
#12052 ทัวรเกาหลี โซล 5 วัน 3 คืน สวนสนุกลอตเตเวิลด
สะพานนํ้าพุสายรุงบันโพ บิน LJ
ทัวรเกาหลี โซล หมูบานเทพนิยาย ไชนาทาวน One Mount Snow Park(รวมคา
เขา) ลอตเตอควาเรียม(รวมคาเขา) คลองชองเกชอน ยานเมียงดง โรงงาน
สาหราย เรียนทําคิมบับ+ฟรีใสชุดฮันบก ยานอีแด มหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

2 ทาอากาศยานอินชอน - หมูบานเทพนิยาย - ยานไชนาทาวน อินซอน - วันเมาทสโนวพาร
ค   

SEOUL
GALAXY
HOTEL ,
BENIKEA
HOTEL หรือ
เทียบเทา

3 ลอตเต อควาเรียม พิพิธภัณฑสัตวน้ํา - ลอตเตเวิลดทาวเวอร (โซลสกายทาวเวอร) - สวน
สนุกล็อตเตเวิรด - สะพานพันโพ (สะพานสายรุง)   

SEOUL
GALAXY
HOTEL ,
BENIKEA
HOTEL หรือ
เทียบเทา

4 ศูนยโสม - น้ํามันสนเข็มแดง - รานเคร่ืองสําอางคเกาหลี - ดิวต้ีฟรี - คลองชองเกชอน -
หอคอยกรุงโซล - การคลองกุญแจคูรักเกาหลี - เมียงดง   

SEOUL
GALAXY
HOTEL ,
BENIKEA
HOTEL หรือ
เทียบเทา

5 ศูนยสมุนไพรฮอกเกตนามู - พิพิธภัณฑสาหรายเกาหลี - เรียนทําขาวหอสาหราย คิมบับ -
ฮันบก - ยานอีแด (อีวาแด) - มหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา - ซุปเปอรมารเก็ตเกาหลี - ทา
อากาศยานอินชอน - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

   -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

23 ก.ย. 62 - 27 ก.ย. 62 ฿9,900 ฿9,900 ฿9,900 ฿5,500



วันท่ี 1 ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ทาอากาศยานนานาชาติอินชอน - หมูบานเทพนิยาย - ยานไชนา
ทาวน อินซอน - One Mount

กําหนดการทั้งหมด

** หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท
ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ 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. คณะพรอมกันท่ีทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกประตู 4 เคานเตอร D สายการบินจินแอร (LJ)
มีเจาหนาท่ีของบริษัทฯคอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวก 

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ คํ่า

เป็นสนามบินท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบินภายใน
ประเทศ ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติท่ี
คนคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

 กิจกรรม เชา

01.05 น. เหินฟาสูกรุงโซล โดยสายการบิน JIN AIR เท่ียวบินท่ี LJ002 (บินประมาณ 4.30 – 05.00 ชั่วโมง) บริการ
SNACK BOX บนเครื่อง

08.25 น. เดินทางถึงทาอากาศยานนานาชาติอินชอน ประเทศเกาหลีใต (เวลาทองถิ่นเร็วกวาไทย 2 ช.ม.)

นําทานเดินทางสู หมูบานเทพนิยาย ไดถูกเนรมิตร และตกแตงใหหมูบานท่ีแสนธรรมดาใหกลายเป็นหมูบานแหงเทพนิยาย
โดยนํานิยายท่ีทุกทานคุนเคยหลายเรื่องมาวาดภาพตกแตงรอบๆหมูบานแหงน้ี

นําทานสู ไชนาทาวน เป็นชุมชนของชาวจีนท่ีถือกําเนิดจากการเปิดทาเรืออินชอน ในอดีตนับเป็นพ้ืนท่ีสําคัญในการขนสง
และคาขายสินคาจากประเทศจีน สําหรับปัจจุบันน้ีชาวจีนท่ียังคงอาศัยอยูเป็นรุนท่ี 2 หรือรุนท่ี 3 นับจากท่ีมีการบุกเบิก แตกล่ิน
ไอและการดํารงไวซ่ึงวัฒนธรรมของคนรุนกอนยังคงมีใหเห็น รวมไปถึงการไดมีโอกาสไดล้ิมลองรสชาติอาหารจีนท่ีมีใหเลือกสรร
หลายรานท่ีอินชอนไชนาทาวนแหงน้ี

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการทานดวย เมนูเซ็ทปลายาง

จากนั้นนําทาน One Mount Snow Park รวมคาเขา SNOW PARK นําทานเดินทางสู One Mount แหลงทองเท่ียว
ใหมลาสุดใกลกรุงโซล ภายในแบงพ้ืนท่ีเป็นหลายสวนพรอมดวยสิ่งอํานวยความสะดวกมากมาย เชน Fitness & Golf, Club,
Water Park, Shopping Mall, Roof Garden, Snow Park เป็นตน พาทุกทานเดินทางเขาในสวนของ สกีโดม ซ่ึงเป็นการ

่ ่



วันท่ี 3

จําลองลานสกีในรมอันกวางใหญ ไมตางไปจากลานสกีท่ีนักทองเท่ียวจะสัมผัสไดในชวงฤดูหนาว โดยสามารถสนุกสนานกับ
การเลนสกีหรือ สโนวบอรดไดตามความถนัด

ค่ํา

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร บริการทานดวย เมนู คัมจาทัง หรือ Gamjatang

นําทานเขาสูท่ีพัก SEOUL GALAXY HOTEL , BENIKEA HOTEL หรือเทียบเทา

ทาอากาศยานอินชอน

หมูบานเทพนิยาย

ยานไชนาทาวน อินซอน

 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

ยานไชนาทาวน CHINA TOWN จริงอยูท่ีไชนาทาวนเป็นยานดังท่ีแทบจะมีในทุกเมือง
ใหญ ซ่ึงก็รวมถึงประเทศไทยเราดวย แตตองบอกวายานไชนาทาวนของอินชอนนั้นเต็ม
ไปดวยความเป็นจีนแทราวกับเมืองจีนมาตั้งอยูเลย ท้ังอาหาร ภาษา และวัฒนธรรม น่ันก็
เป็นเพราะยานไชนาทาวนเกิดมาจากการสรางทาเรือในอินชอนเพ่ือทําการคาขายกับชาว
จีน กระท่ังมากขึ้นเรื่อย ๆ จนเกิดเป็นรานรวงมากมายและกลายเป็นยานไชนาทาวนใน
ท่ีสุด นอกจากน้ีมันยังเคยเป็นยานไชนาทาวน ท่ีใหญท่ีสุดในเกาหลีใตดวย เพราะเหตุน้ี
เองคุณจึงไมควรพลาดท่ีจะมาสัมผัสกับวัฒนธรรมของจีนแผนดินใหญในประเทศ
เกาหลีใต

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนูเซ็ทปลายาง

วันเมาทสโนวพารค บาย

One Mount ตั้งอยูท่ีเมือง Goyang ไมไกลจากกรุงโซล แบงเป็น 2 โซนหลัก คือ Water
Park และ Snow Park เปิดตัวตนเดือนพฤษภาคม 2556 ท่ีผานมา เป็นหน่ึงในสถานท่ี
ถายทําฉากคูรัก ไมค กับ ออมแอม ในเรื่อง Full House Thai อีกท้ังยังเคยเป็นสถานท่ี
ถายทํามิวสิควีดีโอเพลง เจนเทิลแมน (GENTLEMAN) ของ ไซ นักรองหน ุมชาว
เกาหลีใต เจาของเพลง กังนัม สไตล และสถานท่ีถายทํารายการยอดฮิต RUNNING
MAN แบงเป็น 2 โซนหลัก คือ Water Park และ Snow Park เป็นหน่ึงในสถานท่ีถาย
ทําฉากคูรักในเรื่อง Full House Thai

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนูคัมจาทัง หรือ Gamjatang แกงซ่ีโครงหมู

 SEOUL GALAXY HOTEL , BENIKEA HOTEL หรือเทียบเทา



ลอตเต อควาเรียม พิพิธภัณฑสัตวน้ํา - ลอตเตเวิลดทาวเวอร/
โซลสกายทาวเวอร - สวนสนุกล็อตเตเวิรด - สะพานพันโพ /
สะพานสายรุง

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานชม ลอตเต อควาเรียม รวมคาบัตรเขาชมอควาเรียม พิพิธภัณฑสัตวน้ําท่ีอยูในกรุงโซล โดยจะแบงเป็นโซนตางๆ
ท้ังหมด 9 โซน

นําทานเขาชม ลอตเตเวิลด ทาวเวอร ไมรวมคาขึ้นลิฟต เป็นสถาปัตยกรรมอาคารท่ีโดดเดน มีแรงบันดาลใจจากภาพวาดเซรา
มิกเกาหลี และพูกันเขียน เป็นตึกท่ีสูงเป็นลําดับท่ี 6 ของโลก มีท้ังหมด 123 ชั้น ดานบนทาวเวอรประกอบดวยแกลเลอรี่ คาเฟ
โรงแรมหรู และหอชมวิว Skywalk ท่ีสามารถชื่นชมทัศนียภาพอันงดงามของไฟในตัวเมืองกรุงโซลไดอยางท่ัวถึง ซ่ึงไดรับการ
บันทึกในสถิติโลกกินเนสส (Guinness World Records) 3 อยางคือ Sky deck ชั้น 118 เป็นหอชมวิวท่ีมีพ้ืนเป็นกระจกท่ี
สูงท่ีสุดในโลก ลิฟต Sky Shuttle เป็นลิฟตโดยสารคูท่ีเร็วท่ีสุด และ Sky Shuttle ยังเป็นลิฟทท่ีใชงานในระยะทางท่ียาวนาน
ท่ีสุด

*** ราคาน้ีไมรวมคาลิฟต ทานใดสนใจโปรดสอบถามราคา กับ หัวหนาทัวร (คาลิฟต 27,000 วอน ) หากทานใดท่ีไมสนใจ
สามารถเดิน ชอปป้ิงตามอธัยาศัย ท่ี ลอตเตเวิลดมอลล เป็นแหลงชอปป้ิงชั้นนําท่ีมีชีวิตชีวาแหงหน่ึงของกรุงโซล ตั้งอยูติดกับ
ทาวเวอร เต็มไปดวยรานหรูหรา และรานจําหนายสินคาปลอดภาษีจากหลากหลายแบรนดท้ังในประเทศและตางประเทศ ***

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการทานดวย เมนู OSAM หรือหมูและปลาหมึกผัดน้ําคลุกคลิก

นําทานเดินทางสู สวนสนุกลอตเตเวิลด รวมบัตรเครื่องเลนไมจํากัดจํานวนรอบ เป็นสวนสนุกแหงหน่ึง พ้ืนท่ีประกอบดวย
สวนสนุกในรมและกลางแจง และมีสิ่งอํานวยความสะดวกอ่ืนๆในบริเวณสวนสนุก อาทิ การเชื่อมตอกับระบบรถไฟฟารางเด่ียว
หางสรรพสินคา โรงแรม และพิพิธภัณฑพ้ืนบานของเกาหลี รวมท้ังโรงภาพยนตร และพ้ืนท่ีสําหรับการกีฬา สวนสนุกในรมของ
ลอตเตเวิลดเป็นสวนสนุกในรมท่ีมีขนาดใหญติดอันดับโลก สวนสนุกในรมน้ี จะมีดวยกัน ท้ังหมด 4 ชั้น แตละชั้นจะมีทัง
เครื่องเลนตางๆ รานอาหาร และ รานขายของ มีลานสเก็ต นาแข็งขนาดใหญอยูตรงกลาง

นําทานชม สะพานน้ําพุสายรุงบันโพ ตั้งอยูในเขตซอโช เป็นหน่ึงในสะพานขามแมน้ําฮัน แมน้ําท่ีเป็นศูนยกลางของโซล
เป็นสะพานสายรุงท่ีลงกินเนสสบุควายาวท่ีสุดในโลก โดยมีการติดตั้งโปรแกรมใหบรรเลงน้ําพุในเวลาตางๆท้ังกลางวันและกลาง
คืน ซ่ึงในกลางวันน้ําพุท่ีแสดงจะมีการตั้งค่าระดับการแสดงกวา 100 รูปแบบ

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร บริการทานดวย เมนู BBQ บุฟเฟต หมู เน้ือ ไก ซีฟ ูด เติมไมอ้ัน

นําทานเขาสูท่ีพัก SEOUL GALAXY HOTEL , BENIKEA HOTEL หรือเทียบเทา

ลอตเต อควาเรียม พิพิธภัณฑสัตวนํ้า
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

พิพิธภัณฑสัตวน้ํา ท่ีน่ีมีอุโมงคใตน้ําท่ีใหญท่ีสุดในเกาหลี และรวมรวมสัตวน้ําไวถึง 650
สายพันธุ พิพิธภัณฑสัตวน้ํา ท่ีน่ีมีอุโมงคใตน้ําท่ีใหญท่ีสุดในเกาหลี รวมถึงในชั้นเดียวกัน
น้ี ก็ยังมี Lotte Mart ซุปเปอรมารเก็ตขนาดใหญ ไวใหชอปป้ิงกันอีกดวย



 หมายเหตุ

วันท่ี 4 ศูนยโสม - น้ํามันสนเข็มแดง - รานเคร่ืองสําอางคเกาหลี - ดิวตี้
ฟรี - คลองชองเกชอน - หอคอยกรุงโซล - การคลองกุญแจ
คูรักเกาหลี - เมียงดง

*** ราคาน้ีไมรวมคาลิฟต ทานใดสนใจโปรดสอบถามราคา กับ หัวหนาทัวร (คาลิฟต 27,000 วอน ) หากทานใดท่ีไมสนใจ
สามารถเดิน ชอปป้ิงตามอธัยาศัย ท่ี ลอตเตเวิลดมอลล เป็นแหลงชอปป้ิงชั้นนําท่ีมีชีวิตชีวาแหงหน่ึงของกรุงโซล ตั้งอยูติดกับ
ทาวเวอร เต็มไปดวยรานหรูหรา และรานจําหนายสินคาปลอดภาษีจากหลากหลายแบรนดท้ังในประเทศและตางประเทศ ***

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

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู OSAM หรือหมูและปลาหมึกผัดน้ําคลุกคลิก

สวนสนุกล็อตเตเวิรด

สะพานพันโพ (สะพานสายรุง)

 บาย

เป็นสวนสนุกในรมขนาดใหญท่ีตั้งอยูท่ีเขตชัมซิล ในเมืองโซล ท่ีน่ีมีท้ังสวนสนุกในรม
ซ่ึงจัดไดวาเป็นสวนสนุกในรมท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดแหงหน่ึงในโลกเลยก็วาได และมีโซนสวน
สนุกกลางแจง ท่ีสรางเป็นเกาะอยูกลางทะเลสาบซอกชน รายลอมไปดวยหางสรรพสินคา
ชอปปิงมอลล ซุปเปอรมาเก็ต โรงแรมหรู รวมไปถึงดานในยังเป็นท่ีตั้งของพิพิธภัณฑพ้ืน
บานเกาหลี หรือ Korean Folk Museum อีกดวย ล็อตเตเวิลดเปิดใหบริการตลอดท้ังปี
ไมมีวันหยุด

สะพานพันโพ (อานแบบเกาหลี) หรือท่ีคนไทยอานวาบันโพแหงน้ี ตั้งอยูในเขตซอโช เป็น
หน่ึงในสะพานขามแมน้ําฮัน แมน้ําท่ีเป็นศูนยกลางของโซลน่ันเอง และยังถูกบันทึกใน
กินเนสบุกเมื่อวันท่ี 7 พฤศจิกายน 2008 ดวยวา เป็นสะพานน้ําพุท่ียาวท่ีสุดในโลก คือ
7.2 กิโลเมตร น้ําพุท่ีจัดแสดงท่ีน่ีจะเป็นน้ําพุท่ีเตนรําไปประสานไปกับเสียงเพลงท่ีไพเราะ
โดยแตกตางกันไปในแตละวัน เริ่มเปิดแสดงครั้งแรกในเดือนมิถุนายน ปี 2007 และ
ทําการเปิดแสดงเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน โดยแสดงทุกวันไมมีวันหยุด จะมีงดการแสดงก็แค
ชวงฤดูหนาวเทานั้น

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู BBQ บุฟเฟต หมู เน้ือ ไก ซีฟ ูด เติมไมอ้ัน

 SEOUL GALAXY HOTEL , BENIKEA HOTEL หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู ศูนยโสมรัฐบาล ซ่ึงรัฐบาลรับรองคุณภาพวาผลิตจากโสมท่ีมีอายุ 6 ปีซ่ึงถือวาเป็นโสมท่ีมีคุณภาพดีท่ีสุดชม
วงจรชีวิตของโสมพรอมใหทานไดเลือกซ้ือโสมท่ีมีคุณภาพดีท่ีสุดและราคาถูกกวาไทย

จากนั้นนําทานสู ศูนยสมุนไพรสนเข็มแดง ซ่ึงผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลีซ่ึงจะใชตนสนเข็มแดงจากยอดเขาท่ี
ประเทศเกาหลีเหนือมาผลิตโดยใชเทคโนโลยีพรอมกับการวิจัยท่ีประเทศเกาหลีใตออกมาเป็นน้ํามันสนเข็มแดง

จากนั้นนําทานสู COSMETIC SHOP เป็นศูนยรวมของเครื่องสําอางของเกาหลี อาทิเชน ROJUKISS, LOTREE,
ETUDE และอีกมากมายหลากหลายแบรนดเนมท่ีนําเขามาจากท่ัวโลกอิสระทานเลือกซ้ือไดตามอัธยาศัย



บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการทานดวย เมนูไกตุนโสม หรือ Samgyetang

นําทาน ชอปป้ิงสินคาปลอดภาษีท่ี ดิวตี้ฟรี ท่ีน่ีมีสินคาชั้นนําใหทานเลือกซ้ือมากมายกวา 500 ชนิด

หากพอมีเวลาพาทานเดินชม คลองชองเกชอน ซ่ึงเดิมเป็นคลองเกาแกในอดีตมีอายุกวา 600 ปี ท่ีทอดผานใจกลางเมือง
หลวง แตในปัจจุบันไดมีการพัฒนา และบูรณะคลองแหงน้ีขึ้นมาใหม ทําใหกรุงโซลมีคลองท่ียาวกวา 6 กิโลเมตร ท่ีมีแตน้ําใส จน
สามารถมองเห็นตัวปลาหลากพันธท่ีกําลังแหวกวายไปมา

นําทานสู โซลทาวเวอร ไมรวมคาลิฟต ซ่ึงอยูบริเวณเนินเขานัมซานซ่ึงเป็น 1 ใน 18 หอคอยท่ีสูงท่ีสุดในโลกท่ีฐานของ
หอคอยมีสิ่งท่ีนาสนใจตางๆ อิสระใหทุกทานไดเดินเลนและถายรูปคูหอคอยตามอัธยาศัยหรือคลองกุญแจคูรัก

จากนั้นนําทานชอปป้ิงยานเมียงดง หรือ สยามสแควรเกาหลี หากทานตองการทราบวาแฟชั่นของเกาหลีเป็นอยางไร กาวล้ํา
นําสมัยเพียงใดทานจะตองมาท่ีเมียงดงแหงน้ี

ค่ํา

อิสระอาหารเย็น เพ่ือใหทานเต็มอ่ิมกับการชอปป้ิง

นําทานเขาสูท่ีพัก SEOUL GALAXY HOTEL , BENIKEA HOTEL หรือเทียบเทา

ศูนยโสม

นํ้ามันสนเข็มแดง

รานเครื่องสําอางคเกาหลี

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

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

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

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนูไกตุนโสม หรือ Samgyetang

ดิวต้ีฟรี บาย

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



วันท่ี 5 ศูนยสมุนไพรฮอกเกตนามู - พิพิธภัณฑสาหรายเกาหลี - เรียน
ทําขาวหอสาหราย คิมบับ - ฮันบก - ยานชอปปงอีแด -
มหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา - ซุปเปอรมารเก็ตเกาหลี - ทา
อากาศยานนานาชาติอินชอน - ทาอากาศยานนานาชาติ
สุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ อิสระอาหารเย็น เพ่ือใหทานเต็มอ่ิมกับการชอปป้ิง

คลองชองเกชอน

หอคอยกรุงโซล

การคลองกุญแจคูรักเกาหลี

เมียงดง

สรางมาตั้งแตสมัยพระเจายองโจแหงราชวงศโชชอน อายุเกาแกกวา 600 ปี เดิมเป็นคลอง
น้ําเนา ชุมชนสลัมเยอะ รถติดมาก จนมีการสรางทางดวนทับคลอง ไมมีใครอยากจะเดิน
ผาน ตอมาปี 2003 รัฐบาลไดบูรณะคลองใหม ทุบทางดวนท้ิง แลวทุมงบกวา 386 พัน
ลานวอน พัฒนาจนน้ําใสสะอาด เป็นสถานท่ีพักผอนหยอนใจสุดฮิตของชาวกรุงโซลและ
นักทองเท่ียว

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

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

 คํ่า  SEOUL GALAXY HOTEL , BENIKEA HOTEL หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

้ ่ ่ ่ ่



จากนั้นนําทานเดินทางไปดูแลสุขภาพกันท่ีศูนยสมุนไพรฮอกเกนามู ซ่ึงเป็นสมุนไพรท่ีท่ัวโลกยอมรับ รวมถึงสถาบันตางๆ
วาเป็นสมุนไพรท่ีมีคุณภาพดีท่ีสุดในการบํารุงตับและดูและตับของเรา ซ่ึงจะเป็นสมุนไพรท่ีหาไดยากในปัจจุบัน ทานจะไดชมการ
สาธิต การทดลองวาสมุนไพรชนิดน้ีมีคุณคา

จากนั้นนําทานเขาชมโรงงานสาหราย ของฝากท่ีมีชื่อเสียงของเกาหลี ผลิตสาหรายใหม สด ทุกวันมีหลายรสชาติใหทานได
เลือกซ้ือไปเป็นของฝาก

จากนั้นนําทานเรียนรูวิธีการทํา คิมบับ (ขาวหอสาหราย) อาหารงายๆๆท่ีคนเกาหลีนิยมรับประทาน พิเศษ!!! ฟรีใสชุดประจํา
ชาติเกาหลีฮันบก มีหลากหลายชุดใหทานไดเลือกใสพรอมเก็บภาพประทับใจ

นําทาน ชอปป้ิงยานอีแด หรือแถวบริเวณมหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา เป็นยานชอปป้ิงสินคาแนววัยรุนแฟชั่นวัยใสสไตลเกาหลี
สินคาราคาไมแพง ท้ังยังมีสินคาหลากหลายแนวใหเดินเลือก

ถายรูปสุดชิค มหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา เป็นมหาวิทยาลัยแหงแรกสําหรับนักศึกษาหญิงท่ีมีความทันสมัยมาก รอบบริเวณจะ
เต็มไปดวยตนไมสีเขียวขจี ดูรมรื่นสบายตามากๆ และความสวยงามของอาคารท่ีสรางดวยอิฐท่ีทําใหความคลาสสิกมาเจอกับความ
ทันสมัยกลมกลืน โดยเฉพาะบริเวณหองสมุดท่ีเป็นทางลาดลงไป เป็นไฮไลทท่ีใครมาถึงก็ตองถายรูป

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการทานดวย เมนูจิมดัก

จากนั้น แวะซ้ือของ รานละลายเงินวอน อาทิเชน สาหราย ขนมตาง ๆ ช็อกโกแลตหินซีเรียลช็อกโก ผลิตภัณฑของใบและ
รากฝอยของโสม ในรูป ขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหนาโสม ครีมลางหนาโสม เครื่องสําอางโสม เป็นตน

สมควรเวลานําทานเดินทางสูสนามบิน

ค่ํา

19.55 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯมหานคร โดยเท่ียวบินท่ี LJ 001

23.35 น. ถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

ศูนยสมุนไพรฮอกเกตนามู

พิพิธภัณฑสาหรายเกาหลี

เรียนทําขาวหอสาหราย คิมบับ

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

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

ท่ีพิพิธภัณฑสาหรายทานจะไดฟังเรืองราวการทําสาหรายจากใตทะเลลึก ใหทานทราบถึง
ประวัติศาสตร ความเป็นมา และกระบวนการผลิตสาหรายทะเลเกาหลีวามีวิวัฒนาการและ
วิธีการอยางไร

อาหารประจําชาติเกาหลี ซ่ึงเป็นสวนหน่ึงในอาหารเกาหลียอดนิยมของคนไทยอีกเมนู
หน่ึง



ฮันบก

ยานอีแด (อีวาแด)

มหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา

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”

เป็นยานท่ีอยูหนามหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา ท่ีเรียกวาอีแด ก็เพราะเหตุผลเดียวกับฮงแด คือ
เอาคําวา "อี" ท่ีมาจากอีฮวา กับคําวา "แด" ท่ีมาจาก แดฮัคกโย ท่ีแปลวามหาวิทยาลัยมา
ผสมกันกลายเป็น "อีแด" เป็น Shopping Street คลายๆ กับท่ีมยองดง เพียงแตรานไม
เยอะเทา เนนไปท่ีรานขายเสื้อผา กระเปา รองเทา แบบรานเล็กๆ ท่ีแฝงตัวอยูตามตรอก
ซอกซอยตางๆ เสียมากกวาจะเป็นรานแบบมีย่ีหอ เสื้อผาท่ียานน้ี ราคาถูกกวามยองดง
หรือฮงแด

มหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา Ewha Womens’ University ไดชื่อวาเป็น มหาวิทยาลัยหญิง
ลวนท่ีใหญท่ีสุดในโลก ตั้งอยูในยานซอแดมุน กรุงโซล เป็นมหาวิทยาลัยแหงแรกสําหรับ
นักศึกษาหญิงท่ีมีความทันสมัยมาก กอตั้งขึ้นในปี 1866 โดยมิชชันนารีชาวอเมริกัน ท่ี
ชื่อ Mary F. Scranton ซ่ึงมีความเชื่อวา ผูหญิงทุกคนมีคุณคาพอใหนับถือเคารพ โดยคํา
วา “อีฮวา” นั้นหมายถึงตนแพรท่ีออกดอก ในบางครั้งใชสื่อถึงกลุมผูหญิง

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนูจิมดัก เป็นไกพะโลผัดกับวุนเสนและผัก

ซุปเปอรมารเก็ตเกาหลี 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

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



 หมายเหตุ ** หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท
ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง **

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

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
เป็นสนามบินท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบินภายใน
ประเทศ ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติท่ี
คนคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



เง่ือนไข
- ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนคาทิป ในกรณีท่ีไมผานการตรวจพิจารณาจากดานตรวจคนเขาเมือง (ต.ม.) ในการ เขา-ออกท้ัง

ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะเล่ือนการเดินทาง หรือ เปล่ียนแปลงราคา ในกรณีท่ีผูเดินทางไมถึง 20 คนขึ้นไป

- ในกรณีท่ีสายการบินประการปรับขึ้นภาษีน้ํามัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บคาภาษีน้ํามันเพ่ิมตามความเป็นจริง

- ตั๋วเครื่องบินท่ีออกเป็นกรุปไมสามารถเล่ือนวันเดินทางหรือขอคืนเงินได

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะเปล่ียนแปลง หรือสลับรายการทองเท่ียวตามความเหมาะสม ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย หรือเหตุการณ
ท่ีอยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะคํานึงถึงความปลอดภัยและผลประโยชนของคณะผูเดินทางเป็นหลัก

- บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิน หากเกิดเหตุการณสุดวิสัย เชน ความลาชาจากสายการบิน การยกเลิกเท่ียวบิน การเมือง
การประทวง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล ปัญหาจราจร อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ หรือทรัพยสินสูญหายอันเน่ืองมาจากความประมาท
ของตัวทานเอง หรือจากการโจรกรรม และอุบัติเหตุจากความประมาทของตัวทานเอง

- กรณีท่ีสถานท่ีทองเท่ียวใดๆ ท่ีไมสามารถเขาชมไดเน่ืองจากเหตุสุดวิสัย สภาพอากาศ เหตุการณท่ีอยูเหนือการควบคุมของบริ
ษัทฯ เป็นตน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์มคืนคาใชจายใดๆ ท้ังสิ้น

- กรณีท่ีทานสละสิทธิใ์นการใชบริการใดๆ หรือไมเขาชมสถานท่ีใดๆ ก็ตามท่ีระบุในรายการทองเท่ียว หรือไมเดินทางพรอมคณะ
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์มคืนคาใชจายไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น

- กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองท้ังในประเทศไทย และในตางประเทศมีปฏิเสธมิใหเดินทางเขา-ออกตามประเทศท่ีระบุไว  เน่ืองจาก
การครองครองสิ่งผิดกฎหมาย สิ่งของตองหาม เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือไมวาดวยเหตุผลใดๆ ก็ตามบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะ
ไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดก็ตาม 

- กรณีท่ีทานใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมสีน้ําเงิน) เดินทางเพ่ือการทองเท่ียวกับคณะทัวร หากทานถูกปฏิเสธในการเขา-ออก
ประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์มคืนคาทัวรและรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น

- เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรท้ังหมดแลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ท้ังหมด
 

การชําระเงิน
- ชําระคามัดจําทานละ 5,000 บาท หลังจากทําการจองภายใน 3 วัน ***ชวงเทศกาลวันหยุดยาว 10,000 บาท***

- ชําระเงินคาทัวรสวนท่ีเหลือภายใน 21 วัน กอนออกเดินทาง
 

อัตรานี้รวม:
- คาตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัดไปกลับพรอมกรุป น้ําหนักกระเปาไมเกิน 15 กิโลกรัมตอทาน/ห้ิวขึ้นเครื่องได 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 สวนหัวหนาทัวรแลวแตความพึงพอใจของ

ทาน

- คาใชจายสวนตัวอ่ืนๆ เชน หนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาซักรีด คาอาหารเครื่องด่ืมนอกเหนือรายการ 

- คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7 % และ หัก ณ ท่ีจาย 3 %   

- คาน้ําหนักกระเปาเกิน 15 กิโลกรัม  /  คาวีซาสําหรับหนังสือเดินทางตางดาว หรือชาวตางชาติ
 



วีซา
พาสปอรตควรมีอายุไมตํ่ากวา 6 เดือนนับจากวันเดินทาง 

หมายเหตุ
- ไมรวมทิปไกด+คนขับรถตลอดการเดินทาง ทานละ 45,000 วอน (ประมาณ 1,500 บาท)

***ขออนุญาตเก็บคาทิปทุกทานท่ีสนามบินไทย***

- การเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสมโดยไมแจงใหทราบลวงหนา ท้ังน้ีเน่ืองจากสภาพ ลม ฟา อากาศ และ
สถานการณในการเดินทางขณะนั้นแตจะคํานึงถึงความปลอดภัยในการเดินทาง และผลประโยชนของหมูคณะเป็นสําคัญ โดยไมทําให
มาตรฐานของการบริการลดนอยลง 

- ในกรณีท่ีผูเดินทางไมผานการตรวจพิจารณาจากดานตรวจคนเขาเมือง (ต.ม.)ในการ เขา-ออกท้ังประเทศไทยและประเทศ
เกาหลีใต อันเน่ืองมาจากการกระทําท่ีสอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนีเขาออกเมือง หรือการถูกปฎิเสธในกรณีอ่ืนๆทุกกรณี
ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบและไมคืนคาใชจายตางๆท้ังสิ้น เน่ืองจากเป็นการเหมาจายกับตัวแทนบริษัทแลว

- การเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสมโดยไมแจงใหทราบลวงหนา ท้ังน้ีเน่ืองจากสภาพ ลม ฟา อากาศ และ
สถานการณในการเดินทางขณะนั้นแตจะคํานึงถึงความปลอดภัยในการเดินทาง และผลประโยชนของหมูคณะเป็นสําคัญ โดยไมทําให
มาตรฐานของการบริการลดนอยลง 

**ทัวรน้ีจัดใหเฉพาะลูกคาท่ีประสงคจะไปทองเท่ียวตามรายการของทัวรทุกวันเทานั้น  หากทานไมสามารถรวมทัวร   ทุกวัน แค
สมัครมารวมทัวรเพียงเพ่ือการใชตั๋วเครื่องบินและท่ีพักในราคาพิเศษ หากทานไมแจง และปรากฏวาทานไมรวมทัวรในบางวัน หรือ
ลูกคาไมลงรานท่ีรัฐบาลเกาหลีสนับสนุน ซ่ึงไดแกรานศูนยโสมรัฐบาล, ศูนยสมุนไพรบํารุงตับ, ศูนยสมุนไพรสนเข็มแดง, ศูนย
เครื่องสําอาง, Duty free ทางบริษัทฯ จะคิดคาดําเนินการในการแยกทองเท่ียวเอง รานละ 100 USD (กอนซ้ือทัวร จะตองแจงความ
ประสงคท่ีเป็นจริง เพ่ือทางผูจัดจะไดคิดคาบริการท่ีเหมาะสม)**

*** กอนตัดสินใจจองทัวร ควรอานเงื่อนไขการเดินทางอยางถองแท จนเป็นท่ีพอใจ แลวจึงวางมัดจําเพ่ือประโยชนของทานเอง ***

ขอแนะนําเพ่ิมเติม สําหรับผูเดินทางไปทองเท่ียวประเทศเกาหลีใต

1. ผูเดินทางท่ียังคงสภาพการเป็นนักศึกษา กรุณาเตรียมใบรับรองการเป็นนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ
ติดตัวไปดวยอาจจะตองใชในบางกรณี

2. ผูเดินทางท่ีเป็นขาราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานบริษัทเอกชนตางๆ กรุณาเตรียมบัตรประจําตัวขาราชการ หรือ
ใบรับรองการทํางานเป็นภาษาอังกฤษอาจจะตองใชในบางกรณี

3. ผูเดินทางท่ีทําเลมพาสปอรตใหมเน่ืองจากเลมเกาหมดอายุใหพกหนังสือเดินทางเลมเกาติดตัวไปดวยอาจจะตองใชในบางกรณี

4. กรุณาพกบัตรเครดิต (ถามี) และเงินสดติดตัว ท้ังเงินวอนและเงินสกุล USD กองตรวจคนเขาเมืองอาจจะขอดูในบางกรณี อาน
เอกสารโปรแกรมทัวรในละเอียดชัดเจน ท้ังสถานท่ีทองเท่ียว,เท่ียวบิน,วันเดินทาง เพ่ือประโยชนแกตัวทานเองในกรณีท่ีตองตอบ
คําถามท่ีดานตรวจคนเขาเมือง
 

การยกเลิก
- ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการยึดมัดจําเต็มจํานวน

- ยกเลิกกอนการเดินทาง 21 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเ์ก็บคาใชจาย 100% ของราคาทัวรท้ังหมด

- กรณีกรุปท่ีเดินทางชวงวันหยุด เทศกาลตางๆ เชน ปีใหม สงกรานต เป็นตน ทางบริษัทฯ ตองมีการการันตีมัดจําท่ีน่ังกับทาง
สายการบิน รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เชน Charter Flight และโรงแรมท่ีพักตางๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์มคืนคามัดจํา หรือ คาทัวร
ท้ังหมด ไมวายกเลิกกรณีใดก็ตาม

- เมื่อออกตั๋วแลว หากทานมีเหตุบางประการทําใหเดินทางไมได ไมสามารถขอคืนคาตั๋วได เน่ืองจากเป็นนโยบายของสายการบิน
 


