
#15429 ทัวรเกาหลี โซล 5 วัน 3 คืน สวนสนุกเอเวอรแลนด
โซลแกรนดพารค ชมซากุระมหาวิยาลัยคยองฮีบิน XJ
ทัวรเกาหลี โซล วันเมาทสโนวพารค(ไมรวมคาเขาและกิจกรรม) โซลทาวเวอร
คาเฟ 943 KING’S CROSS ยานฮงแด สวนธีมการเดน พระราชวังชางด็อกกุง
ยานเมียงดง



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานดอนเมือง    -

2 ทาอากาศยานอินชอน - วันเมาทสโนวพารค - สวนสนุกโซลแลนด   

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

3 โซลทาวเวอร - การคลองกุญแจคูรักเกาหลี - ถนนซากุระมหาวิทยาลัยคยองฮี -
ศูนยโสม - รานเคร่ืองสําอางคเกาหลี - คาเฟ 943 KING’S CROSS - ถนนฮ
งอิก (ยานฮงแด)

  

Benikia M Hotel or
Haedamchae Hotel
or Intercity Hotel หรือ
เทียบเทา

4 สวนโซลแกรนดปารค - โรงงานพลอยอเมทิส - น้ํามันสนเข็มแดง - พระราชวังชา
งดอกกุง - ศูนยสมุนไพรฮอกเกตนามู - ดิวต้ีฟรี - เมียงดง - เมียงดงสตรีทฟ ูด   

Benikia M Hotel or
Haedamchae Hotel
or Intercity Hotel หรือ
เทียบเทา

5 ซุปเปอรมารเก็ตเกาหลี - ทาอากาศยานอินชอน - ทาอากาศยานดอนเมือง    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

2 เม.ย. 65 - 6 เม.ย. 65 ฿19,999 ฿19,999 ฿19,999 ฿5,000



วันท่ี 1 ทาอากาศยานดอนเมือง

 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ทาอากาศยานอินชอน - วันเมาทสโนวพารค - สวนสนุกโซล
แลนด

กําหนดการทั้งหมด

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

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

 กิจกรรม ค่ํา

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

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.) หลังจากผาน
พิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรแลว รถโคชพาทานขามทะเลตะวันตกดวยสะพานแขวนยองจอง หรือสะพานเพ่ือความหวัง
ในการรวมชาติท่ียาวกวา 4.42กม. และมียอดโดมสูง 107 เมตร

นําทานเดินทางสู ONE MOUNT (SNOW PARK) ธีมพารคและชอปป้ิงมอลลขนาดใหญ มีเสื้อผาแฟชั่นเกาหลีใหเลือกชอ
ปมากมาย ท้ังแบรนดเกาหลี และแบรนดชั้นนํามากมาย แบงเป็น 2 โซนหลักๆ โซนแรก WATER PARK มีสระน้ําท้ังแบบใน
รม และแบบกลางแจงใหไดสนุก และผอนคลายในชวงหนารอน และโซน SNOW PARK เอาใจคุณหนูๆ พาไปสนุกกับเมือง
หิมะจําลองในสกีโดมขนาดใหญ ซ่ึงฤดูไหนก็สามารถเท่ียวไดสบายๆ

อัตาราคาบริการน้ี ไมรวมคาเขา และกิจกรรมภายในสกีโดม (SNOW PARK หากทานใดท่ีไมสนใจเขาสกีโดม สามารถเดิน
ชออปป้ิงไดตามอธัยาศัย

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู บูลโกกิ หมูหมักสไตลเกาหลี มีรสชาติออกหวานเผ็ดเล็กนอย โดยนําหมูลงใน
กระทะพรอมน้ําซุปปรุงรส เมื่อสุกรับประทานพรอมเครื่องเคียงและขาวสวย

้ ่ ่



 หมายเหตุ

วันท่ี 3 หอคอยกรุงโซล - การคลองกุญแจคูรักเกาหลี - ถนนซากุระ
มหาวิยาลัยคยองฮี - ศูนยโสม - รานเคร่ืองสําอางคเกาหลี -
คาเฟ 943 KING’S CROSS - ถนนฮงอิก (ยานฮงแด)

ไมมีบริการอาหารบนเครื่อง

อัตาราคาบริการน้ี ไมรวมคาเขา และกิจกรรมภายในสกีโดม (SNOW PARK*) หากทานใดท่ีไมสนใจเขาสกีโดม สามารถ
เดินชออปป้ิงไดตามอธัยาศัย

จากนั้นนําทานเดินทางสู สวนสนุกเอเวอรแลนด สวนสนุกกลางแจงท่ีใหญท่ีสุดของประเทศ ถูกขนานนามวาเป็นดิสนีย
แลนดแหงเกาหลีใต ตั้งอยูทามกลางหุบเขา ประกอบไปดวยโซนตางๆ ดังน้ี Global Fair, Magic Land, European
Adventure, American Adventure, Zootopia

และทานไมควรพลาดท่ีจะมาถายรูปเก็บบรรยากาศความสดชื่นกลับไปเป็นท่ีระลึก รวมท้ังยังมีการจัดเทศกาลในแตละเดือน
อาทิเชน ในชวงฤดูใบไมผลิ ประมาณเดือนเมษายน – มิถุนายน จะจัดแสดงเป็นสวนดอกทิวลิป และดอกกุหลาบ

ค่ํา

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนู บุฟเฟตบาบีคิวป้ิงยางสไตลเกาหลี เน้ือหมู เน้ือไก เน้ือวัว ปลาหมึก อาหารเกาหลี เติม
ไมอ้ัน

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

ทาอากาศยานอินชอน

วันเมาทสโนวพารค

 เชา

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

วันเมาทสโนวพารค ตั้งอยูท่ีเมือง Goyang ไมไกลจากกรุงโซล แบงเป็น 2 โซนหลัก คือ
Water Park และ Snow Park เปิดตัวตนเดือนพฤษภาคม 2556 ท่ีผานมา เป็นหน่ึงใน
สถานท่ีถายทําฉากคูรัก ไมค กับ ออมแอม ในเรื่อง Full House Thai อีกท้ังยังเคยเป็น
สถานท่ีถายทํามิวสิควีดีโอเพลง เจนเทิลแมน (GENTLEMAN) ของไซ นักรองหน ุมชาว
เกาหลีใต เจาของเพลงกังนัม สไตล และสถานท่ีถายทํารายการยอดฮิต RUNNING
MAN แบงเป็น 2 โซนหลัก คือ Water Park และ Snow Park เป็นหน่ึงในสถานท่ีถาย
ทําฉากคูรักในเรื่อง Full House Thai ดวย

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู บูลโกกิ หมูหมักสไตลเกาหลี

สวนสนุกโซลแลนด บาย

เป็นสวนสนุกแหงแรกของเกาหลีท่ีมีทิวทัศนสวยงามลอมรอบดวยภูเขา
Cheonggyesan จัดรูปแบบเป็น ‘World Square’ ท่ีสามารถชื่นชมไปกับสถาปัตยกรรม
แบบด้ังเดิมของเกาหลี และท่ัวทุกมุมโลก มีเครื่องเลนหลากหลายรูปแบบ นอกจากน้ี ยังมี
การจัดแสดงงานเทศกาลท่ีมีความหลากหลายและเปล่ียนแปลงไปตามฤดูกาลท่ีไมซ้ํากันใน
ชวงเย็น เชน เทศกาลทิวลิป ท่ีจัดในเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม, เทศกาลเบญจมาศเทศ
ในเดือนกันยายนถึงตุลาคม และเทศกาลโคมไฟในเดือนธันวาคมถึงกุมภาพันธ เป็นตน

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู บุฟเฟตบาบีคิวป้ิงยางสไตลเกาหลี

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



 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานไปยัง โซลทาวเวอร หน่ึงในทาวเวอรท่ีมีวิวท่ีสวยท่ีสุดในเอเชีย ตั้งอยูบนภูเขานัมซานใจกลางกรุงโซล มีความสูงจาก
ฐานหอคอยประมาณ 236.7 เมตร และมีความสูง 479 เมตรจากพ้ืนดิน ไมวาจะเป็นชวงกลางวัน ชวงกลางคืน หรือฤดูกาล
ไหนๆ ก็ยังไดรับความนิยมเสมอมา ท้ังจากนักทองเท่ียวและคูรักชาวเกาหลี เพราะเป็นจุดชมวิวท่ีมองเห็นวิวท่ัวท้ังกรุงโซล และ
บริเวณรอบๆ แบบพาโนรามา

อัตราคาบริการน้ี ไมรวมคากุญแจ และคาขึ้นลิฟท ประมาณ 11,000 วอน

จากนั้นนําทานไปถายภาพความประทับใจของดอกซากุระไดท่ี ถนนซากุระ มหาวิยาลัยคยองฮี มหาวิทยาลัยท่ีสวยท่ีสุดใน
เกาหลี เมื่อยางเขาฤดูใบไมผลิตนซากุระกวา 200 ตน ท่ีปลูกเรียงรายอยูสองขางทางถนน จากหนาประตูมหาวิทยาลัยไปถึงตัว
อาคารท่ีมีสถาปัตยกรรมแบบโกธิกภายในมหาวิทยาลัย ซ่ึงใหญโตคลายกับวิหารในแถบยุโรป ดอกซากุระจะแขงกันบานสะพรั่ง
อวดความงามใหผูคนท่ีมาเยือนไดถายรูปกัน ทําใหท่ีน่ีเป็นอีกหน่ึงจุดชมซากระท่ีสวยงามของกรุงโซล

หมายเหตุ : การบานของดอกซากุระขึ้นอยูกับสภาพอากาศในแตละปี หากดอกซากุระไมบาน หรือหมดฤดูกาลแลว ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิป์รับรายการทองเท่ียว ทดแทนเป็น คลองชองกเยชอน คลองท่ีมีภูมิทัศน ท่ีสวยงามท่ีสุดในเกาหลี แหลงเดิน
เลนพักผอนหยอนใจทามกลางเมืองหลวงท่ีวุนวาย มีสะพานท้ังหมด 20 สะพานท่ีออกแบบมาดวยคอนเซ็บท่ีแตกตางกัน บริเวณ
กําแพงท้ังสองขางริมคลองประดับดวยหินออน และประติมากรรมท่ีสวยงาม

บาย

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

จากนั้นนําทานออกเดินทางไปยัง ศูนยสมุนไพรโสมเกาหลี สมุนไพรท่ีชวยเสริมความแข็งแรงใหแกระบบยอยอาหาร ปอด
ชวยทําใหจิตใจสงบ และเพ่ิมพละกําลัง มีสรรพคุณทางการแพทยชวยบํารุงหัวใจ ปองกันโรคหัวใจขาดเลือด เสริมประสิทธิภาพ
ทางเพศ ลดและปองกันมะเร็ง

จากนั้นนําทานแวะชอปท่ีรานเครื่องสําอางคยอดนิยม COSMETIC OUTLET สวรรคของนักชอปชาวไทย เพ่ือเลือกซ้ือ
กลับไปเป็นของฝาก มีใหเลือกมากมายหลากหลายแบนด ไมวาจะเป็นสกินแครบํารุงผิวแบรนดอยาง DEWINS และแบรนด
JSM ท่ีเป็นสินคาหลักของทางราน ไมวาจะเป็นครีมหอยทาก ครีมน้ําแตก ครีมขัดขี้ไคล สแตมเซลล โบท็อกซ เป็นตน และยังมี
สินคาอ่ืนๆ อาทิเชน ครีมวานหางจระเข แปงมาโยก ยายอมผม แฮนดครีม ยาสระผม ฯลฯ

พาทานเขาสูโลกเวทมนตรท่ี 943 KING’S CROSS คาเฟสุดแนวท่ีจําลองบรรยากาศมาจากหนังเรื่องดัง แฮรรี่ พอตเตอร
สาวกตองหามพลาด ถายรูปกับมุมสุดฮิต ชานชาลาท่ีเกาเศษสามสวนสี่ ชานชาลาท่ีอยูในสถานีรถไฟคิงสครอส กรุงลอนดอน
ประเทศอังกฤษ ซ่ึงเป็นทางเชื่อมตอระหวางโลกมักเกิ้ลกับโลกเวทมนตร ตั้งอยูระหวางชานชาลาหมายเลข 9 และ 10 น่ังจิบ
เครื่องด่ืมพรอมสัมผัสกล่ินอายเวทมนต เพลิดเพลินกับมุมถายรูปตางๆ

อัตราคาบริการน้ี ไมรวมเครื่องด่ืมและของวาง หากตองการรับประทานกรุณาชําระเพ่ิมเติม

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

ค่ํา

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนู ชาบู ชาบู สุกี้สไตลเกาหลีคลายสุกี้หมอไฟ ประกอบไปดวยเน้ือหมูสไลด ผัก เห็ด และ
วุนเสนเกาหลี เป็นอีกหน่ึงเมนูยอดฮิตในเกาหลี และยังเป็นอาหารพ้ืนเมืองท่ีมีมาอยางยาวนานอีกดวย

พักท่ี Benikia M Hotel or Haedamchae Hotel or Intercity Hotel หรือเทียบเทา

โซลทาวเวอร
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

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



การคลองกุญแจคูรักเกาหลี

ถนนซากุระมหาวิทยาลัยคยองฮี

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

ท่ีน่ีเป็นมหาวิทยาลัยท่ีสวยท่ีสุดในเกาหลี เมื่อยางเขาฤดูใบไมผลิตนซากุระกวา 200 ตน
ท่ีปลูกเรียงรายอยูสองขางทางถนน จากหนาประตูมหาวิทยาลัยไปถึงตัวอาคารท่ีมี
สถาปัตยกรรมแบบโกธิกภายในมหาวิทยาลัย จะแขงกันบานสะพรั่งอวดความงามใหผูคน
ท่ีมาเยือนไดถายรูปกัน ทําใหท่ีน่ีเป็นอีกหน่ึงจุดชมซากระท่ีสวยงามของกรุงโซล

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู ไกตุนโสม

ศูนยโสม

รานเครื่องสําอางคเกาหลี

คาเฟ 943 KING’S CROSS

ถนนฮงอิก (ยานฮงแด)

 บาย

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

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

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

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

้



 หมายเหตุ

วันท่ี 4 สวนโซลแกรนดปารค - โรงงานพลอยอเมทิส - น้ํามันสนเข็ม
แดง - พระราชวังชางดอกกุง - ศูนยสมุนไพรฮอกเกตนามู -
ดิวตี้ฟรี - เมียงดง - เมียงดงสตรีทฟูด

อัตราคาบริการน้ี ไมรวมคากุญแจ และคาขึ้นลิฟทโซลทาวเวอร ประมาณ 11,000 วอน

การบานของดอกซากุระขึ้นอยูกับสภาพอากาศในแตละปี หากดอกซากุระไมบาน หรือหมดฤดูกาลแลว ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิป์รับรายการทองเท่ียว ทดแทนเป็น คลองชองกเยชอน คลองท่ีมีภูมิทัศน ท่ีสวยงามท่ีสุดในเกาหลี แหลงเดินเลนพักผอน
หยอนใจทามกลางเมืองหลวงท่ีวุนวาย มีสะพานท้ังหมด 20 สะพานท่ีออกแบบมาดวยคอนเซ็บท่ีแตกตางกัน บริเวณกําแพงท้ัง
สองขางริมคลองประดับดวยหินออน และประติมากรรมท่ีสวยงาม

943 KING’S CROSS (อัตราคาบริการน้ี ไมรวมเครื่องด่ืมและของวาง หากตองการรับประทานกรุณาชําระเพ่ิมเติม)

ไดดูกัน ปกติโดยสวนตัวชอบไปเดินเลนแถวฮงแดเพราะวามีรานคาเสื้อผานารักๆ ดีไซน
แนวๆ ใหเลือกหลากหลาย และรานอาหารอรอยๆ หลายราน ออ จุดเดนอีกอยางหน่ึงของ
ยานน้ีคือมีรานหมูยางอรอยๆ ใหเลือกกินหลายราน

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู ชาบู ชาบู

 Benikia M Hotel or Haedamchae Hotel or Intercity Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

จากนั้นนําทานเดินทางไปชมความงามของดอกซากุระ โซลแกรนดพารค เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญทางตอนใตของกรุง
โซลท่ีมีจุดชมดอกซากระท่ีสวยงามไมแพท่ีใด ชวงท่ีจัดงานเทศกาลสามารถเพลิดเพลินไปกับการแสดงคอนเสิรตกลางแจง และชม
ดอกซากุระเลียบทะเลสาบของสวนสาธารณะไปพรอมๆ กัน รวมถึงกิจกรรมตางๆ และโซนถายภาพสุดโรแมนติก ภายในเต็มไป
ดวยสถานท่ี และกิจกรรมมากมายท่ีสามารถเพลิดเพลินไดตลอดท้ังวัน

นอกจากน้ี ยังมี สวนธีมการเดน เป็นสถานท่ีภายในโซลแกรนดพารค ตั้งอยูใกลทะเลสาบ ซ่ึงจะมีการจัดแสดงดอกไมตางๆ
และดอกกุหลาบกวา 67 สายพันธุ และพันธุไมนานาชนิดตลอดท้ังปี อัตราคาบริการน้ี รวมคาเขาสวนธีมการเดนแลว

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

จากนั้นนําทานเรียนรูการทํา ผลิตภัณฑน้ํามันสน ผลิตภัณฑท่ีสกัดจากน้ํามันสนเข็มแดง มีสรรพคุณชวยบํารุงรางกาย ลด
ไขมัน ชวยควบคุมอาหาร และรักษาสมดุลในรางกาย

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 พระราชวัง
หลวงท้ัง 5 ท่ีในโซลนั้น จะมีลักษณะหนาตาคลายๆ กัน แตกตางกันท่ีทัศนียภาพ รวมถึงความพิเศษของแตละสถานท่ีดวย
อยางตัวพระราชวังชางด็อกกุงแหงน้ีก็มีไฮไลทท่ีนาสนใจคือ สวนฮูวอน หรือสวนแหงความลับน่ันเอง

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.

จากนั้นพาทานชม 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 โดยชั้นใตดินจะเป็นสินคาแบรนดหรู และเครื่องด่ืมแอลกอฮอล

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

ในสวนของอาหารบริเวณขางทางท่ีฮอทฮิตไมแพกันอยางโซน เมียงดงสตรีทฟ ูด มีอาหารหรือของทานเลนใหไดล้ิมลอง
มากมาย ไมวาจะเป็น หอยเชลลยางตัวใหญอบนากิน ขนมไขหรือเครันปัง ขนมยอดฮิตตลอดกาลของเมียงดง กุงล็อบสเตอรตัว
ใหญๆ ยางชีสมีรสหวาน ชีสยาง

ค่ํา

อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย เพ่ือความสะดวกในการช็อปป้ิง

พักท่ี Benikia M Hotel or Haedamchae Hotel or Intercity Hotel หรือเทียบเทา

สวนโซลแกรนดปารค

โรงงานพลอยอเมทิส

นํ้ามันสนเข็มแดง

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญทางตอนใตของกรุงโซล มีพ้ืนท่ีรวมท้ังหมด 9,157,000
ตารางเมตร ภายในสวนอันกวางใหญน้ีประกอบไปดวยพ้ืนท่ีสวนรมรื่น สวนสัตว สวน
สนุก พิพิธภัณฑ และอ่ืนๆ ในชวงฤดูใบไมผลิ ท่ีน่ีเป็นหน่ึงในจุดชมซากุระสุดสวยของ
เกาหลีท่ีไมควรจะพลาด

โรงงานพลอยอเมทิส หรือ พลอยสีมวง ท่ีมีชื่อเสียงของประเทศเกาหลี ซ่ึงชาวโสมเชื่อวา
ถาไดมีพลอยชนิดน้ีติดตัวไว จะทําใหมีโชคลาภและสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับชีวิต

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

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู จิมทัค ไกอบซีอิว๊วุนเสน

พระราชวังชางดอกกุง บาย

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



 หมายเหตุ

วันท่ี 5 ซุปเปอรมารเก็ตเกาหลี - ทาอากาศยานอินชอน - ทาอากาศยาน
ดอนเมือง

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.

อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย

ศูนยสมุนไพรฮอกเกตนามู

ดิวต้ีฟรี

เมียงดง

เมียงดงสตรีทฟูด

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

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

บริการอาหารเชา ณ ภัตตาคาร เมนูอูดง

นําทานแวะซ้ือของฝากท่ี ซุปเปอรมารเก็ต (ละลายเงินวอน ซ้ือ 5 แถม 1) สาหราย ขนมตางๆ ช็อกโกแล็ตหิน ซีเรียลช็อกโก
ผลิตภัณฑของใบ และรากฝอยของโสมในรูปแบบขนม ชาโสม โคลนพอกหนาโสม ครีมลางหนาโสม เครื่องสําอางโสม และยังมี

้



 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

กิมจิ เปเปโร (ปอกกี้เกาหลี) ชินราเมง (มามาเกาหลี) นมกลวย เป็นตน

สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู สนามบินอินชอน เมืองอินชอน ประเทศเกาหลีใต เพ่ือเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ

11.20 น. นําทานเดินทางสู สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยเท่ียวบินท่ี XJ701 ใชเวลาบินประมาณ 5
ชั่วโมง ไมมีบริการอาหารบนเครื่อง

บาย

15.10 น. เดินทางถึงประเทศไทย สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ

ซุปเปอรมารเก็ตเกาหลี

ทาอากาศยานอินชอน

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ รานอาหาร เมนู อูดง

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

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

ทาอากาศยานดอนเมือง บาย

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)

คาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 50,000 วอน/ทริป/ทาน

คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3%

คาวีซาสําหรับพาสปอรตตางดาว 
 

วีซา
จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศเกาหลีใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศเกาหลีไมเกิน 90 วัน ไมวาจะดวย
วัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียว เย่ียมญาติ หรือธุรกิจ จะตองย่ืนเอกสารในขั้นตอนการตรวจเขาเมือง เพ่ือยืนยันการมีคุณสมบัติการ
เขาประเทศเกาหลี 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 ทางบริษัทขออนุญาตเก็บคา

ธรรมเนียม คาทิป ทานละ 50,000 วอน/ทริป/ทาน

ในกรณีท่ีตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ ท้ังเครื่องบิน รถทัวร และรถไฟ กอนทําการออกตั๋วโดยสาร กรุณาสอบถามท่ีเจา
หนาท่ีทุกครั้ง เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนเท่ียวบิน หรือเวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนามิเชนนั้น ทางบริษัทฯ จะ
ไมรับผิดชอบคาใชจายใดใดท้ังสิ้น

การพิจารณาการเขา-ออก ณ ประเทศจุดหมายปลายทาง ถือเป็นสิทธิใ์นทางกฎหมายของประเทศนั้นๆ โดยทางเจาหนาท่ีตรวจคน
เขาเมือง และเจาหนาท่ีกรมแรงงานเป็นผูตัดสินชี้ขาด ทางผูจัดไมสามารถเขาไปแทรกแซงได หากทานปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ
เขาประเทศท่ีระบุในรายการเดินทาง ซ่ึงมีคาใชจายท่ีเกิดขึ้นในการเปล่ียนตั๋วขากลับ และรวมถึงคาบริการอ่ืนๆ ท่ีเกิดขึ้นดวย ฉะนั้น
ทานจะตองเป็นผูรับผิดชอบในคาใชจายท่ีเกิดขึ้นท่ีทางประเทศนั้นๆ เรียกเก็บ ทางผูจัดและทางสายการบินจะไมรับผิดชอบคาใชจายท่ี
เกิดขึ้นทุกกรณี หากตองกลับประเทศไทยในเท่ียวบินถัดไปท่ีมีท่ีน่ังวาง หรือตามวันเดินทางของตั๋วเครื่องบิน ท้ังน้ีขึ้นอยูกับทางเจา
หนาท่ีตรวจคนเขาเมืองของประเทศเกาหลีใต และสายการบินเป็นผูพิจารณาเทานั้น ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น และขอ
สงวนสิทธิท่ี์จะไมคืนคาบริการ ไมวากรณีใดๆ ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท

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

โปรดอานขอความใหถี่ถวนกอนการจองทัวรทุกครั้ง เพ่ือประโยชนแกตัวทานเอง ในกรณียกเลิกการเดินทางตองยกเลิก 30 วัน
กอนการเดินทางเทานั้น ไมเชนนั้น ทางบริษัทจะไมคืนมัดจําไมวาดวยกรณีใดๆ ท้ังสิ้น คาทัวรท่ีจายใหกับผูจัดเป็นการชําระแบบจาย
ชําระขาด และผูจัดไดชําระใหกับทางสายการบินและสถานท่ีตางๆ แบบชําระขาดกอนออกเดินทางเชนกัน ฉะนั้น หากทานไมไดรวม
เดินทาง หรือใชบริการตามรายการไมวาดวยสาเหตุใด หรือไดรับการปฏิเสธการเขาหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ
(ประเทศไทย และประเทศเกาหลีใต) ทางผูจัดขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดสวนใดๆ รวมท้ังคาตั๋วเครื่องบินใหแกทาน

่ ่



หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลเกาหลีใต  รวมกับการทองเท่ียวเกาหลีใตเพ่ือโปรโมทสินคาในนามของรานรัฐบาล คือ
สมุนไพรโสม, สมุนไพรฮอตเกนามู, น้ํามันสน, ศูนยเครื่องสําอางค (คอสเมติค), พลอยอเมทิส และรานคาปลอดภาษี (ดิวตี้ฟรี) ซ่ึง
จําเป็นตองระบุไวในโปรแกรมทัวร เพราะมีผลกับราคาทัวร ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนชี้แจงลูกคาทุกทานวา รานรัฐบาลทุกรานจําเป็น
ตองรบกวนทุกทานแวะชม 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

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
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 
 

กรณีนักทองเท่ียวตองการทําการยกเลิกและเป็นไปตามเงื่อนไขขางตน บริษัทจะทําการโอนเงินคืนลูกคาภายใน 30 วัน นับจากวัน
ท่ีลูกคาติดตอขอยกเลิกกับเซลล


