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เท่ียวครบ...จบทุกฟังกช์ัน่           
1. หมู่บ้านเทพนิยาย – ย่านไชน่าทาวน์  

2. แลนด์มาร์กแห่งใหม่ Dongdaemun Design Plaza + Seoullo7017  

3. เที่ยว 2สวนสนุก EVERLAND + สวนสนุก วอนมิ  สอนท าคิมบับ + ใส่ชุดฮันบก 

4. ถ่ายรูป 3 มิต ิTRICK EYE MUSEUM + พพิธิภัณฑ์ ICE MUSEUM 

5. เดนิช้อปป้ิงสุดมันส์ ตลาดดัง ทงแดมุน + เมียงดง + เคร่ืองส าอาง COSMETIC CENTER 
 

22.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานสวุรรณภูม ิผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศชัน้ 4  เคาน์เตอร ์อาคาร 1 ชัน้ 4 ผูโ้ดยสารขา

ออกประตูทางเขา้ที ่6 เคาทเ์ตอร์ที ่L สายการบนิ T’WAY (TW)โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และ
อ านวยความสะดวกดา้นสมัภาระเช็คอนิ 

 

01.25 น. บนิลดัฟ้าสูก่รุงโซล  โดยสายการบนิทเีวย ์ เทีย่วบนิที ่ TW102  
08.35 น. ถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตอินิชอน สาธารณรัฐเกาหลใีต ้(เวลาทอ้งถิน่

เร็วกว่าไทย 2 ช.ม.กรุณาปรับ นาฬิกาของท่านเป็นเวลาทอ้งถิ่นเพื่อ
สะดวกในการนัดหมาย) หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและ

ศลุกากรแลว้ จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นเทพนยิาย  หรอื "ดงฮวามา
อลึ" (ภาษาเกาหล ีแปลว่า หมู่บา้นเทพนิยาย) ถูกตกแตง่ ประดับประดา 

และวาดสสีนัใหห้มู่บา้นแสนจะธรรมดากลายเป็นหมู่บา้นแห่งเทพนยิาย มี

นยิายโด่งดังหลายเรื่อง อาทเิชน่ สโนวไ์วทก์ับคนแคระทัง้ 7 , หนูนอ้ย

วนัที ่1     กรงุเทพฯ – อนิชอน                                                                                                    (-/-/-)                                                                                                   

วนัที ่2     อนิชอน – หมูบ่า้นเทพนยิาย – ยา่นไชน่าทาวน์ – สวนสนุก วอนม ิ–  Songdo Central Park          (-/L/D)                                                                                                                            
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หมวกแดง, ปีเตอรแ์พน, อะลาดนิกับตะเกยีงวเิศษ ฯลฯ  รวมอยู่ใน

หมู่บา้นแห่งนี้  ท าใหเ้ป็นเหมอืนสตดูโิอถ่ายรูปขนาดใหญ่ ทีไ่ม่ว่าจะ

เดนิไปทางไหน กอ้ถ่ายรูปไดเ้ก๋สดุๆ     จากนัน้น าท่านอสิระชม ย่าน
ไชน่าทาวน ์CHINA TOWN จรงิอยู่ทีไ่ชน่าทาวน์เป็นย่านดังทีแ่ทบจะ

มใีนทกุเมอืงใหญ ่ซึง่ก็รวมถงึประเทศไทยเราดว้ย แตต่อ้งบอกวา่ย่าน
ไชน่าทาวน์ของอนิชอนนัน้เต็มไปดว้ยความเป็นจนีแทร้าวกับเมอืงจนี

มาตัง้อยู่เลย ทัง้อาหาร ภาษา และวัฒนธรรม น่ันก็เป็นเพราะย่านไช
น่าทาวน์เกดิมาจากการสรา้งท่าเรือในอนิชอนเพื่อท าการคา้ขายกับ

ชาวจีน กระทั่งมากขึ้นเรื่อย ๆ จนเกิดเป็นรา้นรวงมากมายและ

กลายเป็นย่านไชน่าทาวน์ในทีส่ดุ นอกจากนี้มันยังเคยเป็นย่านไชน่า
ทาวน์ทีใ่หญ่ทีส่ดุในเกาหลใีตด้ว้ยเพราะเหตุนี้เองคุณจงึไม่ควรพลาดทีจ่ะมาสมัผัสกับวัฒนธรรมของจนีแผ่นดนิใหญ่ใน

ประเทศเกาหลใีต ้
เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  เมนู ทัคคาลบี ้(1) โดยจะเป็นการน าเนื้อไกท่ีห่ั่นเป็นชิน้ ๆ ไปผัดบนกระทะเหล็ก

ขนาดใหญ่ คลกุกับ โคชจูัง หรอื พรกิแป้งเปียก , น ้าพรกิสไตลเ์กาหล ีกับผักตา่ง ๆ เชน่ ผักกะหล า่, มันเทศ, หัวหอม มา

คลกุเคลา้ใหเ้ขา้กนัแลว้รับประทาน 
บา่ย  หลงัจากนัน้น าทกุทา่นเดนิทาง  สู ่สวนสนุก วอนม ิ เป็นสวนสนุกขนาดใหญ่ทีส่ดุของเมอืงอนิชอน(Incheon) อยูร่มิทะเล

บนเกาะวอลม(ิWolmi)  มชีือ่เดมิวา่ สวนสนุกมายแลนด(์My Land) สวนสนุกวอลมมิเีครือ่งเลน่หลายแบบ แตส่ว่นใหญ่จะ
เนน้ทีเ่ครือ่งเลน่ทีส่รา้งความหวาดเสยีวโดยจะยังมสีวนสนุกในอาคาร

ทีร่วมเครือ่งเลน่ส าหรับเด็กเอาอกีหลายเครือ่ง รวมทัง้โรงภาพยนตร ์

4d ดว้ยและทีน่ีย่ังเป็นสถานทีถ่า่ยท าภาพยนตรเ์กาหลชีือ่ดงัหลาย
เรือ่งดว้ย เชน่ “We Got Married” และทกุทา่นสามารถเดนิชม

บรรยากาศรมิแมน่ ้าและมรีา้นอาหารทะเล ใหล้ิม้ลองกนัแบบสดๆ   
(คา่ใชจ้า่ย ไมร่วมบตัรเครือ่งเลน่,อาหารและเครือ่งดืม่)  

จากนัน้น าทา่นช็อปป้ิง ณ Songdo Central Park เป็นการสรา้งขึน้มา
ใหมท่ัง้เมอืง ไมว่า่จะเป็นคอนโด ส านักงาน โรงเรยีน มหาวทิยาลยั 

ศนูยว์จิัย สนามกฬีา และ Canal Walk แวะจบิกาแฟ่หรอืเครือ่งดืม่ 

(คา่ใชจ้า่ย ไมร่วมอาหารและเครือ่งดืม่) แหลง่เดนิเลน่ชอ้ปป้ิงสไตล์
ยโุรปทีม่คีวามยาว 740 เมตร โดยจัดแตง่พืน้ทีใ่หม้คีวามสวยงามทาง

สถาปัตยกรรมทีโ่ดดเดน่ ประกอบดว้ยอาคารสีฤ่ด ูใบไมผ้ล ิฤดรูอ้น ฤดใูบไมร้่วง และฤดหูนาว 
 

 
 
 
 
 
 

 
ค า่  บรกิารอาหารค ่า(2) ณ ภตัตาคาร  เมนูชาบู ชาบู สุกีห้มอ้ไฟสไตลเ์กาหล ีอาหารพืน้เมอืงของคาบสมุทร

เกาหลตี ัง้แตส่มยัมองโกเลยีบุกคาบสมุทรเกาหล ีลกัษณะคลา้ยสกุีห้มอ้ไฟ  
 พกัที ่ Incheon : Grand Palace  Hotel หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 4ดาว 

 

 

 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้(3)  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

หลังจากนัน้น าทุกท่านเดนิทางสู ่เมอืงยงอนิ น าท่านสู ่โรงเรยีนสอนท ากมิจ ิ
เพื่อใหท้่านเรียนรูว้ัฒนธรรมการท ากมิจใิหท้่านไดส้นุกสนานเพลดิเพลนิกับ

การท ากิมจิ พรอ้มทัง้สวมชุดฮันบก เป็นชุดประจ าชาติของเกาหลีพรอ้ม

ถา่ยภาพเป็นทีร่ะลกึจากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ 
สวนสนุก เอเวอรแ์ลนด ์ซึง่ถูกขนานนามวา่ ดสินียแ์ลนดเ์กาหล ีเป็นสวนสนุก

กลางแจง้ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ โดยมีบริษัทซัมซุงเป็นเจา้ของ ตัง้อยู่
ทา่มกลางหุบเขา ทา่นจะไดน่ั้งกระเชา้ลฟิท ์และท่องไปกับโลกของสัตวป่์า

ซาฟาร ีชมไลเกอรแ์ฝดคูแ่รกของโลก ทีน่ี่ทา่นจะพบวา่เจา้ป่าสงิโต และเสอื
ดนิแดนแห่งเทพนิยาย และสนุกกับเครื่องเล่นนานาชนิด อาทเิชน่ สเปสวร ์

รถไฟเหาะ หนอนสะบัด ชมสวนดอกไมซ้ึง่ก าลังบานสะพร่ังอวดสสีนัเต็มสวน 

(ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพอากาศ เดอืนมนีาคม - เมษายน เป็นสวนดอกทวิลปิ, 
เดอืนพฤษภาคม - เดอืนมถิุนายน เป็นดอกกหุลาบ, เดอืนสงิหาคม - เดอืน

กันยายน เป็นสวนดอกลลิลี,่ เดอืนตลุาคม - เดอืนพฤศจกิายน เป็นสวนดอก

วนัที ่3     โรงเรยีนสอนท ากมิจ+ิใสช่ดุฮนับก – เอเวอรแ์ลนด ์–โรงงานกาแฟ See’s Coffee –โซล ทาวเวอร ์ – ตลาดทงแดมนุ       (B/L/D)                                                                                                                                                                              
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เบญจมาศ)  ชมกจิกรรมและการแสดงตา่งๆ ดว้ยบตัรเขา้ชมแบบ ไมจ่ ากัดจ านวนรอบ จากนัน้น าทกุทา่นเดนิทางสู ่โรงงาน

กาแฟ See’s Coffee  โรงงานแห่งนี้เป็นผูรั้บจา้งผลติกาแฟใหก้ับหลากหลายแบรนดใ์นเกาหล ีอกีทัง้เป็นสถาบันสอนผู ้

หลงใหลกาแฟ โดยน าเขา้เมล็ดกาแฟมาจากโคลมัเบยี บราซลิ เคนย่า ชาวเกาหลชีอบดืม่กาแฟมากๆ อัตราการบรโิภคสงู
ตดิอันดับโลกทเีดยีว เพราะวัฒนธรรมทีไ่ดรั้บจากพระเจา้โคจงและจากประเทศอเมริกา โดยเริม่ขยายตัวขึน้เรื่อยๆ มา ถา้

ใครมาเยอืนเกาหลจีะสังเกตุว่าทุกซอกทุกมุมในเกาหลจีะมรีา้นกาแฟขนาดเล็กจนถงึขนาดใหญ่แบบทัง้ตกึ แบบรถเข็น 
แบบตูค้อีอส แบบตูอ้ตัโนมัต ิเคาเตอรใ์นรา้นมนิมิารท์ เป็นตน้ทา่นจะลิม้ลองกาแฟยอดฮติและความหอมกรุ่นของกาแฟแต่

ละชนดิ และใหโ้อกาสทา่นไดก้ารซือ้กาแฟส าเร็จรูปจากผูผ้ลติและถา่ยภาพเป็นทีร่ะลกึ    
เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร   เมนูหมูย่างเกาหล ี(4)  ตน้ต ารับอาหารเลือ่งชือ่ของประเทศเกาหลใีต ้เป็นหมูย่าง

ทีผ่า่นการหมักจนไดท้ี ่น ามายา่งบนเตาถา่นรอ้นๆ สกุก าลงัด ีแลว้ตดัชิน้พอค า รับประทานกับซอส, กระเทยีม, กมิจ ิและใช ้

ใบผักกาดหอมสดหอ่เป็นค าๆ คลา้ยเมีย่งค า แกลม้ดว้ยพรกิเกาหลเีม็ดโตสเีขยีวสด พรอ้มขา้วสวยรอ้นๆ  
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

บา่ย จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่  โซลทาวเวอร์ เป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยว

ส าคญัของเมอืงโซล เปิดใหบ้รกิารมาตัง้แตปี่ 1980 ตัง้อยู่บนยอดเขานัม

ซงั สงู 236 เมตร ใหว้วิเมอืงโซลและบรเิวณรอบๆแบบ พาโนราม่า นับวา่

เป็นหนึ่งในทาวเวอร์ทีใ่หว้วิสวยทีสุ่ดในเอเชยีจุดไฮไลทท์ีพ่ลาดไม่ได ้

เลยเมือ่มาเทีย่ว Seoul Tower น่ันก็คอื สถานทีค่ลอ้งกญุแจชือ่ดัง  Love 

Key Ceremony ทีม่คีวามเชือ่วา่คูรั่กทีม่าคลอ้งกญุแจทีจ่ะมคีวามรักทีย่นื

ยาวไปตลอดกาล จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ ตลาดทงแดมุน  ตลาดทง

แดมนุเป็นตลาดคา้ปลกีคา้สง่เสือ้ผา้แฟชัน่ในย่านทงแดมุนทีใ่หญ่ทีส่ดุใน  

เกาหล ีมชีอ้ปป้ิงมอลลท์ัง้หมด 26 ตกึ, รา้นคา้มากกวา่ 30,000 รา้น และ

โรงงานกวา่ 50,000 แหง่ เปิดตัง้แตป่ระมาณ 10.30 ถงึต ี5 ปิดทกุวนัจันทรแ์ละวนัหยดุนักขัตฤกษ์  เป็นแหลง่ซือ้ของทีข่ ึน้

ชือ่อย่างมากอกีแห่งของเกาหลใีตเ้ลยก็วา่ได ้จะมหีา้งสรรพสนิคา้ชือ่ดังมากมายตัง้อยู่เต็มไปหมด ทัง้หา้งขายเสือ้ผา้ทีม่ี

อยูห่ลากหลายแบรนดด์ว้ยกนั และสนิคา้ตา่งๆอกีมากมายใหท้กุทา่นไดเ้ลอืกซือ้กนั  

ค า่     บรกิารอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร เมนูโอซัมพลโูกกิ(5)  อาหารยอดนิยมอกีหนึง่ชนิดของครัวเกาหลที าจากปลาหมกึน ามา

ผัดกับผักต่างๆ และวุน้เสน้ของเกาหล ีพอใหม้นี ้าขลุกขลกิเล็กนอ้ย ปรุงรสใหอ้อกรสหวานเล็กนอ้ย รับประทานคู่กับขา้ว
สวย และกมิจชินดิตา่งๆ 

  
 พักที ่ Seoul : HAEDAMCHE STAY HOTEL OR SMLหรอืเทยีบเทา่ ระดบั 3 ดาว 

 

 
เชา้   บริการ

อาหาร เชา้ ( 6 )  ณ หอ้งอาหารของ

โรงแรม 

หลังจากนั้น น า
ท่ าน เดินทางสู ่
ศู น ย์ ส มุ น ไ พ ร
น ้ามันสนเข็มแดง  

เป็นผลติภณัฑ ์ทีส่กดัจากน ้ามนัสน ทีม่สีรรพคุณชว่ยบ ารุง
ร่างกาย ลดไขมัน ชว่ยควบคุมอาหารและรักษาสมดุลใน
ร่างกายหลังจากนั้นน าท่านรูจ้ักและเขา้ใจหลังจากนั้นน า
ท่านรูจ้ักและเขา้ใจ สมุนไพรโสมเกาหล  ีหรือราชาแห่งมวล
สมุนไพรโสมถูก น ามาใชเ้พือ่สขุภาพเป็นเวลานานากวา่ 2,000 

ปี  ในต ารายาแผนโบราณจนี ระบวุา่โสมเป็นสมุนไพรทีช่ว่ยเสรมิ
ความแข็งแรงใหแ้กร่ะบบยอ่ยอาหารและปอด ชว่ยท าใหจ้ติใจสงบและเพิม่พละก าลังโดยสว่นรวมสรรพคณุทางการแพทย ์

ชว่ยบ ารุงหัวใจ ป้องกันโรคหัวใจขาดเลอืด เสรมิ  ประสทิธภิาพทางเพศ ลดและป้องกันมะเร็ง และเร็วๆ นี้ โสมเกาหลี

อาจจะไดจ้ดทะเบยีนมรดกโลก โดยองคก์ารยเูนสโก  ทกุวนันีผ้ลติภัณฑโ์สมเป็นสิง่ทีข่าดไม่ไดส้ าหรับผูท้ีค่ านงึถงึสขุภาพ
ในปัจจุบัน จากนัน้ น าทา่นชม พระราชวงัเคยีงบ็อคคุง ซึง่เป็นพระราชวังไมโ้บราณเกา่แกท่ีส่ดุ สรา้งขึน้ใน ค.ศ. 1394 

ในอดตีกวา่ 600 ปีกอ่น ภายในพระราชวงัแหง่นีม้หีมูพ่ระทีน่ั่งมากกวา่ 200 หลัง แตไ่ดถู้กท าลายไปมากในสมัยทีญ่ีปุ่่ นเขา้
มาบกุยดึครอง ทัง้ยังเคยเป็นศนูยบ์ัญชาการทางการทหารและเป็นทีป่ระทับของ กษัตรยิปั์จจุบันไดม้กีารกอ่สรา้งหมู่พระที่

น่ังทีเ่คยถูกท าลายขึน้มาใหม่ในต าแหน่งเดมิ ถ่ายภาพคูก่ับพลับพรากลางน ้า  “เคยีงเฮวรู”ทีซ่ ึง่เคยเป็นทอ้งพระโรงออก

วนัที ่4     ศนูยส์มนุไพรน ้ามันสนเข็มแดง – ศนูยส์มนุไพรโสม – พระราชวงัเคยีงบ็อคคงุ –หมูบ่า้นบกุชอนฮันอก  
              โซลโล 7017 – ดวิตรีฟ้ร ี– ตลาดเมยีงดง                                                                           (B/L/-)                                                                                                                            
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งานสโมสรสนันบิาตตา่ง ๆ ส าหรับตอ้นรับแขกบา้นแขกเมอืง หลังจากนัน้ท าทา่นสู ่หมูบ่า้นบุกชอนฮนัอก (Bukchon 

Hanok Village) หรอืบางคนเรยีกวา่ หมูบ่า้นบคุชอนฮนัอก๊ เป็นอกีหนึง่สญัลักษณ์ของเกาหล ีทา่มกลางตกึรามบา้นชอ่ง

ทีท่ันสมัยของกรุงโซลนัน้ หมู่บา้นแห่งนี้ก็ยังคงรักษาอาคารบา้นเรือนในสมัยโบราณ มกีลิน่อายของเกาหลใีนยุคเก่าแก ่
เหมาะส าหรับคนทีช่อบสถานทีท่่องเทีย่วเชงิประวัตศิาสตร์ หมู่บา้นบกุชอนฮันอกถอืเป็นสถานทีท่่องเทีย่วอกีแห่งหนึ่งที่

เมือ่นักทอ่งเทีย่วไดไ้ปเยอืนแลว้ จะไดพ้บกับบา้นของขนุนางระดับสงูของเกาหลใีนสมัยกอ่น ภายในหมู่บา้นมอีาคารแบบ
ดัง้เดมิของเกาหลกีวา่ 100 หลงั  

เทีย่ง  บรกิารอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  เมนูไกตุ่น๋โสม(7)  เป็นอาหารบ ารุง
สขุภาพ เสริ์ฟในหมอ้ดนิท่ามกลางน ้าซุปทีก่ าลังเดอืดพล่าน คัดเลอืก

ไกข่นาด ก าลงัเหมาะ     

บา่ย หลงัจากนัน้น าทา่นสู ่Seoullo 7017 หรอื โซลโล 7017 สะพานลอยฟ้า 
แลนดม์ารก์แห่งใหม่ ณ กรุงโซล ถอืเป็นอกีหนึง่สถานทีเ่ทีย่วใหม่ของ

เกาหลีใต ้ที่เกดิจากการปรับปรุงทัศนียภาพ และปรับสะพานที่ทรุด
โทรม ใหเ้ป็นถนนลอยฟ้า ปัจุบันไดก้ลายมาเป็น สถานที่พักผ่อน

ส าหรับประชาชน และนักทอ่งเทีย่ว หลังจากนัน้ น าท่านชอ้ปป้ิงปลอด

ภาษีที่ ดวิตรี้ฟรี ชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนด์เนม  มากมาย อาท ิ
นาฬกิา,แวน่ตา,เครือ่งส าอางค,์กระเป๋า,กลอ้งถ่ายรูป หรอืจะเป็น
โทรศัพทม์อืถอื ใหท้า่นอสิระไดเ้ลอืกซือ้อยา่งเต็มที ่ หลังจากนัน้
น าทา่นชอ้ปป้ิงตลาดดังทีส่ดุของเกาหล ี  ตลาดเมยีงดง หรอืสยามสแควรเ์กาหล ีหากทา่นตอ้งการทราบวา่แฟชัน่ของ
เกาหลีเป็นอย่างไร กา้วล ้าน าสมัยเพียงใดท่านจะตอ้งมาที่เมียงดงแห่งนี้พบกับสนิคา้วัยรุ่น อาท ิเสือ้ผา้บุรุษ-สตร ี

เครือ่งส าอางดังๆ อาท ิETUDE HOUSE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, MISSHA, ROJUKISS, LANEIGE หรอือกี
มายใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ซึง่ราคาถกูกวา่ทีเ่มอืงไทย 2-3 เทา่  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 พักที ่ Seoul : HAEDAMCHE STAY HOTEL OR SMLหรอืเทยีบเทา่ ระดบั 3 ดาว 

 
เชา้   บรกิารอาหารเชา้(8)  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู ่ศนูยส์มุนไพร ฮ็อกเกตนามู ตน้ไมช้นดินี้เจรญิเตบิโตในป่า
ลกึ  บนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะและระดับสูงเหนือน ้าทะเล 50-800 เมตร 

เมล็ดของพันธุฮ์๊อตเกตนี้ ชาวเกาหลรีุ่นใหม่นยิมน ามารับประทานเพือ่ชว่ยดแูล
ตับใหส้ะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็ง ไม่ถูกท าลายจาการดืม่แอลกอฮอล ์

กาแฟ บหุรี ่สารตกคา้งจากอาหารและยา หลังจากนัน้น าทุกทา่นสู ่ โรงงาน
เจยีระไนพลอยอเมทสิ  แดนเกาหลเีป็นแดนของพลอยสมี่วง พลอยแห่ง  

สขุภาพและน าโชค โดยมีตัง้แต่สมี่วงอ่อนเย็นตาจนถงึสมี่วงไวน์ มีเสน่หเ์ยา้

ยวนใจ พลอยนีจ้ะงามจับตาเมือ่มาท าเป็นแหวน จี ้ตา่งห ูและสรอ้ยขอ้มอื 
เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  เมนู จมิดัก (9)  ไกอ่บซอีิ๊ววุน้เสน้ เป็นเมนูอาหารเกาหลพีืน้เมอืงดัง้เดมิ เป็นไกผั่ด

รวมกับวุน้เสน้ มันฝร่ัง แครอท พรกิ และซอสด า เนื้อไกท่ีน่ิ่ม รสชาตคิลา้ยกับไก่พะโลส้ตูรเกาหล ีทานกับขา้ว หอมอร่อย 
รสเผ็ดถงึเครือ่ง 

บา่ย จากนัน้น าทา่นสู ่TRICK  EYE  MUSEUM พพิธิภัณฑศ์ลิปะสามมติ ิตน้ฉบับ

ของเกาหล ีสถานทีท่อ่งเทีย่วยอดนยิมทีท่ัง้คนเกาหลแีละนักทอ่งเทีย่วตา่งชาติ
เดินทางมาเก็บรูปภาพพรอ้มโพสท่าเก๋ๆ กับฉากสามมิติ ท าใหก้ารเดินชม

นิทรรศการศลิปะไม่ใช่ส ิง่ทีน่่าเบื่อและเขา้ใจยากอีกต่อไป น าท่านชม  ICE  
MUSEUM เมอืงน ้าแข็งทีม่ผีลงานศลิปะแกะสลักน ้าแข็งกว่า 50 ชิน้ รวมอยู่ใน

ที่เดียว พรอ้มจัดแสดงในแบบที่ไม่ธรรมดา แต่จ าลองเป็นเมืองที่ทุกอย่าง

กลายเป็นน ้าแข็ง และเอาใจเด็กๆ ดว้ยสไลเดอร์น ้าแข็ง และกจิกรรมอืน่ๆ อกี
มากมาย ใหค้ณุไดเ้ดนิเทีย่วอย่างไม่รูส้กึเบือ่ อาท ิสมัผัสประสบการณ์น่ังรถลาก

กวางรูดอร์ฟ ทักทายลุงซานตา้ โพสท่าคู่กับนกเพนกวนิขัว้โลก ส ารวจบา้น
น ้าแข็งเอสกโิม เยีย่มชมปราสาทน ้าแข็ง ชมววิจากบนก าแพงเมอืง และลองเขา้พักโรงแรมทีท่กุอยา่งท าจากน ้าแข็ง  

จากนัน้อสิระใหท้า่นเดนิชอ้ปป้ิงกนัที ่ตลาดฮงอกิ ซึง่เป็นย่านชอ้ปป้ิงชือ่ดงัของเหลา่วัยรุ่นเกาหล ี ซึง่ฝ่ังตรงขา้มของย่าน
นีเ้ป็นมหาวทิยาลัยฮงอกิ และน าทา่นแวะ ซุปเปอรม์าเก็ต ซือ้ของ (ละลายเงนิวอน 5 แถม 1) สาหร่าย ขนมตา่งๆ ช็อกโก

แลต๊หนิ ซเีรยีลชอ็กโก  ผลติภัณฑข์องใบและรากฝอยของโสม ในรูป ขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหนา้โสม ครมีลา้งหนา้

โสม เครือ่งส าอางโสม หมอนสขุภาพ กมิจ ิ เป็บโปโร ้(ป๊อกกีเ้กาหล)ี ชนิราเมง (มามา่เกาหล)ี เป็นตน้ 

วนัที ่5     ศนูยส์มนุไพรฮอกเก นาม ู– พลอยแอมมาทสี                                                                    (B/L/-)                                                                                                                                                                    
             พพิธิภัณฑภ์าพ 3 มติ ิ+ไอซม์วิเซีย่ม – ตลาดฮงอกิรา้นละลายเงนิวอน –สนามบนิอนิชอน – กรงุเทพฯ                                                                                                                              
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20.05 น. เหริฟ้าสูก่รุงเทพฯโดยสายการบนิทเีวย ์เทีย่วบนิที ่ TW101  
00.10 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

-------- 

 
 

อตัราคา่บรกิาร ** ไมม่รีาคาต ัว๋เด็ก ** 
หากจ านวนผูเ้ดนิทางไมค่รบ 25 ทา่น ทางบรษิทัขอเลือ่นการเดนิทางหรอืเปลีย่นแปลงราคา 

ก าหนดวนัเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่(2-3 ทา่น/

หอ้ง) 

(ผูใ้หญ ่1 ทา่น + เด็ก 1 
ทา่น) 

เด็กต า่กวา่ 12 ปี  
(เสรมิเตยีง + ผูใ้หญ ่2 ทา่น) 

หรอื 
(ไมเ่สรมิเตยีง + ผูใ้หญ ่2 ทา่น) 

พกัเดีย่ว 
(จา่ยเพิม่) 

เดอืนมถินุายน 2018 
2-6 , 3-7 , 4-8 , 5-9 , 9-13 

10-14 , 11-15 , 12-16  
18-22 , 19-23 , 24-28 , 25-29,26-30 

 

13,900 5,000.- 

13-17 , 14-18 , 15-19 
20-27 , 21-25 , 22-26 
27 ม.ิย. – 01 ก.ค. 2018 
28 ม.ิย. – 02 ก.ค. 2018 
29 ม.ิย. – 03 ก.ค. 2018 

14,900  

 

** เด็ก คอื อายตุ า่กวา่ 12 ปีบรบิรูณ์ ใหย้ดึตามเดอืนเกดิเป็นหลกั ** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัรานีร้วม 

 คา่ต ัว๋เครือ่งบนิไป – กลบั ช ัน้ประหยดั  เสน้ทางตามทีร่ะบไุวใ้นโปรแกรม  (ต ัว๋กรุป๊)  
 ค่าน ้าหนัก กระเป๋าสัมภาระเดนิทาง ตามที่สายการบนิก าหนดแต่ละเสน้ทาง  (ไม่เกนิ 15 กโิลกรมัเทา่น ัน้) โหลดใต้

เครือ่งบนิ ถอืขึน้เครือ่งได ้10 กโิลกรมั และสว่นเกนิคดิกโิลกรมัละ 900บาท  
 คา่ธรรมเนยีม น ้ามนัเชือ้เพลงิของสายการบนิและภาษีสนามบนิทกุแหง่   คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทจากกรงุเทพฯ 
 คา่โรงแรมทีพ่ัก ตามทีร่ะบใุนรายการ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)      คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่พาหนะเดนิทางระหวา่งน าเทีย่ว  ตามทีร่ะบใุนรายการ    คา่อาหารและเครือ่งดืม่ ตามทีร่ะบใุนรายการ  

หมายเหต ุ 

1. ท่านถูกเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงทัง้ของทางประเทศไทยและเกาหล ีปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงของท่าน ถอื
เป็นเหตผุลทีอ่ยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของทางบรษัิท ทางบรษัิท ขอสงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะคนืคา่ใชจ้่าย ใดๆ 
ทัง้ส ิน้แกท่า่น  
2. โปรแกรมทัวรเ์กาหล ีจะเป็นโปรแกรมทีจ่ะตอ้งลงรา้นชอ้ปป้ิง หากท่านไมป่ระสงคท์ีจ่ะเขา้ ท่านจะตอ้งจ่ายเงนิ
คา่ไมเ่ขา้รา้น ใหก้ับทางรา้นคา้ รา้นละ 100 USD/ทา่น 
3. กรณีกรุ๊ปทีเ่ดนิทาง เป็นกรุ๊ปดงูาน หรอื กรุ๊ปนักศกึษา ซึง่ไมไ่ดม้กีารแจง้มากับทางบรษัิทฯ ไวก้อ่นท าการจอง
ทัวร ์ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิด์ าเนนิการเก็บเงนิเพิม่กับทางลกูคา้โดยตรงทีเ่กาหลทัีนท ี 
4.เมนูอาหารทุกมือ้ ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการ ทางบรษัิทจะจัดเป็นเมนูตามปกต ิหากท่านไม่สามารถทานได ้เชน่ 

ทานเจ, มังสวรัิต,ิ อาหารอสิลาม หรอืแพอ้าหารชนดิอืน่ๆ กรณุาแจง้ใหเ้จา้หนา้ทีท่ราบทันทตีัง้แตจ่องทัวร ์
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 คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางวงเงนิ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล 500,000 บาท  (หมายเหตุ: ค่าประกันอบุติเิหตุ
ส าหรับเด็กทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 2 ปี และ ผูใ้หญอ่ายมุากกวา่ 70 ปี ทางบรษัิทประกนัฯจะชดใชค้่าสนิไหมทดแทนเพยีงครึง่หนึง่
ของสญัญาฯ)  (กรณีสง่จอยหนา้รา้น) 

 
อตัรานีไ้มร่วม 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว นอกเหนอืจากรายการทวัรร์ะบไุว ้ เชน่ คา่อาหาร-เครือ่งดืม่,คา่ซกัรดี,คา่โทรศัพท,์คา่มนิบิารแ์ละทวีชีอ่ง

พเิศษ ฯลฯ  

 คา่ทปิบรกิาร ส าหรับพนักงานบรกิาร เชน่ คา่ทปิคนขบัรถ คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่ คา่ทปิพนักงานเสริฟ์ พนักงานยกกระเป๋า  
 คา่ธรรมเนยีม น ้ามนัเชือ้เพลงิและภาษีสนามบนิทีท่างสายการบนิอาจเรยีกเก็บเพิม่ตามภาวะอตัราแลกเปลีย่น  
 คา่ภาษีตา่งๆ หกั ณ ทีจ่า่ย 3% และภาษีมลูคา่เพิม่ 7% (กรณีทีล่กูคา้ตอ้งการใบก ากบัภาษี)  
 คา่ปรับ ส าหรับกระเป๋าสมัภาระเดนิทางทีเ่กนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด   
 คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางวงเงนิ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล 500,000 บาท  (หมายเหต:ุ คา่ประกนัอบุติเิหตุ

ส าหรับเด็กทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 2 ปี และ ผูใ้หญอ่ายมุากกวา่ 70 ปี ทางบรษัิทประกนัฯจะชดใชค้า่สนิไหมทดแทนเพยีงครึง่หนึง่
ของสญัญาฯ)  (กรณีเหมาตดักรุป๊) 

 

ราคาทวัรน์ ีไ้มร่วมทปิ พนกังานขบัรถ,  ไกดท์อ้งถิน่  และหวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย 

คา่ทปิ จ านวน 40,000 วอน  *กรณุายืน่คา่ทปิใหก้บัหวัหนา้ทวัรท์ ีส่นามบนิ  

(วนัแรก)  

 
วธิกีารช าระเงนิ กรณุาช าระคา่มดัจ า ทา่นละ  5,000 บาท (ชว่งเทศกาล 10,000 บาท) 
  แฟกซห์รอือเีมล ์หนา้หนังสอืเดนิทาง (Passport) ของผูเ้ดนิทาง (หนงัสอืเดนิทางมอีายกุารใชง้าน 6  เดอืนขึน้ไป) 
 ค่าทัวรส์ว่นทีเ่หลอื บรษัิทฯขอเก็บค่าทัวรท์ัง้หมด กอ่นการเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วันท าการ มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯ ขอสงวน

สทิธิใ์นการคนืเงนิคา่มดัจ าทัง้หมด 

 

การยกเลกิและการเปลีย่นแปลง  
 กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุ ฤดูท่องเทีย่ว เทศกาลส าคัญ จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ า หรอืค่าทัวรท์ัง้หมด หากไม่ไดป้ฏบิัตติาม

เงือ่นไขตา่งๆ ทีไ่ดร้ะบไุว ้    

 ชว่งเทศกาลหรอืวันหยดุตอ่เนือ่ง  ตอ้งแจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 45 วัน ท าการหรอืกอ่นหนา้นัน้  
 การยกเลกิจะ ตอ้งแจง้ทางบรษัิท  กอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน ท าการหรอืกอ่นหนา้นัน้คนืคา่ทัวรท์ัง้หมด 
 ยกเลกิการ เดนิทางภายใน 30 วัน  คดิคา่ใชจ้า่ย 50 เปอรเ์ซน็ตข์องราคาทัวรใ์นทกุกรณี 
 ยกเลกิการ เดนิทางภายใน 15 วัน  ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิคา่ทัวรท์ัง้หมดในทกุกรณี 
 ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีดัจ ากบัสายการบนิหรอืกรุ๊ปทีม่กีารการันตคี่ามัดจ าทีพั่กโดยตรง

หรอืโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ และไม่อาจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ EXTRA FLIGHT 
และ CHARTER FLIGHT จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ าหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดเนือ่งจากคา่ตั๋วเป็นการเหมาจา่ยในเทีย่วบนินัน้ 
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เง ือ่นไขอืน่ๆ 
- รายการทัวรส์ามารถปรับเปลีย่นการเดนิทางได ้ตามความเหมาะสม โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ แต่ทางบรษัิทจะยังคง

รักษาผลประโยชนข์องลกูคา้เป็นสิง่ส าคัญ 
- บรษัิทฯรับเฉพาะผูม้วีัตถุประสงค์เดนิทางเพื่อท่องเทีย่วเท่านัน้ หากท่านถูกเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศนัน้ๆ

ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง ดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตามถอืเป็นเหตผุลซึง่อยูน่อกเหนืออ านาจและความรับผดิชอบของบรษัิทฯ ทาง
บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืเงนิบางสว่นหรอืทัง้หมดหากทา่นถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง ไมว่า่ประเทศใดจนท าใหท้า่น
ไมส่ามารถเดนิทางตอ่ไปได ้คณะทัวรท์า่นอืน่ๆ รวมถงึไกดจ์ะไมส่ามารถรอทา่น ณ สนามบนิได ้จ าเป็นตอ้งออกเดนิทางตาม
โปรแกรมทีว่างไว ้แตท่างตัวแทนบรษัิทฯจะท าหนา้ทีป่ระสานงานและเจา้หนา้ทีจ่ะท าการตดิตอ่และชว่ยเหลอืทา่นเป็นระยะๆ 

- บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยใดๆทัง้สิน้  ในกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยัตา่งๆ เชน่ การยกเลกิหรอืการลา่ชา้
ของสายการบนิ, อบุตัเิหต,ุ ภยัธรรมชาต,ิ การนัดหยดุงาน, การจราจรตดิขัด หรอืสิง่ของสญูหายตามสถานทีต่่างๆ ทีเ่กดิขึน้
เหนอือ านาจการควบคมุของบรษัิทฯ และเจา้หนา้ทีนั่น้ๆ ทีจ่ะสง่ผลท าใหเ้สยีเวลาในการทอ่งเทีย่วตามรายการทัวร ์ผูเ้ดนิทาง
ไมส่ามารถเรยีกรอ้งคา่เสยีหาย ไมว่า่ในกรณีใดๆทัง้สิน้ ทัง้คา่เสยีเวลา คา่เสยีโอกาส คา่เสยีความรูส้กึ และคา่ใชจ้า่ยทีบ่รษัิท
จา่ยไปแลว้ เป็นตน้  

- กรณียกเลกิหรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทัง้หมดหรอืบางสว่นใหก้ับท่าน เมือ่ท่าน
ตกลงช าระเงนิไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทถอืวา่ทา่นไดย้อมรับในเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทีไ่ดร้ะบไุว ้
ทัง้หมดแลว้  

- เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืว่าท่านสละ
สทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมดัจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

- ถา้กรุ๊ปทีท่า่นจองทัวรไ์ว ้ไมส่ามารถออกเดนิทาง จากกรณีจ านวนผูเ้ดนิทางไมค่รบจ านวนตามทีก่ าหนดไว ้หรอืสายการบนิ
แจง้ยกเลกิบนิ ทางบรษัิทจะคนืเงนิค่าทัวรใ์หท้่าน แต่ทางบรษัิทจะขอหักเงนิค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ  เชน่ ค่าธรรมเนียมใน
การยนืขอวซีา่ของประเทศทีท่า่นจะเดนิทาง  (ถา้โปรแกรมทีท่า่นเดนิทางจะตอ้งยืน่ขอวซีา่) 

- อตัราคา่บรกิารคดิค านวณจากอตัราแลกเปลีย่น และราคาตั๋วเครือ่งบนิในปัจจบุนั บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่น
คา่บรกิารในกรณีทีม่กีารขึน้ราคาคา่ตัว๋ เครือ่งบนิ ภาษีเดนิทาง คา่ประกนัภยั คา่ธรรมเนยีมน ้ามนั หรอืมกีารประกาศลดคา่เงนิ
บาท หรอือตัราแลกเปลีย่นไดป้รับขึน้ในชว่งใกลว้ันทีค่ณะจะเดนิทาง 

- เนือ่งจากตัว๋เครือ่งบนิชดุนีเ้ป็นตั๋วราคาพเิศษ (ตัว๋กรุ๊ป) ตอ้งเดนิทางตามวันทีท่ีร่ะบไุวบ้นหนา้ตั๋วเทา่นัน้ จงึไมส่ามารถยกเลกิ
หรอืเปลีย่นแปลงใดๆ ทัง้ส ิน้ และถา้ทางบรษัิทไดด้ าเนนิการออกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้นัน้ ไมส่ามารถยกเลกิหรอืเปลีย่นแปลง
รายชือ่ผูเ้ดนิทางได ้(ยกเวน้บางสายการบนิ ทีส่ามารถเปลีย่นแปลงรายชือ่ผูเ้ดนิทางได ้เมือ่ทา่นตอ้งการเปลีย่นแปลงรายชือ่
ผูเ้ดนิทางหลังจากออกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ จะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิการ ทัง้นีจ้ะขึน้อยูก่บัสายการบนิเทา่นัน้) 

- บรษัิทฯท าหนา้ทีเ่ป็นตวัแทนในการเรยีกรอ้งคา่ชดใชจ้ากสายการบนิ, โรงแรมหรอืบรษัิทขนสง่เมือ่เกดิการสญูหายของ
สมัภาระ 
ระหวา่งการเดนิทาง แตจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่การสญูหายดังกลา่วในระหวา่งการ ทอ่งเทีย่วนี ้ หากทา่นไมใ่ชบ้รกิารใดๆ ไมว่า่
ทัง้หมดหรอืบางสว่น ถอืวา่ทา่นสละสทิธิไ์มส่ามารถเรยีกรอ้งขอคนืคา่บรกิารไดห้ากทา่นไม ่ เดนิทางกลับพรอ้มคณะทัวร ์ ตัว๋
เครือ่งบนิขากลับซึง่ยงัไมไ่ดใ้ช ้ ไมส่ามารถน ามาขอคนืเงนิไดค้า่บรกิารที ่ ทา่นช าระกบัทางบรษัิทฯ เป็นการช าระแบบเหมา
ขาด และทางบรษัิทฯไดช้ าระใหก้บับรษัิทฯ ตัวแทนแตล่ะแหง่แบบเหมาขาดเชน่กนั ดังนัน้หากทา่นมเีหตอุนัใดทีท่ าใหท้า่น
ไมไ่ดท้อ่งเทีย่วพรอ้มคณะตามรายการ ทีร่ะบไุว ้ทา่นจะขอคนืคา่บรกิารไมไ่ดบ้รษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการ
ทัวรต์ามความเหมาะสม และสถานการณ์ตา่งๆ ทัง้นีท้างบรษัิทฯจะยดึถอืและค านงึถงึ ความปลอดภยั รวมถงึประโยชนส์งูสดุ
ของลกูคา้สว่นมากเป็นส าคญั 

 

 

 
 

 

 

 

 


