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อตัราคา่บรกิาร 
 

เดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก พกัเดี�ยว จอยแลนด ์ หมายเหต ุ
วนัที� 14-18 มนีาคม 61 15,999 15,999 5,000 7,999  
วนัที� 15-19 มนีาคม 61 15,999 15,999 5,000 7,999  
วนัที� 20-24 มนีาคม 61 15,999 15,999 5,000 7,999  
วนัที� 21-25 มนีาคม 61 15,999 15,999 5,000 7,999  
วนัที� 22-26 มนีาคม 61 15,999 15,999 5,000 7,999  
วนัที� 23-27 มนีาคม 61 15,999 15,999 5,000 7,999  
วนัที� 24-28 มนีาคม 61 15,999 15,999 5,000 7,999  
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***ราคาคา่ทวัรด์งักลา่วหากมกีารเปลี�ยนแปลงคา่ต ั1วเครื�องบนิภาษสีนามบนิภาษนํี7ามนัของสายการบนิ*** 
***บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ;ในการปรบัราคาขึ7นตามสายการบนิ*** 

 
วนัแรก  สนามบนิสวุรรณภมู ิ                                                           ( - / - / - ) 
22.00  น. คณะพรอ้มกนัที%สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ั7น 4 ประต ู6 เคานเ์ตอร ์L สายการบนิ 

T’WAY (TW) มเีจา้หนา้ที%ของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวก 
วนัที�สอง สนามบนิอนิชอน–ถนนเทพนยิาย–ยา่นไชนา่ทาวน–์พพิธิภณัฑถ์ํ 7าควงัเมยีง–สะพานกระจกใสโซยงักงั 

-พาจ ูพรเีมี�ยม เอาทเ์ล็ท-ซูวอน     ( - / L / D ) 
01.25 น. เหนิฟ้าสูก่รงุโซล โดยสายการบนิทเีวย ์เที�ยวบนิที� TW102 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 5.30 – 06.00 ชั%วโมง) 

วนัที� 25-29 มนีาคม 61 15,999 15,999 5,000 7,999  
วนัที� 26-30 มนีาคม 61 15,999 15,999 5,000 7,999  
วนัที� 27-31 มนีาคม 61 15,999 15,999 5,000 7,999  
วนัที� 28-1 เมษายน 61 15,999 15,999 5,000 7,999  
วนัที� 31-4 เมษายน 61 15,999 15,999 5,000 7,999  
วนัที� 1-5 เมษายน 61 16,999 16,999 5,000 8,999  
วนัที� 4-8 เมษายน 61 17,999 17,999 5,000 9,999  

วนัที� 7-11 เมษายน 61 17,999 17,999 5,000 9,999  
วนัที� 11-15 เมษายน 61 23,999 23,999 5,000 13,999  
วนัที� 16-20 เมษายน 61 15,999 15,999 5,000 7,999  
วนัที� 17-21 เมษายน 61 15,999 15,999 5,000 7,999  
วนัที� 18-22 เมษายน 61 15,999 15,999 5,000 7,999  
วนัที� 19-23 เมษายน 61 15,999 15,999 5,000 7,999  
วนัที� 20-24 เมษายน 61 15,999 15,999 5,000 7,999  
วนัที� 21-25 เมษายน 61 15,999 15,999 5,000 7,999  
วนัที� 22-26 เมษายน 61 15,999 15,999 5,000 7,999  
วนัที� 23-27 เมษายน 61 15,999 15,999 5,000 7,999  
วนัที� 24-28 เมษายน 61 15,999 15,999 5,000 7,999  
วนัที� 25-29 เมษายน 61 15,999 15,999 5,000 7,999  
วนัที� 26-30 เมษายน 61 15,999 15,999 5,000 7,999  
วนัที� 27-1 พฤษภาคม 61 16,999 16,999 5,000 8,999  
วนัที� 29-3 พฤษภาคม 61 16,999 16,999 5,000 8,999  
วนัที� 3-7 พฤษภาคม 61 14,999 14,999 5,000 6,999  

วนัที� 8-12 พฤษภาคม 61 14,999 14,999 5,000 6,999  
วนัที� 9-13 พฤษภาคม 61 14,999 14,999 5,000 6,999  

วนัที� 15-19 พฤษภาคม 61 14,999 14,999 5,000 6,999  
วนัที� 16-20 พฤษภาคม 61 14,999 14,999 5,000 6,999  
วนัที� 17-21 พฤษภาคม 61 14,999 14,999 5,000 6,999  
วนัที� 22-26 พฤษภาคม 61 14,999 14,999 5,000 6,999  
วนัที� 23-27 พฤษภาคม 61 14,999 14,999 5,000 6,999  
วนัที� 24-28 พฤษภาคม 61 14,999 14,999 5,000 6,999  

วนัที� 29-2 มถินุายน 61 14,999 14,999 5,000 6,999  
วนัที� 30-3 มถินุายน 61 14,999 14,999 5,000 6,999  
วนัที� 31-4 มถินุายน 61 14,999 14,999 5,000 6,999  
วนัที� 5-9 มถินุายน 61 14,999 14,999 5,000 6,999  

วนัที� 6-10 มถินุายน 61 14,999 14,999 5,000 6,999  
วนัที� 7-11 มถินุายน 61 14,999 14,999 5,000 6,999  

วนัที� 12-16 มถินุายน 61 14,999 14,999 5,000 6,999  
วนัที� 13-17 มถินุายน 61 14,999 14,999 5,000 6,999  
วนัที� 14-18 มถินุายน 61 14,999 14,999 5,000 6,999  
วนัที� 19-23 มถินุายน 61 14,999 14,999 5,000 6,999  
วนัที� 20-24 มถินุายน 61 14,999 14,999 5,000 6,999  
วนัที� 21-25 มถินุายน 61 14,999 14,999 5,000 6,999  
วนัที� 26-30 มถินุายน 61 14,999 14,999 5,000 6,999  
วนัที� 27-1 กรกฎาคม 61 14,999 14,999 5,000 6,999  
วนัที� 28-2 กรกฎาคม 61 14,999 14,999 5,000 6,999  

INFANT (เด็กเล็กอาย ุไมเ่กนิ 2 ปี) ราคา 6,000 บาท 
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08.35 น. เดนิทางถงึสนามบนิอนิชอนประเทศเกาหลใีต ้(เวลาทอ้งถิ%นเร็วกวา่ไทย 2 ชั%วโมง) หลังผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืง
และศลุกากรเรยีบรอ้ยแลว้ นําทา่นเดนิทางสูถ่นนเทพนยิายซองวุลดง (Songwol-dong Fairy Tale Village)
เ ป็นถนนเ ล็กๆในเมืองย่าน Jung-gu
ออกแบบและตกแต่งตามผ นังบ า้ น 
กําแพง รวมทัง̀ทางเดนิ ใหเ้ป็นไปตาม
เทพนิยายหรือการ์ตูนของดิสนีย์ เช่น 
เรื%อง อลาดนิ สโนไวท ์หรือปีเตอร์แพน 
เป็นตน้ จากนัน̀เดนิทางสู ่อนิชอน ไชน่า
ทาวน(์Incheon China Town) เกดิขึน̀
ชว่งปีเดยีวกับการเปิดทา่เรอือนิชอน เมื%อ
ปีค.ศ. 1883 โดยมอบเป็นพืน̀ที%พเิศษใหก้บัชาวจนีในยคุนัน̀คอืราชวงศฉ์งิ ในอดตีเคยมรีา้นขายของประเภทตา่งๆ 
ที%มาจากเมอืงจนี เป็นยา่นที%มรีา้นอาหารที%มกีลิ%นอายความเป็นจนีอยูม่ากที%สดุ แลว้ยา่นนี`ยังเป็นไชน่าทาวน์เพยีง

แห่งเดียวในเกาหลีดว้ยจากนั`นนําชม พพิธิภณัฑถ์ํ 7าควงัเมยีง(Gwangmyeong 
Cave) ในอดตีคือเหมอืงถ่านหนิ ตัง̀แต่สมัยยุคอาณานิคมญี%ปุ่ น เป็นสถานที%สําคัญ
แหง่หนึ%งทางประวัตศิาสตรข์องประเทศเกาหล ีตัง̀อยูท่ี%จังหวัดคยองกโีด กําเนดิขึน̀
ในปี 1912 กอ่นจะถูกทิง̀รา้งในปี 1972 ปัจจุบันไดก้ลายเป็นสถานที%ท่องเที%ยวแห่ง
ใหม ่ภายในถ̀ํามจัีดแสดงโลกใตน̀ํ้า Cave Aqua World ใหไ้ดช้ม และมหีอ้งโถงใน
การจัดแสดงดนตรแีละศลิปะอกีดว้ย 

เที%ยง บรกิารอาหารกลางวัน (มือ̀ที% 1) เมนูไกบ่ารบ์คีวิผดัซอสเกาหล ี(DAKGAKBI) อาหารเลื%องชื%อโดยการนําไก่
บารบ์คีวิ มันหวาน กะหลํ%าปล ีตน้กระเทยีม ซอส และขา้ว มาผัดรวมกนับนกระทะแบนสดํีา คลกุเคลา้ทกุอยา่งให ้
เขา้ที% รับประทานคูก่บัผักกาดเกาหลแีละเครื%องเคยีงตา่งๆ 

บา่ย นําท่านเดินทางสู่เมืองชุนชอน ชมสะพานกระจกใสโซยงักงั
(Soyanggang Sky Walk) ที%ข ึน̀ชื%อวา่ยาวที%สดุในเกาหล ีเชญิทกุทา่น
พิสูจน์ความหวาดเสียวกันสักหน่อย มีความยาว 156 เมตร เหนือ
ทะเลสาบเอยีมโฮ เวลาที%เดนิอยูบ่นสะพานแหง่นี`จะสามารถมองเห็นววิ
ดา้นล่างใตส้ะพานที%เป็นทะเลสาบไดอ้ย่างชัดเจน สมควรแก่เวลา 
จากนัน̀นําท่านเดนิทางสู ่พาจู พรเีมี�ยม เอาทเ์ล็ท(Paju Premium 
Outlet) อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ̀สนิคา้แบรนดเ์นมชื%อดังทัง̀ของเกาหลี
และตา่งประเทศนําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงซวูอน 

คํ%า บรกิารอาหารคํ%า (มือ̀ที% 2) เมนูโอซมั บลูโกก ิ(Osam Bulgogi) หมแูละปลาหมกึ หมกัทานกบันํ 7าซุปรอ้นๆ
รสกลอมกลอ่ม 

ที�พกั  NEW M HOTEL / JM HOTEL / BENIKEA RIO หรอืเทยีบเทา่  
วนัที�สาม ป้อมปราการฮวาซอง – น ั�งรถไฟหวัมงักร (รวมต ั1ว)– สวนสนกุเอเวอรแ์ลนด-์ ศนูยเ์ครื�องสาํอาง –  
 ทงแดมนุ – โซล ( B / L / D ) 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ (มือ̀ที% 3) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
  นําคณะเดนิทางสูป้่อมปราการฮวาซอง
  (Hwaseong Fortress) เป็นสิ%งก่อสรา้ง
  ขนาดใหญ่ตั `งแต่ยุคโจซอน(Joseon) 
  สรา้งขึน̀ช่วงปีค.ศ.1794-1796 เป็นป้อม
  ปราการประจําเขตSuwon-siของจังหวัด
  เคยีงกโีดเพื%อเป็นรากฐานสําหรับการสรา้ง
  เมืองใหม่ในบริเวณนี` กําแพงของป้อม
  ปราการมีความยาวถึง 5.5 กิโลเมตรมี
  ประตู 4 ประตูในแต่ละทศิและมีรูปแบบทางสถาปัตยกรรมที%ย ิ%งใหญ่และงดงามถูกขึน̀ทะเบยีนเป็นมรดกโลก
  ทางดา้นประวัตศิาสตรเ์มื%อปีค.ศ. 1997 สรา้งขึน̀ดว้ยอฐิโดยจะมรีูขนาดที%พอดสํีาหรับใชเ้ป็นจุดยงิปืนหรอืธนูได ้
  เชื%อกันว่าเป็นการสรา้งที%มกีารใชเ้ทคโนโลยทีี%ทันสมัยมากที%สดุแห่งหนึ%งของยุคนัน̀นําท่านน ั�งรถไฟหวัมงักร
  (Dragon train) ชมรอบๆป้อมใชเ้วลานั%งชมประมาณ 30 นาท ี
เที%ยง บรกิารอาหารกลางวัน (มือ̀ที% 4)  เมนูหมูยา่งเกาหล ี(PORK  GALBI) เป็นอาหารพืน̀เมอืงเกาหลทีี%เลื%องชื%อ

และรูจั้กกันดทัี%วโลก โดยนําหมสูว่นที%ตดิกับกระดกูไปยา่งบนเตาถา่นแบบดัง̀เดมิเสริฟ์พรอ้มขา้วสวยรอ้นๆ และ
เครื%องเคียงหลากชนิดกับน̀ําจิ`มเตา้เจี`ยวสูตร
เฉพาะและน̀ําซปุสาหรา่ย  

บา่ย  จากนัน̀ท่านเดนิทางสู ่สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด์
  (Everland) เป็นสวนสนุกกลางแจง้ที%ใหญ่ที%สุด
  ของประเทศเกาหลีใต ้ตัง̀อยู่ท่ามกลางหุบเขา 
  เชญิท่านท่องไปกับโลกของสัตวป่์าซาฟารี ชม
ขบวนพาเหรดแฟนตาซจีากตัวการต์ูนสดุน่ารัก เตมิเต็มความสุข
  ของทา่นสนุกสนานไปกบัเครื%องเลน่ตา่งๆ ไมจํ่ากดัชนดิพรอ้มทัง̀บรรยากาศสดุ โรแมนตกิท่ามกลางสวนสวยที%จะ
  ผลัดเปลี%ยนจัดแสดงดอกไมน้านาชนดิตามฤดกูาลตลอดทัง̀ปีสมควรแกเ่วลา    

จากนั`นนําท่านสู่ศูนยเ์ครื�องสําอาง(Cosmeticgallery) เป็นศูนย์รวมของเครื%องสําอางของเกาหลีอาทิ
 ROJUKISS, LOTREE,ETUDE และอกีมากมายหลากหลายแบรนดเ์นมที%นําเขา้มาจากทั%วโลกอสิระท่านเลอืก
 ซือ̀ไดต้ามอธัยาศัย 
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คํ%า  บรกิารอาหารคํ%า (มือ̀ที% 5) เมนู บาบคีวิ บฟุเฟ่ต ์
 หลังอาหาร อสิระทา่นเดนิยา่นทงแดมุน(Dongdaemun) แหลง่ชอ้ปป̀ิงที%ชื%อไดว้า่ใหญท่ี%สดุในเอเชยี ซึ%งตัง̀อยู่

บรเิวณประตูเมืองโบราณทางทศิตะวันออก ท่านสามารถซือ̀สนิคา้หลากหลายประเภท อาท ิเสือ̀ผา้บรุุษ-สตร ี
รองเทา้บรุุษ-สตร ีรองเทา้ผา้ใบ เข็มขัดหรอืของที%ระลกึ อาท ิชดุเครื%องครัว ถงุน่องถงุเทา้ ผา้พันคอ ทา่นจะได ้
สมัผัสกบับรรยากาศการชอ้ปป̀ิงสนิคา้ในราคาเกาหลอียา่งแทจ้รงิ 

ที�พกั  INTERCITY 365 HOTEL / BENIKEA SEOUL HOTEL / GALAXY HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
วนัที�ส ี� ชมดอกซากรุะยา่นยออโิด (ตามฤดกูาล) - ศนูยโ์สม -ศนูยส์มนุไพรฮอกเกนาม ุ– พระราชวงัถอ๊กซ ู- 

หมูบ่า้นเกาหลโีบราณ - วดัโชเกซา - ดวิตี7 ฟร ี– ยา่นฮงแด – ทรคิอายและไอซม์วิเซยีม(ไมร่วมคา่
เขา้)– เมยีงดง                   ( B / L / D ) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ (มือ̀ที% 6) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
กรณีกรุ๊ปเดนิทางตรงชว่งที%ดอกซากรุะบาน (เริ%มบานประมาณปลายเดอืนมนีาคาถงึตน้เดอืนเมษายน) จะนําทา่น

ชมซากรุะบรเิวณเกาะยออโิด เพราะไมว่า่จะเดนิทางไปที%ไหนสองขา้งทางจะ
เต็มไปดว้ยงามของดอกซากรุะสชีมพูออ่น ละลานตาจนอดใจไมไ่หวตอ้งหยบิ
กลอ้งขึน̀มาถา่ยภาพดอกซากรุะเก็บไว ้และถา่ยรูปคูด่ว้ย อกีทัง̀ไดเ้ห็นภาพของ
คนเกาหลอีอกมาปิคนคิตามสวนสาธารณะทัง̀ที%มาเป็นเพื%อนเป็นกลุม่ใหญ่ๆ  คูรั่ก 
และครอบครัว ชวนกันมาพักผ่อนทําอาหารมานั%งทานไปคยุไปดูดอกซากรุะไป
ดว้ย ทัง̀นี`การบานของดอกซากรุะขึน̀อยูก่บัสภาพอากาศ หากไมบ่านไมม่กีารหัก
คนืคา่ใชจ้า่ยใดๆทัง̀สิน̀จากนัน̀นําทา่นเดนิทางสูศ่นูยโ์สมเกาหล ี(Red ginger) 
ซึ%งรัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลิตจากโสมที%มีอายุ 6 ปีซึ%งถือว่าเป็นโสมที%มี
คณุภาพดทีี%สดุ ชมวงจรชวีติของโสม พรอ้มใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ̀โสมที%มคีณุภาพดี
ที%สดุและนํากลับไปบํารุงร่างกายหรือฝากญาตผิูใ้หญ่ที%ท่านรักและนับถอืทาง
บา้นจากนั`นนําท่านเดนิทางไปดูแลสุขภาพกันที%ศูนยส์มุนไพร ฮอกเกนาม ู
(Heotgaenamu) ซึ%งเป็นสมุนไพรที%ทั%วโลกรวมถงึสถาบันต่างๆยอมรับว่าเป็น
สมนุไพรที%มคีณุภาพดทีี%สดุในการบํารงุตับและดแูลตับของเรา เป็นสมนุไพรที%หา
ไดย้ากในปัจจบุนั ทา่นจะไดช้มการสาธติการทดลองตัวยาจากสมนุไพรชนดินี`ม ี
ฮอกเกนาม ูเป็นตน้ไมท้ี%เจรญิเตบิโตในป่าลกึบนภูเขาที%ปราศจากมลภาวะและ

ระดับสงูเหนือน̀ําทะเล 50-8  00 เมตร ชาวเกาหลรีุน่ใหมน่ยิมนํามารับประทานเพื%อชว่ยดแูลตับใหส้ะอาดแข็งแรง
จากนั`นพาคณะเขา้ชมพระราชวงัถ็อกซูกุง
(Deoksugung palace) ซึ%งเป็นหนึ%งในหา้
พระราชวังของราชวงศ์โชซอน พระราชวังแห่งนี`
เป็นที%ประทับของเจา้ชายวอลซาน ซึ%งเป็นพี%ชาย
ของกษัตรยิซ์องจอง ในยคุของกษัตรยิโ์กจอง ซึ%ง
เป็นกษัตรยิ์องค์ก่อนสุดทา้ยของราชวงศ์โชซอน 
ทรงประทับที%พระราชวังนี` แมแ้ตภ่ายหลังจากที%ทรงถกูบงัคับใหส้ละราชสมบตัโิดยญี%ปุ่ นในปี ค.ศ. 1907 พระองค์
ทรงประทับอยู่ที%พระราชวังนี`จนสิน̀พระชนมใ์นปี ค.ศ. 1919 กษัตรยิซ์นุจองซึ%งเป็นโอรสและเป็นกษัตรยิอ์งค์
สดุทา้ยไดพ้ระราชทานชื%อพระราชวังนี`ซ ึ%งเรยีกในปัจจุบันวา่ ถ็อกซกูงุ ซึ%งแปลวา่ พระราชวังแหง่อายยุนืยาวและ
มั%นคงจากนัน̀เดนิทางสู ่หมูบ่า้นเกาหลโีบราณ (Bukchonhanok) เป็นอกีหนึ%งสัญลักษณ์ของเกาหลทีา่มกลาง
ตกึรามบา้นชอ่งที%ทันสมัยของกรุงโซลนัน̀ หมู่บา้นแหง่นี`ก็ยังคงรักษาอาคารบา้นเรอืนในสมัยโบราณมกีลิ%นอาย
ของเกาหลใีนยคุเกา่แก ่

เที%ยง  บรกิารอาหารกลางวนั (มือ̀ที% 7) เมนู ไกตุ่น๋โสม (SAMGYETANG) อาหารยอดนยิมในวังหลวงในสมัยกอ่น 
  ปัจจบุนัเป็นอาหารเลื%องชื%อของเมอืงหลวงเชื%อกนัวา่บํารงุและเสรมิสขุภาพ ภายในตัวไกจ่ะมขีา้วเหนียว รากโสม 
  พทุราแดง และเคล็ดลับในการตุน๋เสริฟ์พรอ้มเครื%องเคยีงที%เรยีกวา่กกัตกุ ีเสน้ขนมจนี เหลา้โสม พรกิไทยดําและ
  เกลอื 
บา่ย  จากนัน̀เดนิทางไปชมวดัโชเกซา(Jogyesa Temple) หรอืที%คนไทยเรยีกวา่ “วัดพระยิม̀”ในอดตีนัน̀วัดแหง่นี`
  เป็นเหมอืนศนูยก์ลางของศาสนาพทุธนกิายเซนในเกาหลซี ึ%งเป็นวัดเกา่แกแ่ละมี
  ชื%อเสยีงเป็นอยา่งยิ%งเมื%อเดนิเขา้มาในวดันี`ส ิ%งแรกที%จะสงัเกตเุห็นก็คอืตน้ไมใ้หญท่ี%
  ดา้นหนา้ประตทูางเขา้ม ีความสงูถงึ26เมตรสว่นอาคารหลักของวัดนัน̀มอีายมุากกวา่
  500ปี และเป็นอาคารขนาดใหญช่ื%อวา่Daeungjeonสรา้งขึน̀ ในปี1938ภายในมพีระ
  ประธานสทีองขนาดใหญ3่องคซ์ ึ%งชาวเกาหลเีชื%อกนัวา่มคีวามศักดิ�สทิธิ�จงึนยิมไป
  นมัสการในวนัสําคัญตา่งๆจากนัน̀นําทา่นชอ้ปป̀ิงสนิคา้ปลอดภาษีที%ดวิตี7ฟร ี 
  (DutyFree Shop) ที%นี%มสีนิคา้ชัน̀นําใหท้า่นเลอืกซือ̀มากมาย กวา่500ชนดิอาทิ
  น̀ําหอมเสือ̀ผา้เครื%องสําอางกระเป๋านาฬกิาเครื%องประดับฯลฯนําทา่นเดนิทางสู ่ยา่นฮงแดถนนสาย ART ชื%อ 
  "ฮงแด" ยอ่มาจาก "ฮงอกิ แดฮกัเกยีว" (แปลวา่ มหาวทิยาลัยฮงอกิ) เรยีกแบบยอ่ๆ เลยกลายเป็น "ฮงแด" 
  ยา่นนี`มทัีง̀รา้นอาหาร คอฟฟี%ช็อป ผับ บาร ์รา้นขายเสือ̀ผา้ รา้นขายเครื%องสําอาง และเกสเฮา้ส ์ราคายอ่มเยา  
  ถอืเป็นศนูยร์วมวัยรุน่เด็กแนวชาวเกาหล ีนําทา่นชม TRICK EYE MUSEUM(ไมร่วมคา่เขา้ทา่นละ 600 บาท 
  หรอื 15,000 วอน) ผลงานการสรา้งสรรคศ์ลิปะแนวใหมภ่าพวาดลวงตาสามมติ ิโดยทา่นจะไดส้นุกสนานกบัการ
  ถา่ยรปูแอ็คชั%นทา่ทางตา่งๆ กบัภาพแนวมติทิี%เกดิจากความคดิสรา้งสรรคจ์นิตนาการของการสรา้งภาพโดยใช ้
  เทคนคิพเิศษจากภาพสามมติทิี%เหมอืนจรงิโดยใหผู้ช้มเขา้ไปมสีว่นรว่มถา่ยภาพ สมัผัสอากาศหนาวสดุขัว̀ภายใน 
  ICE MUSEUMเป็นโซนน̀ําแข็งแกะสลักรปูตา่งๆ อณุหภมูขิา้งใน ประมาณ - 4 องศา ใหท้า่นถา่ยรปูไดต้าม
  อธัยาศัย 
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คํ%า บรกิารอาหารคํ%า (มือ̀ที% 8) เมนู สุก ี7สไตลเ์กาหลบีนหมอ้ไฟรอ้นๆ (SHABU SHABU) คลา้ยกับสกุีย̀ากี ̀มี
สว่นผสมตา่ง ๆ เชน่ ผัก เนื`อหั%นบาง ๆ และอาหารทะเล โดยการปรุงจะนําวัตถตุา่ง ๆ เหลา่นี`จุ่มแชล่งในน̀ําเดอืด 
หรอืน̀ําซปุ และปลอ่ยทิง̀ไวส้กัพัก จากนัน̀นําสว่นผสมอยา่งอื%น เชน่ เตา้หู ้บะหมี% ลงตุน๋ใหเ้ขา้กนั แลว้รับประทาน
โดยจุม่ลงในซอส 
จากนัน̀นําทา่น ชอ้ปปิ7 งยา่นเมยีงดง(Myeongdong) หากท่านตอ้งการทราบว่าแฟชั%นของเกาหลเีป็นอยา่งไร 
กา้วล̀ํานําสมัยเพียงใด ท่านจะตอ้งมาที%เมียงดงแห่งนี` พบกับสนิคา้วัยรุ่น อาท ิเสื`อผา้แฟชั%นแบบอนิเทรน 
เครื%องสําอาง   แบรนดดั์งของเกาหล ีพบกับความแปลกใหมใ่นการชอ้ปป̀ิง ซึ%งเมยีงดงแหง่นี`จะมวีัยรุ่นหนุ่มสาว
ชาวโสมไปรวมตัวกนัที%นี%กวา่จํานวนมากในแตล่ะวัน 

ที�พกั  INTERCITY 365 HOTEL / BENIKEA SEOUL HOTEL / GALAXY HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
วนัที�หา้ ศนูยนํ์ 7ามนัสนเข็มแดง - ศนูยพ์ลอยแอมเมทสิ - N TOWER – ซุปเปอรม์าเก็ต - สนามบนิอนิชอน – 

กรงุเทพฯ         ( B / L / D ) 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ (มือ̀ที% 9) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทา่นสูศ่นูยนํ์ 7ามนัสนเข็มแดง (Red pine) ซึ%งผลติจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลซี ึ%งจะใชต้น้สนเข็มแดง
จากยอดเขามาผลติโดยใชเ้ทคโนโลยพีรอ้มกบัการวจัิยที%ประเทศเกาหลใีตอ้อกมาเป็นน̀ํามันสนเข็มแดง โดยกวา่
จะมาเป็นน̀ํามันสนเข็มแดงได ้1 แคปซลูตอ้งใชใ้บสนเข็มแดงประมาณ 2.7 กโิลกรัม มาสกัดเอาน̀ํามันมาผลติ
และวจัิยออกมาเป็นน̀ํามัน สามารถชว่ยในการลดระดับไขมันในเสน้เลอืดไดเ้ป็นอยา่งดนํีาทา่นชมศูนยเ์จยีระไน
พลอยแอมมาทสิ(Amethyst) ชาวเกาหลนียิมพลอยสมีว่งพลอย และถอืวา่เป็นอญัมณีนําโชคและสขุภาพของผู ้
ที%เกดิวันเสาร ์นําทา่นเดนิทางสู ่หอคอยกรงุโซล หรอื N SEOUL TOWER(ไมร่วมคา่ลฟิท ์ทา่นละ 400 บาท 
หรอื 10,000 วอน) ถอืไดว้า่เป็นสญัลักษณ์ที%สําคัญแหง่หนึ%งของกรงุโซล บางครัง̀ถกูเรยีกวา่ “นัมซาน ทาวเวอร”์ 
(NAMSAN TOWER) ตามสถานที%ตัง̀คอืบนภเูขานัมซาน เป็นหอคอยที%มคีวามสงูจากฐานประมาณ 236.7 เมตร มี

ความสูงถงึ 480 เมตร เหนือระดับน̀ําทะเล ถูก
สรา้งขึน̀ในปี ค.ศ. 1969 ถอืวา่เป็นหอคอยเมอืง
ที%สูงที%สุดในโลกติด 1 ใน 18 อันดับของโลก 
เปิดใหนั้กท่องเที%ยวและประชาชนทั%วไปไดเ้ขา้
ชมครัง̀แรก เมื%อปี ค.ศ. 1980 ได ้ภายในแยก
เป็น 3 โซน ไดแ้ก ่TOWER , PLAZA และ 
LOBBY เป็นจดุที%สามารถชมความงดงามของกรงุ
โซลไดทั้ `งยามกลางวันและยามคํ%าคืน ชม

ทัศนียภาพของแมน̀ํ่า Han ซึ%งไหลผา่นใจกลางกรงุโซล ภาพตกึรามบา้นชอ่งที%เรยีงราย และลอ้มรอบไปดว้ยทวิ
เขา BUKHAN และเทอืกเขา INWANGSAN อสิระใหท้กุทา่นไดเ้ดนิเลน่และถา่ยรูปคูห่อคอย  หรอืคลอ้งกญุแจ
คูรั่กตามอธัยาศัย 

เที%ยง บรกิารอาหารกลางวัน (มื`อที% 10) เมนู จมิดกั (JIMDAK) หรอื ไก่อบซอี ิpววุน้เสน้ เป็นเมนูอาหารเกาหลี
พืน̀เมอืงดัง̀เดมิ เป็นไกผั่ดรวมกบัวุน้เสน้ มันฝรั%ง แครอท พรกิ และซอสดํา เนื`อไกท่ี%นิ%ม รสชาตคิลา้ยกับไกพ่ะโล ้
สตูรเกาหล ีทานกบัขา้ว หอมอรอ่ย รสเผ็ดถงึเครื%อง 

บา่ย จากนั`นแวะซื`อของฝากที%รา้นซุปเปอรม์าเก็ต(Supermarket)เลือกซื`อสาหร่าย ขนมต่าง ๆ ช็อกโกแลต 
ผลิตภัณฑ์ของใบและรากฝอยของโสมในรูปขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหนา้โสม ครีมลา้งหนา้โสม 
เครื%องสําอางโสม กมิจ ิเป็บเปโรห้รอืป๊อกกีเ̀กาหล ีชนิราเมงหรอืมาม่าเกาหล ีเป็นตน้ สมควรแกเ่วลา นําคณะ
เดนิทางสูส่นามบนิอนิชอน 

20.25 น. ออกเดนิทางกลับกรงุเทพฯ สายการบนิ T’WAY เที�ยวบนิที� TW101 
00.10 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวัสดภิาพ 
 

**โปรแกรมสามารถสลบัปรบัเปลี�ยนไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้** 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ราคาทวัรร์วม 

1. คา่ตั�วเครื%องบนิไป-กลับ ตามรายการ    
2. คา่อาหารทกุมือ̀ ตามที%ระบใุนรายการ 
3. คา่เขา้ชมสถานที%ตา่งๆ ตามรายการ    

* ต ั1วสายการบนิไมส่ามารถระบุที�น ั�ง ใชว้ธิ ีRANDOM คอืการสุม่เลอืกที�น ั�งโดยระบบสายการบนิ * 
การจดัที�น ั�งบนเครื�องบนิ เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูกํ้าหนด ทางผูจ้ดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ 

แตจ่ะทําการ Request ใหไ้ดเ้ทา่น ั7น งดการคนืบตัรโดยสาร  
และหากยกเลกิการเดนิทาง ทางสายการบนิไมม่รีะบบคนืเงนิบางสว่น   

หากผูโ้ดยสารถกูปฎเิสธการออกนอกประเทศไทยหรอืเขา้ประเทศเกาหล ี 
จากเจา้หนา้ที�แรงงานไทยหรอืเจา้หนา้ที�ตรวจคนออกนอกประเทศไทยและเจา้หนา้ที�ตรวจคนเขา้เมอืงที�

ประเทศเกาหล ีทางผูจ้ดัและทางสายการบนิจะไมส่ามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที�เกดิข ึ7นทกุกรณี   
ผูโ้ดยสารอาจจะตอ้งรบัผดิชอบคา่ปรบัที�ประเทศเกาหลเีรยีกเก็บ   

ผูโ้ดยสารตอ้งรอกลบัประเทศไทยในเที�ยวบนิถดัไปที�มที ี�น ั�งวา่งหรอืตามวนัเดนิทางของต ั1วเครื�องบนิ   
ท ั7งนี7แลว้แตท่างเจา้หนา้ที�ตรวจคนและสายการบนิ ทางผูจ้ดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้
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4. คา่ที%พักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามรายการ 
5. คา่รถรับ-สง่ และนําเที%ยวตามรายการ    
6. คา่ภาษีสนามบนิ ทกุแหง่ที%ม ี
7. คา่น̀ําหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละ 20 กก.    
8. หัวหนา้ทัวรนํ์าเที%ยวตลอดรายการ 
9. คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท (เงื%อนไขตามกรมธรรม)์ 
10. น̀ําเปลา่วันละ 1 ขวด   

 
ราคาทวัรไ์มร่วม  
1.    ภาษีมลูคา่เพิ%ม 7% และภาษีหัก ณ ที%จา่ย 3% (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงนิ / ใบกํากบัภาษี)  
2.    คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพทส์ว่นตัว คา่ซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง อาหารและเครื%องดื%มที%สั%งเพิ%ม 
3. คา่น̀ําหนักกระเป๋าสมัภาระ ที%หนักเกนิสายการบนิกําหนด ปกต ิ20 กโิลกรมั 
4. คา่วซีา่สําหรับพาสปอรต์ตา่งชาต ิ
5. คา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิ�นทา่นละ 1,200 บาท (ชําระพรอ้มคา่ทวัร)์ 
 
เง ื�อนไขการจองทวัร ์
*  กรณุาวางเงนิมดัจาํ ทา่นละ 5,000 บาท ชว่งเทศกาลมดัจาํทา่นละ 10,000 บาท ที%นั%งจะถกูยนืยันเมื%อไดรั้บคา่มัด

จําแลว้เทา่นัน̀ 
*  คา่ทัวรส์ว่นที%เหลอืทัง̀หมดชําระ 30 วันกอ่นการเดนิทาง 
*  หลังจากชําระค่ามัดจําแลว้ สามารถเปลี%ยนชื%อผูเ้ดนิทางได ้กอ่นที%บรษัิทฯจะทําการออกตั�ว โดยตอ้งแจง้ล่วงหนา้ 1-2 

สปัดาหก์อ่นการเดนิทางเทา่นัน̀ 
 
เง ื�อนไขการเปลี�ยนวนัเดนิทาง หรอืเปลี�ยนชื�อผูเ้ดนิทาง 

• กรณีวันเดนิทางตรงกบัวันหยดุนักขัตฤกษ์หรอืชว่งเทศกาล ผูจ้องทัวรต์อ้งแจง้เปลี%ยนวันเดนิทางหรอืเปลี%ยนชื%อผูเ้ดนิทาง
อยา่งนอ้ย 45 วัน กอ่นการเดนิทาง สามารถเปลี%ยนไดเ้พยีง 1 ครัง̀เทา่นัน̀ หากแจง้หลังจากนี` ผูเ้ดนิทางควรหาผูเ้ดนิทาง
ทา่นใหมม่าแทนผูท้ี%ไมส่ามารถเดนิทางได ้

• กรณีวันเดนิทางไม่ตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือช่วงเทศกาลผูจ้องทัวร์ตอ้งแจง้เปลี%ยนวันเดนิทางหรือเปลี%ยนชื%อผู ้
เดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน ก่อนการเดนิสามารถเปลี%ยนไดเ้พยีง 1 ครัง̀เท่านั`น หากแจง้หลังจากนี` ผูเ้ดนิทางควรหาผู ้
เดนิทางทา่นใหมม่าแทนผูท้ี%ไมส่ามารถเดนิทางได ้

• กรณีจองทัวรภ์ายใน 15 วันกอ่นออกเดนิทาง ผูจ้องทัวรไ์มส่ามารถเปลี%ยนวันเดนิทางหรอืเปลี%ยนชื%อผูเ้ดนิทางไดท้กุกรณี 
 
เง ื�อนไขการยกเลกิ 
•  แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วันบรษัิททัวรค์นืคา่ใชจ้่ายใหทั้ง̀หมดตามยอดที%ผูจ้องชําระ (หากการเดนิทางนัน̀ตรงกับ

ชว่งวันหยดุหรอืเทศกาลที%ตอ้งการันตมีัดจํากับสายการบนิหรอืกรุ๊ปที%มกีารการันตคีา่มัดจําที%พักโดยตรงหรอืโดยการผ่าน
 ตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศแลว้ ไมอ่าจขอคนืเงนิได)้ 

•  แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วัน บรษัิททัวรเ์ก็บคา่ใชจ้า่ย 10,000 บาท  
•  แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 20 วัน บรษัิททัวรเ์ก็บคา่ใชจ้า่ย 50% ของราคาทัวร ์
•  แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15 วัน บรษัิททัวรเ์ก็บคา่บรกิารทัง̀หมด 100% 
 
หมายเหต ุ
1. บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ;ในการออกทวัรต์ ั7งแต ่25 ทา่นขึ7นไป หากมลีกูทวัรต์ํ�ากวา่นี7อาจจะตอ้งมกีารปรบัราคาขึ7น 
2. ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง̀สิน̀หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ การยกเลกิเที%ยวบนิ การประทว้ง การนัด

หยดุงาน, การกอ่จลาจล หรอืกรณีที%ทา่นถกูปฏเิสธ การเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ที%ตรวจคนเขา้เมอืง หรอืเจา้หนา้ที%
กรมแรงงานทัง̀จากไทย และตา่งประเทศซึ%งอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

3. ทางบรษัิทฯจะรับเฉพาะลกูคา้ที%มคีวามประสงคท์ี%จะเดนิทางไปทอ่งเที%ยวเทา่นัน̀ 
4. ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง̀สิน̀ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไม่ครบ อาท ิไม่เที%ยวบางรายการ, ไม่ทาน

อาหารบางมื`อเพราะค่าใชจ้่ายทุกอย่างทางบรษัิทฯไดชํ้าระค่าใชจ้่ายใหตั้วแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดนิทางแลว้ 

5.  กรณีลกูคา้ไมเ่ขา้รา้นช็อป ชําระเพิ�มรา้นละ 50 USD ตอ่ทา่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 โปรดอา่นทกุขอ้ในรายการทวัรโ์ดยละเอยีด  

หากมขีอ้สงสยักรณุาสอบถามกอ่นทําการจองทกุคร ั7ง 

 
หมายเหต ุ: คณะทวัรจ์ะออกเดนิทางทอ่งเที�ยวหลงัเวลาเครื�องลงแลว้ ประมาณ 2 ช ั�วโมง  

ทางทวัรไ์มม่นีโยบายใหค้ณะรอทา่นที�ตดิดา่นตรวจคนเขา้เมอืง 
หากทา่นสามารถผา่นเขา้เมอืงไดภ้ายหลงั ทา่นจะตอ้งเดนิทางไปพบกบัคณะทวัรด์ว้ยตนเอง 

และไมส่ามารถเรยีกรอ้งคา่เดนิทางจากทวัรไ์ด ้เพื�อความเป็นระเบยีบและคณะไดท้อ่งเที�ยวอยา่งเต็มเวลา  

ขออภยัในความไมส่ะดวก 
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