
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 โปรแกรมการท่องเทยีว 

วนัท ี1 

21 กนัยายน 18 

พบกนัทีสนามบินสวุรรณภมูิ  - ออกเดินทางจากสนามบินสวุรรณภูม ิ

วนัท ี2 

22 กนัยายน 18 

เดินทางถึงสนามบินอนิชอน – ไร่องุ่น ซนัมอรู -สะพานกระจกแก้ว -จดุชมวิวภเูขากูบองซาน -  

ชายหาดอนัมก - ตลาดอาหารทะเลจมูนุจิน 

วนัท ี3 

23 กนัยายน 18 

วดัวอลจองซา  - ฟาร์มแกะ - กิจกรรมทําข้าวยํา - ถําควงัมยอง 



 

 

 

 

 

วนัท ี4 

24 กนัยายน 18 

ศนูย์โสม - พระราชวงัด็อกซูกงุ - หมูบ้่านบกุชอนฮนัอก - รันนงิแมน – SM Duty Free – ศนูย์

เครืองสําอาง - ทํากิมจิ + ใส่ชดุฮนับก – ตลาดเมียงดง 

วนัท ี5 

25 กนัยายน 18 

นํามนัสนเข็มแดง - ศนูย์สมนุไพรบํารุงตบั - ตลากฮงอิก - โซลทาวเวอร์ - ตลาดทงแดมนุ - Seoullo 

7017 

วนัท ี6 

26 กนัยายน 18 

ซุปเปอร์มาร์เก็ต - ออกเดนิทางจากสนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ 

วนัที 1  พบกนัทีสนามบนิสวุรรณภมิู  - ออกเดนิทางจากสนามบนิสวุรรณภมิู 

21.00 น    คณะพร้อมกนัทีสนามบินสวุรรณภมูิ อาคารผู้ โดยสารขาออกชนั 4 เคาน์เตอร์...  สายการบินไทย  

 เจ้าหน้าทีจากบริษัทฯคอยต้อนรับและอํานวยความสะดวกให้ทา่นก่อนขนึเครือง 

วนัที 2  เดินทางถึงสนามบินอินชอน – ไร่องุ่น ซนัมอรู -สะพานกระจกแก้ว -จุดชมวิวภูเขากูบองซาน -  ชายหาดอนั

มก - ตลาดอาหารทะเลจมูนุจิน 

00.15 น. ออกเดนิทางสูป่ระเทศเกาหลีใต้  โดยสายการบินไทย เทียวบนิที TG…..   

 (บริษัทจะแจ้งไฟล์ทและเวลาทีแนน่อนอีกครังก่อนเดนิทาง  

 หากลกูค้าเดินทางมาจากตา่งจงัหวดัด้วยเครืองบินภายในประเทศ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทีก่อนทําการจองคะ่) 

07.45 น       ถึง สนามบินอินชอน กรุงโซลประเทศเกาหลีใต้(เวลาท้องถินเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชวัโมง) 

เช้า จากนนันําท่านเดินทางสู่ ไร่องุ่น ซนัมอรู (Sanmeoru Farm ) ตงัอยู่บริเวณเชิงเขา Gamaksan ทีความสูง 

675 เมตรจากระดับนําทะเล เป็นไร่องุ่นของเกาหลีทีปลูกองุ่นป่าแล้วนําเอามาแปลรูปเป็นเครืองดืม 

โดยเฉพาะไวน์องุ่นทีมีชือเสียงมาแหง่หนงึของเกาหลี เพราะมีสภาพแวดล้อม และสภาพอากาศทีดี เหมาะกบั

การเตบิโตขององุ่น นกัทอ่งเทียวสามารถเข้าชม กระบวนการผลิต ได้หลายๆส่วน ตงัแตข่นัตอนการหมกั และ

เด็ดองุ่น โรงบ่ม และสถานทีเก็บไวน์ในถังไม้ รวมทังจะได้ชิมไวน์และผลผลิตต่างๆด้วย ให้ท่านสัมผัส

ประสบการณ์ใหม่ในการลองผลิตไวน์ พร้อมทงันํากลบัเป็นของฝากได้ท่านละ 1 ขวด  นอกจากนีทีไร่องุ่น ซนั

มอรู ยงัมีการสอนการประกอบอาหารและขนมประเภทตา่งๆทีมีส่วนประกอบจากองุ่นด้วย เช่น เค้ก แยม พุด

ดงิ จนถึงของใช้เช่น สบูด้่วย    

 

 

 

 
 

เทียง รับประทานอาหารกลางวนั (1) ทกัคลับ ี(ไก่ผดัซอสเกาหลี) 

บา่ย จากนนันําท่านเดินทางสู่ สะพานกระจกแก้ว Soyanggang Sky Walk สะพานกระจกใสทีอยู่ในเมืองชนุชอน 

จังหวัดคงัวอน เป็นสถานทีท่องเทียวอีกหนึงแห่งทีหลาย ๆ คนเลือกมาเยียมชมกันเป็นจํานวนมาก โดย

สะพานโซยังกังเป็นสะพานกระจกใสทีมีความยาว 156 เมตร เหนือทะเลสาบเอียมโฮ เวลาทีเดินอยู่บน

สะพานแห่งนีจะสามารถมองเห็นวิวด้านล่างใต้สะพานทีเป็นทะเลสาบได้อย่างชดัเจน ทําเอาคนทีกลวัความ

สงูถึงกบัเข่าออ่นเลยทีเดียว จดุวดัใจอีกหนงึบทพิสจูน์คือการเดินข้ามสะพานทียาว 156 เมตรนีให้ได้  การเข้า



 

 

 

 

 

ชมบนสะพานนี ท่านจะต้องสวมถุงเท้าด้วย เพือป้องกันพืนรองเท้าของท่านไปทําให้กระจกเกิดการเสียหาย

ด้วย 

 

 

 

 

 

 

จากนนันําทา่นชม จดุชมวิวภูเขากบูองซาน (Gubongsan Mountain Observatory Café Street) จะสามารถ

มองเห็นวิวของทะเลสาปและเมือง Chuncheon ได้อย่างชดัเจน ตงัอยู่ทางทิศตะวนัออกของเมือง นอกจากนี

ยงัเป็นศนูย์รวมร้านอาหารและร้านกาแฟสําหรับนงัพกัผ่อนชมวิวอีกด้วย นกัท่องเทียวและคนเกาหลีมกัจะมา

พกัรถจิบชากาแฟนงัชมวิวกัน ซงึร้านทีเราต้องแนะนําก็คือ  Santorini Cafe เพราะเป็นร้านทีมีมุมถ่ายภาพ 

วิวดี อากาศดี สามารถมองเห็นเมืองชนุชอนแบบสดุลูกหูลกูตา มีซุ้มหอระฆงัเป็นฉากหลงัให้ถ่ายรูปอีกด้วย 

และอีกร้านทีแนะนํา ซงึอยู่ติดๆกัน คือ A Twosome Place มีจดุเดน่ทีห้องกระจก ทีสามารถมองเห็นพืน

ด้านลา่ง 

 

 

 

 
 

จากนนันําท่านเดินทางสู่ เมืองคังนึง Gangneung เป็นเมืองในจงัหวัดคงัวอนโด ทางฝังตะวันออกของ

เกาหลีใต้ เป็นศนูย์กลางทางเศรษฐกิจของภูมิภาค เพือนําท่านชม Anmok Cafe beach หรือย่านร้านกาแฟ

ริมชายหาดอนัมก ซึงบริเวณนีจะมีร้านกาแฟมากมาย ซึงเมืองคงันึงนีเป็นย่านแรกในประเทศเกาหลีทีมีการ

จดัเทศกาลกาแฟและมีการส่งเสริมให้บรรดาคนทํากาแฟได้โชว์ฝีมือรังสรรค์กาแฟคณุภาพให้นกัท่องเทียวได้

ลองชิม นอกจากนียงัมีพิพิธภณัฑ์กาแฟ โรงงานกาแฟ สถาบนัอบรมบาริสต้า อีกด้วย เรียกได้ว่า เมืองคงันึงนี 

เป็นเมืองแหง่กาแฟของประเทศเกาหลีเลยก็ว่าได้ 

 

 

 

 
 

คํา รับประทานอาหารคาํ (2)  เมนแูฮมนุทงั (หม้อไฟทะเล) 

จากนันเดินขม ตลาดอาหารทะเลจูมุนจิน ก่อตังขึนในปีพ. ศ. 2479 

ตงัอยู่ถัดจากท่าเรือจูมุนจินซึงเป็นทีตังของเรือคายัคขนาดใหญ่ เป็น

ตลาดอาหารทะเลทีใหญ่ทีสุดบนชายฝังตะวันออกและรวมถึงตลาด



 

 

 

 

 

อาหารทะเลแห้งและศนูย์อาหารทะเลสด ตลาดนีเป็นทีชืนชอบของทงัชาวเกาหลีและชาวต่างชาติ  ความ

พิเศษของตลาดนีคือมีอาหารทะเลสดหลากหลายชนิดทีติดกับชายฝังตะวันออกเช่น ปลาหมึก ปลาท ู

ปะการัง หอยและป ูนกัท่องเทียวสามารถซือของเหล่านีได้ในราคาทีไม่แพง และยงัได้ลิมรสของสดอร่อย เช่น 

ซาซิมิ นอกจากนีตลาดยงัเป็นเจ้าภาพจดังานตา่งๆมากมายเช่นเทศกาลปักเปา้และเทศกาลปลาหมกึ 
 

   จากนนันําทา่นเข้าสู่ทีพกั Gangneung Tourist Hotel หรือเทียบเทา่ระดับ 4 ดาว 

 

วนัที 3 เล่นเคอร์ลิง - วดัวอลจองซา  - กิจกรรมทําข้าวยํา - ถําควงัมยอง 

เช้า รับประทานอาหารเช้า (3)  ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

จากนนันําทา่นเดินทางสู่ เมืองพยองชัง (Pyeongchang) เป็นอําเภอหนึงในจงัหวดัคงัวอน ประเทศเกาหลีใต้ 

ตงัอยูท่างตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศ หา่งจากโซล 180 กิโลเมตร พยองชงัตงัอยูใ่นเขตภูเขาแทแบ็ก มีฤดู

หนาวยาวนานมีการสร้างโรงแรมและรีสอร์ตสําหรับเล่นสกีเป็นจํานวนมาก  ในปี2554 เมืองพยองชังได้รับ

คดัเลือกจากคณะกรรมการโอลิมปิกสากล เมืองพยองชังได้รับเลือกให้

เป็นเจ้าภาพ การแข่งขนัโอลิมปิกฤดูหนาว2018 นําท่านชมสนามกีฬา

แข่ง เคอร์ลิง (Curling) เป็นกีฬาประเภททีมซึงจะเล่นบนพืนนําแข็ง 

จุดประสงค์ของกีฬาชนิดนีคือการทําให้ลูกหินไหลเข้าไปใกล้เป้าหมาย

ให้มากทีสดุเทา่ทีจะทําได้ อิสระให้ทา่นได้ลองเล่นเคอร์ลิงตามอธัยาศยั  

จากนนั นําท่านสู่ วดัวอลจองซา Woljeongsa Temple ตงัอยู่ในหุบเขาทางทิศตะวนัออกของภูเขาโอแดซาน 

วดัวอลจองซาก่อตงัขนึโดยพระจาจงั ด้านในวดัจะมีเจดีย์8เหลียม9ชนั สูงเดน่ ซงึมีความสงูประมาณ 15 เมตร 

นอกจากนียงัมีพิพิธภัณฑ์ซึงโบ เป็นอาคารทีจดัแสดงสิงประดิษฐ์สําคญัๆในช่วงพุทธศาสนายุคโครยอ วัดนี

ได้รับการฟืนฟูบรูณะหลงัจากที อาคารหลายแหง่ถกูเผาในชว่งสงครามเกาหลี นอกจากนีบริดวณทางเข้าวดัยงั

เต็มไปด้วยต้นเฟอร์สงูใหญ่โอบล้อมกวา่ 1700 ต้น และจดุนียงัเป็นสถานทีถ่ายทําซีรีย์สดุฮิต goblin อีกด้วย 

 

 

 

 

 

เทียง รับประทานอาหารกลางวนั (4) เมนบีูบิมบบั (ข้าวยําเกาหลี) 

จากนนันําทา่นสู ่ศนูย์วฒันธรรมอาหารเกาหลีจองคงัวอน (Jeonggangwon) หรือโรงเรียนสอนทําอาหารสตูร

ชาววงั เรียกว่า Traditional มากๆ ทงัสถานทีและอาหารเลย ทีนีเขาเปิดโอกาสให้นกัท่องเทียวได้ลองทําอาหาร

เกาหลีแบบต้นตําหรับแท้ด้วยตวัเอง แถมยงัได้มีโอกาสพบปะพดูคยุกบัคณุครู ต้นครัวทีเหมือนหลุดมาจากแด

จงักึมอีกด้วย และเมนูทีจะให้ทุกท่านให้ลองโชว์ฝีมือนนัก็คือเมนูทีพบเห็นได้บ่อยมาก ในซีรีย์เกาหลีทีพระ-

นางชอบนําข้าวมาเทใส่กะละมงัและใส่เครืองเคียงมากมาย นนัก็คือ บิบิมบบั หรือข้าวยําเกาหลีนนัเอง ทุก

ทา่นจะได้ลองทําและชิมฝีมือของท่านเอง เรียกว่าสนกุสนานแถมอมิหนําสําราญอีกด้วย  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน  นําท่านเดินทางสู่ ถําควังมยอง ซึงในอดีตคือเหมืองถ่านหินตงัแต่สมัยยุคอาณานิคมญีปุ่ น เป็น

สถานทีสําคญัแหง่หนงึทางประวตัศิาสตร์ของประเทศเกาหลี ตงัอยูที่เมืองควางมยอง จงัหวดัคยองกีโด กําเนิด

ขนึในปี 1912 ก่อนจะถกูทงิร้างในปี 1972 และในปัจจุบนัได้กลายเป็นสถานทีท่องเทียวแห่งใหม่ หลงัจากทีได้

ถกูเปิดให้เข้าชมได้อีกครัง ในปี 2011 ทําให้ทีนี เป็นถําทีมีอายถุึง 100 ปี ทีมีความสวยงาม และยงัเป็นถําแห่ง

เดียวในเขตปริมณฑลอีกด้วย ด้านในถํามีทงัพิพิธภัณฑ์และพืนทีทางประวตัิศาสตร์ทีน่าสนใจ นอกจากนียงัมี

โลกใต้นํา Cave Aqua World ให้ได้ชม และมีห้องโถงในการจดัแสดงดนตรีและศิลปะต่างๆ อีกด้วย ซงึความ

พิเศษของถํานีคือ หน้าร้อนภานในถําจะเย็น แตห่น้าหนาวภายในถําจะอบอุน่ 

 

 

 

 

เย็น    รับประทานอาหารเย็น (5) เมนบูลุโกกี (หมผูดัซอสบลุโกกี) 

 และนําทา่นเข้า สู่ทีพกัโรงแรม  Benikea Premier Hotel Bernoui หรือเทียบเทา่ระดับ 4 ดาว 

วนัที4 ศนูย์โสม - พระราชวงัด็อกซูกงุ - หมู่บ้านบกุชอนฮนัอก - รันนิงแมน – SM Duty Free – ศนูย์เครืองสําอาง - 

ทํากิมจิ + ใส่ชดุฮนับก – ตลาดเมียงดง 

เช้า รับประทานอาหารเช้า (6) ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 พาท่านเข้าชมศนูย์โสม ซึงรัฐบาลรับรองคณุภาพว่าผลิตจากโสมทีมีอาย ุ6 ปีซงึถือว่า เป็นโสมทีมีคณุภาพดี

ทีสุด ชมวงจรชีวิตของโสม พร้อมให้ท่านได้เลือกซือโสมทีมีคุณภาพดีทีสุดและราคาถูกกว่าไทยถึง 2 เท่า 

กลบัไปบํารุงร่างกายหรือฝากญาติผู้ใหญ่ทีทา่นรักและนบัถือ  

จากนนันําทา่นเข้าชมพระราชวงัด็อกซูกงุ(Deoksugung)เป็นหนึงในห้าพระราชวงัทีสําคญัแห่งราชวงศ์โชซอน

แห่งเกาหลี โดยรอบพระราชวงัแห่งนีจะประกอบด้วยกําแพงหินสวยงามด้านหน้าจะพบประตูหลกัแทฮนัมุน 

เดิมเป็นทีประทบัขององค์ชายวอลซานพระราชวงันีเคยถกูเปลียนชือเป็นพระราชวงัคย็อนกนุกุง และซอกุงซึง

แปลว่าพระราชวังตะวันตก และในปีค.ศ.1611 ก็ได้กลบัมาใช้ชือเดิมคือ ด็อกซูกงุอีกครัง ซึงความหมายก็คือ

พระราชวงัทีมีอายยืุนยาวและมนัคง 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 จากนนัเดินทางไปยงัหมู่บ้านบกุชอนฮนัอก (Bukchon Hanok Village)  

เป็นอีกหนึงสญัลักษณ์ของเกาหลี ท่ามกลางตึกรามบ้านช่องทีทนัสมยั

ของกรุงโซลนัน หมู่บ้านแห่งนีก็ยังคงรักษาอาคารบ้านเรือนในสมัย

โบราณ มีกลินอายของเกาหลีในยุคเก่าแก่ ท่านจะได้พบกบับ้านของขุน

นางระดบัสงูของเกาหลีในสมยัก่อน ภายในหมู่บ้านมีอาคารแบบดงัเดิม

ของเกาหลีกว่า 100 หลงั (รูปแบบบ้านแบบดงัเดิมของเกาหลีเรียกว่า 

ฮนัอก(hanok)) ซึงเก่าแก่มาตงัแตส่มยัโชซอน ในปัจจุบนันีบ้านฮนัอกหลายหลงัในหมู่บ้านถกูดดัแปลงให้เป็น

ศนูย์วฒันธรรม เกสต์เฮ้าส์ ร้านอาหารและโรงนําชา เปิดให้บริการแกน่กัท่องเทียวทีเข้ามาเพือสมัผสัและเรียนรู้

วฒันธรรมเกาหลีแบบดงัเดิม และอีกหนึงสิงทีสําคัญก็คือหมู่บ้านนีเป็นย่านทีมีคนเกาหลีอยู่อาศยักันจริงๆ

ภายในบ้าน 

เทียง รับประทานอาหารกลางวนั (7) เมนซูมักเยทงั (ไก่ตุน๋โสม) 

พิเศษสดุ!!! พาทา่นพบกบั RunningManThemePark แหล่งเทียวแห่งใหม่ในย่านอินซาดงทีมาพร้อมกับธีมรัน

นิงแมน รายการวาไรตียอดฮิตของเกาหลีทีมีแฟนคลบัจากทวัโลกRunning Man EP1 ‘Find The Treasure’ 

จะมีภารกิจตา่งๆ กว่า 10 ภารกิจ ให้ได้ตามล่าสะสมคะแนนR-Pointซึงหากผู้ เล่นสะสมคะแนนได้มากกว่า80 

คะแนนจะได้รับใบประกาศนียบตัรทีระบวุา่คณุคือสมาชิกคนใหม่ของ Running Man คนที 8 

 

 

 

 

 

แล้วพาท่านช็อปปิงสินค้าปลอดภาษีที ดิวตีฟรี โดยทีนีมีสินค้าชนันําให้ท่านเลือกซือมากมายกว่า 500 ชนิด 

อาทิ นําหอม เสือผ้า   เครืองสําอาง กระเป๋า นาฬิกา ฯลฯ ตอ่มาอิสระให้ท่านได้เลือกซือเครืองสําอางค์แบรนด์

ดงัของเกาหลี ณ คอสเมติค มีให้เลือกมากมายหลายยีห้อ อาทิเชน่ ครีมนําแตกทีโดง่ดงั ครีมหอยทาก แปง้โรตี 

โลจคูสิ ฯลฯ  ฟรี!! SM Duty Free Gift Card มลูคา่ 10,000 วอน 

จากนนันําท่านเดินทางสู่กิมจิแลนด์ กิมจิเกิดขึนในสมัยราชวงศ์โชซอน โดย

ชาวบ้านเก็บผกัสดมาหมกัไว้ในไหและสามารถเก็บไว้กินได้ทกุฤดกูาลของชาว

เกาหลี ซงึสามารถทําเป็นอาหารแทบทกุชนิด เช่น ข้าวต้ม ข้าวสวย ซุป ข้าวผดั 

สต ูบะหมีจนถึงพิซซ่า และเบอร์เกอร์ ชาวเกาหลี นิยมทํากิมจิกินเองทีบ้านตํา

หรับกิมจิแต่ละบ้านจึงไม่เหมือนกันและตกทอดเป็นมรดกปลายจวักของสตรีเกาหลีอีกด้วยพร้อมเก็บภาพ

ความประทับกับการสวมชุดประจาํชาตฮัินบก  

เย็น    รับประทานอาหารเย็น (8) เมนชูาบชูาบสูไตล์เกาหลี 

จากนนัเดินย่อยตอ่กนัที ตลาดเมียงดง แหล่งช็อปปิงขนึชือและสถานที

รวมแฟชันชนันําของกรุงโซลหรือทีคนไทยรู้จักกับในชือสยามแสควร์



 

 

 

 

 

เกาหลีทา่นจะพบกบัสินค้าวยัรุ่นมากมายหลากหลายยีห้อไมว่า่จะเป็นเครืองสําอางยีห้อดงัๆอย่าง 3CE, SKIN 

FOOD, THE FACE SHOP, ETUDE HOUSE, MISSHA ฯลฯเสือผ้าแฟชนัมีสไตล์, รองเท้าส้นสงูน่ารักๆ, 

รองเท้าผ้าใบเก๋ๆ, นอกจากนียงัมีร้านอาหารและร้านคาเฟ่น่ารักๆซึงทีนีจะมีวยัรุ่น หนุ่มสาวเกาหลีไปรวมตวั

กนัมากมายในแตล่ะวนั  

 และนําทา่นเข้า สู่ทีพกัโรงแรม  Benikea Premier Hotel Bernoui หรือเทียบเทา่ระดับ 4 ดาว 

วนัที5 นํามนัสนเข็มแดง - ศนูย์สมนุไพรบํารุงตบั - ตลากฮงอิก - โซลทาวเวอร์ - ตลาดทงแดมนุ - Seoullo 7017 

เช้า รับประทานอาหารเช้า (9) ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 นําท่านเข้าชม  นํามนัสนเข็มแดง (Red Pine) ปัจจบุนันิยมมารับประทานเพือล้างพิษในร่างกาย ล้างไขมนัใน

เส้นเลือดทวัทงัร่างกาย ปอ้งกนัไขมนัอดุตนัในเส้นเลือด , โรคหวัใจ , โรคภูมิแพ้ เป็นต้น  

 แล้วนําท่านสู่ศูนย์สมุนไพรโบกานยอง ต้นไม้ชนิดนีเจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาทีปราศจากมลภาวะและ

ระดับสูงเหนือนําทะเล 50-800เมตร ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมนํามารับประทานเพือช่วยดูแลตับให้สะอาด

แข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็งไม่ถูกทําลายจาการดืมแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี สารตกค้างจากอาหารและยา 

จากนนัพาทา่น ช็อปปิงตอ่ที ตลาดฮงอกิ แหล่งช้อปปิงทีอยู่ล้อมรอบไปด้วยมหาวิทยาลยัชือดงัในเกาหลี สินค้า

ในย่านนีส่วนใหญ่เป็นสินค้าวัยรุ่นทีทันสมัยและราคาไม่แพงเช่นเสือผ้าทีออกแบบโดยดีไซด์เนอร์เกาหลี

รองเท้ากระเป๋าเครืองประดบั เครืองสําอาง และยงัมีร้านแบรนด์เนมอยู่ทวัไปเช่น EVISU, ZARA ทุกวนัเสาร์

ลานหน้าประตขูองมหาวิทยาลยัฮงอิค จะมีผลงานศิลปะในรูปแบบตา่งๆ เช่น เครืองประดบั ตุ๊กตา เสือผ้า และ

ของแฮนด์เมด ทีนา่รักและใช้ความคดิสร้างสรรค์ ของบางอย่างทํามาชินเดียวเพือให้ได้เลือกซือ บางทีอาจเป็น

สินค้าทีมีชนิเดียวในโลก 

 

 

 

 

 

เทียง รับประทานอาหารกลางวนั (10) เมนจูิมดกั (ไก่พะโล้เกาหลี) 

จากนนันําท่านย้อนรอยละครซีรีย์เกาหลีชือดงั My name is Kim Sam Soon ทีภูเขานมัซานภูเขาแห่งเดียวที

ตงัอยู่ใจกลางเมืองโซล สงู 274 เมตร   บนยอดเขามีหอคอย Seoul Tower *.*ไม่รวมคา่ขนึลิฟท์ *.*. ซึงเป็น 1 

ใน 18 หอคอยเมืองทีสงูทีสุดในโลกมีความสงูถึง 480 เมตร เหนือระดบันําทะเล ท่านสามารถชมทศันียภาพ

ของกรุงโซล ได้รอบทิศ 360 องศา ทีคู่รักทุกคู่ชาวเกาหลีจะต้องทําคือ การคล้องกุญแจคู่รัก Love Key 

Ceremonyบนโซลทาวเวอร์ โดยทีจะเขียนข้อความ หรือชือของคู่รักไว้บนแม่กุญแจและก็จะนําแม่กุญแจนีไป

คล้องกับรัวเหล็ก ส่วนลูกกุญแจเค้าจะทิงไปด้วยความเชือทีว่าหากคูรั่กคูใ่ด ได้มาเยือนและคล้องกุญแจคู่รัก

กนัทีนีจะทําให้ความรักของทงัคูยื่นยาวไมพ่รากจากกนัไปตลอดกาล 

 



 

 

 

 

 

อิสระช้อปปิงต่อ ณ ตลาดทงแดมุน ซึงเป็นตลาดทีเต็มไปด้วย

ร้านค้ามากมาย และห้างสรรพสินค้าทีทนัสมยักว่า 10 แห่ง ตงัอยู่

ท่ามกลางบรรยากาศแบบดงัเดิมของบริเวณฮึนอินจิมุน หรือประตู

ตะวนัออก เป็นแหลง่ค้าของสินค้าประเภทผ้า เครืองแต่งกาย เครือง

หนัง เครืองนอน เครืองใช้ภายในบ้าน อุปกรณ์กีฬา เครืองกีฬา 

รองเท้า และอืนๆ สินค้ามีความหลากหลายและทนัสมยัในราคาที

ไม่แพง โดยมีแหล่งสําหรับเลือกซือสินค้าทีสําคญัๆ ได้แก่ มิกลิโอเร (Migliore), ดูซาน ทาวเวอร์ (Doosan 

Tower), เฮลโล เอพีเอ็ม (hello apM), บลูเกท (Blue Gate), ดีไซน์เนอร์ คลบั (Designer Club), ทงแดมนุ ช้

อปปิง 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 ถือเป็นอีกหนึงสถานทีเทียวใหม่ของ

เกาหลีใต้ ทีเกิดจากการปรับปรุงทัศนียภาพ และปรับสะพานทีทรุด

โทรม ให้เป็นถนนลอยฟ้า แถวบริเวณสถานีรถไฟโซล (Seoul 

Station)  ปัจจบุนัได้กลายมาเป็น สถานทีพกัผ่อนสําหรับประชาชน 

และนกัทอ่งเทียว  

 และนําทา่นเข้า สู่ทีพกัโรงแรม  Benikea Premier Hotel Bernoui หรือเทียบเทา่ระดับ 4 ดาว 

วนัที6 ซุปเปอร์มาร์เก็ต - ออกเดนิทางจากสนามบนิอินชอน - กรุงเทพฯ 

 เช็คเอ้าท์ออกจากโรงแรมเวลาประมาณ 7.00 น. 

เช้า รับประทานอาหารเช้า (12) อดู้ง 

 จากนนัพาทา่นละลายเงินวอนที ร้านค้าสนามบนิ หรือซุปเปอร์มาร์เก็ต ซงึท่านสามารถเลือกซือสินค้า พืนเมือง

เป็นการส่งท้ายก่อนอําลาเกาหลี อาทิ บะหมีชินราเมียน อูด้ง กิมจิ ลูกอมแปลกๆ ช็อคโกแลต นําจิมหมูย่าง

เกาหลี   

 

 

 จากนนัเดินทางไปยงัสนามบินอนิชอน เพือเดนิทางกลบัสูป่ระเทศไทย 

11.15 น.  นําทา่นเดินทางสู ่กรุงเทพฯโดยสายการบินไทย เทียวบนิที TG…..   

15.05 น.     ถึงสนามบนิสวุรรณภมิู กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ... 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

FLIGHT DETAILS 

 
 THAI AIRWAY 

TGXXXX 22 SEP BKK - ICN 00.05 – 07.45 

TGXXXX 26 SEP ICN - BKK 11.15 – 15.05 

 

อตัราค่าบริการ 

วนัเดินทาง 
ผู้ใหญ่พกั  

2 ท่าน 

เดก็อายุตาํกว่า 

12 ปี  
INFANT พักเดยีว 

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

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

**หมายเหตุ  หากต้องการรีเควสทนีังบนเครืองบิน  กรุณาแจ้ง ณ ตอนททีําการจอง 

อตัรานรีวม 

 ค่าตวัโดยสารเครืองบินไป-กลบัชนัประหยดั(ตวักรุ๊ป) ตามเส้นทางทีระบุในรายการ 

 ค่าโรงแรมทีพกัตามรายการระบุ (สองท่านต่อหนึงห้อง) 

 ค่าเขา้ชมสถานทีต่างๆ ตามรายการระบ ุ

 ค่าอาหาร และเครืองดืมตามรายการระบ ุ

 ค่ารถรับส่ง ตามรายการระบุ 

 นําดืมท่านละ 1 ขวด / คน / วนั 

 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง(ขึนอยู่กบัการผนัแปรของภาษีนาํมัน ณ วนันนัๆ) 

 ค่ามคัคุเทศก์ของบริษทัจากกรุงเทพฯ คอยอาํนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ  

 ค่าประกนัอบุตัิเหตคุุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงือนไขตามกรมธรรม)์ 

อตัรานไีม่รวม 

 ค่าทาํหนงัสือเดินทาง 

 ค่าธรรมเนียมแจง้เขา้ - ออกของบุคคลต่างดา้วค่าวซ่ีาเขา้ประเทศของบุคคลต่างดา้ว (ถา้มี) 

 ค่าธรรมเนียมวซ่ีาพเิศษสาํหรับบุคคลต่างดา้ว หรือยนืวซ่ีาเร่งด่วน ซึงบริษทัฯ จะเรียกเก็บเพมิเป็นกรณีตามจริง  

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัเช่น ค่าโทรศพัทโ์ทรสารโทรเลขค่าซกัรีดค่าอาหาร-เครืองดืมนอกเหนือจากรายการ 

 ค่ามินิบาร์ ค่าชมภาพยนตร์ช่องพเิศษภายในหอ้งพกั และค่าใชจ่้ายอืนๆ ทีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

 ค่านาํหนกักระเป๋าเกินพิกดั (สายการบินกาํหนดใหไ้ม่เกินท่านละ 23 กก.) 

 ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถนิ คนขับรถท่านละ 50,000 วอน/คน/ทิป หรือ 1,500 บาท / ทิป / ท่าน 

 ค่าใชจ่้ายอนัเนืองมาจากความล่าชา้ของสายการบิน, เหตุสุดวสิยั, การเมือง หรือ ภยัธรรมชาติ ฯลฯ 

 ค่าภาษีมูลค่าเพมิ 7% และค่าภาษกีารบริการหักณ ทจ่ีาย 3% (ในกรณีทต้ีองการขอใบเสร็จมภีาษ)ี 

หมายเหตุ  

 รายการ และราคาสาํหรับผูร่้วมเดินทางผูใ้หญอ่ยา่งนอ้ย 25 ท่าน เดินทางไป และกลบัพร้อมคณะ 

 รายการนีเป็นเพียงขอ้เสนอทีตอ้งไดรั้บการยนืยนัจากบริษทัฯ อีกครังหนึง หลงัจากไดส้าํรองทีนงักบั 

สายการบิน และโรงแรมทีพกัในต่างประเทศเป็นทีเรียบร้อย อยา่งไรก็ตามรายการนีอาจเปลียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 



 

 

 

 

 

 ราคานีคิดตามราคาตวัเครืองบินในปัจจุบนั หากราคาตวัเครืองบินปรับสูงขึน บริษทัฯ สงวนสิทธิทีจะปรบัราคาตวัเครืองบิน ตาม

สถานการณ์ดงักล่าว 

 บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีเกิดความเสียหาย หรือสูญหาย สาํหรับกระเป๋าเดินทาง หรือของมีค่าส่วนตวัของท่านระหวา่งการ

เดินทาง 

 บริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบ และขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินไม่ว่าทงัหมด หรือบางส่วน ในกรณีทผีู้เดนิทางมิได้รับอนุญาตให้เดนิทางเข้า 

หรือออกนอกประเทศ อันเนืองมาจากการพจิารณาของเจ้าหน้าทตีรวจคนเข้าเมือง หรือ มสิีงผดิกฎหมาย หรือ เอกสารเดนิทางไม่ถูกต้อง 

หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอืน 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิทจีะไม่คืนเงนิไม่ว่าทงัหมดหรือบางส่วน ด้วยเหตุอนัเนืองมาจากความผดิพลาด ความล่าช้า การเปลยีนแปลง

บริการของสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือหน่วยงานทเีกยีวข้อง เหตุการณ์ทางการเมือง การจลาจล ภัยธรรมชาต ิอนันอกเหนือจากความ

ควบคุม 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิทจีะไม่คืนเงนิไม่ว่าทงัหมดหรือบางส่วน ในกรณีทผีู้เดนิทางไม่ใช้บริการบางส่วนหรือทงัหมด โดยความสมัครใจ

ของผู้เดนิทางเอง และ/หรือไม่เดนิทางไปพร้อมคณะ และ/หรือไม่ปรากฏตวัในวนัเดนิทาง 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นีไดต้ามความเหมาะสม ทงันีขึนอยูก่บัเวลา การจราจร สภาพ

อากาศ และเหตุสุดวสิยัอืนๆ ทีอาจเกิดขึนได ้ทงันี เพอืความปลอดภยั และประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 

 บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบค่าใชจ้่ายเพมิเติมทีเกิดขึนทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทาํร้าย การสูญหาย หรือจากอุบตัิเหตุ

ต่างๆ 

 มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบริษทัฯ ไม่มีสิทธิในการใหค้าํสญัญาใดๆ ทงัสินแทน บริษทัฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้

อาํนาจของบริษทัฯ กาํกบัเท่านนั 

 บริษทัฯ จดัใหเ้ฉพาะลูกคา้ทีประสงคจ์ะไปท่องเทียวตามรายการของทวัร์ทุกวนัเท่านนั  หากท่านไม่สามารถร่วมทวัร์ทุกวนั แค่สมคัร

มาร่วมทวัร์เพียงเพอืการใชต้วัเครืองบินและทีพกัในราคาพเิศษ  หากท่านไม่แจง้ และปรากฏวา่ท่านไม่รวมทวัร์ในบางวนั ทางบริษัทจะ

คดิค่าดําเนินการในการแยกท่องเทยีวเอง 300 USD 

(ก่อนซือทวัร์ จะตอ้งแจง้ความประสงคที์เป็นจริง เพือทางผูจ้ดัจะไดค้ิดค่าบริการทีเหมาะสม) 

 เด็ก หมายถึง ผูที้มีอายนุอ้ยกวา่ 12 ปี 

 หนังสือเดนิทางจะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน นับจากวนัเดินทาง 

 *.*.*. นําหนักกระเป๋าคนละ 30 กโิลกรัม*.*.*. 

เงือนไขการให้บริการ 

1. การจองครังแรก มดัจาํท่านละ 10,000 บาทภายใน 2 วนัหลงัการจอง และชาํระทงัหมดก่อนเดินทางภายใน 20 วนั 

หากเป็นช่วงเทศกาลหรือวนัหยดุยาวชาํระทงัหมดก่อนเดินทางภายใน 30วนั   

(การไม่ชาํระเงินค่ามดัจาํ หรือชาํระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงบัการจ่ายไม่วา่ดว้ยสาเหตุใดใด ผูจ้ดัมีสิทธิยกเลิกการจดั หรือ

ยกเลิกการเดินทาง)  

2. ในกรณีทีกองตรวจคนเขา้เมืองทงัทีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือเขา้ประเทศทีระบุในรายการ บริษทัฯ 

ขอสงวนสิทธิทีจะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทงัสิน 

การยกเลกิ 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัขึนไป คืนเงินทงัหมด 

 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 เก็บค่าใชจ่้ายทงัหมด 100 % ของราคาทวัร์  

**ช่วงเทศกาลไม่สามารถยกเลิก หรือเปลียนชือผูเ้ดินทางได*้* 



 

 

 

 

 

 กรุ๊ปทีเดินทางช่วงวนัหยดุหรือเทศกาลทีตอ้งการันตีมดัจาํกบัสายการบินหรือผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึงเทียวบิน

พิเศษเช่น Charter Flight, Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํ หรือค่าทวัร์ทงัหมด 

หมายเหตุ : รายการทัวร์สามารถเปลยีนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

 


