#15589 ทัวรเกาหลี โซล 5 วัน 3 คืน หมูบานอังกฤษ เกาะนามิ
สวนสนุกเอเวอรแลนด บิน ZE
ทัวรเกาหลี โซล ปนเรลไบค อุทยานแหงชาติซอรัคซาน(ไมรวมกระเชา) วัดชินฮัน
ซา สวมชุดฮันบก LED Rose Garden พระราชวังชางด็อก โชว Hollywood
Sky Show หอคอยกรุงโซล

สรุปการเดินทาง
วันที่

1
2
3

กําหนดการ

เชา เที่ยง เย็น

ทา อากาศยานสุวรรณภูมิ



ทา อากาศยานอินชอน - หมูบา นอังกฤษพาจู - ปั่ นจักรยานบนรางรถไฟ - เกาะนามิ - อุทยาน
แหงชาติซอรัคซาน - วัดชินฮึงซา

เอเวอรแลนด - พิพิธภัณฑสาหรา ยเกาหลี - ฮันบก - ยา นทงแดมุน - ทงแดมุน ดีไซน พลาซา LED ROSE GARDEN











โรงแรม



-



Seorak
I Park
หรือเทียบ
เทา



Benikea
Seoul
Hotel
หรือเทียบ
เทา

4

ศูนยโสม - พระราชวังชางดอกกุง - รา นเครื่องสํา อางคเกาหลี - โรงงานพลอยอเมทิส - เมียงดง
- รา นไลนเฟรน - โชว Hollywood Sky Show







Benikea
Seoul
Hotel
หรือเทียบ
เทา

5

โซลทาวเวอร - การคลองกุญแจคูรักเกาหลี - ดิวตี้ฟรี - ศูนยสมุนไพรฮอกเกตนามู - นํ ้า มันสน
เข็มแดง - ซุปเปอรมารเก็ตเกาหลี - ทา อากาศยานอินชอน - ทา อากาศยานสุวรรณภูมิ







-

กําหนดการเดินทาง

ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

24 พ.ค. 65 - 28 พ.ค. 65

฿15,900

฿15,900

฿15,900

฿4,900

25 พ.ค. 65 - 29 พ.ค. 65

฿15,900

฿15,900

฿15,900

฿4,900

26 พ.ค. 65 - 30 พ.ค. 65

฿15,900

฿15,900

฿15,900

฿4,900

27 พ.ค. 65 - 31 พ.ค. 65

฿15,900

฿15,900

฿15,900

฿4,900

28 พ.ค. 65 - 1 มิ.ย. 65

฿15,900

฿15,900

฿15,900

฿4,900

28 ก.ย. 65 - 2 ต.ค. 65

฿15,900

฿15,900

฿15,900

฿4,900

29 ก.ย. 65 - 3 ต.ค. 65

฿15,900

฿15,900

฿15,900

฿4,900

30 ก.ย. 65 - 4 ต.ค. 65

฿16,900

฿16,900

฿16,900

฿4,900

กําหนดการทั้งหมด
วันที่ 1


กิจกรรม

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
คํ่า
19.25 น. คณะเดินทางพรอมกันที่จุดหมาย สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ ชั้น 4 ณ เคาน เตอรสาย
การบิน EASTAR JET โดยมีเจาหน าที่จากบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ และอํานวยความสะดวกในเรื่องของเอกสารตลอดจน
สัมภาระของทาน (โปรดแสดงใบนั ดหมายและพาสปอรต ใหแกเจาหน าที่ในวันเดินทาง)
22.25 น./02.40 น. หลังจากเช็คอิน และโหลดสัมภาระเรียบรอยแลว นํ าทานออกเดินทางสูประเทศเกาหลีใต ออกเดินทาง
จาก ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ สู ทาอากาศยานนานาชาติอินชอน โดยเที่ยวบินที่ ZE512/ZE514



ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

คํ่า

เป็ นทาอากาศยานที่เปิ ดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซึ่งในตอนแรกเปิ ดใชแคเที่ยวบิน
ภายในประเทศ ในตอนนี้ เป็ นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็ นทา
อากาศยานนานาชาติที่มีผูเดินทางคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



หมายเหตุ

เพื่อความสะดวกในการเขารับการตรวจคนกอนขึ้นเครื่องบิน ของเหลว เจล และสเปรยทุกชนิ ด ตองบรรจุในภาชนะที่มีขนาด
ความจุไมเกิน 100 มิลลิลิต ร สําหรับภาชนะที่เกิน 100 มิลลิลิต ร แมจะบรรจุของเหลว เจล และสเปรย เพียงเล็กน อยก็ไม
สามารถนํ าติดตัวขึ้นเครื่องบินได ภาชนะทั้งหมดตองใสรวมกันไวในถุงพลาสติกใส ซึ่งเปิ ด - ปิ ด ผนึ กได และมีความจุรวมกันไม
เกิน1 ลิต ร (1,000 มิลลิลิต ร) ของเหลวที่ไดรับการยกเวน ไดแก นม และอาหารสําหรับเด็กทารกในปริมาณที่เหมาะสม รวมถึง
ยาที่มีเอกสารกํากับชัดเจน ของเหลว เจล และสเปรย ที่ซื้อจากรานคาปลอดอากร (DUTY FREE SHOPS) ที่ทาอากาศยาน
ตองบรรจุในถุงพลาสติกใสปิ ดผนึ กปากถุงไมมีรองรอย การเปิ ดปากถุง และมีหลักฐานแสดงวาไดซื้อ ณ วันที่เดินทาง เพื่อนํ าไป
แสดงตอเจาหน าที่ ณ จุดตรวจคน อยางไรก็ต ามแตละประเทศจะมีกฎ การนํ าของเหลว ขึ้นเครื่องแตกตางกัน การนํ าผลิต ภัณฑ
ของสดที่ทําจากสัต วไมวาเนื้ อหมู เนื้ อวัว ผัก ผลไมสด ไมอนุญาตใหนําเขาประเทศเพื่อป องกันโรคตางๆเพราะหากศุลกากรตรวจ
พบจะตองเสียคาปรับ
หากลูกคาทานใดที่จําเป็ นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหน าที่ของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหน า ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทั้งนี้ เพื่อประโยชน ของตัวทานเอง
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสม เนื่ องจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนั ดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัต ิเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ต าม (ซึ่งเป็ นเหตุการณที่นอกเหนื อการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึ งถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็ นสําคัญ

วันที่ 2



กิจกรรม

ทาอากาศยานอินชอน - หมูบานอังกฤษ / Paju English
Village - ปนจักรยานบนรางรถไฟ - เกาะนามิ - อุทยานแหงชาติ
ซอรัคซาน - วัดชินฮึงซา
เชา
06.20 น./10.20 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติอินชอน
นํ าทานเดินทางสู ENGLISH VILLAGE หรือ หมูบานอังกฤษ สถานที่ถ ายทําซีรี่ส F4 ซึ่งใชเป็ นฉากของโรงเรียนมัธยม
ชินฮวาของเหลาพระเอก F4 เรียนนั่ นเอง โดยสรางตามแบบสถาปั ต ยกรรมของเวอรจิเนี ยสหรัฐอเมริกา ที่ใหความรูสึกเหมือน
่
่
้

อยูในสถานที่ต นแบบมากๆโดยเจาหน าที่และพนั กงานทุกคนจะสนทนาพูดคุยเป็ นภาษาอังกฤษเทานั ้น
จากนั ้นนํ าทานพบกับความสนุกสนานกับการปั่ น RAIL BIKE จักรยานบนรางรถไฟหรือ"RAIL BIKE"ทามกลาง
ธรรมชาติที่สวยงาม (รถ1คันปั่ น4คน)
บาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร บริการทานดวยเมนู ดักคาลบี้ (DAKGALBI) ไกผัดเผ็ด บารบีคิวเกาหลี อาหาร
ยอดนิ ยม อีกชนิ ดหนึ่ ง ของคนเกาหลี โดยวิธีการนํ าเนื้ อไกที่หั่นเป็ นชิ้นๆ และผักตางๆมาผัดรวมกันกับซอสบารบีคิวในกระทะ
แบนเหล็กขนาดใหญ
นํ าทานเดินทางสูทาเรือเฟอรรี่เพื่อขามฟากไปยัง เกาะนามิ เกาะที่อุดมสมบูรณไปดวยธรรมชาติที่สวยงาม ทั้งทิวสนเรียงราย
เป็ นทาง อุโมงคต นแปะกวย ตนเกาลัด ตนเมเปิ้ ล ดอกไมนานาพรรณ และยังเป็ นสถานที่ถ ายทําซีรีสโรแมนติกชื่อดังเรื่อง
WINTER SONATA นั กทองเที่ยวจึงนิ ยมพากันมาถายภาพคูกับรูปปั้ นพระนาง 'เบยองจุนและแชงจีอู'
นํ าทานเดินทางสู อุทยานแหงชาติซอรัคซาน ใหทานไดชมธรรมชาติอันสวยงามของจังหวัดคังวอนโด เสนทางสูอุทยานแหง
ชาติเขาโซรัคซานหรือสวิสเซอรแลนดเกาหลี ตั้งอยูใจกลางหุบเขาแทแบค ซึ่งทอดยาวไปถึงเขาคึมคังของประเทศเกาหลีเหนื อ มี
เทือกเขาป าไม หุบเขา สายนํ้ า ทะเลสาบ หินรูปตางๆที่สวยงามซึ่งเกิดจากธรรมชาติที่หาดูไดยากยิ่ง
จากนั ้นพาทานไปสักการะพระพุทธรูปสัมฤทธิข์ นาดใหญที่ วัดชินฮันซา วัดเกาแกสรางในสมัยอาณาจักรชิลลา และนมัสการ
องคเจาแมกวนอิม ซึ่งอยูทางใตฐานองคพระทางดานหลังเพื่อเป็ นสิริมงคล กอนจะผานสะพานชําระลางจิต ใจเขาสูเขตวัดทางดาน
ใน (ไมรวมคาขึ้นกระเชา)
บาย
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัต ตาคาร บริการทานดวย พุลโกกิ (BULGOGI) วิธีการทําคือหั่นหมูเป็ นชิ้นบางๆ แลวหมักกับ
เครื่องปรุงตางๆ กอนนํ าไปตมนํ้ าขลุกขลิก
พักที่ Seorak I Park หรือเทียบเทา



เชา

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

หมูบานอังกฤษพาจู
เป็ นสถานที่ที่จําลองบรรยากาศเหมือนอยูในประเทศอังกฤษ ไมวาจะเป็ นอาคาร ราน
อาหารและสถาปั ต ยกรรมอื่นๆ ภายในหมูบานนี้ จริงๆแลวสรางขึ้นเพื่อใชสําหรับเป็ นคาย
ฝึ กภาษาอังกฤษใหกับผูที่สนใจ โดยจะมีอาสาสมัครและคุณครูชาวตางชาติอาศัยอยูที่
หมูบาน มีกิจกรรมการเรียนรูภาษาอังกฤษในรูปแบบตางๆ เชน การสนทนา การแสดง
ทางวัฒนธรรม และชั้นเรียนภาษา

ปนจักรยานบนรางรถไฟ
Rail Bike คือการไปปั่ นจักรยานบนทางรถไฟสายเกาที่ปัจจุบันไมมีรถไฟวิ่งแลว โดยรถที่
ใชปั่นคือรถรางที่มีการดัดแปลงใหใชแรงขาปั่ นฟั นเฟื องใหลอหมุนคลายๆ จักรยานแบบ
นั่ ง



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู ดักคาลบี้ (DAKGALBI)

เกาะนามิ
ที่นี่เป็ นหนึ่ งสถานที่ทองเที่ยวหามพลาดของประเทศเกาหลีใต ที่เป็ นจุดหมายในฝั นสุดฮิต
ของนั กทองเที่ยวทั้งชาวเกาหลี ชาวไทยและชาวตางชาติ เกาะนามิหรือที่เรียกวา "นามีซ็
อม" (Namiseom) เป็ นเกาะขนาดเล็กเพียง 460,000 ตารางเมตร ตั้งอยูกลางทะเลสาบ
ชองเพียง มีช่ อ
ื เสียงในดานทัศนี ยภาพทางธรรมชาติที่สวยงาม และไดรับความนิ ยมมาก
ขึ้นจากกระแสความโดงดังของภาพยนตซีรียเรื่อง "เพลงรักในสายลมหนาว" ที่ใชเกาะแหง
นี้ เป็ นสถานที่ถ ายทํา

อุทยานแหงชาติซอรัคซาน
ที่นี่ไดช่ อ
ื วาเป็ นสวิต เซอรแลนดของเกาหลี เป็ นอุทยานแหงชาติขนาดใหญมีเนื้ อที่ ถึง
354 ตารางกิโลเมตร จัดไดวาเป็ นแนวเขาที่สวยงามมากที่สุดแหงหนึ่ งในเกาหลีซึ่ง
ประกอบดวย โอซอรัก เนซอรัก และนั มซอรักเทือกเขาแนวนอกแนวใน และแนวใต มี
หุบเขาที่มีดอกไมบานสะพรั่งทั้งฤดูใบไมผลิ และฤดูใบไมเปลี่ยนสีหุบเขาแหงนี้ จะเปลี่ยน
เป็ นสีแดงสีทองทั่วทั้งหุบเขา

วัดชินฮึงซา
เป็ นวัดเกาแกสรางในสมัยอาณาจักรชิลลา มีอายุกวา 1,000 ปี ทานสามารถนมัสการ
กราบไหวพระพุทธรูปสัมฤทธิป
์ างสมาธิขนาดใหญที่ประดิษฐานเป็ นสัญลักษณของ
อุทยาน กอนจะผานสะพานชําระลางจิต ใจเขาสูเขตวัดเพื่อไหวพระขอพร



คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู พุลโกกิ (BULGOGI)
 Seorak I Park หรือเทียบเทา

วันที่ 3


กิจกรรม

เอเวอรแลนด - พิพิธภัณฑสาหรายเกาหลี - ฮันบก - ยานทงแด
มุน - ทงแดมุน ดีไซน พลาซา - LED ROSE GARDEN
เชา
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
จากนั ้นใหเวลาทุกทานเต็มอิ่มกับสวนสนุกที่ดีที่สุดของเกาหลี สวนสนุกเอเวอรแลนด ดวยบัต ร SPECIAL PASS
TICKET ที่สามารถเลนเครื่องเลนตาง ๆ ไดทุกชนิ ดอยางไมจํากัด เชน ทีเอ็กซเพรส, รถไฟเหาะ, โรงหนั งสามมิต ิ, บานผีสิง
หมุน ฯลฯ ทานยังสามารถเขาซาฟารีเพื่อชมไลเกอรแฝดคูแรกของโลกและความน ารักของเจาหมีที่สามารถสื่อสารกับคนได
นอกจากนี้ ยังมีสวนดอกไมสีสันสวยงามใหไดเก็บภาพกัน
นํ าทานสู พิพิธภัณฑสาหราย ที่ผลิต และแสดงการเลี้ยงสาหรายครบวงจร ทุกทานสามารถเลือกซื้อสาหราย พรอมทั้งทดลอง
ชิมสาหรายรสตางๆไดต ามอัธยาศัย อาทิเชน รสกุง รสหมู รสกิมจิ รสวาซาบิ ฯลฯ รวมกันเรียนทําขาวหอสาหราย กิมบับ อาหาร
ประจําชาติเกาหลี ซึ่งเป็ นสวนหนึ่ งในอาหารเกาหลียอดนิ ยมของคนไทยอีกเมนูหนึ่ ง
บาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร บริการทานดวย ชาบูชาบู ( SHABU SHABU) หรือ สุกี้เกาหลี มีสวนผสมของผัก
สดหลายชนิ ด เห็ดตามฤดูกาลโอเดง เตาหู เบคอน หมูสไลด ตมในนํ้ าซุปปรุงรสกลมกลอม ทานพรอมเครื่องเคียงและขาวสวย
เกาหลีที่รสชาติถ ูกปากคนไทย
จากนั ้นเชิญทานรวมเป็ นสวนหนึ่ งของชาวเกาหลี โดยการแตงกายดวยชุดประจําชาติ ชุดฮันบกพรอมถายรูปเป็ นที่ระลึกเพื่อ
ไปอวดคนทางบาน

้

้

่

่

่

จากนั ้นนํ าทานชอปปิ้ งตอที่ ศูนยการคาแฟชั่นแหงเกาหลีทงแดมุน มักมีการแสดงเปิ ดหมวกจากผูที่มีความสามารถมากมาย
ใหรับชม
ทานสามารถเดินขามฝั่ งไปชมตึก DDP หรือ DONGDAEMUN DESIGN PLAZA ซึ่งเป็ นสถานที่สําหรับจัดแสดงงาน
ศิลปะ อีเวนท นิ ทรรศการตาง ๆ ซึ่งรวมไปถึงดอกไมไฟ LED ROSE GARDEN ดวย การจัดแสดงขึ้นอยูกับสภาพภูมิอากาศ
คํ่า
รับประทานอาหารณ ภัต ตาคาร บริการทานดวย บารบีคิวเกาหลี (BBQ KOREA) อาหารปิ้ งยางสไตลเกาหลี รับประทาน
พรอมเครื่องเคียง ผักสด กิมจิ ซุป สลัดผักสดๆ
พักที่ Benikea Seoul Hotel หรือเทียบเทา



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เอเวอรแลนด
เป็ นสวนสนุกกลางแจงที่ใหญที่สุดของเกาหลี ตั้งอยูที่เมืองยงอิน โดยมีบริษัทซัมซุงเป็ น
เจาของ เอเวอรแลนดนั้นถือวาเป็ นเหมือน “ดิสนี ยแลนดเกาหลี” เลยก็วาได นิ ต ยสาร
Forbes ยังจัดอันดับใหเป็ น 1 ใน 4 สวนสนุกยอดนิ ยมของโลก ที่ต ั้งของสวนสนุกเอ
เวอรแลนดนั้นเหมือนสวนสนุกในฝั นจริงๆ เพราะอยูทามกลางหุบเขาและธรรมชาติที่สวย
เหมือนในเทพนิ ยาย ดานในถูกแบงออกเป็ น 5 โซนใหญๆ และสัต วที่เป็ นดาราดังของที่นี้
คือเจาตัว Liger (ไลเกอร) ลูกแฝดผสมระหวางสิงโตเพศผูและเสือเพศเมีย ที่ถ ือวาเป็ นลูก
แฝดไลเกอรคูแรกในโลกที่ต องมาดูที่เอเวอรแลนดที่เดียวเทานั ้น



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู ชาบูชาบู ( SHABU SHABU)

พิพิธภัณฑสาหรายเกาหลี
ที่พิพิธภัณฑสาหรายทานจะไดฟังเรืองราวการทําสาหรายจากใตทะเลลึก ใหทานทราบถึง
ประวัต ิศาสตร ความเป็ นมา และกระบวนการผลิต สาหรายทะเลเกาหลีวามีวิวัฒนาการและ
วิธีการอยางไร

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

ยานทงแดมุน
ยานทงแดมุน เป็ นยานที่เต็มไปดวยรานคามากมาย และหางสรรพสินคาที่ทันสมัยกวา 10
แหง ตั้งอยูทามกลางบรรยากาศแบบดั้งเดิมของบริเวณฮึนอินจิมุนหรือประตูต ะวันออก ที่
นี่ เป็ นแหลงคาของสินคาประเภทผา เครื่องแตงกาย เครื่องหนั ง เครื่องนอน เครื่องใช
ภายในบาน อุปกรณกีฬา เครื่องกีฬา รองเทา และอื่นๆ สินคามีความหลากหลายและทัน
สมัยในราคาที่ไมแพง

ทงแดมุน ดีไซน พลาซา
เป็ นกลุมอาคารรูปทรงแปลกใจกลางกรุงโซล ตั้งอยูกลางศูนยรวมแฟชั่นของเมืองดงแด
มุน โดยเป็ นพื้นที่จัดนิ ทรรศการระดับโลกมากมาย มีทั้งหองประชุม พื้นที่ในสวนของการ
จัดงานแสดงแสดงโชวสินคาตาง ๆและยังเป็ นสถานที่สําคัญสําหรับการแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรมระหวางประเทศ

LED ROSE GARDEN
จุดนี้ ถ ือเป็ นอีกหนึ่ งจุดที่ทั้งนั กทองเที่ยวชาวเกาหลีและชาวตางชาติอยางพวกเราแวะมา
ถายรูปกัน ลานดอกกุหลาบไฟแอลอีดีกวาสองหมื่นดอกนี้ จะอยูดานหลัง Dongdaemun
Design Plaza (DDP) ซึ่งก็อยูในยานทงแดมุน ชวงเวลาที่สวยสุดก็คงจะเป็ นชวงอาทิต ย
อัสดง ที่บริเวณนี้ จะเป็ นทุงแสงไฟที่มีความสวยงามมาก



คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู ปิ้ งยางสไตลเกาหลี
 Benikea Seoul Hotel หรือเทียบเทา

วันที่ 4



กิจกรรม

ศูนยโสม - พระราชวังชางดอกกุง - รานเครื่องสําอางคเกาหลี โรงงานพลอยอเมทิส - เมียงดง - รานไลนเฟรน - โชว
Hollywood Sky Show
เชา
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
จากนั ้นพาทานรูจักและเขาใจสมุนไพรโสมเกาหลีหรือราชาแหงมวลสมุนไพร ที่ ศูนยโสม โดยเกาหลีใตเป็ นประเทศที่มีการ
ผลิต โสมเกาหลีที่มีคุณภาพเป็ นอันดับ 1 ของโลก โสมมีคุณประโยชน นานั ปการ เชน ชวยทําใหจิต ใจสงบ, เพิ่มพละกําลัง ชวย
บํารุงหัวใจ ฯลฯ
นํ าทานเดินทางสู พระราชวังชางด็อก เป็ นพระราชวังหลวงวังที่สองที่สรางตอจากพระราชวังเคียงบ็อกกุง ในปี ค.ศ.1405
เป็ นพระราชวังที่มีความสําคัญอยางมากตอกษัต ริยหลายๆ พระองคในราชวงศโชซอน ที่มีสภาพดีและสมบูรณที่สุดใน 5
พระราชวังหลวงทั้งหมดที่ยังคงเก็บรักษาไว และที่นี่ยังไดรับการขึ้นทะเบียนจาก UNESCO วาเป็ น มรดกโลกทางวัฒนธรรม
ในปี 1997อีกดวย
บาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคารบริการทานดวยเมนู ไกต ุนโสม (SAMGYETANG) เป็ นอาหารที่นิยมรับประทาน
กันในชาววังสมัยกอน ภายในตัวไกจะมีขาว รากโสม พุทราแดง เสิรฟพรอมเครื่องเคียงที่เรียกวา กักตุกี เสนขนมจีน เหลาโสม
พริกไทยดํา และเกลือ เสิรฟทานละ 1 ตัว ในหมอดินรอน
นํ าทุกทานสู ศูนยเวชสําอาง ใหทานไดเลือกซื้อเครื่องสําอางคุณภาพดีในราคายอมเยา อาทิครีมนํ้ าแตก, ครีมโบท็อกซ, ครีม
หอยทาก ฯลฯ
นํ าทานเดินทางสู ศูนยพลอยอเมทิส หรือพลอยสีมวงที่มีช่ อ
ื เสียงของประเทศเกาหลี ซึ่งชาวเกาหลีเชื่อวาถาไดมีพลอยชนิ ดนี้
ติดตัวไวจะทําใหมีโชคลาภและสิ่งดี ๆ เกิดขึ้นในชีวิต
เอาใจคอชอปปิ้ งกับแหลงชอปปิ้ งยอดฮิต ที่คนไทยรูจักกันดี เมียงดง เป็ นยานที่ไดช่ อ
ื วารวบรวมแฟชั่นแบรนดชั้นนํ าไว
มากมาย ทานสามารถหาซื้อสินคาไดอยางหลากหลายทั้งเสื้อผา, รองเทา, กระเป า, เครื่องสําอาง และยังมี เครื่องประดับ, ซีดี
เพลง, วีซีดี-ดีวีดีหนั งและซีรียยอดฮิต เรียกวาแคที่นี่ที่เดียวก็สามารถหาซื้อไดทุกอยางที่ทานตองการ
นอกจากนี้ ทานสามารถพบกับราน LINE FRIENDS STORE ที่จําหน ายสินคาของที่ระลึกเกี่ยวกับตัวการต ูน LINE ซึ่ง
แตละตัวจะมีสินคาที่ระลึกใหเลือกซื้อหลากหลายชนิ ด เชน สมุดโน ต ตุกตา เคสโทรศัพท เสื้อผา กระเป า เครื่องเขียน ฯลฯ
ไฮไลทอยูที่เจาหมีบราวน ต ัวใหญยักษที่ต ั้งอยูดานหน า ที่ใครไปใครมาก็ต องถายภาพเป็ นที่ระลึกแมกระทั่งคนเกาหลีเอง
่

คํ่า
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัต ตาคาร บริการทานดวย เมนู บูเดชิเก หรือ หมอไฟเกาหลีอาหารยอดฮิต โดยมีสวนผสมของ
ชีส, มักกะโรนี , ชีส, ไสกรอก, เสนบะหมีรามยอน, แป งตอก, เตาหู รวมถึงผักตามฤดูกาล และอื่นๆ
หลังจากนั ้นนํ าทานชม HOLLYWOOD SKY SHOW เป็ นการแสดงที่ผสมผสานโชวจากหลากหลายประเทศไวดวยกัน ไม
วาจะเป็ นแสดงเตนจากประเทศรัสเซีย แสดงละครสัต วจากประเทศจีน และกายกรรมจากประเทศฟิ ลิปปิ นส
พักที่ Benikea Seoul Hotel หรือเทียบเทา



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

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

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



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู ไกต ุนโสม (SAMGYETANG)

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

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

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

รานไลนเฟรน
ที่นี่เป็ นรานขายสินคาและคาเฟ จาก LINE มีสินคามากมายหลายรูปแบบ โดยแอพพลิ
เคชั่น LINE นั ้นนอกจากจะเป็ นแอพแชทที่ไดรับความนิ ยมแลวยังมีจุดขายอีกอยางก็คือ
คาแรคเตอรหลักของตัวละครของแอพพลิเคชั่น LINE ที่มีสินคาออกมาใหเลือกมากมายที่
มีทั้งตุกตา Line บราวน โคนี่ แซลลี่, ปากกา, เคสมือถือ, สมุด โซนเสื้อผา และของแตง
บาน หมอน ผาหม



โชว Hollywood Sky Show

คํ่า

เป็ นการแสดงของเกาหลีที่ไดมีการผสมผสานโชวจากหลากหลายประเทศไวดวยกัน ไมวา
จะเป็ นแสดงเตนจากประเทศรัสเซีย แสดงละครสัต วจากประเทศจีน กายกรรมจาก
ประเทศฟิ ลิปปิ นส และอื่นๆ

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู บูเดชิเก
 Benikea Seoul Hotel หรือเทียบเทา

วันที่ 5



กิจกรรม

โซลทาวเวอร - การคลองกุญแจคูรักเกาหลี - ดิวตี้ฟรี - ศูนย
สมุนไพรฮอกเกตนามู - นํ้ามันสนเข็มแดง - ซุปเปอรมารเก็ต
เกาหลี - ทาอากาศยานอินชอน - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
เชา
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
นํ าทานสู หอคอยกรุงโซล N SEOUL TOWER หอคอยกรุงโซล ตั้งอยูบนเขานั มซาน ซึ่งเป็ น 1 ใน 18 หอคอยที่สูงที่สุดใน
โลก ฐานของหอคอยมีสิ่งน าสนใจตางๆ มากมาย เชน ศาลาแปดเหลี่ยมปาลกัก
๊ จอง, สวนพฤกษชาติ, อาคารอนุสรณผูรักชาติ
อัน ชุง กุน อิสระใหทุกทานไดเดินเลนและถายรูปคูหอคอยตามอัธยาศัย รวมไปถึงชมไฮไลทของที่นี่คือการคลองกุญแจคูรัก โดย
ในฤดูใบไมผลิทานจะยังสามารถชมดอกซากุระเกาหลีที่ผลิบานรอบหอคอย
หลังจากนั ้นนํ าทานชอปปิ้ งสินคาปลอดภาษีที่ ดิวตี้ฟรี (DUTY FREE) ที่นี่มีสินคาชั้นนํ าใหทานไดเลือกซื้อมากมายกวา
500 ชนิ ด ทั้ง นํ้ าหอม เสื้อผา เครื่องสําอาง กระเป า นาฬิกา เครื่องประดับ ฯลฯ
บาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร บริการทานดวย จิมดัก (JIMDAK) เป็ นเมนูไกประกอบดวยวุนเสน เกาหลี คลุก
ดวยนํ้ าซุป รสชาติกลมกลอม เสิรฟพรอมขาวสวยรอนๆ พรอมเครื่องเคียงเกาหลี
นํ าทานเขาชม ศูนยสมุนไพร หรือฮ็อกเกตนามูใหมลาสุดของเกาหลี เป็ นสมุนไพรเมล็ดฮ็อกเกต ทางการแพทยเรียกวา ผล
ไมทอง มีรสเปรี้ยว ดีสําหรับบุคคลที่นิยมดื่มชา กาแฟ นํ้ าอัดลม ฯลฯ เมล็ดฮ็อกเกตจะชวยในการลางสารพิษที่ต กคางหรือไขมัน
ที่สะสมอยูภายในผนั งของตับ ไต ชวยใหต ับหรือไตของทานแข็งแรงขึ้น และยังสงผลดีต อสุขภาพรางกายของทานอีกดวย
พาทานเดินทางสู ศูนยนํ้ามันสนเข็มแดง ผลิต จากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลี มีสรรพคุณ ชวยชะลางไขมันในเสนเลือด
เพื่อป องกันการอุดตันของเสนเลือด และชมการสาธิต ใหทานไดเห็นภาพอยางชัดเจนยิ่งขึ้น
หลังจากนั ้นไดเวลานํ าทานสู สนามบินอินชอน เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ
ระหวางทางแวะชอปปิ้ งที่ SUPERMARKET เพื่อซื้อของฝากที่ระลึก มีรานขนมพื้นเมืองเกาหลีหลากหลายชนิ ด กิมจิ ไก
ตุนโสมที่บรรจุอยูในถุงสุญญากาศ ตะเกียบ ถวยใสขาว ฯลฯ
ไดเวลานํ าทานออกเดินทางสูสนามบิน
17.05 น./20.55 น. ออกเดินทางจาก ทาอากาศยานนานาชาติอินชอน สู ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบินที่
ZE511/ZE513
่

คํ่า
21.25 น./01.40 น. เดินทางถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

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

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

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



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู จิมดัก (JIMDAK)

ศูนยสมุนไพรฮอกเกตนามู
ฮอกเก็ต นามู เป็ นสมุนไพรที่ขึ้นเฉพาะประเทศเกาหลี 10 ปี จะออกดอกหนึ่ งครั้งปลูกบน
ยอดเขาสูง เมื่อนํ าดอกมาสกัด มีสรรพคุณ ชวยขับสารพิษตกคางตางๆออกจากตับอยาง
ปลอดภัยเนื่ องจากเป็ นสมุนไพรเกรดเอ มีขายเฉพาะในประเทศเกาหลีเทานั ้น เกรดสง
ออกที่ขายตามหามสรรพสินคาบานเรา จะเป็ นเกรดบีเทานั ้น ไมมีเกรดเอ

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

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

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



คํ่า

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
เป็ นทาอากาศยานที่เปิ ดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซึ่งในตอนแรกเปิ ดใชแคเที่ยวบิน
ภายในประเทศ ในตอนนี้ เป็ นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็ นทา
อากาศยานนานาชาติที่มีผูเดินทางคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



หมายเหตุ

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

เงื่อนไข
- จํานวนผูเดินทาง ขั้นตํ่า ผูใหญ 20 ทาน ขึ้นไป
- เที่ยวบิน ราคา รายการทองเที่ยว และอาหาร สามารถเปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสมโดยมิต องแจงใหทราบลวงหน า (คํานึ งถึง
ผลประโยชน ของผูเดินทางเป็ นสําคัญ)
- ขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและตารางการบินทั้งไปและกลับโดยมิต องแจงใหทราบลวงหน า
- กรณีที่กองตรวจคนเขาเมือง, เจาหน าที่กรมแรงงานทั้งที่ไทยและในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหทานเดินทางออกหรือเขาประเทศ
เนื่ องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย เอกสารเดินทางไมถ ูกตอง การกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง หรือในกรณี
อื่นๆ การพิจารณาเป็ นเอกสิทธิแ์ ละวิจารณญาณของเจาหน าที่ต รวจคนเขาเมืองและเจาหน าที่กรมแรงงานเทานั ้น ซึ่งอยูนอกเหนื อความ
รับผิดชอบของบริษัท ไมสามารถทําการเลื่อนวันหรือคืนเงินได (เนื่ องจากตั๋วเครื่องบินเป็ นตั๋วราคาพิเศษ ไป-กลับ แบบหมูคณะ) ทั้งนี้
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์ มคืนคาทัวรหรือคาบริการไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
- หนั งสือเดินทาง (Passport) ของทาน นั บจากวันที่เดินทางไปและกลับ ตองมีอายุเหลือใชงานมากกวา 6 เดือนขึ้นไป และตอง
เหลือหน ากระดาษพอใหเจาหน าที่ต รวจคนเขาเมืองสามารถประทับตราได และตองอยูในสภาพที่สมบูรณ ไมชํารุด หรือฉี กขาด
- ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การประทวง, การนั ดหยุดงาน, การกอจลาจล
- หลังจากไดรับเอกสารเรียกเก็บเงิน (Invoice) กรุณาชําระเงิดมัดจําภายใน 3 วัน และสงหลักฐานการชําระเงินพรอมหน าพาส
ปอรต ของผูเดินทาง และชําระเงินทั้งหมดกอนการเดินทางภายใน 14 วัน
- ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากทานใชบริการของทางบริษัทฯ ไมครบ อาทิ ไมเที่ยวบางรายการ, ไมทานอาหารบาง
มื้อ เพราะคาใชจายทุกอยาง ทางบริษัทฯ ไดชําระคาใชจายใหกับตางประเทศแบบเหมาขาดกอนออกเดินทางแลว
- ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัต ิเหตุที่เกิดจากความประมาท
ของตัวนั กทองเที่ยวเอง
- เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ที่
ไดระบุไวแลวทั้งหมด
- ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ไดต ามความเหมาะสม ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับเวลาการ
จราจร สภาพอากาศ และเหตุสุดวิสัยอื่นๆที่อาจเกิดขึ้นได ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยและประโยชน ของผูเดินทางเป็ นสําคัญ
- มัคคุเทศก พนั กงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมมีสิทธิใ์ นการใหคําสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯ นอกจากมีเอกสาร ลงนาม
โดยผูมีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเทานั ้น
- ในกรณีที่ลูกคาตั้งครรภ ตองมีใบรับรองจากแพทยวาสามารถเดินทางทองเที่ยวได และมีอายุไมเกิน 7 วัน นั บจากวันที่เดินทาง
และตองแจงใหทางบริษัททราบลวงหน า
- กรณีกรุปสวนตัว กรุปเหมา กรุปนั กเรียน กรุปดูงาน ไมสามารถใชราคาดังกลาวในโปรแกรมได
- กรณีที่ทานซื้อเฉพาะแพ็คเกจทัวรไมรวมตั๋วเครื่องบิน จะไมรวมคาประกันอุบัต ิเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000
บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม)

การชําระเงิน
- มัดจําขั้นตํ่า 5,000.- บาท/ทาน/ทริป
- กรุณาชําระมัดจําหลังจากวันจองภายใน 3 วัน และชําระสวนที่เหลือทั้งหมดกอนการเดินทางภายใน 30 วัน (ในวันเวลาทําการ)

อัตรานี้รวม:
- คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามเสนทางที่ระบุในรายการชั้นทัศนาจร ไป-กลับพรอมคณะ
- คาอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ
- คาเขาชมสถานที่ต างๆ ตามรายการ
- คาที่พักตามระบุในรายการ พักหองละ 2 หรือ 3 ทาน ตามโรงแรมที่ระบุ หรือเทียบเทา
- คารถรับ-สง และนํ าเที่ยวตามรายการ
- คาภาษีสนามบิน ทุกแหงที่มี
- คานํ้ าหนั กกระเป าสัมภาระทานละ15 หรือ 20 กก.
- คาประกันอุบัต ิเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม)
- คาบัต รเขาสวนสนุกเอเวอรแลนด เครื่องเลนไมจํากัด
- ปลัก
๊ ไฟ ADAPTER

อัตรานี้ไมรวม:
- คาใชจายสวนตัว อาทิ คาทําหนั งสือเดินทาง, คาโทรศัพทสวนตัว, คาซักรีด, มินิบารในหอง, รวมถึงคาอาหาร และเครื่องดื่มที่สั่ง
เพิ่มนอกเหนื อรายการ (หากทานตองการสั่งเพิ่มกรุณาติดตอหัวหน าทัวรแลวจายเพิ่มเองตางหาก)
- คาทิปคนขับรถ และไกดทองถิ่น ทานละ 1,200 บาท หรือ 40,000 วอน ตอทานตลอดทั้งทริป
- หากผูเดินทางไมไดถ ือหนั งสือเดินทางประเทศไทย มีคาใชจายเพิ่มเติม 5,000 บาท
- คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3%
- คานํ้ าหนั กกระเป าสัมภาระ ที่หนั กเกินสายการบินกําหนด (ปกติ 15-20 กก.)
- คาวีซาสําหรับพาสปอรต ตางดาว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1.พาสปอรต 2.ใบประจําตัวคนตางดาว 3.ใบสําคัญถิ่นที่อยู 4.สําเนา
ทะเบียนบาน(ถามี) 5.สมุดบัญชีเงินฝาก(ถามี) 6.รูปถายสี 2 นิ้ ว 2 รูป แลวทางบริษัทฯจะเป็ นผูดําเนิ นการยื่นวีซาใหทานโดยจายคา
บริการตางหาก (สําหรับหนั งสือเดินทางตางดาวเจาของหนั งสือเดินทางตองทําเรื่องแจงเขา-ออกดวยตนเองกอนจะยื่นวีซา)
- คาลิฟทที่ N SEOUL TOWER

วีซา
- หนั งสือเดินทาง (Passport) ของทาน นั บจากวันที่เดินทางไปและกลับ ตองมีอายุเหลือใชงานมากกวา 6 เดือนขึ้นไป และตอง
เหลือหน ากระดาษพอใหเจาหน าที่ต รวจคนเขาเมืองสามารถประทับตราได และตองอยูในสภาพที่สมบูรณ ไมชํารุด หรือฉี กขาด

หมายเหตุ
- อัต ราทัวรไมรวมคาทิปคนขับรถ และไกดทองถิ่น ทานละ 1,200 บาท หรือ 40,000 วอน ตอทานตลอดทั้งทริป
- ลูกคามีความจําเป็ นตองเขารานตามโปรแกรมทัวร อันไดแก ศูนยโสม, ศูนยสมุนไพร, ศูนยเวชสําอาง, ศูนยนํ้ามันสนแดง, ศูนย
พลอยอเมทิส หากทานไมต องการเขารานดังกลาว บริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการเก็บคาบริการเพิ่มทานละ 300 USD
- กรุณาอานรายละเอียดโปรแกรมและเงื่อนไขตางๆใหละเอียดกอนยืนยันการจอง
- เจาหน าที่จะสงใบนั ดหมายการเดินทางใหภายใน 5-7 วันกอนเดินทางเทานั ้น หากมีการเปลี่ยนแปลงจะรีบแจงใหทราบ หากมีขอ
สงสัยกรุณาสอบถามเจาหน าที่ทันที
- หากทานตองการเดินทางแบบไมใชต ั๋ว (JOIN LAND) คิดราคาทานละ 6,900.-บาท/ทาน
-หากทานตองการหองสําหรับพักเดี่ยว สามารถจายเพิ่มเติมอีก 4,900.-ทานละ จากราคาผูใหญ

การยกเลิก
- ตองยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 45 วันเทานั ้น คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของคาบริการที่ชําระแลว
- หากยกเลิกการเดินทางน อยกวา 45 วัน ขอสงวนสิทธิไ์ มคืนคาทัวรทุกกรณี
- ในกรณีกรุปสวนตัว กรุปเหมา กรุปนั กเรียน กรุปดูงาน เมื่อชําระแลวไมสามารถคืนเงินใดๆทั้งสิ้น
- ชวงเทศกาลไมสามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนชื่อผูเดินทางได
- กรุปที่เดินทางตองการันตีมัดจํากับสายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศ หรือตางประเทศรวมถึงเที่ยวบินพิเศษเชน
CHARTER FLIGHT, EXTRA FLIGHT จะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือ คาทัวรทั้งหมด
กรณีนักทองเที่ยวตองการทําการยกเลิกและเป็ นไปตามเงื่อนไขขางตน บริษัทจะทําการโอนเงินคืนลูกคาภายใน 30 วัน นั บจากวัน
ที่ลูกคาติดตอขอยกเลิกกับเซลล

