
#15431 ทัวรเกาหลี โซล 5 วัน 3 คืน สวนสนุกเอเวอรแลนด
พระราชวังเคียงบกกุง บิน TG
ทัวรเกาหลี โซล ไรสตรอเบอรรี่ โซลทาวเวอร(ไมรวมคาขึ้น) ดิวตี้ฟรี เมียงดง
เมืองหิมะจําลอง ซุปเปอรมารเก็ต ฟรีเดย 1 วันเต็ม!!



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

2 ทาอากาศยานอินชอน - ไรสตรอเบอรร่ีเกาหลี - ยงอิน - เอเวอรแลนด   

Suwon M Hotel or
Suwon New Tourist
Hotel or Jm Hotel หรือ
เทียบเทา

3 โซลทาวเวอร - การคลองกุญแจคูรักเกาหลี - รานเคร่ืองสําอางคเกาหลี -
น้ํามันสนเข็มแดง - พระราชวังเคียงบ็อค - ดิวต้ีฟรี - เมียงดง   

Benikia M Hotel or
Intercity Hotel or Co Op
Hotel หรือเทียบเทา

4 อิสระทองเที่ยวเกาหลีเต็มวัน   

Benikia M Hotel or
Haedamchae Hotel or
Intercity Hotel หรือเทียบ
เทา

5 วันเมาทสโนวพารค - ศูนยโสม - ศูนยสมุนไพรเกาหลี - โรงงานพลอยอเมทิ
ส - ซุปเปอรมารเก็ตเกาหลี - ทาอากาศยานอินชอน - ทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิ

   -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

10 มิ.ย. 65 - 14 มิ.ย. 65 ฿39,999 ฿19,999 ฿19,999 ฿5,000

17 มิ.ย. 65 - 21 มิ.ย. 65 ฿39,999 ฿19,999 ฿19,999 ฿5,000

13 ก.ค. 65 - 17 ก.ค. 65 ฿39,999 ฿19,999 ฿19,999 ฿5,000

20 ก.ค. 65 - 24 ก.ค. 65 ฿39,999 ฿19,999 ฿19,999 ฿5,000

27 ก.ค. 65 - 31 ก.ค. 65 ฿39,999 ฿19,999 ฿19,999 ฿5,000

24 ส.ค. 65 - 28 ส.ค. 65 ฿39,999 ฿19,999 ฿19,999 ฿5,000

31 ส.ค. 65 - 4 ก.ย. 65 ฿39,999 ฿19,999 ฿19,999 ฿5,000

23 ก.ย. 65 - 27 ก.ย. 65 ฿39,999 ฿19,999 ฿19,999 ฿5,000

30 ก.ย. 65 - 4 ต.ค. 65 ฿39,999 ฿19,999 ฿19,999 ฿5,000



วันท่ี 1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ทาอากาศยานอินชอน - ไรสตรอเบอรร่ีเกาหลี - ยงอิน - เอ
เวอรแลนด

กําหนดการทั้งหมด

สายการบิน THAI AIRWAYS จัดท่ีน่ังแบบ 3-3-3 น้ําหนักกระเปา 30 กก./ทาน

มีบริการอาหารและเครื่องบนเครื่อง

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

20.30 น. พรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเขาหมายเลข 2 เคานเตอร C สายการ
บิน THAI AIRWAYS (TG) โดยมีเจาหนาท่ีคอยใหการตอนรับ และอํานวยความสะดวก

สายการบิน THAI AIRWAYS จัดท่ีน่ังแบบ 3-3-3 น้ําหนักกระเปา 30 กก./ทาน

23.10 น. นําทานเดินทางสู ประเทศเกาหลีใต โดยเท่ียวบินท่ี TG658 ** ใชเวลาบินประมาณ 5 ชั่วโมง มีบริการอาหารและ
เครื่องบนเครื่อง **

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ คํ่า

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

 กิจกรรม เชา

06.55 น. นําทานเดินทางถึง สนามบินอินชอน เมืองอินชอน ประเทศเกาหลีใต (เวลาทองถิ่นเร็วกวาไทย 2 ช.ม.) หลังจาก
ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรแลว รถโคชนําทุกทานขามทะเลตะวันตกดวยสะพานแขวนยองจอง หรือ สะพานเพ่ือ
ความหวังในการรวมชาติท่ียาวกวา 4.42กม. และมียอดโดมสูง 107 เมตร

นําทานเดินทางเขาสู ไรสตรอเบอรรี่ ใหทานไดชิมสตรอเบอรรี่สดๆ หวานฉ่ําจากไร หากติดใจรสชาติท่ีแสนหวานก็สามารถ
เลือกซ้ือกลับมาฝากคนท่ีเมืองไทยไดดวย โดยจะมีการแพ็คใสกลองสวยงาม และนําสงถึงสนามบินในวันสุดทายกอนเดินทาง
กลับ

นําทานเดินทางสู เมืองยงอิน ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของสวนสนุกกลางแจงท่ีใหญท่ีสุดของประเทศ สวนสนุกเอเวอรแลนด ถูกขนาน
นามวาเป็นดิสนียแลนดแหงเกาหลีใต ตั้งอยูทามกลางหุบเขาประกอบไปดวยโซนตางๆ ดังน้ี Global Fair, Magic Land,
European Adventure, American Adventure, Zootopia เมื่อทานกาวผานประตูเขาไปในสวนสนุกเอเวอรแลนด พบกับ
อาคารทรงสวยท่ีตกแตงดวยสถาปัตยกรรมแบบวิกตอเรียตะวันออกและอินเดีย

่ ่



อิสระใหทานสนุกกับเครื่องเลนนานาชนิดไมวาจะเป็น รถไฟเหาะตีลังกา (Rolling X-Train) ท่ีเร็วสุดๆ และตีลังกาถึง 2
รอบ เฮอรริเคน (Hurricane) เครื่องเลนท่ีจะหมุนๆ เหว่ียงๆ ใหหัวใจเตนรัวกับความสูงเกือบ 20 เมตรจากพ้ืนดิน! ดับเบิ้ลร็อก
สปิน (Double Rock Spin) ท่ีจะหมุนๆ ตีลังกา 3 ตลบบนอากาศดวยความสูงท่ีแทบกล้ันหายใจ เรือเหาะไวกิ้ง (Columbus
Adventure)

บาย

อิสระอาหารกลางวัน เพ่ือความเพลิดเพลินในการเลนเครื่องเลน

อิสระใหทานเลือกเขาชม โซน Zootopia หน่ึงในสวนสัตวท่ีใหญท่ีสุดของเกาหลี มีสัตวมากกวา 2,000 ตัว จาก 200 กวา
สายพันธุ พาทุกทานทองไปกับโลกของสัตวปาซาฟารี ขึ้นไปบนรถบัสซาฟารีเพ่ือใกลชิดกับเหลาสัตวปาย่ิงขึ้นอยางโซน Safari
World พบกับสัตวท่ีนาเกรงขามอยางสิงโตเจาปา เสืออันดุราย และหมีตัวใหญท่ีอาจจะโผลมาทักทายคุณไดทุกเมื่อ ตะลุยเขาไป
ในโซน Lost Valley ตื่นเตนไปกับการน่ังรถสะเท้ินน้ําสะเท้ินบก

นําทานสู สวนดอกไมสี่ฤดู เดินชมสวนดอกไมท่ีกําลังออกดอกบานสะพรั่งอวดสีสัน ซ่ึงจะเปล่ียนแปลงพันธุดอกไมไปตาม
ฤดูกาลในรูปแบบท่ีหลากหลายตลอดท้ังปี (ท้ังน้ีขึ้นอยูกับสภาพอากาศ) ดวยสีสันท่ีสดของดอกไมแตละชนิดจึงไดรับความนิยม
อยางมาก ทานไมควรพลาดท่ีจะมาถายรูปเก็บบรรยากาศความสดชื่นกลับไปเป็นท่ีระลึก รวมท้ังยังมีการจัดเทศกาลในแตละ
เดือน

ในชวงฤดูใบไมผลิ ประมาณเดือนมีนาคม - มิถุนายน จะเป็นคิวของสวนดอกทิวลิป และดอกกุหลาบ

ค่ํา

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนู บุฟเฟตบาบีคิวป้ิงยางสไตลเกาหลี

พักท่ี Suwon M Hotel or Suwon New Tourist Hotel or Jm Hotel หรือเทียบเทา

ทาอากาศยานอินชอน

ไรสตรอเบอรรี่เกาหลี

ยงอิน

 เชา

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

ไรสตรอเบอรรี่ เชิญล้ิมรสสตรอเบอรรี่ของเกาหลีสดๆ ในบรรยากาศภายในไรสตรอเบอร
รี่อยางแทจริง พบกับวิถีชีวิตชาวไรสตรอเบอรรี่ของเกาหลีวามีวิธีการปลูกอยางไร ใหไดผล
สตรอเบอรรี่ท่ีขนาดใหญเป็นพิเศษ หวานหอม และชวนนารับประทาน เป็นท่ีชื่นชอบของ
ชาวเกาหลีและชาวตางชาติ และยังเป็นผลไมสงออกของประเทศดวย

เป็นเมืองในจังหวัดคย็องกี ประเทศเกาหลีใต เป็นเมืองสําคัญในเขตเมืองหลวงโซล มี
ประชากรเกือบ 1 ลานคน เมืองยงอินมีการพัฒนาขึ้นอยางรวดเร็วในศตวรรษท่ี 21 วัดได
จากการท่ีเมืองน้ีมีประชากรเพ่ิมขึ้นมากท่ีสุดในเกาหลีใต ท้ังยงอินยังเป็นท่ีตั้งของเอเวอร
แลนดและสวนน้ําแคริปเบี่ยนเบย ซ่ึงเป็นสวนน้ําและสวนสนุกท่ีไดรับความนิยมมากท่ีสุด
ในเกาหลีใต และยังมีหมูบานเกาหลีโบราณท่ีใหญท่ีสุดตั้งอยูดวย



วันท่ี 3 หอคอยกรุงโซล - การคลองกุญแจคูรักเกาหลี - รานเคร่ืองสํา
อางคเกาหลี - น้ํามันสนเข็มแดง - พระราชวังเคียงบ็อค - ดิวตี้
ฟรี - เมียงดง

 หมายเหตุ ในชวงฤดูใบไมผลิ ประมาณเดือนมีนาคม - มิถุนายน จะเป็นคิวของสวนดอกทิวลิป และดอกกุหลาบ

เอเวอรแลนด
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

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู บุฟเฟตป้ิงยางเกาหลี

 Suwon M Hotel or Suwon New Tourist Hotel or Jm Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

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

จากนั้นยังมีไฮไลทสําคัญของกรุงโซล สถานท่ีคลองกุญแจชื่อดัง Love Key Ceremony ท่ีมีความเชื่อวา คูรักท่ีมาคลอง
กุญแจท่ีน่ีจะมีความรักท่ียืนยาวไปตลอดกาล (อัตราคาบริการน้ี ไมรวมกุญแจ และคาขึ้นลิฟท 11,000 วอน)

นําทานแวะชอปท่ีราน COSMETIC OUTLET สวรรคของนักชอปชาวไทย เพ่ือเลือกซ้ือกลับไปเป็นของฝาก มีใหเลือก
มากมายหลากหลายแบนด ไมวาจะเป็นสกินแครบํารุงผิวแบรนดอยาง DEWINS และแบรนด JSM ท่ีเป็นสินคาหลักของทาง
ราน ไมวาจะเป็นครีมหอยทาก ครีมน้ําแตก ครีมขัดขี้ไคล สแตมเซลล โบท็อกซ เป็นตน และยังมีสินคาอ่ืนๆ อาทิเชน ครีมวาน
หางจระเข แปงมาโยก ยายอมผม แฮนดครีม ยาสระผม ฯลฯ

นําทานเรียนรูการทําผลิตภัณฑท่ีสกัดจาก ผลิตภัณฑน้ํามันสน มีสรรพคุณชวยบํารุงรางกาย ลดไขมัน ชวยควบคุมอาหาร
และรักษาสมดุลในรางกาย

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู ไกตุนโสม

นําทานชมความย่ิงใหญของ พระราชวังเคียงบกกุง พระราชวังแหงแรกของราชวงศโชซอนท่ีตั้งอยูใจกลางกรุงโซล ซ่ึงเป็นอีก
หน่ึงสถานท่ีท่ีใครมาเกาหลีเป็นครั้งแรกตองไมพลาดท่ีจะแวะมาเยือน ดวยฉากหลังของพระราชวังนั้เป็นภูเขาพูกักซาน ทําใหดูย่ิง
ใหญอลังการเป็นอยางมาก เรียกไดวาเป็น The Grand Palace ของเกาหลีใตเลยก็วาได มีสถาปัตยกรรมท่ีนาสนใจคือ พระท่ี
น่ังคึนจองวอง เป็นพระท่ีน่ังท่ีกษัตริยใชออกวาราชการ

หมายเหตุ : กรณีท่ีพระราชวังเคียงบกกุงไมเปิดทําการ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิป์รับรายการทดแทนเป็น พระราชวังชางด็อก
กุง พระราชวังลําดับท่ีสองท่ีถูกสรางตอจากพระราชวังเคียงบกกุง

นําทานเลือกซ้ือสินคาปลอดภาษี ดิวตี้ฟรี ท่ีรานคาปลอดภาษีท่ีใหญท่ีสุดในโซล แหลงรวมสินคาแบรนดเนมมากมาย ไมวาจะ
เป็น น้ําหอม เสื้อผา เครื่องสําอาง กระเปา นาฬิกา เครื่องประดับหลากหลายแบรนดดัง และสินคาแบรนดอ่ืนๆ อีกมากมาย โดย
ชั้นใตดินจะเป็นสินคาแบรนดหรู และเครื่องด่ืมแอลกอฮอล

นําทานเพลิดเพลินกับการชอปป้ิง ยานเมียงดง แหลงละลายทรัพยในดวงใจของสาวๆหลายคน หรือสยามสแควรเกาหลี ตลาด
แหงน้ีจะมีเสื้อผา กางเกง รองเทา น้ําหอม เครื่องสําอางคท้ังแบรนดเนมชื่อดัง และโลคอลแบรนด รวมถึงซีดีเพลง รูปดารา และ
ศิลปินเกาหลี หรืออะไรท่ีวัยรุนตองการก็สามารถหาไดจากท่ีตลาดน้ี

้



อิสระโซน เมียงดงสตรีทฟ ูด มีอาหารหรือของทานเลนใหไดล้ิมลองมากมาย ไมวาจะเป็น หอยเชลลยางตัวใหญอบนากิน
ขนมไขหรือเครันปัง ขนมยอดฮิตตลอดกาลของเมียงดง กุงล็อบสเตอรตัวใหญๆ ยางชีสมีรสหวาน ชีสยาง โดยการเอามอสซาเรล
ลาชีสเสียบไมแลวเอาไปยาง ตอกโบกี เคกขาวท่ีขึ้นชื่อของเกาหลี ปรุงรสดวยซอสเผ็ดสไตลเกาหลี เมนูน้ีมีอยูเกือบทุกซอกทุก
มุมท่ีในตลาดเมียงดง

ค่ํา

อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย เพ่ือความสะดวกในการชอปป้ิง

พักท่ี Benikia M Hotel or Intercity Hotel or Co Op Hotel หรือเทียบเทา

โซลทาวเวอร

การคลองกุญแจคูรักเกาหลี

รานเครื่องสําอางคเกาหลี

นํ้ามันสนเข็มแดง

 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

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

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

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู ไกตุนโสม

 บาย



 หมายเหตุ

วันท่ี 4 อิสระทองเท่ียวเกาหลีเต็มวัน

อัตราคาบริการน้ี ไมรวมกุญแจ และคาขึ้นลิฟท 11,000 วอน

กรณีท่ีพระราชวังเคียงบกกุงไมเปิดทําการ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิป์รับรายการทดแทนเป็น พระราชวังชางด็อกกุง
พระราชวังลําดับท่ีสองท่ีถูกสรางตอจากพระราชวังเคียงบกกุง ในปี ค.ศ. 1405 และยังเป็น 1 ใน 5 ของพระราชวังสําคัญท่ียังคง
รักษาไว ซ่ึงมีตนไมขนาดยักษมีอายุกวา 300 ปี บอน้ํา และศาลาริมน้ํา พระราชวังแหงน้ีเป็นท่ีพํานักของพระมหากษัตริยถึง 9
พระองค ปัจจุบันยังคงเหลือความงดงามบางสวนของพระราชวัง ไดแก พระตําหนักอินจองจอน พระตําหนักแดโจจอน พระ
ตําหนักซอนจองจอน และพระตําหนักนักซองแจ

อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย

พระราชวังเคียงบ็อค

ดิวต้ีฟรี

เมียงดง

เป็นพระราชวังท่ีเกาแกท่ีสุดของราชวงศโชชอน สรางขึ้นในปี ค.ศ. 1394 ตนพระราชวงศ
ท่ีสถาปนาขึ้นโดยกษัตริยแทโจ ภายในมีการแสดงโชวการเปล่ียนเวรยามของทหารราช
องครักษ การโชวแตละครั้งใชเวลาประมาณ 30 นาที

ซ้ือสินคาปลอดภาษี DUTY FREE แหลงรวมสินคาแบรนดเนมมากมาย เชน นาฬิกา
แวนตา เครื่องสําอาง กระเปา กลองถายรูป และสินคาแบรนดอ่ืนๆ อีกมากมาย

เป็นสถานท่ีชอปป้ิงยอดฮิตในเกาหลี ใครท่ีมาเกาหลีตองมาชอปป้ิงท่ีน่ี เพราะเป็นศูนย
รวมของสินคายอดฮิตหลากหลายชนิด ไมวาจะเป็นเครื่องสําอางค มีทุกย่ีหอยอดฮิตใน
เกาหลี มีทุกซอยทุกหลืบในเมียงดง , เสื้อผาแฟชั่น ท้ังหญิงและชาย เสื้อผาท่ีน่ีจะมีท้ัง
รานท่ีเป็นแบรนดยอดฮิตในเกาหลี และแบรนดสุดฮิตจากตางประเทศ รวมถึงรานอาหาร
รานฟาสฟ ูด รานหมูยาง และรานกาแฟ สรุปวาท่ีน่ีมีทุกอยางท่ีนักชอปตองการครบครัน

 คํ่า  Benikia M Hotel or Intercity Hotel or Co Op Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

อิสระเต็มวัน ใหทานไดชอปป้ิง หรือเดินทางสูสถานท่ีทองเท่ียวอ่ืนๆ โดยมีไกดคอยใหคําแนะนําในการเดินทาง อาทิ
- หมูบานบุคชอนฮันอก เป็นอีกหน่ึงสัญลักษณของกรุงโซล หมูบานแหงน้ีเป็นหมูบานท่ีลอมรอบไปดวยพระราชวัง ท้ังเคียง

บกกุง และชางด็อกกุง รวมถึงศาลเจาจงมโยดวย มีบานเรือนนับรอยหลังท่ีเป็นบานแบบด้ังเดิม ท่ีเรียกวา ฮันอก (Hanok) ให
ความรูสึกเหมือนยอนอดีตไปในสมัยราชวงศโชซอน ท่ีน่ีมีมุมเด็ดๆ ท่ีไมความพลาดถึง 8 จุดใหถายรูปดวยกัน

- คลองชองเกชอน คลองท่ีมีภูมิทัศน ท่ีสวยงามท่ีสุดในเกาหลี แหลงเดินเลนพักผอนหยอนใจทามกลางเมืองหลวงท่ี วุนวาย
มีสะพานท้ังหมด 20 สะพานท่ีออกแบบมาดวยคอนเซ็บท่ีแตกตางกัน บริเวณกําแพงท้ังสองขางริมคลองประดับดวยหินออน
และประติมากรรมท่ีสวยงาม

- สวนสนุกล็อตเตเวิลด สําหรับคนรักความสนุกท่ียังไมจุใจ สามารถไปตามเก็บเครื่องเลนในสวนสนุกแหงท่ี 2 ของเกาหลี
ซ่ึงมีชื่อเสียงไมแพสวนสนุกเอเวอรแลนดได โดยวิธีเดินทางก็งายแสนงายเพราะตั้งอยูในกรุงโซล **หมายเหตุ อัตราคาบริการน้ี
ไมรวมคาบัตรเขาสวนสนุก**

่ ่ ่ ่ ่ ้ ้



- เกาะนามิ แหลงทองเท่ียวท่ีมีชื่อเสียงของเกาหลีใตท่ีสามารถทองเท่ียวไดท้ังปี มีขนาดเพียง 460,000 ตารางเมตร ตั้งอยู
กลางทะเลสาปชองเพียง บนเกาะจะมีบรรยากาศรมรื่นเต็มไปดวยตนสน ตนเกาลัด ตนแปะกวย ตนซากุระ ตนเมเป้ิล และ
ตนไมดอกไมอ่ืนๆ

สายช็อปหามพลาด!
- ยานฮงแด เป็นยานท่ีอยูใกลๆ กับมหาวิทยาลัยฮงอิก มีรานช็อปมากมายท้ังเสื้อผา เครื่องสําอางค รองเทา ย่ิงชวงกลางคืน

จะคึกคักเป็นพิเศษ มีผับ บาร คาเฟ รานอาหารมากมายตามตรอกซอกซอยแทบทุกแหง ถือเป็นแหลงรวมตัวของวัยรุนท้ังวัน
มัธยม และวัยมหา’ลัย โดยในชวงเย็นๆ จะมีกลุมวัยรุนมาเตนโชวความสามารถ บนถนนจะกลายเป็นลานการแสดงความ
สามารถดานตางๆ ท้ังเลนดนตรี รอง เตน แบบจัดเต็ม!

- ยานอีแด เป็นยานท่ีอยูบริเวณหนามหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา นอกจากจะเป็นมหาลัยท่ีสวยท่ีสุดแลว ยังมีจุดถายรูปฮิปๆ
มากมาย ทีน่ียังเป็นยานชอปป้ิงสินคาแนววัยรุนแฟชั่นวัยใสสไตลเกาหลี มีท้ังของจุกจิก กิฟ๊ชอป เครื่องประดับ เสื้อผา แวนตา
กระเปา รองเทา อุปกรณเกี่ยวกับโทรศัพท เครื่องสําอางตางๆ เป็นรานเล็กๆ ท่ีแฝงตัวอยูตามตรอกซอกซอยตางๆ ยาวเหยียด

- ยานชินซาดง แหงรวมโลคอลแบรนดดัง ถนนกาโรซูกิล หรือเรียกกันวา Artists’ Street เต็มไปดวยรานเสื้อผาแฟชั่น
แบรนดดีไซเนอร แบรนดหรู รานกาแฟท่ีตกแตงแบบชิคๆ ถนนสายน้ีจะทําใหคุณไดเพลินเพลินเจริญใจ เเละเงินในกระเปาเป็น
อยางย่ิง

- ยานอัพกูจอง เป็นยานท่ีนาไปเดินเท่ียวมากๆ ของกรุงโซล ยานน้ีเป็นยานไฮโซของเกาหลีน่ันเอง แนนอนวาหางรานคา
ตางๆ ท่ีอยูในยานน้ีจึงเป็นแบรนดดังหรูหราระดับโลก โดยไฮไลทของยานอัพกูจองจะอยูบริเวณ ถนนโรดิโอ มีหางท่ีสําคัญก็คือ
Galleria Department Store หางหรูหราแหลงรวมสินคาแบรนดเนมระดับไฮเอนด

สายฮิปเตอรตองไปเช็คอิน!
- ยานซองซูดง นักทองเท่ียวสวนใหญอาจจะยังไมคุนหูกับยานน้ี แตสําหรับคนเกาหลีแลว ยานซองซูดงกําลังมาแรงกวาท่ี

ไหนๆ ไดรับฉายาวาเป็น บรูคลินแหงกรุงโซล เพราะเคยเป็นท่ีตั้งของโรงงานเกาๆ ในยุค 1960 ปัจจุบันถูกแปลงโฉมเป็นแกลอรี่
สตูดิโอ และคาเฟ ท่ีมีสไตลมากๆ จนกลายมาเป็นยานฮิปสเตอร แหลงรวมวัยรุนแนวอารตๆ นอกจากนั้น ท่ีน่ียังมีคาเฟชื่อดัง
อยาง ราน Café Onion รานคาเฟบรรยากาศดีท่ีดังในเรื่องเมนูขนมปังอบอีกดวย

- ยานอิกซอนดง หมูบานฮันอกเกาแกท่ีสุดแหงหน่ึงในกรุงโซล มีกล่ินอายความเป็นเกาหลีโบราณ และเป็นยานเกาแกท่ีอาจ
จะใหมสําหรับใครหลายๆคน แหลงรวมคาเฟเกๆ รานอาหารชิคๆ ใจกลางกรุงท่ีซอนตัวอยูในตรอกซอกซอยเล็กๆ สามารถเดินลัด
เลาะจากแถวยานอินซาดงมาได มีท้ังรานอาหารเกาหลี รานบิงซู รานน่ังชิล รานพิซซา

การเดินทางในกรุงโซล
- รถแท็กซ่ี แท็กซ่ีเกาหลีสวนใหญสามารถขึ้นแลวบอกปลายทางท่ีจะลงไดเลย เพราะรถแท็กซ่ีเกาหลีจะไมปฏิเสธผูโดยสาร

เหมือนท่ีเมืองไทย ยกเวนแท็กซ่ีตามแหลงทองเท่ียวบางแหง แท็กซ่ีบางประเภทอาจจะมีการเรียกราคาแบบเหมา โดยมีแท็กซ่ี
ท้ังหมด 4 ประเภท ไดแก

1. แบบธรรมดา (Standard) มี 3 สี ไดแก ขาว เทา สม เป็นแท็กซ่ีท่ีเรียกไดงายท่ีสุดในบรรดาประเภทอ่ืนๆ ราคาใน ตอน
กลางวันจะเป็นราคาปกติ สวนในตอนกลางคืนจะมีการชารตเพ่ิม

2. แบบชั้นหน่ึง (Deluxe) มี 2 สี คือ ดําและเหลือง ดานขางกระจกจะมีปายคําวา Deluxe แปะอยู ภายในกวางน่ังสบาย
ราคาในตอนกลางวันและกลางคืนจะเทากัน แตจะราคาสูงกวาแบบธรรมดา หาเรียกไดตามหนาโรงแรม หรือสถานีรถไฟตางๆ

3. แบบจัมโบคันใหญ (Jumbo) เป็นรถตู เหมาะกับคนท่ีเดินทางเป็นกลุม ราคาจะพอๆกับแท็กซ่ีชั้นหน่ึง

4. แบบอินเตอร (International) เป็นแบบพิเศษ คนขับรถสามารถพูดภาษาอ่ืนได

- รถประจําทาง รถบัสท่ีว่ิงในตัวเมืองเป็นการเดินทางท่ีสะดวก ถูกจําแนกตามสีเพ่ือกําหนดชนิดของรถบัส รถบัสสีน้ําเงิน
ว่ิงตามถนนสายหลัก และว่ิงระยะทางไกลรอบกรุงโซล รถบัสสีเขียว ว่ิงระยะสั้น และรับสงผูโดยสารจากจุดเชื่อมตอระบบขนสง
สาธารณะ เชน สถานีรถไฟฟาใตดิน รถบัสสีเหลือง ว่ิงวนภายในเขตกรุงโซล และรถบัสระยะทางไกล รถบัสสีแดง เป็นรถบัส
ดวนท่ีว่ิงจากกรุงโซลไปยังชานเมือง

- รถไฟใตดิน คนเกาหลีในกรุงโซลนิยมรถไฟใตดินเป็นพาหนะหลักในการเดินทาง เพราะสะดวก รวดเร็ว และครอบคลุมทุก
พ้ืนท่ีในโซล รถไฟใตดินจึงเป็นอีกหน่ึงทางเลือกสําหรับการเดินทางทองเท่ียวของทาน สายรถไฟสายหลักๆ จะแยกตาม
หมายเลขและสี บางสายจะมีชื่อเรียกเป็นของตัวเอง เริ่มตั้งแต สายท่ี 1 ไปจนถึงสายท่ี 9 รวมถึงสายอ่ืนๆ ท่ีมีชื่อเฉพาะ ดังน้ี

อิสระอาหารกลางวันและค่ําตามอัธยาศัย

ค่ํา

พักท่ี Benikia M Hotel or Haedamchae Hotel or Intercity Hotel หรือเทียบเทา

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม



วันท่ี 5 วันเมาทสโนวพารค - ศูนยโสม - ศูนยสมุนไพรเกาหลี - โรงงาน
พลอยอเมทิส - ซุปเปอรมารเก็ตเกาหลี - ทาอากาศยานอินชอน
- ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ อิสระอาหารกลางวันและค่ําตามอัธยาศัย

อิสระทองเที่ยวเกาหลีเต็มวัน
อิสระทองเท่ียวเกาหลีเต็มวัน ใหทานไดสนุกสนานกับสถานท่ีชื่อดังของประเทศเกาหลี
มากมายกันตามอัธยาศัย

 คํ่า  Benikia M Hotel or Haedamchae Hotel or Intercity Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู ONE MOUNT (SNOW PARK*) ธีมพารคและชอปป้ิงมอลลขนาดใหญ มีเสื้อผาแฟชั่นเกาหลีใหเลือก
ชอปมากมาย ท้ังแบรนดเกาหลี และแบรนดชั้นนํามากมาย แบงเป็น 2 โซนหลักๆ โซนแรก WATER PARK มีสระน้ําท้ังแบบ
ในรม และแบบกลางแจงใหไดสนุก และผอนคลายในชวงหนารอน และโซน SNOW PARK เอาใจคุณหนูๆ พาไปสนุกกับเมือง
หิมะจําลองในสกีโดมขนาดใหญ ซ่ึงฤดูไหนก็สามารถเท่ียวไดสบายๆ

อิสระเพลิดเพลินไปกับเหลาพลขับท่ีนารักอยาง เจาสุนัขท้ังหลายบนรถลากเล่ือน เย่ียมชมท่ีทํางานของลุงซานตา และมองดู
เหลาเอลฟนอยกําลังเตรียมของขวัญวันคริสตมาสกันอยางขะมักเขมนท่ี หมูบานซานตา ท่ีตกแตงสไตลยุโรปเหนือ ไตภูเขาหิมะ
ท่ีสูงชัน และสไลดลงเนินหิมะอยางสนุกสนาน บนลานเล่ือนหิมะ นอกจากน้ียังมี ทะเลสาบน้ําแข็ง โบล่ิงลานน้ําแข็ง และถํ้าน้ํา
แข็ง เป็นตน

อัตราคาบริการน้ี ไมรวมคาเขา และกิจกรรมภายในสกีโดม (SNOW PARK*) หากทานใดท่ีไมสนใจเขาสกีโดม สามารถเดิน
ชอปป้ิงไดตามอัธยาศัย)

นําทานออกเดินทางไปยัง ศูนยสมุนไพรโสมเกาหลี สมุนไพรท่ีชวยเสริมความแข็งแรงใหแกระบบยอยอาหาร ปอด ชวยทําให
จิตใจสงบ และเพ่ิมพละกําลัง มีสรรพคุณทางการแพทยชวยบํารุงหัวใจ ปองกันโรคหัวใจขาดเลือด เสริมประสิทธิภาพทางเพศ ลด
และปองกันมะเร็ง

จากนั้นพาทานชม ศูนยสมุนไพรบํารุงตับ ตนไมชนิดน้ีเจริญเติบโตในปาลึกบนภูเขาท่ีปราศจากมลภาวะ และสูงเหนือระดับ
น้ําทะเล 50-800 เมตร ชวยดูแลตับใหสะอาดแข็งแรง ปองกันโรคตับแข็ง ไมถูกทําลายจากการด่ืมแอลกอฮอล กาแฟ บุหรี่ สาร
ตกคางจากอาหาร และยา

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู ชาบู

นําทานชม โรงงานเจียระไนพลอยอเมทิส แดนเกาหลีเป็นแดนของพลอยสีมวง พลอยแหงสุขภาพและนําโชค โดยมีตั้งแตสี
มวงออนเย็นตา จนถึงสีมวงไวน มีเสนหเยายวนใจ พลอยน้ีจะงามจับตาเมื่อมาทําเป็นแหวน จ้ี ตางหู และสรอยขอมือ

นําทานแวะซ้ือของฝากท่ี ซุปเปอรมารเก็ต (ละลายเงินวอน ซ้ือ 5 แถม 1) สาหราย ขนมตางๆ ช็อกโกแล็ตหิน ซีเรียลช็อกโก
ผลิตภัณฑของใบ และรากฝอยของโสมในรูปแบบขนม ชาโสม โคลนพอกหนาโสม ครีมลางหนาโสม เครื่องสําอางโสม และยังมี
กิมจิ เปเปโร (ปอกกี้เกาหลี) ชินราเมง (มามาเกาหลี) นมกลวย เป็นตน

สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู สนามบินอินชอน เมืองอินชอน ประเทศเกาหลีใต เพ่ือเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ

ค่ํา

21.25 น. นําทานเดินทางสู สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยเท่ียวบินท่ี TG655 ** ใชเวลาบินประมาณ 5
ชั่วโมง มีบริการอาหาร และเครื่องด่ืมบนเครื่อง **



01.25 น. เดินทางถึงประเทศไทย สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ

วันเมาทสโนวพารค

ศูนยโสม

ศูนยสมุนไพรเกาหลี

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

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

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

สมุนไพรบํารุงตับเกาหลี เป็นสมุนไพรท่ีมีคุณคาสูงและหายาก ซ่ึงผานการวิจัยมาเป็นเวลา
ยาวนานกวา 20 ปี สมุนไพรบํารุงตับเกาหลีสกัดมาจากเมล็ดตนฮ็อดเกและผสมสวนแกน
กลางของโสมบริสุทธิ ์เมล็ดพันธุตนฮ็อดเก เจริญเติบโตในปาลึกบนยอดเขาซ่ึงปราศจาก
มลภาวะใด ๆ เมล็ดตนฮ็อดเก ทางการแพทยเรียกวา ผลไมสีทอง มีรสชาติเปรี้ยว ซ่ึงบํารุง
ตับ มาม และปอด สามารถรักษาอาการเมา รอนใน กระหายน้ํา อาการอาเจียน และทอง
ผูก ทางการแพทยแผนปัจจุบันยืนยันวา เมล็ดตนฮ็อดเก มีสารโพแทสเซียมไนเนรต ซ่ึง
สามารถลดระดับแอลกอฮอลลในเสนเลือด ซ่ึงลดความเสี่ยงท่ีแอลกอฮอลลจะทําลายตับ
และ ไตได และชวยตอตานอนุมูลอิสระ อีกท้ังยังขับไขมันสวนเกินและ เอทานอลท่ีเป็น
ผลเสียกับตับ ฉะนั้นเมล็ดตนฮ็อดเกจึงมีสรรพคุณท่ีวิเศษกับชีวิตของเราทุกคน

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู ชาบูชาบู

โรงงานพลอยอเมทิส

ซุปเปอรมารเก็ตเกาหลี

 บาย

โรงงานพลอยอเมทิส หรือ พลอยสีมวง ท่ีมีชื่อเสียงของประเทศเกาหลี ซ่ึงชาวโสมเชื่อวา
ถาไดมีพลอยชนิดน้ีติดตัวไว จะทําใหมีโชคลาภและสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับชีวิต

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



 หมายเหตุ อัตราคาบริการน้ี ไมรวมคาเขา และกิจกรรมภายในสกีโดม SNOW PARK*

มีบริการอาหาร และเครื่องด่ืมบนเครื่อง

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

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

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ คํ่า

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



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 

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

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

จอง 

2. นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตองชําระเงินคาบริการสวนท่ีเหลือท้ังหมดกอนวันเดินทางอยางนอย 30 วัน (ในวันเวลาทําการ) กรณี
นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไมชําระเงิน หรือชําระเงินไมครบภายในกําหนด รวมถึงกรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆ
ใหถือวานักทองเท่ียวสละสิทธิก์ารเดินทางในทัวรนั้นๆ

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 30 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 

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

*** คาบริการขางตน ยังไมรวมคาธรรมเนียม คาทิป คนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น ***

** ทางบริษัทขออนุญาตเก็บคาธรรมเนียม คาทิป ทานละ 50,000 วอน/ทริป/ทาน**

โปรดอานขอความใหถี่ถวนกอนการจองทัวรทุกครั้ง เพ่ือประโยชนแกตัวทานเอง ในกรณียกเลิกการเดินทางตองยกเลิก 30 วัน
กอนการเดินทางเทานั้น ไมเชนนั้น ทางบริษัทจะไมคืนมัดจําไมวาดวยกรณีใดๆ ท้ังสิ้น คาทัวรท่ีจายใหกับผูจัดเป็นการชําระแบบจาย

่ ้



ชําระขาด และผูจัดไดชําระใหกับทางสายการบินและสถานท่ีตางๆ แบบชําระขาดกอนออกเดินทางเชนกัน ฉะนั้น หากทานไมไดรวม
เดินทาง หรือใชบริการตามรายการไมวาดวยสาเหตุใด หรือไดรับการปฏิเสธการเขาหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ
(ประเทศไทย และประเทศเกาหลีใต) ทางผูจัดขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดสวนใดๆ รวมท้ังคาตั๋วเครื่องบินใหแกทาน

ตามนโยบายของรัฐบาลเกาหลีใต  รวมกับการทองเท่ียวเกาหลีใตเพ่ือโปรโมทสินคาในนามของรานรัฐบาล คือ สมุนไพรโสม
สมุนไพรฮอตเกนามู 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

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุกครั้ง
กอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟลทบินภาย
ในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน โรงแรม
ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย หรือไม
วาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของ
ลูกคาเป็นสําคัญ

การยกเลิก
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 
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กรณีนักทองเท่ียวตองการทําการยกเลิกและเป็นไปตามเงื่อนไขขางตน บริษัทจะทําการโอนเงินคืนลูกคาภายใน 30 วัน นับจากวัน
ท่ีลูกคาติดตอขอยกเลิกกับเซลล       


