
 
 1 

  

เดินทางโดยสายการบินจินแอร 

โหลดกระเปา 15 ก.ก. ขึ้นเครื่อง 12 ก.ก. 
พักกรงุโซล 3 คืน 

สายการบิน AIRASIA X (XJ) 

ขาไป LJ 004 BKK - ICN 22.25 – 05.40 
สายการบิน AIRASIA X (XJ) 

ขากลับ LJ 003 ICN - BKK 17.10 – 21.10 
 

หากทานตองซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศเพื่อไปและกลับกรุงเทพฯ แตละกรุปนั้นจะคอนเฟรมกอนประมาณ 10 วันกอนเดินทาง 
หากทานตองการจองตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ กรุณาสอบถามเที่ยวบินคอนเฟรมกับเจาหนาที่กอน กรุณาเลือกซื้อบัตรโดยสาร
ภายในประเทศประเภทท่ีสามารถเลื่อนวันและเวลาในการเดินทางไดและหากกรณีเกิดความผิดพลาดจากสายการบิน เชนความลาชาของ
เที่ยวบิน การยกเลิกเที่ยวบิน มีการยุบเที่ยวบินรวมกัน ตารางการการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากสายการบินพิจารณา
สถานการณแลววา อยูนอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย หรือเหตุผลทางดานความปลอดภัยเปนตน เหตุผลตางๆท่ีอยู 
เหนือความควบคุมของบริษัท ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆไดในทุกกรณี 



 

กําหนดวันเดินทาง 

01 – 05 มีนาคม 63 

03 – 07 มีนาคม 63 

05 – 09 มีนาคม 63 

07 – 11 มีนาคม 63 

09 – 13 มีนาคม 63 

11 – 15 มีนาคม 63 

13 – 17 มีนาคม 63 

15 – 19 มีนาคม 63 

17 – 21 มีนาคม 63 

19 – 23 มีนาคม 63 

21 – 25 มีนาคม 63 

23 – 27 มีนาคม 63 

25 – 29 มีนาคม 63 

27 – 31 มีนาคม 63 

*** 
ราคาอื่นๆ  

1. เด็กทารก INFANT (อายุต่ํากวา 
2. จอยแลนดไมใชตั๋วเครื่องบิน ราคา 

 

 

 

19.00 น. คณะพรอมกันที่ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกประตู 
 สายการบินจินแอร (LJ) โดย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

22.25 น. เหิรฟาสูกรุงโซล โดยสายการบิน 

05.40 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติอินชอน

สัมภาระเรียบรอยแลว (เวลาทองถิ่นเร็วกวาไทย 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ ภัตตาคาร เมนูอูดง 

ขาวหนานุม ทานในน้ําซุปใส 

จากนั้นนําทานเดินทางสู หมูบานเทพนิยาย หรือ 

หมูบานที่แสนธรรมดาใหกลายเป

วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภมูิ)                                                                                               

วันที่ 2 
ทาอากาศยานอินชอน – 

N Seoul Tower                       

อัตราคาบริการ 
ผูใหญ 1 ทาน 

( พกัหองละ 2 – 3 ทาน ) 

14,900.- 

13,900.- 

14,900.- 

15,900.- 

14,900.- 

15,900.- 

15,900.- 

14,900.- 

14,900.- 

14,900.- 

15,900.- 

14,900.- 

15,900.- 

15,900.- 

*** ราคาโปรโมช่ัน!! ไมมีราคาเด็ก *** 

อายุต่ํากวา 2 ป) ราคา 8,900 บาท 
แลนดไมใชตั๋วเครื่องบิน ราคา 8,900 บาท 

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกประตู 7 
โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวก 

โดยสายการบิน JIN AIR เที่ยวบินที่ LJ 004 (บินประมาณ 

ทาอากาศยานนานาชาติอินชอน ประเทศเกาหลีใต  หลัง

เวลาทองถิ่นเร็วกวาไทย 2 ช.ม.)  

รับประทานอาหารเชา ณ ภัตตาคาร เมนูอูดง (1) เสนอูดงมีตนกําเนิดมาจากเสน

ในน้ําซุปใส ทานรอนๆ โลงคอ 

หมูบานเทพนิยาย หรือ DONGHWA MAEULไดถูกเนรมิตร และตกแตงให

หมูบานที่แสนธรรมดาใหกลายเปนหมูบานแหงเทพนิยาย โดยนํานิยายที่ทุกทานคุนเคยหลายเรื่องมาวาด

                                                                                               

 หมูบานเทพนิยาย – ไชนาทาวน – Hyundai Premium Outlet 

N Seoul Tower                                                                                  
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พักเดี่ยว 

5,500 

5,500 

5,500 

5,500 

5,500 

5,500 

5,500 

5,500 

5,500 

5,500 

5,500 

5,500 

5,500 

5,500 

7 เคานเตอร P 
คอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวก  

บินประมาณ 4.30 – 05.00 ชั่วโมง) 

หลังจากผน ตม. และรับกระเปา

เสนอูดงมีตนกําเนิดมาจากเสนชูเมี่ยน เสนแปงสาลีสี

ไดถูกเนรมิตร และตกแตงให

นหมูบานแหงเทพนิยาย โดยนํานิยายที่ทุกทานคุนเคยหลายเรื่องมาวาด

                                                                                               ( - / -/ -) 

Hyundai Premium Outlet –                         

                     ( เชา / กลางวัน / เย็น ) 



 

ภาพตกแตงรอบๆหมูบานแหงนี้ เชน ปเตอรแพน สโนวไวทกับคนแคระทั้ง 

นอยหมวกแดง ฯลฯ ใหทานไดถายภาพไดเกือบทุกมุม หันไปทางไหนก็ตองถายภาพเก็บไวเปนที่ระลึก  

จากนั้นนําทานเดินทางสู ไชนาทาวน

1883 ในอดีตนับเปนพื้นที่สําคัญในการขนสงและคาขายสินคาจากประเทศจีน สําหรับปจจุบันนี้ชาวจีนที่

ยังคงอาศัยอยูเปนรุนที่ 2 หรือรุนที่ 

รุนกอนยังคงมีใหเห็น รวมไปถึงการไดมีโอกาสไดลิ้มลองรสชาติอาหารจีนที่มีใหเลือกสรรหลายรานที่อิน

ชอนไชนาทาวนแหงน้ี 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน

รอนๆ ประกอบดวยหมูสไลด และผักสดนานาชนิด เสิรฟพรอมน้ําซุปรอนๆ พรอม

ของเกาหลีซึ่งนําเอาขาวสวย ผักตางๆ เชน ถั่วงอก ผักกาดเห็ดหอม สาหราย และซอสสีแดงมาผัดรวมกัน 

ซึ่งก็จะไดรสชาติแบบเกาหลีจริงๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

นําทานเดินทางชอปปง Hyundai Premium Outlet

ได รานสินคาแบรนดเนมระดับโลกมากมาย

5-7% มีหลากหลายชั้นดวยกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 แลวนําทานสู โซลทาวเวอร หรือ นัมซาน ทาวเวอร

ของโซล เปดใหบริการมาตั้งแตป 

ภาพตกแตงรอบๆหมูบานแหงนี้ เชน ปเตอรแพน สโนวไวทกับคนแคระทั้ง 7 

นอยหมวกแดง ฯลฯ ใหทานไดถายภาพไดเกือบทุกมุม หันไปทางไหนก็ตองถายภาพเก็บไวเปนที่ระลึก  

ไชนาทาวน เปนชุมชนของชาวจีนที่ถือกําเนิดจากการเปดทาเรืออินชอนในป ค

ในอดีตนับเปนพื้นที่สําคัญในการขนสงและคาขายสินคาจากประเทศจีน สําหรับปจจุบันนี้ชาวจีนที่

หรือรุนที่ 3 นับจากที่มีการบุกเบิก แตกลิ่นไอและการดํารงไวซึ่งวัฒนธรรมของคน

รุนกอนยังคงมีใหเห็น รวมไปถึงการไดมีโอกาสไดลิ้มลองรสชาติอาหารจีนที่มีใหเลือกสรรหลายรานที่อิน

  

กลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการ บีบิมบับ และชาบูชาบูสุกี้สไตลเกาหลี

รอนๆ ประกอบดวยหมูสไลด และผักสดนานาชนิด เสิรฟพรอมน้ําซุปรอนๆ พรอม

ของเกาหลีซึ่งนําเอาขาวสวย ผักตางๆ เชน ถั่วงอก ผักกาดเห็ดหอม สาหราย และซอสสีแดงมาผัดรวมกัน 

ซึ่งก็จะไดรสชาติแบบเกาหลีจริงๆ  

Hyundai Premium Outlet เปนชอปปงเอาทเลตขนาดใหญของอาณาจักรฮุน

านสินคาแบรนดเนมระดับโลกมากมาย หลายพันรานคา ในราคาถูก และสามารถ

มีหลากหลายชั้นดวยกัน ทั้งเสื้อผา รองเทา สินคาแฟชั่น รานอาหาร คาเฟต ซุปเปอรมาร

โซลทาวเวอร หรือ นัมซาน ทาวเวอรไมรวมคาลิฟต เปนหนึ่งในแหลงทองเที่ยวสําคัญ

ของโซล เปดใหบริการมาตั้งแตป 1980 ตั้งอยูบนยอดเขานัมซัง สูง 236 เมตร ใหวิวเมืองโซลและบริเวณ
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7 อะลาดินกับตะเกียงวิเศษ หนู

นอยหมวกแดง ฯลฯ ใหทานไดถายภาพไดเกือบทุกมุม หันไปทางไหนก็ตองถายภาพเก็บไวเปนที่ระลึก  

เปนชุมชนของชาวจีนที่ถือกําเนิดจากการเปดทาเรืออินชอนในป ค.ศ. 

ในอดีตนับเปนพื้นที่สําคัญในการขนสงและคาขายสินคาจากประเทศจีน สําหรับปจจุบันนี้ชาวจีนที่

ตกลิ่นไอและการดํารงไวซึ่งวัฒนธรรมของคน

รุนกอนยังคงมีใหเห็น รวมไปถึงการไดมีโอกาสไดลิ้มลองรสชาติอาหารจีนที่มีใหเลือกสรรหลายรานที่อิน

ชาบูชาบูสุกี้สไตลเกาหล ี(2) หมอไฟ

รอนๆ ประกอบดวยหมูสไลด และผักสดนานาชนิด เสิรฟพรอมน้ําซุปรอนๆ พรอมเสิรฟขาวสวยสูตรดั่งเดิม

ของเกาหลีซึ่งนําเอาขาวสวย ผักตางๆ เชน ถั่วงอก ผักกาดเห็ดหอม สาหราย และซอสสีแดงมาผัดรวมกัน 

ปงเอาทเลตขนาดใหญของอาณาจักรฮุน

และสามารถทํา VAT Refund ได 

เสื้อผา รองเทา สินคาแฟชั่น รานอาหาร คาเฟต ซุปเปอรมารเก็ต 

เปนหนึ่งในแหลงทองเที่ยวสําคัญ

เมตร ใหวิวเมืองโซลและบริเวณ



 

รอบๆแบบ พาโนรามา นับวาเปนหนึ่งในทาวเวอรที่ใหวิ

renovate ใหมป 2005 จึงไดชื่อใหมเปน 

รูปแบบใหม โดยมีการปรับเปลี่ยนและพัฒนาการตางๆ ทั้งการใหแสงไฟที่หลากหลายและสวยงามขึ้น 

รวมถึงภายในที่ตกแตงใหม โด

หองน้ําตกแตงสไตลอวกาศ

กุญแจชื่อดัง  Love Key Ceremony 
 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร บริการทานดวย เมนูเซ็ทปลายาง
กับขาวเกาหลีรอนๆ พรอมเครื่องเคียงตางๆ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่ํา นําทานเขาสูที่พัก SEOUL GALAXY HOTEL, BENIKEA HOTEL
 

 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานชม หมูบานวัฒนธรรมนัมซาน

ของภูเขานัมซาน ไมไกลจากเอ็นโซล

หลักๆ คือ ตัวหมูบานฮันอก 

ไดทําการเคลื่อนยายมาที่นี่มีการปรับปรุงซอมแซมเพื่อใหนักทองเที่ยวไดเขาชม

 

 

 

 

 

 

 

 
 

จากนั้นนําทานเขาชม วัดพงอึนซา

ชอนแหงราชวงศชิลลา เปนวัดพุทธนิกายมหายาน มีอายุกวา 

ธุรกิจคังนัม และเปนที่ประดิษฐานของพระพุทธรูป

 

 

 

 

 

 
 
 

วันที่ 3 

 

หมูบานวฒันธรรมนมัซาน

.                                                                                          

รอบๆแบบ พาโนรามา นับวาเปนหนึ่งในทาวเวอรที่ใหวิวสวยที่สุดในเอเชียโซลทาวเวอร ไดรับการ 

จึงไดชื่อใหมเปน N Seoul Tower โดย N ที่เพิ่มข้ึนมานั้นยอมาจาก 

รูปแบบใหม โดยมีการปรับเปลี่ยนและพัฒนาการตางๆ ทั้งการใหแสงไฟที่หลากหลายและสวยงามขึ้น 

รวมถึงภายในที่ตกแตงใหม โดยมีรานอาหารบนหอคอยที่จะหมุนครบรอบทุกๆ 

หองน้ําตกแตงสไตลอวกาศจุดไฮไลทที่พลาดไมไดเลยเมื่อมาเที่ยว Seoul Tower 

Love Key Ceremony ที่มีความเชื่อวาคูรักที่มาคลองกุญแจที่จะมีความรักที่ยืนยาว

ณ ภัตตาคาร บริการทานดวย เมนูเซ็ทปลายาง
กับขาวเกาหลีรอนๆ พรอมเครื่องเคียงตางๆ 

SEOUL GALAXY HOTEL, BENIKEA HOTEL หรือ เทียบเทา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (4)  
วัฒนธรรมนัมซานฮันอก Namsangol Hanok Village 

ของภูเขานัมซาน ไมไกลจากเอ็นโซล หมูบานวัฒนธรรมแหงน้ี  มีพื้นที่ 79,937 

ฮันอก (บานพื้นเมืองเกาหลี) ซึ่งเปนบานพื้นเมืองของเกาหลีที่อยูในสมัยโชซอนและ

ไดทําการเคลื่อนยายมาที่นี่มีการปรับปรุงซอมแซมเพื่อใหนักทองเที่ยวไดเขาชม

วัดพงอึนซา หรือ คนไทยอาจเรียก บงอึนซา วัดนี้สรางขึ้นในชวงสมัยกษัตริยวอน

ชอนแหงราชวงศชิลลา เปนวัดพุทธนิกายมหายาน มีอายุกวา 1,200 ป ตั้งอยูใจกลางเมืองทามกลางยาน

เปนที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปหินออนขนาดใหญที่สุดในเกาหลี

ฮันอก  –  วัดพงอึนซา – ลอตเตอควาเรียม – 
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วสวยที่สุดในเอเชียโซลทาวเวอร ไดรับการ 

ที่เพิ่มข้ึนมานั้นยอมาจาก new look หรือ 

รูปแบบใหม โดยมีการปรับเปลี่ยนและพัฒนาการตางๆ ทั้งการใหแสงไฟที่หลากหลายและสวยงามขึ้น 

ยมีรานอาหารบนหอคอยที่จะหมุนครบรอบทุกๆ 48 นาที ชื่อวา N Grill และ

Seoul Tower นั่นก็คือ สถานที่คลอง

องกุญแจที่จะมีความรักที่ยืนยาวตลอดกาล  

ณ ภัตตาคาร บริการทานดวย เมนูเซ็ทปลายาง (3) เปนเซ็ทปลายางทาน

หรือ เทียบเทา 

 เปนหมูบานที่ตั้งอยูในบริเวณ

9,937 ตร.ม. ประกอบดวยสามสวน

ซึ่งเปนบานพื้นเมืองของเกาหลีที่อยูในสมัยโชซอนและ

ไดทําการเคลื่อนยายมาที่นี่มีการปรับปรุงซอมแซมเพื่อใหนักทองเที่ยวไดเขาชม 

นไทยอาจเรียก บงอึนซา วัดนี้สรางขึ้นในชวงสมัยกษัตริยวอน

ป ตั้งอยูใจกลางเมืองทามกลางยาน

ขนาดใหญที่สุดในเกาหล ี  

 สวนสนุกลอตเต                                                                                                            

               ( เชา / กลางวัน / เย็น ) 



 

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร 

ขึ้นชื่ออกีอยางหนึ่ง เปนเนือ้สัตวซอสบารบคีิวเกาหลี ปรุงสุกใชเทคนคิการยางแบบดั้งเดิม นาํมาขลกุขลกิ

กับซุปบลุโกกกิะทะรอน พรอมผักและเครื่องเคียงตางๆ เวลากินใหกินกบัผัก กระเที

แลวจิ้มน้ําจิ้ม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 นําทานชม ลอตเตอควาเรียม

แบงเปนโซนตางๆ ทั้งหมด 

แมน้ํา ทะเลสาบ โซนที่สอง คือ 

Amazon River  ในโซนน้ีก็จะมีปลาน้ําจืดที่ใหญที่สุด อยาง 

Zone สิงโตทะเลที่วายน้ําไปมา 

ดาราของที่นี่ก็คือ Beluga Whale 

สารพัดสัวตน้ําตามแนวประการังใหไดดูกัน โซนที่ 

ปลาดาว และโซนสุดทาย คือ 

กันไปโลกใตทองทะเล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 แลวนําทานเดินทางสู สวนสนุกล

หนึ่งตั้งอยูในกรุงโซล พื้นที่ประกอบดวยสวนสนุกในรมและกลางแจง และมีสิ่งอํานวยคว

บริเวณสวนสนุก อาทิ การเชื่อมตอกับระบบรถไฟฟารางเดี่ยว หางสรรพสินคา โรงแรม และพิพิธภัณฑ

พื้นบานของเกาหลี รวมทั้งโรงภาพยนตร และพื้นที่สําหรับการกีฬา สวนสนุกในรมของลอตเตเวิลดเปนสวน

สนุกในรมที่มีขนาดใหญติดอันดับโลกสวนสนุกในรมนี้

ตางๆรานอาหาร และ รานขายของ มีลานสเก็ตน

ณ ภัตตาคาร บรกิารทานดวย เมนบูุลโกกิ (Bulgoki

ขึ้นชื่ออกีอยางหนึ่ง เปนเนือ้สัตวซอสบารบคีิวเกาหลี ปรุงสุกใชเทคนคิการยางแบบดั้งเดิม นาํมาขลกุขลกิ

กับซุปบลุโกกกิะทะรอน พรอมผักและเครื่องเคียงตางๆ เวลากินใหกินกบัผัก กระเที

ลอตเตอควาเรียมรวมคาบัตรเขาชมอควาเรียม พิพิธภัณฑสัตวน้ําที่อยูในกรุงโซล โดยจะ

แบงเปนโซนตางๆ ทั้งหมด 9 โซน โซนแรก คือ Rivers of Korea ที่โซนนี้เปนของสัตวที่อยูในน้ําจืดตาม

สอง คือ Tropical River ในโซนนี้ก็จะมีสัตวในเขตรอนเปนหลัก  โซนที่สามคือ 

ในโซนน้ีก็จะมีปลาน้ําจืดที่ใหญที่สุด อยาง Pirarucuและ Arowana

สิงโตทะเลที่วายน้ําไปมา โซนที่ 5 คือ The Ocean คือ เปนเหมือนหัวใจของอควาเรียม

Beluga Whale แหวกวายเลนลูกบอล โซนที่ 7 คือ Coral Reef Garden 

สารพัดสัวตน้ําตามแนวประการังใหไดดูกัน โซนที่ 8 คือ Play Ocean โซนนี้จะไดสัมผัสสัตวทะเลอยาง

ปลาดาว และโซนสุดทาย คือ Polar Region Zone เปนโซนเรียนรูเกี่ยวกับเพนกวิน ทานจะไดเพลินเพลิน

สวนสนุกลอตเตเวิลด (รวมบัตรเครื่องเลนไมจํากัดจํานวนรอบ

หนึ่งตั้งอยูในกรุงโซล พื้นที่ประกอบดวยสวนสนุกในรมและกลางแจง และมีสิ่งอํานวยคว

บริเวณสวนสนุก อาทิ การเชื่อมตอกับระบบรถไฟฟารางเดี่ยว หางสรรพสินคา โรงแรม และพิพิธภัณฑ

พื้นบานของเกาหลี รวมทั้งโรงภาพยนตร และพื้นที่สําหรับการกีฬา สวนสนุกในรมของลอตเตเวิลดเปนสวน

สนุกในรมที่มีขนาดใหญติดอันดับโลกสวนสนุกในรมนี้ จะมีดวยกันทั้งหมด 4 ชั้

ตางๆรานอาหาร และ รานขายของ มีลานสเก็ตนาแข็งขนาดใหญอยูตรงกลาง
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Bulgoki) (5) อาหารเกาหลีที่

ขึ้นชื่ออกีอยางหนึ่ง เปนเนือ้สัตวซอสบารบคีิวเกาหลี ปรุงสุกใชเทคนคิการยางแบบดั้งเดิม นาํมาขลกุขลกิ

กับซุปบลุโกกกิะทะรอน พรอมผักและเครื่องเคียงตางๆ เวลากินใหกินกบัผัก กระเทยีม และพริก หอเปนคาํ

พิพิธภัณฑสัตวน้ําที่อยูในกรุงโซล โดยจะ

ที่โซนนี้เปนของสัตวที่อยูในน้ําจืดตาม

ในโซนนี้ก็จะมีสัตวในเขตรอนเปนหลัก  โซนที่สามคือ 

Arowana โซนที่ 4 คือ Sea Lion 

คือ เปนเหมือนหัวใจของอควาเรียม โซนที่ 6 มี

Coral Reef Garden โซนนี้จะมี

โซนนี้จะไดสัมผัสสัตวทะเลอยาง

เกี่ยวกับเพนกวิน ทานจะไดเพลินเพลิน

รวมบัตรเครื่องเลนไมจํากัดจํานวนรอบ)เปนสวนสนุกแหง

หนึ่งตั้งอยูในกรุงโซล พื้นที่ประกอบดวยสวนสนุกในรมและกลางแจง และมีสิ่งอํานวยความสะดวกอื่นๆใน

บริเวณสวนสนุก อาทิ การเชื่อมตอกับระบบรถไฟฟารางเดี่ยว หางสรรพสินคา โรงแรม และพิพิธภัณฑ

พื้นบานของเกาหลี รวมทั้งโรงภาพยนตร และพื้นที่สําหรับการกีฬา สวนสนุกในรมของลอตเตเวิลดเปนสวน

ชั้นแตละชั้นจะมีทังเครื่องเลน

าแข็งขนาดใหญอยูตรงกลาง และเครื่องเลนยอดฮิตTHE 



 

ADVENTURE OF SINDBAD , THE CONQUISTADOR , FLUME RIDE , THE FRENCH REVOLUTION , 

JUNGLEADVENTURE และ 

ลอมรอบ โดยมาทางชัน 2 ของ 

สนุกกลางแจงทีมีเครื่องเลนทีหวาดเสียวอยูหลายชนิดอาทิ 

GYRO SPIN , COMET EXPRESS

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หมูยางเกาหลี 

ชื่อและรูจักกันดีทั่วโลก มีรสชาติกลมกลอม โดยนําหมูสวนที่ติดกับกระดูกไปยางบนเตาถานแบบดั้งเดิม 

เสิรฟพรอมขาวสวยรอนๆ เครื่องเคียงหลากชนิด น้ําจิ้

เมี่ยงคํา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ค่ํา นําทานเขาสูที่พัก SEOUL GALAXY
 

 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

วันที่ 4 
ศูนยโสมรัฐบาล – ศูนยเครื่องสําอาง 

(สวมชุดฮันบกเขาวัง) – ดิวตี้ฟรี 

ADVENTURE OF SINDBAD , THE CONQUISTADOR , FLUME RIDE , THE FRENCH REVOLUTION , 

และ PHARAOH’S FURY ฯลฯ อีกทีหนึ่งคือMAGIC ISLAND 

ของ LOTTE WORLD ADVENTURE ในสวนของ 

องเลนทีหวาดเสียวอยูหลายชนิดอาทิ ATIANTIS , GYRO DROP ,GYRO SWING , 

GYRO SPIN , COMET EXPRESS 

ณ ภัตตาคาร หมูยางเกาหลี หรือคาลบี้ (6) เปนอาหารพื้นเมืองเกาหลีที่เลื่อง

ชื่อและรูจักกันดีทั่วโลก มีรสชาติกลมกลอม โดยนําหมูสวนที่ติดกับกระดูกไปยางบนเตาถานแบบดั้งเดิม 

เสิรฟพรอมขาวสวยรอนๆ เครื่องเคียงหลากชนิด น้ําจิ้มเตาเจี้ยว และน้ําซุปสาหราย รับประทานคลายกับ

SEOUL GALAXY HOTEL, BENIKEA HOTELหรือ เทียบเทา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (7)  

ศูนยเครื่องสําอาง – ศูนยสมุนไพรสนเข็มแดง – พระราชวงัเคียงบ็อค 

ดิวตี้ฟรี – เมียงดง                                                
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ADVENTURE OF SINDBAD , THE CONQUISTADOR , FLUME RIDE , THE FRENCH REVOLUTION , 

MAGIC ISLAND เปนสวนสนุกทีมีน้ํา

ในสวนของ MAGIC ISLAND ซึ่งเปนสวน

ATIANTIS , GYRO DROP ,GYRO SWING , 

เปนอาหารพื้นเมืองเกาหลีที่เลื่อง

ชื่อและรูจักกันดีทั่วโลก มีรสชาติกลมกลอม โดยนําหมูสวนที่ติดกับกระดูกไปยางบนเตาถานแบบดั้งเดิม 

มเตาเจี้ยว และน้ําซุปสาหราย รับประทานคลายกับ

หรือ เทียบเทา 

พระราชวงัเคียงบ็อค                         

                                                ( เชา / กลางวัน / - ) 



 

นําทานเดินทางสู ศูนยโสมรัฐบาล

มีคุณภาพดีที่สุดชมวงจรชีวิตของโสมพรอมใหทานไดเลือกซื้อโสมที่มีคุณภาพดีที่สุดและราคาถูกกวาไทย

ถึง 2 เทากลับไปบํารุงรางกายหรือฝากญาติผูใหญที่ทานรักและนับถืออีกไมไกลจากกันมากนัก

นําทานสูศูนยเครื่องสําอาง 

ETUDE และอีกมากมายหลากหลายแบรนดเนมที่นําเขามาจากทั่วโลกอิสระทานเลือกซื้อไดตามอัธยาศัย

จากนั้นนําทานสู ศูนยสมุนไพรสนเข็มแดง

แดงจากยอดเขาที่ประเทศเกาหลีเหนือมาผลิตโดยใช

ออกมาเปนน้ํามันสนเข็มแดงภูมิประเทศของประเทศเกาหลีเปนภูเขาประมาณ 

เปนน้ํามันสนเข็มแดงได 1 แคปซูล ตองใชใบสนเข็มแดงประมาณ 

วิจัยออกมาเปนนํ้ามันสนน้ีสามา

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

อาหารในวังในสมัยกอน ปจจุบันเปนอาหารเลื่องชื่อของเมืองหลวง เชื่อกันวาบํารุงและเสริมสุขภาพ ภายใน

ตัวไกจะมีขาวเหนียว รากโสม พุทราแดงและเคล็ดลับในการตุนเสิรฟพรอมเครื่องเคียงที่เรียกวา กักตุกี เสน

ขนมจีน เหลาโสม พริกไทยดํา และเกลือ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นําทานชม พระราชวังเคียงบ็อค

พระราชวังแหงน้ีมีหมูพระที่นั่งมากกวา 

ซอน ซึ่งมีอํานาจอยูถึง 518 

บุกยึดครอง ปจจุบันไดมีการกอสรางหมูพระที่นั่งที่เคยถูกทําลายข้ึนมาใหมในตําแหนงเดิม มีพลับพลากลาง

น้ําเคียงเฮวรู ที่ซึ่งเคยเปนทองพระโรงออกงานสโมสรสันนิบาตตางๆ สําหรับตอนรับแขกบานแขกเมือง

เปนพระราชวังที่สวยงามยิ่งใหญที่สุด โดยเฉพาะตัวอาคารพระที่นั่งคีนจองจอน 

ใหญที่สุด สวยงามที่สุดในพระราชวังแหงนี้ โดยใชเปนทองพระโรง และออกวาราชการของกษัตริย

ราชวงศโชซอน พิเศษ!! ใสชุดฮันบก เขาชมพระราชวัง

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 นําทาน ชอปปงสินคาปลอดภาษีที่ 

น้ําหอม เสื้อผาเครื่องสําอาง กระเปา นาฬิกา เครื่องประดับ ฯลฯ

 จากนั้นนําทานชอปปงยาน เมียงดง 

เปนอยางไร กาวล้ํานําสมัยเพียงใดทานจะตองมาที่เมียงดงแหงน้ี พบกับสินคาวัยรุน อาทิ เสื้อผาแฟชั่นแบบ

ศูนยโสมรัฐบาล ซึ่งรัฐบาลรับรองคุณภาพวาผลิตจากโสมที่มีอายุ 

มีคุณภาพดีที่สุดชมวงจรชีวิตของโสมพรอมใหทานไดเลือกซื้อโสมที่มีคุณภาพดีที่สุดและราคาถูกกวาไทย

เทากลับไปบํารุงรางกายหรือฝากญาติผูใหญที่ทานรักและนับถืออีกไมไกลจากกันมากนัก

ศูนยเครื่องสําอาง เปนศูนยรวมของเครื่องสําอางของเกาหลี อาทิเชน

และอีกมากมายหลากหลายแบรนดเนมที่นําเขามาจากทั่วโลกอิสระทานเลือกซื้อไดตามอัธยาศัย

ศูนยสมุนไพรสนเข็มแดงซึ่งผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลีซึ่งจะใชตนสนเข็ม

แดงจากยอดเขาที่ประเทศเกาหลีเหนือมาผลิตโดยใชเทคโนโลยีพรอมกับการวิจัยที่ประเทศเกาหลีใต

ออกมาเปนน้ํามันสนเข็มแดงภูมิประเทศของประเทศเกาหลีเปนภูเขาประมาณ 

แคปซูล ตองใชใบสนเข็มแดงประมาณ 2.7 กิโลกรัมมาสกัดเอาน้ํามันมาผลิตและ

วิจัยออกมาเปนนํ้ามันสนน้ีสามารถชวยในการลดระดับไขมันในเสนเลือดไดเปนอยางดี

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการทานดวย เมนู Samgyetang

อาหารในวังในสมัยกอน ปจจุบันเปนอาหารเลื่องชื่อของเมืองหลวง เชื่อกันวาบํารุงและเสริมสุขภาพ ภายใน

ตัวไกจะมีขาวเหนียว รากโสม พุทราแดงและเคล็ดลับในการตุนเสิรฟพรอมเครื่องเคียงที่เรียกวา กักตุกี เสน

ขนมจีน เหลาโสม พริกไทยดํา และเกลือ) 

พระราชวังเคียงบ็อค เปนพระราชวังไมโบราณที่เกาแกที่สุด สรางขึ้นใน ค

พระราชวังแหงน้ีมีหมูพระที่นั่งมากกวา 200 หลัง มีพื้นที่ประมาณ 90 ไร เปนพระราชวังหลักของราชวงศโช

8 ป สถาปนาขึ้นโดยกษัตริยแทโจ แตไดถูกทําลายไปมากในสมัยที่ญี่ปุนเขามา

บุกยึดครอง ปจจุบันไดมีการกอสรางหมูพระที่นั่งที่เคยถูกทําลายข้ึนมาใหมในตําแหนงเดิม มีพลับพลากลาง

น้ําเคียงเฮวรู ที่ซึ่งเคยเปนทองพระโรงออกงานสโมสรสันนิบาตตางๆ สําหรับตอนรับแขกบานแขกเมือง

วยงามยิ่งใหญที่สุด โดยเฉพาะตัวอาคารพระที่นั่งคีนจองจอน 

ใหญที่สุด สวยงามที่สุดในพระราชวังแหงนี้ โดยใชเปนทองพระโรง และออกวาราชการของกษัตริย

ใสชุดฮันบก เขาชมพระราชวัง 

ดภาษีที่ ดิวตี้ฟรี ที่นี่มีสินคาชั้นนําใหทานเลือกซื้อมากมายกวา 

น้ําหอม เสื้อผาเครื่องสําอาง กระเปา นาฬิกา เครื่องประดับ ฯลฯ 

เมียงดง หรือ สยามสแควรเกาหลี หากทานตองการทราบวาแฟชั่นของเกาหลี

มัยเพียงใดทานจะตองมาที่เมียงดงแหงน้ี พบกับสินคาวัยรุน อาทิ เสื้อผาแฟชั่นแบบ
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ซึ่งรัฐบาลรับรองคุณภาพวาผลิตจากโสมที่มีอายุ 6 ปซึ่งถือวาเปนโสมที่

มีคุณภาพดีที่สุดชมวงจรชีวิตของโสมพรอมใหทานไดเลือกซื้อโสมที่มีคุณภาพดีที่สุดและราคาถูกกวาไทย

เทากลับไปบํารุงรางกายหรือฝากญาติผูใหญที่ทานรักและนับถืออีกไมไกลจากกันมากนัก 

กาหลี อาทิเชนROJUKISS, LOTREE, 

และอีกมากมายหลากหลายแบรนดเนมที่นําเขามาจากทั่วโลกอิสระทานเลือกซื้อไดตามอัธยาศัย 

ซึ่งผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลีซึ่งจะใชตนสนเข็ม

เทคโนโลยีพรอมกับการวิจัยที่ประเทศเกาหลีใต

ออกมาเปนน้ํามันสนเข็มแดงภูมิประเทศของประเทศเกาหลีเปนภูเขาประมาณ 70 เปอรเซ็นตโดยกวาจะมา

กิโลกรัมมาสกัดเอาน้ํามันมาผลิตและ

รถชวยในการลดระดับไขมันในเสนเลือดไดเปนอยางดี 

Samgyetang (8) หรือเมนูไกตุนโสม

อาหารในวังในสมัยกอน ปจจุบันเปนอาหารเลื่องชื่อของเมืองหลวง เชื่อกันวาบํารุงและเสริมสุขภาพ ภายใน

ตัวไกจะมีขาวเหนียว รากโสม พุทราแดงและเคล็ดลับในการตุนเสิรฟพรอมเครื่องเคียงที่เรียกวา กักตุกี เสน

เปนพระราชวังไมโบราณที่เกาแกที่สุด สรางขึ้นใน ค.ศ. 1394 ภายใน

ไร เปนพระราชวังหลักของราชวงศโช

แตไดถูกทําลายไปมากในสมัยที่ญี่ปุนเขามา

บุกยึดครอง ปจจุบันไดมีการกอสรางหมูพระที่นั่งที่เคยถูกทําลายข้ึนมาใหมในตําแหนงเดิม มีพลับพลากลาง

น้ําเคียงเฮวรู ที่ซึ่งเคยเปนทองพระโรงออกงานสโมสรสันนิบาตตางๆ สําหรับตอนรับแขกบานแขกเมือง  ถื อ

วยงามยิ่งใหญที่สุด โดยเฉพาะตัวอาคารพระที่นั่งคีนจองจอน (Kunjongjon) ที่มีขนาด

ใหญที่สุด สวยงามที่สุดในพระราชวังแหงนี้ โดยใชเปนทองพระโรง และออกวาราชการของกษัตริย

ที่นี่มีสินคาชั้นนําใหทานเลือกซื้อมากมายกวา 500 ชนิด อาทิ 

หรือ สยามสแควรเกาหลี หากทานตองการทราบวาแฟชั่นของเกาหลี

มัยเพียงใดทานจะตองมาที่เมียงดงแหงน้ี พบกับสินคาวัยรุน อาทิ เสื้อผาแฟชั่นแบบ



 

อินเทรน เครื่องสําอางดังๆ ของเกาหลี พบกับความแปลกใหมในการชอปปงอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งเมียงดงแหง

นี้จะมีวัยรุนหนุมสาวชาวโสมไปรวมตัวกันที่นี่กวาลานคนในแตละวัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 อสิระใหทานชอปปง และ รับประทาน

ค่ํา นําทานเขาสูที่พัก SEOUL GALAXY
 

 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางไปดูแลสุขภาพกันที่

สถาบันตางๆ วาเปนสมุนไพรที่มีคุณภาพดีที่สุดในการบํารุงตับและดูและตับของเรา ซึ่งจะเปนสมุนไพรที่หา

ไดยากในปจจุบัน ทานจะไดชมการสาธิต การทดลองวาสมุนไพรชนิดนี้มีคุณคาเพียงใดตอโลกใบนี้

ชนิดนี้เจริญเติบโตในปาลึกบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะและระดับสูงเหนือน้ําทะเล 

รุนใหมนิยมนํามารับประทานเพื่อชวยดูแลตับใหสะอาดแข็งแรง ปองกันโรคตับแข็ง ไมถูกทําลายจาการดื่ม

แอลกอฮอล กาแฟ บุหรี่ สารตกคางจากอาหารและยา

จากนั้นนําทานเขาชม โรงงานสาหราย

หลายรสชาติใหทานไดเลือกซื้อไปเปนของฝาก 

สาหราย) อาหารงายๆ ที่คนเกาหลีนิยมรับประทาน คิม แปลวา สาหราย บับ แปลวา ขาว

แลวเคาก็จะหั่นเปนชิ้นๆพอดีคํา จิ้ม

 
 
 
 
 
 
 
 

 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน 
ผักอรอยมากมายเสริฟพรอมขาวสวยรอนๆ พรอมเครื่องเคียงตางๆ
 
 
 
 
 
 

 

 

แลวนําทาน ชอปปงยานฮงแด

ศิลปะฮงอิก ที่มีชื่อเสียงมากของเกาหลี

วันที่ 5 
ศนูยสมุนไพรฮอกเกนาม–ู

สนามบิน                         

อินเทรน เครื่องสําอางดังๆ ของเกาหลี พบกับความแปลกใหมในการชอปปงอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งเมียงดงแหง

นี้จะมีวัยรุนหนุมสาวชาวโสมไปรวมตัวกันที่นี่กวาลานคนในแตละวัน  

สระใหทานชอปปง และ รับประทานอาหารเย็นตามอธัยาศัย 

SEOUL GALAXY HOTEL, BENIKEA HOTELหรือ เทียบเทา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (9)  

นําทานเดินทางไปดูแลสุขภาพกันที่ ศูนยสมุนไพรฮอกเกนามู ซึ่งเปนสมุนไพรที่ทั่วโลกยอมรับ รวมถึง

ปนสมุนไพรที่มีคุณภาพดีที่สุดในการบํารุงตับและดูและตับของเรา ซึ่งจะเปนสมุนไพรที่หา

ไดยากในปจจุบัน ทานจะไดชมการสาธิต การทดลองวาสมุนไพรชนิดนี้มีคุณคาเพียงใดตอโลกใบนี้

ชนิดนี้เจริญเติบโตในปาลึกบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะและระดับสูงเหนือน้ําทะเล 

รุนใหมนิยมนํามารับประทานเพื่อชวยดูแลตับใหสะอาดแข็งแรง ปองกันโรคตับแข็ง ไมถูกทําลายจาการดื่ม

แอลกอฮอล กาแฟ บุหรี่ สารตกคางจากอาหารและยา 

โรงงานสาหราย ของฝากที่มีชื่อเสียงของเกาหลี ผลิตสาหรายใหม สด ทุกวันมี

ใหทานไดเลือกซื้อไปเปนของฝาก พิเศษใหทุกทานได เรียนรูวิธีการทํา

ที่คนเกาหลีนิยมรับประทาน คิม แปลวา สาหราย บับ แปลวา ขาว

าก็จะหั่นเปนชิ้นๆพอดีคํา จิ้มโชยุญี่ปุนหรือวาซาบิก็ได  

กลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการทานดวย เมนู จิมดัก เปนไกพะโลผัดกับวุนเสนและ
มากมายเสริฟพรอมขาวสวยรอนๆ พรอมเครื่องเคียงตางๆ 

ยานฮงแด แหลงชอปปงสุดฮิตของเหลาวัยรุน นักศึกษา ซึ่ง

ศิลปะฮงอิก ที่มีชื่อเสียงมากของเกาหลี บรรยากาศจึงสดใสเต็มไปดวยหนุมสาวชาวโซลในตอนกลางวันฮง

– โรงงานสาหราย –  ชอปปงยานฮงแด – ซุปเปอรมาเก็ตละลายเงินวอน 

สนามบิน                                                                                                 
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อินเทรน เครื่องสําอางดังๆ ของเกาหลี พบกับความแปลกใหมในการชอปปงอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งเมียงดงแหง

หรือ เทียบเทา 

ซึ่งเปนสมุนไพรที่ทั่วโลกยอมรับ รวมถึง

ปนสมุนไพรที่มีคุณภาพดีที่สุดในการบํารุงตับและดูและตับของเรา ซึ่งจะเปนสมุนไพรที่หา

ไดยากในปจจุบัน ทานจะไดชมการสาธิต การทดลองวาสมุนไพรชนิดนี้มีคุณคาเพียงใดตอโลกใบนี้ ตนไม

ชนิดนี้เจริญเติบโตในปาลึกบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะและระดับสูงเหนือน้ําทะเล 50-800 เมตรชาวเกาหลี

รุนใหมนิยมนํามารับประทานเพื่อชวยดูแลตับใหสะอาดแข็งแรง ปองกันโรคตับแข็ง ไมถูกทําลายจาการดื่ม

ของฝากที่มีชื่อเสียงของเกาหลี ผลิตสาหรายใหม สด ทุกวันมี

เรียนรูวิธีการทําคิมบับ (ขาวหอ

ที่คนเกาหลีนิยมรับประทาน คิม แปลวา สาหราย บับ แปลวา ขาว จะเปนแทงยาวๆ 

เปนไกพะโลผัดกับวุนเสนและ

แหลงชอปปงสุดฮิตของเหลาวัยรุน นักศึกษา ซึ่งอยูใกลกับมหาวิทยาลัย

บรรยากาศจึงสดใสเต็มไปดวยหนุมสาวชาวโซลในตอนกลางวันฮง

ซุปเปอรมาเก็ตละลายเงินวอน – 

                                                                        ( เชา / กลางวัน / - ) 



 

แดเปนถนนที่สามารถเดินชอปปงในรานเสื้อสวยสุดอารตแบบราคานักศึกษา และอัพเดตสตรีท สไตล จาก

แฟชั่นนิสตาตัวจริงสวนกลางคืนเปนแหลงปารตี้ที่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

กอนเดินทางกลับกรุงเทพ พาทุกทาน

ตาง ๆ  ช็อกโกแลตหินซีเรียลช็อกโก  

โคลนพอกหนาโสม ครีมลางหนาโสม เครื่องสําอางโสม เปนตน  และยังมีหมอนสุขภา

(ปอกกี้เกาหล)ี ชินราเมง (มามาเกาหลี

สมควรเวลานําทานเดินทางสูสนามบิน

19.55 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร
21.10 น. ถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ไมรวมทปิไกด+คนขับรถตลอดการเดินทาง ทานละ 

ขออนุญาตเกบ็คาทิปทกุทานที่สนามบินไ

กรุณาชําระคามัดจาํทานละ 

หากไมชําระภายในเวลาที่กําหนด ทางบริษทัขออนุญาตตัดที่นั่งตามเงื่อนไข

 

 ขอควรทราบ : 

 1.ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการตรวจพิจารณาจากดานตรวจคนเขาเมือง 

เขา-ออกทั้งประเทศไทยและประเทศเกา

หลบหนีเขาออกเมือง หรือการถูกปฎิเสธในกรณีอื่นๆทุกกรณี ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบและไมคืน

คาใชจายตางๆทั้งสิ้น เนื่องจากเปนการเหมาจายกับตัวแทนบริษัทแลว

 2.การเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมโดย

สภาพ ลม ฟา อากาศ และสถานการณในการเดินทางขณะนั้นแตจะคํานึงถึงความปลอดภัยในการเดินทาง 

และผลประโยชนของหมูคณะเปนสําคัญ โดยไมทําใหมาตรฐานของการบริการลดนอยลง

 3.ขอความรวมมือในการลงรานรัฐบาลตามโปรแกรมกําหนด เชน รานศู

บํารุงตับศูนยสมุนไพรสนเข็มแดง

กรุณาตองลงใหครบทุกราน 

 4.ทัวรนี้จัดใหเฉพาะลูกคาที่ประสงคจะไปทองเที่ยวตามรายการของทัวรทุกวันเทานั้น  หากทานไม

สามารถรวมทัวรทุกวัน แคสมัครมารวมทัวรเพียงเพื่อการใชตั๋วเครื่องบินและที่พักในราคาพิเศษ  หากทาน

ไมแจง และปรากฏวาทานไมรวมทัวรในบางวัน ทางบริษัทจะคิดคาดําเนินการในการแยกทองเที่ยวเอง 

300 USD  (กอนซ้ือทัวร จะตองแจงความประสงคที่เปนจริง เพื่อทางผูจัดจะได

5.ประเทศเกาหลีใตไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เนื้อสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝา

ฝน จะมีโทษปรับและจับ ทั้งนี้ข้ึนอยูกับดุลพินิจของเจาหนาที่ศุลกากร ดานตรวจคนเขาเมือง 

 

แดเปนถนนที่สามารถเดินชอปปงในรานเสื้อสวยสุดอารตแบบราคานักศึกษา และอัพเดตสตรีท สไตล จาก

แฟชั่นนิสตาตัวจริงสวนกลางคืนเปนแหลงปารตี้ที่ chic สุดในโซล 

พาทุกทานแวะละลายเงินวอนที่ ซุปเปอรมาเก็ตละลาย

ตาง ๆ  ช็อกโกแลตหินซีเรียลช็อกโก  ผลิตภัณฑของใบและรากฝอยของโสม ในรูป ขนมโสม ชาโสม 

โคลนพอกหนาโสม ครีมลางหนาโสม เครื่องสําอางโสม เปนตน  และยังมีหมอนสุขภา

มามาเกาหลี) 

เดินทางสูสนามบิน 

มหานคร โดยเที่ยวบินที่ LJ 003  
ถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพและประทับใจ  

 

 

คนขับรถตลอดการเดินทาง ทานละ 50,000 วอน (ประมาณ 

ขออนุญาตเกบ็คาทิปทกุทานที่สนามบินไทย  

กรุณาชําระคามัดจาํทานละ 5,000 บาท หลังจากจองภายใน 

หากไมชําระภายในเวลาที่กําหนด ทางบริษทัขออนุญาตตัดที่นั่งตามเงื่อนไข

ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการตรวจพิจารณาจากดานตรวจคนเขาเมือง (ต

ออกทั้งประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต อันเนื่องมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การ

หลบหนีเขาออกเมือง หรือการถูกปฎิเสธในกรณีอื่นๆทุกกรณี ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบและไมคืน

คาใชจายตางๆทั้งสิ้น เนื่องจากเปนการเหมาจายกับตัวแทนบริษัทแลว 

การเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมโดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทั้งนี้เนื่องจาก

สภาพ ลม ฟา อากาศ และสถานการณในการเดินทางขณะนั้นแตจะคํานึงถึงความปลอดภัยในการเดินทาง 

และผลประโยชนของหมูคณะเปนสําคัญ โดยไมทําใหมาตรฐานของการบริการลดนอยลง

ขอความรวมมือในการลงรานรัฐบาลตามโปรแกรมกําหนด เชน รานศูนยโสมรัฐบาล

บํารุงตับศูนยสมุนไพรสนเข็มแดง, ศูนยเครื่องสําอาง, Duty free ไมมีการบังคับซื้อแตอยางใด แตขอความ

ทัวรนี้จัดใหเฉพาะลูกคาที่ประสงคจะไปทองเที่ยวตามรายการของทัวรทุกวันเทานั้น  หากทานไม

วรทุกวัน แคสมัครมารวมทัวรเพียงเพื่อการใชตั๋วเครื่องบินและที่พักในราคาพิเศษ  หากทาน

ไมแจง และปรากฏวาทานไมรวมทัวรในบางวัน ทางบริษัทจะคิดคาดําเนินการในการแยกทองเที่ยวเอง 

กอนซ้ือทัวร จะตองแจงความประสงคที่เปนจริง เพื่อทางผูจัดจะไดคิดคาบริการที่เหมาะสม

ประเทศเกาหลีใตไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เนื้อสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝา

ฝน จะมีโทษปรับและจับ ทั้งนี้ข้ึนอยูกับดุลพินิจของเจาหนาที่ศุลกากร ดานตรวจคนเขาเมือง 
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แดเปนถนนที่สามารถเดินชอปปงในรานเสื้อสวยสุดอารตแบบราคานักศึกษา และอัพเดตสตรีท สไตล จาก

ซุปเปอรมาเก็ตละลายเงินวอน สาหราย ขนม

ลิตภัณฑของใบและรากฝอยของโสม ในรูป ขนมโสม ชาโสม 

โคลนพอกหนาโสม ครีมลางหนาโสม เครื่องสําอางโสม เปนตน  และยังมีหมอนสุขภาพ  กิมจิ  เปบเปโร 

ประมาณ 1,600 บาท) 

บาท หลังจากจองภายใน 3 วัน  

หากไมชําระภายในเวลาที่กําหนด ทางบริษทัขออนุญาตตัดที่นั่งตามเงื่อนไข 

ต.ม.)ในการ  

หลีใต อันเนื่องมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การ

หลบหนีเขาออกเมือง หรือการถูกปฎิเสธในกรณีอื่นๆทุกกรณี ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบและไมคืน

ไมแจงใหทราบลวงหนา ทั้งนี้เนื่องจาก

สภาพ ลม ฟา อากาศ และสถานการณในการเดินทางขณะนั้นแตจะคํานึงถึงความปลอดภัยในการเดินทาง 

และผลประโยชนของหมูคณะเปนสําคัญ โดยไมทําใหมาตรฐานของการบริการลดนอยลง 

นยโสมรัฐบาล, ศูนยสมุนไพร

ไมมีการบังคับซื้อแตอยางใด แตขอความ

ทัวรนี้จัดใหเฉพาะลูกคาที่ประสงคจะไปทองเที่ยวตามรายการของทัวรทุกวันเทานั้น  หากทานไม

วรทุกวัน แคสมัครมารวมทัวรเพียงเพื่อการใชตั๋วเครื่องบินและที่พักในราคาพิเศษ  หากทาน

ไมแจง และปรากฏวาทานไมรวมทัวรในบางวัน ทางบริษัทจะคิดคาดําเนินการในการแยกทองเที่ยวเอง 

คิดคาบริการที่เหมาะสม) 

ประเทศเกาหลีใตไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เนื้อสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝา

ฝน จะมีโทษปรับและจับ ทั้งนี้ข้ึนอยูกับดุลพินิจของเจาหนาที่ศุลกากร ดานตรวจคนเขาเมือง  
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กอนตัดสินใจจองทวัร ควรอานเงื่อนไขการเดินทางอยางถองแทจนเปนทีพ่อใจ 
แลวจึงวางมัดจําเพื่อประโยชนของทานเอง  

 

**พาสปอรตควรมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือนนับจากวันเดินทาง** 
 
ราคาทัวรน้ีรวม 

 คาตั๋วเครือ่งบินชั้นประหยดัไปกลับพรอมกรุป 
น้ําหนักกระเปาไมเกิน 15 กิโลกรมัตอทาน/หิ้วขึ้นเคร่ืองได 12 กิโลกรัม 

 คาภาษีสนามบินทุกแหง 
 โรงแรมระดับ 3 ดาว พักหองละ 2 – 3 ทาน จํานวน 3 คืน  
 บริการอาหารทุกมื้อตามรายการระบ ุ
 คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตางๆตามรายการระบ ุ
 คารถรับ-สงและนําเที่ยว พรอมหัวหนาทัวรชํานาญงานและมัคคุเทศกทองถิ่น ตลอดการเดินทาง 
 คาประกันอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม) 

 
อัตราน้ีไมรวม 

 คาทิปไกด และคนขับรถ ประมาณ  50,000 วอน หรือ 1,500 บาท ตอทานตลอดทริป  

สวนหัวหนาทัวรแลวแตความพึงพอใจของทาน 

 คาใชจายสวนตัวอื่นๆ เชน หนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาซักรีด คาอาหารเครื่องดื่มนอกเหนือรายการ  

 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7 % และ หัก ณ ที่จาย 3 %    

 คาน้ําหนักกระเปาเกิน 15กิโลกรัม  /  คาวีซาสําหรับหนังสือเดินทางตางดาว หรือชาวตางชาติ 
 

หมายเหต ุ

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือ เปลี่ยนแปลงราคา ในกรณีที่ผูเดินทางไมถึง 20 คนขึ้นไป 

 ในกรณีที่สายการบินประการปรับข้ึนภาษีนํ้ามัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาภาษีน้ํามันเพิ่มตาม

ความเปนจริง 

 ตั๋วเครื่องบินที่ออกเปนกรุปไมสามารถเลื่อนวันเดินทางหรือขอคืนเงินได 

 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลง หรือสลับรายการทองเที่ยวตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกดิเหตุสดุวสิัย 

หรือเหตกุารณทีอ่ยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะคาํนึงถึงความปลอดภัยและผลประโยชนของ

คณะผูเดินทางเปนหลกั 

 บริษัทฯ จะไมรับผดิชอบใดๆ ทั้งสิน หากเกดิเหตกุารณสุดวิสัย เชน ความลาชาจากสายการบิน การยกเลกิ

เที่ยวบิน การเมอืง การประทวง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล ปญหาจราจร อุบัตเิหต ุ ภัยธรรมชาต ิ หรอื

ทรัพยสินสูญหายอันเนือ่งมาจากความประมาทของตวัทานเอง หรือจากการโจรกรรม และอุบตัิเหตุจากความ

ประมาทของตัวทานเอง 

 กรณีที่สถานที่ทองเที่ยวใดๆ ที่ไมสามารถเขาชมไดเนื่องจากเหตุสุดวิสัย สภาพอากาศ เหตุการณที่อยูเหนอืการ

ควบคุมของบริษัทฯ เปนตน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น 

 กรณีที่ทานสละสิทธิ์ในการใชบริการใดๆ หรือไมเขาชมสถานที่ใดๆ กต็ามที่ระบใุนรายการทองเที่ยว หรือไม

เดินทางพรอมคณะ ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไมคืนคาใชจายไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งในประเทศไทย และในตางประเทศมปีฏิเสธมใิหเดนิทางเขา-ออกตามประเทศที่

ระบุไว  เนื่องจากการครองครองสิ่งผดิกฎหมาย สิ่งของตองหาม เอกสารเดินทางไมถกูตอง หรือไมวาดวยเหตุผล

ใดๆ กต็ามบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท์ี่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดกต็าม 

 กรณีที่ทานใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมสีน้ําเงิน) เดินทางเพื่อการทองเที่ยวกบัคณะทัวร หากทานถกูปฏเิสธ

ในการเขา-ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาทวัรและรับผดิชอบใดๆ ทั้งสิ้น 

 เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจาํหรือคาทัวรทั้งหมดแลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ 

ทั้งหมด 
 

เงื่อนไขการชําระเงิน 

 ชําระคามัดจาํ ทานละ 5,000 บาท หลังจากทาํการจองภายใน 3 วัน 

***ชวงเทศกาลวันหยุดยาว 10,000 บาท*** 

 ชําระเงินคาทัวรสวนที่เหลอืภายใน 21 วัน กอนออกเดินทาง 
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เงื่อนไขการยกเลกิ 

 ยกเลกิกอนการเดินทาง 30 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการยึดมดัจาํเต็มจํานวน 

 ยกเลกิกอนการเดินทาง 21 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์เก็บคาใชจาย 100% ของราคาทัวรทั้งหมด 

 กรณีกรุปที่เดินทางชวงวันหยุด เทศกาลตางๆ เชน ปใหม สงกรานต เปนตน ทางบรษิัทฯ ตองมีการการันตีมัดจาํ

ที่นั่งกับทางสายการบิน รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชน Charter Flight และโรงแรมที่พักตางๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวน

สิทธิ์ไมคืนคามดัจํา หรือ คาทัวรทั้งหมด ไมวายกเลกิกรณีใดกต็าม 

 เมื่อออกตัว๋แลว หากทานมีเหตุบางประการทําใหเดนิทางไมได ไมสามารถขอคืนคาตั๋วได เนื่องจากเปน

นโยบายของสายการบิน 

 

ขอแนะนําเพิม่เตมิ สําหรบัผูเดินทางไปทองเที่ยวประเทศเกาหลีใต 

1. ผูเดินทางที่ยังคงสภาพการเปนนักศึกษา กรุณาเตรียมใบรับรองการเปนนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาเปน

ภาษาอังกฤษติดตัวไปดวยอาจจะตองใชในบางกรณี 

2. ผูเดินทางที่เปนขาราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานบริษัทเอกชนตางๆ กรุณาเตรียมบัตรประจําตัว

ขาราชการ หรือใบรับรองการทํางานเปนภาษาอังกฤษอาจจะตองใชในบางกรณ ี

3. ผูเดินทางที่ทําเลมพาสปอรตใหมเนื่องจากเลมเกาหมดอายุใหพกหนังสือเดินทางเลมเกาติดตัวไปดวยอาจจะ

ตองใชในบางกรณี 

4. กรุณาพกบัตรเครดิต (ถาม)ี และเงินสดติดตัว ทั้งเงินวอนและเงินสกุล USD กองตรวจคนเขาเมืองอาจจะขอดูใน

บางกรณีอานเอกสารโปรแกรมทัวรในละเอียดชัดเจน ทั้งสถานที่ทองเที่ยว,เที่ยวบิน,วันเดินทาง เพื่อประโยชนแก

ตัวทานเองในกรณีที่ตองตอบคําถามที่ดานตรวจคนเขาเมือง 

 


