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ไฮไลทโ์ปรแกรม 

 บินตรงกรุงเทพฯ – อินชอน โดยสายการบิน JIN AIR สายการบินในเครือของ KOREAN AIR  

พรอ้มบริการอาหารแบบ COLD MEAL และ ฟรีน ้าหนักกระเป๋าขาไป – กลบั 15 กิโลกรมั/ ถือข้ึนเคร่ือง 12 กิโลกรมั 

 พกัโรงแรมระดบั 3 ดาว ระดบัมาตรฐานของประเทศเกาหลี พรอ้มอาหารเชา้ พกัซูวอน 1 คืน และ โซล 2 คืน 

 ชมโชว ์FANTA STICK สุดอลงัการ ซ่ึงเป็นสุดยอดการแสดงท่ีผสมผสานศิลปะการแสดงและเคร่ืองสายเขา้ดว้ยกนั 

 เท่ียวครบทุกไฮไลท ์ENGLISH VILLAGE PAJU OUTLET เกาะนามิ วดัวาอจูองซา  เรียนการท ากิมจิพรอ้มสวมชุด

ประจ าชาติเกาหลี สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด(์รวมบตัร) โซลทาวเวอร ์(ไมร่วมค่าขึ้ นลิฟท)์  พระราชวงัชางด็อกกุง  

 ช็อปป้ิงกนัแบบจุใจท่ียา่นทงแดมุน  เมียงดง  DUTYFREE และฮงอิค 

 

ก ำหนดกำรเดินทำง       ตลอดเดือนมิถุนำยน 2560 

วนัแรก           กรุงเทพ (สนำมบินสุวรรณภูมิ) -  เกำหลีใต ้(สนำมบินอินชอน)  

21.30 คณะพรอ้มกนัท่ีจุดนัดหมาย สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร ์

D สายการบิน JIN AIR (LJ) (ลงประตูทางเขา้หมายเลข 2) โดยมีหัวหน้าทัวร์และเจา้หน้าท่ีของ

บริษัทฯรอตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกก่อนขึ้ นเคร่ือง  

วนัที่ 2     ENGLISH VILLAGE ไม่รวม RAIL BIKE –  PAJU OUTLET   –  เกำะนำมิ   

01.05 บินลดัฟ้าสู่ประเทศเกาหลีใต ้ โดยสายการบิน JIN AIR (LJ) เท่ียวบินท่ี LJ 002 บริการอาหารและ

เคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง  

08.25 เดินทางถึง สนำมบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต ้หมายเหตุ: เวลาทอ้งถ่ินเร็วกว่าประเทศไทย 2 

ชัว่โมง (กรุณำปรบันำฬิกำของท่ำนเป็นเวลำทอ้งถ่ิน เพ่ือควำมสะดวกในกำรนัดหมำย) หลงัจาก
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ผ่านการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรเกาหลี น าท่านเดินทางสู่เมือง น าท่านเดินทางสู่  PAJU 

ENGLISH VILLAGE  สถานท่ีถ่ายท าซีร่ีส์เกาหลีท่ีโด่งดังต่างๆ สรา้งตามแบบสถาปัตยกรรมของ

เวอรจิ์เนียสหรฐัอเมริกา ท่ีใหค้วามรูสึ้กเหมือนอยูใ่นสถานท่ีตน้แบบมาก ใหทุ้ท่านไดเ้พลิดเพลินและ  

ชมความน่ารักโดยรอบของ PAJU ENGLISH VILLAGE   จากน้ันน าท่านช๊อปป้ิงท่ี Paju Premium 

Outlet เป็น Outlet Mall แห่งใหมแ่ละใหญ่ท่ีสุดในเกาหลีใต ้ซ่ึงมีรา้นคา้หลากหลายกวา่ 165 รา้นคา้ 

และมีสินคา้ Brand ดงัมากมายหลายยี่หอ้ เช่น Armani, Calvin Klein, Diesel, DKNY, Guess, Escada 

โดยสินคา้จะมีการจดัลดราคา 30-80% อีกดว้ย 

กลำงวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวัน เมนู DUKKALBI ไก่ผัดเผ็ดบำรบี์คิวเป็นเน้ือไก่ที่หัน่ออกเป็นช้ินพอ

ค ำ คลุกเคลำ้ดว้ยซีอ๊ิวเครื่องปรุง และหมักทิ้ งไวจ้นไดท้ี่ จึงน ำเน้ือไก่และผักมำผัดบนกระทะ

ยกัษ ์รบัประทำนพรอ้ม กิมจ ิซุปสำหร่ำย และขำ้วสวย 

น าท่าเดินทางสู่ เกำะนำมิ เมืองชุนชอน จังหวัด คังวอน ลงเรือเฟอร์รีขา้มไปยังเกาะ (ใชเ้วลา

ประมาณ 10 นาที) ใหท่้านไดด่ื้มด า่กบัธรรมชาติ แมกไม ้ทิวสนบนเกาะนามิ ซ่ึงถือเป็นช่วงเวลาท่ีดี

ท่ีสุดท่ามกลางบรรยากาศโรแมนติกของใบไมเ้ปล่ียนสี ภาพแห่งสีสนัความงดงามของใบไม ้ใหท่้าน

ไดย้อ้นรอยละครรกัแนว DRAMA ซีรียเ์กาหลีท่ีโด่งดงัไปทัว่เอเชีย  WINTER LOVE SONG  หรือ เพลง

รกัในสำยลมหนำว พรอ้มเก็บภาพความประทบัใจ ถ่ายรูป กบัดาราแสดงน า BAE YONG JOON และ 

CHOI JI WOO รูปป้ันท่ีสรา้งขึ้ นเพ่ือไวเ้ก็บเป็นภาพความประทบัใจ กบัฉากและเน้ือเร่ืองท่ีเรียกเสียง

สะอ้ืนและน ้าตาของผูช้มนอกจออย่างท่วมทน้นอกจากน้ียงัมีกิจกรรมอ่ืนๆใหท่้านไดป่ั้นจกัรยานชม

วิวเหมือนในละครหรือชมฟารม์เล้ียงนกกระจอกเทศ  

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ เมนู ชำบู ชำบู สุก้ีสไตลเ์กำหลี บนหมอ้ไฟรอ้นๆ ประกอบดว้ย ผักสด

ชนิดต่ำงๆ และเน้ือหมูสไลดน์ ้ ำซุปรอ้นๆ และเสน้อูดง้ซ่ึงขำดไม่ไดใ้นกำรทำน ชำบู ชำบู 

พรอ้มขำ้วสวย 

จากน้ันน าท่านเขา้สู่ท่ีพกั  WESTVILLE OR CENTRAL PLAZA HOTEL  หรือเทียบเท่า 

วนัที่ 3  วดัวำวูจองซำ -กิมจแิลนด ์พรอ้มใส่ชุดประจ ำชำติเกำหลีฮนับก”–สวนสนุก LOTTE WORLD 
(รวมบตัร) – COSMETIC  SHOP -  ชอ้ปป้ิงทงแดมุน 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  

น าท่านไหวพ้ระ ณ วัดวำวูจองซำ (Waujeongsa Temple) ซ่ึงตั้งอยู่ในเมืองยงอิน จงัหวดัเคียงคีโด 

วัดน้ีสร้างขึ้ นในปี 1970 โดยนักบวชแฮด๊อกเพ่ือแสดงการตอบแทนความเมตตากรุณาของ

พระพุทธเจา้ในการรวมประเทศภายในมีรูปสลกัสะสมจากพุทธศาสนิกชนทัว่โลกมากกว่า 3,000 

ช้ิน โดยหน่ึงในรูปสลกัท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุด คือ พระเศียรของพระพุทธเจา้มีความสูง 8 เมตรตั้งอยู่ท่ี

หน้าประตูทางเขา้วดัและไดร้บัการบนัทึกลงกินเนสบุ๊คใหเ้ป็นรูปสลกัท่ีท าจากไมท่ี้มีขนาดใหญ่ท่ีสุด

ในโลก นอกจากน้ันภายในวดัยงัมีพระพุทธรูปนอนขนาดใหญ่ท่ีสรา้งจากไมส้นจีนท่ีน ามาจากอินเดีย

จากน้ันน าเดินทางสู่ กิมจิแลนด ์เล่ากนัวา่กิมจิเกิดข้ึนสมยัโชชอนโดยชาวบา้นจะเก็บผกัสดหมกัไวใ้น
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ไหเพ่ือไวกิ้นไดใ้นทุกฤดูกาล ชาวเกาหลีจะน ากิมจิใส่ลงในอาหารแทบทุกชนิด ตั้งแต่ ขา้วสวย ซุป 

ขา้วผดั สตู บะหมี่ จนกระทั้งพิซซ่า และเบอรเ์กอร ์”กิมจิ” จึงถือเป็นอาหารประจ าชาติของคนเกาหลี 

ท่ีไมว่่ามื้ อไหนจะตอ้งมีกิมจิเป็นเคร่ืองเคียงประจ าโต๊ะอาหารในทุกมื้ อ คนเกาหลีในสมยัก่อนนิยมท า

กิมจิไวกิ้นเองท่ีบา้น ซ่ึงกิมจิน้ันมีมากกว่า 100 ชนิด ดังน้ันสูตรตน้ต าหรับของแต่ละบา้นจึงไม่

เหมือนกนั ใหท่้านไดเ้รียนรูส้่วนผสมของการท ากิมจิและไดฝึ้กลองท าดว้ยฝีมือของตวัเองพรอ้มน าทุก

ท่านไดใ้ส่ชุดประจ าชาติเกาหลี ฮนับก”และถ่ายรูปภาพความประทบัใจ  

กลำงวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวัน เมนูคำลบ้ี หมูย่ำงเกำหลี เป็นอำหำรพ้ืนเมืองเกำหลีเล่ืองช่ือและ

เป็นที่รูจ้กักนัดีทัว่โลก มีรสชำติออกหวำนกลมกล่อม โดยน ำหมูส่วนที่ติดกบักระดูก น ำไปย่ำง

บนเตำถ่ำนแบบดั้งเดิม เสิรฟ์พรอ้มขำ้วสวยรอ้นๆ และเครื่องเคียงต่ำงๆ น ้ำจิ้ มเตำ้เจี้ ยวและ

น ้ำซุปสำหร่ำย มีวิธีกำรรบัประทำนคลำ้ยกบัเม่ียงค ำของไทย 

เดินทางสู่ สวนสนุก LOTTE WORLD  สวนสนุกในร่มท่ีใหญ่ท่ีสุดในเกาหลี  เร่ิมตน้ดว้ยความสนุกสุด

ยอดกับ 5 ส่ิงท่ีไม่ควรพลาดเร่ิมดว้ย PHARAOH’S FURY ต่ืนเตน้เลา้ใจกบัการล่องแก่งพิชิตฟาร์โร 

แห่งอียิปต์, ADLANTIC ADVENTURE นัง่รถไฟเหาะพิชิตแอตแลนติก, GYRO DROP เกา้อ้ีหมุนเหาะ

ดว้ยความเร็ว 100 กิโลเมตรต่อชัว่โมง ด้วยความสูงกว่า 70 เมตร เพลิดเพลินมหกรรมขบวน

พาเหรดท่ีเฉลิมฉลองใน WORLD CANIVAL PARADE พร้อม พบความอัศจรรย์ใจและต่ืนตากับ

เลเซอรโ์ชว ์การแสดงท่ีน าทุกท่านไปสู่ดินแดนแห่งกาแล็กซี ใหท่้านไดเ้ต็มอ่ิมกบับตัรFREE PASS

เล่นเคร่ืองเล่นไดทุ้กชนิดไมจ่ ากดัจ านวนครั้ง ท่ี MAGIC LAND ท่ีมีเคร่ืองเล่นหลากหลาย ไมว่า่จะเป็น 

WAIKIKI WAVE, SWING TREE, BUNGEE DROP และอ่ืนๆ อีกมากมาย จากน้ันน าท่าน ศูนยร์วม

เครื่องส ำอำงแบรนดด์งัเกำหลี เช่น ROJUKISS, LOTREE, LANEIGN, SULWASOO ใหท่้านไดเ้ลือก

ซ้ือในราคาพิเศษ  ถึงเวลาพาทุกท่านตะลุยสู่แหล่งชอ้ปป้ิงท่ีไดช่ื้อว่าใหญ่ท่ีสุดในเอเชีย ตลำดทงแด

มุน หา้งสรรพสินคา้กวา่ 10 แห่ง ท่ีบางหา้งเปิดตลอด 24 ชัว่โมง เช่น  MIGLIORE, DOOTA TOWER, 

HELLO AM, DESIGNER CLUB  ท่านสามารถเลือกซ้ือสินคา้หลากหลายประเภทไดท่ี้น่ี อาทิเช่น 

เส้ือผา้บุรุษ-สตรี รองเทา้บุรุษ-สตรี รองเทา้ผา้ใบ เข็มขดั ของท่ีระลึก ชุดเคร่ืองครวั ถุงเทา้ ผา้พนัคอ 

ในราคาเกาหลีอยา่งแทจ้ริง 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ เมนูพิบิมพพั พุลโกกิ ท ำจำกขำ้วสวยผสมกบัเน้ือหมูหัน่เป็นช้ินเล็กๆ ผกั

ปรุงรสและไข่ จะคลุกกับโคชูจงั (ซอสพริกรสเผ็ด) ก็ไดถ้ำ้ตอ้งกำร เสิรฟ์พรอ้มหมูผัดวุน้เสน้ 

และหอมใหญ ่มีน ้ำขลกุขลิกออกรสหวำนเล็กนอ้ย 

น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั  GALAXY HOTEL / HAEDAMCHE STAY / BENIKIA SEOUL   หรือเทียบเท่า 

วนัที่4 ศูนยโ์สมรฐับำล - บลเูฮำส ์–พระรำชวงัชำงดอ๊กกุง – SEOUL  TOWER (ไม่รวมข้ึนลิฟต)์  -คลอง

ชองเกชอน – DUTY FREE –  ชอ้ปป้ิงเมียงดง - FANTA STICK SHOW 

เชำ้         รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  
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 น าท่านสู่ ศูนยโ์สมรฐับำล ซ่ึงรบัรองคุณภาพจากรฐับาล เป็นโสมท่ีอายุ 6 ปี ซ่ึงถือว่ามีคุณภาพดี

ท่ีสุด ใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือโสมคุณภาพและราคาถูกกว่าไทย 2 เท่า โสมเกาหลีถือเป็นยาบ ารุงร่างกาย 

หรือสามารถซ้ือเป็นของฝากจากประเทศเกาหลี   จากน้ันน าท่านเดินทางผ่านชมท าเนียบ

ประธานาธิบดี หรือบลูเฮำส ์และน าท่านเขา้ชม พระรำชวังชำงดอ๊กกุง (Changdeokgung)  เป็น

พระราชวงัท่ีสวยงามและทรงคุณค่าท่ีสุดในประวติัศาสตร์เกาหลี ท่ีเคยมีการปกครองดว้ยระบบ

กษัตริย ์จนไดร้บัการขึ้ นทะเบียนใหเ้ป็นหน่ึงในมรดกโลกทางดา้นวฒันธรรมขององคก์ารยูเนสโก 

พระราชวงัแห่งน้ีมีความส าคญัมากเพราะเป็นพระราชวงัหลวง สรา้งในปี ค.ศ.1405 ใชเ้ป็นท่ีประทบั

ของกษัตริยใ์นราชวงศ์โชชอนหลายพระองค ์จนถึงพระเจา้ชุนจง (Seonjeong) ซ่ึงเป็นกษัตริยอ์งค์

สุดท้ายของราชวงศ์ ท่ีส้ินพระชนม์ลงในปี ค.ศ.1926 ดังน้ัน ทางรัฐบาลเกาหลีจึงได้อนุรั กษ์

พระราชวงัแห่งน้ีเอาไวอ้ยา่งดีท่ีสุด   

กลำงวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวัน เมนูซัมเคทัง หรือ ไก่ตุ๋นโสม อำหำรต ำหรับชำววังบ ำรุงสุขภำพ 

บริกำรท่ำนละ 1 ตวั บรรจุอยู่ในหมอ้เหล็กรอ้นๆ ภำยในตวัไก่จะยดัไสด้ว้ยขำ้ว และของบ ำรุง

ตำ่งๆ อำทิ เม็ดพุทรำแหง้ รำกโสม เก๋ำก้ี ปรุงรสดว้ยพริกไทยด ำ และเกลือ รบัประทำนพรอ้ม

เครื่องเคียงที่เรียกว่ำ กกัตุกี (ท ำจำกหวัไชเทำ้ดอง) และเสน้ขนมจีนหนำนุ่มแบบเกำหลีพรอ้ม

ทั้งเสิรฟ์ อินซมัจูหรือเหลำ้ดองโสม 

 น าท่านยอ้นรอยละครซีรีย์เกาหลีดัง MY NAME IS KIM SAM SOON และ BOY OVER FLOWER ท่ี 

“นัมซาน” ภูเขาแห่งเดียวท่ีตั้งอยูใ่จกลางกรุงโซล บนยอดเขามีหอ SEOUL TOWER 1 ใน 18 หอคอย

เมืองท่ีสูงท่ีสุดในโลกมีความสูงถึง 480 เมตร เหนือระดบัน ้าทะเล น าท่านสู่ NAMSAN VIEW POINT 

ใหท่้านไดถ่้ายรูปและสัมผัสความน่ารักของวยัรุ่นเกาหลี นิยมมาคลอ้งกุญแจไวด้ว้ยกนัระเบียงทุก

ดา้นของ SEOUL TOWER จึงเต็มไปดว้ยกุญแจหลากหลายสี  น าท่านสู่ คลองชองเกชอน คลอง

เก่าแก่ในอดีตมีอายุกว่า 600 ปี ท่ีทอดผ่านใจกลางเมืองหลวงในปัจจุบันมีการพัฒนาและบูรณะ

คลองขึ้ นมาใหม่ มีความยาวกว่า 6 กม.เป็นสถานใหค้นไดเ้ขา้มาพกัผ่อน โดยจดักิจกรรมต่างๆอาทิ 

งานแสดงศิลปะต่าง งานดนตรี นิทรรศการดอกไม ้  พบกบัเร่ืองราวความมหศัจรรยข์องคลองชองเก

ชอนแห่งน้ี  น าท่านชมแหล่งชอ้ปป้ิงปลอดภาษี DUTY  FREE ชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนด์เนม  มากมาย 

อาทิ นาฬิกา,แว่นตา,เคร่ืองส าอางค,์กระเป๋า,กลอ้งถ่ายรูป หรือจะเป็นโทรศพัท์มือถือ ใหท่้านอิสระ

ไดเ้ลือกซ้ืออย่างเต็มท่ี ถึงเวลาพาทุกท่านไปชอ้ปป้ิงท่ี เมียงดง หรือ สยำมสแควรเ์กำหลีท่าน

สามารถเลือกสินคา้เทรนด์แฟชัน่ล่าสุดของเกาหลีไดท่ี้น่ีโดยเฉพาะสินคา้วยัรุ่นเช่นเส้ือผา้ รองเทา้ 

กระเป๋า เคร่ืองประดับ ทั้งแบรนด์เนม เช่น EVISU, GAP, ONISUKA TIGER และสินคา้จากแบรนด์

เกาหลีโดยเฉพาะ เคร่ืองส าอางเช่นETUDE HOUSE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, MISSHA, 

ROJUKISS, LANEIGE อีกทั้งยงัมีรา้นกาแฟ รา้นอาหารต่างๆ ท่านสามารถล้ิมลองไอศกรีม 2,000 

วอน ท่ีสูงเกือบฟุตไดท่ี้น้ี  และKRISPY KREMEโดนัท ท่ีสุดแสนอร่อย จากน้ันน าท่านเขา้ชม สุดยอด

การแสดงท่ีผสมผสานศิลปะการแสดงอนัหลากหลาย ตลก มนัส ์ฮาส์ FANTA STICK SHOW สุดยอด
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การแสดงท่ีผสมผสานศิลปะการแสดงอันหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นดนตรีเคร่ืองสาย อาทิ ฟรุต 

ไวโอลิน ซอ และกายากึม หรือ สุดยอด 

ค ำ่          รบัประทำนอำหำรค ำ่ เมนูบุฟเฟ่ตบ์ำบีคิวป้ิงย่ำง สไตลเ์กำหลี ใหท้่ำนเลือกสรรทั้ง เน้ือววั หมู

ตดิมนัสไลด ์หมูหมัก ซีฟู้ดตกัรบัประทำนแบบไม่อั้น ทำนไดจ้นอิ่ม พรอ้มเครื่องเคียงผกัสด กิม

จ ิและอื่นๆอีกมำกมำย 

น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั  GALAXY HOTEL / HAEDAMCHE STAY / BENIKIA SEOUL   หรือเทียบเท่า 

วนัที่ 5    ศูนยส์มุนไพรฮอ๊กเกตนำมู – RED PINE - ศูนยพ์ลอยอเมทิส  –  TRICK   EYE  MUSEUM +  

               ICE MUSEUM –ชอ้ปป้ิงยำ่นฮงอิค –SUPER MARKET - กรุงเทพฯ 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำร ของโรงแรม 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่  ศูนยส์มุนไพรฮ็อกเกตนำมู ตน้ไมช้นิดน้ีเจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาท่ี

ปราศจากมลภาวะและระดบัสูงเหนือน ้าทะเล 50-800 เมตร เมล็ดพนัธุข์องสมุนไพรอ๊อตเกตนามน้ีู 

เป็นท่ีนิยมของคนเกาหลีรุ่นใหม่ เพราะมีผลช่วยดูแลตบัใหแ้ข็งแรง ป้องกนัโรคตบัแข็งไม่ถูกท าลาย

จาการด่ืมแอลกอฮอล ์กาแฟ บุหร่ี สารตกคา้งจากอาหาร และยา  จากน้ันน าท่านสู่ RED PINE เป็น

ผลิตภณัฑ ์ท่ีสกดัจากน ้ามนัสน ท่ีมีสรรคุณช่วยบ ารุงร่างกาย ลดไขมนั ช่วยควบคุมอาหารและรกัษา

สมดุลในร่างกาย และน าท่านเลือกซ้ือ อเมทิส เป็นหินท่ีมีพลงัในการบ าบดัทั้งดา้นร่างกายและจิตใจ

ของผูส้วมใส่  ขจดัความคิดแง่ลบ เป็นพลอยแห่งสุขภาพและน าโชค  สามารถปกป้องคุม้ครองผูส้วม

ใส่ได ้โดยมีตั้งแต่สีม่วงอ่อนเย็นตาจนถึงสีม่วงเขม้ มีเสน่หเ์ยา้ยวนใจ พลอยน้ีจะงามจบัตาเมื่อมาท า

เป็นแหวน จ้ี ต่างหแูละสรอ้ย และนิยมใชใ้นการแกไ้ขฮวงจุย้ท่ีไมดี่ภายในบา้นดว้ย 

กลำงวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวัน เมนูโอซัม พุลโกกิ ประกอบดว้ยปลำหมึกสด และหมูสไลดท์ี่ผ่ำน

กำรหมกัดว้ยเครื่องปรุงจนไดท้ี่ น ำมำผดัรวมกบัผกัสดนำนำ ชนิดบนกระทะรอ้นๆ รบัประทำน

พรอ้มเครื่องเคียง และขำ้วสวยรอ้นๆ มีกล่ินหอมน่ำล้ิมลอง 

จากน้ันน าท่านสู่ TRICK EYE  MUSEUM แกลอร่ี “เคล็ดลบังานศิลปะแห่งภาพ” แนวคิดรูปแบบใหม่ 

เพ่ือตอ้งการจะจุดประกายความคิดสรา้งสนัและจินตนาการของการสรา้งภาพ โดยใชเ้ทคนิคพิเศษ

จากภาพสามมิติท่ีรวมทฤษฎีทางวิทยาศาสตรแ์ละการซอ้นภาพกระตุน้ความเคล่ือนไหวของภาพใหม้ี

มิติเหมือนจริง โดยใหค้วามรูสึ้กมีส่วนร่วมกบัภาพถ่ายน้ันๆ ในพิพิธภณัฑม์ีภาพงานช้ินโบวแ์ดง สนุก

กันแบบเต็มๆ กับการแอ็คชัน่ท่าทางต่างๆ ท่ีรูปถ่ายของท่านจะออกมาดูประหน่ึงเหมือนจริงใน

เหตุการณ์  พรอ้มกับเขา้ชม ICE MUSEUM เมืองน ้าแข็งท่ีมีผลงานศิลปะแกะสลักน ้ าแข็งกว่า 50 

ช้ิน  รวมอยู่ในท่ีเดียว พรอ้มจัดแสดงในแบบท่ีไม่ธรรมดา แต่จ าลองเป็นเมืองท่ีทุกอย่างกลายเป็น

น ้าแข็ง! และเอาใจเด็กๆ ดว้ยสไลเดอรน์ ้าแข็ง และกิจกรรมอ่ืนๆ อีกมากมาย ใหคุ้ณไดเ้ดินเท่ียวอยา่ง

ไม่รูสึ้กเบ่ือ อาทิ สัมผัสประสบการณ์นั่งรถลากกวางรูดอร์ฟ ทักทายลุงซานตา้ โพสท่าคู่กับนก

เพนกวินขั้วโลก ส ารวจบา้นน ้าแข็งเอสกิโม เยี่ยมชมปราสาทน ้าแข็ง ชมวิวจากบนก าแพงเมือง และ

ลองเขา้พกัโรงแรมท่ีทุกอยา่งท าจากน ้าแข็ง!  และต่อดว้ย ชอ้ปป้ิงที่ฮงอิก แหล่งชอ้ปป้ิงท่ีอยูล่อ้มรอบ
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ไปดว้ยมหาวิทยาลยัช่ือดังในเกาหลี สินคา้ในย่านน้ีส่วนใหญ่เป็นสินคา้วยัรุ่นท่ีทันสมยัและราคาไม่

แพงเช่นเส้ือผา้ท่ีออกแบบโดยดีไซดเ์นอรเ์กาหลีรองเทา้กระเป๋าเคร่ืองประดบั เคร่ืองส าอาง และยงัมี

รา้นแบรนด์เนมอยู่ทัว่ไปเช่น EVISU, ZARA ทุกวนัเสารล์านหน้าประตูของมหาวิทยาลยัฮงอิค จะมี

ผลงานศิลปะในรูปแบบต่างๆ เช่น เคร่ืองประดับ ตุ๊กตา เส้ือผา้ และของแฮนด์เมด ท่ีน่ารกัและใช้

ความคิดสรา้งสรรค ์ของบางอยา่งท ามาช้ินเดียวเพ่ือใหไ้ดเ้ลือกซ้ือ บางทีอาจเป็นสินคา้ท่ีมีช้ินเดียวใน

โลก  รา้นกาแฟขนาดย่อม ย่านฮงอิกซ่ึงภายในรา้น ไดเ้วลาน าท่านสู่สนามบินอินชอน  น าท่านสู่

สนามบินอินชอน ระหว่างทางพาท่านแวะละลายเงินวอนท่ีรา้นคา้สนามบิน SUPER MARKET ซ่ึง

ท่านสามารถเลือกซ้ือสินคา้เกาหลีไดอี้กรอบ โดยเฉพาะของกิน เช่น บะหมี่ซินราเมียน (มาม่าสไตล์

เกาหลี) อดูง้ กิมจิ ขนมชอ๊คโกพ้าย น ้าจ้ิมปรุงรสหมยูา่งเกาหลี ไก่ตุ๋นโสมส าเร็จรูป ผลไมต้ามฤดูกาล 

ในราคาพิเศษก่อนกลบัเมืองไทย 

19.55 เดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯโดยสายการบิน JIN AIR (LJ) เท่ียวบินท่ี LJ001 บริการอาหารและเคร่ืองด่ืม

บนเคร่ือง 

23.35  ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 

 

 

อตัรำค่ำบริกำร เดือนกรกฎำคม 60 

ก ำหนดกำรเดินทำง 
ผูใ้หญ่ ท่ำนละ 

พกัหอ้งละ 2ท่ำน 

เด็ก 1 ท่ำน พกักบั

ผูใ้หญ่ 2 ท่ำน ไม่เสริม

เตยีง 

พกัเดี่ยว

เพ่ิม 

วนัที่ 1 - 5 กรกฎำคม 60 13,900.- 13,900.- 5,900.- 

วนัที่ 2 - 6 กรกฎำคม 60 12,900.- 12,900.- 5,900.- 

วนัที่ 3 - 7 กรกฎำคม 60 12,900.- 12,900.- 5,900.- 

วนัที่ 4 - 8 กรกฎำคม 60 13,900.- 13,900.- 5,900.- 

วนัที่ 5 - 9 กรกฎำคม 60 13,900.- 13,900.- 5,900.- 

วนัที่ 8 - 12 กรกฎำคม 60 13,900.- 13,900.- 5,900.- 

วนัที่ 9 - 13 กรกฎำคม 60 12,900.- 12,900.- 5,900.- 

วนัที่ 10 - 14 กรกฎำคม 60 12,900.- 12,900.- 5,900.- 

วนัที่ 11 - 15 กรกฎำคม 60 13,900.- 13,900.- 5,900.- 

วนัที่ 12 - 16 กรกฎำคม 60 13,900.- 13,900.- 5,900.- 

วนัที่ 13 - 17 กรกฎำคม 60 13,900.- 13,900.- 5,900.- 
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วนัที่ 14 - 18 กรกฎำคม 60 13,900.- 13,900.- 5,900.- 

วนัที่ 15 - 19 กรกฎำคม 60 13,900.- 13,900.- 5,900.- 

วนัที่ 16 - 20 กรกฎำคม 60 12,900.- 12,900.- 5,900.- 

วนัที่ 17 - 21 กรกฎำคม 60 12,900.- 12,900.- 5,900.- 

 

อตัรำค่ำบริกำร เดือนสิงหำคม 60 

ก ำหนดกำรเดินทำง 
ผูใ้หญ่ ท่ำนละ 

พกัหอ้งละ 2ท่ำน 

เด็ก 1 ท่ำน พกักบั

ผูใ้หญ่ 2 ท่ำน ไม่เสริม

เตยีง 

พกัเดี่ยว

เพ่ิม 

วนัที่ 19 – 23 สิงหำคม 60 13,900.- 13,900.- 5,900.- 

วนัที่ 20 – 24 สิงหำคม 60 13,900.- 13,900.- 5,900.- 

วนัที่ 21 – 25 สิงหำคม 60 13,900.- 13,900.- 5,900.- 

วนัที่ 22 – 26 สิงหำคม 60 13,900.- 13,900.- 5,900.- 

วนัที่ 23 – 27 สิงหำคม 60 14,900.- 14,900.- 5,900.- 

วนัที่ 24 – 28 สิงหำคม 60 14,900.- 14,900.- 5,900.- 

วนัที่ 25 – 29 สิงหำคม 60 14,900.- 14,900.- 5,900.- 

วนัที่ 26 – 30 สิงหำคม 60 13,900.- 13,900.- 5,900.- 

วนัที่ 27 – 31 สิงหำคม 60 13,900.- 13,900.- 5,900.- 

วนัที่ 38 ส.ค. – 1 ก.ย. 60 13,900.- 13,900.- 5,900.- 

วนัที่ 29 ส.ค. – 2 ก.ย. 60 13,900.- 13,900.- 5,900.- 

วนัที่ 30 ส.ค. – 3 ก.ย. 60 14,900.- 14,900.- 5,900.- 

วนัที่ 31 ส.ค. – 4 ก.ย. 60 14,900.- 14,900.- 5,900.- 

 

อตัรำค่ำบริกำร เดือนกนัยำยน 60 

ก ำหนดกำรเดินทำง 
ผูใ้หญ่ ท่ำนละ 

พกัหอ้งละ 2ท่ำน 

เด็ก 1 ท่ำน พกักบั

ผูใ้หญ่ 2 ท่ำน ไม่เสริม

เตยีง 

พกัเดี่ยว

เพ่ิม 

วนัที่ 1 – 5 กนัยำยน 60 14,900.- 14,900.- 5,900.- 

วนัที่ 2 – 6 กนัยำยน 60 13,900.- 13,900.- 5,900.- 

วนัที่ 3 – 7 กนัยำยน 60 13,900.- 13,900.- 5,900.- 
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วนัที่ 4 – 8 กนัยำยน 60 13,900.- 13,900.- 5,900.- 

วนัที่ 5 – 9 กนัยำยน 60 13,900.- 13,900.- 5,900.- 

วนัที่ 6 – 10 กนัยำยน 60 14,900.- 14,900.- 5,900.- 

วนัที่ 7 – 11 กนัยำยน 60 14,900.- 14,900.- 5,900.- 

วนัที่ 8 – 12 กนัยำยน 60 14,900.- 14,900.- 5,900.- 

วนัที่ 9 – 13 กนัยำยน 60 13,900.- 13,900.- 5,900.- 

วนัที่ 10 – 14 กนัยำยน 60 13,900.- 13,900.- 5,900.- 

วนัที่ 11 – 15 กนัยำยน 60 13,900.- 13,900.- 5,900.- 

วนัที่ 12 – 16 กนัยำยน 60 13,900.- 13,900.- 5,900.- 

วนัที่ 13 – 17 กนัยำยน 60 14,900.- 14,900.- 5,900.- 

วนัที่ 14 – 18 กนัยำยน 60 14,900.- 14,900.- 5,900.- 

วนัที่ 15 – 19 กนัยำยน 60 14,900.- 14,900.- 5,900.- 

วนัที่ 16 – 20 กนัยำยน 60 13,900.- 13,900.- 5,900.- 

วนัที่ 17 – 21 กนัยำยน 60 13,900.- 13,900.- 5,900.- 

วนัที่ 18 – 22 กนัยำยน 60 13,900.- 13,900.- 5,900.- 

วนัที่ 19 – 23 กนัยำยน 60 13,900.- 13,900.- 5,900.- 

วนัที่ 20 – 24 กนัยำยน 60 14,900.- 14,900.- 5,900.- 

วนัที่ 21 – 25 กนัยำยน 60 14,900.- 14,900.- 5,900.- 

วนัที่ 22 – 26 กนัยำยน 60 14,900.- 14,900.- 5,900.- 

วนัที่ 23 – 27 กนัยำยน 60 13,900.- 13,900.- 5,900.- 

วนัที่ 24 – 28 กนัยำยน 60 13,900.- 13,900.- 5,900.- 

วนัที่ 25 – 29 กนัยำยน 60 13,900.- 13,900.- 5,900.- 

 
อตัรำน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัตามเสน้ทางท่ีระบุในรายการชั้นทศันาจรไป-กลบัพรอ้มคณะ กรณีอยูต่่อตอ้งเสียค่า
เปล่ียนแปลงตัว๋ และ ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งท่ีมี 

 ค่าอาหารทุกมื้ อ ตามท่ีระบุในรายการ 

 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ 

 ค่าท่ีพกัตามระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุ หรือเทียบเท่า 

 ค่ารถรบั-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละ 15 กก. 
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 ค่าหวัหนา้ทวัรน์ าท่านท่องเท่ียวตลอดรายการในต่างประเทศ 

 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
  

อตัรำน้ีไม่รวม 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาทิ ค่าท าหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศพัทส์่วนตวั, ค่าซกัรีด, มินิบารใ์นหอ้ง, รวมถึง

ค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ (หากท่านตอ้งการสัง่เพ่ิม กรุณาติดต่อหวัหนา้ทวัรแ์ลว้จ่าย

เพ่ิมเองต่างหาก) 

 ค่ำทิปคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิ่นท่ำนละ 7 USD ตอ่คนตอ่วนั  หรือ ท่ำนละ 34,000 วอน หรือ 1,200 

บำท ตอ่ท่ำนตลอดทั้งทริป  

 ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7% และภำษีหกั ณ ที่จำ่ย 3% (กรณีออกใบเสร็จรบัเงินในนำมบริษทั หรือตอ้งกำร

ใบก ำกบัภำษี) 

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ท่ีหนักเกินสายการบินก าหนด (ปกติ 15 กก.) 

 ค่าวีซ่าส าหรบัพาสปอรต์ต่างดา้ว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1)พาสปอรต์ 2)ใบประจ าตวัคนต่างดา้ว 3)

ใบส าคญัถ่ินท่ีอยู ่4)ส าเนาทะเบียนบา้น(ถา้มี) 5)สมุดบญัชีเงินฝาก(ถา้มี) 6)รูปถ่ายสี 2 น้ิว 2 รูป แลว้ทาง

บริษัทฯจะเป็นผูด้ าเนินการยื่นวีซ่าใหท่้านโดยจ่ายค่าบริการต่างหาก(ส าหรบัหนังสือเดินทางต่างดา้ว เจา้ของ

หนังสือเดินทางตอ้งท าเร่ืองแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า) 

 
เง่ือนไขกำรจองและกำรใหบ้ริกำร 

1. ในการจองครั้งแรก มดัจ าท่านละ 5,000 บาท หรือช าระทั้งหมด  

2. ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนเดินทาง 15 วนั ในกรณีท่ีไมช่ าระเงินส่วนท่ีเหลือตามเวลาท่ีก าหนด ขอสงวนสิทธ์ิในการ

บอกยกเลิกการเดินทาง 

3. การจองจะมีผลสมบรูณ ์ โดยจะตอ้งส่งแฟกซ ์หรือ อีเมล ์ ใบจองทวัรใ์หเ้จา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย พรอ้มกรอกรายช่ือของผู้

เดินทางท่ีสะกดตรงตามหนังสือเดินทาง 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ หากลกูคา้ตอ้งการขอแยกออกจากกรุป๊ หรือไมเ่ท่ียวตามรายการท่ีบริษัทก าหนด บริษัทขอ

ปรบัท่านละ 300 USD 

 กำรยกเลิก 

1. การยกเลิกการเดินทางจะมีผลสมบรูณ ์ก็ต่อเม่ือไดแ้ฟกซ ์หรือ อีเมล ์การยกเลิกใหก้บัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย  

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัท าการข้ึนไป  คืนเงินทั้งหมด 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วนัท าการข้ึนไป เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 5,000 บาท 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 - 14 วนัท าการ เก็บค่าใชจ้่าย 50% ของราคาทวัร ์

 ยกเลิกการเดินทางนอ้ยกวา่ 1 - 6 วนัท าการ  เก็บค่าใชจ้่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทวัร ์
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2. การขอยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีเจ็บป่วยหรือมีเหตุจากร่างกายท่ีไม่สามารถเดินทางในช่วงเวลาท่ีจองได ้การ

ยกเลิกการเดินทาจะตอ้งแสดงใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลใหก้ับเจา้หน้าท่ีฝ่ายขายทั้งน้ีบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ

พิจารณาในการคืนเงินใหก้บัลกูคา้เป็นกรณีไป  

3. ในกรณีท่ีเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมืองปฏิเสธการเขา้-ออกนอกประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัท 

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นค่าทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆทั้งส้ิน 

4. ในกรณีกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุด หรือ เทศกาล บริษัทฯไดม้ีการการนัตีมดัจ า หรือ ซ้ือขายแบบมีเง่ือนไขกบั

สายการบิน รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT (เหมาล า), EXTRA FLIGHT (เท่ียวบินพิเศษท่ีเพ่ิมเขา้มา

ช่วงวนัหยุด หรือ เทศกาลดงักล่าว) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินค่ามดัจ า หรือ ค่าทวัรท์ั้งหมด 
 

หมำยเหต ุ

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีจ านวนผูเ้ดินทาง ต า่กวา่  15 ท่าน(ผูใ้หญ่) ขึ้ นไป โดย

บริษัทฯ จะแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนั ก่อนการเดินทาง  

2. เท่ียวบิน ราคาและรายการท่องเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์

ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั  

3. หนังสือเดินทาง ตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน และบริษัทฯ รบัเฉพาะผูม้ีจุดประสงคเ์ดินทาง 

        เพ่ือท่องเท่ียวเท่าน้ัน   

4. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายใดๆทั้งส้ิน อนัเน่ืองมาจากเกิดกรณีความล่าชา้จากสาย

การบิน, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, การเมือง, ภยัธรรมชาติ (โดยบริษัทฯจะด าเนินการ

ประสานงานเพ่ือใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ลกูคา้)  

5. ทางบริษัทฯสงวนสิทธิไม่คืนเงิน ในกรณีท่ีท่านใชบ้ริการของทางบริษัทฯไม่ครบ เช่น ไม่เท่ียวบางรายการ, 

ไม่ทานอาหารบางมื้ อ เพราะค่าใชจ้่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหต้ัวแทนต่างประเทศแบบ

เหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้ 

6. ทางบริษัทฯสงวนสิทธิไม่รบัผิดชอบใดๆ หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ี

เกิดจากความประมาทของตวันักท่องเท่ียวเอง 

7. เมื่อท่านตกลงช าระเงินไมว่่าทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษัทฯจะถือวา่ท่านไดย้อมรบัในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ

แลว้ ตามท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด บริษัทขอสงวนสิทธ์ิเฉพาะลกูคา้ท่ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียวเท่าน้ัน    


