
#15550 ทัวรเกาหลี โซล 5 วัน 3 คืน สวนสนุกลอตเตเวิลด
พระราชวังเคียงบ็อค บิน LJ
ทัวรเกาหลี โซล หมูบานเทพนิยาย ไชนาทาวน ฮุนได พรีเมี่ยม เอาทเลต หอคอย
กรุงโซล(ไมรวมคาขึ้น) หมูบานวัฒนธรรมนัมซานฮันอก วัดพงอึนซา ลอตเตอค
วาเรียม ชอปปงยานเมียงดง ชอปปงยานฮงแด



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

2 ทาอากาศยานอินชอน - หมูบานเทพนิยาย - ยานไชนาทาวนอินซอน - ฮุนได พรีเม่ียม
เอาทเลต - โซลทาวเวอร - การคลองกุญแจคูรักเกาหลี   

Seoul
Galaxy
Hotel or
Benikea
Hotel หรือ
เทียบเทา

3 หมูบานวัฒนธรรมนัมวานฮันอก - วัดพงอึนซา - ลอตเต อควาเรียม - สวนสนุกล็อตเต
เวิลด   

Seoul
Galaxy
Hotel or
Benikea
Hotel หรือ
เทียบเทา

4 ศูนยโสม - รานเคร่ืองสําอางคเกาหลี - น้ํามันสนเข็มแดง - พระราชวังเคียงบ็อค - ฮันบก -
ดิวต้ีฟรี - เมียงดง   

Seoul
Galaxy
Hotel or
Benikea
Hotel หรือ
เทียบเทา

5 ศูนยสมุนไพรฮอกเกตนามู - พิพิธภัณฑสาหรายเกาหลี - เรียนทําขาวหอสาหราย คิมบับ -
ถนนฮงอิก (ยานฮงแด) - ซุปเปอรมารเก็ตเกาหลี - ทาอากาศยานอินชอน - ทา
อากาศยานสุวรรณภูมิ

   -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

12 ส.ค. 65 - 16 ส.ค. 65 ฿33,900 ฿33,900 ฿33,900 ฿5,500

19 ส.ค. 65 - 23 ส.ค. 65 ฿33,900 ฿33,900 ฿33,900 ฿5,500

26 ส.ค. 65 - 30 ส.ค. 65 ฿33,900 ฿33,900 ฿33,900 ฿5,500

2 ก.ย. 65 - 6 ก.ย. 65 ฿33,900 ฿33,900 ฿33,900 ฿5,500

9 ก.ย. 65 - 13 ก.ย. 65 ฿33,900 ฿33,900 ฿33,900 ฿5,500



วันท่ี 1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ทาอากาศยานอินชอน - หมูบานเทพนิยาย - ยานไชนาทาวน อิน
ซอน - ฮุนได พรีเม่ียม เอาทเลต - โซลทาวเวอร - การคลอง
กุญแจคูรักเกาหลี

กําหนดการทั้งหมด

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

19.00 น. คณะพรอมกันท่ี ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกประตู 7 เคานเตอร P สายการบินจินแอร (LJ)
โดยมีเจาหนาท่ีของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวก

22.25 น. เหินฟาสู กรุงโซล โดยสายการบิน JIN AIR เท่ียวบินท่ี LJ 004 (บินประมาณ 4.30 – 05.00 ชั่วโมง)

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ คํ่า

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

 กิจกรรม เชา

05.40 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติอินชอน ประเทศเกาหลีใต หลังจากผน ตม. และรับกระเปาสัมภาระเรียบรอย
แลว (เวลาทองถิ่นเร็วกวาไทย 2 ช.ม.)

รับประทานอาหารเชา ณ ภัตตาคาร เมนูอูดง เสนอูดงมีตนกําเนิดมาจากเสนชูเมี่ยน เสนแปงสาลีสีขาวหนาน ุม ทานในน้ํา
ซุปใส ทานรอนๆ โลงคอ

นําทานเดินทางสู หมูบานเทพนิยาย หรือ DONGHWA MAEULไดถูกเนรมิตร และตกแตงใหหมูบานท่ีแสนธรรมดาให
กลายเป็นหมูบานแหงเทพนิยาย โดยนํานิยายท่ีทุกทานคุนเคยหลายเรื่องมาวาดภาพตกแตงรอบๆหมูบานแหงน้ี เชน ปีเตอรแพน
สโนวไวทกับคนแคระท้ัง 7 อะลาดินกับตะเกียงวิเศษ หนูนอยหมวกแดง ฯลฯ ใหทานไดถายภาพไดเกือบทุกมุม หันไปทางไหน
ก็ตองถายภาพเก็บไวเป็นท่ีระลึก

จากนั้นเดินทางสู ไชนาทาวน เป็นชุมชนของชาวจีนท่ีถือกําเนิดจากการเปิดทาเรืออินชอนในปี ค.ศ. 1883 ในอดีตนับเป็น
พ้ืนท่ีสําคัญในการขนสงและคาขายสินคาจากประเทศจีน สําหรับปัจจุบันน้ีชาวจีนท่ียังคงอาศัยอยูเป็นรุนท่ี 2 หรือรุนท่ี 3 นับจาก
ท่ีมีการบุกเบิก แตกล่ินไอและการดํารงไวซ่ึงวัฒนธรรมของคนรุนกอนยังคงมีใหเห็น รวมไปถึงการไดมีโอกาสไดล้ิมลองรสชาติ
อาหารจีนท่ีมีใหเลือกสรรหลายรานท่ีอินชอนไชนาทาวนแหงน้ี



บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการ บีบิมบับ และชาบูชาบูสุกี้สไตลเกาหลี หมอไฟรอนๆ ประกอบดวยหมูสไลด
และผักสดนานาชนิด เสิรฟพรอมน้ําซุปรอนๆ พรอมเสิรฟขาวสวยสูตรด่ังเดิมของเกาหลีซ่ึงนําเอาขาวสวย ผักตางๆ เชน ถั่วงอก
ผักกาดเห็ดหอม สาหราย และซอสสีแดงมาผัดรวมกัน ซ่ึงก็จะไดรสชาติแบบเกาหลีจริงๆ

นําทานเดินทางชอปป้ิง Hyundai Premium Outlet เป็นชอปป้ิงเอาทเลตขนาดใหญของอาณาจักรฮุนได รานสินคาแบ
รนดเนมระดับโลกมากมาย หลายพันรานคา ในราคาถูก และสามารถทํา VAT Refund ได 5-7% มีหลากหลายชั้นดวยกัน ท้ัง
เสื้อผา รองเทา สินคาแฟชั่น รานอาหาร คาเฟต ซุปเปอรมารเก็ต

นําทานสู โซลทาวเวอร หรือ นัมซาน ทาวเวอร (ไมรวมคาลิฟต) เป็นหน่ึงในแหลงทองเท่ียวสําคัญของโซล เปิดใหบริการมา
ตั้งแตปี 1980 ตั้งอยูบนยอดเขานัมซัง สูง 236 เมตร ใหวิวเมืองโซลและบริเวณรอบๆแบบ พาโนรามา นับวาเป็นหน่ึงใน
ทาวเวอรท่ีใหวิวสวยท่ีสุดในเอเชียโซลทาวเวอร

ศจุดไฮไลทท่ีพลาดไมไดเลยเมื่อมาเท่ียว Seoul Tower น่ันก็คือ สถานท่ีคลองกุญแจชื่อดัง Love Key Ceremony ท่ีมี
ความเชื่อวาคูรักท่ีมาคลองกุญแจท่ีจะมีความรักท่ียืนยาวตลอดกาล

ค่ํา

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร บริการทานดวย เมนูเซ็ทปลายาง เป็นเซ็ทปลายางทานกับขาวเกาหลีรอนๆ พรอมเครื่อง
เคียงตางๆ

พักท่ี Seoul Galaxy Hotel or Benikea Hotel หรือเทียบเทา

ทาอากาศยานอินชอน

หมูบานเทพนิยาย

ยานไชนาทาวนอินซอน

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ รานอาหาร เมนู อูดง

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

หมูบานเทพนิยาย หรือ DONGWHA MAEUNL ไดถูกเนรมิต และตกแตงใหหมูบานท่ี
แสนธรรมดาใหกลายเป็นหมูบานแหงเทพนิยาย โดยนํานิยายท่ีทุกทานคุนเคยหลายเรื่อง
มาวาดภาพตกแตงรอบๆหมูบานแหงน้ี เชน ปีเตอรแพน สโนวไวทกับคนแคระท้ัง 7 อะลา
ดินกับตะเกียงวิเศษ หนูนอยหมวกแดง ฯลฯ ท่ีนักทองเท่ียวหันไปทางไหน ก็ตองถาย
ภาพเก็บไวเป็นท่ีระลึก

ยานไชนาทาวนของอินชอนนั้นเต็มไปดวยความเป็นจีนแทราวกับเมืองจีนมาตั้งอยูเลย ท้ัง
อาหาร ภาษา และวัฒนธรรม น่ันก็เป็นเพราะยานไชนาทาวนเกิดมาจากการสรางทาเรือใน
อินชอนเพ่ือทําการคาขายกับชาวจีน กระท่ังมากขึ้นเรื่อย ๆ จนเกิดเป็นรานรวงมากมาย
และกลายเป็นยานไชนาทาวนในท่ีสุด นอกจากน้ีมันยังเคยเป็นยานไชนาทาวน ท่ีใหญ
ท่ีสุดในเกาหลีใตดวย เพราะเหตุน้ีเองคุณจึงไมควรพลาดท่ีจะมาสัมผัสกับวัฒนธรรมของ
จีนแผนดินใหญในประเทศเกาหลีใต

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู บิบิมบับ และชาบูชาบูสุกี้สไตลเกาหลี

 บาย



 หมายเหตุ

วันท่ี 3 หมูบานวัฒนธรรมนัมวานฮันอก - วัดพงอึนซา - ลอตเต อค
วาเรียม - สวนสนุกล็อตเตเวิลด

เวลาทองถิ่นประเทศเกาหลีใต เร็วกวาไทย 2 ช.ม.

โซลทาวเวอร หรือ นัมซาน ทาวเวอร (ไมรวมคาลิฟต)

ฮุนได พรีเมี่ยม เอาทเลต

โซลทาวเวอร

การคลองกุญแจคูรักเกาหลี

เป็นแหลงชอบป้ิงเอาทเลตขนาดใหญของอาณาจักรฮุนได ตั้งอยูในยานกิมโพ เป็นหาง
ใหญของเกาหลี มีลักษณะสถาปัตยกรรมเป็นทรงกรีกโรมันหรือยุโรปโบราณ ภายในมี
รานสินคาแบรนดเนมระดับโลกมากมาย นอกจากจะเป็นแหลงชอปป้ิงแลว ยังเป็นแหลง
พักผอนหยอนใจสําหรับครอบครัวอีกดวย

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

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู เซ็ทปลายาง

 Seoul Galaxy Hotel or Benikea Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานชม หมูบานวัฒนธรรมนัมซานฮันอก Namsangol Hanok Village เป็นหมูบานท่ีตั้งอยูในบริเวณของภูเขานัม
ซาน ไมไกลจากเอ็นโซล หมูบานวัฒนธรรมแหงน้ี มีพ้ืนท่ี 79,937 ตร.ม. ประกอบดวยสามสวนหลักๆ คือ ตัวหมูบานฮันอก
(บานพ้ืนเมืองเกาหลี) ซ่ึงเป็นบานพ้ืนเมืองของเกาหลีท่ีอยูในสมัยโชซอนและไดทําการเคล่ือนยายมาท่ีน่ีมีการปรับปรุงซอมแซม
เพ่ือใหนักทองเท่ียวไดเขาชม

จากนั้นเขาชม วัดพงอึนซา หรือ คนไทยอาจเรียก บงอึนซา วัดน้ีสรางขึ้นในชวงสมัยกษัตริยวอนชอนแหงราชวงศชิลลา เป็น
วัดพุทธนิกายมหายาน มีอายุกวา 1,200 ปี ตั้งอยูใจกลางเมืองทามกลางยานธุรกิจคังนัม และเป็นท่ีประดิษฐานของพระพุทธรูป
หินออนขนาดใหญท่ีสุดในเกาหลี

บาย

รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภัตตาคาร บริการทานดวย เมนูบุลโกกิ (Bulgoki) อาหารเกาหลีท่ีขึ้นชื่ออีกอยางหน่ึง เป็นเน้ือ
สัตวซอสบารบีคิวเกาหลี ปรุงสุกใชเทคนิคการยางแบบด้ังเดิม นํามาขลุกขลิกกับซุปบุลโกกิกะทะรอน พรอมผักและเครื่องเคียง
ตางๆ เวลากินใหกินกับผัก กระเทียม และพริก หอเป็นคําแลวจ้ิมน้ําจ้ิม

้ ่



นําทานชม ลอตเตอควาเรียม (รวมคาบัตรเขาชมอควาเรียม) พิพิธภัณฑสัตวน้ําท่ีอยูในกรุงโซล โดยจะแบงเป็นโซนตางๆ
ท้ังหมด 9 โซน คือ Rivers of Korea, Tropical River, Amazon River, Sea Lion Zone, The Ocean, Beluga Whale,
Coral Reef Garden, Play Ocean และ Polar Region Zone

นําทานเดินทางสู สวนสนุกลอตเตเวิลด (รวมบัตรเครื่องเลนไมจํากัดจํานวนรอบ) เป็นสวนสนุกแหงหน่ึงตั้งอยูในกรุงโซล
พ้ืนท่ีประกอบดวยสวนสนุกในรมและกลางแจง และมีสิ่งอํานวยความสะดวกอ่ืนๆในบริเวณสวนสนุก อาทิ การเชื่อมตอกับ
ระบบรถไฟฟารางเด่ียว หางสรรพสินคา โรงแรม และพิพิธภัณฑพ้ืนบานของเกาหลี รวมท้ังโรงภาพยนตร และพ้ืนท่ีสําหรับการ
กีฬา

ค่ํา

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หมูยางเกาหลี หรือคาลบี้ เป็นอาหารพ้ืนเมืองเกาหลีท่ีเล่ืองชื่อและรูจักกันดีท่ัวโลก มี
รสชาติกลมกลอม โดยนําหมูสวนท่ีติดกับกระดูกไปยางบนเตาถานแบบด้ังเดิม เสิรฟพรอมขาวสวยรอนๆ เครื่องเคียงหลากชนิด
น้ําจ้ิมเตาเจ้ียว และน้ําซุปสาหราย รับประทานคลายกับเมี่ยงคํา

พักท่ี Seoul Galaxy Hotel or Benikea Hotel หรือเทียบเทา

หมูบานวัฒนธรรมนัมวานฮันอก

วัดพงอึนซา

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

หมูบานน้ีตั้งอยูดานหนาของสถานีรถไฟใตดิน Chungmuro Station ซ่ึงอยูระหวาง
อาคารสูง อาคารภายในหมูบานมีบานเกาหลีแบบด้ังเดิม ศาลา และสระน้ํา ซ่ึงเมื่อคุณเดิน
เขาสูประตูดานหนาจะพบกับอาคารชูนูกัก ตั้งอยูทางดานซายมือของสระน้ํา โดยริมน้ําเป็น
พ้ืนท่ีท่ีสวยงามมาก นอกจากน้ีนักทองเท่ียวยังสามารถเลือกซ้ือของท่ีระลึก ขนมกินเลน
และชาแบบด้ังเดิมจากท่ีน่ีไดอีกดวย

วัดพงอึนซา เป็นวัดดังทามกลางยานธุรกิจกังนัม สรางขึ้นในปี 794 ในสมัยอาณาจักรชิล
ลา วัดน้ีเป็นวัดพุทธนิกายมหายาภายในวัดประดิษฐานพระพุทธรูปแกะสลักดวยหินออน
ถือเป็นพระพุทธรูปองคใหญท่ีสุดในเกาหลี

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู บุลโกกิ

ลอตเต อควาเรียม

สวนสนุกล็อตเตเวิลด

 บาย

เป็นพิพิธภัณฑสัตวน้ําท่ีมีอุโมงคใตน้ําท่ีใหญท่ีสุดในเกาหลี ท่ีรวบรวมสัตวน้ําไวถึง 650
สายพันธุในพ้ืนท่ีโดยรอบ นอกจากน้ีท่ีน่ียังมี Lotte Mart ซุปเปอรมารเก็ตขนาดใหญไว
ใหชอปป้ิงกันอีกดวย

เป็นสวนสนุกในรมขนาดใหญท่ีตั้งอยูท่ีเขตชัมซิลในกรุงโซล เปิดใหบริการตลอดท้ังปีไมมี
วันหยุด ท่ีน่ีมีท้ังสวนสนุกในรม ซ่ึงจัดไดวาเป็นสวนสนุกในรมท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดแหงหน่ึง
ในโลกเลยก็วาได และมีโซนสวนสนุกกลางแจง ท่ีสรางเป็นเกาะอยูกลางทะเลสาบซอกชน
รายลอมไปดวยหางสรรพสินคา ชอปปิงมอลล ซุปเปอรมาเก็ต โรงแรมหรู รวมไปถึงดาน
ในยังเป็นท่ีตั้งของพิพิธภัณฑพ้ืนบานเกาหลี หรือ Korean Folk Museum อีกดวย

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู หมูยางเกาหลี หรือคาลบี้



วันท่ี 4 ศูนยโสม - รานเคร่ืองสําอางคเกาหลี - น้ํามันสนเข็มแดง - พระ
ราชวังเคียงบ็อค - ฮันบก - ดิวตี้ฟรี - เมียงดง

 Seoul Galaxy Hotel or Benikea Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู ศูนยโสมรัฐบาล ซ่ึงรัฐบาลรับรองคุณภาพวาผลิตจากโสมท่ีมีอายุ 6 ปี ซ่ึงถือวาเป็นโสมท่ีมีคุณภาพดีท่ีสุดชม
วงจรชีวิตของโสม พรอมใหทานไดเลือกซ้ือโสมท่ีมีคุณภาพดีท่ีสุดและราคาถูกกวาไทยถึง 2 เทา กลับไปบํารุงรางกายหรือฝาก
ญาติผูใหญท่ีทานรักและนับถือ

นําทานสู ศูนยเครื่องสําอาง เป็นศูนยรวมของเครื่องสําอางของเกาหลี อาทิเชน ROJUKISS, LOTREE, ETUDE และอีก
มากมายหลากหลายแบรนดเนมท่ีนําเขามาจากท่ัวโลก อิสระทานเลือกซ้ือไดตามอัธยาศัย

นําทานสู ศูนยสมุนไพรสนเข็มแดง ซ่ึงผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลีซ่ึงจะใชตนสนเข็มแดงจากยอดเขาท่ีประเทศ
เกาหลีเหนือมาผลิต โดยใชเทคโนโลยีพรอมกับการวิจัยท่ีประเทศเกาหลีใตออกมาเป็นน้ํามันสนเข็มแดง น้ํามันสนน้ีสามารถ
ชวยในการลดระดับไขมันในเสนเลือดไดเป็นอยางดี

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการทานดวย เมนู Samgyetang หรือเมนูไกตุนโสมอาหารในวังในสมัยกอน
ปัจจุบันเป็นอาหารเล่ืองชื่อของเมืองหลวง เชื่อกันวาบํารุงและเสริมสุขภาพ ภายในตัวไกจะมีขาวเหนียว รากโสม พุทราแดงและ
เคล็ดลับในการตุนเสิรฟพรอมเครื่องเคียงท่ีเรียกวา กักตุกี เสนขนมจีน เหลาโสม พริกไทยดํา และเกลือ)

นําทานชม พระราชวังเคียงบ็อค เป็นพระราชวังไมโบราณท่ีเกาแกท่ีสุด สรางขึ้นใน ค.ศ. 1394 ภายในพระราชวังแหงน้ีมีหมู
พระท่ีน่ังมากกวา 200 หลัง มีพ้ืนท่ีประมาณ 90 ไร เป็นพระราชวังหลักของราชวงศโชซอน ซ่ึงมีอํานาจอยูถึง 518 ปี สถาปนา
ขึ้นโดยกษัตริยแทโจ แตไดถูกทําลายไปมากในสมัยท่ีญ่ีป ุนเขามาบุกยึดครอง

พิเศษ!! ใสชุดฮันบก เขาชมพระราชวัง

นําทาน ชอปป้ิงสินคาปลอดภาษีท่ี ดิวตี้ฟรี ท่ีน่ีมีสินคาชั้นนําใหทานเลือกซ้ือมากมายกวา 500 ชนิด อาทิ น้ําหอม เสื้อผา
เครื่องสําอาง กระเปา นาฬิกา เครื่องประดับ ฯลฯ

จากนั้นชอปป้ิงยาน เมียงดง หรือ สยามสแควรเกาหลี หากทานตองการทราบวาแฟชั่นของเกาหลีเป็นอยางไร กาวล้ํานําสมัย
เพียงใดทานจะตองมาท่ีเมียงดงแหงน้ี พบกับสินคาวัยรุน อาทิ เสื้อผาแฟชั่นแบบอินเทรน เครื่องสําอางดังๆ ของเกาหลี พบกับ
ความแปลกใหมในการชอปป้ิงอีกรูปแบบหน่ึง ซ่ึงเมียงดงแหงน้ีจะมีวัยรุนหน ุมสาวชาวโสมไปรวมตัวกันท่ีน่ีกวาลานคนในแตละ
วัน

ค่ํา

อิสระใหทานชอปป้ิง และ รับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย

พักท่ี Seoul Galaxy Hotel or Benikea Hotel หรือเทียบเทา

ศูนยโสม
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

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



รานเครื่องสําอางคเกาหลี

นํ้ามันสนเข็มแดง

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 Samgyetang หรือเมนูไกตุนโสม

พระราชวังเคียงบ็อค

ฮันบก

ดิวต้ีฟรี

 บาย

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

ฮันบกเป็นเครื่องแตงกายประจําชาติเกาหลีมาเป็นเวลาพัน ๆ ปีมาแลว ความงามและความ
ออนชอยของวัฒนธรรมเกาหลีจะถูกถายทอดออกมาผานทางภาพถายของสุภาพสตรีใน
เครื่องแตงกายฮันบกน้ี กอนท่ีวัฒนธรรมการแตงกายแบบตะวันตกจะไดเขามาในเกาหลี
เมื่อรอยปีมาแลวนั้น หญิงชาวเกาหลีจะสวมชุดฮันบกเป็นปกติทุกวัน สวนสุภาพบุรุษจะ
สวมชอโกรี (เสื้อนอกแบบเกาหลี) และพาจิ (กางเกงขายาว) ในขณะท่ีสุภาพสตรีสวมชอก
อรีและชีมา (กระโปรง) ในปัจจุบันชุดประจําชาติฮันบก จะใชสวมเฉพาะในโอกาสพิเศษ
ตาง ๆ เชน งานมงคลสมรส วันซอลลัล (วันขึ้นปีใหมตามจันทรคติ) หรือวันชูซก (วัน
ขอบคุณพระเจา) ฮันบก ของผูหญิงประกอบดวย กระโปรงพันรอบตัว เรียกวา “ชิมา” และ
เสื้อ “ชอกอรี” ซ่ึงคลายเสื้อแจ็คเก็ตฮันบกของผูชายประกอบดวยชอกอริเชนกัน แตสั้น
กวาของผูหญิง และมีกางเกงเรียกวา “บาจิ” ท้ังชุดของผูหญิงและผูชายสวมคลุมทับดวย
เสื้อคลุมยาวเรียกวา “ตุรุมากิ”

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



วันท่ี 5 ศูนยสมุนไพรฮอกเกตนามู - พิพิธภัณฑสาหรายเกาหลี - เรียน
ทําขาวหอสาหราย คิมบับ - ถนนฮงอิก (ยานฮงแด) -
ซุปเปอรมารเก็ตเกาหลี - ทาอากาศยานอินชอน - ทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย

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

 คํ่า  Seoul Galaxy Hotel or Benikea Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางไปดูแลสุขภาพกันท่ี ศูนยสมุนไพรฮอกเกนามู ซ่ึงเป็นสมุนไพรท่ีท่ัวโลกยอมรับ รวมถึงสถาบันตางๆ วาเป็น
สมุนไพรท่ีมีคุณภาพดีท่ีสุดในการบํารุงตับและดูและตับของเรา ซ่ึงจะเป็นสมุนไพรท่ีหาไดยากในปัจจุบัน ทานจะไดชมการสาธิต
การทดลองวาสมุนไพรชนิดน้ีมีคุณคาเพียงใดตอโลกใบน้ี

จากนั้นเขาชม โรงงานสาหราย ของฝากท่ีมีชื่อเสียงของเกาหลี ผลิตสาหรายใหม สด ทุกวันมีหลายรสชาติใหทานไดเลือกซ้ือ
ไปเป็นของฝาก พิเศษใหทุกทานได เรียนรูวิธีการทําคิมบับ (ขาวหอสาหราย) อาหารงายๆ ท่ีคนเกาหลีนิยมรับประทาน คิม แปล
วา สาหราย บับ แปลวา ขาว จะเป็นแทงยาวๆ แลวเคาก็จะห่ันเป็นชิ้นๆพอดีคํา จ้ิมโชยุญ่ีป ุนหรือวาซาบิก็ได

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการทานดวย เมนู จิมดัก เป็นไกพะโลผัดกับวุนเสนและผักอรอยมากมายเสริฟ
พรอมขาวสวยรอนๆ พรอมเครื่องเคียงตางๆ

นําทาน ชอปป้ิงยานฮงแด แหลงชอปป้ิงสุดฮิตของเหลาวัยรุน นักศึกษา ซ่ึงอยูใกลกับมหาวิทยาลัยศิลปะฮงอิก ท่ีมีชื่อเสียง
มากของเกาหลี บรรยากาศจึงสดใสเต็มไปดวยหน ุมสาวชาวโซลในตอนกลางวันฮงแดเป็นถนนท่ีสามารถเดินชอปป้ิงในรานเสื้อ
สวยสุดอารตแบบราคานักศึกษา และอัพเดตสตรีท สไตล จากแฟชั่นนิสตาตัวจริงสวนกลางคืนเป็นแหลงปารตี้ท่ี chic สุดในโซล

กอนเดินทางกลับกรุงเทพ พาทุกทานแวะละลายเงินวอนท่ี ซุปเปอรมาเก็ตละลายเงินวอน สาหราย ขนมตาง ๆ ช็อกโกแลต
หินซีเรียลช็อกโก ผลิตภัณฑของใบและรากฝอยของโสม ในรูป ขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหนาโสม ครีมลางหนาโสม เครื่อง
สําอางโสม เป็นตน และยังมีหมอนสุขภาพ กิมจิ เป็บเปโร (ปอกกี้เกาหลี) ชินราเมง (มามาเกาหลี)

สมควรเวลานําทานเดินทางสูสนามบิน

ค่ํา

19.55 น. ออกเดินทางกลับ กรุงเทพมหานคร โดยเท่ียวบินท่ี LJ 003

21.10 น. ถึง ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพและประทับใจ

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม



ศูนยสมุนไพรฮอกเกตนามู

พิพิธภัณฑสาหรายเกาหลี

เรียนทําขาวหอสาหราย คิมบับ

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

ท่ีพิพิธภัณฑสาหรายทานจะไดฟังเรืองราวการทําสาหรายจากใตทะเลลึก ใหทานทราบถึง
ประวัติศาสตร ความเป็นมา และกระบวนการผลิตสาหรายทะเลเกาหลีวามีวิวัฒนาการและ
วิธีการอยางไร

อาหารประจําชาติเกาหลี ซ่ึงเป็นสวนหน่ึงในอาหารเกาหลียอดนิยมของคนไทยอีกเมนู
หน่ึง

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู จิมดัก

ถนนฮงอิก (ยานฮงแด)

ซุปเปอรมารเก็ตเกาหลี

 บาย

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

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 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
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
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะเล่ือนการเดินทาง หรือ เปล่ียนแปลงราคา ในกรณีท่ีผูเดินทางไมถึง 20 คนขึ้นไป

ในกรณีท่ีสายการบินประการปรับขึ้นภาษีน้ํามัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บคาภาษีน้ํามันเพ่ิมตามความเป็นจริง

ตั๋วเครื่องบินท่ีออกเป็นกรุปไมสามารถเล่ือนวันเดินทางหรือขอคืนเงินได

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะเปล่ียนแปลง หรือสลับรายการทองเท่ียวตามความเหมาะสม ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย หรือเหตุการณท่ี
อยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะคํานึงถึงความปลอดภัยและผลประโยชนของคณะผูเดินทางเป็นหลัก

บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิน หากเกิดเหตุการณสุดวิสัย เชน ความลาชาจากสายการบิน การยกเลิกเท่ียวบิน การเมือง การ
ประทวง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล ปัญหาจราจร อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ หรือทรัพยสินสูญหายอันเน่ืองมาจากความประมาทของ
ตัวทานเอง หรือจากการโจรกรรม และอุบัติเหตุจากความประมาทของตัวทานเอง

กรณีท่ีสถานท่ีทองเท่ียวใดๆ ท่ีไมสามารถเขาชมไดเน่ืองจากเหตุสุดวิสัย สภาพอากาศ เหตุการณท่ีอยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ
เป็นตน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์มคืนคาใชจายใดๆ ท้ังสิ้น

กรณีท่ีทานสละสิทธิใ์นการใชบริการใดๆ หรือไมเขาชมสถานท่ีใดๆ ก็ตามท่ีระบุในรายการทองเท่ียว หรือไมเดินทางพรอมคณะ ทา
งบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์มคืนคาใชจายไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น

กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองท้ังในประเทศไทย และในตางประเทศมีปฏิเสธมิใหเดินทางเขา-ออกตามประเทศท่ีระบุไว  เน่ืองจาก
การครองครองสิ่งผิดกฎหมาย สิ่งของตองหาม เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือไมวาดวยเหตุผลใดๆ ก็ตามบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะ
ไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดก็ตาม

กรณีท่ีทานใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมสีน้ําเงิน) เดินทางเพ่ือการทองเท่ียวกับคณะทัวร หากทานถูกปฏิเสธในการเขา-ออก
ประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์มคืนคาทัวรและรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น

เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรท้ังหมดแลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ท้ังหมด

การชําระเงิน
ชําระคามัดจํา ทานละ 5,000 บาท หลังจากทําการจองภายใน 3 วัน

***ชวงเทศกาลวันหยุดยาว 10,000 บาท***

ชําระเงินคาทัวรสวนท่ีเหลือภายใน 30 วัน กอนออกเดินทาง (ในวันเวลาทําการ)

อัตรานี้รวม:
คาตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัดไปกลับพรอมกรุป
น้ําหนักกระเปาไมเกิน 15 กิโลกรัมตอทาน/ห้ิวขึ้นเครื่องได 12 กิโลกรัม

คาภาษีสนามบินทุกแหง

โรงแรมระดับ 3 ดาว พักหองละ 2 – 3 ทาน จํานวน 3 คืน 

บริการอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ

คาเขาชมสถานท่ีทองเท่ียวตางๆตามรายการระบุ

คารถรับ-สงและนําเท่ียว พรอมหัวหนาทัวรชํานาญงานและมัคคุเทศกทองถิ่น ตลอดการเดินทาง

คาประกันอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม)

อัตรานี้ไมรวม:
คาทิปไกด และคนขับรถ ประมาณ 50,000 วอน หรือ 1,500 บาท ตอทานตลอดทริป สวนหัวหนาทัวรแลวแตความพึงพอใจของ

ทาน

คาใชจายสวนตัวอ่ืนๆ เชน หนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาซักรีด คาอาหารเครื่องด่ืมนอกเหนือรายการ 

คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7 % และ หัก ณ ท่ีจาย 3 %   

คาน้ําหนักกระเปาเกิน 15กิโลกรัม  /  คาวีซาสําหรับหนังสือเดินทางตางดาว หรือชาวตางชาติ

วีซา
พาสปอรตควรมีอายุไมตํ่ากวา 6 เดือนนับจากวันเดินทาง



หมายเหตุ
*** ราคาโปรโมชั่น!! ไมมีราคาเด็ก ***

เด็กทารก INFANT (อายุตํ่ากวา 2 ปี) ราคา 8,900 บาท

จอยแลนดไมใชตั๋วเครื่องบิน ราคา 8,900 บาท

ไมรวมทิปไกด+คนขับรถตลอดการเดินทาง ทานละ 50,000 วอน (ประมาณ 1,600 บาท) ขออนุญาตเก็บคาทิปทุกทานท่ีสนาม
บินไทย 

หากทานตองซ้ือบัตรโดยสารภายในประเทศเพ่ือไปและกลับกรุงเทพฯ แตละกรุปนั้นจะคอนเฟิรมกอนประมาณ 10 วันกอนเดิน
ทาง หากทานตองการจองตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ กรุณาสอบถามเท่ียวบินคอนเฟิรมกับเจาหนาท่ีกอน กรุณาเลือกซ้ือบัตรโดยสาร
ภายในประเทศประเภทท่ีสามารถเล่ือนวันและเวลาในการเดินทางไดและหากกรณีเกิดความผิดพลาดจากสายการบิน เชนความลาชา
ของเท่ียวบิน การยกเลิกเท่ียวบิน มีการยุบเท่ียวบินรวมกัน ตารางการการเดินทางมีการเปล่ียนแปลง เน่ืองจากสายการบินพิจารณา
สถานการณแลววา อยูนอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย หรือเหตุผลทางดานความปลอดภัยเป็นตน เหตุผลตางๆท่ีอยู
เหนือความควบคุมของบริษัท ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆไดในทุกกรณี

กอนตัดสินใจจองทัวร ควรอานเงื่อนไขการเดินทางอยางถองแทจนเป็นท่ีพอใจ แลวจึงวางมัดจําเพ่ือประโยชนของทานเอง 

ขอควรทราบ :

1.ในกรณีท่ีผูเดินทางไมผานการตรวจพิจารณาจากดานตรวจคนเขาเมือง (ต.ม.)ในการเขา-ออกท้ังประเทศไทยและประเทศ
เกาหลีใต อันเน่ืองมาจากการกระทําท่ีสอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนีเขาออกเมือง หรือการถูกปฎิเสธในกรณีอ่ืนๆทุกกรณี
ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบและไมคืนคาใชจายตางๆท้ังสิ้น เน่ืองจากเป็นการเหมาจายกับตัวแทนบริษัทแลว

2.การเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสมโดยไมแจงใหทราบลวงหนา ท้ังน้ีเน่ืองจากสภาพ ลม ฟา อากาศ และ
สถานการณในการเดินทางขณะนั้นแตจะคํานึงถึงความปลอดภัยในการเดินทาง และผลประโยชนของหมูคณะเป็นสําคัญ โดยไมทําให
มาตรฐานของการบริการลดนอยลง

3.ขอความรวมมือในการลงรานรัฐบาลตามโปรแกรมกําหนด เชน รานศูนยโสมรัฐบาล, ศูนยสมุนไพรบํารุงตับศูนยสมุนไพรสน
เข็มแดง, ศูนยเครื่องสําอาง, Duty free ไมมีการบังคับซ้ือแตอยางใด แตขอความกรุณาตองลงใหครบทุกราน

4.ทัวรน้ีจัดใหเฉพาะลูกคาท่ีประสงคจะไปทองเท่ียวตามรายการของทัวรทุกวันเทานั้น  หากทานไมสามารถรวมทัวรทุกวัน แค
สมัครมารวมทัวรเพียงเพ่ือการใชตั๋วเครื่องบินและท่ีพักในราคาพิเศษ  หากทานไมแจง และปรากฏวาทานไมรวมทัวรในบางวัน ทาง
บริษัทจะคิดคาดําเนินการในการแยกทองเท่ียวเอง 300 USD  (กอนซ้ือทัวร จะตองแจงความประสงคท่ีเป็นจริง เพ่ือทางผูจัดจะไดคิด
คาบริการท่ีเหมาะสม)

5.ประเทศเกาหลีใตไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝาฝืน จะมีโทษปรับและจับ ท้ังน้ี
ขึ้นอยูกับดุลพินิจของเจาหนาท่ีศุลกากร ดานตรวจคนเขาเมือง 

ขอแนะนําเพ่ิมเติม สําหรับผูเดินทางไปทองเท่ียวประเทศเกาหลีใต

1. ผูเดินทางท่ียังคงสภาพการเป็นนักศึกษา กรุณาเตรียมใบรับรองการเป็นนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ
ติดตัวไปดวยอาจจะตองใชในบางกรณี

2. ผูเดินทางท่ีเป็นขาราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานบริษัทเอกชนตางๆ กรุณาเตรียมบัตรประจําตัวขาราชการ หรือ
ใบรับรองการทํางานเป็นภาษาอังกฤษอาจจะตองใชในบางกรณี

3. ผูเดินทางท่ีทําเลมพาสปอรตใหมเน่ืองจากเลมเกาหมดอายุใหพกหนังสือเดินทางเลมเกาติดตัวไปดวยอาจจะตองใชในบางกรณี

4. กรุณาพกบัตรเครดิต (ถามี) และเงินสดติดตัว ท้ังเงินวอนและเงินสกุล USD กองตรวจคนเขาเมืองอาจจะขอดูในบางกรณีอาน
เอกสารโปรแกรมทัวรในละเอียดชัดเจน ท้ังสถานท่ีทองเท่ียว,เท่ียวบิน,วันเดินทาง เพ่ือประโยชนแกตัวทานเองในกรณีท่ีตองตอบ
คําถามท่ีดานตรวจคนเขาเมือง

การยกเลิก
ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการยึดมัดจําเต็มจํานวน

ยกเลิกกอนการเดินทาง 21 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเ์ก็บคาใชจาย 100% ของราคาทัวรท้ังหมด

กรณีกรุปท่ีเดินทางชวงวันหยุด เทศกาลตางๆ เชน ปีใหม สงกรานต เป็นตน ทางบริษัทฯ ตองมีการการันตีมัดจําท่ีน่ังกับทางสาย
การบิน รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เชน Charter Flight และโรงแรมท่ีพักตางๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์มคืนคามัดจํา หรือ คาทัวร
ท้ังหมด ไมวายกเลิกกรณีใดก็ตาม

เมื่อออกตั๋วแลว หากทานมีเหตุบางประการทําใหเดินทางไมได ไมสามารถขอคืนคาตั๋วได เน่ืองจากเป็นนโยบายของสายการบิน
 

่ ่



กรณีนักทองเท่ียวตองการทําการยกเลิกและเป็นไปตามเงื่อนไขขางตน บริษัทจะทําการโอนเงินคืนลูกคาภายใน 30 วัน นับจากวัน
ท่ีลูกคาติดตอขอยกเลิกกับเซลล
 


