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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 พรอ้มอาหารเชา้พกัซอรคัซาน 1 คืน และ โซล 2 คืน 

 ชมโชว ์FANTA STICK สุดอลงัการ ซ่ึงเป็นสุดยอดการแสดงท่ีผสมผสานศิลปะการแสดงและเคร่ืองสายเขา้ดว้ยกนั 

 เท่ียวครบทุกไฮไลท ์อุทยานแห่งชาติซอรคัซาน TEDDY BEAR เกาะนามิ วดัชินอึนซา  เรียนการท ากิมจิพรอ้มสวม

ชุดประจ าชาติเกาหลี สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด(์รวมบตัร) โซลทาวเวอร ์(ไม่รวมค่าข้ึนลิฟท)์  พระราชวงัชางด็อกกุง  

 ช็อปป้ิงกนัแบบจุใจท่ียา่นทงแดมุน  เมียงดง  DUTYFREE และฮงอิค 

 

ก าหนดการเดินทาง ตุลาคม-พฤศจกิายน 2560 

วนัแรก      กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ) -  เกาหลีใต ้(สนามบินอินชอน) 

21.30 คณะพรอ้มกนัท่ีจุดนัดหมาย สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร ์D  

สายการบิน JIN AIR (LJ) (ลงประตูทางเขา้หมายเลข 2) โดยมีหวัหนา้ทวัรแ์ละเจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ  

รอตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกก่อนขึ้ นเคร่ือง  

วนัที่ 2     เกาะนามิ  –TEDDY BEAR MUSEUM- อุทยานแห่งชาตซิอรคัซาน –  วดัชินฮึงซา  

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

เครื่องดื่มบนเครื่อง **เท่ียวบินอาจมีการเปล่ียนแปลง จะแจง้ใหท้ราบอีกครั้ง** 
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05.40 เดินทางถึง สนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต ้หมายเหตุ: เวลาทอ้งถ่ินเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่โมง  

(กรุณาปรบันาฬิกาของท่านเป็นเวลาทอ้งถ่ิน เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย)หลงัจากผ่านการ

ตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรเกาหลี น าท่านเดินทางสู่ เกาะนามิ เมืองชุนชอน จงัหวดั คงัวอน ลงเรือ

เฟอรรี์ขา้มไปยงัเกาะ (ใชเ้วลาประมาณ 10 นาที) ใหท่้านไดด่ื้มด า่กบัธรรมชาติ แมกไม ้ทิวสนบนเกาะ

นามิ ท่ามกลางบรรยากาศโรแมนติกของฤดูแห่งหิมะโปรยปราย ท่ีขาวโพลนไปทัว่ทั้งเกาะ ใหท่้านได้

ยอ้นรอยละครรกัแนว DRAMA ซีรียเ์กาหลีท่ีโด่งดงัไปทัว่เอเชีย  WINTER LOVE SONG  หรือ เพลงรกัใน

สายลมหนาว พรอ้มเก็บภาพความประทบัใจ ถ่ายรูป กบัดาราแสดงน า BAE YONG JOON และ CHOI JI 

WOO รูปป้ันท่ีสรา้งขึ้ นเพ่ือไวเ้ก็บเป็นภาพความประทับใจ กบัฉากและเน้ือเร่ืองท่ีเรียกเสียงสะอ้ืนและ

น ้าตาของผูช้มนอกจออย่างท่วมทน้ นอกจากน้ียงัมีกิจกรรมอ่ืนๆ ใหท่้านไดป่ั้นจกัรยานชมวิวเหมือนใน

ละครหรือชมฟารม์เล้ียงนกกระจอกเทศ จากน้ันใหทุ้กท่านไดเ้ลือกซ้ือตุ๊กตาหมีท่ีแต่งตวัในหลากหลาย 

COLLECTION ท่ี TEDDY BEAR MUSUEM ขนาดย่อม ท่ีย่อมากจาก เกาะเชจูเลยทีเดียว จะไดเ้ห็นได้

สัมผัสหมีแท็คด้ีแบร์ท่ีน่ารักจากทัว่โลกท่ีมีมากว่า 100 ปี โดยจัดท าเป็นเร่ืองราวและฉากท่ีแสดง

เร่ืองราวและจ าลองวิถีชีวิตของคนเกาหลี โดยใช ้ตุ๊กตาหมี แต่งตวัตามสไตลน่์ารกัๆมีทั้งแบบแสดงโชว์

และเป็นแบบเคล่ือนไหวได ้ท่านยงัสามารถซ้ือ ตุ๊กตาหมี TEDDY BEAR SHOP  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน เมนู DUKKALBI ไก่ผัดเผ็ดบาร์บีคิวเป็นเน้ือไก่ท่ีหัน่ออกเป็นช้ินพอค า 

คลุกเคลา้ดว้ยซีอ๊ิวเคร่ืองปรุง และหมกัท้ิงไวจ้นไดท่ี้ จึงน าเน้ือไก่และผกัมาผดับนกระทะยกัษ์ รบัประทาน

พรอ้ม กิมจิ ซุปสาหร่าย และขา้วสวย 

เดินทางสู่จงัหวดัคงัวนัโด เพ่ือเขา้สู่ อุทยานแห่งชาติโซรคัซาน หรือ สวิสเซอรแ์ลนดเ์กาหลี (ไม่รวม 

CABLE CAR )  แดนมหศัจรรยแ์ห่งขุนเขาของผืนป่าท่ีอุดมสมบรูณไ์ปดว้ยป่าไมแ้ละล าธารตามธรรมชาติ

ท่ีมีความงดงามมากท่ีสุดแห่งหน่ึงตลอดทั้งปีในฤดูใบไมผ้ลิภูเขาจะถูกปกคลุมไปดว้ยใบไมเ้ขียวขจีใหท่้าน

ไดเ้พลิดเพลินกบัวิวสองขา้งทางทัว่ทั้งหุบเขา จากน้ันน าทุกท่านเดินทางสู่วดัชินฮึงซา ก่อนเขา้สู่อาณา

เขตของวดัชินฮึงซาใหท่้านไดถ่้ายรูปกบัอนุสาวรียห์มีเส้ียวพระจนัทร ์ท่ีสรา้งขึ้ นจากความเช่ือในต านาน

เร่ืองเล่าว่าหมีเป็นตน้ก าเนิดของชาวเกาหลี น าท่านนมสัการพระพุทธรูปสมัฤทธ์ิปางสมาธิขนาดใหญ่

กลางหุบเขาท่ี  วัดชินฮึงซา  วดัเก่าแก่ท่ีสรา้งในสมยัอาณาจกัรชิลล่า อายุมากกว่า 1,000 ปี ท่านยงั

สามารถขา้มสะพานเขา้สู่เขตวิหารเพ่ือสักการะและขอพรจากพระพุทธรูปดา้นใน รวมทั้งภาพวาดท่ี

เก่ียวเน่ืองกบัลทัธิเต๋า และพุทธศาสนาท่ีน่าสนใจ 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ เมนู ชาบู ชาบู สุก้ีสไตลเ์กาหลี บนหมอ้ไฟรอ้นๆ ประกอบดว้ย ผักสดชนิดต่างๆ 

และเน้ือหมสูไลดน์ ้าซุปรอ้นๆ และเสน้อดูง้ซ่ึงขาดไมไ่ดใ้นการทาน ชาบ ูชาบ ูพรอ้มขา้วสวย 

จากน้ันน าท่านเขา้สู่ท่ีพกั  SORAK PARK HOTEL / KUMHO SORAK RESORT หรือเทียบเท่า 

วนัที่ 3 กิมจแิลนด ์พรอ้มใส่ชุดประจ  าชาติเกาหลี “ฮนับก” -  สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์ - Cosmetic Shop  - 

ชอ้ปป้ิงทงแดมุน 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
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 น าท่านเดินทางสู่  กิมจิแลนด ์เล่ากนัว่ากิมจิเกิดขึ้ นสมยัโชชอนโดยชาวบา้นจะเก็บผักสดหมกัไวใ้นไห

เพ่ือไวกิ้นไดใ้นทุกฤดูกาล ชาวเกาหลีจะน ากิมจิใส่ลงในอาหารแทบทุกชนิด ตั้งแต่ ขา้วสวย ซุป ขา้วผัด 

สตู บะหมี่ จนกระทั้งพิซซ่า และเบอรเ์กอร์ ”กิมจิ” จึงถือเป็นอาหารประจ าชาติของคนเกาหลี ท่ีไม่วา่มื้ อ

ไหนจะตอ้งมีกิมจิเป็นเคร่ืองเคียงประจ าโต๊ะอาหารในทุกมื้ อ คนเกาหลีในสมยัก่อนนิยมท ากิมจิไวกิ้นเอง

ท่ีบา้น ซ่ึงกิมจิน้ันมีมากกว่า 100 ชนิด ดังน้ันสูตรตน้ต าหรบัของแต่ละบา้นจึงไม่เหมือนกนั ใหท่้านได้

เรียนรูส้่วนผสมของการท ากิมจิและไดฝึ้กลองท าดว้ยฝีมือของตวัเองพรอ้มน าทุกท่านไดใ้ส่ชุดประจ าชาติ

เกาหลี “ฮนับก” และถ่ายรูปภาพความประทบัใจ 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั เมนู คาลบ้ี หมยู่างเกาหลี เป็นอาหารพ้ืนเมืองเกาหลีเล่ืองช่ือและเป็นท่ีรูจ้กั

กันดีทัว่โลก มีรสชาติออกหวานกลมกล่อม โดยน าหมูส่วนท่ีติดกับกระดูก น าไปย่างบนเตาถ่านแบบ

ดั้งเดิม เสิร์ฟพรอ้มขา้วสวยรอ้นๆ และเคร่ืองเคียงต่างๆ น ้ าจ้ิมเตา้เจ้ียวและน ้าซุปสาหร่าย มีวิธีการ

รบัประทานคลา้ยกบัเมี่ยงค าของไทย 

 จากน้ันเดินทางสู่ สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์สวนสนุกกลางแจง้ท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศซ่ึงตั้งอยูท่่ามกลาง

หุบเขา พบกบั “FESTIVALWORLD” การแสดงขบวนพาเหรดอนัตระการตา สนุกสุดมนัสก์บับตัร 

 FREE PASS ท่ีท่านสามารถเลือกเล่นเคร่ืองเล่นไดทุ้กชนิดไม่จ ากดัจ านวนครั้ง พบกบัเคร่ืองเล่นใหม่ท่ี

ทุกท่านไมค่วรพลาด T-EXPRESS พรอ้มเก็บภาพความประทบัใจกบัสวนดอกไมซ่ึ้งเตม็สะพรัง่กลาง

ลานโดยถูกจัดไวเ้ป็น THEME ตามฤดูกาล (มีนาคม-เมษายน:สวนดอกทิวลิป / พฤษภาคม-

มิถุนายน:สวนดอกกุหลาบ / สิงหาคม-กันยายน:สวนดอกลิลล่ี / ตุลาคม-พฤศจิกายน:สวนดอก

เบญจมาศ) นอกจากน้ียงัสามารถท่องไปกบัโลกของสตัวป่์าซาฟารี นอกจากน้ันใหท่้านไดต่ื้นตาในสวน

สตัวซ์าฟารี ชมความน่ารกัของสตัวต่์างๆ และไดเ้พลิดเพลินกบัการใหอ้าหารหมีท่ีทุกท่านไม่ควรพลาด 

พลาด จากน้ันน าท่านสู่ ศูนยร์วมเครื่องส าอางแบรนดด์งัเกาหลี เช่น ROJUKISS, LOTREE, LANEIGN, 

SULWASOO ใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือในราคาพิเศษถึงเวลาพาทุกท่านตะลุยสู่แหล่งชอ้ปป้ิงท่ีไดช่ื้อว่าใหญ่ท่ีสุด

ในเอเชีย ตลาดทงแดมุน ห้างสรรพสินค้ากว่า 10 แห่ง ท่ีบางห้างเปิดตลอด 24 ชัว่โมง เช่น  

MIGLIORE, DOOTA TOWER, HELLO AM, DESIGNER CLUB  ท่านสามารถเลือกซ้ือสินคา้หลากหลาย

ประเภทไดท่ี้น่ี อาทิเช่น เส้ือผา้บุรุษ-สตรี รองเทา้บุรุษ-สตรี รองเทา้ผา้ใบ เข็มขดั ของท่ีระลึก ชุด

เคร่ืองครวั ถุงเทา้ ผา้พนัคอ ในราคาเกาหลีอยา่งแทจ้ริง 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ เมนู พิบิมพพั พุลโกกิ ท าจากขา้วสวยผสมกบัเน้ือหมูหัน่เป็นช้ินเล็กๆ ผักปรุงรส

และไข่จะคลุกกบัโคชูจงั (ซอสพริกรสเผ็ด) ก็ไดถ้า้ตอ้งการ เสิรฟ์พรอ้มหมูผัดวุน้เสน้ และหอมใหญ่ มีน ้า

ขลุกขลิกออกรสหวานเล็กนอ้ย 

  น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั  INTER CITY HOTEL / BENIKEA SEOUL HOTEL หรือเทียบเท่า 

วนัที่4 ศูนยโ์สมรฐับาล – ศูนยส์มุนไพรฮอ๊กเกตนามู- บลเูฮาส ์– พะราชวงัชางด็อกกุง - SEOUL TOWER(

ไม่รวมค่าลิฟท)์  – DUTY FREE–  ชอ้ปป้ิงเมียงดง  

เชา้          รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
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น าท่านสู่ ศูนยโ์สมรฐับาล ซ่ึงรบัรองคุณภาพจากรฐับาล เป็นโสมท่ีอายุ 6 ปี ซ่ึงถือว่ามีคุณภาพดีท่ีสุด 

ใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือโสมคุณภาพและราคาถูกกว่าไทย 2 เท่า โสมเกาหลีถือเป็นยาบ ารุงร่างกาย หรือ

สามารถซ้ือเป็นของฝากจากประเทศเกาหลี  และจากน้ันน าท่านเดินทางสู่  ศูนยส์มุนไพรฮ็อกเกตนามู 

ตน้ไมช้นิดน้ีเจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาท่ีปราศจากมลภาวะและระดับสูงเหนือน ้าทะเล  50-800 

เมตร เมล็ดพนัธุข์องสมุนไพรออ๊ตเกตนามูน้ี เป็นท่ีนิยมของคนเกาหลีรุ่นใหม่ เพราะมีผลช่วยดูแลตบัให้

แข็งแรง ป้องกนัโรคตบัแข็งไมถู่กท าลายจากการด่ืมแอลกอฮอล ์กาแฟ บุหร่ี สารตกคา้งจากอาหาร และ

ยา     จากน้ันน าท่านเดินทาง ผ่านชมท าเนียบประธานาธิบดีหรือบลูเฮาส ์จากน้ันน าท่านเท่ียวชม 

พระราชวังชางด๊อกกุง (Changdeokgung)  เป็นพระราชวัง ท่ีสวยงามและทรงคุณค่า ท่ี สุดใน

ประวติัศาสตร์เกาหลี ท่ีเคยมีการปกครองดว้ยระบบกษัตริย ์จนไดร้ับการขึ้ นทะเบียนใหเ้ป็นหน่ึงใน

มรดกโลกทางดา้นวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโก พระราชวังแห่งน้ีมีความส าคัญมากเพราะเป็น

พระราชวงัหลวง สรา้งในปี ค.ศ.1405 ใชเ้ป็นท่ีประทับของกษัตริยใ์นราชวงศ์โชชอนหลายพระองค์ 

จนถึงพระเจา้ชุนจง (Seonjeong) ซ่ึงเป็นกษัตริยอ์งค์สุดท้ายของราชวงศ์ ท่ีส้ินพระชนมล์งในปี ค.ศ.

1926 ดงัน้ัน ทางรฐับาลเกาหลีจึงไดอ้นุรกัษ์พระราชวงัแห่งน้ีเอาไวอ้ยา่งดีท่ีสุด   

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั เมนู ซมัเคทงั หรือ ไก่ตุน๋โสม อาหารต าหรบัชาววงับ ารุงสุขภาพ บริการ

ท่านละ 1 ตัว บรรจุอยู่ในหมอ้เหล็กรอ้นๆ ภายในตัวไก่จะยดัไสด้ว้ยขา้ว และของบ ารุงต่างๆ อาทิ เม็ด

พุทราแหง้ รากโสม เก๋าก้ี ปรุงรสดว้ยพริกไทยด า และเกลือ รบัประทานพรอ้มเคร่ืองเคียงท่ีเรียกว่า กกั

ตกีุ (ท าจากหวัไชเทา้ดอง) และเสน้ขนมจีนหนานุ่มแบบเกาหลีพรอ้มทั้งเสิรฟ์ อินซมัจหูรือเหลา้ดองโสม 

น าท่านยอ้นรอยละครซีรียเ์กาหลีดัง ท่ี “นัมซาน” ภูเขาแห่งเดียวท่ีตั้งอยู่ใจกลางกรุงโซล บนยอดเขามี

หอ SEOUL TOWER 1 ใน 18 หอคอยเมืองท่ีสูงท่ีสุดในโลกมีความสูงถึง 480 เมตร เหนือระดบัน ้าทะเล 

น าท่านสู่ NAMSAN VIEW POINT (ไม่รวมค่าลิฟท)์ ใหท่้านไดถ่้ายรูปและสัมผัสความน่ารกัของวยัรุ่น

เกาหลี นิยมมาคล้องกุญแจไว ้ด้วยกันระเบียงทุกด้านของ  SEOUL TOWER จึงเต็มไปด้วยกุญแจ

หลากหลายสี จากน้ันน าท่านสู่ แหล่งช้อปป้ิงปลอดภาษี  DUTY  FREE ช้อปป้ิงสินค้าแบรนด์เนม  

มากมาย อาทิ นาฬิกา,แว่นตา,เคร่ืองส าอางค,์กระเป๋า,กลอ้งถ่ายรูป หรือจะเป็นโทรศพัทมื์อถือ ใหท่้าน

อิสระไดเ้ลือกซ้ืออยา่งเต็มท่ี ถึงเวลาพาทุกท่านไปชอ้ปป้ิงท่ี เมียงดง หรือ สยามสแควรเ์กาหลี ท่าน

สามารถเลือกสินคา้เทรนด์แฟชัน่ล่าสุดของเกาหลีไดท่ี้น้ีโดยเฉพาะสินค้าวัยรุ่นเช่นเส้ือผ้า รองเทา้ 

กระเป๋า เคร่ืองประดบั ทั้งแบรนดเ์นมเช่น EVISU, GAP, ONISUKA TIGER และสินคา้จากแบรนดเ์กาหลี

โ ด ย เ ฉ พ า ะ  เ ค ร่ื อ ง ส า อ า ง เ ช่ น ETUDE HOUSE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, MISSHA, 

ROJUKISS,LANEIGE อีกทั้งยงัมีรา้นกาแฟ รา้นอาหารต่างๆ ท่าน สามารถล้ิมลองไอศกรีม 2,000 วอน 

ท่ีสูงเกือบฟุตไดท่ี้น้ี  และKRISPY KREMEโดนัท ท่ีสุดแสนอร่อย  

ค า่          รบัประทานอาหารค า่ เมนู โอซัม พุลโกกิ ประกอบดว้ยปลาหมึกสด และหมูสไลดท่ี์ผ่านการหมกัดว้ย

เคร่ืองปรุงจนไดท่ี้ น ามาผดัรวมกบัผกัสดนานา ชนิดบนกระทะรอ้นๆ รบัประทานพรอ้มเคร่ืองเคียง และ

ขา้วสวยรอ้นๆ มีกล่ินหอมน่าล้ิมลอง 

    น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั INTER CITY HOTEL / BENIKEA SEOUL HOTEL หรือเทียบเท่า 
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วนัที่5      RED PINE– ศูนยพ์ลอยอเมทิส - TRICK EYE MUSEUM+ICE MUSEUM –ช็อปป้ิงยา่นฮงอิค – 

               SUPER MARKET - กรุงเทพฯ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหาร ของโรงแรม 

น าท่านสู่ RED PINE เป็นผลิตภัณฑ ์ท่ีสกัดจากน ้ามนัสน ท่ีมีสรรคุณช่วยบ ารุงร่างกาย ลดไขมนั ช่วย

ควบคุมอาหารและรกัษาสมดุลในร่างกาย จากน้ันน าท่านเลือกซ้ือ อเมทิส เป็นหินท่ีมีพลงัในการบ าบดั

ทั้งดา้นร่างกายและจิตใจของผูส้วมใส่  ขจดัความคิดแง่ลบ เป็นพลอยแห่งสุขภาพและน าโชค   สามารถ

ปกป้องคุม้ครองผูส้วมใส่ได ้โดยมีตั้งแต่สีม่วงอ่อนเย็นตาจนถึงสีม่วงเขม้ มีเสน่หเ์ยา้ยวนใจ พลอยน้ีจะ

งามจบัตาเม่ือมาท าเป็นแหวน จ้ี ต่างหแูละสรอ้ย และนิยมใชใ้นการแกไ้ขฮวงจุย้ท่ีไมดี่ภายในบา้นดว้ย 

และน าท่านสู่ TRICK EYE  MUSEUM แกลอร่ี “เคล็ดลบังานศิลปะแห่งภาพ” แนวคิดรูปแบบใหม่ เพ่ือ

ตอ้งการจะจุดประกายความคิดสรา้งสนัและจินตนาการของการสรา้งภาพ โดยใชเ้ทคนิคพิเศษจากภาพ

สามมิติท่ีรวมทฤษฎีทางวิทยาศาสตรแ์ละการซอ้นภาพกระตุน้ความเคล่ือนไหวของภาพใหม้ีมิติเหมือน

จริง โดยใหค้วามรูสึ้กมีส่วนร่วมกบัภาพถ่ายน้ันๆ ในพิพิธภณัฑม์ีภาพงานช้ินโบวแ์ดง สนุกกนัแบบเต็มๆ 

กบัการแอ็คชัน่ท่าทางต่างๆ ท่ีรูปถ่ายของท่านจะออกมาดูประหน่ึงเหมือนจริงในเหตุการณ์ พรอ้มกบัเขา้

ชม ICE MUSEUM เมืองน ้าแข็งท่ีมีผลงานศิลปะแกะสลกัน ้าแข็งกว่า 50 ช้ิน  รวมอยู่ในท่ีเดียว พรอ้มจดั

แสดงในแบบท่ีไม่ธรรมดา แต่จ าลองเป็นเมืองท่ีทุกอย่างกลายเป็นน ้าแข็ง! และเอาใจเด็กๆ ดว้ยสไล

เดอรน์ ้าแข็ง และกิจกรรมอ่ืนๆ อีกมากมาย ใหคุ้ณไดเ้ดินเท่ียวอยา่งไมรู่สึ้กเบ่ือ อาทิ สมัผสัประสบการณ์

นัง่รถลากกวางรูดอร์ฟ ทักทายลุงซานตา้ โพสท่าคู่กับนกเพนกวินขั้วโลก ส ารวจบา้นน ้าแข็งเอสกิโม 

เยี่ยมชมปราสาทน ้าแข็ง ชมวิวจากบนก าแพงเมือง และลองเขา้พกัโรงแรมท่ีทุกอยา่งท าจากน ้าแข็ง!   

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวัน เมนู บุฟเฟ่ตบ์าบีคิวป้ิงย่าง สไตลเ์กาหลี ใหท่้านเลือกสรรทั้ง เน้ือววั 

หมูติดมนัสไลด ์หมูหมกั ซีฟู้ดตกัรบัประทานแบบไม่อั้น ทานไดจ้นอ่ิม พรอ้มเคร่ืองเคียงผักสด กิมจิ 

และอ่ืนๆอีกมากมาย 

 น าท่าน ชอ้ปป้ิงที่ฮงอิก แหล่งชอ้ปป้ิงท่ีอยู่ลอ้มรอบไปดว้ยมหาวิทยาลยัช่ือดังในเกาหลี สินคา้ในย่านน้ี

ส่วนใหญ่เป็นสินคา้วยัรุ่นท่ีทันสมยัและราคาไม่แพงเช่นเส้ือผา้ท่ีออกแบบโดยดีไซด์เนอรเ์กาหลีรองเทา้

กระเป๋าเคร่ืองประดบั เคร่ืองส าอาง และยงัมีรา้นแบรนดเ์นมอยู่ทัว่ไปเช่น EVISU, ZARA ทุกวนัเสารล์าน

หนา้ประตูของมหาวิทยาลยัฮงอิค จะมีผลงานศิลปะในรูปแบบต่างๆ เช่น เคร่ืองประดบั ตุ๊กตา เส้ือผา้ และ

ของแฮนดเ์มด ท่ีน่ารกัและใชค้วามคิดสรา้งสรรค ์ของบางอยา่งท ามาช้ินเดียวเพ่ือใหไ้ดเ้ลือกซ้ือ บางทีอาจ

เป็นสินคา้ท่ีมีช้ินเดียวในโลก น าท่านสู่สนามบินอินชอน ระหว่างทางพาท่านแวะละลายเงินวอนท่ีรา้นคา้

สนามบิน SUPER MARKET ซ่ึงท่านสามารถเลือกซ้ือสินคา้เกาหลีไดอี้กรอบ โดยเฉพาะของกิน เช่น บะหมี่

ซินราเมียน (มาม่าสไตล์เกาหลี) อูดง้ กิมจิ ขนมช๊อคโกพ้าย น ้ าจ้ิมปรุงรสหมูย่างเกาหลี ไก่ตุ๋นโสม

ส าเร็จรูป ผลไมต้ามฤดูกาล ในราคาพิเศษก่อนกลบัเมืองไทย 

17.25 เดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯโดยสายการบิน JIN AIR (LJ) เท่ียวบินท่ี LJ003 บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบน

เคร่ือง 

21.25 ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 
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อตัราค่าบริการ เดือน ตลุาคม 60 

ก าหนดการเดินทาง 
ผูใ้หญ่ ท่านละ 

พกัหอ้งละ 2ท่าน 

เด็ก 1 ท่าน พกักบั

ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ไม่เสริม

เตยีง 

พกัเดี่ยว

เพ่ิม 

วนัที่ 3 – 7 ตลุาคม 60 16,900.- 16,900.- 6,900.- 

วนัที่ 9 – 13 ตลุาคม 60 16,900.- 16,900.- 6,900.- 

วนัที่ 10 – 14 ตลุาคม 60 16,900.- 16,900.- 6,900.- 

วนัที่ 11 – 15 ตลุาคม 60 17,900.- 17,900.- 6,900.- 

วนัที่ 12 – 16 ตลุาคม 60 17,900.- 17,900.- 6,900.- 

วนัที่ 13 – 17 ตลุาคม 60 17,900.- 17,900.- 6,900.- 

วนัที่ 14 – 18 ตลุาคม 60 16,900.- 16,900.- 6,900.- 

วนัที่ 15 – 19 ตลุาคม 60 16,900.- 16,900.- 6,900.- 

วนัที่16 – 20 ตลุาคม 60 16,900.- 16,900.- 6,900.- 

วนัที่ 17 – 21 ตลุาคม 60 16,900.- 16,900.- 6,900.- 

วนัที่ 18 – 22 ตลุาคม 60 17,900.- 17,900.- 6,900.- 

วนัที่ 19 – 23 ตลุาคม 60 17,900.- 17,900.- 6,900.- 

วนัที่ 20 – 24 ตลุาคม 60 17,900.- 17,900.- 6,900.- 

วนัที่ 21 – 25 ตลุาคม 60 16,900.- 16,900.- 6,900.- 

วนัที่ 22 – 26 ตลุาคม 60 16,900.- 16,900.- 6,900.- 

วนัที่ 23 – 27 ตลุาคม 60 16,900.- 16,900.- 6,900.- 

วนัที่ 24 – 28 ตลุาคม 60 16,900.- 16,900.- 6,900.- 

วนัที่ 25 – 29 ตลุาคม 60 17,900.- 17,900.- 6,900.- 

วนัที่ 26 – 30 ตลุาคม 60 17,900.- 17,900.- 6,900.- 

วนัที่ 27 – 31 ตลุาคม 60 17,900.- 17,900.- 6,900.- 

วนัที่ 28 ต.ค. – 1 พ.ย. 60 16,900.- 16,900.- 6,900.- 

วนัที่ 29 ต.ค. – 2 พ.ย. 60 16,900.- 16,900.- 6,900.- 

วนัที่ 30 ต.ค. – 3 พ.ย. 60 16,900.- 16,900.- 6,900.- 

วนัที่ 31 ต.ค. – 4 พ.ย. 60 16,900.- 16,900.- 6,900.- 
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อตัราค่าบริการ เดือน พฤศจกิายน 60 

ก าหนดการเดินทาง 
ผูใ้หญ่ ท่านละ 

พกัหอ้งละ 2ท่าน 

เด็ก 1 ท่าน พกักบั

ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ไม่เสริม

เตยีง 

พกัเดี่ยว

เพ่ิม 

วนัที่ 1 – 5 พฤศจิกายน 60 17,900.- 17,900.- 6,900.- 

วนัที่ 2 – 6 พฤศจิกายน 60 17,900.- 17,900.- 6,900.- 

วนัที่ 3 – 7 พฤศจิกายน 60 17,900.- 17,900.- 6,900.- 

วนัที่ 4 – 8 พฤศจิกายน 60 16,900.- 16,900.- 6,900.- 

วนัที่ 5 – 9 พฤศจิกายน 60 16,900.- 16,900.- 6,900.- 

วนัที่ 6 – 10 พฤศจกิายน 60 16,900.- 16,900.- 6,900.- 

วนัที่ 7 – 11 พฤศจกิายน 60 16,900.- 16,900.- 6,900.- 

วนัที่ 8 – 12 พฤศจกิายน 60 17,900.- 17,900.- 6,900.- 

วนัที่ 9 – 13 พฤศจกิายน 60 17,900.- 17,900.- 6,900.- 

วนัที่ 10 – 14 พฤศจกิายน 60 17,900.- 17,900.- 6,900.- 

วนัที่ 11 – 15 พฤศจกิายน 60 16,900.- 16,900.- 6,900.- 

วนัที่ 12 – 16 พฤศจกิายน 60 16,900.- 16,900.- 6,900.- 

วนัที่ 13 – 17 พฤศจกิายน 60 16,900.- 16,900.- 6,900.- 

วนัที่ 14 – 18 พฤศจกิายน 60 16,900.- 16,900.- 6,900.- 

วนัที่ 15 – 19 พฤศจกิายน 60 17,900.- 17,900.- 6,900.- 

วนัที่ 16 – 20 พฤศจกิายน 60 17,900.- 17,900.- 6,900.- 

วนัที่ 17 – 21 พฤศจกิายน 60 17,900.- 17,900.- 6,900.- 

วนัที่ 18 – 22 พฤศจกิายน 60 16,900.- 16,900.- 6,900.- 

วนัที่ 19 – 23 พฤศจกิายน 60 16,900.- 16,900.- 6,900.- 

วนัที่ 20 – 24 พฤศจกิายน 60 16,900.- 16,900.- 6,900.- 

วนัที่ 21 – 25 พฤศจกิายน 60 16,900.- 16,900.- 6,900.- 

วนัที่ 22 – 26 พฤศจกิายน 60 17,900.- 17,900.- 6,900.- 

วนัที่ 23 – 27 พฤศจกิายน 60 17,900.- 17,900.- 6,900.- 

วนัที่ 24 – 28 พฤศจกิายน 60 17,900.- 17,900.- 6,900.- 
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วนัที่ 25 – 29 พฤศจกิายน 60 16,900.- 16,900.- 6,900.- 

วนัที่ 26 – 30 พฤศจกิายน 60 16,900.- 16,900.- 6,900.- 

 

อตัราน้ีรวม 

 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. 

 ค่าหวัหนา้ทวัรน์ าท่านท่องเท่ียวตลอดรายการในต่างประเทศ 

 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
  

อตัราน้ีไม่รวม 

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

และเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ (หากท่านตอ้งการสัง่เพ่ิม กรุณาติดต่อหวัหนา้ทวัรแ์ลว้จ่ายเพ่ิมเองต่างหาก) 

 ค่าทิปคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิ่นท่านละ 8 USD ตอ่คนตอ่วนั  หรือ ท่านละ 34,000 วอน หรือ 1,200 บาท 

ตอ่ท่านตลอดทั้งทริป  

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3% (กรณีออกใบเสร็จรบัเงินในนามบริษทั หรือตอ้งการ

ใบก ากบัภาษี) 

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ท่ีหนักเกินสายการบินก าหนด (ปกติ 15 กก.) 

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

ถ่ินท่ีอยู ่4)ส าเนาทะเบียนบา้น(ถา้มี) 5)สมุดบญัชีเงินฝาก(ถา้มี) 6)รูปถ่ายสี 2 น้ิว 2 รูป แลว้ทางบริษัทฯจะ

เป็นผูด้ าเนินการยื่นวีซ่าใหท่้านโดยจ่ายค่าบริการต่างหาก(ส าหรบัหนังสือเดินทางต่างดา้ว เจา้ของหนังสือเดินทาง

ตอ้งท าเร่ืองแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า) 

 

เง่ือนไขการจองและการใหบ้ริการ 

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 
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4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ หากลกูคา้ตอ้งการขอแยกออกจากกรุป๊ หรือไมเ่ท่ียวตามรายการท่ีบริษัทก าหนด บริษัทขอ

ปรบัท่านละ 300 USD 

 การยกเลิก 

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 ์

2. การขอยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีเจ็บป่วยหรือมีเหตุจากร่างกายท่ีไม่สามารถเดินทางในช่วงเวลาท่ีจองได ้การ

ยกเลิกการเดินทาจะตอ้งแสดงใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลใหก้ับเจา้หน้าท่ีฝ่ายขายทั้งน้ีบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ

พิจารณาในการคืนเงินใหก้บัลกูคา้เป็นกรณีไป  

3. ในกรณีท่ีเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมืองปฏิเสธการเขา้-ออกนอกประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัท 

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นค่าทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆทั้งส้ิน 

4. ในกรณีกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุด หรือ เทศกาล บริษัทฯไดม้ีการการนัตีมดัจ า หรือ ซ้ือขายแบบมีเง่ือนไขกบัสาย

การบิน รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT (เหมาล า), EXTRA FLIGHT (เท่ียวบินพิเศษท่ีเพ่ิมเขา้มาช่วง

วนัหยุด หรือ เทศกาลดงักล่าว) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินค่ามดัจ า หรือ ค่าทวัรท์ั้งหมด 
 

หมายเหต ุ

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

บริษัทฯ จะแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนั ก่อนการเดินทาง  

2. เท่ียวบิน ราคาและรายการท่องเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้

เดินทางเป็นส าคญั  

3. หนังสือเดินทาง ตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน และบริษัทฯ รบัเฉพาะผูม้ีจุดประสงคเ์ดินทาง 

        เพ่ือท่องเท่ียวเท่าน้ัน   

4. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิไมร่บัผิดชอบค่าเสียหายใดๆทั้งส้ิน อนัเน่ืองมาจากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, 

การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, การเมือง, ภยัธรรมชาติ (โดยบริษัทฯจะด าเนินการประสานงาน

เพ่ือใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ลกูคา้)  

5. ทางบริษัทฯสงวนสิทธิไม่คืนเงิน ในกรณีท่ีท่านใชบ้ริการของทางบริษัทฯไม่ครบ เช่น ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่

ทานอาหารบางมื้ อ เพราะค่าใชจ้่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาด

ก่อนออกเดินทางแลว้ 

6. ทางบริษัทฯสงวนสิทธิไม่รบัผิดชอบใดๆ หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิด

จากความประมาทของตวันักท่องเท่ียวเอง 

7. เมื่อท่านตกลงช าระเงินไมว่่าทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษัทฯจะถือวา่ท่านไดย้อมรบัในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ

แลว้ ตามท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด บริษัทขอสงวนสิทธ์ิเฉพาะลกูคา้ท่ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียวเท่าน้ัน    


