
 

 

รหัสทัวร SNT2000475 
ทัวรเกาหล ีสละโสด เช็คอิน พักลานสกีรีสอรท 6วัน 3คืน (TW) 
ลองเรือเกาะนามิ - สะพานกระจก - สนุกกับกิจกรรมลานสก ี– พักลานสกีรีสอรท - ป�อม
ปราการฮวาซอง - ฟารมสตรอวเบอรรอีอรแกนิก - สวนสนุกเอเวอรแลนด - พิพิธภัณฑสาหราย - 
ชอปปم�งดงแฮ – คาเฟ�แฮรรี่พอตเตอร - ศูนยเวชสําอางคเกาหลี -  หมูบานโบราณบกุชอนฮนัอก – 
พระราชวังเคยีงบ็อคคงุ – สวมชุดฮันบก – โซลทาวเวอร – ชอปปم�งเมียงดง – นมัแดมุน - ศูนย
สมุนไพรโสมเกาหลี – ศูนยสุขภาพนํ้ามันสนเข็มแดง – ถนนคนเดินอินซาดง – ดวิตี้ฟร ี- ชอปปم�งฮุ
นไดพรีเมี่ยม เอาทเล็ต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วันที่ 1  กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ                                                 
 

22.00 น. คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ผูโดยสารระหวางประเทศชั้น 4 
เคานเตอร L ประตูทางเขาเบอร 6  
สายการบิน   (TW) โดยมีเจาหนาท่ีของบริษัทฯ คอยใหการตอนรบั และอํานวย
ความสะดวกดานสัมภาระเช็คอิน 

 
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 2       สนามบินอินชอน - ลองเรือเกาะนามิ ยอนรอยซีรียดัง(Winter Love Song) - 

สะพานกระจก - สนกุกับกิจกรรมลานสกี - พักลานสกีรีสอรท(-/L/-) 
 
01.25 น.   บินลัดฟ�าสู กรุงโซล โดยสายการบินทีเวย เที่ยวบินที่ TW102 
08.45 น.  เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติอนิชอน สาธารณรัฐเกาหลีใต (เวลาทองถ่ิน

เร็วกวาไทย 2 ช.ม.    กรุณาปรับนาฬิกาของทานเปนเวลาทองถิ่นเพื่อสะดวกใน
การนัดหมาย) หลังจากผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรแลว  

  จากนั้นนําทานเดินทางสู ทาเรือเฟอรรี่ขามฟาก เพ่ือขามไปยัง เกาะนาม ิสถานที่
แสนโรแมนติคอีกแหงหนึ่งสําหรับคูรักคูหนุมสาว ครอบครัว เพ่ือนๆหนึ่งในสถานที่
ถายทําละครเกาหลี WINTER LOVE SONG หรือเพลงรักในสายลมหนาว เกาะนา

เที่ยวบินขาไป     TW 102   เวลา 01.25 น. - 08.45 น.   

เที่ยวบินขากลับ  TW 101   เวลา 20.05 น. - 00.25 น. 



 

 

มิมีรปูรางเหมือนใบไมที่ลอยอยูทางตอนเหนือของแมนํ้าฮัน ณ ท่ีแหงนี้ทานสามารถ
เชาจักรยานหรือมอเตอรไบทเท่ียวรอบเกาะ เดินเลนชมสวนเกาหลีหรือคาราวะสุสาน
นายพลนามิและสามารถเดินผานกลางแมกไมแหงสวนสนท่ีสูงเสียดฟ�าเพ่ือสุขภาพ
ผานดงตนสน ดอกสน ตนเกาลัด เลือกนั่งที่มานั่งขางชายฝم�งเพ่ือชมบรรยากาศโรแมน
ติกใตเงาไม 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
เท่ียง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนไูกบาบีคิวผัดซอสเกาหลี (1)  อาหาร

เลื่องชื่อโดยการนําไกบารบีคิว มันหวาน กะหล่ําปล ีตนกระเทียม ซอส และขาว 
มาผัดรวมกันบนกระทะแบนสีดําคลุกเคลาทุกอยางใหเขาที่ รับประทานคูกับ
ผักกาดเกาหลีและเครื่องเคียงตางๆ 
ชมทัศนียภาพที่สวยงามที ่Soyanggang Sky Walk (สะพานกระจกใส) อยูใน
เมืองชุนชอน จงัหวัดคงัวอน โดยสะพานโซยังกังเปนสะพานกระจกใสท่ีมีความยาว 
156 เมตร เหนือทะเลสาบเอียมโฮ เวลาที่เดินอยูบนสะพานแหงนี้จะสามารถมองเห็น
วิวดานลางใตสะพานที่เปนทะเลสาบไดอยางชัดเจน 
 
 
 
 



 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

จากนั้นนําทานสู โอควัลเลย สกีรีสอรท (Oak valley ski resort) มาถงึอีกหน่ึง
ลานสกียอดฮิตในเกาหลี โอค วัลเลย สกรีีสอรท ตั้งอยูทามกลางธรรมชาติและ
ทิวทัศนอันสวยงามเปนลานสกีขนาดใหญในบรรยากาศสวยๆทามกลางหุบเขาที่เต็ม
ไปดวยตนโอคสูงใหญในจังหวัดคงัวอนโดและอยูไมไกลจากกรงุโซล ท่ีนี่เปนสกีรี
สอรทที่มีสิ่งอํานวยความสะดวกครบครัน ท้ังโรงแรม สนามกอลฟ สปา สนามเด็ก
เลน หองฟตเนส รานคา และรานอาหาร พรอมใหบรกิารกบันักทองเที่ยว ซึ่งสกีรี
สอรทเกาหลีแหงนี้สามารถเลนไดตั้งแตผูหัดเลนไปจนถึงผูเลนระดบัมืออาชีพ โดยมี
ทั้งหมด 9 สโลป แบงเปนผูเริ่มตนหัดเลน 2 สโลป ผูเลนระดับปานกลาง 5 สโลป ผู
เลนระดับมืออาชีพ 2 สโลปและมีรอบบรกิารท้ังกลางวันและกลางคนื สกีรีสอรท
โอกแวลลียสโนวพารกเหมาะสําหรับการมาเลนสกีและพักผอนหยอนใจกันทั้ง
ครอบครัว  
 
 
 

 
 
 
 



 

 

(ราคาทัวรไมรวมคาอุปกรณการเลนสก,ี ครูฝกรวมทั้งสโนวสเลดและกระเชา
ลิฟท คาเชาอุปกรณสกี 50,000 วอน สโนบอรด ประมาณ 30,000 – 
40,000 วอนตอเช็ด สโนสเลคประมาณ 12,000 วอนตอเช็ด กระเชาลิฟท
สําหรับทานที่เลนสกี ครึ่งวัน ประมาณ 40,000 วอนตอทาน ทานสามารถฝาก
ไกดทองถิ่นซื้อบัตร ไมรวมในราคาทัวร ราคาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง โปรด
สอบถามที่ไกดนําเท่ียวอีกคร้ัง) 

คํ่า เพื่อไมเปนการรบกวนใหทานอิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย @ 
RESORT 

 พักที่     นาํทานเขาสูที่พัก OAK VALLEY RESORT   
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

วันที่ 3       ป�อมปราการฮวาซอง - ฟารมสตรอวเบอรรี ออรแกนิก - สวนสนุกเอเวอร
แลนด - พิพิธภัณฑสาหราย - ชอปปم�งดงแฮ – คาเฟ�แฮรร่ีพอตเตอร (B/-/D) 

 

เชา             บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (2)   
นําทานเยี่ยมชม ป�อมฮวาซอง (HWASEONG FORTRESS) ถายภาพดานนอก 
ตั้งอยูที่เมืองซูวอน ประเทศเกาหลีใตสรางขึ้นในชวง ค.ศ. 1794 - 1796 โดยพระ
เจาจองโจแหงราชวงศโชซอน เพ่ือใชเปนท่ีประทับและเปนท่ีฝงพระศพขององคชาย
รัชทายาทจังฮอน (องคชายซาโด) ที่ถกูพระบดิาคือพระเจายองโจซึ่งเปนพระอัยกา



 

 

ของพระเจาจองโจลงโทษโดยการขังองคชายไวในถังขาว ใหอดขาวอดนํ้าพอผานไป 
7 วันจนส้ินพระชนมภายในถังขาว 
 
 
 
 
  
 
 
 

 

 
ตัวป�อมไดรบัการกอสรางโดยวิทยาการชั้นสูงและดวยอุปกรณกอสรางที่ประดิษฐขึ้น
ใหมโครงสรางถกูทําใหม่ันคงแข็งแรง ตัวป�อมทอดยาวโอบลอมตอนลางของเมืองซู
วอนเปนวงรปูไขมหึมา และที่สําคัญป�อมปราการฮวาซองแหงนี้ ไดรบัการขึ้น
ทะเบียนเปนมรดกโลกทางวัฒนธรรมจาก UNESCO อีกดวย นอกจากความ
สวยงามของตัวป�อมแลวบริเวณลานกวางจะเปนสนามยิงธนู นักทองเท่ียวสามารถ
ลองยิงธนูได ดานหนาพระราชวังจะมีการแสดงโชว เปนการแสดงการใชอาวุธตาง ๆ 
นักแสดงจะแตงกายเปนนักรบเกาหลีโบราณออกมาวาดลวดลายในการตอสูใน
รูปแบบตาง ๆ ไมวาจะเปนการใชดาบ หอก และการยิงธนู จากน้ันนาํทุกทานเดินทาง
สู ฟารมสตรอวเบอรรี ออรแกนิก เชิญลิ้มรสสตรอเบอรรี่ของเกาหลีสดๆใน
บรรยากาศภายในไรสตรอเบอรรี่อยางแทจรงิ พบกบัวิถชีีวติชาวไรสตรอเบอรรี่ของ
เกาหลีวามีวิธีการปลูกอยางไร ใหไดผลสตรอเบอรรี่ท่ีขนาดใหญเปนพิเศษ หวาน
หอม และชวน นารบัประทาน เปนที่ชื่นชอบของชาวเกาหลีและชาวตางชาต ิจากนั้น
เดินทางสู สวนสนุกเอเวอรแลนด ซึ่งถูกขนานนามวา ดิสนียแลนดเกาหลี เปนสวน
สนุกกลางแจงที่ใหญท่ีสุดของประเทศ โดยมีบริษัทซัมซุงเปนเจาของ ต้ังอยูทามกลาง
หุบเขา ทานจะไดนั่งกระเชาลิฟท และทองไปกับโลกของสัตวป�าซาฟารี ชมไลเกอร



 

 

แฝดคูแรกของโลก ที่นีท่านจะพบวาเจาป�าสิงโต และเสือดินแดนแหงเทพนิยาย และ
สนุกกับเครื่องเลนนานาชนิด อาทิเชน สเปสวร รถไฟเหาะ หนอนสะบัด ชมสวน
ดอกไมซึ่งกําลังบานสะพรั่งอวดสีสันเต็มสวน ชมกิจกรรมและการแสดงตางๆ ดวย
บัตรเขาชมแบบไมจํากัดจํานวนรอบ 
(ทั้งนี้ข้ึนอยูกับสภาพอากาศ)  
 
 
 
 
 
 

 

เท่ียง เพื่อไมเปนการรบกวนใหทานอิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย 

 

 

 

 

 

 

นําทานชม พิพิธภัณฑสาหราย จัดแสดงเรื่องราวตางๆของการทําสาหรายและ
ประวตัิความเปนมาตนกําเนิดของการผลิตสาหรายและข้ันตอนการผลิตสาหรายที่
ใหมทุกวันใหทานจะไดเลือกชิมผลิตภัณฑที่ทําจากสาหรายหลากหลายรสชาติใหลิ้ม
ลองและเลือกซื้อ 
 



 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

จากนั้นอิสระใหทานเดินชอปปم�งกันท่ี ยานฮงแด ซึ่งเปนยานชอปปم�งชื่อดังของเหลา
วัยรุนเกาหลี ซึ่งฝم�งตรงขามของยานน้ีเปนมหาวิทยาลัยฮงอิก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

พิเศษ!!! …. สําหรับสาวก HARRY POTTER ตองหามพลาดดด!! นําทาน
เดินทางตอไปยัง คาเฟ�'943 King’s Cross ชานชาลา 9 เศษสามสวนส่ี'คาเฟ�
สไตลแฮรี ่ที่ยกมาเอาใจแฟนคลับแฮรี่พอตเตอรถึงยานฮงแดเลยคาเฟ�ใหมกลางใจ
กรุงโซลแหงนี้ เพิ่งเปดใหมแบบสด ๆ รอน ๆ เลยคา ตัวรานจะมีทั้งหมด 4 ชั้นเลย 
แถมยังมมีุมถายรปูเกๆ และพร็อพตางๆ มากมาย ไมวาจะเปนชดุคลุมหรือผาพันคอ
ของทั้ง 4 บานพรอมไมกายสิทธ์ิ ใครเคยวาดฝนไววาอยากอยูบานไหนก็เลือกใสได
ตามใจชอบเลย 

 



 

 

 
  

 
 
 
 

 
 
คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร เมนูจิมดัก (Jimdak)(3)  หรอืไกตุนซีอิ๊ว

เกาหลีผสมกับวุนเสนที่เหนียว 
 พักที่     Seoul : GALAXY HOTEL หรือเทียบเทา ระดับ 3 ดาว 
 

วันที่ 4       ศูนยเวชสําอางคเกาหลี -  หมูบานโบราณบุกชอนฮันอก – พระราชวังเคียงบ็อ
คคุง -เรียนรูการทําคิมบับ – สวมชุดฮันบก – โซลทาวเวอร คลองกุญแจรัก – ช
อปปم�งเมียงดง – นัมแดมุน (B/L/-) 
 

เชา             บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (4)   
ใหทานเลือกซื้อคอสเมติกหลากยี่หอคุณภาพที่ผูหญิงชาวเกาหลีท้ังสาวท้ังไมสาวแลว
ใหความสําคัญกับเรื่องผิวหนาคอนขางมาก โดยเฉพาะในกลุมบํารงุผิวพื้นฐาน Skin 
Care และเครื่องสําอางคผสมสมุนไพรที่ ศูนยเวชสําอางค จากน้ันนําทานสู 
หมูบานบุกชอนฮันอก ที่นี่ลอมรอบดวย พระราชวัง Gyeongbok พระราชวัง 
Changdeok และศาลเจา Jongmyo หมูบาน บกุชอนฮันอก เปนที่ตั้งของบาน
โบราณหลายรอยหลัง ซึ่งเปนบานของชาวเกาหลีแบบดั้งเดิม ในสมัยราชวงศโชซอน 
วันนี้หลายหลังเปลี่ยนเปนศูนยวฒันธรรม เกสตเฮาส รานอาหาร และรานขายชา 
กาแฟ ใหแกนักทองเที่ยว เพ่ือสัมผัส เรียนรู และดื่มดํ่ากับวัฒนธรรมเกาหลีแบบ
ดั้งเดิม ชมสถาปตยกรรมแบบยอนยคุของหมูบานแหงนี้ที่ใครมาเยือนก็ตองเดิน
ถายรูปทั่วทั้งตรอกซอกซอยอันคดเคี้ยวและมนตเสนหแหงวิถีชีวติท่ีติดตาตรึงใจ 

 



 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
พระราชวังเคียงบกกุง (Gyeongbokgung Palace) หรือเรียกอีกแบบหนึ่ง
วา “พระราชวังคยองบกกุง” เปนท้ังสัญญลักษณและแหลงทองเที่ยวยอดฮิตของ
กรุงโซล พระราชวังที่มขีนาดใหญและเกาแกที่สุดในกรุงโซล สรางขึ้นในป 1394 ใน
สมัยพระเจาแทโจ ราชวงศโชซอน เดิมทีนั้นภายในพระราชวังมีอาคารและตําหนัก
ตางๆมากกวา 200 หลัง แตเมื่อมีการรุกรานของญี่ปุ�นอาคารสวนใหญก็ไดถกู
ทําลายลงเหลืออยูเพียงแค 10 หลังเทานั้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คําวา “เคียงบกกุง” หมายถึง พระราชวังแหงพรที่มีแสงสวาง ภายในบริเวณของ
พระราชวังแหงนีม้ีสถาปตยกรรมที่นาสนใจดังนี้คือ “พระทีน่ั่งคึนจองวอง 
(Geunjeongjeon)” และ “ศาลาเคียงฮวยรู (Hyangwonjeong)” ซึ่งตั้งอยู



 

 

ภายในบริเวณสระน้ํา มีทัศนียภาพท่ีสวยงามมาก และรอบๆ บริเวณตรงประตูจอน
ชุลมุน จะสามารถเดินผานไปถึงถนนซมัจองดองกิล ยังมรีานขายชุดฮันบกอันเกาแก
ใหไดเลือกชม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รวมไปถึงหอศิลป�ตางๆและทําเนียบชองวาแด เม่ือเดินไปรอบๆจะพบสวนหยอมที่ให
ความรูสกึรมรื่น นอกจากนี้ภายในพระราชวังยังมีพิพิธภัณฑพระราชวังแหงชาต ิ
(National Palace Museum of Korea) ตั้งอยูทางทิศใตของประตูฮึงรแยมุน 
(Heungnyemun Gate) กับพิพิธภัณฑพื้นบานแหงชาติ (National Folk 
Museum) ตั้งอยูทางทิศตะวันออกในพ้ืนท่ีพระราชวงัเคียงบกกุง 
(Hyangwonjeong) อีกดวย  
เท่ียง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพอรคคาลบ้ี (5) หรือหมูยาง
เกาหล ีเมนูกระทะรอนรสชาติเขมเปนเนื้อหมูหมักเคร่ืองปรุงคลายๆกับบุลโกกิ 
แตเนื้อจะหั่นแผนโตและหนากวา เวลาจะรับประทานตองนํามายางบนตะแกรง
เตาถานจนสุก และใชกรรไกรตัดใหเปนชิ้นเล็กๆพอคํา รับประทานกับขาวสวย 
กิมจิ และผักสด หอผกัแลวจ้ิมนํ้าจ้ิม 
นําทานเดินทางตอไปยัง โรงเรียนสอนทําคิมบับ เพ่ือใหทานเรียนรูวัฒนธรรมการทํา
คิมบบัใหทานไดสนุกสนานเพลิดเพลินกับการทําคิมบับ พรอมท้ังสวมชุดฮันบกเปน
ชุดประจําชาติของเกาหลีพรอมถายภาพเปนที่ระลึกและทานยังสามารถนํากมิจิ ผีมือ
ของทานกลับไปเปนของฝากไดอีก 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
จากนั้นนําทานสู หอคอย N’SEOUL TOWER ถายภาพดานนอก ยอนรอยซีรียดัง 
“ You Who Came From The Stars” (ยัยตัวรายกับนายตางดาว) “ Boys 
Over Flowers หรือ F4 เกาหลี” ณ เขานัมซานภูเขาเพียงลูกเดียวใจกลางเมือง
หลวงกรุงโซล 1 ใน 17 หอคอยเมืองที่สูงท่ีสุดในโลก สูงถงึ 480 เมตร เหนือ
ระดับนํ้าทะเลชมทัศนยีภาพกรุงโซลและชานเมืองแบบรอบทิศ360องศา พาทาน 
คลองกุญแจคูรัก เพราะมีความเชื่อวาคูรักท่ีไดมาคลองกุญแจที่นี่จะรักกันยาวนาน
ตลอดไป   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
นําทานชอปปم�งตลาดดงัที่สุดของเกาหลี ตลาดเมียงดง หรือสยามสแควรเกาหลี หาก
ทานตองการทราบวาแฟชั่นของเกาหลีเปนอยางไร กาวลํ้านําสมัยเพียงใดทานจะตอง
มาที่เมียงดงแหงนี้พบกับสินคาวัยรุน อาทิ เส้ือผาบุรุษ-สตรี เครื่องสําอางดังๆ อาทิ  
ETUDE HOUSE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP,  MISSHA, 



 

 

ROJUKISS, LANEIGE  หรืออีกมายใหทานไดเลือกซื้อซึ่งราคาถกูกวาที่เมืองไทย 
2-3 เทา และอิสระชอปปم�ง ตลาดนัมแดมุน (Namdaemun Market) เปนตลาด
ที่ใหญและเกาแกที่สุดใน เกาหลีใต ตลาดนีม้อีายุยาวนานโดยเปดมาตั้งแตป ค.ศ. 
1414 ปจจุบันตลาดแหงนี้เปนที่เท่ียวที่ไดรับความนิยมมากท่ีสุดแหงหนึ่งของโซล ไม
วาจะในหมูนักทองเท่ียวหรือชาวเกาหลีใตเอง ตลาดนมัแดมุนซึ่งเปนตลาดใหญของ
เกาหลีเต็มไปดวยรานคาและแผงลอยจํานวนมหาศาลซ่ึงขายของทุกประเภท แม
รานคาสวนใหญจะอยูกลางแจง แตกม็ีหลายรานท่ีตั้งอยูริมถนนใกลกับตัวตลาดซึ่งก็
ไดรบัความนิยมจากเหลานักชอปเชนกัน  
 

 
 

คํ่า เพื่อไมเปนการรบกวนใหทานอิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย 
 พักที่       Seoul : GALAXY HOTEL หรือเทียบเทา ระดับ 3 ดาว 
 

วันที่ 5       ศูนยสมุนไพรโสมเกาหลี – ศูนยสุขภาพนํ้ามนัสนเขม็แดง – ถนนคนเดินอินซาดง 
– ดิวตี้ฟรี - ชอปปم�งฮนุไดพรีเมี่ยม เอาทเล็ต - สนามบินอินชอน   (B/L/-) 

 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (6)   
นําทานชม ศูนยสมุนไพรโสมเกาหลี หรือราชาแหงมวสมุนไพร ในตํารายาแผน
โบราณจีนระบุวาโสมเปนสมุนไพรที่ชวยเสรมิความแข็งแรงใหแกระบบยอยอาหาร
และปอด ชวยทําใหจิตใจสงบและเพ่ิมพละกําลังโดยสวนรวมสรรพคณุทางการแพทย 



 

 

ชวยบํารงุหัวใจ ป�องกันโรคหัวใจขาดเลือด เสริมประสิทธิภาพทางเพศ ลดและ
ป�องกันมะเร็ง และเร็วๆนี้โสมเกาหลีอาจจะไดจดทะเบียนมรดกโลกโดยองคการ
ยูเนสโก ทุกวันนี้ผลิตภัณฑโสมเปนสิ่งที่ขาดไมไดสําหรับผูที่คํานึงถึงสุขภาพในปจจุบัน 
นําทานเดินทางสู ศูนยสมุนไพรนํา้มันสนเขม็แดง หรือ RED PINE มหัศจรรยแหง
ธรรมชาติ ผานผลงานการวิจัยมากมายจากมหาวิทยาลัยแหงชาติ ประเทศเกาหลีใต 
มีสรรพคุณชวยลดไขมนัและนํ้าตาลในกระแสเลือด ป�องกันการเกิดเสนเลือด ตีบ 
แตก ตัน และสามารถลางสารพิษในรางกาย เพื่อเพิ่มภูมิตานทานและทําใหอายุยืน
แบบชาวเกาหลี ซึ่งกําลังเปนส่ิงท่ีไดรับความนิยมจากคนในประเทศเกาหลีเปนอยาง
มาก 
 
 
 
 
 
 
 

 
นําทานสู ยานอินซาดง (Insa-dong) ตั้งอยูใจกลางเมืองท่ีเปนยานเกาแกท่ีสําคัญ
ของเมืองโซล ประกอบดวยถนนหลักอินซาดงและมีตรอกซอกซอยแยกออกไปทั้งสอง
ขางทาง ภายในตรอกเปนรานอาหารแบบดัง้เดิม โรงนํ้าชา รานกาแฟ และแกลเลอร ี
ในยานแหงนี้เปนแหลงรวมแกลเลอรี่ตางๆ กวา 100 แหง คุณจะสามารถชมงาน
ศิลปะแบบด้ังเดิมของเกาหลี ภาพวาด และประติมากรรมอันสวยงามไดที่น่ี โดยแกล
เลอรี่ท่ีมีชื่อเสียงมากที่สุด ไดแก Hakgojae Gallery ซึ่งเปนศูนยกลางศิลปะ
พ้ืนบาน, Gana Art Gallery หอสงเสริมศลิปน และ Gana Art Center จากนั้น
แวะ ดิวตี้ฟรี ชอปปم�งแหลงปลอดภาษี สินคาแบรนดเนม อาทิ นาฬิกา,แวนตา,
เครื่องสําอางคกระเป�า,กลองถายรูปหรือจะเปนนํ้าหอม เครื่องสําอางแบรนดชัน้ดัง 
ตางๆ อาทิ Sulwhasoo , DKNY , Shiseido , Dior 
 



 

 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
เท่ียง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนพูุลโกกิ (7) เปนอาหารดั้งเดิมของ

คาบสมุทรเกาหลี นําเนื้อหมูสไลดหมักซอสคันจังและเครื่องปรุงรสตางๆรสออก
หวานนุม นํามาผัดยางขลุกขลิกกับซุปบลูโกกิบนกะทะแบนพรอมผักกะหลํ่าและ
เสนจันทน โดยจะมีลกัษณะออกเปนแบบนํา้ขนเพื่อเปนนํ้าซุปไวคลุกคลิกทาน
กับขาว 
จากนั้นนําทานเดินทางสู ฮุนได พร่ีเม่ียม เอาทเลท ชอปปم�งเอาทเลทขนาดใหญของ
ฮุนได รานสินคาแบรนเนมระดบัโลกมากมายหลายพันรานคา เพ่ือไมเปนการรบกวน
ใหทุกทานชอปปم�งตามอัธยาศัย 
 
 
 
 
 
 
 

 
นําทานเดินทางสู สนามบินอิชอน เพ่ือเดินทางกลับสูกรงุเทพฯ ระหวางรอข้ึนเครื่องใหทาน
อิสระชอปปم�งสินคาปลอดภาษีดิวตี้ฟรีภายในสนามบิน 

20.05 น.  เหินฟ�าสู กรุงเทพฯโดย สายการบิน(TW) เที่ยวบินท่ี TW102  



 

 

วันที่ 6        สนามบินสุวรรณภูมิ 
 

00.25 น.    เดินทางถึง ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ 
 

-------- 
 

 
 
** หากทานที่ตองออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน, รถทัวร, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาที ่
กอนทําการ  เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน ** 

 

อัตราคาบริการ 
 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญหองละ 

2-3 ทาน 

พักเดี่ยวเพิ่ม 

(ราคาตอทาน) 

อุณหภูมิเฉลี่ย สูงสุด - 
ต่ําสุด 

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℃ 

 
*** จอยแลนดไมใชต๋ัว 8,990 *** 



 

 

การเดินทางในแตละคร้ังจะตองมีผูโดยสารจํานวน 25 ทานข้ึนไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวน
ดังกลาวบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเลื่อนการเดินทางหรือเปลี่ยนแปลงราคา 
* ราคาเด็กอายุไมเกิน 2 ป  4,990 บาท * 
**กรณีเด็กอายุเกิน 2 ใหคิดเปนผูใหญ (นบัวันเกิดจากวันที่กลับจากประเทศเกาหล)ี** 
 
***คาบริการขางตน ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น 
ทานละ 1,600 บาท /ทริป/ตอทาน*** 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

อัตรานี้รวม 
 คาตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด  เสนทางตามที่ระบุไวในโปรแกรม  (ตั๋วกรุป)  
 คานํ้าหนัก กระเป�าสัมภาระเดินทาง ตามท่ีสายการบินกําหนดแตละเสนทาง  (ไมเกิน 15 

กิโลกรัมเทานั้น) โหลดใตเครื่องบิน ถือขึ้นเคร่ืองได 12 กิโลกรัม และสวนเกินคิดกิโลกรัม
ละ 550 บาท  

 คาธรรมเนียม นํ้ามนัเชื้อเพลิงของสายการบินและภาษีสนามบินทุกแหง   
 คามัคคุเทศกของบริษัทจากกรุงเทพฯ 
 คาโรงแรมที่พัก ตามท่ีระบุในรายการ (พัก 2-3 ทาน/หอง)      
 คาเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามที่ระบุในรายการ 
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ËÁÒÂàËµØ  
1. ·èÒ¹¶Ù¡à¨éÒË¹éÒ·ÕèµÃÇ¨¤¹à¢éÒàÁ×Í§·Ñé§¢Í§·Ò§»ÃÐà·Èä·ÂáÅÐà¡ÒËÅÕ » Ô̄àÊ¸¡ÒÃà¢éÒ-ÍÍ¡àÁ×Í§¢Í§·èÒ¹ ¶×Íà»ç¹àËµØ¼Å·Õè
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ãËé¡Ñº·Ò§ÃéÒ¹¤éÒ ÃéÒ¹ÅÐ 100 USD/·èÒ¹ 
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4.àÁ¹ÙÍÒËÒÃ·Ø¡Á×éÍ µÒÁ·ÕèÃÐºØäÇéã¹ÃÒÂ¡ÒÃ ·Ò§ºÃÔÉÑ·¨Ð¨Ñ´à»ç¹àÁ¹ÙµÒÁ»¡µÔ ËÒ¡·èÒ¹äÁèÊÒÁÒÃ¶·Ò¹ä´é àªè¹ ·Ò¹à¨, 
ÁÑ§ÊÇÔÃÑµÔ, ÍÒËÒÃÍÔÊÅÒÁ ËÃ×Íá¾éÍÒËÒÃª¹Ô´Í×è¹æ ¡ÃØ³Òá¨é§ãËéà¨éÒË¹éÒ·Õè·ÃÒº·Ñ¹·ÕµÑé§áµè¨Í§·ÑÇÃì 



 

 

 คาพาหนะเดินทางระหวางนําเที่ยว  ตามท่ีระบุในรายการ    
 คาอาหารและเครื่องดื่ม ตามทีร่ะบุในรายการ  
 คาประกันอุบัติเหตใุนการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท คารกัษาพยาบาล 500,000 บาท  

(หมายเหตุ: คาประกันอุบิติเหตุสําหรับเด็กทีม่ีอายุนอยกวา 2 ป และ ผูใหญอายุมากกวา 70 ป 
ทางบริษัทประกันฯจะชดใชคาสินไหมทดแทนเพียงครึ่งหนึ่งของสัญญาฯ) 

 
อัตรานี้ไมรวม 
 คาใชจายสวนตัว นอกเหนือจากรายการทัวรระบุไว  เชน คาอาหาร-เครื่องดืม่,คาซักรีด,คา

โทรศัพท,คามินิบารและทีวีชองพิเศษ ฯลฯ  
 คาทิปบรกิาร สําหรับพนักงานบริการ เชน คาทิปคนขับรถ คาทิปไกดทองถิ่น คาทิปพนักงาน

เสิรฟ พนักงานยกกระเป�า  
 คาธรรมเนียม น้ํามนัเชื้อเพลิงและภาษีสนามบินท่ีทางสายการบนิอาจเรียกเก็บเพ่ิมตามภาวะ

อัตราแลกเปลี่ยน  
 คาภาษีตางๆ หัก ณ ที่จาย 3% และภาษีมูลคาเพ่ิม 7% (กรณีทีลู่กคาตองการใบกํากับภาษี)  
 คาปรบั สําหรับกระเป�าสัมภาระเดินทางท่ีเกินกวาที่สายการบินกําหนด   
 ประกนัภัยอุนใจยามเดินทาง (ตองซื้อเพ่ิม) 
 

ราคาทัวรนี้ไมรวมทิป พนักงานขับรถ,  ไกดทองถิ่น  และหัวหนาทัวรจากเมืองไทย 
คาทิป จํานวน 1,600 บาท *กรุณายื่นคาทิปใหกับหัวหนาทัวรที่สนามบิน (วันแรก) 

 
วิธีการชําระเงิน กรุณาชําระคามัดจํา ทานละ 10,000 บาท  
  แฟกซหรืออีเมล หนาหนังสือเดินทาง (Passport) ของผูเดินทาง (หนังสือเดินทางมอีายุการ

ใชงาน 6  เดือนขึ้นไป) 
 คาทัวรสวนที่เหลือ บริษัทฯขอเก็บคาทัวรท้ังหมด กอนการเดินทางอยางนอย 15 วันทําการ 

มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินคามดัจําท้ังหมด 
 
 
 



 

 

การยกเลิกและการเปลี่ยนแปลง  
 กรุปที่เดินทางชวงวนัหยุด ฤดูทองเที่ยว เทศกาลสําคัญ จะไมมกีารคืนเงินมัดจํา หรือคาทัวร

ท้ังหมด หากไมไดปฏบิตัิตามเงื่อนไขตางๆ ท่ีไดระบุไว    
 ชวงเทศกาลหรือวันหยุดตอเนื่อง ตองแจงยกเลิกกอนเดินทางอยางนอย 45 วัน ทําการหรือ

กอนหนาน้ัน  
 การยกเลิกจะ ตองแจงทางบริษัทกอนเดินทางอยางนอย 30 วัน ทําการหรือกอนหนานั้นคืนคา

ทัวรทั้งหมด 
 ยกเลิกการ เดินทางภายใน 30 วัน คิดคาใชจาย 50 เปอรเซ็นตของราคาทัวรในทุกกรณี 
 ยกเลิกการ เดินทางภายใน 15 วัน ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินคาทัวรทั้งหมดในทุกกรณ ี
 ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีตองการันตีมดัจํากบัสายการบินหรือกรุปท่ีมีการ

การันตคีามัดจําท่ีพักโดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรอืตางประเทศ และไมอาจขอ
คืนเงินได รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชน EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไมมีการ
คืนเงินมดัจําหรือคาทัวรทั้งหมดเนื่องจากคาต๋ัวเปนการเหมาจายในเที่ยวบินนั้น 

 
เงื่อนไขอืน่ๆ 
- รายการทัวรสามารถปรับเปลี่ยนการเดินทางได ตามความเหมาะสม โดยไมตองแจงใหทราบ

ลวงหนา แตทางบริษัทจะยังคงรักษาผลประโยชนของลูกคาเปนส่ิงสาํคัญ 
- บริษัทฯรับเฉพาะผูมีวตัถุประสงคเดินทางเพ่ือทองเที่ยวเทานั้น หากทานถูกเจาหนาที่ตรวจคน

เขาเมืองของประเทศนั้นๆปฏิเสธการเขา-ออกเมือง ดวยเหตุผลใดๆ ก็ตามถือเปนเหตุผลซึ่งอยู
นอกเหนืออํานาจและความรับผดิชอบของบรษัิทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไมคืนเงิน
บางสวนหรือทั้งหมดหากทานถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมือง ไมวาประเทศใดจนทําใหทานไม
สามารถเดินทางตอไปได คณะทัวรทานอื่นๆ รวมถึงไกดจะไมสามารถรอทาน ณ สนามบนิได 
จําเปนตองออกเดินทางตามโปรแกรมท่ีวางไว แตทางตัวแทนบริษัทฯจะทําหนาที่ประสานงาน
และเจาหนาที่จะทําการติดตอและชวยเหลือทานเปนระยะๆ 

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไมรับผิดชอบตอคาใชจายใดๆท้ังสิ้น  ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยตางๆ 
เชน การยกเลิกหรือการลาชาของสายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, 
การจราจรติดขัด หรือส่ิงของสูญหายตามสถานที่ตางๆ ที่เกิดขึน้เหนืออํานาจการควบคมุของ
บริษัทฯ และเจาหนาท่ีนั้นๆ ที่จะสงผลทําใหเสียเวลาในการทองเท่ียวตามรายการทัวร ผูเดนิทาง



 

 

ไมสามารถเรียกรองคาเสียหาย ไมวาในกรณีใดๆทั้งสิ้น ทั้งคาเสียเวลา คาเสียโอกาส คาเสีย
ความรูสกึ และคาใชจายท่ีบริษัทจายไปแลว เปนตน  

- กรณียกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมดหรือ
บางสวนใหกับทาน เมือ่ทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัท
ถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ที่ไดระบุไวท้ังหมดแลว  

- เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหนึง่ หรือไม
เดินทางพรอมคณะถือวาทานสละสิทธ์ิ ไมอาจเรียกรองคาบรกิาร และเงินมัดจําคืน ไมวากรณี
ใดๆ ท้ังสิ้น 

- ถากรุปท่ีทานจองทัวรไว ไมสามารถออกเดินทาง จากกรณีจํานวนผูเดินทางไมครบจํานวนตามที่
กําหนดไว หรอืสายการบินแจงยกเลิกบิน ทางบริษัทจะคืนเงินคาทัวรใหทาน แตทางบริษัทจะขอ
หักเงินคาใชจายท่ีเกิดขึน้จริง  เชน คาธรรมเนยีมในการยืนขอวีซาของประเทศที่ทานจะเดินทาง  
(ถาโปรแกรมที่ทานเดนิทางจะตองยื่นขอวีซา) 

- อัตราคาบรกิารคิดคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปจจบุัน บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียนคาบริการในกรณีท่ีมีการขึ้นราคาคาตัว๋ เครื่องบิน ภาษีเดินทาง คา
ประกันภัย คาธรรมเนยีมนํ้ามัน หรือมีการประกาศลดคาเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนไดปรับ
ข้ึนในชวงใกลวนัที่คณะจะเดินทาง 

- เนื่องจากตั๋วเครื่องบนิชดุนี้เปนตั๋วราคาพิเศษ (ตั๋วกรุป) ตองเดินทางตามวันท่ีที่ระบุไวบนหนาตั๋ว
เทานั้น จึงไมสามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงใดๆ ทั้งส้ิน และถาทางบริษัทไดดําเนินการออกตั๋ว
เครื่องบินไปแลวนั้น ไมสามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงรายชื่อผูเดนิทางได (ยกเวนบางสายการ
บิน ท่ีสามารถเปล่ียนแปลงรายชื่อผูเดินทางได เมื่อทานตองการเปลีย่นแปลงรายชื่อผูเดินทาง
หลังจากออกตั๋วเครื่องบินไปแลว จะตองเสียคาใชจายในการดําเนินการ ท้ังนี้จะขึ้นอยูกบัสาย
การบินเทานั้น) 

- บริษัทฯทําหนาท่ีเปนตัวแทนในการเรียกรองคาชดใชจากสายการบนิ, โรงแรมหรือบริษัทขนสง
เมื่อเกิดการสูญหายของสัมภาระ 
ระหวางการเดินทาง แตจะไมรบัผิดชอบตอการสูญหายดังกลาวในระหวางการ ทองเที่ยวนี ้หาก
ทานไมใชบรกิารใดๆ ไมวาท้ังหมดหรือบางสวน ถือวาทานสละสิทธิ์ไมสามารถเรียกรองขอคืน
คาบรกิารไดหากทานไม เดินทางกลบัพรอมคณะทัวร ตัว๋เครื่องบนิขากลับซึ่งยังไมไดใช ไม
สามารถนํามาขอคืนเงนิไดคาบริการที ่ทานชาํระกับทางบริษัทฯ เปนการชําระแบบเหมาขาด 



 

 

และทางบริษัทฯไดชําระใหกับบริษัทฯ ตัวแทนแตละแหงแบบเหมาขาดเชนกัน ดังนั้นหากทานมี
เหตุอันใดท่ีทําใหทานไมไดทองเท่ียวพรอมคณะตามรายการ ท่ีระบไุว ทานจะขอคืนคาบรกิาร
ไมไดบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายการทัวรตามความเหมาะสม และสถานการณ
ตางๆ ทั้งนี้ทางบรษัิทฯจะยึดถือและคํานึงถึง ความปลอดภัย รวมถึงประโยชนสูงสุดของลูกคา
สวนมากเปนสําคัญ 

 

â»Ã´ÍèÒ¹¢éÍÁÙÅ·Ñé§ËÁ´ã¹ÃÒÂ¡ÒÃ·ÑÇÃìâ´ÂÅÐàÍÕÂ´  
ËÒ¡ÁÕ¢éÍÊ§ÊÑÂ¡ÃØ³ÒÊÍº¶ÒÁ¡èÍ¹·Ó¡ÒÃ¨Í§·Ø¡¤ÃÑé§ 


