
#15917 ทัวรเกาหลี โซล 6 วัน 4 คืน เกาะนามิ พระราชวังชา
งด็อก ชมดอกซากุระถนนยออิโด บิน TG
ทัวรเกาหลี โซล สวนแหงความสงบงามเชา ไรสตรอเบอรี่ วัดวาวูจองซา สวน
สนุกเอเวอรแลนด โซลทาวเวอร(ไมรวมคาขึ้นลิฟท) สวมชุดฮันบก ยาน
มหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

2 ทาอากาศยานอินชอน - The Garden of Morning Calm - เกาะนามิ - ไรสตรอ
เบอรร่ีเกาหลี - ซูวอน   

Ramada
Suwon or
Novotel Suwon
หรือเทียบเทา

3 วัดวาอูจองซา - เอเวอรแลนด - พิพิธภัณฑสาหรายเกาหลี - เรียนทําขาวหอสาหราย
คิมบับ - รานเคร่ืองสําอางคเกาหลี - โซลทาวเวอร - การคลองกุญแจคูรักเกาหลี   

Center Mark or
Marigold Hotel
หรือเทียบเทา

4 น้ํามันสนเข็มแดง - ศูนยสมุนไพรฮอกเกตนามู - พระราชวังชางดอกกุง - ฮันบก - ดิวต้ี
ฟรี - ถนนยออิโดะ - ฮุนได พรีเม่ียม เอาทเลต   

Center Mark or
Marigold Hotel
หรือเทียบเทา

5 ศูนยโสม - ถนนฮงอิก (ยานฮงแด) - มหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา - ยานอีแด (อีวาแด) -
ชินเซเก ดิวต้ีฟรี - เมียงดง - บุฟเฟตขาปูยักษ   

Center Mark or
Marigold Hotel
หรือเทียบเทา

6 ซุปเปอรมารเก็ตเกาหลี - ทาอากาศยานอินชอน - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

10 เม.ย. 65 - 15 เม.ย.
65

฿31,900 ฿31,900 ฿31,900 ฿7,900



วันท่ี 1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ทาอากาศยานอินชอน - The Garden of Morning Calm -
เกาะนามิ - ไรสตรอเบอรร่ีเกาหลี - ซูวอน

กําหนดการทั้งหมด

บริษัทจะแจงไฟลทและเวลาท่ีแนนอนอีกครั้งกอนเดินทาง

บริการเสิรฟอาหารรอนบนเครื่อง

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

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

 กิจกรรม ค่ํา

19.00 น. คณะพรอมกันท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกชั้น 4 เคานเตอร สายการบินไทย เจาหนาท่ีจากบริ
ษัทฯคอยตอนรับและอํานวยความสะดวกใหทานกอนขึ้นเครื่อง

23.10 น. ออกเดินทางสูประเทศเกาหลีใตโดย สายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG658
บริษัทจะแจงไฟลทและเวลาท่ีแนนอนอีกครั้งกอนเดินทาง

บริการเสิรฟอาหารรอนบนเครื่อง

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ คํ่า

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

 กิจกรรม เชา

06.35 น. ถึงสนามบินอินชอน กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต (เวลาทองถิ่นเร็วกวาประเทศไทย 2 ชั่วโมง)

หลังผานพิธีการทางตรวจคนเขาเมืองเรียบรอย จากนั้นพาทานไปยัง สวนแหงความสงบงามเชา (The Garden of
Morning Calm) เป็นสวนสวนตัวท่ีเกาแกท่ีสุดในประเทศเกาหลีเป็นพ้ืนท่ีทางศิลปะท่ีมีความสมดุลระหวางความสวยงามตาม
ธรรมชาติ กับแนวคิดของเกาหลี และท่ีน่ีดึงดูดนักทองเท่ียวใหมาเท่ียวกันมาถึง 600,000 คนตอปี ดวยวัตถุประสงคคือ เพ่ือสง
เสริมความงามของดอกไมและพืชเกาหลีไปท่ัวโลก

ตองหามพลาด!! กับเทศกาล Spring Festival of The Garden of Morning Calm เทศกาลท่ีรวบรวมบรรดาดอกไมสวยๆ
ไวมากมาย ซ่ึงจะจัดขึ้นในชวงเดือน เมษายน – พฤษภาคมของทุกปี

นําทานเดินทางสู เกาะนามิ โดยเรือเฟอรรี่ เพ่ือขามฝากไปยังเกาะ ซ่ึงเป็นสถานท่ีโรแมนติกอีกแหงหน่ึงสําหรับคูรักคูหน ุม
สาว ครอบครัว เพ่ือนๆ หน่ึงในสถานท่ีถายทําละครเรื่องดัง เพลงรักในสายลมหนาว เกาะนามิมีรูปรางเหมือนใบไมท่ีลอยอยูทาง
ตอนเหนือของแมน้ําฮันและหางจากกรุงโซลไปเพียง 63 กิโลเมตร

่ ้ ่



ณ ท่ีแหงน้ีทานสามารถเชาจักรยานเท่ียวรอบเกาะ เดินเลนชมสวนเกาหลี เคารพสุสานนายพลนามิ เดินผานกลางแมกไม
แหงสวนสนท่ีสูงเสียดฟา ดงตนสน ดอกสน เลือกน่ังท่ีมาน่ังขางชายฝ่ัง เพ่ือชมบรรยากาศอันโรแมนติกใตเงาไม มองดูพันธุ
สัตวตางๆ เชน นกกระจอกเทศ กระตาย กระรอก เป็ด กวาง ฯลฯ

บาย

รับรับประทานอาหารกลางวันเมนูทัคคัลบี (ไกผัดซอสเกาหลี)

จากนั้นนําทานเดินทางสู ไรสตรอเบอรี่ เชิญทานล้ิมรสผลสดในบรรยากาศไรสตรอเบอรรี่จริงๆ ไดเรียนรูวิถีชีวิตชาวไรสตรอ
เบอรี่ของเกาหลีวา มีวิธีการปลูกอยางไรจึงไดผลสตรอเบอรี่ท่ีขนาดใหญเป็นพิเศษ และหวานหอมชวนรับประทาน

ค่ํา

รับประทานอาหารเย็น เมนูบารบีคิวบุฟเฟต

พักท่ี Ramada Suwon or Novotel Suwon หรือเทียบเทา

ทาอากาศยานอินชอน

The Garden of Morning Calm

เกาะนามิ

 เชา

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

สวนแหงน้ีตั้งอยูท่ีเมืองกาพยองจังหวัดคยองกีโดเป็นสวนของเอกชนขนาดใหญท่ีเต็ม ไป
ดวยพันธุไมและดอกไมนานาพันธุมากกวา 5,000 ชนิดและเป็นสวนท่ีเกาแกท่ีสุดของ
เกาหลี สวนในหนาหนาวท่ีน่ีจะเป็นหน่ึงในสถานท่ีจัดเทศกาลประดับไฟสุดอลังการ
ประจําฤดูหนาวของเกาหลี ท่ีทําใหค่ําคืนของสวนสวยแหงน้ี สวยงดงามดุจโลกนิยายอัน
เหนือจินตนาการ

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

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู ทัคคัลบี (ไกผัดซอสเกาหลี)

ไรสตรอเบอรรี่เกาหลี บาย

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

 คํ่า



วันท่ี 3 วัดวาอูจองซา - เอเวอรแลนด - พิพิธภัณฑสาหรายเกาหลี -
เรียนทําขาวหอสาหราย คิมบับ - รานเคร่ืองสําอางคเกาหลี -
โซลทาวเวอร - การคลองกุญแจคูรักเกาหลี

ซูวอน

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู บารบีคิวบุฟเฟต

 Ramada Suwon or Novotel Suwon หรือเทียบเทา

เป็นเมืองเอกของจังหวัดคย็องกี เป็นหน่ึงในเมืองสําคัญของเกาหลีใตมีประชากรมากกวา
หน่ึงลานคน ซูว็อนตั้งอยูทางตอนใตของโซล โดยหางจากโซลประมาณ 30 กิโลเมตร

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

จากนั้นนําทานสู วัดวาวูจองซา ตั้งอยูใน เมืองซูวอน ทานจะไดชมความงาม ของ พระเศียรของพระพุทธรูป ขนาดมหึมา ซ่ึง
ประดิษฐานอยูดานหลังสระน้ําขนาดยอม โดยบริเวณรอบสระจะมีพระพุทธรูปองคเล็กๆ วางเรียงรายอยูโดยรอบ และเมื่อเดินขึ้น
สูเนินเขา จะพบ อุโบสถ ซ่ึงภายในเป็นท่ีประดิษฐานพระนอน ขนาดใหญท่ีแกะสลักมาจากไมซ่ึงนํามาจาก อินเดีย

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน เมนูหมูยางเกาหลี

นําทานเดินทางสู สวนสนุกเอเวอรแลนด สวนสนุกน้ีถูกขนานนามวา ดิสนียแลนดเกาหลี เป็นสวนสนุกกลางแจงท่ีใหญ
ท่ีสุดของ ประเทศ โดยมีบริษัทซัมซุงเป็นเจาของ ตั้งอยูทามกลางหุบเขา

จากนั้นนําทานเดินทางสู พิพิธภัณฑสาหราย (Seaweed Museum) เป็นสถานท่ีผลิตและแสดงการเล้ียงสาหรายครบวงจร
ทุกทานสามารถเลือกซ้ือสาหราย พรอมท้ังทดลองชิมไดตามอัธยาศัย และชมการแปรรูปสาหรายเป็นรสตางๆ เชน รสกุง รสหมู
รสกิมจิ รสวาซาบิ ฯล พิเศษ!! ใหทานไดเรียนรูวิธีการทํา คิมบับ (ขาวหอสาหราย)

ตอมาอิสระใหทานไดเลือกซ้ือเครื่องสําอางคแบรนดดังของเกาหลี ณ ศูนยเครื่องสําอาง มีใหเลือกมากมายหลายย่ีหอ เชน
ครีมน้ําแตกท่ีโดงดัง ครีมหอยทาก ฯลฯ พรอมท้ังอัพเดตสินคาดานความงามแบบใหมๆ เคล็ดลับความงามท่ีสาวเกาหลีนิยมใชกัน

จากนั้นนําทานไปยัง ภูเขานัมซาน ภูเขาแหงเดียวท่ีตั้งอยูใจกลางเมืองโซล สูง 274 เมตร บนยอดเขามีหอ Seoul Tower
(ไมรวมคาขึ้นลิฟท) ซ่ึงเป็น 1 ใน 18 หอคอยเมืองท่ีสูงท่ีสุดในโลกมีความสูงถึง 480 เมตร เหนือระดับน้ําทะเล

ทานสามารถชมทัศนียภาพของกรุงโซล ไดรอบทิศ 360 องศา ท่ีคูรักทุกคูชาวเกาหลีจะตองทําคือ การคลองกุญแจคูรัก Love
Key Ceremony บนโซลทาวเวอร โดยท่ีจะเขียนขอความ หรือชื่อของคูรักไวบนแมกุญแจและก็จะนําแมกุญแจน้ีไปคลองกับรั้ว
เหล็ก สวนลูกกุญแจเคาจะท้ิงไปดวยความเชื่อท่ีวาหากคูรักคูใด ไดมาเยือนและคลองกุญแจคูรักกันท่ีน่ีจะทําใหความรักของท้ังคู
ยืนยาวไมพรากจากกันไปตลอดกาล

ค่ํา

รับประทานอาหารเย็น เมนูบีบิมบับ (ขาวยําเกาหลี + ซุป)

พักท่ี Center Mark or Marigold Hotel หรือเทียบเทา

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม



วัดวาอูจองซา
เป็นวัดเกาแกท่ีตั้งอยูกลางภูเขา มีวิวธรรมชาติท่ีลอมรอบอยางสวยงาม จึงเป็นแหลงทอง
เท่ียวท่ีนิยมอีกท่ีหน่ึง เมื่อเขาไปก็จะเห็นเศียรพระพุทธรูปไมสลักขนาดใหญมากสีทอง
อราม ซ่ึงเป็นสัญลักษณท่ีสําคัญของวัดน้ี เศียรพระพุทธรูปน้ีมีความสูงถึง 8 เมตร วางตั้ง
อยูบนกองหินขนาดใหญ ถามองจากระยะไกลกองหินน้ีจะดูเหมือนลําตัวของพระพุทธรูป
แตความจริงแลวมีแคเศียรพระเทานั้นท่ีทํามาจากไม โดยเศียรพระพุทธรูปท่ีน่ีไดรับการ
บันทึกลงกินเนสบุคใหเป็นรูปสลักจากไมท่ีมีขนาดใหญท่ีสุดในโลกดวย

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู หมูยางเกาหลี

เอเวอรแลนด

พิพิธภัณฑสาหรายเกาหลี

เรียนทําขาวหอสาหราย คิมบับ

รานเครื่องสําอางคเกาหลี

โซลทาวเวอร

 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

ท่ีพิพิธภัณฑสาหรายทานจะไดฟังเรืองราวการทําสาหรายจากใตทะเลลึก ใหทานทราบถึง
ประวัติศาสตร ความเป็นมา และกระบวนการผลิตสาหรายทะเลเกาหลีวามีวิวัฒนาการและ
วิธีการอยางไร

อาหารประจําชาติเกาหลี ซ่ึงเป็นสวนหน่ึงในอาหารเกาหลียอดนิยมของคนไทยอีกเมนู
หน่ึง

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

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



วันท่ี 4 น้ํามันสนเข็มแดง - ศูนยสมุนไพรฮอกเกตนามู - พระราชวังชา
งดอกกุง - ฮันบก - ดิวตี้ฟรี - ถนนยออิโดะ - ฮุนได พรีเม่ียม
เอาทเลต

การคลองกุญแจคูรักเกาหลี
จุดไฮไลทของหอคอยกรุงโซลท่ีคูรักทุกคูชาวเกาหลีจะตองทําอยางเสียไมไดคือ การคลอง
กุญแจคูรัก Love Key Ceremony บนโซลทาวเวอร โดยท่ีจะเขียนขอความหรือชื่อของ
คูรักไวบนแมกุญแจ และก็จะนําแมกุญแจน้ีไปคลองกับรั้วเหล็ก สวนลูกกุญแจเคาจะท้ิงไป
ดวยความเชื่อท่ีวาหากคูรักคูใด ไดมาเยือนและคลองกุญแจคูรักกันท่ีน่ี จะทําใหความรัก
ของท้ังคูยืนยาว ไมพรากจากกันไปตลอดกาล

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู บีบิมบับ (ขาวยําเกาหลี + ซุป)

 Center Mark or Marigold Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

พาทานชม น้ํามันสนเข็มแดง(Red Pine) ปัจจุบันนิยมมารับประทานเพ่ือลางพิษในรางกาย ลางไขมันในเสน เลือดท่ัวท้ัง
รางกาย ปองกันไขมันอุดตันในเสนเลือด, โรคหัวใจ, โรคภูมิแพ เป็นตน และยังใหทานไดลองตรวจเสนเลือดภายในรางกายทาน
ฟรี อีกดวย นําทานสู ศูนยสมุนไพรบํารุงตับ ตนไมชนิดน้ีเจริญเติบโตในปาลึกบนภูเขาท่ีปราศจากมลภาวะและระดับสูงเหนือน้ํา
ทะเล 50-800 เมตร

จากนั้นพาทานไปชม พระราชวังชางด็อกกุง(Changdeokgung Palace) เป็นพระราชวังท่ีสรางหลังจากพระราชวังเคียงบก
กุง และเคยเป็นพระราชวังหลักของกษัตริยหลายพระองคของราชวงศโชซอน ท่ีไดรับการดูแลรักษาไวอยางดี

พิเศษสุด!! ใหทานไดใสชุดฮันบก (ชุดประจําชาติเกาหลี) ถายรูปเกๆ เดินเลนบริเวณพระราชวัง

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน เมนูไกตุนโสม

จากนั้นพาทานชมดอกซากุระ หรืออีกชื่อนึงเรียกวาดอกเชอรี่ (Cherry Blossom) จะบานสะพรั่ง ไปท่ัวถนนยออิโด
(Yeouido's Streets) ซ่ึงมีตนซากุระกวา 1,400 ตนในบริเวณน้ี ในเดือนเมษายนในแตละปี ประมาณกลางเดือน จะมีการจัด
เทศกาลดอกซากุระ ณ ถนนสายน้ี ทุกทานจะไดสัมผัสสีสันแหงดอกซากุระ พรอมถายรูปเป็นท่ีระลึกในบรรยากาศสุด
โรแมนติค กับสีขาวอมชมพูของดอกซากุระท่ีสวยงาม

จากนั้นนําทาน ชอปป้ิง Hyundai Premium Outlet เป็นเอาทเลตขนาดใหญของอาณาจักรฮุนได รานสินคาแบรนดเน
มระดับโลกมากมาย หลายพันรานคา

ค่ํา

รับประทานอาหารเย็น เมนูโอซัมบุลโกกี

พักท่ี Center Mark or Marigold Hotel หรือเทียบเทา

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม



นํ้ามันสนเข็มแดง

ศูนยสมุนไพรฮอกเกตนามู

พระราชวังชางดอกกุง

ฮันบก

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

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

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

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 ไกตุนโสม

ดิวต้ีฟรี บาย

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



วันท่ี 5 ศูนยโสม - ถนนฮงอิก (ยานฮงแด) - มหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา -
ยานอีแด (อีวาแด) - ชินเซเก ดิวตี้ฟรี - เมียงดง - บุฟเฟตปู
ยักษ

ถนนยออิโดะ

ฮุนได พรีเมี่ยม เอาทเลต

ถนนน้ีมีตนซากุระกวา 1,400 ตนในบริเวณน้ี ในเดือนเมษายนในแตละปี จะมีการจัด
เทศกาลดอกซากุระ ณ ถนนสายน้ี ทุกทานท่ีไป โปรแกรมเท่ียวเกาหลี จะไดสัมผัสสีสัน
แหงดอกซากุระ พรอมถายรูปเป็นท่ีระลึกในบรรยากาศสุดโรแมนติค กับสีขาวอมชมพูของ
ดอกซากุระท่ีสวยงาม คนเกาหลีกลาวไววาดอกซากุระของเกาหลีใต จะสีชมพูออนกวาของ
ซากุระของประเทศญ่ีป ุน

เป็นแหลงชอบป้ิงเอาทเลตขนาดใหญของอาณาจักรฮุนได ตั้งอยูในยานกิมโพ เป็นหาง
ใหญของเกาหลี มีลักษณะสถาปัตยกรรมเป็นทรงกรีกโรมันหรือยุโรปโบราณ ภายในมี
รานสินคาแบรนดเนมระดับโลกมากมาย นอกจากจะเป็นแหลงชอปป้ิงแลว ยังเป็นแหลง
พักผอนหยอนใจสําหรับครอบครัวอีกดวย

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู โอซัมบุลโกกี

 Center Mark or Marigold Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

พาทานเขาชม ศูนยโสม ซ่ึงรัฐบาลรับรองคุณภาพวาผลิตจากโสมท่ีมีอายุ 6 ปี ซ่ึงถือวาเป็นโสมท่ีมีคุณภาพดีท่ีสุด ชมวงจรชีวิต
ของโสม พรอมใหทานไดเลือกซ้ือโสมท่ีมีคุณภาพดีท่ีสุดและราคาถูก กวาไทยถึง 2 เทา กลับไปบํารุงรางกายหรือฝากญาติผูใหญท่ี
ทานรักและนับถือ

จากนั้นพาทานอัพเดตเทรนแฟชั่นของวัยรุนเกาหลี ณ ตลาดสุดฮิป ตลาดฮงอิก แหลงชอปป้ิงท่ีอยูลอมรอบไปดวย
มหาวิทยาลัยชื่อดังในเกาหลี สินคาในยานน้ี สวนใหญเป็นสินคาวัยรุนท่ีทันสมัยและราคาไมแพงท่ีออกแบบโดยดีไซดเนอรเกาหลี
รองเทากระเปาเครื่องประดับ เครื่องสําอาง และยังมีรานแบรนดเนมอยูท่ัวไป

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน เมนูจิมดัก (ไกและวุนเสนเกาหลีผัดซอส)

จากนั้นพาทานไปยัง ยานมหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา Ewha Womans University เป็นมหาวิทยาลัยสตรีท่ีมีชื่อเสียงและมี
ความโดดเดนของอาคารเรียนเป็นอยางมาก และท่ีนาสนใจน่ันก็คือ เป็นสถานท่ีท่ีมีวิวทิวทัศน ท่ีสวยงาม บริเวณโดยรอบนั้น เต็ม
ไปดวยตนไมท่ีไมเพียงแตใหรมเงาแตยังใหความสวยงามเป็นอยางมาก ท้ังในยามดอกไมบานอยางซากุระ หรือชวงฤดูใบไมรวงท่ี
มีการเปล่ียนสีของใบไมท่ีสวยงามมากๆ

ถนนหนามหาวิทยาลัย หรือท่ีเรียกกันวา ยานอีแด ยังเป็นยาน ชอปป้ิงยอดนิยมของบรรดาวัยรุนนักศึกษาและนักทองเท่ียว
อีกดวยสินคาราคาไมแพง แถมไดชมวิวท่ีสวยงามเดินเท่ียวอยางเพลิดเพลินใจท่ีสุด

จากนั้นพาทานช็อปป้ิง ณ หางชินเซเกดิวตี้ฟรี (Shinsegae Duty Free) เป็นหางท่ีมีขนาดใหญมาก อยูใจกลางกรุงโซล
โดยมีโซนเครื่องสําอางคแบบ Duty Free ท่ีใหญท่ีสุดในเกาหลี และเนนสินคาแฟชั่น งานดีไซน ท่ีผสมผสานกันระหวางความ
เกากับความใหม ไปจนถึงแบรนดหรูระดับโลกอยางครบครัน

จากนั้นใหเวลาทานเดินช็อปป้ิง ณ ตลาดเมียงดง แหลงช็อปป้ิงขึ้นชื่อและ สถานท่ีรวมแฟชั่นชั้นนําของกรุงโซลหรือท่ีคนไทย
รูจักกันในชื่อสยามแสควรเกาหลี ทานจะพบกับสินคาวัยรุนมากมายหลากหลายย่ีหอไมวาจะเป็นเครื่องสําอางย่ีหอดังๆ อยาง
3CE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, ETUDE HOUSE, MISSHA ฯลฯ

่



ค่ํา

รับประทานอาหารเย็น เมนูบุฟเฟตขาปูยักษ

พักท่ี Center Mark or Marigold Hotel หรือเทียบเทา

ศูนยโสม

ถนนฮงอิก (ยานฮงแด)

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

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

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

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู จิมดัก (ไกและวุนเสนเกาหลีผัดซอส)

มหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา

ยานอีแด (อีวาแด)

ชินเซเก ดิวต้ีฟรี

 บาย

มหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา ไดชื่อวาเป็นมหาวิทยาลัยหญิงลวนท่ีใหญท่ีสุดในโลก ตั้งอยูในยาน
ซอแดมุน กรุงโซล เป็นมหาวิทยาลัยแหงแรกสําหรับนักศึกษาหญิงท่ีมีความทันสมัยมาก
กอตั้งขึ้นในปี 1866 โดยมิชชันนารีชาวอเมริกันท่ีชื่อ Mary F. Scranton ซ่ึงมีความเชื่อ
วา ผูหญิงทุกคนมีคุณคาพอใหนับถือเคารพ โดยคําวา “อีฮวา” นั้นหมายถึงตนแพรท่ี
ออกดอก ในบางครั้งใชสื่อถึงกลุมผูหญิง

เป็นยานท่ีอยูหนามหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา ท่ีเรียกวาอีแด ก็เพราะเหตุผลเดียวกับฮงแด คือ
เอาคําวา "อี" ท่ีมาจากอีฮวา กับคําวา "แด" ท่ีมาจาก แดฮัคกโย ท่ีแปลวามหาวิทยาลัยมา
ผสมกันกลายเป็น "อีแด" เป็น Shopping Street คลายๆ กับท่ีมยองดง เพียงแตรานไม
เยอะเทา เนนไปท่ีรานขายเสื้อผา กระเปา รองเทา แบบรานเล็กๆ ท่ีแฝงตัวอยูตามตรอก
ซอกซอยตางๆ เสียมากกวาจะเป็นรานแบบมีย่ีหอ ท่ีสําคัญคือเสื้อผาท่ียานน้ี ราคาจะถูกก
วามยองดงหรือฮงแด

เป็นดิวตี้ฟรีท่ีตั้งอยูในยานเมียงดง ท่ีใหนักทองเท่ียวไดเพลิดเพลินกับการชอปป้ิงกับ
สินคาแบรนดดังมากมายท่ีมีอยูท่ีน่ี



วันท่ี 6 ซุปเปอรมารเก็ตเกาหลี - ทาอากาศยานอินชอน - ทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิ

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

บุฟเฟตขาปูยักษ คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู บุฟเฟตขาปูยักษ

 Center Mark or Marigold Hotel หรือเทียบเทา

เมนูพิเศษวาไรตี้บุฟเฟต พรอมปูยักษ ท่ีมีรสชาติอรอยท่ีสุดใหทุกทานไดอ่ิมอรอยกันแบบ
ไมอ้ัน

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา เมนูอูดง

แลวพาทานละลายเงินวอนท่ี รานละลายเงินวอน หรือซุปเปอรมารเก็ต ซ่ึงทานสามารถเลือกซ้ือสินคาพ้ืนเมืองเป็นการสงทาย
กอนอําลาเกาหลี อาทิ บะหมี่ชินรามยิน อูดง กิมจิ ลูกอมรสแปลกๆ บราวน่ี ฮันน่ีบัตเตอรชิพ ถั่วรสตางๆ ปอกกี้รสตางๆ นม
กลวย ขนมธัญพืช และอ่ืนๆอีกมากมาย

10.20 น. นําทานเดินทางสู กรุงเทพฯโดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG657 (บริการเสิรฟอาหารรอนบนเครื่อง)

บาย

14.10 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ...

ซุปเปอรมารเก็ตเกาหลี
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ รานอาหาร เมนู อูดง

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



 หมายเหตุ บริการเสิรฟอาหารรอนบนเครื่อง

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

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

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ บาย

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



เง่ือนไข
- รายการ และราคาสําหรับผูรวมเดินทางผูใหญอยางนอย 25 ทาน เดินทางไป และกลับพรอมคณะ

- รายการน้ีเป็นเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหน่ึง หลังจากไดสํารองท่ีน่ังกับสายการบิน และโรงแรม
ท่ีพักในตางประเทศเป็นท่ีเรียบรอย อยางไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม

- ราคาน้ีคิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิท่ี์จะปรับราคาตั๋วเครื่องบิน ตาม
สถานการณดังกลาว

- บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีเกิดความเสียหาย หรือสูญหาย สําหรับกระเปาเดินทาง หรือของมีคาสวนตัวของทาน
ระหวางการเดินทาง

- บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบ และขอสงวนสิทธิใ์นการไมคืนเงินไมวาท้ังหมด หรือบางสวน ในกรณีท่ีผูเดินทางมิไดรับอนุญาตใหเดิน
ทางเขา หรือออกนอกประเทศ อันเน่ืองมาจากการพิจารณาของเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมือง หรือ มีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทาง
ไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะไมคืนเงินไมวาท้ังหมดหรือบางสวน ดวยเหตุอันเน่ืองมาจากความผิดพลาด ความลาชา การ
เปล่ียนแปลงบริการของสายการบิน บริษัทขนสง หรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เหตุการณทางการเมือง การจลาจล ภัยธรรมชาติ อันนอก
เหนือจากความควบคุม

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะไมคืนเงินไมวาท้ังหมดหรือบางสวน ในกรณีท่ีผูเดินทางไมใชบริการบางสวนหรือท้ังหมด โดยความ
สมัครใจของผูเดินทางเอง หรือไมเดินทางไปพรอมคณะ หรือไมปรากฏตัวในวันเดินทาง

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ีไดตามความเหมาะสม ท้ังน้ีขึ้นอยูกับเวลา การจราจร
สภาพอากาศ และเหตุสุดวิสัยอ่ืนๆ ท่ีอาจเกิดขึ้นได ท้ังน้ี เพ่ือความปลอดภัย และประโยชนของผูเดินทางเป็นสําคัญ

- บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบคาใชจายเพ่ิมเติมท่ีเกิดขึ้นทางตรง หรือทางออม เชน การเจ็บปวย การถูกทําราย การสูญหาย หรือจาก
อุบัติเหตุตางๆ

- มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมมีสิทธิใ์นการใหคําสัญญาใดๆ ท้ังสิ้นแทน บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผูมีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเทานั้น

- บริษัทฯ จัดใหเฉพาะลูกคาท่ีประสงคจะไปทองเท่ียวตามรายการของทัวรทุกวันเทานั้น  หากทานไมสามารถรวมทัวรทุกวัน แค
สมัครมารวมทัวรเพียงเพ่ือการใชตั๋วเครื่องบินและท่ีพักในราคาพิเศษ  หากทานไมแจง และปรากฏวาทานไมรวมทัวรในบางวัน ทาง
บริษัทจะคิดคาดําเนินการในการแยกทองเท่ียวเอง 300 USD (กอนซ้ือทัวร จะตองแจงความประสงคท่ีเป็นจริง เพ่ือทางผูจัดจะไดคิดคา
บริการท่ีเหมาะสม)

- เด็ก หมายถึง ผูท่ีมีอายุนอยกวา 12 ปี

การชําระเงิน
- การจองครั้งแรก มัดจําทานละ 10,000 บาทภายใน 2 วันหลังการจอง และชําระท้ังหมดกอนเดินทางภายใน 30 วัน (ในวันเวลา

ทําการ)

- หากเป็นชวงเทศกาลหรือวันหยุดยาวชําระท้ังหมดกอนเดินทางภายใน 30 วัน (การไมชําระเงินคามัดจํา หรือชําระไมครบ หรือเช็ค
ธนาคารถูกระงับการจายไมวาดวยสาเหตุใดใด ผูจัดมีสิทธิยกเลิกการจัด หรือยกเลิกการเดินทาง)

- ในกรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองท้ังท่ีกรุงเทพฯ และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือเขาประเทศท่ีระบุในรายการ
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น
 

อัตรานี้รวม:
- คาตั๋วโดยสารเครื่องบินไป - กลับชั้นประหยัด(ตั๋วกรุป) ตามเสนทางท่ีระบุในรายการ

- คาโรงแรมท่ีพักตามรายการระบุ (สองทานตอหน่ึงหอง)

- คาเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการระบุ

- คาอาหาร และเครื่องด่ืมตามรายการระบุ

- คารถรับสง ตามรายการระบุ

- น้ําด่ืมทานละ 1 ขวด / คน / วัน

- คาภาษีสนามบินทุกแหง (ขึ้นอยูกับการผันแปรของภาษีน้ํามัน ณ วันนั้นๆ)

- คามัคคุเทศกของบริษัทจากกรุงเทพฯ คอยอํานวยความสะดวกแกทานตลอดการเดินทางในตางประเทศ

- คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม)



อัตรานี้ไมรวม:
- คาทําหนังสือเดินทาง

- คาธรรมเนียมแจงเขา - ออกของบุคคลตางดาวคาวีซาเขาประเทศของบุคคลตางดาว (ถามี)

- คาธรรมเนียมวีซาพิเศษสําหรับบุคคลตางดาวหรือย่ืนวีซาเรงดวนซ่ึงบริษัทฯจะเรียกเก็บเพ่ิมเป็นกรณีตามจริง 

- คาใชจายสวนตัวเชน คาโทรศัพทโทรสารโทรเลขคาซักรีดคาอาหาร-เครื่องด่ืมนอกเหนือจากรายการ

- คามินิบาร คาชมภาพยนตรชองพิเศษภายในหองพัก และคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีไมไดระบุไวในรายการ

- คาน้ําหนักกระเปาเกินพิกัด (สายการบินกําหนดใหไมเกินทานละ 30 กก.)

- คาทิปมัคคุเทศกทองถิ่น คนขับรถทานละ 1,800 บาท / ทิป / ทาน (กรณีจายเป็นเงินวอนกรุณาเช็คเรท ณ วันเดินทางคะ)(ใน
สวนของหัวหนาทัวรแลวแตความพึงพอใจของทาน)

- คาใชจายอันเน่ืองมาจากความลาชาของสายการบิน, เหตุสุดวิสัย, การเมือง หรือ ภัยธรรมชาติ ฯลฯ

- คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% คาภาษีการบริการหัก ณ ท่ีจาย 3% (ในกรณีท่ีตองการขอใบเสร็จมีภาษี)

วีซา
- หนังสือเดินทางจะตองมีอายุเหลือมากกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทาง

หมายเหตุ
- อัตราน้ีไมรวมคาทิปมัคคุเทศกทองถิ่น คนขับรถทานละ 1,800 บาท / ทิป / ทาน (กรณีจายเป็นเงินวอนกรุณาเช็คเรท ณ วัน

เดินทางคะ)

- น้ําหนักกระเปาคนละ 30 กิโลกรัม

- รายการทัวรสามารถเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม

- ผูรวมเดินทางตองไมนอยกวา 25 ทาน

- กรณีตัดกรุปเหมา เริ่มตนเพ่ิม 1,000 บาท สําหรับกลุมลูกคาท่ัวไป 

- หากลูกคาเป็นขายตรง/นักศึกษา/ป.โท/ราชการ ตองเช็คราคาแลนดกับเจาหนาท่ีอีกครั้ง

การยกเลิก
- ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินท้ังหมด

- ยกเลิกกอนการเดินทาง 21-29 วัน เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท

- ยกเลิกกอนการเดินทาง 15-20 วัน เก็บคาใชจาย 50% ของราคาทัวร

- ยกเลิกกอนการเดินทาง 7-14 วัน เก็บคาใชจาย 80% ของราคาทัวร

- ยกเลิกการเดินทางนอยกวา 1 - 6 วัน เก็บคาใชจายท้ังหมด 100 % ของราคาทัวร    

- ชวงเทศกาลไมสามารถยกเลิก หรือเปล่ียนชื่อผูเดินทางได

- กรุปท่ีเดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ รวมถึง
เท่ียวบินพิเศษเชน Charter Flight, Extra Flight จะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือคาทัวรท้ังหมด
 

กรณีนักทองเท่ียวตองการทําการยกเลิกและเป็นไปตามเงื่อนไขขางตน บริษัทจะทําการโอนเงินคืนลูกคาภายใน 30 วัน นับจากวัน
ท่ีลูกคาติดตอขอยกเลิกกับเซลล


