
#15703 ทัวรเกาหลี ปูซาน โซล 5 วัน 3 คืน เทศกาลดอก
ซากุระบานจินแฮ สวนสนุกเอเวอรแลนด บิน KE
ทัวรเกาหลี ปูซาน โซล หมูบานพ้ืนเมืองชอนจูฮันอก สวมชุดฮันบก พระราชวังชา
งดอกคุง คลองชองเกชอน ถนนฮงอิก



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

2 ทาอากาศยานกิมแฮ - ปูซาน - Jinhae Gunhangje Festival - หมูบานชอนจูฮัน
อก (หมูบานวัฒนธรรมเจินจู)   

Gunsan River
Hill Hotel หรือ
เทียบเทา

3 ยงอิน - โรงเรียนสอนทํากิมจิ - ฮันบก - เอเวอรแลนด - โซล   

Inter City Hotel
or Lucebridge
Hotel หรือเทียบ
เทา

4 พระราชวังชางดอกกุง - ศูนยโสม - ศูนยสมุนไพรเกาหลี - คลองชองเกชอน - ดิวต้ีฟรี
- เมียงดง   

Inter City Hotel
or Lucebridge
Hotel หรือเทียบ
เทา

5 โซลทาวเวอร - น้ํามันสนเข็มแดง - โรงงานพลอยอเมทิส - ถนนฮงอิก (ยานฮงแด) -
ซุปเปอรมารเก็ตเกาหลี - ทาอากาศยานอินชอน - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

2 เม.ย. 65 - 6 เม.ย. 65 ฿28,999 ฿28,999 ฿28,999 ฿6,000



วันท่ี 1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ทาอากาศยานกิมแฮ - ปูซาน - Jinhae Gunhangje Festival -
หมูบานชอนจูฮันอก (หมูบานวัฒนธรรมเจินจู)

กําหนดการทั้งหมด

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

23.00 น. คณะมาพรอมกันท่ี ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ผูโดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 7 เคานเตอร N (เช็คอินกรุปของสาย
การบินโคเรียนแอร) โดยมีเจาหนาท่ีของบริษัทและหัวหนาทัวร พรอมอํานวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดิน
ทางใหกับทุกทาน

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ คํ่า

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

 กิจกรรม เชา

01.40 น. นําทานเดินทางสู สาธารณรัฐเกาหลีใต โดยสายการบินโคเรียนแอร เท่ียวบินท่ี KE662 (บริการอาหารและเครื่อง
ด่ืมบนเครื่อง)

ขอสงวนสิทธิใ์นการเลือกท่ีน่ังบนเครื่อง เน่ืองจากตองเป็นไปตามระบบของสายการบิน ซ่ึงระบบการจองท่ีน่ังเป็นแบบสุมท่ี
น่ังวาง หากทานมีความประสงคท่ีจะระบุท่ีน่ังบนเครื่อง หรือเปล่ียนท่ีน่ัง จะมีคาใชจายเพ่ิมเติม สามารถสอบถามอัตราคาบริการ
เพ่ิมเติมได

08.20 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติกิมแฮ เมืองปูซาน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี เวลาทองถิ่นเร็วกวา
ประเทศไทย 2 ชั่วโมง

เพ่ือความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของทานเป็นเวลาทองถิ่น

นําทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร

นําทานสู เมืองชางวอน ใชระยะเวลาเดินทางประมาณ 1 – 1.30 ชม.

ชมเทศกาลดอกซากุระบาน JINHAE GUNHANGJE FESTIVAL เทศกาลดอกซากุระท่ีดังท่ีสุดและสวยท่ีสุดในประเทศ
เกาหลี จัดขึ้นท่ี เขตจินแฮ เมืองชางวอน จังหวัดคยองซังนัมโด ท่ีน่ีเป็นเทศกาลดอกซากุระท่ี “ใหญท่ีสุด” ในประเทศ และตน
ซากุระท่ีน่ี เป็นตนซากุระท่ีมาจากประเทศญ่ีป ุน เพราะชวงท่ีญ่ีป ุนยึดครองเกาหลีในสมัยอดีตกาลนั้น ไดนําตนซากุระของบาน
ตัวเองมาปลูกไวท่ีน่ีนับหมื่นตน

่ ่ ้



เน่ืองจากเทศกาลชมซากุระท่ี JINHAE GUNHANGJE FESTIVAL แตละปีจะมีการกําหนดวันเทศกาลขึ้นอยูกับการ
พยากรณการบานของดอกซากุระซ่ึงอาจจะมีกําหนดการคลาดเคล่ือนตามสภาวะอากาศในแตละปี ขอสงวนสิทธิใ์นการปรับ
เปล่ียนรายการตามความเหมาะสม

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู “แฮมุลทัง” (ซุปทะเลหรือซีฟ ูดหมอไฟ)

จากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองชอนจู เป็นหน่ึงในเมืองทองเท่ียวท่ีมีชื่อเสียงของเกาหลี เน่ืองจากยังคงรักษาอาคารบานเรือน
แบบโบราณของเกาหลีเอาไวไดจนกลายเป็นแหลงทองเท่ียวท่ีมีชื่อเสียง

นําทานชม หมูบานชอนจูฮันอก (Jeonju Hanok Village) มีบานเรือนอาคารเกาแกของเกาหลีหรือเรียกท่ีเรียกกันวา
“ฮันอก” ซ่ึงมีอายุมากกวา 800 ปี ท่ียังคงรักษาเสนห และประเพณีอันเกาแกไว และในปี ค.ศ. 2010 ถูกกําหนดใหเป็น Slow
City ตามหลักแนวคิดเมืองวิถีชีวิตชา เพ่ือชะลอความเรงรีบในสังคม ท่ีมีแตการแกงแยงแขงขัน โดยใชวิถีชีวิตท่ีเรียบงาย เพ่ือให
เป็นเมืองแหงความสุขอยางแทจริง

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร เมนู “บิบิมบัพ” (ขาวยําเกาหลี)

พักท่ี Gunsan River Hill Hotel หรือเทียบเทา

ทาอากาศยานกิมแฮ

ปูซาน

Jinhae Gunhangje Festival

 เชา

ทาอากาศยานน้ีตั้งอยูนอกเมืองปูซานทางฝ่ังตะวันตกในจุดท่ีใกลๆ กับเมืองกิมแฮ ท่ีน่ี
เปิดใหบริการครั้งแรกในปี 1976 ท่ีน่ีเป็นศูนยกลางหลักของสายการบิน Air Busan,
Asiana Airlines และ Korean Air

เป็นเมืองทาท่ีใหญท่ีสุดในประเทศเกาหลีใต มีประชากรประมาณ 3.65 ลานคน และปู
ซานยังคงเป็นเมืองท่ีใหญอันดับ 2 ของประเทศรองจากกรุงโซล ท่ีน่ีถือเป็นเมืองทอง
เท่ียวท่ีสําคัญเมืองหน่ึงไมแพไปจากกรุงโซล

เทศกาลชมดอกซากุระ ท่ีใหญท่ีสุดของเกาหลี ทานจะไดเพลิดเพลินกับการชมดอกซากุระ
ท่ีงดงามปกคลุมไปท่ัวท้ังเมืองจินเฮ ซ่ึงไฮไลทของการชมเทศกาลซากุระน้ี มีอยู 2 ท่ี คือ
Yeojwacheon Stream และ Gyeonghwa Station และแนนอนเราไมพลาดท่ีจะพาทุก
ทานไปชมความงามของดอกซากุระท้ัง 2 แหงน้ี Yeojwacheon Stream เสนทางท่ีคลอ
บคลุมไปดวยตนซากุระ ระยะทางกวา 1.5 กิโลเมตร มีสะพานไมทอดยาวขนานไปกับตน
ซากุระสองขางทาง ทานจะไดด่ืมด่ํากับบรรยากาศสุดโรแมนติกและ Gyeonghwa
Station ดอกซากุระท่ีเบงบานอยูสองขาทางของสถานีรถไฟ Gyeonghwa ระยะทาง
800 เมตร เวลาท่ีรถไฟว่ิงผานแนวซากุระสีชมพูบานสะพรั่งถือเป็นอีกหน่ึงไฮไลทใหทาน
ไดเก็บภาพสวยๆขณะท่ีกลีบดอกซากุระรวงหลนปกคลุมไปท่ัวแนวรถไฟ

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู แฮมุลทัง (ซุปทะเลหรือซีฟ ูดหมอไฟ)

 บาย



 หมายเหตุ

วันท่ี 3 ยงอิน - โรงเรียนสอนทํากิมจิ - ฮันบก - เอเวอรแลนด - โซล

บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง

เพ่ือความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของทานเป็นเวลาทองถิ่น

ขอสงวนสิทธิใ์นการเลือกท่ีน่ังบนเครื่อง เน่ืองจากตองเป็นไปตามระบบของสายการบิน ซ่ึงระบบการจองท่ีน่ังเป็นแบบสุมท่ี
น่ังวาง หากทานมีความประสงคท่ีจะระบุท่ีน่ังบนเครื่อง หรือเปล่ียนท่ีน่ัง จะมีคาใชจายเพ่ิมเติม สามารถสอบถามอัตราคาบริการ
เพ่ิมเติมได

เน่ืองจากเทศกาลชมซากุระท่ี JINHAE GUNHANGJE FESTIVAL แตละปีจะมีการกําหนดวันเทศกาลขึ้นอยูกับการ
พยากรณการบานของดอกซากุระซ่ึงอาจจะมีกําหนดการคลาดเคล่ือนตามสภาวะอากาศในแตละปี ขอสงวนสิทธิใ์นการปรับ
เปล่ียนรายการตามความเหมาะสม

หมูบานชอนจูฮันอก (หมูบานวัฒนธรรมเจินจู)
หมูบานชอนจูฮันอก มีบานเรือนอาคารเกาแกของเกาหลีหรือเรียกท่ีเรียกกันวา “ฮันอก”
ซ่ึงมีอายุมากกวา 800 ปี ยังคงมีการอนุรักษไวและไดทําเป็นจุดทองเท่ียวขึ้น บานเรือน
ตางๆในหมูบานชอนจู ฮันอกนั้นจะมีหลังคาท่ีสวยงามสังเกตุไดจากหลังคาจะโคงมนรับ
กับทองฟาในวันอากาศแจมใส จากน่ันนําทานเดินทางสูเมืองซูวอน

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู บิบิมบัพ (ขาวยําเกาหลี)

 Gunsan River Hill Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เดินทางสูเมืองยงอิน จังหวัดคย็องกี เป็นเมืองสําคัญในเขตเมืองหลวงโซล มีประชากรเกือบ 1 ลานคน เมืองยงอินมีการ
พัฒนาขึ้นอยางรวดเร็วในศตวรรษท่ี 21 ท้ังยังเป็นท่ีตั้งของเอเวอรแลนดและสวนน้ําแคริปเบี่ยนเบย ซ่ึงเป็นสวนน้ําและสวน
สนุกท่ีไดรับความนิยมมากท่ีสุดในเกาหลีใต และยังมีหมูบานเกาหลีโบราณท่ีใหญท่ีสุดตั้งอยูดวย

นําทานสู โรงเรียนกิมจิ เรียนรูวิธีการทํากิมจิ กิมจิเป็นผักดองท่ีสามารถเก็บไวไดนานและเป็นอาหารท่ีขึ้นโตะชาวเกาหลีทุก
มื้อปัจจุบันน้ีกิมจิเป็นท่ีนิยมแพรหลายท่ีไมวามื้อไหนก็จะตองมีกิมจิเป็นสวนประกอบอยูในอาหารมื้อนั้นๆดวยทุกครั้งไป และกิม
จิน้ียังมีมากกวา 100 ชนิดใหเลือกรับประทานใหทานฝึกลองทําและไดชิมกิมจิฝีมือของตัวทานเอง โดยมีวิทยากรสอนวิธีการทํา
ขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบใหทาน และสามารถซ้ือกลับไปเป็นของฝากได

พิเศษ ใหทานไดทดลองสวมชุดฮันบก ชุดประจําชาติเกาหลี เพ่ือเก็บภาพแหงความประทับใจ

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู “คาลบี้” (หมูยางเกาหลี)

นําทานเดินทางสู สวนสนุกเอเวอรแลนด ถูกขนานนามวาดิสนียแลนดเกาหลีเป็นสวนสนุกกลางแจงท่ีใหญท่ีสุดของ
ประเทศ โดยมีบริษัทซัมซุงเป็นเจาของ ตั้งอยูบนทําเลสวยกลางหุบเขา แบงออกเป็นหลายโซน ไดแก สวนสัตว, Global Fair,
Europian Advanture, Magic Land, American Advanture และ Everland Speedway

และท่ีเด็กๆ ไมควรพลาดคือ ดินแดนแหงเทพนิยาย สวนสี่ฤดู ซ่ึงมากมายดวยดอกไมนานาพันธุท่ีจะเปล่ียนไปตามฤดูกาล
และการแสดงในแตละวันแบบไมซ้ํา พรอมพาทัวรปาซาฟารี สองโลกกวางของสิงสาราสัตว โดยเฉพาะ ไลเกอร (สิงโตผสมเสือ)
แฝดคูแรกของโลก และสัมผัสความนารักของเจาหมีท่ีสามารถสื่อสารกับคนขับรถไดอยางนาท่ึง อีกท้ังยังสามารถสนุกกับเครื่อง
เลนนานาชนิด

จากนั้นเดินทางสูเมืองโซล เป็นเมืองหลวงและมหานครท่ีใหญท่ีสุดของประเทศเกาหลีใต

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร “บุฟเฟตระดับอินเตอร” @CHAVIT CUISINE INTERNATION BUFFE มีท้ัง
อาหารเกาหลี ยุโรป ญ่ีป ุน จีน อินเดียหลากหลายเมนู หลายสัญชาติ อีกท้ังยังมีเมนู ป้ิงยาง ซีฟ ูด และของหวานใหทานไดล้ิมชิม

้ ้ ้



รสกันมากมาย และทานจะไดเห็นถึงวิธีขั้นตอนในการทําพรอมท้ัง ชมทัศนียภาพของบรรยากาศริมแมน้ําฮัน

พักท่ี Inter City Hotel or Lucebridge Hotel หรือเทียบเทา

ยงอิน

โรงเรียนสอนทํากิมจิ

ฮันบก

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นเมืองในจังหวัดคย็องกี ประเทศเกาหลีใต เป็นเมืองสําคัญในเขตเมืองหลวงโซล มี
ประชากรเกือบ 1 ลานคน เมืองยงอินมีการพัฒนาขึ้นอยางรวดเร็วในศตวรรษท่ี 21 วัดได
จากการท่ีเมืองน้ีมีประชากรเพ่ิมขึ้นมากท่ีสุดในเกาหลีใต ท้ังยงอินยังเป็นท่ีตั้งของเอเวอร
แลนดและสวนน้ําแคริปเบี่ยนเบย ซ่ึงเป็นสวนน้ําและสวนสนุกท่ีไดรับความนิยมมากท่ีสุด
ในเกาหลีใต และยังมีหมูบานเกาหลีโบราณท่ีใหญท่ีสุดตั้งอยูดวย

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”

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู คาลบี้ (หมูยางเกาหลี)

เอเวอรแลนด

โซล

 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

เป็นเมืองหลวงของประเทศเกาหลีใต ตั้งอยูทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศ โดยอยู
บริเวณแมน้ําฮัน คําวาโซลในภาษาเกาหลีมีความหมายวา “เมืองหลวง” กรุงโซลในอดีต
เป็นเมืองหลวงของอาณาจักรโซซอนมีชื่อเดิมวา เมืองฮันยาง สถาปนาพรอมกับการสราง
อาณาจักรโซซอน กรุงโซลถือเป็นหน่ึงในเมืองหลวงท่ีมีประชากรมากท่ีสุดในโลก



วันท่ี 4 พระราชวังชางดอกกุง - ศูนยโสม - ศูนยสมุนไพรเกาหลี -
คลองชองเกชอน - ดิวตี้ฟรี - เมียงดง

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เในู บุฟเฟตระดับอินเตอร

 Inter City Hotel or Lucebridge Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นํานําทานสู พระราชวังชางดอกคุง เป็นพระราชวังหลวงวังท่ีสองท่ีสรางตอจากพระราชวังคยองบกกุง ในปี ค.ศ.1405 เป็น
พระราชวังท่ีมีความสําคัญอยางมากตอกษัตริยหลายๆ พระองคในราชวงศโชซอน ท่ีมีสภาพดีและสมบูรณท่ีสุดใน 5 พระราชวัง
หลวงท้ังหมดท่ียังคงเก็บรักษาไว และท่ีน่ียังไดรับการขึ้นทะเบียนจาก UNESCO วาเป็น มรดกโลกทางวัฒนธรรม ในปี 1997

นําทานสู ศูนยโสม ซ่ึงรัฐบาลรับรองคุณภาพวาผลิตจากโสมท่ีมีอายุ 6 ปี ซ่ึงถือวาเป็นโสมท่ีมีคุณภาพดีท่ีสุด ชมวงจรชีวิตของ
โสม พรอมใหทานไดเลือกซ้ือโสมท่ีมีคุณภาพดีท่ีท่ีสุดและราคาถูกกวาไทยถึง 2 เทา เพ่ือนําไปบํารุงรางกาย หรือฝากญาติผูใหญท่ี
ทานรักและนับถือ

จากนั้นนําทานชม COSMETIC SHOP ศูนยรวมเครื่องสําอางชื่อดังของเกาหลี เชน Rojukiss, Missha

นําทานชม ศูนยสมุนไพรเกาหลี ใหทานไดเลือกซ้ือเลือกชม สมุนไพรฮ็อกเก็ตนามูของเกาหลี ท่ีนํามาแปรรูปเป็นรูปแบบ
ตางๆ ท่ีมีสรรพคุณรักษาโรค และบํารุงรางกาย

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู “ซัมเทกัง” (ไกตุนโสม)

นําทานสู คลองชองเกชอน น้ีสรางมาตั้งแตสมัยพระเจายองโจแหงราชวงศโชชอน อายุเกาแกกวา 600 ปี เดิมเป็นคลองน้ํา
เนา สลัมเพียบ รถติดสุดๆ จนมีการสรางทางดวนทับคลอง ไมมีใครอยากจะเดินผาน ตอมาปี 2003 รัฐบาลไดบูรณะคลองใหม
ทุบทางดวนท้ิง แลวทุมงบกวา 386 พันลานวอน พัฒนาจนน้ําใสสะอาด เป็นสถานท่ีพักผอนหยอนใจสุดฮิตของชาวกรุงโซล

นําทาน ชอปป้ิงสินคาปลอดภาษีท่ีหาง DUTY FREE

ตอจากนั้นนําทานชอปป้ิง ตลาดเมียงดง หรือ สยามสแควรเกาหลี ทานสามารถเลือกสินคาเทรนดแฟชั่นลาสุดของเกาหลีไดท่ี
น่ี

ค่ํา

อิสระอาหารค่ํา 1 มื้อ (ใหทุกทานไดอิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย)

พักท่ี Inter City Hotel or Lucebridge Hotel หรือเทียบเทา

พระราชวังชางดอกกุง
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

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



วันท่ี 5

ศูนยโสม

ศูนยสมุนไพรเกาหลี

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

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 ซัมเทกัง (ไกตุนโสม)

คลองชองเกชอน

ดิวต้ีฟรี

เมียงดง

 บาย

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

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

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

 คํ่า  Inter City Hotel or Lucebridge Hotel หรือเทียบเทา



โซลทาวเวอร - น้ํามันสนเข็มแดง - โรงงานพลอยอเมทิส - ถนน
ฮงอิก (ยานฮงแด) - ซุปเปอรมารเก็ตเกาหลี - ทาอากาศยานอิน
ชอน - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานชม โซลทาวเวอร 1 ใน 18 หอคอยเมืองท่ีสูงท่ีสุดในโลกมีความสูงถึง 480 เมตร เหนือระดับน้ําทะเล ทานสามารถชม
ทัศนียภาพของกรุงโซลจากยอดโซลทาวเวอรไดรอบทิศ 360 องศา โดยสามารถมองไดถึงเขาพูกักซัน และถาหันไปยังทิศตรงขาม
ก็จะเห็นไกลไปถึงแมน้ําฮันกัง ไมราคารวมคาขึ้นลิฟท

จากนั้นนําทานชม ศูนยน้ํามันสนเข็มแดง ซ่ึงผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลีซ่ึงจะใชตนสนเข็มแดงจากยอดเขาท่ี
ประเทศเกาหลีเหนือมาผลิตโดยใชเทคโนโลยีพรอมกับการวิจัยท่ีประเทศเกาหลีใตออกมาเป็นน้ํามันสนเข็มแดง ภูมิประเทศของ
ประเทศเกาหลีเป็นภูเขาประมาณ 70 เปอรเซ็นต โดยกวาจะมาเป็นน้ํามันสนเข็มแดงได 1 แคปซูลตองใชใบสนเข็มแดงประมาณ
2.7 กิโลกรัม มาสกัดเอาน้ํามันมาผลิตและวิจัยออกมาเป็นน้ํามันสน

จากนั้นนําทานสู โรงงานพลอยอเมทิส หรือ พลอยสีมวง ท่ีมีชื่อเสียงของประเทศเกาหลี ซ่ึงชาวเกาหลีเชื่อวาถาไดมีพลอย
ชนิดน้ีติดตัวไว จะทําใหมีโชคลาภและสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับชีวิต

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารดวยเมนู “จิมดัก” (ไกอบซีอิว๊วุนเสน)

นําทาน ชอปป้ิงถนนฮงอิก แหลงวัยรุนยานฮงแด มหาวิทยาลัยฮงอิก เป็นยานชอปป้ิงบริเวณดานหนาของมหาวิทยาลัยฮงอิก
จึงเป็นศูนยรวมเด็กวัยรุนและเด็กมหาวิทยาลัย เป็นอีกเสนหน่ึงท่ีมีบรรยากาศโรแมนติก

นําทานชอปป้ิงท่ี ซุปเปอรมารเก็ต ซ่ึงมีสินคาตางๆ มากมายใหเลือกซ้ือหาเป็นของฝาก เชน กิมจิ บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป สาหราย
ขนมขบเค้ียว ลูกอม ผลไมตามฤดูกาลและของท่ีระลึกตางๆ

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร เมนู “อูดง”

นําทานเดินทางสู สนามบินอินชอน

18.05 น. นําทานกลับสู กรุงเทพฯ โดยสายการบินโคเรียนแอร เท่ียวบินท่ี KE651 (บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง)

21.45 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ

โซลทาวเวอร

นํ้ามันสนเข็มแดง

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ท่ีน่ีเป็นสัญลักษณของกรุงโซล ตัวหอคอยมีความสูงเกือบ 240 เมตร ซ่ึงบางครั้งก็ถูก
เรียกวา “นัมซันทาวเวอร” เพราะหอคอยตั้งอยูบนภูเขานัมซาน ซ่ึงเป็นสถานท่ีท่ีเหมาะ
สําหรับชมวิวทิวทัศนของกรุงโซล โดยเฉพาะในชวงเวลาค่ําคืนนั้น จะเห็นสภาพบานเมือง
ของกรุงโซลดานลางเต็มไปดวยแสงสีตางๆ ท่ีทําใหรูสึกเพลิดเพลินกับวิวสุดโรแมนติก

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



 หมายเหตุ บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง

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

่ ่ ่

โรงงานพลอยอเมทิส
โรงงานพลอยอเมทิส หรือ พลอยสีมวง ท่ีมีชื่อเสียงของประเทศเกาหลี ซ่ึงชาวโสมเชื่อวา
ถาไดมีพลอยชนิดน้ีติดตัวไว จะทําใหมีโชคลาภและสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับชีวิต

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู จิมดัก (ไกอบซีอิว๊วุนเสน)

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

ทาอากาศยานอินชอน

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

 คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู อูดง

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



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



เง่ือนไข
1. บริษัทฯ มีสิทธิท่ี์จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบใดๆ เหตุการณท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ เหตุการณไมสงบทางการเมือง, การ
ประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, อุบัติเหตุ, ความเจ็บปวย, ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความลาชา เหตุสุดวิสัย
อ่ืนๆ เป็นตน

3. หากทานยกเลิกกอนรายการทองเท่ียวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือวาทานสละสิทธิแ์ละจะไมรับผิดชอบคาบริการท่ีทานได
ชําระไวแลวไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น

4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอการหามออกนอกประเทศ หรือ หามเขาประเทศ อันเน่ืองมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดิน
ทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ

5. รายการน้ีเป็นเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหน่ึง หลังจากไดสํารองท่ีน่ังบนเครื่อง และโรงแรมท่ีพักใน
ตางประเทศเป็นท่ีเรียบรอย แตอยางไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม

6. ราคาน้ีคิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิท่ี์จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตาม
สถานการณดังกลาว

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หนวยงานท่ีเกี่ยวของ จนมีการยกเลิก ลาชา เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการบินบ
ริษัทฯขนสง หรือ หนวยงานท่ีใหบริการ บริษัทฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจัดบริการทัวรอ่ืนทดแทนให แตจะไมคืนเงินให
สําหรับคาบริการนั้นๆ

8. มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมมีสิทธิใ์นการใหคําสัญญาใดๆ ท้ังสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผูมีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเทานั้น

9. หากไมสามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความลาชา และความผิดพลาดจากทางสายการ
บิน จะไมมีการคืนเงินใดๆท้ังสิ้น แตท้ังน้ีทางบริษัทฯจะจัดหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให โดยขอสงวนสิทธิก์ารจัดหาน้ีโดยไมแจง
ใหทราบลวงหนา 

10. ในกรณีท่ีลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาท่ีของบริษัทฯ กอนทุกครั้ง มิเชนนั้นทางบริษัทฯ จะไม
รับผิดชอบคาใชจายใดๆ ท้ังสิ้น 

11. บริษัทของสงวนสิทธไมคืนคาบริการไมวากรณีใด ๆท้ังสิ้นบริษัทฯ รับเฉพาะผูมีจุดประสงคการเดินทางเพ่ือทองเท่ียวเกาหลี
เทานั้น

12. เท่ียวบิน และรายการทองเท่ียวอาจมีการเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา

13. เมื่อทานตกลงชําระเงินคาบริการไมวาท้ังหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขและ
ขอตกลงตาง ๆ ท่ีไดระบุไวท้ังหมดน้ีแลว

14. โรงแรมท่ีพักในประเทศเกาหลีมีมาตรฐานการกําหนดดาวและประเภทของท่ีพักแตกตางกับประเทศไทย โดยโรงแรมท่ีพักทา
งบริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์นการจัดหาโรงแรมโดยอางอิงตามการจัดระดับดาวของประเทศเกาหลีตามท่ีระบุในรายการทองเท่ียวเทานั้น
โรงแรมท่ีประเทศเกาหลีโดยสวนใหญจะเป็นแบบหองพักคู (Twin หรือDouble) ในกรณีท่ีทานมีความประสงคจะพักแบบ3ทานขึ้นอยู
กับขอจํากัดของหองพักและการวางรูปแบบของหองพักของแตละโรงแรม ซ่ึงมีความแตกตางกันอาจจะทําใหทานไมไดหองพักติดกัน
และไมสามารถเสริมเตียงไดตามท่ีตองการโรงแรมหลายแหงจะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากประเทศเกาหลีอยูในแถบท่ีมีอุณหภูมิตํ่า
เครื่องปรับอากาศท่ีมีจะใหบริการในชวงฤดูรอนเทานั้น

15. กระเปาสัมภาระตางๆถือเป็นทรัพยสินสวนตัวของทาน ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบตอความเสียหายสูญหายลาชา หรืออุบัติเหตุ
ตางๆ ใดๆท้ังสิ้น

16. เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว หากทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไมเดินทางพรอมคณะถือวาทานสละ
สิทธิ ์ไมอาจเรียกรองคาบริการ และเงินมัดจําคืน ไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้นและถาทานตองการแยกตัวออกจากกรุปทัวรเพ่ือทองเท่ียวเอง
โดยไมลงรานศูนยโสม, ศูนยสมุนไพร, รานน้ํามันสน, ศูนยเครื่องสําอาง และรานพลอย

อะเมทิส ทางบริษัทจะเรียกเก็บคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจากทานเป็นจํานวนเงิน 300 USD ตอทาน

17. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิร์าคาน้ีเฉพาะนักทองเท่ียวชาวไทยและทองเท่ียวเป็นหมูคณะแบบ Join Tour เทานั้น กรณีตองการ
ตัดกรุปเหมาโปรดสอบถามทางบริษัทอีกครั้ง หากเป็นนักทองเท่ียวชาวตางชาติ หรือ พระสงฆ เก็บคาใชจายเพ่ิม ทานละ 4,000 บาท

18. ในระหวางทองเท่ียวจะมีชางภาพมาถายรูปและชวยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และในวันสุดทายของการเดิน
ทางชางภาพจะนําภาพถายมาจําหนายหากวาทานใดสนใจสามารถซ้ือไดแตถาทานใดไมสนใจก็ไมตองซ้ือท้ังน้ีขึ้นอยูกับความพึงพอใจ
ของทาน ทางบริษัททัวรไมมีการบังคับใหซ้ือแตอยางใดแตเป็นการบอกกลาวลวงหนาเพ่ือใหผุเดินทางไดรับทราบ

19. ในกรณีท่ีลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาติดตอเจาหนาท่ีของบริษัทฯกอนทุกครั้งมิเชนนั้นทางบริษัทฯจะ ไม
รับผิดชอบคาใชจายใดๆท้ังสิ้น

การชําระเงิน
่ ่ ่



1. ชําระเงินมัดจําทานละ 10,000 บาท ภายใน 36 ชั่วโมงหลังการจอง โดยโอนเขาบัญชีและสงหลักฐานการ โอนเงินใหเจาหนาท่ีท่ี
ดูแลเสนทาง ท่ีน่ังจะยืนยันเมื่อไดรับ เงินมัดจําแลวเทานั้น

2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูท่ีเดินทาง ท่ีมีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน 

3. หากทานท่ีตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทานติดตอเจาหนาท่ี กอนออกบัตรโดยสารทุก
ครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาใชจายท่ีเกิดขึ้น

4. หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรคประจําตัวหรือไมสะดวกในการเดิน
ทางทองเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง
เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเป็นตองดูแลคณะทัวรท้ังหมด 

การชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือทางบริษัทฯจะเรียกเก็บกอนเดินทางไมนอยกวา 30 วัน(ในวันเวลาทําการ) ทานควรจัดเตรียมคาทัวรให
เรียบรอยกอนกําหนดเน่ืองจากทางบริษัทตองสํารองคาใชจายในสวนของคาท่ีพักและตั๋วเครื่องบิน มิฉะนั้นจะถือวาทานยกเลิกการเดิน
ทางโดยอัตโนมัติ

อัตรานี้รวม:
1. คาบัตรโดยสารชั้นทัศนาจรไป – กลับ (ตั๋วกรุป) รวมภาษี สนามบินและภาษีน้ํามันไวเรียบรอยแลว

2. คาท่ีพัก 3 คืน หองละ 2-3 ทาน

3. คาเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการท่ีระบุ

4. หัวหนาทัวรหรือมัคคุเทศกทองถิ่นผูชํานาญเสนทางดูแลตลอดการเดินทาง

5. ประกันอุบัติเหตุวงเงินทานละ 200,000 บาท เสียชีวิต 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม)

6. คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 บาท คารักษาพยาบาลกรณีเกิด
อุบัติเหตุวงเงินทานละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม 

ลูกคาทานใดสนใจซ้ือประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูลเพ่ิมเติมกับทางเจาหนาท่ีบริษัทได 

- เบี้ยประกันเริ่มตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]

- เบี้ยประกันเริ่มตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน] 

ความครอบคลุมผูเอาประกันท่ีมีอายุมากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ปี  

[รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ลานบาท]

ความครอบคลุมผูเอาประกันท่ีมีอายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ปี  

[รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท]

7. สัมภาระน้ําหนักไมเกินทานละ 23 กก.

8. คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7%

อัตรานี้ไมรวม:
1. คาทําหนังสือเดินทางไทย

2. คาใชจายสวนตัว อาทิ คาอาหาร - เครื่องด่ืม นอกเหนือจากรายการ คาซักรีด คาโทรศัพท เป็นตน

3. คาน้ําหนักของกระเปาเดินทางในกรณีท่ีเกินกวาสายการบินกําหนด 23 กิโลกรัม

4. วีซาเขาประเทศเกาหลี ในกรณีท่ีผูเดินทางถือหนังสือเดินทางตางดาว หรือ ประเทศท่ีท่ีตองทําวีซาเขาประเสาธารณรัฐเกาหลีใต
คาธรรมเนียมการย่ืนวีซาทานละ 1,750 บาท สําหรับผูท่ีถือหนังสือเดินทางตางดาว จะตองทําเรื่องแจง เขา-ออก หรือ Re-Entry ดวย
ตนเองเทานั้นกอนการสงเอกสารย่ืนวีซา

5. คาทิปมัคคุเทศกทองถิ่นและคนขับรถ รวม 1,800 บาท/ทาน/ทริป
 

วีซา
- พาสปอรตจะตองมีอายุกอนการเดินทางไมนอยกวา 6 เดือน

- ในกรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองท้ังท่ีกรุงเทพฯ และท่ีประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใตปฏิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศ ทางบ
ริษัทฯ ขอสงวนสิทธไมคืนคาใชจายไมวากรณีใดๆ ท้ิงสิ้น

การเดินทางจากประเทศไทยเขาสูประเทศเกาหลีและพิธีการเขาเมือง

่ ่ ่ ่



- เอกสารท่ีควรเตรียมกอนการเดินทางเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองของประเทศเกาหลีจะพิจารณาใหเฉพาะนักทองเท่ียวท่ีมาทอง
เท่ียวโดยสุจริตเทานั้นท่ีผานเขาเมืองได และพิจารณาจาก 

1. หลักฐานการทํางานประจําของนักทองเท่ียว ซ่ึงสมควรท่ีนําติดตัวไปแสดงดวย เชน บัตรพนักงาน นามบัตร จดหมายการทํางาน
ภาษาอังกฤษ (กรณีเดินทางคนเดียว) จดหมายรับรองออกโดยบริษัทผูจัดคณะ

2. หลักฐานการเงิน ในระหวางการทองเท่ียวประเทศเกาหลีสมควรท่ีจะนําเงินสดติดตัวไปดวยประมาณ  300 เหรียญสหรัฐ หรือ
ประมาณ 300,000 วอน สําหรับการเดินทาง 2 วัน (หากไมมีบัตรเครดิตคารด) หากมีบัตรเครดิตตางประเทศ เชน Visa Card,
American Express, Dinners Club หรือ Master Card ตองนําติดตัวไปดวยหรือหลักฐานการเงินอ่ืนใดท่ีจะแสดงใหเจาหนาท่ี
ทราบวาทานคือนักทองเท่ียว

3. ใบรับรองสถานศึกษาหากทานยังอยูในระหวางการศึกษาหรือบัตรนักศึกษาและควรเดินทางกับผูปกครอง เชน บิดา มารดา ปา
นา อา ท่ีมีนามสกุลเดียวกัน

4. หากเป็นพาสปอรตใหม ควรนําพาสปอรตเกาเย็บเลมคูกับพาสปอรตใหมหรือนําติดตัวไปดวย 

5. การแตงกายสุขภาพและแลดูเป็นนักทองเท่ียว ไมควรสวมใสรองเทาแตะ

หมายเหตุ
- ไมรวมคาทิปมัคคุเทศกทองถิ่นและคนขับรถ รวมทานละ 1,800 บาท/ทาน/ทริป หัวหนาทัวรจากเมืองไทย (ตามความพึงพอใจใน

การบริการ)(เก็บทิปกอนการเดินทางท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ) เด็กเก็บเทาผูใหญ

- ราคาเด็กทารก (อายุไมถึง 2 ปีบริบูรณ ณ วันเดินทางกลับ) ทานละ 6,900.- ราคาน้ีรวมรายการทัวร ตั๋วเครื่องบิน 

- อัตราดังกลาวขอสงวนเฉพาะผูท่ีถือหนังสือเดินทางไทยเทานั้นกรณีถือหนังสือเดินทางตางชาติกรุณาเช็คราคาอีกครั้ง

- บริษัทฯ สงวนสิทธิใ์นการท่ีจะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยท่ีทาง บริษัทฯ ไมสามารถควบคุม
ได เชน การนัดหยุดงาน, จลาจล,การลาชาหรือยกเลิกของเท่ียวบิน รวมถึงกรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองไมอนุญาตใหเดินทางออกหรือ
กองตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมืองรวมท้ังในกรณีท่ีทานจะใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมสีน้ําเงิน) เดิน
ทาง หากทานถูกปฏิเสธการเดินทางเขาหรือออกนอก ประเทศใดประเทศหน่ึง

- บริษัทฯ สงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการทองเท่ียว โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

- บริษัทฯ สงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

- กรณีท่ีคณะไมครบจํานวน 15 ทาน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิใ์นการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัทฯ จะแจงใหทานทราบลวงหนา
5-7 วันกอนการเดินทาง

- เมื่อทานทําการซ้ือโปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯจะถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกขอแลว

- สําคัญ บริษัท ทําธุรกิจเพ่ือการทองเท่ียวเทานั้น ไมสนับสนุนใหลูกคาเดินทางเขาประเทศเกาหลีโดยผิดกฎหมายและในขั้นตอน
การผานการตรวจคนเขาเมือง ท้ังไทยและเกาหลี ขึ้นอยูกับการพิจารณาของเจาหนาท่ีเทานั้นลูกคาทุกทานตองผานการตรวจคนเขา
เมืองดวยตัวของทานเอง ทางมัคคุเทศกไมสามารถใหความชวยเหลือใดๆไดท้ังสิ้น

กรณีคณะออกเดินทางได

1. คณะจองจํานวนผูใหญ 10 ทานออกเดินทาง (ไมมีหัวหนาทัวร)

2. คณะจองจํานวนผูใหญ 15 ทานขึ้นไปออกเดินทาง (มีหัวหนาหัวหนาทัวร)

3. คณะจองไมถึงจํานวนผูใหญ 10 ทาน ไมออกเดินทาง

การยกเลิก
1. สําหรับผูโดยสารท่ีไมไดถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผูย่ืนวีซาให เมื่อผลวีซาผานแลวมีการยกเลิกการเดินทางบริ

ษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนคามัดจําท้ังหมด

2. ยกเลิกกอนการเดินทาง 15-45 วัน เก็บเงินมัดจําท้ังหมด

3. ยกเลิกกอนการเดินทาง 7-14 วันเก็บคาใชจาย 80% ของราคาทัวร ตอทาน

4.  ยกเลิกการเดินทางนอยกวา 1-7 วัน เก็บคาใชจายท้ังหมด 100% ของราคาทัวร

5.  ยกเลิกการเดินทางในวันเดินทาง,ถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมืองท้ังจากประเทศไทยและประเทศ'
- สาธารณรัฐเกาหลีใต ไมมีการคืนเงินท้ังหมดไมวากรณีใดๆท้ังสิ้นในกรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได จะตองมีใบรับรอง

แพทยจากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทฯ จะทําการเล่ือนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไป แตท้ังน้ีทานจะตองเสียคาใชจายท่ีไม
สามารถเรียกคืนไดคือคาธรรมเนียมในการมัดจําตั๋วทานละ 10,000 บาทและคาใชจายอ่ืนๆ

6. ยกเวนกรุปท่ีเดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาล ท่ีตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือคามัดจําท่ีพักโดยตรงหรือโดยการผาน
ตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเชน Extra Flight และ Charter Flight  จะไมมี

้



การคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรท้ังหมดไมวายกเลิกดวยกรณีใดๆ

7. กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองท้ังกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศท่ีระบุไวในรายการเดิน
ทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น

- สําคัญ!! บริษัททําธุรกิจเพ่ือการทองเท่ียวเทานั้น ไมสนับสนุนใหลูกคาเดินทางเขาประเทศเกาหลีใตโดยผิดกฎหมายและในขั้น
ตอนการผานการตรวจคนเขาเมือง ท้ังไทยและเกาหลีใต ขึ้นอยูกับการพิจารณาของเจาหนาท่ีเทานั้น ลูกคาทุกทานตองผานการตรวจ
คนเขาเมืองดวยตัวของทานเอง ทางมัคคุเทศกไมสามารถใหความชวยเหลือใดๆไดท้ังสิ้น

8. เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง หรือเดินทางพรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ ์
ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจําคืน ไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น    

9. สําหรับผูเดินทางท่ีอายุไมถึง 18 ปี และไมไดเดินทางกับบิดา มารดา ตองมีจดหมายยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศจาก
บิดาหรือมารดาแนบมาดวย
 

กรณีนักทองเท่ียวตองการทําการยกเลิกและเป็นไปตามเงื่อนไขขางตน บริษัทจะทําการโอนเงินคืนลูกคาภายใน 30 วัน นับจากวัน
ท่ีลูกคาติดตอขอยกเลิกกับเซลล


