตัง้อยูใ่นกรงุโซลเป็นสถานทีจั่ดโชวน์ ้าแข็งแกะสลัก
นักทอ่งเทีย่วสามารถสมัผัสอากาศทีห่นาวเย็นตดิลบกวา่สบิองศาและชมน ้าแข็งทีถ่กูแกะสลักออกมาเป็นรปูรา่ง
ตา่งๆ ไดอ้ยา่งน่าอศัจรรย ์ 

เทีย่ง        รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่10) เมนจูมิดกั เป็นไกพ่ะโลผ้ดักบัวุน้เสน้และผกัอรอ่ย
มากมายเสรฟิพรอ้มขา้วสวยรอ้นๆ พรอ้มเครือ่งเคยีงตา่งๆ 

 จากนัน้น าทา่นชอ้ปป้ิง ยา่นมหาวทิยาลยัฮงอกิ  อยูใ่กลก้ับมหาวทิยาลัยอฮีวา มหาวทิยาลัยสตรทีีม่ชี ือ่เสยีงของ
เกาหล ีเป็นถนนทีส่ามารถเดนิชอ้ปป้ิงในรา้นเสือ้สวยสุดอารต์แบบราคานักศกึษา และอัพเดตสตรีท สไตล ์จาก
แฟชั่นนิสตา้ตัวจรงิส่วนกลางคืนเป็นแหล่งปาร์ตี้ที่ chic สุดในโซล จากนั้นเตรียมตัวกลับกรุงเทพ แวะซือ้ของ 
(ละลายเงนิวอน 5 แถม 1) สาหร่าย ขนมต่าง ๆ  ช็อกโกแล๊ตหนิซเีรยีลช็อกโก  ผลติภัณฑข์องใบและรากฝอย
ของโสม ในรูป ขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหนา้โสม ครมีลา้งหนา้โสม เครือ่งส าอางโสม เป็นตน้  และยังมหีมอน
สขุภาพ  กมิจ ิ เป็บเปโร ้(ป๊อกกีเ้กาหล)ี ชนิราเมง( มามา่เกาหล)ี สมควรเวลาน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

17.25 น. ออกเดนิทางกลับกรงุเทพฯมหานคร   โดยเทีย่วบนิที ่LJ 003  
21.25 น.   ถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ…….. 
 

ไมร่วมทปิไกด+์คนขบัรถตลอดการเดนิทาง ทา่นละ 30,000 วอน (ประมาณ 1,000 บาท) 
ขออนญุาตเก็บคา่ทปิทกุทา่นทีส่นามบนิไทย  

กรณุาช าระคา่มดัจ าทา่นละ 5,000 บาท (ชว่งเทศกาลวนัหยดุยาว 10,000 บาท) 
หลงัจากจองภายใน 3 วนั หากไมช่ าระภายในเวลาทีก่ าหนด ทางบรษิทัขออนญุาตตดัทีน่ ัง่ตามเงือ่นไข 

 

ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่นการตรวจพจิารณาจากดา่นตรวจคนเขา้เมอืง (ต.ม.)ในการ เขา้-ออกท ัง้ประเทศไทยและ
ประเทศเกาหลใีต ้อนัเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนเีขา้ออกเมอืง หรอืการถกูปฎเิสธ

ในกรณีอืน่ๆทกุกรณี ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบและไมค่นืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆท ัง้ส ิน้  
เนือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนบรษิทัแลว้ 

การเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ท ัง้นีเ้นือ่งจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ 
และสถานการณใ์นการเดนิทางขณะน ัน้แตจ่ะค านงึถงึความปลอดภยัในการเดนิทาง และผลประโยชนข์องหมูค่ณะ

เป็นส าคญั โดยไมท่ าใหม้าตรฐานของการบรกิารลดนอ้ยลง 
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***ทวัรน์ ีจ้ดัใหเ้ฉพาะลกูคา้ทีป่ระสงคจ์ะไปทอ่งเทีย่วตามรายการของทวัรท์กุวนัเทา่น ัน้  หากทา่นไมส่ามารถรว่มทวัร ์  
ทกุวนั แคส่มคัรมารว่มทวัรเ์พยีงเพือ่การใชต้ ัว๋เครือ่งบนิและทีพ่กัในราคาพเิศษ  หากทา่นไมแ่จง้ และปรากฏวา่ทา่น
ไมร่ว่มทวัรใ์นบางวนั หรอื ลกูคา้ไมล่งรา้นทีร่ฐับาลเกาหลสีนบัสนนุ ซึง่ไดแ้กร่า้นศนูยโ์สมรฐับาล, ศนูยส์มนุไพรบ ารงุ
ตบั, ศนูยส์มนุไพรสนเข็มแดง, ศนูยเ์ครือ่งส าอาง, Duty free ทางบรษิทัฯ จะคดิคา่ด าเนนิการในการแยกทอ่งเทีย่ว
เอง 300 USD (กอ่นซือ้ทวัร ์จะตอ้งแจง้ความประสงคท์ ีเ่ป็นจรงิ เพือ่ทางผูจ้ดัจะไดค้ดิคา่บรกิารทีเ่หมาะสม) *** 

 

*** กอ่นตดัสนิใจจองทวัร ์ควรอา่นเงือ่นไขการเดนิทางอยา่งถอ่งแท ้จนเป็นทีพ่อใจ 
แลว้จงึวางมดัจ าเพือ่ประโยชนข์องทา่นเอง *** 

 

** พาสปอรต์ควรมอีายไุมต่ า่กวา่ 6 เดอืนนบัจากวนัเดนิทาง ** 
 

ราคาทวัรน์ ีร้วม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิชัน้ประหยัดไปกลับพรอ้มกรุ๊ป 
น า้หนกักระเป๋าไมเ่กนิ 15 กโิลกรมัตอ่ทา่น/หิว้ข ึน้เครือ่งได ้12 กโิลกรมั 

 คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ 
 โรงแรมระดับ 3 ดาว พักหอ้งละ 2 – 3 ทา่น จ านวน 3 คนื  

 บรกิารอาหารทกุมือ้ตามรายการระบ ุ
 คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตา่งๆตามรายการระบ ุ
 คา่รถรับ-สง่และน าเทีย่ว พรอ้มหัวหนา้ทัวรช์ านาญงานและมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ ตลอดการเดนิทาง 
 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง วงเงนิ 1,000,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 

 
อตัรานีไ้มร่วม 

 คา่ทปิไกด ์และคนขบัรถ ประมาณ  30,000 วอนหรอื 1,000 บาท ตอ่ทา่นตลอดทรปิ 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวอืน่ๆ เชน่ หนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่ซกัรดี คา่อาหารเครือ่งดืม่นอกเหนอืรายการ  
 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และ หัก ณ ทีจ่า่ย 3 %    
 คา่น ้าหนักกระเป๋าเกนิ 20 กโิลกรัม  /  คา่วซีา่ส าหรับหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว หรอืชาวตา่งชาต ิ

 

หมายเหต ุ
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทาง หรอื เปลีย่นแปลงราคา ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมถ่งึ 20 คนขึน้ไป 
 ในกรณีทีส่ายการบนิประการปรับขึน้ภาษีน ้ามัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ภาษีน ้ามันเพิม่ตามความเป็น
จรงิ 

 ตั๋วเครือ่งบนิทีอ่อกเป็นกรุ๊ปไมส่ามารถเลือ่นวันเดนิทางหรอืขอคนืเงนิได ้
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลง หรอืสลับรายการทอ่งเทีย่วตามความเหมาะสม ในกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั หรอื
เหตกุารณ์ทีอ่ยูเ่หนอืการควบคมุของบรษัิทฯ โดยบรษัิทฯ จะค านงึถงึความปลอดภัยและผลประโยชนข์องคณะผูเ้ดนิทาง
เป็นหลัก 

 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สนิ หากเกดิเหตกุารณ์สดุวสิยั เชน่ ความลา่ชา้จากสายการบนิ การยกเลกิเทีย่วบนิ 
การเมอืง การประทว้ง การนัดหยดุงาน การกอ่จลาจล ปัญหาจราจร อบุตัเิหต ุ ภัยธรรมชาต ิ หรอืทรัพยส์นิสญูหายอนั
เนือ่งมาจากความประมาทของตัวทา่นเอง หรอืจากการโจรกรรม และอบุตัเิหตจุากความประมาทของตัวทา่นเอง 

 กรณีทีส่ถานทีท่อ่งเทีย่วใดๆ ทีไ่มส่ามารถเขา้ชมไดเ้นือ่งจากเหตสุดุวสิยั สภาพอากาศ เหตกุารณ์ทีอ่ยูเ่หนอืการควบคมุ
ของบรษัิทฯ เป็นตน้ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้สิน้ 

 กรณีทีท่า่นสละสทิธิใ์นการใชบ้รกิารใดๆ หรอืไมเ่ขา้ชมสถานทีใ่ดๆ ก็ตามทีร่ะบใุนรายการทอ่งเทีย่ว หรอืไมเ่ดนิทาง
พรอ้มคณะ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ใชจ้า่ยไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
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 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ในประเทศไทย และในตา่งประเทศมปีฏเิสธมใิหเ้ดนิทางเขา้-ออกตามประเทศทีร่ะบไุว ้ 
เนือ่งจากการครองครองสิง่ผดิกฎหมาย สิง่ของตอ้งหา้ม เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอืไมว่า่ดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตาม
บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดก็ตาม  

 กรณีทีท่า่นใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) เดนิทางเพือ่การทอ่งเทีย่วกบัคณะทัวร ์ หากทา่นถกูปฏเิสธในการ
เขา้-ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทัวรแ์ละรับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

 เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิมัดจ าหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดแลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 
 

เง ือ่นไขการช าระเงนิ 

 ช าระคา่มัดจ า ทา่นละ 5,000 บาท หลังจากท าการจองภายใน 3 วัน ***ชว่งเทศกาลวนัหยดุยาว 10,000 บาท*** 
 ช าระเงนิคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืภายใน 21 วัน กอ่นออกเดนิทาง 

 
เง ือ่นไขการยกเลกิ 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยดึมัดจ าเต็มจ านวน 
 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 21 วัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาทัวรทั์ง้หมด 
 กรณีกรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุ เทศกาลตา่งๆ เชน่ ปีใหม ่สงกรานต ์เป็นตน้ ทางบรษัิทฯ ตอ้งมกีารการันตมีัดจ าทีน่ั่งกบั
ทางสายการบนิ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ Charter Flight และโรงแรมทีพั่กตา่งๆ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่มดั
จ า หรอื คา่ทัวรท์ัง้หมด ไมว่า่ยกเลกิกรณีใดก็ตาม 

 เมือ่ออกตั๋วแลว้ หากทา่นมเีหตบุางประการท าใหเ้ดนิทางไมไ่ด ้ ไมส่ามารถขอคนืคา่ต ัว๋ได ้ เนือ่งจากเป็นนโยบาย
ของสายการบนิ 
 

ขอ้แนะน าเพิม่เตมิ ส าหรบัผูเ้ดนิทางไปทอ่งเทีย่วประเทศเกาหลใีต ้

1. ผูเ้ดนิทางทีย่ังคงสภาพการเป็นนักศกึษา กรณุาเตรยีมใบรับรองการเป็นนักศกึษาจากสถาบันการศกึษาเป็นภาษาอังกฤษ
ตดิตัวไปดว้ยอาจจะตอ้งใชใ้นบางกรณี 

2. ผูเ้ดนิทางทีเ่ป็นขา้ราชการ พนักงานรัฐวสิาหกจิ และพนักงานบรษัิทเอกชนตา่งๆ กรุณาเตรยีมบัตรประจ าตัวขา้ราชการ 
หรอืใบรับรองการท างานเป็นภาษาองักฤษอาจจะตอ้งใชใ้นบางกรณี 

3. ผูเ้ดนิทางทีท่ าเลม่พาสปอรต์ใหมเ่นื่องจากเลม่เกา่หมดอายใุหพ้กหนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ตดิตัวไปดว้ยอาจจะตอ้งใชใ้น
บางกรณี 

4. กรณุาพกบตัรเครดติ (ถา้ม)ี และเงนิสดตดิตัว ทัง้เงนิวอนและเงนิสกลุ USD กองตรวจคนเขา้เมอืงอาจจะขอดใูนบางกรณี 
อา่นเอกสารโปรแกรมทัวรใ์นละเอยีดชดัเจน ทัง้สถานทีท่อ่งเทีย่ว,เทีย่วบนิ,วันเดนิทาง เพือ่ประโยชน์แกต่ัวทา่นเองใน
กรณีทีต่อ้งตอบค าถามทีด่า่นตรวจคนเขา้เมอืง 


