
#11652 ทัวรเกาหลี กรุงโซล 5 วัน 3 คืน หมูบานบุกชนฮัน
อก ข้ึนตึกลอตเตเวิลดทาวเวอร(ช้ัน118) บิน XJ
ทัวรเกาหลี กรุงโซล ยงอิน โรงถายละคร YONGIN MBC DRAMIA ปอม
ปราการฮวาชอง สวนสนุกล็อตเตเวิรล โซลสกายทาวเวอร(ไมรวมคาขึ้น)
หมูบานโบราณบุกชนฮันอก+ชุดฮันบก ตลาดเมียงดง รานละลายเงินวอน



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานดอนเมือง    -

2 ทาอากาศยานอินชอน - สะพานแขวนเยียงจอง - YONGIN MBC
DRAMIA - ปอมฮวาซอง   

JM HOTEL / NEW M SUWON
หรือระดับเดียวกัน

3 เรียนทําขาวหอสาหราย คิมบับ - สวนสนุกล็อตเตเวิรด - ลอตเต
เวิลดทาวเวอร/โซลสกายทาวเวอร - ศูนยโสม - รานเคร่ืองสําอางค
เกาหลี

  

BENIKIA M HOTEL /
HAEDAMCHAE HOTEL /
INTERCITY HOTEL หรือระดับ
เดียวกัน

4 ศูนยสมุนไพรฮอกเกตนามู - น้ํามันสนเข็มแดง - หมูบานบุกชอนฮัน
อก - ฮันบก - โรงงานพลอยอเมทิส - ดิวตีฟ้รี - เมียงดง - เมียงดง
สตรีทฟ ูด

  

BENIKIA M HOTEL /
HAEDAMCHAE HOTEL /
INTERCITY HOTEL หรือระดับ
เดียวกัน

5 ซุปเปอรมารเก็ตเกาหลี - ทาอากาศยานอินชอน - ทาอากาศยาน
ดอนเมือง    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

12 ก.ค. 62 - 16 ก.ค. 62
฿14,999  
฿13,999

฿14,999  
฿13,999

฿14,999  
฿13,999

฿5,000

25 ก.ค. 62 - 29 ก.ค. 62
฿14,999  
฿13,999

฿14,999  
฿13,999

฿14,999  
฿13,999

฿5,000

26 ก.ค. 62 - 30 ก.ค. 62
฿14,999  
฿13,999

฿14,999  
฿13,999

฿14,999  
฿13,999

฿5,000

27 ก.ค. 62 - 31 ก.ค. 62
฿14,999  
฿13,999

฿14,999  
฿13,999

฿14,999  
฿13,999

฿5,000

8 ส.ค. 62 - 12 ส.ค. 62 ฿14,999 ฿14,999 ฿14,999 ฿5,000



วันท่ี 1 ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง

 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ทาอากาศยานนานาชาติอินชอน - สะพานแขวนเยียงจอง -
YONGIN MBC DRAMIA - ปอมฮวาซอง

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**)

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

23.00 น. คณะพรอมกันท่ี สนามบินนานาชาติดอนเมือง อาคาร 1 ชัน้ 3 ประตู 4 เคานเตอร 4 สายการบิน AIR ASIA X
เจาหนาท่ีของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ และอํานวยความสะดวกในการขึน้เครื่อง (หัวหนาทัวรแนะนําการเดินทาง) กระเปา 20
กก./ทาน (หากตองการซ้ือน้ําหนักเพ่ิม ตองเสียคาใชจาย)

ทาอากาศยานดอนเมือง คํ่า

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

 กิจกรรม เชา

02.35 น. บินลัดฟาสูสาธารณรัฐเกาหลีใต โดยเท่ียวบินท่ี XJ700 (ไมมีบริการอาหารบนเครื่อง)

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

บาย

บริการอาหารกลางวัน เมนูบูลโกกิ หมูหมักสไตลเกาหลี

จากน้ันนําทานเดินทางสู โรงถายละคร YONGIN MBC DRAMIA สถานท่ีเท่ียวเกาหลีท่ีคอซีรีสไมควรจะพลาด สรางขึน้
บนพ้ืนท่ีกวา 30,000 ตารางเมตรของเมืองยงอิน ซ่ึงถูกเนรมิตเป็นหมูบานโบราณเพ่ือใชเป็นโลเคชัน่หลักในการถายซีรี่ยอิง

่ ่



ประวัติศาสตรของคาย เมื่อไดเขาไปสัมผัสกับบรรยากาศภายใน Yongin MBC Drama ก็จะรับรูไดถึงความเป็นมาเกี่ยวกับ
ประวัติศาสตรของเกาหลี สะทอนใหเห็นถึงโครงสราง และวัฒนธรรมของเกาหลีสมัยโบราณ

จากน้ันนําทานชมมรดกโลก ปอมปราการฮวาซอง ปอมและกําแพงเมืองโบราณท่ีสรางรายลอมตัวเมืองซูวอน ปอมแหงน้ีถูก
สรางขึน้โดยกษัตริยชอนโจแหงราชวงศโชซอน มีสถาปัตยกรรมเกาหลีโบราณท่ีงดงามและย่ิงใหญมาก ปัจจุบันปอมน้ีไดรับการ
สถาปนาจากองคการ UNESCO ใหเป็นมรดกโลก

สําหรับผูคนใจขึน้บอลลูนชมเมือง

พิเศษ !!! เปิดประสบการณใหมๆ ขึน้บอลลูนชมเมือง ลืมภาพวิวทิวทัศนในเมืองท่ีมองจากบนยอดตึกไปไดเลย กับการชมวิว
แปลกใหมดวยการขึน้บอลลูน FLYING SUWON เพ่ือชมทัศนียภาพของเมืองซูวอนในมุมท่ีทานไมเคยเห็นมากอน ตัวบอลลูน
สามารถรองรับผูโดยสารไดสูงสุด 20 คน ใตบอลลูนฮีเลียมขนาดมหึมาจะเป็นตะกราขนาดใหญท่ีมีรูตรงกลางคลายโดนัท
บอลลูนจะลอยสูงขึน้ไปจากพ้ืนดิน 150 เมตร เมื่อมองลงมาดานลางจะสามารถมองเห็นแนวกําแพงปอมฮวาซองไดทัง้หมด **
กิจกรรมน้ีสําหรับทานท่ีสนใจเทาน้ัน อัตราคาบริการน้ี ไมรวมคาขึน้บอลลูน ** ขึน้อยูกับสภาพอากาศในแตละวัน  
ในวันท่ีมีสภาพอากาศแปรปรวน บอลลูนอาจจะถูกปิดใหบริการเพ่ือความปลอดภัย

ค่ํา

บริการอาหารเย็น เมนู บิบิมบับ ขาวยําเกาหลี ประกอบดวยผักตางๆพรอมกับเน้ือสัตวหมัก เสิรฟบริการพรอมซุปชาบูหมอ
รอนๆ

พักท่ี JM HOTEL / NEW M SUWON หรือระดับเดียวกัน

ทาอากาศยานอินชอน

สะพานแขวนเยียงจอง

 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

เป็นสะพานแขวนท่ีเชื่อมระหวางสนามบินนานาชาติอินชอน (Incheon Int’l Airport)
บนเกาะเยียงจอง กับแผนดินใหญของเกาหลี สะพานน้ีสรางเสร็จเมื่อปี 2000 ตัวสะพาน
มีความยาวประมาณ 4.42 กิโลเมตร และไดชื่อวาเป็นสะพานแขวนท่ีใหญท่ีสุดโลก

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนูบูลโกกิ หมูหมักสไตลเกาหลี

YONGIN MBC DRAMIA บาย

YONG IN MBC DRAMIA หรือ โรงถายละครยอนยุคคาย MBC สําหรับใครท่ีเป็น
แฟนๆซ่ีรี่ยเกาหลีโบราณ หามพลาดเด็ดขาด เพราะท่ีน้ีเป็นสถานท่ีถายทําซ่ีรี่ยเกาหลีชื่อดัง
ตางๆ อาธิเชน แดจังกึม, จูมง มหาบุรุษกูบัลลังก, ลีซาน จอมบัลลังกพลิกแผนดิน ,ทงอี
จอมนางคูบัลลังก, คังชิ, ฯลฯ ธีมพารคน้ีสรางขึน้บนพ้ืนท่ีกวา 30,000 ตารางเมตร ของ
เมืองยงอิน ท่ีถูกเนรมิตใหเป็นหมูบานโบราณ เพ่ือใชเป็นโลเคชัน่หลักในการถายทําซีรีย
อิงประวัติศาสตรของคาย MBC ฉากท่ีสรางทัง้หมดไดผานการศึกษาและคนควาใหใกล
เคียงกับประวัติศาสตรมากท่ีสุด ไมวาจะเป็น วัง ทองพระโรง หมูบานเกาหลีโบราณ
ตําหนักพระสนม ฯลฯ ซ่ึงปัจจุบันท่ีน่ียังใชเป็นท่ีถายทําอยู รับรองวาแฟนๆ ซีรียทุกคน
ตองคุนตากับท่ีน่ีเป็นแนนอนและบางทีทานเองจะไดเจอนักแสดงตัวเป็นๆ ใหทานไดดู
การถายทําแบบติดขอบเฟรมกันเลยทีเดียว หรือทานไหนตองการแตงตัวเป็นพระ-นาง
หรือสวมบทเป็นพระ-นาง แบบในเรื่อง ก็มีสตูดิโอใหเชาชุด ถายรูปท่ีใชกันจริงๆ ในซีรีส
ไวบริการดวย



 หมายเหตุ

วันท่ี 3 เรียนทําขาวหอสาหราย คิมบับ - สวนสนุกล็อตเตเวิรด - ลอต
เตเวิลดทาวเวอร/โซลสกายทาวเวอร - ศูนยโสม - COSMETIC
OUTLET Korea

เวลาทองถิ่นเร็วกวาไทย 2 ช.ม. กรุณาปรับนาฬิกาของทานเป็นเวลาทองถิ่นเพ่ือสะดวกในการนัดหมาย

พิเศษ !!! เปิดประสบการณใหมๆ ขึน้บอลลูนชมเมือง ลืมภาพวิวทิวทัศนในเมืองท่ีมองจากบนยอดตึกไปไดเลย กับการชมวิว
แปลกใหมดวยการขึน้บอลลูน FLYING SUWON เพ่ือชมทัศนียภาพของเมืองซูวอนในมุมท่ีทานไมเคยเห็นมากอน ตัวบอลลูน
สามารถรองรับผูโดยสารไดสูงสุด 20 คน ใตบอลลูนฮีเลียมขนาดมหึมาจะเป็นตะกราขนาดใหญท่ีมีรูตรงกลางคลายโดนัท
บอลลูนจะลอยสูงขึน้ไปจากพ้ืนดิน 150 เมตร เมื่อมองลงมาดานลางจะสามารถมองเห็นแนวกําแพงปอมฮวาซองไดทัง้หมด **
กิจกรรมน้ีสําหรับทานท่ีสนใจเทาน้ัน อัตราคาบริการน้ี ไมรวมคาขึน้บอลลูน ** ขึน้อยูกับสภาพอากาศในแตละวัน ในวันท่ีมี
สภาพอากาศแปรปรวน บอลลูนอาจจะถูกปิดใหบริการเพ่ือความปลอดภัย

ปอมฮวาซอง
ปอมฮวาซองสถานท่ีทองเท่ียวท่ีสําคัญของเมืองซูวอนไดขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อปี
1997 ดวยท่ีวามีอายุมากกวา 200 ปี บวกกับความย่ิงใหญและสวยงามของปอมปราการน้ี
ความยาวของกําแพงโดยรอบยาวถึง 5.5 กิโลเมตร ภายในปอมปราการน้ีมี พระราชวัง
Hwaseong Haenggung Palace

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนูบิบิมบับ ขาวยําเกาหลี

 JM HOTEL / NEW M SUWON หรือระดับเดียวกัน

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

พาไปเรียนรูวิธีการการทํา ขาวหอสาหราย (คิมบับ) อาหารงายๆ ท่ีคนเกาหลีนิยมรับประทาน โดยการนําขาวสุก และสวนผสม
อ่ืนๆหลากชนิดมาวางแผบนแผนสาหราย มวนเป็นแทงยาวๆ แลวห่ันเป็นชิน้พอดีคํา เสิรฟพรอมหัวไชเทาดอง และกิมจิ ชาว
เกาหลีนิยมรับประทานคิมบับระหวางการปิกนิก หรืองานกิจกรรมกลางแจง

จากน้ันนําทานเดินทางเขาสู สวนสนุกล็อตเตเวิรล หน่ึงในสวนสนุกท่ีดังท่ีสุดของเกาหลี เป็นสวนสนุกในรมขนาดใหญท่ี
มีชื่อเสียงท่ีสุดแหงหน่ึงในโลก ไมวาจะมาเท่ียวกับแกงคเพ่ือนหรือครอบครัว

ภายในมีเครื่องเลนท่ีนาตื่นเตนมากมาย รวมถึงลานไอซสเก็ต สวนสนุกลอตเตเวิลดแบงออกเป็น 2 โซน ไดแก ธีมผจญภัย
(Adventure) โซนท่ีเป็นสวนสนุกในรมท่ีใหญท่ีสุดในโลก และ เกาะเวทมนต (Magic Island) โซนท่ีเป็นสวนสนุกกลางแจงท่ี
สรางเป็นเกาะอยูกลางทะเลสาบซอกชน การมาเท่ียวท่ีน่ีจึงสามารถทําไดทัง้ปีโดยไมตองดูสภาพอากาศลวงหนา ทัง้ยังมีราน
จําหนายของท่ีระลึก รานอาหารนานาชาติ และสิ่งอํานวยความสะดวกอ่ืนๆ อีกมากมาย *** เครื่องเลน Lotis Climing, Tomb
of Horror, Mirror Maze, VR Game Zone, Fantasy Forest และ Poporo Park ไมรวมอยูในตัว๋ หากลูกคาตองการเลน
ตองเสียคาใชจายเพ่ิม ***

จากน้ันนําทานขึน้ตึก SEOUL SKY TOWER ตึกระฟาท่ีสูงท่ีสุดในกรุงโซล รูปแบบของอาคารน้ันไดรับแรงบันดาลใจจาก
ภาพวาดเซรามิกเกาหลีและพูกันเขียน ภายในตึกแทบจะรวบรวมทุกสิ่งอยางมาไวในท่ีเดียว ไมวาจะเป็นท่ีอยูอาศัย โรงแรม
สํานักงานตางๆ หองสัมมนา และแหลงช็อปป้ิง เรียกไดวาครบเครื่องสุดๆ นับเป็นตึกท่ีสูงเป็นลําดับท่ี 6 ของโลก (556 เมตร) มี
ทัง้หมด 123 ชัน้

พาทานทยานขึน้สูชัน้ท่ี 118 ดวยลิฟทความเร็วสูง ท่ีการันตีโดยกินเนสบุคเวิรลเรคคอรด บันทึกสถติไววาเป็นลิฟทท่ีเร็วท่ีสุด
สําหรับคนชอบความทาทายจะมีพ้ืนกระจกโปรงใส สามารถมองลงไปจนเห็นพ้ืนดานลางได และยังสามารถชื่นชมทัศนียภาพอัน
งดงามของตัวเมืองกรุงโซลไดอยางท่ัวถึง **อัตราคาบริการน้ี รวมคาขึน้ลิฟทแลว**

บาย

บริการอาหารกลางวัน เมนูบุฟเฟตบาบีคิวป้ิงยางสไตลเกาหลี

จากน้ันนําทานออกเดินทางไปยัง ศูนยสมุนไพรโสมเกาหลี สมุนไพรท่ีชวยเสริมความแข็งแรงใหแกระบบยอยอาหาร ปอด
ชวยทําใหจิตใจสงบ และเพ่ิมพละกําลัง มีสรรพคุณทางการแพทยชวยบํารุงหัวใจ ปองกันโรคหัวใจขาดเลือด เสริมประสิทธิภาพ



ทางเพศ ลดและปองกันมะเร็ง

จากน้ันนําทานแวะชอปท่ีรานเครื่องสําอางคยอดนิยม COSMETIC OUTLET สวรรคของนักชอปชาวไทย เพ่ือเลือกซ้ือ
กลับไปเป็นของฝาก มีใหเลือกมากมายหลากหลายแบรนด

ค่ํา

บริการอาหารเย็น เมนูคัมจาทัง เเกงมันฝรัง่กระดูกหมู

พักท่ี BENIKIA M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY HOTEL หรือระดับเดียวกัน

เรียนทําขาวหอสาหราย คิมบับ

สวนสนุกล็อตเตเวิรด

ลอตเตเวิลดทาวเวอร/โซลสกายทาวเวอร

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

อาหารประจําชาติเกาหลี ซ่ึงเป็นสวนหน่ึงในอาหารเกาหลียอดนิยมของคนไทยอีกเมนู
หน่ึง

เป็นสวนสนุกในรมขนาดใหญท่ีตัง้อยูท่ีเขตชัมซิล ในเมืองโซล ท่ีน่ีมีทัง้สวนสนุกในรม
ซ่ึงจัดไดวาเป็นสวนสนุกในรมท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดแหงหน่ึงในโลกเลยก็วาได และมีโซนสวน
สนุกกลางแจง ท่ีสรางเป็นเกาะอยูกลางทะเลสาบซอกชน รายลอมไปดวยหางสรรพสินคา
ชอปปิงมอลล ซุปเปอรมาเก็ต โรงแรมหรู รวมไปถึงดานในยังเป็นท่ีตัง้ของพิพิธภัณฑพ้ืน
บานเกาหลี หรือ Korean Folk Museum อีกดวย ล็อตเตเวิลดเปิดใหบริการตลอดทัง้ปี
ไมมีวันหยุด

ลอตเตเวิลดทาวเวอร (Lotte World Tower) เป็นสถาปัตยกรรมอาคารท่ีโดดเดน มีแรง
บันดาลใจจากภาพวาดเซรามิกเกาหลี และพูกันเขียน เป็นตึกท่ีสูงเป็นลําดับท่ี 6 ของ
โลก(556 เมตร) มีทัง้หมด 123 ชัน้ ดานบนทาวเวอรประกอบดวยแกลเลอรี่ คาเฟ
โรงแรมหรู และหอชมวิว Skywalk ท่ีสามารถชื่นชมทัศนียภาพอันงดงามของไฟในตัว
เมืองกรุงโซลไดอยางท่ัวถึง

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนูบุฟเฟตบาบีคิวป้ิงยางสไตลเกาหลี

ศูนยโสม

รานเครื่องสําอางคเกาหลี

 บาย

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

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

่



 หมายเหตุ

วันท่ี 4 ศูนยสมุนไพรฮอกเกตนามู - น้ํามันสนเข็มแดง - หมูบานบุกช
อนฮันอก - ฮันบก - โรงงานพลอยอเมทิส - ดิวตี้ฟรี - เมียง
ดง - เมียงดงสตรีทฟูด

ท่ีลอตเตเวิลด เครื่องเลน Lotis Climing, Tomb of Horror, Mirror Maze, VR Game Zone, Fantasy Forest และ
Poporo Park ไมรวมอยูในตัว๋ หากลูกคาตองการเลนตองเสียคาใชจายเพ่ิม

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู คัมจาทัง เเกงมันฝรัง่กระดูกหมู

 BENIKIA M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY HOTEL หรือระดับเดียวกัน

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

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

นําทานเรียนรูการทํา ผลิตภัณฑน้ํามันสน ท่ีสกัดจากน้ํามันสนเข็มแดง มีสรรพคุณชวยบํารุงรางกาย ลดไขมัน ชวยควบคุม
อาหาร และรักษาสมดุลในรางกาย

บาย

บริการอาหารกลางวัน เมนูไกตุนโสม

จากน้ันนําทานไปยัง หมูบานโบราณบุกชอนฮันอก หมูบานโบราณท่ีซอนตัวอยูทามกลางเมืองใหญ ซ่ึงมีบรรยากาศท่ีแตก
ตางกันโดยสิน้เชิงในแตละฤดูกาล หมูบานแหงน้ียังรักษาความสวยงามของหมูบานโบราณดัง้เดิมเอาไวไดเป็นอยางดี ทําใหเป็น
หน่ึงในหมูบานแบบฮันอกท่ีมีชื่อเสียงมากท่ีสุดในประเทศเกาหลี

พิเศษ!!! ใสชุดฮันบกเดินเลนถายรูปสวยๆ เพ่ือเก็บภาพไวเป็นความทรงจําดีๆ สําหรับทริปเกาหลีของทุกคน **อัตราคา
บริการน้ี รวมคาเชาชุดฮันบกแลว**

จากน้ันนําทานชม โรงงานเจียระไนพลอยอเมทิส แดนเกาหลีเป็นแดนของพลอยสีมวง พลอยแหงสุขภาพและนําโชค โดยมี
ตัง้แตสีมวงออนเย็นตา จนถึงสีมวงไวน มีเสนหเยายวนใจ พลอยน้ีจะงามจับตาเมื่อมาทําเป็นแหวน จี ้ตางหู และสรอยขอมือ

จากน้ันนําทานเลือกซ้ือสินคาปลอดภาษี ดิวตีฟ้รี ท่ีรานคาปลอดภาษีท่ีใหญท่ีสุดในโซล แหลงรวมสินคาแบรนดเนมมากมาย
ไมวาจะเป็น น้ําหอม เสื้อผา เครื่องสําอาง กระเปา นาฬิกา เครื่องประดับหลากหลายแบรนดดัง และสินคาแบรนดอ่ืนๆ อีก
มากมาย

จากน้ันนําทานเพลิดเพลินกับการชอปป้ิง ยานเมียงดง แหลงละลายทรัพยในดวงใจของสาวๆหลายคน หรือสยามสแควร
เกาหลี ตลาดแหงน้ีจะมีเสื้อผา กางเกง รองเทา น้ําหอม เครื่องสําอางคทัง้แบรนดเนมชื่อดัง และโลคอลแบรนด รวมถึงซีดีเพลง
รูปดารา และศิลปินเกาหลี หรืออะไรท่ีวัยรุนตองการก็สามารถหาไดจากท่ีตลาดน้ีท่ีสําคัญคือ ท่ีน่ีราคาเครื่องสําอางคคจะถูกกวา
ประเทศไทยประมาณ 2 ถึง 3 เทา และบางรุนไมมีขายในประเทศไทย

ในสวนของอาหารบริเวณขางทางท่ีฮอทฮิตไมแพกันอยางโซน เมียงดงสตรีทฟ ูด มีอาหารหรือของทานเลนใหไดลิม้ลอง
มากมาย ไมวาจะเป็น หอยเชลลยางตัวใหญอบนากิน ขนมไขหรือเครันปัง ขนมยอดฮิตตลอดกาลของเมียงดง กุงล็อบสเตอรตัว
ใหญๆ ยางชีสมีรสหวาน ชีสยาง แตหากคนท่ีชอบของหวานก็จะมีไอติมโคนเจาดัง ซ่ึงไอติมท่ีกดมาใสโคนน้ันสูงถึง 2 ฟุต

ค่ํา

อิสระอาหารเย็น 1 มื้อ (ใหทุกทานไดอิสระตามอัธยาศัย เพ่ือความสะดวกในการช็อปป้ิง)

พักท่ี BENIKIA M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY HOTEL หรือระดับเดียวกัน

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม



ศูนยสมุนไพรฮอกเกตนามู

นํ้ามันสนเข็มแดง

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

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

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนูไกตุนโสม

หมูบานบุกชอนฮันอก

ฮันบก

โรงงานพลอยอเมทิส

 บาย

เป็นหมูบานดัง้เดิมของเกาหลีท่ีมีประวัติยาวนานท่ีเรียกวา ฮันอก (Hanok) ตัง้อยูระหวาง
พระราชวังเคียงบกกุง, พระราชวังชางดอกกุง และอารามหลวงจองเมียว หมูบานประกอบ
ดวยตรอกซอกซอยอันเป็นท่ีตัง้ของบานแบบดัง้เดิมกวารอยหลัง และเป็นท่ีเก็บรักษา
สภาพแวดลอมของเมืองไว เพ่ือเป็นการบอกเลาประวัติศาสตร และเป็นมรดกทาง
วัฒนธรรมตัง้แตสมัยราชวงศโชซอนท่ีมีอายุกวา 600 ปี

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”

โรงงานพลอยอเมทิส หรือ พลอยสีมวง ท่ีมีชื่อเสียงของประเทศเกาหลี ซ่ึงชาวโสมเชื่อวา
ถาไดมีพลอยชนิดน้ีติดตัวไว จะทําใหมีโชคลาภและสิ่งดีๆเกิดขึน้กับชีวิต



วันท่ี 5 ซุปเปอรมารเก็ตเกาหลี - ทาอากาศยานนานาชาติอินชอน - ทา
อากาศยานนานาชาติดอนเมือง

 หมายเหตุ อิสระอาหารเย็น 1 มื้อ (ใหทุกทานไดอิสระตามอัธยาศัย เพ่ือความสะดวกในการช็อปป้ิง)

ดิวต้ีฟรี

เมียงดง

เมียงดงสตรีทฟูด

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

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 หรือระดับเดียวกัน

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา เมนูอูดง

นําทานเพลินเพลินกับการแวะซ้ือของฝากท่ี ซุปเปอรมารเก็ต (ละลายเงินวอน ซ้ือ 5 แถม 1) สาหราย ขนมตางๆ ช็อกโกแล็ต
หิน ซีเรียลช็อกโก ผลิตภัณฑของใบ และรากฝอยของโสมในรูปแบบขนม ชาโสม โคลนพอกหนาโสม ครีมลางหนาโสม เครื่อง
สําอางโสม และยังมีกิมจิ เปเปโร (ปอกกีเ้กาหลี) ชินราเมง (มามาเกาหลี) นมกลวย เป็นตน

11.15 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี XJ701 (ไมมีบริการอาหารบนเครื่อง)

บาย

15.05 น. ถึงประเทศไทย สนามบินนานาชาติดอนเมือง พรอมดวยความประทับใจ

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม เมนูอูดง



 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

ทาอากาศยานอินชอน

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

ทาอากาศยานดอนเมือง บาย

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 กรณีนักทองเท่ียวหรือเอ
เจนซ่ีไมชําระเงิน หรือชําระเงินไมครบภายในกําหนด รวมถึงกรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆ ใหถือวานักทอง
เท่ียวสละสิทธิก์ารเดินทางในทัวรน้ันๆ

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
รายการทองเท่ียวน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลง หรือสลับสับเปล่ียนกันได พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยูในดุลยพินิจของหัวหนา

ทัวรและผูประสานงานทองถิ่นในครัง้น้ันๆ โดยจะยึดถือประโยชนของทานเป็นสําคัญ และขึน้อยูกับสภาพการณปัจจุบัน

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

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

พาสสปอรตจะตองมีอายุมากกวา 6 เดือน นับจากวันไปถึง

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

หมายเหตุ

่ ่ ่



1. รับเฉพาะผูมีวัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียว คาทัวรท่ีจายใหกับผูจัด เป็นการชําระแบบจายชําระขาด และผูจัดไดชําระใหกับสาย
การบินและสถานท่ีตางๆ แบบชําระขาดเชนกันกอนออกเดินทาง ฉะน้ันหากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามรายการไมดวย
สาเหตุใดหรือไดรับการปฏิเสธการเขาหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต) ทางผูจัดขอสงวน
สิทธิก์ารคืนเงินสดสวนใดๆ รวมทัง้คาตัว๋เครื่องบินใหแกทาน ***และทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์ราคาน้ีเฉพาะนักทองเท่ียวชาวไทย
เทาน้ัน ถาหากเป็นชาวตางชาติ จะตองเพ่ิมจากราคาคาทัวรปกติอีก 100 USD** **กรณีตัดกรุปเหมาท่ีเป็น เด็กนักเรียน นักศึกษา
ครู  ธุรกิจขายตรงเครื่องสําอางค  หมอ  พยาบาล  ชาวตางชาติ หรือกรุปท่ีมีการขอดูงาน จะตองสอบถามราคาใหมทุกครัง้**

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

3. โรงแรมท่ีพักท่ีประเทศเกาหลีใตอาจะมีการสลับปรับเปล่ียนขึน้อยูกับความเหมาะสมเป็นหลักโดยคํานึงถึงผลประโยชนลูกคา
เป็นหลัก

4. ประเทศเกาหลีใตจะมีชางภาพมาถายรูป และชวยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และวันสุดทายชางภาพจะนํา
ภาพถายมาจําหนายกับลูกทัวร หากวาทานใดสนใจสามารถซ้ือได แตถาทานใดไมสนใจก็ไมตองซ้ือ เพราะทางบริษัททัวรไมมีการบังคับ
ลูกทัวรซ้ือแตอยางใด แตเป็นการบอกกลาวลวงหนา

5. ทัวรครัง้น้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียวเป็นหมูคณะเทาน้ัน ถาลุกคาตองการแยกตัวออกจากกรุปทัวร โดยไมลงรานชอปป้ิง
เชน น้ํามันสน / รานโสม / ฮ็อตเกนามู / คอสเมติค / อะเมทิส ทางบริษัทจะคิดคาดําเนินการในการแยกทองเท่ียวเอง 300 USD ตอ
ทาน

ขอความสําคัญ โปรดอานอยางละเอียด

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

ดานตรวจคนเขาเมืองประเทศเกาหลีใตจะมีการสุมตรวจ และอาจมีการเรียกไปสัมภาษณ ในการท่ีทางตรวจคนเขาเมืองเรียก
สัมภาษณน้ัน ขึน้อยูกับทางตรวจคนเขาเมืองเป็นผูพิจารณา และอยูในดุลพินิจของทางเจาหนาท่ี ตม. ทางบริษัททัวร ไมสามารถเขาไป
แทรกแซงในสวนน้ีได 

ทัวรครัง้น้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียวเป็นหมูคณะเทาน้ัน ถาลูกคาตองการแยกตัวออกจากกรุปทัวร ทางบริษัทจะคิดคาดําเนิน
การในการแยกทองเท่ียวเอง 300 USD ตอทาน

ขอแนะนํากอนการเดินทาง

กรุณาแยกของเหลว , เจล , สเปรย ท่ีจะนําติดตัวขึน้เครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 100 มิลลิลิตรตอชิน้ และรวมกันทุก
ชิน้ไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาท่ีตรวจไดอยางสะดวก ณ
จุดเอ็กซเรย อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทาน้ัน ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาท่ีกําหนดจะตองใสกระเปาใบใหญและ
ฝากเจาหนาท่ีโหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน

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

การเดินทางท่ีตองการันตีมัดจําหรือซ้ือขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเท่ียวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน
หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทัง้หมด  

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. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษท่ีรัฐบาลประกาศในปี
น้ันๆถือวาเป็นวันหยุดทําการของทางบริษัท

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเท่ียวเดินทางไมถึง 15 คน  
 


