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 โปรแกรมการท่องเที่ยว 
วันท่ี 1 

21 กันยายน 18 
พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ  - ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ 

วันท่ี 2 
22 กันยายน 18 

เดินทางถึงสนามบินอินชอน – หอสังเกตการณ์โอดูซาน – ไร่องุ่น ซันมอรู – สะพานกระจกแก้ว 
Soyanggang Sky Walk  –  จุดชมวิวภูเขากูบองซาน 

วันท่ี 3 
23 กันยายน 18 

ป้อมปราการฮวาซอง – สวนสนุก EVERLAND  – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย +ฮันบก –  คอสเมติก  

วันท่ี 4 
24 กันยายน 18 

ศูนย์โสม – น ้ามันสนเข็มแดง –พระราชวังชางด๊อกกุง – หมู่บ้านบุกชอนฮันอก – RUNNING  MAN 
THEME PARK – ดิวตี ฟรี – ตลาดเมียงดง 

วันท่ี 5 
25 กันยายน 18 

ศูนย์สมุนไพรบ้ารุงตับ – ตลากฮงอิก – ตลาดมังวอน – คล้องกุญแจคู่รัก@โซลทาวเวอร์ – ตลาดทงแด
มุน - Seoullo 7017 

วันท่ี 6 
26 กันยายน 18 

ซุปเปอร์มาร์เก็ต - ออกเดินทางจากสนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ 

 

วันที่ 1  พบกันทีส่นามบินสุวรรณภูมิ  - ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ 

21.00 น    คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั น 4 เคาน์เตอร์...  สายการบินไทย  
 เจ้าหน้าที่จากบริษัทฯคอยต้อนรับและอ้านวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ นเครื่อง 

วันที่ 2  เดินทางถึงสนามบินอินชอน – หอสังเกตการณ์โอดูซาน – ไร่องุ่น ซันมอรู – สะพานกระจกแก้ว Soyanggang 
Sky Walk  –  จุดชมวิวภูเขากูบองซาน 

00.15 น. ออกเดินทางสู่ประเทศเกาหลีใต้  โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG…..   

 (บริษัทจะแจ้งไฟล์ทและเวลาที่แน่นอนอีกครั งก่อนเดินทาง  
 หากลูกค้าเดินทางมาจากต่างจังหวัดด้วยเครื่องบินภายในประเทศ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนท้าการจองค่ะ) 
07.45 น       ถึง สนามบินอินชอน กรุงโซลประเทศเกาหลีใต้(เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง) 
เช้า หลังผ่านพิธีการทางตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อย พาท่านชม หอสังเกตการณ์โอดูซาน ตั งอยู่บนเขาโอดูซาน จุดนี เอง

สามารถมองเห็นภาพด้านบนเหนือแม่น ้าฮันและแม่น ้าอิมจินกัง ที่อยู่ห่างจากเขตเกาหลีเหนือเพียง 460 เมตร ที่นี่ผู้มา
เยือนจะได้ใช้กล้องส่องทางไกลส่องดูเกาหลีเหนือได้ ทุกท่านสามารถมองเห็นชาวเกาหลีเหนือก้าลังท้าการเกษตรกรรม 
ภายในมีห้องแสดงสิ่งของที่สะสมจากเกาหลีเหนือ รวมถึงสิ่งจ้าเป็นในชีวิต เสื อผ้า หนังสือ และเครื่องใช้ภายในบ้านใน
ปัจจุบันที่จัดแสดงไว้ด้วย  และ ยังสามารถอุดหนุนสินค้าของชาวเกาหลีเหนือเพ่ือการกุศลได้อีก  จากนั น เดินทางไป
ยัง ไร่องุ่น ซันมอรู (Sanmeoru Farm)  ตั งอยู่บริเวณเชิงเขา Gamaksan ที่ความสูง 675 เมตรจากระดับน ้าทะเล 
เป็นไร่องุ่นของเกาหลีที่ปลูกองุ่นป่าแล้วน้าเอามาแปลรูปเป็นเครื่องดื่ม โดยเฉพาะไวน์องุ่นที่มีชื่อเสียงมาแห่งหนึ่งของ
เกาหลี เพราะมีสภาพแวดล้อม และสภาพอากาศที่ดี เหมาะกับการเติบโตขององุ่น นักท่องเที่ยวสามารถเข้า ชม 
กระบวนการผลิต ได้หลายๆส่วน ตั งแต่ขั นตอนการหมัก และเด็ดองุ่น โรงบ่ม และสถานที่เก็บไวน์ในถังไม้ รวมทั งจะได้
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ชิมไวน์และผลผลิตต่างๆด้วย  นอกจากนี ที่ไร่องุ่น ซันมอรู ยังมีการสอนการประกอบอาหารและขนมประเภทต่างๆที่มี
ส่วนประกอบจากองุ่นด้วย เช่น เค้ก แยม พุดดิ ง จนถึงของใช้เช่น สบู่ด้วย 

   
 
 
 
 
 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน (1) เมนบูุลโกกี (หมูผัดซอสบุลโกกี)   
บ่าย จากนั นน้าท่านเดินทางสู่ สะพานกระจกแก้ว Soyanggang Sky Walk สะพานกระจกใสที่อยู่ในเมืองชุนชอน 

จังหวัดคังวอน เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกหนึ่งแห่งที่หลาย ๆ คนเลือกมาเยี่ยมชมกันเป็นจ้านวนมาก โดยสะพานโซยังกัง
เป็นสะพานกระจกใสที่มีความยาว 156 เมตร เหนือทะเลสาบเอียมโฮ เวลาที่เดินอยู่บนสะพานแห่งนี จะสามารถ
มองเห็นวิวด้านล่างใต้สะพานที่เป็นทะเลสาบได้อย่างชัดเจน ท้าเอาคนที่กลัวความสูงถึงกับเข่าอ่อนเลยทีเดียว จุดวัดใจ
อีกหนึ่งบทพิสูจน์คือการเดินข้ามสะพานที่ยาว 156 เมตรนี ให้ได้  การเข้าชมบนสะพานนี  ท่านจะต้องสวมถุงเท้าด้วย 
เพ่ือป้องกันพื นรองเท้าของท่านไปท้าให้กระจกเกิดการเสียหายด้วย 

 
 
 
 
 

  
 จากนั นน้าท่านชม จุดชมวิวภูเขากูบองซาน (Gubongsan Mountain Observatory Café Street) จะสามารถ

มองเห็นวิวของทะเลสาปและเมือง Chuncheon ได้อย่างชัดเจน ตั งอยู่ทางทิศตะวันออกของเมือง นอกจากนี ยังเป็น
ศูนย์รวมร้านอาหารและร้านกาแฟส้าหรับนั่งพักผ่อนชมวิวอีกด้วย นักท่องเที่ยวและคนเกาหลีมักจะมาพักรถจิบชา
กาแฟนั่งชมวิวกัน ซึ่งร้านที่เราต้องแนะน้าก็คือ  Santorini Cafe เพราะเป็นร้านที่มีมุมถ่ายภาพ วิวดี อากาศดี 
สามารถมองเห็นเมืองชุนชอนแบบสุดลูกหูลูกตา มีซุ้มหอระฆังเป็นฉากหลังให้ถ่ายรูปอีกด้วย และอีกร้านที่แนะน้า ซึ่ง
อยู่ติดๆกัน คือ A Twosome Place มีจุดเด่นที่ห้องกระจก ที่สามารถมองเห็นพื นด้านล่าง 
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ค่้า รับประทานอาหารค่้า (2)  เมนทูักคัลบี (ไก่ผัดซอสเกาหลี) 
 

   จากนั้นน าท่านเข้าสู่ที่พัก New M Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 

วันที่ 3 ป้อมปราการฮวาซอง – สวนสนุก EVERLAND  – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย +ฮันบก –  คอสเมติก 

เช้า รับประทานอาหารเช้า (3)  ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
พาท่านเดินทางไปชมป้อมฮวาซอง(Hwaseong Fortress) ซึ่ง
เป็นสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ตั งแต่ยุคโจซอ(Joseon)สร้างขึ น
ช่วงปีค.ศ. 1794-1796 เป็นป้อมปราการประจ้าเขต 
Suwon-si ของจังหวัดเคียงกีโด(Gyeonggi-do) เพ่ือเป็น
รากฐานส้าหรับการสร้างเมืองใหม่ในบริเวณนี  ก้าแพงของ
ป้อมปราการมีความยาวถึง 5.5 กิโลเมตร มีประตู 4 ประตูใน
แต่ละทิศ และมีรูปแบบทางสถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่และ
งดงาม ป้อมฮวาซอง  ถูกสร้างขึ นด้วยอิฐโดยจะมีรูขนาดที่พอดีส้าหรับใช้เป็นจุดยิงปืน หรือธนูได้ เชื่อกันว่าเป็นการ
สร้างที่มีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมากที่สุดแห่งหนึ่งของยุคนั น และที่นี่ได้ถูกขึ นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางด้าน
ประวัติศาสตร์เมื่อปีค.ศ. 1997 ด้วย ถึงแม้ว่าจะเคยผ่านการสู้รบและถูกท้าลายไปหลายส่วนแต่ก็มีการบรูณะขึ นใหม่
ตามรูปแบบดั งเดิม ปัจจุบันจะมีการแสดงหลายแบบที่บริเวณนี  เช่นการเดินสวนสนามของทหารสมัยโบราณ เป็นต้น 

น้าท่านเดินทางสู่ เอเวอร์แลนด์ สวนสนุกนี ถูกขนานนาม
ว่า ดิสนีย์แลนด์เกาหลี เป็นสวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุด
ของ ประเทศ โดยมีบริษัทซัมซุงเป็นเจ้าของ ตั งอยู่
ท่ามกลางหุบเขา ท่านจะได้นั่งกระเช้าลิฟท์ และท่องไป
กับโลกของสัตว์ป่าซาฟารีชมไลเกอร์ (สิงโตผสมกับเสือ) 
แฝดคู่แรกของโลก ที่นี่ท่านจะพบว่าเจ้าป่าสิงโต และเสือ
สามารถอยู่ด้วยกันได้อย่างเป็นสุขชมความน่ารักของหมีที่
สามารถสื่อสารกับคนขับรถได้เป็นอย่างดี เข้าสู่ดินแดน

แห่งเทพนิยาย สวนสี่ฤดู ซึ่งจะปลูกดอกไม้เปลี่ยนไปตามฤดูกาลและสนุกกับเครื่องเล่นนานาชนิด อาทิเช่น สเปสทัวร์ 
รถไฟเหาะ หนอนสะบัด ชมกิจกรรมและการแสดงต่าง ๆ ที่จัดตามตารางประจ้าวัน 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน (4) เมนคูัลบี (หมูย่างเกาหลี) 
จากนั นเดินทางไปพิพิธภัณฑ์สาหร่าย (SEAWEED MUSEUM) ซึ่งท่านจะได้เรียนรู้การท้าสาหร่ายของชาวเกาหลี 
ประวัติความเป็นมาและความผูกผันที่ชาวเกาหลีที่มีต่อสาหร่าย พิเศษ...ให้ท่านได้ทดลองสวมชุดฮันบก ชุดประจ าชาติ
เกาหลี เพ่ือเก็บภาพแห่งความประทับใจ  ต่อมาอิสระให้ท่านได้เลือกซื อเครื่องส้าอางค์แบรนด์ดังของเกาหลี ณ คอสเม
ติค มีให้เลือกมากมายหลายยี่ห้อ อาทิเช่น ครีมน ้าแตกที่โด่งดัง ครีมหอยทาก แป้งโรตี โลจูคิส ฯลฯ 

เย็น    รับประทานอาหารเย็น (5) เมนบูีบิมบับ (ข้าวย้าเกาหลี) 



 

5 
TMTJHNTTGICN_P9_HIKOREA SUPER PRO (3 STAR) 21 - 26 SEP 18 

 และน้าท่านเข้า สู่ที่พักโรงแรม  Haedamchae หรือ เทียบเท่าระดับ 3 ดาว 

วันที่4 ศูนย์โสม – น ้ามันสนเข็มแดง –พระราชวังชางด๊อกกุง – หมู่บ้านบุกชอนฮันอก – RUNNING  MAN THEME 
PARK – ดิวตี ฟรี – ตลาดเมียงดง 

เช้า รับประทานอาหารเช้า (6) ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 พาท่านเข้าชมศูนย์โสม ซึ่งรัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลิตจากโสมที่มีอายุ 6 ปีซึ่งถือว่า เป็นโสมที่มีคุณภาพดีที่สุด ชม

วงจรชีวิตของโสม พร้อมให้ท่านได้เลือกซื อโสมที่มีคุณภาพดีที่สุดและราคาถูกกว่าไทยถึง 2 เท่า กลับไปบ้ารุงร่างกาย
หรือฝากญาติผู้ใหญ่ที่ท่านรักและนับถือ  น้าท่านเข้าชม  น ้ามันสนเข็มแดง (Red Pine) ปัจจุบันนิยมมารับประทานเพ่ือ
ล้างพิษในร่างกาย ล้างไขมันในเส้นเลือดทั่วทั งร่างกาย ป้องกันไขมันอุดตันในเส้นเลือด , โรคหัวใจ , โรคภูมิแพ้ เป็นต้น 
จากนั นน้าท่านเข้าชมพระราชวังด็อกซูกุง(Deoksugung)เป็นหนึ่งในห้าพระราชวังที่ส้าคัญแห่งราชวงศ์โชซอนแห่ง
เกาหลี โดยรอบพระราชวังแห่งนี จะประกอบด้วยก้าแพงหินสวยงามด้านหน้าจะพบประตูหลักแทฮันมุน เดิมเป็นที่
ประทับขององค์ชายวอลซานพระราชวังนี เคยถูกเปลี่ยนชื่อเป็นพระราชวังคย็อนกุนกุง และซอกุงซึ่งแปลว่าพระราชวัง
ตะวันตก และในปีค.ศ.1611 ก็ได้กลับมาใช้ชื่อเดิมคือ ด็อกซูกุงอีกครั ง ซึ่งความหมายก็คือพระราชวังที่มีอายุยืนยาวและ
มั่นคง 

  
 
 
 
 

จากนั นเดินทางไปยังหมู่บ้านบุกชอนฮันอก (Bukchon Hanok Village)  
เป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของเกาหลี ท่ามกลางตึกรามบ้านช่องที่ทันสมัยของ
กรุงโซลนั น หมู่บ้านแห่งนี ก็ยังคงรักษาอาคารบ้านเรือนในสมัยโบราณ มี
กลิ่นอายของเกาหลีในยุคเก่าแก่ ท่านจะได้พบกับบ้านของขุนนางระดับสูง
ของเกาหลีในสมัยก่อน ภายในหมู่บ้านมีอาคารแบบดั งเดิมของเกาหลีกว่า 
100 หลัง (รูปแบบบ้านแบบดั งเดิมของเกาหลีเรียกว่า ฮันอก(hanok)) ซึ่ง
เก่าแก่มาตั งแต่สมัยโชซอน ในปัจจุบันนี บ้านฮันอกหลายหลังในหมู่บ้านถูกดัดแปลงให้เป็นศูนย์วัฒนธรรม เกสต์เฮ้าส์ 
ร้านอาหารและโรงน ้าชา เปิดให้บริการแก่นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเพ่ือสัมผัสและเรียนรู้วัฒนธรรมเกาหลีแบบดั งเดิม และ
อีกหนึ่งสิ่งที่ส้าคัญก็คือหมู่บ้านนี เป็นย่านที่มีคนเกาหลีอยู่อาศัยกันจริงๆภายในบ้าน 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน (7) เมนซูัมกเยทัง (ไก่ตุ๋นโสม) 
พิเศษสุด!!! พาท่านพบกับ RunningManThemePark แหล่งเที่ยวแห่งใหม่ในย่านอินซาดงที่มาพร้อมกับธีมรันนิ่งแมน 
รายการวาไรตี ยอดฮิตของเกาหลีที่มีแฟนคลับจากทั่วโลกRunning Man EP1 ‘Find The Treasure’ จะมีภารกิจต่างๆ 
กว่า 10 ภารกิจ ให้ได้ตามล่าสะสมคะแนนR-Pointซึ่งหากผู้เล่นสะสมคะแนนได้มากกว่า80 คะแนนจะได้รับใบ
ประกาศนียบัตรที่ระบุว่าคุณคือสมาชิกคนใหม่ของ Running Man คนที่ 8 
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แล้วพาท่านช็อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ ดิวตี ฟรี โดยที่นี่มีสินค้าชั นน้าให้ท่านเลือกซื อมากมายกว่า 500 ชนิด อาทิ 
น ้าหอม เสื อผ้า   เครื่องส้าอาง กระเป๋า นาฬิกา ฯลฯ ต่อมาอิสระให้ท่านได้เลือกซื อเครื่องส้าอางค์แบรนด์ดังของเกาหลี 
ณ คอสเมติค มีให้เลือกมากมายหลายยี่ห้อ อาทิเช่น ครีมน ้าแตกที่โด่งดัง ครีมหอยทาก แป้งโรตี โลจูคิส ฯลฯ  ฟรี!! SM 
Duty Free Gift Card มูลค่า 10,000 วอน 
จากนั นน้าท่านเดินทางสู่กิมจิแลนด์ กิมจิเกิดขึ นในสมัยราชวงศ์โชซอน โดย
ชาวบ้านเก็บผักสดมาหมักไว้ในไหและสามารถเก็บไว้กินได้ทุกฤดูกาลของชาว
เกาหลี ซึ่งสามารถท้าเป็นอาหารแทบทุกชนิด เช่น ข้าวต้ม ข้าวสวย ซุป ข้าวผัด ส ตู 
บะหมี่จนถึงพิซซ่า และเบอร์เกอร์ ชาวเกาหลี นิยมท้ากิมจิกินเองที่บ้านต้าหรับกิม จิ
แต่ละบ้านจึงไม่เหมือนกันและตกทอดเป็นมรดกปลายจวักของสตรีเกาหลีอีกด้วยพร้อมเก็บภาพความประทับกับการ
สวมชุดประจ าชาติฮันบก  

เย็น    รับประทานอาหารเย็น (8) เมนโูอซัมบุลโกกี (หมูปลาหมึกผัดซอสบุลโกกี) 
จากนั นเดินย่อยต่อกันที่ ตลาดเมียงดง แหล่งช็อปปิ้งขึ นชื่อและสถานที่รวมแฟชั่นชั นน้าของกรุงโซลหรือที่คนไทยรู้จัก
กับในชื่อสยามแสควร์เกาหลีท่านจะพบกับสินค้าวัยรุ่นมากมายหลากหลายยี่ห้อไม่ว่าจะเป็นเครื่องส้าอางยี่ห้อดังๆอย่าง 
3CE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, ETUDE HOUSE, MISSHA ฯลฯเสื อผ้าแฟชั่นมีสไตล์, รองเท้าส้นสูงน่ารักๆ, 
รองเท้าผ้าใบเก๋ๆ, นอกจากนี ยังมีร้านอาหารและร้านคาเฟ่น่ารักๆซึ่งท่ีนี่จะมีวัยรุ่น หนุ่มสาวเกาหลีไปรวมตัวกันมากมาย
ในแต่ละวัน  

 และน้าท่านเข้า สู่ที่พักโรงแรม  Haedamchae หรือ เทียบเท่าระดับ 3 ดาว 

วันที่5 ศูนย์สมุนไพรบ้ารุงตับ – ตลากฮงอิก – ตลาดมังวอน – คล้องกุญแจคู่รัก@โซลทาวเวอร์ – ตลาดทงแดมุน - 
Seoullo 7017 

เช้า รับประทานอาหารเช้า (9) ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 แล้วน้าท่านสู่ศูนย์สมุนไพรโบกานยอง ต้นไม้ชนิดนี เจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะและระดับสูงเหนือ

น ้าทะเล 50-800เมตร ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมน้ามารับประทานเพ่ือช่วยดูแลตับให้สะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็งไม่
ถูกท้าลายจาการดื่มแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี่ สารตกค้างจากอาหารและยา จากนั นพาท่าน ช็อปปิ้งต่อที่ ตลาดฮงอิก 
แหล่งช้อปปิ้งที่อยู่ล้อมรอบไปด้วยมหาวิทยาลัยชื่อดังในเกาหลี สินค้าในย่านนี ส่วนใหญ่เป็นสินค้าวัยรุ่นที่ทันสมัยและ
ราคาไม่แพงเช่นเสื อผ้าที่ออกแบบโดยดีไซด์เนอร์เกาหลีรองเท้ากระเป๋าเครื่องประดับ เครื่องส้าอาง และยังมีร้านแบรนด์
เนมอยู่ทั่วไปเช่น EVISU, ZARA ทุกวันเสาร์ลานหน้าประตูของมหาวิทยาลัยฮงอิค จะมีผลงานศิลปะในรูปแบบต่างๆ 
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เช่น เครื่องประดับ ตุ๊กตา เสื อผ้า และของแฮนด์เมด ที่น่ารักและใช้ความคิดสร้างสรรค์ ของบางอย่างท้ามาชิ นเดียว
เพ่ือให้ได้เลือกซื อ บางที่อาจเป็นสินค้าที่มีชิ นเดียวในโลก 

 
 
 
 
 
 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน (10) เมนชูาบูชาบูสไตล์เกาหลี 

แวะเดินเล่นเดินกินทีต่ลาดมังวอน ตลาดเก่าแก่กว่า 50 ปี แหล่งรวบของกินที่
อร่อยที่นึงในโซล ของกินที่นี่ถูก และสดใหม่ ขึ นชื่อถึงขนาดรายการทีวีมาถ่าย
ท้าทุกเดือน อาหารที่แนะน้าให้ลองทานกัน คือ ทักกังจอง(ไก่คลุกซอสเผ็ด
หวาน)   
 
จากนั นน้าท่านย้อนรอยละครซีรีย์เกาหลีชื่อดัง My name is Kim Sam Soon ที่ภูเขานัมซานภูเขาแห่งเดียวที่ตั งอยู่ใจ
กลางเมืองโซล สูง 274 เมตร   บนยอดเขามีหอคอย Seoul Tower *.*ไม่รวมค่าขึ นลิฟท์ *.*. ซึ่งเป็น 1 ใน 18 หอคอย
เมืองที่สูงที่สุดในโลกมีความสูงถึง 480 เมตร เหนือระดับน ้าทะเล ท่านสามารถชมทัศนียภาพของกรุงโซล ได้รอบทิศ 
360 องศา ที่คู่รักทุกคู่ชาวเกาหลีจะต้องท้าคือ การคล้องกุญแจคู่รัก Love Key Ceremonyบนโซลทาวเวอร์ โดยที่จะ
เขียนข้อความ หรือชื่อของคู่รักไว้บนแม่กุญแจและก็จะน้าแม่กุญแจนี ไปคล้องกับรั วเหล็ก ส่วนลูกกุญแจเค้าจะทิ งไปด้วย
ความเชื่อที่ว่าหากคู่รักคู่ใด ได้มาเยือนและคล้องกุญแจคู่รักกันที่นี่จะท้าให้ความรักของทั งคู่ยืนยาวไม่พรากจากกันไป
ตลอดกาล 

 
 
 
 

 
อิสระช้อปปิ้งต่อ ณ ตลาดทงแดมุน ซึ่งเป็นตลาดที่เต็มไปด้วยร้านค้า
มากมาย และห้างสรรพสินค้าที่ทันสมัยกว่า 10 แห่ง ตั งอยู่ท่ามกลาง
บรรยากาศแบบดั งเดิมของบริเวณฮึนอินจิมุน หรือประตูตะวันออก 
เป็นแหล่งค้าของสินค้าประเภทผ้า เครื่องแต่งกาย เครื่องหนัง เครื่อง
นอน เครื่องใช้ภายในบ้าน อุปกรณ์กีฬา เครื่องกีฬา รองเท้า และอ่ืนๆ 
สินค้ามีความหลากหลายและทันสมัยในราคาที่ไม่แพง โดยมีแหล่ง
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ส้าหรับเลือกซื อสินค้าท่ีส้าคัญๆ ได้แก่ มิกลิโอเร (Migliore), ดูซาน ทาวเวอร์ (Doosan Tower), เฮลโล เอพีเอ็ม (hello 
apM), บลูเกท (Blue Gate), ดีไซน์เนอร์ คลับ (Designer Club), ทงแดมุน ช้อปปิ้ง ทาวน์ (Dongdaemun Shopping 
Town), ตลาดแชอิลเพียงฮวา (Jellpyeonghwa Market) และเซรีสตาร์ (Cerestar)  

 
เย็น    รับประทานอาหารเย็น (11) เมนจูิมดัก (ไก่พะโล้เกาหลี) 

 
แวะชม Seoullo 7017 หรือ โซลโล 7017 สะพานลอยฟ้า แลนด์
มาร์กแห่งใหม่ ณ กรุงโซล ถือเป็นอีกหนึ่งสถานที่เที่ยวใหม่ของเกาหลี
ใต้ ที่เกิดจากการปรับปรุงทัศนียภาพ และปรับสะพานที่ทรุดโทรม ให้
เป็นถนนลอยฟ้า แถวบริเวณสถานีรถไฟโซล (Seoul Station)  
ปัจจุบันได้กลายมาเป็น สถานที่พักผ่อนส้าหรับประชาชน และ
นักท่องเที่ยว  

  
 และน้าท่านเข้า สู่ที่พักโรงแรม  Haedamchae หรือ เทียบเท่าระดับ 3 ดาว 
 

วันที่6 ซุปเปอร์มาร์เก็ต - ออกเดินทางจากสนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ 

 เช็คเอ้าท์ออกจากโรงแรมเวลาประมาณ 7.00 น. 
เช้า รับประทานอาหารเช้า (12) อูด้ง 
 จากนั นพาท่านละลายเงินวอนที่ ร้านค้าสนามบิน หรือซุปเปอร์มาร์เก็ต ซึ่งท่านสามารถเลือกซื อสินค้า พื นเมืองเป็นการ

ส่งท้ายก่อนอ้าลาเกาหลี อาทิ บะหมี่ชินราเมียน อูด้ง กิมจิ ลูกอมแปลกๆ ช็อคโกแลต น ้าจิ มหมูย่างเกาหลี   
 
 
 จากนั นเดินทางไปยังสนามบินอินชอน เพ่ือเดินทางกลับสู่ประเทศไทย 
11.15 น.  น้าท่านเดินทางสู่ กรุงเทพฯโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG…..   
15.05 น.     ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ... 
 
 
 
 
 
 

FLIGHT DETAILS 

 TGXXXX 22 SEP BKK - ICN 00.05 – 07.45 
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 THAI AIRWAY TGXXXX 26 SEP ICN - BKK 11.15 – 15.05 

 

อัตราคา่บริการ 

วันเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก  

2 ท่าน 

เด็กอายุต ่ากว่า  

12 ปี  
INFANT พักเดี ยว 

21 – 26 กันยายน 2561 16,900 - 6,000 - 5,900 - 

อัพเกรด Business Class  (ไป-กลับ) 6,000 - 

**หมายเหตุ  หากต้องการรีเควสที นั งบนเครื องบิน  กรุณาแจ้ง ณ ตอนที ท่าการจอง 

          

อัตรานี้รวม 
 ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับชั นประหยดั(ตั๋วกรุ๊ป) ตามเส้นทางที่ระบุในรายการ 

 ค่าโรงแรมที่พักตามรายการระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง) 

 ค่าเข้าชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการระบ ุ

 ค่าอาหาร และเครื่องดื่มตามรายการระบ ุ

 ค่ารถรับส่ง ตามรายการระบ ุ

 น้ าด่ืมท่านละ 1 ขวด / คน / วัน 

 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง(ขึ้นอยู่กบัการผันแปรของภาษีน้ ามนั ณ วันนั้นๆ) 
 ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ คอยอ้านวยความสะดวกแก่ทา่นตลอดการเดินทางในต่างประเทศ  
 ค่าประกันอุบัตเิหตุคุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 

อัตรานี้ไม่รวม 
 ค่าท้าหนังสือเดินทาง 
 ค่าธรรมเนียมแจ้งเขา้ - ออกของบุคคลต่างดา้วค่าวีซ่าเข้าประเทศของบุคคลต่างด้าว (ถ้ามี) 
 ค่าธรรมเนียมวีซา่พิเศษส้าหรับบุคคลต่างด้าว หรือยื่นวีซ่าเร่งด่วน ซึง่บริษัทฯ จะเรยีกเก็บเพิ่มเป็นกรณีตามจริง  
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวเช่น ค่าโทรศัพท์โทรสารโทรเลขค่าซักรีดค่าอาหาร-เครื่องดื่มนอกเหนือจากรายการ 

 ค่ามินิบาร์ ค่าชมภาพยนตร์ช่องพิเศษภายในห้องพัก และค่าใช้จ่ายอืน่ๆ ท่ีไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าเกินพิกัด (สายการบินก้าหนดใหไ้ม่เกินท่านละ 23 กก.) 

 ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น คนขบัรถท่านละ 50,000 วอน/คน/ทิป หรือ 1,500 บาท / ทิป / ท่าน 

 ค่าใช้จ่ายอันเนื่องมาจากความล่าช้าของสายการบิน, เหตุสดุวิสัย, การเมือง หรือ ภัยธรรมชาติ ฯลฯ 

 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และค่าภาษีการบริการหักณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีที่ต้องการขอใบเสร็จมีภาษี) 
หมายเหตุ  
 รายการ และราคาสา้หรับผู้ร่วมเดนิทางผู้ใหญ่อย่างน้อย 25 ท่าน เดินทางไป และกลบัพร้อมคณะ 
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 รายการนี เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั งหนึ่ง หลังจากไดส้้ารองที่น่ังกับ 

สายการบิน และโรงแรมที่พักในตา่งประเทศเป็นที่เรียบร้อย อย่างไรก็ตามรายการนี อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

 ราคานี คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ น บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบิน ตามสถานการณ์
ดังกล่าว 

 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีเกดิความเสียหาย หรือสูญหาย ส้าหรับกระเป๋าเดินทาง หรือของมีค่าส่วนตัวของท่านระหว่างการเดินทาง 

 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ และขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน ในกรณีที่ผู้เดินทางมิได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้า หรือ
ออกนอกประเทศ อันเนื่องมาจากการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ มีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ 
การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วน ด้วยเหตุอันเนื่องมาจากความผิดพลาด ความล่าช้า การเปลี่ยนแปลงบริการ
ของสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เหตุการณ์ทางการเมือง การจลาจล ภัยธรรมชาติ อันนอกเหนือจากความควบคุม 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วน ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ใช้บริการบางส่วนหรือทั้งหมด โดยความสมัครใจของผู้
เดินทางเอง และ/หรือไม่เดินทางไปพร้อมคณะ และ/หรือไม่ปรากฏตัวในวันเดินทาง 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี ได้ตามความเหมาะสม ทั งนี ขึ นอยู่กับเวลา การจราจร สภาพอากาศ 
และเหตุสดุวิสัยอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ นได้ ทั งนี  เพื่อความปลอดภัย และประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส้าคัญ 

 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเพิ่มเตมิที่เกิดขึ นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท้าร้าย การสูญหาย หรือจากอุบตัิเหตุต่างๆ 

 มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มสีิทธ์ิในการให้ค้าสญัญาใดๆ ทั งสิ นแทน บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอ้านาจของ
บริษัทฯ ก้ากับเท่านั น 

 บริษัทฯ จัดให้เฉพาะลูกค้าท่ีประสงค์จะไปท่องเที่ยวตามรายการของทัวร์ทุกวันเท่านั น  หากท่านไม่สามารถร่วมทัวร์ทุกวัน แค่สมัครมารว่มทัวร์
เพียงเพ่ือการใช้ตั๋วเครื่องบินและทีพ่ักในราคาพิเศษ  หากท่านไม่แจ้ง และปรากฏว่าท่านไม่รวมทัวร์ในบางวัน ทางบริษัทจะคิดค่าด าเนินการใน
การแยกท่องเที่ยวเอง 300 USD 

(ก่อนซื อทัวร์ จะต้องแจ้งความประสงค์ที่เป็นจริง เพ่ือทางผู้จัดจะไดค้ิดค่าบริการที่เหมาะสม) 
 เด็ก หมายถึง ผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 12 ปี 

 หนังสือเดินทางจะต้องมีอายุเหลอืมากกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง 

 *.*.*. น้ าหนักกระเป๋าคนละ 30 กโิลกรัม*.*.*. 

เง่ือนไขการให้บริการ 

1. การจองครั งแรก มัดจ้าท่านละ 10,000 บาทภายใน 2 วันหลังการจอง และช้าระทั งหมดก่อนเดินทางภายใน 20 วัน 

หากเป็นช่วงเทศกาลหรือวันหยุดยาวช้าระทั งหมดก่อนเดินทางภายใน 30วัน   
(การไม่ช้าระเงินค่ามดัจ้า หรือช้าระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จดัมีสิทธิยกเลิกการจัด หรือยกเลิกการ
เดินทาง)  

2. ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศท่ีระบุในรายการ บริษัทฯ ขอสงวน
สิทธ์ิที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั งสิ น 

การยกเลิก 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ นไป คืนเงินทั งหมด 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21-29 วัน เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-20 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร ์

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 80% ของราคาทัวร์ 
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 ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1 - 6 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั งหมด 100 % ของราคาทัวร ์ 

**ช่วงเทศกาลไม่สามารถยกเลิก หรือเปลีย่นช่ือผู้เดินทางได้** 

 กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตมีัดจ้ากับสายการบินหรือผา่นตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น 
Charter Flight, Extra Flight จะไม่มกีารคืนเงินมัดจ้า หรือค่าทัวร์ทั งหมด 

หมายเหตุ : รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

 

 


