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เดนิทางโดยสายการบนิจนิแอร ์โหลดกระเป๋าได ้15 กโิลกรมั 

 
 
 
 
 

 
พกัซูวอน 1 คนื / โซล 2 คนื 

 
 หมูบ่า้นทีต่กแตง่ และวาดสสีนัใหห้มูบ่า้นแสนจะธรรมดากลายเป็น หมูบ่า้นแหง่เทพนยิาย  
 สดุมนักบัสวน สนกุเอเวอรแ์ลนด ์ตั๋วแบบไมจ่ ากดั  (รวมคา่บตัรเครือ่งเลน่) 
 ลิม้รส สตรอเบอรร์ี ่สดๆ ในบรรยากาศภายในไรส่ตรอเบอรร์ี ่
 ท าบญุที ่วดัวาวจูงซา วดัทีม่เีศยีรของพระพธุรเจา้มคีวามสงูถงึ 8 เมตร 
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 สมัผัสความสนุกสดุมนัสก์บัการ เลน่สก ี
 สะพานลอยฟ้า แลนดม์ารก์แหง่ใหมก่รงุโซล Seoullo 7017 
 พระราชวงัเคยีงบ็อค พระราชวังไมท้ีเ่กา่แกท่ีส่ดุ 
 คลอ้งกญุแจคูรั่กทีโ่ซลทาวเวอร ์(ไมร่วมคา่ลฟิท)์ 
 ชอ๊ปป้ิงตลาดดัง เมยีงดง,ตลาดฮงแด 
 สถาบนัสอนท ากมิจ ิหรอื KIMCHI SCHOOL  
 พเิศษ เก็บภาพความประทบัใจดว้ยการ ใสชุ่ดประจ าชาตขิองเกาหลใีต ้ชุดฮนับก    
 สายการบนิจนิแอร ์บรกิารอาหารแบบ SNACK BOX บนเครือ่ง 
 รวมอาหารท ัง้หมด 10 มือ้ 
 พเิศษ!!! Free Wi-Fi ตลอดการเดนิทาง 

 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดวนัเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่1 ทา่น 

พกัหอ้งละ 2 ทา่น 

พกัเดีย่ว 

::ราคาโปรโมช ัน่!!!ไมม่รีาคาเด็ก:: 

04 - 08 ธ.ค. 60  วนัพอ่ 17,900.- 6,000.- 
05 – 09 ธ.ค. 60 วนัพอ่ 17,900.- 6,000.- 
09 – 13 ธ.ค. 60 วนัรฐัธรรมนญู 17,900.- 6,000.- 
11 – 15 ธ.ค. 60 16,900.- 5,000.- 
12 - 16 ธ.ค. 60 16,900.- 5,000.- 
15 – 19 ธ.ค. 60 17,900.- 5,000.- 
16 - 20 ธ.ค. 60 18,900.- 5,000.- 
17 – 21 ธ.ค. 60 18,900.- 5,000.- 
19 – 23 ธ.ค. 60 17,900.- 5,000.- 
20 - 24 ธ.ค. 60  18,900.- 5,000.- 
21 – 25 ธ.ค. 60 20,900.- 5,000.- 
24 - 28 ธ.ค. 60 22,900.- 5,000.- 
25 - 29 ธ.ค. 60 23,900.- 5,000.- 
27 – 31 ธ.ค. 60 23,900.- 6,000.- 
28 ธ.ค. – 01 ม.ค. 61  วนัปีใหม ่ 26,900.- 6,000.- 
04 – 08 ม.ค. 61 19,000.- 5,000.- 
05 – 09 ม.ค. 61 18,900.- 5,000.- 

สายการบนิจนิแอร ์JIN AIR (LJ) 

ขาไป LJ004 BKK - ICN 22.40 - 06.00+1 

สายการบนิจนิแอร ์JIN AIR (LJ) 

ขากลบั LJ003 ICN - BKK 17.25 – 21.25 
หากท่านตอ้งซือ้บัตรโดยสารภายในประเทศเพื่อไปและกลับกรุงเทพฯ แต่ละกรุ๊ปนัน้จะคอนเฟิร์มก่อนประมาณ 10 วันก่อนเดนิทาง 
หากท่านตอ้งการจองตั๋วเครื่องบนิภายในประเทศ กรุณาสอบถามเทีย่วบนิคอนเฟิร์มกับเจา้หนา้ทีก่่อน กรุณาเลอืกซือ้บัตรโดยสาร

ภายในประเทศประเภททีส่ามารถเลือ่นวันและเวลาในการเดนิทางไดแ้ละหากกรณีเกดิความผดิพลาดจากสายการบนิ เชน่ความลา่ชา้
ของเทีย่วบนิ การยกเลกิเทีย่วบนิ มกีารยุบเทีย่วบนิรวมกัน ตารางการการเดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง เนื่องจากสายการบนิพจิารณา

สถานการณ์แลว้วา่ อยู่นอกเหนือความควบคมุ หรอืเหตผุลเชงิพาณิชย ์หรอืเหตผุลทางดา้นความปลอดภัยเป็นตน้ เหตผุลตา่งๆทีอ่ยู่
เหนอืความควบคมุของบรษัิท ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆไดใ้นทกุกรณี 
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06 – 10 ม.ค. 61 18,900.- 5,000.- 
28 ม.ค. – 01 ก.พ. 61 18,900.- 5,000.- 
30 ม.ค. – 03 ก.พ. 61 18,900.- 5,000.- 
02 – 06 ก.พ. 61 18,900.- 5,000.- 
08 – 12 ก.พ. 61 18,900.- 5,000.- 
10 – 14 ก.พ. 61 18,900.- 5,000.- 
12 – 16 ก.พ. 61 17,900.- 5,000.- 
14 – 18 ก.พ. 61 18,900.- 5,000.- 
16 – 20 ก.พ. 61 18,900.- 5,000.- 
18 – 22 ก.พ. 61 17,900.- 5,000.- 
20 – 24 ก.พ. 61 18,900.- 5,000.- 
23 – 27 ก.พ. 61 18,900.- 5,000.- 
25 ก.พ. – 01 ม.ีค. 61   วนัมาฆบชูา 19,900.- 5,000.- 
27 ก.พ. – 03 ม.ีค. 61   วนัมาฆบชูา 19,900.- 5,000.- 

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  อนิชอน – หมูบ่า้นเทพนยิาย - CHINA TOWN – เลน่สก ี

 
 
 
 
 
 
 
 
06.00 น. เทีย่วบนิLJ004เดนิทางถงึทา่อากาศยานนานาชาตอินิชอนประเทศเกาหลใีต ้(เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ไทย 2ช.ม.) 



 
 
 

 

            รหัสโปรแกรมทวัร์ LIKE SNOW IN KOREA 5D3N FEB18-LJ-W32 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นเทพนยิาย หรอื DONGHWA MAEUL ไดถู้กเนรมติร และตกแตง่ใหห้มูบ่า้น
ทีแ่สนธรรมดาใหก้ลายเป็นหมูบ่า้นแห่งเทพนยิาย โดยน านยิายทีทุ่กท่านคุน้เคยหลายเรือ่งมาวาดภาพตกแต่ง
รอบๆหมู่บา้นแห่งนี้ เชน่ ปีเตอรแ์พน สโนวไ์วทก์ับคนแคระทัง้ 7 อะลาดนิกับตะเกยีงวเิศษ หนูนอ้ยหมวกแดง 
ฯลฯ ใหท้า่นไดถ้า่ยภาพไดเ้กอืบทกุมมุ หันไปทางไหนก็ตอ้งถา่ยภาพเกบ็ไวเ้ป็นทีร่ะลกึ  จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่
ไชนา่ทาวน ์เป็นชมุชนของชาวจนีทีถ่อืก าเนดิจากการเปิดท่าเรอือนิชอนในปี ค.ศ. 1883 ในอดตีนับเป็นพืน้ที่
ส าคัญในการขนสง่และคา้ขายสนิคา้จากประเทศจนี ส าหรับปัจจุบนันี้ชาวจนีทีย่ังคงอาศัยอยูเ่ป็นรุ่นที ่2 หรอืรุน่ที ่
3 นับจากทีม่กีารบกุเบกิ แต่กลิน่ไอและการด ารงไวซ้ ึง่วัฒนธรรมของคนรุ่นกอ่นยังคงมใีหเ้ห็น รวมไปถงึการไดม้ี
โอกาสไดล้ิม้ลองรสชาตอิาหารจนีทีม่ใีหเ้ลอืกสรรหลายรา้นทีอ่นิชอนไชน่าทาวนแ์หง่นี้  

 
 
 
 
 
 
 

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่2)บรกิาร ทคัคาลบ ีหรอืไกบ่ารบ์คีวิผดัซอสเกาหล  ีอาหาร
เลือ่งชือ่ของเมอืงชนุชอน โดยน าไกบ่ารบ์คีวิ มนัหวาน ผัดกะหล ่าตน้    กระเทยีม ตกหรอืขา้วปัน้ และซอสมาผัด
รวมกนับนกระทะแบนด าคลกุเคลา้ทกุอยา่งใหเ้ขา้ที ่รับประทานกบัผัดกาดเกาหลแีละเครือ่งเคยีง  
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จากนัน้น าท่านเดนิทางไปสัมผัสความสนุกสดุมันสก์ับการเล่นสกบีนลานสกขีนาดใหญ่ ณ สกรีสีอรท์ ซึง่ลานสกี
แห่งนี้จะมคีวามทา้ทายใหท้่านไดส้ัมผัสดว้ยเนนิหมิะ ประกอบไปดว้ยเนนิสกถีงึ 2 เนนิดว้ยกัน แบ่งเป็นเนนิสกี
ส าหรับผูฝึ้กหัดเล่น 1 เนนิ, และเนนิส าหรับผูท้ีเ่ล่นช านาญแลว้ 1 เนนิ มเีวลาใหท้่านไดส้นุกกับการเลน่สกอียา่ง
เต็มที ่ส าหรับท่านทีไ่มเ่ล่นสก ีหรอื สโนสเลด ก็สามารถถ่ายรูปรอบๆ ลานสก ีหรอื หาเครือ่งดืม่ ของว่าง รอ้นๆ 
ทานตามรา้นคา้ในรีสอร์ทตามอัยธยาศัย  (ไมร่วมคา่เช่าชุดสกแีละอุปกรณ์สกปีระมาณทา่นละ 50,000 
วอน)    

 
 
 
 
 
 

 
 

 
เย็น  รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่2) บรกิาร OSAM หรอืหมูและปลาหมกึผดัน า้คลุกคลกิเนือ้

หมแูละปลาหมกึยา่งบารบ์คีวิหมกัสไตลส์มยัใหมเ่กาหลคีนตา่งประเทศนยิมรับประทานเพราะมรีสชาตอิอกหวาน
เผ็ดเล็กนอ้ย โดยการน าบารบ์คีวิหมปูลาหมกึลงในกระทะครึง่วงกลมพรอ้มน ้าซปุปรงุรส 

ค า่  น าทา่นสู ่AMOUR SYMPHONY HOTEL, HERB HOTEL, ATHEANE HOTEL หรอื เทยีบเทา่ 
โรงแรมคอนเฟิรม์จะแจง้ในใบนัดหมายการเดนิทางอกีครัง้ โดยทางบรษัิทจะสง่ใหก้อ่น 5-7 วันกอ่นเดนิทาง  

 

วนัทีส่าม วดัวาวจูองซา - ไรส่ตรอเบอรร์ี ่–โรงเรยีนสอนท ากมิจ+ิฮนับก- เอเวอรแ์ลนด ์ - Seoullo 7017 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่4) 
  จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่เมอืงยงอนิ จงัหวดัคยองกโีด น าท่านไหวพ้ระ ณ วดัวาวูจองซา ซึง่ตัง้อยู่ใน วัดนี้

สรา้งขึน้ในปี 1970 โดยนักบวชแฮด๊อกเพื่อแสดงการตอบแทนความเมตตากรุณาของพระพุทธเจา้ในการรวม
ประเทศภายในมรีูปสลักสะสมจากพุทธศาสนกิชนทั่วโลกมากกวา่ 3,000 ชิน้ โดยหนึง่ในรูปสลักทีม่ชี ือ่เสยีงมาก
ที่สุด คือ พระเศียรของพระพุทธเจา้มคีวามสูง 8 เมตรตัง้อยู่ทีห่นา้ประตูทางเขา้วัดและไดรั้บการบันทกึลงกนิ
เนสบุ๊คใหเ้ป็นรูปสลักทีท่ าจากไมท้ีม่ขีนาดใหญ่ทีสุ่ดในโลก นอกจากนัน้ภายในวัดยังมพีระพุทธรูปนอนขนาด
ใหญท่ีส่รา้งจากไมส้นจนีทีน่ ามาจากอนิเดยี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

น าท่านเยีย่มชมไร่ผลไมส้ง่ออกทีส่ าคัญในฤดูหนาว ที ่ไรส่ตรอเบอรร์ี ่เชญิท่านลิม้รส สตรอเบอรร์ีเ่กาหลสีดๆ 
ในบรรยากาศภายในไรส่ตรอเบอรร์ีอ่ยา่งแทจ้รงิ ทา่นจะไดพ้บกบัวถิชีวีติชาวไรส่ตรอเบอรร์ีข่องเกาหล ีวา่มวีธิกีาร
ปลูกอยา่งไรจงึไดผ้ลสตรอเบอรร์ีท่ีข่นาดใหญ่เป็นพเิศษและหวานหอมชวนน่ารับประทานเป็นทีช่ ืน่ชอบของชาว
เกาหลเีองและชาวตา่งชาต ิและยังเป็นผลไมส้ง่ออกของประเทศอกีดว้ย ชมวธิกีารปลูก การดูแลรักษาผลสตรอ
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เบอรร์ี ่และท่านยังสามารถเลอืกเก็บสตรอเบอรร์ี ่และเลอืกชมิไดจ้ากภายในไร่ พรอ้มทัง้ยังสามารถซือ้กลับไป
ฝากคนทางบา้นไดด้ว้ย (หมายเหต:ุ สามารถไปไรส่ตรอเบอรรร์ีไ่ดต้ัง้แตเ่ดอืน ธ.ค. – เม.ย. 59เทา่นัน้) 
 จากนัน้น าท่านสู ่ KIMCHI SCHOOL หรอื สถาบันสอนท ากมิจ ิชมวธิกีารท ากมิจ ิผักดองทีส่ามารถเก็บไวไ้ด ้
นานและเป็นอาหารทีข่ ึน้โต๊ะชาวเกาหลทีุกมือ้ปัจจุบันกมิจเิป็นทีน่ยิมแพร่หลาย เพราะประกอบดว้ยแบคทเีรยีที่
เป็นประโยชนใ์นการยอ่ยอาหารและป้องกนัโรคให ้ท่านไดท้ดลองท ากมิจดิว้ยตัวท่านเอง และสามารถน ากลับมา
เป็นของฝาก พเิศษ เก็บภาพความประทบัใจดว้ยการ ใสชุ่ดประจ าชาตขิองเกาหลใีต ้ชุดฮนับก    

 
 
 
 
 
 
 

 
 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่5) หมูยา่งเกาหลหีรอืคาลบี ้เป็นอาหารพืน้เมอืงเกาหลทีี่
เลือ่งชือ่และรูจั้กกันดทีั่วโลก มรีสชาตกิลมกล่อม โดยน าหมูส่วนทีต่ดิกับกระดูกไปย่างบนเตาถ่านแบบดัง้เดมิ 
เสริฟ์พรอ้มขา้วสวยรอ้นๆ เครือ่งเคยีงหลากชนดิ น ้าจิม้เตา้เจีย้ว และน ้าซปุสาหร่าย รับประทานคลา้ยกบัเมีย่งค า
ของไทย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 จากนัน้ท่านเดนิทางสู ่เอเวอรแ์ลนด ์ สวนสนุกกลางแจง้ทีใ่หญ่ทีส่ดุของประเทศเกาหลใีตซ้ ึง่ตัง้อยูท่่ามกลาง
หุบเขาขอเชญิท่านท่องไปกับโลกของสัตวป่์าซาฟารที่านจะไดพ้บกับไลเกอรซ์ ึง่เป็นลูกแฝดผสมทีเ่กดิขึน้จาก
ความรักระหว่างสงิโตผูเ้ป็นพ่อและเสอืผูเ้ป็นแม่นับเป็นแฝดผสมเสอื-สงิโตคู่แรกในโลกชมความน่ารักของหมี
ต่างๆซึง่พนักงานขับรถซาฟารจีะเป็นผูท้ักทายและเลน่กับพวกเขาเตมิเต็มความสขุของท่านสนุกสนานกับเครือ่ง
เลน่ตา่งๆ ไมจ่ ากดัชนดิ พรอ้มทัง้บรรยากาศหนาวๆ โรแมนตคิๆ 

 
 
 
 
 
 
   
 
 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่6)บรกิาร บบิมิบบั และ ชาบูชาบูสุก ี ้สไตลเ์กาหลบีนหมอ้ไฟ
รอ้นๆ ประกอบดว้ยหมสูไลด ์และผักสดนานาชนดิ เสริฟ์พรอ้มน ้าซปุรอ้นๆ และเสน้อดูง้ซึง่ขาดไมไ่ดใ้นการทาน 
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ชาบชูาบ ูพรอ้มขา้วสวยเสริฟ์ พรอ้ม ขา้วสตูรดั่งเดมิของเกาหลซี ึง่น าเอาขา้วสวย ผักต่างๆ เชน่ ถั่วงอก ผักกาด
เห็ดหอม สาหรา่ย และซอสสแีดงมาผัดรวมกนั   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  จากนัน้ ชมสวนลอยฟ้า แลนดม์ารก์แห่งใหม่กรุงโซลที ่Seoullo 7017 สวนและทางเดนิลอยฟ้านี้จะ ตกแต่ง
ดว้ยตน้ไม ้พุม่ไมแ้ละดอกไมก้วา่ 24,085 ตน้ จาก 228 สายพันธุใ์นตอนกลางคนื กระถางดอกไม ้645 กระถางจะ
สอ่งสวา่งเป็นสีๆ  ถงึ 3 สดีว้ยกนัมคีวามยาวกวา่ 1.7 กโิลเมตร ซึง่สะพานนีจ้ะเป็นพืน้ทีส่เีขยีว (Seoul’s Botanical 
Skyline Park) ทีเ่ต็มไปดว้ยตน้ไม่และดอกไมก้ว่า 200 สายพันธุ ์ทุกคนสามารถมาพักผ่อนหย่อนใจ รวมถงึจะ
เป็นอกีหนึง่สถานทีท่ีเ่ป็นศนูยก์ลางในการท ากจิกรรมและจัดเทศกาล นทิรรศการตา่งๆ  

ค า่  น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั INTER CITY HOTEL, BENIKEA HOTELหรอืเทยีบเทา่ 
โรงแรมคอนเฟิรม์จะแจง้ในใบนัดหมายการเดนิทางอกีครัง้ โดยทางบรษัิทจะสง่ใหก้อ่น 5-7 วันกอ่นเดนิทาง 
 

วนัทีส่ ี ่    ศนูยโ์สม– ผา่นชมบลเูฮาส–์พระราชวงัเคยีงบอ๊ค – ศนูยเ์ครือ่งส าอาง – DUTY FREE – คลองชองเกชอน 
- โซล ทาวเวอร(์ไมร่วมคา่ลฟิต)์ - ชอ้ปป้ิงเมยีงดง          

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ 
หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่

7) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสูศ่นูยโ์สมรฐับาลซึง่รัฐบาลรับรองคุณภาพวา่ผลติจากโสมทีม่อีาย ุ6 ปีซึง่ถอืว่าเป็นโสมทีม่ี
คุณภาพดทีีส่ดุชมวงจรชวีติของโสมพรอ้มใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้โสมทีม่คีุณภาพดทีีส่ดุและราคาถูกกว่าไทยถงึ 2 เท่า
กลับไปบ ารุงร่างกายหรือฝากญาตผิูใ้หญ่ที่ท่านรักและนับถืออีกไม่ไกลจากกันมากนัก จากนั้นน าท่านผ่านชม         
บลเูฮาส ์ท าเนยีบของประธานาธบิด(ีระหวา่งรถแลน่ผา่นไมอ่นุญาตใหถ้า่ยภาพหรอืวดีโีอใดๆทัง้สิน้) แวะถา่ยรปูเป็น
ทีร่ะลกึกบัอนุสาวรยี ์นกฟีนกิซ ์สญัลักษณ์ความเป็นอมตะ และชมทัศนยีภาพอนัสวยงามของภเูขารปูหัวมงักร และวง
เวียนน ้าพุ ซึง่นับเป็นจุดทีม่ฮีวงจุย้ที่ดทีีสุ่ดของกรุงโซล จากนัน้ชม พระราชวงัเคยีงบ็อค ซึง่เป็นพระราชวังไม ้
โบราณที่เก่าแก่ที่สุด สรา้งขึน้ใน ค.ศ. 1394 หรือในอดตีกว่า 600 ปีก่อน ภายในพระราชวังแห่งนี้มหีมู่พระทีน่ั่ง
มากกว่า 200 หลัง แต่ไดถู้กท าลายไปมากในสมัยที่ญี่ปุ่ นเขา้มาบุกยดึครอง ทัง้ยังเคยเป็นศูนย์บัญชาการทาง
การทหารและเป็นทีป่ระทับของกษัตรยิ ์ ปัจจุบันไดม้กีารกอ่สรา้งหมูพ่ระทีน่ั่งทีเ่คยถูกท าลายขึน้มาใหมใ่นต าแหน่ง
เดมิ ถ่ายภาพคู่กับพลับพลากลางน ้าเคยีงเฮวรู ที่ซ ึง่เคยเป็นทอ้งพระโรงออกงานสโมสรสันนิบาตต่างๆ ส าหรับ
ตอ้นรับแขกบา้นแขกเมอืง 
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เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร(มือ้ที ่8) บรกิารทา่นดว้ย เมนูSamgyetangหรอืเมนูไกตุ่น๋โสมอาหาร
วังในสมัยก่อน ปัจจุบันเป็นอาหารเลือ่งชือ่ของเมอืงหลวง เชือ่กันว่าบ ารุงและเสรมิสุขภาพ ภายในตัวไก่จะมขีา้ว
เหนียว รากโสม พุทราแดงและเคล็ดลับในการตุ๋นเสริ์ฟพรอ้มเครือ่งเคยีงทีเ่รยีกว่า กักตุก ีเสน้ขนมจนี เหลา้โสม 
พรกิไทยด า และเกลอื) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จากนั้นน าท่านสู่ Cosmetic Shopเป็นศูนย์รวมของเครื่องส าอางของเกาหลี อาทิเช่นROJUKISS, LOTREE, 

ETUDE และอกีมากมายหลากหลายแบรนดเ์นมทีน่ าเขา้มาจากทั่วโลกอสิระทา่นเลอืกซือ้ไดต้ามอธัยาศัยชม จากนัน้
น าทา่น ชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษีที ่ดวิตีฟ้ร ี(Duty Free Shop)ทีน่ีม่สีนิคา้ชัน้น าใหท้า่นเลอืกซือ้มากมายกวา่ 500 
ชนดิ อาท ิน ้าหอม เสือ้ผา้เครือ่งส าอาง กระเป๋า นาฬกิา เครือ่งประดับ ฯลฯหากพอมเีวลาพาทา่นเดนิชมคลองชอง
เกชอนซึง่เดมิเป็นคลองเกา่แกใ่นอดตีมอีายกุวา่ 600 ปี ทีท่อดผา่นใจกลางเมอืงหลวง แตใ่นปัจจบุนัไดม้กีารพัฒนา 
และบูรณะคลองแห่งนี้ข ึน้มาใหม ่ท าใหก้รุงโซลมคีลองทีย่าวกว่า 6 กโิลเมตร ทีม่แีต่น ้าใส จนสามารถมองเห็นตัว
ปลาหลากพันธท์ีก่ าลังแหวกว่ายไปมา ปัจจุบันโครงการชองเกชองไดก้ลายเป็นสถานทีจ่ัดกจิกรรมต่างๆ อาท ิงาน
แสดงศลิปะตา่งๆ งานดนตร ีนทิรรศการดอกไม ้ฯลฯ และยงัมสีวนสาธารณะทัง้สองฝ่ังคลอง 

 จากนัน้น าทา่นสูห่อคอยกรงุโซลN Tower (ไมร่วมคา่ลฟิต)์ซึง่อยูบ่รเิวณเนนิเขานัมซานซึง่เป็น 1 ใน 18 หอคอย
ที่สูงที่สุดในโลกที่ฐานของหอคอยมีสิง่ที่น่าสนใจต่างๆเช่นศาลาแปดเหลี่ยมปาลกั๊ กจอง,สวนสัตว์เล็กๆ, สวน
พฤกษชาต,ิ อาคารอนุสรณ์ผูรั้กชาตอิันชงุกนุนอกจากนี้โซลทาวเวอรย์ังเป็นสถานทีถ่่ายท าละครเกาหลแีนวน่ารักๆ
เรือ่ง“กบัดกัหวัใจยยัแมม่ด” อสิระใหท้กุทา่นไดเ้ดนิเลน่และถา่ยรปูคูห่อคอยตามอธัยาศัยหรอืคลอ้งกญุแจคูรั่ก 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร(มือ้ที ่9)เมนบูฟุเฟตบ์ารบ์คีวิป้ิงยา่ง หม ูเนือ้ ไก ่ไมอ่ ัน้ 
จากนัน้น าทา่นชอ้ปป้ิงยา่น เมยีงดงหรอืสยามสแควรเ์กาหล ีหากทา่นตอ้งการทราบวา่แฟชัน่ของเกาหลเีป็นอยา่งไร 
กา้วล ้าน าสมัยเพียงใดท่านจะตอ้งมาที่เมียงดงแห่งนี้ พบกับสินคา้วัยรุ่น อาทิ เสื้อผา้แฟชั่นแบบอินเทรน 
เครือ่งส าอางดังๆ ของเกาหล ีพบกับความแปลกใหมใ่นการชอ้ปป้ิงอกีรูปแบบหนึง่ ซึง่เมยีงดงแห่งนี้จะมวีัยรุ่นหนุ่ม
สาวชาวโสมไปรวมตัวกนัทีน่ีก่วา่ลา้นคนในแตล่ะวัน  

ค า่ น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั INTER CITY HOTEL, BENIKEA HOTELหรอืเทยีบเทา่ 
โรงแรมคอนเฟิรม์จะแจง้ในใบนัดหมายการเดนิทางอกีครัง้ โดยทางบรษัิทจะสง่ใหก้อ่น 5-7 วันกอ่นเดนิทาง 
 

วนัทีห่า้      ศูนยส์มุนไพร –RED PINE–TRICK EYE MUSEUM + ICE MUSEUM- ชอ้ปป้ิงย่านฮงแด - ซุปเปอร์
ละลายเงนิวอน - กรงุเทพฯ  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่9) 
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จากนัน้น าท่านเดนิทางไปดูแลสุขภาพกันที่ศูนยส์มุนไพรฮอกเกนามู ซึง่เป็นสมุนไพรทีท่ั่วโลกยอมรับ รวมถงึ
สถาบนัตา่งๆ วา่เป็นสมนุไพรทีม่คีณุภาพดทีีส่ดุในการบ ารงุตับและดแูละตับของเรา ซึง่จะเป็นสมนุไพรทีห่าไดย้ากใน
ปัจจุบัน ท่านจะไดช้มการสาธติ การทดลองว่าสมนุไพรชนดินี้มคีุณค่าเพยีงใดตอ่โลกใบนี้ ตน้ไมช้นดินี้เจรญิเตบิโต
ในป่าลึกบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะและระดับสูงเหนือน ้ าทะเล 50-800 เมตรชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมน ามา
รับประทานเพือ่ชว่ยดูแลตับใหส้ะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็ง ไม่ถูกท าลายจาการดืม่แอลกอฮอล ์กาแฟ บุหรี ่
สารตกคา้งจากอาหารและยาแลว้น าทา่นสู ่ศนูยส์มุนไพรสนเข็มแดงหรอื RED PINE ซึง่ผลติจากใบสนเข็มแดง
ในประเทศเกาหลซี ึง่จะใชต้น้สนเข็มแดงจากยอดเขาทีป่ระเทศเกาหลเีหนือมาผลติโดยใชเ้ทคโนโลยพีรอ้มกับการ
วจิัยทีป่ระเทศเกาหลใีตอ้อกมาเป็นน ้ามนัสนเข็มแดงภมูปิระเทศของประเทศเกาหลเีป็นภเูขาประมาณ 70 เปอรเ์ซน็ต์
โดยกว่าจะมาเป็นน ้ามันสนเข็มแดงได ้1 แคปซลู ตอ้งใชใ้บสนเข็มแดงประมาณ 2.7 กโิลกรัมมาสกัดเอาน ้ามันมา
ผลติและวจัิยออกมาเป็นน ้ามนัสนนีส้ามารถชว่ยในการลดระดับไขมนัในเสน้เลอืดไดเ้ป็นอยา่งด ี  จากนัน้น าทา่ทัง้ชม 
ถา่ยภาพ 3 มติ ิTricky Museum เคล็ดลับงานศลิปะแหง่ภาพ” ทีท่ าใหท้า่นไดต้ืน่ตาตืน่ใจกบัศลิปะแนวใหมเ่ป็น
ภาพวาดในลักษณะ 3 มติเิหมอืนภาพวาดมชีวีติและหลุดออกมาจากแผ่นเฟรมภาพแนวคดิรูปแบบใหมเ่ป็นความคดิ
สรา้งสนัและจนิตนาการของการสรา้งภาพโดยใชเ้ทคนคิพเิศษจากภาพสามมติทิีร่วมทฤษฎทีางวทิยาศาสตรแ์ละการ
ซอ้นภาพโดยกระตุน้ความเคลือ่นไหวของภาพใหม้มีติเิหมอืนจรงิ ชม ICE MUSEUM พพิธิภณัฑน์ า้แข็ง  ปะตมิา
กรรมน ้าแข็งตัง้อยูใ่นกรงุโซลเป็นสถานทีจั่ดโชวน์ ้าแข็งแกะสลักนักทอ่งเทีย่วสามารถสมัผัสอากาศทีห่นาวเย็นตดิลบ
กวา่สบิองศาและชมน ้าแข็งทีถ่กูแกะสลักออกมาเป็นรปูรา่งตา่งๆ ไดอ้ยา่งน่าอศัจรรย ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 

เทีย่ง        รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่10) เมนูจมิดกั เป็นไก่พะโลผ้ดักบัวุน้เสน้และผกัอรอ่ย
มากมายเสรฟิพรอ้มขา้วสวยรอ้นๆ พรอ้มเครือ่งเคยีงตา่งๆ 

 จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิง ยา่นมหาวทิยาลยัฮงอกิ  อยูใ่กลก้ับมหาวทิยาลัยอฮีวา มหาวทิยาลัยสตรทีีม่ชี ือ่เสยีงของ
เกาหลี เป็นถนนที่สามารถเดนิชอ้ปป้ิงในรา้นเสือ้สวยสุดอาร์ตแบบราคานักศกึษา และอัพเดตสตรีท สไตล์ 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…….. 
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ไมร่วมทปิไกด+์คนขบัรถตลอดการเดนิทาง ทา่นละ 35,000 วอน (ประมาณ 1,200 บาท) 
ขออนญุาตเก็บคา่ทปิทกุทา่นทีส่นามบนิไทย  

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

 
 

ขอ้ควรทราบ : 
 1.ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่นการตรวจพจิารณาจากดา่นตรวจคนเขา้เมอืง (ต.ม.)ในการ เขา้-ออกทัง้ประเทศไทยและ
ประเทศเกาหลใีต ้ อนัเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนเีขา้ออกเมอืง หรอืการถกูปฎเิสธในกรณีอืน่ๆ
ทกุกรณี ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบและไมค่นืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆทัง้สิน้ เนือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนบรษัิทแลว้ 
 2.การเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทัง้นีเ้นือ่งจากสภาพ ลม ฟ้า 
อากาศ และสถานการณ์ในการเดนิทางขณะนัน้แตจ่ะค านงึถงึความปลอดภยัในการเดนิทาง และผลประโยชนข์องหมูค่ณะเป็น
ส าคญั โดยไมท่ าใหม้าตรฐานของการบรกิารลดนอ้ยลง 
 3.ขอความรว่มมอืในการลงรา้นรัฐบาลตามโปรแกรมก าหนด เชน่ รา้นศนูยโ์สมรัฐบาล, ศนูยส์มนุไพรบ ารงุตับ, ศนูย์
สมนุไพรสนเข็มแดง, ศนูยเ์ครือ่งส าอาง, Duty free ไมม่กีารบงัคบัซือ้แตอ่ยา่งใด แตข่อความกรณุาตอ้งลงใหค้รบทกุรา้น 
 4.ทัวรน์ีจ้ัดใหเ้ฉพาะลกูคา้ทีป่ระสงคจ์ะไปทอ่งเทีย่วตามรายการของทวัรท์กุวันเทา่นัน้  หากทา่นไมส่ามารถรว่มทัวร์
ทกุวัน แคส่มคัรมารว่มทวัรเ์พยีงเพือ่การใชต้ัว๋เครือ่งบนิและทีพั่กในราคาพเิศษ  หากทา่นไมแ่จง้ และปรากฏวา่ทา่นไมร่วมทัวรใ์น
บางวัน ทางบรษัิทจะคดิคา่ด าเนนิการในการแยกทอ่งเทีย่วเอง 300 USD  (กอ่นซือ้ทัวร ์จะตอ้งแจง้ความประสงคท์ีเ่ป็นจรงิ เพือ่
ทางผูจ้ัดจะไดค้ดิคา่บรกิารทีเ่หมาะสม) 

 

*** กอ่นตดัสนิใจจองทวัร ์ควรอา่นเงือ่นไขการเดนิทางอยา่งถอ่งแท ้จนเป็นทีพ่อใจ 
แลว้จงึวางมดัจ าเพือ่ประโยชนข์องทา่นเอง *** 

** พาสปอรต์ควรมอีายไุมต่ า่กวา่ 6 เดอืนนบัจากวนัเดนิทาง ** 
 
ราคาทวัรน์ีร้วม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิชัน้ประหยดัไปกลับพรอ้มกรุ๊ป 
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 านาญงานและมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ตลอดการเดนิทาง 
 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง วงเงนิ 1,000,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 

 
อตัรานีไ้มร่วม 

 คา่ทปิไกด ์และคนขบัรถ ประมาณ  35,000 วอนหรอื 1,200 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 
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 ในกรณีทีส่ายการบนิประการปรับขึน้ภาษีน ้ามนั ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็คา่ภาษีน ้ามนัเพิม่ตามความเป็น
จรงิ 

 ตั๋วเครือ่งบนิทีอ่อกเป็นกรุ๊ปไมส่ามารถเลือ่นวันเดนิทางหรอืขอคนืเงนิได ้
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลง หรอืสลบัรายการทอ่งเทีย่วตามความเหมาะสม ในกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั หรอื
เหตกุารณ์ทีอ่ยูเ่หนอืการควบคมุของบรษัิทฯ โดยบรษัิทฯ จะค านงึถงึความปลอดภยัและผลประโยชนข์องคณะผูเ้ดนิทาง
เป็นหลัก 

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

 กรณีทีส่ถานทีท่อ่งเทีย่วใดๆ ทีไ่มส่ามารถเขา้ชมไดเ้นือ่งจากเหตสุดุวสิยั สภาพอากาศ เหตกุารณ์ทีอ่ยูเ่หนอืการควบคมุ
ของบรษัิทฯ เป็นตน้ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 กรณีทีท่า่นสละสทิธิใ์นการใชบ้รกิารใดๆ หรอืไมเ่ขา้ชมสถานทีใ่ดๆ กต็ามทีร่ะบใุนรายการทอ่งเทีย่ว หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้ม
คณะ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ใชจ้า่ยไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ในประเทศไทย และในตา่งประเทศมปีฏเิสธมใิหเ้ดนิทางเขา้-ออกตามประเทศทีร่ะบไุว ้ 
เนือ่งจากการครองครองสิง่ผดิกฎหมาย สิง่ของตอ้งหา้ม เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอืไมว่า่ดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตามบรษัิท
ฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดก็ตาม  

 กรณีทีท่า่นใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) เดนิทางเพือ่การทอ่งเทีย่วกบัคณะทัวร ์ หากทา่นถกูปฏเิสธในการ
เขา้-ออกประเทศใดๆ กต็าม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทวัรแ์ละรับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิมดัจ าหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดแลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 
 

เงือ่นไขการช าระเงนิ 

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

 
เงือ่นไขการยกเลกิ 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยดึมดัจ าเต็มจ านวน 
 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 21 วัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาทัวรท์ัง้หมด 
 กรณีกรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุ เทศกาลตา่งๆ เชน่ ปีใหม ่สงกรานต ์ เป็นตน้ ทางบรษัิทฯ ตอ้งมกีารการันตมีดัจ าทีน่ั่งกบั
ทางสายการบนิ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ Charter Flight และโรงแรมทีพั่กตา่งๆ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่มดั
จ า หรอื คา่ทวัรท์ัง้หมด ไมว่า่ยกเลกิกรณีใดก็ตาม 

 เมือ่ออกตัว๋แลว้ หากทา่นมเีหตบุางประการท าใหเ้ดนิทางไมไ่ด ้ ไมส่ามารถขอคนืคา่ต ัว๋ได ้ เนือ่งจากเป็นนโยบาย
ของสายการบนิ 
 

ขอ้แนะน าเพิม่เตมิ ส าหรบัผูเ้ดนิทางไปทอ่งเทีย่วประเทศเกาหลใีต ้

1. ผูเ้ดนิทางทีย่ังคงสภาพการเป็นนักศกึษา กรุณาเตรยีมใบรับรองการเป็นนักศกึษาจากสถาบนัการศกึษาเป็นภาษาองักฤษ
ตดิตัวไปดว้ยอาจจะตอ้งใชใ้นบางกรณี 

2. ผูเ้ดนิทางทีเ่ป็นขา้ราชการ พนักงานรัฐวสิาหกจิ และพนักงานบรษัิทเอกชนต่างๆ กรุณาเตรยีมบัตรประจ าตัวขา้ราชการ 
หรอืใบรับรองการท างานเป็นภาษาองักฤษอาจจะตอ้งใชใ้นบางกรณี 

3. ผูเ้ดนิทางทีท่ าเล่มพาสปอรต์ใหมเ่นื่องจากเล่มเกา่หมดอายใุหพ้กหนังสอืเดนิทางเล่มเกา่ตดิตัวไปดว้ยอาจจะตอ้งใชใ้น
บางกรณี 
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4. กรณุาพกบตัรเครดติ (ถา้ม)ี และเงนิสดตดิตวั ทัง้เงนิวอนและเงนิสกลุ USD กองตรวจคนเขา้เมอืงอาจจะขอดใูนบางกรณี 
อา่นเอกสารโปรแกรมทัวรใ์นละเอยีดชดัเจน ทัง้สถานทีท่อ่งเทีย่ว,เทีย่วบนิ,วันเดนิทาง เพือ่ประโยชนแ์กต่วัทา่นเองใน
กรณีทีต่อ้งตอบค าถามทีด่า่นตรวจคนเขา้เมอืง 
 

 
 


