
#15263 ทัวรเกาหลี โซล 5 วัน 3 คืน พระราชวังชางด็อกกุง
สวนสนุกเอเวอรแลนด บิน XJ
ทัวรเกาหลี โซล วัดวาวูจองซา กิจกรรมลานสกี(ไมรวมคาอุปกรณ) สวมชุดฮัน
บก ฮงแด โซลทาวเวอร(ไมรวมคาขึ้น) ดิวตี้ฟรี เมียงดง หมูบานโบราณอึนพยอง
ซุปเปอรมารเก็ต



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานดอนเมือง    -

2 ทาอากาศยานอินชอน - สะพานแขวนเยียงจอง - วัดวาอูจองซา - ลานสกี   

JM Hotel or Benekia New
Suwon Hotel or Suwon
Korea Tourist Hotel หรือ
เทียบเทา

3 โรงเรียนสอนทํากิมจิ - ฮันบก - เอเวอรแลนด - รานเคร่ืองสําอางคเกาหลี
- ถนนฮงอิก (ยานฮงแด)   

Benikia M Hotel or
Haedamchae Hotel or
Intercity Hotel หรือเทียบเทา

4 โซลทาวเวอร - การคลองกุญแจคูรักเกาหลี - น้ํามันสนเข็มแดง - ศูนย
โสม - พระราชวังชางดอกกุง - ศูนยสมุนไพรฮอกเกตนามู - ดิวต้ีฟรี -
เมียงดง - เมียงดงสตรีทฟ ูด

  
Benikia M Hotel or
Haedamchae Hotel or
Intercity Hotel หรือเทียบเทา

5 โรงงานพลอยอเมทิส - หมูบานโบราณอึนพยอง - ซุปเปอรมารเก็ตเกาหลี
- ทาอากาศยานอินชอน - ทาอากาศยานดอนเมือง    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

6 ม.ค. 66 - 10 ม.ค. 66 ฿34,999 ฿34,999 ฿34,999 ฿5,000

10 ม.ค. 66 - 14 ม.ค. 66 ฿35,999 ฿35,999 ฿35,999 ฿5,000

12 ม.ค. 66 - 16 ม.ค. 66 ฿34,999 ฿34,999 ฿34,999 ฿5,000

16 ม.ค. 66 - 20 ม.ค. 66
฿35,999 
฿32,999

฿35,999 
฿32,999

฿35,999 
฿32,999

฿5,000

24 ม.ค. 66 - 28 ม.ค. 66 ฿35,999 ฿35,999 ฿35,999 ฿5,000

27 ม.ค. 66 - 31 ม.ค. 66 ฿14,999 ฿14,999 ฿14,999 ฿5,000



วันท่ี 1 ทาอากาศยานดอนเมือง

 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ทาอากาศยานอินชอน - สะพานแขวนเยียงจอง - วัดวาอูจองซา
- ลานสกี

กําหนดการทั้งหมด

สายการบิน AIR ASIA X ใชเครื่อง AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ท่ีน่ัง จัดท่ีน่ังแบบ 3-3-3 น้ําหนักกระเปา 20 กก.
/ทาน (หากตองการซ้ือน้ําหนักเพ่ิม ตองเสียคาใชจาย)

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. พรอมกัน ณ สนามบินนานาชาติดอนเมือง อาคารผูโดยสารขาออก (อาคาร 1) ชั้น 3 ประตูทางเขาหมายเลข 4
เคานเตอร 4 สายการบิน AIR ASIA X โดยมีเจาหนาท่ีคอยใหการตอนรับ และอํานวยความสะดวก

สายการบิน AIR ASIA X ใชเครื่อง AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ท่ีน่ัง
จัดท่ีน่ังแบบ 3-3-3 น้ําหนักกระเปา 20 กก. /ทาน (หากตองการซ้ือน้ําหนักเพ่ิม ตองเสียคาใชจาย)

ทาอากาศยานดอนเมือง คํ่า

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

 กิจกรรม เชา

02.40 น. นําทานเดินทางสู ประเทศเกาหลีใต โดยเท่ียวบินท่ี XJ700 ใชเวลาบินประมาณ 5 ชั่วโมง ไมมีบริการอาหารบน
เครื่อง

10.05 น. เดินทางถึง สนามบินอินชอน เมืองอินชอน ประเทศเกาหลีใต (เวลาทองถิ่นเร็วกวาไทย 2 ช.ม.)

หลังจากผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรแลว รถโคชพาทานขามทะเลตะวันตกดวยสะพานแขวนยองจอง หรือ
สะพานเพ่ือความหวังในการรวมชาติท่ียาวกวา 4.42 กม. และมียอดโดมสูง 107 เมตร

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู บูลโกกิ หมูหมักสไตลเกาหลี

นําทานสู วัดวาวูจองซา วัดเกาแกท่ีตั้งอยูกลางภูเขา มีเศียรพระพุทธรูปขนาดใหญสีทองอรามดูโดดเดน ซ่ึงเป็นสัญลักษณท่ี
สําคัญของวัดน้ี เศียรพระพุทธรูปน้ีมีความสูงถึง 8 เมตร วางตั้งอยูบนกองหินขนาดใหญ ภายในมีรูปสลักสะสมจาก

่ ้ ้ ่



พุทธศาสนิกชนท่ัวโลกมากกวา 3,000 องค นอกจากน้ี ยังมีรูปป้ันหินสลักนกฮูกแมกับลูก เจดียทําดวยกอนหินดูแปลกตา เมื่อ
เดินเขาสูอุโบสถซ่ึงตั้งอยูบนเนินเขาจะพบกับท่ีประดิษฐานพระนอนขนาดใหญ

จากนั้นใหทานไดสนุกสนานเพลิดเพลินบน ลานสกีขนาดใหญ เมื่อเขาสูฤดูหนาวภูเขาของเกาหลีจะถูกปกคลุมไปดวยหิมะ
ขาวโพลน โซนลานสกีจะประกอบไปดวยเนินสกีมือใหม และอีกเนินสําหรับคนท่ีเลนสกีจนโปรแลว ซ่ึงปลอดภัยไมมีอันตราย
ใดๆ การเตรียมตัวกอนเลนสกีควรเตรียม ถุงมือสกี ผาพันคอ แวนกันแดด เสื้อแจคเก็ตกันน้ําหรือผารม และกางเกงรัดรูป
พรอมกับรับฟังขอแนะนํา และฝึกวิธีการเลนจากไกดทองถิ่นกอนลงสนามจริง

อัตราคาบริการน้ี ยังไมรวมคาอุปกรณการเลนสกี สกีลิฟท สโนวสเลด สกี คาเลน และรวมชุดแลวประมาณ 50,000 วอน

หมายเหตุ : ปริมาณของหิมะ และการเปิดใหบริการของลานสกี ขึ้นอยูกับความเอ้ืออํานวยของสภาพอากาศในแตละปี หากมี
หิมะไมเพียงพอลานสกีอาจจะปิดใหบริการ

ในกรณีท่ีลานสกีไมสามารถเปิดบริการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิทดแทนโปรแกรม ONE MOUNT (SNOW PARK*)
สวนสนุกอีกหน่ึงแหงท่ีนาสนใจเมื่อเดินทางไปเท่ียวเกาหลี พบกลับโลกแหงลานน้ําแข็ง และเลนหิมะไดตลอด 365 วัน เมือง
หิมะจําลองตั้งอยูท่ีเมืองโกยาง

ค่ํา

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนู ชาบู ชาบูสไตลเกาหลี คลายการตมรวมมิตรสุกี้หมอไฟ ประกอบไปดวยเน้ือหมูสไลด
ผัก เห็ด และวุนเสนเกาหลี เป็นอีกหน่ึงเมนูยอดฮิตในเกาหลี และยังเป็นอาหารพ้ืนเมืองท่ีมีมาอยางยาวนานอีกดวย

พักท่ี JM Hotel or Benekia New Suwon Hotel or Suwon Korea Tourist Hotel หรือเทียบเทา

ทาอากาศยานอินชอน

สะพานแขวนเยียงจอง

 เชา

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

เป็นสะพานแขวนท่ีเชื่อมระหวางทาอากาศยานอินชอนบนเกาะเยียงจอง กับแผนดินใหญ
ของเกาหลี สะพานน้ีสรางเสร็จเมื่อปี 2000 ตัวสะพานมีความยาวประมาณ 4.42
กิโลเมตร และไดชื่อวาเป็นสะพานแขวนท่ีใหญท่ีสุดโลก

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู บูลโกกิ หมูหมักสไตลเกาหลี

วัดวาอูจองซา

ลานสกี

 บาย

เป็นวัดเกาแกท่ีตั้งอยูกลางภูเขา มีวิวธรรมชาติท่ีลอมรอบอยางสวยงาม จึงเป็นแหลงทอง
เท่ียวท่ีนิยมอีกท่ีหน่ึง เมื่อเขาไปก็จะเห็นเศียรพระพุทธรูปไมสลักขนาดใหญมากสีทอง
อราม ซ่ึงเป็นสัญลักษณท่ีสําคัญของวัดน้ี เศียรพระพุทธรูปน้ีมีความสูงถึง 8 เมตร วางตั้ง
อยูบนกองหินขนาดใหญ ถามองจากระยะไกลกองหินน้ีจะดูเหมือนลําตัวของพระพุทธรูป
แตความจริงแลวมีแคเศียรพระเทานั้นท่ีทํามาจากไม โดยเศียรพระพุทธรูปท่ีน่ีไดรับการ
บันทึกลงกินเนสบุคใหเป็นรูปสลักจากไมท่ีมีขนาดใหญท่ีสุดในโลกดวย

อิสระใหทานเพลิดเพลินกับกิจกรรมตางๆ บนลานสกี ทานจะไดสัมผัสประสบการณใหม
กับหิมะอันขาวโพลน ใหทานไดสนุกสนานกับกระดานเล่ือน ท่ีไหลลงมาจากเนินเขาหิมะ
หรือทานใดสนใจจะลองเลนสกี ก็สามารถเชาชุดและอุปกรณได อิสระตามอัธยาศัย



 หมายเหตุ

วันท่ี 3 โรงเรียนสอนทํากิมจิ - ฮันบก - เอเวอรแลนด - รานเคร่ืองสํา
อางคเกาหลี - ถนนฮงอิก (ยานฮงแด)

ไมมีบริการอาหารบนเครื่อง

เวลาทองถิ่นเร็วกวาไทย 2 ช.ม.

อัตราคาบริการน้ี ยังไมรวมคาอุปกรณการเลนสกี สกีลิฟท สโนวสเลด สกี คาเลน และรวมชุดแลวประมาณ 50,000 วอน

ปริมาณของหิมะ และการเปิดใหบริการของลานสกี ขึ้นอยูกับความเอ้ืออํานวยของสภาพอากาศในแตละปี หากมีหิมะไมเพียง
พอลานสกีอาจจะปิดใหบริการ ในกรณีท่ีลานสกีไมสามารถเปิดบริการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิทดแทนโปรแกรม ONE
MOUNT (SNOW PARK*) สวนสนุกอีกหน่ึงแหงท่ีนาสนใจเมื่อเดินทางไปเท่ียวเกาหลี พบกลับโลกแหงลานน้ําแข็ง และเลน
หิมะไดตลอด 365 วัน เมืองหิมะจําลองตั้งอยูท่ีเมืองโกยาง แหลงทองเท่ียวใกลกรุงโซล ซ่ึงเป็น "Snow Park" ในรมท่ีใหญสุด
ของประเทศเกาหลี เพลิดเพลินกับการขี่เครื่องเลนสุดนารักบนลานน้ําแข็ง เชน จักรยานคูรัก จักรยานเด่ียว รถเฟอรรี่ กะบะส
เลดแซนตา เป็นตน หรือจะเลือกเขาสูโลกของหิมะท่ีอุณหภูมิติลบ -2 องศาเซลเซียส กับการเลนสโนสเลคบนลานหิมะก็ได
(ราคาทัวรน้ีไมรวมคาเขา SNOW PARK 15,000 วอน หรือหากทานใดไมสนใจ สามารถเดินชอปป้ิงตามอธัยาศัย มีหลาก
หลายแบรนดชั้นนําใหเลือกมากมาย

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู ชาบู ชาบูสไตลเกาหลี

 JM Hotel or Benekia New Suwon Hotel or Suwon Korea Tourist Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

จากนั้นทานเดินทางสู โรงเรียนสอนทํากิมจิ เพ่ือใหทานเรียนรูวัฒนธรรมการทํากิมจิของชาวเกาหลี กิมจิเป็นอาหารเกาหลี
ประเภทผักดองท่ีอาศัยภูมิปัญญากนครัวของชาวเกาหลี ดวยการหมักพริกสีแดงและผักตางๆ โดยท่ัวไปจะเป็นผักกาดขาว ชาว
เกาหลีนิยมรับประทานกิมจิเกือบทุกมื้อ และยังนําไปปรุงเป็นสวนประกอบอาหารอีกหลายอยาง ปัจจุบันกิมจิมีมากกวา 187
ชนิด สวนใหญแลวจะมีรสเผ็ด และเปรี้ยว

ทานยังสามารถลองสวมใส ชุดฮันบก ซ่ึงเป็นชุดประจําชาติของเกาหลี พรอมถายภาพสวยๆ เก็บไวเป็นท่ีระลึก

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู บุฟเฟตบาบีคิวป้ิงยางสไตลเกาหลี เน้ือหมู เน้ือไก เน้ือวัว ปลาหมึก อาหารเกาหลี
เติมไมอ้ัน

จากนั้นนําทานเดินทางสู สวนสนุกเอเวอรแลนด สวนสนุกกลางแจงท่ีใหญท่ีสุดของประเทศ ถูกขนานนามวาเป็นดิสนีย
แลนดแหงเกาหลีใต ตั้งอยูทามกลางหุบเขา เมื่อทานกาวผานประตูเขาไปในสวนสนุกเอเวอรแลนด พบกับอาคารทรงสวยท่ี
ตกแตงดวยสถาปัตยกรรมแบบวิกตอเรียตะวันออก และอินเดีย ซ่ึงผสมผสานจนเขากันลงตัว แวะถายรูปสวยๆ ท่ี Magic Tree
ตนไมแฟนตาซีขนาดใหญท่ีจะเปล่ียนธีมไปตามเทศกาลตางๆ

จากนั้นนําทานแวะชอปท่ีรานเครื่องสําอางคยอดนิยม COSMETIC OUTLET สวรรคของนักชอปชาวไทย เพ่ือเลือกซ้ือ
กลับไปเป็นของฝาก มีใหเลือกมากมายหลากหลายแบนด ไมวาจะเป็นสกินแครบํารุงผิวแบรนดอยาง DEWINS และแบรนด
JSM ท่ีเป็นสินคาหลักของทางราน ไมวาจะเป็นครีมหอยทาก ครีมน้ําแตก ครีมขัดขี้ไคล สแตมเซลล โบท็อกซ เป็นตน และยังมี
สินคาอ่ืนๆ

จากนั้นเดินทางตอไปยัง ยานฮงแด เป็นยานท่ีอยูใกลๆ กับมหาวิทยาลัยฮงอิก มีผลงานศิลปะท่ีสวนใหญเป็นศิลปะแนวรวม
สมัยจัดวางแสดงเต็มพ้ืนท่ีของถนนปิกัสโซท่ีขึ้นชื่อของยานน้ี นอกจากนั้นท่ีน่ียังมีผับ บาร คาเฟ รานอาหารมากมายตามตรอก
ซอกซอยแทบทุกแหง จึงทําใหท่ีน่ีเป็นสีสันของกรุงโซลท่ีนักทองเท่ียวนิยมมาทองเท่ียวไมขาดสายท้ังกลางวันและกลางคืน

ค่ํา

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนู ไกตุนโสม อาหารบํารุงสุขภาพ ไกขนาดกําลังเหมาะ ยัดไสดวยโสม แปะกวย และ
สมุนไพรบํารุงรางกาย เสิรฟในหมอดินรอนๆ

พักท่ี Benikia M Hotel or Haedamchae Hotel or Intercity Hotel หรือเทียบเทา

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม



โรงเรียนสอนทํากิมจิ

ฮันบก

เป็นสถานท่ีทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมท่ีนาสนใจของเกาหลี มีอยูมากมายหลายแหงท้ังใน
กรุงโซลและเขตหัวเมืองใหญอ่ืนๆ ภายในจะมีกิจกรรมท่ีเป็นการเผยแพรวัฒนธรรม
เกาหลีหลายอยาง เชน การสาธิตวิธีการทํากิมจิ โดยจะใหผูเขาชมลงมือทํากิมจิดวยตัวเอง

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”

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู บุฟเฟตบาบีคิวป้ิงยางสไตลเกาหลี

เอเวอรแลนด

รานเครื่องสําอางคเกาหลี

ถนนฮงอิก (ยานฮงแด)

 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

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 ไกตุนโสม



วันท่ี 4 โซลทาวเวอร - การคลองกุญแจคูรักเกาหลี - น้ํามันสนเข็มแดง
- ศูนยโสม - พระราชวังชางดอกกุง - ศูนยสมุนไพรฮอกเก
ตนามู - ดิวตี้ฟรี - เมียงดง - เมียงดงสตรีทฟูด

 Benikia M Hotel or Haedamchae Hotel or Intercity Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

จากนั้นนําทานไปยังหน่ึงในทาวเวอรท่ีมีวิวท่ีสวยท่ีสุดในเอเชีย โซลทาวเวอร ตั้งอยูบนภูเขานัมซานใจกลางกรุงโซล มีความ
สูงจากฐานหอคอยประมาณ 236.7 เมตร และมีความสูง 479 เมตรจากพ้ืนดิน ไมวาจะเป็นชวงกลางวัน ชวงกลางคืน หรือฤดู
กาลไหนๆ ก็ยังไดรับความนิยมเสมอมา ท้ังจากนักทองเท่ียวและคูรักชาวเกาหลี เพราะเป็นจุดชมวิวท่ีมองเห็นวิวท่ัวท้ังกรุงโซล
และบริเวณรอบๆ แบบพาโนรามา

นับเป็นอีกสถานท่ีสุดแสนโรแมนติกแหงหน่ึงท่ีคูรักทุกคูไมควรพลาด นอกจากน้ียังมีไฮไลทสําคัญของกรุงโซลท่ีนักทอง
เท่ียวทุกคนจะตองมาแวะเช็คอินคือ สถานท่ีคลองกุญแจชื่อดัง Love Key Ceremony ท่ีมีความเชื่อวา คูรักท่ีมาคลองกุญแจท่ีน่ี
จะมีความรักท่ียืนยาวไปตลอดกาล ราคาทัวรน้ีไมรวมกุญแจและคาขึ้นลิฟท 10,000 วอน

จากนั้นนําทานเรียนรูการทํา ผลิตภัณฑน้ํามันสน ท่ีสกัดจากน้ํามันสนเข็มแดง มีสรรพคุณชวยบํารุงรางกาย ลดไขมัน ชวย
ควบคุมอาหาร และรักษาสมดุลในรางกาย

จากนั้นนําทานออกเดินทางไปยัง ศูนยสมุนไพรโสมเกาหลี สมุนไพรท่ีชวยเสริมความแข็งแรงใหแกระบบยอยอาหาร ปอด
ชวยทําใหจิตใจสงบ และเพ่ิมพละกําลัง มีสรรพคุณทางการแพทยชวยบํารุงหัวใจ ปองกันโรคหัวใจขาดเลือด เสริมประสิทธิภาพ
ทางเพศ ลดและปองกันมะเร็ง

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู จิมทัค ไกอบซีอิว๊วุนเสน เป็นเมนูอาหารเกาหลีพ้ืนเมืองด้ังเดิม เป็นไกผัดรวมกับ
วุนเสน มันฝรั่ง แครอท พริก และซอสดํา เน้ือไกท่ีน่ิม รสชาติคลายกับไกพะโลสูตรเกาหลี

จากนั้นนําทานชม พระราชวังชางด็อกกุง พระราชวังลําดับท่ีสองท่ีถูกสรางตอจากพระราชวังเคียงบกกุง เคยใชเป็นท่ีพํานัก
ของพระมหากษัตริยหลายพระองคในสมัยราชวงศโชซอน และยังเป็น 1 ใน 5 ของพระราชวังสําคัญท่ียังคงรักษาไว

หมายเหตุ : กรณีท่ีพระราชวังชางด็อกกุงไมเปิดทําการ ขอสงวนสิทธิป์รับรายการทองเท่ียว ทดแทนเป็น พระราชวังถ็อกซูกุง
1 ใน 5 พระราชวังเกาแกของราชวงศโชซอน มีขนาดไมเล็กไมใหญ ตั้งโดดเดนสงางามอยูทามกลางอาคารสไตลตะวันตกใจกลาง
กรุงโซล แตสวยงามรมรื่นไปดวยตนไม ย่ิงชวงฤดูใบไมเปล่ียนสีแลวย่ิงสวยงามไปอีก ในแตละวันจะมีการเปล่ียนเวรยามของ
ทหาร หากมาไดถูกจังหวะจะไดชมพิธีเปล่ียนเวรยามประจําวัน ซ่ึงในหน่ึงวันนั้นจะมี 3 รอบ คือ รอบแรกตอน 11.00 น. รอบท่ี
สอง 14.00 น. และรอบสุดทายตอน 15.30 น.

จากนั้นนําทานชม ศูนยสมุนไพรฮอตเกนามู ตนไมชนิดน้ีเจริญเติบโตในปาลึกบนภูเขาท่ีปราศจากมลภาวะ และสูงเหนือ
ระดับน้ําทะเล 50-800 เมตร ชวยดูแลตับใหสะอาดแข็งแรง ปองกันโรคตับแข็ง ไมถูกทําลายจากการด่ืมแอลกอฮอล กาแฟ บุหรี่
สารตกคางจากอาหาร และยา

จากนั้นนําทานเลือกซ้ือสินคาปลอดภาษี ดิวตี้ฟรี ท่ีรานคาปลอดภาษีท่ีใหญท่ีสุดในโซล แหลงรวมสินคาแบรนดเนมมากมาย
ไมวาจะเป็น น้ําหอม เสื้อผา เครื่องสําอาง กระเปา นาฬิกา เครื่องประดับหลากหลายแบรนดดัง และสินคาแบรนดอ่ืนๆ อีก
มากมาย

จากนั้นนําทานเพลิดเพลินกับการชอปป้ิง ยานเมียงดง แหลงละลายทรัพยในดวงใจของสาวๆหลายคน หรือสยามสแควร
เกาหลี ตลาดแหงน้ีจะมีเสื้อผา กางเกง รองเทา น้ําหอม เครื่องสําอางคท้ังแบรนดเนมชื่อดัง และโลคอลแบรนด รวมถึงซีดีเพลง
รูปดารา และศิลปินเกาหลี หรืออะไรท่ีวัยรุนตองการก็สามารถหาไดจากท่ีตลาดน้ี

ในสวนของอาหารบริเวณขางทางท่ีฮอทฮิตไมแพกันอยางโซน เมียงดงสตรีทฟ ูด มีอาหารหรือของทานเลนใหไดล้ิมลอง
มากมาย ไมวาจะเป็น หอยเชลลยางตัวใหญอบนากิน ขนมไขหรือเครันปัง ขนมยอดฮิตตลอดกาลของเมียงดง หรือกุง
ล็อบสเตอรตัวใหญๆ ยางชีสมีรสหวาน ชีสยาง

ค่ํา

อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย เพ่ือความสะดวกในการช็อปป้ิง

พักท่ี Benikia M Hotel or Haedamchae Hotel or Intercity Hotel หรือเทียบเทา



โซลทาวเวอร

การคลองกุญแจคูรักเกาหลี

นํ้ามันสนเข็มแดง

ศูนยโสม

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

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

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

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

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู จิมทัค ไกอบซีอิว๊วุนเสน

พระราชวังชางดอกกุง

ศูนยสมุนไพรฮอกเกตนามู

 บาย

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

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



 หมายเหตุ

วันท่ี 5 โรงงานพลอยอเมทิส - หมูบานโบราณอึนพยอง -
ซุปเปอรมารเก็ตเกาหลี - ทาอากาศยานอินชอน - ทาอากาศยาน
ดอนเมือง

ราคาทัวรน้ีไมรวมกุญแจและคาขึ้นลิฟทโซลทาวเวอร 10,000 วอน

กรณีท่ีพระราชวังชางด็อกกุงไมเปิดทําการ ขอสงวนสิทธิป์รับรายการทองเท่ียว ทดแทนเป็น พระราชวังถ็อกซูกุง 1 ใน 5
พระราชวังเกาแกของราชวงศโชซอน มีขนาดไมเล็กไมใหญ ตั้งโดดเดนสงางามอยูทามกลางอาคารสไตลตะวันตกใจกลางกรุงโซล
แตสวยงามรมรื่นไปดวยตนไม ย่ิงชวงฤดูใบไมเปล่ียนสีแลวย่ิงสวยงามไปอีก ในแตละวันจะมีการเปล่ียนเวรยามของทหาร หาก
มาไดถูกจังหวะจะไดชมพิธีเปล่ียนเวรยามประจําวัน ซ่ึงในหน่ึงวันนั้นจะมี 3 รอบ คือ รอบแรกตอน 11.00 น. รอบท่ีสอง 14.00
น. และรอบสุดทายตอน 15.30 น.

ดิวต้ีฟรี

เมียงดง

เมียงดงสตรีทฟูด

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

เมียงดงสตรีทฟ ูด (MYEONG-DONG STREET FOOD) มีอาหารหรือของทานเลนให
ไดล้ิมลองมากมาย ไมวาจะเป็น หอยเชลลยางตัวใหญอบนากิน ขนมไขหรือเครันปัง ขนม
ยอดฮิตตลอดกาลของเมียงดง กุงล็อบสเตอรตัวใหญๆ ยางชีสมีรสหวาน ชีสยาง โดยการ
เอามอสซาเรลลาชีสเสียบไมแลวเอาไปยาง ตอกโบกี เคกขาวท่ีขึ้นชื่อของเกาหลี ปรุงรส
ดวยซอสเผ็ดสไตลเกาหลี เมนูน้ีมีอยูเกือบทุกซอกทุกมุมท่ีในตลาดเมียงดง

 คํ่า  Benikia M Hotel or Haedamchae Hotel or Intercity Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

จากนั้นนําทานชม โรงงานเจียระไนพลอยอเมทิส แดนเกาหลีเป็นแดนของพลอยสีมวง พลอยแหงสุขภาพและนําโชค โดยมี
ตั้งแตสีมวงออนเย็นตา จนถึงสีมวงไวน มีเสนหเยายวนใจ พลอยน้ีจะงามจับตาเมื่อมาทําเป็นแหวน จ้ี ตางหู และสรอยขอมือ

จากนั้นนําทานเดินทางสูหมูบานโบราณเกาหลี หมูบานโบราณอึนพยอง หมูบานโบราณท่ีตั้งอยูทามกลางธรรมชาติท่ีมีภูเขา
โอบลอม บรรยากาศธรรมชาติท่ีสวยงาม เงียบสงบ ภายในหมูบานมีคาเฟในสไตสฮันอก ท้ังแบบด้ังเดิมและผสมผสานสมัยใหม
อยางลงตัว สามารถเดินไดเพลินๆ สบายๆ มีรานอาหาร คาเฟ และยังมีพิพิธภัณฑท่ีนาสนใจอีกมากมาย

บาย

้



บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู บิบิมบับ ขาวยําเกาหลี ประกอบดวยผักตางๆ พรอมกับเน้ือสัตวหมัก เสิรฟบริการ
พรอมซุปชาบูหมอรอนๆ

จากนั้นนําทานเพลินเพลินกับการแวะซ้ือของฝากท่ี ซุปเปอรมารเก็ต (ละลายเงินวอน ซ้ือ 5 แถม 1) สาหราย ขนมตางๆ
ช็อกโกแล็ตหิน ซีเรียลช็อกโก ผลิตภัณฑของใบ และรากฝอยของโสมในรูปแบบขนม ชาโสม โคลนพอกหนาโสม ครีมลางหนา
โสม เครื่องสําอางโสม และยังมีกิมจิ เปเปโร (ปอกกี้เกาหลี) ชินราเมง (มามาเกาหลี) นมกลวย เป็นตน

สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู สนามบินอินชอน เมืองอินชอน ประเทศเกาหลีใต เพ่ือเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ

16.25 น. นําทานเดินทางสู สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยเท่ียวบินท่ี XJ709 ใชเวลาบินประมาณ 5
ชั่วโมง ไมมีบริการอาหารบนเครื่อง

ค่ํา

20.45 น. เดินทางถึงประเทศไทย สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ

โรงงานพลอยอเมทิส

หมูบานโบราณอึนพยอง

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

โรงงานพลอยอเมทิส หรือ พลอยสีมวง ท่ีมีชื่อเสียงของประเทศเกาหลี ซ่ึงชาวโสมเชื่อวา
ถาไดมีพลอยชนิดน้ีติดตัวไว จะทําใหมีโชคลาภและสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับชีวิต

เป็นหมูบานโบราณท่ีตั้งอยูใจกลางกรุงโซล มีลักษณะเป็นกลุมบานไมโบราณท่ีซอนตัวอยู
ทามกลางธรรมชาติอันงดงาม ภายในมีคาเฟ โฮสเทล โฮมสเตย และรานอาหารท้ังแบบ
เดิมและผสมผสานสมัยใหมตั้งอยูรวมกันอยางลงตัว

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู บิบิมบับ ขาวยําเกาหลี

ซุปเปอรมารเก็ตเกาหลี

ทาอากาศยานอินชอน

 บาย

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

 คํ่า



 หมายเหตุ ไมมีบริการอาหารบนเครื่อง

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

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



เง่ือนไข
1. ทัวรน้ีสําหรับผูมีวัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียวเทานั้น

2. ทัวรน้ีเป็นทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามท่ีระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือท้ังหมด หรือถูก
ปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือท้ังหมดใหแกทาน

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักทองเท่ียวรวมเดินทางนอยกวา 15 ทาน โดยจะแจงใหกับนัก
ทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบลวงหนาอยางนอย 7 วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศท่ีไมมีวีซา และอยางนอย 10 วันกอนการเดินทาง
สําหรับประเทศท่ีมีวีซา  แตหากทางนักทองเท่ียวทุกทานยินดีท่ีจะชําระคาบริการเพ่ิมจากการท่ีมีนักทองเท่ียวรวมเดินทางนอยกวา
ท่ีทางบริษัทกําหนดเพ่ือใหคณะเดินทางได  ทางเรายินดีท่ีจะใหบริการตอไป

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํานําหนาชื่อ เลขท่ี
หนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพ่ือใชในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีท่ีนักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทาง
บริษัทพรอมการชําระเงินมัดจํา

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ
และเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ท้ังน้ี บริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของนักทองเท่ียวสวนใหญเป็นสําคัญ

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ท่ีเพ่ิมขึ้นของนักทองเท่ียวท่ีมิไดเกิดจากความผิด
ของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บปวย ความสูญหายหรือเสียหายของ
สัมภาระ ความลาชา เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เป็นตน

7. อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ ณ วันท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์
ในการปรับราคาคาบริการเพ่ิมขึ้น ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ คาตั๋วเครื่องบิน คาภาษีเชื้อเพลิง
คาประกันภัยสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ 

8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทนบริษัท เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมี
อํานาจของบริษัทกํากับเทานั้น 

การชําระเงิน
1. นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตองชําระเงินมัดจําเป็นเงินจํานวน 10,000 บาทตอทาน เพ่ือสํารองท่ีน่ัง ภายใน 3 วันหลังจากการ

จอง 

2. นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตองชําระเงินคาบริการสวนท่ีเหลือท้ังหมดกอนวันเดินทางอยางนอย 30 วัน กรณีนักทองเท่ียวหรือเอ
เจนซ่ีไมชําระเงิน หรือชําระเงินไมครบภายในกําหนด รวมถึงกรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆ ใหถือวานักทอง
เท่ียวสละสิทธิก์ารเดินทางในทัวรนั้นๆ

3. กรณีท่ีนักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ี จองการเดินทางนอยกวา 30 วัน จะตองชําระครบเต็มจํานวนเลย

4. การติดตอใดๆ กับทางบริษัท เชน แฟกซ , อีเมล , หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึง
ศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษท่ีรัฐบาล
ประกาศในปีนั้นๆถือวาเป็นวันหยุดทําการของทางบริษัท
 

อัตรานี้รวม:
คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ                 

คาภาษีสนามบินทุกแหงท่ีมี

คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระทานละไมเกิน 20 กก.            

คารถรับ-สง และนําเท่ียวตามรายการ

คาท่ีพักตามท่ีระบุในรายการ พักหองละ 2 ทาน            

คาเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการ    

คาอาหารตามมื้อท่ีระบุในรายการ                    

คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง 

คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม)

อัตรานี้ไมรวม:

่



คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาโทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซักรีด
มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหาร และเครื่องด่ืมท่ีสั่งเพ่ิมนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ)

คาธรรมเนียม คาทิป คนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น ทางบริษัทขออนุญาตเก็บคาธรรมเนียม คาทิป ทานละ 50,000
วอน/ทริป/ทาน

คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3%

คาวีซาสําหรับพาสปอรตตางดาว 
 

วีซา
จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศเกาหลีใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศเกาหลีไมเกิน 90 วัน ไมวาจะ

ดวยวัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียว เย่ียมญาติ หรือธุรกิจ จะตองย่ืนเอกสารในขั้นตอนการตรวจเขาเมือง เพ่ือยืนยันการมีคุณสมบัติ
การเขาประเทศเกาหลี ดังตอไปน้ี

1. พาสปอรตจะตองมีอายุมากกวา 6 เดือน นับจากวันไปถึง

2. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศเกาหลี ทางทัวรจัดเตรียมให

3. สิ่งท่ียืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายท่ีอาจเกิดขึ้นในระหวางท่ีพํานักในประเทศเกาหลีได (เชน เงินสด บัตรเครดิต
เป็นตน)

4. ชื่อ ท่ีอยู และหมายเลขติดตอในระหวางท่ีพํานักในประเทศเกาหลี (เชน คนรูจัก โรงแรม และอ่ืนๆ) ทางทัวรจัดเตรียมให

5. กําหนดการเดินทางระหวางท่ีพํานักในประเทศเกาหลี ทางทัวรจัดเตรียมให

เอกสารประกอบในการย่ืนวีซา 
1 พาสปอรต 

2 ใบประจําตัวคนตางดาว 

3 ใบสําคัญถิ่นท่ีอยู 

4 สําเนาทะเบียนบาน(ถามี) 

5 สมุดบัญชีเงินฝาก(ถามี) 

6 รูปถายสีขนาด 2 น้ิว 2 รูป (สําหรับหนังสือเดินทางตางดาว เจาของหนังสือเดินทางตองทําเรื่องแจงเขา-ออกดวยตนเองกอนจะ
ย่ืนวีซา)
 

หมายเหตุ

คาบริการขางตน ยังไมรวมคาธรรมเนียม คาทิป คนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น ทางบริษัทขออนุญาตเก็บคาธรรมเนียม
คาทิป ทานละ 50,000 วอน/ทริป/ทาน

ในกรณีท่ีตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ ท้ังเครื่องบิน รถทัวร และรถไฟ กอนทําการออกตั๋วโดยสาร กรุณาสอบถามท่ีเจาหนาท่ี
ทุกครั้ง เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนเท่ียวบิน หรือเวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนามิเชนนั้น ทางบริษัทฯ จะไมรับ
ผิดชอบคาใชจายใดใดท้ังสิ้น

ราคาเด็กทารกอายุไมเกิน 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (INFANT) ทานละ 5,999 บาท

ตามนโยบายของรัฐบาลเกาหลีใต  รวมกับการทองเท่ียวเกาหลีใตเพ่ือโปรโมทสินคาในนามของรานรัฐบาล คือ สมุนไพรโสม, สมุนไพร
ฮอตเกนามู, น้ํามันสน, ศูนยเครื่องสําอางค (คอสเมติค), พลอยอเมทิส และรานคาปลอดภาษี (ดิวตี้ฟรี) ซ่ึงจําเป็นตองระบุไวใน
โปรแกรมทัวร เพราะมีผลกับราคาทัวร ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนชี้แจงลูกคาทุกทานวา รานรัฐบาลทุกรานจําเป็นตองรบกวนทุกทาน
แวะชม หากประสงคจะซ้ือหรือไมซ้ือขึ้นอยูกับความพอใจของลูกคาเป็นหลัก ไมมีการบังคับใดๆ ท้ังสิ้น 

ทัวรครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียวเป็นหมูคณะเทานั้น ถาลูกคาตองการแยกตัวออกจากกรุปทัวร โดยไมลงรานช็อปป้ิง เชน
รานโสม/ฮอกเกนามู/น้ํามันสน/เครื่องสําอางคคอสเมติค/พลอยอเมทิส ทางบริษัทจะคิดคาดําเนินการในการแยกทองเท่ียวเอง 300
USD ตอทาน

์ ้ ่ ้ ่



ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์ราคาน้ีเฉพาะนักทองเท่ียวชาวไทยเทานั้น ถาหากเป็นชาวตางชาติจะตองเพ่ิมจากราคาคาทัวรปกติอีก 100
USD ตอทาน

ขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงโปรแกรม หรือรายการอาหาร โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา ท้ังน้ีขึ้นอยูตามความเหมาะสม

โรงแรมท่ีพักท่ีอาจะมีการสลับปรับเปล่ียนขึ้นอยูกับความเหมาะสมเป็นหลัก โดยคํานึงถึงผลประโยชนลูกคาเป็นหลัก

ประเทศเกาหลีใตมีชางภาพมาถายรูป และมาจําหนายวันสุดทาย ลูกทัวรทานใดสนใจสามารถซ้ือได โดยไมมีการบังคับลูกทัวรท้ังสิน
แตเป็นการบอกกลาวลวงหนา

กรณีตัดกรุปเหมาท่ีเป็นนักเรียน นักศึกษา ครู ธุรกิจขายตรงเครื่องสําอางค หมอ พยาบาล  ชาวตางชาติ หรือกรุปท่ีมีการขอดูงาน
จะตองสอบถามราคาใหมทุกครั้ง

หากมีเพ่ือนหรือญาติของทานตองการรวมเดินทางระหวางการทองเท่ียวในประเทศเกาหลี หรือเกิดปัญหาตางๆ ตลอดจนขอแนะนํา
กรุณาติดตอเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ หากทานมีความจําเป็นตองรับฝากของจากผูอ่ืน เพ่ือท่ีจะนําไปยังประเทศนั้นๆ  หรือนํากลับ
ประเทศไทย ควรตรวจสิ่งของนั้นวาตองไมเป็นสิ่งของผิดกฎหมาย ซ่ึงของผิดกฎหมายบางประเภท อาจมีโทษถึงขั้นประหารชีวิต ทาง
เจาหนาท่ีจะไมรับฝากกระเปาหรือสิ่งของใดใด

การพิจารณาการเขา-ออก ณ ประเทศจุดหมายปลายทาง ถือเป็นสิทธิใ์นทางกฎหมายของประเทศนั้นๆ โดยทางเจาหนาท่ีตรวจคน
เขาเมือง และเจาหนาท่ีกรมแรงงานเป็นผูตัดสินชี้ขาด ทางผูจัดไมสามารถเขาไปแทรกแซงได หากทาปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือเขา
ประเทศท่ีระบุในรายการเดินทาง ซ่ึงมีคาใชจายท่ีเกิดขึ้นในการเปล่ียนตั๋วขากลับ และรวมถึงคาบริการอ่ืนๆ ท่ีเกิดขึ้นดวย ฉะนั้น ทาน
จะตองเป็นผูรับผิดชอบในคาใชจายท่ีเกิดขึ้นท่ีทางประเทศนั้นๆ เรียกเก็บ ทางผูจัดและทางสายการบินจะไมรับผิดชอบคาใชจายท่ีเกิด
ขึ้นทุกกรณี หากตองกลับประเทศไทยในเท่ียวบินถัดไปท่ีมีท่ีน่ังวาง หรือตามวันเดินทางของตั๋วเครื่องบิน ท้ังน้ีขึ้นอยูกับทางเจาหนาท่ี
ตรวจคนเขาเมืองของประเทศเกาหลีใต และสายการบินเป็นผูพิจารณาเทานั้น ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น และขอสงวน
สิทธิท่ี์จะไมคืนคาบริการ ไมวากรณีใดๆ ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท

ขอแนะนํากอนการเดินทาง

กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ท่ีจะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 100 มิลลิลิตรตอชิ้น และรวมกันทุกชิ้น
ไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาท่ีตรวจไดอยางสะดวก ณ จุด
เอ็กซเรย อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทานั้น ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาท่ีกําหนดจะตองใสกระเปาใบใหญและ
ฝากเจาหนาท่ีโหลดใตทองเครื่องบินเทานั้น

สิ่งของท่ีมีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตองใสกระเปาใบใหญ และฝากเจาหนาท่ี
โหลดใตทองเครื่องบินเทานั้น 

หามนําอาหารสดเขาประเทศเกาหลีใตทุกชนิด เชน ผัก ผลไมสด ไขฯ มีโทษปรับหากฝาฝืน 

ประกาศจากสาธารณรัฐเกาหลีใต ตั้งแตวันท่ี 1 มิ.ย. 2562 เป็นตนไป หามนําเน้ือสัตว อาทิเชน แฮม ไสกรอก เน้ือดิบ เน้ือตาก
แหง ฯลฯ เขามาภายในประเทศเพ่ือปองกัน และควบคุมการไหลเขาของโรคระบาดสัตวจากตางประเทศ เชน โรคอหิวาหแอฟริกาใน
สุกร โรคปากเป่ือยเทาเป่ือยในสัตว โรคไขหวัดนกชนิดกอโรครุนแรง ฯลฯ หากตองครอบครองผลิตภัณฑจากเน้ือสัตวดังกลาวอยาง
หลีกเล่ียงไมได กรุณาทําเครื่องหมายบนใบแจงสิ่งของท่ีนําติดตัวมา และแจงดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศท่ีสนามบินหรือ
ทาเรือ หากฝาฝืนอาจมีโทษปรับถึง 10 ลานวอน และอาจจะมีโอกาสในการหามเขาประเทศ หรือจํากัดการพํานักในเกาหลีใต

การยกเลิก
ในกรณียกเลิกการเดินทางตองยกเลิก 30 วันกอนการเดินทางเทานั้น ไมเชนนั้น ทางบริษัทจะไมคืนมัดจําไมวาดวยกรณีใดๆ ท้ัง

สิ้น คาทัวรท่ีจายใหกับผูจัดเป็นการชําระแบบจายชําระขาด และผูจัดไดชําระใหกับทางสายการบินและสถานท่ีตางๆ แบบชําระขาดกอน
ออกเดินทางเชนกัน ฉะนั้น หากทานไมไดรวมเดินทาง หรือใชบริการตามรายการไมวาดวยสาเหตุใด หรือไดรับการปฏิเสธการเขาหรือ
ออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทย และประเทศเกาหลีใต) ทางผูจัดขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดสวนใดๆ รวมท้ังคาตั๋ว
เครื่องบินใหแกทาน

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง

กรณีท่ีนักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ี(ผูมีชื่อในเอกสาร
การจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพ่ือแจงยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็น
ลายลักษณอักษร ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ

กรณีนักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมีชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ
อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพ่ือทําเรื่องขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบ
อํานาจพรอมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆ และหนาสมุดบัญชีธนาคารท่ีตองการใหนําเงินเขา
ใหครบถวน 

โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังน้ี



- ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของเงินคาบริการ

- ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 15 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 50 ของเงินคาบริการ

- ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 15 วัน ไมคืนเงินคาบริการท่ีชําระแลวท้ังหมด ท้ังน้ี ทางบริษัทจะหักคาใชจายท่ีไดจายจริงจากคา
บริการท่ีชําระแลวเน่ืองในการเตรียมการจัดการนําเท่ียวใหแกนักทองเท่ียว เชน การสํารองท่ีน่ังตั๋วเครื่องบิน การจองท่ีพักฯลฯ

1. การเดินทางท่ีตองการันตีมัดจําหรือซ้ือขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเท่ียวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการ
บิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการท้ังหมด  

2. การติดตอใดๆ กับทางบริษัท เชน แฟกซ อีเมล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึงศุกร
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษท่ีรัฐบาล
ประกาศในปีนั้นๆถือวาเป็นวันหยุดทําการของทางบริษัท

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเท่ียวเดินทางไมถึง 15 คน 


