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CU KOREA SUMMER [LJ ] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เดินทางโดยสายการบินจินแอร์ โหลดกระเป๋าได้ 15 กิโลกรัม 
พิเศษ !!!!!  พัก กรุงโซล 3 คืน 

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

สายการบินจินแอร์ JIN AIR (LJ) 
ขากลับ LJ001 ICN - BKK 19.55 – 23.35 
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อัตราค่าบริการ 

ก าหนดวันเดินทาง 
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

( พักห้องละ 2 – 3 ท่าน ) 
พักเดี่ยว 

01 – 05 กรกฎาคม 2562 13,900.- 5,500.- 
05 – 09 กรกฎาคม 2562  14,900.- 5,500.- 
07 – 11 กรกฎาคม 2562 13,900.- 5,500.- 
10 – 14 กรกฎาคม 2562 14,900.- 5,500.- 
13 – 17 กรกฎาคม 2562  วันอาสาฬบูชา 15,900.- 5,500.- 
17 – 21 กรกฎาคม 2562  วันเข้าพรรษา 14,900.- 5,500.- 
19 – 23 กรกฎาคม 2562 14,900.- 5,500.- 
23 – 27 สิงหาคม 2562 14,900.- 5,500.- 
26 – 30 สิงหาคม 2562 13,900.- 5,500.- 
29 สิงหาคม – 02 กันยายน 2562  14,900.- 5,500.- 
01 – 05 กันยายน 2562 15,900.- 5,500.- 
05 – 09 กันยายน 2562 15,900.- 5,500.- 
11 – 15 กันยายน 2562 15,900.- 5,500.- 
17 – 21 กันยายน 2562 15,900.- 5,500.- 
19 – 23 กันยายน 2562 15,900.- 5,500.- 
23 – 27 กันยายน 2562 15,900.- 5,500.- 
25 – 29 กันยายน 2562 15,900.- 5,500.- 
29 กันยายน – 03 ตุลาคม 2562 15,900.- 5,500.- 

*** ราคาโปรโมชั่น!!!ไม่มีราคาเด็ก *** 
ราคาอื่นๆ  

1. เด็กทารก INFANT (อายุต่ ากว่า 2 ปี) ราคา 8,900 บาท 
2. จอยแลนด์ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน ราคา 8,900 บาท 

 
 
วันแรก กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) 
21.00 น. คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกประตู 4เคาน์เตอร์ D 

 สายการบินจินแอร์ (LJ) มีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวก  

หากท่านต้องซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศเพื่อไปและกลับกรุงเทพฯ แต่ละกรุ๊ปนั้นจะคอนเฟิร์มก่อนประมาณ 10 วันก่อน
เดินทาง 

หากท่านต้องการจองตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ กรุณาสอบถามเที่ยวบินคอนเฟิร์มกับเจ้าหน้าที่ก่อน กรุณาเลือกซื้อบัตรโดยสาร
ภายในประเทศประเภทที่สามารถเลื่อนวันและเวลาในการเดินทางได้และหากกรณีเกิดความผิดพลาดจากสายการบิน เช่น ความ
ล่าช้าของเที่ยวบิน การยกเลิกเที่ยวบิน มีการยุบเที่ยวบินรวมกัน ตารางการการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากสายการบิน

พิจารณาสถานการณ์แล้วว่า อยู่นอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย์ หรือเหตุผลทางด้านความปลอดภัยเป็นต้น 
เหตุผลต่างๆที่อยู่ 

เหนือความควบคุมของบริษัท ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆได้ในทุกกรณี 
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วันที่สอง     อินชอน – หมู่บ้านเทพนิยาย - CHINA TOWN – ONE MOUNT SNOW PARK  
01.05 น. เหิรฟ้าสู่กรุงโซล โดยสายการบิน JIN AIR เที่ยวบินที่ LJ 002 (บินประมาณ 4.30 – 05.00 ชั่วโมง) บริการ SNACK 

BOX บนเครื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
08.25 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินชอนประเทศเกาหลีใต้ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ช.ม.) 

น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านเทพนิยาย ได้ถูกเนรมิตร และตกแต่งให้หมู่บ้านที่แสนธรรมดาให้กลายเป็นหมู่บ้านแห่งเทพ
นิยาย โดยน านิยายที่ทุกท่านคุ้นเคยหลายเรื่องมาวาดภาพตกแต่งรอบๆหมู่บ้านแห่งนี้ เช่น ปีเตอร์แพน สโนว์ไวท์กับคน
แคระทั้ง 7 อะลาดินกับตะเกียงวิเศษ หนูน้อยหมวกแดง ฯลฯ ให้ท่านได้ถ่ายภาพได้เกือบทุกมุม หันไปทางไหนก็ต้อง
ถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึก น าท่านสู่ ไชน่าทาวน์ เป็นชุมชนของชาวจีนที่ถือก าเนิดจากการเปิดท่าเรืออินชอนในปี ค.ศ. 
1883 ในอดีตนับเป็นพ้ืนที่ส าคัญในการขนส่งและค้าขายสินค้าจากประเทศจีน ส าหรับปัจจุบันนี้ชาวจีนที่ยังคงอาศัยอยู่
เป็นรุ่นที่ 2 หรือรุ่นที่ 3 นับจากท่ีมีการบุกเบิก แต่กลิ่นไอและการด ารงไว้ซึ่งวัฒนธรรมของคนรุ่นก่อนยังคงมีให้เห็น รวมไป
ถึงการได้มีโอกาสได้ลิ้มลองรสชาติอาหารจีนที่มีให้เลือกสรรหลายร้านที่อินชอนไชน่าทาวน์แห่งนี้ 

  
 
 
 
 
 

 
 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย เมนูเซ็ทปลาย่าง เป็นเซ็ทปลาย่างทานกับข้าวเกาหลีร้อนๆ 
พร้อมเครื่องเคียงต่างๆ 
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 จากนั้นน าท่าน One Mount Snow Park  รวมค่าเข้า SNOW PARK  น าท่านเดินทางสู่ One Mount ตั้งอยู่ที่เมือง 

Goyang แหล่งท่องเที่ยวใหม่ล่าสุดใกล้กรุงโซล ภายในแบ่งพ้ืนที่เป็นหลายส่วนพร้อมด้วยสิ่งอ านวยความสะดวกมากมาย 
เช่น Fitness & Golf, Club, Water Park, Shopping Mall, Roof Garden, Snow Park เป็นต้น นอกจากนี้ หนึ่งใน
สถานที่ถ่ายท าฉากในเรื่อง Full House (Thai) ยังเคยเป็นสถานที่ถ่ายท ามิวสิควีดีโอเพลง เจนเทิลแมน (Gentleman) 
ของ PSY นักร้องหนุ่มชาวเกาหลีใต้ เจ้าของเพลง กังนัม สไตล์ ที่โด่งดังไปทั่วโลกเมื่อปีที่ผ่านมา หรือ แม้กระทั่งรายการ
ยอดฮิต Running Man ก็เคยมาถ่ายท าที่นี่ พาทุกท่านเดินทางเข้าในส่วนของ สกีโดม ซึ่งเป็นการจ าลองลานสกีในร่มอัน
กว้างใหญ่ ไม่ต่างไปจากลานสกีท่ีนักท่องเที่ยวจะสัมผัสได้ในช่วงฤดูหนาว โดยสามารถสนุกสนานกับการเล่นสกีหรือ สโนว์
บอร์ดได้ตามความถนัด  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย เมนู คัมจาทัง หรือ Gamjatang  แกงซี่โครงหมู ซึ่งจะใส่ผักและ

มันฝรั่ง เนื้อหมูติดซี่โครงนุ่มมากๆ รสชาติแกงก็จัดจ้าน ท่านคู่กับข้าวสวยร้อนๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค่ า น าท่านเข้าสู่ที่พัก SEOUL GALAXY HOTEL , BENIKEA HOTELหรือเทียบเท่า 

โรงแรมคอนเฟิร์มจะแจ้งในใบนัดหมายการเดินทางอีกครั้ง โดยทางบริษัทจะส่งให้ก่อน 5-7 วันก่อนเดินทาง 
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วันที่สาม ลอตเต้ อควาเรียม – ลอตเต้ ทาวเวอร์ – สวนสนุกลอตเต้เวิลด์ – สะพานสายรุ้งบันโพ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 น าท่านชม ลอตเต้ อควาเรียม  รวมค่าบัตรเข้าชมอควาเรียม พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ าที่อยู่ในกรุงโซล โดยจะแบ่งเป็นโซนต่างๆ 
ทั้งหมด 9 โซน โซนแรก คือ Rivers of Korea ที่โซนนี้เป็นของสัตว์ที่อยู่ในน้ าจืดตามแม่น้ า ทะเลสาบ ในประเทศเกาหลี 
โซนที่สอง คือ Tropical River ในโซนนี้ก็จะมีสัตว์ในเขตร้อนเป็นหลัก  โซนที่สามคือ Amazon River  ในโซนนี้ก็จะมีปลา
น้ าจืดที่ใหญ่ที่สุด อย่าง Pirarucu และ Arowana ซึ่งอาศัยอยู่ในแม่น้ าอเมซอน โซนที่ 4 คือ Sea Lion Zone เสน่ห์ที่น่า
หลงใหลของโซนนี้คือสิงโตทะเลที่ว่ายน้ าไปมา ส่วนโซนที่ 5 ก็คือ The Ocean คือ เป็นเหมือนหัวใจของอควาเรียมแห่งนี้  
โซนต่อไป โซนที่ 6  ซึ่งมีดาราของที่นี่ก็คือ Beluga Whale แหวกว่ายเล่นลูกบอล ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ก็ชอบโซนนี้ โซนที่ 7 
คือ Coral Reef Garden โซนนี้จะมีสารพัดสัวต์น้ าตามแนวประการังให้ได้ดูกัน โซนที่ 8 คือ Play Ocean โซนนี้จะได้
สัมผัสสัตว์ทะเลอย่างปลาดาว และโซนสุดท้าย คือ Polar Region Zone เป็นโซนเรียนรู้เกี่ยวกับเพนกวิน ท่านจะได้เพลิน
เพลินกันไปโลกใต้ท้องทะเล น าท่านเข้าชม ลอตเต้เวิลด์ ทาวเวอร์ ไม่รวมค่าขึ้นลิฟต์  เป็นสถาปัตยกรรมอาคารที่โดดเด่น 
มีแรงบันดาลใจจากภาพวาดเซรามิกเกาหลี และพู่กันเขียน เป็นตึกที่สูงเป็นล าดับที่ 6 ของโลก(556 เมตร) มีทั้งหมด 123 
ชั้น ด้านบนทาวเวอร์ประกอบด้วยแกลเลอรี่ คาเฟ่ โรงแรมหรู และหอชมวิว Skywalk ที่สามารถชื่นชมทัศนียภาพอัน
งดงามของไฟในตัวเมืองกรุงโซลได้อย่างทั่วถึง ซึ่งได้รับการบันทึกในสถิติโลกกินเนสส์ (Guinness World Records) 3 
อย่างคือ Sky deck ชั้น 118 เป็นหอชมวิวที่มีพ้ืนเป็นกระจกที่สูงที่สุดในโลก   ลิฟต์ Sky Shuttle เป็นลิฟต์โดยสารคู่ที่เร็ว
ที่สุด ด้วยความเร็ว 10 เมตร / วินาที  และ Sky Shuttle ยังเป็นลิฟท์ที่ใช้งานในระยะทางที่ยาวนานที่สุด*** ราคานี้ไม่
รวมค่าลิฟต ์ท่านใดสนใจโปรดสอบถามราคา กับ หัวหน้าทัวร์ (ค่าลิฟต์ 27,000 วอน ) หากท่านใดที่ไม่สนใจ สามารถเดิน 
ชอ้ปปิ้งตามอธัยาศัย ที่ ลอตเต้เวิล์ดมอลล์ เป็นแหล่งช้อปปิ้งชั้นน าที่มีชีวิตชีวาแห่งหนึ่งของกรุงโซล ตั้งอยู่ติดกับทาวเวอร์ 
เต็มไปด้วยร้านหรูหรา และร้านจ าหน่ายสินค้าปลอดภาษีจากหลากหลายแบรนด์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ***  

 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย เมนู OSAM หรือหมูและปลาหมึกผัดน  าคลุกคลิกเนื้อหมู

และปลาหมึกย่างบาร์บีคิวหมักสไตล์สมัยใหม่เกาหลีคนต่างประเทศนิยมรับประทานเพราะมีรสชาติออกหวานเผ็ดเล็กน้อย 
โดยการน าบาร์บีคิวหมูปลาหมึกลงในกระทะครึ่งวงกลมพร้อมน้ าซุปปรุงรส 
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 น าท่านเดินทางสู่ สวนสนุกลอตเต้เวิลด์ รวมบัตรเครื่องเล่นไม่จ ากัดจ านวนรอบ เป็นสวนสนุกแห่งหนึ่งตั้งอยู่ในกรุงโซล 
ประเทศเกาหลีใต้ พ้ืนที่ประกอบด้วยสวนสนุกในร่มและกลางแจ้ง และมีสิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืนๆในบริเวณสวนสนุก 
อาทิ การเชื่อมต่อกับระบบรถไฟฟ้ารางเดี่ยว ห้างสรรพสินค้า โรงแรม และพิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้ านของเกาหลี รวมทั้งโรง
ภาพยนตร์ และพ้ืนที่ส าหรับการกีฬา สวนสนุกในร่มของล๊อตเต้เวิลด์เป็นสวนสนุกในร่มที่มีขนาดใหญ่ติดอันดับโลก  สวน
สนุกในร่มนี้ จะมีด้วยกัน ทั้งหมด 4 ชั้น แต่ละชั้นจะมีทังเครื่องเล่นต่างๆ ร้านอาหาร และ ร้านขายของ มีลานสเก็ต น้า
แข็งขนาดใหญ่อยู่ตรงกลาง เครื่องเล่นยอดฮิตทีแนะน าคือ THE ADVENTURE OF SIND BAD , THE CONQUISTADOR 
, FLUME RIDE , THE FRENCH REVOLUTION , JUNGLE ADVENTURE และ PHARAOH’S FURY ฯลฯ อีกทีหนึ่งคือ 
MAGIC ISLAND เป็นสวนสนุกทีมีน้ าล้อมรอบ โดยมาทางชัน 2 ของ LOTTE WORLD ADVENTURE ในส่วนของ MAGIC 
ISLAND ซ่ึงเป็นสวนสนุกกลางแจ้งทีมีเครื่องเล่นทีหวาดเสียวอยู่หลายชนิด อาทิ ATIANTIS , GYRO DROP ,GYRO 
SWING , GYRO SPIN , COMET EXPRESS 

 
 
 
 
 
 
 
 

น าท่านชม สะพานน  าพุสายรุ้งบันโพ  ตั้งอยู่ในเขตซอโช เป็นหนึ่งในสะพานข้ามแม่น้ าฮัน แม่น้ าท่ีเป็นศูนย์กลางของโซล 
เป็นสะพานสายรุ้งที่ลงกินเนสส์บุ๊คว่ายาวที่สุดในโลก โดยมีการติดตั้งโปรแกรมให้บรรเลงน้ าพุในเวลาต่างๆทั้งกลางวันและ
กลางคืน ซึ่งในกลางวันน้ าพุที่แสดงจะมีการตั้งค่่าระดับการแสดงกว่า 100 รูปแบบให้ออกมาคล้ายกับใบของต้นวิลโลว์
ก าลังพริ้วไหว และเมื่อพระอาทิตย์ตกดิน ไฟกว่า 200 ดวงก็จะสว่างสไหวควบคู่กับน้ าพุที่ก าลังเต้นระบ าไปตามจังหวะ
ประสานกับดนตรีที่ ไพเราะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
เย็น รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย เมนู BBQ บุฟเฟ่ต์ หมู เนื อ ไก่ ซีฟู๊ด เติมไม่อั น 
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ค่ า น าท่านเข้าสู่ที่พัก SEOUL GALAXY HOTEL , BENIKEA HOTELหรือเทียบเท่า 

โรงแรมคอนเฟิร์มจะแจ้งในใบนัดหมายการเดินทางอีกครั้ง โดยทางบริษัทจะส่งให้ก่อน 5-7 วันก่อนเดินทาง 
 

วันที่สี่   ศูนย์โสมรัฐบาล – ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง - COSMETIC SHOP – ดิวตี ฟรี– คลองชองเกชอน –       โซลทาวเวอร์ 
- ช้อปปิ้งเมียงดง 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
น าท่านเดินทางสู่ ศูนย์โสมรัฐบาล ซึ่งรัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลิตจากโสมที่มีอายุ 6 ปีซึ่งถือว่าเป็นโสมที่มีคุณภาพดีที่สุด
ชมวงจรชีวิตของโสมพร้อมให้ท่านได้เลือกซื้อโสมที่มีคุณภาพดีท่ีสุดและราคาถูกกว่าไทยถึง 2 เท่ากลับไปบ ารุงร่างกายหรือ
ฝากญาติผู้ใหญ่ที่ท่านรักและนับถืออีกไม่ไกลจากกันมากนัก จากนั้นน าท่านสู่ ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง ซึ่งผลิตจากใบสน
เข็มแดงในประเทศเกาหลีซึ่งจะใช้ต้นสนเข็มแดงจากยอดเขาที่ประเทศเกาหลีเหนือมาผลิตโดยใช้เทคโนโลยีพร้อมกับการ
วิจัยที่ประเทศเกาหลีใต้ออกมาเป็นน้ ามันสนเข็มแดงภูมิประเทศของประเทศเกาหลีเป็นภูเขาประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์โดย
กว่าจะมาเป็นน้ ามันสนเข็มแดงได้ 1 แคปซูล ต้องใช้ใบสนเข็มแดงประมาณ 2.7 กิโลกรัมมาสกัดเอาน้ ามันมาผลิตและวิจัย
ออกมาเป็นน้ ามันสนนี้สามารถช่วยในการลดระดับไขมันในเส้นเลือดได้เป็นอย่างดี  จากนั้นน าท่านสู่ COSMETIC SHOP 
เป็นศูนย์รวมของเครื่องส าอางของเกาหลี อาทิเช่น ROJUKISS, LOTREE, ETUDE และอีกมากมายหลากหลายแบรนด์เนม
ที่น าเข้ามาจากทั่วโลกอิสระท่านเลือกซื้อได้ตามอัธยาศัย  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย เมนูไก่ตุ๋นโสม หรือSamgyetang อาหารในวังในสมัยก่อน 
ปัจจุบันเป็นอาหารเลื่องชื่อของเมืองหลวง เชื่อกันว่าบ ารุงและเสริมสุขภาพ ภายในตัวไก่จะมีข้าวเหนียว รากโสม พุทรา
แดงและเคล็ดลับในการตุ๋นเสิร์ฟพร้อมเครื่องเคียงท่ีเรียกว่า กักตุกี เส้นขนมจีน เหล้าโสม พริกไทยด า และเกลือ) 
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 น าท่าน ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ ดิวตี ฟรี ที่นี่มีสินค้าชั้นน าให้ท่านเลือกซื้อมากมายกว่า 500 ชนิด อาทิ น้ าหอม เสื้อผ้า
เครื่องส าอาง กระเป๋า นาฬิกา เครื่องประดับ ฯลฯหากพอมีเวลาพาท่านเดินชม คลองชองเกชอน ซึ่งเดิมเป็นคลองเก่าแก่
ในอดีตมีอายุกว่า 600 ปี ที่ทอดผ่านใจกลางเมืองหลวง แต่ในปัจจุบันได้มีการพัฒนา และบูรณะคลองแห่งนี้ขึ้นมาใหม่ ท า
ให้กรุงโซลมีคลองท่ียาวกว่า 6 กิโลเมตร ที่มีแต่น้ าใส จนสามารถมองเห็นตัวปลาหลากพันธ์ที่ก าลังแหวกว่ายไปมา ปัจจุบัน
โครงการชองเกชองได้กลายเป็นสถานที่จัดกิจกรรมต่างๆ อาทิ งานแสดงศิลปะต่างๆ งานดนตรี นิทรรศการดอกไม้ ฯลฯ 
และยังมีสวนสาธารณะทั้งสองฝั่งคลอง น าท่านสู่ โซลทาวเวอร์  ไม่รวมค่าลิฟต์ ซึ่งอยู่บริเวณเนินเขานัมซานซึ่งเป็น 1 ใน 
18 หอคอยที่สูงที่สุดในโลกที่ฐานของหอคอยมีสิ่งที่น่าสนใจต่างๆเช่นศาลาแปดเหลี่ยมปาลกั๊กจอง , สวนสัตว์เล็กๆ, สวน
พฤกษชาติ, อาคารอนุสรณ์ผู้รักชาติอันชุงกุนนอกจากนี้โซลทาวเวอร์ยังเป็นสถานที่ถ่ายท าละครเกาหลีแนวน่ารักๆเรื่อง
“กับดักหัวใจยัยแม่มด” อิสระให้ทุกท่านได้เดินเล่นและถ่ายรูปคู่หอคอยตามอัธยาศัยหรือคล้องกุญแจคู่รัก จากนั้นน า
ท่านช้อปปิ้งย่าน เมียงดง หรือ สยามสแควร์เกาหลี หากท่านต้องการทราบว่าแฟชั่นของเกาหลีเป็นอย่างไร ก้าวล้ าน าสมัย
เพียงใดท่านจะต้องมาที่เมียงดงแห่งนี้ พบกับสินค้าวัยรุ่น อาทิ เสื้อผ้าแฟชั่นแบบอินเทรน เครื่องส าอางดังๆ ของเกาหลี 
พบกับความแปลกใหม่ในการ   ช้อปปิ้งอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งเมียงดงแห่งนี้จะมีวัยรุ่นหนุ่มสาวชาวโสมไปรวมตัวกันที่นี่กว่า
ล้านคนในแต่ละวัน  
อิสระอาหารเย็น เพื่อให้ท่านเต็มอ่ิมกับการช้อปปิ้ง 

 
ค่ า น าท่านเข้าสู่ที่พัก SEOUL GALAXY HOTEL , BENIKEA HOTELหรือเทียบเท่า 

โรงแรมคอนเฟิร์มจะแจ้งในใบนัดหมายการเดินทางอีกครั้ง โดยทางบริษัทจะส่งให้ก่อน 5-7 วันก่อนเดินทาง 
 

วันที่ห้า       ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามู - โรงงานสาหร่าย - ท าคิมบับ (ข้าวห่อสาหร่าย) + ชุดฮันบก – ย่านอีแด -   มหาวิทยาลัย
สตรีอีฮวา – ซุปเปอร์มาเก็ตละลายเงินวอน – สนามบิน 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนั้นน าท่านเดินทางไปดูแลสุขภาพกันที่ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามู ซึ่งเป็นสมุนไพรที่ทั่วโลกยอมรับ รวมถึงสถาบันต่างๆ 
ว่าเป็นสมุนไพรที่มีคุณภาพดีท่ีสุดในการบ ารุงตับและดูและตับของเรา ซึ่งจะเป็นสมุนไพรที่หาได้ยากในปัจจุบัน ท่านจะได้
ชมการสาธิต การทดลองว่าสมุนไพรชนิดนี้มีคุณค่าเพียงใดต่อโลกใบนี้  ต้นไม้ชนิดนี้เจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาที่
ปราศจากมลภาวะและระดับสูงเหนือน้ าทะเล 50-800 เมตรชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมน ามารับประทานเพ่ือช่วยดูแลตับให้
สะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็ง ไม่ถูกท าลายจาการดื่มแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี่ สารตกค้างจากอาหารและยา    
จากนั้นน าท่านเข้าชมโรงงานสาหร่าย ของฝากที่มีชื่อเสียงของเกาหลี ผลิตสาหร่ายใหม่ สด ทุกวันมีหลายรสชาติให้ท่าน
ได้เลือกซื้อไปเป็นของฝาก จากนั้นน าท่านเรียนรู้วิธีการท า คิมบับ (ข้าวห่อสาหร่าย) อาหารง่ายๆๆที่คนเกาหลีนิยม
รับประทาน คิม แปลว่า สาหร่าย บับ แปลว่า ข้าว จะเป็นแท่งยาวๆ แล้วเค้าก็จะหั่นเป็นชิ้นๆพอดีค า จิ้มกะโชยุญี่ปุ่นหรือ
วาซาบิก็ได้ ตามร้านอาหารก็จะมีท าเป็นพิเศษ คือมีผัดซอสมาให้จิ้มราดด้วย พิเศษ!!! ฟรีใส่ชุดประจ าชาติเกาหลีฮันบก 
มีหลากหลายชุดให้ท่านได้เลือกใส่พร้อมเก็บภาพประทับใจ    
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น าท่าน ช้อปปิ้งย่านอีแด หรือแถวบริเวณมหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา เป็นย่านช้อปปิ้งสินค้าแนววัยรุ่นแฟชั่นวัยใสสไตล์เกาหลี  
สินค้าราคาไม่แพง ทั้งยังมีสินค้าหลากหลายแนวให้เดินเลือก ไม่ว่าจะเป็น ของจุกจิกน่ารักๆกิ๊ฟช้อปเก๋ๆ เครื่องประดับ 
เสื้อผ้า  แว่นตา กระเป๋า รองเท้า อุปกรณ์เกี่ยวกับโทรศัพท์ เครื่องส าอางต่างๆ ร้านค้ายาวเหยียดสองข้างทาง   ถ่ายรูปสุด
ชิค มหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกส าหรับนักศึกษาหญิงที่มีความทันสมัยมาก ก่อตั้งขึ้นในปี 1866 
โดยมิชชันนารีชาวอเมริกัน ที่ชื่อ Mary F. Scranton ซึ่งมีความเชื่อว่า ผู้หญิงทุกคนมีคุณค่าพอให้นับถือเคารพ โดยค าว่า 
“อีฮวา” นั้นหมายถึงต้นแพรที่ออกดอก ในบางครั้งใช้สื่อถึงกลุ่มผู้หญิง และที่ส าคัญ ได้เลือกใช้ค าว่า Womans แทน 
Women ด้วย ส่วนปรัชญาของมหาวิทยาลัยคือ Truth, Goodness,and Beauty แถมมหาวิทยาลัยนี้ยังเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม เพราะรอบบริเวณจะเต็มไปด้วยต้นไม้สีเขียวขจี ดูร่มรื่นสบายตามากๆ และความสวยงามของอาคารที่สร้าง
ด้วยอิฐที่ท าให้ความคลาสสิกมาเจอกับความทันสมัยกลมกลืน โดยเฉพาะบริเวณห้องสมุดที่เป็นทางลาดลงไป เป็นไฮไลท์ที่
ใครมาถึงก็ต้องถ่ายรูป 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

เที่ยง         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  บริการท่านด้วย เมนูจิมดัก เป็นไก่พะโล้ผัดกับวุ้นเส้นและผักอร่อย
มากมายเสริฟพร้อมข้าวสวยร้อนๆ พร้อมเครื่องเคียงต่างๆ 
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  จากนั้น แวะซื้อของ ร้านละลายเงินวอน  อาทิเช่น สาหร่าย ขนมต่าง ๆ  ช็อกโกแล๊ตหินซีเรียลช็อกโก  ผลิตภัณฑ์ของ

ใบและรากฝอยของโสม ในรูป ขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหน้าโสม ครีมล้างหน้าโสม เครื่องส าอางโสม เป็นต้น  และ
ยังมีหมอนสุขภาพ  กิมจิ  เป็บเปโร้ (ป๊อกก้ีเกาหลี) ชินราเมง( มาม่าเกาหลี) สมควรเวลาน าท่านเดินทางสู่สนามบิน 

19.55 น.  ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯมหานคร   โดยเที่ยวบินที่ LJ 001  
23.35 น.    ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ…….. 
 

ไม่รวมทิปไกด์+คนขับรถตลอดการเดินทาง ท่านละ 45,000 วอน (ประมาณ 1,500 บาท) 
ขออนุญาตเก็บค่าทิปทุกท่านที่สนามบินไทย  

ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าทิป ในกรณีที่ไม่ผ่านการตรวจพิจารณาจากด่านตรวจคนเข้าเมือง (ต.ม.) 
ในการ เข้า-ออกทั งประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้ 

กรุณาช าระค่ามัดจ าท่านละ 5,000 บาท (ช่วงเทศกาลวันหยุดยาว 10,000 บาท) 
หลังจากจองภายใน 3 วัน หากไม่ช าระภายในเวลาที่ก าหนด ทางบริษัทขออนุญาตตัดที่นั่งตามเงื่อนไข 

 
ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการตรวจพิจารณาจากด่านตรวจคนเข้าเมือง (ต.ม.)ในการ เข้า-ออกทั งประเทศไทยและประเทศเกาหลี
ใต้ อันเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนีเข้าออกเมือง หรือการถูกปฎิเสธในกรณีอ่ืนๆทุกกรณี ทาง

บริษัทจะไม่รับผิดชอบและไม่คืนค่าใช้จ่ายต่างๆทั งสิ น  
เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนบริษัทแล้ว 

การเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั งนี เนื่องจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ และ
สถานการณ์ในการเดนิทางขณะนั นแต่จะค านึงถึงความปลอดภัยในการเดินทาง และผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคัญ โดยไม่ท า

ให้มาตรฐานของการบริการลดน้อยลง  
 

**ทัวร์นี จัดให้เฉพาะลูกค้าที่ประสงค์จะไปท่องเที่ยวตามรายการของทัวร์ทุกวันเท่านั น  หากท่านไม่สามารถร่วมทัวร์   ทุกวัน แค่
สมัครมาร่วมทัวร์เพียงเพื่อการใช้ตั๋วเครื่องบินและท่ีพักในราคาพิเศษ  หากท่านไม่แจ้ง และปรากฏว่าท่านไม่ร่วมทัวร์ในบางวัน 

หรือ ลูกค้าไม่ลงร้านที่รัฐบาลเกาหลีสนับสนุน ซึ่งได้แก่ร้านศูนย์โสมรัฐบาล, ศูนย์สมุนไพรบ ารุงตับ, ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง, ศูนย์
เครื่องส าอาง, Duty free ทางบริษัทฯ จะคิดค่าด าเนินการในการแยกท่องเที่ยวเอง ร้านละ 100 USD(ก่อนซื อทัวร์ จะต้องแจ้ง

ความประสงค์ที่เป็นจริง เพื่อทางผู้จัดจะได้คิดค่าบริการที่เหมาะสม)** 
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*** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้ จนเป็นที่พอใจ 
แล้วจึงวางมัดจ าเพื่อประโยชน์ของท่านเอง *** 

** พาสปอร์ตควรมีอายุไม่ต่ ากว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทาง ** 
 
ราคาทัวร์นี รวม 

 ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัดไปกลับพร้อมกรุ๊ป 
น  าหนักกระเป๋าไม่เกิน 15 กิโลกรัมต่อท่าน/หิ วขึ นเครื่องได้ 12 กิโลกรัม 

 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง 
 โรงแรมระดับ 3 ดาว พักห้องละ 2 – 3 ท่าน จ านวน 3 คืน  
 บริการอาหารทุกม้ือตามรายการระบุ 
 ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆตามรายการระบุ 
 ค่ารถรับ-ส่งและน าเที่ยว พร้อมหัวหน้าทัวร์ช านาญงานและมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตลอดการเดินทาง 
 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม์) 

 
อัตรานี ไม่รวม 

 ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ ประมาณ  45,000 วอนหรือ 1,500 บาท ต่อท่านตลอดทริป ส่วนหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึง
พอใจของท่าน 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอ่ืนๆ เช่น หนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าอาหารเครื่องดื่มนอกเหนือรายการ  
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และ หัก ณ ที่จ่าย 3 %    
 ค่าน้ าหนักกระเป๋าเกิน 15 กิโลกรัม  /  ค่าวีซ่าส าหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว หรือชาวต่างชาติ 

 

หมายเหตุ 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือ เปลี่ยนแปลงราคา ในกรณีท่ีผู้เดินทางไม่ถึง 20 คนขึ้นไป 
 ในกรณีที่สายการบินประการปรับขึ้นภาษีน้ ามัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าภาษีน้ ามันเพ่ิมตามความเป็นจริง 
 ตั๋วเครื่องบินที่ออกเป็นกรุ๊ปไม่สามารถเลื่อนวันเดินทางหรือขอคืนเงินได้ 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง หรือสลับรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย หรือเหตุการณ์

ที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะค านึงถึงความปลอดภัยและผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทางเป็นหลัก 
 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิน หากเกิดเหตุการณ์สุดวิสัย เช่น ความล่าช้าจากสายการบิน การยกเลิกเที่ยวบิน การเมือง 

การประท้วง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล ปัญหาจราจร อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ หรือทรัพย์สินสูญหายอันเนื่องมาจากความ
ประมาทของตัวท่านเอง หรือจากการโจรกรรม และอุบัติเหตุจากความประมาทของตัวท่านเอง 

 กรณีท่ีสถานที่ท่องเที่ยวใดๆ ที่ไม่สามารถเข้าชมได้เนื่องจากเหตุสุดวิสัย สภาพอากาศ เหตุการณ์ท่ีอยู่เหนือการควบคุมของ
บริษทัฯ เป็นต้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น 

 กรณีท่ีท่านสละสิทธิ์ในการใช้บริการใดๆ หรือไม่เข้าชมสถานที่ใดๆ ก็ตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยว หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ 
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
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 กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งในประเทศไทย และในต่างประเทศมีปฏิเสธมิให้เดินทางเข้า-ออกตามประเทศท่ีระบุไว้  
เนื่องจากการครองครองสิ่งผิดกฎหมาย สิ่งของต้องห้าม เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามบริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม  

 กรณีท่ีท่านใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ าเงิน) เดินทางเพ่ือการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออก
ประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 

 เมื่อท่านตกลงช าระเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทั้งหมดแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด 
 
 

เงื่อนไขการช าระเงิน 

 ช าระค่ามัดจ า ท่านละ 5,000 บาท หลังจากท าการจองภายใน 3 วัน ***ช่วงเทศกาลวันหยุดยาว 10,000 บาท*** 
 ช าระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือภายใน 21 วัน ก่อนออกเดินทาง 

 

เงื่อนไขการยกเลิก 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดมัดจ าเต็มจ านวน 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์ทั้งหมด 
 กรณีกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด เทศกาลต่างๆ เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ เป็นต้น ทางบริษัทฯ ต้องมีการการันตีมัดจ าที่นั่งกับทาง

สายการบิน รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight และโรงแรมท่ีพักต่างๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่ามัดจ า หรือ 
ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกกรณีใดก็ตาม 

 เมื่อออกตั๋วแล้ว หากท่านมีเหตุบางประการท าให้เดินทางไม่ได้ ไม่สามารถขอคืนค่าตั๋วได้ เนื่องจากเป็นนโยบายของสายการ
บิน 

 

ข้อแนะน าเพิ่มเติม ส าหรับผู้เดินทางไปท่องเที่ยวประเทศเกาหลีใต้ 

1. ผู้เดินทางท่ียังคงสภาพการเป็นนักศึกษา กรุณาเตรียมใบรับรองการเป็นนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษติดตัว
ไปด้วยอาจจะต้องใช้ในบางกรณี 

2. ผู้เดินทางที่เป็นข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานบริษัทเอกชนต่างๆ กรุณาเตรียมบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือ
ใบรับรองการท างานเป็นภาษาอังกฤษอาจจะต้องใช้ในบางกรณี 

3. ผู้เดินทางท่ีท าเล่มพาสปอร์ตใหม่เนื่องจากเล่มเก่าหมดอายุให้พกหนังสือเดินทางเล่มเก่าติดตัวไปด้วยอาจจะต้องใช้ในบางกรณี 
4. กรุณาพกบัตรเครดิต (ถ้ามี) และเงินสดติดตัว ทั้งเงินวอนและเงินสกุล USD กองตรวจคนเข้าเมืองอาจจะขอดูในบางกรณี อ่าน

เอกสารโปรแกรมทัวร์ในละเอียดชัดเจน ทั้งสถานที่ท่องเที่ยว,เที่ยวบิน,วันเดินทาง เพ่ือประโยชน์แก่ตัวท่านเองในกรณีที่ต้อง
ตอบค าถามท่ีด่านตรวจคนเข้าเมือง 


