
#14692 ทัวรเกาหลี โซล 6 วัน 3 คืน เทศกาลตกปลานํ้าแข็ง
ลานสกียงเพียง เดอะการเดนออฟมอรนิ่งคาลม บิน TG
ทัวรเกาหลี โซล พาราไดซซิตี้ หมูบานเทพนิยาย ถนนแคฮังนูรี ไรสตรอเบอรรี่
สวนสนุกเอเวอรแลนด วัดวาวูจองซา วัดพงอึนซา ยานอิกชอกดง พระราชวังชา
งด็อกกุง เมียงดง ฮงแด พิพิธภัณฑภาพสามมิติ พิพิธภัณฑนํ้าแข็ง หมูบาน
โบราณเกาหลีอึนพยอง หอคอยเอ็นโซลลทาวเวอร



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ -

2 ทาอากาศยานอินชอน - พาราไดซ ซิต้ี คาสิโน - หมูบานเทพนิยาย - ถนนแคฮังนูรี - เทศกาลตก
ปลาน้ําแข็ง - ยางจิไพน สกีรีสอรท - The Garden of Morning Calm

Yangji
Ski
Resort
หรือ
เทียบ
เทา

3 ไรสตรอเบอรร่ีเกาหลี - เอเวอรแลนด - วัดวาอูจองซา - พิพิธภัณฑสาหรายเกาหลี - ฮันบก

Marina
Bay
Seoul
Hotel
หรือ
เทียบ
เทา

4 รานเคร่ืองสําอางคเกาหลี - วัดพงอึนซา - ศูนยการคาโคเอ็กซ - หมูบานโบราณอิกซอนดง -
พระราชวังชางดอกกุง - ดิวต้ีฟรี - เมียงดง - บุฟเฟต SEA FOOD - ขาปูยักษ

Marina
Bay
Seoul
Hotel
หรือ
เทียบ
เทา

5 ถนนฮงอิก (ยานฮงแด) - พิพิธภัณฑภาพลวงตา 3 มิติ - พิพิธภัณฑน้ําแข็ง - หมูบานโบราณอึ
นพยอง - หอคอยกรุงโซล - การคลองกุญแจคูรักเกาหลี - ฮุนได พรีเม่ียม เอาทเลต -
ซุปเปอรมารเก็ตเกาหลี - ทาอากาศยานอินชอน

-

6 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

10 ม.ค. 63 - 15 ม.ค. 63 ฿35,999 ฿35,999 ฿35,999 ฿8,900

24 ม.ค. 63 - 29 ม.ค. 63 ฿36,999 ฿36,999 ฿36,999 ฿8,900

31 ม.ค. 63 - 5 ก.พ. 63 ฿35,999 ฿35,999 ฿35,999 ฿8,900

8 ก.พ. 63 - 13 ก.พ. 63 ฿36,999 ฿36,999 ฿36,999 ฿8,900

19 ก.พ. 63 - 24 ก.พ. 63 ฿35,999 ฿35,999 ฿35,999 ฿8,900

26 ก.พ. 63 - 2 มี.ค. 63 ฿35,999 ฿35,999 ฿35,999 ฿8,900



วันท่ี 1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ทาอากาศยานอินชอน - พาราไดซ ซิตี้ คาสิโน - หมูบาน
เทพนิยาย - ถนนแคฮังนูรี - เทศกาลตกปลาน้ําแข็ง - ยางจิไพน
สกีรีสอรท - The Garden of Morning Calm

กําหนดการทั้งหมด

เท่ียวบินท่ี TG656 บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน

รายการน้ีใชตั๋วหมูคณะ สามารถสะสมไมล ROP ได 50%

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

21.30 น. คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ อาคารผูโดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเขา 4
เคานเตอรเช็คอิน D สายการบิน THAI AIRWAYS โดยมีเจาหนาท่ีของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ อํานวยความสะดวกตลอด
ขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหนาทัวรใหคําแนะนําเพ่ือเตรียมความพรอมกอนออกเดินทาง

23.30 น. นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ อินชอน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต โดยสายการบิน THAI
AIRWAYS เท่ียวบินท่ี TG656

บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน ใชเวลาบินประมาณ 5 ชั่วโมง 25 นาที

รายการน้ีใชตั๋วหมูคณะ สามารถสะสมไมล ROP ได 50%

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ คํ่า

เป็นสนามบินท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบินภายใน
ประเทศ ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติท่ี
คนคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

 กิจกรรม เชา

06.55 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติ อินชอน เมืองอินชอน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต ตามเวลาทองถิ่น เร็ว
กวาเมืองไทยประมาณ 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของทานเพ่ือความสะดวกในการนัดหมายเวลา

นําทุกทานผานขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระ

นําทานสู PARADISE CITY ดวยสถาปัตยทันสมัยเกๆแปลกตาของตึกแลวทําใหไดรูปสวยๆ จุดเช็คอินเกรๆกลับไปไมซ้ํา
ใครกันอีก ท่ีน่ีเรียกวาแหลงบันเทิงครบวงจรเลยก็วาไดเพราะในน้ีมีท้ังโรงแรม คาสิโน แกลลอรี่สวนสนุก ภัตคารรานอาหาร สระ
วายน้ํา จุดชอปป้ิงครบทุกอยางในแหลงเดียวตั้งอยูในโซน CULTURE PARK

้ ่ ่



ชม หมูบานเทพนิยาย (ดงฮวามาอึล) อยูในเมืองอินชอน หมูบานแหงน้ีไดนําเอาตัวละครจากนิทานหลากหลายเรื่องท่ีไดรับ
ความนิยมมาตกแตงตัวบาน กําแพง ประตู หนาตาดวยสีสันที่ีสดใส สะดุดตา บานทุกหลังมีคนอาศัยอยูจริงๆ ชุมชนเล็กๆแหงน้ี
เดิมทีก็ไมไดเป็นท่ีรูจักมากมายอยางในปัจจุบันนะคะออกจะเงียบ ซบเซาดวยซ้ําเพราะจะมีแตผูสูงอายุอาศัยอยูแตไดมีการพัฒนา
ปรับปรุงดวยการตกแตงชุมชนใหเป็นเทพนิยายก็กลายเป็นท่ีรูจักมากขึ้นในหมูนักทองเท่ียวผานทางซีรี่ยหลายเรื่องท่ีมาใชโลเกชั่
นท่ีน่ีถายทํา

นําทานสู ถนนแคฮังนูรี ตั้งอยูในไชนาทาวน ยานอินชอน ถนนแคฮังดูรี เป็นถนนท่ีเต็มไปดวยกล่ินอายจีน เกาหลี ญ่ีป ุน
ตัวอาคารของท่ีน่ียังคงความด้ังเดิมของแตละประเทศไวอยู มีมุมถายรูปเกๆ ชิคๆ นอกจากน้ียังมีรานอาหารอรอยๆอีกมากมาย

บาย

บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนู บุลโกกิ

นําทานรวม เทศกาลตกปลาน้ําแข็ง เป็นประมาณชวงเดือนมกราคมของทุกปี นักทองเท่ียวสวนใหญท่ีมาเยือนนับลานคน
ไมวาจะเป็นเด็กหรือผูใหญ จะมาเทศกาลนี เพ่ือตกปลาเทราท และภายในงานจะมีกิจกรรมทาความหนาวตางๆ อาทิเชน การ
แขงขันจับปลาเทราทดวยมือตกปลาใตนาแข็ง การโชวแกะสลักน้ําแข็ง ฟุตบอลน้ําแข็ง และเลนเล่ือนหิมะ และอ่ืนๆ ถือไดวาเป็น
งานใหญท่ีหลายคนเฝารอคอย เน่ืองจากจัดแคปีละครั้งในชวงเวลาสั้นๆ

นําทานสู ลานสกีขนาดใหญ YANGJI SKI RESORT หรือเทียบเทา ประกอบไปดวยเนินสกีถึง 2 เนินดวยกันแบงเป็น
เนินสกีสําหรับผูฝึกหัดเลน 1 เนิน, และเนินสําหรับผูท่ีเลนชํานาญแลว 1 เนิน มีเวลาใหทานไดสนุกกับการเลนสกีอยางเต็มท่ี
ซ่ึงปลอดภัยไมมีอันตราย เตรียมตัวกอนเลนสกี ควรเตรียม ถุงมือสกี ผาพันคอ แวนกันแดด เสื้อแจคเก็ตกันน้ํา หรือผารม และ
กางเกงรัดรูป ขอคําแนะนําและฝึกวิธีการเลนจากไกดทองถิ่นกอนลงสนามจริง เพ่ือความปลอดภัยของทานเองเป็นสําคัญ

ชม THE GARDEN OF MORNING CALM สวนแหงน้ีตั้งอยูท่ีเมืองกาพยองจังหวัดคยองกีโดเป็นสวนของเอกชนขนาด
ใหญท่ีเต็มไปดวยพันธุไมและดอกไมนานาพันธุมากกวา5,000 ชนิดและเป็นสวนท่ีเกาแกท่ีสุดของเกาหลีเปิดใหเขาชมตลอดท้ัง
ปี พิเศษในชวงเดือนธันวาคม-มีนาคมจะมีการจัดแสดงไฟสวยๆ ฉลองคริสตมาสยาวขามปี (ท้ังน้ีในแตละปีจะมีกําหนดการจัด
แสดงท่ีแตกตางกัน)

ค่ํา

บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนู ชาบู ชาบู

พักท่ี Yangji Ski Resort หรือเทียบเทา

ทาอากาศยานอินชอน

พาราไดซ ซิต้ี คาสิโน

หมูบานเทพนิยาย

 เชา

ปัจจุบันทาอากาศยานอินชอนมีเท่ียวบินกวา 410,000 เท่ียวรองรับผูโดยสารกวา 44 ลาน
คนและสินคากวา4.5ลานตันตอปี และยังไดรับรางวัลดีเดนดานการบริการระดับโลกถึง6ปี
ซอน มีรานคาปลอดภาษีกวา70รานของแบรนดดังกวา 400 แบรนด เชน
CHANEL,GUCCI, HERMES,CARTIER โดยจําหนายในราคาถูกท่ีราน Shilla และ
Lotte เป็นduty free shopขนาดใหญ

ท่ีน่ีเป็นเมืองรีสอรทตากอากาศระดับ 5ดาว ท่ีถือเป็นสถานท่ีทองเท่ียวแหงใหมของ
เกาหลี ตั้งอยูไมไกลมากจากทาอากาศยานอินชอน ภายในพ้ืนท่ีมีท้ังความหรูหรา ความ
บันเทิง งานศิลปะสุดลือคา และคาสิโนท่ีใหญท่ีสุดในเกาหลี มีตึกดีไซนแปลกตาท่ีดูสวยล้ํา
และทันสมัย ท้ังยังมีงานศิลปะชั้นเย่ียมของศิลปินท่ีมีชื่อเสียงท้ังในและตางประเทศ
กระจายอยูท่ัวรีสอรทในพ้ืนท่ี ท่ีเป็นจุดถายรูปท่ีไมควรพลาด

หมูบานเทพนิยาย หรือ DONGWHA MAEUNL ไดถูกเนรมิตร และตกแตงใหหมูบาน
ท่ีแสนธรรมดาใหกลายเป็นหมูบานแหงเทพนิยาย โดยนํานิยายท่ีทุกทานคุนเคยหลายเรื่อง
มาวาดภาพตกแตงรอบๆหมูบานแหงน้ี เชน ปีเตอรแพน สโนวไวทกับคนแคระท้ัง 7 อะลา
ดินกับตะเกียงวิเศษ หนูนอยหมวกแดง ฯลฯ ใหทานไดถายภาพไดเกือบทุกมุม หันไปทาง
ไหนก็ตองถายภาพเก็บไวเป็นท่ีระลึก



 หมายเหตุ ตามเวลาทองถิ่น เร็วกวาเมืองไทยประมาณ 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของทานเพ่ือความสะดวกในการนัดหมายเวลา

เทศกาลตกปลาน้ําแข็ง

ราคารวมอุปกรณตกปลา

กําหนดการยังไมระบุวันชัดเจน ปกติจะอยูชวงประมาณ วันท่ี 7 – 27 มกราคมของทุกปี และอาจจะมีการเปล่ียนแปลงขึ้นอยู
กับสภาพอากาศของแตละปี สําหรับเทศกาลตกปลาน้ีถูกจัดขึ้นท่ีเมืองซาราซอม กรณีน้ําแข็งยังไมสามารถลงไปยืนตกปลาได
หรือหากเกิดเหตุสุดวิสัยอ่ืนๆ ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิป์รับรายการเป็นเกาะนามิ แทน

ราคาทัวรยังไมรวมคาอุปกรณการเลนสกี, สกีลิฟท, สโนวสเลด กอนโดลา หรือ เคเบิล **ขึ้นอยูกับสถานท่ีวามีใหบริการหรือ
ไม

Yangji Ski Resort

ปริมาณของหิมะและการเปิดใหบริการของลานสกีขึ้นอยูกับความเอ้ืออํานวยของอากาศ หากไมมีหิมะเพียงพอ ลานสกีอาจจะ
ปิดใหบริการ

่ ์ ่ ่

ถนนแคฮังนูรี
เป็นถนนสายวัฒนธรรมท่ีตั้งอยูในยานไชนาทาวนของอินชอน ซ่ึงเต็มไปดวยกล่ินอาย
ของวัฒนธรรมรวมระหวางจีน เกาหลี ญ่ีป ุน ตามถนนจะมีตัวอาคารเกาแกด้ังเดิม ราน
คาเฟ น่ังชิลลหลายราน มุมถายรูปสวยๆ กับรานอาหารอรอยๆ ใหไดล้ิมลองมากมาย

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู บุลโกกิ

เทศกาลตกปลานํ้าแข็ง

ยางจิไพน สกีรีสอรท

The Garden of Morning Calm

 บาย

เทศกาลตกปลาน้ําแข็ง หน่ึงปีมีเพียงครั้งเดียว โดยเทศกาลน้ีถูกเสนอใหเป็นเทศกาล
ตัวอยาง ของกระทรวงวัฒนธรรมและการทองเท่ียวเกาหลี เป็นเทศกาลฤดูหนาวท่ีย่ิงใหญ
และดึงดูดนักทองเท่ียวมาเยือนทุกปี สนุกสนานและเพลิดเพลินกับการตกปลาน้ําแข็งโดย
การเจาะน้ําแข็งเป็นรูวงกลม และนําเบ็ดไปตกปลาใตน้ําแข็ง

เปิดใหบริการมาตั้งแตปี 1996 ถือเป็นสนามสกีอันดับตนๆของเกาหลีใต ถูกใชเป็นท่ีจัด
กีฬาท่ีเกี่ยวกับสกี และสโนวบอรดมากมาย มีการเปิดการแสดงโชวของนักสโนวบอรดมือ
อาชีพ และยังใชในการแขงขัน National Alpine Ski Competition เกือบทุกปีดวย ยาง
จิไพนสกีรีสอรทตั้งอยูในจังหวัดเคียงกิโด เป็นปริมณฑลของกรุงโซล

สวนแหงน้ีตั้งอยูท่ีเมืองกาพยองจังหวัดคยองกีโดเป็นสวนของเอกชนขนาดใหญท่ีเต็ม ไป
ดวยพันธุไมและดอกไมนานาพันธุมากกวา 5,000 ชนิดและเป็นสวนท่ีเกาแกท่ีสุดของ
เกาหลี สวนในหนาหนาวท่ีน่ีจะเป็นหน่ึงในสถานท่ีจัดเทศกาลประดับไฟสุดอลังการ
ประจําฤดูหนาวของเกาหลี ท่ีทําใหค่ําคืนของสวนสวยแหงน้ี สวยงดงามดุจโลกนิยายอัน
เหนือจินตนาการ

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู ชาบู ชาบู

 Yangji Ski Resort หรือเทียบเทา



วันท่ี 3 ไรสตรอเบอรร่ีเกาหลี - สวนสนุกเอเวอรแลนด - วัดวาอูจองซา
- พิพิธภัณฑสาหรายเกาหลี - ฮันบก

ในกรณีท่ีลานสกีไมสามารถเปิดบริการ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงโปรแกรม ปรับเปล่ียนเป็น ONE
MOUNT SNOW PARK (ไมรวมคาเขา SNOW PARK)

the Garden of Morning Calm

ในชวงเดือนธันวาคม-มีนาคมจะมีการจัดแสดงไฟสวยๆ ฉลองคริสตมาสยาวขามปี

ในแตละปีจะมีกําหนดการจัดแสดงท่ีแตกตางกัน

 กิจกรรม เชา

บริการอาหาร ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานสู ไรสตรอเบอรรี่ ใหทานเพลิดเพลินกับการชมและเลือกเก็บสตรอเบอรรี่สดๆหวานฉ่ําจากไร นอกจากนั้น ทานยัง
สามารถซ้ือกลับมาฝากคนท่ีทานรักท่ีเมืองไทยไดดวย

นําทานสู สวนสนุกเอเวอรแลนด (EVERLAND) เป็นสวนสนุกกลางแจงท่ีใหญท่ีสุดของประเทศเกาหลีใต ตั้งอยูบนทําเลท่ี
สวยงามทามกลางหุบเขา ในเมืองยงอิน ทางตอนใตของเมืองโซล ไดรับการขนานนามวาเป็นดิสนียแลนดแหงเกาหลีใต ท่ีน่ีถูก
ออกแบบใหแตกตางกันในแตละโซน โดยโซนสวนน้ําจะเปิดเฉพาะชวงฤดูรอน

บาย

บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนู บุฟเฟตป้ิงยางเกาหลี

นําทานสู วัดวาวูจองซา (WAUJEONGSA TEMPLE) ตั้งอยูในเมืองยงอิน จังหวัดคยองกีโด เป็นวัดเกาแกท่ีตั้งอยูกลาง
ภูเขา มีเศียรพระพุทธเจาขนาดใหญสีทองอรามดูโดดเดน ซ่ึงเป็นสัญลักษณท่ีสําคัญของวัดน้ี เศียรพระพุทธรูปน้ีมีความสูงถึง 8
เมตร วางตั้งอยูบนกองหินขนาดใหญ ท่ีวัดแหงน้ียังเป็นท่ีเก็บรัษาระฆังท่ีใชตีในพิธีเปิดกีฬา โอลิมปิค ในปี ค.ศ. 1987

นําทานสู พิพิธภัณฑสาหราย (KIMPAP) จัดแสดงเรื่องราวตางๆของการทําสาหรายและประวัติความเป็นมาตนกําเนิดของ
การผลิตสาหรายและขั้นตอนการผลิตสาหรายท่ีสดใหมทุกวัน ใหทานจะไดเลือกชิมผลิตภัณฑท่ีทําจากสาหรายหลากหลาย
รสชาติใหล้ิมลองและเลือกซ้ือเหมาะแกการนํามาเป็นของฝาก เชน สาหรายอบแหง , สาหรายยาง

พิเศษ ใหทานไดใสชุดประจําชาติเกาหลี “ฮันบก” (HANBOK) และถายรูปไวเป็นท่ีระลึก

ค่ํา

บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนู โอซัมบุลโกกิ

พักท่ี Marina Bay Seoul Hotel หรือเทียบเทา

ไรสตรอเบอรรี่เกาหลี
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ไรสตรอเบอรรี่ เชิญล้ิมรสสตรอเบอรรี่ของเกาหลีสดๆ ในบรรยากาศภายในไรสตรอเบอร
รี่อยางแทจริง พบกับวิถีชีวิตชาวไรสตรอเบอรรี่ของเกาหลีวามีวิธีการปลูกอยางไร ใหไดผล
สตรอเบอรรี่ท่ีขนาดใหญเป็นพิเศษ หวานหอม และชวนนารับประทาน เป็นท่ีชื่นชอบของ
ชาวเกาหลีและชาวตางชาติ และยังเป็นผลไมสงออกของประเทศดวย



วันท่ี 4 รานเคร่ืองสําอางคเกาหลี - วัดพงอึนซา - ศูนยการคาโคเอ็กซ -
หมูบานโบราณอิกซอนดง - พระราชวังชางดอกกุง - ดิวตี้ฟรี -
เมียงดง - บุฟเฟต SEA FOOD - ขาปูยักษ

 หมายเหตุ โซนสวนน้ําสวนสนุกเอเวอรแลนดจะเปิดเฉพาะชวงฤดูรอน

เอเวอรแลนด
เป็นสวนสนุกกลางแจงท่ีใหญท่ีสุดของเกาหลี ตั้งอยูท่ีเมืองยงอิน (Yongin) โดยมีบริษัท
ซัมซุงเป็นเจาของ เอเวอรแลนดนั้นถือวาเป็นเหมือน “ดิสนียแลนดเกาหลี” เลยก็วาได
นิตยสาร Forbes ยังจัดอันดับใหเป็น 1 ใน 4 สวนสนุกยอดนิยมของโลก ท่ีตั้งของสวน
สนุกเอเวอรแลนดนั้นเหมือนสวนสนุกในฝันจริงๆ เพราะอยูทามกลางหุบเขาและ
ธรรมชาติ สวยเหมือนในเทพนิยาย ดานในถูกแบงออกเป็น 5 โซนใหญๆ และสัตวท่ีเป็น
ดาราดังของท่ีน้ีคือเจาตัว Liger (ไลเกอร) ลูกแฝดผสมระหวางสิงโตเพศผูและเสือเพศเมีย
ท่ีถือวาเป็นลูกแฝดไลเกอรคูแรกในโลกท่ีตองมาดูท่ีเอเวอรแลนดท่ีเดียวเทานั้น

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู บุฟเฟตป้ิงยางเกาหลี

วัดวาอูจองซา

พิพิธภัณฑสาหรายเกาหลี

ฮันบก

 บาย

เป็นวัดเกาแกท่ีตั้งอยูกลางภูเขา ทําใหไดเห็นวิวธรรมชาติท่ีลอมรอบอยางสวยงาม จึงเป็น
แหลงทองเท่ียวท่ีนิยมอีกท่ีหน่ึง เมื่อเขาไปก็จะเห็นเศียรพระพุทธรูปไมสลักขนาดใหญ
มากสีทองอราม ซ่ึงเป็นสัญลักษณท่ีสําคัญของวัดน้ี เศียรพระพุทธรูปน้ีมีความสูงถึง 8
เมตร วางตั้งอยูบนกองหินขนาดใหญ ถามองจากระยะไกลกองหินน้ีจะดูเหมือนลําตัวของ
พระพุทธรูป แตความจริงแลวมีแคเศียรพระเทานั้นท่ีทํามาจากไม โดยเศียรพระพุทธรูปท่ีน่ี
ไดรับการบันทึกลงกินเนสบุคใหเป็นรูปสลักจากไมท่ีมีขนาดใหญท่ีสุดในโลกดวย

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

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู โอซัมบุลโกกิ

 Marina Bay Seoul Hotel หรือเทียบเทา



 กิจกรรม เชา

บริการอาหาร ณ หองอาหารของโรงแรม

จากนั้นเลือกซ้ือสินคาจาก ศูนยรวมเครื่องสําอางแบรนดดังเกาหลี (COSMETIC GALLERY) เชน WATER DROP
(ครีมน้ําแตก) , SNAIL CREAM (ครีมเมือกหอยทาก) , BOTOX (โบท็อกซ) , ALOE VERA PRODUCT (ผลิตภัณฑจาก
สมุนไพร วานหางจระเข) เป็นตน

นําทานชม วัดพงอึนซา (BONGEUNSA TEMPLE) วัดน้ีสรางขึ้นในชวงสมัยกษัตริยวอนชอนแหงราชวงศชิลลา เป็นวัด
พุทธนิกายมหายาน มีอายุกวา 1,200 ปี ตั้งอยูใจกลางเมืองทามกลางยานธุรกิจคังนัม ตรงขามกับหางดัง COEX MALL วัดน้ี
คอนขางกวางใหญ ลอมรอบไปดวยตึกสูง แตก็รูสึกสงบมากกับบรรยากาศในสวนของวัด

นําทานสู หางสรรพสินคาโคแอ็คซ (COEX MALL) ดําเนินการโดยหางสรรพสินคาฮุนได นับเป็นศูนยการคาใตดินท่ีใหญ
ท่ีสุดในเอเชีย ตั้งอยูในตึก KOREA WORLD TRADE CENTER ซัมซองดง ยานคังนัม ครอบคลุมพ้ืนท่ียาวจากสถานีรถไฟ
ใตดิน Samseong (สาย 2) ลงไปทางทิศใตถึงวัดบงกึนซาในทิศเหนือ มีท้ังแหลงชอปป้ิงและความบันเทิงในพ้ืนท่ีเดียวกัน
ตลอดเสนทางมีรานอาหารท้ังหมด 16 ราน

บาย

บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนู ขาวยําเกาหลี

นําทานชม หมูบานอิกซอนดง (IKSEONDONG) เป็นหมูบานฮันอกโบราณอายุกวา 100 ปี อยูแถวอินซาดง แหลงรวมคา
เฟเกๆ รานอาหารชิคๆกลางกรุงโซล ถนนสายน้ีหรือแมแตตัวบานเรือนก็ยังคงสไตลความโบราณฉบับเกาหลีไว

นําทานชม พระราชวังชางด็อกกุง (CHANGDEOKGUNG PALACE) เป็นพระราชวังท่ีสรางหลังจากพระราชวังเคียงบกกุง
(GYEONGBUKGUNG PALACE) และเคยเป็นพระราชวังหลักของกษัตริยหลายพระองคของราชวงศโชซอน ท่ีไดรับการดูแล
รักษาไวอยางดี

นําทานชอปป้ิง ดิวตี้ฟรี (DUTY FREE) เป็นศูนยรวมรานคาปลอดภาษีท่ีใหญท่ีสุดในโซล ใหไดชอปป้ิงสินคาแบรนดเนม
ชั้นนําแบบ NEW COLLECTION ! มากมายและยังมีสินคาแบรนดเกาหลีใหเลือกหลากหลายไมแพกัน ราคาก็ถูกกวารานคา
ดานนอกและบางย่ีหอก็ถูกกวาในประเทศไทยอีกดวย หากจะเขาไปชอปป้ิงกันท่ีหางแหงน้ี ใหพกพาสปอรตและขอมูลตั๋วเครื่อง
บินไปดวยเพราะตองใชในการซ้ือสินคา

นําทานสู ยานเมียงดง (MYEONG-DONG) เปรียบเสมือนยานสยามสแควรบานเรา เมียงดงไดชื่อวาเป็นแหลงรวมแฟชั่น
แบรนดเกาหลีชั้นนํา ซ่ึงในแตละวันจะมีวัยรุนเกาหลีมาเดินช็อปป้ิงกันอยางลนหลาม ทานสามารถหาซ้ือสินคาไดอยางหลาก
หลายท้ังเสื้อผา, รองเทา, กระเปา, เครื่องสําอางซ่ึงเป็นท่ีรูจักอยางดีของคนไทย

ค่ํา

บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนู บุฟเฟต SEAFOOD พิเศษเมนูขาปูยักษ

พักท่ี Marina Bay Seoul Hotel หรือเทียบเทา

รานเครื่องสําอางคเกาหลี

วัดพงอึนซา

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

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

วัดพงอึนซา เป็นวัดดังทามกลางยานธุรกิจกังนัม สรางขึ้นในปี 794 ในสมัยอาณาจักรชิล
ลา วัดน้ีเป็นวัดพุทธนิกายมหายาภายในวัดประดิษฐานพระพุทธรูปแกะสลักดวยหินออน
ถือเป็นพระพุทธรูปองคใหญท่ีสุดในเกาหลี



ศูนยการคาโคเอ็กซ
เป็นสถานท่ีทองเท่ียวชอปป้ิงชื่อดังแหงหน่ึงของเกาหลี ท่ีนิยมกันอยางมากในหมูนักทอง
เท่ียวตางชาติ เพราะจุดเดนในเรื่องของสินคาท่ีหลากหลายและราคาท่ีเราใจก็ถูกใจขาช็อป
จากแดนสยามกันถวนหนา โดย COEX Mall นั้นตั้งอยูในอาคารเวิลดเทรดเซ็นเตอร ซ่ึง
เป็นอาคารท่ีตั้งของหนวยงานทางการคามากมาย รวมท้ังเป็นสถานท่ีจัดประชุม และจัด
แสดงสินคาอยูเป็นประจํา จึงทําใหมีความโดดเดนและสมารถดึงดูดใหนักทองเท่ียวเขามา
เท่ียวชมอยูเป็นประจํา รวมท้ังเป็นแหลงช็อปป้ิงสินคาปลอดภาษีท่ีสําคัญในกรุงโซลอีก
แหงอีกดวย

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู ขาวยําเกาหลี

หมูบานโบราณอิกซอนดง

พระราชวังชางดอกกุง

ดิวต้ีฟรี

เมียงดง

 บาย

เป็นยานเกาแกท่ีมีกลุมบานแบบด้ังเดิมของเกาหลีท่ีมีประวัติยาวนานมากกวา 100 ปี
เป็นยานท่ีนิยมอยางมากในหมูวัยรุน ปัจจุบันสถานท่ีท่ีเหมาะสําหรับใครก็ตามท่ีตองการ
ความเงียบ สงบ สบาย และตองการสัมผัสความสวยงามของบานฮันอกในอีกรูปแบบหน่ึง

เป็นพระราชวังลําดับท่ีสองท่ึถูกสรางตอจากพระราชวังเคียงบกกุง (Gyeongbukgung
Palace) ในปี ค.ศ. 1405 และมีความสําคัญในการเป็นท่ีพํานักของพระมหากษัตริย
หลายพระองคในสมัยราชวงศโชซอน (Joseon) และยังเป็น 1 ใน 5 ของพระราชวังสําคัญ
ท่ียังคงรักษาไว ประกอบไปดวย เขตพระราชฐานชั้นนอก, เขตพระราชฐานชั้นใน และ
สวนดานหลังสําหรับเป็นท่ีพักผอนของพระมหากษัตรย ซ่ึงมีตนไมขนาดยักษท่ีมีกวา
300 ปี, บอน้ํา และศาลาริมน้ํา

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

สถานท่ีชอปป้ิงยอดฮิตในเกาหลี ใครท่ีมาเกาหลีตองมาชอปป้ิงท่ีน่ี เพราะเป็นศูนยรวม
ของสินคายอดฮิตหลากหลายชนิด ไมวาจะเป็น เครื่องสําอางค มีทุกย่ีหอยอดฮิตในเกาหลี
มีทุกซอยทุกหลืบในเมียงดง , เสื้อผาแฟชั่น ท้ังหญิงและชาย เสื้อผาท่ีน่ีจะมีท้ังรานท่ีเป็น
แบรนดยอดฮิตในเกาหลี และแบรนดสุดฮิตจากตางประเทศ ,รองเทา มีท้ังรองเทาแฟชั่น
รองเทากีฬา ท้ังมีย่ีหอ และไมมีย่ีหอ ,รานกระเปา ดีไซนสวยเกไมเหมือนใคร, รานขาย
เครื่องประดับ รวมถึงรานอาหาร รานฟาสฟ ูด รานหมูยาง และ รานกาแฟ สรุปวาท่ีน่ีมีทุก
อยางท่ีสาวๆ นักชอปตองการ

บุฟเฟต SEA FOOD คํ่า

บุฟเฟต SEA FOOD สําหรับทานท่ีชื่นชอบชอบอาหารทะเลเป็นพิเศษ ใหทานได
เลือกสรรอาหารทะเลท่ีสดใหม และ อาหารนานาชนิด ใหทานไดเลือกรับประทานอยางจุใจ



วันท่ี 5 ถนนฮงอิก (ยานฮงแด) - พิพิธภัณฑภาพลวงตา 3 มิติ -
พิพิธภัณฑน้ําแข็ง - หมูบานโบราณอึนพยอง - หอคอยกรุงโซล
- การคลองกุญแจคูรักเกาหลี - ฮุนได พรีเม่ียม เอาทเลต -
ซุปเปอรมารเก็ตเกาหลี - ทาอากาศยานอินชอน

 หมายเหตุ หากจะเขาไปชอปป้ิงกันท่ีดิวตี้ฟรี ใหพกพาสปอรตและขอมูลตั๋วเครื่องบินไปดวยเพราะตองใชในการซ้ือสินคา

ขาปูยักษ

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนูพิเศษ บุฟเฟต SEAFOOD และขาปูยักษ

 Marina Bay Seoul Hotel หรือเทียบเทา

เป็นอาหารท่ีมีชื่อเสียงโดงดังในเรื่องความอรอย หวาน เน้ือแนน ใหทานไดล้ืมลอง

 กิจกรรม เชา

บริการอาหาร ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทารนสู ยานฮงแด เป็นยานชอปป้ิงบริเวณดานหนาของมหาวิทยาลัยฮงอิก (HONGIK UNIVERSITY) จึงเป็นศูนยรวม
เด็กวัยรุนและเด็กมหาวิทยาลัย เป็นอีกเสนหน่ึงท่ีมีบรรยากาศโรแมนติก อีกท้ังยังมีรานกาแฟท่ีเป็นเอกลักษณ แกลเลอรี่ ราน
คาจําหนายสินคาแฟชั่น คลับ ตลาดศิลปะ และรานอาหารท่ีนาสนใจในหมูวัยรุนท่ีนิยมมาเดินเลน ราคาของสินคาและรานอาหาร
ตางๆก็ยังไมแพงอีกดวย

นําทานชม พิพิธภัณฑภาพ 3 มิติ (TRICK EYE MUSEUM) เป็นสถานท่ีทองเท่ียวชื่อดังท่ีจัดขึ้นแบบพิพิธภัณฑแกลเลอรี่
ศิลปะและภาพวาด ท่ีสรางขึ้นโดย “ตร็องป L’OEIL” คือเทคนิคงานศิลปะแบบ 2D และลักษณะภาพวาดจะเป็นแบบ 3D แทนท่ี
จะเป็นการดูภาพวาดธรรมดาๆเหมือนหอศิลป ท่ัวไป นักทองเท่ียวจะตื่นตาตื่นใจกับภาพวาดแนว 3D ท่ีเสมือนวาไดเขาไปเป็น
สวนหน่ึงในรูปภาพนั้นๆ

นําทานชม พิพิธภัณฑน้ําแข็ง (ICE MUSEUM) เป็นการจําลองเมืองน้ําแข็งขึ้นมา เป็นศิลปะการแกะสลักน้ําแข็งแบบไม
ธรรมดา หากแตเป็นการจําลองเป็นเมืองน้ําแข็งเหมือนจริงมากท่ีสุด และยังเอาใจเด็กๆดวยการสรางสไลเดอรน้ําแข็งอีกท้ังยังมี
กิจกรรมและโซนตางๆ ใหนักทองเท่ียวเขาชมไดโดยไมมีเบื่อ

นําทานชม หมูบานโบราณเกาหลีอึนพยอง (EUNPYEONG HANOK VILLAGE) หมูบานด้ังเดิมสไตลเกาหลีเปิดสัมผัส
ประสบการณใหมกับความเป็นอดีตเกาแกของชาวแดนโสม บานไมโบราณ สถานท่ีอยูอาศัย และธรรมชาติสุดใกลชิด

บาย

บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนู จิมดัก

นําทานสู หอคอยเอ็น โซลล ทาวเวอร (N SEOUL TOWER) ตั้งอยูบน ภูเขานัมซาน 1 ใน 18 หอคอยเมืองท่ีสูงท่ีสุดใน
โลก มีความสูงถึง 480 เมตร เหนือระดับน้ําทะเล ทานสามารถชมทัศนียภาพของกรุงโซลจากยอดโซลทาวเวอรไดรอบทิศ 360
องศา โดยสามารถมองไดถึงเขาพูกักซัน และถาหันไปยังทิศตรงขาม ก็จะเห็นไกลไปถึงแมน้ําฮันกัง เป็นอีกหน่ึงสถานท่ี ท่ีสุด
แสนจะโรแมนติก

ยังไมรวมคา ขึ้นลิฟต และ คาแมกุญแจ ลูกกุญแจคูรักสําหรับคลอง ทานสามารถเตรียมจากประเทศไทยไปได

นําทานอิสระชอปป้ิง ฮุนไดพรีเมี่ยมเอาเล็ท และ รานละลายเงินวอน หรือซุปเปอรมารเก็ต

นําทานดินทางสุ เมืองอินชอน (INCHEON)

ค่ํา

ไดเวลาอันสมควร นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ อินชอน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต



21.25 น. นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน THAI
AIRWAYS เท่ียวบินท่ี TG655 บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน ใชเวลาบินประมาณ 5 ชั่วโมง 50 นาที

ถนนฮงอิก (ยานฮงแด)

พิพิธภัณฑภาพลวงตา 3 มิติ

พิพิธภัณฑนํ้าแข็ง

หมูบานโบราณอึนพยอง

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

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

เป็นสถานท่ีทองเท่ียวแหงใหมของกรุงโซล มีเอกลักษณท่ีแปลกแหวกแนวจากพิพิธภัณฑ
ท่ีเราเคยรูจักอยางสิ้นเชิง จุดเดนก็คือ ภาพบริเวณฝาผนังและพ้ืน จะถูกสรางสรรค โดยใช
เทคนิคพิเศษในการสรางภาพ3มิติ รวมถึงทฤษฎีทางวิทยาศาสตรเชนการหักเหของแสง
เงา และการซอนภาพโดยกระตุนการเคล่ือนไหวของภาพใหมีมิติเหมือนจริง ซ่ึงศิลปะแบบ
น้ีเรียกวา ทรอมพลุยล (trompe l’oeil) มาจากภาษาฝรั่งเศสท่ีแปลวาลวงตาและท่ีสําคัญ
ภาพลวงตาเหลาน้ียังสามารถทําใหผูชมเขาไปมีสวนรวมกับภาพได โดยแตละภาพจะมีคํา
แนะนําเรื่องตําแหนงการยืน เพ่ือจัดวางทาตางๆ

เมืองน้ําแข็งท่ีมีผลงานศิลปะแกะสลักน้ําแข็งกวา 50 ชิ้น รวมอยูในท่ีเดียว พรอมจัดแสดง
ในแบบท่ีไมธรรมดา แตจําลองเป็นเมืองท่ีทุกอยางกลายเป็นน้ําแข็ง และเอาใจเด็กๆ ดวย
สไลเดอรน้ําแข็ง และกิจกรรมอ่ืนๆ อีกมากมาย ใหคุณไดเดินเท่ียวอยางไมรูสึกเบื่อ อาทิ
สัมผัสประสบการณน่ังรถลากกวางรูดอรฟ ทักทายลุงซานตา โพสทาคูกับนกเพนกวินขั้ว
โลก สํารวจบานน้ําแข็งเอสกิโม เย่ียมชมปราสาทน้ําแข็ง ชมวิวจากบนกําแพงเมือง และ
ลองเขาพักโรงแรมท่ีทุกอยางทําจากน้ําแข็ง

เป็นหมูบานโบราณท่ีตั้งอยูใจกลางกรุงโซล มีลักษณะเป็นกลุมบานไมโบราณท่ีซอนตัวอยู
ทามกลางธรรมชาติอันงดงาม ภายในมีคาเฟ โฮสเทส โฮมสเตย และรานอาหารท้ังแบบ
เดิมและผสมผสานสมัยใหมตั้งอยูรวมกันอยางลงตัว

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู จิมดัก

หอคอยกรุงโซล บาย

ถือไดวาเป็นสัญลักษณของกรุงโซล ตัวหอคอยมีความสูงเกือบ 240 เมตร ซ่ึงบางครั้งก็ถูก
เรียกวา “นัมซันทาวเวอร” เพราะหอคอยตั้งอยูบนภูเขานัมซาน ซ่ึงเป็นสถานท่ีท่ีเหมาะ
สําหรับชมวิวทิวทัศนของกรุงโซล โดยเฉพาะในชวงเวลาค่ําคืนนั้น จะเห็นสภาพบานเมือง
ของ กรุงโซลดานลางเต็มไปดวยแสงสีตางๆ ท่ีทําใหรูสึกเพลิดเพลิน



 หมายเหตุ

วันท่ี 6 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

ราคายังไมรวมคา ขึ้นลิฟต และ คาแมกุญแจท่ี N SEOUL TOWER ลูกกุญแจคูรักสําหรับคลอง ทานสามารถเตรียมจาก
ประเทศไทยไปได

เท่ียวบินท่ี TG655 บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน

การคลองกุญแจคูรักเกาหลี

ฮุนได พรีเมี่ยม เอาทเลต

ซุปเปอรมารเก็ตเกาหลี

จุดไฮไลท ของ N Seoul Tower ท่ีคูรักทุกคูชาวเกาหลี จะตองทําอยางเสียไมไดคือ การ
คลองกุญแจคูรัก Love Key Ceremony บนโซลทาวเวอร โดยท่ีจะเขียนขอความ หรือชื่อ
ของคูรักไวบนแมกุญแจ และก็จะนําแมกุญแจน้ีไปคลองกับรั้วเหล็ก สวนลูกกุญแจเคาจะ
ท้ิงไป ดวยความเชื่อท่ีวาหากคูรักคูใด ไดมาเยือนและคลองกุญแจคูรักกันท่ีน่ี จะทําใหความ
รักของท้ังคูยืนยาว ไมพรากจากกันไปตลอดกาล

เป็นแหลงชอบป้ิงเอาทเลตขนาดใหญของอาณาจักรฮุนได ตั้งอยูในยานกิมโพ ภายในมี
รานสินคาแบรนดเนมระดับโลกมากมาย เป็นหางใหญของเกาหลี หางมีลักษณะ
สถาปัตยกรรมเป็นทรงกรีกโรมันหรือยุโรปโบราณ นอกจากจะเป็นแหลงชอปป้ิงแลว ยัง
เป็น แหลงพักผอนหยอนใจ สําหรับครอบครัวอีกดวย

ซุปเปอรมารเก็ต (ละลายเงินวอน ซ้ือ 5 แถม 1) สาหราย ขนมตางๆ ช็อกโกแล็ตหิน ซีเรีย
ลช็อกโก ผลิตภัณฑของใบและรากฝอยของโสมในรูปแบบขนม ชาโสม โคลนพอกหนา
โสม ครีมลางหนาโสม เครื่องสําอางโสม และยังมีกิมจิ เปเปโร (ปอกกี้เกาหลี) ชินราเมง
(มามาเกาหลี) นมกลวย เป็นตน

ทาอากาศยานอินชอน คํ่า

ปัจจุบันทาอากาศยานอินชอนมีเท่ียวบินกวา 410,000 เท่ียวรองรับผูโดยสารกวา 44 ลาน
คนและสินคากวา4.5ลานตันตอปี และยังไดรับรางวัลดีเดนดานการบริการระดับโลกถึง6ปี
ซอน มีรานคาปลอดภาษีกวา70รานของแบรนดดังกวา 400 แบรนด เชน
CHANEL,GUCCI, HERMES,CARTIER โดยจําหนายในราคาถูกท่ีราน Shilla และ
Lotte เป็นduty free shopขนาดใหญ

 กิจกรรม เชา

01.20 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พรอมกับความประทับใจ

 เชา



 หมายเหตุ 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

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
เป็นสนามบินท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบินภายใน
ประเทศ ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติท่ี
คนคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



เง่ือนไข
คณะจะสามารถออกเดินทางไดตามจําเป็นตองมีขึ้นตํ่า อยางนอย 25 ทาน หากตํ่ากวากําหนด คณะจะไมสามารถเดินทางได หากผู

เดินทางทุกทานยินดีท่ีจะชําระคาบริการเพ่ิมเพ่ือใหคณะเดินทางได ทางบริษัทยินดีท่ีจะประสานงาน เพ่ือใหทุกทานเดินทางตามความ
ประสงคตอไป 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการงดออกเดินทาง หรือ เล่ือนการเดินทางไปในพีเรียดวันอ่ืนตอไป โดยทางบริษัทฯ จะแจงใหทานท
ราบลวงหนาเพ่ือวางแผนการเดินทางใหมอีกครั้ง ท้ังน้ี กอนคอนเฟิรมลางาน กรุณาติดตอเจาหนาท่ีเป็นกรณีพิเศษทุกครั้งหากทานลา
งานแลวไมสามารถเปล่ียนแปลงได

กรณีท่ีทานตองออกบัตรโดยสารภายใน (ตั๋วภายในประเทศ เชน ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาติดตอสอบถามเพ่ือ
ยืนยันกับเจาหนาท่ีกอนทุกครั้ง และควรจองบัตรโดยสารภายในท่ีสามารถเล่ือนวันและเวลาเดินทางได เพราะมีบางกรณีท่ีสายการบิน
อาจมีการปรับเปล่ียนไฟลทบิน หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ท้ังน้ีขึ้นอยูกับฤดูกาล สภาพภูมิกาศ และ ตารางบินของทา
อากาศยานเป็นสําคัญเทานั้น สิ่งสําคัญ ทานจําเป็นตองมาถึงสนามบินเพ่ือเช็คอินกอนเครื่องบิน อยางนอย 3 ชั่วโมง โดยในสวนน้ี
หากเกิดความเสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการไมรับผิดชอบคาใชจายท่ีเกิดขึ้นใดๆท้ังสิ้น 

กรณีท่ีทานเป็นอิสลาม ไมทานเน้ือสัตว หรือ แพอาหารบางประเภท กรุณาแจงเจาหนาท่ีเป็นกรณีพิเศษ

กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร (WHEEL CHAIR) กรุณาแจงบริษัทฯ อยางนอย 7 วันกอน
การเดินทาง หรือตั้งแตท่ีทานเริ่มจองทัวร เพ่ือใหทางบริษัทประสานงานกับสายการบินเพ่ือจัดเตรียมลวงหนา กรณีมีคาใชจายเพ่ิมเติม
ทางบริษัทของสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บคาใชจายตามจริงท่ีเกิดขึ้นกับผูเดินทาง 

กรุณาสงรายชื่อผูเดินทาง พรอมสําเนาหนาแรกของหนังสือเดินทางทุกทานใหกับเจาหนาท่ีหลังจากชําระเงินกรณีท่ีทานเดินทาง
เป็นครอบครัว (หลายทาน) กรุณาแจงรายนามคูนอนกับเจาหนาท่ีใหทราบ

กรณีท่ีออกบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เรียบรอยแลว มีรายละเอียดสวนใดผิด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการรับผิดชอบไมวาสวนใดสวน
หน่ึง หากทานไมดําเนินการสงสําเนาหนาแรกของหนังสือเดินทางใหทางบริษัทเพ่ือใชในการออกบัตรโดยสาร

หลังจากทานชําระคาทัวรครบตามจํานวนเรียบรอยแลว ทางบริษัทจะนําสงใบนัดหมายและเตรียมตัวการเดินทางใหทานอยางนอย 3
หรือ 5 วัน กอนออกเดินทาง

อัตราทัวรน้ี เป็นอัตราสําหรับบัตรโดยสารเครื่องบินแบบหมูคณะ (ตั๋วกรุป) ทานจะไมสามารถเล่ือนไฟลท วัน ไป หรือ กลับสวนใด
ได จําเป็นจะตองไป และ กลับ ตามกําหนดการเทานั้น หากตองการเปล่ียนแปลงกรุณาติดตอเจาหนาท่ีเป็นกรณีพิเศษ

ทางบริษัทไมมีนโยบายจัดคูนอนใหกับลูกคาท่ีไมรูจักกันมากอน เชน กรณีท่ีทานเดินทาง 1 ทาน จําเป็นตองชําระคาหองพักเด่ียว
ตามท่ีระบุ

หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต ตองมีอายุใชงานไดคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วันกลับ 

สําหรับลูกคาท่ีเดินทาง 3 ทาน และ ตองการพักหองสําหรับ 3 ทาน อาจมีคาใชจายเพ่ิมเติมไดในบางกรณี ขึ้นอยูกับโรงแรมท่ีคณะ
นั้นๆพักวามีหองรอบรับสําหรับ 3 ทาน หรือ (TRIPLE ROOM) หรือไม กรณีไมมี ทานจําเป็นจะตองชําระคาใชจายเพ่ิม (พักเด่ียว)
ตามจริง ยกเวนเด็กท่ีมีอายุตํ่ากวา 12 ปี ณ วันเดินทางกลับ

ฤดูหนาวในตางประเทศ มีขอควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกวาปกติ สี่โมงเย็นก็จะเริ่มมืดแลว สถานท่ีทองเท่ียวตางๆ จะปิดเร็ว
กวาปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผื่อเวลาใหเหมาะสม และ หากมีสถานท่ีทองเท่ียวกลางแจง เวลาเดินบนหิมะ อาจล่ืนได
ตองใชความระมัดระวังในการเดินเป็นอยางสูง หรือ ใชรองเทาท่ีสามารถเดินบนหิมะได แวนกันแดดควร เมื่อแสงแดดกระทบหิมะจะ
สวางสะทอนเขาตา อาจทําใหระคายเคืองตาได

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิเ์ปล่ียนแปลงโปรแกรมไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ เหตุการทางการเมือง การ
ลาชาของสายการบิน เงื่อนไขการใหบริการของรถในแตละประเทศ เป็นตน โดยสวนน้ีทางบริษัทจะคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเป็น
สําคัญ หากกรณีท่ีจําเป็นจะตองมีคาใชจายเพ่ิม ทางบริษัทจะแจงใหทราบลวงหนา

เน่ืองจากการเดินทางทองเท่ียวในครั้งน้ี เป็นการชําระแบบเหมาจายขาดกับบริษัทตัวแทนในตางประเทศ ทางบริษัทจึงขอสงวน
สิทธิ ์ไมสามารถขอรับเงินคืนไดในบริการบางสวน หรือ สวนใดสวนหน่ึงท่ีทานไมตองการไดรับบริการ หากระหวางเดินทาง สถานท่ี
ทองเท่ียวใดท่ีไมสามารถเขาชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการไมสามารถคืนคาใชจายไมวาสวนใดสวน
หน่ึงใหทาน เน่ืองจากทางบริษัทไดทําการจองและถูกเก็บคาใชจายแบบเหมาจายไปลวงหนาท้ังหมดแลว

หากวันเดินทาง เจาหนาท่ีสายการบิน หรือ ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง 

(พาสปอรต) ของทานชํารุดแมเพียงเล็กนอย เชน เปียกน้ํา ขาดไปหนาใดหนาหน่ึง มีหนาใดหนาหน่ึงหายไป มีกระดาษหนาใดหนา
หน่ึงหลุดออกมา มีรอยแยกระหวางสันของเลมหนังสือเดินทาง เป็นตน ไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น ทางสายการบิน หรือ เจาหนาท่ีดาน
ตรวจคนออก และ เขาเมือง มีสิทธิไ์มอนุญาตใหทานเดินทางตอไปได ดังนั้นกรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสือเดินทางของทานใหอยู
ในสภาพดีอยูตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชํารุด กรุณาติดตอกรมการกงสุลกระทรวงการตางประเทศเพ่ือทําหนังสือเดินทางฉบับ
ใหม โดยใชฉบับเกาไปอางอิง และ ยืนยันดวย พรอมกับแจงมาท่ีบริษัทเร็วท่ีสุด เพ่ือยืนยันการเปล่ียนแปลงขอมูลหนังสือเดินทาง หาก
ทานไดสงเอกสารมาท่ีบริษัทเรียบรอยแลว กรณีท่ียังไมออกบัตรโดยสาร (ตั๋วเครื่องบิน) ทานสามารถเปล่ียนแปลงไดไมมีคาใชจาย แต
หากออกบัตรโดยสาร (ตั๋วเครื่องบิน) เรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริงท้ังหมด ซ่ึงโดยสวน
ใหญตั๋วเครื่องบินแบบกรุปจะออกกอนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ท้ังน้ีขึ้นอยูกับกระบวนการและขั้นตอนของแตละคณะ
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เกี่ยวกับท่ีน่ังบนเครื่องบิน เน่ืองจากบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เป็นลักษณะของคณะ (กรุป อัตราพิเศษ) สายการบิน ขอสงวนสิทธิใ์นการ
เลือกท่ีน่ังบนเครื่องบิน กรณีลูกคาเดินทางดวยกัน กรุณาเช็คอินพรอมกัน และ สายการบินจะพยายามท่ีสุดใหทานไดน่ังดวยกัน หรือ
ใกลกันใหมากท่ีสุด 

ขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับหองพักในโรงแรมท่ีพัก เน่ืองจากการวางแปลนแบบหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหอง
พักแบบหองพักเด่ียว (SINGLE) และหองคู (TWIN/DOUBLE) และ หองพักแบบ 3 ทาน (TRIPLE) จะแตกตางกัน บางโรงแรม
หองพักแตละแบบอาจจะอยูคนละชั้นกัน (ไมติดกันเสมอไป)

ขอสงวนสิทธิก์ารเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอนวันเดินทาง 

บริษัทขอสงวนสิทธิ ์ในการไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การประทวง , การ
นัดหยุดงาน , การกอการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การนําสิ่งของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท 

บริษัทขอสงวนสิทธิ ์ในการไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายระหวางการเดินทาง ไมวากรณีใดๆก็ตาม และ ขอ
สงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บคาใชจายตามจริง กรณีทานลืมสิ่งของไวท่ีโรงแรมและจําเป็นตองสงมายังจุดหมายปลายทางตามท่ีทาน
ตองการ 

รายการน้ีเป็นเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลังจากไดสํารองโรงแรมท่ีพักในตางประเทศเรียบรอย
แลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม

เมื่อทานชําระเงินคาทัวรใหกับทางบริษัทฯแลว ไมวาสวนใดสวนหน่ึงก็ตาม ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลง
ท้ังหมดน้ีแลว 

การชําระเงิน
กรุณาทําการจองลวงหนาอยางนอย 30 วัน กอนออกเดินทาง พรอมชําระเงินมัดจําครั้งท่ี 1 ทานละ 15,000 บาท หลังจากสง

เอกสารยืนยันการจอง 2 วัน ตัวอยางเชน ทานจองวันน้ี กรุณาชําระเงินในวันถัดไป กอนเวลา 16.00 น. เทานั้น โดยระบบจะยกเลิก
อัตโนมัติทันที หากยังไมไดรับยอดเงินตามเวลาท่ีกําหนด และหากทานมีความประสงคจะตองเดินทางในพีเรียดเดิม ทานจําเป็นตองทํา
จองเขามาใหม น่ันหมายถึงวา กรณีท่ีมีคิวรอ (WAITING LIST) ก็จะใหสิทธิไ์ปตามระบบ ตามลําดับ เน่ืองจากทุกพีเรียด เรามีท่ีน่ัง
ราคาพิเศษจํานวนจํากัด

กรุณาชําระคาทัวรสวนท่ีเหลืออยางนอย 20 วัน กอนออกเดินทาง หากทานไมชําระภายในระยะเวลาท่ีท่ีบริษัทกําหนด ทางบริษัท
จะถือวาทานสละสิทธิย์กเลิกการเดินทาง และ ขอสงวนสิทธิไ์มสามารถคืนเงินมัดจําใหทานใดไมวาสวนในสวนหน่ึงก็ตาม

กรณีลูกคาทําการจองภายในระยะเวลาคงเหลือไมถึง 15 วัน กอนออกเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บคาทัวรเต็ม
จํานวน 100%
 

อัตรานี้รวม:
คาบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั๋ว) ไป และ กลับพรอมคณะ ชั้นประหยัด (ECONOMY CLASS) รวมถึงคาภาษีสนามบินและคา

ภาษีน้ํามันทุกแหง กรณีตองการอัพเกรด UPGRADE หรือ เปล่ียนแปลงบัตรโดยสาร ไมวาเท่ียวใด เท่ียวหน่ึง กรุณาติดตอเจาหนาท่ี
เป็นกรณีพิเศษ 

คาธรรมเนียมการโหลดกระเปาสัมภาระลงใตทองเครื่องบิน สายการบิน THAI AIRWAYS อนุญาตใหโหลดกระเปาสัมภาระลงใต
ทองเครื่องบิน โดยมีน้ําหนักไมเกิน 30 ก.ก. (1 ชิ้น) และ ถือขึ้นเครื่องบินไดน้ําหนักไมเกิน 7 ก.ก. (ไมจํากัดจํานวนชิ้น แตท้ังน้ีเจา
หนาท่ีจะพิจารณาตามความเหมาะสม) ตอทาน (ตามเงื่อนไขของสายการบิน) 

คารถโคชปรับอากาศตลอดเสนทางตามรายการระบุ (ยังไมรวมทิปพนักงานขับรถ)

คาโรงแรมท่ีพักระดับมาตรฐานตามรายการท่ีระบุ (พัก 2-3 ทาน ตอ หอง) ในกรณีมีงานเทรดแฟร การแขงขันกีฬา หรือ กิจกรรม
อ่ืนๆ ท่ีทําใหโรงแรมตามรายการท่ีระยุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปล่ียนโรงแรมท่ีพัก ไปเป็นเมืองใกลเคียงแทน อางอิง
มาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเป็นสําคัญ

คาธรรมเนียมเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการท่ีระบุ กรณีไมรวมจะชี้แจงแตละสถานท่ีในโปรแกรม

คาอาหาร ตามรายการท่ีระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม   

คามัคคุเทศกท่ีคอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

คาเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเท่ียวตางประเทศ วงเงินประกันสูงสุดทานละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธร
รม) 

อัตรานี้ไมรวม:
คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เครื่องด่ืม คาซักรีด คามินิบารในหองและคาพาหนะ

ตางๆ ท่ีไมไดระบุในรายการ
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คาทิปพนักงานขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถิ่น ตามธรรมเนียม 30,000 วอน ตอ ทริป ตอ ลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน
รวมไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (INFANT) ท้ังน้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีไดตามความเหมาะสมและ
ความพึงพอใจของทาน โดยสวนน้ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บกอนเดินทางทุกทาน ท่ีสนามบิน ในวันเช็คอิน

คาธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเปาสัมภาระท่ีมีน้ําหนักเกินกวาท่ีสายการบินนั้นๆกําหนดหรือสัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน 

คาธรรมเนียมการจองท่ีน่ังบนเครื่องบินตามความตองการเป็นกรณีพิเศษหากสามารถทําได ท้ังน้ีขึ้นอยูกับสายการบิน และ รุน
ของเครื่องบินแตละไฟลทท่ีใชบิน ซ่ึงอาจเปล่ียนแปลงไดอยูท่ีสายการบินเป็นผูกําหนด

คาภาษีน้ํามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบินไปแลว

ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% กรณีตองการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท

คาธรรมเนียมการขอวีซาทองเท่ียว กรณีท่ีสถานทูตแจงใหย่ืนขอวีซาแบบกะทันหันกอนเดินทางตามจริง ประเทศเกาหลีใต
อนุญาตใหทานท่ีถือหนังสือเดินทางไทย และมีวัตถุประสงคเดินทางไปประเทศเกาหลีใต เพ่ือการทองเท่ียว ไมจําเป็นตองย่ืนขอวีซา
โดยสามารถพํานักไดไมเกิน 90 วัน ตอครั้ง

วีซา
หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต ตองมีอายุใชงานไดคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วันกลับ 

หมายเหตุ
อัตราน้ียังไมรวมคาทิปพนักงานขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถิ่น ตามธรรมเนียม 30,000 วอน ตอ ทริป ตอ ลูกคา ผู

เดินทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (INFANT) ท้ังน้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีไดตามความ
เหมาะสมและความพึงพอใจของทาน โดยสวนน้ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บกอนเดินทางทุกทาน ท่ีสนามบิน ในวันเช็ค
อิน 

ราคาเด็กอายุไมถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (INFANT) ทานละ 10,900 บาท (ไมมีท่ีน่ังบนเครื่องบิน)

อัตราน้ีเฉพาะนักทองเท่ียวท่ีถือหนังสือเดินทางไทยและตางชาติ ขอสงวนสิทธิไ์มรับผูเดินทางท่ีถือพาสสปอรตเกาหลีใต  โดย
ลูกคาตองเดินทางทองเท่ียวกับทัวร ตลอดการเดินทาง หามแยกออกเพ่ือเดินทางทองเท่ียวดวยตนเองเด็ดขาด ขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บ
คาธรรมเนียม ในกรณีขอเอกสารย่ืนวีซา 1,500 บาท

กรณีตองการตัดกรุปสวนตัว กรุปเหมาท่ีสถานะผูเดินทางเป็น เด็กนักเรียน นักศึกษา ครู  ธุรกิจขายตรงเครื่องสําอางค หมอ
พยาบาล ชาวตางชาติ หรือคณะท่ีตองการใหเพ่ิมสถานท่ีขอดูงาน กรุณาติดตอแจงรายละเอียด โดยละเอียด กับเจาหนาท่ีเพ่ือทําราคาให
ใหมทุกครั้ง 

กรณีผูเดินทางถูกปฏิเสธการเขา – ออกประเทศจากประเทศตนทางและปลายทาง ท้ังจากท่ีดานหนาเคานเตอรเช็คอิน หรือจาก
ดานตรวจคนเขาเมืองก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาใชจายท่ีจะเกิดขึ้นตามมา และ จะไมสามารถคืนเงินคาทัวรท่ีทาน
ชําระเรียบรอยแลวไมวาสวนใดสวนหน่ึง

ตามนโยบายการโปรโมทสินคาพ้ืนเมืองของรัฐบาลเกาหลีรวมกับการทองเท่ียวเกาหลี ในนามของรานรัฐบาล ซ่ึงจําเป็นตองระบุไว
ในโปรแกรมทัวร เพราะมีผลกับราคาทัวร  จึงอยากเรียนชี้แจงลูกคาทุกทานวา รานรัฐบาลทุกรานจําเป็นตองแวะชม จะซ้ือหรือไมซ้ือขึ้น
อยูกับความพอใจของลูกคาเป็นหลัก และถาหากลูกคาไมมีความประสงคจะเขารานรัฐบาล ขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บคาใชจายท่ีเกิด
ขึ้นจากทานเป็นจํานวนเงิน 100 USD / ทาน / ราน

การยกเลิก
ยกเลิกการเดินทาง ไมนอยกวา 30 วัน กอนวันเดินทาง คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของคาบริการท่ีชําระแลว

ยกเวน พีเรียดท่ีมีวันหยุดนักขัตฤกษ ตองยกเลิกเดินทางไมนอยกวา 45 วัน กอนเดินทาง **

ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน กอนวันเดินทาง คืนคาบริการรอยละ 50 ของคาบริการท่ีชําระแลว

ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน กอนวันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มคืนเงินคาบริการท่ีชําระมาแลวท้ังหมดท้ังน้ี ทางบริษัทจะ
หักคาใชจายท่ีไดจายจริงจากคาบริการท่ีชําระแลวเน่ืองในการเตรียมการจัดการนําเท่ียวใหแกนักทองเท่ียว เชน การสํารองท่ีน่ังตั๋ว
เครื่องบิน การจองท่ีพัก ฯลฯ

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบ และ คืนคาทัวรสวนใดสวนหน่ึงใหทานไดไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น เชน สถานทูตปฏิเสธวีซา
ดานตรวจคนเขาเมือง ฯลฯ

กรณีตองการเปล่ียนแปลงผูเดินทาง (เปล่ียนชื่อ) จะตองแจงใหทางบริษัททราบลวงหนา อยางนอย 20 วัน กอนออกเดินทาง กรณี
แจงหลังจากเจาหนาท่ีออกเอกสารเรียบรอยแลว ไมวาสวนใดสวนหน่ึง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริง
ท้ังหมด ท้ังน้ีขึ้นอยูกับชวงพีเรียดวันท่ีเดินทาง และกระบวนการของแตละคณะ เป็นสําคัญดวย กรุณาสอบถามกับเจาหนาท่ีเป็นกรณี
พิเศษ
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กรณีตองการเปล่ียนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เล่ือนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการหักคาใชจายการดําเนินการตางๆ ท่ี
เกิดขึ้นจริงสําหรับการดําเนินการจองครั้งแรก ตามจํานวนครั้งท่ีเปล่ียนแปลง ไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น

สายการบิน THAI AIRWAYS ขอสงวนสิทธิส์ําหรับทานท่ีจะเปล่ียนแปลงผูเดินทาง กรณีออกบัตรโดยสาร (ตั๋วเครื่องบิน)
เรียบรอยแลว ไมสามารถยกเลิกหรือเปล่ียนแปลงไดทุกกรณี จะตองซ้ือบัตรโดยสารใบใหม (หากมีท่ีวาง) เทานั้น โดยทางบริษัทจะออก
ตั๋วเครื่องบินกอนออกเดินทางอยางนอย 10-15 วัน กอนเดินทาง ท้ังน้ีขึ้นอยูกับกระบวนการการดําเนินการของแตละคณะเทานั้น


