
#14693 ทัวรเกาหลี โซล 6 วัน 3 คืน เทศกาลตกปลานํ้าแข็ง
สวนแหงแสงดาวอูซู ชอปปงยานเมียงดง บิน TG
ทัวรเกาหลี โซล ไรสตอเบอรรี่ ลานสกีขนาดใหญ ปอมฮวาซอง ยานทงแดมุน
ทงแดมุนดีไซนพลาซา พระราชวังชางด็อกกุง สวนสนุกเอเวอรแลนด หมูบานอิก
ซอนดง หอคอยกรุงโซล(ไมรวมคาขึ้น) อิสระยานฮงแด



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

2 ทาอากาศยานอินชอน - เทศกาลตกปลาน้ําแข็ง - ยางจิไพน สกีรีสอรท - ไรสตรอเบอรร่ี
เกาหลี - OOOZOOO Garden - ซูวอน   

Korea
Tourist
Hotel,
Suwon
หรือเทียบ
เทา

3 ปอมฮวาซอง - เอเวอรแลนด - โรงเรียนสอนทํากิมจิ - ฮันบก - ยานทงแดมุน - ทงแดมุน
ดีไซน พลาซา   

VIP Hotel
Seoul หรือ
เทียบเทา

4 น้ํามันสนเข็มแดง - รานเคร่ืองสําอางคเกาหลี - พระราชวังชางดอกกุง - หมูบานโบราณอิก
ซอนดง - โซลทาวเวอร - การคลองกุญแจคูรักเกาหลี - ดิวต้ีฟรี - เมียงดง   

VIP Hotel
Seoul หรือ
เทียบเทา

5 ศูนยสมุนไพรเกาหลี - โรงงานพลอยอเมทิส - ศูนยโสม - ถนนฮงอิก (ยานฮงแด) -
พิพิธภัณฑภาพลวงตา 3 มิติ - พิพิธภัณฑน้ําแข็ง - ซุปเปอรมารเก็ตเกาหลี - ทาอากาศยาน
อินชอน

   -

6 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

28 ก.พ. 63 - 4 มี.ค. 63 ฿17,999 ฿17,999 ฿17,999 ฿5,500



วันท่ี 1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ทาอากาศยานอินชอน - เทศกาลตกปลาน้ําแข็ง - ยางจิไพน สกี
รีสอรท - ไรสตรอเบอรร่ีเกาหลี - OOOZOOO Garden - ซู
วอน

กําหนดการทั้งหมด

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

บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน

** รายการน้ีใชตั๋วหมูคณะ สามารถสะสมไมล ROP ได 50% **

 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) ** รายการน้ี
ใชตั๋วหมูคณะ 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) หลังทุกทานผานขั้นตอนการ
ตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบรอย

นําทานสู เทศกาลตกปลาน้ําแข็ง เป็นประมาณชวงเดือนมกราคมของทุกปี เพ่ือตกปลาเทราท ฉายาของมันคือ THE
QUEEN OF VALLEY หรือราชินีแหงขุนเขา ซ่ึงนักทองเท่ียวท่ีตกปลามาได สามารถนาปลามาทาเป็นซูชิ หรือซาชิมิ ซ่ึง
สามารถทานไดเลย และภายในงานจะมีกิจกรรมทาความหนาวตางๆ อาทิเชน การแขงขันจับปลาเทราทดวยมือตกปลาใตนาแข็ง
การโชวแกะสลักน้ําแข็ง ฟุตบอลน้ําแข็ง และเลนเล่ือนหิมะ และอ่ืนๆ

้ ้



นอกจากนั้นยังมีรายการบันเทิง และเกมสการเลนตางๆมากมาย เชน สนามการเลนสไลเดอรน้ําแข็ง, การแขงขันฟุตบอล
บนน้ําแข็ง และ กีฬาน้ํา แข็งอ่ืนๆ นอกจากนี มีแขงขันชิงแชมปสุนัขลากเล่ือนหิมะและรถแขงหิมะ ซ่ึงเหมาะกับเด็กๆ และ
ครอบครัวไดสนุกสนานกับกิจกรรมนานาชนิดตลอดท้ังงาน (รวมอุปกรณตกปลา กําหนดการยังไมระบุวันชัดเจน ปกติจะอยูชวง
ประมาณ วันท่ี 7 – 27 มกราคมของทุกปี และอาจจะมีการเปล่ียนแปลงขึ้นอยูกับสภาพอากาศของแตละปี สําหรับเทศกาลตก
ปลาน้ีถูกจัดขึ้นท่ีเมืองซาราซอม กรณีน้ําแข็งยังไมสามารถลงไปยืนตกปลาได หรือหากเกิดเหตุสุดวิสัยอ่ืนๆ ทางบริษัท ขอสงวน
สิทธิป์รับรายการเป็นเกาะนามิ แทน )

นําทานสู ลานสกีขนาดใหญ YANGJI SKI RESORT หรือเทียบเทา ประกอบไปดวยเนินสกีถึง 2 เนินดวยกันแบงเป็น
เนินสกีสําหรับผูฝึกหัดเลน 1 เนิน, และเนินสําหรับผูท่ีเลนชํานาญแลว 1 เนิน (ราคาทัวรยังไมรวมคาอุปกรณการเลนสกี, สกี
ลิฟท, สโนวสเลด กอนโดลา หรือ เคเบิล **ขึ้นอยูกับสถานท่ีวามีใหบริการหรือไม**)

มีเวลาใหทานไดสนุกกับการเลนสกีอยางเต็มท่ี ซ่ึงปลอดภัยไมมีอันตราย เตรียมตัวกอนเลนสกี ควรเตรียม ถุงมือสกี ผาพัน
คอ แวนกันแดด เสื้อแจคเก็ตกันน้ํา หรือผารม และกางเกงรัดรูป ขอคําแนะนําและฝึกวิธีการเลนจากไกดทองถิ่นกอนลงสนาม
จริง เพ่ือความปลอดภัยของทานเองเป็นสําคัญ

**ปริมาณของหิมะและการเปิดใหบริการของลานสกีขึ้นอยูกับความเอ้ืออํานวยของอากาศ หากไมมีหิมะเพียงพอ ลานสกีอาจ
จะปิดใหบริการ ในกรณีท่ีลานสกีไมสามารถเปิดบริการ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงโปรแกรม ปรับเปล่ียนเป็น
ONE MOUNT SNOW PARK (ไมรวมคาเขา SNOW PARK)

บาย

บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนู บุลโกกิ

นําทานสู ไรสตรอเบอรรี่ ใหทานเพลิดเพลินกับการชมและเลือกเก็บสตรอเบอรรี่สดๆหวานฉ่ําจากไร นอกจากนั้น ทานยัง
สามารถซ้ือกลับมาฝากคนท่ีทานรักท่ีเมืองไทยไดดวย

จากนั้นชม สวนแหงแสงดาวอูซู (OOOZOO) สถานท่ีทองเท่ียวแหงใหมท่ีเมืองอีชอนท่ีไดนําไฟแอลอีดีจํานวนมหาศาลมา
จัดเป็นสวนประดับไฟท่ีย่ิงใหญอลังการมีท้ังสวนดอกไม ปาหิงหอย สถานีอวกาศ อุโมงคดวงดาว รวมถึงคาเฟลอยฟาท่ีตั้งอยูบน
สเปซทาวเวอรดวย ซ่ึงในชวงเวลาประมาณ 20:00 น. ทางสวนแหงแสงดาวก็จะมีการแสดงไฟประกอบแสงสีเสียงใหชมกันดวย
ใหทานอิสระถายรูปกับการจัดแสดงไฟยามค่ําคืน

พลาดไมได SPACE TOWER คาเฟแบบโอเพนแอรลอยฟาแหงแรกของเอเชีย ท่ีตั้งอยูบนสเปซทาวเวอร ซ่ึงมีความสูงกวา
35 เมตร ใหเราไดน่ังหยอนขารับลมหนาวชมวิวสวนดอกไมท่ีสวางไสวจากมุมสูงกันแบบเพลินๆ ปนเสียวหนอยๆ คือทีเด็ดท่ีไม
ควรพลาดจริงๆ (ไมรวมคาขึ้นคาเฟลอยฟาบนสเปซทาวเวอร)

จากนั้นเดินทางสู เมืองซูวอน

ค่ํา

บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนู บุฟเฟต ป้ิงยางเกาหลี

พักท่ี Korea Tourist Hotel, Suwon หรือเทียบเทา

ทาอากาศยานอินชอน

เทศกาลตกปลานํ้าแข็ง

 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

เทศกาลตกปลาน้ําแข็ง หน่ึงปีมีเพียงครั้งเดียว โดยเทศกาลน้ีถูกเสนอใหเป็นเทศกาล
ตัวอยาง ของกระทรวงวัฒนธรรมและการทองเท่ียวเกาหลี เป็นเทศกาลฤดูหนาวท่ีย่ิงใหญ
และดึงดูดนักทองเท่ียวมาเยือนทุกปี สนุกสนานและเพลิดเพลินกับการตกปลาน้ําแข็งโดย
การเจาะน้ําแข็งเป็นรูวงกลม และนําเบ็ดไปตกปลาใตน้ําแข็ง



 หมายเหตุ ตามเวลาทองถิ่นเกาหลีใต เร็วกวาเมืองไทยประมาณ 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของทานเพ่ือความสะดวกในการนัดหมาย
เวลา

เทศกาลตกปลาน้ําแข็ง (รวมอุปกรณตกปลา กําหนดการยังไมระบุวันชัดเจน ปกติจะอยูชวงประมาณ วันท่ี 7 – 27 มกราคม
ของทุกปี และอาจจะมีการเปล่ียนแปลงขึ้นอยูกับสภาพอากาศของแตละปี สําหรับเทศกาลตกปลาน้ีถูกจัดขึ้นท่ีเมืองซาราซอม
กรณีน้ําแข็งยังไมสามารถลงไปยืนตกปลาได หรือหากเกิดเหตุสุดวิสัยอ่ืนๆ ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิป์รับรายการเป็นเกาะนามิ
แทน )

ลานสกีขนาดใหญ YANGJI SKI RESORT หรือเทียบเทา (ราคาทัวรยังไมรวมคาอุปกรณการเลนสกี, สกีลิฟท, สโนวส
เลด กอนโดลา หรือ เคเบิล **ขึ้นอยูกับสถานท่ีวามีใหบริการหรือไม**)

**ปริมาณของหิมะและการเปิดใหบริการของลานสกีขึ้นอยูกับความเอ้ืออํานวยของอากาศ หากไมมีหิมะเพียงพอ ลานสกีอาจ
จะปิดใหบริการ ในกรณีท่ีลานสกีไมสามารถเปิดบริการ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงโปรแกรม ปรับเปล่ียนเป็น
ONE MOUNT SNOW PARK (ไมรวมคาเขา SNOW PARK)

SPACE TOWER (ไมรวมคาขึ้นคาเฟลอยฟาบนสเปซทาวเวอร)

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

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู บุลโกกิ

ไรสตรอเบอรรี่เกาหลี

OOOZOOO Garden

ซูวอน

 บาย

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

แหลงรวมรานอาหารอรอย ชอปป้ิงมอลล พรอมเขาชมสวนไฟเรือนแสงอันสวยงาม
ตระการตา มาพรอมปรากฏการณท่ีไมธรรมดา ทุกครอบครัวและทุกคูรักจะไดรวมเดินทาง
ไปตามหากระตายในดวงจันทร ท่ีหมูดวงดาวไฟแอลอีดีนับลานลานดวง รายลอมดวย
ประติมากรรมสีสันแหงไฟใน 12 โซน เชน สวนดอกไมไฟ ปาแหงห้ิงหอย อุโมงคกาแล็ก
ซ่ี 101 (ยาวท่ีสุดในเกาหลี) ทะเลแหงดวงดาว หองแสดงงานศิลปมีเดีย อุโมงคไฟว่ิง สวน
ลับ สวนสนุก ปาแฟนตาซี ถนนพิศวงแหงบลู สวนสารภาพรัก และเสนทางแหง
แสงจันทร และเครื่องเลนใหม!! บอลลูนอวกาศเพียงแหงเดียวในเอเชีย รองรับไดเพียง
14 ทาน เพ่ือขึ้นชมวิวบนท่ีสูงจากพ้ืนดิน 35 เมตร พรอมจิบเครื่องด่ืมบนท่ีสูง

เป็นเมืองเอกของจังหวัดคย็องกี เป็นหน่ึงในเมืองสําคัญของเกาหลีใตมีประชากรมากกวา
หน่ึงลานคน ซูว็อนตั้งอยูทางตอนใตของโซล โดยหางจากโซลประมาณ 30 กิโลเมตร

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู บุฟเฟต ป้ิงยางเกาหลี

 Korea Tourist Hotel, Suwon หรือเทียบเทา



วันท่ี 3 ปอมฮวาซอง - สวนสนุกเอเวอรแลนด - โรงเรียนสอนทํากิมจิ -
ฮันบก - ยานทงแดมุน - ทงแดมุน ดีไซน พลาซา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหาร ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานสู ปอมปราการฮวาซอง (HWASEONG FORTRESS) เป็นสิ่งกอสรางขนาดใหญตั้งแตยุคโจซอน กําแพงของปอม
ปราการมีความยาวถึง 5.5 กิโลเมตร มีประตู 4 ประตูในแตละทิศปอมปราการฮวาซองถูกสรางขึ้นดวยอิฐโดยจะมีรูขนาดท่ีพอดี
สําหรับใชเป็นจุดยิงปืน หรือธนูได เชื่อกันวาเป็นการสรางท่ีมีการใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมากท่ีสุดแหงหน่ึงของยุคนั้น และท่ีน่ีได
ถูกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางดานประวัติศาสตรเมื่อปีค.ศ. 1997 ดวย

จากนั้นเดินทางสู สวนสนุกเอเวอรแลนด (EVERLAND) เป็นสวนสนุกกลางแจงท่ีใหญท่ีสุดของประเทศเกาหลีใต ตั้งอยู
บนทําเลท่ีสวยงามทามกลางหุบเขา ในเมืองยงอิน ทางตอนใตของเมืองโซล ไดรับการขนานนามวาเป็นดิสนียแลนดแหง
เกาหลีใต ท่ีน่ีถูกออกแบบใหแตกตางกันในแตละโซน ไดแก สวนสัตว , GLOBAL FAIR , EUROPEAN ADVENTURE ,
MAGIC LAND , AMERICAN ADVENTURE และEVER LAND SPEEDWAY

นอกจากน้ียังมีสวนสี่ฤดู ซ่ึงปลูกดอกไมประจําในแตละฤดูกาล และมีการตกแตงสวนสนุกใหเขากับบรรยากาศของเทศกา
ลนั้นๆ โดยมีบริษัทซัมซุง เป็นเจาของ ผูบริหารจัดการสวนสนุกแหงน้ี ดังนั้นความย่ิงใหญตระการตา และ ปลอดภัย ไมแพชาติ
ใดในโลกแนนอน ** โซนสวนน้ําจะเปิดเฉพาะชวงฤดูรอน**

บาย

บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนู ชาบู ชาบู

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

พิเศษ!! ใหทานไดใสชุดประจําชาติเกาหลี “ฮันบก” (HANBOK) และถายรูปไวเป็นท่ีระลึก

จากนั้นเดินทางสู ยานทงแดมุน หรือตลาดดงแดมุน เป็นยานการคาขนาดใหญประกอบดวยตลาดด้ังเดิม และศูนยการคาท่ี
ครอบคลุมท่ัวท้ังบริเวณประตูทงแดมุน ซ่ึงเป็นสถานท่ีสําคัญในเกาหลี โดยถือเป็นเขตคาสงและคาปลีกท่ีใหญท่ีสุดของเกาหลี
มีชื่อเสียงในดานตลาดกลางคืน และเป็นยานชอปป้ิงยอดนิยมท่ีดึงดูดนักชอปและนักทองเท่ียวจํานวนมากตลอดเวลา

พิเศษ!! ใหทานไดชม จุดไฮไลทของท่ีน่ี DONDAEMUN DESIGN PLAZA หรือ DDP เป็นกลุมอาคารรูปทรงแปลก
ใจกลางกรุงโซล ตั้งอยูกลางศูนยรวมแฟชั่นของเมือง ดงแดมุน โดยเป็นพ้ืนท่ีจัดนิทรรศการระดับโลกมากมาย มีท้ังหองประชุม
พ้ืนท่ีในสวนของการจัดงานแสดงแสดงโชวสินคาตาง ๆและยังเป็นสถานท่ีสําคัญสําหรับการแลกเปล่ียนวัฒนธรรมระหวาง
ประเทศ

ค่ํา

บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนู ขาวยําเกาหลี

พักท่ี VIP Hotel Seoul หรือเทียบเทา

ปอมฮวาซอง
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ปอมฮวาซองสถานท่ีทองเท่ียวท่ีสําคัญของเมืองซูวอนไดขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อปี
1997 ดวยท่ีวามีอายุมากกวา 200 ปี บวกกับความย่ิงใหญและสวยงามของปอมปราการน้ี
ความยาวของกําแพงโดยรอบยาวถึง 5.5 กิโลเมตร ภายในปอมปราการน้ีมี พระราชวัง
Hwaseong Haenggung Palace



้

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

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู ชาบู ชาบู

โรงเรียนสอนทํากิมจิ

ฮันบก

ยานทงแดมุน

ทงแดมุน ดีไซน พลาซา

 บาย

เป็นสถานท่ีทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมท่ีนาสนใจของเกาหลี มีอยูมากมายหลายแหงท้ังใน
กรุงโซลและเขตหัวเมืองใหญอ่ืน ๆ ภายในจะมีกิจกรรมท่ีเป็นการเผยแพรวัฒนธรรม
เกาหลีหลายอยาง เชน การสาธิตวิธีการทํากิมจิ โดยจะใหผูเขาชมลงมือทํากิมจิดวยตัวเอง
มีการใหชิมอาหารพ้ืนเมืองของเกาหลี และใหสวมชุดประจําชาติของเกาหลี ( ฮันบก ) ถาย
ภาพเป็นท่ีระลึกดวย ซ่ึงเขาจะเตรียมชุดฮันบกท้ังของผูชายและผูหญิงไวใหเลือกหลาย
แบบ

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”

ตลาดดงแดมุน เป็นตลาดท่ีเต็มไปดวยรานคามากมาย และหางสรรพสินคาท่ีทันสมัยกวา
10 แหง ตั้งอยูทามกลางบรรยากาศแบบด้ังเดิมของบริเวณฮึนอินจิมุน หรือประตูตะวัน
ออก เป็นแหลงคาของสินคาประเภทผา เครื่องแตงกาย เครื่องหนัง เครื่องนอน เครื่องใช
ภายในบาน อุปกรณกีฬา เครื่องกีฬา รองเทา และอ่ืนๆ สินคามีความหลากหลายและทัน
สมัยในราคาท่ีไมแพง

เป็นกลุมอาคารรูปทรงแปลกใจกลางกรุงโซล ตั้งอยูกลางศูนยรวมแฟชั่นของเมืองดงแด
มุน โดยเป็นพ้ืนท่ีจัดนิทรรศการระดับโลกมากมาย มีท้ังหองประชุม พ้ืนท่ีในสวนของการ
จัดงานแสดงแสดงโชวสินคาตาง ๆและยังเป็นสถานท่ีสําคัญสําหรับการแลกเปล่ียน
วัฒนธรรมระหวางประเทศ

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู ขาวยําเกาหลี

 VIP Hotel Seoul หรือเทียบเทา



วันท่ี 4 น้ํามันสนเข็มแดง - รานเคร่ืองสําอางคเกาหลี - พระราชวังชางด
อกกุง - หมูบานโบราณอิกซอนดง - หอคอยกรุงโซล - การ
คลองกุญแจคูรักเกาหลี - ดิวตี้ฟรี - เมียงดง

 หมายเหตุ สวนสนุกเอเวอรแลนด ** โซนสวนน้ําจะเปิดเฉพาะชวงฤดูรอน**

 กิจกรรม เชา

บริการอาหาร ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเลือกซ้ือสินคาจาก ศูนยสมุนไพรน้ํามันสนเข็มแดง (RED PINE) เป็นผลิตภัณฑ ท่ีสกัดจากนามันสน มีสรรพคุณ
ชวยบํารุงรางกาย ลดไขมัน ชวยควบคุมอาหารและรักษาสมดุลในรางกายไดเป็นอยางดี ท่ีขาดไมไดคือผลิตภัณฑเวชสําอางจาก
ศูนยรวมเครื่องสําอางแบรนดดังเกาหลี (COSMETIC GALLERY)

จากนั้นชม พระราชวังชางด็อกกุง (CHANGDEOKGUNG PALACE) เคยเป็นพระราชวังหลักของกษัตริยหลายพระองค
ของราชวงศโชซอน ท่ีไดรับการดูแลรักษาไวอยางดี ภายในประกอบดวยพ้ืนท่ีสาธารณะ อาคารพระราชวังสําหรับราชวงศ และสวน
บีวอน(BIWON) หรือรูจักกันในนามสวนฮูวอน(HUWON) สวนหยอมดานหลังท่ีเต็มไปดวยตนไมยักษอายุกวา 300 ปี บอน้ํา
และศาลาพักผอน มีความธรรมชาติมากท่ีสุด ไวเป็นท่ีพักผอน

บาย

บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนู ขาวยําเกาหลี

นําทานสู หมูบานอิกซอนดง (IKSEONDONG) เป็นหมูบานฮันอกโบราณอายุกวา 100 ปี อยูแถวอินซาดง แหลงรวมคาเฟ
เกๆ รานอาหารชิคๆกลางกรุงโซล ถนนสายน้ีหรือแมแตตัวบานเรือนก็ยังคงสไตลความโบราณฉบับเกาหลีไว

จากนั้นเดินทางสู หอคอยเอ็น โซลล ทาวเวอร (N SEOUL TOWER) ตั้งอยูบน ภูเขานัมซาน 1 ใน 18 หอคอยเมืองท่ีสูง
ท่ีสุดในโลก มีความสูงถึง 480 เมตร เหนือระดับน้ําทะเล ทานสามารถชมทัศนียภาพของกรุงโซลจากยอดโซลทาวเวอรไดรอบทิศ
360 องศา

และไมวาจะฤดูไหนๆ ท่ีน่ียังคงไดรับความนิยมเสมอมา เพราะเป็นสถานท่ีคลองกุญแจคูรักท่ียอดนิยมของนักทองเท่ียว และ
ชาวเกาหลี โดยมีความเชื่อวาหากไดมาคลองกุญแจดวยกันท่ีน่ี และโยนลูกกุญแจลงไปจะทําใหรักกันมั่นคง ยืนยาว ตราบนานเทา
นาน (ยังไมรวมคา ขึ้นลิฟต และ คาแมกุญแจ ลูกกุญแจคูรักสําหรับคลอง ทานสามารถเตรียมจากประเทศไทยไปได)

นําทานสู ดิวตี้ ฟรี (DUTY FREE) เป็นศูนยรวมรานคาปลอดภาษีท่ีใหญท่ีสุดในโซล ใหไดชอปป้ิงสินคาแบรนดเนมชั้นนํา
แบบ NEW COLLECTION ! มากมาย เชน นาฬิกา, แวนตา, เครื่องสําอางค ใหทานอิสระไดเลือกซ้ือไดอยางเต็มท่ี เป็นแหลง
รวมสินคาแบรนดดังกวา 250 แบรนด หากจะเขาไปชอปป้ิงกันท่ีหางแหงน้ี ใหพกพาสปอรตและขอมูลตั๋วเครื่องบินไปดวยเพราะ
ตองใชในการซ้ือสินคา

จากนั้นอิสระชอปป้ิง 4 ชั่วโมง !! ท่ี ยานเมียงดง (MYEONG-DONG) เปรียบเสมือนยานสยามสแควรบานเรา เมียงดงได
ชื่อวาเป็นแหลงรวมแฟชั่นแบรนดเกาหลีชั้นนํา ซ่ึงในแตละวันจะมีวัยรุนเกาหลีมาเดินช็อปป้ิงกันอยางลนหลาม ทานสามารถหา
ซ้ือสินคาไดอยางหลากหลายท้ังเสื้อผา, รองเทา, กระเปา, เครื่องสําอางซ่ึงเป็นท่ีรูจักอยางดีของคนไทย

ค่ํา

อิสระอาหารค่ํา เพ่ือความสะดวกในการทองเท่ียว

พักท่ี VIP Hotel Seoul หรือเทียบเทา

นํ้ามันสนเข็มแดง
 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



รานเครื่องสําอางคเกาหลี

พระราชวังชางดอกกุง

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

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

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู ขาวยําเกาหลี

หมูบานโบราณอิกซอนดง

โซลทาวเวอร

การคลองกุญแจคูรักเกาหลี

ดิวต้ีฟรี

 บาย

เป็นยานเกาแกท่ีมีกลุมบานแบบด้ังเดิมของเกาหลีท่ีมีประวัติยาวนานมากกวา 100 ปี
เป็นยานท่ีนิยมอยางมากในหมูวัยรุน ปัจจุบันสถานท่ีท่ีเหมาะสําหรับใครก็ตามท่ีตองการ
ความเงียบ สงบ สบาย และตองการสัมผัสความสวยงามของบานฮันอกในอีกรูปแบบหน่ึง

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

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

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



 หมายเหตุ

วันท่ี 5 ศูนยสมุนไพรเกาหลี - โรงงานพลอยอเมทิส - ศูนยโสม - ถนน
ฮงอิก (ยานฮงแด) - พิพิธภัณฑภาพลวงตา 3 มิติ -
พิพิธภัณฑน้ําแข็ง - ซุปเปอรมารเก็ตเกาหลี - ทาอากาศยานอิน
ชอน

หอคอยเอ็น โซลล ทาวเวอร (ยังไมรวมคา ขึ้นลิฟต และ คาแมกุญแจ ลูกกุญแจคูรักสําหรับคลอง ทานสามารถเตรียมจาก
ประเทศไทยไปได)

อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย

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

 คํ่า  VIP Hotel Seoul หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหาร ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเลือกซ้ือสินคาจาก ศูนยสมุนไพรเกาหลี (HERB SHOP) เป็นผลิตภัณฑผลของฮอกเก็ทนามู ท่ีเติบโตกลางปาดง
ดิบกวา 20 ปี มีสรรพคุณชวยกรองสารพิษในตับ เหมาะสําหรับคนท่ีทํางานหนัก ด่ืมเหลา นอนดึก หรือเป็นไวรัสตับอักเสบ ตับ
แข็ง ใหทานอิสระเลือกซ้ือใหตัวเองและครอบครัว

จากนั้นทานยังสามารถเลือกซ้ือเครื่องประดับจาก โรงงานเจียระไน พลอยสีมวง อเมทิส (AMETHYST FACTORY) โดยมี
ตั้งแตสีมวงออนเย็นตา จนถึงสีมวงเขม (มวงไวน) มีเสนหเยายวนใจ พลอยน้ีจะสวยงามจับตาเมื่อมาทําเป็นแหวน จ้ี ตางหู และ
สรอยขอมือ เป็นหินท่ีมีพลังในการบําบัดท้ังดานรางกายและจิตใจของผูสวมใส ขจัดความคิดแงลบ เป็นพลอยแหงสุขภาพและนํา
โชค

จากนั้นใหทานไดชม ศูนยโสมแหงรัฐบาล (GINSENG) เป็นโสมท่ีมีอายุ 6 ปี ซ่ึงถือวามีคุณภาพดีท่ีสุดในโลก มีชื่อเสียง
ท่ีสุด ใหทานไดเลือกซ้ือโสมคุณภาพ ในราคาถูกกวาประเทศไทยถึง 2 เทา โสมเกาหลีถือเป็นยาบํารุงรางกายหรือสามารถซ้ือเป็น
ของฝากจากประเทศเกาหลีใตก็ได

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

บาย

บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนู จิมดัก

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

จากนั้นชม พิพิธภัณฑน้ําแข็ง (ICE MUSEUM) เป็นการจําลองเมืองน้ําแข็งขึ้นมา เป็นศิลปะการแกะสลักน้ําแข็งแบบไม
ธรรมดา หากแตเป็นการจําลองเป็นเมืองน้ําแข็งเหมือนจริงมากท่ีสุด และยังเอาใจเด็กๆดวยการสรางสไลเดอรน้ําแข็งอีกท้ังยังมี
กิจกรรมและโซนตางๆ ใหนักทองเท่ียวเขาชมไดโดยไมมีเบื่อ เชน น่ังรถลากกวางรูดอรฟ ถายรูปคูกับคุณลุงซานตาน้ําแข็ง และ
ถายรูปกับบรรดานกแพนกวินน้ําแข็งท้ังหลาย เป็นตน

้ ้



นําทานสู เมืองอินชอน (INCHEON) ใหทานแวะซ้ือของฝากจาก รานละลายเงินวอน ใหทานไดเลือกซ้ือช็อกโกแลต
ผลิตภัณฑของใบและรากฝอยของโสม ในรูป ขนมโสม ชาโสม ครีมลางหนาโสม เครื่องสําอางโสม เป็นตน และยังมีหมอน
สุขภาพ , กิมจิ , เปเปโร (ปอกกี้เกาหลี) , ชินราเมง (มามาเกาหลี) และ นมกลวย เป็นตน

ไดเวลาอันสมควร นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ อินชอน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต

ค่ํา

อิสระอาหารค่ํา เพ่ือความสะดวกในการทองเท่ียว

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

ศูนยสมุนไพรเกาหลี

โรงงานพลอยอเมทิส

ศูนยโสม

ถนนฮงอิก (ยานฮงแด)

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

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

โรงงานพลอยอเมทิส หรือ พลอยสีมวง ท่ีมีชื่อเสียงของประเทศเกาหลี ซ่ึงชาวโสมเชื่อวา
ถาไดมีพลอยชนิดน้ีติดตัวไว จะทําใหมีโชคลาภและสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับชีวิต

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

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

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู จิมดัก



 หมายเหตุ

วันท่ี 6 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย

บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน

พิพิธภัณฑภาพลวงตา 3 มิติ

พิพิธภัณฑนํ้าแข็ง

ซุปเปอรมารเก็ตเกาหลี

 บาย

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

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 หาก

ผูเดินทางทุกทานยินดีท่ีจะชําระคาบริการเพ่ิมเพ่ือใหคณะเดินทางได 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 วัน
กอนการเดินทาง หรือตั้งแตท่ีทานเริ่มจองทัวร เพ่ือใหทางบริษัทประสานงานกับสายการบินเพ่ือจัดเตรียมลวงหนา กรณีมีคาใชจายเพ่ิม
เติม 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 กลับสวน
ใดได 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 ขึ้นอยูกับโรงแรมท่ี
คณะนั้นๆพักวามีหองรอบรับสําหรับ 3 ทาน หรือ (TRIPLE ROOM) หรือไม กรณีไมมี ทานจําเป็นจะตองชําระคาใชจายเพ่ิม (พัก
เด่ียว) 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
การลาชาของสายการบิน เงื่อนไขการใหบริการของรถในแตละประเทศ เป็นตน โดยสวนน้ีทางบริษัทจะคํานึงถึงประโยชนของลูกคา
เป็นสําคัญ 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) ของทาน
ชํารุดแมเพียงเล็กนอย เชน เปียกน้ํา ขาดไปหนาใดหนาหน่ึง มีหนาใดหนาหน่ึงหายไป มีกระดาษหนาใดหนาหน่ึงหลุดออกมา มีรอย
แยกระหวางสันของเลมหนังสือเดินทาง เป็นตน ไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น ทางสายการบิน หรือ เจาหนาท่ีดานตรวจคนออก และ เขาเมือง
มีสิทธิไ์มอนุญาตใหทานเดินทางตอไปได ดังนั้นกรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสือเดินทางของทานใหอยูในสภาพดีอยูตลอดเวลา
ขณะเดินทาง กรณีชํารุด กรุณาติดตอกรมการกงสุลกระทรวงการตางประเทศเพ่ือทําหนังสือเดินทางฉบับใหม โดยใชฉบับเกาไป
อางอิง และ ยืนยันดวย พรอมกับแจงมาท่ีบริษัทเร็วท่ีสุด เพ่ือยืนยันการเปล่ียนแปลงขอมูลหนังสือเดินทาง หากทานไดสงเอกสารมาท่ี
บริษัทเรียบรอยแลว กรณีท่ียังไมออกบัตรโดยสาร (ตั๋วเครื่องบิน) ทานสามารถเปล่ียนแปลงไดไมมีคาใชจาย แตหากออกบัตรโดยสาร
(ตั๋วเครื่องบิน) เรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริงท้ังหมด ซ่ึงโดยสวนใหญตั๋วเครื่องบินแบบ
กรุปจะออกกอนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ท้ังน้ีขึ้นอยูกับกระบวนการและขั้นตอนของแตละคณะ
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- เกี่ยวกับท่ีน่ังบนเครื่องบิน เน่ืองจากบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เป็นลักษณะของคณะ (กรุป อัตราพิเศษ) สายการบิน ขอสงวนสิทธิใ์น
การเลือกท่ีน่ังบนเครื่องบิน กรณีลูกคาเดินทางดวยกัน กรุณาเช็คอินพรอมกัน และ สายการบินจะพยายามท่ีสุดใหทานไดน่ังดวยกัน
หรือ ใกลกันใหมากท่ีสุด 

- ขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับหองพักในโรงแรมท่ีพัก เน่ืองจากการวางแปลนแบบหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําให
หองพักแบบหองพักเด่ียว (SINGLE) และหองคู (TWIN/DOUBLE) และ หองพักแบบ 3 ทาน (TRIPLE) จะแตกตางกัน บาง
โรงแรม หองพักแตละแบบอาจจะอยูคนละชั้นกัน (ไมติดกันเสมอไป)

- ขอสงวนสิทธิก์ารเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอนวันเดินทาง 

- บริษัทขอสงวนสิทธิ ์ในการไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การประทวง ,
การนัดหยุดงาน , การกอการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การนําสิ่งของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท 

- บริษัทขอสงวนสิทธิ ์ในการไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายระหวางการเดินทาง ไมวากรณีใดๆก็ตาม และ ขอ
สงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บคาใชจายตามจริง กรณีทานลืมสิ่งของไวท่ีโรงแรมและจําเป็นตองสงมายังจุดหมายปลายทางตามท่ีทาน
ตองการ 

- รายการน้ีเป็นเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลังจากไดสํารองโรงแรมท่ีพักในตางประเทศเรียบรอย
แลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม

การชําระเงิน
- กรุณาทําการจองลวงหนาอยางนอย 30 วัน กอนออกเดินทาง(ในวันเวลาทําการ) พรอมชําระเงินมัดจําครั้งท่ี 1 ทานละ 15,000

บาท หลังจากสงเอกสารยืนยันการจอง 2 วัน ตัวอยางเชน ทานจองวันน้ี กรุณาชําระเงินในวันถัดไป กอนเวลา 16.00 น. เทานั้น โดย
ระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไมไดรับยอดเงินตามเวลาท่ีกําหนด และหากทานมีความประสงคจะตองเดินทางในพีเรียดเดิม
ทานจําเป็นตองทําจองเขามาใหม น่ันหมายถึงวา กรณีท่ีมีคิวรอ (WAITING LIST) ก็จะใหสิทธิไ์ปตามระบบ ตามลําดับ เน่ืองจากทุก
พีเรียด เรามีท่ีน่ังราคาพิเศษจํานวนจํากัด

- กรุณาชําระคาทัวรสวนท่ีเหลืออยางนอย 20 วัน กอนออกเดินทาง (ในวันเวลาทําการ) หากทานไมชําระภายในระยะเวลาท่ีท่ี
บริษัทกําหนด ทางบริษัทจะถือวาทานสละสิทธิย์กเลิกการเดินทาง และ ขอสงวนสิทธิไ์มสามารถคืนเงินมัดจําใหทานใดไมวาสวนใน
สวนหน่ึงก็ตาม

- กรณีลูกคาทําการจองภายในระยะเวลาคงเหลือไมถึง 15 วัน กอนออกเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บคาทัวร
เต็มจํานวน 100%

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

ภาษีน้ํามันทุกแหง กรณีตองการอัพเกรด UPGRADE หรือ เปล่ียนแปลงบัตรโดยสาร ไมวาเท่ียวใด เท่ียวหน่ึง กรุณาติดตอเจาหนาท่ี
เป็นกรณีพิเศษ 

- คาธรรมเนียมการโหลดกระเปาสัมภาระลงใตทองเครื่องบิน สายการบิน THAI AIRWAYS อนุญาตใหโหลดกระเปาสัมภาระลง
ใตทองเครื่องบิน โดยมีน้ําหนักไมเกิน 30 ก.ก. (1 ชิ้น) และ ถือขึ้นเครื่องบินไดน้ําหนักไมเกิน 7 ก.ก. (ไมจํากัดจํานวนชิ้น แตท้ังน้ี
เจาหนาท่ีจะพิจารณาตามความเหมาะสม) ตอทาน (ตามเงื่อนไขของสายการบิน) **

- คารถโคชปรับอากาศตลอดเสนทางตามรายการระบุ (ยังไมรวมทิปพนักงานขับรถ)

- คาโรงแรมท่ีพักระดับมาตรฐานตามรายการท่ีระบุ (พัก 2-3 ทาน ตอ หอง) ในกรณีมีงานเทรดแฟร การแขงขันกีฬา หรือ กิจกร
รมอ่ืนๆ ท่ีทําใหโรงแรมตามรายการท่ีระยุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปล่ียนโรงแรมท่ีพัก ไปเป็นเมืองใกลเคียงแทน
อางอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเป็นสําคัญ

- คาธรรมเนียมเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการท่ีระบุ กรณีไมรวมจะชี้แจงแตละสถานท่ีในโปรแกรม

- คาอาหาร ตามรายการท่ีระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม   

- คามัคคุเทศกท่ีคอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

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

อัตรานี้ไมรวม:
- คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เครื่องด่ืม คาซักรีด คามินิบารในหองและคา

พาหนะตางๆ ท่ีไมไดระบุในรายการ

- คาทิปพนักงานขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถิ่น ตามธรรมเนียม 50,000วอน ตอ ทริป ตอ ลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน
รวมไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (INFANT) ท้ังน้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีไดตามความเหมาะสมและ
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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
พาสปอรต ตองมีอายุใชงานไดคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วันกลับ

หมายเหตุ
- เมื่อทานชําระเงินคาทัวรใหกับทางบริษัทฯแลว ไมวาสวนใดสวนหน่ึงก็ตาม ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลง

ท้ังหมดน้ีแลว 

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

- อัตราน้ียังไมรวมคาทิปพนักงานขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถิ่น ตามธรรมเนียม 50,000 วอน ตอ ทริป ตอ ลูกคา ผู
เดินทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (INFANT) ท้ังน้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีไดตามความ
เหมาะสมและความพึงพอใจของทาน โดยสวนน้ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บกอนเดินทางทุกทาน ท่ีสนามบิน ในวันเช็ค
อิน 

- 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 

- สําคัญ!! : กรณีผูเดินทางถูกปฏิเสธการเขา – ออกประเทศจากประเทศตนทางและปลายทาง ท้ังจากท่ีดานหนาเคานเตอรเช็คอิน
หรือจากดานตรวจคนเขาเมืองก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาใชจายท่ีจะเกิดขึ้นตามมา และ จะไมสามารถคืนเงินคาทัวร
ท่ีทานชําระเรียบรอยแลวไมวาสวนใดสวนหน่ึง

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

การยกเลิก
- ยกเลิกการเดินทาง ไมนอยกวา 30 วัน กอนวันเดินทาง(ในวันเวลาทําการ) คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของคาบริการท่ีชําระ

แลว

** ยกเวน พีเรียดท่ีมีวันหยุดนักขัตฤกษ ตองยกเลิกเดินทางไมนอยกวา 45 วัน กอนเดินทาง **

- ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน กอนวันเดินทาง คืนคาบริการรอยละ 50 ของคาบริการท่ีชําระแลว

- ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน กอนวันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มคืนเงินคาบริการท่ีชําระมาแลวท้ังหมด ท้ังน้ี ทางบริษัทจะ
หักคาใชจายท่ีไดจายจริงจากคาบริการท่ีชําระแลวเน่ืองในการเตรียมการจัดการนําเท่ียวใหแกนักทองเท่ียว เชน การสํารองท่ีน่ังตั๋ว
เครื่องบิน การจองท่ีพัก ฯลฯ

- ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบ และ คืนคาทัวรสวนใดสวนหน่ึงใหทานไดไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น เชน สถานทูตปฏิเสธวีซา
ดานตรวจคนเขาเมือง ฯลฯ

- กรณีตองการเปล่ียนแปลงผูเดินทาง (เปล่ียนชื่อ) จะตองแจงใหทางบริษัททราบลวงหนา อยางนอย 20 วัน กอนออกเดินทาง
กรณีแจงหลังจากเจาหนาท่ีออกเอกสารเรียบรอยแลว ไมวาสวนใดสวนหน่ึง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บคาใชจายท่ีเกิดขึ้น

้ ้ ้ ้ ่ ่



จริงท้ังหมด ท้ังน้ีขึ้นอยูกับชวงพีเรียดวันท่ีเดินทาง และกระบวนการของแตละคณะ เป็นสําคัญดวย กรุณาสอบถามกับเจาหนาท่ีเป็น
กรณีพิเศษ

- กรณีตองการเปล่ียนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เล่ือนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการหักคาใชจายการดําเนินการตางๆ
ท่ีเกิดขึ้นจริงสําหรับการดําเนินการจองครั้งแรก ตามจํานวนครั้งท่ีเปล่ียนแปลง ไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น

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

กรณีนักทองเท่ียวตองการทําการยกเลิกและเป็นไปตามเงื่อนไขขางตน บริษัทจะทําการโอนเงินคืนลูกคาภายใน 30 วัน นับจากวัน
ท่ีลูกคาติดตอขอยกเลิกกับเซลล


