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โปรแกรมการเดินทาง 

เกาะนาม ิ - วดันกัซานซา  - พพิธิภณัฑเ์ทด็ดี ้แบร ์- อุทยานแห่งชาตซิอรคัซาน  - วดัชนิฮนัซา  - ล๊อตเต ้โซล สกาย   

สวนสนุกลอ็ตเต้เวลิด ์- ศนูยน์ ้ามนัสนเขม็แดง  - ศนูยร์วมเครื่องส าอางค ์ - ชอ็ปป้ิง ย่านฮงแด  - หอคอยกรงุโซล  - 

ตลาดเมยีงดง  - โซลโล 7017รา้นสมุนไพร  - รา้นละลายเงนิวอน  - ศนูยโ์สม  - พระราชวงัถอ็กซกุูง  - 

บลเูฮาส ์ - จตุรสัควางฮวามุน  - คลองชองเกชอน  - ดวิตี้ฟร ี

ก ำหนดกำรเดินทำง 01 กนัยำยน – 28 พฤศจิกำยน 2561 

 

20.30 - 22.00 คณะเดนิทางพรอ้มกนัที ่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ บรเิวณชัน้ 4 ชัน้ผูโ้ดยสารขาออก เคาน์เตอรส์ายการบนิ  

Asiana Airline หรอืเทยีบเท่า(Korean Air // Thai Aiways)   หน้าเคาน์เตอรเ์ชค็อนิ …K…. ใกล้ประตูทางเขา้หมายเลข 

…6… โดยมเีจา้หน้าทีจ่ากบรษิทัฯคอยใหก้ารต้อนรบัและอ านวยความสะดวก ในเรื่องของเอกสาร 

วนัแรกของกำรเดินทำง พบกนัท่ีสนำมบินสวุรรณภมิู  
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23.55 -02.35น.    ออกเดนิทางสู่ประเทศเกาหล ีโดยสายการบนิ ASIANA AIRLINE เทีย่วบนิที ่OZ742 // OZ 744  นับว่าเป็น

สายการบนิทีม่ฐีานอยูท่ีก่รุงโซล สาธารณรฐัเกาหล ี และเป็นหนึ่งในสองสายการบนิหลกัของเกาหลใีต้ เอเชยีนาแอร์

ไลน์เป็นสมาชกิของ Star Alliance และถอืว่าเป็นสายการบนิระดบั 5 ดาวเลยทีเ่ดยีว (ขอสงวนสทิธิก์ารเปลีย่นแปลง

สายการบนิโดยมติ้องแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า) 

 

 

07.30-10.00 น.  เดนิทางถงึสนามบนิอนิชอน ซึง่เป็นท่าอากาศยานนานาชาตขิองเกาหลใีต้ (กรุณาปรบัเวลาของท่านใหเ้รว็

ขึน้ 2    ชัว่โมง เพือ่ใหต้รงกบัเวลาทอ้งถิน่ของประเทศเกาหล)ี และผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร 

 น าท่านเดนิทางสู่ทา่เรอืเฟอรร์ี ่ขา้มฟากไปยงั เกาะนามิ (Nami Island) ชมทวิทศัน์ของธรรมชาต ิซึง่เคย

ใชเ้ป็นสถานทีถ่่ายท าละครเกาหลยีอดฮติ “เพลงรกัในสายลมหนาว 

(Winter Love Song)” และเป็นสถานทีถ่่ายท าละครเกาหลอีกี

หลายๆเรื่อง เกาะนามมิรีูปร่างเหมอืนใบไมท้ีล่อยอยู่ทางตอนเหนือ

ของแม่น ้าฮนั ใหอ้สิระท่านไดเ้ดนิเล่น ผ่านแนวต้นสนทีสู่งเสยีดฟ้า 

แนวต้นเกาลดั หรอืเลอืกนัง่ทีม่า้นัง่รมิฝัง่แม่น ้าเพือ่ชมบรรยากาศสุด

โรแมนตกิใต้เงาไม ้มองดูสตัวน้์อยใหญ่ต่างๆ เช่น นกกระจอกเทศ 

กระต่าย กระรอก เป็ด แวะคารวะสุสานท่านนายพลนาม ิและเกบ็

ภาพอนัแสนประทบัใจกลบัไปฝากคนทางบา้น เมื่อไดเ้วลาอนั

สมควรน าท่านนัง่เรอืกลบัมายงัฝัง่ 

พรอ้มเสรฟิดว้ยเมนู ทคัคาลบี้ อาหารยอดนิยมอกีชนิดหนึ่ง ของคนเกาหล ีน าไก่ บารบ์คีวิ ผกัต่างๆ ผดัร่วมกบัซอส

บารบ์คีวิเกาหลใีนกระทะแบน วธิกีารทานโดยห่อกบัผกักาดแกว้เกาหล ีเมื่อทานไประยะหนึ่งจะน าขา้วสวยและ

สาหร่ายแหง้มาผดัรวมกบัทคัคาลบีเ้พือ่ใหเ้กดิอาหารชนิดใหม่ คอื ทคัคาลบีโ้ปคมีหรอืขา้วผดัทคัคาลบีท้ีท่ ัง้หอม อร่อย 

เสริฟ์พรอ้มเครื่องเคยีง 

วนัท่ีสองของกำรเดินทำง       เกำะนำมิ  - วดันัคซนัซำ  - พิพิธภณัฑเ์ทด็ด้ี แบร ์

 

ข้อแนะน ำ  ถ้ำต้องกำรน ำของเหลวขึน้เคร่ืองใส่กระเป๋ำถือติดตวัจะต้องบรรจใุนบรรจภุณัฑ์ และมีปริมำณไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิน้ (รวมกนัไม่เกิน 

1 ลิตร) บรรจภุณัฑ์ดงักล่ำว ควรใส่ในถงุที่โปร่งใสและสำมำรถเปิด-ปิดได้ด้วย ให้น ำถงุขึน้ไปเพียงใบเดียวเทำ่นัน้ กำรน ำผลิตภณัฑ์ของสดที่ท ำจำก

สตัว์ไม่ว่ำเนือ้หม ูเนือ้ววั ผกั ผลไม้สด ไม่อนญุำต ให้น ำเข้ำประเทศเพื่อป้องกนัโรคต่ำงๆ เพรำะหำกศลุกำกรตรวจพบจะต้องเสียค่ำปรับ 
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 พาท่านน าชม ณ วดันัคซนัซา (NAKSANSA TEMPLE) ตัง้อยู่

บนผารมิทะเลของภูเขานักซาน เป็นหนึ่งในสามวดัทีส่ามารถมองเหน็ทะเล

ญี่ปุ่นได ้ในต านานเคยกล่าวว่าพระโพธสิตัวเ์คยอยู่บนเกาะนี้โดยมมีงักร

คอยปกป้อง ภายในมหีอคอยหนิสูง 7 ชัน้ วดัแห่งนี้มพีระพทุธรูปอนัเก่าแก่

ทางประวตัศิาสตร ์สรา้งขึน้ในสมยัชลิล่าเมอืงราวพนักวา่ปีโดยพระอยึซงั 

วดันักซานซายงัเป็นทีป่ระดษิฐานของรูปปัน้เจา้แม่กวนอมิองคย์นืสูงถงึ 16 

เมตร ท าจากหนิแกรนิต ตัง้ตระหง่านอยู่กลางแจง้บนยอดเขาชนิซองบอ

งซึง่ใหญ่ทีสุ่ดในภาคตะวนัออกของเกาหลใีต ้

 พาท่านชมความน่ารกัเหล่าตุ๊กตาหมทีี ่พิพิธภณัฑเ์ท็ดด้ี แบร ์(Teddy Bear Farm) ตัง้อยู่ในเขตซอรคัซาน 

ซึง่เคยเป็นสถานทีถ่่ายท าละครเกาหลเีรื่อง “เจา้หญงิวุ่นวายกบั

เจา้ชายเยน็ชา (Princess Hours)” ภายในตวัอาคารเป็นการจดั

แสดงตุ๊กตาหมจีากทัว่โลกโดยแบ่งการแสดงออกเป็น 3 ส่วน คอื 

ส่วนประวตั ิส่วนงานศลิปะ และ ส่วนของการแนะน าโครงการ ซึง่

จะมกีารน าเอาเทด็ดี ้แบรท์ีม่ชี ื่อเสยีงตัง้แต่ยุคแรกจนถงึปัจจุบนัมา

แสดง รวมถงึเทด็ดี ้แบรโ์บราณดว้ย 

พรอ้มเสรฟิดว้ยเมนู ชาบู ชาบู (Shabu Shabu) จะเป็นการน าผกัหลากหลายชนิด เหด็ต่างๆ โอเดง้ เบคอนหมูรวมกนั

ไวใ้นหมอ้ และจะเตมิดว้ยน ้าซุปรอ้นๆ สูตรเฉพาะของแต่ละรา้น แลว้ต้มจนเดอืด ก่อนจะเริม่รบัประทาน กจ็ะน าอุดง้

ลงต้มอกีครัง้ จะทานพรอ้มกบัขา้วสวย หรอือุดง้กไ็ด ้เมนูชาบูชาบู ถอืไดว้่าเป็นรายการอาหารทีข่าดไม่ไดใ้นโปรแกรม

ทวัรเ์กาหล ีเพราะรสชาตขิองน ้าซุป ผกัต่างๆในหมอ้ ท าใหเ้ป็นทีช่ื่นชอบของหลายท่าน หากท่านใดทานรสจดัหน่อย 

กส็ามารถขอน ้าจิม้เกาหล ีเตมิเพิม่รสชาต ิ

ทีพ่กั น าท่านเขา้สู่ทีพ่กั SEORAK I PARK  หรอื เทยีบเท่า 

  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ อทุยานแห่งชาติซอรคัซาน (Seoraksan National Park) โดยรถจะวิง่ลดัเลาะ 

ผ่านไปตามหน้าผา หุบเขา และล าธาร เพือ่ชมธรรมชาตอินัสวยงามของจงัหวดัคงัวอนโดสู่ภูเขาซอรคัซาน หรอื 

สวสิเซอรแ์ลนดข์องเกาหล ีทีจ่ดัไดว้่าเป็นแนวเขาทีส่วยงามมากทีสุ่ดแห่งหนึ่งในประเทศเกาหลใีต้ ตัง้อยู่ใจกลางหุบ

เขาแทแบคซึง่ทอดยาวไปถงึเทอืกเขาคมึคงัของประเทศเกาหลเีหนือ โดยมเีทอืกเขา หุบเขา ป่าไม ้สายน ้า ทะเลสาบ 

หนิรูปร่างสวยงามซึง่เกดิจากธรรมชาตทิีห่าดูไดย้ากยิง่ (ราคาทวัรย์งัไม่ รวมค่าขึน้กระเชา้)  

วนัท่ีสำมของกำรเดินทำง   อทุยำนแห่งชำติซอรคัซำน  - วดัชินฮนัซำ  - ลอ๊ตเต้ โซล สกำย  - สวนสนุกลอ็ตเต้เวิลด ์ - 
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น าท่านเดนิทางสู่  วดัชินฮนัซา (Sinheungsa Temple) วดัเก่าแก่ที่

สรา้งขึน้ในสมยัอาณาจกัรชลิล่า สกัการะพระพทุธรูปสมัฤทธิป์างสมาธิ

ขนาดใหญ่ ก่อนจะเดนิผ่านสะพานช าระลา้งจติใจเขา้สู่เขตวดัเพือ่ไหว้

พระขอพรสิง่ศกัดิส์ทิธิ ์หรอืเลอืกท าบุญโดยการถวายกระเบือ้ง เทยีน 

หรอืขา้วสาร ตามศรทัธา 

บรกิารท่านดว้ย  เมนู คาลบ ิ( Kalbi) อาหารเกาหลแีบบป้ิงย่างทีม่ชีื่อเสยีงของเกาหล ีเป็นการน าเนื้อหมูมาหมกักบั

เครื่องปรุงจนเนื้อนุ่ม แลว้จงึน าไปย่างบนแผ่นโลหะทีถู่กเผาจนรอ้น ตอนย่างเนื้อนัน้จะยา่งเป็นชิน้โตพอสมควร พอ

ใกลสุ้กแลว้กต็้องใชก้รรไกรตดัเป็นชิน้พอดคี า ทานกบัเครื่องเคยีงจ าพวกผกั กระเทยีม 

พาทุกท่านเดนิทางสู่  LOTTE SEOUL SKY (ลอ็ตเต้ โซล สกาย) ตัง้อยู่ใจกลางกรุงโซล เป็นตกึทีสู่งทีสุ่ด 

ในเกาหลแีละสูงเป็นอนัดบัที ่5 ของโลกมทีัง้หมด 123 ชัน้ ความสูงอยู่ที่

ประมาณ 555  เมตร  เรยีกไดว้่าเป็นแลนดม์ารค์แห่งใหม่ของกรุงโซล 

ส าหรบัหอชมววิ “Seoul Sky” ซึง่ไดถู้กบนัทกึใหเ้ป็นหอชมววิทีสู่งเป็น

อนัดบัสามของโลก และจะเปิดใหเ้ขา้ชมในเดอืนเมษายน 2017 ซึง่

ตัง้อยู่บนชัน้ 117-123 ของตกึทีสู่งทีสุ่ดในโซลอย่าง “Lotte World 

Tower”  Seoul Sky นัน้ไดท้ าลาย 3 สถติขิอง Guinness World 

Records อยา่งแรกเลยคอื “ชัน้ลอยฟ้าทีอ่ยู่สูงทีสุ่ดในโลก” บนชัน้ 118, 

“ลฟิต์ทีเ่รว็ทีสุ่ดในโลก” ทีม่คีวามเรว็ถงึ 600 เมตรต่อนาท ีและสุดทา้ย

คอื “ระยะทางของลฟิต์ทีย่าวทีสุ่ดในโลก” Seoul Sky ถูกดไีซน์ภายใต้

คอนเซปท ์“The Beauty and Pride of Korea" (ความงามและความภาคภูมใิจของเกาหล)ี 
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น าท่านเดนิทางเขา้สู่ สวนสนุกลอ็ตเต้เวิลด ์LOTTE WORLD เป็นสวนสนุกในร่มขนาดใหญ่ทีต่ัง้อยูท่ ี่

เขตชมัซลิ (Jamsil) ในกรุงโซล ทีน่ี่มทีัง้สวนสนุกในร่ม ซึง่จดัได้

ว่าเป็นสวนสนุกในร่มทีม่ชีื่อเสยีงทีสุ่ดแห่งหนึ่งในโลก เลยกว็่าได ้

และมโีซนสวนสนุกกลางแจง้ ทีส่รา้งเป็นเกาะอยู่กลางทะเลสาบ

ซอกชน (Seokchon Lake สญัลกัษณ์ของสวนสนุกแห่งนี้ กค็อื

แรคคูนทีช่ื่อ Lotty และ Lorry ทัง้คู่เป็นแฟนกนั สวนสนุกแห่งนี้ 

มกีารแบ่งพืน้ทีเ่ป็น 2 โซนใหญ่ๆ คอื สวนสนุกในร่ม Lotte 

World Adventure เครื่องเล่นส่วนใหญ่ของโซนนี้จะเน้นหนัก

ส าหรบัเดก็เลก็บวกกบัมลีานสเกต็น ้าแขง็ไวบ้รกิารพรอ้มทัง้ยงั

เชื่อมต่อกบั พพิธิภณัธพ์ืน้บา้นลอ้ตเตเ้วลิด ์(Lotte World Folk Museum) ส่วนอกีโซนนึงจะเป็นโซน Outdoor เชื่อม

ต่อไปยงัดา้นนอกสู่ Magic Island เต็มไปดว้ยเครื่องเล่นหวาดเสยีวแบบเอก็ซต์รมีต่างๆ ใหไ้ดส้นุกสนานกนัตลอดทัง้สี่

ฤดู มาดูเครื่องเล่นผาดโผนกนับา้งดกีว่า GYRO DROP คอื 1 ใน 4 ของเครื่องเล่นแนวเอก็ซต์รมีของทีน่ี่ ทีค่นชอบ

ความหวาดเสยีวและทา้ทายไม่ควรพลาด 

บรกิารท่านดว้ย  เมนู  พลุโกก ิส่วนผสมของเมนูนี้ คอืหมูหมกัชิน้บาง ๆ ผกัต่าง ๆ เช่น กะหล ่าปล ีฟักทองอ่อน 

ถัว่งอก แครอท เหด็และวุน้เสน้มาต้มรวมกนั โดยสามารถทานไดท้ัง้แบบแหง้และน ้า เครื่องเคยีงต่าง ๆ คอื ถัว่งอก

ดอง วุน้เสน้ปรุงรสสาหร่าย กมิจ ิเสรฟิพรอ้มกบัขา้วสวยรอ้นๆ ท่านจะอิม่อร่อยกบัเมนูอาหารนี้อย่างแน่นอน 

ทีพ่กั น าท่านเขา้สู่ทีพ่กั  Lucebridge  Hotel ระดบั 3 ดาว หรอื เทยีบเท่า 

  

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

จากนัน้พาท่านเดนิทางต่อที ่ร้านน ้ามนัสนเขม็แดง มหศัจรรย์

แห่งธรรมชาต ิผ่านผลงานการวจิยัมากมาย จากมหาวทิยาลยัแห่งชาตโิซล 

ประเทศเกาหลใีต้ มสีรรพคุณช่วยลดไขมนัและน ่าตาลในกระแสเลอืด 

ป้องกนัการเกดิเสน้เลอืดตบี แตก ตนั และสามารถลา้งสารพษิในร่างกาย 

เพือ่เพิม่ภูมติ้านทานและท าใหอ้ายยุนืแบบชาวเกาหล ีซึง่ก าลงัเป็นสิง่ที่

ไดร้บัควาในิยมจากคนในประเทศเกาหลเีป็นอย่างมาก 

วนัท่ีส่ีของกำรเดินทำง ร้ำนน ้ำมนัสน  - ศนูยเ์ครื่องส ำอำงค ์ - ชอ็ปป้ิง ย่ำนฮงแด  -  หอคอยกรงุโซล  -  
                                              ตลำดเมียงดง – โซลโล7017 
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จากนัน้พาท่านเดนิทางสู่ ศูนยร์วมเครื่องส าอางค ์Midam 

Cosmetic  ประเภทเวชส าอางคท์ีห่มอ ศลัยกรรมเกาหลรีว่มออกแบบ

มากมาย เช่น ผลติภณัฑบ์ ารุงผวิหน้า เครอืงส าอางค ์หลากหลายแบรนด ์

และอื่นๆอกีมากมาย อาทเิช่น B2B ,Closee Dr.,Rojukiss ,etc นอกจากนี้

ยงัมคีรมีทีโ่ด่งดงั  อาทเิช่น ครมีเมอืกหอยทาก , เซรัม่พษิงู , ครมีโบทอ็ก 

, Aloevera Gel . ครมีน ้าแตก , BB Cream , etc 

พรอ้มเสรฟิดว้ยเมนู จมิดกั ไก่อบซอีิว๊ เป็นเมนูอาหารเกาหลพีืน้เมอืงดัง้เดมิ จมิดกัจานใหญ่นี้ประกอบไปดว้ย ไก่ชิ้น

โต วุน้เสน้เกาหลนีี้มลีกัษณะเป็นเสน้แบนใหญ่ๆท าจากมนัฝรัง่ท าใหเ้หนยีวนุ่มเป็นพเิศษผดัคลุกเคลา้กบัซอสสูตร

เฉพาะ เสริฟ์พรอ้มขา้วสวยรอ้นๆ  การรบัประทานใชก้รรไกรตดัเสน้และไก่ใหเ้ป็นชิน้เลก็พอดคี า 

จากนัน้พาท่านสู่  HONGDAE SHOPPING STREET  

ศูนยร์วมเครื่องส าอางค ์ผลติภณัฑบ์ ารุงผวิพรรณ  ผลติภณัฑบ์ ารุง

ผวิหน้า หลากหลายแบรนดด์งัทีก่ าลงัเป็นทีน่ิยมในเกาหล ีเช่น 

SKINFOOD ,IT’S SKIN , CLUB CLIO , BANILACO. THE FACE 

SHOP , NATURE REPUBLIC ฯลฯ มใีหท้่านไดเ้ลอืกซือ้อย่าง

มากมาย และยงัสามารถมอบเป็นของฝากใหก้บัคนใกลต้วัไดอ้กีดว้ย 

 จากนัน้น าท่านเทีย่วชม หอคอยกรงุโซล ซึง่อยู่บนภูเขานัมซาน 

ซึง่เป็น 1 ใน 18 หอคอยทีสู่งทีสุ่ดในโลก ทีฐ่านของหอคอยมสีิง่ทีน่่าสนใจ

ต่างๆ เช่น ศาลาแปดเหลีย่มปาลกัก๊จอง สวนพฤกษชาต ิอาคารอนุสรณ์ผู้

รกัชาต ิอนั ชุง กุน นอกจากนี้โซลทาวเวอรย์งัเป็นสถานทีถ่่ายท าละคร

เกาหลแีนวน่ารกัๆ เรื่อง “กบัดกัหวัใจยยัแม่มด” อสิระใหทุ้กท่านไดเ้ดนิเล่น

และถ่ายรูปคู่หอคอยตามอธัยาศยัหรอืคลอ้งกุญแจคู่รกั (ไม่รวมค่าขึน้ลฟิท)์ 

 จากนัน้น าท่าน ช้อปป้ิงท่ีย่ำนเมียงดง ไดช้ื่อว่าเป็นแหล่งรวมแฟชัน่แบรนดเ์กาหลชีัน้น า ซึง่ในแต่ละวนัจะ 

มวียัรุ่นเกาหลมีาเดนิชอ้ปป้ิงกนัอย่างลน้หลาม ท่านสามารถหาซือ้สนิคา้ได้

อย่างหลากหลายทัง้เสือ้ผา้,รองเทา้,กระเป๋า,เครื่องส าอางซึง่เป็นทีรู่จ้กัอย่างดี

ของคนไทย อาท ิEtude , Skinfood, Laneige, Innisfree, Tony Moly, The 

Face Shop เครื่องประดบั, ซดีเีพลง, วซีดี-ีดวีดีหีนังและซรีีส่ฮ์ติ ตลอดจน

ของทีร่ะลกึทีม่รีูปดาราคนโปรดของท่านอยู่ในสนิคา้ 

อสิระอาหารเยน็ ตลาดเมยีงดง 
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 จากนัน้พาทุกท่านเดนิทางสู่  "โซลโล 7017" Seoullo 7017 ซ่ึงเป็นทางเดนิลอยฟ้าบรเิวณกลาง 

กรุงโซล ไดเ้ปิดตวัในเดอืนพฤษภาคม 2560เป็นแหล่งท่องเทีย่วแห่ง

ใหม่  โซลโล 7017 ในอดตีเคยเป็นถนนทีเ่ป็นสะพานขา้มแยก สรา้ง

ขึน้ตัง้แต่ปี 1970 และใชง้านมาเรื่อยๆ จนกระทัง่ปี 2017 ตรวจสอบ

แลว้พบว่าเสื่อมประสทิธภิาพ ไม่สามารถใชง้านเป็นถนนได ้

เนื่องจากไม่ปลอดภยั ทางผูว้่าการกรุงโซลจงึมแีนวคดิปิดการใช้

ถนนและปรบัเปลีย่นมาเป็นสถานทีท่่องเทีย่วใหช้าวเกาหลใีต้และนักท่องเทีย่วไดม้าพกัผ่อนชมววิกรุงโซล

โดยไม่มค่ีาใชจ้่ายจงึน าเลข 70 จากเลขสองตวัทา้ยของปีทีส่รา้ง และ 17 จากเลขสองตวัทา้ยของปีทีปิ่ดใช้

งาน มาใชเ้ป็นชื่อแลนดม์ารค์แห่งนี้ 

ทีพ่กั  น าท่านเขา้สู่ทีพ่กั  Benhur Lucebridge  Hotel ระดบั 3 ดาว หรอื เทยีบเท่า 

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

  จากนัน้น าท่านชม ร้านสมุนไพร(Korea Herb) ใหม่ล่าสดุของเกาหล ีโดยมกีารจดลขิสทิธิ ์

เรยีบรอ้ยแลว้ เป็นสมุนไพรเมลด็ฮอตเก  (ฮอตเกนามู) ทางการแพทยเ์รยีกว่า ผลไม้

ทอง มรีสเปรีย้ว ดสี าหรบับุคคลที่ นิยมดื่มเหลา้ ชา กาแฟ น ้าอดัลม ฯลฯ เมล็ดฮอตเก 

จะช่วยในการลา้งสารพษิทีต่กคา้งหรอืไขมนัทีส่ะสมอยู่ภายในผนังของตบัหรอืไต ช่วย

ใหต้บัหรอืไตของท่านแขง็แรงขึน้ ซึง่ยงัส่งผลดต่ีอสุขภาพร่างกายของท่านเอง 

 

จากนัน้พาท่านเดนิทางสู่ ร้านละลายเงินวอนหรือ Supermarket ทีน่ี่มขีนม

พืน้เมอืงเกาหลหีลากชนิด อาธเิช่น ขนมขบเคีย้ว ชอ็คโกแลค็ กมิจ ิมาม่า รวม

ไปถงึของใชใ้นครวัเรอืน เช่น ตะเกยีบ ถ้วยใส่ขา้ว กระทะ ซอสปรุงรส และของ

ฝากของทีร่ะลกึมใีหท้่านไดเ้ลอืกซือ้มากมาย พรอ้มมบีรกิารบรรจุกล่องตาม

เงื่อนไขของรา้น 

วนัท่ีห้ำของกำรเดินทำง ร้ำนสมุนไพร  - ร้ำนละลำยเงินวอน  - ศนูยโ์สม  - พระรำชวงัถอ็กซูกงุ  - บลเูฮำส ์ -  
                                              จตุรสัควำงฮวำมุน  - คลองชองเกชอน  - ดิวต้ีฟรี 
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 จากนัน้น าท่านสู่ ศูนยโ์สม (Ginseng Center) ซึง่รฐับาลรบัรองคุณภาพว่า

ผลติจากโสมทีอ่ายุ 6 ปี ซึง่ถอื ว่าเป็นโสมทีม่คุีณภาพดทีีสุ่ด ชมวงจรชวีติของ

โสม พรอ้มใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้โสมทีม่คุีณภาพดทีีสุ่ดและราคาถูกกว่าไทย 2 เท่า 

กลบัไปบ ารุงร่างกายหรอืฝากญาตผิูใ้หญ่ทีท่่านรกัและนับถอื 

 พาท่านเยีย่มชม พระราชวงัถอ็กซูกงุ (Deosugung 

Palace) ซึง่แปลว่า พระราชวงัแห่งความอายุยนืนานและมัง่

คง ทีไ่ดร้บัการพระราชทานชื่อจากกษตัรยิช์ุนจอง เป็นที่

ประทบัของเจา้ชายวอนชาน ระหว่างปี 1454 – 1488  

จนถงึกษตัรยิโ์กจอง กษตัรยิก่์อนองคส์ุดทา้ยของ

ราชวงศโ์ชชอนกถู็กบงัคบัใหส้ละราชสมบตัทิีน่ี่โดยญี่ปุ่น ใน

ปี 1907 และพระองคก์ท็รงประทบัอยู่ทีน่ี่จนสิน้พระชนม์ ใน

ปี ค.ศ.1919 พระราชวงันี้ตัง้อยูต่รงขา้มกบั ศาลาว่าการเมอืงแห่งกรุงโซล (City  Hall) มปีระตูทางเขา้ทีส่วยงาม คอื

ประตูแทฮนัมุน (Daehanmun Gate) ภายในมพีระทีน่ัง่ซุงวาจอน (Junghwajeon) หนัหน้าไปทางทศิใต้ บรเิวณรอบ

ก าแพงดา้นหน้าพระราชวงั มชี่างแกะสลกัไมเ้ป็นตวัอกัษรฮนักลึ และมกีารแสดงพธิเีปลีย่นเวรยามหน้าประตู

พระราชวงั 

พรอ้มเสรฟิดว้ยเมนู โอซมัพลุโกก ิอาหารขึน้ชื่อของเกาหลเีหมอืนกนั มสี่วนผสมของหมูและปลาหมกึ โดยน าลงไปผดั

ปรุงรสใหห้วานเลก็น้อย มนี ้าขลุกขลกิ รบัประทานพรอ้มขา้วสวย รอ้นๆ เสริฟ์พรอ้มเครื่องเคยีง และซุปรอ้นๆ 

 น าท่านเขา้ชม Blue House หรอืกค็อืท าเนียบประธานาธบิดแีห่งเกาหลใีต้ ไดช้ื่อบลูเฮา้ส์  เพราะว่าเมื่อมอง

จากดา้นนอกเขา้ไปทีอ่าคารดงักล่าวจะเหน็เป็นสฟ้ีาอ่อนทัง้หลงั 

คนกเ็ลยเรยีกตามสขีองอาคารหลงันี้ ท าเนียบประธานาธบิดแีห่งนี้

ไม่เปิดใหบุ้คคลทัว่ไปหรอืนักท่องเทีย่วเขา้ชมภายใน แต่สามารถ

ชมจากดา้นนอกและถ่ายภาพไกล ๆได ้อาคารบลูเฮา้เป็นสถาปัตย์

กรรมเกาหลผีสมกบัสถาปัตยก์รรมร่วมสมยัทีม่คีวามโดดเด่น

เฉพาะตวั ดา้นหลงัของบลูเฮา้สเ์ป็นภูเขาทีเ่ชือ่ว่าช่วยเสรมิ ฮวงจุย้ 

ดา้นหน้าของบลูเฮา้สม์ลีานกวา้งและมอีนุสาวรยีร์ูปนกฟีนิกซ ์อนัหมายถงึความเป็นอมตะ จุดนี้

จะเป็นทีซ่ึง่นักท่องเทีย่วนยิมมาถ่ายภาพไวเ้ป็นทีร่ะลกึ 
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จากนัน้พาท่านชม "จตุรสัควางฮวามุน" (Gwanghwamun Square) เป็นจตุรสัทีต่ัง้อยูต่รงศูนยก์ลางของเมอืง

ประวตัศิาสตร ์600 ปีอย่างกรุงโซล ทีก่ลมกลนืไปกบัทศันียภาพอนัสวยงามของพระราชวงัเคยีงบก  และเทอืกเขา

พคุกคัซาน ทีน่ี่ไดถู้กออกแบบใหม่เมื่อวนัที ่1 สงิหาคม 2009 และเปิดใหป้ระชาชนเขา้ถงึได ้และไดก้ลายเป็นที่

พกัผ่อนหย่อนใจแห่งใหม่ของชาวเมอืงโซลตัง้แต่นัน้เป็นตน้มา บรเิวณ นี้ประกอบไปดว้ย 1.รูปปัน้ของพระเจา้เซจง

มหาราช (statue of King Sejong)  เป็นกษตัรยข์องเกาหลทีีเ่ป็นผูป้ระดษิฐอ์กัษรเกาหลใีหค้นเกาหลไีดใ้ชแ้ทน อักษร

จนี 2.อนุสาวรยีพ์ลเรอืเอก Yi Sun-Shin   3. สถานทีจ่ดัแสดงประวตัขิองพระเขา้เซจง (Sejong Story Exhibition 

Hall) 4. มตุ๊ีกตา มสัคอตชื่อเจา้ Haechi Madang มปีระวตัสิายน ้าของคลองชองเกชอน (Waterways of History) 

  น าท่านสู่ คลองชองเกชอน เป็นคลองโบราณในสมยัราชวงศโ์ชซอน อายุกว่า 600 ปี ความยาว  

ประมาณ 5.84 กโิลเมตร ไหลผ่านย่านใจกลางกรุงโซล แต่ในช่วงค.ศ.1957 

- ค.ศ.1977 ไดม้กีารพฒันาประเทศอย่างกา้วกระโดด กระทัง่ปี ค.ศ. 2002 

นายล ีมยองปาก ไดร้บัต าแหน่งเป็นผูว้่าการกรุงโซล เขาไดเ้สนอโครงการ

ฟ้ืนฟูคลองชองเกชอน มพีธิเีปิดเมื่อวนัที ่1 ตุลาคม ใชง้บประมาณกว่า 

380,000,000,000 วอน หรอืราวๆ 1 หมื่นลา้นบาท พรอ้มกบัฟ้ืนฟู

ธรรมชาตสิองฝัง่คลอง มสีะพานกว่า 22 แห่ง และทางเดนิเลยีบคลอง จน

ปัจจุบนัคลองชองเกชอนไดก้ลายเป็นแหล่งท่องเทีย่วทีส่ าคญัมากในกรุงโซล 

 จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษทีี ่ดิวต้ีฟรี  มสีนิค้าชัน้น าปลอดภาษใีหท้า่นเลอืกซือ้มากมายกว่า 

500 ชนิด ทัง้ น ้าหอม เสือ้ผา้ เครื่องส าอาง กระเป๋า แว่นตา นาฬกิา กลอ้งถ่ายรูป 

และเครื่องประดบั ฯลฯ หลากหลายแบรนดช์ัน้น า อาธเิช่น  MCM , PRADA , 

SULWHASOO , DIOR , ANNA SUI ,LOUIS VUITTON ,SK II และอื่นๆอกี

มากมายทีคุ่ณจะอดใจไม่ได ้

ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านสู่สนามบนิอนิชอนเพือ่เตรยีมตวัเดนิทางกลบักรุงเทพฯ   

18.40 - 21.45 น. เหนิฟ้ากลบัสู่ประเทศไทย โดยสายการบนิ  ASIANA AIRLINE  เทีย่วบนิที ่OZ741 // OZ743 

22.15 - 01.25 น. เดนิทางถงึท่าอากาศยานสวุรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบั 

 *สายการบนิมกีารเปลยีนแปลงไดใ้นระดบัเทยีบเท่ากนั น ้าหนักกระเป๋า 20 กโิลกรมั / 1 ชิน้ 

                          ******************************************************************************************************* 
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***กรณทีีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีร่ะบุในรายการ

เดนิทาง ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้และขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไม่คนืค่าบรกิารไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ ซึง่อยู่นอกเหนือความ

รบัผดิชอบของบรษิทั*** ในกรณีเกดิเหตุสุดวสิยัต่างๆ เชน่ กรณีการล่าชา้ของสายการบนิ อุบตัเิหตุ ภยัธรรมชาต ิการนัดหยุด

งาน การจราจรตดิขดั หรอืสิง่ของสูญหายตามสถานทีต่่างๆ ทีเ่กดิขึน้อยู่เหนือการควบคุมของบรษิทั และเจา้หน้าที ่ทีจ่ะส่งผล

กระทบใหเ้สยีเวลาในการท่องเทีย่วทีร่ะบุในโปรแกรม ผูเ้ดนิทางไม่สามารถเรยีกรอ้งค่าเสยีหาย ว่าดว้ยกรณีใดๆทัง้สิน้ ค่า

เสยีเวลา ค่าเสยีโอกาส และค่าใชจ้่ายทีลู่กคา้และบรษิทัจ่ายไปแลว้ 

 
เง่ือนไขการให้บริการกรณีส ารองท่ีนัง่  
   1. ราคาโปรโมชัน่ช าระเงนิเต็มจ านวน 1 วนัหลงัไดร้บั invoice 
      ราคาปกตชิ าระเงนิมดัจ า***   ท่านละ 5,000 บาท 1 วนัหลงัไดร้บั invoice 
   2. ส่วนทีเ่หลอืช าระเต็มจ านวนก่อนออกเดนิทาง 30 วนั ในกรณีทีไ่ม่ช าระยอดเงนิส่วนทีเ่หลอืตามเวลาทีก่ าหนด รวมถงึกรณี
เชค็ของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆ ใหถ้อืวา่ท่านสละสทิธิใ์นการเดนิทางกบัทางบรษิทั 
ราคาน้ีรวม 
-   ค่าตัว๋เครื่องบนิ ตามทีร่ะบุในรายการ ไป-กลบัพรอ้มคณะ  

อตัราค่าบริการ 

พีเรียตเดินทาง ผู้ใหญ่ 
เดก็ไม่เสริม

เตียง 
พกัเด่ียวเพ่ิม 

กนัยายน :1-5 , 9-12 , 17-21 18,600.-/คน 

5,900.- 

กนัยายน : 29-3 ต.ค.  
พฤศจกิายน : 4-8 ,  

18,900.-/คน 

กนัยายน : 5-9 , 13-17 , 21-25 ,  
พฤศจกิายน : 12-16 , 20-24 , 24-28 , 28-2ธ.ค. 

19,200.-/คน 

ตุลาคม : 7-11 , 15-19 ,  19,300.-/คน 

ตุลาคม :  3-7 , 23-27 , 27-30 ,31-4พ.ย. 
พฤศจกิายน : 8-12 , 16-20 

19,500.-/คน 

ตุลาคม : 11-15 , 12-16 , 19-23 22,800.-/คน 
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-   ค่าภาษสีนามบนิ ทุกแห่งทีม่ ี  
-   ค่าอาหารทุกมือ้ ตามทีร่ะบุในรายการ / ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการ 
-   ค่าทีพ่กัระดบัมาตรฐาน 3 คนื (พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน)  
-   ค่ารถรบั-ส่ง และน าเทีย่วตามรายการ / ค่าน ้าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละ 15 กก. /1ชิน้ 
-   ค่าหวัหน้าทวัรผ์ูช้ านาญเสน้ทาง น าท่านท่องเทีย่วตลอดรายการในต่างประเทศ 
             (ขอสงวนสทิธิห์วัหน้าทวัรไ์ม่บนิขึน้ไปพรอ้มกรุ๊ปทวัร)์  
-   ค่าประกนัอุบตัเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์  
             (ขอสงวนสทิธิเ์อกสารเคลมประกนัขอเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้) 
 
 
ราคาน้ีไม่รวม 
-   ค่าธรรมเนียมคนขบัรถและไกด์ทอ้งถิน่ 900 บาท หรอื 25,000 วอน ต่อท่านตลอดทรปิ 
-   ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง, ค่าโทรศพัทส์่วนตวั, ค่าซกัรดี, มนิิบารใ์นหอ้ง, รวมถงึค่าอาหาร และ 
เครื่องดื่มทีส่ ัง่เพิม่นอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสัง่เพิม่ กรุณาตดิต่อหวัหน้าทวัรแ์ลว้จ่ายเพิม่เองต่างหาก) 
-   ค่าภาษมีูลค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% (ใบกรณีออกใบเสรจ็เต็มรูปแบบ) 
-   ค่าน ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด (ปกต ิ15 กก.) 
-   ค่าวซี่าส าหรบัพาสปอรต์ ต่างดา้ว กรุณาเตรยีมเอกสารคอื 1) พาสปอรต์ 2) ใบประจ าตวัคนต่างดา้ว 3) ใบส าคญัถิน่ที่
อยู่ 4) ส าเนาทะเบยีนบา้น(ถ้าม)ี 5) สมุดบญัชเีงนิฝาก(ถ้าม)ี 6) รูปถ่ายส ี2 นิ้ว 2 รูป ผูเ้ดนิทางเตรยีมเอกสารและด าเนินการยื่น
วซี่าดว้ยตนเองเท่านัน้  (ส าหรบัหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว เจา้ของหนังสอืเดนิทางตอ้งท าเรื่องแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองก่อนจะยื่นวี
ซ่า) 
-  ค่าอาหารทีลู่กคา้รบัประทานทานนอกเหนือหรอืเปลีย่นแปลงจากทีโ่ปรแกรมก าหนด หากลูกคา้ไม่สามารถรับประทาน
อาหารทีท่างทวัรจ์ดัให ้กรุณาเตรยีมอาหารส าเรจ็รูปส่วนตวัส ารองมาดว้ 
กรณียกเลกิการเดนิทาง 
- ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 30  วนัขึน้ไป ยดึมดัจ า 
- ยกเลกิการเดนิทางไม่ถงึ 30  วนั ยดึเงนิค่าทวัรท์ัง้หมด 
 (ราคาโปรโมชัน่ไม่สามารถยกเลกิการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงวนัเดนิทางและผูเ้ดนิทางไดใ้นทุกกรณี )     
ช่วงเทศกาลไม่สามารถยกเลกิการเดนิทางหรอืเปลีย่นชื่อผูเ้ดนิทางได*้** 
กรุ๊ปทีเ่ดนิทางต้องการนัตมีดัจ ากบัสายการบนิ หรอืผ่านตวัแทนในประเทศ หรอืต่างประเทศ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเช่น Charter 
Flight, Extra Flight  จะไม่มกีารคนืเงนิมดัจ า หรอื ค่าทวัรท์ัง้หมด 
หมายเหต ุ
-           จ านวนผูเ้ดนิทาง ขัน้ต ่า ผูใ้หญ่ 20 ท่าน (ผูใ้หญ่) ขึน้ไป โดยบรษิทัจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วนัก่อนการ
เดนิทาง 
-           ราคานี้เป็นราคาส าหรบันักท่องเทีย่วชาวไทยหรอืผูถ้อืหนังสอืเดนิทางไทยเทา่นัน้ (นักท่องเทีย่วต่างประเทศช าระเพิม่
ท่านละ 3,000 บาท) 
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 -            เทีย่วบนิ ราคา อาหาร โรงแรม และรายการท่องเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถงึ
ผลประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 
-           สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิทัง้ไปและกลบัโดยมติ้องแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 
-           หนังสอืเดนิทาง ต้องมอีายเุหลอืใชง้านไม่น้อยกว่า 6 เดอืน และบรษิทัฯ รบัเฉพาะผูม้จีุดประสงคเ์ดนิทางเพือ่ท่องเทีย่ว 
เท่านัน้ (หากหนังสอืเดนิทางเหลอืน้อยกว่า 6 เดอืนท าใหไ้ม่สามารถเดนิทางไดท้างบรษิทัจะไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้) 
-           ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การ
ก่อจลาจล ภยัธรรมชาต ิหรอืกรณีทีท่่านถูกปฏเิสธ การเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืง หรอืเจา้หน้าทีก่รม
แรงงานทัง้จากไทยและต่างประเทศซึง่อยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ 
-           ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯไม่ครบ อาท ิไม่เทีย่วบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางมือ้ เพราะค่าใชจ้่ายทุกอย่าง ทางบรษิทัฯไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก เดนิทาง
แลว้ 
-           ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอุบตัเิหตุทีเ่กดิจาก 
ความประมาทของตวันักท่องเทีย่วเอง 
-           ตัว๋เครื่องบนิเป็นตัว๋ราคาพเิศษ กรณีทีท่่านไม่เดนิทางพรอ้มคณะไม่สามารถน ามาเลื่อนวนัหรอืคนืเงนิ 
-          การตดิต่อใดๆกบัทางบรษิทัเช่น แฟกซ์ อเีมลล ์หรอืจดหมาย ฯลฯ ต้องท าในวนัท าการของบรษิทัดงันี้ วนัจนัทร ์- วนั
ศุกร ์เวลา 09.00 น. - 18.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าว และวนัหยุดนัตฤกษ์ทีร่ฐับาลประกาศในปีนัน้ๆ ถอืว่าเป็นวนัหยุดท า
การของบรษิทั 
 
-          มคัคุเทศก ์พนักงาน  ไม่มทอี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษิทัทัง้สิน้ เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจขอ
บรษิทัก ากบัเท่านัน้ 
-           หากท่านทีต่้องการออกตัว๋ภายในประเทศ อาทเิช่นเครื่องบนิ รถไฟ กรุณาสอบถามทีเ่จา้หน้าทีทุ่กครัง้ก่อนท าการออก
ตัว๋ เพือ่ป้องกนัปัญหาเทีย่วบนิล่าชา้ เปลีย่นแปลงไฟลท์บนิ การยกเลกิไฟลท์บนิ เปลีย่นแปลงวนัเดนิทางกรณีเกดิการผดิพลาด
จากสายการบนิ  โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหน้าซึง่อยู่เหนอืการควบคุมของทางบรษิทั ทางบรษิทัจะไม่รบัผดิชอบและคนื
ค่าใชจ้่ายใหใ้นทุกกรณ ี
-           ถ้าลูกคา้ไม่เขา้รา้นคา้ชอ้ปป้ิงตามทีโ่ปรแกรมก าหนด ทางแลนด์ปรบัเงนิค่าเขา้รา้นชอ็ปรา้นละ 3,000 บาท 
-           หอ้งพกั (Double Bed // Twin Bed) เป็น  ON REQUEST) ขึน้อยู่กบัหอ้งว่าง ณ วนัเขา้พกั และโรงแรมทีเ่ขา้พกั ไม่
สามารถ CONFIRM ใหไ้ด ้
-           ถ้าลูกคา้มคีวามประสงคข์อแยกตวัจากทวัรห์รอืการท่องเทีย่วกบัคณะ ทางแลนดป์รบัเงนิวนัละ 5,000 บาท/ท่าน 
-           ขอสงวนสทิธิก์ารตดัหอ้งพกัส าหรบัผูท้ ีไ่ม่เดนิทาง ผูร้่วมเดนิทางไม่สามารถใชห้อ้งพกัได ้
-           ขอสงวนสทิธิส์ าหรบัลูกคา้ทีเ่ดนิทางท่องเทีย่ว และไปกลบัพรอ้มกรุ๊ปเท่านัน้ 
-            เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบัใน
เง่ือนไข ข้อตกลงต่างๆ ท่ีได้ระบุไว้แล้วทัง้หมด 
 
 


