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อตัราคา่บรกิาร 

เดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก พกัเดีย่ว จอยแลนด ์ หมายเหต ุ

วนัที ่31 ส.ค.-4 ก.ย. 61 15,999 15,999 5,000 7,999  

วนัที ่1-5 ก.ย. 61 15,999 15,999 5,000 7,999  

วนัที ่4-8 ก.ย. 61  15,999 15,999 5,000 7,999  

วนัที ่5-9 ก.ย. 61 15,999 15,999 5,000 7,999  
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วนัที ่6-10 ก.ย. 61 15,999 15,999 5,000 7,999  

วนัที ่7-11 ก.ย. 61 15,999 15,999 5,000 7,999  

วนัที ่8-12 ก.ย. 61 15,999 15,999 5,000 7,999  

วนัที ่11-15 ก.ย. 61 15,999 15,999 5,000 7,999  

วนัที ่12-16 ก.ย. 61  15,999 15,999 5,000 7,999  

วนัที ่13-17 ก.ย. 61 15,999 15,999 5,000 7,999  

วนัที ่14-18 ก.ย. 61 15,999 15,999 5,000 7,999  

วนัที ่15-19 ก.ย. 61  15,999 15,999 5,000 7,999  

วนัที ่27 ก.ย.-1 ต.ค. 61  15,999 15,999 5,000 7,999  

วนัที ่28 ก.ย.-2 ต.ค. 61 15,999 15,999 5,000 7,999  

วนัที ่29 ก.ย.-3 ต.ค. 61 15,999 15,999 5,000 7,999  

วนัที ่3-7 ต.ค. 61 16,999 16,999 5,000 8,999  

วนัที ่4-8 ต.ค. 61 16,999 16,999 5,000 8,999  

วนัที ่5-9 ต.ค. 61  16,999 16,999 5,000 8,999  

วนัที ่6-10 ต.ค. 61  16,999 16,999 5,000 8,999  

วนัที ่7-11 ต.ค. 61  16,999 16,999 5,000 8,999  

วนัที ่8-12 ต.ค. 61 16,999 16,999 5,000 8,999  

วนัที ่9-13 ต.ค. 61 16,999 16,999 5,000 8,999  

วนัที ่10-14 ต.ค. 61 16,999 16,999 5,000 8,999  

วนัที ่11-15 ต.ค. 61 16,999 16,999 5,000 8,999  

วนัที ่12-16 ต.ค. 61 16,999 16,999 5,000 8,999  

วนัที ่13-17 ต.ค. 61 16,999 16,999 5,000 8,999  

วนัที ่14-18 ต.ค. 61 16,999 16,999 5,000 8,999  

วนัที ่15-19 ต.ค. 61 16,999 16,999 5,000 8,999  

วนัที ่16-20 ต.ค. 61 16,999 16,999 5,000 8,999  

วนัที ่17-21 ต.ค. 61 16,999 16,999 5,000 8,999  

วนัที ่18-22 ต.ค. 61 16,999 16,999 5,000 8,999  

วนัที ่19-23 ต.ค. 61 16,999 16,999 5,000 8,999  

วนัที ่20-24 ต.ค. 61 16,999 16,999 5,000 8,999  

วนัที ่21-25 ต.ค. 61 16,999 16,999 5,000 8,999  

วนัที ่22-26 ต.ค. 61  16,999 16,999 5,000 8,999  

วนัที ่23-27 ต.ค. 61  16,999 16,999 5,000 8,999  

วนัที ่24-28 ต.ค. 61  16,999 16,999 5,000 8,999  

วนัที ่25-29 ต.ค. 61  16,999 16,999 5,000 8,999  

วนัที ่26-30 ต.ค. 61  16,999 16,999 5,000 8,999  

วนัที ่27-31 ต.ค. 61  16,999 16,999 5,000 8,999  

วนัที ่28 ต.ค.-1 พ.ย. 61 16,999 16,999 5,000 8,999  

วนัที ่29 ต.ค.-2 พ.ย. 61 16,999 16,999 5,000 8,999  

วนัที ่30 ต.ค.-3 พ.ย. 61 16,999 16,999 5,000 8,999  

วนัที ่31 ต.ค.-4 พ.ย. 61 15,999 15,999 5,000 7,999  

วนัที ่1-5 พ.ย. 61 15,999 15,999 5,000 7,999  
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วนัที ่2-6 พ.ย. 61 15,999 15,999 5,000 7,999  

วนัที ่3-7 พ.ย. 61 15,999 15,999 5,000 7,999  

วนัที ่4-8 พ.ย. 61 15,999 15,999 5,000 7,999  

วนัที ่5-9 พ.ย. 61 15,999 15,999 5,000 7,999  

วนัที ่6-10 พ.ย. 61 15,999 15,999 5,000 7,999  

วนัที ่7-11พ.ย. 61 15,999 15,999 5,000 7,999  

วนัที ่8-12 พ.ย. 61 15,999 15,999 5,000 7,999  

วนัที ่9-13 พ.ย. 61  15,999 15,999 5,000 7,999  

วนัที ่10-14 พ.ย. 61 15,999 15,999 5,000 7,999  

วนัที ่11-15พ.ย. 61 15,999 15,999 5,000 7,999  

วนัที ่12-16 พ.ย. 61 15,999 15,999 5,000 7,999  

วนัที ่13-17 พ.ย. 61 15,999 15,999 5,000 7,999  

วนัที ่14-18 พ.ย. 61 15,999 15,999 5,000 7,999  

วนัที ่15-19 พ.ย. 61 15,999 15,999 5,000 7,999  

วนัที ่16-20 พ.ย. 61 15,999 15,999 5,000 7,999  

วนัที ่17-21 พ.ย. 61 15,999 15,999 5,000 7,999  

วนัที ่18-22 พ.ย. 61 15,999 15,999 5,000 7,999  

วนัที ่19-23 พ.ย. 61 15,999 15,999 5,000 7,999  

วนัที ่20-24 พ.ย. 61 15,999 15,999 5,000 7,999  

วนัที ่21-25 พ.ย. 61 15,999 15,999 5,000 7,999  

วนัที ่22-26 พ.ย. 61 15,999 15,999 5,000 7,999  

วนัที ่23-27 พ.ย. 61 15,999 15,999 5,000 7,999  

วนัที ่24-28 พ.ย. 61 15,999 15,999 5,000 7,999  

วนัที ่25-29 พ.ย. 61 15,999 15,999 5,000 7,999  

วนัที ่26-30 พ.ย. 61 15,999 15,999 5,000 7,999  

วนัที ่27 พ.ย.-1 ธ.ค. 61  15,999 15,999 5,000 7,999  

วนัที ่28 พ.ย.-2 ธ.ค. 61 15,999 15,999 5,000 7,999  

วนัที ่29 พ.ย.-3 ธ.ค. 61 15,999 15,999 5,000 7,999  

วนัที ่30 พ.ย.-4 ธ.ค. 61 16,999 16,999 5,000 8,999  

วนัที ่1-5 ธ.ค. 61 16,999 16,999 5,000 8,999  

วนัที ่2-6 ธ.ค. 61 16,999 16,999 5,000 8,999  

วนัที ่3-7 ธ.ค. 61 16,999 16,999 5,000 8,999  

วนัที ่4-8 ธ.ค. 61 16,999 16,999 5,000 8,999  

วนัที ่5-9 ธ.ค. 61 16,999 16,999 5,000 8,999  

วนัที ่6-10 ธ.ค. 61 16,999 16,999 5,000 8,999  

วนัที ่7-11 ธ.ค. 61 16,999 16,999 5,000 8,999  

วนัที ่8-12 ธ.ค. 61 16,999 16,999 5,000 8,999  

วนัที ่9-13 ธ.ค. 61 16,999 16,999 5,000 8,999  

วนัที ่10-14 ธ.ค. 61 16,999 16,999 5,000 8,999  

วนัที ่11-15 ธ.ค. 61 16,999 16,999 5,000 8,999  

วนัที ่12-16 ธ.ค. 61 16,999 16,999 5,000 8,999  
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***ราคาคา่ทวัรด์งักลา่วหากมกีารเปลีย่นแปลงคา่ต ัว๋เครือ่งบนิภาษสีนามบนิภาษนี า้มนัของสายการบนิ*** 

***บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัราคาขึน้ตามสายการบนิ*** 

 

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

T’WAY (TW) มเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 
วนัทีส่อง สนามบนิอนิชอน – ถนนเทพนยิาย – ยา่นไชนา่ทาวน ์– พพิธิภณัฑถ์ า้ควงัเมยีง – สะพานกระจกใสโซ

ยงักงั - พาจ ูพรเีมีย่ม เอาทเ์ล็ท - ซูวอน                                                                       ( - / L / D ) 
01.25 น. เหนิฟ้าสูก่รงุโซล โดยสายการบนิทเีวย ์เทีย่วบนิที ่TW102 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 5.30 – 06.00 ชัว่โมง) 
08.35 น. เดนิทางถงึสนามบนิอนิชอนประเทศเกาหลใีต ้(เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ไทย 2 ชัว่โมง) หลังผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืง

และศลุกากรเรยีบรอ้ยแลว้ น าทา่นเดนิทางสู ่ถนนเทพนยิาย ซองวุลดง (Songwol-dong Fairy Tale Village)
เ ป็นถนนเล็กๆในเมืองย่าน Jung-gu 
ออกแบบและตกแต่งตามผ นังบ า้น 
ก าแพง รวมทัง้ทางเดิน ใหเ้ป็นไปตาม
เทพนิยายหรือการ์ตูนของดิสนีย์ เช่น 
เรื่อง อลาดนิ สโนไวท ์หรือปีเตอร์แพน 
เป็นตน้ จากนัน้เดนิทางสู ่อนิชอน ไชนา่
ทาวน  ์(Incheon China Town) เกดิขึ้น
ชว่งปีเดยีวกับการเปิดทา่เรอือนิชอน เมือ่
ปีค.ศ. 1883 โดยมอบเป็นพืน้ทีพ่เิศษใหก้บัชาวจนีในยคุนัน้คอืราชวงศฉ์งิ ในอดตีเคยมรีา้นขายของประเภทตา่งๆ 

ทีม่าจากเมอืงจนี เป็นย่านทีม่รีา้นอาหารทีม่กีลิน่อายความเป็นจนีอยูม่ากทีส่ดุ แลว้
ยา่นนี้ยังเป็นไชน่าทาวนเ์พยีงแหง่เดยีวในเกาหลดีว้ย จากนัน้น าชม พพิธิภณัฑถ์ า้ค
วงัเมยีง (Gwangmyeong Cave) ในอดตีคอืเหมอืงถา่นหนิ ตัง้แตส่มัยยคุอาณานคิม
ญี่ปุ่ น เป็นสถานที่ส าคัญแห่งหนึ่งทางประวัตศิาสตร์ของประเทศเกาหลี ตัง้อยู่ที่
จังหวัดคยองกีโด ก าเนิดขึน้ในปี 1912 ก่อนจะถูกทิง้รา้งในปี 1972 ปัจจุบันได ้

วนัที ่13-17 ธ.ค. 61 16,999 16,999 5,000 8,999  

วนัที ่14-18 ธ.ค. 61 16,999 16,999 5,000 8,999  

วนัที ่15-19 ธ.ค. 61 16,999 16,999 5,000 8,999  

วนัที ่16-20 ธ.ค. 61 16,999 16,999 5,000 8,999  

วนัที ่17-21 ธ.ค. 61 16,999 16,999 5,000 8,999  

วนัที ่18-22 ธ.ค. 61 16,999 16,999 5,000 8,999  

วนัที ่19-23 ธ.ค. 61 16,999 16,999 5,000 8,999  

วนัที ่20-24 ธ.ค. 61 16,999 16,999 5,000 8,999  

วนัที ่21-25 ธ.ค. 61 16,999 16,999 5,000 8,999  

วนัที ่22-26 ธ.ค. 61 16,999 16,999 5,000 8,999  

วนัที ่23-27 ธ.ค. 61 16,999 16,999 5,000 8,999  

วนัที ่24-28 ธ.ค. 61 17,999 17,999 5,000 9,999  

วนัที ่25-29 ธ.ค. 61 17,999 17,999 5,000 9,999  

วนัที ่26-30 ธ.ค. 61 19,999 19,999 5,000 11,999  

วนัที ่27-31 ธ.ค. 61 19,999 19,999 5,000 11,999  

วนัที ่28 ธ.ค.-1 ม.ค. 62 24,999 24,999 5,000 16,999  

วนัที ่29 ธ.ค.-2 ม.ค. 62 25,999 25,999 5,000 17,999  

วนัที ่30 ธ.ค.-3 ม.ค. 62 25,999 25,999 5,000 17,999  

INFANT (เด็กเล็กอาย ุไมเ่กนิ 2 ปี) ราคา 6,000 บาท 
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กลายเป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วแหง่ใหม ่ภายในถ ้ามจัีดแสดงโลกใตน้ ้า Cave Aqua World ใหไ้ดช้ม และมหีอ้งโถง
ในการจัดแสดงดนตรแีละศลิปะอกีดว้ย 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวัน (มือ้ที ่1) เมนูไกบ่ารบ์คีวิผดัซอสเกาหล ี(DAKGAKBI) อาหารเลือ่งชือ่โดยการน าไก่
บารบ์คีวิ มันหวาน กะหล ่าปล ีตน้กระเทยีม ซอส และขา้ว มาผัดรวมกันบนกระทะแบนสดี า คลกุเคลา้ทกุอยา่งให ้
เขา้ที ่รับประทานคูก่บัผักกาดเกาหลแีละเครือ่งเคยีงตา่งๆ 

บา่ย น าท่านเดินทางสู่เมืองชุนชอน ชมสะพานกระจกใสโซยงักงั 
(Soyanggang Sky Walk) ทีข่ ึน้ชือ่ว่ายาวทีส่ดุในเกาหล ีเชญิทุกท่าน
พิสูจน์ความหวาดเสียวกันสักหน่อย มีความยาว 156 เมตร เหนือ
ทะเลสาบเอยีมโฮ เวลาทีเ่ดนิอยูบ่นสะพานแหง่นี้จะสามารถมองเห็นววิ
ดา้นล่างใตส้ะพานที่เป็นทะเลสาบไดอ้ย่างชัดเจน สมควรแก่เวลา 
จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ พาจู พรเีมีย่ม เอาทเ์ล็ท (Paju Premium 
Outlet) อสิระใหท้่านไดเ้ลือกซื้อสนิคา้    แบรนด์เนมชื่อดังทัง้ของ
เกาหลแีละตา่งประเทศ น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงซวูอน 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ (มือ้ที ่2) เมนูโอซมั บลูโกก ิ(Osam Bulgogi) หมแูละปลาหมกึ หมกัทานกบัน า้ซปุรอ้นๆ
รสกลอมกลอ่ม 

ทีพ่กั  NEW M HOTEL / JM HOTEL / BENIKEA RIO หรอืเทยีบเทา่  
วนัทีส่าม ป้อมปราการฮวาซอง – น ัง่รถไฟหวัมงักร (รวมต ัว๋) – สวนสนกุเอเวอรแ์ลนด ์- ศนูยเ์ครือ่งส าอาง –  
 ทงแดมนุ – โซล                                                                                                           ( B / L / D ) 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ที ่3) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
  น าคณะเดนิทางสู ่ป้อมปราการฮวาซอง 
  (Hwaseong Fortress)  เ ป็นสิ่งก่อสร า้ง
  ขนาดใหญ่ ตั ้งแต่ยุคโจซอน(Joseon) 
  สรา้งขึน้ชว่งปี ค.ศ. 1794-1796 เป็นป้อม
  ปราการประจ าเขต Suwon-si ของจังหวัด
  เคยีงกโีด เพือ่เป็นรากฐานส าหรับการสรา้ง
  เมืองใหม่ในบริเวณนี้  ก าแพงของป้อม
  ปราการมีความยาวถึง 5.5 กโิลเมตร มี
  ประตู 4 ประตูในแต่ละทศิ และมรีูปแบบทางสถาปัตยกรรมทีย่ ิง่ใหญ่และงดงาม ถูกขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลก
  ทางดา้นประวัตศิาสตรเ์มือ่ปีค.ศ. 1997 สรา้งขึน้ดว้ยอฐิโดยจะมรีูขนาดทีพ่อดสี าหรับใชเ้ป็นจดุยงิปืน หรอืธนูได ้
  เชือ่กันว่าเป็นการสรา้งทีม่กีารใชเ้ทคโนโลยทีีทั่นสมัยมากทีส่ดุแหง่หนึ่งของยุคนัน้ น าท่านน ัง่รถไฟหวัมงักร 
  (Dragon train) ชมรอบๆป้อม ใชเ้วลาน่ังชมประมาณ 30 นาท ี 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวัน (มือ้ที ่4)  เมนูหมูยา่งเกาหล ี(PORK  GALBI) เป็นอาหารพืน้เมอืงเกาหลทีีเ่ลือ่งชือ่

และรูจั้กกันดท่ัีวโลก โดยน าหมสูว่นทีต่ดิกับกระดกูไปยา่งบนเตาถา่นแบบดัง้เดมิเสริฟ์พรอ้มขา้วสวยรอ้นๆ และ
เครือ่งเคยีงหลากชนดิกบัน ้าจิม้เตา้เจีย้วสตูรเฉพาะและน ้าซปุสาหรา่ย  

บา่ย  จากนั้นท่านเดนิทางสู่ สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์
  (Everland) เป็นสวนสนุกกลางแจง้ที่ใหญ่ที่สดุ
  ของประเทศเกาหลีใต ้ตัง้อยู่ท่ามกลางหุบเขา 
  เชญิท่านท่องไปกับโลกของสัตวป่์าซาฟารี ชม
  ขบวนพาเหรดแฟนตาซจีากตัวการ์ตูนสุดน่ารัก 
  เตมิเต็มความสขุของทา่นสนุกสนานไปกับเครือ่ง
  เล่นต่างๆ ไม่จ า  กัดชนดิพรอ้มทัง้บรรยากาศสดุ
  โรแมนตกิทา่มกลางสวนสวยทีจ่ะผลัดเปลีย่นจัดแสดงดอกไมน้านาชนดิตามฤดกูาลตลอดทัง้ปี สมควรแกเ่วลา 
  จากนั้นน าท่านสู่ ศูนยเ์ครือ่งส าอาง (Cosmetic gallery) เป็นศูนย์รวมของเครื่องส าอางของเกาหลี อาทิ 
  ROJUKISS, LOTREE, ETUDE และอกีมากมายหลากหลายแบรนดเ์นมทีน่ าเขา้มาจากทั่วโลก อสิระท่าน เลอืก
  ซือ้ไดต้ามอธัยาศัย  
ค า่  บรกิารอาหารค า่ (มือ้ที ่5) เมนู บาบคีวิ บฟุเฟ่ต ์
 หลังอาหาร อสิระทา่นเดนิยา่นทงแดมุน (Dongdaemun) แหลง่ชอ้ปป้ิงทีช่ือ่ไดว้า่ใหญท่ีส่ดุในเอเชยี ซึง่ตัง้อยู่

บรเิวณประตูเมอืงโบราณทางทศิตะวันออก ท่านสามารถซือ้สนิคา้หลากหลายประเภท อาท ิเสือ้ผา้บรุุษ-สตรี 
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รองเทา้บรุุษ-สตร ีรองเทา้ผา้ใบ เข็มขัดหรอืของทีร่ะลกึ อาท ิชดุเครือ่งครัว ถงุน่องถงุเทา้ ผา้พันคอ ทา่นจะได ้
สมัผัสกบับรรยากาศการชอ้ปป้ิงสนิคา้ในราคาเกาหลอียา่งแทจ้รงิ 

ทีพ่กั  INTERCITY 365 HOTEL / BENIKEA SEOUL HOTEL / GALAXY HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
วนัทีส่ ี ่ ศนูยโ์สม - ศนูยส์มนุไพรฮอกเกนาม ุ– พระราชวงัถอ๊กซู - หมูบ่า้นเกาหลโีบราณ - วดัโชเกซา - ดวิตี ้

ฟร ี– ยา่นฮงแด – ทรคิอายและไอซม์วิเซยีม (ไมร่วมคา่เขา้) – เมยีงดง                                                                                                            
( B / L / D ) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ที ่6) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
กรณีกรุ๊ปเดนิทางตรงชว่งทีด่อกซากรุะบาน (เริม่บานประมาณปลายเดอืนมนีาคาถงึตน้เดอืนเมษายน) จะน าทา่น
น าทา่นเดนิทางสูศ่นูยโ์สมเกาหล ี(Red ginger) ซึง่รัฐบาลรับรองคณุภาพวา่ผลติจากโสมทีม่อีาย ุ6 ปีซึง่ถอืวา่
เป็นโสมทีม่คีณุภาพดทีีส่ดุ ชมวงจรชวีติของโสม พรอ้มใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้โสมทีม่คีณุภาพดทีีส่ดุและน ากลับไป
บ ารุงร่างกายหรอืฝากญาตผิูใ้หญท่ีท่า่นรักและนับถอืทางบา้น จากนัน้น าทา่นเดนิทางไปดแูลสขุภาพกันที่ศูนย์
สมนุไพร ฮอกเกนาม ู(Heotgaenamu) ซึง่เป็นสมนุไพรทีท่ั่วโลกรวมถงึสถาบนัตา่งๆยอมรับวา่เป็นสมนุไพรทีม่ี
คณุภาพดทีีส่ดุในการบ ารงุตับและดแูลตับของเรา เป็นสมนุไพรทีห่าไดย้ากในปัจจบุนั ทา่นจะไดช้มการสาธติการ
ทดลองตัวยาจากสมนุไพรชนดินี้ม ีฮอกเกนาม ูเป็นตน้ไมท้ีเ่จรญิเตบิโตในป่าลกึบนภเูขาทีป่ราศจากมลภาวะและ
ระดับสงูเหนือน ้าทะเล 50-8  00 เมตร ชาวเกาหลรีุน่ใหมน่ยิมน ามารับประทานเพือ่ชว่ยดแูลตับใหส้ะอาดแข็งแรง 
จากนัน้พาคณะเขา้ชมพระราชวงัถ็อกซูกงุ (Deoksugung palace) ซึง่เป็นหนึง่ในหา้พระราชวังของราชวงศโ์ช
ซอน พระราชวังแห่งนี้เป็นทีป่ระทับของเจา้ชายวอ
ลซาน ซึง่เป็นพีช่ายของกษัตรยิซ์องจอง ในยคุของ
กษัตรยิโ์กจอง ซึง่เป็นกษัตรยิอ์งคก์อ่นสดุทา้ยของ
ราชวงศโ์ชซอน ทรงประทับที่พระราชวังนี้ แมแ้ต่
ภายหลังจากที่ทรงถูกบังคับใหส้ละราชสมบัตโิดย
ญี่ปุ่ นในปี ค.ศ. 1907 พระองค์ทรงประทับอยู่ที่
พระราชวังนี้จนสิน้พระชนม์ในปี ค.ศ. 1919 กษัตริย์ซุนจองซึง่เป็นโอรส   และเป็นกษัตริย์องค์สุดทา้ยได ้
พระราชทานชือ่พระราชวังนี้ซ ึง่เรียกในปัจจุบันว่า ถ็อกซูกุง ซึง่แปลว่า พระราชวังแห่งอายุยืนยาวและมั่นคง 
จากนัน้เดนิทางสู ่หมู่บา้นเกาหลโีบราณ (Bukchon hanok) เป็นอกีหนึง่สัญลักษณ์ของเกาหล ีท่ามกลางตกึ
รามบา้นชอ่งทีทั่นสมัยของกรงุโซลนัน้ หมูบ่า้นแหง่นี้ก็ยังคงรักษาอาคารบา้นเรอืนในสมัยโบราณม ีกลิน่อายของ
เกาหลใีนยคุเกา่แก ่

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั (มือ้ที ่7) เมนู ไกตุ่น๋โสม (SAMGYETANG) อาหารยอดนยิมในวังหลวงในสมัยกอ่น 
  ปัจจบุนัเป็นอาหารเลือ่งชือ่ของเมอืงหลวงเชือ่กนัวา่บ ารงุและเสรมิสขุภาพ ภายในตัวไกจ่ะมขีา้วเหนียว รากโสม 
  พทุราแดง และเคล็ดลับในการตุน๋เสริฟ์พรอ้มเครือ่งเคยีงทีเ่รยีกวา่กกัตกุ ีเสน้ขนมจนี เหลา้โสม พรกิไทยด าและ
  เกลอื 
บา่ย  จากนัน้เดนิทางไปชม วดัโชเกซา (Jogyesa Temple) หรือทีค่นไทยเรยีกวา่ “วัดพระยิม้” ในอดตีนัน้วัดแหง่นี้
  เป็นเหมอืนศูนยก์ลางของศาสนาพุทธนิกายเซนในเกาหลี ซึง่เป็นวัดเกา่แกแ่ละมี
  ชือ่เสยีงเป็นอยา่งยิง่ เมือ่เดนิเขา้มาในวัดนี้ส ิง่แรกทีจ่ะสงัเกตเุห็นก็คอืตน้ไม ้ 
  ใหญท่ีด่า้นหนา้  ประตทูางเขา้ ม ี ความสูงถึง 26 เมตร ส่วนอาคารหลักของวัด
  นั้นมีอายุมากกว่า 500 ปี และเป็นอาคารขนาดใหญ่ ชือ่ว่า Daeungjeon สรา้งขึน้
  ในปี 1938 ภายในมพีระประธานสทีองขนาดใหญ่ 3 องค ์ซึง่ชาวเกาหลเีชือ่กันว่า
  มคีวามศักดิส์ทิธิจ์งึนยิมไปนมัสการในวันส าคัญตา่งๆ จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิงสนิคา้
  ปลอดภาษีทีด่วิตีฟ้ร ี(Duty Free Shop) ทีน่ี่มสีนิคา้ชัน้น า ใหท้า่นเลอืกซือ้มากมาย
  กวา่ 500 ชนดิ อาท ิน ้าหอม เสือ้ผา้ เครือ่งส าอาง กระเป๋า นาฬกิา เครือ่งประดับ ฯลฯ น าทา่นเดนิทางสู ่ยา่นฮง
  แด ถนนสาย ART ชือ่ "ฮงแด" ยอ่มาจาก "ฮงอกิ แดฮักเกยีว" (แปลวา่ มหาวทิยาลัยฮงอกิ) เรยีกแบบยอ่ๆ เลย
  กลายเป็น "ฮงแด"  ย่านนี้มทัีง้รา้นอาหาร คอฟฟ่ีช็อป ผับ บาร ์รา้นขายเสือ้ผา้ รา้นขายเครื่องส าอาง และเกส
  เฮา้ส ์ราคายอ่มเยา  ถอืเป็นศูนยร์วมวัยรุ่นเด็กแนวชาวเกาหล ีน าท่านชม TRICK EYE MUSEUM (ไมร่วมคา่
  เขา้ทา่นละ 600 บาท หรอื 15,000 วอน) ผลงานการสรา้งสรรคศ์ลิปะแนวใหมภ่าพวาดลวงตาสามมติ ิโดยทา่นจะ
  ไดส้นุกสนานกบัการถา่ยรปูแอ็คชั่นทา่ทางตา่งๆ กับภาพแนวมติทิีเ่กดิจากความคดิสรา้งสรรคจ์นิตนาการของการ
  สรา้งภาพโดยใชเ้ทคนคิพเิศษจากภาพสามมติทิีเ่หมอืนจรงิโดยใหผู้ช้มเขา้ไปมสีว่นร่วมถา่ยภาพ สัมผัสอากาศ
  หนาวสดุขัว้ภายใน ICE MUSEUM เป็นโซนน ้าแข็งแกะสลักรูปต่างๆ อณุหภูมขิา้งใน ประมาณ - 4 องศา ให ้
  ทา่นถา่ยรปูไดต้ามอธัยาศัย 
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ค า่ บรกิารอาหารค ่า (มื้อที่ 8) เมนู สุก ีส้ไตลเ์กาหลบีนหมอ้ไฟรอ้นๆ (SHABU SHABU) คลา้ยกับสุกีย้ากี ้มี
สว่นผสมตา่ง ๆ เชน่ ผัก เนื้อหั่นบาง ๆ และอาหารทะเล โดยการปรงุจะน าวัตถตุา่ง ๆ เหลา่นี้จุม่แชล่งในน ้าเดอืด 
หรอืน ้าซปุ และปลอ่ยทิง้ไวส้กัพัก จากนัน้น าสว่นผสมอยา่งอืน่ เชน่ เตา้หู ้บะหมี ่ลงตุน๋ใหเ้ขา้กนั แลว้รับประทาน
โดยจุม่ลงในซอส 
จากนัน้น าทา่น ชอ้ปป้ิงยา่นเมยีงดง (Myeongdong) หากทา่นตอ้งการทราบวา่แฟชั่นของเกาหลเีป็นอยา่งไร 
กา้วล ้าน าสมัยเพียงใด ท่านจะตอ้งมาที่เมียงดงแห่งนี้ พบกับสนิคา้วัยรุ่น อาท ิเสื้อผา้แฟชั่นแบบอนิเทรน 
เครือ่งส าอาง   แบรนดดั์งของเกาหล ีพบกับความแปลกใหมใ่นการชอ้ปป้ิง ซึง่เมยีงดงแหง่นี้จะมวีัยรุ่นหนุ่มสาว
ชาวโสมไปรวมตัวกนัทีน่ี่กวา่จ านวนมากในแตล่ะวัน 

ทีพ่กั  INTERCITY 365 HOTEL / BENIKEA SEOUL HOTEL / GALAXY HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
วนัทีห่า้ ศนูยน์ า้มนัสนเข็มแดง - ศนูยพ์ลอยแอมเมทสิ - N TOWER  – ซปุเปอรม์าเก็ต - สนามบนิอนิชอน – 

กรงุเทพฯ                                                                                                                     ( B / L / D ) 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ที ่9) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นสูศ่นูยน์ า้มนัสนเข็มแดง (Red pine) ซึง่ผลติจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลซี ึง่จะใชต้น้สนเข็มแดง
จากยอดเขามาผลติโดยใชเ้ทคโนโลยพีรอ้มกบัการวจัิยทีป่ระเทศเกาหลใีตอ้อกมาเป็นน ้ามันสนเข็มแดง โดยกวา่
จะมาเป็นน ้ามันสนเข็มแดงได ้1 แคปซลูตอ้งใชใ้บสนเข็มแดงประมาณ 2.7 กโิลกรัม มาสกัดเอาน ้ามันมาผลติ
และวจัิยออกมาเป็นน ้ามัน สามารถชว่ยในการลดระดับไขมันในเสน้เลอืดไดเ้ป็นอยา่งด ีน าทา่นชมศนูยเ์จยีระไน
พลอยแอมมาทสิ (Amethyst) ชาวเกาหลนียิมพลอยสมีว่งพลอย และถอืวา่เป็นอญัมณีน าโชคและสขุภาพของ
ผูท้ี่เกดิวันเสาร ์น าท่านเดนิทางสู่ หอคอยกรุงโซล หรอื N SEOUL TOWER (ไม่รวมค่าลฟิท ์ท่านละ 400 
บาท หรอื 10,000 วอน) ถอืไดว้า่เป็นสญัลักษณ์ทีส่ าคัญแหง่หนึง่ของกรงุโซล บางครัง้ถกูเรยีกวา่ “นัมซาน ทาว
เวอร”์ (NAMSAN TOWER) ตามสถานทีต่ัง้คอืบนภเูขานัมซาน เป็นหอคอยทีม่คีวามสงูจากฐานประมาณ 236.7 

เมตร มคีวามสงูถงึ 480 เมตร เหนือระดับน ้าทะเล 
ถูกสรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1969 ถือว่าเป็นหอคอย
เมือ  งที่สูงที่สดุในโลกตดิ 1 ใน 18 อันดับของ
โลก เปิดใหนั้กท่องเที่ย  วและประชาชนทั่วไป
ไดเ้ขา้ชมครัง้แรก เมือ่ปี ค.ศ. 1980 ได ้ภายใน
แยกเป็น 3 โซน ไดแ้ก่ TOWER , PLAZA และ 
LOBBY เป็นจดุทีส่ามารถชมความงดงามของกรงุ
โซลไดท้ั ้งยามกลางวันและยามค ่าคืน ชม

ทัศนียภาพของแมน่ ้า Han ซึง่ไหลผ่านใจกลางกรงุโซล ภาพตกึรามบา้นชอ่งทีเ่รยีงราย และลอ้มรอบไปดว้ยทวิ
เขา BUKHAN และเทอืกเขา INWANGSAN อสิระใหท้กุทา่นไดเ้ดนิเลน่และถา่ยรูปคูห่อคอย  หรือคลอ้งกญุแจ
คูรั่กตามอธัยาศัย  

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

บา่ย จากนั้นแวะซื้อของฝากที่รา้นซุปเปอรม์าเก็ต (Supermarket) เลือกซื้อสาหร่าย ขนมต่าง ๆ ช็อกโกแลต 
ผลติภัณฑข์องใบและรากฝอยของโสมในรปูขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหนา้โสม ครมีลา้งหนา้โสม เครือ่งส าอาง
โสม กมิจิ เป็บเปโรห้รือป๊อกกี้เกาหลี ชนิราเมงหรือมาม่าเกาหลี เป็นตน้ สมควรแก่เวลา น าคณะเดนิทางสู่

สนามบนิอนิชอน 
20.25 น. ออกเดนิทางกลับกรงุเทพฯ สายการบนิ T’WAY เทีย่วบนิที ่TW101   
00.10 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 
 

**โปรแกรมสามารถสลบัปรบัเปลีย่นไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้** 
 

 
 
 
 
 

* ต ัว๋สายการบนิไมส่ามารถระบุทีน่ ัง่ ใชว้ธิ ีRANDOM คอืการสุม่เลอืกทีน่ ัง่โดยระบบสายการบนิ * 

การจดัทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ าหนด ทางผูจ้ดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ 
แตจ่ะท าการ Request ใหไ้ดเ้ทา่น ัน้ งดการคนืบตัรโดยสาร  

และหากยกเลกิการเดนิทาง ทางสายการบนิไมม่รีะบบคนืเงนิบางสว่น   
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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 20 กก.   8. หัวหนา้ทัวรน์ าเทีย่วตลอดรายการ 
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 ิ20 กโิลกรมั 
4. คา่วซีา่ส าหรับพาสปอรต์ตา่งชาต ิ
5. คา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ทา่นละ 1,200 บาท (ช าระพรอ้มคา่ทวัร)์ 
 
เง ือ่นไขการจองทวัร ์
*  กรณุาวางเงนิมดัจ า ทา่นละ 5,000 บาท ชว่งเทศกาลมดัจ าทา่นละ 10,000 บาท ทีน่ั่งจะถกูยนืยันเมือ่ไดรั้บคา่มัด

จ าแลว้เทา่นัน้ 
*  คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืทัง้หมดช าระ 30 วันกอ่นการเดนิทาง 
*  หลังจากช าระค่ามัดจ าแลว้ สามารถเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางได ้กอ่นทีบ่รษัิทฯจะท าการออกต๋ัว โดยตอ้งแจง้ล่วงหนา้ 1-2 

สปัดาหก์อ่นการเดนิทางเทา่นัน้ 
 
เง ือ่นไขการเปลีย่นวนัเดนิทาง หรอืเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทาง 

• กรณีวันเดนิทางตรงกับวันหยดุนักขัตฤกษ์หรอืชว่งเทศกาล ผูจ้องทัวรต์อ้งแจง้เปลีย่นวันเดนิทางหรอืเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทาง
อยา่งนอ้ย 45 วัน กอ่นการเดนิทาง สามารถเปลีย่นไดเ้พยีง 1 ครัง้เทา่นัน้ หากแจง้หลังจากนี้ ผูเ้ดนิทางควรหาผูเ้ดนิทาง
ทา่นใหมม่าแทนผูท้ีไ่มส่ามารถเดนิทางได ้

• กรณีวันเดนิทางไม่ตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือช่วงเทศกาลผูจ้องทัวร์ตอ้งแจง้เปลี่ยนวันเดนิทางหรือเปลี่ยนชือ่ผู ้
เดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน ก่อนการเดนิ สามารถเปลี่ยนไดเ้พียง 1 ครัง้เท่านัน้ หากแจง้หลังจากนี้ ผูเ้ดนิทางควรหาผู ้
เดนิทางทา่นใหมม่าแทนผูท้ีไ่มส่ามารถเดนิทางได ้

• กรณีจองทัวรภ์ายใน 15 วันกอ่นออกเดนิทาง ผูจ้องทัวรไ์มส่ามารถเปลีย่นวันเดนิทางหรอืเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางไดท้กุกรณี 
 
เง ือ่นไขการยกเลกิ 
•  แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วัน บรษัิททัวรค์นืคา่ใชจ้า่ยใหทั้ง้หมดตามยอดทีผู่จ้องช าระ (หากการเดนิทางนัน้ตรงกบั

ชว่งวันหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีัดจ ากับสายการบนิหรอืกรุ๊ปทีม่กีารการันตคีา่มัดจ าทีพั่กโดยตรงหรอืโดยการผา่น
 ตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศแลว้ ไมอ่าจขอคนืเงนิได)้ 

•  แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วัน บรษัิททัวรเ์ก็บคา่ใชจ้า่ย 10,000 บาท  

หากผูโ้ดยสารถกูปฎเิสธการออกนอกประเทศไทยหรอืเขา้ประเทศเกาหล ี 
จากเจา้หนา้ทีแ่รงงานไทยหรอืเจา้หนา้ทีต่รวจคนออกนอกประเทศไทยและเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงที่

ประเทศเกาหล ีทางผูจ้ดัและทางสายการบนิจะไมส่ามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ทกุกรณี   
ผูโ้ดยสารอาจจะตอ้งรบัผดิชอบคา่ปรบัทีป่ระเทศเกาหลเีรยีกเก็บ   

ผูโ้ดยสารตอ้งรอกลบัประเทศไทยในเทีย่วบนิถดัไปทีม่ที ีน่ ัง่วา่งหรอืตามวนัเดนิทางของต ัว๋เครือ่งบนิ   
ท ัง้นีแ้ลว้แตท่างเจา้หนา้ทีต่รวจคนและสายการบนิ ทางผูจ้ดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้
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•  แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 20 วัน บรษัิททัวรเ์ก็บคา่ใชจ้า่ย 50% ของราคาทัวร ์
•  แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15 วัน 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 ิไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทาน

อาหารบางมื้อเพราะค่าใชจ้่ายทุกอย่างทางบรษัิทฯไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหตั้วแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดนิทางแลว้ 

5.  กรณีลกูคา้ไมเ่ขา้รา้นช็อป ช าระเพิม่รา้นละ 50 USD ตอ่ทา่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โปรดอา่นทกุขอ้ในรายการทวัรโ์ดยละเอยีด  
หากมขีอ้สงสยักรณุาสอบถามกอ่นท าการจองทกุคร ัง้ 

 
หมายเหต ุ: คณะทวัรจ์ะออกเดนิทางทอ่งเทีย่วหลงัเวลาเครือ่งลงแลว้ ประมาณ 2 ช ัว่โมง  

ทางทวัรไ์มม่นีโยบายใหค้ณะรอทา่นทีต่ดิดา่นตรวจคนเขา้เมอืง 
หากทา่นสามารถผา่นเขา้เมอืงไดภ้ายหลงั ทา่นจะตอ้งเดนิทางไปพบกบัคณะทวัรด์ว้ยตนเอง 

และไมส่ามารถเรยีกรอ้งคา่เดนิทางจากทวัรไ์ด ้เพือ่ความเป็นระเบยีบและคณะไดท้อ่งเทีย่วอยา่งเต็มเวลา  

ขออภยัในความไมส่ะดวก 
 


