
 

 

รหสัทวัร  SNT2000441 

ทัวรเกาหลี  สละโสด เชค็อินพกัลานสกีรสีอรท 6 วัน 3 คืน (TW) 
ชอปปم�งเมียงดง - ฮงแด - นมัแดมุน 

สะพานกระจกใส - ป�อมปราการฮวาซอง 

พระราชวังเคียงบ็อคคุง - ถนนคนเดินอินซาดง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

22.00 น. คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ผูโดยสารระหวางประเทศชั้น 4 เคานเตอร 
L ประตูทางเขาเบอร 6  
สายการบิน   (TW) โดยมีเจาหนาทีข่องบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ และอํานวยความ
สะดวกดานสัมภาระเชค็อิน 

 

 

 

  

  

 
 
 
 
 
 
 
01.25 น.   บินลัดฟ�าสู กรุงโซล โดยสายการบินทีเวย เที่ยวบินที่ TW102 
08.45 น.  เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติอินชอน สาธารณรัฐเกาหลีใต (เวลาทองถิน่เร็ว

กวาไทย 2 ช.ม.    กรณุาปรับนาฬกิาของทานเปนเวลาทองถิน่เพื่อสะดวกในการนัด
หมาย) หลังจากผานพิธกีารตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรแลว  

  จากนั้นนาํทานเดินทางสู ทาเรือเฟอรรี่ขามฟาก เพื่อขามไปยงั เกาะนาม ิสถานทีแ่สนโรแมนติคอีก
แหงหนึ่งสาํหรับคูรกัคูหนุมสาว ครอบครัว เพือ่นๆหนึง่ในสถานทีถ่ายทําละครเกาหลี WINTER 
LOVE SONG หรอืเพลงรักในสายลมหนาว เกาะนามิมรีูปรางเหมือนใบไมที่ลอยอยูทางตอนเหนือ
ของแมนํา้ฮัน ณ ทีแ่หงนี้ทานสามารถเชาจกัรยานหรือมอเตอรไบทเที่ยวรอบเกาะ เดินเลนชมสวน
เกาหลหีรือคาราวะสุสานนายพลนามิและสามารถเดินผานกลางแมกไมแหงสวนสนที่สูงเสียดฟ�าเพื่อ
สุขภาพผานดงตนสน ดอกสน ตนเกาลดั เลือกนั่งทีม่านัง่ขางชายฝم�งเพื่อชมบรรยากาศโรแมนติกใตเงา
ไม 

ÇÑ¹·Õè 1   ¡ÃØ§à·¾Ï - Ê¹ÒÁºÔ¹ÊØÇÃÃ³ÀÙÁÔ                                                 

เที่ยวบินขาไป     TW 102   เวลา 01.25 น. - 08.45 น.   

เที่ยวบินขากลับ  TW 101   เวลา 20.05 น. - 00.25 น. 

ÇÑ¹·Õè 2  Ê¹ÒÁºÔ¹ÍÔ¹ªÍ¹ - Å�Í§àÃ×Íà¡ÒÐ¹ÒÁÔ Â�Í¹ÃÍÂ«ÕÃÕÂ�´Ñ§(Winter Love Song) - ÊÐ¾Ò¹¡ÃÐ¨¡ (-/L/-) 
   Ê¹Ø¡¡Ñº¡Ô¨¡ÃÃÁÅÒ¹Ê¡Õ - ¾Ñ¡ÅÒ¹Ê¡ÕÃÕÊÍÃ�· 



 

 

 
 
  
 

 

 

 

 
เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร เมนไูกบาบีควิผัดซอสเกาหลี (1)  อาหาร

เลื่องชื่อโดยการนําไกบารบีควิ มันหวาน กะหลํา่ปลี ตนกระเทียม ซอส และขาว มา
ผัดรวมกันบนกระทะแบนสดีําคลกุเคลาทุกอยางใหเขาที่ รับประทานคูกับผักกาด
เกาหลีและเครื่องเคียงตางๆ 

ชมทศันียภาพที่สวยงามที ่Soyanggang Sky Walk (สะพานกระจกใส) อยูในเมอืงชุนชอน 
จังหวัดคงัวอน โดยสะพานโซยังกงัเปนสะพานกระจกใสทีม่คีวามยาว 156 เมตร เหนือทะเลสาบเอียม
โฮ เวลาที่เดินอยูบนสะพานแหงนี้จะสามารถมองเห็นวิวดานลางใตสะพานที่เปนทะเลสาบไดอยาง
ชัดเจน 

 

 

 

 

 

  

จากนั้นนาํทานสู โอควลัเลย สกีรสีอรท (Oak valley ski resort) มาถงึอกีหนึง่ลานสกยีอดฮิตใน
เกาหล ีโอค วัลเลย สกีรีสอรท ตั้งอยูทามกลางธรรมชาติและทิวทศันอันสวยงามเปนลานสกขีนาดใหญ
ในบรรยากาศสวยๆทามกลางหบุเขาที่เตม็ไปดวยตนโอคสงูใหญในจังหวดัคังวอนโดและอยูไมไกลจาก
กรงุโซล ที่นี่เปนสกีรีสอรททีม่ีสิ่งอํานวยความสะดวกครบครัน ทัง้โรงแรม สนามกอลฟ สปา สนามเดก็
เลน หองฟตเนส รานคา และรานอาหาร พรอมใหบริการกับนกัทองเที่ยว ซึง่สกีรีสอรทเกาหลีแหงนี้



 

 

สามารถเลนไดตัง้แตผูหดัเลนไปจนถงึผูเลนระดับมืออาชีพ โดยมทีั้งหมด 9 สโลป แบงเปนผูเริ่มตนหดั
เลน 2 สโลป ผูเลนระดบัปานกลาง 5 สโลป ผูเลนระดบัมอือาชีพ 2 สโลปและมีรอบบรกิารทั้งกลางวัน
และกลางคืน สกีรีสอรทโอกแวลลียสโนวพารกเหมาะสําหรับการมาเลนสกีและพักผอนหยอนใจกันทัง้
ครอบครัว  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ราคาทัวรไมรวมคาอปุกรณการเลนสกี, ครฝูกรวมทั้งสโนวสเลดและกระเชาลฟิท คาเชาอุปกรณ
สกี 50,000 วอน สโนบอรด ประมาณ 30,000 – 40,000 วอนตอเช็ด สโนสเลคประมาณ 
12,000 วอนตอเช็ด กระเชาลฟิทสําหรบัทานที่เลนสกี ครึ่งวัน ประมาณ 40,000 วอนตอทาน 
ทานสามารถฝากไกดทองถิ่นซือ้บัตร ไมรวมในราคาทวัร ราคาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง โปรด
สอบถามที่ไกดนาํเที่ยวอกีครัง้) 
คํ่า เพื่อไมเปนการรบกวนใหทานอิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย @ RESORT 

 พกัที ่ นําทานเขาสูทีพ่ัก OAK VALLEY RESORT   
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (2)   
นําทานเย่ียมชม ป�อมฮวาซอง (HWASEONG FORTRESS) ถายภาพดานนอก ตัง้อยูที่เมืองซู
วอน ประเทศเกาหลีใตสรางขึ้นในชวง ค.ศ. 1794 - 1796 โดยพระเจาจองโจแหงราชวงศโชซอน เพื่อ
ใชเปนที่ประทับและเปนทีฝ่งพระศพขององคชายรัชทายาทจงัฮอน (องคชายซาโด) ทีถ่กูพระบิดาคือ
พระเจายองโจซึง่เปนพระอัยกาของพระเจาจองโจลงโทษโดยการขังองคชายไวในถังขาว ใหอดขาวอด
นํ้าพอผานไป 7 วันจนส้ินพระชนมภายในถงัขาว 

 

 

 

 

  

 
ตัวป�อมไดรับการกอสรางโดยวิทยาการชั้นสูงและดวยอุปกรณกอสรางที่ประดษิฐขึ้นใหมโครงสรางถูก
ทําใหมั่นคงแขง็แรง ตัวป�อมทอดยาวโอบลอมตอนลางของเมืองซวูอนเปนวงรูปไขมหมึา และที่สําคัญ
ป�อมปราการฮวาซองแหงนี ้ไดรับการขึน้ทะเบียนเปนมรดกโลกทางวฒันธรรมจาก UNESCO อกี
ดวย นอกจากความสวยงามของตัวป�อมแลวบริเวณลานกวางจะเปนสนามยงิธนู นกัทองเที่ยวสามารถ
ลองยิงธนูได ดานหนาพระราชวงัจะมกีารแสดงโชว เปนการแสดงการใชอาวุธตาง ๆ นักแสดงจะแตง
กายเปนนกัรบเกาหลีโบราณออกมาวาดลวดลายในการตอสูในรูปแบบตาง ๆ ไมวาจะเปนการใชดาบ 
หอก และการยิงธนู จากนั้นนําทกุทานเดินทางสู ฟารมสตรอวเบอรร ีออรแกนกิ เชิญลิม้รสสตรอ
เบอรรี่ของเกาหลีสดๆในบรรยากาศภายในไรสตรอเบอรรี่อยางแทจรงิ พบกบัวถิีชวีติชาวไรสตรอเบอร
รี่ของเกาหลีวามีวิธกีารปลกูอยางไร ใหไดผลสตรอเบอรรีท่ี่ขนาดใหญเปนพิเศษ หวานหอม และชวน 
นารับประทาน เปนทีช่ื่นชอบของชาวเกาหลีและชาวตางชาติ จากนั้นเดินทางสู สวนสนกุเอเวอรแลนด 
ซึ่งถกูขนานนามวา ดิสนียแลนดเกาหลี เปนสวนสนุกกลางแจงที่ใหญที่สุดของประเทศ โดยมบีริษัทซัม
ซุงเปนเจาของ ตัง้อยูทามกลางหุบเขา ทานจะไดนั่งกระเชาลิฟท และทองไปกับโลกของสตัวป�าซาฟารี 
ชมไลเกอรแฝดคูแรกของโลก ที่นี่ทานจะพบวาเจาป�าสิงโต และเสือดินแดนแหงเทพนิยาย และสนุกกับ

ÇÑ¹·Õè 3  »�ÍÁ»ÃÒ¡ÒÃÎÇÒ«Í§ - ¿ÒÃ�ÁÊµÃÍÇ�àºÍÃ�ÃÕ ÍÍÃ�á¡¹Ô¡ - ÊÇ¹Ê¹Ø¡àÍàÇÍÃ�áÅ¹´�      (B/-/D) 

   ¾Ô¾Ô¸ÀÑ³±�ÊÒËÃ�ÒÂ - ª�Í»»��§´§áÎ - ¤Òà¿�áÎÃ�ÃÕè¾ÍµàµÍÃ� 



 

 

เครื่องเลนนานาชนดิ อาทิเชน สเปสวร รถไฟเหาะ หนอนสะบดั ชมสวนดอกไมซึง่กาํลังบานสะพรัง่อวด
สีสันเต็มสวน ชมกิจกรรมและการแสดงตางๆ ดวยบตัรเขาชมแบบไมจํากดัจํานวนรอบ 
(ทั้งนีข้ึ้นอยูกบัสภาพอากาศ)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เที่ยง เพื่อไมเปนการรบกวนใหทานอิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย 

 

 

 

 

 

 

 

 
นําทานชม พพิิธภณัฑสาหราย จดัแสดงเรือ่งราวตางๆของการทาํสาหรายและประวตัคิวาม
เปนมาตนกําเนิดของการผลิตสาหรายและขั้นตอนการผลิตสาหรายที่ใหมทกุวันใหทานจะได
เลือกชมิผลติภัณฑที่ทําจากสาหรายหลากหลายรสชาติใหลิ้มลองและเลือกซื้อ 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นอิสระใหทานเดินชอปปم�งกันที่ ยานฮงแด ซึ่งเปนยานชอปปم�งชื่อดงัของเหลาวัยรุนเกาหลี ซึ่งฝم�ง
ตรงขามของยานนี้เปนมหาวทิยาลัยฮงอิก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พิเศษ!!! …. สําหรับสาวก HARRY POTTER ตองหามพลาดดด!! นาํทานเดินทางตอไปยัง คาเฟ�'
943 King’s Cross ชานชาลา 9 เศษสามสวนส่ี'คาเฟ�สไตลแฮรี่ ที่ยกมาเอาใจแฟนคลบัแฮรี่พอต
เตอรถึงยานฮงแดเลยคาเฟ�ใหมกลางใจกรุงโซลแหงนี ้เพิ่งเปดใหมแบบสด ๆ รอน ๆ เลยคา ตวัรานจะ
มีทัง้หมด 4 ชั้นเลย แถมยงัมมีมุถายรปูเกๆและพร็อพตางๆ มากมาย ไมวาจะเปนชดุคลมุหรือ
ผาพันคอของทัง้ 4 บานพรอมไมกายสิทธิ์ ใครเคยวาดฝนไววาอยากอยูบานไหนก็เลือกใสไดตามใจ
ชอบเลย 
 
 
  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
คํ่า   บริการอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร เมนูจิมดกั (Jimdak)(3)  หรือไกตุนซีอิว๊เกาหลีผสมกับ

วุนเสนที่เหนียว 
 พกัที ่ Seoul : GALAXY HOTEL หรอืเทียบเทา ระดับ 3 ดาว 
 
 

 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (4)   
ใหทานเลือกซื้อคอสเมตกิหลากยีห่อคุณภาพที่ผูหญงิชาวเกาหลทีั้งสาวทัง้ไมสาวแลวใหความสําคัญกับ
เรื่องผวิหนาคอนขางมาก โดยเฉพาะในกลุมบาํรุงผิวพื้นฐาน Skin Care และเครื่องสําอางคผสม
สมุนไพรที ่ศูนยเวชสําอางค จากนั้นนาํทานสู หมูบานบกุชอนฮนัอก ที่นี่ลอมรอบดวย พระราชวัง 
Gyeongbok พระราชวงั Changdeok และศาลเจา Jongmyo หมูบาน บกุชอนฮันอก เปนทีต่ัง้
ของบานโบราณหลายรอยหลัง ซึง่เปนบานของชาวเกาหลีแบบดั้งเดมิ ในสมัยราชวงศโชซอน วันนี้
หลายหลังเปลี่ยนเปนศูนยวัฒนธรรม เกสตเฮาส รานอาหาร และรานขายชา กาแฟ ใหแกนกัทองเที่ยว 
เพื่อสัมผัส เรียนรู และดื่มดํ่ากับวัฒนธรรมเกาหลีแบบดั้งเดมิ ชมสถาปตยกรรมแบบยอนยุคของ
หมูบานแหงนี้ทีใ่ครมาเยือนก็ตองเดินถายรูปทัว่ทัง้ตรอกซอกซอยอันคดเคี้ยวและมนตเสนหแหงวถิีชีวติ
ที่ตดิตาตรงึใจ 

 

 

 

ÇÑ¹·Õè 4  ÈÙ¹Â�àÇªÊíÒÍÒ§¤�à¡ÒËÅÕ -  ËÁÙ�º�Ò¹âºÃÒ³ºØ¡ªÍ¹ÎÑ¹Í¡ � ¾ÃÐÃÒªÇÑ§à¤ÕÂ§ºçÍ¤¤Ø§     (B/L/-) 
  àÃÕÂ¹ÃÙ�¡ÒÃ·íÒ¤ÔÁºÑº � ÊÇÁªØ´ÎÑ¹º¡ � â«Å·ÒÇàÇÍÃ� ¤Å�Í§¡Øá¨ÃÑ¡ � ª�Í»»��§àÁÕÂ§´§ � ¹ÑÁá´ÁØ¹ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

พระราชวังเคียงบกกุง (Gyeongbokgung Palace) หรือเรียกอกีแบบหนึง่วา “พระราชวงัคยอง
บกกงุ” เปนทัง้สัญญลักษณและแหลงทองเที่ยวยอดฮติของกรงุโซล พระราชวังทีม่ีขนาดใหญและ
เกาแกที่สดุในกรุงโซล สรางขึ้นในป 1394 ในสมัยพระเจาแทโจ ราชวงศโชซอน เดมิทีนั้นภายใน
พระราชวังมีอาคารและตาํหนกัตางๆมากกวา 200 หลัง แตเมื่อมกีารรุกรานของญี่ปุ�นอาคารสวนใหญ
ก็ไดถกูทําลายลงเหลอือยูเพียงแค 10 หลงัเทานั้น 

 

 

 

 

 

 

 

 
คําวา “เคียงบกกุง” หมายถึง พระราชวงัแหงพรทีม่แีสงสวาง ภายในบริเวณของพระราชวังแหงนี้มี
สถาปตยกรรมที่นาสนใจดงันีค้ือ “พระที่นั่งคนึจองวอง (Geunjeongjeon)” และ “ศาลาเคียงฮวย
รู (Hyangwonjeong)” ซึง่ตั้งอยูภายในบริเวณสระนํา้ มีทศันียภาพที่สวยงามมาก และรอบๆ 
บริเวณตรงประตูจอนชุลมุน จะสามารถเดินผานไปถงึถนนซัมจองดองกิล ยังมีรานขายชดุฮันบกอัน
เกาแกใหไดเลือกชม  



 

 

 

 

 

 

 

 

รวมไปถึงหอศิลป�ตางๆและทําเนียบชองวาแด เมื่อเดินไปรอบๆจะพบสวนหยอมที่ใหความรูสึกรมรื่น 
นอกจากนีภ้ายในพระราชวังยงัมีพิพธิภัณฑพระราชวงัแหงชาต ิ(National Palace Museum of 
Korea) ตั้งอยูทางทศิใตของประตฮูึงรแยมุน (Heungnyemun Gate) กับพิพิธภัณฑพื้นบาน
แหงชาติ (National Folk Museum) ตั้งอยูทางทิศตะวันออกในพื้นทีพ่ระราชวงัเคียงบกกงุ 
(Hyangwonjeong) อีกดวย  
เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร เมนพูอรคคาลบี้ (5) หรือหมูยางเกาหลี เมนู
กระทะรอนรสชาติเขมเปนเนื้อหมหูมักเครือ่งปรงุคลายๆกบับลุโกกิ แตเนื้อจะหัน่แผนโตและหนา
กวา เวลาจะรับประทานตองนํามายางบนตะแกรงเตาถานจนสุก และใชกรรไกรตัดใหเปนชิน้
เล็กๆพอคํา รับประทานกับขาวสวย กิมจิ และผักสด หอผกัแลวจิ้มนํ้าจ้ิม 
นําทานเดินทางตอไปยงั โรงเรียนสอนทําคิมบับ เพือ่ใหทานเรียนรูวัฒนธรรมการทาํคมิบบัใหทานได
สนุกสนานเพลดิเพลินกบัการทาํคิมบับ พรอมทั้งสวมชุดฮันบกเปนชดุประจําชาติของเกาหลีพรอม
ถายภาพเปนที่ระลกึและทานยงัสามารถนาํกิมจิ ผีมอืของทานกลับไปเปนของฝากไดอกี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

จากนั้นนาํทานสู หอคอย N’SEOUL TOWER ถายภาพดานนอก ยอนรอยซีรียดงั “ You Who 
Came From The Stars” (ยัยตัวรายกับนายตางดาว) “ Boys Over Flowers หรอื F4 เกาหล”ี ณ 
เขานัมซานภูเขาเพียงลูกเดียวใจกลางเมืองหลวงกรงุโซล 1 ใน 17 หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลก สูงถงึ 
480 เมตร เหนอืระดับนํ้าทะเลชมทัศนียภาพกรงุโซลและชานเมอืงแบบรอบทศิ360องศา พาทาน คลอง
กุญแจคูรกั เพราะมคีวามเชื่อวาคูรกัที่ไดมาคลองกุญแจที่นี่จะรกักันยาวนานตลอดไป   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
นําทานชอปปم�งตลาดดงัที่สดุของเกาหลี ตลาดเมียงดง หรือสยามสแควรเกาหลี หากทานตองการ
ทราบวาแฟชั่นของเกาหลีเปนอยางไร กาวลํา้นําสมัยเพียงใดทานจะตองมาที่เมียงดงแหงนีพ้บกบัสินคา
วัยรุน อาทิ เสื้อผาบรุุษ-สตร ีเครือ่งสาํอางดังๆ อาทิ  ETUDE HOUSE, SKIN FOOD, THE 
FACE SHOP,  MISSHA, ROJUKISS, LANEIGE  หรืออีกมายใหทานไดเลือกซื้อซึง่ราคาถกูกวา
ที่เมืองไทย 2-3 เทา และอิสระชอปปم�ง ตลาดนัมแดมนุ (Namdaemun Market) เปนตลาดที่ใหญ
และเกาแกที่สุดใน เกาหลีใต ตลาดนี้มอีายุยาวนานโดยเปดมาตั้งแตป ค.ศ. 1414 ปจจุบันตลาดแหงนี้
เปนที่เที่ยวที่ไดรบัความนิยมมากที่สดุแหงหนึง่ของโซล ไมวาจะในหมูนักทองเที่ยวหรือชาวเกาหลีใต
เอง ตลาดนมัแดมุนซ่ึงเปนตลาดใหญของเกาหลีเตม็ไปดวยรานคาและแผงลอยจาํนวนมหาศาลซ่ึงขาย
ของทุกประเภท แมรานคาสวนใหญจะอยูกลางแจง แตกม็หีลายรานทีต่ั้งอยูรมิถนนใกลกับตวัตลาดซึง่
ก็ไดรับความนิยมจากเหลานกัชอปเชนกัน  

 

 
 
 
 
 



 

 

คํ่า เพื่อไมเปนการรบกวนใหทานอิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย 
 พกัที ่ Seoul : GALAXY HOTEL หรอืเทียบเทา ระดับ 3 ดาว 
 
 
 
 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (6)   
นําทานชม ศูนยสมุนไพรโสมเกาหลี หรือราชาแหงมวสมุนไพร ในตาํรายาแผนโบราณจีนระบุวาโสม
เปนสมุนไพรที่ชวยเสริมความแขง็แรงใหแกระบบยอยอาหารและปอด ชวยทําใหจติใจสงบและเพิ่ม
พละกาํลังโดยสวนรวมสรรพคุณทางการแพทย ชวยบาํรงุหวัใจ ป�องกันโรคหวัใจขาดเลือด เสริม
ประสิทธภิาพทางเพศ ลดและป�องกันมะเรง็ และเร็วๆนี้โสมเกาหลีอาจจะไดจดทะเบียนมรดกโลกโดย
องคการยูเนสโก ทกุวนันี้ผลิตภัณฑโสมเปนส่ิงที่ขาดไมไดสําหรับผูทีค่ํานงึถึงสุขภาพในปจจุบนั นําทาน
เดินทางสู ศนูยสมุนไพรนํ้ามันสนเข็มแดง หรือ RED PINE มหัศจรรยแหงธรรมชาติ ผานผลงาน
การวิจัยมากมายจากมหาวิทยาลัยแหงชาต ิประเทศเกาหลีใต มีสรรพคุณชวยลดไขมันและนํ้าตาลใน
กระแสเลือด ป�องกนัการเกิดเสนเลือด ตีบ แตก ตัน และสามารถลางสารพิษในรางกาย เพื่อเพิ่มภมูิ
ตานทานและทําใหอายุยืนแบบชาวเกาหลี ซึ่งกําลงัเปนส่ิงที่ไดรบัความนิยมจากคนในประเทศเกาหลี
เปนอยางมาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
นําทานสู ยานอินซาดง (Insa-dong) ตัง้อยูใจกลางเมืองที่เปนยานเกาแกที่สําคัญของเมอืงโซล 
ประกอบดวยถนนหลักอินซาดงและมตีรอกซอกซอยแยกออกไปทั้งสองขางทาง ภายในตรอกเปน
รานอาหารแบบดัง้เดมิ โรงนํา้ชา รานกาแฟ และแกลเลอร ีในยานแหงนี้เปนแหลงรวมแกลเลอรี่ตางๆ 
กวา 100 แหง คุณจะสามารถชมงานศิลปะแบบดัง้เดมิของเกาหลี ภาพวาด และประติมากรรมอัน
สวยงามไดที่นี ่โดยแกลเลอรี่ทีม่ีชื่อเสียงมากทีสุ่ด ไดแก Hakgojae Gallery ซึ่งเปนศูนยกลางศิลปะ
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   ª�Í»»��§ÎØ¹ä´¾ÃÕàÁÕèÂÁ àÍ�Ò·�àÅçµ - Ê¹ÒÁºÔ¹ÍÔ¹ªÍ¹ 



 

 

พื้นบาน, Gana Art Gallery หอสงเสริมศิลปน และ Gana Art Center จากนั้นแวะ ดิวตี้ฟร ีชอป
ปم�งแหลงปลอดภาษี สินคาแบรนดเนม อาทิ นาฬิกา,แวนตา,เครือ่งสําอางคกระเป�า,กลองถายรูปหรือจะ
เปนนํ้าหอม เครื่องสําอางแบรนดชัน้ดงั ตางๆ อาท ิSulwhasoo , DKNY , Shiseido , Dior 
 
  
 
 
 
 
 
 
เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร เมนพูุลโกกิ (7) เปนอาหารดัง้เดิมของคาบสมทุร
เกาหลี นําเนื้อหมสูไลดหมกัซอสคนัจังและเครื่องปรงุรสตางๆรสออกหวานนุม นํามาผดัยาง
ขลุกขลิกกับซุปบลโูกกิบนกะทะแบนพรอมผักกะหลํ่าและเสนจันทน โดยจะมีลกัษณะออกเปน
แบบนํ้าขนเพื่อเปนนํ้าซปุไวคลกุคลิกทานกบัขาว 
จากนั้นนาํทานเดินทางสู ฮุนได พรี่เมี่ยม เอาทเลท ชอปปم�งเอาทเลทขนาดใหญของฮุนได รานสินคา
แบรนเนมระดับโลกมากมายหลายพันรานคา เพื่อไมเปนการรบกวนใหทกุทานชอปปم�งตามอธัยาศัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
นําทานเดินทางสู สนามบินอชิอน เพือ่เดินทางกลับสูกรงุเทพฯ ระหวางรอขึ้นเครื่องใหทานอิสระชอปปم�งสินคา
ปลอดภาษดีิวตีฟ้รีภายในสนามบิน 
20.05 น.  เหินฟ�าสู กรุงเทพฯ      โดย สายการบิน     (TW) เที่ยวบนิที ่TW102  
 
 
 



 

 

 

 

00.25 น.  เดินทางถึง ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พรอมความประทบัใจ 
 
** หากทานที่ตองออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน, รถทัวร, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาที ่

กอนทําการ  เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรบัเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน ** 

 
 
 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญหองละ 
2-3 ทาน 

พักเดี่ยวเพิ่ม 

(ราคาตอทาน) 

อุณหภูมิเฉลี่ย สูงสุด - 
ตํ่าสุด 

เดือนกุมภาพันธ - เดือนมีนาคม 2563  

08 - 13 กุมภาพันธ 2563 14,990 5,490 8℃ - 1℃ 

14 - 19 กุมภาพันธ 2563 14,990 5,490 8℃ - 1℃ 

21 - 26 กุมภาพันธ 2563 14,990 5,490  6℃ - 1℃ 

26 กุมภาพันธ – 02 มีนาคม 2563 14,990 5,490  10℃ - 1℃ 

28 กุมภาพันธ – 04 มีนาคม 2563 14,990 5,490  11℃ - 1℃ 

03 - 08 มีนาคม 2563 13,990 5,490  11℃ - 0℃ 

06 - 11 มีนาคม 2563 14,990 5,490  11℃ - 0℃ 

 
*** จอยแลนดไมใชตัว๋ 8,990 *** 
การเดินทางในแตละครั้งจะตองมผีูโดยสารจํานวน 25 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวน
ดังกลาวบรษิทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทางหรือเปลี่ยนแปลงราคา 
* ราคาเด็กอายุไมเกิน 2 ป  4,990 บาท * 
**กรณีเด็กอายุเกิน 2 ใหคดิเปนผูใหญ (นบัวันเกิดจากวันที่กลับจากประเทศเกาหลี)** 
 
***คาบริการขางตน ยังไมรวมคาทปิคนขับรถ หัวหนาทัวร และมคัคุเทศกทองถิ่น 
ทานละ 1,600 บาท /ทริป/ตอทาน*** 

ÇÑ¹·Õè 6  Ê¹ÒÁºÔ¹ÊØÇÃÃ³ÀÙÁÔ 

**ËÁÒÂàËµØ : â»Ãá¡ÃÁáÅÐâÃ§áÃÁÍÒ¨ÁÕ¡ÒÃ»ÃÑºà»ÅÕèÂ¹ËÃ×Íà»ÅÕèÂ¹á»Å§ä´�µÒÁ¤ÇÒÁàËÁÒÐÊÁ ¢Öé¹ÍÂÙ�¡Ñº
ÊÀÒ¾ÍÒ¡ÒÈ¡ÒÃ¨ÃÒ¨Ã, ¡ÒÃàÁ×Í§, ÊÒÂ¡ÒÃºÔ¹áÅÐÄ´Ù¡ÒÅ 



 

 

 
 
 
 
  

ã¹¡Ã³ÕÂ¡àÅÔ¡¡ÒÃà´Ô¹·Ò§ µ�Í§Â¡àÅÔ¡ 30 ÇÑ¹¡�Í¹¡ÒÃà´Ô¹·Ò§à·�Ò¹Ñé¹ äÁ�àª�¹¹Ñé¹·Ò§ºÃÔÉÑ·¨ÐäÁ�¤×¹ÁÑ´¨íÒäÁ�Ç�Ò �́ÇÂ¡Ã³Õã´æ·Ñé§ÊÔé¹ 
â»Ã´Í�Ò¹¢�Í¤ÇÒÁãË�¶Õè¶�Ç¹¡�Í¹¡ÒÃ¨Í§·ÑÇÃ�·Ø¡¤ÃÑé§ à¾×èÍ»ÃÐâÂª¹�á¡�µÑÇ·�Ò¹àÍ§ 

ËÁÒÂàËµØ  
1. ·�Ò¹¶Ù¡à¨�ÒË¹�Ò·ÕèµÃÇ¨¤¹à¢�ÒàÁ×Í§·Ñé§¢Í§·Ò§»ÃÐà·Èä·ÂáÅÐà¡ÒËÅÕ »¯ÔàÊ¸¡ÒÃà¢�Ò-ÍÍ¡àÁ×Í§¢Í§·�Ò¹ ¶×Íà»�¹àËµØ¼Å·Õè
ÍÂÙ�¹Í¡àË¹×Í¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍº¢Í§·Ò§ºÃÔÉÑ· ·Ò§ºÃÔÉÑ· ¢ÍÊ§Ç¹ÊÔ· Ô̧ìã¹¡ÒÃ·Õè¨Ð¤×¹¤�Òãª�¨�ÒÂ ã´æ ·Ñé§ÊÔé¹á¡�·�Ò¹  
2. â»Ãá¡ÃÁ·ÑÇÃ�à¡ÒËÅÕ ¨Ðà»�¹â»Ãá¡ÃÁ·Õè¨Ðµ�Í§Å§Ã�Ò¹ª�Í»»��§ ËÒ¡·�Ò¹äÁ�»ÃÐÊ§¤�·Õè¨Ðà¢�Ò ·�Ò¹¨Ðµ�Í§¨�ÒÂà§Ô¹¤�ÒäÁ�à¢�ÒÃ�Ò¹ 
ãË�¡Ñº·Ò§Ã�Ò¹¤�Ò Ã�Ò¹ÅÐ 100 USD/·�Ò¹ 
3. ¡Ã³Õ¡ÃØ�»·Õèà Ố¹·Ò§ à»�¹¡ÃØ�» Ù́§Ò¹ ËÃ×Í ¡ÃØ�»¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ «Öè§äÁ�ä �́ÁÕ¡ÒÃá¨�§ÁÒ¡Ñº·Ò§ºÃÔÉÑ·Ï äÇ�¡�Í¹·íÒ¡ÒÃ¨Í§·ÑÇÃ� ·Ò§
ºÃÔÉÑ·Ï ¢ÍÊ§Ç¹ÊÔ· Ô̧ì í́Òà¹Ô¹¡ÒÃà¡çºà§Ô¹à¾ÔèÁ¡Ñº·Ò§ÅÙ¡¤�Òâ´ÂµÃ§·Õèà¡ÒËÅÕ·Ñ¹·Õ  
4.àÁ¹ÙÍÒËÒÃ·Ø¡Á×éÍ µÒÁ·ÕèÃÐºØäÇ�ã¹ÃÒÂ¡ÒÃ ·Ò§ºÃÔÉÑ·¨Ð¨Ñ´à»�¹àÁ¹ÙµÒÁ»¡µÔ ËÒ¡·�Ò¹äÁ�ÊÒÁÒÃ¶·Ò¹ä´� àª�¹ ·Ò¹à¨, 
ÁÑ§ÊÇÔÃÑµÔ, ÍÒËÒÃÍÔÊÅÒÁ ËÃ×Íá¾�ÍÒËÒÃª¹Ô´Í×è¹æ ¡ÃØ³Òá¨�§ãË�à¨�ÒË¹�Ò·Õè·ÃÒº·Ñ¹·ÕµÑé§áµ�¨Í§·ÑÇÃ� 



 

 

อัตรานีร้วม 
 คาตั๋วเครื่องบินไป – กลบั ชั้นประหยัด  เสนทางตามที่ระบุไวในโปรแกรม  (ตัว๋กรุป)  
 คานํ้าหนัก กระเป�าสมัภาระเดินทาง ตามทีส่ายการบินกําหนดแตละเสนทาง  (ไมเกิน 15 กิโลกรัม

เทานั้น) โหลดใตเครื่องบิน ถือขึ้นเครื่องได 12 กิโลกรัม และสวนเกินคิดกิโลกรัมละ 550 บาท  
 คาธรรมเนียม นํา้มันเชือ้เพลิงของสายการบินและภาษีสนามบินทุกแหง   คามคัคุเทศกของ

บริษัทจากกรงุเทพฯ 
 คาโรงแรมทีพ่ัก ตามที่ระบุในรายการ (พกั 2-3 ทาน/หอง)      คาเขาชมสถานที่

ตางๆ ตามที่ระบุในรายการ 
 คาพาหนะเดินทางระหวางนาํเที่ยว  ตามทีร่ะบุในรายการ    คาอาหารและเครื่องดื่ม 

ตามที่ระบุในรายการ  
 คาประกันอุบตัิเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท คารกัษาพยาบาล 500,000 บาท  

(หมายเหต:ุ คาประกันอุบติิเหตุสําหรบัเดก็ทีม่อีายุนอยกวา 2 ป และ ผูใหญอายมุากกวา 70 ป 
ทางบริษัทประกันฯจะชดใชคาสินไหมทดแทนเพียงครึง่หนึง่ของสัญญาฯ) 

 

อัตรานีไ้มรวม 
 คาใชจายสวนตัว นอกเหนือจากรายการทัวรระบุไว  เชน คาอาหาร-เครื่องดืม่,คาซกัรดี,คาโทรศัพท

,คามินบิารและทวีีชองพิเศษ ฯลฯ  
 คาทิปบริการ สาํหรับพนกังานบรกิาร เชน คาทปิคนขับรถ คาทิปไกดทองถิน่ คาทปิพนกังานเสิรฟ 

พนักงานยกกระเป�า  
 คาธรรมเนียม นํา้มันเชือ้เพลิงและภาษีสนามบินที่ทางสายการบินอาจเรียกเก็บเพิม่ตามภาวะอตัรา

แลกเปล่ียน  
 คาภาษีตางๆ หกั ณ ที่จาย 3% และภาษีมลูคาเพิม่ 7% (กรณทีี่ลูกคาตองการใบกํากับภาษี)  
 คาปรับ สําหรับกระเป�าสัมภาระเดินทางที่เกินกวาที่สายการบินกาํหนด   
 ประกันภัยอุนใจยามเดินทาง (ตองซื้อเพิม่) 
 

ราคาทัวรนี้ไมรวมทปิ พนักงานขบัรถ,  ไกดทองถิน่  และหวัหนาทวัรจากเมืองไทย 
คาทปิ จํานวน 1,600 บาท *กรณุายื่นคาทปิใหกับหัวหนาทัวรทีส่นามบนิ (วันแรก) 

 
วิธีการชาํระเงนิ กรณุาชาํระคามัดจํา ทานละ 10,000 บาท  
  แฟกซหรืออีเมล หนาหนงัสือเดินทาง (Passport) ของผูเดินทาง (หนังสือเดินทางมีอายุการใช

งาน 6  เดือนขึน้ไป) 



 

 

 คาทวัรสวนที่เหลือ บริษัทฯขอเกบ็คาทวัรทัง้หมด กอนการเดินทางอยางนอย 15 วันทําการ มิฉะนั้น
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินคามดัจําทั้งหมด 

 
การยกเลิกและการเปลี่ยนแปลง  
 กรุปที่เดินทางชวงวันหยุด ฤดูทองเที่ยว เทศกาลสําคัญ จะไมมกีารคืนเงินมดัจาํ หรอืคาทัวรทั้งหมด 

หากไมไดปฏบิัตติามเงื่อนไขตางๆ ที่ไดระบุไว    
 ชวงเทศกาลหรอืวันหยดุตอเน่ือง  ตองแจงยกเลิกกอนเดินทางอยางนอย 45 วัน ทําการหรือ

กอนหนานั้น  
 การยกเลิกจะ ตองแจงทางบริษทั  กอนเดินทางอยางนอย 30 วัน ทําการหรือกอนหนานั้น

คืนคาทวัรทัง้หมด 
 ยกเลิกการ เดินทางภายใน 30 วัน  คดิคาใชจาย 50 เปอรเซ็นตของราคาทวัรในทกุกรณี 
 ยกเลิกการ เดินทางภายใน 15 วัน  ขอสงวนสิทธิ์ในการคนืเงินคาทวัรทั้งหมดในทกุกรณี 
 ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยดุหรอืเทศกาลที่ตองการันตมีดัจํากับสายการบินหรือกรุปที่มกีารกา

รันตคีามดัจําทีพ่ักโดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรอืตางประเทศ และไมอาจขอคืนเงิน
ได รวมถงึเที่ยวบินพิเศษ เชน EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไมมีการคนืเงินมดั
จําหรือคาทัวรทัง้หมดเนื่องจากคาตัว๋เปนการเหมาจายในเที่ยวบินนั้น 

 
เงื่อนไขอ่ืนๆ 
- รายการทวัรสามารถปรับเปลี่ยนการเดินทางได ตามความเหมาะสม โดยไมตองแจงใหทราบ

ลวงหนา แตทางบริษทัจะยงัคงรกัษาผลประโยชนของลูกคาเปนส่ิงสําคัญ 
- บริษัทฯรับเฉพาะผูมวีตัถุประสงคเดินทางเพื่อทองเที่ยวเทานั้น หากทานถกูเจาหนาทีต่รวจคนเขา

เมืองของประเทศนั้นๆปฏิเสธการเขา-ออกเมอืง ดวยเหตุผลใดๆ กต็ามถอืเปนเหตุผลซ่ึงอยู
นอกเหนอือํานาจและความรับผดิชอบของบรษิัทฯ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ทีจ่ะไมคนืเงินบางสวน
หรือทัง้หมดหากทานถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมือง ไมวาประเทศใดจนทําใหทานไมสามารถเดินทาง
ตอไปได คณะทัวรทานอื่นๆ รวมถึงไกดจะไมสามารถรอทาน ณ สนามบินได จาํเปนตองออก
เดินทางตามโปรแกรมที่วางไว แตทางตวัแทนบริษัทฯจะทําหนาที่ประสานงานและเจาหนาทีจ่ะทํา
การตดิตอและชวยเหลือทานเปนระยะๆ 

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท์ี่จะไมรับผดิชอบตอคาใชจายใดๆทัง้สิ้น  ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยตางๆ เชน 
การยกเลิกหรือการลาชาของสายการบิน, อุบตัิเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยดุงาน, การจราจร
ตดิขดั หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ตางๆ ที่เกิดขึน้เหนอือํานาจการควบคุมของบริษทัฯ และ
เจาหนาที่นั้นๆ ที่จะสงผลทําใหเสียเวลาในการทองเที่ยวตามรายการทวัร ผูเดินทางไมสามารถ
เรียกรองคาเสียหาย ไมวาในกรณีใดๆทัง้สิ้น ทั้งคาเสียเวลา คาเสียโอกาส คาเสียความรูสกึ และ
คาใชจายที่บริษัทจายไปแลว เปนตน  



 

 

- กรณียกเลิกหรือเปล่ียนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคนืเงินทัง้หมดหรอื
บางสวนใหกับทาน เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทัง้หมดหรอืบางสวนกบัทางบรษิัทฯ ทางบรษิัทถือ
วาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ที่ไดระบุไวทั้งหมดแลว  

- เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ทานงดการใชบรกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเดนิทาง
พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ ์ไมอาจเรียกรองคาบรกิาร และเงินมดัจําคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิน้ 

- ถากรุปที่ทานจองทัวรไว ไมสามารถออกเดินทาง จากกรณีจํานวนผูเดินทางไมครบจํานวนตามที่
กําหนดไว หรอืสายการบินแจงยกเลิกบิน ทางบริษัทจะคืนเงินคาทวัรใหทาน แตทางบรษิัทจะขอหัก
เงินคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง  เชน คาธรรมเนียมในการยืนขอวีซาของประเทศที่ทานจะเดินทาง  (ถา
โปรแกรมที่ทานเดินทางจะตองยื่นขอวีซา) 

- อัตราคาบรกิารคดิคํานวณจากอตัราแลกเปลี่ยน และราคาตัว๋เครื่องบินในปจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ในการปรบัเปล่ียนคาบรกิารในกรณีทีม่ีการขึ้นราคาคาตัว๋ เครื่องบิน ภาษีเดินทาง คาประกันภัย 
คาธรรมเนียมนํา้มัน หรอืมีการประกาศลดคาเงินบาท หรืออตัราแลกเปล่ียนไดปรับขึ้นในชวงใกล
วันทีค่ณะจะเดินทาง 

- เน่ืองจากตั๋วเครื่องบินชุดนี้เปนตัว๋ราคาพิเศษ (ตั๋วกรุป) ตองเดินทางตามวันทีท่ี่ระบุไวบนหนาตั๋ว
เทานั้น จงึไมสามารถยกเลิกหรอืเปล่ียนแปลงใดๆ ทั้งสิ้น และถาทางบริษัทไดดําเนินการออกตัว๋
เครื่องบินไปแลวนั้น ไมสามารถยกเลกิหรือเปลี่ยนแปลงรายชื่อผูเดินทางได (ยกเวนบางสายการบิน 
ที่สามารถเปลี่ยนแปลงรายชื่อผูเดินทางได เมือ่ทานตองการเปล่ียนแปลงรายชื่อผูเดินทางหลงัจาก
ออกตัว๋เครื่องบินไปแลว จะตองเสียคาใชจายในการดาํเนินการ ทัง้นี้จะขึ้นอยูกับสายการบินเทานั้น) 

- บริษัทฯทําหนาที่เปนตัวแทนในการเรียกรองคาชดใชจากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษัทขนสงเมื่อ
เกิดการสูญหายของสัมภาระ 
ระหวางการเดินทาง แตจะไมรับผดิชอบตอการสูญหายดังกลาวในระหวางการ ทองเที่ยวนี้ หากทาน
ไมใชบรกิารใดๆ ไมวาทัง้หมดหรอืบางสวน ถอืวาทานสละสิทธิ์ไมสามารถเรียกรองขอคืนคาบรกิาร
ไดหากทานไม เดนิทางกลับพรอมคณะทวัร ตัว๋เครือ่งบินขากลับซ่ึงยงัไมไดใช ไมสามารถนํามาขอ
คืนเงินไดคาบริการที ่ทานชําระกบัทางบริษัทฯ เปนการชําระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯไดชําระ
ใหกับบริษัทฯ ตวัแทนแตละแหงแบบเหมาขาดเชนกัน ดังนั้นหากทานมีเหตอุันใดที่ทาํใหทานไมได
ทองเที่ยวพรอมคณะตามรายการ ทีร่ะบุไว ทานจะขอคืนคาบรกิารไมไดบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะ
เปล่ียนแปลงรายการทวัรตามความเหมาะสม และสถานการณตางๆ ทั้งนีท้างบริษทัฯจะยดึถือและ
คํานงึถึง ความปลอดภัย รวมถงึประโยชนสูงสุดของลกูคาสวนมากเปนสาํคัญ 
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