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ทัวร์เกาหลี Saving Summer In Korea 5 วัน 3 คืน
เดือนพฤศจิกายน 60 บินKOREAN AIR หรอื ASIANA AIRLINES หรอื

T ’WAY

 ไฮไลท์ทริป

เดินทางด้วยสายการบินแหง่ชาติเกาหลี Korean Air และ ASIANA AIRLINES

การเดินทาง

บิน Korean Air และ ASIANA AIRLINES 

โรงแรมท่ีพัก

พักระดับ 4 ดาวท่ี ซอรัคซาน 1 คืน
พักระดับ 3 ดาวท่ี โซล 2 คืน

สนุกสนานและตื่นเต้นกับ

สวนสนกุเอเวอร์แลนด์ 

เพลิดเพลินในการจับจ่ายท่ี

 ตลาดทงแดมุน
ตลาดเมียงดง 
COSMETIC GALLERY

 ราคา

กำหนดวันเดินทางเดือน พฤษศจิกายน 60 ราคา : คน

วันท่ี 29 -3 ธ.ค  บิน OZ 28,900.-

ผู้ ใหญ่ 2 + เด็กมีเตียง  OZ / KE 27,900. / 28,900.-



ผู้ ใหญ่ 2 + เด็กไม่มีเตียง  OZ / KE 26,900. / 27,900.-

พักเดี่ยวเพิ่ม 5,500.-

ราคาจอยด์แลนด์ (ไม่รวมต๋ัว) 10,500.-

กำหนดวันเดินทางเดือน พฤษศจิกายน 60 ราคา : คน

 รายละเอียด

วันท่ี 1
สนามบินสวุรรณภูมิ

การเดินทาง ช่วงค่ำ
21.00 น.     คณะพร้อมกันท่ี ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้ โดยสารขาออกช้ัน 4
ทางเข้าประตูหมายเลข 6 เคาน์เตอร์ K สายการบิน ASIANA AIRLINES โดยมีเจ้าหน้าท่ีทางบรษัิทฯ
คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและเอกสารให้กับท่าน

21.00 น.         คณะพร้อมกันท่ี ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้ โดยสารขาออกช้ัน 4
ทางเข้าประตูหมายเลข  7  เคาน์เตอร์ N สายการบิน KOREAN AIR
โดยมีเจ้าหน้าท่ีจากทางบรษัิทฯ
คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและเอกสารให้กับท่าน

23.55 น.    เหริฟ้าสู่ เกาหลี โดยสายการบิน ASIANA AIRLINES เท่ียวบินท่ี OZ 742
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ช.ม.)

00.10 น.      เหริฟ้าสู่ เกาหลี โดยสายการบิน KOREAN AIR เท่ียวบินท่ี KE 652
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ช.ม.)

วันท่ี 2
สนามบินอนิชอน - เกาะนามิ - อทุยานซอรัคซาน(กระเช้า) – วัดชินฮันซา 

การเดินทาง ช่วงเช้า
07.30/07.45 น.     ถึงสนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ ผ่านพิธกีารตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร   เรยีบร้อยแล้ว
พร้อมเดินทางชมสถานทีท่องเท่ียว เช่น  เกาะนามิ

กรณุาปรับนาฬกิาของท่านให้เป็นเวลาท้องถิ่น เพื่อสะดวกในการนัดหมายเวลา ประเทศเกาหลีจะเรว็กว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง

ช่วงบ่าย 
หลังอาหารกลางวัน เดินทางสู่ อุทยานแหง่ชาติซอรัคซาน  รวมกระเช้า ท่ีได้ข้ึนชื่อว่าเป็นภูเขาสี่ฤดูและสวิสเซอร์แลนด์ของเกาหลี
ท่องเท่ียวจนได้เวลาอาหารเย็นก่อนเดินทางสู่ท่ีพัก

กรณุาปรับนาฬกิาของท่านให้เป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมายเวลา ประเทศเกาหลีจะเรว็กว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง  



สถานท่ีท่องเท่ียว
ช่วงเช้า
นำท่านข้ึนรถโค้ชปรับอากาศสัมผัสภูมิประเทศรมิทะเลของเกาะอินชอน ซึ่งเป็นท่ีต้ังของสนามบินนานาชาติอินชอน
ซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นสนามบินท่ีดีอันดับต้นๆของโลก

จากน้ันนำนำท่านสู่ เกาะนามิ เกาะส่วนตัวซึ่งมีรปูรา่งดุจใบไม้ลอยอยู่บนผิวน้ำและเป็นสถานท่ีถ่ายทำละครดัง The Winter Love Song
หรอื เพลงรักในสายลมหนาว ท่านจะได้สัมผัสบรรยากาศอันแสนโรแมนติกและความงามของทิวสนท่ีต้ังตรงดิ่งเป็นแถวยาวตลอด 2 ข้างทาง
ซึ่งในแต่ละฤดูเกาะนามิจะมีความสวยงามแตกต่างกันไปอิสระให้ท่านได้สนกุสนานกับการเดินเล่นชมวิวหรอืเช่าจักรยานป่ันเท่ียวรอบเกาะ
และเก็บภาพเป็นท่ีระลึกตามอัธยาศัย

ช่วงบ่าย
นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน  รวมกระเช้า ท่ีได้ข้ึนชื่อว่าเป็นภูเขาสี่ฤดูและสวิสเซอร์แลนด์ของเกาหลี
จัดได้ว่าเป็นแนวเขาท่ีสวยงามมากท่ีสุดแหง่หนึง่ในเกาหลีต้ังอยู่ใจกลางภูเขาแทแบคซึ่งทอดยาวไปถึงเขาคึมคังของประเทศเกาหลีเหนอื
มีเทือกเขา ป่าไม้ หบุเขา สายน้ำ ทะเลสาบ
หนิรปูรา่งต่างๆท่ีสวยงามซึ่งเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติท่ีหาดูได้ยากย่ิงตามรอยตำนานท่ีเล่าขานของจุดกำเนดิเพลงอารดัีง

กราบนมัสการพระพุทธรปูปางสมาธอิงค์มหึมาท่ีต้ังอยู่กลางแจ้งเพื่อความเป็นสิรมิงคลและเดินข้ามสะพานเพื่อเป็นการชำระล้างจิตใจให้บรสิุทธ ิ์
ภายในอุทยานท่านจะพบ
วัดซินฮันซา วัดเก่าแก่กว่าพันปีสร้างในสมัยซิลล่า พร้อมด้วยข้ึนกระเช้า
ชมความงดงามของธรรมชาติบนยอดเขาท่านสามารถเดินเท้าต่อข้ึนไปจนถึงบนยอดเขาหนิ (ข้ึนอยู่กับสภาพอากาศ)
อิสระให้ท่านได้สัมผัสธรรมชาติอันบรสิุทธ ิ์และเก็บภาพความประทับใจ

อาหาร มื้ อเช้า
บนเครือ่งบิน

มื้ อกลางวัน
ณ ภัตตาคาร ทัคคาลบ้ี ไก่บาร์บีคิวผัดซอสเกาหลี หรอืไก่บาร์บีคิวผัดซอสเกาหลีอาหารเลื่องชื่อ ของเมืองชุนชอน โดยนำไก่บาร์บีคิว มันหวาน
ผักกระหล่ำ ต้นกระเทียม ตอกหรอืข้าวป้ัน และซอสมาผัดรวมกันบนกระทะแบนดำ คลุกเคล้าทุกอย่าง ให้เข้าท่ี
รับประทานกับผักกาดเกาหลีและเครือ่งเคียง เม่ือทานใกล้หมด จะนำข้าวสวยและสาหรา่ย แห้งมาผัดรวมกันเป็นทัคคาลบีโพกึมท่ีแสน อรอ่ย
และน้ำซุป

มื้ อเย็น
ณ ภัตตาคาร  เมน ูชาบู ชาบู สุกี้ เหด็หม้อไฟ
อาหารพื้ นเมืองของคาบสมุทรเกาหลีต้ังแต่สมัยมองโกเลียบุกคาบสมุทรเกาหลี ลักษณะคล้ายสุกี้ หม้อไฟของญี่ปุ่น โดยนำเครือ่งเคียงต่างๆ เช่น
ผักหลากชนดิ เหด็ตามฤดู หมูเบคอนท่ีจัดเตรยีมไว้ มาจัดเรยีงให้สวยงามในหม้อ เวลาทานเติมน้ำซุปชาบูปรงุรสแล้วต้มให้เดือด
แล้วจึงนำอุด้งสดลงต้ม สามารถรับประทานเป็นอุด้งร้อน ทานพร้อมข้าวสวยร้อน น้ำจิ้ มซีอิ๊ วเกาหลี และเครือ่งเคียง

ท่ีพัก SEORAK DAEMYUNG, SEORAK HANWHA RESORT หรอืเทียบเท่าระดับ 4*  

วันท่ี 2
สนามบินอนิชอน - เกาะนามิ - อทุยานซอรัคซาน(กระเช้า) – วัดชินฮันซา 

วันท่ี 3
โรงเรยีนสอนทำกิมจิ+ชุดฮันบก - สวนสนกุเอเวอร์แลนด์ - โซล - ตลาดทงแดมุน

การเดินทาง ช่วงเช้า
เดินทางสู่ โรงเรยีนสอนทำกิมจิ ให้ท่านได้สนกุสนานกับการลองทำอาหารประจำชาติเกาหลี

ช่วงบ่าย
นำทุกท่านสู่ความตื่นเต้นเร้าใจกับสวนสนกุเอเวอร์แลนด์ เวลาสมควรเดินทางสู่กรงุโซล และชมสัญญาลักษณ์ของกรงุโซล
ท่ีหอคอย โซลทาวเวอร์ ก่อนท่ีจะให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการจับจ่ายท่ี ตลาดทงแดมุน



สถานท่ีท่องเท่ียว ช่วงเช้า
นำท่านสู่ โรงเรียนสอนทำกิมจิ  เล่ากันว่า กิมจิเกิดข้ึนสมัย โชซอน (Chosen)
โดยชาวบ้านเก็บผักสดมาหมักไว้ในไหกิมจิทำเก็บไว้กินได้ทุกฤดูกาลชาวเกาหลีใส่กิมจิในอาหารแทบทุกชนดิ ต้ังแต่ข้าวต้ม
ข้าวสวย ซุป ข้าวผัด สตู บะหม่ี จนถึงพิซซ่า และเบอร์เกอร์ ชาวเกาหลีนยิมทำกิมจิกินเองท่ีบ้าน
ตำหรับกิมจิแต่ละบ้านจึงไม่เหมือนกัน และตกทอดเป็นเหมือนมรดกปลายจวักของสตรเีกาหลีอีกด้วย

ขอเชิญท่านรว่มหาประสบการณ์ในการทำกิมจิอาหารประจำชาติเกาหลี
ท่ีไม่ว่าม้ือไหนก็จะต้องมีกิมจิเป็นส่วนประกอบอยู่ในอาหารม้ือน้ันๆ ด้วยทุกคร้ังไป และกิมจินี้ ยังมีมากกว่า 100
ชนดิให้เลือกรับประทาน ให้ท่านฝึกลองทำและได้ชิมกิมจิฝีมือของตัวท่านเอง หากติดใจ ท่านสามารถบรรจุใส่ถุงสูญญากาศ
เพื่อนำกลับมารับประทานต่อท่ีประเทศไทยได้อีกด้วย 

พิเศษ! เก็บความประทับใจกับชุดประจำชาติเกาหลีฟร ี

ช่วงบ่าย
นำท่านสู่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ สวนสนกุกลางแจ้งท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศเกาหลี
อิสระเวลาให้ท่านเพลิดเพลินและสนกุสนานกับเครือ่งเล่นต่างๆ อาทิ T-Express, Double Rock Spin, Amazon Express,
Rolling X-Train พร้อมด้วยบัตรเครือ่งเล่นแบบ SPECIAL PASS TICKET (ไม่จำกัดรอบ
เล่นได้ทุกอย่าง) รืน่รมย์และเก็บภาพสวยๆไปกับเทศกาลหมิะ ต่อด้วยนัง่รถบัสท่องป่า ชมไลเกอร์ ลูกผสมระหว่างเสือกับสิงโต
หนึง่เดียวในโลกได้ท่ีนี ่ท่านจะพบว่าเสือและสิงโต ก็สามารถอยู่ด้วยกันได้อย่างเป็นสุข
พบความนา่รักของหมีแสนรู้ ท่ีจะมาแสดงท่าทางต่างๆท่ีสื่อสารกับเจ้าหน้าท่ีได้อย่างยอดเย่ียมและช้อปป้ิงสินค้าของท่ีระลึกต่างๆ
มากมายของเอเวอร์แลนด์ 

จากน้ันนำท่านสู่กรงุโซล นำช็อปป้ิงท่ี ตลาดทงแดมุน หรอืเทียบได้กับประตูน้ำบ้านเรา ต้ังอยู่ทางประตูทิศตะวันออก ซึ่งเป็น
1 ในประตูเมืองอันด้ังเดิมของกรงุโซล  ตลาดแหง่นี้ ท่านสามารถช้อปป้ิงสินค้าท่ีหลากหลาย สามารถต่อราคาได้อย่างสนกุสนาน
มีร้านรวงมากมาย มีห้างขายเสื้ อผ้าท่ีทันสมัยอยู่ด้วยกว่า 10 ห้าง ต้ังอยู่ท่ามกลางบรรยากาศแบบโบราณ บางร้านเปิด 24
ชั่วโมงและมีแสงสีและดนตรตีลอดคืน  สินค้าท่ีมีมากท่ีสุดในตลาดนี้  คือ ผ้า เครือ่งแต่งกาย เครือ่งหนัง ชุดสุภาพสตรแีละเด็ก
เครือ่งนอน เครือ่งใช้ในบ้าน รองเท้า เครือ่งกีฬา ร้านต่างๆ ท่ีสามารถดึงดูดนักท่องเท่ียวได้มากท่ีสุดเช่น MIGLIORE, ตึก
DOOTA TOWER, HELLO APM, FREEYA TOWER และ DESIGNER CLUB

อาหาร มื้ อเช้า
ห้องอาหารโรงแรม

มื้ อกลางวัน
ณ ภัตตาคาร คาลบ้ี หมูย่างเกาหลี – อาหารพื้ นเมืองเกาหลีท่ีเลื่องชื่อและรู้ จักกันดีท่ัวโลก มีรสชาติออกหวาน
นุม่และกลมกล่อม นำเนื้ อหมูย่างบนเตาถ่านแบบด้ังเดิม และตัดเป็นชิ้ นพอคำ หอ่ทานแบบเม่ียงคำไทย  โดยใส่น้ำจิ้ มเต้าเจี้ ยว
และเครือ่งเคียงท่ีขอบหรอืข้าวสวยร้อนตามความชอบ  เสรฟ์ิพร้อมน้ำซุปสาหรา่ย

มื้ อเย็น
ณ ภัตตาคาร  ANDONG JIMDAK –อาหารพื้ นเมืองของเกาหลีอีกเมนท่ีูถูกปากคนไทยปรงุด้วยไก่ วุ้นเส้น น้ำซุปเข้มข้น
คลุกเคล้าด้วยรสกลมกล่อม เสรฟิพร้อมข้าวสวยร้อนๆ พร้อมเครือ่งเคียงหลายหลายชนดิ

ท่ีพัก  INTER CITY, CO-OP, DODO HOTEL หรอืเทียบเท่าระดับ 3*

วันท่ี 3
โรงเรยีนสอนทำกิมจิ+ชุดฮันบก - สวนสนกุเอเวอร์แลนด์ - โซล - ตลาดทงแดมุน

วันท่ี 4
พระราชวังเคียงบ๊กคุง – ศูนย์โสม – ศูนย์สมุนไพร – คอสเมติก แกลอรี ่– ดิวตี้ ฟร ี– ตลาดเมียงดง

การเดินทาง ช่วงเช้า
นำเดินทางชมสถานท่ีท่องเท่ียวในกรงุโซลเช่น พระราชวังถ็อกซูกุง  ศูนย์โสมรัฐบาล ศูนย์สมุนไพรเกาหลี

ช่วงบ่าย
นำท่านช้อปป้ิงสินค้าปลอดภาษ ีณ DUTY FREE  ท่ี COSMETIC GALLERY  และ ตลาดเมียงดง 



สถานท่ีท่องเท่ียว ช่วงเช้า
นำท่านชม พระราชวังเคียงบ๊กคุง ซึ่งเป็น 1 ใน 5 พระราชวังหลวงเก่าแก่กว่า 600 ปี ท่ีได้รับการบูรณะซ่อมแซม
เพื่อความสมบูรณ์และสวยงามเหมาะแก่การเย่ียมชม
ชมความย่ิงใหญ่ของท่ีว่าราชการกษัตรย์ิในสมัยอาณาโซซอนท่ีตำหนักทองและความสวยงามของพลับพลากลางน้ำท่ีใช้สำหรับรับรองแขกบ้านแขกเมืองของประเทศ
ตำหนักท่ีบรรทมของกษัตรย์ิและราชิน ี

ชม ศูนย์โสมรัฐบาล เรยีนรู้ วิธกีารปลูกและดูแลโสมอย่างไรให้ได้คุณภาพดีจากเจ้าหน้าท่ี ท่ีผ่านการอบรมจากรัฐบาลเกาหลี พร้อมเลือกซื้ อหาผลิตภัณฑ์โสมต่างๆ
ท่ีราคาถูกกว่าเมืองไทย ไว้บำรงุสุขภาพตัวท่านเองหรอืเป็นของฝากสำหรับครอบครัว

ศูนย์สมุนไพรเกาหลี ให้ท่านได้รับชมสมุนไพรท่ีคัดเลือกและดูแลอย่างพิถีพิถัน อิสระให้ท่านได้เลือกชมและเลือกซื้ อสินค้ากลับไปเป็นของฝาก 

ช่วงบ่าย
จากน้ันอิสระให้ท่านได้ช้อปป้ิงสินค้าเครือ่งสำอางท่ี คอสเมติก แกลอรี่ เป็นศูนย์รวมของเครือ่งสำอางของเกาหลี อาทิเช่น ROJUKISS, LOTREE,
ETUDEและอีกมากมายหลากหลายแบรนด์เนมท่ีนำเข้ามาจากท่ัวโลกอิสระท่านเลือกซื้ อได้ตามอัธยาศัยชม

นำท่านช้อปป้ิงสินค้าปลอดภาษ ีณ  ดิวต้ีฟรี มีสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังให้ท่านได้เลือกชมและเลือกซื้ ออาทิ LOUIS VUITTON, FENDI, PRADA, HERMES
หรอืเครือ่งสำอางผสมโสมคุณภาพดี SULHWASOO และ Hera, the Face Shop.

นำท่านสู่ ตลาดเมียงดง แหล่งช้อปป้ิงข้ึนชื่อและสถานท่ีรวมแฟชั่นช้ันนำของกรงุโซล
หรอืท่ีคนไทยรู้ จักในชื่อของสยามแสควร์เกาหลีท่านจะได้พบกับสินค้าวัยรุน่มากมายหลากหลายย่ีห้อ ไม่ว่าจะเป็นเครือ่งสำอางค์ย่ีห้อดังๆ อย่าง
HOUSE, MISSHA ฯลฯ เสื้ อผ้าแฟชั่นมีสไตล์, รองเท้าส้นสูงนา่รักๆ, รองเท้าผ้าใบเก๋ๆ ร้านกระเป๋าแฟชั่น รวมถึงเครือ่งประดับต่างๆ
นอกจากนี้ ยังมีร้านอาหารและร้านคาเฟ่นา่รักๆ ฯลฯ ซึ่งท่ีนีจ่ะมีวัยรุน่หนุม่สาวเกาหลีไปรวมตัวกันมากมาย

อาหาร มื้ อเช้า
โรงแรมท่ีพัก

มื้ อกลางวัน
ณ ภัตตาคาร  ไก่ตุ๋นโสม เป็นอาหารบำรงุสุขภาพต้นตำรับชาววัง เสรฟ์ิในหม้อดินท่ามกลางน้ำซุปท่ีกำลังเดือดพล่าน คัดเลือกไก่ขนาดกำลังเหมาะ
ผ่านการเลี้ ยงจนอายุได้ 45 วัน นำมาทำความสะอาด ควักเครือ่งในออกจนหมด แล้วนำเครือ่งยาจีน อาทิ เกาลัค เก๋ากี้  พุทธาจีน รากโสม พร้อมด้วยข้าวเหนยีว
ใส่ลงไปในตัวไก่ แล้วผ่านการตุ๋นจนได้ท่ี เนื้ อไก่ล่อนจนสามารถรับประทานได้อย่างสะดวก เพิ่มรสชาตด้วยเส้นก๋วยเตี๋ยวแบบเกาหลี เกลือ และพรกิไทยป่น

มื้ อเย็น
ณ ภัตตาคาร  เมน ูบุฟเฟต์ซีฟู้ ด ให้ท่านได้ทานอาหารทะเลสดๆระดับดีลักซ์ ท้ัง ขาปูอลาสก้า กุ้ งครมีซอส อาหารอิตาเลียน ไวน์เลิศรส ไอศกรมี
ของหวานและเครือ่งดื่มทานได้ไม่อ้ัน

ท่ีพัก  INTER CITY , CO-OP CITY , DODO หรอืเทียบเท่าระดับ 3*

วันท่ี 4
พระราชวังเคียงบ๊กคุง – ศูนย์โสม – ศูนย์สมุนไพร – คอสเมติก แกลอรี ่– ดิวตี้ ฟร ี– ตลาดเมียงดง

วันท่ี 5
โซลทาวเวอร์(ไม่รวมลิฟต์) – อเมทิส – เอาท์เล็ท พาจู - ซุปเปอร์มาเก็ต

การเดินทาง ช่วงเช้า
เดินทางชมสถานท่ีท่องเท่ียว โดยนำท่านชมหอคอย โซลทาวเวอร์ ไม่รวมลิฟต์ และชม โรงงานพลอยสีม่วง
ช่วงบ่าย

นำท่านช้อปป้ิง เอาท์เล็ท พาจู แห่งใหม่และใหญ่ท่ีสุดในเกาหลี และ ละลายเง ินวอนท่ี ซุปเปอร ์มาร ์เก็ต ก่อนท่ีจะเดินทางสู่สนามบินเพื่อทำการ เช็คอินและโหลดสัมภาระ

18.30 น.      นำท่านเดินทางกลับ กร ุงเทพฯ โดยสายการ บิน  ASIANA A IRLINES เท่ียวบินท่ี OZ 741

22.05 น.      ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ  โดยสวัสดิภาพ

19.40 น.      นำท่านเดินทางกลับ กร ุงเทพฯ โดยสายการ บิน KOREAN A IR เท่ียวบินท่ี KE 659

23.50 น.      ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ  โดยสวัสดิภาพ



สถานท่ีท่องเท่ียว ช่วงเช้า
นำท่านชมหอคอย โซลทาวเวอร์  ไม่รวมลิฟต์  
ซึ่งถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของกรงุโซลเลยก็ว่าได้ เป็น  
 สถานท่ียอดนยิมท่ีหนุม่สาวเกาหลีไม่พลาดท่ีจะมาเท่ียวกัน
มีผู้ คนให้ความนยิมเดินทางมาถ่ายภาพ และเป็น    สัญลักษณ์กรงุโซล
ท่านสามารถข้ึนไปบนเฉลียงบรเิวณหลังคาซึ่งคุณจะเหน็ทิวทัศน์ของกรงุโซล พร้อมสัมผัส  
 บรรยากาศ LOVE KEY CEREMONY
เป็นสถานท่ีสุดโรแมนติกท่ีบรรดาคู่รักเกาหลีนยิมนำแม่กุญแจมาคล้องกัน   
 ในอีกความหมายว่าเราจะไม่พรากจากกันจะรักกันตลอดไป
โดยนยิมเขียนชื่อตนเองและคู่รักลงบนแม่กุญแจ    พร้อมข้อความสุดซ้ึง

จากน้ันชม โรงงานพลอยสีม่วง อัญมณท่ีีมีชื่อเสียงท่ีสุดของประเทศเกาหลี
เลือกซื้ อหาเป็น    ของท่ีระลึก

ช่วงบ่าย
นำท่านช้อปป้ิง เอาท์เล็ท พาจู แหง่ใหม่และใหญ่ท่ีสุดในเกาหลี ซึ่งมีร้านค้าหลากหลายกว่า
165 ร้านค้า และมีสินค้า Brand ดังมากมาย อาทิเช่น Armani, Calvin Klein, Diesel,
DKNY, Guess , Escada ฯลฯ  

ก่อนเดินทางไปยังสนามบิน ระหว่างทางแวะ ซุปเปอร์มาร์เก็ต
ให้ท่านได้เลือกซื้ อขนมเกาหลี ช็อกโกแลต กิมจิ มาม่า ผลไม้ หมอนสุขภาพ ฯลฯ 

อาหาร มื้ อเช้า
ห้องอาหารโรงแรม

มื้ อกลางวัน
ณ ภัตตาคาร  เมนพููลโกกิ  หมูสไลด์หมักกับซอสและเครือ่งเคียงต่างๆ ให้ออกรสหวานนุม่
เวลาทาน นำมาย่างขลุกขลิกกับซุปโกกิ บนกระทะแบนหรอืทรงครึง่วงกลมพร้อมผักกะหล่ำ
โดยจะมีลักษณะออกเป็นแบบน้ำข้น 

วันท่ี 5
โซลทาวเวอร์(ไม่รวมลิฟต์) – อเมทิส – เอาท์เล็ท พาจู - ซุปเปอร์มาเก็ต

 

ราคาทัวร์รวม

1. ค่าต๋ัวเครือ่งบินไป-กลับ ตามเส้นทางท่ีระบุในรายการช้ันทัศนาจร ไป-กลับพร้อมคณะ
2. ค่าอาหารทุกม้ือ ตามท่ีระบุในรายการ
3. ค่าเข้าชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ
4. ค่าท่ีพักตามระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน หรอื 3 ท่านกรณไีม่พักเดี่ยว  ตามโรงแรมท่ีระบุ หรอืเทียบเท่า
5. ค่ารถรับ-ส่ง และนำเท่ียวตามรายการ
6. ค่าภาษสีนามบิน ทุกแหง่ท่ีมี
7. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละ 20 กก.
8. ค่าหัวหน้าทัวร์ผู้ ชำนาญเส้นทาง นำท่านท่องเท่ียวตลอดรายการในต่างประเทศ
9. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

ราคาทัวร์ไม่รวม

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรดี, มินบิาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร
และเครือ่งดื่มท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนอืรายการ
 (หากท่านต้องการสั่งเพิ่ม กรณุาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)
2. ค่าทิปคนขับรถ ไกด์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์ รวมท้ังทรปิ 20,000 วอน ต่อท่าน (ประมาณ 720
บาท)ชำระก่อนเดินทางท่ีสนามบิน
3. ค่าภาษมูีลค่าเพิ่ม 7% และภาษหัีก ณ ท่ีจ่าย 3%
4. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ท่ีหนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ 20 กก.)
5. ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าว กรณุาเตรยีมเอกสารคือ 1)พาสปอร์ต 2)ใบประจำตัวคนต่างด้าว
3)ใบสำคัญถิ่นท่ีอยู่ 4)สำเนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี) 5)สมุดบัญชีเงินฝาก(ถ้ามี) 6)รปูถ่ายสี 2 นิ้ ว 2 รปู



แล้วทางบรษัิทฯจะเป็นผู้ ดำเนนิการย่ืนวีซ่าให้ท่าน โดยจ่ายค่าบรกิารต่างหาก
(สำหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสือเดินทางต้องทำเรือ่งแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะย่ืนวีซ่า)

หมายเหตุ
1. จำนวนผู้ เดินทาง ข้ันต่ำ ผู้ ใหญ่ 15 ท่าน ข้ึนไป  (กรณลีูกค้า 10 ท่าน ออกเดินทางไม่มีหัวหน้าทัวร์)
2. เท่ียวบิน ราคาและรายการท่องเท่ียว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ เดินทางเป็นสำคัญ
3. หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบรษัิทฯ
รับเฉพาะผู้ มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเท่ียวเท่าน้ัน
4. ทางบรษัิทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้ นหากเกิดกรณคีวามล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน,
การก่อจลาจล หรอืกรณท่ีีท่านถูกปฏิเสธ 
การเข้าหรอืออกเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมือง หรอืเจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานท้ังจากไทย
และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนอืความรับผิดชอบของบรษัิทฯ และไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ท้ังสิน
5. ทางบรษัิทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้ น หากท่านใช้บรกิารของทางบรษัิทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ,
ไม่ทานอาหารบางม้ือ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบรษัิทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
6. ทางบรษัิทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้ น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรอื
เกิดอุบัติเหตุท่ีเกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเท่ียวเอง
7. ต๋ัวเครือ่งบินเป็นต๋ัวราคาพิเศษ กรณท่ีีท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรอืคืนเงินได้
8. เม่ือท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าท้ังหมดหรอืบางส่วนกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ
จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ท่ีได้ระบุไว้แล้วท้ังหมด

***ข้อแนะนำเพิ่มเติม สำหรับผู้ ท่ีต้องการเดินทางไปท่องเท่ียวประเทศเกาหลีใต้***
1. ผู้ เดินทางท่ียังคงสภาพการเป็นนักศึกษา
กรณุาเตรยีมใบรับรองการเป็นนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษติดตัวไปด้วยอาจจะต้องใช้ในบางกรณี
2. ผู้ เดินทางท่ีเป็นข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานบรษัิทเอกชนต่างๆ
กรณุาเตรยีมบัตรประจำตัวข้าราชการ หรอืใบรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษอาจจะต้องใช้ในบางกรณี
3.
ผู้ เดินทางท่ีทำเล่มพาสปอร์ตใหม่เนือ่งจากเล่มเก่าหมดอายุให้พกหนังสือเดินทางเล่มเก่าติดตัวไปด้วยอาจจะต้องใช้ในบางกรณี
4. กรณุาพกบัตรเครดิต ( ถ้ามี ) และเงินสดติดตัว ท้ังเงินวอนและเงินสกุล USD
กองตรวจคนเข้าเมืองอาจจะขอดูในบางกรณผีู้ จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ
ได้เนือ่งจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณท่ีีผู้ เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง
-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคน เข้าเมืองหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเท่ียว
อันเนือ่งมาจากการกระทำท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหน ีเข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรอื
การถูกปฏิเสธในกรณอีื่นๆ
 

� รูปภาพ
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