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อตัราคา่บรกิาร 
เดนิทาง ราคาผูใ้หญ่ ราคาเด็ก พกัเดีย่ว จอยแลนด ์ หมายเหตุ 

วนัท ี ่1-5 ธ.ค. 60 16,999 16,999 5,000 8,999  

วนัท ี ่2-6 ธ.ค. 60 16,999 16,999 5,000 8,999  

วนัท ี ่3-7 ธ.ค. 60 15,999 15,999 5,000 7,999  

วนัท ี ่4-8 ธ.ค. 60 15,999 15,999 5,000 7,999  

วนัท ี ่5-9 ธ.ค. 60 16,999 16,999 5,000 8,999  

วนัท ี ่6-10 ธ.ค. 60 17,999 17,999 5,000 9,999  
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***ราคาคา่ทวัรด์งักลา่วหากมกีารเปลีย่นแปลงคา่ต ัว๋เครือ่งบินภาษสีนามบินภาษนี ้ามนัของสายการบิน***  
***บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัราคาขึน้ตามสายการบิน*** 

 
วนัแรก  สนามบินสุวรรณภูม ิ                                                                                                        ( - / - / - ) 
21.30 น. คณะพรอ้มกันที่สนามบินสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 ประตู 6 เคาน์เตอร ์L สายการบิน

ทเีวย ์(TW) มเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 
วนัทีส่อง สนามบินอนิชอน – เกาะนาม ิ– สกี – อุทยานแหง่ชาตโิซรคัซาน                                      ( - / L / D ) 

01.25 น. เหนิฟ้าสู่กรุงโซล โดยสายการบินทเีวย ์เทีย่วบินที ่TW102 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 5.30 – 06.00 ชั่วโมง) 
08.35 น. เดนิทางถงึสนามบนิอนิชอนประเทศเกาหลใีต ้(เวลาทอ้งถิน่เร็วกว่าไทย 2 ชั่วโมง)  

หลังผ่านพธิีตรวจคนเขา้เมอืงแลว้ น าท่านข ึน้รถโคช้ออกเดนิทางสู่เกาะนาม ิน าท่านลงเรอืเฟอรร์ ี่ โดยใชเ้วลา

ขา้มประมาณ 10 นาท ีพบกับสุสานนาย

พลนามิ (Tomb of General Nami) เป็ น
สถานทีท่ ีม่คีวามส าคัญต่อประวัตศิาสตร์

ของเกาะนามเิป็นอย่างยิง่ เพราะเกาะแห่ง
นี้ตั ้งตามช ื่อของนายพลนามิซ ึ่งเขา้ รับ

ราชกา รตั ้ง แต่ อา ยุ  1 7  ท่า น เป็ น ผู ้มี
ความสามา รถน าทัพไปปราบจลาจล

ในทางภาคเหนือของเกาหล ีจนไดร้ับ
ต าแหน่งสูงในขณะทีท่่านอายุยังนอ้ย แต่
ต่อมาภายหลังท่านไดถู้กใส่รา้ยโดยศัตรูทางการเมอืงและถูกประหารชวีติ  จากนั้นชมววิทวิทัศน์ของสถานทีเ่คย

ใชเ้ป็นสถานทีถ่่ายท าละครทวี ีWinter Love Song อันโด่งดังไปท่ัวเอเช ีย พรอ้มมีเวลาใหท้่านไดเ้ก็บภาพอัน
สวยงามน่าประทับใจสุดแสนโรแมนตกิเปรยีบประดุจท่านเป็นพระ-นาง ในละคร เลยทเีดยีว ทีน่ี่ท่านจะไดพ้บกับ

รูปปั้นของเบยองจุนและชเวจวีู และอสิระเดนิชมตามอัธยาศัย พบกัน ณ จุดนัดหมายเพือ่ลงเรอืกลับ  

วนัท ี ่7-11 ธ.ค. 60 18,999 18,999 5,000 10,999  

วนัท ี ่8-12 ธ.ค. 60 16,999 16,999 5,000 8,999  

วนัท ี ่9-13 ธ.ค. 60 16,999 16,999 5,000 8,999  

วนัท ี ่10-14 ธ.ค. 60 15,999 15,999 5,000 7,999  

วนัท ี ่11-15 ธ.ค. 60 15,999 15,999 5,000 7,999  

วนัท ี ่12-16 ธ.ค. 60 16,999 16,999 5,000 8,999  

วนัท ี ่13-17 ธ.ค. 60 16,999 16,999 5,000 8,999  

วนัท ี ่14-18 ธ.ค. 60 16,999 16,999 5,000 8,999  

วนัท ี ่15-19 ธ.ค. 60 16,999 16,999 5,000 8,999  

วนัท ี ่16-20 ธ.ค. 60 16,999 16,999 5,000 8,999  

วนัท ี ่17-21 ธ.ค. 60 15,999 15,999 5,000 7,999  

วนัท ี ่18-22 ธ.ค. 60 15,999 15,999 5,000 7,999  

วนัท ี ่19-23 ธ.ค. 60 16,999 16,999 5,000 8,999  

วนัท ี ่20-24 ธ.ค. 60 16,999 16,999 5,000 8,999  

วนัท ี ่21-25 ธ.ค. 60 16,999 16,999 5,000 8,999  

วนัท ี ่22-26 ธ.ค. 60 16,999 16,999 5,000 8,999  

วนัท ี ่23-27 ธ.ค. 60 16,999 16,999 5,000 8,999  

วนัท ี ่24-28 ธ.ค. 60 17,999 17,999 5,000 9,999  

วนัท ี ่25-29 ธ.ค. 60 17,999 17,999 5,000 9,999  

วนัท ี ่26-30 ธ.ค. 60 17,999 17,999 5,000 9,999  

วนัท ี ่27-31 ธ.ค. 60 18,999 18,999 5,000 10,999  

วนัท ี ่28-1 ม.ค. 60 24,999 24,999 5,000 16,999  

วนัท ี ่29-2 ม.ค. 60 25,999 25,999 5,000 17,999  

วนัท ี ่30-3 ม.ค. 60 24,999 24,999 5,000 16,999  

วนัท ี ่31-4 ม.ค. 60 18,999 18,999 5,000 10,999  

INFA NT (เด็กเล็กอายุ ไม่เกนิ 2 ปี) ราคา 6,000 บาท 
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เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั เมนูทคัคาลบีหรอืไก่บารบ์ีควิผดัซอสเกาหล ี(มือ้ที ่1) อาหารเลือ่งชือ่โดยการน า
ไก่บารบ์ีควิ มนัหวาน กะหล ่าปล ีตน้กระเทยีม ซอส และขา้ว มาผดัรวมกนับนกระทะแบนสดี า คลุกเคล้า

ทุกอยา่งใหเ้ขา้ที ่รบัประทานคูก่บัผกักาดเกาหลแีละเครือ่งเคยีงตา่งๆ  
บ่าย จากนั้นเดนิทางสู่ลานสกี ซ ึง่แบ่งเป็นเนินสกีส าหรับผูฝึ้กหัดเล่น เนินสกสี าหรับผูท้ ีเ่ล่นไดป้านกลาง และเนิน

ส าหรับผูท้ ีเ่ล่นช านาญแลว้ ใหท่้านไดส้นุกสนาน
กับกิจกรรมบนพืน้หมิะ และลองพิสูจน์ฝีมอืการ

ทรงตัวบนไมส้ก ี(ไม่รวมค่าอุปกรณ์การเล่นสกี
รวมชุดประมาณ 2 ,000 บาท หรอื 50,000 วอน 

// สโนว ์สเลด ประมาณ 600 บาท หรอื 15,000 
วอน // กอนโดล่า ประมาณ 600 บาท หรือ 
15 ,000 วอน) นอกจากนี้ ยังมีส ิง่อ านวยความ

สะดวกอืน่ๆ อาท ิบลิเลยีด โบวล์ ิง่ ซาวน่า หอ้งเล่นเกม ฯลฯ มเีวลาใหท้่านไดส้นุกกับการเล่นสกอีย่างเต็มที ่ 
(หมายเหตุ : ปรมิาณของหมิะและการเปิดใหบ้รกิารของลานสกขี ึน้อยู่กับความเอือ้อ านวยของอากาศ หากไม่มี
หมิะเพยีงพอ ลานสกอีาจจะปิดใหบ้รกิาร ทัง้นี้***หากลานสกปิีดบรกิาร ขอสงวนสทิธิ์ในการน าท่านเล่นสก ีและ
ไม่มกีารคนืค่าใชจ้่ายใดๆทัง้ส ิน้***) สมควรแก่เวลา จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่อุทยานแห่งชาตโิซรัคซาน 

ค ่า บรกิารอาหารค ่า (มือ้ที ่2) เมนู สุกี้สไตลเ์กาหลบีนหมอ้ไฟรอ้นๆ (SHABU SHABU) คลา้ยกบัสุกี้ยากี้ มี
สว่นผสมตา่ง ๆ เชน่ ผกั เนื้อห ัน่บาง ๆ และอาหารทะเล โดยการปรุงจะน าวตัถุตา่ง ๆ เหลา่นี้จุม่แชล่งใน

น ้าเดอืด หรอืน ้าซุป และปลอ่ยทิง้ไวส้กัพกั จากน ัน้น าสว่นผสมอยา่งอืน่ เช่น เตา้หู ้บะหมี ่ลงตุ๋นใหเ้ข ้า
กนั แลว้รบัประทานโดยจุม่ลงในซอส 

ทีพ่กั  I PARK RESORT หรอืเทยีบเทา่  
วนัทีส่าม อุทยานแหง่ชาตโิซรคัซาน – วดัชนิฮงึซา – ไรส่ตรอเบอรี ่(ตามฤดูกาล)* - สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์– 

กรุงโซล - ตลาดทงแดมุน                                                                                             ( B / L / D ) 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ที ่3) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดนิทางสู่ อุทยานแหง่ชาตโิซรคัซาน ระหว่างทางท่านจะไดช้มววิทวิทัศน์อันงดงามทีม่เีอกลักษณ์

เฉพาะตัวหรอื อกีช ือ่เรยีกหนึ่งว่าสวสิเซอรแ์ลนด ์
ของเกาหล ีซ ึง่จะผ่านเสน้ทางธรรมชาตทิี่

สวยงาม ลัดเลาะผ่านไปตามหนา้ผา หุบเขาและ
ล า  ธาร น าท่านชมวดัชนิฮงึซา ตัง้อยู่ในเขต
อุทยานแห่งชาตซิอรัคซาน บรเิวณทางข ึน้กระเชา้ 
โดยเป็นวัดทีม่คีวามเก่าแก่มากทีสุ่ดในเกาหล ี
โดยถูกสรา้งมาตัง้แต่ปี ค.ศ. 652 ในสมัย
อาณาจักรชลิลา จงึท าใหส้ถาปัตกรรมทัง้หมดนั้น

เป็นแบบศลิปะในยุคชลิลา ทีม่คีวามสวยงามอ่อนชอ้ยและไดรั้บอทิธิพลศลิปะแบบราชวงศถั์งของจนีมาอย่างครบ
ครัน จากนั้นน าท่านเดนิทางสูส่ถานีกระเชา้ไฟฟ้าเพือ่น าท่านโดยสาร น ั่งกระเชา้ไฟฟ้า (ไมร่วมคา่กระเชา้ 
ทา่นละ 400 บาท หรอื 10,000 วอน) ซึง่จะสามารถมองเห็นววิทวิทัศน์บน
ยอดเขา  ดุจดั่งภาพวาดเกนิทีจ่ะบรรยาย ยิง่ช่วงฤดูใบไมเ้ปล ีย่นสจีะเป็นช่วงที่

งดงามทีสุ่ด นักท่องเทีย่วนิยมเดนิทางมาเพือ่ชมความงามของใบไมส้ตี่างๆ ช่วง

ประมาณเดอืนตุลาคมใบไมจ้ะกลายเป็นสแีดง สสีม้ และสเีหลอืงท่ัวทัง้บรเิวณ 
จากนั้นน าท่านเดนิทางเขา้สู่ ไรส่ตรอเบอรี ่(ตามฤดูกาล)* ใหท่้านไดช้มิสต
รอเบอรร์ ีส่ดๆหวานฉ ่า กล ิน่หอมของสตรอเบอรร์ ี ่นอกจากนั้นท่านยังสามารถซ ือ้
กลับมาฝากคนทีท่่านรักจากเมอืงไทยไดด้ว้ย โดยจะมกีารแพ็คใส่กล่องสวยงาม

ใหท้่านวันสุดทา้ย (การทานสตรอเบอรร์ ีใ่หท้านเฉพาะในส่วนเท่านั้นหา้มน า
ออกมารับประทานขา้งนอก) 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั (มือ้ที ่4) เมนูหมูยา่งเกาหลหีรอืพอรค์คาลบี้ เป็นอาหารพืน้เมอืงเกาหลทีีเ่ล ือ่งชือ่
และรูจ้กักนัดที ัว่โลก โดยน าหมูสว่นทีต่ดิกบักระดกูไปยา่งบนเตาถ่านแบบด ัง้เดมิเสริฟ์พรอ้มขา้วสวย

รอ้นๆ และเครือ่งเคยีงหลากชนิดกบัน ้าจ ิม้เตา้เจ ีย้วสูตรเฉพาะและน ้าซุปสาหรา่ย  
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 บ่าย จากนั้นท่านเดนิทางสู่ เอเวอรแ์ลนด์ (รวมบตัรผา่นประตูและเครือ่งเล่น) เป็นสวน
สนุกกลางแจง้ทีใ่หญ่ทีสุ่ดของประเทศเกาหลใีต ้ตัง้อยู่ท่ามกลางหุบเขา เชญิท่านท่อง

ไปกับโลกของสั  ตวป่์าซาฟาร ีชมขบวนพาเหรดแฟนตาซ ีจากตัวการต์ูนสุดน่ารัก เต ิม
เต็มความสุขของท่านสนุกสนานไปกับเครือ่งเล่นต่างๆ ไม่จ ากัดชนิดพรอ้มทัง้บรรยากาศ

สุดโรแมนตกิท่ามกลางสวนสวยทีจ่ะผลัดเปล ีย่นจัดแสดงดอกไมน้านาชนิดตามฤดูกาล
ตลอดทัง้ปี สมควรแก่เวลา น าท่านเดนิทางสู่กรุงโซล 

ค ่า บรกิารอาหารค ่า (มือ้ที ่5) เมนู ไก่ตุ๋นโสม (SAMGYETANG) อาหารยอดนิยมในวงัหลวงในสมยัก่อน 
ปัจจุบนัเป็นอาหารเลือ่งชือ่ของเมอืงหลวงเชือ่กนัวา่บ ารุงและเสรมิสุขภาพ ภายในตวัไก่จะมขีา้วเหนียว 

รากโสม พุทราแดง และเคล็ดลบัในการตุ๋นเสริฟ์พรอ้มเครื่องเค ียงทีเ่รยีกว่ากกัตุกี เสน้ขนมจนี เหล้า
โสม พรกิไทยด าและเกลอื 
หลังจากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ยา่นทงแดมุน  แหล่งชอ้ปป้ิงที่ช ือ่ไดว้่าใหญ่ทีสุ่ดในเอเชยี ซ ึง่ตั ้งอยู่บรเิวณประตู

เมอืงโบราณทางทศิตะวันออก ท่านสามารถซ ื้อสนิคา้หลากหลายประเภท อาท ิเส ื้อผา้บุรุษ-สตรี รองเทา้บุรุษ-
สตรี รองเทา้ผา้ใบ เข็มขัดหรอืของทีร่ะล ึก อาท ิชุดเคร ื่องครัว  ถุงน่องถุงเทา้ ผา้พันคอ ท่านจะไดส้ัมผัสกับ

บรรยากาศการชอ้ปป้ิงสนิคา้ในราคาเกาหลอีย่างแทจ้รงิ 
ทีพ่กั  INTERCITY 365 HOTEL / L’ART HOTEL / GALAXY HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่ ี ่ พระราชวงัชางด๊อก - ศูนยโ์สมเกาหล ี– COSMETIC GALLERY – ดวิต ี ้ฟร ี– ยา่นฮงแด – ทรคิอาย 
แอนดไ์อซม์วิเซยีม –โรงงานสาหรา่ย – ท าคมิบบั – สวมชุดประจ าชาต ิ(ฮนับก) – ยา่นเมยีงดง 

                       ( B / L / D ) 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ที ่6) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเด ินทางสู่พระราชวงัชางด๊อก เป็นพระราชวังทีส่วยงามและทรงคุณค่าทีสุ่ดในประวัตศิาสตรเ์กาหล ี 
ไดร้ับการข ึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นหนึ่งในมรดกโลกทางดา้นวัฒนธรรมของ

องคก์ารยูเนสโก มคีวามส าคัญมากเพราะเป็นพระราชวังหลวง สรา้งใน
ปี ค.ศ.1  405  ใชเ้ป็นทีป่ระทับของกษัตรยิ ์ในราชวงศโ์ช   ชอนหลาย
องค ์จนถงึพระเจา้ชุนจง (Seonjeong)  ดังนั้น ทางรัฐบาลเกาหลจีงึได ้

อนุรักษ์พระราชวังแห่งนี้เอาไวอ้ย่างดที ีสุ่ด แมจ้ะเคยเกดิเหตุอัคคภีัยกับ
พระราชวังแห่งนี้มาแลว้ จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ศูนยโ์สมเกาหล ีซึ่ง

รัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผล ิตจากโสมทีม่อีายุ 6 ปีซ ึง่ถอืว่าเป็นโสมที่มี
คุณภาพดทีีสุ่ด ชมวงจรชวีติของโสม พรอ้มใหท่้านไดเ้ลอืกซ ือ้โสมที่มี

คุณภาพดทีีสุ่ดและน ากลับไปบ ารุงร่างกายหรอืฝากญาตผิูใ้หญ่ทีท่่าน
รักและนับถอืทางบา้น จากนั้นน าท่านสู่ COSMETIC GALLERY เป็นศูนยร์วมของเครือ่งส าอางของเกาหล ีอาท ิ
ROJUKISS, LOTREE, ETUDE และอกีมากมายหลากหลายแบรนดเ์นมทีน่ าเขา้มาจากทั่วโลก อสิระท่านเลอืกซ ือ้
ไดต้ามอัธยาศัย  จากนั้นน าท่านชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษีทีด่วิต ีฟ้ร ีทีน่ี่มสีนิคา้ชัน้น าใหท่้านเลอืกซ ือ้มากมายกวา่ 

500 ชนิด อาท ิน ้าหอม เส ือ้ผา้ เคร ือ่งส าอาง กระเป๋า นาฬกิา เคร ือ่งประดับฯลฯ 
เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั (มือ้ที ่7) เมนูบุฟเฟตบ์าบีควิเกาหล ีเสริฟ์ไมอ่ ัน้  
บ่าย  น าท่านเดนิทางสู่ ยา่นฮงแด ถนนสาย ART ชือ่ "ฮงแด" ย่อมาจาก "ฮงอกิ แดฮักเกยีว" (แปลว่า มหาวทิยาลัย 

ฮงอกิ) เรยีกแบบย่อๆ เลยกลายเป็น "ฮงแด"  ย่านนี้มทีัง้รา้นอาหาร คอฟฟ่ีช็อป ผับ บาร ์รา้นขายเส ือ้ผา้ รา้นขาย

เครือ่งส าอาง และเกสเฮา้ส ์ราคาย่อมเยา  ถอืเป็นศูนยร์วมวัยรุ่นเด็กแนวชาวเกาหล ีน าท่านชม TRICK EYE 

MUSEUM & ICE MUSEUM (ไมร่วมคา่เขา้ ทา่นละ 600 บาท หรอื 15,000 วอน) ผลงานการสรา้งสรรค ์
ศลิปะแนวใหม่ภาพวาดลวงตาสามมติ ิโดยท่านจะไดส้นุกสนานกับการถ่ายรูปแอ็คชั่นท่าทางต่างๆ กับภาพแนว
มติทิ ีเ่กดิจากความคดิสรา้งสรรคจ์นิตนาการของการสรา้งภาพโดยใชเ้ทคนคิพเิศษจากภาพสามมติทิ ีเ่หมอืนจรงิ
โดยใหผู้ช้มเขา้ไปมสี่วนร่วมถ่ายภาพ สัมผัสอากาศหนาวสุดขัว้ภายใน เป็นโซนน ้าแข็งแกะสลักรูปต่างๆ อุณหภูมิ

ขา้งใน ประมาณ - 4 องศา ใหท่้านถ่ายรูปไดต้ามอัธยาศัย จากนั้นน าท่าน
เขา้ชม โรงงานสาหรา่ย ของฝากทีม่ชี ือ่เสยีงของเกาหลผีลติสาหร่าย

ใหม่สดทุกวันมหีลายรสชาตใิหท่้านไดเ้ลอืกซ ือ้ไปเป็นของฝาก น าท่าน
เรยีนรูว้ธิกีารท าคมิบบัหรอืขา้วหอ่สาหรา่ย อาหารง่ายๆ ทีค่นเกาหล ี

นิยมรับประทาน ค าว่า คมิ แปลว่า สาหร่าย ค าว่า บับ แปลว่า ขา้ว 
ลักษณะจะเป็นแท่งยาวๆ แลว้จะห่ันเป็นช ิน้พอดคี า จ ิม้กับโชยุหรอืวาซาบิ
ก็ไดต้ามใจชอบพเิศษ!!! สวมชุดประจ าชาตเิกาหล ี(ฮนับก) มี

หลากหลายชุดใหท่้านไดเ้ลอืกใส่พรอ้มเก็บภาพประทับใจ 
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ค ่า บรกิารอาหารค ่า (มือ้ที ่8) เมนู จมิดกั (JIMDAK) หรอื ไก่อบซอี ิว๊วุน้เสน้ เป็นเมนูอาหารเกาหลพีืน้เมอืง
ด ัง้เดมิ เป็นไก่ผดัรวมกบัวุน้เสน้ มนัฝร ัง่ แครอท พรกิ และซอสด า เนื้อไก่ทีน่ิ่ม รสชาตคิลา้ยกบัไก่พะโล้

สูตรเกาหล ีทานกบัขา้ว หอมอรอ่ย รสเผ็ดถึงเครือ่ง 
 จากนั้นน าท่านชอ้ปป้ิงยา่นเมียงดง หากท่านตอ้งการทราบว่าแฟชั่นของเกาหล ีเป็นอย่างไร กา้วล ้าน าสมัย

เพยีงใด ท่านจะตอ้งมาทีเ่มยีงดงแห่งนี้  พบกับสนิคา้วัยรุ่น อาท ิเส ือ้ผา้แฟชั่นแบบอนิเทรน เคร ือ่งส าอาง   แบ
รนดด์ังของเกาหล ีพบกับความแปลกใหม่ในการชอ้ปป้ิง ซ ึง่เมยีงดงแห่งนี้จะมวีัยรุ่นหนุ่มสาวชาวโสมไปรวมตัวกัน

ทีน่ี่กว่าจ านวนมากในแต่ละวัน 
ทีพ่กั  INTERCITY 365 HOTEL / L’ART HOTEL / GALAXY HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีห่า้ N SEOUL TOWER (ไมร่วมลฟิท)์ - สมุนไพรฮอกเกนามู – ศูนย์น ้ามนัสนเข็มแดง – พลอยแอมมาทิส 
ซุปเปอรม์าเก็ต – สนามบินอนิชอน – กรุงเทพฯ                                                                ( B / L / -) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ที ่9) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนั้นน าท่านสู่หอคอยกรุงโซล หรือ N SEOUL TOWER (ไม่รวมค ่าลิฟท์ ทา่นละ 400 บาท หรือ 
10,000 วอน) ถอืไดว้่าเป็นสัญลักษณ์ทีส่ าคัญแห่งหนึ่งของกรุงโซล บางครั ้งถูกเรยีกว่า “นัมซาน ทาวเวอร์” 

(NAMSAN TOWER) ตามสถานที่ตัง้ค ือบนภูเขานัมซาน เป็นหอคอยที่มี
ความสูงจากฐานประมาณ 236.7 เมตร มคีวามสูงถึง 480 เมตร เหนือ

ระดับน ้าทะเล ถูกสรา้งข ึน้ในปี ค.ศ. 1969 ถอืว่าเป็นหอคอยเมอืงทีสู่งทีสุ่ด
ในโลกตดิ 1 ใน 18 อันดับของโลก เปิดใหนั้กท่องเทีย่วและประชาชน

ทั่วไปไดเ้ขา้ชมครั ้งแรก เมื่อปี ค.ศ. 1980 ได ้ภายในแยกเป็น 3 โซน 
ไดแ้ก่ TOWER , PLAZA และ LOBBY เป็นจุดที่สามารถชมความงดงาม

ของกรุงโซลไดท้ั ้งยามกลางวันและยามค ่าคนื ชมทัศนียภาพของแม่น ้า 
Han ซึง่ไหลผ่านใจกลางกรุงโซล ภาพตกึรามบา้นช่องที่เร ียงราย และ

ลอ้มรอบไปดว้ยทิวเขา BUKHAN และเทือกเขา INWANGSAN อิสระให ้
ทุกท่านไดเ้ด ินเล่นและถ่ายรูปคู่หอคอย  หร ือคลอ้งกุญแจคู่ รักตามอัธยาศัย จากนั้นน าท่านเด ินทางไปดูแล
สุขภาพกันทีศู่นยส์มุนไพรฮอกเกนามู ซึง่เป็นสมุนไพรทีท่ั่วโลกรวมถงึสถาบันต่างๆยอมรับว่าเป็นสมุนไพรที่มี

คุณภาพดทีีสุ่ดในการบ ารุงตับและดูแลตับของเรา เป็นสมุนไพรทีห่าไดย้ากในปัจจุบัน ท่านจะไดช้มการสาธิตการ
ทดลองตัวยาจากสมุนไพรชนิดนี้ม ีฮอกเกนามู เป็นตน้ไมท้ ีเ่จรญิเตบิโตในป่าลกึบนภูเขาทีป่ราศจากมลภาวะและ

ระดับสูงเหนือน ้าทะเล 50-8  00 เมตร ชาวเกาหลรุ่ีนใหม่นิยมน ามารับประทานเพือ่ช่วยดูแลตับใหส้ะอาดแข็งแรง 
น าท่านสู่ศูนยน์ ้ามนัสนเข็มแดง  ซึง่ผลติจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลซี ึง่จะใชต้น้สนเข็มแดงจากยอด

เขามาผลติโดยใชเ้ทคโนโลยพีรอ้มกับการวจิัยทีป่ระเทศเกาหลใีตอ้อกมาเป็นน ้ามันสนเข็มแดง โดยกว่าจะมาเป็น
น ้ามันสนเข็มแดงได ้1 แคปซูลตอ้งใชใ้บสนเข็มแดงประมาณ 2.7 กโิลกรัม มาสกัดเอาน ้ ามันมาผล ิตและวจิัย
ออกมาเป็นน ้ ามัน สามารถช่วยในการลดระดับไขมันในเสน้เล ือดไดเ้ป็นอย่างด  ีน าท่านชมโรงงานเจยีระไน
พลอยแอมมาทสิ ชาวเกาหลนีิยมพลอยสม่ีวงพลอย และถอืว่าเป็นอัญมณีน าโชคและสุขภาพของผูท้ ีเ่กดิวันเสาร ์

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั (มือ้ที ่10)  เมนูโอซมั บูลโกกิ คอืปลาหมกึสดและหมูหมกัเกาหล ีหมกัจนได ้ที่
ผดั ทานกบัน ้าซุปรอ้นๆ  

บ่าย จากนั้นแวะซ ือ้ของฝากทีร่า้นซุปเปอรม์าเก็ต  เลอืกซ ือ้สาหร่าย ขนมต่าง ๆ ช็อกโกแลต ผลติภัณฑ์ของใบและ

รากฝอยของโสมในรูปขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหนา้โสม ครีมลา้งหนา้โสม เคร ือ่งส าอางโสม กมิจ ิเป็บเปโร ้

หรอืป๊อกกีเ้กาหล ีชนิราเมงหรอืมาม่าเกาหล ีเป็นตน้ สมควรแก่เวลา น าคณะเดนิทางสู่สนามบนิอนิชอน 

20.05 น. ออกเดนิทางกลับกรุงเทพฯ สายการบิน T’WAY เทีย่วบินที ่TW101   
00.10 น. เดนิทางถงึสนามบินสุวรรณภูม ิโดยสวัสดภิาพ 

 
**โปรแกรมสามารถสลบัปรบัเปลีย่นไดโ้ดยไม่ตอ้งแจง้ล่วงหนา้** 
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ราคาทวัรร์วม 
1. ค่าตั๋วเคร ือ่งบนิไป-กลับ ตามรายการ   2. ค่าอาหารทุกมือ้ ตามทีร่ะบุในรายการ 

3. ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการ   4. ค่าทีพ่ักหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามรายการ 
5. ค่ารถรับ-ส่ง และน าเทีย่วตามรายการ   6. ค่าภาษีสนามบนิ ทุกแห่งทีม่ ี

7. ค่าน ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละ 15 กก.   8. หัวหนา้ทัวรน์ าเทีย่วตลอดรายการ 
9. ค่าประกันอุบัตเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท (เง ือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

10. น ้าเปล่าวันละ 1 ขวด   
 
ราคาทวัรไ์มร่วม   

1.    ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงนิ / ใบก ากับภาษี)  
2.    ค่าใชจ้่ายส่วนตัว อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพทส์่วนตัว ค่าซักรดี มนิิบารใ์นหอ้ง อาหารและเครือ่งด ืม่ทีส่ั่งเพ ิม่ 

3. ค่าน ้าหนักกระเป๋าสัมภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด ปกต ิ15 กิโลกรมั 
4. ค่าวซี่าส าหรับพาสปอรต์ต่างชาต ิ

5. คา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิ่นทา่นละ 35,000 วอน หรอื 1,050 บาท (ในวนัเช็คอนิทีส่นามบินสุวรรณภูม)ิ 
 
เง ือ่นไขการจองทวัร ์
*  กรุณาวางเงนิมดัจ า ทา่นละ 5,000 บาท ชว่งเทศกาลมดัจ าทา่นละ 10,000 บาท ที่น่ังจะถูกยนืยันเมือ่ไดร้ับค่ามัด

จ าแลว้เท่านั้น 
*  ค่าทัวรส์่วนทีเ่หลอืทัง้หมดช าระ 20 วันก่อนการเดนิทาง (ไม่นับวันเสาร-์อาทติย)์ 
*  หลังจากช าระค่ามัดจ าแลว้ สามารถเปล ี่ยนช ือ่ผูเ้ดนิทางได ้ก่อนที่บรษัิทฯจะท าการออกตั๋ว โดยตอ้งแจง้ล่วงหนา้ 1-2 

สัปดาหก่์อนการเดนิทางเท่านั้น 

 

เง ือ่นไขการเปลีย่นวนัเดนิทาง หรอืเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทาง 
• กรณีวันเดนิทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์หรอืช่วงเทศกาล ผูจ้องทัวรต์อ้งแจง้เปล ีย่นวันเดนิทางหรอืเปล ีย่นช ือ่ผูเ้ดนิทาง

อย่างนอ้ย 45 วัน ก่อนการเดนิทาง (ไม่นับรวมเสาร-์อาทติย)์ สามารถเปล ีย่นไดเ้พยีง 1 ครัง้เท่านั้น หากแจง้หลังจากนี้ ผู ้
เดนิทางควรหาผูเ้ดนิทางท่านใหม่มาแทนผูท้ ีไ่ม่สามารถเดนิทางได  ้

• กรณีวันเด ินทางไม่ตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์หรอืช่วงเทศกาลผูจ้องทัวรต์อ้งแจง้เปล ีย่นวันเดนิทางหรือเปล ี่ยนช ือ่ผู ้
เดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน ก่อนการเดนิ (ไม่นับรวมเสาร-์อาทติย)์ สามารถเปล ีย่นไดเ้พยีง 1 ครัง้เท่านั้น หากแจง้หลังจาก

นี้ ผูเ้ดนิทางควรหาผูเ้ดนิทางท่านใหม่มาแทนผูท้ ีไ่ม่สามารถเดนิทางได  ้
• กรณีจองทัวรภ์ายใน 15 วันก่อนออกเดนิทาง (ไม่นับรวมเสาร-์อาทติย)์ ผูจ้องทัวรไ์ม่สามารถเปล ีย่นวันเดนิทางหรอืเปล ีย่น

ช ือ่ผูเ้ดนิทางไดทุ้กกรณี 
 
เง ือ่นไขการยกเลกิ 

* ต ัว๋สายการบนิไม่สามารถระบุท ีน่ ัง่ ใชว้ธิ ีRANDOM คอืการสุ่มเลอืกท ีน่ ัง่โดยระบบสายการบนิ * 

การจดัท ีน่ ัง่บนเคร ือ่งบนิ เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ าหนด ทางผูจ้ดัไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้  

แต่จะท าการ Request ใหไ้ดเ้ทา่น ัน้ งดการคนืบตัรโดยสาร  
และหากยกเลกิการเดนิทาง ทางสายการบนิไม่มรีะบบคนืเงนิบางส่วน   

หากผูโ้ดยสารถูกปฎเิสธการออกนอกประเทศไทยหรอืเขา้ประเทศเกาหลี  
จากเจา้หนา้ทีแ่รงงานไทยหรอืเจา้หนา้ทีต่รวจคนออกนอกประเทศไทยและเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงที่

ประเทศเกาหลี ทางผูจ้ดัและทางสายการบนิจะไมส่ามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ทุกกรณี   
ผูโ้ดยสารอาจจะตอ้งรบัผดิชอบคา่ปรบัทีป่ระเทศเกาหลีเรยีกเก็บ   

ผูโ้ดยสารตอ้งรอกลบัประเทศไทยในเทีย่วบนิถดัไปทีม่ที ีน่ ัง่วา่งหรอืตามวนัเดนิทางของต ัว๋เครือ่งบนิ   

ท ัง้นีแ้ล้วแตท่างเจา้หนา้ทีต่รวจคนและสายการบนิ ทางผูจ้ดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได้ 
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•  แจง้ยกเลกิก่อนการเด ินทาง 45 วัน (ไม่นับเสาร-์อาทิตย)์ บรษัิททัวรค์นืค่าใชจ้่ายใหทั้ ้งหมดตามยอดทีผู่จ้องช าระ (หาก
การเดนิทางนั้นตรงกับช่วงวันหยุดหรอืเทศกาลที่ตอ้งการันตมัีดจ ากับสายการบนิหรอืกรุ๊ปทีม่ีการการันตคี่ามัดจ าทีพ่ัก

โดยตรงหรอืโดยการผ่าน ตัวแทนในประเทศหรอืต่างประเทศแลว้ ไม่อาจขอคนืเงนิได)้ 
•  แจง้ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 30 วัน (ไม่นับเสาร-์อาทติย)์ บรษัิททัวรเ์ก็บค่าใชจ้่าย 10,000 บาท  

•  แจง้ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 20 วัน (ไม่นับเสาร-์อาทติย)์ บรษัิททัวรเ์ก็บค่าใชจ้่าย 50% ของราคาทัวร ์
•  แจง้ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15 วัน (ไม่นับเสาร-์อาทติย)์ บรษัิททัวรเ์ก็บค่าบรกิารทัง้หมด 100% 

 
หมายเหตุ  

1. บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการออกทวัรต์ ัง้แต ่25 ทา่นขึน้ไป หากมลีูกทวัรต์ ่ากวา่นี้อาจจะตอ้งมกีารปรบัราคาขึน้  
2. ทางบรษัิทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิ้นหากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ การยกเลกิเทีย่วบนิ การประทว้ง การนัด

หยุดงาน, การก่อจลาจล หรอืกรณีทีท่่านถูกปฏเิสธ การเขา้หรอืออกเมืองจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง หรือเจา้หนา้ที่

กรมแรงงานทัง้จากไทย และต่างประเทศซ ึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 
3. ทางบรษัิทฯจะรับเฉพาะลูกคา้ทีม่คีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไปท่องเทีย่วเท่านั้น 

4. ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั ้งส ิ้น หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ , ไม่ทาน
อาหารบางมื้อเพราะค่าใชจ้่ายทุกอย่างทางบริษัทฯไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหต้ัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก

เดนิทางแลว้ 
5.  กรณีลูกคา้ไมเ่ขา้รา้นช็อป ช าระเพิม่รา้นละ 50 USD ตอ่ทา่น 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

โปรดอา่นทกุขอ้ในรายการทวัรโ์ดยละเอยีด  

หากมขีอ้สงสยักรณุาสอบถามก่อนท าการจองทกุคร ัง้ 

 
หมายเหตุ : คณะทวัรจ์ะออกเดนิทางทอ่งเทีย่วหลงัเวลาเครือ่งลงแล้ว ประมาณ 2 ช ัว่โมง  

ทางทวัรไ์มม่นีโยบายใหค้ณะรอทา่นทีต่ดิดา่นตรวจคนเขา้เมอืง 
หากทา่นสามารถผา่นเขา้เมอืงไดภ้ายหลงั ทา่นจะตอ้งเดนิทางไปพบกบัคณะทวัรด์ว้ยตนเอง 

และไมส่ามารถเรยีกรอ้งคา่เดนิทางจากทวัรไ์ด ้เพือ่ความเป็นระเบยีบและคณะไดท้อ่งเทีย่วอยา่งเต็มเวลา  

ขออภยัในความไมส่ะดวก 
 


