
#11365 ทัวรเกาหลี กรุงโซล 5 วัน 3 คืน สวนสนุกเอเวอร
แลนด ชมซากุระสวนยออีโด บิน TG *(เก็บทิปที่สนามบิน)
ทัวรเกาหลี กรุงโซล สวนพฤกษศาสตรเกาหลี หมูบานสีลูกกวาด หุบเขาศิลปะแหง
เมืองโปชอน ไรสตอเบอรรี่ บลูเฮาส พระราชวังชางดอก หอคอยกรุงโซล(ไมรวม
คาขึ้น) ยานเมียงดง ชอปปงคอมมอลกราวน



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ    -

2 ทาอากาศยานนานาชาติอินชอน - หุบเขาศิลปะแหงเมืองโปชอน - หมูบานฝร่ังเศส
หรือ La Pettie Frace - The Garden of Morning Calm   

SUWON
CENTER
HOTEL, DONO
HOTEL,
SUWON
PACIFIC หรือ
เทียบเทา

3 ไรสตรอเบอรร่ีเกาหลี - เรียนทําขาวหอสาหราย คิมบับ - ฮันบก - COSMETIC
OUTLET Korea - สวนสนุกเอเวอรแลนด - COMMON GROUND   

GALAXY
HOTEL,
RICHDIAMOND
HOTEL, BLVD
HOTEL หรือ
เทียบเทา

4 ศูนยโสม - น้ํามันสนเข็มแดง - บลูเฮาส - พระราชวังชางดอกกุง - หอคอยกรุงโซล -
การคลองกุญแจคูรักเกาหลี - ดิวตีฟ้รี - เมียงดง   

GALAXY
HOTEL,
RICHDIAMOND
HOTEL, BLVD
HOTEL หรือ
เทียบเทา

5
ศูนยสมุนไพร (Korea Herb Shop) - โรงงานพลอยอเมทิส - เกาะยออิโด - ซากุระ
ถนนยออิโด - ถนนฮงอิก หรือ ยานฮงแด - ฮุนได พรีเม่ียม เอาทเลต -
ซุปเปอรมารเก็ตเกาหลี - ทาอากาศยานนานาชาติอินชอน - ทาอากาศยานนานาชาติ
สุวรรณภูมิ

   -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

20 เม.ย. 62 - 24 เม.ย.
62

฿21,999 ฿21,999 ฿21,999 ฿5,000



วันท่ี 1 ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ทาอากาศยานนานาชาติอินชอน - POCHEON ART VALLEY
หรือ หุบเขาศิลปะแหงเมืองโปชอน - หมูบานฝร่ังเศส หรือ La
Pettie Frace - The Garden of Morning Calm

กําหนดการทั้งหมด

มีบริการอาหาร และเครื่องด่ืมบนเครื่อง

** 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

20.30 น. คณะพรอมกัน ณ อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ ชัน้4ประตู2 สนามบินสุวรรณภูมิ เคานเตอรสายการ
บินไทยแอรเวย (TG) พบเจาหนาท่ีของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวก (*บริการอาหาร และเครื่องด่ืมบน
เครื่อง)

23.30 น. ออกเดินทางสูประเทศเกาหลีใต โดยสายการบินไทยแอรเวย เท่ียวบินท่ี TG656 (ใชระยะเวลาในการเดินทาง
ประมาณ 5.25 ชัว่โมง)

ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ คํ่า

เป็นสนามบินท่ีเปิดทําการมาตัง้แตปีพ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบินภายใน
ประเทศ ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติท่ี
คนคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

 กิจกรรม เชา

06.55 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติอินชอน ประเทศเกาหลีใต (เวลาทองถิ่นเร็วกวาไทย 2 ช.ม.) หลังผานพิธีตรวจ
คนเขาเมืองแลว

บริการขนมปังและนมกลวย ทานละ 1 ขวด

จากน้ันนําทานสูเขาสู หุบเขาศิลปะแหงเมืองโปชอน PROCHEON VILLAGE สถานท่ีทองเท่ียวแหงใหมท่ีเพ่ิงสรางขึน้มา
ไมนาน โดยดานในจะเป็นศิลปะแหงหุบเขา ท่ีถูกดัดแปลงจากหุบเขาตามธรรมชาติใหเป็นสิ่งประดิษฐรูปแบบงานศิลปะท่ีมนุษย
ไดออกแบบขึน้อยางลงตัว

นําทานชม หมูบานสีลูกกวาดหรือหมูบานโพรวองซ เป็นสถานท่ีทองเท่ียวท่ีเหมาะสําหรับคนท่ีรักการถายรูปเป็นอยางย่ิง
เป็นหมูบานท่ีไดบรรยากาศแบบยุโรป ภายในหมูบานถูกเติมแตงความสดใสไวอยางงดงาม บานเรือนท่ีถูกระบายสีสันตางๆ มอง
ดูหวานๆ ใหสีสดเหมือนลูกกวาดหลากสี จึงทําใหหมูบานน้ีถูกเรียกอีกชื่อหน่ึงวาหมูบานสีลูกกวาด อิสระใหทานไดเดินชมและ
ถายรูปเก็บภาพประทับใจ



 หมายเหตุ เวลาทองถิ่นเกาหลีเร็วกวาไทย 2 ช.ม.

บาย

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูทัคคาลบี ไกผัดเผ็ดบารบีคิวเกาหลี

จากน้ันนําทานน่ังรถราง Mono Rail หรือรถไฟฟารางเด่ียวสีเหลืองสดใส เขาสู สวนพฤกษศาสตรเกาหลี (The Garden
of Morning Calm) สวนน้ีไดรับฉายาของประเทศเกาหลีท่ีไดชื่อวาเป็น ดินแดนแหงความสงบยามเชา คือ สวนดอกไมขนาด
ใหญท่ีเปิดใหบริการแกนักทองเท่ียวตลอดทัง้ปี ซ่ึงถือไดวาเป็นสวรรคสําหรับชางภาพ ครอบครัว คูรักและผูท่ีชื่นชอบธรรมชาติ

ค่ํา

รับประทานอาหารเย็น เมนูชาบู ชาบู สุกีส้ไตลเกาหลี

พักท่ี SUWON CENTER HOTEL, DONO HOTEL, SUWON PACIFIC หรือเทียบเทา

ทาอากาศยานนานาชาติอินชอน

หุบเขาศิลปะแหงเมืองโปชอน

หมูบานฝรั่งเศส หรือ La Pettie Frace

 เชา  รับประทานอาหารเชา บนรถโดยสาร บริการขนมปังและนมกลวย ทานละ 1 ขวด

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

หุบเขาศิลปะแหงเมืองโปชอน POCHEON ART VALLEY สถานท่ีทองเท่ียวแหงใหมท่ี
เพ่ิงสรางขึน้มาไมนาน โดยดานในจะเป็นศิลปะแหงหุบเขาท่ีถูกดัดแปลงจากหุบเขาตาม
ธรรมชาติ ใหเป็นสิ่งประดิษฐรูปแบบงานศิลปะ ท่ีมนุษยไดออกแบบขึน้รูปแบบตางๆ มี
ทัง้หนาผาท่ีถูกตัดเป็นแนวด่ิงสูงระฟาท่ีสลับซับซอน สรางไดกลมกลืนกับทะเลสาบสี
เขียว ซ่ึงชวงฤดูหนาวสถานท่ีทองเท่ียวแหงน้ีจะถูกปกคลุมไปดวยหิมะสีขาวโผลนท่ีดูแลว
สวยงามเหมาะแกการเก็บภาพความประทับใจ

หมูบานฝรัง่เศส Petite France เป็นหมูบานสีสันนารักสดใสสไตลฝรัง่เศษ โดยใชคอน
เซ็ปในการออกแบบมาจาก "ดวงดาว, ดอกไม และ เจาชายนอย" ถาใครเป็นแฟนคลับตัว
จริงของเจาชายนอยและไดมีโอกาสมาเท่ียวท่ีเกาหลี หามพลาดท่ีจะมาท่ีหมูบานฝรัง่เศสน้ี
เพราะไมวาจะไปมุมไหน ก็จะไดเจอเจาชายนอยท่ีเป็นทัง้รูปป้ัน และรูปวาดเจาชาย สุดนา
รักมายืนรอใหแฟนคลับมาขอถายรูปดวยเต็มไปหมด

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนูทัคคาลบี ไกผัดเผ็ดบารบีคิวเกาหลี

The Garden of Morning Calm บาย

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

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนูชาบู ชาบู สุกีส้ไตลเกาหลี

 SUWON CENTER HOTEL, DONO HOTEL, SUWON PACIFIC หรือเทียบเทา



วันท่ี 3 ไรสตรอเบอรร่ีเกาหลี - เรียนทําขาวหอสาหราย คิมบับ - ฮันบก
- COSMETIC OUTLET Korea - สวนสนุกเอเวอรแลนด -
COMMON GROUND

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม

นําทานออกเดินทางเขาสู ไรสตอเบอรรี่ เชิญทานลิม้รสสตรอเบอรรี่เกาหลีสดๆ หวานฉ่ําๆ ในบรรยากาศภายในไรสตรอ
เบอรรี่ ทานจะพบกับวิถีชีวิตชาวไรสตรอเบอรรี่ของเกาหลี ทานยังสามารถเลือกเก็บสตรอเบอรรี่ พรอมทัง้ยังสามารถซ้ือกลับไป
ฝากคนทางบานไดดวย (ในกรณีท่ีหมดชวงฤดูสตอเบอรรี่ ขอนําทานไป วัดวาวูจองซา แทน)

จากน้ันนําทานไปเรียนรูวัฒนธรรมการทํากิมจิของชาวเกาหลีท่ี โรงเรียนสอนขาวหอสาหราย อาหารงายๆ ท่ีคนเกาหลีนิยม
รับประทาน โดยการนําขาวสุก และสวนผสมอ่ืนๆ หลากชนิด วางแผบนแผนสาหรายแลวมวนเป็นแทงยาวๆ จากน้ันห่ันเป็นชิน้
พอดีคํา นอกน้ันยังสามารถสวมใส ชุดประจําชาติฮันบก ซ่ึงเป็นชุดประจําชาติของเกาหลี พรอมถายภาพสวยๆเก็บไวเป็นท่ีระลึก

จากน้ันนําทานแวะชอปรานเครื่องสําอางคยอดนิยม COSMETIC OUTLET สวรรคของนักชอป เพ่ือเลือกซ้ือกลับไปเป็น
ของฝาก มีใหเลือกมากมายหลากหลายแบนดใหทานไดเลือกซ้ือ

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู หมูคาลบี

จากน้ันนําทานเดินทางสู สวนสนุกเอเวอรแลนด เป็นสวนสนุกกลางแจงของประเทศเกาหลีใต สวนสนุกน้ีถูกขนานนามวา
ดิสนียแลนดเกาหลี เป็นสวนสนุกกลางแจงท่ีตัง้อยูทามกลางหุบเขา ทานจะไดน่ังกระเชาลิฟท และทองไปกับโลกของสัตวป า
ซาฟารี ชมไลเกอร (สิงโตผสมกับเสือ) แฝดคูแรกของโลก ท่ีน่ีทานจะพบวาเจาปาสิงโต และเสือสามารถอยูดวยกันไดอยาง
เป็นสุข ชมความนารักของหมีท่ีสามารถสื่อสารกับคนขับรถไดเป็นอยางดี

เขาสูดินแดนแหงเทพนิยาย สวนดอกไมสี่ฤดู ซ่ึงจะปลูกดอกไมเปล่ียนไปตามฤดูกาลและสนุกกับเครื่องเลนนานาชนิด อาทิ
เชน สเปสทัวร รถไฟเหาะ หนอนสะบัด และไฮไลคท่ีพลาดไมไดของสวนสนุกแหงน้ี รถไฟเหาะรางไม ชมกิจกรรมและการแสดง
ตาง ๆ มากมาย

จากน้ันนําทานสู COMMON GROUND แหลงชอปป้ิงในกรุงโซล สรางดวยตูคอนเทนเนอร มีสินคาแฟชัน้มีดีไซน เชน
เสื้อผา รองเทา กระเปา หมวก เครื่องประดับ เรื่อยไปจนถึงของใชประจําวัน และยังสามารถเดินชมถายภาพตามอัธยาศัย

ค่ํา

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนูขาวยําเกาหลี

พักท่ี GALAXY HOTEL, RICHDIAMOND HOTEL, BLVD HOTEL หรือเทียบเทา

ไรสตรอเบอรรี่เกาหลี
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ไรสตรอเบอรรี่ เชิญลิม้รสสตรอเบอรรี่ของเกาหลีสดๆ ในบรรยากาศภายในไรสตรอเบอร
รี่อยางแทจริง พบกับวิถีชีวิตชาวไรสตรอเบอรรี่ของเกาหลีวามีวิธีการปลูกอยางไร ใหไดผล
สตรอเบอรรี่ท่ีขนาดใหญเป็นพิเศษ หวานหอม และชวนนารับประทาน เป็นท่ีชื่นชอบของ
ชาวเกาหลีและชาวตางชาติ และยังเป็นผลไมสงออกของประเทศดวย



่ ้ ์ ่ ่

เรียนทําขาวหอสาหราย คิมบับ

ฮันบก

COSMETIC OUTLET Korea

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”

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

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนูหมูคาลบี

สวนสนุกเอเวอรแลนด

COMMON GROUND

 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

เป็นแหลงชอปป้ิงอีกแหลงของเกาหลี ท่ีสรางดวยตูคอนเทรนเนอรสรางขึน้ภายใตคอน
เซ็ปต ‘Creative Connection’ นําเสนอสินคาท่ีแฟชัน้มีดีไซน เชน เสื้อผา รองเทา
กระเปา หมวก เครื่องประดับ เรื่อยไปจนถึงของใชประจําวัน ตอบสนองความตองการรุน
เกาหลีไดเป็นอยางดี มีหลายระดับราคา สินคาท่ีมีดีไซนแบบสุดๆ ราคาก็สูงตามเชนกัน

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนูขาวยําเกาหลี

 GALAXY HOTEL, RICHDIAMOND HOTEL, BLVD HOTEL หรือเทียบเทา



 หมายเหตุ

วันท่ี 4 ศูนยโสม - น้ํามันสนเข็มแดง - บลูเฮาส - พระราชวังชางดอกกุง
- หอคอยกรุงโซล - การคลองกุญแจคูรักเกาหลี - ดิวตี้ฟรี -
เมียงดง

ชวงสตอเบอรรี่จะสิน้สุดชวงเดือนมีนาคม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นเปล่ียนรายการนําทานไป วัดวาวูจองซา ในกรณีท่ีหมด
ชวงฤดูสตอเบอรรี่

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม

จากน้ันนําทานออกเดินทางไปยัง ศูนยสมุนไพรโสมเกาหลี (GINSEN CENTER) สมุนไพรท่ีชวยเสริมความแข็งแรงใหแก
ระบบทางเดินอาหาร ปอด ทําใหรายกายสดชื่น และเพ่ิมพละกําลัง มีสรรพคุณทางการแพทยชวยบํารุงหัวใจ โลหิตจาง เบาหวาน
ความดันโลหิตสูง และอ่ืนๆ

นําทานเรียนรูการทําผลิตภัณฑท่ีสกัดจาก น้ํามันสนเข็มแดง (RED PINE) มีสรรพคุณชวยบํารุงรางกาย ลดไขมันท่ีอุดตัน
ในเสนเลือด และรักษาสมดุลในรางกาย

จากน้ันนําทานสู บลูเฮาส (Blue House) ทําเนียบประธานาธิปดีเกาหลีใต มีอีกชื่อหน่ึงวา “ชองวาแด” ชื่อน้ีถูกตัง้มาจาก
หลังคาของอาคารซ่ึงมุงดวยกระเบื้องสีฟาออนทัง้หลัง ทําใหอาคารมีความโดดเดนเน่ืองจากสีฟาของหลังคา ตัดกับฉากหลังซ้ือเป็น
ภูเขาพูกักซานสีเขียวเขม เป็นทัศนียภาพท่ีสวยงามเป็นอยางย่ิง

จากน้ันนําทานสู พระราชวังชางดอก (Changdeok Palace) หรือชางดอกกุง ไดชื่อวา “พระราชวังอันเป็นท่ีรักแหงรา
ชวงศโชซอน” เป็นหน่ึงในหาของพระราชวังหลักแหงราชวงศโชซอนท่ีสําคัญและมีความสวยงามดานสถาปัตยกรรม เป็น
พระราชวังท่ีไดรับการดูแลดีท่ีสุดในบรรดาพระราชวังทัง้หมด อีกทัง้ยังทรงคุณคาในแงประวัติศาสตรมาอยางยาวนาน

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูบุฟเฟตบารบีคิวป้ิงยางสไตลเกาหลี

จากน้ันนําทานสู หอคอยเอ็นโซล (N Seoul Tower) ไมรวมคาลิฟต เป็นหน่ึงในแหลงทองเท่ียวสําคัญของโซล เปิดใหเขา
ชมเมื่อ ปี ค.ศ. 1980 เป็นหอคอยสําหรับชมเมือง ตัง้อยูในกรุงโซล ตัง้อยูบนภูเขานัมซัน จุดไฮไลทท่ีพลาดไมไดเลยเมื่อมาเท่ียว
Seoul Tower น่ันก็คือ สถานท่ีคลองกุญแจชื่อดัง Love Key Ceremony ท่ีมีความเชื่อวาคูรักท่ีมาคลองกุญแจท่ีจะมีความรัก
ท่ียืนยาวไปตลอดกาล อิสระใหทุกทานไดเดินเลนและถายรูปคูหอคอยตามอัธยาศัยหรือคลองกุญแจคูรัก

จากน้ันนําทานเลือกซ้ือสินคาปลอดภาษี ดิวตีฟ้รี (DUTY FREE) ท่ีน่ีมีรานคาปลอดภาษีชัน้นําท่ีใหญท่ีสุดในโซล แหลงรวม
สินคาใหเลือกซ้ือมากมายกวา 500 ชนิด อาทิ น้ําหอม เสื้อผา เครื่องสําอาง กระเปา นาฬิกา เครื่องประดับ ฯลฯ

จากน้ันนําทานเพลิดเพลินกับการชอปป้ิง ยานเมียงดง แหลงละลายทรัพยในดวงใจของสาวๆหลายคน หรือ สยามสแควร
เกาหลี ตลาดน้ีกาวลํา้นําสมัยเพียงใดทานจะตองมาท่ีเมียงดงแหงน้ี พบกับสินคาวัยรุน อาทิ เสื้อผาแฟชัน่แบบอินเทรน เครื่องสํา
อางดังๆ ของเกาหลี พบกับความแปลกใหมในการชอปป้ิงอีกรูปแบบหน่ึง ซ่ึงเมียงดงแหงน้ีจะมีวัยรุนหน ุมสาวชาวโสมไปรวมตัว
กันท่ีน่ีกวาลานคนในแตละวัน

ค่ํา

อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย เพ่ือไมเป็นการรบกวนเวลาชอปป้ิงของทาน

พักท่ี GALAXY HOTEL, RICHDIAMOND HOTEL, BLVD HOTEL หรือเทียบเทา

ศูนยโสม
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

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



นํ้ามันสนเข็มแดง

บลูเฮาส

พระราชวังชางดอกกุง

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

หรือทําเนียบประธานาธิบดีของเกาหลีใตน้ัน ไดชื่อบลูเฮาสเพราะวาเมื่อมองจากดานนอก
เขาไปท่ีอาคารดังกลาวจะเห็นเป็นสีฟาออนทัง้หลัง คนก็เลยเรียกตามสีของอาคารหลังน้ี
ทําเนียบประธานาธิบดีแหงน้ีไมเปิดใหบุคคลท่ัวไปหรือนักทองเท่ียวเขาชมภายใน แต
สามารถชมจากดานนอกและถายภาพไกล ๆได อาคารบลูเฮาเป็นสถาปัตยกรรมเกาหลี
ผสมกับสถาปัตยกรรมรวมสมัยท่ีมีความโดดเดนเฉพาะตัว ดานหลังของบลูเฮาสเป็นภูเขา
ท่ีเชื่อวาชวยเสริม ฮวงจุย ดานหนาของบลูเฮาสมีลานกวางและมีอนุสาวรียรูปนกฟีนิกซ
อันหมายถึงความเป็นอมตะ จุดน้ีจะเป็นท่ีซ่ึงนักทองเท่ียวนิยมมาถายภาพไวเป็นท่ีระลึก

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

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนูบุฟเฟตบารบีคิวป้ิงยางสไตลเกาหลี

หอคอยกรุงโซล

การคลองกุญแจคูรักเกาหลี

ดิวต้ีฟรี

 บาย

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

จุดไฮไลท ของ N Seoul Tower ท่ีคูรักทุกคูชาวเกาหลี จะตองทําอยางเสียไมไดคือ การ
คลองกุญแจคูรัก Love Key Ceremony บนโซลทาวเวอร โดยท่ีจะเขียนขอความ หรือชื่อ
ของคูรักไวบนแมกุญแจ และก็จะนําแมกุญแจน้ีไปคลองกับรัว้เหล็ก สวนลูกกุญแจเคาจะ
ทิง้ไป ดวยความเชื่อท่ีวาหากคูรักคูใด ไดมาเยือนและคลองกุญแจคูรักกันท่ีน่ี จะทําใหความ
รักของทัง้คูยืนยาว ไมพรากจากกันไปตลอดกาล

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



 หมายเหตุ

วันท่ี 5 ศูนยสมุนไพร (Korea Herb Shop) - โรงงานพลอยอเมทิส -
เกาะยออิโด - ซากุระ ถนนยออิโด - ถนนฮงอิก หรือ ยานฮงแด
- ฮุนได พรีเม่ียม เอาทเลต - ซุปเปอรมารเก็ตเกาหลี - ทา
อากาศยานนานาชาติอินชอน - ทาอากาศยานนานาชาติ
สุวรรณภูมิ

ท่ีหอคอยกรุงโซล ไมรวมคาลิฟท

อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย เพ่ือไมเป็นการรบกวนเวลาชอปป้ิงของทาน

เมียงดง
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  GALAXY HOTEL, RICHDIAMOND HOTEL, BLVD HOTEL หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม

จากน้ันนําทานเดินทางสู ศูนยสมุนไพรเกาหลี (HERB SHOP) ใหทานไดรับชมสมุนไพรท่ีคัดเลือกและดูแลอยางพิถีพิถัน
อิสระใหทานไดเลือกชมและ เลือกซ้ือสินคากลับไปเป็นของฝาก

จากน้ันนําทานสู โรงงานพลอยอเมทิส (AMETHYST) พลอยสีมวงท่ีมีชื่อเสียงของประเทศเกาหลี ซ่ึงชาวโสมเชื่อวาถาไดมี
พลอยชนิดน้ีติดตัวไว จะทําใหมีโชคลาภและสิ่งดีๆเกิดขึน้กับชีวิต โดยมีตัง้แตสีมวงออน จนถึงสีมวงไวน เมื่อนํามาทําเป็นแหวน
จี ้ตางหูและสรอยขอมือ จะสวยงามจับตา เยายวนใจ

จากน่ันนําทานสู สวนยออีโด (Yeouido Street) เป็นพ้ืนท่ีพักผอนหยอนใจขนาดใหญตัง้อยูบนเกาะ Yeouido ในภาค
กลางของกรุงโซล ซ่ึงมีตนซากุระกวา 1,400 ตนในบริเวณน้ี ในเดือนเมษายนในแตละปีชวงกลางเดือน จะมีการจัดเทศกาลดอก
ซากุระ ณ ถนนสายน้ีทุกทาน จะไดสัมผัสสีสันแหงดอกซากุระ พรอมถายรูปเป็นท่ีระลึกในบรรยากาศสุดโรแมนติค (ขึน้อยูกับ
สภาพอากาศ)

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูจิมดักไกตุนกับซอสสไตลเกาหลีสูตรเขมขน

จากน้ันนําทานเดินทางตอไปยัง ยานฮงแด (Hongdae) เป็นยานชอปป้ิงบริเวณดานหนาของมหาวิทยาลัยฮงอิก จึงเป็น
ศูนยรวมเด็กวัยรุนและเด็กมหาวิทยาลัย เป็นอีกเสนหน่ึงท่ีมีบรรยากาศโรแมนติก อีกทัง้ยังมีรานกาแฟท่ีเป็นเอกลักษณ แกล
เลอรี่ รานคาจําหนายสินคาแฟชัน่ คลับ ตลาดศิลปะ และรานอาหารท่ีนาสนใจมากมาย

จากน้ันนําทานไปยัง ฮุนได เอาทเลท แหลงชอปป้ิงสินคาท่ีรวบรวมแบรนดดังตางๆ ท่ีเต็มไปดวยรานแฟชัน่กวา 200 ราน ให
ทานไดชอปป้ิงอยางจุใจ

จากน้ันนําทานเพลิดเพลินกับการแวะซ้ือของฝากท่ี ซุปเปอรมารเก็ต ซ้ือของ (ละลายเงินวอน 5 แถม 1) สาหราย ขนมตางๆ
ช็อกโกแลตหิน ซีเรียลช็อกโก ผลิตภัณฑของใบและรากฝอยของโสม ในรูป ขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหนาโสม ครีมลางหนา
โสม เครื่องสําอางโสม หมอนสุขภาพ กิมจิ และอ่ืนๆ

ค่ํา

18.00 น. นําทานเดินทางสู สนามบินนานาชาติอินชอน

่ ่



21.25 น. ออกเดินทางจากประเทศเกาหลีใต กลับกรุงเทพฯ โดยสายบินไทยแอรเวย เท่ียวบินท่ี TG655 (ใชระยะเวลาใน
การเดินทางประมาณ 5.55 ชัว่โมง) (*บริการอาหาร และเครื่องด่ืมบนเครื่อง)

01.20 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

ศูนยสมุนไพร (Korea Herb Shop)

โรงงานพลอยอเมทิส

เกาะยออิโด

ซากุระ ถนนยออิโด

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

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

โรงงานพลอยอเมทิส หรือ พลอยสีมวง ท่ีมีชื่อเสียงของประเทศเกาหลี ซ่ึงชาวโสมเชื่อวา
ถาไดมีพลอยชนิดน้ีติดตัวไว จะทําใหมีโชคลาภและสิ่งดีๆเกิดขึน้กับชีวิต

เป็นเกาะเล็กๆ ท่ีตัง้อยูในกรุงโซล ริมเเมงน้ําฮัน โดยมีการพัฒนาเกาะเเหงน้ีใหเป็นเกาะ
สมัยใหมท่ีมีสํานักงานเเละท่ีพักอยูหลายเเหง โดยมีการจัดการสถานท่ีเป็นอยางดีจนเป็น
เกาะท่ีสวยงามเงียบสงบเเละทันสมัย คลายๆ กับโอไดบะ ท่ีโตเกียวเลยก็วาได นอกจา
กน้ีเเลวก็ยังมีสถานท่ีทองเท่ียวท่ีนาสนใจตัง้อยูภายในเกาะน้ีอีกหลายท่ีดวยกัน

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

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนูจิมดัก

ถนนฮงอิก หรือ ยานฮงแด บาย

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

้



 หมายเหตุ โดยปกติซากุระจะบานชวงประมาณปลายเดือนมีนาคมถึงตนเดือนเมษายน อาจมีการเปล่ียนแปลงได ขึน้อยูกับสภาพอากาศ

มีบริการอาหาร และเครื่องด่ืมบนเครื่อง

** 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

ฮุนได พรีเมี่ยม เอาทเลต

ซุปเปอรมารเก็ตเกาหลี

ไดดูกัน ปกติโดยสวนตัวชอบไปเดินเลนแถวฮงแดเพราะวามีรานคาเสื้อผานารักๆ ดีไซน
แนวๆ ใหเลือกหลากหลาย และรานอาหารอรอยๆ หลายราน ออ จุดเดนอีกอยางหน่ึงของ
ยานน้ีคือมีรานหมูยางอรอยๆ ใหเลือกกินหลายราน

เป็นแหลงชอบป้ิงเอาทเลตขนาดใหญของอาณาจักรฮุนได รานสินคาแบรนดเนมระดับโลก
มากมาย เป็นหางใหญของเกาหลี หางมีลักษณะสถาปัตยกรรมเป็นทรงกรีกโรมันหรือ
ยุโรปโบราณ นอกจากจะเป็นแหลงชอปป้ิงแลว ยังเป็น แหลงพักผอนหยอนใจ สําหรับ
ครอบครัวอีกดวย

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
ในกรณีท่ีผูเดินทางไมผานการตรวจพิจารณาจากดานตรวจคนเขาเมือง(ต.ม.)ในการเขา-ออกทัง้ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต

อันเน่ืองจากการกระทําท่ีสอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนีเขาออกเมือง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆทุกกรณี ทางบริษัทจะไม
รับผิดชอบและไมคืนคาใชจายตางๆทัง้สิน้ เน่ืองจากทางบริษัทไดทําการจองและถูกเก็บคาใชจายแบบเหมาจายไปลวงหนาทัง้หมดแลว

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์ราคาน้ีเฉพาะนักทองเท่ียวชาวไทยเทาน้ัน ถาหากเป็นชาวตางชาติ จะตองแจงกับทางเซลลท่ีจองมา และ
หากเป็นชาวตางชาติชาวเกาหลี จะตองเพ่ิมจากราคาทัวรปกติอีก 300 USD

กรณีตัดกรุปเหมาท่ีเป็น เด็กนักเรียนระดับอนุบาล, ประถม, มัธยมและโรงเรียนกวดวิชา นักศึกษาทุกระดับชัน้ ครูอาจารย ธุรกิจ
ขายตรงเครื่องสําอางและอาหารเสริม กลุมธุรกิจขายของออนไลน หมอพยาบาล ชาวตางชาติ หรือกรุปท่ีมีการดูงานตองสอบถามราคา
ใหมทุกครัง้

ทัวรน้ีจัดใหเฉพาะลูกคาท่ีประสงคจะไปทองเท่ียวตามรายการของทัวรทุกวันเทาน้ัน หากทานไมสามารถรวมทัวรทุกวัน หรือแยกตัว
ออกจากกรุปทัวร โดยไมลงรานชอปป้ิง เชน คอสเมทิส, ดิวตีฟ้รี, อะเมทิส, ซุปเปอรมารเก็ต, ศูนยสมุนไพรโสมเกาหลี, ศูนยสมุนไพร
เกาหลี, น้ํามันสนเข็มแดง ทางบริษัทจะคิดคาดําเนินการในการแยกทองเท่ียวเอง 350 USDตอทาน

ทัวรน้ีจัดใหเฉพาะลูกคาท่ีประสงคจะไปทองเท่ียวตามรายการของทัวรทุกวันเทาน้ัน หากทานไดไมสามารถรวมทัวรทุกวัน แคสมัคร
มารวมทัวรเพียงเพ่ือการใชตัว๋เครื่องบินและท่ีพักในราคาพิเศษ หากทานไมแจงและปรากฏวา ทานไมรวมทัวรในบางวัน ทางบริษัทจะ
คิดคาดําเนินการในการแยกทองเท่ียวเอง 300 USD (กอนซ้ือทัวร จะตองแจงความประสงคท่ีเป็นจริง เพ่ืองทางผูจัดจะไดคิดคาบริการ
ท่ีเหมาะสม)

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิย์กเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 5 วัน ในกรณีท่ีไมสามารถทํากรุปไดอยางนอย 20 ทาน ในกรณีน้ีบริษัทฯ
ยินดีคืนเงินใหทัง้หมด หรือจัดหาคณะทัวรอ่ืนใหถาตองการ

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุจําเป็นสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได และจะไมรับ
ผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสีย หรือไดรับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวรและอุบัติเหตุสุดวิสัยบางประการ
เชน การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจลตางๆ เป็นตน

กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหามของเจาหนาท่ีไมวาเหตุผลใดๆ ก็ตามทางบริษัทของ
สงวนสิทธิใ์นการ ไมคืนคาทัวรทัง้หมด

ขอความกรุณาทุกทานอานและศึกษาขอมูลทัง้หมดกอนการจอง เพ่ือความถูกตองและความเขาใจท่ีตรงกันระหวางทานและ
บริษัทฯ 

การชําระเงิน
กรุณาจองลวงหนาอยางนอย 30 วันกอนการเดินทาง และกรุณาเตรียมเงินมัดจํา 15,000 บาท พรอมกับเตรียมเอกสารสงให

เรียบรอย ภายใน 2-3 วัน หลังจากทําการจองแลว

การชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บกอนเดินทางไมนอยกวา 20 วัน ทานควรจัดเตรียมคาทัวรใหเรียบรอยกอน
กําหนด เน่ืองจากทางบริษัทตองสํารองคาใชจายในสวนของคาท่ีพักและตัว๋เครื่องบิน มิฉะน้ันจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดย
อัตโนมัติ

หากทานท่ีตองการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทานติดตอเจาหนาท่ี กอนออกบัตรโดยสารทุกครัง้
หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาใชจายท่ีเกิดขึน้

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

อัตรานี้รวม:
คาตัว๋เครื่องบินโดยสารชัน้ประหยัด รวมภาษีสนามบินและธรรมเนียมเชื้อเพลิง

คาท่ีพักหองคู ดังท่ีระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน

คาอาหาร ดังท่ีระบุในรายการ

คาเขาชม ดังท่ีระบุในรายการ

คารถนําเท่ียว ดังท่ีระบุในรายการ

คาประกันอุบัติเหตุในระหวางการเดินทาง 
 

อัตรานี้ไมรวม:
่ ่



คาใชจายสวนตัว เชน คาอาหาร-เครื่องด่ืม นอกเหนือรายการทัวร คาซักรีด คามินิบาร คาโทรศัพท ฯลฯ

คาปรับ สําหรับน้ําหนักกระเปาเดินทางท่ีเกินจากสายการบินกําหนด (30 กิโลกรัม)

คาทําหนังสือเดินทาง 

คาธรรมเนียมเชื้อเพลิงท่ีทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพ่ิมเติมในภายหลัง

คาทิปคนขับรถ และไกดทองถิ่น(ถามี) ทานละ 50,000 วอน (ประมาณ 1,750 บาท)/ทริป ชําระท่ีสนามบินในวันเช็คอิน (คาทิป
หัวหนาทัวรแลวแตความพึงพอใจของทาน)

ภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% และภาษีมูลคาเพ่ิม 7% 
 

วีซา
เอกสารท่ีลูกคาตองเตรียมไปวันเดินทาง 
จากการท่ีรัฐบาลประเทศเกาหลีใต ประกาศยกเวนวีซาเขาประเทศเกาหลีใตใหกับคนไทย ผูท่ีจะเขาประเทศไดน้ัน จะตองผานการ
พิจารณาจากเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองกอนจึงจะสามารถเขาประเทศได (เชนเดียวกับผูท่ีย่ืนขอวีซากับทางสถานทูตฯ) ทางเจาหนาท่ี
ตรวจคนเขาเมืองจะสอบถามถึงวัตถุประสงคในการเขาประเทศ หรือขอตรวจเอกสารท่ีนํามา เชน ตัว๋เครื่องบินขากลับ หรือเอกสา
รอ่ืนๆ สําหรับรายละเอียดของเอกสารท่ีจะตองใชในการพิจารณาไดแก

(1)  ตัว๋เครื่องบินขาออกจากประเทศเกาหลีใต(ทางบริษัทฯเตรียมให)

(2)  สิ่งท่ียืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายท่ีอาจเกิดขึน้ในระหวางท่ีพํานักในประเทศเกาหลีใตได (เชน เงินสด บัตร
เครดิต) 

(3)  ชื่อ-ท่ีอยู และหมายเลขติดตอในระหวางท่ีพํานักในประเทศเกาหลีใต เชน โรงแรมท่ีพัก (ทางบริษัทฯ เตรียมให) 

(4)  กําหนดการเดินทาง ในชวงระยะเวลาท่ีพํานักในประเทศญ่ีป ุน (ทางบริษัทฯเตรียมให)

คุณสมบัติการเขาประเทศเกาหลีใต (สําหรับกรณีการเขาประเทศดวยมาตรการยกเวนวีซา)

(1)  หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยูอยางนอย 6 เดือน

(2)  กิจกรรมใด ๆ ท่ีจะกระทําในประเทศญ่ีป ุนจะตองไมเป็นสิ่งท่ีขัดตอกฎหมาย แลเขาขายคุณสมบัติการพํานักระยะสัน้

(3)  ในขัน้ตอนของการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน 90 วัน

(4)  เป็นผูท่ีไมมีประวัติการถูกสงตัวกลับจากประเทศเกาหลีใต มิไดอยูในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ และไมเขา
ขาย คุณสมบัติท่ีจะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ

หมายเหตุ
โปรแกรมสามารถสลับปรับเปล่ียนไดโดยไมตองแจงลวงหนา

ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปคนขับรถและไกดทองถิ่น(ถามี) ทานละ  50,000 วอน(ประมาณ 1,750 บาท)/ทริป (ชําระท่ีสนาม
บินดอนเมืองในวันเช็คอิน ) (คาทิปหัวหนาทัวรแลวแตความพึงพอใจของทาน)

ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนคาทิป ในกรณีไมผานการตรวจพิจารณาจากดานตรวจคนเขาเมือง(ต.ม.) ในการเขา-ออกทัง้ประเทศไทย
และประเทศเกาหลีใต

การยกเลิก
ไมสามารถยกเลิกได เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมชัน่ และขอเก็บเงินทัง้หมด (แตสามารถเปล่ียนชื่อผูเดินทางได 15วัน กอนการเดิน

ทาง)


