
 

 

 

 

 
 

 
 

วนัแรกของการเดินทาง     กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ) -  เกาหลีใต ้(สนามบินอินชอน) 

19.30        คณะพรอ้มกนัท่ีจุดนัดหมาย สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ชัน้ 4 เคาน์เตอร ์D  

สายการบิน THAI AIRWAYS (TG) (ประตูทางเขา้หมายเลข 2) โดยมีหวัหนา้ทวัร์และเจา้หนา้ท่ีอนัยองโคเรีย

รอตอ้นรับและอ านวยความสะดวกกอ่นข้ึนเคร่ือง 



 

 

 

ส่ิงที่ควรทราบ : สายการบินจะท าการปิดใหบ้ริการ Check-in ก่อนเวลาเครื่องออกประมาณ 

60นาทีและไม่มีประกาศ  เตือน ข้ึนเครื่อง ดงันั้นทุกท่านจ าเป็นตอ้งพรอ้มกนั ณ 

ประตูข้ึนเครื่องก่อนเวลาเครื่องออก 45 นาที 

23.30        บินลดัฟ้าสูป่ระเทศเกาหลีใต ้โดยสายการบิน THAI AIRWAYS (TG) เท่ียวบินท่ี TG656 

บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง **เท่ียวบินอาจมีการเปล่ียนแปลง จะแจง้ใหท้ราบอีกครั้ง** 

 

วนัท่ีสองของการเดินทาง    เกาะนามิ  – วดันัคซนัซา  - พิพิธภณัฑเ์ท็ดด้ี แบร ์

06.55        เดินทางถึง สนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต  ้หมายเหตุ: เวลาทอ้งถ่ินเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง  

(กรุณาปรบันาฬิกาของท่านเป็นเวลาทอ้งถ่ิน เพ่ือความสะดวกในการนดัหมาย)  

หลงัจากผา่นการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรเกาหลี 

 น าท่านเ ดินทาง สู่  เกาะนามิ  เ มือง ชุนชอน จังหวัด  ค ังวอน ลง เ รือ เฟอร์ รีข า้มไปยัง เกาะ  (ใช ้เ วลา

 ประมาณ 10 นาที) ใหท้า่นไดด่ื้มด ่ากบัธรรมชาติ แมกไม ้ทิวสนบนเกาะนามิ ทา่มกลางบรรยากาศโรแมนติกของ

 ฤดูแหง่หิมะโปรยปราย ท่ีขาวโพลนไปทัว่ท ัง้เกาะ ใหท้า่นไดย้อ้นรอยละครรักแนว  DRAMA ซีรียเ์กาหลีท่ีโดง่ดงัไป

 ทัว่เอเชีย  WINTER LOVE SONG  หรือ เพลงรกัในสายลมหนาว พรอ้มเก็บภาพความประทบัใจ ถา่ยรูป กบั

 ดาราแสดงน า BAE YONG JOON และ CHOI JI WOO รูปปั้นท่ีสรา้งข้ึนเพ่ือไวเ้ก็บเป็นภาพความประทบัใจ กบั

 ฉากและเน้ือเร่ืองท่ีเรียกเสียงสะอ้ืนและน ้าตาของผูช้มนอกจออยา่งทว่มทน้   

 

กลางวนั         รับประทานอาหารกลางวนั 

  พรอ้มเสริฟดว้ยเมนู ทคัคาลบ้ี อาหารยอดนิยมอีกชนิดหน่ึง ของคนเกาหลี น าไก ่บาร์บีคิว ผกัตา่งๆ ผดัร่วมกบั

 ซอสบาร์บีคิวเกาหลีในกระทะแบน วิธีการทานโดยห่อกบัผกักาดแกว้เกาหลี เม่ือทานไประยะหน่ึงจะน าขา้วสวย

 และสาหร่ายแหง้มาผดัรวมกบัทคัคาลบ้ีเพ่ือใหเ้กิดอาหารชนิดใหม ่คือ ทคัคาลบ้ีโปคีมหรือขา้วผดัทคัคาลบ้ีท่ีท ัง้

 หอม อร่อย เสิร์ฟพรอ้มเคร่ืองเคียง 

 จากนั้นพาทา่นน าชม ณ วดันัคซนัซา (NAKSANSA TEMPLE) ตัง้อยูบ่นผาริมทะเลของภูเขานักซาน เป็น

 หน่ึงในสามวดัท่ีสามารถมองเห็นทะเลญ่ีปุ่นไดต้ านานเคยกลา่ววา่พระโพธิสตัวเ์คยอยูบ่นเกาะน้ีโดยมีมงักรคอย

 ปกป้อง ภายในมีหอคอยหินสูง 7 ชัน้ วดัแห่งน้ีมีพระพุทธรูปอนัเกา่แกท่างประวติัศาสตร์ สรา้งข้ึนในสมยัชิลลา่

 เมืองราวพนักวา่ปีโดยพระอึยซงั วดันักซานซายงัเป็นท่ีประดิษฐานของรูปปั้นเจา้แมก่วนอิมองคยื์นสูงถึง 16 

 เมตร ท าจากหินแกรนิต ตัง้ตระหงา่นอยูก่ลางแจง้บนยอดเขาชินซองบองซ่ึงใหญท่ี่สุดในภาคตะวนัออกของ

 เกาหลีใต ้

 จากนั้นพาทา่นชมความน่ารกัเหล่าตุก๊ตาหมีท่ี พิพิธภณัฑเ์ท็ดด้ี แบร ์(Teddy Bear Farm) ตัง้อยูใ่นเขต

 ซอรัคซาน ซ่ึงเคยเป็นสถานท่ีถา่ยท าละครเกาหลีเร่ือง “เจา้หญิงวุน่วายกบัเจา้ชายเย็นชา (Princess Hours)” 



 

 

 

 ภายในตวัอาคารเป็นการจดัแสดงตุ๊กตาหมีจากทั่วโลกโดยแบง่การแสดงออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนประวติั ส่วน

 งานศิลปะ และ ส่วนของการแนะน าโครงการ ซ่ึงจะมีการน าเอาเท็ดด้ี แบร์ท่ีมีช่ือเสียงตัง้แตยุ่คแรก จนถึง

 ปัจจุบนัมาแสดง รวมถึงเท็ดด้ี แบร์โบราณดว้ย 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า  

   พรอ้มเสริฟเมนู ชาบู ชาบู (Shabu Shabu) จะเป็นการน าผกัหลากหลายชนิด เห็ดตา่งๆ โอเดง้ เบคอน หมู

 รวมกนัในหมอ้ และจะเติมดว้ยน ้าซุปรอ้นๆ สูตรเฉพาะของแตล่ะรา้น แลว้ตม้จนเดือด กอ่นจะเร่ิม

 รับประทาน ก็จะน าอุดง้ลงตม้อีกครั้ง จะทานพรอ้มกบัขา้วสวย หรืออุดง้ก็ได ้เมนูชาบูชาบู ถือไดว้า่เป็นรายการ

 อาหารท่ีขาดไมไ่ดใ้นโปรแกรมทวัร์เกาหลี เพราะรสชาติของน ้าซุป ผกัตา่งๆในหมอ้ ท าใหเ้ป็นท่ีช่ืนชอบของ

 หลายทา่น หากทา่นใดทานรสจดัหน่อย ก็สามารถขอน ้าจ้ิมเกาหลี เติมเพ่ิมรสชาติ 

 จากนั้นน าท่านเขา้สู่ท่ีพกั I Park  Hotel  หรือเทียบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

 

วนัท่ีสามของการเดินทาง           อุทยานแห่งชาติซอรคัซาน  - วดัชินฮนัซา  - สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์ -  

โซลโล 7017 

เชา้           รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม         

 จากนั้นน าทา่นเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติซอรคัซาน (Seoraksan National Park) โดยรถจะว่ิงลดัเลาะ

 ผา่นไปตามหนา้ผา หุบเขา และล าธาร เพ่ือชมธรรมชาติอนัสวยงามของจงัหวดัคงัวอนโดสู่ภูเขาซอรัคซาน 

 หรือ สวิสเซอร์แลนดข์องเกาหลี ท่ีจดัไดว้า่เป็นแนวเขาท่ีสวยงามมากท่ีสุดแห่งหน่ึงในประเทศเกาหลีใต ้ตัง้อยูใ่จ

 กลางหุบเขาแทแบคซ่ึงทอดยาวไปถึงเทือกเขาคึมคงัของประเทศเกาหลีเหนือ โดยมีเทือกเขา หุบเขา ป่าไม ้

 สายน ้า ทะเลสาบ หินรูปร่างสวยงามซ่ึงเกิดจากธรรมชาติท่ีหาดูไดย้ากย่ิง (ราคาทวัร์ยงัไมร่วมคา่ข้ึนกระเชา้)  

 จากนั้นน าทา่นเดินทางสู่  วดัชินฮนัซา (Sinheungsa Temple) วดัเกา่แกท่ี่สรา้งข้ึนในสมยัอาณาจกัรชิลลา่ 

 สกัการะพระพุทธรูปสมัฤทธ์ิปางสมาธิขนาดใหญ ่กอ่นจะเดินผา่นสะพานช าระลา้งจิตใจเขา้สู่เขตวดัเพ่ือไหว ้

 พระขอพรส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ หรือเลือกท าบุญโดยการถวายกระเบ้ือง เทียน หรือขา้วสาร ตามศรัทธา 

  เท่ียง   อิสระอาหารกลางวนั ณ สวนสนุกเอเวอร์แลนด  ์



 

 

 

 พาทา่นเดินทางสู่ เอเวอรแ์ลนด ์ Everland เป็นสวนสนุกกลางแจง้ของประเทศเกาหลีใต ้ สวนสนุกน้ีถูกขนาน

 นามวา่ ดิสนียแ์ลนดเ์กาหลี เป็นสวนสนุกกลางแจง้ท่ีใหญท่ี่สุดของประเทศ โดยมีบริษัทซมัซุงเป็นเจา้ของ ตัง้ อยู ่

 ทา่มกลางหุบเขา ทา่นจะไดน้ั่งกระเชา้ลิฟท ์ และทอ่งไปกบัโลกของสตัวป่์าซาฟารี ชมไลเกอร์ (สิงโตผสมกบั

 เสือ) แฝดคูแ่รกของโลก ท่ีน่ีทา่นจะพบวา่เจา้ป่าสิงโต และเสือสามารถอยูด่ว้ยกนัไดอ้ยา่งเป็นสุข ชมความ

 น่ารักของหมีท่ีสามารถส่ือสารกบัคนขบัรถไดเ้ป็นอยา่งดี เขา้สู่ดินแดนแหง่เทพนิยาย สวนส่ีฤดู ซ่ึงจะปลูก

 ดอกไมเ้ปล่ียนไปตามฤดูกาลและสนุกกบัเคร่ืองเลน่นานาชนิด อาทิเชน่ สเปสทวัร์ รถไฟเหาะ หนอนสะบดั ชม

 กิจกรรมและการแสดงตา่ง ๆ ท่ีจดัตามตารางประจ าวนั ดว้ยบตัรเขา้ชมแบบ Big 5 ชอบป้ิงในรา้นคา้ของท่ี

 ระลึกและ Outlet 

 จากนั้นพาทุกทา่นเดินทางสู่  "โซลโล 7017" Seoullo 7017 ซ่ึงเป็นทางเดินลอยฟ้าบริเวณกลางกรุงโซล 

 ไดเ้ปิดตวัในเดือนพฤษภาคม 2560เป็นแหลง่ทอ่งเท่ียวแห่งใหม ่ โซลโล 7017 ในอดีตเคยเป็นถนนท่ีเป็น

 สะพานขา้มแยก สรา้งข้ึนตัง้แตปี่ 1970 และใชง้านมาเร่ือยๆ จนกระทั่งปี 2017 ตรวจสอบแลว้พบวา่เส่ือม

 ประสิทธิภาพ ไมส่ามารถใชง้านเป็นถนนได ้เน่ืองจากไมป่ลอดภยั ทางผูว้า่การกรุงโซลจึงมีแนวคิดปิดการใช ้

 ถนนและปรับเปล่ียนมาเป็นสถานท่ีทอ่งเท่ียวใหช้าวเกาหลีใตแ้ละนักทอ่งเท่ียวไดม้าพกัผอ่นชมวิวกรุงโซลโดยไม่

 มีคา่ใชจ้า่ยจึงน าเลข 70 จากเลขสองตัวทา้ยของปีท่ีสรา้ง และ 17 จากเลขสองตวัทา้ยของปีท่ีปิดใชง้าน มาใช ้

 เป็นช่ือแลนดม์าร์คแห่งน้ี 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า  

  พรอ้มเสริฟเมนู คาลบิ ( Kalbi) อาหารเกาหลีแบบป้ิงยา่งท่ีมีช่ือเสียงของเกาหลีเป็นการน าเน้ือหมูมาหมกักบั

 เคร่ืองปรุงจนเน้ือนุ่ม แลว้จึงน าไปย่างบนแผน่โลหะท่ีถูกเผาจนรอ้น ตอนยา่งเน้ือนั้นจะยา่งเป็นช้ินพอใกลสุ้ก

 แลว้ก็ตอ้งใชก้รรไกรตดัเป็นช้ินพอดีค า ทานกบัเคร่ืองเคียงจ าพวกผกั กระเทียม  

  จากนั้นพาทุกทา่นเขา้พกัท่ี WESVILL  HOTEL หรือเทียบเทา่ 

  

 

 

 

 

 

วนัท่ีส่ีของการเดินทาง        ศูนยโ์สมรฐับาล – พระราชวงัชางด็อกกุง - RED PINE - ศูนยเ์คร่ืองส าอางค ์– DUTYFREE

คลองช็องกเยช็อน – SEOUL TOWER(ไม่รวมค่าลิฟท)์ -  ชอ้ปป้ิงเมียงดง 

เชา้            รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 



 

 

 

น าทา่นสู ่ศนูยโ์สมรฐับาล ซ่ึงรับรองคุณภาพจากรัฐบาล เป็นโสมที่ อายุ 6 ปี ซ่ึงถือวา่มีคุณภาพดีท่ีสุด ใหท้า่นได ้

เลือกซ้ือโสมคุณภาพและราคาถูกกวา่ไทย 2 เทา่ โสมเกาหลีถือเป็นยาบ ารุงร่างกาย หรือสามารถซ้ือเป็นของฝาก

จากประเทศเกาหลี    

จากนั้นน าทา่นเท่ียวชม พระราชวงัชางดอ๊กกุง (Changdeokgung)  เป็นพระราชวงัท่ีสวยงามและทรงคุณคา่

ท่ีสุดในประวติัศาสตร์เกาหลี ท่ีเคยมีการปกครองดว้ยระบบกษัตริย ์จนไดร้ับการข้ึนทะเบียนใหเ้ป็นหน่ึงในมรดก

โลกทางดา้นวฒันธรรมขององคก์ารยูเนสโก พระราชวงัแหง่น้ีมีความส าคญัมากเพราะเป็นพระราชวงัหลวง สรา้ง

ในปี ค.ศ.1405 ใชเ้ป็นท่ีประทับของกษัตริย์ในราชวงศ์โชชอนหลายพระองค์ จนถึงพระเจา้ชุนจง 

(Seonjeong) ซ่ึงเป็นกษัตริยอ์งคสุ์ดทา้ยของราชวงศ ์ท่ีส้ินพระชนมล์งในปี ค.ศ.1926 ดงันั้น ทางรัฐบาลเกาหลีจึง

ไดอ้นุรักษ์พระราชวงัแหง่น้ีเอาไวอ้ยา่งดีท่ีสุด  

และน าทา่นสู ่RED PINE เป็นผลิตภณัฑ ์ท่ีสกดัจากน ้ามนัสน ท่ีมีสรรคุณชว่ยบ ารุงร่างกาย ลดไขมนั ชว่ยควบคุม

อาหารและรักษาสมดุลในร่างกาย     

  จากนั้นพาทา่นเดินทางสู่ ศูนยร์วมเคร่ืองส าอางค ์Midam Cosmetic  ประเภทเวชส าอางคท่ี์หมอศลัยกรรม

 เกาหลีร่วมออกแบบมากมาย เชน่ ผลิตภณัฑบ์ ารุงผิวหนา้ เคร่ืองส าอางค ์หลากหลายแบรนด ์และอ่ืนๆอีก

 มากมาย อาทิเชน่ B2B ,Closee Dr.,Rojukiss ,etc นอกจากน้ียงัมีครีมท่ีโดง่ดงั  อาทิเชน่ ครีมเมือกหอยทาก , 

 เซรั่มพิษงู , ครีมโบท็อก , Aloevera Gel . ครีมน ้าแตก , BB Cream , etc 

เท่ียง  รับประทานอาหารเท่ียง  

 พรอ้มเสริฟดว้ยเมนู พลุโกกิ ส่วนผสมของเมนูน้ี คือหมูหมกัช้ินบาง ๆ ผกัตา่ง ๆ เชน่ กะหล ่าปลี ฟกัทองออ่น 

ถั่วงอก แครอท เห็ดและวุน้เสน้มาตม้รวมกนั โดยสามารถทานไดท้ ัง้แบบแหง้และน ้า เคร่ืองเคียงตา่ง ๆ คือ 

ถั่วงอกดอง วุน้เสน้ปรุงรสสาหร่าย กิมจิ เสริฟพรอ้มกบัขา้วสวยรอ้นๆ ทา่นจะอ่ิมอร่อยกบัเมนูอาหารน้ีอยา่ง

แน่นอนจากนั้นน าทา่นสู ่แหลง่ชอ้ปป้ิงปลอดภาษี DUTY  FREE ชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นม  มากมาย อาทิ นาฬิกา   

,แวน่ตา,เคร่ืองส าอางค,์กระเป๋า,กลอ้งถา่ยรูป หรือจะเป็นโทรศพัทมื์อถือ ใหท้า่นอิสระไดเ้ลือกซ้ืออยา่งเต็มท่ี  

น าทา่นสู่คลองชองเกชอน ล าธารชองเกชอน (Cheonggyecheon Stream) เป็นล าธารท่ีมีความยาว 5.84 

กิโลเมตรไหลผา่นใจกลางกรุงโซล ในปี ค.ศ. 1958 ไดมี้การถมเพ่ือท าถนนจากเดิมท่ีเป็นล าธารธรรมชาติ และได ้

เร่ิมมีการปรับปรุงพ้ืนท่ีอีกครั้งในเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 2003 โดยใชเ้วลาในการปรับปรุงทัง้ส้ิน 2 ปี และ 3 เดือน 

เพ่ือเป็นสถานท่ีพกัผอ่นหย่อนใจกลางเมือง มีสะพานขา้มคลองทัง้หมด 22 สะพาน ล าธารชองเกชอน 

(Cheonggyecheon Stream) มีสถานที่ ทอ่งเท่ียวที่ สวยงามใหช่ื้นชม 

จากนั้นน าทา่นเท่ียวชม หอคอยกรุงโซล ซ่ึงอยูบ่นภูเขานัมซาน ซ่ึงเป็น 1 ใน 18 หอคอยท่ีสูงท่ีสุดในโลก ท่ีฐาน

ของหอคอยมีส่ิงท่ีน่าสนใจตา่งๆ เชน่ ศาลาแปดเหล่ียมปาลกัก๊จอง สวนพฤกษชาติ อาคารอนุสรณผู์ร้ักชาติ อนั 

ชุง กุน นอกจากน้ีโซลทาวเวอร์ยงัเป็นสถานที่ ถา่ยท าละครเกาหลีแนวน่ารักๆ เร่ือง “กบัดกัหวัใจยยัแมม่ด” อิสระ

ใหทุ้กทา่นไดเ้ดินเลน่และถา่ยรูปคูห่อคอยตามอธัยาศยัหรือคลอ้งกุญแจคูร่ัก (ไมร่วมคา่ข้ึนลิฟท)์ 



 

 

 

จากนั้นถึงเวลาพาทุกทา่นไปชอ้ปป้ิงท่ี เมียงดง หรือ สยามสแควรเ์กาหลี        ทา่นสามารถเลือกสินคา้เทรนด์

แฟชั่นลา่สุดของเกาหลีไดท่ี้น้ีโดยเฉพาะสินคา้วยัรุ่นเชน่เส้ือผา้ รองเทา้ กระเป๋า เคร่ืองประดบั ท ัง้แบรนดเ์นม

เชน่ EVISU, GAP, ONISUKA TIGER และสินคา้จากแบรนดเ์กาหลีโดยเฉพาะ เคร่ืองส าอางเชน่ETUDE 

HOUSE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, MISSHA, ROJUKISS,LANEIGE อีกท ัง้ยงัมีรา้นกาแฟ รา้นอาหาร

ตา่งๆ ทา่น สามารถล้ิมลองไอศกรีม  2,000 วอน ท่ีสูงเกือบฟตุไดท่ี้น้ี  และKRISPY KREMEโดนัท ท่ีสุดแสน

อร่อย 

ค า่            อิสระอาหารค า่ ณ ตลาดเมียงดง 

                  น าทา่นเขา้สู่ท่ีพกั WESVILL  HOTEL หรือเทียบเทา่ หรือเทียบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

 

วนัท่ีหา้ของการเดินทาง     ศูนยส์มุนไพรฮ็อกเก็ตนามู – ศูนยพ์ลอยอเมทิส - พิพิธภณัฑส์าหร่าย+สวมชุดฮนับก+ท า

คิมบบั –ช็อปป้ิงย่านถนนฮงแด - SUPER MARKET - กรุงเทพฯ 

เชา้           รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหาร ของโรงแรม 

น าทา่นเดินทางสู่  ศูนยส์มุนไพรฮ็อกเกตนามู ตน้ไมช้นิดน้ีเจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาท่ีปราศจากมลภาวะ

และระดบัสูงเหนือน ้าทะเล 50-800 เมตร เมล็ดพนัธุข์องสมุนไพรออ๊ตเกตนามูน้ี เป็นท่ีนิยมของคนเกาหลีรุ่นใหม ่

เพราะมีผลชว่ยดูแลตบัใหแ้ข็งแรง ป้องกนัโรคตบัแข็งไมถู่กท าลายจากการด่ืมแอลกอฮอล ์กาแฟ บุหร่ี สารตกคา้ง

จากอาหาร และยาจากนั้นน าทา่นเลือกซ้ือ อเมทิส เป็นหินท่ีมีพลงัในการบ าบดัท ัง้ดา้นร่างกายและจิตใจของผู ้

สวมใส ่ ขจดัความคิดแงล่บ เป็นพลอยแหง่สุขภาพและน าโชค  สามารถปกป้องคุม้ครองผูส้วมใสไ่ด ้โดยมีตัง้แตสี่

มว่งออ่นเย็นตาจนถึงสีมว่งเขม้ มีเสน่หเ์ยา้ยวนใจ พลอยน้ีจะงามจบัตาเม่ือมาท าเป็นแหวน จ้ี ตา่งหูและสรอ้ย 

และนิยมใชใ้นการแกไ้ขฮวงจุย้ท่ีไมดี่ภายในบา้นดว้ย 

น าทา่นสู่พิพิธภณัฑส์าหร่าย (SEAWEED MUSEUM) ซ่ึงทา่นจะไดเ้รียนรูก้ารท าสาหร่ายของชาว

 เกาหลี ประวติัความเป็นมาและความผูกผนัท่ีชาวเกาหลีท่ีมีตอ่สาหร่าย จากนั้นน าทา่นเดินทางสู่ โรงเรียนสอน

KIMPUB เพ่ือใหท้า่นเรียนรูว้ฒันธรรมการท าขา้วปั้นเกาหลีและสนุกสนานเพลิดเพลินกบัการท าขา้วปั้น และให ้

ทา่นพรอ้มถา่ยภาพเป็นท่ีระลึกและใหท่้านไดใ้ส่ชุดฮนับก ชุดประจ าชาติของประเทศเกาหลีใต ้เพ่ือถา่ยรูปใน

สตูดิโอท่ีสวย และใหมท่ี่สุดในประเทศเกาหลีเพ่ือเป็นท่ีระลึกอีกดว้ย 

เท่ียง       รับประทานอาหารเท่ียง 



 

 

 

 พรอ้มเสริฟดว้ยเมนู จิมดกั ไก่อบซีอ๊ิว เป็นเมนูอาหารเกาหลีพ้ืนเมืองดัง้เดิม จิมดกัจานใหญน้ี่ประกอบไปดว้ย 

 ไกช้ิ่นโต วุน้เสน้เกาหลีน้ีมีลกัษณะเป็นเสน้แบนใหญ่ๆ ท าจากมนัฝรั่งท าใหเ้หนียวนุ่มเป็นพิเศษผดัคลุกเคลา้กบั

 ซอสสูตรเฉพาะ เสิร์ฟพรอ้มขา้วสวยรอ้นๆ  การรับประทานใชก้รรไกรตดัเสน้และไกฉั่บๆให ้เป็นช้ินเล็กพอดีค า 

 รับรองตอ้งติดใจ 

 จากนั้นพาทา่นสู่  HONGDAE SHOPPING STREET  ศูนยร์วมเคร่ืองส าอางค ์ผลิตภณัฑบ์ ารุงผิวพรรณ  

 ผลิตภณัฑบ์ ารุงผิวหนา้ หลากหลายแบรนดด์งัท่ีก าลงัเป็นท่ีนิยมในเกาหลี เชน่ ETUDY , SKINFOOD ,IT’S 

 SKIN , CLUB CLIO , BANILACO. THE FACE SHOP , NATURE REPUBLIC ฯลฯ มีใหท้า่นไดเ้ลือกซ้ือ

 อยา่งมากมาย และยงัสามารถมอบเป็นของฝากใหก้บัคนใกลต้วัไดอี้กดว้ย  

 จากนั้นพาทา่นเดินทางสู่ รา้นละลายเงินวอนหรือ Supermarket ท่ีน่ีมีขนมพ้ืนเมืองเกาหลีหลากชนิด อาธิ

 เชน่ ขนมขบเค้ียว ช็อคโกแล็ค กิมจิ มามา่ รวมไปถึงของใชใ้นครัวเรือน เชน่ ตะเกียบ ถว้ยใส่ขา้ว กระทะ ซอส

 ปรุงรส และของฝากของท่ีระลึกมีใหท้า่นไดเ้ลือกซ้ือมากมาย พรอ้มมีบริการบรรจุกลอ่งตามเง่ือนไขของรา้น  

 ออกเดินทางจากสนามอินชอนสู่ประเทศไทย 

21.20        เดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯโดยสายการบิน THAI AIRWAYS (TG) เท่ียวบินท่ี TG657 

บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง 

01.10         ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 

 

 

 

  

 

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงไดโ้ดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

ทัง้น้ีโดยค านึงถึงความปลอดภยัและประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

***หนงัสือเดินทางตอ้งเหลืออายุการใชง้านไดไ้ม่นอ้ยกว่า 6 เดือน*** 

 

อตัราค่าบริการ 

วนัเดินทาง 
ผูใ้หญ่ พกั 2 

ท่าน/หอ้ง 

เด็กอายุต า่กว่า 12 ปีพกักบัผูใ้หญ่ (2+1) 
พกัเด่ียวเพ่ิม รบัได ้

เสริมเตียง ไม่เสริมเตียง 

05 – 09 ธนัวาคม 2560 19,900.- 19,900.- 19,900.- 4,900 25 

14 - 18 มกราคม 2560 21,900.- 21,900.- 21,900.- 5,900 25 



 

 

 

 

เง่ือนไขการใหบ้ริการ 

1. การเดินทางครั้งน้ีจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 25 ทา่นข้ึนไป กรณีไมถึ่งจ านวนดงักลา่ว 

- ขอสงวนสิทธิในการปรับราคาคา่บริการ โดยทางบริษัทจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้  

- หรือส่งจอยน์ทวัร์กบับริษัทท่ีมีโปรแกรมใกลเ้คียงกนั 

- หรือเล่ือน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดินทาง 15 วนั 

2. ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ กอ่นทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัท

จะไมร่ับผิดชอบใดๆ ทัง้ส้ิน 

หมายเหตุ 

3.ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงเท่ียวบินทัง้ไปและกลบัโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4.ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมหรือรายการอาหารโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ทัง้น้ีข้ึนอยูต่ามความ

เหมาะสม 

5.กอ่นซ้ือโปรแกรมทวัร์ควรอา่นท าความเขา้ใจกอ่นเพ่ือผลประโยชน์ของลูกคา้ 

6.รา้นชอ้ปป้ิงท่ีทางรัฐบาลใหท้วัร์ลง ตามท่ีระบุภายในโปรแกรม ทางบริษัทฯไมมี่นโนบายบงัคบัซ้ือแตอ่ยา่งใด ข้ึนอยูก่บั

ความพึงพอใจของลูกคา้ (แยกตวัออกจากรุ๊ปไปเท่ียวเอง ช าระเพ่ิม 5,000 บาท/ทา่น) 

7.ประเทศเกาหลีใตม้ีชา่งภาพมาถา่ยรูปแลว้มาจ าหน่ายวนัสุดทา้ยลูกทวัร์ทา่นใดสนใจสามารถซ้ือไดแ้ตถ่า้ทา่นใดไม่

สนใจก็ไมต่อ้งซ้ือ โดยไมมี่การบงัคบัลุกทวัร์ท ัง้สิน แตเ่ป็นการบอกกลา่วลว่งหนา้  

 

หมายเหตุใหล้ะเอียดทัง้ 5 ขอ้ 

หมายเหตุ 

1. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไมร่ับผิดชอบตอ่คา่ชดเชยความเสียหายไมว่า่กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของไทยไมอ่นุญาต

ใหเ้ดินทาง ออกหรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมือง  

2. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไมร่ับผิดชอบตอ่คา่ชดเชยความเสียหาย อนัเกิดจากเหตุสุดวิสยัท่ีทาง บริษัทฯไม่

สามารถควบคุม ได ้เชน่ การนัดหยุดงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรือยกเลิกของเท่ียวบิน 

3. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเท่ียว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอตัราคา่บริการ โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

5. คณะผูเ้ดินทางจ านวน 25 ทา่น ขี้ นไปจึงออกเดินทางในกรณีท่ีมีจ านวนผูเ้ดินทางไมถึ่ง 25 ทา่น ไมมี่หวัหนา้ทวัร์ ไทย

ร่วมเดินทางดว้ย โดยทางบริษัทฯ  จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 14 วนักอ่นการเดินทาง  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

-  คา่ตัว๋เคร่ืองบิน ตามที่ ระบุในรายการ ไป-กลบัพรอ้มคณะ กรณีอยูต่อ่ตอ้งเสียคา่เปล่ียนแปลงตัว๋ 

-  คา่ภาษีสนามบิน ทุกแหง่ท่ีมี  

-  คา่อาหารทุกม้ือ ตามท่ีระบุในรายการ / คา่เขา้ชมสถานที่ ตา่งๆ ตามรายการ 

-  คา่ที่ พกัระดบัมาตรฐาน 3 คืน (พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น) 

-  คา่รถรับ-สง่ และน าเท่ียวตามรายการ / คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละ 15 กก. /1ช้ิน 

-  คา่หวัหนา้ทวัร์ผูช้  านาญเสน้ทาง น าทา่นทอ่งเท่ียวตลอดรายการในตา่งประเทศ 

-  คา่ประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ กรุณาขอเอกสารจาก

สถานพยาบาลเป็นภาษาองักฤษเทา่นั้น  

 

อตัราน้ีไม่รวม 

-           คา่ทิปคนขบัรถ และไกดท์อ้งถ่ินทา่นละ 1,200 บาท ตอ่ทา่นตลอดทริป (ช าระสนามบินกอ่นเดินทาง) 

-           คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาทิ คา่ท าหนังสือเดินทาง, คา่โทรศพัทส์ว่นตวั, คา่ซกัรีด, มินิบาร์ในหอ้ง, รวมถึงคา่อาหาร และ 

เคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพ่ิมนอกเหนือรายการ (หากทา่นตอ้งการสั่งเพ่ิม กรุณาติดตอ่หวัหนา้ทวัร์แลว้จา่ยเพ่ิมเองตา่งหาก) 

-           คา่ภาษีมูลคา่เพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% (ใบกรณีออกใบเสร็จเต็มรูปแบบ) 

-           คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ท่ีหนักเกินสายการบินก าหนด (ปกติ 15 กก.) 

-           คา่วีซา่ส าหรับพาสปอร์ต ตา่งดา้ว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1) พาสปอร์ต 2) ใบประจ าตวัคนตา่งดา้ว 3) ใบส าคญั

ถ่ินท่ีอยู่ 4) ส าเนาทะเบียนบา้น(ถา้มี) 5) สมุดบญัชีเงินฝาก(ถา้มี) 6) รูปถา่ยสี 2 น้ิว 2 รูป แลว้ทางบริษัทฯจะเป็น

ผูด้  าเนินการย่ืนวีซา่ใหท้า่น โดยจา่ยคา่บริการตา่งหาก (ส าหรับหนังสือเดินทางตา่งดา้ว เจา้ของหนังสือเดินทางตอ้งท าเร่ือง

แจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองกอ่นจะย่ืนวีซา่) 

-           คา่อาหารท่ีลูกคา้รับประทานทานนอกเหนือหรือเปล่ียนแปลงจากท่ีโปรแกรมก าหนด หากลูกคา้ไมส่ามารถ

รับประทานอาหารท่ีทางทวัร์จดัให ้กรุณาเตรียมอาหารส าเร็จรูปสว่นตวัส ารองมาดว้ย 

 

เง่ือนไขการจอง 

จ่ายเงินเต็มจ านวนโดยโอนเขา้บญัชีบริษัท ท่ีนัง่จะยืนยนัเม่ือไดร้บัการช าระแลว้เท่านั้น 

อตัราน้ีรวม 



 

 

 

 

หมายเหตุ 

***ลูกคา้ต่างชาติช าระเพ่ิมท่านละ 3,000 บาท*** 

 

ราคาดงักล่าวเป็นราคาโปรโมชัน่ ไม่สามารถยกเลิกการจองไดทุ้กกรณี 

 

เง่ือนไขการส ารองท่ีนัง่ 

 กรุณาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนักอ่นการเดินทาง  

 

กรณียกเลิกการเดินทาง 

 กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได  ้(ทัง้ ตม.ไทย-ตม.เกาหลี) เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของ

เจา้หนา้ที่ และการปฎิเสธเขา้ออกเมือง ไมว่า่เหตุผลใดๆ ก็ตามทางบริษัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัรท์ ัง้หมด 

 

ขอ้มูลเพ่ิมเติมเร่ืองตัว๋เคร่ืองบิน 

 

ในการเดินทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกนั หากตอ้งการเคล่ือนวนัเดินทางกลบั ทา่นจะตอ้งช าระ 

คา่ใชจ้า่ยส่วนตา่งท่ีสายการบิน และบริษัททวัร์เรียกเก็บและการจดัท่ีนั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทาง 

บริษัทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณียกเลิกการเดินทาง และไดด้ าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้  

 

 


