
 

 

รหัสทัวร ZAT1902187 

ทัวรเกาหลี EASY KOREA Love Snow 5 วัน 3 คืน (LJ) 
เกาะนามิ   ไรสตรอเบอรร่ี   เลนสกีลานสกีรีสอรท   รานละลายเงินวอน 
หมูบานโบราณเกาหลีอึนพยอง   ลอตเต อควาเรียม และสวนสนุกลอตเตเวิลด 
ศูนยโสมรัฐบาล   COSMETIC SHOP   ศูนยสมุนไพรสนเข็มแดง 

พระราชวังเคียงบ็อค   ดิวต้ีฟรี   โซลทาวเวอร   เมียงดง 

ศูนยสมุนไพรฮอกเกนามู   โรงงานสาหราย   ยานฮงแด   พิพิธภัณฑน้ําแข็ง 

 



 

 

เดินทางโดยสายการบินจินแอร โหลดกระเป�าได 15 กิโลกรัม 
พิเศษ !!!!!  พัก กรุงโซล 3 คืน 

อัตราคาบริการ 

กําหนดวันเดินทาง 
ผูใหญ 1 ทาน 

( พักหองละ 2 – 3 ทาน 
) 

พักเด่ียว 

01 – 05 ธันวาคม 2562 วันพอ 17,900.- 5,500.- 
03 – 07 ธันวาคม 2562 วันพอ 17,900.- 5,500.- 
05 – 09 ธันวาคม 2562 วันพอ 17,900.- 5,500.- 
07 – 11 ธันวาคม 2562 วันรัฐธรรมนูญ 17,900.- 5,500.- 
09 – 13 ธันวาคม 2562 วันรัฐธรรมนูญ 17,900.- 5,500.- 
11 – 15 ธันวาคม 2562 17,900.- 5,500.- 

สายการบินจินแอร JIN AIR (LJ) 
ขาไป LJ004 BKK - ICN 22.25 – 05.40+1 

สายการบินจินแอร JIN AIR (LJ) 
ขากลับ LJ003 ICN - BKK 17.10 – 21.10 
หากทานตองซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศเพื่อไปและกลับกรุงเทพฯ แตละกรุปน้ันจะคอนเฟร

มกอนประมาณ 10 วันกอนเดินทาง 
หากทานตองการจองต๋ัวเคร่ืองบินภายในประเทศ กรุณาสอบถามเท่ียวบินคอนเฟรมกับเจาหนาที่
กอน กรุณาเลือกซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศประเภทท่ีสามารถเล่ือนวันและเวลาในการเดินทาง

ไดและหากกรณีเกิดความผิดพลาดจากสายการบิน เชน ความลาชาของเท่ียวบิน การยกเลิก
เท่ียวบิน มีการยุบเที่ยวบินรวมกัน ตารางการการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง เน่ืองจากสายการบิน

พิจารณาสถานการณแลววา อยูนอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย หรือเหตุผล
ทางดานความปลอดภัยเปนตน เหตุผลตางๆที่อยู 

เหนือความควบคุมของบริษัท ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆไดในทุกกรณี 



 

 

13 – 17 ธันวาคม 2562 17,900.- 5,500.- 
15 – 19 ธันวาคม 2562 16,900.- 5,500.- 
17 – 21 ธันวาคม 2562 17,900.- 5,500.- 
19 – 23 ธันวาคม 2562 17,900.- 5,500.- 
21 – 25 ธันวาคม 2562 17,900.- 5,500.- 
23 – 27 ธันวาคม 2562 17,900.- 5,500.- 
25 – 29 ธันวาคม 2562 19,900.- 5,500.- 
27 – 31 ธันวาคม 2562 22,900.- 6,500.- 
29 ธันวาคม – 02 มกราคม 2563 วันปใหม 25,900.- 6,500.- 
01 – 05 มกราคม 2563 วันปใหม 17,900.- 5,500.- 
03 – 07 มกราคม 2563 18,900.- 5,500.- 
05 – 09 มกราคม 2563 17,900.- 5,500.- 
07 – 11 มกราคม 2563 18,900.- 5,500.- 
09 – 13 มกราคม 2563 18,900.- 5,500.- 

*** ราคาโปรโมช่ัน!!!ไมมีราคาเด็ก *** 
ราคาอ่ืนๆ  

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

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วันแรก กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) 
19.30 น.  คณะพรอมกันที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 
  อาคารผูโดยสารขาออกประตู 4เคานเตอร P 
  สายการบินจินแอร (LJ) มีเจาหนาที่ของบริษัทฯคอยใหการตอนรับ 
  และอํานวยความสะดวก  
22.25 น. เหิรฟ�าสูกรุงโซล โดยสายการบิน JIN AIR เท่ียวบินที่ LJ 004 (บินประมาณ 

4.30 – 05.00 ช่ัวโมง) 
 บริการ SNACK BOX บนเครื่อง 
 
 
 
 
 
 
วันที่สอง     อินชอน – เกาะนามิ – ไรสตรอเบอรรี่ – เลนสก ี 
05.40 น.  เท่ียวบินLJ004เดินทางถึงทาอากาศยานนานาชาติอินชอนประเทศเกาหลีใต (เวลา

ทองถ่ินเร็วกวาไทย 2ช.ม.) 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ ภัตตาคาร บริการทานดวย เมนูอุดง 
  นําทานสู เกาะนามิ ต้ังอยูที่เมืองชุนชอน จังหวัดคังว็อน หางจากกรุงโซลไปทาง

ตะวันออก 63 กิโลเมตร เปนแหลงทองเที่ยวที่มีช่ือเสียงของเกาหลีใต เกาะนามีมี
รูปรางเหมือนใบไมลอยน้ํา เปนเกาะกลางแมน้ําฮัน ซึ่งเกิดจากการสรางเขื่อนช็อง
พย็อง โดงดังจากซีรีสเร่ือง เพลงรักในสายลมหนาว ซึ่งใชเกาะนามีเปนสถานที่ถายทํา 
เกาะนามีไดช่ือตามนายพลนัมอี ที่รับราชการต้ังแตอายุ 17 ป บิดาอยูในตระกูลสูง
ศักด์ิ สวนมารดาเปนเจาฟ�าหญิง เขานําทัพกวาดลางจลาจลในพื้นที่ภาคเหนือและ
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไดทั้งหมด และไดรับตําแหนงสูงเม่ือยังมีอายุเพียง 
26 ป แตหลังจากเปลี่ยนรัชกาลใหม เขาก็ถูกใสรายวาเปนกบฏ และถูกประหารชีวิต



 

 

พรอมกับมารดาและพวกรวม 25 คน ตอมา หลังผลัดเปลี่ยนรัชกาลใหมอีกคร้ัง ไดมี
การพิสูจนพบวาขอกลาวหาทั้งหมดลวนเปนเท็จ เขาจึงไดรับคืนยศถาบรรดาศักด์ิ
ดังเดิม เกาะแหงน้ีมีทิวทัศนที่สวยงามไปดวยตนเกาลัดและทิวสนเรียงราย ในชวงฤดู
ใบไมรวงจะมีเทศกาลใบไมเปลี่ยนสี ใบไมตางเปลี่ยนเปนสีแดงสวยงาม และมีสุสาน
ของนายพลนามี ซึ่งยังคงต้ังอยู ณ เกาะแหงน้ี 

 
 
 
 
 
 
เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการทานดวยเมนู ทัคคาลบี หรือไก

บารบีคิวผัดซอสเกาหลีอาหารเลื่องช่ือของเมืองชุนชอน โดยนําไกบารบีคิว มันหวาน 
ผัดกะหลํ่าตน  กระเทียม ตอกหรือขาวปم�น และซอสมาผัดรวมกันบนกระทะแบนดํา
คลุกเคลาทุกอยางใหเขาที่ รับประทานกับผัดกาดเกาหลีและเคร่ืองเคียง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  นําทานเย่ียมชมไรผลไมสงออกที่สําคัญในฤดูหนาว ที่ ไรสตรอเบอรร่ี เชิญทานลิ้มรส 
สตรอเบอรร่ีเกาหลีสดๆ ในบรรยากาศภายในไรสตรอเบอรร่ีอยางแทจริง ทานจะได
พบกับวิถีชีวิตชาวไรสตรอเบอรร่ีของเกาหลี วามีวิธีการปลูกอยางไรจึงไดผลสตรอ

เบอรร่ีที่ขนาดใหญเปนพิเศษและหวานหอมชวนนารับประทานเปนที่ช่ืนชอบของชาว
เกาหลีเองและชาวตางชาติ และยังเปนผลไมสงออกของประเทศอีกดวย ชมวิธีการ
ปลูก การดูแลรักษาผลสตรอเบอรร่ี และทานยังสามารถเลือกเก็บสตรอเบอรร่ี และ
เลือกชิมไดจากภายในไร พรอมทั้งยังสามารถซื้อกลับไปฝากคนทางบานไดดวย 
(หมายเหตุ: สามารถไปไรสตรอเบอรรร่ีไดต้ังแตเดือน ธ.ค. – เม.ย. 62 เทาน้ัน)   

 
จากน้ันนําทานเดินทางไปสัมผัสความสนุกสุดมันสกับการเลนสกีบนลานสกีขนาดใหญ 
ณ สกีรีสอรทที่ ซึ่งลานสกีแหงน้ีจะมีความทาทายใหทานไดสัมผัสดวยเนินหิมะ 

ประกอบไปดวยเนินสกีถึง 2 เนินดวยกัน แบงเปนเนินสกีสําหรับผูฝกหัดเลน 1 เนิน, 
และเนินสําหรับผูที่เลนชํานาญแลว 1 เนิน มีเวลาใหทานไดสนุกกับการเลนสกีอยาง
เต็มที่ สําหรับทานที่ไมเลนสกี หรือ สโนสเลด ก็สามารถถายรูปรอบๆ ลานสกี หรือ 
หาเคร่ืองด่ืม ของวาง รอนๆ ทานตามรานคาในรีสอรทตามอัยธยาศัย  (ไมรวมคา
เชาชุดสกีและอุปกรณสกีประมาณทานละ 50,000 วอน)    



 

 

 
เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร บริการทานดวย เมนู OSAM หรือหมูและ

ปลาหมึกผัดน้ําคลุกคลิก  เน้ือหมูและปลาหมึกยางบารบีคิวหมักสไตลสมัยใหม
เกาหลีคนตางประเทศนิยมรับประทานเพราะมีรสชาติออกหวานเผ็ดเล็กนอย โดยการ
นําบารบีคิวหมูปลาหมึกลงในกระทะคร่ึงวงกลมพรอมน้ําซุปปรุงรส 

 
 
 
 
 
 
 
ค่ํา  นําทานเขาสูที่พัก SEOUL GALAXY HOTEL , RAMADA GIMPO HOTEL

หรือเทียบเทา 
โรงแรมคอนเฟรมจะแจงในใบนัดหมายการเดินทางอีกคร้ัง 
โดยทางบริษัทจะสงใหกอน 5-7 วันกอนเดินทาง 

 
วันที่สาม  หมูบานโบราณเกาหลีอึนพยอง - ลอตเต อควาเรียม – ลอตเต ทาวเวอร – สวน

สนุกลอตเตเวิลด  
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  
  นําทานชม หมูบานโบราณเกาหลีอึนพยอง อยูในโซล หางจากยานอินซาดงไปเพียง 

15-20นาที  หมูบานด้ังเดิมสไตลเกาหลี เปดสัมผัสประสบการณใหมกับความเปน
อดีตเกาแกของชาวแดนโสม บานไมโบราณ สถานที่อยูอาศัย และธรรมชาติสุดใกลชิด 
เปนหมูบานโบราณที่ซอนตัวอยูทามกลางธรรมชาติ มีภูเขาโอบลอม บรรยากาศ
เหมือนไดออกไปตางจังหวัด บรรยากาศเงียบ สงบ มีคาเฟ�ในสไตสฮันอก ทั้งแบบ
ด้ังเดิมและผสมผสานสมัยใหมอยางลงตัว 



 

 

  นําทานชม ลอตเต อควาเรียม  รวมคาบัตรเขาชมอควาเรียม พิพิธภัณฑสัตวน้ําที่
อยูในกรุงโซล โดยจะแบงเปนโซนตางๆ ทั้งหมด 9 โซน โซนแรก คือ Rivers of 
Korea ที่โซนน้ีเปนของสัตวที่อยูในน้ําจืดตามแมน้ํา ทะเลสาบ ในประเทศเกาหลี โซน
ที่สอง คือ Tropical River ในโซนน้ีก็จะมีสัตวในเขตรอนเปนหลัก  โซนที่สามคือ 
Amazon River  ในโซนน้ีก็จะมีปลาน้ําจืดที่ ใหญที่ สุด อยาง Pirarucu และ 
Arowana ซึ่งอาศัยอยูในแมน้ําอเมซอน โซนที่ 4 คือ Sea Lion Zone เสนหที่นา
หลงใหลของโซนน้ีคือสิงโตทะเลที่วายน้ําไปมา สวนโซนที่ 5 ก็คือ The Ocean คือ 
เปนเหมือนหัวใจของอควาเรียมแหงน้ี  โซนตอไป โซนที่ 6  ซึ่งมีดาราของที่น่ีก็คือ 
Beluga Whale แหวกวายเลนลูกบอล ทั้งเด็กและผูใหญก็ชอบโซนน้ี โซนที่ 7 คือ 
Coral Reef Garden โซนน้ีจะมีสารพัดสัวตน้ําตามแนวประการังใหไดดูกัน โซนที่ 
8 คือ Play Ocean โซนน้ีจะไดสัมผัสสัตวทะเลอยางปลาดาว และโซนสุดทาย คือ 
Polar Region Zone เปนโซนเรียนรูเก่ียวกับเพนกวิน ทานจะไดเพลินเพลินกันไป
โลกใตทองทะเล  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการทานดวย เมนูเซ็ทปลายาง เปน
เซ็ทปลายางทานกับขาวเกาหลีรอนๆ พรอมเคร่ืองเคียงตางๆ 

 
 
 
 
 
 



 

 

  นําทานเขาชม ลอตเตเวิลด ทาวเวอร ไมรวมคาขึ้นลิฟต  เปนสถาปตยกรรมอาคารที่
โดดเดน มีแรงบันดาลใจจากภาพวาดเซรามิกเกาหลี และพูกันเขียน เปนตึกที่สูงเปน
ลําดับที่ 6 ของโลก(556 เมตร) มีทั้งหมด 123 ช้ัน ดานบนทาวเวอรประกอบดวย
แกลเลอร่ี คาเฟ� โรงแรมหรู และหอชมวิว Skywalk ที่สามารถช่ืนชมทัศนียภาพอัน
งดงามของไฟในตัวเมืองกรุงโซลไดอยางทั่วถึง ซึ่งไดรับการบันทึกในสถิติโลกกินเนสส 
(Guinness World Records) 3 อยางคือ Sky deck ช้ัน 118 เปนหอชมวิวที่มี
พื้นเปนกระจกที่สูงที่สุดในโลก   ลิฟต Sky Shuttle เปนลิฟตโดยสารคูที่เร็วที่สุด 
ดวยความเร็ว 10 เมตร / วินาที   และ Sky Shuttle ยังเปนลิฟทที่ ใชงานใน
ระยะทางที่ยาวนานที่สุด*** ราคาน้ีไมรวมคาลิฟต ทานใดสนใจโปรดสอบถามราคา 
กับ หัวหนาทัวร (คาลิฟต 27,000 วอน ) หากทานใดที่ไมสนใจ สามารถเดิน ชอปปم�ง
ตามอธัยาศัย ที่ ลอตเตเวิลดมอลล เปนแหลงชอปปم�งช้ันนําที่มีชีวิตชีวาแหงหน่ึงของ
กรุงโซล ต้ังอยูติดกับทาวเวอร เต็มไปดวยรานหรูหรา และรานจําหนายสินคาปลอด
ภาษีจากหลากหลายแบรนดทั้งในประเทศและตางประเทศ ***  

 
  นําทานเดินทางสู สวนสนุกลอตเตเวิลด รวมบัตรเคร่ืองเลนไมจํากัดจํานวนรอบ เปน

สวนสนุกแหงหน่ึงต้ังอยูในกรุงโซล ประเทศเกาหลีใต พื้นที่ประกอบดวยสวนสนุกใน
รมและกลางแจง และมีสิ่งอํานวยความสะดวกอ่ืนๆในบริเวณสวนสนุก อาทิ การ
เช่ือมตอกับระบบรถไฟฟ�ารางเด่ียว หางสรรพสินคา โรงแรม และพิพิธภัณฑพื้นบาน
ของเกาหลี รวมทั้งโรงภาพยนตร และพื้นที่สําหรับการกีฬา สวนสนุกในรมของลอตเต
เวิลดเปนสวนสนุกในรมที่มีขนาดใหญติดอันดับโลก สวนสนุกในรมน้ี จะมีดวยกัน 



 

 

ทัง้หมด 4 ช้ัน แตละช้ันจะมีทังเคร่ืองเลนตางๆ รานอาหาร และ รานขายของ มีลานส
เก็ต น าแข็ งขนาดใหญ อยู ต รงกลาง เค ร่ืองเล นยอด ฮิตที แนะ นําคือ  THE 
ADVENTURE OF SIND BAD , THE CONQUISTADOR , FLUME RIDE , 
THE FRENCH REVOLUTION , JUNGLE ADVENTURE และ PHARAOH’S 
FURY ฯลฯ อีกทีหน่ึงคือ MAGIC ISLAND เปนสวนสนุกทีมีน้ําลอมรอบ โดยมาทาง
ชัน 2 ของ LOTTE WORLD ADVENTURE ในสวนของ MAGIC ISLAND ซึง่เปน
สวนสนุกกลางแจงทีมีเคร่ืองเลนทีหวาดเสียวอยูหลายชนิด อาทิ ATIANTIS , GYRO 
DROP ,GYRO SWING , GYRO SPIN , COMET EXPRESS 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร บริการทานดวยเมนู หมูยางเกาหลี หรือ
คาลบี้ เปนอาหารพ้ืนเมืองเกาหลีที่เล่ืองช่ือและรูจักกันดีทั่วโลก มีรสชาติกลมกลอม 
โดยนําหมูสวนท่ีติดกับกระดูกไปยางบนเตาถานแบบด้ังเดิม เสิรฟพรอมขาวสวยรอนๆ 
เคร่ืองเคียงหลากชนิด น้ําจิ้มเตาเจ้ียว และน้ําซุปสาหราย รับประทานคลายกับเม่ียง
คํา 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

ค่ํา  นําทานเขาสูที่ พัก SEOUL GALAXY HOTEL , RAMADA GIMPO HOTEL
หรือเทียบเทา 
โรงแรมคอนเฟรมจะแจงในใบนัดหมายการเดินทางอีกคร้ัง 
โดยทางบริษัทจะสงใหกอน 5-7 วันกอนเดินทาง 

 
วันที่ส่ี   ศูนยโสมรัฐบาล – ศูนยสมุนไพรสนเข็มแดง - COSMETIC SHOP - พระราชวัง

เคียงบ็อค – ดิวต้ีฟร ี–โซลทาวเวอร - ชอปปم�งเมียงดง 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  
  นําทานเดินทางสู ศูนยโสมรัฐบาล ซึ่งรัฐบาลรับรองคุณภาพวาผลิตจากโสมที่มีอายุ 6 

ปซึ่งถือวาเปนโสมที่มีคุณภาพดีที่สุดชมวงจรชีวิตของโสมพรอมใหทานไดเลือกซื้อโสม
ที่มีคุณภาพดีที่สุดและราคาถูกกวาไทยถึง 2 เทากลับไปบํารุงรางกายหรือฝากญาติ
ผูใหญที่ทานรักและนับถืออีกไมไกลจากกันมากนัก จากน้ันนําทานสู ศูนยสมุนไพรสน
เข็มแดง ซึ่งผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลีซึ่งจะใชตนสนเข็มแดงจากยอด
เขาที่ประเทศเกาหลีเหนือมาผลิตโดยใชเทคโนโลยีพรอมกับการวิจัยที่ประเทศเกาหลี
ใตออกมาเปนน้ํามันสนเข็มแดงภูมิประเทศของประเทศเกาหลีเปนภูเขาประมาณ 70 
เปอรเซ็นตโดยกวาจะมาเปนน้ํามันสนเข็มแดงได 1 แคปซูล ตองใชใบสนเข็มแดง
ประมาณ 2.7 กิโลกรัมมาสกัดเอาน้ํามันมาผลิตและวิจัยออกมาเปนน้ํามันสนน้ี
สามารถชวยในการลดระดับไขมันในเสนเลือดไดเปนอยางดี นําทานไปชอปปم�ง 
COSMETIC SHOP เป น ศูนย รวม ของเค ร่ือ ง สํ าอ างของเกาหลี  อ าทิ เช น 
ROJUKISS, LOTREE, ETUDE และอีกมากมายหลากหลายแบรนดเนมที่นําเขา
มาจากทั่วโลกอิสระทานเลือกซื้อไดตามอัธยาศัย รวมถึงเวชสําอางคยอดนิยม เชน 
สเต็มเซลลหนาเด็ก หนากาก LED ลด กระ ฝ�า จุดดางดํา , โบท็อกเกาหลี , ครีมหอย
ทาก , WATER DROP (ครีมน้ําแตก) , BUBBLE CLEANSING , CC ครีม ซึ่ง
ราคาถูกกวาที่เมืองไทยเกือบเทาตัว และบางผลิตภัณฑยังไมมีขายในไทย 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการทานดวย เมนูไกตุนโสม หรือ

Samgyetang อาหารในวังในสมัยกอน ปจจุบันเปนอาหารเลื่องช่ือของเมืองหลวง 
เช่ือกันวาบํารุงและเสริมสุขภาพ ภายในตัวไกจะมีขาวเหนียว รากโสม พุทราแดงและ
เคล็ดลับในการตุนเสิรฟพรอมเคร่ืองเคียงที่เรียกวา กักตุกี เสนขนมจีน เหลาโสม 
พริกไทยดํา และเกลือ) 

 
 
 
 
 
 
  นําทานชม พระราชวังเคียงบ็อค เปนพระราชวังไมโบราณที่เกาแกที่สุด สรางขึ้นใน 

ค.ศ. 1394 ภายในพระราชวังแหงน้ีมีหมูพระที่ น่ังมากกวา 200 หลัง มีพื้นที่
ประมาณ 90 ไร เปนพระราชวังหลักของราชวงศโชซอน ซึ่งมีอํานาจอยูถึง 518 ป 
สถาปนาขึ้นโดยกษัตริยแทโจ ในจํานวนพระราชวังรวม 5 แหงท่่ีสรางข้ึนโดยราชวงศน้่ี  
แตไดถูกทําลายไปมากในสมัยท่ีญ่ีปุ�นเขามาบุกยึดครอง ทั้งยังเคยเปนศูนยบัญชาการ
ทางการทหารและเปนที่ประทับของกษัตริย  ปจจุบันไดมีการกอสรางหมูพระที่น่ังที่
เคยถูกทําลายขึ้นมาใหมในตําแหนงเดิม มีพลับพลากลางน้ําเคียงเฮวรู ที่ซึ่งเคยเปน
ทองพระโรงออกงานสโมสรสันนิบาตตางๆ สําหรับตอนรับแขกบานแขกเมือง  ถื อ
เปนพระราชวังที่สวยงามย่ิงใหญที่สุด โดยเฉพาะตัวอาคารพระที่ น่ังคีนจองจอน 



 

 

(Kunjongjon) ที่มีขนาดใหญที่สุด สวยงามที่สุดในพระราชวังแหงน้ี โดยใชเปนทอง
พระโรง และออกวาราชการของกษัตริยราชวงศโชซอน อาคารพระที่น่ังคึนจองจอน
แหงน้ี เคยถูกกองทหารญี่ปุ�นเผาทําลายยับเยิน ตอมามีการบูรณะซอมแซมในป ค.ศ.
1865   

 
 
 
 
 
 
 
 นําทาน ชอปปم�งสินคาปลอดภาษีที่ ดิวต้ีฟรี ที่น่ีมีสินคาช้ันนําใหทานเลือกซื้อมากมายกวา 

500 ชนิด อาทิ น้ําหอม เส้ือผาเคร่ืองสําอาง กระเป�า นาฬิกา เคร่ืองประดับ ฯลฯ นํา
ทานสู โซลทาวเวอร  ไมรวมคาลิฟต ซึ่งอยูบริเวณเนินเขานัมซานซึ่งเปน 1 ใน 18 
หอคอยที่สูงที่สุดในโลกที่ฐานของหอคอยมีส่ิงที่นาสนใจตางๆเชนศาลาแปดเหลี่ยม
ปาลก๊ักจอง, สวนสัตวเล็กๆ, สวนพฤกษชาติ, อาคารอนุสรณผู รักชาติอันชุงกุน
นอกจากน้ีโซลทาวเวอรยังเปนสถานที่ถายทําละครเกาหลีแนวนารักๆเร่ือง“กับดัก
หัวใจยัยแมมด” อิสระใหทุกทานไดเดินเลนและถายรูปคูหอคอยตามอัธยาศัยหรือ
คลองกุญแจคูรัก จากน้ันนําทานชอปปم�งยาน เมียงดง หรือ สยามสแควรเกาหลี หาก
ทานตองการทราบวาแฟช่ันของเกาหลีเปนอยางไร กาวลํ้านําสมัยเพียงใดทานจะตอง
มาที่เมียงดงแหงน้ี พบกับสินคาวัยรุน อาทิ เสื้อผาแฟช่ันแบบอินเทรน เคร่ืองสําอาง
ดังๆ ของเกาหลี พบกับความแปลกใหมในการ   ชอปปم�งอีกรูปแบบหน่ึง ซึ่งเมียงดง
แหงน้ีจะมีวัยรุนหนุมสาวชาวโสมไปรวมตัวกันที่น่ีกวาลานคนในแตละวัน  



 

 

อิสระอาหารเย็น เพ่ือใหทานเต็มอ่ิมกับการชอปปم�ง 
ค่ํา นํ าท าน เข าสู ที่ พั ก  SEOUL GALAXY HOTEL , RAMADA GIMPO HOTEL 

หรือเทียบเทา 
โรงแรมคอนเฟรมจะแจงในใบนัดหมายการเดินทางอีกคร้ัง โดยทางบริษัทจะสงใหกอน 5-7 วันกอน

เดินทาง 
 
วันที่หา       ศูนยสมุนไพรฮอกเกนามู - โรงงานสาหราย - ทําคิมบับ (ขาวหอสาหราย) + 

ชุดฮันบก –ฮงแด –TRICK EYE + ICE MUSEUM– ซุปเปอรมาเก็ตละลายเงิน
วอน – สนามบิน 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
  จากน้ันนําทานเดินทางไปดูแลสุขภาพกันที่ศูนยสมุนไพรฮอกเกนามู ซึ่งเปนสมุนไพร

ที่ทั่วโลกยอมรับ รวมถึงสถาบันตางๆ วาเปนสมุนไพรที่มีคุณภาพดีที่สุดในการบํารุง
ตับและดูและตับของเรา ซึ่งจะเปนสมุนไพรที่หาไดยากในปจจุบัน ทานจะไดชมการ
สาธิต การทดลองวาสมุนไพรชนิดน้ีมีคุณคาเพียงใดตอโลกใบน้ี ตนไมชนิดน้ี
เจริญเติบโตในป�าลกึบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะและระดับสูงเหนือน้ําทะเล 50-800 
เมตรชาวเกาหลีรุนใหมนิยมนํามารับประทานเพื่อชวยดูแลตับใหสะอาดแข็งแรง 
ป�องกันโรคตับแข็ง ไมถูกทําลายจาการด่ืมแอลกอฮอล กาแฟ บุหร่ี สารตกคางจาก
อาหารและยา   จากน้ันนําทานเขาชมโรงงานสาหราย ของฝากที่มีช่ือเสียงของเกาหลี 
ผลิตสาหรายใหม สด ทุกวันมีหลายรสชาติใหทานไดเลือกซื้อไปเปนของฝาก จากน้ัน
นําทานเรียนรูวิธีการทํา คิมบับ (ขาวหอสาหราย) อาหารงายๆๆที่คนเกาหลีนิยม
รับประทาน คิม แปลวา สาหราย บับ แปลวา ขาว จะเปนแทงยาวๆ แลวเคาก็จะห่ัน
เปนช้ินๆพอดีคํา จิ้มกะโชยุญ่ีปุ�นหรือวาซาบิก็ได ตามรานอาหารก็จะมีทําเปนพิเศษ 
คือมีผัดซอสมาใหจิ้มราดดวย พิเศษ!!! ฟรีใสชุดประจําชาติเกาหลีฮันบก มี
หลากหลายชุดใหทานไดเลือกใสพรอมเก็บภาพประทับใจ    



 

 

 
 
 
 
 
 

นําทานชอปปم�ง ยานฮงแด  อยูใกลกับมหาวิทยาลัยศิลปะฮงอิก ที่มีช่ือเสียงมากของ
เกาหลีบรรยากาศจึงสดใสเต็มไปดวยหนุมสาวชาวโซลในตอนกลางวันฮงแดเปนถนนที่
สามารถเดินชอปปم�งในรานเสื้อสวยสุดอารตแบบราคานักศึกษา และอัพเดตสตรีท 
สไตล จากแฟช่ันนิสตาตัวจริงสวนกลางคืนเปนแหลงปารต้ีที่ chic สุดในโซล จากน้ัน
นําทาทั้งชม ถายภาพ 3 มิติ  เคล็ดลับงานศิลปะแหงภาพ” ที่ทําใหทานไดต่ืนตาต่ืนใจ

กับศิลปะแนวใหมเปนภาพวาดในลักษณะ 3 มิติเหมือนภาพวาดมีชีวิตและหลุด
ออกมาจากแผนเฟรมภาพแนวคิดรูปแบบใหมเปนความคิดสรางสันและจินตนาการ
ของการสรางภาพโดยใชเทคนิคพิเศษจากภาพสามมิติที่รวมทฤษฎีทางวิทยาศาสตร
และการซอนภาพโดยกระตุนความเคลื่อนไหวของภาพใหมีมิติเหมือนจริง ชม 
พิพิธภัณฑน้ําแข็ง  ปะติมากรรมน้ําแข็งต้ังอยูในกรุงโซลเปนสถานที่จัดโชวน้ําแข็ง
แกะสลักนักทองเที่ยวสามารถสัมผัสอากาศที่หนาวเย็นติดลบกวาสิบองศาและชม
น้ําแข็งที่ถูกแกะสลักออกมาเปนรูปรางตางๆ ไดอยางนาอัศจรรย  

 



 

 

เท่ียง        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  บริการทานดวย เมนูจิมดัก เปนไก
พะโลผัดกับวุนเสนและผักอรอยมากมายเสริฟพรอมขาวสวยรอนๆ พรอมเคร่ืองเคียง
ตางๆ 

 
 
 
 
 
  จากน้ัน แวะซื้อของ รานละลายเงินวอน  อาทิเชน สาหราย ขนมตาง ๆ  ช็อกโกแล

ตหินซีเรียลช็อกโก  ผลิตภัณฑของใบและรากฝอยของโสม ในรูป ขนมโสม ชาโสม 
โคลนพอกหนาโสม ครีมลางหนาโสม เคร่ืองสําอางโสม เปนตน  และยังมีหมอน
สุขภาพ  กิมจิ  เปบเปโร (ป�อกก้ีเกาหลี) ชินราเมง( มามาเกาหลี) สมควรเวลานํา
ทานเดินทางสูสนามบิน 

17.10 น.  ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯมหานคร   โดยเท่ียวบินที่ LJ 003  
21.10 น.   ถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ…….. 
 
ไมรวมทิปไกด+คนขับรถตลอดการเดินทาง ทานละ 50,000 วอน (ประมาณ 1,600 บาท) 

ขออนุญาตเก็บคาทิปทุกทานที่สนามบินไทย  
ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคาทิป ในกรณีที่ไมผานการตรวจพิจารณาจากดานตรวจคนเขาเมือง 

(ต.ม.) 
ในการ เขา-ออกทั้งประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต 

กรุณาชําระคามัดจําทานละ 5,000 บาท (ชวงเทศกาลวันหยุดยาว 10,000 บาท) 
หลังจากจองภายใน 3 วัน หากไมชําระภายในเวลาที่กําหนด ทางบริษัทขออนุญาตตัดที่น่ัง

ตามเง่ือนไข 
 



 

 

ในกรณีท่ีผูเดินทางไมผานการตรวจพิจารณาจากดานตรวจคนเขาเมือง (ต.ม.)ในการ เขา-
ออกทั้งประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต อันเน่ืองมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิด

กฎหมาย การหลบหนีเขาออกเมือง หรือการถูกปฎิเสธในกรณีอื่นๆทุกกรณี ทางบริษัทจะไม
รับผิดชอบและไมคืนคาใชจายตางๆทั้งส้ิน  

เน่ืองจากเปนการเหมาจายกับตัวแทนบริษัทแลว 
การเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสมโดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทั้งน้ี

เน่ืองจากสภาพ ลม ฟ�า อากาศ และสถานการณในการเดินทางขณะนั้นแตจะคํานึงถึงความ
ปลอดภัยในการเดินทาง และผลประโยชนของหมูคณะเปนสําคัญ โดยไมทําใหมาตรฐานของ

การบริการลดนอยลง  
 

**ทัวรน้ีจัดใหเฉพาะลูกคาที่ประสงคจะไปทองเที่ยวตามรายการของทัวรทุกวันเทาน้ัน  หาก
ทานไมสามารถรวมทัวร   ทุกวัน แคสมัครมารวมทัวรเพียงเพ่ือการใชต๋ัวเครื่องบินและที่พัก
ในราคาพิเศษ  หากทานไมแจง และปรากฏวาทานไมรวมทัวรในบางวัน หรือ ลูกคาไมลงราน
ที่รัฐบาลเกาหลีสนับสนุน ซ่ึงไดแกรานศูนยโสมรัฐบาล, ศูนยสมุนไพรบํารุงตับ, ศูนยสมุนไพร

สนเข็มแดง, ศูนยเครื่องสําอาง, Duty free ทางบริษัทฯ จะคิดคาดําเนินการในการแยก
ทองเที่ยวเอง รานละ 100 USD(กอนซ้ือทัวร จะตองแจงความประสงคที่เปนจริง เพ่ือทางผู

จัดจะไดคิดคาบริการที่เหมาะสม)** 
 

*** กอนตัดสินใจจองทัวร ควรอานเงื่อนไขการเดินทางอยางถองแท จนเปนที่พอใจ 
แลวจึงวางมัดจําเพ่ือประโยชนของทานเอง *** 

** พาสปอรตควรมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือนนับจากวันเดินทาง ** 
 
ราคาทัวรน้ีรวม 
 คาต๋ัวเคร่ืองบินช้ันประหยัดไปกลับพรอมกรุป 

น้ําหนักกระเป�าไมเกิน 15 กิโลกรัมตอทาน/ห้ิวข้ึนเคร่ืองได 10 กิโลกรัม 
 คาภาษีสนามบินทุกแหง 



 

 

 โรงแรมระดับ 3 ดาว พักหองละ 2 – 3 ทาน จํานวน 3 คืน  
 บริการอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ 
 คาเขาชมสถานที่ทองเท่ียวตางๆตามรายการระบุ 
 คารถรับ-สงและนําเที่ยว พรอมหัวหนาทัวรชํานาญงานและมัคคุเทศกทองถ่ิน ตลอดการ

เดินทาง 
 คาประกันอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม) 

 
อัตราน้ีไมรวม 
 คาทิปไกด และคนขับรถ ประมาณ  50,000 วอนหรือ 1,600 บาท ตอทานตลอดทริป 

สวนหัวหนาทัวรแลวแตความพึงพอใจของทาน 
 คาใชจายสวนตัวอ่ืนๆ เชน หนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาซักรีด คาอาหารเคร่ืองด่ืม

นอกเหนือรายการ  
 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7 % และ หัก ณ ที่จาย 3 %    
 คาน้ําหนักกระเป�าเกิน 15 กิโลกรัม  /  คาวีซาสําหรับหนังสือเดินทางตางดาว หรือ

ชาวตางชาติ 
 

หมายเหตุ 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือ เปลี่ยนแปลงราคา ในกรณีที่ผูเดินทางไม
ถึง 20 คนขึ้นไป 

 ในกรณีที่สายการบินประการปรับขึ้นภาษีน้ํามัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคา
ภาษีน้ํามันเพิ่มตามความเปนจริง 

 ต๋ัวเคร่ืองบินที่ออกเปนกรุปไมสามารถเลื่อนวันเดินทางหรือขอคืนเงินได 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลง หรือสลับรายการทองเท่ียวตามความเหมาะสม ใน

กรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย หรือเหตุการณที่อยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะ
คํานึงถึงความปลอดภัยและผลประโยชนของคณะผูเดินทางเปนหลัก 



 

 

 บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิน หากเกิดเหตุการณสุดวิสัย เชน ความลาชาจากสายการ
บิน การยกเลิกเท่ียวบิน การเมือง การประทวง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล ปญหาจราจร 
อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ หรือทรัพยสินสูญหายอันเน่ืองมาจากความประมาทของตัวทานเอง 
หรือจากการโจรกรรม และอุบัติเหตุจากความประมาทของตัวทานเอง 

 กรณีที่สถานที่ทองเท่ียวใดๆ ที่ไมสามารถเขาชมไดเน่ืองจากเหตุสุดวิสัย สภาพอากาศ 
เหตุการณที่อยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ เปนตน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนคาใชจาย
ใดๆ ทั้งส้ิน 

 กรณีที่ทานสละสิทธ์ิในการใชบริการใดๆ หรือไมเขาชมสถานที่ใดๆ ก็ตามที่ระบุในรายการ
ทองเท่ียว หรือไมเดินทางพรอมคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนคาใชจายไมวากรณี
ใดๆ ทั้งส้ิน 

 กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งในประเทศไทย และในตางประเทศมีปฏิเสธมิใหเดินทางเขา-
ออกตามประเทศที่ระบุไว  เน่ืองจากการครองครองสิ่งผิดกฎหมาย ส่ิงของตองหาม เอกสาร
เดินทางไมถูกตอง หรือไมวาดวยเหตุผลใดๆ ก็ตามบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไมคืนคาทัวรไม
วากรณีใดก็ตาม  

 กรณีที่ทานใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมสีนํ้าเงิน) เดินทางเพื่อการทองเที่ยวกับคณะทัวร 
หากทานถูกปฏิเสธในการเขา-ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคา
ทัวรและรับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน 

 เม่ือทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดแลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับ
เง่ือนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด 

 
เง่ือนไขการชําระเงิน 

 ชําระคามัดจํา ทานละ 5,000 บาท หลังจากทําการจองภายใน 3 วัน ***ชวงเทศกาล
วันหยุดยาว 10,000 บาท*** 

 ชําระเงินคาทัวรสวนที่เหลือภายใน 21 วัน กอนออกเดินทาง 
 



 

 

เง่ือนไขการยกเลิก 

 ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยึดมัดจําเต็มจํานวน 
 ยกเลิกกอนการเดินทาง 21 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บคาใชจาย 100% ของราคา

ทัวรทั้งหมด 
 กรณีกรุปที่เดินทางชวงวันหยุด เทศกาลตางๆ เชน ปใหม สงกรานต เปนตน ทางบริษัทฯ 

ตองมีการการันตีมัดจําที่น่ังกับทางสายการบิน รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เชน Charter Flight 
และโรงแรมท่ีพักตางๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคามัดจํา หรือ คาทัวรทั้งหมด ไมวา
ยกเลิกกรณีใดก็ตาม 

 เม่ือออกต๋ัวแลว หากทานมีเหตุบางประการทําใหเดินทางไมได ไมสามารถขอคืนคาต๋ัว
ได เน่ืองจากเปนนโยบายของสายการบิน 

 

ขอแนะนําเพ่ิมเติม สําหรับผูเดินทางไปทองเที่ยวประเทศเกาหลีใต 

1. ผูเดินทางที่ ยังคงสภาพการเปนนักศึกษา กรุณาเตรียมใบรับรองการเปนนักศึกษาจาก
สถาบันการศึกษาเปนภาษาอังกฤษติดตัวไปดวยอาจจะตองใชในบางกรณ ี

2. ผูเดินทางที่เปนขาราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานบริษัทเอกชนตางๆ กรุณา
เตรียมบัตรประจําตัวขาราชการ หรือใบรับรองการทํางานเปนภาษาอังกฤษอาจจะตองใชใน
บางกรณี 

3. ผูเดินทางที่ทําเลมพาสปอรตใหมเน่ืองจากเลมเกาหมดอายุใหพกหนังสือเดินทางเลมเกาติด
ตัวไปดวยอาจจะตองใชในบางกรณี 

4. กรุณาพกบัตรเครดิต (ถามี) และเงินสดติดตัว ทั้งเงินวอนและเงินสกุล USD กองตรวจคน
เขาเมืองอาจจะขอดูในบางกรณี อานเอกสารโปรแกรมทัวรในละเอียดชัดเจน ทั้งสถานที่
ทองเที่ยว,เที่ยวบิน,วันเดินทาง เพ่ือประโยชนแกตัวทานเองในกรณีที่ตองตอบคําถามที่ดาน
ตรวจคนเขาเมือง 


