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ออกเดินทาง ตั้งแต่เดอืน มี.ค. - พ.ค. 2558 

วันที่หนึ่ง กรุงเทพ - สนามบินสุวรรณภูมิ 
……น. 

 
……น. 

คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชั้น4 เคาน์เตอร์N สายการบินแห่งชาติ
เกาหล ีเที่ยวบิน ..... โดยมีเจ้าหน้าที่ของโคเรียเซ็นเตอร์แทรเวลให้การต้อนรับ และอ านวยความสะดวกก่อนขึ้นเครื่อง  

น าท่านบินลัดฟ้าสู่ สาธารณรัฐเกาหลีใต้โดย สายการบินโคเรียนแอร์ เที่ยวบิน…. (บริการอาหารเช้า และ
เครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 

วันที่สอง สนามบินอินชอน - หอสงัเกตการณ์รวมชาติ - สดชื่นสดใสที่หมูบ่้านยุโรป - เกาะนามิ - ภูเขาสี่ฤดู 
“ซอรัค” 

 
 
 
 
 

 
……น. 

 
 
 

 

             
 
 
 
 
 
ถึงท่าอากาศยานอินชอน สาธารณรัฐเกาหลีใต้ ท่านจะพบมัคคุเทศก์ท้องถิ่นรอต้อนรับคณะ (เวลาท้องถิ่นเร็ว

กว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง) อิสระให้ทุกท่านได้แลกสกุลเงินวอน ณ เคาน์เตอร์ธนาคาร และท าธุระส่วนตัวให้เรียบร้อย 
(ข้ันตอนพิธีการต่างๆ หัวหน้าทัวร์จะแนะน าทุกท่านที่สนามบินสุวรรณภูมิ หรือบนเครื่อง หากมีข้อสงสัยประการใด 
กรุณาติดต่อสอบถามที่เจ้าหน้าที่ หรือบริษัทล่วงหน้า)  

หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรแล้ว น าทุกท่านขึ้นรถโค้ชปรับอากาศผ่านสะพานแขวนยองจอง 
เป็นอีกสิ่งที่แสดงถึงความหวังในการรวมชาติที่มีความยาวกว่า 4.42 กม. น าทุกท่านสู่เมือง พาจู ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตก
เฉียงเหนือของจังหวัดคยองกี ประเทศเกาหลีใต้ มีบริเวณท่าเรือที่ติดกับเขตแดนทางทหารระหว่างเกาหลีเหนือ และ
เกาหลีใต้         

หลังจากนั้นน าทุกท่านขึ้นโค้ชปรับอากาศ เดินทางสู่ หอสังเกตุการณ์ ที่สามารถมองเห็นเส้นแบ่งเขตแดนระหว่าง
เกาหลีใต้กับเกาหลีเหนือ ที่นี่เราสามารถมองเห็นชาวเกาหลีเหนือก าลังท าเกษตรกรรม เพาะปลูก ฯลฯ  นอกจากนี้ ยัง
ได้มีการจัดแสดงเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเกาหลีเหนือ ทุกท่านสามารถเลือกซ้ือของฝาก ของที่ระลึก ที่เป็น
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ผลิตภัณฑ์พ้ืนบ้านของเกาหลีเหนือ 
จากนั้นพาทุกท่านเติมความสดชื่น สดใส ให้ได้ชุ่มฉ่ าหัวใจ ร่วมกันย้อนวัยไปกับแดนแห่งสีสัน ณ หมู่บ้านสี

ลูกกวาด แห่งเมืองอารีดัง ไม่ว่าจะเป็นอาคาร บ้านเรือน ร้านค้า ร้านอาหาร ร้านแกลอรี่ แต่งแต้มด้วยสีสันสวยงาม
หลากหลายคล้ายเมืองลูกกวาด ท าให้ผู้ที่ได้ไปเยือนประทับใจกับความน่ารักของดินแดนแห่งนี้ 

เที่ยง บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร 

บ่าย จากนั้นน าทุกท่านเดินทางลงเรือเฟอร์รี่สู่ “เกาะนามิ” สถานที่โรแมนติกอีกแห่งหนึ่ง ส าหรับคู่รักหนุ่มสาว เป็น
สถานที่ถ่ายท าละครเกาหลีเรื่อง “WINTER LOVE SONG หรือเพลงรักในสายลมหนาว” ให้ทุกท่านได้สัมผัส
บรรยากาศสดใส และสายลมเย็นที่พัดผ่านที่เกาะนามิ เกาะมีรูปร่างเหมือนใบไม้ลอยน้ าซึ่งเต็มไปด้วยธรรมชาติอันเงียบ
สงบ ทิวสนอันเป็นสัญลักษณ์ที่คู่รัก หรือครอบครัวจะมาร าลึกถึงอดีต และสานสัมพันธ์ครอบครัว เพลิดเพลินกับความ
งามจนท่านไม่อยากจากไป ณ ที่แห่งนี้ท่านสามารถคารวะสุสานนายพลนัมอี ซึ่งเป็นผู้ค้นพบเกาะนี้ หรือจะเลือกเช่า
จักรยานเที่ยวรอบเกาะ ดื่มด่ ากับธรรมชาติ แมกไม้ ทิวสน ต้นเกาลัด และซากุระ ที่แข่งกันผลิบานให้บรรยากาศอันสุด
แสนโรแมน อย่าลืม! ที่จะถ่ายรูปกับรูปปั้นพระเอกนางเอกของละครเรื่องนี้   

ค่ า บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร  
แล้วพาทุกท่านเดินทางมุ่งไปยังจังหวัด คังวอน ซึ่งเป็นที่ตั้งของ ภูเขาสี่ฤดู หรือสวิสเซอร์แลนด์เกาหลี... จัดได้

ว่าเป็นแนวเขาท่ีสวยงามมากที่สุดแห่งหนึ่งในเกาหลี ประกอบด้วยแนวเขามากมาย มีหุบเขารูปทรงแปลกตาพร้อมทั้ง
สร้างความสวยงามที่แตกต่างกันในแต่ละฤดู (โดยเฉพาะในช่วงเดือนเมษายน วิวตลอดสองข้างทางจะสามารถพบเห็น
ดอกซากุระเบ่งบานงดงามมาก) 
หลังจากนั้นเดินทางเขา้สู่ที่พัก ณ โรงแรมระดับดีลักซ์คลาส     

วันที่สาม อุทยานแห่งชาติซอรัค + Cable Car - ไหว้พระใหญ่ วัดชินฮึงซา - เลือกชิมสตรอว์เบอร์รีสดๆ จาก
ไร ่- ปั่นRAILBIKE + พิพิธภัณฑ์แห่งกาลเวลา - หมู่บ้านศิลปะ - เมืองซูวอน - ป้อมดอกไม้ฮวาซอง 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ  ภัตตาคารภายในโรงแรม 
              
 
 
 
 
น าทุกท่านเข้าสู่ “อุทยานแห่งชาติซอรัค” ซึ่งเป็นที่นิยมในการใช้เป็นฉากในการถ่ายท าละครหลายเรื่องด้วยกัน 

เต็มไปด้วยขุนเขาซึ่งอุดมสมบูรณ์ด้วยป่าไม้ สายน้ า และล าธาร ให้ท่านได้เพลิดเพลินไปกับบรรยากาศท่ีงดงามสองข้าง
ทาง ถ่ายรูปคู่กับอนุสาวรีย์หมี ชมความงามของอุทยานแห่งชาติแห่งนี้ ที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นภูเขาสี่ฤดู ตั้งอยู่ใจกลาง
ภูเขาแทแบค ซึ่งทอดยาวไปถึงเขาคึมคังของประเทศเกาหลีเหนือ มีเทือกเขา ป่าไม้ หุบเขา สายน้ า ทะเลสาบหินรูปร่าง
ต่างๆ ที่สวยงามซึ่งเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติที่หาดูได้ยากยิ่ง  

พาท่านนั่งกระเช้า Sorak Cable Car เป็นกระเช้าขนาดใหญ่ที่น าท่านขึ้นบนเทือกเขา ที่สูงที่สุดในเกาหลี 
สามารถจุนักท่องเที่ยวได้นับสิบคน เมื่อขึ้นไปแล้วท่านจะได้สัมผัสกับความงามของธรรมชาติ  

จากนั้นน าท่านนมัสการพระพุทธรูปปางสมาธิองค์มหึมาตั้งอยู่กลางแจ้ง ที่สร้างขึ้นเพ่ือสวดอ้อนวอนให้คาบสมุทร
เกาหลี ได้รวมเป็นหนึ่งเดียวกัน หากเดินข้ามสะพานช าระจิตใจ ท่านจะพบ “วัดชินฮึงซา” วัดเก่าแก่กว่าพันปี สร้างใน
สมัยอาณาจักรชิลล่า  
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น าท่านเดินทางสู่ “ไร่สตรอว์เบอรร์ี่” ของชาวเกาหลี ที่มีการปลูกอย่างพิถีพิถัน ผ่านการดูแลเอาใจใส่ทุก
กระบวนการทุกขั้นตอน ท าให้ผลของสตรอว์เบอร์รเีกาหลีนั้น มีขนาดใหญ่กว่าบ้านเราหลายเท่า ทั้งหวานหอมชวน
รับประทานเป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยว ท่านสามารถเด็ดชิมสตรอว์เบอรร์สีดๆ จากต้นในไร่ และเลือกซ้ือเป็นของ
ฝากได้ตามอัธยาศัย  

เที่ยง บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร  

บ่าย น าท่านสนุกสนานเพลิดเพลินกับกิจกรรม RAIL BIKE ซึ่งจะพาท่านเข้าสู่บรรยากาศของการปั่นจักรยานบนราง
รถไฟชิดติดขอบทะเล ที่มีความงดงาม และมนต์เสน่ห์ของธรรมชาติในฤดูใบไม้ผลิตลอดริมทะเล เป็นระยะทาง
ประมาณ 5 กิโลเมตร ท่านจะเต็มอ่ิมกับอากาศที่บริสุทธิ์ วิวทิวทัศน์ของชนบทเกาหลี และชายหาด เหมาะที่จะพา
ครอบครัว คู่รัก ทุกๆวัยได้มาสัมผัสกัน  

แวะชมพิพิธภัณฑ์ที่จะพาคุณนั้นได้สัมผัสถึงคุณค่าแห่งเวลากันที่ JEONGDONGJIN TIME STORY  ที่นี้มีการ
จัดแสดงด้วยรูปแบบของ "มนุษย์ และเวลา" เชิญชมนาฬิกาที่หายาก 250 เรือนจากทั่วทุกมุมโลกสามารถพบเห็นได้ที่นี้ 
เพ่ือให้ผู้ชมได้เข้าใจถึงประวัติศาสตร์ของมนุษย์กับวิทยาศาสตร์ และวิธีการที่พวกเขาจัดการกับเวลา ไม่เพียงแต่เป็น
สถานที่ที่เรียนรู้ได้อย่างดีแล้ว ที่นี้ยังมีบ้านที่สร้างเป็นรูปทรงของนาฬิกาทรายอันสวยงามให้ ทุกท่านได้ชม และถา่ยรูป
เก็บน าไปอวดเพ่ือนๆ และเหมาะกับครอบครัวหรือคนรักท่ีจะชื่นชมความส าคัญของเวลาในชีวิตของเรา          

พาเที่ยวชม "หมู่บ้านศิลปะ" หมู่บ้านแห่งนี้มีสิ่งที่น่าสนใจอยู่ตรงก าแพง ภายในหมู่บ้านจะมีภาพวาดตามผนัง
ก าแพง เป็นภาพที่เกี่ยวกับเรื่องราวการใช้ชีวิตของพวกเขา และประวัติความเป็นมาของหมู่บ้านได้อย่างสวยงาม และ
สถานที่นี้ยังเป็นสถานที่ถ่ายท าซีรีย์ ชื่อดังอย่าง The Heirs ที่มีพระเอกชื่อดังน าแสดง อย่าง ลีมินโฮ และ นางเอก พัค
ชินเฮ ที่เคยน ามาฉายในบ้านเราให้ได้ฟินกันไปแล้ว ท่านยังสามารถถ่ายรูปสวยๆเก็บมาอวดเพ่ือนๆให้ได้อิจฉากันอย่าง
แน่นอน 

น าทุกท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองซูวอน ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของกรุงโซล โดยห่าง
จากกรุงโซลประมาณ 30 กิโลเมตร เมืองซูวอนเป็นเมืองที่ยังคงมีกลิ่นอายของ
วัฒนธรรมโบราณของเกาหลี และยังมีก าแพงเมืองที่มีสภาพสมบูรณ์อยู่นั่นคือ 
ป้อมฮวาซอง หรือป้อมดอกไม้  ที่สร้างรายรอบเมืองระยะทางยาวกว่า 5,500 
เมตร ประกอบด้วยเชิงเทิน 48 หลัง แต่บางส่วนถูกท าลายในสมัยสงครามเกาหลี 
สร้างในสมัยกษัตริย์องค์ที่ 22 แห่งราชวงศ์โชซอน หรือที่คนไทยรู้จักกันในนาม “กษัตริย์ ลีซาน” (ละครดังที่น ามา
ฉายในไทย เพ่ือเป็นที่ระลึกแก่พระราชบิดา ที่ถูกใส่ร้ายจากราชส านักและถูกกักขังจนจนสิ้นพระชนม์ปัจจุบันปราการ
แห่งนี้ได้ สถาปนาโดยองค์การยูเนสโกให้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมเมื่อปีค.ศ. 1997 

ค่ า บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร  
หลังจากนั้นเดินทางเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรมระดับดีลักซ์คลาส 

วันที่สี ่ เพลินกับบัตรเล่นได้ทุกอย่างที่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ + สวนดอกไม้สี่ฤด ู- ศูนย์โสมเกาหลี - 
เครื่องส าอางแบรนด์ดังของเกาหลี - ขึ้นลิฟท์ชมวิวกรุงโซล 360 องศาที่ N’TOWER - ช้อปปิ้ง
เพลินๆทงแดมุน   

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ  ภตัตาคารภายในโรงแรม 
น าท่านเพลิดเพลินสนุกสนานไปกับเครื่องเล่นหรรษานานาชนิดที่ “สวนสนุกเอเวอร์แลนด์” ที่ถูกขนานนามว่า

เป็น “ดิสนีย์แลนด์เกาหลี” สวนสนุกเปิดที่มีชื่อเสียงมากท่ีสุดของประเทศตั้งอยู่ในหุบเขา พาท่าน นั่งกระเช้าลิฟท์ 
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และข้ึนรถบัสท่องไปกับโลกของสัตว์ป่าซาฟารี ชมไลเกอร์แฝดคู่แรกของโลก ที่นี่ ! ท่านจะพบว่าเจ้าป่าสิงห์โต และ
เสือสามารถอยู่ด้วยกันได้อย่างเป็นสุข ชมความน่ารักของหมีที่สามารถสื่อสารกับคนขับรถได้เป็นอย่างดี หมีแสดงความ
เคารพ หมียิ้ม อีกหลายอิริยาบถที่ไม่เคยเห็นมาก่อน ชมสวนดอกไม้ 4 ฤดู (4 SEASONS GARDEN) และสนุกกับ
เครื่องเล่นหลากหลาย DOUBLE ROCK SPIN, เรือไวกิ้ง และพบกับเครื่องเล่นใหม่ที่น าท่านดิ่งลงที่ 70 องศาบนรางไม้ 
คือ ที-เอ็กซ์เพรส (T-EXPRESS), สเปซทัวร์หนังสี่มิติ ด้วยบัตรเล่นได้ทุกอย่าง(SPECIAL PASS TICKET)     

 
 
 
 

         
เที่ยง บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร 

บ่าย น าท่านเดินทางเข้าสู่ กรุงโซล ซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศเกาหลีใต้ ที่นี่ถือได้ว่าเป็นศูนย์รวมความเจริญ
ทางด้านต่างๆ ของประเทศเอาไว้ ไม่ว่าจะเป็นห้างร้านย่านการค้าชื่อดัง สถานที่ส าคัญทางการเมือง และความทันสมัย
ในการคมนาคม ปัจจุบันมีประชากรเกาหลีถึง 1 ใน 4 อาศัยอยู่ในกรุงโซล แต่ภายใต้การพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง กรุงโซล
ก็ยังเป็นเมืองที่มีกลิ่นอายของวัฒนธรรมโบราณ ที่ชาวเกาหลียังคงอนุรักษ์ไว้เป็นมรดกอันล้ าค่า ไม่ว่าจะเป็นพระราชวัง
อันยิ่งใหญ่ที่ยังคงความสวยงาม พิพิธภัณฑ์ต่างๆ ฯลฯ                  

พาท่านรู้จักสมุนไพรเกาหลีที่มีชื่อเสียง และรู้จักกันทั่วโลกนั่นคือ โสม โสมใช้เป็นยาบ ารุงสุขภาพของชนชาติ
ตะวันออกมาตั้งแต่อดีตกาล ชาวจีนยอมรับว่าโสมเกาหลีเป็นสุดยอดของโสม โดยได้รับการวิจัย และทุ่มเทอย่างมาก
ที่สุดในบรรดาสมุนไพรทั้งหลายทั้งปวง ทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์อาหารสมุนไพรต่างๆ เช่น ชาโสม ผงโสมยอดนิยม หรือโสม
สกัดเข้มข้น เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ส าหรับผู้ที่ค านึงถึงสุขภาพ ทุกท่านจะได้ลิ้มลอง และเลือกซ้ือในราคาพิเศษท่ี ศูนย์โสม
เกาหล ี                   

จากนั้นน าท่านเลือกซ้ือ เครื่องส าอางแบรนด์ดังของเกาหลี เช่น ROJUKISS, TONYMOLY, THE SEAM และอีก
หลายแบรนด์คุณภาพชั้นหนึ่ง ให้ท่านได้ลอง และเลือกซ้ือตามอัธยาศัย 

จากนั้นเดินทางสู่สถานที่สุดแสนโรแมนติค สัญลักษณ์ของกรุงโซล ณ ภูเขานัมซาน SEOUL TOWER หรือ 
N’SEOUL TOWER มีความสูง 274 เมตร บนยอดเขามีหอคอย ที่จัดว่าเป็น 1 ใน 18 หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลก มี
ความสูงถึง 480 เมตรเหนือระดับน้ าทะเล สามารถสัมผัสบรรยากาศกรุงโซลได้ 360 องศา ณ สถานที่แห่งนี้คู่รักคน
เกาหลีมักนิยมไปคล้องกุญแจ โดยการเขียนชื่อ หรือข้อความสุดซึ้งลงบนกุญแจจากนั้นคล้องกุญแจไว้ และโยนลูก
กุญแจทิ้ง บ่งบอกถึงความหมายว่า “เราจะไม่พรากจากกัน” จึงเรียกกันว่า กุญแจคู่รัก 

ค่ า บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร 
หลังจากนั้นน าทุกท่านไปช้อปปิ้งกับแหล่งช้อปปิ้งชื่อดังที่ “ตลาดทงแดมุน” ซ่ึงต้ังอยู่บริเวณประตูเมืองโบราณ

ทิศตะวันออก เป็นตลาดที่ใหญ่มากอีกแห่งหนึ่ง ท่านจะสามารถหาซื้อสินค้าได้หลากหลายชนิด มีร้านค้ามากมาย ทั้ง
เสื้อผ้าแฟชั่นเกาหลี รองเท้า กระเป๋า เครื่องประดับ เครื่องส าอาง ถุงเท้า ผ้าพันคอ ของที่ระลึก เครื่องใช้ในบ้าน 
ครัวเรือน และอ่ืนๆ อีกมากมาย ทั้งริมบาทวิถี และในห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่ๆ เช่น  DOOTA, MILLIORE, APM และ 
GOOD MORNING ซึ่งลักษณะจะคล้ายๆ ประตูน้ า และมาบุญครองบ้านเรา แต่ในบรรยากาศแบบคนเกาหลี                 

หลังจากนั้นเดินทางเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรมระดับดีลักซ์คลาส 
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วันที่ห้า ร่วมเทศกาล ซากุระบาน - ศูนย์สมุนไพรเกาหลี - ดิวตี้ฟรี - สยามสแควร์เกาหลี เมียงดง - ศูนย์รวม
ของพื้นเมือง - สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม 
            
 
 
 
 
 

พาทุกท่านเข้าชม ดอกซากุระบาน ณ บริเวณริมฝั่งแม่น้ าฮัน เพ่ือชมความงามของดอกซากุระเกาหลี ว่ามีความ
สวยงามเพียงใด ทั้งชาวเกาหลี และชาวต่างชาติ ต่างพร้อมใจกันมาสัมผัสกับบรรยากาศท่ีหนึ่งปีจะมีเพียงครั้งเดียว พบ
กับ อุโมงค์ซากุระ ที่ทอดยาวตลอดสองข้างทาง กอปรกับความงามของแม่น้ าสายหลักของกรุงโซล ยิ่งท าให้ผู้ที่ได้ไป
ร่วมงานเคลิบเคลิ้ม...หลงไหล...อยากเก็บภาพบรรยากาศไว้อย่างนี้ตลอดไป (เฉพาะในเวลาเทศกาลเท่านั้น) 

น าทุกท่านสู่ศูนย์สมุนไพรเกาหลี “ฮ้อกเกตนามู” ซึ่งชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมน ามารับประทานเพ่ือช่วยดูแลตับให้
สะอาดแข็งแรง 

แล้วน าทุกท่านเพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้าปลอดภาษี  ณ “DUTY FREE” มีสินค้าแบรนด์เนมชื่อดัง เสื้อผ้า
แฟชั่น กระเป๋า เครื่องส าอางชั้นน าทั้งใน และต่างประเทศมากมายให้ท่านได้เลือกสรร 

เที่ยง บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร 

บ่าย 
 
 
 

พาท่านเข้าสู่ย่าน “เมียงดง” ซึ่งเป็นสยามสแควร์ของเกาหลี มีวัยรุ่นหนุ่มสาวชาวเกาหลีไปรวมตัวกันกว่าพันคน
ในแต่ละวัน จะพบกับถนนที่เป็นศูนย์รวมแฟชั่นชั้นน าของเกาหลี เสื้อผ้าแฟชั่น GIORDANO, GUESS, EVISU, 
UNIQLO รองเท้าPUMA, NIKE, ONITSUKA TIGER ร้านเสริมสวย เครื่องส าอางค์เกาหลี  และร้านอาหารเกาหลีอีก
มากมาย บริเวณใกล้ๆ กันยังมีห้างสรรพสินค้า ล็อตเต้ เมโทรมิโดปา ห้างสรรพสินค้าชินเซเก และร้านมิกลิออร์ ซึ่ง
ตั้งอยู่ทั้งใต้ดินและบนดิน ร้านค้าสไตล์รถเข็น ที่หอบเอาสินค้าวัยรุ่นอันพึงปรารถนาของนักซื้อนักแต่งตัวทั้งหลายมาให้
ได้เลือก มาถึงที่นี่...ไม่ควรพลาด ไอศครีม ที่มีความสูงถึง 32 ซ.ม.มีรสต่างๆ ให้เลือกมากมาย  

ก่อนอ าลาเกาหลี ให้ท่านได้ละลายเงินวอนที่ ศูนย์รวมของพ้ืนเมือง  ขนมแบบต่างๆช็อกโกแล๊ตหิน ซีเรียลช็อก
โค ผลิตภัณฑ์โสมในรูปแบบของขนม ชา โคลนพอกหน้า ผลไม้ หมอนสุขภาพ กิมจิ ชินราเมงหรือม่าม่าเกาหลีที่ชื่น
ชอบของชาวต่างประเทศ เป็นต้น สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานอินชอน  

…... น.  เดินทางโดยเที่ยวบิน... เหินฟ้ากลับกรุงเทพ (บริการภาพยนตร์ เครื่องดื่ม พร้อมเสิร์ฟอาหารค่ าบนเครื่องบิน ) 
.….. น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมเก็บความประทับใจของประเทศเกาหลีไปนานวัน 
 

***หมายเหตุ! เท่ียวบินและรายการท่องเท่ียวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชนข์องผู้เดินทางเป็นส าคัญ***
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บริการอาหาร 

1.เมนูหมูบาบีคิว หรือบุลโกกีเกาหลี โดยน าเนื้อหมูสไลด์หมักกับซอส ใส่กะหล่ าปลีหั่น, เห็ดเข็ม
ทอง, วุ้นเส้นบุก และเครื่องเคียงต่างๆ ให้ออกรสหวาน นุ่ม เวลาทานน ามาย่างขลุกขลิกกับซุปบน
กระทะแบน หรือครึ่งวงกลม เสริฟพร้อมข้าวสวยร้อนๆ และเครื่องเคียงต่างๆ 
 
2.เมนูแฮมุลทัง หรือซีฟูดหม้อไฟ ปรุงจากอาหารทะเลสด ๆ เช่น ปลาหมึกยักษ์, ขาปู, หอย, และ
ปลา ต้มในหม้อไฟร้อน ๆ ด้วยน้ าซุปมีรสชาติเป็นเอกลักษณ์ เสริฟข้าวสวยพร้อมเครื่องเคียงต่าง ๆ 
 
3.เมนูประยุกต์อาหารแนวใหม่ มีชื่อเรียกว่า โอซัม หรือหมูปลาหมึกย่างบาร์บีคิว หมักสไตล์
สมัยใหม่กาหลี (น ากิมจิมาผัดในกะทะรวม ก็จะเกิดเป็นเมนูอาหารชนิดใหม่อีกหนึ่งรสชาติความ
อร่อย) 
 
4.เมนูซัมเกทัง หรือไก่ตุ๋นโสมเกาหลี เป็นอาหารวังในสมัยก่อนปัจจุบันเป็นอาหารเลื่องชื่อของเมือง
หลวง เชื่อกันว่าช่วยบ ารุงเลือดลม และเสริมสุขภาพ เสริฟท่านละ 1 ตัว ในหม้อดินร้อน ภายในตัว
ไก่ จะมีข้าวเหนียว, รากโสม, พุทราแดง, และเกาลัด เสริฟพร้อมเครื่องเคียง เส้นขนมจีน, เหล้าโสม, 
พริกไทยด า และเกลือ 
 
5.เมนูคาลบี หรือหมูย่างเกาหลี เป็นอาหารพ้ืนเมืองเกาหลีที่เลื่องชื่อ และรู้จักกันดีทั่วโลก มีรสชาติ
ออกหวาน, นุ่ม และกลมกล่อม น าหมูสเต็กส่วนที่ติดกับกระดูก (เชื่อว่าเป็นส่วนที่อร่อยที่สุด) ย่าง
บนเตาถ่านแบบดั้งเดิม และตัดเป็นชิ้นพอค า ห่อทานแบบเมี่ยงค าไทย โดยใส่น้ าจิ้มเต้าเจี้ยว และ
เครื่องเคียงท่ีชอบ หรือข้าวสวยร้อนตามท่ีชอบ บริการเครื่องเคียงต่างๆ และน้ าซุปสาหร่าย 
 
6. เมนูจิมดัก หรือไก่อบซอส เป็นเมนูไก่น ามาคลุกเคล้าวุ้นเส้นสไตล์เกาหลี ผัดกับน้ าขลุกขลิก ใส่
พริก และต้นหอมเพ่ือเพ่ิมความกลมกล่อม เสิร์ฟพร้อมข้าวสวยร้อนๆ และเครื่องเคียงต่างๆ 
 
7.เมนูวาไรตี้บุฟเฟ่ต์นานาชาติ และซูชิ มีอาหารให้ท่านเลือกตามความชอบอย่างจุใจเมนูกว่า 200 
ชนิด ไม่ว่าจะเป็นอาหารยุโรป เอเชีย โดยเฉพาะเมนูพิเศษ ซีฟู้ด “ขาปูยักษ์” ในร้านอาหารที่ดีที่สุด
ในกรุงโซล 
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อัตราค่าบริการ เฉพาะโปรแกรมนี้เท่านั้น 

อัตราค่าบริการ ท่านละ (บาท) 

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน 35,900.- 
เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน   35,900.- 
เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม 34,900.- 
เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตยีงเสริม 33,900.- 
พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 8,000.- 
***** เดินทางช่วงวันหยุดเทศกาล (8-15 เมษายน) เพิ่มท่านละ ***** 4,000 – 10,000 .- 
 

ราคาทัวร์รวม 

1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามเส้นทางท่ีระบุในรายการชั้นทัศนาจร ไป-กลับพร้อมคณะ กรณีอยู่ต่อต้องเสียค่า
เปลี่ยนแปลงตั๋ว  
2. ค่าอาหารทุกม้ือตามที่ระบุในรายการ  
3. ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งที่ระบุในรายการ  
4. ค่าที่พักตามระบุในรายการ พักห้องละ 2 -3 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุ หรือเทียบเท่า  
5. ค่ารถโค้ชปรับอากาศบริการน าเที่ยวตามรายการ  
6. ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี  
7. ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระ  

 สัมภาระใต้ท้องเครื่องบินท่านละ 1 ใบเท่านั้น  น้ าหนัก 23 กก. 

 สัมภาระถือขึ้นเครื่องบินท่านละ 1 ใบเท่านั้น  น้ าหนัก 10 กก. 
8. ค่าหัวหน้าทัวร์ผู้ช านาญเส้นทาง น าท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ  
9. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 

 
ราคาทัวร์ไม่รวม 

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าท าหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศพัท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหาร และ
เครื่องดื่มท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสั่งเพิ่ม กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)  
2. ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่นท่านละ 4 USD ต่อคนต่อวัน (ตามความสมัครใจ)  
3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีเป็นนิติบุคคล) 
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เงื่อนไขการให้บริการ  

1. บริษัทขอรับค่ามัดจ าส าหรับการจองท่านละ 10,000 บาท และช าระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง 20 วัน  
2. ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุใน
รายการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน  
3. การยกเลิก  
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจ าในทุกกรณี แต่สามารถเลื่อนการเดินทางได้ ภายใน 1 ปี นับจากวันที่ช าระค่ามัดจ า  
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกรณีเลื่อนวันเดินทางต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 30 วัน 
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท  
• ยกเลิกการเดินทาง 7 - 14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์  
• ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 7 วัน เก็บค่าใช้จ่ายท้ังหมด 100 % ของราคาทัวร์  
• กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ 
รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Charter Flight, Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจ า หรือค่าทัวร์ทั้งหมด 

 
หมายเหตุ  

1. จ านวนผู้เดินทาง ข้ันต่ า ผู้ใหญ่ 15 ท่าน ขึ้นไป  
2. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน, ราคา และรายการท่องเที่ยว ตามความเหมาะสม  
3. หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยว
เท่านั้น  
4. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อ
จลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจาก
ไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  
5. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางม้ือ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดินทางแล้ว  
6. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความ
ประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง  
7. ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้  
8. เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลง
ต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด 

 


