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บินสบายๆกบัสายการบินระดบั5ดาว 

เท่ียวครบแบบจดัเต็ม รวมท่ีเท่ียว สดุชิค ส าหรบัขาชอ้ปโดยเฉพาะท่ีน่ีท่ีเดียว 

 
 

เดินทาง โปรแกรมทวัร์  มื้ออาหาร 

Day 1 กรุงเทพ - สนามบินสุวรรณภูมิ (- / - / -) 

Day 2 สนามบินอินชอน–สวนซองโด- หมู่บา้นเทพนิยาย–POCHEON-ART VALLEY   (B / L / D) 

Day 3 สวนผลไม-้สวนสนุกเอเวอร์แลนด์–สวนนกัซาน–หมู่บา้นภาพจิตรกรรมฝาผนงัอีฮวา- 
ทงแดมุน - สวนดอกกุหลาบไฟท่ี(DDP) 

( B / L / D) 
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Day 4 ศูนยโ์สม–เคร่ืองส าอางค-์พระราชวงัชางด๊อกคุง– เรียนท าคิมบบั + ใส่ชุดฮนับก GREEN 
WALL SEOUL–ดิวต้ีฟรี-เมียงดง ***พิเศษ ขาปูบุฟเฟต ์ไม่อั้น*** 

( B/ L / D) 

Day 5 สนแดง –สมุนไพรโบกานยอง-ฮุนไดเอาทเ์ลท-ซุปเปอร์มาร์เก็ต-กรุงเทพ ( B / L / -) 

 DAY 2 PACIFICPARK HOTEL OR 3 STAR  DAY 3 & 4 = SEOUL GALAXY HOTEL OR 3 STAR  
 

เดือน วนัทีเ่ดินทาง ราคาบาท / ท่าน สายการบิน 
กนัยายน 05 – 09 / 12 – 16 / 19 – 23   23,900 - . 

TG//KE 

ตุลาคม  03 – 06 / 04 – 08  /17 – 21 / 24 – 28  

25 – 29/26 – 30 / 27 – 31  
25,900-. 

ตุลาคม  
10 – 14 / 11 – 15/12 – 16 /18 – 22 /  

20 – 24 **วนัหยดุยาว** 26,900-. 

พฤศจิกายน 07 – 11 /14 – 18 / 21 – 25  24,900-. 
 

 

สายการบิน  เทีย่วบินที ่ เส้นทาง เวลาออก เวลาถึง  
THAI AIRWAYS (TG) TG 688 กรุงเทพ – อินชอน 22.35 06.00 

THAI AIRWAYS (TG) TG 658 กรุงเทพ – อินชอน 23.10 06.35 

THAI AIRWAYS (TG) TG 656 กรุงเทพ – อินชอน 23.30 06.55 

KOREAN AIR (KE)  KE 652 กรุงเทพ – อินชอน 22.40 06.10 

KOREAN AIR (KE)  KE 658 กรุงเทพ – อินชอน 23.20 06.50 
 

DAY 1 กรุงเทพฯ - สุวรรณภูมิ                                                                                                                                                
พร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิประตู 6 ชั้น 4 เคาน์เตอร์ N สายการบิน KOREAN AIRLINE 

!!!  ไฮไลท ์เด็ดโปรแกรม  !!! 

 สมัผสับรรยากาศใบไมเ้ปล่ียนท่ีสวนซงโด พระราชวงัชางดอ๊กคงุ  

 เลน่เครือ่งเลน่ไมจ่ ากดัรอบและครัง้@เอเวอรแ์ลนด ์

 ชอ้ปป้ิงสดุเหว่ียง เครือ่งส าอางค-์เมียงดง / ทงแดมนุ / เอาทเ์ลท   

 เท่ียวแหลง่สภาปัตยกรรมแห่งใหม ่ใจกลางกรงุโซล GREEN WALL SEOUL 

 เท่ียวหม ูบ่า้นศิลปะโพชอน น ้าตกเขียวมรกต สดุโรแมนติก เป็นสถานท่ีถ่ายท าซีรีย่เ์กาหลี Moon Lovers 
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พร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิประตู 2 ชั้น 4 เคาน์เตอร์ C สายการบิน THAI AIRWAYS***นัดหมายแต่ละคณะก่อน
ออกเดินทาง 3 ช่ัวโมงล่วงหน้าก่อนเคร่ืองออก*โดยจะมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯคอยอ านวยความสะดวกในการเตรียม
สัมภาระและเอกสารการเดินทางพบกบัหวัหนา้ทวัร์ 

DAY 2   สนามบินอนิชอน -สนามบินอนิชอน–สวนซองโด-หมู่บ้านเทพนิยาย – หุบเขาศิลปะโพชอน  
เดินทางถึง สนามบินอินชอน  ผ่านพิธีกรตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร 
(กรุณาปรับนาฬิกาของท่านให้เป็นเวลาท้องถิ่น เพ่ือสะดวกในการนัดหมาย
เวลาประเทศเกาหลีจะเร็วกว่าประเทศไทย2 ช่ัวโมง) น าท่านสู่ เมืองอินชอน 
สวนซองโด เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่สุดไฮเทคใจกลางโซนธุรกิจเกิด
ใหม่ท่ีสร้างข้ึนโดยมีแรงบนัดาลใจจากเมืองช่ือดงัต่างๆของโลกเช่นแมนฮตั
ตนัเวนิชซิดนียป์ารีสนิวยอร์คและดูไบภายในมีส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ
ครบครันรวมทั้ งกิจกรรมการพกัผ่อนต่างๆท่ีน่าสนใจบนเน้ือท่ีมากกว่า100 ไร่สร้างข้ึนในSongdo international city 
ดินแดนแห่งสรวงสวรรคสี์เขียวขจีท่ามกลางตึกสูงระฟ้าแออดัเป็นศุนยก์ลางธุรกิจเช่นฮอลล์ขนาดใหญ่ส านกังานธุรกิจ
ศุนยก์ารคา้ท่ีพกัหรูหราสวนสาธารณะโรงแรมโรงพยาบาลศูนยร์าชกาลโรงมหรศพสถานท่ีท่องเท่ียวสถาบนัการศึกษา
พิพิธภณัฑ์ฯทั้งน้ีภายในสวนสาธารณะยงัแบ่งเป็นโซนๆเพื่อให้นักท่องเท่ียวได้ร่วมท ากิจกรรมต่างๆภายในสวนเช่น
กิจกรรมทางน ้ าพายเรือแคนูพายเรือคายคัเช่าเรือล่องแม่น ้ าหรือต่ืนตาต่ืนใจกบัแท็กซ่ีน ้ าท่ีล่องชมสวนท่ีสวยงามหรือจะ
เปล่ียนเป็นเดินชมสวนในทุ่งหญา้เขียวขจีเพื่อชมทศนียภาพของสวนถือเป็นสวนสาธารณะท่ีเหมาะมาพกัผอ่นและใช้
เวลาท ากิจกรรมร่วมกนักบัครอบครัวเป็นอยา่งมากอีกทั้งยงัมีโซนเล้ียงกระต่ายกวางโซนอาหารคาเฟ่โซนหมู่บา้นเกาหลี
โบราณท่ีสร้างข้ึนภายในสวนสาธารณะใกล้ๆ กนัยงัมีแหล่งช้อปป้ิง NC Cube Canal Walk แหล่งช้อปป้ิงเมืองซองโด 
อินชอน เส้ือผา้แบรนดเ์นม เส้ือผา้แฟชัน่ ราคาพิเศษ อยูไ่ม่ไกลจากสวนซองโด เส้ือผา้แบรนดเ์นม เส้ือผา้แฟชัน่ ทั้งผูช้าย
และผูห้ญิง น ามาลดราคาพิเศษกนัเยอะมากคลา้ยๆOUTLET จากนั้นน าท่านไปยงั ถนนเทพนิยายซองวุลดง เป็นถนน
เล็กๆในเมืองย่าน Jung-gu ของจงัหวดัอินชอนใกล้ๆกบัท่าเรืออินชอนออกแบบและตกแต่งตามผนงับา้นก าแพงต่างๆ
รวมทั้งทางเดินต่างๆให้เป็นไปตามเทพนิยายหรือการ์ตูนของดิสนีย ์เช่นเร่ืองอลาดินสโนไวทห์รือปีเตอร์แพนเพื่อดึงดูด
นกัท่องเท่ียวใหเ้ดินทางมาเยี่ยมชมและสร้างความคึกคกัใหก้บัหมู่บา้นเพราะในอดีตผูค้นยา้ยออกจากเมืองน้ีไปท างานใน
เมืองใหญ่กนัมากจนหมู่บา้นเงียบเหงาลงไป  

เทีย่ง  รับประทานอาหาร  ณ ภัตตาคาร  TAKKALBI(ไก่ผัดเผด็ซอส) ไก่บาร์บีคิวผัดซอสเกาหลีเมืองชุนชอนน าไก่บาร์บี
คิว ตกหรือข้าวเหนียวป้ัน มนัหวาน ผกัต่าง ๆลงผัดร่วมกับซอสบาร์บีคิวเกาหลีในกะทะแบน เม่ือทานไประยะหน่ึงจะน า
ข้าวสวยและสาหร่ายแห้งมาผดัรวมกับทัคคาลบี เสริฟพร้อมเคร่ืองเคียง กิมจิ และน า้ซุปประจ าวนั   
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บ่าย จากน้ันน าท่านเดินทางสู่เมืองโพชอนไปสถานท่ีท่องเท่ียวแห่งใหม่ หุบเขาศิลปะโพชอนเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ี
ดดัแปลงมาจากเหมืองหินแกรนิตเก่าท่ีมีลกัษณะเป็นหุบเหวโดยน าเอาผลงานศิลปะและประติมากรรมมาสร้างและ
จดัสรรกนัอยา่งลงตวั อยูไ่ม่ไกลจากกรุงโซลมากนกัดว้ยระยะทางแค่ 60 กิโลเมตรเท่านั้นท าให้มีบรรยากาศแปลกใหม่ 
แตกต่างและสวยงามมีละครซีร่ียเ์ขา้มาถ่ายท ากนัหลายเร่ืองจนมีช่ือเสียงโด่งดงัหน่ึงในไฮไลทข์องท่ีน่ีคือส่วนทะเลสาบ
ท่ีมีน ้าในสีเขียวมรกต ตั้งอยูด่า้นบนของหุบเขาดว้ยความสูง 340 เมตร การเดินทางข้ึนไปนั้นมีดว้ยกนั 2 วิธีก็คือการนัง่
รถรางข้ึนไป(ค่าทวัร์ไม่รวมค่ารถราง)และอีกวิธีหน่ึงก็คือการเดินเทา้ข้ึนไปก็จะไดส้ัมผสักบัทศันียภาพอย่างใกลชิ้ด 
เม่ือข้ึนไปบนหุบเขาแลว้จะเห็นหนา้ผาหินแกรนิตขนาดใหญ่โอบลอ้มทะเลสาปสีเขียวมรกตท่ีมีน ้ าใสเยน็ยิ่งในช่วงค ่า
นั้นจะมีการเปิดไฟเปล่ียนสีไปมาแสงไฟหลากสีกระทบกบัหินบนหนา้ผาแสงสาดส่องกระทบลงบนผิวน ้ านั้นโรแมน
ติคสุดๆนอกจากน้ียงัมีอะไรน่าสนใจอีกหลายๆอย่าง เช่น เป็นจุดถ่ายท าละครเกาหลีหลายเร่ือง เช่น Moon Lover, 
พิพิธภณัฑ์ดาราศาสตร์ท่ีมีหอดูดาวท่ีน่าสนใจจดัแสดงในห้องโถงจดันิทรรศการซ่ึงมีการแสดงและฉายภาพดว้ยระบบ 
4D ท าใหเ้ห็นระบบสุริยะจกัรวาลในรูปแบบทอ้งฟ้าจ าลอง, พิพิธภณัฑจ์ดัแสดงหินแกรนิต, ลานปติมากรรมหินแกรนิต
, ร้านอาหาร, ร้านกาแฟ และร้านขายของท่ีระลึก  

เยน็   รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร SHABU SHABU (สุกีส้ไตล์เกาหล)ี 
จากน้ันน าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก  PACIFICPARK HOTEL OR 3 STAR(ช่ือโรงแรมท่ีท่านพกัทางบริษทัจะท าการแจง้พร้อมใบ
นดัหมาย 5-7 วนั ก่อนวนัเดินทาง) 
DAY 3สวนผลไม้-สวนสนุกเอเวอร์แลนด์–สวนนักซาน–หมู่บ้านภาพจิตรกรรมฝาผนังอฮีวา - ทงแดมุน – ดอกกุหลาบไฟDDP 
เช้า รับประทานอาหารณโรงแรมทีพ่กั 
เช้า น าท่านไป สวนผลไม้ตามฤดูกาล  (สาลี่หรือลูกแพร์) จะไดพ้บกบัสาล่ี

ลูกโตๆ สดจากไร่และวิธีการปลูก สาล่ีเกาหลีจะมีรถชาตอหวานหอม 
และสามารถซ้ือติดไม้ติดมือเป็นของฝากได้อีกด้วย หลงัจากนั้นน า
ท่านเดินทางสู่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ถือว่าเป็นสวนสนุกกลางแจง้ท่ี
ใหญ่ท่ีสุดของเกาหลี ตั้งอยูท่ี่ เมืองยงอินโดยมีบริษทัซมัซุงเป็นเจา้ของ 
เอเวอร์แลนดน์ั้นถือวา่เป็นเหมือน“ดิสนียแ์ลนดเ์กาหลี”เลยก็วา่ได ้แถม
ถูกนิตยสาร Forbes จดัอนัดบัใหเ้ป็น 1ใน 4สวนสนุกยอดนิยมของโลก 
ในท่ี ค.ศ. 2005 โดยแต่ละปีจะมีนักท่องเท่ียว มาเยือนสวนสนุกแห่งน้ีกว่า 9 ล้านอิสระให้ท่านได้เลือกชมดอกไม้
มากมายหลายชนิดนบัลา้นตน้และเติมเต็มความสุขของท่านดว้ยเคร่ืองเล่นนานาชนิดดว้ยบตัร Free Pass สามารถเลือก
เล่นเคร่ืองเล่นไดทุ้กชนิดไม่จ  ากดัจ านวนคร้ัง 

เทีย่ง รับประทานอาหาร  ณ ภัตตาคาร  KALBI (หมูย่างเกาหลี) BUFFETเนือ้หมูสตก็หรือหมชิู้นหมักย่างบนเตาและตัด
เป็นช้ินพอค าห่อทานกับผกักาดเขยีว โดยใส่น า้จิม้เต้าเจีย้ว(เคร่ืองจิม้หมกั ท่ีช่วยชูรสอย่างดี) ท่านคู่กับ น า้ซุปสาหร่าย 
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บ่าย จากนั้นน าท่านเดินทางสู่กรุงโซลไปยงัสวนนักซานท่ีน่ีเป็นสวนสาธารณะท่ีเป็นภูเขาหากเดินเล่นเร่ือยๆข้ึนไปจนถึงขา้ง
บนสุดของเขาจะสามารถชมวิวของกรุงโซลไดอ้ยา่งเต็มตาเลยค่ะชมวิวชิลๆ ดูพระอาทิตยต์กดินลมพดัเยน็สบาย เหมาะ
จะมาเดินเล่นกบัคนรักส่ิงท่ีพลาดไม่ไดเ้ม่ือมาท่ี NAKSAN PARK  ก็คือน่ีเลย ภาพวาดฝาผนงั!!ทั้งบนเขาและรอบๆเชิง
เขาจะเป็นยา่นชุมชนท่ีพกัอาศยัของชาวบา้นแถวนั้น ชาวบา้นต่างก็พากนัทาสีก าแพงบา้นตวัเอง บา้งก็วาดรูปง่ายๆ เช่น 
ดอกไม ้พระอาทิตยไ์ปจนถึงภาพวาดจิตกรรมฝาผนงัสวยงามจากนั้นน าท่านไปยงัหน่ึงในโครงการของจิตรกรรมฝาผนงั
ของNAKSAN PARK ท่ี หมู่บ้านจิตรกรรมฝาผนังอีฮวาตั้งอยู่ในย่านอีฮวาดงเป็นศิลปะสาธารณะท่ีเป็นส่วนหน่ึงของ
โครงการนักซาน เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมในทอ้งถ่ินของหมู่บา้นอีฮวาให้ดีข้ึนประกอบด้วยภาพวาดบนผนงัจาก
ศิลปิน 60 ท่าน นกัท่องเท่ียวท่ีเขา้มาแวะเวยีนสามารถสนุกสนานไปกบัการตามหาภาพวาดและประติมากรรมในหมู่บา้น
จากนั้นน าท่านชอ้ปป้ิงต่อท่ีตลาดดงแดมุนตลาดน้ีเราสามารถเลือกซ้ือขา้วของต่างๆและต่อราคาไดสุ้ดๆ เพราะมีร้านคา้
ต่างๆ ให้เลือกซ้ือมากมาย มีทั้งห้างขายเส้ือผา้ทนัสมยัแต่ตั้งอยูท่่ามกลางบรรยากาศแบบโบราณ บางร้านเปิด 24 ชัว่โมง 
มีแสงสี และเสียงดนตรีตลอดทั้ งคืน สินค้าท่ีมีมากทีสุดในตลาดน้ีคือ เส้ือผา้ เคร่ืองแต่งกายต่างๆ เคร่ืองหนัง ชุด
สุภาพสตรี เคร่ืองนอน รองเทา้ กระเป๋า เคร่ือง ประดบัและเคร่ืองส าอาง ฯลฯ  ฝ่ังตรงขา้มท่านสามารถเดินขา้มถนนเพื่อ
ไปชม LED ROSE GARDEN สวนดอกกุหลาบท่ีมีไฟLED มาประดบักวา่ 25,550 ดวงในโซน OULIIM SQUARE ถูก

ออกแบบมาอยา่งสร้างสรรค ์ 
เยน็    รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร OSAMBULGOGI เนือ้หมสูไลด์หมกัซอสคันจัง,ปลาหมึกมเห็ดเขม็ทอง น ามาผดัย่างขลุกขลิกกับซุปบลูโกกิบนกะทะแบนพร้อมผกักะหล า่และเส้นจันทน์โดยจะมลีักษณะออกเป็นแบบน า้ข้น  

จากน้ัน น า ท่ าน เข้ า สู่ โรงแรมที่ พั ก  SEOUL GALAXY HOTEL ห รือ
เทยีบเท่า 3 ดาว 

(ช่ื อ โรงแรมท่ีท่านพกัทางบริษทัจะท าการแจง้พร้อมใบนดัหมาย 5-7 วนั 
ก่อนวนั เดินทาง) 
 
 

DAY 4  โสม–เคร่ืองส าอางค์-พระราชวังชางด๊อกคุง– เรียนท าคิมบับ + ใส่ชุดฮัน
บก -GREEN WALL SEOUL–ดิวตีฟ้รี-เมียงดง 

เช้า รับประทานอาหารณโรงแรมทีพ่กั 
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เช้า  หลงัรับประทานอาหาร จากนั้นน าท่านสู่ จินเส็งเอ้าท์เลท เป็นสถานท่ีแหล่งรวมศูนยส์มุนไพรโสม เพื่อฟังค าบรรยายถึง
สรรพคุณต่างๆ ของโสมแต่ละชนิดโดยโสมท่ีดีมีคุณภาพตอ้งมีอายุ 6 ปีโดยท่านสามารถเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์โสมไดใ้น
ราคาท่ีถูกกวา่เมืองไทย ถึงสองเท่า เหมาะแก่การท่ีจะเป็นของฝาก ของท่ีระลึกแด่คนท่ีรักจากนั้นน าท่านเลือกซ้ือส าอางท่ี 
COSMETICท่ีแห่งน้ีเป็นแหล่งขายเคร่ืองส าอางขนาดใหญ่ อาทิเช่น เคร่ืองส าอางโรจูคิส ซ่ึงเป็นท่ีนิยมอย่างมาก ใน

ประเทศเกาหลีจากนั้ นน าท่านเดินชมพระราชวังชางด็อกกุง เป็น
พระราชวงัหลวงวงัท่ีสองท่ีสร้างต่อจากพระราชวงัคยองบกกุง ในปี ค.ศ.
1405 เป็นพระราชวงัท่ีมีความส าคญัอยา่งมากต่อกษตัริยห์ลายๆ พระองค์
ในราชวงศ์โชซอน ท่ีมีสภาพดีและสมบูรณ์ท่ีสุดใน 5พระราชวงัหลวง
ทั้ งหมดท่ีย ังคงเก็บรักษาไว้และท่ี น่ีย ังได้รับการข้ึนทะเบียนจาก
UNESCOว่าเป็นมรดกโลกทางวฒันธรรมในปี 1997 ด้วย และสวนฮู

วอน  เป็นสวนท่ีอยูด่า้นหลงัพระราชวงัชางด็อกสวนส่วนพระองคข์องกษตัริยแ์ทจง ท่ีบริเวณดา้นในนั้นเป็นสวนท่ีร่มร่ืน
และมีตน้ไม่ใหญ่มากมาย นอกจากจะเป็นสถานท่ีท่ีมีใบไมเ้ปล่ียนสีสวยงามแลว้นั้น ยงัสามารถเท่ียวชมพระราชวงัชา
งด็อก พระราชวงัหลวงท่ีมีความส าคญัรองจากพระราชวงัคยองบกได้อีกด้วยหลงัจากนั้นน าท่านท าคิมบับ (ข้าวห่อ
สาหร่าย)เรียนรู้วิธีการท า คิมบบั อาหารง่ายๆ ท่ีคนเกาหลีนิยมรับประทาน คิม แปลวา่ สาหร่าย บบั แปลวา่ ขา้ว จะเป็น
แท่งยาวๆ แลว้เคา้ก็จะหัน่เป็นช้ินๆพอดีค า จ้ิมกะโชยญ่ีุปุ่นหรือวาซาบิก็ได ้ตามร้านอาหารก็จะมีท าเป็นพิเศษ คือมีผดัซอ
สมาใหจ้ิ้มราดดว้ยหลงัจากทุกท่านไดร่้วมกิจกรรมเรียบร้อยแลว้เชิญท่านสวมชุดฮันบกซ่ึงเป็นชุดประจ าชาติของประเทศ
เกาหลีใตถ่้ายรูปกบัฉากจ าลอง 4 มิติซ่ึงมีความสวยงาม 

เทีย่ง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร SAMGYETANG (ไก่ตุ๋นโสม)อาหารวังในสมัยก่อน เช่ือกันว่าบ ารุงและเสริม
สุขภาพเสิร์ฟท่านละ 1 ตัว ในหม้อดินร้อน โดยภายในตัวไก่จะมีข้าวเหนียวรากโสมพุทราแดงและเคล็ดลับในการตุ๋น
เพ่ือให้รสชาติกลมกล่อมเนือ้ไก่นุ่มและย่อย เสริฟพร้อมเคร่ืองเคียงคู่ 

บ่าย  จากนั้นน าท่านสู่แหล่งสภาปัตยกรรมแห่งใหม่ ใจกลางกรุงโซล GREEN WALL SEOUL หรือเรียกไดว้า่เป็นแหล่ง
อ๊อกซิเจนของคนเมืองท่ีเดียว ซ่ึงป็นก าแพงสีเขียวแนวตั้งขนาดใหญ่ท ท าจากพืชแท้ๆ  100 % ถูกเนรมิตให้ กลายเป็น
สวนสวยแนวตั้งและล ้ าสมัย ภายในอาคารท่ีดูไม่น่าจะมีธรรมชาติแฝงตวัอยู่ได้ ให้ท่านได้ สัมผสันวตักรรมการ
ออกแบบของชาวเกาหลีท่ีเอาธรรมมชาติรวมกบัความน าสมยัอย่างเต็ม
อ่ิมจากนั้นท่านไดเ้พลิดเพลินกนัต่อโดยการน าท่านช้อปป้ิงกนัท่ี Duty 
Free ท่ี น้ีท่านจะได้พบกับของแบรนด์เนมช่ือดังอาทิ เช่น กระเป๋า, 
รองเทา้, นาฬิกา, กล้อง, น ้ าหอม ฯลฯ ในราคาปลอดภาษีและในราคา
ยอ่มเยา ต่อมาน าท่านสู่ ตลาดเมียงดง ซ่ึงไดช่ื้อวา่เป็นศูนยร์วมแฟชัน่ชั้น
น าของเกาหลี ท่ีน่ีมีทั้งห้างสรรพสินคา้ ล็อตเต ้เมโทมิโตบา้และห้างชิน
เซแกร้านมิกลิออร์ซ่ึงตั้ งอยู่ทั้ งใต้ดินและบนดินขายเคร่ืองแต่งกาย
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ส าเร็จรูปรองเทา้เคร่ืองใชเ้คร่ืองประดบัและเคร่ืองส าอางเป็นท่ีพึงปารถนาของนกัซ้ือนกัแต่งตวัทั้งหลายและเชิญท่าน
เลือกซ้ือสินคา้ตามอธัยาศยัสินคา้ท่ีมีมากทีสุดในตลาดน้ีคือ เส้ือผา้ เคร่ืองแต่งกายต่างๆ เคร่ืองหนัง ชุดสุภาพสตรี 
เคร่ืองนอน รองเทา้ กระเป๋า เคร่ือง ประดบัและเคร่ืองส าอาง ETUDE SKINFOOD SHOP ฯลฯ 

เยน็    รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารพิเศษ ขาปูบุฟเฟต์ ไม่อั้น +เมนูอินเตอร์บุฟเฟ่ต์มีให้เลือกท้ังอาหารสไตล์ฝร่ัง
ยุโรป อาหารญี่ ปุ่น อาหารเกาหลี อาหารจีน สเต็ก ท้ังแบบซูซิ แบบซาซิมิพร้อมของหวานและเคร่ืองด่ืมไม่มี
แอลลกอฮอล์ไอศกรีม เค้ก  เป็นต้น   

จากนั้นน าท่านเขา้สู่โรงแรมท่ีพกั SEOUL GALAXY HOTEL หรือเทยีบเท่า 3 ดาว 
DAY 5   ศูนย์สมุนไพรสนแดง – สมุนไพรโบกานยอง ฮุนไดเอาท์เลท-ซุปเปอร์มาร์เกต็-กรุงเทพ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ทีพ่กั(กรุณาตรวจสอบสัมภาระให้เรียบร้อยเพ่ือเตรียมเดินทางไปสนามบิน) 
เช้า หลงัรับประทานอาหารจากนั้นน าท่านเดินทางสู่ Red Pineอิสระให้ท่านได้เลือกชมและเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ ท่ีสกดัจาก

น ้ ามนัสนแดง ท่ีมีสรรพคุณช่วยบ ารุงร่างกายลดไขมนัช่วยควบคุมอาหาร และรักษาสมดุลในร่างกาย และยงัสามารถ
ละลายล่ิมเลือดท่ีแข็งตวัได้เป็นอย่างดีศูนย์สมุนไพรโบกานยองตน้ไมช้นิดน้ีเจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาท่ีปราศจาก
มลภาวะและระดับสูงเหนือน ้ าทะเล 50-800 เมตรชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมน ามารับประทานเพื่อช่วยดูแลตบัให้สะอาด
แขง็แรงป้องกนัโรคตบัแขง็ 

เทีย่ง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารJIMDAK ไก่อบซีอ๊ิววุ้นเส้น เป็นเมนูอาหารเกาหลีพืน้เมืองดั้งเดิม เป็นไก่ผัดรวมกับ
วุ้นเส้น มนัฝร่ัง แครอท พริก และซอสด ารสชาติคล้ายกับไก่พะโล้สูตรเกาหลี ทานกับข้าวหอมอร่อย รสเผด็ถึงเคร่ือง 

บ่าย จากนั้นน าท่านช้อปป้ิงท่ีฮุนไดเอาท์เลทOutlet Mall ซ่ึงมีร้านคา้หลากหลายกวา่ 165 ร้านคา้และมีสินคา้Brand ดงัมากมาย
หลายยี่ห้อเช่นArmani, Calvin Klein, Diesel, DKNY,Guess,โดยสินคา้จะมีการจดัลดราคา 30-80% อีกดว้ยจากนั้นน าท่าน
สู่SUPERMARKETท่านสามารถช้อปป้ิงเพื่อซ้ือของฝากติดไมติ้ดมือมอบให้กบัญาติสนิทมิตรสหายท่ีซุปเปอร์มาร์เก็ต
หรือเรียกไดว้า่(PRODUCT SUPERMARKET)เป็นซุปเปอร์มาร์เก็ต ท่ีส่งสินคา้ขนาดใหญ่ซ่ึงเป็นสินคา้ จ  าพวก ส่งออก
ทั้งส้ินอาทิเช่น มาม่าเกาหลี, กิมจิ, สาหร่าย,ขนมสไตลเ์กาหลีท่ีเด็กๆช่ืนชอบเชิญท่านเลือกซ้ือของฝากตามอธัยาศยั 

.......พร้อมกนัท่ีสนามบินอนิชอนเพื่อเช็คอิน 

.......น าท่านเดินทางจากสนามบินนานาชาติอินชอนโดยไฟลบิ์น …. สู่สนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ 

สายการบิน  เทีย่วบินที ่ เส้นทาง เวลาออก เวลาถึง  
THAI AIRWAYS (TG) TG 657 อินชอน – กรุงเทพ 21.20 01.10 

THAI AIRWAYS (TG) TG 635 อินชอน – กรุงเทพ 17.30 22.50 

KOREAN AIR (KE)  KE 651 อินชอน – กรุงเทพ 17.35 21.10 

KOREAN AIR (KE)  KE 659 อินชอน – กรุงเทพ 19.45 23.50 
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ทวัร์ต่อท่าน :  กนัยายน ตุลาคม  พฤศจิกายน  

 ผู้ใหญ่พกัห้องคู่ (ห้องละ 2 ท่าน) ท่านละ        23,900-. 25,900-. 24,900-. 

 เดก็อายุ 2 -  12 ปี พกัรวมกบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน  23,900-.-. 25,900-. 24,900-. 

 เดก็อายุ 2 – 12 ปี พกัรวมกบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน มเีตยีงท่านละ  23,900-.-. 25,900-. 24,900-. 

 เดก็อายุ 2 -12 ปี พกัรวมกบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มเีตยีง ท่านละ 22,900 -.  24,900-. 23,900-. 

 ในกรณีที่ท่านเดนิทางคนเดียว ห้องพกัเดีย่วเพิม่ท่านละ 4,500-. 5,500-. 4,500-. 

ทวัร์ต่อท่าน : ตุลาคม 10 – 14 / 11 – 15/12 – 16 /18 – 22 / 20 – 24 

 ผู้ใหญ่พกัห้องคู่ (ห้องละ 2 ท่าน) ท่านละ   26,900-. 

 เดก็อายุ 2 -  12 ปี พกัรวมกบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน  26,900-. 

 เดก็อายุ 2 – 12 ปี พกัรวมกบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน มเีตยีงท่านละ 26,900-. 

 เดก็อายุ 2 -12 ปี พกัรวมกบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มเีตยีง ท่านละ   25900-.-. 

 ในกรณีที่ท่านเดนิทางคนเดียว ห้องพกัเดีย่วเพิม่ท่านละ 5,500-. 

 

****************************** 
ราคาทวัร์รวม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินตามท่ีระบุในรายการชั้นทศันาจรไป-กลบัพร้อมคณะกรณีอยูต่่อตอ้งเสียค่าเปล่ียนแปลงตัว๋ 
 อาหารตามรายการระบุ (สงวนสิทธิในการสลบัม้ือหรือเปล่ียนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆตามรายการ 
 ค่าท่ีพกัตามระบุในรายการพกัหอ้งละ 2 ท่าน และ 3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้งการเพิ่มเงินพกัหอ้งเด่ียว) 
  ค่ารถรับ-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 
 ค่าระวางน ้าหนกักระเป๋า ไม่เกิน23กก.ต่อ2 ใบ (KOREAN AIR ) / 30  กก.ไม่จ  ากดัจ านวนช้ิน ต่อ ท่าน (TG ) 
 ค่าหวัหนา้ทวัร์ผูช้  านาญเส้นทางน าท่านท่องเท่ียวตลอดรายการในต่างประเทศ 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม์) 

ในกรณีผู้เดนิทางไม่ผ่านการตรวจพจิารณาในการตรวจเข้า-ออกเมือง ทั้งประเทศไทยและเกาหล ีอนัเน่ืองมาจากการกระท าที่ส่อไป
ในทางผดิกฎหมายการหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดนิทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฎิเสธในกรณีอ่ืนๆ ทางบริษทัจะไม่รับผดิชอบและ
ไม่คืนค่าใช้จ่ายต่างๆ เน่ืองจากการเดนิทางเป็นการเหมาจ่ายกับตวัแทนบริษทันั้นๆ 
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ราคาทวัร์ไม่รวม 
 ค่าทปิคนขับรถและไกด์ท้องถิ่นท่านละ 30,000  วอน หรือ 900 บาทไทย 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าท าหนงัสือเดินทาง, ค่าโทรศพัทส่์วนตวั, ค่าซกัรีด, มินิบาร์ในหอ้ง, รวมถึงค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืมท่ี

สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านตอ้งการสั่งเพิ่ม กรุณาติดต่อหวัหนา้ทวัร์แลว้จ่ายเพิ่มเองต่างหาก) 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสัมภาระ ท่ีหนกัเกินสายการบินก าหนด  
 ค่าวซ่ีาส าหรับพาสปอร์ตต่างดา้ว  

 
หมายเหตุ 
 เท่ียวบินราคาและรายการท่องเท่ียวสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็น

ส าคญั 
 กรณีท่ีท่านตอ้งออกตัว๋ภายใน เช่น(ตัว๋เคร่ืองบิน,ตัว๋รถทวัร์,ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจา้หนา้ท่ีทุกคร้ังก่อนท าการออกตัว๋ 

เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลีย่นไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษทัฯรับเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพื่อท่องเท่ียวเท่านั้น

บริษทัฯไม่รับผดิชอบหากอายเุหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได ้ 
 ราคานีเ้ป็นราคาส าหรับนักท่องเทีย่วชาวไทยหรือผู้ถือหนังสือเดินทางไทยเท่าน้ัน ** ชาวต่างชาติ เพิ่ม 80 $ / ท่าน *** 
 ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน,การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อ

จลาจลหรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองหรือเจา้หนา้ท่ีกรมแรงงานทั้งจากไทย 
และต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯ 

 ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ินหากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิไม่เท่ียวบางรายการ,ไม่ทานอาหาร
บางม้ือเพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่งทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้ 

 ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจากความ
ประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 

 ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษกรณีท่ีท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินได ้ 
 เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ ถือวา่ท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ 

ท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 
เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง 

 กรุณาจองล่วงหนา้ ก่อนการเดินทางพร้อมช าระงวดแรก 10,000บาทก่อนการเดิทาง หากท่านไม่อาจเดินมางดว้ยเหตุใดก็
ตาม ตอ้งแจง้ใหท้ราบ อยา่งนอ้ย 20 วนัก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นทางบริษทัจะไม่คืนเงินค่ามดัจ าทั้งหมด 

 ส่วนท่ีเหลือช าระทนัทีก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 
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กรณยีกเลกิการเดินทาง 
 แจง้ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 30 วนัก่อนเดินทาง คืนเงินมดัจ าทั้งหมด 
 ยกเลิกเลิกการเดินทาง 15 วนัข้ึนไป เก็บค่าใชจ่้าย ท่านละ 5,000 บาท 
 ยกเลิกเลิกการเดินทาง 6-14 วนั เก็บค่าใชจ่้าย 50% ของราคาทวัร์ 
 ยกเลิกเลิกการเดินทาง 1 – 6 วนั เก็บค่าใชจ่้ายทั้งหมด 100 % ของราคาทวัร์ 
 ยกเลกิการเดินทาง ในวนัเดินทาง ,ถูกปฏิเสธการเขา้เมือง จะ ไม่มีการคืนเงินทั้งหมด 
 กรณเีจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางไดซ่ึ้งจะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษทัฯ จะท าการเล่ือน

การเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนไดคื้อค่าธรรมเนียมในการมดั
จ าตัว๋ท่านละ 5,000 บาท และอ่ืนๆ 

 

 


	เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง



