
#11608 ทัวรเกาหลี กรุงโซล 5 วัน 3 คืน พระราชวังเคียง
บ็อค สวนสนุกเอเวอรแลนด บิน LJ *(เก็บทิปที่สนามบิน)
ทัวรเกาหลี กรุงโซล หุบเขาศิลปะโพชอน สวนศิลปะอันยาง ชอปปงทงแดมุน สวน
สนุกเอเวอรแลนด ทําคิมบับ+ชุดฮันบก พิพิธภัณฑนํ้าแข็ง โซลทาวเวอร(ไมรวมคา
ขึ้น) ยานเมียงดง ยานฮงแด



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

2 ทาอากาศยานอินชอน - หุบเขาศิลปะแหงเมืองโปชอน - สวนศิลปะอันยัง - ยานทงแดมุน   

GALAXY
HOTEL,
BENIKEA
HOTEL
หรือเทียบ
เทา

3 สวนสนุกเอเวอรแลนด   

GALAXY
HOTEL,
BENIKEA
HOTEL
หรือเทียบ
เทา

4 ศูนยโสม - น้ํามันสนเข็มแดง - COSMETIC OUTLET Korea - พิพิธภัณฑสาหราย
เกาหลี - เรียนทําขาวหอสาหราย คิมบับ - ฮันบก - พระราชวังเคียงบ็อค - หอคอยกรุงโซล -
การคลองกุญแจคูรักเกาหลี - เมียงดง

  

GALAXY
HOTEL,
BENIKEA
HOTEL
หรือเทียบ
เทา

5 ศูนยสมุนไพรฮอกเกตนามู - ถนนฮงอิก หรือ ยานฮงแด - พิพิธภัณฑภาพลวงตา 3 มิติ -
พิพิธภัณฑน้ําแข็ง - ซุปเปอรมารเก็ตเกาหลี - ทาอากาศยานอินชอน - ทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิ

   -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

26 มิ.ย. 62 - 30 มิ.ย. 62 ฿9,900 ฿9,900 ฿9,900 ฿6,000



วันท่ี 1 ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ทาอากาศยานนานาชาติอินชอน - POCHEON ART VALLEY
หรือ หุบเขาศิลปะแหงเมืองโปชอน - สวนศิลปะอันยัง - ยานทง
แดมุน

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

21.30 น. คณะพรอมกันท่ี ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกประตู 4เคานเตอร D สายการบินจินแอร (LJ)
มีเจาหนาท่ีของบริษัทฯคอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวก

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ คํ่า

เป็นสนามบินท่ีเปิดทําการมาตัง้แตปีพ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบินภายใน
ประเทศ ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติท่ี
คนคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

 กิจกรรม เชา

01.05 น. เหินฟาสูกรุงโซล โดยสายการบิน JIN AIR เท่ียวบินท่ี LJ 002 (บินประมาณ 4.30 – 05.00 ชัว่โมง)

08.25 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติอินชอน ประเทศเกาหลีใต (เวลาทองถิ่นเร็วกวาไทย 2 ช.ม.)

นําทานชมความงาม หุบเขาศิลปะโพชอน แหลงทองเท่ียวธรรมชาติท่ีผสมผสานศิลปะและวัฒนธรรมรวมกันอยางลงตัว
ไฮไลทของท่ีน่ีคือทะเลสาบท่ีถูกโอบลอมดวยหนาผาหินแกรนิตขนาดใหญท่ีเกิดขึน้จากการทําเหมืองแรเมื่อสมัยกอนและถูก
ปรับปรุงใหกลายมาเป็นศิลปะท่ีงดงามในปัจจุบัน

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการทานดวย เมนู OSAM หรือหมูและปลาหมึกผัดน้ําคลุกคลิก

นําทานถายรูปกับสวนสุดฮิป สวนศิลปะอันยาง หรือ Anyang Art Park เพราะโดดเดนดวยงานศิลปะสุดคูลลสําหรับเป็น
มุมถายรูปมากถึง 25 จุด ไฮไลทของท่ีน่ีคือ Linear Building Up In The Trees เป็นอุโมงคยาวๆ มีเสนสายลวดลายดูอวกาศดี
ความสวยงามก็จะอยูท่ีตอนแสงท่ีกระทบกับตัวอุโมงคสีฟาและมีเงาตนไมพาดผาน ท่ีน่ีถือเป็นจุดท่ีหามพลาด

จากน้ันนําทานเดินทางสูยานศูนยการคาแหลงชอปป้ิงท่ีชื่อไดวาใหญท่ีสุดในเอเชีย ทงแดมุน ซ่ึงตัง้อยูบริเวณประตูเมือง
โบราณทางทิศตะวันออกทานสามารถซ้ือสินคาหลากหลายประเภทไดท่ีน้ี

่



 หมายเหตุ เวลาทองถิ่นเร็วกวาไทย 2 ช.ม.

โรงแรมคอนเฟิรมจะแจงในใบนัดหมายการเดินทางอีกครัง้ โดยทางบริษัทจะสงใหกอน 5-7 วันกอนเดินทาง

ไมไกลกันคือ ทงแดมุน ดีไซน พลาซา แอนด พารค ยังเป็นสถานท่ีถายทําซีรียสุดฮิตอยาง "You Who Came From The
Stars" และมิวสิควิดีโอของ 2NE1 เพลง "Come Back Home" อีกหน่ึงไฮไลทของท่ีน่ีคือ LED ROSE GARDEN ใหไดชม
กันดวย กับดอกกุหลาบท่ีติดไฟ LED มาประดับกวา 25,550 ดวง

ค่ํา

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร บริการทานดวย เมนูเซ็ทปลายาง

นําทานเขาสูท่ีพัก GALAXY HOTEL, BENIKEA HOTELหรือเทียบเทา โรงแรมคอนเฟิรมจะแจงในใบนัดหมายการเดิน
ทางอีกครัง้ โดยทางบริษัทจะสงใหกอน 5-7 วันกอนเดินทาง 

ทาอากาศยานอินชอน

หุบเขาศิลปะแหงเมืองโปชอน

 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

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

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู OSAM หรือหมูและปลาหมึกผัดน้ําคลุกคลิก

สวนศิลปะอันยัง

ยานทงแดมุน

 บาย

เป็นสวนศิลปะกลางแจงท่ีสรางขึน้รอบๆ สระวายน้ําท่ีใชน้ําสะอาดท่ีมาจากหุบเขาของ
Gwanaksan และ Samseongsan เป็นท่ีๆ ศิลปินชาวเกาหลีและชาวตางชาติรวมกัน
สรางแนวคิดใหศิลปะเป็นสวนหน่ึงของชีวิตพลเมือง มีจุดถายรูปสวยๆ มากมาย โดย
เฉพาะอุโมงคกระจกซ่ึงถือเป็นไฮไลทของท่ีน่ี

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

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนูเซ็ทปลายาง

 GALAXY HOTEL, BENIKEA HOTEL หรือเทียบเทา



วันท่ี 3 สวนสนุกเอเวอรแลนด

 หมายเหตุ อิสระอาหารกลางวัน เพ่ือใหทานไดเต็มอ่ิมกับเครื่องเลนในเอเวอรแลนด

โรงแรมคอนเฟิรมจะแจงในใบนัดหมายการเดินทางอีกครัง้ โดยทางบริษัทจะสงใหกอน 5-7 วันกอนเดินทาง

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

จากน้ันนําทานเพลิดเพลินกับ เอเวอรแลนด (รวมบัตรเครื่องเลนไมจํากัดรอบ) ถือวาเป็นสวนสนุกกลางแจงท่ีใหญท่ีสุดของ
เกาหลี ตัง้อยูท่ี เมืองยงอิน โดยมีบริษัทซัมซุงเป็นเจาของ เอเวอรแลนดน้ันถือวาเป็นเหมือน “ดิสนียแลนดเกาหลี” เลยก็วาได
แถมถูกนิตยสาร Forbes จัดอันดับใหเป็น 1 ใน 4 สวนสนุกยอดนิยมของโลก ท่ีตัง้ของสวนสนุกเอเวอรแลนดน้ันเหมือนสวน
สนุกในฝันจริงๆ เพราะอยูทามกลางหุบเขาและธรรมชาติ สวยเหมือนในเทพนิยาย ดานในถูกแบงออกเป็น 5 โซนใหญๆ ดังน้ี

Global Fair : จะไดพบกับการตกแตงดวยสถาปัตยกรรมตางๆ ของโลกตะวันออกและตะวันตก ท่ีผสมผสานเขากันไดอยาง
ลงตัว อยางเมโสโปเตเมีย เรอเนสซองส ไปจนถึงแบบโมเดิรน รูปแบบสวยงาม สีสันสดใส เหมาะกับเด็กๆ และครอบครัว ใหได
ชื่นชมความงดงามและถายรูปเป็นท่ีระลึกกันอยางจุใจ 
Zootopia : เป็นโซนซาฟารี หรือสวนสัตวน่ันเอง สวนใหญผูมาท่ีน่ีจะไปเท่ียวโซนน้ีกันกอน โดยขึน้ Human Sky กระเชา
ลอยฟาท่ีใหหยอนขาชื่นชมบรรยากาศสองขางทางผานหุบเขา เมื่อมาถึงจะไดพบกับสัตวนานาชนิด ท่ีเป็นไฮไลทเลยก็คือลูกไล
เกอร (Liger) ท่ีเป็นลูกแฝดผสมท่ีเกิดขึน้จากสิงโตเพศผูและเสือเพศเมีย นับเป็นแฝดผสมเสือ-สิงโตคูแรกในโลก นอกจากน้ี
ยังไดชมการแสดงท่ีนาตื่นตาตื่นใจของหมี เพนกวิน แมวน้ํา และไดชมสัตวตางๆ อีก กวา 20 ชนิด มากถึง 100 กวาตัว 
European Adventure : ไดรับการตกแตงอยางสวยงามตามแบบยุโรป ทัง้ตึกท่ีจําลองเป็นหมูบาน และการแตงสวนสวย
สไตลฝรัง่เศส มีสวนดอกไมสีสันสวยงามท่ีจะปรับเปล่ียนไปตามฤดูกาล ทัง้สวนกุหลาบ สวนทิวลิป สวนสี่ฤดู เป็นตนท่ีพลาด
ไมไดเลยก็คือ รถไฟเหาะ T Express ซ่ึงเป็นรถไฟเหาะไมท่ีสูงท่ีสุดในโลกและมีความชันถึง 77 องศา ว่ิงดวยความเร็ว 104
กม. / ชัว่โมง ซ่ึงถือวาเป็นเครื่องเลนท่ีหวาดเสียวท่ีสุด ใครชอบความตื่นเตนตองไมพลาด 
Magic Land : ดินแดนแหงเทพนิยายแฟนตาซี ท่ีตกแตงไดอยางสวยงามราวกับเมืองในฝัน มี AESOP'S VILLAGE เป็น
โลกแหงนิทานอีสป ท่ีสอดแทรกเน้ือหาสอนใจผานตัวละครท่ีเป็นสัตวนารักๆ มากมาย เป็นโซนท่ีเด็กๆ จะตองชื่นชอบเป็นอยาง
มาก โซนน้ีมีเครื่องเลนเบาๆ เหมาะกับเด็กๆ และครอบครัวใหเลนหลากหลาย เชน มาหมุน รถไฟเหาะสําหรับเด็ก เป็นตน 
American Adventure : โซนน้ีจะจําลองประเทศสหรัฐอเมริกายอนกลับไปตัง้แตเริ่มตนเมื่อ 500 ปีกอน สมัยโคลัมบัสคน
พบประเทศอเมริกาใหมๆ เรื่อยมาจนกระทัง้ยุคเฟ่ืองฟูของดนตรีร็อคแอนดโรล ของ เอลวิส เพรสลีย ซ่ึงทัง้โซนจะมีดนตรี
ประกอบเป็นจังหวะสนุกสนานเราใจเหมาะกับวัยรุนและผูใหญ

อิสระอาหารกลางวัน เพ่ือใหทานไดเต็มอ่ิมกับเครื่องเลนในเอเวอรแลนด

ค่ํา

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร บริการทานดวย เมนูหมูยางเกาหลี หรือ คาลบี้

นําทานเขาสูท่ีพัก GALAXY HOTEL, BENIKEA HOTEL หรือเทียบเทา 
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 เมนูหมูยางเกาหลี หรือคาลบี้

 GALAXY HOTEL, BENIKEA HOTEL หรือเทียบเทา



วันท่ี 4 ศูนยโสม - น้ํามันสนเข็มแดง - COSMETIC OUTLET Korea -
พิพิธภัณฑสาหรายเกาหลี - เรียนทําขาวหอสาหราย คิมบับ -
ฮันบก - พระราชวังเคียงบ็อค - หอคอยกรุงโซล - การคลอง
กุญแจคูรักเกาหลี - เมียงดง

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู ศูนยโสมรัฐบาล ซ่ึงรัฐบาลรับรองคุณภาพวาผลิตจากโสมท่ีมีอายุ 6 ปีซ่ึงถือวาเป็นโสมท่ีมีคุณภาพดีท่ีสุดชม
วงจรชีวิตของโสมพรอมใหทานไดเลือกซ้ือโสมท่ีมีคุณภาพดีท่ีสุดและราคาถูกกวาไทยถึง 2 เทากลับไปบํารุงรางกายหรือฝากญาติ
ผูใหญท่ีทานรัก

จากน้ันนําทานสู ศูนยสมุนไพรสนเข็มแดง ซ่ึงผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลีซ่ึงจะใชตนสนเข็มแดงจากยอดเขาท่ี
ประเทศเกาหลีเหนือมาผลิตโดยใชเทคโนโลยีพรอมกับการวิจัยท่ีประเทศเกาหลีใตออกมาเป็นน้ํามันสนเข็มแดง

นําทานสู ศูนยเครื่องสําอาง เป็นศูนยรวมของเครื่องสําอางของเกาหลี อาทิเชน ROJUKISS, LOTREE, ETUDE และอีก
มากมายหลากหลายแบรนดเนมท่ีนําเขามาจากท่ัวโลกอิสระทานเลือกซ้ือไดตามอัธยาศัย

จากน้ันนําทานเขาชม โรงงานสาหราย ของฝากท่ีมีชื่อเสียงของเกาหลี ผลิตสาหรายใหม สด ทุกวันมีหลายรสชาติใหทานได
เลือกซ้ือไปเป็นของฝาก

จากน้ันนําทานเรียนรูวิธีการทํา คิมบับ (ขาวหอสาหราย) อาหารงายๆๆท่ีคนเกาหลีนิยมรับประทาน คิม แปลวา สาหราย บับ
แปลวา ขาว จะเป็นแทงยาวๆ แลวเคาก็จะห่ันเป็นชิน้ๆพอดีคํา จิม้กะโชยุญ่ีป ุนหรือวาซาบิก็ได ตามรานอาหารก็จะมีทําเป็นพิเศษ
คือมีผัดซอสมาใหจิม้ราดดวย

พิเศษ!!! ฟรีใสชุดประจําชาติเกาหลี ฮันบก มีหลากหลายชุดใหทานไดเลือกใสพรอมเก็บภาพประทับใจ

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการทานดวย เมนู Samgyetang หรือเมนูไกตุนโสม

นําทานชม พระราชวังเคียงบ็อค เป็นพระราชวังไมโบราณท่ีเกาแกท่ีสุด เป็นพระราชวังหลักของราชวงศโชซอน ปัจจุบันไดมี
การกอสรางหมูพระท่ีน่ังท่ีเคยถูกทําลายขึน้มาใหมในตําแหนงเดิม มีพลับพลากลางน้ําเคียงเฮวรู ท่ีซ่ึงเคยเป็นทองพระโรง
ออกงานสโมสรสันนิบาตตางๆ สําหรับตอนรับแขกบานแขกเมือง ถือเป็นพระราชวังท่ีสวยงามย่ิงใหญท่ีสุด

จากน้ันนําทานสู โซลทาวเวอร หรือ นัมซาน ทาวเวอร ไมรวมคาลิฟต เป็นหน่ึงในแหลงทองเท่ียว สําคัญของโซล เปิดให
บริการมาตัง้แตปี 1980 ตัง้อยูบนยอดเขานัมซัง สูง 236 เมตร ใหวิวเมืองโซลและบริเวณรอบๆแบบพาโนรามา นับวาเป็นหน่ึง
ในทาวเวอรท่ีใหวิวสวยท่ีสุดในเอเชีย

จุดไฮไลทท่ีพลาดไมไดเลยเมื่อมาเท่ียว Seoul Tower น่ันก็คือ สถานท่ีคลองกุญแจชื่อดัง Love Key Ceremony ท่ีมีความ
เชื่อวาคูรักท่ีมาคลองกุญแจท่ีจะมีความรักท่ียืนยาวไปตลอดกาล โดยท่ีจะเขียนขอความหรือชื่อของคูรักไวบนแมกุญแจ แลวนําไป
คลองไวกับราวเหล็กบริเวณฐานของ N Seoul Tower อิสระใหทุกทานไดเดินเลนและถายรูปคูหอคอยตามอัธยาศัยหรือคลอง
กุญแจคูรัก

จากน้ันนําทานชอปป้ิง ยานเมียงดง หรือสยามสแควรเกาหลี หากทานตองการทราบวาแฟชัน่ของเกาหลีเป็นอยางไร กาวลํา้
นําสมัยเพียงใดทานจะตองมาท่ีเมียงดงแหงน้ี พบกับสินคาวัยรุน อาทิ เสื้อผาแฟชัน่แบบอินเทรน เครื่องสําอางดังๆ ของเกาหลี
พบกับความแปลกใหมในการชอปป้ิงอีกรูปแบบหน่ึง ซ่ึงเมียงดงแหงน้ีจะมีวัยรุนหน ุมสาวชาวโสมไปรวมตัวกันท่ีน่ีกวาลานคนใน
แตละวัน

อิสระอาหารเย็น เพ่ือใหทานเต็มอ่ิมกับการชอปป้ิง

ค่ํา

นําทานเขาสูท่ีพัก GALAXY HOTEL, BENIKEA HOTELหรือเทียบเทา โรงแรมคอนเฟิรมจะแจงในใบนัดหมายการเดิน
ทางอีกครัง้ โดยทางบริษัทจะสงใหกอน 5-7 วันกอนเดินทาง

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม



ศูนยโสม

นํ้ามันสนเข็มแดง

COSMETIC OUTLET Korea

พิพิธภัณฑสาหรายเกาหลี

เรียนทําขาวหอสาหราย คิมบับ

ฮันบก

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

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

ท่ีพิพิธภัณฑสาหรายทานจะไดฟังเรืองราวการทําสาหรายจากใตทะเลลึก ใหทานทราบถึง
ประวัติศาสตร ความเป็นมา และกระบวนการผลิตสาหรายทะเลเกาหลีวามีวิวัฒนาการและ
วิธีการอยางไร

อาหารประจําชาติเกาหลี ซ่ึงเป็นสวนหน่ึงในอาหารเกาหลียอดนิยมของคนไทยอีกเมนู
หน่ึง

ฮันบกเป็นเครื่องแตงกายประจําชาติเกาหลีมาเป็นเวลาพัน ๆ ปีมาแลว ความงามและความ
ออนชอยของวัฒนธรรมเกาหลีจะถูกถายทอดออกมาผานทางภาพถายของสุภาพสตรีใน
เครื่องแตงกายฮันบกน้ี กอนท่ีวัฒนธรรมการแตงกายแบบตะวันตกจะไดเขามาในเกาหลี
เมื่อรอยปีมาแลวน้ัน หญิงชาวเกาหลีจะสวมชุดฮันบกเป็นปกติทุกวัน สวนสุภาพบุรุษจะ
สวมชอโกรี (เสื้อนอกแบบเกาหลี) และพาจิ (กางเกงขายาว) ในขณะท่ีสุภาพสตรีสวมชอก
อรีและชีมา (กระโปรง) ในปัจจุบันชุดประจําชาติฮันบก จะใชสวมเฉพาะในโอกาสพิเศษ
ตาง ๆ เชน งานมงคลสมรส วันซอลลัล (วันขึน้ปีใหมตามจันทรคติ) หรือวันชูซก (วัน
ขอบคุณพระเจา) ฮันบก ของผูหญิงประกอบดวย กระโปรงพันรอบตัว เรียกวา “ชิมา” และ

้ ่ ้ ้



 หมายเหตุ

วันท่ี 5 ศูนยสมุนไพรฮอกเกตนามู - ถนนฮงอิก หรือ ยานฮงแด -
พิพิธภัณฑภาพลวงตา 3 มิติ - พิพิธภัณฑน้ําแข็ง -
ซุปเปอรมารเก็ตเกาหลี - ทาอากาศยานนานาชาติอินชอน - ทา
อากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

อิสระอาหารเย็น เพ่ือใหทานเต็มอ่ิมกับการชอปป้ิง

โรงแรมคอนเฟิรมจะแจงในใบนัดหมายการเดินทางอีกครัง้ โดยทางบริษัทจะสงใหกอน 5-7 วันกอนเดินทาง

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

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู Samgyetang หรือเมนูไกตุนโสม

พระราชวังเคียงบ็อค

หอคอยกรุงโซล

การคลองกุญแจคูรักเกาหลี

เมียงดง

 บาย

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

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

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, BENIKEA HOTEL หรือเทียบเทา



 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

จากน้ันนําทานเดินทางไปดูแลสุขภาพกันท่ี ศูนยสมุนไพรฮอกเกนามู ซ่ึงเป็นสมุนไพรท่ีท่ัวโลกยอมรับ รวมถึงสถาบันตางๆ
วาเป็นสมุนไพรท่ีมีคุณภาพดีท่ีสุดในการบํารุงตับและดูและตับของเรา ซ่ึงจะเป็นสมุนไพรท่ีหาไดยากในปัจจุบัน

จากน้ันนําทานชอปป้ิง ยานฮงแด อยูใกลกับมหาวิทยาลัยศิลปะฮงอิก ท่ีมีชื่อเสียงมากของเกาหลีบรรยากาศจึงสดใสเต็มไป
ดวยหน ุมสาวชาวโซลในตอนกลางวันฮงแดเป็นถนนท่ีสามารถเดินชอปป้ิงในรานเสื้อสวยสุดอารตแบบราคานักศึกษา และ
อัพเดตสตรีท สไตล จากแฟชัน่นิสตาตัวจริงสวนกลางคืนเป็นแหลงปารตีท่ี้ chic สุดในโซล

จากน้ันนําทานชม พิพิธภัณฑถายภาพ 3 มิติ เคล็ดลับงานศิลปะแหงภาพ” ท่ีทําใหทานไดตื่นตาตื่นใจกับศิลปะแนวใหมเป็น
ภาพวาดในลักษณะ 3 มิติเหมือนภาพ ท่ีรวมทฤษฎีทางวิทยาศาสตรและการซอนภาพโดยกระตุนความเคล่ือนไหวของภาพใหมี
มิติเหมือนจริง

ชม พิพิธภัณฑน้ําแข็ง ปะติมากรรมน้ําแข็งตัง้อยูในกรุงโซลเป็นสถานท่ีจัดโชวน้ําแข็งแกะสลักนักทองเท่ียวสามารถสัมผัส
อากาศท่ีหนาวเย็นติดลบกวาสิบองศาและชมน้ําแข็งท่ีถูกแกะสลักออกมาเป็นรูปรางตางๆ ไดอยางนาอัศจรรย

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการทานดวย เมนูจิมดัก

จากน้ัน แวะซ้ือของ รานละลายเงินวอน อาทิเชน สาหราย ขนมตาง ๆ ช็อกโกแลตหินซีเรียลช็อกโก ผลิตภัณฑของใบและ
รากฝอยของโสม ในรูป ขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหนาโสม ครีมลางหนาโสม เครื่องสําอางโสม และสินคานาสนใจอ่ืนๆ

สมควรเวลานําทานเดินทางสูสนามบิน

ค่ํา

19.55 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯมหานคร โดยเท่ียวบินท่ี LJ 001

23.35 น. ถึง ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

ศูนยสมุนไพรฮอกเกตนามู

ถนนฮงอิก หรือ ยานฮงแด

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

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

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 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

พิพิธภัณฑภาพลวงตา 3 มิติ

พิพิธภัณฑนํ้าแข็ง

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

เมืองน้ําแข็งท่ีมีผลงานศิลปะแกะสลักน้ําแข็งกวา 50 ชิน้ รวมอยูในท่ีเดียว พรอมจัดแสดง
ในแบบท่ีไมธรรมดา แตจําลองเป็นเมืองท่ีทุกอยางกลายเป็นน้ําแข็ง และเอาใจเด็กๆ ดวย
สไลเดอรน้ําแข็ง และกิจกรรมอ่ืนๆ อีกมากมาย ใหคุณไดเดินเท่ียวอยางไมรูสึกเบื่อ อาทิ
สัมผัสประสบการณน่ังรถลากกวางรูดอรฟ ทักทายลุงซานตา โพสทาคูกับนกเพนกวินขัว้
โลก สํารวจบานน้ําแข็งเอสกิโม เย่ียมชมปราสาทน้ําแข็ง ชมวิวจากบนกําแพงเมือง และ
ลองเขาพักโรงแรมท่ีทุกอยางทําจากน้ําแข็ง

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนูจิมดัก

ซุปเปอรมารเก็ตเกาหลี

ทาอากาศยานอินชอน

 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

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

เป็นสนามบินท่ีเปิดทําการมาตัง้แตปีพ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบินภายใน
ประเทศ ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติท่ี
คนคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



เง่ือนไข
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 5,000 บาท หลังจากทําการจองภายใน 3 วัน หากไมชําระภายในเวลาท่ีกําหนด ทางบริษัทขออนุญาตตัดท่ีน่ัง

ตามเงื่อนไข ***ชวงเทศกาลวันหยุดยาว 10,000 บาท***

ชําระเงินคาทัวรสวนท่ีเหลือภายใน 21 วัน กอนออกเดินทาง 
 

อัตรานี้รวม:
คาตัว๋เครื่องบินชัน้ประหยัดไปกลับพรอมกรุป น้ําหนักกระเปาไมเกิน 15 กิโลกรัมตอทาน/หิว้ขึน้เครื่องได 12 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  45,000 วอนหรือ 1,500 บาท ตอทานตลอดทริป สวนหัวหนาทัวรแลวแตความพึงพอใจ

คาใชจายสวนตัวอ่ืนๆ เชน หนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาซักรีด คาอาหารเครื่องด่ืมนอกเหนือรายการ 

คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7 % และ หัก ณ ท่ีจาย 3 %   

คาน้ําหนักกระเปาเกิน 15 กิโลกรัม  /  คาวีซาสําหรับหนังสือเดินทางตางดาว หรือชาวตางชาติ 
 

วีซา

่



พาสปอรตควรมีอายุไมตํ่ากวา 6 เดือนนับจากวันเดินทาง 

หมายเหตุ
คาทัวรไมรวมทิปไกด+คนขับรถตลอดการเดินทาง ทานละ 45,000 วอน (ประมาณ 1,500 บาท) ขออนุญาตเก็บคาทิปทุกทานท่ี

สนามบินไทย 

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

การเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสมโดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทัง้น้ีเน่ืองจากสภาพ ลม ฟา อากาศ และ
สถานการณในการเดินทางขณะน้ันแตจะคํานึงถึงความปลอดภัยในการเดินทาง และผลประโยชนของหมูคณะเป็นสําคัญ โดยไมทําให
มาตรฐานของการบริการลดนอยลง

ทัวรน้ีจัดใหเฉพาะลูกคาท่ีประสงคจะไปทองเท่ียวตามรายการของทัวรทุกวันเทาน้ัน  หากทานไมสามารถรวมทัวรทุกวัน แคสมัคร
มารวมทัวรเพียงเพ่ือการใชตัว๋เครื่องบินและท่ีพักในราคาพิเศษ หากทานไมแจง และปรากฏวาทานไมรวมทัวรในบางวัน หรือ ลูกคาไม
ลงรานท่ีรัฐบาลเกาหลีสนับสนุน ซ่ึงไดแกรานศูนยโสมรัฐบาล, ศูนยสมุนไพรบํารุงตับ, ศูนยสมุนไพรสนเข็มแดง, ศูนยเครื่องสําอาง,
Duty free ทางบริษัทฯ จะคิดคาดําเนินการในการแยกทองเท่ียวเอง 300 USD (กอนซ้ือทัวร จะตองแจงความประสงคท่ีเป็นจริง เพ่ือ
ทางผูจัดจะไดคิดคาบริการท่ีเหมาะสม) 

กอนตัดสินใจจองทัวร ควรอานเงื่อนไขการเดินทางอยางถองแท จนเป็นท่ีพอใจ แลวจึงวางมัดจําเพ่ือประโยชนของทานเอง 

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 
 


