
#10857 ทัวรเกาหลี กรุงโซล 6 วัน 3 คืน สวนสนุกเอเวอร
แลนด หมูบานเทพนิยาย บิน XJ
ทัวรเกาหลี กรุงโซล Wolmi Theme park หมูบานเทพนิยาย ไชนาทาวน ทงแด
มุน สวนสนุกเอเวอรแลนด พระราชวังเคียงบ็อค(สวมชุดฮันบกเขาวัง) คลอง
ชองเกชอน โซลทาวเวอร เมียงดง ยานอีแด มหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง    -

2 ทาอากาศยานนานาชาติอินชอน - สวนสนุกวอลมิ - หมูบานเทพนิยาย - ยานไชนาทาวน
อินซอน - ยานทงแดมุน - LED ROSE GARDEN   

CIEL
HOTEL,
BENIKEA
HOTELหรือ
เทียบเทา
ระดับเดียวกัน

3 สวนสนุกเอเวอรแลนด   

CIEL
HOTEL,
BENIKEA
HOTEL
หรือเทียบเทา
ระดับเดียวกัน

4 ศูนยโสม - น้ํามันสนเข็มแดง - พระราชวังเคียงบ็อค - ฮันบก - ดิวตีฟ้รี - คลองชองเกชอน -
หอคอยกรุงโซล - เมียงดง   

CIEL
HOTEL,
BENIKEA
HOTEL
หรือเทียบเทา
ระดับเดียวกัน

5 COSMETIC OUTLET Korea - ศูนยสมุนไพรฮอกเกตนามู - พิพิธภัณฑสาหรายเกาหลี
- เรียนทําขาวหอสาหราย คิมบับ - ยานอีวาแด - มหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา - ซุปเปอรมารเก็ต
เกาหลี - ทาอากาศยานนานาชาติอินชอน

   -

6 ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

22 มี.ค. 62 - 27 มี.ค. 62 ฿12,900 ฿12,900 ฿12,900 ฿5,500

23 มี.ค. 62 - 28 มี.ค. 62 ฿12,900 ฿12,900 ฿12,900 ฿5,500



วันท่ี 1 ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง

 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ทาอากาศยานนานาชาติอินชอน - สวนสนุกวอลมิ - หมูบาน
เทพนิยาย - ยานไชนาทาวน อินซอน - ยานทงแดมุน - LED
ROSE GARDEN

กําหนดการทั้งหมด

** ราคาทัวรไมรวมบริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง โดยทานสามารถเลือกซ้ืออาหารและเครื่องด่ืมไดบนเครื่องบิน ใชเวลา
บินประมาณ 6 ชัว่โมง **

* ประเทศเกาหลีใตไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝาฝืน จะมีโทษปรับและจับ
ทัง้น้ีขึน้อยูกับดุลพินิจของเจาหนาท่ีศุลกากร ดานตรวจคนเขาเมือง **

* สายการบิน Air Asia X ไมอนุญาตใหเลือกท่ีน่ัง ระบบจะเป็นระบบสุมท่ีน่ัง ไมสามารถรีเควสท่ีน่ังกอนได หากตองการ
เลือกท่ีน่ังจะมีคาใชจายเพ่ิมเติม

* ทานสามารถโหลดกระเปาสัมภาระลงใตทองเครื่องบินโดยมีน้ําหนักไมเกิน 20 กิโลกรัม (1 ชิน้) และ ถือขึน้เครื่องได 7
กิโลกรัม

 กิจกรรม ค่ํา

23.30 น. คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ อาคาร 1 ชัน้3 เคานเตอร
เช็คอิน หมายเลข 3-4 สายการบิน Air Asia X โดยมีเจาหนาท่ีของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกในการ
เช็คอิน ** ราคาทัวรไมรวมบริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง โดยทานสามารถเลือกซ้ืออาหารและเครื่องด่ืมไดบนเครื่องบิน ใช
เวลาบินประมาณ 6 ชัว่โมง **

ประเทศเกาหลีใตไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝาฝืน จะมีโทษปรับและจับ
ทัง้น้ีขึน้อยูกับดุลพินิจของเจาหนาท่ีศุลกากร ดานตรวจคนเขาเมือง **

สายการบิน Air Asia X ไมอนุญาตใหเลือกท่ีน่ัง ระบบจะเป็นระบบสุมท่ีน่ัง ไมสามารถรีเควสท่ีน่ังกอนได หากตองการ
เลือกท่ีน่ังจะมีคาใชจายเพ่ิมเติม

ทานสามารถโหลดกระเปาสัมภาระลงใตทองเครื่องบินโดยมีน้ําหนักไมเกิน 20 กิโลกรัม (1 ชิน้) และ ถือขึน้เครื่องได 7
กิโลกรัม

ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง คํ่า

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพ้ืนเอเชียตะวันออกเฉียงใตท่ีสามารถเชื่อมโยงการ
คมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเป็นการบินภายใน
ภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือระหวางทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซ่ึงสามารถใช
เป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดินทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยัง
จุดอ่ืนๆ ไดอยางดี

 กิจกรรม เชา

02.35 น. เหินฟาสูกรุงโซล โดยสายการบิน AIR ASIA X เท่ียวบินท่ี XJ 700 (บินประมาณ 4.30 – 05.00 ชัว่โมง)

10.05 น. นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติอินชอน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต โดยสายการบิน Air Asia X
เท่ียวบินท่ี XJ 700 ** สําหรับเท่ียวบินน้ี ไมมีบริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน กรุณารับประทานอาหารใหเรียบรอย
กอนขึน้เครื่องบิน ใชเวลาบินประมาณ 5 ชัว่โมง 25 นาที ** (ตามเวลาทองถิ่น เร็วกวาเมืองไทยประมาณ 2 ชัว่โมง) กรุณาปรับ

่ ้



นาฬิกาของทานเพ่ือความสะดวกในการนัดหมายเวลา **หลังทุกทานผานขัน้ตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระ
เรียบรอย

นําทานเดินทางสู Wolmi Theme Park ไมรวมคาเครื่องเลน เป็นสวนสนุกขนาดใหญท่ีสุดของเมืองอินชอน อยูริมทะเล
บนเกาะวอลมิ มีชื่อเดิมวา สวนสนุกมายแลนด มีเครื่องเลนหลายแบบ แตสวนใหญจะเนนท่ีเครื่องเลนท่ีสรางความหวาดเสียว
เชน เครื่องทิง้ตัวท่ีความสูง 70 เมตร Hyper Shoot Drop เรือไวกิง้ และชิงชาสวรรคสุง 115 เมตร โดยจะยังมีสวนสนุกใน
อาคารท่ีรวมเครื่องเลนสําหรับเด็กเอาอีกหลายเครื่อง รวมทัง้โรงภาพยนตร 4d ดวย

อีกทัง้ทานสามารถเพลิดเพลินกับบรรยากาศริมทะเล ใหอาหารนกนางนวล และท่ีน่ียังเป็นสถานท่ีถายทําภาพยนตรเกาหลี
ชื่อดังหลายเรื่องดวย เชน “We Got Married”, “Two Days and One Night” และ รายการ “Running Man” (คาเครื่องเลน
อยูประมาณ 4,000-5,000 วอนตอ 1 เครื่องเลน)

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการทานดวย เมนู OSAM หรือหมูและปลาหมึกผัดน้ําคลุกคลิกเน้ือหมูและ
ปลาหมึกยางบารบีคิวหมักสไตลสมัยใหมเกาหลีคนตางประเทศนิยมรับประทานเพราะมีรสชาติออกหวานเผ็ดเล็กนอย โดย
การนําบารบีคิวหมูปลาหมึกลงในกระทะครึ่งวงกลมพรอมน้ําซุปปรุงรส

นําทานเดินทางสู หมูบานเทพนิยาย ไดถูกเนรมิตร และตกแตงใหหมูบานท่ีแสนธรรมดาใหกลายเป็นหมูบานแหงเทพนิยาย
โดยนํานิยายท่ีทุกทานคุนเคยหลายเรื่องมาวาดภาพตกแตงรอบๆหมูบานแหงน้ี เชน ปีเตอรแพน สโนวไวทกับคนแคระทัง้ 7 อะ
ลาดินกับตะเกียงวิเศษ หนูนอยหมวกแดง ฯลฯ ใหทานไดถายภาพไดเกือบทุกมุม หันไปทางไหนก็ตองถายภาพเก็บไวเป็นท่ี
ระลึก

นําทานสู ไชนาทาวน เป็นชุมชนของชาวจีนท่ีถือกําเนิดจากการเปิดทาเรืออินชอนในปี ค.ศ. 1883 ในอดีตนับเป็นพ้ืนท่ี
สําคัญในการขนสงและคาขายสินคาจากประเทศจีน สําหรับปัจจุบันน้ีชาวจีนท่ียังคงอาศัยอยูเป็นรุนท่ี 2 หรือรุนท่ี 3 นับจากท่ีมี
การบุกเบิก แตกล่ินไอและการดํารงไวซ่ึงวัฒนธรรมของคนรุนกอนยังคงมีใหเห็น รวมไปถึงการไดมีโอกาสไดลิม้ลองรสชาติ
อาหารจีนท่ีมีใหเลือกสรรหลายรานท่ีอินชอนไชนาทาวนแหงน้ี

ค่ํา

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร บริการทานดวย เมนู Bibimbab หรือ บีบิมบับ + ชาบูชาบูสุกีส้ไตลเกาหลี บนหมอไฟ
รอนๆ ประกอบดวยหมูสไลด และผักสดนานาชนิด เสิรฟพรอมน้ําซุปรอนๆ และเสนอูดงซ่ึงขาดไมไดในการทาน ชาบูชาบู พรอม
ขาวสวย

นําทานเดินทางสูยานศูนยการคาแหลงชอปป้ิงท่ีชื่อไดวาใหญท่ีสุดในเอเชีย ทงแดมุน ซ่ึงตัง้อยูบริเวณประตูเมืองโบราณทาง
ทิศตะวันออกทานสามารถซ้ือสินคาหลากหลายประเภทไดท่ีน้ีอาทิ เสื้อผาบุรุษ-สตรี รองเทาบุรุษ-สตรี รองเทาผาใบ เข็มขัด ของ
ท่ีระลึก ทานจะไดสัมผัส กับ บรรยากาศการชอปป้ิงสินคาในราคาเกาหลีอยางแทจริง

อีกหน่ึงไฮไลทของท่ีน่ีคือ LED ROSE GARDEN ใหไดชมกันดวย กับดอกกุหลาบท่ีติดไฟ LED มาประดับกวา 25,550
ดวง

นําทานเขาสูท่ีพัก CIEL HOTEL, BENIKEA HOTELหรือ เทียบเทา
โรงแรมคอนเฟิรมจะแจงในใบนัดหมายการเดินทางอีกครัง้ โดยทางบริษัทจะสงใหกอน 5-7 วันกอนเดินทาง

ทาอากาศยานนานาชาติอินชอน

สวนสนุกวอลมิ

 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

เป็นสวนสนุกขนาดใหญท่ีสุดของเมืองอินชอน ตัง้อยูริมทะเลบนเกาะวอลมิ เปิดตัวครัง้
แรกเมื่อปี 1992 และไดรับการรีโนเวทครัง้ใหญเมื่อปี 2009 สวนสนุกวอลมิมีเครื่องเลน
หลายแบบ แตสวนใหญจะเนนท่ีเครื่องเลนท่ีสรางความหวาดเสียว เชน เครื่องทิง้ตัวท่ี
ความสูง 70 เมตร Hyper Shoot Drop เรือไวกิง้ และชิงชาสวรรคสุง 115 เมตร โดยจะ
ยังมีสวนสนุกในอาคารท่ีรวมเครื่องเลนสําหรับเด็กเอาอีกหลายเครื่อง รวมทัง้โรง
ภาพยนตร 4 มิติดวย

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู OSAM



 หมายเหตุ

วันท่ี 3 สวนสนุกเอเวอรแลนด

ตามเวลาทองถิ่นของเกาหลี เร็วกวาเมืองไทยประมาณ 2 ชัว่โมง)

Wolmi Theme Park ไมรวมคาเครื่องเลน (คาเครื่องเลนอยูประมาณ 4,000-5,000 วอนตอ 1 เครื่องเลน)

โรงแรมคอนเฟิรมจะแจงในใบนัดหมายการเดินทางอีกครัง้ โดยทางบริษัทจะสงใหกอน 5-7 วันกอนเดินทาง

หมูบานเทพนิยาย

ยานไชนาทาวน อินซอน

 บาย

หมูบานเทพนิยาย หรือ DONGWHA MAEUNL ไดถูกเนรมิตร และตกแตงใหหมูบาน
ท่ีแสนธรรมดาใหกลายเป็นหมูบานแหงเทพนิยาย โดยนํานิยายท่ีทุกทานคุนเคยหลายเรื่อง
มาวาดภาพตกแตงรอบๆหมูบานแหงน้ี เชน ปีเตอรแพน สโนวไวทกับคนแคระทัง้ 7 อะลา
ดินกับตะเกียงวิเศษ หนูนอยหมวกแดง ฯลฯ ใหทานไดถายภาพไดเกือบทุกมุม หันไปทาง
ไหนก็ตองถายภาพเก็บไวเป็นท่ีระลึก

ยานไชนาทาวน CHINA TOWN จริงอยูท่ีไชนาทาวนเป็นยานดังท่ีแทบจะมีในทุกเมือง
ใหญ ซ่ึงก็รวมถึงประเทศไทยเราดวย แตตองบอกวายานไชนาทาวนของอินชอนน้ันเต็ม
ไปดวยความเป็นจีนแทราวกับเมืองจีนมาตัง้อยูเลย ทัง้อาหาร ภาษา และวัฒนธรรม น่ันก็
เป็นเพราะยานไชนาทาวนเกิดมาจากการสรางทาเรือในอินชอนเพ่ือทําการคาขายกับชาว
จีน กระท่ังมากขึน้เรื่อย ๆ จนเกิดเป็นรานรวงมากมายและกลายเป็นยานไชนาทาวนใน
ท่ีสุด นอกจากน้ีมันยังเคยเป็นยานไชนาทาวนท่ีใหญท่ีสุดในเกาหลีใตดวย เพราะเหตุน้ี
เองคุณจึงไมควรพลาดท่ีจะมาสัมผัสกับวัฒนธรรมของจีนแผนดินใหญในประเทศ
เกาหลีใต

ยานทงแดมุน

LED ROSE GARDEN

 คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู บีบิมบับ + ชาบูชาบูสุกีส้ไตลเกาหลี

 CIEL HOTEL, BENIKEA HOTELหรือเทียบเทาระดับเดียวกัน

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

จุดน้ีถือเป็นอีกหน่ึงจุดท่ีทัง้นักทองเท่ียวชาวเกาหลีและชาวตางชาติอยางพวกเราแวะมา
ถายรูปกัน ลานดอกกุหลาบไฟแอลอีดี กวาสองหมื่นดอกน้ี จะอยูดานหลัง
Dongdaemun Design Plaza (DDP) ซ่ึงก็อยูในยานทงแดมุน ชวงเวลาท่ีสวยสุดก็
คงจะเป็นชวงอาทิตยอัสดง ท่ีบริเวณน้ีจะเป็นทุงแสงไฟท่ีมีความสวยงามมาก

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

่ ่ ่



 หมายเหตุ

วันท่ี 4 ศูนยโสม - น้ํามันสนเข็มแดง - พระราชวังเคียงบ็อค - ฮันบก -
ดิวตี้ฟรี - คลองชองเกชอน - หอคอยกรุงโซล - เมียงดง

สวนสนุกเอเวอรแลนด (รวมบัตรเครื่องเลนไมจํากัดรอบ)

อิสระอาหารกลางวัน เพ่ือใหทานไดเต็มอ่ิมกับเครื่องเลนในเอเวอรแลนด

โรงแรมคอนเฟิรมจะแจงในใบนัดหมายการเดินทางอีกครัง้ โดยทางบริษัทจะสงใหกอน 5-7 วันกอนเดินทาง

นําทาน เพลิดเพลินกับ สวนสนุกเอเวอรแลนด (รวมบัตรเครื่องเลนไมจํากัดรอบ) ถือวาเป็นสวนสนุกกลางแจงท่ีใหญท่ีสุด
ของเกาหลี ถือวาเป็นเหมือน “ดิสนียแลนดเกาหลี” เลยก็วาได แถมถูกนิตยสาร Forbes จัดอันดับใหเป็น 1 ใน 4 สวนสนุก
ยอดนิยมของโลก ในท่ี ค.ศ. 2005 ท่ีตัง้ของสวนสนุกเอเวอรแลนดน้ันเหมือนสวนสนุกในฝันจริงๆ เพราะอยูทามกลางหุบเขา
และธรรมชาติ สวยเหมือนในเทพนิยาย ดานในถูกแบงออกเป็น 5 โซนใหญๆ ดังน้ี Global Fair, Zootopia, European
Adventure ไฮไลทของโซนน้ีเลยก็คือ รถไฟเหาะ T Express, Magic Land และ American Adventure

บาย

อิสระอาหารกลางวัน เพ่ือใหทานไดเต็มอ่ิมกับเครื่องเลนในเอเวอรแลนด

ค่ํา

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร บริการทานดวย เมนูหมูยางเกาหลี หรือคาลบี ้เป็นอาหารพ้ืนเมืองเกาหลีท่ีเล่ืองชื่อและ
รูจักกันดีท่ัวโลก มีรสชาติกลมกลอม โดยนําหมูสวนท่ีติดกับกระดูกไปยางบนเตาถานแบบดัง้เดิม เสิรฟพรอมขาวสวยรอนๆ
เครื่องเคียงหลากชนิด น้ําจิม้เตาเจีย้ว และน้ําซุปสาหราย รับประทานคลายกับเมี่ยงคํา

นําทานเขาสูท่ีพัก CIEL HOTEL, BENIKEA HOTEL หรือ เทียบเทา
โรงแรมคอนเฟิรมจะแจงในใบนัดหมายการเดินทางอีกครัง้ โดยทางบริษัทจะสงใหกอน 5-7 วันกอนเดินทาง

สวนสนุกเอเวอรแลนด
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

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 หมูยางเกาหลี หรือคาลบี้

 CIEL HOTEL, BENIKEA HOTEL หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู ศูนยโสมรัฐบาล ซ่ึงรัฐบาลรับรองคุณภาพวาผลิตจากโสมท่ีมีอายุ 6 ปีซ่ึงถือวาเป็นโสมท่ีมีคุณภาพดีท่ีสุดชม
วงจรชีวิตของโสมพรอมใหทานไดเลือกซ้ือโสมท่ีมีคุณภาพดีท่ีสุดและราคาถูกกวาไทยถึง 2 เทากลับไปบํารุงรางกายหรือฝากญาติ
ผูใหญท่ีทานรัก

นําทานสู ศูนยสมุนไพรสนเข็มแดง ซ่ึงผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลีซ่ึงจะใชตนสนเข็มแดงจากยอดเขาท่ีประเทศ
เกาหลีเหนือมาผลิตโดยใชเทคโนโลยีพรอมกับการวิจัยท่ีประเทศเกาหลีใต น้ํามันสนน้ีสามารถชวยในการลดระดับไขมันใน
เสนเลือดไดเป็นอยางดี

นําทานชม พระราชวังเคียงบ็อค เป็นพระราชวังไมโบราณท่ีเกาแกท่ีสุด สรางขึน้ใน ค.ศ. 1394 ภายในพระราชวังแหงน้ีมีหมู
พระท่ีน่ังมากกวา 200 หลัง มีพ้ืนท่ีประมาณ 90 ไร เป็นพระราชวังหลักของราชวงศโชซอน ซ่ึงมีอํานาจอยูถึง 518 ปี สถาปนา

้ ่ ่ ่ ่ ่ ่



ขึน้โดยกษัตริยแทโจ ถือเป็นพระราชวังท่ีสวยงามย่ิงใหญท่ีสุด โดยเฉพาะตัวอาคารพระท่ีน่ังคีนจองจอน (Kunjongjon) ท่ีมีขนาด
ใหญท่ีสุด พิเศษ...ใสชุดฮันบก เขาชมพระราชวัง

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการทานดวย เมนู Samgyetang หรือเมนูไกตุนโสม อาหารในวังในสมัยกอน
ปัจจุบันเป็นอาหารเล่ืองชื่อของเมืองหลวง เชื่อกันวาบํารุงและเสริมสุขภาพ ภายในตัวไกจะมีขาวเหนียว รากโสม พุทราแดงและ
เคล็ดลับในการตุนเสิรฟพรอมเครื่องเคียงท่ีเรียกวา กักตุกี เสนขนมจีน เหลาโสม พริกไทยดํา และเกลือ)

นําทาน ชอปป้ิงสินคาปลอดภาษีท่ี ดิวตีฟ้รี ท่ีน่ีมีสินคาชัน้นําใหทานเลือกซ้ือมากมายกวา 500 ชนิด อาทิ น้ําหอม เสื้อผา
เครื่องสําอาง กระเปา นาฬิกา เครื่องประดับ ฯลฯ

หากพอมีเวลาพาทานเดินชม คลองชองเกชอน ซ่ึงเดิมเป็นคลองเกาแกในอดีตมีอายุกวา 600 ปี ท่ีทอดผานใจกลางเมือง
หลวง แตในปัจจุบันไดมีการพัฒนา และบูรณะคลองแหงน้ีขึน้มาใหม ทําใหกรุงโซลมีคลองท่ียาวกวา 6 กิโลเมตร ท่ีมีแตน้ําใส จน
สามารถมองเห็นตัวปลาหลากพันธท่ีกําลังแหวกวายไปมา ปัจจุบันโครงการชองเกชองไดกลายเป็นสถานท่ีจัดกิจกรรมตางๆ อาทิ
งานแสดงศิลปะตางๆ งานดนตรี นิทรรศการดอกไม ฯลฯ และยังมีสวนสาธารณะทัง้สองฝ่ังคลอง

นําทานสู โซลทาวเวอร หรือ นัมซาน ทาวเวอร ไมรวมคาลิฟต ตัง้อยูบนยอดเขานัมซัง สูง 236 เมตร ใหวิวเมืองโซลและ
บริเวณรอบๆแบบ พาโนรามา นับวาเป็นหน่ึงในทาวเวอรท่ีใหวิวสวยท่ีสุดในเอเชีย จุดไฮไลทท่ีพลาดไมไดเลยเมื่อมาเท่ียว Seoul
Tower น่ันก็คือ สถานท่ีคลองกุญแจชื่อดัง Love Key Ceremony ท่ีมีความเชื่อวาคูรักท่ีมาคลองกุญแจท่ีจะมีความรักท่ียืนยาว
ไปตลอดกาล

นําทานชอปป้ิงยาน เมียงดง หรือ สยามสแควรเกาหลี พบกับสินคาวัยรุน อาทิ เสื้อผาแฟชัน่แบบอินเทรน เครื่องสําอางดังๆ
ของเกาหลี พบกับความแปลกใหมในการชอปป้ิงอีกรูปแบบหน่ึง ซ่ึงเมียงดงแหงน้ีจะมีวัยรุนหน ุมสาวชาวโสมไปรวมตัวกันท่ีน่ี
กวาลานคนในแตละวัน

ค่ํา

อิสระอาหารเย็น เพ่ือใหทานเต็มอ่ิมกับการชอปป้ิง

นําทานเขาสูท่ีพัก CIEL HOTEL, BENIKEA HOTEL หรือ เทียบเทา
โรงแรมคอนเฟิรมจะแจงในใบนัดหมายการเดินทางอีกครัง้ โดยทางบริษัทจะสงใหกอน 5-7 วันกอนเดินทาง

ศูนยโสม

นํ้ามันสนเข็มแดง

พระราชวังเคียงบ็อค

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

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

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

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



 หมายเหตุ โซลทาวเวอร หรือ นัมซาน ทาวเวอร ไมรวมคาลิฟต

่ ่ ้

ฮันบก
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

ดิวต้ีฟรี

คลองชองเกชอน

หอคอยกรุงโซล

เมียงดง

 บาย

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

สรางมาตัง้แตสมัยพระเจายองโจแหงราชวงศโชชอน อายุเกาแกกวา 600 ปี เดิมเป็นคลอง
น้ําเนา ชุมชนสลัมเยอะ รถติดมาก จนมีการสรางทางดวนทับคลอง ไมมีใครอยากจะเดิน
ผาน ตอมาปี 2003 รัฐบาลไดบูรณะคลองใหม ทุบทางดวนทิง้ แลวทุมงบกวา 386 พัน
ลานวอน พัฒนาจนน้ําใสสะอาด เป็นสถานท่ีพักผอนหยอนใจสุดฮิตของชาวกรุงโซลและ
นักทองเท่ียว

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

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  CIEL HOTEL, BENIKEA HOTEL หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน



วันท่ี 5 COSMETIC OUTLET Korea - ศูนยสมุนไพรฮอกเกตนามู -
พิพิธภัณฑสาหรายหมีเทเทรุ - เรียนทําขาวหอสาหราย คิมบับ -
ยานอีวาแด - มหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา - ซุปเปอรมารเก็ตเกาหลี
- ทาอากาศยานนานาชาติอินชอน

อิสระอาหารเย็น เพ่ือใหทานเต็มอ่ิมกับการชอปป้ิง

โรงแรมคอนเฟิรมจะแจงในใบนัดหมายการเดินทางอีกครัง้ โดยทางบริษัทจะสงใหกอน 5-7 วันกอนเดินทาง

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานสู ศูนยเครื่องสําอาง เป็นศูนยรวมของเครื่องสําอางของเกาหลี อาทิเชน ROJUKISS, LOTREE, ETUDE และอีก
มากมายหลากหลายแบรนดเนมท่ีนําเขามาจากท่ัวโลกอิสระทานเลือกซ้ือไดตามอัธยาศัย

นําทานเดินทางไปดูแลสุขภาพกันท่ี ศูนยสมุนไพรฮอกเกนามู ซ่ึงเป็นสมุนไพรท่ีท่ัวโลกยอมรับ รวมถึงสถาบันตางๆ วาเป็น
สมุนไพรท่ีมีคุณภาพดีท่ีสุดในการบํารุงตับและดูและตับของเรา ซ่ึงจะเป็นสมุนไพรท่ีหาไดยากในปัจจุบัน

นําทานเขาชม โรงงานสาหราย ของฝากท่ีมีชื่อเสียงของเกาหลี ผลิตสาหรายใหม สด ทุกวันมีหลายรสชาติใหทานไดเลือกซ้ือ
ไปเป็นของฝาก

นําทาน เรียนรูวิธีการทํา คิมบับ (ขาวหอสาหราย) อาหารงายๆๆท่ีคนเกาหลีนิยมรับประทาน คิม แปลวา สาหราย บับ แปลวา
ขาว จะเป็นแทงยาวๆ แลวเคาก็จะห่ันเป็นชิน้ๆพอดีคํา จิม้กะโชยุญ่ีป ุนหรือวาซาบิก็ได ตามรานอาหารก็จะมีทําเป็นพิเศษ คือมีผัด
ซอสมาใหจิม้ราดดวย

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการทานดวย เมนู จิมดัก เป็นไกพะโลผัดกับวุนเสนและผักอรอยมากมายเสริฟ
พรอมขาวสวยรอนๆ พรอมเครื่องเคียงตางๆ

นําทาน ชอปป้ิงยานอีแด หรือแถวบริเวณมหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา เป็นยานชอปป้ิงสินคาแนววัยรุนแฟชัน่วัยใสสไตลเกาหลี
สินคาราคาไมแพง ทัง้ยังมีสินคาหลากหลายแนวใหเดินเลือก ไมวาจะเป็น ของจุกจิกนารักๆกิฟ๊ชอปเกๆ เครื่องประดับ เสื้อผา
แวนตา กระเปา รองเทา อุปกรณเกี่ยวกับโทรศัพท เครื่องสําอางตางๆ รานคายาวเหยียดสองขางทาง

อิสระถายรูปสุดชิค มหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา เป็นมหาวิทยาลัยแหงแรกสําหรับนักศึกษาหญิงท่ีมีความทันสมัยมาก กอตัง้ขึน้
ในปี 1866 โดยมิชชันนารีชาวอเมริกัน ท่ีชื่อ Mary F. Scranton ซ่ึงมีความเชื่อวา ผูหญิงทุกคนมีคุณคาพอใหนับถือเคารพ รอบ
บริเวณจะเต็มไปดวยตนไมสีเขียวขจี และความสวยงามของอาคารท่ีสรางดวยอิฐท่ีทําใหความคลาสสิกมาเจอกับความทันสมัย
กลมกลืน โดยเฉพาะบริเวณหองสมุดท่ีเป็นทางลาดลงไป เป็นไฮไลทท่ีใครมาถึงก็ตองถายรูป

ค่ํา

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร บริการทานดวย เมนู ชาบูชาบู หมอไฟสไตลเกาหลี

นําทานแวะซ้ือของ ซุปเปอรมาเก็ตละลายเงินวอน สาหราย ขนมตาง ๆ ช็อกโกแลตหินซีเรียลช็อกโก หมอนสุขภาพ กิมจิ
เป็บเปโร (ปอกกีเ้กาหลี) ชินราเมง (มามาเกาหลี)

สมควรเวลานําทานเดินทางสูสนามบิน

COSMETIC OUTLET Korea
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

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



ศูนยสมุนไพรฮอกเกตนามู

พิพิธภัณฑสาหรายเกาหลี

เรียนทําขาวหอสาหราย คิมบับ

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

ท่ีพิพิธภัณฑสาหรายทานจะไดฟังเรืองราวการทําสาหรายจากใตทะเลลึก ใหทานทราบถึง
ประวัติศาสตร ความเป็นมา และกระบวนการผลิตสาหรายทะเลเกาหลีวามีวิวัฒนาการและ
วิธีการอยางไร

อาหารประจําชาติเกาหลี ซ่ึงเป็นสวนหน่ึงในอาหารเกาหลียอดนิยมของคนไทยอีกเมนู
หน่ึง

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู จิมดัก

ยานอีวาแด

มหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา

 บาย

ยานอีแด (��) ท่ีคนเกาหลีเรียก เป็นยานท่ีอยูหนาม.สตรีอีฮวา ท่ีเรียกวาอีแด ก็เพราะ
เหตุผลเดียวกับฮงแดเลย คือเอาคําวา "อี" ท่ีมาจากอีฮวา กับคําวา "แด" ท่ีมาจาก แดฮัคกโย
ท่ีแปลวามหาวิทยาลัยมาผสมกันกลายเป็น "อีแด" น่ันเอง เป็น Shopping Street
คลายๆ กับท่ีมยองดง เพียงแตรานไมเยอะเทา เนนไปท่ีรานขายเสื้อผา กระเปา รองเทา
แบบรานเล็กๆ ท่ีแฝงตัวอยูตามตรอกซอกซอยตางๆ เสียมากกวาจะเป็นรานแบบมีย่ีหอ
เสื้อผาท่ียานน้ี ราคาถูกกวามยองดง หรือฮงแด

มหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา Ewha Womens’ University ไดชื่อวาเป็น มหาวิทยาลัยหญิง
ลวนท่ีใหญท่ีสุดในโลก ตัง้อยูในยานซอแดมุน กรุงโซล เป็นมหาวิทยาลัยแหงแรกสําหรับ
นักศึกษาหญิงท่ีมีความทันสมัยมาก กอตัง้ขึน้ในปี 1866 โดยมิชชันนารีชาวอเมริกัน ท่ี
ชื่อ Mary F. Scranton ซ่ึงมีความเชื่อวา ผูหญิงทุกคนมีคุณคาพอใหนับถือเคารพ โดยคํา
วา “อีฮวา” น้ันหมายถึงตนแพรท่ีออกดอก ในบางครัง้ใชสื่อถึงกลุมผูหญิง

ซุปเปอรมารเก็ตเกาหลี คํ่า

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



วันท่ี 6 ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง

 หมายเหตุ ราคาทัวรไมรวมบริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง โดยทานสามารถเลือกซ้ืออาหารและเครื่องด่ืมไดบนเครื่องบิน ใชเวลา
บินประมาณ 6 ชัว่โมง

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตัว๋ภายใน (ตัว๋เครื่องบิน , ตัว๋รถทัวร , ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครัง้กอนทําการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทัง้น้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

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

ทาอากาศยานนานาชาติอินชอน

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู ชาบู ชาบู หมอไฟสไตลเกาหลี

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

 กิจกรรม เชา

00.20 น. นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง โดยสายการบิน Air Asia X เท่ียวบินท่ี XJ 703 ** ราคา
ทัวรไมรวมบริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง โดยทานสามารถเลือกซ้ืออาหารและเครื่องด่ืมไดบนเครื่องบิน ใชเวลาบิน
ประมาณ 6 ชัว่โมง **

04.40 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พรอมกับความประทับใจ

ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง เชา

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพ้ืนเอเชียตะวันออกเฉียงใตท่ีสามารถเชื่อมโยงการ
คมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเป็นการบินภายใน
ภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือระหวางทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซ่ึงสามารถใช
เป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดินทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยัง
จุดอ่ืนๆ ไดอยางดี



เง่ือนไข
*** กอนตัดสินใจจองทัวร ควรอานเงื่อนไขการเดินทางอยางถองแท จนเป็นท่ีพอใจแลวจึงวางมัดจําเพ่ือประโยชนของทานเอง ***

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะเล่ือนการเดินทาง หรือ เปล่ียนแปลงราคา ในกรณีท่ีผูเดินทางไมถึง 20 คนขึน้ไป

ในกรณีท่ีสายการบินประการปรับขึน้ภาษีน้ํามัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บคาภาษีน้ํามันเพ่ิมตามความเป็นจริง

ตัว๋เครื่องบินท่ีออกเป็นกรุปไมสามารถเล่ือนวันเดินทางหรือขอคืนเงินได

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะเปล่ียนแปลง หรือสลับรายการทองเท่ียวตามความเหมาะสม ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย หรือเหตุการณท่ี
อยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะคํานึงถึงความปลอดภัยและผลประโยชนของคณะผูเดินทางเป็นหลัก

บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน หากเกิดเหตุการณสุดวิสัย เชน ความลาชาจากสายการบิน การยกเลิกเท่ียวบิน การเมือง การ
ประทวง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล ปัญหาจราจร อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ หรือทรัพยสินสูญหายอันเน่ืองมาจากความประมาทของ
ตัวทานเอง หรือจากการโจรกรรม และอุบัติเหตุจากความประมาทของตัวทานเอง

กรณีท่ีสถานท่ีทองเท่ียวใดๆ ท่ีไมสามารถเขาชมไดเน่ืองจากเหตุสุดวิสัย สภาพอากาศ เหตุการณท่ีอยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ
เป็นตน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์มคืนคาใชจายใดๆ ทัง้สิน้

กรณีท่ีทานสละสิทธิใ์นการใชบริการใดๆ หรือไมเขาชมสถานท่ีใดๆ ก็ตามท่ีระบุในรายการทองเท่ียว หรือไมเดินทางพรอมคณะ ทา
งบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์มคืนคาใชจายไมวากรณีใดๆ ทัง้สิน้

กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองทัง้ในประเทศไทย และในตางประเทศมีปฏิเสธมิใหเดินทางเขา-ออกตามประเทศท่ีระบุไว  เน่ืองจาก
การครองครองสิ่งผิดกฎหมาย สิ่งของตองหาม เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือไมวาดวยเหตุผลใดๆ ก็ตามบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะ
ไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดก็ตาม 

กรณีท่ีทานใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมสีน้ําเงิน) เดินทางเพ่ือการทองเท่ียวกับคณะทัวร หากทานถูกปฏิเสธในการเขา-ออก
ประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์มคืนคาทัวรและรับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้

เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทัง้หมดแลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทัง้หมด

การชําระเงิน
ชําระคามัดจํา ทานละ 10,000 บาท หลังจากทําการจองภายใน 3 วัน 

ชําระเงินคาทัวรสวนท่ีเหลือภายใน 21 วัน กอนออกเดินทาง

กรณีลูกคาทําการจองภายในระยะเวลาคงเหลือไมถึง 15 วัน กอนออกเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บคาทัวรเต็ม
จํานวน 100%

อัตรานี้รวม:
คาตัว๋เครื่องบินชัน้ประหยัดไปกลับพรอมกรุป 

น้ําหนักกระเปาไมเกิน 20 กิโลกรัมตอทาน/หิว้ขึน้เครื่องได 7 กิโลกรัม

คาภาษีสนามบินทุกแหง

โรงแรมระดับ 3 ดาว พักหองละ 2 – 3 ทาน จํานวน 3 คืน 

บริการอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ

คาเขาชมสถานท่ีทองเท่ียวตางๆตามรายการระบุ

คารถรับ-สงและนําเท่ียว พรอมหัวหนาทัวรชํานาญงานและมัคคุเทศกทองถิ่น ตลอดการเดินทาง

คาประกันอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม)

อัตรานี้ไมรวม:
คาทิปไกด และคนขับรถ ประมาณ  40,000 วอนหรือ 1,400 บาท ตอทานตลอดทริป สวนหัวหนาทัวรแลวแตความพึงพอใจ

คาใชจายสวนตัวอ่ืนๆ เชน หนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาซักรีด คาอาหารเครื่องด่ืมนอกเหนือรายการ 

คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7 % และ หัก ณ ท่ีจาย 3 %   

คาน้ําหนักกระเปาเกิน 20 กิโลกรัม  /  คาวีซาสําหรับหนังสือเดินทางตางดาว หรือชาวตางชาติ

วีซา
่



Passport ควรมีอายุไมตํ่ากวา 6 เดือนนับจากวันเดินทาง

หมายเหตุ
*** กอนตัดสินใจจองทัวร ควรอานเงื่อนไขการเดินทางอยางถองแท จนเป็นท่ีพอใจแลวจึงวางมัดจําเพ่ือประโยชนของทานเอง ***

*** ราคาโปรโมชัน่!!!ไมมีราคาเด็ก ***
1. เด็กทารก INFANT (อายุตํ่ากวา 2 ปี) ราคา 8,900 บาท

2. จอยแลนดไมใชตัว๋เครื่องบิน ราคา 8,900 บาท

ไมรวมทิปไกด+คนขับรถตลอดการเดินทาง ทานละ 45,000 วอน (ประมาณ 1,500 บาท) ขออนุญาตเก็บคาทิปทุกทานท่ีสนาม
บินไทย ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนคาทิป ในกรณีท่ีไมผานการตรวจพิจารณาจากดานตรวจคนเขาเมือง (ต.ม.) ในการ เขา-ออกทัง้
ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต

กรุณาชําระคามัดจําทานละ 10,000 บาท  หลังจากจองภายใน 3 วัน หากไมชําระภายในเวลาท่ีกําหนด ทางบริษัทขออนุญาตตัดท่ี
น่ังตามเงื่อนไข

หากทานตองซ้ือบัตรโดยสารภายในประเทศเพ่ือไปและกลับกรุงเทพฯ แตละกรุปน้ันจะคอนเฟิรมกอนประมาณ 10 วันกอนเดิน
ทาง

หากทานตองการจองตัว๋เครื่องบินภายในประเทศ กรุณาสอบถามเท่ียวบินคอนเฟิรมกับเจาหนาท่ีกอน กรุณาเลือกซ้ือบัตรโดยสาร
ภายในประเทศประเภทท่ีสามารถเล่ือนวันและเวลาในการเดินทางไดและหากกรณีเกิดความผิดพลาดจากสายการบิน เชน ความลาชา
ของเท่ียวบิน การยกเลิกเท่ียวบิน มีการยุบเท่ียวบินรวมกัน ตารางการการเดินทางมีการเปล่ียนแปลง เน่ืองจากสายการบินพิจารณา
สถานการณแลววา อยูนอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย หรือเหตุผลทางดานความปลอดภัยเป็นตน เหตุผลตางๆท่ีอยู
เหนือความควบคุมของบริษัท ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆไดในทุกกรณี

* ประเทศเกาหลีใตไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝาฝืน จะมีโทษปรับและจับ ทัง้น้ี
ขึน้อยูกับดุลพินิจของเจาหนาท่ีศุลกากร ดานตรวจคนเขาเมือง **

* สายการบิน Air Asia X ไมอนุญาตใหเลือกท่ีน่ัง ระบบจะเป็นระบบสุมท่ีน่ัง ไมสามารถรีเควสท่ีน่ังกอนได หากตองการเลือกท่ี
น่ังจะมีคาใชจายเพ่ิมเติม

* ทานสามารถโหลดกระเปาสัมภาระลงใตทองเครื่องบินโดยมีน้ําหนักไมเกิน 20 กิโลกรัม (1 ชิน้) และ ถือขึน้เครื่องได 7 กิโลกรัม

น่ังของ STANDARD SEAT จะเป็นระบบสุมท่ีน่ัง ไมสามารถรีเควสท่ีน่ังได

สามารถอัพเกรดไดเฉพาะท่ีน่ัง Hot Seat เทาน้ัน ท่ีน่ัง Premium ตัว๋กรุปไมสามารถอัพเกรดได 

ไมอนุญาตใหทารกและเด็กท่ีมีอายุตํ่ากวา 12 ปี น่ังในโซนปลอดเสียง (Silence Zone) แถวท่ี 7-14

กรณีตองการซ้ือน้ําหนักกระเปาเพ่ิม (จากปกติท่ีสายการบินกําหนดขาไปและขากลับทานละไมเกิน 20 กิโลกรัม) 
มีคาใชจายเพ่ิมเติมดังน้ี

- เพ่ิม 05 กิโลกรัม = 500 บาท/ทาน/เท่ียวบิน

- เพ่ิม 10 กิโลกรัม = 800 บาท/ทาน/เท่ียวบิน

- เพ่ิม 20 กิโลกรัม = 1,800 บาท/ทาน/เท่ียวบิน

ขอควรทราบ

1. ในกรณีท่ีผูเดินทางไมผานการตรวจพิจารณาจากดานตรวจคนเขาเมือง (ต.ม.)ในการ เขา-ออกทัง้ประเทศไทยและประเทศ
เกาหลีใต อันเน่ืองมาจากการกระทําท่ีสอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนีเขาออกเมือง หรือการถูกปฎิเสธในกรณีอ่ืนๆทุกกรณี
ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบและไมคืนคาใชจายตางๆทัง้สิน้ เน่ืองจากเป็นการเหมาจายกับตัวแทนบริษัทแลว

2. การเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสมโดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทัง้น้ีเน่ืองจากสภาพ ลม ฟา อากาศ และ
สถานการณในการเดินทางขณะน้ันแตจะคํานึงถึงความปลอดภัยในการเดินทาง และผลประโยชนของหมูคณะเป็นสําคัญ โดยไมทําให
มาตรฐานของการบริการลดนอยลง

3. ขอความรวมมือในการลงรานรัฐบาลตามโปรแกรมกําหนด เชน รานศูนยโสมรัฐบาล, ศูนยสมุนไพรบํารุงตับศูนยสมุนไพรสน
เข็มแดง, ศูนยเครื่องสําอาง, Duty free ไมมีการบังคับซ้ือแตอยางใด แตขอความกรุณาตองลงใหครบทุกราน

4. ทัวรน้ีจัดใหเฉพาะลูกคาท่ีประสงคจะไปทองเท่ียวตามรายการของทัวรทุกวันเทาน้ัน  หากทานไมสามารถรวมทัวรทุกวัน แค
สมัครมารวมทัวรเพียงเพ่ือการใชตัว๋เครื่องบินและท่ีพักในราคาพิเศษ  หากทานไมแจง และปรากฏวาทานไมรวมทัวรในบางวัน ทาง
บริษัทจะคิดคาดําเนินการในการแยกทองเท่ียวเอง 300 USD  (กอนซ้ือทัวร จะตองแจงความประสงคท่ีเป็นจริง เพ่ือทางผูจัดจะไดคิด
คาบริการท่ีเหมาะสม)

ขอแนะนําเพ่ิมเติม สําหรับผูเดินทางไปทองเท่ียวประเทศเกาหลีใต

่



1. ผูเดินทางท่ียังคงสภาพการเป็นนักศึกษา กรุณาเตรียมใบรับรองการเป็นนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ
ติดตัวไปดวยอาจจะตองใชในบางกรณี

2. ผูเดินทางท่ีเป็นขาราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานบริษัทเอกชนตางๆ กรุณาเตรียมบัตรประจําตัวขาราชการ หรือ
ใบรับรองการทํางานเป็นภาษาอังกฤษอาจจะตองใชในบางกรณี

3. ผูเดินทางท่ีทําเลมพาสปอรตใหมเน่ืองจากเลมเกาหมดอายุใหพกหนังสือเดินทางเลมเกาติดตัวไปดวยอาจจะตองใชในบางกรณี

4. กรุณาพกบัตรเครดิต (ถามี) และเงินสดติดตัว ทัง้เงินวอนและเงินสกุล USD กองตรวจคนเขาเมืองอาจจะขอดูในบางกรณี อาน
เอกสารโปรแกรมทัวรในละเอียดชัดเจน ทัง้สถานท่ีทองเท่ียว,เท่ียวบิน,วันเดินทาง เพ่ือประโยชนแกตัวทานเองในกรณีท่ีตองตอบ
คําถามท่ีดานตรวจคนเขาเมือง

การยกเลิก
ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการยึดมัดจําเต็มจํานวน

ยกเลิกกอนการเดินทาง 21 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเ์ก็บคาใชจาย 100% ของราคาทัวรทัง้หมด

กรณีกรุปท่ีเดินทางชวงวันหยุด เทศกาลตางๆ เชน ปีใหม สงกรานต เป็นตน ทางบริษัทฯ ตองมีการการันตีมัดจําท่ีน่ังกับทางสาย
การบิน รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เชน Charter Flight และโรงแรมท่ีพักตางๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์มคืนคามัดจํา หรือ คาทัวร
ทัง้หมด ไมวายกเลิกกรณีใดก็ตาม

เมื่อออกตัว๋แลว หากทานมีเหตุบางประการทําใหเดินทางไมได ไมสามารถขอคืนคาตัว๋ได เน่ืองจากเป็นนโยบายของสายการบิน


