
#14954 ทัวรเกาหลี โซล 5 วัน 3 คืน เกาะนามิ สวนสนุกเอ
เวอรแลนด พระราชวังชางดอกกุง บิน XJ
ทัวรเกาหลี อินชอน โซล สตรอวเบอรรีฟารม Cosmetic Outlet ยานฮงแด ยาน
อิกซอนดง หอคอยเอ็นโซล(ไมรวมคาขึ้น) ดิวตี้ฟรี ชอปปงเมียงดง ฮุนไดเอาท
เลท



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานดอนเมือง    -

2 ทาอากาศยานอินชอน - เกาะนามิ - ลานสกี   
Oak Valley or Elysian
Gangchon or Willhilli Ski
Resort หรือเทียบเทา

3 เอเวอรแลนด - สวนสตอเบอร่ี - รานเคร่ืองสําอางคเกาหลี - ถนนฮงอิก
(ยานฮงแด)   

Haedamchae Stay Hotel
หรือเทียบเทา

4 ศูนยโสม - พระราชวังชางดอกกุง - หมูบานโบราณอิกซอนดง - น้ํามันสน
เข็มแดง - โซลทาวเวอร - การคลองกุญแจคูรักเกาหลี - ดิวต้ีฟรี - เมียงดง   

Haedamchae Stay Hotel
หรือเทียบเทา

5 ศูนยสมุนไพรเกาหลี - ฮุนได พรีเม่ียม เอาทเลต - ซุปเปอรมารเก็ตเกาหลี -
ทาอากาศยานอินชอน - ทาอากาศยานดอนเมือง    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

30 พ.ย. 65 - 4 ธ.ค. 65 ฿36,999 ฿36,999 ฿36,999 ฿7,900

2 ธ.ค. 65 - 6 ธ.ค. 65 ฿39,999 ฿39,999 ฿39,999 ฿7,900

11 ธ.ค. 65 - 15 ธ.ค. 65 ฿39,999 ฿39,999 ฿39,999 ฿7,900

3 ม.ค. 66 - 7 ม.ค. 66 ฿38,999 ฿38,999 ฿38,999 ฿7,900

10 ม.ค. 66 - 14 ม.ค. 66 ฿38,999 ฿38,999 ฿38,999 ฿7,900

24 ม.ค. 66 - 28 ม.ค. 66 ฿39,999 ฿39,999 ฿39,999 ฿7,900



วันท่ี 1 ทาอากาศยานดอนเมือง

 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ทาอากาศยานอินชอน - เกาะนามิ - สกีรีสอรท

กําหนดการทั้งหมด

เท่ียวบินน้ีไมมีบริการอาหารบนเครื่องบิน

ขอสงวนสิทธิใ์นการเลือกท่ีน่ังบนเครื่อง เน่ืองจากตองเป็นไปตามระบบของสายการบิน

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

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

 กิจกรรม ค่ํา

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

02.40 น. ออกเดินทางสู ประเทศเกาหลีใต โดยสายการบิน AIR ASIA X เท่ียวบินท่ี XJ700 (ไมมีบริการอาหารและเครื่อง
ด่ืมบริการบนเครื่องบิน ใชระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 5.25 ชั่วโมง)

ขอสงวนสิทธิใ์นการเลือกท่ีน่ังบนเครื่อง เน่ืองจากตองเป็นไปตามระบบของสายการบิน

ทาอากาศยานดอนเมือง คํ่า

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

 กิจกรรม เชา

10.05 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติอินชอน ประเทศเกาหลีใต (เวลาทองถิ่นเร็วกวาไทย 2 ช.ม.) หลังผานพิธีตรวจ
คนเขาเมืองแลว

จากนั้นนําทานสู ทาเรือเฟอรรี่ เพ่ือขามฟากไปยัง เกาะนามิ ตั้งอยูกลางทะเลสาบซองเพียง ชื่อ “นามิ” ตั้งขึ้นเพ่ือเป็นเกียรติ
แกนายพลนามิ เกาะนามินั้นเรียกตัวเองวา NAMINARA REPUBLIC และเรียกตั๋วเรือขามฟากและตั๋วเขาชมเกาะวาวีซา ทําให
รูสึกเสมือนขามมาเท่ียวรัฐๆ หน่ึงท่ีเป็นเอกเทศออกมาจากเกาหลี บนเกาะจะมีบรรยากาศรมรื่น เต็มไปดวย ตนสน ตนเกาลัด
ตนแปะกวยตนซากุระตนเมเป้ิล และตนไมดอกไมอ่ืนๆ

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู ไกผัดซอส ดักคาลบี้

จากนั้นเดินทางสู ลานสกีรีสอรท ทุกทานจะไดสัมผัสหิมะและเก็บบรรยากาศเป็นท่ีระลึกกอนจะไปสนุกกับการเลนสกี ซ่ึง
ลานสกีแหงน้ีมีความพิเศษดวยเนินหิมะท่ีมีความสูงไมตํ่ากวา 1 กิโลเมตรขึ้นไป กลาวกันวาเป็นสวรรคของนักสกีมือใหม แตใน

่ ่ ้



 หมายเหตุ เวลาทองถิ่นประเทศเกาหลีเร็วกวาไทย 2 ช.ม.

ไมรวมคาเขาลานสกี คาเชาชุด+อุปกรณสกีและครูฝึก

การเตรียมตัวกอนเลนสกี ควรเตรียม เสื้อแจ็คเก็ตกันน้ําหรือผารม กางเกงรัดรูป ถุงมือสกี ผาพันคอ แวนกันแดด เป็นตน
ขอคําแนะนําและฝึกวิธีการเลนจากไกดทองถิ่นกอนลงสนามจริง เพ่ือความปลอดภัยของทานเอง

ในกรณีท่ีลานสกีกลางแจงปิด เราจะพาทานสูลานสกีในท่ีรม ONEMOUNT SNOWPARK แหลงทองเท่ียวใหมลาสุดใกล
กรุงโซล มีสิ่งอํานวยความสะดวกมากมาย เชน FITNESS &GOLF, CLUB, WATER PARK, SHOPPING MALL หาก
ทานใดท่ีไมสนใจเลน SNOW PARK สามารถเดินช็อปป้ิงไดตามอัธยาศัย มีท้ัง H&M, ADIDAS และมีแบรนดชั้นนําอีก
มากมาย นอกจากน้ียังสามารถเลนเครื่องเลนหลากหลายชนิดท้ัง บันจ้ีจัมพ, ไมลากเล่ือน, มาหมุน, สไลเดอร (ไมรวมบัตรเขา)

ขณะเดียวกันก็มีทางว่ิงสําหรับมืออาชีพ มีเนินรูปตัวเอสเป็นตัวเชื่อมระหวางยอดเนินและพ้ืนดานลางมาใหทานไดโชวฝีมือกัน
เต็มท่ี (ไมรวมคาเขาลานสกี คาเชาชุด+อุปกรณสกีและครูฝึก)

การเตรียมตัวกอนเลนสกี ควรเตรียม เสื้อแจ็คเก็ตกันน้ําหรือผารม กางเกงรัดรูป ถุงมือสกี ผาพันคอ แวนกันแดด เป็นตน
ขอคําแนะนําและฝึกวิธีการเลนจากไกดทองถิ่นกอนลงสนามจริง เพ่ือความปลอดภัยของทานเอง

ในกรณีท่ีลานสกีกลางแจงปิด เราจะพาทานสูลานสกีในท่ีรม ONEMOUNT SNOWPARK แหลงทองเท่ียวใหมลาสุดใกล
กรุงโซล มีสิ่งอํานวยความสะดวกมากมาย เชน FITNESS &GOLF, CLUB, WATER PARK, SHOPPING MALL หาก
ทานใดท่ีไมสนใจเลน SNOW PARK สามารถเดินช็อปป้ิงไดตามอัธยาศัย มีท้ัง H&M, ADIDAS และมีแบรนดชั้นนําอีก
มากมาย นอกจากน้ียังสามารถเลนเครื่องเลนหลากหลายชนิดท้ัง บันจ้ีจัมพ, ไมลากเล่ือน, มาหมุน, สไลเดอร (ไมรวมบัตรเขา)

ค่ํา

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร BULGOGI หมูหมักสไตลเกาหลี

พักท่ี Oak Valley, Elysian Gangchon, Willhilli Ski Resort 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 ไกผัดซอส ดักคาลบี้

ลานสกี บาย

อิสระใหทานเพลิดเพลินกับกิจกรรมตางๆ บนลานสกี ทานจะไดสัมผัสประสบการณใหม
กับหิมะอันขาวโพลน ใหทานไดสนุกสนานกับกระดานเล่ือน ท่ีไหลลงมาจากเนินเขาหิมะ
หรือทานใดสนใจจะลองเลนสกี ก็สามารถเชาชุดและอุปกรณได อิสระตามอัธยาศัย

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร Bulgogi เมนูหมูหมักสไตลเกาหลี

 Oak Valley or Elysian Gangchon or Willhilli Ski Resort หรือเทียบเทา



วันท่ี 3 เอเวอรแลนด - สวนสตอเบอร่ี - รานเคร่ืองสําอางคเกาหลี -
ถนนฮงอิก (ยานฮงแด)

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม

จากนั้นเดินทางสู สวนสนุกเอเวอรแลนด เป็นสวนสนุกกลางแจงของประเทศเกาหลีใต สวนสนุกน้ีถูกขนานนามวา ดิสนีย
แลนดเกาหลี เป็นสวนสนุกกลางแจงท่ีตั้งอยูทามกลางหุบเขา ทานจะไดน่ังกระเชาลิฟทและทองไปกับโลกของสัตวปาซาฟารี ชม
ไลเกอร (สิงโตผสมกับเสือ) แฝดคูแรกของโลก ท่ีน่ีทานจะพบวาเจาปาสิงโต และเสือสามารถอยูดวยกันไดอยางเป็นสุข

จากนั้นเดินทางสู สตรอวเบอรรีฟารม ใหทานไดชิมสตรอวเบอรรีสด ๆ ฉ่ํา ๆ พรอมท้ังเรียนรูวิธีการปลูกสตรอวเบอรรีของ
ชาวเกาหลีใหไดผลผลิตดีและรสชาติหวานหอมชวนรับประทาน ซ่ึงทานจะสามารถซ้ือความอรอยกลับไปเป็นของฝากใหคนทาง
บานไดดวย

หมายเหตุ : การเก็บขึ้นอยูกับจํานวนตามท่ีชาวเกษตรกําหนด และขึ้นอยูกับผลิตผลในแตละสัปดาห

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูบารบีคิวป้ิงยางสไตลเกาหลี

จากนั้นแวะชอปราน COSMETIC OUTLET สวรรคของนักชอป เพ่ือเลือกซ้ือกลับไปเป็นของฝาก มีใหเลือกมากมาย
หลากหลายแบนด ไมวาจะเป็นสกินแครบํารุงผิว ครีมหอยทาก ครีมน้ําแตก ครีมขัดขี้ไคล สแตมเซลล โบท็อกซ และยังมีสินคา
อีกมากมาย อาทิเชน ครีมวานหางจระเข ยายอมผม แฮนดครีม ยาสระผม เป็นตน

จากนั้นนําทานเดินทางไปตามรอยซีรีย BEAUTY INSIDE แถวฮงแดกับธีมเวดด้ิงเอาใจคนชอบถายรูปแนวโรแมนติก
ประดับประดาดวยดอกไมเสมือนคุณกําลังเป็นเจาสาวในงานวิวาห

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

ค่ํา

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนูขาวยําเกาหลี

พักท่ี Haedamchae Stay Hotel หรือเทียบเทา

เอเวอรแลนด

สวนสตอเบอรี่

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

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

สวนสตอเบอรรี่ ถือเป็นผลไมขึ้นชื่ออยางหน่ึงท่ีเป็นท่ีรูจัก ท่ีมีรสชาติอรอย ใหทานไดชม
และภายภาพประทับใจรวมถึงใหทานเก็บผลไมสดๆจากตนดวยตัวทานเอง

้



วันท่ี 4 ศูนยโสม - พระราชวังชางดอกกุง - หมูบานโบราณอิกซอนดง
- น้ํามันสนเข็มแดง - หอคอยกรุงโซล - การคลองกุญแจคูรัก
เกาหลี - ดิวตี้ฟรี - เมียงดง

 หมายเหตุ สตรอวเบอรรีฟารม การเก็บขึ้นอยูกับจํานวนตามท่ีชาวเกษตรกําหนด และขึ้นอยูกับผลิตผลในแตละสัปดาห

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู บารบีคิวป้ิงยางสไตลเกาหลี

รานเครื่องสําอางคเกาหลี

ถนนฮงอิก (ยานฮงแด)

 บาย

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

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

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู ขาวยําเกาหลี

 Haedamchae Stay Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม

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

นําทานไปยัง พระราชวังชางดอกกุง หรือ พระราชวังชางดอก หน่ึงในหาพระราชวังท่ีสําคัญท่ีสุดในสาธารณรัฐเกาหลี สรางขึ้น
ในรัชสมัยของพระเจาแทจงแหงราชวงศโชซอน เมื่อปี พ.ศ. 1948 (ค.ศ. 1405) แลวเสร็จในปี พ.ศ. 1955 (ค.ศ. 1412) ดวย
เหตุท่ีพระราชวังแหงน้ีตั้งอยูทางทิศตะวันออกของพระราชวังเคียงบก (Kyeongbok Palace) ผูคนจึงเรียกพระราชวังแหงน้ีวา
พระราชวังตะวันออก (East Palace)

นําทานไปยัง ยานอิกซอนดง (Ikseon-Dong) ความเกของยานน้ีคือ ท่ีน่ีเป็นหมูบานโบราณ Hanok Village อายุกวา 100
ปี แตในอาณาเขตเล็กๆ น้ี กลับมีคาเฟและรานขายของกระจุกกระจิกซอนตัวอยูตามตรอกซอกซอย ท้ังของเลนโบราณ เครื่อง
ประดับ รานกาแฟ จากหมูบานเกาจึงกลายเป็นแหลงแฮงกเอาตใหมไปโดยปริยาย เอกลักษณของอิกซอนดงคือบานเรือนเกาแก
ท่ีตัวบานกอดวยอิฐสีน้ําตาลวางเรียงเป็นกอน

จากนั้นเดินทางไปยัง ศูนยน้ํามันสนเข็มแดง (RED PINE) มีสรรพคุณชวยบํารุงรางกาย ลดไขมันท่ีอุดตันในเสนเลือด และ
รักษาสมดุลในรางกาย

บาย



รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูไกตุนโสม (SAMGYETANG)

นําทานสูความโรแมนติก ณ หอคอยเอ็นโซล (N Seoul Tower) ไมรวมคาลิฟต เป็นหน่ึงในแหลงทองเท่ียวสําคัญของโซล
เปิดใหเขาชมเมื่อ ปี ค.ศ. 1980 เป็นหอคอยสําหรับชมเมือง ตั้งอยูในกรุงโซล หรือบางครั้งเรียก หอคอยนัมซัน (Namsan
Tower) เพราะตั้งอยูบนภูเขานัมซัน เป็นหอคอยท่ีมีความสูงจากฐานประมาณ 236.7 เมตร และไดรับการ renovate ใหมปี
2005 จึงไดชื่อใหมเป็น N Seoul Tower

นําทานสูจุดไฮไลทท่ีพลาดไมไดเลยเมื่อมาเท่ียว Seoul Tower น่ันก็คือ สถานท่ีคลองกุญแจชื่อดัง Love Key Ceremony
ท่ีมีความเชื่อวาคูรักท่ีมาคลองกุญแจท่ีจะมีความรักท่ียืนยาวไปตลอดกาล โดยท่ีจะเขียนขอความหรือชื่อของคูรักไวบนแมกุญแจ
แลวนําไปคลองไวกับราวเหล็กบริเวณฐานของ N Seoul Tower ยังเป็นสถานท่ีถายทําละครเกาหลีแนวนารักๆเรื่อง “กับดักหัวใจ
ยัยแมมด”

อิสระใหทุกทานไดเดินเลนและถายรูปคูหอคอยตามอัธยาศัยหรือคลองกุญแจคูรัก

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

นําทานชอปป้ิง ยานเมียงดง แหลงละลายทรัพยในดวงใจของสาวๆหลายคน หรือ สยามสแควรเกาหลี ตลาดน้ีกาวล้ํานําสมัย
เพียงใดทานจะตองมาท่ีเมียงดงแหงน้ี พบกับสินคาวัยรุน อาทิ เสื้อผาแฟชั่นแบบอินเทรน เครื่องสําอางดังๆ ของเกาหลี พบกับ
ความแปลกใหมในการชอปป้ิงอีกรูปแบบหน่ึง ซ่ึงเมียงดงแหงน้ีจะมีวัยรุนหน ุมสาวชาวโสมไปรวมตัวกันท่ีน่ีกวาลานคนในแตละ
วัน และเป็นยานท่ีเต็มไปดวยสตรีทฟ ูดหนาตานารับประทาน

ค่ํา

อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย

พักท่ี Haedamchae Stay Hotel หรือเทียบเทา

ศูนยโสม

พระราชวังชางดอกกุง

หมูบานโบราณอิกซอนดง

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

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

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

เป็นยานเกาแกท่ีมีกลุมบานแบบด้ังเดิมของเกาหลีท่ีมีประวัติยาวนานมากกวา 100 ปี
เป็นยานท่ีนิยมอยางมากในหมูวัยรุน ปัจจุบันสถานท่ีท่ีเหมาะสําหรับใครก็ตามท่ีตองการ
ความเงียบ สงบ สบาย และตองการสัมผัสความสวยงามของบานฮันอกในอีกรูปแบบหน่ึง



 หมายเหตุ

วันท่ี 5

อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย

หอคอยเอ็นโซล (N Seoul Tower) ไมรวมคาลิฟต

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

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู ไกตุนโสม

โซลทาวเวอร

การคลองกุญแจคูรักเกาหลี

ดิวต้ีฟรี

เมียงดง

 บาย

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

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

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  Haedamchae Stay Hotel หรือเทียบเทา



ศูนยสมุนไพรเกาหลี - ฮุนได พรีเม่ียม เอาทเลต -
ซุปเปอรมารเก็ตเกาหลี - ทาอากาศยานอินชอน - ทาอากาศยาน
ดอนเมือง

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม

จากนั้นเดินทางสู ศูนยสมุนไพรเกาหลี(ฮอกเกนามู) ใหทานไดรับชมรับฟังขอมูลสําคัญของสมุนไพรบํารุงตับ ซ่ึงแพรหลาย
และเป็นท่ีนิยมมากภายในประเทศเกาหลีใต มีผลิตภัณฑหลากหลายรุสมุนไพรท่ีคัดเลือกและดูแลอยางพิถีพิถัน อิสระใหทานได
เลือกชมและ เลือกซ้ือสินคากลับไปเป็นของฝาก

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูจิมดักไกตุนกับซอสสไตลเกาหลี

นําทานไปยัง ฮุนไดเอาทเลท แหลงชอปป้ิงสินคาท่ีรวบรวมแบรนดดังตางๆ ท่ีเต็มไปดวยรานแฟชั่นกวา 200 ราน ใหทานได
ชอปป้ิงอยางจุใจ

จากนั้นแวะซ้ือของฝากท่ี ซุปเปอรมารเก็ต ซ้ือของ(ละลายเงินวอน 5 แถม 1) สาหราย ขนมตางๆ ช็อกโกแลตหิน ซีเรียลช็อก
โก ผลิตภัณฑของใบและรากฝอยของโสม ในรูป ขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหนาโสม ครีมลางหนาโสม เครื่องสําอางโสม หมอน
สุขภาพ กิมจิ เป็บโปโร(ปอกกี้เกาหลี) ชินราเมง(มามาเกาหลี) เป็นตน

13.00 น. นําทานเดินทางสู สนามบินนานชาติอินชอน

16.25 น. ออกเดินทางจากประเทศเกาหลีใตกลับ กรุงเทพฯ โดยสายบิน AIR ASIA X เท่ียวบินท่ี XJ709 (ไมมีบริการ
อาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน ใชระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 5.25 ชั่วโมง)

ค่ํา

20.45 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

ศูนยสมุนไพรเกาหลี
 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

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู จิมดัก

ฮุนได พรีเมี่ยม เอาทเลต บาย

เป็นแหลงชอบป้ิงเอาทเลตขนาดใหญของอาณาจักรฮุนได ตั้งอยูในยานกิมโพ เป็นหาง
ใหญของเกาหลี มีลักษณะสถาปัตยกรรมเป็นทรงกรีกโรมันหรือยุโรปโบราณ ภายในมี
รานสินคาแบรนดเนมระดับโลกมากมาย นอกจากจะเป็นแหลงชอปป้ิงแลว ยังเป็นแหลง
พักผอนหยอนใจสําหรับครอบครัวอีกดวย



 หมายเหตุ เท่ียวบินน้ีไมมีบริการอาหารบนเครื่องบิน

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

ซุปเปอรมารเก็ตเกาหลี

ทาอากาศยานอินชอน

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

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

ทาอากาศยานดอนเมือง คํ่า

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



เง่ือนไข
ในกรณีท่ีผูเดินทางไมผานการตรวจพิจารณาจากดานตรวจคนเขาเมือง(ต.ม.)ในการเขา-ออกท้ังประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต

อันเน่ืองจากการกระทําท่ีสอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนีเขาออกเมือง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆทุกกรณี ทางบริษัทจะไม
รับผิดชอบและไมคืนคาใชจายตางๆท้ังสิ้น เน่ืองจากทางบริษัทไดทําการจองและถูกเก็บคาใชจายแบบเหมาจายไปลวงหนาท้ังหมดแลว

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์ราคาน้ีเฉพาะนักทองเท่ียวชาวไทยเทานั้น ถาหากเป็นชาวตางชาติ จะตองเพ่ิมจากราคาคาทัวรปกติอีก
100 USD (เงินไทย3,500บาท) และหากเป็นชาวตางชาติชาวเกาหลี จะตองเพ่ิมจากราคาทัวรปกติอีก 300 USD (เงิน
ไทย10,500บาท)

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

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

ทัวรน้ีจัดใหเฉพาะลูกคาท่ีประสงคจะไปทองเท่ียวตามรายการของทัวรทุกวันเทานั้น หากทานไดไมสามารถรวมทัวรทุกวัน แคสมัคร
มารวมทัวรเพียงเพ่ือการใชตั๋วเครื่องบินและท่ีพักในราคาพิเศษ หากทานไมแจงและปรากฏวา ทานไมรวมทัวรในบางวัน ทางบริษัทจะ
คิดคาดําเนินการในการแยกทองเท่ียวเอง 350 USD (กอนซ้ือทัวร จะตองแจงความประสงคท่ีเป็นจริง เพ่ืองทางผูจัดจะไดคิดคาบริการ
ท่ีเหมาะสม)

หากวันเดินทาง เจาหนาท่ีสายการบิน หรือ ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง (พาสปอรต) ของทานชํารุด
แมเพียงเล็กนอย เชน เปียกน้ํา ขาดไปหนาใดหนาหน่ึง มีหนาใดหนาหน่ึงหายไป มีกระดาษหนาใดหนาหน่ึงหลุดออกมา มีรอยแยก
ระหวางสันของเลมหนังสือเดินทาง เป็นตน ไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น ทางสายการบิน หรือ เจาหนาท่ีดานตรวจคนออก และ เขาเมือง มี
สิทธิไ์มอนุญาตใหทานเดินทางตอไปได ดังนั้นกรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสือเดินทางของทานใหอยูในสภาพดีอยูตลอดเวลา ขณะ
เดินทาง กรณีชํารุด กรุณาติดตอกรมการกงสุลกระทรวงการตางประเทศเพ่ือทําหนังสือเดินทางฉบับใหม โดยใชฉบับเกาไปอางอิง
และ ยืนยันดวย พรอมกับแจงมาท่ีบริษัทเร็วท่ีสุด เพ่ือยืนยันการเปล่ียนแปลงขอมูลหนังสือเดินทาง หากทานไดสงเอกสารมาท่ีบริษัท
เรียบรอยแลว กรณีท่ียังไมออกบัตรโดยสาร ทานสามารถเปล่ียนแปลงไดไมมีคาใชจาย แตหากออกบัตรโดยสาร (ตั๋วเครื่องบิน)
เรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริงท้ังหมด ซ่ึงโดยสวนใหญตั๋วเครื่องบินแบบกรุปจะออกกอน
ออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ท้ังน้ีขึ้นอยูกับกระบวนการและขั้นตอนของแตละคณะ

เงื่อนไขการออกเดินทาง

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

การออกตั๋วโดยสายภายในประเทศ

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

หากกรุปคอนเฟิรมแลวไมสามารถเล่ือนการเดินทางได 

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

การชําระเงินหมายถึงการยืนยันจํานวนผูเดินทาง ไมสามารถปรับเปล่ียนได  

การชําระเงินเขามานั้น หมายถึงทานไดยอมรับขอเสนอและยืนยันจํานวนตามท่ีทานไดจองเขามา หากทานชําระเงินเขามาแลวจะไม
สามารถเปล่ียนแปลงจํานวนของผูเดินทางได และหากมีความจําเป็นจะตองเปล่ียนแปลงทานจะยินยอมใหทางบริษัทฯ คิดคาใชจาย
ท่ีทางบริษัทเสียหาย รวมถึงคาเสียเวลาในการขาย อยางนอยท่ีสุดเทาจํานวนเงินมัดจํา ท้ังน้ีท้ังนั้นใหเป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทฯ 



การรับการดูแลเป็นพิเศษ

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

การถูกปฏิเสธในการเขาหรือออกประเทศ

ในกรณีท่ีกองการตรวจคนเขาเมืองปฏิเสธมิใหทานเดินทางเขาหรือออกประเทศ ไมวาจะเป็นประเทศไทยหรือตางประเทศก็ตาม
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการไมคืนคาทัวรไมวาจะกรณีใดๆ ก็ตาม ซ่ึงการตรวจคนเขาเมืองนั้นเป็นสิทธิข์องเจาหนาท่ีของรัฐของประ
เทศนั้นๆ และขอแจงใหผูเดินทางทราบวาทางบริษัทฯและมัคคุเทศกหรือหัวหนาทัวร ไมมีสิทธิท่ี์จะชวยเหลือใดๆ ท้ังสิ้น เพราะอํานาจ
การตัดสินใจเป็นของเจาหนาท่ีทางกองการตรวจคนเขาเมืองโดยเด็ดขาด อน่ึง ทางบริษัทฯ มีจุดประสงคท่ีทําธุรกิจเพ่ือการทองเท่ียว
เทานั้น ไมสนับสนุนใหลูกคาเดินทางเขา-ออกประเทศอยางผิดกฎหมาย และหนังสือเดินทางจะตองมีอายุเหลือไมนอยกวา 6 เดือน
และมีหนาแสตมปไมนอยกวา 5 หนากระดาษ

การงดเวนการรวมทริปบางรายการ

หากผูดินทางงดเวนการรวมทริปบางสถานท่ีในรายการใด พรอมคณะผูเดินทางอ่ืน ทานจะไมสามารถเรียกรองคาบริการใดๆ ไดท้ัง
สิ้น บริษัทฯ จะถือวาทานประสงคท่ีจะสละสิทธิแ์ละไมรวมเดินทางพรอมคณะ

เงื่อนไขพิเศษเพ่ิมเติม 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บคาภาษีน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอนวันเดินทาง

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุตางๆ

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

บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ
อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเท่ียวเอง 

เมื่อชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรท้ังหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ท้ังหมด 

รายการทองเท่ียวน้ีเป็นเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหน่ึง หลังจากไดสํารองโรงแรมท่ีพักในตางประเทศ
เรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม 

การจัดการเรื่องหองพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปท่ีเขาพัก  โดยมีหองพักสําหรับผูสูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได โดย
อาจจะขอเปล่ียนหองไดตามความประสงคของผูท่ีพัก ท้ังน้ีขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได 

มัคคุเทศก หัวหนาทัวร พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ท้ังสิ้นแทนผูจัด นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผูมีอํานาจลงนามและมีประทับตราของบริษัทฯ กํากับเทานั้น

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

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํานําหนาชื่อ เลขท่ีหนังสือเดินทาง
และอ่ืนๆ เพ่ือใชในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีท่ีนักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทางบริษัทพรอมการชําระ
เงินมัดจําหรือสงใหผิด

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

ผูเดินทางตองยอมรับและรับทราบวาขนาดของโรงแรม แตละเมือง, ประเทศ นั้นแตกตางกัน ซ่ึงทางบริษัทฯ จะพยายามจัดหาให
เหมาะสมท่ีสุด 

การชําระเงิน
กรุณาสํารองท่ีน่ังและชําระมัดจํา จํานวน 10,000 บาท ตอทาน เพ่ือสํารองสิทธิใ์นการเดินทาง และชําระสวนท่ีเหลือท้ังหมดกอน

ออกเดินทาง 30 วัน (ในวันเวลาทําการ) มิเชนนั้น บริษัทฯ จะถือวาทาน ยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติทานจะโดนยึดมัดจําโดยท่ี
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ทานจะไมสามารถเรียกรองใดๆ คืนได อันเน่ืองมาจากบริษัทฯ จําเป็นท่ีจะตองสํารองจายคาใชจายในสวนของท่ีพักและตั๋วเครื่องบินไป
กอนหนานั้นแลว

หากทานสํารองท่ีน่ังนอยกวา 30 วัน ทางบริษัทฯ เรียกเก็บยอดเต็มจํานวนทันที

หลังจากทําการจองแลว กรุณาเตรียมเอกสารสําหรับการเดินทางใหพรอม เชน หนาพาสปอรตเพ่ือออกตั๋วหรือคําขอพิเศษเพ่ิมเติม
ตางๆ  ใหแกพนักงานขาย และหากทานชําระเงินเขามาไมวาจะบางสวนหรือท้ังหมด บริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขท่ีระบุไว
ท้ังหมดน้ีแลว

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

อัตรานี้รวม:
คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามท่ีระบุ Economy Class คาภาษีสนามบิน คาภาษีน้ํามัน (ยกเวนหากมีการประกาศปรับขึ้นจากทาง

สายการบินจะมีการเรียกเก็บเพ่ิมเติมจากทานภายหลัง) และเน่ืองจากเป็นตั๋วกรุปไมสามารถเล่ือนวันเดินทางไป-กลับได ท้ังน้ีเป็นไป
ตามเงื่อนของสายการบิน

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

คารถโคชปรับอากาศ ตามวันท่ีระบุ 

โรงแรมท่ีพักตามท่ีระบุหรือเทียบเทา (พัก 2-3 ทาน/หอง) 

คาธรรมเนียมเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการท่ีระบุ   

คาอาหาร ตามรายการท่ีระบุ  

คามัคคุเทศกหรือหัวหนาทัวรดูแลตลอดเสนทาง (ไมรวมคาทิป)

คาเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเท่ียว วงเงินประกันทานละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม)

อัตรานี้ไมรวม:
คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เครื่องด่ืม

คาซักรีด คามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ท่ีมิไดระบุในรายการ

คาธรรมเนียมการย่ืนขอวีซาพาสปอรตตางดาว

คาน้ําหนักกระเปาท่ีเกินกวาท่ีสายการบินกําหนดใหหรือสัมภาระใหญกวามาตรฐาน

คาภาษีน้ํามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลังจากทางบริษัทฯ ไดออกตั๋วเครื่องบินไปแลว

คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3%

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

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

(1) ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศเกาหลีใต(ทางบริษัทฯเตรียมให)

(2) สิ่งท่ียืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายท่ีอาจเกิดขึ้นในระหวางท่ีพํานักในประเทศเกาหลีใตได (เชน เงินสด บัตร
เครดิต) 

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

(4) กําหนดการเดินทาง ในชวงระยะเวลาท่ีพํานักในประเทศเกาหลีใต (ทางบริษัทฯเตรียมให)

คุณสมบัติการเขาประเทศเกาหลีใต (สําหรับกรณีการเขาประเทศดวยมาตรการยกเวนวีซา)

(1) หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยูอยางนอย 6 เดือน

่ ่ ่ ้



(2) กิจกรรมใด ๆ ท่ีจะกระทําในประเทศเกาหลีใตจะตองไมเป็นสิ่งท่ีขัดตอกฎหมาย และเขาขายคุณสมบัติการพํานักระยะสั้น

(3) ในขั้นตอนของการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน 90 วัน

(4) เป็นผูท่ีไมมีประวัติการถูกสงตัวกลับจากประเทศเกาหลีใต มิไดอยูในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ และไมเขา
ขาย คุณสมบัติท่ีจะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ

หมายเหตุ
จอยแลนด 9,900 บาท

ราคาเด็กทารกอายุตํ่ากวา 2 ปี 5,900 บาท

ไมมีราคาเด็ก เน่ืองจากเป็นราคาพิเศษ / ทารกตองมีอายุไมเกิน 2 ปีบริบูรณ ณ วันเดินทางไปและกลับ

ราคาทัวร ไมรวมคาทิปคนขับรถ และไกดทองถิ่นตามธรรมเนียม (ชําระทุกทาน ยกเวน ทารกอายุไมเกิน 2 ปี ยกเวนให) ทานละ
70,000 วอน หรือ 2,000 บาท/ทริป/ทาน ชําระท่ีสนามบินในวันเช็คอิน สวนคาทิปหัวหนาทัวรแลวแตความพึงพอใจของทาน ขอ
สงวนสิทธิใ์นการคืนคาทิป ในกรณีไมผานการตรวจพิจารณาจากดานตรวจคนเขาเมือง(ต.ม.) ในการเขา-ออกท้ังประเทศไทยและ
ประเทศเกาหลีใต

กรุณาอานเงื่อนไขแนบทายโดยละเอียด เพ่ือประโยชนสูงสุดแกตัวทานเอง หากชําระเงินแลวทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับ
เงื่อนไขแลวและไมสามารถ เปล่ียนแปลงเงื่อนไขใดๆ ได

รายการทัวรสามารถสลับ ปรับเปล่ียนหรืองดไปบางรายการไดตามความเหมาะสม โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา อันเน่ืองมากจาก
สภาพอากาศ เหตุการณทางธรรมชาติ เหตุการณทางการเมือง สภาพการจราจร สายการบินหรือเหตุสุดวิสัยตางๆ ท้ังน้ีจะคํานึงถึง
ความปลอดภัย ความเป็นไปไดและผลประโยชนของผูเดินทางเป็นสําคัญ ทางผูเดินทางจะไมฟองรองใดๆ อันเน่ืองมาจากไดรับทราบ
เงื่อนไขกอนการเดินทางแลว

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเ์ริ่มและจบการใหบริการ ท่ี สนามบินตนทางขาไป เทานั้น 

กรณีผูเดินทางมาจากตางจังหวัดหรือตางประเทศ และจะทําการสํารองตั๋วเครื่องบิน หรือยานพาหนะอ่ืน ๆ เพ่ือใชเดินทางมาและ
กลับ ณ สนามบินดอนเมือง ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบคาใชจายเน่ืองจากเป็นคาใชจายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรม

กรณีทานมีความประสงคจะซ้ือน้ําหนักเพ่ิม กรุณาแจงพรอมจองทัวรหรือกอนเดินทาง10วันเทานั้นพรอมชําระคาน้ําหนัก
- ซ้ือนําหนักเพ่ิม 5 กก. ชําระเพ่ิม 600  บาท

- ซ้ือน้ําหนักเพ่ิม 10 กก. ชําระเพ่ิม 1,000 บาท

- ซ้ือน้ําหนักเพ่ิม  20 กก. ชําระเพ่ิม 2,000 บาท

ขอความสําคัญ โปรดอานอยางละเอียด

ในกรณีท่ีลูกคาเดินทางไปประเทศเกาหลีใต แลวไมสามารถผาน เขา-ออก นอกประเทศได ทําใหลูกคาตองถูกสงตัวกลับเขา
ประเทศไทย จึงมีคาใชจายท่ีเกิดขึ้นในการเปล่ียนตั๋วขากลับ และรวมถึงคาบริการอ่ืนๆท่ีเกิดขึ้นดวย ฉะนั้น ลูกคาจะตองเป็นผูรับผิด
ชอบในคาใชจายท่ีเกิดขึ้นท่ีทางประเทศนั้นๆเรียกเก็บ ทางผูจัดและทางสายการบินจะไมรับผิดชอบคาใชจายท่ีเกิดขึ้นในทุกกรณี หรือ
ตองรอกลับประเทศไทยในเท่ียวบินถัดไปท่ีมีท่ีน่ังวาง หรือตามวันเดินทางของตั๋วเครื่องบิน ท้ังน้ี ขึ้นอยูทางเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมือง
ของประเทศเกาหลีใตและสายการบินเป็นผูพิจารณา ทางผูจัดไมสามารถเขาไปแทรกแซงได   ตม. ตรวจคนเขาเมืองประเทศเกาหลีใต
จะมีการสุมตรวจ และอาจมีการเรียกไปสัมภาษณ ในการท่ีทางตรวจคนเขาเมืองเรียกสัมภาษณนั้น ขึ้นอยูกับทางตรวจคนเขาเมือง
เป็นผูพิจารณา และอยูในดุลพินิจของทางเจาหนาท่ี ตม. ทางบริษัททัวรไมสามารถเขาไปแทรกแซงได    

การยกเลิก
ไมสามารถยกเลิกการเดินทางได เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมชั่น (แตทานสามารถเปล่ียนชื่อผูเดินทางไดตามเงื่อนไขของแตละสาย

การบินกอนการเดินทาง) 


