
 

1 

 

บินสบายๆกบัสายการบินระดบั5ดาว 

โปรแกรมเดียวรวมทกุจดุไฮไลทข์องใบไมเ้ปล่ียนสี 

สมัผสับรรยากาศสวิสเซอรแ์ลนดเ์กาหลี ท่ี “อทุยานโซรคัซาน” 
 

 

วนัที่ โปรแกรมทวัร์ มื้ออาหาร 

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

Day 2  อินชอน -เกาะนามิ - อุทยานแห่งชาติโซรักซาน –ข้ึนกระเชา้ชมววิ ใบไมเ้ปล่ียนสี– วดัชินอึนซา (-/L/D) 

Day 3 วดัเจา้แม่กวนอิม ริมทะเล นกัซานซา-ตะลุยสวนสนุกเอเวอร์แลนด์–เคร่ืองส าอางค–์ชอ้ปป้ิงฮงแด
พิเศษ!!! หมูยา่งเกาหลี  BUFFET 

(B/L/D) 

Day 4 ศูนยโ์สม–พระราชวงัชางด็อกกุง–คิมบบั + ฮนับก-ถนนสายโรแมนติกซมัชองดองกิล –ดิวต้ีฟรี– 
ชอ้ปป้ิงจุใจเมียงดง พิเศษ!!! BBQ BUFFET 

(B/L/D) 

Day 5 RED PINE  - โบกานยอง- โซลทาวเวอร์+ กุญแจคู่รัก -ฮุนไดเอาทเ์ลท ซุปเปอร์มาร์เก็ต- 
สนามบินอินชอน 

(B/L/-) 
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DAY 1 กรุงเทพ - สนามบินสุวรรณภูมิ 

..........น.พร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิประตู 6 ชั้น 4 เคาน์เตอร์Nสายการบิน KOREAN AIRLINE 
พร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิประตู 2 ชั้น 4เคาน์เตอร์ C สายการบินTHAI AIRWAYS 
***นัดหมายแต่ละคณะก่อนออกเดินทาง 3 ช่ัวโมงล่วงหน้าก่อนเคร่ืองออก*** 
โดยจะมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯคอยอ านวยความสะดวกในการเตรียมสัมภาระและเอกสารการเดินทางพบกบัหวัหนา้ทวัร์ 

DAY 2 สนามบินอนิชอน -เกาะนามิ - อุทยานแห่งชาติโซรักซาน –ขึน้กระเช้าชมววิ ใบไม้เปลีย่นสี– วดัชินอนึซา 

..........น. น าท่านเดินทางสู่กรุงโซลโดยเท่ียวบินใชเ้วลาเดินทางประมาณ5ชัว่โมงมีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง 

เดือน วนัทีเ่ดินทาง ราคาบาท / ท่าน สายการบิน 
กนัยายน 05 – 09 / 12 – 16 / 19 – 23    24,900 - . 

TG OR KE 

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

– 28 / 25 – 29 
26,900-. 

ตุลาคม  
10 – 14 / 11 – 15/12 – 16 / 

18 – 22 / 20 – 24 **วนัหยดุยาว** 27,900-. 

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

ไฮไลทเ์ด็ดโปรแกรม !! 

เลน่เครือ่งเลน่ไม่จ ากดัรอบและครัง้ @เอเวอรแ์ลนด ์  

ข้ึนกระเชา้ชมใบไมเ้ปลี่ยนสีท่ีอทุยานโซรคัซาน 

สกัการะวดัเจา้แม่กวนอิมท่ีใหญ่ท่ีสดุในเกาหลี 

รวมจดุไฮไลทข์องใบไมเ้ปลี่ยนสีนามิ–พระราชวงัชางด็อกกงุ–ถนนสายโรแมนติกซมัชองดองกิล  

ฟร+ี++WIFI ON BUS สญัญาณเริด่ ไม่ขาดการติดต่อ แน่นอน / น ้าเปลา่วนัละ 1 ขวด 

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 
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..........น. เดินทางถึงสนามบินอินชอน ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร
(กรุณาปรับนาฬิกาของท่านให้เป็นเวลาท้องถ่ินเพ่ือสะดวกในการนัด
หมายเวลาประเทศเกาหลีจะเร็วกว่าประเทศไทย 2 ช่ัวโมงหลงัผา่นพิธี
การตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้น าท่านเดินทางโดยรถโคช้ปรับ
อากาศพาท่านข้ามทะเลตะวนัตกด้วยสะพานแขวนยองจองหรือ
สะพานเพื่อความหวงัในการรวมชาติท่ียาวกวา่ 4.42 กม. มียอดโดมสูง 
107 เมตรเดินทางมุ่งหนา้สู่เมืองชุนชอน จงัหวดัคงัวอนโด และน าท่าน
น่ังเรือข้ามฟากสู่ เกาะนามิเป็นเกาะส าหรับคู่รักท่ีมีไฮไลต์อยู่ท่ีถนนสองฟากเป็นตน้สนสูงทอดแนวยาว และเป็น
สถานท่ีถ่ายท าละครดงั “The Winter Love Song"หรือเพลงรักในสายลมหนาวท่านจะไดส้ัมผสับรรยากาศอนัแสนโร
แมนติก และ ซ่ึงในแต่ละฤดู เกาะนามิจะมีความสวยงามแตกต่างกนัไป** ฤดูใบไมร่้วง (Autumn) เกาะนามิไดช่ื้อว่า
เป็นเกาะแห่งใบไม ้5 สี เตม็ไปดว้ยใบไมสี้เหลือง ส้ม เหลืองอมส้ม แดง และน ้ าตาลอิสระใหท้่านไดส้นุกสนานกบัการ
เดินเล่นชมววิหรือเช่าจกัรยานป่ันเท่ียวรอบเกาะและเก็บภาพเป็นท่ีระลึกตามอธัยาศยั 

เทีย่ง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารTAKKALBI(ไก่ผัดเผ็ดซอส)ไก่บาร์บีคิวผัดซอสเกาหลีเมืองชุนชอนน าไก่บาร์บี
คิว ตกหรือข้าวเหนียวป้ัน มันหวาน ผักต่าง ๆลงผดัร่วมกับซอสบาร์บีคิวเกาหลีในกะทะแบน เม่ือทานไประยะหน่ึงจะ
น าข้าวสวยและสาหร่ายแห้งมาผดัรวมกับทัคคาลบี เสริฟพร้อมเคร่ืองเคียง กิมจิ และน า้ซุปประจ าวนั   

บ่าย จากนั้ น เดินทางเข้าสู่  วนอุทยานแห่งชาติ โซ รัคซาน  ถ่ ายรูปคู่กับ
อนุสาวรียห์มีเส้ียวพระจนัทร์ชมความงามของเขาโซรัค ความงามของ
วนอุทยานแห่งชาติท่ีไดข้ึ้นช่ือว่าเป็นภูเขาส่ีฤดูเขาโซรัคหรือภูเขาหิมะ
ตั้งอยูใ่จกลางภูเขาแทแบคซ่ึงทอดยาวไปถึงเขาคึมคงัของประเทศเกาหลี
เหนือมีเทือกเขา ป่าไม้หุบเขา สายน ้ า ทะเลสาบ หินรูปร่างต่าง ๆ ท่ี
สวยงามซ่ึงเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติท่ีหาดูธรรมชาติท่ีหาดูได้ยากยิ่ง 
พร้อมนมสัการพระพุทธรูปปรางสมาธิองคม์หึมาตั้งอยูก่ลางแจง้สร้างข้ึนเพื่อสวดออ้นวอนใหค้าบสมุทรเกาหลีไดร้วม
เป็นหน่ึงเดียวกนั ซ่ึงอยูใ่นบริเวณวดัชินฮนัซาวดัเก่าแก่กวา่พนัปี สร้างในสมยัอาณาจกัรชิลล่า และยงัมีระฆงัอนัเก่าแก่ 
1400 ปี ตั้งอยูภ่ายในจากน้ันน าท่าน น่ังเคเบิล้คาร์ซ่ึงท่านจะไดช้มบรรยายกาศท่ีสวยงามบนยอดเขา และเก็บภาพความ
ประทบัใจในหลายหลายมุม ดา้นบนท่านจะไดพ้บร้านคา้ ร้านกาแฟ ร้านขายของฝากท่ีระลึกจากนั้นน าท่านชมวัดชิน
ฮึนซาซ่ึงสร้างข้ึนในสมยัอาณาจกัรชิลลาให้ท่านไดน้มสัการขอพรจากพระพุทธรูปปางสมาธิองค์ใหญ่ประดิษฐานอยู่
กลางแจง้ท่ีถูกสร้างข้ึนมาเพื่อสวดออ้นวอนขอใหค้าบสมุทรเกาหลีไดร้วมกนัเป็นหน่ึงเดียว 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร SHABU SHABU (สุกีส้ไตล์เกาหล)ี 
โรงแรมทีพ่กัSEORAK I PARK OR 3*(ช่ือโรงแรมท่ีท่านพกัทางบริษทัจะท าการแจง้พร้อมใบนดัหมาย 5-7 วนั ก่อนวนัเดินทาง) 

DAY3   วดัเจ้าแม่กวนอมิ ริมทะเล นักซานซา-ตะลุยสวนสนุกเอเวอร์แลนด์–เคร่ืองส าอางค์–ช้อปป้ิงจุใจฮงแด 

เช้า รับประทานอาหารณโรงแรมทีพ่กั 
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เชา้ หลงัรับประทานอาหารเช้าน าท่านเดินทางสู่วัดเจ้าแม่กวนอิมริมทะเลนักซานซาเป็นวดัพุทธเก่าแก่ท่ีอยู่ทางเหนือของ
ชายหาดนกัซานประมาณ 4 กิโลเมตรสร้างข้ึนตั้งแต่ยุคซิลล่าภายในมีหอคอยหินสูง 7 ชั้น ก่อนจะถึงเขตวดัจะตอ้งผา่น
ทางประตูโบราณท่ีช่ือวา่ Iljumunและ Hongyaemunท่ีจะเห็นก าแพงหินแบบโบราณท าจากไมไ้ผสี่เขม้และดินสีน ้ าตาลมี
จุดชมวิวอยูท่ี่ศาลา Uisangdaeท่ีสร้างอยู่ริมหน้าผา ท่ีหันหน้าออกทะเลและท่ีจุดสูงสุดของเนินเขาจะมีรูปป้ันหินเจา้แม่
กวนอิมท่ีใหญ่ท่ีสุดในเกาหลี 

เที่ยงรับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารKALBI (หมูย่างเกาหลี) BUFFETเนือ้หมูสต็กหรือหมูชิ้นหมักย่างบนเตาและตัดเป็น
ชิ้นพอค าห่อทานกับผกักาดเขยีว โดยใส่น า้จิม้เต้าเจีย้ว(เคร่ืองจิม้หมกั ท่ีช่วยชูรสอย่างดี) ท่านคู่กับ น า้ซุปสาหร่าย 

บ่าย จากนั้นน าท่านสู่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์สวนสนุกกลางแจง้ท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศ และเป็นท่ีนิยมของชาวเกาหลีและ
ชาวต่างชาติเป็นอย่างมากตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขาและขอเชิญท่านเท่ียวชมเทศกาลดอกไมต้ามฤดูกาลท่ีจดัข้ึนทุกปี มี
ดอกไมใ้ห้ท่านไดเ้ลือกชมมากมายหลายชนิดนบัลา้นตน้และเติมเตม็ความสุขของท่านดว้ยเคร่ืองเล่นนานาชนิดดว้ยบตัร 
Free Passสามารถเลือกเล่นเคร่ืองเล่นไดทุ้กชนิดไม่จ  ากดัจ านวนคร้ังเชิญท่านเท่ียวชมเก็บภาพประทบัใจตามอธัยาศยัน า
ท่านเลือกซ้ือ COSMETICท่ีแห่งน้ีเป็นแหล่งขายเคร่ืองส าอางขนาด
ใหญ่ อาทิเช่น เคร่ืองส าอางโรจูคิส ซ่ึงเป็นท่ีนิยมอย่างมาก ในประเทศ
เกาหลี จากนั้นน าท่านชอ้ปป้ิงแหล่งวยัรุ่นมหาวทิยาลยัย่านช้อปป้ิงฮงแด
เป็นย่านช้อปป้ิงสินคา้แนววยัรุ่นแฟชัน่วยัใสสไตล์เกาหลี  สินคา้ราคา
ไม่แพง ทั้ งยงัมีสินค้าหลากหลายแนวให้เดินเลือก ไม่ว่าจะเป็น ของ
จุกจิกน่ารักๆก๊ิฟชอ้ปเก๋ๆ เคร่ืองประดบั เส้ือผา้  แวน่ตา กระเป๋า รองเทา้ 
อุปกรณ์เก่ียวกบัโทรศพัท ์เคร่ืองส าอางต่างๆ ร้านคา้ยาวเหยียดสองขา้งทางสินคา้ประเภทเส้ือผา้จะมีราคาถูกเป็นท่ีสะดุด
ใจของบรรดาสาวๆขาชอ้ปเป็นอยา่งมากนอกจากวยัรุ่นหนุ่มสาวท่ีมาเดินเลือกซ้ือสินคา้กนัแถวน้ี 

เย็นรับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารOSAMBULGOGI เนือ้หมูสไลด์หมักซอสคันจัง,ปลาหมึกมเห็ดเขม็ทอง น ามาผัด
ย่างขลุกขลิกกับซุปบลูโกกิบนกะทะแบนพร้อมผกักะหล า่และเส้นจันทน์โดยจะมลีักษณะออกเป็นแบบน า้ข้น 
โรงแรมทีพ่กัLUCEBRIDGE HOTEL OR 3*หรือเทียบเท่า (ช่ือโรงแรมท่ีท่านพกัทางบริษทัจะท าการแจง้พร้อมใบนดั
หมาย 5-7 วนั ก่อนวนัเดินทาง 

DAY 4 ศูนย์โสม–พระราชวงัชางด็อกกุง–คิมบับ + ฮันบก - ถนนสายโรแมนติก ซัมชองดองกลิ –- ดิวตีฟ้รี –เมียงดง 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ทีพ่กั 
เช้า หลงัรับประทานอาหารจากนั้นน าท่านสู่จินเส็งเอ้าท์เลทเป็นสถานท่ีแหล่งรวมศูนยส์มุนไพรโสม เพื่อฟังค าบรรยายถึง

สรรพคุณต่างๆ ของโสมแต่ละชนิด โดยโสมท่ีดีมีคุณภาพตอ้งมีอายุ 6 ปีโดยท่านสามารถเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์โสมไดใ้น
ราคาท่ีถูกกวา่เมืองไทย ถึงสองเท่า เหมาะแก่การท่ีจะเป็นของฝากของท่ี
ระลึกแด่คนท่ีรักดว้ยดว้ยจากนั้นน าท่าน เดินชม พระราชวงัชางด็อกกุง
เป็นพระราชวงัหลวงวงัท่ีสองท่ีสร้างต่อจากพระราชวงัคยองบกกุง ใน
ปี ค.ศ.1405 เป็นพระราชวงัท่ีมีความส าคญัอย่างมากต่อกษตัริยห์ลายๆ 
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พระองค์ในราชวงศ์โชซอน ท่ีมีสภาพดีและสมบูรณ์ท่ีสุดใน 5 พระราชวงัหลวงทั้งหมดท่ียงัคงเก็บรักษาไว ้และท่ีน่ียงั
ได้รับการข้ึนทะเบียนจาก UNESCOว่าเป็นมรดกโลกทางวฒันธรรมในปี 1997 ด้วยและสวนฮูวอนเป็นสวนท่ีอยู่

ดา้นหลงัพระราชวงัชางด็อกสวนส่วนพระองคข์องกษตัริยแ์ทจง ท่ีบริเวณดา้นในนั้นเป็นสวนท่ีร่มร่ืนและมีตน้ไม่ใหญ่
มากมาย พอถึงฤดูใบไมร่้วง ใบไมก้็จะแยง่กนัเปล่ียนสีเพื่อผลดัใบ เป็นสีเหลือง แดง สวมงามอร่ามตามากๆ นอกจากจะ
เป็นสถานท่ีท่ีมีใบไมเ้ปล่ียนสีสวยงามแลว้นั้น ยงัสามารถเท่ียวชมพระราชวงัชางด็อก พระราชวงัหลวงท่ีมีความส าคญั
รองจากพระราชวงัคยองบกไดอี้กด้วยจากนั้นน าท่านสู่ ถนนสายโรแมนติก ซัมชองดองกิล เป็นถนนท่ีพาดผ่านกลาง
เมืองแต่กลบัสงบเงียบและอยูใ่นพื้นท่ีท่ีสวยงามแปลกตาถนนทั้งเส้นจะเรียงรายไปดว้ยร้านกาแฟพิพิธภณัฑ์ร้านขายของ
โบราณและหอศิลป์ท่ีมีช่ือเสียงนับตั้งแต่การสร้างแกลเลอร่ีศิลปะท่ีมีการออกแบบดว้ยสถาปัตยกรรมท่ีเก๋ไก๋เรียงราย
ตลอดถนนซมัชองดงก็ท าใหถ้นนเส้นน้ีมีความเป็นเอกลกัษณ์ของตวัเอง 

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

บ่าย หลงัจากนั้นน าท่านท าคิมบับ (ข้าวห่อสาหร่าย)อาหารง่ายๆ ท่ีคนเกาหลีนิยมรับประทาน คิม แปลวา่ สาหร่าย บบั แปลวา่ 
ขา้ว จะเป็นแท่งยาวๆ แลว้เคา้ก็จะหัน่เป็นช้ินๆพอดีค า จ้ิมกะโชยญ่ีุปุ่นหรือวาซาบิก็ได ้ตามร้านอาหารก็จะมีท าเป็นพิเศษ 
คือมีผดัซอสมาให้จ้ิมราดดว้ยหลงัจากทุกท่านไดร่้วมกิจกรรมเรียบร้อยแลว้เชิญท่านสวมชุดฮนับกซ่ึงเป็นชุดประจ าชาติ
ของประเทศเกาหลีใต ้ถ่ายรูปกบัฉากจ าลอง4 มิติซ่ึงมีความสวยงามและประทบัใจน าท่านชอ้ปป้ิงกนัต่อท่ีDuty Freeท่ีน่ี
ท่านจะไดพ้บกบัของแบรนด์เนมช่ือดงัอาทิเช่นกระเป๋า, รองเทา้, นาฬิกา, กลอ้ง, น ้ าหอมฯลฯในราคาปลอดภาษีและใน
ราคาย่อมเยาจากนั้นน าท่านช้อปป้ิงต่อที่ตลาดเมียงดง ท่ีน่ีเป็นแหล่งรวมแฟชั่นของวยัรุ่นชาวเกาหลี เพราะมีร้านขาย
เส้ือผา้ และสินคา้แฟชัน่มากมาย ท่ีจะท าใหคุ้ณเพลิดเพลินไปกบัการชอ้ปป้ิงสินคา้สตรีทแบรนดต่์างๆ และสินคา้ราคาไม่
แพง รวมถึงมีห้างสรรพสินคา้รายลอ้ม เช่นABC Mart ท่ีน่ีเป็นส่วนใหญ่จะจ าหน่ายรองเทา้ทั้งหญิงและชาย คนชอบซ้ือ
รองเทา้ห้ามพลาดโดยเด็ดขาด Etude, skinfoodโดยท่ีเมียงดงจะเป็นร้านเคร่ืองส าอางคท่ี์ขนาดใหญ่กวา่ท่ีอ่ืนและบางร้าน
ยงัมีคนขายเป็นคนไทยอีกดว้ย Olive Yong ท่ีน่ีมีผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวมากมาย ท่ีชอบก็จะเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีมีส่วนผสมของ
โสมเพราะปกติใชอ้ยูเ่ป็นประจ าหนา้ขาวเนียนใสและท่ีน่ีราคาไม่แพง ห้างสรรพสินคา้ช่ือดงั Migliore , SPAO , Forever 
21, Noon Square , Lotte Young Plaza 

เยน็  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารBBQ BUFFET (บุฟเฟต์ ป้ิงย่างสไตล์เกาหล)ี 
ทีพ่กั LUCEBRIDGE HOTEL OR 3* หรือเทียบเท่า 
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DAY 5RED PINE–ศูนย์สมุนไพรโบกานยอง-โซลทาวเวอร์ + กุญแจคู่รัก- ฮุนไดเอาท์เลท ซุปเปอร์มาร์เกต็ -สนามบินอนิชอน 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ทีพ่กั (กรุณาตรวจสอบสัมภาระให้เรียบร้อย เพ่ือเตรียมเดินทางไปสนามบิน) 
เช้า หลงัรับประทานอาหารน าท่านเดินทางสู่ RED PINE เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีสกดัจากน ้ ามนัสนท่ีมีสรรคุณช่วยบ ารุงร่างกายลด

ไขมนัช่วยควบคุมอาหารและรักษาสมดุลในร่างกายจากนั้นน าท่านเดินทางสู่ศูนย์สมุนไพรโบกานยองซ่ึงรับรองคุณภาพ
จากรัฐบาลเป็นโสมท่ีอายุ 6 ปีซ่ึงถือวา่มีคุณภาพดีท่ีสุดให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือโสมคุณภาพและราคาถูกกว่าไทย 2 เท่าโสม
เกาหลีถือเป็นยาบ ารุงร่างกายหรือสามารถซ้ือเป็นของฝากจากประเทศเกาหลีจากนั้นน าท่านเดินทางสู่ โซลทาวเวอร์ หรือ 
นัมซาน ทาวเวอร์ เป็นหน่ึงในแหล่งท่องเท่ียวส าคัญของเมืองโซลเปิด
ให้บริการมาตั้งแต่ปี 1980 ตั้งอยูบ่นยอดเขานมัซงั สูง 236 เมตร ให้วิวเมือง
โซลและบริเวณรอบๆแบบ พาโนราม่า นบัวา่เป็นหน่ึงในทาวเวอร์ท่ีให้วิว
สวยท่ีสุดในเอเชียโซลทาวเวอร์ ได้รับการ renovate ใหม่ปี 2005 จึงได้ช่ือ
ใหม่เป็น N Seoul Tower โดย N ท่ีเพิ่มข้ึนมานั้นย่อมาจาก new look หรือ 
รูปแบบใหม่ โดยมีการปรับเปล่ียนและพฒันาการต่างๆ ทั้งการให้แสงไฟท่ี
หลากหลายและสวยงามข้ึนอีกหน่ึงจุดไฮไลทท่ี์พลาดไม่ไดเ้ลยเม่ือมาเท่ียว Seoul Tower นัน่ก็คือสถานท่ีคลอ้งกุญแจช่ือ
ดงัท่ีมีความเช่ือว่าคู่รักท่ีมาคลอ้งกุญแจท่ีจะมีความรักท่ียืนยาวไปตลอดกาล โดยท่ีจะเขียนขอ้ความหรือช่ือของคู่รักไว้
บนแม่กุญแจ แลว้น าไปคลอ้งไวก้บัราวเหล็กบริเวณฐานของN Seoul Tower นัน่เอง 
**ไม่รวมค่าข้ึนลิฟตแ์ละกระเชา้โซลทาวเวอร์** 

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

บ่าย จากนั้นน าท่านช้อปป้ิงท่ี ฮุนไดเอาท์เลทOutlet Mall ซ่ึงมีร้านค้าหลากหลายกว่า 165 ร้านค้าและมีสินค้าBrand ดัง
มากมายหลายยี่ห้อเช่นArmani, Calvin Klein, Diesel, DKNY, Guess, Escadaโดยสินคา้จะมีการจดัลดราคา 30-80% อีก
ดว้ยจากนั้นน าท่านสู่SUPERMARKETท่านสามารถชอ้ปป้ิงเพื่อซ้ือของฝากติดไมติ้ดมือมอบให้กบัญาติสนิทมิตรสหาย
ท่ีซุปเปอร์มาร์เก็ตหรือเรียกไดว้่า(PRODUCT SUPERMARKET)เป็นซุปเปอร์มาร์เก็ต ท่ีส่งสินคา้ขนาดใหญ่ซ่ึงเป็น
สินคา้ จ  าพวก ส่งออกทั้งส้ินอาทิเช่น มาม่าเกาหลี, กิมจิ, สาหร่าย,ขนมสไตลเ์กาหลีท่ีเด็กๆ ช่ืนชอบเชิญท่านเลือกซ้ือของ
ฝากตามอธัยาศยั........พร้อมกนัท่ีสนามบินอนิชอนเพื่อเช็คอิน 

. ......น าท่านเดินทางจากสนามบินนานาชาติอินชอน โดยไฟลบิ์น ….สู่สนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ 
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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 

 

ทวัร์ต่อท่าน :  กนัยายน ตุลาคม  พฤศจิกายน  

 ผู้ใหญ่พกัห้องคู่ (ห้องละ 2 ท่าน) ท่านละ   24,900-. 26,900-. 25,900-. 

 เดก็อายุ 2 -  12 ปี พกัรวมกบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน  24,900-. 26,900-. 25,900-. 

 เดก็อายุ 2 – 12 ปี พกัรวมกบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน มเีตยีงท่านละ 24,900-. 26,900-. 25,900-. 

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

 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   27,900-. 

 เดก็อายุ 2 -  12 ปี พกัรวมกบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน  27,900-. 

 เดก็อายุ 2 – 12 ปี พกัรวมกบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน มเีตยีงท่านละ 27,900-. 

 เดก็อายุ 2 -12 ปี พกัรวมกบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มเีตยีง ท่านละ   26,900-.-. 

 ในกรณีที่ท่านเดนิทางคนเดียว ห้องพกัเดีย่วเพิม่ท่านละ 5,500-. 

 
 
 
 
ราคาทวัร์รวม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินตามท่ีระบุในรายการชั้นทศันาจรไป-กลบัพร้อมคณะกรณีอยูต่่อตอ้งเสียค่าเปล่ียนแปลงตัว๋ 
 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลบัม้ือหรือเปล่ียนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆตามรายการ 
 ค่าท่ีพกัตามระบุในรายการพกัหอ้งละ 2 ท่าน และ 3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้งการเพิ่มเงินพกัหอ้งเด่ียว) 
 ค่ารถรับ-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 
 ค่าระวางน ้าหนกักระเป๋าไม่เกิน23กก.ต่อ2 ใบ(KOREAN AIR ) /30  กก.ไม่จ  ากดัจ านวนช้ิน ต่อ ท่าน(TG ) 

ในกรณีผู้เดนิทางไม่ผ่านการตรวจพจิารณาในการตรวจเข้า-ออกเมือง ทั้งประเทศไทยและเกาหล ีอนัเน่ืองมาจากการกระท าที่ส่อไป
ในทางผดิกฎหมายการหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดนิทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฎิเสธในกรณีอ่ืนๆ ทางบริษทัจะไม่รับผดิชอบและ
ไม่คืนค่าใช้จ่ายต่างๆ เน่ืองจากการเดนิทางเป็นการเหมาจ่ายกับตวัแทนบริษทันั้นๆ 
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 ค่าหวัหนา้ทวัร์ผูช้  านาญเส้นทางน าท่านท่องเท่ียวตลอดรายการในต่างประเทศ 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม์) 
ราคาทวัร์ไม่รวม 
 ค่าทปิคนขับรถและไกด์ท้องถิ่นท่านละ 30,000 วอน หรือ 900 บาทไทย  
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิค่าท าหนงัสือเดินทาง,ค่าโทรศพัทส่์วนตวั,ค่าซกัรีด, มินิบาร์ในห้อง, 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 และบริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้จุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเท่ียว

เท่านั้น(หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6เดือนบริษทัฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถ
เดินทางได ้) 

 ราคานีเ้ป็นราคาส าหรับนักท่องเทีย่วชาวไทยหรือผู้ถือหนังสือเดินทางไทยเท่าน้ัน** ชาวต่างชาติ เพิ่ม 80 $ / ท่าน *** 
 ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การก่อ

จลาจล หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หน้าท่ีกรมแรงงานทั้งจาก
ไทย และต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯ 

 ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ินหากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทานอาหาร
บางม้ือเพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่งทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้ 

 ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจากความ
ประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 

 ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษกรณีท่ีท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินได ้ 
 เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลง

ต่างๆ ท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 
เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง 

 กรุณาจองล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระงวดแรก 10,000บาทก่อนการเดิทาง หากท่านไม่อาจเดินมางดว้ยเหตุใดก็
ตาม ตอ้งแจง้ใหท้ราบ อยา่งนอ้ย 20 วนัก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นทางบริษทัจะไม่คืนเงินค่ามดัจ าทั้งหมด 
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 ส่วนท่ีเหลือช าระทนัทีก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 
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 
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