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ชอ้ปป้ิง HYUNDAI OUTLET  ท ำอำหำรสขุภำพ BIBIMPUB  

   สดุเหว ีย่งสวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์ ชมิกำแฟชือ่ดงั พรอ้มชงดว้ยตวัเอง 
สดุโรแมนตคิ ปั่น Railbike รมิทะเลสำป 

ชอ้ปป้ิงกบัตุก๊ตำ ของใชน้่ำรกัๆ รำ้น LINE FRIEND  
ตำมรอยพระรำชวงัเคยีงชำงด็อค  

คลอ้งกญุแจคูร่กั ณ โซลทำวเวอร ์ ชมพพิธิภณัฑส์ำหรำ่ยและท ำคมิพพั 
ชอ้ปกระจำยที ่DUTY FREE ตลำดเมยีงดง  ฮงอคิ 

ถำ่ยรปูเก ๋TRICK EYES MUSEUM  
NEW !!! สะพำนแขวนยำวทีส่ดุในเกำหล ี WUNGYE BRIDGE 

สดุชลิลย์ำมเย็น สวนลอยฟ้ำ SEUOLLO 7017 
นอนซูวอน 1 คนื โซล 2 คนื  
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 โดยสำยกำรบนิ    TWAY  
 
ก ำหนดกำรเดนิทำง   

วนัที ่  18-22,23-27,27-31 สค,28สค-1 กย  รำคำ 14,900 บำท 
 

วันแรก   กรุงเทพฯ - กรุงโซล 

                  ส ำหรับสำยกำรบนิ ทีเวย์ 
          22.30 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนิสุวรรณภูมิช ัน้ 4 ผูโ้ดยสารขาออก เคาน์เตอร์ L ประต ู6 โดยมีเจ้าหน้าทีร่อตอ้นรบัพรอ้มอ านวยความสะดวกและ   
                             เดินทางสู่ประเทศเกาหลีโดยสายการบนิ T’way Air (ทีเวย์แอร์) 

01.50 น.    บนิลดัฟ้าสู่ประเทศเกาหลีใต ้โดยสายการบนิ TWAY (TW) เที่ยวบนิที่ TW102  ไม่มบีริกำรอำหำรและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง 
      (ใชเ้วลาในการเดินทางไปประเทศเกาหลีใตป้ระมาณ 5 ช ัว่โมงคร่ึง) 

 
วันที่สอง                            HYUNDAI OUTLET - ท ำบบิมิพัพ-สะพำนแขวน Wungye - ป่ันเรียลไบท์ 

08.45   เดินทางถึงทา่อากาศยานนานาชาตอิินชอน สาธารณรฐัเกาหลีใต ้  หลงัจากผา่นการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแล้ว น  ำท่ำน
เดินทำงสู่   HYUNDAI PREMIUM  OUTLET  อิสระให้ทา่นเลือกซือ้สินคา้แบรนด์เนม ราคาถูก  ลดราคา 30-70 % เลยทเีดียว 

 จากนั้นน าทา่นเดินทางสู่ กจิกรรมท  า BIBIMBAP  หรือ ข้ำวย ำเกำหลี เป็นอาหารเกาหลีประเภทขา้วชนิดหน่ึง ประกอบดว้ยค  า
วา่ "พีบมิ" (비빔) แปลวา่ "ย  า" หรือ "คลุกเคลา้" และ "พบั" (밥) แปลวา่ "ขา้ว" โดยอาหารชนิดน้ีจะเสิร์ฟมาเป็นชามขา้ว
สวยรอ้น โรยหน้าดว้ยนามุล (ผกัทีผ่ดัและปรุงรสแล้ว) , โคชจูัง  (น ้ าพริก) และ/หรือทเวน็จัง (เตา้เจ้ียว) นอกจากน้ียงันิยมใส่ไข่
ดิบ ไข่ดาว หรือไข่ลวก และเน้ือสตัวท์ีห่ั่นบาง ๆ เชน่กนั จากนั้นคลุกส่วนผสมตา่ง ๆ ให้เขา้กนัดีกอ่นรบัประทาน 

กลำงวัน อิ่มอร่อยกบัเมนู บบิมิพัพ หรือ ข้ำวย ำเกำหลี ด้วยฝีมือของท่ำนเอง 
บ่ำย น าทา่นเดินทางสู่  สะพำน WUNGYE BRIDGE  ซึ่งเป็นสะพานแขวนคนเดินเทา้ใน

ภูเขาทีย่าวทีสุ่ดในเกาหลี ถูกเรียกชือ่วา่ Wungye Hanging Bridge ต ัง้อยู่ในภูเขากามกัซาน 
เพื่อเป็นการรกัษาผนืป่าธรรมชาต ิ ถือเป็นโครงการพฒันาร่วมระหวา่งเมืองใกลเ้คยีง ใช ้
เงินกวา่ 2.8 พนัลา้นวอน ($ 2.5 ลา้นยูเอสดอลล่าร์) โดยมีความยาวของสะพานที ่ 150 
เมตรและความกวา้งที ่1.5 เมตร และ สูงจากพื้นประมาณ 170 เมต รองรบัคนเดินได ้900 คนตอ่ครั้ง (เฉล่ียน ้ าหนักที ่70 กโิลกรมั
ตอ่คน) และยงัเป็นสรา้งเพื่อเป็นอนุสรณ์สงครามการตอ่สูข้องกองก  าลงัพนัธมิตรและวีรบรุุษสงครามชาวกลอสเตอร์จากส
หราชอาณาจักรองักฤษในชว่งสงครามเกาหลี ที่สละชพีกวา่ 1,901 คน เพื่อชาวเกาหลี นักท่องเทีย่วจะไดส้มัผสัอากาศทีบ่ริสุทธ์ิ 
ธรรมชาตขิองผนืป่าเกาหลีทีเ่ปล่ียนสีตามฤดูกาล และไดล้งนั่งผอ่นคลายทีศ่าลาโบราณเกาหลี 

 น าทา่นเดินทางสู่ กจิกรรม ป่ันเรียลไบท์ หรือ จักรยำนบนรำงรถไฟ  ให้ทา่นสนุกสนานกบัการป่ันจักรยาน 4 ลอ้ โดยนั่งคนละ 
2-4 ทา่น ระหวา่งทางให้ทา่นชมบรรยากาศ ริมทะเลสาปสุดโรแมนตคิ 

ค ่ำ                     รับประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  โอซัมพุลโกก ิประกอบดว้ยปลาหมึกสด และหมูสไลด์ทีผ่า่นการหมกัดว้ยเคร่ืองปรุงจนไดท้ี ่    
น ามาผดัรวมกบัผกัสดนานา ชนิดบนกระทะรอ้นๆ รบัประทานพรอ้มเคร่ืองเคยีง และขา้วสวยรอ้นๆ มีกล่ินหอมน่าล้ิมลอง 
 น าทา่นเขา้สู่ที ่   NEW  M   HOTEL หรือเทียบเท่ำ 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%A5&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%8A%E0%B8%B9%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
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วันที่สำม   โรงงำนกำแฟ  ฝึกท ำกำแฟ - สวนสนกุเอเวอร์แลนด์ – COSMETIC SHOP - N SEOUL TOWER 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  
น าทา่นเยีย่มชม โรงงำนกำแฟ โรงงานกาแฟเพยีงหน่ึงเดียวทีม่ีความช  านาญดา้นกาแฟในเกาหลี 
ให้ทา่นไดส้มัผสัถึงรสกาแฟอนัอ่อนนุ่มและหอมกรุ่นของเมล็ดกาแฟ ซึ่งน าเขา้มาจาก
โคลมัเบยี บราซิล เคนย่า โดยตรง และยงัให้ทา่นไดเ้พลิดเพลินกบัการปรุงกาแฟรูปแบบบา
รีสตา้ และยงัให้ทา่นเลือกซือ้กาแฟหลากหลายรูปแบบและถ่ายรูปเป็นทีร่ะลึก ให้ทา่นชม
กรรมวธีิการผลิตกาแฟ ต ัง้แตค่ดัพนัธ์ุเมล็ดกาแฟ การอบเมล็ดกาแฟ จนถึงวธีิการเกบ็รักษา 
จากนั้น ให้ทา่น ไดฝึ้กการชงกาแฟ และ ฝึกแตง่หน้ากาแฟ เป็นรูปตา่งๆดว้ยตวัทา่นเอง  

 กลำงวัน รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำร คำลบี ้หมูย่างเกาหลี เป็นอาหารพื้นเมืองเกาหลีเล่ือง
ชือ่และเป็นทีรู่จ้ักกนัดีท ัว่โลก มีรสชาตอิอกหวานกลมกล่อม โดยน าหมูส่วนทีต่ดิกบักระดูก น าไปย่างบนเตาถ่านแบบดั้งเดิม 
เสิร์ฟพรอ้มขา้วสวยรอ้นๆ และเคร่ืองเคยีงตา่งๆ น ้ าจ้ิมเตา้เจ้ียวและน ้ าซปุสาหร่าย มีวธีิการรบัประทานคลา้ยกบัเมี่ยงค  าของไทย 

บา่ย                   เดินทางสู่ สวนสนกุเอเวอร์แลนด์ สวนสนุกกลางแจ้งทีใ่หญท่ีสุ่ดของประเทศซึ่งต ัง้อยู่ทา่มกลางหุบเขา พบกบั 
“FESTIVALWORLD” การแสดงขบวนพาเหรดอนัตระการตา สนุกสุดมนักบับตัรFREE PASS ทีท่า่นสามารถเลือกเล่นเคร่ือง
เล่นไดท้กุชนิดไม่จ ากดัจ านวนครั้ง พบกบัเคร่ืองเล่นใหม่ทีท่กุทา่นไม่ควรพลาด T-EXPRESS พรอ้มเกบ็ภำพควำมประทับใจ
กบัสวนดอกไม้ซึ่งเต็มสะพร่ังกลำงลำนโดยถูกจัดไว้เป็น THEME ตำมฤดูกำล (มนีำคม-เมษำยน:สวนดอกทิวลิป / พฤษภำคม-
มถิุนำยน:สวนดอกกหุลำบ / สิงหำคม-กนัยำยน:สวนดอกลิลลี ่/ ตุลำคม-พฤศจิกำยน:สวนดอกเบญจมำศ) นอกจากน้ียงัสามารถ
ทอ่งไปกบัโลกของสตัวป่์าซาฟารี พบกบั     ไลเกอร์ ลูกแฝดผสมระหวา่งพ่อสิงโตและแม่เสือ นับเป็นแฝดผสมเสือ-สิงโตคูแ่รก
ในโลกนอกจากนั้นให้ทา่นไดต้ืน่ตาในสวนสตัวซ์าฟารี ชมความน่ารกัของสตัวต์า่งๆ และไดเ้พลิดเพลินกบัการให้อาหารหมีที่
ทกุทา่นไม่ควรพลาด 

ค ่ำ                     รับประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  พุลโกก ิประกอบดว้ยหมูสไลด์ทีผ่า่นการหมกัดว้ยเคร่ืองปรุงจนไดท้ี ่    น ามาผดัรวมกบัผกั
สดนานา ชนิดบนกระทะรอ้นๆ รบัประทานพรอ้มเคร่ืองเคยีง และขา้วสวยรอ้นๆ มีกล่ินหอมน่าล้ิมลอง 

 จากนั้นและน าทา่นสู่ ศูนย์รวมเคร่ืองส ำอำงแบรนด์ดังเกำหลี เชน่ ROJUKISS, LOTREE, LANEIGN, SULWASOO ให้ทา่นได้
เลือกซือ้เคร่ืองส าอางแบรนด์เกาหลีสุดฮอตฮิตในราคาแบบพิเศษๆ  น าทา่นสู่ NAMSAN VIEW POINT ให้ทา่นไดถ่้ายรูปและ
สมัผสัความน่ารกัของวยัรุ่นเกาหลี นิยมมาคลอ้งกญุแจไวด้้วยกนัระเบยีงทกุดา้นของ SEOUL TOWER จึงเตม็ไปดว้ยกญุแจ
หลากหลาย    

  น าทา่นเขา้สู่ที ่   GALAXY  HOTEL หรือเทียบเท่ำ 
 

วันที่สี่   ศูนย์โสม –  น  ำ้มนัสน - พระรำชวังชำงด็อค –พิพิธภณัฑ์สำหร่ำย+ท ำข้ำวห่อสำหร่ำย -สวนลอยฟ้ำ SEOULLO 7017 - 
 DUTY FREE - เมยีงดง  

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  
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 น าทา่นสู่ ศูนย์โสมรัฐบำล ซึ่งรบัรองคณุภาพจากรฐับาล เป็นโสมทีอ่ายุ 6 ปี ซึ่งถือวา่มีคณุภาพดีทีสุ่ด ให้ทา่นไดเ้ลือกซือ้โสม
คณุภาพและราคาถูกกว่าไทย 2 เทา่ โสมเกาหลีถือเป็นยาบ  ารุงร่างกาย หรือสามารถซือ้เป็นของฝากจากประเทศเกาหลี จากนั้น
น าทา่นเดินทางสู่รา้นสมุนไพร RED PINE เป็นผลิตภณัฑ์ ทีส่กดัจากน ้ ามนัสน ทีม่ีสรรคณุช่วยบ  ารุงร่างกาย ลดไขมนั ชว่ย
ควบคมุอาหารและรกัษาสมดุลในร่างกาย   

 จากนั้นน าทกุทา่นสู่ พระรำชวังชำงด็อดคงุ   เป็นหน่ึงในห้าพระราชวงัทีส่  าคญัทีสุ่ดของเกาหลี สรา้งขึ้นในรชัสมยัของพระ
เจ้าแทจงแห่งราชวงศ์โชซอ็นเมื่อปี พ.ศ. 1948 (ค.ศ. 1405) แลว้เสร็จในปี พ.ศ. 1955 (ค.ศ. 1412) ดว้ยเหตทุีพ่ระราชวงัแห่งน้ี
ต ัง้อยู่ทางทศิตะวนัออกของพระราชวงัคย็องบก(Kyeongbok Palace) ผูค้นจึงเรียกพระราชวงัแห่งน้ีวา่พระราชวงัตะวนัออก 
(East Palace) ซึ่งตอ่มาในรชัสมยัของพระเจ้าซอนโจ กษตัริย์องคท์ี ่ 14 แห่งโชซอ็นไดโ้ปรดเกลา้ฯ ให้ขยายสนามหญา้ของ
พระราชวงัเป็น 500,000 ตารางเมตร 

กลำงวัน รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำร ซัมเคทัง หรือ ไก่ตุ๋นโสม อาหารต  าหรบัชาววงับ  ารุงสุขภาพ บริการทา่นละ 1 ตวั บรรจุ
อยู่ในหมอ้เหล็กรอ้นๆ ภายในตวัไกจ่ะยดัไสด้ว้ยขา้ว และของบ  ารุงตา่งๆ อาท ิเม็ดพุทราแห้ง รากโสม เก๋ากี้ ปรุงรสดว้ย
พริกไทยด า และเกลือ รบัประทานพรอ้มเคร่ืองเคยีงทีเ่รียกวา่ กกัตุก(ีท  าจากหัวไชเทา้ดอง) และเสน้ขนมจีนหนานุ่มแบบเกาหลี
พรอ้มท ัง้เสิร์ฟ อินซมัจู หรือเหลา้ดองโสม 

บา่ย           น าทา่นสู่ พิพิธภณัฑ์สำหร่ำย  ให้ทา่นชมข ั้นตอนการผลิตสาหร่าย ต ัง้แตข่ ั้นตอนการ
เพาะสาหร่าย จนถึง การอบสาหร่าย ให้ทา่นไดช้มิสาหร่ายอบสดๆ รสชาดตา่งๆ 
รวมถึงให้ทา่นสนุกสนานกบั เรียนรูก้ารท  า ข้ำวห่อสำหร่ำยหรือคมิบพั  ซึ่งเป็นอาหาร
ทีช่าวเกาหลีมกัจะท  าเป็นประจ าในการให้เด็กไปทานทีโ่รงเรียน ไปปิคนิค หรือ 
ออกไปแคมป์ป้ิง   

 จากนั้นน าทา่นสู่ แหล่งชอ้ปป้ิงปลอดภาษี DUTY  FREE    ชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนด์เนม มากมาย อาท ินาฬิกา,แวน่ตา,
เคร่ืองส าอางค,์กระเป๋า,กลอ้งถ่ายรูป หรือจะเป็นโทรศพัทม์ือถือ ให้ทา่นอิสระไดเ้ลือกซือ้อย่างเตม็ที ่  

 จากนั้น น าทา่นสู่ แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของ กรุงโซล SEOULLO 7017  
สะพานลอยฟ้า แลนด์มาร์กแห่งใหม่กรุงโซล ถือเป็นอีกหน่ึงสถานทีเ่ทีย่วใหม่ของ
เกาหลีใต ้ทีเ่กดิจากการปรบัปรุงทศันียภาพ ร้ือสะพานบางจุด แลว้  ปรบัให้เป็นถนน
ลอยฟ้า แถวบริเวณสถานีรถไฟโซล (Seoul Station) ให้กลายเป็นสถานทีพ่กัผอ่น
ส าหรบัประชาชน และนักทอ่งเทีย่วซึ่งสะพานน้ีจะเป็นพื้นทีสี่เขยีว (Seoul’s 
Botanical Skyline Park) ทีเ่ตม็ไปดว้ยตน้ไม่และดอกไมก้วา่ 200 สายพนัธ์ุ ทกุคน
สามารถมาพกัผอ่นหย่อนใจ รวมถึงจะเป็นอีกหน่ึงสถานทีท่ีเ่ป็นศูนย์กลางในการท  า
กจิกรรมและจัดเทศกาล นิทรรศการตา่งๆ อีกท ัง้มีให้บริการ Wifi ดว้ย มาตอนเชา้ก็
จะไดอ้ารมณ์นึง หรือจะมาชว่งตอนดึกบนสะพานกจ็ะเปิดไฟ ท  าให้ไดฟี้ลอีกอย่าง 
เรียกไดว้า่มาเทีย่วไดท้กุเวลาเลย .. 

 
 น าทา่นสู่ เมยีงดง หรือ สยำมสแควร์เกำหล ีทา่นสามารถเลือกสินคา้เทรนด์แฟช ัน่ล่าสุดของเกาหลีไดท้ีน่ี่โดยเฉพาะสินคา้วยัรุ่น 

เชน่ เส้ือผา้ รองเทา้ กระเป๋า เคร่ืองประดบั ท ัง้แบรนด์เนม เชน่ EVISU, GAP, ONISUKA TIGER และสินคา้จากแบรนด์เกาหลี

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%88%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%88%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%8A%E0%B8%8B%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._1948
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._1955
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A2%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%88
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โดยเฉพาะ เคร่ืองส าอาง เชน่ ETUDE HOUSE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, MISSHA, ROJUKISS, LANEIGE อีกท ัง้ยงั
มีรา้นกาแฟ รา้นอาหารตา่งๆ  

ค ่ำ อิสระอำหำรให้ท่ำน เพ่ือทีท่่ำนได้ช้อปป้ิงอย่ำงจุใจ ท่ำนสำมำรถ อิ่มอร่อยกบั Street Food ตลอดทั่วทั้งตลำดเมยีงดง 
 น าทา่นเขา้สู่ที ่  GALAXY  HOTEL หรือเทียบเท่ำ 

วันที่ห้ำ  ศูนย์สมนุไพรฮ็อกเกตนำม ู– TRICK EYES MUESEUM - พลอยอะเมทิส - ซุปเปอร์มำร์เกต็–กรุงเทพ ฯ  

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  
 น าทา่นเดินทางสู่  ศูนย์สมนุไพรฮ็อกเกตนำม ู ตน้ไมช้นิดน้ีเจริญเตบิโตในป่าลึกบนภูเขาทีป่ราศจากมลภาวะและระดบัสูง

เหนือน ้ าทะเล 50-800 เมตร เมล็ดพนัธ์ุของสมุนไพรอ๊อตเกตนามูน้ี เป็นทีนิ่ยมของคนเกาหลีรุ่นใหม่ เพราะมีผลชว่ยดูแลตบั
ให้แข็งแรง ป้องกนัโรคตบัแข็งไม่ถูกท  าลายจาการด่ืมแอลกอฮอล์ กาแฟ บหุร่ี สารตกคา้งจากอาหารและยา   จากนั้นน าทา่น
น าทา่นชม โรงงำนพลอยสีม่วง(Amethyst) คนเกาหลีเชือ่วา่เป็นพลอยแห่งสุขภาพและน าโชค โดยมีต ัง้แตสี่ม่วงอ่อนเย็นตา
จนถึงสีม่วงไวน์ มีความงดงาม ท ัง้ แหวน จ้ี ตา่งหู และสรอ้ยคอ สรอ้ยขอ้มือ ให้ทา่นเลือกมากมาย  จากนั้นน าทา่นสู่ น ำท่ำน
อสิระชม TRICK EYE MUSEUM & ICE MUSEUM  ผลงำนกำร  สร้ำงสรรค์ศลิปะแนวใหม่ภำพวำดลวงตำสำมมติ ิโดย
ท่ำนจะได้สนุกสนำนกบักำรถ่ำยรูปแอค็ช่ันท่ำทำงต่ำงๆ กบัภาพแนวมิตทิีเ่กดิจากความคิดสร้างสรรคแ์ละจินตนาการของ
การสรา้งภาพโดยใชเ้ทคนิคพิเศษจากภาพสามมิติทีร่วมทฤษฎทีางวทิยาศาสตร์และการซอ้นภาพโดยกระตุน้ความ
เคล่ือนไหวของภาพให้มีมิตเิหมือนจริงโดยให้ผูช้มเขา้ไปมีส่วนร่วมถ่ายภาพ เมื่อผา่นเขา้ไปในภาพนั้น  ๆ ภาพทกุภาพจะ
ออกมาดูประหน่ึงเหมือนจริงในเหตกุารณ์  จนทา่นจะอุทานวา่มนัเหมือนจริงมากจนแทบจะแยกไม่ออกเลยวา่อนัไหน
ภาพวาดและของจริง โดยผลงานของทา่น จะสวยงามและสามมิตสิมค  าร ่าลือหรือไม่กต็อ้งให้เพื่อนตดิชมกนัเองโปรแกรม
ใหม่ ล่ำสุด !!  ICE MUSEUM  เป็นโซนน ำ้แข็งแกะสลักรูปต่ำงๆ ก่อนเข้ำจะมผ้ีำห่มให้ยืมฟรี หยิบได้ ท่ำนละ  1 ผืน 
อุณหภมูข้ิำงใน ประมำณ  - 4 องศำ  

กลำงวัน    เมนูใหม่ล่ำสุด จิมดัก  JIM DAK  (9)เป็นไก่ผัดกับวุ้นเส้นและผักอร่อยมำกมำย 
                  น าทา่นสู่สนามบนิอินชอน  ระหวา่งทางให้ทกุทา่นไดแ้วะ SUPER MARKET (รา้นละลายเงินวอน) ให้ทา่นไดเ้ลือกซือ้สินคา้

เกาหลีไดอี้กรอบ เชน่ บะหมี่ซนิราเมียน (มาม่าสไตล์เกาหลี) อูดง้ กมิจิ ขนมชอ๊คโกพ้าย น ้ าจ้ิมปรุงรสหมูย่างเกาหลี ไกตุ่๋นโสม
ส าเร็จรูป  ผลไมต้ามฤดูกาล ในราคาพิเศษกอ่นกลบัเมืองไทย 

17.30 น.       เดินทางถึงสนามบนิ อินชอน เพื่อเตรียมตวั Check in โหลดกระเป๋ากลบักรุงเทพฯ 
BY TWAY 
20.05 เดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯโดยสายการบนิTWAY (TW) เทีย่วบนิที ่TW101 บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง 
00.05 สำยกำรบนิ TWAY  ถึงสนามบนิสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 
 
 
 

 (รับเฉพาะผูม้วีตัถุประสงค์เพื่อการทอ่งเ ท่ียว คา่ทวัร์ท่ีจา่ยให้กบัผูจ้ัด เป็นการช  าระแบบจา่ยช  าระขาด และผูจ้ัด
ไดช้  าระให้กบัสายการบินและสถานท่ีตา่ง ๆ แบบช  าระขาดเชน่กนักอ่นออกเดินทาง ฉะนั้นหากทา่นไมไ่ดร้ว่ม
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เดินทางหรือใชบ้ริการตามรายการไมด่้วยสาเหตุใดหรือไดรั้บการปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกเมอืงจากประเทศ
ในรายการ (ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้)  ทางผูจ้ัด ขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดสว่นใด ๆ รวมทั้งคา่ตัว๋
เคร่ืองบินให้แกท่า่น) 

 
 
 
                    หากมเีพื่อนหรือญาติของทา่นตอ้งการร่วมเดินทางทอ่งเท่ียวระหวา่งทอ่งเท่ียวในประเทศเกาหลี หรือปัญหาตา่ง 

ๆ ตลอดจนขอ้แนะน ากรุณาติดตอ่เจ้าหน้าท่ี ท่ีรับผิดชอบ  หากทา่นมีความจ าเป็นต้องรับฝากของจากผู้อ่ืน
เพื่อท่ีจะน าไปยังประเทศนั้น ๆ  หรือน ากลบัประเทศไทย ควรตรวจส่ิงของนั้ นวา่ตอ้งไมเ่ป็นส่ิงของผิดกฎหมาย 
ซ่ึงของผิดกฎหมายบางประเภท อาจมโีทษถึงขั้นประหารชีวติ เจา้หน้าท่ีจะไมรั่บฝากกระเป๋าหรือส่ิงของใดใด 

     อัตรำค่ำบริกำร    
 
 
 
 
 

 
       
 
 
อัตรำค่ำบริกำรนี้รวม 
 คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พร้อมคณะ     คา่ภาษีสนามบินทุกแหง่ท่ีม ี
 คา่น ้ าหนักกระเป๋าสัมภาระทา่นละไมเ่กนิ 15 กก.  คา่รถรับ-สง่ และน าเท่ียวตามรายการ 
 คา่ท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัห้องละ 2 ทา่น   คา่เขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการ  
 คา่อาหารตามมือ้ท่ีระบุในรายการ    คา่จา้งมคัคเุทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  
 คา่ประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์  

อัตรำค่ำบริกำรนี้ไม่รวม 
 คา่ใช ้จา่ยส่วนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เชน่ คา่ท าหนังสือเ ดินทาง คา่โทรศพัท์ คา่โทรศพัท์ทางไกล คา่อินเตอร์เน็ต 
คา่ซกัรีด มนิิบาร์ในห้อง รวมถึงคา่อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีส่ัง เพิ่มนอกเหนือรายการ  (กรุณำสอบถำมจำกหัวหน้ำทวัร์ก่อนกำรใช้
บริกำร) 
 คา่ทิปคนขบัรถ หัวหน้าทวัร์ และมคัคเุทศกท์อ้งถ่ิน ทา่นละ 30,000 วอนหรือ 1000 บาท /ทริป/ตอ่ทา่น 

วนัเดินทาง สายการบิน 
หอ้งเตียงค ู่ 

นอน 2 ท่าน 

เด็ก 1 ท่าน  

พกักบั 

ผ ูใ้หญ่ 2 ท่าน 

(เตียงเสริม) 

เด็ก 1 ท่าน 

 พกักบั 

ผ ูใ้หญ่ 2 ท่าน 

(ไม่เสริมเตียง) 

พกัเดี่ยว 

18-22 สิงหาคม TWAY 14,900 14,900 14,900 4,500 

23-27 สิงหาคม TWAY 14,900 14,900 14,900 4,500 

27-31 สิงหาคม TWAY 14,900 14,900 14,900 4,500 

28 สค-1 กนัยายน TWAY 14,900 14,900 14,900 4,500 
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 คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจา่ย 3% 
 คา่วีซา่ส าหรับพาสปอร์ตตา่งดา้ว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1)พาสปอร์ต 2)ใบประจ าตัวคนตา่งด้าว 3)ใบส าคัญถ่ินท่ีอยู ่4)
ส าเนาทะเบียนบา้น(ถา้มี) 5)สมุดบญัชีเงินฝาก(ถา้ม)ี 6)รูปถา่ยสี 2 น้ิว 2 รูป แลว้ทางบริษัทฯจะเป็นผู้ด าเนินการย่ืนวซีา่ให้ทา่น 
โดยจา่ยคา่บริการตา่งหาก (ส าหรับหนังสือเดินทางตา่งด้าว เจา้ของหนังสือเดินทางตอ้งท าเร่ืองแจง้เขา้ -ออกดว้ยตนเองกอ่นจะ
ย่ืนวซีา่) 
 

 หมำยเหตุทีป่ระเทศเกำหลี ใต้มีช่ำงภำพมำถ่ำยรูปแล้วมำจ ำหน่ำยวันสุดท้ำยลูกทัวร์ท่ำนใดสนใจสำมำรถซ้ือได้แต่ถ้ำ
ท่ำนใดไม่สนใจก็ไม่ต้องซ้ือ โดยไม่มีกำรบังคับลุกทวัร์ทั้งสิน แต่เป็นกำรบอกกล่ำวล่วงหน้ำ  

 โรงแรมที่พักที่ประเทศเกำหลี ใต้อำจะมีกำรสลับปรับเปลี่ ยนขึ้นอยู่ กับควำมเหมำะสมเป็นหลั กโดยค ำนึ งถึ ง
ผลประโยชน์ลูกค้ำเป็นหลัก 

 ทวัร์ค ร้ังนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือกำรท่องเทีย่ว เป็นหมู่คณะเท่ำนั้ น ถ้ำลุกค้ำต้องกำรแยกตัวออกจำกกรุปทัวร์ ทำงบริษัท
จะคิดค่ำด ำเนินกำรในกำรแยกท่องเทีย่วเองท่ำนละ 300 USD ต่อท่ำน  

 
เง่ือนไขกำรช ำระค่ำบริกำร 
1. นักทอ่งเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช  าระเงินมดัจ าเป็นเงินจ านวน 5,000 บาทตอ่ทา่นเพื่อส ารองท่ีนั่ง ชว่งวนัหยุดเทศกาล

มดัจ าทา่นละ 10,000 บาทตอ่ท่ีนั่ง 
2. นักทอ่งเ ท่ียวห รือเอเจนซ่ีต้องช  าระเ งินคา่บริการส่วน ท่ีเหลือทั้งหมดกอ่น วนัเ ดินทางอยา่งน้ อย 21 วนั กรณี

นักทอ่งเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไมช่  าระเงิน หรือช  าระเ งินไมค่รบภายในก  าหนด รวมถึงกรณีเช็คของทา่นถูกปฏิเสธการ
จา่ยเงินไมว่า่กรณีใดๆ ให้ถือวา่นักทอ่งเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทวัร์นั้นๆ 

3. การติดตอ่ใดๆ กบัทางบริษทัเชน่ แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท ดังน้ี วนัจันทร์ 

ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักลา่วและวนัหยุดนักขัต

ฤกษ์ท่ีรัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือวา่เป็นวนัหยุดท าการของทางบริษัท 

เง่ือนไขกำรยกเลิกกำรเดินทำง 
1. กรณีท่ีนักทอ่งเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักทอ่งเท่ียวหรือเอเจนซ่ี(ผูม้ชีื่อ

ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัทอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพื่อแจ้ง
ยกเลิกการจองกบัทางบริษทัเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบริษทัไมรั่บยกเลิกการจองผา่นทางโทรศพัท์ไมว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเท่ียวหรือเอเจนซ่ีต้องการขอรับเงินคา่บริการคืน นักทอ่งเท่ียวหรือเอเจนซ่ี ( ผูม้ชีื่อในเอกสารการจอง) 
จะตอ้งแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษัทอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพื่อท าเร่ืองขอรับเงิน
คา่บริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช  าระเงินคา่บริการ
ตา่งๆ และหน้าสมดุบญัชีธนาคารท่ีตอ้งการให้น าเงินเขา้ให้ครบถ้วน โดยมเีง่ือนไขการคืนเงินคา่บริการดงัน้ี 
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2.1 ยกเลิกกอ่นวนัเดินทางไมน่้อยกวา่ 30 วนั คืนเงินคา่บริการร้อยละ 100 ของคา่บริการท่ีช  าระแลว้ 
2.2 ยกเลิกกอ่นวนัเดินทางไมน่้อยกวา่ 15 วนั คืนเงินคา่บริการร้อยละ 50 ของคา่บริการท่ีช  าระแลว้ 
2.3 ยกเลิกกอ่นวนัเดินทางน้อยกวา่ 15 วนั ไมคื่นเงินคา่บริการท่ีช  าระแลว้ทั้งหมด 
ทั้ง น้ี  ทางบริษัทจะหักคา่ใช ้จา่ยท่ีได้จา่ยจริงจากคา่บริการท่ีช  าระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจดัการน าเท่ียวให้แก ่
นักทอ่งเท่ียว เชน่ การส ารองท่ีนั่งตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 

3. การเดินทางท่ีต้องการันตีมดัจ าหรือซ้ือขาดแบบมเี ง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กบั
สายการบิน หรือผา่นตวัแทนในประเทศหรือตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคืนเงินมดัจ าหรือคา่บริการทั้งหมด   

4. การติดตอ่ใดๆ กบัทางบริษทัเชน่ แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท ดังน้ี วนัจันทร์ 
ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักลา่วและวนัหยุดนักขัต
ฤกษ์ท่ีรัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือวา่เป็นวนัหยุดท าการของทางบริษัท 

5. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมนีักทอ่งเท่ียวเดินทางไมถึ่ง 15 คน  

 
เง่ือนไขและข้อก ำหนดอ่ืนๆ 

1. ทวัร์น้ีส าหรับผูม้วีตัถุประสงค์เพื่อการทอ่งเท่ียวเทา่นั้น 
2. ทวัร์น้ี เป็นทัวร์แบบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไมว่า่บางส่วนหรือทั้งหมด หรือ

ถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษทัจะไมคื่นเงินคา่บริการไมว่า่บางสว่นหรือทั้งหมดให้แกท่า่น 
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมนีักทอ่งเท่ียวร่วมเ ดินทางน้อยกวา่ 15 ทา่น โดยจะแจง้ให้กบั

นักทอ่งเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบลว่งหน้าอยา่งน้อย 7 วนักอ่นการเดินทางส าหรับประเทศท่ีไมม่วีซีา่  และอยา่งน้ อย 10 วนั
กอ่นการเ ดินทางส าหรับประเทศท่ีมีวซีา่  แตห่ากทางนักทอ่งเท่ียวทุกทา่นยินดีท่ีจะช  าระคา่บริการเพิ่มจากการท่ีมี
นักทอ่งเท่ียวรว่มเดินทางน้อยกวา่ท่ีทางบริษัทก  าหนดเพื่อให้คณะเดินทางได ้  ทางเรายินดีท่ีจะให้บริการตอ่ไป  

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรั่บผิดชอบคา่เ สียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล ค าน าหน้าชื่อ เลขท่ีหนังสือ
เดินทาง  และอ่ืนๆ เพื่อใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักทอ่งเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมไิดส้ง่หน้าหนังสือเดินทางให้กบั
ทางบริษทัพร้อมการช  าระเงินมดัจ า 

5. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเ ดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ 
ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเ ดินทาง ทั้ง น้ี  บริษัทจะค านึงถึงความปลอดภ ัยของนักทอ่งเท่ียว
สว่นใหญเ่ป็นส าคญั 
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6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรั่บผิดชอบใดๆ ตอ่ความเสียหายหรือคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท่ีเพิ่มข้ึนของนักทอ่งเท่ียวท่ีมิไดเ้กิดจาก

ความผิดของทางบริษทั เชน่ ภ ัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวติั  อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหาย

หรือเสียหายของสัมภาระ ความลา่ชา้ เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวสัิยอ่ืน เป็นตน้ 

7. อตัราคา่บริการน้ีค านวณจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวน
สิทธ์ิในการปรับราคาคา่บริการเพิ่มข้ึน ในกรณีท่ีมกีารเปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียนเ งินตราตา่งประเทศ คา่ตัว๋เคร่ืองบิน 
คา่ภาษีเชื้อเพลิง คา่ประกนัภยัสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษทั ไมม่อี านาจในการให้ค าสัญญาใดๆ แทนบริษทั  เวน้แตม่เีอกสารลงนาม
โดยผูม้อี  านาจของบริษัทก  ากบัเทา่นั้น  

 
ข้อแนะน ำก่อนกำรเดินทำง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ท่ีจะน าติดตวัข้ึนเคร่ืองบิน ตอ้งมขีนาดบรรจุภณัฑ์ไมเ่กนิ 100 มลิลิลิตรตอ่ชิ้น และรวมกนั
ทุกชิ้นไมเ่กิน 1 ,000 มลิลิลิตร โดยแยกใสถุ่งพลาสติกใสซ่ึงมซิีปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาให้เจ้าหน้าท่ีตรวจได้
อยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ทา่นละ 1 ใบเทา่นั้น ถา้ส่ิงของดงักลา่วมีขนาดบรรจุภ ัณฑ์มากกวา่ท่ีก  าหนด
จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หน้าท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเทา่นั้น  

2. ส่ิงของท่ีมีลักษณะคล้ายกบัอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเ ล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝาก
เจา้หน้าท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเทา่นั้น  

3.ประเทศเกาหลี มกีฎหมายห้ามน าผลิตภ ัณฑ์ท่ีท ามาจากพืช และเ น้ือสัตว์ทุกชนิดเข้าประเทศ เชน่ ผัก ผลไม ้          สด ไข ่
เน้ือสัตว ์ไส้กรอกฯ เพื่อเ ป็นการป้องกนัโรคติดตอ่ท่ีจะมาจากส่ิงเหลา่น้ี หากเจ้าหน้าท่ีตรวจพบ จะตอ้งเสียคา่ปรับในอตัรา
ท่ีสูงมาก  


