
#15537 ทัวรเกาหลี โซล 5 วัน 3 คืน อุทยานแหงชาติซอรัค
ซาน ชมซากุระที่โซลแกรนดปารค บิน TG
ทัวรเกาหลี โซล พาราไดซซิตี้ ปนเรียลไบค เกาะนามิ วัดชินฮึงซา สวนสนุกเอ
เวอรแลนด พระราชวังชางด็อกกุง หอคอยกรุงโซล(ไมรวมคาขึ้น) ชอปปงยาน
เมียงดง



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

2 ทาอากาศยานอินชอน - พาราไดซ ซิต้ี คาสิโน - ป่ันจักรยานบนรางรถไฟ - เกาะนามิ   

Hyundai
Soo
Hotel ,
Sorak
หรือเทียบ
เทา

3 อุทยานแหงชาติซอรัคซาน - วัดชินฮึงซา - เอเวอรแลนด - เทศกาลดอกทิวลิป ณ สวนสนุกเอ
เวอรแลนด - สวนโซลแกรนดปารค   

VIP
Hotel
Seoul
หรือเทียบ
เทา

4 ศูนยโสม - รานเคร่ืองสําอางคเกาหลี - น้ํามันสนเข็มแดง - พระราชวังชางดอกกุง - พิพิธภัณฑ
สาหรายเกาหลี - ฮันบก - โซลทาวเวอร - การคลองกุญแจคูรักเกาหลี - ดิวต้ีฟรี - เมียงดง   

VIP
Hotel
Seoul
หรือเทียบ
เทา

5 ศูนยสมุนไพรเกาหลี - โรงงานพลอยอเมทิส - ถนนฮงอิก (ยานฮงแด) - พิพิธภัณฑภาพลวงตา
3 มิติ - พิพิธภัณฑน้ําแข็ง - ซุปเปอรมารเก็ตเกาหลี - ทาอากาศยานอินชอน - ทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิ

   -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

14 มี.ค. 65 - 18 มี.ค. 65 ฿19,999 ฿19,999 ฿19,999 ฿5,500



วันท่ี 1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ทาอากาศยานอินชอน - พาราไดซ ซิตี้ คาสิโน - ปนจักรยานบน
รางรถไฟ - เกาะนามิ

กําหนดการทั้งหมด

บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน

** รายการน้ีใชตั๋วหมูคณะ สามารถสะสมไมล ROP ได 50% **

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋ว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท 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

21.30 น. คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ อาคารผูโดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเขา 4
เคานเตอรเช็คอิน D สายการบิน THAI AIRWAYS โดยมีเจาหนาท่ีของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ อํานวยความสะดวกตลอด
ขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหนาทัวรใหคําแนะนําเพ่ือเตรียมความพรอมกอนออกเดินทาง

23.30 น. นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ อินชอน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต โดยสายการบิน THAI
AIRWAYS เท่ียวบินท่ี TG656 (บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน ใชเวลาบินประมาณ 5 ชั่วโมง 25 นาที)

** รายการน้ีใชตั๋วหมูคณะ สามารถสะสมไมล ROP ได 50% **

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ คํ่า

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

 กิจกรรม เชา

06.55 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติ อินชอน เมืองอินชอน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต (ตามเวลาทองถิ่น เร็ว
กวาเมืองไทยประมาณ 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของทานเพ่ือความสะดวกในการนัดหมายเวลา) หลังทุกทานผานขั้นตอนการ
ตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบรอย

นําทานสู PARADISE CITY ดวยสถาปัตยทันสมัยเกๆแปลกตาของตึกแลวทําใหไดรูปสวยๆ จุดเช็คอินเกรๆกลับไปไมซ้ํา
ใครกันอีก ท่ีน่ีเรียกวาแหลงบันเทิงครบวงจรเลยก็วาไดเพราะในน้ีมีท้ังโรงแรม คาสิโน แกลลอรี่สวนสนุก ภัตคารรานอาหาร สระ
วายน้ํา จุดชอปป้ิงครบทุกอยางในแหลงเดียวตั้งอยูในโซน CULTURE PARK

นําทานสัมผัสประสบการณใหม ป่ันเรลไบค (RAIL BIKE) บนทางรถไฟสายเกาของเมืองอาซาน มีระยะทางประมาณ 4
กิโลเมตร เป็นอีกหน่ึงกิจกรรมท่ีโรแมนติคท่ีเป็นท่ีนิยมของชาวเกาหลี ใหทานไดสัมผัสกับวิวทิวทัศนและบรรยากาศธรรมชาติ
โดยรอบอันสวยงามของประเทศเกาหลีใต ไมวาจะเป็นแปลงเกษตร ทุงนา ไร และสวนตางๆ ถูกหอมลอมไปดวยภูเขาอันอุดม
สมบูรณมากมาย



 หมายเหตุ ตามเวลาทองถิ่นประเทศเกาหลีใต เร็วกวาเมืองไทยประมาณ 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของทานเพ่ือความสะดวกในการ
นัดหมายเวลา

บาย

บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนู ทัคคาลบี้

นําทานสู เกาะนามิ เป็นแหลงทองเท่ียวท่ีมีชื่อเสียงของประเทศเกาหลีใต เกาะนามิ มีรูปรางเหมือนใบไมลอยน้ํา เป็นเกาะ
กลางแมน้ําฮัน ซ่ึงเกิดจากการสรางเขื่อนช็องพย็อง โดงดังจากซีรีสเรื่องเพลงรักในสายลมหนาว (THE WINTER LOVE
SONATA) ซ่ึงใชเกาะนามีเป็นสถานท่ีถายทํา มีทิวทัศน ท่ีสวยงามไปดวยตนเกาลัดและทิวสนเรียงราย ในชวงฤดูใบไมรวงจะมี
เทศกาลใบไมเปล่ียนสี ใบไมตางเปล่ียนเป็นสีแดงสวยงาม

ค่ํา

บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนู บลุโกกิ

พักท่ี Hyundai Soo Hotel , Sorak หรือเทียบเทา

ทาอากาศยานอินชอน

พาราไดซ ซิต้ี คาสิโน

ปนจักรยานบนรางรถไฟ

 เชา

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

ท่ีน่ีเป็นรีสอรทตากอากาศระดับ 5 ดาว ท่ีถือเป็นสถานท่ีทองเท่ียวแหงใหมของเกาหลี ตั้ง
อยูไมไกลมากจากทาอากาศยานอินชอน ภายในพ้ืนท่ีมีท้ังความหรูหรา ความบันเทิง งาน
ศิลปะสุดลือคา และคาสิโนท่ีใหญท่ีสุดในเกาหลี มีตึกดีไซนแปลกตาท่ีดูสวยล้ําและทัน
สมัย ท้ังยังมีงานศิลปะชั้นเย่ียมของศิลปินท่ีมีชื่อเสียงท้ังในและตางประเทศ กระจายอยู
ท่ัวรีสอรทในพ้ืนท่ี

Rail Bike คือการไปป่ันจักรยานบนทางรถไฟสายเกาท่ีปัจจุบันไมมีรถไฟว่ิงแลว โดยรถท่ี
ใชป่ันคือรถรางท่ีมีการดัดแปลงใหใชแรงขาป่ันฟันเฟืองใหลอหมุนคลายๆ จักรยานแบบ
น่ัง

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู ทัคคาลบี้

เกาะนามิ บาย

ท่ีน่ีเป็นหน่ึงสถานท่ีทองเท่ียวหามพลาดของประเทศเกาหลีใต ท่ีเป็นจุดหมายในฝันสุดฮิต
ของนักทองเท่ียวท้ังชาวเกาหลี ชาวไทยและชาวตางชาติ เกาะนามิหรือท่ีเรียกวา "นามีซ็
อม" (Namiseom) เป็นเกาะขนาดเล็กเพียง 460,000 ตารางเมตร ตั้งอยูกลางทะเลสาบ
ชองเพียง มีชื่อเสียงในดานทัศนียภาพทางธรรมชาติท่ีสวยงาม และไดรับความนิยมมาก
ขึ้นจากกระแสความโดงดังของภาพยนตซีรียเรื่อง "เพลงรักในสายลมหนาว" ท่ีใชเกาะแหง
น้ีเป็นสถานท่ีถายทํา

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู บุลโกกิ

 Hyundai Soo Hotel , Sorak หรือเทียบเทา



วันท่ี 3 อุทยานแหงชาติซอรัคซาน - วัดชินฮึงซา - เอเวอรแลนด -
เทศกาลดอกทิวลิป ณ สวนสนุกเอเวอรแลนด - สวนโซลแกรนด
ปารค

 กิจกรรม เชา

บริการอาหาร ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานสู อุทยานแหงชาติโซรัคซาน (SEORAKSAN NATION PARK) เป็นอุทยานแหงชาติขนาดใหญมีเน้ือท่ี ถึง 354
ตารางกิโลเมตร จัดไดวาเป็นแนวเขาท่ีสวยงามมากท่ีสุดแหงหน่ึงในประเทศเกาหลีใตซ่ึงประกอบดวย โอซอรัค เนซอรัค และ นัม
ซอรัค เทือกเขาแนวนอก แนวใน และแนวใต มีหุบเขาท่ีมีดอกไมบานสะพรั่งท้ังฤดูใบไมผลิ และฤดูใบไมเปล่ียนสี หุบเขาแหงน้ี
จะเปล่ียนเป็นสีแดงสีทองท่ัวท้ังหุบเขา เป็นภาพท่ีสวยงามซ่ึงหาชมไดยาก (ราคาน้ีไมรวมน่ังกระเชาไฟฟา (CABLE CAR))

นอกจากน้ีบริเวณโดยรอบของอุทยานแหงชาติโซรัคซาน ยังเป็นท่ีตั้งของ วัดชินฮึงซา (SINHEUNGSA TEMPLE) วัดเกา
แกท่ีสรางขึ้นในสมัย อาณาจักรชิลลาอายุมากกวา 1,000 ปี ทานสามารถนมัสการกราบไหวพระพุทธรูปสัมฤทธิป์างสมาธิขนาด
ใหญท่ีประดิษฐานเป็นสัญลักษณของอุทยาน กอนจะผานสะพานชําระลางจิตใจเขาสูเขตวัดเพ่ือไหวพระขอพร

บาย

บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนู บุฟเฟตหมูยางเกาหลีสูตรตนตํารับ

นําทานสู สวนสนุกเอเวอรแลนด (EVERLAND) เป็นสวนสนุกกลางแจงท่ีใหญท่ีสุดของประเทศเกาหลีใต ตั้งอยูบนทําเลท่ี
สวยงามทามกลางหุบเขา ในเมืองยงอิน ทางตอนใตของเมืองโซล ไดรับการขนานนามวาเป็นดิสนียแลนดแหงเกาหลีใต ท่ีน่ีถูก
ออกแบบใหแตกตางกันในแตละโซน ไดแก สวนสัตว , GLOBAL FAIR , EUROPEAN ADVENTURE , MAGIC LAND
, AMERICAN ADVENTURE และEVER LAND SPEEDWAY

นอกจากน้ียังมีสวนสี่ฤดู ซ่ึงปลูกดอกไมประจําในแตละฤดูกาล และมีการตกแตงสวนสนุกใหเขากับบรรยากาศของเทศกา
ลนั้นๆ โดยมีบริษัทซัมซุง เป็นเจาของ ผูบริหารจัดการสวนสนุกแหงน้ี ดังนั้นความย่ิงใหญตระการตา และ ปลอดภัย ไมแพชาติ
ใดในโลกแนนอน ** โซนสวนน้ําจะเปิดเฉพาะชวงฤดูรอน**

พิเศษ พบกับ เทศกาลดอกทิวลิปท่ีเอเวอรแลนด เป็นสัญญาณวาฤดูใบไมผลิไดมาถึงแลว ซ่ึงจะมีตั้งแตเดือนมีนาคมถึง
เมษายนของทุกปี ท่ีน่ีมีดอกทิวลิปมากกวา 1.2 ลานดอก ใน 100 พันธุท่ีแตกตางกัน ไดแก APELDOORN, SYNAEDA
BLUE และ PINK DIAMOND นอกจากน้ียังจะไดเห็นสวนท่ีประดับประดาไปดวยดอกไมในฤดูใบไมผลิท่ีสวยงาม และหน่ึงใน
โซนถายภาพท่ีไดรับความนิยมมากท่ีสุดก็คือ FLOWER MAGIC TOWER ท่ีมีความสูงถึง 26 เมตร (เทศกาลจะถูกจัดขึ้นแลว
แตสภาพอากาศและชวงเวลาการจัดเทศกาล)

จากนั้นชมซากุระ สวนโซลแกรนดปารค (SEOUL GRAND PARK) เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญยักษกวา 5 พันไร
ภายในสวนนอกจากจะมีสวนสําหรับพักผอนไดเหมือนกับสวนสาธารณะท่ัวไปแลวยัง แบงออกเป็นโซนยอยๆพ้ืนท่ียอยๆอีก
หลายอยาง เชน สวนสัตวโซล(Grand Park Zoo) สวนสัตวเกาแกแหงแรกของเกาหลีใต, สวนกุหลาบท่ีมีการจัดสวนสไตล
อังกฤษ, สวนสนุก SeoulLand และ พิพิธภัณทศิลปะ Seoul Museum of Modern Art

นอกจากน้ี โซล แกรนด ปารค ก็ยังเป็นจุดชมซากุระเกาหลี หรือดอกพอทกวก และชมใบไมเปล่ียนสีท่ีสวยงามอีกแหงหน่ึง
ดวย ตั้งอยูในเขตเมือง Gwacheon-si, เคียงกีโด(Gyeonggi-do) หรือปริมณทลทางตอนใตของโซล (ไมรวมคาเขาสวนสัตว
สวนดอกไม รถลาก และSKY LIFT) การออกดอกซากุระจะมีชวงตนเดือนถึงกลางเดือนเมษายน แลวแตสภาพอากาศในแตละ
ปี

นําทานเดินทางสู เมืองโซล (SEOUL) ชื่ออยางเป็นทางการ นครพิเศษโซล เป็นเมืองหลวงและมหานครท่ีใหญท่ีสุดของ
ประเทศเกาหลีใต มีประชากรประมาณ 10 ลานคน เป็นปริมณฑลท่ีใหญ มีประชากรประมาณ 25 ลานคน ซ่ึงเป็นบริเวณท่ีอยู
อาศัยซ่ึงประกอบดวยบริเวณมหานครอินช็อนและจังหวัดคย็องกี เกือบหน่ึงในสี่ของประชากรชาวเกาหลีใตอาศัยอยูในโซลและ
ชาวตางชาติอีกประมาณ 275,000 คน

ค่ํา

บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนู ขาวยําเกาหลี

พักท่ี VIP Hotel Seoul หรือเทียบเทา

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม



 หมายเหตุ เทศกาลดอกทิวลิปท่ีเอเวอรแลนด (เทศกาลจะถูกจัดขึ้นแลวแตสภาพอากาศและชวงเวลาการจัดเทศกาล)

สวนโซลแกรนดปารค (ไมรวมคาเขาสวนสัตว สวนดอกไม รถลาก และSKY LIFT) การออกดอกซากุระจะมีชวงตนเดือนถึง
กลางเดือนเมษายน แลวแตสภาพอากาศในแตละปี

อุทยานแหงชาติซอรัคซาน

วัดชินฮึงซา

ท่ีน่ีไดชื่อวาเป็นสวิตเซอรแลนดของเกาหลี เป็นอุทยานแหงชาติขนาดใหญมีเน้ือท่ี ถึง
354 ตารางกิโลเมตร จัดไดวาเป็นแนวเขาท่ีสวยงามมากท่ีสุดแหงหน่ึงในเกาหลีซ่ึง
ประกอบดวย โอซอรัก เนซอรัก และนัมซอรักเทือกเขาแนวนอกแนวใน และแนวใต มี
หุบเขาท่ีมีดอกไมบานสะพรั่งท้ังฤดูใบไมผลิ และฤดูใบไมเปล่ียนสีหุบเขาแหงน้ีจะเปล่ียน
เป็นสีแดงสีทองท่ัวท้ังหุบเขา

เป็นวัดเกาแกสรางในสมัยอาณาจักรชิลลา มีอายุกวา 1,000 ปี ทานสามารถนมัสการ
กราบไหวพระพุทธรูปสัมฤทธิป์างสมาธิขนาดใหญท่ีประดิษฐานเป็นสัญลักษณของ
อุทยาน กอนจะผานสะพานชําระลางจิตใจเขาสูเขตวัดเพ่ือไหวพระขอพร

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู บุฟเฟตหมูยางเกาหลีสูตรตนตํารับ

เอเวอรแลนด

เทศกาลดอกทิวลิป ณ สวนสนุกเอเวอรแลนด

สวนโซลแกรนดปารค

 บาย

เป็นสวนสนุกกลางแจงท่ีใหญท่ีสุดของเกาหลี ตั้งอยูท่ีเมืองยงอิน โดยมีบริษัทซัมซุงเป็น
เจาของ เอเวอรแลนดนั้นถือวาเป็นเหมือน “ดิสนียแลนดเกาหลี” เลยก็วาได นิตยสาร
Forbes ยังจัดอันดับใหเป็น 1 ใน 4 สวนสนุกยอดนิยมของโลก ท่ีตั้งของสวนสนุกเอ
เวอรแลนดนั้นเหมือนสวนสนุกในฝันจริงๆ เพราะอยูทามกลางหุบเขาและธรรมชาติท่ีสวย
เหมือนในเทพนิยาย ดานในถูกแบงออกเป็น 5 โซนใหญๆ และสัตวท่ีเป็นดาราดังของท่ีน้ี
คือเจาตัว Liger (ไลเกอร) ลูกแฝดผสมระหวางสิงโตเพศผูและเสือเพศเมีย ท่ีถือวาเป็นลูก
แฝดไลเกอรคูแรกในโลกท่ีตองมาดูท่ีเอเวอรแลนดท่ีเดียวเทานั้น

เทศกาลน้ีเป็นสัญญาณวาฤดูใบไมผลิไดมาถึงแลว ซ่ึงจะมีตั้งแตเดือนมีนาคมถึงเมษายน
ของทุกปี ท่ีน่ีมีดอกทิวลิปมากกวา 1.2 ลานดอก ใน 100 พันธุท่ีแตกตางกัน ไดแก
APELDOORN, SYNAEDA BLUE และ PINK DIAMOND นอกจากน้ียังจะไดเห็น
สวนท่ีประดับประดาไปดวยดอกไมในฤดูใบไมผลิท่ีสวยงาม และหน่ึงในโซนถายภาพท่ีได
รับความนิยมมากท่ีสุดก็คือ FLOWER MAGIC TOWER ท่ีมีความสูงถึง 26 เมตร

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

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู ขาวยําเกาหลี

 VIP Hotel Seoul หรือเทียบเทา



วันท่ี 4 ศูนยโสม - รานเคร่ืองสําอางคเกาหลี - น้ํามันสนเข็มแดง -
พระราชวังชางดอกกุง - พิพิธภัณฑสาหรายเกาหลี - ฮันบก -
โซลทาวเวอร - การคลองกุญแจคูรักเกาหลี - ดิวตี้ฟรี - เมียง
ดง

 กิจกรรม เชา

บริการอาหาร ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเลือกซ้ือสินคาจาก ศูนยโสมแหงรัฐบาล (GINSENG) เหตุผลท่ีเรียกวาศูนยโสมแหงรัฐบาล เพราะโสมทุกชนิดท่ีน่ีจะ
ถูกควบคุมคุณภาพภายใตมาตรฐานของรัฐบาล ซ่ึงแนนอนวาไดรับการรับรองคุณภาพจากรัฐบาล เป็นโสมท่ีมีอายุ 6 ปี ซ่ึงถือวามี
คุณภาพดีท่ีสุดในโลก มีชื่อเสียงท่ีสุด ใหทานไดเลือกซ้ือโสมคุณภาพ ในราคาถูกกวาประเทศไทยถึง 2 เทา โสมเกาหลีถือเป็นยา
บํารุงรางกายหรือสามารถซ้ือเป็นของฝากจากประเทศเกาหลีใตก็ได

จากนั้นเดินทางสู ศูนยรวมเครื่องสําอางแบรนดดังเกาหลี (COSMETIC GALLERY) เชน WATER DROP (ครีมน้ํา
แตก) , SNAIL CREAM (ครีมเมือกหอยทาก) , BOTOX (โบท็อกซ) , ALOE VERA PRODUCT (ผลิตภัณฑจากสมุนไพร
วานหางจระเข) เป็นตน

นําทาชม ศูนยสมุนไพรน้ํามันสนเข็มแดง (RED PINE) เป็นผลิตภัณฑ ท่ีสกัดจากนามันสน มีสรรคุณชวยบํารุงรางกาย
ลดไขมัน ชวยควบคุมอาหารและรักษาสมดุลในรางกายไดเป็นอยางดี

นําทานสู พระราชวังชางด็อกกุง (CHANGDEOKGUNG PALACE) เป็นพระราชวังท่ีสรางหลังจากพระราชวังเคียงบกกุง
และเคยเป็นพระราชวังหลักของกษัตริยหลายพระองคของราชวงศโชซอน ท่ีไดรับการดูแลรักษาไวอยางดี ภายในประกอบดวย
พ้ืนท่ีสาธารณะ อาคารพระราชวังสําหรับราชวงศ และสวนบีวอน (BIWON) หรือรูจักกันในนามสวนฮูวอน(HUWON) สวน
หยอมดานหลังท่ีเต็มไปดวยตนไมยักษอายุกวา 300 ปี บอน้ํา และศาลาพักผอน มีความธรรมชาติมากท่ีสุด ไวเป็นท่ีพักผอน

นําทานชม พิพิธภัณฑสาหราย (KIMPAP) จัดแสดงเรื่องราวตางๆของการทําสาหรายและประวัติความเป็นมาตนกําเนิดของ
การผลิตสาหรายและขั้นตอนการผลิตสาหรายท่ีสดใหมทุกวัน ใหทานจะไดเลือกชิมผลิตภัณฑท่ีทําจากสาหรายหลากหลาย
รสชาติใหล้ิมลองและเลือกซ้ือเหมาะแกการนํามาเป็นของฝาก เชน สาหรายอบแหง , สาหรายยาง

พิเศษ !! ใหทานไดใสชุดประจําชาติเกาหลี “ฮันบก” (HANBOK) และถายรูปไวเป็นท่ีระลึก

บาย

บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนู ชาบู ชาบู

นําทานสู ภูเขานัมซาน เป็นท่ีตั้งของ หอคอยเอ็น โซลล ทาวเวอร (N SEOUL TOWER) 1 ใน 18 หอคอยเมืองท่ีสูงท่ีสุด
ในโลก มีความสูงถึง 480 เมตร เหนือระดับน้ําทะเล ทานสามารถชมทัศนียภาพของกรุงโซลจากยอดโซลทาวเวอรไดรอบทิศ 360
องศา โดยสามารถมองไดถึงเขาพูกักซัน และถาหันไปยังทิศตรงขาม ก็จะเห็นไกลไปถึงแมน้ําฮันกัง เป็นอีกหน่ึงสถานท่ี ท่ีสุด
แสนจะโรแมนติก

และเป็นสถานท่ีคลองกุญแจคูรักท่ียอดนิยมของนักทองเท่ียว และชาวเกาหลี โดยมีความเชื่อวาหากไดมาคลองกุญแจดวยกัน
ท่ีน่ี และโยนลูกกุญแจลงไปจะทําใหรักกันมั่นคง ยืนยาว ตราบนานเทานาน (ยังไมรวมคา ขึ้นลิฟต และ คาแมกุญแจ ลูกกุญแจ
คูรักสําหรับคลอง ทานสามารถเตรียมจากประเทศไทยไปได)

นําทานสู ดิวตี้ ฟรี (DUTY FREE) เป็นศูนยรวมรานคาปลอดภาษีท่ีใหญท่ีสุดในโซล ใหไดชอปป้ิงสินคาแบรนดเนมชั้นนํา
แบบ NEW COLLECTION ! มากมาย เชน นาฬิกา, แวนตา, เครื่องสําอางค ใหทานอิสระไดเลือกซ้ือไดอยางเต็มท่ี เป็นแหลง
รวมสินคาแบรนดดังกวา 250 แบรนด หากจะเขาไปชอปป้ิงกันท่ีหางแหงน้ี ใหพกพาสปอรตและขอมูลตั๋วเครื่องบินไปดวยเพราะ
ตองใชในการซ้ือสินคา

อิสระชอปป้ิงยานเมียงดง (MYEONG-DONG) เปรียบเสมือนยานสยามสแควรบานเรา เมียงดงไดชื่อวาเป็นแหลงรวม
แฟชั่นแบรนดเกาหลีชั้นนํา ซ่ึงในแตละวันจะมีวัยรุนเกาหลีมาเดินช็อปป้ิงกันอยางลนหลาม ทานสามารถหาซ้ือสินคาไดอยาง
หลากหลายท้ังเสื้อผา, รองเทา, กระเปา, เครื่องสําอางซ่ึงเป็นท่ีรูจักอยางดีของคนไทย

ค่ํา

อิสระอาหารค่ํา เพ่ือความสะดวกในการทองเท่ียว

พักท่ี VIP Hotel Seoul หรือเทียบเทา

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม



ศูนยโสม

รานเครื่องสําอางคเกาหลี

นํ้ามันสนเข็มแดง

พระราชวังชางดอกกุง

พิพิธภัณฑสาหรายเกาหลี

ฮันบก

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

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

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

ท่ีพิพิธภัณฑสาหรายทานจะไดฟังเรืองราวการทําสาหรายจากใตทะเลลึก ใหทานทราบถึง
ประวัติศาสตร ความเป็นมา และกระบวนการผลิตสาหรายทะเลเกาหลีวามีวิวัฒนาการและ
วิธีการอยางไร

ฮันบกเป็นเครื่องแตงกายประจําชาติเกาหลีมาเป็นเวลาพัน ๆ ปีมาแลว ความงามและความ
ออนชอยของวัฒนธรรมเกาหลีจะถูกถายทอดออกมาผานทางภาพถายของสุภาพสตรีใน
เครื่องแตงกายฮันบกน้ี กอนท่ีวัฒนธรรมการแตงกายแบบตะวันตกจะไดเขามาในเกาหลี
เมื่อรอยปีมาแลวนั้น หญิงชาวเกาหลีจะสวมชุดฮันบกเป็นปกติทุกวัน สวนสุภาพบุรุษจะ
สวมชอโกรี (เสื้อนอกแบบเกาหลี) และพาจิ (กางเกงขายาว) ในขณะท่ีสุภาพสตรีสวมชอก
อรีและชีมา (กระโปรง) ในปัจจุบันชุดประจําชาติฮันบก จะใชสวมเฉพาะในโอกาสพิเศษ
ตาง ๆ เชน งานมงคลสมรส วันซอลลัล (วันขึ้นปีใหมตามจันทรคติ) หรือวันชูซก (วัน
ขอบคุณพระเจา) ฮันบก ของผูหญิงประกอบดวย กระโปรงพันรอบตัว เรียกวา “ชิมา” และ

้ ่ ้ ้



 หมายเหตุ

วันท่ี 5 ศูนยสมุนไพรเกาหลี - โรงงานพลอยอเมทิส - ถนนฮงอิก (ยาน
ฮงแด) - พิพิธภัณฑภาพลวงตา 3 มิติ - พิพิธภัณฑน้ําแข็ง -
ซุปเปอรมารเก็ตเกาหลี - ทาอากาศยานอินชอน - ทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิ

หอคอยเอ็น โซลล ทาวเวอร (N SEOUL TOWER) ** ยังไมรวมคา ขึ้นลิฟต และ คาแมกุญแจ ลูกกุญแจคูรักสําหรับคลอง
ทานสามารถเตรียมจากประเทศไทยไปได **

อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย

เสื้อ “ชอกอรี” ซ่ึงคลายเสื้อแจ็คเก็ตฮันบกของผูชายประกอบดวยชอกอริเชนกัน แตสั้น
กวาของผูหญิง และมีกางเกงเรียกวา “บาจิ” ท้ังชุดของผูหญิงและผูชายสวมคลุมทับดวย
เสื้อคลุมยาวเรียกวา “ตุรุมากิ”

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู ชาบู ชาบู

โซลทาวเวอร

การคลองกุญแจคูรักเกาหลี

ดิวต้ีฟรี

เมียงดง

 บาย

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

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  VIP Hotel Seoul หรือเทียบเทา



 กิจกรรม เชา

บริการอาหาร ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเลือกซ้ือสินคาจาก ศูนยสมุนไพรเกาหลี (HERB SHOP) เป็นผลิตภัณฑผลของฮอกเก็ทนามู ท่ีเติบโตกลางปาดง
ดิบกวา 20 ปี มีสรรพคุณชวยกรองสารพิษในตับ เหมาะสําหรับคนท่ีทํางานหนัก ด่ืมเหลา นอนดึก หรือเป็นไวรัสตับอักเสบ ตับ
แข็ง ใหทานอิสระเลือกซ้ือใหตัวเองและฝากครอบครัวหรือญาติผูใหญท่ีทานรัก

จากนั้นชม โรงงานเจียระไน พลอยสีมวง อเมทิส (AMETHYST FACTORY) เกาหลีใตเป็นดินแดนของ พลอยสีมวง
พลอยแหงสุขภาพและนําโชค โดยมีตั้งแตสีมวงออนเย็นตา จนถึงสีมวงเขม (มวงไวน) มีเสนหเยายวนใจ พลอยน้ีจะสวยงาม
จับตาเมื่อมาทําเป็นแหวน จ้ี ตางหู และ สรอยขอมือ เป็นหินท่ีมีพลังในการบําบัดท้ังดานรางกายและจิตใจของผูสวมใส ขจัดความ
คิดแงลบ เป็นพลอยแหงสุขภาพและนําโชค สามารถปกปองคุมครองผูสวมใสได

นําทานสู ยานฮงแด มีรานกาแฟท่ีเป็นเอกลักษณ แกลเลอรี่ รานคาจําหนายสินคาแฟชั่น คลับ ตลาดศิลปะ และรานอาหารท่ี
นาสนใจในหมูวัยรุนท่ีนิยมมาเดินเลน ราคาของสินคาและรานอาหารตางๆก็ยังไมแพงอีกดวย ซ่ึงจะคึกคักเป็นพิเศษตั้งแตชวง
บายเป็นตนไป เพราะรานคาแตละรานจะทยอยเปิดใหบริการ ของท่ีขายกันเยอะสวนใหญก็จะเป็นสินคาแฟชั่น และท่ีเยอะไมแพ
กันก็คือขนมตางๆ

บาย

บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนู จิมดัก

นําทานชม พิพิธภัณฑภาพ 3 มิติ (TRICK EYE MUSEUM) เป็นสถานท่ีทองเท่ียวชื่อดังท่ีจัดขึ้นแบบพิพิธภัณฑแกลเลอรี่
ศิลปะและภาพวาด ท่ีสรางขึ้นโดย “ตร็องป L’OEIL” คือเทคนิคงานศิลปะแบบ 2D และลักษณะภาพวาดจะเป็นแบบ 3D แทนท่ี
จะเป็นการดูภาพวาดธรรมดาๆเหมือนหอศิลป ท่ัวไป นักทองเท่ียวจะตื่นตาตื่นใจกับภาพวาดแนว 3D ท่ีเสมือนวาไดเขาไปเป็น
สวนหน่ึงในรูปภาพนั้นๆ

จากนั้นชม พิพิธภัณฑน้ําแข็ง (ICE MUSEUM) เป็นการจําลองเมืองน้ําแข็งขึ้นมา เป็นศิลปะการแกะสลักน้ําแข็งแบบไม
ธรรมดา หากแตเป็นการจําลองเป็นเมืองน้ําแข็งเหมือนจริงมากท่ีสุด และยังเอาใจเด็กๆดวยการสรางสไลเดอรน้ําแข็งอีกท้ังยังมี
กิจกรรมและโซนตางๆ ใหนักทองเท่ียวเขาชมไดโดยไมมีเบื่อ เชน น่ังรถลากกวางรูดอรฟ ถายรูปคูกับคุณลุงซานตาน้ําแข็ง และ
ถายรูปกับบรรดานกแพนกวินน้ําแข็งท้ังหลาย สัมผัสกับความหนาวอุณหภูมิติดลบมากกวา 5 องศา

นําทานสู เมืองอินชอน (INCHEON) ใหทานแวะซ้ือของฝากจาก รานละลายเงินวอน ใหทานไดเลือกซ้ือช็อกโกแลต
ผลิตภัณฑของใบและรากฝอยของโสม ในรูป ขนมโสม ชาโสม ครีมลางหนาโสม เครื่องสําอางโสม เป็นตน และยังมีหมอน
สุขภาพ , กิมจิ , เปเปโร (ปอกกี้เกาหลี) , ชินราเมง (มามาเกาหลี) และ นมกลวย เป็นตน

ไดเวลาอันสมควร นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ อินชอน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต

ค่ํา

อิสระอาหารค่ํา เพ่ือความสะดวกในการทองเท่ียว

21.25 น. นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน THAI
AIRWAYS เท่ียวบินท่ี TG655 (บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน ใชเวลาบินประมาณ 5 ชั่วโมง 50 นาที)

01.20+1 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พรอมกับความประทับ
ใจ

ศูนยสมุนไพรเกาหลี
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

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



โรงงานพลอยอเมทิส

ถนนฮงอิก (ยานฮงแด)

โรงงานพลอยอเมทิส หรือ พลอยสีมวง ท่ีมีชื่อเสียงของประเทศเกาหลี ซ่ึงชาวโสมเชื่อวา
ถาไดมีพลอยชนิดน้ีติดตัวไว จะทําใหมีโชคลาภและสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับชีวิต

ยานดังสําหรับวัยรุน เป็นแหลงรวม รานคา รานอาหาร คลับ บาร รวมท้ังเป็นถนนแสดง
งานศิลปอารตๆ ของเหลาศิลปินอารมรติสตแตกท้ังหลาย ถนนสายอารทยาน
มหาวิทยาลัย ฮงอิก ยานน้ีมีท้ังรานอาหาร คอฟฟ่ีช็อป ผับ บาร รานขายเสื้อผา รานขาย
เครื่องสําอางค และเกสเฮาส ราคายอมเยาว (ถูกบางไมถูกบาง ถาถูกมากๆก็เดินไกลจาก
รถไฟฟานิดนึง ) ยานน้ีถือเป็นศูนยรวมวัยรุนเด็กแนวชาวเกาหลี และเป็นสถานท่ีโชวของ
ของนักรองใตดิน อินด้ี มารองเพลง โชวผลงานของตัวเองใหผูคนท่ีเดินผานไปมาแถวนั้น
ไดดูกัน ปกติโดยสวนตัวชอบไปเดินเลนแถวฮงแดเพราะวามีรานคาเสื้อผานารักๆ ดีไซน
แนวๆ ใหเลือกหลากหลาย และรานอาหารอรอยๆ หลายราน ออ จุดเดนอีกอยางหน่ึงของ
ยานน้ีคือมีรานหมูยางอรอยๆ ใหเลือกกินหลายราน

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู จิมดัก

พิพิธภัณฑภาพลวงตา 3 มิติ

พิพิธภัณฑนํ้าแข็ง

ซุปเปอรมารเก็ตเกาหลี

 บาย

เป็นสถานท่ีทองเท่ียวแหงใหมของกรุงโซล มีเอกลักษณท่ีแปลกแหวกแนว ดวยจุดเดนคือ
ภาพบริเวณฝาผนังและพ้ืนจะถูกสรางสรรคโดยใชเทคนิคพิเศษในการสรางภาพ 3 มิติ
รวมถึงทฤษฎีทางวิทยาศาสตรเชนการหักเหของแสงเงา และการซอนภาพโดยกระตุนการ
เคล่ือนไหวของภาพใหมีมิติเหมือนจริง ซ่ึงศิลปะแบบน้ีเรียกวา ทรอมพลุยล (trompe
l’oeil) มาจากภาษาฝรั่งเศสท่ีแปลวาลวงตา และท่ีสําคัญภาพลวงตาเหลาน้ียังสามารถทําให
ผูชมเขาไปมีสวนรวมกับภาพได โดยแตละภาพจะมีคําแนะนําเรื่องตําแหนงการยืน เพ่ือจัด
วางทาตางๆ

เป็นพิพิธภัณฑท่ีมีผลงานศิลปะแกะสลักน้ําแข็งกวา 50 ชิ้น รวมอยูในท่ีเดียว พรอมจัด
แสดงในแบบท่ีไมธรรมดา แตจําลองเป็นเมืองท่ีทุกอยางกลายเป็นน้ําแข็ง และเอาใจเด็กๆ
ดวยสไลเดอรน้ําแข็ง และกิจกรรมอ่ืนๆ อีกมากมาย ใหคุณไดเดินเท่ียวอยางไมรูสึกเบื่อ
อาทิ สัมผัสประสบการณน่ังรถลากกวางรูดอรฟ ทักทายลุงซานตา โพสทาคูกับนก
เพนกวินขั้วโลก สํารวจบานน้ําแข็งเอสกิโม เย่ียมชมปราสาทน้ําแข็ง ชมวิวจากบนกําแพง
เมือง และลองเขาพักโรงแรมท่ีทุกอยางทําจากน้ําแข็ง

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

 คํ่า



 หมายเหตุ อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย

บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋ว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท 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

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

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

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



เง่ือนไข
- คณะจะสามารถออกเดินทางไดตามจําเป็นตองมีขึ้นตํ่า อยางนอย 25 ทาน หากตํ่ากวากําหนด คณะจะไมสามารถเดินทางได หาก

ผูเดินทางทุกทานยินดีท่ีจะชําระคาบริการเพ่ิมเพ่ือใหคณะเดินทางได ทางบริษัทยินดีท่ีจะประสานงาน เพ่ือใหทุกทานเดินทางตามความ
ประสงคตอไป 

- ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการงดออกเดินทาง หรือ เล่ือนการเดินทางไปในพีเรียดวันอ่ืนตอไป โดยทางบริษัทฯ จะแจงใหทานท
ราบลวงหนาเพ่ือวางแผนการเดินทางใหมอีกครั้ง ท้ังน้ี กอนคอนเฟิรมลางาน กรุณาติดตอเจาหนาท่ีเป็นกรณีพิเศษทุกครั้งหากทานลา
งานแลวไมสามารถเปล่ียนแปลงได

- กรณีท่ีทานตองออกบัตรโดยสารภายใน (ตั๋วภายในประเทศ เชน ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาติดตอสอบถามเพ่ือ
ยืนยันกับเจาหนาท่ีกอนทุกครั้ง และควรจองบัตรโดยสารภายในท่ีสามารถเล่ือนวันและเวลาเดินทางได เพราะมีบางกรณีท่ีสายการบิน
อาจมีการปรับเปล่ียนไฟลทบิน หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ท้ังน้ีขึ้นอยูกับฤดูกาล สภาพภูมิกาศ และ ตารางบินของทา
อากาศยานเป็นสําคัญเทานั้น สิ่งสําคัญ ทานจําเป็นตองมาถึงสนามบินเพ่ือเช็คอินกอนเครื่องบิน อยางนอย 3 ชั่วโมง โดยในสวนน้ี
หากเกิดความเสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการไมรับผิดชอบคาใชจายท่ีเกิดขึ้นใดๆท้ังสิ้น  

- กรณีท่ีทานเป็นอิสลาม ไมทานเน้ือสัตว หรือ แพอาหารบางประเภท กรุณาแจงเจาหนาท่ีเป็นกรณีพิเศษ

- กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร (WHEEL CHAIR) กรุณาแจงบริษัทฯ อยางนอย 7 วัน
กอนการเดินทาง หรือตั้งแตท่ีทานเริ่มจองทัวร เพ่ือใหทางบริษัทประสานงานกับสายการบินเพ่ือจัดเตรียมลวงหนา กรณีมีคาใชจายเพ่ิม
เติม ทางบริษัทของสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บคาใชจายตามจริงท่ีเกิดขึ้นกับผูเดินทาง 

- กรุณาสงรายชื่อผูเดินทาง พรอมสําเนาหนาแรกของหนังสือเดินทางทุกทานใหกับเจาหนาท่ีหลังจากชําระเงินกรณีท่ีทานเดินทาง
เป็นครอบครัว (หลายทาน) กรุณาแจงรายนามคูนอนกับเจาหนาท่ีใหทราบ

- กรณีท่ีออกบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เรียบรอยแลว มีรายละเอียดสวนใดผิด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการรับผิดชอบไมวาสวนใดสวน
หน่ึง หากทานไมดําเนินการสงสําเนาหนาแรกของหนังสือเดินทางใหทางบริษัทเพ่ือใชในการออกบัตรโดยสาร

- หลังจากทานชําระคาทัวรครบตามจํานวนเรียบรอยแลว ทางบริษัทจะนําสงใบนัดหมายและเตรียมตัวการเดินทางใหทานอยางนอย
3 หรือ 5 วัน กอนออกเดินทาง

- อัตราทัวรน้ี เป็นอัตราสําหรับบัตรโดยสารเครื่องบินแบบหมูคณะ (ตั๋วกรุป) ทานจะไมสามารถเล่ือนไฟลท วัน ไป หรือ กลับสวน
ใดได จําเป็นจะตองไป และ กลับ ตามกําหนดการเทานั้น หากตองการเปล่ียนแปลงกรุณาติดตอเจาหนาท่ีเป็นกรณีพิเศษ

- ทางบริษัทไมมีนโยบายจัดคูนอนใหกับลูกคาท่ีไมรูจักกันมากอน เชน กรณีท่ีทานเดินทาง 1 ทาน จําเป็นตองชําระคาหองพักเด่ียว
ตามท่ีระบุ

- หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต ตองมีอายุใชงานไดคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วันกลับ 

- สําหรับลูกคาท่ีเดินทาง 3 ทาน และ ตองการพักหองสําหรับ 3 ทาน อาจมีคาใชจายเพ่ิมเติมไดในบางกรณี ขึ้นอยูกับโรงแรมท่ี
คณะนั้นๆพักวามีหองรอบรับสําหรับ 3 ทาน หรือ (TRIPLE ROOM) หรือไม กรณีไมมี ทานจําเป็นจะตองชําระคาใชจายเพ่ิม (พัก
เด่ียว) ตามจริง ยกเวนเด็กท่ีมีอายุตํ่ากวา 12 ปี ณ วันเดินทางกลับ

- ฤดูหนาวในตางประเทศ มีขอควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกวาปกติ สี่โมงเย็นก็จะเริ่มมืดแลว สถานท่ีทองเท่ียวตางๆ จะปิดเร็ว
กวาปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผื่อเวลาใหเหมาะสม และ หากมีสถานท่ีทองเท่ียวกลางแจง เวลาเดินบนหิมะ อาจล่ืนได
ตองใชความระมัดระวังในการเดินเป็นอยางสูง หรือ ใชรองเทาท่ีสามารถเดินบนหิมะได แวนกันแดดควร เมื่อแสงแดดกระทบหิมะจะ
สวางสะทอนเขาตา อาจทําใหระคายเคืองตาได

- ทางบริษัทขอสงวนสิทธิเ์ปล่ียนแปลงโปรแกรมไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ เหตุการทางการเมือง
การลาชาของสายการบิน เงื่อนไขการใหบริการของรถในแตละประเทศ เป็นตน โดยสวนน้ีทางบริษัทจะคํานึงถึงประโยชนของลูกคา
เป็นสําคัญ หากกรณีท่ีจําเป็นจะตองมีคาใชจายเพ่ิม ทางบริษัทจะแจงใหทราบลวงหนา

- เน่ืองจากการเดินทางทองเท่ียวในครั้งน้ี เป็นการชําระแบบเหมาจายขาดกับบริษัทตัวแทนในตางประเทศ ทางบริษัทจึงขอสงวน
สิทธิ ์ไมสามารถขอรับเงินคืนไดในบริการบางสวน หรือ สวนใดสวนหน่ึงท่ีทานไมตองการไดรับบริการ หากระหวางเดินทาง สถานท่ี
ทองเท่ียวใดท่ีไมสามารถเขาชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการไมสามารถคืนคาใชจายไมวาสวนใดสวน
หน่ึงใหทาน เน่ืองจากทางบริษัทไดทําการจองและถูกเก็บคาใชจายแบบเหมาจายไปลวงหนาท้ังหมดแลว

- หากวันเดินทาง เจาหนาท่ีสายการบิน หรือ ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง (พาสปอรต) ของทาน
ชํารุดแมเพียงเล็กนอย เชน เปียกน้ํา ขาดไปหนาใดหนาหน่ึง มีหนาใดหนาหน่ึงหายไป มีกระดาษหนาใดหนาหน่ึงหลุดออกมา มีรอย
แยกระหวางสันของเลมหนังสือเดินทาง เป็นตน ไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น ทางสายการบิน หรือ เจาหนาท่ีดานตรวจคนออก และ เขาเมือง
มีสิทธิไ์มอนุญาตใหทานเดินทางตอไปได ดังนั้นกรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสือเดินทางของทานใหอยูในสภาพดีอยูตลอดเวลา
ขณะเดินทาง กรณีชํารุด กรุณาติดตอกรมการกงสุลกระทรวงการตางประเทศเพ่ือทําหนังสือเดินทางฉบับใหม โดยใชฉบับเกาไป
อางอิง และ ยืนยันดวย พรอมกับแจงมาท่ีบริษัทเร็วท่ีสุด เพ่ือยืนยันการเปล่ียนแปลงขอมูลหนังสือเดินทาง หากทานไดสงเอกสารมาท่ี
บริษัทเรียบรอยแลว กรณีท่ียังไมออกบัตรโดยสาร (ตั๋วเครื่องบิน) ทานสามารถเปล่ียนแปลงไดไมมีคาใชจาย แตหากออกบัตรโดยสาร
(ตั๋วเครื่องบิน) เรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริงท้ังหมด ซ่ึงโดยสวนใหญตั๋วเครื่องบินแบบ
กรุปจะออกกอนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ท้ังน้ีขึ้นอยูกับกระบวนการและขั้นตอนของแตละคณะ

่ ่ ่ ่ ่ ๋ ์



- เกี่ยวกับท่ีน่ังบนเครื่องบิน เน่ืองจากบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เป็นลักษณะของคณะ (กรุป อัตราพิเศษ) สายการบิน ขอสงวนสิทธิใ์น
การเลือกท่ีน่ังบนเครื่องบิน กรณีลูกคาเดินทางดวยกัน กรุณาเช็คอินพรอมกัน และ สายการบินจะพยายามท่ีสุดใหทานไดน่ังดวยกัน
หรือ ใกลกันใหมากท่ีสุด 

- ขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับหองพักในโรงแรมท่ีพัก เน่ืองจากการวางแปลนแบบหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําให
หองพักแบบหองพักเด่ียว (SINGLE) และหองคู (TWIN/DOUBLE) และ หองพักแบบ 3 ทาน (TRIPLE) จะแตกตางกัน บาง
โรงแรม หองพักแตละแบบอาจจะอยูคนละชั้นกัน (ไมติดกันเสมอไป)

- ขอสงวนสิทธิก์ารเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอนวันเดินทาง 

- บริษัทขอสงวนสิทธิ ์ในการไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การประทวง ,
การนัดหยุดงาน , การกอการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การนําสิ่งของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท 

- บริษัทขอสงวนสิทธิ ์ในการไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายระหวางการเดินทาง ไมวากรณีใดๆก็ตาม และ ขอ
สงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บคาใชจายตามจริง กรณีทานลืมสิ่งของไวท่ีโรงแรมและจําเป็นตองสงมายังจุดหมายปลายทางตามท่ีทาน
ตองการ 

- รายการน้ีเป็นเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลังจากไดสํารองโรงแรมท่ีพักในตางประเทศเรียบรอย
แลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม

** เมื่อทานชําระเงินคาทัวรใหกับทางบริษัทฯแลว ไมวาสวนใดสวนหน่ึงก็ตาม ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลง
ท้ังหมดน้ีแลว **

การชําระเงิน
- กรุณาทําการจองลวงหนาอยางนอย 30 วัน กอนออกเดินทาง พรอมชําระเงินมัดจําครั้งท่ี 1 ทานละ 15,000 บาท หลังจากสง

เอกสารยืนยันการจอง 2 วัน ตัวอยางเชน ทานจองวันน้ี กรุณาชําระเงินในวันถัดไป กอนเวลา 16.00 น. เทานั้น โดยระบบจะยกเลิก
อัตโนมัติทันที หากยังไมไดรับยอดเงินตามเวลาท่ีกําหนด และหากทานมีความประสงคจะตองเดินทางในพีเรียดเดิม ทานจําเป็นตองทํา
จองเขามาใหม น่ันหมายถึงวา กรณีท่ีมีคิวรอ (WAITING LIST) ก็จะใหสิทธิไ์ปตามระบบ ตามลําดับ เน่ืองจากทุกพีเรียด เรามีท่ีน่ัง
ราคาพิเศษจํานวนจํากัด

- กรุณาชําระคาทัวรสวนท่ีเหลืออยางนอย 20 วัน กอนออกเดินทาง (ในวันเวลาทําการ) หากทานไมชําระภายในระยะเวลาท่ีท่ี
บริษัทกําหนด ทางบริษัทจะถือวาทานสละสิทธิย์กเลิกการเดินทาง และ ขอสงวนสิทธิไ์มสามารถคืนเงินมัดจําใหทานใดไมวาสวนใน
สวนหน่ึงก็ตาม

- กรณีลูกคาทําการจองภายในระยะเวลาคงเหลือไมถึง 15 วัน กอนออกเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บคาทัวร
เต็มจํานวน 100%

อัตรานี้รวม:
คาบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั๋ว) ไป และ กลับพรอมคณะ ชั้นประหยัด (ECONOMY CLASS) รวมถึงคาภาษีสนามบินและคา

ภาษีน้ํามันทุกแหง กรณีตองการอัพเกรด UPGRADE หรือ เปล่ียนแปลงบัตรโดยสาร ไมวาเท่ียวใด เท่ียวหน่ึง กรุณาติดตอเจาหนาท่ี
เป็นกรณีพิเศษ 

คาธรรมเนียมการโหลดกระเปาสัมภาระลงใตทองเครื่องบิน สายการบิน THAI AIRWAYS อนุญาตใหโหลดกระเปาสัมภาระลงใต
ทองเครื่องบิน โดยมีน้ําหนักไมเกิน 30 ก.ก. (1 ชิ้น) และ ถือขึ้นเครื่องบินไดน้ําหนักไมเกิน 7 ก.ก. (ไมจํากัดจํานวนชิ้น แตท้ังน้ีเจา
หนาท่ีจะพิจารณาตามความเหมาะสม) ตอทาน (ตามเงื่อนไขของสายการบิน) **

คารถโคชปรับอากาศตลอดเสนทางตามรายการระบุ (ยังไมรวมทิปพนักงานขับรถ)

คาโรงแรมท่ีพักระดับมาตรฐานตามรายการท่ีระบุ (พัก 2-3 ทาน ตอ หอง) ในกรณีมีงานเทรดแฟร การแขงขันกีฬา หรือ กิจกรรม
อ่ืนๆ ท่ีทําใหโรงแรมตามรายการท่ีระยุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปล่ียนโรงแรมท่ีพัก ไปเป็นเมืองใกลเคียงแทน อางอิง
มาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเป็นสําคัญ

คาธรรมเนียมเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการท่ีระบุ กรณีไมรวมจะชี้แจงแตละสถานท่ีในโปรแกรม

คาอาหาร ตามรายการท่ีระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม   

คามัคคุเทศกท่ีคอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

คาเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเท่ียวตางประเทศ วงเงินประกันสูงสุดทานละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธร
รม) 

อัตรานี้ไมรวม:
คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เครื่องด่ืม คาซักรีด คามินิบารในหองและคาพาหนะ

ตางๆ ท่ีไมไดระบุในรายการ
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คาทิปพนักงานขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถิ่น ตามธรรมเนียม 50,000วอน ตอ ทริป ตอ ลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวม
ไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (INFANT) ท้ังน้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีไดตามความเหมาะสมและความพึง
พอใจของทาน โดยสวนน้ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บกอนเดินทางทุกทาน ท่ีสนามบิน ในวันเช็คอิน

คาธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเปาสัมภาระท่ีมีน้ําหนักเกินกวาท่ีสายการบินนั้นๆกําหนดหรือสัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน 

คาธรรมเนียมการจองท่ีน่ังบนเครื่องบินตามความตองการเป็นกรณีพิเศษหากสามารถทําได ท้ังน้ีขึ้นอยูกับสายการบิน และ รุน
ของเครื่องบินแตละไฟลทท่ีใชบิน ซ่ึงอาจเปล่ียนแปลงไดอยูท่ีสายการบินเป็นผูกําหนด

คาภาษีน้ํามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบินไปแลว

ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% กรณีตองการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท

คาธรรมเนียมการขอวีซาทองเท่ียว กรณีท่ีสถานทูตแจงใหย่ืนขอวีซาแบบกะทันหันกอนเดินทางตามจริง ประเทศเกาหลีใต
อนุญาตใหทานท่ีถือหนังสือเดินทางไทย และมีวัตถุประสงคเดินทางไปประเทศเกาหลีใต เพ่ือการทองเท่ียว ไมจําเป็นตองย่ืนขอวีซา
โดยสามารถพํานักไดไมเกิน 90 วัน ตอครั้ง

วีซา
หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต ตองมีอายุใชงานไดคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วันกลับ

หมายเหตุ
มีอาหารบนเครื่อง ท้ังไปและกลับ และสะสมไมลได 50%

ราคาเด็กอายุไมถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (INFANT) ทานละ 10,900 บาท ** (ไมมีท่ีน่ังบนเครื่องบิน)

อัตราน้ียังไมรวมคาทิปพนักงานขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถิ่น ตามธรรมเนียม 50,000 วอนตอ ทริป ตอ ลูกคา ผู
เดินทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (INFANT) ท้ังน้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีไดตามความ
เหมาะสมและความพึงพอใจของทาน โดยสวนน้ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บกอนเดินทางทุกทาน ท่ีสนามบิน ในวันเช็ค
อิน 

อัตราน้ีเฉพาะนักทองเท่ียวท่ีถือหนังสือเดินทางไทยและตางชาติ ขอสงวนสิทธิไ์มรับผูเดินทางท่ีถือพาสสปอรตเกาหลีใต  โดย
ลูกคาตองเดินทางทองเท่ียวกับทัวร ตลอดการเดินทาง หามแยกออกเพ่ือเดินทางทองเท่ียวดวยตนเองเด็ดขาด ขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บ
คาธรรมเนียม ในกรณีขอเอกสารย่ืนวีซา 1,500 บาท

กรณีตองการตัดกรุปสวนตัว กรุปเหมาท่ีสถานะผูเดินทางเป็น เด็กนักเรียน นักศึกษา ครู  ธุรกิจขายตรงเครื่องสําอางค หมอ
พยาบาล ชาวตางชาติ หรือคณะท่ีตองการใหเพ่ิมสถานท่ีขอดูงาน กรุณาติดตอแจงรายละเอียด โดยละเอียด กับเจาหนาท่ีเพ่ือทําราคาให
ใหมทุกครั้ง 

สําคัญ!! :  กรณีผูเดินทางถูกปฏิเสธการเขา – ออกประเทศจากประเทศตนทางและปลายทาง ท้ังจากท่ีดานหนาเคานเตอรเช็คอิน
หรือจากดานตรวจคนเขาเมืองก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาใชจายท่ีจะเกิดขึ้นตามมา และ จะไมสามารถคืนเงินคาทัวร
ท่ีทานชําระเรียบรอยแลวไมวาสวนใดสวนหน่ึง

ตามนโยบายการโปรโมทสินคาพ้ืนเมืองของรัฐบาลเกาหลีรวมกับการทองเท่ียวเกาหลี ในนามของรานรัฐบาล ซ่ึงจําเป็นตองระบุไว
ในโปรแกรมทัวร เพราะมีผลกับราคาทัวร จึงอยากเรียนชี้แจงลูกคาทุกทานวา รานรัฐบาลทุกรานจําเป็นตองแวะชม จะซ้ือหรือไมซ้ือขึ้น
อยูกับความพอใจของลูกคาเป็นหลัก และถาหากลูกคาไมมีความประสงคจะเขารานรัฐบาล ขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บคาใชจายท่ีเกิด
ขึ้นจากทานเป็นจํานวนเงิน 100 USD / ทาน / ราน

การยกเลิก
- ยกเลิกการเดินทาง ไมนอยกวา 30 วัน กอนวันเดินทาง คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของคาบริการท่ีชําระแลว

** ยกเวน พีเรียดท่ีมีวันหยุดนักขัตฤกษ ตองยกเลิกเดินทางไมนอยกวา 45 วัน กอนเดินทาง **

- ยกเลิกการเดินทาง 29 วัน กอนวันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มคืนเงินคาบริการท่ีชําระมาแลวท้ังหมด ท้ังน้ี ทางบริษัทจะ
หักคาใชจายท่ีไดจายจริงจากคาบริการท่ีชําระแลวเน่ืองในการเตรียมการจัดการนําเท่ียวใหแกนักทองเท่ียว เชน การสํารองท่ีน่ังตั๋ว
เครื่องบิน การจองท่ีพัก ฯลฯ

- ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบ และ คืนคาทัวรสวนใดสวนหน่ึงใหทานไดไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น เชน สถานทูตปฏิเสธวีซา
ดานตรวจคนเขาเมือง ฯลฯ

- กรุปเหมา หรือตัดกรุป ไมสามารถยกเลิกการเดินทางไดทุกกรณี

- กรณีตองการเปล่ียนแปลงผูเดินทาง (เปล่ียนชื่อ) จะตองแจงใหทางบริษัททราบลวงหนา อยางนอย 20 วัน กอนออกเดินทาง
กรณีแจงหลังจากเจาหนาท่ีออกเอกสารเรียบรอยแลว ไมวาสวนใดสวนหน่ึง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บคาใชจายท่ีเกิดขึ้น
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จริงท้ังหมด ท้ังน้ีขึ้นอยูกับชวงพีเรียดวันท่ีเดินทาง และกระบวนการของแตละคณะ เป็นสําคัญดวย กรุณาสอบถามกับเจาหนาท่ีเป็น
กรณีพิเศษ

- กรณีตองการเปล่ียนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เล่ือนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการหักคาใชจายการดําเนินการตางๆ
ท่ีเกิดขึ้นจริงสําหรับการดําเนินการจองครั้งแรก ตามจํานวนครั้งท่ีเปล่ียนแปลง ไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น

- สายการบิน THAI AIRWAYS ขอสงวนสิทธิส์ําหรับทานท่ีจะเปล่ียนแปลงผูเดินทาง กรณีออกบัตรโดยสาร (ตั๋วเครื่องบิน)
เรียบรอยแลว ไมสามารถยกเลิกหรือเปล่ียนแปลงไดทุกกรณี จะตองซ้ือบัตรโดยสารใบใหม (หากมีท่ีวาง) เทานั้น โดยทางบริษัทจะออก
ตั๋วเครื่องบินกอนออกเดินทางอยางนอย 10-15 วัน กอนเดินทาง ท้ังน้ีขึ้นอยูกับกระบวนการการดําเนินการของแตละคณะเทานั้น


