
#15159 ทัวรเกาหลี โซล 5 วัน 3 คืน ปอมปราการฮวาซอง
สวนสนุกเอเวอรแลนด บิน ZE
ทัวรเกาหลี โซล สวนศิลปะอันยัง โรงถายละครยอนยุค MBC DRAMIA ลาน
สกี(ไมรวมคาอุปกรณ) สตรอวเบอรรีฟารม ชอปปงฮงแด เมียงดง วัดโชเกซา
หอคอยกรุงโซล(ไมรวมคาขึ้น)



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

2 ทาอากาศยานอินชอน - สวนศิลปะอันยาง - ยงอินเอ็มบีซีดราเมีย - ปอมฮวาซอง - บอลลูน
Flying Suwon   

Benikea
Suwon
Hotel
หรือ
เทียบเทา

3 ลานสกี - ไรสตรอเบอรร่ีเกาหลี - เอเวอรแลนด - รานเคร่ืองสําอางคเกาหลี   

Benikea
Seoul
Hotel
หรือ
เทียบเทา

4 น้ํามันสนเข็มแดง - ศูนยสมุนไพรฮอกเกตนามู - เรียนทําขาวหอสาหราย คิมบับ - ฮันบก -
ถนนฮงอิก (ยานฮงแด) - คาเฟ 943 KING’S CROSS - คาเฟเดอวันพีช - ดิวต้ีฟรี - เมียงดง
- รานไลนเฟรน

  

Benikea
Seoul
Hotel
หรือ
เทียบเทา

5 วัดโซเกซา - โซลทาวเวอร - โรงงานพลอยอเมทิส - ศูนยโสม - ซุปเปอรมารเก็ตเกาหลี - ทา
อากาศยานอินชอน - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

1 ธ.ค. 65 - 5 ธ.ค. 65 ฿13,999 ฿13,999 ฿13,999 ฿4,900



วันท่ี 1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ทาอากาศยานอินชอน - สวนศิลปะอันยาง - ยงอินเอ็มบีซีดรา
เมีย - ปอมฮวาซอง - บอลลูน Flying Suwon

กําหนดการทั้งหมด

เพ่ือความสะดวกในการเขารับการตรวจคนกอนขึ้นเครื่องบิน ของเหลว เจล และสเปรยทุกชนิด ตองบรรจุในภาชนะท่ีมีขนาด
ความจุไมเกิน 100 มิลลิลิตร สําหรับภาชนะท่ีเกิน 100 มิลลิลิตร แมจะบรรจุของเหลว เจล และสเปรย เพียงเล็กนอยก็ไม
สามารถนําติดตัวขึ้นเครื่องบินได ภาชนะท้ังหมดตองใสรวมกันไวในถุงพลาสติกใส ซ่ึงเปิด - ปิด ผนึกได และมีความจุรวมกันไม
เกิน1 ลิตร (1,000 มิลลิลิตร) ของเหลวท่ีไดรับการยกเวน ไดแก นม และอาหารสําหรับเด็กทารกในปริมาณท่ีเหมาะสม รวมถึง
ยาท่ีมีเอกสารกํากับชัดเจน ของเหลว เจล และสเปรย ท่ีซ้ือจากรานคาปลอดอากร (DUTY FREE SHOPS) ท่ีทาอากาศยาน
ตองบรรจุในถุงพลาสติกใสปิดผนึกปากถุงไมมีรองรอย การเปิดปากถุง และมีหลักฐานแสดงวาไดซ้ือ ณ วันท่ีเดินทาง เพ่ือนําไป
แสดงตอเจาหนาท่ี ณ จุดตรวจคน อยางไรก็ตามแตละประเทศจะมีกฎ การนําของเหลว ขึ้นเครื่องแตกตางกัน การนําผลิตภัณฑ
ของสดท่ีทําจากสัตวไมวาเน้ือหมู เน้ือวัว ผัก ผลไมสด ไมอนุญาตใหนําเขาประเทศเพ่ือปองกันโรคตางๆเพราะหากศุลกากรตรวจ
พบจะตองเสียคาปรับ

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

23.40 น. คณะเดินทางพรอมกันท่ีจุดหมาย สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ ชั้น 4 ณ เคานเตอรสาย
การบิน EASTAR JET โดยมีเจาหนาท่ีจากบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ และอํานวยความสะดวกในเรื่องของเอกสารตลอดจน
สัมภาระของทาน (โปรดแสดงใบนัดหมายและพาสปอรตใหแกเจาหนาท่ีในวันเดินทาง)

02.40 น. หลังจากเช็คอิน และโหลดสัมภาระเรียบรอยแลว นําทานออกเดินทางสูประเทศเกาหลีใต ออกเดินทางจาก ทา
อากาศยานสุวรรณภูมิ สู ทาอากาศยานนานาชาติอินชอน โดยเท่ียวบินท่ี ZE514

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ คํ่า

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

 กิจกรรม เชา

10.20 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติอินชอน

พาทานไปชมงานศิลปะท่ี Anyang Art Park ตั้งอยูภายในสวนอังยาง เมือง Seoksu-dongเป็นอีกหน่ึงจุดเช็คอินสุดฮิต
ของเหลาฮิปสเตอร โดยภายในจะมีงานศิลปะในรูปแบบสถาปัตยกรรม และประติมากรรม มากกวา 50 ชิ้น ออกแบบโดยนัก

่ ่ ้ ่ ่



ออกแบบชื่อดังจากท่ัวโลก ชิ้นท่ีโดดเดนคือ “Linear Building Up In The Trees” เป็นอุโมงคทางเดินยาวๆ มีลวดลายท่ีเหมือน
กับโครงสราง ซ่ึงมีความสวยงาม นอกจากน้ีก็ยังมีผลงานศิลปะอีกมากมายใหทานไดชื่นชม

บาย

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร บริการทานดวย ชาบูชาบู (SHABU SHABU) หรือสุกี้เกาหลี ประกอบดวย ผักสดหลาย
ชนิดตมในน้ําซุปปรุงรสกลมกลอม ทานพรอมเครื่องเคียงและขาวสวยของเกาหลีท่ีรสชาติถูกปากคนไทย

จากนั้นจะพาทานมาชมโรงถายละครยอนยุคท่ีถูกเนรมิตเป็นหมูบานโบราณบนพ้ืนท่ีกวา 30,000 ตารางเมตรของเมืองยงอิน
ใชเป็นโลเคชั่นหลักในการถายซีรีสอิงประวัติศาสตรของคาย MBC โดยฉากท่ีสรางท้ังหมดไดผานการศึกษาและคนควาใหใกล
เคียงกับประวัติศาสตรมากท่ีสุด โลเคชั่นน้ีถูกใชในการถายซีรีสแลวหลายเรื่องไมวาจะเป็น Kang Chi, the Beginning และอีก
มากมาย

นําทานชม FLYING SUWON (ไมรวมคาขึ้นบอลลูน) สนุกสนานกับการน่ังบอลลูนชมเมืองซูวอน ด่ืมด่ํากับทัศนียภาพอัน
งดงามรอบดานแบบ 360 องศา ซ่ึงทานสามารถอยูบนบอลลูนไดนานถึง 20 นาทีและหากทานใดไมสะดวกขึ้นบอลลูน ก็
สามารถเดินเลนบริเวณปอมฮวาซองและทํากิจกรรมตาง ๆ ไดมากมาย เชน น่ังรถหัวมังกร ทดลองยิงธนู ณ สนามยิงธนู
เป็นตน ราคาไมรวมคาเขารวมกิจกรรมตาง ๆ

ค่ํา

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร บริการทานดวย เมนูคาลบิ (KALBI) อาหารเกาหลีแบบป้ิงยาง เป็นการนําเน้ือสัตวมาหมัก
กับเครื่องปรุงจนเน้ือน ุม แลวนําไปยางบนแผนโลหะท่ีถูกเผาจนรอน ตอนยางเน้ือนั้นจะยางเป็นชิ้นโตพอสมควร พอใกลสุกแลว
ตองใชกรรไกรตัดเป็นชิ้นพอดีคํา ทานกับเครื่องเคียง

พักท่ี Benikea Suwon Hotel หรือเทียบเทา

ทาอากาศยานอินชอน

สวนศิลปะอันยาง

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

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

เป็นสวนศิลปะกลางแจงท่ีสรางขึ้นรอบๆ สระวายน้ําท่ีใชน้ําสะอาดท่ีมาจากหุบเขาของ
Gwanaksan และ Samseongsan เป็นท่ีๆ ศิลปินชาวเกาหลีและชาวตางชาติรวมกัน
สรางแนวคิดใหศิลปะเป็นสวนหน่ึงของชีวิตพลเมือง มีจุดถายรูปสวยๆ มากมาย โดย
เฉพาะอุโมงคกระจกซ่ึงถือเป็นไฮไลทของท่ีน่ี

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู ชาบูชาบู (SHABU SHABU)

ยงอินเอ็มบีซีดราเมีย บาย

เป็นพ้ืนท่ีถายละครยอนยุคของคาย MBC สําหรับใครท่ีเป็นแฟนๆ ซ่ีรี่ยเกาหลีโบราณหาม
พลาดเด็ดขาด เพราะท่ีน้ีเป็นสถานท่ีถายทําซ่ีรี่ยเกาหลีชื่อดังตางๆ โดยสรางขึ้นบนพ้ืนท่ี
กวา 30,000 ตารางเมตร ของเมืองยงอิน ท่ีถูกเนรมิตใหเป็นหมูบานโบราณ เพ่ือใชเป็น
โลเคชั่นหลักในการถายทําซีรียอิงประวัติศาสตรของคาย MBC โดยฉากท่ีสรางท้ังหมดได
ผานการศึกษาและคนควาใหใกลเคียงกับประวัติศาสตรมากท่ีสุด



วันท่ี 3 สกีรีสอรท - ไรสตรอเบอรร่ีเกาหลี - เอเวอรแลนด - ราน
เคร่ืองสําอางคเกาหลี

ปอมฮวาซอง

บอลลูน Flying Suwon

ปอมฮวาซองเป็นสถานท่ีทองเท่ียวท่ีสําคัญของเมืองซูวอนท่ีไดขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก
เมื่อปี 1997 ดวยท่ีวามีอายุมากกวา 200 ปี บวกกับความย่ิงใหญและสวยงามของปอม
ปราการน้ี ความยาวของกําแพงโดยรอบยาวถึง 5.5 กิโลเมตร โดยภายในปอมปราการน้ีมี
พระราชวัง Hwaseong Haenggung Palace อยู

เป็นบอลลูนกาซฮีเลียมเป็นสิ่งอํานวยความสะดวกในการชมวิวท่ีนาตื่นตาตื่นใจ โดย
บอลลูนจะลอยสูงขึ้นไปจากพ้ืนดิน 150 เมตร โดยนักทองเท่ียวสามารถชมทัศนียภาพ
ของปอมปราการฮวาซอง และเมืองซูวอนจากมุมสูงไดอยางท่ัวถึง

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู คาลบิ KALBI

 Benikea Suwon Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

จากนั้นพาทานเดินทางสู ลานสกีรีสอรททุกทานจะไดสัมผัสหิมะและเก็บบรรยากาศเป็นท่ีระลึกกอนจะไปสนุกกับการเลนสกีซ่ึง
ลานสกีแหงน้ีมีความพิเศษดวยเนินหิมะท่ีมีความสูงไมตํ่ากวา 1 กิโลเมตรขึ้นไป กลาวกันวาเป็นสวรรคของนักสกีมือใหม แตใน
ขณะเดียวกันก็มีทางว่ิงสําหรับมืออาชีพ มีเนินรูปตัวเอสเป็นตัวเชื่อมระหวางยอดเนินและพ้ืนดานลางมาใหทานไดโชวฝีมือกัน
เต็มท่ี

ไมรวมคาเขาลานสกี คาเชาชุด+อุปกรณสกีและครูฝึก

การเตรียมตัวกอนเลนสกี ควรเตรียมเสื้อแจ็คเก็ตกันน้ําหรือผารม กางเกงรัดรูป ถุงมือสกี ผาพันคอ แวนกันแดดเป็นตน ขอคํา
แนะนําและฝึกวิธีการเลนจากไกดทองถิ่นกอนลงสนามจริง เพ่ือความปลอดภัยของทานเอง

ในกรณีท่ีลานสกีกลางแจงปิด เราจะพาทานสูลานสกีในท่ีรม ONEMOUNT SNOWPARKแหลงทองเท่ียวใหมลาสุดใกลกรุง
โซล มีสิ่งอํานวยความสะดวกมากมาย เชน FITNESS &GOLF, CLUB, WATER PARK, SHOPPING MALL หากทาน
ใดท่ีไมสนใจเลน SNOW PARK สามารถเดินช็อปป้ิงไดตามอัธยาศัย มีท้ัง H&M,ADIDAS และมีแบรนดชั้นนําอีกมากมาย
นอกจากน้ียังสามารถเลนเครื่องเลนหลากหลายชนิดท้ัง บันจ้ีจัมพ, ไมลากเล่ือน, มาหมุน,สไลเดอร(ไมรวมบัตรเขา)

เชาน้ีนําทานเขาสู สตรอวเบอรรีฟารมใหทานไดชิมสตรอวเบอรรีสด ๆ ฉ่ํา ๆ พรอมท้ังเรียนรูวิธีการปลูกสตรอวเบอรรีของ
ชาวเกาหลีใหไดผลผลิตดีและรสชาติหวานหอมชวนรับประทาน ซ่ึงทานจะสามารถซ้ือความอรอยกลับไปเป็นของฝากใหคนทาง
บานไดดวย

หมายเหตุ : การเก็บขึ้นอยูกับจํานวนตามท่ีชาวเกษตรกําหนด และขึ้นอยูกับผลิตผลในแตละสัปดาห

บาย

รับประทานอาหารณ ภัตตาคาร บริการทานดวย โอซัมบุลโกกิ (OSAMBULGOGI) มีสวนประกอหลักคือ วุนเสน ผักกาด
ขาว เน้ือหมู ผัดในกระทะจนเขากัน รสชาติหวานเผ็ดเล็กนอย

้ ่ ่ ่



จากนั้นใหเวลาทุกทานเต็มอ่ิมกับสวนสนุกท่ีดีท่ีสุดของเกาหลี สวนสนุกเอเวอรแลนดดวยบัตร SPECIAL PASS
TICKET ท่ีสามารถเลนเครื่องเลนตางๆ ไดทุกชนิดอยางไมจํากัด เชน ทีเอ็กซเพรส, รถไฟเหาะ, โรงหนังสามมิติ, บานผีสิง
หมุน ฯลฯ ทานยังสามารถเขาซาฟารีเพ่ือชมไลเกอรแฝดคูแรกของโลกและความนารักของเจาหมีท่ีสามารถสื่อสารกับคนได
นอกจากน้ียังมีสวนดอกไมสีสันสวยงามใหไดเก็บภาพกัน

สุดทายกอนรับประทานอาหารกลางวันพาทานสูศูนยเวชสําอาง ใหทานไดเลือกซ้ือเครื่องสําอางคุณภาพดีในราคายอมเยา เชน
ครีมน้ําแตก, ครีมโบท็อกซ, ครีมหอยทาก ฯลฯ

ค่ํา

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการทานดวย เมนู บารบีคิวเกาหลี (BBQ KOREA) อาหารป้ิงยางสไตลเกาหลี
รับประทานพรอมเครื่องเคียงของเกาหลี

พักท่ี Benikea Seoul Hotel 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

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู โอซัมบุลโกกิ

เอเวอรแลนด

รานเครื่องสําอางคเกาหลี

 บาย

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

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

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู บารบีคิวเกาหลี

 Benikea Seoul Hotel หรือเทียบเทา



 หมายเหตุ

วันท่ี 4 น้ํามันสนเข็มแดง - ศูนยสมุนไพรฮอกเกตนามู - เรียนทําขาวหอ
สาหราย คิมบับ - ฮันบก - ถนนฮงอิก (ยานฮงแด) - คาเฟ
943 KING’S CROSS - คาเฟเดอวันพีช - ดิวตี้ฟรี - เมียง
ดง - รานไลนเฟรน

ไมรวมคาเขาลานสกี คาเชาชุด+อุปกรณสกีและครูฝึก

การเตรียมตัวกอนเลนสกี ควรเตรียมเสื้อแจ็คเก็ตกันน้ําหรือผารม กางเกงรัดรูป ถุงมือสกี ผาพันคอ แวนกันแดดเป็นตน
ขอคําแนะนําและฝึกวิธีการเลนจากไกดทองถิ่นกอนลงสนามจริง เพ่ือความปลอดภัยของทานเอง

การเก็บขึ้นอยูกับจํานวนตามท่ีชาวเกษตรกําหนด และขึ้นอยูกับผลิตผลในแตละสัปดาห

ในกรณีท่ีลานสกีกลางแจงปิด เราจะพาทานสูลานสกีในท่ีรม ONEMOUNT SNOWPARKแหลงทองเท่ียวใหมลาสุดใกล
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)

การเก็บขึ้นอยูกับจํานวนตามท่ีชาวเกษตรกําหนด และขึ้นอยูกับผลิตผลในแตละสัปดาห

 กิจกรรม เชา

เชาน้ีพาทานเดินทางสู ศูนยน้ํามันสนเข็มแดงผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลีท่ีมีสรรพคุณชวยชะลางไขมันใน
เสนเลือด ปองกันการอุดตันของเสนเลือด และชมการสาธิตใหทานไดเห็นภาพอยางชัดเจนย่ิงขึ้น

นําทานเขาชม ศูนยสมุนไพรหรือ ฮ็อกเกตนามูใหมลาสุดของเกาหลี เป็นสมุนไพรเมล็ดฮ็อกเกต ทางการแพทยเรียกวา ผล
ไมทอง มีรสเปรี้ยว ดีสําหรับบุคคลท่ีนิยมด่ืมชา กาแฟ น้ําอัดลม ฯลฯ เมล็ดฮ็อกเกตจะชวยในการลางสารพิษท่ีตกคางหรือไขมัน
ท่ีสะสมอยูภายในผนังของตับ ไต ชวยใหตับหรือไตของทานแข็งแรงขึ้น และยังสงผลดีตอสุขภาพรางกายของทานอีกดวย

นําทานเขาชม ศูนยสมุนไพรหรือ ฮ็อกเกตนามูใหมลาสุดของเกาหลี เป็นสมุนไพรเมล็ดฮ็อกเกต ทางการแพทยเรียกวา ผล
ไมทอง มีรสเปรี้ยว ดีสําหรับบุคคลท่ีนิยมด่ืมชา กาแฟ น้ําอัดลม ฯลฯ เมล็ดฮ็อกเกตจะชวยในการลางสารพิษท่ีตกคางหรือไขมัน
ท่ีสะสมอยูภายในผนังของตับ ไต ชวยใหตับหรือไตของทานแข็งแรงขึ้น และยังสงผลดีตอสุขภาพรางกายของทานอีกดวย

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการทานดวย ซัมเกทังหรือเมนูไกตุนโสม (SAMGYETANG) เป็นอาหารท่ี
นิยมรับประทานกันในชาววังสมัยกอน ภายในตัวไกจะมีขาว รากโสม พุทราแดงเสิรฟพรอมเครื่องเคียงท่ีเรียกวา กักตุกี เสน
ขนมจีน เหลาโสม พริกไทยดํา และเกลือ เสิรฟ

นําทานรวมเรียนรูวัฒนธรรมกับการเรียนทําขาวหอสาหราย กิมบับอาหารประจําชาติเกาหลี ซ่ึงเป็นอาหารเกาหลียอดนิยม
ของคนไทยอีกเมนูหน่ึง

จากนั้นเชิญทานรวมเป็นสวนหน่ึงของชาวเกาหลีโดยการแตงกายดวย ชุดฮันบก ชุดประจําชาติ พรอมถายรูปเป็นท่ีระลึกถาย
ภาพกับฉาก 3 มิติ ไปอวดคนทางบาน

นําทานสู ยานฮงแด เป็นยานท่ีมีวัยรุนเยอะเพราะเป็นยานมหาวิทยาลัยฮกอิก เป็นอีกแหลงชอปป้ิงท่ีไมควรพลาด นอกจาก
จะมีรานใหไดชอปป้ิงแลว ยานน้ียังมีรานคาเฟเกๆ ใหไดไปเช็คอินอีกดวย ไมวาจะเป็น 934 king's cross harry potter หรือ
one piece

พลาดไมไดท่ีจะตองมาเช็คอินคาเฟสุดฮิตอยาง 934 KING CROSS เป็นคาเฟ ท่ีจําลองฉากจาก แฮรรี่ พอตเตอร ท่ีจะเดิน
ทางไปโลกเวทมนตดวยรถไฟ ชานชาลา 9 3/4 มาไวท่ีโซล มีท้ังขนมและเครื่องด่ืมมากมายใหเลือก ท่ีสําคัญมีมุมใหไดถายรูป
หลายมุม ไมมีเบื่อแนนอน

อีกหน่ึงคาเฟ ท่ีนามาเช็คอินไมแพกันก็คือ Cafa de ONE PIECE เป็นรานท่ีตกแตงสไตล ONE PIECE มีบรรยากาศ
แบบสบายๆ เป็นกันเอง มีอาหารใหเลือกหลากหลาย บางเมนูถูกออกแบบมาใหเป็นรูปตัวการตูนในเรื่อง ONE PIECE
นอกจากน้ียังมีโซนขายของท่ีระลึกจากการตูน ONE PIECE อีกดวย

จากนั้นเอาใจคอชอปป้ิงอีกครั้งโดยการพาชอปสินคาปลอดภาษีท่ี ดิวตี้ฟรี (DUTY FREE) ท่ีน่ีมีสินคาชั้นนําใหทานไดเลือก
ซ้ือมากมายกวา 500 ชนิด ท้ัง น้ําหอม, เสื้อผา, เครื่องสําอาง, กระเปา, นาฬิกา, เครื่องประดับ ฯลฯ

นําทานสูเมียงดง เอาใจคอชอปป้ิงกับแหลงชอปป้ิงยอดฮิตท่ีคนไทยรูจักกันดีเมียงดงเป็นยานท่ีไดชื่อวารวบรวมแฟชั่นแบรนด
ชั้นนําไวมากมาย ทานสามารถหาซ้ือสินคาไดอยางหลากหลายท้ังเสื้อผา, รองเทา, กระเปา, เครื่องสําอาง และยังมี เครื่องประดับ,
ซีดีเพลง, วีซีดี-ดีวีดีหนังและซีรียยอดฮิต เรียกวาแคท่ีน่ีท่ีเดียวก็สามารถหาซ้ือไดทุกอยางท่ีทานตองการ

้ ่ ่ ่ ่



นอกจากน้ีทานสามารถพบกับราน LINE FRIENDS STORE ท่ีจําหนายสินคาของท่ีระลึกเกี่ยวกับตัวการตูน LINE ซ่ึง
แตละตัวจะมีสินคาท่ีระลึกใหเลือกซ้ือหลากหลายชนิด เชน สมุดโนต ตุกตา เคสโทรศัพท เสื้อผา กระเปา เครื่องเขียน ฯลฯ
ภายในรานยังมีมุมนารักๆ ใหถายรูปกันไดอยางจุใจ โดยเฉพาะไฮไลทสําคัญอยางเจาหมีบราวนตัวใหญยักษท่ีตั้งอยูดานหนา ท่ี
ใครไปใครมาก็ตองถายภาพเป็นท่ีระลึกแมกระท่ังคนเกาหลีเอง

ค่ํา

อิสระอาหารเย็น

พักท่ี Benikea Seoul Hotel หรือเทียบเทา

นํ้ามันสนเข็มแดง

ศูนยสมุนไพรฮอกเกตนามู

 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

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

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู ซัมเกทัง

เรียนทําขาวหอสาหราย คิมบับ

ฮันบก

 บาย

อาหารประจําชาติเกาหลี ซ่ึงเป็นสวนหน่ึงในอาหารเกาหลียอดนิยมของคนไทยอีกเมนู
หน่ึง

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”



ถนนฮงอิก (ยานฮงแด)

คาเฟ 943 KING’S CROSS

คาเฟเดอวันพีช

ดิวต้ีฟรี

เมียงดง

รานไลนเฟรน

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

เป็นคาเฟการตูนสุดฮิตยานฮงแด ออกแบบและตกแตงโดยใชธีมตัวการตูนในเรื่องวันพีช
ท้ังหมด โดยมีบริการท้ังเครื่องด่ืม ขนม และอาหารหลากหลายอยางท่ีแทรกธีมวันพีซเขาไป
รวมถึงของสะสมตางๆจากวันพีซดวย อีกท้ังบรรยากาศในรานนั้นใหอารมณเหมือนหลุด
เขาไปอยูในฉากของวันพีชกันเลยทีเดียว

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

ท่ีน่ีเป็นรานขายสินคาและคาเฟจาก LINE มีสินคามากมายหลายรูปแบบ โดยแอพพลิ
เคชั่น LINE นั้นนอกจากจะเป็นแอพแชทท่ีไดรับความนิยมแลวยังมีจุดขายอีกอยางก็คือ
คาแรคเตอรหลักของตัวละครของแอพพลิเคชั่น LINE ท่ีมีสินคาออกมาใหเลือกมากมายท่ี
มีท้ังตุกตา Line บราวน โคน่ี แซลล่ี, ปากกา, เคสมือถือ, สมุด โซนเสื้อผา และของแตง
บาน หมอน ผาหม



วันท่ี 5 วัดโซเกซา - โซลทาวเวอร - โรงงานพลอยอเมทิส - ศูนยโสม -
ซุปเปอรมารเก็ตเกาหลี - ทาอากาศยานอินชอน - ทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ อิสระอาหารเย็น

 คํ่า  Benikea Seoul Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

เชาน้ีนําทานสู วัดโชเกซา วัดศูนยกลางของพุทธศาสนานิกายเซนท่ีมีชื่อเสียงของประเทศเกาหลี ถึงแมจะเป็นวัดท่ีตั้งอยู
ทามกลางความวุนวายของเมืองแตภายในวัดมีความเงียบสงบและสวยงามมาก ภายในวัดมีตนไมใหญท่ีมีความสูงกวา 26 เมตร
อาคารเกาแก และเจดียท่ีแกะสลักจากหินสูง 7 ชั้น

จากนั้นนําทานสู หอคอยกรุงโซล N SEOUL TOWER ตั้งอยูบนเขานัมซาน ซ่ึงเป็น 1 ใน 18 หอคอยท่ีสูงท่ีสุดในโลก
ฐานของหอคอยมีสิ่งนาสนใจตางๆ มากมาย เชน ศาลาแปดเหล่ียมปาลกัก๊จอง, สวนพฤกษชาติ, อาคารอนุสรณผูรักชาติอัน ชุง
กุน อิสระใหทุกทานไดเดินเลนและถายรูปคูหอคอยตามอัธยาศัย รวมไปถึงชมไฮไลทของท่ีน่ีคือการคลองกุญแจคูรัก ไมรวมคา
ขึ้นลิฟท

นําทุกทานสูศูนยพลอยอเมทิสหรือพลอยสีมวงท่ีมีชื่อเสียงของประเทศเกาหลีซ่ึงชาวเกาหลีเชื่อวาถาไดมีพลอยชนิดน้ีติดตัวไว
จะทําใหมีโชคลาภและสิ่งดีๆ เกิดขึ้นในชีวิต

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการทานดวย เมนูจิมดัก (JIMDAK) เป็นเมนูไกประกอบดวยวุนเสน เกาหลี
คลุกดวยน้ําซุป รสชาติกลมกลอม เสิรฟพรอมขาวสวยรอน ๆ กับเครื่องเคียงเกาหลี

จากนั้นพาทานรูจักและเขาใจสมุนไพรโสมเกาหลีหรือราชาแหงมวลสมุนไพร ท่ี ศูนยโสม โดยเกาหลีใตเป็นประเทศท่ีมีการ
ผลิตโสมเกาหลีท่ีมีคุณภาพเป็นอันดับ 1 ของโลก โสมมีคุณประโยชนนานัปการ เชน ชวยทําใหจิตใจสงบ, เพ่ิมพละกําลัง ชวย
บํารุงหัวใจ ฯลฯ

หลังจากนั้นไดเวลานําทานสู สนามบินอินชอน เพ่ือเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพ

ระหวางทางแวะชอปป้ิงท่ี SUPERMARKET เพ่ือซ้ือของฝากท่ีระลึกมีรานขนมพ้ืนเมืองเกาหลีหลากหลายชนิดกิมจิ ไกตุน
โสมท่ีบรรจุอยูในถุงสุญญากาศ ตะเกียบ ถวยใสขาว ฯลฯ

ไดเวลานําทานออกเดินทางสูสนามบิน

ค่ํา

20.55 น. ออกเดินทางจาก ทาอากาศยานนานาชาติอินชอน สู ทาอากาศยานสุวรรณภูมิโดยเท่ียวบินท่ี ZE513

01.40 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

วัดโซเกซา
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

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



 หมายเหตุ
่ ๋ ๋ ่ ๋ ๋ ่

โซลทาวเวอร

โรงงานพลอยอเมทิส

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

โรงงานพลอยอเมทิส หรือ พลอยสีมวง ท่ีมีชื่อเสียงของประเทศเกาหลี ซ่ึงชาวโสมเชื่อวา
ถาไดมีพลอยชนิดน้ีติดตัวไว จะทําใหมีโชคลาภและสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับชีวิต

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู จิมดัก

ศูนยโสม

ซุปเปอรมารเก็ตเกาหลี

 บาย

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

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
- จํานวนผูเดินทาง ขั้นตํ่า ผูใหญ  20 ทาน ขึ้นไป

- เท่ียวบิน ราคารายการทองเท่ียว และอาหาร สามารถเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสมโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา(คํานึงถึง
ผลประโยชนของผูเดินทางเป็นสําคัญ)

- ขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงเท่ียวบินและตารางการบินท้ังไปและกลับโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา 

- กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมือง,เจาหนาท่ีกรมแรงงานท้ังท่ีไทยและในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหทานเดินทางออกหรือเขาประเทศ
เน่ืองจากมีสิ่งผิดกฎหมาย เอกสารเดินทางไมถูกตองการกระทําท่ีสอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนีเขาออกเมือง หรือในกรณี
อ่ืนๆการพิจารณาเป็นเอกสิทธิแ์ละวิจารณญาณของเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองและเจาหนาท่ีกรมแรงงานเทานั้น ซ่ึงอยูนอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษัทไมสามารถทําการเล่ือนวันหรือคืนเงินได (เน่ืองจากตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ ไป-กลับ แบบหมูคณะ) ท้ังน้ี
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์มคืนคาทัวรหรือคาบริการไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 

- หนังสือเดินทาง (Passport) ของทาน นับจากวันท่ีเดินทางไปและกลับ ตองมีอายุเหลือใชงานมากกวา 6 เดือนขึ้นไป และตอง
เหลือหนากระดาษพอใหเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองสามารถประทับตราได และตองอยูในสภาพท่ีสมบูรณ ไมชํารุด หรือฉีกขาด 

- ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้นหากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอจลาจล 

- หลังจากไดรับเอกสารเรียกเก็บเงิน (Invoice) กรุณาชําระเงิดมัดจําภายใน 3 วัน และสงหลักฐานการชําระเงินพรอมหนาพาส
ปอรตของผูเดินทาง และชําระเงินท้ังหมดกอนการเดินทางภายใน 14 วัน 

- ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้นหากทานใชบริการของทางบริษัทฯ ไมครบ อาทิไมเท่ียวบางรายการ, ไมทานอาหารบางมื้อ
 เพราะคาใชจายทุกอยาง ทางบริษัทฯ ไดชําระคาใชจายใหกับตางประเทศแบบเหมาขาดกอนออกเดินทางแลว

- ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุท่ีเกิดจากความประมาท
ของตัวนักทองเท่ียวเอง

- เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาท้ังหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ท่ี
ไดระบุไวแลวท้ังหมด

- ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ีไดตามความเหมาะสม ท้ังน้ีขึ้นอยูกับเวลาการ
จราจร สภาพอากาศ และเหตุสุดวิสัยอ่ืนๆท่ีอาจเกิดขึ้นได ท้ังน้ีเพ่ือความปลอดภัยและประโยชนของผูเดินทางเป็นสําคัญ

- มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมมีสิทธิใ์นการใหคําสัญญาใดๆ ท้ังสิ้นแทน บริษัทฯ นอกจากมีเอกสาร  ลงนาม
โดยผูมีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเทานั้น    

- ในกรณีท่ีลูกคาตั้งครรภ ตองมีใบรับรองจากแพทยวาสามารถเดินทางทองเท่ียวได และมีอายุไมเกิน 7 วัน นับจากวันท่ีเดินทาง
และตองแจงใหทางบริษัททราบลวงหนา

- กรณีกรุปสวนตัว กรุปเหมา กรุปนักเรียน กรุปดูงาน ไมสามารถใชราคาดังกลาวในโปรแกรมได

- กรณีท่ีทานซ้ือเฉพาะแพ็คเกจทัวรไมรวมตั๋วเครื่องบิน จะไมรวมคาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000
บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม)

การชําระเงิน
- กรุณาชําระมัดจําหลังจากวันจองภายใน 3 วัน และชําระสวนท่ีเหลือท้ังหมดกอนการเดินทางภายใน 30 วัน

- มัดจําขั้นตํ่า 5,000.- บาท/ทาน/ทริป

อัตรานี้รวม:
- คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามเสนทางท่ีระบุในรายการชั้นทัศนาจร ไป-กลับพรอมคณะ     

- คาอาหารทุกมื้อ ตามท่ีระบุในรายการ                            

- คาเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการ                            

- คาท่ีพักตามระบุในรายการ พักหองละ 2 หรือ 3 ทาน ตามโรงแรมท่ีระบุ หรือเทียบเทา    

- คารถรับ-สง และนําเท่ียวตามรายการ                            

- คาภาษีสนามบิน ทุกแหงท่ีมี                                

- คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระทานละ15 กก.                    

- คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม)

- คาบัตรเขาสวนสนุกเอเวอรแลนด เครื่องเลนไมจํากัด

- ปลัก๊ไฟ ADAPTER 



อัตรานี้ไมรวม:
- คาใชจายสวนตัว อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง, คาโทรศัพทสวนตัว, คาซักรีด, มินิบารในหอง, รวมถึงคาอาหาร และเครื่องด่ืมท่ีสั่ง

เพ่ิมนอกเหนือรายการ (หากทานตองการสั่งเพ่ิมกรุณาติดตอหัวหนาทัวรแลวจายเพ่ิมเองตางหาก)

- คาทิปคนขับรถ และไกดทองถิ่น  ทานละ 1,500 บาท หรือ 50,000 วอน ตอทานตลอดท้ังทริป    

- หากผูเดินทางไมไดถือหนังสือเดินทางประเทศไทย มีคาใชจายเพ่ิมเติม 5,000 บาท

- คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3%                    

- คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระ ท่ีหนักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ 15-20 กก.)        

- คาวีซาสําหรับพาสปอรตตางดาว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1.พาสปอรต 2.ใบประจําตัวคนตางดาว 3.ใบสําคัญถิ่นท่ีอยู 4.สําเนา
ทะเบียนบาน(ถามี) 5.สมุดบัญชีเงินฝาก(ถามี) 6.รูปถายสี 2 น้ิว 2 รูป แลวทางบริษัทฯจะเป็นผูดําเนินการย่ืนวีซาใหทานโดยจายคา
บริการตางหาก (สําหรับหนังสือเดินทางตางดาวเจาของหนังสือเดินทางตองทําเรื่องแจงเขา-ออกดวยตนเองกอนจะย่ืนวีซา)    

- คาลิฟทท่ี N SEOUL TOWER

วีซา
- หนังสือเดินทาง (Passport) ของทาน นับจากวันท่ีเดินทางไปและกลับ ตองมีอายุเหลือใชงานมากกวา 6 เดือนขึ้นไป และตอง

เหลือหนากระดาษพอใหเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองสามารถประทับตราได และตองอยูในสภาพท่ีสมบูรณ ไมชํารุด หรือฉีกขาด 

หมายเหตุ
- อัตราทัวรไมรวมคาทิปคนขับรถ และไกดทองถิ่น ทานละ 1,500 บาท หรือ 50,000 วอน ตอทานตลอดท้ังทริป  

- กรุณาอานรายละเอียดโปรแกรมและเงื่อนไขตางๆใหละเอียดกอนยืนยันการจอง

- หากทานตองการเดินทางแบบไมใชตั๋ว (JOIN LAND) คิดราคาทานละ 6,900.-บาท/ทาน

- หากทานตองการหองสําหรับพักเด่ียว สามารถจายเพ่ิมเติมอีก 4,900.-ทานละ จากราคาผูใหญ

- เจาหนาท่ีจะสงใบนัดหมายการเดินทางใหภายใน 5-7 วันกอนเดินทางเทานั้น หากมีการเปล่ียนแปลงจะรีบแจงใหทราบ หากมีขอ
สงสัยกรุณาสอบถามเจาหนาท่ีทันที

- ลูกคามีความจําเป็นตองเขารานตามโปรแกรมทัวรอันไดแก ศูนยโสม, ศูนยสมุนไพร, ศูนยเวชสําอาง, ศูนยน้ํามันสนแดง, ศูนย
พลอยอเมทิส หากทานไมตองการเขารานดังกลาว บริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บคาบริการเพ่ิมทานละ 300 USD

- เพ่ือความสะดวกในการเขารับการตรวจคนกอนขึ้นเครื่องบิน ของเหลว เจล และสเปรยทุกชนิด ตองบรรจุในภาชนะท่ีมีขนาด
ความจุไมเกิน 100 มิลลิลิตร สําหรับภาชนะท่ีเกิน 100 มิลลิลิตร แมจะบรรจุของเหลว เจล และสเปรย เพียงเล็กนอยก็ไมสามารถนํา
ติดตัวขึ้นเครื่องบินได ภาชนะท้ังหมดตองใสรวมกันไวในถุงพลาสติกใส ซ่ึงเปิด - ปิด ผนึกได และมีความจุรวมกันไมเกิน1 ลิตร
(1,000 มิลลิลิตร) ของเหลวท่ีไดรับการยกเวน ไดแก นม และอาหารสําหรับเด็กทารกในปริมาณท่ีเหมาะสม รวมถึงยาท่ีมีเอกสาร
กํากับชัดเจน  ของเหลว เจล และสเปรย ท่ีซ้ือจากรานคาปลอดอากร (DUTY FREE SHOPS) ท่ีทาอากาศยานตองบรรจุในถุง
พลาสติกใสปิดผนึกปากถุงไมมีรองรอย การเปิดปากถุง และมีหลักฐานแสดงวาไดซ้ือ ณ วันท่ีเดินทาง เพ่ือนําไปแสดงตอเจาหนาท่ี ณ
จุดตรวจคน อยางไรก็ตามแตละประเทศจะมีกฎ การนําของเหลว ขึ้นเครื่องแตกตางกัน การนําผลิตภัณฑของสดท่ีทําจากสัตวไมวาเน้ือ
หมู เน้ือวัว ผัก ผลไมสด ไมอนุญาตใหนําเขาประเทศเพ่ือปองกันโรคตางๆเพราะหากศุลกากรตรวจพบจะตองเสียคาปรับ

การยกเลิก
- ตองยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 45 วันเทานั้น คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของคาบริการท่ีชําระแลว

- หากยกเลิกการเดินทางนอยกวา 45 วัน ขอสงวนสิทธิไ์มคืนคาทัวรทุกกรณี

- ในกรณีกรุปสวนตัว กรุปเหมา กรุปนักเรียน กรุปดูงาน เมื่อชําระแลวไมสามารถคืนเงินใดๆท้ังสิ้น

ชวงเทศกาลไมสามารถยกเลิกหรือเปล่ียนชื่อผูเดินทางได

- กรุปท่ีเดินทางตองการันตีมัดจํากับสายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศ หรือตางประเทศ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเชน
CHARTER FLIGHT, EXTRA FLIGHT จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรท้ังหมด
 

กรณีนักทองเท่ียวตองการทําการยกเลิกและเป็นไปตามเงื่อนไขขางตน บริษัทจะทําการโอนเงินคืนลูกคาภายใน 30 วัน นับจากวัน
ท่ีลูกคาติดตอขอยกเลิกกับเซลล


