#15534 ทัวรเกาหลี โซล 5 วัน 3 คืน สวนสนุกล็อตเตเวิลด
ชมซากุระมหาวิทยาลัยคยองฮี บิน XJ

ทัวรเกาหลี โซล สะพานแขวนยอจอง ทะเลสาบซอกซอน พระราชวังชางด็อกกุง
หมูบานอิกซอนดง ยานเมียงดง ยานฮงแด พิพิธภัณฑภาพสามมิติ พิพิธภัณฑนํ้า
แข็ง ภูเขานัมซาน โซลลทาวเวอร(ไมรวมคาขึ้นลิฟทและคากุญแจ)

สรุปการเดินทาง
วันที่

1

2

กําหนดการ

เชา เที่ยง เย็น

ทา อากาศยานดอนเมือง - ทา อากาศยานอินชอน



โซล - ถนนซากุระมหาวิทยาลัยคยองฮี - สวนสนุกล็อตเตเวิลด - ซากุระทะเลสาบซอกชน







โรงแรม



Incheon
Grand
Hotel ,
Incheon
หรือเทียบ
เทา



Galaxy
Hotel or
Inter City
Hotel
Seoul
หรือเทียบ
เทา

3

ศูนยโสม - รา นเครื่องสํา อางคเกาหลี - นํ ้า มันสนเข็มแดง - พระราชวังชางดอกกุง - พิพิธภัณฑ
สาหรา ยเกาหลี - ฮันบก - หมูบา นโบราณอิกซอนดง - ดิวตี้ฟรี - เมียงดง







Galaxy
Hotel or
Inter City
Hotel
Seoul
หรือเทียบ
เทา

4

ศูนยสมุนไพรเกาหลี - โรงงานพลอยอเมทิส - ถนนฮงอิก (ยา นฮงแด) - พิพิธภัณฑ
ภาพลวงตา 3 มิติ - พิพิธภัณฑนํ้า แข็ง - เขานัมซัน - โซลทาวเวอร - การคลองกุญแจคูรัก
เกาหลี - ซุปเปอรมารเก็ตเกาหลี - ทา อากาศยานอินชอน







-

5

ทา อากาศยานดอนเมือง







-

กําหนดการเดินทาง

ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

6 พ.ค. 65 - 10 พ.ค. 65

฿34,999

฿34,999

฿34,999

฿5,000

13 พ.ค. 65 - 17 พ.ค. 65

฿34,999

฿34,999

฿34,999

฿5,000

20 พ.ค. 65 - 24 พ.ค. 65

฿34,999

฿34,999

฿34,999

฿5,000

27 พ.ค. 65 - 31 พ.ค. 65

฿34,999

฿34,999

฿34,999

฿5,000

17 มิ.ย. 65 - 21 มิ.ย. 65

฿34,999

฿34,999

฿34,999

฿5,000

24 มิ.ย. 65 - 28 มิ.ย. 65

฿34,999

฿34,999

฿34,999

฿5,000

22 ก.ค. 65 - 26 ก.ค. 65

฿34,999

฿34,999

฿34,999

฿5,000

29 ก.ค. 65 - 2 ส.ค. 65

฿34,999

฿34,999

฿34,999

฿5,000

19 ส.ค. 65 - 23 ส.ค. 65

฿34,999

฿34,999

฿34,999

฿5,000

2 ก.ย. 65 - 6 ก.ย. 65

฿34,999

฿34,999

฿34,999

฿5,000

23 ก.ย. 65 - 27 ก.ย. 65

฿34,999

฿34,999

฿34,999

฿5,000

กําหนดการทั้งหมด
วันที่ 1


กิจกรรม

ทาอากาศยานดอนเมือง - ทาอากาศยานอินชอน
บาย
13.00 น. คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ
อาคาร 1 ชั้น 3 เคาน เตอรเช็คอิน หมายเลข 3-4 สายการบิน AIR ASIA X โดยมีเจาหน าที่ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ
อํานวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหน าทัวรใหคําแนะนํ าเพื่อเตรียมความพรอมกอนออกเดินทาง
15.40 น. นํ าทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติอินชอน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต โดยสายการบิน AIR ASIA X
เที่ยวบินที่ XJ 702
สําหรับเที่ยวบินนี้ ไมมีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน กรุณารับประทานอาหารใหเรียบรอยกอนขึ้นเครื่องบิน ใช
เวลาบินประมาณ 5 ชั่วโมง 15 นาที
คํ่า
23.05 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติอินชอน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต
ตามเวลาทองถิ่น เร็วกวาเมืองไทยประมาณ 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของทานเพื่อความสะดวกในการนั ดหมายเวลา หลัง
ทุกทานผานขั้นตอนการตรวจหนั งสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบรอย
นํ าทุกทานเดินทานเดินทางขามทะเลตะวันตกดวยสะพานแขวนยอจอง หรือ สะพานเพื่อความหวังในการรวมชาติที่ยาวกวา
4.42 ก.ม. และ มียอดโดมสูง 107 เมตร ทานจะไดสัมผัสความสวยงามยิ่งใหญยามคํ่าคืน นํ าทานเดินทางเขาสูโรงแรมที่พัก
พักที่ Incheon Grand Hotel, Incheon หรือเทียบเทา



บาย

ทาอากาศยานดอนเมือง
เป็ นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉี ยงใตที่สามารถเชื่อมโยงการ
คมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเป็ นการบินภายใน
ภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือระหวางทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซึ่งสามารถใช
เป็ นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดินทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยัง
จุดอื่นๆ ไดอยางดี



คํ่า

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

 Incheon Grand Hotel , Incheon หรือเทียบเทา



หมายเหตุ

ไมมีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน กรุณารับประทานอาหารใหเรียบรอยกอนขึ้นเครื่องบิน
หากลูกคาทานใดที่จําเป็ นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหน าที่ของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหน า ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทั้งนี้ เพื่อประโยชน ของตัวทานเอง
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสม เนื่ องจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนั ดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัต ิเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย

่

่

อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ต าม (ซึ่งเป็ นเหตุการณที่นอกเหนื อการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึ งถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็ นสําคัญ

วันที่ 2


กิจกรรม

โซล - ถนนซากุระมหาวิทยาลัยคยองฮี - สวนสนุกล็อตเตเวิลด
- ทะเลสาบซอกชน
เชา
บริการอาหาร ณ หองอาหารของโรงแรม
นํ าทานสู เมืองโซล (SEOUL) ชื่ออยางเป็ นทางการ นครพิเศษโซล เป็ นเมืองหลวงและมหานครที่ใหญที่สุดของประเทศ
เกาหลีใต มีประชากรประมาณ 10 ลานคน เป็ นปริมณฑลที่ใหญ มีประชากรประมาณ 25 ลานคน ซึ่งเป็ นบริเวณที่อยูอาศัยซึ่ง
ประกอบดวยบริเวณมหานครอินช็อนและจังหวัดคย็องกี เกือบหนึ่ งในสี่ของประชากรชาวเกาหลีใตอาศัยอยูในโซลและชาวตาง
ชาติอีกประมาณ 275,000 คน
พาทานชมซากุระ มหาวิทยาลัยคยองฮี (KYUNG HEE UNIVERSITY) มหาวิทยาลัยที่สวยที่สุดในกรุงโซล ที่ไดรับการ
ออกแบบอาคารไดสวยงามมีสไตล GOTHIC STYLE เป็ นอาคารที่มีลักษณะคลาย ปราสาทและโบสถนั่นเอง นอกจากอาคารที่
มีลักษณะโดดเดนสวยงามแลว ในชวงเทศกาลดอกไมบานฤดูใบไมผลินั้น ในบริเวณมหาวิทยาลัยก็จะมีต นซากุระมากมายมากวา
100 ตน ไดผลิ ดอกออกมาอยางสวยงาม
การออกดอกซากุระจะมีชวงตนเดือนถึงกลางเดือนเมษายน แลวแตสภาพอากาศในแตละปี
บาย
บริการอาหาร ณ ภัต ตาคาร เมนู ชาบู ชาบู
นํ าทานสู สวนสนุกลอตเตเวิลด (LOTTE WORLD) สวนสนุกในรมขนาดใหญต ิดอันดับโลกที่ต ั้งอยูในกรุงโซล ซึ่งแบง
ออกเป็ น 2 สวนหลักคือ สวนสนุกในรมที่ช่ อ
ื วา LOTTE WORLD ADVENTURE ที่มีอยูทั้งหมด 4 ชั้น แตละชั้นก็จะมี
เครื่องเลนตางๆ รานอาหาร รานขายของที่ระลึก และลานสเก็ต นํ้ าแข็งขนาดใหญ และในสวนของสวนสนุกกลางแจงนั ้นมีช่ อ
ื วา
MAGIC ISLAND อันเป็ นที่รวมเครื่องเลนหวาดเสียวหลายๆ ชนิ ด
พิเศษ ชมซากุระที่ ทะเลสาบซอกซอน ตั้งอยูทางทิศตะวันออกเฉี ยงใตของกรุงโซล ใกลๆ กันกับสวนสนุก LOTTE
WORLD ที่นี่เป็ นอีกหนึ่ งสถานที่ชมดอกซากุระ และมีการจัดงานเทศกาล SEOKCHON LAKE CHERRY BLOSSOM
FESTIVAL ประจําทุกปี ทําใหบรรยากาศโดยรอบมีความสวยงาม และคึกคัก
การออกดอกซากุระจะมีชวงตนเดือนถึงกลางเดือนเมษายน แลวแตสภาพอากาศในแตละปี บริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการไมพา
ไป กรณีที่ดอกซากุระไมบาน
คํ่า
บริการอาหาร ณ ภัต ตาคาร เมนู ไกต ุนโสม
พักที่ Galaxy Hotel or Inter City Hotel Seoul หรือเทียบเทา



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

โซล
เป็ นเมืองหลวงของประเทศเกาหลีใต ตั้งอยูทางตะวันตกเฉี ยงเหนื อของประเทศ โดยอยู
บริเวณแมนํ้าฮัน คําวาโซลในภาษาเกาหลีมีความหมายวา “เมืองหลวง” กรุงโซลในอดีต
เป็ นเมืองหลวงของอาณาจักรโซซอนมีช่ อ
ื เดิมวา เมืองฮันยาง สถาปนาพรอมกับการสราง
อาณาจักรโซซอน กรุงโซลถือเป็ นหนึ่ งในเมืองหลวงที่มีประชากรมากที่สุดในโลก

ถนนซากุระมหาวิทยาลัยคยองฮี
ที่นี่เป็ นมหาวิทยาลัยที่สวยที่สุดในเกาหลี เมื่อยางเขาฤดูใบไมผลิต นซากุระกวา 200 ตน
ที่ปลูกเรียงรายอยูสองขางทางถนน จากหน าประตูมหาวิทยาลัยไปถึงตัวอาคารที่มี
สถาปั ต ยกรรมแบบโกธิกภายในมหาวิทยาลัย จะแขงกันบานสะพรั่งอวดความงามใหผูคน
ที่มาเยือนไดถ ายรูปกัน ทําใหที่นี่เป็ นอีกหนึ่ งจุดชมซากระที่สวยงามของกรุงโซล



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู ชาบู ชาบู

สวนสนุกล็อตเตเวิลด
เป็ นสวนสนุกในรมขนาดใหญที่ต ั้งอยูที่เขตชัมซิลในกรุงโซล เปิ ดใหบริการตลอดทั้งปี ไมมี
วันหยุด ที่นี่มีทั้งสวนสนุกในรม ซึ่งจัดไดวาเป็ นสวนสนุกในรมที่มีช่ อ
ื เสียงที่สุดแหงหนึ่ ง
ในโลกเลยก็วาได และมีโซนสวนสนุกกลางแจง ที่สรางเป็ นเกาะอยูกลางทะเลสาบซอกชน
รายลอมไปดวยหางสรรพสินคา ชอปปิ งมอลล ซุปเปอรมาเก็ต โรงแรมหรู รวมไปถึงดาน
ในยังเป็ นที่ต ั้งของพิพิธภัณฑพื้นบานเกาหลี หรือ Korean Folk Museum อีกดวย

ซากุระทะเลสาบซอกชน
ทะเลสาบซอกชน เป็ นทะเลสาบขนาดใหญของกรุงโซล ตั้งอยูในเขตซงพา อยูใกลกันกับ
สวนสนุก LOTTE WORLD ที่นี่ถ ูกแบงเป็ น 2 ฝั่ งดวยถนนคนเดินตรงกลาง มีสวน
สาธารณะลอมรอบทะเลสาบสําหรับชาวเมืองไดมาพักผอนและออกกําลังกาย ที่นี่มีต น
ซากุระปลูกเรียงรายอยูริมทะเลสาบ ที่ในฤดูซากุระบาน เป็ นจุดชมซากุระที่สวยที่สุดแหง
หนึ่ งของเกาหลีที่นักทองเที่ยวไมควรจะพลาด



คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู ไกต ุนโสม
 Galaxy Hotel or Inter City Hotel Seoul หรือเทียบเทา



หมายเหตุ

วันที่ 3



กิจกรรม

การออกดอกซากุระจะมีชวงตนเดือนถึงกลางเดือนเมษายน แลวแตสภาพอากาศในแตละปี

ศูนยโสม - รานเครื่องสําอางคเกาหลี - นํ้ามันสนเข็มแดง พระราชวังชางดอกกุง - พิพิธภัณฑสาหรายเกาหลี - ฮันบก หมูบานโบราณอิกซอนดง - ดิวตี้ฟรี - เมียงดง
เชา
บริการอาหาร ณ หองอาหารของโรงแรม
นํ าทานเลือกซื้อสินคาจาก ศูนยโสมแหงรัฐบาล (GINSENG) เหตุผลที่เรียกวาศูนยโสมแหงรัฐบาล เพราะโสมทุกชนิ ดที่นี่จะ
ถูกควบคุมคุณภาพภายใตมาตรฐานของรัฐบาล ซึ่งแน นอนวาไดรับการรับรองคุณภาพจากรัฐบาล เป็ นโสมที่มีอายุ 6 ปี ซึ่งถือวามี
คุณภาพดีที่สุดในโลก
นํ าทานสู ศูนยรวมเครื่องสําอางแบรนดดังเกาหลี (COSMETIC GALLERY) เชน WATER DROP (ครีมนํ้ าแตก) ,
SNAIL CREAM (ครีมเมือกหอยทาก) , BOTOX (โบท็อกซ) , ALOE VERA PRODUCT (ผลิต ภัณฑจากสมุนไพร วาน
หางจระเข) เป็ นตน
นํ าทานสู ศูนยสมุนไพรนํ้ ามันสนเข็มแดง (RED PINE) เป็ นผลิต ภัณฑ ที่สกัดจากน ามันสน มีสรรคุณชวยบํารุงรางกาย
ลดไขมัน ชวยควบคุมอาหารและรักษาสมดุลในรางกายไดเป็ นอยางดี
นํ าทานชม พระราชวังชางด็อกกุง (CHANGDEOKGUNG PALACE) เป็ นพระราชวังที่สรางหลังจากพระราชวังเคียงบกกุง
(GYEONGBUKGUNG PALACE) และเคยเป็ นพระราชวังหลักของกษัต ริยหลายพระองคของราชวงศโชซอน ที่ไดรับการดูแล
้

่

รักษาไวอยางดี ภายในประกอบดวยพื้นที่สาธารณะ อาคารพระราชวังสําหรับราชวงศ และสวนบีวอน(BIWON) หรือรูจักกันใน
นามสวนฮูวอน(HUWON)
นํ าทานสู พิพิธภัณฑสาหราย (KIMPAP) จัดแสดงเรื่องราวตางๆของการทําสาหรายและประวัต ิความเป็ นมาตนกําเนิ ดของ
การผลิต สาหรายและขั้นตอนการผลิต สาหรายที่สดใหมทุกวัน ใหทานจะไดเลือกชิมผลิต ภัณฑที่ทําจากสาหรายหลากหลาย
รสชาติใหลิ้มลองและเลือกซื้อเหมาะแกการนํ ามาเป็ นของฝาก เชน สาหรายอบแหง , สาหรายยาง
พิเศษ !! ใหทานไดใสชุดประจําชาติเกาหลี “ฮันบก” (HANBOK) และถายรูปไวเป็ นที่ระลึก
บาย
บริการอาหาร ณ ภัต ตาคาร เมนู ขาวยําเกาหลี
นํ าทานชม หมูบานอิกซอนดง (IKSEONDONG) เป็ นหมูบานฮันอกโบราณอายุกวา 100 ปี อยูแถวอินซาดง แหลงรวมคา
เฟ เกๆ รานอาหารชิคๆกลางกรุงโซล ถนนสายนี้ หรือแมแตต ัวบานเรือนก็ยังคงสไตลความโบราณฉบับเกาหลีไว
นํ าทานชอปปิ้ ง ดิวตี้ฟรี ศูนยรวมรานคาปลอดภาษีที่ใหญที่สุดในโซล ใหไดช็อปปิ้ งสินคาแบรนดเนมชั้นนํ าแบบ NEW
COLLECTION ! มากมาย ใหทานอิสระไดเลือกซื้อไดอยางเต็มที่ เป็ นแหลงรวมสินคาแบรนดดังกวา 250 แบรนด ทั้งเครื่อง
สําอาง , นํ้ าหอม , กระเป า , สินคาแฟชั่นตางๆ เชน CHANEL , HERMES , MCM , DIOR , FENDI , LOEWE ,
PRADA , MIU MIU , CELINE , BOTTEGA VENETA เป็ นตน
นํ าทานสู ยานเมียงดง (MYEONGDONG) เปรียบเสมือนยานสยามสแควรบานเรา เมียงดงไดช่ อ
ื วาเป็ นแหลงรวมแฟชั่น
แบรนดเกาหลีชั้นนํ า ซึ่งในแตละวันจะ มีวัยรุนเกาหลีมาเดินช็อปปิ้ งกันอยางลนหลาม ทานสามารถหาซื้อสินคาไดอยางหลาก
หลายทั้งเสื้อผา , รองเทา , กระเป า , เครื่องสําอางซึ่งเป็ นที่รูจักอยางดีของคนไทย
คํ่า
อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย เพื่อสะดวกแกการเดินทางทองเที่ยว
พักที่ Galaxy Hotel or Inter City Hotel Seoul หรือเทียบเทา



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

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

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

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

พระราชวังชางดอกกุง
เป็ นพระราชวังลําดับที่สองทึ่ถ ูกสรางตอจากพระราชวังเคียงบกกุงในปี 1405 และมีความ
สําคัญในการเป็ นที่พํานั กของพระมหากษัต ริยหลายพระองคในสมัยราชวงศโชซอน
(Joseon) และยังเป็ น 1 ใน 5 ของพระราชวังสําคัญที่ยังคงรักษาไว ประกอบไปดวย เขต
พระราชฐานชั้นนอก, เขตพระราชฐานชั้นใน และสวนดานหลังสําหรับเป็ นที่พักผอนของ
พระมหากษัต รย ซึ่งมีต นไมขนาดยักษที่มีกวา 300 ปี , บอนํ้ า และศาลาริมนํ้ า

พิพิธภัณฑสาหรายเกาหลี
ที่พิพิธภัณฑสาหรายทานจะไดฟังเรืองราวการทําสาหรายจากใตทะเลลึก ใหทานทราบถึง
ประวัต ิศาสตร ความเป็ นมา และกระบวนการผลิต สาหรายทะเลเกาหลีวามีวิวัฒนาการและ
วิธีการอยางไร

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



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู ขาวยําเกาหลี

หมูบานโบราณอิกซอนดง
เป็ นยานเกาแกที่มีกลุมบานแบบดั้งเดิมของเกาหลีที่มีประวัต ิยาวนานมากกวา 100 ปี
เป็ นยานที่นิยมอยางมากในหมูวัยรุน ปั จจุบันสถานที่ที่เหมาะสําหรับใครก็ต ามที่ต องการ
ความเงียบ สงบ สบาย และตองการสัมผัสความสวยงามของบานฮันอกในอีกรูปแบบหนึ่ ง

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

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



คํ่า

วันที่ 4



กิจกรรม

 Galaxy Hotel or Inter City Hotel Seoul หรือเทียบเทา

ศูนยสมุนไพรเกาหลี - โรงงานพลอยอเมทิส - ถนนฮงอิก (ยาน
ฮงแด) - พิพิธภัณฑภาพลวงตา 3 มิติ - พิพิธภัณฑนํ้าแข็ง เขานัมซัน - โซลทาวเวอร - การคลองกุญแจคูรักเกาหลี ซุปเปอรมารเก็ตเกาหลี - ทาอากาศยานอินชอน
เชา
บริการอาหาร ณ หองอาหารของโรงแรม
นํ าทานเลือกซื้อสินคาจาก ศูนยสมุนไพรเกาหลี (HERB SHOP) เป็ นผลิต ภัณฑผลของฮอกเก็ทนามู ที่เติบโตกลางป าดง
ดิบกวา 20 ปี มีสรรพคุณชวยกรองสารพิษในตับ เหมาะสําหรับคนที่ทํางานหนั ก ดื่มเหลา นอนดึก หรือเป็ นไวรัสตับอักเสบ ตับ
แข็ง ใหทานอิสระเลือกซื้อใหต ัวเองและฝากครอบครัวหรือญาติผูใหญที่ทานรัก
นํ าทานชม โรงงานเจียระไน พลอยสีมวง อเมทิส (AMETHYST FACTORY) เกาหลีใตเป็ นดินแดนของ พลอยสีมวง
พลอยแหงสุขภาพและนํ าโชค โดยมีต ั้งแตสีมวงออนเย็นตา จนถึงสีมวงเขม (มวงไวน ) มีเสน หเยายวนใจ พลอยนี้ จะสวยงาม
จับตาเมื่อมาทําเป็ นแหวน จี้ ตางหู และ สรอยขอมือ เป็ นหินที่มีพลังในการบําบัดทั้งดานรางกายและจิต ใจของผูสวมใส ขจัดความ
คิดแงลบ เป็ นพลอยแหงสุขภาพและนํ าโชค สามารถปกป องคุมครองผูสวมใสได
นํ าทานสู ยานฮงแด เป็ นยานชอปปิ้ งบริเวณดานหน าของมหาวิทยาลัยฮงอิก(HONGIK UNIVERSITY) จึงเป็ นศูนยรวม
เด็กวัยรุนและเด็กมหาวิทยาลัย เป็ นอีกเสนหนึ่ งที่มีบรรยากาศโรแมนติก อีกทั้งยังมีรานกาแฟที่เป็ นเอกลักษณ แกลเลอรี่ ราน
คาจําหน ายสินคาแฟชั่น คลับ ตลาดศิลปะ และรานอาหารที่นาสนใจในหมูวัยรุนอายุ 20-30 ปี
นํ าทานชม พิพิธภัณฑภาพ 3 มิต ิ (TRICK EYE MUSEUM) เป็ นสถานที่ทองเที่ยวชื่อดังที่จัดขึ้นแบบพิพิธภัณฑแกลเลอรี่
ศิลปะและภาพวาด ที่สรางขึ้นโดย “ตร็องป L’OEIL” คือเทคนิ คงานศิลปะแบบ 2D และลักษณะภาพวาดจะเป็ นแบบ 3D แทนที่
จะเป็ นการดูภาพวาดธรรมดาๆเหมือนหอศิลป ทั่วไป นั กทองเที่ยวจะตื่นตาตื่นใจกับภาพวาดแนว 3D ที่เสมือนวาไดเขาไปเป็ น
สวนหนึ่ งในรูปภาพนั ้นๆ ทําใหนักทองเที่ยวเพลินเพลินสนุกสนาน ไมมีเบื่อ
นํ าทานชม พิพิธภัณฑนํ้าแข็ง (ICE MUSEUM) เป็ นการจําลองเมืองนํ้ าแข็งขึ้นมา เป็ นศิลปะการแกะสลักนํ้ าแข็งแบบไม
ธรรมดา หากแตเป็ นการจําลองเป็ นเมืองนํ้ าแข็งเหมือนจริงมากที่สุด และยังเอาใจเด็กๆดวยการสรางสไลเดอรนํ้าแข็งอีกทั้งยังมี
กิจกรรมและโซนตางๆ ใหนักทองเที่ยวเขาชมไดโดยไมมีเบื่อ
บาย
บริการอาหาร ณ ภัต ตาคาร เมนู จิมดัก
นํ าทานชม ภูเขานั มซาน เป็ นที่ต ั้งของ หอคอยเอ็น โซลล ทาวเวอร (N SEOUL TOWER) 1 ใน 18 หอคอยเมืองที่สูงที่สุด
ในโลก มีความสูงถึง 480 เมตร เหนื อระดับนํ้ าทะเล ทานสามารถชมทัศนี ยภาพของกรุงโซลจากยอดโซลทาวเวอรไดรอบทิศ 360
องศา โดยสามารถมองไดถ ึงเขาพูกักซัน และถาหันไปยังทิศตรงขาม ก็จะเห็นไกลไปถึงแมนํ้าฮันกัง เป็ นอีกหนึ่ งสถานที่ ที่สุด
แสนจะโรแมนติก
ยังไมรวมคา ขึ้นลิฟต และ คาแมกุญแจ ลูกกุญแจคูรักสําหรับคลอง ทานสามารถเตรียมจากประเทศไทยไปได
นํ าทานสู ซุปเปอรมารเก็ต หรือ รานละลายเงินวอน ใหทานไดเลือกซื้อช็อกโกแลต ผลิต ภัณฑของใบและรากฝอยของโสม
ในรูป ขนมโสม ชาโสม ลูกอมโสม โคลนพอกหน าโสม ครีมลางหน าโสม เครื่องสําอางโสม เป็ นตน และยังมีหมอนสุขภาพ , กิม
จิ , เปเปโร (ป อกกี้เกาหลี) , ชินราเมง (มามาเกาหลี) และ นมกลวย เป็ นตน

่

ไดเวลาอันสมควร นํ าทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ อินชอน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต

คํ่า
อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย เพื่อสะดวกแกการเดินทางทองเที่ยว



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ศูนยสมุนไพรเกาหลี
สมุนไพรบํารุงตับเกาหลี เป็ นสมุนไพรที่มีคุณคาสูงและหายาก ซึ่งผานการวิจัยมาเป็ นเวลา
ยาวนานกวา 20 ปี สมุนไพรบํารุงตับเกาหลีสกัดมาจากเมล็ดตนฮ็อดเกและผสมสวนแกน
กลางของโสมบริสุทธิ ์ เมล็ดพันธุต นฮ็อดเก เจริญเติบโตในป าลึกบนยอดเขาซึ่งปราศจาก
มลภาวะใด ๆ เมล็ดตนฮ็อดเก ทางการแพทยเรียกวา ผลไมสีทอง มีรสชาติเปรี้ยว ซึ่งบํารุง
ตับ มาม และปอด สามารถรักษาอาการเมา รอนใน กระหายนํ้ า อาการอาเจียน และทอง
ผูก ทางการแพทยแผนปั จจุบันยืนยันวา เมล็ดตนฮ็อดเก มีสารโพแทสเซียมไนเนรต ซึ่ง
สามารถลดระดับแอลกอฮอลลในเสนเลือด ซึ่งลดความเสี่ยงที่แอลกอฮอลลจะทําลายตับ
และ ไตได และชวยตอตานอนุมูลอิสระ อีกทั้งยังขับไขมันสวนเกินและ เอทานอลที่เป็ น
ผลเสียกับตับ ฉะนั ้นเมล็ดตนฮ็อดเกจึงมีสรรพคุณที่วิเศษกับชีวิต ของเราทุกคน

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

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

พิพิธภัณฑภาพลวงตา 3 มิติ
เป็ นสถานที่ทองเที่ยวแหงใหมของกรุงโซล มีเอกลักษณที่แปลกแหวกแนว ดวยจุดเดนคือ
ภาพบริเวณฝาผนั งและพื้นจะถูกสรางสรรคโดยใชเทคนิ คพิเศษในการสรางภาพ 3 มิต ิ
รวมถึงทฤษฎีทางวิทยาศาสตรเชนการหักเหของแสงเงา และการซอนภาพโดยกระตุนการ
เคลื่อนไหวของภาพใหมีมิต ิเหมือนจริง ซึ่งศิลปะแบบนี้ เรียกวา ทรอมพลุยล (trompe
l’oeil) มาจากภาษาฝรั่งเศสที่แปลวาลวงตา และที่สําคัญภาพลวงตาเหลานี้ ยังสามารถทําให
ผูชมเขาไปมีสวนรวมกับภาพได โดยแตละภาพจะมีคําแนะนํ าเรื่องตําแหน งการยืน เพื่อจัด
วางทาตางๆ

พิพิธภัณฑนํ้าแข็ง
เป็ นพิพิธภัณฑที่มีผลงานศิลปะแกะสลักนํ้ าแข็งกวา 50 ชิ้น รวมอยูในที่เดียว พรอมจัด
แสดงในแบบที่ไมธรรมดา แตจําลองเป็ นเมืองที่ทุกอยางกลายเป็ นนํ้ าแข็ง และเอาใจเด็กๆ
ดวยสไลเดอรนํ้าแข็ง และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย ใหคุณไดเดินเที่ยวอยางไมรูสึกเบื่อ
อาทิ สัมผัสประสบการณนั่งรถลากกวางรูดอรฟ ทักทายลุงซานตา โพสทาคูกับนก
เพนกวินขั้วโลก สํารวจบานนํ้ าแข็งเอสกิโม เยี่ยมชมปราสาทนํ้ าแข็ง ชมวิวจากบนกําแพง
เมือง และลองเขาพักโรงแรมที่ทุกอยางทําจากนํ้ าแข็ง



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู จิมดัก

เขานัมซัน
เป็ นเนิ นเขาในกรุงโซล ประเทศเกาหลี เป็ นจุดทองเที่ยวยอดนิ ยม โดยเฉพาะสําหรับชมวิว
และการปิ กนิ ค ที่นี่เคยไดรับการโหวตวา เป็ นโลเคชั่นถายยรูปและพักผอนที่สวยที่สุดใน
กรุงโซลโดยชาวเกาหลี

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

การคลองกุญแจคูรักเกาหลี
จุดไฮไลทของหอคอยกรุงโซลที่คูรักทุกคูชาวเกาหลีจะตองทําอยางเสียไมไดคือ การคลอง
กุญแจคูรัก Love Key Ceremony บนโซลทาวเวอร โดยที่จะเขียนขอความหรือชื่อของ
คูรักไวบนแมกุญแจ และก็จะนํ าแมกุญแจนี้ ไปคลองกับรั้วเหล็ก สวนลูกกุญแจเคาจะทิ้งไป
ดวยความเชื่อที่วาหากคูรักคูใด ไดมาเยือนและคลองกุญแจคูรักกันที่นี่ จะทําใหความรัก
ของทั้งคูยืนยาว ไมพรากจากกันไปตลอดกาล

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



ทาอากาศยานอินชอน

คํ่า

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



หมายเหตุ

ยังไมรวมคา ขึ้นลิฟตหอคอยเอ็นโซลลทาวเวอร และ คาแมกุญแจ ลูกกุญแจคูรักสําหรับคลอง ทานสามารถเตรียมจาก
ประเทศไทยไปได
อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย

วันที่ 5

ทาอากาศยานดอนเมือง



กิจกรรม

เชา
00.20 น. นํ าทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน AIR ASIA X
เที่ยวบินที่ XJ 703 ไมมีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน ใชเวลาบินประมาณ 6 ชั่วโมง
04.20 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พรอมกับความประทับใจ



เชา

ทาอากาศยานดอนเมือง
เป็ นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉี ยงใตที่สามารถเชื่อมโยงการ
คมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเป็ นการบินภายใน
ภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือระหวางทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซึ่งสามารถใช
เป็ นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดินทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยัง
จุดอื่นๆ ไดอยางดี



หมายเหตุ

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

เงื่อนไข
- คณะจะสามารถออกเดินทางไดต ามจําเป็ นตองมีขึ้นตํ่า อยางน อย 25 ทาน หากตํ่ากวากําหนด คณะจะไมสามารถเดินทางได หาก
ผูเดินทางทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่มเพื่อใหคณะเดินทางได ทางบริษัทยินดีที่จะประสานงาน เพื่อใหทุกทานเดินทางตามความ
ประสงคต อไป
- ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการงดออกเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพีเรียดวันอื่นตอไป โดยทางบริษัทฯ จะแจงใหทานท
ราบลวงหน าเพื่อวางแผนการเดินทางใหมอีกครั้ง ทั้งนี้ กอนคอนเฟิ รมลางาน กรุณาติดตอเจาหน าที่เป็ นกรณีพิเศษทุกครั้งหากทานลา
งานแลวไมสามารถเปลี่ยนแปลงได
- กรณีที่ทานตองออกบัต รโดยสารภายใน (ตั๋วภายในประเทศ เชน ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาติดตอสอบถามเพื่อ
ยืนยันกับเจาหน าที่กอนทุกครั้ง และควรจองบัต รโดยสารภายในที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได เพราะมีบางกรณีที่สายการบิน
อาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลทบิน หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหน า ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับฤดูกาล สภาพภูมิกาศ และ ตารางบินของทา
อากาศยานเป็ นสําคัญเทานั ้น สิ่งสําคัญ ทานจําเป็ นตองมาถึงสนามบินเพื่อเช็คอินกอนเครื่องบิน อยางน อย 3 ชั่วโมง โดยในสวนนี้
หากเกิดความเสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้นใดๆทั้งสิ้น
- กรณีที่ทานเป็ นอิสลาม ไมทานเนื้ อสัต ว หรือ แพอาหารบางประเภท กรุณาแจงเจาหน าที่เป็ นกรณีพิเศษ
- กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเป็ นพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร (WHEEL CHAIR) กรุณาแจงบริษัทฯ อยางน อย 7 วัน
กอนการเดินทาง หรือตั้งแตที่ทานเริ่มจองทัวร เพื่อใหทางบริษัทประสานงานกับสายการบินเพื่อจัดเตรียมลวงหน า กรณีมีคาใชจายเพิ่ม
เติม ทางบริษัทของสงวนสิทธิใ์ นการเรียกเก็บคาใชจายตามจริงที่เกิดขึ้นกับผูเดินทาง
- กรุณาสงรายชื่อผูเดินทาง พรอมสําเนาหน าแรกของหนั งสือเดินทางทุกทานใหกับเจาหน าที่หลังจากชําระเงินกรณีที่ทานเดินทาง
เป็ นครอบครัว (หลายทาน) กรุณาแจงรายนามคูนอนกับเจาหน าที่ใหทราบ
- กรณีที่ออกบัต รโดยสาร (ตั๋ว) เรียบรอยแลว มีรายละเอียดสวนใดผิด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการรับผิดชอบไมวาสวนใดสวน
หนึ่ ง หากทานไมดําเนิ นการสงสําเนาหน าแรกของหนั งสือเดินทางใหทางบริษัทเพื่อใชในการออกบัต รโดยสาร
- หลังจากทานชําระคาทัวรครบตามจํานวนเรียบรอยแลว ทางบริษัทจะนํ าสงใบนั ดหมายและเตรียมตัวการเดินทางใหทานอยางน อย
3 หรือ 5 วัน กอนออกเดินทาง
- อัต ราทัวรนี้ เป็ นอัต ราสําหรับบัต รโดยสารเครื่องบินแบบหมูคณะ (ตั๋วกรุป) ทานจะไมสามารถเลื่อนไฟลท วัน ไป หรือ กลับสวน
ใดได จําเป็ นจะตองไป และ กลับ ตามกําหนดการเทานั ้น หากตองการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดตอเจาหน าที่เป็ นกรณีพิเศษ
- ทางบริษัทไมมีนโยบายจัดคูนอนใหกับลูกคาที่ไมรูจักกันมากอน เชน กรณีที่ทานเดินทาง 1 ทาน จําเป็ นตองชําระคาหองพักเดี่ยว
ตามที่ระบุ
- หนั งสือเดินทาง หรือ พาสปอรต ตองมีอายุใชงานไดคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วันกลับ
- สําหรับลูกคาที่เดินทาง 3 ทาน และ ตองการพักหองสําหรับ 3 ทาน อาจมีคาใชจายเพิ่มเติมไดในบางกรณี ขึ้นอยูกับโรงแรมที่
คณะนั ้นๆพักวามีหองรอบรับสําหรับ 3 ทาน หรือ (TRIPLE ROOM) หรือไม กรณีไมมี ทานจําเป็ นจะตองชําระคาใชจายเพิ่ม (พัก
เดี่ยว) ตามจริง ยกเวนเด็กที่มีอายุต ํ่ากวา 12 ปี ณ วันเดินทางกลับ
- ฤดูหนาวในตางประเทศ มีขอควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกวาปกติ สี่โมงเย็นก็จะเริ่มมืดแลว สถานที่ทองเที่ยวตางๆ จะปิ ดเร็ว
กวาปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผื่อเวลาใหเหมาะสม และ หากมีสถานที่ทองเที่ยวกลางแจง เวลาเดินบนหิมะ อาจลื่นได
ตองใชความระมัดระวังในการเดินเป็ นอยางสูง หรือ ใชรองเทาที่สามารถเดินบนหิมะได แวนกันแดดควร เมื่อแสงแดดกระทบหิมะจะ
สวางสะทอนเขาตา อาจทําใหระคายเคืองตาได
- ทางบริษัทขอสงวนสิทธิเ์ ปลี่ยนแปลงโปรแกรมไดต ามความเหมาะสม เนื่ องจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ เหตุการทางการเมือง
การลาชาของสายการบิน เงื่อนไขการใหบริการของรถในแตละประเทศ เป็ นตน โดยสวนนี้ ทางบริษัทจะคํานึ งถึงประโยชน ของลูกคา
เป็ นสําคัญ หากกรณีที่จําเป็ นจะตองมีคาใชจายเพิ่ม ทางบริษัทจะแจงใหทราบลวงหน า
- เนื่ องจากการเดินทางทองเที่ยวในครั้งนี้ เป็ นการชําระแบบเหมาจายขาดกับบริษัทตัวแทนในตางประเทศ ทางบริษัทจึงขอสงวน
สิทธิ ์ ไมสามารถขอรับเงินคืนไดในบริการบางสวน หรือ สวนใดสวนหนึ่ งที่ทานไมต องการไดรับบริการ หากระหวางเดินทาง สถานที่
ทองเที่ยวใดที่ไมสามารถเขาชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ต าม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการไมสามารถคืนคาใชจายไมวาสวนใดสวน
หนึ่ งใหทาน เนื่ องจากทางบริษัทไดทําการจองและถูกเก็บคาใชจายแบบเหมาจายไปลวงหน าทั้งหมดแลว
- กรณีที่ทานถูกปฏิเสธการเดินทางเขาเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ มรับผิดชอบคาใชจายที่จะเกิดขึ้นตามมา และ จะไมสามารถ
คืนเงินคาทัวรที่ทานชําระเรียบรอยแลวไมวาสวนใดสวนหนึ่ ง
- หากวันเดินทาง เจาหน าที่สายการบิน หรือ ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง ตรวจพบ หนั งสือเดินทาง
(พาสปอรต ) ของทานชํารุดแมเพียงเล็กน อย เชน เปี ยกนํ้ า ขาดไปหน าใดหน าหนึ่ ง มีหน าใดหน าหนึ่ งหายไป มีกระดาษหน าใดหน า
หนึ่ งหลุดออกมา มีรอยแยกระหวางสันของเลมหนั งสือเดินทาง เป็ นตน ไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น ทางสายการบิน หรือ เจาหน าที่ดาน
ตรวจคนออก และ เขาเมือง มีสิทธิไ์ มอนุญาตใหทานเดินทางตอไปได ดังนั ้นกรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนั งสือเดินทางของทานใหอยู
ในสภาพดีอยูต ลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชํารุด กรุณาติดตอกรมการกงสุลกระทรวงการตางประเทศเพื่อทําหนั งสือเดินทางฉบับ
ใหม โดยใชฉบับเกาไปอางอิง และ ยืนยันดวย พรอมกับแจงมาที่บริษัทเร็วที่สุด เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงขอมูลหนั งสือเดินทาง หาก
ทานไดสงเอกสารมาที่บริษัทเรียบรอยแลว กรณีที่ยังไมออกบัต รโดยสาร (ตั๋วเครื่องบิน) ทานสามารถเปลี่ยนแปลงไดไมมีคาใชจาย แต
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หากออกบัต รโดยสาร (ตั๋วเครื่องบิน) เรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ซึ่งโดยสวน
ใหญต ั๋วเครื่องบินแบบกรุปจะออกกอนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับกระบวนการและขั้นตอนของแตละคณะ
- เกี่ยวกับที่นั่งบนเครื่องบิน เนื่ องจากบัต รโดยสาร (ตั๋ว) เป็ นลักษณะของคณะ (กรุป อัต ราพิเศษ) สายการบิน ขอสงวนสิทธิใ์ น
การเลือกที่นั่งบนเครื่องบิน กรณีลูกคาเดินทางดวยกัน กรุณาเช็คอินพรอมกัน และ สายการบินจะพยายามที่สุดใหทานไดนั่งดวยกัน
หรือ ใกลกันใหมากที่สุด
- ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหองพักในโรงแรมที่พัก เนื่ องจากการวางแปลนแบบหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําให
หองพักแบบหองพักเดี่ยว (SINGLE) และหองคู (TWIN/DOUBLE) และ หองพักแบบ 3 ทาน (TRIPLE) จะแตกตางกัน บาง
โรงแรม หองพักแตละแบบอาจจะอยูคนละชั้นกัน (ไมต ิดกันเสมอไป)
- ขอสงวนสิทธิก
์ ารเก็บคานํ้ ามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอนวันเดินทาง
- บริษัทขอสงวนสิทธิ ์ ในการไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การประทวง ,
การนั ดหยุดงาน , การกอการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การนํ าสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนื อความรับผิดชอบของบริษัท
- บริษัทขอสงวนสิทธิ ์ ในการไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายระหวางการเดินทาง ไมวากรณีใดๆก็ต าม และ ขอ
สงวนสิทธิใ์ นการเรียกเก็บคาใชจายตามจริง กรณีทานลืมสิ่งของไวที่โรงแรมและจําเป็ นตองสงมายังจุดหมายปลายทางตามที่ทาน
ตองการ
- รายการนี้ เป็ นเพียงขอเสนอที่ต องไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ ง หลังจากไดสํารองโรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอย
แลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
- เมื่อทานชําระเงินคาทัวรใหกับทางบริษัทฯแลว ไมวาสวนใดสวนหนึ่ งก็ต าม ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลง
ทั้งหมดนี้ แลว

การชําระเงิน
- กรุณาทําการจองลวงหน าอยางน อย 30 วัน กอนออกเดินทาง พรอมชําระเงินมัดจําครั้งที่ 1 ทานละ 10,000 บาท หลังจากสง
เอกสารยืนยันการจอง 1 วัน ตัวอยางเชน ทานจองวันนี้ กรุณาชําระเงินในวันถัดไป กอนเวลา 16.00 น. เทานั ้น โดยระบบจะยกเลิก
อัต โนมัต ิทันที หากยังไมไดรับยอดเงินตามเวลาที่กําหนด และหากทานมีความประสงคจะตองเดินทางในพีเรียดเดิม ทานจําเป็ นตองทํา
จองเขามาใหม นั่ นหมายถึงวา กรณีที่มีคิวรอ (WAITING LIST) ก็จะใหสิทธิไ์ ปตามระบบ ตามลําดับ เนื่ องจากทุกพีเรียด เรามีที่นั่ง
ราคาพิเศษจํานวนจํากัด ยกเวนโปรแกรมราคาพิเศษ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิเ์ รียกเก็บคาบริการ เต็มจํานวน เทานั ้น
- กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลืออยางน อย 20 วัน กอนออกเดินทาง หากทานไมชําระภายในระยะเวลาที่ที่บริษัทกําหนด ทางบริษัท
จะถือวาทานสละสิทธิย์ กเลิกการเดินทาง และ ขอสงวนสิทธิไ์ มสามารถคืนเงินมัดจําใหทานใดไมวาสวนในสวนหนึ่ งก็ต าม
- กรณีลูกคาทําการจองภายในระยะเวลาคงเหลือไมถ ึง 15 วัน กอนออกเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการเรียกเก็บคาทัวร
เต็มจํานวน 100%

อัตรานี้รวม:
- คาบัต รโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั๋ว) ไป และ กลับพรอมคณะ ชั้นประหยัด (ECONOMY CLASS) รวมถึงคาภาษีสนามบินและคา
ภาษีนํ้ามันทุกแหง กรณีต องการอัพเกรด UPGRADE หรือ เปลี่ยนแปลงบัต รโดยสาร ไมวาเที่ยวใด เที่ยวหนึ่ ง กรุณาติดตอเจาหน าที่
เป็ นกรณีพิเศษ
- คาธรรมเนี ยมการโหลดกระเป าสัมภาระลงใตทองเครื่องบิน สายการบิน AIR ASIA X อนุญาตใหโหลดกระเป าสัมภาระลงใต
ทองเครื่องบิน โดยมีนํ้าหนั กไมเกิน 20 ก.ก. (2 ชิ้น) และ ถือขึ้นเครื่องบินไดนํ้าหนั กไมเกิน 7 ก.ก. (ไมจํากัดจํานวนชิ้น แตทั้งนี้ เจา
หน าที่จะพิจารณาตามความเหมาะสม) ตอทาน (ตามเงื่อนไขของสายการบิน)
- คารถโคชปรับอากาศตลอดเสนทางตามรายการระบุ (ยังไมรวมทิปพนั กงานขับรถ)
- คาโรงแรมที่พักระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ทาน ตอ หอง) ในกรณีมีงานเทรดแฟร การแขงขันกีฬา หรือ กิจกร
รมอื่นๆ ที่ทําใหโรงแรมตามรายการที่ระยุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พัก ไปเป็ นเมืองใกลเคียงแทน
อางอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคํานึ งถึงประโยชน ของลูกคาเป็ นสําคัญ
- คาธรรมเนี ยมเขาชมสถานที่ต างๆ ตามรายการที่ระบุ กรณีไมรวมจะชี้แจงแตละสถานที่ในโปรแกรม
- คาอาหาร ตามรายการที่ระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
- คามัคคุเทศกที่คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
- คาเบี้ยประกันอุบัต ิเหตุในการเดินทางทองเที่ยวตางประเทศ วงเงินประกันสูงสุดทานละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธร
รม)

อัตรานี้ไมรวม:
- คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนั งสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เครื่องดื่ม คาซักรีด คามินิบารในหองและคา
พาหนะตางๆ ที่ไมไดระบุในรายการ
- คาทิปพนั กงานขับรถ หัวหน าทัวร และ มัคคุเทศกทองถิ่น ตามธรรมเนี ยม 50,000 วอน ตอ ทริป ตอ ลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน
รวมไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถ ึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (INFANT) ทั้งนี้ ทานสามารถใหมากกวานี้ ไดต ามความเหมาะสมและ
ความพึงพอใจของทาน โดยสวนนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการเรียกเก็บกอนเดินทางทุกทาน ที่สนามบิน ในวันเช็คอิน
- คาธรรมเนี ยมในกรณีที่กระเป าสัมภาระที่มีนํ้าหนั กเกินกวาที่สายการบินนั ้นๆกําหนดหรือสัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน
- คาธรรมเนี ยมการจองที่นั่งบนเครื่องบินตามความตองการเป็ นกรณีพิเศษหากสามารถทําได ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับสายการบิน และ รุน
ของเครื่องบินแตละไฟลทที่ใชบิน ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงไดอยูที่สายการบินเป็ นผูกําหนด
- คาภาษีนํ้ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบินไปแลว
- ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณีต องการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท
- คาธรรมเนี ยมการขอวีซาทองเที่ยว กรณีที่สถานทูต แจงใหย่ น
ื ขอวีซาแบบกะทันหันกอนเดินทางตามจริง ประเทศเกาหลีใต
อนุญาตใหทานที่ถ ือหนั งสือเดินทางไทย และมีวัต ถุประสงคเดินทางไปประเทศเกาหลีใต เพื่อการทองเที่ยว ไมจําเป็ นตองยื่นขอวีซา
โดยสามารถพํานั กไดไมเกิน 90 วัน ตอครั้ง

วีซา
หนั งสือเดินทาง หรือ พาสปอรต ตองมีอายุใชงานไดคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วันกลับ

หมายเหตุ
อัต รานี้ ยังไมรวมคาทิปพนั กงานขับรถ หัวหน าทัวร และ มัคคุเทศกทองถิ่น ตามธรรมเนี ยม 50,000 วอน ตอ ทริป ตอ ลูกคา ผู
เดินทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถ ึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (INFANT) ทั้งนี้ ทานสามารถใหมากกวานี้ ไดต ามความ
เหมาะสมและความพึงพอใจของทาน โดยสวนนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการเรียกเก็บกอนเดินทางทุกทาน ที่สนามบิน ในวันเช็ค
อิน
ราคาเด็กอายุไมถ ึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (INFANT) ทานละ 5,900 บาท (ไมมีที่นั่งบนเครื่องบิน)
อัต รานี้ เฉพาะนั กทองเที่ยวที่ถ ือหนั งสือเดินทางไทยและตางชาติ ขอสงวนสิทธิไ์ มรับผูเดินทางที่ถ ือพาสสปอรต เกาหลีใต โดย
ลูกคาตองเดินทางทองเที่ยวกับทัวร ตลอดการเดินทาง หามแยกออกเพื่อเดินทางทองเที่ยวดวยตนเองเด็ดขาด ขอสงวนสิทธิใ์ นการเก็บ
คาธรรมเนี ยม ในกรณีขอเอกสารยื่นวีซา 1,500 บาท
กรณีต องการตัดกรุปสวนตัว กรุปเหมาที่สถานะผูเดินทางเป็ น เด็กนั กเรียน นั กศึกษา ครู ธุรกิจขายตรงเครื่องสําอางค หมอ
พยาบาล ชาวตางชาติ หรือคณะที่ต องการใหเพิ่มสถานที่ขอดูงาน กรุณาติดตอแจงรายละเอียด โดยละเอียด กับเจาหน าที่เพื่อทําราคาให
ใหมทุกครั้ง
กรณีผูเดินทางถูกปฏิเสธการเขา – ออกประเทศจากประเทศตนทางและปลายทาง ทั้งจากที่ดานหน าเคาน เตอรเช็คอิน หรือจาก
ดานตรวจคนเขาเมืองก็ต าม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ มรับผิดชอบคาใชจายที่จะเกิดขึ้นตามมา และ จะไมสามารถคืนเงินคาทัวรที่ทาน
ชําระเรียบรอยแลวไมวาสวนใดสวนหนึ่ ง
ตามนโยบายการโปรโมทสินคาพื้นเมืองของรัฐบาลเกาหลีรวมกับการทองเที่ยวเกาหลี ในนามของรานรัฐบาล ซึ่งจําเป็ นตองระบุไว
ในโปรแกรมทัวร เพราะมีผลกับราคาทัวร จึงอยากเรียนชี้แจงลูกคาทุกทานวา รานรัฐบาลทุกรานจําเป็ นตองแวะชม จะซื้อหรือไมซื้อขึ้น
อยูกับความพอใจของลูกคาเป็ นหลัก และถาหากลูกคาไมมีความประสงคจะเขารานรัฐบาล ขอสงวนสิทธิใ์ นการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิด
ขึ้นจากทานเป็ นจํานวนเงิน 100 USD / ทาน / ราน

การยกเลิก
- ยกเลิกการเดินทาง ไมนอยกวา 30 วัน กอนวันเดินทาง คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของคาบริการที่ชําระแลว
- ยกเวน พีเรียดที่มีวันหยุดนั กขัต ฤกษ ตองยกเลิกเดินทางไมนอยกวา 45 วัน กอนเดินทาง **
- ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน กอนวันเดินทาง คืนคาบริการรอยละ 50 ของคาบริการที่ชําระแลว
- ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน กอนวันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ มคืนเงินคาบริการที่ชําระมาแลวทั้งหมดทั้งนี้ ทางบริษัทจะ
หักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเนื่ องในการเตรียมการจัดการนํ าเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว เชน การสํารองที่นั่งตั๋ว
เครื่องบิน การจองที่พัก ฯลฯ
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- ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ มรับผิดชอบ และ คืนคาทัวรสวนใดสวนหนึ่ งใหทานไดไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น เชน สถานทูต ปฏิเสธวีซา
ดานตรวจคนเขาเมือง ฯลฯ
- กรุปเหมา หรือตัดกรุป ไมสามารถยกเลิกการเดินทางไดทุกกรณี
- กรณีต องการเปลี่ยนแปลงผูเดินทาง (เปลี่ยนชื่อ) จะตองแจงใหทางบริษัททราบลวงหน า อยางน อย 20 วัน กอนออกเดินทาง
กรณีแจงหลังจากเจาหน าที่ออกเอกสารเรียบรอยแลว ไมวาสวนใดสวนหนึ่ ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้น
จริงทั้งหมด ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับชวงพีเรียดวันที่เดินทาง และกระบวนการของแตละคณะ เป็ นสําคัญดวย กรุณาสอบถามกับเจาหน าที่เป็ น
กรณีพิเศษ
- กรณีต องการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการหักคาใชจายการดําเนิ นการตางๆ
ที่เกิดขึ้นจริงสําหรับการดําเนิ นการจองครั้งแรก ตามจํานวนครั้งที่เปลี่ยนแปลง ไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น

