
PHENOMINAL CHERRY BLOSSOM  

- สะพานแขวน GAMAKSAN - เกาะนาม ิ- ป้อมฮวาซอง - สวนสนกุ EVERLAND – ท าคมิบบั พรอ้มใสชุ่ดประจ าชาติ
เกาหล ี“ฮนับก” – COSMETIC CENTER – ชอ้ปป้ิงทงแดมนุ – SEOULLO7017  
- ศนูยโ์สมรฐับาล – RED PINE – พระราชวงัเคยีงบก – หมูบ่า้นบกุชอนฮนัอก – โซลทาวเวอร ์– DUTY FREE  – เทดดี้
แบรม์วิเซีย่ม – ชอ้ปป้ิงเมยีงดง  
- ฮอกเก็ตนาม ู- ศนูยพ์ลอยอเมทสิ – ชอ้ปป้ิงทีฮ่งแด – ไชนา่ทาวน(์อนึชอน) – SUPER MARKET – กรงุเทพฯ 

วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1  กรงุเทพ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ -  เกาหลใีต ้(สนามบนิอนิชอน) 

2  
สะพานแขวน GAMAKSAN - เกาะนาม ิ- ป้อมฮวาซอง   

3  สวนสนกุ EVERLAND –  ท าคมิบบั พรอ้มใสชุ่ดประจ าชาตเิกาหล ี“ฮนับก” –  COSMETIC  CENTER –  ช้

อปป้ิงทงแดมนุ  –  SEOULLO7017 

4  
ศนูยโ์สมรฐับาล – RED PINE –  (ผา่น)บลเูฮาส ์ –  พระราชวงัเคยีงบก  – หมูบ่า้นบกุชอนฮนัอก – 

โซลทาวเวอร ์– DUTY FREE  –  เทดดีแ้บรม์วิเซีย่ม  &nda 

5  ฮอกเก็ตนาม ู- ศนูยพ์ลอยอเมทสิ  – ชอ้ปป้ิงทีฮ่งแด – ไชนา่ทาวน(์อนึชอน) – SUPER MARKET –
  กรงุเทพฯ 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดวนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก(เสรมิเตยีง) เด็ก(ไมเ่สรมิเตยีง) ทารก พกัเดีย่ว 

28 Feb - 04 Mar 2019  22,900  22,900 22,900 8,900 8,900 

รายละเอยีดทวัร ์

วนัที ่1 
กรงุเทพ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ -  เกาหลใีต ้(สนามบนิอนิชอน) 

18.30  คณะพรอ้มกันทีจุ่ดนัดหมาย สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ชัน้ 4 เคานเ์ตอร ์M สายการ
บนิ KOREAN AIR (KE) (ลงประตทูางเขา้หมายเลข 6) โดยมหัีวหนา้ทัวรแ์ละเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯรอตอ้นรับ
และอํานวยความสะดวกกอ่นขึน้เครือ่ง 

21.45  บนิลัดฟ้าสูป่ระเทศเกาหลใีต ้โดยสายการบนิ KOREAN AIR (KE) เทีย่วบนิที ่KE658  (ไฟลท์บนิอาจมกีาร
เปลีย่นแปลง) บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

วนัที ่2 
สะพานแขวน GAMAKSAN - เกาะนาม ิ- ป้อมฮวาซอง   

05.00+1  เดนิทางถงึ สนามบนิอนิชอน ประเทศเกาหลใีต ้หมายเหต:ุ เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง 

(กรณุาปรับนาฬกิาของทา่นเป็นเวลาทอ้งถิน่ เพือ่ความสะดวกในการนัดหมาย)หลังจากผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง
และศลุกากรเกาหล ี

  

08.30  นําทกุทา่นชมทวิทัศนอ์ันสวยงามของ สะพานแขวน Gamaksan ซึง่ทอดยาว 150 เมตรขา้มหบุเขา 
Silmari  และเป็นสะพานแขวนทีย่าวทีส่ดุในประเทศเกาหลใีต ้ดําเนนิการสรา้งในฤดใูบไมร้ว่งปี พ.ศ. 2559 และ
สะพานแขวน Gamaksan   จะเสร็จสิน้ในตน้ปีพ. ศ. 2561 แมจ้ะไมใ่ชส่ะพานแขวนทีย่าวทีส่ดุแตส่ะพานแขวน 
Gamaksan ไดแ้รงบันดาลใจจากการสรา้ง โดยใชช้ือ่อยา่งเป็นทางการของสะพานคอื "Gloucester Heroes 
Bridge" ซึง่กองพันที ่1 แหง่กองทหารรักษาการณ์ Gloucester แหง่กองทัพอังกฤษทีต่อ่สูใ้นสงครามเกาหล ี
พรอ้มดว้ยกลุม่ Mortar Platoon ที ่170 กองพันที ่1 ตอ่สูก้ับฝ่ายของกองทัพคอมมวินสิประเทศจนี สะพานนี้
ระลกึถงึความเสยีสละของพวกเขาซึง่ทางประเทศเกาหลใีตจ้ะไมม่วัีนลมื จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่เกาะนาม ิ



เมอืงชนุชอน จังหวัด คังวอน ลงเรอืเฟอรร์ขีา้มไปยังเกาะ (ใชเ้วลาประมาณ 10 นาท)ี ใหท้า่นไดด้ืม่ด่ํากับ
ธรรมชาต ิแมกไม ้ทวิสนบนเกาะนาม ิและไสก้รอกนามแิสนอรอ่ยทา่มกลางอากาศอันหนาวเหน็บ ซึง่ถอืเป็น
ชว่งเวลาทีด่ทีีส่ดุทา่มกลางบรรยากาศโรแมนตกิของฤดหูนาวใหท้า่นไดย้อ้นรอยละครรักแนว DRAMA ซรียี์
เกาหลทีีโ่ดง่ดังไปทั่วเอเชยี  WINTER LOVE SONG  หรอื เพลงรักในสายลมหนาว พรอ้มเก็บภาพความ

ประทับใจ ถา่ยรปู กับดาราแสดงนํา BAE YONG JOON และ CHOI JI WOO รปูปัน้ทีส่รา้งขึน้เพือ่ไวเ้ก็บเป็นภาพ
ความประทับใจ กับฉากและเนือ้เรือ่งทีเ่รยีกเสยีงสะอืน้และน้ําตาของผูช้มนอกจออยา่งทว่มทน้ 

กลางวัน  รบัประทานอาหารกลางวนั 

บา่ย  นําทา่นเดนิทางสู ่ป้อมฮวาซอง เมอืงซวูอน นําเดนิทางทอ่งเทีย่วระหวา่งภเูขาพัลดาซานและยงมลุแด บรเิวณ
ป้อมฮวาซองทีไ่ดข้ึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกจากยเูนสโก พรอ้มตืน่ตาตืน่ใจกับดอกซากรุะทางสองฝากฝ่ัง 
(เฉพาะชว่งซากรุะบาน ชว่งตน้เดอืนเมษายน ) 

ค่ํา  รบัประทานอาหารค า่ 

จากนัน้นําทา่นเขา้สูท่ีพั่ก CENTRALPLAZA HOTEL OR PACIFIC HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

  

วนัที ่3 สวนสนกุ EVERLAND –  ท าคมิบบั พรอ้มใสชุ่ดประจ าชาตเิกาหล ี“ฮนับก” –  COSMETIC  CENTER 
–  ชอ้ปป้ิงทงแดมนุ  –  SEOULLO7017 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม        

จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่สวนสนกุเอเวอรแ์ลนด ์สวนสนุกกลางแจง้ทีใ่หญท่ีส่ดุของประเทศซึง่ตัง้อยูท่า่มกลาง
หบุเขาทา่มกลางธรรมชาตอิันสดุแสนโรแมนตกิ พบกับ “FESTIVALWORLD” การแสดงขบวนพาเหรดอัน
ตระการตา สนุกสดุมันสก์ับบัตร FREE PASS ทีท่า่นสามารถเลอืกเลน่เครือ่งเลน่ไดท้กุชนดิไมจํ่ากัดจํานวนครัง้ 
พบกับเครือ่งทีท่กุทา่นไมค่วรพลาด T-EXPRESS ซึง่เป็นรถไฟเหาะทีเ่ร็วทีส่ดุและใชเ้วลาวิง่นานทีส่ดุในเอเชยี
(T-EXPRESS จะไมเ่ปิดใหบ้รกิารในวันฝนตกหรอืหมิะหนาเกนิไป) พรอ้มเก็บภาพความประทับใจกับสวนดอกไม ้
ซึง่เต็มสะพร่ังกลางลานโดยถกูจัดไวเ้ป็น THEME ตามฤดกูาล (มนีาคม-เมษายน:สวนดอกทวิลปิ / พฤษภาคม-
มถินุายน:สวนดอกกหุลาบ / สงิหาคม-กันยายน:สวนดอกลลิลี ่/ ตลุาคม-พฤศจกิายน:สวนดอกเบญจมาศ) 
นอกจากนียั้งสามารถทอ่งไปกับโลกของสัตวป่์าซาฟาร ีพบกับ     ไลเกอร ์ลกูแฝดผสมระหวา่งพอ่สงิโตและแม่
เสอื นับเป็นแฝดผสมเสอื-สงิโตคูแ่รกในโลกนอกจากนัน้ใหท้า่นไดต้ืน่ตาในสวนสัตวซ์าฟาร ีชมความน่ารักของ
สัตวต์า่งๆ และไดเ้พลดิเพลนิกับการใหอ้าหารหมทีีท่กุทา่นไมค่วรพลาด จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู่  คมิบบั 
คมิบับเป็นอาหารเกาหลชีนดิหนึง่ ทําจากขา้วสกุและเครือ่งปรงุอืน่ ๆ หลากชนดิ เชน่ แตงกวา แครร์อต ผักโขม 
ไขเ่จยีว ปอูัด แฮม เป็นตน้ วางแผบ่นแผน่สาหรา่ยแลว้มว้น จากนัน้ห่ันเป็นชิน้พอดคํีาชาวเกาหลนียิมรับประทาน
คมิบับระหวา่งการปิกนกิหรอืงานกจิกรรมกลางแจง้ หรอืรับประทานเป็นอาหารกลางวันเบาๆโดยเสริฟ์กับหัวไช

เทา้ดองและกมิจ ินอกจากนีค้มิบับยังเป็นอาหารนํากลับบา้นทีเ่ป็นทีน่ยิมทัง้ในเกาหลแีละตา่งประเทศ ใหท้า่นได ้
เรยีนรูส้ว่นผสมของการทําคมิบับและไดฝึ้กลองทําดว้ยฝีมอืของตัวเองพรอ้มนําทกุทา่นไดใ้สช่ดุประจําชาติ
เกาหล ี“ฮนับก” และถา่ยรปูภาพความประทับใจ 

กลางวัน  รบัประทานอาหารกลางวนั  

บา่ย  นําทา่นเดนิทางสู ่ศนูยร์วมเครือ่งส าอางแบรนดด์งัเกาหล ีเชน่ ROJUKISS, LOTREE, LANEIGN, 
SULWASOO ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ในราคาพเิศษ  ถงึเวลาพาทกุทา่นตะลยุสูแ่หลง่ชอ้ปป้ิงทีไ่ดช้ือ่วา่ใหญท่ีส่ดุใน
เอเชยี  จากนัน้นําทา่นเพลดิเพลนิกับสนิคา้ทีห่ลากหลายจาก ตลาดทงแดมนุ หา้งสรรพสนิคา้กวา่ 10 แหง่ ที่
บางหา้งเปิดตลอด 24 ชัว่โมง เชน่  MIGLIORE, DOOTA TOWER, HELLO AM, DESIGNER CLUB  ทา่น
สามารถเลอืกซือ้สนิคา้หลากหลายประเภทไดท้ีน่ี ่อาทเิชน่ เสือ้ผา้บรุษุ-สตร ีรองเทา้บรุษุ-สตร ีรองเทา้ผา้ใบ 
เข็มขัด ของทีร่ะลกึ ชดุเครือ่งครัว ถงุเทา้ ผา้พันคอ ในราคาเกาหลอียา่งแทจ้รงิ หลังจากนัน้นําทกุทา่นเดนิทางสู่ 
SEOULLO 7017 ซึง่ในยคุ 70 ไดม้กีารสรา้งถนนยกระดับขึน้เพือ่เชือ่มตอ่ฝ่ังตะวันออกและตะวันตกรอบสถานี
โซล อยา่งไรก็ตามไดม้กีารปิดการจราจรบนทอ้งถนนเนือ่งจากปัญหาดา้นความปลอดภัย  หลังจากนีแ้ทนทีจ่ะ
ทําลายโครงสรา้งทีม่อียูอ่อกทางรัฐบาลประเทศเกาหลใีตจ้งึทําการปรับปรงุเป็นตกึ Seoullo 7017 ซึง่เป็น
ประสบการณ์การเดนิเทา้แบบใหม ่Seoullo 7017 ไดช้ือ่มาจากปีใหมข่องชวีติจากการเป็นถนนทีม่กีารจราจรใน
ยคุ 70 ไปยังสวนลอยฟ้าในปี พ. ศ. 2560 ทัง้ยังมคีวามหมายลกึซึง้ยิง่ขึน้ โดยตกึโซลโล 7017 ถกูแบง่ออกเป็น 
17 สว่นทีไ่มซ่ํ้ากันและถนน อยูห่า่งจากพืน้ดนิ 17 เมตรมสีิง่อํานวยความสะดวกมากมายตามเสน้ทาง Seoullo 
7017 รวมถงึ ศนูยใ์หข้อ้มลูนักทอ่งเทีย่ว,คาเฟ่,สวน และ สนามกฬีา Seoullo 7017 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา 

นําทา่นเขา้สูท่ีพั่ก  GALAXY HOTEL OR BLVD HOTELหรอืเทยีบเทา่ 

  

วนัที ่4 
ศนูยโ์สมรฐับาล – RED PINE –  (ผา่น)บลเูฮาส ์ –  พระราชวงัเคยีงบก  – หมูบ่า้นบกุชอนฮนัอก – 

โซลทาวเวอร ์– DUTY FREE  –  เทดดีแ้บรม์วิเซีย่ม  &nda 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทา่นเดนิทางสู ่ศนูยโ์สมรฐับาล ซึง่รับรองคณุภาพจากรัฐบาล เป็นโสมทีอ่าย ุ6 ปี ซึง่ถอืวา่มคีณุภาพดทีีส่ดุ ใหท้า่นได ้
เลอืกซือ้โสมคณุภาพและราคาถกูกวา่ไทย 2 เทา่ โสมเกาหลถีอืเป็นยาบํารงุรา่งกาย หรอืสามารถซือ้เป็นของฝากจาก



ประเทศเกาหล ี จากนัน้นําทา่น RED PINE เป็นผลติภัณฑ ์ทีส่กัดจากน้ํามันสน ทีม่สีรรคณุชว่ยบํารงุรา่งกาย ลดไขมัน 
ชว่ยควบคมุอาหารและรักษาสมดลุในรา่งกาย จากนัน้นําทา่นเทีย่วชม พระราชวังเคยีงบกกงุ พระราชวังแหง่นีเ้ป็นทัง้
สัญญลักษณ์และแหลง่ทอ่งเทีย่วยอดฮติของกรงุโซล พระราชวังทีม่ขีนาดใหญแ่ละเกา่แกท่ีส่ดุในกรงุโซล  สรา้งขึน้ในปี 
1394 ในสมัยพระเจา้แทโจ ราชวงศโ์ชซอน เดมิทนัีน้ภายในพระราชวังมอีาคารและตําหนักตา่งๆมากกวา่ 200 หลัง แต่

เมือ่มกีารรกุรานของญีปุ่่ น อาคารสว่นใหญก็่ไดถ้กูทําลายลงเหลอือยูเ่พยีงแค ่10 หลังเทา่นัน้ คําวา่ “เคยีงบกกงุ” 
หมายถงึ พระราชวังแหง่พรทีม่แีสงสวา่ง ภายในบรเิวณของพระราชวังแหง่นีม้สีถาปัตยกรรมทีน่่าสนใจดังนีค้อื “พระทีน่ั่งคึ
นจองวอง (Geunjeongjeon)”และ “ศาลาเคยีงฮวยร ู(Hyangwonjeong)” ซึง่ตัง้อยูภ่ายในบรเิวณสระน้ํามทีัศนยีภาพที่
สวยงามมาก และรอบๆ บรเิวณตรงประตจูอนชลุมนุ พพิธิภณัฑพ์ืน้บา้นแหง่ชาตเิกาหล ีทีน่ีเ่ป็นพพิธิภัณฑท์ีแ่สดงถงึ
ประวัตศิาสตรแ์ละวัฒนธรรมพืน้บา้นของคนเกาหล ีตัง้แตส่มัยกอ่นประวัตศิาสตรจ์นถงึจุดสิน้สดุของราชวงศโ์ชซอน 
พพิธิภัณฑแ์หง่นีส้รา้งขึน้ในปี 1945 แตเ่ดมิเป็นพพิธิภัณฑช์าตพิันธุว์ทิยาแหง่ชาต ิกอ่นจะไดร้ับการออกแบบอาคารใหม่
และถกูเปลีย่นมาเป็นพพิธิภัณฑพ์ืน้บา้นแหง่ชาตเิกาหล ีในปี 1993 นับตัง้แตก่ารกอ่ตัง้พพิธิภัณฑ ์ก็ไดม้กีารศกึษาและ
การวจัิยประวัตศิาสตรพ์ืน้บา้นของเกาหล ีและเก็บรวบรวมสิง่ประดษิฐจ์ากภมูภิาคตา่งๆ ในเกาหล ีเพือ่นําเสนอให ้
ประชาชนเขา้ใจในวถิชีวีติและวัฒนธรรมของชาวเกาหล ีดังนัน้การเยีย่มชมพพิธิภัณฑแ์หง่นีจ้ะเป็นประตสููค่วามเขา้ใจ
อยา่งลกึซึง้ของชวีติและวัฒนธรรมของคนเกาหลไีดเ้ป็นอยา่งด ี(มบีรกิารเชา่ชดุฮันบกสําหรับผูท้ีส่นใจถา่ยรปูซมึซบั
บรรยากาศภายในพระราชวัง และ พพิธิภัณฑ ์เพือ่ความทรงจําดีๆ  กรณุาตดิตอ่เซลลท์ีจ่องทัวรก์อ่นลว่งหนา้) 

กลางวัน  รบัประทานอาหารกลางวนั 

บา่ย      นําทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นบกุชอนฮนัอก Bukchon Hanok Village เป็นอกีหนึง่สัญลักษณ์ของเกาหล ีทา่มกลาง
ตกึรามบา้นชอ่งทีท่ันสมัยของกรงุโซลนัน้ หมูบ่า้นแหง่นีก็้ยังคงรักษาอาคารบา้นเรอืนในสมัยโบราณ มกีลิน่อายของเกาหลี

ในยคุเกา่แก ่เหมาะสําหรับคนทีช่อบสถานทีท่อ่งเทีย่วเชงิประวัตศิาสตร ์ในปัจจุบันนีบ้า้นฮันอกหลายหลังในหมูบ่า้นถกู
ดัดแปลงใหเ้ป็นศนูยวั์ฒนธรรม เกสตเ์ฮา้ส ์รา้นอาหาร และโรงน้ําชา เปิดใหบ้รกิารแกนั่กทอ่งเทีย่วทีเ่ขา้มาเพือ่สัมผัสและ
เรยีนรูวั้ฒนธรรมเกาหลแีบบดัง้เดมิ และอกีหนึง่สิง่ทีสํ่าคัญก็คอืหมูบ่า้นนีเ้ป็นยา่นทีม่คีนเกาหลอียูอ่าศัยกันจรงิๆภายใน
บา้น  นําทา่นยอ้นรอยละครซรียีเ์กาหลดัีง ที ่“นัมซาน” ภเูขาแหง่เดยีวทีต่ัง้อยูใ่จกลางกรงุโซล บนยอดเขามหีอคอย  N 
SEOUL TOWER (ไมร่วมคา่ขึน้ลฟิท)์1 ใน 18 หอคอยเมอืงทีส่งูทีส่ดุในโลกมคีวามสงูถงึ 480 เมตร เหนอืระดับน้ําทะเล 
นําทา่นสู ่NAMSAN VIEW POINT ใหท้า่นไดถ้า่ยรปูและสัมผัสความน่ารักของวัยรุน่เกาหล ีซึง่นยิมมาคลอ้งกญุแจคูรั่กไว ้
บนระเบยีงแทบจะทกุดา้น SEOUL TOWER จงึเต็มไปดว้ยกญุแจหลากหลายสี 

                จากนัน้นําทา่นชมแหลง่ชอ้ปป้ิงปลอดภาษี DUTY  FREE ชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นม  มากมาย อาท ินาฬกิา,
แวน่ตา,เครือ่งสําอางค,์กระเป๋า,กลอ้งถา่ยรปู หรอืจะเป็นโทรศัพทม์อืถอื ใหท้า่นอสิระไดเ้ลอืกซือ้อยา่งเต็มทีจ่ากนัน้ใหท้กุ
ทา่นไดเ้ลอืกซือ้ตุก๊ตาหมทีีแ่ตง่ตัวในหลากหลาย COLLECTION ที ่TEDDY BEAR MUSUEM ขนาดยอ่ม ทีย่อ่มากจาก 
เกาะเชจู ทกุทา่นจะไดเ้ห็นไดส้ัมผัสหมเีท็คดีแ้บรท์ีน่่ารักจากทั่วโลกทีม่มีากวา่ 100 ปี โดยจัดทําเป็นเรือ่งราวและฉากที่
แสดงเรือ่งราวและจําลองวถิชีวีติของคนเกาหล ีโดยใช ้ตุก๊ตาหม ีแตง่ตัวตามสไตลน่์ารักๆมทีัง้แบบแสดงโชวแ์ละเป็นแบบ
เคลือ่นไหวได ้ทา่นยังสามารถซือ้ ตุก๊ตาหมไีดท้ี ่TEDDY BEAR SHOP จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่ชอ้ปป้ิงที ่เมยีงดง หรอื 
สยามสแควรเ์กาหลทีา่นสามารถเลอืกสนิคา้เทรนดแ์ฟชัน่ลา่สดุของเกาหลไีดท้ีน่ีโ่ดยเฉพาะสนิคา้วัยรุน่เชน่เสือ้ผา้ 
รองเทา้ กระเป๋า เครือ่งประดับ ทัง้แบรนดเ์นม เชน่ EVISU, GAP, ONISUKA TIGER และสนิคา้จากแบรนดเ์กาหลี
โดยเฉพาะ เครือ่งสําอางเชน่ETUDE HOUSE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, MISSHA, ROJUKISS, LANEIGE อกี
ทัง้ยังมรีา้นกาแฟ รา้นอาหารตา่งๆ ทา่นสามารถลิม้ลองไอศกรมี 2,000 วอน ทีส่งูเกอืบฟตุไดท้ีน่ี ้ และ STREET FOOD 
อกีหลากหลายรายการใหท้กุทา่นไดเ้พลดิเพลนิกับอาหารฟิวชัน่ หลากหลายประเภท 

ค่ํา  รบัประทานอาหารค า่ 

นําทา่นเขา้สูท่ีพั่ก  GALAXY HOTEL OR CS AVENUE HOTEL   หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่5 
ฮอกเก็ตนาม ู- ศนูยพ์ลอยอเมทสิ  – ชอ้ปป้ิงทีฮ่งแด – ไชนา่ทาวน(์อนึชอน) – SUPER MARKET –  กรงุเทพฯ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหาร ของโรงแรม 

จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่ฮอกเก็ตนาม ูจากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่ศนูยส์มนุไพรบํารงุตับ ฮอกเก็ตนาม ู(Raisin Tree 
Center) นําทา่นชมศนูยส์มนุไพรทีไ่ดรั้บการจดลขิสทิธิเ์ป็นสมนุไพรทีท่ั่วโลกยอมรับ รวมถงึสถาบันตา่งๆ วา่เป็นสมนุไพรที่
มคีณุภาพดทีีส่ดุในการบํารงุ และดแูลตับไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ ชว่ยขับลา้งดท็ีอกสารพษิออกจากรา่งกาย เชน่ 
แอลกอฮอล ์สารกันบดู สผีสมอาหาร ฯลฯ ซึง่จัดเป็นสมนุไพรทีห่าไดย้ากในปัจจุบัน สามารถทานไดท้ัง้ ผูใ้หญ ่เด็ก รวมไป
ถงึหญงิตัง้ครรภ ์ทา่นจะไดช้มการสาธติการทดลองวา่สมนุไพรชนดินีม้คีณุคา่เพยีงใด จากนัน้นําทา่นเดนิทางสูศ่นูยพ์ลอย 
อเมทสิ ซึง่เป็นหนิทีม่พีลังในการบําบัดทัง้ดา้นรา่งกายและจติใจของผูส้วมใส่  ขจัดความคดิแง่ลบ เป็นพลอยแหง่ความเชือ่
ทีว่า่จะนําสขุภาพและโชคมาปกป้องคุม้ครองผูส้วมใสไ่ด ้โดยมตัีง้แตส่มีว่งออ่นเย็นตาจนถงึสมีว่งเขม้ มเีสน่หเ์ยา้ยวนใจ 
พลอยนีจ้ะงามจับตาเมือ่มาทําเป็นแหวน จี ้ตา่งหแูละสรอ้ย และนยิมใชใ้นการแกไ้ขฮวงจุย้ทีไ่มด่ภีายในบา้นดว้ย นําทา่น
ชมแหลง่ชอ้ปป้ิง 

กลางวัน  รบัประทานอาหารกลางวนั 

บา่ย  จากนัน้นําทกุทา่นเดนิทางสู ่ชอ้ปป้ิงทีฮ่งแด แหลง่ชอ้ปป้ิงทีอ่ยูล่อ้มรอบไปดว้ยมหาวทิยาลัยชือ่ดังในเกาหล ีสนิคา้ในยา่น
นีส้ว่นใหญเ่ป็นสนิคา้วัยรุน่ทีท่ันสมัยและราคาไมแ่พงเชน่เสือ้ผา้ทีอ่อกแบบโดยดไีซดเ์นอรเ์กาหลรีองเทา้กระเป๋า
เครือ่งประดับ เครือ่งสําอาง และยังมรีา้นแบรนดเ์นมอยูท่ั่วไปเชน่ EVISU, ZARA ทกุวันเสารล์านหนา้ประตขูอง
มหาวทิยาลัยฮงอคิ จะมผีลงานศลิปะในรปูแบบตา่งๆ เชน่ เครือ่งประดับ ตุก๊ตา เสือ้ผา้ และของแฮนดเ์มด ทีน่่ารักและใช ้

ความคดิสรา้งสรรค ์ของบางอยา่งทํามาชิน้เดยีวเพือ่ใหไ้ดเ้ลอืกซือ้ บางทอีาจเป็นสนิคา้ทีม่ชี ิน้เดยีวในโลก  รา้นกาแฟ
ขนาดยอ่ม ยา่นฮงอกิ จากนัน้นําทา่นชอ๊บตอ่ที ่จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่ อนิชอนไชนา่ทาวน ์เป็นชมุชนของชาวจนีทีถ่อื
กําเนดิจากการเปิดทา่เรอือนิชอนในปี ค.ศ. 1883 ในอดตีนับเป็นพืน้ทีสํ่าคัญในการขนสง่และคา้ขายสนิคา้จากประเทศจนี 
สําหรับปัจจุบันนีช้าวจนีทียั่งคงอาศัยอยูเ่ป็นรุน่ที ่2 หรอืรุน่ที ่3 นับจากทีม่กีารบกุเบกิ แตก่ลิน่ไอและการดํารงไวซ้ ึง่

วัฒนธรรมของคนรุน่กอ่นยังคงมใีหเ้ห็น รวมไปถงึการไดม้โีอกาสไดล้ิม้ลองรสชาตอิาหารจนีทีม่ใีหเ้ลอืกสรรหลายรา้นทีอ่นิ



ขอนไชน่าทาวนแ์หง่นี ้จากนัน้นําทกุทา่นเดนิทางสู ่SUPER MARKET ซึง่ทา่นสามารถเลอืก ซือ้สนิคา้เกาหลไีดอ้กีรอบ 
โดยเฉพาะของกนิ เชน่ บะหมีซ่นิราเมยีน (มามา่สไตลเ์กาหล)ี อดูง้ กมิจ ิขนมชอ๊คโกพ้าย น้ําจิม้ปรงุรสหมยูา่งเกาหล ีไก่
ตุน๋โสมสําเร็จรปู ผลไมต้ามฤดกูาล ในราคาพเิศษกอ่นกลับเมอืงไทยจากนัน้นําทา่นสูส่นามบนิอนิชอน 

21.00  เดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯโดยสายการบนิ KOREAN AIR (KE) เทีย่วบนิที ่KE 659 (ไฟลท์บนิอาจมกีารเปลีย่นแปลง) 

บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

00.20+

1  

(ตามเวลาทอ้งถิน่)  ถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

หมายเหต ุ

เมนอูาหาร 

1.TAKKALBI ไกผั่ดเผ็ดบารบ์คีวิเป็นเนือ้ไกท่ีห่ั่นออกเป็นชิน้พอคํา คลกุเคลา้ดว้ยซอีิ๊วเครือ่งปรงุ และหมักทิง้ไวจ้นไดท้ี ่จงึนําเนือ้ไก่
และผักมาผัดบนกระทะยักษ์ รับประทานพรอ้ม กมิจ ิซปุสาหรา่ย และขา้วสวย 

2. บบิมิบับ+ซปุ พบิมิพัพ ทําจากขา้วสวยผสมกับเนือ้หมห่ัูนเป็นชิน้เล็กๆ ผักปรงุรสและไข ่จะคลกุกับโคชจัูง (ซอสพรกิรสเผ็ด) ก็ได ้

ถา้ตอ้งการ 2. บบิมิบับ+ซปุ พบิมิพัพ ทําจากขา้วสวยผสมกับเนือ้หมห่ัูนเป็นชิน้เล็กๆ ผักปรงุรสและไข ่จะคลกุกับโคชจัูง (ซอสพรกิ
รสเผ็ด) ก็ไดถ้า้ตอ้งการ เสริฟ์พรอ้มหมผัูดวุน้เสน้ และหอมใหญ ่มน้ํีาขลกุขลกิออกรสหวานเล็กนอ้ย พรอ้มซปุ 

3.ชาบ ูชาบ ูสกุีส้ไตลเ์กาหล ีบนหมอ้ไฟรอ้นๆ ประกอบดว้ย ผักสดชนดิตา่งๆ และเนือ้หมสูไลดน้ํ์าซปุรอ้นๆ และเสน้อดูง้ซึง่ขาด
ไมไ่ดใ้นการทาน ชาบ ูชาบ ูพรอ้มขา้วสวย 

4.คาลบี ้หมยูา่งเกาหล ีเป็นอาหารพืน้เมอืงเกาหลเีลือ่งชือ่และเป็นทีรู่จั้กกันดทีั่วโลก มรีสชาตอิอกหวานกลมกลอ่ม โดยนําหมสูว่นที่
ตดิกับกระดกู นําไปยา่งบนเตาถา่นแบบดัง้เดมิ เสริฟ์พรอ้มขา้วสวยรอ้นๆ และเครือ่งเคยีงตา่งๆ น้ําจิม้เตา้เจีย้วและน้ําซปุสาหรา่ย มี

วธิกีารรับประทานคลา้ยกับเมีย่งคําของไทย 

5.ซมัเคทัง หรอื ไกตุ่น๋โสม อาหารตําหรับชาววังบํารงุสขุภาพ บรกิารทา่นละ 1 ตัว บรรจุอยูใ่นหมอ้เหล็กรอ้นๆ ภายในตัวไกจ่ะยัดไส ้

ดว้ยขา้ว และของบํารงุตา่งๆ อาท ิเม็ดพทุราแหง้ รากโสม เกา๋กี ้ปรงุรสดว้ยพรกิไทยดํา และเกลอื รับประทานพรอ้มเครือ่งเคยีงที่
เรยีกวา่ กักตกุ ี(ทําจากหัวไชเทา้ดอง) และเสน้ขนมจนีหนานุ่มแบบเกาหลพีรอ้มทัง้เสริฟ์ อนิซมัจูหรอืเหลา้ดองโสม 

6.โอซมั พลุโกก ิประกอบดว้ยปลาหมกึสด และหมสูไลดท์ีผ่า่นการหมักดว้ยเครือ่งปรงุจนไดท้ี ่นํามาผัดรวมกับผักสดนานา ชนดิบน

กระทะรอ้นๆ รับประทานพรอ้มเครือ่งเคยีง และขา้วสวยรอ้นๆ มกีลิน่หอมน่าลิม้ลอง 

7.บฟุเฟ่ตบ์าบคีวิ สไตลเ์กาหล ีใหท้า่นเลอืกสรรทัง้ เนือ้วัว หมตูดิมันสไลด ์หมหูมัก ซฟีู้ดตักรับประทานแบบไมอ่ัน้ ทานไดจ้นอิม่ 
พรอ้มเครือ่งเคยีงผักสด กมิจ ิและอืน่ๆอกีมากมาย 

ราคาทัวรร์วม 
1.คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามเสน้ทางทีร่ะบใุนรายการชัน้ทัศนาจรไป-กลับพรอ้มคณะกรณีอยูต่อ่ตอ้งเสยีคา่เปลีย่นแปลงต๋ัว 

2.คา่อาหารทกุมือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการ 

3.คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ 

4.คา่ทีพ่ักตามระบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นตามโรงแรมทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ 

5.คา่รถรับ-สง่ และนําเทีย่วตามรายการ 

6.คา่ภาษีสนามบนิ ทกุแหง่ทีม่ ี

7.คา่น้ําหนักกระเป๋าสัมภาระทา่นละ 15 กก. 

8.คา่หัวหนา้ทัวรนํ์าทา่นทอ่งเทีย่วตลอดรายการในตา่งประเทศ 

9.คา่ประกันอบัุตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง 

-  การชดเชยอบัุตเิหตสุว่นบคุคลกรณี เสยีชวีติ สญูเสยี   อวัยวะ สายตาหรอื ทพุพลภาพถาวรสิน้เชงิ 1,000,000 บาท 

- การรักษาพยาบาลตอ่อบัุตเิหตแุตล่ะครัง้ 500,000  บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 



 ราคาทัวรไ์มร่วม 
1.คา่ใชจ้่ายสว่นตัว อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง, คา่โทรศัพทส์ว่นตัว, คา่ซกัรดี, มนิบิารใ์นหอ้ง, รวมถงึคา่อาหาร และเครือ่งดืม่ทีส่ั่ง

เพิม่นอกเหนอืรายการ (หากทา่นตอ้งการสั่งเพิม่ กรณุาตดิตอ่หัวหนา้ทัวรแ์ลว้จ่ายเพิม่เองตา่งหาก) 

2.คา่ทปิคนขับรถ และไกดท์อ้งถิน่ทา่นละ 50,000 วอน หรอื 1,500 บาท ตอ่ทา่นตลอดทัง้ทรปิ 

3.คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% (กรณีออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท หรอืตอ้งการใบกํากับภาษี) 

4.คา่น้ําหนักกระเป๋าสัมภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิกําหนด(ปกต ิ15 กก.) 

5.คา่วซีา่สําหรับพาสปอรต์ตา่งดา้ว กรณุาเตรยีมเอกสารคอื 1)พาสปอรต์ 2)ใบประจําตัวคนตา่งดา้ว 3)ใบสําคัญถิน่ทีอ่ยู ่4)สําเนา
ทะเบยีนบา้น(ถา้ม)ี 5)สมดุบัญชเีงนิฝาก(ถา้ม)ี 6)รปูถา่ยส ี2 นิว้ 2 รปู แลว้ทางบรษัิทฯจะเป็นผูดํ้าเนนิการยืน่วซีา่ใหท้า่นโดยจ่าย
คา่บรกิารตา่งหาก(สําหรับหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว เจา้ของหนังสอืเดนิทางตอ้งทําเรือ่งแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองกอ่นจะยืน่วซีา่) 

เงือ่นไขการจองและการใหบ้รกิาร 

1.ในการจองครัง้แรก มัดจําทา่นละ 10,000 บาท หรอืชําระทัง้หมด 

2.สว่นทีเ่หลอืชําระกอ่นเดนิทาง 15 วัน ในกรณีทีไ่มชํ่าระเงนิสว่นทีเ่หลอืตามเวลาทีกํ่าหนด ขอสงวนสทิธิใ์นการบอกยกเลกิการ
เดนิทาง 

3.การจองจะมผีลสมบรูณ์ โดยจะตอ้งสง่แฟกซ ์หรอื อเีมล ์ใบจองทัวรใ์หเ้จา้หนา้ทีฝ่่ายขาย พรอ้มกรอกรายชือ่ของผูเ้ดนิทางทีส่ะกด
ตรงตามหนังสอืเดนิทาง 

4.บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ ์หากลกูคา้ตอ้งการขอแยกออกจากกรุป๊ หรอืไมเ่ทีย่วตามรายการทีบ่รษัิทกําหนด บรษัิทขอปรับทา่นละ 300 
USD 

การยกเลกิ 

1.การยกเลกิการเดนิทางจะมผีลสมบรูณ์ ก็ตอ่เมือ่ไดแ้ฟกซ ์หรอื อเีมล ์การยกเลกิใหก้ับเจา้หนา้ทีฝ่่ายขาย 

· ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วันทําการขึน้ไป       คนืเงนิทัง้หมด 

· ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15 วันทําการขึน้ไป       เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 5,000 บาท 

· ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 7 - 14 วันทําการ            เก็บคา่ใชจ้่าย 50% ของราคาทัวร ์

· ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกวา่ 1 - 6 วันทําการ        เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 100 % ของราคาทัวร ์

2.การขอยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีเ่จ็บป่วยหรอืมเีหตจุากรา่งกายทีไ่มส่ามารถเดนิทางในชว่งเวลาทีจ่องได ้การยกเลกิการเดนิทา
จะตอ้งแสดงใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลใหก้ับเจา้หนา้ทีฝ่่ายขายทัง้นีบ้รษัิทฯขอสงวนสทิธิพ์จิารณาในการคนืเงนิใหก้ับลกูคา้

เป็นกรณีไป 

3.ในกรณีทีเ่จา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงปฏเิสธการเขา้-ออกนอกประเทศซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิท บรษัิทขอสงวน
สทิธิไ์มค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

4.ในกรณีกรุป๊ทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุ หรอื เทศกาล บรษัิทฯไดม้กีารการันตมีัดจํา หรอื ซือ้ขายแบบมเีงือ่นไขกับสายการบนิ รวมถงึ
เทีย่วบนิพเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHT (เหมาลํา), EXTRA FLIGHT (เทีย่วบนิพเิศษทีเ่พิม่เขา้มาชว่งวันหยดุ หรอื เทศกาล

ดังกลา่ว) บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่มัดจํา หรอื คา่ทัวรท์ัง้หมด 

หมายเหตุ 

1.บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ ์ยกเลกิการเดนิทาง ในกรณีทีจํ่านวนผูเ้ดนิทาง ต่ํากวา่  15 ทา่น(ผูใ้หญ)่ ขึน้ไป โดยบรษัิทฯ จะแจง้ให ้
ทราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วัน กอ่นการเดนิทาง 

2.เทีย่วบนิ ราคาและรายการทอ่งเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยคํานงึถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็น
สําคัญ 

3.หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน และบรษัิทฯ รับเฉพาะผูม้จีุดประสงคเ์ดนิทางเพือ่ทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 



4.ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายใดๆทัง้สิน้ อันเนือ่งมาจากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, 
การนัดหยดุงาน, การกอ่จลาจล, การเมอืง, ภัยธรรมชาต ิ(โดยบรษัิทฯจะดําเนนิการประสานงานเพือ่ใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุแกล่กูคา้) 

5.ทางบรษัิทฯสงวนสทิธไิมค่นืเงนิ ในกรณีทีท่า่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ เชน่ ไมเ่ทีย่วบางรายการ, ไมท่านอาหารบางมือ้ 

เพราะคา่ใชจ้่ายทกุอยา่ง ทางบรษัิทฯไดชํ้าระคา่ใชจ้่ายใหตั้วแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาดกอ่นออกเดนิทางแลว้ 

6.ทางบรษัิทฯสงวนสทิธไิมรั่บผดิชอบใดๆ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอบัุตเิหตทุีเ่กดิจากความประมาท
ของตัวนักทอ่งเทีย่วเอง 

7.เมือ่ทา่นตกลงชําระเงนิไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกับทางบรษัิทฯจะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับในเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆแลว้ ตามทีไ่ดร้ะบุ
ไวแ้ลว้ทัง้หมด 

8.บรษัิทขอสงวนสทิธิเ์ฉพาะลกูคา้ทีม่วัีตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้   

 


