
#10848 ทัวรเกาหลี กรุงโซล 5 วัน 3 คืน เทศกาลตกปลานํ้า
แข็ง อิสระเลนสกี บิน ZE
ทัวรเกาหลี กรุงโซล เกาะนามิ เทศกาลตกปลานํ้าแข็ง(รวมคาอุปกรณ) ลานสกี
วัดวาวูจองซา ไรสตรอเบอรี่(ตามฤดูกาล) สวนสนุกเอเวอรแลนด โรงงาน
สาหราย+สวมชุดฮันบก ตลาดทงแดมุน N SEOUL TOWER(ไมรวมลิฟท)
พระราชวังชางดอก ยานเมียงดง



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ    -

2 ทาอากาศยานนานาชาติอินชอน - เกาะนามิ - เทศกาลตกปลาน้ําแข็ง หรือ
ตกปลาน้ําแข็ง - ลานสกี   

NEW M HOTEL / JM
HOTEL / PREMIERS
HOTEL หรือเทียบเทา

3 วัดวาอูจองซา - สวนสตอเบอร่ี - สวนสนุกเอเวอรแลนด - COSMETIC
OUTLET Korea - ยานทงแดมุน   

INTERCITY HOTEL /
BENIKEA SEOUL
HOTEL / GALAXY
HOTEL หรือเทียบเทา

4 น้ํามันสนเข็มแดง - เรียนทําขาวหอสาหราย คิมบับ - ฮันบก - ศูนยสมุน
ไพรฮอกเกตนามู - หอคอยกรุงโซล - พระราชวังชางดอกกุง - ดิวตีฟ้รี -
เมียงดง

  

INTERCITY 365 HOTEL
/ L’ART HOTEL /
GALAXY HOTEL หรือ
เทียบเทา

5 ศูนยโสม - ถนนฮงอิก หรือ ยานฮงแด - พิพิธภัณฑภาพลวงตา 3 มิติ -
ซุปเปอรมารเก็ตเกาหลี - ทาอากาศยานนานาชาติอินชอน - ทาอากาศยาน
นานาชาติสุวรรณภูมิ

   -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

23 ม.ค. 62 - 27 ม.ค. 62 ฿17,999 ฿17,999 ฿17,999 ฿5,000



วันท่ี 1 ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ทาอากาศยานนานาชาติอินชอน - เกาะนามิ - เทศกาลตกปลาน้ํา
แข็ง หรือ ตกปลาน้ําแข็ง - ลานสกี

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

 กิจกรรม ค่ํา

23.30 น. คณะพรอมกันท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตู 6 เคานเตอร M สายการบินอีสตาร
เจ็ท (ZE) มีเจาหนาท่ีของบริษัทฯคอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวก

ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ คํ่า

เป็นสนามบินท่ีเปิดทําการมาตัง้แตปีพ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบินภายใน
ประเทศ ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติท่ี
คนคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

 กิจกรรม เชา

02.40 น. เหินฟาสูกรุงโซล โดยสายการบินอีสตาร เจ็ท เท่ียวบินท่ี ZE514 (ไมมีบริการอาหารบนเครื่อง)

10.20 น. เดินทางถึงสนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต (เวลาทองถิ่นเร็วกวาไทย 2 ชัว่โมง)ผานพิธีตรวจคนเขาเมืองแลว
นําทานขึน้รถโคชออกเดินทางสูเกาะนามิ นําทานลงเรือเฟอรรี่โดยใชเวลาขามประมาณ 10 นาที จากน้ันชมวิวทิวทัศนของสถาน
ท่ีเคยใชเป็นสถานท่ีถายทํา Winter Love Song อันโดงดังไปท่ัวเอเชียพรอมมีเวลาใหทานไดเก็บภาพอันสวยงามนาประทับใจ
สุดแสนโรแมนติก อิสระเดินชมตามอัธยาศัยพบกันณจุดนัดหมายเพ่ือลงเรือกลับ

บาย

บริการอาหารกลางวัน เมนูทัคคาลบีหรือไกบารบีคิวผัดซอสเกาหลี

นําคณะเดินทางสูเทศกาลตกปลาน้ําแข็ง(รวมคาอุปกรณ) ซ่ึงถือเป็นกิจกรรมยอดนิยมในชวงฤดูหนาว ใหทานลองสัมผัสกับ
การตกปลาบนพ้ืนน้ําแข็งครัง้แรกของคุณ และทาทายกับการท่ีตองอดทนรอบรรดาฝูงปลาท่ีวายน้ําอยูภายใตลําธารท่ีแชแข็งใน
การท่ีจะตกปลาน้ันมีทัง้หมด 3 วิธีคือ

1. ตกปลาในลําธารท่ีเป็นน้ําแข็ง

2. ลอเหย่ือตกปลาในกระแสน้ําท่ีไหลและ

3. ตกปลาดวยมือเปลาในสระน้ํานอกจากน้ีนักทองเท่ียวยังสามารถนําปลาท่ีจับไดมารับบริการปรุงอาหารทัง้แบบทอดหรือจะ
เสิรฟกันแบบสดๆไดท่ีศูนยอาหาร (ปีน้ีจัดขึน้ระหวางชวงวันท่ี 5-27 มกราคม 2562 เทาน้ัน)

้ ่ ่ ่



จากน้ันเดินทางสูลานสกี ซ่ึงแบงเป็นเนินสกีสําหรับผูฝึกหัดเลนเนินสกีสําหรับผูท่ีเลนไดปานกลางและเนินสําหรับผูท่ีเลน
ชํานาญแลว ใหทานไดสนุกสนานกับกิจกรรมบนพ้ืนหิมะ และลองพิสูจนฝีมือการทรงตัวบนไมสกี (ไมรวมคาอุปกรณการเลน
สกีรวมชุดประมาณ 2,000 บาทหรือ 50,000 วอน // สโนวสเลดประมาณ 600 บาทหรือ 15,000 วอน // กอนโดลาประมาณ
600 บาทหรือ 15,000 วอน) นอกจากน้ียังมีสิ่งอํานวยความสะดวกอ่ืนๆ อาทิบิลเลียดโบวล่ิงซาวนาหองเลนเกมฯลฯมีเวลาให
ทานไดสนุกกับการเลนสกีอยางเต็มท่ี

(หมายเหตุ: ปริมาณของหิมะและการเปิดใหบริการของลานสกีขึน้อยูกับความเอ้ืออํานวยของอากาศหากไมมีหิมะเพียงพอ
ลานสกีอาจจะปิดใหบริการทัง้น้ี***หากลานสกีปิดบริการขอสงวนสิทธิใ์นการนําทานเลนสกีและไมมีการคืนคาใชจายใดๆทัง้
สิน้***)หรือหากกรณีลานสกียังไมเปิด เน่ืองจากสภาพของอากาศนําทานเดินทางสูONE MOUNT SNOW PARKเราจะให
ทานเขาสูโลกแหงการพักผอนกลางแจงและในรมท่ีใหญท่ีสุดในกรุงโซลภายในมีการจัดแบงโซนออกป็นฟิตเนสกอสฟคลับศูนย
อาหารรานคาชอปป้ิงสวนน้ําแข็งสวนหิมะสวนน้ําขนาดใหญ (ราคาทัวรไมรวมคาเขาและเครื่องเลนในสโนวปารค )

**อัตราคาบริการภายในสโนวปารคโดยประมาณขอ1. คาเขาสโนวปารค15,000 วอนตอ1 ทานขอ2. คาเชาเสื้อแจ็กเก็ต
สกี5,000 วอนตอ1 ทานขอ3. สุนัขลากลอเล่ือนสําหรับเด็กเทาน้ัน9,000 วอนตอ1 ทานแทน

ค่ํา

บริการอาหารค่ํา เมนู สุกีส้ไตลเกาหลีบนหมอไฟรอนๆ (SHABU SHABU)

พัก NEW M HOTEL / JM HOTEL / PREMIERS HOTEL หรือเทียบเทา

ทาอากาศยานนานาชาติอินชอน

เกาะนามิ

 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

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

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนูทัคคาลบีหรือไกบารบีคิวผัดซอสเกาหลี

เทศกาลตกปลานํ้าแข็ง หรือ ตกปลานํ้าแข็ง

ลานสกี

 บาย

เทศกาลตกปลาน้ําแข็ง หน่ึงปีมีเพียงครัง้เดียว โดยเทศกาลน้ีถูกเสนอใหเป็นเทศกาล
ตัวอยาง ของกระทรวงวัฒนธรรมและการทองเท่ียวเกาหลี เป็นเทศกาลฤดูหนาวท่ีย่ิงใหญ
และดึงดูดนักทองเท่ียวมาเยือนทุกปี สนุกสนานและเพลิดเพลินกับการตกปลาน้ําแข็งโดย
การเจาะน้ําแข็งเป็นรูวงกลม และนําเบ็ดไปตกปลาใตน้ําแข็ง

สกีรีสอรท อิสระใหทานเพลิดเพลินกับกิจกรรมตาง ๆ บนลานสกี เพลิดเพลินกับลาน
หิมะท่ีกวางใหญ และเนินเลยสกีระดับตางๆ และมีสิ่งอํานวยความสะดวกอ่ืนๆอีกมากมาย

้



 หมายเหตุ

วันท่ี 3 วัดวาอูจองซา - สวนสตอเบอร่ี - สวนสนุกเอเวอรแลนด -
COSMETIC OUTLET Korea - ยานทงแดมุน

ปริมาณของหิมะและการเปิดใหบริการของลานสกีขึน้อยูกับความเอ้ืออํานวยของอากาศหากไมมีหิมะเพียงพอลานสกีอาจจะ
ปิดใหบริการทัง้น้ี ***หากลานสกีปิดบริการขอสงวนสิทธิใ์นการนําทานเลนสกีและไมมีการคืนคาใชจายใดๆทัง้สิน้***

หรือหากกรณีลานสกียังไมเปิด เน่ืองจากสภาพของอากาศนําทานเดินทางสูONE MOUNT SNOW PARKเราจะใหทาน
เขาสูโลกแหงการพักผอนกลางแจงและในรมท่ีใหญท่ีสุดในกรุงโซลภายในมีการจัดแบงโซนออกป็นฟิตเนสกอสฟคลับศูนย
อาหารรานคาชอปป้ิงสวนน้ําแข็งสวนหิมะสวนน้ําขนาดใหญ (ราคาทัวรไมรวมคาเขาและเครื่องเลนในสโนวปารค ) อัตราคา
บริการภายในสโนวปารคโดยประมาณขอ1. คาเขาสโนวปารค15,000 วอนตอ1 ทานขอ2. คาเชาเสื้อแจ็กเก็ตสกี5,000 วอนตอ1
ทานขอ3. สุนัขลากลอเล่ือนสําหรับเด็กเทาน้ัน9,000 วอนตอ1 ทานแทน

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร สุกีส้ไตลเกาหลีบนหมอไฟรอนๆ

 NEW M HOTEL / JM HOTEL / PREMIERS HOTEL หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสูวัดวาวูจองซา นําทานชมและนมัสการเศียรพระพุทธเจาขนาดใหญสีทองอรามดูโดดเดนซ่ึงเป็นสัญลักษณท่ี
สําคัญของวัดน้ี วางตัง้อยูบนกองหินขนาดใหญ

จากน้ันนําทานเดินทางเขาสูไรสตรอเบอรี่(ตามฤดูกาล) *ใหทานไดชิมสตรอเบอรรี่สดๆหวานฉ่ํากล่ินหอมของสตรอเบอรรี่
นอกจากน้ันทานยังสามารถซ้ือกลับมาฝากคนท่ีทานรักจากเมืองไทยไดดวยโดยจะมีการแพ็คใสกลองสวยงามใหทานวันสุดทาย
(การทานสตรอเบอรรี่ใหทานเฉพาะในสวนเทาน้ันหามนําออกมารับประทานขางนอก)

บาย

บริการอาหารกลางวัน เมนูหมูยางเกาหลีหรือพอรคคาลบี้

จากน้ันทานเดินทางสูเอเวอรแลนด (รวมบัตรผานประตูและเครื่องเลน) เป็นสวนสนุกกลางแจงท่ีใหญท่ีสุดของประเทศ
เกาหลีใตตัง้อยูทามกลางหุบเขาเชิญทานทองไปกับโลกของสัตวป าซาฟารีชมขบวนพาเหรดแฟนตาซีจากตัวการตูนสุดนารักเติม
เต็มความสุขของทานสนุกสนานไปกับเครื่องเลนตางๆไมจํากัดชนิดพรอมทัง้บรรยากาศสุดโรแมนติกทามกลางสวนสวยท่ีจะ
ผลัดเปล่ียนจัดแสดงดอกไมนานาชนิดตามฤดูกาลตลอดทัง้ปี

นําทานเดินทางสูกรุงโซล จากน้ันนําทานสู COSMETIC GALLERY เป็นศูนยรวมของเครื่องสําอางของเกาหลีอาทิ
ROJUKISS, LOTREE, ETUDE และอีกมากมายหลากหลายแบรนดเนมท่ีนําเขามาจากท่ัวโลกอิสระทานเลือกซ้ือไดตาม
อัธยาศัย

ค่ํา

บริการอาหารค่ํา เมนู ปลายางเตาถาน (BAKED FISH)

หลังอาหารนําทานเดินทางสูยานทงแดมุนแหลงชอปป้ิงท่ีชื่อไดวาใหญท่ีสุดในเอเชียซ่ึงตัง้อยูบริเวณประตูเมืองโบราณทางทิศ
ตะวันออกทานสามารถซ้ือสินคาหลากหลายประเภทอาทิเสื้อผาบุรุษ-สตรีรองเทาบุรุษ-สตรีรองเทาผาใบเข็มขัดหรือของท่ีระลึก
อาทิชุดเครื่องครัวถุงนองถุงเทาผาพันคอทานจะไดสัมผัสกับบรรยากาศการชอปป้ิงสินคาในราคาเกาหลีอยางแทจริง

ท่ีพัก INTERCITY HOTEL / BENIKEA SEOUL HOTEL / GALAXY HOTEL หรือเทียบเทา

วัดวาอูจองซา
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นวัดเกาแกท่ีตัง้อยูกลางภูเขา ทําใหไดเห็นวิวธรรมชาติท่ีลอมรอบอยางสวยงาม จึงเป็น
แหลงทองเท่ียวท่ีนิยมอีกท่ีหน่ึง เมื่อเขาไปก็จะเห็นเศียรพระพุทธรูปไมสลักขนาดใหญ
มากสีทองอราม ซ่ึงเป็นสัญลักษณท่ีสําคัญของวัดน้ี เศียรพระพุทธรูปน้ีมีความสูงถึง 8
เมตร วางตัง้อยูบนกองหินขนาดใหญ ถามองจากระยะไกลกองหินน้ีจะดูเหมือนลําตัวของ
พระพุทธรูป แตความจริงแลวมีแคเศียรพระเทาน้ันท่ีทํามาจากไม โดยเศียรพระพุทธรูปท่ีน่ี
ไดรับการบันทึกลงกินเนสบุคใหเป็นรูปสลักจากไมท่ีมีขนาดใหญท่ีสุดในโลกดวย



วันท่ี 4 น้ํามันสนเข็มแดง - เรียนทําขาวหอสาหราย คิมบับ - ฮันบก -
ศูนยสมุนไพรฮอกเกตนามู - หอคอยกรุงโซล - พระราชวังชา
งดอกกุง - ดิวตี้ฟรี - เมียงดง

สวนสตอเบอรี่
สวนสตอเบอรรี่ ถือเป็นผลไมขึน้ชื่ออยางหน่ึงท่ีเป็นท่ีรูจัก ท่ีมีรสชาติอรอย ใหทานไดชม
และภายภาพประทับใจรวมถึงใหทานเก็บผลไมสดๆจากตนดวยตัวทานเอง

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนูหมูยางเกาหลีหรือพอรคคาลบี้

สวนสนุกเอเวอรแลนด

COSMETIC OUTLET Korea

 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

แวะชอปท่ีรานเครื่องสําอางยอดนิยม COSMETIC OUTLET สวรรคของนักชอปชาว
ไทย เพ่ือเลือกซ้ือกลับไปเป็นของท่ีระลึก อาทิเชน ผลิตภัณฑ ROJUKISS มีราคาถูก
กวาท่ีเมืองไทยเกือบเทาตัว และบางผลิตภัณฑยังไมมีขายในไทย เป็นแหลงรวมเครื่อง
สําอางขนาดใหญท่ีมีเครื่องสําอางใหลูกคาไดเลือกสรรอยางจุใจทุกชนิด และทุกแบรนด ไม
วาจะเป็นแบรนดยอดนิยมของเกาหลี อยางเชน Etude,Faceshop,Skinfood Missh
เป็นตน และแบรนดดังจากประเทศตางๆ ท่ัวทุกมุมโลกในราคาท่ีไมแพง

ยานทงแดมุน คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนูปลายางเตาถาน (BAKED FISH)

 INTERCITY HOTEL / BENIKEA SEOUL HOTEL / GALAXY HOTEL หรือเทียบเทา

ตลาดดงแดมุน เป็นตลาดท่ีเต็มไปดวยรานคามากมาย และหางสรรพสินคาท่ีทันสมัยกวา
10 แหง ตัง้อยูทามกลางบรรยากาศแบบดัง้เดิมของบริเวณฮึนอินจิมุน หรือประตูตะวัน
ออก เป็นแหลงคาของสินคาประเภทผา เครื่องแตงกาย เครื่องหนัง เครื่องนอน เครื่องใช
ภายในบาน อุปกรณกีฬา เครื่องกีฬา รองเทา และอ่ืนๆ สินคามีความหลากหลายและทัน
สมัยในราคาท่ีไมแพง

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานสูศูนยน้ํามันสนเข็มแดง ซ่ึงผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลีซ่ึงจะใชตนสนเข็มแดงจากยอดเขามาผลิตโดยใช
เทคโนโลยีพรอมกับการวิจัยท่ีประเทศเกาหลีใตออกมาเป็นน้ํามันสนเข็มแดง สามารถชวยในการลดระดับไขมันในเสนเลือดได
เป็นอยางดี

้ ่ ่ ่



จากน้ันนําทานเขาชมศูนยสาหรายเย่ียมชมของฝากท่ีมีชื่อเสียงของเกาหลีสาหรายผลิตสดใหมทุกวันมีหลายรสชาติเหมาะกับ
ใหทานไดเลือกซ้ือไปเป็นของฝากของท่ีระลึกนําทานเรียนรูวิธีการทําคิมบับหรือขาวหอสาหรายเมนูงายๆท่ีคนเกาหลีนิยมรับ
ประทาน

พิเศษ!!! สวมชุดประจําชาติเกาหลี (ฮันบก) มีหลากหลายชุดใหทานไดเลือกใสพรอมเก็บภาพความประทับใจ

นําทานเดินทางไปดูแลสุขภาพกันท่ีศูนยสมุนไพรฮอกเกนามู ซ่ึงเป็นสมุนไพรท่ีท่ัวโลกรวมถึงสถาบันตางๆยอมรับวาเป็น
สมุนไพรท่ีมีคุณภาพดีท่ีสุดในการบํารุงตับและดูแลตับของเรา เป็นสมุนไพรท่ีหาไดยากในปัจจุบัน ทานจะไดชมการสาธิตการ
ทดลองตัวยาจากสมุนไพรชนิดน้ีมี ฮอกเกนามู

บาย

บริการอาหารกลางวัน เมนู ไกตุนโสม (SAMGYETANG)

จากน้ันนําทานสูหอคอยกรุงโซล หรือ N SEOUL TOWER (ไมรวมคาลิฟท ทานละ 400 บาท หรือ 10,000 วอน) ถือไดวา
เป็นสัญลักษณท่ีสําคัญแหงหน่ึงของกรุงโซล เปิดใหนักทองเท่ียวและประชาชนท่ัวไปไดเขาชมครัง้แรก เมื่อปี ค.ศ. 1980 ภายใน
แยกเป็น 3 โซน ไดแก TOWER , PLAZA และ LOBBY เป็นจุดท่ีสามารถชมความงดงามของกรุงโซลไดทัง้ยามกลางวันและ
ยามค่ําคืน

นําทานเดินทางสูพระราชวังชางดอก เป็นพระราชวังท่ีสวยงามและทรงคุณคาท่ีสุดในประวัติศาสตรเกาหลีไดรับการขึน้
ทะเบียนใหเป็นหน่ึงในมรดกโลกทางดานวัฒนธรรมขององคการยูเนสโกมีความสําคัญมากเพราะเป็นพระราชวังหลวง

จากน้ันนําทานชอปป้ิงสินคาปลอดภาษีท่ีดิวตีฟ้รีท่ีน่ีมีสินคาชัน้นําใหทานเลือกซ้ือมากมายกวา 500 ชนิดอาทิน้ําหอมเสื้อผา
เครื่องสําอางกระเปานาฬิกาเครื่องประดับฯลฯ

ค่ํา

บริการอาหารค่ํา เมนู บิบิมบับ(BIBIMBUP) หรือ ขาวยําเกาหลี

จากน้ันนําทานชอปป้ิงยานเมียงดงหากทานตองการทราบวาแฟชัน่ของเกาหลีเป็นอยางไรกาวลํา้นําสมัยเพียงใดทานจะตอง
มาท่ีเมียงดงแหงน้ีพบกับสินคาวัยรุนอาทิเสื้อผาแฟชัน่แบบอินเทรนเครื่องสําอางแบรนดดังของเกาหลีพบกับความแปลกใหมใน
การชอปป้ิง

พัก INTERCITY 365 HOTEL / L’ART HOTEL / GALAXY HOTEL หรือเทียบเทา

นํ้ามันสนเข็มแดง

เรียนทําขาวหอสาหราย คิมบับ

ฮันบก

 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

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

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู ไกตุนโสม (SAMGYETANG)

ศูนยสมุนไพรฮอกเกตนามู

หอคอยกรุงโซล

พระราชวังชางดอกกุง

ดิวต้ีฟรี

 บาย

ฮอกเก็ตนามู เป็นสมุนไพรท่ีขึน้เฉพาะประเทศเกาหลี 10 ปีจะออกดอกหน่ึงครัง้ปลูกบน
ยอดเขาสูง เมื่อนําดอกมาสกัด มีสรรพคุณ ชวยขับสารพิษตกคางตางๆออกจากตับอยาง
ปลอดภัยเน่ืองจากเป็นสมุนไพรเกรดเอ มีขายเฉพาะในประเทศเกาหลีเทาน้ัน เกรดสง
ออกท่ีขายตามหามสรรพสินคาบานเรา จะเป็นเกรดบีเทาน้ัน ไมมีเกรดเอ

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

เป็นพระราชวังลําดับท่ีสองท่ึถูกสรางตอจากพระราชวังเคียงบกกุง (Gyeongbukgung
Palace) ในปี ค.ศ. 1405 และมีความสําคัญในการเป็นท่ีพํานักของพระมหากษัตริย
หลายพระองคในสมัยราชวงศโชซอน (Joseon) และยังเป็น 1 ใน 5 ของพระราชวังสําคัญ
ท่ียังคงรักษาไว ประกอบไปดวย เขตพระราชฐานชัน้นอก, เขตพระราชฐานชัน้ใน และ
สวนดานหลังสําหรับเป็นท่ีพักผอนของพระมหากษัตรย ซ่ึงมีตนไมขนาดยักษท่ีมีกวา
300 ปี, บอน้ํา และศาลาริมน้ํา

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

เมียงดง คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู บิบิมบับ(BIBIMBUP) หรือ ขาวยําเกาหลี

 INTERCITY 365 HOTEL / L’ART HOTEL / GALAXY HOTEL หรือเทียบเทา

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



วันท่ี 5 ศูนยโสม - ถนนฮงอิก หรือ ยานฮงแด - พิพิธภัณฑ
ภาพลวงตา 3 มิติ - ซุปเปอรมารเก็ตเกาหลี - ทาอากาศยาน
นานาชาติอินชอน - ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

จากน้ันนําทานเดินทางสูศูนยโสมเกาหลี ซ่ึงรัฐบาลรับรองคุณภาพวาผลิตจากโสมท่ีมีอายุ 6 ปีซ่ึงถือวาเป็นโสมท่ีมีคุณภาพดี
ท่ีสุด ชมวงจรชีวิตของโสม พรอมใหทานไดเลือกซ้ือโสมท่ีมีคุณภาพดีท่ีสุดและนํากลับไปบํารุงรางกายหรือฝากญาติผูใหญท่ีทาน
รักและนับถือทางบาน

นําทานเดินทางสูยานฮงแดถนนสาย ART ยานน้ีมีทัง้รานอาหารคอฟฟ่ีช็อปผับบารรานขายเสื้อผารานขายเครื่องสําอางและ
เกสเฮาสราคายอมเยาถือเป็นศูนยรวมวัยรุนเด็กแนวชาวเกาหลี

นําทานชม TRICK EYE MUSEUM & ICE MUSEUM (ไมรวมคาเขาทานละ600 บาทหรือ15,000 วอน) ผลงานการ
สรางสรรคศิลปะแนวใหมภาพวาดลวงตาสามมิติโดยทานจะไดสนุกสนานกับการถายรูปแอ็คชัน่ทาทางตางๆกับภาพแนวมิติท่ีเกิด
จากความคิดสรางสรรคจินตนาการของการสรางภาพโดยใชเทคนิคพิเศษจากภาพสามมิติท่ีเหมือนจริงโดยใหผูชมเขาไปมีสวนรวม
ถายภาพสัมผัสอากาศหนาวสุดขัว้ภายในเป็นโซนน้ําแข็งแกะสลักรูปตางๆอุณหภูมิขางในประมาณ - 4 องศาใหทานถายรูปได
ตามอัธยาศัย

บาย

บริการอาหารกลางวัน เมนู จิมดัก (JIMDAK) หรือ ไกอบซีอิว๊วุนเสน

จากน้ันแวะซ้ือของฝากท่ีรานซุปเปอรมาเก็ต เลือกซ้ือสาหราย ขนมตาง ๆ ช็อกโกแลต ผลิตภัณฑของใบและรากฝอยของ
โสมในรูปขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหนาโสม ครีมลางหนาโสม เครื่องสําอางโสม กิมจิ เป็บเปโรหรือปอกกีเ้กาหลี ชินราเมง
หรือมามาเกาหลี เป็นตน สมควรแกเวลา นําคณะเดินทางสูสนามบินอินชอน

ค่ํา

20.55 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ สายการบินอีสตาร เจ็ท เท่ียวบินท่ี ZE513 (ไมมีบริการอาหารบนเครื่อง)

01.40 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

ศูนยโสม

ถนนฮงอิก หรือ ยานฮงแด

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

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

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



 หมายเหตุ ** 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

พิพิธภัณฑภาพลวงตา 3 มิติ
เป็นสถานท่ีทองเท่ียวแหงใหมของกรุงโซล มีเอกลักษณท่ีแปลกแหวกแนวจากพิพิธภัณฑ
ท่ีเราเคยรูจักอยางสิน้เชิง จุดเดนก็คือ ภาพบริเวณฝาผนังและพ้ืน จะถูกสรางสรรค โดยใช
เทคนิคพิเศษในการสรางภาพ3มิติ รวมถึงทฤษฎีทางวิทยาศาสตรเชนการหักเหของแสง
เงา และการซอนภาพโดยกระตุนการเคล่ือนไหวของภาพใหมีมิติเหมือนจริง ซ่ึงศิลปะแบบ
น้ีเรียกวา ทรอมพลุยล (trompe l’oeil) มาจากภาษาฝรัง่เศสท่ีแปลวาลวงตาและท่ีสําคัญ
ภาพลวงตาเหลาน้ียังสามารถทําใหผูชมเขาไปมีสวนรวมกับภาพได โดยแตละภาพจะมีคํา
แนะนําเรื่องตําแหนงการยืน เพ่ือจัดวางทาตางๆ

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู จิมดัก (JIMDAK) หรือ ไกอบซีอิว๊วุนเสน

ซุปเปอรมารเก็ตเกาหลี บาย

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

ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

 คํ่า

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 หากทานไมไดรวมเดินทางหรือไมใชบริการตามท่ีระบุไวในรายการทัวร ไมวาบางสวนหรือทัง้หมด หรือ
ถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทัง้หมดใหแกทาน

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักทองเท่ียวรวมเดินทางนอยกวา 20 ทาน โดยจะแจงใหกับนัก
ทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบลวงหนาอยางนอย 7 วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศท่ีไมมีวีซา  และอยางนอย 15 วันกอนการเดิน
ทางสําหรับประเทศท่ีมีวีซา แตหากทางนักทองเท่ียวทุกทานยินดีท่ีจะชําระคาบริการเพ่ิมจากการท่ีมีนักทองเท่ียวรวมเดินทางนอยกวา
ท่ีทางบริษัทกําหนดเพ่ือใหคณะเดินทางได  ทางเรายินดีท่ีจะใหบริการตอไป

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํานําหนาชื่อ เลขท่ี
หนังสือเดินทางและอ่ืนๆ เพ่ือใชในการจองตัว๋เครื่องบิน ในกรณีท่ีนักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทาง
บริษัทพรอมการชําระเงินมัดจํา

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ
และเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทัง้น้ี บริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของนักทองเท่ียวสวนใหญเป็นสําคัญ

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ท่ีเพ่ิมขึน้ของนักทองเท่ียวท่ีมิไดเกิดจากความผิด
ของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บปวย ความสูญหายหรือเสียหายของ
สัมภาระ ความลาชาของสายการบินเปล่ียนแปลงตารางบิน การบริการของสายการบิน และเหตุสุดวิสัยอ่ืน เป็นตน

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

8. กรณีลูกคาไมเขารานช็อปของรัฐบาล ชําระเพ่ิมรานละ 50 USD ตอทาน 
 

การชําระเงิน
กรุณาชําระมัดจําทานละ 5,000 บาท หรือทานละ 10,000 บาท (กรณีเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ)

กรุณาชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือ ภายใน 30 วันกอนการเดินทาง (นับรวมวันเสาร-อาทิตย) 
 

อัตรานี้รวม:
1. คาตัว๋เครื่องบินไป-กลับ ตามรายการ            

2. คาอาหารทุกมื้อ ตามท่ีระบุในรายการ

3. คาเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการ            

4. คาท่ีพักหองละ 2-3 ทาน ตามรายการ

5. คารถรับ-สง และนําเท่ียวตามรายการ            

6. คาภาษีสนามบิน ทุกแหงท่ีมี

7. คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระไป-กลับ ทานละ 20 กก.        

8. หัวหนาทัวรนําเท่ียว ตามรายการ

9. คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม) 
 

อัตรานี้ไมรวม:
1. ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% (กรณีตองการใบเสร็จรับเงิน / ใบกํากับภาษี)

2. คาใชจายสวนตัว อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพทสวนตัว คาซักรีด มินิบารในหอง อาหารและเครื่องด่ืมท่ีสัง่เพ่ิม

3. คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระ ท่ีหนักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ ขาไป20 กก. / ขากลับ 20กก.)

4. คาทําวีซาสําหรับหนังสือเดินทางตางชาติ (ไมใชหนังสือเดินทางไทย)

5. คาทิปคนขับรถ และไกดทองถิ่นทานละ 1,500 บาท (ชําระพรอมคาทัวร)



6. คาทิปหัวหนาทัวรไทย ตามความพึงพอใจ 
 

วีซา
Passport หรือหนังสือเดินทาง ตองมีอายุไมตํ่ากวา 6 เดือน นับจากวันท่ีเดินทาง

ขอควรทราบ 
จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศเกาหลีใตใหกับคนไทยผูท่ีประสงคจะพํานักระยะสัน้ในประเทศเกาหลีใตไมเกิน 90 วันไมวาจะ
ดวยวัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียว เย่ียมญาติ หรือธุรกิจจะตองย่ืนเอกสารในขัน้ตอนการตรวจเขาเมืองเพ่ือยืนยันการมีคุณสมบัติการ
เขาประเทศเกาหลีใต ดังตอไปน้ี

- ตัว๋เครื่องบินขาออกจากประเทศเกาหลีใตทางทัวรจัดเตรียมให

- สิ่งท่ียืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายท่ีอาจเกิดขึน้ในระหวางท่ีพํานักในประเทศเกาหลีใตได (เชน เงินสด บัตรเครดิต
เป็นตน)

- ชื่อ ท่ีอยู และหมายเลขติดตอในระหวางท่ีพํานักในประเทศเกาหลีใต (เชน คนรูจัก โรงแรม และอ่ืนๆ) ทางทัวรจัดเตรียมให

- กําหนดการเดินทางระหวางท่ีพํานักในประเทศเกาหลีใตทางทัวรจัดเตรียมให 
 

หมายเหตุ
- โปรดอานทุกขอในรายการทัวรโดยละเอียด หากมีขอสงสัยกรุณาสอบถามกอนทําการจองทุกครัง้

**โปรแกรมสามารถสลับปรับเปล่ียนไดโดยไมตองแจงลวงหนา**

***ราคาคาทัวรดังกลาวหากมีการเปล่ียนแปลงคาตัว๋เครื่องบินภาษีสนามบินภาษีน้ํามันของสายการบิน***

***บริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์นการปรับราคาขึน้ตามสายการบิน***

- การเดินทางในแตละครัง้จะตองมีผูโดยสารอยางนอยจํานวน 20 ทานขึน้ไป หากผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิใ์นการเล่ือนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงราคาทัวร

- ทางบริษัทเริ่มตนและจบการบริการท่ีสนามบินสุวรรณภูมิเทาน้ัน 

- กรณีทานเดินทางมาจากตางจังหวัดหรือตางประเทศและจะทําการสํารองตัว๋เครื่องบินหรือยานพาหนะอ่ืนๆ เพ่ือใชเดินทางมาและ
กลับจากสนามบินสุวรรณภูมิน้ัน ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบคาใชจายในสวนน้ีท่ีเกิดขึน้ เน่ืองจากเป็นคาใชจายท่ีนอกเหนือจาก
โปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะน้ันทานควรจะใหกรุป Final 100% กอนท่ีจะสํารองตัว๋เครื่องบิน หรือยานพาหนะอ่ืนๆ

* ตัว๋สายการบินไมสามารถระบุท่ีน่ัง ใชวิธี RANDOM คือการสุมเลือกท่ีน่ังโดยระบบสายการบิน *

การจัดท่ีน่ังบนเครื่องบิน เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูกําหนด ทางผูจัดไมสามารถเขาไปแทรกแซงได แตจะทําการ Request ใหได
เทาน้ัน งดการคืนบัตรโดยสาร และหากยกเลิกการเดินทาง ทางสายการบินไมมีระบบคืนเงินบางสวน

- หากผูโดยสารถูกปฎิเสธการออกนอกประเทศไทยหรือเขาประเทศเกาหลีใตจากเจาหนาท่ีแรงงานไทยหรือเจาหนาท่ีตรวจคนออก
นอกประเทศไทยและเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองท่ีประเทศเกาหลีใต ทางผูจัดและทางสายการบินจะไมสามารถรับผิดชอบคาใชจายท่ี
เกิดขึน้ทุกกรณี ผูโดยสารอาจจะตองรับผิดชอบคาปรับท่ีประเทศเกาหลีใตเรียกเก็บ ผูโดยสารตองรอกลับประเทศไทยในเท่ียวบินถัด
ไปท่ีมีท่ีน่ังวางหรือตามวันเดินทางของตัว๋เครื่องบิน ทัง้น้ีแลวแตทางเจาหนาท่ีตรวจคนและสายการบิน ทางผูจัดไมสามารถเขาไป
แทรกแซงได

- คณะทัวรจะออกเดินทางทองเท่ียวหลังเวลาเครื่องลงแลว ประมาณ 2 ชัว่โมง ทางทัวรไมมีนโยบายใหคณะรอทานท่ีติดดานตรวจ
คนเขาเมือง

หากทานสามารถผานเขาเมืองไดภายหลัง ทานจะตองเดินทางไปพบกับคณะทัวรดวยตนเองและไมสามารถเรียกรองคาเดินทางจาก
ทัวรได เพ่ือความเป็นระเบียบและคณะไดทองเท่ียวอยางเต็มเวลา ขออภัยในความไมสะดวก

ขอแนะนํากอนการเดินทาง

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ท่ีจะนําติดตัวขึน้เครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 100 มิลลิลิตรตอชิน้ และรวมกันทุก
ชิน้ไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาท่ีตรวจไดอยางสะดวก ณ
จุดเอ็กซเรย อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทาน้ัน ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาท่ีกําหนดจะตองใสกระเปาใบใหญและ
ฝากเจาหนาท่ีโหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน 
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2. สิ่งของท่ีมีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตองใสกระเปาใบใหญและฝากเจาหนาท่ี
โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน 

3. ประเทศเกาหลีใต มีกฎหมายหามนําผลิตภัณฑท่ีทํามาจากพืช และเน้ือสัตวทุกชนิดเขาประเทศ เชน ผัก ผลไมสด  ไข เน้ือสัตว
ไสกรอกฯ เพ่ือเป็นการปองกันโรคติดตอท่ีจะมาจากสิ่งเหลาน้ี หากเจาหนาท่ีตรวจพบ จะตองเสียคาปรับในอัตราท่ีสูงมาก 
 

การยกเลิก
1. กรณีท่ีนักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมีชื่อใน

เอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพ่ือแจงยกเลิกการจองกับทาง
บริษัทเป็นลายลักษณอักษรทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ

2. กรณีนักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมีชื่อในเอกสารการจอง) จะตอง
แฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพ่ือทําเรื่องขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือ
มอบอํานาจพรอมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆ และหนาสมุดบัญชีธนาคารท่ีตองการใหนํา
เงินเขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังน้ี

2.1 แจงยกเลิกกอนการเดินทาง ไมนอยกวา45 วัน (นับรวมวันเสาร-อาทิตย)คืนเงินคาบริการ 100% ของคาบริการท่ีชําระมาแลว

2.2 แจงยกเลิกกอนการเดินทางภายใน 31-44 วัน (นับรวมวันเสาร-อาทิตย) ยึดเงินคามัดจําทัง้หมดของคาบริการท่ีชําระมาแลว

2.3 แจงยกเลิกกอนการเดินทางภายใน30 วัน(นับรวมวันเสาร-อาทิตย) ยึดเงินคาบริการ 100% ของคาบริการท่ีชําระมาแลว

เน่ืองจากบริษัทตองดําเนินการจัดเตรียมนําเท่ียวใหแกนักทองเท่ียวลวงหนา เชน การสํารองท่ีน่ังตัว๋เครื่องบินโดยสาร การจอง
โรงแรมท่ีพัก ยานพานหะสําหรับเดินทาง รานอาหาร เป็นตน

3. การเดินทางท่ีตองการันตีมัดจําหรือเป็นเท่ียวบินเชาเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน จะไมมีการคืน
เงินมัดจําหรือคาบริการทัง้หมด

4. การติดตอประสานงานกับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมล หรือจดหมายตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังน้ี 

วันจันทรถึงวันศุกร เวลา 09.00 น. – 17.30 น. 

วันเสาร เวลา 09.00 น. – 16.00 น. หรือสามารถติดตอประสานงานผานแอพพลิเคชัน่อ่ืนๆตามชองทางของบริษัทได

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการปรับราคาทัวร หรือยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเท่ียว จองเดินทางนอยกวา20 ทาน 
 


