
#11474 ทัวรเกาหลี โซล 5 วัน 3 คืน สวนสนุกเอเวอรแลนด
หมูบานเทพนิยาย ปนจักรยานเรียลไบค บิน LJ
ทัวรเกาหลี โซล เกาะนามิ LINE FRIEND STORE ทงแดมุน ดีไซน พลาซา LED
ROSE GARDEN ใสชุดฮันบก ชอปปงยานเมียงดง หอคอยโซลทาวเวอร(ไมรวม
คาลิฟตและคลองกุญแจ) รานละลายเงินวอนหรือซุปเปอรมาเก็ตเกาหลี



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

2 ทาอากาศยานอินชอน - หมูบานเทพนิยาย - เกาะนามิ - ป่ันจักรยานบนรางรถไฟ   

CENTRAL
PLAZA HOTEL
หรือ SUNSHINE
HOTEL หรือเทียบ
เทา

3 สวนสนุกเอเวอรแลนด - เกาะลอยน้ํา   
GALAXY HOTEL
หรือ VIP HOTEL
หรือเทียบเทา

4 น้ํามันสนเข็มแดง - รานเคร่ืองสําอางคเกาหลี - พิพิธภัณฑสาหรายเกาหลี - ฮันบก
- เรียนทําขาวหอสาหราย คิมบับ - ดิวต้ีฟรี - เมียงดง - เมียงดงสตรีทฟ ูด   

GALAXY HOTEL
หรือ VIP HOTEL
หรือเทียบเทา

5 ศูนยโสม - ศูนยสมุนไพรฮอกเกตนามู - หอคอยกรุงโซล - การคลองกุญแจคูรัก
เกาหลี - โรงงานพลอยอเมทิส - ซุปเปอรมารเก็ตเกาหลี - ทาอากาศยานอินชอน -
ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

   -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

21 ก.ย. 62 - 25 ก.ย. 62
฿15,999 
฿9,999

฿15,999 
฿9,999

฿15,999 
฿9,999

฿5,000

22 ก.ย. 62 - 26 ก.ย. 62
฿15,999 
฿9,999

฿15,999 
฿9,999

฿15,999 
฿9,999

฿5,000

23 ก.ย. 62 - 27 ก.ย. 62
฿15,999 
฿9,999

฿15,999 
฿9,999

฿15,999 
฿9,999

฿5,000

25 ก.ย. 62 - 29 ก.ย. 62
฿15,999 
฿9,999

฿15,999 
฿9,999

฿15,999 
฿9,999

฿5,000

28 ก.ย. 62 - 2 ต.ค. 62 ฿15,999 ฿15,999 ฿15,999 ฿5,000



วันท่ี 1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ทาอากาศยานนานาชาติอินชอน - หมูบานเทพนิยาย - เกาะนามิ -
ปนจักรยานบนรางรถไฟ

กําหนดการทั้งหมด

เคานเตอรเช็คอินปิดบริการกอนเวลาเครื่องออกอยางนอย 60 นาที ผูโดยสารพรอม ณ ประตูขึ้นเครื่องกอนเวลาเครื่องออก
30 นาที

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

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

 กิจกรรม ค่ํา

21.00 น. คณะพรอมกันท่ี ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ผูโดยสารขาออกชั้น 4 เคานเตอรสายการบิน JIN AIR (LJ) โดยมีเจา
หนาท่ีคอยอํานวยความสะดวกเช็คอินตั๋วเครื่องบินและสัมภาระใหแกทาน (หมายเหตุ เคานเตอรเช็คอินปิดบริการกอนเวลา
เครื่องออกอยางนอย 60 นาที ผูโดยสารพรอม ณ ประตูขึ้นเครื่องกอนเวลาเครื่องออก 30 นาที)

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ คํ่า

เป็นสนามบินท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบินภายใน
ประเทศ ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติท่ี
คนคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

 กิจกรรม เชา

01.05 น. เหินฟาสู ประเทศเกาหลีใต โดยสายการบิน JIN AIR เท่ียวบิน LJ 002 (บริการ SNACK BOX บนเครื่อง)

08.25 น. ถึง สนามบินนานาชาติ อินชอน ประเทศเกาหลีใต หลังผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมือง และรับสัมภาระ
เรียบรอยแลว (เวลาทองถิ่นประเทศเกาหลีใต เร็วกวาประเทศไทย 2 ชั่วโมง)

นําทานไปชม ถนนเทพนิยาย ซองวุลดง เป็นถนนเล็กๆในเมืองยาน JUNG-GU ของจังหวัดอินชอน ใกลๆกับทาเรืออิน
ชอนออกแบบและตกแตงตามผนังบาน กําแพงตางๆ ตลอดท้ัง 2 ฝ่ังทางเดิน ตกแตงเป็นรูปการตูนในเทพนิยาย หรือ การตูน
ของดิสนีย เชนเรื่อง อลาดิน สโนไวท หรือปีเตอรแพน เพ่ือดึงดูดนักทองเท่ียวใหเดินทางมาเย่ียมชม ใหเวลาทานไดถายรูปกับ
ความนารักของถนนเทพนิยายแหงน้ีตามอัธยาศัย

นําทานชมความงดงามของเกาะชื่อดัง เกาะนามิ หน่ึงในสถานท่ีถายทําซีรียเกาหลีชื่อดัง เพลงรักในสายลมหนาว

นําทานขึ้นเรือเฟอรรี่ขามฟากไปยังเกาะนามิใชเวลาเพียง 5 นาที ในฤดูใบไมผลิ ดอกไม ตนไมนานาพันธุ จะเริ่มผลิใบ ผลิ
ดอก สรางสีสันสวยงามใหกับเกาะแหงน้ีอยางมาก และอากาศเย็นๆสบายๆ ประมาณ 10 – 15 องศา จึงทําใหบรรยากาศเหมาะ
แกการพักผอนสําหรับครอบครัว คูรัก ท่ีแสนโรแมนติก ใหทานไดถายรูปสวยๆกับสวนดอกไมนานาพันธุในเกาะแหงน้ี

่ ่ ่ ้



ไฮไลทท่ีพลาดไมไดเลยคือ ทิวตนสนท่ีเป็นไฮไลทของเกาะนามิ วากันวาถามาเกาะนามิแลวไมไดถายรูปท่ีทิวตนสนน้ี เหมือน
มาไมถึงเกาหลีเลยทีเดียว และระหวางทางกลับมีรานคา 2 ขางทาง อาทิ รานซาลาเปา รานไสกรอก ขนมแพนเคกแสนอรอย ให
ทานเลือกทานตามอัธยาศัย หรือจะเลือกน่ังจิบกาแฟรอนๆ ในราน Coffee Shop ในเกาะนามิ

จากนั้นไดเวลานัดหมาย นําทานน่ังเรือเฟอรรี่ กลับมายังจุดขึ้นรถ

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนูทัคคาลบี ไกบารบีคิวผัดซอสเกาหลี)

จากนั้นไปสนุกสนานตอกับการ ป่ันจักรยานบนรางรถไฟ RAIL BIKE เปิดประสบการณใหม เป็นการป่ันจักรยานบนราง
รถไฟท่ีทานเคยเห็นตามซีรียเกาหลีหลายๆเรื่อง ทานจะไดสนุกสนานกับกิจกรรมท่ีไดทํารวมกับครอบครัว เพ่ือน หรือคนรัก
พรอมกับชมความงดงามของธรรมชาติ 2 ขางทางท่ีหาไดยาก ไมวาจะเป็นการป่ันผานแมน้ํา ลําธาร ทุงนา แปลงผัก ทิวสน
ตนไม ดอกไม ตลอดเสนทาง

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (เมนูชาบู ชาบู SHABU SHABU)

พักท่ี CENTRAL PLAZA HOTEL หรือ SUNSHINE HOTEL ระดับเทียบเทา 3 ดาว

ทาอากาศยานอินชอน

หมูบานเทพนิยาย

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

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

หน่ึงสถานท่ีทองเท่ียวของประเทศเกาหลีใต ท่ีเป็นจุดหมายในฝันสุดฮิตของนักทองเท่ียว
ท้ังชาวเกาหลี ชาวไทยและชาวตางชาติ เกาะนามิหรือท่ีเรียกวา "นามีซ็อม" (Namiseom)
เป็นเกาะขนาดเล็กเพียง 460,000 ตารางเมตรตั้งอยูกลางทะเลสาบชองเพียง
(Cheongpyeong Lake) มีชื่อเสียงในดานทัศนียภาพทางธรรมชาติท่ีสวยงาม และไดรับ
ความนิยมมากขึ้นจากกระแสความโดงดังของภาพยนตซีรียเรื่อง "เพลงรักในสายลม
หนาว" (Winter Sonata) ท่ีใชเกาะแหงน้ีเป็นสถานท่ีถายทํา

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู ทัคคาลบี ไกบารบีคิวผัดซอสเกาหลี

ปนจักรยานบนรางรถไฟ บาย

Rail Bike คือการไปป่ันรถรางบนทางรถไฟสายเกาท่ีปัจจุบันไมมีรถไฟว่ิงแลว โดยรถท่ีใช
ป่ันคือรถรางท่ีมีการดัดแปลงใหใชแรงขาป่ันฟันเฟืองใหลอหมุนคลายๆจักรยานแบบน่ัง

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู ชาบู ชาบู SHABU SHABU



 หมายเหตุ

วันท่ี 3 สวนสนุกเอเวอรแลนด - เกาะลอยน้ํา

บริการ SNACK BOX บนเครื่อง

เวลาทองถิ่นประเทศเกาหลีใต เร็วกวาประเทศไทย 2 ชั่วโมง

 คํ่า  CENTRAL PLAZA HOTEL หรือ SUNSHINE HOTEL หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชาในโรงแรม

จากนั้นพาทานสนุกสนานเต็มอ่ิม ท่ี สวนสนุกเอเวอรแลนด (เต็มวัน!!!) เป็นสวนสนุกกลางแจงท่ีใหญท่ีสุดของประเทศ ตั้ง
อยูทามกลางหุบเขา ในชวงซัมเมอรน้ี ภายในสวนสนุกแหงน้ีจะหอมลอมไปดวยดอกไมนานาพันธุ ท่ีงดงามจนทานคิดวาเป็น
ดอกไมปลอมเลยทีเดียว

ใหทานไดสนุกสนานกับเครื่องเลนนานาชนิด อาทิ T-Express ( รถไฟรางไม ) รถไฟเหาะ หนอนสะบัด ลองแกง การตูน 4
มิติ บานหมุน บานผีสิง และในสวนสนุกแหงน้ี ทานจะไดชมความนารักของ หมีสีน้ําตาล ท่ีแสนรูสามารถทําตามคําสั่งของเจา
หนาท่ีท่ีใหขนม ท้ังเดิน เตน และโยนลูกบอล รับรองวาทานอดหลงรักไมไดเลยทีเดียว อีกท้ังทานจะไดพบ แมเสือ พอเสือ สิงโต
เจาปา หมีดํา ไฮยีนา ฯลฯ

บาย

อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย เพ่ือใหทานไดสนุกกับเครื่องเลนแบบเต็มท่ี

นําทานไปท่ี ชมวิวัฒนาการของเกาหลี น่ันก็คือ “VIVA” เกาะลอยน้ําไดพลังงานแสงอาทิตย แหงแรกของโลกเกาหลีใต
“Viva” หรือสถานท่ีขับเคล่ือนดวยพลังงานแสงอาทิตยเต็มประสิทธิภาพ บนแมน้ําฮันในกรุงโซล โดยเกาะแหงน้ีลอยตัวอยูบน
ผืนน้ําดวย 24 ถุงลมนิรภัยขนาดใหญ สามารถรองรับน้ําหนักการกอสรางไดถึง 6,400 ตัน ในขณะท่ีตัว “Viva” มีน้ําหนัก
2,000 ตันเทานั้น บนโครงสรางอาคาร 3 ชั้น ซ่ึงครอบคลุมไปดวยแผงเซลลแสงอาทิตย 54 ตารางเมตร ใหกําลังการผลิตตอวัน
ท่ี 6 กิโลวัตตเพ่ือพลังงานแกสิ่งอํานวยความสะดวกภายในอาคารและสองสวางตัวอาคารในยามค่ําคืน

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร เมนู หมูยางเกาหลีแสนอรอย เมนูยอดฮิต!!

พักท่ี GALAXY HOTEL หรือ VIP HOTEL หรือ ระดับเทียบเทา 3 ดาว

สวนสนุกเอเวอรแลนด
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นสวนสนุกกลางแจงท่ีใหญท่ีสุดของเกาหลี ตั้งอยูท่ีเมืองยงอิน (Yongin) โดยมีบริษัท
ซัมซุงเป็นเจาของ เอเวอรแลนดนั้นถือวาเป็นเหมือน “ดิสนียแลนดเกาหลี” เลยก็วาได
นิตยสาร Forbes ยังจัดอันดับใหเป็น 1 ใน 4 สวนสนุกยอดนิยมของโลก ท่ีตั้งของสวน
สนุกเอเวอรแลนดนั้นเหมือนสวนสนุกในฝันจริงๆ เพราะอยูทามกลางหุบเขาและ
ธรรมชาติ สวยเหมือนในเทพนิยาย ดานในถูกแบงออกเป็น 5 โซนใหญๆ และสัตวท่ีเป็น
ดาราดังของท่ีน้ีคือเจาตัว Liger (ไลเกอร) ลูกแฝดผสมระหวางสิงโตเพศผูและเสือเพศเมีย
ท่ีถือวาเป็นลูกแฝดไลเกอรคูแรกในโลกท่ีตองมาดูท่ีเอเวอรแลนดท่ีเดียวเทานั้น

เกาะลอยนํ้า บาย

เกาะลอยน้ําพลังงานแสงอาทิตย ชื่อวา Some Sevit ซ่ึงแปลวา Three Shining
Islands (��� อานวา เซบิทซอม) "� (ซอม) แปลวา เกาะ" เกาะเทียมท่ีตั้งอยูกลางแมน้ํา
ฮัน ใกลกับสะพานพันโพ เป็นสถาปัตยกรรมกลางน้ําท่ีมีการเปิดไฟแสดงใหชมในตอน
กลางคืน และมีจุดใหชมวิว รวมถึงใชเป็นท่ีจัดนิทรรศการและการประชุมตางๆ ภายในก็มี
ท้ังสิ่งบันเทิงตางๆ ไมวาจะเป็นศิลปะ แกลลอรี รานกาแฟ และรานอาหาร ท้ังสามเกาะ
เดินเชื่อมตอกันได



 หมายเหตุ

วันท่ี 4 น้ํามันสนเข็มแดง - COSMETIC OUTLET Korea -
พิพิธภัณฑสาหรายหมีเทเทรุ - ฮันบก - เรียนทําขาวหอสาหราย
คิมบับ - ดิวตี้ฟรี - เมียงดง - เมียงดงสตรีทฟูด

อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย

การจัดแสดง LED ROSE ขึ้นอยูกับสภาพอากาศ กรณีฝนอาจมีการปิดการแสดง ท้ังน้ีบริษัทฯ ไมสามารถกําหนดได

กรณี LED ROSE ปิดปรับปรัง บริษัทฯ จะนําทานไปชม มาดู“VIVA” เกาะลอยน้ําไดพลังงานแสงอาทิตย แหงแรกของโลก
เกาหลีใต

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู หมูยางเกาหลีแสนอรอย

 GALAXY HOTEL หรือ VIP HOTEL หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชาในโรงแรม

นําทานไปชม RED PINE หรือ น้ํามันสนเข็มแดง สมุนไพรชื่อดังท่ีไดรับความนิยมมากในตอนน้ี สรรพคุณชวยลดระดับ
น้ําตาลในเสนเลือด ชวยละลายไขมันในเสนเลือด ลางสารพิษหรือดีท็อกซ เลือดใหสะอาดและเพ่ิมการไหลเวียนของเลือดได
สะดวกขึ้น เหมาะกับผูปวยโรคเบาหวาน ความดัน ไขมันอุดตันในเสนเลือด คอเลสเตอรอลในเลือดสูง และ โรคไขขอเสื่อม

จากนั้นชอปป้ิง เครื่องสําอางปลอดภาษี เวชสําอาง COSMETIC OUTLET ชอปป้ิงเครื่องสําอางยอดนิยม เชน โบท็อก
เกาหลีชื่อดัง , SNAIL CREAM (ครีมหอยทาก) , WATER DROP (ครีมน้ําแตก) , BUBBLE CLEANSING , CC ครีม ,
แปงมาโยก, เซรั่มโบท็อกเกาหลี ซ่ึงราคาถูกกวาท่ีเมืองไทยเกือบเทาตัว และบางผลิตภัณฑยังไมมีขายในไทย

จากนั้นชม โรงงานสาหรายเกาหลี ใหทานไดชมกรรมวิธีในการผลิตสาหรายเกาหลีแสนอรอย พรอมชิมสาหราย หรือจะซ้ือ
เป็นของฝากกลับบานก็ได

นําทานไปสวยหลอแบบหน ุมสาวเกาหลี กับการสวมชุดประจําชาติเกาหลี “ ชุดฮันบก” ใหทานไดถายรูปตามอัธยาศัยและ
เก็บภาพความประทับใจ

นําทานไปเรียนรูเกี่ยวกับการ ทําคิมบับ (ขาวหอสาหราย) เรียนรูวิธีการทํา คิมบับ (ขาวหอสาหราย) อาหารงายๆ ท่ีคนเกาหลี
นิยมรับประทาน คิม แปลวา สาหราย บับ แปลวา ขาว จะเป็นแทงยาวๆ ห่ันเป็นชิ้นๆพอดีคํา จ้ิมกับโชยุ ญ่ีป ุนหรือวาซาบิก็ได

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูโอซัม บุลโกกิ ประกอบไปดวย ปลาหมึกสดห่ันชิ้นพอดีคํา และเน้ือหมู สไลดท่ี
ผานการหมักดวยเครื่องปรุงสูตรตนตํารับจนเขากัน

นําทาน ชอปป้ิงแหลงสินคาปลอดภาษี (ดิวตี้ฟรี) สินคาแบรนดเนม อาทิ นาฬิกา,แวนตา, กระเปา, น้ําหอม เครื่องสําอาง
แบรนดชั้นดัง อาทิ SULWHASOO , LANEIGE , SHISEIDO, SKII และ กระเปาแบรนดดัง อาทิ MCM , LOUIS
VUITTON, CHANEL

นําทานไปชอปป้ิงตอกันท่ี “ตลาดท่ีฮอตท่ีสุดของเกาหลี” ตลาดเมียงดง หรือ สยาม สแควรเกาหลี ตลาดแหงน้ีทานจะพบกับ
สินคา อาทิ เสื้อผาแฟชั่น แบรนดดังตางๆ รองเทาแบรนด หรือจะเลือกชอปป้ิงเครื่องสําอาง ETUDE HOUSE SKIN FOOD ,
THE FACE SHOP , MISSHA , IT’S SKIN ใหทานไดเลือกซ้ือมากมาย

ท่ีสําคัญตลาดแหงน้ียังโดงดังเรื่อง Food Street อีกดวย เพราะนอกจากสินคาแฟชั่นตางๆแลวยังมีรานอาหาร รานกาแฟ
รานเครื่องด่ืม ขนมหวาน ไอศกรีม หลากหลายรานใหทานเลือกทานมากมาย อาทิ เครปสตอเบอรี่ มันฝรั่งทอด น้ําผลไม กุง
ทอด ขาหมูทอด ไดฟุกุสตอเบอรี่ สายไหมสีรุง และ อาหารอรอยท่ีนาสนใจอีกมากมาย

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร เมนู จิมดัก ไกพะโลแสนอรอย

พักท่ี GALAXY HOTEL หรือ VIP HOTEL หรือ ระดับเทียบเทา 3 ดาว

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม



นํ้ามันสนเข็มแดง

รานเครื่องสําอางคเกาหลี

พิพิธภัณฑสาหรายเกาหลี

ฮันบก

เรียนทําขาวหอสาหราย คิมบับ

น้ํามันสนเข็มแดง เป็นการสกัดจากใบสนเข็มแดงบริสุทธิ ์100% ซ่ึงสรรพคุณของน้ํามัน
สนเข็มแดงนั้นมีประโยชนอยางมากมาย ท้ังชวยละลายคลอเรสเตอรอล และไขมันท่ีอุด
ตันในเสนเลือด ลดระดับน้ําตาลในเลือด ชวยขับสารพิษออกจากรางกายในรูปแบบของ
เสีย เชน เหงื่อ ปัสสาวะ อุจจาระ ชวยลางสารพิษหรือดีท็อกซเลือดใหสะอาด เพ่ิมการไหล
เวียนของเลือดไดสะดวกขึ้น ชวยเพ่ิมภูมิตานทานใหกับรางกาย บํารุงผิวพรรณใหสดใส
จากภายใน และลดอัตราเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็ง

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

ท่ีพิพิธภัณฑสาหรายทานจะไดฟังเรืองราวการทําสาหรายจากใตทะเลลึก ใหทานทราบถึง
ประวัติศาสตร ความเป็นมา และกระบวนการผลิตสาหรายทะเลเกาหลีวามีวิวัฒนาการและ
วิธีการอยางไร

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

อาหารประจําชาติเกาหลี ซ่ึงเป็นสวนหน่ึงในอาหารเกาหลียอดนิยมของคนไทยอีกเมนู
หน่ึง

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู โอซัม บุลโกกิ

 บาย



วันท่ี 5 ศูนยโสม - ศูนยสมุนไพรฮอกเกตนามู - หอคอยกรุงโซล - การ
คลองกุญแจคูรักเกาหลี - โรงงานพลอยอเมทิส -
ซุปเปอรมารเก็ตเกาหลี - ทาอากาศยานนานาชาติอินชอน - ทา
อากาศยานสุวรรณภูมิ

ดิวต้ีฟรี

เมียงดง

เมียงดงสตรีทฟูด

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

สถานท่ีชอปป้ิงยอดฮิตในเกาหลี ใครท่ีมาเกาหลีตองมาชอปป้ิงท่ีน่ี เพราะเป็นศูนยรวม
ของสินคายอดฮิตหลากหลายชนิด ไมวาจะเป็น เครื่องสําอางค มีทุกย่ีหอยอดฮิตในเกาหลี
มีทุกซอยทุกหลืบในเมียงดง , เสื้อผาแฟชั่น ท้ังหญิงและชาย เสื้อผาท่ีน่ีจะมีท้ังรานท่ีเป็น
แบรนดยอดฮิตในเกาหลี และแบรนดสุดฮิตจากตางประเทศ ,รองเทา มีท้ังรองเทาแฟชั่น
รองเทากีฬา ท้ังมีย่ีหอ และไมมีย่ีหอ ,รานกระเปา ดีไซนสวยเกไมเหมือนใคร, รานขาย
เครื่องประดับ รวมถึงรานอาหาร รานฟาสฟ ูด รานหมูยาง และ รานกาแฟ สรุปวาท่ีน่ีมีทุก
อยางท่ีสาวๆ นักชอปตองการ

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

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู จิมดัก ไกพะโลแสนอรอย

 GALAXY HOTEL หรือ VIP HOTEL หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชาในโรงแรม

นําทานรูจักและเขาใจ สมุนไพรโสมเกาหลี ท่ีชวยเสริมสรางความแข็งแรงใหแกระบบยอยอาหารและปอด ชวยทําใหจิตใจสงบ
และเพ่ิมพละกําลังโดยสวนรวมสรรพคุณทางการแพทย ชวยบํารุงหัวใจ ปองกันโรคหัวใจขาดเลือด เสริมประสิทธิภาพทางเพศ ลด
และปองกันมะเร็ง

นําทานรูจักและเขาใจ “ศูนยสมุนไพรฮอกเก็ตนามู” ชาวเกาหลีนิยมนํามารับประทาน เพ่ือชวยปองกันโรคตับแข็งไมใหถูก
ทําลายจากการด่ืมกาแฟ บุหรี่ แอลกอฮอล สารตกคางจากอาหารและยา

นําทานสู หอคอย N’SEOUL TOWER (ไมรวมคาขึ้นลิฟท) นําทานยอนรอยซีรียดัง “ You Who Came From The
Stars” (ยัยตัวรายกับนายตางดาว) และ ซีรียเรื่อง F4 เขานัมซาน ภูเขาเพียงลูกเดียวใจกลางกรุงโซล 1 ใน 17 หอคอยเมืองท่ีสูง
ท่ีสุดในโลก สูงถึง 480 เมตร เหนือระดับน้ําทะเล อิสระใหทานชมวิวบรรยากาศบานเมืองเกาหลี หรือ จะคลองกุญแจคูรัก เพราะ
คนเกาหลีมีความเชื่อวาถามาคลองกุญแจคูรักท่ีน้ี “จะทําใหรักกันยืนยาวไมพรากจากกัน”

จากนั้น หากมีเวลาจะนําทานชม โรงงานเจียระไนพลอยอเมทิส แดนเกาหลีเป็นแดนของพลอยสีมวง พลอยแหงสุขภาพและ
นําโชค โดยมีตั้งแตสีมวงออนเย็นตาจนถึงสีมวงไวน มีเสนหเยายวนใจ พลอยน้ีจะงามจับตาเมื่อมาทําเป็นแหวน จ้ี ตางหู และ
สรอยขอมือ



บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู ไกตุนโสม อาหารตํารับชาววัง

นําทานเตรียมตัวกลับกรุงเทพ แวะซ้ือของฝากท่ี “รานละลายเงินวอน” สาหราย ขนมตางๆ ขาวพองรสชาติตางๆ เหลาโซจู
หรือ มามาเกาหลีท่ีมีใหเลือกหลากหลายรสชาติ กิมจิ หรือเครื่องใชไฟฟา กระทะเกาหลีชื่อดังฯลฯ ใหทานเลือกชอปป้ิง

ไดเวลาอันสมควรนําทุกทานเดินทางสู สนามบินอินชอน เพ่ือทําการเช็คอินทตั๋วเครื่องบิน และ สัมภาระ

ค่ํา

19.55 น. เหินฟาสู ประเทศไทย โดยสายการบิน JIN AIR เท่ียวบิน LJ 001 (บริการ SNACK BOX บนเครื่อง)

23.35 น. คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจจากพวกเราทุกคน

ศูนยโสม

ศูนยสมุนไพรฮอกเกตนามู

หอคอยกรุงโซล

การคลองกุญแจคูรักเกาหลี

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

สถานท่ีแหลงรวมศูนยสมุนไพรโสม เพ่ือฟังคําบรรยายถึงสรรพคุณตางๆ ของโสมแตละ
ชนิด โดยโสมท่ีดีมีคุณภาพ ตองมีอายุ 6 ปี รัฐบาลเกาหลีไดใสใจกับเรื่องน้ีอยางมากจึง
ตองเขามาควบคุมทุกขั้นตอน ตั้งแต การเริ่มปลูกโสม จนกระท้ังการผลิตออกมาเป็นตัว
ยา “โสมเกาหลี” นั้นมีสารประกอบท่ีสําคัญอยูหลายอยางมีท้ังวิตามินและแรธาตุหลายชนิด

ฮอกเก็ตนามู เป็นสมุนไพรท่ีขึ้นเฉพาะประเทศเกาหลี 10 ปีจะออกดอกหน่ึงครั้งปลูกบน
ยอดเขาสูง เมื่อนําดอกมาสกัด มีสรรพคุณ ชวยขับสารพิษตกคางตางๆออกจากตับอยาง
ปลอดภัยเน่ืองจากเป็นสมุนไพรเกรดเอ มีขายเฉพาะในประเทศเกาหลีเทานั้น เกรดสง
ออกท่ีขายตามหามสรรพสินคาบานเรา จะเป็นเกรดบีเทานั้น ไมมีเกรดเอ

ถือไดวาเป็นสัญลักษณของกรุงโซล ตัวหอคอยมีความสูงเกือบ 240 เมตร ซ่ึงบางครั้งก็ถูก
เรียกวา “นัมซันทาวเวอร” เพราะหอคอยตั้งอยูบนภูเขานัมซาน ซ่ึงเป็นสถานท่ีท่ีเหมาะ
สําหรับชมวิวทิวทัศนของกรุงโซล โดยเฉพาะในชวงเวลาค่ําคืนนั้น จะเห็นสภาพบานเมือง
ของ กรุงโซลดานลางเต็มไปดวยแสงสีตางๆ ท่ีทําใหรูสึกเพลิดเพลิน

จุดไฮไลท ของ N Seoul Tower ท่ีคูรักทุกคูชาวเกาหลี จะตองทําอยางเสียไมไดคือ การ
คลองกุญแจคูรัก Love Key Ceremony บนโซลทาวเวอร โดยท่ีจะเขียนขอความ หรือชื่อ
ของคูรักไวบนแมกุญแจ และก็จะนําแมกุญแจน้ีไปคลองกับรั้วเหล็ก สวนลูกกุญแจเคาจะ
ท้ิงไป ดวยความเชื่อท่ีวาหากคูรักคูใด ไดมาเยือนและคลองกุญแจคูรักกันท่ีน่ี จะทําใหความ
รักของท้ังคูยืนยาว ไมพรากจากกันไปตลอดกาล



 หมายเหตุ หอคอย N’SEOUL TOWER (ไมรวมคาขึ้นลิฟท)

บริการ SNACK BOX บนเครื่อง

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

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

โรงงานพลอยอเมทิส
โรงงานพลอยอเมทิส หรือ พลอยสีมวง ท่ีมีชื่อเสียงของประเทศเกาหลี ซ่ึงชาวโสมเชื่อวา
ถาไดมีพลอยชนิดน้ีติดตัวไว จะทําใหมีโชคลาภและสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับชีวิต

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู ไกตุนโสม

ซุปเปอรมารเก็ตเกาหลี

ทาอากาศยานอินชอน

 บาย

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

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

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ คํ่า

เป็นสนามบินท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบินภายใน
ประเทศ ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติท่ี
คนคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



เง่ือนไข
ในกรณีท่ีทางสายการบินมีการเรียกเก็บคาภาษีเชื้อเพลิง เพ่ิมเติม ราคาน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลงไดตามประกาศสายการบิน... 

รายการทองเท่ียวและรายการอาหารท่ีระบุไว อาจมีการเปล่ียนแปลงไดตามสถานการณ โดยไมจําเป็นตองแจงใหทราบลวงหนา

หนังสือเดินทาง ตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน และ ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิร์ับเฉพาะผูมีวัตถุประสงคเพ่ือการทอง
เท่ียว คาทัวรท่ีจายใหกับผูจัด เป็นการชําระแบบจายชําระขาด และผูจัดไดชําระใหกับสายการบินและสถานท่ีตาง ๆ แบบชําระขาดเชน
กันกอนออกเดินทาง ฉะนั้นหากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามรายการไมดวยสาเหตุใดหรือไดรับการปฏิเสธการเขาหรือออก
นอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต)  ทางผูจัด ขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดสวนใด ๆ รวมท้ังคาตั๋ว
เครื่องบินใหแกทาน)

หากมีเพ่ือนหรือญาติของทานตองการรวมเดินทางทองเท่ียวระหวางทองเท่ียวในประเทศเกาหลีหรือปัญหาตาง ๆ ตลอดจนขอ
แนะนํากรุณาติดตอเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ หากทานมีความจําเป็นตองรับฝากของจากผูอ่ืนเพ่ือท่ีจะนําไปยังประเทศนั้น ๆ  หรือนํากลับ
ประเทศไทย ควรตรวจสิ่งของนั้นวาตองไมเป็นสิ่งของผิดกฎหมาย ซ่ึงของผิดกฎหมายบางประเภท อาจมีโทษถึงขั้นประหารชีวิต เจา
หนาท่ีจะไมรับฝากกระเปาหรือสิ่งของใดใด

คณะเดินทางชวงวันหยุด หรือ เทศกาลท่ีตองการันตีมัดจําหรือซ้ือขาดแบบมีเงื่อนไขหรือเท่ียวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ
Extra Flight กับสายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรท้ังหมด  ขอสงวนสิทธิ ์
ท่ีจะปรับราคาตามสถานการณท่ีมีการปรับขึ้นจากภาษีเชื้อเพลิงท่ีทางสายการบินอาจจะมีการเรียกเก็บเพ่ิมเติม ตลอดจนการ
เปล่ียนแปลงเท่ียวบินและตามตารางบินของสายการบิน 

หากมีการถอนตัวหรือไมไดใชบริการตามท่ีจองระบุเอาไวหรือกอนรายการทองเท่ียวจะสิ้นสุดลง ผูจัดถือวาผูทองเท่ียวสละสิทธิแ์ละ
จะไมรับผิดชอบคาบริการท่ีไดชําระไว ไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น เน่ืองจากคาใชจายท่ีทานไดจายใหกับผูจัด เป็นการชําระแบบยืนยันการใช
บริการแบบผูจัดเป็นตัวแทนนายหนา ผูจัดไดชําระคาใชจายท้ังหมดใหแกผูใหบริการในแตละแหงแบบชําระเต็มมีเงื่อนไข 

กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของ จนมีการยกเลิก ลาชา เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการบิน
บริษัทขนสง หรือ หนวยงานท่ีใหบริการ ผูจัดจะดําเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะประสานงานใหเกิดประโยชนสูงสุดแกลูกคา แตจะไม
คืนเงินใหสําหรับคาบริการนั้น ๆ 

มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ท้ังสิ้นแทนผูจัด  นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี
อํานาจของผูจัดกํากับเทานั้น 

ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเป็นการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ ในกรณีท่ีผูเดินทางไมผานการ
พิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเป็นกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเท่ียว อัน
เน่ืองมาจากการกระทําท่ีสอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง และกรณีอ่ืนๆ

เน่ืองดวยมาตรการรักษาความปลอดภัยของสนามบินท่ัวโลก กอนทานขึ้นเครื่องบิน กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ท่ีจะนําติดตัว
ขึ้นเครื่องบิน แยกใสถุงพลาสติกใสมีซิปล็อคปิดสนิท โดยท่ีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 100 มิลลิลิตรตอชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไมเกิน 1
ลิตร และตองนําออกมาใหเจาหนาท่ีตรวจไดอยางสะดวก ณ จุดเอ็กซเรย อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทานั้น ถาสิ่งของดังกลาวมี
ขนาดบรรจุภัณฑมากกวาท่ีกําหนด รวมถึงสิ่งของท่ีมีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ จะตองใสกระเปาใบ
ใหญและฝากเจาหนาท่ีโหลดใตทองเครื่องบินเทานั้น และประเทศเกาหลี มีกฎหมายหามนําเขาผลิตภัณฑท่ีทํามาจากพืช และเน้ือสัตว
ทุกชนิดเขาประเทศ เชน ผัก ผลไมสด ไข เน้ือสัตว ไสกรอก เพ่ือเป็นการปองกันโรคติดตอท่ีจะมาจากสิ่งเหลาน้ี หากเจาหนาท่ีตรวจ
พบ จะตองเสียคาปรับในอัตราท่ีสูงมาก

การชําระเงิน
ทางบริษัทฯ ขอรับมัดจํา 10,000 บาท สําหรับการจองนับตั้งแตวันจองภายใน 2 วัน 

สวนท่ีเหลือท้ังหมดชําระกอนเดินทางอยางนอย 20 วัน (ในวันเวลาทําการ) (การไมชําระเงินคามัดจํา หรือ ชําระไมครบ หรือ เช็ค
ธนาคารถูกระงับการจายไมวาดวยสาเหตุใดๆ ผูจัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง)  

อัตรานี้รวม:
คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ  กรุงเทพ - อินชอน - กรุงเทพ  (ตั๋วกรุป) และ คาภาษีสนามบินทุกแหงท่ีมี    

คาอาหารทุกมื้อ ตามท่ีระบุในรายการ

คาเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการ            

คาท่ีพักตามระบุในรายการ พักหองละ 2-3 ทาน 

คารถรับ-สง และนําเท่ียวตามรายการ            

คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระทานละ 15 กก. / ห้ิวขึ้นเครื่องได 10 กก. 

มัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง 

่



คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม)

อัตรานี้ไมรวม:
กรณีปรับเพ่ิมอัตราคาภาษีเชื้อเพลิงและประกันวินาศภัยทางอากาศสายการบิน

คาวีซาสําหรับพาสปอรตตางดาว และ เก็บคาใชจายเพ่ิมอีก 3,000 บาท สําหรับพาสตางชาติ 

คาใชจายสวนตัว อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง, คาโทรศัพทสวนตัว, คาซักรีด, มินิบารในหอง, รวมถึงคาอาหารและเครื่องด่ืมท่ีสั่งเพ่ิม
นอกเหนือรายการ (หากทานตองการสั่งเพ่ิม กรุณาติดตอหัวหนาทัวรแลวจายเพ่ิมเองตางหาก)

คาทิปสําหรับคนขับรถ ไกดทองถิ่น หัวหนาทัวร (50,000 วอน หรือ 1,500 บาท)

ราคาตามโปรแกรมทัวร ยังไมรวมคาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และ ภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3%

วีซา
หนังสือเดินทาง ตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน

หมายเหตุ
ไมรวมทิปไกด+คนขับรถตลอดการเดินทาง ทานละ 50,000 วอน (ประมาณ 1,500บาท) ขออนุญาตเก็บคาทิปทุกทานท่ีสนามบิน

สุวรรณภูมิ

ราคาเด็กอายุไมเกิน 2 ขวบ (INFANT) ราคา  5,900 บาท

ราคาจอยแลนดไมใชตั๋วเครื่องบิน ราคา 8,900 บาท 

หากทานตองซ้ือบัตรโดยสารภายในประเทศเพ่ือไปและกลับกรุงเทพฯ  กรุณาเลือกซ้ือบัตรโดยสารภายในประเทศประเภทท่ี
สามารถเล่ือนวันและเวลาในการเดินทางได  ท้ังน้ีเพ่ือปองกันปัญหาเท่ียวบินลาชาหรือการเปล่ียนแปลงเวลาของเท่ียวบินหรือการ
เปล่ียนแปลงวันเดินทางกรณีเกิดความผิดพลาดจากบริการจากสายการบิน (ความลาชาของเท่ียวบิน การยกเลิกเท่ียวบิน มีการยุบเท่ียว
บินรวมกัน ตารางการการเดินทางมีการเปล่ียนแปลง เน่ืองจากสายการบินพิจารณาสถานการณแลววา อยูนอกเหนือความควบคุม
หรือเหตุผลทางดานความปลอดภัยเป็นตน) โปรดเขาใจและรับทราบวาผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ได ในทุก
กรณี

ขอควรทราบ

1. วันเดินทาง “กรุณาเตรียมเอกสารการทํางาน” เชน หนังสือรับรองการทํางาน , นามบัตร , บัตรพนักงาน หรือหากมีธุรกิจสวน
ตัวตองมีนามบัตร หากเปล่ียนชื่อสกุลตองนําเอกสารมายืนยัน

2. โปรแกรมทัวรอาจมีการสลับปรับเปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสมของหนางาน อาทิ หากมีฝนตก หรือ รถติด อาจปรับ
โปรแกรม (ท้ังน้ีขึ้นอยูกับสถานการณหนางาน ) ไกดและหัวหนาทัวรจะแจงใหทราบในแตละวัน 

3. รานชอปป้ิงท่ีทางรัฐบาลใหทัวรลง ตามท่ีระบุในโปรแกรมทัวร ขอความรวมมือลูกทัวรลงทุกราน ซ้ือไมซ้ือไมวากัน ทางบริษัทฯ
ไมมีนโนบายบังคับซ้ือแตอยางใด ขึ้นอยูกับความพึงพอใจของลูกคา 

4. ประเทศเกาหลีใตมีชางภาพมาถายรูปแลวมาจําหนายวันสุดทายลูกทัวรทานใดสนใจสามารถซ้ือได....แตถาทานใดไมสนใจก็ไม
ตองซ้ือ โดยไมมีการบังคับลูกทัวรท้ังสิ้น แตเป็นการบอกกลาวลวงหนา

5. ทัวรน้ีจัดใหเฉพาะลูกคาท่ีประสงคจะไปทองเท่ียวตามรายการของทัวรทุกวันเทานั้น หากทานไมสามารถรวมทัวรทุกวัน แค
สมัครมารวมทัวรเพียงเพ่ือการใชตั๋วเครื่องบินและท่ีพักในราคาพิเศษ หากทานไมแจง และปรากฏวาทานไมรวมทัวรในบางวัน ทาง
บริษัทจะคิดคาดําเนินการในการแยกทองเท่ียวเอง 300 USD**

การยกเลิก
1. สําหรับผูโดยสารท่ีไมไดถือหนังสือเดินทางไทย เมื่อวีซาผานแลว แตจะมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการคืน

คามัดจําท้ังหมด

2. ****ราคาดังกลาวเป็นราคาโปรโมชั่น ไมสามารถยกเลิกการจองไดทุกกรณี **** 

3. ยกเลิกการเดินทางในวันเดินทาง,ถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมืองท้ังจากประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต ไมมีการคืน
เงินท้ังหมดไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น 

4. ยกเวนกรุปท่ีเดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือคามัดจําท่ีพักโดยตรงหรือโดยการผาน
ตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศซ่ึงไมอาจขอคืนเงินได รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เชน Extra Flight และ Charter Flight จะไมมีการ
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คืนเงินมัดจํา หรือคาทัวรท้ังหมดเน่ืองจากคาตั๋วเป็นการเหมาจายในเท่ียวบินนั้นๆ


