
 

 

หนีรอ้น...ไปห่มไออ ุ่น...ท่ีเกาหลี...สนกุทกุอารมณ…์กบัโปรแกรม 

 

จดัครบ จดัเต็ม เท่ียวครบสตูร ฤดใูบไมผ้ลิท่ีเกาหลีใต ้

    ฟร!ี!! Wi -Fi ON BUS นะจะ๊  

 

บินสบายๆ กบัสายการบินระดบั 5 ดาว
 
KOREAN AIR         

เท่ียวครบแบบจดัเต็ม รวมท่ีเท่ียว สดุชิค ส าหรบัขาชอ้ปโดยเฉพาะ ท่ีน่ีท่ีเดียว 

เรยีนท ากิมจิ พรอ้มใสช่ดุประจ าชาติเกาหลี 

เลน่เครือ่งเลน่ไมจ่ ากดัรอบและครัง้@เอเวอรแ์ลนด ์ 

ต่ืนตาไปกบัภาพ 3 มิติ และ ไอซแ์กลลอรี ่

เดินทาง โปรแกรมทวัร์  มือ้อาหาร 

Day 1 กรุงเทพ - สนามบินสุวรรณภูมิ (- / - / -) 
Day 2 สนามบินอินชอน –หมู่บา้นฝร่ังเศส –ปาจูเอาทเ์ลท - เกาะนามิ  - วดัวาอจูองซา (B / L / D) 
Day 3 โรงเรียนกมิจ ิ+ ใส่ชุดฮันบก – ตะลุยเอเวอร์แลนด ์- เทศกาลชมซากรุะ ณ เกาะ ยออโิด -  ดงแดมุน ( B / L / D) 
Day 4 ศูนยโ์สม – เคร่ืองสาํอาง –-บลูเฮา้ส์ – เคียงบ๊อกกงุ -หมู่บา้นบุกชอน - ด้ิวต้ีฟรี -  คลองชองเกชอน –เมียงดง   ( B/ L / D) 
Day 5 สมุนไพรสนแดง – โบกานยอง – โซลทาวเวอร์+กญุแจคู่รัก  - ภาพ 3 มิติ + ไอซ์  แกลอลร่ี – 

ซุปเปอร์มาร์เกต็  - กรุงเทพ 
( B / L / -) 

Day 2 =CENTRAL PLAZA OR   DAY 3 & DAY 4 = L’ART HOTEL OR 

วนัทีเ่ดินทาง ราคาผู้ใหญ่ 
เด็กอายุ 02 – 11 ปี 
นอนกบัผู้ใหญ่ 1 

ท่าน 

เด็กอายุ 02 – 11 ปี 
นอนกบัผู้ใหญ่  

2 ท่าน เสริมเตียง  

เด็กอายุ 02 – 11 ปี 
นอนกบัผู้ใหญ่  

2 ท่าน ไม่เสริมเตียง  
พเักเดี่ยว 

16 – 20 มีนาคม 

24 – 28 มีนาคม 
25,900 -. *** ไมมี่ราคาเด็ก *** 6,500 -. 



 

 

01 – 05 เมษายน 

27,900 -. 
*** ไมมี่ราคาเด็ก *** 

*1-15 ชมดอกซากรุะ ณ ถนนยออิโด * 
02 – 06 เมษายน 

04 – 08 เมษายน 

09 – 13 เมษายน 32,900 -. 

*** ไมมี่ราคาเด็ก *** 

*1-15 ชมดอกซากรุะ ณ ถนนยออิโด * 

7,500 -. 
11 – 15 เมษายน 

35,900 -. 12 – 16 เมษายน 

13 – 17 เมษายน 

14 – 18 เมษายน 32,900 -. 

6,500 -. 
17 – 21 เมษายน 27,900 -. 

05 – 09 

พฤษภาคม 
25,900 -. 

 

DAY 1       กรุงเทพฯ  - สุวรรณภูม ิ                                                                                                                                               
18.30 น. พร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 6 ชั้น 4 เคานเ์ตอร์ N สายการบิน  โคเรียนแอร์  โดยจะมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ คอยอาํนวย

ความสะดวกในการเปิดสมัภาระ และเอกสารการเดินทาง และพบกบัหวัหนา้ทวัร์  
21.45 น. นาํท่านเดินทางสู่กรุงโซลโดยเท่ียวบิน KE658 ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 5 ชัว่โมงมีบริการอาหาร และเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง 

DAY 2    สนามบินอนิชอน –หมู่บ้านฝร่ังเศส –ปาจูเอาท์เลท - เกาะนาม ิ- วดัวาอูจองซา 

 
04.50  น.เดินทางถึงสนามบินอนิชอน  ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร  (กรุณาปรับนาฬิกาของท่านใหเ้ป็นเวลาทอ้งถ่ิน  

เพื่อสะดวกในการนดัหมายเวลา ประเทศเกาหลีจะเร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง)   
 พาท่านเดินทางสู่  หมู่บา้นโพรวองซหรือ  หมู่บ้านลูกกวาด  (La Provence Village)  มีการตกแต่งอาคารท่ีสดใส  สีโทน

หวานเหมือนลูกกวาด ลกัษณะบา้นเรือนคงความเป็นเอกลกัษณ์ในสไตลแ์ควน้โพรวองซ์ของฝร่ังเศส  ทาํใหน้กัท่องเท่ียว
จาํนวนมากต่างเดินทางกนัมาท่ีน่ีเพื่อถ่ายรูปกบับา้นเก๋ๆ  ร้านรวงน่ารักๆ  อาคารบา้นเรือน  การตกแต่ง  และบรรยากาศ
โดยรวมสะทอ้นใหเ้รารู้สึกถึงแควน้โพรวองซ์ ประเทศฝร่ังเศส  จะต่างก็ตรงท่ีโพรวองซ์ของแดนโสมแห่งน้ี  มีแรงดึงดูด
ทางดา้นสีสันท่ีเยา้ยวนใจดัง่ลูกกวาด พร้อมดีไซน์แบบตะวนัตกท่ีมีเสน่ห์น่ารัก เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั   นาํท่านเดินทาง
สู่ Paju Premium เอาทเ์ลทแห่งน้ีมีร้านคา้หลากหลายมากมายกวา่  165 ร้านคา้  และต่างลดราคากนัตลอดทั้งปี  โดยมี
สินคา้แบรนดด์งัๆ มากมาย  อาทิ Armani, Calvin Klein, Diesel, DKNY, Guess, Escada เป็นตน้ น าท่านน่ังเรือข้ามฟากสู่   
เกาะนามิ เป็นเกาะสาํหรับคู่รัก ท่ีมีไฮไลทอ์ยูท่ี่ถนนสองฟากเป็นตน้สนสูงทอดแนวยาว ใหค้วามรู้สึกสุดโรแมนติก เกาะ
นามิเป็นเกาะกลางแม่นํ้า เกาะส่วนตวัซ่ึงมีรูปร่างดุจใบไมล้อยอยูบ่นผวินํ้า และเป็นสถานท่ีถ่ายทาํละครดงั “The Winter 
Love Song" หรือ เพลงรักในสายลมหนาว ท่านจะไดส้ัมผสับรรยากาศอนัแสนโรแมนติก และความงามของทิวสนท่ีตั้ง
ตรงด่ิงเป็นแถวยาวตลอด 2 ขา้งทาง ซ่ึงในแต่ละฤดู เกาะนามิจะมีความสวยงามแตกต่างกนัไป *** สาํหรับฤดูใบไมผ้ลิ 
(Spring) เกาะนามิจะเตม็ไปดว้ยสีสันของดอกไมแ้รกแยม้,ฤดูร้อน (Summer) จะเป็นบรรยากาศของตน้ไมท่ี้ผลิใบสีเขียว
สดใส, ฤดูใบไมร่้วง (Autumn) เกาะนามิไดช่ื้อวา่เป็นเกาะแห่งใบไม ้5 สี เตม็ไปดว้ยใบไมสี้เหลือง ส้ม เหลืองอมส้ม แดง 



 

 

และนํ้าตาล, ฤดูหนาว (Winter) หลงัจากท่ีหิมะแรกตกประมาณปลายเดือน  พ.ย.  อากาศจะหนาวเยน็   และหากวนัไหนท่ี
หิมะตก  เกาะนามิจะเตม็ไปดว้ยสีขาวโพลนของปุยหิมะ 

เทีย่ง  บริการอาหารกลางวนัทีภ่ัตตาคาร TAKKALBI(ไก่ผดัเผด็ซอส) 
บ่าย หลงัรับประทานอาหารนาํท่านเดินทางไปยงั วดัวาอูจองซา  เป็นวดัเก่าแก่ท่ีตั้งอยูก่ลางภูเขา  ทาํใหไ้ดเ้ห็นววิธรรมชาติท่ี

ลอ้มรอบอยา่งสวยงาม จึงเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีนิยมอีกท่ีหน่ึงเลย เม่ือเขา้ไปยงัไม่ทนัถึงตวัวดัก็จะเห็นเศียรพระพุทธรูปไม้
สลกัขนาดใหญ่มากสีทองอร่าม ดูโดดเด่นมาแต่ไกล ซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์ท่ีสาํคญัของวดัน้ี  เศียรพระพุทธรูปน้ีมีความสูงถึง  8 
เมตร วางตั้งอยูบ่นกองหินขนาดใหญ่ ถา้มองจากระยะไกลกองหินน้ีจะดูเหมือนลาํตวัของพระพุทธรูป  แต่ความจริงแลว้มี
แค่เศียรพระเท่านั้นท่ีทาํมาจากไม้  โดยเศียรพระพุทธรูปท่ีน่ีไดรั้บการบนัทึกลงกินเนสบุค๊ใหเ้ป็นรูปสลกัจากไมท่ี้มีขนาด
ใหญ่ท่ีสุดในโลกดว้ย  ท่ีน่ีถึงติดอนัดบัแหล่งท่องเท่ียวในเกาหลีใต้  ธรรมชาติท่ีวดัวาวจูองซาก็มีความสวยงามไปตาม
ฤดูกาล รอบๆตวัวดัมีตน้ซากุระท่ีจะออกดอกสีชมพเูตม็ตน้ในช่วงเดือนเมษายน  (ประมาณกลางเดือน ) มีตน้เมเป้ิลท่ีใบจะ
เปล่ียนสีสวยๆ เป็นสีแดงสด ใหน้กัท่องเท่ียวไดช้มในช่วงเดือนกลางตุลาคม -ตน้เดือนพฤศจิกายน  ของทุกปี  ดา้นหนา้ของ
เศียรพระพุทธรูปจะเป็นสระนํ้า  ซ่ึงมีพระองคเ์ล็กๆวางอยูร่อบๆสระ  ยาวไปจนถึงกองหินท่ีเป็นฐานของเศียรพระพุทธรูป  
บริเวณรอบๆวดัก็มีรูปป้ันหินสลกัเณรนอ้ยนัง่พนมมือ  และมีเหรียญ  วางบนหนา้ตกั  หรือบนตวัรูปป้ันเหมือนบา้นเราเลย  
ต่อไปก็จะพบกบัรูปป้ันหินสลกัดูเหมือนจะเป็นนกฮูกแม่กบัลูก มีเจดียท์าํดว้ยกอ้นหินดูแปลกตาไปอีกแบบนะ  เม่ือเดินเขา้
สู่อุโบสถซ่ึงอยูบ่นเนินเขา จะพบกบัท่ีประดิษฐานพระนอนขนาดใหญ่ท่ีแกะสลกัมาจากไมซ่ึ้งนาํมาจากอินเดีย  และมีความ
เก่าแก่ และศกัด์ิสิทธ์ิมากทีเดียว ส่วนบนสุดมีพระพุทธรูปปางสมาธิสีทององคใ์หญ่ประดิษฐานอยู ่ 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร  SHABU SHABU (สุกีส้ไตล์เกาหล)ี   
            จากนั้นนาํท่านเขา้สู่โรงแรมท่ีพกั  RITZ HOTEL OR  

DAY 3  โรงเรียนกมิจิ + ใส่ชุดฮันบก – ตะลุยเอเวอร์แลนด์ -เทศกาลชมซากุระ ณ เกาะ ยออโิด -  ดงแดมุน 

 
เช้า รับประทานอาหาร ณ โรงแรมทีพ่กั  

จากนั้นนาํท่านเขา้สู่ตน้ตาํหรับการทาํผกัดองท่ีข้ึนช่ือของเกาหลี หรือเรียกวา่ “กมิจิ” โดยมีผูเ้ช่ียวชาญคอยสอนและ
แนะนาํวธีิการทาํอยา่งใกลชิ้ดรวมถึงไดเ้พลิดเพลินกบัการทาํกิมจิรสตน้ตาํหรับอีกดว้ย จากนั้นพาไปเก็บภาพประทบัใจกบั
การสวมชุดประจาํชาติ ของเกาหลี “ฮันบก” เป็นเคร่ืองแต่งกายท่ีมีมาเป็นเวลา พนัๆ ปีมาแลว้ ความงดงามของชุด และ
ความอ่อนชอ้ยของวฒันธรรมเกาหลี ไดถู้กถ่ายทอดออกมาผา่นทางภาพถ่ายของสุภาพสตรีในเคร่ืองแบบฮนับก โดยใน
สมยัก่อนหลายร้อยปีท่ีแลว้ ปกติหญิงสาวชาวเกาหลี จะแต่งชุดฮนับกเป็นประจาํทุกวนั ส่วนสุภาพบุรุษก็จะใส่ชุดชอโกรี 
(ลกัษณะเส้ือนอกแบบเกาหลี) และ พาจิ (กางเกงขายาว) ในขณะท่ีสุภาพสตรีจะสวม ชอกอรีและชีมา (เป็นกระโปรง) แต่
ปัจจุบนั การแต่งกายแบบตะวนัตกไดเ้ขา้มามีบทบาท ทาํให ้ชุดฮนับกจะใส่เฉพาะโอกาสพิเศษ หรือเทศกาลสาํคญัๆ เช่น
งานมงคลสมรส วนัซอลลลั (วนัข้ึนปีใหม่ของเกาหลี) หรือวนัชูซก (วนัขอบคุณพระเจา้) 

เทีย่ง  บริการอาหารกลางวนัทีภ่ัตตาคาร  KALBI (หมูย่างเกาหล)ี BUFFET  



 

 

จากนั้นนาํท่านสู่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ สวนสนุกกลางแจง้ท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศ และเป็นท่ีนิยมของชาวเกาหลีและ
ชาวต่างชาติ เป็นอยา่งมากตั้งอยูท่่ามกลางหุบเขาและขอเชิญท่านเท่ียวชมเทศกาลดอกไมต้ามฤดูกาลท่ีจดัข้ึนทุกปี มี 
ดอกไมใ้หท้่านไดเ้ลือกชมมากมายหลายชนิดนบัลา้นตน้และเติมเตม็ ความสุขของท่านดว้ยเคร่ืองเล่นนานาชนิดดว้ยบตัร 
Free Passสามารถเลือกเล่นเคร่ืองเล่นไดทุ้กชนิดไม่จาํกดัจาํนวนคร้ัง เชิญท่านเท่ียวชมเก็บภาพประทบัใจตามอธัยาศยั 

จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ เกาะยออโิด เพือ่ชมงาน เทศกาลซากุระ  Yeouido Spring Flower Festival 
ถนนซากุระแห่งกรุงโซล มีตน้ซากุระกวา่ 1,400 ตน้ในบริเวณน้ี ซ่ึงในเดือนเมษายนในแต่ละปีจะมีการจดัเทศกาล ดอก
ซากุระ ณ ถนนสายน้ี ท่านจะไดส้ัมผสัสีสันหลากหลาย และมีดวงไฟประดบัประดาตดักบัสีขาวอมชมพขูองดอกซากุระท่ี
สวยงามจากนั้นน าท่านช้อปป้ิงต่อทีต่ลาดดงแดมุนตลาดน้ีเราสามารถเลือกซ้ือขา้วของต่างๆ และต่อราคาไดสุ้ดๆ เพราะมี
ร้านคา้ต่างๆ ใหเ้ลือกซ้ือมากมาย มีทั้งหา้งขายเส้ือผา้ทนัสมยัแต่ตั้งอยูท่่ามกลางบรรยากาศแบบโบราณ บางร้านเปิด 24 
ชัว่โมง มีแสงสี และเสียงดนตรีตลอดทั้งคืน สินคา้ท่ีมีมากทีสุดในตลาดน้ีคือ เส้ือผา้ เคร่ืองแต่งกายต่างๆ เคร่ืองหนงั ชุด
สุภาพสตรี เคร่ืองนอน รองเทา้ กระเป๋า เคร่ือง ประดบัและเคร่ืองสาํอาง ฯลฯ  

 
เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร   OSAMBULGOGI (หมู ปลาหมึก เห็ดเข็มทอง หมักซอส)  BUFFET หมูและผกั
จากนั้นนาํท่านเขา้สู่โรงแรมท่ีพกั BENEKIA SEOUL HOTEL หรือเทียบเท่า 3 ดาว 

DAY 4   ศูนย์โสม – เคร่ืองส าอางค์ –-บลูเฮ้าส์ – เคียงบ๊อกกุง - หมู่บ้านบุกชอน - ดิว้ตีฟ้รี -  คลองชองเกชอน –เมียงดง  
เช้า รับประทานอาหาร ณ โรงแรมทีพ่กั 

หลงัรับประทานอาหารจากนั้นนาํท่านสู่ จินเส็งเอ้าท์เลท เป็นสถานท่ีแหล่งรวมศูนยส์มุนไพรโสม เพื่อฟังคาํ
บรรยายถึงสรรพคุณต่างๆ ของโสมแต่ละชนิด โดยโสมท่ีดีมีคุณภาพตอ้งมีอาย ุ6 ปีโดยท่านสามารถเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์
โสมไดใ้นราคาท่ีถูกกวา่เมืองไทย ถึงสองเท่า เหมาะแก่การท่ีจะเป็นของฝาก ของท่ีระลึกแด่คนท่ีรักดว้ย จากนั้นนาํท่าน
เลือกซ้ือ สาํอางท่ี COSMETIC ท่ีแห่งน้ีเป็นแหล่งขายเคร่ืองสาํอางขนาดใหญ่ อาทิเช่น เคร่ืองสาํอางโรจูคิสซ่ึงเป็นท่ี
นิยมอยา่งมาก ในประเทศเกาหลี จากนั้นนาํท่านเดินชม พระราชวงัเคียงบ๊อค ซ่ึงเป็นพระราชวงัท่ีเก่าแก่ท่ีสุด สร้างข้ึนใน
ปี ค.ศ. 1394 ซ่ึงเป็นปีท่ี 3 ของราชวงศ ์โซชอน ในราวศตวรรษท่ี 14  และยงัเป็นศูนยก์ารบญัชาการและ  ท่ีประทบัของ
กษตัริย ์ตาํหนกัทรงพระอกัษรพลบัพรากลางนํ้า และตาํหนกัอ่ืนๆ อีกมากมาย และนอกจากนั้น พระราชวงัแห่งน้ียงัได้
ใชใ้นการถ่ายทาํละครดงัของเกาหลี Princesses Hour (เจา้หญิงวุน่วายกบัเจา้ชายเยน็ชา) ซ่ึง เป็นเร่ืองราวท่ีสร้างข้ึนเป็น
เร่ืองสมมุติวา่ยงัมีการครองราชยข์องกษตัริยเ์กาหลีในปัจจุบนั ซ่ึงละครดงักล่าวไดมี้บาง ฉาก บางตอนท่ีไดถ่้ายทาํท่ี
เมืองไทยดว้ยเช่นกนั และไดเ้ป็นท่ีโด่งดงัสร้างความนิยมไปทัว่เอเชีย และในประเทศไทยอีกดว้ยจากนั้นนาํท่านเดินทาง
สู่หมู่บ้านบุกชอนฮันอก หมู่บา้นทางเหนือท่ีโด่งดงั นอกจากจะเคยเป็นท่ีอยูข่องขนุนางระดบัสูงในสมยัก่อนแลว้ หมู่
บา้นฮนัอก๊ยงัมีความงามเป็นเอกลกัษณ์และเป็นมรดกทางวฒันธรรมเกาหลีท่ีมีมาตั้งแต่สมยัราชวงศโ์ชซอน  ท่ีน่ียงัเป็น
โลเคชัน่ถ่ายซีร่ียห์ลายเร่ือง หมู่บา้นแห่งน้ียงัถือเป็นหมู่บา้นวฒันธรรมโบราณของเกาหลีท่ีสาํคญัอีกแห่งหน่ึงและเป็นท่ี
นิยมของนกัท่องเท่ียวอีกดว้ย 

เทีย่ง  บริการอาหารกลางวนัทีภ่ัตตาคาร SAMGYETANG (ไก่ตุ๋นโสม) 



 

 

บ่าย หลงัรับประทานอาหาร  นาํท่านไปยงั คลองชองเกชอนไดอี้กดว้ย คลองน้ี ถูกสร้างมากวา่ 600 ปี ในสมยัก่อน คลองแห่ง
น้ี เป็นคลองเน่าเสีย เน่ืองจาก ผูค้นมาซกัผา้และชาํระลา้งร่างกายท่ีคลองแห่งน้ี จึงไดมี้การบูรณาการคลองใหม่ เพื่อใหเ้ป็น
สถานท่ีท่องเท่ียวของชาวต่างชาติ Duty Free ท่ีน้ีท่านจะไดพ้บกบัของแบรนดเ์นมช่ือดัง อาทิ เช่น กระเป๋า, รองเทา้, นาฬิกา 
กลอ้ง, นํ้าหอม ฯลฯ ในราคาปลอดภาษีและในราคายอ่มเยาจากนั้นใหท้่านไดเ้พลิดเพลินกนัต่อโดยการนาํท่านชอ้ปป้ิงกนัท่ี  
ตลาดเมียงดง ซ่ึงไดช่ื้อวา่เป็นศูนยร์วมแฟชัน่ชั้นนาํของเกาหลี ตลาดน้ีเราสามารถเลือกซ้ือขา้วของต่างๆ และต่อราคาไดสุ้ดๆ 
เพราะมีร้านคา้ต่างๆ ใหเ้ลือกซ้ือมากมาย มีทั้งหา้งขายเส้ือผา้ทนัสมยัแต่ตั้งอยูท่่ามกลางบรรยากาศแบบโบราณ บางร้านเปิด  24 
ชัว่โมง มีแสงสี และเสียงดนตรีตลอดทั้งคืน สินคา้ท่ีมีมากทีสุดในตลาดน้ีคือ เส้ือผา้ เคร่ืองแต่งกายต่างๆ เคร่ืองหนงั ชุด
สุภาพสตรี เคร่ืองนอน รองเทา้ กระเป๋า เคร่ือง ประดบัและเคร่ืองสาํอาง ETUDE  
เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร   BBQ BUFFET (บุฟเฟต์ ป้ิงย่างสไตล์เกาหล)ี 

จากนั้นนาํท่านเขา้สู่โรงแรมท่ีพกั BENEKIA SEOUL HOTEL หรือเทียบเท่า 3 ดาว 

DAY 5 สมุนไพรสนแดง – โบกานยอง – โซลทาวเวอร์+กุญแจคู่รัก- ภาพ 3 มิติ + ไอซ์  แกลอลร่ี –ซุปเปอร์มาร์เกต็  - กรุงเทพ 

เช้า  รับประทานอาหาร ณ โรงแรมทีพ่กั 
หลงัรับประทานอาหาร  จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ Red Pine อิสระใหท้่านไดเ้ลือกชม และเลือกซ้ือผลิตภณัฑ ์ ท่ี

สกดัจากนํ้ามนัสนแดงท่ีมีสรรพคุณช่วยบาํรุงร่างกาย ลดไขมนั ช่วยควบคุมอาหาร และรักษาสมดุลในร่างกาย และยงั
สามารถละลายล่ิมเลือดท่ีแขง็ตวัไดเ้ป็นอยา่งดี ศูนย์สมุนไพรโบกานยอง  ตน้ไมช้นิดน้ีเจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาท่ี
ปราศจากมลภาวะและระดบัสูงเหนือนํ้าทะเล 50-800 เมตร ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมนาํมารับประทานเพื่อช่วยดูแลตบัให้
สะอาดแขง็แรง ป้องกนัโรคตบัแขง็ ไม่ถูกทาํลายจาการด่ืมแอลกอฮอล ์กาแฟ บุหร่ี สารตกคา้งจากอาหารและยา จากนั้น
นาํท่านเดินทางไปยงัโซลทาวเวอร์ (Seoul Tower) หรือ หอคอยเอน็โซล หรือนัมซันทาวเวอร์ ตั้งอยูบ่นภูเขานมัซาน เป็น
จุดท่องเท่ียวท่ีถือวา่เป็นไฮไลทส์าํคญัของกรุงโซล เพราะเป็นจุดชมววิท่ีมองเห็นววิทัว่ทั้งกรุงโซล มีความสูงจากฐาน
หอคอยประมาณ 236.7 เมตร และมีความสูง 479 เมตรจากพื้นดิน คนท่ีมาเท่ียวท่ีน่ีส่วนมากจะเป็นคู่รัก ทั้งชาวเกาหลี
และนกัท่องเท่ียวต่างชาติ คู่รักส่วนมากจะเตรียมกุญแจมาคลอ้งตรงร้ัวขา้งบนโซลทาวเวอร์ เพราะมีความเช่ือวา่คู่รักท่ี
ไดม้าคลอ้งกุญแจท่ีน่ีจะรักกนัยาวนานตลอดไป  

เทีย่ง  บริการอาหารกลางวนัทีภ่ัตตาคาร JIMDAK (ไก่ผดัวุ้นเส้น) 
จากนั้นเดินทางกนัต่อมุ่งหนา้ไปยงัโปรแกรมใหม่สุดฮิต  TRICK EYE MUSEUM  ท่ีทาํใหท้่านไดต่ื้นตาต่ืนใจ

กบัศิลปะแนวใหม่ เป็นภาพวาดในลกัษณะ 3 มิติเหมือนภาพวาดมีชีวติและหลุดออกมาจากแผน่เฟรมภาพแนวคิด
รูปแบบใหม่ เป็นความคิดสร้างสันและจินตนาการของการสร้างภาพโดยใชเ้ทคนิคพิเศษจากภาพสามมิติท่ีรวมทฤษฎี
ทางวทิยาศาสตร์และการซอ้นภาพโดยกระตุน้ความเคล่ือนไหวของภาพใหมี้มิติเหมือนจริง โดยใหผู้ช้มเขา้ไปมีส่วนร่วม
ถ่ายภาพ เม่ือผา่นเขา้ไปในภาพนั้นๆ   ในพิพิธภณัฑมี์ภาพงานช้ินโบแดงใหทุ้กท่านไดส้นุกสนานกบัการแอค็ชัน่  ท่าทาง
ต่างๆกบัภาพแนวมิติท่ีรูปถ่ายของท่านจะออกมาดูประหน่ึงเหมือนจริงในเหตุการณ์ โดยมีตวัอยา่งการจดัวางท่าทางไว้
ขา้งรูป ใหท้่านไดเ้ก็บภาพประทบัใจกนัอยา่งเตม็อ่ิม จากนั้น ชมโลกแห่งนํ้าแขง็ท่ีเยน็สุดๆ ท่ี ICE MUSEUM พร้อม
งานศิลปะท่ีแกะสลกัดว้ยนํ้าแขง็สวยงามมากมาย เช่น หอ้งรับแขกนํ้าแขง็ หอ้งครัวสลกัดว้ยศิลปะรูปแบบต่าง ๆ รูปตน้ค
ริสมาส รูปหวัใจ เปียโนนํ้าแขง็  อุโมงคน์ํ้าแขง็ ใหท้่านถ่ายรูปไดต้ามอธัยาศยั หรือจะลองลงไปนอนในโลงนํ้าแขง็แปลง
ร่างเป็นท่านเคาทแ์ดรกคิวล่าก่อนกลบั อย่าพลาด !! เล่นสไลด์เดอร์น า้แข็ง 
SUPER MARKETท่านช็อปป้ิงเพื่อซ้ือของฝากติดไมติ้ดมือมอบใหก้บัญาติสนิทมิตรสหาย ท่ีซุปเปอร์มาร์เก็ต หรือเรียก

ไดว้า่ (PRODUCT SUPERMARKET) เป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตท่ีส่งสินคา้ขนาดใหญ่ซ่ึงเป็นสินคา้จาํพวกส่งออกทั้งส้ิน   



 

 

อาทิเช่น มาม่าเกาหลี, กิมจิ, สาหร่าย,ขนมสไตลเ์กาหลีท่ีเด็กๆ ช่ืนชอบเชิญท่านเลือกซ้ือของฝากตามอธัยาศยั 
17.00 น.พร้อมกนัท่ีสนามบินอนิชอน เพื่อเช็คอิน 
20.15 น. นาํท่านเดินทางจากสนามบินนานาชาติอินชอน โดย   ไฟลบิ์น KE 659 สู่สนามบินสุวรรณภูมิ 00.20 โดยสวสัดิภาพ 

ราคาทวัร์รวม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินตามท่ีระบุในรายการชั้นทศันาจรไป-กลบัพร้อมคณะกรณีอยูต่่อตอ้งเสียค่าเปล่ียนแปลงตัว๋ 
 ค่าอาหารทุกม้ือ ตามท่ีระบุในรายการ    
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ 
 ค่าท่ีพกัตามระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน  
  ค่ารถรับ-ส่ง และนาํเท่ียวตามรายการ 
 ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งท่ีมี   
  ค่านํ้าหนกักระเป๋าสัมภาระท่านละ  23 กก. ท่านละ 2 ใบ 
 ค่าหวัหนา้ทวัร์ผูช้าํนาญเส้นทาง นาํท่านท่องเท่ียวตลอดรายการในต่างประเทศ  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม์) 
ราคาทวัร์ไม่รวม 
 ค่าทปิคนขับรถและไกด์ท้องถิ่นท่านละ 30,000 วอน 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าทาํหนงัสือเดินทาง, ค่าโทรศพัทส่์วนตวั, ค่าซกัรีด, มินิบาร์ในหอ้ง, รวมถึงค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืมท่ี

สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านตอ้งการสั่งเพิ่ม กรุณาติดต่อหวัหนา้ทวัร์แลว้จ่ายเพิ่มเองต่างหาก) 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่านํ้าหนกักระเป๋าสัมภาระ ท่ีหนกัเกินสายการบินกาํหนด (ปกติ 23 กก.) 
 ค่าวซ่ีาสาํหรับพาสปอร์ตต่างดา้ว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1)พาสปอร์ต 2)ใบประจาํตวัคนต่างดา้ว 3)ใบสาํคญัถ่ินท่ีอยู ่ 4)

สาํเนาทะเบียนบา้น (ถา้มี) 5)สมุดบญัชีเงินฝาก (ถา้มี) 6)รูปถ่ายสี 2 น้ิว 2 รูป แลว้ทางบริษทัฯจะเป็นผูด้าํเนินการยืน่วซ่ีาให้
ท่าน โดยจ่ายค่าบริการต่างหาก  (สาํหรับหนงัสือเดินทางต่างดา้ว เจา้ของหนงัสือเดินทางตอ้งทาํเร่ืองแจง้เขา้ -ออกดว้ยตนเอง
ก่อนจะยืน่วซ่ีา) 
หมายเหตุ 

 เท่ียวบิน ราคาและรายการท่องเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทาง
เป็นสาํคญั 

 หนงัสือเดินทาง ตอ้งมีอายเุหลือใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน และบริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพื่อท่องเท่ียว
เท่านั้น 

 ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน , การประทว้ง , การนดัหยดุงาน , การก่อ
จลาจล หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หนา้ท่ีกรมแรงงานทั้งจาก
ไทย และต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯ 

 ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ , ไม่ทาน
อาหารบางม้ือ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้าํระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทาง
แลว้ 



 

 

 ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ /หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจากความ
ประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 

 ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ กรณีท่ีท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนาํมาเล่ือนวนัหรือคืนเงินได ้ 
 เม่ือท่านตกลงชาํระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลง

ต่างๆ ท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 
ในกรณีผู้เดนิทางไม่ผ่านการตรวจพจิารณาในการตรวจเข้า-ออกเมอืง ทั้งประเทศไทยและเกาหล ีอนัเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อ
ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฎิเสธในกรณีอืน่ๆ ทางบริษทัจะไม่

รับผดิชอบและไม่คืนค่าใช้จ่ายต่างๆ เนื่องจากการเดนิทางเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนบริษทัน้ันๆ  

เงื่อนไขการส ารองทีน่ั่ง 

 กรุณาจองล่วงหนา้ ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระงวดแรก 10,000 บาท  ก่อนการเดินทาง หากท่านไม่อาจเดินทางดว้ยเหตุ
ใดก็ตาม ตอ้งแจง้ใหท้ราบ อยา่งนอ้ย 20 วนัก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นทางบริษทัจะไม่คืนเงินค่ามดัจาํทั้งหมด 
 ส่วนท่ีเหลือชาํระทนัทีก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 

กรณยีกเลกิการเดินทาง 
 แจง้ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 30 วนัก่อนเดินทาง คืนเงินมดัจาํทั้งหมด 
 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 จนไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงจะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษทัฯ จะทาํการเล่ือน

การเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนไดคื้อ  
        ค่าธรรมเนียมในการมดัจาํตัว๋ท่านละ 5,000 บาท และอ่ืนๆ 


