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กําหนดการเดนิทาง     12-16 มนีาคม 2563 
วนัแรก :: สนามบนิสวุรรณภมู ิ 
20.30 น.     คณะพรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 ประต ู5-6 เคานเ์ตอร ์

N สายการบนิ KOREAN AIR (KE)  มเีจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั และ
อํานวยความสะดวก 

23.30 น.     นําทา่นเหริฟ้า สูก่รงุโซล โดยสายการบนิ KE 652 (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ) 
 

วนัทสีอง :: สนามบนิอนิชอน-One Mount Snow Park-อทุยานแหง่ชาตซิอรคัซาน-วดัชนิ
ฮงึซา-แชอ่อนเซ็น           (-L/D) 

06.55 น.     เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตอินิชอน (Incheon International Airport) ตัง้อยู่
ทีเ่กาะยางจอง เมอืงอนิชอน ประเทศเกาหลใีต ้ซึง่อยูท่างตะวันตกของกรุงโซล โดยรองรับการ
เป็นทา่อากาศยานหลักของเกาหลใีต ้(เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ไทย 2 ชม.) 
นําเดนิทางสู ่จงัหวดัเคยีงกโิด เดนิทางสู ่One Mount (Snow Park) โลกแห่งลานน้ําแข็ง
เลน่หมิะ 365 วัน ตัง้อยูท่ีเ่มอืงโกยาง เพลดิเพลนิทีส่วนสนุกหมิะ เป็นสวนสนุกในรม่ขนาดใหญท่ี่
มกีารจําลองใหเ้ป็นเหมอืนเมอืงหมิะ มกีารจัดการแสดงตา่งๆตลอดทัง้ปี ภายในสวนสนุกหมิะมสี ิง่
ทีน่่าสนใจมากมาย เชน่ หมู่บา้นซานตา้ทีต่กแต่งสไตลย์ุโรปเหนือ ลานเลือ่นหมิะ ทะเลสบาย
น้ําแข็ง โบลิง่ลานน้ําแข็ง และถ้ําน้ําแข็งเป็นตน้ นอกจากนีย้งัมกีารจําลองสภาพแสงออโรรา่ หรอื
แสงเหนอืทีส่วยงาม และการแสดงนทิานหมิะ (รวมคา่เขา้)  
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กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนู 
บลูโกก ิหมูผัดซอสเกาหลขีลุกขลกิ พรอ้มขา้วสวยรอ้นๆ และ
ผักเครือ่งเคยีง 
 นําท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาตซิอรคั
ซาน (Seoraksan National Park) อทุยานแห่งชาตทิีไ่ด ้
ชือ่ว่าเป็น สวติเซอรแ์ลนดข์องเกาหลี เป็นหุบเขาที่มดีอกไม ้
บานสพร่ังในฤดูใบไมผ้ล ินักท่องเที่ยวสามารถขึน้รถกระเชา้
เพือ่ขึน้สูจุ่ดชมววิบนยอดเขาทีจ่ะสามารถ มองเห็นขนุเขานอ้ย
ใหญ่ในเขตอุทยาน และสามารถมองเห็นพระพุทธรูปองค์โต
ภายในเขตอทุยานทีอ่ยูไ่มไ่กลกนั 
 จาก นั้น นํ าท่ าน เดินทางสู่  ว ัดชินฮึงซา 
(Sinheungsa Temple) นําท่านเดนิผ่านสะพานชําระลา้ง
จติใจ ซึง่ตัง้อยู่ในอุทยานแห่งชาตซิอรัคซาน เป็นวัดทีเ่ก่าแก่

สรา้งในสมัยอาณาจักรชลิล่า นมัสการพระพุทธรูปสัมฤทธิ์
ปางสมาธขินาดใหญ่ เพือ่ความเป็นสริมิงคลแกต่ัวท่านเอง
และครอบครัว สถานที่แห่งนี้ตั ้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติ
โซรัคซาน เป็นวัดเก่าแก่สรา้งในสมัยอาณาจักรชลิล่า 
พระพุทธรูปปางสมาธิขนาดใหญ่ อายุกว่า  1000 ปี 
ทา่มกลางบรรยากาศทีเ่ต็มไปดว้ยตน้ไมส้วยงาม 

 จากนัน้นําทกุทา่นคลายความหนาว ดว้ยการ แชอ่อนเซน 
(Sauna Hot Springs) ทีบ่อ่น้ําพุรอ้น ทําใหอุ้ณหภูมใิน
รา่งกายเราเพิม่ขึน้ รูส้กึอบอุน่ขึน้น่ันเอง ซึง่การแชอ่อนเซน
นั้นมีประโยชน์มากมาย อาทิ ทําใหผ้ิวพรรณเปล่งปลั่ง 
ระบบการหมนุเวยีนของเลอืดดขีึน้ บรรเทาอาการปวดเมือ่ย
ตา่งๆ เป็นตน้ 

เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร เมน ูแฮมลูทงั ซปุรวมมติรทะเล เป็นการนําอาหารทะเลสดๆ 
เชน่ ปลาหมกึ เนื้อปลา หอย และป ูและผักชนดิต่างๆ เชน่ ผักกาด กะหลํ่าปล ีหัวไชเทา้ เห็ด
เข็มทอง มาตม้รวมกนัในกระทะบนเตาแกส๊ ทานกับน้ําจิม้แบบเกาหล ีและเครือ่งเคยีง เชน่ กมิจ ิ
และสาหรา่ย เป็นตน้ 

 นําทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั : SEORAK DAEMYUNG RESORT หรอื เทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 
 

วนัทสีาม :: ไรส่ตรอเบอรร์ ี-่สวนสนกุเอเวอรแ์ลนด-์N Seoul Tower       (B/L/D)
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   
  นําทา่นเดนิทางสู ่ไรส่ตรอเบอรร์ี ่ท่านจะทราบถงึวธิกีารปลูกการดูแลรักษาผล และยังสามารถ

เลือกเก็บเลือกชมิไดจ้ากภายในไร่ (จํากัดจํานวนโดยขึน้อยู่กับผลผลติแต่ละสัปดาห์) ท่าน
สามารถซือ้นํากลับมาเป็นของฝากไดด้ว้ย 
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นําทา่นเดนิทางสู ่สวนสนกุเอเวอรแ์ลนด ์สวนสนุกกลางแจง้ทีใ่หญท่ีส่ดุของเกาหล ีใหท้่านได ้
ท่องไปกับโลกของสัตวป่์าซาฟาร ีท่านจะไดพ้บกับ ไลเกอร ์ซึง่เป็นลูกแฝดผสมทีเ่กดิขึน้จาก
ความรักระหวา่งสงิโตผูเ้ป็นพอ่และเสอืผูเ้ป็นแมนั่บเป็นแฝดผสมเสอื-สงิโตคู่แรกในโลก เตมิเต็ม
ความสขุของทา่นสนุกสนานกบัเครือ่งเล่นตา่งๆ  

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนู พอรก์คาลบ ิหมูย่างเกาหลี เป็นเนื้อหมูหมัก
เครือ่งปรุง คลา้ยกับบลุโกก ิแต่เนื้อจะหั่นแผ่นโตและหนากว่า เวลาจะรับประทานตอ้งนํามายา่ง
บนตะแกรงเตาถ่านจนสุก และใชก้รรไกรตัดใหเ้ป็นชิน้เล็ก รับประทานกับขา้วสวย กมิจ ิและผัก
สด หอ่ผักแลว้จิม้น้ําจิม้ 

นําท่านเดนิทางสู ่โซล ทาวเวอร ์(N SEOUL TOWER) ตัง้อยูบ่นภเูขานัมซานใจกลางกรุง

โซล มคีวามสูงจากฐานหอคอยประมาณ 236.7 เมตร และมคีวามสูง 479 เมตรจากพืน้ดนิ ซึง่
ยงัคงไดรั้บความนยิมเสมอมา ทัง้จากนักทอ่งเทีย่วและคู่รักชาวเกาหล ีไมว่่าจะเป็นชว่งกลางวัน
หรือช่วงกลางคืน ไม่ว่าจะฤดูกาลไหนๆ เพราะเป็นจุดชมววิที่มองเห็นววิทั่วทัง้กรุงโซล และ
บรเิวณรอบๆแบบพาโนราม่า นับเป็นอกีสถานที่สุดแสนโรแมนตกิแห่งหนึ่งที่คู่รักทุกคู่ไม่ควร
พลาด ถอืเป็นไฮไลทสํ์าคญัของกรงุโซลทีนั่กทอ่งเทีย่วทกุคนจะตอ้งมาแวะเชค็อนิ นอกจากนีย้งั
มไีฮไลทสํ์าคัญของกรงุโซลทีนั่กทอ่งเทีย่วทุกคนจะตอ้งมาแวะเช็คอนิ คอื สถานทีค่ลอ้งกญุแจ
ชือ่ดัง Love Key Ceremony ทีม่คีวามเชือ่ว่า คู่รักทีม่าคลอ้งกญุแจทีน่ี่จะมคีวามรักทีย่นืยาว
ไปตลอดกาล **ราคาไมร่วมคา่ขึน้ลฟิท*์* 

เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร เมนู บบิมิบบั ขา้วยําเกาหล+ีนํา้ซุป ซึง่ในสมัยก่อน บิ
บมิบบั เป็นตัวแทนอาหารเกาหลตีามธรรมเนยีมเกา่แกด่ัง้เดมิ ในวันหยดุทีสํ่าคัญ เชน่ เทศกาลชู
ซอก ในปัจจบุนัเป็นอาหารทีรู่จั้กกนัแพรห่ลายมากขึน้ ซึง่จัดไดว้า่เป็นอาหารทีม่คีวามสมดลุ และ
มสีารอาหารครบถว้น เพราะมนัมผัีกตา่งๆ พรอ้มกับเนื้อสัตวห์มัก มพีรกิเกาหลปีรุงพเิศษเพิม่เขา้
ไปเพือ่เพิม่รสชาต ิและทําใหส้ว่นผสมตา่งๆ เขา้กนัอยา่งลงตัว 

  นําทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั : MARIGOLD HOTEL  หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 4 ดาว 
 

วนัทสี ี่ :: ศนูยโ์สม-ศนูยส์มนุไพรสนเข็มแดง-Cosmetic Center-ชมพระราชวงัคยองบกกงุ -

DUTY FREE-คลองชองเกชอน-ชอ้ปป้ิงเมยีงดง       (B/L/D)
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่านเดินทางสู่ ศูนยโ์สมรฐับาล (Korean Ginseng 
Center) สนิคา้ยอดนยิมอันดับหนึง่ทีรั่ฐบาลรับรองคุณภาพใน
บรรดาสมนุไพรทัง้หมดของเกาหล ีโสม จัดเป็นสมนุไพรทีค่นนยิม
ใชก้ันมากทีสุ่ด เพราะเชือ่ว่าโสมสามารถรักษาโรคไดส้ารพัดโรค
และปรับสมดุลในร่างกาย โสมอายุ 6 ปี เป็นโสมที่มีคุณภาพดี
ทีส่ดุไมทํ่าใหร้อ้นใน สมยัโบราณโสมถอืเป็นของล้ําคา้ยิง่กว่าทอง 
โสมเกาหลจีงึจัดว่าเป็นสนิคา้ทีม่คีุณภาพและไดม้าตรฐานสากล 
ชมวงจรชวีติของโสม พรอ้มเลอืกซือ้โสมคุณภาพดซี ึง่รัฐบาลรับรอง ใชบํ้ารุงร่างกาย ราคาถูก
กวา่เมอืงไทย 2 เทา่ และเหมาะทีจ่ะเป็นของฝากของทีร่ะลกึ แกค่นทีท่า่นรักอกีดว้ย 
นําทา่นเดนิทางสู ่ศนูยนํ์า้มนัสนเข็มแดง (Red Pine Center) มหัศจรรยแ์ห่งธรรมชาต ิผ่าน
ผลงานการวจิัยมากมายจากมหาวทิยาลัยแห่งชาต ิประเทศเกาหลีใต ้มสีรรพคุณชว่ยลดไขมัน
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และน้ําตาลในกระแสเลอืด ป้องกันการเกดิเสน้เลอืด ตบี แตก ตัน และสามารถลา้งสารพษิใน
รา่งกาย เพือ่เพิม่ภมูติา้นทานและทําใหอ้ายยุนืแบบชาวเกาหล ีซึง่กําลังเป็นสิง่ทีไ่ดรั้บความนยิม
จากคนในประเทศเกาหลเีป็นอยา่งมาก 
นําท่านเดนิทางสู่ DUTY FREE หรอื รา้นสนิคา้ปลอดภาษ ีแหล่งรวมสนิคา้แบรนดด์ัง ทัง้
เครือ่งสําอางค,์ น้ําหอม, กระเป๋า, สนิคา้แฟชัน่ต่างๆ เชน่ Chanel, Gucci, Louis Vuitton, 
Hermes และยังมโีปรโมชั่นลดโปรโมชั่นแถมใหต้ลอดปี ไม่ไดม้แีค่เพียงสนิคา้จากแบรนด์
ต่างประเทศเท่านัน้ สนิคา้แบรนดเ์กาหลกี็มใีหเ้ลอืกหลากหลายไมแ่พก้ัน ราคาก็ถูกกว่ารา้นคา้
ดา้นนอก และบางยีห่อ้ก็ถูกกว่าในประเทศไทยอกีดว้ย นําท่านแวะชม คลองชองกเยชอน 
(Cheonggyecheon) คลองสําคัญใจกลางกรงุโซล มาตัง้แตส่มยัโบราณตัง้แตย่คุของราชวงศโ์ช
ชอน มอีายมุากกวา่ 600 ปี ความยาวประมาณ 11 กโิลเมตร เดมิทคีลองแหง่นีเ้ป็นเพยีงคลองน้ํา
เน่า ตอ่มารัฐบาลไดทุ้ม่เงนิมหาศาลเพือ่มาฟ้ืนฟใูหท้ันสมัย ปัจจุบันคลองแห่งนี้มน้ํีาทีใ่สสะอาด 
มน้ํีาพุ น้ําตก และไฟประดับตกแต่งอย่างสวยงาม สามารถลงไปเดนิเล่นเตะน้ําในคลองได ้
โครงการนี้สรา้งเสร็จเมือ่ปี 2005 และกลายเป็นจุดท่องเทีย่วสําหรับการเดนิเล่นพักผ่อน มักจะ
พบเด็กผูใ้หญ ่วัยรุย่หน่มสาวจงูมอืกนัมาโรแมนตกิใหเ้ห็นบอ่ยๆ และบางครัง้ก็ยงัใชเ้ป็นทีจั่ดงาน
ฉลองพเิศษตา่งๆ อกีดว้ย 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนู ซมักเยทงั หรอื ไกตุ่น๋โสม (Samgyetang) 
เป็นอาหารชาววังเกาหลสีตูรดัง้เดมิ ปัจจุบันเป็นอาหารเลือ่งชือ่ เชือ่กันว่าโสมชว่ยบํารุงสขุภาพ 
โดยนําไก่ทัง้ตัวขนาดกําลังเหมาะ ผ่านการเลี้ยงจนอายุได ้45 วัน แลว้นําเครื่องยาจีน อาท ิ
เกาลัด, เกา๋กี,้ พทุราจนี, และรากโสมเล็กๆ พรอ้มดว้ยขา้วเหนยีวใสล่งไปในตัวไก ่แลว้นําไปตุ๋น 
ซึง่จะมกีลิน่หอมของโสมเวลาทานมรีสชาดทีอ่รอ่ยกลมกลอ่ม  
จากนัน้นําทา่นชม พระราชวงัคยองบกกงุ พระราชวังเกา่แกท่ีส่ดุของราชวงศโ์ชซอน สรา้งขึน้
ในปี ค.ศ.1394 โดยใชเ้ป็นศูนยก์ลางการปกครองในสมัยโบราณ โดยเป็นทัง้ทีป่ระทับ และฐาน
อํานาจของพระเจา้แทโจ และต่อเนื่องมาถงึกษัตรยิใ์นราชวงศโ์ชซอล พระทีน่ั่งคนึชองจอน ถูก
สรา้งขึน้มาเพือ่เป็นทีว่า่ราชการตอ่มาคณะปกครองเกาหลขีองญีปุ่่ นได ้สรา้งอาคารรัฐสภาขนาด
ยกัษ์ขึน้คั่น เพือ่ตอ้งการแสดงนัยเดน่ชดัวา่ตอ้งการตัดความผกูพันระหวา่งพระราชวงศก์ับราษฎร 
อาคารหลังนี้ไดถู้กรือ้ถอนไปในโอกาสครบรอบ 50 ปี การปลดแอกจากญีปุ่่ น ในเขตพระราชวัง 
ยงัมพีระตําหนักเคยีวฮเวร ูลักษณะเป็นอาคารสองชัน้ ตัวพระตําหนักถูกสรา้งใหย้ืน่ออกไปกลาง
สระน้ําที่เต็มไปดว้ยฝูงหงส ์สรา้งขึน้เพื่อใชเ้ป็นสถานที่สําหรับจัดงานเลีย้งพระราชทาน เป็น
พระราชวังทีใ่หญ่ทีสุ่ดของ เกาหล ีประกอบดว้ย หมูอ่าคารต่างๆ มากมาย อาท ิพลับพลากลาง
น้ํา, ทอ้งพระโรงทีใ่ชอ้อกวา่ราชการฯลฯ 
นําทา่นสู ่ยา่นเมยีงดง หรอื สยามสแควรเ์กาหล ีหากท่านตอ้งการทราบว่าแฟชัน่ของเกาหลี
เป็นอยา่งไร กา้วล้ํานําสมยัเพยีงใดทา่นจะตอ้งมาทีเ่มยีงดงแหง่นีพ้บกบัสนิคา้วัยรุ่น อาท ิเสือ้ผา้
บรุุษ-สตร ีเครือ่งสําอางคด์ังๆของเกาหล ีพบกับความแปลกใหม่ในการชอ้ปป้ิงอกีรูปแบบหนึง่ 
ซึง่เมยีงดงแห่งนี้จะมวีัยรุ่นหนุ่มสาวชาวโสมไปรวมตัวกันที่นี่กว่าลา้นคนในแต่ละวันเชญิท่าน
เลอืกซือ้หาสนิคา้ตามอธัยาศัย หรอืจะเลอืกลองน่ังดืม่กาแฟในคอฟฟ่ีชอ้ปสไตลเ์กาหล ี

คํา่  บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร เมน ูบฟุเฟตน์านาชาต+ิขาป ูพรอ้ม เบยีร ์ไวท ์ไมอ่ ัน้… 
นําทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั : MARIGOLD HOTEL  หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 4 ดาว 

 

วนัทหีา้ :: ศนูยส์มนุไพรฮอตเกนาม-ูโรงงานพลอยสมีว่ง-พพิธิภณัฑภ์าพลวงตาสามมติ+ิ
พพิธิภณัฑน์ํา้แข็ง-ตลาดฮงแด-Supermarket      (B/L/-)

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
นําทา่นเดนิทางสู ่ศนูยส์มนุไพรบํารงุตบั ฮอกเก็ตนามู ใหท้า่นชมศนูยส์มนุไพรทีไ่ดรั้บการจด
ลขิสทิธิเ์ป็นสมนุไพรทีท่ั่วโลกยอมรับ รวมถงึสถาบันต่างๆ ว่าเป็นสมนุไพรทีม่คีุณภาพดทีีส่ดุใน
การบํารุง และดูแลตับไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ ชว่ยขับลา้งดท็ีอกสารพษิออกจากร่างกาย เชน่ 
แอลกอฮอล ์สารกันบดู สผีสมอาหาร ฯลฯ ซึง่จัดเป็นสมุนไพรทีห่าไดย้ากในปัจจุบัน สามารถ
ทานไดท้ัง้ ผูใ้หญ่ เด็ก รวมไปถงึหญงิตัง้ครรภ ์ท่านจะไดช้มการสาธติการทดลองว่าสมุนไพร
ชนดินีม้คีณุคา่เพยีงใด 
นําท่านเดนิทางสู่ โรงงานพลอยสมีว่ง (Amethyst Facory) ศูนยอ์ัญมณีอเมทสิ ประเทศ
เกาหลถีอืว่าเป็นดนิแดนของพลอยเขีย้วหนุมาน หรอืพลอยสมี่วง หนึง่ในสนิคา้สง่ออกทีสํ่าคัญ
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ของเกาหล ีชาวเกาหลเีชือ่กันว่าอัญมณีสมีว่งเป็นอัญมณีนําโชคและมั่งคั่ง ซึง่มคีวามงามไมแ่พ ้
ทีใ่ดในโลก 
นําท่านเดนิทางสู่ พพิธิภณัฑภ์าพลวงตา 3 มติ ิ(TRICK EYE MUSEUM) เป็นสถานที่
ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของกรุงโซล ประเทศเกาหลีใต ้ซึง่มีเอกลักษณ์ที่แปลกแหวกแนวจาก
พพิธิภณัฑท์ีเ่ราเคยรูจั้กอยา่งสิน้เชงิ โดยจุดเด่นก็คอืภาพบรเิวณฝาผนังและพืน้จะถูกสรา้งสรรค์
โดยใชเ้ทคนคิพเิศษในการสรา้งภาพสามมติ ิรวมถงึทฤษฎทีางวทิยาศาสตร ์เชน่ การหักเหของ
แสงเงา และการซอ้นภาพโดยกระตุน้ความเคลื่อนไหวของภาพใหม้มีติเิหมอืนจรงิ โดยเรียก
ศลิปะแบบนี้ว่าทรอมพลุยล์ มาจากภาษาฝร่ังเศส ที่แปลว่าลวงตา และที่สําคัญภาพลวงตา
เหล่านี้ยังสามารถทําใหผู้ช้มเขา้ไปมีส่วนร่วมกับภาพนั้นๆ ไดเ้ช่นกัน โดยแต่ละภาพจะมี
คําแนะนําเรือ่งตําแหน่งการยนื เพือ่จัดวางทา่ตา่งๆ เสมอืนเราอยูใ่นเหตกุารณ์นัน้ดว้ย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากนัน้นําท่านเขา้สู ่พพิธิภณัฑนํ์า้แข็ง (ICE MUSEUM) ทีม่ผีลงานศลิปะแกะสลักน้ําแข็ง
กว่า 50 ชิน้จัดแสดงในแบบทีไ่มธ่รรมดา แต่จําลองเป็นเมอืงทีทุ่กอยา่งกลายเป็นน้ําแข็ง! และ
เอาใจเด็กๆ ดว้ยสไลเดอรน้ํ์าแข็ง และกจิกรรมอืน่ๆ อกีมากมาย 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนู จมิดกั ไก่อบซอีิ๊ววุน้เสน้ เป็นเมนูอาหารเกาหลี
พืน้เมอืงดัง้เดมิ เป็นไกผั่ดรวมกับวุน้เสน้ มันฝร่ัง แครอท พรกิ และซอสดํา เนื้อไกท่ีน่ิม่ รสชาติ
คลา้ยกบัไกพ่ะโลส้ตูรเกาหล ีทานกบัขา้ว หอมอรอ่ย รสเผ็ดถงึเครือ่ง 

นําทา่นเดนิทางสู ่ยา่นฮงแด (Hongdae) เป็นยา่นชอ้ปป้ิงบรเิวณดา้นหนา้ของมหาวทิยาลัย 
ฮงอกิ ศนูยร์วมเด็กวัยรุ่น เด็กมหาวทิยาลัย และวัยทํางาน อกีทัง้ไดช้ือ่ว่าเป็นถนนสายศลิปะอกี
แห่งหนึง่ของกรุงโซล เป็นย่านทีม่บีรรยากาศโรแมนตกิ อกีทัง้ยังมรีา้นกาแฟทีเ่ป็นเอกลักษณ์ 
แกลเลอรี ่รา้นคา้จําหน่ายสนิคา้แฟชั่น คลับ ตลาดศลิปะ และรา้นอาหารทีน่่าสนใจในหมูว่ัยรุ่น
อายุ 20-30 ปีทีน่ยิมมาเดนิเล่น ราคาของสนิคา้และรา้นอาหารต่างๆ ก็ไมแ่พง ซึง่จะคกึคักเป็น
พเิศษตัง้แตช่ว่งบา่ยเป็นตน้ไป เพราะรา้นคา้แตล่ะรา้นจะทยอยเปิดใหบ้รกิาร ของทีข่ายกันเยอะ
สว่นใหญก่็จะเป็นสนิคา้แฟชัน่ เชน่ เสือ้ผา้ กระเป๋า รองเทา้ ของกิ๊ฟชอ้ป เครือ่งเขยีน และทีเ่ยอะ
ไมแ่พก้นัก็คอืขนมตา่งๆ 
ไดเ้วลานําท่านเดนิทางสู่ สนามบนิอนิชอน ระหว่างทางใหท้่านใหท้่านไดแ้วะซือ้ของ รา้น
ละลายเงนิวอน ซุปเปอรม์าเก็ต ก่อนเตรียมตัวกลับกรุงเทพ (ละลายเงินวอน 5 แถม 1) 
สาหรา่ย ขนมตา่งๆ ชอ็กโกแลตหนิ ซเีรยีลชอ็กโก ผลติภณัฑข์องใบและรากฝอยของโสม ในรูป 
ขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหนา้โสม ครีมลา้งหนา้โสม เครื่องสําอางโสม เป็นตน้ และยังมี
หมอนสขุภาพ กมิจ ิเป็บโปโร ้(ป๊อกกีเ้กาหล)ี มามา่เกาหล ี

18.05 น. ออกเดนิทางกลบักรงุเทพฯ โดยสารการบนิ KOREAN AIR เทีย่วบนิที ่KE 651   
21.45 น. ถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมูโิดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 
 
 

**อตัราคา่บรกิาร** 
 

**หมายเหต ุไฟลท์บนิอาจมกีารเปลีย่นแปลงจะแจง้ใหท้ราบทนัท*ี* 
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**อตัราคา่บรกิาร** 
วนัเดนิทาง ราคาทัวร ์(บาท/ทา่น) 

พักหอ้งละ 2-3 ทา่น 
พักเดยีว เพิม่ 
(บาท/ทา่น) 

ทีน่ั่ง 

12-16 มนีาคม 2563 24,888 5,900 25 
**ผูเ้ดนิทางตอ้งไมน่อ้ยกวา่ 15 ทา่น** 

 
เงือ่นไขการสํารองทีน่ ัง่ 
กรณุาจองลว่งหนา้กอ่นการเดนิทางพรอ้มชาํระงวดแรก 10,000 บาท  สว่นทีเ่หลอืชําระทันทกีอ่นการเดนิทาง
ไมน่อ้ยกวา่ 21 วัน มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ 
ราคารวม 
1.คา่พาหนะและนําเทีย่วตามรายการ                        
2.คา่ตัว๋เครือ่งบนิและภาษีน้ํามนั ไป-กลับ พรอ้มคณะ 
3.น้ําดืม่วันละ 1 ขวด                                                                                
4.คา่เขา้ชมสถานทีต่ามรายการ                          
5.คา่โรงแรมตามรายการทีร่ะบหุอ้งละ 2-3 ทา่น     
6.คา่อาหารตามรายการทีร่ะบ ุ 
7.คา่น้ําหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 23 กก.   
8.คา่ประกนัภยัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทางในวงเงนิ ทา่นละ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
ราคาไมร่วม 
1.คา่ทําหนังสอืเดนิทางและคา่วซีา่สําหรับ 
2.พาสปอรต์ตา่งดา้ว                                                                                                                                                            
3.คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ซกัรดี,มนิบิารใ์นหอ้ง  และอืน่ๆ                                                                                       
4.คา่ทปิคนขบัรถ และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 40,000 วอน หรอื1400 บาท/ตอ่ทา่น                                                                                                        
5. คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3%  (กรณีออกใบเสร็จในนามบรษัิทหรอืตอ้งการใบกํากบั
ภาษี )                                                                                                    
6.คา่น้ําหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีเ่กนิกวา่สายการบนิกําหนด 
กรณียกเลกิการเดนิทาง 
* ยกเลกิการเดนิทางกอ่น 30 วัน ไมม่คีา่ใชจ้า่ย                               
* ยกเลกิการเดนิทางกอ่น 20 วันยดึมดัจํา 50%                                             
* ยกเลกิการเดนิทางไมถ่งึ 15 วันยดึเงนิคา่ทวัรท์ัง้หมด 
* ในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รงุเทพฯและในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีร่ะบุ
ในรายการ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ กรณีเจ็บป่วยจนไมส่ามารถเดนิทางได ้
ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบรษัิทฯ จะทําการเลือ่นการเดนิทางของท่านไปยังคณะ
ตอ่ไป แตท่ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยคอื คา่ธรรมเนยีมในการมดัจําตั๋วทา่นละ 10,000 บาท และค่าใชจ้่ายอืน่ๆ 
ทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนยีม ในการมดัจํา 
 

 
       

 

เงือ่นไขการเดนิทาง 

* รายการทอ่งเทีย่วสามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยคํานงึถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นสําคัญ 

* หนังสือเดนิทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผูม้ีจุดประสงค์เดนิทางเพื่อ

ท่องเทีย่วเท่านัน้  หากลูกคา้ไม่สามารถเดนิทางไดเ้นื่องจากเหลือพาสปอรต์นอ้ยกว่า 6 เดอืน ทางบรษัิทจะไม่

รับผดิชอบใดๆทัง้สิน้ 

**กรณุาเลอืกซือ้บตัรโดยสารภายในประเทศประเภททีส่ามารถเลือ่นวันและเวลาในการ
เดนิทางได ้ทัง้นีเ้พือ่ป้องกนัปัญหาเทีย่วบนิลา่ชา้หรอืการเปลีย่นแปลงเวลาของเทีย่วบนิ
หรอืการเปลีย่นแปลงวันเดนิทางกรณีเกดิความผดิพลาดจากบรกิารจากสายการบนิ** 
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* ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ,การประทว้ง,การนัดหยดุงาน,การกอ่

จลาจล หรอืกรณีทีท่า่นถกูปฏเิสธ การเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง หรอืเจา้หนา้ทีก่รมแรงงานทัง้

จากไทย และตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

* ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ อาท ิไมเ่ทีย่วบางรายการ,ไมท่าน

อาหารบางมือ้เพราะคา่ใชจ้า่ยทกุอยา่ง ทางบรษัิทฯ ไดชํ้าระคา่ใชจ้า่ยใหก้บัตา่งประเทศแบบเหมาขาดกอ่นออก

เดนิทางแลว้                                

 ***ทัวรเ์กาหลทีกุโปรแกรม ผูเ้ดนิทางจะตอ้งอยูก่ับกรุ๊ปเทีย่วตามโปรแกรมทีกํ่าหนดเทา่นัน้ ไม่

สามารถแยกตัวออกจากโปรแกรมเพือ่ไปทําอยา่งอืน่ได ้หากมกีารแยกตัวออกจากโปรแกรมไมว่า่จะจาก

สาเหตใุดก็ตาม จะมคีา่ใชจ้า่ยในการแยกตัวออกจากทัวรต์ามทีแ่ลนดกํ์าหนด และการชําระเงนิเขา้มาถอื

วา่ผูซ้ ือ้ไดศ้กึษาโปรแกรมและยอมรับเงือ่นไขการใหบ้รกิารเป็นทีเ่รยีบรอ้ย*** 

*ทวัรน์ีจ้ดัใหเ้ฉพาะลูกคา้ทีป่ระสงคจ์ะไปทอ่งเทีย่วตามรายการของทวัรท์ุกวนัเทา่น ัน้ 

บรษิทัฯขอสงวนสทิธิห์ากลูกคา้ตอ้งการขอแยกออกจากกรุป๊ หรอืไมเ่ทีย่วตามรายการ

ทีบ่รษิทักําหนด บรษิทัขอปรบัทา่นละ 300 USD* 

* ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอบุตัเิหตทุีเ่กดิจาก   

ความประมาทของตัวนักทอ่งเทีย่วเอง  

* ตั๋วเครือ่งบนิเป็นตั๋วราคาพเิศษ กรณีทีท่า่นไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะไมส่ามารถนํามาเลือ่นวันหรอืคนืเงนิได ้หากทา่น

ตอ้งซือ้บัตรโดยสารภายในประเทศเพือ่ไปและกลับกรุงเทพฯ กรุณาเลอืกซือ้บัตรโดยสารภายในประเทศประเภทที่

สามารถเลือ่นวันและเวลาในการเดนิทางได  ้ ทัง้นี้เพือ่ป้องกันปัญหาเทีย่วบนิล่าชา้หรือการเปลี่ยนแปลงเวลาของ

เทีย่วบนิหรอืการเปลีย่นแปลงวันเดนิทางกรณีเกดิความผดิพลาดจากบรกิารจากสายการบนิ (ความลา่ชา้ของเทีย่วบนิ 

การยกเลกิเทีย่วบนิ มกีารยุบเทีย่วบนิรวมกัน ตารางการเดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง เนื่องจากสายการบนิพจิารณา

สถานการณ์แลว้วา่ อยูน่อกเหนือความควบคมุ หรอืเหตผุลเชงิพาณิชย ์ หรอืเหตผุลทางดา้นความปลอดภัยเป็นตน้) 

โปรดเขา้ใจและรับทราบวา่ ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ได ้ในทกุกรณี กรุ๊ปทีเ่ดนิทางตอ้ง

การันตมีัดจํากับสายการบนิ หรอืผ่านตัวแทนในประเทศ หรอืต่างประเทศ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเชน่ Charter Flight, 

Extra Flight  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจํา หรอื คา่ทัวรท์ัง้หมด 

**เมือ่ออกต ัว๋แลว้ หากทา่นมเีหตบุางประการทาํใหเ้ดนิทางไมไ่ด ้ไมส่ามารถขอ
คนืคา่ต ัว๋ได ้เนือ่งจากเป็นนโยบายของสายการบนิ** 

**เมือ่ทา่นตกลงชําระเงนิไมว่า่ท ัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะถอืวา่ทา่นได้

ยอมรบัในเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทีไ่ดร้ะบไุวแ้ลว้ท ัง้หมด** 

 

 

 

หมายเหตุ ** บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ท ัง้ไปและกลบัโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบ
ลว่งหนา้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสายการบนิ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการเพือ่ความเหมาะสมไมว่า่
จะเกดิจาก ความขดัขอ้งของ ยานพาหนะหรอืมเีหตุหนึง่เหตุใดจนทําใหไ้ม่สามารถดําเนนิการตาม
หมายกําหนดการได ้ โปรแกรมการเดนิทางเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม หรอืเปลีย่นแปลงรายการ

ขอสงวนสทิธิส์ าหรับลกูคา้ชาวไทยเทา่นัน้ทีเ่ดนิทางไปกลับพรอ้มกรุ๊ป 

**ถา้ลกูคา้เป็นชาวตา่งชาตชิ าระเพิม่ทา่นละ 3,000 บาท** 
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ทอ่งเทีย่วบางรายการหรอืทดแทนรายการทอ่งเทีย่วบางรายการ อตัราคา่บรกิารนี ้เป็นการเดนิทางต ัง้แต ่20 
ทา่น 

ทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่นการตรวจพจิารณาจากดา่นตรวจคนเขา้เมอืงในการ เขา้-ออก 
ท ัง้ประเทศไทย และประเทศเกาหลใีต ้หรอื การถกูปฎเิสธในกรณีอืน่ๆ ทกุกรณี  

ทางบรษิทัขอสงวนสทิธไ์มค่นืคา่ใชจ้า่ยไมว่า่กรณีใดๆ ทิง้ส ิน้** 


