
#12780 ทัวรเกาหลี โซล 6 วัน 3 คืน หุบเขาศิลปะโพชอน สวน
สนุกเอเวอรแลนด บิน XJ
ทัวรเกาหลี โซล ทะเลสาบมาจัง วัดวาวูจองซา ปอมปราการฮวาซอง ตลาดท
งอิน วัดโชเกชา พระราชวังชางดอกกุง ยานซัมชองดงกิล โซลทาวเวอร(ไมรวม
คาขึ้น) ยานเมียงดง ยานฮงแด KING’S CROSS CAFE ฮุนไดเอาทเลท



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานดอนเมือง    -

2 ทาอากาศยานอินชอน - พาจู - ทะเลสาบมาจัง - สะพานแขวนมาจังโฮซู - หุบเขา
ศิลปะโปชอน - วัดวาอูจองซา - ปอมฮวาซอง   

Suwon Center
Hotel or Dono
Hotel or Suwon
Pacific หรือเทียบ
เทา

3 เอเวอรแลนด - โรงเรียนสอนทํากิมจิ - ฮันบก - ตลาดทงอิน - วัดโซเกซา   

Galaxy Hotel or
Richdiamond
Hotel or BLVD
Hotel หรือเทียบ
เทา

4 ศูนยโสม - พระราชวังชางดอกกุง - ซัมชองดง - รานเคร่ืองสําอางคเกาหลี - ดิวต้ีฟรี -
โซลทาวเวอร - การคลองกุญแจคูรักเกาหลี - เมียงดง - เมียงดงสตรีทฟ ูด   

Galaxy Hotel or
Richdiamond
Hotel or BLVD
Hotel หรือเทียบ
เทา

5 น้ํามันสนเข็มแดง - สตารพารค - ศูนยสมุนไพรฮอกเกตนามู - ถนนฮงอิก (ยานฮง
แด) - คาเฟ 943 KING’S CROSS - ฮุนได พรีเม่ียม เอาทเลต - ซุปเปอรมารเก็ต
เกาหลี - ทาอากาศยานอินชอน

   -

6 ทาอากาศยานดอนเมือง    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

19 พ.ค. 65 - 24 พ.ค. 65
฿21,900 
฿19,999

฿11,900 
฿9,999

฿11,900 
฿9,999

฿5,900

26 พ.ค. 65 - 31 พ.ค. 65
฿21,900 
฿19,999

฿11,900 
฿9,999

฿11,900 
฿9,999

฿5,900

18 มิ.ย. 65 - 23 มิ.ย. 65
฿21,900 
฿19,999

฿11,900 
฿9,999

฿11,900 
฿9,999

฿5,900

25 มิ.ย. 65 - 30 มิ.ย. 65
฿21,900 
฿19,999

฿11,900 
฿9,999

฿11,900 
฿9,999

฿5,900

20 ก.ค. 65 - 25 ก.ค. 65
฿21,900 
฿19,999

฿11,900 
฿9,999

฿11,900 
฿9,999

฿5,900

27 ก.ค. 65 - 1 ส.ค. 65
฿21,900 
฿19,999

฿11,900 
฿9,999

฿11,900 
฿9,999

฿5,900

24 ส.ค. 65 - 29 ส.ค. 65
฿21,900 
฿19,999

฿11,900 
฿9,999

฿11,900 
฿9,999

฿5,900

31 ส.ค. 65 - 5 ก.ย. 65
฿21,900 
฿19,999

฿11,900 
฿9,999

฿11,900 
฿9,999

฿5,900



23 ก.ย. 65 - 28 ก.ย. 65
฿21,900 
฿19,999

฿11,900 
฿9,999

฿11,900 
฿9,999

฿5,900

30 ก.ย. 65 - 5 ต.ค. 65
฿21,900 
฿19,999

฿11,900 
฿9,999

฿11,900 
฿9,999

฿5,900



วันท่ี 1 ทาอากาศยานดอนเมือง

 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ทาอากาศยานอินชอน - พาจู - ทะเลสาบมาจัง - สะพานแขวนมา
จังโฮซู - หุบเขาศิลปะแหงเมืองโปชอน - วัดวาอูจองซา - ปอมฮ
วาซอง

กําหนดการทั้งหมด

ไมมีบริการอาหารและเครื่องด่ืมบริการบนเครื่องบิน

ขอสงวนสิทธิใ์นการเลือกท่ีน่ังบนเครื่อง เน่ืองจากตองเป็นไปตามระบบของสายการบิน

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

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. คณะพรอมกัน ณ อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ สนามบินดอนเมือง เคานเตอรสายการบิน AIR ASIA
X (XJ) พบเจาหนาท่ีของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวก

21.05 น. ออกเดินทางสู ประเทศเกาหลีใต โดยสายการบิน AIR ASIA X เท่ียวบินท่ี XJ704
ไมมีบริการอาหารและเครื่องด่ืมบริการบนเครื่องบิน ใชระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 5.25 ชั่วโมง

ขอสงวนสิทธิใ์นการเลือกท่ีน่ังบนเครื่อง เน่ืองจากตองเป็นไปตามระบบของสายการบิน

ทาอากาศยานดอนเมือง คํ่า

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

 กิจกรรม เชา

04.35 น. เดินทางถึง สนามบินนานชาติอินชอน ประเทศเกาหลีใต (เวลาทองถิ่นเร็วกวาไทย 2 ช.ม.) หลังผานพิธีตรวจคน
เขาเมืองแลว

รับประทานอาหารเชา ณ ภัตตาคาร เมนูอูดง

นําทานเดินทางสู เมืองพาจู ชม ทะเลสาบมาจัง(Majang Lake) สัมผัสกับบรรยากาศซ่ึงมีความยาว 220 เมตร กวาง 1.5
เมตร สวนหน่ึงของสะพานจะเป็นกระจกใส และสวนท่ีเป็นตะแกรงเหล็กเป็นท่ีชมใบไมเปล่ียนสีพรอมสูดอากาศสดชื่นเย็น
สบาย Land-mark ใหม ของเมือง Paju ประเทศเกาหลีใต ซ่ึงปีน้ีถือไดวาเป็นหน่ึงในสถานท่ีๆ เหมาะแกการชมใบไมเปล่ียน
สีหลากสีสัน ชิลลรับลม สูดอากาศแสนบริสุทธิร์ิมทะเลสาบ

่ ่ ่ ่ ้ ้



และท่ีขาดไมไดกับไฮไลทสุดปัง สะพานแขวนมาจังท่ีเพ่ิงเปิดตัวเมื่อตนปีน้ีตรงกลางๆสะพานมีพ้ืนกระจกใสสามารถมองเห็น
ความสูงจากพ้ืนน้ํา

นําทุกทานเดินทางไป โพชอนอารตวัลเลย (Pocheon Art Valley) งานศิลป ท่ีซอนอยูกลางธรรมชาติท่ีสวยงามของเกาหลี
อดีตเหมืองหินกลายเป็นศูนยวัฒนธรรมและศิลปะของอวกาศ หินลักษณะแปลกๆและทะเลสาบท่ีสวยงามเคยเป็นเหมืองหินปิด
มากอน การเปล่ียนแปลงน้ีเป็นผลมาจากโครงการบูรณะสภาพแวดลอมแหงแรกของเกาหลีของเมืองโพชอน ขณะน้ีมีนักทอง
เท่ียวมากกวา 1 ลานคนเดินทางมาเยือนสถานท่ีแหงน้ีทุกปี

นอกจากน้ียังเป็นแหลงวัฒนธรรมและศิลปะท่ีเป็นท่ีนิยมของคนเกาหลีอีกดวยรวมถึงงานแสดงพิเศษและการแสดงพิเศษใน
ชวงสุดสัปดาห และสถานท่ีแหงน้ียังเป็นท่ีถายทําซีรียชื่อดัง เชน A Korean Odyssey, Moon Lovers, Legend of the
Blue Sea, Can You Hear My Heart

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูชาบู ชาบู สุกี้สไตลเกาหลี

นําทานสู วัดวาวูจองซา (Waujeongsa Temple) เป็นวัดนิกายหินยาน ตั้งอยูในสถานท่ีธรรมชาติทามกลางหุบเขาอัน
สวยงาม กอสรางขึ้นเมื่อ ค.ศ.1970 โดย Jim Hae-Guen ซ่ึงเป็นพระภิกษุสงฆท่ีพลัดถิ่นมาจากสงครามเกาหลี วัดน้ีจึงเป็นวัด
ตนกําเนิดของพุทธศาสนานิกายนิพพานแหงเกาหลี (Ko-rean Buddhist Nirvana Order)

ท่ีเป็นจุดเดนของวัด คือ พระเศียรของพระพุทธรูปมีขนาดใหญความสูง 8 เมตร วางตั้งอยูบนกองหินท่ีเรียงรายกันไดอยาง
สวยงามคลายลําตัวของพระพุทธองค ประดิษฐานอยูดานหลังของสระน้ํา เป็นพระเศียรสลักดวยไมท่ีมีขนาดใหญท่ีสุดในโลก จึง
ไดรับใหบันทึกลงในกินเนสบุค (Guinness Book World Records) ใหเป็นรูปสลักจากไมท่ีมีขนาดใหญท่ีสุดในโลก จึงทําให
มีทัวรเกาหลีเขามาสักการะเป็นจํานวนมาก

นําทานชม ปอมปราการฮวาซอง ตั้งอยูใจกลางเมืองซูวอน โดยสรางขึ้นจากพระบัญชาของพระเจาซองโจ กษัตริยองคท่ี 22
แหงอาณาจักรโชซอน แฟนซ่ีรียเกาหลีนาจะรูจักกันดีจากซีรียเรื่อง ลีซาน ซ่ึงก็คือพระเจาซองโจน่ันเอง เพ่ือเป็นเกียรติตอบิดาคือ
ซาโดเซจา องครัชทายาทของอาณาจักรท่ีลวงลับกอนจะไดขึ้นครองราชย

ค่ํา

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนูOSAM BULGOGI เน้ือหมูและปลาหมึกยางบารบีคิวหมักสไตลสมัยใหมเกาหลี

พักท่ี Suwon Center Hotel or Dono Hotel or Suwon Pacific หรือเทียบเทา

ทาอากาศยานอินชอน

พาจู

ทะเลสาบมาจัง

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ รานอาหาร เมนู อูดง

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

เป็นทะเลสาบในพ้ืนท่ีทามกลางธรรมชาติของพ้ืนท่ีอนุรักษมาจังของประเทศเกาหลี ท่ีมี
ไฮไลทคือสะพานแขวนความยาวกวา 200 เมตรท่ีเป็นจุดถายรูปท่ีสวยงามมากๆ และชวง
ใบไมเปล่ียนสีท่ีน่ีก็ถือเป็นจุดชมใบไมแดงท่ีไมควรพลาดเหมือนกัน



วันท่ี 3 สวนสนุกเอเวอรแลนด - โรงเรียนสอนทํากิมจิ - ฮันบก - ตลาด
ทงอิน - วัดโซเกซา

 หมายเหตุ เวลาทองถิ่นเกาหลีเร็วกวาไทย 2 ช.ม.

สะพานแขวนมาจังโฮซู

หุบเขาศิลปะโปชอน

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

เป็นสถานท่ีทองเท่ียวแหงใหมท่ีเพ่ิงสรางขึ้นมาไมนาน โดยดานในจะเป็นศิลปะแหง
หุบเขาท่ีถูกดัดแปลงจากหุบเขาตามธรรมชาติ ใหเป็นสิ่งประดิษฐรูปแบบงานศิลปะ ท่ี
มนุษยไดออกแบบขึ้นรูปแบบตางๆ มีท้ังหนาผาท่ีถูกตัดเป็นแนวด่ิงสูงระฟาท่ีสลับซับซอน
สรางไดกลมกลืนกับทะเลสาบสีเขียว ซ่ึงชวงฤดูหนาวสถานท่ีทองเท่ียวแหงน้ีจะถูก
ปกคลุมไปดวยหิมะสีขาวโผลนท่ีดูแลวสวยงามเหมาะแกการเก็บภาพความประทับใจ

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู ชาบู ชาบู สุกี้สไตลเกาหลี

วัดวาอูจองซา

ปอมฮวาซอง

 บาย

เป็นวัดเกาแกท่ีตั้งอยูกลางภูเขา มีวิวธรรมชาติท่ีลอมรอบอยางสวยงาม จึงเป็นแหลงทอง
เท่ียวท่ีนิยมอีกท่ีหน่ึง เมื่อเขาไปก็จะเห็นเศียรพระพุทธรูปไมสลักขนาดใหญมากสีทอง
อราม ซ่ึงเป็นสัญลักษณท่ีสําคัญของวัดน้ี เศียรพระพุทธรูปน้ีมีความสูงถึง 8 เมตร วางตั้ง
อยูบนกองหินขนาดใหญ ถามองจากระยะไกลกองหินน้ีจะดูเหมือนลําตัวของพระพุทธรูป
แตความจริงแลวมีแคเศียรพระเทานั้นท่ีทํามาจากไม โดยเศียรพระพุทธรูปท่ีน่ีไดรับการ
บันทึกลงกินเนสบุคใหเป็นรูปสลักจากไมท่ีมีขนาดใหญท่ีสุดในโลกดวย

ปอมฮวาซองเป็นสถานท่ีทองเท่ียวท่ีสําคัญของเมืองซูวอนท่ีไดขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก
เมื่อปี 1997 ดวยท่ีวามีอายุมากกวา 200 ปี บวกกับความย่ิงใหญและสวยงามของปอม
ปราการน้ี ความยาวของกําแพงโดยรอบยาวถึง 5.5 กิโลเมตร โดยภายในปอมปราการน้ีมี
พระราชวัง Hwaseong Haenggung Palace อยู

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู OSAM BULGOGI เน้ือหมูและปลาหมึกยางบารบีคิวหมักสไตลสมัยใหมเกาหลี

 Suwon Center Hotel or Dono Hotel or Suwon Pacific หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม

นําทานเดินทางสู สวนสนุกเอเวอรแลนด เป็นสวนสนุกกลางแจงของประเทศเกาหลีใต สวนสนุกน้ีถูกขนานนามวา ดิสนีย
แลนดเกาหลี เป็นสวนสนุกกลางแจงท่ีตั้งอยูทามกลางหุบเขา ทานจะไดน่ังกระเชาลิฟทและทองไปกับโลกของสัตวปาซาฟารี ชม

่ ่



ไลเกอร (สิงโตผสมกับเสือ) แฝดคูแรกของโลก ท่ีน่ีทานจะพบวาเจาปาสิงโต และเสือสามารถอยูดวยกันไดอยางเป็นสุข ชมความ
นารักของหมีท่ีสามารถสื่อสารกับคนขับรถไดเป็นอยางดี

เขาสูดินแดนแหงเทพนิยาย สวนดอกไมสี่ฤดู ซ่ึงจะปลูกดอกไมเปล่ียนไปตามฤดูกาลและสนุกกับเครื่องเลนนานาชนิด อาทิ
เชน สเปสทัวร รถไฟเหาะ หนอนสะบัด และไฮไลคท่ีพลาดไมไดของสวนสนุกแหงน้ี รถไฟเหาะรางไม ชมกิจกรรมและการแสดง
ตาง ๆ มากมาย

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูบารบีคิวป้ิงยางสไตลเกาหลี

จากนั้นนําทานเดินทางสู โรงเรียนสอนทํากิมจิ+ใสชุดฮันบก อาหารเกาหลีประเภทผักดองท่ีอาศัยภูมิปัญญากนครัวของชาว
เกาหลี ดวยการหมักพริกสีแดงและผักตางๆ โดยท่ัวไปจะเป็นผักกาดขาว ชาวเกาหลี นิยมรับประทานกิมจิเกือบทุกมื้อ และยังนํา
ไปปรุงเป็นสวนประกอบอาหารอีกหลายอยาง ปัจจุบันกิมจิมีมากกวา 187 ชนิด สวนใหญแลวจะมีรสเผ็ด และเปรี้ยว

นําทานสู ตลาดทงอิน(Tongin Market) เป็นตลาดท่ีเกาแกอีกแหงของกรุงโซล อยูใกลๆพระราชวังเคียงบก สรางขึ้นมา
ตั้งแตปี 1941 ถือวาเป็น Street Food ศูนยรวมอาหารอรอยๆท่ีนาไปเยือนในกรุงโซลท้ังอาหารปรุงสําเร็จ ผัก ผลไม เน้ือสัตว
อาหารขึ้นชื่อท่ีเป็นท่ีนิยมของชาวเกาหลี จะมีเอกลักษณคือ อาหารในแบบถาดขาวกลอง หรือท่ีชาวเกาหลีเรียกวา Dosirak แต
ตองแลกเหรียญโบราณเพ่ือซ้ืออาหาร

นําทุกทานเดินทางสู วัดโชเกซา Jogyesa Temple (���) หรือท่ีคนไทยเรียกวา “วัดพระย้ิม” ในอดีตนั้นวัดแหงน้ีเป็น
เหมือนศูนยกลางของศาสนาพุทธนิกายเซนในเกาหลี ซ่ึงเป็นวัดเกาแกและมีชื่อเสียงเป็นอยางย่ิง เมื่อเดินเขามาในวัดน้ีสิ่งแรกท่ี
จะสังเกตุเห็นก็คือตนไมใหญท่ีดานหนาประตูทางเขา มีความสูงถึง 26 เมตร สวนอาคารหลักของวัดนั้นมีอายุมากกวา 500 ปี
และเป็นอาคารขนาดใหญ ชื่อวา Daeungjeon สรางขึ้นในปี 1938 ภายในมีพระประธานสีทองขนาดใหญ 3 องค ซ่ึงชาวเกาหลี
เชื่อกันวามีความศักสิทธิ ์จึงนิยมไปนมัสการในวันสําคัญตางๆ

ค่ํา

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนูไกตุนโสม (SAMGYETANG) เป็นอาหารเกาหลีสูตรด้ังเดิม นําไกท้ังตัวไปตุนกับ
รากโสม

พักท่ี Galaxy Hotel or Richdiamond Hotel or BLVD Hotel หรือเทียบเทา

เอเวอรแลนด
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นสวนสนุกกลางแจงท่ีใหญท่ีสุดของเกาหลี ตั้งอยูท่ีเมืองยงอิน โดยมีบริษัทซัมซุงเป็น
เจาของ เอเวอรแลนดนั้นถือวาเป็นเหมือน “ดิสนียแลนดเกาหลี” เลยก็วาได นิตยสาร
Forbes ยังจัดอันดับใหเป็น 1 ใน 4 สวนสนุกยอดนิยมของโลก ท่ีตั้งของสวนสนุกเอ
เวอรแลนดนั้นเหมือนสวนสนุกในฝันจริงๆ เพราะอยูทามกลางหุบเขาและธรรมชาติท่ีสวย
เหมือนในเทพนิยาย ดานในถูกแบงออกเป็น 5 โซนใหญๆ และสัตวท่ีเป็นดาราดังของท่ีน้ี
คือเจาตัว Liger (ไลเกอร) ลูกแฝดผสมระหวางสิงโตเพศผูและเสือเพศเมีย ท่ีถือวาเป็นลูก
แฝดไลเกอรคูแรกในโลกท่ีตองมาดูท่ีเอเวอรแลนดท่ีเดียวเทานั้น

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู บารบีคิว ป้ิงยางสไตลเกาหลี

โรงเรียนสอนทํากิมจิ บาย

เป็นสถานท่ีทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมท่ีนาสนใจของเกาหลี มีอยูมากมายหลายแหงท้ังใน
กรุงโซลและเขตหัวเมืองใหญอ่ืนๆ ภายในจะมีกิจกรรมท่ีเป็นการเผยแพรวัฒนธรรม
เกาหลีหลายอยาง เชน การสาธิตวิธีการทํากิมจิ โดยจะใหผูเขาชมลงมือทํากิมจิดวยตัวเอง



วันท่ี 4 ศูนยโสม - พระราชวังชางดอกกุง - ซัมชองดง - รานเคร่ืองสํา
อางคเกาหลี - ดิวตี้ฟรี - หอคอยกรุงโซล - การคลองกุญแจ
คูรักเกาหลี - เมียงดง - เมียงดงสตรีทฟูด

ฮันบก

ตลาดทงอิน

วัดโซเกซา

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”

ตลาดน้ีกอตั้งขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2484 เป็นตลาดนัดภาครัฐท่ีจัดตั้งขึ้นสําหรับ
ชาวญ่ีป ุนท่ีอยูใกลยาน Hyoja-dong ครั้งเมื่อเกาหลียังอยูภายใตการปกครองของญ่ีป ุน
หลังจากสงครามเกาหลี ประเทศมีประชากรเพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็วซ่ึงนําไปสูการบริโภคและ
อุปสงคท่ีเพ่ิมขึ้นตามธรรมชาติ ผลท่ีตามมาคือผูคาถนนและรานคาในพ้ืนท่ีใชพ้ืนท่ีตลาด
ของ Tongin Market เดิมเป็นสถานท่ีขายของของพวกเขา ขณะน้ีตลาด Tongin
ประกอบดวยรานคา 75 ราน สวนใหญเป็นรานอาหารและรานขายของชํา

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

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู ไกตุนโสม

 Galaxy Hotel or Richdiamond Hotel or BLVD Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม

นําทานออกเดินทางไปยัง ศูนยโสมเกาหลี (GINSEN CENTER) สมุนไพรท่ีชวยเสริมความแข็งแรงใหแกระบบทางเดิน
อาหาร ปอด ทําใหรายกายสดชื่น และเพ่ิมพละกําลัง มีสรรพคุณทางการแพทยชวยบํารุงหัวใจ โลหิตจาง เบาหวาน ความดันโลหิต
สูง ความเครียด เสริมประสิทธิภาพทางเพศ ลดและปองกันมะเร็ง

นําทานสู พระราชวังชางดอก (Changdeok Palace) หรือ ชางดอกกุง ไดชื่อวา “พระราชวังอันเป็นท่ีรักแหงราชวงศโช
ซอน” สรางขึ้นในปี ค.ศ. 1405 เป็นหน่ึงในหาของพระราชวังหลักแหงราชวงศโชซอนท่ีสําคัญและมีความสวยงามดาน
สถาปัตยกรรม เป็นพระราชวังท่ีไดรับการดูแลดีท่ีสุดในบรรดาพระราชวังท้ังหมด อีกท้ังยังทรงคุณคาในแงประวัติศาสตรมาอยาง
ยาวนาน

ใกลๆกันภายในพ้ืนท่ีของ พระราชวังชางดอก ยังมี สวนลับฮูวอน เป็นสวนขนาดใหญท่ีถูกออกแบบและจัดแตงไวอยาง
สวยงามสําหรับท่ีพักผอน เดินเลน ผอนคลายพระอิริยาบถของกษัตริยและราขวงศ

่



นําทานเดินทางสูยาน ซัมชองดงกิล Samcheongdong-gil (����) คือถนนท่ีทอดยาวจากพระราชวังคยองบกกุง ไปจนถึง
สวนสาธารณะซัมชอง (Samcheong Park) สวนสาธารณะท่ีมีชื่อเสียงในเรื่องของปาทึบและทัศนียภาพท่ีสวยงาม นอกไปจาก
น้ีถนนเสนน้ียังไดชื่อวาเป็นถนนแหงแกลลอรี เพราะตลอดสองฝ่ังถนน รวมถึงในตรอกซอกซอยนั้น ลวนแลวแตเต็มไปดวย
พ้ืนท่ีสําหรับการแสดงงานศิลปะแทบท้ังสิ้นถนนซัมชองดง ถนนท้ังเสนจะเรียงรายไปดวยรานกาแฟ, พิพิธภัณฑ, รานขายของ
โบราณ และหอศิลป ท่ีมีชื่อเสียง

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูคัมจาทัง(KAMJATANG) ตุนหรือสตูวเน้ือหมูเป็นซุปเกาหลีเผ็ดท่ีทําจาก
กระดูกสันหลังหรือคอของหมู

นําทานแวะชอปรานเครื่องสําอางคยอดนิยม COSMETIC OUTLET สวรรคของนักชอป เพ่ือเลือกซ้ือกลับไปเป็นของฝาก
มีใหเลือกมากมายหลากหลายแบนด ไมวาจะเป็นสกินแครบํารุงผิว ครีมหอยทาก ครีมน้ําแตก ครีมขัดขี้ไคล สแตมเซลล โบท็
อกซ และยังมีสินคาอีกมากมาย อาทิเชน ครีมวานหางจระเข ยายอมผม แฮนดครีม ยาสระผม เป็นตน

นําทานเลือกซ้ือสินคาปลอดภาษี ดิวตี้ฟรี (DUTY FREE) ท่ีน่ีมีรานคาปลอดภาษีชั้นนําท่ีใหญท่ีสุดในโซล แหลงรวมสินคา
ใหเลือกซ้ือมากมายกวา 500 ชนิด อาทิ น้ําหอม เสื้อผา เครื่องสําอาง กระเปา นาฬิกา เครื่องประดับ ฯลฯ

นําทานสูความโรแมนติก ณ หอคอยเอ็นโซล (N Seoul Tower) ไมรวมคาลิฟต เป็นหน่ึงในแหลงทองเท่ียวสําคัญของโซล
เปิดใหเขาชมเมื่อ ปี ค.ศ. 1980 เป็นหอคอยสําหรับชมเมือง มีความสูงจากฐานประมาณ 236.7 เมตร มีรานอาหารบนหอคอยท่ี
จะหมุนครบรอบทุกๆ 48 นาที

จุดไฮไลทท่ีพลาดไมไดเลยเมื่อมาเท่ียว Seoul Tower น่ันก็คือ สถานท่ีคลองกุญแจชื่อดัง Love Key Ceremony ท่ีมีความ
เชื่อวาคูรักท่ีมาคลองกุญแจท่ีจะมีความรักท่ียืนยาวไปตลอดกาล โดยท่ีจะเขียนขอความหรือชื่อของคูรักไวบนแมกุญแจ แลวนําไป
คลองไวกับราวเหล็กบริเวณฐานของ N Seoul Tower ยังเป็นสถานท่ีถายทําละครเกาหลีแนวนารักๆเรื่อง“กับดักหัวใจยัยแมมด”
อิสระใหทุกทานไดเดินเลนและถายรูปคูหอคอยตามอัธยาศัยหรือคลองกุญแจคูรัก

นําทานเพลิดเพลินกับการชอปป้ิง ยานเมียงดง แหลงละลายทรัพยในดวงใจของสาวๆหลายคน หรือ สยามสแควรเกาหลี พบ
กับสินคาวัยรุน อาทิ เสื้อผาแฟชั่นแบบอินเทรน เครื่องสําอางดังๆ ของเกาหลี พบกับความแปลกใหมในการชอปป้ิงอีกรูปแบบ
หน่ึง ซ่ึงเมียงดงแหงน้ีจะมีวัยรุนหน ุมสาวชาวโสมไปรวมตัวกันท่ีน่ีกวาลานคนในแตละวัน และเป็นยานท่ีเต็มไปดวยสตรีทฟ ูด
หนาตานารับประทานมากมาย

ค่ํา

อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย เพ่ือไมเป็นการรบกวนเวลาชอปป้ิงของทาน

พักท่ี Galaxy Hotel or Richdiamond Hotel or BLVD Hotel หรือเทียบเทา

ศูนยโสม

พระราชวังชางดอกกุง

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

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

เป็นพระราชวังลําดับท่ีสองท่ึถูกสรางตอจากพระราชวังเคียงบกกุงในปี 1405 และมีความ
สําคัญในการเป็นท่ีพํานักของพระมหากษัตริยหลายพระองคในสมัยราชวงศโชซอน
(Joseon) และยังเป็น 1 ใน 5 ของพระราชวังสําคัญท่ียังคงรักษาไว ประกอบไปดวย เขต
พระราชฐานชั้นนอก, เขตพระราชฐานชั้นใน และสวนดานหลังสําหรับเป็นท่ีพักผอนของ
พระมหากษัตรย ซ่ึงมีตนไมขนาดยักษท่ีมีกวา 300 ปี, บอน้ํา และศาลาริมน้ํา



ซัมชองดง
ซัมชองดง คือถนนท่ีทอดยาวจากพระราชวังเคียงบกกุง ไปจนถึงสวนสาธารณะซัมชอง
สวนสาธารณะท่ีมีชื่อเสียงในเรื่องของปาทึบและทัศนียภาพท่ีสวยงาม นอกไปจากน้ีถนน
เสนน้ียังไดชื่อวาเป็นถนนแหงแกลลอรี เพราะตลอดสองฝ่ังถนน รวมถึงในตรอกซอก
ซอยนั้น ลวนแลวแตเต็มไปดวยพ้ืนท่ีสําหรับการแสดงงานศิลปะแทบท้ังสิ้น

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู คัมจาทัง (KAMJATANG)

รานเครื่องสําอางคเกาหลี

ดิวต้ีฟรี

โซลทาวเวอร

การคลองกุญแจคูรักเกาหลี

เมียงดง

 บาย

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

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

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

จุดไฮไลทของหอคอยกรุงโซลท่ีคูรักทุกคูชาวเกาหลีจะตองทําอยางเสียไมไดคือ การคลอง
กุญแจคูรัก Love Key Ceremony บนโซลทาวเวอร โดยท่ีจะเขียนขอความหรือชื่อของ
คูรักไวบนแมกุญแจ และก็จะนําแมกุญแจน้ีไปคลองกับรั้วเหล็ก สวนลูกกุญแจเคาจะท้ิงไป
ดวยความเชื่อท่ีวาหากคูรักคูใด ไดมาเยือนและคลองกุญแจคูรักกันท่ีน่ี จะทําใหความรัก
ของท้ังคูยืนยาว ไมพรากจากกันไปตลอดกาล

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



 หมายเหตุ

วันท่ี 5 น้ํามันสนเข็มแดง - สตารพารค - ศูนยสมุนไพรฮอกเกตนามู -
ถนนฮงอิก (ยานฮงแด) - คาเฟ 943 KING’S CROSS - ฮุน
ได พรีเม่ียม เอาทเลต - ซุปเปอรมารเก็ตเกาหลี - ทาอากาศยาน
อินชอน

หอคอยเอ็นโซล (ไมรวมคาลิฟต)

อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย

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

 คํ่า  Galaxy Hotel or Richdiamond Hotel or BLVD Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม

นําทานเรียนรูการทําผลิตภัณฑท่ีสกัดจาก น้ํามันสนเข็มแดง (RED PINE) มีสรรพคุณชวยบํารุงรางกาย ลดไขมันท่ีอุดตัน
ในเสนเลือด และรักษาสมดุลในรางกาย

นําทานสู STAR PARK ตั้งอยูบริเวณ MBC World บริษัท กระจายเสียงรายใหญของเกาหลี มีจัดการแสดงหลากหลาย
สวน เชน CARPET ZONE ซ่ึงจะจัดในสวนนั้นเป็นพรมแดงใหทุกทานไดสัมผัสประสบการณเฉกเชนนักแสดงชั้นนําของ
ประเทศเกาหลีใต LED MASK ZONE ซ่ึงจัดเป็นสวนจัดแสดงนิทรรศการสวนแรกของ STAR PARK และทุกทานสามารถ
ชม สวนจัดแสดงท่ีนาสนใจอีกมากมาย

พรอมท้ังซ้ือสินคาของฝาก ศูนยสมุนไพรเกาหลี(ฮอกเกนามู) ใหทานไดรับชมรับฟังขอมูลสําคัญของสมุนไพรบํารุงตับ ซ่ึง
แพรหลายและเป็นท่ีนิยมมากภายในประเทศเกาหลีใต มีผลิตภัณฑหลากหลายรุสมุนไพรท่ีคัดเลือกและดูแลอยางพิถีพิถัน อิสระ
ใหทานไดเลือกชมและ เลือกซ้ือสินคากลับไปเป็นของฝาก

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูจิมดักไกตุนกับซอสสไตลเกาหลี

นําทานเดินทางตอไปยัง ยานฮงแด(Hongdae) เป็นยานชอปป้ิงบริเวณดานหนาของมหาวิทยาลัยฮงอิก จึงเป็นศูนยรวมเด็ก
วัยรุนและเด็กมหาวิทยาลัย เป็นอีกเสนหน่ึงท่ีมีบรรยากาศโรแมนติก อีกท้ังยังมีรานกาแฟท่ีเป็นเอกลักษณ แกลเลอรี่ รานคา
จําหนายสินคาแฟชั่น คลับ ตลาดศิลปะ และรานอาหารท่ีนาสนใจในหมูวัยรุนอายุ 20-30 ปีท่ีนิยมมาเดินเลน ราคาของสินคาและ
รานอาหารตางๆก็ยังไมแพงอีกดวย ซ่ึงจะคึกคักเป็นพิเศษตั้งแตชวงบายเป็นตนไป เพราะรานคาแตละรานจะทยอยเปิดใหบริการ

นําทานสู king's cross cafe คาเฟสุดแนวท่ีจําลองบรรยากาศมาจากหนังเรื่องดัง แฮรรี่ พอตเตอร สาวกตองหามพลาด!!
ถายรูปกับมุมสุดฮิต ชานชาลาท่ีเกาเศษสามสวนสี่ ชานชาลาท่ีอยูในสถานีรถไฟคิงสครอส กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ซ่ึง
เป็นทางเชื่อมตอระหวางโลกมักเกิ้ลกับโลกเวทมนตร ตั้งอยูระหวางชานชาลาหมายเลข 9 และ 10 น่ังจิบเครื่องด่ืมพรอมสัมผัส
กล่ินอายเวทมนต เพลิดเพลินกับมุมถายรูปตางๆ (หมายเหตุ:ในกรณีท่ีทานตองการเขาไปถายรูปดานในจะตองซ้ือเครื่องด่ืมจาก
ทางราน สําหรับคาเครื่องด่ืมและอาหารไมรวมกับคาทัวร)

นําทานไปยัง ฮุนไดเอาทเลท แหลงชอปป้ิงสินคาท่ีรวบรวมแบรนดดังตางๆ ท่ีเต็มไปดวยรานแฟชั่นกวา 200 ราน ใหทานได
ชอปป้ิงอยางจุใจ

นําทานเพลิดเพลินกับการแวะซ้ือของฝากท่ี ซุปเปอรมารเก็ต ซ้ือของ(ละลายเงินวอน 5 แถม 1) สาหราย ขนมตางๆ ช็อกโก
แลตหิน ซีเรียลช็อกโก ผลิตภัณฑของใบและรากฝอยของโสม ในรูป ขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหนาโสม ครีมลางหนาโสม
เครื่องสําอางโสม หมอนสุขภาพ กิมจิ เป็บโปโร(ปอกกี้เกาหลี) ชินราเมง(มามาเกาหลี) เป็นตน

่



ค่ํา

20.00 น. นําทานเดินทางสู สนามบินนานชาติอินชอน

นํ้ามันสนเข็มแดง

สตารพารค

ศูนยสมุนไพรฮอกเกตนามู

 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

เป็นอเวนิวท่ีอยูบริเวณดานนอก MBC WORLD ท่ีเปิดท่ีเชื่อมโยง Digital Media City
เขาดวยกัน ดําเนินการโดยสถานีโทรทัศนรายใหญของเกาหลีใต ท่ีน่ีเป็นสถานท่ีท่ีจะได
พบผลงานพิมพมือจากศิลปิน ซุปเปอรสตารชื่อดังของเกาหลีหลายๆ คน รวมถึงลานสเก็
ตน้ําแข็ง และตัวอยางงานศิลปะสาธารณะท่ีนาสนใจ นอกจากน้ีในบริเวณใกลเคียงยังมี
Memorial Tree ซ่ึงเป็นปาเล็กๆ ท่ีมีตนไมท่ีถูกตั้งชื่อตามดาว K-Pop อยาง Girls
'Generation และ Super Junior ท่ีมาจากเหลาแฟนๆ เกาหลีท่ีชื่นชอบ

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

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู จิมดัก ไกตุนกับซอสสไตลเกาหลี

ถนนฮงอิก (ยานฮงแด)

คาเฟ 943 KING’S CROSS

 บาย

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



 หมายเหตุ

วันท่ี 6 ทาอากาศยานดอนเมือง

 หมายเหตุ

king's cross cafe ในกรณีท่ีทานตองการเขาไปถายรูปดานในจะตองซ้ือเครื่องด่ืมจากทางราน สําหรับคาเครื่องด่ืมและ
อาหารไมรวมกับคาทัวร

ไมมีบริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย

่ ่

ฮุนได พรีเมี่ยม เอาทเลต

ซุปเปอรมารเก็ตเกาหลี

เป็นแหลงชอบป้ิงเอาทเลตขนาดใหญของอาณาจักรฮุนได ตั้งอยูในยานกิมโพ เป็นหาง
ใหญของเกาหลี มีลักษณะสถาปัตยกรรมเป็นทรงกรีกโรมันหรือยุโรปโบราณ ภายในมี
รานสินคาแบรนดเนมระดับโลกมากมาย นอกจากจะเป็นแหลงชอปป้ิงแลว ยังเป็นแหลง
พักผอนหยอนใจสําหรับครอบครัวอีกดวย

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

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

 กิจกรรม เชา

01.05 น. ออกเดินทางจาก ประเทศเกาหลีใต กลับกรุงเทพฯ โดยสายการบิน AIR ASIA X เท่ียวบินท่ี XJ703 (ไมมี
บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน ใชระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 5.25 ชั่วโมง)

04.40 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

ทาอากาศยานดอนเมือง เชา

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



อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ



เง่ือนไข
ในกรณีท่ีผูเดินทางไมผานการตรวจพิจารณาจากดานตรวจคนเขาเมือง(ต.ม.)ในการเขา-ออกท้ังประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต

อันเน่ืองจากการกระทําท่ีสอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนีเขาออกเมือง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆทุกกรณี ทางบริษัทจะไม
รับผิดชอบและไมคืนคาใชจายตางๆท้ังสิ้น เน่ืองจากทางบริษัทไดทําการจองและถูกเก็บคาใชจายแบบเหมาจายไปลวงหนาท้ังหมดแลว

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์ราคาน้ีเฉพาะนักทองเท่ียวชาวไทยเทานั้น ถาหากเป็นชาวตางชาติ จะตองเพ่ิมจากราคาคาทัวรปกติอีก
100 USD และหากเป็นชาวตางชาติชาวเกาหลี จะตองเพ่ิมจากราคาทัวรปกติอีก 300 USD

กรณีตัดกรุปเหมาท่ีเป็น เด็กนักเรียนระดับอนุบาล, ประถม, มัธยมและโรงเรียนกวดวิชา นักศึกษาทุกระดับชั้น ครูอาจารย ธุรกิจ
ขายตรงเครื่องสําอางและอาหารเสริม กลุมธุรกิจขายของออนไลน หมอพยาบาล ชาวตางชาติ หรือกรุปท่ีมีการดูงานตองสอบถามราคา
ใหมทุกครั้ง

ทัวรน้ีจัดใหเฉพาะลูกคาท่ีประสงคจะไปทองเท่ียวตามรายการของทัวรทุกวันเทานั้น หากทานไมสามารถรวมทัวรทุกวัน หรือแยกตัว
ออกจากกรุปทัวร โดยไมลงรานชอปป้ิง เชน คอสเมทิส, ดิวตี้ฟรี, อะเมทิส, ซุปเปอรมารเก็ต, ศูนยสมุนไพรโสมเกาหลี, ศูนยสมุนไพร
เกาหลี, น้ํามันสนเข็มแดง ทางบริษัทจะคิดคาดําเนินการในการแยกทองเท่ียวเอง 350 USD ตอทาน

ทัวรน้ีจัดใหเฉพาะลูกคาท่ีประสงคจะไปทองเท่ียวตามรายการของทัวรทุกวันเทานั้น หากทานไดไมสามารถรวมทัวรทุกวัน แคสมัคร
มารวมทัวรเพียงเพ่ือการใชตั๋วเครื่องบินและท่ีพักในราคาพิเศษ หากทานไมแจงและปรากฏวา ทานไมรวมทัวรในบางวัน ทางบริษัทจะ
คิดคาดําเนินการในการแยกทองเท่ียวเอง 300 USD (กอนซ้ือทัวร จะตองแจงความประสงคท่ีเป็นจริง เพ่ืองทางผูจัดจะไดคิดคาบริการ
ท่ีเหมาะสม)

ในแตละเสนทางจะมีการกําหนดผูเดินทางขั้นตํ่าของการออกเดินทาง โดยในทัวรน้ี กําหนดใหมีผูเดินทางขั้นตํ่า 15 ทาน  หากมีผู
เดินทางไมถึงท่ีกําหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเพ่ิมคาทัวร หรือ เล่ือนการเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง หากทานมีไฟลทบิน
ภายในประเทศแตมิไดแจงใหเราทราบลวงหนากอนทางบริษัทฯ จะไมรีบผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น ดังนั้นกรุณาสอบถามยืนยันการออกเดิน
ทางกอนจองไฟลทบินภายในประเทศทุกครั้ง

หากทานมีความจําเป็นจะตองซ้ือตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ เพ่ือบินไปและกลับจากกรุงเทพฯ กรุณาสอบถามเท่ียวบินเพ่ือยืนยัน
กับทางเจาหนาท่ีกอนทําการจอง และขอแนะนําใหทานซ้ือตั๋วเครื่องบินประเภทท่ีสามารถเล่ือนวันและเวลาเดินทางได อันเน่ืองมาจาก
หากเกิดความผิดพลาดจากทางสายการบิน ไมวาจะเป็นการยกเลิกเท่ียวบิน การลาชาของสายการบิน การยุบเท่ียวบินรวมกัน ตาราง
การเดินทางมีการเปล่ียนแปลง ซ่ึง สายการบินพิจารณาสถานการณแลวพบวาอยูเหนือการความคุมของทางสายการบิน หรือจะเป็น
เหตุผลเชิงพาณิชย หรือเป็นเหตุผลดานความปลอดภัย ดังนั้นเหตุผลเหลาน้ี อยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์
จะไมรับผิดชอบและไมคืนคาใชจายใดๆ ท้ังสิ้น อน่ึง บริษัทฯ จะยืนยันกรุปออกเดินทางประมาณ 7-10 วันกอนเดินทาง หากไมมั่นใจ
กรุณาสอบถามพนักงานขายโดยตรง 

หากกรุปคอมเฟิรมเดินทางแลวนั้น ทานจะไมสามารถเล่ือนการเดินทางได ไมวาจะเกิดเหตุการณใดๆ ตอทานก็ตาม อันเน่ืองมา
จาก การคอนเฟิรมของกรุปนั้นประกอบจากตัวเลขการจองการเดินทางของทาน หากทานถอนตัวออก ทําใหกรุปมีคาใชจายเพ่ิมเติมขึ้น
หรืออาจทําใหกรุปไมสามารถออกเดินทางได ดังนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิม์ิอนุญาตใหเล่ือนวันเดินทางใดๆ ไดท้ังสิ้นและเก็บคา
ใชจายท้ังหมดตามจํานวนเงินของราคาทัวร 

การชําระเงินเขามานั้น หมายถึงทานไดยอมรับขอเสนอและยืนยันจํานวนตามท่ีทานไดจองเขามา หากทานชําระเงินเขามาแลวจะไม
สามารถเปล่ียนแปลงจํานวนของผูเดินทางได และหากมีความจําเป็นจะตองเปล่ียนแปลงทานจะยินยอมใหทางบริษัทฯ คิดคาใชจาย
ท่ีทางบริษัทเสียหาย รวมถึงคาเสียเวลาในการขาย อยางนอยท่ีสุดเทาจํานวนเงินมัดจํา ท้ังน้ีท้ังนั้นใหเป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทฯ 

กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเชน การใชวีลแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง มิฉะ
นั้นบริษัทฯ จะไมสามารถจัดการลวงหนาได เน่ืองจากการขอใชวีลแชรในสนามบินนั้น ตองมีขั้นตอนในการขอลวงหนา และบางสาย
การบินอาจมีการเรียกเก็บคาใชจายท้ังทางสนามบินในไทยและในตางประเทศ ซ่ึงผูเดินทางสามารถสอบถามกับเจาหนาท่ีไดโดยตรง
กอนทําการจอง และหากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ เชน ผูท่ีน่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุและผูท่ีมีโรคประจํา
ตัวหรือไมสะดวกในการเดินทางทองเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา 4 - 5 ชั่วโมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิก
ภายในครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเป็นตองดูแลคณะทัวรท้ังหมด

ในกรณีท่ีกองการตรวจคนเขาเมืองปฏิเสธมิใหทานเดินทางเขาหรือออกประเทศ ไมวาจะเป็นประเทศไทยหรือตางประเทศก็ตาม
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการไมคืนคาทัวรไมวาจะกรณีใดๆ ก็ตาม ซ่ึงการตรวจคนเขาเมืองนั้นเป็นสิทธิข์องเจาหนาท่ีของรัฐของประ
เทศนั้นๆ และขอแจงใหผูเดินทางทราบวาทางบริษัทฯและมัคคุเทศกหรือหัวหนาทัวร ไมมีสิทธิท่ี์จะชวยเหลือใดๆ ท้ังสิ้น เพราะอํานาจ
การตัดสินใจเป็นของเจาหนาท่ีทางกองการตรวจคนเขาเมืองโดยเด็ดขาด อน่ึง ทางบริษัทฯ มีจุดประสงคท่ีทําธุรกิจเพ่ือการทองเท่ียว
เทานั้น ไมสนับสนุนใหลูกคาเดินทางเขา-ออกประเทศอยางผิดกฎหมาย

หนังสือเดินทางจะตองมีอายุเหลือไมนอยกวา 6 เดือนและมีหนาแสตมปไมนอยกวา 5 หนากระดาษ

หากผูเดินทางงดเวนการรวมทริปบางสถานท่ีในรายการใด พรอมคณะผูเดินทางอ่ืน ทานจะไมสามารถเรียกรองคาบริการใดๆ ไดท้ัง
สิ้น บริษัทฯ จะถือวาทานประสงคท่ีจะสละสิทธิแ์ละไมรวมเดินทางพรอมคณะ

เงื่อนไขพิเศษเพ่ิมเติม 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บคาภาษีน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอนวันเดินทาง
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บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุตางๆ

บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การ
กอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิ่งของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ
อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเท่ียวเอง 

เมื่อชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรท้ังหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ท้ังหมด 

รายการทองเท่ียวน้ีเป็นเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหน่ึง หลังจากไดสํารองโรงแรมท่ีพักในตางประเทศ
เรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม 

การจัดการเรื่องหองพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปท่ีเขาพัก  โดยมีหองพักสําหรับผูสูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได โดย
อาจจะขอเปล่ียนหองไดตามความประสงคของผูท่ีพัก ท้ังน้ีขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได 

มัคคุเทศก หัวหนาทัวร พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ท้ังสิ้นแทนผูจัด นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผูมีอํานาจลงนามและมีประทับตราของบริษัทฯ กํากับเทานั้น

ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ได เน่ืองจากเป็นการจายกับตัวแทนตางๆ ในกรณีท่ีผูเดินทางไมผานการ
พิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเป็นกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเท่ียว อัน
เน่ืองมาจากการกระทําท่ีสอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี การเขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตองหรือการถูกปฏิเสธในกรณี
อ่ืนๆ 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํานําหนาชื่อ เลขท่ีหนังสือเดินทาง
และอ่ืนๆ เพ่ือใชในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีท่ีนักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทางบริษัทพรอมการชําระ
เงินมัดจําหรือสงใหผิด

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ท่ีเพ่ิมขึ้นของนักทองเท่ียวท่ีมิไดเกิดจากความผิดของ
ทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บปวย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ
ความลาชา เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เป็นตน

ผูเดินทางตองยอมรับและรับทราบวาขนาดของโรงแรม แตละเมือง, ประเทศ นั้นแตกตางกัน ซ่ึงทางบริษัทฯ จะพยายามจัดหาให
เหมาะสมท่ีสุด 

การชําระเงิน
กรุณาสํารองท่ีน่ังและชําระมัดจํา จํานวน 5,000 บาท ตอทาน เพ่ือสํารองสิทธิใ์นการเดินทาง

ชําระสวนท่ีเหลือท้ังหมดกอนออกเดินทาง 30 วัน (ในวันเวลาทําการ) มิเชนนั้น บริษัทฯ จะถือวาทาน ยกเลิกการเดินทางโดย
อัตโนมัติ ทานจะโดนยึดมัดจําโดยท่ีทานจะไมสามารถเรียกรองใดๆ คืนได อันเน่ืองมาจากบริษัทฯ จําเป็นท่ีจะตองสํารองจายคาใชจาย
ในสวนของท่ีพักและตั๋วเครื่องบินไปกอนหนานั้นแลว

หากทานสํารองท่ีน่ังนอยกวา 30 วัน ทางบริษัทฯ เรียกเก็บยอดเต็มจํานวนทันที หลังจากทําการจองแลว กรุณาเตรียมเอกสาร
สําหรับการเดินทางใหพรอม เชน หนาพาสปอรตเพ่ือออกตั๋วหรือคําขอพิเศษเพ่ิมเติมตางๆ  ใหแกพนักงานขาย และหากทานชําระเงิน
เขามาไมวาจะบางสวนหรือท้ังหมด บริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขท่ีระบุไวท้ังหมดน้ีแลว

อัตรานี้รวม:
คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามท่ีระบุ Economy Class คาภาษีสนามบิน คาภาษีน้ํามัน (ยกเวนหากมีการประกาศปรับขึ้นจากทาง

สายการบินจะมีการเรียกเก็บเพ่ิมเติมจากทานภายหลัง) และเน่ืองจากเป็นตั๋วกรุปไมสามารถเล่ือนวันเดินทางไป-กลับได ท้ังน้ีเป็นไป
ตามเงื่อนของสายการบิน

น้ําหนักกระเปา โหลดใตทองเครื่องทานละ 20 กิโลกรัม 1 ใบ และกระเปาถือขึ้นเครื่อง 1 ใบ ไมเกิน 7 กิโลกรัม

คารถโคชปรับอากาศ ตามวันท่ีระบุ 

โรงแรมท่ีพักตามท่ีระบุหรือเทียบเทา (พัก 2-3 ทาน/หอง) 

คาธรรมเนียมเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการท่ีระบุ   

คาอาหาร ตามรายการท่ีระบุ  

คามัคคุเทศนหรือหัวหนาทัวรดูแลตลอดเสนทาง (ไมรวมคาทิป)

คาเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเท่ียว วงเงินประกันทานละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม)

อัตรานี้ไมรวม:
คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เครื่องด่ืม 
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คาซักรีด คามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ท่ีมิไดระบุในรายการ

คาธรรมเนียมการย่ืนขอวีซา

คาน้ําหนักกระเปาท่ีเกินกวาท่ีสายการบินกําหนดใหหรือสัมภาระใหญกวามาตรฐาน 

คาภาษีน้ํามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลังจากทางบริษัทฯ ไดออกตั๋วเครื่องบินไปแลว

คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3%

คาทิปคนขับรถและมัคคุเทศนทองถิ่น(ถามี) ทานละ 70,000 วอน/ทริป (ชําระท่ีสนามบินในวันเช็คอิน) คาทิปหัวหนาทัวรแลวแต
ความพึงพอใจของทาน

วีซา
เอกสารท่ีลูกคาตองเตรียมไปวันเดินทาง
จากการท่ีรัฐบาลประเทศเกาหลีใต ประกาศยกเวนวีซาเขาประเทศเกาหลีใตใหกับคนไทย ผูท่ีจะเขาประเทศไดนั้น จะตองผานการ
พิจารณาจากเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองกอนจึงจะสามารถเขาประเทศได (เชนเดียวกับผูท่ีย่ืนขอวีซากับทางสถานทูตฯ) ทางเจาหนาท่ี
ตรวจคนเขาเมืองจะสอบถามถึงวัตถุประสงคในการเขาประเทศ หรือขอตรวจเอกสารท่ีนํามา เชน ตั๋วเครื่องบินขากลับ หรือเอกสา
รอ่ืนๆ สําหรับรายละเอียดของเอกสารท่ีจะตองใชในการพิจารณาไดแก

(1) ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศเกาหลีใต(ทางบริษัทฯเตรียมให)

(2) สิ่งท่ียืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายท่ีอาจเกิดขึ้นในระหวางท่ีพํานักในประเทศเกาหลีใตได (เชน เงินสด บัตร
เครดิต) 

(3) ชื่อ-ท่ีอยู และหมายเลขติดตอในระหวางท่ีพํานักในประเทศเกาหลีใต เชน โรงแรมท่ีพัก (ทางบริษัทฯ เตรียมให) 

(4) กําหนดการเดินทาง ในชวงระยะเวลาท่ีพํานักในประเทศเกาหลีใต (ทางบริษัทฯเตรียมให)

คุณสมบัติการเขาประเทศเกาหลีใต (สําหรับกรณีการเขาประเทศดวยมาตรการยกเวนวีซา)

(1) หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยูอยางนอย 6 เดือน

(2) กิจกรรมใด ๆ ท่ีจะกระทําในประเทศเกาหลีใตจะตองไมเป็นสิ่งท่ีขัดตอกฎหมาย และเขาขายคุณสมบัติการพํานักระยะสั้น

(3) ในขั้นตอนของการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน 90 วัน

(4) เป็นผูท่ีไมมีประวัติการถูกสงตัวกลับจากประเทศเกาหลีใต มิไดอยูในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ และไมเขา
ขาย คุณสมบัติท่ีจะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ

หมายเหตุ
ราคาเด็กทารกอายุตํ่ากวา 2 ปี 5,900 บาท

ราคา JoinLand 7,900 บาท

ไมมีราคาเด็ก เน่ืองจากเป็นราคาพิเศษ / ทารกตองมีอายุไมเกิน 2 ปีบริบูรณ ณ วันเดินทางไปและกลับ

ราคาทัวร ไมรวมคาทิปคนขับรถ และไกดทองถิ่นตามธรรมเนียม (ชําระทุกทาน ยกเวน ทารกอายุไมเกิน 2 ปี ยกเวนให) ทานละ
70,000 วอน หรือ 2,000 บาท/ทริป/ทาน ชําระท่ีสนามบินในวันเช็คอิน สวนคาทิปหัวหนาทัวรแลวแตความพึงพอใจของทาน

ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนคาทิป ในกรณีไมผานการตรวจพิจารณาจากดานตรวจคนเขาเมือง(ต.ม.) ในการเขา-ออกท้ังประเทศไทย
และประเทศเกาหลีใต                 

ไมสามารถยกเลิกการเดินทางได เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมชั่น (แตสามารถเปล่ียนผูเดินทางไดตามเงื่อนไของสายการบิน)

กรณีทานมีความประสงคจะซ้ือน้ําหนักเพ่ิม กรุณาแจงพรอมจองทัวรหรือกอนเดินทาง10วันเทานั้นพรอมชําระคาน้ําหนัก**
- ซ้ือนําหนักเพ่ิม 5 กก. ชําระเพ่ิม 600  บาท

- ซ้ือน้ําหนักเพ่ิม 10 กก.ชําระเพ่ิม 1,000 บาท

- ซ้ือน้ําหนักเพ่ิม 20 กก. ชําระเพ่ิม 2,000 บาท

กรุณาอานเงื่อนไขแนบทายโดยละเอียด เพ่ือประโยชนสูงสุดแกตัวทานเอง หากชําระเงินแลวทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับ
เงื่อนไขแลวและไมสามารถ เปล่ียนแปลงเงื่อนไขใดๆ ได

รายการทัวรสามารถสลับ ปรับเปล่ียนหรืองดไปบางรายการไดตามเหมาะสม โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา อันเน่ืองมาจากสภาพ
อากาศ เหตุการณทางธรรมชาติ เหตุการณทางการเมือง สภาพการจราจร สายการบิน หรือเหตุสุดวิสัยตางๆท้ังน้ีจะคํานึงถึงความ
ปลอดภัย ความเป็นไปไดและผลประโยชนของผูเดินทางเป็นสําคัญ ทางผูเดินทางจะไมฟองรองใดๆอันเน่ืองมาจากไดรับเงื่อนไขกอน
การเดินทางแลว

่ ่ ้



บริษัทฯขอสงวนสิทธฺเริ่มและจบการใหบริการ ท่ี สนามบินทางขาไป เทานั้น

กรณีผูเดินทางมาจากตางจังหวัดหรือตางประเทศ และจะทําการสํารองตั๋วเครื่องบิน หรือยานพาหนะอ่ืนๆเพ่ือใชเดินทางมาและกลับ
ณ สนามบิน สุวรรณภูมิทางบริษัท จะไมรับผิดชอบคาใชจายเน่ืองจากเป็นคาใชจายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรม

สําคัญมาก กรุณานําหนังสือเดินทาง (Passport) มาในวันเดินทาง ทางบริษัทไมสามารถรับผิดชอบ ในกรณีท่ีทานลืมนํามา หรือ
นําหนังสือเดินทางมาผิดเลม **พาสปอรตตองมีอายุไมนอยกวา 7 เดือน**

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บเงินเพ่ิมเติม ยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางหากมีผูเดินทางนอยกวา 15 ทาน ซ่ึงทําใหกรุป
ไมสามารถออกเดินทางได โดยบริษัทฯ จะแจงทานลวงหนาอยางนอย 7-10 วันกอนออกเดินทาง และหากไมสามารถออกเดินทางได
ทางบริษัทฯ ยินดีท่ีจะคืนเงินท้ังหมดใหทานหรือจัดหาทัวรอ่ืนใหทานหากทานตองการ

การยกเลิก
ไมสามารถยกเลิกการเดินทางได เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมชั่น (แตทานสามารถเปล่ียนชื่อผูเดินทางไดตามเงื่อนไขของแตละสาย

การบินกอนการเดินทาง) 


