เดินทางโดยสายการบินจินแอร์ โหลดกระเป๋าได้ 15 กิโลกร ัม
พิเศษ !!!!! พ ัก กรุงโซล 3 คืน
สายการบินจินแอร์ JIN AIR (LJ)

ขาไป
ขากล ับ

LJ002
LJ001

BKK - ICN
ICN - BKK

01.05 – 08.25
19.55 – 23.35

หากท่านต ้องซือบัตรโดยสารภายในประเทศเพือไปและกลับกรุงเทพฯ แต่ละกรุ๊ปนันจะคอนเฟิ รม
์ ก่อนประมาณ 10 วันก่อนเดินทาง
หากท่านต ้องการจองตั.วเครืองบิน ภายในประเทศ กรุณ าสอบถามเทียวบิน คอนเฟิ รม
์ กับ เจ ้าหน า้ ทีก่อน กรุณาเลือกซือบัตรโดยสาร
ภายในประเทศประเภททีสามารถเลือนวันและเวลาในการเดินทางได ้และหากกรณีเกิดความผิดพลาดจากสายการบิน เช่น ความล่าช ้า
ของเทียวบิน การยกเลิกเทียวบิน มีการยุบเทียวบิน รวมกัน ตารางการการเดิน ทางมีการเปลียนแปลง เนืองจากสายการบิน พิจารณา
สถานการณ์แล ้วว่า อยูน
่ อกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย์ หรือเหตุผลทางด ้านความปลอดภัยเป็ นต ้น เหตุผลต่างๆทีอยู่
เหนือความควบคุมของบริษัท ผู ้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช ้จ่ายต่างๆได ้ในทุกกรณี

อ ัตราค่าบริการ
กําหนดว ันเดินทาง

ผูใ้ หญ่ 1 ท่าน
พ ักห้องละ 2 ท่าน

03 – 07 พฤษภาคม 2562
17,900.09 – 13 พฤษภาคม 2562
17,900.15 – 19 พฤษภาคม 2562 ว ันวิสาขบูชา
18,900.18 – 22 พฤษภาคม 2562 ว ันวิสาขบูชา
17,900.21 – 25 พฤษภาคม 2562
16,900.24 – 28 พฤษภาคม 2562
17,900.27 – 31 พฤษภาคม 2562
16,900.01 – 05 มิถุนายน 2562
15,900.05 – 09 มิถุนายน 2562
15,900.08 – 12 มิถุนายน 2562
15,900.11 – 15 มิถุนายน 2562
14,900.13 – 17 มิถุนายน 2562
15,900.17–21มิถน
ุ ายน 2562
14,900.19 – 23 มิถุนายน 2562
15,900.22 – 26 มิถุนายน 2562
15,900.26 – 30 มิถุนายน 2562
15,900.29 มิถุนายน – 03 กรกฏาคม 2562
15,900.C ั !!!ไม่มรี าคาเด็ก::
::ราคาโปรโมชน

พ ักเดีย
C ว

6,000.6,000.6,000.6,000.6,000.6,000.6,000.6,000.6,000.6,000.6,000.6,000.6,000.6,000.6,000.6,000.6,000.-

ราคาอืน
C ๆ
1. เด็ กทารก INFANT (อายุตํา
C กว่า 2 ปี ) ราคา 8,900 บาท
้
2. จอยแลนด์ไม่ใชตวR ั เครือ
C งบิน ราคา 8,900 บาท

ว ันแรก

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูม)ิ

21.30 น. คณะพร้อมก ันทีท
C า่ อากาศยานสุวรรณภูม ิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกประตู 4เคาน์เตอร์ D
สายการบินจินแอร์ (LJ) มีเจ้าหน้าทีข
C องบริษ ัทฯคอยให้การต้อนร ับและอํานวยความสะดวก
ว ันทีส
C อง
01.05น.

ิ ปะโพชอน - สวนศล
ิ ปะ อ ันยาง– ทงแดมุน
อินชอน –หุบเขาศล
่ รุงโซล โดยสายการบิน JIN AIRเทียวบินที LJ 002 (บินประมาณ 4.30 – 05.00 ชัวโมง)
เหินฟ้ าสูก

08.25น.

เทียวบินLJ002เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอน
ิ ชอนประเทศเกาหลีใต้ (เวลาท ้องถินเร็วกว่าไทย 2ช.ม.)
ิ ปะโพชอน หรือแหล่งท่องเทียวธรรมชาติ ทีผสมผสานศิลปะและวัฒนธรรมรวมกัน
นํ าท่านชมความงาม หุบเขาศล
อย่างลงตัว ไฮไลท์ของทีนีคือทะเลสาบทีถูกโอบล ้อมด ้วยหน ้าผาหินแกรนิตขนาดใหญ่ทเกิ
ี ดขึนจากการทําเหมือง
แร่เมือสมัยก่อนและถูกปรับปรุงให ้กลายมาเป็ นศิลปะทีงดงามในปั จจุบัน ใครทีชืนชอบซีรย
ี เ์ กาหลีคงเคยเห็นวิวนี
ผ่านตากันมาบ ้างเพราะซีรย
ี ด
์ ังๆ เขามาถ่ายทํากันทีนีเยอะเลยนอกจากนียังมีสวนประติมากรรมทีมีผลงานมากมายที
ส่วนใหญ่ทํามาจากหินแกรนิตอาคารพิพธ
ิ ภัณฑ์วท
ิ ยาศาสตร์ทางดาราศาสตร์ คล ้ายกับท ้องฟ้ าจํ าลองบ ้านเราแต่
ของเขาลําหน ้ากว่าด ้วยการฉายภาพด ้วยระบบ 4D เริมจากแนะนํ าให ้เราได ้รู ้จักกับดวงดาวต่างๆ หลังจากนั นก็พา
เราทะยานเข ้าไปห ้วงอวกาศเหมือ นนั งอยู่ใ นยานจริง ๆ นั งอยู่ท ีบนเก ้าอีแท ้ๆแต่ดั น คอยโยกหลบหิน อุก กาบาต
ตลอดเวลา

เทีย
C ง

ร ับประทานอาหารกลางว ัน ณ ภ ัตตาคาร บริการท่านด้วย เมนูOSAM หรือหมูและปลาหมึกผ ัดนําZ คลุกคลิก
เนือหมูและปลาหมึกย่างบาร์บค
ี วิ หมักสไตล์สมัยใหม่เกาหลีคนต่างประเทศนิยมรับประทานเพราะมีรสชาติออกหวาน
เผ็ดเล็กน ้อย โดยการนํ าบาร์บค
ี วิ หมูปลาหมึกลงในกระทะครึงวงกลมพร ้อมนํ าซุปปรุงรส

ิ ปะ อ ันยางหรือAnyang Art Park เพราะโดดเด่นด ้วยงานศิลปะสุดคูลล์
นํ าท่านถ่ายรูปกับสวนสุดฮิป สวนศล
สําหรับเป็ นมุมถ่ายรูปมากถึง 25 จุดไฮไลท์ของทีนีคือLinear Building Up In The Trees เป็ นอุโมงค์ยาวๆ มีเส ้น
ี ้ าและมีเงาต ้นไม ้พาดผ่าน ทีนีถือ
สายลวดลายดูอวกาศดี ความสวยงามก็จะอยูท
่ ตอนแสงที
ี
กระทบกับตัวอุโมงค์สฟ
เป็ นจุดทีห ้ามพลาดยังมีลานกว ้างทีมีทางเดินเป็ นคลืนๆ เหมือนยานอวกาศ ตรงนีก็เป็ นอีกจุดหนึงทีจะต ้องมาเก็บ
ภาพกันDimensional Mirror Labyrinth เป็ นอีกหนึงจุดยอดนิยมทีคนต ้องมาถ่ายรูปกัน จะเป็ นเหมือนเขาวงกต
แท่งสแตนเลส มุมทีได ้ก็จะเน ้นการสะท ้อนของแสง ได ้รูปเก๋ๆ

่ า่ นศูนย์การค ้าแหล่งช ้อปปิ งทีชือได ้ว่าใหญ่ทสุ
จากนั นนํ าท่านเดินทางสูย
ี ดในเอเชียทงแดมุนซึงตังอยูบ
่ ริเวณประตู
เมืองโบราณทางทิศตะวันออกท่านสามารถซือสินค ้าหลากหลายประเภทได ้ทีนีอาทิ เสือผ ้าบุรษ
ุ -สตรี รองเท ้าบุรษ
ุ สตรี รองเท ้าผ ้าใบ เข็มขัด ของทีระลึก ชุดเครืองครัวถุงน่ องถุงเท ้าผ ้าพันคอโดยท่านจะได ้ สัมผัส กับ บรรยากาศ
่ แอนด์ พาร์ค ยังเป็ นสถานทีถ่ายทําซรี ย
การช ้อปปิ งสินค ้าในราคาเกาหลีอย่างแท ้จริงทงแดมุน ดีไซน์ พลาซา
ี ์

สุดฮิตอย่าง "You Who Came From The Stars" และมิวสิควิดโี อของ 2NE1 เพลง "Come Back
Home" อีกหนึงไฮไลท์ของทีนีคือ LED ROSE GARDEN ให ้ได ้ชมกันด ้วย กับดอกกุหลาบทีติดไฟ LED
มาประดับกว่า 25,550 ดวง

เย็ น

ร ับประทานอาหารเย็ น ณ ภ ัตตาคาร บริการท่านด้วย เมนูเซ็ท ปลาย่างเป็ นเซ็ทปลาย่างทานกับข ้าวเกาหลี
ร ้อนๆ พร ้อมเครืองเคียงต่างๆ

คํา
C

่ พ
นําท่านเข้าสูท
ีC ัก GALAXY HOTEL, BENIKEA HOTELหรือเทียบเท่า
โรงแรมคอนเฟิ รม
์ จะแจ ้งในใบนั ดหมายการเดินทางอีกครัง โดยทางบริษัทจะส่งให ้ก่อน 5-7 วันก่อนเดินทาง

ว ันทีส
C าม
เชา้

สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (เต็ มอิม
C ก ับเครือ
C งเล่นทงว
ัZ ัน)
ร ับประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั นนํ าท่าน เพลิดเพลินกับ เอเวอร์แลนด์(รวมบ ัตรเครือ
C งเล่นไม่จําก ัดรอบ)ถือว่าเป็ นสวนสนุก กลางแจ ้งที
ใหญ่ทสุ
ี ดของเกาหลี ตังอยูท
่ เมื
ี องยงอินโดยมีบริษัทซัมซุงเป็ นเจ ้าของ เอเวอร์แลนด์นันถือว่าเป็ นเหมือน “ดิสนีย ์
แลนด์เกาหลี” เลยก็วา่ ได ้ แถมถูกนิตยสาร Forbes จัดอันดับให ้เป็ น 1 ใน 4 สวนสนุกยอดนิยมของโลก ในที ค.ศ.
2005 โดยแต่ละปี จะมีนักท่องเทียวมาเยือนสวนสนุกแห่งนีกว่า 9 ล ้านคน ทีตังของสวนสนุกเอเวอร์แลนด์นันเหมือน
สวนสนุ กในฝั นจริงๆ เพราะอยูท
่ า่ มกลางหุบเขาและธรรมชาติ สวยเหมือนในเทพนิยาย ด ้านในถูกแบ่งออกเป็ น 5
โซนใหญ่ๆ ดังนี
Global Fair :จะได ้พบกับการตกแต่งด ้วยสถาปั ตยกรรมต่างๆ ของโลกตะวันออกและตะวันตก ทีผสมผสานเข ้ากัน
ได ้อย่างลงตัว อย่างเมโสโปเตเมีย เรอเนสซองส์ ไปจนถึงแบบโมเดิรน
์ รูปแบบสวยงาม สีสันสดใส เหมาะกับเด็กๆ
และครอบครัว ให ้ได ้ชืนชมความงดงามและถ่ายรูป เป็ นทีระลึกกันอย่างจุใจ อีกทังยังมีร ้านกิฟท์ช ้อป ร ้านอาหาร
ต่างๆ ราคาเป็ นกันเอง
Zootopia:เป็ นโซนซาฟารี หรือสวนสัตว์นันเอง ส่วนใหญ่ผู ้มาทีนีจะไปเทียวโซนนีกันก่อน โดยขึน Human Sky
กระเช ้าลอยฟ้ าทีให ้หย่อนขาชืนชมบรรยากาศสองข ้างทางผ่านหุบเขา เมือมาถึงจะได ้พบกับสัตว์นานาชนิด ทีเป็ น
ไฮไลท์เลยก็คอ
ื ลูกไลเกอร์ (Liger) ทีเป็ นลูกแฝดผสมทีเกิดขึนจากสิงโตเพศผู ้และเสือเพศเมีย นั บเป็ นแฝดผสม
เสือ-สิงโตคูแ
่ รกในโลก นอกจากนียังได ้ชมการแสดงทีน่าตืนตาตืนใจของหมี เพนกวิน แมวนํ า และได ้ชมสัตว์ตา่ งๆ
อีก กว่า 20 ชนิด มากถึง 100 กว่าตัว
European Adventure :ได ้รับการตกแต่งอย่างสวยงามตามแบบยุโรป ทังตึกทีจํ าลองเป็ นหมูบ
่ ้าน และการแต่ง
สวนสวยสไตล์ฝรังเศส มีสวนดอกไม ้สีสันสวยงามทีจะปรับเปลียนไปตามฤดูกาล ทังสวนกุหลาบ สวนทิวลิป สวนสี
ฤดู เป็ นต ้น มีร ้านอาหารอยูใ่ นส่วนของ Holland Village และทีพลาดไม่ได ้คือการเล่นเครืองเล่นอีกหลากหลายชนิด
ทีเป็ นไฮไลท์ของโซนนีเลยก็คอ
ื รถไฟเหาะ T Expressซึงเป็ นรถไฟเหาะไม ้ทีสูงทีสุดในโลกและมีความชันถึง
77 องศา วิงด ้วยความเร็ว 104 กม. / ชัวโมง ซึงถือว่าเป็ นเครืองเล่นทีหวาดเสียวทีสุด ใครชอบความตืนเต ้นต ้องไม่
พลาด
Magic Land :ดินแดนแห่งเทพนิยายแฟนตาซี ทีตกแต่งได ้อย่างสวยงามราวกับเมืองในฝั น มี AESOP'S VILLAGE
เป็ นโลกแห่งนิทานอีสป ทีสอดแทรกเนือหาสอนใจผ่านตัวละครทีเป็ นสัตว์น่ารักๆ มากมาย เป็ นโซนทีเด็กๆ จะต ้อง
ชืนชอบเป็ นอย่างมาก โซนนีมีเครืองเล่นเบาๆ เหมาะกับเด็กๆ และครอบครัวให ้เล่นหลากหลาย เช่น ม ้าหมุน รถไฟ
เหาะสําหรับเด็ก เป็ นต ้น
American Adventure :โซนนีจะจําลองประเทศสหรัฐอเมริกาย ้อนกลับไปตังแต่เริมต ้นเมือ 500 ปี ก่อน สมัย
โคลัมบั สค ้นพบประเทศอเมริกาใหม่ๆ เรือยมาจนกระทังยุคเฟื องฟูของดนตรีร็อคแอนด์โรล ของ เอลวิส เพรสลีย ์
ซึงทังโซนจะมีดนตรีประกอบเป็ นจังหวะสนุกสนานเร ้าใจเหมาะกับวัยรุน
่ และผู ้ใหญ่ เครืองเล่นโซนนีจะเป็ นแบบผาด
โผน และทีเป็ นไฮไลท์ก็คอ
ื เรือเหาะ Columbus Adventures, รถไฟเหาะ Rolling X-Train และ เครืองเล่นปั นๆ
หมุน Let's Twist เล่นกันครบทุกโซนแล ้วยังไม่หมด ในตอนกลางคืนยังมีการแสดง Moonlight Parade และ
Dream of Laciunชมแสง สี เสียง สวยงามตระการตา ซึงการแสดงโชว์ และการจัดสวนในพืนทีต่างๆ จะหมุนเวียน
ปรับเปลียนไปตามเทศกาลและฤดูกาลต่างๆ
อิสระอาหารกลางว ัน เพือ
C ให้ทา
่ นได้เต็ มอิม
C ก ับเครือ
C งเล่นในเอเวอร์แลนด์

เย็ น

ร ับประทานอาหารเย็ น ณ ภ ัตตาคาร บริก ารท่า นด้ว ย เมนู หมูย ่า งเกาหลีหรือคาลบีZ เป็ นอาหารพืนเมือ ง
เกาหลีทเลื
ี องชือและรู ้จั ก กันดีทัวโลก มีรสชาติก ลมกล่อม โดยนํ าหมูส ่วนทีติดกับกระดูกไปย่างบนเตาถ่านแบบ
ดังเดิม เสิรฟ
์ พร ้อมข ้าวสวยร ้อนๆ เครืองเคียงหลากชนิด นํ าจิมเต ้าเจียว และนํ าซุปสาหร่าย รั บประทานคล ้ายกับ
เมียงคําของไทย

คํา
C

่ พ
นําท่านเข้าสูท
ีC ัก GALAXY HOTEL, BENIKEA HOTELหรือเทียบเท่า
โรงแรมคอนเฟิ รม
์ จะแจ ้งในใบนั ดหมายการเดินทางอีกครัง โดยทางบริษัทจะส่งให ้ก่อน 5-7 วันก่อนเดินทาง

ว ันทีส
C ีC

ั
ศูนย์โสมร ัฐบาล–ศูนย์สมุนไพรสนเข็ มแดง - ศูนย์เครือ
C งสําอาง –โรงงานสาหร่าย - ทําคิมบ ับ + ชุดฮน
Z รี - โซลทาวเวอร์ - เมียงดง
บก–พระราชว ังเคียงบ็อค–ดิวตีฟ
ร ับประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นํ าท่านเดิน ทางสู่ศูนย์โสมร ัฐบาลซึงรั ฐบาลรั บ รองคุณภาพว่าผลิต จากโสมทีมีอายุ 6 ปี ซึงถือ ว่าเป็ นโสมทีมี
คุณภาพดีทสุ
ี ดชมวงจรชีวต
ิ ของโสมพร ้อมให ้ท่านได ้เลือกซือโสมทีมีคณ
ุ ภาพดีทสุ
ี ดและราคาถูกกว่าไทยถึง 2 เท่า
กลั บ ไปบํ ารุง ร่ างกายหรือ ฝากญาติผู ้ใหญ่ท ีท่านรั ก และนั บ ถือ อีก ไม่ไ กลจากกัน มากนั ก จากนั นนํ า ท่า นสู่ ศูน ย์
ึ
้ต ้นสนเข็มแดงจากยอดเขาทีประเทศ
สมุนไพรสนเข็ มแดงซึงผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลีซงจะใช
เกาหลีเหนือมาผลิตโดยใช ้เทคโนโลยีพร ้อมกับการวิจัยทีประเทศเกาหลีใต ้ออกมาเป็ นนํ ามันสนเข็มแดงภูมป
ิ ระเทศ
ของประเทศเกาหลีเป็ นภูเขาประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์โดยกว่าจะมาเป็ นนํ ามันสนเข็มแดงได ้ 1 แคปซูล ต ้องใช ้ใบสน
เข็มแดงประมาณ 2.7 กิโลกรัมมาสกัดเอานํ ามันมาผลิตและวิจัยออกมาเป็ นนํ ามันสนนีสามารถช่วยในการลดระดับ
่ ูนย์เครือ
ไขมันในเส ้นเลือดได ้เป็ นอย่างดีนําท่านสูศ
C งสําอาง เป็ นศูนย์รวมของเครืองสําอางของเกาหลี อาทิเช่น
ROJUKISS, LOTREE, ETUDE และอีกมากมายหลากหลายแบรนด์เนมทีนํ าเข ้ามาจากทัวโลกอิสระท่านเลือกซือได ้
ื
ตามอัธยาศัยจากนั นนํ าท่านเข ้าชมโรงงานสาหร่ายของฝากทีมีชอเสี
ยงของเกาหลี ผลิตสาหร่ายใหม่ สด ทุกวันมี
หลายรสชาติให ้ท่านได ้เลือกซือไปเป็ นของฝาก จากนั นนํ าท่านเรียนรูว้ ธ
ิ ก
ี ารทํา คิมบ ับ (ข้าวห่อสาหร่าย)อาหาร
ง่ายๆๆทีคนเกาหลีนย
ิ มรับประทาน คิม แปลว่า สาหร่าย บับ แปลว่า ข ้าว จะเป็ นแท่งยาวๆ แล ้วเค ้าก็จะหันเป็ นชินๆ
พอดีคํา จิมกะโชยุญปุ่ี นหรือวาซาบิก็ได ้ ตามร ้านอาหารก็จะมีทําเป็ นพิเศษ คือมีผัดซอสมาให ้จิมราดด ้วยพิเศษ!!!
ฟรีใส่ชุดประจําชาติเกาหลี ฮ ันบกมีหลากหลายชุดให ้ท่านได ้เลือกใส่พร ้อมเก็บภาพประทับใจ

เชา้

เทีย
C ง

ร ับประทานอาหารกลางว ัน ณ ภ ัตตาคารบริการท่านด้วย เมนูSamgyetangหรือเมนูไก่ตุ๋นโสมอาหารในวัง
ในสมัยก่อน ปั จจุบันเป็ นอาหารเลืองชือของเมืองหลวง เชือกันว่าบํารุงและเสริมสุขภาพ ภายในตัวไก่จะมีข ้าวเหนียว
รากโสม พุทราแดงและเคล็ดลับในการตุน
๋ เสิรฟ
์ พร ้อมเครืองเคียงทีเรียกว่า กักตุก ี เส ้นขนมจีน เหล ้าโสม พริกไทย
ดํา และเกลือ)

นํ าท่านชม พระราชว ังเคียงบ็ อค เป็ นพระราชวังไม ้โบราณทีเก่าแก่ทสุ
ี ด สร ้างขึนใน ค.ศ. 1394 ภายในพระราชวัง
แห่งนีมีหมูพ
่ ระทีนั งมากกว่า 200 หลัง มีพนที
ื ประมาณ 90 ไร่ เป็ นพระราชวังหลักของราชวงศ์โชซอน ซึงมีอํานาจ
อยูถ
่ งึ 518 ปี สถาปนาขึนโดยกษั ตริยแ
์ ทโจ ในจํ านวนพระราชวั งรวม 5 แห่งทีสร ้างขึนโดยราชวงศ์นี แต่ได ้ถูก
ทําลายไปมากในสมัยทีญีปุ่ นเข ้ามาบุกยึดครอง ทังยังเคยเป็ นศูนย์บัญชาการทางการทหารและเป็ นทีประทับของ
กษั ตริย ์ ปั จจุบันได ้มีการก่อสร ้างหมูพ
่ ระทีนั งทีเคยถูกทํ าลายขึนมาใหม่ในตํ าแหน่ งเดิม มีพลับพลากลางนํ าเคีย ง
เฮวรู ทีซึงเคยเป็ นท ้องพระโรงออกงานสโมสรสันนิบาตต่างๆ สําหรับต ้อนรับแขกบ ้านแขกเมือง ถือเป็ นพระราชวังที
สวยงามยิงใหญ่ทสุ
ี ด โดยเฉพาะตัวอาคารพระทีนั งคีนจองจอน (Kunjongjon) ทีมีขนาดใหญ่ทสุ
ี ด สวยงามทีสุดใน
พระราชวั งแห่งนี โดยใช ้เป็ นท ้องพระโรง และออกว่าราชการของกษั ตริยร์ าชวงศ์โชซอน อาคารพระทีนั งคึน จอง
จอนแห่งนี เคยถูกกองทหารญีปุ่ นเผาทําลายยับเยิน ต่อมามีการบูรณะซ่อมแซมในปี ค.ศ.1865

จากนั นนํ าท่านสู่ โซลทาวเวอร์ หรือ น ัมซาน ทาวเวอร์ไม่รวมค่าลิฟต์เป็ นหนึงในแหล่งท่องเทียวสําคัญของ
โซล เปิ ดให ้บริการมาตังแต่ปี 1980 ตังอยูบ
่ นยอดเขานั มซัง สูง 236 เมตร ให ้วิวเมืองโซลและบริเวณรอบๆแบบ พา
โนราม่า นั บว่าเป็ นหนึงในทาวเวอร์ทให
ี ้วิวสวยทีสุดในเอเชีย โซลทาวเวอร์ ได ้รับการ renovate ใหม่ปี 2005 จึงได ้
ชือใหม่เป็ น N Seoul Tower โดย N ทีเพิมขึนมานั นย่อมาจาก new look หรือ รูปแบบใหม่ โดยมีการปรับเปลียน
และพัฒนาการต่างๆ ทังการให ้แสงไฟทีหลากหลายและสวยงามขึน รวมถึงภายในทีตกแต่งใหม่ โดยมีร ้านอาหาร
บนหอคอยทีจะหมุนครบรอบทุกๆ 48 นาที ชือว่า N Grill และห ้องนํ าตกแต่งสไตล์อวกาศ จุดไฮไลท์ทพลาดไม่
ี
ได ้
เลยเมือมาเทียว Seoul Tower นั นก็คอ
ื สถานทีคล ้องกุญแจชือดัง Love Key Ceremony ทีมีความเชือว่าคู่รักทีมา
คล ้องกุญแจทีจะมีความรักทียืนยาวไปตลอดกาล โดยทีจะเขียนข ้อความหรือชือของคูร่ ักไว ้บนแม่กญ
ุ แจ แล ้วนํ าไป
คล ้องไว ้กับราวเหล็กบริเวณฐานของ N Seoul Towerยังเป็ นสถานทีถ่ายทําละครเกาหลีแนวน่ารักๆเรือง“ก ับด ัก
ห ัวใจย ัยแม่มด”อิสระให ้ทุกท่านได ้เดินเล่นและถ่ายรูปคูห
่ อคอยตามอัธยาศัยหรือคล ้องกุญแจคูร่ ัก
จ า ก นั น นํ า
้อปปิ
ท่านช
งย่าน เมียงดง หรือ สยามสแควร์เกาหลี หากท่านต ้องการทราบว่าแฟชันของเกาหลีเป็ นอย่างไร ก ้าวลํา
นํ าสมัยเพียงใดท่านจะต ้องมาทีเมียงดงแห่งนี พบกับสินค ้าวัยรุน
่ อาทิ เสือผ ้าแฟชันแบบอินเทรน เครืองสําอางดังๆ
ของเกาหลี พบกับความแปลกใหม่ในการช ้อปปิ งอีกรูปแบบหนึง ซึงเมียงดงแห่งนีจะมีวัยรุ่นหนุ่มสาวชาวโสมไป
้ ปปิZ ง
C ให้ทา่ นเต็ มอิม
C ก ับการชอ
รวมตัวกันทีนีกว่าล ้านคนในแต่ละวัน อิสระอาหารเย็ น เพือ

คํา
C

่ พ
นําท่านเข้าสูท
ีC ัก GALAXY HOTEL, BENIKEA HOTELหรือเทียบเท่า
โรงแรมคอนเฟิ รม
์ จะแจ ้งในใบนั ดหมายการเดินทางอีกครัง โดยทางบริษัทจะส่งให ้ก่อน 5-7 วันก่อนเดินทาง

ว ันทีห
C า้

้ ปปิZ งย่านฮงแด –ถ่ายภาพ3 มิต-ิ พิพธ
ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามู - ชอ
ิ ภ ัณฑ์นําZ แข็ ง- ร้านละลายเงินวอน สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ
ร ับประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ึ นสมุน ไพรทีทัวโลกยอมรั บ รวมถึง
จากนั นนํ าท่านเดินทางไปดูแลสุข ภาพกันทีศูน ย์สมุนไพรฮอกเกนามูซงเป็
สถาบันต่างๆ ว่าเป็ นสมุนไพรทีมีคณ
ุ ภาพดีทสุ
ี ดในการบํารุงตับและดูและตับของเรา ซึงจะเป็ นสมุนไพรทีหาได ้ยาก
ในปั จจุ บั น ท่ า นจะได ้ชมการสาธิต การทดลองว่ า สมุ น ไพรชนิ ด นี มีค ุ ณ ค่ า เพี ย งใดต่ อ โลกใบนี ต ้นไม ้ชนิ ด นี
เจริญเติบโตในป่ าลึกบนภูเขาทีปราศจากมลภาวะและระดับสูงเหนือนํ าทะเล 50-800 เมตรชาวเกาหลีรน
ุ่ ใหม่นย
ิ ม
นํ ามารับประทานเพือช่วยดูแลตับให ้สะอาดแข็งแรง ป้ องกันโรคตับแข็ง ไม่ถูกทําลายจาการดืมแอลกอฮอล์ กาแฟ
บุห รี สารตกค ้างจากอาหารและยาจากนั นนํ า ท่า นช ้อปปิ งย่านฮงแด อยู่ใ กล ้กั บ มหาวิท ยาลั ย ศิล ปะฮงอิก ทีมี
ชือเสียงมากของเกาหลีบรรยากาศจึงสดใสเต็ มไปด ้วยหนุ่มสาวชาวโซลในตอนกลางวันฮงแดเป็ นถนนทีสามารถ
เดิน ช ้อปปิ งในร ้านเสือสวยสุ ด อาร์ต แบบราคานั ก ศึก ษา และอั พเดตสตรีท สไตล์ จากแฟชันนิส ต ้าตั ว จริง ส่ว น
กลางคืนเป็ นแหล่งปาร์ตที
ี chic สุดในโซล จากนั นนํ าท่าทังชมถ่ายภาพ 3 มิตเิ คล็ดลับงานศิลปะแห่งภาพ” ทีทํา
ให ้ท่านได ้ตืนตาตืนใจกับศิลปะแนวใหม่เป็ นภาพวาดในลักษณะ 3 มิตเิ หมือนภาพวาดมีชวี ต
ิ และหลุดออกมาจาก
แผ่นเฟรมภาพแนวคิดรูปแบบใหม่เป็ นความคิดสร ้างสันและจินตนาการของการสร ้างภาพโดยใช ้เทคนิคพิเศษจาก
ภาพสามมิตท
ิ รวมทฤษฎี
ี
ทางวิทยาศาสตร์และการซ ้อนภาพโดยกระตุ ้นความเคลือนไหวของภาพให ้มีมต
ิ เิ หมือนจริง
ชมพิพธ
ิ ภ ัณฑ์นําZ แข็ งปะติมากรรมนํ าแข็งตังอยูใ่ นกรุงโซลเป็ นสถานทีจัดโชว์นําแข็งแกะสลักนั กท่องเทียวสามารถ
สัมผัสอากาศทีหนาวเย็นติดลบกว่าสิบองศาและชมนํ าแข็งทีถูกแกะสลักออกมาเป็ นรูปร่างต่างๆ ได ้อย่างน่าอัศจรรย์

เชา้

เทีย
C ง

ร ับประทานอาหารกลางว ัน ณ ภ ัตตาคาร บริการท่านด้วย เมนู จิมด ัก เป็ นไก่พะโล ้ผัดกับวุ ้นเส ้นและผักอร่อย
มากมายเสริฟพร ้อมข ้าวสวยร ้อนๆ พร ้อมเครืองเคียงต่างๆ

จากนั น แวะซือของ ร้านละลายเงินวอนอาทิเช่นสาหร่าย ขนมต่าง ๆ ช็อกโกแล๊ตหินซีเรียลช็อกโก ผลิตภัณฑ์
ของใบและรากฝอยของโสม ในรูป ขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหน ้าโสม ครีมล ้างหน ้าโสม เครืองสํ าอางโสม เป็ น
ต ้น และยังมีหมอนสุขภาพ กิมจิ เป็ บเปโร ้ (ป๊ อกกีเกาหลี) ชินราเมง( มาม่าเกาหลี) สมควรเวลานําท่านเดินทาง
่ นามบิน
สูส
19.55 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯมหานคร โดยเทียวบินที LJ 001 ☺
23.35 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ โดยสวัสดิภาพ……..
ไม่รวมทิปไกด์+คนข ับรถตลอดการเดินทาง ท่านละ 45,000 วอน (ประมาณ 1,500 บาท)
ขออนุญาตเก็ บค่าทิปทุกท่านทีส
C นามบินไทย
ํ
่
กรุณาชาระค่าม ัดจําท่านละ 5,000 บาท (ชวงเทศกาลว ันหยุดยาว 10,000 บาท)
หล ังจากจองภายใน 3 ว ัน หากไม่ชําระภายในเวลาทีก
C ําหนด ทางบริษ ัทขออนุญาตต ัดทีน
C งC ั ตามเงือ
C นไข
ในกรณีทผ
ีC เู ้ ดินทางไม่ผา
่ นการตรวจพิจารณาจากด่านตรวจคนเข้าเมือง (ต.ม.)ในการ เข้า-ออกทงประเทศไทยและ
ัZ
่ ไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนีเข้าออกเมือง หรือการถูกปฎิเสธ
ประเทศเกาหลีใต้ อ ันเนือ
C งมาจากการกระทําทีส
C อ
้ า
ิZ
ในกรณีอน
ืC ๆทุกกรณี ทางบริษ ัทจะไม่ร ับผิดชอบและไม่คน
ื ค่าใชจ
่ ยต่างๆทงส
ัZ น
เนือ
C งจากเป็นการเหมาจ่ายก ับต ัวแทนบริษ ัทแล้ว
การเดินทางอาจเปลีย
C นแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทงนี
ัZ เZ นือ
C งจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ
และสถานการณ์ในการเดินทางขณะนนแต่
ัZ
จะคํานึงถึงความปลอดภ ัยในการเดินทาง และผลประโยชน์ของหมูค
่ ณะ
เป็นสําค ัญ โดยไม่ทา
ํ ให้มาตรฐานของการบริการลดน้อยลง
Zี ัดให้เฉพาะลูกค้าทีป
***ท ัวร์นจ
C ระสงค์จะไปท่องเทีย
C วตามรายการของท ัวร์ทก
ุ ว ันเท่านน
ัZ หากท่านไม่สามารถร่วมท ัวร์
้
ทุกว ัน แค่สม ัครมาร่วมท ัวร์เพียงเพือ
C การใชตวR ั เครือ
C งบินและทีพ
C ักในราคาพิเศษ หากท่านไม่แจ้ง และปรากฏว่าท่าน
ไม่รว่ มท ัวร์ในบางว ัน หรือ ลูกค้าไม่ลงร้านทีรC ัฐบาลเกาหลีสน ับสนุน ซงึC ได้แก่รา้ นศูนย์โสมร ัฐบาล, ศูนย์สมุนไพรบํารุง
ต ับ, ศูนย์สมุนไพรสนเข็ มแดง, ศูนย์เครือ
C งสําอาง, Duty free ทางบริษ ัทฯ จะคิดค่าดําเนินการในการแยกท่องเทีย
C ว
ืZ ท ัวร์ จะต้องแจ้งความประสงค์ทเีC ป็นจริง เพือ
เอง 300 USD (ก่อนซอ
C ทางผูจ
้ ัดจะได้คด
ิ ค่าบริการทีเC หมาะสม) ***
ิ ใจจองท ัวร์ ควรอ่านเงือ
*** ก่อนต ัดสน
C นไขการเดินทางอย่างถ่องแท้ จนเป็นทีพ
C อใจ
แล้วจึงวางม ัดจําเพือ
C ประโยชน์ของท่านเอง ***

** พาสปอร์ตควรมีอายุไม่ตา
ํC กว่า 6 เดือนน ับจากว ันเดินทาง **
ราคาท ัวร์นรZี วม
• ค่าตั.วเครืองบินชันประหยัดไปกลับพร ้อมกรุ๊ป
Z เครือ
นําZ หน ักกระเป๋าไม่เกิน 15 กิโลกร ัมต่อท่าน/หิวZ ขึน
C งได้ 12 กิโลกร ัม
• ค่าภาษี สนามบินทุกแห่ง
• โรงแรมระดับ 3 ดาว พักห ้องละ 2 – 3 ท่าน จํานวน 3 คืน
• บริการอาหารทุกมือตามรายการระบุ
• ค่าเข ้าชมสถานทีท่องเทียวต่างๆตามรายการระบุ
• ค่ารถรับ-ส่งและนํ าเทียว พร ้อมหัวหน ้าทัวร์ชาํ นาญงานและมัคคุเทศก์ท ้องถิน ตลอดการเดินทาง
• ค่าประกันอุบัตเิ หตุระหว่างการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท (ตามเงือนไขกรมธรรม์)
อ ัตรานีไZ ม่รวม
่ นห ัวหน้าท ัวร์แล้วแต่
• ค่าทิปไกด์ และคนข ับรถ ประมาณ 45,000 วอนหรือ 1,500 บาท ต่อท่านตลอดทริป สว
ความพึงพอใจ
• ค่าใช ้จ่ายส่วนตัวอืนๆ เช่น หนั งสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าอาหารเครืองดืมนอกเหนือรายการ
• ค่าภาษี มล
ู ค่าเพิม 7 % และ หัก ณ ทีจ่าย 3 %
• ค่านํ าหนั กกระเป๋ าเกิน 15กิโลกรัม / ค่าวีซา่ สําหรับหนั งสือเดินทางต่างด ้าว หรือชาวต่างชาติ
หมายเหตุ
‰ จะเลื
ี
อนการเดินทาง หรือ เปลียนแปลงราคา ในกรณีทผู
ี ้เดินทางไม่ถงึ 20 คนขึนไป
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท
• ในกรณีทสายการบิ
ี
นประการปรับขึนภาษีนํามัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ‰ นการเรียกเก็บค่าภาษีนํามันเพิมตามความเป็ น
จริง

• ตั.วเครืองบินทีออกเป็ นกรุป
๊ ไม่สามารถเลือนวันเดินทางหรือขอคืนเงินได ้
‰ จะเปลี
ี
ยนแปลง หรือสลับรายการท่องเทียวตามความเหมาะสม ในกรณีทเกิ
ี ดเหตุสด
ุ วิสัย หรือ
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท
เหตุการณ์ทอยู
ี เ่ หนือการควบคุมของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะคํานึงถึงความปลอดภัยและผลประโยชน์ของคณะผู ้เดินทาง
เป็ นหลัก
• บริษัทฯ จะไม่รบ
ั ผิดชอบใดๆ ทังสิน หากเกิดเหตุการณ์สด
ุ วิสัย เช่น ความล่าช ้าจากสายการบิน การยกเลิกเทียวบิน
ิ สูญหายอัน
การเมือง การประท ้วง การนั ดหยุดงาน การก่อจลาจล ปั ญหาจราจร อุบต
ั เิ หตุ ภัยธรรมชาติ หรือทรัพย์สน
เนืองมาจากความประมาทของตัวท่านเอง หรือจากการโจรกรรม และอุบัตเิ หตุจากความประมาทของตัวท่านเอง
• กรณีทสถานที
ี
ท่องเทียวใดๆ ทีไม่สามารถเข ้าชมได ้เนืองจากเหตุสด
ุ วิสัย สภาพอากาศ เหตุการณ์ทอยู
ี เ่ หนือการควบคุม
ของบริษัทฯ เป็ นต ้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ‰ ม่คน
ื ค่าใช ้จ่ายใดๆ ทังสิน
• กรณีทท่
ี านสละสิทธิใ‰ นการใช ้บริการใดๆ หรือไม่เข ้าชมสถานทีใดๆ ก็ตามทีระบุในรายการท่องเทียว หรือไม่เดินทาง
พร ้อมคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ‰ ม่คน
ื ค่าใช ้จ่ายไม่วา่ กรณีใดๆ ทังสิน
• กรณีทกองตรวจคนเข
ี
้าเมืองทังในประเทศไทย
และในต่างประเทศมีปฏิเสธมิให ้เดินทางเข ้า-ออกตามประเทศทีระบุไว ้
เนืองจากการครองครองสิงผิดกฎหมาย สิงของต ้องห ้าม เอกสารเดินทางไม่ถก
ู ต ้อง หรือไม่วา่ ด ้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท
‰ จะไม่
ี
คน
ื ค่าทัวร์ไม่วา่ กรณีใดก็ตาม
้ งสือเดินทางราชการ (เล่มสีนําเงิน) เดินทางเพือการท่องเทียวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการ
• กรณีทท่
ี านใชหนั
เข ้า-ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ‰ ม่คน
ื ค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆ ทังสิน
• เมือท่านตกลงชําระเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ทังหมดแล ้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได ้ยอมรับเงือนไขข ้อตกลงต่างๆ ทังหมด
เงือ
C นไขการชําระเงิน
่ งเทศกาลว ันหยุดยาว 10,000 บาท***
• ชําระค่ามัดจํา ท่านละ 5,000 บาท หลังจากทําการจองภายใน 3 วัน***ชว
• ชําระเงินค่าทัวร์สว่ นทีเหลือภายใน 30 วัน ก่อนออกเดินทาง
เงือ
C นไขการยกเลิก
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ‰ นการยึดมัดจําเต็มจํานวน
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเ‰ ก็บค่าใช ้จ่าย 100% ของราคาทัวร์ทังหมด
• กรณีกรุป
๊ ทีเดินทางช่วงวันหยุด เทศกาลต่างๆ เช่น ปี ใหม่ สงกรานต์ เป็ นต ้น ทางบริษัทฯ ต ้องมีการการันตีมด
ั จําทีนั งกับ
ทางสายการบิน รวมถึงเทียวบินพิเศษ เช่น Charter Flight และโรงแรมทีพักต่างๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ‰ ม่คน
ื ค่า
มัดจํา หรือ ค่าทัวร์ทังหมด ไม่วา่ ยกเลิกกรณีใดก็ตาม
• เมือออกตัว. แล ้ว หากท่านมีเหตุบางประการทําให้เดินทางไม่ได้ไม่สามารถขอคืนค่าตวR ั ได้ เนืองจากเป็ นนโยบาย
ของสายการบิน
ข้อแนะนําเพิม
C เติม สําหร ับผูเ้ ดินทางไปท่องเทีย
C วประเทศเกาหลีใต้
1. ผู ้เดินทางทียังคงสภาพการเป็ นนั กศึกษา กรุณาเตรียมใบรับรองการเป็ นนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาเป็ นภาษาอังกฤษ

ติดตัวไปด ้วยอาจจะต ้องใช ้ในบางกรณี
2. ผู ้เดินทางทีเป็ นข ้าราชการ พนั กงานรัฐวิส าหกิจ และพนั กงานบริษัทเอกชนต่างๆ กรุณาเตรียมบัตรประจําตัวข ้าราชการ
หรือใบรับรองการทํางานเป็ นภาษาอังกฤษอาจจะต ้องใช ้ในบางกรณี
3. ผู ้เดินทางทีทําเล่มพาสปอร์ตใหม่เนืองจากเล่มเก่าหมดอายุให ้พกหนั งสือเดินทางเล่มเก่าติดตัวไปด ้วยอาจจะต ้องใช ้ใน
บางกรณี
4. กรุณาพกบัตรเครดิต (ถ ้ามี) และเงินสดติดตัว ทังเงินวอนและเงินสกุล USD กองตรวจคนเข ้าเมืองอาจจะขอดูในบางกรณี
อ่านเอกสารโปรแกรมทัวร์ในละเอียดชัดเจน ทังสถานทีท่องเทียว,เทียวบิน,วันเดินทาง เพือประโยชน์แก่ตัวท่านเองใน
กรณีทต
ี ้องตอบคําถามทีด่านตรวจคนเข ้าเมือง

