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บินสบายๆกบัสายการบินระดบั 5 ดาวKOREAN AIR 

เท่ียวครบแบบจดัเต็ม รวมท่ีเท่ียว สดุชิค ส าหรบัขาชอ้ปโดยเฉพาะท่ีน่ีท่ีเดียว 

เรยีนท ากิมจิ พรอ้มใสช่ดุประจ าชาติเกาหลี 

ชอ้ปป้ิงจใุจยา่นอีแด–เมียงดง–ซมัจีกึล - ชมโชว ์ระดบัโลก 

เลน่เครือ่งเลน่ไมจ่ ากดัรอบและครัง้@เอเวอรแ์ลนด ์ 

ตระการตากบัสวนประดบัไฟAnsan starlight village photo land 

วนัที่ โปรแกรมทวัร์ มือ้อาหาร 

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

Day 2 อนิชอน – หมู่บ้านเทพนิยาย –ไชน่าทาวน์ –เกาะนามิ- Ansan starlight village photo land ( - / L / D) 

Day 3 กมิจ+ิ ฮันบก - ตะลุยสวนสนุกเอเวอร์แลนด์ –เคร่ืองส าอาง - ชมโชว์ระดบัโลก ( B / L / D) 

Day 4 โสม –- พระราชวงัเคียงบกกงุ– คลองชองเกชอน -วดัโชเกซา–ช้อปป้ิงอนิซาดง -ห้างซัมจกีลิ  -  เมยีงดง ( B/ L / D) 
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Day 5 สมุนไพรสนแดง–ศูนย์สมุนไพรโบกานยอง - โซลทาวเวอร์–ช้อปป้ิงอแีด– ซุปเปอร์มาร์เกต็– กรุงเทพฯ ( B / L / -) 

DAY 2  = JM HOTEL OR 3* DAY 3 & 4  = L’ART HOTEL OR 3*  
 

วนัทีเ่ดินทาง ราคาผู้ใหญ่ 
เด็กอายุ 02 – 11 ปี 
นอนกบัผู้ใหญ่ 1 

ท่าน 

เด็กอายุ 02 – 11 ปี 
นอนกบัผู้ใหญ่  

2 ท่านเสริมเตียง  

เด็กอายุ 02 – 11 ปี 
นอนกบัผู้ใหญ่  

2 ท่านไม่เสริมเตียง  
พกัเดี่ยว 

01 – 05 เมษายน 

27,900 -. 
*** ไมมี่ราคาเด็ก *** 

*1-15 ชมดอกซากรุะ ณ ถนนยออิโด * 

 

6,500-. 
02 – 06 เมษายน 

05 – 09 เมษายน 

09 – 13 เมษายน 33,900 -. 

*** ไมมี่ราคาเด็ก *** 

*1-15 ชมดอกซากรุะ ณ ถนนยออิโด * 

7,500 -. 
11 – 15 เมษายน 

36,900 -. 12 – 16 เมษายน 

13 – 17 เมษายน 

14 – 18 เมษายน 33,900 -. 

6,500 -. 
17 – 21 เมษายน 29,900 -. 

05 – 09 

พฤษภาคม 
26,900 -. 

 
 

DAY 1 กรุงเทพ - สนามบินสุวรรณภูมิ 
19.00น.พร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 3ชั้น 4 เคาน์เตอร์ E สายการบินKOREAN AIR โดยจะมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ คอย 
 อ านวยความสะดวกในการเปิดสัมภาระ และเอกสารการเดินทาง และพบกบัหวัหนา้ทวัร์ 
22.40น.น าท่านเดินทางสู่กรุงโซลโดยเท่ียวบิน KE 652 ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 5 ชัว่โมงมีบริการอาหาร และเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง 
DAY 2 สนามบินอนิชอน – หมู่บ้านเทพนิยาย – ไชน่าทาวน์ เกาะนามิ –Ansan starlight village photo land 
08.40  น.เดินทางถึงสนามบินอนิชอน ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 

(กรุณาปรับนาฬิกาของท่านใหเ้ป็นเวลาทอ้งถ่ิน เพื่อสะดวกในการนดัหมาย
เวลาประเทศเกาหลีจะเร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง)จากนั้น ไดเ้วลาน าท่าน
เดินทางสู่ จังหวดัเคียงกโีด  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2ช่ัวโมง ) น าท่านชม
หมู่บ้านเทพนิยาย โครงการปรับสภาพแวดลอ้มท่ีอยูอ่าศยัใหมี้ความน่าอยู่
มากข้ึนโดยใหน้กัจิตกรรมช่วยกนัเสกบา้นแสนธรรมดาใหก้ลายเป็นหมู
บา้นเทพนิยายนกัจิตกรรมช่วยกนัวาดภาพท่ีมีสีสันสดใสตามฝาผนงัก าแพงซุม้ประตู
และตรอกซอยตลอดทางเดินโดยมีหลากหลายทีมสุดคลาสสิคใหท้่านไดถ่้ายรูปคู่กบั
ตวัการ์ตูนอาทิเช่นหนูนอ้ยหมวกแดงพินอคคิโอสโนวไ์วทก์บัคนแคระทั้ง 7ปีเตอร์
แพนอะลาดินกบัตะเกียงวเิศษตวัการ์ตูนจากดิสน่ียห์รือตวัการ์ตูนชุดพื้นเมืองชาว
เกาหลีนอกจากท่านจะไดถ่้ายรูปเล่นเก๋สุดๆแลว้ท่านยงัสามารถเพลิดเพลินไปกบัร้าน

กาแฟน่ารักๆและร้านคา้ของท่ีระลึกทอ้งถ่ิน จากนั้นน าท่าน ไปยงั ย่านชุมชนไชน่าทาวน์
เพียงแห่งเดียวของเกาหลีมีอายกุวา่100ปีท่ียงัคงรักษาขนบธรรมเนียมและวถีิชีวติของชาว
จีนไวเ้ป็นอยา่งดียงัเป็นถ่ินก าเนิดของจาจงัเมียนบะหม่ีแหง้คลุกดว้ยซอสด าหวานท าจาก
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เตา้เจ้ียวด ามีลกัษณะขน้เรียกไดว้า่เป็นหน่ึงในอาหารประจ าชาติของเกาหลีใตซ่ึ้งไดรั้บความนิยมในเกาหลี 
เทีย่ง บริการอาหารกลางวนัทีภ่ัตตาคารTAKKALBI(ไก่ผดัเผด็ซอส) 
บ่ายน าท่านสู่เมืองชุนชอนจังหวดัคังวอนโดและน าท่านน่ังเรือข้ามฟากสู่เกาะนามิ เป็นเกาะส าหรับคู่รักท่ีมีไฮไลทอ์ยูท่ี่ถนนสองฟาก

เป็นตน้สนสูงทอดแนวยาวใหค้วามรู้สึกสุดโรแมนติกเกาะนามิจะมีความสวยงามแตกต่างกนัไป ** ส าหรับฤดูใบไมผ้ลิ  
(Spring) เกาะนามิจะเตม็ไปดว้ยสีสันของดอกไมแ้รกแยม้อิสระใหท้่านไดส้นุกสนานกบัการเดินเล่นชมววิหรือเช่าจกัรยานป่ัน
เท่ียวรอบเกาะและเก็บภาพเป็นท่ีระลึกตามอธัยาศยั 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคารSHABU SHABU (สุกีส้ไตล์เกาหล)ี 
ต่อมาน าท่านเดินทางไปยงัจงัหวดัคงัวอนโดเพื่อ น าท่านไปยงั Ansan Starlight Village Photo Land  เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ี
ถูกสร้างข้ึนมาใหม่ ท่ีมีบรรยากาศฝร่ังเศส ไม่วา่จะเป็นทุ่งลาเวนเดอร์ หรือวฒันธรรมท่ี
เป็นเอกลกัษณ์และงานศิลปะในโปรวองซ์ ท่ีอยูภู่มิภาคตะวนัตกเฉียงใตข้องฝร่ังเศส 
รวมถึงท่ีน่ียงัเตม็ไปดว้ยโซนส าหรับถ่ายรูปตามช่ือท่ีวา่ Photo Land ดว้ย ท่ีน่ีตั้งอยูท่ี่
เมืองอนัซาน จังหวดัคยองกโีด และดา้นในก็มีจุดส าหรับถ่ายรูปมากมายกวา่ 100 จุด ให้
คนรักการถ่ายภาพไดส้นุกสนานไปกบัหมู่บา้นเล็กๆ แห่งน้ี ท่ีติดไฟ LED ไปทัว่บริเวณ 

โรงแรมทีพ่กัJM HOTEL OR 3* 
DAY 3 กมิจิ+ ฮันบก - ตะลุยสวนสนุกเอเวอร์แลนด์– ชมโชว์ระดับโลก  
เช้า รับประทานอาหารณโรงแรมทีพ่กั 

จากนั้นน าท่านเขา้สู่ตน้ต าหรับการท าผกัดองท่ีข้ึนช่ือของเกาหลี หรือเรียกวา่ กมิจิโดยมีผูเ้ช่ียวชาญคอยสอนและแนะน า
วธีิการท าอยา่งใกลชิ้ดรวมถึงไดเ้พลิดเพลินกบัการท ากิมจิรสตน้ต าหรับอีกดว้ย 
จากนั้นพาไปเก็บภาพประทบัใจกบัการสวมชุดประจ าชาติ ของเกาหลี “ฮันบก”
เป็นเคร่ืองแต่งกายท่ีมีมาเป็นเวลา พนัๆ ปีมาแลว้ ความงดงามของชุด และความ
อ่อนชอ้ยของวฒันธรรมเกาหลี ไดถู้กถ่ายทอดออกมาผา่นทางภาพถ่ายของ
สุภาพสตรีในเคร่ืองแบบฮนับก หลงัจากนั้นน าท่านเดินทางไปยงัไร่สตรอเบอร์ร่ี  

ซ่ึงท่ีไร่แห่งน้ีเคา้จะสาธิตวธีิการเพาะปลูกสตรอเบอร์ร่ีใหไ้ดผ้ลขนาดใหญ่ทะลุมาตรฐานขนาดน้ี และ สตรอเบอร์ร่ีเหล่าน้ียงั
เป็นผลไมส่้งออกของประเทศเกาหลีอีกดว้ย 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนัทีภ่ัตตาคารKALBI (หมูย่างเกาหล)ี BUFFET 
เดินทางสู่สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (Ever land) ถือวา่เป็นสวนสนุกกลางแจง้ท่ีใหญ่ท่ีสุด
ของเกาหลี ตั้งอยูท่ี่  เมืองยงอนิ  (Yongin) โดยมีบริษทัซมัซุงเป็นเจา้ของ เอเวอร์แลนด์
นั้นถือวา่เป็นเหมือน“ดิสนียแ์ลนดเ์กาหลี”เลยก็วา่ได ้แถมถูกนิตยสาร Forbes จดัอนัดบั
ใหเ้ป็น 1ใน 4สวนสนุกยอดนิยมของโลก ในท่ี ค.ศ. 2005 โดยแต่ละปีจะมีนกัท่องเท่ียว 
มาเยอืนสวนสนุกแห่งน้ีกวา่ 9 ลา้นอิสระใหท้่านไดเ้ลือกชมดอกไมม้ากมายหลายชนิด
นบัลา้นตน้และเติมเตม็ ความสุขของท่านดว้ยเคร่ืองเล่นนานาชนิดดว้ย บตัร Free Pass
สามารถเลือกเล่นเคร่ืองเล่นไดทุ้กชนิดไม่จ  ากดัจ านวนคร้ัง เชิญท่านเท่ียวชมเก็บภาพประทบัใจตามอธัยาศยั  
เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคารOSAMBULGOGI (หมู ปลาหมึก เห็ดเข็มทอง หมักซอส) BUFFET หมูและผกั 
จากนั้นน าท่านเลือกซ้ือ ส าอางท่ี COSMETICท่ีแห่งน้ีเป็นแหล่งขายเคร่ืองส าอางขนาดใหญ่ อาทิเช่น เคร่ืองส าอางโรจูคิสซ่ึงเป็นท่ี
นิยมอยา่งมาก ในประเทศเกาหลี จากนั้นน าท่านเดินทางสู่โซลเพื่อน าท่านไปรับชมโชวสุ์ดพิเศษท่ีดงัระดบัโลก จากนั้นน าท่าน

http://www.star1723.co.kr/index.php
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เดินทางเพื่อชมโชวร์ะดบัโลกอาทิเช่น NANTA SHOW, JUMP SHOW, FANTA STIC SHOW เป็นตน้(ข้ึนอยูก่บัความเหมาะสม ) 
โชวแ์ต่ละโชวจ์ะบอกเล่าเร่ืองราวความสนุกสนานเพื่อความเพลิดเพลินบนัเทิงใจใหแ้ก่ผูเ้ขา้ชมเช่น FANTA STIC SHOW เป็นการ
แสดงละครเพลงบอกเล่าเร่ืองราวความรักระหวา่งชายหนุ่มท่ีเช่ียวชาญการตีกลองกบัวญิญาณของแฟนสาวท่ีเช่ียวชาญดนตรี
เคร่ืองสายอาทิฟรุตไวโอลินซอและกายากึมท่ีผกูผนัและตามหากนัตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัส่ือสารผา่นดนตรีโบราณและศิลปะร่วม
สมยัอยา่งบีบอยและแจสแดนซ์โดยแฝงมุกตลกดึงใหผู้ช้มไดเ้ขา้มีส่วนร่วมในโชวไ์ดอ้ยา่งน่ารักตลอดการแสดงหน่ึงชัว่โมงคร่ึงผูช้ม
จะรู้สึกสนุกสนานผอ่นคลายกบัมุขต่างๆตลอดเวลา 
โรงแรมทีพ่กัL’ART HOTEL OR 3* 

DAY 4 โสม–พระราชวงัเคยีงบกกงุ– คลองชองเกชอน -วดัโชเกซา–ช้อปป้ิงอนิซาดง -ห้างซัมจีกลิ  -เมยีงดง 
เช้ารับประทานอาหารณโรงแรมทีพ่กั 

หลงัรับประทานอาหารจากนั้นน าท่านสู่ หลงัรับประทานอาหารจากนั้นน าท่านสู่ จินเส็งเอ้าท์เลท เป็นสถานท่ีแหล่งรวมศูนย์
สมุนไพรโสม เพื่อฟังค าบรรยายถึงสรรพคุณต่างๆ ของโสมแต่ละชนิด โดยโสมท่ีดีมีคุณภาพตอ้งมีอาย ุ6 ปีโดยท่านสามารถเลือกซ้ือ
ผลิตภณัฑโ์สมไดใ้นราคาท่ีถูกกวา่เมืองไทย ถึงสองเท่า เหมาะแก่การท่ีจะเป็นของฝาก ของท่ีระลึกแด่คนท่ีรักดว้ย พระราชวงัเคียง

บกกุง เป็นพระราชวงัท่ีเก่าแก่ท่ีสุดสร้างข้ึนในปีค .ศ. 1394 ซ่ึงเป็นปีท่ี 3 
ของราชวงศโ์ซชอนในราวศตวรรษท่ี 14  และยงัเป็นศูนยก์ารบญัชาการ
และท่ีประทบัของกษตัริยต์  าหนกัทรงพระอกัษรพลบัพรากลางน ้าและ
ต าหนกัอ่ืนๆอีกมากมายและนอกจากนั้นพระราชวงัแห่งน้ียงัไดใ้ชใ้นการ
ถ่ายท าละครดงัของเกาหลี Princesses Hour อีกดว้ย  จากนั้นน าท่าน
เดินทางสู่วดัโชเกซา สร้างข้ึนในปี ค.ศ. 1910 เป็นวดัพุทธศาสนานิกายโช
เกซ่ึงเป็นแขนงหน่ึงของนิกายเซ็น ช่ือ วดัโชเกมาจากช่ือของภูเขาใน 

ประเทศจีน ใชเ้ป็นท่ีจ าวดัภายในอุโบสถของวดัโชเกซา ประดิษฐานพระพุทธรูปท าดว้ยไม ้หลงันั้นน าท่านอสิระช๊อปป้ิงกนัต่อทีย่่าน
อนิซาดง เป็นศูนยร์วมวฒันธรรมของเกาหลีทั้งสมยัเก่าและใหม่การเดินเล่นไปตามถนนอินซาดงในระยะทาง 700 เมตรแห่งน้ี ท าให้
เราไดส้ัมผสักบัวฒันธรรมเกาหลีแบบดั้งเดิม , งานหตัถกรรม และงานศิลป์ต่างๆ เช่น ชุดฮนับก , Hanji,ชาแบบดั้งเดิม , เคร่ืองเคลือบ
ดินเผางานเซรามิก และงานฝีมือพื้นบา้นอ่ืนๆ เป็นตน้รวมไปถึงความสวยงามของการแต่งร้านคา้ต่างๆ ไดแ้ก่ ร้านอาหารแบบดั้งเดิม , 
ร้านกาแฟ และแกลเลอร่ีงานศิลป์ ท่ีมีการออกแบบตกแต่งไดอ้ยา่งสวยงามในสไตลส์มยัใหม่แปลกตา ห้างซัมจีกลิ  เป็นหา้งชอ้ปป้ิง
ช่ือดงัยา่นอินซาดงตึกจะถูกดีไซน์ไดอ้ยา่งเก๋ไก๋เพราะไม่มีบนัไดแต่ใชว้ธีิการเดินวนข้ึนไปแทนมีดว้ยกนัทั้งหมด  4 ชั้นและเพราะ
ความเก๋น้ีเองท าใหท่ี้น่ีกลายเป็นตึกท่ีชิคท่ีสุดตึกนึงในโซลและก็เป็นแหล่งรวมวยัรุ่นอีกท่ีนึงดว้ยเป็นแหล่งรวมร้านคา้มากกวา่ 70 
ร้านซ่ึงขายของหลากหลายทั้งสินคา้แฟชัน่, งานศิลปะ, อาหารและเคร่ืองประดบัน่ารักๆส่วนท่ีชั้น4 นั้นเป็นสวนลอยฟ้าท่ีสามารถนัง่
กินด่ืมบรรยากาศชิลๆและบริเวณท่ีชั้น1 นั้นจะเป็นเหมือนลานกวา้งไวส้ าหรับจดังานต่างๆสินค้าภายในห้างซัมจีกลิชุดฮนับกหรือชุด
เกาหลีโบราณ , เส้ือผา้แฟชัน่ , ผา้พนัคอและสินคา้แฟชัน่อ่ืนๆเคร่ืองประดบั , 
เคร่ืองป้ันดินเผา , เซรามิค , งานไมแ้ละงานศิลปะอาหาร : ชาเพื่อสุขภาพ , ขนม
และคุก้ก้ีพื้นเมือง, น ้าผึ้ง, เตา้หู,้ ขา้วย  าเกาหลีบิบิมบมัแกลเลอร่ี : ภาพศิลปะเทียน
หอม, เคร่ืองเขียน, กระดาษฮนัจิ 
เทีย่งบริการอาหารกลางวนัทีภ่ัตตาคารSAMGYETANG (ไก่ตุ๋นโสม) 
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ต่อมาน าท่านไปยงั คลองชองเกชอน คลองน้ีถูกสร้างมากวา่ 600 ปี ในสมยัก่อนคลองแห่งน้ีเป็นคลองเน่าเสียเน่ืองจากผูค้น
มาซกัผา้และช าระลา้งร่างกายท่ีคลองแห่งน้ี และประธานาธิ บดีของเกาหลีใต ้ไดเ้ล็งเห็นถึงความส าคญัของคลองแห่งน้ี จึง
ไดมี้การบูรณะคลองใหม่ เพื่อใหเ้ป็นสถานท่ีท่องเท่ียวใหม่ใหช้าวต่างชาติมาท่องเท่ียว 
ท่านชอ้ปป้ิงต่อท่ี ตลาดเมียงดงท่ีน่ีเป็นแหล่งรวมแฟชัน่ของวยัรุ่นชาวเกาหลีเพราะมีร้านขายเส้ือผา้และสินคา้แฟชัน่มากมาย
ท่ีจะท าใหคุ้ณเพลิดเพลินไปกบัการชอ้ปป้ิงสินคา้สตรีทแบรนดต่์างๆและสินคา้ราคาไม่แพงรวมถึงมีหา้งสรรพสินคา้ราย
ลอ้มเช่นABC Mart Etude, skinfoodOlive Yongท่ีน่ีมีผลิตภณัฑบ์ ารุงผวิมากมายท่ีชอบก็จะเป็นผลิตภณัฑท่ี์มีส่วนผสม
ของโสมเพราะปกติใชอ้ยูเ่ป็นประจ าหนา้ขาวเนียนใสและท่ีน่ีราคาไม่แพงเกาหลีกนัหา้งสรรพสินคา้ช่ือดงั Migliore , 
SPAO , Forever 21, Noon Square , Lotte Young Plaza 

เยน็ บริการอาหารกลางวนัทีภ่ัตตาคารBBQ BUFFET (บุฟเฟต์ ป้ิงย่างสไตล์เกาหล)ี 
โรงแรมทีพ่กัL’ART HOTEL OR 3* 

DAY 5สมุนไพรสนแดง –RED PINE - โซลทาวเวอร์ – ช้อปป้ิงอแีด – ซุปเปอร์มาร์เกต็– กรุงเทพฯ 
เช้ารับประทานอาหารณโรงแรมทีพ่กั  

หลงัรับประทานอาหารน าท่านเดินทางสู่ ศูนย์สมุนไพรโบกานยอง ตน้ไม้
ชนิดน้ีเจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาท่ีปราศจากมลภาวะและระดบัสูง
เหนือน ้าทะเล 50-800 เมตรชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมน ามารับประทานเพื่อ
ช่วยดูแลตบัใหส้ะอาดแขง็แรงป้องกนัโรคตบัแขง็ไม่ถูกท าลายจาการด่ืม
แอลกอฮอลก์าแฟบุหร่ีสารตกคา้งจากอาหารและยา Red Pineท่ีสกดัจาก
น ้ามนัสนแดง ท่ีมีสรรพคุณช่วยบ ารุงร่างกาย ลดไขมนั ช่วยควบคุม
อาหาร และรักษาสมดุลในร่างกาย และยงัสามารถละลายล่ิมเลือดท่ี
แขง็ตวัไดเ้ป็นอยา่งดี จากนั้นน าท่านเดินชม โซลทาวเวอร์ หรือ นัมซาน ทาวเวอร์ ( N Seoul Tower) เป็นหน่ึงในแหล่ง
ท่องเท่ียวส าคญัของเมืองโซล เปิดใหบ้ริการมาตั้งแต่ปี 1980 ตั้งอยูบ่นยอดเขานมั
ซงั สูง 236 เมตร ใหว้วิเมืองโซลและบริเวณรอบๆแบบ พาโนราม่า นบัวา่เป็นหน่ึง
ในทาวเวอร์ท่ีใหว้วิสวยท่ีสุดในเอเชียโซลทาวเวอร์ ไดรั้บการ renovate ใหม่ปี 
2005 จึงไดช่ื้อใหม่เป็น N Seoul Tower โดย N ท่ีเพิ่มข้ึนมานั้นยอ่มาจาก new look 
หรือ รูปแบบใหม่ โดยมีการปรับเปล่ียนและพฒันาการต่างๆ ทั้งการใหแ้สงไฟท่ี
หลากหลายและสวยงามข้ึน รวมถึงภายในท่ีตกแต่งใหม่ โดยมีร้านอาหารบน
หอคอยท่ีจะหมุนครบรอบทุกๆ 48 นาที ช่ือวา่ N Grill และหอ้งน ้าตกแต่งสไตลอ์วกาศ    อีกหน่ึงจุดไฮไลทท่ี์พลาดไม่ไดเ้ลย
เม่ือมาเท่ียว Seoul Tower นัน่ก็คือ สถานท่ีคลอ้งกุญแจช่ือดงั  Love Key Ceremony ท่ีมีความเช่ือวา่คู่รักท่ีมาคลอ้งกุญแจท่ี

จะมีความรักท่ียนืยาวไปตลอดกาล โดยท่ีจะเขียนขอ้ความหรือช่ือของคู่รักไวบ้นแม่กุญแจ 
แลว้น าไปคลอ้งไวก้บัราวเหล็กบริเวณฐานของ N Seoul Tower นัน่เอง 
เทีย่ง บริการอาหารกลางวนัทีภ่ัตตาคารJIMDAK (ไก่ผดัวุ้นเส้น) 
จากนั้นน าท่านสู่ย่านอแีดเป็นยา่นชอ้ปป้ิงท่ีน่าสนใจอีกแห่งหน่ึงของกรุงโซล โดยจะตั้งอยู่
ทางเขา้มหาวทิยาลยัสตรีอฮีวา ท่ีมีช่ือเสียงและเก่าแก่อยา่งมากของเกาหลี โดยเป็น
มหาวทิยาลยัท่ีเหล่าสาวๆ เกาหลีตอ้งการมาเขา้ศึกษาท่ีน่ีเป็นอนัมาก และช่ือก็บอกอยูแ่ลว้
วา่เป็นมหาวทิยาลยัสตรี ท าใหร้้านรวงแถวน้ีจะเนน้ไปท่ีสินคา้ของเหล่าสาวๆ แต่เพียง

http://www.korea108.com/p/seoul.html
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อยา่งเดียว จนสร้างความเฉพาะตวัของแหล่งช็อปป้ิงข้ึนมาจนเป็นท่ีรู้จกักนัดีของชาวกรุงโซล และทวคีวามนิยมในหมู่
นกัท่องเท่ียวต่างชาตินอกจากน้ีแลว้ ยงัไดช่ื้อวา่เป็น  ถนน School Food ท่ีมีร้านอาหารมากมายทั้งแบบฟาสตฟ์ูดส์ช่ือดงัและ
ร้านอาหารสไตลเ์กาหลี ทั้งร้านหรูๆ และแผงลอยอยูม่ากมาย  จากนั้นน าท่านสู่SUPER MARKETท่านสามารถชอ้ปป้ิงเพื่อ
ซ้ือของฝากติดไมติ้ดมือมอบใหก้บัญาติสนิทมิตรสหายท่ีซุปเปอร์มาร์เก็ตหรือเรียกไดว้า่ (PRODUCT SUPERMARKET)
เป็นซุปเปอร์มาร์เก็ต ท่ีส่งสินคา้ขนาดใหญ่ซ่ึงเป็นสินคา้ จ  าพวก ส่งออกทั้งส้ินอาทิเช่น มาม่าเกาหลี , กิมจิ, สาหร่าย,ขนม
สไตลเ์กาหลีท่ีเด็กๆ ช่ืนชอบเชิญท่านเลือกซ้ือของฝากตามอธัยาศยั 

17.00น.พร้อมกนัท่ีสนามบินอนิชอนเพื่อเช็คอิน 
19.15 .น.น าท่านเดินทางจากสนามบินนานาชาติอินชอน โดยไฟลบิ์น KE659สู่สนามบินสุวรรณภูมิ23.25 โดยสวสัดิภาพ 
 

 ราคาทวัร์รวม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินตามท่ีระบุในรายการชั้นทศันาจรไป-กลบัพร้อมคณะกรณีอยูต่่อตอ้งเสียค่าเปล่ียนแปลงตัว๋ 
 ค่าอาหารทุกม้ือ ตามท่ีระบุในรายการ 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ 
 ค่าท่ีพกัตามระบุในรายการ พกัหอ้งละ1ท่าน  
 ค่ารถรับ-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 
 ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งท่ีมี 
 ค่าน า้หนักกระเป๋าสัมภาระท่านละ23 kg  ( 2 ใบ ) 
 ค่าหวัหนา้ทวัร์ผูช้  านาญเส้นทาง น าท่านท่องเท่ียวตลอดรายการในต่างประเทศ  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม์) 
ราคาทวัร์ไม่รวม 
 ค่าทปิคนขับรถและไกด์ท้องถิ่นท่านละ 30,000 วอน 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าท าหนงัสือเดินทาง, ค่าโทรศพัทส่์วนตวั, ค่าซกัรีด, มินิบาร์ในหอ้ง , รวมถึงค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืมท่ีสั่ง

เพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านตอ้งการสั่งเพิ่ม กรุณาติดต่อหวัหนา้ทวัร์แลว้จ่ายเพิ่มเองต่างหาก) 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสัมภาระ ท่ีหนกัเกินสายการบินก าหนด (ปกติ 23 กก.) 
 ค่าวซ่ีาส าหรับพาสปอร์ตต่างดา้ว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1)พาสปอร์ต 2)ใบประจ าตวัคนต่างดา้ว 3)ใบส าคญัถ่ินท่ีอยู ่ 4)ส าเนาทะเบียนบา้น (ถา้มี) 5)สมุดบญัชี

เงินฝาก(ถา้มี) 6)รูปถ่ายสี 2 น้ิว 2 รูป แลว้ทางบริษทัฯจะเป็นผูด้  าเนินการยืน่วีซ่าให้ท่าน โดยจ่ายค่าบริการต่างหาก (ส าหรับหนงัสือเดินทางต่างดา้ว เจา้ของหนงัสือเดินทาง
ตอ้งท าเร่ืองแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองก่อนจะยืน่วีซ่า) 

หมายเหตุ 
 จ านวนผู้เดินทาง ข้ันต ่า ผู้ใหญ่ 15 ท่าน ขึน้ไปและมีหัวหน้าทวัร์คอยดูแลท่านตลอดการเดินทาง หากน้อยกว่า  15 ท่านแต่ลูก

ทวัร์มีความประสงค์จะเดินทางโดยมีหัวหน้าทวัร์เดินทางไปพร้อมกนัอาจจะมีเรียกเกบ็เพิม่ 
 เท่ียวบิน ราคาและรายการท่องเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็น

ส าคญั 
 หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลอืใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพื่อท่องเท่ียวเท่านั้น 
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 ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน , การประทว้ง , การนดัหยดุงาน , การก่อจลาจล 
หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หนา้ท่ีกรมแรงงานทั้งจากไทย และ
ต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯ 

 ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ , ไม่ทานอาหาร
บางม้ือ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้ 

 ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ /หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจากความ
ประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 

 ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ กรณีท่ีท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินได ้ 
 เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ 

ท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 
ในกรณีผู้เดนิทางไม่ผ่านการตรวจพจิารณาในการตรวจเข้า-ออกเมอืง ทั้งประเทศไทยและเกาหล ีอนัเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไป
ในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฎิเสธในกรณีอืน่ๆ ทางบริษทัจะไม่รับผดิชอบ

และไม่คืนค่าใช้จ่ายต่างๆ เนื่องจากการเดนิทางเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนบริษทัน้ันๆ  

เงื่อนไขการส ารองทีน่ั่ง 

 กรุณาจองล่วงหนา้ ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระงวดแรก 10,000  บาทก่อนการเดินทาง หากท่านไม่อาจเดินมางดว้ยเหตุใดก็ตาม 
ตอ้งแจง้ใหท้ราบ อยา่งนอ้ย 20 วนัก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นทางบริษทัจะไม่คืนเงินค่ามดัจ าทั้งหมด 

 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 จนไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงจะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษทัฯ จะท าการเล่ือนการ

เดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนไดคื้อ  
ค่าธรรมเนียมในการมดัจ าตัว๋ท่านละ 5,000 บาท และอ่ืนๆ 
 


