
#14899 ทัวรเกาหลี โซล 5 วัน 3 คืน เกาะนามิ The Garden
of Morning Calm สวนสนุกเอเวอรแลนด บิน OZ
ทัวรเกาหลี โซล ฟารมสตรอวเบอรรี ถนนฮงอิก เลนสกี(ไมรวมคาอุปกรณ)
943 King’s Cross พระราชวังชางดอกคุง โซลทาวเวอร(ไมรวมคาขึ้น) ตลาด
เมียงดง วัดโชเกซา สตารพารค ฮุนไดเอาทเลท



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

2 ทาอากาศยานอินชอน - เกาะนามิ - The Garden of Morning Calm   

Central
Plasa
Hotel
หรือ
เทียบ
เทา

3 ลานสกี - ไรสตรอเบอรร่ีเกาหลี - เอเวอรแลนด - ถนนฮงอิก (ยานฮงแด) - คาเฟ 943 KING’S
CROSS   

Inter
City
Hotel
หรือ
เทียบ
เทา

4 พระราชวังชางดอกกุง - ศูนยโสม - รานเคร่ืองสําอางคเกาหลี - โซลทาวเวอร - ดิวต้ีฟรี - เมียงดง   

Inter
City
Hotel
หรือ
เทียบ
เทา

5 วัดโซเกซา - ศูนยสมุนไพรเกาหลี - พิพิธภัณฑสาหรายเกาหลี - ฮันบก - เรียนทําขาวหอสาหราย
คิมบับ - สตารพารค - ฮุนได พรีเม่ียม เอาทเลต - ซุปเปอรมารเก็ตเกาหลี - ทาอากาศยานอิน
ชอน - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

   -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

4 ธ.ค. 65 - 8 ธ.ค. 65 ฿16,900 ฿15,900 ฿14,900 ฿5,900



วันท่ี 1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ทาอากาศยานอินชอน - เกาะนามิ - The Garden of Morning
Calm

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

 กิจกรรม ค่ํา

23.00 น. คณะมาพรอมกันท่ี ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ผูโดยสารขาออกชั้น 3 ประตู 5 เคานเตอร K10-K19 (เช็คอินของ
สายการบินเอเชียนา แอรไลน) โดยมีเจาหนาท่ีของบริษัทและหัวหนาทัวรพรอมอํานวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสาร
การเดินทางใหกับทุกทาน

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ คํ่า

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

 กิจกรรม เชา

01.50 น. นําทานเดินทางสู สาธารณรัฐเกาหลีใต โดยสายการบิน Asiana Airline เท่ียวบินท่ี OZ744 (ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 5-6 ชั่งโมง)

**ขอสงวนสิทธิใ์นการเลือกท่ีน่ังบนเครื่องเน่ืองจากตองเป็นไปตามระบบของสายการบินซ่ึงระบบการจองท่ีน่ังเป็นแบบสุมท่ี
น่ังวาง หากทานมีความประสงคท่ีจะระบุท่ีน่ังบนเครื่อง หรือเปล่ียนท่ีน่ัง จะมีคาใชจายเพ่ิมเติม สามารถดูอัตราคาบริการไดจาก
ทายรายการน้ี**

09.20 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติอินชอน สาธารณรัฐเกาหลี (เวลาทองถิ่นเร็วกวาประเทศไทย 2 ชั่วโมง เพ่ือ
ความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของทานเป็นเวลาทองถิ่น) นําทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร

นําทานเดินทางสู เกาะนามิ (ใชเวลาน่ังเรือประมาณ 10-15 นาที) ใหทานไดด่ืมด่ํากับธรรมชาติ แมกไม ทิวสนบนเกาะนามิ
ซ่ึงถือเป็นชวงเวลาท่ีดีท่ีสุดทามกลางบรรยากาศโรแมนติก ใหทานไดยอนรอยละครรักแนว DRAMA ซีรียเกาหลีท่ีโดงดังไปท่ัว
เอเชีย WINTER LOVE SONG หรือ เพลงรักในสายลมหนาว พรอมเก็บภาพความประทับใจ ถายรูป กับดาราแสดงนํา BAE
YONG JOON และ CHOI JI WOO

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารดวยเมนู “ชาบู ชาบู”

่ ้



 หมายเหตุ

วันท่ี 3 ลานสกี - ไรสตรอเบอรร่ีเกาหลี - เอเวอรแลนด - ถนนฮงอิก
(ยานฮงแด) - คาเฟ 943 KING’S CROSS

**ขอสงวนสิทธิใ์นการเลือกท่ีน่ังบนเครื่องเน่ืองจากตองเป็นไปตามระบบของสายการบินซ่ึงระบบการจองท่ีน่ังเป็นแบบสุมท่ี
น่ังวาง หากทานมีความประสงคท่ีจะระบุท่ีน่ังบนเครื่อง หรือเปล่ียนท่ีน่ัง จะมีคาใชจายเพ่ิมเติม สามารถดูอัตราคาบริการไดจาก
ทายรายการน้ี**

เวลาทองถิ่นเร็วกวาประเทศไทย 2 ชั่วโมง เพ่ือความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของทานเป็นเวลาทองถิ่น

นําทานชม The Garden of Morning Calm เป็นสวนพฤกษศาสตรขนาดใหญท่ีตั้งอยูในเมืองกาพยอง จังหวัดคยองกี
รวบรวมพืชพรรณตนไมและดอกไมกวา 5,000 ชนิด เหมาะกับการไปถายรูปสวยๆ และสูดอากาศบริสุทธิน์อกกรุงโซล

สามารถเขามาชมสวนชวงกลางคืนใน เทศกาลโคมไฟ (Lighting Festival at The Garden of Morning Calm) ท่ีจัด
หนักจัดเต็มการประดับประดาไฟมากกวา 30,000 ดวง ตามโซนตางตางๆท่ีงดงามอลังการไมแพชวงกลางวัน

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารดวยเมนู “ทักคาลบี้”

พักท่ี Central Plasa Hotel ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเทา

ทาอากาศยานอินชอน

เกาะนามิ

 เชา

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

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

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู ชาบู ชาบู

The Garden of Morning Calm บาย

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

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู ทัคคาลบี้

 Central Plasa Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา



รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางไปสัมผัสประสบการณหนาวสุดขั้ว กับ ลานสกีขนาดใหญ อิสระใหทานเลนสกีอยางเต็มท่ี ซ่ึงปลอดภัยไมมี
อันตราย การเตรียมตัวกอนเลนสกีควรเตรียมถุงมือสกี ผาพันคอ แวนกันแดด เสื้อแจ็คเก็ตกันน้ําหรือผารม และกางเกงรัดรูป
พรอมกับรับฟังขอแนะนํา และฝึกวิธีการเลนจากไกดทองถิ่นกอนลงสนามจริง ท้ังน้ีเพ่ือความปลอดภัยของทานเองเป็นสําคัญ
และทานสามารถเลนและสัมผัสกับหิมะปุยขาวไดอยางสนุกสนาน

กิจกรรมภายในลานสกีขึ้นอยูตามสภาพอากาศ หากสภาพอากาศไมเอ้ืออํานวยขอเปล่ียนแปลงโปรแกรมตามความเหมาะสม
โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา (*ราคาทัวรยังไมรวมคาอุปกรณการเลนสกี สกีลิฟท สโนวสเลด สกีคาเลนรวมชุดประมาณ
50,000 วอน*)

นําทานชมและเก็บสตรอวเบอรรีท่ี ฟารมสตรอวเบอรรี ทานสามารถเก็บและชิมได สตรอวเบอรรีเกาหลีจะมีลูกใหญและ
รสชาติหวาน ทานสามารถสั่งซ้ือฝากคนทางบานได

บาย

อิสระอาหารกลางวัน 1 มื้อ (ใหทุกทานไดอิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย)

นําทานเดินทางสู สวนสนุกเอเวอรแลนด ถูกขนานนามวาดิสนียแลนดเกาหลีเป็นสวนสนุกกลางแจงท่ีใหญท่ีสุดของ
ประเทศ โดยมีบริษัทซัมซุงเป็นเจาของ ตั้งอยูทามกลางหุบเขา ใหทานไดอิสระเท่ียวชมทองไปกับโลกของสัตวปาซาฟารีชมไล
เกอรแฝดคูแรกของโลกท่ีน่ีทานจะพบเจาปาสิงโตและเสือสามารถอยูดวยกันไดอยางเป็นสุข ชมความนารักของหมีท่ีสามารถ
สื่อสารกับคนขับรถไดเป็นอยางดี

หรือเขาสูดินแดนแหงเทพนิยาย สวนสี่ฤดู ซ่ึงจะปลูกดอกไมเปล่ียนไปตามฤดูกาล อีกท้ังยังสามารถสนุกกับเครื่องเลนนานา
ชนิด อาทิเชน สเปซทัวร รถไฟเหาะและหนอนสะบัด ชมสวนดอกไมซ่ึงกําลังบานสะพรั่งอวดสีสันเต็มสวน (ท้ังน้ีขึ้นอยูกับ
สภาพอากาศ) ชมกิจกรรมและการแสดงตางๆ ท่ีจัดตามตารางประจําวันดวยบัตรเขาชมแบบ ONE DAY TICKET เลนไดทุก
เครื่องเลนไมจํากัดรอบ เลือกชมและเลือกซ้ือชอบป้ิงในรานคาของท่ีระลึกตางๆอยางมากมาย

จากนั้นใหทาน ชอปป้ิงถนนฮงอิก แหลงวัยรุนยานฮงแด มหาวิทยาลัยฮงอิก เป็นยานชอปป้ิงบริเวณดานหนาของมหาวิทยา
ลัยฮงอิก จึงเป็นศูนยรวมเด็กวัยรุนและเด็กมหาวิทยาลัย เป็นอีกเสนหน่ึงท่ีมีบรรยากาศโรแมนติก อีกท้ังยังมีรานกาแฟท่ีเป็น
เอกลักษณ แกลเลอรี่ รานคาจําหนายสินคาแฟชั่น คลับ ตลาดศิลปะ และรานอาหาร

นําทานเดินทางสู 943 King’s Cross คาเฟธีม แฮรรี่ พอตเตอร มีมุมถายรูปมากมาย มีชุดคลุมกับผาพันคอท้ัง 4 บาน
พรอมไมกายสิทธิใ์หใสถายรูป เครื่องด่ืมราคา 4,000 - 6,000 วอน ทานจะไดสัมผัสบรรยากาศในโลกของแฮรรี่ไดแบบชิลๆ

ค่ํา

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารดวยเมนู “คาลบี้”

พักท่ี Inter City Hotel ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเทา

ลานสกี

ไรสตรอเบอรรี่เกาหลี

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

อิสระใหทานเพลิดเพลินกับกิจกรรมตางๆ บนลานสกี ทานจะไดสัมผัสประสบการณใหม
กับหิมะอันขาวโพลน ใหทานไดสนุกสนานกับกระดานเล่ือน ท่ีไหลลงมาจากเนินเขาหิมะ
หรือทานใดสนใจจะลองเลนสกี ก็สามารถเชาชุดและอุปกรณได อิสระตามอัธยาศัย

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

 บาย



 หมายเหตุ

วันท่ี 4 พระราชวังชางดอกกุง - ศูนยโสม - รานเคร่ืองสําอางคเกาหลี -
หอคอยกรุงโซล - ดิวตี้ฟรี - เมียงดง

ลานสกีขนาดใหญ กิจกรรมภายในลานสกีขึ้นอยูตามสภาพอากาศ หากสภาพอากาศไมเอ้ืออํานวยขอเปล่ียนแปลงโปรแกรม
ตามความเหมาะสมโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา (*ราคาทัวรยังไมรวมคาอุปกรณการเลนสกี สกีลิฟท สโนวสเลด สกีคาเลน
รวมชุดประมาณ 50,000 วอน*)

อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

เอเวอรแลนด

ถนนฮงอิก (ยานฮงแด)

คาเฟ 943 KING’S CROSS

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

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

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

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู คาลบี้

 Inter City Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานชม พระราชวังชางดอกกุง หรือ พระราชวังชังด็อก เป็นหน่ึงในหาพระราชวังท่ีสําคัญท่ีสุดของเกาหลี สรางขึ้นในรัช
สมัยของพระเจาแทจงแหงราชวงศโชซ็อน เมื่อปี พ.ศ. 1948 แลวเสร็จในปี พ.ศ. 1955

นําทานสู ศูนยโสม ซ่ึงรัฐบาลรับรองคุณภาพวาผลิตจากโสมท่ีมีอายุ 6 ปี ซ่ึงถือวาเป็นโสมท่ีมีคุณภาพดีท่ีสุด ชมวงจรชีวิตของ
โสมพรอมใหทานไดเลือกซ้ือโสมท่ีมีคุณภาพดีท่ีท่ีสุดและราคาถูกกวาไทยถึง 2 เทา เพ่ือนําไปบํารุงรางกาย หรือฝากญาติผูใหญท่ี
ทานรักและนับถือ

นําทานชม COSMETIC SHOP ศูนยรวมเครื่องสําอางชื่อดังของเกาหลี เชน Rojukiss, Missha เป็นตน



บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารดวยเมนู “ไกทอดเกาหลี”

นําทานชม โซลทาวเวอร 1 ใน 18 หอคอยเมืองท่ีสูงท่ีสุดในโลกมีความสูงถึง 480 เมตร เหนือระดับน้ําทะเล ทาสามารถชม
ทัศนียภาพของกรุงโซลจากยอดโซลทาวเวอรไดรอบทิศ 360 องศาโดยสามารถมองไดถึงเขาพูกักซัน และถาหันไปยังทิศตรงขาม
ก็จะเห็นไกลไปถึงแมน้ําฮันกัง (ไมราคารวมคาขึ้นลิฟท)

นําทานชอปป้ิงสินคาปลอดภาษีท่ีหาง Duty Free

อิสระชอปป้ิงตามอัธยาศัย ณ ตลาดเมียงดง หรือ สยามสแควรเกาหลี ทานสามารถเลือกสินคาเทรนดแฟชั่นลาสุดของเกาหลี
ไดท่ีน่ีโดยเฉพาะสินคาวัยรุนเชน เสื้อผา รองเทา กระเปา เครื่องประดับ ท้ังแบรนดเนมและสินคาจากแบรนดเกาหลีโดยเฉพาะ
อีกท้ังยังมีรานกาแฟ รานอาหารตางๆจากนั้นใหทานชอปป้ิงตามอัธยาศัย

ค่ํา

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารดวยเมนู “โอซัมบุลโกกิ”

พักท่ี Inter City Hotel ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเทา

พระราชวังชางดอกกุง

ศูนยโสม

รานเครื่องสําอางคเกาหลี

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

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

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

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

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู ไกทอดเกาหลี

โซลทาวเวอร บาย

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



วันท่ี 5 วัดโซเกซา - ศูนยสมุนไพรเกาหลี - พิพิธภัณฑสาหรายเกาหลี -
ฮันบก - เรียนทําขาวหอสาหราย คิมบับ - สตารพารค - ฮุนได
พรีเม่ียม เอาทเลต - ซุปเปอรมารเก็ตเกาหลี - ทาอากาศยานอิน
ชอน - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ โซลทาวเวอร (ไมราคารวมคาขึ้นลิฟท)

ดิวต้ีฟรี

เมียงดง

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

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

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู โอซัมบุลโกกิ

 Inter City Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

นําทานชม วัดโชเกซา เป็นอีกวัดท่ีมีความสําคัญของกรุงโซล โดยตั้งอยูในยานอินซาดง โดยวัดแหงน้ีถือวาเป็นศูนยรวมชาว
พุทธนิกายมหายานในเกาหลีท่ีมีขนาดใหญโตท่ีสุด สรางขึ้นตั้งแตสมัยราชวงศโชชอนปกครองเกาหลีในปีชวงปี ค.ศ.1395 และ
มีชื่อเสียงทางดานของการประดับโคมไฟท่ีสวยงาม

จากนั้นชม ศูนยสมุนไพรเกาหลี ใหทานไดเลือกซ้ือเลือกชม สมุนไพรฮอตเกนามูของเกาหลี ท่ีนํามาแปรรูปเป็นรูปแบบ
ตางๆ ท่ีมีสรรพคุณรักษาโรค และบํารุงรางกาย

นําทานสู พิพิธภัณฑสาหราย ซ่ึงทานจะไดเรียนรูการทําสาหรายของชาวเกาหลีประวัติความเป็นมาและความผูกพันท่ีชาว
เกาหลีท่ีมีตอสาหราย

พิเศษ....ใหทานไดถายรูปเป็นท่ีระลึกในชุดฮันบก พรอมใหทานทําคิมบับหรือขาวหอสาหรายเกาหลีดวยตนเองอีกดวย

นําทานชม Star Park ใหทานไดสัมผัสบรรยายการโดยรอบ STAR PRAK บนพ้ืนทางเดินของท่ีน่ีไดรวมรอยประทับฝามือ
พรอมลายเซ็น ดารา นักรอง ไอดอล ดังไวมากมาย เชน ลีจุนกิ, ปารค ชินฮเยยุนอึนฮเย, เป็นตน และยังสามารถถายรูปคูดารา
นักแสดงท่ีทานชื่นชอบขนาดเทาตัวจริงไดอีกดวย

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารดวยเมนู “จิมดัก”

นําทานเดินทางสู ฮุนไดเอาทเลท แหลงชอปป้ิงสินคาท่ีรวบรวมแบรนดดัง ท่ีเต็มไปดวยรานแฟชั่นกวา 200 ราน ใหทานได
ชอปป้ิงอยางจุใจ

นําทานชอปป้ิงท่ี ซุปเปอรมารเก็ต ซ่ึงมีสินคาตางๆ มากมายใหเลือกซ้ือหาเป็นของฝาก เชน กิมจิ บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป สาหราย
ขนมขบเค้ียว ลูกอม ผลไมตามฤดูกาลและของท่ีระลึกตางๆ

่



ค่ํา

ไดเวลาอันสมควร นําทานเดินทางสู สนามบินอินชอน

20.20 น. นําทานเดินทางกลับสู กรุงเทพฯ โดยสายการบิน (Asiana Airline) เท่ียวบินท่ี OZ743 (ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 5-6 ชั่วโมง)

00.20 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ

วัดโซเกซา

ศูนยสมุนไพรเกาหลี

พิพิธภัณฑสาหรายเกาหลี

ฮันบก

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

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

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

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”



 หมายเหตุ
่ ๋ ๋ ่ ๋ ๋ ่

เรียนทําขาวหอสาหราย คิมบับ

สตารพารค

อาหารประจําชาติเกาหลี ซ่ึงเป็นสวนหน่ึงในอาหารเกาหลียอดนิยมของคนไทยอีกเมนู
หน่ึง

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

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู จิมดัก

ฮุนได พรีเมี่ยม เอาทเลต

ซุปเปอรมารเก็ตเกาหลี

 บาย

เป็นแหลงชอบป้ิงเอาทเลตขนาดใหญของอาณาจักรฮุนได ตั้งอยูในยานกิมโพ เป็นหาง
ใหญของเกาหลี มีลักษณะสถาปัตยกรรมเป็นทรงกรีกโรมันหรือยุโรปโบราณ ภายในมี
รานสินคาแบรนดเนมระดับโลกมากมาย นอกจากจะเป็นแหลงชอปป้ิงแลว ยังเป็นแหลง
พักผอนหยอนใจสําหรับครอบครัวอีกดวย

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

ทาอากาศยานอินชอน

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

 คํ่า

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

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



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



เง่ือนไข
1. บริษัทฯ มีสิทธิท่ี์จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบใดๆ เหตุการณท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ เหตุการณไมสงบทางการเมือง, การ
ประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, อุบัติเหตุ, ความเจ็บปวย, ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความลาชา เหตุสุดวิสัย
อ่ืนๆ เป็นตน

3. หากทานยกเลิกกอนรายการทองเท่ียวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือวาทานสละสิทธิแ์ละจะไมรับผิดชอบคาบริการท่ีทานได
ชําระไวแลวไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น

4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอการหามออกนอกประเทศ หรือ หามเขาประเทศ อันเน่ืองมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดิน
ทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ

5. รายการน้ีเป็นเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหน่ึง หลังจากไดสํารองท่ีน่ังบนเครื่อง และโรงแรมท่ีพักใน
ตางประเทศเป็นท่ีเรียบรอย แตอยางไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม

6. ราคาน้ีคิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิท่ี์จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตาม
สถานการณดังกลาว

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หนวยงานท่ีเกี่ยวของ จนมีการยกเลิก ลาชา เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการบินบ
ริษัทฯขนสง หรือ หนวยงานท่ีใหบริการ บริษัทฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจัดบริการทัวรอ่ืนทดแทนให แตจะไมคืนเงินให
สําหรับคาบริการนั้นๆ

8. มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมมีสิทธิใ์นการใหคําสัญญาใดๆ ท้ังสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผูมีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเทานั้น

9. หากไมสามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความลาชา และความผิดพลาดจากทางสายการ
บิน จะไมมีการคืนเงินใดๆท้ังสิ้น แตท้ังน้ีทางบริษัทฯจะจัดหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให โดยขอสงวนสิทธิก์ารจัดหาน้ีโดยไมแจง
ใหทราบลวงหนา 

10. ในกรณีท่ีลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาท่ีของบริษัทฯ กอนทุกครั้ง มิเชนนั้นทางบริษัทฯ จะไม
รับผิดชอบคาใชจายใดๆ ท้ังสิ้น 

11. บริษัทของสงวนสิทธไมคืนคาบริการไมวากรณีใด ๆท้ังสิ้นบริษัทฯ รับเฉพาะผูมีจุดประสงคการเดินทางเพ่ือทองเท่ียวเกาหลี
เทานั้น

12. เท่ียวบิน และรายการทองเท่ียวอาจมีการเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา

13. เมื่อทานตกลงชําระเงินคาบริการไมวาท้ังหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขและ
ขอตกลงตาง ๆ ท่ีไดระบุไวท้ังหมดน้ีแลว

14. โรงแรมท่ีพักในประเทศเกาหลีมีมาตรฐานการกําหนดดาวและประเภทของท่ีพักแตกตางกับประเทศไทย โดยโรงแรมท่ีพักทา
งบริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์นการจัดหาโรงแรมโดยอางอิงตามการจัดระดับดาวของประเทศเกาหลีตามท่ีระบุในรายการทองเท่ียวเทานั้น
โรงแรมท่ีประเทศเกาหลีโดยสวนใหญจะเป็นแบบหองพักคู (Twin หรือDouble) ในกรณีท่ีทานมีความประสงคจะพักแบบ3ทานขึ้นอยู
กับขอจํากัดของหองพักและการวางรูปแบบของหองพักของแตละโรงแรม ซ่ึงมีความแตกตางกันอาจจะทําใหทานไมไดหองพักติดกัน
และไมสามารถเสริมเตียงไดตามท่ีตองการโรงแรมหลายแหงจะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากประเทศเกาหลีอยูในแถบท่ีมีอุณหภูมิตํ่า
เครื่องปรับอากาศท่ีมีจะใหบริการในชวงฤดูรอนเทานั้น

15. กระเปาสัมภาระตางๆถือเป็นทรัพยสินสวนตัวของทาน ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบตอความเสียหายสูญหายลาชา หรืออุบัติเหตุ
ตางๆ ใดๆท้ังสิ้น

16. เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว หากทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไมเดินทางพรอมคณะถือวาทานสละ
สิทธิ ์ไมอาจเรียกรองคาบริการ และเงินมัดจําคืน ไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้นและถาทานตองการแยกตัวออกจากกรุปทัวรเพ่ือทองเท่ียวเอง
โดยไมลงรานศูนยโสม, ศูนยสมุนไพร, รานน้ํามันสน, ศูนยเครื่องสําอาง และรานพลอยอะเมทิส ทางบริษัทจะเรียกเก็บคาใชจายท่ีเกิด
ขึ้นจากทานเป็นจํานวนเงิน 300 USD ตอทาน

17. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิร์าคาน้ีเฉพาะนักทองเท่ียวชาวไทยและทองเท่ียวเป็นหมูคณะแบบ Join Tour เทานั้น กรณีตองการ
ตัดกรุปเหมาโปรดสอบถามทางบริษัทอีกครั้ง หากเป็นนักทองเท่ียวชาวตางชาติ หรือ พระสงฆ เก็บคาใชจายเพ่ิม ทานละ 4,000 บาท

18. ในระหวางทองเท่ียวจะมีชางภาพมาถายรูปและชวยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และในวันสุดทายของการเดิน
ทางชางภาพจะนําภาพถายมาจําหนายหากวาทานใดสนใจสามารถซ้ือไดแตถาทานใดไมสนใจก็ไมตองซ้ือท้ังน้ีขึ้นอยูกับความพึงพอใจ
ของทาน ทางบริษัททัวรไมมีการบังคับใหซ้ือแตอยางใดแตเป็นการบอกกลาวลวงหนาเพ่ือใหผุเดินทางไดรับทราบ

19. ในกรณีท่ีลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาติดตอเจาหนาท่ีของบริษัทฯกอนทุกครั้งมิเชนนั้นทางบริษัทฯจะ ไม
รับผิดชอบคาใชจายใดๆท้ังสิ้น

กรณีคณะออกเดินทางได          

1. คณะจองจํานวนผูใหญ 10 ทานออกเดินทาง (ไมมีหัวหนาทัวร)

้



2. คณะจองจํานวนผูใหญ 15 ทานขึ้นไปออกเดินทาง (มีหัวหนาหัวหนาทัวร)

3. คณะจองไมถึงจํานวนผูใหญ 10 ทาน ไมออกเดินทาง

การชําระเงิน
1. ชําระเงินมัดจําทานละ 10,000 บาท ภายใน 36 ชั่วโมงหลังการจอง โดยโอนเขาบัญชีและสงหลักฐานการ โอนเงินใหเจาหนาท่ีท่ี

ดูแลเสนทาง ท่ีน่ังจะยืนยันเมื่อไดรับ เงินมัดจําแลวเทานั้น การชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือทางบริษัทฯจะเรียกเก็บกอนเดินทางไมนอย
กวา 15 วัน (ในวันเวลาทําการ) ทานควรจัดเตรียมคาทัวรใหเรียบรอยกอนกําหนดเน่ืองจากทางบริษัทตองสํารองคาใชจายในสวนของ
คาท่ีพักและตั๋วเครื่องบิน มิฉะนั้นจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูท่ีเดินทาง ท่ีมีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน 

3. หากทานท่ีตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทานติดตอเจาหนาท่ี กอนออกบัตรโดยสารทุก
ครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาใชจายท่ีเกิดขึ้น

4. หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรคประจําตัวหรือไมสะดวกในการเดิน
ทางทองเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง
เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเป็นตองดูแลคณะทัวรท้ังหมด 

อัตรานี้รวม:
1. คาบัตรโดยสารชั้นทัศนาจรไป – กลับ (ตั๋วกรุป) รวมภาษี สนามบินและภาษีน้ํามันไวเรียบรอยแลว

2. คาท่ีพัก 3 คืน หองละ 2-3 ทาน

3. คาเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการท่ีระบุ

4. หัวหนาทัวรหรือมัคคุเทศกทองถิ่นผูชํานาญเสนทางดูแลตลอดการเดินทาง

5. ประกันอุบัติเหตุวงเงินทานละ 200,000 บาท เสียชีวิต 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม)

6. คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 บาท คารักษาพยาบาลกรณีเกิด
อุบัติเหตุวงเงินทานละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม 

** ลูกคาทานใดสนใจซ้ือประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพ สามารถสอบถามขอมูลเพ่ิมเติมกับทางเจาหนาท่ีบริษัท
ได **

- เบี้ยประกันเริ่มตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]

- เบี้ยประกันเริ่มตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน] 

ความครอบคลุมผูเอาประกันท่ีมีอายุมากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ปี [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือ
เสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ลานบาท]

ความครอบคลุมผูเอาประกันท่ีมีอายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ปี [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือ
เสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท]

7. สัมภาระน้ําหนักไมเกินทานละ 23 กก.

8. คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7%

อัตรานี้ไมรวม:
1. คาทําหนังสือเดินทางไทย

2. คาใชจายสวนตัว อาทิ คาอาหาร - เครื่องด่ืม นอกเหนือจากรายการ คาซักรีด คาโทรศัพท เป็นตน

3. คาน้ําหนักของกระเปาเดินทางในกรณีท่ีเกินกวาสายการบินกําหนด 23 กิโลกรัม

4. วีซาเขาประเทศเกาหลี ในกรณีท่ีผูเดินทางถือหนังสือเดินทางตางดาว หรือ ประเทศท่ีท่ีตองทําวีซาเขาประเสาธารณรัฐเกาหลีใต
คาธรรมเนียมการย่ืนวีซาทานละ 1,750 บาท สําหรับผูท่ีถือหนังสือเดินทางตางดาว จะตองทําเรื่องแจง เขา-ออก หรือ Re-Entry ดวย
ตนเองเทานั้นกอนการสงเอกสารย่ืนวีซา

5. คาทิปมัคคุเทศกทองถิ่นและคนขับรถ (รวมทานละ 1,800 บาท/ทาน/ทริป)

วีซา
- หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต ตองมีอายุใชงานไดคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วันกลับ



การเดินทางจากประเทศไทยเขาสูประเทศเกาหลีและพิธีการเขาเมือง
เอกสารท่ีควรเตรียมกอนการเดินทางเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองของประเทศเกาหลีจะพิจารณาใหเฉพาะนักทองเท่ียวท่ีมาทองเท่ียวโดย
สุจริตเทานั้นท่ีผานเขาเมืองได และพิจารณาจาก 

1. หลักฐานการทํางานประจําของนักทองเท่ียว ซ่ึงสมควรท่ีนําติดตัวไปแสดงดวย เชน บัตรพนักงาน นามบัตร จดหมายการทํางาน
ภาษาอังกฤษ (กรณีเดินทางคนเดียว) จดหมายรับรองออกโดยบริษัทผูจัดคณะ

2. หลักฐานการเงิน ในระหวางการทองเท่ียวประเทศเกาหลีสมควรท่ีจะนําเงินสดติดตัวไปดวยประมาณ 300 เหรียญสหรัฐ หรือ
ประมาณ 300,000 วอน สําหรับการเดินทาง 2  วัน (หากไมมีบัตรเครดิตคารด) หากมีบัตรเครดิตตางประเทศ เชน Visa Card,
American Express, Dinners Club หรือ Master Card ตองนําติดตัวไปดวยหรือหลักฐานการเงินอ่ืนใดท่ีจะแสดงใหเจาหนาท่ี
ทราบวาทานคือนักทองเท่ียว

3. ใบรับรองสถานศึกษาหากทานยังอยูในระหวางการศึกษาหรือบัตรนักศึกษาและควรเดินทางกับผูปกครอง เชน บิดา มารดา ปา
นา อา ท่ีมีนามสกุลเดียวกัน

4. หากเป็นพาสปอรตใหม ควรนําพาสปอรตเกาเย็บเลมคูกับพาสปอรตใหมหรือนําติดตัวไปดวย 

5. การแตงกายสุขภาพและแลดูเป็นนักทองเท่ียว ไมควรสวมใสรองเทาแตะ

หมายเหตุ
- ราคาเด็กทารก (อายุไมถึง 2 ปีบริบูรณ ณ วันเดินทางกลับ) ทานละ 6,900.- ราคาน้ีรวมรายการทัวร ตั๋วเครื่องบิน 

- ไมรวมคาทิปมัคคุเทศกทองถิ่นและคนขับรถ (รวมทานละ 1,800 บาท/ทาน/ทริป) หัวหนาทัวรจากเมืองไทย ตามความพึงพอใจ
ในการบริการ (เก็บทิปกอนการเดินทางท่ีสนามบินดอนเมือง) **เด็กเก็บเทาผูใหญ**

- อัตราดังกลาวขอสงวนเฉพาะผูท่ีถือหนังสือเดินทางไทยเทานั้น กรณีถือหนังสือเดินทางตางชาติกรุณาเช็คราคาอีกครั้ง

- ในกรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองท้ังท่ีกรุงเทพฯ และท่ีประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต ปฏิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศ ทางบ
ริษัทฯ ขอสงวนสิทธไมคืนคาใชจายไมวากรณีใดๆ ท้ิงสิ้น

- บริษัทฯ สงวนสิทธิใ์นการท่ีจะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยท่ีทาง บริษัทฯ ไมสามารถควบคุม
ได เชน การนัดหยุดงาน, จลาจล,การลาชาหรือยกเลิกของเท่ียวบิน รวมถึงกรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองไมอนุญาตใหเดินทางออกหรือ
กองตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมืองรวมท้ังในกรณีท่ีทานจะใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมสีน้ําเงิน) เดิน
ทาง หากทานถูกปฏิเสธการเดินทางเขาหรือออกนอก ประเทศใดประเทศหน่ึง                

- บริษัทฯ สงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการทองเท่ียว โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

- บริษัทฯ สงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

- กรณีท่ีคณะไมครบจํานวน 15 ทาน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิใ์นการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัทฯ จะแจงใหทานทราบลวงหนา
5-7วันกอนการเดินทาง

- เมื่อทานทําการซ้ือโปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯจะถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกขอแลว

การยกเลิก
1. สําหรับผูโดยสารท่ีไมไดถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผูย่ืนวีซาให เมื่อผลวีซาผานแลวมีการยกเลิกการเดินทางบริ

ษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนคามัดจําท้ังหมด

2. ยกเลิกกอนการเดินทาง 15-45 วัน เก็บเงินมัดจําท้ังหมด

3. ยกเลิกกอนการเดินทาง 7-14วันเก็บคาใชจาย 80% ของราคาทัวร ตอทาน

4. ยกเลิกการเดินทางนอยกวา 1-7 วัน เก็บคาใชจายท้ังหมด 100% ของราคาทัวร

5. ยกเลิกการเดินทางในวันเดินทาง,ถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมืองท้ังจากประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต ไมมีการคืน
เงินท้ังหมดไมวากรณีใดๆท้ังสิ้นในกรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได จะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทฯ
จะทําการเล่ือนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไป แตท้ังน้ีทานจะตองเสียคาใชจายท่ีไมสามารถเรียกคืนไดคือคาธรรมเนียมในการ
มัดจําตั๋วทานละ 10,000 บาทและคาใชจายอ่ืนๆ

6. ยกเวนกรุปท่ีเดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาล ท่ีตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือคามัดจําท่ีพักโดยตรงหรือโดยการผาน
ตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเชน Extra Flight และ Charter Flight  จะไมมี
การคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรท้ังหมดไมวายกเลิกดวยกรณีใดๆ

7. กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองท้ังกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศท่ีระบุไวในรายการเดิน
ทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น

**สําคัญ!! บริษัททําธุรกิจเพ่ือการทองเท่ียวเทานั้น ไมสนับสนุนใหลูกคาเดินทางเขาประเทศเกาหลีใตโดยผิดกฎหมายและในขั้น
ตอนการผานการตรวจคนเขาเมือง ท้ังไทยและเกาหลีใต ขึ้นอยูกับการพิจารณาของเจาหนาท่ีเทานั้น ลูกคาทุกทานตองผานการตรวจ

้ ้



คนเขาเมืองดวยตัวของทานเอง ทางมัคคุเทศกไมสามารถใหความชวยเหลือใดๆไดท้ังสิ้น**

8. เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง หรือเดินทางพรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ ์
ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจําคืน ไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น    

9. สําหรับผูเดินทางท่ีอายุไมถึง 18 ปี และไมไดเดินทางกับบิดา มารดา ตองมีจดหมายยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศจาก
บิดาหรือมารดาแนบมาดวย


