


1 สนามบินดอนเมือง	-	สนามบินอินชอน
พักที่	JM
HOTEL	/	NEW
M	HOTEL	หรือ
ระดับเดียวกัน

2 วัดวาอูจองซา	-	โรงเรียนสอนทํากิมจิ	/	ทํากิมจิ	-	ฮันบก	-	แมน้ําฮัน	-
กรุงโซล	-	สวนสนุก	E-WORLD

พักที่	BENIKEA
M	HOTEL	/
RIVER	PARK
HOTEL	หรือ
ระดับเดียวกัน

3 ศูนยสมุนไพรฮอกเกตนามู	-	พระราชวังชางดอกกุง	-	พระราชวังเคียง
บ็อค	-	ศูนยโสม	-	DOOTA	DUTY	FREE	-	เมียงดง	-	บุฟเฟต	SEA
FOOD	-	บุฟเฟตปูยักษ

พักที่	BENIKEA
M	HOTEL	/
RIVER	PARK
HOTEL	หรือ
ระดับเดียวกัน

4 One	Mount	-	น้ํามันสนเข็มแดง	-	โรงงานพลอยอเมทิส	-	หอคอยกรุง
โซล	-	เขานัมซัน	-	การคลองกุญแจคูรัก	-	พิพิธภัณฑสามมิติ	-	ยานอิน
ซาดอง	หรือ	ตลาดอินซาดง	-	สนามบินอินชอน

5 สนามบินดอนเมือง

11	ส.ค.	60	-	15	ส.ค.	60 17,900	บาท 17,900	บาท 17,900	บาท 5,000	บาท

12	ส.ค.	60	-	16	ส.ค.	60 17,900	บาท 17,900	บาท 17,900	บาท 5,000	บาท

6	ก.ย.	60	-	10	ก.ย.	60 14,900	บาท 14,900	บาท 14,900	บาท 5,000	บาท

7	ก.ย.	60	-	11	ก.ย.	60 14,900	บาท 14,900	บาท 14,900	บาท 5,000	บาท

8	ก.ย.	60	-	12	ก.ย.	60 14,900	บาท 14,900	บาท 14,900	บาท 5,000	บาท

13	ก.ย.	60	-	17	ก.ย.	60 14,900	บาท 14,900	บาท 14,900	บาท 5,000	บาท

14	ก.ย.	60	-	18	ก.ย.	60 14,900	บาท 14,900	บาท 14,900	บาท 5,000	บาท

15	ก.ย.	60	-	19	ก.ย.	60 14,900	บาท 14,900	บาท 14,900	บาท 5,000	บาท

20	ก.ย.	60	-	24	ก.ย.	60 14,900	บาท 14,900	บาท 14,900	บาท 5,000	บาท

21	ก.ย.	60	-	25	ก.ย.	60 14,900	บาท 14,900	บาท 14,900	บาท 5,000	บาท

22	ก.ย.	60	-	26	ก.ย.	60 14,900	บาท 14,900	บาท 14,900	บาท 5,000	บาท

27	ก.ย.	60	-	1	ต.ค.	60 14,900	บาท 14,900	บาท 14,900	บาท 5,000	บาท

28	ก.ย.	60	-	2	ต.ค.	60 14,900	บาท 14,900	บาท 14,900	บาท 5,000	บาท



**หมายเหตุ**	เคานเตอรเช็คอินจะปิดบริการกอนเวลาเครื่องออกอยางนอย	60	นาที	และผูโดยสารพรอม	ณ
ประตูขึน้เครื่องกอนเวลาเครื่องออก	40	นาที	(**ขอสงวนสิทธิใ์นการเลือกที่น่ังบนเครื่อง	เน่ืองจากตองเป็นไป
ตามระบบของสายการบิน**)
สายการบิน	AIR	ASIA	X	ใชเครื่อง	AIRBUS	A330-300	จํานวน	377	ทีน่ัง่	จัดทีน่ัง่แบบ	3-3-3	(บริการ

อาหารบนเครื่อง)	(น้ําหนักกระเป า	20	กก./ทาน	หากตองการซื้อน้ําหนักเพิม่	ตองเสียคาใชจาย)

ชวงบาย
13.00	น.	คณะพรอมกันที่	สนามบินนานาชาติดอนเมือง	อาคาร	1	ชั้น	3	ประตู	4	เคานเตอร	4	สาย

การบิน	AIR	ASIA	Xเจาหนาที่ของบริษทัฯ	คอยใหการตอนรับ	และอํานวยความสะดวกในการขึน้เครื่อง
(หัวหนาทัวรแนะนําการเดินทาง)	สายการบิน	AIR	ASIA	X	ใชเครื่อง	AIRBUS	A330-300	จํานวน	377	ที่น่ัง	จัดที่
น่ังแบบ	3-3-3	(บริการอาหารบนเครื่อง)	(น้ําหนักกระเปา	20	กก./ทาน	หากตองการซื้อน้ําหนักเพิ่ม	ตองเสีย
คาใชจาย)
**หมายเหตุ**	เคานเตอรเช็คอินจะปิดบริการกอนเวลาเครื่องออกอยางนอย	60	นาที	และผูโดยสาร

พรอม	ณ	ประตูขึ้นเครื่องกอนเวลาเครื่องออก	40	นาที	(**ขอสงวนสิทธิใ์นการเลือกทีน่ัง่บนเครื่อง
เน่ืองจากตองเป็นไปตามระบบของสายการบิน**)	
16.10	น.	บินลัดฟาสู	สาธารณรัฐเกาหลีใต	โดยเที่ยวบินที่	XJ702	(บริการอาหารบนเครื่อง)

ชวงคํ่า
23.35	น.	เดินทางถึง	ทาอากาศยานนานาชาติอินชอน	สาธารณรัฐเกาหลีใต	(เวลาทองถิ่นเร็วกวาไทย	2

ช.ม.กรุณาปรับนาฬิกาของทานเป็นเวลาทองถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย)	หลังจากผานพิธีการตรวจคนเขา
เมืองและศุลกากรแลว
ขอตอนรับทุกทานสู	สาธารณะรัฐเกาหลีใต	รถโคชพาทานขามทะเลตะวันตกดวย	สะพานแขวนยองจอง

หรือ	สะพานเพื่อความหวังในการรวมชาติที่ยาวกวา	4.42กม.	และมียอดโดมสูง	107	เมตร
นําทานเดินทางสู	เมืองซูวอน	***	บริการอาหารวาง	คิมบับและนมกลวย
พักที	่JM	HOTEL	/	NEW	M	HOTEL	หรือระดับเดียวกัน

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่สามารถ
เชื่อมโยงการคมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ	ของโลกไดอยางเหมาะสม	ไม
วาจะเป็นการบินภายในภูมิภาคเอเชียดวยกัน	หรือระหวางทวีปยุโรป	ทวีป
อเมริกา	ทวีปออสเตรเลีย	ซึ่งสามารถใชเป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดิน
ทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยังจุดอื่นๆ	ไดอยางดี

	พักที่	JM	HOTEL	/	NEW	M	HOTEL	หรือระดับเดียวกัน

ปัจจุบันทาอากาศยานอินชอนมีเที่ยวบินกวา	410,000	เที่ยวรองรับผูโดยสาร
กวา	44	ลานคนและสินคากวา4.5ลานตันตอปี	และยังไดรับรางวัลดีเดนดาน
การบริการระดับโลกถึง6ปีซอน	มีรานคาปลอดภาษีกวา70รานของแบรนดดัง
กวา	400	แบรนด	เชน	CHANEL,GUCCI,	HERMES,CARTIER	โดยจําหนาย
ในราคาถูกที่ราน	Shilla	และ	Lotte	เป็นduty	free	shopขนาดใหญ



ชวงเชา
บริการอาหารเชา	ณ	โรงแรม
จากน้ันนําทานเดินทางไปยัง	วัดวาวูจองซา	(Wau	Jeong	Sa	Temple)	สรางเมื่อปี	ค.ศ.	1970	โดยนักบวช

แฮตอก	นิกายหินยาน	เป็นวัดเกาแกที่ตั้งอยูทามกลางภูเขา	เมื่อเขาไปยังไมทันถึงตัววัดจะเห็นเศียรพระพุทธรูป
ไมสลักขนาดใหญสีทองอรามโดดเดนมาแตไกล	ซึ่งเป็นสัญลักษณที่สําคัญของวัดน้ี	
จากน้ันทานเดินทางสู	โรงเรียนสอนทํากิมจิ	เพื่อใหทานเรียนรูวัฒนธรรมการทํากิมจิของชาวเกาหลี	กิมจิ

เป็นอาหารเกาหลีประเภทผักดองที่อาศัยภูมิปัญญากนครัวของชาวเกาหลี	ดวยการหมักพริกสีแดงและผักตางๆ
โดยทั่วไปจะเป็นผักกาดขาว	ชาวเกาหลีนิยมรับประทานกิมจิเกือบทุกมื้อ	และยังนําไปปรุงเป็นสวนประกอบ
อาหารอีกหลายอยาง	ปัจจุบันกิมจิมีมากกวา	187	ชนิด	สวนใหญแลวจะมีรสเผ็ด	เปรี้ยว	และมีกลิ่นฉุน	
ทานยังสามารถลองสวมใส	ชุดฮันบก	ซึ่งเป็นชุดประจําชาติของเกาหลี	พรอมถายภาพสวยๆเก็บไวเป็นที่

ระลึก
กลางวัน	บริการอาหาร	เมนู	บุฟเฟตบาบีคิวป้ิงยางสไตลเกาหลี	เน้ือหมู	เน้ือไก	เน้ือวัว	ปลาหมึก

กุง	อาหารเกาหลี	เติมไมอัน้

ชวงบาย
จากน้ันนําทาน	ลองเรือเรือสําราญ	Han	River	Cruise	ใหทานไดชมความงามฝ่ังแเมน้ําในหลากหลายมุม

ในกรุงโซล	แมน้ําฮันเป็นแมน้ําที่ยาวเป็นอันดับ	4	ของประเทศ	ยาวถึง	514	กม.	เป็นแมน้ําที่มีชื่อเสียงโดงดังใน
เกาหลีใต	โดยไหลผานใจกลางเมืองหลวง	รอบๆ	ฝ่ังแมน้ําเป็นแหลงที่พักอาศัยของเหลานกที่อพยพมาจากเมือง
หนาวทัศนียภาพรอบแมน้ําที่ใสสะอาดน้ีมีสถานที่ปิคนิคแบบครอบครัว	สถานที่เลนกีฬาทางบกและทางน้ํา
สถานที่พักใจ	สถานที่สังสรรค	เป็นตน
จากน้ันนําทานเดินทางเขาสู	สวนสนุก	LOTTE	WORLD	เป็นสวนสนุกในรมขนาดใหญที่ตั้งอยูที่เขตชัมซิล

(Jamsil)	ในเมืองโซล	ที่น่ีมีทั้งสวนสนุกในรม	ซึ่งเป็นสวนสนุกในรมที่มีชื่อเสียงที่สุดแหงหน่ึงในโลก	และมีโซน
สวนสนุกกลางแจงที่สรางเป็นเกาะอยูกลางทะเลสาบซอกชน	(Seokchon	Lake)	รายลอมไปดวยหางสรรพสินคา
ชอปป้ิงมอลล	ซุปเปอรมาเก็ต	โรงแรมหรู

ชวงคํ่า
อิสระอาหารเย็น	1	ม้ือ	(ใหทุกทานไดอิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย)
พักที	่BENIKEA	M	HOTEL	/	RIVER	PARK	HOTEL	หรือระดับเดียวกัน

	บริการอาหารเชา	ณ	โรงแรม

เป็นวัดเกาแกที่ตั้งอยูกลางภูเขา	ทําใหไดเห็นวิวธรรมชาติที่ลอมรอบอยาง
สวยงาม	จึงเป็นแหลงทองเที่ยวที่นิยมอีกที่หน่ึง	เมื่อเขาไปก็จะเห็นเศียร
พระพุทธรูปไมสลักขนาดใหญมากสีทองอราม	ซึ่งเป็นสัญลักษณที่สําคัญ
ของวัดน้ี	เศียรพระพุทธรูปน้ีมีความสูงถึง	8	เมตร	วางตั้งอยูบนกองหินขนาด
ใหญ	ถามองจากระยะไกลกองหินน้ีจะดูเหมือนลําตัวของพระพุทธรูป	แตความ
จริงแลวมีแคเศียรพระเทาน้ันที่ทํามาจากไม	โดยเศียรพระพุทธรูปที่น่ีไดรับ
การบันทึกลงกินเนสบุคใหเป็นรูปสลักจากไมที่มีขนาดใหญที่สุดในโลกดวย

เป็นสถานที่ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่นาสนใจของเกาหลี	มีอยูมากมายหลาย
แหงทั้งในกรุงโซลและเขตหัวเมืองใหญอื่น	ๆ	ภายในจะมีกิจกรรมที่เป็นการ
เผยแพรวัฒนธรรมเกาหลีหลายอยาง	เชน	การสาธิตวิธีการทํากิมจิ	โดยจะให
ผูเขาชมลงมือทํากิมจิดวยตัวเอง	มีการใหชิมอาหารพื้นเมืองของเกาหลี	และให
สวมชุดประจําชาติของเกาหลี	(	ฮันบก	)	ถายภาพเป็นที่ระลึกดวย	ซึ่งเขาจะเตรี
ยมชุดฮันบกทั้งของผูชายและผูหญิงไวใหเลือกหลายแบบ





ชวงเชา
บริการอาหารเชา	ณ	โรงแรม
จากน้ันพาทานชม	ศูนยสมุนไพรบํารุงตับ	ฮอตเกนามู	ตนไมชนิดน้ีเจริญเติบโตในป าลึกบนภูเขาที่

ปราศจากมลภาวะและระดับสูงเหนือน้ําทะเล	50-800	เมตร	ชาวเกาหลีรุนใหมนิยมนํามารับประทานเพื่อชวย
ดูแลตับใหสะอาดแข็งแรง	ปองกันโรคตับแข็ง	ไมถูกทําลายจากการดื่มแอลกอฮอล	กาแฟ	บุหรี่	สารตกคางจาก
อาหารและยา
นําทานชม	พระราชวังชางด็อกกุง	(CHANGDEOKGUNG	PALACE)	เป็นพระราชวังลําดับที่สองที่ถูกสราง

ตอจากพระราชวังเคียงบกกุงในปี	ค.ศ.	1405	และความสําคัญในการเป็นที่พํานักของพระมหากษตัริยหลาย
พระองคในสมัยราชวงศโชซอน	(JOSEON)	และยังเป็น	1	ใน	5	ของพระราชวังสําคัญที่ยังคงรักษาไว	ประกอบไป
ดวย	เขตพระราชฐานชั้นนอกพระราชฐาน	ชั้นใน	และสวนดานหลัง	ปัจจุบันยังคงเหลือความงดงามบางสวนของ
พระราชวังไวใหชม
จากน้ันพาทานรูจักและเขาใจ	สมุนไพรโสมเกาหลี	หรือราชาแหงมวลสมุนไพร	โสมถูกนํามาใชเพื่อ

สุขภาพเป็นเวลานานากวา	2,000	ปี	ในตํารายาแผนโบราณจีน	ระบุวา	โสมเป็นสมุนไพรที่ชวยเสริมความแข็ง
แรงใหแกระบบยอยอาหารและปอด	ชวยทําใหจิตใจสงบและเพิ่มพละกําลังโดยสวนรวมสรรพคุณทางการแพทย
ชวยบํารุงหัวใจ	ปองกันโรคหัวใจขาดเลือด	เสริม	ประสิทธิภาพทางเพศ	ลดและปองกันมะเร็ง	และเร็วๆ	น้ี	โสม
เกาหลีอาจจะไดจดทะเบียนมรดกโลก	โดยองคการยูเนสโก	ทุกวันน้ีผลิตภัณฑโสมเป็นสิ่งที่ขาดไมไดสําหรับผูที่
คํานึงถึงสุขภาพในปัจจุบัน
กลางวัน	บริการอาหาร	บริการอาหาร	เมนู	ไกตุนโสม	เป็นอาหารบํารุงสุขภาพ	ไกขนาดกําลัง

เหมาะ	ยัดไสดวยโสม	แปะกวย	และสมุนไพรบํารุงรางกาย	เสิรฟในหมอดินรอนๆ

ชวงบาย
นําทานชอปป้ิงที่รานเครื่องสําอางยอดนิยม	COSMETIC	OUTLET	ของนักชอปชาวไทยใหทานได	เลือกซื้อ

กลับไปฝากเป็นของที่ระลึก	อาทิเชน	ROJUKISS	ซึ่งราคาถูกกวาที่เมืองไทยเกือบเทาตัว	และบางผลิตภัณฑยัง
ไมมีขายในไทย
นําทานชอปป้ิงสินคาปลอดภาษีที่	DUTY	FREEใหทานไดเลือกชอปป้ิงสินคาแบรนดเนมมากมาย	อาทิเชน

นาฬิกา,	แวนตา,	เครื่องสําอาง,	กระเปา,	กลองถายรูปและสินคาแบรนดเนมอื่นๆ	อีกมากมาย
จากน้ันนําทานชอปป้ิงที่	ตลาดเมียงดง	หรือสยามสแควรเกาหลี	ที่ตลาดเมียงดงน้ีจะมีเสื้อผา	กางเกง

รองเทา	น้ําหอม	เครื่องสําอางค	ทั้งแบบ	แบรนดเนมชื่อดัง	และโลคอลแบรนด	ซีดีเพลง	รูปดารา	หรืออะไรที่วัย
รุนตองการก็สามารถหาไดจากที่ตลาดน้ีเลยทีเดียว	อยางรานเครื่องสําอางคที่คุนหูคนไทย	เชน	ETUDE,	SKIN
FOOD,	THE	FACE	SHOP	ฯลฯ	และอื่นๆอีกมากมาย

ชวงคํ่า
บริการอาหาร	เมนูบุฟเฟ ต	SEA	FOOD	สําหรับทานทีช่ื่นชอบอาหารทะเลเป็นพิเศษ	ใหทานได

เลือกสรรอาหารทะเลทีส่ดใหม	และ	อาหารนานาชนิด	พิเศษ	!!	ขาปูยักษ	อลาสกา
พักที	่BENIKEA	M	HOTEL	/	RIVER	PARK	HOTEL	หรือระดับเดียวกัน

	บริการอาหารเชา	ณ	โรงแรม

ฮอกเก็ตนามู	เป็นสมุนไพรที่ขึน้เฉพาะประเทศเกาหลี	10	ปีจะออกดอกหน่ึง
ครั้งปลูกบนยอดเขาสูง	เมื่อนําดอกมาสกัด	มีสรรพคุณ	ชวยขับสารพิษตกคาง
ตางๆออกจากตับอยางปลอดภัยเน่ืองจากเป็นสมุนไพรเกรดเอ	มีขายเฉพาะใน
ประเทศเกาหลีเทาน้ัน	เกรดสงออกที่ขายตามหามสรรพสินคาบานเรา	จะเป็น
เกรดบีเทาน้ัน	ไมมีเกรดเอ

เป็นพระราชวังลําดับที่สองทึ่ถูกสรางตอจากพระราชวังเคียงบกกุง
(Gyeongbukgung	Palace)	ในปี	ค.ศ.	1405	และมีความสําคัญในการเป็นที่
พํานักของพระมหากษตัริยหลายพระองคในสมัยราชวงศโชซอน	(Joseon)
และยังเป็น	1	ใน	5	ของพระราชวังสําคัญที่ยังคงรักษาไว	ประกอบไปดวย	เขต
พระราชฐานชั้นนอก,	เขตพระราชฐานชั้นใน	และสวนดานหลังสําหรับเป็น
ที่พักผอนของพระมหากษตัรย	ซึ่งมีตนไมขนาดยักษที่มีกวา	300	ปี,	บอน้ํา	และ
ศาลาริมน้ํา



เป็นพระราชวังที่เกาแกที่สุดของราชวงศโชชอน	สรางขึน้ในปี	ค.ศ.	1394	ตน
พระราชวงศที่สถาปนาขึน้โดยกษตัริยแทโจ	ภายในมีการแสดงโชวการเปลี่ยน
เวรยามของทหารราชองครักษ	การโชวแตละครั้งใชเวลาประมาณ	30	นาที

สถานที่แหลงรวมศูนยสมุนไพรโสม	เพื่อฟังคําบรรยายถึงสรรพคุณตางๆ	ของ
โสมแตละชนิด	โดยโสมที่ดีมีคุณภาพ	ตองมีอายุ	6	ปี	รัฐบาลเกาหลีไดใสใจกับ
เรื่องน้ีอยางมากจึงตองเขามาควบคุมทุกขั้นตอน	ตั้งแต	การเริ่มปลูกโสม	จน
กระทั้งการผลิตออกมาเป็นตัวยา	“โสมเกาหลี”	น้ันมีสารประกอบที่สําคัญอยู
หลายอยางมีทั้งวิตามินและแรธาตุหลายชนิด

	บริการอาหาร	***เมนู	ไกตุนโสม	เป็นอาหารบํารุงสุขภาพ	ไกขนาดกําลังเหมาะ	ยัดไสดวยโสม	แปะกวย	และ
สมุนไพรบํารุงรางกาย	เสิรฟในหมอดินรอนๆ

หางสุดหรูยาน	ดงแดมุน	(Dongdaemun)	บรรดาเสื้อผาในหางก็มีแบรนดเป็น
ของตัวเอง	ดีไซนเฉพาะ	ราคาก็จะอัพขึน้มาจาก	หาง	Migliore	และ	Hello	apm
พอสมควร	หาง	Doota	(เขาบอกวาตอไมได)	สินคาของที่น่ีดูดี	มีระดับเป็น
สินคาที่กําลังอินแทรนดอยูในหมูวัยรุน	บางทีก็ทําเลียนแบบสินคาแบนดเนม
ชื่อดัง	คุณภาพคอนขางดี

สถานที่ชอปป้ิงยอดฮิตในเกาหลี	ใครที่มาเกาหลีตองมาชอปป้ิงที่น่ี	เพราะเป็น
ศูนยรวมของสินคายอดฮิตหลากหลายชนิด	ไมวาจะเป็น	เครื่องสําอางค	มีทุก
ยี่หอยอดฮิตในเกาหลี	มีทุกซอยทุกหลืบในเมียงดง	,	เสื้อผาแฟชั่น	ทั้งหญิงและ
ชาย	เสื้อผาที่น่ีจะมีทั้งรานที่เป็นแบรนดยอดฮิตในเกาหลี	และแบรนดสุดฮิต
จากตางประเทศ	,รองเทา	มีทั้งรองเทาแฟชั่น	รองเทากีฬา	ทั้งมียี่หอ	และไมมี
ยี่หอ	,รานกระเปา	ดีไซนสวยเกไมเหมือนใคร,	รานขายเครื่องประดับ	รวมถึง
รานอาหาร	รานฟาสฟ ูด	รานหมูยาง	และ	รานกาแฟ	สรุปวาที่น่ีมีทุกอยางที่
สาวๆ	นักชอปตองการ

บุฟเฟต	SEA	FOOD	สําหรับทานที่ชื่นชอบชอบอาหารทะเลเป็นพิเศษ	ใหทาน
ไดเลือกสรรอาหารทะเลที่สดใหม	และ	อาหารนานาชนิด	ใหทานไดเลือกรับ
ประทานอยางจุใจ

เมนูพิเศษวาไรตี้บุฟเฟต	พรอมปูยักษ	ที่มีรสชาติอรอยที่สุดใหทุกทานไดอิ่ม
อรอยกันแบบไมอั้น



One	Mount	ตั้งอยูที่เมือง	Goyang	ไมไกลจากกรุงโซล	แบงเป็น	2	โซนหลัก	คือ
Water	Park	และ	Snow	Park	เปิดตัวตนเดือนพฤษภาคม	2556	ที่ผานมา	เป็น
หน่ึงในสถานที่ถายทําฉากคูรัก	ไมค	กับ	ออมแอม	ในเรื่อง	Full	House	Thai	อีก
ทั้งยังเคยเป็นสถานที่ถายทํามิวสิควีดีโอเพลง	เจนเทิลแมน	(GENTLEMAN)
ของ	ไซ	นักรองหนุมชาวเกาหลีใต	เจาของเพลง	กังนัม	สไตล	และสถานที่ถาย
ทํารายการยอดฮิต	RUNNING	MAN	แบงเป็น	2	โซนหลัก	คือ	Water	Park	และ
Snow	Park	เป็นหน่ึงในสถานที่ถายทําฉากคูรักในเรื่อง	Full	House	Thai

น้ํามันสนเข็มแดง	เป็นการสกัดจากใบสนเข็มแดงบริสุทธิ	์100%	ซึ่งสรรพคุณ
ของน้ํามันสนเข็มแดงน้ันมีประโยชนอยางมากมาย	ทั้งชวยละลายคลอเรสเต
อรอล	และไขมันที่อุดตันในเสนเลือด	ลดระดับน้ําตาลในเลือด	ชวยขับสารพิษ
ออกจากรางกายในรูปแบบของเสีย	เชน	เหงื่อ	ปัสสาวะ	อุจจาระ	ชวยลางสาร
พิษหรือดีท็อกซเลือดใหสะอาด	เพิ่มการไหลเวียนของเลือดไดสะดวกขึน้	ชวย
เพิ่มภูมิตานทานใหกับรางกาย	บํารุงผิวพรรณใหสดใสจากภายใน	และลด
อัตราเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็ง

โรงงานพลอยอเมทิส	หรือ	พลอยสีมวง	ที่มีชื่อเสียงของประเทศเกาหลี	ซึ่งชาว
โสมเชื่อวาถาไดมีพลอยชนิดน้ีติดตัวไว	จะทําใหมีโชคลาภและสิ่งดีๆเกิดขึน้กับ
ชีวิต

	บริการอาหาร***	เมนู	บูลโกกิ	หมูหมักสไตลสมัยใหมเกาหลี	มีรสชาติออกหวานเผ็ดเล็กนอย	โดยนําหมูลงใน
กระทะพรอมน้ําซุปปรุงรส	เมื่อสุกรับประทานพรอมเครื่องเคียงและขาวสวย	หากตองการแบบรสชาติ	เกาหลี
แทๆ	ก็สามารถใสกิมจิหมักลงตมดวย	ก็จะไดรสชาติอีกแบบหน่ึง

ถือไดวาเป็นสัญลักษณของกรุงโซล	ตัวหอคอยมีความสูงเกือบ	240	เมตร	ซึ่ง
บางครั้งก็ถูกเรียกวา	“นัมซันทาวเวอร”	เพราะหอคอยตั้งอยูบนภูเขานัมซาน
ซึ่งเป็นสถานที่ที่เหมาะสําหรับชมวิวทิวทัศนของกรุงโซล	โดยเฉพาะในชวง
เวลาคํ่าคืนน้ัน	จะเห็นสภาพบานเมืองของ	กรุงโซลดานลางเต็มไปดวยแสงสี
ตางๆ	ที่ทําใหรูสึกเพลิดเพลิน

เป็นเนินเขาในกรุงโซล	ประเทศเกาหลี	เป็นจุดทองเที่ยวยิดนิยม	โดยเฉพาะ
สําหรับชมวิว	และการปิกนิค	ไดรับการโวตวาเป็นโลเคชั่นที่สวยที่สุดในกรุง
โซลโดยชาวเกาหลี

จุดไฮไลท	ของ	N	Seoul	Tower	ที่คูรักทุกคูชาวเกาหลี	จะตองทําอยางเสียไมได
คือ	การคลองกุญแจคูรัก	Love	Key	Ceremony	บนโซลทาวเวอร	โดยที่จะ
เขียนขอความ	หรือชื่อของคูรักไวบนแมกุญแจ	และก็จะนําแมกุญแจน้ีไปคลอง
กับรั้วเหล็ก	สวนลูกกุญแจเคาจะทิ้งไป	ดวยความเชื่อที่วาหากคูรักคูใด	ไดมา
เยือนและคลองกุญแจคูรักกันที่น่ี	จะทําใหความรักของทั้งคูยืนยาว	ไมพราก
จากกันไปตลอดกาล



5.	ประเทศเกาหลีใตจะมีชางภาพมาถายรูป	และชวยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง	และวันสุดทาย
ชางภาพจะนําภาพถายมาจําหนายกับลูกทัวร	หากวาทานใดสนใจสามารถซื้อได	แตถาทานใดไมสนใจก็ไมตองซื้อ
เพราะทางบริษทัทัวรไมมีการบังคับลูกทัวรซื้อแตอยางใด	แตเป็นการบอกกลาวลวงหนา
6.	ทัวรครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเป็นหมูคณะเทาน้ัน	ถาลุกคาตองการแยกตัวออกจากกรุปทัวร	โดยไม

ลงรานชอปป้ิง	เชน	น้ํามันสน	/	รานโสม	/	ฮ็อตเกนามู	/	คอสเมติค	/	อะเมทิส	ทางบริษทัจะคิดคาดําเนินการในการ
แยกทองเที่ยวเอง	300	USD	ตอทาน
-	คาบริการขางตน	ยังไมรวมคาธรรมเนียม	คาทิป	คนขับรถ	หัวหนาทัวร	และมัคคุเทศกทองถิน่
-	ทางบริษทัขออนุญาตเก็บคาธรรมเนียม	คาทิป	ทานละ	30,000	วอน	/ทริป/ทาน

ขอความสําคัญ	โปรดอานอยางละเอียด
ในกรณีที่ลูกคาเดินทางไปประเทศเกาหลีใต	แลวไมสามารถผาน	เขา-ออก	นอกประเทศได	ทําใหลูกคาตองถูก

สงตัวกลับเขาประเทศไทย	จึงมีคาใชจายที่เกิดขึน้ในการเปลี่ยนตัว๋ขากลับ	และรวมถึงคาบริการอื่นๆที่เกิดขึน้ดวย
ฉะน้ัน	ลูกคาจะตองเป็นผูรับผิดชอบในคาใชจายที่เกิดขึน้ที่ทางประเทศน้ันๆเรียกเก็บ	ทางผูจัดและทางสายการบินจะ
ไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึน้ทุกกรณี	หรือตองรอกลับประเทศไทยในเที่ยวบินถัดไปที่มีที่น่ังวาง	หรือตามวันเดิน
ทางของตัว๋เครื่องบิน	ทั้งน้ี	ขึน้อยูทางเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองของประเทศเกาหลีใตและสายการบินเป็นผูพิจารณา
ทางผูจัดไมสามารถเขาไปแทรกแซงได
***	ตรวจคนเขาเมืองประเทศเกาหลีใตจะมีการสุมตรวจ	และอาจมีการเรียกไปสัมภาษณ	ในการที่ทางตรวจคนเขา

เมืองเรียกสัมภาษณน้ัน	ขึน้อยูกับทางตรวจคนเขาเมืองเป็นผูพิจารณา	และอยูในดุลพินิจของทางเจาหนาที่	ตม.	ทาง
บริษทัทัวร	ไมสามารถเขาไปแทรกแซงในสวนน้ีได	***
***	ทัวรครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเป็นหมูคณะเทาน้ัน	ถาลูกคาตองการแยกตัวออกจากกรุปทัวร	ทาง

บริษทัจะคิดคาดําเนินการในการแยกทองเที่ยวเอง	300	USD	ตอทาน	***

ขอแนะนํากอนการเดินทาง
1.	กรุณาแยกของเหลว	,	เจล	,	สเปรย	ที่จะนําติดตัวขึน้เครื่องบิน	ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน	100	มิลลิลิตรตอชิ้น

และรวมกันทุกชิ้นไมเกิน	1,000	มิลลิลิตร	โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท	และสามารถนําออกมาใหเจา
หนาที่ตรวจไดอยางสะดวก	ณ	จุดเอ็กซเรย	อนุญาตใหถือไดทานละ	1	ใบเทาน้ัน	ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑ
มากกวาที่กําหนดจะตองใสกระเปาใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน
2.	สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ	เชน	กรรไกรตัดเล็บ	,	มีดพก	,	แหนบ	,	อุปกรณกีฬาฯ	จะตองใสกระเปาใบใหญ

และฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน
3.	ประเทศเกาหลี	มีกฎหมายหามนําผลิตภัณฑที่ทํามาจากพืช	และเน้ือสัตวทุกชนิดเขาประเทศ	เชน	ผัก	,	ผลไมสด

,	ไข	,	เน้ือสัตว	,	ไสกรอกฯ	เพื่อเป็นการปองกันโรคติดตอที่จะมาจากสิ่งเหลาน้ี	หากเจาหนาที่ตรวจพบ	จะตองเสียคา
ปรับในอัตราที่สูงมาก

***	ในกรณียกเลิกการเดินทาง	ตองยกเลิก	45	วันกอนการเดินทางเทาน้ัน	ไมเชนน้ันทางบริษทัจะไมคืนมัดจําไมวา
ดวยกรณีใดๆทั้งสิ้น	เพราะวาทางบริษทัไดทําการจายคาตัว๋ไปใหกับการสายการบินเรียบรอยแลว	โปรดอานขอความ
ใหถี่ถวนกอนการจองทัวรทุกครั้ง	เพื่อประโยชนแกตัวทานเอง	***
1.		กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอยกเลิกการเดินทาง	หรือเลื่อนการเดินทาง	นักทองเที่ยวหรือเอเจน

ซี่(ผูมีชื่อในเอกสารการจอง)	จะตองแฟกซ	อีเมล	หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษทัอยางใดอยางหน่ึงเพื่อ
แจงยกเลิกการจองกับทางบริษทัเป็นลายลักษณอักษร	ทางบริษทัไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณี
ใดๆ
2.		กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอรับเงินคาบริการคืน	นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่	(ผูมีชื่อในเอกสารการ

จอง)	จะตองแฟกซ	อีเมล	หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษทัอยางใดอยางหน่ึงเพื่อทําเรื่องขอรับเงิน
คาบริการคืน	โดยแนบหนังสือมอบอํานาจพรอมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ	หลักฐานการชําระเงินคาบริการ
ตางๆ	และหนาสมุดบัญชีธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน
โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังน้ี
2.1			ตองยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา	45	วันเทานัน้	คืนเงินคาบริการรอยละ	100	ของคาบริการที่

ชําระแลว
2.2			หากยกเลิกการเดินทางนอยกวา	45	วัน	ขอสงวนสิทธิไ์มคืนคาทัวรทุกกรณี
1.		การเดินทางที่ตองการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข	หรือเที่ยวบินเหมาลํา	Charter	Flight	หรือ	Extra

Flight	กับสายการบิน	หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ		จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทั้งหมด
2.		การติดตอใดๆ	กับทางบริษทัเชน	แฟกซ	อีเมล	หรือจดหมายฯ	ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษทั	ดังน้ี	วัน

จันทร	ถึงศุกร	เวลา	9.00	น.	–	18.00	น.	และวันเสาร	เวลา	9.00	น.	–	14.00	น.	นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุด
นักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปีน้ันๆถือวาเป็นวันหยุดทําการของทางบริษทั



3.		ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเที่ยวเดินทางไมถึง	15	คน


