
 

 
TRENDY SUMMER 

(พกัซูวอน 1 คืน +  โซล 2 คืน) 
ไฟล์สวย  ไม่เสียเวลาเที่ยวกนัแบบเต็มวนั  ไม่ต้องรีบ 

 เดินทางโดยสายการบิน JIN AIR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

ไฮไลท์โปรแกรม 
 บินตรงกรุงเทพฯ – อินชอน โดยสายการบิน JIN AIR สายการบินในเครือของ KOREAN AIR  

พร้อมบริการอาหารแบบ COLD MEAL และ ฟรีนํ้ าหนกักระเป๋าขาไป – กลบั 15 กิโลกรัม/ ถือขึ้นเคร่ือง 12 กิโลกรัม 

 พกัโรงแรมระดบั 3 ดาว ระดบัมาตรฐานของประเทศเกาหลี พร้อมอาหารเชา้ พกัซูวอน 1 คืน และ โซล 2 คืน 



 

 เที่ยวครบทุกไฮไลท ์หมู่บา้นเทพนิยาย ไชน่าทาวน์ SEOULLO7017 พระราชวงัเคียงบก เอเวอร์แลนด์(รวมบตัร) 
 ช็อปป้ิงกนัแบบจุใจที่ยา่นทงแดมุน  เมียงดง  DUTYFREE และฮงอิค 

ก าหนดการเดนิทาง       ตลอดเดือนมถิุนายน - เดือนกนัยายน 2561 
ราคานีไ้ม่รวม 

1. ค่าชุดฮันบก(กรณทีี่ลูกค้ามีความประสงค์จะใส่ที่พระราชวัง กรุณาแจ้งเซลล์ที่ท่านได้ท าการจองทัวร์) ประมาณ 
20,000 วอน   

2. ค่าทริปไกด์+คนขับรถ 1,500 บาทต่อท่านต่อทริป  หรือ 50,000 วอน 

วันแรก     กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูม)ิ -  เกาหลีใต้ (สนามบินอินชอน)  

21.30 คณะพร้อมกนัทีจุ่ดนดัหมาย สนามบิน สุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D  
สายการบิน JIN AIR (LJ) (ลงประตูทางเขา้หมายเลข 2) โดยมีหวัหนา้ทวัร์และเจา้หนา้ที่ของบริษทัฯรอตอ้นรับ
และอาํนวยความสะดวกก่อนขึ้นเคร่ือง **เท่ียวบินอาจมีการเปล่ียนแปลง จะแจง้ให้ทราบอีกคร้ัง** 

 

วันที ่2    หมู่บ้านเทพนิยาย - ไชน่าทาวน์ - เกาะนามิ - ป้อมฮวาซอง   

01.05 เดินทางถึง สนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต ้หมายเหตุ: เวลาทอ้งถ่ินเร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง  
(กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่น เพ่ือความสะดวกในการนัดหมาย) หลงัจากผา่นการตรวจคนเขา้เมือง
และศุลกากรเกาหลี  

08.55   นาํท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านเทพนิยาย หรือ DONGWHA MAEUNL ไดถู้กเนรมิตร และตกแต่งใหห้มู่บา้นทีแ่สน
ธรรมดาใหก้ลายเป็นหมู่บา้นแห่งเทพนิยาย โดยนาํนิยายที่ทุกท่านคุน้เคยหลายเร่ืองมาวาดภาพตกแต่งรอบๆ
หมู่บา้นแห่งน้ี เช่น ปีเตอร์แพน สโนวไ์วทก์บัคนแคระทั้ง 7 อะลาดินกบัตะเกียงวเิศษ  หนูนอ้ยหมวกแดง ฯลฯ ให้
ท่านไดถ่้ายภาพไดเ้กือบทุกมุม หนัไปทางไหนก็ตอ้งถ่ายภาพเก็บไวเ้ป็นที่ระลึก จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่   
อินชอนไชน่าทาวน์ เป็นชุมชนของชาวจีนที่ถือกาํเนิดจากการเปิดท่าเรืออินชอนในปี ค .ศ. 1883 ในอดีตนบัเป็น
พื้นที่สาํคญัในการขนส่งและคา้ขายสินคา้จากประเทศจีน สาํหรับปัจจุบนัน้ีชาวจีนที่ยงัคงอาศยัอยูเ่ป็นรุ่นที่ 2 หรือ
รุ่นที่ 3 นบัจากที่มีการบุกเบิก แต่กล่ินไอและการดาํรงไวซ่ึ้งวฒันธรรม ของคนรุ่นก่อนยงัคงมีใหเ้ห็น รวมไปถึง
การไดมี้โอกาสไดล้ิ้มลองรสชาติอาหารจีนที่มีใหเ้ลือกสรรหลายร้านที่อินชอนไชน่าทาวน์แห่งน้ี  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน  
นาํท่าเดินทางสู่ เกาะนามิ เมืองชุนชอน จงัหวดั คงัวอน ลงเรือเฟอร์รีขา้มไปยงัเกาะ (ใชเ้วลาประมาณ  10 นาที) ให้
ท่านไดด่ื้มดํ่ากบัธรรมชาติ แมกไม ้ทิวสนบนเกาะนามิ ซ่ึงถือเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดท่ามกลางบรรยากาศโรแมนติ
กของใบไมเ้ปล่ียนสี ภาพแห่งสีสนัความงดงามของใบไม ้ใหท้่านไดย้อ้นรอยละครรักแนว DRAMA ซีรียเ์กาหลีที่
โด่งดงัไปทัว่เอเชีย  WINTER LOVE SONG  หรือ เพลงรักในสายลมหนาว  พร้อมเก็บภาพความประทบัใจ 
ถ่ายรูป กบัดาราแสดงนาํ BAE YONG JOON และ CHOI JI WOO รูปป้ันที่สร้างขึ้นเพือ่ไวเ้ก็บเป็นภาพความ
ประทบัใจ จากนั้นนาํทุกท่านเดินทางยอ้นรอยสู่ ป้อมฮวาซอง  ซ่ึงเป็นส่ิงปลุกสร้างที่มีสถาปัตยกรรมของยคุสมยั
ราชวงศโ์ชซอน (1392-1910) และเป็นป้อมปราการอยา่งเป็นทางการของ เมืองซูวอน ป้อมปราการแห่งน้ีสร้างขึ้น
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2337 ถึง พ.ศ. 2339ถูกสร้างขึ้นเพือ่แสดงความกตญัํูทางพระราชโองการของกษตัริย ์  Jeongjo’s ต่อ
บิดา  และสร้างเมืองใหม่เพือ่แสดงอาํนาจทางเศรษฐกิจของตนเองป้อมปราการถูกกาํหนดใหเ้ป็นพื้นที่
ประวตัิศาสตร์  ในเดือนมกราคม  ค.ศ. 1963 และในปีพ . ศ. 1997 ไดมี้การกาํหนดใหเ้ป็นมรดกโลกขององคก์าร
ยเูนสโกความหลากหลายของการแสดงและกิจกรรมที่จดัขึ้นภายในป้อม Hwaseong จะจดัขึ้นในฤดูใบไมร่้วง 



 

ค า่ รับประทานอาหารค า่  
จากนั้นนาํท่านเขา้สู่ที่พกั HOTEL SUWON 3 STAR   หรือเทียบเท่า 

 

วันที่ 3  วัดวาวูจองซา - ท าคมิบับพร้อมใส่ชุดประจ าชาติเกาหลี “ฮันบก” – สวนสนุก EVERLAND (รวมบัตร) – 
COSMETIC  SHOP -    ช้อปป้ิงทงแดมุน - SEOULLO7017 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
นาํท่านไหวพ้ระ ณ วัดวาวูจองซา  (Waujeongsa Temple) ซ่ึงตั้งอยูใ่นเมืองยงอิน จงัหวดัเคียงคีโด  วดัน้ีสร้างขึ้น
ในปี 1970 โดยนกับวชแฮด๊อกเพือ่แสดงการตอบแทนความเมตตากรุณาของพระพทุธเจา้ในการรวมประเทศ
ภายในมีรูปสลกัสะสมจากพทุธศาสนิกชนทัว่โลกมากกวา่ 3,000 ช้ิน โดยหน่ึงในรูปสลกัที่มีช่ือเสียงมากที่สุด คือ 
พระเศียรของพระพทุธเจา้มีความสูง 8 เมตรตั้งอยูท่ี่หนา้ประตูทางเขา้วดัและไดรั้บการบนัทึกลงกินเนสบุค๊ใหเ้ป็น
รูปสลกัที่ทาํจากไมท้ี่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก นอกจากนั้นภายในวดัยงัมีพระพทุธรูปนอนขนาดใหญ่ที่สร้างจาก
ไมส้นจีนที่นาํมาจากอินเดีย 

 จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ สวนสนุกกลางแจง้ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศซ่ึงตั้งอยูท่่ามกลางหุบ
เขา พบกบั “FESTIVALWORLD” การแสดงขบวนพาเหรดอนัตระการตา สนุกสุดมนักบับตัรFREE PASS ที่ท่าน
สามารถเลือกเล่นเคร่ืองเล่นไดทุ้กชนิดไม่จาํกดัจาํนวนคร้ัง พบกบัเคร่ืองเล่นใหม่ที่ทุกท่านไม่ควรพลาด  

 T-EXPRESS พร้อมเก็บภาพความประทบัใจกบัสวนดอกไมซ่ึ้งเตม็สะพร่ังกลางลานโดยถูกจดัไวเ้ป็น THEME 
ตามฤดูกาล (มีนาคม-เมษายน:สวนดอกทิวลิป / พฤษภาคม-มิถุนายน:สวนดอกกุหลาบ / สิงหาคม-กนัยายน:สวน
ดอกลิลล่ี / ตุลาคม-พฤศจิกายน:สวนดอกเบญจมาศ) นอกจากน้ียงัสามารถท่องไปกบัโลกของสตัวป่์าซาฟารี พบ
กบั     ไลเกอร์ ลูกแฝดผสมระหวา่งพอ่สิงโตและแม่เสือ นบัเป็นแฝดผสมเสือ- สิงโตคู่แรกในโลกนอกจากนั้นให้
ท่านไดต่ื้นตาในสวนสตัวซ์าฟารี ชมความน่ารักของสตัวต่์างๆ และไดเ้พลิดเพลินกบัการใหอ้าหารหมีที่ทุกท่าน
ไม่ควรพลาด  

จากนั้นนาํทุกท่านไดล้องทาํ คมิบับ (김밥, gimbap, kimbap) ซ่ึงเป็น เป็นอาหารเกาหลีชนิดหน่ึง  ทาํจากขา้วสุก
และเคร่ืองปรุงอ่ืน ๆ หลากชนิด เช่น แตงกวา แคร์รอต ผกัโขม ไข่เจียว ปูอดั แฮม เป็นตน้  วางแผบ่นแผน่สาหร่าย
แลว้มว้น  จากนั้นหัน่เป็นช้ินพอดีคาํชาวเกาหลีนิยมรับประทานคิมบบั ระหวา่งการปิกนิกหรืองานกิจกรรม
กลางแจง้ หรือรับประทานเป็นอาหารกลางวนัเบา ๆ โดยเสิร์ฟกบัหวัไชเทา้ดองและกิมจิ  นอกจากน้ีคิมบบัยงัเป็น
อาหารที่สามารถนาํกลบับา้นที่เป็นที่นิยมทั้งในเกาหลีและต่างประเทศ ไดฝึ้กลองทาํดว้ยฝีมือของตวัเอง พร้อมนาํ
ทุกท่านไดใ้ส่ชุดประจาํชาติเกาหลี “ฮันบก” และถ่ายรูปภาพความประทบัใจ  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน  
นาํท่านช็อปป้ิง  ศูนย์รวมเคร่ืองส าอางแบรนด์ดังเกาหลี  เช่น ROJUKISS, LOTREE, LANEIGN, SULWASOO 
ใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือในราคาพเิศษ ถึงเวลาพาทุกท่านตะลุยสู่แหล่งชอ้ปป้ิงที่ไดช่ื้อวา่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย  ตลาดทงแด
มุน หา้งสรรพสินคา้กวา่ 10 แห่ง ที่บางหา้งเปิดตลอด 24 ชัว่โมง เช่น  MIGLIORE, DOOTA TOWER, HELLO 
AM, DESIGNER CLUB  ท่านสามารถเลือกซ้ือสินคา้หลากหลายประเภทไดท้ี่น่ี อาทิเช่น เส้ือผา้บุรุษ- สตรี 
รองเทา้บุรุษ- สตรี รองเทา้ผา้ใบ เขม็ขดั ของที่ระลึก ชุดเคร่ืองครัว ถุงเทา้ ผา้พนัคอ ในราคาเกาหลีอยา่งแทจ้ริง  
หลงัจากนั้นนาํทุกท่านเดินทางสู่ SEOULLO 7017 ซ่ึงในยคุ  70 ได้มีการสร้า งถนนยกระดบัขึ้นเพือ่เช่ือมต่อฝ่ัง
ตะวนัออกและตะวนัตกรอบสถานีโซล  อยา่งไรก็ตามไดมี้การปิดการจราจรบนทอ้งถนนเน่ืองจากปัญหาดา้น



 

ความปลอดภยั  หลงัจากน้ีแทนที่จะทาํลายโครงสร้างที่มีอยูอ่อกทางรัฐบาลประเทศเกาหลีใตจึ้งทาํการปรับปรุง
เป็นตึก Seoullo 7017 ซ่ึงเป็นประสบการณ์การเดินเทา้แบบใหม่ 
Seoullo 7017 ไดช่ื้อมาจากปีใหม่ของชีวติจากการเป็นถนนที่มีการจราจรในยคุ  70 ไปยงัสวนลอยฟ้าในปี  พ. ศ. 
2560 ทั้งยงัมีความหมายลึกซ้ึงยิง่ขึ้น  โดยตึกโซลโล  7017 ถูกแบ่งออกเป็น  17 ส่วนที่ไม่ซํ้ ากนัและถนน  อยูห่่าง
จากพื้นดิน  17 เมตรมีส่ิงอาํนวยความสะดวกมากมายตามเสน้ทาง  Seoullo 7017 รวมถึง  ศูนยใ์หข้อ้มูล
นกัท่องเที่ยว,คาเฟ่,สวน และ สนามกีฬา Seoullo 7017 

ค า่ รับประทานอาหารค า่  
นาํท่านเขา้สู่ที่พกั  GALAXY HOTEL or BENIKIA SEOUL   หรือเทียบเท่า 

วันที่4 ศูนย์โสมรัฐบาล -  RED PINE - (ผ่าน)บลูเฮาส์ –พระราชวังเคยีงบก – SEOUL  TOWER (ไม่รวมขึน้ลิฟต์)  – 
DUTY FREE – วัดโชเกชา - เทดดีแ้บร์มิวเซ่ียม(ทงแดมุน) -  ช้อปป้ิงเมียงดง  

เช้า         รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 นาํท่านสู่ ศูนย์โสมรัฐบาล ซ่ึงรับรองคุณภาพจากรัฐบาล เป็นโสมที่อาย ุ 6 ปี ซ่ึงถือวา่มีคุณภาพดีที่สุด ใหท้่าน

ไดเ้ลือกซ้ือโสมคุณภาพและราคาถูกกวา่ไทย 2 เท่า โสมเกาหลีถือเป็นยาบาํรุงร่างกาย หรือสามารถซ้ือเป็นของ
ฝากจากประเทศเกาหลี   จากนั้นนาํท่านสู่ RED PINE เป็นผลิตภณัฑ์  ที่สกดัจากนํ้ ามนัสน  ที่มีสรรคุณช่วย
บาํรุงร่างกาย ลดไขมนั ช่วยควบคุมอาหารและรักษาสมดุลในร่างกาย จากนั้นนาํท่านเดินทางผา่นชมทาํเนียบ
ประธานาธิบดี หรือ บลูเฮาส์  จากนั้นนาํท่านเที่ยวชม  พระราชวังเคยีงบกกงุ  พระราชวงัแห่งน้ี เป็นทั้ง
สญัญลกัษณ์ และแหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตของกรุงโซล  พระราชวงัที่มีขนาดใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในกรุงโซล   
สร้างขึ้นในปี 1394 ในสมยัพระเจา้แทโจ ราชวงศโ์ชซอน เดิมทีนั้นภายในพระราชวงัมีอาคารและตาํหนกัต่างๆ
มากกวา่  200 หลงั แต่เม่ือมีการรุกรานของญี่ปุ่ น  อาคารส่วนใหญ่ก็ไดถู้กทาํลายลงเห ลืออยูเ่พยีงแค่  10 หลงั

เท่านั้น คาํวา่  “เคียงบกกุง ” หมายถึง  พระราชวงัแห่งพรที่มีแสงสวา่ง  ภายในบริเวณของพระราชวงัแห่งน้ีมี

สถาปัตยกรรมที่น่าสนใจดงัน้ีคือ  “พระที่นัง่คึนจองวอง  (Geunjeongjeon)”และ  “ศาลาเคียงฮวยรู  
(Hyangwonjeong)” ซ่ึงตั้งอยูภ่ายในบริเวณสระนํ้ ามีทศันียภาพที่สวยงามมาก และรอบๆ บริเวณตรงประตูจอน
ชุลมุน  

 พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านแห่งชาติเกาหลี ที่น่ีเป็นพพิธิภณัฑท์ี่แสดงถึงประวติัศาสตร์และวฒันธรรมพื้นบา้นของคน
เกาหลี ตั้งแต่สมยัก่อนประวติัศาสตร์จนถึงจุดส้ินสุดของราชวงศโ์ชซอน  พพิธิภณัฑแ์ห่งน้ีสร้างขึ้นในปี  1945 
แต่เดิมเป็นพพิธิภณัฑช์าติพนัธุว์ทิยาแห่งชาติ  ก่อนจะไดรั้บการออกแบบอาคารใหม่และถูกเปล่ียนมาเป็น
พพิธิภณัฑพ์ื้นบา้นแห่งชาติเกาหลี  ในปี  1993 นบัตั้งแต่การก่อตั้งพพิธิภณัฑ์  ก็ไดมี้การศึกษาและการวจิยั
ประวติัศาสตร์พื้นบา้นของเกาหลี  และเก็บรวบรวมส่ิงประดิษฐจ์ ากภูมิภาคต่างๆ  ในเกาหลี  เพือ่นาํเสนอให้
ประชาชนเขา้ใจในวถีิชีวติและวฒันธรรมของชาวเกาหลี  ดงันั้นการเยีย่มชมพพิธิภณัฑแ์ห่งน้ีจะเป็นประตูสู่
ความเขา้ใจอยา่งลึกซ้ึงของชีวติและวฒันธรรมของคนเกาหลีไดเ้ป็นอยา่งดี 

 (มีบริการเช่าชุดฮนับกสาํหรับผูท้ี่สนใจถ่ายรูปซึมซบับรร ยากาศภายในพระราชวงั และ พพิธิภณัฑ ์เพือ่ความ
ทรงจาํดีๆ กรุณาติดต่อเซลลท์ี่จองทวัร์ก่อนล่วงหนา้) 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน 
นาํท่านยอ้นรอยละครซีรียเ์กาหลีดงั ที่ “นมัซาน” ภูเขาแห่งเดียวที่ตั้งอยูใ่จกลางกรุงโซล บนยอดเขามีหอ  
SEOUL TOWER 1 ใน 18 หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลกมีความสูงถึง 480 เมตร เหนือระดบันํ้ าทะเล นาํท่านสู่ 



 

NAMSAN VIEW POINT ใหท้่านไดถ่้ายรูปและสมัผสัความน่ารักของวยัรุ่นเกาหลี นิยมมาคลอ้งกุญแจไวด้ว้ยกนั
ระเบียงทุกดา้นของ SEOUL TOWER จึงเตม็ไปดว้ยกุญแจหลากหลายสี นาํท่านชมแหล่งชอ้ปป้ิงปลอดภาษ ีDUTY  
FREE ชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นม  มากมาย อาทิ นาฬิกา ,แวน่ตา,เคร่ืองสาํอางค,์กระเป๋า,กลอ้งถ่ายรูป หรือจะเป็น
โทรศพัทมื์อถือ ใหท้่านอิสระไดเ้ลือกซ้ืออยา่งเตม็ที่  จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ วัดโชกเยซา เป็นศูนยก์ลางของพทุธ
ศาสนานิกายเซนในประเทศเกาหลีที่มีช่ือเสียง ตั้งอยูใ่จกลางเมืองโซล ที่บริเวณถนนจงโน ใกลก้บั อินซาดง ถนนช้
อปป้ิงยอดฮิตอีกหน่ึงแห่ง ถูกสร้างขึ้นในปี 1910 เป็นวดัแรกที่ตั้งอยูใ่กลก้บัประตูเมืองทั้ง 4 ของกรุงโซล เดิมช่ือ
วา่ Gakhwangsa ก่อนจะถูกเปล่ียนเป็น Taegosa ในปี 1938 และไดเ้ปล่ียนช่ืออีกคร้ังเป็น Jogyesa ในปี 1954 มา
จนถึงปัจจุบนั  จากนั้นใหทุ้กท่านไดเ้ลือกซ้ือตุก๊ตาหมีที่แต่งตวัในหลากหลาย COLLECTION ที ่ TEDDY BEAR 
MUSUEM ขนาดยอ่ม ที่ยอ่มากจาก เกาะเชจู ทุกท่านจะไดเ้ห็นไดส้มัผสัหมีเทค็ด้ีแบร์ที่น่ารักจากทัว่โลกที่มีมากวา่ 
100 ปี โดยจดัทาํเป็นเร่ืองราวและฉากที่แสดงเร่ืองราวและจาํลองวถีิชีวติของคนเกาหลี  โดยใช ้ ตุก๊ตาหมี แต่งตวั
ตามสไตลน่์ารักๆมีทั้งแบบแสดงโชวแ์ละเป็นแบบเคล่ือนไหวได ้ท่านยงัสามารถซ้ือ ตุก๊ตาหมีไดท้ี ่TEDDY BEAR 
SHOP  ถึงเวลาพาทุกท่านไปชอ้ปป้ิงที่ เมียงดง หรือ สยามสแควร์เกาหลที่านสามารถเลือกสินคา้เทรนดแ์ฟชัน่
ล่าสุดของเกาหลีไดท้ี่น่ีโดยเฉพาะสินคา้วยัรุ่นเช่นเส้ือผา้ รองเทา้ กระเป๋า เคร่ืองประดบั ทั้งแบรนดเ์นม เช่น 
EVISU, GAP, ONISUKA TIGER และสินคา้จากแบรนดเ์กาหลีโดยเฉพาะ เคร่ืองสาํอางเช่นETUDE HOUSE, 
SKIN FOOD, THE FACE SHOP, MISSHA, ROJUKISS, LANEIGE อีกทั้งยงัมีร้านกาแฟ ร้านอาหารต่างๆ ท่าน
สามารถล้ิมลองไอศกรีม 2,000 วอน ที่สูงเกือบฟุตไดท้ี่น้ี  และ STREET FOOD อีกหลากหลายรายการใหทุ้กท่าน
ไดเ้พลิดเพลินกบัอาหารฟิวชัน่ หลากหลายประเภท  

ค า่         รับประทานอาหารค า่ 
นาํท่านเขา้สู่ที่พกั  GALAXY HOTEL or BENIKIA SEOUL   หรือเทียบเท่า 

วันที่ 5   ศูนย์สมุนไพรฮ๊อกเกตนามู – ศูนย์พลอยอเมทิส  –  TRICK   EYE  MUSEUM + ICE MUSEUM – 
 ช้อปป้ิงย่านฮงอิค –SUPER MARKET - กรุงเทพฯ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร ของโรงแรม 
จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่   ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู ตน้ไมช้นิดน้ีเจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาที่ปราศจาก
มลภาวะและระดบัสูงเหนือนํ้ าทะเล 50-800 เมตร เมล็ดพนัธุข์องสมุนไพรอ๊อตเกตนามูน้ี เป็นที่นิยมของคนเกาหลี
รุ่นใหม่ เพราะมีผลช่วยดูแลตบัใหแ้ขง็แรง ป้องกนัโรคตบัแขง็ไม่ถูกทาํลายจาการด่ืมแอลกอฮอล ์กาแฟ บุหร่ี สาร
ตกคา้งจากอาหาร และยา   จากนั้นนาํท่านเลือกซ้ือ อเมทิส เป็นหินที่มีพลงัในการบาํบดัทั้งดา้นร่างกายและจิตใจ
ของผูส้วมใส่  ขจดัความคิดแง่ลบ เป็นพลอยแห่งสุขภาพและนาํโชค  สามารถปกป้องคุม้ครองผูส้วมใส่ได ้โดยมี
ตั้งแต่สีม่วงอ่อนเยน็ตาจนถึงสีม่วงเขม้  มีเสน่ห์เยา้ยวนใจ พลอยน้ีจะงามจบัตาเม่ือมาทาํเป็นแหวน จ้ี ต่างหูและ
สร้อย และนิยมใชใ้นการแกไ้ขฮวงจุย้ที่ไม่ดีภายในบา้นดว้ย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน  
จากนั้นนาํท่านสู่ TRICK EYE  MUSEUM แกลอร่ี “เคล็ดลบังานศิลปะแห่งภาพ ” แนวคิดรูปแบบใหม่ เพือ่
ตอ้งการจะจุดประกายความคิดสร้างสนัและจินตนาการของการสร้างภาพ โดยใชเ้ทคนิคพเิศษจากภาพสามมิติที่
รวมทฤษฎีทางวทิยาศาสตร์และการซอ้นภาพกระตุน้ความเคล่ือนไหวของภาพใหมี้มิติเหมือนจริง โดยให้
ความรู้สึกมีส่วนร่วมกบัภาพถ่ายนั้นๆ ในพพิธิภณัฑมี์ภาพงานช้ินโบวแ์ดง สนุ กกนัแบบเตม็ๆ กบัการแอ็คชัน่
ท่าทางต่างๆ ที่รูปถ่ายของท่านจะออกมาดูประหน่ึงเหมือนจริงในเหตุการณ์   พร้อมกบัเขา้ชม ICE 

http://www.jogyesa.kr/user/english/
http://seoulcafe2013.blogspot.com/2014/10/antique-street.html


 

MUSEUM เมืองนํ้ าแขง็ที่มีผลงานศิลปะแกะสลกันํ้ าแขง็กวา่ 50 ช้ิน  รวมอยูใ่นที่เดียว พร้อมจดัแสดงในแบบที่
ไม่ธรรมดา แต่จาํลองเป็นเมืองที่ทุกอยา่งกล ายเป็นนํ้ าแขง็ ! และเอาใจเด็กๆ ดว้ยสไลเดอร์นํ้ าแขง็ และกิจกรรม
อ่ืนๆ อีกมากมาย ใหคุ้ณไดเ้ดินเที่ยวอยา่งไม่รู้สึกเบื่อ อาทิ สมัผสัประสบการณ์นัง่รถลากกวางรูดอร์ฟ ทกัทายลุง
ซานตา้ โพสท่าคู่กบันกเพนกวนิขั้วโลก สาํรวจบา้นนํ้ าแขง็เอสกิโม เยีย่มชมปราสาทนํ้ าแขง็ ชมววิจากบ นกาํแพง
เมือง และลองเขา้พกัโรงแรมที่ทุกอยา่งทาํจากนํ้ าแขง็!  และต่อดว้ย ช้อปป้ิงที่ฮงอิก แหล่งชอ้ปป้ิงที่อยูล่อ้มรอบไป
ดว้ยมหาวทิยาลยัช่ือดงัในเกาหลี สินคา้ในยา่นน้ีส่วนใหญ่เป็นสินคา้วยัรุ่นที่ทนัสมยัและราคาไม่แพงเช่นเส้ือผา้ที่
ออกแบบโดยดีไซดเ์นอร์เกาหลีรองเทา้กระเป๋าเคร่ืองประดบั เคร่ืองสาํอาง และยงัมีร้านแบรนดเ์นมอยูท่ ัว่ไปเช่น 
EVISU, ZARA ทุกวนัเสาร์ลานหนา้ประตูของมหาวทิยาลยัฮงอิค จะมีผลงานศิลปะในรูปแบบต่างๆ เช่น 
เคร่ืองประดบั ตุก๊ตา เส้ือผา้ และของแฮนดเ์มด ที่น่ารักและใชค้วามคิดสร้างสรรค ์ของบางอยา่งทาํมาช้ินเ ดียว
เพือ่ใหไ้ดเ้ลือกซ้ือ บางทีอาจเป็นสินคา้ที่มีช้ินเดียวในโลก  ร้านกาแฟขนาดยอ่ม ยา่นฮงอิกซ่ึงภายในร้าน ไดเ้วลา
นาํท่านสู่สนามบินอินชอน  นาํท่านสู่สนามบินอินชอน ระหวา่งทางพาท่านแวะละลายเงินวอนที่ร้านคา้สนามบิน  
SUPER MARKET ซ่ึงท่านสามารถเลือก ซ้ือสินคา้เกาหลี ไดอี้กรอบ โดยเฉพาะของกิน เช่น บะหม่ีซินราเมียน 
(มาม่าสไตลเ์กาหลี) อูดง้ กิมจิ ขนมช๊อคโกพ้าย นํ้ าจ้ิมปรุงรสหมูยา่งเกาหลี ไก่ตุ๋นโสมสาํเร็จรูป ผลไมต้ามฤดูกาล 
ในราคาพเิศษก่อนกลบัเมืองไทย 

19.55 เดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯโดยสายการบิน JIN AIR (LJ) เที่ยวบินที่ LJ001 บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง 
23.35 ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 
 
เมนูอาหาร 

1. TAKKALBI ไก่ผดัเผด็บาร์บีคิวเป็นเน้ือไก่ท่ีหั่นออกเป็นช้ินพอคาํ คลุกเคลา้ดว้ยซีอ๊ิวเคร่ืองปรุง และหมกัท้ิงไวจ้นไดท่ี้ จึง
นาํเน้ือไก่และผกัมาผดับนกระทะยกัษ ์รับประทานพร้อม กิมจิ ซุปสาหร่าย และขา้วสวย 

2. ชาบู ชาบู  สุก้ีสไตลเ์กาหลี บนหมอ้ไฟร้อนๆ ประกอบดว้ย ผกัสดชนิดต่างๆ และเน้ือหมูสไลดน์ํ้ าซุปร้อนๆ และเส้นอูดง้ซ่ึง
ขาดไม่ไดใ้นการทาน ชาบู ชาบู พร้อมขา้วสวย 

3. คาลบี ้ หมูยา่งเกาหลี เป็นอาหารพ้ืนเมืองเกาหลีเล่ืองช่ือและเป็นท่ีรู้จกักนัดีทัว่โลก มีรสชาติออกหวานกลมกล่อม โดยนาํหมู
ส่วนท่ีติดกบักระดูก นาํไปยา่งบนเตาถ่านแบบดั้งเดิม เสิร์ฟพร้อมขา้วสวยร้อนๆ และเคร่ืองเคียงต่างๆ นํ้ าจ้ิมเตา้เจ้ียวและนํ้า
ซุปสาหร่าย มีวิธีการรับประทานคลา้ยกบัเม่ียงคาํของไทย 

4. ซัมเคทงั หรือ ไก่ตุ๋นโสม อาหารตาํหรับชาววงับาํรุงสุขภาพ บริการท่านละ 1 ตวั บรรจุอยูใ่นหมอ้เหล็กร้อนๆ ภายในตวัไก่จะยดั
ไส้ดว้ยขา้ว และของบาํรุงต่างๆ อาทิ เมด็พุทราแห้ง รากโสม เก๋าก้ี ปรุงรสดว้ยพริกไทยดาํ และเกลือ รับประทานพร้อมเคร่ือง
เคียงท่ีเรียกว่า กกัตุก ี(ทาํจากหัวไชเทา้ดอง) และเส้นขนมจีนหนานุ่มแบบเกาหลีพร้อมทั้งเสิร์ฟ อินซมัจูหรือเหลา้ดองโสม 

5. บุฟเฟ่ต์บาบีควิป้ิงย่าง สไตลเ์กาหลี ให้ท่านเลือกสรรทั้ง เน้ือววั หมูติดมนัสไลด ์หมูหมกั ซีฟู้ดตกัรับประทานแบบไม่อั้น 
ทานไดจ้นอ่ิม พร้อมเคร่ืองเคียงผกัสด กิมจิ และอ่ืนๆอีกมากมาย 

6. จิมดัก  ไก่อบซีอ๊ิววุน้เส้น เป็นเมนูอาหารเกาหลีพ้ืนเมืองดั้งเดิม เป็นไก่ผดัรวมกบัวุน้เส้น มนัฝร่ัง แครอท พริก และซอสดาํ 
เน้ือไก่ท่ีน่ิม รสชาติคลา้ยกบัไก่พะโลสู้ตรเกาหลี ทานกบัขา้ว หอมอร่อย รสเผด็ถึงเคร่ือง) 

7. ปลาสไตล์เกาหล ี เสริฟพร้อมดว้ยนํ้าซุปปรุงรส รับประทานพร้อมกบัผกั เคร่ืองเคียง และขา้วสวยร้อนๆ 
 

 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

วันเดินทาง อัตราค่าบริการ/ท่าน 

 

 

 

เดือน มถิุนายน 

2-6 / 3-7 / 4-8 / 5-9/ 9-13 / 10-14 / 11-15 /  

12-16 / 16-20 / 17-21 / 18-22 / 19-23 / 20-24/ 

23-27 / 24-28 / 25-29 / 26-30 /  

30 ม.ิย.- 04 ก.ค. 

13,900 

1-5 / 6-10 / 7-11 / 8-12 / 13-17 / 14-18 / 15-19 / 

20-24 / 21-25 / 22-26 / 27ม.ิย.- 01 ก.ค. / 28ม.ิย.- 

2 ก.ค. / 29ม.ิย.-03 ก.ค. 

14,900 

 พักเดี่ยวเพิ่ม 5,900 บาท 

ราคาทวัร์รวม ราคาทวัร์ไม่รวม 

1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัตามเส้นทางท่ีระบุใน
รายการชั้นทศันาจรไป-กลบัพร้อมคณะ  
กรณีอยูต่่อตอ้งเสียค่าเปล่ียนแปลงตัว๋ 
2. ค่าอาหารทุกม้ือ ตามท่ีระบุในรายการ 
3. ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ 
4. ค่าท่ีพกัตามระบุในรายการ พกัห้องละ 2 ท่าน  
ตามโรงแรมท่ีระบุ หรือเทียบเท่า 
5. ค่ารถรับ-ส่ง และนาํเท่ียวตามรายการ 
6. ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งท่ีมี 
7. ค่านํ้ าหนกักระเป๋าสัมภาระท่านละ 15 กก. 
8. ค่าหัวหนา้ทวัร์นาํท่านท่องเท่ียวตลอดรายการใน
ต่างประเทศ 
9. ค่าประกนัอุบติัเหตุระหว่างเดินทาง 
-  การชดเชยอุบติัเหตุส่วนบุคคลกรณี เสียชีวิต สูญเสีย   
อวยัวะ สายตาหรือ ทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง 1,000,000 
บาท 
- การรักษาพยาบาลต่ออุบติัเหตุแต่ละคร้ัง 500,000  บาท  
(เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
 

1. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าทาํหนงัสือเดินทาง, ค่าโทรศพัท์
ส่วนตวั, ค่าซกัรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร และ
เคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพ่ิมนอกเหนือรายการ (หากท่านตอ้งการสั่งเพ่ิม 
กรุณาติดต่อหัวหนา้ทวัร์แลว้จ่ายเพ่ิมเองต่างหาก) 
2. ค่าทปิคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่นท่านละ 50,000 วอน หรือ 
1,500 บาท ต่อท่านตลอดทั้งทริป  
3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% (กรณอีอก
ใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท หรือต้องการใบก ากบัภาษี) 
4. ค่านํ้ าหนกักระเป๋าสัมภาระ ท่ีหนกัเกินสายการบินกาํหนด  
(ปกติ 15 กก.) 
5. ค่าวีซ่าสาํหรับพาสปอร์ตต่างดา้ว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 
1)พาสปอร์ต 2)ใบประจาํตวัคนต่างดา้ว 3)ใบสาํคญัถ่ินท่ีอยู ่ 4)
สาํเนาทะเบียนบา้น(ถา้มี) 5)สมุดบญัชีเงินฝาก(ถา้มี) 6)รูปถ่ายสี 
2 น้ิว 2 รูป แลว้ทางบริษทัฯจะเป็นผูด้าํเนินการยืน่วีซ่าให้ท่าน
โดยจ่ายค่าบริการต่างหาก(สาํหรับหนงัสือเดินทางต่างดา้ว 
เจา้ของหนงัสือเดินทางตอ้งทาํเร่ืองแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองก่อน
จะยืน่วีซ่า) 



 

 
เง่ือนไขการจองและการให้บริการ 

1. ในการจองคร้ังแรก มดัจาํท่านละ 10,000 บาท หรือชาํระทั้งหมด  
2. ส่วนท่ีเหลือชาํระก่อนเดินทาง 15 วนั ในกรณีท่ีไม่ชาํระเงินส่วนท่ีเหลือตามเวลาท่ีกาํหนด ขอสงวนสิทธ์ิในการบอกยกเลิกการเดินทาง 
3. การจองจะมีผลสมบูรณ์ โดยจะตอ้งส่งแฟกซ์ หรือ อีเมล ์ใบจองทวัร์ให้เจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย พร้อมกรอกรายช่ือของผูเ้ดิน ทางท่ีสะกดตรง

ตามหนงัสือเดินทาง 
4. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ หากลูกคา้ตอ้งการขอแยกออกจากกรุ๊ป หรือไม่เท่ียวตามรายการท่ีบริษทักาํหนด บริษทัขอปรับท่านละ 300 USD 

 การยกเลกิ 
1. การยกเลิกการเดินทางจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเม่ือไดแ้ฟกซ์ หรือ อีเมล ์การยกเลิกให้กบัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย  
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัทาํการข้ึนไป  คืนเงินทั้งหมด 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วนัทาํการข้ึนไป เก็บค่าใชจ่้าย ท่านละ 5,000 บาท 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 - 14 วนัทาํการ เก็บค่าใชจ่้าย 50% ของราคาทวัร์ 
 ยกเลิกการเดินทางนอ้ยกว่า 1 - 6 วนัทาํการ  เก็บค่าใชจ่้ายทั้งหมด 100 % ของราคาทวัร์ 
2. การขอยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีเจ็บป่วยหรือมีเหตุจากร่างกายท่ีไม่สามารถเดินทางในช่วงเวลาท่ีจองได ้การยกเลิกการเดินทาจะตอ้ง
แสดงใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลให้กบัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขายทั้งน้ีบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิพิจารณาในการคืนเงินให้กบัลูกคา้เป็นกรณีไป  
3. ในกรณีท่ีเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองปฏิเสธการเขา้-ออกนอกประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทั บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ
ไม่คืนค่าทวัร์ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน 
4. ในกรณีกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุ หรือ เทศกาล บริษทัฯไดมี้การการันตีมดัจาํ หรือ ซ้ือขายแบบมีเง่ือนไขกบัสายการบิน รวมถึง
เท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT (เหมาลาํ ), EXTRA FLIGHT (เท่ียวบินพิเศษท่ีเพ่ิมเขา้มาช่วงวนัหยดุ หรือ เทศกาลดงักล่าว ) 
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่ามดัจาํ หรือ ค่าทวัร์ทั้งหมด 
 
หมายเหตุ 
1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ี จาํนวนผูเ้ดินทาง ตํ่ากว่า  15 ท่าน(ผูใ้หญ่ ) ข้ึนไป  โดยบริษทัฯ จะแจง้ให้

ทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนั ก่อนการเดินทาง  
2. เท่ียวบิน ราคาและรายการท่องเท่ียว สาม ารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของ  

ผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 
3. หนงัสือเดินทาง ตอ้งมีอายเุหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และบริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพ่ือท่องเท่ียวเท่านั้น 
4. ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิไม่รับผดิชอบค่าเสียหายใดๆทั้งส้ิน อนัเน่ืองมาจากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน , การประทว้ง , 

การนดัหยดุงาน , การก่อจลาจล , การเมือง , ภยัธรรมชาติ  (โดยบริษทัฯจะดาํเนินการประสานงานเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
แก่ลูกคา้)  

5. ทางบริษทัฯสงวนสิทธิไม่คืนเงิน ในกรณีท่ีท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ  เช่น ไม่เท่ียวบางรายการ , ไม่ทานอาหารบาง
ม้ือ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้าํระค่าใชจ่้ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้ 

6. ทางบริษทัฯ สงวนสิทธิ ไม่รับผดิชอบใดๆ  หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ /หรือ เกิดอุบติั เหตุท่ีเกิดจากความ
ประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 

7. เม่ือท่านตกลงชาํระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯจะถือว่าท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ แลว้ ตาม ท่ีได้
ระบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 

8. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิเฉพาะลูกค้าที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเที่ยวเท่าน้ัน    
 
 
 
 


