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SAKURA SUMMER SEOUL 5วัน 3คืน BY TG  
 



 

 

 

 

 

 

DAY 1  กรงุเทพ - สนามบนิสวุรรณภมู ิ

 

 

19.30 น. พรอ้มกันทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิประตู 3ชัน้ 4 เคาน์เตอร ์ C สายการบนิTHAI AIRWAYS โดยจะมเีจา้หนา้ที่

ของบรษัิทฯคอยอ านวยความสะดวกและพบกบัหัวหนา้ทัวร ์

22.35 น. น าท่านเดนิทางสู่กรุงโซลโดยเที่ยวบนิTG688ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมงมีบรกิารอาหาร และ

เครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

 

 

DAY 2  สนามบนิอนิชอน - หมูบ่า้นเทพนยิาย - ไชนา่ทาวน ์- เกาะนาม ิ- Ansan starlight village photo 

land 

 

 

06.00น. เดนิทางถงึสนามบนิอนิชอน ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและ

ศุลกากร(กรุณาปรับนาฬกิาของท่านใหเ้ป็นเวลาทอ้งถิ่นเพื่อ

สะดวกในการนัดหมายเวลาประเทศเกาหลจีะเร็วกวา่ประเทศไทย 

2 ชั่วโมง)จากนั้น ไดเ้วลาน า น าท่านชมหมู่บา้นเทพนยิาย

โครงการปรับสภาพแวดลอ้มทีอ่ยู่อาศัยใหม้คีวามน่าอยู่มากขึน้

โดยใหนั้กจติกรรมชว่ยกันเสกบา้นแสนธรรมดาใหก้ลายเป็นหมู

บา้นเทพนยิายนักจติกรรมชว่ยกันวาดภาพทีม่สีสีันสดใสตามฝา

ผนังก าแพงซุม้ประตูและตรอกซอยตลอดทางเดินโดยมี

หลากหลายทมีสดุคลาสสคิใหท้่านไดถ้่ายรูปคู่กับตัวการต์ูนอาทิ

เช่นหนูนอ้ยหมวกแดงพนิอคคโิอสโนว์ไวท์กับคนแคระทัง้7ปีเตอร์แพนอะลาดนิกับตะเกยีงวเิศษตัวการ์ตูน

จากดสินี่ย์หรือตัวการ์ตูนชุดพื้นเมืองชาวเกาหลีนอกจากท่านจะไดถ้่ายรูปเล่นเก๋สุดๆแลว้ท่านยังสามารถ

เพลดิเพลนิไปกับรา้นกาแฟน่ารักๆและรา้นคา้ของทีร่ะลกึทอ้งถิน่จากนัน้น าท่านไปยังยา่นชุมชนไชนา่ทาวน์

เพยีงแห่งเดยีวของเกาหลมีอีายกุว่า100ปีทีย่ังคงรักษาขนบธรรมเนียมและวถิชีวีติของชาวจนีไวเ้ป็นอยา่งดยีัง

เป็นถิน่ก าเนดิของจาจังเมยีนบะหมีแ่หง้คลุกดว้ยซอสด าหวานท าจากเตา้เจีย้วด ารยีกไดว้่าเป็นหนึง่ในอาหาร

ประจ าชาตขิองเกาหลใีตซ้ ึง่ไดรั้บความนยิม 

ไฮไลทเ์ด็ดโปรแกรม !! 

 เรยีนท ำคิมบบั พรอ้มใสช่ดุประจ ำชำติเกำหลี 

เลน่เครือ่งเลน่ไม่จ ำกดัรอบและครัง้@เอเวอรแ์ลนด ์

 ชอ้ปป้ิงจใุจยำ่นฮงแด–เมียงดง–เอำทเ์ลท  

 ตระกำรตำกบัสวนประดบัไฟ Ansan starlight village photo land 

 ฟร+ี++WIFI ON BUS สญัญำณเริด่ ไม่ขำดกำรติดต่อ แน่นอน / น ้ำเปลำ่วนัละ 1 ขวด  

เดือนทีเ่ดินทาง วนัที ่ ราคาผู้ใหญ่ พกัเดี่ยว  

มนีาคม 28 มนีาคม – 1 เมษายน 26,900-. 4,500 -. TG 

เมษายน 12 -16 *** สงกรานต์ *** 32,900-. 4,500 -. TG 



 

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหาร  ณ ภตัตาคาร  TAKKALBI(ไกผ่ดัเผ็ดซอส) 

บา่ย น าท่านสู่ เมอืงชุนชอนจงัหวดัคงัวอนโดและน าท่านน ัง่เรอื

ขา้มฟากสูเ่กาะนาม ิเป็นเกาะส าหรับคูรั่กทีม่ ี

 ไฮไลทอ์ยู่ทีถ่นนสองฟากเป็นตน้สนสูงทอดแนวยาวใหค้วามรูส้กึ

สดุโรแมนตกิเกาะนามจิะมคีวามสวยงามแตกต่างกันไป** ส าหรับ

ฤดใูบไมผ้ล ิ(Spring) เกาะนามจิะเต็มไปดว้ยสสีันของดอกไมแ้รก

แยม้อิสระใหท้่านไดส้นุกสนานกับการเดินเล่นชมวิวหรือเช่า

จักรยานป่ันเทีย่วรอบเกาะและเก็บภาพเป็นทีร่ะลกึตามอธัยาศัย 

 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร SHABU SHABU (สกุ ีส้ไตลเ์กาหล)ี 

 ต่อมาน าท่านเดนิทางไปยังจังหวัดคังวอนโดเพื่อน าท่านไปยัง Ansan Starlight Village Photo 

Land  เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ถูกสรา้งขึน้มาใหม่ ที่มบีรรยากาศฝร่ังเศส ไม่ว่าจะเป็นทุ่งลาเวนเดอร์ หรือ

วัฒนธรรมทีเ่ป็นเอกลักษณ์และงานศลิปะในโปรวองซ ์ทีอ่ยูภู่มภิาคตะวันตกเฉียงใตข้องฝร่ังเศส รวมถงึทีน่ี่ยัง

เต็มไปดว้ยโซนส าหรับถา่ยรูปตามชือ่ทีว่่า Photo Land ดว้ย ทีน่ี่ตัง้อยูท่ีเ่มอืงอนัซาน จงัหวดัคยองกโีดและ

ดา้นในก็มจีดุส าหรับถา่ยรปูมากมายกว่า 100 จุด ใหค้นรักการถ่ายภาพไดส้นุกสนานไปกับหมูบ่า้นเล็กๆ แห่งนี ้

ทีต่ดิไฟ LED ไปทั่วบรเิวณ 

 จากนัน้น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพั่ก CENTRAL PLAZA HOTEL  เทยีบเทา่ 3* 

 

 

DAY 3  วดัวาวจูองซา - ตะลยุสวนสนกุเอเวอรแ์ลนด ์- เครือ่งส าอางค ์- ชอ้ปป้ิงฮงแด 

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารณโรงแรมทีพ่กั 

 น าทา่นเดนิทางไปยงั วดัวาอจูองซา เป็นวัดเกา่แกท่ีต่ัง้อยูก่ลางภเูขาท าใหไ้ดเ้ห็นววิธรรมชาตทิีล่อ้มรอบอยา่ง

สวยงาม จงึเป็นแหล่งท่องเทีย่วทีน่ยิมอกีทีห่นึง่เลย เมือ่เขา้ไปยังไม่ทันถงึตัววัดก็จะเห็นเศยีรพระพุทธรูปไม ้

สลักขนาดใหญ่มากสีทองอร่าม ดูโดดเด่นมาแต่ไกล ซึง่เป็น

สัญลักษณ์ที่ส าคัญของวัดนี้ เศียรพระพุทธรูปนี้มีความสูงถงึ 8 

เมตร วางตัง้อยูบ่นกองหนิขนาดใหญ ่ถา้มองจากระยะไกลกองหนิ

นีจ้ะดเูหมอืนล าตวัของพระพทุธรปู แตค่วามจรงิแลว้มแีคเ่ศยีรพระ

เทา่นัน้ทีท่ ามาจากไม ้โดยเศยีรพระพทุธรปูทีน่ีไ่ดรั้บการบนัทกึลง

กนิเนสบุ๊คใหเ้ป็นรูปสลักจากไมท้ี่มขีนาดใหญ่ที่สุดในโลกดว้ย 

ทีน่ี่ถงึตดิอันดับแหล่งท่องเทีย่วในเกาหลใีต ้ธรรมชาตทิีว่ัดวาวู

จองซาก็มคีวามสวยงามไปตามฤดูกาล รอบๆตัววัดมตีน้ซากุระที่

จะออกดอกสีชมพูเ ต็มตน้ในช่วงเดือนเมษายน (ประมาณ

กลางเดอืน) มตีน้เมเป้ิลทีใ่บจะเปลีย่นสสีวยๆ เป็นสแีดงสด ใหนั้กทอ่งเทีย่วไดช้มในชว่งเดอืนกลางตลุาคม-ตน้

เดอืนพฤศจกิายน ของทกุปี ดา้นหนา้ของเศยีรพระพทุธรปูจะเป็นสระน ้า ซึง่มพีระองคเ์ล็กๆวางอยูร่อบๆสระ ยาว

ไปจนถงึกองหนิที่เป็นฐานของเศียรพระพุทธรูป บรเิวณรอบๆวัดก็มรีูปปั้นหนิสลักเณรนอ้ยน่ังพนมมอื และมี

เหรยีญ วางบนหนา้ตัก หรอืบนตัวรปูปัน้เหมอืนบา้นเราเลย ตอ่ไปก็จะพบกบัรปูปัน้หนิสลักดูเหมอืนจะเป็นนกฮกู

แม่กับลูก มเีจดียท์ าดว้ยกอ้นหนิดูแปลกตาไปอกีแบบนะ เมือ่เดนิเขา้สู่อุโบสถซึง่อยู่บนเนนิเขา จะพบกับที่

ประดษิฐานพระนอนขนาดใหญ่ทีแ่กะสลักมาจากไมซ้ ึง่น ามาจากอนิเดยี และมคีวามเกา่แก ่และศักดิส์ทิธิม์าก

ทเีดยีว  

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหาร  ณ ภตัตาคาร  KALBI (หมยูา่งเกาหล)ี BUFFET 

 หลังจากรับประทานอาหารกลางวันน าทา่น เดนิทางสูส่วนสนกุเอเวอรแ์ลนด ์(Ever land) ถอืวา่เป็นสวนสนุก

กลางแจง้ทีใ่หญท่ีส่ดุของเกาหล ีตัง้อยูท่ี ่เมอืงยงอนิ (Yongin) โดยมบีรษัิทซมัซงุเป็นเจา้ของ เอเวอรแ์ลนด์

นัน้ถอืวา่เป็นเหมอืน“ดสินยีแ์ลนดเ์กาหล”ีเลยก็ว่าได ้แถมถูกนติยสาร Forbes จัดอันดับใหเ้ป็น 1ใน 4สวนสนุก

ยอดนยิมของโลก ในที ่ค.ศ. 2005 โดยแต่ละปีจะมนัีกท่องเทีย่ว มาเยอืนสวนสนุกแห่งนี้กว่า 9 ลา้นอสิระให ้

ท่านไดเ้ลอืกชมดอกไมม้ากมายหลายชนดินับลา้นตน้และเตมิเต็ม ความสขุของท่านดว้ยเครือ่งเล่นนานาชนดิ

http://www.star1723.co.kr/index.php
http://www.star1723.co.kr/index.php


 

 

ดว้ยบัตร Free Passสามารถเลอืกเล่นเครือ่งเล่นไดทุ้กชนดิไม่จ ากัดจ านวนครัง้ เชญิท่านเทีย่วชมเก็บภาพ

ประทับใจตามอัธยาศัย จากนั้นน าท่านเลือกซื้อเครื่องส าอางค์ที่ COSMETIC ที่แห่งนี้เป็นแหล่งขาย

เครือ่งส าอางขนาดใหญ ่อาทเิชน่ ROJUKISS LANEIGE ซึง่เป็นทีน่ยิมอยา่งมาก ในประเทศเกาหล ี

 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารOSAMBULGOGI (หม ูปลาหมกึ เห็ดเข็มทอง หมกัซอส 

 จากนัน้น าทา่ชอ้ปป้ิง ฮงแด (Hongdae) เป็นยา่นชอ้ปป้ิงบรเิวณดา้นหนา้ของมหาวทิยาลัยฮงอกิจงึเป็นศูนย์

รวมเด็กวัยรุ่นและเด็กมหาวทิยาลัย เป็นอีกเสน้หนึ่งที่มีบรรยากาศโรแมนตกิ อีกทัง้ยังมีรา้นกาแฟที่เป็น

เอกลักษณ์ แกลเลอรี ่รา้นคา้จ าหน่ายสนิคา้แฟชัน่ คลับ ตลาดศลิปะ และรา้นอาหารทีน่่าสนใจในหมูว่ัยรุ่นอาย ุ

20-30 ปีทีน่ยิมมาเดนิเลน่ ราคาของสนิคา้และรา้นอาหารต่างๆก็ยังไมแ่พงอกีดว้ย ซึง่จะคกึคักเป็นพเิศษตัง้แต่

ชว่งบ่ายเป็นตน้ไป เพราะรา้นคา้แต่ละรา้นจะทยอยเปิดใหบ้รกิาร ของทีข่ายกันเยอะส่วนใหญ่ก็จะเป็นสนิคา้

แฟชัน่ เชน่ เสือ้ผา้ กระเป๋า รองเทา้ ของกิ๊ฟชอ้ป เครือ่งเขยีน และทีเ่ยอะไม่แพก้ันก็คอืขนมต่างๆ จากนัน้น า

ทา่นชอ้ปป้ิงตอ่ที ่ ตลาดดงแดมนุ ตลาดนีเ้ราสามารถเลอืกซือ้ขา้วของตา่งๆ และตอ่ราคาไดส้ดุๆ เพราะมรีา้นคา้

ตา่งๆ ใหเ้ลอืกซือ้มากมาย มทีัง้หา้งขายเสือ้ผา้ทันสมัยแต่ตัง้อยูท่่ามกลางบรรยากาศแบบโบราณ บางรา้นเปิด 

24 ชัว่โมง มแีสงส ีและเสยีงดนตรตีลอดทัง้คนื สนิคา้ทีม่มีากทสีดุในตลาดนี้คอื เสือ้ผา้ เครือ่งแต่งกายต่างๆ 

เครือ่งหนัง ชดุสุภาพสตร ีเครือ่งนอน รองเทา้ กระเป๋า เครือ่ง ประดับและเครือ่งส าอาง ETUDE SKINFOOD 

THE FACE SHOP ฯลฯ 

 จากนัน้น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพั่ก GALAXY HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 3* 

 

 
 

 

DAY 4   ศนูยโ์สม - ชางดอ๊กคงุ - หมูบ่า้นบกุชอน - คมิบบั + ฮนับก - ดวิตีฟ้ร ี- ชอ้ปป้ิงจใุจเมยีงดง 

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารณโรงแรมทีพ่กั 

 หลังรับประทานอาหาร น าท่านสู ่จนิเส็งเอา้ทเ์ลท เป็นสถานทีแ่หล่งรวมศูนยส์มนุไพรโสม เพือ่ฟังค าบรรยาย

ถงึสรรพคณุตา่งๆ ของโสมแตล่ะชนดิ โดยโสมทีด่มีคีณุภาพตอ้งมอีาย ุ6 ปีโดยทา่นสามารถเลอืกซือ้ผลติภัณฑ์

โสมไดใ้นราคาทีถ่กูกวา่เมอืงไทย ถงึสองเทา่ เหมาะแกก่ารทีจ่ะเป็นของฝาก ของทีร่ะลกึแดค่นทีรั่ก  

 จากนัน้น า ทา่น เดนิชม พระราชวงัชางด็อกกุง เป็นพระราชวังหลวงวังทีส่องทีส่รา้งต่อจากพระราชวังคยอง

บกกุง ในปี ค.ศ.1405 เป็นพระราชวังที่มีความส าคัญอย่างมากต่อ

กษัตรยิห์ลายๆ พระองค์ในราชวงศ์โชซอน ที่มสีภาพดีและสมบูรณ์

ทีส่ดุใน5พระราชวังหลวงทัง้หมดทีย่ังคงเก็บรักษาไวแ้ละทีน่ี่ยังไดรั้บ

การขึน้ทะเบยีนจาก UNESCO ว่าเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในปี 

1997 ดว้ย  

 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่หมูบ่า้นบุกชอนฮนัอก หมูบ่า้นทางเหนือที่

โด่งดัง นอกจากจะเคยเป็นที่อยู่ของขุนนางระดับสูงในสมัยก่อนแลว้ 

หมู่บ า้นฮันอ๊กยังมีความงามเป็นเอกลักษณ์และเป็นมรดกทาง

วัฒนธรรมเกาหลทีีม่มีาตัง้แต่สมัยราชวงศโ์ชซอน ทีน่ี่ยังเป็นโลเคชั่น

ถ่ายซรีีย่ห์ลายเรือ่ง หมู่บา้นแห่งนี้ยังถอืเป็นหมูบ่า้นวัฒนธรรมโบราณ

ของเกาหลีที่ส าคัญอีกแห่งหนึ่งและเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวอีก

ดว้ย หลงัจากน ัน้น าทา่นท าคมิบบั (ขา้วหอ่สาหรา่ย) เรยีนรูว้ธิกีาร

ท า คมิบบั (ขา้วหอ่สาหรา่ย) อาหารง่ายๆ ทีค่นเกาหลนียิมรับประทาน 



 

 

คมิ แปลว่า สาหร่าย บับ แปลว่า ขา้ว จะเป็นแท่งยาวๆ แลว้เคา้ก็จะหั่น

เป็นชิน้ๆพอดคี า จิม้กะโชยญุีปุ่่ นหรอืวาซาบกิ็ได ้ตามรา้นอาหารก็จะมที า

เป็นพเิศษ คอืมผีัดซอสมาใหจ้ิม้ราดดว้ยหลังจากทุกท่านไดร้่วมกจิกรรม

เรยีบรอ้ยแลว้ เชญิทา่นสวมชุดฮนับกซึง่เป็นชดุประจ าชาตขิองประเทศ

เกาหลใีต ้ถา่ยรปูกบัฉากจ าลอง 4 มติซิ ึง่มคีวามสวยงามและประทับใจ 

เทีย่ง  รบัประทานอาหาร  ณ ภตัตาคาร  SAMGYETANG (ไกตุ่น๋โสม) 

 จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิงกันต่อที ่Duty Free ทีน่ี้ท่านจะไดพ้บกับของแบ

รนดเ์นมชือ่ดัง อาท ิเชน่ กระเป๋า, รองเทา้, นาฬกิา, กลอ้ง, น ้าหอม ฯลฯ 

ในราคาปลอดภาษีและในราคายอ่มเยาจากนัน้ใหท้า่นไดอ้สิระกบัการชอ้ปป้ิงที ่ตลาดเมยีงดง ซึง่ไดช้ือ่ว่าเป็น

ศนูยร์วมแฟชัน่ชัน้น าของเกาหล ีทีน่ีม่ทีัง้หา้งสรรพสนิคา้ ล็อตเต ้เมโทมโิตบา้และหา้งชนิเซแกรา้นมกิลอิอรซ์ ึง่

ตัง้อยูท่ัง้ใตด้นิและบนดนิขายเครือ่งแตง่กาย ส าเร็จรปูรองเทา้เครือ่งใชเ้ครือ่งประดับและเครือ่งส าอางเป็นทีพ่งึ

ปารถนาของนักซือ้นักแต่งตัวทัง้หลายและเชญิท่านเลอืก ซือ้สนิคา้ตามอัธยาศัยสนิคา้ทีม่มีากทสีดุในตลาดนี้

คอื เสือ้ผา้ เครือ่งแต่งกายต่างๆ เครือ่งหนัง ชดุสุภาพสตร ีรองเทา้ กระเป๋า เครื่องประดับและเครือ่งส าอาง 

ETUDE SKINFOOD THE FACE SHOP   

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร BBQ BUFFET (บฟุเฟต ์ป้ิงยา่งสไตลเ์กาหล)ี 

 จากนัน้ น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพั่ก GALAXY HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 3* 

 

 

DAY 5  สมุนไพรสนแดง - ศูนยส์มุนไพรโบกานยอง - โซลทาวเวอร ์ (ไม่รวมลฟิต)์ - ฮุนไดเอาทเ์ลท - 

ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต - กรงุเทพฯ 

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารณโรงแรมทีพ่กั (กรณุาตรวจสอบสมัภาระใหเ้รยีบรอ้ย เพือ่เตรยีมเดนิทางไปสนามบนิ) 

 จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่Red Pine อสิระใหท้่านไดเ้ลอืกชมและเลอืกซือ้ผลติภัณฑ ์ทีส่กัดจากน ้ามันสนแดง 

ทีม่สีรรพคณุชว่ยบ ารงุรา่งกาย ลดไขมนั ชว่ยควบคมุอาหาร และรักษาสมดลุในรา่งกาย และยงัสามารถละลายห

ลิม่เลอืดทีแ่ข็งตัวไดเ้ป็นอยา่งด ีจากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ศนูยส์มนุไพรโบกานยอง ตน้ไมช้นดินี้เจรญิเตบิโต

ในป่าลกึบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะและระดับสูงเหนือน ้าทะเล 50-800 เมตร ชาวเกาหลรีุ่นใหม่นยิมน ามา

รับประทานเพือ่ชว่ยดูแลตับใหส้ะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็ง ไม่ถูกท าลายจาการดืม่แอลกอฮอล ์กาแฟ 

บหุรี ่สารตกคา้งจากอาหารและยา จากน ัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เกาะยออโิด (Yeouido’s Streets) ถนน

ซากรุะแหง่กรงุโซล(เฉพาะวนัที ่1 – 10 เม.ย. ) มตีน้ซากรุะกวา่ 1,400 ตน้ในบรเิวณนี ้ซ ึง่ในเดอืนเมษายน

ในแตล่ะปีจะมกีารจัดเทศกาล ดอกซากรุะ ณ ถนนสายนี ้ทา่นจะไดส้มัผัสสสีันหลากหลาย และมดีวงไฟประดับ

ประดาตัดกบัสขีาวอมชมพขูองดอกซากรุะทีส่วยงาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหาร  ณ ภตัตาคาร  JIMDAK (ไกผ่ดัวุน้เสน้) 

 จากนัน้ท่านเดนิทางสู่ สวนนมัซาน ซึง่ตัง้อยู่บนเนนิเขานัมซาน และยังเป็นทีต่ัง้ของหอคอยแหง่กรุงโซล 

หรอื โซลทาวเวอร ์ซึง่การทีอ่ยูบ่รเิวณสวนท าใหท้ัศนียภาพ จากบนหอคอยไมม่อีะไรบังและมองไดก้วา้งไกล 

ทีฐ่านของหอคอยก็คอืศาลาแปดเหลีย่ม ปาลกั๊กจอง สวนสัตวเ์ล็ก ๆ สวนพฤกษชาต ิหอ้งสมุดสาธารณะนัม

ซาน อาคาร อนุสรณ์ ผูรั้กชาตอิันชงุกนุ และสถานทีอ่ านวยความสะดวกอันหลากหลาย สวนส าหรับออกก าลัง

กายและเดนิพักผอ่นหยอ่นใจยามทีเ่หน็ดเหนือ่ยจากการงานหรอืการเทีย่วตามสถานทีต่า่ง ๆ เราสามารถมาผอ่น

คลายทีส่ถานทีแ่หง่นีไ้ดด้ทีเีดยีว และเขตชายแดนแบบรอบทศิทาง 360 องศา ณ ภเูขาลูกนี้ ยังเป็นทีต่ัง้ ของ 

หอคอยแห่งกรุงโซล 1 ใน 18 หอคอยเมอืงทีส่งูสดุในโลก มคีวามสงูอยูท่ี4่80 เมตร เหนือระดับน ้าทะเล และ



 

 

ดา้นล่างของหอคอย ยังมรีา้นคา้ต่างๆ มากมาย (ไม่รวมค่าขึน้ลฟิท)์  จากนัน้น าท่านไปยังสถานทีสุ่ดแสนโร

แมนตคิ ซึง่คู่รักคนเกาหลีมักนิยมเอากุญแจไปคลอ้ง ณ สถานที่แห่งนี้ โดยนิยมน ากุญแจมาเขียนชือ่หรือ 

ขอ้ความสดุซึง้ลงบนกญุแจจากนัน้คลอ้งกญุแจไวแ้ละโยนลูกกญุแจทิง้ลงแมน่ ้า บง่บอกถงึความหมายว่า “เรา

จะไมพ่รากจากกัน” จงึเรยีกกันว่า กญุแจคู่รักจากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิงต่อที ่Hyundai Premium Outletเอาท์

เลตขนาดใหญข่องอาณาจักรฮนุไดรา้นสนิคา้แบรนดเ์นมระดับโลกมากมายในมรีา้นคา้มากกว่า 200 รา้น ตัง้แต่

แบรนดเ์นมหรู Paul Smith, Mulberry, Tag Heuerและ Kate Spade ไปจนถงึแบรนดข์ายปลกียอดนยิม Bean 

Pole, Polo, MCM, Nike และ Adidas เป็นตน้ น าท่านแวะแหล่งซือ้ของฝากของทีร่ะลกึ SUPER MARKET 

ท่านช็อปป้ิงเพื่อซือ้ของฝากตดิไมต้ดิมอืมอบใหก้ับญาตสินิทมติรสหาย ทีซุ่ปเปอร์มาร์เก็ต หรือเรียกไดว้่า 

(PRODUCT SUPERMARKET) เป็นซปุเปอรม์ารเ์ก็ต ทีส่ง่สนิคา้ขนาดใหญซ่ึง่เป็นสนิคา้ จ าพวก สง่ออก  ทัง้ส ิน้  

อาทเิชน่ มามา่เกาหล,ี กมิจ,ิ สาหรา่ย,ขนมสไตลเ์กาหลทีีเ่ด็กๆ ชืน่ชอบเชญิทา่นเลอืกซือ้ของฝากตามอธัยาศัย 

18.30 น.  พรอ้มกนัทีส่นามบนิอนิชอนเพือ่เชค็อนิ 

21.25 น. น าทา่นเดนิทางจากสนามบนินานาชาตอินิชอน โดยไฟลบ์นิ TG 655  

01.10 น.  สูส่นามบนิสวุรรณภมูโิดยสวัสดภิาพ 

ราคา/ ท่าน 
 

 

ราคาทวัร์รวม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินตามท่ีระบุในรายการชั้นทศันาจรไป-กลบัพร้อมคณะกรณีอยูต่่อตอ้งเสียค่าเปล่ียนแปลงตัว๋ 
 ค่าอาหารทุกม้ือ ตามท่ีระบุในรายการ 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ 
 ค่าท่ีพกัตามระบุในรายการ พกัหอ้งละ1ท่าน  
 ค่ารถรับ-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 
 ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งท่ีมี 
 ค่าน า้หนักกระเป๋าสัมภาระท่านละ 30 kg  
 ค่าหวัหนา้ทวัร์ผูช้  านาญเส้นทาง น าท่านท่องเท่ียวตลอดรายการในต่างประเทศ 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

 
ราคาทวัร์ไม่รวม 

ค่าทวัร์ต่อท่าน : เดินทางเดือน 28 มนีาคม – 1 เมษายน เมษายน 12 – 16  

 ผู้ใหญ่พกัห้องคู่ (ห้องละ 2 ท่าน) ท่านละ   26,900-. 32,900-. 

 เด็กอายุ 2 -  12 ปี พกัรวมกบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน  26,900-. 32,900-. 

 เด็กอายุ 2 – 12 ปี พกัรวมกบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน มี
เตียงท่านละ 

25,900-. 31,900-. 

 เด็กอายุ 2 -12 ปี พกัรวมกบัผู้ใหญ่ 2 ท่านไม่
มีเตียงท่านละ 

24,900-. 30,900-. 

 ในกรณีที่ท่านเดินทางคนเดียว ห้องพกัเดี่ยว
เพิม่ท่านละ 

4,500-. 4,500-. 



 

 

 ค่าทปิคนขับรถและไกด์ท้องถิ่นท่านละ 30,000 วอน (หรือ 900 บาท ) 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าท าหนงัสือเดินทาง, ค่าโทรศพัทส่์วนตวั, ค่าซกัรีด, มินิบาร์ในหอ้ง, รวมถึงค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืมท่ี

สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านตอ้งการสั่งเพิ่ม กรุณาติดต่อหวัหนา้ทวัร์แลว้จ่ายเพิ่มเองต่างหาก) 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสัมภาระ ท่ีหนกัเกินสายการบินก าหนด  
 ค่าวีซ่าส าหรับพาสปอร์ตต่างด้าว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1)พาสปอร์ต 2)ใบประจ าตวัคนต่างด้าว 3)ใบส าคญัถ่ินท่ีอยู่ 4)

ส าเนาทะเบียนบา้น(ถา้มี) 5)สมุดบญัชีเงินฝาก(ถา้มี) 6)รูปถ่ายสี 2 น้ิว 2 รูป แลว้ทางบริษทัฯจะเป็นผูด้  าเนินการยื่นวีซ่าให้
ท่าน โดยจ่ายค่าบริการต่างหาก (ส าหรับหนงัสือเดินทางต่างดา้ว เจา้ของหนงัสือเดินทางตอ้งท าเร่ืองแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเอง
ก่อนจะยืน่วซ่ีา) 

หมายเหตุ 
 จ านวนผู้เดินทาง ข้ันต ่า ผู้ใหญ่ 15 ท่าน ขึน้ไปและมีหัวหน้าทวัร์คอยดูแลท่านตลอดการเดินทาง หากน้อยกว่า 15 ท่านแต่ลูก

ทวัร์มีความประสงค์จะเดินทางโดยมีหัวหน้าทวัร์เดินทางไปพร้อมกันอาจจะมีเรียกเกบ็เพิม่ 
 เท่ียวบิน ราคาและรายการท่องเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทาง

เป็นส าคญั 
 หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้จุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเท่ียว

เท่านั้น 
 ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยุดงาน, การก่อ

จลาจล หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หนา้ท่ีกรมแรงงานทั้งจาก
ไทย และต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯ 

 ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทานอาหาร
บางม้ือ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้ 

 ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจากความ
ประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 

 ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ กรณีท่ีท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินได ้ 
 เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลง

ต่างๆ ท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 
ในกรณีผู้เดินทางไม่ผ่านการตรวจพจิารณาในการตรวจเข้า-ออกเมือง ทั้งประเทศไทยและเกาหล ีอนัเน่ืองมาจากการ
กระท าทีส่่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฎิเสธในกรณอีืน่ๆ 
ทางบริษัทจะไม่รับผดิชอบและไม่คืนค่าใช้จ่ายต่างๆ เน่ืองจากการเดินทางเป็นการเหมาจ่ายกบัตัวแทนบริษัทน้ันๆ 

 
เงื่อนไขการส ารองทีน่ั่ง 

 กรุณาจองล่วงหนา้ ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระงวดแรก 10,000 บาทก่อนการเดินทาง หากท่านไม่อาจเดินมางดว้ยเหตุใดก็
ตาม ตอ้งแจง้ใหท้ราบ อยา่งนอ้ย 20 วนัก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นทางบริษทัจะไม่คืนเงินค่ามดัจ าทั้งหมด 



 

 

 ส่วนท่ีเหลือช าระทนัทีก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 
กรณยีกเลกิการเดินทาง 
 แจง้ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 30 วนัก่อนเดินทาง คืนเงินมดัจ าทั้งหมด 
 ยกเลิกเลิกการเดินทาง 15 วนัข้ึนไป เก็บค่าใชจ่้าย ท่านละ 5,000 บาท 
 ยกเลิกเลิกการเดินทาง 6-14 วนั เก็บค่าใชจ่้าย 50% ของราคาทวัร์ 
 ยกเลิกเลิกการเดินทาง 1 – 6 วนั เก็บค่าใชจ่้ายทั้งหมด 100 % ของราคาทวัร์ 
 ยกเลกิการเดินทาง ในวนัเดินทาง ,ถูกปฏิเสธการเขา้เมือง จะ ไม่มีการคืนเงินทั้งหมด 
 กรณเีจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงจะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษทัฯ จะท าการเล่ือนการ

เดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนไดคื้อค่าธรรมเนียมในการมดัจ าตัว๋
ท่านละ 5,000 บาท และอ่ืนๆ 


