
#10843 ทัวรเกาหลี กรุงโซล 5 วัน 3 คืน สวนสนุกเอเวอร
แลนด เทศกาลดอกซากุระบานที่ ถนนยออิโด (เฉพาะชวงซากุระ
บาน) บิน TG
ทัวรเกาหลี กรุงโซล อินชอน สวน The Garden of the Morning Calm เกาะนา
มิ Rali Bike สวนสนุกเอเวอรแลนด ถนนยออิโด ถนนฮงแด พระราชวังเคียง
บอคคุง หมูบานบุกชนฮันนก ตลาดเมียงดง โซลทาวเวอร





สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

2 ทาอากาศยานนานาชาติอินชอน - The Garden of Morning Calm - เกาะนามิ - ป่ัน
จักรยานบนรางรถไฟ   

 INTER
CITY
HOTEL 
เมืองโซล
หรือเทียบ
เทา

3 สวนสนุกเอเวอรแลนด - ซากุระ ถนนยออิโด - ถนนฮงอิก หรือ ยานฮงแด   

INTER
CITY
HOTEL 
เมืองโซล
หรือเทียบ
เทา

4 พระราชวังเคียงบ็อค - หมูบานบุกชอนฮันอก - ศูนยโสม - ศูนยสมุนไพร (Korea Herb
Shop) - COSMETIC OUTLET Korea - ดิวตีฟ้รี - เมียงดง   

 INTER
CITY
HOTEL 
เมืองโซล
หรือเทียบ
เทา

5 หอคอยกรุงโซล - พิพิธภัณฑสาหรายเกาหลี - เรียนทําขาวหอสาหราย คิมบับ - ฮันบก -
น้ํามันสนเข็มแดง - ซุปเปอรมารเก็ตเกาหลี - ทาอากาศยานนานาชาติอินชอน - ทา
อากาศยานสุวรรณภูมิ

   -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

26 เม.ย. 62 - 30 เม.ย.
62

฿24,888 ฿23,888 ฿22,888 ฿6,900



วันท่ี 1 ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ทาอากาศยานนานาชาติอินชอน - The Garden of Morning
Calm - เกาะนามิ - ปนจักรยานบนรางรถไฟ

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

***ขาไปมี 2 ไฟทบิน***

เท่ียวบินท่ี TG658 (23.10 - 06.35น.)

เท่ียวบินท่ี TG656 (23.30 - 06.55น.)

 กิจกรรม ค่ํา

20.00 น. คณะมาพรอมกันท่ี ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ผูโดยสารขาออกชัน้ 4 ประตู 2 เคานเตอร C (เช็คอินกรุปของสาย
การบินไทย)โดยมีเจาหนาท่ีของบริษัท และหัวหนาทัวร พรอมอํานวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให
กับทุกทาน

23.10 น. นําทานสู สาธารณรัฐเกาหลีใตโดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG658 หรือเท่ียวบินท่ี TG656 (23.30-
06.55น.)

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ คํ่า

เป็นสนามบินท่ีเปิดทําการมาตัง้แตปีพ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบินภายใน
ประเทศ ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติท่ี
คนคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

 กิจกรรม เชา

06.35 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติอินชอน สาธารณรัฐเกาหลี เวลาทองถิ่นเร็วกวาประเทศไทย 2 ชัว่โมง (เพ่ือ
ความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของทานเป็นเวลาทองถิ่น) นําทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรแลว

นําทานสู The Garden of Morning Calm สวนแหงน้ีตัง้อยูท่ีเมืองกาพยอง จังหวัดคยองกีโดเป็นสวนของเอกชนขนาด
ใหญท่ีเต็มไปดวยพันธุไมและดอกไมนานาพันธุมากกวา 5,000 ชนิดและเป็นสวนท่ีเกาแกท่ีสุดของเกาหลี เปิดใหเขาชมตลอด
ทัง้ปีแตละชวงฤดูทจะมีการจัดเทศกาลดอกไมชนิดตางๆเปล่ียนไปตามฤดูกาลภายในสวนมีธีมดอกไมกวา20ธีมและมีรานอาหาร
รานเครื่องด่ืมใหบริการ

***Lighting Festival ชวงจัดแสดงไฟชวงเดือน ธันวาคม – มีนาคมของทุกปี ใหทานไดชมเทศกาลโคมไฟประดับประดา
ทัง้สวนใหสวางสไวตระการตา***



บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบริการทานดวย“ทัลคาลบี”้

ไกบาบีคิวผัดซอสเกาหลีเป็นอาหารเล่ืองชื่อของเมืองชุนชอนโดยนําไกบาบีคิวตอก (ขาวเหนียวป้ันเกาหลี) มันหวานผักตางๆ
ลงผัดกับซอสพริกเกาหลีในกระทะแบนวิธีการทานแบบเมี่ยงคําไทยโดยหอกับผักกาดแกวเมื่อทานไประยะหน่ึงจะนําขาวสวยและ
สาหรายแหงมาผัดรวมกับทักคาลบี

นําทานชม เกาะนามิ (NAMISEOM ISLAND ) ชมทิวทัศนซ่ึงเคยใชเป็นสถานท่ีถายทําละครทีวี “WINTER LOVE
SONG” เกาะนามิน้ีมีรูปรางคลายใบไม ท่ีลอยอยูทางตอนเหนือของแมน้ําฮัน ทานสามารถชมบรรยากาศรอบเกาะ เชน การเดิน
เลนเท่ียวชมสวนเกาหลี คาราวะสุสานนายพลนามิ เดินผานกลางแมกไมแหงสวนสนท่ีสูงเสียดฟา ผานดงตนสน ดอกสน ตน
เกาลัด

นําทานไดสนุกสนานกับกิจกรรม ป่ันจักรยานบนรางรถไฟ Rail Bike มีจักรยานแบบน่ัง 2 คน และน่ัง 4คน ใหทานได
สนุกสนานกับการป่ันจักรยานบนรางรถไฟ โดยมีจักรยานราว 50 คัน ทัง้ 2 แบบคละกัน ป่ันไปตามรางรถไฟ ทามกลาง
บรรยากาศธรรมชาติอันสดใสของฤดูใบไมผลิ

ค่ํา

บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร บริการทานดวย “คาลบี”้ หมูยางเกาหลี เป็นอาหารพ้ืนเมืองเกาหลีท่ีเล่ืองชื่อและรูจักกันดีท่ัว
โลก มีรสชาติออกหวาน น ุมและกลมกลอม นําหมูสเต็กสวนท่ีติดกับกระดูก(เชื่อวาเป็นสวนท่ีอรอยท่ีสุด)

พักท่ี INTER CITY HOTEL เมืองโซล หรือเทียบเทา

ทาอากาศยานนานาชาติอินชอน

The Garden of Morning Calm

 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

สวนแหงน้ีตัง้อยูท่ีเมืองกาพยองจังหวัดคยองกีโดเป็นสวนของเอกชนขนาดใหญท่ีเต็ม ไป
ดวยพันธุไมและดอกไมนานาพันธุมากกวา 5,000 ชนิดและเป็นสวนท่ีเกาแกท่ีสุดของ
เกาหลี สวนในหนาหนาวท่ีน่ีจะเป็นหน่ึงในสถานท่ีจัดเทศกาลประดับไฟสุดอลังการ
ประจําฤดูหนาวของเกาหลี ท่ีทําใหค่ําคืนของสวนสวยแหงน้ี สวยงดงามดุจโลกนิยายอัน
เหนือจินตนาการ

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร ทัลคาลบี ้(ไกบาบีคิวผัดซอสเกาหลี)

เกาะนามิ บาย

หน่ึงสถานท่ีทองเท่ียวของประเทศเกาหลีใต ท่ีเป็นจุดหมายในฝันสุดฮิตของนักทองเท่ียว
ทัง้ชาวเกาหลี ชาวไทยและชาวตางชาติ เกาะนามิหรือท่ีเรียกวา "นามีซ็อม" (Namiseom)
เป็นเกาะขนาดเล็กเพียง 460,000 ตารางเมตรตัง้อยูกลางทะเลสาบชองเพียง
(Cheongpyeong Lake) มีชื่อเสียงในดานทัศนียภาพทางธรรมชาติท่ีสวยงาม และไดรับ
ความนิยมมากขึน้จากกระแสความโดงดังของภาพยนตซีรียเรื่อง "เพลงรักในสายลม
หนาว" (Winter Sonata) ท่ีใชเกาะแหงน้ีเป็นสถานท่ีถายทํา



 หมายเหตุ

วันท่ี 3 สวนสนุกเอเวอรแลนด - ซากุระ ถนนยออึยโด - ถนนฮงอิก
หรือ ยานฮงแด

***Lighting Festival ชวงจัดแสดงไฟชวงเดือน ธันวาคม – มีนาคมของทุกปี ใหทานไดชมเทศกาลโคมไฟประดับประดา
ทัง้สวนใหสวางสไวตระการตา***

ปนจักรยานบนรางรถไฟ
Rail Bike คือการไปป่ันรถรางบนทางรถไฟสายเกาท่ีปัจจุบันไมมีรถไฟว่ิงแลว โดยรถท่ีใช
ป่ันคือรถรางท่ีมีการดัดแปลงใหใชแรงขาป่ันฟันเฟืองใหลอหมุนคลายๆจักรยานแบบน่ัง

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร คาลบี ้(หมูยางเกาหลี)

  INTER CITY HOTEL  เมืองโซล หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชาณหองอาหารภายในโรงแรม

นําทานเดินทางสู สวนสนุกเอเวอรแลนด ถูกขนานนามวาดิสนียแลนดเกาหลีเป็นสวนสนุกกลางแจงท่ีใหญท่ีสุดของ
ประเทศ โดยมีบริษัทซัมซุงเป็นเจาของ ตัง้อยูทามกลางหุบเขา

อิสระเท่ียวชมทองไปกับโลกของสัตวป าซาฟารีชมไลเกอรแฝดคูแรกของโลกท่ีน่ีทานจะพบเจาปาสิงโตและเสือสามารถอยูดวย
กันได

ชมสวนดอกไมซ่ึงกําลังบานสะพรัง่อวดสีสันเต็มสวน (ทัง้น้ีขึน้อยูกับสภาพอากาศ เดือนมีนาคม - เมษายน เป็นสวนดอกทิว
ลิป, เดือนพฤษภาคม - เดือนมิถุนายน เป็นดอกกุหลาบ, เดือนสิงหาคม - เดือนกันยายน เป็นสวนดอกลิลล่ี, เดือนตุลาคม -
เดือนพฤศจิกายน เป็นสวนดอกเบญจมาศ) ชมกิจกรรมและการแสดงตางๆ ท่ีจัดตามตารางประจําวันดวยบัตรเขาชมแบบ ONE
DAY TICKET เลนไดทุกเครื่องเลนไมจํากัดรอบ เลือกชมและเลือกซ้ือชอบป้ิงในรานคาของท่ีระลึกตางๆอยางมากมาย

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการทานดวย “บุฟเฟตบาบีคิว”

นําทานชม ถนนซากุระแหงกรุงโซล หรือ ถนนยออิโด (Yeouido’s Streets)ท่ีมีตนซากุระกวา 1,400 ตนในบริเวณน้ี เรียง
รายเป็นทางยาวไปถึง 5.7 กิโลเมตร และจะเริ่มผลิดอกบานในชวง สัปดาหท่ี 2 ของเดือนเมษายนของทุกปี

อิสระใหทานสัมผัสสีสันแหงดอกซากุระ พรอมถายรูปเป็นท่ีระลึกในบรรยากาศสุดโรแมนติค *** เพ่ิมโปรแกรม ชมเทศกาล
ดอกซากุระ ในชวงท่ีดอกซากุระบานหรือชวงประมาณวันท่ี 10 - 15 เมษายน 62 ***

(เน่ืองจากเทศกาลชมซากุระท่ีถนนยออิโด แตละปีจะมีการกําหนดวันเทศกาลขึน้อยูกับการพยากรณการบานของดอกซากุระ
ซ่ึงอาจจะมีกําหนดการคลาดเคล่ือนตามสภาวะอากาศในแตละปี ขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปล่ียนรายการตามความเหมาะสม)

อิสระชอปป้ิงยานวัยรุนชื่อดัง ยานถนนฮงแด เป็นยานชอปป้ิงบริเวณดานหนาของมหาวิทยาลัยฮงอิก(Hongik University)
จึงเป็นศูนยรวมเด็กวัยรุนและเด็กมหาวิทยาลัย ของท่ีขายกันเยอะสวนใหญก็จะเป็นสินคาแฟชัน่ เชน เสื้อผา กระเปา รองเทา
ของกิฟ๊ชอป เครื่องเขียน และท่ีเยอะไมแพกันก็คือขนมตางๆ

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ําณ ภัตตาคาร บริการทานดวย “จิมดัก” ไกอบซีอ๋ิวดําวุนเสนเมนูพ้ืนเมือง

พักท่ี INTER CITY HOTEL เมืองโซล หรือเทียบเทา

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม



 หมายเหตุ

วันท่ี 4 พระราชวังเคียงบ็อค - หมูบานบุกชอนฮันอก - ศูนยโสม - ศูนย
สมุนไพร (Korea Herb Shop) - COSMETIC OUTLET
Korea - ดิวตี้ฟรี - เมียงดง

(เน่ืองจากเทศกาลชมซากุระท่ีถนนยออิโด แตละปีจะมีการกําหนดวันเทศกาลขึน้อยูกับการพยากรณการบานของดอกซากุระ
ซ่ึงอาจจะมีกําหนดการคลาดเคล่ือนตามสภาวะอากาศในแตละปี ขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปล่ียนรายการตามความเหมาะสม)

*** เพ่ิมโปรแกรม ชมเทศกาลดอกซากุระ ในชวงท่ีดอกซากุระบานหรือชวงประมาณวันท่ี 10 - 15 เมษายน 62 ***

สวนสนุกเอเวอรแลนด
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

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร บุฟเฟตบาบีคิว

ซากุระ ถนนยออิโด

ถนนฮงอิก หรือ ยานฮงแด

 บาย

ซากุระ ณ ถนนยออีโด บานอยูท่ัวเกาหลี ไมตองไปถึงญ่ีป ุนก็ไดก็สามารถชมซากุระได
สองขางทางจะเต็มไปดวยงามของดอกซากุระสีชมพูออนละลานตา ใหทานไดหยิบกลอง
ขึน้มาถายภาพดอกซากุระเก็บไวเป็นท่ีระลึก (ดอกซากุระจะเริ่มบานประมาณชวงเดือน
เมษายน )

ยานดังสําหรับวัยรุน เป็นแหลงรวม รานคา รานอาหาร คลับ บาร รวมทัง้เป็นถนนแสดง
งานศิลปอารตๆ ของเหลาศิลปินอารมรติสตแตกทัง้หลาย ถนนสายอารทยาน
มหาวิทยาลัย ฮงอิก ยานน้ีมีทัง้รานอาหาร คอฟฟ่ีช็อป ผับ บาร รานขายเสื้อผา รานขาย
เครื่องสําอางค และเกสเฮาส ราคายอมเยาว (ถูกบางไมถูกบาง ถาถูกมากๆก็เดินไกลจาก
รถไฟฟานิดนึง ) ยานน้ีถือเป็นศูนยรวมวัยรุนเด็กแนวชาวเกาหลี และเป็นสถานท่ีโชวของ
ของนักรองใตดิน อินด้ี มารองเพลง โชวผลงานของตัวเองใหผูคนท่ีเดินผานไปมาแถวน้ัน
ไดดูกัน ปกติโดยสวนตัวชอบไปเดินเลนแถวฮงแดเพราะวามีรานคาเสื้อผานารักๆ ดีไซน
แนวๆ ใหเลือกหลากหลาย และรานอาหารอรอยๆ หลายราน ออ จุดเดนอีกอยางหน่ึงของ
ยานน้ีคือมีรานหมูยางอรอยๆ ใหเลือกกินหลายราน

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร จิมดัก (ไกอบซีอ๋ิวดําวุนเสน)

 INTER CITY HOTEL  เมืองโซล หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชาณหองอาหารภายในโรงแรม

นําทานชม พระราชวังเคียงบอคคุง พระราชวังเกาแกท่ีสุดของราชวงศโชซอน 
ภายในเขตพระราชวังยังมีพระตําหนักเคียวฮเวรูลักษณะเป็นอาคารสองชัน้ โดยตัวพระตําหนักถูกสรางใหย่ืนออกไปกลางสระน้ํา
ท่ีเต็มไปดวยฝูงหงส สรางขึน้เพ่ือใชเป็นสถานท่ีสําหรับจัดงานเลีย้งพระราชทาน

่ ่



นําทานสู หมูบานบุกชนฮันนกหมูบานโบราณเกาหลีท่ีเดิมเป็นท่ีอยูของเหลาขุนนางสมัยกอน ปัจจุบันไดถูกอนุรักษเอาไว
คงความสวยงามและป็นแหลงเรียนรูแผยแพรวัฒนธรรมเกาหลีใหกับนักทองเท่ียวเป็นอยางดีนํา

นําทานสู ศูนยโสม ซ่ึงรัฐบาลรับรองคุณภาพวาผลิตจากโสมท่ีมีอายุ 6 ปี ซ่ึงถือวาเป็นโสมท่ีมีคุณภาพดีท่ีสุด ชมวงจรชีวิตของ
โสมพรอมใหทานไดเลือกซ้ือโสมท่ีมีคุณภาพดีท่ีท่ีสุดและราคาถูกกวาไทยถึง 2 เทา เพ่ือนําไปบํารุงรางกาย หรือฝากญาติผูใหญท่ี
ทานรักและนับถือ

นําทานชม ศูนยยาสมุนไพรเกาหลี ใหทานไดเลือกซ้ือเลือกชม สมุนไพรฮอตเกนามูของเกาหลี ท่ีนํามาแปรรูปเป็นรูปแบบ
ตางๆ ท่ีมีสรรพคุณรักษาโรค และบํารุงรางกาย

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบริการทานดวย“ซัมเกทัง”

เป็นอาหารวังในสมัยกอนปัจจุบันเป็นอาหารเล่ืองชื่อของเมืองหลวงเชื่อกันวาบํารุงและเสริมสุขภาพเสิรฟทานละ 1 ตัวใน
หมอดินรอนภายในตัวไกจะมีขาวเหนียวรากโสมพุทราแดงเกาลัดเสิรฟพรอมเครื่องเคียงเสนขนมจีนเหลาโสมพริกไทยดําและ
เกลือ

นําทานชม COSMETIC SHOP ศูนยรวมเครื่องสําอางชื่อดังของเกาหลี เชน Rojukiss, Missha

นําทาน ชอปป้ิงสินคาปลอดภาษีท่ีหาง Duty Free

นําทาน ชอปป้ิงตามอัธยาศัย ณ ตลาดเมียงดง แหลงรวมวัยรุนยานสยามสแควร โดยเฉพาะอยางย่ิงเป็นแหลงรวมเครื่องสํา
อางคชื่อดัง อาทิ Etude, Skinfood, The Face Shop, Misshaเป็นตน

ค่ํา

อิสระอาหารค่ํา1 มื้อ (ใหทุกทานไดอิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย)

พักท่ี INTER CITY HOTEL เมืองโซล หรือเทียบเทา

พระราชวังเคียงบ็อค

หมูบานบุกชอนฮันอก

ศูนยโสม

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

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

เป็นหมูบานดัง้เดิมของเกาหลีท่ีมีประวัติยาวนานท่ีเรียกวา ฮันอก (Hanok) ตัง้อยูระหวาง
พระราชวังเคียงบกกุง, พระราชวังชางดอกกุง และอารามหลวงจองเมียว หมูบานประกอบ
ดวยตรอกซอกซอยอันเป็นท่ีตัง้ของบานแบบดัง้เดิมกวารอยหลัง และเป็นท่ีเก็บรักษา
สภาพแวดลอมของเมืองไว เพ่ือเป็นการบอกเลาประวัติศาสตร และเป็นมรดกทาง
วัฒนธรรมตัง้แตสมัยราชวงศโชซอนท่ีมีอายุกวา 600 ปี

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



วันท่ี 5 หอคอยกรุงโซล - พิพิธภัณฑสาหรายหมีเทเทรุ - เรียนทําขาว
หอสาหราย คิมบับ - ฮันบก - น้ํามันสนเข็มแดง -
ซุปเปอรมารเก็ตเกาหลี - ทาอากาศยานนานาชาติอินชอน - ทา
อากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ อิสระอาหารค่ํา1 มื้อ (ใหทุกทานไดอิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย)

ศูนยสมุนไพร (Korea Herb Shop)
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 ซัมเกทัง (ไกจะมีขาวเหนียวรากโสมพุทราแดงเกาลัดพรอมเสนขนมจีนเหลาโสม
พริกไทยดําและเกลือ)

COSMETIC OUTLET Korea

ดิวต้ีฟรี

เมียงดง

 บาย

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

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

 คํ่า   INTER CITY HOTEL  เมืองโซล หรือเทียบเทา



 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชาณหองอาหารภายในโรงแรม

นําทานสูชม โซลทาวเวอร ทานสามารถชมทัศนียภาพของกรุงโซลจากยอดโซลทาวเวอรไดรอบทิศ 360 องศาโดยสามารถมอง
ไดถึงเขาพูกักซัน และถาหันไปยังทิศตรงขาม ก็จะเห็นไกลไปถึงแมน้ําฮันกัง **ไมราคารวมคาขึน้ลิฟท **

นําทานสู พิพิธภัณฑสาหราย พรอมใหทานทําคิมบับ และสวมชุดประจําชาติเกาหลี ชุดฮันบก

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการทานดวย“ชาบู ชาบู”

นําทานชม ศูนยสมุนไพรสนเข็มแดง ซ่ึงผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลีซ่ึงจะใชตนสนเข็มแดงจากยอดเขาท่ี
ประเทศ เกาหลีเหนือมาผลิตโดยใชเทคโนโลยีพรอมกับการวิจัยท่ีประเทศเกาหลีใตออกมาเป็นน้ํามันสนเข็มแดง

นําทานชอปป้ิงท่ี ซุปเปอรมารเก็ตซ่ึงมีสินคาตางๆ มากมายใหเลือกซ้ือหาเป็นของฝาก เชน กิมจิ บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป สาหราย
ขนมขบเค้ียว ลูกอม ผลไมตามฤดูกาลและของท่ีระลึกตางๆ

21.25น. นําทานลับสู กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 655 บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง

01.20 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานสุวรรณภูมิกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ

หอคอยกรุงโซล

พิพิธภัณฑสาหรายเกาหลี

เรียนทําขาวหอสาหราย คิมบับ

ฮันบก

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ถือไดวาเป็นสัญลักษณของกรุงโซล ตัวหอคอยมีความสูงเกือบ 240 เมตร ซ่ึงบางครัง้ก็ถูก
เรียกวา “นัมซันทาวเวอร” เพราะหอคอยตัง้อยูบนภูเขานัมซาน ซ่ึงเป็นสถานท่ีท่ีเหมาะ
สําหรับชมวิวทิวทัศนของกรุงโซล โดยเฉพาะในชวงเวลาค่ําคืนน้ัน จะเห็นสภาพบานเมือง
ของ กรุงโซลดานลางเต็มไปดวยแสงสีตางๆ ท่ีทําใหรูสึกเพลิดเพลิน

ท่ีพิพิธภัณฑสาหรายทานจะไดฟังเรืองราวการทําสาหรายจากใตทะเลลึก ใหทานทราบถึง
ประวัติศาสตร ความเป็นมา และกระบวนการผลิตสาหรายทะเลเกาหลีวามีวิวัฒนาการและ
วิธีการอยางไร

อาหารประจําชาติเกาหลี ซ่ึงเป็นสวนหน่ึงในอาหารเกาหลียอดนิยมของคนไทยอีกเมนู
หน่ึง

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

้ ่ ้ ้



 หมายเหตุ โซลทาวเวอร **ไมราคารวมคาขึน้ลิฟท **

** 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

เสื้อ “ชอกอรี” ซ่ึงคลายเสื้อแจ็คเก็ตฮันบกของผูชายประกอบดวยชอกอริเชนกัน แตสัน้
กวาของผูหญิง และมีกางเกงเรียกวา “บาจิ” ทัง้ชุดของผูหญิงและผูชายสวมคลุมทับดวย
เสื้อคลุมยาวเรียกวา “ตุรุมากิ”

นํ้ามันสนเข็มแดง

ซุปเปอรมารเก็ตเกาหลี

 บาย

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

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

ทาอากาศยานนานาชาติอินชอน

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

 คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร ชาบู ชาบู

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
หมายเหตุ ** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงเท่ียวบินทัง้ไปและกลับโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาทัง้น้ีขึน้อยูกับสาย

การบิน บริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงรายการเพ่ือความเหมาะสมไมวาจะเกิดจากความขัดของของ ยานพาหนะหรือมีเหตุ
หน่ึงเหตุใดจนทําใหไมสามารถดําเนินการตามหมายกําหนดการไดโปรแกรมการเดินทางเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม หรือ
เปล่ียนแปลงรายการทองเท่ียวบางรายการหรือทดแทนรายการทองเท่ียวบางรายการ และจะตองมีจํานวนผูโดยสารจํานวน 15 ทานขึน้
ไปจึงออกเดินทาง ในกรณีท่ีมีจํานวนผูโดยสารไมถึง 15 ทานไมมีหัวหนาทัวรไทย    อัตราคาบริการน้ี สําหรับเดินทางตัง้แต 30 ทาน
ขึน้ไป ขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงราคาในกรณีท่ีมีผูเดินทางไมถึง 30 ทาน

เงื่อนไขการใชบริการ

1. บริษัทฯ สงวนสิทธิใ์นการท่ีจะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยท่ีทาง บริษัทฯ ไมสามารถควบคุม
ได เชน การนัดหยุดงาน, จลาจล,การลาชาหรือยกเลิกของเท่ียวบิน รวมถึงกรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองไมอนุญาตใหเดินทางออกหรือ
กองตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมืองรวมทัง้ในกรณีท่ีทานจะใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมสีน้ําเงิน) เดิน
ทาง หากทานถูกปฏิเสธการเดินทางเขาหรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง     

2. บริษัทฯ สงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการทองเท่ียว โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

3. บริษัทฯ สงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

4. กรณีท่ีคณะไมครบจํานวน 15 ทาน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิใ์นการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัทฯ จะแจงใหทานทราบลวงหนา
5-7 วันกอนการเดินทาง 

5. เมื่อทานทําการซ้ือโปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯจะถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกขอแลว

**สําคัญ!! บริษัท ทําธุรกิจเพ่ือการทองเท่ียวเทาน้ัน ไมสนับสนุนใหลูกคาเดินทางเขาประเทศเกาหลี โดยผิดกฎหมายและในขัน้
ตอนการผานการตรวจคนเขาเมือง ทัง้ไทยและเกาหลี ขึน้อยูกับการพิจารณาของเจาหนาท่ีเทาน้ันลูกคาทุกทานตองผานการตรวจคน
เขาเมืองดวยตัวของทานเอง ทางมัคคุเทศกไมสามารถใหความชวยเหลือใดๆไดทัง้สิน้**

เงื่อนไขการเดินทาง

1.บริษัทฯ มีสิทธิท่ี์จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได

2.บริษัทฯ ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ และอ่ืนๆท่ีอยูนอกเหนือการควบคุมของทางบริ
ษัทฯหรือคาใชจายเพ่ิมเติมท่ีเกิดขึน้ทางตรงหรือทางออม เชน การเจ็บปวย, การถูกทําราย, การสูญหาย, ความลาชา หรือจากอุบัติเหตุ
ตางๆ

3.หากทานยกเลิกกอนรายการทองเท่ียวจะสิน้สุดลง ทางบริษัทฯ จะถือวาทานสละสิทธิแ์ละจะไมรับผิดชอบคืนคาบริการท่ีทานได
ชําระไวแลวไมวากรณีใดๆ ทัง้สิน้

4.บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอการหามออกนอกประเทศ หรือ หามเขาประเทศ อันเน่ืองมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดิน
ทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ

5.รายการน้ีเป็นเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครัง้หน่ึง หลังจากไดสํารองท่ีน่ังบนเครื่อง และโรงแรมท่ีพักใน
ตางประเทศเป็นท่ีเรียบรอย แตอยางไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม

6.ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตัว๋เครื่องบินปรับสูงขึน้ บริษัทฯ สงวนสิทธิท่ี์จะปรับราคาตัว๋เครื่องบินตาม
สถานการณดังกลาว

7.กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หนวยงานท่ีเกี่ยวของ จนมีการยกเลิก ลาชา เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการบินบ
ริษัทฯขนสง หรือ หนวยงานท่ีใหบริการ บริษัทฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจัดบริการทัวรอ่ืนทดแทนให แตจะไมคืนเงินให
สําหรับคาบริการน้ันๆ

8.มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมมีสิทธิใ์นการใหคําสัญญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผูมีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเทาน้ัน

9.หากไมสามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความลาชา และความผิดพลาดจากทางสายการ
บิน จะไมมีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แตทัง้น้ีทางบริษัทฯจะจัดหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให โดยขอสงวนสิทธิก์ารจัดหาน้ีโดยไมแจง
ใหทราบลวงหนา

10.กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองทัง้ท่ีประเทศไทย และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศท่ีบริษัทระบุใน
รายการเดินทาง 

11.บริษัทของสงวนสิทธไมคืนคาบริการไมวากรณีใด ๆทัง้สิน้บริษัทฯ รับเฉพาะผูมีจุดประสงคการเดินทางเพ่ือทองเท่ียวเกาหลี
เทาน้ัน

12.เท่ียวบิน และรายการทองเท่ียวอาจมีการเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา

13.เมื่อทานตกลงชําระเงินคาบริการไมวาทัง้หมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขและ
ขอตกลงตาง ๆ ท่ีไดระบุไวทัง้หมดน้ีแลว

่ ่ ่



14.โรงแรมท่ีพักในประเทศเกาหลีมีมาตรฐานการกําหนดดาวและประเภทของท่ีพักแตกตางกับประเทศไทย โดยโรงแรมท่ีพักทางบ
ริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์นการจัดหาโรงแรมโดยอางอิงตามการจัดระดับดาวของประเทศเกาหลีตามท่ีระบุในรายการทองเท่ียวเทาน้ัน
โรงแรมท่ีประเทศเกาหลีโดยสวนใหญจะเป็นแบบหองพักคู (Twin หรือDouble) ในกรณีท่ีทานมีความประสงคจะพักแบบ3ทานขึน้อยู
กับขอจํากัดของหองพักและการวางรูปแบบของหองพักของแตละโรงแรม ซ่ึงมีความแตกตางกันอาจจะทําใหทานไมไดหองพักติดกัน
และไมสามารถเสริมเตียงไดตามท่ีตองการโรงแรมหลายแหงจะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากประเทศเกาหลีอยูในแถบท่ีมีอุณหภูมิตํ่า
เครื่องปรับอากาศท่ีมีจะใหบริการในชวงฤดูรอนเทาน้ัน

15.กระเปาสัมภาระตางๆถือเป็นทรัพยสินสวนตัวของทาน ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบตอความเสียหายสูญหายลาชา หรืออุบัติเหตุ
ตางๆ ใดๆทัง้สิน้

16.เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว หากทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไมเดินทางพรอมคณะถือวาทานสละ
สิทธิ ์ไมอาจเรียกรองคาบริการ และเงินมัดจําคืน ไมวากรณีใดๆ ทัง้สิน้และถาทานตองการแยกตัวออกจากกรุปทัวรเพ่ือทองเท่ียวเอง
โดยไมลงรานศูนยโสม, ศูนยสมุนไพร, รานน้ํามันสน, ศูนยเครื่องสําอาง และรานพลอยอะเมทิส ทางบริษัทจะเรียกเก็บคาใชจายท่ีเกิด
ขึน้จากทานเป็นจํานวนเงิน 300 USD ตอทาน

17.ทางบริษัทขอสงวนสิทธิร์าคาน้ีเฉพาะนักทองเท่ียวชาวไทยและทองเท่ียวเป็นหมูคณะแบบ Join Tour เทาน้ัน กรณีตองการตัด
กรุปเหมาโปรดสอบถามทางบริษัทอีกครัง้ หากเป็นนักทองเท่ียวชาวตางชาติ หรือ พระสงฆ เก็บคาใชจายเพ่ิม ทานละ 4,000 บาท

18.ในระหวางทองเท่ียวจะมีชางภาพมาถายรูปและชวยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และในวันสุดทายของการเดินทาง
ชางภาพจะนําภาพถายมาจําหนายหากวาทานใดสนใจสามารถซ้ือไดแตถาทานใดไมสนใจก็ไมตองซ้ือทัง้น้ีขึน้อยูกับความพึงพอใจของ
ทาน ทางบริษัททัวรไมมีการบังคับใหซ้ือแตอยางใดแตเป็นการบอกกลาวลวงหนาเพ่ือใหผุเดินทางไดรับทราบ

19.ในกรณีท่ีลูกคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศกรุณาติดตอเจาหนาท่ีของบริษัทฯกอนทุกครัง้มิเชนน้ันทางบริษัทฯจะ ไมรับ
ผิดชอบคาใชจายใดๆทัง้สิน้

ขอความซ่ึงถือเป็นสาระสําหรับทานผูมีเกียรติซ่ึงรวมเดินทาง

ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการจัดนําสัมมนา และการเดินทางท่ีมีความชํานาญ โดยจัดหาโรงแรมท่ีพัก อาหาร ยานพาหนะ และ
สถานท่ีทองเท่ียวพรอมทัง้การสัมมนา ดูงาน เพ่ือความสะดวกสบาย และเกิดประโยชนสูงสุดในการเดินทาง ทัง้น้ีทางบริษัทฯ ไม
สามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายท่ีเกิดจากโรงแรมท่ีพัก ยานพาหนะ,  อันเน่ืองจากอุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ,
โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราระหวาง
ประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความลาชาของเท่ียวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะทองถิ่น,  ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซาจาก
กงสุล และ / หรือ สวนงานท่ีเกี่ยวของกับสถานเอกอัครราชทูต รวมถึงผูมีอํานาจทําการแทนประจําประเทศไทย (โดยไมจําตองแสดง
เหตุผล เน่ืองจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซ่ึงอยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหวางการเดินทางทองเท่ียวทัง้ใน
หรือ ตางประเทศ แตทางบริษัทฯ มีความคุมครอง และประกันอุบัติเหตุ ตามเงื่อนไขท่ีบริษัทฯ ท่ีรับประกันในกรณีท่ีผูรวมเดินทางถูก
ปฏิเสธโดยเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ตางประเทศ มิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศ เน่ืองมาจากความ
ประพฤติ พฤติกรรมของผูเดินทาง ไมปฏิบัติตามกฎระเบียบดานการความคุมโรคติดตอเฉพาะพ้ืนท่ีมีการปลอมแปลงเอกสารเพ่ือการ
เดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไมคืนคาใชจายใดๆ รายละเอียดดานการเดินทาง อาจมีการเปล่ียนแปลงไดตามความจําเป็น
หรือเพ่ือความเหมาะสมทัง้ปวง โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา ทัง้น้ีการขอสงวนสิทธิดังกลาว บริษัท จะยึดถือและคํานึงถึงผล
ประโยชนตลอดจนความปลอดภัยของทานผูมีเกียรติ ซ่ึงรวมเดินทางเป็นสําคัญ

 
 

การชําระเงิน
1.ชําระเงินมัดจําทานละ 10,000 บาท ภายใน 48 ชัว่โมงหลังการจอง โดยโอนเขาบัญชีและสงหลักฐานการ โอนเงินใหเจาหนาท่ีท่ี

ดูแลเสนทาง ท่ีน่ังจะยืนยันเมื่อไดรับ เงินมัดจําแลวเทาน้ัน

2.สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูท่ีเดินทาง ท่ีมีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน 

3.หากทานท่ีตองการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทานติดตอเจาหนาท่ี กอนออกบัตรโดยสารทุก
ครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบ คาใชจายท่ีเกิดขึน้

4.หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดิน
ทางทองเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชัว่โมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง
เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเป็นตองดูแลคณะทัวรทัง้หมด 

การชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือทางบริษัทฯจะเรียกเก็บกอนเดินทางไมนอยกวา 15 วัน(ในวันเวลาทําการ)ทานควรจัดเตรียมคาทัวรให
เรียบรอยกอนกําหนดเน่ืองจากทางบริษัทตองสํารองคาใชจายในสวนของคาท่ีพักและตัว๋เครื่องบินมิฉะน้ันจะถือวาทานยกเลิกการเดิน
ทางโดยอัตโนมัติ

อัตรานี้รวม:
้ ๋ ้



1.คาบัตรโดยสารชัน้ทัศนาจรไป – กลับ (ตัว๋กรุป) รวมภาษี สนามบินและภาษีน้ํามันไวเรียบรอยแลว

2.คาท่ีพัก 3 คืน หองละ 2 - 3 ทาน

3.คาเขาชมสถานท่ีตามรายการระบุ

4.หัวหนาทัวรหรือมัคคุเทศกทองถิ่นผูชํานาญเสนทางดูแลตลอดการเดินทาง

5.ประกันอุบัติเหตุวงเงินทานละ 200,000 บาท  เสียชีวิต 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม)

6.สัมภาระน้ําหนักไมเกินทานละ 30 กก. 

7.ราคารวมภาษีมูลคาเพ่ิม 7%
** ลูกคาทานใดสนใจ...ซ้ือประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูล เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได **
-เบีย้ประกันเริ่มตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]

-เบีย้ประกันเริ่มตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน] 

**ความครอบคลุมผูเอาประกันท่ีมีอายุมากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ปี ** 
[รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ลานบาท]

**ความครอบคลุมผูเอาประกันท่ีมีอายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ปี ** 
[รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท] 

 

อัตรานี้ไมรวม:
1.คาทําหนังสือเดินทางไทย

2.คาใชจายสวนตัว อาทิ คาอาหาร - เครื่องด่ืม นอกเหนือจากรายการ คาซักรีด คาโทรศัพท เป็นตน

3.คาน้ําหนักของกระเปาเดินทางในกรณีท่ีเกินกวาสายการบินกําหนด 30 กิโลกรัม

4.วีซาเขาประเทศเกาหลี ในกรณีท่ีผูเดินทางถือหนังสือเดินทางตางดาว หรือ ประเทศท่ีท่ีตองทําวีซาเขาประเสาธารณรัฐเกาหลีใต
คาธรรมเนียมการย่ืนวีซาทานละ 1,750 บาท สําหรับผูท่ีถือหนังสือเดินทางตางดาว จะตองทําเรื่องแจง เขา-ออก หรือ Re-Entry ดวย
ตนเองเทาน้ันกอนการสงเอกสารย่ืนวีซา

5.คาทิปมัคคุเทศกทองถิ่นและคนขับรถ (รวมทานละ 1,750 บาท/ทาน/ทริป) 
 

วีซา
พาสปอรตจะตองมีอายุกอนการเดินทางไมนอยกวา 6 เดือน ในกรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองทัง้ท่ีกรุงเทพฯ และท่ีประเทศ

สาธารณรัฐเกาหลีใต ปฏิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธไมคืนคาใชจายไมวากรณีใดๆ ทิง้สิน้

การเดินทางจากประเทศไทยเขาสูประเทศเกาหลีและพิธีการเขาเมือง

เอกสารท่ีควรเตรียมกอนการเดินทางเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองของประเทศเกาหลีจะพิจารณาใหเฉพาะนักทองเท่ียวท่ีมาทองเท่ียวโดย
สุจริตเทาน้ันท่ีผานเขาเมืองได และพิจารณาจาก 

1.หลักฐานการทํางานประจําของนักทองเท่ียว ซ่ึงสมควรท่ีนําติดตัวไปแสดงดวย เชน บัตรพนักงาน นามบัตร จดหมายการทํางาน
ภาษาอังกฤษ (กรณีเดินทางคนเดียว) จดหมายรับรองออกโดยบริษัทผูจัดคณะ

2.หลักฐานการเงิน ในระหวางการทองเท่ียวประเทศเกาหลีสมควรท่ีจะนําเงินสดติดตัวไปดวยประมาณ  300เหรียญสหรัฐ หรือ
ประมาณ 300,000 วอน สําหรับการเดินทาง 2   วัน (หากไมมีบัตรเครดิตคารด) หากมีบัตรเครดิตตางประเทศ เชน Visa Card,
American Express, Dinners Club หรือ Master Card ตองนําติดตัวไปดวยหรือหลักฐานการเงินอ่ืนใดท่ีจะแสดงใหเจาหนาท่ี
ทราบวาทานคือนักทองเท่ียว

3.ใบรับรองสถานศึกษาหากทานยังอยูในระหวางการศึกษาหรือบัตรนักศึกษาและควรเดินทางกับผูปกครอง เชน บิดา มารดา ปา
นา อา ท่ีมีนามสกุลเดียวกัน

4.หากเป็นพาสปอรตใหม ควรนําพาสปอรตเกาเย็บเลมคูกับพาสปอรตใหมหรือนําติดตัวไปดวย     

5.การแตงกายสุขภาพและแลดูเป็นนักทองเท่ียว ไมควรสวมใสรองเทาแตะ

 

หมายเหตุ
่ ่ ่ ่



***ขาไป มี 2 ไฟทบิน*** เท่ียวบินท่ี TG658 23.10 น. หรือเท่ียวบินท่ี TG656 23.30-06.55น.

***ราคาน้ีเฉพาะกรุปหนารานเทาน้ัน กรุปเหมาโปรดสอบถามอีกครัง้***

**ราคาน้ีสําหรับลูกคาท่ีถือพาสปอรตไทยเทาน้ัน!! **

**สําหรับลูกคาท่ีถือพาสปอรตไทยไมตองทําวีซาเขาประเทศเกาหลีใต หากลูกคาชาวตางชาติโปรดติดตอสอบถามอีกครัง้**

หมายเหตุ :รายการน้ีไมรวมคาทิปมัคคุเทศกทองถิ่นและคนขับรถ (รวมทานละ 1,750 บาท/ทาน/ทริป) หัวหนาทัวรจากเมืองไทย
(ตามความพึงพอใจในการบริการ)  (เก็บทิปกอนการเดินทางท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ)**เด็กเก็บเทาผูใหญ**

** โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได ทัง้น้ีขึน้อยูกับสภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสัยตาง ๆ ท่ีไม
สามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษัทฯ

พาสปอรตจะตองมีอายุกอนการเดินทางไมนอยกวา 6 เดือน ในกรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองทัง้ท่ีกรุงเทพฯ และท่ีประเทศ
สาธารณรัฐเกาหลีใต ปฏิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธไมคืนคาใชจายไมวากรณีใดๆ ทิง้สิน้

หมายเหตุ ** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงเท่ียวบินทัง้ไปและกลับโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาทัง้น้ีขึน้อยูกับสาย
การบิน บริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงรายการเพ่ือความเหมาะสมไมวาจะเกิดจากความขัดของของ ยานพาหนะหรือมีเหตุ
หน่ึงเหตุใดจนทําใหไมสามารถดําเนินการตามหมายกําหนดการไดโปรแกรมการเดินทางเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม หรือ
เปล่ียนแปลงรายการทองเท่ียวบางรายการหรือทดแทนรายการทองเท่ียวบางรายการ และจะตองมีจํานวนผูโดยสารจํานวน 15 ทานขึน้
ไปจึงออกเดินทาง ในกรณีท่ีมีจํานวนผูโดยสารไมถึง 15 ทานไมมีหัวหนาทัวรไทย    อัตราคาบริการน้ี สําหรับเดินทางตัง้แต 30 ทาน
ขึน้ไป ขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงราคาในกรณีท่ีมีผูเดินทางไมถึง 30 ทาน

**สําคัญ!! บริษัท ทําธุรกิจเพ่ือการทองเท่ียวเทาน้ัน ไมสนับสนุนใหลูกคาเดินทางเขาประเทศเกาหลี โดยผิดกฎหมายและในขัน้
ตอนการผานการตรวจคนเขาเมือง ทัง้ไทยและเกาหลี ขึน้อยูกับการพิจารณาของเจาหนาท่ีเทาน้ันลูกคาทุกทานตองผานการตรวจคน
เขาเมืองดวยตัวของทานเอง ทางมัคคุเทศกไมสามารถใหความชวยเหลือใดๆไดทัง้สิน้**

ขอความซ่ึงถือเป็นสาระสําหรับทานผูมีเกียรติซ่ึงรวมเดินทาง

ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการจัดนําสัมมนา และการเดินทางท่ีมีความชํานาญ โดยจัดหาโรงแรมท่ีพัก อาหาร ยานพาหนะ และ
สถานท่ีทองเท่ียวพรอมทัง้การสัมมนา ดูงาน เพ่ือความสะดวกสบาย และเกิดประโยชนสูงสุดในการเดินทาง ทัง้น้ีทางบริษัทฯ ไม
สามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายท่ีเกิดจากโรงแรมท่ีพัก ยานพาหนะ,  อันเน่ืองจากอุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ,
โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราระหวาง
ประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความลาชาของเท่ียวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะทองถิ่น,  ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซาจาก
กงสุล และ / หรือ สวนงานท่ีเกี่ยวของกับสถานเอกอัครราชทูต รวมถึงผูมีอํานาจทําการแทนประจําประเทศไทย (โดยไมจําตองแสดง
เหตุผล เน่ืองจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซ่ึงอยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหวางการเดินทางทองเท่ียวทัง้ใน
หรือ ตางประเทศ แตทางบริษัทฯ มีความคุมครอง และประกันอุบัติเหตุ ตามเงื่อนไขท่ีบริษัทฯ ท่ีรับประกันในกรณีท่ีผูรวมเดินทางถูก
ปฏิเสธโดยเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ตางประเทศ มิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศ เน่ืองมาจากความ
ประพฤติ พฤติกรรมของผูเดินทาง ไมปฏิบัติตามกฎระเบียบดานการความคุมโรคติดตอเฉพาะพ้ืนท่ีมีการปลอมแปลงเอกสารเพ่ือการ
เดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไมคืนคาใชจายใดๆ รายละเอียดดานการเดินทาง อาจมีการเปล่ียนแปลงไดตามความจําเป็น
หรือเพ่ือความเหมาะสมทัง้ปวง โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา ทัง้น้ีการขอสงวนสิทธิดังกลาว บริษัท จะยึดถือและคํานึงถึงผล
ประโยชนตลอดจนความปลอดภัยของทานผูมีเกียรติ ซ่ึงรวมเดินทางเป็นสําคัญ

 
 
 

การยกเลิก
1.สําหรับผูโดยสารท่ีไมไดถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผูย่ืนวีซาให เมื่อผลวีซาผานแลวมีการยกเลิกการเดินทางบริ

ษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนคามัดจําทัง้หมด

2.ยกเลิกกอนการเดินทาง 15-45 วัน เก็บเงินมัดจําทัง้หมด

3.ยกเลิกกอนการเดินทาง 7-14 วันเก็บคาใชจาย 80% ของราคาทัวร ตอทาน

4.ยกเลิกการเดินทางนอยกวา 1-7 วัน เก็บคาใชจายทัง้หมด 100% ของราคาทัวร

5.ยกเลิกการเดินทางในวันเดินทาง,ถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมืองทัง้จากประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต ไมมีการคืน
เงินทัง้หมดไมวากรณีใดๆทัง้สิน้ในกรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได จะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทฯ
จะทําการเล่ือนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไป แตทัง้น้ีทานจะตองเสียคาใชจายท่ีไมสามารถเรียกคืนไดคือคาธรรมเนียมในการ
มัดจําตัว๋ทานละ 10,000 บาทและคาใชจายอ่ืนๆ

6.ยกเวนกรุปท่ีเดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาล ท่ีตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือคามัดจําท่ีพักโดยตรงหรือโดยการผาน
ตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเชน Extra Flight และ Charter Flight  จะไมมี
การคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทัง้หมดไมวายกเลิกดวยกรณีใดๆ
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7.กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองทัง้กรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศท่ีระบุไวในรายการเดิน
ทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ทัง้สิน้

**สําคัญ!! บริษัททําธุรกิจเพ่ือการทองเท่ียวเทาน้ัน ไมสนับสนุนใหลูกคาเดินทางเขาประเทศเกาหลีใตโดยผิดกฎหมายและในขัน้
ตอนการผานการตรวจคนเขาเมือง ทัง้ไทยและเกาหลีใต ขึน้อยูกับการพิจารณาของเจาหนาท่ีเทาน้ัน ลูกคาทุกทานตองผานการตรวจ
คนเขาเมืองดวยตัวของทานเอง ทางมัคคุเทศกไมสามารถใหความชวยเหลือใดๆไดทัง้สิน้**

8.เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไมเดินทาง  พรอมคณะถือวาทานสละ
สิทธิ ์ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจําคืน ไมวากรณีใดๆ ทัง้สิน้    

9.สําหรับผูเดินทางท่ีอายุไมถึง 18 ปี และไมไดเดินทางกับบิดา มารดา ตองมีจดหมายยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศจาก
บิดาหรือมารดาแนบมาดวย 
 


