
 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 โปรแกรมการท่องเทีย่ว 
วนัท่ี 1 

21 กนัยายน 18 
พบกนัท่ีสนามบนิสวุรรณภมูิ  - ออกเดนิทางจากสนามบินสวุรรณภมูิ 

วนัท่ี 2 
22 กนัยายน 18 

เดนิทางถึงสนามบนิอินชอน – ไร่องุ่น ซนัมอรู -สะพานกระจกแก้ว -จดุชมวิวภเูขากบูองซาน -  
ชายหาดอนัมก - ตลาดอาหารทะเลจมูนุจิน 

วนัท่ี 3 
23 กนัยายน 18 

วดัวอลจองซา  - ฟาร์มแกะ - กิจกรรมท าข้าวย า - ถ า้ควงัมยอง 

วนัท่ี 4 
24 กนัยายน 18 

ศนูย์โสม - พระราชวงัดอ็กซูกงุ - หมูบ้่านบกุชอนฮนัอก - รันนิ่งแมน – SM Duty Free – ศนูย์
เคร่ืองส าอาง - ท ากิมจิ + ใส่ชดุฮนับก – ตลาดเมียงดง 

วนัท่ี 5 
25 กนัยายน 18 

น า้มนัสนเข็มแดง - ศนูย์สมนุไพรบ ารุงตบั - ตลากฮงอิก - โซลทาวเวอร์ - ตลาดทงแดมนุ - Seoullo 
7017 

วนัท่ี 6 
26 กนัยายน 18 

ซุปเปอร์มาร์เก็ต - ออกเดนิทางจากสนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ 



 

 

 

 
 

วนัท่ี 1  พบกนัท่ีสนามบนิสวุรรณภมูิ  - ออกเดนิทางจากสนามบนิสวุรรณภมูิ 

19.30 น    คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมูิ อาคารผู้ โดยสารขาออกชัน้ 4 เคาน์เตอร์...  สายการบินไทย  
 เจ้าหน้าท่ีจากบริษัทฯคอยต้อนรับและอ านวยความสะดวกให้ทา่นก่อนขึน้เคร่ือง 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

22.40 น. ออกเดนิทางสูป่ระเทศเกาหลีใต้  โดยสายการบินไทย เท่ียวบนิท่ี  TG8078  

 (บริษัทจะแจ้งไฟล์ทและเวลาท่ีแนน่อนอีกครัง้ก่อนเดนิทาง  
 หากลกูค้าเดนิทางมาจากตา่งจงัหวดัด้วยเคร่ืองบินภายในประเทศ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าท่ีก่อนท าการจองคะ่) 

วนัท่ี 2  เดินทางถึงสนามบินอินชอน – ไร่องุ่น ซนัมอรู -สะพานกระจกแก้ว -จุดชมวิวภูเขากูบองซาน -  ชายหาดอนั
มก - ตลาดอาหารทะเลจมูนุจิน 

06.20 น       ถึง สนามบินอินชอน กรุงโซลประเทศเกาหลีใต้(เวลาท้องถ่ินเร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง) 
เช้า จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ ไร่องุ่น ซนัมอรู (Sanmeoru Farm ) ตัง้อยู่บริเวณเชิงเขา Gamaksan ท่ีความสูง 

675 เมตรจากระดับน า้ทะเล เป็นไร่องุ่นของเกาหลีท่ีปลูกองุ่นป่าแล้วน าเอามาแปลรูปเป็นเคร่ืองด่ืม 
โดยเฉพาะไวน์องุ่นท่ีมีช่ือเสียงมาแหง่หนึง่ของเกาหลี เพราะมีสภาพแวดล้อม และสภาพอากาศท่ีดี เหมาะกบั
การเตบิโตขององุ่น นกัทอ่งเท่ียวสามารถเข้าชม กระบวนการผลิต ได้หลายๆส่วน ตัง้แตข่ัน้ตอนการหมกั และ
เด็ดองุ่น โรงบ่ม และสถานท่ีเก็บไวน์ในถังไม้ รวมทัง้จะได้ชิมไวน์และผลผลิตต่างๆด้วย ให้ท่านสมัผัส
ประสบการณ์ใหมใ่นการลองผลิตไวน์ พร้อมทัง้น ากลบัเป็นของฝากได้ท่านละ 1 ขวด  นอกจากนีท่ี้ไร่องุ่น ซนั
มอรู ยงัมีการสอนการประกอบอาหารและขนมประเภทตา่งๆท่ีมีส่วนประกอบจากองุ่นด้วย เช่น เค้ก แยม พดุ
ดิง้ จนถึงของใช้เชน่ สบูด้่วย    

 
 
 
 

http://bit.ly/2NMk5YE


 

 

 

 
 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั (1) ทกัคลับี (ไก่ผดัซอสเกาหลี) 
บา่ย จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ สะพานกระจกแก้ว Soyanggang Sky Walk สะพานกระจกใสท่ีอยู่ในเมืองชนุชอน 

จังหวัดคังวอน เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวอีกหนึ่งแห่งท่ีหลาย ๆ คนเลือกมาเย่ียมชมกันเป็นจ านวนมาก โดย
สะพานโซยังกังเป็นสะพานกระจกใสท่ีมีความยาว 156 เมตร เหนือทะเลสาบเอียมโฮ เวลาท่ีเดินอยู่บน
สะพานแห่งนีจ้ะสามารถมองเห็นวิวด้านล่างใต้สะพานท่ีเป็นทะเลสาบได้อย่างชดัเจน ท าเอาคนท่ีกลวัความ
สงูถึงกบัเขา่ออ่นเลยทีเดียว จดุวดัใจอีกหนึง่บทพิสจูน์คือการเดนิข้ามสะพานท่ียาว 156 เมตรนีใ้ห้ได้  การเข้า
ชมบนสะพานนี ้ท่านจะต้องสวมถงุเท้าด้วย เพ่ือป้องกันพืน้รองเท้าของท่านไปท าให้กระจกเกิดการเสียหาย
ด้วย 

 
 
 
 
 
 

จากนัน้น าทา่นชม จดุชมวิวภูเขากบูองซาน (Gubongsan Mountain Observatory Café Street) จะสามารถ
มองเห็นวิวของทะเลสาปและเมือง Chuncheon ได้อย่างชดัเจน ตัง้อยู่ทางทิศตะวนัออกของเมือง นอกจากนี ้
ยงัเป็นศนูย์รวมร้านอาหารและร้านกาแฟส าหรับนัง่พกัผอ่นชมวิวอีกด้วย นกัท่องเท่ียวและคนเกาหลีมกัจะมา
พกัรถจิบชากาแฟนัง่ชมวิวกัน ซึ่งร้านท่ีเราต้องแนะน าก็คือ  Santorini Cafe เพราะเป็นร้านท่ีมีมุมถ่ายภาพ 
วิวดี อากาศดี สามารถมองเห็นเมืองชนุชอนแบบสดุลกูหูลกูตา มีซุ้มหอระฆงัเป็นฉากหลงัให้ถ่ายรูปอีกด้วย 
และอีกร้านท่ีแนะน า ซึ่งอยู่ติดๆกัน คือ A Twosome Place มีจดุเดน่ท่ีห้องกระจก ท่ีสามารถมองเห็นพืน้
ด้านลา่ง 

 
 
 

 
 

จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ เมืองคังนึง Gangneung เป็นเมืองในจงัหวัดคงัวอนโด ทางฝ่ังตะวันออกของ
เกาหลีใต้ เป็นศนูย์กลางทางเศรษฐกิจของภูมิภาค เพ่ือน าท่านชม Anmok Cafe beach หรือย่านร้านกาแฟ
ริมชายหาดอนัมก ซึ่งบริเวณนีจ้ะมีร้านกาแฟมากมาย ซึ่งเมืองคงันึงนีเ้ป็นย่านแรกในประเทศเกาหลีท่ีมีการ
จดัเทศกาลกาแฟและมีการสง่เสริมให้บรรดาคนท ากาแฟได้โชว์ฝีมือรังสรรค์กาแฟคณุภาพให้นกัท่องเท่ียวได้
ลองชิม นอกจากนีย้งัมีพิพิธภณัฑ์กาแฟ โรงงานกาแฟ สถาบนัอบรมบาริสต้า อีกด้วย เรียกได้ว่า เมืองคังนึงนี ้
เป็นเมืองแหง่กาแฟของประเทศเกาหลีเลยก็วา่ได้ 
 
 

 



 

 

 

 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า (2)  เมนแูฮมนุทงั (หม้อไฟทะเล) 
จากนัน้เดินขม ตลาดอาหารทะเลจูมุนจิน ก่อตัง้ขึน้ในปีพ. ศ. 2479 
ตัง้อยู่ถัดจากท่าเรือจูมุนจินซึ่งเป็นท่ีตัง้ของเรือคายัคขนาดใหญ่ เป็น
ตลาดอาหารทะเลท่ีใหญ่ท่ีสุดบนชายฝ่ังตะวันออกและรวมถึงตลาด
อาหารทะเลแห้งและศูนย์อาหารทะเลสด ตลาดนีเ้ป็นท่ีช่ืนชอบของทัง้
ชาวเกาหลีและชาวต่างชาติ  ความพิเศษของตลาดนีคื้อมีอาหารทะเล
สดหลากหลายชนิดท่ีตดิกบัชายฝ่ังตะวนัออกเช่น ปลาหมึก ปลาท ูปะการัง หอยและป ูนกัท่องเท่ียวสามารถ
ซือ้ของเหลา่นีไ้ด้ในราคาท่ีไมแ่พง และยงัได้ลิม้รสของสดอร่อย เชน่ ซาซิมิ นอกจากนีต้ลาดยงัเป็นเจ้าภาพจดั
งานตา่งๆมากมายเชน่เทศกาลปักเปา้และเทศกาลปลาหมกึ 

 

   จากนัน้น าทา่นเข้าสู่ท่ีพกั Gangneung Tourist Hotel หรือเทียบเทา่ระดับ 4 ดาว 
 

วนัท่ี 3 เลน่เคอร์ลิง - วดัวอลจองซา  - กิจกรรมท าข้าวย า - ถ า้ควงัมยอง 

เช้า รับประทานอาหารเช้า (3)  ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู่ เมืองพยองชัง (Pyeongchang) เป็นอ าเภอหนึ่งในจงัหวดัคงัวอน ประเทศเกาหลีใต้ 
ตัง้อยูท่างตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศ หา่งจากโซล 180 กิโลเมตร พยองชงัตัง้อยูใ่นเขตภูเขาแทแบ็ก มีฤดู
หนาวยาวนานมีการสร้างโรงแรมและรีสอร์ตส าหรับเล่นสกีเป็นจ านวนมาก  ในปี2554 เมืองพยองชังได้รับ
คดัเลือกจากคณะกรรมการโอลิมปิกสากล เมืองพยองชงัได้รับเลือกให้
เป็นเจ้าภาพ การแข่งขนัโอลิมปิกฤดูหนาว2018 น าท่านชมสนามกีฬา
แข่ง เคอร์ลิง (Curling) เป็นกีฬาประเภททีมซึ่งจะเล่นบนพืน้น า้แข็ง 
จุดประสงค์ของกีฬาชนิดนีคื้อการท าให้ลูกหินไหลเข้าไปใกล้เป้าหมาย
ให้มากท่ีสดุเทา่ท่ีจะท าได้ อิสระให้ทา่นได้ลองเลน่เคอร์ลิงตามอธัยาศยั  
จากนัน้ น าท่านสู่ วดัวอลจองซา Woljeongsa Temple ตัง้อยู่ในหบุเขาทางทิศตะวนัออกของภูเขาโอแดซาน 
วดัวอลจองซาก่อตัง้ขึน้โดยพระจาจงั ด้านในวดัจะมีเจดีย์8เหล่ียม9ชัน้ สงูเดน่ ซึ่งมีความสงูประมาณ 15 เมตร 
นอกจากนีย้งัมีพิพิธภัณฑ์ซึงโบ เป็นอาคารท่ีจดัแสดงสิ่งประดิษฐ์ส าคญัๆในช่วงพุทธศาสนายุคโครยอ วดันี ้
ได้รับการฟืน้ฟบูรูณะหลงัจากท่ี อาคารหลายแหง่ถกูเผาในชว่งสงครามเกาหลี นอกจากนีบ้ริดวณทางเข้าวดัยงั
เตม็ไปด้วยต้นเฟอร์สงูใหญ่โอบล้อมกว่า 1700 ต้น และจดุนีย้งัเป็นสถานท่ีถ่ายท าซีร่ีย์สดุฮิต goblin อีกด้วย 
 
 
 
 

 
เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั (4) เมนบูีบมิบบั (ข้าวย าเกาหลี) 



 

 

 

 
 

จากนัน้น าทา่นสู ่ศนูย์วฒันธรรมอาหารเกาหลีจองคงัวอน (Jeonggangwon) หรือโรงเรียนสอนท าอาหารสตูร
ชาววงั เรียกวา่ Traditional มากๆ ทัง้สถานท่ีและอาหารเลย ท่ีน่ีเขาเปิดโอกาสให้นกัท่องเท่ียวได้ลองท าอาหาร
เกาหลีแบบต้นต าหรับแท้ด้วยตวัเอง แถมยงัได้มีโอกาสพบปะพดูคยุกบัคณุครู ต้นครัวท่ีเหมือนหลดุมาจากแด
จงักึมอีกด้วย และเมนูท่ีจะให้ทุกท่านให้ลองโชว์ฝีมือนัน้ก็คือเมนูท่ีพบเห็นได้บ่อยมาก ในซ่ีร่ีย์เกาหลีท่ีพระ -
นางชอบน าข้าวมาเทใส่กะละมงัและใส่เคร่ืองเคียงมากมาย นัน่ก็คือ บิบิมบบั หรือข้าวย าเกาหลีนัน่เอง ทุก
ทา่นจะได้ลองท าและชิมฝีมือของทา่นเอง เรียกวา่สนกุสนานแถมอิ่มหน าส าราญอีกด้วย  

 
 
 
 
 

จากนัน้  น าท่านเดินทางสู่ ถ า้ควังมยอง ซึ่งในอดีตคือเหมืองถ่านหินตัง้แต่สมัยยุคอาณานิคมญ่ีปุ่ น เป็น
สถานท่ีส าคญัแหง่หนึง่ทางประวตัศิาสตร์ของประเทศเกาหลี ตัง้อยูท่ี่เมืองควางมยอง จงัหวดัคยองกีโด ก าเนิด
ขึน้ในปี 1912 ก่อนจะถกูทิง้ร้างในปี 1972 และในปัจจบุนัได้กลายเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวแห่งใหม่ หลงัจากท่ีได้
ถกูเปิดให้เข้าชมได้อีกครัง้ ในปี 2011 ท าให้ท่ีน่ี เป็นถ า้ท่ีมีอายถุึง 100 ปี ท่ีมีความสวยงาม และยงัเป็นถ า้แห่ง
เดียวในเขตปริมณฑลอีกด้วย ด้านในถ า้มีทัง้พิพิธภณัฑ์และพืน้ท่ีทางประวตัิศาสตร์ท่ีน่าสนใจ นอกจากนีย้งัมี
โลกใต้น า้ Cave Aqua World ให้ได้ชม และมีห้องโถงในการจดัแสดงดนตรีและศิลปะตา่งๆ อีกด้วย ซึ่งความ
พิเศษของถ า้นีคื้อ หน้าร้อนภานในถ า้จะเย็น แตห่น้าหนาวภายในถ า้จะอบอุน่ 

 
 
 
 
เย็น    รับประทานอาหารเย็น (5) เมนบูลุโกกี (หมผูดัซอสบลุโกกี) 

 และน าทา่นเข้า สูท่ี่พกัโรงแรม  Benikea Premier Hotel Bernoui หรือเทียบเทา่ระดับ 4 ดาว 

วนัท่ี4 ศนูย์โสม - พระราชวงัด็อกซูกงุ - หมู่บ้านบกุชอนฮนัอก - รันนิ่งแมน – SM Duty Free – ศนูย์เคร่ืองส าอาง - 
ท ากิมจิ + ใสช่ดุฮนับก – ตลาดเมียงดง 

เช้า รับประทานอาหารเช้า (6) ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 พาท่านเข้าชมศนูย์โสม ซึ่งรัฐบาลรับรองคณุภาพว่าผลิตจากโสมท่ีมีอาย ุ6 ปีซึ่งถือว่า เป็นโสมท่ีมีคณุภาพดี

ท่ีสุด ชมวงจรชีวิตของโสม พร้อมให้ท่านได้เลือกซือ้โสมท่ีมีคุณภาพดีท่ีสุดและราคาถูกกว่าไทยถึง 2 เท่า 
กลบัไปบ ารุงร่างกายหรือฝากญาตผิู้ใหญ่ท่ีทา่นรักและนบัถือ  
จากนัน้น าทา่นเข้าชมพระราชวงัด็อกซูกงุ(Deoksugung)เป็นหนึ่งในห้าพระราชวงัท่ีส าคญัแห่งราชวงศ์โชซอน
แห่งเกาหลี โดยรอบพระราชวงัแห่งนีจ้ะประกอบด้วยก าแพงหินสวยงามด้านหน้าจะพบประตหูลกัแทฮนัมุน 
เดิมเป็นท่ีประทบัขององค์ชายวอลซานพระราชวงันีเ้คยถกูเปล่ียนช่ือเป็นพระราชวงัคย็อนกนุกุง และซอกุงซึ่ง



 

 

 

 
 

แปลว่าพระราชวงัตะวนัตก และในปีค.ศ.1611 ก็ได้กลบัมาใช้ช่ือเดิมคือ ด็อกซูกงุอีกครัง้ ซึ่งความหมายก็คือ
พระราชวงัท่ีมีอายยืุนยาวและมัน่คง 

  
 
 
 
 
 จากนัน้เดินทางไปยงัหมู่บ้านบกุชอนฮนัอก (Bukchon Hanok Village)  

เป็นอีกหนึ่งสญัลกัษณ์ของเกาหลี ท่ามกลางตึกรามบ้านช่องท่ีทนัสมยั
ของกรุงโซลนัน้ หมู่บ้านแห่งนีก็้ยังคงรักษาอาคารบ้านเรือนในสมัย
โบราณ มีกลิ่นอายของเกาหลีในยคุเก่าแก่ ท่านจะได้พบกบับ้านของขนุ
นางระดบัสงูของเกาหลีในสมยัก่อน ภายในหมู่บ้านมีอาคารแบบดัง้เดิม
ของเกาหลีกว่า 100 หลงั (รูปแบบบ้านแบบดัง้เดิมของเกาหลีเรียกว่า 
ฮนัอก(hanok)) ซึ่งเก่าแก่มาตัง้แตส่มยัโชซอน ในปัจจบุนันีบ้้านฮนัอกหลายหลงัในหมู่บ้านถกูดดัแปลงให้เป็น
ศนูย์วฒันธรรม เกสต์เฮ้าส์ ร้านอาหารและโรงน า้ชา เปิดให้บริการแก่นกัท่องเท่ียวท่ีเข้ามาเพ่ือสมัผสัและเรียนรู้
วฒันธรรมเกาหลีแบบดัง้เดิม และอีกหนึ่งสิ่งท่ีส าคญัก็คือหมู่บ้านนีเ้ป็นย่านท่ีมีคนเกาหลีอยู่อาศยักันจริงๆ
ภายในบ้าน 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั (7) เมนซูมักเยทงั (ไก่ตุน๋โสม) 
พิเศษสดุ!!! พาทา่นพบกบั RunningManThemePark แหล่งเท่ียวแห่งใหม่ในย่านอินซาดงท่ีมาพร้อมกบัธีมรัน
นิ่งแมน รายการวาไรตีย้อดฮิตของเกาหลีท่ีมีแฟนคลบัจากทัว่โลกRunning Man EP1 ‘Find The Treasure’ 
จะมีภารกิจตา่งๆ กว่า 10 ภารกิจ ให้ได้ตามล่าสะสมคะแนนR-Pointซึ่งหากผู้ เล่นสะสมคะแนนได้มากกว่า80 
คะแนนจะได้รับใบประกาศนียบตัรท่ีระบวุ่าคณุคือสมาชิกคนใหมข่อง Running Man คนท่ี 8 

 
 
 
 
 

แล้วพาท่านช็อปปิง้สินค้าปลอดภาษีท่ี ดิวตีฟ้รี โดยท่ีน่ีมีสินค้าชัน้น าให้ท่านเลือกซือ้มากมายกว่า 500 ชนิด 
อาทิ น า้หอม เสือ้ผ้า   เคร่ืองส าอาง กระเป๋า นาฬิกา ฯลฯ ตอ่มาอิสระให้ท่านได้เลือกซือ้เคร่ืองส าอางค์แบรนด์
ดงัของเกาหลี ณ คอสเมตคิ มีให้เลือกมากมายหลายย่ีห้อ อาทิเชน่ ครีมน า้แตกท่ีโดง่ดงั ครีมหอยทาก แปง้โรตี 
โลจคูสิ ฯลฯ  ฟรี!! SM Duty Free Gift Card มลูคา่ 10,000 วอน 
จากนัน้น าท่านเดินทางสู่กิมจิแลนด์ กิมจิเกิดขึน้ในสมัยราชวงศ์โชซอน โดย
ชาวบ้านเก็บผกัสดมาหมกัไว้ในไหและสามารถเก็บไว้กินได้ทกุฤดกูาลของชาว
เกาหลี ซึง่สามารถท าเป็นอาหารแทบทกุชนิด เชน่ ข้าวต้ม ข้าวสวย ซุป ข้าวผดั 



 

 

 

 
 

สตู บะหม่ีจนถึงพิซซ่า และเบอร์เกอร์ ชาวเกาหลี นิยมท ากิมจิกินเองท่ีบ้านต าหรับกิมจิแต่ละบ้านจึงไม่
เหมือนกนัและตกทอดเป็นมรดกปลายจวกัของสตรีเกาหลีอีกด้วยพร้อมเก็บภาพความประทับกับการสวม
ชุดประจ าชาตฮิันบก  

เย็น    รับประทานอาหารเย็น (8) เมนชูาบชูาบสูไตล์เกาหลี 
จากนัน้เดนิยอ่ยตอ่กนัท่ี ตลาดเมียงดง แหลง่ช็อปปิง้ขึน้ช่ือและสถานท่ี
รวมแฟชั่นชัน้น าของกรุงโซลหรือท่ีคนไทยรู้จักกับในช่ือสยามแสควร์
เกาหลีทา่นจะพบกบัสินค้าวยัรุ่นมากมายหลากหลายย่ีห้อไม่ว่าจะเป็น
เคร่ืองส าอางย่ีห้อดงัๆอย่าง 3CE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, 
ETUDE HOUSE, MISSHA ฯลฯเสือ้ผ้าแฟชัน่มีสไตล์, รองเท้าส้นสงู
นา่รักๆ, รองเท้าผ้าใบเก๋ๆ, นอกจากนีย้งัมีร้านอาหารและร้านคาเฟ่น่ารักๆซึ่งท่ีน่ีจะมีวยัรุ่น หนุ่มสาวเกาหลีไป
รวมตวักนัมากมายในแตล่ะวนั  

 และน าทา่นเข้า สูท่ี่พกัโรงแรม  Benikea Premier Hotel Bernoui หรือเทียบเทา่ระดับ 4 ดาว 

วนัท่ี5 น า้มนัสนเข็มแดง - ศนูย์สมนุไพรบ ารุงตบั - ตลากฮงอิก - โซลทาวเวอร์ - ตลาดทงแดมนุ - Seoullo 7017 

เช้า รับประทานอาหารเช้า (9) ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเข้าชม  น า้มนัสนเข็มแดง (Red Pine) ปัจจบุนันิยมมารับประทานเพ่ือล้างพิษในร่างกาย ล้างไขมนัใน

เส้นเลือดทัว่ทัง้ร่างกาย ปอ้งกนัไขมนัอดุตนัในเส้นเลือด , โรคหวัใจ , โรคภมูิแพ้ เป็นต้น  
 แล้วน าท่านสู่ศูนย์สมุนไพรโบกานยอง ต้นไม้ชนิดนีเ้จริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาท่ีปราศจากมลภาวะและ

ระดับสูงเหนือน า้ทะเล 50-800เมตร ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมน ามารับประทานเพ่ือช่วยดูแลตับให้สะอาด
แข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็งไม่ถูกท าลายจาการด่ืมแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหร่ี สารตกค้างจากอาหารและยา 
จากนัน้พาทา่น ช็อปปิง้ตอ่ท่ี ตลาดฮงอิก แหลง่ช้อปปิง้ท่ีอยูล้่อมรอบไปด้วยมหาวิทยาลยัช่ือดงัในเกาหลี สินค้า
ในย่านนีส้่วนใหญ่เป็นสินค้าวัยรุ่นท่ีทันสมัยและราคาไม่แพงเช่นเสือ้ผ้าท่ีออกแบบโดยดีไซด์เนอร์เกาหลี
รองเท้ากระเป๋าเคร่ืองประดบั เคร่ืองส าอาง และยงัมีร้านแบรนด์เนมอยู่ทัว่ไปเช่น EVISU, ZARA ทุกวนัเสาร์
ลานหน้าประตขูองมหาวิทยาลยัฮงอิค จะมีผลงานศลิปะในรูปแบบตา่งๆ เชน่ เคร่ืองประดบั ตุ๊กตา เสือ้ผ้า และ
ของแฮนด์เมด ท่ีนา่รักและใช้ความคดิสร้างสรรค์ ของบางอย่างท ามาชิน้เดียวเพ่ือให้ได้เลือกซือ้ บางท่ีอาจเป็น
สินค้าท่ีมีชิน้เดียวในโลก 

 
 
 
 
 
เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั (10) เมนจูิมดกั (ไก่พะโล้เกาหลี) 

จากนัน้น าท่านย้อนรอยละครซีรีย์เกาหลีช่ือดงั My name is Kim Sam Soon ท่ีภูเขานมัซานภูเขาแห่งเดียวท่ี
ตัง้อยู่ใจกลางเมืองโซล สงู 274 เมตร   บนยอดเขามีหอคอย Seoul Tower *.*ไม่รวมคา่ขึน้ลิฟท์ *.*. ซึ่งเป็น 1 
ใน 18 หอคอยเมืองท่ีสงูท่ีสุดในโลกมีความสงูถึง 480 เมตร เหนือระดบัน า้ทะเล ท่านสามารถชมทศันียภาพ



 

 

 

 
 

ของกรุงโซล ได้รอบทิศ 360 องศา ท่ีคู่รักทุกคู่ชาวเกาหลีจะต้องท าคือ การคล้องกุญแจคู่รัก Love Key 
Ceremonyบนโซลทาวเวอร์ โดยท่ีจะเขียนข้อความ หรือช่ือของคู่รักไว้บนแม่กุญแจและก็จะน าแม่กญุแจนีไ้ป
คล้องกับรัว้เหล็ก ส่วนลูกกุญแจเค้าจะทิง้ไปด้วยความเช่ือท่ีว่าหากคูรั่กคูใ่ด ได้มาเยือนและคล้องกุญแจคู่รัก
กนัท่ีน่ีจะท าให้ความรักของทัง้คูยื่นยาวไมพ่รากจากกนัไปตลอดกาล 

 

อิสระช้อปปิง้ต่อ ณ ตลาดทงแดมุน ซึ่งเป็นตลาดท่ีเต็มไปด้วย
ร้านค้ามากมาย และห้างสรรพสินค้าท่ีทนัสมยักว่า 10 แห่ง ตัง้อยู่
ท่ามกลางบรรยากาศแบบดัง้เดิมของบริเวณฮึนอินจิมุน หรือประตู
ตะวนัออก เป็นแหลง่ค้าของสินค้าประเภทผ้า เคร่ืองแตง่กาย เคร่ือง
หนัง เคร่ืองนอน เคร่ืองใช้ภายในบ้าน อุปกรณ์กีฬา เคร่ืองกีฬา 
รองเท้า และอ่ืนๆ สินค้ามีความหลากหลายและทนัสมยัในราคาท่ี
ไม่แพง โดยมีแหล่งส าหรับเลือกซือ้สินค้าท่ีส าคญัๆ ได้แก่ มิกลิโอเร (Migliore), ดูซาน ทาวเวอร์ (Doosan 
Tower), เฮลโล เอพีเอ็ม (hello apM), บลเูกท (Blue Gate), ดีไซน์เนอร์ คลบั (Designer Club), ทงแดมนุ ช้
อปปิง้ ทาวน์ (Dongdaemun Shopping Town), ตลาดแชอิลเพียงฮวา (Jellpyeonghwa Market) และเซรี
สตาร์ (Cerestar)  

เย็น    รับประทานอาหารเย็น (11) เมน ูBBQ BUFFET 
แวะชม Seoullo 7017 หรือ โซลโล 7017 สะพานลอยฟ้า แลนด์
มาร์กแห่งใหม่ ณ กรุงโซล ถือเป็นอีกหนึ่งสถานท่ีเท่ียวใหม่ของ
เกาหลีใต้ ท่ีเกิดจากการปรับปรุงทศันียภาพ และปรับสะพานท่ีทรุด
โทรม ให้เป็นถนนลอยฟ้า แถวบริเวณสถานีรถไฟโซล (Seoul 
Station)  ปัจจบุนัได้กลายมาเป็น สถานท่ีพกัผ่อนส าหรับประชาชน 
และนกัทอ่งเท่ียว  

 และน าทา่นเข้า สูท่ี่พกัโรงแรม  Benikea Premier Hotel Bernoui หรือเทียบเทา่ระดับ 4 ดาว 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

วนัท่ี6 ซุปเปอร์มาร์เก็ต - ออกเดนิทางจากสนามบนิอินชอน - กรุงเทพฯ 

 เช็คเอ้าท์ออกจากโรงแรมเวลาประมาณ 5.00 น. 
เช้า รับประทานอาหารเช้า (12) SETBOX 
 จากนัน้พาทา่นละลายเงินวอนท่ี ร้านค้าสนามบนิ หรือซุปเปอร์มาร์เก็ต ซึ่งท่านสามารถเลือกซือ้สินค้า พืน้เมือง

เป็นการส่งท้ายก่อนอ าลาเกาหลี อาทิ บะหม่ีชินราเมียน อูด้ง กิมจิ ลูกอมแปลกๆ ช็อคโกแลต น า้จิม้หมูย่าง
เกาหลี   

 
 
 จากนัน้เดนิทางไปยงัสนามบนิอินชอน เพ่ือเดนิทางกลบัสูป่ระเทศไทย 
08.20 น.  น าทา่นเดนิทางสู ่กรุงเทพฯโดยสายการบินไทย เท่ียวบนิท่ี TG 8081 
12.10 น.     ถึงสนามบนิสวุรรณภมูิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ... 
 
 

 
 

FLIGHT DETAILS 

 
 THAI AIRWAY 

TG8078 21 SEP BKK - ICN 22.40 – 06.20 

TG8081 26 SEP ICN - BKK 08.20 – 12.10 

 
อตัราค่าบริการ 

วนัเดินทาง 
ผู้ใหญ่พกั  
2 ท่าน 

เดก็อายุต า่กว่า 
12 ปี  

INFANT พกัเดีย่ว 

21 – 26 กนัยายน 2561 18,900 - 6,000 - 6,900 - 

อพัเกรด Business Class  (ไป-กลบั) 6,000 - 

**หมายเหตุ  หากต้องการรีเควสทีน่ั่งบนเคร่ืองบิน  กรุณาแจ้ง ณ ตอนทีท่ าการจอง 
อตัรานีร้วม 

 ค่าตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป-กลบัชั้นประหยดั(ตัว๋กรุ๊ป) ตามเสน้ทางท่ีระบุในรายการ 
 ค่าโรงแรมท่ีพกัตามรายการระบุ (สองท่านต่อหน่ึงหอ้ง) 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการระบุ 
 ค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืมตามรายการระบุ 
 ค่ารถรับส่ง ตามรายการระบุ 
 น า้ด่ืมท่านละ 1 ขวด / คน / วนั 



 

 

 

 
 

 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง(ขึน้อยู่กบัการผนัแปรของภาษีน า้มนั ณ วนันั้นๆ) 
 ค่ามคัคุเทศกข์องบริษทัจากกรุงเทพฯ คอยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ  
 ค่าประกนัอุบติัเหตคุุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
อตัรานีไ้ม่รวม 

 ค่าท าหนงัสือเดินทาง 
 ค่าธรรมเนียมแจง้เขา้ - ออกของบุคคลต่างดา้วค่าวซ่ีาเขา้ประเทศของบุคคลต่างดา้ว (ถา้มี) 
 ค่าธรรมเนียมวซ่ีาพิเศษส าหรับบุคคลต่างดา้ว หรือยืน่วซ่ีาเร่งด่วน ซ่ึงบริษทัฯ จะเรียกเก็บเพ่ิมเป็นกรณีตามจริง  
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัเช่น ค่าโทรศพัทโ์ทรสารโทรเลขค่าซกัรีดค่าอาหาร-เคร่ืองด่ืมนอกเหนือจากรายการ 
 ค่ามินิบาร์ ค่าชมภาพยนตร์ช่องพิเศษภายในหอ้งพกั และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ค่าน ้ าหนกักระเป๋าเกินพิกดั (สายการบินก าหนดใหไ้ม่เกินท่านละ 23 กก.) 
 ค่าทปิมคัคุเทศก์ท้องถิ่น คนขับรถท่านละ 50,000 วอน/คน/ทปิ หรือ 1,500 บาท / ทปิ / ท่าน 
 ค่าใชจ่้ายอนัเน่ืองมาจากความล่าชา้ของสายการบิน, เหตุสุดวสิยั, การเมือง หรือ ภยัธรรมชาติ ฯลฯ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และค่าภาษกีารบริการหักณ ทีจ่่าย 3% (ในกรณีทีต้่องการขอใบเสร็จมภีาษี) 
หมายเหตุ  
 รายการ และราคาส าหรับผูร่้วมเดินทางผูใ้หญ่อยา่งนอ้ย 25 ท่าน เดินทางไป และกลบัพร้อมคณะ 
 รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดรั้บการยนืยนัจากบริษทัฯ อีกคร้ังหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองท่ีนัง่กบั 

สายการบิน และโรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย อยา่งไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
 ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงข้ึน บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋เคร่ืองบิน ตาม

สถานการณ์ดงักล่าว 
 บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีเกิดความเสียหาย หรือสูญหาย ส าหรับกระเป๋าเดินทาง หรือของมีค่าส่วนตวัของท่านระหวา่งการ

เดินทาง 
 บริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบ และขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงนิไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน ในกรณีทีผู้่เดนิทางมไิด้รับอนุญาตให้เดนิทางเข้า 

หรือออกนอกประเทศ อนัเน่ืองมาจากการพจิารณาของเจ้าหน้าทีต่รวจคนเข้าเมือง หรือ มส่ิีงผดิกฎหมาย หรือ เอกสารเดนิทางไม่ถูกต้อง 
หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิทีจ่ะไม่คืนเงนิไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ด้วยเหตุอนัเน่ืองมาจากความผดิพลาด ความล่าช้า การเปลีย่นแปลง
บริการของสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง เหตุการณ์ทางการเมือง การจลาจล ภัยธรรมชาต ิอนันอกเหนือจากความ
ควบคุม 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิทีจ่ะไม่คืนเงนิไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ในกรณีทีผู้่เดนิทางไม่ใช้บริการบางส่วนหรือทั้งหมด โดยความสมคัรใจ
ของผู้เดนิทางเอง และ/หรือไม่เดนิทางไปพร้อมคณะ และ/หรือไม่ปรากฏตวัในวนัเดนิทาง 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ีไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัเวลา การจราจร สภาพ
อากาศ และเหตุสุดวสิยัอ่ืนๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนได ้ทั้งน้ี เพ่ือความปลอดภยั และประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

 บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท าร้าย การสูญหาย หรือจากอุบติัเหตุ
ต่างๆ 

 มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบริษทัฯ ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้  าสญัญาใดๆ ทั้งส้ินแทน บริษทัฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้
อ  านาจของบริษทัฯ ก ากบัเท่านั้น 

 บริษทัฯ จดัใหเ้ฉพาะลูกคา้ท่ีประสงคจ์ะไปท่องเท่ียวตามรายการของทวัร์ทุกวนัเท่านั้น  หากท่านไม่สามารถร่วมทวัร์ทุกวนั แค่สมคัร
มาร่วมทวัร์เพียงเพ่ือการใชต้ัว๋เคร่ืองบินและท่ีพกัในราคาพิเศษ  หากท่านไม่แจง้ และปรากฏวา่ท่านไม่รวมทวัร์ในบางวนั ทางบริษัทจะ
คดิค่าด าเนินการในการแยกท่องเทีย่วเอง 300 USD 
(ก่อนซ้ือทวัร์ จะตอ้งแจง้ความประสงคท่ี์เป็นจริง เพ่ือทางผูจ้ดัจะไดคิ้ดค่าบริการท่ีเหมาะสม) 



 

 

 

 
 

 เด็ก หมายถึง ผูท่ี้มีอายนุอ้ยกวา่ 12 ปี 
 หนังสือเดนิทางจะต้องมอีายุเหลือมากกว่า 6 เดือน นบัจากวนัเดนิทาง 
 *.*.*. น า้หนักกระเป๋าคนละ 30 กโิลกรัม*.*.*. 
เง่ือนไขการให้บริการ 

1. การจองคร้ังแรก มดัจ าท่านละ 10,000 บาทภายใน 24 ช่วโมงหลงัการจอง และช าระทั้งหมดก่อนเดินทางภายใน 20 วนั 
หากเป็นช่วงเทศกาลหรือวนัหยดุยาวช าระทั้งหมดก่อนเดินทางภายใน 30 วนั   
(การไม่ช าระเงินค่ามดัจ า หรือช าระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงบัการจ่ายไม่วา่ดว้ยสาเหตุใดใด ผูจ้ดัมีสิทธิยกเลิกการจดั หรือ
ยกเลิกการเดินทาง)  

2. ในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือเขา้ประเทศท่ีระบุในรายการ บริษทัฯ 
ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

 
การยกเลกิ 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัข้ึนไป คืนเงินทั้งหมด 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21-29 วนั เก็บค่าใชจ่้าย ท่านละ 10,000 บาท 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-20 วนั เก็บค่าใชจ่้าย 50% ของราคาทวัร์ 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วนั เก็บค่าใชจ่้าย 80% ของราคาทวัร์ 
 ยกเลิกการเดินทางนอ้ยกวา่ 1 - 6 วนั เก็บค่าใชจ่้ายทั้งหมด 100 % ของราคาทวัร์  

**ช่วงเทศกาลไม่สามารถยกเลิก หรือเปล่ียนช่ือผูเ้ดินทางได*้* 
 กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุหรือเทศกาลท่ีตอ้งการันตีมดัจ ากบัสายการบินหรือผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึงเท่ียวบิน

พิเศษเช่น Charter Flight, Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือค่าทวัร์ทั้งหมด 
หมายเหตุ : รายการทวัร์สามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม 

 


