
 
 

 

รหัสทัวร 1900045 
ทัวรเกาหลี  กรุงโซล 5 วัน 3 คืน (LJ) 
ชมความงามหุบเขาศิลปะโพชอน   ถายรูปกับสวนสุดฮิปสวนศิลปะอันยาง   เต็มอ่ิม
สวนสนุกเอเวอรแลนดเต็มวัน   ทําคิมบับ + ชุดฮันบก    ชมพระราชวังเคียงบ็อค    
โซลทาวเวอร 

 
 
 

 
 
 



 
 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันแรก กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) 
21.30 น.  คณะพรอมกันท่ีทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกประตู 4เคานเตอร D 

  สายการบินจินแอร (LJ) มีเจาหนาท่ีของบริษัทฯคอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวก 
 

วันที่สอง    อินชอน – หุบเขาศิลปะโพชอน - สวนศิลปะ อันยาง – ทงแดมุน  
01.05 น.  เหินฟ�าสูกรุงโซล โดยสายการบิน JIN AIR เท่ียวบินท่ี LJ 002 (บินประมาณ 4.30 – 

05.00 ช่ัวโมง) 
 
08.25 น.  เท่ียวบิน LJ002 เดินทางถึงทาอากาศยานนานาชาติอินชอน ประเทศเกาหลีใต (เวลา

ทองถ่ินเร็วกวาไทย 2 ช.ม.)นําทานชมความงาม หุบเขาศิลปะโพชอน หรือ แหลงทองเท่ียว
ธรรมชาติ  ท่ีผสมผสานศิลปะและวัฒนธรรมรวมกันอยางลงตัว  ไฮไลทของท่ี น่ีคือ
ทะเลสาบท่ีถูกโอบลอมดวยหนาผาหินแกรนิตขนาดใหญท่ีเกิดข้ึนจากการทําเหมืองแรเม่ือ
สมัยกอนและถูกปรับปรุงใหกลายมาเปนศิลปะท่ีงดงามในปจจุบัน  ใครท่ีช่ืนชอบซีรีย
เกาหลีคงเคยเห็นวิวน้ีผานตากันมาบางเพราะซีรียดังๆ เขามาถายทํากันท่ีน่ีเยอะเลย
นอกจากน้ียังมีสวนประติมากรรมท่ีมีผลงานมากมายท่ีสวนใหญทํามาจากหินแกรนิต 
อาคารพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรทางดาราศาสตร  คลายกับทองฟ�าจําลองบานเราแตของเขา
ล้ําหนากวาดวยการฉายภาพดวยระบบ 4D  เร่ิมจากแนะนําใหเราไดรูจักกับดวงดาวตางๆ 
หลังจากน้ันก็พาเราทะยานเขาไปหวงอวกาศเหมือนน่ังอยูในยานจริงๆ  น่ังอยูท่ีบนเกาอ้ี
แทๆแตดันคอยโยกหลบหินอุกกาบาตตลอดเวลา   

  
เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการทานดวย เมนู OSAM หรือหมูและ

ปลาหมึกผัดน้ําคลุกคลิกเน้ือหมูและปลาหมึกยางบารบีคิวหมักสไตลสมัยใหมเกาหลีคน
ตางประเทศนิยมรับประทานเพราะมีรสชาติออกหวานเผ็ดเล็กนอย โดยการนําบารบีคิวหมู
ปลาหมึกลงในกระทะคร่ึงวงกลมพรอมน้ําซุปปรุงรส 

  นําทานถายรูปกับสวนสุดฮิป สวนศิลปะ อันยาง หรือ Anyang Art Park เพราะโดดเดน
ดวยงานศิลปะสุดคูลลสําหรับเปนมุมถายรูปมากถึง 25 จุด ไฮไลทของท่ีน่ีคือ Linear 
Building Up In The Trees เปนอุโมงคยาวๆ มีเสนสายลวดลายดูอวกาศดี ความ



 
 

 

สวยงามก็จะอยูท่ีตอนแสงที่กระทบกับตัวอุโมงคสีฟ�าและมีเงาตนไมพาดผาน ท่ีน่ีถือเปนจุด
ท่ีหามพลาด ยังมีลานกวางท่ีมีทางเดินเปนคล่ืนๆ เหมือนยานอวกาศ ตรงน้ีก็เปนอีกจุดหน่ึง
ท่ีจะตองมาเก็บภาพกัน Dimensional Mirror Labyrinth เปนอีกหน่ึงจุดยอดนิยมท่ีคน
ตองมาถายรูปกัน จะเปนเหมือนเขาวงกตแทงสแตนเลส มุมท่ีไดก็จะเนนการสะทอนของ
แสง ไดรูปเกๆจากน้ันนําทานเดินทางสูยานศูนยการคาแหลงชอปปم�งท่ีช่ือไดวาใหญท่ีสุดใน
เอเชีย ทงแดมุน ซ่ึงต้ังอยูบริเวณประตูเมืองโบราณทางทิศตะวันออกทานสามารถซื้อสินคา
หลากหลายประเภทไดท่ีน้ี อาทิ เส้ือผาบุรุษ-สตรี รองเทาบุรุษ-สตรี รองเทาผาใบ เข็มขัด 
ของท่ีระลึก ชุดเคร่ืองครัวถุงนองถุงเทาผาพันคอโดยทานจะได สัมผัส กับ บรรยากาศการช
อปปم�งสินคาในราคาเกาหลีอยางแทจริง ทงแดมุน ดีไซน พลาซา แอนด พารค ยังเปน
สถานท่ีถายทําซีรียสุดฮิตอยาง "You Who Came From The Stars" และมิวสิควิดีโอ
ของ 2NE1 เพลง "Come Back Home" อีกห น่ึง ไฮไลท ของท่ี น่ี คือ  LED ROSE 
GARDEN ใหไดชมกันดวย กับดอกกุหลาบท่ีติดไฟ LED มาประดับกวา 25,550 ดวง  

 
เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร บริการทานดวย เมนูเซ็ทปลายาง เปนเซ็ทปลายาง

ทานกับขาวเกาหลีรอนๆ พรอมเคร่ืองเคียงตางๆ 
 
ค่ํา  นําทานเขาสูท่ีพัก GALAXY HOTEL, BENIKEA HOTELหรือเทียบเทา 

โรงแรมคอนเฟรมจะแจงในใบนัดหมายการเดินทางอีกคร้ัง โดยทางบริษัทจะสงใหกอน 5-7 
วันกอนเดินทาง 

วันที่สาม สวนสนุกเอเวอรแลนด (เต็มอ่ิมกับเคร่ืองเลนทั้งวัน) 
วันที่สาม  สวนสนุกเอเวอรแลนด (เต็มอ่ิมกับเคร่ืองเลนทั้งวัน) 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

จากน้ันนําทาน เพลิดเพลินกับ เอเวอรแลนด (รวมบัตรเคร่ืองเลนไมจํากัดรอบ) ถือวาเปน
สวนสนุกกลางแจงท่ีใหญท่ีสุดของเกาหลี ต้ังอยูท่ี เมืองยงอิน โดยมีบริษัทซัมซุงเปนเจาของ 
เอเวอรแลนดน้ันถือวาเปนเหมือน “ดิสนียแลนดเกาหลี” เลยก็วาได แถมถูกนิตยสาร 
Forbes จัดอันดับใหเปน 1 ใน 4 สวนสนุกยอดนิยมของโลก ในท่ี ค.ศ. 2005 โดยแตละ
ปจะมีนักทองเท่ียวมาเยือนสวนสนุกแหงน้ีกวา 9 ลานคน ท่ีต้ังของสวนสนุกเอเวอรแลนด



 
 

 

น้ันเหมือนสวนสนุกในฝนจริงๆ เพราะอยูทามกลางหุบเขาและธรรมชาติ สวยเหมือนใน
เทพนิยาย ดานในถูกแบงออกเปน 5 โซนใหญๆ ดังน้ี 

  Global Fair : จะไดพบกับการตกแตงดวยสถาปตยกรรมตางๆ ของโลกตะวันออกและ
ตะวันตก ท่ีผสมผสานเขากันไดอยางลงตัว อยางเมโสโปเตเมีย เรอเนสซองส ไปจนถึงแบบ
โมเดิรน รูปแบบสวยงาม สีสันสดใส เหมาะกับเด็กๆ และครอบครัว ใหได ช่ืนชมความ
งดงามและถายรูปเปนท่ีระลึกกันอยางจุใจ อีกท้ังยังมีรานกิฟทชอป รานอาหารตางๆ ราคา
เปนกันเอง 

  
  Zootopia : เปนโซนซาฟารี หรือสวนสัตวน่ันเอง สวนใหญผูมาท่ีน่ีจะไปเท่ียวโซนน้ีกัน

กอน โดยข้ึน Human Sky  กระเชาลอยฟ�าท่ีใหหยอนขาช่ืนชมบรรยากาศสองขาง
ทางผานหุบเขา เม่ือมาถึงจะไดพบกับสัตวนานาชนิด ท่ีเปนไฮไลทเลยก็คือลูกไลเกอร 
(Liger) ท่ีเปนลูกแฝดผสมท่ีเกิดขึ้นจากสิงโตเพศผูและเสือเพศเมีย นับเปนแฝดผสมเสือ-
สิงโตคูแรกในโลก นอกจากน้ียังไดชมการแสดงท่ีนาต่ืนตาต่ืนใจของหมี เพนกวิน แมวน้ํา 
และไดชมสัตวตางๆ อีก กวา 20 ชนิด มากถึง 100 กวาตัว 

  
  European Adventure : ไดรับการตกแตงอยางสวยงามตามแบบยุโรป ท้ังตึกท่ีจําลอง

เปนหมูบาน และการแตงสวนสวยสไตลฝร่ังเศส มีสวนดอกไมสีสันสวยงามท่ีจะปรับเปล่ียน
ไปตามฤดูกาล ท้ังสวนกุหลาบ สวนทิวลิป สวนส่ีฤดู เปนตน มีรานอาหารอยูในสวนของ 
Holland Village และท่ีพลาดไมไดคือการเลนเคร่ืองเลนอีกหลากหลายชนิด ท่ีเปน
ไฮไลทของโซนน้ีเลยก็คือ รถไฟเหาะ T Express ซ่ึงเปนรถไฟเหาะไมท่ีสูงที่สุดในโลกและ
มีความชันถึง 77 องศา วิ่งดวยความเร็ว 104 กม. / ช่ัวโมง ซ่ึงถือวาเปนเคร่ืองเลนท่ี
หวาดเสียวท่ีสุด ใครชอบความต่ืนเตนตองไมพลาด 

  
  Magic Land : ดินแดนแหงเทพนิยายแฟนตาซี ท่ีตกแตงไดอยางสวยงามราวกับเมืองใน

ฝน มี AESOP'S VILLAGE เปนโลกแหงนิทานอีสป ท่ีสอดแทรกเน้ือหาสอนใจผานตัว
ละครท่ีเปนสัตวนารักๆ มากมาย เปนโซนท่ีเด็กๆ จะตองช่ืนชอบเปนอยางมาก โซนน้ีมี
เคร่ืองเลนเบาๆ เหมาะกับเด็กๆ และครอบครัวใหเลนหลากหลาย เชน มาหมุน รถไฟเหาะ
สําหรับเด็ก เปนตน 



 
 

 

  
  American Adventure : โซนน้ีจะจําลองประเทศสหรัฐอเมริกายอนกลับไปต้ังแตเร่ิมตน

เม่ือ 500 ปกอน สมัยโคลัมบัสคนพบประเทศอเมริกาใหมๆ เร่ือยมาจนกระท้ังยุคเฟم�องฟู
ของดนตรีร็อคแอนดโรล ของ เอลวิส เพรสลีย ซ่ึงท้ังโซนจะมีดนตรีประกอบเปนจังหวะ
สนุกสนานเราใจเหมาะกับวัยรุนและผูใหญ เคร่ืองเลนโซนน้ีจะเปนแบบผาดโผน และท่ีเปน
ไฮไลท ก็คือ เรือเหาะ Columbus Adventures, รถไฟเหาะ Rolling X-Train และ 
เคร่ืองเลนปم�นๆ หมุน Let's Twist   เลนกันครบทุกโซนแลวยังไมหมด ในตอนกลางคืนยัง
มีการแสดง Moonlight Parade และ Dream of Laciun ชมแสง สี เสียง สวยงาม
ตระการตา ซ่ึงการแสดงโชว และการจัดสวนในพื้นท่ีตางๆ จะหมุนเวียนปรับเปล่ียนไปตาม
เทศกาลและฤดูกาลตางๆ 

   
  อิสระอาหารกลางวัน  เพ่ือใหทานไดเต็มอ่ิมกับเคร่ืองเลนในเอเวอรแลนด 
 
เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร บริการทานดวย เมนู หมูยางเกาหลี หรือ คาลบ้ี เปน

อาหารพื้นเมืองเกาหลีท่ีเล่ืองช่ือและรูจักกันดีท่ัวโลก มีรสชาติกลมกลอม โดยนําหมูสวนท่ี
ติดกับกระดูกไปยางบนเตาถานแบบด้ังเดิม เสิรฟพรอมขาวสวยรอนๆ เคร่ืองเคียงหลาก
ชนิด น้ําจิ้มเตาเจ้ียว และน้ําซุปสาหราย รับประทานคลายกับเม่ียงคําของไทย  

 
ค่ํา  นําทานเขาสูท่ีพัก GALAXY HOTEL, BENIKEA HOTELหรือเทียบเทา 

โรงแรมคอนเฟรมจะแจงในใบนัดหมายการเดินทางอีกคร้ัง โดยทางบริษัทจะสงใหกอน 5-7 
วันกอนเดินทาง 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

วันที่ส่ี   ศูนยโสมรัฐบาล–ศูนยสมุนไพรสนเข็มแดง - ศูนยเคร่ืองสําอาง –โรงงานสาหราย - ทํา
คิมบับ + ชุดฮันบก – พระราชวังเคียงบ็อค –ดิวต้ีฟรี - โซลทาวเวอร - เมียงดง 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  
นําทานเดินทางสู ศูนยโสมรัฐบาล ซ่ึงรัฐบาลรับรองคุณภาพวาผลิตจากโสมท่ีมีอายุ 6 ปซ่ึงถือ
วาเปนโสมท่ีมีคุณภาพดีท่ีสุดชมวงจรชีวิตของโสมพรอมใหทานไดเลือกซ้ือโสมท่ีมีคุณภาพดี
ท่ีสุดและราคาถูกกวาไทยถึง 2 เทากลับไปบํารุงรางกายหรือฝากญาติผูใหญท่ีทานรักและนับ
ถืออีกไมไกลจากกันมากนัก จากน้ันนําทานสู ศูนยสมุนไพรสนเข็มแดง ซ่ึงผลิตจากใบสนเข็ม
แดงในประเทศเกาหลีซ่ึงจะใชตนสนเข็มแดงจากยอดเขาท่ีประเทศเกาหลีเหนือมาผลิตโดยใช
เทคโนโลยีพรอมกับการวิจัยท่ีประเทศเกาหลีใตออกมาเปนน้ํามันสนเข็มแดงภูมิประเทศของ
ประเทศเกาหลีเปนภูเขาประมาณ 70 เปอรเซ็นตโดยกวาจะมาเปนน้ํามันสนเข็มแดงได 1 
แคปซูล ตองใชใบสนเข็มแดงประมาณ 2.7 กิโลกรัมมาสกัดเอาน้ํามันมาผลิตและวิจัยออกมา
เปนน้ํามันสนน้ีสามารถชวยในการลดระดับไขมันในเสนเลือดไดเปนอยางดี นําทานสู ศูนย
เคร่ืองสําอาง เปนศูนยรวมของเคร่ืองสําอางของเกาหลี อาทิเชน ROJUKISS, LOTREE, 
ETUDE และอีกมากมายหลากหลายแบรนดเนมท่ีนําเขามาจากท่ัวโลกอิสระทานเลือกซ้ือได
ตามอัธยาศัย  จากน้ันนําทานเขาชมโรงงานสาหราย ของฝากท่ีมีช่ือเสียงของเกาหลี ผลิต
สาหรายใหม สด ทุกวันมีหลายรสชาติใหทานไดเลือกซ้ือไปเปนของฝาก จากน้ันนําทานเรียนรู
วิธีการทํา คิมบับ (ขาวหอสาหราย) อาหารงายๆๆท่ีคนเกาหลีนิยมรับประทาน คิม แปลวา 
สาหราย บับ แปลวา ขาว จะเปนแทงยาวๆ แลวเคาก็จะห่ันเปนช้ินๆพอดีคํา จิ้มกะโชยุญี่ปุ�น
หรือวาซาบิก็ได ตามรานอาหารก็จะมีทําเปนพิเศษ คือมีผัดซอสมาใหจ้ิมราดดวย พิเศษ!!! ฟรี
ใสชุดประจําชาติเกาหลี    ฮันบก มีหลากหลายชุดใหทานไดเลือกใสพรอมเก็บภาพประทับใจ    

 
เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการทานดวย เมนู Samgyetang หรือเมนูไก

ตุนโสมอาหารในวังในสมัยกอน ปจจุบันเปนอาหารเล่ืองช่ือของเมืองหลวง เช่ือกันวาบํารุงและ
เสริมสุขภาพ ภายในตัวไกจะมีขาวเหนียว รากโสม พุทราแดงและเคล็ดลับในการตุนเสิรฟ
พรอมเคร่ืองเคียงท่ีเรียกวา กักตุกี เสนขนมจีน เหลาโสม พริกไทยดํา และเกลือ) 

 นําทานชม พระราชวังเคียงบ็อค เปนพระราชวังไมโบราณท่ีเกาแกท่ีสุด สรางข้ึนใน ค.ศ. 
1394 ภายในพระราชวังแหงน้ีมีหมูพระท่ีน่ังมากกวา 200 หลัง มีพื้นท่ีประมาณ 90 ไร เปน
พระราชวังหลักของราชวงศโชซอน ซึ่งมีอํานาจอยูถึง 518 ป สถาปนาข้ึนโดยกษัตริยแทโจ ใน



 
 

 

จํานวนพระราชวังรวม 5 แหงท่่ีสรางข้ึนโดยราชวงศน้่ี  แตไดถูกทําลายไปมากในสมัยท่ีญี่ปุ�น
เขามาบุกยึดครอง ท้ังยังเคยเปนศูนยบัญชาการทางการทหารและเปนท่ีประทับของกษัตริย  
ปจจุบันไดมีการกอสรางหมูพระท่ีน่ังท่ีเคยถูกทําลายข้ึนมาใหมในตําแหนงเดิม มีพลับพลาก
ลางน้ําเคียงเฮวรู ท่ีซ่ึงเคยเปนทองพระโรงออกงานสโมสรสันนิบาตตางๆ สําหรับตอนรับแขก
บานแขกเมือง  ถือเปนพระราชวังท่ีสวยงามย่ิงใหญท่ีสุด โดยเฉพาะตัวอาคารพระท่ีน่ังคี
นจองจอน (Kunjongjon) ท่ีมีขนาดใหญท่ีสุด สวยงามท่ีสุดในพระราชวังแหงน้ี โดยใชเปน
ทองพระโรง และออกวาราชการของกษัตริยราชวงศโชซอน อาคารพระท่ีน่ังคึนจองจอนแหงน้ี 
เคยถูกกองทหารญ่ีปุ�นเผาทําลายยับเยิน ตอมามีการบูรณะซอมแซมในป ค.ศ.1865   

 จากน้ันนําทานสู  โซลทาวเวอร หรือ นัมซาน ทาวเวอร ไมรวมคาลิฟต  เปนหน่ึงในแหลง
ทองเท่ียว สําคัญของโซล เปดใหบริการมาต้ังแตป 1980 ต้ังอยูบนยอดเขานัมซัง สูง 236 
เมตร ใหวิวเมืองโซลและบริเวณรอบๆแบบ พาโนรามา นับวาเปนหน่ึงในทาวเวอรท่ีใหวิวสวย
ท่ีสุดในเอเชีย โซลทาวเวอร ไดรับการ renovate ใหมป 2005 จึงไดช่ือใหมเปน N Seoul 
Tower โดย N ท่ีเพ่ิมข้ึนมาน้ันยอมาจาก new look หรือ รูปแบบใหม โดยมีการปรับเปล่ียน
และพัฒนาการตางๆ ท้ังการใหแสงไฟท่ีหลากหลายและสวยงามขึ้น รวมถึงภายในท่ีตกแตง
ใหม โดยมีรานอาหารบนหอคอยท่ีจะหมุนครบรอบทุกๆ 48 นาที ช่ือวา N Grill และหองน้ํา
ตกแตงสไตลอวกาศ จุดไฮไลทท่ีพลาดไมไดเลยเม่ือมาเท่ียว Seoul Tower น่ันก็คือ สถานท่ี
คลองกุญแจช่ือดัง  Love Key Ceremony ท่ีมีความเช่ือวาคูรักท่ีมาคลองกุญแจท่ีจะมี
ความรักท่ียืนยาวไปตลอดกาล โดยท่ีจะเขียนขอความหรือช่ือของคูรักไวบนแมกุญแจ แลว
นําไปคลองไวกับราวเหล็กบริเวณฐานของ N Seoul Tower ยังเปนสถานท่ีถายทําละคร
เกาหลีแนวนารักๆเร่ือง“กับดักหัวใจยัยแมมด” อิสระใหทุกทานไดเดินเลนและถายรูปคู
หอคอยตามอัธยาศัยหรือคลองกุญแจคูรัก จากน้ันนําทานชอปปم�งยาน เมียงดง หรือ สยามส
แควรเกาหลี หากทานตองการทราบวาแฟช่ันของเกาหลีเปนอยางไร กาวล้ํานําสมัยเพียงใด
ทานจะตองมาท่ี เมียงดงแห งน้ี พบกับสินค าวัยรุน อาทิ เส้ือผ าแฟ ช่ันแบบอินเทรน 
เคร่ืองสําอางดังๆ ของเกาหลี พบกับความแปลกใหมในการชอปปم�งอีกรูปแบบหน่ึง ซ่ึงเมียงดง
แหงน้ีจะมีวัยรุนหนุมสาวชาวโสมไปรวมตัวกันท่ีน่ีกวาลานคนในแตละวัน อิสระอาหารเย็น 
เพื่อใหทานเต็มอ่ิมกับการชอปปم�ง  

 
ค่ํา นําทานเขาสูท่ีพัก GALAXY HOTEL, BENIKEA HOTELหรือเทียบเทา 



 
 

 

โรงแรมคอนเฟรมจะแจงในใบนัดหมายการเดินทางอีกคร้ัง โดยทางบริษัทจะสงใหกอน 5-7 
วันกอนเดินทาง 

 
วันที่หา      ศูนยสมุนไพรฮอกเกนามู - ชอปปم�งยานฮงแด –ถายภาพ  3 มิติ - พิพิธภัณฑน้ําแข็ง - 

รานละลายเงินวอน - สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ  
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

จากน้ันนําทานเดินทางไปดูแลสุขภาพกันท่ีศูนยสมุนไพรฮอกเกนามู ซ่ึงเปนสมุนไพรท่ีท่ัวโลก
ยอมรับ รวมถึงสถาบันตางๆ วาเปนสมุนไพรท่ีมีคุณภาพดีท่ีสุดในการบํารุงตับและดูและตับ
ของเรา ซ่ึงจะเปนสมุนไพรท่ีหาไดยากในปจจุบัน ทานจะไดชมการสาธิต การทดลองวา
สมุนไพรชนิดน้ีมีคุณคาเพียงใดตอโลกใบน้ี ตนไมชนิดน้ีเจริญเติบโตในป�าลึกบนภูเขาท่ี
ปราศจากมลภาวะและระดับสูงเหนือน้ําทะเล 50-800 เมตรชาวเกาหลีรุนใหมนิยมนํามา
รับประทานเพื่อชวยดูแลตับใหสะอาดแข็งแรง ป�องกันโรคตับแข็ง ไมถูกทําลายจาการด่ืม
แอลกอฮอล กาแฟ บุหร่ี สารตกคางจากอาหารและยา   จากน้ันนําทานชอปปم�ง ยานฮงแด  
อยูใกลกับมหาวิทยาลัยศิลปะฮงอิก ท่ีมีช่ือเสียงมากของเกาหลีบรรยากาศจึงสดใสเต็มไปดวย
หนุมสาวชาวโซลในตอนกลางวันฮงแดเปนถนนท่ีสามารถเดินชอปปم�งในรานเส้ือสวยสุดอารต
แบบราคานักศึกษา และอัพเดตสตรีท สไตล จากแฟช่ันนิสตาตัวจริงสวนกลางคืนเปนแหลง
ปารต้ีท่ี chic สุดในโซล จากน้ันนําทาท้ังชม ถายภาพ 3 มิติ  เคล็ดลับงานศิลปะแหงภาพ” ท่ี
ทําใหทานไดต่ืนตาต่ืนใจกับศิลปะแนวใหมเปนภาพวาดในลักษณะ 3 มิติเหมือนภาพวาดมี
ชีวิตและหลุดออกมาจากแผนเฟรมภาพแนวคิดรูปแบบใหมเปนความคิดสรางสันและ
จินตนาการของการสรางภาพโดยใช เทคนิคพิ เศษจากภาพสามมิติท่ีรวมทฤษฎีทาง
วิทยาศาสตรและการซอนภาพโดยกระตุนความเคล่ือนไหวของภาพใหมีมิติเหมือนจริง ชม 
พิพิธภัณฑน้ําแข็ง  ปะติมากรรมน้ําแข็งต้ังอยูในกรุงโซลเปนสถานท่ีจัดโชวน้ําแข็งแกะสลัก
นักทองเท่ียวสามารถสัมผัสอากาศท่ีหนาวเย็นติดลบกวาสิบองศาและชมน้ําแข็งท่ีถูกแกะสลัก
ออกมาเปนรูปรางตางๆ ไดอยางนาอัศจรรย  
 

เท่ียง       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการทานดวย เมนู จิมดัก เปนไกพะโลผัดกับวุน
เสนและผักอรอยมากมายเสริฟพรอมขาวสวยรอนๆ พรอมเคร่ืองเคียงตางๆ 



 
 

 

 จากน้ัน แวะซื้อของ รานละลายเงินวอน  อาทิเชน สาหราย ขนมตาง ๆ  ช็อกโกแลตหินซีเรียล
ช็อกโก  ผลิตภัณฑของใบและรากฝอยของโสม ในรูป ขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหนาโสม 
ครีมลางหนาโสม เคร่ืองสําอางโสม เปนตน  และยังมีหมอนสุขภาพ  กิมจิ  เปบเปโร (ป�อกก้ี
เกาหลี) ชินราเมง( มามาเกาหลี) สมควรเวลานําทานเดินทางสูสนามบิน 

 
19.55 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯมหานคร   โดยเท่ียวบินท่ี LJ 001 
23.35 น. ถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
 

หากทานตองซ้ือบัตรโดยสารภายในประเทศเพ่ือไปและกลับกรุงเทพฯ แตละกรุปน้ันจะคอนเฟรมกอน
ประมาณ 10 วันกอนเดินทางหากทานตองการจองต๋ัวเคร่ืองบินภายในประเทศ กรุณาสอบถามเที่ยวบิน
คอนเฟรมกับเจาหนาท่ีกอน กรุณาเลือกซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศประเภทท่ีสามารถเล่ือนวันและเวลา
ในการเดินทางไดและหากกรณีเกิดความผิดพลาดจากสายการบิน เชน ความลาชาของเท่ียวบิน การยกเลิก
เท่ียวบิน มีการยุบเท่ียวบินรวมกัน ตารางการการเดินทางมีการเปล่ียนแปลง เน่ืองจากสายการบิน
พิจารณาสถานการณแลววา อยูนอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย หรือเหตุผลทางดานความ
ปลอดภัยเปนตน เหตุผลตางๆท่ีอยูเหนือความควบคุมของบริษัท ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืน
คาใชจายตางๆไดในทุกกรณี 
 

อัตราคาบริการ 
กําหนดวันเดินทาง ผูใหญ 1 ทาน 

พักหองละ 2 ทาน 
พักเด่ียว 

03 – 07 พฤษภาคม 2562 17,900.- 6,000.- 
09 – 13 พฤษภาคม 2562 17,900.- 6,000.- 

15 – 19 พฤษภาคม 2562  วันวิสาขบูชา 18,900.- 6,000.- 
18 – 22 พฤษภาคม 2562  วันวิสาขบูชา 17,900.- 6,000.- 

21 – 25 พฤษภาคม 2562 16,900.- 6,000.- 
24 – 28 พฤษภาคม 2562 17,900.- 6,000.- 

สายการบินจินแอร JIN AIR (LJ) 
ขาไป LJ002 BKK - ICN 01.05 – 08.25 

ขากลับ LJ001 ICN - BKK 19.55 – 23.35 



 
 

 

27 – 31 พฤษภาคม 2562 16,900.- 6,000.- 
01 – 05 มิถุนายน 2562 15,900.- 6,000.- 
05 – 09 มิถุนายน 2562 15,900.- 6,000.- 
08 – 12 มิถุนายน 2562 15,900.- 6,000.- 
11 – 15 มิถุนายน 2562 14,900.- 6,000.- 
13 – 17 มิถุนายน 2562 15,900.- 6,000.- 
17 – 21 มิถุนายน 2562 14,900.- 6,000.- 
19 – 23 มิถุนายน 2562 15,900.- 6,000.- 
22 – 26 มิถุนายน 2562 15,900.- 6,000.- 
26 – 30 มิถุนายน 2562 15,900.- 6,000.- 

29 มิถุนายน – 03 กรกฏาคม 2562 15,900.- 6,000.- 
::ราคาโปรโมช่ัน!!!ไมมีราคาเด็ก:: 

ราคาอ่ืนๆ  
1. เด็กทารก INFANT (อายุต่ํากวา 2 ป) ราคา 8,900 บาท 
2. จอยแลนดไมใชต๋ัวเคร่ืองบิน ราคา 8,900 บาท 

 
 

ไมรวมทิปไกด+คนขับรถตลอดการเดินทาง ทานละ 45,000 วอน (ประมาณ 1,500 บาท) 
ขออนุญาตเก็บคาทิปทุกทานท่ีสนามบินไทย  

กรุณาชําระคามัดจําทานละ 5,000 บาท (ชวงเทศกาลวันหยุดยาว 10,000 บาท) 
หลังจากจองภายใน 3 วัน หากไมชําระภายในเวลาท่ีกําหนด ทางบริษัทขออนุญาตตัดท่ีน่ังตามเง่ือนไข 

 
ในกรณีท่ีผูเดินทางไมผานการตรวจพิจารณาจากดานตรวจคนเขาเมือง (ต.ม.)ในการ เขา-ออกท้ัง
ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต อันเน่ืองมาจากการกระทําท่ีสอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนีเขา
ออกเมือง หรือการถูกปฎิเสธในกรณีอ่ืนๆทุกกรณี ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบและไมคืนคาใชจายตางๆ
ท้ังส้ิน เน่ืองจากเปนการเหมาจายกับตัวแทนบริษัทแลว 
การเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสมโดยไมแจงใหทราบลวงหนา ท้ังน้ีเน่ืองจากสภาพ ลม 

ฟ�า อากาศ และสถานการณในการเดินทางขณะน้ันแตจะคํานึงถึงความปลอดภัยในการเดินทาง และ
ผลประโยชนของหมูคณะเปนสําคัญ โดยไมทําใหมาตรฐานของการบริการลดนอยลง 



 
 

 

***ทัวรน้ีจัดใหเฉพาะลูกคาท่ีประสงคจะไปทองเท่ียวตามรายการของทัวรทุกวันเทาน้ัน  หากทานไม
สามารถรวมทัวร   ทุกวัน แคสมัครมารวมทัวรเพียงเพื่อการใชต๋ัวเคร่ืองบินและท่ีพักในราคาพิเศษ  หาก
ทานไมแจง และปรากฏวาทานไมรวมทัวรในบางวัน หรือ ลูกคาไมลงรานท่ีรัฐบาลเกาหลีสนับสนุน ซึ่ง
ไดแกรานศูนยโสมรัฐบาล, ศูนยสมุนไพรบํารุงตับ, ศูนยสมุนไพรสนเข็มแดง, ศูนยเคร่ืองสําอาง, Duty 
free ทางบริษัทฯ จะคิดคาดําเนินการในการแยกทองเท่ียวเอง 300 USD (กอนซ้ือทัวร จะตองแจง
ความประสงคท่ีเปนจริง เพื่อทางผูจัดจะไดคิดคาบริการท่ีเหมาะสม) *** 
 

*** กอนตัดสินใจจองทัวร ควรอานเงื่อนไขการเดินทางอยางถองแท จนเปนท่ีพอใจ 
แลวจึงวางมัดจําเพ่ือประโยชนของทานเอง *** 

** พาสปอรตควรมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือนนับจากวันเดินทาง ** 
 
 

ราคาทัวรน้ีรวม 
  คาต๋ัวเคร่ืองบินช้ันประหยัดไปกลับพรอมกรุป 

น้ําหนักกระเป�าไมเกิน 15 กิโลกรัมตอทาน/ห้ิวข้ึนเคร่ืองได 12 กิโลกรัม 
  คาภาษีสนามบินทุกแหง 
  โรงแรมระดับ 3 ดาว พักหองละ 2 – 3 ทาน จํานวน 3 คืน  
  บริการอาหารทุกม้ือตามรายการระบุ 
  คาเขาชมสถานท่ีทองเท่ียวตางๆตามรายการระบุ 
  คารถรับ-สงและนําเท่ียว พรอมหัวหนาทัวรชํานาญงานและมัคคุเทศกทองถ่ิน ตลอดการเดินทาง 
  คาประกันอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม) 

 
อัตราน้ีไมรวม 

  คาทิปไกด และคนขับรถ ประมาณ  45,000 วอนหรือ 1,500 บาท ตอทานตลอดทริป สวน
หัวหนาทัวรแลวแตความพึงพอใจ 

  คาใชจายสวนตัวอ่ืนๆ เชน หนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาซักรีด คาอาหารเคร่ืองด่ืมนอกเหนือ
รายการ  

  คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7 % และ หัก ณ ท่ีจาย 3 %    
  คาน้ําหนักกระเป�าเกิน 15 กิโลกรัม  /  คาวีซาสําหรับหนังสือเดินทางตางดาว หรือชาวตางชาติ 



 
 

 

หมายเหตุ 
  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทาง หรือ เปล่ียนแปลงราคา ในกรณีท่ีผูเดินทางไมถึง 20 

คนข้ึนไป 
  ในกรณีที่สายการบินประการปรับข้ึนภาษีน้ํามัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาภาษี

น้ํามันเพิ่มตามความเปนจริง 
  ต๋ัวเคร่ืองบินท่ีออกเปนกรุปไมสามารถเล่ือนวันเดินทางหรือขอคืนเงินได 
  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลง หรือสลับรายการทองเท่ียวตามความเหมาะสม ในกรณีท่ี

เกิดเหตุสุดวิสัย หรือเหตุการณท่ีอยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะคํานึงถึงความ
ปลอดภัยและผลประโยชนของคณะผูเดินทางเปนหลัก 

  บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิน หากเกิดเหตุการณสุดวิสัย เชน ความลาชาจากสายการบิน 
การยกเลิกเท่ียวบิน การเมือง การประทวง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล ปญหาจราจร อุบัติเหตุ 
ภัยธรรมชาติ หรือทรัพยสินสูญหายอันเน่ืองมาจากความประมาทของตัวทานเอง หรือจากการ
โจรกรรม และอุบัติเหตุจากความประมาทของตัวทานเอง 

  กรณีท่ีสถานท่ีทองเท่ียวใดๆ ท่ีไมสามารถเขาชมไดเน่ืองจากเหตุสุดวิสัย สภาพอากาศ เหตุการณ
ท่ีอยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ เปนตน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนคาใชจายใดๆ ท้ังส้ิน 

  กรณีท่ีทานสละสิทธิ์ในการใชบริการใดๆ หรือไมเขาชมสถานท่ีใดๆ ก็ตามท่ีระบุในรายการ
ทองเท่ียว หรือไมเดินทางพรอมคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนคาใชจายไมวากรณีใดๆ 
ท้ังส้ิน 

  กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองท้ังในประเทศไทย และในตางประเทศมีปฏิเสธมิใหเดินทางเขา-ออก
ตามประเทศท่ีระบุไว  เน่ืองจากการครองครองส่ิงผิดกฎหมาย ส่ิงของตองหาม เอกสารเดินทางไม
ถูกตอง หรือไมวาดวยเหตุผลใดๆ ก็ตามบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดก็ตาม  

  กรณีท่ีทานใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมสีน้ําเงิน) เดินทางเพื่อการทองเท่ียวกับคณะทัวร หาก
ทานถูกปฏิเสธในการเขา-ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนคาทัวรและ
รับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน 

  เม่ือทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรท้ังหมดแลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเง่ือนไข
ขอตกลงตางๆ ท้ังหมด 

 
 



 
 

 

เงื่อนไขการชําระเงิน 
  ชําระคามัดจํา ทานละ 5,000 บาท หลังจากทําการจองภายใน 3 วัน ***ชวงเทศกาลวันหยุดยาว 

10,000 บาท*** 
  ชําระเงินคาทัวรสวนท่ีเหลือภายใน 21 วัน กอนออกเดินทาง 

 
 
เงื่อนไขการยกเลิก 

  ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดมัดจําเต็มจํานวน 
  ยกเลิกกอนการเดินทาง 21 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บคาใชจาย 100% ของราคาทัวร

ท้ังหมด 
  กรณีกรุปท่ีเดินทางชวงวันหยุด เทศกาลตางๆ เชน ปใหม สงกรานต เปนตน ทางบริษัทฯ ตองมี

การการันตีมัดจําท่ีน่ังกับทางสายการบิน รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เชน Charter Flight และ
โรงแรมท่ีพักตางๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนคามัดจํา หรือ คาทัวรท้ังหมด ไมวายกเลิก
กรณีใดก็ตาม 

  เม่ือออกต๋ัวแลว หากทานมีเหตุบางประการทําใหเดินทางไมได ไมสามารถขอคืนคาต๋ัวได 
เน่ืองจากเปนนโยบายของสายการบิน 
 

 
ขอแนะนําเพ่ิมเติม สําหรับผูเดินทางไปทองเที่ยวประเทศเกาหลีใต 

1. ผู เดินทางท่ี ยังคงสภาพการเปนนักศึกษา กรุณาเตรียมใบรับรองการเปนนักศึกษาจาก
สถาบันการศึกษาเปนภาษาอังกฤษติดตัวไปดวยอาจจะตองใชในบางกรณี 

2. ผูเดินทางท่ีเปนขาราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานบริษัทเอกชนตางๆ กรุณาเตรียม
บัตรประจําตัวขาราชการ หรือใบรับรองการทํางานเปนภาษาอังกฤษอาจจะตองใชในบางกรณี 

3. ผูเดินทางท่ีทําเลมพาสปอรตใหมเน่ืองจากเลมเกาหมดอายุใหพกหนังสือเดินทางเลมเกาติดตัวไป
ดวยอาจจะตองใชในบางกรณี 



 
 

 

4. กรุณาพกบัตรเครดิต (ถามี) และเงินสดติดตัว ท้ังเงินวอนและเงินสกุล USD กองตรวจคนเขา
เมืองอาจจะขอดูในบางกรณี อานเอกสารโปรแกรมทัวรในละเอียดชัดเจน ท้ังสถานท่ีทองเท่ียว,
เท่ียวบิน,วันเดินทาง เพื่อประโยชนแกตัวทานเองในกรณีท่ีตองตอบคําถามท่ีดานตรวจคนเขาเมือง 


