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โปรแกรมทวัร์ เช้า เทีย่ง เยน็ โรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ - - -

2 สนามบินอนิชอน-หมู่บ้านเทพนิยาย-ไชน่าทาวน์-เกาะนามิ-ป้อมฮวา
ซอง  

√ √ √ ซูวอน

3 สะพาน POCHEON HANTANG SKY BRIDGE-วดัวาวูจองซาน-
สวนสนุกเอเวอร์แลนด์-COSMETIC CENTER-โซลทาวเวอร์(ไม่
รวมค่าขึน้ลฟิต์)- ตลาดทงแดมุน

√ √ √ โซล

4 ศูนย์โสม-ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง-สวนฮานึนปาร์ค- พระราชวงั
เคียงบ็อค-DUTY FREE-ตลาดเมยีงดง 

√ √ √ โซล

5 ศูนย์สมุนไพรตบัฮ็อกเกนามู- โรงงานสาหร่าย+ท าคิมบับ+ใส่ชุดฮัน
บก-TRICK EYE&ICE MUSEUM-ตลาดฮงแด-ซุปเปอร์ละลายเงนิ
วอน-สนามบินอินชอน 

√ √ - -

สายการบิน  T’WAY (TW)

ไฟล์ทบิน เส้นทาง เวลาบิน

ไฟลท์ขาไป TW102 BKK-ICN 01.25-08.35
ไฟลท์ขากลบั TW101 ICN-BKK 20.05-00.10

ทางสายการบินอนุญาตใิห้โหลดสัมภาระได้คนละ 20 กโิลกรัม และสามารถถือขึน้เคร่ืองได้ 10 กโิลกรัม 
 

หมายเหตุ   : หากท่านตอ้งการจองตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ หรือบตัรโดยสารประเภทอ่ืนๆเพ่ือเดินทางมายงักรุงเทพฯและ 
    กลบัจงัหวดัท่ีเป็นจุดหมายปลายทางของท่าน กรุณาตรวจสอบเวลาบินของโปรแกรมทวัร์น้ีท่ีเจา้หนา้ท่ีบริษทัทวัร์ 
    ก่อนท าการจองตัว๋ต่างๆ หากเกิดกรณีผิดพลาดจากสายการบิน เช่น ความล่าชา้ของเท่ียวบิน การยกเลิกเท่ียวบิน การ 
    ยบุเท่ียวบินรวมกนั ตารางการเดินทางมีการเปล่ียนแปลงเน่ืองจากสายการบินพิจารณาสถานการณ์แลว้วา่ อยูน่อก 
    เหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย ์หรือเหตุผลทางดา้นความปลอดภยัเป็นตน้ เหตุผลต่างๆท่ีอยูเ่หนือความ 
     ควบคุมของบริษทั ผูจ้ดัจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ่้ายต่างๆไดใ้นทุกกรณี 

วนัแรก สนามบินสุวรรณภูมิ 

22.00 น. คณะพร้อมกนัท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 6 เคาน์เตอร์ L สายการบิน  
  T’WAY (TW) มี เจ้ าห น้ า ท่ี แ ล ะหั วห น้ าทั ว ร์ ค อ ย ให้ ก ารต้ อ น รั บ แ ล ะอ าน ว ย ค ว าม ส ะด ว ก   

   



 

 

วนัที่สอง สนามบินอนิชอน - หมู่บ้านเทพนิยาย - ไชน่าทาวน์ - เกาะนาม ิ- ป้อมฮวาซอง 

01.20 น. เหิ น ฟ้ า สู่ ก รุงโซล  โดยส ายการ บิน  T’WAY เท่ี ยว บิ น ท่ี  TW102 (บิ นประมาณ  5-5.30 ชั่ ว โมง)  
หมายเหต ุ: บนเคร่ืองไม่มบีริการอาหารบนเคร่ือง รวมท้ังไม่มหีมอนกับผ้าห่มให้บริการ   

08.35 น.  เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน เมืองอินชอน ประเทศเกาหลใีต้ (เวลาท้องถ่ินท่ีเร็วกว่าไทย 2 ช.ม.  
  เพ่ือความสะดวกในการนัดหมายกรุณาปรับเวลาของท่านเป็นเวลาท้องถ่ิน) หลงัผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมืองและ 
  ศุลกากร  

   น าท่านรับประทานอาหาร เชา้ ณ ภตัตาคาร (ม้ือ 1)  เมนูอุดง้สไตลเ์กาหลี    
 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านเทพนิยายซองวุลดง หรือดงฮวามาอึล (SONGWOL DONG FARIY  
  TALE VILLAGE) เป็นยา่นท่ีไดมี้การดดัแปลงจากหมู่บา้นธรรมดาใหเ้ป็นหมู่บา้นดิสนียท่ี์แสนจะน่ารักโดย 
  ออกแบบวาดภาพฝาผนงัเป็นตวัการ์ตูนช่ือดงัเช่น สโนวไ์วท ์ หนูนอ้ยหมวกแดง อลาดิน ปีเตอร์แพน ฯลฯ  
  เพ่ือดึงดูดนกัท่องเท่ียว อิสระใหท่้านไดเ้พลินเพลินกบัการถ่ายภาพคู่ตวัการ์ตูนทั้งหลาย น าท่านเดินทางสู่  
  ไชน่าทาวน์ (CHINA  TOWN)  เป็นยา่นคนจีนแห่งเดียวของเกาหลี ท่ีถือก าเนิดจากการเปิดท่าเรืออินชอนใน 
  ปี ค.ศ. 1883 ในอดีตนบัเป็นพ้ืนท่ีส าคญัในการขนส่งและคา้ขายสินคา้จากประเทศจีน ส าหรับปัจจุบนัน้ีชาว 
  จีนท่ียงัคงอาศยัอยูเ่ป็นรุ่นท่ี 2 หรือรุ่นท่ี 3 นบัจากท่ีมีการบุกเบิก แต่กล่ินไอและการด ารงไวซ่ึ้งวฒันธรรม 
  ของคนรุ่นก่อนยงัคงมีใหเ้ห็น รวมไปถึงอาคารส่ิงปลูกสร้างยงัคงถูกตแต่งเป็นสไตลจี์นทั้งหมด และท่ีน่ียงั 
  เป็นสถานท่ีถ่ายท าซีรียเ์ร่ือง PRINCESS HOURS2 อีกดว้ย  

   
เท่ียง รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร (ม้ือท่ี 2) เมนูทคัคาบี หรือไก่บาร์บีคิวผดัซอสเกาหลีอาหารเล่ืองช่ือของ 
  เมืองชุนชอน โดยน าไก่บาร์บีคิว มนัหวาน ผดักะหล ่าตน้ กระเทียม ต๊อกหรือขา้วป้ัน และซอสมาผดัรวมกนั 
  บนกระทะแบนด าคลุกเคลา้ทุกอยา่งใหเ้ขา้ท่ี รับประทานกบัผดักาดเกาหลีและเคร่ืองเคียง 

     
 บ่าย   น าท่านเดินทางสู่ เกาะนาม ิโดยใชเ้วลาประมาณ 10 นาที ชมวิว ทิวทศันข์องสถานท่ีเคยใชเ้ป็นสถานท่ีถ่ายท า 
  ละครทีวี WINTER LOVE SONG อนัโด่งดงัไปทัว่เอเชีย พร้อมมีเวลาใหท่้านไดเ้กบ็ภาพอนัสวยงามน่าประ- 
  ทบัใจสุดแสนโรแมนติคเปรียบประหน่ีงดุจท่านเป็นพระ-นาง ในละครเลยทีเดียว อิสระตามอธัยาศยั 



 

 

   
 น าท่านเดินทางชม ป้อมฮวาซอง (SUWON HWASEONG) สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีส าคญัของเมืองซูวอนไดข้ึ้น 
  ทะเบียนเป็นมรดกโลกเม่ือปี 1997 (UNESCO World Cultural Heritage) ดว้ยท่ีวา่มีอายมุากกวา่ 200 ปี บวก 
  กบัความยิ่งใหญ่และสวยงามของป้อมปราการน้ีถูกสร้างดว้ยหินและอิฐโดยพระด าริของจองโจ กษตัริยอ์งค ์
  ท่ี 22 แห่ง อาณาจกัรโชซอน ใชร้ะยะเวลาในการ สร้างถึง 2 ปี เพ่ือเป็นเกียรติต่อบิดาคือ ซาโดเซจา องครั์ช 
  ทายาทของอาณาจกัรท่ีล่วงลบั ก่อนจะไดข้ึ้นครองราชย ์ เป็นอนุสรณ์แสดงความเคารพบูชานอกเหนือไปจาก 
  การเสริมสร้าง ความแขง็แกร่งใหแ้ก่ราชวงศ ์

   
เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร (ม้ือท่ี 3) เมนูโอซมับลูโกกิ หรือหมูและปลาหมึกผดัน ้าคลุกคลิกเน้ือหมู

และปลาหมึกย่างบาร์บีคิวหมกัสไตลส์มยัใหม่เกาหลีคนต่างประเทศนิยมรับประทานเพราะมีรสชาติออก
หวานเผด็เลก็นอ้ย โดยการน าบาร์บีคิวหมูปลาหมึกลงในกระทะคร่ึงวงกลมพร้อมน ้าซุปปรุงรส 

     
ค ่า น าท่านเข้าที่พกั CENTRAL PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า 

โรงแรมจะคอนเฟิร์มก่อนเดินทางประมาณ 2-5 วัน ซ่ึงทางบริษัทฯจะขอแจ้งในใบนัดหมายการเดินทาง 
 

วนัที่สาม สะพาน POCHEON HANTANG SKY BRIDGE - วดัวาวูจองซาน - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ -  
 COSMETIC CENTER - โซลทาวเวอร์(ไม่รวมค่าขึน้ลฟิต์) - ตลาดทงแดมุน 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (ม้ือท่ี 4) 
  จากนั้นเดินทางสู่ สะพาน POCHEON HANTANG SKY BRIDGE ซ่ึงเป็นสะพานท่ีใชถ่้ายท าซีรียเ์ร่ืองดงั  
  WHAT’S WRONG WITH SECRETARY KIM? สะพานแห่งน้ีเปิดใชเ้ม่ือวนัท่ี 13 พ.ค. 61 มีความยาว 200    
  เมตร สูงจากพ้ืนดิน 50 เมตร โดยขา้มระหวา่งช่องแคบของแม่น ้า HANTANG  



 

 

    
  (เครดิตรูป : แฟนเพจ KTO Thailand ) 

https://www.facebook.com/KTOThailand/videos/pcb.2168845689855771/2168841073189566/?type=3&th 
eater 
น าท่านไหวพ้ระ ณ วัดวาวูจองซา(WAUJEONGSA TEMPLE) ซ่ึงตั้งอยู่ใน วดัน้ีสร้างข้ึนในปี 1970 โดย
นกับวชแฮด๊อกเพ่ือแสดงการตอบแทนความเมตตากรุณาของพระพุทธเจา้ในการรวมประเทศภายในมีรูป
สลกัสะสมจากพุทธศาสนิกชนทัว่โลกมากกว่า 3,000 ช้ิน โดยหน่ึงในรูปสลกัท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุด คือ พระ
เศียรของพระพุทธเจา้มีความสูง 8 เมตรตั้งอยูท่ี่หนา้ประตูทางเขา้วดัและไดรั้บการบนัทึกลงกินเนสบุ๊คใหเ้ป็น
รูปสลกัท่ีท าจากไมท่ี้มีขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลก นอกจากนั้นภายในวดัยงัมีพระพุทธรูปนอนขนาดใหญ่ท่ีสร้าง
จากไมส้นจีนท่ีน ามาจากอินเดีย 

   
เท่ียง รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร (ม้ือท่ี 5) เมนูบาบีคิวป้ิงยา่ง  

น าท่านเดินทางสู่ เอเวอร์แลนด์ (EVERLAND) สวนสนุกกลางแจง้ท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศเกาหลีใตซ่ึ้ง
ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขาขอเชิญท่านท่องไปกบัโลกของสัตวป่์าซาฟารีท่านจะไดพ้บกบัไลเกอร์ซ่ึงเป็นลูกแฝด
ผสมท่ีเกิดข้ึนจากความรักระหว่างสิงโตผูเ้ป็นพ่อและเสือผูเ้ป็นแม่นบัเป็นแฝดผสมเสือ-สิงโตคู่แรกในโลก
ชมความน่ารักของหมีต่างๆซ่ึงพนกังานขบัรถซาฟารีจะเป็นผูท้กัทายและเล่นกบัพวกเขาเติมเตม็ความสุขของ
ท่านสนุกสนานกบัเคร่ืองเล่นต่างๆไม่จ ากดัชนิด หรือท่านจะเลือกเดินชมสวนดอกไมก้ไ็ดซ่ึ้งจะมีจดัตลอดทั้ง
ปีแต่จะเปล่ียนชนิดของดอกไม ้เช่น  
- ช่วงฤดูใบไมผ้ลิ  : ประมาณเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม : ดอกทิวลิปกบัดอกซากรุะ   
- ช่วงฤดูร้อน  : ประมาณเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคม  : ดอกลิลล่ีกบัดอกกหุลาบ   
- ฤดูใบไมร่้วง  : ประมาณเดือนกนัยายนถึงเดือนพฤศจิกายน : ดอกเบญจมาศ  
- ฤดูหนาว : ประมาณเดือนธนัวาคม  : จดัฉลองวนัคริสตม์าสกบัวนัปีใหม่  

    ประมาณเดือนมกราคมถึงมีนาคม  : จดัเทศกาลหิมะ  

https://www.facebook.com/KTOThailand/videos/pcb.2168845689855771/2168841073189566/?type=3&th%20%09eater
https://www.facebook.com/KTOThailand/videos/pcb.2168845689855771/2168841073189566/?type=3&th%20%09eater


 

 

  
 จากนั้นน าท่านสู่ COSMETIC CENTER ท่ีน่ีเป็นศูนยร์วมของเวชส าอางของเกาหลี อาทิเช่น ROJUKISS,  
   LOTREE, LANEIGN, SULWASOO และอีกมากมายหลากหลายแบรนดเ์นมท่ีทีช่ือเสียงในเกาหลีอิสระท่าน 
  ไดเ้ลือกซ้ือได ้ น าท่านเดินทางสู่ โซลทาวเวอร์ หรือนมัซานทาวเวอร์ (N SEOUL TOWER) (ไม่รวมค่าข้ึน 
  ลิฟต)์ ซ่ึงตั้งอยูเ่นินเขานมัซานซ่ึงเป็น 1 ใน 18 หอคอยท่ีสูงท่ีสุดในโลกท่ีฐานของหอคอยมีส่ิงท่ีน่าสนใจ 
  ต่างๆเช่น ศาลาแปดเหล่ียมปาลกัก๊จอง, สวนสตัวเ์ลก็ๆ, สวนพฤกษชาติ, อาคารอนุสรณ์ผูรั้กชาติอนัชุงกุน  
  นอกจากน้ีโซลทาวเวอร์ยงัเป็นสถานท่ีถ่ายท าละครเกาหลีแนวน่ารักๆเร่ือง “กบัดกัหวัใจยยัแม่มด” อิสระให ้
  ทุกท่านไดเ้ดินเล่นและถ่ายรูปคู่หอคอยตามอธัยาศยัหรือคลอ้งกญุแจคู่รัก 

   
 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่แหล่งชอ้ปป้ิงเส้ือผา้ท่ีใหญ่ท่ีสุดในเอเชีย ตลาดทงแดมุน ซ่ึงตั้งอยูบ่ริเวณประตูเมือง 
  โบราณทางทิศตะวนัออก ท่ีน่ีมีหา้งสรรพสินคา้กวา่ 10 แห่ง ซ่ึงบางหา้งเปิดตลอด 24 ชัว่โมง เช่น   
  MIGLIORE, DOOTA TOWER, HELLO AM, DESIGNER CLUB  ท่านสามารถเลือกซ้ือสินคา้หลากหลาย 
  ประเภทไดท่ี้น่ี อาทิเช่น เส้ือผา้บุรุษ-สตรี รองเทา้บุรุษ-สตรี รองเทา้ผา้ใบ เขม็ขดั ของท่ีระลึก ชุดเคร่ืองครัว  
  ถุงเทา้ ผา้พนัคอ ในราคาเกาหลี อยา่งแทจ้ริง 
เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร (ม้ือท่ี 6) เมนูชาบูชาบู  

      
ค ่า น าท่าน GALLAXY HOTEL หรือเทียบเท่า 

โรงแรมจะคอนเฟิร์มก่อนเดินทางประมาณ 2-5 วัน ซ่ึงทางบริษัทฯจะขอแจ้งในใบนัดหมายการเดินทาง 
 

วนัที่ส่ี ศูนย์โสม - ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง - สวนฮานึนปาร์ค - พระราชวงัเคียงบ็อค - DUTY FREE -  
  ตลาดเมยีงดง 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (ม้ือท่ี 7) 
น าท่านเดินทางสู่ ศูนย์โสมรัฐบาล (GINSENG) ซ่ึงรัฐบาลรับรองคุณภาพวา่ผลิตจากโสมท่ีมีอาย ุ 6 ปีซ่ึงถือ
วา่เป็นโสมท่ีมีคุณภาพดีท่ีสุดชมวงจรชีวิตของโสมพร้อมใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือโสมท่ีมีคุณภาพดีท่ีสุดและราคา



 

 

ถูกกวา่ไทยถึง 2 เท่ากลบัไปบ ารุงร่างกายหรือฝากญาติผูใ้หญ่ท่ีท่านรักและนบัถือ จากนั้นน าท่านสู่ ศูนย์
สมุนไพรสนเข็มแดง (RED PINE) ซ่ึงผลิตจากใบสนเขม็แดงในประเทศเกาหลีซ่ึงจะใชต้น้สนเขม็แดงจาก
ยอดเขาท่ีประเทศเกาหลีเหนือมาผลิตโดยใชเ้ทคโนโลยีพร้อมกบัการวิจยัท่ีประเทศเกาหลีใตอ้อกมาเป็น
น ้ามนัสนเขม็แดงภูมิประเทศของประเทศเกาหลีเป็นภูเขาประมาณ70%โดยกวา่จะมาเป็นน ้ามนัสนเข็มแดง
ได ้ 1 แคปซูล ตอ้งใชใ้บสนเขม็แดงประมาณ 2.7 กิโลกรัมมาสกดัเอาน ้ามนัมาผลิตและวิจยัออกมาเป็น
น ้ามนัสนน้ีสามารถช่วยลา้งสารพิษภายในเลือด ลดระดบัไขมนัในเสน้เลือด และสามารถเอาไปทาแกป้วด
เม่ือยไดอี้กดว้ย 

   
เท่ียง  รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร (ม้ือท่ี 8) เมนูไก่ตุ๋นโสม เป็นอาหารบ ารุงสุขภาพตน้ต ารับชาววงัโดย 

  การน าไก่ท่ีมีอายุ 45 วนั น าเคร่ืองในออกแลว้ในเคร่ืองยาจีน เช่น โสม, พุทราจีน, ขา้วเหนียว ใส่ลงในตวั 

  ไก่แลว้น าไปตุ๋นจนเดือดสุดๆแลว้เสิร์ฟในหมอ้ดินพร้อมทั้ งเส้นขนมจีน                                           . 

   
     

                  จากนั้นน าท่านชม สวนฮานึนปาร์ค (HANEUL PARK) ค าว่า “ฮานึน” แปลว่า “ทอ้งฟ้า” ฮานึนปาร์คเป็น 

  สวนสาธารณะท่ีตั้งอยู่บนเขา WORLD CUP PARK ซ่ึงอยู่ใกล้ๆ กบัสนามฟุตบอลท่ีใชจ้ดัแข่งฟุตบอลโลก 

  ในปี 2002 มีพ้ืนท่ี 190,000 ตารางเมตร สวนแห่งน้ีไดช่ื้อว่าสวยงามท่ีสุดในกรุงโซลท่ีน่ีท่านจะไดพ้บเห็น 

  ดอกหญ้าแห้งสีน ้ าตาล สามารถท่องเท่ียวได้ทุกฤดู ในหน้าร้อนประมาณเดือนสิงหาคมก็จะมีดอก 

  ทานตะวนับาน ในช่วงเดือนตุลาคมก็จะมีเทศกาลดอกหญา้บาน (SEOUL EULALIA FESTIVAL) ในช่วง 

  ฤ ดู ใบ ไ ม้ ร่ ว ง ก็ จ ะ มี ต้ น  REDWOOD                                                                       .     

   

       น าท่านชม พระราชวังเคียงบ็อค  เป็นพระราชวังไม้โบราณเก่าแก่ท่ีสุดของราชวงศ์โชซอน สร้าง 

   ข้ึนในปี ค.ศ. 1394 หรือในอดีตกว่า 600 ปีก่อน โดยใชเ้ป็นศูนยก์ลางการปกครองในสมยัโบราณ โดยเป็น 

  ทั้งท่ีประทบัและท่ีว่าการของพระเจา้แทจอน ภายในพระราชวงัแห่งน้ีมีหมู่พระท่ีนัง่มากกว่า 200 หลงั แต่ 



 

 

   ได้ถูกท าลายไปในสมยัท่ีญ่ีปุ่นเข้ามาบุกยึดครอง ทั้ งยงัเคยเป็นศูนยบ์ัญชาการทางการทหารและเป็นท่ี 

  ประทบัของกษตัริย ์ปัจจุ-บนัไดมี้การก่อสร้างหมู่พระท่ีนัง่ท่ีเคยถูกท าลายข้ึนมาใหม่ในต าแหน่งเดิม ทั้งน้ี 

  ภายในวงัยงัมีพระต าหนกัเคียวฮเวรู เป็นอาคารสองชั้น ตวัพระต าหนกัถูกสร้างใหย้ื่นออกไปกลางสระน ้าท่ี 

  เต็มไปดว้ยฝูง หงส์สร้างข้ึนเพ่ือใช้เป็นสถานท่ีส าหรับจดังานเล้ียงพระราชทาน จากนั้นน าท่านช้อปป้ิง  

  DUTY FREE ท่ีน่ีมีสินคา้แบรนดเ์นมชั้นน าใหท่้านเลือกซ้ือมากมายกว่า 500 ชนิด อาทิเช่น น ้าหอม เส้ือผา้ 

  เค ร่ืองส าอาง กระเป๋ า นาฬิกา เค ร่ืองประดับ  แว่นตา ฯลฯ ให้ ท่ าน อิสระเลือก ซ้ืออย่างเต็ม ท่ี                                       

.   

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร (ม้ือท่ี 9) เมนูขา้วย  าเกาหลี+น ้าซุป เป็นการน าขา้วสวยร้อนๆมาคลุกกบั 

  ผกัต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ถัว่งอก ผกักาด เห็ดหอม และเพ่ิมรสชาติดว้ยน ้าซอสสีแดงของเกาหลีเสิร์ฟบนหมอ้ 

  หินร้อนๆ      

                                      .    

                           น าท่านชอ้ปป้ิง ตลาดเมียงดง หรือสยามสแควร์เกาหลี ท่านสามารถเลือกสินคา้เทรนด์แฟชัน่ล่าสุดของ 

  เกาหลีไดท่ี้น่ีโดยเฉพาะสินคา้วยัรุ่นเช่นเส้ือผา้ รองเทา้ กระเป๋า เคร่ืองประดบั ทั้งแบรนดเ์นม เช่น EVISU,  

  GAP, ONISUKA TIGER และสินค้าจากแบรนด์เกาหลีโดยเฉพาะ เคร่ืองส าอางเช่น ETUDE HOUSE,   

  SKIN FOOD, THE FACE SHOP, MISSHA, ROJUKISS, LANEIGE อีกทั้ งย ังมีร้านกาแฟ ร้านอาหาร 

  ต่ างๆ  ท่ านสามารถ ล้ิมลอง                                                                                              . 

ค ่า น าท่ าน เข้ าที่ พั ก  GALLAXY HOTEL ห รือ เที ยบ เท่ า                                                            . 

   โรงแรมจะคอนเฟิร์มก่อนเดินทางประมาณ 2-5 วัน ซ่ึงทางบริษัทฯจะขอแจ้งในใบนัดหมายการเดินทาง  

วนัที่ห้า ศูนย์สมุนไพรตบัฮ็อกเกนามู - โรงงานสาหร่าย+ท าคิมบับ+ใส่ชุดฮันบก - TRICK EYE&ICE MUSEUM - 
  ตลาดฮงแด - ซุปเปอร์มาร์เกต็ละลายเงนิวอน - สนามบินอนิชอน - สนามบินสุวรรณภูม ิ

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (ม้ือท่ี 10) 
  น าท่านเดินทางสู่ ศูนย์สมุนไพรตับฮ็อกเก็ตนามู เป็นสมุนไพรท่ีช่วยบ ารุงรักษาโรคตบัรวมทั้งป้องกนัการ 
  เกิดความผิดปกติของตบั ช่วยเร่ืองการยอ่ยอาหาร การขบัถ่าย และยงัสามารถลา้งพิษจากแอลกอฮอล ์



 

 

  น าท่านเขา้ชมโรงงานสาหร่าย ของฝากท่ีมีช่ือเสียงของเกาหลี ผลิตสาหร่ายใหม่ สด ทุกวนัมีหลายรสชาติให ้
  ท่านไดเ้ลือกซ้ือไปเป็นของฝาก จากนั้นน าท่านเรียนรู้วิธีการท า คิมบับ (ข้าวห่อสาหร่าย) อาหารง่ายๆๆท่ีคน 
  เกาหลีนิยมรับประทาน คิม แปลว่า สาหร่าย บบั แปลว่า ขา้วจะเป็นแท่งยาวๆ แลว้เคา้ก็จะหัน่เป็นช้ินๆพอดี 
  ค า จ้ิมกะโชยญ่ีุปุ่นหรือวาซาบิกไ็ด ้ตามร้านอาหารกจ็ะมีท าเป็นพิเศษ คือมีผดัซอสมาใหจ้ิ้มราดดว้ย พเิศษ!!!  
  ฟรีใส่ชุดประจ าชาตเิกาหลฮัีนบก มีหลากหลายชุดใหท่้านไดเ้ลือกใส่พร้อมเกบ็ภาพประทบัใจ    

   
เท่ียง รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร (ม้ือท่ี 11) เมนูจิมดกั หรือเป็นไก่พะโลผ้ดักบัวุน้เสน้และผกัเสริฟพร้อม

ขา้วสวยร้อนๆ พร้อมเคร่ืองเคียงต่างๆ 

      
    จากนั้นน าท่านชอ้ปป้ิง ตลาดฮงแด เป็นตลาดท่ีอยูใ่กลก้บัมหาวิทยาลยัศิลปะฮงอิก ท่ีมีช่ือเสียงมากของเกาหลี 
  บรรยากาศจึงสดใสเตม็ไปดว้ยหนุ่มสาวชาวโซลในตอนกลางวนัฮงแดเป็นถนนท่ีสามารถเดินชอ้ปป้ิงในร้าน 
  เส้ือสวยสุดอาร์ตแบบราคานกัศึกษา และอพัเดตสตรีท สไตล ์จากแฟชัน่นิสตา้ตวัจริงส่วนกลางคืนเป็นแหล่ง 
  ปาร์ต้ีท่ีชิคสุดในโซล จากนั้นน าท่าทั้งชม TRICK EYE MUSEUM เคล็ดลบังานศิลปะแห่งภาพ” ท่ีท าให ้
  ท่านไดต่ื้นตาต่ืนใจกบัศิลปะแนวใหม่เป็นภาพวาดในลกัษณะ 3 มิติเหมือนภาพวาดมีชีวิตและหลุดออกมา 
  จากแผน่เฟรมภาพแนวคิดรูปแบบใหม่เป็นความคิดสร้างสันและจินตนาการของการสร้างภาพโดยใชเ้ทคนิค 
  พิเศษจากภาพสามมิติท่ีรวมทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์และการซ้อนภาพโดยกระตุน้ความเคล่ือนไหวของภาพ 
  ให้มีมิติเหมือนจริง ชม ICE MUSEUM ปะติมากรรมน ้ าแข็งตั้งอยู่ในกรุงโซลเป็นสถานท่ีจดัโชวน์ ้ าแข็ง 
  แกะสลกันักท่องเท่ียวสามารถสัมผสัอากาศท่ีหนาวเย็นติดลบกว่าสิบองศาและชมน ้ าแข็งท่ีถูกแกะสลกั 
  ออกมาเป็นรูปร่างต่างๆ ไดอ้ย่างน่าอศัจรรย ์จากนั้นแวะชอ้ปป้ิง ซุปเปอร์มาร์เก็ตละลายเงินวอน ซ่ึงท่าน 
  สามารถเลือกซ้ือสินคา้เกาหลีไดอี้กรอบโดยเฉพาะของกิน เช่น บะหม่ีซินราเมียน (มาม่าสไตลเ์กาหลี) อูดง้  
  กิมจิ ขนมช็อคโกพ้าย น ้ าจ้ิมปรุงรสหมูย่างเกาหลี ไก่ตุ๋นโสมส าเร็จรูป ผลไมต้ามฤดูกาล ในราคาพิเศษก่อน 
  กลบัเมืองไทย 
 ไดเ้วลาสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบินอินชอน 
20.25 น. ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ โดยสายการบิน  เท่ียวบินท่ี TW101  
00.10 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ…….. 
 

 
 

 



 

 

ไม่รวมทปิไกด์+คนขบัรถ ท่านละ 40,000 วอน (1,400บาท) 
ไม่รวมทปิหัวหน้าทวัร์ ท่านละ 500 บาท / เด็กเกบ็ทปิเท่าผู้ใหญ่  

ขออนุญาติเกบ็ทปิทีส่นามบินสุวรรณภูมิ 

อตัราค่าบริการ 

วนัเดนิทาง 
  

ผู้ใหญ่ 
ห้องละ 2-3 

ท่าน 

เดก็ อายุ 2-12 ปี เดก็ 
INF 

(0-2ปี) 
พกัเดีย่ว 

จอย
แลนด์ 

ผู้ใหญ่ 1 
+ เดก็ 1 

มเีตยีง
เสริม 

ไม่มี
เตยีง 

24-28 ตุลาคม 61 18,900 18,900 18,900 18,900 8,900 5,900 8,900 

01-05 พฤศจกิายน 61 17,900 17,900 17,900 17,900 8,900 5,900 8,900 

06-10 พฤศจกิายน 61 16,900 16,900 16,900 16,900 8,900 5,900 8,900 
17-21 พฤศจกิายน 61 16,900 16,900 16,900 16,900 8,900 5,900 8,900 
20-24 พฤศจกิายน 61 14,900 14,900 14,900 14,900 8,900 5,900 8,900 

27-01 ธันวาคม 61 16,900 16,900 16,900 16,900 8,900 5,900 8,900 
 ราคาน้ีเป็นราคาเฉพาะกรุ๊ปหนา้ร้านเท่านั้น หากเป็นกรุ๊ปเหมาสอบถามราคาอีกคร้ัง 

ราคาน้ีเฉพาะลูกคา้ท่ีคนไทยถือพาสสปอร์ตไทยเท่านั้น 

 

ประกาศ 
1. พาสสปอร์ตต้องมอีายุก่อนเดนิทางไม่น้อยกว่า 6 เดือน 
2. ในกรณีที่ท่านไม่ได้ร่วมเดนิทางหรือใช้บริการตามรายการไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆกต็าม หรือได้รับการปฏิเสธการออกนอก- 
    เข้าประเทศไทยหรือการถูกปฏิเสธเข้า-ออกประเทศเกาหล ีทางบริษทัฯขอสงวนสทธิการคืนเงนิส่วนใดๆรวมทั้งค่า 
    เคร่ืองบินให้แก่ท่าน 
3. ทัวร์นีจ้ดัให้ลูกค้าที่มคีวามประสงค์ท่องเที่ยวตามรายการของทัวร์ทุกวนัเท่าน้ัน หากท่านที่ไม่สามารถเดนิทางร่วมกับ 
    ทัวร์ทุกวนั(หมายถึงลูกค้าต้องการใช้แค่ตัว๋เคร่ืองบินกบัที่พกั) โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบบริษทัทราบก่อนเดนิทาง ทางบริษทั 
    ขอเกบ็เพิม่ท่านละ 500 USD 
4. ในกรณีไม่ร่วมลงร้านช้อปป้ิง ได้แก่ ศูนย์โสม, ศูนย์สมุนไพรตบั, ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง, โรงงาสาหร่าย,  
    COSMETIC CENTER, DUTY FREE ฯลฯ ทางบริษทัขออนุญาตขิอเกบ็ค่าปรับร้านละ 80 USD ซ้ือหรือไม่ซ้ือขึน้อยู่ 
    กบัความพงึพอใจของลูกค้าเป็นหลกั ไม่มกีารบังคับซ้ือสินค้าใดๆทั้งสิน 
5. การเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนีเ้น่ืองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ และ 
    สถานการณ์ในการเดนิทางขณะนั้นแต่จะค านึงถึงความปลอดภัยในการเดนิทางและผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคัญ  
    โดยไม่ท าให้มาตราฐานการบริการลดน้อยลง 
 
 



 

 

ราคาทัวร์นีร้วม 

• ค่าตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดัไปกลบัพร้อมกรุ๊ป รวมน า้หนักกระเป๋าไม่เกนิ 20 กโิลกรัม/ท่าน และสามารถถือขึน้
เคร่ืองได้ 10 กโิลกรัม/ท่าน 

• ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง 
• โรงแรมระดบั  ดาว พกัหอ้งละ 2 – 3 ท่าน จ านวน 3 คืน  
• บริการอาหารทุกม้ือตามรายการระบุ 
• ค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆตามรายการระบุ 
• ค่ารถรับ-ส่งและน าเท่ียว พร้อมหวัหนา้ทวัร์ช านาญงานและมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ตลอดการเดินทาง 
• ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ 

 

อตัรานีไ้ม่รวม 

• ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ 40,000 วอน หรือเป็นเงินไทย 1,400 บาท ต่อท่านตลอดทริป(ขออนุญาตเิกบ็ทิปที่
สนามบินสุวรรณภูม)ิ 

• ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 500 บาท/ท่าน ตลอดทริป 

• ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ เช่น หนงัสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าอาหารเคร่ืองด่ืมนอกเหนือรายการ  
• ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และ หกั ณ ท่ีจ่าย 3 %    
• ค่าน ้าหนกักระเป๋าเกิน 20 กิโลกรัม  /  ค่าวีซ่าส าหรับหนงัสือเดินทางต่างดา้วหรือชาวต่างชาติ 

 

หมายเหตุ 

• บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทาง หรือ เปล่ียนแปลงราคา ในกรณีท่ีผูเ้ดินทางไม่ถึง 20 คนข้ึนไป 
• ในกรณีท่ีสายการบินประการปรับข้ึนภาษีน ้ามนั ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าภาษีน ้ามนัเพ่ิมตาม

ความเป็นจริง 
• ตัว๋เคร่ืองบินท่ีออกเป็นกรุ๊ปไม่สามารถเล่ือนวนัเดินทางหรือขอคืนเงินได ้
• บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลง หรือสลบัรายการท่องเท่ียวตามความเหมาะสม ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสยั 

หรือเหตุการณ์ท่ีอยูเ่หนือการควบคุมของบริษทัฯ โดยบริษทัฯ จะค านึงถึงความปลอดภยัและผลประโยชนข์อง
คณะผูเ้ดินทางเป็นหลกั 

• บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิน หากเกิดเหตุการณ์สุดวิสยั เช่น ความล่าชา้จากสายการบิน การยกเลิกเท่ียวบิน 
การเมือง การประทว้ง การนดัหยดุงาน การก่อจลาจล ปัญหาจราจร อุบติัเหตุ ภยัธรรมชาติ หรือทรัพยสิ์นสูญหาย
อนัเน่ืองมาจากความประมาทของตวัท่านเอง หรือจากการโจรกรรม และอุบติัเหตุจากความประมาทของตวัท่าน
เอง 

• กรณีท่ีสถานท่ีท่องเท่ียวใดๆ ท่ีไม่สามารถเขา้ชมไดเ้น่ืองจากเหตุสุดวิสยั สภาพอากาศ เหตุการณ์ท่ีอยูเ่หนือการ
ควบคุมของบริษทัฯ เป็นตน้ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน 

• กรณีท่ีท่านสละสิทธ์ิในการใชบ้ริการใดๆ หรือไม่เขา้ชมสถานท่ีใดๆ กต็ามท่ีระบุในรายการท่องเท่ียว หรือไม่
เดินทางพร้อมคณะ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าใชจ่้ายไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 



 

 

• กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งในประเทศไทย และในต่างประเทศมีปฏิเสธมิใหเ้ดินทางเขา้-ออกตามประเทศท่ี
ระบุไว ้  เน่ืองจากการครองครองส่ิงผิดกฎหมาย ส่ิงของตอ้งหา้ม เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือไม่วา่ดว้ยเหตุผล
ใดๆ กต็ามบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทวัร์ไม่วา่กรณีใดกต็าม  

• กรณีท่ีท่านใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) เดินทางเพ่ือการท่องเท่ียวกบัคณะทวัร์ หากท่านถูกปฏิเสธใน
การเขา้-ออกประเทศใดๆ กต็าม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร์และรับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน 

• เม่ือท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมดแลว้ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ 
ทั้งหมด 

 

เง่ือนไขการช าระเงนิ 

• ช าระค่ามดัจ า ท่านละ 10,000 บาท หลงัจากท าการจองภายใน 3 วนั  
• ช าระเงินค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือภายใน 25-30 วนั ก่อนออกเดินทาง 

 

เง่ือนไขการยกเลกิ 

• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนั ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยึดมดัจ าเตม็จ านวน 
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วนั ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิเกบ็ค่าใชจ่้าย 100% ของราคาทวัร์ทั้งหมด 
• กรณีกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุ เทศกาลต่างๆ เช่น ปีใหม่ สงกรานต ์เป็นตน้ ทางบริษทัฯ ตอ้งมีการการันตีมดัจ าท่ี

นัง่กบัทางสายการบิน รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น Charter Flight และโรงแรมท่ีพกัต่างๆ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ
ไม่คืนค่ามดัจ า หรือ ค่าทวัร์ทั้งหมด ไม่วา่ยกเลิกกรณีใดกต็าม 

• เม่ือออกตัว๋แลว้หากท่านมีเหตุบางประการท าใหเ้ดินทางไม่ไดไ้ม่สามารถขอคืนค่าตัว๋ได ้ เน่ืองจากเป็นนโยบาย
ของสายการบิน 
 

ข้อแนะน าเพิม่เตมิ ส าหรับผู้เดินทางไปท่องเที่ยวประเทศเกาหลใีต้ 

1. ผูเ้ดินทางท่ียงัคงสภาพการเป็นนักศึกษา กรุณาเตรียมใบรับรองการเป็นนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาเป็น
ภาษาองักฤษติดตวัไปดว้ยอาจจะตอ้งใชใ้นบางกรณี 

2. ผูเ้ดินทางท่ีเป็นขา้ราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานบริษทัเอกชนต่างๆ กรุณาเตรียมบัตรประจ าตัว
ขา้ราชการ หรือใบรับรองการท างานเป็นภาษาองักฤษอาจจะตอ้งใชใ้นบางกรณี 

3. ผูเ้ดินทางท่ีท าเล่มพาสปอร์ตใหม่เน่ืองจากเล่มเก่าหมดอายุให้พกหนงัสือเดินทางเล่มเก่าติดตวัไปดว้ยอาจจะตอ้ง
ใชใ้นบางกรณี 

4. กรุณาพกบตัรเครดิต (ถา้มี) และเงินสดติดตวั ทั้งเงินวอนและเงินสกุล USD กองตรวจคนเขา้เมืองอาจจะขอดูใน
บางกรณี อ่านเอกสารโปรแกรมทวัร์ในละเอียดชดัเจน ทั้งสถานท่ีท่องเท่ียว,เท่ียวบิน,วนัเดินทาง เพ่ือประโยชนแ์ก่
ตวัท่านเองในกรณีท่ีตอ้งตอบค าถามท่ีด่านตรวจคนเขา้เมือง 

 
 

 

 


