
#15919 ทัวรเกาหลี โซล 6 วัน 3 คืน เกาะนามิ สวนสนุกเอ
เวอรแลนด พระราชวังเคียงบ็อค บิน XJ
ทัวรเกาหลี โซล อันยางอารตพารค Soyanggang Skywalk ปอมปราการฮวา
ซอง สวมชุดฮันบก โซลทาวเวอร(ไมรวมคาลิฟท) คลองชองเกชอน



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานดอนเมือง    -

2 ทาอากาศยานอินชอน - สวนศิลปะอันยาง - เกาะนามิ - สะพานกระจกแกว Soyanggang - ซู
วอน   

Korea
Tourist
Hotel
หรือ
เทียบ
เทา

3 ปอมฮวาซอง - เอเวอรแลนด - รานเคร่ืองสําอางคเกาหลี - ยานทงแดมุน   

VIP
Hotel
หรือ
เทียบ
เทา

4 ศูนยโสม - น้ํามันสนเข็มแดง - พิพิธภัณฑสาหรายเกาหลี - ฮันบก - ทําเนียบประธานาธิบดี (บลู
เฮาส) - พระราชวังเคียงบ็อค - เขานัมซัน - โซลทาวเวอร - การคลองกุญแจคูรักเกาหลี - คลอง
ชองเกชอน - ดิวต้ีฟรี - เมียงดง

  

VIP
Hotel
หรือ
เทียบ
เทา

5 ศูนยสมุนไพรฮอกเกตนามู - โรงงานพลอยอเมทิส - ถนนฮงอิก (ยานฮงแด) - คาเฟ 943
KING’S CROSS - ซุปเปอรมารเก็ตเกาหลี - ทาอากาศยานอินชอน    -

6 ทาอากาศยานดอนเมือง    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

15 พ.ค. 65 - 20 พ.ค. 65 ฿35,888 ฿15,888 ฿15,888 ฿4,500

21 ส.ค. 65 - 26 ส.ค. 65 ฿35,888 ฿15,888 ฿15,888 ฿4,500

22 ส.ค. 65 - 27 ส.ค. 65 ฿35,888 ฿15,888 ฿15,888 ฿4,500

29 ก.ย. 65 - 4 ต.ค. 65 ฿35,888 ฿15,888 ฿15,888 ฿4,500

30 ก.ย. 65 - 5 ต.ค. 65 ฿35,888 ฿15,888 ฿15,888 ฿4,500



วันท่ี 1 ทาอากาศยานดอนเมือง

 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ทาอากาศยานอินชอน - สวนศิลปะอันยาง - เกาะนามิ - สะพาน
กระจกแกว - ซูวอน

กําหนดการทั้งหมด

ไมมีบริการอาหารเครื่องด่ืมบนเครื่อง ทานสามารถสั่งซ้ือไดตามอัธยาศัยกับพนักงานตอนรับบนเครื่อง

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. พรอมกันท่ี ทาอากาศยานดอนเมือง อาคาร 1 อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ ขาออกชั้น 3 เคานเตอรสายการ
บิน THAI AIR ASIA X (XJ) มีเจาหนาท่ีของบริษัทฯคอยอํานวยความสะดวกดานเอกสารและสัมภาระ

ไมมีบริการอาหารเครื่องด่ืมบนเครื่อง ทานสามารถสั่งซ้ือไดตามอัธยาศัยกับพนักงานตอนรับบนเครื่อง

ทาอากาศยานดอนเมือง คํ่า

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพ้ืนเอเชียตะวันออกเฉียงใตท่ีสามารถเชื่อมโยงการ
คมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเป็นการบินภายใน
ภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือระหวางทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซ่ึงสามารถใช
เป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดินทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยัง
จุดอ่ืนๆ ไดอยางดี

 กิจกรรม เชา

02.35 น . นําทานเดินทางสูประเทศเกาหลีใต โดยสายการบิน THAI AIR ASIA X เท่ียวบินท่ี XJ700

10.00 น. เดินทางถึง สนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต
หมายเหตุ:เวลาทองถิ่นเร็วกวาประเทศไทย 2ชั่วโมงกรุณาปรับนาฬิกาของทานเป็นเวลาทองถิ่น เพ่ือความสะดวกในการนัด

หมาย

หลังจากผานการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรเกาหลี นําทานขึ้นรถโคชปรับอากาศ

นําทานเดินทางสู อันยางอารตพารค(Anyang Art Park) จุดเช็คอินสวนสุดฮิป ใกลโซลอุทยานแหงน้ีเพียบพรอมไปดวยสิ่ง
อํานวยความสะดวกเพ่ือการพักผอนท่ีหลากหลายเชนน้ําตกเทียม เวทีเปิดโลง หองโถงนิทรรศการ เสนทางเดินเทา และสิ่ง
อํานวยความสะดวกแสงสวาง

จากนั้นเดินทางสูเกาะนามิ

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(มื้อท่ี1)เมนู:DUKKALBI ไกผัดเผ็ดบารบีคิวเป็นเน้ือไกท่ีห่ันออกเป็นชิ้นพอคําคลุกเคลา
ดวยซีอิว๊เครื่องปรุงและหมักท้ิงไวจนไดท่ี จึงนําเน้ือไกและผักมาผัดบนกระทะยักษ พรอม กิมจิ ซุปสาหราย และขาวสวย

่ ่ ่



นําทานเดินทางสู เกาะนามิ (ใชเวลาน่ังเรือประมาณ 10-15 นาที) ใหทานไดด่ืมด่ํากับธรรมชาติ แมกไม ทิวสนบนเกาะนามิ
ซ่ึงถือเป็นชวงเวลาท่ีดีท่ีสุดทามกลางบรรยากาศโรแมนติก ใหทานไดยอนรอยละครรักแนว DRAMA ซีรียเกาหลีท่ีโดงดังไปท่ัว
เอเชีย WINTER LOVE SONG หรือ เพลงรักในสายลมหนาว พรอมเก็บภาพความประทับใจ

ไดเวลาสมควร น่ังเรือกลับมายังฝ่ัง

จากนั้นนําทานเดินทางสู Soyanggang Sky Walk (สะพานกระจกใส)ท่ีอยูในเมืองชุนชอน จังหวัดคังวอน มาพิสูจน
ความหวาดเสียวกัน โดยสะพานโซยังกังเป็นสะพานกระจกใสท่ีมีความยาว 156 เมตร เหนือทะเลสาบเอียมโฮ

จากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองซูวอน

ค่ํา

บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร เมนู:พุลโกกิ(Bulgogi) อาหารขึ้นชื่อของเกาหลี เป็นสุกี้กึ่งน้ํากึ่งแหง สวนผสมของเมนูน้ีคือ
หมูหมักชิ้นบาง ๆ ปลาหมึกสด ผักตาง ๆ เชน กะหล่ําปลี ฟักทองออน ถั่วงอก แครอท เห็ดและวุนเสนมาตมรวมกัน

พักท่ี Korea Tourist Hotel หรือเทียบเทา
ชื่อโรงแรมท่ีทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5-7 วัน กอนเดินทาง

ทาอากาศยานอินชอน

สวนศิลปะอันยาง

 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

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู DUKKALBI (ไกผัดเผ็ดบารบีคิว)

เกาะนามิ

สะพานกระจกแกว Soyanggang

 บาย

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

เป็นสะพานท่ีสรางอยูบนทะเลสาบ Uiamho Lake เป็น Skywalk ท่ียาวท่ีสุดของเกาหลี
พ้ืนดานบน Skywalk ใหความรูสึกเหมือนคุณกําลังเดินอยูบนน้ํา ผูเขาชมบางคนอาจจะ
รูสึกกลัวหรือหวาดเสียวเพราะมีเพียงกระจกแผนเดียวเทานั้นท่ีรองรับพวกเขาอยู
Skywalk แหงน้ีใชกระจกหนาท่ีรองรับผูคนไดถึง 7,000 คนในคราวเดียว



 หมายเหตุ

วันท่ี 3 ปอมฮวาซอง - เอเวอรแลนด - รานเคร่ืองสําอางคเกาหลี - ยา
นทงแดมุน

เวลาทองถิ่นเร็วกวาประเทศไทย 2ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของทานเป็นเวลาทองถิ่น เพ่ือความสะดวกในการนัดหมาย

ชื่อโรงแรมท่ีทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5-7 วัน กอนเดินทาง

ซูวอน
เป็นเมืองเอกของจังหวัดคย็องกี เป็นหน่ึงในเมืองสําคัญของเกาหลีใตมีประชากรมากกวา
หน่ึงลานคน ซูว็อนตั้งอยูทางตอนใตของโซล โดยหางจากโซลประมาณ 30 กิโลเมตร

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู พุลโกกิ(Bulgogi)

 Korea Tourist Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู ปอมปราการฮวาซอง(Hwaseong Fortress)เป็นสิ่งกอสรางขนาดใหญตั้งแตยุคโจซอน เป็นปอมปราการ
ประจําเขต Suwon-si ของจังหวัดเคียงกีโด(Gyeonggi-do) เพ่ือเป็นรากฐานสําหรับการสรางเมืองใหมในบริเวณน้ี กําแพงของ
ปอมปราการมีความยาวถึง 5.5 กิโลเมตร มีประตู 4 ประตูในแตละทิศ และมีรูปแบบทางสถาปัตยกรรมท่ีย่ิงใหญและงดงาม

จากนั้นนําทานเดินทางสู สวนสนุกเอเวอรแลนด ถูกขนานนามวา “ดิสนียแลนดเกาหลี” สวนเปิดในหุบเขาท่ีมีชื่อเสียงมาก
ท่ีสุดของประเทศ ภายใน Festival World จะประกอบไปดวย Global Fair, American Adventure, Magic Land
European Adventure และ Equatorial Adventure

ทานท่ีเดินทางชวง 14 มี.ค–4 พ.ค ไดชมเทศกาล Everland Tulip Festival

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน เมนูคาลบี้:หมูยางเกาหลีเป็นอาหารพ้ืนเมืองเกาหลีเล่ืองชื่อและเป็นท่ีรูจักกันดีท่ัวโลก มีรสชาติ
ออกหวานกลมกลอม โดยนําหมูสวนท่ีติดกับกระดูก นําไปยางบนเตาถานแบบด้ังเดิม เสิรฟพรอมขาวสวยรอนๆ และเครื่องเคียง
ตางๆ

จากนั้นนําทานเดินทางสูกรุงโซล

นําทานไป ศูนยรวมเครื่องสําอางแบรนดดังเกาหลี เชน ROJUKISS, LOTREE, LANEIGN, SULWASOO ใหทานได
เลือกซ้ือในราคาพิเศษ

หลังจากนั้นพาทุกทานตะลุยสูแหลงชอปป้ิงท่ีไดชื่อวาใหญท่ีสุดในเอเชีย ตลาดทงแดมุน อิสระใหทานชอปป้ิงหางสรรพสินคา
กวา 10แหง ท่ีบางหางเปิดตลอด 24 ชั่วโมง เชน MIGLIORE, DOOTA TOWER, HELLO AM, DESIGNER CLUB
ทานสามารถเลือกซ้ือสินคาหลากหลายประเภทไดท่ีน่ี

ค่ํา

บริการอาหารค่ํา เมนูไกตุนโสม:เป็นอาหารบํารุงสุขภาพตนตํารับชาววัง เสิรฟในหมอดิน ทามกลางน้ําซุปท่ีกําลังเดือดพลาน
คัดเลือกไกขนาดกําลังเหมาะ ผานการเล้ียงจนอายุได 45 วัน แลวนําเครื่องยาจีน พรอมดวยขาวเหนียวใสลงไปในตัวไก แลวผาน
การตุนจนไดท่ี เน้ือไกลอนจนสามารถรับประทานไดอยางสะดวก เพ่ิมรสชาติดวยเสนกวยเตี๋ยวแบบเกาหลี เกลือ และพริกไท
ปน

พักท่ี VIP Hotel หรือเทียบเทา
ชื่อโรงแรมท่ีทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5-7วัน กอนวันเดินทาง

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม



 หมายเหตุ

วันท่ี 4 ศูนยโสม - น้ํามันสนเข็มแดง - พิพิธภัณฑสาหรายเกาหลี - ฮัน
บก - บลูเฮาส - พระราชวังเคียงบ็อค - เขานัมซัน - โซล
ทาวเวอร - การคลองกุญแจคูรักเกาหลี - คลองชองเกชอน -
ดิวตี้ฟรี - เมียงดง

ทานท่ีเดินทางชวง 14 มี.ค–4 พ.ค ไดชมเทศกาล Everland Tulip Festival

ชื่อโรงแรมท่ีทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5-7วัน กอนวันเดินทาง

ปอมฮวาซอง

เอเวอรแลนด

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

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 คาลบี้ (หมูยางเกาหลี)

รานเครื่องสําอางคเกาหลี

ยานทงแดมุน

 บาย

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

ยานทงแดมุน เป็นยานท่ีเต็มไปดวยรานคามากมาย และหางสรรพสินคาท่ีทันสมัยกวา 10
แหง ตั้งอยูทามกลางบรรยากาศแบบด้ังเดิมของบริเวณฮึนอินจิมุนหรือประตูตะวันออก ท่ี
น่ีเป็นแหลงคาของสินคาประเภทผา เครื่องแตงกาย เครื่องหนัง เครื่องนอน เครื่องใช
ภายในบาน อุปกรณกีฬา เครื่องกีฬา รองเทา และอ่ืนๆ สินคามีความหลากหลายและทัน
สมัยในราคาท่ีไมแพง

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู ไกตุนโสม

 VIP Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา



รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

จากนั้นนําทานสู ศูนยโสมรัฐบาล ซ่ึงรับรองคุณภาพจากรัฐบาล เป็นโสมท่ีอายุ 6 ปี ซ่ึงถือวามีคุณภาพดีท่ีสุด ใหทานไดเลือก
ซ้ือโสมคุณภาพและราคาถูกกวาไทย 2 เทา โสมเกาหลีถือเป็นยาบํารุงรางกาย หรือสามารถซ้ือเป็นของฝากจากประเทศเกาหลี

จากนั้นนําทานเดินทางสูรานสมุนไพร RED PINE เป็นผลิตภัณฑ ท่ีสกัดจากน้ํามันสน ท่ีมีสรรคุณชวยบํารุงรางกาย ลดไข
มัน ชวยควบคุมอาหารและรักษาสมดุลในรางกาย

จากนั้นนําทานชม พิพิธภัณฑสาหราย จัดแสดงเรื่องราวตางๆของการทําสาหรายและประวัติความเป็นมาตนกําเนิดของการ
ผลิตสาหรายและขั้นตอนการผลิตสาหรายท่ีใหมทุกวันใหทานจะไดเลือกชิมผลิตภัณฑท่ีทําจากสาหรายหลากหลายรสชาติใหล้ิม
ลองและเลือกซ้ือเพ่ือใหทานไดใสชุดประจําชาติเกาหลี “ฮันบก”และถายรูปภาพความประทับใจ

บาย

บริการอาหารกลางวัน เมนูบิบิมบับ:ขาวยําเกาหลี กับ ซุป สุกี้สไตลเกาหลี บนหมอไฟรอนๆ ประกอบดวย ผักสดชนิดตางๆ
และเน้ือหมูสไลดน้ําซุปรอนๆ และเสนอูดงซ่ึงขาดไมไดในการทาน ชาบู ชาบู พรอมขาวสวย

จากนั้นนําทานเดินทางผานชม ทําเนียบประธานาธิบดีหรือบลูเฮาส

และชม พระราชวังเคียงบ็อค พระราชวังเกาแกท่ีสุดของราชวงศโชซอน สรางขึ้นในปี ค.ศ.1394 โดยใชเป็น ศูนยกลางการ
ปกครองในสมัยโบราณ

เดินทางไปยอนรอยละครซีรียเกาหลีดัง MY NAME IS KIM SAM SOON และ BOY OVER FLOWER ท่ี “นัมซาน”
ภูเขาแหงเดียวท่ีตั้งอยูใจกลางกรุงโซล

บนยอดเขามีหอ SEOUL TOWER 1 ใน 18 หอคอยเมืองท่ีสูงท่ีสุดในโลกมีความสูงถึง 480 เมตร เหนือระดับน้ําทะเล

นําทานสู NAMSAN VIEW POINT ใหทานไดถายรูปและสัมผัสความนารักของวัยรุนเกาหลี นิยมมาคลองกุญแจไวดวย
กันระเบียงทุกดานของ SEOUL TOWER จึงเต็มไปดวย กุญแจหลากหลายสี (ไมรวมคาลิฟท) ถึงเวลาพาทุกทานตะลุยสูแหลง
ชอปป้ิงท่ีไดชื่อวาใหญท่ีสุดในเอเชีย

นําทานเดินทางสู คลองชองเกชอน (Cheonggyecheon) เป็นคลองท่ีมีมาตั้งแตสมัยโบราณตั้งแตยุคของราชวงศโชชอน
มีอายุมากกวา 600 ปี ความยาว ประมาณ 11 กิโลเมตร ไหลผานกลางกรุงโซล

จากนั้นนําทานชมแหลงชอปป้ิงปลอดภาษี DUTY FREE ชอปป้ิงสินคาแบรนดเนม มากมาย อาทิ นาฬิกา,แวนตา,เครื่อง
สําอางค,กระเปา,กลองถายรูป หรือจะเป็นโทรศัพทมือถือ ใหทานอิสระไดเลือกซ้ืออยางเต็มท่ี

ถึงเวลานําทานเดินทางชอปป้ิงท่ี เมียงดง หรือ สยามสแควรเกาหลีทานสามารถเลือกสินคาเทรนดแฟชั่นลาสุดของเกาหลีไดท่ี
น่ีโดยเฉพาะสินคาวัยรุนเชนเสื้อผา รองเทา กระเปา เครื่องประดับ ท้ังแบรนดเนม เชน EVISU, GAP, ONISUKA TIGER
และสินคาจากแบรนดเกาหลีโดยเฉพาะ

ค่ํา

อิสระอาหารเย็นเพ่ือความสะดวกในการชอปป้ิง

พักท่ี VIP Hotel หรือเทียบเทา
ชื่อโรงแรมท่ีทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5-7 วัน กอนวันเดินทาง

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



พิพิธภัณฑสาหรายเกาหลี

ฮันบก

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”

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู บิบิมบับ

ทําเนียบประธานาธิบดี (บลูเฮาส)

พระราชวังเคียงบ็อค

เขานัมซัน

 บาย

ท่ีน่ีเป็นทําเนียบประธานาธิบดีของเกาหลีใต ท่ีไดชื่อบลูเฮาสเพราะวาเมื่อมองจากดานนอก
เขาไปท่ีอาคารดังกลาวจะเห็นเป็นสีฟาออนท้ังหลัง คนก็เลยเรียกตามสีของอาคารหลังน้ี
ทําเนียบประธานาธิบดีแหงน้ีไมเปิดใหบุคคลท่ัวไปหรือนักทองเท่ียวเขาชมภายใน แต
สามารถชมจากดานนอกและถายภาพไกลๆ ได

เป็นพระราชวังท่ีเกาแกท่ีสุดของราชวงศโชชอน สรางขึ้นในปี ค.ศ. 1394 ตนพระราชวงศ
ท่ีสถาปนาขึ้นโดยกษัตริยแทโจ ภายในมีการแสดงโชวการเปล่ียนเวรยามของทหารราช
องครักษ การโชวแตละครั้งใชเวลาประมาณ 30 นาที

เป็นเนินเขาในกรุงโซล ประเทศเกาหลี เป็นจุดทองเท่ียวยอดนิยม โดยเฉพาะสําหรับชมวิว
และการปิกนิค ท่ีน่ีเคยไดรับการโหวตวา เป็นโลเคชั่นถายยรูปและพักผอนท่ีสวยท่ีสุดใน
กรุงโซลโดยชาวเกาหลี



 หมายเหตุ

วันท่ี 5 ศูนยสมุนไพรฮอกเกตนามู - โรงงานพลอยอเมทิส - ถนนฮ
งอิก (ยานฮงแด) - คาเฟ 943 KING’S CROSS -
ซุปเปอรมารเก็ตเกาหลี - ทาอากาศยานอินชอน

อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย

ชื่อโรงแรมท่ีทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5-7 วัน กอนวันเดินทาง

โซลทาวเวอร

การคลองกุญแจคูรักเกาหลี

คลองชองเกชอน

ดิวต้ีฟรี

เมียงดง

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

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  VIP Hotel หรือเทียบเทา



 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหาร ของโรงแรม

จากนั้น นําทานเดินทางสู ศูนยสมุนไพรฮ็อกเกตนามู ตนไมชนิดน้ีเจริญเติบโตในปาลึกบนภูเขาท่ีปราศจากมลภาวะและ
ระดับสูงเหนือน้ําทะเล 50-800 เมตร เมล็ดพันธุของสมุนไพรฮอกเกตนามูน้ี เป็นท่ีนิยมของคนเกาหลีรุนใหม เพราะมีผลชวย
ดูแลตับใหแข็งแรง ปองกันโรคตับแข็งไมถูกทําลายจาการด่ืมแอลกอฮอล กาแฟ บุหรี่ สารตกคางจากอาหาร และยา

จากนั้นพาทานชม ชมโรงงานพลอยสีมวง (AMETHYEST FACTORY) เป็นของนําโชคของชาวเกาหลีซ่ึงมี แหลงกําเนิด
ใน ประเทศเกาหลี คนเกาหลีมี ความเชื่อวา เป็นพลอยนําโชค นําความโชคดีมาใหแกผูท่ีมีไวครอบครอง

นําทาน ชอปป้ิงยานฮงแด เป็นยานชอปป้ิงบริเวณดานหนาของมหาวิทยาลัยฮงอิก

นําทานไปถายรูปท่ี 934 King's cross คาเฟธีม"แฮรรี่ พอตเตอร" คาเฟเกาหลี ท่ีแฟนๆ แฮรรี่ หามพลาด พาเหลาสาวกแฮ
รี่ไดเขาไปสัมผัสโลกพอมดมุมถายรูปสวยๆ พรอมพร็อบถายรูปเกๆมากมาย(ไมรวมคาเครื่องด่ืม)

และอิสระชอปป้ิงสินคาในยานน้ีสวนใหญเป็นสินคาวัยรุนท่ีทันสมัยและราคาไมแพงเชนเสื้อผาท่ีออกแบบโดยดีไซดเนอร
เกาหลีรองเทากระเปาเครื่องประดับ เครื่องสําอาง เชน เสื้อผา กระเปา รองเทา ของกิฟ๊ชอป เครื่องเขียน และท่ีเยอะไมแพกันก็
คือขนมตางๆ

และยังมีรานแบรนดเนมอยูท่ัวไปเชน EVISU,ZARA อีกท้ังยังมีรานกาแฟท่ีเป็นเอกลักษณ แกลเลอรี่ รานคาจําหนาย
สินคาแฟชั่น คลับ ตลาดศิลปะ และรานอาหารท่ีนาสนใจในหมูวัยรุนอายุ 20-30 ปีท่ีนิยมมาเดินเลน ราคาของสินคาและราน
อาหารตางๆก็ยังไมแพงอีกดวย

บาย

บริการอาหารกลางวัน เมนูจิมดัก(Jimdak):ไกตุนซีอิว๊เกาหลี ผสมกับวุนเสนท่ีเหนียวน ุมหัวหอมใหญ รสชาติคลายไกพะโล
ของไทยแตจะเผ็ดกวานิดหนอย เป็นเมนูชื่อดังจากเมืองอันดง

พาทานแวะละลายเงินวอนท่ี SUPER MARKET ซ่ึงทานสามารถเลือกซ้ือสินคาเกาหลีไดอีกรอบ โดยเฉพาะของกิน เชน
บะหมี่ซินราเมียน (มามาสไตลเกาหลี) อูดง กิมจิ ขนมช็อคโกพาย น้ําจ้ิมปรุงรสหมูยางเกาหลี ไกตุนโสมสําเร็จรูป ผลไมตาม
ฤดูกาล ในราคาพิเศษกอนกลับเมืองไทย

จนสมควรแกเวลานําทานเดินทางสู ทาอากาศยานอินชอน

ศูนยสมุนไพรฮอกเกตนามู

โรงงานพลอยอเมทิส

ถนนฮงอิก (ยานฮงแด)

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

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

โรงงานพลอยอเมทิส หรือ พลอยสีมวง ท่ีมีชื่อเสียงของประเทศเกาหลี ซ่ึงชาวโสมเชื่อวา
ถาไดมีพลอยชนิดน้ีติดตัวไว จะทําใหมีโชคลาภและสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับชีวิต

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

้



วันท่ี 6 ทาอากาศยานดอนเมือง

 หมายเหตุ ไมมีบริการอาหารเครื่องด่ืมบนเครื่อง ทานสามารถสั่งซ้ือไดตามอัธยาศัยกับพนักงานตอนรับบนเครื่อง

่ ๋ ๋ ่ ๋ ๋ ่

คาเฟ 943 KING’S CROSS

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

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู จิมดัก (ไกตุนซีอิว๊เกาหลี)

ซุปเปอรมารเก็ตเกาหลี บาย

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 คํ่า

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

 กิจกรรม เชา

01.05 น. เดินทางกลับโดยสายการบิน THAI AIR ASIA X (XJ) เท่ียวบินท่ี XJ703
ไมมีบริการอาหารเครื่องด่ืมบนเครื่อง ทานสามารถสั่งซ้ือไดตามอัธยาศัยกับพนักงานตอนรับบนเครื่อง

04.40 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานดอนเมือง เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ

ทาอากาศยานดอนเมือง เชา

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพ้ืนเอเชียตะวันออกเฉียงใตท่ีสามารถเชื่อมโยงการ
คมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเป็นการบินภายใน
ภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือระหวางทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซ่ึงสามารถใช
เป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดินทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยัง
จุดอ่ืนๆ ไดอยางดี



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



เง่ือนไข
กรุณาอานศึกษารายละเอียดท้ังหมดกอนทําการจอง เพ่ือความถูกตองและความเขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัทฯ และเมื่อ
ทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรท้ังหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ท้ังหมด

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะเล่ือนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึ้นในกรณีท่ีมีผูรวมคณะไมถึง 25 ทาน 

2. ขอสงวนสิทธิก์ารเก็บคานามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอนวันเดินทาง 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุตางๆ 

4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน,
การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ
อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเท่ียวเอง 

6. เมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรท้ังหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ
ท้ังหมด 

7. รายการน้ีเป็นเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลังจากไดสํารองโรงแรมท่ีพักในตางประเทศ
เรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม 

8. การจัดการเรื่องหองพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปท่ีเขาพัก  โดยมีหองพักสําหรับผูสูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได
โดยอาจจะขอเปล่ียนหองไดตามความประสงคของผูท่ีพัก ท้ังน้ีขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได
 

9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเชน ใชวิวแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยางนอย 7วันกอนการเดินทาง มิ
ฉะนั้น บริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได 

10. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ท้ังสิ้นแทนผูจัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี
อํานาจของผูจัดกํากับเทานั้น 

11. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเป็นการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ ในกรณีท่ีผูเดินทางไม
ผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเป็นกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทอง
เท่ียว อันเน่ืองมาจากการกระทําท่ีสอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธ
ในกรณีอ่ืน ๆ 

12. กรณีตองการพักแบบ 3ทาน ตอหองหรือหองแบบ3เตียง TRIPLE กรณีโรงแรมมีหอง Triple ไมเพียงพอ ขอสงวนสิทธิใน
การจัดหองใหเป็นแบบ แยก 2หอง คือ 1หองพักคู และ 1หองพักเด่ียว โดยไมคาใชจายเพ่ิม 

13. สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของเกาหลี หรือ วันเสารอาทิตย รถอาจจะติด อาจทําใหเวลาในการ
ทองเท่ียวและ ชอปป้ิงแตละสถานท่ีนอยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก และคนขับรถในการบริหารเวลา ซ่ึงอาจจะขอความรวมมือ
จากผูเดินทางในบางครั้งท่ีตองเรงรีบ เพ่ือใหไดทองเท่ียวตามโปรแกรม

14. บริการน้ําด่ืมวันละ1ขวดตอคนตอวัน เริ่มในวันท่ี2ของการเดินทางถึงวันท่ี5ของการเดินทางรวมจํานวน 4 ขวด

15. การบริการของรถบัสนําเท่ียวเกาหลี ตามกฎหมายของประเทศเกาหลี มัคคุเทศกและคนขับจะเป็นผูบริหารเวลาตามความ
เหมาะสม ท้ังน้ีขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปล่ียนเวลาทองเท่ียวตามสถานท่ีใน
โปรแกรมการเดินทาง

16. การประกันภัย ท่ีบริษัทฯไดทําไวสําหรับความคุมครองผูเดินทาง เป็นการการประกันอุบัติเหตุจากการเดินทางทองเท่ียว ตาม
พ.ร.บ การทองเท่ียว เทานั้น ไมไดครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไขไดปวย ทานสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของบริษัทฯได และทา
งบริษัทฯถือวาทานไดเขาใจและยอมรับขอตกลงแลวเมื่อทานชําระเงินคาทัวร (ทานสามารถซ้ือประกันสุขภาพ ในระหวางการเดินทางได
จากบริษัท ประกันท่ัวไป และควรศึกษาเงื่อนไขความคุมครองใหละเอียด)

17. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเป็นการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ ในกรณีท่ีผูเดินทางไม
ผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเป็นกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทอง
เท่ียว อันเน่ืองมาจากการกระทําท่ีสอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธ
ในกรณีอ่ืน ๆ

การชําระเงิน
- มัดจําทานละ 8,000 บาทตอทาน  และ ชําระสวนท่ีเหลือกอนวันเดินทางอยางนอย 30 วันลวงหนา ในวันเวลาทําการ (การไม

ชําระเงินคามัดจํา หรือชําระไมครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจายไมวาดวยสาเหตุใดใด ผูจัดมีสิทธิยกเลิกการจองหรือยกเลิกการเดิน
ทาง)  

- สําเนาหนาพาสปอรตผูเดินทาง (จะตองมีอายุเหลือมากกวา 6 เดือนกอนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับ)

้



- กรุณาตรวจสอบกอนสงใหบริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไมรับผิดชอบกรณีพาสปอรตหมดอายุและดานตรวจปฏิเสธการออกและ
เขาเมืองทาน กรุณาสงพรอมพรอมหลักฐานการโอนเงินมัดจํา หรือสงพรอมยอดคงเหลือ**

อัตรานี้รวม:
- คาตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามท่ีระบุในรายการ (ตั๋วกรุปไมสามารถเล่ือนวันกลับ

ได ตองไป-กลับพรอมคณะเทานั้น)ท่ีน่ังเป็นไปตามสายการบินจัดสรรตามกรุปทัวร ไมสามารถระบุได

- คาอาหารทุกมื้อ ตามท่ีระบุในรายการ

- คาเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามท่ีระบุในรายการ

- คาท่ีพักตามระบุในรายการ พักหองละ 2-3 ทาน ตามโรงแรมท่ีระบุหรือเทียบเทา

- คายานพาหนะนําเท่ียวตามรายการ

- คาน้ําหนักสัมภาระสายการบิน THAI AIR ASIA X (XJ)กําหนดน้ําหนักสัมภาระโหลดใตทองเครื่องไป-กลับ ทานละ 20กก
สัมภาระถือขึ้นเครื่อง(Carry on) 7กก.

- คาวีซาพาสปอรตตางดาว 

- นักทองเท่ียวชาวตางชาติ(เก็บเพ่ิม 800บาท)

- คาหัวหนาทัวรนําทานทองเท่ียวตลอดรายการในตางประเทศ

- คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง การชดเชยอุบัติเหตุสวนบุคคลกรณีเสียชีวิตสูญเสีย   อวัยวะ สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้น
เชิง 1,000,000 บาท การรักษาพยาบาลตออุบัติเหตุแตละครั้ง500,000บาท(เงื่อนไขตามกรมธรรม)ไมรวมประกันสุขภาพ ทาน
สามารถสั่งซ้ือประกันสุขภาพเพ่ิมได
 

อัตรานี้ไมรวม:
- คาใชจายสวนตัว อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง, คาโทรศัพทสวนตัว, คาซักรีด, มินิบารในหอง, รวมถึงคาอาหาร และเครื่องด่ืมท่ีสั่ง

เพ่ิมนอกเหนือรายการ 

- คาทิปคนขับรถและไกดทองถิ่นทานละ 50,000 วอนหรือ 1,500 บาท ตอทานตลอดท้ังทริป (ชําระคาทิปท่ีสนามบินวันเช็คอิน)
สําหรับหัวหนาทัวรแลวแตความประทับใจในการบริการ

- คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระท่ีหนักเกินจากสายการบินกําหนด (ปกติ 20 กก.), คาประกันกระเปากรณีเกิดการชํารุดเสียหาย

- คาวีซาสําหรับพาสปอรตตางดาว

กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1)พาสปอรต 2)ใบประจําตัวคนตางดาว 3)ใบสําคัญถิ่นท่ีอยู 4)สําเนาทะเบียนบาน(ถามี) 5)สมุดบัญชีเงิน
ฝาก(ถามี) 6)รูปถายสี 2 น้ิว 2 รูป แลวทางบริษัทฯจะเป็นผูดําเนินการย่ืนวีซาใหทานโดยจายคาบริการตางหาก (สําหรับ
หนังสือเดินทางตางดาว เจาของหนังสือเดินทางตองทําเรื่องแจงเขา-ออกดวยตนเองกอนจะย่ืนวีซา)

วีซา
เอกสารใชในการเดินทาง 

- หนังสือเดินทางท่ีเหลืออายุการใชงานมากกวา 6 เดือน กรณีทําหนังสือเดินทางเลมใหมกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเลมเกาไป
ดวย ณ วันเดินทาง  หนังสือรับรองการทํางานเป็นภาษาอังกฤษ (ตําแหนง,เงินเดือน)

- สําเนาบัตรพนักงาน และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พรอมเซ็นสําเนาถูกตอง

- กรณีท่ีทานเป็นเจาของกิจการกรุณาเตรียมสําเนาหนังสือจดทะเบียนท่ีมีชื่อทานพรอมเซ็นรับรองสําเนา

- กรณีเป็นนักเรียนนักศึกษาเตรียมหนังสือรับรองจากทางสถาบันเป็นภาษาอังกฤษ

- การเรียกเก็บเอกสารเพ่ิมเติมน้ีเพ่ือประโยชนในการเดินทางเขาประเทศเกาหลีของทานท่ีทางบริษัทจะไดแจงใหหัวหนาทัวรทราบ
เพ่ือใหคําแนะนําทานในการเขาเมืองเกาหลีใต

หมายเหตุ
- ราคาทัวรไมรวมคาทิปคนขับรถและไกดทองถิ่นทานละ 50,000 วอนหรือ 1,500 บาท ตอทานตลอดท้ังทริป (ชําระคาทิปท่ีสนาม

บินวันเช็คอิน) สําหรับหัวหนาทัวรแลวแตความประทับใจในการบริการ

- ราคาเด็กอายุไมเกิน2ปี ไมเสริมเตียง 5,000 บาท



- ไมมีราคาเด็ก

- รายการทัวรสามารถเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็นตน โดยมิตองแจงให
ทราบลวงหนา

- หากทานตองซ้ือบัตรโดยสารภายในประเทศเพ่ือไปและกลับกรุงเทพฯ กรุณาแจงบริษัท กอนทําการจอง มิฉะนั้น บริษัทฯ มิ
สามารถรับผิดชอบใดใด ท้ังสิ้น

- รับเฉพาะผูมีวัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียว คาทัวรท่ีจายใหกับผูจัด เป็นการชําระแบบจายชําระขาด และผูจัดไดชําระใหกับสายการ
บินและสถานท่ีตางๆ แบบชําระขาดเชนกันกอนออกเดินทาง  ฉะนั้นหากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามรายการไมดวย
สาเหตุใด หรือไดรับการปฏิเสธการเขาหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต)  ทางผูจัด ขอ
สงวนสิทธิการคืนเงินสดสวนใดๆ รวมท้ังคาตั๋วเครื่องบินใหแกทาน 

- ขอสงวนสิทธในการปรับเปล่ียนราคาเพ่ิม หากมีการปรับขึ้นของภาษีน้ํามันหรือภาษีใดๆ จากสายการบิน 

- ราคาและคาบริการเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อชําระเงินคาจองทัวร  คาทัวรมิสามารถเปล่ียนแปลง วันเดินทาง ชื่อผูเดิน
ทาง และ/หรือ ยกเลิก เล่ือนวันเดินทาง ขอคืนเงินมัดจํา คาทัวรไดทุกกรณี และ กรณีท่ีทานเดินทางมาจากตางจังหวัด โดยเครื่องบิน
ภายใน กรุณาแจงบริษัทฯกอนท่ีทําการจองตั๋วเครื่องบิน มิฉะนั้น บริษัทฯไมรับผิดชอบคาใชจายท่ีเกิดขึ้น กรณีกรุปไมสามารถออก
เดินทางโดยจํานวนสมาชิกไมถึง 20 ทาน บริษัทฯแจงทานกอนการเดินทาง 7 วัน โดยคืนเงินคาทัวรใหกับทานท้ังหมด หรือเล่ือนการ
เดินทางในชวงการเดินทางอ่ืน และคาบริการน้ีรับเฉพาะนักทองเท่ียวชาวไทยเทานั้น และกรณีท่ีทานเมื่อเดินทางถึงแลวไมทองเท่ียว
พรอมคณะบริษัทฯขอเรียกชําระเงินเพ่ิมทานละ 300 USD   ประเทศเกาหลีใตจะมีชางภาพมาถายรูป และชวยดูแลอํานวยความสะดวก
ตลอดการเดินทาง และวันสุดทายชางภาพจะนําภาพถายมาจําหนายกับลูกทัวร หากวาทานใดสนใจสามารถซ้ือได แตถาทานใดไมสนใจ
ก็ไมตองซ้ือ เพราะทางบริษัททัวรไมมีการบังคับลูกทัวรซ้ือแตอยางใด แตเป็นการบอกกลาวลวงหนา

- ในกรณีท่ีลูกคาเดินทางไปประเทศเกาหลีใต แลวไมสามารถผาน เขา-ออก นอกประเทศได ทําใหลูกคาตองถูกสงตัวกลับเขา
ประเทศไทย จึงมีคาใชจายท่ีเกิดขึ้นในการเปล่ียนตั๋วขากลับ และรวมถึงคาบริการอ่ืนๆท่ีเกิดขึ้นดวย ฉะนั้น ลูกคาจะตองเป็นผูรับผิด
ชอบในคาใชจายท่ีเกิดขึ้นท่ีทางประเทศนั้นๆเรียกเก็บ ทางผูจัดและทางสายการบินจะไมรับผิดชอบคาใชจายท่ีเกิดขึ้นในทุกกรณี หรือ
ตองรอกลับประเทศไทยในเท่ียวบินถัดไปท่ีมีท่ีน่ังวาง หรือตามวันเดินทางของตั๋วเครื่องบิน ท้ังน้ี ขึ้นอยูทางเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมือง
ของประเทศเกาหลีใตและสายการบินเป็นผูพิจารณา ทางผูจัดไมสามารถเขาไปแทรกแซงได  ตม. ตรวจคนเขาเมืองประเทศเกาหลีใต
จะมีการสุมตรวจ และอาจมีการเรียกไปสัมภาษณ ในการท่ีทางตรวจคนเขาเมืองเรียกสัมภาษณนั้น ขึ้นอยูกับทางตรวจคนเขาเมือง
เป็นผูพิจารณา และอยูในดุลพินิจของทางเจาหนาท่ี ตม. ทางบริษัททัวรไมสามารถเขาไปแทรกแซงได

การยกเลิก

- เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินเป็นราคาแบบซ้ือขาด เมื่อทานตกลงจองทัวรโดยจายเงินมัดจํา หรือ คาทัวรท้ังหมดแลว ขอ
สงวนสิทธิในการยกเลิก การเดินทาง เล่ือนการเดินทาง ขอคืนเงินไมวากรณีใดท้ังสิ้น 

 


