
#15731 ทัวรเกาหลี โซล 6 วัน 3 คืน เกาะนามิ สวนสนุกเอ
เวอรแลนด วัดพงอึนซา บิน TW
ทัวรเกาหลี โซล สวนศิลปะอันยาง หมูบานพ้ืนเมืองเกาหลี ฟารมสตรอวเบอรรี
เทศกาลดอกทิวลิป ฮงแด อัพกูจอง ตึกล็อตเตเวิลด ชมซากุระทะเลสาปซอกซอน
เมียงดง ตลาดนัมแดมุน ดิวตี้ฟรี



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

2 ทาอากาศยานอินชอน - สวนศิลปะอันยาง - หมูบานพ้ืนเมืองเกาหลี - เกาะนามิ   

Pacific
Hotel
หรือ
เทียบ
เทา

3 ปอมฮวาซอง - ไรสตรอเบอรร่ีเกาหลี - เอเวอรแลนด - เทศกาลดอกทิวลิป ณ สวนสนุกเอเวอร
แลนด - พิพิธภัณฑสาหรายเกาหลี - ถนนฮงอิก (ยานฮงแด) - คาเฟ 943 KING’S CROSS   

Galaxy
Hotel
หรือ
เทียบ
เทา

4 รานเคร่ืองสําอางคเกาหลี - ยานกังนัม - ถนนอัพกูจองโรดิโอ - วัดพงอึนซา - ลอตเตเวิลด
ทาวเวอร (โซลสกายทาวเวอร) - ซากุระทะเลสาบซอกชน - เมียงดง - ตลาดนัมแดมุน   

Galaxy
Hotel
หรือ
เทียบ
เทา

5 ศูนยโสม - น้ํามันสนเข็มแดง - พิพิธภัณฑภาพลวงตา 3 มิติ - พิพิธภัณฑน้ําแข็ง - โซลทาวเวอร -
การคลองกุญแจคูรักเกาหลี - ดิวต้ีฟรี - ฮุนได พรีเม่ียม เอาทเลต - ทาอากาศยานอินชอน    -

6 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

10 มี.ค. 65 - 15 มี.ค. 65 ฿12,990 ฿12,990 ฿12,990 ฿5,490



วันท่ี 1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ทาอากาศยานอินชอน - สวนศิลปะอันยัง - หมูบานพื้นเมือง
เกาหลี - เกาะนามิ

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

22.00 น. คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ผูโดยสารระหวางประเทศชั้น 4 เคานเตอร L ประตูทางเขาเบอร 6
สายการบินทีเวย (TW) โดยมีเจาหนาท่ีของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ และอํานวยความสะดวกดานสัมภาระเช็คอิน

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ คํ่า

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

 กิจกรรม เชา

01.25 น. บินลัดฟาสู กรุงโซล โดย สายการบินทีเวย เท่ียวบินท่ี TW102

08.45 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติอินชอน สาธารณรัฐเกาหลีใต (เวลาทองถิ่นเร็วกวาไทย 2 ช.ม. กรุณาปรับ
นาฬิกาของทานเป็นเวลาทองถิ่นเพ่ือสะดวกในการนัดหมาย) หลังจากผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรแลว

นําทานเดินทางสู สวนศิลปะอันยาง (Anyang Art Park) ในปี ค.ศ 2005 ทางเมืองอันยางไดมีการจัดโครงการสําหรับ
ศิลปะสาธารณะ เพ่ือพัฒนาสภาพแวดลอมภายในเมืองซ่ึงปัจจุบันจะไดพบกับผลงานจินตนาการของศิลปินมากมายท่ัวเมืองโดย
จุดเดนท่ีสุดในเมืองคือสวนศิลปะอันยาง ท่ีมีศิลปะโดดเดนผสมผสานเขากับธรรมชาติท่ีสวยงามไดอยางลงตัว มีศิลปะกวา 20
จุด ใหเไดชื่นชมและสนุกสนานไปกับการถายรูป

จากนั้นเดินทางสู หมูบานพ้ืนเมืองเกาหลี (Korean Folk Village) หมูบานชาวเกาหลี Korean Folk Village นําเสนอ
วัฒนธรรมด้ังเดิมตั้งแตชวงปลายยุคโชซอนไปจนถึงผูเขาชมในประเทศและตางประเทศ ไดรับประสบการณการเรียนรูวัฒนธร
รมเเละประเพณีตามฤดูกาลและอ่ืนๆ นอกจากน้ีหมูบานยังแสดงสถานท่ีตางๆท่ีมีลักษณะเฉพาะเชนหมูบานเกษตรกรรมบาน
สวนตัวยานขาราชการโรงเรียนขงจ้ือ seodang (โรงเรียนในหมูบาน)

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูโอซัมพลูโกกิ อาหารยอดนิยมอีกหน่ึงชนิดของครัวเกาหลีทําจากปลาหมึกนํามาผัด
กับผักตางๆ และวุนเสนของเกาหลี

่ ่ ่ ่



 หมายเหตุ เวลาทองถิ่นเร็วกวาไทย 2 ช.ม. กรุณาปรับนาฬิกาของทานเป็นเวลาทองถิ่นเพ่ือสะดวกในการนัดหมาย

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

่ ่ ่

นําทานเดินทางสู ทาเรือเฟอรรี่ขามฟาก เพ่ือขามไปยัง เกาะนามิ สถานท่ีแสนโรแมนติคอีกแหงหน่ึงสําหรับคูรักคูหน ุมสาว
ครอบครัว เพ่ือนๆหน่ึงในสถานท่ีถายทําละครเกาหลี WINTER LOVE SONG หรือเพลงรักในสายลมหนาว เกาะนามิมีรูปราง
เหมือนใบไมท่ีลอยอยูทางตอนเหนือของแมน้ําฮัน ณ ท่ีแหงน้ีทานสามารถเชาจักรยานหรือมอเตอรไบทเท่ียวรอบเกาะ

ค่ํา

บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร เมนูDakgakbi (ทัคคาลบิ) (2) ไกบารบีคิวผัดซอส เวลารับประทานจะนําผักกาดเขียวมาหอรับ
ประทาน เสิรฟพรอมกับเครื่องเคียง เชน โอเดงปรุงรส กิมจิ หรือน้ําซุปเย็น

พักท่ี Pacific Hotel หรือเทียบเทา

ทาอากาศยานอินชอน

สวนศิลปะอันยาง

หมูบานพื้นเมืองเกาหลี

 เชา

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

เป็นสวนศิลปะกลางแจงท่ีสรางขึ้นรอบๆ สระวายน้ําท่ีใชน้ําสะอาดท่ีมาจากหุบเขาของ
Gwanaksan และ Samseongsan เป็นท่ีๆ ศิลปินชาวเกาหลีและชาวตางชาติรวมกัน
สรางแนวคิดใหศิลปะเป็นสวนหน่ึงของชีวิตพลเมือง มีจุดถายรูปสวยๆ มากมาย โดย
เฉพาะอุโมงคกระจกซ่ึงถือเป็นไฮไลทของท่ีน่ี

เป็นหมูบานท่ีเป็นเสมือนพิพิธภัณฑกลางแจงท่ีเป็นสถานท่ีทองเท่ียวอันยอดนิยมท้ังของ
เกาหลีและชาวตางชาติ ตั้งอยูในสภาพแวดลอมทางธรรมชาติท่ีมีพ้ืนท่ีประมาณ 245 ไร
ภายในนําเสนอแบบจําลองหมูบานในชวงยุคราชวงศโชชอน ท่ีมีอาคารบานเรือนแบบ
ด้ังเดิมมากกวา 260 หลัง

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู โอซัมพลูโกกิ

เกาะนามิ บาย

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

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู Dakgakbi

 Pacific Hotel หรือเทียบเทา



วันท่ี 3 ปอมฮวาซอง - ไรสตรอเบอรร่ีเกาหลี - เอเวอรแลนด -
เทศกาลดอกทิวลิป ณ สวนสนุกเอเวอรแลนด - พิพิธภัณฑ
สาหรายเกาหลี - ถนนฮงอิก (ยานฮงแด) - คาเฟ 943 KING’S
CROSS

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

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเย่ียมชม ปอมฮวาซอง (HWASEONG FORTRESS) ถายภาพดานนอก ตั้งอยูท่ีเมืองซูวอน ประเทศเกาหลีใต
สรางขึ้นในชวง ค.ศ. 1794 - 1796 โดยพระเจาจองโจแหงราชวงศโชซอน เพ่ือใชเป็นท่ีประทับและเป็นท่ีฝังพระศพขององคชาย
รัชทายาทจังฮอน (องคชายซาโด) ท่ีถูกพระบิดาคือพระเจายองโจซ่ึงเป็นพระอัยกาของพระเจาจองโจลงโทษโดยการขังองคชายไวใน
ถังขาว ใหอดขาวอดน้ําพอผานไป 7 วันจนสิ้นพระชนมภายในถังขาว

นําทุกทานเดินทางสู ฟารมสตรอวเบอรรี ออรแกนิก เชิญล้ิมรสสตรอเบอรรี่ของเกาหลีสดๆในบรรยากาศภายในไรสตรอ
เบอรรี่อยางแทจริง พบกับวิถีชีวิตชาวไรสตรอเบอรรี่ของเกาหลีวามีวิธีการปลูกอยางไร ใหไดผลสตรอเบอรรี่ท่ีขนาดใหญเป็น
พิเศษ หวานหอม และชวน นารับประทาน เป็นท่ีชื่นชอบของชาวเกาหลีและชาวตางชาติ

จากนั้นเดินทางสู สวนสนุกเอเวอรแลนดและชมความสวยงามของเทศกาลดอกทิวลิป ซ่ึงถูกขนานนามวา ดิสนียแลนด
เกาหลี เป็นสวนสนุกกลางแจงท่ีใหญท่ีสุดของประเทศโดยมีบริษัทซัมซุงเป็นเจาของ ตั้งอยูทามกลางหุบเขา ทานจะไดน่ังกระเชา
ลิฟทและทองไปกับโลกของสัตวปาซาฟารี ชมไลเกอรแฝดคูแรกของโลก ท่ีน่ีทานจะพบวาเจาปาสิงโต และเสือดินแดนแหง
เทพนิยาย และสนุกกับเครื่องเลนนานาชนิด

บาย

อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย

นําทานชม พิพิธภัณฑสาหราย จัดแสดงเรื่องราวตางๆของการทําสาหรายและประวัติความเป็นมาตนกําเนิดของการผลิต
สาหรายและขั้นตอนการผลิตสาหรายท่ีใหมทุกวันใหทานจะไดเลือกชิมผลิตภัณฑท่ีทําจากสาหรายหลากหลายรสชาติใหล้ิมลอง
และเลือกซ้ือ จากนั้นอิสระใหทานเดินชอปป้ิงกันท่ี ยานฮงแด ซ่ึงเป็นยานชอปป้ิงชื่อดังของเหลาวัยรุนเกาหลี ซ่ึงฝ่ังตรงขามของ
ยานน้ีเป็นมหาวิทยาลัยฮงอิก

นําทานเดินทางตอไปยัง คาเฟ 943 King’s Cross ชานชาลา 9 เศษสามสวนสี่'คาเฟสไตลแฮรี่ ท่ียกมาเอาใจแฟนคลับแฮรี่
พอตเตอรถึงยานฮงแดเลยคาเฟใหมกลางใจกรุงโซลแหงน้ี เพ่ิงเปิดใหมแบบสด ๆ รอน ๆ เลยคา ตัวรานจะมีท้ังหมด 4 ชั้นเลย
แถมยังมีมุมถายรูปเกๆและพร็อพตางๆ มากมาย ไมวาจะเป็นชุดคลุมหรือผาพันคอของท้ัง 4 บานพรอมไมกายสิทธิ ์

ค่ํา

บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร เมนูจิมดัก (Jimdak) หรือไกตุนซีอิว๊เกาหลีผสมกับวุนเสนท่ีเหนียว

พักท่ี Galaxy Hotel หรือเทียบเทา

ปอมฮวาซอง
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ปอมฮวาซองเป็นสถานท่ีทองเท่ียวท่ีสําคัญของเมืองซูวอนท่ีไดขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก
เมื่อปี 1997 ดวยท่ีวามีอายุมากกวา 200 ปี บวกกับความย่ิงใหญและสวยงามของปอม
ปราการน้ี ความยาวของกําแพงโดยรอบยาวถึง 5.5 กิโลเมตร โดยภายในปอมปราการน้ีมี
พระราชวัง Hwaseong Haenggung Palace อยู



ไรสตรอเบอรรี่เกาหลี

เอเวอรแลนด

เทศกาลดอกทิวลิป ณ สวนสนุกเอเวอรแลนด

ไรสตรอเบอรรี่ เชิญล้ิมรสสตรอเบอรรี่ของเกาหลีสดๆ ในบรรยากาศภายในไรสตรอเบอร
รี่อยางแทจริง พบกับวิถีชีวิตชาวไรสตรอเบอรรี่ของเกาหลีวามีวิธีการปลูกอยางไร ใหไดผล
สตรอเบอรรี่ท่ีขนาดใหญเป็นพิเศษ หวานหอม และชวนนารับประทาน เป็นท่ีชื่นชอบของ
ชาวเกาหลีและชาวตางชาติ และยังเป็นผลไมสงออกของประเทศดวย

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

เทศกาลน้ีเป็นสัญญาณวาฤดูใบไมผลิไดมาถึงแลว ซ่ึงจะมีตั้งแตเดือนมีนาคมถึงเมษายน
ของทุกปี ท่ีน่ีมีดอกทิวลิปมากกวา 1.2 ลานดอก ใน 100 พันธุท่ีแตกตางกัน ไดแก
APELDOORN, SYNAEDA BLUE และ PINK DIAMOND นอกจากน้ียังจะไดเห็น
สวนท่ีประดับประดาไปดวยดอกไมในฤดูใบไมผลิท่ีสวยงาม และหน่ึงในโซนถายภาพท่ีได
รับความนิยมมากท่ีสุดก็คือ FLOWER MAGIC TOWER ท่ีมีความสูงถึง 26 เมตร

พิพิธภัณฑสาหรายเกาหลี

ถนนฮงอิก (ยานฮงแด)

คาเฟ 943 KING’S CROSS

 บาย

ท่ีพิพิธภัณฑสาหรายทานจะไดฟังเรืองราวการทําสาหรายจากใตทะเลลึก ใหทานทราบถึง
ประวัติศาสตร ความเป็นมา และกระบวนการผลิตสาหรายทะเลเกาหลีวามีวิวัฒนาการและ
วิธีการอยางไร

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

เป็นคาเฟสุดชิกในกรุงโซล ท่ีจําลองชานชาลา 9 เศษสามสวนสี่ ชานชาลาท่ีอยูในสถานีรถ
ไฟคิงสครอสลอนดอน ประเทศอังกฤษ ซ่ึงเป็นทางเชื่อมตอระหวางโลกมักเกิ้ลกับโลก
เวทมนตร ซ่ึงอยูระหวางชานชาลาหมายเลข 9 และ 10 ซ่ึงเดินทางดวยรถไฟสายดวนของฮ
อกวอตส ดานในใหทานไดสัมผัสกล่ินอายในการจําลองความเป็นเมืองเวทมนต
เพลิดเพลินกับมุมถายรูปตางๆ มีชุดคลุมกับผาพันคอท้ัง 4 บาน พรอมไมกายสิทธิใ์หถาย
รูป สามารถเลือกซ้ือเครื่องด่ืมและของหวานไดตามใจชอบ



วันท่ี 4 รานเคร่ืองสําอางคเกาหลี - ยานกังนัม - ถนนอัพกูจองโรดิโอ -
วัดพงอึนซา - ลอตเตเวิลดทาวเวอร (โซลสกายทาวเวอร) -
ทะเลสาบซอกชน - เมียงดง - ตลาดนัมแดมุน

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู จิมดัก

 Galaxy Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

อิสระเลือกซ้ือ คอสเมติก หลากย่ีหอคุณภาพท่ีผูหญิงชาวเกาหลีท้ังสาวท้ังไมสาวแลวใหความสําคัญกับเรื่องผิวหนาคอนขาง
มาก โดยเฉพาะในกลุมบํารุงผิวพ้ืนฐาน Skin Care และเครื่องสําอางคผสมสมุนไพรท่ี ศูนยเวชสําอางค

จากนั้นอิสระ ชอปป้ิงคังนัม(Gangnam-gu) กังนัมเป็นท่ีรูจักกันดีวาเป็นยานท่ีเจริญรุงเรืองท่ีสุดในกรุงโซลมีความหมาย
เหมือนกับคําวาแฟชั่นอินเทรนดและทันสมัย เป็นแหลงรวบรวมสินคาหลากหลายเอาไวโดยเฉพาะของตกแตงบานและสินคา
แฟชั่นในราคายอมเยา สวนใหญแลวสินคาท่ีน่ีราคาถูกกวาท่ีอ่ืนท้ังยังสามารถตอรองราคาได

จากนั้นแวะไปชอปป้ิงกันตอท่ี ยานอัพกูจอง อยูใกลกับคายเพลงยักษใหญของเกาหลีอยาง SM Entertainment และ JYP
Entertainment ยานน้ีตั้งอยูบนถนนโรดิโอ ถนนสายแฟชั่นท่ีประดับดวยไฟนีออนสวยๆเหมาะแกการถายรูป แหลงรวมสินคา
ระดับ Hi-End แฟชั่นแบรนดเนมชื่อดังและตลอดแนวถนนก็ยังมีรานคาเสื้อผาแฟชั่นตางๆ แตไฮไลทของยานน้ีอยูท่ีเป็นแหลง
รวบรวมรานเสริมความงาม

บาย

อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย

นําทานเดินทางสู วัดพงอึนซา คนไทยอาจเรียก บงอึนซา เป็นวัดท่ีขึ้นชื่อของพระพุทธรูปขนาดใหญของโซล อยูในยานคังนัม
เป็นท่ีประดิษฐานของพระพุทธรูปขนาดใหญท่ีสุดในเกาหลี วัดน้ีสรางขึ้นในชวงสมัยกษัตริยวอนชอนแหงราชวงศชิลลา เป็นวัด
พุทธนิกายมหายาน มีอายุกวา 1,200 ปี เดิมชื่อวาวัดกยอนซองซา (Gyeonseongsa Temple) ถูกสรางขึ้นในปี 794 ในราช
วงศชิลลา กษัตริยวองซอง (Weongseong)

นําทานเดินทางสู ตึกล็อตเตเวิลด (Lotte World Tower) ถายภาพดานนอก เปิดอยางเป็นทางการในวันท่ี 2 เมษายน
ค.ศ. 2017 Lotte World Tower ไดรับการออกแบบโดยไดรับแรงบันดาลใจจา ลักษณะของเครื่องป้ันดินเผาและพูกันเกาหลี
โดยใชระยะเวลาในการวางแผนและการเตรียมพ้ืนท่ีถึง13 ปี Lotte World Tower เป็นตึกระฟาขนาด 123 ชั้น มีความสูง
ทะยานขึ้นไปบนฟาถึง 555 เมตร (1,824 ฟุต)

นําทาน ชมซากุระทะเลสาปซอกซอน ตั้งอยูทางทิศตะวันออกเฉียงใตของกรุงโซล ใกลๆ กันกับสวนสนุก LOTTE
WORLD ท่ีน่ีเป็นอีกหน่ึงสถานท่ีชมดอกซากุระและมีการจัดงาน เทศกาล Seokchon Lake Cherry Blossom Festival
ประจําทุกปี ทําใหบรรยากาศโดยรอบมีความสวยงาม และคึกคัก เต็มไปดวยชาวเกาหลีท่ีมาเดินชิลล และนักทองเท่ียว

นําทานชอปป้ิงตลาดดังท่ีสุดของเกาหลี ตลาดเมียงดง หรือสยามสแควรเกาหลี หากทานตองการทราบวาแฟชั่นของเกาหลี
เป็นอยางไร กาวล้ํานําสมัยเพียงใดทานจะตองมาท่ีเมียงดงแหงน้ีพบกับสินคาวัยรุน อาทิ เสื้อผาบุรุษ-สตรี เครื่องสําอางดังๆ อาทิ
ETUDE HOUSE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, MISSHA, ROJUKISS, LANEIGE หรืออีกมายใหทานไดเลือก
ซ้ือซ่ึงราคาถูกกวาท่ีเมืองไทย 2-3 เทา

อิสระชอปป้ิง ตลาดนัมแดมุน (Namdaemun Market) เป็นตลาดท่ีใหญและเกาแกท่ีสุดใน เกาหลีใต ตลาดน้ีมีอายุ
ยาวนานโดยเปิดมาตั้งแตปี ค.ศ. 1414 ปัจจุบันตลาดแหงน้ีเป็นท่ีเท่ียวท่ีไดรับความนิยมมากท่ีสุดแหงหน่ึงของโซล ไมวาจะในหมู
นักทองเท่ียวหรือชาวเกาหลีใตเอง ตลาดนัมแดมุนซ่ึงเป็นตลาดใหญของเกาหลีเต็มไปดวยรานคาและแผงลอยจํานวนมหาศาลซ่ึง
ขายของทุกประเภท แมรานคาสวนใหญจะอยูกลางแจง

ค่ํา

อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย

พักท่ี Galaxy Hotel หรือเทียบเทา

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม



รานเครื่องสําอางคเกาหลี

ยานกังนัม

ถนนอัพกูจองโรดิโอ

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

เป็นหน่ึงในยานท่ีใหญเป็นอันดับสามของกรุงโซล โดยชื่อกังนัมนั้นแปลวา "ทางใตของ
แมน้ํา" ยานน้ีมีความโดดเดนในฐานะยานชอปป้ิงสุดหรูท่ีมีรานคาของแบรนดระดับโลก
และระดับทองถิ่นมากมาย ท้ังยังมีรานอาหาร ผับ บาร คาราโอเกะ สถานบันเทิง และอ่ืนๆ
อีกมากมายท่ีดึงดูดนักทองเท่ียวจากทุกสารทิศใหมาเยือน

เป็นยานถนนสายแฟชั่นท่ีเป็นแหลงรวมสินคาแบรนดเนมระดับ Hi-End เสื้อผา,
กระเปา, เครื่องประดับ นอกจากรานคาแลวก็ยังมีรานคาเฟมากมายท่ีมีการดีไซนตกแตง
รานไดอยางดูดี นาน่ัง หากเดินชอปป้ิงจนเหน่ือยแลวก็มีรานอาหารใหเลือกหลากหลายไม
วาจะเป็นอาหารเกาหลี อาหารญ่ีป ุน หรือแมกระท่ังอาหารไทยก็มีอยูหลายราน

วัดพงอึนซา

ลอตเตเวิลดทาวเวอร (โซลสกายทาวเวอร)

ซากุระทะเลสาบซอกชน

 บาย

วัดพงอึนซา เป็นวัดดังทามกลางยานธุรกิจกังนัม สรางขึ้นในปี 794 ในสมัยอาณาจักรชิล
ลา วัดน้ีเป็นวัดพุทธนิกายมหายาภายในวัดประดิษฐานพระพุทธรูปแกะสลักดวยหินออน
ถือเป็นพระพุทธรูปองคใหญท่ีสุดในเกาหลี

ลอตเตเวิลดทาวเวอร เป็นสถาปัตยกรรมอาคารท่ีโดดเดน มีแรงบันดาลใจจากภาพวาดเซรา
มิกเกาหลี และพูกันเขียน เป็นตึกท่ีสูงเป็นลําดับท่ี 6 ของโลก(556 เมตร) มีท้ังหมด 123
ชั้น ดานบนทาวเวอรประกอบดวยแกลเลอรี่ คาเฟ โรงแรมหรู และหอชมวิว Skywalk ท่ี
สามารถชื่นชมทัศนียภาพอันงดงามของไฟในตัวเมืองกรุงโซลไดอยางท่ัวถึง

ทะเลสาบซอกชน เป็นทะเลสาบขนาดใหญของกรุงโซล ตั้งอยูในเขตซงพา อยูใกลกันกับ
สวนสนุก LOTTE WORLD ท่ีน่ีถูกแบงเป็น 2 ฝ่ังดวยถนนคนเดินตรงกลาง มีสวน
สาธารณะลอมรอบทะเลสาบสําหรับชาวเมืองไดมาพักผอนและออกกําลังกาย ท่ีน่ีมีตน
ซากุระปลูกเรียงรายอยูริมทะเลสาบ ท่ีในฤดูซากุระบาน เป็นจุดชมซากุระท่ีสวยท่ีสุดแหง
หน่ึงของเกาหลีท่ีนักทองเท่ียวไมควรจะพลาด



วันท่ี 5 ศูนยโสม - น้ํามันสนเข็มแดง - พิพิธภัณฑภาพลวงตา 3 มิติ -
พิพิธภัณฑน้ําแข็ง - หอคอยกรุงโซล - การคลองกุญแจคูรัก
เกาหลี - ดิวตี้ฟรี - ฮุนได พรีเม่ียม เอาทเลต - ทาอากาศยาน
อินชอน

เมียงดง

ตลาดนัมแดมุน

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

ท่ีน่ีเป็นตลาดด้ังเดิมท่ีใหญท่ีสุดในเกาหลี เปิดใหบริการครั้งแรกในปี 1964 โดยเป็นเป็น
แหลงชอปป้ิงท่ีนิยมของนักทองเท่ียวชาวตางชาติ ซ่ึงเต็มไปดวยสินคานานาชนิดจําหนาย
ท้ังแบบขายสงและขายปลีก ซ่ึงมีท้ังเสื้อผาแฟชั่น เครื่องครัว แกวน้ํา ของเลน และอ่ืนๆ
รวมไปถึงอาหารสตรีทฟ ูดสมากมาย

 คํ่า  Galaxy Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานชม ศูนยสมุนไพรโสมเกาหลี หรือราชาแหงมวสมุนไพร ในตํารายาแผนโบราณจีนระบุวาโสมเป็นสมุนไพรท่ีชวยเสริม
ความแข็งแรงใหแกระบบยอยอาหารและปอด ชวยทําใหจิตใจสงบและเพ่ิมพละกําลังโดยสวนรวมสรรพคุณทางการแพทย ชวย
บํารุงหัวใจ ปองกันโรคหัวใจขาดเลือด เสริมประสิทธิภาพทางเพศ ลดและปองกันมะเร็ง และเร็วๆน้ีโสมเกาหลีอาจจะไดจด
ทะเบียนมรดกโลกโดยองคการยูเนสโก

นําทานเดินทางสู ศูนยสมุนไพรน้ํามันสนเข็มแดง หรือ RED PINE มหัศจรรยแหงธรรมชาติ ผานผลงานการวิจัยมากมาย
จากมหาวิทยาลัยแหงชาติ ประเทศเกาหลีใต มีสรรพคุณชวยลดไขมันและน้ําตาลในกระแสเลือด ปองกันการเกิดเสนเลือด ตีบ
แตก ตัน และสามารถลางสารพิษในรางกาย เพ่ือเพ่ิมภูมิตานทานและทําใหอายุยืนแบบชาวเกาหลี ซ่ึงกําลังเป็นสิ่งท่ีไดรับความ
นิยมจากคนในประเทศเกาหลีเป็นอยางมาก

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูไกตุนโสม

นําทานอิสระชม ทริกอาย มิวเซียม ภาพ 3 มิติ โดยทานจะไดสนุกสนานกับการถายรูปแอ็คชั่นทาทางตางๆกับภาพแนวมิติท่ี
เกิดจากความคิดสรางสรรคและจินตนาการของการสรางภาพโดยใชเทคนิคพิเศษ จากภาพสามมิตท่ีรวมทฤษฎีทางวิทยาศาสตร
และการซอนภาพโดยกระตุนความเคล่ือนไหวของภาพใหมีมิติเหมือนจริงโดยใหผูชมเขาไปมีสวนรวมถายภาพ เมื่อผานเขาไปใน
ภาพนั้นๆ ภาพทุกภาพจะออกมาดูประหน่ึงเหมือนจริงในเหตุการณ

นําทานไปยังโซน พิพิธภัณฑน้ําแข็ง เป็นโซนน้ําแข็งแกะสลักรูปตางๆ อุณหภูมิขางใน ประมาณ - 4 องศา

นําทานสู หอคอย N’SEOUL TOWER ถายภาพดานนอก ยอนรอยซีรียดัง “ You Who Came From The Stars” (ยัย
ตัวรายกับนายตางดาว) “ Boys Over Flowers หรือ F4 เกาหลี” ณ เขานัมซานภูเขาเพียงลูกเดียวใจกลางเมืองหลวงกรุงโซล 1
ใน 17 หอคอยเมืองท่ีสูงท่ีสุดในโลก สูงถึง 480 เมตร พาทาน คลองกุญแจคูรัก เพราะมีความเชื่อวาคูรักท่ีไดมาคลองกุญแจท่ีน่ี
จะรักกันยาวนานตลอดไป

จากนั้นแวะ ดิวตี้ฟรี ชอปป้ิงแหลงปลอดภาษี สินคาแบรนดเนม อาทิ นาฬิกา,แวนตา,เครื่องสําอางคกระเปา,กลองถายรูป
หรือจะเป็นน้ําหอม เครื่องสําอางแบรนดชั้นดัง ตางๆ อาทิ Sulwhasoo , DKNY , Shiseido , Dior และนําทานเดินทางสู ฮุน

่ ่ ้ ่



ได พรี่เมี่ยม เอาทเลท ชอปป้ิงเอาทเลทขนาดใหญของฮุนได รานสินคาแบรนเนมระดับโลกมากมายหลายพันรานคา เพ่ือไม
เป็นการรบกวนใหทุกทานชอปป้ิงตามอัธยาศัย

นําทานเดินทางสู สนามบินอินชอน เพ่ือเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ ระหวางรอขึ้นเครื่องใหทานอิสระชอปป้ิงสินคาปลอดภาษี
ดิวตี้ฟรีภายในสนามบิน

ค่ํา

20.05 น. เหินฟาสู กรุงเทพฯ โดย สายการบินทีเวย (TW) เท่ียวบินท่ี TW102

ศูนยโสม

นํ้ามันสนเข็มแดง

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

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

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

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู ไกตุนโสม

พิพิธภัณฑภาพลวงตา 3 มิติ

พิพิธภัณฑนํ้าแข็ง

 บาย

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

เป็นพิพิธภัณฑท่ีมีผลงานศิลปะแกะสลักน้ําแข็งกวา 50 ชิ้น รวมอยูในท่ีเดียว พรอมจัด
แสดงในแบบท่ีไมธรรมดา แตจําลองเป็นเมืองท่ีทุกอยางกลายเป็นน้ําแข็ง และเอาใจเด็กๆ
ดวยสไลเดอรน้ําแข็ง และกิจกรรมอ่ืนๆ อีกมากมาย ใหคุณไดเดินเท่ียวอยางไมรูสึกเบื่อ
อาทิ สัมผัสประสบการณน่ังรถลากกวางรูดอรฟ ทักทายลุงซานตา โพสทาคูกับนก
เพนกวินขั้วโลก สํารวจบานน้ําแข็งเอสกิโม เย่ียมชมปราสาทน้ําแข็ง ชมวิวจากบนกําแพง
เมือง และลองเขาพักโรงแรมท่ีทุกอยางทําจากน้ําแข็ง



วันท่ี 6 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

โซลทาวเวอร

การคลองกุญแจคูรักเกาหลี

ดิวต้ีฟรี

ฮุนได พรีเมี่ยม เอาทเลต

ทาอากาศยานอินชอน

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

เป็นแหลงชอบป้ิงเอาทเลตขนาดใหญของอาณาจักรฮุนได ตั้งอยูในยานกิมโพ เป็นหาง
ใหญของเกาหลี มีลักษณะสถาปัตยกรรมเป็นทรงกรีกโรมันหรือยุโรปโบราณ ภายในมี
รานสินคาแบรนดเนมระดับโลกมากมาย นอกจากจะเป็นแหลงชอปป้ิงแลว ยังเป็นแหลง
พักผอนหยอนใจสําหรับครอบครัวอีกดวย

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

 กิจกรรม เชา

00.25 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ

 เชา



 หมายเหตุ 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

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



เง่ือนไข
รายการทัวรสามารถปรับเปล่ียนการเดินทางได ตามความเหมาะสม โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา แตทางบริษัทจะยังคงรักษาผล

ประโยชนของลูกคาเป็นสิ่งสําคัญ

บริษัทฯรับเฉพาะผูมีวัตถุประสงคเดินทางเพ่ือทองเท่ียวเทานั้น หากทานถูกเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองของประเทศนั้นๆปฏิเสธ
การเขา-ออกเมือง ดวยเหตุผลใดๆ ก็ตามถือเป็นเหตุผลซ่ึงอยูนอกเหนืออํานาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิท่ี์จะไมคืนเงินบางสวนหรือท้ังหมดหากทานถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมือง ไมวาประเทศใดจนทําใหทานไมสามารถเดินทางตอไปได
คณะทัวรทานอ่ืนๆ รวมถึงไกดจะไมสามารถรอทาน ณ สนามบินได จําเป็นตองออกเดินทางตามโปรแกรมท่ีวางไว แตทางตัวแทน
บริษัทฯจะทําหนาท่ีประสานงานและเจาหนาท่ีจะทําการติดตอและชวยเหลือทานเป็นระยะๆ

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะไมรับผิดชอบตอคาใชจายใดๆท้ังสิ้น  ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยตางๆ เชน การยกเลิกหรือการลาชาของ
สายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจราจรติดขัด หรือสิ่งของสูญหายตามสถานท่ีตางๆ ท่ีเกิดขึ้นเหนืออํานาจ
การควบคุมของบริษัทฯ และเจาหนาท่ีนั้นๆ ท่ีจะสงผลทําใหเสียเวลาในการทองเท่ียวตามรายการทัวร ผูเดินทางไมสามารถเรียกรองคา
เสียหาย ไมวาในกรณีใดๆท้ังสิ้น ท้ังคาเสียเวลา คาเสียโอกาส คาเสียความรูสึก และคาใชจายท่ีบริษัทจายไปแลว เป็นตน 

กรณียกเลิกหรือเปล่ียนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงินท้ังหมดหรือบางสวนใหกับทาน เมื่อทานตกลง
ชําระเงินไมวาท้ังหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ท่ีไดระบุไวท้ังหมดแลว 

เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไมเดินทางพรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ ์ไม
อาจเรียกรองคาบริการ และเงินมัดจําคืน ไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น

ถากรุปท่ีทานจองทัวรไว ไมสามารถออกเดินทาง จากกรณีจํานวนผูเดินทางไมครบจํานวนตามท่ีกําหนดไว หรือสายการบินแจง
ยกเลิกบิน ทางบริษัทจะคืนเงินคาทัวรใหทาน แตทางบริษัทจะขอหักเงินคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริง  เชน คาธรรมเนียมในการยืนขอวีซา
ของประเทศท่ีทานจะเดินทาง  (ถาโปรแกรมท่ีทานเดินทางจะตองย่ืนขอวีซา)

อัตราคาบริการคิดคํานวณจากอัตราแลกเปล่ียน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปล่ียนคา
บริการในกรณีท่ีมีการขึ้นราคาคาตั๋ว เครื่องบิน ภาษีเดินทาง คาประกันภัย คาธรรมเนียมน้ํามัน หรือมีการประกาศลดคาเงินบาท หรือ
อัตราแลกเปล่ียนไดปรับขึ้นในชวงใกลวันท่ีคณะจะเดินทาง

เน่ืองจากตั๋วเครื่องบินชุดน้ีเป็นตั๋วราคาพิเศษ (ตั๋วกรุป) ตองเดินทางตามวันท่ีท่ีระบุไวบนหนาตั๋วเทานั้น จึงไมสามารถยกเลิกหรือ
เปล่ียนแปลงใดๆ ท้ังสิ้น และถาทางบริษัทไดดําเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแลวนั้น ไมสามารถยกเลิกหรือเปล่ียนแปลงรายชื่อผูเดิน
ทางได (ยกเวนบางสายการบิน ท่ีสามารถเปล่ียนแปลงรายชื่อผูเดินทางได เมื่อทานตองการเปล่ียนแปลงรายชื่อผูเดินทางหลังจากออก
ตั๋วเครื่องบินไปแลว จะตองเสียคาใชจายในการดําเนินการ ท้ังน้ีจะขึ้นอยูกับสายการบินเทานั้น)

บริษัทฯทําหนาท่ีเป็นตัวแทนในการเรียกรองคาชดใชจากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษัทขนสงเมื่อเกิดการสูญหายของสัมภาระ

ระหวางการเดินทาง แตจะไมรับผิดชอบตอการสูญหายดังกลาวในระหวางการ ทองเท่ียวน้ี หากทานไมใชบริการใดๆ ไมวาท้ังหมด
หรือบางสวน ถือวาทานสละสิทธิไ์มสามารถเรียกรองขอคืนคาบริการไดหากทานไม เดินทางกลับพรอมคณะทัวร ตั๋วเครื่องบินขากลับ
ซ่ึงยังไมไดใช ไมสามารถนํามาขอคืนเงินไดคาบริการท่ี ทานชําระกับทางบริษัทฯ เป็นการชําระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯไดชําระ
ใหกับบริษัทฯ ตัวแทนแตละแหงแบบเหมาขาดเชนกัน ดังนั้นหากทานมีเหตุอันใดท่ีทําใหทานไมไดทองเท่ียวพรอมคณะตามรายการ ท่ี
ระบุไว ทานจะขอคืนคาบริการไมไดบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะเปล่ียนแปลงรายการทัวรตามความเหมาะสม และสถานการณตางๆ ท้ังน้ี
ทางบริษัทฯจะยึดถือและคํานึงถึง ความปลอดภัย รวมถึงประโยชนสูงสุดของลูกคาสวนมากเป็นสําคัญ

การชําระเงิน
กรุณาชําระคามัดจํา ทานละ 10,000 บาท 

แฟกซหรืออีเมล หนาหนังสือเดินทาง (Passport) ของผูเดินทาง (หนังสือเดินทางมีอายุการใชงาน 6  เดือนขึ้นไป)

คาทัวรสวนท่ีเหลือ บริษัทฯขอเก็บคาทัวรท้ังหมด กอนการเดินทางอยางนอย 30 วันทําการ(ในวันเวลาทําการ) มิฉะนั้นทางบริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงินคามัดจําท้ังหมด

อัตรานี้รวม:
คาตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด  เสนทางตามท่ีระบุไวในโปรแกรม  (ตั๋วกรุป) 

คาน้ําหนัก กระเปาสัมภาระเดินทาง ตามท่ีสายการบินกําหนดแตละเสนทาง  (ไมเกิน 15 กิโลกรัมเทานั้น) โหลดใตเครื่องบิน ถือ
ขึ้นเครื่องได 12 กิโลกรัม และสวนเกินคิดกิโลกรัมละ 550 บาท 

คาธรรมเนียม น้ํามันเชื้อเพลิงของสายการบินและภาษีสนามบินทุกแหง     

คามัคคุเทศกของบริษัทจากกรุงเทพฯ

คาโรงแรมท่ีพัก ตามท่ีระบุในรายการ (พัก 2-3 ทาน/หอง)            

คาเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามท่ีระบุในรายการ

่ ่



คาพาหนะเดินทางระหวางนําเท่ียว ตามท่ีระบุในรายการ          

คาอาหารและเครื่องด่ืม ตามท่ีระบุในรายการ 

คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท คารักษาพยาบาล 500,000 บาท  (หมายเหตุ: คาประกันอุบิติเหตุ
สําหรับเด็กท่ีมีอายุนอยกวา 2 ปี และ ผูใหญอายุมากกวา 70 ปี ทางบริษัทประกันฯจะชดใชคาสินไหมทดแทนเพียงครึ่งหน่ึงของ
สัญญาฯ)
 

อัตรานี้ไมรวม:
คาใชจายสวนตัว นอกเหนือจากรายการทัวรระบุไว  เชน คาอาหาร-เครื่องด่ืม,คาซักรีด,คาโทรศัพท,คามินิบารและทีวีชองพิเศษ

ฯลฯ 

คาทิปบริการ สําหรับพนักงานบริการ เชน คาทิปคนขับรถ คาทิปไกดทองถิ่น คาทิปพนักงานเสิรฟ พนักงานยกกระเปา 

คาธรรมเนียม น้ํามันเชื้อเพลิงและภาษีสนามบินท่ีทางสายการบินอาจเรียกเก็บเพ่ิมตามภาวะอัตราแลกเปล่ียน 

คาภาษีตางๆ หัก ณ ท่ีจาย 3% และภาษีมูลคาเพ่ิม 7% (กรณีท่ีลูกคาตองการใบกํากับภาษี) 

คาปรับ สําหรับกระเปาสัมภาระเดินทางท่ีเกินกวาท่ีสายการบินกําหนด     

ประกันภัยอุนใจยามเดินทาง (ตองซ้ือเพ่ิม)
 

วีซา
หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพ่ือทองเท่ียวเทานั้น

(หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทางได)

หมายเหตุ
ราคาทัวรน้ีไมรวมทิป พนักงานขับรถ,  ไกดทองถิ่น  และหัวหนาทัวรจากเมืองไทยคาทิป จํานวน 1,600 บาท *กรุณาย่ืนคาทิปให

กับหัวหนาทัวรท่ีสนามบิน (วันแรก)

โปรแกรมและโรงแรมอาจมีการปรับเปล่ียนหรือเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม ขึ้นอยูกับสภาพอากาศการจราจร, การเมือง,
สายการบินและฤดูกาล

*** จอยแลนดไมใชตั๋ว 8,990 ***

การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 25 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาวบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการ
เล่ือนการเดินทางหรือเปล่ียนแปลงราคา

* ราคาเด็กอายุไมเกิน 2 ปี  4,990 บาท *

**กรณีเด็กอายุเกิน 2 ใหคิดเป็นผูใหญ (นับวันเกิดจากวันท่ีกลับจากประเทศเกาหลี)**

***คาบริการขางตน ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 1,600 บาท /ทริป/ตอทาน***

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุกครั้ง
กอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟลทบินภาย
ในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน โรงแรม
ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย หรือไม
วาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของ
ลูกคาเป็นสําคัญ

หมายเหตุเพ่ิมเติม

1. ทานถูกเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองท้ังของทางประเทศไทยและเกาหลี ปฏิเสธการเขา-ออกเมืองของทาน ถือเป็นเหตุผลท่ีอยู
นอกเหนือความรับผิดชอบของทางบริษัท ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิใ์นการท่ีจะคืนคาใชจาย ใดๆ ท้ังสิ้นแกทาน

2. โปรแกรมทัวรเกาหลี จะเป็นโปรแกรมท่ีจะตองลงรานชอปป้ิง หากทานไมประสงคท่ีจะเขา ทานจะตองจายเงินคาไมเขาราน ให
กับทางรานคา รานละ 100 USD/ทาน

3. กรณีกรุปท่ีเดินทาง เป็นกรุปดูงาน หรือ กรุปนักศึกษา ซ่ึงไมไดมีการแจงมากับทางบริษัทฯ ไวกอนทําการจองทัวร ทางบริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิดํ์าเนินการเก็บเงินเพ่ิมกับทางลูกคาโดยตรงท่ีเกาหลีทันที

้ ่



4.เมนูอาหารทุกมื้อ ตามท่ีระบุไวในรายการ ทางบริษัทจะจัดเป็นเมนูตามปกติ หากทานไมสามารถทานได เชน ทานเจ, มังสวิรัติ,
อาหารอิสลาม หรือแพอาหารชนิดอ่ืนๆ กรุณาแจงใหเจาหนาท่ีทราบทันทีตั้งแตจองทัวร

การยกเลิก
กรุปท่ีเดินทางชวงวันหยุด ฤดูทองเท่ียว เทศกาลสําคัญ จะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือคาทัวรท้ังหมด หากไมไดปฏิบัติตามเงื่อนไข

ตางๆ ท่ีไดระบุไว            

ชวงเทศกาลหรือวันหยุดตอเน่ือง ตองแจงยกเลิกกอนเดินทางอยางนอย 45 วัน ทําการหรือกอนหนานั้น 

การยกเลิกจะ ตองแจงทางบริษัท กอนเดินทางอยางนอย 30 วัน ทําการหรือกอนหนานั้นคืนคาทัวรท้ังหมด

ยกเลิกการ เดินทางภายใน 30 วันคิดคาใชจาย 50 เปอรเซ็นตของราคาทัวรในทุกกรณี

ยกเลิกการ เดินทางภายใน 15 วัน ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงินคาทัวรท้ังหมดในทุกกรณี

ยกเวนกรุปท่ีเดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือกรุปท่ีมีการการันตีคามัดจําท่ีพักโดยตรงหรือ
โดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ และไมอาจขอคืนเงินได รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เชน EXTRA FLIGHT และ
CHARTER FLIGHT จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรท้ังหมดเน่ืองจากคาตั๋วเป็นการเหมาจายในเท่ียวบินนั้น
 

กรณีนักทองเท่ียวตองการทําการยกเลิกและเป็นไปตามเงื่อนไขขางตน บริษัทจะทําการโอนเงินคืนลูกคาภายใน 30 วัน นับจากวัน
ท่ีลูกคาติดตอขอยกเลิกกับเซลล


