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อตัราคา่บรกิาร 

***ราคาคา่ทวัรด์งักลา่วหากมกีารเปลีย่นแปลงคา่ต ัว๋เครือ่งบนิภาษสีนามบนิภาษนี า้มนัของสายการบนิ*** 

***บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัราคาขึน้ตามสายการบนิ*** 

เดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก พกัเดีย่ว จอยแลนด ์ หมายเหต ุ

วนัที ่4-8 กรกฎาคม 61 13,999 13,999 5,000 5,999  

วนัที ่5-9 กรกฎาคม 61 13,999 13,999 5,000 5,999  

วนัที ่6-10 กรกฎาคม 61 13,999 13,999 5,000 5,999  

วนัที ่11-15 กรกฎาคม 61 13,999 13,999 5,000 5,999  

วนัที ่12-16 กรกฎาคม 61 13,999 13,999 5,000 5,999  

วนัที ่13-17 กรกฎาคม 61 13,999 13,999 5,000 5,999  

วนัที ่18-22 กรกฎาคม 61 13,999 13,999 5,000 5,999  

วนัที ่19-23 กรกฎาคม 61 13,999 13,999 5,000 5,999  

วนัที ่20-24 กรกฎาคม 61 13,999 13,999 5,000 5,999  

วนัที ่25-29 กรกฎาคม 61 14,999 14,999 5,000 6,999  

วนัที ่26-30 กรกฎาคม 61 15,999 15,999 5,000 7,999  

วนัที ่27-31 กรกฎาคม 61 15,999 15,999 5,000 7,999  

วนัที ่28 ก.ค.-1 ส.ค. 61 14,999 14,999 5,000 6,999  

INFANT (เด็กเล็กอาย ุไมเ่กนิ 2 ปี) ราคา 6,000 บาท 
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วนัแรก  สนามบนิสวุรรณภมู ิ                                                                                                        ( - / - / - ) 
22.30  น. คณะพรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 ประต ู6 เคานเ์ตอร ์M สายการบนิ    

อสีตารเ์จ็ท (ZE) มเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 
 
วนัทีส่อง สนามบนิอนิชอน – ถนนเทพนยิาย ซองวลุดง – ยา่นไชนา่ทาวน ์– สะพานกระจกใสกมิโป – พาจ ู    

พรเีมีย่ม เอาทเ์ล็ท - พพิธิภณัฑถ์ า้ควงัเมยีง –- ซูวอน                                                     ( - / L / D ) 
01.55 น. เหนิฟ้าสูก่รงุโซล โดยสายการบนิ อสีตารเ์จ็ท เทีย่วบนิที ่ZE514  
 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 5.30 – 06.00 ชัว่โมง) 
09.45 น. เดนิทางถงึสนามบนิอนิชอน ประเทศเกาหลใีต ้(เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่

ไทย 2 ชัว่โมง) หลังผ่านพธิตีรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรเรยีบรอ้ย
แลว้ น าท่านเดนิทางสู่ ถนนเทพนยิาย ซองวุลดง (Songwol-
dong Fairy Tale Village) เป็นถนนเล็กๆในเมอืงย่าน Jung-gu 
ออกแบบและตกแตง่ตามผนังบา้น ก าแพง รวมทัง้ทางเดนิใหเ้ป็นไป
ตามเทพนิยายหรือการ์ตูนของวอลทด์สินีย ์เช่น อลาดนิ สโนไวท ์
หรือปีเตอร์แพน เป็นตน้ จากนั้นเดนิทางสู่ อนิชอน ไชน่าทาวน ์
(Incheon China Town) เกดิขึน้ชว่งปีเดยีวกับการเปิดท่าเรืออนิ
ชอน เมือ่ปี ค.ศ. 1883 โดยมอบเป็นพืน้ทีพ่เิศษใหก้บัชาวจนี ราชวงศฉ์งิ ในยคุนัน้ เดมิเคยมรีา้นขายของประเภท
ตา่งๆ ทีม่าจากเมอืงจนี เป็นยา่นทีม่รีา้นอาหารทีม่กีลิน่อายความเป็นจนีอยูม่ากทีส่ดุ แลว้ยา่นนี้ยังเป็นไชน่าทาวน์
เพยีงแหง่เดยีวในเกาหลดีว้ย  

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวัน (มือ้ที ่1) เมนูไกบ่ารบ์คีวิผดัซอสเกาหล ี(DAKGAKBI) อาหารเลือ่งชือ่โดยการน าไก่
บารบ์คีวิ มันหวาน กะหล า่ปล ีตน้กระเทยีม ซอส และขา้ว มาผัดรวมกนับนกระทะแบนสดี า คลกุเคลา้ทกุอยา่งให ้
เขา้ที ่รับประทานคูก่บัผักกาดเกาหลแีละเครือ่งเคยีงตา่งๆ 

บา่ย จากนัน้น าชม สะพานกระจกใสกมิโป ชมบรรยากาศมุมสงูของ
คลองอาร่า (ARA CANAL) ซึง่เชือ่มระหว่างแม่น ้าฮันกับทะเล
ตะวันตก (ทะเลเหลอืง) ตัง้อยูใ่นพืน้ทีข่องเมอืงอนิชอนและกรุงโซล 
วัตถปุระสงคเ์พือ่ป้องกนัน ้าทว่มและใชเ้ป็นพืน้ทีใ่นการพักผ่อนหยอ่น
ใจยามวา่ง โดยมกีารรเิริม่สรา้งสบืเนื่องมาจากเหตกุารณ์น ้าทว่มใหญ่
เมืองอนิชอน เมื่อปี ค.ศ. 1987 ส่งผลใหป้ระชากรกว่า 6,000 คน
ประสบภัยพิบัติเป็นอย่างมาก น ามาสู่โครงการ ARA CANAL 
PROJECT ใชเ้วลาส ารวจทัง้สิน้รวม 5 ปี  เริม่กอ่สรา้งขึน้เมือ่ปี ค.ศ. 
2009 และเสร็จสมบรูณ์ เมือ่วันที่ 25 ม.ีค. 2012 จากนัน้เดนิทางสู ่
พาจ ูพรเีมีย่ม เอาทเ์ล็ท (Paju Premium Outlets) ถอืเป็นเอาทเ์ล็ท มอลล ์ทีใ่หญท่ีส่ดุของเกาหล ีในปัจจุบัน 
ภายในมรีา้นคา้มากกวา่ 200 รา้น ตัง้แตแ่บรนดเ์นมหรู Paul Smith, Mulberry, Tag Heuer และ Kate Spade 

ไปจนถงึแบรนดข์ายปลกียอดนยิม Bean Pole, Polo, MCM , Nike และ 
Adidas เป็นตน้ จากนัน้น าชม พพิธิภณัฑถ์ า้ควงัเมยีง (Gwangmyeong 
Cave) ในอดตีคอืเหมอืงถา่นหนิ ตัง้แตส่มัยยคุอาณานคิมญีปุ่่ น เป็นสถานที่
ส าคัญแหง่หนึง่ทางประวัตศิาสตรข์องประเทศเกาหล ีตัง้อยูท่ีจั่งหวัดเคยีงกี
โด ก าเนดิขึน้ในปี ค.ศ. 1912 กอ่นจะถกูทิง้รา้งในปี ค.ศ. 1972 ปัจจุบันได ้
กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ ภายในถ ้าจัดแสดงโลกใตน้ ้า Cave 
Aqua World ใหช้ม และมหีอ้งโถงส าหรับจัดแสดงดนตรแีละศลิปะอกีดว้ย 
สมควรแกเ่วลา น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงซวูอน 

ค า่ บรกิารอาหารค ่า (มือ้ที ่2) เมนูโอซมั บูลโกก ิ(Osam Bulgogi) หมแูละปลาหมกึ หมักทานกับน ้าซปุรอ้นๆ
รสกลอมกลอ่ม 

ทีพ่กั  NEW M HOTEL / JM HOTEL / BENIKEA RIO HOTEL หรอืเทยีบเทา่  
 
วนัทีส่าม ป้อมปราการฮวาซอง – น ัง่รถไฟหวัมงักร (ไมร่วมต ัว๋) – สวนสนกุเอเวอรแ์ลนด ์- ศนูยเ์ครือ่งส าอาง –  
 ทงแดมนุ – โซล                                                                                                           ( B / L / D ) 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ที ่3) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
  น าคณะเดนิทางสู ่ป้อมปราการฮวาซอง (Hwaseong Fortress) เป็นสิง่กอ่สรา้งขนาดใหญ่ ตัง้แตย่คุโจซอน
  (Joseon) สรา้งขึน้ชว่งปี ค.ศ. 1794-1796 เป็นป้อม 
  ปราการประจ าเขต Suwon-si ของจังหวัดเคยีงกโีด  
  เพือ่เป็น รากฐานส าหรับการสรา้งเมอืงใหมใ่นบรเิวณ 
  นี้ ก าแพงของป้อมปราการมคีวามยาวถงึ 5.5  
  กโิลเมตร มปีระต ู4 ประตใูนแตล่ะทศิ และมรีปูแบบ 
  ทางสถาปัตยกรรมทีย่ ิง่ใหญแ่ละงดงาม  ถกูขึน้ 
  ทะเบยีนเป็นมรดกโลกทางดา้นประวัตศิาสตร ์เมือ่ปี  
  ค.ศ. 1997 สรา้งขึน้ดว้ยอฐิ โดยจะมรีบูนก าแพงขนาดทีพ่อด ีส าหรับใชเ้ป็นจุดยงิปืนหรอืธนูไดเ้ชือ่กันวา่เป็นการ
  สรา้งทีม่กีารใชเ้ทคโนโลยทีี่ทันสมัยมากที่สดุแห่งหนึ่งของยุคนัน้ หรือหากมเีวลา ท่านจะน ัง่รถไฟหวัมงักร 
  (Dragon train)  ราคาทัวรไ์มร่วมตั๋ว) ชมรอบๆป้อมก็ได ้ใชเ้วลาน่ังชมประมาณ 30 นาทตีอ่ 1 รอบ 
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เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวัน (มือ้ที ่4)  เมนูหมูยา่งเกาหล ี(PORK  GALBI) เป็นอาหารพืน้เมอืงเกาหลทีีเ่ลือ่งชือ่
และรูจั้กกันดท่ัีวโลก โดยน าหมสูว่นทีต่ดิกับกระดกูไปยา่งบนเตาถา่นแบบดัง้เดมิเสริฟ์พรอ้มขา้วสวยรอ้นๆ และ
เครือ่งเคยีงหลากชนดิกบัน ้าจิม้เตา้เจีย้วสตูรเฉพาะและน ้าซปุสาหรา่ย  

บา่ย  จากนัน้ทา่นเดนิทางสู ่สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์ 
  (Everland) เป็นสวนสนุกกลางแจง้ทีใ่หญท่ีส่ดุ 
  ของประเทศเกาหลใีต ้ตัง้อยูท่า่มกลางหบุเขา  
  เชญิทา่นทอ่งไปกบัโลกของสัตวป่์าซาฟาร ีชมขบวน
  พาเหรดแฟนตาซจีากตัวการต์นูสดุน่ารัก เตมิเต็ม 
  ความสขุของทา่น สนุกสนานไปกบัเครือ่งเลน่ตา่งๆ  
  ไมจ่ ากดัชนดิพรอ้มทัง้บรรยากาศสดุโรแมนตกิ ทา่ม 
  กลางสวนสวยทีจ่ะผลัดเปลีย่นจัดแสดงไมด้อกนานา
  ชนดิตามฤดกูาลตลอดทัง้ปี สมควรแกเ่วลา นัดพบ ณ จดุนัด หมาย จากนัน้น าคณะเดนิ ทางเขา้สู่กรุงโซล แวะ   
  ชอ้ป ณ ศนูยเ์ครือ่งส าอาง (Cosmetic gallery) เป็นศนูยร์วมของเครือ่งส าอางแบรนดข์องเกาหล ีอาท ิ
  ROJUKISS, LOTREE, ETUDE และอกีมากมายหลากหลาย อสิระทา่นเลอืกซือ้ไดต้ามอธัยาศัย  
ค า่ บรกิารอาหารค ่า (มือ้ที ่5) เมนู สุก ีส้ไตลเ์กาหลบีนหมอ้ไฟรอ้นๆ (SHABU SHABU) คลา้ยกับสกุีย้ากี ้มี

สว่นผสมตา่ง ๆ เชน่ ผัก เนื้อหั่นบาง ๆ และอาหารทะเล โดยการปรุงจะน าวัตถตุา่ง ๆ เหลา่นี้จุ่มแชล่งในน ้าเดอืด 
หรอืน ้าซปุ และปลอ่ยทิง้ไวส้กัพัก จากนัน้น าสว่นผสมอยา่งอืน่ เชน่ เตา้หู ้บะหมี ่ลงตุน๋ใหเ้ขา้กนั แลว้รับประทาน
โดยจุม่ลงในซอส 

 หลังอาหาร อสิระทา่นเดนิยา่นทงแดมนุ (Dongdaemun) แหลง่ชอ้ปป้ิงทีช่ือ่ไดว้า่ใหญท่ีส่ดุในเอเชยี ซึง่ตัง้อยู่
บรเิวณประตูเมืองโบราณทางทศิตะวันออก ท่านสามารถซือ้สนิคา้หลากหลายประเภท อาท ิเสือ้ผา้บรุุษ-สตร ี
รองเทา้บรุุษ-สตร ีรองเทา้ผา้ใบ เข็มขัดหรอืของทีร่ะลกึ อาท ิชดุเครือ่งครัว ถงุน่องถงุเทา้ ผา้พันคอ ทา่นจะได ้
สมัผัสกบับรรยากาศการชอ้ปป้ิงสนิคา้ในราคาเกาหลอียา่งแทจ้รงิ 

ทีพ่กั  L’ART HOTEL / PRIME HOTEL / GALAXY HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
 
วนัทีส่ ี ่ ศนูยโ์สม - ศนูยส์มนุไพรฮอกเกนาม ุ– พระราชวงัถอ๊กซู - หมูบ่า้นเกาหลโีบราณ - วดัโชเกซา – ศนูย ์

สาหรา่ย – ท าคมิบบัและสวมชดุประจ าชาต ิ(ฮนับก) - ดวิตี ้ฟร ี– ยา่นฮงแด – เมยีงดง    ( B / L / D ) 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ที ่6) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูศ่นูยโ์สมเกาหล ี(Red ginger) ซึง่รัฐบาลรับรองคณุภาพวา่ผลติจากโสมทีม่อีาย ุ6 ปีซึง่
ถอืวา่เป็นโสมทีม่คีุณภาพดทีีส่ดุ ชมวงจรชวีติของโสม พรอ้มใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้โสมทีม่คีุณภาพดทีีส่ดุและน า
กลับไปบ ารงุรา่งกายหรอืฝากญาตผิูใ้หญท่ีท่า่นรักและนับถอืทางบา้น จากนัน้น าทา่นเดนิทางไปดแูลสขุภาพกันที่
ศูนยส์มุนไพร ฮอกเกนามู (Heotgaenamu) ซึง่เป็นสมุนไพรที่ทั่วโลกรวมถงึสถาบันต่างๆยอมรับว่าเป็น
สมนุไพรทีม่คีณุภาพดทีีส่ดุในการบ ารงุตับและดแูลตับของเรา เป็นสมนุไพรทีห่าไดย้ากในปัจจุบัน ทา่นจะไดช้ม
การสาธติการทดลองตัวยาจากสมนุไพรชนดินี้ ฮอกเกนาม ูเป็นตน้ไมท้ีเ่จรญิเตบิโตในป่าลกึบนภเูขาทีป่ราศจาก
มลภาวะและระดับสงูเหนือน ้าทะเล 50-800 เมตร ชาวเกาหลรีุ่นใหม่นิยมน ามารับประทานเพือ่ชว่ยดูแลตับให ้
สะอาดแข็งแรง จากนัน้พาคณะเขา้ชม พระราชวงัถ็อกซูกุง (Deoksugung palace) ซึง่เป็นหนึ่งในหา้
พระราชวังของราชวงศโ์ชซอน พระราชวังแหง่นี้เป็น
ที่ประทับของเจา้ชายวอลซาน ซึง่เป็นพี่ชายของ
กษัตรยิซ์องจอง ในยุคของกษัตรยิโ์กจอง ซึง่เป็น
กษัตรยิ์องคก์่อนสุดทา้ยของราชวงศ์โชซอน ทรง
ประทับที่พระราชวังนี้ แมแ้ต่ภายหลังจากทีท่รงถูก

บังคับใหส้ละราช
สมบัตโิดยญี่ปุ่ นในปี ค.ศ. 1907 พระองค์ทรงประทับอยู่ที่พระราชวังนี้จน
สิน้พระชนมใ์นปี ค.ศ. 1919 กษัตรยิซ์นุจองซึง่เป็นโอรส  และเป็นกษัตรยิอ์งค์
สุดทา้ยไดพ้ระราชทานชื่อพระราชวังนี้ซ ึง่เรียกในปัจจุบันว่า ถ็อกซูกุง ซึง่
แปลวา่ พระราชวังแหง่อายยุนืยาวและมั่นคง จากนัน้เดนิทางสู ่หมูบ่า้นเกาหลี
โบราณ (Bukchon hanok) เป็นอกีหนึง่สัญลักษณ์ของเกาหล ีทา่มกลางตกึ
รามบา้นช่องที่ทันสมัยของกรุงโซลนั้น หมู่บา้นแห่งนี้ก็ยังคงรักษาอาคาร
บา้นเรอืนในสมัยโบราณม ีกลิน่อายของเกาหลใีนยคุเกา่แก ่

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั (มือ้ที ่7) เมน ูไกตุ่น๋โสม (SAMGYETANG) อาหารยอดนยิมในวังหลวงในสมัยกอ่น 
  ปัจจบุนัเป็นอาหารเลือ่งชือ่ของเมอืงหลวงเชือ่กนัวา่บ ารงุสขุภาพ ในตวัไกจ่ะมขีา้วเหนียว รากโสม พทุราแดง 
  และเคล็ดลับในการตุน๋เสริฟ์พรอ้มเครือ่งเคยีงทีเ่รยีกวา่ กกัตกุ ีคอื เสน้ขนมจนี เหลา้โสม พรกิไทยด าและเกลอื 
บา่ย  จากนัน้เดนิทางไปชม วดัโชเกซา (Jogyesa Temple) หรอืทีค่นไทยเรยีกวา่ “วัดพระยิม้” ในอดีตนั้นวัดแห่งนี้ 
  เป็นเหมอืนศนูยก์ลางของ ศาสนาพทุธนกิายเซนในเกาหล ีซึง่เป็นวัด 

 เก่าแก่และมีชื่อเสียงเป็นอย่างยิง่เมื่อเดนิเขา้มาในวัดนี้  ส ิง่แรกที่จะ
 สงัเกตเห็นก็คอืตน้ไมใ้หญท่ีด่า้นหนา้ประตทูางเขา้ มคีวามสงูถงึ 26  

  เมตร สว่นอาคารหลักของวัดนัน้ มอีายมุากกวา่ 500 ปีและเป็นอาคาร 
  ขนาดใหญ ่ชือ่วา่ Daeungjeon สรา้งขึน้ ในปี ค.ศ. 1938 ภายในมพีระ

 ประธานสทีองขนาดใหญ ่3 องค ์ซึง่ชาวเกาหลเีชือ่กนัวา่มคีวาม 
  ศักดิส์ทิธิจ์งึนยิมไป นมัสการกนัในวันส าคัญตา่งๆ  
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  จากนัน้น าทา่นเขา้ชมศนูยส์าหรา่ย เยีย่มชมของฝากทีม่ชีือ่เสยีงของเกาหล ีสาหรา่ยผลติสดใหมท่กุวัน มหีลาย
  รสชาต ิเหมาะกับใหท้่านไดเ้ลือกซือ้ไปเป็นของฝากของทีร่ะลกึ น าท่านเรียนรูว้ธิีการท าคมิบบัหรอืขา้วห่อ
  สาหรา่ย เมนูงา่ยๆ ทีค่นเกาหลนียิมรับประทาน ค าวา่ คมิ แปลวา่ สาหรา่ย ค าวา่ บบั แปลวา่ ขา้ว ลักษณะจะเป็น
  แทง่ยาวๆ แลว้จะหั่นเป็น 
  ชิน้ๆ พอดคี า จิม้กบัโชย ุ  
  หรอื   วาซาบก็ิไดต้ามใจ 
  ชอบ พเิศษ!!! สวมชดุ 
  ประจ าชาตเิกาหล ี(ฮนั 
  บก) มหีลากหลายชดุให ้
  ทา่นได ้ เลือกใส่พรอ้มเก็บ
  ภาพความประทบัใจ จากนัน้น าทา่นชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษีที ่ดวิตีฟ้ร ีทีน่ี่มสีนิคา้ชัน้น าใหท้า่นเลอืกซือ้มากมาย
  กวา่ 500 ชนดิ อาท ิน ้าหอม เสือ้ผา้ เครือ่งส าอาง กระเป๋า นาฬกิา เครือ่งประดับ ฯลฯ จากนัน้เดนิทางสู ่ยา่นฮง
  แด ถนนสาย ART ชือ่ "ฮงแด" ยอ่มาจาก "ฮงอกิ แดฮกัเกยีว" (แปลวา่ มหาวทิยาลัยฮงอกิ) เรยีกแบบยอ่ๆ เลย
  กลายเป็น "ฮงแด"  ยา่นนี้มทีัง้รา้นอาหาร คอฟฟ่ี ช็อป ผับ บาร ์รา้นขายเสือ้ผา้ รา้นขายเครือ่งส าอาง และเกส
  เฮา้ส ์ราคายอ่มเยา  ถอืเป็นแหลง่รวมวัยรุน่เด็กแนวชาวเกาหล ี 
ค า่ บรกิารอาหารค ่า (มือ้ที ่8) เมนูบุลโกก ิ(BULGOGI) อาหารเกาหลทีีข่ ึน้ชือ่อกีอยา่งหนึง่ เป็นเนื้อสัตวก์ับซอส

บารบ์คีวิเกาหล ีปรงุสกุใชเ้ทคนคิการยา่งแบบดัง้เดมิ เสริฟ์พรอ้มน ้าซปุกระทะรอ้นแบบขลกุขลกิ และเครือ่งเคยีง
ตา่ง ๆ เชน่ ถ่ัวงอกดอง วุน้เสน้ปรงุรสสาหรา่ย กมิจ ิเป็นตน้ 
หลังอาหาร น าทา่น ชอ้ปป้ิงย่านเมยีงดง (Myeongdong) หากท่านตอ้งการทราบว่าแฟชั่นของเกาหลเีป็น
อยา่งไร กา้วล ้าน าสมัยเพยีงใด ทา่นจะตอ้งมาทีเ่มยีงดงแหง่นี้เทา่นัน้ พบกับสนิคา้วัยรุ่น อาท ิเสือ้ผา้แฟชั่นแบบ
อนิเทรน เครือ่งส าอางแบรนดด์ังของเกาหล ีเป็นแหลง่รวมตัวของวัยรุน่หนุ่มสาวชาวโสมจ านวนมากในแตล่ะวัน 

ทีพ่กั  L’ART HOTEL / PRIME HOTEL / GALAXY HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
 
วนัทีห่า้ ศนูยน์ า้มนัสนเข็มแดง - ศนูยพ์ลอยแอมเมทสิ – N SEOUL TOWER (ไมร่วมลฟิท)์ – ซุปเปอรม์าเก็ต - 

สนามบนิอนิชอน – กรงุเทพฯ                                                                                        ( B / L / - ) 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ที ่9) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นสูศ่นูยน์ า้มนัสนเข็มแดง (Red pine) ซึง่ผลติจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลซี ึง่จะใชต้น้สนเข็มแดง
จากยอดเขามาผลติโดยใชเ้ทคโนโลยพีรอ้มกบัการวจัิยทีป่ระเทศเกาหลใีตอ้อกมาเป็นน ้ามันสนเข็มแดง โดยกวา่
จะมาเป็นน ้ามันสนเข็มแดงได ้1 แคปซลูตอ้งใชใ้บสนเข็มแดงประมาณ 2.7 กโิลกรัม มาสกัดเอาน ้ามันมาผลติ
และวจัิยออกมาเป็นน ้ามัน สามารถชว่ยในการลดระดับไขมันในเสน้เลอืดไดเ้ป็นอยา่งด ีน าทา่นชมศูนยเ์จยีระไน
พลอยแอมมาทสิ (Amethyst) ชาวเกาหลนียิมพลอยสมีว่งพลอย และถอืวา่เป็นอัญมณีน าโชคและสขุภาพของ
ผูท้ีเ่กดิวันเสาร ์น าทา่นเดนิทางสู ่หอคอยกรงุโซล หรอื N SEOUL TOWER (ไมร่วมคา่ลฟิท)์ ถอืไดว้า่เป็น
สัญลักษณ์ทีส่ าคัญแห่งหนึง่ของกรุงโซล บางครัง้ถกูเรียกวา่ “นัมซาน ทาวเวอร”์ (NAMSAN TOWER) ตาม
สถานทีต่ัง้คอืบนภูเขานัมซาน เป็นหอคอยที่มคีวามสงูจากฐานประมาณ 236.7 เมตร มคีวามสงูถงึ 480 เมตร 
เหนือระดับน ้าทะเล ถกูสรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1969 ถอืวา่เป็นหอคอยเมอืงทีส่งูทีส่ดุตดิ 1 ใน 18 อนัดับของโลก เปิด

ใหนั้กท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปได ้
เขา้ชมครั้งแรก เมื่อปี ค.ศ. 1980 ได ้
ภายในแยกเป็น 3 โซน ไดแ้ก ่TOWER , 
PLAZA และ LOBBY เป็นจดุทีส่ามารถชม
ความงดงามของกรุงโซลไดท้ั ้งยาม
กลางวันและยามค ่าคืน ชมทัศนียภาพ
ของแมน่ ้า Han ซึง่ไหลผ่านใจกลางกรุง
โซล ภาพตกึรามบา้นชอ่งทีเ่รยีงราย และ

ลอ้มรอบไปดว้ยทวิเขา BUKHAN และเทอืกเขา INWANGSAN อสิระใหท้กุทา่นไดเ้ดนิเลน่และถา่ยรูปคูห่อคอย  
หรอืคลอ้งกญุแจคูรั่กตามอธัยาศัย  

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวัน (มือ้ที ่10) เมนู จมิดกั (JIMDAK) หรอื ไก่อบซอี ิว๊วุน้เสน้ เป็นเมนูอาหารเกาหลี
พืน้เมอืงดัง้เดมิ เป็นไกผั่ดรวมกบัวุน้เสน้ มันฝร่ัง แครอท พรกิ และซอสด า เนื้อไกท่ีน่ิม่ รสชาตคิลา้ยกับไกพ่ะโล ้
สตูรเกาหล ีทานกบัขา้ว หอมอรอ่ย รสเผ็ดถงึเครือ่ง 

บา่ย จากนัน้แวะซือ้ของฝากที่รา้นซุปเปอรม์าเก็ต (Super market) เลอืกซือ้สาหร่าย ขนมต่าง ๆ ช็อกโกแลต 
ผลติภัณฑข์องใบและรากฝอยของโสมที่แปรรูปเป็นขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหนา้โสม ครีมลา้งหนา้โสม 
เครื่องส าอางโสม กมิจ ิเป็บเปโรห้รอืป๊อกกีเ้กาหล ีชนิราเมงหรอืมาม่าเกาหล ีเป็นตน้ สมควรแกเ่วลา น าคณะ
เดนิทางสูส่นามบนิอนิชอน 

20.35 น. ออกเดนิทางกลับกรงุเทพฯ สายการบนิ อสีตารเ์จ็ท เทีย่วบนิที ่ZE513   
00.55 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 
 

**โปรแกรมสามารถสลบัปรบัเปลีย่นไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้** 
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ราคาทวัรร์วม 

1. คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ ตามรายการ   2. คา่อาหารทกุมือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการ 
3. คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ   4. คา่ทีพั่กหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามรายการ 
5. คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ   6. คา่ภาษีสนามบนิ ทกุแหง่ทีม่ ี
7. คา่น ้าหนักกระเป๋าโหลดสมัภาระทา่นละ 20 กก.  8. หัวหนา้ทัวรน์ าเทีย่วตลอดรายการ 
9. คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
10. น ้าเปลา่วันละ 1 ขวด   

 
ราคาทวัรไ์มร่วม   
1.    ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงนิ / ใบก ากบัภาษี)  
2.    คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพทส์ว่นตัว คา่ซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่ 
3. คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด ปกต ิ20 กโิลกรมั 
4. คา่วซีา่ส าหรับพาสปอรต์ตา่งชาต ิ
5. คา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ทา่นละ 1,200 บาท (ช าระพรอ้มคา่ทวัร)์ 
 
เง ือ่นไขการจองทวัร ์
*  กรณุาวางเงนิมดัจ า ทา่นละ 5,000 บาท ชว่งเทศกาลมดัจ าทา่นละ 10,000 บาท ทีน่ั่งจะถกูยนืยันเมือ่ไดรั้บคา่มัด

จ าแลว้เทา่นัน้ 
*  คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืทัง้หมดช าระ 30 วันกอ่นการเดนิทาง 
*  หลังจากช าระค่ามัดจ าแลว้ สามารถเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางได ้กอ่นทีบ่รษัิทฯจะท าการออกต๋ัว โดยตอ้งแจง้ล่วงหนา้ 1-2 

สปัดาหก์อ่นการเดนิทางเทา่นัน้ 

* ต ัว๋สายการบนิไมส่ามารถระบทุีน่ ัง่ ใชว้ธิ ีRANDOM คอืการสุม่เลอืกทีน่ ัง่โดยระบบสายการบนิ * 
การจดัทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ าหนด ทางผูจ้ดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ 

แตจ่ะท าการ Request ใหไ้ดเ้ทา่น ัน้ งดการคนืบตัรโดยสาร  
และหากยกเลกิการเดนิทาง ทางสายการบนิไมม่รีะบบคนืเงนิบางสว่น   

หากผูโ้ดยสารถกูปฎเิสธการออกนอกประเทศไทยหรอืเขา้ประเทศเกาหล ี 
จากเจา้หนา้ทีแ่รงงานไทยหรอืเจา้หนา้ทีต่รวจคนออกนอกประเทศไทยและเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงที่

ประเทศเกาหล ีทางผูจ้ดัและทางสายการบนิจะไมส่ามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ทกุกรณี   
ผูโ้ดยสารอาจจะตอ้งรบัผดิชอบคา่ปรบัทีป่ระเทศเกาหลเีรยีกเก็บ   

ผูโ้ดยสารตอ้งรอกลบัประเทศไทยในเทีย่วบนิถดัไปทีม่ที ีน่ ัง่วา่งหรอืตามวนัเดนิทางของต ัว๋เครือ่งบนิ   
ท ัง้นีแ้ลว้แตท่างเจา้หนา้ทีต่รวจคนและสายการบนิ ทางผูจ้ดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

ทางบรษิทัเร ิม่ตน้และจบการบรกิารทีส่นามบนิสวุรรณภมูเิทา่น ัน้  
กรณีทา่นเดนิทางมาจากตา่งจงัหวดัหรอืตา่งประเทศ และจะท าการส ารองต ัว๋เครือ่งบนิหรอืยานพาหนะอืน่ๆ 
เพือ่ใชเ้ดนิทางมาและกลบัจากสนามบนิสวุรรณภมูนิ ัน้ ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในสว่นนีท้ ีเ่กดิข ึน้ 

เนือ่งจากเป็นคา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนอืจากโปรแกรมการเดนิทางของบรษิทั  

ฉะน ัน้ทา่นควรจะใหก้รุป๊ Final 100% กอ่นทีจ่ะส ารองต ัว๋เครือ่งบนิ หรอืยานพาหนะอืน่ๆ 
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เง ือ่นไขการเปลีย่นวนัเดนิทาง หรอืเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทาง 

• กรณีวันเดนิทางตรงกบัวันหยดุนักขัตฤกษ์หรอืชว่งเทศกาล ผูจ้องทัวรต์อ้งแจง้เปลีย่นวันเดนิทางหรอืเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทาง
อยา่งนอ้ย 45 วัน กอ่นการเดนิทาง สามารถเปลีย่นไดเ้พยีง 1 ครัง้เทา่นัน้ หากแจง้หลังจากนี้ ผูเ้ดนิทางควรหาผูเ้ดนิทาง
ทา่นใหมม่าแทนผูท้ีไ่มส่ามารถเดนิทางได ้

• กรณีวันเดนิทางไม่ตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือช่วงเทศกาลผูจ้องทัวร์ตอ้งแจง้เปลี่ยนวันเดนิทางหรือเปลี่ยนชือ่ผู ้
เดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน กอ่นการเดนิ สามารถเปลีย่นไดเ้พยีง 1 ครัง้เท่านัน้ หากแจง้หลังจากนี้ ผูเ้ดนิทางควรหาผู ้
เดนิทางทา่นใหมม่าแทนผูท้ีไ่มส่ามารถเดนิทางได ้

• กรณีจองทัวรภ์ายใน 15 วันกอ่นออกเดนิทาง ผูจ้องทัวรไ์มส่ามารถเปลีย่นวันเดนิทางหรอืเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางไดท้กุกรณี 
 
เง ือ่นไขการยกเลกิ 
•  แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วัน บรษัิททัวรค์นืคา่ใชจ้า่ยใหทั้ง้หมดตามยอดทีผู่จ้องช าระ (หากการเดนิทางนัน้ตรงกับ

ชว่งวันหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีัดจ ากับสายการบนิหรอืกรุ๊ปทีม่กีารการันตคีา่มัดจ าทีพั่กโดยตรงหรอืโดยการผ่าน
ตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศแลว้ ไมอ่าจขอคนืเงนิได)้ 

•  แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วัน บรษัิททัวรเ์ก็บคา่ใชจ้า่ย 10,000 บาท  
•  แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 20 วัน บรษัิททัวรเ์ก็บคา่ใชจ้า่ย 50% ของราคาทัวร ์
•  แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15 วัน บรษัิททัวรเ์ก็บคา่บรกิารทัง้หมด 100% 
 
หมายเหต ุ 
1. บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการออกทวัรต์ ัง้แต ่25 ทา่นขึน้ไป หากมลีกูทวัรต์ า่กวา่นีอ้าจจะตอ้งมกีารปรบัราคาขึน้ 
2. ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ การยกเลกิเทีย่วบนิ การประทว้ง การนัด

หยดุงาน, การกอ่จลาจล หรอืกรณีทีท่า่นถกูปฏเิสธ การเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง หรอืเจา้หนา้ที่
กรมแรงงานทัง้จากไทย และตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

3. ทางบรษัิทฯจะรับเฉพาะลกูคา้ทีม่คีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไปทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
4. ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไม่ครบ อาท ิไม่เทีย่วบางรายการ, ไม่ทาน

อาหารบางมื้อเพราะค่าใชจ้่ายทุกอย่างทางบรษัิทฯไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหตั้วแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดนิทางแลว้ 

5.  กรณีลกูคา้ไมเ่ขา้รา้นช็อป ช าระเพิม่รา้นละ 50 USD ตอ่ทา่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โปรดอา่นทกุขอ้ในรายการทวัรโ์ดยละเอยีด  
หากมขีอ้สงสยักรณุาสอบถามกอ่นท าการจองทกุคร ัง้ 

 
หมายเหต ุ: คณะทวัรจ์ะออกเดนิทางทอ่งเทีย่วหลงัเวลาเครือ่งลงแลว้ ประมาณ 2 ช ัว่โมง  

ทางทวัรไ์มม่นีโยบายใหค้ณะรอทา่นทีต่ดิดา่นตรวจคนเขา้เมอืง 
หากทา่นสามารถผา่นเขา้เมอืงไดภ้ายหลงั ทา่นจะตอ้งเดนิทางไปพบกบัคณะทวัรด์ว้ยตนเอง 

และไมส่ามารถเรยีกรอ้งคา่เดนิทางจากทวัรไ์ด ้เพือ่ความเป็นระเบยีบและคณะไดท้อ่งเทีย่วอยา่งเต็มเวลา  

ขออภยัในความไมส่ะดวก 
 


