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GO GO CHERRY BLOSSOM 
(พกัซูวอน 1 คนื +  โซล 2 คนื) 

ไฟล์สวย  ไม่เสียเวลาเที่ยวกนัแบบเตม็วนั  ไม่ต้องรีบ   
      เดินทางโดยสายการบิน THAI AIRWAYS (TG) 

 

 
 

 
ไฮไลท์โปรแกรม 

 บินตรงกรุงเทพฯ – อินชอน โดยสายการบิน THAI AIRWAYS (TG) 

พร้อมบริการอาหารบนเคร่ือง และ ฟรีนํ้าหนกักระเป๋าขาไป – กลบั 30 กิโลกรัม/ ถือข้ึนเคร่ือง 7 กิโลกรัม 

 พกัโรงแรม 3 ดาว พร้อมอาหารเชา้ พกัซูวอน 1คนื และ โซล 2 คนื 
 เท่ียวครบทุกไฮไลท ์สะพานแขวน(GAMAKSAN) เกาะนามิ ป้อมฮวาซอง  สัมผสับรรยากาศสุดแสนโรแมนติกท่ี

สวนสนุก EVERLAND(รวมค่าเขา้สวนสนุก)  โซลทาวเวอร์ (ไม่รวมค่าข้ึนลิฟท)์  พระราชวงัเคียงบก  หมู่บา้นบุก
ชอนฮนัอก ช็อปป้ิงกนัแบบจุใจท่ียา่นเมียงดง  DUTYFREE และ ถนนฮงแด 

วนั โปรแกรมการเดินทาง เช้า กลางวนั เยน็ โรงแรมทีพ่กั 

1 กรุงเทพฯ – อนิชอน X X X - 

2 สะพานแขวน GAMAKSAN - เกาะนามิ - ป้อมฮวาซอง   X ทคัคลับี ้ ชาบู ชาบู 
SUWON 

3 STAR HOTEL 

3 
สวนสนุก EVERLAND –  ทาํคิมบับ  พร้อมใส่ชุดประจํา
ชาติเกาหล ี“ฮันบก” –  COSMETIC  CENTER –  เทดดี้
แบร์มิวเซ่ียม  –  ช้อปป้ิงทงแดมุน   

โรงแรม คาลบี ้ ไก่ตุ๋มโสม 
SEOUL 

3 STAR HOTEL 

4 
ศูนย์โสมรัฐบาล – RED PINE  –  พระราชวงัเคียงบก  – 
หมู่บ้านบุกชอนฮันอก –   ชมดอกซากุระ ณ สวนยออโิด –   
SEOULLO7017 –  ช้อปป้ิงเมียงดง – DUTY FREE   

โรงแรม ฮันชิกบุฟเฟ่ต์ 
บาบีควิ 
บุฟเฟ่ 

SEOUL 
3 STAR HOTEL 

5 
ศูนย์พลอยอเมทสิ –  ฮอกเกต็นามู – โซลทาวเวอร์ – ช้อปป้ิง
ทีฮ่งแด – ไชน่าทาวน์(อนึชอน)  –  SUPER MARKET –  
กรุงเทพฯ 

โรงแรม จมิทกั X  
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(รายการอาหารอาจมีการปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม) 
ราคานีไ้ม่รวม 

1. ค่าทิปไกด+์คนขบัรถ 1,500 บาทต่อท่านต่อทริป  หรือ 50,000 วอน 
 

วนัแรก     กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ) -  เกาหลใีต้ (สนามบินอนิชอน) 

19.30 คณะพร้อมกนัท่ี จุดนดัหมาย สนามบิน สุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ C สายการบิน 
THAI AIRWAYS (TG) (ลงประตูทางเขา้หมายเลข 2) โดย มีหวัหนา้ทวัร์และเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯรอตอ้นรับและ
อาํนวยความสะดวกก่อนข้ึนเคร่ือง  

เวลานัดหมาย FLIGHT BANGKOK INCHOEN 
19.30 น. TG658 23.10 น. 06.35 + 1 น. 

23.10 บินลดัฟ้าสู่ ประเทศ เกาหลีใต ้โดยสายการบิน THAI AIRWAYS (TG) เท่ียวบินท่ี  TG658 (ไฟลท์บินอาจมีการ
เปล่ียนแปลง) บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง 

วนัที่2    สะพานแขวน GAMAKSAN - เกาะนามิ - ป้อมฮวาซอง   
 
 
 
 
 

06.35+1 เดินทางถึง สนามบินอนิชอน ประเทศเกาหลีใต ้หมายเหตุ: เวลาทอ้งถ่ินเร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง  
(กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่น เพือ่ความสะดวกในการนัดหมาย)  
หลงัจากผา่นการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรเกาหลี  
สะพานแขวน Gamaksan ทอดยาว 150 เมตรขา้มหุบเขา Silmari  และเป็นสะพานแขวนท่ียาวท่ีสุดในประเทศ
เกาหลีใต ้ ดาํเนินการสร้างในฤดูใบไมร่้วงปี พ.ศ. 2559  และสะพานแขวน Gamaksan   จะเสร็จส้ินในตน้ปีพ. 
ศ. 2561 แมจ้ะไม่ใช่สะพานแขวนท่ียาวท่ีสุดแต่สะพานแขวน Gamaksan ไดแ้รงบนัดาลใจจากการสร้าง โดย
ใชช่ื้ออยา่งเป็นทางการของสะพานคือ "Gloucester Heroes Bridge" ซ่ึงกองพนัท่ี 1 แห่งกองทหารรักษาการณ์ 
Gloucester แห่งกองทพัองักฤษท่ีต่อสู้ในสงครามเกาหลี พร้อมดว้ยกลุ่ม Mortar Platoon ท่ี 170 กองพนัท่ี 1 
ต่อสู้กบัฝ่ายของกองทพัคอมมิวนิสประเทศจีน สะพานน้ีระลึกถึงความเสียสละของพวกเขาซ่ึงทางประเทศ
เกาหลีใตจ้ะไม่มีวนัลืม จากนั้น นาํท่านเดินทางสู่ เกาะนามิ เมืองชุนชอน จงัหวดั คงัวอน ลงเรือเฟอร์รีขา้มไป
ยงัเกาะ (ใชเ้วลาประมาณ 10 นาที) ใหท้่านไดด่ื้มดํ่ากบัธรรมชาติ แมกไม ้ทิวสนบนเกาะนามิ  และไส้กรอกนา
มิแสนอร่อยท่ามกลางอากาศอนัหนาวเหน็บ ซ่ึงถือเป็นช่วงเวลาท่ีดีท่ีสุดท่ามกลางบรรยากาศโรแมนติกของ ฤดู
หนาวใหท้่านไดย้อ้นรอยละครรักแนว DRAMA ซีรียเ์กาหลีท่ีโด่งดงัไปทัว่เอเชีย  WINTER LOVE SONG  
หรือ เพลงรักในสายลมหนาว พร้อมเก็บภาพความประทบัใจ ถ่ายรูป กบัดาราแสดงนาํ BAE YONG JOON 
และ CHOI JI WOO รูปป้ันท่ีสร้างข้ึนเพื่อไวเ้ก็บเป็นภาพความประทบัใจ กบัฉากและเน้ือเร่ืองท่ีเรียกเสียง
สะอ้ืนและนํ้าตาของผูช้มนอกจออยา่งท่วมทน้ 

กลางวนั      รับประทานอาหารกลางวนั  
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นาํท่านเดินทางสู่ ป้อมฮวาซอง เมืองซูวอน นาํเดินทางท่องเท่ียวระหวา่งภูเขาพลัดาซานและยงมุลแด  บริเวณ
ป้อมฮวาซองท่ีไดข้ึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยเูนสโก พร้อมต่ืนตาต่ืนใจกบัดอกซากุระทางสองฝากฝ่ัง  
(เฉพาะช่วงซากุระบาน ช่วงต้นเดือนเมษายน ) 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า  
จากนั้นนาํท่านเขา้สู่ท่ีพกั CENTRALPLAZA HOTEL OR PACIFIC HOTEL หรือเทียบเท่า 

วนัที3่  สวนสนุก EVERLAND (รวมค่าบัตร) –  ทาํคิมบับ  พร้อมใส่ชุดประจําชาติเกาหลี  “ฮันบก” –  COSMETIC  
CENTER –  เทดดีแ้บร์มิวเซ่ียม  –  ช้อปป้ิงทงแดมุน   

 
 
 
 
 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
 จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ สวนสนุกกลางแจง้ท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศซ่ึงตั้งอยูท่่ามกลาง

หุบเขาท่ามกลางธรรมชาติอนัสุดแสนโรแมนติก พบกบั “FESTIVALWORLD” การแสดงขบวนพาเหรดอนั
ตระการตา สนุกสุดมนั ส์กบับตัร FREE PASS ท่ีท่านสามารถเลือกเล่นเคร่ืองเล่นไดทุ้กชนิดไม่จาํกดัจาํนวน
คร้ัง พบกบัเคร่ืองท่ีทุกท่านไม่ควรพลาด T-EXPRESS ซ่ึงเป็นรถไฟเหาะท่ีเร็วท่ีสุดและใชเ้วลาวิง่นานท่ีสุดใน
เอเชีย(T-EXPRESS จะไม่เปิดใหบ้ริการในวนัฝนตกหรือหิมะหนาเกินไป)  พร้อมเก็บภาพความประทบัใจกบั
สวนดอกไมซ่ึ้งเตม็สะพร่ังกลางลานโดยถูกจดัไวเ้ป็น THEME ตามฤดูกาล (มีนาคม-เมษายน:สวนดอกทิวลิป / 
พฤษภาคม-มิถุนายน:สวนดอกกุหลาบ / สิงหาคม-กนัยายน :สวนดอกลิลล่ี / ตุลาคม-พฤศจิกายน :สวนดอก
เบญจมาศ) นอกจากน้ียงัสามารถท่องไปกบัโลกของสัตวป่์าซาฟารี พบกบั      ไลเกอร์ ลูกแฝดผสมระหวา่งพอ่
สิงโตและแม่เสือ นบัเป็นแฝดผสมเสือ-สิงโตคู่แรกในโลกนอกจากนั้นใหท้่านไดต่ื้นตาในสวนสัตวซ์าฟารี ชม
ความน่ารักของสัตวต่์างๆ และไดเ้พลิดเพลินกบัการใหอ้าหารหมีท่ีทุกท่านไม่ควรพลาด 
นาํท่านเดินทางสู่  คิมบับ คิมบบั  เป็นอาหารเกาหลีชนิดหน่ึง ทาํจากขา้วสุกและเคร่ืองปรุงอ่ืน ๆ หลากชนิด 
เช่น แตงกวา แคร์รอต ผกัโขม ไข่เจียว ปูอดั แฮม เป็นตน้ วางแผบ่นแผน่สาหร่ายแลว้มว้น จากนั้นหัน่เป็นช้ิน
พอดีคาํชาวเกาหลีนิยมรับประทานคิมบบัระหวา่งการปิกนิกหรืองานกิจกรรมกลางแจง้ หรือรับประทานเป็น
อาหารกลางวนัเบาๆโดยเสิร์ฟกบัหวัไชเทา้ดองและกิมจิ นอกจากน้ีคิมบบัยงัเป็นอาหารนาํกลบับา้นท่ีเป็นท่ี
นิยมทั้งในเกาหลีและต่างประเทศ ใหท้่านไดเ้รียนรู้ส่วนผสมของการทาํ คิมบบัและไดฝึ้กลองทาํดว้ยฝีมือของ
ตวัเองพร้อมนาํทุกท่านไดใ้ส่ชุดประจาํชาติเกาหลี “ฮันบก” และถ่ายรูปภาพความประทบัใจ  

กลางวนั      รับประทานอาหารกลางวนั  
       นาํท่านเดินทางสู่ ศูนย์รวมเคร่ืองสําอางแบรนด์ดังเกาหลี เช่น ROJUKISS, LOTREE, LANEIGN, SULWASOO 
ใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือในราคาพิเศษ  ถึงเวลาพาทุกท่านตะลุยสู่แหล่งชอ้ปป้ิงท่ีไดช่ื้อวา่ใหญ่ท่ีสุดในเอเชีย  จากนั้นใหทุ้ก
ท่านไดเ้ลือกซ้ือตุก๊ตาหมีท่ีแต่งตวัในหลากหลาย COLLECTION ท่ี TEDDY BEAR MUSUEM ขนาดยอ่ม ท่ียอ่มาก
จาก เกาะเชจู ทุกท่านจะไดเ้ห็นไดส้ัมผสัหมีเทค็ด้ีแบร์ท่ีน่ารักจากทัว่โลกท่ีมีมากวา่ 100 ปี โดยจดัทาํเป็นเร่ืองราวและ
ฉากท่ีแสดงเร่ืองราวและจาํลองวถีิชีวติของคนเกาหลี โดยใช ้ตุก๊ตาหมี แต่งตวัตามสไตลน่์ารักๆมีทั้งแบบแสดงโชว์
และเป็นแบบเคล่ือนไหวได ้ท่านยงัสามารถซ้ือ ตุก๊ตาหมีไดท่ี้ TEDDY BEAR SHOP จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ จากนั้น
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นาํท่านเพลิดเพลินกบัสินคา้ท่ีหลากหลายจาก ตลาดทงแดมุน หา้งสรรพสินคา้กวา่ 10 แห่ง ท่ีบางหา้งเปิดตลอด 24 
ชัว่โมง เช่น  MIGLIORE, DOOTA TOWER, HELLO AM, DESIGNER CLUB  ท่านสามารถเลือกซ้ือสินคา้
หลากหลายประเภทไดท่ี้น่ี อาทิเช่น เส้ือผา้บุรุษ-สตรี รองเทา้บุรุษ-สตรี รองเทา้ผา้ใบ เขม็ขดั ของท่ีระลึก ชุดเคร่ืองครัว 
ถุงเทา้ ผา้พนัคอ ในราคาเกาหลีอยา่งแทจ้ริง  

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า  
 นาํท่านเขา้สู่ท่ีพกั  GALAXY HOTEL OR BLVD HOTELหรือเทียบเท่า 

วนัทีส่ี่ ศูนย์โสมรัฐบาล  – RED PINE  –  พระราชวงัเคียงบก   – หมู่บ้านบุกชอนฮันอก  –   ชมดอกซากุระ  ณ สวนยออิ
โด –   SEOULLO7017 –  ช้อปป้ิงเมียงดง – DUTY FREE   

 
 
 
 
 

เช้า         รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  นาํท่านเดินทางสู่ ศูนย์โสมรัฐบาล ซ่ึงรับรองคุณภาพจากรัฐบาล เป็นโสมท่ีอาย ุ6 ปี ซ่ึงถือวา่มีคุณภาพดีท่ีสุด ให้
ท่านไดเ้ลือกซ้ือโสมคุณภาพและราคาถูกกวา่ไทย 2 เท่า โสมเกาหลีถือเป็นยาบาํรุงร่างกาย หรือสามารถซ้ือเป็น
ของฝากจากประเทศเกาหลี  จากนั้นนาํท่าน RED PINE เป็นผลิตภณัฑ ์ท่ีสกดัจากนํ้ามนัสน ท่ีมีสรรคุณช่วยบาํรุง
ร่างกาย ลดไขมนั ช่วยควบคุมอาหารและรักษาสมดุลในร่างกาย 
 จากนั้นนาํท่านเท่ียวชม  พระราชวงัเคียงบกกุง  พระราชวงัแห่งน้ีเป็นทั้งสัญญลกัษณ์และแหล่งท่องเท่ียว
ยอดฮิตของกรุงโซล  พระราชวงัท่ีมีขนาดใหญ่และเก่าแก่ท่ีสุดในกรุงโซล   สร้างข้ึนในปี  1394 ในสมยัพระเจา้
แทโจ ราชวงศโ์ชซอน เดิมทีนั้นภายในพระราชวงัมีอาคารและตาํหนกัต่างๆมากกวา่ 200 หลงั แต่เม่ือมีการรุกราน
ของญ่ีปุ่น  อาคารส่วนใหญ่ก็ไดถู้กทาํลายลงเหลืออยูเ่พียงแค่  10 หลงัเท่านั้น คาํวา่  “เคียงบกกุง ” หมายถึง  
พระราชวงัแห่งพรท่ีมีแสงสวา่ง  ภายในบริเวณของพระราชวงัแห่งน้ีมีสถาปัตยกรรมท่ีน่าสนใจดงัน้ีคือ  “พระท่ี
นัง่คึนจองวอง  (Geunjeongjeon)”และ  “ศาลาเคียงฮวยรู  (Hyangwonjeong)” ซ่ึงตั้งอยูภ่ายในบริเวณสระนํ้ามี
ทศันียภาพท่ีสวยงามมาก  และรอบๆ  บริเวณตรงประตูจอนชุลมุน  พพิธิภัณฑ์พืน้บ้านแห่งชาติเกาหลี  ท่ีน่ีเป็น
พิพิธภณัฑท่ี์แสดงถึงประวติัศาสตร์และวฒันธรรมพื้นบา้นของคนเกาหลี  ตั้งแต่สมยัก่อนประวติัศาสตร์จนถึง
จุดส้ินสุดของราชวงศโ์ชซอน  พิพิธภณัฑแ์ห่งน้ีสร้างข้ึนในปี  1945 แต่เดิมเป็นพิพิธภณัฑช์าติพนัธ์ุวทิยาแห่งชาติ  
ก่อนจะไดรั้บการออกแบบอาคารใหม่และถูกเปล่ียนมาเป็นพิพิธภณัฑพ์ื้นบา้นแห่งชาติเกาหลี  ในปี  1993 
นบัตั้งแต่การก่อตั้งพิพิธภณัฑ์  ก็ไดมี้การศึกษาและการวจิยัประวติัศาสตร์พื้นบา้นของเกาหลี  และเก็บรวบรวม
ส่ิงประดิษฐจ์ากภูมิภาคต่างๆ  ในเกาหลี  เพื่อนาํเสนอใหป้ระชาชนเขา้ใจในวถีิชีวติและวฒันธรรมของชาวเกาหลี  
ดงันั้นการเยีย่มชมพิพิธภณัฑแ์ห่งน้ีจะเป็นประตูสู่ความเขา้ใจอยา่งลึกซ้ึงของชีวติและวฒันธรรมของคนเกาหลีได้
เป็นอยา่งดี  (มีบริการเช่าชุดฮนับกสาํหรับผูท่ี้สนใจถ่ายรูปซึมซบับรรยากาศภายในพระราชวงั และ พิพิธภณัฑ ์
เพื่อความทรงจาํดีๆ กรุณาติดต่อเซลลท่ี์จองทวัร์ก่อนล่วงหนา้) 

กลางวนั     รับประทานอาหารกลางวนั 
     นาํท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านบุกชอนฮันอก Bukchon Hanok Village เป็นอีกหน่ึงสัญลกัษณ์ของเกาหลี 
ท่ามกลางตึกรามบา้นช่องท่ีทนัสมยัของกรุงโซลนั้น หมู่บา้นแห่งน้ีก็ยงัคงรักษาอาคารบา้นเรือนในสมยัโบราณ มีกล่ิน
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อายของเกาหลีในยคุเก่าแก่ เหมาะสาํหรับคนท่ีชอบสถานท่ีท่องเท่ียวเชิงประวติัศาสตร์ ในปัจจุบนัน้ีบา้นฮนัอกหลาย
หลงัในหมู่บา้นถูกดดัแปลงใหเ้ป็นศูนยว์ฒันธรรม เกสตเ์ฮา้ส์ ร้านอาหาร และโรงนํ้าชา เปิดใหบ้ริการแก่นกัท่องเท่ียวท่ี
เขา้มาเพื่อสัมผสัและเรียนรู้วฒันธรรมเกาหลีแบบดั้งเดิม และอีกหน่ึงส่ิงท่ีสาํคญัก็คือหมู่บา้นน้ีเป็นยา่นท่ีมีคนเกาหลีอยู่
อาศยักนัจริงๆภายในบา้น  จากนั้นนาํท่าน ชมดอกซากุระ ณ สวนยออโิด (เฉพาะช่วงซากุระบาน) ชมดอกซากุระแห่ง
เกาหลี ณ ถนนยออิโด ท่ีจะบานสะพร่ังไปทัว่ไปถนนยอิูโดะ หรือ ยออิโด มีตน้ซากุระกวา่ 1,400 ตน้ในบริเวณน้ี ซ่ึงใน
เดือนเมษายน (สงกรานต)์ในแต่ละปี จะมีการจดัเทศกาลดอกซากุระ ณ ถนนสายน้ี ท่านจะไดส้ัมผสัสีสันแห่งดอก
ซากุระ พร้อมถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกในบรรยากาศสุดแสนโรแมนติค ในยามเยน็ถนนสายน้ีก็จะคึกคกั มีกิจกรรมร่ืนเริง
หลากหลาย และมีดวงไฟประดบัประตดักบัสีขามอมชมพขูองดอกซากุระท่ีสวยงาม หลงัจากนั้นนาํทุกท่านเดินทางสู่ 
SEOULLO 7017 ซ่ึงในยคุ 70 ไดมี้การสร้างถนนยกระดบัข้ึนเพื่อเช่ือมต่อฝ่ังตะวนัออกและตะวนัตกรอบสถานีโซล  
อยา่งไรก็ตามไดมี้การปิดการจราจรบนทอ้งถนนเน่ืองจากปัญหาดา้นความปลอดภยั   หลงัจากน้ีแทนท่ีจะทาํลาย
โครงสร้างท่ีมีอยูอ่อกทางรัฐบาลประเทศเกาหลีใตจึ้งทาํการปรับปรุงเป็นตึก  Seoullo 7017 ซ่ึงเป็นประสบการณ์การ
เดินเทา้แบบใหม่Seoullo 7017 ไดช่ื้อมาจากปีใหม่ของชีวติจากการเป็นถนนท่ีมีการจราจรในยคุ 70 ไปยงัสวนลอยฟ้า
ในปี พ. ศ. 2560 ทั้งยงัมีความหมายลึกซ้ึงยิง่ข้ึน โดยตึกโซลโล 7017 ถูกแบ่งออกเป็น 17 ส่วนท่ีไม่ซํ้ ากนัและถนน อยู่
ห่างจากพื้นดิน 17 เมตรมีส่ิงอาํนวยความสะดวกมากมายตามเส้นทาง Seoullo 7017 รวมถึง ศูนยใ์หข้อ้มูลนกัท่องเท่ียว
,คาเฟ่,สวน และ สนามกีฬา Seoullo ชอ้ปป้ิงท่ี เมียงดง หรือ สยามสแควร์เกาหลีท่านสามารถเลือกสินคา้เทรนดแ์ฟชัน่
ล่าสุดของเกาหลีไดท่ี้น่ีโดยเฉพาะสินคา้วยัรุ่นเช่นเส้ือผา้ รองเทา้ กระเป๋า เคร่ืองประดบั ทั้งแบรนดเ์นม เช่น EVISU, 
GAP, ONISUKA TIGER และสินคา้จากแบรนดเ์กาหลีโดยเฉพาะ เคร่ืองสาํอางเช่นETUDE HOUSE, SKIN FOOD, 
THE FACE SHOP, MISSHA, ROJUKISS, LANEIGE อีกทั้งยงัมีร้านกาแฟ ร้านอาหารต่างๆ ท่านสามารถล้ิมลอง
ไอศกรีม 2,000 วอน ท่ีสูงเกือบฟุตไดท่ี้น้ี  และ STREET FOOD อีกหลากหลายรายการใหทุ้กท่านไดเ้พลิดเพลินกบั
อาหารฟิวชัน่ หลากหลายประเภท จากนั้นนาํท่านชมแหล่งชอ้ปป้ิงปลอดภาษี DUTY  FREE ชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนด์
เนม  มากมาย อาทิ นาฬิกา,แวน่ตา,เคร่ืองสาํอางค,์กระเป๋า,กลอ้งถ่ายรูป หรือจะเป็นโทรศพัทมื์อถือ ใหท้่านอิสระได้
เลือกซ้ืออยา่งเตม็ท่ี 

 คํ่า รับประทานอาหารคํ่า  
นาํท่านเขา้สู่ท่ีพกั  GALAXY HOTEL OR CS AVENUE HOTEL   หรือเทียบเท่า 

วนัทีห้่า     ศูนย์พลอยอเมทสิ –  ฮอกเกต็นามู – โซลทาวเวอร์ (ไม่รวมขึน้ลฟิต์)  – ช้อปป้ิงทีฮ่งแด – ไชน่าทาวน์(อนึชอน)             
                 –  SUPER MARKET –  กรุงเทพฯ 
 
 
 
 
 

เช้า         รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร ของโรงแรม 
นาํท่าน อเมทสิ เป็นหินท่ีมีพลงัในการบาํบดัทั้งดา้นร่างกายและจิตใจของผูส้วมใส่  ขจดัความคิดแง่ลบ เป็นพลอย
แห่งความเช่ือท่ีวา่จะนาํ สุขภาพและโชค มาปกป้องคุม้ครองผูส้วมใส่ได ้โดยมีตั้งแต่สีม่วงอ่อนเยน็ตาจนถึงสีม่วง
เขม้ มีเสน่ห์เยา้ยวนใจ พลอยน้ีจะงามจบัตาเม่ือมาทาํเป็นแหวน จ้ี ต่างหูและสร้อย และนิยมใชใ้นการแกไ้ขฮวงจุย้
ท่ีไม่ดีภายในบา้นดว้ย  นาํท่านชมแหล่งชอ้ปป้ิง  นาํท่านเดินจากนั้นนาํท่านเดิน ทางสู่ศูนยส์มุนไพร  ฮอกเกต็นามู  
จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่  ศูนยส์มุนไพรบาํรุงตบั  ฮอกเก็ตนามู  (Raisin Tree Center) นาํท่านชมศูนยส์มุนไพรท่ี
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ไดรั้บการจดลิขสิทธ์ิเป็นสมุนไพรท่ีทัว่โลกยอมรับ รวมถึงสถาบนัต่างๆ วา่เป็นสมุนไพรท่ีมีคุณภาพดีท่ีสุดในการ
บาํรุง และดูแลตบัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  ช่วยขบัลา้งดีทอ็กสารพิษออกจากร่างกาย  เช่น แอลกอฮอล์  สารกนับูด 
สีผสมอาหาร  ฯลฯ  ซ่ึงจดัเป็นสมุนไพรท่ีหาไดย้ากในปัจจุบนั  สามารถทานไดท้ั้ง  ผูใ้หญ่  เด็ก  รวมไปถึงหญิง
ตั้งครรภ ์ท่านจะไดช้มการสาธิตการทดลองวา่สมุนไพรชนิดน้ีมีคุณค่าเพียงใด 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั  
นาํท่านยอ้นรอยละครซีรียเ์กาหลีดงั ท่ี “นมัซาน” ภูเขาแห่งเดียวท่ีตั้งอยูใ่จกลางกรุงโซล บนยอดเขามีหอ คอย  N 
SEOUL TOWER (ไม่รวมค่าข้ึนลิฟท)์ 1 ใน 18 หอคอยเมืองท่ีสูงท่ีสุดในโลกมีความสูงถึง 480 เมตร เหนือ
ระดบันํ้าทะเล นาํท่านสู่ NAMSAN VIEW POINT ใหท้่านไดถ่้ายรูปและสัมผสัความน่ารักของวยัรุ่นเกาหลี ซ่ึง
นิยมมาคลอ้งกุญแจคู่รักไวบ้นระเบียงแทบจะทุกดา้น SEOUL TOWER จึงเตม็ไปดว้ยกุญแจหลากหลายสี 
จากนั้นนาํทุกท่านเดินทางสู่ ช้อปป้ิงทีฮ่งแด แหล่งชอ้ปป้ิงท่ีอยูล่อ้มรอบไปดว้ยมหาวทิยาลยัช่ือดงัในเกาหลี สินคา้
ในยา่นน้ีส่วนใหญ่เป็นสินคา้วยัรุ่นท่ีทนัสมยัและราคาไม่แพงเช่นเส้ือผา้ท่ีออกแบบโดยดีไซดเ์นอร์เกาหลีรองเทา้
กระเป๋าเคร่ืองประดบั เคร่ืองสาํอาง และยงัมีร้านแบรนดเ์นมอยูท่ ัว่ไปเช่น EVISU, ZARA ทุกวนัเสาร์ลานหนา้
ประตูของมหาวทิยาลยัฮงอิค จะมีผลงานศิลปะในรูปแบบต่างๆ เช่น เคร่ืองประดบั ตุก๊ตา เส้ือผา้ และของแฮนด์
เมด ท่ีน่ารักและใชค้วามคิดสร้างสรรค ์ของบางอยา่งทาํมาช้ินเดียวเพื่อใหไ้ดเ้ลือกซ้ือ บางทีอาจเป็นสินคา้ท่ีมีช้ิน
เดียวในโลก  ร้านกาแฟขนาดยอ่ม ยา่นฮงอิก  จากนั้นนาํท่านช๊อบต่อท่ี จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่  อนิชอนไชน่า
ทาวน์ เป็นชุมชนของชาวจีนท่ีถือกาํเนิดจากการเปิดท่าเรืออินชอนในปี ค.ศ. 1883 ในอดีตนบัเป็นพื้นท่ีสาํคญัใน
การขนส่งและคา้ขายสินคา้จากประเทศจีน สาํหรับปัจจุบนัน้ีชาวจีนท่ียงัคงอาศยัอยูเ่ป็นรุ่นท่ี 2 หรือรุ่นท่ี 3 นบัจาก
ท่ีมีการบุกเบิก แต่กล่ินไอและการดาํรงไวซ่ึ้งวฒันธรรมของคนรุ่นก่อนยงัคงมีใหเ้ห็น รวมไปถึงการไดมี้โอกาส
ไดล้ิ้มลองรสชาติอาหารจีนท่ีมีใหเ้ลือกสรรหลายร้านท่ีอินขอนไชน่าทาวน์แห่งน้ี  จากนั้นนาํทุกท่านเดินทางสู่ 
SUPER MARKET ซ่ึงท่านสามารถเลือก  ซ้ือสินคา้เกาหลีไดอี้กรอบ โดยเฉพาะของกิน เช่น บะหม่ีซินราเมียน 
(มาม่าสไตลเ์กาหลี) อูดง้ กิมจิ ขนมช๊อคโกพ้าย นํ้าจ้ิมปรุงรสหมูยา่งเกาหลี ไก่ตุ๋นโสมสาํเร็จรูป ผลไมต้ามฤดูกาล 
ในราคาพิเศษก่อนกลบัเมืองไทยจากนั้นนาํท่านสู่สนามบินอิน 

21.20   เดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯโดยสายการบิน THAI AIRWAYS (TG) เท่ียวบินท่ี  TG 655 (ไฟล์ทบินอาจมีการ
เปลีย่นแปลง) บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง 

01.10+1  (ตามเวลาท้องถิ่น) ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 
เมนูอาหาร 

1. TAKKALBI ไก่ผดัเผด็บาร์บีคิวเป็นเน้ือไก่ท่ีหัน่ออกเป็นช้ินพอคาํ คลุกเคลา้ดว้ยซีอ๊ิวเคร่ืองปรุง และหมกัท้ิงไวจ้นไดท่ี้ จึง
นาํเน้ือไก่และผกัมาผดับนกระทะยกัษ ์รับประทานพร้อม กิมจิ ซุปสาหร่าย และขา้วสวย 

2. ชาบู ชาบู  สุก้ีสไตลเ์กาหลี บนหมอ้ไฟร้อนๆ ประกอบดว้ย ผกัสดชนิดต่างๆ และเน้ือหมูสไลดน์ํ้าซุปร้อนๆ 
และเส้นอูดง้ซ่ึงขาดไม่ไดใ้นการทาน ชาบู ชาบู พร้อมขา้วสวย 

3. คาลบี ้หมูยา่งเกาหลี เป็นอาหารพื้นเมืองเกาหลีเล่ืองช่ือและเป็นท่ีรู้จกักนัดีทัว่โลก มีรสชาติออกหวานกลม
กล่อม โดยนาํหมูส่วนท่ีติดกบักระดูก นาํไปยา่งบนเตาถ่านแบบดั้งเดิม เสิร์ฟพร้อมขา้วสวยร้อนๆ และเคร่ือง
เคียงต่างๆ นํ้าจ้ิมเตา้เจ้ียวและนํ้าซุปสาหร่าย มีวธีิการรับประทานคลา้ยกบัเม่ียงคาํของไทย 

4. ซัมเคทงั หรือ ไก่ตุ๋นโสม อาหารตาํหรับชาววงับาํรุงสุขภาพ บริการท่านละ 1 ตวั บรรจุอยูใ่นหมอ้เหล็กร้อนๆ 
ภายในตวัไก่จะยดัไส้ดว้ยขา้ว และของบาํรุงต่างๆ อาทิ เมด็พุทราแหง้ รากโสม เก๋าก้ี ปรุงรสดว้ยพริกไทยดาํ 
และเกลือ รับประทานพร้อมเคร่ืองเคียงท่ีเรียกวา่ กกัตุกี (ทาํจากหวัไชเทา้ดอง) และเส้นขนมจีนหนานุ่มแบบ
เกาหลีพร้อมทั้งเสิร์ฟ อินซมัจูหรือเหลา้ดองโสม 
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5. HANSIK BUFFET บุฟเฟ่ตส์ไตลเ์กาหลี 
6. บุฟเฟ่ต์บาบีคิวป้ิงย่าง สไตลเ์กาหลีใหท้่านเลือกสรรทั้ง เน้ือววั หมูติดมนัสไลด ์หมูหมกั ซีฟู้ ดตกัรับประทาน

แบบไม่อั้น ทานไดจ้นอ่ิม พร้อมเคร่ืองเคียงผกัสด กิมจิ และอ่ืนๆอีกมากมาย 
7. จิมดัก  ไก่อบซีอ๊ิววุน้เส้น เป็นเมนูอาหารเกาหลีพื้นเมืองดั้งเดิม เป็นไก่ผดัรวมกบัวุน้เส้น มนัฝร่ัง แครอท 

พริก และซอสดาํ เน้ือไก่ท่ีน่ิม รสชาติคลา้ยกบัไก่พะโลสู้ตรเกาหลี ทานกบัขา้ว หอมอร่อย รสเผด็ถึงเคร่ือง)
บุฟเฟ่ต ์

 (รายการอาหารอาจมีการปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม) 

 

ราคาทวัร์รวม ราคาทวัร์ไม่รวม 

1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัตามเสน้ทางท่ีระบุใน
รายการชั้นทศันาจรไป-กลบัพร้อมคณะ  
กรณีอยูต่่อตอ้งเสียค่าเปล่ียนแปลงตัว๋ 
2. ค่าอาหารทุกม้ือ ตามท่ีระบุในรายการ 
3. ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ 
4. ค่าท่ีพกัตามระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน  
ตามโรงแรมท่ีระบุ หรือเทียบเท่า 
5. ค่ารถรับ-ส่ง และนาํเท่ียวตามรายการ 
6. ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งท่ีมี 
7. ค่านํ้าหนกักระเป๋าสัมภาระท่านละ 23 กก. 1ใบ/ท่าน 
8. ค่าหวัหนา้ทวัร์นาํท่านท่องเท่ียวตลอดรายการใน
ต่างประเทศ 
9. ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง 
-  การชดเชยอุบติัเหตุส่วนบุคคลกรณี เสียชีวติ สูญเสีย   
อวยัวะ สายตาหรือ ทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง 1,000,000 
บาท 
- การรักษาพยาบาลต่ออุบติัเหตุแต่ละคร้ัง 500,000  บาท  
(เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
 

1. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าทาํหนงัสือเดินทาง, ค่าโทรศพัท์
ส่วนตวั, ค่าซกัรีด, มินิบาร์ในหอ้ง, รวมถึงค่าอาหาร และ
เคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ (หากท่านตอ้งการสัง่เพ่ิม 
กรุณาติดต่อหวัหนา้ทวัร์แลว้จ่ายเพ่ิมเองต่างหาก) 
2. ค่าทปิคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่นท่านละ 50,000 วอน หรือ 
1,500 บาท ต่อท่านตลอดทั้งทริป  
3. ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% (กรณีออก
ใบเสร็จรับเงนิในนามบริษัท หรือต้องการใบกาํกบัภาษี) 
4. ค่านํ้ าหนกักระเป๋าสมัภาระ ท่ีหนกัเกินสายการบินกาํหนด  
(ปกติ 23 กก.) 1 ใบ/ท่าน 
5. ค่าวซ่ีาสาํหรับพาสปอร์ตต่างดา้ว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 
1)พาสปอร์ต 2)ใบประจาํตวัคนต่างดา้ว 3)ใบสาํคญัถ่ินท่ีอยู ่4)
สาํเนาทะเบียนบา้น(ถา้มี) 5)สมุดบญัชีเงินฝาก(ถา้มี) 6)รูปถ่ายสี 
2 น้ิว 2 รูป แลว้ทางบริษทัฯจะเป็นผูด้าํเนินการยืน่วซ่ีาใหท่้าน
โดยจ่ายค่าบริการต่างหาก(สาํหรับหนงัสือเดินทางต่างดา้ว 
เจา้ของหนงัสือเดินทางตอ้งทาํเร่ืองแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองก่อน
จะยืน่วซ่ีา) 

 
เงือ่นไขการจองและการให้บริการ 

1. ในการจองคร้ังแรก มดัจาํท่านละ 10,000 บาท หรือชาํระทั้งหมด  
2. ส่วนท่ีเหลือชาํระก่อนเดินทาง 15 วนั ในกรณีท่ีไม่ชาํระเงินส่วนท่ีเหลือตามเวลาท่ีกาํหนด ขอสงวนสิทธ์ิในการบอกยกเลิกการเดินทาง 
3. การจองจะมีผลสมบูรณ์ โดยจะตอ้งส่งแฟกซ์ หรือ อีเมล ์ใบจองทวัร์ใหเ้จา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย พร้อมกรอกรายช่ือของผูเ้ดินทางท่ีสะกดตรง

ตามหนงัสือเดินทาง 
4. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ หากลูกคา้ตอ้งการขอแยกออกจากกรุ๊ป หรือไม่เท่ียวตามรายการท่ีบริษทักาํหนด บริษทัขอปรับท่านละ 300 USD 

วนัเดินทาง อตัราค่าบริการ/ท่าน 

เดือนเมษายน 11-15 เม.ย. 2562 29,999 

 พกัเดี่ยวเพิม่ 8,900 บาท 
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5. ในกรณีทีลู่กค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจ้าหน้าทีข่องบริษัทฯ ก่อนทุกคร้ัง มฉิะนั้นทาง  บริษัทจะไม่รับผดิชอบ
ใดๆ ทั้งส้ิน 

 การยกเลกิ 
1. การยกเลิกการเดินทางจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเม่ือไดแ้ฟกซ์ หรือ อีเมล ์การยกเลิกใหก้บัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย  
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัทาํการข้ึนไป  คืนเงินทั้งหมด 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  15 วนัทาํการข้ึนไป เ ก็บค่าใชจ่้าย 50% ของราคาทวัร์ 
 ยกเลิกการเดินทางนอ้ยกวา่ 1 - 14 วนัทาํการ  เก็บค่าใชจ่้ายทั้งหมด 100 % ของราคาทวัร์ 

** การยกเลิกไม่นบัวนัเสาร์อาทิตย ์และวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์** 
2. การขอยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีเจ็บป่วยหรือมีเหตุจากร่างกายท่ีไม่สามารถเดินทางในช่วงเวลาท่ีจองได ้การยกเลิกการเดินทาจะตอ้ง
แสดงใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลใหก้บัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขายทั้งน้ีบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิพิจารณาในการคืนเงินใหก้บัลูกคา้เป็นกรณีไป  
3. ในกรณีท่ีเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองปฏิเสธการเขา้-ออกนอกประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทั บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ
ไม่คืนค่าทวัร์ไม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน 
4. ในกรณีกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุ หรือ เทศกาล บริษทัฯไดมี้การการันตีมดัจาํ หรือ ซ้ือขายแบบมีเง่ือนไขกบัสายการบิน รวมถึง
เท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT (เหมาลาํ), EXTRA FLIGHT (เท่ียวบินพิเศษท่ีเพ่ิมเขา้มาช่วงวนัหยดุ หรือ เทศกาลดงักล่าว ) 
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่ามดัจาํ หรือ ค่าทวัร์ทั้งหมด 
หมายเหตุ 
1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ี จาํนวนผูเ้ดินทาง ตํ่า กวา่  15 ท่าน(ผูใ้หญ่) ข้ึนไป โดยบริษทัฯ จะแจง้ให้

ทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนั ก่อนการเดินทาง  
2. เท่ียวบิน ราคาและรายการท่องเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของ  

ผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 
3. หนงัสือเดินทาง ตอ้งมีอายเุหลือใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน และบริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพ่ือท่องเท่ียวเท่านั้น 
4. ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายใดๆทั้งส้ิน อนัเน่ืองมาจาก เกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, 

การนดัหยดุงาน, การก่อจลาจล , การเมือง , ภยัธรรมชาติ  (โดยบริษทัฯจะดาํเนินการประสานงานเพ่ือใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด  
แก่ลูกคา้)  

5. ทางบริษทัฯสงวนสิทธิไม่คืนเงิน ในกรณีท่ี ท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ  เช่น ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบาง
ม้ือ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้าํระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้ 

6. ทางบริษทัฯ สงวนสิทธิ ไม่รับผิดชอบใดๆ  หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจากความ
ประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 

7. เม่ือท่านตกลงชาํระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯจะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ แลว้ ตามท่ีได้
ระบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 

8. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิเฉพาะลูกค้าทีม่ีวตัถุประสงค์เพือ่การท่องเทีย่วเท่าน้ัน    


