


1 สนามบินดอนเมือง

2 สนามบินอินชอน	-	เกาะนามิ	-	RAIL	BIKE	-	เมืองอินซาน	-	หมูบาน
Ansan	Starlight	Village

พักที่	Hotel
Zeumus	Incheon
Airport		ระดับ	3
ดาวหรือเทียบเทา

3 สวนสนุกเอเวอรแลนด	-	DOOTA	DUTY	FREE	-	จัตุรัสควางฮวามุน	-
พระราชวังเคียงบ็อค	-	จัตุรัสควางฮวามุน	-	พิพิธภัณฑสาหรายหมีเท
เทรุ	-	ฮันบก	-	เมียงดง

พักที่
Haedamchae
Stay	Hotel		ระดับ
3	ดาวหรือเทียบ
เทา

4 พระราชวังชางดอกกุง	-	หมูบานบุกชอนฮันอก	-	กรุงโซล	-	คลองชอง
เกชอน	-	ศูนยโสม	-	น้ํามันสนเข็มแดง	-	หอคอยกรุงโซล	-	ถนนกาโรซู
-	บุฟเฟตปูยักษ

พัก
ที่Haedamchae
Stay	Hotel		ระดับ
3	ดาวหรือเทียบ
เทา

5 สนามบินอินชอน	-	สนามบินดอนเมือง

14	พ.ย.	60	-	18	พ.ย.	60 16,999	บาท 16,999	บาท 16,999	บาท 4,900	บาท

16	พ.ย.	60	-	20	พ.ย.	60 16,999	บาท 16,999	บาท 16,999	บาท 4,900	บาท

21	พ.ย.	60	-	25	พ.ย.	60 16,999	บาท 16,999	บาท 16,999	บาท 4,900	บาท

28	พ.ย.	60	-	2	ธ.ค.	60 16,999	บาท 16,999	บาท 16,999	บาท 4,900	บาท



23.30	น.คณะมาพรอมกันที่	สนามบินดอนเมือง	อาคาร	1	ชั้น	3	เคานเตอร	4	สายการบินไทยแอรเอเชีย
เอ็กซ	(ThaiAir	Asia	X)	เช็คอินกรุปของสายการบินโดยมีเจาหนาที่	ใหการตอนรับ	และอํานวยความสะดวก

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

ชวงเชา
02.20	น.	ออกเดินทางสู	เมืองอินชอน	ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต	โดย	สายการบินไทยแอรเอเชีย

เอ็กซ	(Thai	Air	Asia	X)	เที่ยวบินที่	XJ700
*ขอสงวนสิทธิใ์นการเลือกทีน่ัง่บนเครื่อง	เน่ืองจากตองเป็นไปตามระบบของสายการบินซึง่ระบบ
การจองทีน่ัง่เป็นแบบสุมทีน่ัง่วาง	หากทานมีความประสงคทีจ่ะระบุทีน่ัง่บนเครื่อง,	เปลีย่นทีน่ัง่ให
นัง่ใกลกัน	หรือเพิม่น้ําหนักกระเป าสัมภาระ	กรุณาติดตอสายการบิน	เพื่อทําการเปลีย่นแปลงและ
ชําระเงินดวยตัวทานเอง*
09.40	น.เดินทางถึง	ทาอากาศยานนานาชาติอินชอน	สาธารณรัฐเกาหลีใต	เวลาทองถิ่นเร็วกวา

ประเทศไทย	2	ชั่วโมง	(เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย	กรุณาปรับนาฬิกาของทานเป็นเวลาทองถิ่น)
นําทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร
นําทานชม	เกาะนามิ	(NAMISEOM	ISLAND)	ชมทิวทัศนซึ่งเคยใชเป็นสถานที่ถายทําละครทีวี	“WINTER

LOVE	SONG”	อันโดงดังไปทั่วทั้งเกาหลีและเอเชีย	เกาะนามิน้ีมีรูปรางคลายใบไม	ที่ลอยอยูทางตอนเหนือของ
แมน้ําฮัน	ทานสามารถชมบรรยากาศรอบเกาะ	เชน	การเดินเลนเที่ยวชมสวนเกาหลี	คาราวะสุสานนายพลนามิ
เดินผานกลางแมกไมแหงสวนสนที่สูงเสียดฟา	ผานดงตนสน	ดอกสน	ตนเกาลัด	เลือกน่ังที่มาน่ังริมฝ่ังเพื่อชม
บรรยากาศโรแมนติคใตเงาไม	พรอมมีเวลาใหทานไดเก็บโลเคชั่นประทับใจ	ใหทานไดอิสระเลือกชมฟารมเลี้ยง
นกกระจอกเทศซึ่งตั้งอยูบนเกาะ	หรือจะเลือกขี่จักรยานชมวิวเหมือนฉากในละครตามอัธยาศัย	และ	ใหทานได
สนุกสนานกับกิจกรรมป่ันจักรยานบนรางรถไฟ	Rail	Bike	มีจักรยานแบบน่ัง	2	คน	และน่ัง	4คน	ใหทานได
สนุกสนานกับการป่ันจักรยานบนรางรถไฟ	โดยมีจักรยานราว	50	คัน	ทั้ง	2	แบบคละกัน	ป่ันไปตามรางรถไฟ
ทามกลางบรรยากาศธรรมชาติอันสดใสของฤดูใบไมผลิ	**	ขอสงวนสิทธิใ์นการไมระบุสถานทีป่ั่น	Rail	Bike
ทัง้น้ีทางไกดทองถิน่จะจัดตามความเหมาะสมเพื่อใหสอดคลองกับโปรแกรมและสถานการณทีเ่กิด
ขึ้น	**
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	บริการทานดวย	“จาจังเมียน

ชวงบาย
นําทานเดินทางสู	เมืองอันซาน
นําทานชม	หมูบาน	Ansan	Starlight	Village	สถานที่ทองเที่ยวใหมลาสุดของเกาหลี	ตกแตงดวยงานศิลปะ

แบบฝรั่งเศสจําลองงานศิลปะของศิลปินระดับโลกแวนโกะ	และไดนําหลอด	LED	นับพันดวงมาตกแตงสรางสีสัน
แหงความประทับใจ	อาทิเชน	สวนแหงแสงสี	Garden	of	Lightอุโมงคแหงความรัก	เป็นตน	ใหทานไดอิสระเก็บ
ภาพความประทับใจตามอัธยาศัย	**ไมรวมคาเขาชมในโซน	Mirror	Maze**

ชวงคํ่า	



บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	บริการทานดวย	“ชาบู	ชาบู
ทีพ่ัก	โรงแรม	Hotel	Zeumus	Incheon	Airport	ระดับ	3	ดาวหรือเทียบเทา

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

หน่ึงสถานที่ทองเที่ยวของประเทศเกาหลีใต	ที่เป็นจุดหมายในฝันสุดฮิตของนัก
ทองเที่ยวทั้งชาวเกาหลี	ชาวไทยและชาวตางชาติ	เกาะนามิหรือที่เรียกวา	"นา
มีซ็อม"	(Namiseom)	เป็นเกาะขนาดเล็กเพียง	460,000	ตารางเมตรตั้งอยู
กลางทะเลสาบชองเพียง	(Cheongpyeong	Lake)	มีชื่อเสียงในดานทัศนียภาพ
ทางธรรมชาติที่สวยงาม	และไดรับความนิยมมากขึน้จากกระแสความโดงดัง
ของภาพยนตซีรียเรื่อง	"เพลงรักในสายลมหนาว"	(Winter	Sonata)	ที่ใชเกาะ
แหงน้ีเป็นสถานที่ถายทํา

Rail	Bike	คือการไปป่ันรถรางบนทางรถไฟสายเกาที่ปัจจุบันไมมีรถไฟวิ่งแลว
โดยรถที่ใชป่ันคือรถรางที่มีการดัดแปลงใหใชแรงขาป่ันฟันเฟืองใหลอหมุน
คลายๆจักรยานแบบน่ัง

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	บริการทานดวย	“จาจังเมียน”

เมืองหน่ึงในจังหวัดคย็องกี	เกาหลีใต	ซึ่งเป็นสวนหน่ึงของเขตปริมณฑลของ
โซล	เมืองเชื่อมตอดวยทางรถไฟใตดินโซล	สาย	4	อันซันตั้งอยูชายฝ่ัง
ทะเลเหลือง	และมีอาณาเขตไปถึงบางเกาะริมชายฝ่ัง	เกาะที่ใหญและมีชื่อ
เสียงที่สุดคือ	เกาะแทบู	(Daebu	Island)	สถาบันทางศึกษาที่สูงกวาหลายแหง
ตั้งอยูที่อันซัน	ซึ่งรวมถึงมหาวิทยาลัยอันซัน	วิทยาลัยเทคโนโลยีอันซัน
สถาบันศิลปะโซล	วิทยาเขต	ERICA	ของมหาวิทยาลัยฮันยัง	ศูนยความ
ปลอดภัยทางการขนสงเกาหลี	ดวยจํานวนชาวตางชาติที่เพิ่มมากขึน้	เมืองได
รับการกําหนดเป็นเขตความหลากหลายทางวัฒนธรรมเมื่อวันที่	11
พฤศจิกายน	พ.ศ.	2552	ศาลาวาการเมืองอันซันเป็นแหงแรกในเกาหลีใตที่
เปิดดําเนินการตลอดทั้งวัน

เป็นสถานที่ทองเที่ยวที่ถูกสรางขึน้มาใหม	ที่มีบรรยากาศฝรั่งเศส	ไมวาจะเป็น
ทุงลาเวนเดอร	หรือวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณและงานศิลปะในโปรวองซ	ที่
อยูภูมิภาคตะวันตกเฉียงใตของฝรั่งเศส	รวมถึงที่น่ียังเต็มไปดวยโซนสําหรับ
ถายรูปตามชื่อที่วา	Photo	Land	ดวย	ที่น่ีตั้งอยูที่เมืองอันซาน	จังหวัดคยองกี
โด	หมูบาน	Ansan	Starlight	Village	เป็นสถานที่ทองเที่ยวใหมลาสุดของ
เกาหลี	ตกแตงดวยงานศิลปะแบบฝรั่งเศสจําลองงานศิลปะของศิลปินระดับ
โลกแวนโกะ	และไดนําหลอด	LED	นับพันดวงมาตกแตงสรางสีสันแหงความ
ประทับใจ	อาทิเชน	สวนแหงแสงสี	Garden	of	Light,	อุโมงคแหงความรัก
เป็นตน



1.	เครื่องแอรบัส	A330-300	ทีน่ัง่แบบ	3-3-3
2.เสริฟ อาหารรอนทัง้ขาไป-ขากลับ
3.น้ําหนักสัมภาระ	ขาไป	20	กก-ขากลับ20	กก
4.ขอสงวนสิทธิใ์นการเลือกทีน่ัง่บนเครื่อง	เน่ืองจากตองเป็นไปตามระบบของสายการบินซึง่ระบบ

การจองทีน่ัง่เป็นแบบสุมทีน่ัง่วาง	หากทานมีความประสงคทีจ่ะระบุทีน่ัง่บนเครื่อง,	เปลีย่นทีน่ัง่ให
นัง่ใกลกัน	หรือเพิม่น้ําหนักกระเป าสัมภาระ	กรุณาติดตอสายการบิน	เพื่อทําการเปลีย่นแปลงและ
ชําระเงินดวยตัวทานเอง
5.เวลาทองถิน่เร็วกวาประเทศไทย	2	ชัว่โมง	(เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย	กรุณาปรับนาฬิกา

ของทานเป็นเวลาทองถิน่)
6.ขอสงวนสิทธิใ์นการไมระบุสถานทีป่ั่น	Rail	Bike	ทัง้น้ีทางไกดทองถิน่จะจัดตามความเหมาะสม

เพื่อใหสอดคลองกับโปรแกรมและสถานการณทีเ่กิดขึ้น	**
7.ไมรวมคาเขาชมในโซน	Mirror	Maze

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	บริการทานดวย	“ชาบู	ชาบู”
	พักที่	Hotel	Zeumus	Incheon	Airport		ระดับ	3	ดาวหรือเทียบเทา

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู	สวนสนุกเอเวอรแลนด	ซึ่งถูกขนานนามวาดิสนียแลนดเกาหลี	เป็นสวนสนุกกลางแจงที่

ใหญที่สุดของประเทศโดยมีบริษทัซัมซุงเป็นเจาของ	ตั้งอยูทามกลางหุบเขา	ใหทานไดอิสระเที่ยวชมทองไปกับ
โลกของสัตวป าซาฟารี	ชมไลเกอรแฝดคูแรกของโลก	ที่น่ีทานจะพบเจาป าสิงโต	และเสือสามารถอยูดวยกันได
อยางเป็นสุข	ชมความนารักของหมีที่สารถสื่อสารกับคนขับรถไดเป็นอยางดี	หรือเขาสูดินแดนแหงเทพนิยาย
สวนสี่ฤดู	ซึ่งจะปลูกดอกไมเปลี่ยนไปตามฤดูกาล	อีกทั้งยังสามารถสนุกกับเครื่องเลนนานาชนิด	อาทิเชน	สเปซ
ทัวร	รถไฟเหาะและหนอนสะบัด	ชมสวนดอกไมซึ่งกําลังบานสะพรั่งอวดสีสันเต็มสวน	(ทัง้น้ีขึ้นอยูกับสภาพ
อากาศ	เดือนมีนาคม	-	เมษายน	เป็นสวนดอกทิวลิป,	เดือนพฤษภาคม	-	เดือนมิถุนายน	เป็นดอก
กุหลาบ,	เดือนสิงหาคม	-	เดือนกันยายนเป็นสวนดอกลิลลี,่	เดือนตุลาคม	-	เดือนพฤศจิกายน	เป็น
สวนดอกเบญจมาศ)	ชมกิจกรรมและการแสดงตางๆ	ที่จัดตามตารางประจําวันดวยบัตรเขาชมแบบ	ONE
DAY	TICKET	เลนไดทุกเครื่องเลน	ไมจํากัดรอบเลือกชมและเลือกซื้อชอบป้ิงของที่ระลึก
นําทานชม	Cosmetic	Shop	ศูนยรวมเครื่องสําอางชื่อดังของเกาหลี	เชน	Rojukiss,	Missha	เป็นตน	
จากน้ันนําทานชอปป้ิงสินคาปลอดภาษีที่หาง	Duty	free	.
จากน้ันนําทานสู	จตุรัสควางฮวามุน	(Gwanghwamun	Square)	ตั้งอยูใจกลางเขตจงโรที่เป็นศูนยกลางของ

ประวัติศาสตร	600	ปีของกรุงโซล	และออกแบบใหกลมกลืนกับทัศนียภาพที่สวยงามของพระราชวังเคียงบก
กุง(Gyeongbokgung)	และภูเขาบูกักซา(Bukaksan)พื้นที่เกือบ	20,000	ตารางเมตรของควางฮวามุนเชื่อมตอกับ
ประตูควางฮวามุน(Gwanghwamun	Gate)	และจตุรัสชองกเย(Cheonggye	Square)	ที่แบงออกเป็นสวนตางๆ
ไดแก	1.“Recovering	the	History	of	Gwanghwamun	Gate	Plaza”	เป็นทางเขาสูลานพลาซา	เป็นที่ตั้งฐานหินชื่อ
วา	Woldae	และรูปป้ันของHaetae(สัตวในตํานานที่ชวยปกปองพระราชวังจากการถูกไฟไหม)	2.“Reenacting
Yukjo	Street	Plaza”	เป็นถนนสายหลักของกรุงโซลเกา(เมืองฮันยาง)	3.“Ko	4.“Civil	Participation	Urban
Culture	Plaza”	ตั้งอยูระหวางศูนยศิลปะการแสดงเซจง(Sejong	Center	for	Performing	Arts)	กับรูปป้ันพลเรือ
เอกยีซุนชิน(Yi	Sun-Shin)	rea	Main	Plaza”	ที่ตั้งของรูปป้ันกษตัริยเซจงมหาราช	ผูประดิษฐอักษรเกาหลีและ
น้ําพุ
พาทานชม	โรงงานกาแฟ	Daeryong	Coffee	ศูนยกาแฟเพียงหน่ึงเดียวที่มีความชํานาญดานกาแฟในเกาหลี

ใหทานไดสัมผัสถึง	รสกาแฟอันออนนุมและหอมกรุนอันนารื่นรมยของเมล็ดกาแฟ	ซึ่งเป็นเมล็ดกาแฟที่นําเขา
จาก	โคลัมเบีย	บราซิล	เคนยา	โดยตรง	และยังใหทานไดเพลิดเพลินกับการปรุงกาแฟรูปแบบบารีสตา	นอกจาก
น้ียังใหทานไดเลือกซื้อกาแฟหลากหลายรูปแบบและถายรูปเก็บไวเป็นที่ระลึก
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	บริการทานดวย	“คาลบี้

ชวงบาย
นําทานสู	พิพิธภัณฑสาหราย	ซึ่งทานจะไดเรียนรูการทําสาหรายของชาวเกาหลี	ประวัติความเป็นมาและ



ความผูกผันที่ชาวเกาหลีที่มีตอสาหราย	พิเศษ....ใหทานไดนอกจากน้ีทีน่ี่ยังมีบริการถายรูปเป็นทีร่ะลึก
ในชุดฮันบกพรอมใหทานทํา	คิมบับ	หรือ	ขาวหอสาหรายเกาหลีดวยตนเองอีกดวย
จากน้ันชอปป้ิงตามอัธยาศัย	ณ	ตลาดเมียงดง	แหลงรวมวัยรุนยานสยามสแควร	โดยเฉพาะอยางยิ่งเป็น

แหลงรวมเครื่องสําอางคชื่อดัง	อาทิ	Etude,	Skinfood,	The	Face	Shop,	Missha	เป็นตน

ชวงคํ่า	
อิสระ	1	ม้ือ	ใหทุกทานไดอิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย
ทีพ่ักโรงแรม	Haedamchae	Stay	Hotel	ระดับ	3	ดาวหรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เป็นสวนสนุกกลางแจงที่ใหญที่สุดของเกาหลี	ตั้งอยูที่เมืองยงอิน	(Yongin)	โดย
มีบริษทัซัมซุงเป็นเจาของ	เอเวอรแลนดน้ันถือวาเป็นเหมือน	“ดิสนียแลนด
เกาหลี”	เลยก็วาได	นิตยสาร	Forbes	ยังจัดอันดับใหเป็น	1	ใน	4	สวนสนุกยอด
นิยมของโลก	ที่ตั้งของสวนสนุกเอเวอรแลนดน้ันเหมือนสวนสนุกในฝันจริงๆ
เพราะอยูทามกลางหุบเขาและธรรมชาติ	สวยเหมือนในเทพนิยาย	ดานในถูก
แบงออกเป็น	5	โซนใหญๆ	และสัตวที่เป็นดาราดังของที่น้ีคือเจาตัว	Liger	(ไล
เกอร)	ลูกแฝดผสมระหวางสิงโตเพศผูและเสือเพศเมีย	ที่ถือวาเป็นลูกแฝดไล
เกอรคูแรกในโลกที่ตองมาดูที่เอเวอรแลนดที่เดียวเทาน้ัน

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

เป็นอีกหน่ึงที่ถายรูปที่นักทองเที่ยวในเกาหลีไมควรพลาดคือจัตุรัสควางฮวา
มุน	ที่ใจกลางกรุงโซล	เป็นจุดที่เดนในดานทัศนียภาพเพราะมีฉากหลังเป็น
พระราชวังคยองบก	ประตูควางฮวามุน	จัตุรัสชองกเย	และภูเขาบุกอัก	จัตุรัสค
วางฮวามุนเริ่มตนจากประตูควางฮวามุน	ที่เป็นประตูหลักขอพระราชวังคยอง
บก	มุงตรงไปยังสี่แยกเซจงโน	เป็นสถานที่ที่มีประวัติศาสตรยาวนานถึง	600
ปี

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

เป็นอีกหน่ึงที่ถายรูปที่นักทองเที่ยวในเกาหลีไมควรพลาดคือจัตุรัสควางฮวา
มุน	ที่ใจกลางกรุงโซล	เป็นจุดที่เดนในดานทัศนียภาพเพราะมีฉากหลังเป็น
พระราชวังคยองบก	ประตูควางฮวามุน	จัตุรัสชองกเย	และภูเขาบุกอัก	จัตุรัสค
วางฮวามุนเริ่มตนจากประตูควางฮวามุน	ที่เป็นประตูหลักขอพระราชวังคยอง
บก	มุงตรงไปยังสี่แยกเซจงโน	เป็นสถานที่ที่มีประวัติศาสตรยาวนานถึง	600
ปี

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	บริการทานดวย	“คาลบี้”



1.	ทัง้น้ีขึ้นอยูกับสภาพอากาศ	เดือนมีนาคม	-	เมษายน	เป็นสวนดอกทิวลิป,	เดือนพฤษภาคม	-
เดือนมิถุนายน	เป็นดอกกุหลาบ,	เดือนสิงหาคม	-	เดือนกันยายนเป็นสวนดอกลิลลี,่	เดือนตุลาคม	-
เดือนพฤศจิกายน	เป็นสวนดอกเบญจมาศ
2.	อิสระอาหารคํ่า	1	ม้ือ	ใหทุกทานไดอิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย

พิพิธภัณฑสาหรายหมีเทเทรุ	เลาเรืองราวการทําสาหรายจากใตทะเลลึกโดย
หมีเทเทรุ	ใหทานทราบถึงประวัติศาสตร	ความเป็นมา	และกระบวนการผลิต
สาหรายทะเลเกาหลีวามีวิวัฒนาการและ	วิธีการอยางไร	พรอมกับใหทานถาย
รูป	"ภาพวาดลวงตาสามมิติ"	โดยทานจะไดสนุกสนาน	กับการถายรูปแอ็คชัน
ทาทางตางๆ	กับภาพแนวมิติทีเกิดจากความคิดสรางสรรคและจินตนาการ
ของการสรางภาพโดยใชเทคนิคพิเศษจากภาพสามมิติทีรวมทฤษฎีทาง
วิทยาศาสตรและการซอนภาพโดยกระตุนความเคลือนไหวของภาพใหมีมิติ
เหมือนจริงโดย	ใหผูชมเขาไปมีสวนรวมถายภาพ	เมือผานเขาไปในภาพนันๆ
และลองชิมสาหรายหลากหลายรสชาติ

ฮันบกเป็นเครื่องแตงกายประจําชาติเกาหลีมาเป็นเวลาพัน	ๆ	ปีมาแลว	ความ
งามและความออนชอยของวัฒนธรรมเกาหลีจะถูกถายทอดออกมาผานทาง
ภาพถายของสุภาพสตรีในเครื่องแตงกายฮันบกน้ี	กอนที่วัฒนธรรมการแตง
กายแบบตะวันตกจะไดเขามาในเกาหลีเมื่อรอยปีมาแลวน้ัน	หญิงชาวเกาหลี
จะสวมชุดฮันบกเป็นปกติทุกวัน	สวนสุภาพบุรุษจะสวมชอโกรี	(เสื้อนอกแบบ
เกาหลี)	และพาจิ	(กางเกงขายาว)	ในขณะที่สุภาพสตรีสวมชอกอรีและชีมา
(กระโปรง)	ในปัจจุบันชุดประจําชาติฮันบก	จะใชสวมเฉพาะในโอกาสพิเศษตาง
ๆ	เชน	งานมงคลสมรส	วันซอลลัล	(วันขึน้ปีใหมตามจันทรคติ)	หรือวันชูซก
(วันขอบคุณพระเจา)	ฮันบก	ของผูหญิงประกอบดวย	กระโปรงพันรอบตัว	เรียก
วา	“ชิมา”	และเสื้อ	“ชอกอรี”	ซึ่งคลายเสื้อแจ็คเก็ตฮันบกของผูชายประกอบดวย
ชอกอริเชนกัน	แตสั้นกวาของผูหญิง	และมีกางเกงเรียกวา	“บาจิ”	ทั้งชุดของผู
หญิงและผูชายสวมคลุมทับดวยเสื้อคลุมยาวเรียกวา	“ตุรุมากิ”

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

	พักที่	Haedamchae	Stay	Hotel		ระดับ	3	ดาวหรือเทียบเทา

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม



นําทานสู	พระราชวังชางดอกคุง	เป็นพระราชวังหลวงวังที่สองที่สรางตอจากพระราชวังคยองบกกุง	ในปี
ค.ศ.1405	เป็นพระราชวังที่มีความสําคัญอยางมากตอกษตัริยหลายๆ	พระองคในราชวงศโชซอน	ที่มีสภาพดีและ
สมบูรณที่สุดใน	5	พระราชวังหลวงทั้งหมดที่ยังคงเก็บรักษาไว	และที่น่ียังไดรับการขึน้ทะเบียนจาก	UNESCO
วาเป็น	มรดกโลกทางวัฒนธรรม	ในปี	1997
จากน้ันนําทานเดินชม	หมูบานบุกชอนฮันอก	(Bukchon	Hanok	Village)	ซึ่งตั้งอยูทามกลาง	ตึกรามบาน

ชองที่ทันสมัยของกรุงโซล	หมูบานแหงน้ี	ยังคงรักษาอาคารบานเรือนในสมัยโบราณ	ไวอยางสมบูรณ	มีกลิ่นอาย
ของเกาหลีในยุคเกาแก	เหมาะส	าหรับคนที่ชอบสถานที่ทองเที่ยวเชิง	ประวัติศาสตร	ภายในหมูบานมีอาคาร
แบบดั้งเดิมของเกาหลีกวา	100	หลัง	เรียกวา	ฮันอก	(Hanok)	ซึ่งมีอายุเกาแกมาตั้งแตสมัยโชซอน	สวนชื่อ	บุ
คชอน	(Bukchon)	แปลวาหมูบานทาง	ตอนเหนือ	ซึ่งตั้งตามต	าแหนงที่อยูทางทิศเหนือของสถานที่ส	าคัญ	2
แหงของกรุงโซล	คือ	คลอง	ชองกเยชอน	(Cheonggyecheon	Stream)	กับ	จงโร(Jongno)
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	บริการทานดวย	“ซัมเกทัง

ชวงบาย
นําทานสู	ศูนยโสม	ซึ่งรัฐบาลรับรองคุณภาพวาผลิตจากโสมที่มีอายุ	6	ปีซึ่งถือวาเป็นโสมที่มีคุณภาพดีที่สุด

ชมวงจรชีวิตของโสมพรอมใหทานไดเลือกซื้อโสมที่มีคุณภาพดีที่ที่สุดและราคาถูกกวาไทยถึง	2	เทา	เพื่อนําไป
บํารุงรางกาย	หรือฝากญาติผูใหญที่ทานรักและนับถือ	ตอดวย
นําทานชม	ศูนยสมุนไพรสนเข็มแดง	ซึ่งผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลีซึ่งจะใชตนสนเข็มแดงจาก

ยอดเขาที่ประเทศ	เกาหลีเหนือมาผลิตโดยใชเทคโนโลยีพรอมกับการวิจัยที่ประเทศเกาหลีใตออกมา	เป็น
น้ํามันสนเข็มแดง	ภูมิประเทศ	ของประเทศเกาหลีเป็นภูเขาประมาณ	70	เปอรเซ็นต	โดยกวาจะมาเป็นน้ํามัน
สนเข็มแดงได	1	แคปซูล	ตองใชใบสนเข็มแดงประมาณ	2.7	กิโลกรัม	มาสกัดเอาน้ํามันมาผลิตและวิจัยออกมา
เป็นน้ํามันสนน้ี
จากน้ันพาทานชม	สมุนไพร	บํารุงตับเกาหลี	(	RAISON	TREE	)	สมุนไพรบํารุงตับเกาหลี	เป็นสมุนไพรที่มี

คุณคาสูงและหายาก	ซึ่งผานการวิจัยมาเป็นเวลายาวนานกวา	20	ปี	สมุนไพรบํารุงตับเกาหลีสกัดมาจากเมล็ด
ตนฮ็อตเกและผสมสวนแกนกลางของโสมบริสุทธิ	์เมล็ดพันธุตนฮ็อตเก	เจริญเติบโตในป าลึกบนยอดเขาซึ่ง
ปราศจาก	มลภาวะใดๆ	เมล็ดตนฮ็อตเก	ทางการแพทยเรียกวา	ผลไมสีทอง	มีรสชาติเปรี้ยว	ซึ่งบํารุงตับ	มาม
และปอด	สามารถรักษาอาการเมา	รอนในกระหายน้ํา	อาการอาเจียน	และทองผูกทาง	การแพทยแผนปัจจุบัน
ยืนยันวา	เมล็ดตนฮ็อตเก	มีสารโพแทสเซียมไนเนรตซึ่งสามารถลดระดับแอลกอฮอลลในเสนเลือด	ซึ่งลดความ
เสี่ยงที่แอลกอฮอลลจะทําลายตับ	และ	ไต	ได	และชวยตอตานอนุมูลอิสระ	อีกทั้งยังขับไขมันสวนเกินและ	เอทา
นอลที่เป็นผลเสียกับตับ	ฉะน้ันเมล็ดตนฮ็อตเกจึงมีสรรพคุณที่วิเศษกับชีวิตของเราทุกคน
นําทานชม	โซลทาวเวอร	1	ใน	18	หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลกมีความสูงถึง	480	เมตร	เหนือระดับน้ําทะเล
นําทานสามารถชมทัศนียภาพของกรุงโซลจากยอดโซลทาวเวอรไดรอบทิศ	360	องศาโดยสามารถมองไดถึง

เขาพูกักซัน	และถาหันไปยังทิศตรงขาม	ก็จะเห็นไกลไปถึงแมน้ําฮันกัง	***	ราคาไมรวมคาขึ้นลิฟท	***
ตอดวยถนนกาโรซู-กิล	(Garosu-Gil)	ยานชินซาดงขึน้ชื่อวาเป็น	"Europe	of	Seoul"	เป็นถนนชอปป้ิงสไตล

ยุโรปที่ตนไมทั้ง	2	ฝ่ังถนนเป็นตนแปะกวยยาวถึง	700	เมตร	พอถึงฤดูใบไมรวงใบไมจะเปลี่ยนสีทั้งสองขางทาง
สวยงามมากบรรยายยานน้ีจะเต็มไปดวยรานกาแฟนารักๆ	เชน	LINE	Friends	Cafe	&	Store	รานขายเสื้อผา
ของ	Young	Designer	และ	แกลลอรี่ตางๆ	จึงเป็นยานที่วัยรุนเกาหลีชอบมาเดินชอปป้ิง	สังสรรคกัน	รวมทั้ง
บรรดาคนดังหรือเหลาไอดอลก็นิยมไปชอปป้ิงที่น่ีดวยเชนกัน	เชน	เจสสิกา	จากวง	Girls	Generation,	อีจุน
(MBLAQ)	เป็นตน

ชวงคํ่า	
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	บริการทานดวย	“บุฟเฟ ตขาปูยักษเมนูพิเศษ...บุฟเฟ ตขาปูยักษ

(INTERNATIONAL	BUFFET)	ภัตตาคารบุฟเฟ ตพรอมขาปูยักษ	และ	อาหารหลากหลายชนิดใหเลือก
รับประทานไดมากมายและเครื่องดื่ม	***ทัง้น้ีรายการอาหารอาจมีการปรับเปลีย่น***
ทีพ่ัก	โรงแรม	Haedamchae	Stay	Hotel	ระดับ	3	ดาวหรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

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



เป็นหมูบานดั้งเดิมของเกาหลีที่มีประวัติยาวนานที่เรียกวา	ฮันอก	(Hanok)	ตั้ง
อยูระหวาง	พระราชวังเคียงบกกุง,	พระราชวังชางดอกกุง	และอารามหลวง
จองเมียว	หมูบานประกอบดวยตรอกซอกซอยอันเป็นที่ตั้งของบานแบบดั้งเดิม
กวารอยหลัง	และเป็นที่เก็บรักษาสภาพแวดลอมของเมืองไว	เพื่อเป็นการบอก
เลาประวัติศาสตร	และเป็นมรดกทางวัฒนธรรมตั้งแตสมัยราชวงศโชซอนที่
มีอายุกวา	600	ปี

เมืองหลวงของประเทศเกาหลีใต	โดยคําวาโซลในภาษาเกาหลีมีความหมาย
วา	“เมืองหลวง”	กรุงโซลในอดีตเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรโซซอนมีชื่อเดิม
วา	เมืองฮันยาง	สถาปนาพรอมกับการสรางอาณาจักรโซซอน	มีอายุประมาณ
600	ปี	กรุงโซลปัจจุบันกอตั้งในปี	พ.ศ.	2491	และไดถูกกําหนดเป็น	เมืองพิเศษ
โดยมีพื้นที่รวม	605	ตร.กม.	ประชากรราว	100	ลานคน	และถือเป็นหน่ึงใน
เมืองหลวงที่มีประชากรมากที่สุดในโลก	โซลตั้งอยูทางตะวันตกเฉียงเหนือของ
ประเทศ	โดยอยูบริเวณแมน้ําฮัน

สรางมาตั้งแตสมัยพระเจายองโจแหงราชวงศโชชอน	อายุเกาแกกวา	600	ปี
เดิมเป็นคลองน้ําเนา	ชุมชนสลัมเยอะ	รถติดมาก	จนมีการสรางทางดวนทับ
คลอง	ไมมีใครอยากจะเดินผาน	ตอมาปี	2003	รัฐบาลไดบูรณะคลองใหม	ทุบ
ทางดวนทิ้ง	แลวทุมงบกวา	386	พันลานวอน	พัฒนาจนน้ําใสสะอาด	เป็นสถาน
ที่พักผอนหยอนใจสุดฮิตของชาวกรุงโซลและนักทองเที่ยว

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	บริการทานดวย	“ซัมเกทัง”

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

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

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



1.ราคาไมรวมคาขึ้นลิฟท	โซลทาวเวอร
2.รายการอาหารคํ่าอาจมีการปรับเปลีย่น

ถนนกาโรซู-กิล	(Garosu-Gil)	ยานชินซาดงขึน้ชื่อวาเป็น	"Europe	of	Seoul"
เป็นถนนชอปป้ิงสไตลยุโรปที่ตนไมทั้ง	2	ฝ่ังถนนเป็นตนแปะกวยยาวถึง	700
เมตร	พอถึงฤดูใบไมรวงใบไมจะเปลี่ยนสีทั้งสองขางทาง	สวยงามมาก
บรรยายยานน้ีจะเต็มไปดวยรานกาแฟนารักๆ	รานขายเสืิ้อผาของ	Young
Designer	และ	แกลลอรี่ตางๆ	จึงเป็นยานที่วัยรุนเกาหลีชอบมาเดินชอปป้ิง
สังสรรคกัน	รวมทั้งบรรดาคนดังหรือเหลาไอดอลก็นิยมไปชอปป้ิงที่น่ีดวยเชน
กัน	เชน	เจสสิกา	จากวง	Girls	Generation,	อีจุน	(MBLAQ)	เป็นตน

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	บริการทานดวย	“บุฟเฟตขาปูยักษ”
	พักที่Haedamchae	Stay	Hotel		ระดับ	3	ดาวหรือเทียบเทา

เมนูพิเศษวาไรตี้บุฟเฟต	พรอมปูยักษ	ที่มีรสชาติอรอยที่สุดใหทุกทานไดอิ่ม
อรอยกันแบบไมอั้น

ชวงเชา	/	ชวงบาย
รับประทานอาหารเชา	เมนูอุดง
นําทานสู	ทาอากาศยานนานาชาติอินชอน	เพื่อนําทานเดินทางกลับสู	กรุงเทพฯ	โดยระหวางทางนํา

ทานชอปป้ิงที่	ซุปเปอรมารเก็ต	ซึ่งมีสินคาตางๆ	มากมายใหเลือกซื้อหาเป็นของฝาก	เชน	กิมจิ	บะหมี่กึ่ง
สําเร็จรูป	สาหราย	ขนมขบเคี้ยว	ลูกอม	ผลไมตามฤดูกาลและของที่ระลึกตางๆ
11.15	น.	นําทานเดินทางกลับสู	กรุงเทพฯโดยสายการบิน	ไทยแอรเอเชียเอ็กซ	(Thai	Air	Asia	X)	เที่ยว

บินที่	XJ701
14.50	น.เดินทางถึง	สนามบินดอนเมือง	โดยสวัสดิภาพ	พรอมความประทับใจ

	รับประทานอาหารเชา	เมนูอุดง

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



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



1.บริษทัฯ	มีสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี	เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได
2.บริษทัฯ	ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน	ภัยธรรมชาติ	ปฏิวัติและอื่นๆที่อยูนอกเหนือ

การควบคุมของทางบริษทัฯหรือคาใชจายเพิ่มเติมที่เกิดขึน้ทางตรงหรือทางออม	เชน	การเจ็บป วย,	การถูกทําราย,
การสูญหาย,	ความลาชา	หรือจากอุบัติเหตุตางๆ
3.หากทานถอนตัวกอนรายการทองเที่ยวจะสิ้นสุดลง	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานสละสิทธิแ์ละจะไมรับผิดชอบคืนคา

บริการที่ทานไดชําระไวแลวไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น
4.บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบตอการหามออกนอกประเทศ	หรือ	หามเขาประเทศ	อันเน่ืองมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย	หรือ

เอกสารเดินทางไมถูกตอง	หรือ	การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
5.รายการน้ีเป็นเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษทัฯ	อีกครั้งหน่ึง	หลังจากไดสํารองที่น่ังบนเครื่อง	และ

โรงแรมที่พักในตางประเทศเป็นที่เรียบรอย	แตอยางไรก็ตามรายการน้ีอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม
6.ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เครื่องบินในปัจจุบัน	หากราคาตัว๋เครื่องบินปรับสูงขึน้	บริษทัฯ	สงวนสิทธิท์ี่จะปรับราคา

ตัว๋เครื่องบินตามสถานการณดังกลาว
7.กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน	หรือ	หนวยงานที่เกี่ยวของ	จนมีการยกเลิก	ลาชา	เปลี่ยนแปลง	การบริการ

จากสายการบินบริษทัฯขนสง	หรือ	หนวยงานที่ใหบริการ	บริษทัฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร
อื่นทดแทนให	แตจะไมคืนเงินใหสําหรับคาบริการน้ันๆ
8.มัคคุเทศก	พนักงาน	และตัวแทนของบริษทัฯ	ไมมีสิทธิใ์นการใหคําสัญญาใดๆ	ทั้งสิ้นแทนบริษทัฯ	นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษทัฯ	กํากับเทาน้ัน
9.หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได	อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ	ความลาชา	และความผิด

พลาดจากทางสายการบิน	จะไมมีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น	แตทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให
โดยขอสงวนสิทธิก์ารจัดหาน้ีโดยไมแจงใหทราบลวงหนา
10.กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งที่ประเทศไทย	และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศที่

บริษทัระบุในรายการเดินทาง	บริษทัของสงวนสิทธไมคืนคาบริการไมวากรณีใด	ๆทั้งสิ้น
11.บริษทัฯ	รับเฉพาะผูมีจุดประสงคการเดินทางเพื่อทองเที่ยวเกาหลีเทาน้ัน
12.เที่ยวบิน	และรายการทองเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม	โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา
13.เมื่อทานตกลงชําระเงินคาบริการไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษทัฯ	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานไดยอมรับ

ในเงื่อนไขและขอตกลงตาง	ๆ	ที่ไดระบุไวทั้งหมดน้ีแลว
14.โรงแรมที่พักในประเทศเกาหลีมีมาตรฐานการกําหนดดาวและประเภทของที่พักแตกตางกับประเทศไทย	โดย

โรงแรมที่พักทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการจัดหาโรงแรมโดยอางอิงตามการจัดระดับดาวของประเทศเกาหลีตามที่
ระบุในรายการทองเที่ยวเทาน้ัน	โรงแรมที่ประเทศเกาหลีโดยสวนใหญจะเป็นแบบหองพักคู	(Twin	หรือDouble)	ใน
กรณีที่ทานมีความประสงคจะพักแบบ3ทานขึน้อยูกับขอจํากัดของหองพักและการวางรูปแบบของหองพักของแตละ
โรงแรม	ซึ่งมีความแตกตางกันอาจจะทําใหทานไมไดหองพักติดกัน	และไมสามารถเสริมเตียงไดตามที่ตองการ
โรงแรมหลายแหงจะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากประเทศเกาหลีอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่ าเครื่องปรับอากาศที่มีจะ
ใหบริการในชวงฤดูรอนเทาน้ัน
15.กระเปาสัมภาระตางๆถือเป็นทรัพยสินสวนตัวของทาน	ทางบริษทัจะไมรับผิดชอบตอความเสียหายสูญหาย

ลาชา	หรืออุบัติเหตุตางๆ	ใดๆทั้งสิ้น
16.เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว	หากทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง	หรือไมเดินทางพรอม

คณะถือวาทานสละสิทธิ	์ไมอาจเรียกรองคาบริการ	และเงินมัดจําคืน	ไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น	และถาทานตองการ
แยกตัวออกจากกรุปทัวรเพื่อทองเทีย่วเอง	โดยไมลงรานศูนยโสม,	ศูนยสมุนไพร,	รานน้ํามันสน,	ศูนย
เครื่องสําอาง	และรานพลอยอะเมทิส	ทางบริษทัจะเรียกเก็บคาใชจายทีเ่กิดขึ้นจากทานเป็นจํานวนเงิน
300	USD	ตอทาน
17.ทางบริษทัขอสงวนสิทธิร์าคาน้ีเฉพาะนักทองเที่ยวชาวไทยและทองเที่ยวเป็นหมูคณะแบบ	Join	Tour	เทาน้ัน

กรณีตองการตัดกรุปเหมาโปรดสอบถามทางบริษทัอีกครั้ง	หากเป็นนักทองเทีย่วชาวตางชาติ	หรือ	พระสงฆ
เก็บคาใชจายเพิม่	ทานละ	4,000	บาท
18.	บริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย	อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง	บริษทัฯ	ไม

สามารถควบคุมได	เชน	การนัดหยุดงาน,	จลาจล,การลาชาหรือยกเลิกของเที่ยวบิน	รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเขา
เมืองไมอนุญาตใหเดินทางออกหรือกองตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง	รวมทั้งในกรณีที่
ทานจะใชหนังสือเดินทางราชการ	(เลมสีน้ําเงิน)	เดินทาง	หากทานถูกปฏิเสธการเดินทางเขาหรือออกนอกประเทศใด
ประเทศหน่ึง
19.	บริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยว	โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
20.	บริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ	โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
21.	กรณีที่คณะไมครบจํานวน	15	ทาน	ทางบริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการงดออกเดินทาง	โดยทางบริษทัฯ	จะแจงใหทา



นทราบลวงหนา	5-7	วันกอนการเดินทาง
22.	เม่ือทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร	ทางบริษทัฯจะถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของ

หมายเหตุทุกขอแลว

1.	กรุณาสํารองที่น่ัง+ชําระเงินมัดจําทานละ	10,000	บาท	พรอมแจงชื่อ+สกุล	เป็นภาษาอังกฤษตาม
หนังสือเดินทาง
2.	คาทัวรสวนที่เหลือ	ชําระทั้งหมดกอนการเดินทาง	15วัน
3.	เม่ือทานตกลงชําระเงินคาบริการไมวาทัง้หมดหรือบางสวนกับทางบริษทัฯ	ทางบริษทัฯ	จะถือวา

ทานไดยอมรับในเงื่อนไขและขอตกลงตาง	ๆ	ทีไ่ดระบุไวทัง้หมดน้ีแลว

1.	คาบัตรโดยสารชั้นทัศนาจรไป	–	กลับ	(ตัว๋กรุป)	รวมภาษี	สนามบินและภาษีน้ํามันไวเรียบรอยแลว
2.	คาที่พัก	3	คืน	หองละ	2	-	3	ทาน
3.	คาเขาชมสถานที่ตามรายการระบุ
4.	หัวหนาทัวรหรือมัคคุเทศกทองถิ่นผูชํานาญเสนทางดูแลตลอดการเดินทาง
5.	ประกันอุบัติเหตุวงเงินทานละ200,000	บาท	เสียชีวิต	1,000,000	บาท	(เงื่อนไขตามกรมธรรม)
6.	สัมภาระน้ําหนักไมเกินทานละ	20	กก.

1.	คาทําหนังสือเดินทางไทย
2.	ราคารวมภาษีมูลคาเพิ่ม	7%	หัก	ณ	ที่จาย	3	%
3.	คาใชจายสวนตัว	อาทิ	คาอาหาร	-	เครื่องดื่ม	นอกเหนือจากรายการ	คาซักรีด	คาโทรศัพท	เป็นตน
4.	คาน้ําหนักของกระเปาเดินทางในกรณีที่เกินกวาสายการบินกําหนด	20	กิโลกรัม
5.	วีซาเขาประเทศเกาหลี	ในกรณีที่ผูเดินทางถือหนังสือเดินทางตางดาว	หรือ	ประเทศที่ที่ตองทําวีซาเขาประเสา

ธารณรัฐเกาหลีใต	คาธรรมเนียมการยื่นวีซาทานละ	1,400	บาท	สําหรับผูที่ถือหนังสือเดินทางตางดาว	จะตองทํา
เรื่องแจง	เขา-ออก	หรือ	Re-Entry	ดวยตนเองเทาน้ันกอนการสงเอกสารยื่นวีซา
6.	คาทิปไกดและคนขับรถประมาณ	30,000	วอน	ตอทานตอทริป

PASSPORT	:	ตองมีอายุการใชงานคงเหลือไมนอย	6	เดือน	นับจากวันเดินทาง

สําหรับผูเดินทางทีอ่ายุไมถึง	18	ปี	และไมไดเดินทางกับบิดา	มารดา	ตองมีจดหมายยินยอมใหบุตร
เดินทางไปตางประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาดวย
ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปคนขับรถ	และมัคคุเทศกทานละ	30,000	วอน	/ทริป/ตอทาน	เก็บทิปที่

สนามบินดอนเมือง***ทิปหัวหนาทัวรแลวแตความประทับใจ
ในระหวางทองเทีย่วจะมีชางภาพมาถายรูปและชวยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง	และ

ในวันสุดทายของการเดินทางชางภาพจะนําภาพถายมาจําหนายหากวาทานใดสนใจสามารถซื้อไดแต
ถาทานใดไมสนใจก็ไมตองซื้อทัง้น้ีขึ้นอยูกับความพึงพอใจของทาน	ทางบริษทัทัวรไมมีการบังคับใหซื้อ
แตอยางใดแตเป็นการบอกกลาวลวงหนาเพื่อใหผุเดินทางไดรับทราบ	
ในกรณีทีลู่กคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศกรุณาติดตอเจาหนาทีข่องบริษทัฯ	กอนทุกครัง้	มิ

ฉะนัน้ทางบริษทัฯจะไมขอรับผิดชอบคาใชจายใดๆ	ทัง้สิ้น
ไมมีราคาเด็ก	เน่ืองจากเป็นราคาพิเศษ	
โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลีย่นแปลงได	ทัง้น้ีขึ้นอยูกับสภาวะอากาศและ

เหตุสุดวิสัยตาง	ๆ	ทีไ่มสามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษทัฯ	จะคํานึงถึงผลประโยชนและความ
ปลอดภัยของผูรวมเดินทางเป็นสําคัญ
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล



ขอความซึง่ถือเป็นสาระสําหรับทานผูมีเกียรติซึง่รวมเดินทาง
ทางบริษทัฯ	เป็นตัวแทนในการจัดนําสัมมนา	และการเดินทางที่มีความชํานาญ	โดยจัดหาโรงแรมที่พัก	อาหาร

ยานพาหนะ	และสถานที่ทองเที่ยวพรอมทั้งการสัมมนา	ดูงาน	เพื่อความสะดวกสบาย	และเกิดประโยชนสูงสุดในการ
เดินทาง	ทั้งน้ีทางบริษทัฯ	ไมสามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก	ยานพาหนะ,
อันเน่ืองจากอุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ,	โจรกรรม,	วินาศกรรม,	อัคคีภัย,	การผละงาน,	การจลาจล,	สงคราม
การเมือง,	การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศ,	การนัดหยุดงาน,	ความลาชาของเที่ยวบิน,	สาย
การเดินเรือ,	รถไฟ,	พาหนะทองถิ่น,	ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซาจากกงสุล	และ	/	หรือ	สวนงานที่เกี่ยวของกับ
สถานเอกอัครราชทูต	รวมถึงผูมีอํานาจทําการแทนประจําประเทศไทย	(โดยไมจําตองแสดงเหตุผล	เน่ืองจากเป็น
สิทธิพิเศษทางการทูต)	ซึ่งอยูเหนือการควบคุมของบริษทัฯ	หมายรวมถึงในระหวางการเดินทางทองเที่ยวทั้งใน	หรือ
ตางประเทศ	แตทางบริษทัฯ	มีความคุมครอง	และประกันอุบัติเหตุ	ตามเงื่อนไขที่บริษทัฯ	ที่รับประกันในกรณีที่ผูรวม
เดินทางถูกปฏิเสธโดยเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทย	และ/หรือ	ตางประเทศ	มิใหเดินทางออก	หรือ	เขา
ประเทศ	เน่ืองมาจากความประพฤติ	พฤติกรรมของผูเดินทาง	ไมปฏิบัติตามกฎระเบียบดานการความคุมโรคติดตอ
เฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง	รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย	บริษทัฯ	จะไมคืนคาใชจายใดๆ	ราย
ละเอียดดานการเดินทาง	อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความจําเป็น	หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง	โดยมิตองแจงให
ทราบลวงหนา	ทั้งน้ีการขอสงวนสิทธิดังกลาว	บริษทั	จะยึดถือและคํานึงถึงผลประโยชนตลอดจนความปลอดภัยของ
ทานผูมีเกียรติ	ซึ่งรวมเดินทางเป็นสําคัญ

การเดินทางจากประเทศไทยเขาสูประเทศเกาหลีและพิธีการเขาเมือง	
เอกสารทีค่วรเตรียมกอนการเดินทาง	เจาหนาทีต่รวจคนเขาเมืองของประเทศเกาหลีจะพิจารณาให
เฉพาะนักทองเทีย่วทีม่าทองเทีย่วโดยสุจริตเทานัน้ทีผ่านเขาเมืองได	และพิจารณาจาก	
1.	หลักฐานการทํางานประจําของนักทองเที่ยว	ซึ่งสมควรที่นําติดตัวไปแสดงดวย	เชน	บัตรพนักงาน	นามบัตร

จดหมายการทํางานภาษาอังกฤษ	(กรณีเดินทางคนเดียว)	จดหมายรับรองออกโดยบริษทัผูจัดคณะ
2.	หลักฐานการเงิน	ในระหวางการทองเที่ยวประเทศเกาหลีสมควรที่จะนําเงินสดติดตัวไปดวยประมาณ

300เหรียญสหรัฐ	หรือประมาณ	300,000	วอน	สําหรับการเดินทาง	2	วัน	(หากไมมีบัตรเครดิตคารด)	หากมีบัตร
เครดิตตางประเทศ	เชน	Visa	Card,	American	Express,	Dinners	Club	หรือ	Master	Card	ตองนําติดตัวไปดวยหรือ
หลักฐานการเงินอื่นใดที่จะแสดงใหเจาหนาที่ทราบวาทานคือนักทองเที่ยว
3.	ใบรับรองสถานศึกษาหากทานยังอยูในระหวางการศึกษาหรือบัตรนักศึกษาและควรเดินทางกับผูปกครอง	เชน

บิดา	มารดา	ปา	นา	อา	ที่มีนามสกุลเดียวกัน
4.	หากเป็นพาสปอรตใหม	ควรนําพาสปอรตเกาเย็บเลมคูกับพาสปอรตใหมหรือนําติดตัวไปดวย
5.	การแตงกายสุขภาพและแลดูเป็นนักทองเที่ยว	ไมควรสวมใสรองเทาแตะ

1.สําหรับผูโดยสารที่ไมไดถือหนังสือเดินทางไทย	และทางบริษทัฯเป็นผูยื่นวีซาให	เมื่อผลวีซาผานแลวมีการยกเลิก
การเดินทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนคามัดจําทัง้หมด
2.ยกเลิกกอนการเดินทาง	15-45	วัน	เก็บเงินมัดจําทัง้หมด
3.ยกเลิกกอนการเดินทาง	7-14	วัน	เก็บคาใชจาย	80%	ของราคาทัวร	ตอทาน
4.ยกเลิกการเดินทางนอยกวา	1-7	วัน	เก็บคาใชจายทัง้หมด	100%	ของราคาทัวร
5.ยกเลิกการเดินทางในวันเดินทาง,ถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมืองทั้งจากประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐ

เกาหลีใต	ไมมีการคืนเงินทัง้หมดไมวากรณีใดๆทัง้สิ้นในกรณีเจ็บป วย	จนไมสามารถเดินทางได	จะตองมี
ใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง	ทางบริษทัฯ	จะทําการเลื่อนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไป	แตทั้งน้ี
ทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือคาธรรมเนียมในการมัดจําตัว๋ทานละ	10,000	บาทและคาใชจา
ยอื่นๆ
6.ยกเวนกรุปทีเ่ดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาล	ที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือคามัดจําที่พักโดยตรง

หรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได	รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเชน	Extra	Flight
และ	Charter	Flight		จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทัง้หมดไมวายกเลิกดวยกรณีใดๆ
7.กรณีทีก่องตรวจคนเขาเมืองทัง้กรุงเทพฯ	และในตางประเทศ	ปฏิเสธมิใหเดินทางออก	หรือ	เขา

ประเทศทีร่ะบุไวในรายการเดินทาง	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ีจ่ะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ	ทัง้สิ้น
**สําคัญ!!	บริษทัทําธุรกิจเพื่อการทองเทีย่วเทานัน้	ไมสนับสนุนใหลูกคาเดินทางเขาประเทศเกาหลีใต
โดยผิดกฎหมายและในขัน้ตอนการผานการตรวจคนเขาเมือง	ทัง้ไทยและเกาหลีใต	ขึ้นอยูกับการ
พิจารณาของเจาหนาทีเ่ทานัน้	ลูกคาทุกทานตองผานการตรวจคนเขาเมืองดวยตัวของทานเอง	ทาง
มัคคุเทศกไมสามารถใหความชวยเหลือใดๆไดทัง้สิ้น**
8.เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว	ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง	หรือไมเดินทางพรอมคณะ

ถือวาทานสละสิทธิ	์ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจําคืน	ไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น




