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อตัราคา่บรกิาร 

***ราคาคา่ทวัรด์งักลา่วหากมกีารเปลีย่นแปลงคา่ต ัว๋เครือ่งบนิภาษสีนามบนิภาษนี า้มนัของสายการบนิ*** 
***บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัราคาขึน้ตามสายการบนิ*** 

วนัแรก  สนามบนิสวุรรณภมู ิ                                                                                                        ( - / - / - ) 
22.00 น. คณะพรอ้มกันที่สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 ประตู 6 เคานเ์ตอร ์L สายการบนิ

ทเีวย ์(TW) มเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 
วนัทีส่อง สนามบนิอนิชอน – หมูบ่า้นเทพนยิายซองวลุดง – ไชนา่ทาวน ์– พพิธิภณัฑเ์มอืงอนิชอน – CENTRAL 

PARK – G TOWER (รวมขึ้นล ิฟท ์ช ัน้  33) - หมู่บ ้านเกาหลีโบราณจ าลอง (ฮนัอ๊ก) – อ ินชอน                           
( - / L / D ) 

01.25 น. เหนิฟ้าสูก่รงุโซล โดยสายการบนิทเีวย ์เทีย่วบนิที ่TW102 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 5.30 – 06.00 ชัว่โมง) 
08.35 น. เดนิทางถงึสนามบนิอนิชอนประเทศเกาหลใีต ้(เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ไทย 2 ชัว่โมง) 

จากนัน้น าท่านชม หมู่บา้นเทพนยิายซองวุลดง (SONGWOL-DONG 
FAIRY TALE VILLAGE) เป็นถนน
เล็กๆ ในเมืองย่าน JUNG GU  ของ
จังหวัดอนิชอน (INCHEON) ใกล ้ๆ กับ
ท่าเรืออนิชอน ออกแบบและตกแต่ง
ตามผนังบา้น ก าแพงต่างๆ รวมทั ้ง
ทางเดนิตา่งๆใหเ้ป็นไปตามเทพนยิาย
หรือการ์ตูนของดิสนีย์ เช่น เรื่อง อลาดิน สโนไวท์ หรือปีเตอร์แพน 

เนื่องจากวา่  หลังจากทีค่นหนุ่มคนสาวแยกยา้ยออกไปหางานท าในเมอืงใหญ่ๆ  จนเหลอืแต่ชมุชนทีเ่งยีบเหงา
แหง่นี้ ชาวชมุชนก็เลยปรกึษากนัและไดแ้นวทางในการทีจ่ะท าเป็นถนนเทพนยิายแบบนี้ เพือ่ใหค้นทีย่ังเหลอือยู ่
ไดม้อีาชพี สามารถท ามาหากนิทีบ่า้นของตัวเองได ้ซึง่ก็ประสบความส าเร็จอยา่งน่าชมเชย จากนัน้ชม อนิชอน 
ไชนา่ทาวน ์(INCHEON CHINA TOWN) เกดิขึน้ชว่งปีเดยีวกบัการเปิดทา่เรอือนิชอน เมือ่ปี ค.ศ. 1883 โดย
มอบเป็นพืน้ทีพ่เิศษใหก้บัชาวจนีในยคุนัน้ คอื ราชวงศฉ์งิ (CHING DYNASTY) ในอดตีเคยมรีา้นขายของประเภท
ตา่งๆทีม่าจากเมอืงจนี แตใ่นปัจจบุนัรา้นสว่นใหญจ่ะเป็นรา้นอาหาร ถงึแมว้า่ คนรุน่ปัจจบุนัในไชน่าทาวนแ์หง่นี้จะ
เป็นรุ่นที ่2 หรอื 3 แลว้ แตก็่ยังเป็นยา่นทีม่รีา้นอาหารทีม่กีลิน่อายความเป็นจนีอยูม่ากทีส่ดุ แลว้ยา่นนี้ยังเป็นไช
น่าทาวนเ์พยีงแหง่เดยีวในเกาหลดีว้ย 

เดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก พกัเดีย่ว จอยแลนด ์ หมายเหต ุ

วนัที ่10-14 ม.ิย. 60 9,900 9,900 5,000 5,900  

วนัที ่13-17 ม.ิย. 60 9,900 9,900 5,000 5,900  

วนัที ่15-19 ม.ิย. 60 9,900 9,900 5,000 5,900  

วนัที ่17-21 ม.ิย.  60 9,900 9,900 5,000 5,900  

วนัที ่20-24 ม.ิย. 60 9,900 9,900 5,000 5,900  

วนัที ่21-25 ม.ิย. 60 9,900 9,900 5,000 5,900  

วนัที ่24-28 ม.ิย. 60 9,900 9,900 5,000 5,900  

วนัที ่27-1 ก.ค. 60 9,900 9,900 5,000 5,900  

วนัที ่28-2 ก.ค. 60 9,900 9,900 5,000 5,900  

วนัที ่29-3 ก.ค. 60 9,900 9,900 5,000 5,900  

วนัที ่30-4 ก.ค. 60 9,900 9,900 5,000 5,900  

INFANT (เด็กเล็กอาย ุไมเ่กนิ 2 ปี) ราคา 6,000 บาท 
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เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวัน (มือ้ที ่1) เมนู จาจงัมยอน (BLACK BEAN SAUCE NOODLE) เป็นอาหารจนี-เกาหลี
ชนิดหนึ่ง ประกอบดว้ยเสน้บะหมี ่ราดและคลกุซอสขน้ทีท่ าจากชนุจัง (เตา้เจีย้วถ่ัวด า
หมัก) ผัดกับผัก เนื้อหมหูั่น ชือ่ซอส จาจัง เป็นอาหารระดับท็อปฮติทีค่นเกาหลนียิมสั่ง 
มตีน้ก าเนดิมาจากจ๋าเจีย้งเมีย่น ในมณฑลชานตงของประเทศจนี จุดเริม่ตน้ของจาจังม
ยอน สามารถสบืยอ้นกลับไปถงึสมัยราชวงศโ์ชซอน เมือ่โชซอนเปิดอนิชอนเป็นเมอืงทา่ 
ชาวจีนจ านวนมากจากชานตงจงึอพยพมาอาศัยในยา่นหนึ่งของเมอืงซึง่ทุกวันนี้เป็นที่
รูจั้กกันในชือ่อนิช็อนไชนาทาวน์ ชาวจนีกลุ่มนี้เป็นผูตั้ง้รา้นอาหารจนีและดัดแปลงสตูร
จา๋เจีย้งเมีย่นแบบดัง้เดมิใหเ้ขา้กบัความชอบของชาวเกาหล ี 

บา่ย จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงซองโด (SONG DO) เป็นเมอืงใหมภ่ายใตแ้นวคดิการพัฒนาทีย่ั่งยนืเป็นมติรตอ่
สิง่แวดลอ้ม พืน้ทีส่ว่นใหญถ่มจากทะเลใกลอ้นิชอน หา่งจากกรงุโซลเพยีง 40กโิลเมตร ซึง่จัดตัง้ใหเ้ป็นเขตธรุกจิ
สากล ศนูยก์ลางการคา้เสรีและธุรกจิระหวา่งประเทศ ไดรั้บการยอมรับว่าเป็นหนึง่ในเมอืงทีไ่ฮเทคทีส่ดุในโลก 
เอื้อต่อการท างานมากที่สุด เมืองนี้ไดม้าจากการถมทะเล จนไดพ้ื้นที่มา 3,795 ไร่ นับเป็นการลงทุนสรา้ง
อสังหารมิทรัพยข์องเอกชนทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก  ดว้ยมลูคา่การกอ่สรา้ง 35,000 ดอลลารส์หรัฐ วัตถปุระสงคค์อื 
การวางต าแหน่งประเทศเกาหลใีหเ้ป็นศนูยก์ลางการคา้ของภมูภิาคเอเชยีตะวันออกเฉียงเหนือ ประชากร 1 ใน 3 
ข อ ง โ ล ก  เ ช่ น  จี น 
รัสเซยี ญี่ปุ่ น สามารถ
เดนิทางมาถงึสนามบนิ
อิ น ช อ น ภ า ย ใ น
ระยะเวลาแค่ 3 ชม.
ครึง่เท่านัน้ น าท่านชม 
พพิธิภณัฑเ์มอืงอนิชอน (INCHEON COMPACT SMART CITY) เป็นอาคารทีเ่คยใชจั้ดงานอเีวน้ทร์ะดับ
โลกที่ใหญ่ที่สุดงานหนึ่งของเมือง อยู่ในโซนที่เรียกว่า SONGDO IBD หรือ SONGDO INTERNATIONAL 
BUSINESS DISTRICT (IBD) เป็นอาคารรปูรา่งทันสมัย สงู 4 ชัน้ มกีารจัดแสดง เรือ่งราวการพัฒนาในดา้นตา่งๆ
ของเมอืง โดยชัน้ที ่1 จะมกีารจัดแสดง ยคุโบราณและยคุใหม ่ชัน้ 2 จะมเีมอืงอนิชอนแบบจ าลองขนาดเล็กให ้
ชม ชัน้ที ่3 จะเป็นเมอืงจ าลองย่าน IFEZ หรอื INCHEON FREE ECONOMIC ZONE ของเมอืง และชัน้ที ่4 จะ
เป็นหอ้งประชมุและออฟฟิศ นอกจากนี้ยังมหีอ้งจัดแสดงพเิศษทีเ่ป็นโรงภาพยนตรแ์บบ 4D และ 5D ใหผู้ม้าเยีย่ม
ชมไดส้มัผัสกนั จากนัน้เดนิทางสู ่สวนซองโด (SONGDO CENTRAL PARK) เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่
สดุไฮเทคใจกลางโซนธุรกจิเกดิใหม ่ทีส่รา้งขึน้โดยมแีรงบันดาลใจจากเมอืงชือ่ดังตา่งๆของโลก เชน่  แมนฮัต
ตัน  เวนชิ  ซดินีย ์ ปารสี  นวิยอรค์ และดไูบ   ภายในมสีิง่อ านวยความสะดวกตา่งๆครบครัน รวมทัง้กจิกรรมการ
พักผ่อนตา่งๆทีน่่าสนใจ บนเนื้อทีม่ากกวา่100 ไร่ เป็นเสมอืนดนิแดนแหง่สรวงสวรรคส์เีขยีวขจทีา่มกลางตกึสงู
ระฟ้าแออัด จากนัน้น าทา่นชมความทันสมัยของ G-TOWER BY HAEAHN ไดรั้บการออกแบบมาเพือ่มรีปูแบบ
ทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม เป็นอาคารส านักงานแหง่ใหมใ่นเขตเศรษฐกจิเสร ีประกอบไปดว้ย ทัง้ 6 ชัน้ประกอบไป
ดว้ย 4 หอ้งโถงใหญ่ และสวนลอยฟ้าความลกึ 25 เมตร โดยมีแนวความคดิสรา้งสรรค์มาจากเสน้ทแยงมุม
ตอ่เนื่อง (รปูแบบไดนามกิ) ซึง่ถอืเป็นเอกลักษณ์ของตกึแหง่นี้ จากนัน้เดนิทางสู ่หมูบ่า้นเกาหลโีบราณจ าลอง 
(ฮนัอก๊) เป็นอกีหนึง่สัญลักษณ์ของเกาหล ีทา่มกลางตกึรามบา้นชอ่งทีทั่นสมัยของกรงุโซลนัน้ หมูบ่า้นแหง่นี้ก็
ยังคงรักษาอาคารบา้นเรอืนในสมัยโบราณมกีลิน่อายของเกาหลใีนยคุเกา่แก ่ 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ (มือ้ที ่2) เมนู Shabu Shabu สกุีส้ไตลเ์กาหลบีนหมอ้ไฟรอ้นๆ คลา้ยกบัสกุีย้ากี ้มสีว่นผสม
ตา่ง ๆ เชน่ ผัก เนื้อหั่นบาง ๆ และอาหารทะเล โดยการปรุงจะน าวัตถตุา่ง ๆ เหลา่นี้จุ่มแชล่งในน ้าเดอืด หรอืน ้า
ซปุ และปลอ่ยทิง้ไวส้กัพัก จากนัน้น าสว่นผสมอยา่งอืน่ เชน่ เตา้หู ้บะหมี ่ลงตุน๋ใหเ้ขา้กนั แลว้รับประทานโดยจุ่ม
ลงในซอส      

ทีพ่กั  GOLDEN HOTEL / PREMIERS HOTEL / R.LEE SUITE HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 3 ดาว 
วนัทีส่าม GYEONGIN  ARA WATERWAY & SKY WALK – ลอ่งเรอื HYUNDAI CRUISE – ฮุนไดเอา้ทเ์ล็ท – 

LOTTE WORLD – ศนูยเ์ครือ่งส าอาง – ตลาดทงแดมนุ                                                    (B / L / D) 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ที ่3) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
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จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูค่ลองอารา่ (ARA CANAL) ซึง่เชือ่มระหวา่งแมน่ ้าฮนักับทะเลตะวันตก (ทะเลเหลอืง) 
ตัง้อยูใ่นพืน้ทีข่องเมอืงอนิชอนและกรงุโซล วัตถปุระสงคเ์พือ่ป้องกนัน ้าทว่มและใชเ้ป็นพืน้ทีใ่นการพักผอ่นหยอ่น
ใจ โดยเกาหลมีกีารรเิริม่สรา้งทางระบายน ้าขึน้ครัง้แรกในสมัยกษัตรยิแ์ห่งราชวงศโ์ซซอน แต่ก็ถูกยกเลกิไป
เนื่องจากอปุสรรคทางเทคนคิและความยากล าบากของประเทศ และสบืเนื่องมาจากเหตกุารณ์น ้าทว่มใหญเ่มอืง
อนิชอน เมือ่ปี ค.ศ. 1987 ส่งผลใหป้ระชากรกว่า 6,000 คนประสบภัยพบิัตอิย่าง
มาก น ามาสูโ่ครงการ ARA CANAL PROJECT ใชเ้วลาส ารวจทัง้สิน้รวม 5 ปี  เริม่
กอ่สรา้งขึน้เมือ่ปี ค.ศ.2009 และแลว้เสร็จสมบรูณ์เมือ่วันที ่25 ม.ีค. 2012 น าทา่น
ชม GYEONGIN ARA WATERWAY & ARA MARU SKY WALK ซึง่เป็นหนึง่
ในโครงการกอ่สรา้ง ดว้ยความสงู 45 เมตร เป็นเสมอืนหอดดูาวทรงกลม ชมทวิทัศน์
ของคลองและสัมผัสความหวาดเสยีดขณะเดนิผา่นทางเดนิกระจก ชมน ้าตกเทยีมที่
ใหญ่ที่สุดของเกาหลี จากนั้นน าท่านล่องเร ือสุดหรู HYUNDAI CRUISE 
เพลดิเพลนิกบับรรยากาศสดุโรแมนตกิ (ประมาณ 45 นาท)ี 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวัน (มือ้ที ่4) เมนู บฟุเฟ่ตบ์นเรอื  
บา่ย น าท่านเดนิทางสู่ HYUNDAI PREMIUM OUTLET GIMPO เลือกซือ้สนิคา้แบนดพ์รีเมียมชัน้น ามากมาย  

จากนัน้เดนิทางสูล็่อตเต ้เวลิด ์(LOTTE WORLD)  สวนสนุกในร่มทีใ่หญ่
ทีสุ่ดในเกาหล ีตัง้อยู่ที่เขตชัมซลิ (JAMSIL) ในกรุงโซลทีน่ี่มีทัง้โซนสวน
สนุกในรม่ และมโีซนสวนสนุกกลางแจง้ ทีส่รา้งเป็นเก าะอยูก่ลางทะเลสาบ
ซอกชน (SEOKCHON LAKE) รายลอ้มไปดว้ยหา้งสรรพสนิคา้ ชอ้ปป้ิงมอลล ์
ซุปเปอร์มาเก็ต โรงแรมหรู รวมไปถึงดา้นในยังเป็นที่ตัง้ของพิพธิภัณฑ์
พืน้บา้นเกาหล ีหรอื KOREAN FOLK MUSEUM อกีดว้ย สญัลักษณ์ของสวน
สนุกแหง่นี้ ก็คอืแรคคนูทีช่ือ่ LOTTY และ LORRY ทัง้คูเ่ป็นแฟนกนั ซึง่เราจะ

พบเห็นทั ้งคู่ ท่ัวทุกแห่งในสวนสนุกล็อตเต ้จากนั้นน าท่านสู่ COSMETIC OUTLET เป็นศูนย์รวมของ
เครือ่งส าอางของเกาหล ีอาท ิROJUKISS, LOTREE, ETUDE และอกีมากมายหลากหลายแบรนดเ์นมทีน่ าเขา้มา
จากท่ัวโลก อสิระทา่นเลอืกซือ้ไดต้ามอธัยาศัย   

ค า่  บรกิารอาหารค า่ (มือ้ที ่5) เมนู บาบคีวิ บฟุเฟ่ต ์
หลังอาหาร น าท่านเดนิทางสูย่่านทงแดมุน (DONGDAEMOON MARKET) แหล่งชอ้ปป้ิงทีช่ือ่ไดว้่าใหญ่
ทีส่ดุในเอเชยี ซึง่ตัง้อยู่บรเิวณประตเูมอืงโบราณทางทศิตะวันออก ท่านสามารถซือ้สนิคา้หลากหลายประเภท 
อาท ิเสือ้ผา้บรุุษ-สตร ีรองเทา้บรุุษ-สตร ีรองเทา้ผา้ใบ เข็มขัดหรอืของทีร่ะลกึ อาท ิชดุเครือ่งครัว ถงุน่องถงุเทา้ 
ผา้พันคอ ทา่นจะไดส้มัผัสกบับรรยากาศการชอ้ปป้ิงสนิคา้ในราคาเกาหลอียา่งแทจ้รงิ 

ทีพ่กั  PRIME HOTEL / INTERCITY HOTEL / BENIKEA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 3 ดาว 
วนัทีส่ ี ่ พระราชวงัถ็อกซู – ผ่านชมบลูเฮา้ส ์– ศูนยน์ า้มนัสนเข็มแดง – สมุนไพรฮอกเกนามู – N SEOUL 

TOWER (ไมร่วมลฟิท)์ – ดวิตี ้ฟร ี– เมยีงดง                                                                  ( B / L / D) 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ที ่6) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเขา้ชม พระราชวงัถ็อกซูกุง หรอื ถ็อกซูกุง (DEOKSUGUNG) เป็นหนึ่งในหา้พระราชวังที่ส าคัญ
ทีส่ดุของราชวงศ-์โชซอนและเกาหล ีเดมิพระราชวังแหง่นี้เป็นทีป่ระทับขององคช์ายวอลซาน พระเชษฐาในพระ
เจา้ซองจงหรอืองคช์ายชาซาน ระหวา่งสงครามเจ็ดปี ทีน่ี่ไดก้ลายเป็นพระราชวังหลวง โดยพระเจา้ซอนโจเป็น
กษัตรยิอ์งคแ์รกทีเ่สด็จมาประทับทีพ่ระราชวังแหง่นี้ และองคช์ายควางแฮกนุไดท้รงสวมมงกฎุทีน่ี่เมือ่ ค.ศ. 1608 
(พ.ศ. 2151) และทรงเปลีย่นชือ่พระราชวังแหง่นี้เป็น คย็อนกนุกงุ ในปี ค.ศ. 1611 (พ.ศ. 2154) หลังจากทาง
ราชส านักไดก้ลับไปบรูณะและสรา้งพระราชวังชางด็อกขึน้มาใหมใ่นปี ค.ศ. 1618 (พ.ศ. 2161) พระราชวังแหง่นี้
ก็ไดเ้ป็นพระราชวังรองตลอด 270 ปี (ค.ศ. 1618-1888) และไดเ้ปลี่ยนชือ่เป็น ซอกุง (พระราชวังตะวันตก) 
ตอ่มาในปี ค.ศ. 1897 (พ.ศ. 2440) หลังจากเกดิวกิฤตกิารณ์ทางการเมอืงแลว้ พระเจา้โกจงไดท้รงลีภ้ัยเขา้ไป
ประ ทับในสถานทตูรัสเซยี หลังจากนัน้พระองคไ์ดก้ลับมาประทับทีพ่ระราชวังแหง่นี้ และไดเ้ปลีย่นชือ่เป็นคย็อน
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กนุกงุอกีครัง้ หลังจากทรงยา้ยกลับมาประทับทีพ่ระราชวังแห่งนี้แลว้โปรดใหม้กีารขยายและเพิม่เตมิสิง่อ านวย
ความสะดวกในพระราชวัง หลังจากทรงสละราชสมบตัใิหส้มเด็จพระจักรพรรดซินุจง พระราชโอรสก็ทรงประทับที่
พระราชวังแหง่นี้และไดเ้ปลีย่นชือ่พระราชวังเป็น ถ็อกซกูงุ จนถงึทกุวันนี้ และมเีรือ่งเลา่อา้งองิวา่ทรงอธษิฐานให ้
มพีระชนมช์พีทีย่าวนานและทรงใชพ้ระชนมช์พีทีเ่หลอืประทับที ่ฮัมนย็องจ็อน โดยปัจจุบันพระราชวังถ็อกซไูด ้
จัดเป็นพพิธิภัณฑ ์ภายในมสีวนป่าและมพีระบรมรูปของพระเจา้เซจงมหาราช จากนัน้ผา่นชมบลูเฮา้สท์ าเนยีบ
ของประธานาธบิด ี(ระหวา่งรถแลน่ผ่านไมอ่นุญาตใหถ้า่ยภาพหรอืวดีโีอใดๆทัง้สิน้) ชมทัศนียภาพอนัสวยงาม
ของภเูขารปูหัวมังกรและวงเวยีนน ้าพซุ ึง่นับเป็นจดุทีม่ฮีวงจุย้ทีด่ทีีส่ดุของกรงุโซล  

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวัน (มือ้ที ่7) เมนู ไก่ตุน๋โสม (SAMGYETANG) อาหารยอดนิยมในวังหลวงในสมัยกอ่น 
ปัจจุบันเป็นอาหารเลือ่งชือ่ของเมอืงหลวงเชือ่กันวา่บ ารุงและเสรมิสขุภาพ ภายในตัวไกจ่ะมขีา้วเหนียว รากโสม 

พทุราแดง และเคล็ดลับในการตุน๋เสริฟ์พรอ้มเครือ่งเคยีงทีเ่รยีกวา่กักตกุ ีเสน้ขนมจนี 
เหลา้โสม พรกิไทยด าและเกลอื 
บา่ย น าทา่นสูศ่นูยน์ า้มนัสนเข็มแดง (RED PINE) ซึง่ผลติจากใบสนเข็มแดงใน
ประเทศเกาหลซี ึง่จะใชต้น้สนเข็มแดงจากยอดเขามาผลติโดยใชเ้ทคโนโลยพีรอ้มกับ
การวจัิยทีป่ระเทศเกาหลใีตอ้อกมาเป็นน ้ามันสนเข็มแดง โดยกว่าจะมาเป็นน ้ามันสน
เข็มแดงได ้1 แคปซลูตอ้งใชใ้บสนเข็มแดงประมาณ 2.7 กโิลกรัม มาสกดัเอาน ้ามันมา
ผลติและวจัิยออกมาเป็นน ้ามัน สามารถชว่ยในการลดระดับไขมันในเสน้เลอืดไดเ้ป็น
อย่างดี จากนั้นน าท่านเดนิทางไปดูแลสุขภาพกันที่ศูนยส์มุนไพรฮอกเกนามู 
(HEOTGAENAMU) ซึง่เป็นสมุนไพรที่ท่ัวโลกรวมถงึสถาบันต่างๆยอมรับว่าเป็น

สมนุไพรทีม่คีณุภาพดทีีส่ดุในการบ ารงุตับและดแูลตับของเรา เป็นสมนุไพรทีห่าไดย้ากในปัจจุบนั ทา่นจะไดช้ม
การสาธติการทดลองตัวยาจากสมนุไพรชนดินี้ม ีฮอกเกนาม ูเป็นตน้ไมท้ีเ่จรญิเตบิโตในป่าลกึบนภเูขาทีป่ราศจาก
มลภาวะและระดับสงูเหนือน ้าทะเล 50-8  00 เมตร ชาวเกาหลรีุ่นใหม่นยิมน ามารับประทานเพือ่ชว่ยดแูลตับให ้
สะอาดแข็งแรง จากนัน้น าทา่นสูห่อคอยกรงุโซล หรอื N SEOUL TOWER (ไมร่วมคา่ลฟิท ์ทา่นละ 400 บาท 
หรอื 10,000 วอน) ถอืไดว้า่เป็นสญัลักษณ์ทีส่ าคัญแหง่หนึง่ของกรงุโซล บางครัง้ถกูเรยีกวา่ “นัมซาน ทาวเวอร”์ 
(NAMSAN TOWER) ตามสถานทีต่ัง้คอืบนภเูขานัมซาน เป็นหอคอยทีม่คีวามสงูจากฐานประมาณ 236.7 เมตร มี
ความสงูถงึ 480 เมตร เหนือระดับน ้าทะเล ถกูสรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1969 ถอืวา่เป็นหอคอยเมอืงทีส่งูทีส่ดุในโลกตดิ 
1 ใน 18 อนัดับของโลก เปิดใหนั้กทอ่งเทีย่วและประชาชนทั่วไปไดเ้ขา้ชมครัง้แรก เมือ่ปี ค.ศ. 1980 ได ้ภายใน
แยกเป็น 3 โซน ไดแ้ก ่TOWER , PLAZA และ LOBBY เป็นจุดทีส่ามารถชมความงดงามของกรุงโซลไดท้ัง้ยาม
กลางวันและยามค ่าคนื ชมทัศนียภาพของแมน่ ้า Han ซึง่ไหลผ่านใจกลางกรุงโซล ภาพตกึรามบา้นชอ่งทีเ่รยีง
ราย และลอ้มรอบไปดว้ยทวิเขา BUKHAN และเทอืกเขา INWANGSAN อสิระใหท้กุทา่นไดเ้ดนิเลน่และถา่ยรปูคู่
หอคอยหรอืคลอ้งกญุแจคูรั่กตามอธัยาศัย จากนัน้น าทา่น    ชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษีทีด่วิตี ้ฟร ี(DUTY FREE) 
ทีน่ี่มสีนิคา้ชัน้น าใหท้่านเลอืกซือ้มากมายกว่า 500 ชนิด อาท ิน ้าหอม เสือ้ผา้ เครื่องส าอาง กระเป๋า นาฬกิา 
เครือ่งประดับฯลฯ 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ (มือ้ที ่8) เมนู โอซมั บลูโกก ิ(OSAM BULGOGI) เป็นอาหารขึน้ชือ่ของเกาหล ีสว่นผสมจะ
มเีนื้อวัวหรอืเนื้อหม ูน ้าลกูแพรห์รอืน ้าตาล ซอสถ่ัวเหลอืง กระเทยีมสบั หัวหอมหั่นลกูเตา๋ น ้ามันงา ผักตา่งๆ เชน่ 
กะหล ่าปล ีฟักทองออ่น ถ่ัวงอก แครอท และเห็ด วธิที าคอื หั่นเนื้อหรอืหมเูป็นชิน้บางๆ แลว้หมักกับเครือ่งปรุง
ตา่งๆ บลูโกกนัิน้จะทานไดส้องแบบคอืแบบยา่งและตม้ เครือ่งเคยีงตา่งๆ คอื ถ่ัวงอกดอง วุน้เสน้ปรุงรสสาหร่าย
และกมิจ ิ
หลังอาหาร น าทา่นชอ้ปป้ิงยา่นเมยีงดง (MYEONGDONG) หากทา่นตอ้งการทราบวา่แฟชั่นของเกาหลเีป็น
อยา่งไร กา้วล ้าน าสมัยเพยีงใด ทา่นจะตอ้งมาทีเ่มยีงดงแหง่นี้ พบกบัสนิคา้วัยรุน่มากมาย อาท ิเสือ้ผา้แฟชัน่แบบ
อนิเทรน เครือ่งส าอาง เสือ้ผา้ กระเป๋า รองเทา้ แบรนดดั์งของเกาหล ีทีน่ี่จะมวีัยรุน่หนุ่มสาวไปรวมตัวกันจ านวน
มากในแตล่ะวัน เพลดิเพลนิกบัการ๙อปป้ิงตามอธัยาศัย 

ทีพ่กั  PRIME HOTEL / INTERCITY HOTEL / BENIKEA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 3 ดาว 
วนัทีห่า้ ศนูยโ์สมเกาหล ี– พลอยแอมมาทสิ – โรงงานสาหรา่ย + ท าขา้วหอ่สาหรา่ย (คมิบบั) – สวมชดุประจ า

ชาต ิ(ฮนับก) – ซุปเปอรม์าเก็ต – สนามบนิอนิชอน – กรงุเทพฯ                                       ( B / L / -) 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ที ่9) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
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จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูศ่นูยโ์สมเกาหล ี(RED GINGER) ซึง่รัฐบาลรับรองคณุภาพวา่ผลติจากโสมทีม่อีาย ุ6 
ปีซึง่ถอืวา่เป็นโสมทีม่คีณุภาพดทีีส่ดุ ชมวงจรชวีติของโสม พรอ้มใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้โสมทีม่คีณุภาพดทีีส่ดุและ
น ากลับไปบ ารุงร่างกายหรือฝากญาตผิูใ้หญ่ทีท่่านรักและนับถอืทางบา้น น าท่านชมโรงงานเจยีระไนพลอย
แอมมาทสิ (AMETHYST) ชาวเกาหลนียิมพลอยสมีว่งพลอย และถอืวา่
เป็นอัญมณีน าโชคและสขุภาพของผูท้ีเ่กดิวันเสาร ์จากนัน้น าทา่นเขา้ชม 
โรงงานสาหรา่ย ชมกรรมวธิีขัน้ตอนการผลติ จนไดรั้บความนยิมว่าเป็น
ของฝากทีม่ีชือ่เสยีงของเกาหลี ที่นี่ผลติสาหร่ายใหม่สดทุกวัน มหีลาย
รสชาตใิหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ไปเป็นของฝาก น าทา่นเรยีนรูว้ธิกีารท าคมิบบั
หรอืขา้วห่อสาหร่ายสไตลเ์กาหล ีอาหารง่ายๆ ที่คนเกาหลีนิยมท า
รับประทาน (ค าวา่ คมิ แปลวา่ สาหรา่ย ค าวา่ บบั แปลวา่ ขา้ว) หั่นเป็นชิน้
พอดคี า ใหท้่านไดล้ิม้ลองรสชาตจิากฝีมือของท่านเอง จากนัน้ทะท่าน
สวมชุดประจ าชาตเิกาหล ี(ฮนับก) ความงามและความออ่นชอ้ยของ
วัฒนธรรมเกาหลจีะถกูถา่ยทอดออกมาผ่านทางวัฒนธรรมเครือ่งแตง่กาย
ประจ าชาตมิ  าเป็นเวลานาน หญงิชาวเกาหลจีะสวมชดุฮนับกเป็นปกตทิกุ
วัน สว่นสภุาพบรุษุจะสวมชอโกร ี(เสือ้นอกแบบเกาหล)ี และพาจ ิ(กางเกง
ขายาว) ซึง่ในปัจจบุนัชดุประจ าชาตฮินับกจะใชส้วมเฉพาะในโอกาสพเิศษ
ตา่งๆ เชน่ งานมงคลสมรส วันซอลลัล (วันขึน้ปีใหมต่ามจันทรคต)ิ หรอืวัน
ชูซก (วันขอบคุณพระเจา้) เท่านั้น อสิระทุกท่านเลือกชุดถูกใจพรอ้ม
ถา่ยภาพกบัฉากหลังน่ารักๆหลากหลายบรรยากาศ 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวัน (มื้อที่ 10) เมนู จมิดกั (JIMDAK) หรอื ไก่อบซอี ิว๊วุน้เสน้ เป็นเมนูอาหารเกาหลี
พืน้เมอืงดัง้เดมิ เป็นไกผั่ดรวมกับวุน้เสน้ มันฝร่ัง แครอท พรกิ และซอสด า เนื้อไกท่ีน่ิม่ รสชาตคิลา้ยกับไกพ่ะโล ้
สตูรเกาหล ีทานกบัขา้ว หอมอรอ่ย รสเผ็ดถงึเครือ่ง 

บา่ย จากนัน้แวะซือ้ของฝากทีร่า้นซุปเปอรม์าเก็ต เลอืกซือ้สาหร่าย ขนมตา่ง ๆ ช็อกโกแลต ผลติภัณฑข์องใบและ
รากฝอยของโสมในรูปขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหนา้โสม ครมีลา้งหนา้โสม เครือ่งส าอางโสม กมิจ ิเป็บเปโร ้
หรอืป๊อกกีเ้กาหล ีชนิราเมงหรอืมามา่เกาหล ีเป็นตน้ สมควรแกเ่วลา น าคณะเดนิทางสูส่นามบนิอนิชอน 

20.05 น. ออกเดนิทางกลับกรงุเทพฯ โดยสายการบนิทเีวย ์เทีย่วบนิที ่TW101 
00.10 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 
 

**โปรแกรมสามารถสลบัปรบัเปลีย่นไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ราคาทวัรร์วม 

1. คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ ตามรายการ   2. คา่อาหารทกุมือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการ 
3. คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ   4. คา่ทีพั่กหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามรายการ 
5. คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ   6. คา่ภาษีสนามบนิ ทกุแหง่ทีม่ ี
7. คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละ 15 กก.   8. หัวหนา้ทัวรน์ าเทีย่วตลอดรายการ 

* ต ัว๋สายการบนิไมส่ามารถระบุทีน่ ัง่ ใชว้ธิ ีRANDOM คอืการสุม่เลอืกทีน่ ัง่โดยระบบสายการบนิ * 
การจดัทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ าหนด ทางผูจ้ดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ 

แตจ่ะท าการ Request ใหไ้ดเ้ทา่น ัน้ งดการคนืบตัรโดยสาร  

และหากยกเลกิการเดนิทาง ทางสายการบนิไมม่รีะบบคนืเงนิบางสว่น   

หากผูโ้ดยสารถกูปฎเิสธการออกนอกประเทศไทยหรอืเขา้ประเทศเกาหล ี 
จากเจา้หนา้ทีแ่รงงานไทยหรอืเจา้หนา้ทีต่รวจคนออกนอกประเทศไทยและเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงที่

ประเทศเกาหล ีทางผูจ้ดัและทางสายการบนิจะไมส่ามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ทกุกรณี   
ผูโ้ดยสารอาจจะตอ้งรบัผดิชอบคา่ปรบัทีป่ระเทศเกาหลเีรยีกเก็บ   

ผูโ้ดยสารตอ้งรอกลบัประเทศไทยในเทีย่วบนิถดัไปทีม่ที ีน่ ัง่วา่งหรอืตามวนัเดนิทางของต ัว๋เครือ่งบนิ   
ท ัง้นีแ้ลว้แตท่างเจา้หนา้ทีต่รวจคนและสายการบนิ ทางผูจ้ดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้
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9. คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
10. น ้าเปลา่วันละ 1 ขวด   

 
ราคาทวัรไ์มร่วม   
1.    ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงนิ / ใบก ากบัภาษี)  
2.    คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพทส์ว่นตัว คา่ซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่ 
3. คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด ปกต ิ15 กโิลกรมั 
4. คา่วซีา่ส าหรับพาสปอรต์ตา่งชาต ิ
5. คา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ทา่นละ 35,000 วอน หรอื 1,050 บาท (ในวนัเช็คอนิทีส่นามบนิสวุรรณภมู)ิ 
 
เง ือ่นไขการจองทวัร ์
*  กรณุาวางเงนิมดัจ า ทา่นละ 5,000 บาท ชว่งเทศกาลมดัจ าทา่นละ 10,000 บาท ทีน่ั่งจะถกูยนืยันเมือ่ไดรั้บคา่มัด

จ าแลว้เทา่นัน้ 
*  คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืทัง้หมดช าระ 20 วันกอ่นการเดนิทาง (ไมนั่บวันเสาร-์อาทติย)์ 
*  หลังจากช าระคา่มัดจ าแลว้ สามารถเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางได ้กอ่นทีบ่รษัิทฯจะท าการออกต๋ัว โดยตอ้งแจง้ล่วงหนา้ 1-2 

สปัดาหก์อ่นการเดนิทางเทา่นัน้ 
 
เง ือ่นไขการเปลีย่นวนัเดนิทาง หรอืเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทาง 

• กรณีวันเดนิทางตรงกบัวันหยดุนักขัตฤกษ์หรอืชว่งเทศกาล ผูจ้องทัวรต์อ้งแจง้เปลีย่นวันเดนิทางหรอืเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทาง
อยา่งนอ้ย 45 วัน กอ่นการเดนิทาง (ไมนั่บรวมเสาร-์อาทติย)์ สามารถเปลีย่นไดเ้พยีง 1 ครัง้เทา่นัน้ หากแจง้หลังจากนี้ ผู ้
เดนิทางควรหาผูเ้ดนิทางทา่นใหมม่าแทนผูท้ีไ่มส่ามารถเดนิทางได ้

• กรณีวันเดนิทางไม่ตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือช่วงเทศกาลผูจ้องทัวร์ตอ้งแจง้เปลี่ยนวันเดนิทางหรือเปลี่ยนชือ่ผู ้
เดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน กอ่นการเดนิ (ไมนั่บรวมเสาร-์อาทติย)์ สามารถเปลีย่นไดเ้พยีง 1 ครัง้เทา่นัน้ หากแจง้หลังจาก
นี้ ผูเ้ดนิทางควรหาผูเ้ดนิทางทา่นใหมม่าแทนผูท้ีไ่มส่ามารถเดนิทางได ้

• กรณีจองทัวรภ์ายใน 15 วันกอ่นออกเดนิทาง (ไมนั่บรวมเสาร-์อาทติย)์ ผูจ้องทัวรไ์มส่ามารถเปลีย่นวันเดนิทางหรอืเปลีย่น
ชือ่ผูเ้ดนิทางไดท้กุกรณี 

 
เง ือ่นไขการยกเลกิ 
•  แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วัน (ไมนั่บเสาร-์อาทติย)์ บรษัิททัวรค์นืคา่ใชจ้า่ยใหทั้ง้หมดตามยอดทีผู่จ้องช าระ (หาก

การเดนิทางนั้นตรงกับชว่งวันหยุดหรือเทศกาลทีต่อ้งการันตมีัดจ ากับสายการบนิหรือกรุ๊ปทีม่กีารการันตคี่ามัดจ าทีพั่ก
โดยตรงหรอืโดยการผา่น ตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศแลว้ ไมอ่าจขอคนืเงนิได)้ 

•  แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วัน (ไมนั่บเสาร-์อาทติย)์ บรษัิททัวรเ์ก็บคา่ใชจ้า่ย 10,000 บาท  
•  แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 20 วัน (ไมนั่บเสาร-์อาทติย)์ บรษัิททัวรเ์ก็บคา่ใชจ้า่ย 50% ของราคาทัวร ์
•  แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15 วัน (ไมนั่บเสาร-์อาทติย)์ บรษัิททัวรเ์ก็บคา่บรกิารทัง้หมด 100% 
 
หมายเหต ุ 
1. บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการออกทวัรต์ ัง้แต ่25 ทา่นขึน้ไป หากมลีกูทวัรต์ า่กวา่นีอ้าจจะตอ้งมกีารปรบัราคาขึน้ 
2. ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ การยกเลกิเทีย่วบนิ การประทว้ง การนัด

หยดุงาน, การกอ่จลาจล หรอืกรณีทีท่า่นถกูปฏเิสธ การเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง หรอืเจา้หนา้ที่
กรมแรงงานทัง้จากไทย และตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

3. ทางบรษัิทฯจะรับเฉพาะลกูคา้ทีม่คีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไปทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
4. ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไม่ครบ อาท ิไม่เทีย่วบางรายการ, ไม่ทาน

อาหารบางมื้อเพราะค่าใชจ้่ายทุกอย่างทางบรษัิทฯไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหตั้วแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดนิทางแลว้ 

5.  กรณีลกูคา้ไมเ่ขา้รา้นช็อป ช าระเพิม่รา้นละ 50 USD ตอ่ทา่น 
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โปรดอา่นทกุขอ้ในรายการทวัรโ์ดยละเอยีด  
หากมขีอ้สงสยักรณุาสอบถามกอ่นท าการจองทกุคร ัง้ 

 
หมายเหต ุ: คณะทวัรจ์ะออกเดนิทางทอ่งเทีย่วหลงัเวลาเครือ่งลงแลว้ ประมาณ 2 ช ัว่โมง  

ทางทวัรไ์มม่นีโยบายใหค้ณะรอทา่นทีต่ดิดา่นตรวจคนเขา้เมอืง 
หากทา่นสามารถผา่นเขา้เมอืงไดภ้ายหลงั ทา่นจะตอ้งเดนิทางไปพบกบัคณะทวัรด์ว้ยตนเอง 

และไมส่ามารถเรยีกรอ้งคา่เดนิทางจากทวัรไ์ด ้เพือ่ความเป็นระเบยีบและคณะไดท้อ่งเทีย่วอยา่งเต็มเวลา  

ขออภยัในความไมส่ะดวก 
 


