#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

1
2
3

กําหนดการ

เชา เที่ยง เย็น

ทา อากาศยานสุวรรณภูมิ



ทา อากาศยานอินชอน - สวนศิลปะอันยาง - ยงอินเอ็มบีซีดราเมีย - ป อมฮวาซอง - บอลลูน
Flying Suwon

ลานสกี - ไรสตรอเบอรรี่เกาหลี - เอเวอรแลนด - รา นเครื่องสํา อางคเกาหลี











โรงแรม



-



Benikea
Suwon
Hotel
หรือ
เทียบเทา



Benikea
Seoul
Hotel
หรือ
เทียบเทา

4

นํ ้า มันสนเข็มแดง - ศูนยสมุนไพรฮอกเกตนามู - เรียนทํา ขา วหอสาหรา ย คิมบับ - ฮันบก ถนนฮงอิก (ยา นฮงแด) - คาเฟ 943 KING’S CROSS - คาเฟ เดอวันพีช - ดิวตี้ฟรี - เมียงดง
- รา นไลนเฟรน







Benikea
Seoul
Hotel
หรือ
เทียบเทา

5

วัดโซเกซา - โซลทาวเวอร - โรงงานพลอยอเมทิส - ศูนยโสม - ซุปเปอรมารเก็ตเกาหลี - ทา
อากาศยานอินชอน - ทา อากาศยานสุวรรณภูมิ







-

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

กําหนดการทั้งหมด
วันที่ 1


กิจกรรม

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
คํ่า
23.40 น. คณะเดินทางพรอมกันที่จุดหมาย สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ ชั้น 4 ณ เคาน เตอรสาย
การบิน EASTAR JET โดยมีเจาหน าที่จากบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ และอํานวยความสะดวกในเรื่องของเอกสารตลอดจน
สัมภาระของทาน (โปรดแสดงใบนั ดหมายและพาสปอรต ใหแกเจาหน าที่ในวันเดินทาง)
02.40 น. หลังจากเช็คอิน และโหลดสัมภาระเรียบรอยแลว นํ าทานออกเดินทางสูประเทศเกาหลีใต ออกเดินทางจาก ทา
อากาศยานสุวรรณภูมิ สู ทาอากาศยานนานาชาติอินชอน โดยเที่ยวบินที่ ZE514



ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

คํ่า

เป็ นทาอากาศยานที่เปิ ดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซึ่งในตอนแรกเปิ ดใชแคเที่ยวบิน
ภายในประเทศ ในตอนนี้ เป็ นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็ นทา
อากาศยานนานาชาติที่มีผูเดินทางคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



หมายเหตุ

เพื่อความสะดวกในการเขารับการตรวจคนกอนขึ้นเครื่องบิน ของเหลว เจล และสเปรยทุกชนิ ด ตองบรรจุในภาชนะที่มีขนาด
ความจุไมเกิน 100 มิลลิลิต ร สําหรับภาชนะที่เกิน 100 มิลลิลิต ร แมจะบรรจุของเหลว เจล และสเปรย เพียงเล็กน อยก็ไม
สามารถนํ าติดตัวขึ้นเครื่องบินได ภาชนะทั้งหมดตองใสรวมกันไวในถุงพลาสติกใส ซึ่งเปิ ด - ปิ ด ผนึ กได และมีความจุรวมกันไม
เกิน1 ลิต ร (1,000 มิลลิลิต ร) ของเหลวที่ไดรับการยกเวน ไดแก นม และอาหารสําหรับเด็กทารกในปริมาณที่เหมาะสม รวมถึง
ยาที่มีเอกสารกํากับชัดเจน ของเหลว เจล และสเปรย ที่ซื้อจากรานคาปลอดอากร (DUTY FREE SHOPS) ที่ทาอากาศยาน
ตองบรรจุในถุงพลาสติกใสปิ ดผนึ กปากถุงไมมีรองรอย การเปิ ดปากถุง และมีหลักฐานแสดงวาไดซื้อ ณ วันที่เดินทาง เพื่อนํ าไป
แสดงตอเจาหน าที่ ณ จุดตรวจคน อยางไรก็ต ามแตละประเทศจะมีกฎ การนํ าของเหลว ขึ้นเครื่องแตกตางกัน การนํ าผลิต ภัณฑ
ของสดที่ทําจากสัต วไมวาเนื้ อหมู เนื้ อวัว ผัก ผลไมสด ไมอนุญาตใหนําเขาประเทศเพื่อป องกันโรคตางๆเพราะหากศุลกากรตรวจ
พบจะตองเสียคาปรับ
หากลูกคาทานใดที่จําเป็ นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหน าที่ของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหน า ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทั้งนี้ เพื่อประโยชน ของตัวทานเอง
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสม เนื่ องจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนั ดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัต ิเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ต าม (ซึ่งเป็ นเหตุการณที่นอกเหนื อการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึ งถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็ นสําคัญ

วันที่ 2


กิจกรรม

ทาอากาศยานอินชอน - สวนศิลปะอันยาง - ยงอินเอ็มบีซีดรา
เมีย - ปอมฮวาซอง - บอลลูน Flying Suwon
เชา
10.20 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติอินชอน
พาทานไปชมงานศิลปะที่ Anyang Art Park ตั้งอยูภายในสวนอังยาง เมือง Seoksu-dongเป็ นอีกหนึ่ งจุดเช็คอินสุดฮิต
ของเหลาฮิปสเตอร โดยภายในจะมีงานศิลปะในรูปแบบสถาปั ต ยกรรม และประติมากรรม มากกวา 50 ชิ้น ออกแบบโดยนั ก
่

่

้

่

่

ออกแบบชื่อดังจากทั่วโลก ชิ้นที่โดดเดนคือ “Linear Building Up In The Trees” เป็ นอุโมงคทางเดินยาวๆ มีลวดลายที่เหมือน
กับโครงสราง ซึ่งมีความสวยงาม นอกจากนี้ ก็ยังมีผลงานศิลปะอีกมากมายใหทานไดช่ น
ื ชม
บาย
รับประทานอาหาร ณ ภัต ตาคาร บริการทานดวย ชาบูชาบู (SHABU SHABU) หรือสุกี้เกาหลี ประกอบดวย ผักสดหลาย
ชนิ ดตมในนํ้ าซุปปรุงรสกลมกลอม ทานพรอมเครื่องเคียงและขาวสวยของเกาหลีที่รสชาติถ ูกปากคนไทย
จากนั ้นจะพาทานมาชมโรงถายละครยอนยุคที่ถ ูกเนรมิต เป็ นหมูบานโบราณบนพื้นที่กวา 30,000 ตารางเมตรของเมืองยงอิน
ใชเป็ นโลเคชั่นหลักในการถายซีรีสอิงประวัต ิศาสตรของคาย MBC โดยฉากที่สรางทั้งหมดไดผานการศึกษาและคนควาใหใกล
เคียงกับประวัต ิศาสตรมากที่สุด โลเคชั่นนี้ ถ ูกใชในการถายซีรีสแลวหลายเรื่องไมวาจะเป็ น Kang Chi, the Beginning และอีก
มากมาย
นํ าทานชม FLYING SUWON (ไมรวมคาขึ้นบอลลูน) สนุกสนานกับการนั่ งบอลลูนชมเมืองซูวอน ดื่มดํ่ากับทัศนี ยภาพอัน
งดงามรอบดานแบบ 360 องศา ซึ่งทานสามารถอยูบนบอลลูนไดนานถึง 20 นาทีและหากทานใดไมสะดวกขึ้นบอลลูน ก็
สามารถเดินเลนบริเวณป อมฮวาซองและทํากิจกรรมตาง ๆ ไดมากมาย เชน นั่ งรถหัวมังกร ทดลองยิงธนู ณ สนามยิงธนู
เป็ นตน ราคาไมรวมคาเขารวมกิจกรรมตาง ๆ
คํ่า
รับประทานอาหาร ณ ภัต ตาคาร บริการทานดวย เมนูคาลบิ (KALBI) อาหารเกาหลีแบบปิ้ งยาง เป็ นการนํ าเนื้ อสัต วมาหมัก
กับเครื่องปรุงจนเนื้ อน ุม แลวนํ าไปยางบนแผนโลหะที่ถ ูกเผาจนรอน ตอนยางเนื้ อนั ้นจะยางเป็ นชิ้นโตพอสมควร พอใกลสุกแลว
ตองใชกรรไกรตัดเป็ นชิ้นพอดีคํา ทานกับเครื่องเคียง
พักที่ Benikea Suwon Hotel หรือเทียบเทา



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ทาอากาศยานอินชอน
เป็ นทาอากาศยานที่ใหญที่สุดขอประเทศเกาหลีใต ปั จจุบันทาอากาศยานอินชอนมีเที่ยว
บินกวา 410,000 เที่ยวรองรับผูโดยสารกวา 44 ลานคนและสินคากวา 4.5 ลานตันตอปี
และยังไดรับรางวัลดีเดนดานการบริการระดับโลกถึง 6 ปี ซอน ภายในมีรานคาปลอดภาษี
กวา 70 รานและรานของแบรนดดังกวา 400 แบรนด

สวนศิลปะอันยาง
เป็ นสวนศิลปะกลางแจงที่สรางขึ้นรอบๆ สระวายนํ้ าที่ใชนํ้าสะอาดที่มาจากหุบเขาของ
Gwanaksan และ Samseongsan เป็ นที่ๆ ศิลปิ นชาวเกาหลีและชาวตางชาติรวมกัน
สรางแนวคิดใหศิลปะเป็ นสวนหนึ่ งของชีวิต พลเมือง มีจุดถายรูปสวยๆ มากมาย โดย
เฉพาะอุโมงคกระจกซึ่งถือเป็ นไฮไลทของที่นี่



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู ชาบูชาบู (SHABU SHABU)

ยงอินเอ็มบีซีดราเมีย
เป็ นพื้นที่ถ ายละครยอนยุคของคาย MBC สําหรับใครที่เป็ นแฟนๆ ซี่รี่ยเกาหลีโบราณหาม
พลาดเด็ดขาด เพราะที่นี้เป็ นสถานที่ถ ายทําซี่รี่ยเกาหลีช่ อ
ื ดังตางๆ โดยสรางขึ้นบนพื้นที่
กวา 30,000 ตารางเมตร ของเมืองยงอิน ที่ถ ูกเนรมิต ใหเป็ นหมูบานโบราณ เพื่อใชเป็ น
โลเคชั่นหลักในการถายทําซีรียอิงประวัต ิศาสตรของคาย MBC โดยฉากที่สรางทั้งหมดได
ผานการศึกษาและคนควาใหใกลเคียงกับประวัต ิศาสตรมากที่สุด

ปอมฮวาซอง
ป อมฮวาซองเป็ นสถานที่ทองเที่ยวที่สําคัญของเมืองซูวอนที่ไดขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลก
เมื่อปี 1997 ดวยที่วามีอายุมากกวา 200 ปี บวกกับความยิ่งใหญและสวยงามของป อม
ปราการนี้ ความยาวของกําแพงโดยรอบยาวถึง 5.5 กิโลเมตร โดยภายในป อมปราการนี้ มี
พระราชวัง Hwaseong Haenggung Palace อยู

บอลลูน Flying Suwon
เป็ นบอลลูนกาซฮีเลียมเป็ นสิ่งอํานวยความสะดวกในการชมวิวที่นาตื่นตาตื่นใจ โดย
บอลลูนจะลอยสูงขึ้นไปจากพื้นดิน 150 เมตร โดยนั กทองเที่ยวสามารถชมทัศนี ยภาพ
ของป อมปราการฮวาซอง และเมืองซูวอนจากมุมสูงไดอยางทั่วถึง



คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู คาลบิ KALBI
 Benikea Suwon Hotel หรือเทียบเทา

วันที่ 3


กิจกรรม

สกีรีสอรท - ไรสตรอเบอรรี่เกาหลี - เอเวอรแลนด - ราน
เครื่องสําอางคเกาหลี
เชา
จากนั ้นพาทานเดินทางสู ลานสกีรีสอรททุกทานจะไดสัมผัสหิมะและเก็บบรรยากาศเป็ นที่ระลึกกอนจะไปสนุกกับการเลนสกีซึ่ง
ลานสกีแหงนี้ มีความพิเศษดวยเนิ นหิมะที่มีความสูงไมต ํ่ากวา 1 กิโลเมตรขึ้นไป กลาวกันวาเป็ นสวรรคของนั กสกีมือใหม แตใน
ขณะเดียวกันก็มีทางวิ่งสําหรับมืออาชีพ มีเนิ นรูปตัวเอสเป็ นตัวเชื่อมระหวางยอดเนิ นและพื้นดานลางมาใหทานไดโชวฝีมือกัน
เต็มที่
ไมรวมคาเขาลานสกี คาเชาชุด+อุปกรณสกีและครูฝึก
การเตรียมตัวกอนเลนสกี ควรเตรียมเสื้อแจ็คเก็ต กันนํ้ าหรือผารม กางเกงรัดรูป ถุงมือสกี ผาพันคอ แวนกันแดดเป็ นตน ขอคํา
แนะนํ าและฝึ กวิธีการเลนจากไกดทองถิ่นกอนลงสนามจริง เพื่อความปลอดภัยของทานเอง
ในกรณีที่ลานสกีกลางแจงปิ ด เราจะพาทานสูลานสกีในที่รม ONEMOUNT SNOWPARKแหลงทองเที่ยวใหมลาสุดใกลกรุง
โซล มีสิ่งอํานวยความสะดวกมากมาย เชน FITNESS &GOLF, CLUB, WATER PARK, SHOPPING MALL หากทาน
ใดที่ไมสนใจเลน SNOW PARK สามารถเดินช็อปปิ้ งไดต ามอัธยาศัย มีทั้ง H&M,ADIDAS และมีแบรนดชั้นนํ าอีกมากมาย
นอกจากนี้ ยังสามารถเลนเครื่องเลนหลากหลายชนิ ดทั้ง บันจี้จัมพ, ไมลากเลื่อน, มาหมุน,สไลเดอร(ไมรวมบัต รเขา)
เชานี้ นําทานเขาสู สตรอวเบอรรีฟารมใหทานไดชิมสตรอวเบอรรีสด ๆ ฉํ่ า ๆ พรอมทั้งเรียนรูวิธีการปลูกสตรอวเบอรรีของ
ชาวเกาหลีใหไดผลผลิต ดีและรสชาติหวานหอมชวนรับประทาน ซึ่งทานจะสามารถซื้อความอรอยกลับไปเป็ นของฝากใหคนทาง
บานไดดวย
หมายเหตุ : การเก็บขึ้นอยูกับจํานวนตามที่ชาวเกษตรกําหนด และขึ้นอยูกับผลิต ผลในแตละสัปดาห
บาย
รับประทานอาหารณ ภัต ตาคาร บริการทานดวย โอซัมบุลโกกิ (OSAMBULGOGI) มีสวนประกอหลักคือ วุนเสน ผักกาด
ขาว เนื้ อหมู ผัดในกระทะจนเขากัน รสชาติหวานเผ็ดเล็กน อย
้

่

่

่

จากนั ้นใหเวลาทุกทานเต็มอิ่มกับสวนสนุกที่ดีที่สุดของเกาหลี สวนสนุกเอเวอรแลนดดวยบัต ร SPECIAL PASS
TICKET ที่สามารถเลนเครื่องเลนตางๆ ไดทุกชนิ ดอยางไมจํากัด เชน ทีเอ็กซเพรส, รถไฟเหาะ, โรงหนั งสามมิต ิ, บานผีสิง
หมุน ฯลฯ ทานยังสามารถเขาซาฟารีเพื่อชมไลเกอรแฝดคูแรกของโลกและความน ารักของเจาหมีที่สามารถสื่อสารกับคนได
นอกจากนี้ ยังมีสวนดอกไมสีสันสวยงามใหไดเก็บภาพกัน
สุดทายกอนรับประทานอาหารกลางวันพาทานสูศูนยเวชสําอาง ใหทานไดเลือกซื้อเครื่องสําอางคุณภาพดีในราคายอมเยา เชน
ครีมนํ้ าแตก, ครีมโบท็อกซ, ครีมหอยทาก ฯลฯ
คํ่า
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร บริการทานดวย เมนู บารบีคิวเกาหลี (BBQ KOREA) อาหารปิ้ งยางสไตลเกาหลี
รับประทานพรอมเครื่องเคียงของเกาหลี
พักที่ Benikea Seoul Hotel หรือเทียบเทา



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ลานสกี
อิสระใหทานเพลิดเพลินกับกิจกรรมตางๆ บนลานสกี ทานจะไดสัมผัสประสบการณใหม
กับหิมะอันขาวโพลน ใหทานไดสนุกสนานกับกระดานเลื่อน ที่ไหลลงมาจากเนิ นเขาหิมะ
หรือทานใดสนใจจะลองเลนสกี ก็สามารถเชาชุดและอุปกรณได อิสระตามอัธยาศัย

ไรสตรอเบอรรี่เกาหลี
ไรสตรอเบอรรี่ เชิญลิ้มรสสตรอเบอรรี่ของเกาหลีสดๆ ในบรรยากาศภายในไรสตรอเบอร
รี่อยางแทจริง พบกับวิถ ีชีวิต ชาวไรสตรอเบอรรี่ของเกาหลีวามีวิธีการปลูกอยางไร ใหไดผล
สตรอเบอรรี่ที่ขนาดใหญเป็ นพิเศษ หวานหอม และชวนน ารับประทาน เป็ นที่ช่ น
ื ชอบของ
ชาวเกาหลีและชาวตางชาติ และยังเป็ นผลไมสงออกของประเทศดวย



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู โอซัมบุลโกกิ

เอเวอรแลนด
เป็ นสวนสนุกกลางแจงที่ใหญที่สุดของเกาหลี ตั้งอยูที่เมืองยงอิน โดยมีบริษัทซัมซุงเป็ น
เจาของ เอเวอรแลนดนั้นถือวาเป็ นเหมือน “ดิสนี ยแลนดเกาหลี” เลยก็วาได นิ ต ยสาร
Forbes ยังจัดอันดับใหเป็ น 1 ใน 4 สวนสนุกยอดนิ ยมของโลก ที่ต ั้งของสวนสนุกเอ
เวอรแลนดนั้นเหมือนสวนสนุกในฝั นจริงๆ เพราะอยูทามกลางหุบเขาและธรรมชาติที่สวย
เหมือนในเทพนิ ยาย ดานในถูกแบงออกเป็ น 5 โซนใหญๆ และสัต วที่เป็ นดาราดังของที่นี้
คือเจาตัว Liger (ไลเกอร) ลูกแฝดผสมระหวางสิงโตเพศผูและเสือเพศเมีย ที่ถ ือวาเป็ นลูก
แฝดไลเกอรคูแรกในโลกที่ต องมาดูที่เอเวอรแลนดที่เดียวเทานั ้น

รานเครื่องสําอางคเกาหลี
แวะชอปที่รานเครื่องสําอางยอดนิ ยม COSMETIC OUTLET สวรรคของนั กชอปชาว
ไทย เพื่อเลือกซื้อกลับไปเป็ นของที่ระลึก อาทิเชน ผลิต ภัณฑ ROJUKISS มีราคาถูก
กวาที่เมืองไทยเกือบเทาตัว และบางผลิต ภัณฑยังไมมีขายในไทย เป็ นแหลงรวมเครื่อง
สําอางขนาดใหญที่มีเครื่องสําอางใหลูกคาไดเลือกสรรอยางจุใจทุกชนิ ด และทุกแบรนด



คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู บารบีคิวเกาหลี
 Benikea Seoul Hotel หรือเทียบเทา



หมายเหตุ

ไมรวมคาเขาลานสกี คาเชาชุด+อุปกรณสกีและครูฝึก
การเตรียมตัวกอนเลนสกี ควรเตรียมเสื้อแจ็คเก็ต กันนํ้ าหรือผารม กางเกงรัดรูป ถุงมือสกี ผาพันคอ แวนกันแดดเป็ นตน
ขอคําแนะนํ าและฝึ กวิธีการเลนจากไกดทองถิ่นกอนลงสนามจริง เพื่อความปลอดภัยของทานเอง
การเก็บขึ้นอยูกับจํานวนตามที่ชาวเกษตรกําหนด และขึ้นอยูกับผลิต ผลในแตละสัปดาห
ในกรณีที่ลานสกีกลางแจงปิ ด เราจะพาทานสูลานสกีในที่รม ONEMOUNT SNOWPARKแหลงทองเที่ยวใหมลาสุดใกล
กรุงโซล มีสิ่งอํานวยความสะดวกมากมาย เชน FITNESS &GOLF, CLUB, WATER PARK, SHOPPING MALL หาก
ทานใดที่ไมสนใจเลน SNOW PARK สามารถเดินช็อปปิ้ งไดต ามอัธยาศัย มีทั้ง H&M,ADIDAS และมีแบรนดชั้นนํ าอีก
มากมาย นอกจากนี้ ยังสามารถเลนเครื่องเลนหลากหลายชนิ ดทั้ง บันจี้จัมพ, ไมลากเลื่อน, มาหมุน,สไลเดอร(ไมรวมบัต รเขา)
การเก็บขึ้นอยูกับจํานวนตามที่ชาวเกษตรกําหนด และขึ้นอยูกับผลิต ผลในแตละสัปดาห

วันที่ 4



กิจกรรม

นํ้ามันสนเข็มแดง - ศูนยสมุนไพรฮอกเกตนามู - เรียนทําขาวหอ
สาหราย คิมบับ - ฮันบก - ถนนฮงอิก (ยานฮงแด) - คาเฟ
943 KING’S CROSS - คาเฟเดอวันพีช - ดิวตี้ฟรี - เมียง
ดง - รานไลนเฟรน
เชา
เชานี้ พาทานเดินทางสู ศูนยนํ้ามันสนเข็มแดงผลิต จากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลีที่มีสรรพคุณชวยชะลางไขมันใน
เสนเลือด ป องกันการอุดตันของเสนเลือด และชมการสาธิต ใหทานไดเห็นภาพอยางชัดเจนยิ่งขึ้น
นํ าทานเขาชม ศูนยสมุนไพรหรือ ฮ็อกเกตนามูใหมลาสุดของเกาหลี เป็ นสมุนไพรเมล็ดฮ็อกเกต ทางการแพทยเรียกวา ผล
ไมทอง มีรสเปรี้ยว ดีสําหรับบุคคลที่นิยมดื่มชา กาแฟ นํ้ าอัดลม ฯลฯ เมล็ดฮ็อกเกตจะชวยในการลางสารพิษที่ต กคางหรือไขมัน
ที่สะสมอยูภายในผนั งของตับ ไต ชวยใหต ับหรือไตของทานแข็งแรงขึ้น และยังสงผลดีต อสุขภาพรางกายของทานอีกดวย
นํ าทานเขาชม ศูนยสมุนไพรหรือ ฮ็อกเกตนามูใหมลาสุดของเกาหลี เป็ นสมุนไพรเมล็ดฮ็อกเกต ทางการแพทยเรียกวา ผล
ไมทอง มีรสเปรี้ยว ดีสําหรับบุคคลที่นิยมดื่มชา กาแฟ นํ้ าอัดลม ฯลฯ เมล็ดฮ็อกเกตจะชวยในการลางสารพิษที่ต กคางหรือไขมัน
ที่สะสมอยูภายในผนั งของตับ ไต ชวยใหต ับหรือไตของทานแข็งแรงขึ้น และยังสงผลดีต อสุขภาพรางกายของทานอีกดวย
บาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร บริการทานดวย ซัมเกทังหรือเมนูไกต ุนโสม (SAMGYETANG) เป็ นอาหารที่
นิ ยมรับประทานกันในชาววังสมัยกอน ภายในตัวไกจะมีขาว รากโสม พุทราแดงเสิรฟพรอมเครื่องเคียงที่เรียกวา กักตุกี เสน
ขนมจีน เหลาโสม พริกไทยดํา และเกลือ เสิรฟ
นํ าทานรวมเรียนรูวัฒนธรรมกับการเรียนทําขาวหอสาหราย กิมบับอาหารประจําชาติเกาหลี ซึ่งเป็ นอาหารเกาหลียอดนิ ยม
ของคนไทยอีกเมนูหนึ่ ง
จากนั ้นเชิญทานรวมเป็ นสวนหนึ่ งของชาวเกาหลีโดยการแตงกายดวย ชุดฮันบก ชุดประจําชาติ พรอมถายรูปเป็ นที่ระลึกถาย
ภาพกับฉาก 3 มิต ิ ไปอวดคนทางบาน
นํ าทานสู ยานฮงแด เป็ นยานที่มีวัยรุนเยอะเพราะเป็ นยานมหาวิทยาลัยฮกอิก เป็ นอีกแหลงชอปปิ้ งที่ไมควรพลาด นอกจาก
จะมีรานใหไดชอปปิ้ งแลว ยานนี้ ยังมีรานคาเฟ เกๆ ใหไดไปเช็คอินอีกดวย ไมวาจะเป็ น 934 king's cross harry potter หรือ
one piece
พลาดไมไดที่จะตองมาเช็คอินคาเฟ สุดฮิต อยาง 934 KING CROSS เป็ นคาเฟ ที่จําลองฉากจาก แฮรรี่ พอตเตอร ที่จะเดิน
ทางไปโลกเวทมนตดวยรถไฟ ชานชาลา 9 3/4 มาไวที่โซล มีทั้งขนมและเครื่องดื่มมากมายใหเลือก ที่สําคัญมีมุมใหไดถ ายรูป
หลายมุม ไมมีเบื่อแน นอน
อีกหนึ่ งคาเฟ ที่นามาเช็คอินไมแพกันก็คือ Cafa de ONE PIECE เป็ นรานที่ต กแตงสไตล ONE PIECE มีบรรยากาศ
แบบสบายๆ เป็ นกันเอง มีอาหารใหเลือกหลากหลาย บางเมนูถ ูกออกแบบมาใหเป็ นรูปตัวการต ูนในเรื่อง ONE PIECE
นอกจากนี้ ยังมีโซนขายของที่ระลึกจากการต ูน ONE PIECE อีกดวย
จากนั ้นเอาใจคอชอปปิ้ งอีกครั้งโดยการพาชอปสินคาปลอดภาษีที่ ดิวตี้ฟรี (DUTY FREE) ที่นี่มีสินคาชั้นนํ าใหทานไดเลือก
ซื้อมากมายกวา 500 ชนิ ด ทั้ง นํ้ าหอม, เสื้อผา, เครื่องสําอาง, กระเป า, นาฬิกา, เครื่องประดับ ฯลฯ
นํ าทานสูเมียงดง เอาใจคอชอปปิ้ งกับแหลงชอปปิ้ งยอดฮิต ที่คนไทยรูจักกันดีเมียงดงเป็ นยานที่ไดช่ อ
ื วารวบรวมแฟชั่นแบรนด
ชั้นนํ าไวมากมาย ทานสามารถหาซื้อสินคาไดอยางหลากหลายทั้งเสื้อผา, รองเทา, กระเป า, เครื่องสําอาง และยังมี เครื่องประดับ,
ซีดีเพลง, วีซีดี-ดีวีดีหนั งและซีรียยอดฮิต เรียกวาแคที่นี่ที่เดียวก็สามารถหาซื้อไดทุกอยางที่ทานตองการ
้
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นอกจากนี้ ทานสามารถพบกับราน LINE FRIENDS STORE ที่จําหน ายสินคาของที่ระลึกเกี่ยวกับตัวการต ูน LINE ซึ่ง
แตละตัวจะมีสินคาที่ระลึกใหเลือกซื้อหลากหลายชนิ ด เชน สมุดโน ต ตุกตา เคสโทรศัพท เสื้อผา กระเป า เครื่องเขียน ฯลฯ
ภายในรานยังมีมุมน ารักๆ ใหถ ายรูปกันไดอยางจุใจ โดยเฉพาะไฮไลทสําคัญอยางเจาหมีบราวน ต ัวใหญยักษที่ต ั้งอยูดานหน า ที่
ใครไปใครมาก็ต องถายภาพเป็ นที่ระลึกแมกระทั่งคนเกาหลีเอง
คํ่า
อิสระอาหารเย็น
พักที่ Benikea Seoul Hotel หรือเทียบเทา



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นํ้ามันสนเข็มแดง
นํ้ ามันสนเข็มแดง เป็ นการสกัดจากใบสนเข็มแดงบริสุทธิ ์ 100% ซึ่งสรรพคุณของนํ้ ามัน
สนเข็มแดงนั ้นมีประโยชน อยางมากมาย ทั้งชวยละลายคลอเรสเตอรอล และไขมันที่อุด
ตันในเสนเลือด ลดระดับนํ้ าตาลในเลือด ชวยขับสารพิษออกจากรางกายในรูปแบบของ
เสีย เชน เหงื่อ ปั สสาวะ อุจจาระ ชวยลางสารพิษหรือดีท็อกซเลือดใหสะอาด เพิ่มการไหล
เวียนของเลือดไดสะดวกขึ้น ชวยเพิ่มภูมิต านทานใหกับรางกาย บํารุงผิวพรรณใหสดใส
จากภายใน และลดอัต ราเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็ง

ศูนยสมุนไพรฮอกเกตนามู
ฮอกเก็ต นามู เป็ นสมุนไพรที่ขึ้นเฉพาะประเทศเกาหลี 10 ปี จะออกดอกหนึ่ งครั้งปลูกบน
ยอดเขาสูง เมื่อนํ าดอกมาสกัด มีสรรพคุณ ชวยขับสารพิษตกคางตางๆออกจากตับอยาง
ปลอดภัยเนื่ องจากเป็ นสมุนไพรเกรดเอ มีขายเฉพาะในประเทศเกาหลีเทานั ้น เกรดสง
ออกที่ขายตามหามสรรพสินคาบานเรา จะเป็ นเกรดบีเทานั ้น ไมมีเกรดเอ



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู ซัมเกทัง

เรียนทําขาวหอสาหราย คิมบับ
อาหารประจําชาติเกาหลี ซึ่งเป็ นสวนหนึ่ งในอาหารเกาหลียอดนิ ยมของคนไทยอีกเมนู
หนึ่ ง

ฮันบก
ฮันบกเป็ นเครื่องแตงกายประจําชาติเกาหลีมาเป็ นเวลาพัน ๆ ปี มาแลว ความงามและความ
ออนชอยของวัฒนธรรมเกาหลีจะถูกถายทอดออกมาผานทางภาพถายของสุภาพสตรีใน
เครื่องแตงกายฮันบกนี้ กอนที่วัฒนธรรมการแตงกายแบบตะวันตกจะไดเขามาในเกาหลี
เมื่อรอยปี มาแลวนั ้น หญิงชาวเกาหลีจะสวมชุดฮันบกเป็ นปกติทุกวัน สวนสุภาพบุรุษจะ
สวมชอโกรี (เสื้อนอกแบบเกาหลี) และพาจิ (กางเกงขายาว) ในขณะที่สุภาพสตรีสวมชอก
อรีและชีมา (กระโปรง) ในปั จจุบันชุดประจําชาติฮันบก จะใชสวมเฉพาะในโอกาสพิเศษ
ตาง ๆ เชน งานมงคลสมรส วันซอลลัล (วันขึ้นปี ใหมต ามจันทรคติ) หรือวันชูซก (วัน
ขอบคุณพระเจา) ฮันบก ของผูหญิงประกอบดวย กระโปรงพันรอบตัว เรียกวา “ชิมา” และ
เสื้อ “ชอกอรี” ซึ่งคลายเสื้อแจ็คเก็ต ฮันบกของผูชายประกอบดวยชอกอริเชนกัน แตสั้น
กวาของผูหญิง และมีกางเกงเรียกวา “บาจิ” ทั้งชุดของผูหญิงและผูชายสวมคลุมทับดวย
เสื้อคลุมยาวเรียกวา “ตุรุมากิ”

ถนนฮงอิก (ยานฮงแด)
ยานดังสําหรับวัยรุน เป็ นแหลงรวม รานคา รานอาหาร คลับ บาร รวมทั้งเป็ นถนนแสดง
งานศิลป อารต ๆ ของเหลาศิลปิ นอารมรต ิสตแตกทั้งหลาย ถนนสายอารทยาน
มหาวิทยาลัย ฮงอิก ยานนี้ มีทั้งรานอาหาร คอฟฟี่ ช็อป ผับ บาร รานขายเสื้อผา รานขาย
เครื่องสําอางค และเกสเฮาส ราคายอมเยาว (ถูกบางไมถ ูกบาง ถาถูกมากๆก็เดินไกลจาก
รถไฟฟ านิ ดนึ ง ) ยานนี้ ถ ือเป็ นศูนยรวมวัยรุนเด็กแนวชาวเกาหลี และเป็ นสถานที่โชวของ
ของนั กรองใตดิน อินดี้ มารองเพลง โชวผลงานของตัวเองใหผูคนที่เดินผานไปมาแถวนั ้น
ไดดูกัน ปกติโดยสวนตัวชอบไปเดินเลนแถวฮงแดเพราะวามีรานคาเสื้อผาน ารักๆ ดีไซน
แนวๆ ใหเลือกหลากหลาย และรานอาหารอรอยๆ หลายราน ออ จุดเดนอีกอยางหนึ่ งของ
ยานนี้ คือมีรานหมูยางอรอยๆ ใหเลือกกินหลายราน

คาเฟ 943 KING’S CROSS
เป็ นคาเฟ สุดชิกในกรุงโซล ที่จําลองชานชาลา 9 เศษสามสวนสี่ ชานชาลาที่อยูในสถานี รถ
ไฟคิงสครอสลอนดอน ประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็ นทางเชื่อมตอระหวางโลกมักเกิ้ลกับโลก
เวทมนตร ซึ่งอยูระหวางชานชาลาหมายเลข 9 และ 10 ซึ่งเดินทางดวยรถไฟสายดวนของฮ
อกวอตส ดานในใหทานไดสัมผัสกลิ่นอายในการจําลองความเป็ นเมืองเวทมนต
เพลิดเพลินกับมุมถายรูปตางๆ มีชุดคลุมกับผาพันคอทั้ง 4 บาน พรอมไมกายสิทธิใ์ หถ าย
รูป สามารถเลือกซื้อเครื่องดื่มและของหวานไดต ามใจชอบ

คาเฟเดอวันพีช
เป็ นคาเฟ การต ูนสุดฮิต ยานฮงแด ออกแบบและตกแตงโดยใชธีมตัวการต ูนในเรื่องวันพีช
ทั้งหมด โดยมีบริการทั้งเครื่องดื่ม ขนม และอาหารหลากหลายอยางที่แทรกธีมวันพีซเขาไป
รวมถึงของสะสมตางๆจากวันพีซดวย อีกทั้งบรรยากาศในรานนั ้นใหอารมณเหมือนหลุด
เขาไปอยูในฉากของวันพีชกันเลยทีเดียว

ดิวตี้ฟรี
ซื้อสินคาปลอดภาษี DUTY FREE แหลงรวมสินคาแบรนดเนมมากมาย เชน นาฬิกา
แวนตา เครื่องสําอาง กระเป า กลองถายรูป และสินคาแบรนดอ่ น
ื ๆ อีกมากมาย

เมียงดง
เป็ นสถานที่ชอปปิ้ งยอดฮิต ในเกาหลี ใครที่มาเกาหลีต องมาชอปปิ้ งที่นี่ เพราะเป็ นศูนย
รวมของสินคายอดฮิต หลากหลายชนิ ด ไมวาจะเป็ นเครื่องสําอางค มีทุกยี่หอยอดฮิต ใน
เกาหลี มีทุกซอยทุกหลืบในเมียงดง , เสื้อผาแฟชั่น ทั้งหญิงและชาย เสื้อผาที่นี่จะมีทั้ง
รานที่เป็ นแบรนดยอดฮิต ในเกาหลี และแบรนดสุดฮิต จากตางประเทศ รวมถึงรานอาหาร
รานฟาสฟ ูด รานหมูยาง และรานกาแฟ สรุปวาที่นี่มีทุกอยางที่นักชอปตองการครบครัน

รานไลนเฟรน
ที่นี่เป็ นรานขายสินคาและคาเฟ จาก LINE มีสินคามากมายหลายรูปแบบ โดยแอพพลิ
เคชั่น LINE นั ้นนอกจากจะเป็ นแอพแชทที่ไดรับความนิ ยมแลวยังมีจุดขายอีกอยางก็คือ
คาแรคเตอรหลักของตัวละครของแอพพลิเคชั่น LINE ที่มีสินคาออกมาใหเลือกมากมายที่
มีทั้งตุกตา Line บราวน โคนี่ แซลลี่, ปากกา, เคสมือถือ, สมุด โซนเสื้อผา และของแตง
บาน หมอน ผาหม



คํ่า



หมายเหตุ

วันที่ 5



กิจกรรม

 Benikea Seoul Hotel หรือเทียบเทา
อิสระอาหารเย็น

วัดโซเกซา - โซลทาวเวอร - โรงงานพลอยอเมทิส - ศูนยโสม ซุปเปอรมารเก็ตเกาหลี - ทาอากาศยานอินชอน - ทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิ
เชา
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
เชานี้ นําทานสู วัดโชเกซา วัดศูนยกลางของพุทธศาสนานิ กายเซนที่มีช่ อ
ื เสียงของประเทศเกาหลี ถึงแมจะเป็ นวัดที่ต ั้งอยู
ทามกลางความวุนวายของเมืองแตภายในวัดมีความเงียบสงบและสวยงามมาก ภายในวัดมีต นไมใหญที่มีความสูงกวา 26 เมตร
อาคารเกาแก และเจดียที่แกะสลักจากหินสูง 7 ชั้น
จากนั ้นนํ าทานสู หอคอยกรุงโซล N SEOUL TOWER ตั้งอยูบนเขานั มซาน ซึ่งเป็ น 1 ใน 18 หอคอยที่สูงที่สุดในโลก
ฐานของหอคอยมีสิ่งน าสนใจตางๆ มากมาย เชน ศาลาแปดเหลี่ยมปาลกัก
๊ จอง, สวนพฤกษชาติ, อาคารอนุสรณผูรักชาติอัน ชุง
กุน อิสระใหทุกทานไดเดินเลนและถายรูปคูหอคอยตามอัธยาศัย รวมไปถึงชมไฮไลทของที่นี่คือการคลองกุญแจคูรัก ไมรวมคา
ขึ้นลิฟท
นํ าทุกทานสูศูนยพลอยอเมทิสหรือพลอยสีมวงที่มีช่ อ
ื เสียงของประเทศเกาหลีซึ่งชาวเกาหลีเชื่อวาถาไดมีพลอยชนิ ดนี้ ต ิดตัวไว
จะทําใหมีโชคลาภและสิ่งดีๆ เกิดขึ้นในชีวิต
บาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร บริการทานดวย เมนูจิมดัก (JIMDAK) เป็ นเมนูไกประกอบดวยวุนเสน เกาหลี
คลุกดวยนํ้ าซุป รสชาติกลมกลอม เสิรฟพรอมขาวสวยรอน ๆ กับเครื่องเคียงเกาหลี
จากนั ้นพาทานรูจักและเขาใจสมุนไพรโสมเกาหลีหรือราชาแหงมวลสมุนไพร ที่ ศูนยโสม โดยเกาหลีใตเป็ นประเทศที่มีการ
ผลิต โสมเกาหลีที่มีคุณภาพเป็ นอันดับ 1 ของโลก โสมมีคุณประโยชน นานั ปการ เชน ชวยทําใหจิต ใจสงบ, เพิ่มพละกําลัง ชวย
บํารุงหัวใจ ฯลฯ
หลังจากนั ้นไดเวลานํ าทานสู สนามบินอินชอน เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพ
ระหวางทางแวะชอปปิ้ งที่ SUPERMARKET เพื่อซื้อของฝากที่ระลึกมีรานขนมพื้นเมืองเกาหลีหลากหลายชนิ ดกิมจิ ไกต ุน
โสมที่บรรจุอยูในถุงสุญญากาศ ตะเกียบ ถวยใสขาว ฯลฯ
ไดเวลานํ าทานออกเดินทางสูสนามบิน
คํ่า
20.55 น. ออกเดินทางจาก ทาอากาศยานนานาชาติอินชอน สู ทาอากาศยานสุวรรณภูมิโดยเที่ยวบินที่ ZE513
01.40 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

วัดโซเกซา
วัดที่เป็ นศูนยกลางของพุทธศาสนานิ กายเซนที่มีช่ อ
ื เสียงในประเทศเกาหลี ถึงแมจะเป็ น
วัดที่ต ั้งอยูทามกลางความวุนวายของเมือง แตภายในวัดมีความเงียบสงบและสวยงามไม
ตางไปจากวัดอื่นๆ ของประเทศเกาหลีใต ซึ่งมักจะตั้งอยูทามกลางหุบเขา หรือริมชายทะเล
ภายในวัดมีต นไมใหญที่มีความสูงกวา 26 เมตร, อาคารเกาแก และเจดียที่แกะสลักจาก
หินสูง 7 ชั้น

โซลทาวเวอร
ที่นี่เป็ นสัญลักษณของกรุงโซล ตัวหอคอยมีความสูงเกือบ 240 เมตร ซึ่งบางครั้งก็ถ ูก
เรียกวา “นั มซันทาวเวอร” เพราะหอคอยตั้งอยูบนภูเขานั มซาน ซึ่งเป็ นสถานที่ที่เหมาะ
สําหรับชมวิวทิวทัศน ของกรุงโซล โดยเฉพาะในชวงเวลาคํ่าคืนนั ้น จะเห็นสภาพบานเมือง
ของกรุงโซลดานลางเต็มไปดวยแสงสีต างๆ ที่ทําใหรูสึกเพลิดเพลินกับวิวสุดโรแมนติก

โรงงานพลอยอเมทิส
โรงงานพลอยอเมทิส หรือ พลอยสีมวง ที่มีช่ อ
ื เสียงของประเทศเกาหลี ซึ่งชาวโสมเชื่อวา
ถาไดมีพลอยชนิ ดนี้ ต ิดตัวไว จะทําใหมีโชคลาภและสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับชีวิต



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู จิมดัก

ศูนยโสม
สถานที่แหลงรวมศูนยสมุนไพรโสม เพื่อฟั งคําบรรยายถึงสรรพคุณตางๆ ของโสมแตละ
ชนิ ด โดยโสมที่ดีมีคุณภาพ ตองมีอายุ 6 ปี รัฐบาลเกาหลีไดใสใจกับเรื่องนี้ อยางมากจึง
ตองเขามาควบคุมทุกขั้นตอน ตั้งแต การเริ่มปลูกโสม จนกระทั้งการผลิต ออกมาเป็ นตัว
ยา “โสมเกาหลี” นั ้นมีสารประกอบที่สําคัญอยูหลายอยางมีทั้งวิต ามินและแรธาตุหลายชนิ ด

ซุปเปอรมารเก็ตเกาหลี
ซุปเปอรมารเก็ต (ละลายเงินวอน ซื้อ 5 แถม 1) สาหราย ขนมตางๆ ช็อกโกแล็ต หิน ซีเรีย
ลช็อกโก ผลิต ภัณฑของใบและรากฝอยของโสมในรูปแบบขนม ชาโสม โคลนพอกหน า
โสม ครีมลางหน าโสม เครื่องสําอางโสม และยังมีกิมจิ เปเปโร (ป อกกี้เกาหลี) ชินราเมง
(มามาเกาหลี) นมกลวย เป็ นตน



ทาอากาศยานอินชอน

คํ่า

เป็ นทาอากาศยานที่ใหญที่สุดขอประเทศเกาหลีใต ปั จจุบันทาอากาศยานอินชอนมีเที่ยว
บินกวา 410,000 เที่ยวรองรับผูโดยสารกวา 44 ลานคนและสินคากวา 4.5 ลานตันตอปี
และยังไดรับรางวัลดีเดนดานการบริการระดับโลกถึง 6 ปี ซอน ภายในมีรานคาปลอดภาษี
กวา 70 รานและรานของแบรนดดังกวา 400 แบรนด

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
เป็ นทาอากาศยานที่เปิ ดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซึ่งในตอนแรกเปิ ดใชแคเที่ยวบิน
ภายในประเทศ ในตอนนี้ เป็ นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็ นทา
อากาศยานนานาชาติที่มีผูเดินทางคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



หมายเหตุ
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หากลูกคาทานใดที่จําเป็ นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหน าที่ของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหน า ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทั้งนี้ เพื่อประโยชน ของตัวทานเอง
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสม เนื่ องจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนั ดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัต ิเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ต าม (ซึ่งเป็ นเหตุการณที่นอกเหนื อการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึ งถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็ นสําคัญ

เงื่อนไข
- จํานวนผูเดินทาง ขั้นตํ่า ผูใหญ 20 ทาน ขึ้นไป
- เที่ยวบิน ราคารายการทองเที่ยว และอาหาร สามารถเปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสมโดยมิต องแจงใหทราบลวงหน า(คํานึ งถึง
ผลประโยชน ของผูเดินทางเป็ นสําคัญ)
- ขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและตารางการบินทั้งไปและกลับโดยมิต องแจงใหทราบลวงหน า
- กรณีที่กองตรวจคนเขาเมือง,เจาหน าที่กรมแรงงานทั้งที่ไทยและในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหทานเดินทางออกหรือเขาประเทศ
เนื่ องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย เอกสารเดินทางไมถ ูกตองการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง หรือในกรณี
อื่นๆการพิจารณาเป็ นเอกสิทธิแ์ ละวิจารณญาณของเจาหน าที่ต รวจคนเขาเมืองและเจาหน าที่กรมแรงงานเทานั ้น ซึ่งอยูนอกเหนื อความ
รับผิดชอบของบริษัทไมสามารถทําการเลื่อนวันหรือคืนเงินได (เนื่ องจากตั๋วเครื่องบินเป็ นตั๋วราคาพิเศษ ไป-กลับ แบบหมูคณะ) ทั้งนี้
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์ มคืนคาทัวรหรือคาบริการไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
- หนั งสือเดินทาง (Passport) ของทาน นั บจากวันที่เดินทางไปและกลับ ตองมีอายุเหลือใชงานมากกวา 6 เดือนขึ้นไป และตอง
เหลือหน ากระดาษพอใหเจาหน าที่ต รวจคนเขาเมืองสามารถประทับตราได และตองอยูในสภาพที่สมบูรณ ไมชํารุด หรือฉี กขาด
- ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การประทวง, การนั ดหยุดงาน, การกอจลาจล
- หลังจากไดรับเอกสารเรียกเก็บเงิน (Invoice) กรุณาชําระเงิดมัดจําภายใน 3 วัน และสงหลักฐานการชําระเงินพรอมหน าพาส
ปอรต ของผูเดินทาง และชําระเงินทั้งหมดกอนการเดินทางภายใน 14 วัน
- ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากทานใชบริการของทางบริษัทฯ ไมครบ อาทิไมเที่ยวบางรายการ, ไมทานอาหารบางมื้อ
เพราะคาใชจายทุกอยาง ทางบริษัทฯ ไดชําระคาใชจายใหกับตางประเทศแบบเหมาขาดกอนออกเดินทางแลว
- ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัต ิเหตุที่เกิดจากความประมาท
ของตัวนั กทองเที่ยวเอง
- เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ที่
ไดระบุไวแลวทั้งหมด
- ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ไดต ามความเหมาะสม ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับเวลาการ
จราจร สภาพอากาศ และเหตุสุดวิสัยอื่นๆที่อาจเกิดขึ้นได ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยและประโยชน ของผูเดินทางเป็ นสําคัญ
- มัคคุเทศก พนั กงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมมีสิทธิใ์ นการใหคําสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯ นอกจากมีเอกสาร ลงนาม
โดยผูมีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเทานั ้น
- ในกรณีที่ลูกคาตั้งครรภ ตองมีใบรับรองจากแพทยวาสามารถเดินทางทองเที่ยวได และมีอายุไมเกิน 7 วัน นั บจากวันที่เดินทาง
และตองแจงใหทางบริษัททราบลวงหน า
- กรณีกรุปสวนตัว กรุปเหมา กรุปนั กเรียน กรุปดูงาน ไมสามารถใชราคาดังกลาวในโปรแกรมได
- กรณีที่ทานซื้อเฉพาะแพ็คเกจทัวรไมรวมตั๋วเครื่องบิน จะไมรวมคาประกันอุบัต ิเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000
บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม)

การชําระเงิน
- กรุณาชําระมัดจําหลังจากวันจองภายใน 3 วัน และชําระสวนที่เหลือทั้งหมดกอนการเดินทางภายใน 30 วัน
- มัดจําขั้นตํ่า 5,000.- บาท/ทาน/ทริป

อัตรานี้รวม:
- คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามเสนทางที่ระบุในรายการชั้นทัศนาจร ไป-กลับพรอมคณะ
- คาอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ
- คาเขาชมสถานที่ต างๆ ตามรายการ
- คาที่พักตามระบุในรายการ พักหองละ 2 หรือ 3 ทาน ตามโรงแรมที่ระบุ หรือเทียบเทา
- คารถรับ-สง และนํ าเที่ยวตามรายการ
- คาภาษีสนามบิน ทุกแหงที่มี
- คานํ้ าหนั กกระเป าสัมภาระทานละ15 กก.
- คาประกันอุบัต ิเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม)
- คาบัต รเขาสวนสนุกเอเวอรแลนด เครื่องเลนไมจํากัด
- ปลัก
๊ ไฟ ADAPTER

อัตรานี้ไมรวม:
- คาใชจายสวนตัว อาทิ คาทําหนั งสือเดินทาง, คาโทรศัพทสวนตัว, คาซักรีด, มินิบารในหอง, รวมถึงคาอาหาร และเครื่องดื่มที่สั่ง
เพิ่มนอกเหนื อรายการ (หากทานตองการสั่งเพิ่มกรุณาติดตอหัวหน าทัวรแลวจายเพิ่มเองตางหาก)
- คาทิปคนขับรถ และไกดทองถิ่น ทานละ 1,500 บาท หรือ 50,000 วอน ตอทานตลอดทั้งทริป
- หากผูเดินทางไมไดถ ือหนั งสือเดินทางประเทศไทย มีคาใชจายเพิ่มเติม 5,000 บาท
- คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3%
- คานํ้ าหนั กกระเป าสัมภาระ ที่หนั กเกินสายการบินกําหนด (ปกติ 15-20 กก.)
- คาวีซาสําหรับพาสปอรต ตางดาว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1.พาสปอรต 2.ใบประจําตัวคนตางดาว 3.ใบสําคัญถิ่นที่อยู 4.สําเนา
ทะเบียนบาน(ถามี) 5.สมุดบัญชีเงินฝาก(ถามี) 6.รูปถายสี 2 นิ้ ว 2 รูป แลวทางบริษัทฯจะเป็ นผูดําเนิ นการยื่นวีซาใหทานโดยจายคา
บริการตางหาก (สําหรับหนั งสือเดินทางตางดาวเจาของหนั งสือเดินทางตองทําเรื่องแจงเขา-ออกดวยตนเองกอนจะยื่นวีซา)
- คาลิฟทที่ N SEOUL TOWER

วีซา
- หนั งสือเดินทาง (Passport) ของทาน นั บจากวันที่เดินทางไปและกลับ ตองมีอายุเหลือใชงานมากกวา 6 เดือนขึ้นไป และตอง
เหลือหน ากระดาษพอใหเจาหน าที่ต รวจคนเขาเมืองสามารถประทับตราได และตองอยูในสภาพที่สมบูรณ ไมชํารุด หรือฉี กขาด

หมายเหตุ
- อัต ราทัวรไมรวมคาทิปคนขับรถ และไกดทองถิ่น ทานละ 1,500 บาท หรือ 50,000 วอน ตอทานตลอดทั้งทริป
- กรุณาอานรายละเอียดโปรแกรมและเงื่อนไขตางๆใหละเอียดกอนยืนยันการจอง
- หากทานตองการเดินทางแบบไมใชต ั๋ว (JOIN LAND) คิดราคาทานละ 6,900.-บาท/ทาน
- หากทานตองการหองสําหรับพักเดี่ยว สามารถจายเพิ่มเติมอีก 4,900.-ทานละ จากราคาผูใหญ
- เจาหน าที่จะสงใบนั ดหมายการเดินทางใหภายใน 5-7 วันกอนเดินทางเทานั ้น หากมีการเปลี่ยนแปลงจะรีบแจงใหทราบ หากมีขอ
สงสัยกรุณาสอบถามเจาหน าที่ทันที
- ลูกคามีความจําเป็ นตองเขารานตามโปรแกรมทัวรอันไดแก ศูนยโสม, ศูนยสมุนไพร, ศูนยเวชสําอาง, ศูนยนํ้ามันสนแดง, ศูนย
พลอยอเมทิส หากทานไมต องการเขารานดังกลาว บริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการเก็บคาบริการเพิ่มทานละ 300 USD
- เพื่อความสะดวกในการเขารับการตรวจคนกอนขึ้นเครื่องบิน ของเหลว เจล และสเปรยทุกชนิ ด ตองบรรจุในภาชนะที่มีขนาด
ความจุไมเกิน 100 มิลลิลิต ร สําหรับภาชนะที่เกิน 100 มิลลิลิต ร แมจะบรรจุของเหลว เจล และสเปรย เพียงเล็กน อยก็ไมสามารถนํ า
ติดตัวขึ้นเครื่องบินได ภาชนะทั้งหมดตองใสรวมกันไวในถุงพลาสติกใส ซึ่งเปิ ด - ปิ ด ผนึ กได และมีความจุรวมกันไมเกิน1 ลิต ร
(1,000 มิลลิลิต ร) ของเหลวที่ไดรับการยกเวน ไดแก นม และอาหารสําหรับเด็กทารกในปริมาณที่เหมาะสม รวมถึงยาที่มีเอกสาร
กํากับชัดเจน ของเหลว เจล และสเปรย ที่ซื้อจากรานคาปลอดอากร (DUTY FREE SHOPS) ที่ทาอากาศยานตองบรรจุในถุง
พลาสติกใสปิ ดผนึ กปากถุงไมมีรองรอย การเปิ ดปากถุง และมีหลักฐานแสดงวาไดซื้อ ณ วันที่เดินทาง เพื่อนํ าไปแสดงตอเจาหน าที่ ณ
จุดตรวจคน อยางไรก็ต ามแตละประเทศจะมีกฎ การนํ าของเหลว ขึ้นเครื่องแตกตางกัน การนํ าผลิต ภัณฑของสดที่ทําจากสัต วไมวาเนื้ อ
หมู เนื้ อวัว ผัก ผลไมสด ไมอนุญาตใหนําเขาประเทศเพื่อป องกันโรคตางๆเพราะหากศุลกากรตรวจพบจะตองเสียคาปรับ

การยกเลิก
- ตองยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 45 วันเทานั ้น คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของคาบริการที่ชําระแลว
- หากยกเลิกการเดินทางน อยกวา 45 วัน ขอสงวนสิทธิไ์ มคืนคาทัวรทุกกรณี
- ในกรณีกรุปสวนตัว กรุปเหมา กรุปนั กเรียน กรุปดูงาน เมื่อชําระแลวไมสามารถคืนเงินใดๆทั้งสิ้น
ชวงเทศกาลไมสามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนชื่อผูเดินทางได
- กรุปที่เดินทางตองการันตีมัดจํากับสายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศ หรือตางประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเชน
CHARTER FLIGHT, EXTRA FLIGHT จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมด
กรณีนักทองเที่ยวตองการทําการยกเลิกและเป็ นไปตามเงื่อนไขขางตน บริษัทจะทําการโอนเงินคืนลูกคาภายใน 30 วัน นั บจากวัน
ที่ลูกคาติดตอขอยกเลิกกับเซลล

