
#10781 ทัวรเกาหลี กรุงโซล 5 วัน 3 คืน ANYANG ART
PARK เมืองจําลอง BUCHEON AIINS WORLD บิน TG
ทัวรเกาหลี กรุงโซล พระราชวังเคียงบกกุง ANYANG ART PARK โรงเรียนสอ
นทํากิมจิ สวนสนุก เอเวอรแลนด ตลาดเมียงดง BUCHEON AIINS WORLD
อิสระฟรีเดย 1 วันเต็ม พระราชวังเคียงบกกุง(ฟรีชุดฮันบกแตงเดินชม
พระราชวัง)



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

2 ทาอากาศยานอินชอน - สะพานแขวนเยียงจอง - โรงเรียนสอนทํากิมจิ / ทํา
กิมจิ - ฮันบก - สวนสนุกเอเวอรแลนด   

NEW M HOTEL
SUWON / JM HOTEL
หรือระดับเดียวกัน

3 ศูนยโสม - รานเคร่ืองสําอางคเกาหลี - ศูนยสมุนไพรเกาหลี - พระราชวัง
เคียงบ็อค - ฮันบก - ดิวตีฟ้รี - เมียงดง - เมียงดงสตรีทฟ ูด   

BENIKIA M HOTEL /
HAEDAMCHAE
HOTEL / INTERCITY
HOTEL หรือระดับเดียวกัน

4 อิสระทองเที่ยวเกาหลีเต็มวัน   

BENIKIA M HOTEL /
HAEDAMCHAE
HOTEL / INTERCITY
HOTEL หรือระดับเดียวกัน

5 น้ํามันสนเข็มแดง - โรงงานพลอยอเมทิส - เมืองจําลอง Bucheon Aiins
World - ฮุนได พรีเม่ียม เอาทเลต - ซุปเปอรมารเก็ตเกาหลี - ทาอากาศยาน
อินชอน - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

   -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

13 ก.ค. 62 - 17 ก.ค. 62 ฿22,999 ฿22,999 ฿22,999 ฿5,000

28 ส.ค. 62 - 1 ก.ย. 62 ฿20,999 ฿20,999 ฿20,999 ฿5,000

13 ก.ย. 62 - 17 ก.ย. 62 ฿20,999 ฿20,999 ฿20,999 ฿5,000

19 ก.ย. 62 - 23 ก.ย. 62 ฿20,999 ฿20,999 ฿20,999 ฿5,000

25 ก.ย. 62 - 29 ก.ย. 62 ฿20,999 ฿20,999 ฿20,999 ฿5,000



วันท่ี 1 ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ทาอากาศยานอินชอน - สะพานแขวนเยียงจอง - โรงเรียนสอ
นทํากิมจิ / ทํากิมจิ - ฮันบก - สวนสนุกเอเวอรแลนด

กําหนดการทั้งหมด

** หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตัว๋ภายใน (ตัว๋เครื่องบิน , ตัว๋รถทัวร , ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท
ทุกครัง้กอนทําการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทัง้น้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง **

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

**หมายเหตุ** เคานเตอรเช็คอินจะปิดบริการ กอนเวลาเครื่องออกอยางนอย 60 นาที และผูโดยสารพรอม ณ ประตูขึน้เครื่อง
กอนเวลาเครื่องออก 40 นาที (**ขอสงวนสิทธิใ์นการเลือกท่ีน่ังบนเครื่อง เน่ืองจากตองเป็นไปตามระบบของสายการบิน**)

(บริการอาหารบนเครื่อง) 

 กิจกรรม ค่ํา

20.30 น. คณะพรอมกันท่ี สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตู 2 เคานเตอร C สายการบิน THAI AIRWAYS
(TG) เจาหนาท่ีของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ และอํานวยความสะดวกในการขึน้เครื่อง (หัวหนาทัวรแนะนําการเดินทาง) สาย
การบิน THAI AIRWAYS จัดท่ีน่ังแบบ 3-3-3 น้ําหนักกระเปา 30 กก./ทาน

**หมายเหตุ** เคานเตอรเช็คอินจะปิดบริการ กอนเวลาเครื่องออกอยางนอย 60 นาที และผูโดยสารพรอม ณ ประตูขึน้เครื่อง
กอนเวลาเครื่องออก 40 นาที (**ขอสงวนสิทธิใ์นการเลือกท่ีน่ังบนเครื่อง เน่ืองจากตองเป็นไปตามระบบของสายการบิน**)

23.30 น. บินลัดฟาสู สาธารณรัฐเกาหลีใต โดยเท่ียวบินท่ี TG656 (บริการอาหารบนเครื่อง)

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ คํ่า

เป็นสนามบินท่ีเปิดทําการมาตัง้แตปีพ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบินภายใน
ประเทศ ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติท่ี
คนคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

 กิจกรรม เชา

06.55 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติอินชอน (เวลาทองถิ่นเร็วกวาไทย 2 ช.ม. กรุณาปรับนาฬิกาของทานเป็นเวลา
ทองถิ่นเพ่ือสะดวกในการนัดหมาย) หลังจากผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรแลว ขอตอนรับทุกทานสูสาธารณะรัฐ
เกาหลีใต

นําทุกทานขามทะเลตะวันตกดวย สะพานแขวนยองจอง หรือ สะพานเพ่ือความหวังในการรวมชาติท่ียาวกวา 4.42กม. และมี
ยอดโดมสูง 107 เมตร



นําทานไป ANYANG ART PARK สวนศิลปะสุดฮิปใกลกรุงโซล มีหลากหลายโซน 
โซน Grass on Vacation เป็นสะพานสีขาวเพ่ือขามไปยังจุดอ่ืนๆ โซน Paper Snake เป็นสิ่งกอสรางท่ีมีความอารตมาก รูป
ทรงคลายงูตามชื่อคอนเซ็ป โซน Linear Building on The Tree เป็นอุโมงคท่ีมีรูปทรงคดเค้ียวและยาวมาก เดินทะลุออกไปจะ
พบกับลานกวางๆ โซน Grass on Vacation เป็นสะพานสีขาวเพ่ือขามไปยังจุดอ่ืนๆ นอกจากน้ี ยังมีงานศิลปะอีกหลายจุดท่ีนา
สนใจ และสถาปัตยกรรมอ่ืนท่ีซอนอยูตามท่ีตางๆ ในสวนเยอะมาก หากใครท่ีไมไดอินกับงานศิลปะ แคมาถายรูปก็ถือคุมสุดคุม

นําทานไปเรียนรูวัฒนธรรมการทํากิมจิของชาวเกาหลีท่ี โรงเรียนสอนทํากิมจิ อาหารเกาหลีประเภทผักดองท่ีอาศัยภูมิปัญญากน
ครัวของชาวเกาหลี ดวยการหมักพริกสีแดงและผักตางๆ นอกจากน้ียังสามารถสวมใส ชุดประจําชาติฮันบก ซ่ึงเป็นชุดประจําชาติ
ของเกาหลี พรอมถายภาพสวยๆ เก็บไวเป็นท่ีระลึก

บาย

บริการอาหารกลางวัน (1) เมนู ชาบู ชาบูสไตลเกาหลี คลายการตมรวมมิตรสุกีห้มอไฟ ประกอบไปดวยเน้ือหมูสไลด ผัก
เห็ด และวุนเสนเกาหลี เป็นอีกหน่ึงเมนูยอดฮิตในเกาหลี และยังเป็นอาหารพ้ืนเมืองท่ีมีมาอยางยาวนานอีกดวย

นําทานเดินทางสู สวนสนุกเอเวอรแลนด สวนสนุกกลางแจงท่ีใหญท่ีสุดของประเทศ ถูกขนานนามวาเป็นดิสนียแลนดแหง
เกาหลีใต ตัง้อยูทามกลางหุบเขา ประกอบไปดวยโซนตางๆ ดังน้ี Global Fair, Magic Land, European Adventure,
American Adventure, Zootopia แวะถายรูปสวยๆ ท่ี Magic Tree ตนไมแฟนตาซีขนาดใหญท่ีจะเปล่ียนธีมไปตามเทศกาล
ตางๆ ถือเป็นอีกจุดแลนดมารคสําหรับนักทองเท่ียว

ไฮไลคท่ีพลาดไมไดของสวนสนุกแหงน้ี รถไฟเหาะรางไม (T-EXPRESS) รถไฟเหาะรางไมท่ีสูงชันเป็นอันดับ 4 ของโลก
ซ่ึงมีความชันถึง 77 องศา และว่ิงดวยความเร็ว 104 กิโลเมตร/ชัว่โมง

พิเศษ!!! ทางเลือกใหมสําหรับทานท่ีไมชอบการรอคิวนานๆ สามารถซ้ือบัตร Q-Pass เพ่ือขึน้ไปรอเลนไดเลย โดยซ้ือแพคเก
จเฉพาะ T-Xpress จายเพ่ิมเพียง 30,000 วอน (ราคาสําหรับ 2 ทาน) จะไดรับตัว๋ Q-Pass และ SD Card ขนาด 16 GB ใส
กลอง Action Camera มาให เมื่อถึงดานบนใหนํากลองสงใหเจาหนาท่ีเพ่ือติดตัง้ ซ่ึงจะเป็นโบกีสุ้ดทายของขบวนรถไฟ 1 รอบ
จะน่ังไดเพียง 2 ทาน เพราะจุดติดตัง้กลองมีเพียง 1 ชุด จากน้ันก็ลุย!! และหลังจากลงจากรถไฟแลว ทานสามารถนํา SD Card
มาตรวจสอบการบันทึกวีดีโอ หากวีดีโอเสียจะสามารถขึน้ไปเลนใหมไดอีก 1 รอบ

พักเหน่ือยจากเครื่องเลน หลุดเขามาในโลกของเหลาสัตวมากมาย!! ในโลกของ Zootopia หน่ึงในสวนสัตวท่ีใหญท่ีสุดของ
เกาหลี มีสัตวมากกวา 2,000 ตัว จาก 200 กวาสายพันธุ

ตะลุยเขาไปในโซน Lost Valley พรอมเพลิดเพลินกับการชมสัตวตางๆ ท่ีเดินเลนอยางอิสระ ถาโชคดีอาจจะไดพบกับสัตว
เหลาน้ีมาขอขนมกินถึงหนาตางรถเลยทีเดียว

ชมสวนดอกไมท่ีกําลังออกดอกบานสะพรัง่อวดสีสัน ณ สวนดอกไมสี่ฤดู (Four Season Garden) ซ่ึงจะเปล่ียนแปลง
พันธุดอกไมไปตามฤดูกาลในรูปแบบท่ีหลากหลายตลอดทัง้ปี (ทัง้น้ีขึน้อยูกับสภาพอากาศ)

ในชวงฤดูใบไมผลิ ประมาณเดือนเมษายน – มิถุนายน เป็นสวนดอกทิวลิป และดอกกุหลาบ ในชวงฤดูรอน ประมาณเดือน
มิถุนายน - สิงหาคม เป็นสวนดอกลิลล่ีหลากสีสัน ยังไมหมดแคน้ัน ในชวงเดือนน้ีจะมีเทศกาลคลายรอนไปกับสายน้ํา
(Summer Splash) ในฤดูใบไมรวง ประมาณเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน เป็นสวนดอกเบญจมาศ พรอมกับมีจัดตกแตงสวน
สนุกใหเขากับเทศกาลฮัลโลวีน (Happy Halloween) มีการจัดขบวนรถแฟนซีแหรอบสวนสนุก และมีเจาหนาท่ีแตงตัวเป็นผี
มาเดินแกลงนักทองเท่ียวดวย ในชวงฤดูหนาวประมาณเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม มีการจัดงานเฉลิมฉลองเทศกาลคริสตมาส
และตอนรับเทศกาลปีใหม

ชมขบวนพาเหรดสุดย่ิงใหญอยาง คานิวัล แฟนตาซี พาเหรด (Carnival Fantasy Parade) พบกับโชวตางๆ จากท่ัวทุกมุม
โลก มีทัง้ธีมสไตลบราซิลอยางแซมบาเฟสติวัล (Samba festival) ไปจนถึงธีมเวนิสคานิวัล (Venice Carnival) ขบวนพาเหรด
จะมีรอบ 14.30 18.30 และ 19.30 น.

ค่ํา

บริการอาหารเย็น (2) เมนู บุฟเฟตบาบีคิวป้ิงยางสไตลเกาหลี เน้ือหมู เน้ือไก เน้ือวัว ปลาหมึก อาหารเกาหลี เติมไมอัน้

พักท่ี NEW M HOTEL SUWON / JM HOTEL หรือระดับเดียวกัน

ทาอากาศยานอินชอน เชา

ปัจจุบันทาอากาศยานอินชอนมีเท่ียวบินกวา 410,000 เท่ียวรองรับผูโดยสารกวา 44 ลาน
คนและสินคากวา4.5ลานตันตอปี และยังไดรับรางวัลดีเดนดานการบริการระดับโลกถึง6ปี
ซอน มีรานคาปลอดภาษีกวา70รานของแบรนดดังกวา 400 แบรนด เชน
CHANEL,GUCCI, HERMES,CARTIER โดยจําหนายในราคาถูกท่ีราน Shilla และ
Lotte เป็นduty free shopขนาดใหญ



 หมายเหตุ ไฮไลคท่ีพลาดไมไดของสวนสนุกแหงน้ี รถไฟเหาะรางไม (T-EXPRESS) รถไฟเหาะรางไมท่ีสูงชันเป็นอันดับ 4 ของโลก
ซ่ึงมีความชันถึง 77 องศา และว่ิงดวยความเร็ว 104 กิโลเมตร/ชัว่โมง

พิเศษ!!! ทางเลือกใหมสําหรับทานท่ีไมชอบการรอคิวนานๆ สามารถซ้ือบัตร Q-Pass เพ่ือขึน้ไปรอเลนไดเลย โดยซ้ือแพคเก
จเฉพาะ T-Xpress จายเพ่ิมเพียง 30,000 วอน (ราคาสําหรับ 2 ทาน) จะไดรับตัว๋ Q-Pass และ SD Card ขนาด 16 GB ใส
กลอง Action Camera มาให เมื่อถึงดานบนใหนํากลองสงใหเจาหนาท่ีเพ่ือติดตัง้ ซ่ึงจะเป็นโบกีสุ้ดทายของขบวนรถไฟ 1 รอบ
จะน่ังไดเพียง 2 ทาน เพราะจุดติดตัง้กลองมีเพียง 1 ชุด จากน้ันก็ลุย!! และหลังจากลงจากรถไฟแลว ทานสามารถนํา SD Card
มาตรวจสอบการบันทึกวีดีโอ หากวีดีโอเสียจะสามารถขึน้ไปเลนใหมไดอีก 1 รอบ

่

สะพานแขวนเยียงจอง

โรงเรียนสอนทํากิมจิ / ทํากิมจิ

ฮันบก

เป็นสะพานแขวนท่ีเชื่อมระหวางสนามบินนานาชาติอินชอน (Incheon Int’l Airport)
บนเกาะเยียงจอง กับแผนดินใหญของเกาหลี สะพานน้ีสรางเสร็จเมื่อปี 2000 ตัวสะพาน
มีความยาวประมาณ 4.42 กิโลเมตร และไดชื่อวาเป็นสะพานแขวนท่ีใหญท่ีสุดโลก

เป็นสถานท่ีทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมท่ีนาสนใจของเกาหลี มีอยูมากมายหลายแหงทัง้ใน
กรุงโซลและเขตหัวเมืองใหญอ่ืน ๆ ภายในจะมีกิจกรรมท่ีเป็นการเผยแพรวัฒนธรรม
เกาหลีหลายอยาง เชน การสาธิตวิธีการทํากิมจิ โดยจะใหผูเขาชมลงมือทํากิมจิดวยตัวเอง
มีการใหชิมอาหารพ้ืนเมืองของเกาหลี และใหสวมชุดประจําชาติของเกาหลี ( ฮันบก ) ถาย
ภาพเป็นท่ีระลึกดวย ซ่ึงเขาจะเตรียมชุดฮันบกทัง้ของผูชายและผูหญิงไวใหเลือกหลาย
แบบ

ฮันบกเป็นเครื่องแตงกายประจําชาติเกาหลีมาเป็นเวลาพัน ๆ ปีมาแลว ความงามและความ
ออนชอยของวัฒนธรรมเกาหลีจะถูกถายทอดออกมาผานทางภาพถายของสุภาพสตรีใน
เครื่องแตงกายฮันบกน้ี กอนท่ีวัฒนธรรมการแตงกายแบบตะวันตกจะไดเขามาในเกาหลี
เมื่อรอยปีมาแลวน้ัน หญิงชาวเกาหลีจะสวมชุดฮันบกเป็นปกติทุกวัน สวนสุภาพบุรุษจะ
สวมชอโกรี (เสื้อนอกแบบเกาหลี) และพาจิ (กางเกงขายาว) ในขณะท่ีสุภาพสตรีสวมชอก
อรีและชีมา (กระโปรง) ในปัจจุบันชุดประจําชาติฮันบก จะใชสวมเฉพาะในโอกาสพิเศษ
ตาง ๆ เชน งานมงคลสมรส วันซอลลัล (วันขึน้ปีใหมตามจันทรคติ) หรือวันชูซก (วัน
ขอบคุณพระเจา) ฮันบก ของผูหญิงประกอบดวย กระโปรงพันรอบตัว เรียกวา “ชิมา” และ
เสื้อ “ชอกอรี” ซ่ึงคลายเสื้อแจ็คเก็ตฮันบกของผูชายประกอบดวยชอกอริเชนกัน แตสัน้
กวาของผูหญิง และมีกางเกงเรียกวา “บาจิ” ทัง้ชุดของผูหญิงและผูชายสวมคลุมทับดวย
เสื้อคลุมยาวเรียกวา “ตุรุมากิ”

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู ชาบู ชาบูสไตลเกาหลี

สวนสนุกเอเวอรแลนด บาย

เป็นสวนสนุกกลางแจงท่ีใหญท่ีสุดของเกาหลี ตัง้อยูท่ีเมืองยงอิน (Yongin) โดยมีบริษัท
ซัมซุงเป็นเจาของ เอเวอรแลนดน้ันถือวาเป็นเหมือน “ดิสนียแลนดเกาหลี” เลยก็วาได
นิตยสาร Forbes ยังจัดอันดับใหเป็น 1 ใน 4 สวนสนุกยอดนิยมของโลก ท่ีตัง้ของสวน
สนุกเอเวอรแลนดน้ันเหมือนสวนสนุกในฝันจริงๆ เพราะอยูทามกลางหุบเขาและ
ธรรมชาติ สวยเหมือนในเทพนิยาย ดานในถูกแบงออกเป็น 5 โซนใหญๆ และสัตวท่ีเป็น
ดาราดังของท่ีน้ีคือเจาตัว Liger (ไลเกอร) ลูกแฝดผสมระหวางสิงโตเพศผูและเสือเพศเมีย
ท่ีถือวาเป็นลูกแฝดไลเกอรคูแรกในโลกท่ีตองมาดูท่ีเอเวอรแลนดท่ีเดียวเทาน้ัน

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู บุฟเฟตบาบีคิวป้ิงยางสไตลเกาหลี

 NEW M HOTEL SUWON / JM HOTEL หรือระดับเดียวกัน



วันท่ี 3 ศูนยโสม - COSMETIC OUTLET Korea - ศูนยสมุนไพร
(Korea Herb Shop) - พระราชวังเคียงบ็อค - ฮันบก - ดิวตี้
ฟรี - เมียงดง - เมียงดงสตรีทฟูด

สวนดอกไมสี่ฤดู ในชวงฤดูใบไมผลิ ประมาณเดือนเมษายน – มิถุนายน เป็นสวนดอกทิวลิป และดอกกุหลาบ ในชวงฤดู
รอน ประมาณเดือนมิถุนายน - สิงหาคม เป็นสวนดอกลิลล่ีหลากสีสัน ยังไมหมดแคน้ัน ในชวงเดือนน้ีจะมีเทศกาลคลายรอน
ไปกับสายน้ํา (Summer Splash) ในฤดูใบไมรวง ประมาณเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน เป็นสวนดอกเบญจมาศ พรอมกับมี
จัดตกแตงสวนสนุกใหเขากับเทศกาลฮัลโลวีน (Happy Halloween) มีการจัดขบวนรถแฟนซีแหรอบสวนสนุก และมีเจา
หนาท่ีแตงตัวเป็นผีมาเดินแกลงนักทองเท่ียวดวย ในชวงฤดูหนาวประมาณเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม มีการจัดงานเฉลิม
ฉลองเทศกาลคริสตมาส และตอนรับเทศกาลปีใหม

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (3)

นําทานออกเดินทางไปยัง ศูนยสมุนไพรโสมเกาหลี (GINSEN CENTER) สมุนไพรท่ีชวยเสริมความแข็งแรงใหแกระบบ
ยอยอาหาร ปอด ชวยทําใหจิตใจสงบ และเพ่ิมพละกําลัง มีสรรพคุณทางการแพทยชวยบํารุงหัวใจ ปองกันโรคหัวใจขาดเลือด
เสริมประสิทธิภาพทางเพศ ลดและปองกันมะเร็ง

นําทานแวะชอปท่ีรานเครื่องสําอางคยอดนิยม COSMETIC OUTLET สวรรคของนักชอปชาวไทย เพ่ือเลือกซ้ือกลับไปเป็น
ของฝาก มีใหเลือกมากมายหลากหลายแบนด ไมวาจะเป็นสกินแครบํารุงผิวแบรนดอยาง DEWINS และแบรนด JSM

นําทานชม ศูนยสมุนไพรบํารุงตับ (HOKGENAMU) ตนไมชนิดน้ีเจริญเติบโตในปาลึกบนภูเขาท่ีปราศจากมลภาวะ และสูง
เหนือระดับน้ําทะเล 50-800 เมตร ชวยดูแลตับใหสะอาดแข็งแรง ปองกันโรคตับแข็ง ไมถูกทําลายจากการด่ืมแอลกอฮอล กาแฟ
บุหรี่ สารตกคางจากอาหาร และยา

บาย

บริการอาหารกลางวัน (4) เมนู ไกตุนโสม อาหารบํารุงสุขภาพ ไกขนาดกําลังเหมาะ ยัดไสดวยโสม แปะกวย และสมุนไพร
บํารุงรางกาย เสิรฟในหมอดินรอนๆ

นําทานชมความย่ิงใหญของ พระราชวังเคียงบกกุง พระราชวังแหงแรกของราชวงศโชซอนท่ีตัง้อยูใจกลางกรุงโซล ดวยฉาก
หลังของพระราชวังน้ัเป็นภูเขาพูกักซาน ทําใหดูย่ิงใหญอลังการเป็นอยางมาก เรียกไดวาเป็น The Grand Palace ของ
เกาหลีใตเลยก็วาได มีสถาปัตยกรรมท่ีนาสนใจคือ พระท่ีน่ังคึนจองวอง เป็นพระท่ีน่ังท่ีกษัตริยใชออกวาราชการ พิเศษ!! ฟรีชุด
ฮันบก ใหทานไดแตงชุดประจําชาติเกาหลีเดินชมพระราชวัง และถายภาพเป็นท่ีระลึกสําหรับทริปเกาหลีของทุกทาน

อีกหน่ึงจุดท่ีพลาดไมได ศาลากลางน้ําคยองเฮรู เป็นหองโถงท่ีใชจัดงานเลีย้ง หรืองานพระราชพิธีตางๆ ศาลาแหงน้ีถูกสราง
ขึน้ในปี 1867 บนทะเลสาบขนาดสี่เหล่ียม มีความกวาง 128 เมตร และยาว 113 เมตร ตัวศาลาสวนใหญสรางขึน้จากไมและ
หิน โดยโครงสรางไมถูกตัง้อยูบนเสาหินจํานวน 48 ตน และมีบันไดไมเชื่อมระหวางชัน้สองกับชัน้หน่ึง

หมายเหตุ : กรณีท่ีพระราชวังเคียงบกกุงไมเปิดทําการ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิป์รับรายการทดแทนเป็น พระราชวังชางด็อก
กุง พระราชวังลําดับท่ีสองท่ีถูกสรางตอจากพระราชวังเคียงบกกุง ในปี ค.ศ. 1405 และยังเป็น 1 ใน 5 ของพระราชวังสําคัญท่ียัง
คงรักษาไว ซ่ึงมีตนไมขนาดยักษมีอายุกวา 300 ปี บอน้ํา และศาลาริมน้ํา พระราชวังแหงน้ีเป็นท่ีพํานักของพระมหากษัตริยถึง 9
พระองค ปัจจุบันยังคงเหลือความงดงามบางสวนของพระราชวัง ไดแก พระตําหนักอินจองจอน พระตําหนักแดโจจอน พระ
ตําหนักซอนจองจอน และพระตําหนักนักซองแจ

นําทานเลือกซ้ือสินคาปลอดภาษี ดิวตีฟ้รี (DUTY FREE) ท่ีรานคาปลอดภาษีท่ีใหญท่ีสุดในโซล แหลงรวมสินคาแบรนดเน
มมากมาย ไมวาจะเป็น น้ําหอม เสื้อผา เครื่องสําอาง กระเปา นาฬิกา เครื่องประดับ

นําทานเพลิดเพลินกับการชอปป้ิง ยานเมียงดง แหลงละลายทรัพยในดวงใจของสาวๆหลายคน หรือสยามสแควรเกาหลี ตลาด
แหงน้ีจะมีเสื้อผา กางเกง รองเทา น้ําหอม เครื่องสําอางคทัง้แบรนดเนมชื่อดัง และโลคอลแบรนด รวมถึงซีดีเพลง รูปดารา และ
ศิลปินเกาหลี

บริเวณขางทางท่ีฮอทฮิตไมแพกันอยางโซน เมียงดงสตรีทฟ ูด มีอาหารหรือของทานเลนใหไดลิม้ลองมากมาย ไมวาจะเป็น
หอยเชลลยางตัวใหญอบนากิน ขนมไขหรือเครันปัง ขนมยอดฮิตตลอดกาลของเมียงดง ฯลฯ

ค่ํา

อิสระอาหารเย็น 1 มื้อ (ใหทุกทานไดอิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย)

พักท่ี BENIKIA M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY HOTEL หรือระดับเดียวกัน



ศูนยโสม

รานเครื่องสําอางคเกาหลี

ศูนยสมุนไพรเกาหลี

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

สถานท่ีแหลงรวมศูนยสมุนไพรโสม เพ่ือฟังคําบรรยายถึงสรรพคุณตางๆ ของโสมแตละ
ชนิด โดยโสมท่ีดีมีคุณภาพ ตองมีอายุ 6 ปี รัฐบาลเกาหลีไดใสใจกับเรื่องน้ีอยางมากจึง
ตองเขามาควบคุมทุกขัน้ตอน ตัง้แต การเริ่มปลูกโสม จนกระทัง้การผลิตออกมาเป็นตัว
ยา “โสมเกาหลี” น้ันมีสารประกอบท่ีสําคัญอยูหลายอยางมีทัง้วิตามินและแรธาตุหลายชนิด

แวะชอปท่ีรานเครื่องสําอางยอดนิยม COSMETIC OUTLET สวรรคของนักชอปชาว
ไทย เพ่ือเลือกซ้ือกลับไปเป็นของท่ีระลึก อาทิเชน ผลิตภัณฑ ROJUKISS มีราคาถูก
กวาท่ีเมืองไทยเกือบเทาตัว และบางผลิตภัณฑยังไมมีขายในไทย เป็นแหลงรวมเครื่อง
สําอางขนาดใหญท่ีมีเครื่องสําอางใหลูกคาไดเลือกสรรอยางจุใจทุกชนิด และทุกแบรนด

สมุนไพรบํารุงตับเกาหลี เป็นสมุนไพรท่ีมีคุณคาสูงและหายาก ซ่ึงผานการวิจัยมาเป็นเวลา
ยาวนานกวา 20 ปี สมุนไพรบํารุงตับเกาหลีสกัดมาจากเมล็ดตนฮ็อดเกและผสมสวนแกน
กลางของโสมบริสุทธิ ์เมล็ดพันธุตนฮ็อดเก เจริญเติบโตในปาลึกบนยอดเขาซ่ึงปราศจาก
มลภาวะใด ๆ เมล็ดตนฮ็อดเก ทางการแพทยเรียกวา ผลไมสีทอง มีรสชาติเปรีย้ว ซ่ึงบํารุง
ตับ มาม และปอด สามารถรักษาอาการเมา รอนใน กระหายน้ํา อาการอาเจียน และทอง
ผูก ทางการแพทยแผนปัจจุบันยืนยันวา เมล็ดตนฮ็อดเก มีสารโพแทสเซียมไนเนรต ซ่ึง
สามารถลดระดับแอลกอฮอลลในเสนเลือด ซ่ึงลดความเสี่ยงท่ีแอลกอฮอลลจะทําลายตับ
และ ไตได และชวยตอตานอนุมูลอิสระ อีกทัง้ยังขับไขมันสวนเกินและ เอทานอลท่ีเป็น
ผลเสียกับตับ ฉะน้ันเมล็ดตนฮ็อดเกจึงมีสรรพคุณท่ีวิเศษกับชีวิตของเราทุกคน

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู ไกตุนโสม

พระราชวังเคียงบ็อค

ฮันบก

 บาย

เป็นพระราชวังท่ีเกาแกท่ีสุดของราชวงศโชชอน สรางขึน้ในปี ค.ศ. 1394 ตนพระราชวงศ
ท่ีสถาปนาขึน้โดยกษัตริยแทโจ ภายในมีการแสดงโชวการเปล่ียนเวรยามของทหารราช
องครักษ การโชวแตละครัง้ใชเวลาประมาณ 30 นาที

ฮันบกเป็นเครื่องแตงกายประจําชาติเกาหลีมาเป็นเวลาพัน ๆ ปีมาแลว ความงามและความ
ออนชอยของวัฒนธรรมเกาหลีจะถูกถายทอดออกมาผานทางภาพถายของสุภาพสตรีใน
เครื่องแตงกายฮันบกน้ี กอนท่ีวัฒนธรรมการแตงกายแบบตะวันตกจะไดเขามาในเกาหลี
เมื่อรอยปีมาแลวน้ัน หญิงชาวเกาหลีจะสวมชุดฮันบกเป็นปกติทุกวัน สวนสุภาพบุรุษจะ
สวมชอโกรี (เสื้อนอกแบบเกาหลี) และพาจิ (กางเกงขายาว) ในขณะท่ีสุภาพสตรีสวมชอก
อรีและชีมา (กระโปรง) ในปัจจุบันชุดประจําชาติฮันบก จะใชสวมเฉพาะในโอกาสพิเศษ
ตาง ๆ เชน งานมงคลสมรส วันซอลลัล (วันขึน้ปีใหมตามจันทรคติ) หรือวันชูซก (วัน
ขอบคุณพระเจา) ฮันบก ของผูหญิงประกอบดวย กระโปรงพันรอบตัว เรียกวา “ชิมา” และ
เสื้อ “ชอกอรี” ซ่ึงคลายเสื้อแจ็คเก็ตฮันบกของผูชายประกอบดวยชอกอริเชนกัน แตสัน้
กวาของผูหญิง และมีกางเกงเรียกวา “บาจิ” ทัง้ชุดของผูหญิงและผูชายสวมคลุมทับดวย
เสื้อคลุมยาวเรียกวา “ตุรุมากิ”



 หมายเหตุ

วันท่ี 4 อิสระทองเท่ียวเกาหลีเต็มวัน

หมายเหตุ : กรณีท่ีพระราชวังเคียงบกกุงไมเปิดทําการ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิป์รับรายการทดแทนเป็น พระราชวังชางด็อก
กุง พระราชวังลําดับท่ีสองท่ีถูกสรางตอจากพระราชวังเคียงบกกุง ในปี ค.ศ. 1405 และยังเป็น 1 ใน 5 ของพระราชวังสําคัญท่ียัง
คงรักษาไว ซ่ึงมีตนไมขนาดยักษมีอายุกวา 300 ปี บอน้ํา และศาลาริมน้ํา พระราชวังแหงน้ีเป็นท่ีพํานักของพระมหากษัตริยถึง 9
พระองค ปัจจุบันยังคงเหลือความงดงามบางสวนของพระราชวัง ไดแก พระตําหนักอินจองจอน พระตําหนักแดโจจอน พระ
ตําหนักซอนจองจอน และพระตําหนักนักซองแจ

อิสระอาหารเย็น 1 มื้อ (ใหทุกทานไดอิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย)

ดิวต้ีฟรี

เมียงดง

เมียงดงสตรีทฟูด

ซ้ือสินคาปลอดภาษี DUTY FREE แหลงรวมสินคาแบรนดเนมมากมาย เชน นาฬิกา
แวนตา เครื่องสําอาง กระเปา กลองถายรูป และสินคาแบรนดอ่ืนๆ อีกมากมาย

สถานท่ีชอปป้ิงยอดฮิตในเกาหลี ใครท่ีมาเกาหลีตองมาชอปป้ิงท่ีน่ี เพราะเป็นศูนยรวม
ของสินคายอดฮิตหลากหลายชนิด ไมวาจะเป็น เครื่องสําอางค มีทุกย่ีหอยอดฮิตในเกาหลี
มีทุกซอยทุกหลืบในเมียงดง , เสื้อผาแฟชัน่ ทัง้หญิงและชาย เสื้อผาท่ีน่ีจะมีทัง้รานท่ีเป็น
แบรนดยอดฮิตในเกาหลี และแบรนดสุดฮิตจากตางประเทศ ,รองเทา มีทัง้รองเทาแฟชัน่
รองเทากีฬา ทัง้มีย่ีหอ และไมมีย่ีหอ ,รานกระเปา ดีไซนสวยเกไมเหมือนใคร, รานขาย
เครื่องประดับ รวมถึงรานอาหาร รานฟาสฟูด รานหมูยาง และ รานกาแฟ สรุปวาท่ีน่ีมีทุก
อยางท่ีสาวๆ นักชอปตองการ

เมียงดงสตรีทฟ ูด (MYEONG-DONG STREET FOOD) มีอาหารหรือของทานเลนให
ไดลิม้ลองมากมาย ไมวาจะเป็น หอยเชลลยางตัวใหญอบนากิน ขนมไขหรือเครันปัง ขนม
ยอดฮิตตลอดกาลของเมียงดง กุงล็อบสเตอรตัวใหญๆ ยางชีสมีรสหวาน ชีสยาง โดยการ
เอามอสซาเรลลาชีสเสียบไมแลวเอาไปยาง ตอกโบกี เคกขาวท่ีขึน้ชื่อของเกาหลี ปรุงรส
ดวยซอสเผ็ดสไตลเกาหลี เมนูน้ีมีอยูเกือบทุกซอกทุกมุมท่ีในตลาดเมียงดง

 คํ่า  BENIKIA M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY HOTEL หรือระดับเดียวกัน

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (5)

อิสระเต็มวันใหทานอิสระชอปป้ิง หรือเดินทางสูสถานท่ีทองเท่ียวอ่ืนๆ โดยมีไกดคอยใหคําแนะนําในการเดินทาง

หมูบานบุคชอนฮันอก เป็นอีกหน่ึงสัญลักษณของกรุงโซล หมูบานแหงน้ีเป็นหมูบานท่ีลอมรอบไปดวยพระราชวัง ทัง้เคียง
บกกุง และชางด็อกกุง รวมถึงศาลเจาจงมโยดวย มีบานเรือนนับรอยหลังท่ีเป็นบานแบบดัง้เดิม

คลองชองเกชอน คลองท่ีมีภูมิทัศนท่ีสวยงามท่ีสุดในเกาหลี แหลงเดินเลนพักผอนหยอนใจทามกลางเมืองหลวงท่ี วุนวาย มี
สะพานทัง้หมด 20 สะพานท่ีออกแบบมาดวยคอนเซ็บท่ีแตกตางกัน บริเวณกําแพงทัง้สองขางริมคลองประดับดวยหินออน และ
ประติมากรรมท่ีสวยงาม

สวนสนุกล็อตเตเวิลด วิธีเดินทางก็งายแสนงายเพราะตัง้อยูในกรุงโซล ท่ีน่ีรวบรวมเครื่องเลนสนุกๆ ไวมากมาย ถูกแบงออก
เป็นโซน Indoor จะถูกจัดอยูในธีมผจญภัย (Adventure) และ Outdoor จะถูกจัดในธีมเกาะเวทมนต (Magic Island)
สามารถเท่ียวไดตลอดเวลาแมวาสภาพอากาศจะไมเป็นใจ **หมายเหตุ อัตราคาบริการน้ี ไมรวมคาบัตรเขาสวนสนุก**

้ ้ ้ ่ ้ ่



ยานเมียงดง หรือสยามสแควรเกาหลี ตลาดแหงน้ีจะมีเสื้อผา กางเกง รองเทา น้ําหอม เครื่องสําอางค ทัง้แบรนดเนมชื่อดัง
และโลคอลแบรนด รวมถึงซีดีเพลง รูปดารา และศิลปินเกาหลี

ยานฮงแด เป็นยานท่ีอยูใกลๆ กับมหาวิทยาลัยฮงอิก มีรานช็อปมากมายทัง้เสื้อผา เครื่องสําอางค รองเทา ย่ิงชวงกลางคืนจะ
คึกคักเป็นพิเศษ มีผับ บาร คาเฟ รานอาหารมากมายตามตรอกซอกซอยแทบทุกแหง

ยานอีแด เป็นยานท่ีอยูบริเวณหนามหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา นอกจากจะเป็นมหาลัยท่ีสวยท่ีสุดแลว ยังมีจุดถายรูปฮิปๆ มากมาย
ทีน่ียังเป็นยานชอปป้ิงสินคาแนววัยรุนแฟชัน่วัยใสสไตลเกาหลี มีทัง้ของจุกจิก กิฟ๊ชอป เครื่องประดับ เสื้อผา แวนตา กระเปา
รองเทา

ยานชินซาดง แหงรวมโลคอลแบรนดดัง ถนนกาโรซูกิล หรือเรียกกันวา Artists’ Street เต็มไปดวยรานเสื้อผาแฟชัน่
แบรนดดีไซเนอร แบรนดหรู รานกาแฟท่ีตกแตงแบบชิคๆ ถนสายน้ีจะทําใหคุณไดเพลินเพลินเจริญใจ เเละเงินในกระเปาเป็น
อยางย่ิง

ยานอัพกูจอง เป็นยานท่ีนาไปเดินเท่ียวมากๆ ของกรุงโซล ยานน้ีเป็นยานไฮโซของเกาหลีน่ันเอง แนนอนวาหางรานคาตางๆ
ท่ีอยูในยานน้ีจึงเป็นแบรนดดังหรูหราระดับโลก โดยไฮไลทของยานอัพกูจองจะอยูบริเวณ ถนนโรดิโอ

ยานอิกซอนดง หมูบานฮันอกเกาแกท่ีสุดแหงหน่ึงในกรุงโซล มีกล่ินอายความเป็นเกาหลีโบราณ และเป็นยานเกาแกท่ีอาจจะ
ใหมสําหรับใครหลายๆคน แหลงรวมคาเฟเกๆ รานอาหารชิคๆ

ยานซองซูดง นักทองเท่ียวสวนใหญอาจจะยังไมคุนหูกับยานน้ี แตสําหรับคนเกาหลีแลว ยานซองซูดงกําลังมาแรงกวาท่ีไหนๆ
ไดรับฉายาวาเป็น บรูคลินแหงกรุงโซล

ยานฮงแด นอกจากจะเป็นแหลงช็อปป้ิงแลว ยังเป็นแหลงรวมสุดยอดรานอาหารชื่อดังมากมาย ทัง้ของคาว ของหวาน อาหาร
วาง อาทิ รานวันดังคัมจาทัง

การเดินทางในกรุงโซล

รถประจําทาง รถบัสท่ีว่ิงในตัวเมืองเป็นการเดินทางท่ีสะดวก ถูกจําแนกตามสีเพ่ือกําหนดชนิดของรถบัส รถบัสสีน้ําเงิน ว่ิง
ตามถนนสายหลัก และว่ิงระยะทางไกลรอบกรุงโซล รถบัสสีเขียว ว่ิงระยะสัน้ และรับสงผูโดยสารจากจุดเชื่อมตอระบบขนสง
สาธารณะ เชน สถานีรถไฟฟาใตดิน รถบัสสีเหลือง ว่ิงวนภายในเขตกรุงโซล และรถบัสระยะทางไกล รถบัสสีแดง เป็นรถบัส
ดวนท่ีว่ิงจากกรุงโซลไปยังชานเมือง

รถแท็กซ่ี แท็กซ่ีเกาหลีสวนใหญสามารถขึน้แลวบอกปลายทางท่ีจะลงไดเลย เพราะรถแท็กซ่ีเกาหลีจะไมปฏิเสธผูโดยสาร
เหมือนท่ีเมืองไทย ยกเวนแท็กซ่ีตามแหลงทองเท่ียวบางแหง แท็กซ่ีบางประเภทอาจจะมีการเรียกราคาแบบเหมา โดยมีแท็กซ่ี
ทัง้หมด 4 ประเภท ไดแก

1. แบบธรรมดา (Standard) มี 3 สี ไดแก ขาว เทา สม เป็นแท็กซ่ีท่ีเรียกไดงายท่ีสุดในบรรดาประเภทอ่ืนๆ ราคาในตอน
กลางวันจะเป็นราคาปกติ สวนในตอนกลางคืนจะมีการชารตเพ่ิม 
2. แบบชัน้หน่ึง (Deluxe) มี 2 สี คือ ดําและเหลือง ดานขางกระจกจะมีป ายคําวา Deluxe แปะอยู ภายในกวางน่ังสบาย ราคา
ในตอนกลางวันและกลางคืนจะเทากัน แตจะราคาสูงกวาแบบธรรมดา หาเรียกไดตามหนาโรงแรม หรือสถานีรถไฟตางๆ 
3. แบบจัมโบคันใหญ (Jumbo) เป็นรถตู เหมาะกับคนท่ีเดินทางเป็นกลุม ราคาจะพอๆกับแท็กซ่ีชัน้หน่ึง 
4. แบบอินเตอร (International) เป็นแบบพิเศษ คนขับรถสามารถพูดภาษาอ่ืนได

รถไฟใตดิน คนเกาหลีในกรุงโซลนิยมรถไฟใตดินเป็นพาหนะหลักในการเดินทาง เพราะสะดวก รวดเร็ว และครอบคลุมทุก
พ้ืนท่ีในโซล รถไฟใตดินจึงเป็นอีกหน่ึงทางเลือกสําหรับการเดินทางทองเท่ียวของทาน สายรถไฟสายหลักๆ จะแยกตาม
หมายเลขและสี บางสายจะมีชื่อเรียกเป็นของตัวเอง เริ่มตัง้แต สายท่ี 1 ไปจนถึงสายท่ี 9 รวมถึงสายอ่ืนๆ ท่ีมีชื่อเฉพาะ ดังน้ี

สาย 1 ตลาดปลานอรยางจิน, ตลาดนัมแดมุน, ทางเดินลอยฟา Seoullo 7071, ประตูดงแดมุน, ตลาดควางจัง, วัดโชกเยซา,
คลองชองกเยชอน, พระราชวังถ็อกซูกุง เป็นตน

สาย 2 วัดพงอึนซา, Coex Aquarium, Coex Mall, สวนสนุกล็อตเตเวิรล, YG Entertainment, Sinchon Station,
Hongik Station, ยานฮงแด, พิพิธภัณฑภาพสามมิติ Trick Eyes & Ice Museum, ยานอีแด, มหาลัยสตรีอีฮวา เป็นตน

สาย 3 พระราชวังเคียงบกกุง, หมูบานนัมซานฮันอกกล, Seoul Museum of History, The National Folk Museum
of Korea, SM Entertainment, ถนนกาโรซูกิล, ยานชินซาดง, Apgujeong Station เป็นตน

สาย 4 ตลาดทงแดมุน, ตลาดเมียงดง, Dongdaemun History & Culture, Ihwa Mural Village, สวนสาธารณะนักซาน
เป็นตน

สาย 5 สวนสาธารณะริมแมน้ําฮัน, เกาะยออีโด, ตึก 63, จตุรัสควางฮวามุน, อนุสาวรียพระเจาเซจง, ศาลเจาจงมโย, Gimpo
International Airport เป็นตน

สาย 6 ยานซองซูดง, ยานอีแทวอน, สนาม World Cup Stadium, ฮานึลปารค เป็นตน

สาย 7 Aiins World, Common Ground เป็นตน

สาย 8 เป็นเสนทางท่ีมีระยะทางสัน้ท่ีสุด

สาย 9 เป็นเสนทางท่ีมีจะมีการขามสายไปสายท่ีไมมีจุดตัดกับสายอ่ืนๆ คอนขางรวดเร็วในการเดินทาง

อิสระอาหารกลางวันและเย็น (ใหทุกทานไดอิสระตามอัธยาศัย เพ่ือความสะดวกในการชอปป้ิง)

่



วันท่ี 5 น้ํามันสนเข็มแดง - โรงงานพลอยอเมทิส - เมืองจําลอง
Bucheon Aiins World - ฮุนได พรีเม่ียม เอาทเลต -
ซุปเปอรมารเก็ตเกาหลี - ทาอากาศยานอินชอน - ทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ อิสระอาหารกลางวันและเย็น (ใหทุกทานไดอิสระตามอัธยาศัย เพ่ือความสะดวกในการชอปป้ิง)

พักท่ี BENIKIA M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY HOTEL หรือระดับเดียวกัน

อิสระทองเที่ยวเกาหลีเต็มวัน
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

อิสระทองเท่ียวเกาหลีเต็มวัน ใหทานไดสนุกสนานกับสถานท่ีชื่อดังของประเทศเกาหลี
มากมาย ตามอัธยาศัย

 คํ่า  BENIKIA M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY HOTEL หรือระดับเดียวกัน

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (6)

นําทานเรียนรูการทําผลิตภัณฑท่ีสกัดจาก น้ํามันสนเข็มแดง (RED PINE) มีสรรพคุณชวยบํารุงรางกาย ลดไขมัน ชวย
ควบคุมอาหาร และรักษาสมดุลในรางกาย

นําทานชม โรงงานเจียระไนพลอยอเมทิส (AMETHYST FACTORY) แดนเกาหลีเป็นแดนของพลอยสีมวง พลอยแหง
สุขภาพและนําโชค โดยมีตัง้แตสีมวงออนเย็นตา จนถึงสีมวงไวน มีเสนหเยายวนใจ พลอยน้ีจะงามจับตาเมื่อมาทําเป็นแหวน จี้
ตางหู และสรอยขอมือ

บาย

บริการอาหารกลางวัน (7) เมนู บลูโกกิ หมูหมักสไตลสมัยใหมเกาหลี มีรสชาติออกหวานเผ็ดเล็กนอย โดยนําหมูลงใน
กระทะพรอมน้ําซุปปรุงรส เมื่อสุกรับประทานพรอมเครื่องเคียงและขาวสวย

นําทานไปเท่ียวรอบโลกกับเมืองจําลอง BUCHEON AIINS WORLD โดยโซนแตละน้ันจะแบงไปตางๆ ตามทวีปตางๆ
ตัง้แตยุโรป เอเชีย ตะวันออกกลาง อเมริกาเหนือ อเมริกาใต จัดแสดงแลนดมารคท่ีมีชื่อเสียงของโลกมารวมอยูในท่ีเดียวกัน ไม
วาจะเป็น หอนาฬิกาบิก๊เบน โคลอสเซียม หอไอเฟล ตึก Empire State กําแพงเมืองจีน ทัชมาฮาล หอเอนเมืองปิซา เทพี
เสรีภาพ และอ่ืนๆ อีกมากมาย สวนในตอนกลางคืนท่ีน่ียังมีเทศกาล World Night View Fantasy Lighting Festival มีไฟ
ประดับสวยๆ ใหไดชมกันทุกวันตลอดทัง้ปี

นําทานไปยัง ฮุนได พรีเมี่ยม เอาทเลท แหลงชอบป้ิงขนาดใหญมีทัง้หมด 3 ชัน้ เต็มไปดวยรานแบรนดแฟชัน่กวา 230 ราน
มีรานสินคาแบรนดตางประเทศใหเลือกมากมาย อาทิเชน GUCCI, COACH, GIORDANO, DKNY, CALVIN KLEIN
เป็นตน

นําทานเพลินเพลินกับการแวะซ้ือของฝากท่ี ซุปเปอรมารเก็ต (ละลายเงินวอน ซ้ือ 5 แถม 1) สาหราย ขนมตางๆ ช็อกโกแล็ต
หิน ซีเรียลช็อกโก ผลิตภัณฑของใบ และรากฝอยของโสมในรูปแบบขนม ชาโสม โคลนพอกหนาโสม ครีมลางหนาโสม เครื่อง
สําอางโสม และยังมีกิมจิ เปเปโร (ปอกกีเ้กาหลี) ชินราเมง (มามาเกาหลี) นมกลวย เป็นตน

ค่ํา

18.00 น. นําทานเดินทางสู สนามบินนานาชาติอินชอน

21.25 น. เดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี TG655 (บริการอาหารบนเครื่อง)



01.25 น. ถึงประเทศไทย สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ พรอมดวยความประทับใจ

นํ้ามันสนเข็มแดง

โรงงานพลอยอเมทิส

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

น้ํามันสนเข็มแดง เป็นการสกัดจากใบสนเข็มแดงบริสุทธิ ์100% ซ่ึงสรรพคุณของน้ํามัน
สนเข็มแดงน้ันมีประโยชนอยางมากมาย ทัง้ชวยละลายคลอเรสเตอรอล และไขมันท่ีอุด
ตันในเสนเลือด ลดระดับน้ําตาลในเลือด ชวยขับสารพิษออกจากรางกายในรูปแบบของ
เสีย เชน เหงื่อ ปัสสาวะ อุจจาระ ชวยลางสารพิษหรือดีท็อกซเลือดใหสะอาด เพ่ิมการไหล
เวียนของเลือดไดสะดวกขึน้ ชวยเพ่ิมภูมิตานทานใหกับรางกาย บํารุงผิวพรรณใหสดใส
จากภายใน และลดอัตราเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็ง

โรงงานพลอยอเมทิส หรือ พลอยสีมวง ท่ีมีชื่อเสียงของประเทศเกาหลี ซ่ึงชาวโสมเชื่อวา
ถาไดมีพลอยชนิดน้ีติดตัวไว จะทําใหมีโชคลาภและสิ่งดีๆเกิดขึน้กับชีวิต

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู บลูโกกิ

เมืองจําลอง Bucheon Aiins World

ฮุนได พรีเมี่ยม เอาทเลต

ซุปเปอรมารเก็ตเกาหลี

 บาย

เป็นสถานท่ีทองเท่ียวในลักษณะของเมืองจําลอง ท่ีจะแบงโซนตามทวีปตางๆ ตัง้แตยุโรป
เอเชีย ตะวันออกกลาง อเมริกาเหนือ อเมริกาใต จัดแสดงแลนดมารคท่ีมีชื่อเสียงของโลก
มารวมอยูในท่ีเดียวกัน ไมวาจะเป็น หอนาฬิกาบิก๊เบน โคลอสเซียม หอไอเฟล ตึก
Empire State กําแพงเมืองจีน ทัชมาฮาล หอเอนเมืองปิซา เทพีเสรีภาพ และอ่ืนๆ อีก
มากมาย

เป็นแหลงชอบป้ิงเอาทเลตขนาดใหญของอาณาจักรฮุนได ตัง้อยูในยานกิมโพ ภายในมี
รานสินคาแบรนดเนมระดับโลกมากมาย เป็นหางใหญของเกาหลี หางมีลักษณะ
สถาปัตยกรรมเป็นทรงกรีกโรมันหรือยุโรปโบราณ นอกจากจะเป็นแหลงชอปป้ิงแลว ยัง
เป็น แหลงพักผอนหยอนใจ สําหรับครอบครัวอีกดวย

ซุปเปอรมารเก็ต (ละลายเงินวอน ซ้ือ 5 แถม 1) สาหราย ขนมตางๆ ช็อกโกแล็ตหิน ซีเรีย
ลช็อกโก ผลิตภัณฑของใบและรากฝอยของโสมในรูปแบบขนม ชาโสม โคลนพอกหนา
โสม ครีมลางหนาโสม เครื่องสําอางโสม และยังมีกิมจิ เปเปโร (ปอกกีเ้กาหลี) ชินราเมง
(มามาเกาหลี) นมกลวย เป็นตน

 คํ่า



 หมายเหตุ บริการอาหารบนเครื่อง

** หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตัว๋ภายใน (ตัว๋เครื่องบิน , ตัว๋รถทัวร , ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท
ทุกครัง้กอนทําการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทัง้น้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง **

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

ทาอากาศยานอินชอน

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

ปัจจุบันทาอากาศยานอินชอนมีเท่ียวบินกวา 410,000 เท่ียวรองรับผูโดยสารกวา 44 ลาน
คนและสินคากวา4.5ลานตันตอปี และยังไดรับรางวัลดีเดนดานการบริการระดับโลกถึง6ปี
ซอน มีรานคาปลอดภาษีกวา70รานของแบรนดดังกวา 400 แบรนด เชน
CHANEL,GUCCI, HERMES,CARTIER โดยจําหนายในราคาถูกท่ีราน Shilla และ
Lotte เป็นduty free shopขนาดใหญ

เป็นสนามบินท่ีเปิดทําการมาตัง้แตปีพ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบินภายใน
ประเทศ ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติท่ี
คนคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



เง่ือนไข
1.ทัวรน้ีสําหรับผูมีวัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียวเทาน้ัน

2.ทัวรน้ีเป็นทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามท่ีระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือทัง้หมด หรือถูก
ปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทัง้หมดใหแกทาน

3.ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักทองเท่ียวรวมเดินทางนอยกวา 15 ทาน โดยจะแจงใหกับนัก
ทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบลวงหนาอยางนอย 7 วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศท่ีไมมีวีซา และอยางนอย 10 วันกอนการเดินทาง
สําหรับประเทศท่ีมีวีซา  แตหากทางนักทองเท่ียวทุกทานยินดีท่ีจะชําระคาบริการเพ่ิมจากการท่ีมีนักทองเท่ียวรวมเดินทางนอยกวา
ท่ีทางบริษัทกําหนดเพ่ือใหคณะเดินทางได  ทางเรายินดีท่ีจะใหบริการตอไป

4.ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํานําหนาชื่อ เลขท่ีหนังสือเดินทาง
และอ่ืนๆ เพ่ือใชในการจองตัว๋เครื่องบิน ในกรณีท่ีนักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทางบริษัทพรอมการชําระ
เงินมัดจํา

5.ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ
และเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทัง้น้ี บริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของนักทองเท่ียวสวนใหญเป็นสําคัญ

6.ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ท่ีเพ่ิมขึน้ของนักทองเท่ียวท่ีมิไดเกิดจากความผิด
ของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บปวย ความสูญหายหรือเสียหายของ
สัมภาระ ความลาชา เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เป็นตน

7.อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ ณ วันท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดังน้ัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์
ในการปรับราคาคาบริการเพ่ิมขึน้ ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ คาตัว๋เครื่องบิน คาภาษีเชื้อเพลิง
คาประกันภัยสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ 

8.มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทนบริษัท เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมี
อํานาจของบริษัทกํากับเทาน้ัน  
 

การชําระเงิน
1.นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตองชําระเงินมัดจําเป็นเงินจํานวน 10,000 บาทตอทาน เพ่ือสํารองท่ีน่ัง ภายใน 3 วันหลังจากการจอง 

2.นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตองชําระเงินคาบริการสวนท่ีเหลือทัง้หมดกอนวันเดินทางอยางนอย 30 วัน (ในวันเวลาทําการ) กรณี
นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไมชําระเงิน หรือชําระเงินไมครบภายในกําหนด รวมถึงกรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆ
ใหถือวานักทองเท่ียวสละสิทธิก์ารเดินทางในทัวรน้ันๆ

3.กรณีท่ีนักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ี จองการเดินทางนอยกวา 30 วัน จะตองชําระครบเต็มจํานวนเลย

4.การติดตอใดๆ กับทางบริษัท เชน แฟกซ , อีเมล , หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึง
ศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษท่ีรัฐบาล
ประกาศในปีน้ันๆถือวาเป็นวันหยุดทําการของทางบริษัท 
 

อัตรานี้รวม:
คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระทานละไมเกิน 30 กก.            

คารถรับ-สง และนําเท่ียวตามรายการ

คาท่ีพักตามท่ีระบุในรายการ พักหองละ 2 ทาน          

คาเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการ    

คาอาหารตามมื้อท่ีระบุในรายการ                    

คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง 

คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม) 
 

อัตรานี้ไมรวม:
คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง , คาโทรศัพท , คาโทรศัพททางไกล , คาอินเตอรเน็ต , คา

ซักรีด , มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเครื่องด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ)

่



คาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น 

คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3%

คาวีซาสําหรับพาสปอรตตางดาว  
 

วีซา
**พาสสปอรตจะตองมีอายุมากกวา 6 เดือน นับจากวันไปถึง**

เอกสารประกอบในการย่ืนวีซา 

1) พาสปอรต 

2) ใบประจําตัวคนตางดาว 

3) ใบสําคัญถิ่นท่ีอยู 

4) สําเนาทะเบียนบาน(ถามี) 

5) สมุดบัญชีเงินฝาก(ถามี) 

6) รูปถายสีขนาด 2 น้ิว 2 รูป 

(สําหรับหนังสือเดินทางตางดาว เจาของหนังสือเดินทางตองทําเรื่องแจงเขา-ออกดวยตนเองกอนจะย่ืนวีซา)

หมายเหตุ
รายการทองเท่ียวน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลง หรือสลับสับเปล่ียนกันได พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยูในดุลยพินิจของหัวหนา

ทัวรและผูประสานงานทองถิ่นในครัง้น้ันๆ โดยจะยึดถือประโยชนของทานเป็นสําคัญ และขึน้อยูกับสภาพการณปัจจุบัน

*** สําคัญมากโปรดอาน ***

ในกรณีท่ีตองออกตัว๋ภายใน เครื่องบิน / รถทัวร / รถไฟ กอนทําการออกตัว๋โดยสาร กรุณาสอบถามท่ีเจาหนาท่ีทุกครัง้  เน่ืองจาก
สายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนเท่ียวบินหรือเวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา  มิเชนน้ัน ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบคาใชจาย
ใดใดทัง้สิน้

***หมายเหตุ*** ขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงโปรแกรมหรือรายการอาหาร  โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา ทัง้น้ีขึน้อยูตามความ
เหมาะสม

**กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมือง ทัง้ท่ีกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือเขาประเทศท่ีระบุในรายการเดินทาง
ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆทัง้สิน้ และขอสงวนสิทธิท่ี์จะไมคืนคาบริการ ไมวากรณีใดๆ ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของ
บริษัท**

**พาสสปอรตจะตองมีอายุมากกวา 6 เดือน นับจากวันไปถึง**

ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตองยกเลิก 30 วันกอนการเดินทางเทาน้ัน ไมเชนน้ัน ทางบริษัทจะไมคืนมัดจําไมวาดวยกรณีใดๆทัง้สิน้
เพราะทางบริษัทไดทําการจายคาตัว๋กับการสายการบินเรียบรอยแลว โปรดอานขอความใหถี่ถวน กอนการจองทัวรทุกครัง้ เพ่ือประโยชน
แกตัวทานเอง

ขอความสําคัญ โปรดอานอยางละเอียด

ในกรณีท่ีลูกคาเดินทางไปประเทศเกาหลีใต แลวไมสามารถผาน เขา-ออก นอกประเทศได ทําใหลูกคาตองถูกสงตัวกลับเขา
ประเทศไทย จึงมีคาใชจายท่ีเกิดขึน้ในการเปล่ียนตัว๋ขากลับ และรวมถึงคาบริการอ่ืนๆท่ีเกิดขึน้ดวย ฉะน้ัน ลูกคาจะตองเป็นผูรับผิด
ชอบในคาใชจายท่ีเกิดขึน้ท่ีทางประเทศน้ันๆเรียกเก็บ ทางผูจัดและทางสายการบินจะไมรับผิดชอบคาใชจายท่ีเกิดขึน้ทุกกรณี หรือตอง
รอกลับประเทศไทยในเท่ียวบินถัดไปท่ีมีท่ีน่ังวาง หรือตามวันเดินทางของตัว๋เครื่องบิน ทัง้น้ี ขึน้อยูทางเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองของ
ประเทศเกาหลีใตและสายการบินเป็นผูพิจารณา ทางผูจัดไมสามารถเขาไปแทรกแซงได 

่



** ตรวจคนเขาเมืองประเทศเกาหลีใตจะมีการสุมตรวจ และอาจมีการเรียกไปสัมภาษณ ในการท่ีทางตรวจคนเขาเมืองเรียก
สัมภาษณน้ัน ขึน้อยูกับทางตรวจคนเขาเมืองเป็นผูพิจารณา และอยูในดุลพินิจของทางเจาหนาท่ี ตม. ทางบริษัททัวร ไมสามารถเขาไป
แทรกแซงในสวนน้ีได **

*** ทัวรครัง้น้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียวเป็นหมูคณะเทาน้ัน ถาลูกคาตองการแยกตัวออกจากกรุปทัวร ทางบริษัทจะคิดคา
ดําเนินการในการแยกทองเท่ียวเอง 300 USD ตอทาน ***

***คาบริการขางตน ยังไมรวมคาธรรมเนียม คาทิป คนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น***

** ทางบริษัทขออนุญาตเก็บคาธรรมเนียม คาทิป ทานละ 50,000 วอน /ทริป/ทาน หรือทานละ 1,750 บาท/ทริป/ทาน **

       **หมายเหตุ**

1.รับเฉพาะผูมีวัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียว คาทัวรท่ีจายใหกับผูจัด เป็นการชําระแบบจายชําระขาด และผูจัดไดชําระใหกับสาย
การบินและสถานท่ีตางๆ แบบชําระขาดเชนกันกอนออกเดินทาง ฉะน้ันหากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามรายการไมดวย
สาเหตุใดหรือไดรับการปฏิเสธการเขาหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต) ทางผูจัดขอสงวน
สิทธิก์ารคืนเงินสดสวนใดๆ รวมทัง้คาตัว๋เครื่องบินใหแกทาน ***และทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์ราคาน้ีเฉพาะนักทองเท่ียวชาวไทย
เทาน้ัน ถาหากเป็นชาวตางชาติ จะตองเพ่ิมจากราคาคาทัวรปกติอีก 100 USD** **กรณีตัดกรุปเหมาท่ีเป็น เด็กนักเรียน นักศึกษา
ครู  ธุรกิจขายตรงเครื่องสําอางค  หมอ  พยาบาล  ชาวตางชาติ หรือกรุปท่ีมีการขอดูงาน จะตองสอบถามราคาใหมทุกครัง้**

2.หากมีเพ่ือนหรือญาติของทานตองการรวมเดินทางทองเท่ียวระหวางทองเท่ียวในประเทศเกาหลี หรือปัญหาตางๆ ตลอดจนขอ
แนะนํากรุณาติดตอเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ หากทานมีความจําเป็นตองรับฝากของจากผูอ่ืนเพ่ือท่ีจะนําไปยังประเทศน้ันๆ  หรือนํากลับ
ประเทศไทย ควรตรวจสิ่งของน้ันวาตองไมเป็นสิ่งของผิดกฎหมาย ซ่ึงของผิดกฎหมายบางประเภท อาจมีโทษถึงขัน้ประหารชีวิต เจา
หนาท่ีจะไมรับฝากกระเปาหรือสิ่งของใดใด

3.โรงแรมท่ีพักท่ีประเทศเกาหลีใตอาจะมีการสลับปรับเปล่ียนขึน้อยูกับความเหมาะสมเป็นหลักโดยคํานึงถึงผลประโยชนลูกคาเป็น
หลัก

4.ประเทศเกาหลีใตจะมีชางภาพมาถายรูป และชวยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และวันสุดทายชางภาพจะนําภาพถาย
มาจําหนายกับลูกทัวร หากวาทานใดสนใจสามารถซ้ือได แตถาทานใดไมสนใจก็ไมตองซ้ือ เพราะทางบริษัททัวรไมมีการบังคับลูกทัวร
ซ้ือแตอยางใด แตเป็นการบอกกลาวลวงหนา

5.ทัวรครัง้น้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียวเป็นหมูคณะเทาน้ัน ถาลุกคาตองการแยกตัวออกจากกรุปทัวร โดยไมลงรานชอปป้ิง
เชน น้ํามันสน / รานโสม / ฮ็อตเกนามู / คอสเมติค / อะเมทิส ทางบริษัทจะคิดคาดําเนินการในการแยกทองเท่ียวเอง 300 USD ตอ
ทาน

จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศเกาหลีใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะสัน้ในประเทศเกาหลีไมเกิน 90 วัน ไมวาจะดวย
วัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียว เย่ียมญาติ หรือธุรกิจ จะตองย่ืนเอกสารในขัน้ตอนการตรวจเขาเมือง เพ่ือยืนยันการมีคุณสมบัติการ
เขาประเทศเกาหลี* ดังตอไปน้ี

พาสปอรตจะตองมีอายุมากกวา 6 เดือน นับจากวันไปถึง

ตัว๋เครื่องบินขาออกจากประเทศเกาหลี ทางทัวรจัดเตรียมให

สิ่งท่ียืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายท่ีอาจเกิดขึน้ในระหวางท่ีพํานักในประเทศเกาหลีได (เชน เงินสด บัตรเครดิต
เป็นตน)

ชื่อ ท่ีอยู และหมายเลขติดตอในระหวางท่ีพํานักในประเทศเกาหลี (เชน คนรูจัก โรงแรม และอ่ืนๆ) ทางทัวรจัดเตรียมให

กําหนดการเดินทางระหวางท่ีพํานักในประเทศเกาหลี ทางทัวรจัดเตรียมให

       ขอแนะนํากอนการเดินทาง

กรุณาแยกของเหลว , เจล , สเปรย ท่ีจะนําติดตัวขึน้เครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 100 มิลลิลิตรตอชิน้ และรวมกันทุก
ชิน้ไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาท่ีตรวจไดอยางสะดวก ณ
จุดเอ็กซเรย อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทาน้ัน ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาท่ีกําหนดจะตองใสกระเปาใบใหญและ
ฝากเจาหนาท่ีโหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน

สิ่งของท่ีมีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ , มีดพก , แหนบ , อุปกรณกีฬาฯ จะตองใสกระเปาใบใหญและฝากเจา
หนาท่ีโหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน 

ประเทศเกาหลี มีกฎหมายหามนําผลิตภัณฑท่ีทํามาจากพืช และเน้ือสัตวทุกชนิดเขาประเทศ เชน ผัก , ผลไมสด , ไข , เน้ือสัตว ,
ไสกรอกฯ เพ่ือเป็นการปองกันโรคติดตอท่ีจะมาจากสิ่งเหลาน้ี หากเจาหนาท่ีตรวจพบ จะตองเสียคาปรับในอัตราท่ีสูงมาก  
 

 



 
 

การยกเลิก
กรณีท่ีนักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ี(ผูมีชื่อในเอกสาร

การจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพ่ือแจงยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็น
ลายลักษณอักษร ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ

กรณีนักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมีชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ
อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพ่ือทําเรื่องขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบ
อํานาจพรอมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆ และหนาสมุดบัญชีธนาคารท่ีตองการใหนําเงินเขา
ใหครบถวน 

โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังน้ี

ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของเงินคาบริการ

ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 15 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 50 ของเงินคาบริการ

ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 15 วัน ไมคืนเงินคาบริการท่ีชําระแลวทัง้หมด

ทัง้น้ี ทางบริษัทจะหักคาใชจายท่ีไดจายจริงจากคาบริการท่ีชําระแลวเน่ืองในการเตรียมการจัดการนําเท่ียวใหแกนักทองเท่ียว เชน
การสํารองท่ีน่ังตัว๋เครื่องบิน การจองท่ีพักฯลฯ

1.การเดินทางท่ีตองการันตีมัดจําหรือซ้ือขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเท่ียวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการ
บิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทัง้หมด  

2.การติดตอใดๆ กับทางบริษัท เชน แฟกซ อีเมล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึงศุกร
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษท่ีรัฐบาล
ประกาศในปีน้ันๆถือวาเป็นวันหยุดทําการของทางบริษัท

3.ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเท่ียวเดินทางไมถึง 15 คน  
 


