
#11649 ทัวรเกาหลี กรุงโซล 6 วัน 3 คืน สวนสนุกเอเวอร
แลนด หมูบานโบราณอิกซอนดง บิน XJ
ทัวรเกาหลี กรุงโซล โซลทาวเวอร(ไมรวมคาขึ้น) พระราชวังเคียงบกกุง ชุดฮันบก
ดิวตี้ฟรี ชอปปงตลาดเมียงดง ชอปปงถนนฮงแด ฮุนไดพรีเมี่ยมเอาทเลท
ซุปเปอรมารเก็ตเกาหลี ฟรีเดย 1 วันเต็ม!!



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานดอนเมือง    -

2 ทาอากาศยานอินชอน - สวนสนุกเอเวอรแลนด   
JM HOTEL / NEW
M SUWON หรือเทียบ
เทา

3 เรียนทําขาวหอสาหราย คิมบับ - หอคอยกรุงโซล - การคลองกุญแจคูรักเกาหลี -
น้ํามันสนเข็มแดง - รานเคร่ืองสําอางคเกาหลี - หมูบานโบราณอิกซอนดง - พระ
ราชวังเคียงบ็อค - ฮันบก - ดิวตีฟ้รี - เมียงดง - เมียงดงสตรีทฟ ูด

  

BENIKIA M HOTEL
/ HAEDAMCHAE
HOTEL /
INTERCITY HOTEL
หรือเทียบเทาระดับ
เดียวกัน

4 อิสระทองเที่ยวเกาหลีเต็มวัน   

BENIKIA M HOTEL
/ HAEDAMCHAE
HOTEL /
INTERCITY HOTEL
หรือเทียบเทาระดับ
เดียวกัน

5 ศูนยโสม - ศูนยสมุนไพรฮอกเกตนามู - โรงงานพลอยอเมทิส - ถนนฮงอิก (ยาน
ฮงแด) - ฮุนได พรีเม่ียม เอาทเลต - ซุปเปอรมารเก็ตเกาหลี - ทาอากาศยานอิน
ชอน

   -

6 ทาอากาศยานดอนเมือง    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

5 ก.ค. 62 - 10 ก.ค. 62
฿14,999  
฿9,999

฿14,999  
฿9,999

฿14,999  
฿9,999

฿5,000

6 ก.ค. 62 - 11 ก.ค. 62
฿14,999  
฿9,999

฿14,999  
฿9,999

฿14,999  
฿9,999

฿5,000

9 ก.ค. 62 - 14 ก.ค. 62
฿14,999  
฿9,999

฿14,999  
฿9,999

฿14,999  
฿9,999

฿5,000

10 ก.ค. 62 - 15 ก.ค. 62
฿14,999  
฿9,999

฿14,999  
฿9,999

฿14,999  
฿9,999

฿5,000

11 ก.ค. 62 - 16 ก.ค. 62
฿14,999  
฿9,999

฿14,999  
฿9,999

฿14,999  
฿9,999

฿5,000

13 ก.ค. 62 - 18 ก.ค. 62
฿15,999  
฿13,999

฿15,999  
฿13,999

฿15,999  
฿13,999

฿5,000

17 ก.ค. 62 - 22 ก.ค. 62
฿14,999  
฿9,999

฿14,999  
฿9,999

฿14,999  
฿9,999

฿5,000



วันท่ี 1 ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง

 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ทาอากาศยานนานาชาติอินชอน - สวนสนุกเอเวอรแลนด

กําหนดการทั้งหมด

สายการบิน AIR ASIA X ใชเครื่อง AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ท่ีน่ัง จัดท่ีน่ังแบบ 3-3-3 น้ําหนักกระเปา 20 กก./
ทาน (หากตองการซ้ือน้ําหนักเพ่ิม ตองเสียคาใชจาย)

เคานเตอรเช็คอินจะปิดบริการกอนเวลาเครื่องออกอยางนอย 60 นาที และผูโดยสารพรอม ณ ประตูขึน้เครื่องกอนเวลาเครื่อง
ออก 40 นาที (**ขอสงวนสิทธิใ์นการเลือกท่ีน่ังบนเครื่อง เน่ืองจากตองเป็นไปตามระบบของสายการบิน**)

ไมมีบริการอาหารบนเครื่อง

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

 กิจกรรม ค่ํา

18.00 น. คณะพรอมกันท่ี สนามบินนานาชาติดอนเมือง อาคาร 1 ชัน้ 3 ประตู 4 เคานเตอร 4 สายการบิน AIR ASIA X
เจาหนาท่ีของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ และอํานวยความสะดวกในการขึน้เครื่อง (หัวหนาทัวรแนะนําการเดินทาง) สายการบิน
AIR ASIA X ใชเครื่อง AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ท่ีน่ัง จัดท่ีน่ังแบบ 3-3-3 น้ําหนักกระเปา 20 กก./ทาน (หาก
ตองการซ้ือน้ําหนักเพ่ิม ตองเสียคาใชจาย)  
**หมายเหตุ** เคานเตอรเช็คอินจะปิดบริการกอนเวลาเครื่องออกอยางนอย 60 นาที และผูโดยสารพรอม ณ ประตูขึน้เครื่อง
กอนเวลาเครื่องออก 40 นาที (**ขอสงวนสิทธิใ์นการเลือกท่ีน่ังบนเครื่อง เน่ืองจากตองเป็นไปตามระบบของสายการบิน**)

21.05 น. บินลัดฟาสู สาธารณรัฐเกาหลีใต โดยเท่ียวบินท่ี XJ704 (ไมมีบริการอาหารบนเครื่อง)

ทาอากาศยานดอนเมือง คํ่า

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

 กิจกรรม เชา

04.35 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติอินชอน (เวลาทองถิ่นเร็วกวาไทย 2 ช.ม. กรุณาปรับนาฬิกาของทานเป็นเวลา
ทองถิ่นเพ่ือสะดวกในการนัดหมาย) หลังจากผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรแลว ขอตอนรับทุกทานสูสาธารณะรัฐ
เกาหลีใต รถโคชนําทุกทานขามทะเลตะวันตกดวยสะพานแขวนยองจอง หรือ สะพานเพ่ือความหวังในการรวมชาติท่ียาวกวา
4.42กม. และมียอดโดมสูง 107 เมตร

บริการอาหารเชา ณ ภัตตาคาร เมนู อูดง

่ ่



 หมายเหตุ

วันท่ี 3

เวลาทองถิ่นเกาหลีเร็วกวาไทย 2 ช.ม. กรุณาปรับนาฬิกาของทานเป็นเวลาทองถิ่นเพ่ือสะดวกในการนัดหมาย

อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

สวนดอกไมสี่ฤดู ท่ีสวนสนุกเอเวอรแลนด (ทัง้น้ีขึน้อยูกับสภาพอากาศ)

นําทานเดินทางสู สวนสนุกเอเวอรแลนด สวนสนุกกลางแจงท่ีใหญท่ีสุดของประเทศ ถูกขนานนามวาเป็นดิสนียแลนดแหง
เกาหลีใต ตัง้อยูทามกลางหุบเขา ประกอบไปดวยโซนตางๆ ดังน้ี Global Fair, Magic Land, European Adventure,
American Adventure, Zootopia

แวะถายรูปสวยๆ ท่ี Magic Tree ตนไมแฟนตาซีขนาดใหญท่ีจะเปล่ียนธีมไปตามเทศกาลตางๆ ถือเป็นอีกจุดแลนดมารค
สําหรับนักทองเท่ียว

ใครชอบเครื่องเลนหวาดเสียวตองหามพลาดเด็ดขาด!! สนุกกับเครื่องเลนนานาชนิดไมวาจะเป็น รถไฟเหาะตีลังกา (Rolling
X-Train) เฮอรริเคน (Hurricane) ดับเบิล้ร็อกสปิน (Double Rock Spin) เรือเหาะไวกิง้ (Columbus Adventure) และ
ไฮไลคท่ีพลาดไมไดของสวนสนุกแหงน้ี รถไฟเหาะรางไม (T-EXPRESS) รถไฟเหาะรางไมท่ีสูงชันเป็นอันดับ 4 ของโลก ซ่ึงมี
ความชันถึง 77 องศา และว่ิงดวยความเร็ว 104 กิโลเมตร/ชัว่โมง

บาย

อิสระอาหารกลางวัน (ใหทุกทานไดอิสระตามอัธยาศัย เพ่ือความสะดวกในการเลนเครื่องเลน)

เปล่ียนบรรยากาศจากเหลาสัตวโลกมาเจอความสวยงามของหมูพฤกษา!! เดินชมสวนดอกไมท่ีกําลังออกดอกบานสะพรัง่อวด
สีสัน ณ สวนดอกไมสี่ฤดู (Four Season Garden) ซ่ึงจะเปล่ียนแปลงพันธุดอกไมไปตามฤดูกาลในรูปแบบท่ีหลากหลาย
ตลอดทัง้ปี (ทัง้น้ีขึน้อยูกับสภาพอากาศ) ทุกเทศกาลจะตกแตงดวย แสง สี เสียง สุดอลังการ พรอมทัง้มีขบวนพาเหรดมาสราง
ความบันเทิงใหกับเด็กๆ เชน White Christmas Parade, Moonlight Parade ขบวนพาเหรดจะมีรอบ 14.30 18.30 และ
19.30 น

ค่ํา

บริการอาหารเย็น เมนู บุฟเฟตบาบีคิวป้ิงยางสไตลเกาหลี เน้ือหมู เน้ือไก เน้ือวัว ปลาหมึก อาหารเกาหลี เติมไมอัน้

พักท่ี JM HOTEL / NEW M SUWON หรือระดับเดียวกัน

ทาอากาศยานอินชอน

สวนสนุกเอเวอรแลนด

 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

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 บุฟเฟตบาบีคิวป้ิงยางสไตลเกาหลี

 JM HOTEL / NEW M SUWON หรือเทียบเทา



เรียนทําขาวหอสาหราย คิมบับ - หอคอยกรุงโซล - การคลอง
กุญแจคูรักเกาหลี - น้ํามันสนเข็มแดง - COSMETIC OUTLET
Korea - ยานอิกซอนดง - พระราชวังเคียงบ็อค - ฮันบก - ดิว
ตี้ฟรี - เมียงดง - เมียงดงสตรีทฟูด

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานไปเรียนรู การทําขาวหอสาหราย (คิมบับ) อาหารงายๆ ท่ีคนเกาหลีนิยมรับประทาน โดยการนําขาวสุก และสวนผสม
อ่ืนๆหลากชนิด เชน แตงกวา แครอท ผักโขม ไขเจียว ปูอัด แฮม เป็นตน วางแผบนแผนสาหราย มวนเป็นแทงยาวๆ แลวห่ัน
เป็นชิน้พอดีคํา เสิรฟพรอมหัวไชเทาดอง และกิมจิ ชาวเกาหลีนิยมรับประทานคิมบับระหวางการปิกนิก หรืองานกิจกรรมกลาง
แจง

นําทานไปยังหน่ึงในทาวเวอรท่ีมีวิวท่ีสวยท่ีสุดในเอเชีย โซลทาวเวอร ตัง้อยูบนภูเขานัมซานใจกลางกรุงโซล เป็นจุดชมวิวท่ี
มองเห็นวิวท่ัวทัง้กรุงโซล และบริเวณรอบๆ แบบพาโนรามา นับเป็นอีกสถานท่ีสุดแสนโรแมนติกแหงหน่ึงท่ีคูรักทุกคูไมควร
พลาด

นอกจากน้ียังมีไฮไลทสําคัญของกรุงโซลท่ีนักทองเท่ียวทุกคนจะตองมาแวะเช็คอินคือ สถานท่ีคลองกุญแจชื่อดัง Love Key
Ceremony ท่ีมีความเชื่อวา คูรักท่ีมาคลองกุญแจท่ีน่ีจะมีความรักท่ียืนยาวไปตลอดกาล ** ราคาทัวรน้ีไมรวมกุญแจและคาขึน้
ลิฟท 10,000 วอน**

นําทานเรียนรูการทํา ผลิตภัณฑน้ํามันสน ท่ีสกัดจากน้ํามันสนเข็มแดง มีสรรพคุณชวยบํารุงรางกาย ลดไขมัน ชวยควบคุม
อาหาร และรักษาสมดุลในรางกาย

นําทานแวะชอปท่ีรานเครื่องสําอางคยอดนิยม COSMETIC OUTLET สวรรคของนักชอปชาวไทย เพ่ือเลือกซ้ือกลับไปเป็น
ของฝาก มีใหเลือกมากมายหลากหลายแบนด ไมวาจะเป็นสกินแครบํารุงผิวแบรนดอยาง DEWINS และแบรนด JSM ท่ีเป็น
สินคาหลักของทางราน

บาย

บริการอาหารกลางวัน เมนู คัมจาทัง เเกงมันฝรัง่กระดูกหมู ซ่ึงประกอบไปดวยสวนผสมท่ีสําคัญคือ กระดูกหมูสวนซ่ีโครง
สันหลัง มันฝรัง่ ตนหอม พริกแกง งาดําปา ใบงาเขียว และเห็ด

นําทานไป หมูบานโบราณอิกซอนดง หมูบานฮันอกเกาแกท่ีสุดแหงหน่ึงในกรุงโซล มีกล่ินอายความเป็นเกาหลีโบราณ และ
เป็นยานเกาแกท่ีอาจจะใหมสําหรับใครหลายๆคน แหลงรวมคาเฟเกๆ รานอาหารชิคๆ ใจกลางกรุงท่ีซอนตัวอยูในตรอกซอกซอย
เล็กๆ สามารถเดินลัดเลาะจากแถวยานอินซาดงมาได มีทัง้รานอาหารเกาหลี รานบิงซู รานน่ังชิล รานพิซซา ท่ีตกแตงไดอยางมี
สไตล

ไฮไลทของยานน้ีจะเป็นคาเฟดอกไมชื่อราน มาดัง หนารานจะเป็นมุมยอดฮิตท่ีคนนิยมมาถายรูป เพราะสีสันสดใสสวยงาม
ของดอกไม นอกจากสายฮิปเตอรแลวสายกินก็หามพลาด!! ท่ีน่ีมีรานขายมันดูชื่อดัง (เกีย๊วน่ึงเกาหลี) ชื่อราน ชางฮวาดัง ตัง้อยู
ตรงหัวมุมถนน ซ่ึงจะมีคนตอคิวรอเยอะมากๆ

นําทานชมความย่ิงใหญของ พระราชวังเคียงบกกุง พระราชวังแหงแรกของราชวงศโชซอนท่ีตัง้อยูใจกลางกรุงโซล ดวยฉาก
หลังของพระราชวังน้ันเป็นภูเขาพูกักซาน ทําใหดูย่ิงใหญอลังการเป็นอยางมาก เรียกไดวาเป็น The Grand Palace ของ
เกาหลีใตเลยก็วาได มีสถาปัตยกรรมท่ีนาสนใจคือ พระท่ีน่ังคึนจองวอง เป็นพระท่ีน่ังท่ีกษัตริยใชออกวาราชการ และเป็นท่ีทรง
งาน ภายในพระท่ีน่ังไมสามารถเขาไปชมได แตสามารถถายภาพจากดานนอกได

พิเศษสุดๆ !!! ใสชุดฮันบกเดินชม และถายรูปสวยๆ ในพระราชวัง เพ่ือเก็บภาพไวเป็นความทรงจําดีๆ สําหรับทริปเกาหลีของ
ทุกทาน **อัตราคาบริการน้ี รวมคาเชาชุดฮันบกแลว **

หมายเหตุ : กรณีท่ีพระราชวังเคียงบกกุงไมเปิดทําการ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิป์รับรายการทดแทนเป็น พระราชวังชางด็อก
กุง พระราชวังลําดับท่ีสองท่ีถูกสรางตอจากพระราชวังเคียงบกกุง ในปี ค.ศ. 1405 และยังเป็น 1 ใน 5 ของพระราชวังสําคัญท่ียัง
คงรักษาไว ซ่ึงมีตนไมขนาดยักษมีอายุกวา 300 ปี บอน้ํา และศาลาริมน้ํา พระราชวังแหงน้ีเป็นท่ีพํานักของพระมหากษัตริยถึง 9
พระองค ปัจจุบันยังคงเหลือความงดงามบางสวนของพระราชวัง ไดแก พระตําหนักอินจองจอน พระตําหนักแดโจจอน พระ
ตําหนักซอนจองจอน และพระตําหนักนักซองแจ

นําทานเลือกซ้ือสินคาปลอดภาษี ดิวตีฟ้รี ท่ีรานคาปลอดภาษีท่ีใหญท่ีสุดในโซล แหลงรวมสินคาแบรนดเนมมากมาย ไมวาจะ
เป็น น้ําหอม เสื้อผา เครื่องสําอาง กระเปา นาฬิกา เครื่องประดับหลากหลายแบรนดดัง และสินคาแบรนดอ่ืนๆ อีกมากมาย

จากน้ันชอปป้ิง ยานเมียงดง หรือสยามสแควรเกาหลี ตลาดแหงน้ีจะมีเสื้อผา กางเกง รองเทา น้ําหอม เครื่องสําอางคทัง้แบ
รนดเนมชื่อดัง และโลคอลแบรนด รวมถึงซีดีเพลง รูปดารา และศิลปินเกาหลี หรืออะไรท่ีวัยรุนตองการก็สามารถหาไดจากท่ี

้



ตลาดน้ี จะเป็นรานขายรองเทาแบรนดดังอยางราน MBC MART ก็มีรองเทาหลากหลายแบรนดดังใหเลือกมากมาย อาทิเชน
ADIDAS, NIKE, NEW BALANCE, VANS, CONVERSE, FILA เป็นตน

ในสวนของอาหารบริเวณขางทางท่ีฮอทฮิตไมแพกันอยางโซน เมียงดงสตรีทฟ ูด มีอาหารหรือของทานเลนใหไดลิม้ลอง
มากมาย ไมวาจะเป็น หอยเชลลยางตัวใหญอบนากิน ขนมไขหรือเครันปัง ขนมยอดฮิตตลอดกาลของเมียงดง กุงล็อบสเตอรตัว
ใหญๆ ยางชีสมีรสหวาน ชีสยาง ตอกโบกี บะหมี่ดําจาจังมยอน มันฝรัง่เกลียวทอดกรอบเสียบไม ปลาหมึกยักษทอดกรอบ
เป็นตน แตหากคนท่ีชอบของหวานก็จะมีไอติมโคนเจาดัง ซ่ึงไอติมท่ีกดมาใสโคนน้ันสูงถึง 2 ฟุต

ค่ํา

อิสระอาหารเย็น (ใหทุกทานไดอิสระตามอัธยาศัย เพ่ือความสะดวกในการช็อปป้ิง)

พักท่ี BENIKIA M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY HOTEL หรือระดับเดียวกัน

เรียนทําขาวหอสาหราย คิมบับ

หอคอยกรุงโซล

การคลองกุญแจคูรักเกาหลี

นํ้ามันสนเข็มแดง

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

อาหารประจําชาติเกาหลี ซ่ึงเป็นสวนหน่ึงในอาหารเกาหลียอดนิยมของคนไทยอีกเมนู
หน่ึง

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

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



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

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู คัมจาทัง เเกงมันฝรัง่กระดูกหมู

หมูบานโบราณอิกซอนดง

พระราชวังเคียงบ็อค

ฮันบก

ดิวต้ีฟรี

 บาย

เป็นยานเกาแกท่ีมีกลุมบานแบบดัง้เดิมของเกาหลีท่ีมีประวัติยาวนานมากกวา 100 ปี
เป็นยานท่ีนิยมอยางมากในหมูวัยรุน ปัจจุบันสถานท่ีท่ีเหมาะสําหรับใครก็ตามท่ีตองการ
ความเงียบ สงบ สบาย และตองการสัมผัสความสวยงามของบานฮันอกในอีกรูปแบบหน่ึง

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

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”

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



 หมายเหตุ

วันท่ี 4 อิสระทองเท่ียวเกาหลีเต็มวัน

โซลทาวเวอร ราคาทัวรน้ีไมรวมกุญแจและคาขึน้ลิฟท 10,000 วอน

ชุดฮันบก อัตราคาบริการน้ี รวมคาเชาชุดฮันบกแลว

กรณีท่ีพระราชวังเคียงบกกุงไมเปิดทําการ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิป์รับรายการทดแทนเป็น พระราชวังชางด็อกกุง

อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย

เมียงดง

เมียงดงสตรีทฟูด

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

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

 คํ่า  BENIKIA M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY HOTEL หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

อิสระเต็มวันใหทานอิสระชอปป้ิง หรือเดินทางสูสถานท่ีทองเท่ียวอ่ืนๆ โดยมีไกดคอยใหคําแนะนําในการเดินทาง อาทิ
- หมูบานบุคชอนฮันอก

- คลองชองเกชอน

- สวนสนุกล็อตเตเวิลด **หมายเหตุ อัตราคาบริการน้ี ไมรวมคาบัตรเขาสวนสนุก**

สายช็อปหามพลาด! สายฮิปเตอรตองไปเช็คอิน!
- ยานเมียงดง หรือสยามสแควรเกาหลี

- ยานฮงแด

- ยานอีแด

- ยานชินซาดง

- ยานอัพกูจอง

- ยานซองซูดง

อิสระอาหารกลางวันและเย็น (ใหทุกทานไดอิสระตามอัธยาศัย เพ่ือความสะดวกในการชอปป้ิง)

พักท่ี BENIKIA M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY HOTEL หรือระดับเดียวกัน

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม



 หมายเหตุ

วันท่ี 5 ศูนยโสม - ศูนยสมุนไพรฮอกเกตนามู - โรงงานพลอยอเมทิส -
ถนนฮงอิก หรือ ยานฮงแด - ฮุนได พรีเม่ียม เอาทเลต -
ซุปเปอรมารเก็ตเกาหลี - ทาอากาศยานนานาชาติอินชอน

สวนสนุกล็อตเตเวิลด (อัตราคาบริการน้ี ไมรวมคาบัตรเขาสวนสนุก)

อิสระอาหารกลางวันและเย็นตามอัธยาศัย

อิสระทองเที่ยวเกาหลีเต็มวัน
อิสระทองเท่ียวเกาหลีเต็มวัน ใหทานไดสนุกสนานกับสถานท่ีชื่อดังของประเทศเกาหลี
มากมาย ตามอัธยาศัย

 คํ่า  BENIKIA M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY HOTEL หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานออกเดินทางไปยัง ศูนยสมุนไพรโสมเกาหลี สมุนไพรท่ีชวยเสริมความแข็งแรงใหแกระบบยอยอาหาร ปอด ชวยทําให
จิตใจสงบ และเพ่ิมพละกําลัง มีสรรพคุณทางการแพทยชวยบํารุงหัวใจ ปองกันโรคหัวใจขาดเลือด เสริมประสิทธิภาพทางเพศ ลด
และปองกันมะเร็ง

นําทานชม ศูนยสมุนไพรฮอตเกนามู ตนไมชนิดน้ีเจริญเติบโตในปาลึกบนภูเขาท่ีปราศจากมลภาวะ และสูงเหนือระดับน้ํา
ทะเล 50-800 เมตร ชวยดูแลตับใหสะอาดแข็งแรง ปองกันโรคตับแข็ง ไมถูกทําลายจากการด่ืมแอลกอฮอล กาแฟ บุหรี่ สาร
ตกคางจากอาหาร และยา

จากน้ันชม โรงงานเจียระไนพลอยอเมทิส แดนเกาหลีเป็นแดนของพลอยสีมวง พลอยแหงสุขภาพและนําโชค โดยมีตัง้แตสี
มวงออนเย็นตา จนถึงสีมวงไวน มีเสนหเยายวนใจ พลอยน้ีจะงามจับตาเมื่อมาทําเป็นแหวน จี ้ตางหู และสรอยขอมือ

บาย

บริการอาหารกลางวัน เมนู ไกตุนโสม อาหารบํารุงสุขภาพ ไกขนาดกําลังเหมาะ ยัดไสดวยโสม แปะกวย และสมุนไพรบํารุง
รางกาย เสิรฟในหมอดินรอนๆ

จากน้ันเดินทางตอไปยัง ยานฮงแด เป็นยานท่ีอยูใกลๆ กับมหาวิทยาลัยฮงอิก มีผลงานศิลปะท่ีสวนใหญเป็นศิลปะแนวรวม
สมัยจัดวางแสดงเต็มพ้ืนท่ีของถนนปิกัสโซท่ีขึน้ชื่อของยานน้ี นอกจากน้ันท่ีน่ียังมีผับ บาร คาเฟ รานอาหารมากมายตามตรอก
ซอกซอยแทบทุกแหง จึงทําใหท่ีน่ีเป็นสีสันของกรุงโซลท่ีนักทองเท่ียวนิยมมาทองเท่ียวไมขาดสายทัง้กลางวันและกลางคืน

นําทานไปยัง ฮุนได พรีเมี่ยม เอาทเลท แหลงชอบป้ิงขนาดใหญมีทัง้หมด 3 ชัน้ เต็มไปดวยรานแบรนดแฟชัน่กวา 230 ราน
มีรานสินคาแบรนดตางประเทศใหเลือกมากมาย อาทิเชน GUCCI, COACH, GIORDANO, DKNY, CALVIN KLEIN
เป็นตน รวมถึงสินคาแบรนดดังจากเกาหลีท่ีมีใหทานไดเลือกสรรกันอยางละลานตา

จากน้ันเพลินเพลินกับการแวะซ้ือของฝากท่ี ซุปเปอรมารเก็ต (ละลายเงินวอน ซ้ือ 5 แถม 1) สาหราย ขนมตางๆ ช็อกโก
แล็ตหิน ซีเรียลช็อกโก ผลิตภัณฑของใบ และรากฝอยของโสมในรูปแบบขนม ชาโสม โคลนพอกหนาโสม ครีมลางหนาโสม
เครื่องสําอางโสม และยังมีกิมจิ เปเปโร (ปอกกีเ้กาหลี) ชินราเมง (มามาเกาหลี) นมกลวย เป็นตน

ค่ํา

นําทานเดินทางสูสนามบิน

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม



ศูนยโสม

ศูนยสมุนไพรฮอกเกตนามู

โรงงานพลอยอเมทิส

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

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

โรงงานพลอยอเมทิส หรือ พลอยสีมวง ท่ีมีชื่อเสียงของประเทศเกาหลี ซ่ึงชาวโสมเชื่อวา
ถาไดมีพลอยชนิดน้ีติดตัวไว จะทําใหมีโชคลาภและสิ่งดีๆเกิดขึน้กับชีวิต

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู ไกตุนโสม

ถนนฮงอิก (ยานฮงแด)

ฮุนได พรีเมี่ยม เอาทเลต

 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
ไดดูกัน ปกติโดยสวนตัวชอบไปเดินเลนแถวฮงแดเพราะวามีรานคาเสื้อผานารักๆ ดีไซน
แนวๆ ใหเลือกหลากหลาย และรานอาหารอรอยๆ หลายราน ออ จุดเดนอีกอยางหน่ึงของ
ยานน้ีคือมีรานหมูยางอรอยๆ ใหเลือกกินหลายราน

เป็นแหลงชอบป้ิงเอาทเลตขนาดใหญของอาณาจักรฮุนได ตัง้อยูในยานกิมโพ ภายในมี
รานสินคาแบรนดเนมระดับโลกมากมาย เป็นหางใหญของเกาหลี หางมีลักษณะ
สถาปัตยกรรมเป็นทรงกรีกโรมันหรือยุโรปโบราณ นอกจากจะเป็นแหลงชอปป้ิงแลว ยัง
เป็น แหลงพักผอนหยอนใจ สําหรับครอบครัวอีกดวย



วันท่ี 6 ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง

 หมายเหตุ ไมมีบริการอาหารบนเครื่อง

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

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

ทาอากาศยานอินชอน 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

 กิจกรรม เชา

00.20 น. เดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี XJ703 (ไมมีบริการอาหารบนเครื่อง)

04.20 น. ถึงประเทศไทย สนามบินนานาชาติดอนเมือง พรอมดวยความประทับใจ

ทาอากาศยานดอนเมือง เชา

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



เง่ือนไข
1. ทัวรน้ีสําหรับผูมีวัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียวเทาน้ัน

2. ทัวรน้ีเป็นทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามท่ีระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือทัง้หมด หรือถูก
ปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทัง้หมดใหแกทาน

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักทองเท่ียวรวมเดินทางนอยกวา 15 ทาน โดยจะแจงใหกับนัก
ทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบลวงหนาอยางนอย 7 วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศท่ีไมมีวีซา  และอยางนอย 10 วันกอนการเดิน
ทางสําหรับประเทศท่ีมีวีซา  แตหากทางนักทองเท่ียวทุกทานยินดีท่ีจะชําระคาบริการเพ่ิมจากการท่ีมีนักทองเท่ียวรวมเดินทางนอยกวา
ท่ีทางบริษัทกําหนดเพ่ือใหคณะเดินทางได  ทางเรายินดีท่ีจะใหบริการตอไป

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํานําหนาชื่อ เลขท่ี
หนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพ่ือใชในการจองตัว๋เครื่องบิน ในกรณีท่ีนักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทาง
บริษัทพรอมการชําระเงินมัดจํา

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ
และเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทัง้น้ี บริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของนักทองเท่ียวสวนใหญเป็นสําคัญ

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ท่ีเพ่ิมขึน้ของนักทองเท่ียวท่ีมิไดเกิดจากความผิด
ของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บปวย ความสูญหายหรือเสียหายของ
สัมภาระ ความลาชา เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เป็นตน

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

8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมี
อํานาจของบริษัทกํากับเทาน้ัน 

การชําระเงิน
1. นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตองชําระเงินมัดจําเป็นเงินจํานวน 10,000 บาทตอทาน เพ่ือสํารองท่ีน่ัง ภายใน 3 วันหลังจากการ

จอง 

2. นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตองชําระเงินคาบริการสวนท่ีเหลือทัง้หมดกอนวันเดินทางอยางนอย 30 วัน (ในวันเวลาทําการ) กรณี
นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไมชําระเงิน หรือชําระเงินไมครบภายในกําหนด รวมถึงกรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆ
ใหถือวานักทองเท่ียวสละสิทธิก์ารเดินทางในทัวรน้ันๆ

3. กรณีท่ีนักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ี จองการเดินทางนอยกวา 30 วัน จะตองชําระครบเต็มจํานวนเลย

4. การติดตอใดๆ กับทางบริษัท เชน แฟกซ , อีเมล , หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึง
ศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษท่ีรัฐบาล
ประกาศในปีน้ันๆถือวาเป็นวันหยุดทําการของทางบริษัท

อัตรานี้รวม:
คาตัว๋เครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ

คาภาษีสนามบินทุกแหงท่ีมี

คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระทานละไมเกิน 20 กก. 

คารถรับ-สง และนําเท่ียวตามรายการ

คาท่ีพักตามท่ีระบุในรายการ พักหองละ 2 ทาน

คาเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการ    

คาอาหารตามมื้อท่ีระบุในรายการ 

คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง 

คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม)

อัตรานี้ไมรวม:
คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง , คาโทรศัพท , คาโทรศัพททางไกล , คาอินเตอรเน็ต , คา

ซักรีด , มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเครื่องด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ)
่



คาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น 

คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3%

คาวีซาสําหรับพาสปอรตตางดาว 

วีซา
จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศเกาหลีใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะสัน้ในประเทศเกาหลีไมเกิน 90 วัน ไมวาจะดวย
วัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียว เย่ียมญาติ หรือธุรกิจ จะตองย่ืนเอกสารในขัน้ตอนการตรวจเขาเมือง เพ่ือยืนยันการมีคุณสมบัติการ
เขาประเทศเกาหลี* ดังตอไปน้ี

- พาสปอรตจะตองมีอายุมากกวา 6 เดือน นับจากวันไปถึง

- ตัว๋เครื่องบินขาออกจากประเทศเกาหลี ทางทัวรจัดเตรียมให

- สิ่งท่ียืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายท่ีอาจเกิดขึน้ในระหวางท่ีพํานักในประเทศเกาหลีได (เชน เงินสด บัตรเครดิต
เป็นตน)

- ชื่อ ท่ีอยู และหมายเลขติดตอในระหวางท่ีพํานักในประเทศเกาหลี (เชน คนรูจัก โรงแรม และอ่ืนๆ) ทางทัวรจัดเตรียมให

- กําหนดการเดินทางระหวางท่ีพํานักในประเทศเกาหลี ทางทัวรจัดเตรียมให

เอกสารประกอบในการย่ืนวีซา 

1) พาสปอรต 

2) ใบประจําตัวคนตางดาว 

3) ใบสําคัญถิ่นท่ีอยู 

4) สําเนาทะเบียนบาน(ถามี) 

5) สมุดบัญชีเงินฝาก(ถามี) 

6) รูปถายสีขนาด 2 น้ิว 2 รูป 

(สําหรับหนังสือเดินทางตางดาว เจาของหนังสือเดินทางตองทําเรื่องแจงเขา-ออกดวยตนเองกอนจะย่ืนวีซา)

หมายเหตุ
ราคาเด็กอายุไมเกิน 2 ขวบ 5000 บาท

คาบริการขางตน ยังไมรวมคาธรรมเนียม คาทิป คนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น ทางบริษัทขออนุญาตเก็บคา
ธรรมเนียม คาทิป ทานละ 50,000 วอน /ทริป/ทาน หรือทานละ 1,750 บาท/ทริป/ทาน

ในกรณีท่ีตองออกตัว๋ภายใน เครื่องบิน / รถทัวร / รถไฟ กอนทําการออกตัว๋โดยสาร กรุณาสอบถามท่ีเจาหนาท่ีทุกครัง้ เน่ืองจาก
สายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนเท่ียวบินหรือเวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา มิเชนน้ัน ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบคาใชจาย
ใดใดทัง้สิน้

ขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงโปรแกรมหรือรายการอาหาร โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา ทัง้น้ีขึน้อยูตามความเหมาะสม

กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมือง ทัง้ท่ีกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือเขาประเทศท่ีระบุในรายการเดินทาง
ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆทัง้สิน้ และขอสงวนสิทธิท่ี์จะไมคืนคาบริการ ไมวากรณีใดๆ ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของ
บริษัท

พาสสปอรตจะตองมีอายุมากกวา 6 เดือน นับจากวันไปถึง

ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตองยกเลิก 30 วันกอนการเดินทางเทาน้ัน ไมเชนน้ัน ทางบริษัทจะไมคืนมัดจําไมวาดวยกรณีใดๆทัง้
สิน้ เพราะทางบริษัทไดทําการจายคาตัว๋กับการสายการบินเรียบรอยแลว โปรดอานขอความใหถี่ถวน กอนการจองทัวรทุกครัง้ เพ่ือ
ประโยชนแกตัวทานเอง

ในกรณีท่ีลูกคาเดินทางไปประเทศเกาหลีใต แลวไมสามารถผาน เขา-ออก นอกประเทศได ทําใหลูกคาตองถูกสงตัวกลับเขา
ประเทศไทย จึงมีคาใชจายท่ีเกิดขึน้ในการเปล่ียนตัว๋ขากลับ และรวมถึงคาบริการอ่ืนๆท่ีเกิดขึน้ดวย ฉะน้ัน ลูกคาจะตองเป็นผูรับผิด
ชอบในคาใชจายท่ีเกิดขึน้ท่ีทางประเทศน้ันๆเรียกเก็บ ทางผูจัดและทางสายการบินจะไมรับผิดชอบคาใชจายท่ีเกิดขึน้ทุกกรณี หรือตอง
รอกลับประเทศไทยในเท่ียวบินถัดไปท่ีมีท่ีน่ังวาง หรือตามวันเดินทางของตัว๋เครื่องบิน ทัง้น้ี ขึน้อยูทางเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองของ
ประเทศเกาหลีใตและสายการบินเป็นผูพิจารณา ทางผูจัดไมสามารถเขาไปแทรกแซงได 

ตรวจคนเขาเมืองประเทศเกาหลีใตจะมีการสุมตรวจ และอาจมีการเรียกไปสัมภาษณ ในการท่ีทางตรวจคนเขาเมืองเรียกสัมภาษณ
น้ัน ขึน้อยูกับทางตรวจคนเขาเมืองเป็นผูพิจารณา และอยูในดุลพินิจของทางเจาหนาท่ี ตม. ทางบริษัททัวร ไมสามารถเขาไปแทรกแซง
ในสวนน้ีได

้ ้ ่ ่ ้



ทัวรครัง้น้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียวเป็นหมูคณะเทาน้ัน ถาลูกคาตองการแยกตัวออกจากกรุปทัวร ทางบริษัทจะคิดคาดําเนิน
การในการแยกทองเท่ียวเอง 300 USD ตอทาน

รับเฉพาะผูมีวัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียว คาทัวรท่ีจายใหกับผูจัด เป็นการชําระแบบจายชําระขาด และผูจัดไดชําระใหกับสายการ
บินและสถานท่ีตางๆ แบบชําระขาดเชนกันกอนออกเดินทาง ฉะน้ันหากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามรายการไมดวยสาเหตุ
ใดหรือไดรับการปฏิเสธการเขาหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต) ทางผูจัดขอสงวนสิทธิ ์
การคืนเงินสดสวนใดๆ รวมทัง้คาตัว๋เครื่องบินใหแกทาน ***และทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์ราคาน้ีเฉพาะนักทองเท่ียวชาวไทยเทาน้ัน ถา
หากเป็นชาวตางชาติ จะตองเพ่ิมจากราคาคาทัวรปกติอีก 100 USD** กรณีตัดกรุปเหมาท่ีเป็นเด็กนักเรียน นักศึกษา ครู  ธุรกิจขาย
ตรงเครื่องสําอางค  หมอ  พยาบาล  ชาวตางชาติ หรือกรุปท่ีมีการขอดูงาน **จะตองสอบถามราคาใหมทุกครัง้**

หากมีเพ่ือนหรือญาติของทานตองการรวมเดินทางทองเท่ียวระหวางทองเท่ียวในประเทศเกาหลี หรือปัญหาตางๆ ตลอดจนขอ
แนะนํากรุณาติดตอเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ หากทานมีความจําเป็นตองรับฝากของจากผูอ่ืนเพ่ือท่ีจะนําไปยังประเทศน้ันๆ  หรือนํากลับ
ประเทศไทย ควรตรวจสิ่งของน้ันวาตองไมเป็นสิ่งของผิดกฎหมาย ซ่ึงของผิดกฎหมายบางประเภท อาจมีโทษถึงขัน้ประหารชีวิต เจา
หนาท่ีจะไมรับฝากกระเปาหรือสิ่งของใดใด

โรงแรมท่ีพักท่ีประเทศเกาหลีใตอาจะมีการสลับปรับเปล่ียนขึน้อยูกับความเหมาะสมเป็นหลักโดยคํานึงถึงผลประโยชนลูกคาเป็น
หลัก

ประเทศเกาหลีใตจะมีชางภาพมาถายรูป และชวยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และวันสุดทายชางภาพจะนําภาพถาย
มาจําหนายกับลูกทัวร หากวาทานใดสนใจสามารถซ้ือได แตถาทานใดไมสนใจก็ไมตองซ้ือ เพราะทางบริษัททัวรไมมีการบังคับลูกทัวร
ซ้ือแตอยางใด แตเป็นการบอกกลาวลวงหนา

ทัวรครัง้น้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียวเป็นหมูคณะเทาน้ัน ถาลุกคาตองการแยกตัวออกจากกรุปทัวร โดยไมลงรานชอปป้ิง เชน
น้ํามันสน / รานโสม / ฮ็อตเกนามู / คอสเมติค / อะเมทิส ทางบริษัทจะคิดคาดําเนินการในการแยกทองเท่ียวเอง 300 USD ตอทาน

ขอแนะนํากอนการเดินทาง

• กรุณาแยกของเหลว , เจล , สเปรย ท่ีจะนําติดตัวขึน้เครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 100 มิลลิลิตรตอชิน้ และรวมกัน
ทุกชิน้ไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาท่ีตรวจไดอยางสะดวก
ณ จุดเอ็กซเรย อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทาน้ัน ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาท่ีกําหนดจะตองใสกระเปาใบใหญ
และฝากเจาหนาท่ีโหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน

• สิ่งของท่ีมีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ , มีดพก , แหนบ , อุปกรณกีฬาฯ จะตองใสกระเปาใบใหญและฝากเจา
หนาท่ีโหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน 

• ประเทศเกาหลี มีกฎหมายหามนําผลิตภัณฑท่ีทํามาจากพืช และเน้ือสัตวทุกชนิดเขาประเทศ เชน ผัก , ผลไมสด , ไข , เน้ือสัตว
, ไสกรอกฯ เพ่ือเป็นการปองกันโรคติดตอท่ีจะมาจากสิ่งเหลาน้ี หากเจาหนาท่ีตรวจพบ จะตองเสียคาปรับในอัตราท่ีสูงมาก 

การยกเลิก
• กรณีท่ีนักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ี(ผูมีชื่อในเอกสาร

การจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพ่ือแจงยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็น
ลายลักษณอักษร ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ

• กรณีนักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมีชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ
อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพ่ือทําเรื่องขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบ
อํานาจพรอมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆ และหนาสมุดบัญชีธนาคารท่ีตองการใหนําเงินเขา
ใหครบถวน 

โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังน้ี

- ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของเงินคาบริการ

- ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 15 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 50 ของเงินคาบริการ

- ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 15 วัน ไมคืนเงินคาบริการท่ีชําระแลวทัง้หมด 
ทัง้น้ี ทางบริษัทจะหักคาใชจายท่ีไดจายจริงจากคาบริการท่ีชําระแลวเน่ืองในการเตรียมการจัดการนําเท่ียวใหแกนักทองเท่ียว เชน การ
สํารองท่ีน่ังตัว๋เครื่องบิน การจองท่ีพักฯลฯ

หมายเหตุ

1. การเดินทางท่ีตองการันตีมัดจําหรือซ้ือขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเท่ียวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการ
บิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทัง้หมด  

2. การติดตอใดๆ กับทางบริษัท เชน แฟกซ อีเมล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึงศุกร
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษท่ีรัฐบาล

้



ประกาศในปีน้ันๆถือวาเป็นวันหยุดทําการของทางบริษัท

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเท่ียวเดินทางไมถึง 15 คน 


