
#12665 ทัวรเกาหลี กรุงโซล 5 วัน 3 คืน สะพานแขวนมาจัง
โฮซู สวนสนุกล็อตเตเวิรล บิน 7C
ทัวรเกาหลี กรุงโซล เกาะนามิ ไรผลไมตามฤดู เรียนทําคิมบับ+สวมชุดฮันบก
IKSEON DONG GIL ตลาดเมียงดง พิพิธภัณฑศิลปะสามมิติ พิพิธภัณฑนํ้าแข็ง
ตลาดฮงอิก



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

2 ทาอากาศยานอินชอน - พาจู - สะพานแขวนมาจังโฮซู - เกาะนามิ   

Pacific
Hotel
หรือ
เทียบ
เทา

3 สวนผลไมตามฤดูกาลเกาหลี - รานเคร่ืองสําอางคเกาหลี - เรียนทําขาวหอสาหราย คิมบับ - ฮัน
บก - สวนสนุกล็อตเตเวิลด   

BLVD
Hotel
หรือ
เทียบ
เทา

4 น้ํามันสนเข็มแดง - ศูนยสมุนไพรฮอกเกตนามู - วัดโซเกซา - หมูบานโบราณอิกซอนดง - โซล
ทาวเวอร - ดิวต้ีฟรี - เมียงดง   

BLVD
Hotel
หรือ
เทียบ
เทา

5 ศูนยสมุนไพรเกาหลี - โรงงานพลอยอเมทิส - พิพิธภัณฑภาพลวงตา 3 มิติ - พิพิธภัณฑน้ําแข็ง -
ถนนฮงอิก (ยานฮงแด) - คาเฟ 943 KING’S CROSS - ซุปเปอรมารเก็ตเกาหลี - ทา
อากาศยานอินชอน - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

   -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

29 ส.ค. 65 - 2 ก.ย. 65 ฿15,990 ฿15,990 ฿15,990 ฿5,000

30 ส.ค. 65 - 3 ก.ย. 65 ฿15,990 ฿15,990 ฿15,990 ฿5,000

31 ส.ค. 65 - 4 ก.ย. 65 ฿15,990 ฿15,990 ฿15,990 ฿5,000

28 ก.ย. 65 - 2 ต.ค. 65 ฿15,990 ฿15,990 ฿15,990 ฿5,000

29 ก.ย. 65 - 3 ต.ค. 65 ฿15,990 ฿15,990 ฿15,990 ฿5,000

30 ก.ย. 65 - 4 ต.ค. 65 ฿15,990 ฿15,990 ฿15,990 ฿5,000



วันท่ี 1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ทาอากาศยานอินชอน - ปาจู / พาจู - สะพานแขวนมาจังโฮซู -
เกาะนามิ

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

22.30 น. คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ผูโดยสารระหวางประเทศชั้น 4 เคานเตอร F ประตูทางเขาเบอร 3-4
สายการบิน JeJu Air (7C) โดยมีเจาหนาท่ีของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ และอํานวยความสะดวกดานสัมภาระเช็คอิน

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ คํ่า

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

 กิจกรรม เชา

01.00 น. บินลัดฟาสูกรุงโซลโดยสายการบิน JeJu Air เท่ียวบินท่ี 7C2204

08.15 น. ถึง ทาอากาศยานนานาชาติอินชอน สาธารณรัฐเกาหลีใต (เวลาทองถิ่นเร็วกวาไทย 2 ช.ม.กรุณาปรับนาฬิกาของ
ทานเป็นเวลาทองถิ่นเพ่ือสะดวกในการนัดหมาย) หลังจากผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรแลว

หลังจากนั้นนําทานออกเดินทางไปยังเมืองพาจู พบกับสะพานแขวนท่ียาวท่ีสุดในประเทศเกาหลี สะพานแขวนมาจังโฮซู
(SUSPENSION BRIDGE OF MAJANGHOSU) สะพานแขวนแหงน้ี เพ่ิงเปิดใหมไดไมนานยังไมเป็นท่ีรูจักในหมูนักทอง
เท่ียวตางชาติตองเดินเทาเขาไปประมาณ 500 เมตร จะพบกับหอคอยตั้งตระหงานอยูเบื้องหนา กอนจะถึงตัวสะพานจะมีราน
กาแฟไวคอยบริการ สําหรับนักทองเท่ียวท่ีอยากน่ังจิบกาแฟรับลมเย็น ๆ ท่ีโชยมาจากทะเลสาบ ขวามือของรานกาแฟ จะเป็นทาง
เดินลงไปยังตัวสะพาน ตรงคอสะพานท้ังสองฝ่ังดานซายขวาจะมีจุดใหยืนถายรูปวิวสวยๆ

บาย

บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร เมนูโอซัมพลูโกกิ

จากนั้นนําทานเดินทางสู ทาเรือเฟอรรี่ขามฟาก เพ่ือขามไปยัง เกาะนามิ สถานท่ีแสนโรแมนติคอีกแหงหน่ึงสําหรับคูรักคู
หน ุมสาว ครอบครัว ทานสามารถเชาจักรยานหรือมอเตอรไบทเท่ียวรอบเกาะ เดินเลนชมสวนเกาหลี หรือคาราวะสุสานนายพล
นามิ และสามารถเดินผานกลางแมกไมแหงสวนสนท่ีสูงเสียดฟาเพ่ือสุขภาพ

ค่ํา
่



วันท่ี 3 สวนผลไมตามฤดูกาลเกาหลี - COSMETIC OUTLET Korea
- เรียนทําขาวหอสาหราย คิมบับ - ฮันบก - สวนสนุกล็อตเต
เวิรด

บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร เมนู Dakgakbi (ดักคาลบิ) ไกบารบีคิวผัดซอส

พักท่ี Suwon : Pacific Hotel หรือเทียบเทา

ทาอากาศยานอินชอน

พาจู

สะพานแขวนมาจังโฮซู

 เชา

เป็นทาอากาศยานท่ีใหญท่ีสุดขอประเทศเกาหลีใต ปัจจุบันทาอากาศยานอินชอนมีเท่ียว
บินกวา 410,000 เท่ียวรองรับผูโดยสารกวา 44 ลานคนและสินคากวา 4.5 ลานตันตอปี
และยังไดรับรางวัลดีเดนดานการบริการระดับโลกถึง 6 ปีซอน ภายในมีรานคาปลอดภาษี
กวา 70 รานและรานของแบรนดดังกวา 400 แบรนด

พาจู' เป็นเมืองในจังหวัดคย็องกี ,ประเทศเกาหลีใต ตั้งอยูทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ
จังหวัดคยองกี มีบริเวณทาเรือท่ีติดกับเขตแดนทางทหารระหวางเกาหลีเหนือและ
เกาหลีใต พาจูถูกแตงตั้งขึ้นใหเป็นเมืองในปี พ.ศ. 2540 เมืองน้ีอยูไมไกลจากเมืองหลวง
กรุงโซลขึ้นไปทางเหนือซักเทาไหร เมืองน้ีมีประวัติศาสตรความหลังมากมาย เพราะเป็น
เขตแดนจุดเชื่อมตอระหวางเกาหลีเหนือและเกาหลีใต

สะพานแหงน้ีเพ่ิงเปิดใหมไดไมนาน ยังไมเป็นท่ีรูจักในหมูนักทองเท่ียวตางชาติ เดินเทา
เขาไปประมาณ 500 เมตร จะพบกับหอคอยตั้งตระหงานอยูตรงหนา ตรงคอสะพานท้ัง
สองฝ่ังดานซายและขวา มีจุดใหยืนถายรูปวิวสวยๆ ตัวสะพานยาว 220 เมตร ถือวายาว
ท่ีสุดในบรรดาสะพานแขวนในประเทศเกาหลี พ้ืนตรงกลางสะพานฝ่ังนึงจะเป็นพ้ืน
กระจกใสยาวประมาณ 100 เมตร สามารถมองเห็นผืนน้ําสีครามดานลางได

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนูโอซัมพลูโกกิ

เกาะนามิ บาย

ท่ีน่ีเป็นหน่ึงสถานท่ีทองเท่ียวหามพลาดของประเทศเกาหลีใต ท่ีเป็นจุดหมายในฝันสุดฮิต
ของนักทองเท่ียวท้ังชาวเกาหลี ชาวไทยและชาวตางชาติ เกาะนามิหรือท่ีเรียกวา "นามีซ็
อม" (Namiseom) เป็นเกาะขนาดเล็กเพียง 460,000 ตารางเมตร ตั้งอยูกลางทะเลสาบ
ชองเพียง มีชื่อเสียงในดานทัศนียภาพทางธรรมชาติท่ีสวยงาม และไดรับความนิยมมาก
ขึ้นจากกระแสความโดงดังของภาพยนตซีรียเรื่อง "เพลงรักในสายลมหนาว" ท่ีใชเกาะแหง
น้ีเป็นสถานท่ีถายทํา

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู Dakgakbi (ดักคาลบิ) ไกบารบีคิวผัดซอส

 Pacific Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

้ ่ ่ ้



จากนั้นนําทานเดินทางสูไรผลไมตามฤดูนักทองเท่ียวจะไดสัมผัสกับผลไมตางๆตามฤดูกาลมากมายซ่ึงผลไมพวกน้ีจะเป็นผล
ไมท่ีปลอดสารพิษแลวมีกระบวนการผลิตท่ีเป็นระบบระเบียบนั้นเอง

จากนั้นนําทานชอปป้ิงรานเครื่องสําอางยอดนิยมท่ี COSMETIC OUTLET ใหทานไดเลือกซ้ือกลับไปฝากเป็นของท่ีระลึก

นําทานสู โรงงานสาหราย ทุกทานจะไดเรียนรูเกี่ยวกับการ ทําคิมบับ (ขาวหอสาหราย) อาหารงาย ๆ ท่ีคนเกาหลีนิยมรับ
ประทาน จะเป็นแทงยาวๆ แลวเคาก็จะห่ันเป็นชิ้นๆพอดีคํา พรอมท้ังสวม ชุดฮันบก เป็นชุดประจําชาติของเกาหลีพรอมถายภาพ
เป็นท่ีระลึก

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูหมูยางเกาหลี

จากนั้นนําทานเดินทางสู สวนสนุกล็อตเตเวิรล LOTTE WORD (รวมคาตั๋วเขาชมสถานท่ี)ดินแดนแหงความสนุก
หฤหรรษ และไฮเทคในรูปแบบใหมท่ีสวนสนุกลอตเตเวิลดิ ์สวนสนุกในรมท่ีใหญท่ีสุดในเกาหลี สนุกสนานกับเครื่องเลน
หลากชนิดท้ังในรมและกลางแจง สวนสนุกในรมท่ีใหญท่ีสุดในเกาหลี

ค่ํา

บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร เมนู บิบิมบับ

พักท่ี Seoul : BLVD Hotel หรือ เทียบเทา

สวนผลไมตามฤดูกาลเกาหลี

รานเครื่องสําอางคเกาหลี

เรียนทําขาวหอสาหราย คิมบับ

ฮันบก

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

(ชวงเดือนตุลาคม – ตนพฤศจิกายน จะเป็นแอปเป้ิล หรือ สาล่ี ) ทานจะไดล้ิมรสผลไม
หวานกรอบ อรอย ลูกโตๆ สดจากไรเลยท่ีเดียว ทานจะไดเห็นวิธีการปลูกของชาวสวน
เกาหลีท่ีมีวิธีการปลูกแบบปลอดสารพิษ ใหเวลาทานไดอิสระถายรูปกับไรผลไมแสนอรอย
และล้ิมรสผลไมพรอมซ้ือเป็นของท่ีบานไดอีกดวย

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

อาหารประจําชาติเกาหลี ซ่ึงเป็นสวนหน่ึงในอาหารเกาหลียอดนิยมของคนไทยอีกเมนู
หน่ึง

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



วันท่ี 4 น้ํามันสนเข็มแดง - ศูนยสมุนไพรฮอกเกตนามู - วัดโซเกซา -
หมูบานโบราณอิกซอนดง - หอคอยกรุงโซล - ดิวตี้ฟรี - เมียง
ดง

ขอบคุณพระเจา) ฮันบก ของผูหญิงประกอบดวย กระโปรงพันรอบตัว เรียกวา “ชิมา” และ
เสื้อ “ชอกอรี” ซ่ึงคลายเสื้อแจ็คเก็ตฮันบกของผูชายประกอบดวยชอกอริเชนกัน แตสั้น
กวาของผูหญิง และมีกางเกงเรียกวา “บาจิ” ท้ังชุดของผูหญิงและผูชายสวมคลุมทับดวย
เสื้อคลุมยาวเรียกวา “ตุรุมากิ”

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนูหมูยางเกาหลี

สวนสนุกล็อตเตเวิลด บาย

เป็นสวนสนุกในรมขนาดใหญท่ีตั้งอยูท่ีเขตชัมซิลในกรุงโซล เปิดใหบริการตลอดท้ังปีไมมี
วันหยุด ท่ีน่ีมีท้ังสวนสนุกในรม ซ่ึงจัดไดวาเป็นสวนสนุกในรมท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดแหงหน่ึง
ในโลกเลยก็วาได และมีโซนสวนสนุกกลางแจง ท่ีสรางเป็นเกาะอยูกลางทะเลสาบซอกชน
รายลอมไปดวยหางสรรพสินคา ชอปปิงมอลล ซุปเปอรมาเก็ต โรงแรมหรู รวมไปถึงดาน
ในยังเป็นท่ีตั้งของพิพิธภัณฑพ้ืนบานเกาหลี หรือ Korean Folk Museum อีกดวย

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู บิบิมบับ

 BLVD Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

หลังจากนั้น นําทานเดินทางสู ศูนยสมุนไพรน้ํามันสนเข็มแดง เป็นผลิตภัณฑ ท่ีสกัดจากน้ํามันสน ท่ีมีสรรพคุณชวยบํารุง
รางกาย ลดไขมัน ชวยควบคุมอาหารและรักษาสมดุลในรางกาย

จากนั้นนําทานเดินทางสู ศูนยสมุนไพรฮ็อกเกตนามู ตนไมชนิดน้ีเจริญเติบโตในปาลึก เมล็ดของพันธุฮอตเกตน้ี ชาวเกาหลี
รุนใหมนิยมนํามารับประทานเพ่ือชวยดูแลตับใหสะอาดแข็งแรง ปองกันโรคตับแข็ง ไมถูกทําลายจาการด่ืมแอลกอฮอล กาแฟ
บุหรี่ สารตกคางจากอาหารและยา

จากนั้นนําทานเดินทางตอไปยัง วัดโชเกซา หรือท่ีคนไทยเรียกวา “วัดพระย้ิม” ในอดีตนั้นวัดแหงน้ีเป็นเหมือนศูนยกลางของ
ศาสนาพุทธนิกายเซนในเกาหลี ซ่ึงเป็นวัดเกาแกและมีชื่อเสียงเป็นอยางย่ิง

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูไกตุนโสม

จากนั้นนําทานเดินทางสู IKSEON DONG GIL ถึงแมวาสถานท่ีแหงน้ีจะตั้งอยูในเมืองท่ีเต็มไปดวยความเรียบงาย แตหารู
ไมคะวาสถานท่ีแหงน้ีถูกสรางขึ้นในสไตลของบานโบราณเกาหลี สถานท่ีแหงน้ีถือเป็นสถานท่ีท่ีเรียบงาย แตเต็มไปดวยเสนห
อยางลนหลาม ภายในถนนแหงน้ีมีสถานท่ีใหคุณน่ังเลนพักผอนหยอนใจอีกมากมาย ท้ังคาเฟ รานอาหาร ตางๆ ใหคุณไดเลือก
ตามใจชอบน้ําแข็ง

หลังจากนั้นนําทานยอนรอยละครดัง ชมวิวกรุงโซล ณ โซลทาวเวอร ณ เขานัมซาน-ภูเขาเพียงลูกเดียวใจกลางเมืองหลวง
กรุงโซล 1 ใน 17 หอคอยเมืองท่ีสูงท่ีสุดในโลก ชมทัศนียภาพกรุงโซลและชานเมืองแบบรอบทิศ 360องศาและทานสามารถ
คลองกุญแจคูรัก ตามความเชื่อได (อิสระตามอัธยาศัย ไมรวมคาขึ้นลิฟทชมวิว)

นําทานชอปป้ิงปลอดภาษีท่ี ดิวตี้ฟรี ชอปป้ิงสินคาแบรนดเนมมากมาย

หลังจากนั้นนําทานชอปป้ิงตลาดดังท่ีสุดของเกาหลี ตลาดเมียงดง หรือสยามสแควรเกาหลี หากทานตองการทราบวาแฟชั่น
ของเกาหลีเป็นอยางไร กาวล้ํานําสมัยเพียงใดทานจะตองมาท่ีเมียงดงแหงน้ีพบกับสินคาวัยรุน

ค่ํา

เพ่ือไมเป็นการรบกวนใหทานอิสระรับประทานอาหารตามอัศยาศัย

่



พักท่ี Seoul : BLVD Hotel หรือ เทียบเทา

นํ้ามันสนเข็มแดง

ศูนยสมุนไพรฮอกเกตนามู

วัดโซเกซา

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

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

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

วัดท่ีเป็นศูนยกลางของพุทธศาสนานิกายเซนท่ีมีชื่อเสียงในประเทศเกาหลี ถึงแมจะเป็น
วัดท่ีตั้งอยูทามกลางความวุนวายของเมือง แตภายในวัดมีความเงียบสงบและสวยงามไม
ตางไปจากวัดอ่ืนๆ ของประเทศเกาหลีใต ซ่ึงมักจะตั้งอยูทามกลางหุบเขา หรือริมชายทะเล
ภายในวัดมีตนไมใหญท่ีมีความสูงกวา 26 เมตร, อาคารเกาแก และเจดียท่ีแกะสลักจาก
หินสูง 7 ชั้น

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนูไกตุนโสม

หมูบานโบราณอิกซอนดง

โซลทาวเวอร

 บาย

เป็นยานเกาแกท่ีมีกลุมบานแบบด้ังเดิมของเกาหลีท่ีมีประวัติยาวนานมากกวา 100 ปี
เป็นยานท่ีนิยมอยางมากในหมูวัยรุน ปัจจุบันสถานท่ีท่ีเหมาะสําหรับใครก็ตามท่ีตองการ
ความเงียบ สงบ สบาย และตองการสัมผัสความสวยงามของบานฮันอกในอีกรูปแบบหน่ึง

ท่ีน่ีเป็นสัญลักษณของกรุงโซล ตัวหอคอยมีความสูงเกือบ 240 เมตร ซ่ึงบางครั้งก็ถูก
เรียกวา “นัมซันทาวเวอร” เพราะหอคอยตั้งอยูบนภูเขานัมซาน ซ่ึงเป็นสถานท่ีท่ีเหมาะ
สําหรับชมวิวทิวทัศนของกรุงโซล โดยเฉพาะในชวงเวลาค่ําคืนนั้น จะเห็นสภาพบานเมือง
ของกรุงโซลดานลางเต็มไปดวยแสงสีตางๆ ท่ีทําใหรูสึกเพลิดเพลินกับวิวสุดโรแมนติก



วันท่ี 5 ศูนยสมุนไพร (Korea Herb Shop) - โรงงานพลอยอเมทิส -
พิพิธภัณฑภาพลวงตา 3 มิติ - พิพิธภัณฑน้ําแข็ง - ถนนฮงอิก
หรือ ยานฮงแด - คาเฟ 943 KING’S CROSS -
ซุปเปอรมารเก็ตเกาหลี - ทาอากาศยานอินชอน - ทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัศยาศัย

ดิวต้ีฟรี

เมียงดง

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

เป็นสถานท่ีชอปป้ิงยอดฮิตในเกาหลี ใครท่ีมาเกาหลีตองมาชอปป้ิงท่ีน่ี เพราะเป็นศูนย
รวมของสินคายอดฮิตหลากหลายชนิด ไมวาจะเป็นเครื่องสําอางค มีทุกย่ีหอยอดฮิตใน
เกาหลี มีทุกซอยทุกหลืบในเมียงดง , เสื้อผาแฟชั่น ท้ังหญิงและชาย เสื้อผาท่ีน่ีจะมีท้ัง
รานท่ีเป็นแบรนดยอดฮิตในเกาหลี และแบรนดสุดฮิตจากตางประเทศ รวมถึงรานอาหาร
รานฟาสฟ ูด รานหมูยาง และรานกาแฟ สรุปวาท่ีน่ีมีทุกอยางท่ีนักชอปตองการครบครัน

 คํ่า  BLVD Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานรูจักและเขาใจ สมุนไพรโสมเกาหลี หรือราชาแหงมวลสมุนไพรโสมถูก นํามาใชเพ่ือสุขภาพเป็นเวลานานากวา 2,000
ปี ในตํารายาแผนโบราณจีน ระบุวาโสมเป็นสมุนไพรท่ีชวยเสริมความแข็งแรงใหแกระบบยอยอาหารและปอด ชวยทําใหจิตใจ
สงบและเพ่ิมพละกําลังโดยสวนรวมสรรพคุณทางการแพทย

หลังจากนั้นนําทุกทานสู โรงงานเจียระไนพลอยอเมทิส แดนเกาหลีเป็นแดนของพลอยสีมวง พลอยแหง สุขภาพและนําโชค
โดยมีตั้งแตสีมวงออนเย็นตาจนถึงสีมวงไวน มีเสนหเยายวนใจ พลอยน้ีจะงามจับตาเมื่อมาทําเป็นแหวน จ้ี ตางหู และสรอยขอ
มือ

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู จิมดัก ไกอบซีอิว๊วุนเสน

นําทานสู TRICK EYE MUSEUM พิพิธภัณฑศิลปะสามมิติ ตนฉบับของเกาหลี สถานท่ีทองเท่ียว ยอดนิยมท่ีท้ังคน
เกาหลีและนักทองเท่ียวตางชาติเดินทางมาเก็บรูปภาพพรอมโพสทาเกๆ กับฉากสามมิติ

นําทานชม ICE MUSEUM เมืองน้ําแข็งท่ีมีผลงานศิลปะแกะสลักน้ําแข็งกวา 50 ชิ้น รวมอยูในท่ีเดียว พรอมจัดแสดงใน
แบบท่ีไมธรรมดา แตจําลองเป็นเมืองท่ีทุกอยางกลายเป็นน้ําแข็ง และเอาใจเด็กๆ ดวยสไลเดอรน้ําแข็ง และกิจกรรมอ่ืนๆ อีก
มากมาย

จากนั้นนําทานอิสระชอปป้ิงท่ี ตลาดฮงอิก ซ่ึงเป็นยาน ชอปป้ิงชื่อดังของเหลาวัยรุนเกาหลี ซ่ึงฝ่ังตรงขามของยานน้ีเป็นมหา
วิทยาลัยฮงอิก และ พิเศษ!! สําหรับสาวก Harry Potter คาเฟ '943 King’s Cross ชานชาลา 9 เศษสามสวนสี่ คาเฟสไตลแฮรี่
ท่ียกมาเอาใจแฟนคลับ แฮรี่พอตเตอรถึงยานฮงแดเลยคาเฟใหมกลางใจกรุงโซลแหงน้ี เพ่ิงเปิดใหม

จากนั้นนําทานแวะ ซุปเปอรมาเก็ต ซ้ือของ (ละลายเงินวอน 5 แถม 1)

่



16.30 น. นําทุกทานสูสนามบินอินชอน เพ่ือเดินทางกลับกรุงเทพฯ

ค่ํา

19.30 น. เหินฟาสูกรุงเทพฯโดยสายการบิน JeJu Air เท่ียวบินท่ี 7C2203

23.45 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ

ศูนยสมุนไพรเกาหลี

โรงงานพลอยอเมทิส

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

สมุนไพรบํารุงตับเกาหลี เป็นสมุนไพรท่ีมีคุณคาสูงและหายาก ซ่ึงผานการวิจัยมาเป็นเวลา
ยาวนานกวา 20 ปี สมุนไพรบํารุงตับเกาหลีสกัดมาจากเมล็ดตนฮ็อดเกและผสมสวนแกน
กลางของโสมบริสุทธิ ์เมล็ดพันธุตนฮ็อดเก เจริญเติบโตในปาลึกบนยอดเขาซ่ึงปราศจาก
มลภาวะใด ๆ เมล็ดตนฮ็อดเก ทางการแพทยเรียกวา ผลไมสีทอง มีรสชาติเปรี้ยว ซ่ึงบํารุง
ตับ มาม และปอด สามารถรักษาอาการเมา รอนใน กระหายน้ํา อาการอาเจียน และทอง
ผูก ทางการแพทยแผนปัจจุบันยืนยันวา เมล็ดตนฮ็อดเก มีสารโพแทสเซียมไนเนรต ซ่ึง
สามารถลดระดับแอลกอฮอลลในเสนเลือด ซ่ึงลดความเสี่ยงท่ีแอลกอฮอลลจะทําลายตับ
และ ไตได และชวยตอตานอนุมูลอิสระ อีกท้ังยังขับไขมันสวนเกินและ เอทานอลท่ีเป็น
ผลเสียกับตับ ฉะนั้นเมล็ดตนฮ็อดเกจึงมีสรรพคุณท่ีวิเศษกับชีวิตของเราทุกคน

โรงงานพลอยอเมทิส หรือ พลอยสีมวง ท่ีมีชื่อเสียงของประเทศเกาหลี ซ่ึงชาวโสมเชื่อวา
ถาไดมีพลอยชนิดน้ีติดตัวไว จะทําใหมีโชคลาภและสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับชีวิต

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู จิมดักไกอบซีอิว๊วุนเสน

พิพิธภัณฑภาพลวงตา 3 มิติ

พิพิธภัณฑนํ้าแข็ง

 บาย

เป็นสถานท่ีทองเท่ียวแหงใหมของกรุงโซล มีเอกลักษณท่ีแปลกแหวกแนว ดวยจุดเดนคือ
ภาพบริเวณฝาผนังและพ้ืนจะถูกสรางสรรคโดยใชเทคนิคพิเศษในการสรางภาพ 3 มิติ
รวมถึงทฤษฎีทางวิทยาศาสตรเชนการหักเหของแสงเงา และการซอนภาพโดยกระตุนการ
เคล่ือนไหวของภาพใหมีมิติเหมือนจริง ซ่ึงศิลปะแบบน้ีเรียกวา ทรอมพลุยล (trompe
l’oeil) มาจากภาษาฝรั่งเศสท่ีแปลวาลวงตา และท่ีสําคัญภาพลวงตาเหลาน้ียังสามารถทําให
ผูชมเขาไปมีสวนรวมกับภาพได โดยแตละภาพจะมีคําแนะนําเรื่องตําแหนงการยืน เพ่ือจัด
วางทาตางๆ

เป็นพิพิธภัณฑท่ีมีผลงานศิลปะแกะสลักน้ําแข็งกวา 50 ชิ้น รวมอยูในท่ีเดียว พรอมจัด
แสดงในแบบท่ีไมธรรมดา แตจําลองเป็นเมืองท่ีทุกอยางกลายเป็นน้ําแข็ง และเอาใจเด็กๆ
ดวยสไลเดอรน้ําแข็ง และกิจกรรมอ่ืนๆ อีกมากมาย ใหคุณไดเดินเท่ียวอยางไมรูสึกเบื่อ
อาทิ สัมผัสประสบการณน่ังรถลากกวางรูดอรฟ ทักทายลุงซานตา โพสทาคูกับนก
เพนกวินขั้วโลก สํารวจบานน้ําแข็งเอสกิโม เย่ียมชมปราสาทน้ําแข็ง ชมวิวจากบนกําแพง
เมือง และลองเขาพักโรงแรมท่ีทุกอยางทําจากน้ําแข็ง



 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

ถนนฮงอิก (ยานฮงแด)

คาเฟ 943 KING’S CROSS

ซุปเปอรมารเก็ตเกาหลี

ยานดังสําหรับวัยรุน เป็นแหลงรวม รานคา รานอาหาร คลับ บาร รวมท้ังเป็นถนนแสดง
งานศิลปอารตๆ ของเหลาศิลปินอารมรติสตแตกท้ังหลาย ถนนสายอารทยาน
มหาวิทยาลัย ฮงอิก ยานน้ีมีท้ังรานอาหาร คอฟฟ่ีช็อป ผับ บาร รานขายเสื้อผา รานขาย
เครื่องสําอางค และเกสเฮาส ราคายอมเยาว (ถูกบางไมถูกบาง ถาถูกมากๆก็เดินไกลจาก
รถไฟฟานิดนึง ) ยานน้ีถือเป็นศูนยรวมวัยรุนเด็กแนวชาวเกาหลี และเป็นสถานท่ีโชวของ
ของนักรองใตดิน อินด้ี มารองเพลง โชวผลงานของตัวเองใหผูคนท่ีเดินผานไปมาแถวนั้น
ไดดูกัน ปกติโดยสวนตัวชอบไปเดินเลนแถวฮงแดเพราะวามีรานคาเสื้อผานารักๆ ดีไซน
แนวๆ ใหเลือกหลากหลาย และรานอาหารอรอยๆ หลายราน ออ จุดเดนอีกอยางหน่ึงของ
ยานน้ีคือมีรานหมูยางอรอยๆ ใหเลือกกินหลายราน

เป็นคาเฟสุดชิกในกรุงโซล ท่ีจําลองชานชาลา 9 เศษสามสวนสี่ ชานชาลาท่ีอยูในสถานีรถ
ไฟคิงสครอสลอนดอน ประเทศอังกฤษ ซ่ึงเป็นทางเชื่อมตอระหวางโลกมักเกิ้ลกับโลก
เวทมนตร ซ่ึงอยูระหวางชานชาลาหมายเลข 9 และ 10 ซ่ึงเดินทางดวยรถไฟสายดวนของฮ
อกวอตส ดานในใหทานไดสัมผัสกล่ินอายในการจําลองความเป็นเมืองเวทมนต
เพลิดเพลินกับมุมถายรูปตางๆ มีชุดคลุมกับผาพันคอท้ัง 4 บาน พรอมไมกายสิทธิใ์หถาย
รูป สามารถเลือกซ้ือเครื่องด่ืมและของหวานไดตามใจชอบ

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

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

 คํ่า

เป็นทาอากาศยานท่ีใหญท่ีสุดขอประเทศเกาหลีใต ปัจจุบันทาอากาศยานอินชอนมีเท่ียว
บินกวา 410,000 เท่ียวรองรับผูโดยสารกวา 44 ลานคนและสินคากวา 4.5 ลานตันตอปี
และยังไดรับรางวัลดีเดนดานการบริการระดับโลกถึง 6 ปีซอน ภายในมีรานคาปลอดภาษี
กวา 70 รานและรานของแบรนดดังกวา 400 แบรนด

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



เง่ือนไข
- รายการทัวรสามารถปรับเปล่ียนการเดินทางได ตามความเหมาะสม โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา แตทางบริษัทจะยังคงรักษา

ผลประโยชนของลูกคาเป็นสิ่งสําคัญ

- บริษัทฯรับเฉพาะผูมีวัตถุประสงคเดินทางเพ่ือทองเท่ียวเทานั้น หากทานถูกเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองของประเทศนั้นๆปฏิเสธ
การเขา-ออกเมือง ดวยเหตุผลใดๆ ก็ตามถือเป็นเหตุผลซ่ึงอยูนอกเหนืออํานาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิท่ี์จะไมคืนเงินบางสวนหรือท้ังหมดหากทานถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมือง ไมวาประเทศใดจนทําใหทานไมสามารถเดินทางตอไปได
คณะทัวรทานอ่ืนๆ รวมถึงไกดจะไมสามารถรอทาน ณ สนามบินได จําเป็นตองออกเดินทางตามโปรแกรมท่ีวางไว แตทางตัวแทน
บริษัทฯจะทําหนาท่ีประสานงานและเจาหนาท่ีจะทําการติดตอและชวยเหลือทานเป็นระยะๆ

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะไมรับผิดชอบตอคาใชจายใดๆท้ังสิ้น  ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยตางๆ เชน การยกเลิกหรือการลาชาของ
สายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจราจรติดขัด หรือสิ่งของสูญหายตามสถานท่ีตางๆ ท่ีเกิดขึ้นเหนืออํานาจ
การควบคุมของบริษัทฯ และเจาหนาท่ีนั้นๆ ท่ีจะสงผลทําใหเสียเวลาในการทองเท่ียวตามรายการทัวร ผูเดินทางไมสามารถเรียกรองคา
เสียหาย ไมวาในกรณีใดๆท้ังสิ้น ท้ังคาเสียเวลา คาเสียโอกาส คาเสียความรูสึก และคาใชจายท่ีบริษัทจายไปแลว เป็นตน 

- กรณียกเลิกหรือเปล่ียนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงินท้ังหมดหรือบางสวนใหกับทาน เมื่อทาน
ตกลงชําระเงินไมวาท้ังหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ท่ีไดระบุไวท้ังหมด
แลว 

- เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไมเดินทางพรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ ์
ไมอาจเรียกรองคาบริการ และเงินมัดจําคืน ไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น

- ถากรุปท่ีทานจองทัวรไว ไมสามารถออกเดินทาง จากกรณีจํานวนผูเดินทางไมครบจํานวนตามท่ีกําหนดไว หรือสายการบินแจง
ยกเลิกบิน ทางบริษัทจะคืนเงินคาทัวรใหทาน แตทางบริษัทจะขอหักเงินคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริง  เชน คาธรรมเนียมในการยืนขอวีซา
ของประเทศท่ีทานจะเดินทาง  (ถาโปรแกรมท่ีทานเดินทางจะตองย่ืนขอวีซา)

- อัตราคาบริการคิดคํานวณจากอัตราแลกเปล่ียนและราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบันบริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปล่ียนคาบริการ
ในกรณีท่ีมีการขึ้นราคาคาตั๋ว เครื่องบิน ภาษีเดินทาง คาประกันภัย คาธรรมเนียมน้ํามัน หรือมีการประกาศลดคาเงินบาท หรืออัตรา
แลกเปล่ียนไดปรับขึ้นในชวงใกลวันท่ีคณะจะเดินทาง

- เน่ืองจากตั๋วเครื่องบินชุดน้ีเป็นตั๋วราคาพิเศษ (ตั๋วกรุป) ตองเดินทางตามวันท่ีท่ีระบุไวบนหนาตั๋วเทานั้น จึงไมสามารถยกเลิก
หรือเปล่ียนแปลงใดๆท้ังสิ้น และถาทางบริษัทไดดําเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแลวนั้น ไมสามารถยกเลิกหรือเปล่ียนแปลงรายชื่อผู
เดินทางได (ยกเวนบางสายการบิน ท่ีสามารถเปล่ียนแปลงรายชื่อผูเดินทางได เมื่อทานตองการเปล่ียนแปลงรายชื่อผูเดินทางหลังจาก
ออกตั๋วเครื่องบินไปแลว จะตองเสียคาใชจายในการดําเนินการ ท้ังน้ีจะขึ้นอยูกับสายการบินเทานั้น)

- บริษัทฯทําหนาท่ีเป็นตัวแทนในการเรียกรองคาชดใชจากสายการบิน,โรงแรมหรือบริษัทขนสงเมื่อเกิดการสูญหายของสัมภาระ
ระหวางการเดินทาง แตจะไมรับผิดชอบตอการสูญหายดังกลาวในระหวางการ ทองเท่ียวน้ี หากทานไมใชบริการใดๆ ไมวาท้ังหมดหรือ
บางสวน ถือวาทานสละสิทธิไ์มสามารถเรียกรองขอคืนคาบริการไดหากทานไม เดินทางกลับพรอมคณะทัวร ตั๋วเครื่องบินขากลับซ่ึงยัง
ไมไดใช ไมสามารถนํามาขอคืนเงินไดคาบริการท่ี ทานชําระกับทางบริษัทฯ เป็นการชําระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯไดชําระใหกับ
บริษัทฯ ตัวแทนแตละแหงแบบเหมาขาดเชนกัน ดังนั้นหากทานมีเหตุอันใดท่ีทําใหทานไมไดทองเท่ียวพรอมคณะตามรายการ ท่ีระบุไว
ทานจะขอคืนคาบริการไมไดบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะเปล่ียนแปลงรายการทัวรตามความเหมาะสมและสถานการณตางๆท้ังน้ีทางบริ
ษัทฯจะยึดถือและคํานึงถึงความปลอดภัยรวมถึงประโยชนสูงสุดของลูกคาสวนมากเป็นสําคัญ
 

การชําระเงิน
- กรุณาชําระคามัดจําทานละ  5,000 บาท (ชวงเทศกาล 10,000 บาท)

- แฟกซหรืออีเมล หนาหนังสือเดินทาง (Passport) ของผูเดินทาง (หนังสือเดินทางมีอายุการใชงาน 6  เดือนขึ้นไป)

- คาทัวรสวนท่ีเหลือ บริษัทฯขอเก็บคาทัวรท้ังหมด กอนการเดินทางอยางนอย 15 วันทําการ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ์
ในการคืนเงินคามัดจําท้ังหมด
 

อัตรานี้รวม:
- คาตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด  เสนทางตามท่ีระบุไวในโปรแกรม (ตั๋วกรุป) 

- คาน้ําหนัก กระเปาสัมภาระเดินทาง ตามท่ีสายการบินกําหนดแตละเสนทาง (ไมเกิน 15 กิโลกรัมเทานั้น) โหลดใตเครื่องบิน ถือ
ขึ้นเครื่องได 10 กิโลกรัม และสวนเกินคิดกิโลกรัมละ 900 บาท 

- คาธรรมเนียม น้ํามันเชื้อเพลิงของสายการบินและภาษีสนามบินทุกแหง     

- คามัคคุเทศกของบริษัทจากกรุงเทพฯ

่ ่



- คาโรงแรมท่ีพัก ตามท่ีระบุในรายการ (พัก 2-3 ทาน/หอง)          

- คาเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามท่ีระบุในรายการ

- คาพาหนะเดินทางระหวางนําเท่ียว  ตามท่ีระบุในรายการ        

- คาอาหารและเครื่องด่ืม ตามท่ีระบุในรายการ 

- คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท คารักษาพยาบาล 500,000 บาท  

(หมายเหตุ: คาประกันอุบิติเหตุสําหรับเด็กท่ีมีอายุนอยกวา 2 ปี และ ผูใหญอายุมากกวา 70 ปี ทางบริษัทประกันฯจะชดใชคา
สินไหมทดแทนเพียงครึ่งหน่ึงของสัญญาฯ) (กรณีสงจอยหนาราน)
 

อัตรานี้ไมรวม:
- คาใชจายสวนตัว นอกเหนือจากรายการทัวรระบุไว เชน คาอาหาร-เครื่องด่ืม,คาซักรีด,คาโทรศัพท,คามินิบารและทีวีชองพิเศษ

ฯลฯ 

- คาทิปบริการ สําหรับพนักงานบริการ เชน คาทิปคนขับรถ คาทิปไกดทองถิ่น คาทิปพนักงานเสิรฟ พนักงานยกกระเปา 

- คาธรรมเนียม น้ํามันเชื้อเพลิงและภาษีสนามบินท่ีทางสายการบินอาจเรียกเก็บเพ่ิมตามภาวะอัตราแลกเปล่ียน 

- คาภาษีตางๆ หัก ณ ท่ีจาย 3% และภาษีมูลคาเพ่ิม 7% (กรณีท่ีลูกคาตองการใบกํากับภาษี) 

- คาปรับ สําหรับกระเปาสัมภาระเดินทางท่ีเกินกวาท่ีสายการบินกําหนด     

- คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท คารักษาพยาบาล 500,000 บาท (หมายเหตุ: คาประกันอุบิติเหตุ
สําหรับเด็กท่ีมีอายุนอยกวา 2 ปี และ ผูใหญอายุมากกวา 70 ปี ทางบริษัทประกันฯจะชดใชคาสินไหมทดแทนเพียงครึ่งหน่ึงของ
สัญญาฯ)  (กรณีเหมาตัดกรุป)
 

วีซา
Passport หรือหนังสือเดินทาง ตองมีอายุไมตํ่ากวา 6 เดือน นับจากวันเดินทาง

หมายเหตุ
1. ทานถูกเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองท้ังของทางประเทศไทยและเกาหลี ปฏิเสธการเขา-ออกเมืองของทาน ถือเป็นเหตุผลท่ีอยู

นอกเหนือความรับผิดชอบของทางบริษัท ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิใ์นการท่ีจะคืนคาใชจาย ใดๆ ท้ังสิ้นแกทาน 

2. โปรแกรมทัวรเกาหลี จะเป็นโปรแกรมท่ีจะตองลงรานชอปป้ิง หากทานไมประสงคท่ีจะเขา ทานจะตองจายเงินคาไมเขาราน ให
กับทางรานคา รานละ 100 USD/ทาน

3. กรณีกรุปท่ีเดินทาง เป็นกรุปดูงาน หรือ กรุปนักศึกษา ซ่ึงไมไดมีการแจงมากับทางบริษัทฯ ไวกอนทําการจองทัวร ทางบริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิดํ์าเนินการเก็บเงินเพ่ิมกับทางลูกคาโดยตรงท่ีเกาหลีทันที 

4.เมนูอาหารทุกมื้อ ตามท่ีระบุไวในรายการ ทางบริษัทจะจัดเป็นเมนูตามปกติ หากทานไมสามารถทานได เชน ทานเจ, มังสวิรัติ,
อาหารอิสลาม หรือแพอาหารชนิดอ่ืนๆ กรุณาแจงใหเจาหนาท่ีทราบทันทีตั้งแตจองทัวร

** ไมมีราคาตั๋วเด็ก **

** เด็ก คือ อายุตํ่ากวา 12 ปีบริบูรณ ใหยึดตามเดือนเกิดเป็นหลัก **

ราคาทัวรน้ีไมรวมทิป พนักงานขับรถ, ไกดทองถิ่น และหัวหนาทัวรจากเมืองไทย

คาทิป จํานวน 1,500 บาท *กรุณาย่ืนคาทิปใหกับหัวหนาทัวรท่ีสนามบิน (วันแรก)

 

การยกเลิก
- กรุปท่ีเดินทางชวงวันหยุด ฤดูทองเท่ียว เทศกาลสําคัญ จะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือคาทัวรท้ังหมด หากไมไดปฏิบัติตามเงื่อนไข

ตางๆ ท่ีไดระบุไว        

- ชวงเทศกาลหรือวันหยุดตอเน่ือง ตองแจงยกเลิกกอนเดินทางอยางนอย 45 วัน ทําการหรือกอนหนานั้น 

- การยกเลิกจะตองแจงทางบริษัทกอนเดินทางอยางนอย 30 วันทําการหรือกอนหนานั้นคืนคาทัวรท้ังหมด



- ยกเลิกการ เดินทางภายใน 30 วัน คิดคาใชจาย 50 เปอรเซ็นตของราคาทัวรในทุกกรณี

- ยกเลิกการ เดินทางภายใน 15 วัน ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงินคาทัวรท้ังหมดในทุกกรณี

- ยกเวนกรุปท่ีเดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือกรุปท่ีมีการการันตีคามัดจําท่ีพักโดยตรงหรือ
โดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ และไมอาจขอคืนเงินได รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เชน EXTRA FLIGHT และ
CHARTER FLIGHT จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรท้ังหมดเน่ืองจากคาตั๋วเป็นการเหมาจายในเท่ียวบินนั้น
 


