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สมัผัสความโรแมนซ์ในแบบฉบับเกาหลีแท้ในช่วงเวลาที�มีสีสนัมากที�สดุ กบัสถานที�สุดฮิต
เดินเล่นย่านดงั แหล่งรวมรา้นกาแฟชื�อดงัทั�งถนน

พกัผ่อนบนความสมบูรณแ์บบ

อพัเดทแฟชั �นกบัหลากหลายย่านสุดฮิต
คัดสรรหลากเมนูชื�อดังประจาํชาติ ทั*ง 

พรอ้มมอบบริการดั �งคนพเิศษ เพื�อ 

กําหนดการเดินทาง   1-6
1-6

วนัแรกของการเดินทาง (1) สนามบินสุวรรณภูมิ 

20.30 น.  คณะพร้อมกัน  ณ สนามบินสุวรรณภูมิ
เจ้าหน้าที�บริษัทฯ คอยอาํนวยความสะดวกด้านสมัภาระและเอกสารให้แก่ทุกท่าน

23.10 น. คณะเดนิทางออกจากท่าอากาศสวุรรณภมูมุ่ิงสู่สนามบนิอนิชอน ประเทศเกาหลีใต้

TG 658 

วนัที�สองของการเดินทาง (2) สนามบินอินชอน

06.40 น. คณะเดินทางถึงสนามบินนานาชาติอนิชอน ประเทศเกาหลีใต้ ผ่านพิธกีารตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากร
ปรับนาฬกิาของท่านให้เป็นเวลาท้องถิ�น เพื�อความสะดวกในการนัดหมาย เวลาในประเทศเกาหลีจะเรว็กว่าประเทศ
ไทย 2 ชั�วโมง ) จากนั*นเดินทางสู่

ชม ป้อมฮวาซอง ซึ�งเป็นป้อม และกาํแพงเมือง สร้างราย

รอบตัวเมืองซูวอน ระยะทางยาวประมาณ 

ประกอบด้วยเชิงเทนิ 48 หลัง แต่บางส่วนได้ถูกทาํลายใน
สมัยสงครามเกาหลี ป้อมแห่งนี* สร้างขึ*นโดยกษัตริย์ชอน
โจ กษัตริย์ องค์ที� 22 แห่งราชวงศ์โชซอนเพื�อเป็นที�ระลึก
แก่พระราชบิดา ซึ�งถูกใส่ร้ายจากราชสาํนักและถูกขังจน
สิ* น พ ระ ช นม์  ปั จ จุ บั น ป้ อมนี* ไ ด้ รั บก า รส ถ าป น า

โดย UNESCOให้เป็น มรดกโลก

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
กระหลํ�าปลี และวุ้นเส้นเกาหลี พร้อมด้วยซอสเกาหลีที�ให้
รสชาตเิผด็เลก็น้อย และนํ*าซปุขลุกขลิกออกหวานเลก็น้อย 
รับประทานพร้อมกบัข้าวสวยร้อนๆ
จากนั*นนําท่านสู่เมือง แทฮั
ชั�วโมง นาํท่านเข้าชมเทศกาล 

5 (Taean Tulip Festival

1.2 ล้านดอก และ 300 สปีชี
 

 

อิลิท ฮอลิเดย ์... ดูแลกนัและกนั 

 

 

 

 

สมัผัสความโรแมนซ์ในแบบฉบับเกาหลีแท้ในช่วงเวลาที�มีสีสนัมากที�สดุ กบัสถานที�สุดฮิต
แหล่งรวมรา้นกาแฟชื�อดงัทั�งถนน ที�สดุแห่งความสนุกของแดนกมิจิ

พกัผ่อนบนความสมบูรณแ์บบดว้ย โรงแรมกลางเมียงดง ชมวิวกลางคืนกรุงโซล 

อพัเดทแฟชั �นกบัหลากหลายย่านสุดฮิต “กาโรซูกิล , ฮงแด , กงันมั
คัดสรรหลากเมนูชื�อดังประจาํชาติ ทั*ง ไก่ตุ๋นโสม, คาลบี� , พุลโกกิ และ International 

พรอ้มมอบบริการดั �งคนพเิศษ เพื�อ “ดูแล... กนัและกนั” ตลอดการเดินทาง
 

6 , 12-17 , 19-24 พ.ค. / 9-14, 22-2
6, 15-20, 27 ก.ค.-1 ส.ค. 2559         

สนามบินสุวรรณภูมิ  

สนามบินสุวรรณภูมิอาคารผูโ้ดยสารชั�น 4  เคานเ์ตอร ์D 

เจ้าหน้าที�บริษัทฯ คอยอาํนวยความสะดวกด้านสมัภาระและเอกสารให้แก่ทุกท่าน 

คณะเดนิทางออกจากท่าอากาศสวุรรณภมูมุ่ิงสู่สนามบนิอนิชอน ประเทศเกาหลีใต้ โดย 

สนามบินอินชอน (ประเทศเกาหลีใต)้ –  ป้อมฮวาซอง – เทศกาลดอก

คณะเดินทางถึงสนามบินนานาชาติอนิชอน ประเทศเกาหลีใต้ ผ่านพิธกีารตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากร
ปรับนาฬกิาของท่านให้เป็นเวลาท้องถิ�น เพื�อความสะดวกในการนัดหมาย เวลาในประเทศเกาหลีจะเรว็กว่าประเทศ

จากนั*นเดินทางสู่ เมืองซูวอน นาํท่าน

ซึ�งเป็นป้อม และกาํแพงเมือง สร้างราย

รอบตัวเมืองซูวอน ระยะทางยาวประมาณ 5,500 เมตร 

หลัง แต่บางส่วนได้ถูกทาํลายใน
สมัยสงครามเกาหลี ป้อมแห่งนี* สร้างขึ*นโดยกษัตริย์ชอน

แห่งราชวงศ์โชซอนเพื�อเป็นที�ระลึก
แก่พระราชบิดา ซึ�งถูกใส่ร้ายจากราชสาํนักและถูกขังจน
สิ* น พ ระ ช นม์  ปั จ จุ บั น ป้ อมนี* ไ ด้ รั บก า รส ถ าป น า

ให้เป็น มรดกโลก 

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย พุลโกก ิ (BULGOGI) เป็นเมนูที�นาํหมูมักซอสจนได้ที� ผัดกบั
กระหลํ�าปลี และวุ้นเส้นเกาหลี พร้อมด้วยซอสเกาหลีที�ให้
รสชาตเิผด็เลก็น้อย และนํ*าซปุขลุกขลิกออกหวานเลก็น้อย 
รับประทานพร้อมกบัข้าวสวยร้อนๆ 

แทฮนั อยู่ห่างจากโซลประมาณ 2 
โมง นาํท่านเข้าชมเทศกาล ดอกทิวลิป จัดขึ*นเป็นครั*งที� 

Taean Tulip Festival)  ในเทศกาลนี*มีดอกทวิลิปกว่า 
สปีชีสด์อกทวิลิปจะบานสะพรั�ง 
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สมัผัสความโรแมนซ์ในแบบฉบับเกาหลีแท้ในช่วงเวลาที�มีสีสนัมากที�สดุ กบัสถานที�สุดฮิต 

ที�สดุแห่งความสนุกของแดนกมิจิ “เอเวอรแ์ลนด”์ 
ชมวิวกลางคืนกรุงโซล  

กงันมั” 

International Buffet 

ตลอดการเดินทาง 

27 มิ.ย. /  
   

D สายการบิน ไทยแอรเ์วย ์พบ

โดย สายการบินไทย เที�ยวบินที� 

เทศกาลดอกทิวลิป – อาบนํ� าแร่ 

คณะเดินทางถึงสนามบินนานาชาติอนิชอน ประเทศเกาหลีใต้ ผ่านพิธกีารตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากร (กรุณา
ปรับนาฬกิาของท่านให้เป็นเวลาท้องถิ�น เพื�อความสะดวกในการนัดหมาย เวลาในประเทศเกาหลีจะเรว็กว่าประเทศ

เป็นเมนูที�นาํหมูมักซอสจนได้ที� ผัดกบั
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อิลิท ฮอลิเดย ์... ดูแลกนัและกนั 

 

อวดสสีนัเตม็สวน ช่วงเดือนสิ*นเดือนเมษายน พร้อมเกบ็ภาพประทบัใจกบัสสีนักบัไฮไลต์ของดอกไม้  (เทศกาลจัด

ขึ*นจนถงึวันที� 5 พ.ค) หากหมดเทศกาลนาํท่านชม สวนสมุนไพรเวนิส (A Herbisland Venice) 
คํ�า มื*อคํ�าวันนี*  อลิิท ฮอลิเดย์ ขอบริการท่านด้วยเมนู คาลบี�  เมนูนี* เป็นเนื*อซี�โครงหมูย่างบาร์บคีวิเกาหลี ต้นตาํหรับ

อาหารอนัเลื�องชื�อ โดยการนาํเนื*อซี�โครงที�หมกัจนได้ที�ย่างบนเตาถ่านร้อนๆ จนสกุ กาํลังด ี แล้วตดัเป็นชิ*นพอคาํ
รับประทานพร้อมข้าวสวย และเครื�องเคยีงเกาหลี หรือจะใบผกักาดขาวห่อเป็นคาํรับประทานคล้ายเมยีงคาํ พร้อม
บรรยากาศการตกแต่งสวยงามของภัตตาคารนี*  

ที�พกั    ONYANG HOTSPRING HOTEL  หรือเทียบเท่า  

อิสระใหท่้านใชบ้ริการอาบนํ �าแร่ซึ�งเป็นที�นิยมของครอบครวัชาวเกาหลีที�จะไปพักตากอากาศ เชิญพักผ่อนตาม
อธัยาศยั หรือเลือกที�จะอาบนํ �าแร่หรือซาวน่าเพื�อสขุภาพ   ซึ�งเชื �อกนัว่าสามารถช่วยรกัษาโรคภยัไขเ้จบ็ โรคผิวหนงั 
และบาํรุงผิวพรรณใหเ้ปล่งปลั�งสวยงาม (กรุณาเตรียมชุดวา่ยนํ �าพรอ้มหมวกคลมุผมไปดว้ย)  

 

วนัที�สามของการเดินทาง (3) เอเวอรแ์ลนด ์– กงันมั ซิตี� ทวัรบ์สั  
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรมที�พัก 

นาํท่านสู่สถานที�แห่งความรักอกีแห่ง ในเกาหลี เป็นความรักที�เกดิจากคุณปู่มีต่อหลานชาย โดยการซื* อภเูขาทั*งลูก 
มาทาํเป็นสวนสนุกให้คุณหลานสดุที�รัก จนกลายมาเป็น สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์สวนสนุกกลางแจ้งที�ใหญ่และได้รับ
ความนิยมมากที�สุดของเกาหลี จนเป็นสวนสนุกที�ใหญ่ที�สุดในประเทศเกาหลีใต้ ให้ท่าน สนุกสนานกับเครื�องเล่น
นานาชนิดด้วยบตัรรวมเครื�องเล่นแบบไม่จาํกดัจาํนวนรอบ จาํนวนครั*ง  

กลางวนั เพื�อไม่เป็นการรบกวนเวลาอนัมีค่า
ขอ ง ท่ าน  อิ ส ร ะ ใ ห้ ท่ าน เ ลื อก
รับประทานอาหารได้ตามอธัยาศัย 

ตื�นเต้นไปกับเครื�องเล่นอันน่าเร้า
ใ จ สํ า ห รั บ ผู้ ที� ชื� น ช อ บ ค ว า ม
หวาดเสียว หรือเพลิดเพลินไปกับ
เครื� อง เ ล่นแบบน่า รักๆ สไตล์
คุณหนูชื�นชมความน่ารักของสัตว์
หายากอย่าง “ไลเกอร์” แฝดลูกผสมระหว่างสงิโตและเสอืคู่แรกของโลก สมัผัสกบัความเฉลียวฉลาดของหมีแสนรู้ที�
เข้าใจภาษามนุษย์เป็นอย่างด.ี.. ได้เวลาอนัสมควรนาํท่านเดนิทางสู่ กรุงโซล.... หลังจากทานอาหารกลางวัน นาํท่าน

สาํรวจย่าน กงันมั ย่านที�แพงที�สดุในเกาหลี  ย่านกงันัมมักจะถูกเรียกว่าเป็น “เบเวอร์ลี� ฮิลส”์  ของกรุงโซล เพราะ

เป็นแหล่งรวมของแฟชั�น แบรนดเ์นม ร้านค้านาํสมยัและร้านอาหารรสเลิศ   นอกจากกงันัมจะเป็นย่านร้านค้า 

แบรนดเ์นมแล้วมนัยังเป็นแหล่งรวมของคลีนิคทาํศัลยกรรมเสริมความงามที�มีชื�อเสยีงอกีด้วย นาํท่านขึ*นรถ กงันมั 
บสั ซิตี� ทวัร ์รถบสัจะพาท่านผ่านย่านต่างๆ แบบครอบคลุมทั*งหมดรวม 15 จุด ซึ�ง 15 จุดนี* เป็นย่านเดินเล่นขึ*นชื�อ 
ของกรงุโซลโดยทั*งสิ*น เช่น กาโรซูกลิ / สถานีกงันัม / ชองดัมดง / โคเอก็ซ์มอลล์ / ถนนเค ป๊อป สตาร์  เป็นต้น 
(ถ้าท่านใดต้องการลงจุดไหน หัวหน้าทวัร์ และไกด์จะคอยอาํนวยความสะดวกท่านตลอดการเดินทาง) หลังจากนาํ
ท่านสาํรวจย่านดงัของกรงุโซล นาํท่านลงช้อปปิ* ง ณ ถนนกาโรซกูลิ หรือ ถนนชินซาดง ถนนย่านนี* ยังไม่คุ้นหูของนัก 
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ช้อปมอืใหม่สกัเท่าใดนัก แต่หนุ่มสาวแดนโสม รู้จักกนัเป็นอย่างด ีถนนเส้นนี*ครบทุกรส ไม่ว่าจะเป็นเครื�องประดับ, 
เสื*อผ้า ในแบบที�เรียกว่าฮิป ยูนิคสดุๆ ซึ�งส่วนใหญ่จะเป็นร้านของเหล่านักออกแบบที�มีชื�อเสยีงและนักออกแบบ
อสิระรุ่นใหม่ของเกาหลีไปจนถงึสนิค้า 

แบรนดเ์นม จุดเด่นอกีอย่างของ ถนนกาโรซูกิล กค็อืคาเฟ่และร้านอาหารที�อยู่บนถนนเส้นนี*ที�ตกแต่งร้านได้สวย 
สร้างสรรคแ์ละมเีอกลักษณท์ี�โดดเด่น สร้างจุดขายและ

ความต่างผสมกนัได้อย่างลงตวั เช่น  LINE Friends 

Cafe & Store สาํหรับสาวกที�รัก โควนี� และ บาร์ว ด้าน
ในของคาเฟ่ รวมทุกอย่างที�เกี�ยวกบั ไลน์ แบ่งเป็น 3 
ชั*น มทีั*งของตกแต่ง อาหาร ขนม และเครื�องดื�ม หรือจะ
ไปนั�งชิลล์ที� คาเฟ่ ชื�อดงัผ่านการถ่ายซีรี�ย์มานับหลาย

เรื�องนั*นคอื Coffee Smith ร้านกาแฟที�ออกแบบได้
แตกต่างจากร้านอื�นๆ เน้นไปที�ธรรมชาตอิย่างไม้และ
ปูนเปลือย ให้ความรู้สกึสมัผสักบัธรรมชาตอิย่างแท้จริง ปัจจุบนัมหีลายสาขา แต่สาขาแรกนั*นอยู่ที� กาโรซูกิล ซึ�ง

สาขานี* ยังจัดว่าเป็นสาขาที�  “สวยที�สดุ” อกีด้วย  

คํ�า มื*อคํ�าวันนี*  อลิิท ฮอลิเดย์ ขอบริการท่านด้วยเมนู ขอนาํเสนอเมนูพิซซ่าสตรอเบอร์รี� ณ ร้าน I have a Dream เสร์ิฟ
พร้อมสลัดเหด็และสปาเกต็ตี*  เมนูสดุแสนโรแมนตคิ น่าลิ*มลองเป็นอย่างยิ�ง 

ที�พัก  Loisir Hotel Seoul Myeongdong หรือเทยีบเท่า (โรงแรมตั*งอยู่ย่านเมยีงดง)  

 

วนัที�สี�ของการเดินทาง (4) ศูนยโ์สม – ฮ็อกเก็ตนามู –  พระราชวงัชางดอ๊กกุง- ย่านฮงแด – โซลซิตี� ทวัร ์ 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรมที�พัก 

เช้านี*  อิลิท ฮอลิเดย์ ขอนาํท่านเดินเยี�ยมชม ศูนยโ์สมรฐับาลเกาหลี ซึ�งได้รับการรับรองจากรัฐบาลโดยตรง ฟัง
ข้อมูลจากผู้เชี�ยวชาญที�จะเปิดเผยเคล็ดลับความรู้ ของโสมเกาหลีแก่ผู้มาเยือนเท่านั*น ที�อุดมไปด้วยคุณค่าทาง
โภชนาการสูง และประโยชน์ต่อร่างกาย นอกจากนี* ท่านยังสามารถซื* อเป็นของฝาก และของที�ระลึกแก่คนที�ท่าน

ห่วงใย นาํท่านรู้ จักกับสมุนไพรชนิดใหม่ “ฮ็อกเกตนามู” ต้นไม้ชนิดนี* เจริญเติบโตในป่าลึกบนภเูขาที�ปราศจาก
มลภาวะและระดับสูงเหนือนํ*าทะเล 50-800 เมตร เมล็ดของพันธุ์ฮ็อกเกตนี*  ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมนํามา
รับประทานเพื�อช่วยดูแลตับให้สะอาดแขง็แรง ป้องกนัโรค
ตับแขง็ ไม่ถูกทาํลายจากการดื�มแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี� 
สารตกค้าง จากอาหารและยา 

กลางวนั บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย ทกั
คาลบี* 
เข้าเยี�ยมชม พระราชวงัชางดอ๊กคุง เป็นพระราชวังลาํดบัที�
สองที�ถูกสร้างต่อจากพระราชวังเคียงบ๊อกคุง และมี
ความสาํคัญในการเป็นที�พํานักของพระมหากษัตริย์หลาย
พระองค์ในสมัยราชวงศ์โชซอน และยังเป็น 1 ใน 5 ของ
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พระราชวังสาํคญัที�ยังคงรักษาไว้ ประกอบไปด้วย เขตพระราชฐานชั*นนอก, เขตพระราชฐานชั*นใน และสวนด้านหลัง

สาํหรับเป็นที�พักผ่อนของพระมหากษัตริย์ ซึ�งมีต้นไม้ขนาดยักษ์ที�มีอายุกว่า 300 ปีบ่อนํ*า และศาลาริมนํ*า หลังจาก

นั*นเดนิเล่นย่านมหาวิทยาลัยชื�อดงัของเกาหลี “ฮงแด” หรือ ย่านมหาวิทยาลัยฮงอกิ ฮงแดย่านที�ไม่เคยหลับใหลทั*ง
ผู้คนและร้านรวง เหมือนไม่เคยถูกปิดสวิชต์ ยังคงสว่างไสวตลอดทั*งคืน คึกคักสนุกสนานกนัได้ทุกวัน เป็นย่านที�
รวมทุกอย่างอยู่ในแถบนี*  ทั*งร้านกาแฟชื�อดัง ร้านอาหาร 
และผับบาร์ รวมไปถึงอาร์ต แกลเลอรี�ของศิลปินข้างทาง 
เพลิดเพลินไปกับร้านขนมที�มีเอกลักษณ์เฉพาะที�หาทานได้
เพียงย่านนี* เท่านั*น ปกติแล้วย่านนี* เป็นแหล่งเที�ยว กิน ดื�ม 
ของวัยรุ่นคนทาํงาน เรียกว่าเป็นย่านรวมตัวของเหล่าวัยรุ่น
เกาหลีกว่็าได้ ผับ ชื�อดังของเกาหลีกต็ั*งอยู่ที�นี*  เสยีงกระหึ�ม
ของแต่ละร้าน ทําให้บรรยากาศคํ�าคืนของย่านนี* ไม่เคย
หลับใหล 

หลังจากนั*นนาํท่านขึ*น โซลซิตี� ทวัรบ์สั ซึ�งจะแตกต่างจาก 
กงันัมบสั กงันัมจะทวัร์รอบๆ ย่านกงันัมแต่โซลบสันั*น จะท่องเที�ยวชมเมอืงโซล พาชมววิกรงุโซลในยามคํ�าคนื ที�จะ
พาข้ามสะพาน และทางยกระดบัซึ�งจะทาํให้สามารถมองลงไปยังววิตอนกลางคนืของโซลทาวเวอร์ และ ชองเกพลาซ่า 
เป็นต้น 

คํ�า รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยอนิเตอร์บุฟเฟ่ตน์านาชาต ิหลากหลายเมนูอาหารให้ท่านได้เลือก
รับประทาน อิ�มอร่อยกบัเมนูอาหารสไตล์ เกาหลี ญี�ปุ่น จีน ยุโรป รวมไปถงึหลากหลายเมนูขนมหวานให้ท่านได้
เลือกลิ*มรส 

ที�พัก  Loisir Hotel Seoul Myeongdong หรือเทยีบเท่า (โรงแรมตั*งอยู่ย่านเมยีงดง)  

 

วนัที�หา้ของการเดินทาง (5)  วนัเมาท ์สโนวป์ารค์ – พาจู เอา้ทเ์ลท้ - Edelweiss Swiss Theme Park -โซลทาวเวอร ์
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรมที�พัก 

นาํท่านเดินทางสู่ หมู่บา้นเทพนิยาย "Snow Park " สวนหิมะที�ใหญ่ที�สุดในประเทศเกาหลี แหล่งท่องเที�ยวใหม่
ล่าสดุใกล้กรงุโซล ซึ�งเพิ�งเปิดตวัเมื�อต้นเดอืนพฤษภาคมที�ผ่านมา พาทุกท่านเดนิทางเข้าในส่วนของ สกโีดม ซึ�งเป็น
การจาํลองลานสกใีนร่มอนักว้างใหญ่ ไม่ต่างไป 
จากลานสกทีี�นักท่องเที�ยวจะสมัผัสได้ในช่วงฤดูหนาว ท่าน
สามารถเพลิดเพลินกบัเครื�องเล่นมากมาย เช่น Fitness & 
Golf, Club, Water Park, Shopping Mall, Roof Garden, 
Snow Park เป็นต้น หรือจะท้าทายความเสยีวและสงูกับ
เครื�องเล่น Jumper เข้าสู่โลกของหิมะที�อุณหภมูิ -2 องศา
เซลเซียส กับ การเล่นสโนสเลคบนลานหิมะหรือสนุกกับ
การตัดหิมะเล่นกนัแบบลืมอายุ (Exclude Suite & Dog 
Sled) 
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กลางวนั บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร โอซัม บูลโกก ิ เนื*อหมูและปลาหมกึย่างบาร์บคีวิหมกัสไตล์สมยัใหม่เกาหลี คน
ต่างประเทศนิยมรับประทานเพราะมรีสชาตอิอกหวานเผด็เลก็น้อย โดยการนาํบาร์บคีวิหมูปลาหมกึลงในกระทะครึ�ง
วงกลมพร้อมนํ*าซปุปรงุรส เมื�อสกุรับประทานพร้อมเครื�องเคยีงและข้าวสวย 

นาํท่านสู่ พาจู เอาทเ์ลท้ แห่งใหม่และใหญ่ที�สุดในเกาหลี 
ซึ� งมี ร้านค้าหลากหลายกว่า 165 ร้ านค้าและมีสิน ค้า
Brand ดังมากมายอาทเิช่น Armani, Calvin Klein, Diesel, 

DKNY, Guess, Escada ฯลฯ เดินทางสู่ Edelweiss Swiss 

Theme Park จะให้คุณได้เพลิดเพลินไปกบับรรยากาศสดุชิล 
สนุกสนานกบัการถ่ายภาพคู่กบับ้านเรือนในสไตล์สวิตฯ และ
ถ่ายรูปคู่กบัหมีน้อยซึ�งเป็นมาสคอตของที�นี� มีลักษณะเป็น
เหมือนหมู่บ้านเลก็ ๆ ใน  ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดย
สร้างอาคารต่าง ๆ ในสไตล์บ้านเรือนในชนบทของประเทศ
สวิตเซอร์แลนด ์มสีสีนัสดใส ซึ�งโอบล้อมไปด้วยภเูขาสเีขียว
ขจีภายในเมืองคาพยอง ทาํให้ที�นี�มีบรรยากาศผ่อนคลาย 
อากาศจะเยน็สบายน่าเที�ยวตลอดทั*งปี จากนั*นนําท่านสู่ 

หอคอย N'SEOUL นาํท่านขึ*นเคเบิ*ลไปยังด้านบน จากนั*น
ขึ*นลิฟท ์ชมวิวยายคํ�าคืนของเขานัมซานใจกลางเมืองหลวง 
ชมทศันียภาพกรุงโซลและชานเมืองแบบรอบทศิ 360 องศา 
อสิระให้ท่านได้เดนิเล่น พร้อมถ่ายรปูกบัวิวสวยๆ และมุมต่างๆของหอคอย หรือมุมคล้องกุญแจคู่รัก เป็นต้น 

คํ �า  บริการอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย ชาบู ชาบู สไตลเ์กาหลี  คดัสรรผกัสด และ เหด็ชนิดต่างๆที�อดุม
ไปด้วยคุณค่าทางสารอาหาร พร้อมเนื*อหมูสไลดเ์ป็นแผ่นบางๆ นาํมาต้มกบันํ*าซปุบนหม้อไฟร้อนๆ พร้อมทาน
กบัข้าวสวย  เครื�องเคยีงต่างๆ ( กมิจิ สาหร่ายแผ่น มนัเชื�อมชิ*นเลก็ๆ ออกรสหวาน ผกัดอง ฯลฯ ) และ นํ*าจิ*มสตูร
เฉพาะของร้าน 

ที�พัก  Loisir Hotel Seoul Myeongdong หรือเทยีบเท่า (โรงแรมตั*งอยู่ย่านเมยีงดง)  

 

วนัที�หกของการเดินทาง        (6)  ตลาดกวางจัง – ย่านอิแทวอน – หมู่บา้นบุกชอน ฮนัอก – อินซาดง – สนามบินอินชอน                  
กรุงเทพฯ 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรมที�พัก 

ท่านเดนิทางสู่ ตลาดยามเช้าสมัผัสบรรยากาศที�เป็นพื*นเมือง 
ดั*งเดิมของคนเกาหลี ตลาดกวางจัง ตลาดเก่าแก่กลางกรุง
โซล ขายอาหารทุกประเภทอาหารสด อาหารแห้ง รวมไปถึง
กิมจิที�เป็นของขึ* นชื�อของเกาหลี ตามแนวสองข้างทาง ท่าน
สามารถชิมอาหารพื*นเมือง ไม่ว่าจะเป็นซาซิมิ , ตอ๊กบอ๊กก ี,
ข้าวห่อสาหร่าย เป็นต้น และอีกอย่างที�เป็นที�รู้ จักของตลาด 
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คอื ตลาดขายฮันบกและขายส่งเสื*อผ้าแฟชั�นที�ใหญ่ในอนัดบัต้นๆของเกาหลี 

หลังอาหารกลางวัน นาํท่านดนิทางสู่ ย่านอิแทวอน ย่านนี* เป็นอกีหนึ�งตลาดที�นักช้อปไม่ควรพลาด  ที�นี�นอกจากจะมี
เสื*อผ้าแฟชั�นต่าง ๆ มากมายแล้ว  ยังมร้ีานขายของที�ระลึก  และร้านอาหารมากมายนานาชนิดให้เลือกกนัอย่างจุใจ 

กลางวนั  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร TOSOKCHON บริการท่านด้วย ซมัแทกงั หรือ ไก่ตุ๋นโสมเกาหลี  

 

จากนั*น อลิิท ฮอลิเดย์ ขอนาํท่านสู่ หมู่บา้นบุกชอนฮนัอก หมู่บ้านดั*งเดิมของเกาหลีที�มีประวัติยาวนานที�เรียกว่า 
ฮันอก ตั*งอยู่ระหว่าง พระราชวังเคียงบ๊อกคุง, พระราชวังชางด๊อกกุง และอารามหลวงจองเมียว หมู่บ้าน
ประกอบด้วยตรอกซอกซอยอันเป็นที�ตั*งของบ้านแบบดั*งเดิม
กว่าร้อยหลัง และเป็นที�เกบ็รักษาสภาพแวดล้อมของเมืองไว้ 
เพื� อเป็นการบอกเล่าประวัติศาสตร์ และเป็นมรดกทาง
วัฒนธรรมตั*งแต่สมยัราชวงศ์โชซอนที�มอีายุกว่า 600 ปี 

นาํท่านเดนิทางสู่ ถนนสายวัฒนธรรม อินซาดง ถนนสายนี*ขาย
ของฝากที�ระลึกที�เป็นของดั*งเดิม รวมทั*งเตม็ไปด้วยแกลเลอรี�
มากมายซึ�งมีทั*งศิลปะภาพวาดแบบดั*งเดิม และศิลปะแบบ
พื*นบ้าน เรียกได้ว่าที�นี�คอืศูนย์รวมของศิลปะเลยกว่็าได้ ท่านใด
ที�อยากอพัเดทแฟชั�นอนิซาดงน่าจะไม่เหมาะ แต่ถ้าอยากมาดูของเก่า ร้านเก่าแก่ งานดีไซน์ หรือแค่มานั�งจิบกาแฟ
อนิซาดงเป็นหนึ�งที� ที�ไม่ควรพลาด 

ระหว่างทางแวะช้อปปิ* งที� ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต  (เพื�อละลายเงินวอน) มีสนิค้าต่างๆมากมายให้เลือกซื* อหาเป็นของฝาก  
เช่น  กมิจิ , บะหมี�กึ�งสาํเรจ็รปู,  สาหร่าย , ขนมขบเคี*ยว , ลูกอม,  ผลไม้ตามฤดูกาล  และของที�ระลึกต่างๆ  ได้เวลา
อนัสมควรนาํคณะเดนิทางสู่สนามบนินานาชาตอินิชอน   

21.15 น. ออกเดินทางจากกรุงโซล โดย สายการบินไทย แอรเ์วย ์  เที�ยวบินที� TG 657 
01.25 น.        คณะเดนิทางถงึสนามบินสุวรรณภูมิ  โดยสวัสดภิาพและความประทบัใจ  

  
อิลทิ ฮอลเิดย ์ดูแล... กันและกัน 

 
�������������������� 

 

หมายเหตุ : โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี�ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื�องจากสภาพอากาศ เวลา และสายการบิน  
     ทั�งนี� เพื�อประโยชนข์องลูกคา้เป็นสําคญั 
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อตัราค่าบริการ 

ประเภทผูเ้ดินทาง  ลูกคา้ทั �วไป  สมาชิกบตัรหลกั สมาชิกบตัรเสริม 

ผูใ้หญ่ พกัหอ้งคู่ 58,900.- 56,900.- 57,900.- 
เด็กอายตํุ �ากว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ท่าน)  57,900.- 55,900.- 56,900.- 

เด็กอายตํุ �ากว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน   มีเตียงเสริม) 56,900.- 54,900.- 55,900.- 

เด็กอายตํุ �ากว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน  ไม่มีเตียงเสริม) 55,900.- 53,900.- 54,900.- 

พกัเดี�ยว เพิ�มท่านละ   11,000.- 11,000.- 11,000.- 

มีตัMวแลว้ ลดท่านละ  15,000.- 15,000.- 15,000.- 

 

คะแนนสะสมสําหรบัสมาชิก 

ประเภทผูเ้ดินทาง สมาชิกบตัรหลกั สมาชิกบตัรเสริม 

ผูใ้หญ่ 

เด็กอายตํุ �ากว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ท่าน)  

เด็กอายตํุ �ากว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน   มีเตียงเสริม) 

เด็กอายตํุ �ากว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน  ไม่มีเตียงเสริม) 

พกัเดี�ยวเพิ�ม  
มีตัMวแลว้ (ผูใ้หญ่) 

569 

559 

549 

539 

80 

419 

569 

559 

549 

539 

80 

419 

-       สามารถใชค้ะแนนสะสมในการแลกส่วนลดไดสู้งสุด 1,000 คะแนน 

-       คะแนนสะสมที�ไดร้บัเป็นไปตามยอดการชําระจริง 
-       สมาชิกบตัรเสริมไดร้บัคะแนนสะสมเป็นไปตามสมาชิกบตัรหลกั 

 

ราคานี� รวม     :    

 ค่าบตัรโดยสารชั*นทศันาจรไป – กลับ  ภาษีสนามบนิ+ภาษนีํ*ามนัทุกแห่ง 

 ค่าที�พัก 4 คนื ห้องละ 2-3 ท่าน  สมัภาระนํ*าหนักไม่เกนิท่านละ 20 กก. 

 ค่าเข้าชมสถานที�ตามรายการระบุ  หัวหน้าทวัร์ และ/หรือ ไกดข์องบริษัททวัร์ Land Operater ที�เกาหลี ผู้ชาํนาญเส้นทาง 

 ประกนัอบุตัเิหตวุงเงินท่านละ 3,000,000 บาท (เงื�อนไขตามกรมธรรม)์ 

 ค่าทิปมคัคุเทศกท์อ้งถิ�น และ คนขบัรถ 20,000 วอน (เงินไทยประมาณ 600-700 บาท)  

 

อตัราค่าบริการนี� ไม่รวม 

• ค่าใช้จ่ายส่วนตวั  อาท ิค่าอาหาร-เครื�องดื�ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท ์ ค่าทาํหนังสอืเดนิทาง  

• ค่าหนังสอืเดนิทางไทย 

• ค่าภาษีหัก ณ ที�จ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพิ�ม 7%   

 

เงื�อนไขการชําระเงิน : สาํหรับการจอง กรณุาชาํระมดัจาํ ท่านละ 10,000.- บาท    
 ชาํระด้วยเชค็ หรือแคชเชียร์เชค็ โดยสั�งจ่ายในนาม บริษทั อิลิท ฮอลิเดย ์แอนด ์เอเยนซี� (ประเทศไทย)  จํากดั 

 ชาํระโดยเงินสด 

 ชาํระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร  (กรณุาแฟกซ์ใบนาํฝากมายังเบอร์ Fax. 02-661-9788) 
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ชื�อบญัชี  บจก. อิลิท ฮอลิเดย ์แอนด ์เอเยนซี� (ประเทศไทย) จํากดั 

ธนาคารกสิกรไทย     สาขา ถ.รชัดาภิเษก(สุขุมวิท-พระราม4)   
เลขที�  718-1-04879-9  บญัชีกระแสรายวนั 

 “การจ่ายส่วนที�เหลือ” กรณุาชาํระยอดทั*งหมดก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 14 วนั 

 

เงื�อนไขเพิ�มเติม   

-     กรณทีี�กองตรวจคนเขา้เมอืงทั!งที�กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศที�บริษัท 

      ระบุในรายการเดินทาง  บริษัทขอสงวนสิทธ์ไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณใีด ๆ 

-    รายการทัวร์อาจมกีารเปลี�ยนแปลง โดยทางบริษัทจะคาํนึงถงึประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นสาํคัญ 
-     บริษัทฯ รับเฉพาะผูม้จุีดประสงค์การเดินทางเพื�อท่องเที�ยวเกาหลเีท่านั!น      
-     เที�ยวบนิ ราคา และรายการอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมต้ิองแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

-     เมื�อตกลงชาํระเงินไม่ว่าทั*งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษัทฯ จะถอืว่าท่านได้ยอมรับในเงื�อนไข และข้อตกลงต่าง ๆ ที�ได้ระบุไว้
ทั*งหมด 

 

หมายเหตุและเงื�อนไขในการรบับริการ 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิxไม่รับท่านผู้เดินทางที�เคยเดินทางแล้วมีประวัติความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็นที�รังเกยีจ
ของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ดื�มสรุาบนรถ, ก่อเสยีงราํคาญรบกวนผู้อื�น, หรือพยายามสร้างความ
วุ่นวายในคณะทวัร์ ฯลฯ ทั*งนี* เพื�อความสขุของคณะผู้เดนิทางส่วนใหญ่ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิxไม่รับท่านผู้เดินทางที�มีอายุครรภ์เกนิ 4 เดือน ทั*งนี* เพื�อความปลอดภัยของท่านผู้เดินทางและทารกใน
ครรภ์ 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิxไม่รับท่านผู้เดนิทางที�มคีวามประสงคจ์ะลักลอบเข้าประเทศอื�นเพื�อไปทาํงาน หรือเพื�อการอื�นใดอนัมิใช่
การท่องเที�ยว 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิxในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที�ต้องใช้รถเขน็ (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทวัร์
เพื�อหาข้อสรุปร่วมกนั) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะบางเส้นทางอาจไม่สะดวกในการเดินทางสาํหรับท่านที�ต้องใช้
รถเขน็ ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตวั 

5. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิxในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที�มีเดก็ทารกอายุตํ�ากว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปด้วย (กรุณา
แจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื�อหาข้อสรุปร่วมกนั) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะเดก็เลก็อาจงอแงรบกวนผู้
เดนิทางท่านอื�น ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตวั 

6. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิxในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที�เป็นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบางรายการทวัร์หรือบาง
เส้นทาง ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตวั 

7. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิxในการยกสทิธปิระโยชน์ของท่านที�จองทวัร์ไว้แล้ว แต่ไม่ชาํระเงินมดัจาํภายในระยะเวลาที�กาํหนด ให้แก่
ลูกค้าท่านต่อไปที�แจ้งชื�อรอไว้ ทั*งนี* เพื�อประโยชน์ของผู้ร่วมเดนิทางท่านอื�น 

8. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิxในการยกเลิกการเดนิทางในกรณทีี�มผู้ีเดนิทางตํ�ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดนิทางทราบล่วงหน้าก่อน

เดนิทางไม่น้อยกว่า 15 วัน และยินดจีะจัดหาคณะทวัร์อื�นทดแทนหากท่านต้องการ 

9. ในกรณทีี�ท่านยกเลิกการเดนิทาง บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิxในการหักเงินค่าใช้จ่าย  
โดย หากยกเลิกก่อนเดนิทาง  21 วนั  ขอสงวนสทิธิxในการคนืเงินมดัจาํ  
 หากยกเลิกก่อนเดนิทาง 14 วนั  ขอหักร้อยละ 50 ของอตัราค่าบริการ 

 หากยกเลิกก่อนเดนิทาง   7 วนั  ขอหักร้อยละ 100 ของอตัราค่าบริการ 

10. ในกรณทีี�ท่านขอเปลี�ยนตวัผู้เดนิทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ทนัภายในกาํหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิxในการคิดค่าใช้จ่าย
เพิ�ม เฉพาะค่าธรรมเนียมในการยื�นวีซ่าและค่าเปลี�ยนชื�อตัzวเครื�องบินเท่านั*น เว้นแต่ตัzวเครื�องบินที�ไม่อนุญาตให้เปลี�ยนชื�อ
หรือคนืตัzว 

11. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิxไม่คนืค่าธรรมเนียมการยื�นวีซ่าในทุกกรณ ีหากมกีารยื�นวีซ่าแล้ว 
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12. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิxไม่รับผดิชอบต่อการที�ท่านถูกปฏเิสธไม่ให้เดนิทางเข้าหรือออกจากประเทศใด ๆ อนัเนื�องมาจากเหตผุล
ส่วนตัวของท่านผู้เดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง, พกพาสิ�งของผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติส่อไปในทาง
เสื�อมเสยี รวมถงึการที�มไิด้เดนิทางเพราะเหตภุัยธรรมชาต ิหรือการยกเลิกเที�ยวบนิ 

13. สาํหรับท่านผู้เดนิทางที�ประสงคจ์ะซื*อตัzวเครื�องบนิภายในประเทศเพิ�มเตมิ ( นอกเหนือจากรายการตามทวัร์ ) หรือดาํเนินการ
ใด ๆ ที�ก่อให้เกดิค่าใช้จ่าย กรณุาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อน เพื�อขอคาํยืนยันสาํหรับการออกเดนิทางของทวัร์นั*นๆ หากท่านผู้
เดินทางซื* อตัzวหรือชาํระค่าใช้จ่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับการยืนยันดังกล่าว แล้วต่อมาทัวร์นั*น ๆ ไม่สามารถออกเดินทางได้ 
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิxไม่รับผดิชอบสาํหรับค่าใช้จ่ายที�เกดิขึ*น 

14. บริษัทฯ จะส่งกาํหนดการท่องเที�ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่านก่อนการเดนิทางไม่น้อยกว่า 10 วัน หากท่านเหน็ว่ารายการ
ท่องเที�ยวดงักล่าวไม่ตรงตามความประสงคข์องท่าน ไม่ว่าจะเป็นเพราะการเปลี�ยนแปลงของโรงแรมที�พัก หรือการปรับเปลี�ยน
รายการท่องเที�ยวใด ๆ  ท่านมสีทิธิxขอยกเลิกการเดนิทางได้เป็นกรณพิีเศษ โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนออกเดนิทางไม่น้อย
กว่า  7  วัน หากท่านยืนยันจะออกเดนิทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็นยุติ เว้นแต่ ในกรณีที�เกดิเหตุจาํเป็น
หรือสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การจลาจล, ภัยธรรมชาติ, อุบัติเหตุ, ปัญหา

การจราจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิxในการเปลี�ยนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั*งนี* เพื�อคาํนึงถึงความ
ปลอดภัย และรักษาผลประโยชน์ของท่านให้ได้มากที�สดุ 

15. สถานที�ท่องเที�ยวที�ระบุในรายการได้รวมค่าเข้าชมไว้แล้ว หากในวันเดินทาง สถานที�ท่องเที�ยวดังกล่าวปิดทาํการ  บริษัทฯ จะ
คนืเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่านตามที�ระบุไว้ในเอกสารของสถานที�นั*น ๆ หรือจะสลับปรับเปลี�ยนรายการเพื�อให้ท่านสามารถเข้าชม
ได้   แต่ในกรณทีี�มเีหตลุ่าช้าหรือเหตอุื�นใดเกดิขึ*นระหว่างการเดนิทางทาํให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที�ท่องเที�ยวดังกล่าวได้ 
โดยมใิช่ความผดิของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิxไม่คนืเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่าน 

16. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิxไม่รับผิดชอบต่อการสญูหายหรือเสยีหายอย่างใด ๆ อนัเกดิขึ*นแก่ทรัพย์สนิของท่าน อนัเนื�องจากการ
โจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตวันักท่องเที�ยวเอง 

17. ของกาํนัลต่าง ๆ ที�บริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ามี ) เช่น กระเป๋าเดินทาง ไม่สามารถหักทอนเป็นส่วนลดเป็นตัวเงินได้ โดยท่าน
สามารถเลือกใช้ของกาํนัลดงักล่าวในขณะร่วมเดนิทางไปกบัคณะทวัร์หรือไม่กไ็ด้ตามอธัยาศัย 

18. ตาํแหน่งที�นั�งบนเครื�องบินเป็นไปตามเงื�อนไขตัzวเครื�องบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สามารถเลือก
ตาํแหน่งที�นั�งได้เอง ทั*งนี*บริษัทฯ จะพยายามจัดที�นั�งให้แก่ท่านและครอบครัวตามความเหมาะสมให้ดีที�สุดภายใต้ลักษณะ
ตาํแหน่งที�นั�งแบบหมู่คณะที�สายการบนิจัดให้มา 

19. บริษัทฯ ขอต้อนรับและมคีวามยินดทีี�ได้ให้บริการแก่ท่านผู้เดนิทางที�เชื�อมั�นในมาตรฐานของบริษัทฯ ซึ�งประสงคจ์ะเดนิทางไป
ท่องเที�ยวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้าใจถงึวิถชีีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที�ท่านได้เดนิทางไป 

20. เมื�อท่านจองทวัรแ์ละชําระมดัจําแลว้ หมายถงึท่านยอมรบัในขอ้ความและเงื�อนไขที�บริษทัฯ แจง้แลว้ขา้งตน้ 
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อิลิท ฮอลิเดย ์... ดูแลกนัและกนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


