
#14630 ทัวรเกาหลี โซล 5 วัน 3 คืน สวนดรีมปารคอินชอน
อูจูธีมพารค สวนฮานึลพารค บิน XJ
ทัวรเกาหลี โซล เทศกาลโคมไฟคลองชองกเยชอน(วันที่1–17พฤศจิกายนเทานั้น)
สวนสนุกเอเวอรแลนด สวนดอกหญาฮานึลพารค พระราชวังถ็อกซูกุง+ถนน
เลียบกําแพงหิน ตลาดเมียงดง ตลาดโบราณทงอิน



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานดอนเมือง    -

2 ทาอากาศยานอินชอน - สวนดรีมพารคอินชอน - OOOZOOO Garden   
JM Hotel or New M
Hotel or Suwon M
Hotel หรือเทียบเทา

3 เอเวอรแลนด - พิพิธภัณฑสาหรายเกาหลี - ฮันบก - คลองชองเกชอน   

Benikia M Hotel or
Haedamchae Hotel or
Intercity Hotel หรือเทียบ
เทา

4 สวนสาธารณะฮานึล - น้ํามันสนเข็มแดง - ศูนยโสม - พระราชวังถ็อกซูคุง -
ถนนเลียบกําแพง - รานเคร่ืองสําอางคเกาหลี - ดิวต้ีฟรี - เมียงดง - เมียงดง
สตรีทฟ ูด

  

Benikia M Hotel or
Haedamchae Hotel or
Intercity Hotel หรือเทียบ
เทา

5 ตลาดทงอิน - ศูนยสมุนไพรฮอกเกตนามู - โรงงานพลอยอเมทิส -
ซุปเปอรมารเก็ตเกาหลี - ทาอากาศยานอินชอน - ทาอากาศยานดอนเมือง    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

6 พ.ย. 65 - 10 พ.ย. 65
฿13,999 
฿11,999

฿13,999 
฿11,999

฿13,999 
฿11,999

฿5,000



วันท่ี 1 ทาอากาศยานดอนเมือง

 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ทาอากาศยานอินชอน - สวนดรีมพารคอินชอน - OOOZOOO
Garden

กําหนดการทั้งหมด

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

** 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

23.00 น. คณะพรอมกันท่ี สนามบินนานาชาติดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 3 ประตู 4 เคานเตอร 4 สายการบิน AIR ASIA X
เจาหนาท่ีของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ และอํานวยความสะดวกในการขึ้นเครื่อง (หัวหนาทัวรแนะนําการเดินทาง) สายการบิน
AIR ASIA X ใชเครื่อง AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ท่ีน่ัง จัดท่ีน่ังแบบ 3-3-3 น้ําหนักกระเปา 20 กก./ทาน (หาก
ตองการซ้ือน้ําหนักเพ่ิม ตองเสียคาใชจาย)

หมายเหตุ เคานเตอรเช็คอินจะปิดบริการกอนเวลาเครื่องออกอยางนอย 60 นาที และผูโดยสารพรอม ณ ประตูขึ้นเครื่องกอน
เวลาเครื่องออก 40 นาที (**ขอสงวนสิทธิใ์นการเลือกท่ีน่ังบนเครื่อง เน่ืองจากตองเป็นไปตามระบบของสายการบิน**)

ทาอากาศยานดอนเมือง คํ่า

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

 กิจกรรม เชา

02.40 น. บินลัดฟาสู สาธารณรัฐเกาหลีใต โดยเท่ียวบินท่ี XJ700 (ไมมีบริการอาหารบนเครื่อง)

10.05 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติอินชอน (เวลาทองถิ่นเร็วกวาไทย 2 ช.ม. กรุณาปรับนาฬิกาของทานเป็นเวลา
ทองถิ่นเพ่ือสะดวกในการนัดหมาย) หลังจากผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรแลว ขอตอนรับทุกทานสูสาธารณะรัฐ
เกาหลีใต

จากนนั้นนําทานไปชมดอกไมสวยๆ ท่ีสวนแหงความฝัน ดรีมปารค อินชอน คอมเพล็กซกลางแจงขนาดใหญท่ีสรางขึ้นจาก
บริเวณท่ีเคยใชเป็นสถานท่ีฝังกลบขยะ แตปัจจุบันไดกลายเป็นสวนการเรียนรูเกี่ยวกับระบบนิเวศท่ีใหญ และดีท่ีสุดในโลกแหง
หน่ึง เป็นสวนท่ีมีพ้ืนท่ีขนาดใหญ มีเทศกาลดอกไมบานในชวงใบไมเปล่ียนสีหลากสีสัน

บาย



วันท่ี 3 สวนสนุกเอเวอรแลนด - พิพิธภัณฑสาหรายเกาหลี - ฮันบก -
คลองชองเกชอน

บริการอาหารกลางวัน เมนู บูลโกกิ หมูหมักสไตลเกาหลี

จากนั้นพาทานไปสัมผัสโลกแหงแสงสีและดวงดาวท่ี OOOZOOO GARDEN สวนท่ีถูกประดับตกแตงไปดวยดวงไฟ
มากมาย พ้ืนท่ีของสวนขนาดใหญจะเต็มไปดวยดวงไฟหลากหลายดวงแขงกันสองแสงยามค่ําคืน ซ่ึงจะแบงออกเป็นหลายๆ โซน
ดวยกัน

ค่ํา

บริการอาหารเย็น เมนู บุฟเฟตบาบีคิวป้ิงยางสไตลเกาหลี

พักท่ี JM Hotel / New M Hotel / Suwon M Hotel หรือเทียบเทา

ทาอากาศยานอินชอน

สวนดรีมพารคอินชอน

 เชา

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

ท่ีน่ีเป็นคอมเพล็กซของสวนกลางแจงขนาดใหญท่ีสรางขึ้นจากบริเวณท่ีเคยใชเป็นสถานท่ี
ฝังกลบขยะของอินชอน แตปัจจุบันไดกลายเป็นสวนการเรียนรูเกี่ยวกับระบบนิเวศท่ีใหญ
และดีท่ีสุดในโลกแหงหน่ึง ซ่ึงภายในสวนน้ีประกอบไปดวยสิ่งท่ีนาสนใจมากมาย เชน
สนามดอกไมปาหลายชนิด และพ้ืนท่ีปาท่ีปลูกขึ้นใหมดวยตนไมมากกวาพันตน รวมท้ัง
ลานจัดงานท่ีเคยจัดงานใหญๆ ของเมืองอินชอนมาแลวหลายครั้ง

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู บูลโกกิ หมูหมักสไตลเกาหลี

OOOZOOO Garden บาย

ท่ีน่ีเป็นแหลงรวมรานอาหารอรอย ชอปป้ิงมอลล และสวนไฟเรือนแสงอันสวยงาม
ตระการตา มาพรอมปรากฏการณท่ีไมธรรมดา ทุกครอบครัวและทุกคูรักจะไดรวมเดินทาง
ไปตามหากระตายในดวงจันทร ท่ีหมูดวงดาวไฟแอลอีดีนับลานดวง รายลอมดวย
ประติมากรรมสีสันแหงไฟใน 12 โซน เชน สวนดอกไมไฟ ปาแหงห้ิงหอย อุโมงคกาแล็ก
ซ่ี 101 (ยาวท่ีสุดในเกาหลี) ทะเลแหงดวงดาว หองแสดงงานศิลปมีเดีย อุโมงคไฟว่ิง สวน
ลับ สวนสนุก ปาแฟนตาซี ถนนพิศวงแหงบลู สวนสารภาพรัก และเสนทางแหง
แสงจันทร

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู บุฟเฟตบาบีคิวป้ิงยางสไตลเกาหลี

 JM Hotel or New M Hotel or Suwon M Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

จากนั้นนําทานเดินทางสู สวนสนุกเอเวอรแลนด สวนสนุกกลางแจงท่ีใหญท่ีสุดของประเทศ ถูกขนานนามวาเป็นดิสนีย
แลนดแหงเกาหลีใต ตั้งอยูทามกลางหุบเขา ประกอบไปดวยโซนตางๆ ดังน้ี Global Fair, Magic Land, European
Adventure, American Adventure, Zootopia

่ ่ ่



เปล่ียนบรรยากาศจากเหลาสัตวโลกมาเจอความสวยงามของหมูพฤกษา เดินชมสวนดอกไมท่ีกําลังออกดอกบานสะพรั่งอวด
สีสัน ณ สวนดอกไมสี่ฤดู (Four Season Garden) ซ่ึงจะเปล่ียนแปลงพันธุดอกไมไปตามฤดูกาลในรูปแบบท่ีหลากหลาย
ตลอดท้ังปี (ท้ังน้ีขึ้นอยูกับสภาพอากาศ)

ในฤดูใบไมรวง ประมาณเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน เป็นสวนดอกเบญจมาศ พรอมกับมีจัดตกแตงสวนสนุกใหเขากับเท
ศกาลฮัลโลวีน (Happy Halloween) มีการจัดขบวนรถแฟนซีแหรอบสวนสนุก และมีเจาหนาท่ีแตงตัวเป็นผีมาเดินแกลงนัก
ทองเท่ียว

บาย

อิสระอาหารกลางวัน (ใหทุกทานไดอิสระตามอัธยาศัย เพ่ือความสะดวกในการเลนเครื่องเลน)

การแสดขบวนพาเหรดอันนาตื่นตาตื่นใจ ชมขบวนพาเหรดสุดย่ิงใหญอยาง คานิวัล แฟนตาซี พาเหรด (Carnival Fantasy
Parade) พบกับโชวตางๆ จากท่ัวทุกมุมโลก

จากนั้นนําทานเดินทางสู พิพิธภัณฑสาหราย เรียนรูการทําสาหรายของชาวเกาหลี การบอกเลาเรื่องราวขั้นตอนความเป็นมา
ของสาหราย ตั้งแตเป็นหัวเชื้อจนถึงขั้นตอนสุดทาย ในประเทศเกาหลีใตสาหรายนั้นเป็นท่ีนิยมมาก และใหทานไดสวมใส ชุด
ฮันบก ถายรูปเป็นท่ีระลึก

จากนั้นเดินทางไปยัง คลองชองกเยชอน คลองท่ีมีภูมิทัศน ท่ีสวยงามท่ีสุดในเกาหลี แหลงเดินเลนพักผอนหยอนใจทามกลาง
เมืองหลวงท่ีวุนวาย นอกจากน้ีในชวงปลายฤดูใบไมรวงยังมีการจัดงาน เทศกาลโคมไฟสุดโรแมนติกริมคลองตอนรับฤดูหนาวท่ี
กําลังจะมาถึง เทศกาลโคมไฟนานาชาติ (SEOUL LANTERN FESTIVAL) แสงโคมจากนานาชาติท่ีบอกเลาเรื่องราวตางๆ
ทางวัฒนธรรม สองสวางตลอดสองฝ่ังลําคลอง มีหลากหลายขนาด และรูปทรงท่ีแตกตางกันไป ** เทศกาลน้ีจัดขึ้นในชวงวันท่ี
1 – 17 พฤศจิกายน เทานั้น**

ค่ํา

บริการอาหารเย็น เมนู จิมทัค ไกอบซีอิว๊วุนเสน

พักท่ี Benikia M Hotel / Haedamchae Hotel / Intercity 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

พิพิธภัณฑสาหรายเกาหลี

ฮันบก

 บาย

ท่ีพิพิธภัณฑสาหรายทานจะไดฟังเรืองราวการทําสาหรายจากใตทะเลลึก ใหทานทราบถึง
ประวัติศาสตร ความเป็นมา และกระบวนการผลิตสาหรายทะเลเกาหลีวามีวิวัฒนาการและ
วิธีการอยางไร

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 สวนสาธารณะฮานึล - น้ํามันสนเข็มแดง - ศูนยโสม - พระรา
ชวังถ็อกซูคุง - ถนนเลียบกําแพง - รานเคร่ืองสําอางคเกาหลี -
ดิวตี้ฟรี - เมียงดง - เมียงดงสตรีทฟูด

 หมายเหตุ อิสระอาหารกลางวัน

คลองชองเกชอน

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

เป็นคลองท่ีสรางมาตั้งแตสมัยพระเจายองโจแหงราชวงศโชชอน มีอายุเกาแกกวา 600 ปี
เดิมทีเป็นคลองน้ําเนา ชุมชนสลัมเยอะ รถติดมาก จนมีการสรางทางดวนทับคลอง ไมมี
ใครอยากจะเดินผาน ตอมาในปี 2003 รัฐบาลไดบูรณะคลองใหม ทุบทางดวนท้ิง แลวทุม
งบกวา 386 พันลานวอน พัฒนาท่ีน่ีจนน้ําใสสะอาด ใหเป็นอีกสถานท่ีพักผอนหยอนใจ
สุดฮิตของชาวกรุงโซลและนักทองเท่ียว

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู จิมทัค ไกอบซีอิว๊วุนเสน

 Benikia M Hotel or Haedamchae Hotel or Intercity Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

จากนั้นนําทานไปยังจุดถายรูปทุงหญาสุดชิคชวงใบไมเปล่ียนสี HANEUL PARK เป็นสวนสาธารณะท่ีตั้งอยูบนเนินเขาท่ี
สูงท่ีสุดในบรรดาสวนท้ัง 5 แหง สวนในชวงใบไมเปล่ียนสีก็จะมีเทศกาลดอกหญาบาน (Seoul Eulalia Festival) รวมถึงมี
ตน Redwood ปลูกยาวเรียงราย สลับกับสีสันของใบไมเปล่ียนสีท่ีอยูบนยอดเขา ท่ีน่ีจึงกลายมาเป็นสถานท่ีทองเท่ียวสุดฮิต
และเป็นจุดถายรูปยอดนิยมของนักทองเท่ียวท่ีมาเยือนเกาหลี

หมายเหตุ: ราคาน้ีไมรวมคารถ SHUTTLE BUS รับ-สง สําหรับทานท่ีไมสะดวกเดินขึ้นบันไดไปดานบนสวนฮานึล ท้ังน้ี
การบานของดอกหญาขึ้นอยูกับสภาพอากาศ หากดอกหญาไมบาน หรือทางสถานท่ียกเลิกเทศกาล ทางบริษัทขอสงวนสิทธิป์รับ
เปล่ียนโปรแกรม ทดแทนเป็น โซลทาวเวอร **ราคาทัวรน้ีไมรวมกุญแจและคาขึ้นลิฟท 10,000 วอน**

จากนั้นนําทานเรียนรูการทํา ผลิตภัณฑน้ํามันสน ท่ีสกัดจากน้ํามันสนเข็มแดง มีสรรพคุณชวยบํารุงรางกาย ลดไขมัน ชวย
ควบคุมอาหาร และรักษาสมดุลในรางกาย

จากนั้นนําทานออกเดินทางไปยัง ศูนยสมุนไพรโสมเกาหลี สมุนไพรท่ีชวยเสริมความแข็งแรงใหแกระบบยอยอาหาร ปอด
ชวยทําใหจิตใจสงบ และเพ่ิมพละกําลัง มีสรรพคุณทางการแพทยชวยบํารุงหัวใจ

บาย

บริการอาหารกลางวัน เมนู ไกตุนโสม อาหารบํารุงสุขภาพ

จากนั้นนําทานเดินทางตอไปยัง พระราชวังถ็อกซูกุง 1 ใน 5 พระราชวังเกาแกของราชวงศโชซอน มีขนาดไมเล็กไมใหญโดด
เดนสงางามทามกลางอาคารสไตลตะวันตกใจกลางกรุงโซล แตสวยงามรมรื่นไปดวยตนไม ย่ิงชวงฤดูใบไมเปล่ียนสีแลวย่ิง
สวยงามไปอีก ในแตละวันจะมีการเปล่ียนเวรยามของทหาร หากมาไดถูกจังหวะจะไดชมพิธีเปล่ียนเวรยามประจําวัน ซ่ึงในหน่ึง
วันนั้นจะมี 3 รอบ คือ รอบแรกตอน 11.00 น. รอบท่ีสอง 14.00 น. และรอบสุดทายตอน 15.30 น.

นอกจากน้ี ยังมีอีกไฮไลทท่ีสําคัญของพระราชวังแหงน้ีคือ ถนนเลียบกําแพงหิน ซ่ึงรูจักกันดีในชื่อ ถนนจองดง หรือ ถนนถ็
อกซูกุง-ทลดัม มักมีผูนิยมไปเดินเลนพักผอนชื่นชมควาามงดงามของพระราชวัง พรอมกับเดินชมวิวตนแปะกวยสีเหลืองท่ีปลูก
เรียงรายเลาะเลียบรั้ววัง

หมายเหตุ: กรณีท่ีพระราชวังถ็อกซูกุงไมเปิดทําการ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิป์รับรายการทดแทนเป็น พระราชวังชางด็อกกุง
***

้ ่ ่ ่ ้



จากนั้นนําทานแวะชอปท่ีรานเครื่องสําอางคยอดนิยม COSMETIC OUTLET สวรรคของนักชอปชาวไทย เพ่ือเลือกซ้ือ
กลับไปเป็นของฝาก มีใหเลือกมากมายหลากหลายแบนด

จากนั้นนําทานเลือกซ้ือสินคาปลอดภาษี ดิวตี้ฟรี ท่ีรานคาปลอดภาษีท่ีใหญท่ีสุดในโซล แหลงรวมสินคาแบรนดเนมมากมาย

จากนั้นนําทานเพลิดเพลินกับการชอปป้ิง ยานเมียงดง แหลงละลายทรัพยในดวงใจของสาวๆหลายคน หรือสยามสแควร
เกาหลี

ในสวนของอาหารบริเวณขางทางท่ีฮอทฮิตไมแพกันอยางโซน เมียงดงสตรีทฟ ูด มีอาหารหรือของทานเลนใหไดล้ิมลอง
มากมาย

ค่ํา

อิสระอาหารเย็น 1 มื้อ (ใหทุกทานไดอิสระตามอัธยาศัย เพ่ือความสะดวกในการช็อปป้ิง)

พักท่ี Benikia M Hotel / Haedamchae Hotel / Intercity Hotel หรือเทียบเทา

สวนสาธารณะฮานึล

นํ้ามันสนเข็มแดง

ศูนยโสม

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นสวนขนาดใหญสวนหน่ึงในพ้ืนท่ีจังหวัดคย็องกี มีพ้ืนท่ีกวา 190,000 ตารางเมตร
และตั้งอยูสูงท่ีสุดในบรรดาสวนท้ัง 5 ดังนั้น สวนแหงน้ีจึงไดชื่อวา �� (ฮานึล) ท่ีแปลวา
ทองฟาหากจะขึ้นไปยังสวนน้ีตองเดินขึ้นบันไดไปประมาณ 290 ขั้น และท่ีไดรับความ
นิยมมากก็เพราะวาสวนน้ีมีทัศนียภาพท่ีสวยงาม และสามารถเท่ียวไดทุกฤดู สวนฮานึล
ถือวาเป็นสวนสาธารณะท่ีโรแมนติกสุดๆ นอกจากคูรักจะนิยมชวนกันมาเดทท่ีน่ีแลว
บรรดาครอบครัว เด็กวัยรุน หรือแมแตผูสูงอายุ ก็นิยมมาเดินเลนพักผอนชมธรรมชาติ
สวยๆ ท่ีน่ี

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

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

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู ไกตุนโสม

พระราชวังถ็อกซูคุง บาย

พระราชวังถ็อกซูคุง มีสิ่งกอสรางท่ีนาชมเป็นอันมาก เชน ประตูหลักแทฮันมุน
(Daehangmun Gate) พระท่ีน่ังชุงวาจอนและทองพระโรง และซกโชจอน
(Soekjojeon) อันเป็นสิ่งกอสรางแบบตะวันตกแหงเดียวในบรรดาพระราชวังตางๆ ใน
เกาหลี ซกโชจอนแหงน้ีเป็นท่ีตั้งของพิพิธภัณฑพระราชวัง ซ่ึงเป็นท่ีเก็บสิ่งของท่ีใชใน
พระราชวังในสมัยราชวงศโชซอน นอกจากน้ียังมีพิพิธภัณฑศิลปะถอกซูกุง ซ่ึงแสดงผล
งานทางศิลปะสมัยใหมมากมาย



 หมายเหตุ

วันท่ี 5

อิสระอาหารเย็น 1 มื้อ

ราคาน้ีไมรวมคารถ SHUTTLE BUS รับ-สง สําหรับทานท่ีไมสะดวกเดินขึ้นบันไดไปดานบนสวนฮานึล ท้ังน้ีการบานของ
ดอกหญาขึ้นอยูกับสภาพอากาศ หากดอกหญาไมบาน หรือทางสถานท่ียกเลิกเทศกาล ทางบริษัทขอสงวนสิทธิป์รับเปล่ียน
โปรแกรม ทดแทนเป็น โซลทาวเวอร ไมรวมกุญแจและคาขึ้นลิฟท 10,000 วอน**

กรณีท่ีพระราชวังถ็อกซูกุงไมเปิดทําการ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิป์รับรายการทดแทนเป็น พระราชวังชางด็อกกุง

ถนนเลียบกําแพง

รานเครื่องสําอางคเกาหลี

ดิวต้ีฟรี

เมียงดง

เมียงดงสตรีทฟูด

เป็นถนนเลียบกําแพงขางพระราชวังถ็อกซูคุงท่ีขึ้นชื่อเรื่องความสวยงาม และโรแมนติก
สายหน่ึงในกรุงโซล สองขางทางของถนนแหงน้ีจะเรียงรายไปดวยตนกิงโกะ (แปะกวย)
ท่ีปลูกไวเลียบไปกับความโคงของเสนถนน ภายในถนนแหงน้ียังเป็นท่ีตั้งของโรงละคร
โบสถ พิพิธภัณฑศิลปะ และรูปป้ันลิง 3 มิติ จองดอกแด อยูตรงบริเวณลานน้ําพุหนา
พิพิธภัณฑศิลปะแหงกรุงโซลในชวงใบไมรวง ถนนแหงน้ีจะเปล่ียนเป็นสีเหลืองสะพรั่ง

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

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

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

 คํ่า  Benikia M Hotel or Haedamchae Hotel or Intercity Hotel หรือเทียบเทา



ตลาดทงอิน - ศูนยสมุนไพรฮอกเกตนามู - โรงงานพลอยอเมทิ
ส - ซุปเปอรมารเก็ตเกาหลี - ทาอากาศยานอินชอน - ทา
อากาศยานดอนเมือง

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

จากนั้นนําทานไปยัง ตลาดโบราณทงอิน ตลาดเกาแกอีกแหงหน่ึงของกรุงโซล สรางขึ้นมาตั้งแตปี 1941 ถือวาเป็นสตรีทฟ ูด
ศูนยรวมอาหารอรอยๆ ท่ีนาไปเยือน ตลาดทงอินจะมีเอกลักษณคือ อาหารในแบบถาดขาวกลอง หรือท่ีชาวเกาหลีเรียกวา โดชิรัค
แตตองแลกเหรียญโบราณเพ่ือซ้ืออาหาร คลายกับตลาดโบราณหลายแหงในบานเราท่ีตองใชเงินพดดวง หรือเงินในสมัยโบราณ
แลกซ้ือของน่ันเอง โดยเริ่มจากทําการแลกเหรียญโบราณพวงละ 5,000 วอน จะไดรับเหรียญ 500 วอน จํานวน 10 เหรียญ
พรอมกับถาดสําหรับใสอาหารท่ีเขารวมโครงการ

จากนั้นนําทานชม ศูนยสมุนไพรฮอตเกนามู ตนไมชนิดน้ีเจริญเติบโตในปาลึกบนภูเขาท่ีปราศจากมลภาวะ ชวยดูแลตับให
สะอาดแข็งแรง ปองกันโรคตับแข็ง ไมถูกทําลายจากการด่ืมแอลกอฮอล กาแฟ บุหรี่ สารตกคางจากอาหาร และยา

จากนั้นนําทานชม โรงงานเจียระไนพลอยอเมทิส แดนเกาหลีเป็นแดนของพลอยสีมวง พลอยแหงสุขภาพและนําโชค โดยมี
ตั้งแตสีมวงออนเย็นตา จนถึงสีมวงไวน มีเสนหเยายวนใจ พลอยน้ีจะงามจับตาเมื่อมาทําเป็นแหวน จ้ี ตางหู และสรอยขอมือ

บาย

รับประทานอาหารเชา เมนู ชาบู ชาบู สุกี้สไตลเกาหลีคลายสุกี้หมอไฟ

จากนั้นนําทานเพลินเพลินกับการแวะซ้ือของฝากท่ี ซุปเปอรมารเก็ต (ละลายเงินวอน ซ้ือ 5 แถม 1) สาหราย ขนมตางๆ

16.25 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี XJ709 (ไมมีบริการอาหารบนเครื่อง)

ค่ํา

20.45 น. ถึงประเทศไทย สนามบินนานาชาติดอนเมือง พรอมดวยความประทับใจ

ตลาดทงอิน

ศูนยสมุนไพรฮอกเกตนามู

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

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

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



 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

โรงงานพลอยอเมทิส
โรงงานพลอยอเมทิส หรือ พลอยสีมวง ท่ีมีชื่อเสียงของประเทศเกาหลี ซ่ึงชาวโสมเชื่อวา
ถาไดมีพลอยชนิดน้ีติดตัวไว จะทําใหมีโชคลาภและสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับชีวิต

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู ชาบู ชาบู สุกี้สไตลเกาหลี

ซุปเปอรมารเก็ตเกาหลี

ทาอากาศยานอินชอน

 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

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

ทาอากาศยานดอนเมือง คํ่า

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



เง่ือนไข
1. ทัวรน้ีสําหรับผูมีวัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียวเทานั้น

2. ทัวรน้ีเป็นทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามท่ีระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือท้ังหมด หรือถูก
ปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือท้ังหมดใหแกทาน

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

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํานําหนาชื่อ เลขท่ี
หนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพ่ือใชในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีท่ีนักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทาง
บริษัทพรอมการชําระเงินมัดจํา

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ
และเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ท้ังน้ี บริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของนักทองเท่ียวสวนใหญเป็นสําคัญ

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

7. อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ ณ วันท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์
ในการปรับราคาคาบริการเพ่ิมขึ้น ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ คาตั๋วเครื่องบิน คาภาษีเชื้อเพลิง
คาประกันภัยสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ 

8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมี
อํานาจของบริษัทกํากับเทานั้น 
 

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

จอง 

2. นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตองชําระเงินคาบริการสวนท่ีเหลือท้ังหมดกอนวันเดินทางอยางนอย 30 วัน กรณีนักทองเท่ียวหรือเอ
เจนซ่ีไมชําระเงิน หรือชําระเงินไมครบภายในกําหนด รวมถึงกรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆ ใหถือวานักทอง
เท่ียวสละสิทธิก์ารเดินทางในทัวรนั้นๆ

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
ประกาศในปีนั้นๆถือวาเป็นวันหยุดทําการของทางบริษัท
 

อัตรานี้รวม:
คาตั๋วเครื่องบินไป-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 รวมถึงคาอาหารและเครื่องด่ืมท่ีสั่งเพ่ิมนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ)

คาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น 

คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3%

คาวีซาสําหรับพาสปอรตตางดาว 
 

เอกสารประกอบในการย่ืนวีซา 

1) พาสปอรต 

2) ใบประจําตัวคนตางดาว 

3) ใบสําคัญถิ่นท่ีอยู 

4) สําเนาทะเบียนบาน(ถามี) 

5) สมุดบัญชีเงินฝาก(ถามี) 

6) รูปถายสีขนาด 2 น้ิว 2 รูป (สําหรับหนังสือเดินทางตางดาว เจาของหนังสือเดินทางตองทําเรื่องแจงเขา-ออกดวยตนเองกอนจะ
ย่ืนวีซา)

 

วีซา
พาสสปอรตจะตองมีอายุมากกวา 6 เดือน นับจากวันไปถึง

ขอความสําคัญ โปรดอานอยางละเอียด

ในกรณีท่ีลูกคาเดินทางไปประเทศเกาหลีใต แลวไมสามารถผาน เขา-ออก นอกประเทศได ทําใหลูกคาตองถูกสงตัวกลับเขา
ประเทศไทย จึงมีคาใชจายท่ีเกิดขึ้นในการเปล่ียนตั๋วขากลับ และรวมถึงคาบริการอ่ืนๆท่ีเกิดขึ้นดวย ฉะนั้น ลูกคาจะตองเป็นผูรับผิด
ชอบในคาใชจายท่ีเกิดขึ้นท่ีทางประเทศนั้นๆเรียกเก็บ ทางผูจัดและทางสายการบินจะไมรับผิดชอบคาใชจายท่ีเกิดขึ้นทุกกรณี หรือตอง
รอกลับประเทศไทยในเท่ียวบินถัดไปท่ีมีท่ีน่ังวาง หรือตามวันเดินทางของตั๋วเครื่องบิน ท้ังน้ี ขึ้นอยูทางเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองของ
ประเทศเกาหลีใตและสายการบินเป็นผูพิจารณา ทางผูจัดไมสามารถเขาไปแทรกแซงได 

** ตรวจคนเขาเมืองประเทศเกาหลีใตจะมีการสุมตรวจ และอาจมีการเรียกไปสัมภาษณ ในการท่ีทางตรวจคนเขาเมืองเรียก
สัมภาษณนั้น ขึ้นอยูกับทางตรวจคนเขาเมืองเป็นผูพิจารณา และอยูในดุลพินิจของทางเจาหนาท่ี ตม. ทางบริษัททัวร ไมสามารถเขาไป
แทรกแซงในสวนน้ีได **

*** ทัวรครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียวเป็นหมูคณะเทานั้น ถาลูกคาตองการแยกตัวออกจากกรุปทัวร ทางบริษัทจะคิดคา
ดําเนินการในการแยกทองเท่ียวเอง 300 USD ตอทาน ***

จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศเกาหลีใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศเกาหลีไมเกิน 90 วัน ไมวาจะดวย
วัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียว เย่ียมญาติ หรือธุรกิจ จะตองย่ืนเอกสารในขั้นตอนการตรวจเขาเมือง เพ่ือยืนยันการมีคุณสมบัติการ
เขาประเทศเกาหลี* ดังตอไปน้ี

- พาสปอรตจะตองมีอายุมากกวา 6 เดือน นับจากวันไปถึง

- ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศเกาหลี ทางทัวรจัดเตรียมให

- สิ่งท่ียืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายท่ีอาจเกิดขึ้นในระหวางท่ีพํานักในประเทศเกาหลีได (เชน เงินสด บัตรเครดิต
เป็นตน)

- ชื่อ ท่ีอยู และหมายเลขติดตอในระหวางท่ีพํานักในประเทศเกาหลี (เชน คนรูจัก โรงแรม และอ่ืนๆ) ทางทัวรจัดเตรียมให

- กําหนดการเดินทางระหวางท่ีพํานักในประเทศเกาหลี ทางทัวรจัดเตรียมให

 

หมายเหตุ

่ ่ ่



1. รับเฉพาะผูมีวัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียว คาทัวรท่ีจายใหกับผูจัด เป็นการชําระแบบจายชําระขาด และผูจัดไดชําระใหกับสาย
การบินและสถานท่ีตางๆ แบบชําระขาดเชนกันกอนออกเดินทาง ฉะนั้นหากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามรายการไมดวย
สาเหตุใดหรือไดรับการปฏิเสธการเขาหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต) ทางผูจัดขอสงวน
สิทธิก์ารคืนเงินสดสวนใดๆ รวมท้ังคาตั๋วเครื่องบินใหแกทาน ***และทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์ราคาน้ีเฉพาะนักทองเท่ียวชาวไทย
เทานั้น ถาหากเป็นชาวตางชาติ จะตองเพ่ิมจากราคาคาทัวรปกติอีก 100 USD** กรณีตัดกรุปเหมาท่ีเป็นเด็กนักเรียน นักศึกษา ครู
 ธุรกิจขายตรงเครื่องสําอางค  หมอ  พยาบาล  ชาวตางชาติ หรือกรุปท่ีมีการขอดูงาน **จะตองสอบถามราคาใหมทุกครั้ง**

2. หากมีเพ่ือนหรือญาติของทานตองการรวมเดินทางทองเท่ียวระหวางทองเท่ียวในประเทศเกาหลี หรือปัญหาตางๆ ตลอดจนขอ
แนะนํากรุณาติดตอเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ หากทานมีความจําเป็นตองรับฝากของจากผูอ่ืนเพ่ือท่ีจะนําไปยังประเทศนั้นๆ  หรือนํากลับ
ประเทศไทย ควรตรวจสิ่งของนั้นวาตองไมเป็นสิ่งของผิดกฎหมาย ซ่ึงของผิดกฎหมายบางประเภท อาจมีโทษถึงขั้นประหารชีวิต เจา
หนาท่ีจะไมรับฝากกระเปาหรือสิ่งของใดใด

3. โรงแรมท่ีพักท่ีประเทศเกาหลีใตอาจะมีการสลับปรับเปล่ียนขึ้นอยูกับความเหมาะสมเป็นหลักโดยคํานึงถึงผลประโยชนลูกคา
เป็นหลัก

4. ประเทศเกาหลีใตจะมีชางภาพมาถายรูป และชวยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และวันสุดทายชางภาพจะนํา
ภาพถายมาจําหนายกับลูกทัวร หากวาทานใดสนใจสามารถซ้ือได แตถาทานใดไมสนใจก็ไมตองซ้ือ เพราะทางบริษัททัวรไมมีการบังคับ
ลูกทัวรซ้ือแตอยางใด แตเป็นการบอกกลาวลวงหนา

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

ในกรณีท่ีตองออกตั๋วภายใน เครื่องบิน / รถทัวร / รถไฟ กอนทําการออกตั๋วโดยสาร กรุณาสอบถามท่ีเจาหนาท่ีทุกครั้ง เน่ืองจาก
สายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนเท่ียวบินหรือเวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา มิเชนนั้น ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบคาใชจาย
ใดใดท้ังสิ้น

ขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงโปรแกรมหรือรายการอาหาร โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา ท้ังน้ีขึ้นอยูตามความเหมาะสม

**กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมือง ท้ังท่ีกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือเขาประเทศท่ีระบุในรายการเดิน
ทาง ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น และขอสงวนสิทธิท่ี์จะไมคืนคาบริการ ไมวากรณีใดๆ ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของ
บริษัท**

ราคาเด็กอายุไมเกิน 2 ปี ทานละ 5,999 บาท

***คาบริการขางตน ยังไมรวมคาธรรมเนียม คาทิป คนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น***

** ทางบริษัทขออนุญาตเก็บคาธรรมเนียม คาทิป ทานละ 50,000 วอน/ทริป/ทาน**

ขอแนะนํากอนการเดินทาง

- กรุณาแยกของเหลว , เจล , สเปรย ท่ีจะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 100 มิลลิลิตรตอชิ้น และรวมกัน
ทุกชิ้นไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาท่ีตรวจไดอยางสะดวก
ณ จุดเอ็กซเรย อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทานั้น ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาท่ีกําหนดจะตองใสกระเปาใบใหญ
และฝากเจาหนาท่ีโหลดใตทองเครื่องบินเทานั้น

- สิ่งของท่ีมีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ , มีดพก , แหนบ , อุปกรณกีฬาฯ จะตองใสกระเปาใบใหญและฝากเจา
หนาท่ีโหลดใตทองเครื่องบินเทานั้น 

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

 

การยกเลิก
ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตองยกเลิก 30 วันกอนการเดินทางเทานั้น ไมเชนนั้น ทางบริษัทจะไมคืนมัดจําไมวาดวยกรณีใดๆท้ัง

สิ้น เพราะทางบริษัทไดทําการจายคาตั๋วกับการสายการบินเรียบรอยแลว โปรดอานขอความใหถี่ถวน กอนการจองทัวรทุกครั้ง เพ่ือ
ประโยชนแกตัวทานเอง

กรณีท่ีนักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ี(ผูมีชื่อในเอกสาร
การจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพ่ือแจงยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็น
ลายลักษณอักษร ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ
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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 ไมคืนเงินคาบริการท่ีชําระแลวท้ังหมด

ท้ังน้ี ทางบริษัทจะหักคาใชจายท่ีไดจายจริงจากคาบริการท่ีชําระแลวเน่ืองในการเตรียมการจัดการนําเท่ียวใหแกนักทองเท่ียว เชน
การสํารองท่ีน่ังตั๋วเครื่องบิน การจองท่ีพักฯลฯ
 


