
#15682 ทัวรเกาหลี โซล 5 วัน 3 คืน อุทยานแหงชาติซอรัค
ซาน พระราชวังชางด็อก บิน KE
ทัวรเกาหลี โซล หมูบานอังกฤษ ปนจักรยานบนรางรถไฟ เกาะนามิ วัดชินฮันซา
หางทงแดมุน สวนสนุกเอเวอรแลนด ยานเมียงดง ชใโชว Hollywood Sky
Show หอคอยกรุงโซล(ไมรวมคาขึ้น) คลองชองเกชอน



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

2 ทาอากาศยานอินชอน - หมูบานอังกฤษพาจู - ป่ันจักรยานบนรางรถไฟ - เกาะนามิ - อุทยาน
แหงชาติซอรัคซาน - วัดชินฮึงซา   

Seorak
I Park
หรือ
เทียบเทา

3 เอเวอรแลนด - พิพิธภัณฑสาหรายเกาหลี - ฮันบก - พิพิธภัณฑภาพลวงตา 3 มิติ - ทงแดมุน
ดีไซน พลาซา   

Benikea
Seoul
Hotel
หรือ
เทียบเทา

4 ศูนยโสม - พระราชวังชางดอกกุง - รานเคร่ืองสําอางคเกาหลี - โรงงานพลอยอเมทิส - เมียงดง -
โชว Hollywood Sky Show - บุฟเฟตขาปูยักษ   

Benikea
Seoul
Hotel
หรือ
เทียบเทา

5 โซลทาวเวอร - การคลองกุญแจคูรักเกาหลี - ดิวต้ีฟรี - คลองชองเกชอน - ศูนยสมุนไพรฮอกเก
ตนามู - น้ํามันสนเข็มแดง - ซุปเปอรมารเก็ตเกาหลี - ทาอากาศยานอินชอน - ทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิ

   -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

10 เม.ย. 65 - 14 เม.ย.
65

฿28,900 ฿28,900 ฿28,900 ฿4,900



วันท่ี 1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ทาอากาศยานอินชอน - หมูบานอังกฤษ / Paju English
Village - ปนจักรยานบนรางรถไฟ - เกาะนามิ - อุทยานแหงชาติ
ซอรัคซาน - วัดชินฮึงซา

กําหนดการทั้งหมด

ขอแนะนํา เพ่ือความสะดวกในการเขารับการตรวจคนกอนขึ้นเครื่องบิน ของเหลว เจล และสเปรยทุกชนิด ตองบรรจุในภาชนะท่ี
มีขนาดความจุไมเกิน 100 มิลลิลิตร สําหรับภาชนะท่ีเกิน 100 มิลลิลิตร แมจะบรรจุของเหลว เจล และสเปรย เพียงเล็กนอยก็
ไมสามารถนําติดตัวขึ้นเครื่องบินได ภาชนะท้ังหมดตองใสรวมกันไวในถุงพลาสติกใส ซ่ึงเปิด - ปิด ผนึกได และมีความจุรวมกัน
ไมเกิน1 ลิตร (1,000 มิลลิลิตร) ของเหลวท่ีไดรับการยกเวน ไดแก นม และอาหารสําหรับเด็กทารกในปริมาณท่ีเหมาะสม รวม
ถึงยาท่ีมีเอกสารกํากับชัดเจน ของเหลว เจล และสเปรย ท่ีซ้ือจากรานคาปลอดอากร (DUTY FREE SHOPS) ท่ีทาอากาศยาน
ตองบรรจุในถุงพลาสติกใสปิดผนึกปากถุงไมมีรองรอย การเปิดปากถุง และมีหลักฐานแสดงวาไดซ้ือ ณ วันท่ีเดินทาง เพ่ือนําไป
แสดงตอเจาหนาท่ี ณ จุดตรวจคน อยางไรก็ตามแตละประเทศจะมีกฎ การนําของเหลว ขึ้นเครื่องแตกตางกัน การนําผลิตภัณฑ
ของสดท่ีทําจากสัตวไมวาเน้ือหมู เน้ือวัว ผัก ผลไมสด ไมอนุญาตใหนําเขาประเทศเพ่ือปองกันโรคตางๆเพราะหากศุลกากรตรวจ
พบจะตองเสียคาปรับ

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

18.30 น. คณะเดินทางพรอมกันท่ีจุดหมาย สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ ชั้น 4 ณ เคานเตอรสาย
การบิน KOREAN AIR โดยมีเจาหนาท่ีจากบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ และอํานวยความสะดวกในเรื่องของเอกสารตลอดจน
สัมภาระของทาน (**โปรดแสดงใบนัดหมายและพาสปอรตใหแกเจาหนาท่ีในวันเดินทาง) หลังจากเช็คอิน และโหลดสัมภาระ
เรียบรอยแลว

21.30 น. นําทานออกเดินทางสู ประเทศเกาหลีใต โดยสายการบิน KOREAN AIR เท่ียวบินท่ี KE658

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ คํ่า

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

 กิจกรรม เชา

04.45 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติอินชอน ประเทศเกาหลีใต

่ ่ ่



นําทานเดินทางสู ENGLISH VILLAGE หรือ หมูบานอังกฤษ สถานท่ีถายทําซีรี่ส F4 ซ่ึงใชเป็นฉากของโรงเรียนมัธยม
ชินฮวาของเหลาพระเอก F4 เรียนน่ันเอง โดยสรางตามแบบสถาปัตยกรรมของเวอรจิเนียสหรัฐอเมริกา ท่ีใหความรูสึกเหมือน
อยูในสถานท่ีตนแบบมากๆโดยเจาหนาท่ีและพนักงานทุกคนจะสนทนาพูดคุยเป็นภาษาอังกฤษเทานั้น

จากนั้นพบกับความสนุกสนานกับ การป่ัน RAIL BIKE จักรยานบนรางรถไฟหรือ "RAIL BIKE" ทามกลางธรรมชาติท่ี
สวยงาม (รถ 1 คัน ป่ัน 4 คน)

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการทานดวยเมนู ดักคาลบี้ (DAKGALBI) ไกผัดเผ็ด บารบีคิวเกาหลี อาหาร
ยอดนิยม อีกชนิดหน่ึง ของคนเกาหลี โดยวิธีการนําเน้ือไกท่ีห่ันเป็นชิ้นๆ และผักตางๆมาผัดรวมกันกับซอสบารบีคิวในกระทะ
แบนเหล็กขนาดใหญ

นําทานเดินทางสูทาเรือเฟอรรี่เพ่ือขามฟากไปยัง เกาะนามิ เกาะท่ีอุดมสมบูรณไปดวยธรรมชาติท่ีสวยงาม ท้ังทิวสนเรียงราย
เป็นทาง อุโมงคตนแปะกวย ตนเกาลัด ตนเมเป้ิล ดอกไมนานาพรรณ และยังเป็นสถานท่ีถายทําซีรีสโรแมนติกชื่อดังเรื่อง
WINTER SONATA นักทองเท่ียวจึงนิยมพากันมาถายภาพคูกับรูปป้ันพระนาง 'เบยองจุนและแชงจีอู' นอกจากน้ียังมีราน
อาหาร พิพิธภัณฑ รานขายของท่ีระลึก ฯลฯ

นําทานเดินทางสู อุทยานแหงชาติซอรัคซาน ใหทานไดชมธรรมชาติอันสวยงามของจังหวัดคังวอนโด เสนทางสูอุทยานแหง
ชาติเขาโซรัคซานหรือสวิสเซอรแลนดเกาหลี ตั้งอยูใจกลางหุบเขาแทแบคซ่ึงทอดยาวไปถึงเขาคึมคังของประเทศเกาหลีเหนือ มี
เทือกเขาปาไม หุบเขา สายน้ํา

จากนั้นพาทานไปสักการะพระพุทธรูปสัมฤทธิข์นาดใหญท่ี วัดชินฮันซา วัดเกาแกสรางในสมัยอาณาจักรชิลลา และนมัสการ
องคเจาแมกวนอิม ซ่ึงอยูทางใตฐานองคพระทางดานหลังเพ่ือเป็นสิริมงคล กอนจะผานสะพานชําระลางจิตใจเขาสูเขตวัดทางดาน
ใน (ไมรวมคาขึ้นกระเชา)

ค่ํา

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร บริการทานดวย พุลโกกิ (BULGOGI) วิธีการทําคือห่ันหมูเป็นชิ้นบางๆ แลวหมักกับ
เครื่องปรุงตางๆ กอนนําไปตมน้ําขลุกขลิก

พักท่ี Seorak : Seorak I Park หรือเทียบเทา โรงแรมมาตรฐานเกาหลีใต

ทาอากาศยานอินชอน

หมูบานอังกฤษพาจู

ปนจักรยานบนรางรถไฟ

 เชา

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

เป็นสถานท่ีท่ีจําลองบรรยากาศเหมือนอยูในประเทศอังกฤษ ไมวาจะเป็นอาคาร ราน
อาหารและสถาปัตยกรรมอ่ืนๆ ภายในหมูบานน้ีจริงๆแลวสรางขึ้นเพ่ือใชสําหรับเป็นคาย
ฝึกภาษาอังกฤษใหกับผูท่ีสนใจ โดยจะมีอาสาสมัครและคุณครูชาวตางชาติอาศัยอยูท่ี
หมูบาน มีกิจกรรมการเรียนรูภาษาอังกฤษในรูปแบบตางๆ เชน การสนทนา การแสดง
ทางวัฒนธรรม และชั้นเรียนภาษา

Rail Bike คือการไปป่ันจักรยานบนทางรถไฟสายเกาท่ีปัจจุบันไมมีรถไฟว่ิงแลว โดยรถท่ี
ใชป่ันคือรถรางท่ีมีการดัดแปลงใหใชแรงขาป่ันฟันเฟืองใหลอหมุนคลายๆ จักรยานแบบ
น่ัง

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู ดักคาลบี้ (DAKGALBI)



วันท่ี 3 เอเวอรแลนด - พิพิธภัณฑสาหรายเกาหลี - ฮันบก -
พิพิธภัณฑภาพลวงตา 3 มิติ - ทงแดมุน ดีไซน พลาซา

 หมายเหตุ วัดชินฮันซา (ไมรวมคาขึ้นกระเชา)

เกาะนามิ

อุทยานแหงชาติซอรัคซาน

วัดชินฮึงซา

 บาย

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

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

เป็นวัดเกาแกสรางในสมัยอาณาจักรชิลลา มีอายุกวา 1,000 ปี ทานสามารถนมัสการ
กราบไหวพระพุทธรูปสัมฤทธิป์างสมาธิขนาดใหญท่ีประดิษฐานเป็นสัญลักษณของ
อุทยาน กอนจะผานสะพานชําระลางจิตใจเขาสูเขตวัดเพ่ือไหวพระขอพร

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู พุลโกกิ (Bulgogi)

 Seorak I Park หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

นําทานสูสวนสนุกท่ีดีท่ีสุดของเกาหลี สวนสนุกเอเวอรแลนด ดวยบัตร SPECIAL PASS TICKET ท่ีสามารถเลนเครื่อง
เลนตาง ๆ ไดทุกชนิดอยางไมจํากัด เชน ทีเอ็กซเพรส, รถไฟเหาะ, โรงหนังสามมิติ, บานผีสิงหมุน ฯลฯ ทานยังสามารถเขา
ซาฟารีเพ่ือชมไลเกอรแฝดคูแรกของโลกและความนารักของเจาหมีท่ีสามารถสื่อสารกับคนได นอกจากน้ียังมีสวนดอกไมสีสัน
สวยงามใหไดเก็บภาพกัน

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการทานดวย ชาบูชาบู ( SHABU SHABU)ห รือ สุกี้เกาหลี มีสวนผสมของผัก
สดหลายชนิด เห็ดตามฤดูกาล หมูสไลด ตมในน้ําซุปปรุงรสกลมกลอม ทานพรอมเครื่องเคียงและขาวสวย เกาหลีท่ีรสชาติ
ถูกปากคนไทย

นําทานสู พิพิธภัณฑสาหราย ท่ีผลิตและแสดงการเล้ียงสาหรายครบวงจร ทุกทานสามารถเลือกซ้ือสาหราย พรอมท้ังทดลอง
ชิมสาหรายรสตางๆไดตามอัธยาศัย อาทิเชน รสกุง รสหมู รสกิมจิ รสวาซาบิ ฯลฯ รวมกันเรียนทําขาวหอสาหราย กิมบับอาหาร
ประจําชาติเกาหลี ซ่ึงเป็นสวนหน่ึงในอาหารเกาหลียอดนิยมของคนไทยอีกเมนูหน่ึง

้ ่ ่ ่



จากนั้นเชิญทานรวมเป็นสวนหน่ึงของชาวเกาหลี โดย การแตงกายดวยชุดประจําชาติชุดฮันบก พรอมถายรูปเป็นท่ีระลึกเพ่ือ
ไปอวดคนทางบาน

นําทานชม TRICK ART MUSEUM พิพิธภัณฑศิลปะแรกในประเทศเกาหลีท่ีจัดแสดงศิลปะภาพลวงตา นิทรรศการบน
ผนังแบบสามมิติ

นําทานชอปป้ิงตอท่ี ศูนยการคาแฟชั่นแหงเกาหลีทงแดมุน มักมีการแสดงเปิดหมวกจากผูท่ีมีความสามารถมากมายใหรับชม
สามารถเดินขามฝ่ังไปชมตึก DDP หรือ DONGDAEMUN DESIGN PLAZA ซ่ึงเป็นสถานท่ีสําหรับจัดแสดงงานศิลปะ อี
เวนท นิทรรศการตาง ๆ ซ่ึงรวมไปถึงดอกไมไฟ LED ROSE GARDEN ดวย การจัดแสดงขึ้นอยูกับสภาพภูมิอากาศ

ค่ํา

รับประทานอาหารณ ภัตตาคาร บริการทานดวย บารบีคิวเกาหลี (BBQ KOREA) อาหารป้ิงยางสไตลเกาหลี รับประทาน
พรอมเครื่องเคียง ผักสด กิมจิ ซุป สลัดผักสดๆ

พักท่ี Benikea Seoul Hotel หรือเทียบเทา โรงแรมมาตรฐานเกาหลีใต

เอเวอรแลนด
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

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

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู ชาบูชาบู (SHABU SHABU)

พิพิธภัณฑสาหรายเกาหลี

ฮันบก

 บาย

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



วันท่ี 4 ศูนยโสม - พระราชวังชางดอกกุง - รานเคร่ืองสําอางคเกาหลี -
โรงงานพลอยอเมทิส - เมียงดง - โชว Hollywood Sky
Show - บุฟเฟตปูยักษ

พิพิธภัณฑภาพลวงตา 3 มิติ

ทงแดมุน ดีไซน พลาซา

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

เป็นกลุมอาคารรูปทรงแปลกใจกลางกรุงโซล ตั้งอยูกลางศูนยรวมแฟชั่นของเมืองดงแด
มุน โดยเป็นพ้ืนท่ีจัดนิทรรศการระดับโลกมากมาย มีท้ังหองประชุม พ้ืนท่ีในสวนของการ
จัดงานแสดงแสดงโชวสินคาตาง ๆและยังเป็นสถานท่ีสําคัญสําหรับการแลกเปล่ียน
วัฒนธรรมระหวางประเทศ

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู บารบีคิวเกาหลี

 Benikea Seoul Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

นําทานรูจักและเขาใจสมุนไพรโสมเกาหลี หรือราชาแหงมวลสมุนไพร ท่ี ศูนยโสม เพราะเกาหลีใตเป็นประเทศท่ีมีการผลิต
โสมเกาหลีท่ีมีคุณภาพเป็นอันดับ 1 ของโลก และมีคุณประโยชนนานัปการ เชน ชวยเสริมความแข็งแรงใหแกระบบยอยอาหาร
และปอด ชวยทําใหจิตใจสงบและเพ่ิมพละกําลัง โดยมีสรรพคุณทางการแพทย ชวยบํารุงหัวใจของคุณไดเป็นอยางดี ชวยปองกัน
โรคหัวใจขาดเลือด ฯลฯ

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

บาย

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

นําทุกทานสู ศูนยเวชสําอาง ใหทานไดเลือกซ้ือเครื่องสําอางคุณภาพดีในราคายอมเยา อาทิครีมน้ําแตก, ครีมโบท็อกซ, ครีม
หอยทาก ฯลฯ

นําทานเดินทางสู ศูนยพลอยอเมทิส หรือพลอยสีมวงท่ีมีชื่อเสียงของประเทศเกาหลี ซ่ึงชาวเกาหลีเชื่อวาถาไดมีพลอยชนิดน้ี
ติดตัวไวจะทําใหมีโชคลาภและสิ่งดี ๆ เกิดขึ้นในชีวิต

จากนั้นเดินทางสูแหลงชอปป้ิงยอดฮิตท่ีคนไทยรูจักกันดี เมียงดง เป็นยานท่ีไดชื่อวารวบรวมแฟชั่นแบรนดชั้นนําไวมากมาย
ทานสามารถหาซ้ือสินคาไดอยางหลากหลายท้ังเสื้อผา, รองเทา, กระเปา, เครื่องสําอาง และยังมี เครื่องประดับ, ซีดีเพลง, วีซีดี-
ดีวีดีหนังและซีรียยอดฮิต เรียกวาแคท่ีน่ีท่ีเดียวก็สามารถหาซ้ือไดทุกอยางท่ีทานตองการ

่



นําทานชม HOLLYWOOD SKY SHOW เป็นการแสดงท่ีผสมผสานโชวจากหลากหลายประเทศไวดวยกัน ไมวาจะเป็น
แสดงเตนจากประเทศรัสเซีย แสดงละครสัตวจากประเทศจีน และกายกรรมจากประเทศฟิลิปปินส

ค่ํา

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารดวย บุฟเฟตนานาชาติขาปูยักษ! บุฟเฟตหองอาหารทะเลนานาชาติ ใหทานเลือกชิมกัน
อยางจุใจ โดยมีไฮไลทคือ บุฟเฟขาปูอลาสกา และอาหารอ่ืน ๆ เชน สลัดบาร พิซซา บุฟเฟตนานาชาติแหงน้ีเป็นท่ีถูกอกถูกใจของ
หลายคนท้ังในเรื่องรสชาติและเมนูคาวหวานท่ีมีใหเลือกมากมาย

พักท่ี Benikea Seoul Hotel หรือเทียบเทา โรงแรมมาตรฐานเกาหลีใต

ศูนยโสม

พระราชวังชางดอกกุง

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

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

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

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู ไกตุนโสม (SAMGYETANG)

รานเครื่องสําอางคเกาหลี

โรงงานพลอยอเมทิส

 บาย

แวะชอปท่ีรานเครื่องสําอางยอดนิยม COSMETIC OUTLET สวรรคของนักชอปชาว
ไทย เพ่ือเลือกซ้ือกลับไปเป็นของท่ีระลึก อาทิเชน ผลิตภัณฑ ROJUKISS มีราคาถูก
กวาท่ีเมืองไทยเกือบเทาตัว และบางผลิตภัณฑยังไมมีขายในไทย เป็นแหลงรวมเครื่อง
สําอางขนาดใหญท่ีมีเครื่องสําอางใหลูกคาไดเลือกสรรอยางจุใจทุกชนิด และทุกแบรนด

โรงงานพลอยอเมทิส หรือ พลอยสีมวง ท่ีมีชื่อเสียงของประเทศเกาหลี ซ่ึงชาวโสมเชื่อวา
ถาไดมีพลอยชนิดน้ีติดตัวไว จะทําใหมีโชคลาภและสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับชีวิต



วันท่ี 5 โซลทาวเวอร - การคลองกุญแจคูรักเกาหลี - ดิวตี้ฟรี - คลอง
ชองเกชอน - ศูนยสมุนไพรฮอกเกตนามู - น้ํามันสนเข็มแดง -
ซุปเปอรมารเก็ตเกาหลี - ทาอากาศยานอินชอน - ทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิ

เมียงดง

โชว Hollywood Sky Show

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

เป็นการแสดงของเกาหลีท่ีไดมีการผสมผสานโชวจากหลากหลายประเทศไวดวยกัน ไมวา
จะเป็นแสดงเตนจากประเทศรัสเซีย แสดงละครสัตวจากประเทศจีน กายกรรมจาก
ประเทศฟิลิปปินส และอ่ืนๆ

บุฟเฟตขาปูยักษ คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู บุฟเฟตขาปูยักษ

 Benikea Seoul Hotel หรือเทียบเทา

เมนูพิเศษวาไรตี้บุฟเฟต พรอมปูยักษ ท่ีมีรสชาติอรอยท่ีสุดใหทุกทานไดอ่ิมอรอยกันแบบ
ไมอ้ัน

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

นําทานสู หอคอยกรุงโซล N SEOUL TOWER ตั้งอยูบนเขานัมซาน ซ่ึงเป็น 1 ใน 18 หอคอยท่ีสูงท่ีสุดในโลก ฐานของ
หอคอยมีสิ่งนาสนใจตางๆ มากมาย เชน ศาลาแปดเหล่ียมปาลกัก๊จอง, สวนพฤกษชาติ, อาคารอนุสรณผูรักชาติอัน ชุง กุน
อิสระใหทุกทานไดเดินเลนและถายรูปคูหอคอยตามอัธยาศัย รวมไปถึงชมไฮไลทของท่ีน่ีคือการคลองกุญแจคูรัก โดยในฤดูใบไม
ผลิทานจะยังสามารถชมดอกซากุระเกาหลีท่ีผลิบานรอบหอคอย ทวีความสวยงามขึ้นอีกเทาตัว

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

ในบริเวณดิวตี้ฟรีทานสามารถเดินไปชม คลองชองเกชอน เป็นคลองโบราณ ในสมัยราชวงศโชซอน อายุกวา 600 ปี โดยมี
ความยาวประมาณ 5.84 กิโลเมตร ไหลผานยานใจกลางกรุงโซลแตในชวง ค.ศ.1957- ค.ศ.1977 ไดมีการพัฒนาประเทศอยาง
กาวกระโดด และมีโครงการฟ้ืนฟูคลองชองเกชอน เพ่ือฟ้ืนฟูธรรมชาติสองฝ่ังคลอง จนปัจจุบันคลองชองเกชอนไดกลายเป็น
แหลงทองเท่ียวท่ีสําคัญมากในกรุงโซล

บาย



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

นําทานเขาชม ศูนยสมุนไพรหรือฮ็อกเกตนามู ใหมลาสุดของเกาหลี เป็นสมุนไพรเมล็ดฮ็อกเกต ทางการแพทยเรียกวา ผล
ไมทอง มีรสเปรี้ยว ดีสําหรับบุคคลท่ีนิยมด่ืมชา กาแฟ น้ําอัดลม ฯลฯ เมล็ดฮ็อกเกตจะชวยในการลางสารพิษท่ีตกคางหรือไขมัน
ท่ีสะสมอยูภายในผนังของตับ ไต ชวยใหตับหรือไตของทานแข็งแรงขึ้น และยังสงผลดีตอสุขภาพรางกายของทานอีกดวย

นําทานเดินทางสู ศูนยน้ํามันสนเข็มแดง ผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลี มีสรรพคุณ ชวยชะลางไขมันในเสนเลือด
เพ่ือปองกันการอุดตันของเสนเลือด และชมการสาธิตใหทานไดเห็นภาพอยางชัดเจนย่ิงขึ้น

ไดเวลานําทานสู สนามบินอินชอน เพ่ือเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ

ระหวางทางแวะชอปป้ิงท่ี SUPER MARKET เพ่ือซ้ือของฝากคนทางบาน ท่ีรานแหงน้ีมีขนมพ้ืนเมืองเกาหลีหลากชนิดรวม
ท้ังกิมจิ ไกตุนโสมท่ีบรรจุอยูในถุงสุญญากาศ ตะเกียบ ถวยใสขาวและของฝากของท่ีระลึก

ค่ํา

20.10 น. ออกเดินทางจาก ทาอากาศยานนานาชาติอินชอน สู ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

00.20 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

โซลทาวเวอร

การคลองกุญแจคูรักเกาหลี

ดิวต้ีฟรี

คลองชองเกชอน

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

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

เป็นคลองท่ีสรางมาตั้งแตสมัยพระเจายองโจแหงราชวงศโชชอน มีอายุเกาแกกวา 600 ปี
เดิมทีเป็นคลองน้ําเนา ชุมชนสลัมเยอะ รถติดมาก จนมีการสรางทางดวนทับคลอง ไมมี
ใครอยากจะเดินผาน ตอมาในปี 2003 รัฐบาลไดบูรณะคลองใหม ทุบทางดวนท้ิง แลวทุม
งบกวา 386 พันลานวอน พัฒนาท่ีน่ีจนน้ําใสสะอาด ใหเป็นอีกสถานท่ีพักผอนหยอนใจ
สุดฮิตของชาวกรุงโซลและนักทองเท่ียว

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู จิมดัก (Jimdak)



 หมายเหตุ หอคอยกรุงโซล N SEOUL TOWER (ไมรวมคาลิฟท)

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

ศูนยสมุนไพรฮอกเกตนามู

นํ้ามันสนเข็มแดง

ซุปเปอรมารเก็ตเกาหลี

 บาย

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

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

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

ทาอากาศยานอินชอน

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

 คํ่า

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
จํานวนผูเดินทาง ขั้นตํ่า ผูใหญ  20 ทาน ขึ้นไป

เท่ียวบิน ราคา รายการทองเท่ียว และอาหาร สามารถเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสมโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา (คํานึงถึง
ผลประโยชนของผูเดินทางเป็นสําคัญ)

ขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงเท่ียวบินและตารางการบินท้ังไปและกลับโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา 

กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมือง, เจาหนาท่ีกรมแรงงานท้ังท่ีไทยและในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหทานเดินทางออกหรือเขาประเทศ
เน่ืองจากมีสิ่งผิดกฎหมาย เอกสารเดินทางไมถูกตอง การกระทําท่ีสอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนีเขาออกเมือง หรือในกรณี
อ่ืนๆ การพิจารณาเป็นเอกสิทธิแ์ละวิจารณญาณของเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองและเจาหนาท่ีกรมแรงงานเทานั้น ซ่ึงอยูนอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษัท ไมสามารถทําการเล่ือนวันหรือคืนเงินได (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 อาทิ ไมเท่ียวบางรายการ, ไมทานอาหารบางมื้อ
 เพราะคาใชจายทุกอยาง ทางบริษัทฯ ไดชําระคาใชจายใหกับตางประเทศแบบเหมาขาดกอนออกเดินทางแลว

ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุท่ีเกิดจากความประมาท
ของตัวนักทองเท่ียวเอง

เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาท้ังหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ท่ีได
ระบุไวแลวท้ังหมด

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ีไดตามความเหมาะสม ท้ังน้ีขึ้นอยูกับเวลาการจราจร
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
กรุณาชําระมัดจําหลังจากวันจองภายใน 3 วัน และชําระสวนท่ีเหลือท้ังหมดกอนการเดินทางภายใน 30 วัน (ในวันเวลาทําการ)

มัดจําขั้นตํ่า 5,000.- บาท/ทาน/ทริป

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)

คาบัตรเขาสวนสนุก E-World 

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 หรือ พาสปอรต ตองมีอายุใชงานไดคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วันกลับ

หมายเหตุ
หากทานตองการหองสําหรับพักเด่ียว สามารถจายเพ่ิมเติมอีก ทานละ 4,900.- จากราคาผูใหญ

หากทานตองการเดินทางแบบไมใชตั๋ว (JOIN LAND) คิดราคาทานละ 7,900.- บาท/ทาน

กรุณาอานรายละเอียดโปรแกรมและเงื่อนไขตางๆใหละเอียดกอนยืนยันการจอง

เจาหนาท่ีจะสงใบนัดหมายการเดินทางใหภายใน 5-7 วันกอนเดินทางเทานั้น!!!

หากมีการเปล่ียนแปลงจะรีบแจงใหทราบ หากมีขอสงสัยกรุณาสอบถามเจาหนาท่ีทันที

***ลูกคามีความจําเป็นตองเขารานตามโปรแกรมทัวร อันไดแก ศูนยโสม, ศูนยสมุนไพร, ศูนยเวชสําอาง, ศูนยน้ํามันสนแดง,
ศูนยพลอยอเมทิส หากทานไมตองการเขารานดังกลาว บริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บคาบริการเพ่ิมทานละ 300 USD***

การยกเลิก
- ตองยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 45 วันเทานั้น คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของคาบริการท่ีชําระแลว

- หากยกเลิกการเดินทางนอยกวา 45 วัน ขอสงวนสิทธิไ์มคืนคาทัวรทุกกรณี

- ในกรณีกรุปสวนตัว กรุปเหมา กรุปนักเรียน กรุปดูงาน เมื่อชําระแลวไมสามารถคืนเงินใดๆท้ังสิ้น

- ชวงเทศกาลไมสามารถยกเลิกหรือเปล่ียนชื่อผูเดินทางได กรุปท่ีเดินทางตองการันตีมัดจํากับสายการบิน หรือผานตัวแทนใน
ประเทศ หรือตางประเทศ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเชน CHARTER FLIGHT, EXTRA FLIGHT จะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือ คาทัวร
ท้ังหมด
 

กรณีนักทองเท่ียวตองการทําการยกเลิกและเป็นไปตามเงื่อนไขขางตน บริษัทจะทําการโอนเงินคืนลูกคาภายใน 30 วัน นับจากวัน
ท่ีลูกคาติดตอขอยกเลิกกับเซลล


