
#15587 ทัวรเกาหลี โซล 5 วัน 3 คืน เกาะนามิ สวนสนุกเอ
เวอรแลนด ชมซากุระถนนยออิโด บิน ZE
ทัวรเกาหลี โซล ปนเรลไบค สะพานกระจกใสกิมโป เจดการเดน เรียนทํากิมจิ สวม
ชุดฮันบก หอคอยกรุงโซล วัดโชเกซา พระราชวังชางด็อก Seoullo7017 LED
Rose Garden



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

2 ทาอากาศยานอินชอน - เกาะนามิ - ป่ันจักรยานบนรางรถไฟ - สะพานกระจกใสกิมโป - สวน
Jade Garden   

Benekia
Suwon
หรือ
เทียบเทา

3 โรงเรียนสอนทํากิมจิ - ฮันบก - เอเวอรแลนด - โซลทาวเวอร - การคลองกุญแจคูรักเกาหลี   

Benikea
Seoul
Hotel
หรือ
เทียบเทา

4 รานเคร่ืองสําอางคเกาหลี - น้ํามันสนเข็มแดง - ศูนยสมุนไพรเกาหลี - วัดโซเกซา - พระราชวัง
ชางดอกกุง - สะพาน Seoullo7017 - สวนสาธารณะยออิโด - เมียงดง - รานไลนเฟรน - ยา
นทงแดมุน - ทงแดมุน ดีไซน พลาซา - LED ROSE GARDEN

  

Benikea
Seoul
Hotel
หรือ
เทียบเทา

5 โรงงานพลอยอเมทิส - ดิวต้ีฟรี - ศูนยโสม - ซุปเปอรมารเก็ตเกาหลี - ทาอากาศยานอินชอน -
ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

29 พ.ค. 65 - 2 มิ.ย. 65 ฿14,900 ฿14,900 ฿14,900 ฿4,900

30 พ.ค. 65 - 3 มิ.ย. 65 ฿14,900 ฿14,900 ฿14,900 ฿4,900

31 พ.ค. 65 - 4 มิ.ย. 65 ฿14,900 ฿14,900 ฿14,900 ฿4,900



วันท่ี 1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ทาอากาศยานอินชอน - เกาะนามิ - ปนจักรยานบนรางรถไฟ -
สะพานกระจกใสกิมโป - สวน Jade Garden

กําหนดการทั้งหมด

ขอแนะนําเพ่ือความสะดวกในการเขารับการตรวจคนกอนขึ้นเครื่องบิน ของเหลว เจล และสเปรยทุกชนิด ตองบรรจุใน
ภาชนะท่ีมีขนาดความจุไมเกิน 100 มิลลิลิตร สําหรับภาชนะท่ีเกิน 100 มิลลิลิตร แมจะบรรจุของเหลว เจล และสเปรย เพียง
เล็กนอยก็ไมสามารถนําติดตัวขึ้นเครื่องบินได ภาชนะท้ังหมดตองใสรวมกันไวในถุงพลาสติกใส ซ่ึงเปิด - ปิด ผนึกได และมี
ความจุรวมกันไมเกิน1 ลิตร (1,000 มิลลิลิตร) ของเหลวท่ีไดรับการยกเวน ไดแก นม และอาหารสําหรับเด็กทารกในปริมาณท่ี
เหมาะสม รวมถึงยาท่ีมีเอกสารกํากับชัดเจน ของเหลว เจล และสเปรย ท่ีซ้ือจากรานคาปลอดอากร (DUTY FREE SHOPS)
ท่ีทาอากาศยานตองบรรจุในถุงพลาสติกใสปิดผนึกปากถุงไมมีรองรอย การเปิดปากถุง และมีหลักฐานแสดงวาไดซ้ือ ณ วันท่ี
เดินทาง เพ่ือนําไปแสดงตอเจาหนาท่ี ณ จุดตรวจคน อยางไรก็ตามแตละประเทศจะมีกฎ การนําของเหลว ขึ้นเครื่องแตกตางกัน
การนําผลิตภัณฑของสดท่ีทําจากสัตวไมวาเน้ือหมู เน้ือวัว ผัก ผลไมสด ไมอนุญาตใหนําเขาประเทศเพ่ือปองกันโรคตางๆเพราะ
หากศุลกากรตรวจพบจะตองเสียคาปรับ

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

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

 กิจกรรม ค่ํา

19.25 น. คณะเดินทางพรอมกันท่ีจุดหมาย สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ ชั้น 4 ณ เคานเตอรสาย
การบิน EASTAR JET โดยมีเจาหนาท่ีจากบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ และอํานวยความสะดวกในเรื่องของเอกสารตลอดจน
สัมภาระของทาน (โปรดแสดงใบนัดหมายและพาสปอรตใหแกเจาหนาท่ีในวันเดินทาง)

22.25 น./02.40 น. หลังจากเช็คอิน และโหลดสัมภาระเรียบรอยแลว นําทานออกเดินทางสูประเทศเกาหลีใต โดยเท่ียวบิน
ท่ี ZE512/ZE514

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ คํ่า

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

 กิจกรรม เชา

06.20 น./10.20 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานอินชอน

นําทานเดินทางสูทาเรือเฟอรรี่เพ่ือขามฟากไปยัง เกาะนามิ เกาะท่ีอุดมสมบูรณไปดวยธรรมชาติท่ีสวยงาม ท้ังทิวสนเรียงราย
เป็นทาง อุโมงคตนแปะกวย ตนเกาลัด ตนเมเป้ิล ดอกไมนานาพรรณ และยังเป็นสถานท่ีถายทําซีรีสโรแมนติกชื่อดังเรื่อง
WINTER SONATA



บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการทานดวยเมนู ดักคาลบี้ (DAKGALBI) ไกผัดเผ็ด บารบีคิวเกาหลี อาหาร
ยอดนิยมอีกชนิดหน่ึงของคนเกาหลี โดยวิธีการนําเน้ือไกท่ีห่ันเป็นชิ้นๆ และผักตางๆมาผัดรวมกับซอสบารบีคิวในกระทะแบน
เหล็กขนาดใหญ

นําทานพบกับความสนุกในการป่ันจักรยานบนรางรถไฟหรือ RAIL BIKE ซ่ึงเป็นกิจกรรมใหมลาสุดท่ีชาวเกาหลีกําลังนิยม
มากในปัจจุบันตลอดเสนทางทุกทานจะไดสัมผัสและอ่ิมเอมกับธรรมชาติท่ีสวยงาม

จากนั้นพาทุกทานชม สะพานกระจกแกว ใหทุกทานไดเพลิดเพลินกับบรรยากาศ พรอมถายรูปสวยๆ กับ สะพานกระจกเป็น
Skywalk ท่ียาวท่ีสุดของเกาหลี

จากนั้นพาทานสัมผัส Jade Garden สวนรุกขชาติ ท่ีรวมพันธุไมและดอกไมนานาชนิดเอาใจทานท่ีรักธรรมชาติ ทานจะได
สัมผัสบรรยากาศกับเสียงนกและเสียงใบไมพล้ิวไหวตลอดทาง

ค่ํา

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร บริการทานดวย พุลโกกิ (BULGOGI) วิธีการทําคือห่ันหมูเป็นชิ้นบางๆ แลวหมักกับ
เครื่องปรุงตางๆกอนนําไปตมน้ําขลุกขลิก

พักท่ี Benekia Suwon หรือเทียบเทา

ทาอากาศยานอินชอน

เกาะนามิ

 เชา

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

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

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู ดักคาลบี้ (DAKGALBI)

ปนจักรยานบนรางรถไฟ

สะพานกระจกใสกิมโป

 บาย

Rail Bike คือการไปป่ันจักรยานบนทางรถไฟสายเกาท่ีปัจจุบันไมมีรถไฟว่ิงแลว โดยรถท่ี
ใชป่ันคือรถรางท่ีมีการดัดแปลงใหใชแรงขาป่ันฟันเฟืองใหลอหมุนคลายๆ จักรยานแบบ
น่ัง

เป็นสะพานท่ีนักทองเท่ียวจะไดชมมุมสูงของคลองอารา ซ่ึงเป็นคลองตั้งอยูในพ้ืนท่ีของ
เมืองอินชอนและกรุงโซล วัตถุประสงคเพ่ือปองกันน้ําทวมและใชเป็นพ้ืนท่ีในการพักผอน
หยอนใจยามวาง โดยมีการริเริ่มสรางสืบเน่ืองมาจากเหตุการณน้ําทวมใหญเมืองอินชอน
เมื่อปี 1987 สงผลใหประชากรกวา 6,000 คนประสบภัยพิบัติเป็นอยางมาก



วันท่ี 3 โรงเรียนสอนทํากิมจิ - ฮันบก - เอเวอรแลนด - โซลทาวเวอร -
การคลองกุญแจคูรักเกาหลี

สวน Jade Garden
เป็นสวนท่ีสรางขึ้นภายใตธีม "Small Europe in the Forest" ตั้งอยูใกลกับสนาม
กอลฟ Jade Palace บนพ้ืนท่ี 160,000 ตารางเมตร ในสวนแหงน้ีมีพืชกวา 3,000
ชนิดรวมถึงโรโดเดนดรอน ตนเมเปิล ไอริส พุมไมบลูเบอรี่ รวมท้ังปาธรรมชาติ

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู พุลโกกิ (BULGOGI)

 Benekia Suwon หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

นําทานเขารวมคลาสเรียนทํา กิมจิ อาหารประจําชาติของชาวเกาหลี สนุกกับประสบการณในการทําและลองชิมกิมจิฝีมือของ
ตัวทานเอง

จากนั้นเชิญทานรวมเป็นสวนหน่ึงของชาวเกาหลี โดยการแตงกายดวยชุดประจําชาติ ชุดฮันบก พรอมถายรูปเป็นท่ีระลึกเพ่ือ
ไปอวดคนทางบาน

บาย

อิสระอาหารกลางวัน FREE MEAL เลือกทานอาหารตามท่ีทานตองการ

จากนั้นใหเวลาทุกทานเต็มอ่ิมกับสวนสนุกท่ีดีท่ีสุดของเกาหลี สวนสนุกเอเวอรแลนด ดวยบัตร SPECIAL PASS
TICKET ท่ีสามารถเลนเครื่องเลนตาง ๆ ไดทุกชนิดอยางไมจํากัด เชน ทีเอ็กซเพรส, รถไฟเหาะ, โรงหนังสามมิติ, บานผีสิง
หมุน ฯลฯ ทานยังสามารถเขาซาฟารีเพ่ือชมไลเกอรแฝดคูแรกของโลกและความนารักของเจาหมีท่ีสามารถสื่อสารกับคนได
นอกจากน้ียังมีสวนดอกไมสีสันสวยงามใหไดเก็บภาพกัน

นําทานสู หอคอยกรุงโซล N SEOUL TOWER หอคอยกรุงโซล ตั้งอยูบนเขานัมซาน ซ่ึงเป็น 1 ใน 18 หอคอยท่ีสูงท่ีสุดใน
โลก ฐานของหอคอยมีสิ่งนาสนใจตางๆ มากมาย เชน ศาลาแปดเหล่ียมปาลกัก๊จอง, สวนพฤกษชาติ, อาคารอนุสรณผูรักชาติ
อัน ชุง กุน อิสระใหทุกทานไดเดินเลนและถายรูปคูหอคอยตามอัธยาศัย

ชมไฮไลทของท่ีน่ีคือการคลองกุญแจคูรัก โดยในฤดูใบไมผลิทานจะยังสามารถชมดอกซากุระเกาหลีท่ีผลิบานรอบหอคอย ทวี
ความสวยงามขึ้นอีกเทาตัว

ค่ํา

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร บริการทานดวย บารบีคิวเกาหลี (BBQ KOREA) อาหารป้ิงยางสไตลเกาหลี รับ
ประทานพรอมเครื่องเคียง ผักสด กิมจิ ซุป สลัดผักสดๆ

พักท่ี Benikea Seoul Hotel หรือเทียบเทา

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม



โรงเรียนสอนทํากิมจิ

ฮันบก

เป็นสถานท่ีทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมท่ีนาสนใจของเกาหลี มีอยูมากมายหลายแหงท้ังใน
กรุงโซลและเขตหัวเมืองใหญอ่ืนๆ ภายในจะมีกิจกรรมท่ีเป็นการเผยแพรวัฒนธรรม
เกาหลีหลายอยาง เชน การสาธิตวิธีการทํากิมจิ โดยจะใหผูเขาชมลงมือทํากิมจิดวยตัวเอง

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”

เอเวอรแลนด

โซลทาวเวอร

การคลองกุญแจคูรักเกาหลี

 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

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 ป้ิงยางสไตลเกาหลี

 Benikea Seoul Hotel หรือเทียบเทา



วันท่ี 4 รานเคร่ืองสําอางคเกาหลี - น้ํามันสนเข็มแดง - ศูนยสมุนไพร
เกาหลี - วัดโซเกซา - พระราชวังชางดอกกุง - Seoullo7017 -
สวนสาธารณะยออิโด - เมียงดง - รานไลนเฟรน - ยานทงแด
มุน - ทงแดมุน ดีไซน พลาซา - LED ROSE GARDEN

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

เชาน้ีนําทุกทานสู ศูนยเวชสําอาง ใหทานไดเลือกซ้ือเครื่องสําอางคุณภาพดีในราคายอมเยา อาทิครีมน้ําแตก, ครีมโบท็อกซ,
ครีมหอยทาก ฯลฯ

พาทานเดินทางสู ศูนยน้ํามันสนเข็มแดง ผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลี มีสรรพคุณ ชวยชะลางไขมันในเสนเลือด
เพ่ือปองกันการอุดตันของเสนเลือด และชมการสาธิตใหทานไดเห็นภาพอยางชัดเจนย่ิงขึ้น

นําทานเขาชม ศูนยสมุนไพร หรือฮ็อกเกตนามูใหมลาสุดของเกาหลี เป็นสมุนไพรเมล็ดฮ็อกเกต ทางการแพทยเรียกวา ผล
ไมทอง มีรสเปรี้ยว ดีสําหรับบุคคลท่ีนิยมด่ืมชา กาแฟ น้ําอัดลม ฯลฯ เมล็ดฮ็อกเกตจะชวยในการลางสารพิษท่ีตกคางหรือไขมัน
ท่ีสะสมอยูภายในผนังของตับ ไต ชวยใหตับหรือไตของทานแข็งแรงขึ้น และยังสงผลดีตอสุขภาพรางกายของทานอีกดวย

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบริการทานดวยเมนู ไกตุนโสม (SAMGYETANG) เป็นอาหารท่ีนิยมรับประทาน
กันในชาววังสมัยกอน ภายในตัวไกจะมีขาว รากโสม พุทราแดง เสิรฟพรอมเครื่องเคียงท่ีเรียกวา กักตุกี เสนขนมจีน เหลาโสม
พริกไทยดํา และเกลือ เสิรฟทานละ 1 ตัว ในหมอดินรอน

นําทุกทานสู วัดโชเกซา ศูนยกลางของพุทธศาสนานิกายเซนของเกาหลี แมจะตั้งอยูใจกลางเมืองแตภายในมีความเงียบสงบ
และสวยงามมาก มีตนไมใหญท่ีมีความสูงกวา 26 เมตร อาคารเกาแก และเจดียท่ีแกะสลักจากหินสูง 7 ชั้นนอกจากน้ียังมีความ
สําคัญในการจัดพิธีการสําคัญมากมาย เชนการแหโคมไฟรูปดอกบัวในวันกอนวันประสูติของพระพุทธเจา

นําทานเดินทางสู พระราชวังชางด็อก เป็นพระราชวังหลวงวังท่ีสองท่ีสรางตอจากพระราชวังเคียงบ็อกกุง ในปี ค.ศ.1405
เป็นพระราชวังท่ีมีความสําคัญอยางมากตอกษัตริยหลายๆ พระองคในราชวงศโชซอน ท่ีมีสภาพดีและสมบูรณท่ีสุดใน 5
พระราชวังหลวงท้ังหมดท่ียังคงเก็บรักษาไว และท่ีน่ียังไดรับการขึ้นทะเบียนจาก UNESCO วาเป็น มรดกโลกทางวัฒนธรรม
ในปี 1997อีกดวย

หากเทศกาลชมดอกซากุระยังไมเริ่มตนในวันท่ีทานเดินทางขออนุญาตนําทานเขาสู Seoullo7017 สะพานลอยฟา แลนด
มารคแหงใหมของกรุงโซล ซ่ึงถือเป็นอีกหน่ึงสถานท่ีเท่ียวใหมท่ีเกิดจากการปรับปรุงทัศนียภาพบริเวณสถานีรถไฟโซล รื้อ
สะพานบางจุด แลวปรับใหเป็นถนนลอยฟา จนกลายเป็นสถานท่ีพักผอนสําหรับประชาชนและนักทองเท่ียวโดยเสนทางท่ีเปิด
นั้นจะเชื่อม 17 เสนทางรอบกรุงโซลเลยทีเดียว

แลว นําทานชมความงามของดอกซากุระท่ีบานสะพรั่ง ใหทานไดเดินเลนถายรูป สัมผัสสีสัน และรวมเป็นสวนหน่ึงใน
เทศกาลดอกซากุระเกาหลี

เฉพาะเทศกาลเทานั้น : ถนนยออิโด ณ กรุงโซล และสถานท่ีอ่ืนๆ ไดแก สวนสนุกเอเวอรแลนด ปอมมรดกโลกซูวอน นัม
ซานทาวเวอร อุทยานแหงชาติศซอรัคซาน

เอาใจคอชอปป้ิงกับแหลงชอปป้ิงยอดฮิตท่ีคนไทยรูจักกันดี เมียงดง เป็นยานท่ีไดชื่อวารวบรวมแฟชั่นแบรนดชั้นนําไว
มากมาย ทานสามารถหาซ้ือสินคาไดอยางหลากหลายท้ังเสื้อผา, รองเทา, กระเปา, เครื่องสําอาง และยังมี เครื่องประดับ, ซีดี
เพลง, วีซีดี-ดีวีดีหนังและซีรียยอดฮิต เรียกวาแคท่ีน่ีท่ีเดียวก็สามารถหาซ้ือไดทุกอยางท่ีทานตองการ

นอกจากน้ีทานสามารถพบกับราน LINE FRIENDS STORE ท่ีจําหนายสินคาของท่ีระลึกเกี่ยวกับตัวการตูน LINE ซ่ึง
แตละตัวจะมีสินคาท่ีระลึกใหเลือกซ้ือหลากหลายชนิด เชน สมุดโนต ตุกตา เคสโทรศัพท เสื้อผา กระเปา เครื่องเขียน ฯลฯ
ไฮไลทอยูท่ีเจาหมีบราวนตัวใหญยักษท่ีตั้งอยูดานหนา ท่ีใครไปใครมาก็ตองถายภาพเป็นท่ีระลึกแมกระท่ังคนเกาหลีเอง

จากนั้นนําทานชอปป้ิงตอท่ี ศูนยการคาแฟชั่นแหงเกาหลีทงแดมุน มักมีการแสดงเปิดหมวกจากผูท่ีมีความสามารถมากมาย
ใหรับชม สามารถเดินขามฝ่ังไปชมตึก DDP หรือ DONGDAEMUN DESIGN PLAZAซ่ึงเป็นสถานท่ีสําหรับจัดแสดงงาน
ศิลปะ อีเวนท นิทรรศการตาง ๆ ซ่ึงรวมไปถึงดอกไมไฟ LED ROSE GARDEN ดวย การจัดแสดงขึ้นอยูกับสภาพภูมิอากาศ

ค่ํา

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารบริการทานดวย โอซัมพุลโกกิ (OSAM BULGOGI) สวนผสมจะมีเน้ือสัตว วิธีการทํา
คือห่ันเน้ือสัตวเป็นชิ้นบางๆ แลวหมักกับเครื่องปรุงตางๆ กอนนําไปตมน้ําขลุกขลิก

พักท่ี Benikea Seoul Hotel หรือเทียบเทา



รานเครื่องสําอางคเกาหลี

นํ้ามันสนเข็มแดง

ศูนยสมุนไพรเกาหลี

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

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

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

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู ไกตุนโสม (SAMGYETANG)

วัดโซเกซา

พระราชวังชางดอกกุง

 บาย

วัดท่ีเป็นศูนยกลางของพุทธศาสนานิกายเซนท่ีมีชื่อเสียงในประเทศเกาหลี ถึงแมจะเป็น
วัดท่ีตั้งอยูทามกลางความวุนวายของเมือง แตภายในวัดมีความเงียบสงบและสวยงามไม
ตางไปจากวัดอ่ืนๆ ของประเทศเกาหลีใต ซ่ึงมักจะตั้งอยูทามกลางหุบเขา หรือริมชายทะเล
ภายในวัดมีตนไมใหญท่ีมีความสูงกวา 26 เมตร, อาคารเกาแก และเจดียท่ีแกะสลักจาก
หินสูง 7 ชั้น

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



สะพาน Seoullo7017

สวนสาธารณะยออิโด

เมียงดง

รานไลนเฟรน

ยานทงแดมุน

ทงแดมุน ดีไซน พลาซา

เป็นสะพานลอยฟาท่ีเป็นแลนดมารกแหงใหมกรุงโซล ถือเป็นอีกหน่ึงสถานท่ีเท่ียวใหม
ของเกาหลีใต ท่ีเกิดจากการปรับปรุงทัศนียภาพ รื้อสะพานบางจุด แลวปรับใหเป็นถนน
ลอยฟา แถวบริเวณสถานีรถไฟโซล (Seoul Station) ใหกลายเป็นสถานท่ีพักผอน
สําหรับประชาชน และนักทองเท่ียว ซ่ึงสะพานน้ีจะเป็นพ้ืนท่ีสีเขียว ท่ีเต็มไปดวยตนไม
และดอกไมกวา 200 สายพันธุ ทุกคนสามารถมาพักผอนหยอนใจได

เป็นพ้ืนท่ีชมซากุระอันสวยงามท่ีมีชื่อของเกาหลี ไมตองไปถึงญ่ีป ุนก็ไดก็สามารถชม
ซากุระได ซ่ึงสองขางทางจะเต็มไปดวยงามของดอกซากุระสีชมพูออนละลานตา ใหทานได
หยิบกลองขึ้นมาถายภาพดอกซากุระเก็บไวเป็นท่ีระลึก (ดอกซากุระจะเริ่มบานประมาณ
ชวงเดือนเมษายน)

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

ท่ีน่ีเป็นรานขายสินคาและคาเฟจาก LINE มีสินคามากมายหลายรูปแบบ โดยแอพพลิ
เคชั่น LINE นั้นนอกจากจะเป็นแอพแชทท่ีไดรับความนิยมแลวยังมีจุดขายอีกอยางก็คือ
คาแรคเตอรหลักของตัวละครของแอพพลิเคชั่น LINE ท่ีมีสินคาออกมาใหเลือกมากมายท่ี
มีท้ังตุกตา Line บราวน โคน่ี แซลล่ี, ปากกา, เคสมือถือ, สมุด โซนเสื้อผา และของแตง
บาน หมอน ผาหม

ยานทงแดมุน เป็นยานท่ีเต็มไปดวยรานคามากมาย และหางสรรพสินคาท่ีทันสมัยกวา 10
แหง ตั้งอยูทามกลางบรรยากาศแบบด้ังเดิมของบริเวณฮึนอินจิมุนหรือประตูตะวันออก ท่ี
น่ีเป็นแหลงคาของสินคาประเภทผา เครื่องแตงกาย เครื่องหนัง เครื่องนอน เครื่องใช
ภายในบาน อุปกรณกีฬา เครื่องกีฬา รองเทา และอ่ืนๆ สินคามีความหลากหลายและทัน
สมัยในราคาท่ีไมแพง

เป็นกลุมอาคารรูปทรงแปลกใจกลางกรุงโซล ตั้งอยูกลางศูนยรวมแฟชั่นของเมืองดงแด
มุน โดยเป็นพ้ืนท่ีจัดนิทรรศการระดับโลกมากมาย มีท้ังหองประชุม พ้ืนท่ีในสวนของการ
จัดงานแสดงแสดงโชวสินคาตาง ๆและยังเป็นสถานท่ีสําคัญสําหรับการแลกเปล่ียน
วัฒนธรรมระหวางประเทศ



 หมายเหตุ

วันท่ี 5 โรงงานพลอยอเมทิส - ดิวตี้ฟรี - ศูนยโสม - ซุปเปอรมารเก็ต
เกาหลี - ทาอากาศยานอินชอน - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

เฉพาะเทศกาลเทานั้น : ถนนยออิโด ณ กรุงโซล และสถานท่ีอ่ืนๆ ไดแก สวนสนุกเอเวอรแลนด ปอมมรดกโลกซูวอน นัม
ซานทาวเวอร อุทยานแหงชาติศซอรัคซาน

LED ROSE GARDEN
จุดน้ีถือเป็นอีกหน่ึงจุดท่ีท้ังนักทองเท่ียวชาวเกาหลีและชาวตางชาติอยางพวกเราแวะมา
ถายรูปกัน ลานดอกกุหลาบไฟแอลอีดีกวาสองหมื่นดอกน้ี จะอยูดานหลัง Dongdaemun
Design Plaza (DDP) ซ่ึงก็อยูในยานทงแดมุน ชวงเวลาท่ีสวยสุดก็คงจะเป็นชวงอาทิตย
อัสดง ท่ีบริเวณน้ีจะเป็นทุงแสงไฟท่ีมีความสวยงามมาก

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู โอซัมพุลโกกิ (OSAM BULGOGI)

 Benikea Seoul Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

เชาน้ีนําทานเดินทางสู ศูนยพลอยอเมทิส หรือพลอยสีมวงท่ีมีชื่อเสียงของประเทศเกาหลี ซ่ึงชาวเกาหลีเชื่อวาถาไดมีพลอย
ชนิดน้ีติดตัวไวจะทําใหมีโชคลาภและสิ่งดี ๆ เกิดขึ้นในชีวิต

หลังจากนั้นนําทานชอปป้ิงสินคาปลอดภาษีท่ี ดิวตี้ฟรี (DUTY FREE) ท่ีน่ีมีสินคาชั้นนําใหทานไดเลือกซ้ือมากมายกวา
500 ชนิด ท้ัง น้ําหอม เสื้อผา เครื่องสําอาง กระเปา นาฬิกา เครื่องประดับ ฯลฯ

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการทานดวย จิมดัก (JIMDAK) เป็นเมนูไกประกอบดวยวุนเสน เกาหลี คลุก
ดวยน้ําซุป รสชาติกลมกลอม เสิรฟพรอมขาวสวยรอนๆ พรอมเครื่องเคียงเกาหลี

จากนั้นพาทานรูจักและเขาใจสมุนไพรโสมเกาหลีหรือราชาแหงมวลสมุนไพร ท่ี ศูนยโสม โดยเกาหลีใตเป็นประเทศท่ีมีการ
ผลิตโสมเกาหลีท่ีมีคุณภาพเป็นอันดับ 1 ของโลก โสมมีคุณประโยชนนานัปการ เชน ชวยทําใหจิตใจสงบ, เพ่ิมพละกําลัง ชวย
บํารุงหัวใจ ฯลฯ

หลังจากนั้นไดเวลานําทานสู สนามบินอินชอน เพ่ือเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ

ระหวางทางแวะชอปป้ิงท่ี SUPERMARKET เพ่ือซ้ือของฝากท่ีระลึก มีรานขนมพ้ืนเมืองเกาหลีหลากหลายชนิด กิมจิ ไก
ตุนโสมท่ีบรรจุอยูในถุงสุญญากาศ ตะเกียบ ถวยใสขาว ฯลฯ

ไดเวลานําทานออกเดินทางสูสนามบินอินชอน

17.05 น./20.55 น. นําทานออกเดินทางจาก ทาอากาศยานนานาชาติอินชอน สู ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

ค่ํา

21.25 น./01.40 น. เดินทางถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม



 หมายเหตุ
่ ๋ ๋ ่ ๋ ๋ ่

โรงงานพลอยอเมทิส

ดิวต้ีฟรี

โรงงานพลอยอเมทิส หรือ พลอยสีมวง ท่ีมีชื่อเสียงของประเทศเกาหลี ซ่ึงชาวโสมเชื่อวา
ถาไดมีพลอยชนิดน้ีติดตัวไว จะทําใหมีโชคลาภและสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับชีวิต

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

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู จิมดัก (JIMDAK)

ศูนยโสม

ซุปเปอรมารเก็ตเกาหลี

ทาอากาศยานอินชอน

 บาย

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

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

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

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ คํ่า

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



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

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



เง่ือนไข
- จํานวนผูเดินทาง ขั้นตํ่า ผูใหญ  20 ทาน ขึ้นไป

- เท่ียวบิน ราคารายการทองเท่ียว และอาหาร สามารถเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสมโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา(คํานึงถึง
ผลประโยชนของผูเดินทางเป็นสําคัญ)

- ขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงเท่ียวบินและตารางการบินท้ังไปและกลับโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา 

- กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมือง,เจาหนาท่ีกรมแรงงานท้ังท่ีไทยและในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหทานเดินทางออกหรือเขาประเทศ
เน่ืองจากมีสิ่งผิดกฎหมาย เอกสารเดินทางไมถูกตองการกระทําท่ีสอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนีเขาออกเมือง หรือในกรณี
อ่ืนๆการพิจารณาเป็นเอกสิทธิแ์ละวิจารณญาณของเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองและเจาหนาท่ีกรมแรงงานเทานั้น ซ่ึงอยูนอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษัทไมสามารถทําการเล่ือนวันหรือคืนเงินได (เน่ืองจากตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ ไป-กลับ แบบหมูคณะ) ท้ังน้ี
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์มคืนคาทัวรหรือคาบริการไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 

- หนังสือเดินทาง (Passport) ของทาน นับจากวันท่ีเดินทางไปและกลับ ตองมีอายุเหลือใชงานมากกวา 6 เดือนขึ้นไป และตอง
เหลือหนากระดาษพอใหเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองสามารถประทับตราได และตองอยูในสภาพท่ีสมบูรณ ไมชํารุด หรือฉีกขาด 

- ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้นหากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอจลาจล 

- หลังจากไดรับเอกสารเรียกเก็บเงิน (Invoice) กรุณาชําระเงิดมัดจําภายใน 3 วัน และสงหลักฐานการชําระเงินพรอมหนาพาส
ปอรตของผูเดินทาง และชําระเงินท้ังหมดกอนการเดินทางภายใน 14 วัน 

- ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้นหากทานใชบริการของทางบริษัทฯ ไมครบ อาทิไมเท่ียวบางรายการ, ไมทานอาหารบางมื้อ
 เพราะคาใชจายทุกอยาง ทางบริษัทฯ ไดชําระคาใชจายใหกับตางประเทศแบบเหมาขาดกอนออกเดินทางแลว

- ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุท่ีเกิดจากความประมาท
ของตัวนักทองเท่ียวเอง

- เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาท้ังหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ท่ี
ไดระบุไวแลวท้ังหมด

- ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ีไดตามความเหมาะสม ท้ังน้ีขึ้นอยูกับเวลาการ
จราจร สภาพอากาศ และเหตุสุดวิสัยอ่ืนๆท่ีอาจเกิดขึ้นได ท้ังน้ีเพ่ือความปลอดภัยและประโยชนของผูเดินทางเป็นสําคัญ

- มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมมีสิทธิใ์นการใหคําสัญญาใดๆ ท้ังสิ้นแทน บริษัทฯ นอกจากมีเอกสาร  ลงนาม
โดยผูมีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเทานั้น    

- ในกรณีท่ีลูกคาตั้งครรภ ตองมีใบรับรองจากแพทยวาสามารถเดินทางทองเท่ียวได และมีอายุไมเกิน 7 วัน นับจากวันท่ีเดินทาง
และตองแจงใหทางบริษัททราบลวงหนา

- กรณีกรุปสวนตัว กรุปเหมา กรุปนักเรียน กรุปดูงาน ไมสามารถใชราคาดังกลาวในโปรแกรมได

- กรณีท่ีทานซ้ือเฉพาะแพ็คเกจทัวรไมรวมตั๋วเครื่องบิน จะไมรวมคาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000
บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม)

การชําระเงิน
- มัดจําขั้นตํ่า 5,000.- บาท/ทาน/ทริป

- กรุณาชําระมัดจําหลังจากวันจองภายใน 3 วัน

- และชําระสวนท่ีเหลือท้ังหมดกอนการเดินทางภายใน 30 วัน (ในวันเวลาทําการ)

อัตรานี้รวม:
- คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามเสนทางท่ีระบุในรายการชั้นทัศนาจร ไป-กลับพรอมคณะ     

- คาอาหารทุกมื้อ ตามท่ีระบุในรายการ                            

- คาเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการ                            

- คาท่ีพักตามระบุในรายการ พักหองละ 2 หรือ 3 ทาน ตามโรงแรมท่ีระบุ หรือเทียบเทา    

- คารถรับ-สง และนําเท่ียวตามรายการ                            

- คาภาษีสนามบิน ทุกแหงท่ีมี                                

- คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระทานละ15 หรือ 20 กก.                    

- คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม)

- คาบัตรเขาสวนสนุกเอเวอรแลนด เครื่องเลนไมจํากัด

๊



- ปลัก๊ไฟ ADAPTER 

อัตรานี้ไมรวม:
- คาใชจายสวนตัว อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง, คาโทรศัพทสวนตัว, คาซักรีด, มินิบารในหอง, รวมถึงคาอาหาร และเครื่องด่ืมท่ีสั่ง

เพ่ิมนอกเหนือรายการ (หากทานตองการสั่งเพ่ิมกรุณาติดตอหัวหนาทัวรแลวจายเพ่ิมเองตางหาก)

- คาทิปคนขับรถ และไกดทองถิ่น  ทานละ 1,200 บาท หรือ 40,000 วอน ตอทานตลอดท้ังทริป    

- หากผูเดินทางไมไดถือหนังสือเดินทางประเทศไทย มีคาใชจายเพ่ิมเติม 5,000 บาท

- คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3%                    

- คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระ ท่ีหนักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ 15-20 กก.)        

- คาวีซาสําหรับพาสปอรตตางดาว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1.พาสปอรต 2.ใบประจําตัวคนตางดาว 3.ใบสําคัญถิ่นท่ีอยู 4.สําเนา
ทะเบียนบาน(ถามี) 5.สมุดบัญชีเงินฝาก(ถามี) 6.รูปถายสี 2 น้ิว 2 รูป แลวทางบริษัทฯจะเป็นผูดําเนินการย่ืนวีซาใหทานโดยจายคา
บริการตางหาก (สําหรับหนังสือเดินทางตางดาวเจาของหนังสือเดินทางตองทําเรื่องแจงเขา-ออกดวยตนเองกอนจะย่ืนวีซา)

- คาลิฟทท่ี N SEOUL TOWER

วีซา
- หนังสือเดินทาง (Passport) ของทาน นับจากวันท่ีเดินทางไปและกลับ ตองมีอายุเหลือใชงานมากกวา 6 เดือนขึ้นไป และตอง

เหลือหนากระดาษพอใหเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองสามารถประทับตราได และตองอยูในสภาพท่ีสมบูรณ ไมชํารุด หรือฉีกขาด 

หมายเหตุ
- กรุณาอานรายละเอียดโปรแกรมและเงื่อนไขตางๆใหละเอียดกอนยืนยันการจอง

- หากทานตองการหองสําหรับพักเด่ียว สามารถจายเพ่ิมเติมอีก 4,900.-ทานละ จากราคาผูใหญ

- หากทานตองการเดินทางแบบไมใชตั๋ว (JOIN LAND) คิดราคาทานละ 6,900.-บาท/ทาน

- เจาหนาท่ีจะสงใบนัดหมายการเดินทางใหภายใน 5-7 วันกอนเดินทางเทานั้น

- หากมีการเปล่ียนแปลงจะรีบแจงใหทราบ หากมีขอสงสัยกรุณาสอบถามเจาหนาท่ีทันที

ลูกคามีความจําเป็นตองเขารานตามโปรแกรมทัวร อันไดแก ศูนยโสม, ศูนยสมุนไพร, ศูนยเวชสําอาง, ศูนยน้ํามันสนแดง, ศูนย
พลอยอเมทิส หากทานไมตองการเขารานดังกลาว บริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บคาบริการเพ่ิมทานละ 300 USD

การยกเลิก
- ตองยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 45 วันเทานั้น คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของคาบริการท่ีชําระแลว

- หากยกเลิกการเดินทางนอยกวา 45 วัน ขอสงวนสิทธิไ์มคืนคาทัวรทุกกรณี

- ในกรณีกรุปสวนตัว กรุปเหมา กรุปนักเรียน กรุปดูงาน เมื่อชําระแลวไมสามารถคืนเงินใดๆท้ังสิ้น

- ชวงเทศกาลไมสามารถยกเลิกหรือเปล่ียนชื่อผูเดินทางได

- กรุปท่ีเดินทางตองการันตีมัดจํากับสายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศ หรือตางประเทศ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเชน
CHARTER FLIGHT, EXTRA FLIGHT จะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือ คาทัวรท้ังหมด
 

กรณีนักทองเท่ียวตองการทําการยกเลิกและเป็นไปตามเงื่อนไขขางตน บริษัทจะทําการโอนเงินคืนลูกคาภายใน 30 วัน นับจากวัน
ท่ีลูกคาติดตอขอยกเลิกกับเซลล


