
 
 

 

 

 สายการบิน ASIANA AIRLINE (FULL SERVICE) 

 A350-900 TOTAL 311 SEAT อาหาร HOT MEAL 

 น ้าหนักโหลด 2 ช้ิน รวม 23 กิโลกรมั ถือขึ้นเครื่อง 10 กิโลกรมั 

 พกัอินชอน 1 คืน กรงุโซล 2 คืน 
 เท่ียวอินชอนจใุจ ไชน่าทาวน์ หมู่บา้นเทพนิยาย พิพิธภณัฑจ์าจงัเมียน ซองโดปารค์ 

 ช้อปป้ิงจใุจ 3 ย่านยอดฮิต! ทงแดมุน เมียงดง ฮงอิก 

 อาหารครบ 10 มือ้ 
 



 
 

เส้นทาง 

 โปรแกรมการเดินทาง เช้า เท่ียง ค า่ โรงแรมท่ีพกั 

1 กรุงเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ     

2 
สนามบนิอนิชอน – อนิชอน ไชน่าทาวน์ – หมู่บา้นเทพนิยาย – 
พพิธิภณัฑจ์าจงัเมยีน – ซองโดปารค์ – G-Tower 

 
  

INCHEON CHARIS HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่ 

3 
วดัวาวจูองซา – สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์– พพิธิภณัฑส์าหร่าย+ใสชุ่ดฮนั
บก – ทงแดมุน 

   
INTERCITY HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ 

4 
สมุนไพรโสมเกาหล ี– COSMETIC GALLERY – รา้นสมุนไพรฮอ็กเกต็
นาม ู– พระราชวงัเคยีงบ๊อค – พพิธิภณัฑพ์ืน้บา้นเกาหล ี– โซลทาว
เวอร ์(ไม่รวมค่าขึน้ลฟิต)์ – ตลาดเมยีงดง – DUTY FREE 

   INTERCITY HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่ 

5 
ศนูยส์มุนไพรสนเขม็แดง – TRICK EYE MUSEUM & ICE MUSEUM 
– ชอ้ปป้ิงย่านฮงแด – ซุปเปอรม์ารเ์กต็ – สนามบนิอนิชอน – 
กรุงเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภูม)ิ     

 

โปรแกรมการเดินทาง 

วนัแรก 
(1) 

กรงุเทพฯ (สนามบินสุวรรณภมิู) 

22.00 น. คณะพรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 ประตทูางเขา้ที ่6 เคาน์เตอร ์K สายการบนิเอเชยีน่าแอร์
ไลน์ (OZ) พรอ้มพบเจา้หน้าที ่คอยอาํนวยความสะดวกดา้นสมัภาระและเอกสารการเดนิทาง 
 

วนัท่ีสอง 

(2) 
กรงุเทพฯ – สนามบินอินชอน – อินชอน ไชน่าทาวน์ – หมู่บ้านเทพนิยาย – พิพิธภณัฑจ์าจงัเมียน – 
ซองโดปารค์ – G-Tower 

 พีเรียดท่ีเดินทางเดือน มกราคม - มีนาคม 

01.50 น. นําท่านออกเดนิทางสูส่นามบนิอนิชอน โดยสายการบนิเอเชยีน่าแอรไ์ลน์ เทีย่วบนิที ่OZ744 
09.20 น. เดนิทางถงึท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน สาธารณรฐัเกาหลใีต ้(เวลาทอ้งถิน่เรว็กว่าไทย 2 ชม.กรุณาปรบันาฬกิาของ

ท่านเป็นเวลาทอ้งถิน่เพื่อสะดวกในการนดัหมาย) 
 

 พีเรียดท่ีเดินทางเดือน เมษายน เป็นต้นไป 

01.10 น. นําท่านออกเดนิทางสูส่นามบนิอนิชอน โดยสายการบนิเอเชยีน่าแอรไ์ลน์ เทีย่วบนิที ่ OZ742 
09.05 น. เดนิทางถงึท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน สาธารณรฐัเกาหลใีต ้(เวลาทอ้งถิน่เรว็กว่าไทย 2 ชม.กรุณาปรบันาฬกิาของ

ท่านเป็นเวลาทอ้งถิน่เพื่อสะดวกในการนดัหมาย) 
 ขอต้อนรบัท่านเขา้สู่ สาธารณรฐัเกาหลีใต้ พาท่านเดนิทางชม อินชอนไชน่าทาวน์ (Incheon China Town) ซึง่เป็น

ชุมชนของชาวจนีทีถ่อืกาํเนิดจากการเปิดท่าเรอือนิชอนในปี ค.ศ. 1883 ในอดตีนับเป็นพืน้ทีส่าํคญัในการขนส่งและคา้ขาย
สนิคา้จากประเทศจนี 



 
 

 

 
 

 จากนัน้นําท่านชม หมู่บ้านเทพนิยาย (Donghwa Maeul Village) เป็น
ถนนเลก็ๆในเมอืงย่าน Jung-gu ของจงัหวดัอนิชอน (Incheon) ใกล้ๆ กบั
ท่าเรอือนิชอน (Incheon) ออกแบบและตกแต่งตามผนังบ้าน กําแพงต่าง 
รวมทัง้ทางเดินให้เป็นไปตามเทพนิยายหรือการ์ตูนของดิสนีย์ เช่นเรื่อง 
อลาดิน สโนไวท์ หรอืปีเตอร์แพน เพื่อดงึดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางมา
เยีย่มชมและสรา้งความคกึคกัใหก้บัหมู่บา้น เพราะในอดตีผูค้นยา้ยออกจาก
เมอืงนี้ไปทางานในเมอืงใหญ่กนัมากจนหมู่บา้นเงยีบเหงาลงไป 
 

 นําท่านชม พิพิธภณัฑจ์าจงัเมียน (Jjajangmyeon Museum) ซึง่ถูกสรา้งขึน้ตอนทีม่กีารเปิดท่าเรอือนิชอน ถอืไดว้่าเป็น
สถานทีท่่องเทีย่วทางวฒันธรรมของเกาหลทีีม่อีายุมากกว่า 100 ปี ใหผู้เ้ขา้ชมไดร้บัรูถ้งึคุณค่าทางวฒันธรรม ประวตัศิาสตร์
ความเป็นมาของเมนูอาหารจาจงัเมยีน และอทิธพิลของเมนูยอดฮตินี้ทีม่ต่ีอคนเกาหลทีุกเพศทุกวยั 

 

  

เท่ียง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนู SHABU SHABU 

บ่าย จากนัน้นําท่านเดนิชม สวนซองโด (Songdo Central Park) เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ สดุไฮเทค ใจกลางโซนธุรกจิเกดิ
ใหม่ ที่สร้างขึน้โดยมแีรงบนัดาลใจจากเมอืงชื่อดงัต่างๆของโลกเช่น แมนฮตัตนั เวนิช ซดินีย์ ปารสี นิวยอร์ค และดูไบ 
ภายในมีสิง่อํานวยความสะดวกครบครนั รวมทัง้กิจกรรมการพกัผ่อนที่น่าสนใจ บนเนื้อที่มากกว่า100 ไร่ ส ร้างขึ้นใน 
Songdo international city ดนิแดนแห่งสรวงสวรรค ์สเีขยีวขจ ีท่ามกลางตกึสงูระฟ้าแออดั เป็นศูนยก์ลางธุรกจิ เช่น ฮอลล์
ขนาดใหญ่ สาํนกังานธุรกจิ ศุนยก์ารคา้ ทีพ่กัหรหูรา สวนสาธารณะ โรงแรม โรงพยาบาล ศนูยร์าชกาล โรงมหรศพ สถานที่
ท่องเทีย่ว สถาบนัการศกึษา พพิธิภณัฑฯ์ ทัง้นี้ภายในสวนสาธารณะยงัแบง่เป็นโซนๆ เพื่อใหน้กัท่องเทีย่วไดร้่วมทาํกจิกรรม
ต่างๆภายในสวนเช่น กจิกรรมทางน้ํา พายเรอืแคนู พายเรอืคายคั เช่าเรอื ล่องแม่น้ํา หรอืตื่นตาตื่นใจกบัแทก็ซีน้ํ่าทีล่่องชม
สวนทีส่วยงาม ถอืเป็นสวนสาธารณะทีเ่หมาะมาพกัผ่อนและใชเ้วลาทาํกจิกรรมร่วมกนักบัครอบครวัเป็นอย่างมาก 



 
 

 

  
 

 นําท่านไปยงั G Tower เพื่อชมววิเมอืงอนิชอน อยู่ใกล้ๆ  Songdo Central Park ทีท่างการเกาหลใีต้ไดอ้อกแบบเมอืงนี้ให้
เป็นเมอืงแห่งอนาคต และหมายมัน่ป ัน้มอืจะใหเ้ป็นเหมอืน New York Central Park ตกึนี้ไม่ใช่ตกึทีส่งูทีส่ดุในย่านนี้ แต่เป็น
หนึ่งในตกึอจัฉรยิะ ภายใตค้อนเซป็ Green Smart City รกัษาสิง่แวดลอ้ม และเป็นมติรกบัธรรมชาต ิ

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนูบลูโกกิ (BULGOGI) 

  น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั INCHEON CHARIS HOTEL หรอื เทียบเท่า 

วนัท่ีสาม 
(3) 

วดัวาวจูองซา – สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์– พิพิธภณัฑส์าหร่าย+ใส่ชุดฮนับก – ทงแดมนุ 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 นําท่านเดนิทางสู ่วดัวาวูจองซา (WAUJEONGSA) มพีระเศยีรของพระพุทธรูปขนาดใหญ่ ซึง่ประดษิฐานอยู่ดา้นหลงัสระ
น้ําขนาดย่อมบรเิวณรอบสระจะมพีระพุทธรปูองคเ์ลก็ๆ วางเรยีงรายอยู่โดยรอบ และเมื่อเดนิขึน้สู่เนินเขาท่านจะพบอุโบสถ 
ซึง่ภายในเป็นทีป่ระดษิฐานพระนอนขนาดใหญ่ทีแ่กะสลกัมาจากไมซ้ึง่นํามาจากอนิเดยี นอกจากนี้ทีว่ดัแห่งนี้ยงัเป็นทีเ่กบ็
รกัษาระฆงัทีใ่ชต้ใีนพธิเีปิดกฬีาโอลมิปิคในปี ค.ศ.1988 อกีดว้ย 

 

  
 

 จากนัน้นําท่านเดนิทางสู่ เอเวอรแ์ลนด ์(EVERLAND) สวนสนุกนี้ถูกขนานนามว่า ดสินีย์แลนด์เกาหลี เป็นสวนสนุก
กลางแจง้ทีใ่หญ่ทีส่ดุของประเทศ โดยมบีรษิทัซมัซุงเป็นเจา้ของ ตัง้อยู่ท่ามกลางหุบเขา ท่านจะไดน้ัง่กระเชา้ลฟิท ์และท่อง
ไปกบัโลกของสตัว์ป่าซาฟารี  ชมไลเกอร์(สงิโตผสมกบัเสอื) แฝดคู่แรกของโลก ที่น่ีท่านจะพบว่าเจ้าป่าสงิโต และเสอื
สามารถอยู่ดว้ยกนัไดอ้ย่างเป็นสขุชม ความน่ารกัของหมทีีส่ามารถสื่อสารกบัคนขบัรถไดเ้ป็นอย่างด ีเขา้สู่ดนิแดนแห่งเทพ
นิยาย สวนสีฤ่ดู ซึ่งจะปลูกดอกไม้เปลี่ยนไปตามฤดูกาลและสนุกกบัเครื่องเล่นนานาชนิด อาทเิช่น สเปสทวัร์ รถไฟเหาะ 
หนอนสะบดั ชมกจิกรรมและการแสดงต่าง ๆ ทีจ่ดัตามตารางประจาํวนั 



 
 

 

   

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูคาลบี้ (KALBI) 

บ่าย จากนัน้นําท่าน เขา้สู่เมอืงหลวง โซล นําท่านสู่ พิพิธภณัฑ์สาหร่าย (SEAWEED MUSEUM) ซึง่ท่านจะไดเ้รยีนรูก้ารทํา
สาหร่ายของชาวเกาหล ีประวตัคิวามเป็นมาและความผกูผนัทีช่าวเกาหลทีีม่ต่ีอสาหร่าย พเิศษ...ใหท้่านไดท้ดลองสวมชุดฮนั
บก ชุดประจาํชาตเิกาหล ีเพื่อเกบ็ภาพแห่งความประทบัใจ 
 

นําท่านเดนิทางสู่ย่านศูนยก์ารคา้แหล่งชอ้ปป้ิงทีไ่ดช้ื่อว่าใหญ่ทีสุ่ดในเอเชยี ทงแดมุน (DONGDAEMUN) ซึง่ตัง้อยู่บรเิวณ
ประตูเมอืงโบราณทางทศิตะวนัออก ท่านสามารถซือ้สนิคา้หลากหลายประเภทไดท้ีน่ี้ อาท ิเสือ้ ผา้บุรุษ-สตร ีรองเทา้บุรุษ-
สตร ีรองเทา้ผา้ใบ เขม็ขดั ของทีร่ะลกึ ชุดเครื่องครวั ถุงน่อง ถุงเทา้ ผา้พนัคอ โดยท่านจะไดส้มัผสักบับรรยากาศการชอ้ป
ป้ิงสนิคา้ในราคาเกาหลอีย่างแทจ้รงิ ทงแดมุน ดไีซน์ พลาซ่าแอนด์พารค์ ยงัเป็นสถานทีถ่่ายทําซรียีส์ุดฮติอย่าง "You Who 
Came From The Stars" และมวิสคิวดิโีอของ 2NE1 เพลง "Come Back Home" อกีหนึ่งไฮไลทข์องทีน่ี่คอื LED ROSE 
GARDEN ดอกกุหลาบทีต่ดิไฟ LED มาประดบักว่า 25,550 ดวง 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนู โอซมับุลโกกิ (OSAM BULGOGI) 

  น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั  INTERCITY HOTEL หรอื เทียบเท่า 

วนัท่ีส่ี 
(4) 

สมุนไพรโสมเกาหลี – COSMETIC GALLERY – ร้านสมุนไพรฮอ็กเกต็นามู – พระราชวงัเคียงบอ๊ค – 
พิพิธภณัฑพื์้นบ้านเกาหลี – โซลทาวเวอร ์– ช้อปป้ิงตลาดเมียงดง – DUTY FREE 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 จากนัน้พาท่านรู้จกัและเขา้ใจ สมุนไพรโสมเกาหลี หรือราชาแห่งมวลสมุนไพร โสมถูกนํามาใช้เพื่อสุขภาพเป็นเวลา
นานากว่า 2,000 ปี ในตํารายาแผนโบราณจนี ระบุว่า โสมเป็นสมุนไพรทีช่่วยเสรมิความแขง็แรงใหแ้ก่ระบบย่อยอาหารและ
ปอด ช่วยทาํใหจ้ติใจสงบและเพิม่พละกาํลงัโดยสว่นรวมสรรพคุณทางการแพทย ์ช่วยบาํรุงหวัใจ ป้องกนัโรคหวัใจขาดเลอืด 
เสรมิประสทิธภิาพทางเพศ ลดและป้องกนัมะเรง็ และเรว็ๆ น้ี โสมเกาหลอีาจจะไดจ้ดทะเบยีนมรดกโลก โดยองคก์ารยเูนสโก 
ทุกวนัน้ีผลติภณัฑโ์สมเป็นสิง่ทีข่าดไม่ไดส้าํหรบัผูท้ีค่าํนึงถงึสขุภาพในปจัจุบนั 
จากนัน้นําท่านชอ้ปป้ิงรา้นเครื่องสาํอางยอดนิยม COSMETIC  GALLERY  ของนักชอ้ปชาวไทยใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้กลบัไป
ฝากเป็นของทีร่ะลกึ อาทเิช่น ROJUKISS ซึง่ราคาถูกกว่าทีเ่มอืงไทยเกอืบเท่าตวัและบางผลติภณัฑย์งัไม่มขีายในไทย 

 

 



 
 

 จากนัน้นําท่านเดนิทางไปดแูลสขุภาพกนัที ่ศนูยส์มุนไพรฮอ็กเกต็นามู ซึง่เป็นสมุนไพรทีท่ ัว่
โลกยอมรบั รวมถงึสถาบนัต่างๆ ว่าเป็นสมุนไพรที่มคีุณภาพดทีีสุ่ดในการบํารุงตบัและดูและ
ตบัของเรา ซึ่งจะเป็นสมุนไพรที่หาได้ยากในปจัจุบนั ท่านจะได้ชมการสาธติ การทดลองว่า
สมุนไพรชนิดน้ีมีคุณค่าเพียงใดต่อโลกใบน้ี ต้นไม้ชนิดน้ีเจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาที่
ปราศจากมลภาวะและระดบัสูงเหนือน้ําทะเล 50 -800 เมตร ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมนํามา
รบัประทานเพื่อช่วยดูแลตับให้สะอาดแข็งแรง ป้องกนัโรคตับแขง็ ไม่ถูกทําลายจาการดื่ม
แอลกอฮอล ์กาแฟ บุหรี ่สารตกคา้งจากอาหารและยา 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูซมัเกทงั (SAMGYETANG) 

บ่าย จากนัน้ชม พระราชวงัเคียงบอ็ค (GYEONGBOKUNG PALACE) ซึง่เป็นพระราชวงัไมโ้บราณทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ด สรา้งขึน้ใน 
ค.ศ.1394 หรอืในอดตีกว่า 600 ปีก่อน ภายในพระราชวงัแห่งนี้มหีมู่พระทีน่ัง่มากกว่า 200 หลงั แต่ไดถู้กทาลายไปมากใน
สมยัทีญ่ี่ปุ่นเขา้มาบุกยดึครอง ทัง้ยงัเคยเป็นศูนย์บญัชาการทางการทหารและเป็นที่ประทบัของกษัตรยิ ์ปจัจุบนัไดม้กีาร
ก่อสรา้งหมู่พระทีน่ัง่ทีเ่คยถูกทาลายขึน้มาใหม่ในตําแหน่งเดมิ ถ่ายภาพคู่กบัพลบัพลากลางน้ําเคยีงเฮวรู ทีซ่ึง่เคยเป็นทอ้ง
พระโรงออกงานสโมสรสนันิบาตต่างๆ 
 สาํหรบัตอ้นรบัแขกบา้นแขกเมอืง 

 

  
 

 จากนัน้นําท่านชม พิพิธภณัฑพ์ืน้บ้านเกาหลี (FOLKLORE MUSEUM) อยู่ภายในพระราชวงัเคยีงบก พพิธิภณัฑแ์ห่งนี้มี
การแสดงถงึการดาํเนินชวีติของชาวเกาหล ีตัง้แต่สมยัก่อนประวตัศิาสตรจ์นถงึสมยัราชวงศโ์ชซอน จดัแบ่งเป็นโซนต่างๆ ไม่
ว่าจะเป็นในเรื่องของเครื่องไมส้อยในชวีติประจาํวนั เครื่องใชใ้นพธิจีดัศพงาน ศลิปะชิน้สาํคญั และหุ่นจําลองต่างๆ เนื้อทีจ่ดั
แสดงค่อนขา้งกวา้งขวางและมชีิน้งานจดัแสดงมากกว่า 4,000 ชิน้ 

 นําท่านเดนิทางไป โซลทาวเวอร ์(N SEOUL TOWER) ตัง้อยู่บนภูเขานัมซาน เป็นจุดท่องเทีย่วทีถ่อืว่าเป็นไฮไลทส์าํคญั
ของกรุงโซล เพราะเป็นจุดชมววิทีม่องเหน็ววิทัว่ทัง้กรุงโซล มคีวามสงูจากฐานหอคอยประมาณ 236.7 เมตร และมคีวามสงู 
479 เมตรจากพืน้ดนิ คนทีม่าเทีย่วทีน่ี่ส่วนมากจะเป็นคู่รกั ทัง้ชาวเกาหลแีละนักท่องเทีย่วต่างชาต ิคู่รกัส่วนมากจะเตรยีม
กุญแจมาคลอ้งตรงรัว้ขา้งบนโซลทาวเวอร ์เพราะมคีวามเชื่อว่าคู่รกัทีไ่ดม้าคลอ้งกุญแจทีน่ี่จะรกักนัยาวนานตลอดไป (สมยั
แรกๆ นิยมใชลู้กกุญแจเลก็ๆ เขยีนขอ้ความสญัญารกั และชื่อของคู่รกัลงไปในกุญแจ แต่ช่วงปีหลงัๆ มานี้เริม่มกีารพฒันา
อุปกรณ์การ คลอ้งเป็น เคสโทรศพัทม์อืถอื, บตัร T-MONEY, โซ่จกัรยาน, พลัว่ และอุปกรณ์แปลกๆ อกีหลายอย่างทีคู่่รกัรุ่น
ใหม่สามารถคดิได ้และนํามาใชแ้ทนลกูกุญแจ) **ราคาทวัรน์ี้ไม่รวมกุญแจและค่าขึ้นลฟิท*์* 



 
 

 

  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนู บารบี์คิวบุฟเฟ่ต ์(BBQ BUFFET) 

 แลว้นําท่านชอ้ปป้ิงย่าน เมียงดง (MYEONGDONG) หรอืสยามสแควรเ์กาหล ีหากท่านต้องการทราบว่าแฟชัน่ของเกาหลี
เป็นอย่างไร กา้วลา้นําสมยัเพยีงใดท่านจะตอ้งมาทีเ่มยีงดงแห่งนี้ จะไดพ้บกบัสนิคา้วยัรุ่น อาท ิเสือ้ผา้แฟชัน่แบบอนิเทรนด ์
เครื่องสําอางยอดฮติของเกาหล ีพบกบัความแปลกใหม่ในการชอ้ปป้ิงอกีรูปแบบหนึ่ง ซึง่เมียงดงแห่งนี้จะมวียัรุ่นหนุ่มสาว
ชาวโสมไปรวมตวักนัทีน่ี่กว่าลา้นคนในแต่ละวนั 

 

   
 จากนัน้นําท่านชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษ ีDUTY FREE ชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมมากมาย อาทเิชน่ นาฬกิา, แว่นตา, 

เครื่องสาํอาง, กระเป๋า, กลอ้งถ่ายรปู และสนิคา้ แบรนดเ์นมอื่นๆ อกีมากมาย 
  น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั  INTERCITY HOTEL หรอื เทียบเท่า 

 
วนัท่ีห้า 
(5) 

ศนูยส์มุนไพรสนเขม็แดง – TRICK EYE MUSEUM & ICE MUSEUM – ช้อปป้ิงย่านฮงแด – ซุปเปอร์
มารเ์กต็ – สนามบินอินชอน – สนามบินสวุรรณภมิู 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 จากนัน้นําท่านเดนิทางไปยงั ศนูยส์มุนไพรสนเขม็แดง ซึง่ผลติจากใบสนเขม็แดงในประเทศเกาหลซีึง่จะใชต้้นสนเขม็แดง
จากยอดเขาทีป่ระเทศเกาหลเีหนือ ผลติโดยใชเ้ทคโนโลยพีรอ้มกบัการวจิยัทีป่ระเทศเกาหลใีต ้ออกมาเป็นน้ํามนัสนเขม็แดง 
ภูมปิระเทศของประเทศเกาหลเีป็นภูเขาประมาณ 70 เปอรเ์ซน็ตโ์ดยกว่าจะมาเป็นน้ํามนัสนเขม็แดงได ้1 แคปซูล ต้องใชใ้บ
สนเขม็แดงประมาณ 2.7 กโิลกรมั มาสกดัเอาน้ํามนัมาผลติและวจิยัออกมาเป็นน้ํามนัสนซึ่งสามารถช่วยในการลดระดบั
ไขมนัในเสน้เลอืดไดเ้ป็นอย่างด ี

 นําท่านชม พิพิธภณัฑภ์าพ 3 มิติ (TRICK EYE MUSEUM) เป็นอารต์แกลเลอรีภ่าพวาดทีใ่ชเ้ทคนิค “trompe l’oeil” ทีป่รบั
ใหง้านศลิปะ 2 มติใิหเ้กดิเป็นภาพลวงตาใหเ้ป็นแบบ 3 มติ ิซึง่ผูเ้ขา้ชมกจ็ะไดเ้พลดิเพลนิไปกบัการโพสท่าต่างๆใหเ้ขา้ไป
เป็นสว่นหนึ่งของภาพศลิปะ และ พิพิธภณัฑ์น ้าแขง็ (ICE MUSEUM) เป็นเมอืงน้ําแขง็เป็นศลิปะการแกะสลกัน้ําแขง็แบบ
ไม่ธรรมดา หากแต่เป็นการจาํลองเป็นเมอืงน้ําแขง็ และยงัเอาใจเดก็ๆดว้ยการสรา้งสไลเดอรน้ํ์าแขง็ ซึง่นกัท่องเทีย่วสามารถ
ตื่นตาตื่นใจและสมัผสักบัความหนาวอุณหภูมติดิลบมากกว่า 5 องศาไดทุ้กวนั ไม่มวีนัหยุด 

 จากนัน้พาท่าน ชอ้ปป้ิงต่อทีย่่าน ฮงแด (HONGDAE) แหล่งชอ้ปป้ิงทีอ่ยู่ลอ้มรอบไปดว้ยมหาวทิยาลยัชื่อดงัในเกาหล ีสนิคา้
ในย่านน้ีส่วนใหญ่เป็นสนิคา้วยัรุ่นที่ทนัสมยัและราคาไม่แพงเช่นเสือ้ ผา้ทีอ่อกแบบโดยดไีซน์เนอรเ์กาหล ีรองเท้า กระเป๋า 



 
 

เครื่องประดบั เครื่องสําอาง และยงัมรี้านแบรนด์เนมอยู่ทัว่ไป เช่น EVISU, ZARA และทุกวนัเสาร์ลานหน้าประตูของ
มหาวทิยาลยัฮงอคิ จะมผีลงานศลิปะในรูปแบบต่างๆ เช่น เครื่องประดบั ตุ๊กตา เสือ้ผา้ และของแฮนด์เมด ที่น่ารกัและใช้
ความคดิสรา้งสรรค ์ของบางอย่างทาํมาชิน้เดยีวเพื่อใหไ้ดเ้ลอืกซือ้ บางทีอ่าจเป็นสนิคา้ทีม่ชีิน้เดยีวในโลก 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูจิมดกั (JIMDAK) 

บ่าย จากนัน้พาท่านละลายเงนิวอนที ่ร้านค้าสนามบิน ซึง่ท่านสามารถเลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืงเป็นการส่งทา้ยก่อนอําลาเกาหล ี
อาท ิบะหมีช่นิราเมยีน อดูง้ กมิจ ิลกูอมแปลกๆ ชอ็คโกแลต น้ําจิม้หมยู่างเกาหล ีไก่ตุ๋นโสมสาํเรจ็รปู ผลไม ้ในราคาพเิศษ 

 

 
 พีเรียดท่ีเดินทางเดือน มกราคม - มีนาคม 

20.20 น. น าท่านเดินทางสู่ กรงุเทพฯ โดยสายการบินเอเชียน่าแอรไ์ลน์ เท่ียวบินท่ี  OZ743 
00.20 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภมิู กรงุเทพฯ โดยสวสัดิภาพ... 

  

พีเรียดท่ีเดินทางเดือน เมษายน เป็นต้นไป 

19.30 น. น าท่านเดินทางสู่ กรงุเทพฯ โดยสายการบินเอเชียน่าแอรไ์ลน์ เท่ียวบินท่ี  OZ741 
23.10 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภมิู กรงุเทพฯ โดยสวสัดิภาพ... 

 

 

 

รายละเอียดเท่ียวบิน 

สายการบินเอเชียน่าแอรไ์ลน์ (OZ) 
เดินทางเดือน มกราคม - มีนาคม 

ขาไป OZ744 BKK - ICN 01.50 - 09.20 
ขากลบั OZ743 ICN - BKK 20.20 - 00.20 

เดินทางเดือน เมษายน เป็นต้นไป 

ขาไป OZ742 BKK - ICN 01.10 - 09.05 
ขากลบั OZ741 ICN - BKK 19.30 - 23.10 

 

 

 

 



 
 

 

ราคาทวัรข้์างต้นไม่รวมค่าทิปไกด+์คนขบัรถตลอดการเดินทาง 
ท่านละ 50,000 วอน (ประมาณ 1,500 บาท) 
ขออนุญาตเกบ็ค่าทิปทุกท่านท่ีสนามบินไทย 

กรณุาช าระค่ามดัจ าท่านละ 5,000 บาท (ช่วงเทศกาลวนัหยดุยาว 10,000 บาท) 
 

ในกรณีท่ีผู้เดินทางไม่ผา่นการตรวจพิจารณาจากด่านตรวจคนเข้าเมือง (ต.ม.)ในการ เข้า-ออกทัง้
ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้ อนัเน่ืองมาจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การ

หลบหนีเข้าออกเมือง หรือการถกูปฎิเสธในกรณีอ่ืนๆทุกกรณี ทางบริษทัจะไม่รบัผิดชอบและไม่คืน
ค่าใช้จ่ายต่างๆทัง้ส้ิน เน่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนบริษทัแล้ว 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
ผูใ้หญ่ พกัห้องละ 2 ท่าน 

ท่านละ 
พกัเด่ียวเพ่ิม 

ท่านละ 
11 – 15 , 25 – 29 มกราคม 19,900 7,900 
31 มกราคม - 3 กมุภาพนัธ ์ 19,900 7,900 
1 – 5 , 7 – 11 , 8 – 12 , 15 – 19 , 21 – 25 , 22 – 26 กมุภาพนัธ ์ 18,900 7,900 
14 – 18 , 15 – 19 , 19 – 23 , 21 – 25 , 22 – 26 ,  26 – 30 มีนาคม 19,900 7,900 
5 – 9 , 19 – 23 , 26 – 30 เมษายน 19,900 7,900 
3 – 7 , 10 – 14 , 17 – 21 , 24 – 28 พฤษภาคม 
31 พฤษภาคม – 4 มิถนุายน 

19,900 7,900 

7 – 11 , 14 – 18 , 21 – 25 มิถนุายน  
28 มิถนุายน – 02 กรกฎาคม 

18,900 7,900 

5 – 9 , 19 – 23 กรกฎาคม 18,900 7,900 
12 – 16 , 26 – 30 กรกฎาคม 19,900 7,900 
2 – 6 , 16 – 20 , 23 – 27 สิงหาคม 
30 สิงหาคม – 3 กนัยายน 2562 

18,900 7,900 

9 – 13 สิงหาคม 19,900 7,900 
   



 
 

การเดินทางอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทัง้น้ีเน่ืองจาก
สภาพ ลม ฟ้า อากาศ และสถานการณ์ในการเดินทางขณะนัน้แต่จะค านึงถึงความปลอดภยัในการ
เดินทาง และผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั โดยไม่ท าให้มาตรฐานของการบริการลดน้อยลง 
ทวัรน์ี้จดัใหเ้ฉพาะลกูคา้ทีป่ระสงคจ์ะไปท่องเทีย่วตามรายการของทวัรท์ุกวนัเท่านัน้ หากท่านไมส่ามารถร่วมทวัร ์ทุกวนั แค่สมคัรมาร่วมทวัร์

เพยีงเพือ่การใชต้ัว๋เครือ่งบนิและทีพ่กัในราคาพเิศษ หากท่านไมแ่จง้และปรากฏว่าท่านไมร่่วมทวัรใ์นบางวนั 

ทางบรษิทัฯ จะคดิค่าด าเนินการในการแยกท่องเทีย่วเอง 150 USD 

 (ก่อนซื้อทวัร ์จะตอ้งแจง้ความประสงคท์ีเ่ป็นจรงิ เพือ่ทางผูจ้ดัจะไดค้ดิค่าบรกิารทีเ่หมาะสม) 
 

*** ก่อนตดัสินใจจองทวัร ์ควรอ่านเง่ือนไขการเดินทางอยา่งถ่องแท้ จนเป็นท่ีพอใจ 

แล้วจึงวางมดัจ าเพือ่ประโยชน์ของท่านเอง *** 

 
อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เครื่องบนิชัน้ประหยดัไปกลบัพรอ้มกรุ๊ป 
 น้ําหนกักระเป๋าไม่เกนิ 23 กโิลกรมัต่อท่าน (2ชิน้รวม23กโิลกรมั) / ถอืขึน้เครื่องได ้10 กโิลกรมั 
 ค่าภาษสีนามบนิทุกแห่ง 
 โรงแรมระดบั 3 ดาว พกัหอ้งละ 2 – 3 ท่าน จาํนวน 3 คนื 
 บรกิารอาหารทุกมือ้ตามรายการระบุ 
 ค่าเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วต่างๆตามรายการระบุ 
 ค่ารถรบั-สง่และนําเทีย่ว พรอ้มหวัหน้าทวัรช์าํนาญงานและมคัคุเทศกท์อ้งถิน่ ตลอดการเดนิทาง 
 ค่าประกนัอุบตัเิหตุระหวา่งการเดนิทาง วงเงนิ 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม)์ 

 
อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 ค่าทปิไกด ์และคนขบัรถ ประมาณ 50,000 วอนหรอื 1,500 บาท ต่อท่านตลอดทรปิ 
 ค่าใชจ้่ายสว่นตวัอื่นๆ เช่น หนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดี ค่าอาหารเครื่องดื่มนอกเหนือรายการ 
 ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และ หกั ณ ทีจ่่าย 3% 
 ค่าน้ําหนกักระเป๋าทีเ่กนิจาก 23 กโิลกรมัต่อทา่น 
 ค่าวซี่าสาํหรบัหนงัสอืเดนิทางต่างดา้ว หรอืชาวต่างชาต ิ

 
หมายเหตุ 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลื่อนการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ถงึ 20 คนขึน้ไป 
 ในกรณีทีส่ายการบนิประการปรบัขึน้ภาษน้ํีามนั ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าภาษน้ํีามนัเพิม่ตามความเป็นจรงิ 
 ตัว๋เครื่องบนิทีอ่อกเป็นกรุ๊ปไม่สามารถเลื่อนวนัเดนิทางหรอืขอคนืเงนิได ้
 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลง หรอืสลบัรายการท่องเทีย่วตามความเหมาะสม ในกรณีทีเ่กดิเหตุสุดวสิยั หรอืเหตุการณ์ทีอ่ยู่

เหนือการควบคุมของบรษิทัฯ โดยบรษิทัฯ จะคาํนึงถงึความปลอดภยัและผลประโยชน์ของคณะผูเ้ดนิทางเป็นหลกั 
 บรษิัทฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้ สนิ หากเกดิเหตุการณ์สุดวสิยั เช่น ความล่าชา้จากสายการบนิ การยกเลกิเทีย่วบนิ การเมอืง การ

ประทว้ง การนดัหยุดงาน การก่อจลาจล ปญัหาจราจร อุบตัเิหตุ ภยัธรรมชาต ิหรอืทรพัยส์นิสญูหายอนัเน่ืองมาจากความประมาทของ
ตวัท่านเอง หรอืจากการโจรกรรม และอุบตัเิหตุจากความประมาทของตวัท่านเอง 



 
 

 กรณีทีส่ถานทีท่่องเทีย่วใดๆ ทีไ่ม่สามารถเขา้ชมได้เนื่องจากเหตุสุดวสิยั สภาพอากาศ เหตุการณ์ที่อยู่เหนือการควบคุมของบรษิทัฯ 
เป็นตน้ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าใชจ้่ายใดๆ ทัง้สิน้ 

 กรณีทีท่่านสละสทิธิใ์นการใชบ้รกิารใดๆ หรอืไม่เขา้ชมสถานทีใ่ดๆ กต็ามทีร่ะบุในรายการท่องเทีย่ว หรอืไม่ เดนิทางพรอ้มคณะ ทาง
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าใชจ้่ายไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ในประเทศไทย และในต่างประเทศมปีฏเิสธมใิห้เดนิทางเขา้ -ออกตามประเทศทีร่ะบุ ไว ้เนื่องจากการ
ครอบครองสิง่ผดิกฎหมาย สิง่ของตอ้งหา้ม เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอืไม่ว่าดว้ยเหตุผลใดๆ กต็ามบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนื
ค่าทวัรไ์ม่ว่ากรณีใดกต็าม 

 กรณีทีท่่านใชห้นงัสอืเดนิทางราชการ (เล่มสน้ํีาเงนิ) เดนิทางเพื่อการท่องเทีย่วกบัคณะทวัร ์หากท่านถูกปฏเิสธใน การเขา้-ออกประเทศ
ใดๆ กต็าม ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าทวัรแ์ละรบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

 เมื่อท่านตกลงชาํระเงนิมดัจาํหรอืค่าทวัรท์ัง้หมดแลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรบัเงื่อนไขขอ้ตกลงต่างๆ ทัง้หมด 
 
 
เง่ือนไขการช าระเงิน 

 ชาํระค่ามดัจาํ ท่านละ 5,000 บาท หลงัจากทาํการจองภายใน 3 วนั ช่วงเทศกาลวนัหยุดยาว 10,000 บาท 
 ชาํระเงนิค่าทวัรส์ว่นทีเ่หลอืภายใน 21 วนั ก่อนออกเดนิทาง 

 
เง่ือนไขการยกเลิก 

 ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 30 วนั ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยดึมดัจาํเตม็จาํนวน 
 ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 21 วนั ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์กบ็ค่าใชจ้่าย 100% ของราคาทวัรท์ัง้หมด 
 กรณีกรุ๊ปทีเ่ดนิทางช่วงวนัหยุด เทศกาลต่างๆ เช่น ปีใหม่ สงกรานต ์เป็นตน้ ทางบรษิทัฯ ตอ้งมกีารการนัตมีดัจาํทีน่ัง่กบัทางสายการ

บนิ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เช่น Charter Flight และโรงแรมทีพ่กัต่างๆ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่ามดัจาํหรอืค่าทวัรท์ัง้หมด ไม่
ว่ายกเลกิกรณีใดกต็าม 

 เมื่อออกตัว๋แลว้ หากท่านมเีหตุบางประการทาํใหเ้ดนิทางไม่ได ้ไม่สามารถขอคนืค่าตัว๋ได ้เน่ืองจากเป็นนโยบายของสายการบนิ 
 

ข้อแนะน าเพ่ิมเติม ส าหรบัผูเ้ดินทางไปท่องเท่ียวประเทศเกาหลีใต้ 

1. ผูเ้ดนิทางทีย่งัคงสภาพการเป็นนกัศกึษา กรุณาเตรยีมใบรบัรองการเป็นนกัศกึษาจากสถาบนัการศกึษาเป็นภาษาองักฤษตดิตวัไปดว้ย
อาจจะตอ้งใชใ้นบางกรณี 

2. ผูเ้ดนิทางทีเ่ป็นขา้ราชการ พนกังานรฐัวสิาหกจิ และพนกังานบรษิทัเอกชนต่างๆ กรุณาเตรยีมบตัรประจําตวัขา้ราชการ หรอืใบรบัรอง
การทาํงานเป็นภาษาองักฤษอาจจะตอ้งใชใ้นบางกรณี 

3. ผูเ้ดนิทางทีท่าํเล่มพาสปอรต์ใหม่เน่ืองจากเล่มเก่าหมดอายุใหพ้กหนงัสอืเดนิทางเล่มเก่าตดิตวัไปดว้ยอาจจะตอ้งใชใ้นบางกรณี 

4. กรุณาพกบตัรเครดติ (ถา้ม)ี และเงนิสดตดิตวั ทัง้เงนิวอนและเงนิสกุล USD กองตรวจคนเขา้เมอืงอาจจะขอดใูนบางกรณี 


