
TRENDY SUMMER  

 

—   

บนิตรงกรุงเทพฯ – อนิชอน โดยสายการบนิ JIN AIR สายการบนิในเครอืของ KOREAN AIR  
พรอ้มบรกิารอาหารแบบ COLD MEAL และ ฟรน้ํีาหนักกระเป๋าขาไป – กลับ 15 กโิลกรัม/ ถอืขึน้เครือ่ง 12 กโิลกรัม 

—  พักโรงแรมระดับ 3 ดาว ระดับมาตรฐานของประเทศเกาหล ีพรอ้มอาหารเชา้ พักซวูอน 1 คนื และ โซล 2 คนื 

—  เทีย่วครบทกุไฮไลท ์หมู่บา้นเทพนยิาย ไชน่าทาวน์ SEOULLO7017 พระราชวังเคยีงบก เอเวอรแ์ลนด(์รวมบตัร) 

—  ช็อปป้ิงกนัแบบจุใจทีย่่านทงแดมุน  เมยีงดง  DUTYFREE และฮงอคิ 

 

 

 

วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1  กรุงเทพ (สนามบนิสวุรรณภูม)ิ -  เกาหลใีต ้(สนามบนิอนิชอน)   

2  
หมู่บา้นเทพนยิาย - ไชน่าทาวน์ - เกาะนาม ิ- ป้อมฮวาซอง   

3  วัดวาวูจองซา - ทําคมิบบัพรอ้มใสช่ดุประจําชาตเิกาหล ี“ฮันบก” – สวนสนุก EVERLAND (รวมบตัร) – 
COSMETIC  SHOP -    ชอ้ปป้ิงทงแดมุน - SEOULLO7017 

4  ศูนยโ์สมรัฐบาล - RED PINE - (ผา่น)บลูเฮาส ์–พระราชวังเคยีงบก – SEOUL  TOWER (ไม่รวมขึน้ลฟิต)์  – DUTY 
FREE – วัดโชเกชา - เทดดีแ้บรม์วิเซีย่ม(ทงแดมุน) - ชอ้ปป้ิงเมยีงดง 

5  
ศูนยส์มุนไพรฮ๊อกเกตนามู – ศูนยพ์ลอยอเมทสิ  –  TRICK   EYE  MUSEUM + ICE MUSEUM – 

  



อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดวนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก(เสรมิเตยีง) เด็ก(ไมเ่สรมิเตยีง) ทารก พกัเด ีย่ว 

16 - 20 Jul 2018  14,900  14,900 14,900 5,900 5,900 

19 - 23 Jul 2018  14,900  14,900 14,900 5,900 5,900 

21 - 25 Aug 2018  14,900  14,900 14,900 5,900 5,900 

30 Aug - 03 Sep 2018  14,900  14,900 14,900 5,900 5,900 

31 Aug - 04 Sep 2018  14,900  14,900 14,900 5,900 5,900 

01 - 05 Sep 2018  15,900  15,900 15,900 5,900 5,900 

03 - 07 Sep 2018  15,900  15,900 15,900 5,900 5,900 

04 - 08 Sep 2018  15,900  15,900 15,900 5,900 5,900 

05 - 09 Sep 2018  16,900  16,900 16,900 5,900 5,900 

06 - 10 Sep 2018  16,900  16,900 16,900 5,900 5,900 

07 - 11 Sep 2018  16,900  16,900 16,900 5,900 5,900 

08 - 12 Sep 2018  15,900  15,900 15,900 5,900 5,900 

09 - 13 Sep 2018  15,900  15,900 15,900 5,900 5,900 

10 - 14 Sep 2018  15,900  15,900 15,900 5,900 5,900 

11 - 15 Sep 2018  15,900  15,900 15,900 5,900 5,900 

12 - 16 Sep 2018  16,900  16,900 16,900 5,900 5,900 

13 - 17 Sep 2018  16,900  16,900 16,900 5,900 5,900 

14 - 18 Sep 2018  16,900  16,900 16,900 5,900 5,900 

15 - 19 Sep 2018  15,900  15,900 15,900 5,900 5,900 

16 - 20 Sep 2018  15,900  15,900 15,900 5,900 5,900 

20 - 24 Sep 2018  16,900  16,900 16,900 5,900 5,900 

27 Sep - 01 Oct 2018  16,900  16,900 16,900 5,900 5,900 

 



รายละเอยีดทวัร ์

วนัที ่1 กรุงเทพ (สนามบนิสุวรรณภมู)ิ -  เกาหลใีต ้(สนามบนิอนิชอน)   

21.30  คณะพรอ้มกนัทีจุ่ดนัดหมาย สนามบนิสวุรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ชัน้ 4 เคาน์เตอร ์D  

สายการบนิ JIN AIR (LJ) (ลงประตูทางเขา้หมายเลข 2) โดยมหีวัหนา้ทวัรแ์ละเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯรอตอ้นรับ
และอํานวยความสะดวกกอ่นขึน้เครือ่ง **เทีย่วบนิอาจมกีารเปลีย่นแปลง จะแจง้ใหท้ราบอกีครัง้** 

วนัที ่2 
หมูบ่า้นเทพนยิาย - ไชนา่ทาวน ์- เกาะนาม ิ- ป้อมฮวาซอง   

01.05  

ออกเดนิทางสู ่สนามบนิอนิชอน ประเทศเกาหลใีต ้หมายเหตุ: เวลาทอ้งถิน่เร็วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่โมง 

(กรุณาปรับนาฬกิาของทา่นเป็นเวลาทอ้งถิน่ เพือ่ความสะดวกในการนัดหมาย) หลังจากผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง
และศุลกากรเกาหล ี

08.55  นําทา่นเดนิทางสู ่หมู่บา้นเทพนยิาย หรอื DONGWHA MAEUNL ไดถ้กูเนรมติร และตกแต่งใหห้มู่บา้นทีแ่สน
ธรรมดาใหก้ลายเป็นหมู่บา้นแหง่เทพนยิาย โดยนํานยิายทีท่กุทา่นคุน้เคยหลายเรือ่งมาวาดภาพตกแต่งรอบๆ
หมู่บา้นแหง่นี้ เชน่ ปีเตอรแ์พน สโนวไ์วทก์บัคนแคระทัง้ 7 อะลาดนิกบัตะเกยีงวเิศษ  หนูนอ้ยหมวกแดง ฯลฯ ให ้
ทา่นไดถ้า่ยภาพไดเ้กอืบทกุมุม หนัไปทางไหนก็ตอ้งถา่ยภาพเก็บไวเ้ป็นทีร่ะลกึ จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่  

อนิชอนไชน่าทาวน์ เป็นชมุชนของชาวจนีทีถ่อืกําเนดิจากการเปิดทา่เรอือนิชอนในปี ค.ศ. 1883 ในอดตีนับเป็น
พืน้ทีสํ่าคัญในการขนสง่และคา้ขายสนิคา้จากประเทศจนี สําหรับปัจจุบนันี้ชาวจนีทียั่งคงอาศัยอยู่เป็นรุ่นที ่2 หรอืรุ่น
ที ่3 นับจากทีม่กีารบกุเบกิ แต่กลิน่ไอและการดํารงไวซ้ ึง่วัฒนธรรมของคนรุ่นกอ่นยังคงมใีหเ้ห็น รวมไปถงึการไดม้ี

โอกาสไดล้ิม้ลองรสชาตอิาหารจนีทีม่ใีหเ้ลอืกสรรหลายรา้นทีอ่นิชอนไชน่าทาวน์แหง่นี ้

 

ชว่งเทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน 

ชว่งบา่ย  นําทา่เดนิทางสู ่เกาะนาม ิเมอืงชนุชอน จังหวัด คังวอน ลงเรอืเฟอรร์ขีา้มไปยังเกาะ (ใชเ้วลาประมาณ 10 นาท)ี ให ้
ทา่นไดด้ืม่ดํ่ากบัธรรมชาต ิแมกไม ้ทวิสนบนเกาะนาม ิซึง่ถอืเป็นชว่งเวลาทีด่ทีีส่ดุทา่มกลางบรรยากาศโรแมนติ
กของใบไมเ้ปลีย่นส ีภาพแหง่สสีนัความงดงามของใบไม ้ใหท้า่นไดย้อ้นรอยละครรักแนว DRAMA ซรียีเ์กาหลทีี่
โด่งดังไปทัว่เอเชยี  WINTER LOVE SONG  หรอื เพลงรักในสายลมหนาว พรอ้มเก็บภาพความประทบัใจ ถา่ยรูป 

กบัดาราแสดงนํา BAE YONG JOON และ CHOI JI WOO รูปปัน้ทีส่รา้งขึน้เพือ่ไวเ้ก็บเป็นภาพความประทบัใจ 
จากนัน้นําทกุทา่นเดนิทางยอ้นรอยสู ่ป้อมฮวาซอง ซึง่เป็นสิง่ปลุกสรา้งทีม่สีถาปัตยกรรมของยุคสมัยราชวงศโ์ช
ซอน (1392-1910) และเป็นป้อมปราการอย่างเป็นทางการของ เมอืงซวูอน ป้อมปราการแหง่นี้สรา้งขึน้ตัง้แต่ปี 

พ.ศ. 2337 ถงึ พ.ศ. 2339ถกูสรา้งขึน้เพือ่แสดงความกตัญํทูางพระราชโองการของกษัตรยิ ์Jeongjo’s ต่อบดิา 
และสรา้งเมอืงใหม่เพือ่แสดงอํานาจทางเศรษฐกจิของตนเองป้อมปราการถกูกําหนดใหเ้ป็นพืน้ทีป่ระวัตศิาสตร ์ใน
เดอืนมกราคม ค.ศ. 1963 และในปีพ. ศ. 1997 ไดม้กีารกําหนดใหเ้ป็นมรดกโลกขององคก์ารยูเนสโกความ

หลากหลายของการแสดงและกจิกรรมทีจ่ัดขึน้ภายในป้อม Hwaseong จะจัดขึน้ในฤดูใบไมร่้วง 

        



คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า 

จากนัน้นําทา่นเขา้สูท่ีพ่ัก HOTEL SUWON 3 STAR   หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่3 วดัวาวูจองซา - ท าคมิบบัพรอ้มใสชุ่ดประจ าชาตเิกาหล ี“ฮนับก” – สวนสนุก EVERLAND (รวมบตัร) – 
COSMETIC  SHOP -    ชอ้ปป้ิงทงแดมนุ - SEOULLO7017 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม        

นําทา่นไหวพ้ระ ณ วัดวาวูจองซา (Waujeongsa Temple) ซึง่ตัง้อยู่ในเมอืงยงอนิ จังหวัดเคยีงคโีด วัดนี้สรา้งขึน้ในปี 
1970 โดยนักบวชแฮด๊อกเพือ่แสดงการตอบแทนความเมตตากรุณาของพระพุทธเจา้ในการรวมประเทศภายในมรูีป
สลักสะสมจากพุทธศาสนกิชนทัว่โลกมากกว่า 3,000 ชิน้ โดยหนึง่ในรูปสลักทีม่ชีือ่เสยีงมากทีส่ดุ คอื พระเศยีรของ

พระพุทธเจา้มคีวามสงู 8 เมตรตัง้อยู่ทีห่นา้ประตูทางเขา้วัดและไดรั้บการบนัทกึลงกนิเนสบุค๊ใหเ้ป็นรูปสลักทีทํ่าจากไม ้
ทีม่ขีนาดใหญท่ีส่ดุในโลก นอกจากนัน้ภายในวัดยังมพีระพุทธรูปนอนขนาดใหญท่ีส่รา้งจากไมส้นจนีทีนํ่ามาจาก
อนิเดยี 

                จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์สวนสนุกกลางแจง้ทีใ่หญท่ีสุ่ดของประเทศซึง่ต ัง้อยู่
ทา่มกลางหบุเขา พบกบั “FESTIVALWORLD” การแสดงขบวนพาเหรดอันตระการตา สนุกสดุมันกบับตัรFREE PASS 
ทีท่า่นสามารถเลอืกเล่นเครือ่งเล่นไดท้กุชนดิไม่จํากดัจํานวนครัง้ พบกบัเครือ่งเล่นใหม่ทีท่กุทา่นไม่ควรพลาด 

                T-EXPRESS พรอ้มเก็บภาพความประทบัใจกบัสวนดอกไมซ้ึง่เต็มสะพร่ังกลางลานโดยถกูจัดไวเ้ป็น 
THEME ตามฤดูกาล (มนีาคม-เมษายน:สวนดอกทวิลปิ / พฤษภาคม-มถินุายน:สวนดอกกหุลาบ / สงิหาคม-กนัยายน:
สวนดอกลลิลี ่/ ตุลาคม-พฤศจกิายน:สวนดอกเบญจมาศ) นอกจากนี้ยังสามารถทอ่งไปกบัโลกของสตัวป่์าซาฟาร ีพบ
กบั     ไลเกอร ์ลูกแฝดผสมระหว่างพ่อสงิโตและแม่เสอื นับเป็นแฝดผสมเสอื-สงิโตคู่แรกในโลกนอกจากนัน้ใหท้า่น

ไดต้ืน่ตาในสวนสตัวซ์าฟาร ีชมความน่ารักของสตัวต์่างๆ และไดเ้พลดิเพลนิกบัการใหอ้าหารหมทีีท่กุทา่นไม่ควรพลาด 

จากนัน้นําทกุทา่นไดล้องทํา คมิบบั (김밥, gimbap, kimbap) ซึง่เป็น เป็นอาหารเกาหลชีนดิหนึง่ ทําจากขา้วสกุและ

เครือ่งปรุงอืน่ ๆ หลากชนดิ เชน่ แตงกวา แครร์อต ผกัโขม ไข่เจยีว ปอูัด แฮม เป็นตน้ วางแผบ่นแผน่สาหร่ายแลว้มว้น 
จากนัน้หัน่เป็นชิน้พอดคํีาชาวเกาหลนียิมรับประทานคมิบบัระหว่างการปิกนกิหรอืงานกจิกรรมกลางแจง้ หรอืรับประทาน
เป็นอาหารกลางวันเบา ๆ โดยเสริฟ์กบัหวัไชเทา้ดองและกมิจ ินอกจากนี้คมิบบัยังเป็นอาหารทีส่ามารถนํากลับบา้นที่

เป็นทีน่ยิมทัง้ในเกาหลแีละต่างประเทศไดฝึ้กลองทําดว้ยฝีมอืของตัวเองพรอ้มนําทกุทา่นไดใ้สช่ดุประจําชาตเิกาหล ี
“ฮันบก” และถา่ยรูปภาพความประทบัใจ 

               

  

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน 

บา่ย  นําทา่นช็อปป้ิง ศูนยร์วมเครือ่งสําอางแบรนดด์ังเกาหล ีเชน่ ROJUKISS, LOTREE, LANEIGN, SULWASOO ใหท้า่น

ไดเ้ลอืกซือ้ในราคาพเิศษ ถงึเวลาพาทกุทา่นตะลุยสูแ่หล่งชอ้ปป้ิงทีไ่ดช้ือ่ว่าใหญท่ีส่ดุในเอเชยี ตลาดทงแดมุน 
หา้งสรรพสนิคา้กว่า 10 แหง่ ทีบ่างหา้งเปิดตลอด 24 ชัว่โมง เชน่  MIGLIORE, DOOTA TOWER, HELLO AM, 
DESIGNER CLUB  ทา่นสามารถเลอืกซือ้สนิคา้หลากหลายประเภทไดท้ีน่ี่ อาทเิชน่ เสือ้ผา้บรุุษ-สตร ีรองเทา้บรุุษ-

สตร ีรองเทา้ผา้ใบ เข็มขัด ของทีร่ะลกึ ชดุเครือ่งครัว ถงุเทา้ ผา้พันคอ ในราคาเกาหลอีย่างแทจ้รงิ หลังจากนัน้นําทกุ
ทา่นเดนิทางสู ่SEOULLO 7017 ซึง่ในยุค 70 ไดม้กีารสรา้งถนนยกระดับขึน้เพือ่เชือ่มต่อฝ่ังตะวันออกและตะวันตกรอบ
สถานีโซล อย่างไรก็ตามไดม้กีารปิดการจราจรบนทอ้งถนนเนื่องจากปัญหาดา้นความปลอดภัย  หลังจากนี้แทนทีจ่ะ
ทําลายโครงสรา้งทีม่อียู่ออกทางรัฐบาลประเทศเกาหลใีตจ้งึทําการปรับปรุงเป็นตกึ Seoullo 7017 ซึง่เป็นประสบการณ์

การเดนิเทา้แบบใหม ่

Seoullo 7017 ไดช้ือ่มาจากปีใหม่ของชวีติจากการเป็นถนนทีม่กีารจราจรในยุค 70 ไปยังสวนลอยฟ้าในปี พ. ศ. 2560 
ทัง้ยังมคีวามหมายลกึซึง้ยิง่ขึน้ โดยตกึโซลโล 7017 ถกูแบง่ออกเป็น 17 สว่นทีไ่ม่ซํ้ากนัและถนน อยู่หา่งจากพืน้ดนิ 

17 เมตรมสีิง่อํานวยความสะดวกมากมายตามเสน้ทาง Seoullo 7017 รวมถงึ ศูนยใ์หข้อ้มูลนักทอ่งเทีย่ว,คาเฟ่,สวน 



และ สนามกฬีา Seoullo 7017 

                         

คํ่า  รบัประทานอาหารค า่ 

นําทา่นเขา้สูท่ีพ่ัก  GALAXY HOTEL or BENIKIA SEOUL   หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่4 ศนูยโ์สมรฐับาล - RED PINE - (ผา่น)บลูเฮาส ์–พระราชวงัเคยีงบก – SEOUL  TOWER (ไมร่วมขึน้

ลฟิต)์  – DUTY FREE – วดัโชเกชา - เทดดีแ้บรม์วิเซีย่ม(ทงแดมนุ) - ชอ้ปป้ิงเมยีงดง 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

                นําทา่นสู ่ศูนยโ์สมรัฐบาล ซึง่รับรองคุณภาพจากรัฐบาล เป็นโสมทีอ่ายุ 6 ปี ซึง่ถอืว่ามคีุณภาพดี

ทีส่ดุ ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้โสมคุณภาพและราคาถกูกว่าไทย 2 เทา่ โสมเกาหลถีอืเป็นยาบํารุงร่างกาย หรอื
สามารถซือ้เป็นของฝากจากประเทศเกาหล ี จากนัน้นําทา่นสู ่RED PINE เป็นผลติภัณฑ ์ทีส่กดัจากน้ํามันสน ที่
มสีรรคุณชว่ยบํารุงร่างกาย ลดไขมัน ชว่ยควบคุมอาหารและรักษาสมดุลในร่างกายจากนัน้นําทา่นเดนิทางผา่น

ชมทําเนียบประธานาธบิด ีหรอืบลูเฮาส ์จากนัน้นําทา่นเทีย่วชม พระราชวังเคยีงบกกงุ พระราชวังแหง่นี้เป็นทัง้
สญัญลักษณ์และแหล่งทอ่งเทีย่วยอดฮติของกรุงโซล พระราชวังทีม่ขีนาดใหญแ่ละเกา่แกท่ีส่ดุในกรุง
โซล  สรา้งขึน้ในปี 1394 ในสมัยพระเจา้แทโจ ราชวงศโ์ชซอน เดมิทนัีน้ภายในพระราชวังมอีาคารและตําหนัก
ต่างๆมากกว่า 200 หลัง แต่เมือ่มกีารรุกรานของญีปุ่่ น อาคารสว่นใหญก่็ไดถ้กูทําลายลงเหลอือยู่เพยีงแค่ 10 

หลังเทา่นัน้ คําว่า “เคยีงบกกงุ” หมายถงึ พระราชวังแหง่พรทีม่แีสงสว่าง ภายในบรเิวณของพระราชวังแหง่นี้มี
สถาปัตยกรรมทีน่่าสนใจดังนี้คอื “พระทีน่ั่งคนึจองวอง (Geunjeongjeon)”และ “ศาลาเคยีงฮวยรู 
(Hyangwonjeong)” ซึง่ตัง้อยู่ภายในบรเิวณสระน้ํามทีศันียภาพทีส่วยงามมาก และรอบๆ บรเิวณตรงประตูจอน

ชลุมุน 

                พพิธิภัณฑพ์ืน้บา้นแหง่ชาตเิกาหล ีทีน่ี่เป็นพพิธิภัณฑท์ีแ่สดงถงึประวัตศิาสตรแ์ละวัฒนธรรมพืน้บา้น
ของคนเกาหล ีตัง้แต่สมัยกอ่นประวัตศิาสตรจ์นถงึจุดสิน้สดุของราชวงศโ์ชซอน พพิธิภัณฑแ์หง่นี้สรา้งขึน้ในปี 

1945 แต่เดมิเป็นพพิธิภัณฑช์าตพิันธุว์ทิยาแหง่ชาต ิกอ่นจะไดรั้บการออกแบบอาคารใหม่และถกูเปลีย่นมาเป็น
พพิธิภัณฑพ์ืน้บา้นแหง่ชาตเิกาหล ีในปี 1993 นับตัง้แต่การกอ่ตัง้พพิธิภัณฑ ์ก็ไดม้กีารศกึษาและการวจัิย
ประวัตศิาสตรพ์ืน้บา้นของเกาหล ีและเก็บรวบรวมสิง่ประดษิฐจ์ากภูมภิาคต่างๆ ในเกาหล ีเพือ่นําเสนอให ้

ประชาชนเขา้ใจในวถิชีวีติและวัฒนธรรมของชาวเกาหล ีดังนัน้การเยีย่มชมพพิธิภัณฑแ์หง่นี้จะเป็นประตูสูค่วาม
เขา้ใจอย่างลกึซึง้ของชวีติและวัฒนธรรมของคนเกาหลไีดเ้ป็นอย่างด ี

                (มบีรกิารเชา่ชดุฮันบกสําหรับผูท้ีส่นใจถา่ยรูปซมึซบับรรยากาศภายในพระราชวัง และ พพิธิภัณฑ ์

เพือ่ความทรงจําดีๆ  กรุณาตดิต่อเซลลท์ีจ่องทวัรก์อ่นล่วงหนา้) 

                                 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน 

บา่ย  นําทา่นยอ้นรอยละครซรียีเ์กาหลดีัง ที ่“นัมซาน” ภูเขาแหง่เดยีวทีต่ัง้อยู่ใจกลางกรุงโซล บนยอดเขามหีอ  
SEOUL TOWER 1 ใน 18 หอคอยเมอืงทีส่งูทีส่ดุในโลกมคีวามสงูถงึ 480 เมตร เหนือระดับน้ําทะเล นําทา่นสู ่
NAMSAN VIEW POINT ใหท้า่นไดถ้า่ยรูปและสมัผสัความน่ารักของวัยรุ่นเกาหล ีนยิมมาคลอ้งกญุแจไวด้ว้ยกนั

ระเบยีงทกุดา้นของ SEOUL TOWER จงึเต็มไปดว้ยกญุแจหลากหลายส ีนําทา่นชมแหล่งชอ้ปป้ิงปลอดภาษี 
DUTY  FREE ชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นม  มากมาย อาท ินาฬกิา,แว่นตา,เครือ่งสําอางค,์กระเป๋า,กลอ้งถา่ยรูป 



หรอืจะเป็นโทรศัพทม์อืถอื ใหท้า่นอสิระไดเ้ลอืกซือ้อย่างเต็มที ่จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่วัดโชกเยซา เป็น

ศูนยก์ลางของพุทธศาสนานกิายเซนในประเทศเกาหลทีีม่ชีือ่เสยีง ตัง้อยู่ใจกลางเมอืงโซล ทีบ่รเิวณถนนจงโน 
ใกลก้บัอนิซาดง ถนนชอ้ปป้ิงยอดฮติอกีหนึง่แหง่ ถกูสรา้งขึน้ในปี 1910 เป็นวัดแรกทีต่ัง้อยู่ใกลก้บัประตูเมอืงทัง้ 
4 ของกรุงโซล เดมิชือ่ว่า Gakhwangsa กอ่นจะถกูเปลีย่นเป็น Taegosa ในปี 1938 และไดเ้ปลีย่นชือ่อกีครัง้

เป็น Jogyesa ในปี 1954 มาจนถงึปัจจุบนั  จากนัน้ใหท้กุทา่นไดเ้ลอืกซือ้ตุ๊กตาหมทีีแ่ต่งตัวในหลากหลาย 
COLLECTION ที ่TEDDY BEAR MUSUEM ขนาดย่อม ทีย่่อมากจาก เกาะเชจู ทกุทา่นจะไดเ้ห็นไดส้มัผสัหมี
เท็คดีแ้บรท์ีน่่ารักจากทัว่โลกทีม่มีากว่า 100 ปี โดยจัดทําเป็นเรือ่งราวและฉากทีแ่สดงเรือ่งราวและจําลองวถิี
ชวีติของคนเกาหล ีโดยใช ้ตุ๊กตาหม ีแต่งตัวตามสไตลน่์ารักๆมทีัง้แบบแสดงโชวแ์ละเป็นแบบเคลือ่นไหวได ้

ทา่นยังสามารถซือ้ ตุ๊กตาหมไีดท้ี ่TEDDY BEAR SHOP  ถงึเวลาพาทกุทา่นไปชอ้ปป้ิงที ่เมยีงดง หรอื สยามส
แควรเ์กาหลทีา่นสามารถเลอืกสนิคา้เทรนดแ์ฟชัน่ล่าสดุของเกาหลไีดท้ีน่ี่โดยเฉพาะสนิคา้วัยรุ่นเชน่เสือ้ผา้ 
รองเทา้ กระเป๋า เครือ่งประดับ ทัง้แบรนดเ์นม เชน่ EVISU, GAP, ONISUKA TIGER และสนิคา้จากแบรนด์

เกาหลโีดยเฉพาะ เครือ่งสําอางเชน่ETUDE HOUSE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, MISSHA, ROJUKISS, 
LANEIGE อกีทัง้ยังมรีา้นกาแฟ รา้นอาหารต่างๆ ทา่นสามารถลิม้ลองไอศกรมี 2,000 วอน ทีส่งูเกอืบฟตุได ้
ทีน่ี้  และ STREET FOOD อกีหลากหลายรายการใหท้กุทา่นไดเ้พลดิเพลนิกบัอาหารฟิวชัน่ หลากหลายประเภท 

      

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า 

นําทา่นเขา้สูท่ีพ่ัก  GALAXY HOTEL or BENIKIA SEOUL   หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่5 
ศนูยส์มนุไพรฮอ๊กเกตนาม ู– ศนูยพ์ลอยอเมทสิ  –  TRICK   EYE  MUSEUM + ICE MUSEUM – 

  

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหาร ของโรงแรม 

จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่ ศูนยส์มุนไพรฮ็อกเกตนามู ตน้ไมช้นดินี้เจรญิเตบิโตในป่าลกึบนภูเขาทีป่ราศจาก
มลภาวะและระดับสงูเหนือน้ําทะเล 50-800 เมตร เมล็ดพันธุข์องสมุนไพรอ๊อตเกตนามูนี้ เป็นทีน่ยิมของคน
เกาหลรุ่ีนใหม่ เพราะมผีลชว่ยดูแลตับใหแ้ข็งแรง ป้องกนัโรคตับแข็งไม่ถกูทําลายจาการดืม่แอลกอฮอล ์กาแฟ 

บหุรี ่สารตกคา้งจากอาหาร และยา   จากนัน้นําทา่นเลอืกซือ้ อเมทสิ เป็นหนิทีม่พีลังในการบําบดัทัง้ดา้น
ร่างกายและจติใจของผูส้วมใส ่ ขจัดความคดิแง่ลบ เป็นพลอยแหง่สขุภาพและนําโชค  สามารถปกป้องคุม้ครอง
ผูส้วมใสไ่ด ้โดยมตีัง้แต่สมี่วงอ่อนเย็นตาจนถงึสมี่วงเขม้ มเีสน่หเ์ยา้ยวนใจ พลอยนี้จะงามจับตาเมือ่มาทําเป็น
แหวน จี ้ต่างหแูละสรอ้ย และนยิมใชใ้นการแกไ้ขฮวงจุย้ทีไ่ม่ดภีายในบา้นดว้ย 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน 

บา่ย  จากนัน้นําทา่นสู ่TRICK EYE  MUSEUM แกลอรี ่“เคล็ดลับงานศลิปะแหง่ภาพ” แนวคดิรูปแบบใหม่ เพือ่

ตอ้งการจะจุดประกายความคดิสรา้งสนัและจนิตนาการของการสรา้งภาพ โดยใชเ้ทคนคิพเิศษจากภาพสามมติทิี่
รวมทฤษฎทีางวทิยาศาสตรแ์ละการซอ้นภาพกระตุน้ความเคลือ่นไหวของภาพใหม้มีติเิหมอืนจรงิ โดยให ้
ความรูส้กึมสีว่นร่วมกบัภาพถา่ยนัน้ๆ ในพพิธิภัณฑม์ภีาพงานชิน้โบวแ์ดง สนุกกนัแบบเต็มๆ กบัการแอ็คชัน่
ทา่ทางต่างๆ ทีรู่ปถา่ยของทา่นจะออกมาดูประหนึง่เหมอืนจรงิในเหตุการณ์  พรอ้มกบัเขา้ชม ICE 

MUSEUM เมอืงน้ําแข็งทีม่ผีลงานศลิปะแกะสลักน้ําแข็งกว่า 50 ชิน้  รวมอยู่ในทีเ่ดยีว พรอ้มจัดแสดงในแบบที่
ไม่ธรรมดา แต่จําลองเป็นเมอืงทีท่กุอย่างกลายเป็นน้ําแข็ง! และเอาใจเด็กๆ ดว้ยสไลเดอรน้ํ์าแข็ง และกจิกรรม
อืน่ๆ อกีมากมาย ใหคุ้ณไดเ้ดนิเทีย่วอย่างไม่รูส้กึเบือ่ อาท ิสมัผสัประสบการณ์น่ังรถลากกวางรูดอรฟ์ ทกัทายลุง

ซานตา้ โพสทา่คู่กบันกเพนกวนิขัว้โลก สํารวจบา้นน้ําแข็งเอสกโิม เยีย่มชมปราสาทน้ําแข็ง ชมววิจากบนกําแพง
เมอืง และลองเขา้พักโรงแรมทีท่กุอย่างทําจากน้ําแข็ง!  และต่อดว้ย ชอ้ปป้ิงทีฮ่งอกิ แหล่งชอ้ปป้ิงทีอ่ยู่ลอ้มรอบ
ไปดว้ยมหาวทิยาลัยชือ่ดังในเกาหล ีสนิคา้ในย่านนี้สว่นใหญเ่ป็นสนิคา้วัยรุ่นทีท่นัสมัยและราคาไม่แพงเชน่

เสือ้ผา้ทีอ่อกแบบโดยดไีซดเ์นอรเ์กาหลรีองเทา้กระเป๋าเครือ่งประดับ เครือ่งสําอาง และยังมรีา้นแบรนดเ์นมอยู่
ทัว่ไปเชน่ EVISU, ZARA ทกุวันเสารล์านหนา้ประตูของมหาวทิยาลัยฮงอคิ จะมผีลงานศลิปะในรูปแบบต่างๆ 
เชน่ เครือ่งประดับ ตุ๊กตา เสือ้ผา้ และของแฮนดเ์มด ทีน่่ารักและใชค้วามคดิสรา้งสรรค ์ของบางอย่างทํามาชิน้

เดยีวเพือ่ใหไ้ดเ้ลอืกซือ้ บางทอีาจเป็นสนิคา้ทีม่ชี ิน้เดยีวในโลก  รา้นกาแฟขนาดย่อม ย่านฮงอกิซึง่ภายในรา้น 
ไดเ้วลานําทา่นสูส่นามบนิอนิชอน  นําทา่นสูส่นามบนิอนิชอน ระหว่างทางพาทา่นแวะละลายเงนิวอนทีร่า้นคา้
สนามบนิ SUPER MARKET ซึง่ทา่นสามารถเลอืก                ซือ้สนิคา้เกาหลไีดอ้กีรอบ โดยเฉพาะของกนิ เชน่ 

บะหมีซ่นิราเมยีน (มาม่าสไตลเ์กาหล)ี อูดง้ กมิจ ิขนมชอ๊คโกพ้าย น้ําจิม้ปรุงรสหมูย่างเกาหล ีไกตุ่๋นโสม
สําเร็จรูป ผลไมต้ามฤดูกาล ในราคาพเิศษกอ่นกลับเมอืงไทย 



  

19.55  เดนิทางกลับสูก่รุงเทพฯโดยสายการบนิ JIN AIR (LJ) เทีย่วบนิที ่LJ001 บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

23.35  ถงึสนามบนิสวุรรณภูมโิดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

หมายเหต ุ

เมนูอาหาร 

1.TAKKALBI ไกผ่ดัเผ็ดบารบ์คีวิเป็นเนื้อไกท่ีห่ัน่ออกเป็นชิน้พอคํา คลุกเคลา้ดว้ยซอีิ๊วเครือ่งปรุง และหมักทิง้ไวจ้นไดท้ี ่จงึนําเนื้อไก่

และผกัมาผดับนกระทะยักษ์ รับประทานพรอ้ม กมิจ ิซปุสาหร่าย และขา้วสวย 

2.ชาบ ูชาบ ูสกุีส้ไตลเ์กาหล ีบนหมอ้ไฟรอ้นๆ ประกอบดว้ย ผกัสดชนดิต่างๆ และเนื้อหมูสไลดน้ํ์าซปุรอ้นๆ และเสน้อูดง้ซึง่ขาด
ไม่ไดใ้นการทาน ชาบ ูชาบ ูพรอ้มขา้วสวย 

3.คาลบี ้หมูย่างเกาหล ีเป็นอาหารพืน้เมอืงเกาหลเีลือ่งชือ่และเป็นทีรู่จั้กกนัดทีัว่โลก มรีสชาตอิอกหวานกลมกล่อม โดยนําหมูสว่นที่
ตดิกบักระดูก นําไปย่างบนเตาถา่นแบบดัง้เดมิ เสริฟ์พรอ้มขา้วสวยรอ้นๆ และเครือ่งเคยีงต่างๆ น้ําจิม้เตา้เจีย้วและน้ําซปุสาหร่าย มี
วธิกีารรับประทานคลา้ยกบัเมีย่งคําของไทย 

4.ซมัเคทงั หรอื ไกตุ่๋นโสม อาหารตําหรับชาววังบํารุงสขุภาพ บรกิารทา่นละ 1 ตัว บรรจุอยู่ในหมอ้เหล็กรอ้นๆ ภายในตัวไกจ่ะยัดไส ้

ดว้ยขา้ว และของบํารุงต่างๆ อาท ิเม็ดพุทราแหง้ รากโสม เกา๋กี ้ปรุงรสดว้ยพรกิไทยดํา และเกลอื รับประทานพรอ้มเครือ่งเคยีงที่
เรยีกว่า กกัตุก ี(ทําจากหวัไชเทา้ดอง) และเสน้ขนมจนีหนานุ่มแบบเกาหลพีรอ้มทัง้เสริฟ์ อนิซมัจูหรอืเหลา้ดองโสม 

5.บฟุเฟ่ตบ์าบคีวิป้ิงย่าง สไตลเ์กาหล ีใหท้า่นเลอืกสรรทัง้ เนื้อวัว หมูตดิมันสไลด ์หมูหมัก ซฟีู้ดตักรับประทานแบบไม่อัน้ ทานไดจ้น

อิม่ พรอ้มเครือ่งเคยีงผกัสด กมิจ ิและอืน่ๆอกีมากมาย 

6.จมิดัก  ไกอ่บซอีิ๊ววุน้เสน้ เป็นเมนูอาหารเกาหลพีืน้เมอืงดัง้เดมิ เป็นไกผ่ดัรวมกบัวุน้เสน้ มันฝร่ัง แครอท พรกิ และซอสดํา เนื้อไก่
ทีน่ิม่ รสชาตคิลา้ยกบัไกพ่ะโลส้ตูรเกาหล ีทานกบัขา้ว หอมอร่อย รสเผ็ดถงึเครือ่ง) 

ปลาสไตลเ์กาหล ี เสรฟิพรอ้มดว้ยน้ําซปุปรุงรส รับประทานพรอ้มกบัผกั เครือ่งเคยีง และขา้วสวยรอ้นๆ 

ราคาทวัรร์วม 
1.ค่าตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามเสน้ทางทีร่ะบใุนรายการชัน้ทศันาจรไป-กลับพรอ้มคณะ 

กรณีอยู่ต่อตอ้งเสยีค่าเปลีย่นแปลงตั๋ว 

2.ค่าอาหารทกุมือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการ 

3.ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการ 

4.ค่าทีพ่ักตามระบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นตามโรงแรมทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ 

5.ค่ารถรับ-สง่ และนําเทีย่วตามรายการ 

6.ค่าภาษีสนามบนิ ทกุแหง่ทีม่ ี

7.ค่าน้ําหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละ 15 กก. 



8.ค่าหวัหนา้ทวัรนํ์าทา่นทอ่งเทีย่วตลอดรายการในต่างประเทศ 

9.ค่าประกนัอุบตัเิหตุระหว่างเดนิทาง 

-  การชดเชยอุบตัเิหตุสว่นบคุคลกรณี เสยีชวีติ สญูเสยี   อวัยวะ สายตาหรอื ทพุพลภาพถาวรสิน้เชงิ 1,000,000 บาท 

- การรักษาพยาบาลต่ออุบตัเิหตุแต่ละครัง้ 500,000  บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 ราคาทวัรไ์มร่วม 
1.ค่าใชจ่้ายสว่นตัว อาท ิค่าทําหนังสอืเดนิทาง, ค่าโทรศัพทส์ว่นตัว, ค่าซกัรดี, มนิบิารใ์นหอ้ง, รวมถงึค่าอาหาร และเครือ่งดืม่ทีส่ัง่
เพิม่นอกเหนือรายการ (หากทา่นตอ้งการสัง่เพิม่ กรุณาตดิต่อหวัหนา้ทวัรแ์ลว้จ่ายเพิม่เองต่างหาก) 

2.ค่าทปิคนขับรถ และไกดท์อ้งถิน่ทา่นละ 50,000 วอน หรอื 1,500 บาท ต่อทา่นตลอดทัง้ทรปิ 

3.ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่่าย 3% (กรณีออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท หรอืตอ้งการใบกํากบัภาษี) 

4.ค่าน้ําหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิกําหนด(ปกต ิ15 กก.) 

5.ค่าวซีา่สําหรับพาสปอรต์ต่างดา้ว กรุณาเตรยีมเอกสารคอื 1)พาสปอรต์ 2)ใบประจําตัวคนต่างดา้ว 3)ใบสําคัญถิน่ทีอ่ยู่ 4)สําเนา

ทะเบยีนบา้น(ถา้ม)ี 5)สมุดบญัชเีงนิฝาก(ถา้ม)ี 6)รูปถา่ยส ี2 นิว้ 2 รูป แลว้ทางบรษัิทฯจะเป็นผูดํ้าเนนิการยืน่วซีา่ใหท้า่นโดยจ่าย
ค่าบรกิารต่างหาก(สําหรับหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว เจา้ของหนังสอืเดนิทางตอ้งทําเรือ่งแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองกอ่นจะยืน่วซีา่) 

เง ือ่นไขการจองและการใหบ้รกิาร 

1.ในการจองครัง้แรก มัดจําทา่นละ 10,000 บาท หรอืชําระทัง้หมด 

2.สว่นทีเ่หลอืชําระกอ่นเดนิทาง 15 วัน ในกรณีทีไ่ม่ชําระเงนิสว่นทีเ่หลอืตามเวลาทีก่ําหนด ขอสงวนสทิธิใ์นการบอกยกเลกิการ
เดนิทาง 

3.การจองจะมผีลสมบรูณ์ โดยจะตอ้งสง่แฟกซ ์หรอื อเีมล ์ใบจองทวัรใ์หเ้จา้หนา้ทีฝ่่ายขาย พรอ้มกรอกรายชือ่ของผูเ้ดนิทางทีส่ะกด
ตรงตามหนังสอืเดนิทาง 

4.บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ ์หากลูกคา้ตอ้งการขอแยกออกจากกรุ๊ป หรอืไม่เทีย่วตามรายการทีบ่รษัิทกําหนด บรษัิทขอปรับทา่นละ 300 

USD 

การยกเลกิ 

1.การยกเลกิการเดนิทางจะมผีลสมบรูณ์ ก็ต่อเมือ่ไดแ้ฟกซ ์หรอื อเีมล ์การยกเลกิใหก้บัเจา้หนา้ทีฝ่่ายขาย 

·ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วันทําการขึน้ไป คนืเงนิทัง้หมด 

·ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15 วันทําการขึน้ไป เก็บค่าใชจ่้าย ทา่นละ 5,000 บาท 

·ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 7 - 14 วันทําการ เก็บค่าใชจ่้าย 50% ของราคาทวัร ์

·ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกว่า 1 - 6 วันทําการ เก็บค่าใชจ่้ายทัง้หมด 100 % ของราคาทวัร ์

2.การขอยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีเ่จ็บป่วยหรอืมเีหตุจากร่างกายทีไ่ม่สามารถเดนิทางในชว่งเวลาทีจ่องได ้การยกเลกิการเดนิทา
จะตอ้งแสดงใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลใหก้บัเจา้หนา้ทีฝ่่ายขายทัง้นี้บรษัิทฯขอสงวนสทิธิพ์จิารณาในการคนืเงนิใหก้บัลูกคา้
เป็นกรณีไป 

3.ในกรณีทีเ่จา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงปฏเิสธการเขา้-ออกนอกประเทศซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิท บรษัิทขอสงวน
สทิธิไ์ม่คนืค่าทวัรไ์ม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ 



4.ในกรณีกรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยุด หรอื เทศกาล บรษัิทฯไดม้กีารการันตมีัดจํา หรอื ซือ้ขายแบบมเีงือ่นไขกบัสายการบนิ รวมถงึ

เทีย่วบนิพเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHT (เหมาลํา), EXTRA FLIGHT (เทีย่วบนิพเิศษทีเ่พิม่เขา้มาชว่งวันหยุด หรอื เทศกาล
ดังกล่าว) บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่ามัดจํา หรอื ค่าทวัรท์ัง้หมด 

หมายเหต ุ

1.บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ ์ยกเลกิการเดนิทาง ในกรณีทีจํ่านวนผูเ้ดนิทาง ตํ่ากว่า  15 ทา่น(ผูใ้หญ)่ ขึน้ไป โดยบรษัิทฯ จะแจง้ให ้
ทราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วัน กอ่นการเดนิทาง 

2.เทีย่วบนิ ราคาและรายการทอ่งเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยคํานงึถงึผลประโยชน์ของ 
ผูเ้ดนิทางเป็นสําคัญ 

3.หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมอีายุเหลอืใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน และบรษัิทฯ รับเฉพาะผูม้จีุดประสงคเ์ดนิทางเพือ่ทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

4.ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธไิม่รับผดิชอบค่าเสยีหายใดๆทัง้สิน้ อันเนื่องมาจากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, 
การนัดหยุดงาน, การกอ่จลาจล, การเมอืง, ภัยธรรมชาต ิ(โดยบรษัิทฯจะดําเนนิการประสานงานเพือ่ใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุ 

แกลู่กคา้) 

5.ทางบรษัิทฯสงวนสทิธไิม่คนืเงนิ ในกรณีทีท่า่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไม่ครบ เชน่ ไม่เทีย่วบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมือ้ 
เพราะค่าใชจ่้ายทกุอย่าง ทางบรษัิทฯไดชํ้าระค่าใชจ่้ายใหต้ัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดกอ่นออกเดนิทางแลว้ 

6.ทางบรษัิทฯสงวนสทิธไิม่รับผดิชอบใดๆ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอุบตัเิหตุทีเ่กดิจากความประมาท
ของตัวนักทอ่งเทีย่วเอง 

7.เมือ่ทา่นตกลงชําระเงนิไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯจะถอืว่าทา่นไดย้อมรับในเงือ่นไขขอ้ตกลงต่างๆแลว้ ตามทีไ่ดร้ะบุ

ไวแ้ลว้ทัง้หมด 

8.บรษัิทขอสงวนสทิธิเ์ฉพาะลูกคา้ทีม่วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้   

 


