


1 สนามบินสุวรรณภูมิ

2 สนามบินอินชอน	-	หอสังเกตการณโอดูซาน	-	สวนสนุกเอเวอร
แลนด

พักที่	โรงแรมจังหวัดชุน
ชอนโด	(3	ดาวเกาหลี)
หรือเทียบเทา

3 RAIL	BIKE	-	ถนนอุโมงคแปะกวย	-	หอคอยกรีนทาวเวอร	-
หมูบานพื้นเมืองโบราณเวอัม	-	หมูบานวัฒนธรรมนัมวานฮันอก
-	หมูบานฝรั่งเศส	หรือ	La	Pettie	Frace	-	เฟริสตวิลเลจ

พักที่	โรงแรมจังหวัดชุน
ชอนโด	(3	ดาวเกาหลี)
หรือเทียบเทา

4 กรุงโซล	-	น้ํามันสนเข็มแดง	-	พิพิธภัณฑสาหรายหมีเทเทรุ	-	ฮัน
บก	-	ศูนยสมุนไพรฮอกเกตนามู	-	Shinsegae	Outlets	-	เมียงดง
-	Seoullo7017

พักที่	Incheon	Bliss,
Incheon	Charis,	Seoul
VIP,	Galaxy,	Seoul
L'Art,	(3	ดาวเกาหลี)
หรือเทียบเทา

5 ศูนยโสม	-	พระราชวงถ็อกซูคุง	-	ถนนเลียบกําแพง	-	สนามบิน
อินชอน	-	สนามบินสุวรรณภูมิ

25	ก.ย.	60	-	29	ก.ย.	60 14,900	บาท 14,900	บาท 14,900	บาท 4,900	บาท

26	ก.ย.	60	-	30	ก.ย.	60 14,900	บาท 14,900	บาท 14,900	บาท 4,900	บาท

2	ต.ค.	60	-	6	ต.ค.	60 17,900	บาท 17,900	บาท 17,900	บาท 4,900	บาท

3	ต.ค.	60	-	7	ต.ค.	60 17,900	บาท 17,900	บาท 17,900	บาท 4,900	บาท

9	ต.ค.	60	-	13	ต.ค.	60 17,900	บาท 17,900	บาท 17,900	บาท 4,900	บาท

10	ต.ค.	60	-	14	ต.ค.	60 17,900	บาท 17,900	บาท 17,900	บาท 4,900	บาท

11	ต.ค.	60	-	15	ต.ค.	60 18,900	บาท 18,900	บาท 18,900	บาท 4,900	บาท



1.	นัดหมายแตละคณะกอนออกเดินทาง	3	ชัว่โมงลวงหนากอนเครื่องออก
2.	พรอมกันทีช่ัน้	4	ผูโดยสารขาออก	เช็คอินหมายเลข	D	Jin	Air	(LJ)	หมายเลข	4-5
3.	พรอมกันทีช่ัน้	4	ผูโดยสารขาออก	เช็คอินหมายเลข	F	Jeju	Air	(7C)	หมายเลข	3-4
4.	พรอมกันทีช่ัน้	4	ผูโดยสารขาออก	เช็คอินหมายเลข	L	T’way	(TW)	หมายเลข	5-6

ชวงคํ่า
เจาหนาทีร่อตอนรับดูแล	มอบเอกสาร	และอธิบายเพิม่เติม	(นัดหมายแตละคณะกอนออกเดิน

ทาง	3	ชัว่โมงลวงหนากอนเครื่องออก)

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

ชวงเชา	
ออกเดินทางสูประเทศเกาหลีใต	โดยสายการบิน	JIN	AIR	(LJ),	JEJU	AIR	(7C),	T’way	(TW)	
ICN	Landingถึงสนามบินนานาชาติอินชอน	หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรแลว
รถโคชพาทานขามทะเลตะวันตกดวยสะพานแขวนยองจองหรือสะพานเพื่อความหวังในการรวมชาติที่ยาว

กวา	4.42	กมยอดโดมสูง	107	เมตร	ไปยังจุดหมายปลายทางการทองเที่ยวของวันน้ี
แอบดูเกาหลีเหนือทีห่อสังเกตการณโอดูซาน	เป็นหอสังเกตการณที่สรางขึน้เพื่อแสดงความเสียใจกับผู

สูญเสียครอบครัวและสถานที่ใหความรูเรื่องการรวมชาติผานตึก	5	ชั้น	ณ	ที่แหงน้ี	เราสามารถชมภาพภูเขาซ
งกักซาน	Songaksan	ที่อยูในเมืองเกซองของเกาหลีเหนือ	ที่ตั้งของโรงเรียน	ที่ทําการของทางราชการ	การทํา
เกษตรกรรมของชาวเกาหลีเหนือ	ผานการใชกลองสองทางไกล	(มีคาใชจายเล็กนอย)	กลองเพื่อการรวมชาติ
ปอมโอซันซอง	อนุเสาวรียทาน	Cho	Man-shik	และรับฟังคําบรรยายวีดีโอเกี่ยวกับภูมิศาตรและเรื่องราวที่
หอกระจก	180	องศา	ที่หันหนาสูชายแดนเกาหลีเหนือ	(ตามรอบทีจ่ัดแสดง)	และหองจัดแสดงชีวิตของชาว
เกาหลีเหนือจากหนังสือ	เสื้อผา	และเครื่องใชภายในบานในปัจจุบันที่จัดแสดงไวดวย
รับประทานอาหารกลางวัน	เมนูบารบีคิวไฟหรือบลูโกกิ	เป็นเน้ือหมูสไลดหมักซอสคันจังและเครื่องปรุง

รส	ผัดยางขลุกขลิกบนกะทะ

ชวงบาย	
สวนสนุกเอเวอรแลนด	เที่ยวเอเวอรแลนด	–	Everland	“	ดิสนียแลนดเกาหลี	”	สวนเปิดในหุบเขาที่มีชื่อเสียง

มากที่สุดของประเทศ	มี	Festival	World	จะประกอบไปดวย	Global	Fair,	American	Adventure,	Magic	Land,
European	Adventure	และ	Equatorial	Adventure	และ	Zootopia	(มาใหม	PANDA	World)	อีกทั้งยังมี	LINE	Store
สําหรับ	ชาวสาวก	LINE	ใหแชะภาพ	อีกทั้งใหสาวกชาว	K-POP	ไดมีโอกาสชมคอนเสิรต	K-POP	ผานเทคนิค
พิเศษเสมือนจริง	“	HOLOGRAM	“	ที่ทําใหทานรูสึกวากําลังรับชมศิลปินทําการแสดงตัวเป็นๆ	ตอหนาเรา	กับ
ศิลปินนักรองจากคายดังในเกาหลี	(ชําระเพิม่)	ครั้งแรกของโลก	!	เปิดโลกสวนสัตวเปิดที่	Lost	Valley	กับรถบัส
สะเทิ้นน้ําสะเทิ้นบก	และอื่นๆ	นอกจากน้ีทานยังสามารถชอปป้ิงในรานคาของที่ระลึก	
และสุดทายเดินชมและถายรูปกับสวนดอกไมซึ่งผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนตามฤดูกาล	เชน	ฤดูรอนจะเป็นดอก



1.	เวลาทีเ่กาหลีใตเร็วกวาไทย	2	ชัว่โมง	|	เวลาบินประมาณ	5-6	ช.ม..
2.	ออกเดินทางสูประเทศเกาหลีใต	โดยสายการบิน	JIN	AIR	(LJ),	JEJU	AIR	(7C),	T’way	(TW)
3.	บางสายการบินมีชุดกลองสแน็คบล็อกใหผูโดยสารบนเครื่องบิน	และมีบริการ	Air	Cafe

จําหนาย	อาหาร	เครื่องดื่ม	และขนมคบเคี้ยว
4.	การเขาชมหอสังเกตการณ	(มีคาใชจายเล็กนอย)

กุหลาบและดอกลิลลี่บาน	ฤดูใบไมผลิจะเป็นดอกทิวลิปบาน	ฤดูใบไมรวงจะเป็นดอกเบญจมาศบาน	ขบวน
พาเหรดตามวันเวลา

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	เมนูหมูยาง	คาลบี	Pork	KALBI	อาหารพื้นเมืองเกาหลีป้ิงยางบนเตาถานที่เลื่องชื่อ

และรูจักกันดีทั่วโลก
หลังอาหารคํ่า	พาทานเขาเช็คอินทีพ่ัก	ณ	โรงแรม	2	คืน	ในจังหวัดชุนชอนโด	(3	ดาวเกาหลี)	หรือ

เทียบเทา	เพื่อผอนคลายความเมื่อยลาหลังการเดินทางทองเที่ยว

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

หอสังเกตการณโอดูซาน	หอแหงน้ีกลองสองทางไกลกําลังแรงสูงเพื่อจะไดเห็น
เกาหลีเหนือได	มีนิทรรศการแสดงปัจจัยที่จําเป็นตอการดํารงชีวิตใน
เกาหลีเหนือ	เสื้อผา	และหองสําหรับจําหนายสินคาของเกาหลีเหนือดวย

	รับประทานอาหารกลางวัน	เมนูบารบีคิวไฟหรือบลูโกกิ	เป็นอาหารดั้งเดิมของคาบสมุทรเกาหลี	กอนเมนูคา
ลบี	โดยนําเน้ือหมูสไลดหมักซอสคันจังและเครื่องปรุงรสตาง	ๆ	เมื่อนํามาปรุงจะมีรสออกหวานนุม	เวลาทาน	นํา
มาผัดยางขลุกขลิกกับซุปบลูโกกิบนกะทะแบนพรอมผักกะหลํ่าและเสนจันทน	โดยจะมีลักษณะออกเป็นแบบน้ํา
ขน	เพื่อเป็นน้ําซุปไวคลุกคลิกทานกับขาว	เสริฟพรอมขาวสวยรอนและเครื่องเคียงตาง	ๆ	ประจําวันคูโตะ

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

	รับประทานอาหารคํ่า	เมนูหมูยาง	คาลบี	อาหารพื้นเมืองเกาหลีที่เลื่องชื่อและรูจักกันดีทั่วโลก	มีรสชาติออก
หวาน	นุมและกลมกลอม	นําเน้ือหมูสต็กหรือหมูชิ้นหมักยางบนเตาถานแบบดั้งเดิม	และตัดเป็นชิ้นพอคํา	หอ
ทานกับผักกาดเขียวแบบเมี่ยงคําไทย	โดยใสน้ําจิ้มเตาเจี้ยว	(เครื่องจิ้มหมัก	ที่ชวยชูรสอยางดี)	ตามดวยขาวสวย
รอนเล็กนอย	อยาลืม	!	ทานเครื่องเคียงตางๆ	เพื่อความสมดุลในการทานแบบหยินหยาง	และ	น้ําซุปสาหราย
เพื่อการลางพิษ

	พักที่	โรงแรมจังหวัดชุนชอนโด	(3	ดาวเกาหลี)	หรือเทียบเทา



ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	แบบอเมริกันเกาหลี	หรือ	อาหารชุดเชาเกาหลี	ที	่หองอาหารโรงแรม
เปิดประสบการณ	ป่ันป่ันป่ันเรียวไบท	Rail	Bike	บนทางรถไฟสายเกาของเมืองอาซาน	มีระยะทางไปกลับ

ราว	5	กิโลเมตร	ใหทานไดชื่นชมวิวชนบท	ทิวทัศนธรรมชาติที่อุดมสมบูรณขนาบสองขางทางของชาวเกาหลี	ไม
วาจะเป็นแปลงเกษตร	ทุงนา	ไรสวน	สวนดอกไม	ตนไมยักษใหญพันธุตางๆ	ภายใตภูเขาที่โอบลอม	ประทับใจกับ
ความสวยงามของแตละฤดูที่ผลัดเปลี่ยนสีสันมาอวดกัน	และ	อุณหภูมิของอากาศที่เย็นสบายตางกันในแตละ
ฤดูกาลอีกดวย	(น่ังคันละ	4	ทาน	เพราะตองชวยกันป่ันป่ันป่ัน	เป็นอีกหน่ึงกิจกรรมการทองเที่ยวที่ชาวเกาหลี
นิยมกัน	เพื่อความสามัคคีและความหนุกหนาน)ป่ันป่ันป่ัน	จักรยานรัก	หรือ	เดินเลน	
ชมแชะรูป	โรแมนติกที่ถนนอุโมงคแปะกวย	(สีเขียวในฤดูใบไมผลิและฤดูรอน	สีเหลืองทองในฤดูใบไมรวง)

ตนสูงเสียดฟา	ที่ทอดยาวกวา	1.5	กม	ซึ่งตั้งอยูบริเวณของคูคลองเคียวกีชอน	ในชวงฤดูใบไมผลิ	บริเวณน้ีจะเต็ม
ไปดวยทุงดอกสีเหลืองของตนเรฟ	ในชวงฤดูใบไมรวง	ใบของตนจิงโกะ	หรือ	ตนแปะกวยที่อายุหลายสิบปี	จะ
เปลี่ยนใบเป็นสีทองสุดสวยงดงามยิ่ง	มีสีสันของดอกไมตามฤดูกาลใหไดชื่นชมกัน	ตลอดทางเดินยังมีงานศิลปะ
มาน่ัง	หรือ	งานศิลปะสรางสรรคนารักนารักไวใหชื่นชม	เพราะ	ที่น่ีมีศูนยวัฒนธรรมตั้งอยู	เรายังสามารถเดิน
ทอดนองลงสะพานไปชมนกอพยพที่มารวมตัวกันในแตละฤดูกาล	(ฟรี	!	จักรยานของสถานที	่ขออภัย	หากมี
จํานวนจํากัดในการใหบริการ)
รับปประทานอาหารกลางวัน	เมนูดังของชาวเกาหลี	“คัมจาทัง”	หรือ	เเกงมันฝรั่งกับกระดูกหมู	ซึ่ง

ประกอบไปดวยสวนผสมที่สําคัญคือ	กระดูกหมูสวนซี่โครง/สันหลัง	มันฝรั่ง	ตนหอม	พริกแกง	งาดําป า	ใบงา
เขียว	เห็ด	โดยปลอยเคี่ยวกระดูกหมูและเครื่องเคียงตลอดทั้งวันทั้งคืน

ชวงบาย
หอคอย	กรีนทาวเวอร	หน่ึงในสถานที่ถายทํารันน่ิงแมน	บริเวณจุดที่ตั้งของกรีนทาวเวอรเป็นสถานที่ของ

โรงงานกําจัดขยะที่ไดสรางขึน้มา	เพื่อรักษาสภาพแวดลอม	ขยะที่ถูกเผาจะสงควันออกมาจากกรีนทาวเวอร	ใน
ปริมาณที่นอยที่สุดในแตละวัน	กรีนทาวเวอรสูงจากพื้นดิน	150	เมตร	ชื่นชมกับทัศนียภาพโดยรอบ	360	องศา
ทั่วทั้งเมืองอาซานโดยมองลงมาจากกรีนทาวเวอร	จุดที่ใหความสนุกอยางหน่ึงคือ	การมองทิวทัศนเมืองอาซาน
ผานพลาสติกใสชนิดแข็งทนทานพิเศษลงไปยังพื้นลาง
ยอนเวลาหาอดีตทีห่มูบานพื้นเมืองโบราณเวอัมในสมัยโชซอนเมื่อประมาณ	500	ปีกอน	หมูบานแหงน้ี

ยังมีชาวบานในปัจจุบันใชชีวิตอาศัยอยูประมาณ	80	กวาหลังคาเรือน	เป็นที่ใหประสบการณสัมผัสการใชชีวิต
ประเพณีวัฒนธรรม	ของคนพื้นเมือง
ผานบานสไตลฮันนก	บานสไตลโซกาจิบ	ทางเดินกําแพงหินที่สรางจากการถมกอนหิน	ที่เราเห็นอยูบน

เกาะเจจู	หรือ	ลองน่ังโลชิงชาลอยฟาแบบโบราณ	เพื่อสูดอากาศบริสุทธิส์ดชื่นเต็มปอด	หมูบานพื้นเมืองเวอัมยัง
เป็นสถานที่ถายทําถาพยนตและละครตางๆ	ที่เป็นที่รูจักกันดี	เชน	ภาพยนตร	“เทกึกกี”
นัง่รถขามสะพานทะเลสาปอาซาน	อีกหน่ึงจุดชมวิวทีส่วยงามของเมืองน้ี
เดินเลนแชะภาพซื้อขนมของกินที่	หมูบานฝรัง่เศส	France	Village	แหงใหม	ไฉไลกวาเดิม	หมูบานฝรั่งเศ

แหงน้ีไดจําลองสีสันเอกลักษณของเมืองฝรั่งเศสตอนใตดวยสถาปัตยกรรมสไตลโปรวองซ	ซึ่งภายในหมูบานจะ
การจัดสวนสไตลฝรั่งเศส	และยังมีรานคาและรานอาหารสไตลโปรวองซผสมความเป็นเกาหลี	เชน	รานเบเกอรี่
รานกาแฟ	รานอาหาร	ฯลฯ	จึงทําใหที่น่ีเป็นจุดหมายปลายทางที่ใครๆ	มักจะมาถายรูปไวเป็นที่ระลึกเสมอ	และ
เฟริสตวิลเลจ	First	Village	อาณาจักรแหงการชอปป้ิงสินคาแบรนดดังเกาหลี	สนุกสนานกับการจับจาย
ชอปป้ิงสินคาแบรนดเกาหลีคุณภาพที่เอามาลดราคากันตลอดทั้งปี

ชวงคํ่า
อิสระอาหารเย็นเพื่อความสะดวกในการชอปป้ิงและถายรูปชิวชิว
หลังอาหารคํ่า	หลังจบรายการทองเทีย่ว	คํ่าคืนน้ี...	พาทานเดินทางกลับทีพ่ัก

	รับประทานอาหารเชา	แบบอเมริกันเกาหลี	หรือ	อาหารชุดเชาเกาหลี	ที่	หองอาหารโรงแรม

Rail	Bike	คือการไปป่ันรถรางบนทางรถไฟสายเกาที่ปัจจุบันไมมีรถไฟวิ่งแลว
โดยรถที่ใชป่ันคือรถรางที่มีการดัดแปลงใหใชแรงขาป่ันฟันเฟืองใหลอหมุน
คลายๆจักรยานแบบน่ัง



นําทุกทานป่ันจักรยานรัก	หรือเดินเลน	ชม	แชะรูป	โรแมนติกที่ถนนอุโมงค
แปะกวย	(สีเขียวในฤดูใบไมผลิ	และฤดูรอน	สีเหลืองทองในฤดูใบไมรวง)	ตน
สูงเสียดฟา	ที่ทอดยาวกวา	1.5	กม	ซึ่งตั้งอยูบริเวณของคูคลองเคียวกีชอน	ใน
ชวงฤดูใบไมผลิ	บริเวณน้ีจะเต็มไปดวยทุงดอกสีเหลืองของตนเรฟ	ในชวงฤดู
ใบไมรวง	ใบของตนจิงโกะ	หรือตนแปะกวยที่อายุหลายสิบปี	จะเปลี่ยนใบเป็นสี
ทองสุดสวยงดงามยิ่ง	มีสีสันของดอกไมตามฤดูกาลใหไดชื่นชมกัน	ตลอดทาง
เดินยังมีงานศิลปะมาน่ัง	หรือ	งานศิลปะสรางสรรคนารักนารักไวใหชื่นชม
เพราะที่น่ีมีศูนยวัฒนธรรมตั้งอยู	เรายังสามารถเดินทอดนองลงสะพานไปชม
นกอพยพที่มารวมตัวกันในแตละฤดูกาล

	รับปประทานอาหารกลางวัน	เมนูดังของชาวเกาหลี	“คัมจาทัง”	หรือ	เเกงมันฝรั่งกับกระดูกหมู	คําวา	“ทัง”
เเปลวาน้ําซุป	สวนคําวา	“คัมจา”	มีความหมายวา	มันฝรั่ง	เเตทวาเมนูน้ี	คําวา	“คัมจา”	จะหมายถึงเจากระดูกหมู
ซึ่งเป็นหัวใจสําคัญของหมอแกงน้ี	ซึ่งประกอบไปดวยสวนผสมที่สําคัญคือ	กระดูกหมูสวนซี่โครง/สันหลัง	มันฝรั่ง
ตนหอม	พริกแกง	งาดําป า	ใบงาเขียว	เห็ด	โดยปลอยเคี่ยวกระดูกหมูและเครื่องเคียงตลอดทั้งวันทั้งคืน	เจา
ซี่โครงหมูจะเป่ือยมากๆ	แถมหวานนุมอรอยสุดๆ	เมื่อกินกับมันฝรั่ง	บริการขาวสวยและเครื่องเคียง	เพิ่มเติมคือ
เมนูน้ีมีครบทั้งโปรตีน	เเคลเซียม	วิตามิน	บี1	ซึ่งเกาหลีเชื่อวาสามารถชวยปัญหาการกรนเเละชะลอความเเก
และยังเป็นเมนูยอดนิยมในหมูคนที่ชอบดื่มเหลาโซจู	และ	คนที่ตองการแกแฮงคหลังคํ่ าคืน

นําทานเดินทางสู	หอคอย	กรีนทาวเวอร	หน่ึงในสถานที่ถายทํารันน่ิงแมน
บริเวณจุดที่ตั้งของกรีนทาวเวอรเป็นสถานที่ของโรงงานกําจัดขยะที่ไดสราง
ขึน้มา	เพื่อรักษาสภาพแวดลอม	ขยะที่ถูกเผาจะสงควันออกมาจากกรีนทาว
เวอร	ในปริมาณที่นอยที่สุดในแตละวัน	กรีนทาวเวอรสูงจากพื้นดิน	150	เมตร
ชื่นชมกับทัศนียภาพโดยรอบ	360	องศาทั่วทั้งเมืองอาซานโดยมองลงมาจาก
กรีนทาวเวอร	จุดที่ใหความสนุกอยางหน่ึง

หมูบานพื้นเมืองโออัม-ริ	(Oeam-ri	Folk	Village)	เป็นหมูบานพื้นเมืองที่ยังคง
ไดรับการอนุรักษนไวเป็นอยางดี	โดยในหมูบานพื้นเมืองโออัม-ริน้ัน	ยังคงมี
บานหลายหลังที่ยังคงรักษารูปแบบโบราณไว	ตรงบริเวณทางเขาบานจะมี
ศาลเจาและโรงสีขาวที่ไดรับการอนุรักษไวใหอยูในสภาพดี	ตรงกันขามกับ
ทัศนียภาพชนบทอันเขียวขจี	คือบานแปดสิบหกหลังที่ปลูกเคียงขางกันเป็นที่
อยูอาศัยของชนชั้นสูงและบานหลังคาจากอันเกาครํ่ าครา	ทั้งหมดถูกหอมลอม
ดวยลําธาร

หมูบานนัมซานโกลฮันอก(Namsangol	Hanok	Village)	ตั้งอยูดานหนาของ
สถานีรถไฟใตดิน	Chungmuro	Station	ซึ่งอยูระหวางอาคารสูง	อาคารภายใน
หมูบานมี	บานเกาหลีแบบดั้งเดิม	ศาลา	และสระน้ํา	เมื่อคุณเดินเขาสูประตู
ดานหนาจะพบกับอาคารชูนูกัก(Chunugak)	ตั้งอยูทางดานซายมือของสระน้ํา
โดยริมน้ําเป็นพื้นที่ที่สวยงามมากประกอบดวยบานแบบดั้งเดิม	5	หลัง	ภายใน
บานมีเฟอรนิเจอรตกแตงที่แสดงใหเห็นถึงชีวิตประจําวันของคนในอดีต
นอกจากน้ียังสามารถเลือกซื้อของที่ระลึก	ขนมกินเลน	และชาแบบดั้งเดิมได
อีกดวย	ในวันหยุดสุดสัปดาหของฤดูใบไมผลิ	และฤดูใบไมรวงจะมีการแสดง
จัดพิธีแตงงานแบบดั้งเดิมของเกาหลีที่บานพักแบคยองฮโย(Bak	Yeong	Hyo’s
Residence)ในชวงเที่ยงวันหรือบายโมงตรง	แตในชวงฤดูหนาว(พฤศจิกายน-
กุมภาพันธ)จัดพิธีไดไมบอยเทา	ผูเขาชมสามารถรวมถายภาพกับบาวสาวที่
แตงกายดวยชุดแตงงานดั้งเดิมไดอีกดวย



1.	ฟรี	!	จักรยานของสถานที	่ขออภัย	หากมีจํานวนจํากัดในการใหบริการ
2.	อิสระอาหารเย็น

หมูบานฝรั่งเศส	Petite	France	เป็นหมูบานสีสันนารักสดใสสไตลฝรั่งเศษ	โดย
ใชคอนเซ็ปในการออกแบบมาจาก	"ดวงดาว,	ดอกไม	และ	เจาชายนอย"	ถา
ใครเป็นแฟนคลับตัวจริงของเจาชายนอยและไดมีโอกาสมาเที่ยวที่เกาหลี	หาม
พลาดที่จะมาที่หมูบานฝรั่งเศสน้ี	เพราะไมวาจะไปมุมไหน	ก็จะไดเจอเจาชาย
นอยที่เป็นทั้งรูปป้ัน	และรูปวาดเจาชาย	สุดนารักมายืนรอใหแฟนคลับมาขอ
ถายรูปดวยเต็มไปหมด

อานาจักรแหงการชอปป้ิงสินคาแบรนดนมของเกาหลี	ใหทานไดสนุกกับการ
จับจายใชสอย	สินคาที่เอามาลดราคาทั้งปี

	พักที่	โรงแรมจังหวัดชุนชอนโด	(3	ดาวเกาหลี)	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	แบบอเมริกันเกาหลี	หรือ	อาหารชุดเชาเกาหลี	ที	่หองอาหารโรงแรม
เดินทางเขาเมืองหลวงกรุงโซล	ที่มีประชากรถึง	1	ใน	4	ของประเทศ	มีตึก	63	ชั้น	ตึกที่สูงที่สุด	มีแมน้ําฮันไหล

ผานใจกลางเมืองหลวงของกรุงโซล
ศูนยน้ํามันสนเข็มแดง	Red	Pine	พาทานเดินทางสู	ศูนยน้ํามันสนเข็มแดง	Red	Pine	ซึ่งผลิตจากใบสนเข็ม

แดงในประเทศเกาหลี	เป็นงานนวัตกรรมวิจัยชิ้นใหมลาสุดของเกาหลี	เพื่อชวยผูที่มีปัญหาเรื่องไขมันอุดตันใน
เสนเลือด	คลอเรสเตอรอลในเลือดสูง	ไขขอเสื่อม	หรือ	การไหลหมุนเวียนของเลือด	เป็นตน	กวาจะมาทําเป็น
น้ํามันสนสกัดได	1	แคปซูล	ตองใชใบสนเข็มแดงประมาณ	2.7	ก.ก.	แนะนําใหทุกทานเลือกซื้อเป็นของฝาก
สุขภาพเพื่อตัวทานเองและคนที่ทานรักหรือคนที่ทานเคารพ	เพราะเป็นสารอาหารธรรมชาติ	ที่วิจัยจากโรง
พยาบาลชั้นนําในเกาหลีแลววา	ไมมีผลขางเคียง
ศูนยเครื่องสําอางเวชสําอาง	ใหทานเลือกซื้อคอสเมติกหลากยี่หอคุณภาพที่ผูหญิงชาวเกาหลีทั้งสาวทั้งไม

สาว	ลวนใหความสําคัญกับเรื่องผิวหนาคอนขางมาก	โดยเฉพาะในกลุมบํารุงผิวพื้นฐาน	Skin	Care	และเครื่อง
สําอางผสมสมุนไพร	ศูนยเวชสําอางเครื่องสําอาง
รับประทานอาหารกลางวัน	เมนูเปิบพิสดาร-ไกตุนโสม	อาหารวังในสมัยกอน	เชื่อกันวาบํารุงและ

เสริมสุขภาพ	เสิรฟทานละ	1	ตัว	ในหมอดินรอน	เมนูเปิบพิสดาร-ไกตุนโสม	อาหารวังในสมัยกอน	เชื่อกันวา
บํารุงและเสริมสุขภาพ	เสิรฟทานละ	1	ตัว	ในหมอดินรอน

ชวงบาย	
พิพิธภัณฑสาหราย	+	แตงชุดฮันบก	เป็นที่สถานที่ที่จัดแสดงขบวนการและขั้นตอนตางๆ	ตั้งแตตนน้ํา

จนถึงปลายทางการผลิตออกมาเป็นสาหรายกินไดในรูปแบบตางๆ	ใหเรารับประทานได	นอกจากน้ี	เรายัง
สามารถชิมและเลือกซื้อสาหรายกลับไปเป็นของฝากของทานเลนได	โดยมีรสตางๆ	อยางเชน	รถกุง	รสหมู	รถ
กิมจิ	รถวาซาบิ	ฯลฯ
จากน้ันเชิญทานรวมเป็นสวนหน่ึงของชาวเกาหลี	โดยการแตงกายชุดประจําชาติตางๆ	(ชุดฮันบก)	พรอม

ถายรูปเป็นที่ระลึก	เพื่อไปอวดคนทางบาน
ศูนยฮอกเก็ตนามูเพื่อนที่ดีในการดําเนินชีวิต	!	“	ฮอกเก็ตนามู	”	ตนไมชนิดน้ีเจริญเติบโตในป าลึกบนภูเขา

ที่ปราศจากมลภาวะและระดับสูงเหนือน้ําทะเล	50-800	เมตร	เมล็ดของพันธุฮอกเก็ตน้ี..ชาวเกาหลีรุนใหมนิยม
นํามารับประทานเพื่อชวยดูแลตับใหสะอาดแข็งแรง	ปองกันโรคตับแข็งไมถูกทําลายจากการดื่มแอลกอฮอล
กาแฟ	บุหรี่	สารตกคางจากอาหารและยา



ดิวตี้ฟรี	(ปัจจุบันเป็นทีนิ่ยมมาก	เพราะ	ดิวตรี้ฟรีประเทศน้ี	มีถึง	5	บริษทัแขงขันกัน)	เพลิดเพลินกับ
การชอปป้ิง	ณ	หางปลอดภาษีชินเซเก	ใหทานไดเลือกซื้อสินคาแบรนดเนมนําเขาจากตางประเทศมากมาย
หลากหลายชนิด	รวมทั้งสินคาแบรนดเกาหลียอดนิยมที่ชาวเกาหลี	ชาวจีน	และชาวญี่ป ุน	นิยมมาเลือกซื้อหากัน
มากมาย
ยานเมียงดอง	"	ถนนแฟชัน่ของเกาหลี	"	อิสระชอปป้ิงบริเวณเมียงดอง	Myeongdong	ถูกขนานนามวา	"

ถนนแฟชั่นของเกาหลี	"	แหลงรวมความฮิปใหม	ไมตกเทรน	!	ราคาระดับกลางถึงสูงเมื่อเทียบกับตลาดทงแดมุน
หางบูติกหลากยี่หอตั้งแตแบรนดเนมตางชาติถึงเกาหลี	รานเสื้อผามีสไตลหองเล็กๆ	ราน	Creative	Lifestyle
รานรองเทา	รานทําผม	รานเครื่องประดับ	รานคอสเมติก	รานกาแฟ	รานไอศครีม	รานขนม

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	เมนูหมอไฟชาบูเห็ด	คลายการตมรวมมิตรสุกี้หมอไฟ	ประกอบไปดวยเน้ือหมูชิ้น

หรือสไลด	ผัก	เห็ด	และวุนเสน
จากน้ันไอคอนนิคแหงใหมกรุงโซลทีต่องไปเช็คอิน	สะพานลอยฟ า	“	Seoullo7017	”	ทีเ่ปลีย่นจาก

ทางสําหรับรถ	ใหเป็นทางสําหรับคน	กอสรางสมัยปี	1970	และกลายรางเป็นสวนลอยฟ าในปี	2017	น้ี
เพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิตเมืองใหญใหดีขึน้	ความดีงามอีกอยางคือบนทางเดินยังรายลอมไปดวยของดี
เกาหลี	เชน	ศูนยขอมูลนักทองเที่ยว	รานกาแฟ	รานอาหารวาง	ขนมพื้นเมือง	รานขายของที่ระลึก	รานรวง	คาเฟ
หนังสือ	ลานกิจกรรม	เป็นตน	มาเดินชวงระหวางวันจะไดอารมณนึง	มาชวงตอนดึกสะพานก็จะเปิดไฟเรืองแสง
ทําใหไดฟีลอีกแบบนึง	เรียกไดวามาเที่ยวไดทุกเวลาเลยหลังจบรายการทองเที่ยว
คํ่าคืนน้ี...	พาทานเขาเช็คอินที่พัก	1	คืน	ณ	โรงแรม	Incheon	Bliss,	Incheon	Charis,	Seoul	VIP,	Galaxy,

Seoul	L'Art,	(3	ดาวเกาหลี)	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	แบบอเมริกันเกาหลี	หรือ	อาหารชุดเชาเกาหลี	ที่	หองอาหารโรงแรม

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

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

	รับประทานอาหารกลางวัน	เมนูเปิบพิสดาร-ไกตุนโสม	อาหารวังในสมัยกอน	เชื่อกันวาบํารุงและเสริมสุขภาพ
เสิรฟทานละ	1	ตัว	ในหมอดินรอน	เป็นเมนูอาหารวังตั้งแตสมัยราชวงศโซซอน	โดยใชไกที่มีอายุวัยรุน	ภายใน
ตัวไกจะมีขาวเหนียว	รากโสม	พุทราแดงและเคล็ดลับในการตุนเพื่อใหรสชาติกลมกลอม	เน้ือไกนุมและยอย
เสริฟพรอมเครื่องเคียงคูโตะ

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”

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

Shinsegae	Outlet	มีพื้นที่ขนาดใหญของเกาหลีแหงหน่ึง	ซึ่งเป็นศูนยรวมของ
สินคาหลากหลายแบรนดที่นํามาขายใหทานไดเลือกชมเลือกซื้ออยางมากมาย
อาทิ	DKNY,	GUESS,	DIESEL,	NIKE,	ADIDAS	ฯลฯ

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

Seoullo	7017″	สะพานลอยฟา	แลนดมารกแหงใหมกรุงโซล	ถือเป็นอีกหน่ึง
สถานที่เที่ยวใหมของเกาหลีใต	ที่เกิดจากการปรับปรุงทัศนียภาพ	รื้อสะพาน
บางจุด	แลวปรับใหเป็นถนนลอยฟา	แถวบริเวณสถานีรถไฟโซล	(Seoul
Station)	ใหกลายเป็นสถานที่พักผอนสําหรับประชาชน	และนักทองเที่ยว	ซึ่ง
สะพานน้ีจะเป็นพื้นที่สีเขียว	(Seoul’s	Botanical	Skyline	Park)	ที่เต็มไปดวยตน
ไมและดอกไมกวา	200	สายพันธุ	ทุกคนสามารถมาพักผอนหยอนใจ	รวมถึงจะ
เป็นอีกหน่ึงสถานที่ที่เป็นศูนยกลางในการทํากิจกรรมและจัดเทศกาล
นิทรรศการตางๆ	อีกทั้งมีใหบริการ	Wifi	ดวย	มาตอนเชาก็จะไดอารมณนึง
หรือจะมาชวงตอนดึกบนสะพานก็จะเปิดไฟ	ทําใหไดฟีลอีกอยาง	เรียกไดวามา
เที่ยวไดทุกเวลาเลย	..



	รับประทานอาหารคํ่า	เมนูหมอไฟชาบูเห็ด	อาหารพื้นเมืองของคาบสมุทรเกาหลีตั้งแตสมัยมองโกเลียบุก
คาบสมุทรเกาหลี	คลายสุกี้หมอไฟ	โดยนําเน้ือหมูสไลด	ตมรวมมิตรกับผักตามฤดู	เห็ดเกาหลี	วุนเสนหรือเสน
กวยเตีย๋ว	ใบบีซูหอม	ในหมอไฟ	เสริฟพรอมน้ําจิ้ม	ขาวสวย	และ	เครื่องเคียงตางๆ

	พักที่	Incheon	Bliss,	Incheon	Charis,	Seoul	VIP,	Galaxy,	Seoul	L'Art,	(3	ดาวเกาหลี)	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	
อาหารเชาแบบอเมริกันเกาหลีชุด	หรือ	เซมิ	ที	่หองอาหารโรงแรม
เยีย่มศูนยโสมเกาหลี	ทุกทานจะไดรูจักสมุนไพรโสมเกาหลีหรือราชาแหงมวลสมุนไพร	เพราะเกาหลีใต

เป็นประเทศที่มีการผลิตโสมเกาหลีที่มีคุณภาพเป็นอันดับ	1	ของโลก	ซึ่งใครใครที่ไดมาเที่ยวก็จะชื่นชอบหาซื้อ
เป็นของฝากเพราะราคาที่ถูกวาเมืองไทยและคุณประโยชนนานัปการ	เชน	ชวยเสริมความแข็งแรงใหแกระบบ
ยอยอาหารและปอด	ชวยทําใหจิตใจสงบและเพิ่มพละกําลังโดยสวนรวม	สรรพคุณทางการแพทย	ชวยบํารุง
หัวใจ	ปองกันโรคหัวใจขาดเลือด	เสริมประสิทธิภาพทางเพศ	ลดและปองกันมะเร็ง
เยีย่มชมพระราชวังถ็อกซูคุง	ซึ่งมีสิ่งกอสรางที่นาชมเป็นอันมาก	เชน	ประตูหลักแทฮันมุน

(Daehangmun	Gate)	พระที่น่ังชุงวาจอนและทองพระโรง	และซกโชจอน	(Soekjojeon)	อันเป็นสิ่งกอสราง
แบบตะวันตกแหงเดียวในบรรดาพระราชวังตางๆ	ในเกาหลี	ซกโชจอนแหงน้ีเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑพระราชวัง
ซึ่งเป็นที่เก็บสิ่งของที่ใชในพระราชวังในสมัยราชวงศโชซอน	นอกจากน้ียังมีพิพิธภัณฑศิลปะถอกซูกุง	ซึ่งแสดง
ผลงานทางศิลปะสมัยใหมมากมาย
พาทานเดินเลาะถนนเลียบกําแพง	หินสีน้ําตาลเทาสวยงาม	(Stonewall	Street)	ขางพระราชวัง	ที่ขึน้

ชื่อเรื่องความสวยงามและโรแมนติกสายหน่ึงในกรุงโซล	สองขางทางของถนนแหงน้ีจะเรียงรายไปดวยตนกิง
โกะ	(แปะกวย)	ที่ปลูกไวเลียบไปกับความโคงของเสนถนน	ภายในถนนแหงน้ี	ยังเป็นที่ตั้งของโรงละคร	โบสถ
พิพิธภัณฑศิลปะ	และรูปป้ัน	3	มิติ	จางดอกแด	(Jangdockdae)	อยูตรงบริเวณลานน้ําพุหนาพิพิธภัณฑศิลปะ
แหงกรุงโซล	ในชวงใบไมรวง	ถนนแหงน้ีจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองสะพรั่ง
น่ังรถผานถนนสายสําคัญเชนถนนใจกลางเมือง	“เซจองโนะ”	และถนนที่มีการเปิดปิดเป็นเวลา-สถานที่ตั้ง

ทําเนียบและบลูเฮาทหรือบานประจําตําแหนงประธานาธิบดี
รับประทานอาหารกลางวัน	เมนูจัดจาน	!	โอซัมหรือหมูปลาหมึกยางบารบีคิวหมักสไตลสมัยใหม

เกาหลี	เป็นเมนูประยุกตที่ชาวเกาหลีคิดกัน	ซี่งคนตางประเทศนิยมรับประทานเชนกันเพราะมีรสชาติออกหวาน
เผ็ดเล็กนอย	
หรือ	เมนูอันดงจิมทัค	หรือ	ไกตมแหงเมืองอันดอง	(เมืองอันดงเป็นหน่ึงของรองรอยสุดทายที่ยังคงเหลือ

อยูของเกาหลี	เป็นขุมทรัพยที่มีคาของประเพณีลัทธิขงจื้อ)	อาหารจานน้ีถือเป็นอาหารพิเศษเมนูหน่ึง...บนโตะ
อาหารของบานเศรษฐีในหมูบานอันดงในสมัยราชวงศโซซอน	

ชวงบาย
แวะซื้อของฝากติดไมติดมือทีศู่นยรวมของพื้นเมือง	(ละลายเงินวอน)	กอนอําลาเกาหลี
แวะซื้อของฝากติดไมติดมือที่ศูนยรวมของพื้นเมือง	(ละลายเงินวอน)	สาหรายหลากรูปแบบ	หลากรสชาติ

ขนมอรอยตางๆ	ซีเรียลช็อคโก	กาแฟ	กระดูกมาเจจูโด	ขนมโสม	ชาโสม	เครื่องสําอางโสม	หมอนสุขภาพ	กิมจิ
เป็บโปโร	(ป อกกี้เกาหลี)	ชินราเมง	(มามาเกาหลี)	ของใชในบาน	ลูกบอลซักผา	เครื่องใชไฟฟา	ของที่ระลึก
เป็นตน	
ขึน้อยูกับวันและเวลาที่เดินทาง	เหินฟากลับกรุงเทพฯ	บางสายการบินอาจมีชุดกลองสแน็คบล็อกใหผู

โดยสารบนเครื่องบิน	และยังมีบริการ	Air	Cafe	จําหนาย	อาหาร	เครื่องดื่ม	และขนมคบเคี้ยว	ที่ชาวเกาหลีนิยม
กัน

ชวงคํ่า	
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ

	อาหารเชาแบบอเมริกันเกาหลีชุด	หรือ	เซมิ	ที่	หองอาหารโรงแรม



บางสายการบินอาจมีชุดกลองสแน็คบล็อกใหผูโดยสารบนเครื่องบิน	และยังมีบริการ	Air	Cafe
จําหนาย	อาหาร	เครื่องดื่ม	และขนมคบเคี้ยว

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

พระราชวังถ็อกซูคุง	ซึ่งมีสิ่งกอสรางที่นาชมเป็นอันมาก	เชน	ประตูหลักแทฮัน
มุน	(Daehangmun	Gate)	พระที่น่ังชุงวาจอนและทองพระโรง	และซกโชจอน
(Soekjojeon)	อันเป็นสิ่งกอสรางแบบตะวันตกแหงเดียวในบรรดาพระราชวัง
ตางๆ	ในเกาหลี	ซกโชจอนแหงน้ีเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑพระราชวัง	ซึ่งเป็นที่
เก็บสิ่งของที่ใชในพระราชวังในสมัยราชวงศโชซอน	นอกจากน้ียังมีพิพิธภัณฑ
ศิลปะถอกซูกุง	ซึ่งแสดงผลงานทางศิลปะสมัยใหมมากมาย

ถนนเลียบกําแพง	(Stonewall	Street)	ขางพระราชวังที่ขึน้ชื่อเรื่องความ
สวยงาม	และโรแมนติกสายหน่ึงในกรุงโซล	สองขางทางของถนนแหงน้ีจะ
เรียงรายไปดวยตนกิงโกะ(แปะกวย)	ที่ปลูกไวเลียบไปกับความโคงของเสน
ถนน	ภายในถนนแหงน้ียังเป็นที่ตั้งของโรงละคร	โบสถ	พิพิธภัณฑศิลปะ	และ
รูปป้ันลิง	3	มิติ	จองดอกแด	อยูตรงบริเวณลานน้ําพุหนาพิพิธภัณฑศิลปะแหง
กรุงโซลในชวงใบไมรวง	ถนนแหงน้ีจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองสะพรั่ง

	รับประทานอาหารกลางวัน	เมนูจัดจาน	!	โอซัมหรือหมูปลาหมึกยางบารบีคิวหมักสไตลสมัยใหมเกาหลี	เป็น
เมนูประยุกตที่ชาวเกาหลีคิดกัน	ซี่งคนตางประเทศนิยมรับประทานเชนกันเพราะมีรสชาติออกหวานเผ็ดเล็ก
นอย	โดยนําบารบีคิวหมูติดมันและปลาหมึกหมักซอสแดงผัดในกระทะ	เมื่อสุกรับประทานพรอมเครื่องเคียงและ
ขาวสวย	หากตองการแบบรสชาติเกาหลีแทๆ	ก็สามารถใสกิมจิหมักลงตมดวย	ก็จะไดรสชาติอีกแบบหน่ึง	หรือ
เมนูอันดงจิมทัค	หรือ	ไกตมแหงเมืองอันดอง	(เมืองอันดงเป็นหน่ึงของรองรอยสุดทายที่ยังคงเหลืออยูของเกาหลี
เป็นขุมทรัพยที่มีคาของประเพณีลัทธิขงจื้อ)	อาหารจานน้ีถือเป็นอาหารพิเศษเมนูหน่ึง...บนโตะอาหารของบาน
เศรษฐีในหมูบานอันดงในสมัยราชวงศโซซอน

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

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



1.	จัดใหเฉพาะลูกคาที่ประสงคจะไปทองเที่ยวตามรายการของทัวรทุกวันเทาน้ัน	หากทานไมสามารถรวมทัวรทุก
วัน	แคสมัครมารวมทัวรเพียงเพื่อการใชตัว๋เครื่องบินและที่พักในราคาพิเศษ	หากทานไมแจง	และปรากฏวาทานไม
รวมทัวรในบางวัน	ทางบริษทัจะคิดคาดําเนินการในการแยกทองเที่ยวเอง	300	USDตอทาน	(กอนซื้อทัวร	จะตองแจง
ความประสงคที่เป็นจริง	เพื่อทางผูจัดจะไดคิดคาบริการที่เหมาะสม)	หมายเหตุ	หากการไปพบเพื่อนหรือญาติหรือไป
ติดตอธุรกิจหรือทองเที่ยวอิสระ	ทําหลังจากที่รายการเสร็จสิ้นในแตละวันแลว	ไมเป็นเหตุที่ทางผูจัด	จะตัดการให
บริการทานแตอยางใด
2.	ขอสงวนสิทธิใ์นการขายหรือไมขายใหแกทานที่ตองใชรถเข็น	หรือ	มีโรคประจําตัวบางอยาง	หรือ	ทองออนหรือ

ทองแกมาก	หรือ	มีเด็กอายุ	1-2	ปี	หรือ	คนพิการ	หรือ	พระภิกษุสงฆ	หรือ	นักบวช	(กอนซื้อทัวร	จะตองแจง	เพื่อหาขอ
ตกลงรวมกัน	เพราะเราคํานึงถึงความปลอดภัยและเพื่อสรางความสุขแกคณะผูเดินทาง)
3.	ขอสงวนสิทธิไ์มรับทานผูเดินทางที่มีความประสงคจะลักลอบเขาประเทศเกาหลีใตเพื่อไปทํางาน	หรือเพื่อการอื่น

ใดอันมิใชการทองเที่ยว
4.	การเปลี่ยนแปลงรายการทองเที่ยวในทุกการเดินทางอาจเกิดการเปลี่ยนแปลง	ดังน้ี	รายการทองเที่ยว	เมนู

อาหาร	โรงแรมที่พัก	รถทัวรในแตละวันที่ไดจัดเตรียมไว	(ทั้งชวงนําเสนอ	ชวงสรุป	และชวงเดินทางจริง)	ขอสงวน
สิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง	โดยพยายามที่จะตามรายการสรุปใหตรงมากที่สุด	หรือในระดับ	หรือใน
คุณภาพที่ใกลกันมากที่สุด
5.	ขอสงวนสิทธิป์ฏิเสธความรับผิดชอบคาเสียหายที่เกิดกับชีวิต	รางกาย	การเจ็บป วย	การถูกทําราย	ความตาย

อุบัติเหตุตางๆ	สูญหายในทรัพยสินหรืออยางอื่น	การนัดหยุดงาน	ภัยธรรมชาติ	การกอจลาจล	การปฎิวัติ	และอื่นๆ	ที่
เกิดขึน้ทางตรงหรือทางออม
6.	กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ	จนมีการยกเลิก	ลาชา	เปลี่ยนแปลง	การบริการ

จากสายการบิน	(	ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ	ความลาชาของเที่ยวบิน	การยกเลิกเที่ยวบิน	มีการยุบ
เที่ยวบินรวมกัน	ตารางการการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง	เน่ืองจากสายการบินพิจารณาสถานการณแลววา	อยู
นอกเหนือความควบคุม	หรือเหตุผลเชิงพาณิชย	หรือเหตุผลทางดานความปลอดภัย	เป็นตน	โดยจะปฏิบัติตาม
เงื่อนไขและขอจํากัดความรับผิดชอบของแตละสายการบิน	)	บริษทัขนสง	รถโดยสาร	เรือบริการ	หรือ	หนวยงานที่ให
บริการ	ที่จะสงผลทําใหเสียเวลาหรือยกเลิกรายการทองเที่ยวทัวรบางรายการหรือทั้งหมด	ผูเดินทางไมสามารถ
เรียกรองคาเสียหาย	ไมวาในกรณีใดๆ	ทั้งสิ้น	ทั้งคาเสียเวลา	คาเสียโอกาส	คาเสียความรูสึก	และคาใชจายที่บริษทั
จายไปแลว	เป็นตน	ขอใหทราบวา	ผูจัดจะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะประสานงานใหเกิดประโยชนสูงสุดแก
ลูกคา	แตจะไมคืนเงิน
7.	มัคคุเทศก	พนักงานและตัวแทนของผูจัด	ไมมีสิทธิใ์นการใหคําสัญญาใดๆ	ทั้งสิ้นแทนผูจัด	นอกจากมีเอกสารลง

นามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับ
8.	ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ	ได	ในทุกกรณี	เน่ืองจากเป็นการชําระคาทัวรในลักษณะ

เหมาจายกับตัวแทนตางๆ	เชน	ไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง	กรมแรงงาน	การกระทําที่สอ
ไปในทางผิดกฎหมาย	การหลบหนี	เขาออกเมือง	เอกสารเดินทางไมถูกตอง	การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ	ไมรับ
ประทานอาหารบางมื้อ	ไมเที่ยวบางรายการ	เป็นตน
9.	ขอความรวมมือในเรื่องความประพฤติของคนเดินทางหากผูจัดหรือตัวแทนของประเทศที่ทานไดเดินทางมา	เดิน

ทางไปสู	หรือเดินทางผาน	เห็นวาผูโดยสารประพฤติตนที่อาจกอใหเกิดอันตรายตอผูเดินทางอื่นๆ	หรือทรัพยสิน	หรือ
ขัดขวางการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่	(ตัวแทน)	หรือไมปฏิบัติตามคําชี้แจงของเจาหนาที่	(ตัวแทน)	ทางผูจัดอาจใช
มาตรการตามที่เห็นสมควรเพื่อปองกันไมใหความประพฤติดังกลาวดําเนินตอไป	ซึ่งรวมไปถึงการยับยั้ง	และปฏิเสธ
ใหบริการ
10.	การชอปป้ิงการเลือกซื้อของนักทองเที่ยว	เป็นสวนหน่ึงของการทองเที่ยว	โดยเฉพาะการทองเที่ยวประเทศ

เกาหลีใต	ซึ่งเป็นแหลงชอปป้ิงที่คนไทยชื่นชอบ	โปรแกรมทัวรอาจจะมีการรายการพาไปชอปป้ิงยังสถานที่ตางๆ	โดย
การเลือกซื้อของทุกอยางเป็นเรื่องการตัดสินใจสวนตัวเสมอ	และ	ทางผูจัดขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบทุกการซื้อของ
ทาน
11.	กระเปาลูกคาตองยอมรับในความเสี่ยงของกระเปาทุกใบของตัวเอง	(ทานสามารถเลือกซื้อประกันเพิ่ม	เกี่ยวกับ

สัมภาระกระเปา	เพราะสายการบินมีกําหนดการจํากัดความรับผิดชอบตอสัมภาระ)	ทางทัวรจะไมรับผิดชอบตอความ
เสียหาย	สูญหาย	ลาชา	อุบัติเหตุ	ที่เกิดจากกรณีใดๆ	ทั้งสิ้น	ซึ่งลูกคาตองเขาใจวา	โดยปกติทุกฝ าย	เชน	คนขับรถ
มัคคุเทศก	หรือ	หัวหนาทัวร	ถึงแมจะพยายามในการดูแลและระวังเรื่องสัมภาระกระเปาเดินทางลูกคา
12.	เดินทางขั้นตํ่ าปกติ	25	ทานผูใหญ	(ที่น่ังจํากัด	จองและจายกอนไดสิทธิกอน	จองหลัง	อาจตองเพิ่มคาตัว๋)
13.	หากตํ่ากวากําหนด	อาจจะไมมีหัวหนาทัวรและอาจตองมีการเปลี่ยนแปลงราคา	หากผูเดินทางทุกทานยินดีที่

จะชําระคาบริการเพิ่มเพื่อใหคณะเดินทางได	ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามความประสงค
14.	สงวนสิทธิใ์นการปรับเปลี่ยนราคาเพิ่ม	หากมีการปรับขึน้ของภาษีน้ํามันหรือภาษีใดๆ	จากสายการบิน	คิด

อัตรา	ณ	วันที่	01/08/17
15.	สงวนสิทธิในเรื่องเที่ยวบินและตารางบินสายการบิน	ราคา	และ	รายการ	เปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนได	โดยมิ

ตองแจงใหทราบลวงหนา



16.	รายการน้ีเป็นเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากผูจัดอีกครั้งหน่ึง	สงวนสิทธิในเรื่องเที่ยวบินและตาราง
บินสายการบิน	ราคา	และ	รายการ	เปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนได	โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา	ผูจัดจะไมรับผิด
ชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ	ได	ในทุกกรณี	เน่ืองจากเป็นการชําระคาทัวรในลักษณะเหมาจายกับตัวแทน
ตางๆ	เชน	ไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง	กรมแรงงาน	การกระทําที่สอไปในทางผิด
กฎหมาย	เอกสารเดินทางไมถูกตอง	การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ	ไมรับประทานอาหารบางมื้อ	ไมเที่ยวบางรายการ
เป็นตน
17.	การอนุญาตใหทานผานดานตรวจคนออกนอกประเทศไทย	และ	ผานดานตรวจคนเขาประเทศเกาหลีเพื่อการ

ทองเที่ยว	เป็นอํานาจของเจาหนาที่ตรวจคนเขาออกเมืองของประเทศไทยหรือประเทศเกาหลีในการพิจารณาและ
อนุญาตใหเดินทางออกจากประเทศไทย	หรือ	ใหพํานักอยูในประเทศกาหลีใตเพื่อการทองเที่ยว	ทางผูจัดไมมีอํานาจ
และไมสามารถเขาไปแทรกแซงได

ทารก	หมายถึง	ผูโดยสารที่มีอายุตํ่ ากวา	24	เดือน	ณ	วันที่เดินทางไปและวันเดินทางกลับ	กรุณาติดตอเพื่อขอ
ราคาพิเศษ	เด็กทารกสามารถเดินทางโดยน่ังบนหนาตักของผูใหญ	โดยอนุญาตใหเด็กทารกหน่ึงคนตอผูใหญสองคน
เทาน้ัน	และหามมิใหนํารถเข็นเด็ก	หรือที่น่ังสําหรับเด็กขึน้บนเครื่องบิน	จํานวนเด็กทารกตอเที่ยวบินถูกจํากัดไวเพื่อ
ความปลอดภัย	และสายการบินสามารถปฏิเสธการนําเด็กทารกเดินทางไปกับทาน	สวนผูจัด	เราคํานึงถึงความ
ปลอดภัยและเพื่อสรางความสุขแกคณะผูเดินทาง

ผูทุพลภาพ/มีปัญหาดานสุขภาพหรืออยูในภาวะเจ็บป วย	ขอใหแจงผูจัดกอนซื้อทัวร	เพื่อเช็คกับทางสายการ
บินและผูใหบริการ	เพราะอาจไมอนุญาตใหใชอุปกรณชวยเหลือตางๆ	ขึน้เครื่องบินได	เขนน้ํายา	เข็มฉีดยา	เครื่องใช
แบตเตอรี่	หรือ	เครื่องหายใจ

สตรีมีครรภ	ขอใหแจงผูจัดกอนซื้อทัวร	เพื่อเช็คกับทางสายการบินและผูใหบริการโดยทั่วไป
-	3.1	อายุครรภไมถึง	27	สัปดาห	:	ตองลงนามยินยอมในเอกสารจํากัดขอบเขตความรับผิดชอบของสายการบิน	เมื่อ
ทําการเช็คอินเพื่อแสดงความยินยอมไมทําการเรียกรองใดๆ	ตอสายการบิน
-	3.2	อายุครรภในชวงสัปดาหที่	28	สัปดาห	ถึง	34	สัปดาห	:	แสดงใบรับรองแพทย	ยืนยันสัปดาหที่ตั้งครรภและกํากับ
วันที่ไมเกินสามสิบ	(30)	วันนับจากเที่ยวบินขาออกที่กําหนดหรือเที่ยวบินขาเขาที่กําหนด	และตองลงนามยินยอมใน
เอกสารจํากัดขอบเขตความรับผิดชอบของสายการบิน	เมื่อทําการเช็คอินเพื่อแสดงความยินยอมไมทําการเรียกรอง
ใดๆ	ตอสายการบิน
-	3.3	อายุครรภตั้งแตสัปดาหที่	35	ขึน้ไป:	สายการบินปฏิเสธการใหบริการ

การเช็คอินตัว๋เดินทางทีเ่คาเตอรสายการบิน	เงื่อนไข
1.	เคานเตอรเช็คอินจะเปิดใหบริการกอนเวลาเครื่องออกสาม	(3)	ชั่วโมง	เคานเตอร	จะปิดใหบริการกอนเวลาออก

เดินทาง	(90)	นาที	ผูโดยสารจําเป็นตองดําเนินการใหเรียบรอยภายในระยะเวลาที่ไดระบุไว	ทั้งน้ีไมวาในกรณีใดๆ
สายการบินสงวนสิทธิในการปฏิเสธการเดินทาง	โดยไมมีการคืนเงินคา	โดยสารที่ทานไดชําระไปแลว
2.	ไมแสดงตนหรือยืนยันความเป็นตัวทานตอพนักงานของสายการบิน
3.	ไมอาจแสดงเอกสารไดอยางครบถวนและถูกตอง	(เอกสารการเดินทางที่ชํารุดไมสมบูรณจัดวาเป็นเอกสารที่ไม

ถูกตอง)
4.	สําหรับทานตองมีตราอนุญาตเดินทางเขาหรือออกนอกประเทศ	(วีซา)	ซึ่งจําเป็นตอการเดินทางไปยังสถานที่

ตางๆ	หรือ	เอกสารการเจงเขาแจงออก	หรือ	เอกสารดานการทํางาน	Work	Permit

5.	กระทําการประทุษรายแกพนักงานของสายการบิน	หรือกอใหเกิดความวุนวาย	ณ	เคานเตอรของสายการบิน
หรือดูหมิ่น	เหยียดหยามพนักงานของสายการบินไมวาโดยการกระทําหรือโดยวาจา
6.	หากรัฐบาลหรือหนวยงานอื่นไมอนุญาตใหทานเดินทางหรือขึน้เครื่องบิน
7.	หากสายการบินเห็นควรวาไมสมควรแกการเดินทางเน่ืองจากอาการเมาสุราหรือมีลักษณะอาการที่เป็น

อันตรายอยางเห็นไดชัดในทางการแพทย	และ/หรือ	หากสายการบินเห็นควรวาไมเหมาะสมในการเดินทางโดย
เหตุผลทางการแพทย	หรือเงื่อนไขทางการแพทยของทานอาจกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพแกผูโดยสารอื่น

1.	ขอเก็บเต็มจํานวน	ตอทานเพราะเป็นราคาพิเศษนะคะ	**	ตองดําเนินการโอนเงินทันทีภายใน	1	วัน
นับจากทีท่ําการจองและไดรับการยืนยันทางวาจา	ใบเรียกเก็บเงินจะสงตามหลัง
2.	หากไมชําระมัดจําตามกําหนด	ขออนุญาตตัดทีน่ัง่ใหลูกคาทานอื่นทีร่ออยู	การชําระไมครบ	ทางผูจัด

ถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยไมมีเงื่อนไข	หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจายไมวาดวยสาเหตุใดใด	ผูจัดมีสิทธิ
ยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทางและขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงินตามเงื่อนไขการยกเลิก



1.	คาตัว๋เครื่องบินชั้นประหยัด	กรุงเทพฯ	–	โซล	–	กรุงเทพฯ	ไปกลับแบบหมูคณะ	(	ตามวันเวลาทีร่ะบุในตัว๋
เครื่องบิน	)	พรอมที่พัก	3	คืน	(หองละ	2-3	ทาน)
2.	อาหารเชา	กลางวัน	และเย็นหรือคํ่ า
3.	บัตรเขาชมสถานที่
4.	รถนําเที่ยวตามรายการ
5.	สายการบินจํากัดน้ําหนักเพียงทานละ	15	กก.	(ขึ้นอยูกับนโยบายสายการบิน	ไมเกินจํานวน	1-2	ชิ้น)	และ

ถือขึน้เครื่องไดอีกทานละ	1	ชิ้น	7	กก.	(บางสายการบินไดถึง	10กก.)	(ตามขนาดที่กําหนดของสายการบิน	ไมรวม
กระเปาสะพาย)
6.	ประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม	(ขัน้ตํ่าวงเงินประกัน	1	ลานบาท	คารักษาพยาบาล	5	แสนบาท	1-15	ปี

หรือ	อายุ	75-85	ความคุมครองเหลือ	50%	อายุตํ่ากวา	1	ปี	หรือ	อายุเกิน	85	ปีไมคุมครอง	ไมคุมครองโรค
ประจําตัวหรือการถูกฆาตกรรมหรือถูกทํารายรางกาย)

ตัว๋เครื่องบินและคาทัวรทีช่ําระแลว	
ตัว๋เครื่องบิน	ไปกลับแบบหมูคณะ	ไมสามารถ

-	เปลีย่นเทีย่วบินไปหรือกลับ	
-	เปลีย่นวันเดินทางไปหรือกลับ	
-	เปลีย่นช่ือผูเดินทาง	
-	อัพเกรดทีน่ัง่	
-	คืนคาบัตรโดยสาร
และหากยกเลิกการเดินทาง	ไมมีระบบคืนเงินบางสวน	หากผูโดยสารถูกปฎิเสธการออกนอกประเทศไทยหรือเขา

ประเทศเกาหลี	จากเจาหนาที่แรงงานไทยหรือเจาหนาที่ตรวจคนออกนอกประเทศไทยและเจาหนาที่ตรวจคนเขา
เมืองที่ประเทศเกาหลี	ทางผูจัดและทางสายการบินจะไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึน้ทุกกรณี	ผูโดยสารอาจจะตอง
รับผิดชอบคาปรับที่ประเทศเกาหลีเรียกเก็บ	ผูโดยสารตองรอกลับประเทศไทยในเที่ยวบินถัดไปที่มีที่น่ังวางหรือตาม
วันเดินทางของตัว๋เครื่องบิน	ทั้งน้ีแลวแตทางเจาหนาที่ตรวจคนและสายการบิน	ทางผูจัดไมสามารถเขาไปแทรกแซง
ได

โรงแรมทีพ่ักทีร่ะบุในรายการทัวร	
อาจมีการเปลี่ยนแปลง	เน่ืองจากเป็นทัวรราคาพิเศษ	(โรงแรมที่พักไมไดอยูในใจกลางเมือง)	ปกติผูจัดจะแจงให

ทราบกอนการเดินทางอยางนอยประมาณ	3-5	วัน	พรอมทั้งใบนัดหมายเตรียมตัวการเดินทาง

รูปแบบหองพักของโรงแรมจะแตกตางกัน	
และอาจมีสไตลการตกแตงทุกหองไมเหมือนกัน	หองพักเดี่ยว	(Single)	หองคู	(Twin/Double)	และหองพักแบบ	3

ทาน	(Family	Room)	ทั่วไป	เตียงใหญ	1	+	เตียงเดี่ยว	1)	หองพักอาจจะไมติดกัน	บางเมืองหองจะเป็นแบบพื้นเมือง
(Ondol)	บางเมือง	หองมีขนาดกะทัดรัด	ไมมีอางอาบน้ํา	บางเมือง	หองกวาง	มีสิ่งอํานวยความสะดวกครบ	ชวงการจัด
งานประชุมนานาชาติ	(Trade	Fair,	Convention)	เป็นผลใหราคาโรงแรมสูงขึน้มากและหองพักในเมืองเต็ม	ผูจัดขอ
สงวนสิทธิในการจัดที่พักนอกเมืองตามความเหมาะสม

เมนูอาหารทัวร	
จะบริการเป็นหมูหรือไกหรือมื้อพิเศษตามรายการ	สําหรับทานที่มีขอจํากัดทางดานอาหารหรือศาสนา	ทานอาจ

ตองชําระเพิ่มเติม	หรือ	เตรียมอาหารสวนตัวไป	เมนูอาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม	ขึน้อยูกับ
สถานการณ	เชน	เวลาออกหรือเวลาถึงของเที่ยวบินแตละสายการบิน	การจารจรบนทองถนน	วันเวลาเปิดปิดของ
รานอาหาร	หรือดวยสาเหตุตางๆ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง

ในกรณีทีเ่กิดเหตุใดๆ	จนทําใหคณะทัวรไมสามารถออกเดินทางได	
เชน	มีลูกคากลุมใหญยกเลิกการเดินทางกะทันหัน	ทางสายการบินเรียกที่น่ังคืนดวยเหตุผลของสายการบิน	ฯลฯ

ทางผูจัดจะพยายามหาโปรแกรมอื่นในราคาและชวงเวลาใกลเคียงกันทดแทน	ขอใหลูกคาตระหนักดีวาเหตุการณดัง
กลาวถือเป็นเหตุสุดวิสัยและเชื่อมั่นวาผูจัดไดพยายามอยางสุดความสามารถ	โดยลูกคาจะไมยกเหตุขอน้ีมาเป็นขอ
เรียกรองใดๆ	กับผูจัด	หากลูกคาประสงครับเงินคืน	ทางผูจัดยินดีคืนเงิน

1.	คาใชจายสวนตัวอาทิ	อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่ม	โทรศัพท	โทรสาร	มินิบาร	ทีวีชองพิเศษ	คาทํา
หนังสือเดินทาง	คาซักรีด
2.	คาสัมภาระที่เกินชิ้นหรือน้ําหนักเกินสายการบินกําหนด
3.	คาวีซาพาสปอรตตางดาวหรือตางชาติ
4.	คาภาษีการบริการ	3%	ภาษีมูลคาเพิ่ม	7%
5.	จัดเก็บ	50,000	วอนทีส่นามบินสุวรรณภูมิ	(คาบริการของคนขับรถ+ไกด+หัวหนาทัวร)



เน่ืองจากการเดินทางนัน้เต็มไปดวยความเสีย่ง	
และความรับผิดชอบของทางสายการบินที่มีตอผูโดยสารน้ันมีจํากัด	ดังน้ันจึงแนะนําใหซื้อประกันภัยการเดิน

ทางและสุขภาพเพิม่เติม	ทานสามารถเลือกซื้อความคุมครองตามที่ทานตองการ	โดยเฉพาะกรณี	เกิดเหตุเจ็บป วย
จะมีความสามารถในการจายคารักษาได	เน่ืองจากหากเกิดเหตุดังกลาวขึน้ในตางประเทศ	เชน	ประเทศเกาหลีใต	จะ
มีคาใชจายที่สูงมาก

อุนใจเพิม่
เพื่อคุมครองบาดเจ็บ	เจ็บป วยไฟลยกเลิกตกเครื่อง	ยกเลิกเดินทาง	กระเป าหาย	พาสปอรตหาย	ทีม

แพทยฉุกเฉิน
-	แผนคุมครองสุขภาพ	เพียง	200	บาท	
-	รักษาพยาบาล+สุขภาพ-อุบัติเหตุ-ยายฉุกเฉิน+สงศพ-ทีมแพทยฉุกเฉิน
-	แผนหมดหวงทุกการเดินทาง	ราคาพิเศษ	500	บาท
-	รักษาพยาบาล+สุขภาพ-อุบัติเหตุ-ยายฉุกเฉิน+สงศพ-ทีมแพทยฉุกเฉิน-ยกเลิกการเดินทาง-ลดจํานวน
วันเดินทาง-กระเป าเดินทางหายหรือเสียหาย-ความลาชาของระบบขนสงมวลชน-ความลาชาของ
สัมภาระ-การจี้โดยสลัดอากาศ-การพลาดตอเทีย่วบิน-พาสปอรตหาย-ความรับผิดตอบุคคลภายนอก-
เงินชดเชยระหวางรักษาตัวในตางประเทศ

โปรดตรวจสอบ	อายุ	ของหนังสือเดินทาง	(	Passport	)	วาจะตองคงมีอายุเหลือ	ณ	วันเดินทาง	มากกวา	6
เดือนขึ้นไปและหนังสือเดินทางเหลือหนากระดาษเพียงพอใหเจาหนาทีต่รวจคนไดประทับตรา
หนังสือเดินทางอยูในสภาพทีด่ี	(ไมชํารุด)
1.	คนไทยถือหนังสือเดินทางประเทศไทย	ไมตองยื่นขอวีซากอนออกเดินทาง
2.	เตรียมหนังสือเดินทางมีอายุมากกวา	6	เดือน	ณ	วันเดินทาง	(ตองมีหนาวางสําหรับประทับตราอยางนอย	2	หนา

เต็ม)	เพื่อยื่น	ณ	ดานตรวจคนเขาเมือง	เน่ืองจากเคาเตอรสายการบินหรือดานตรวจคนเขาเมืองอาจปฏิเสธการเดิน
ทางของทาน
3.	คาวีซาสําหรับพาสปอรตตางดาว	กรุณาเตรียมเอกสารคือ	(1)	พาสปอรต	(2)	ใบประจําตัวคนตางดาว	(3)	ใบ

สําคัญถิ่นที่อยู	(4)	สําเนาทะเบียนบาน(ถามี)	(5)รูปถายสี	2	น้ิวทานละ1รูป
3.1ผูจัดจะเป็นผูดําเนินการยื่นวีซาใหทาน	โดยทานจายคาบริการตางหาก	(สําหรับหนงัสือเดินทาง
ตางดาวผูเป็นเจาของหนงัสือเดินทางจะตองทําเรื่องแจง	เขา-ออกดวยตนเองกอนจะยื่นวีซา)	สิทธิก์าร
ออกวีซาขึ้นอยูกับสถานทูตเทานัน้
4.	ขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ	นามสกุล	คํานําหนาชื่อ	เลขที่

หนังสือเดินทาง	และอื่นๆ	เพื่อใชในการจองตัว๋เครื่องบิน	ในกรณีที่มิไดสงหนาสําเนาหนังสือเดินทาง	(พรอมทั้งหนา
เปลี่ยนชื่อนามสกุล	ถามี)	ใหกับทางผูจัด

ราคาน้ีเป็นราคาสําหรับนักทองเทีย่วชาวไทยหรือผูถือหนังสือเดินทางไทยเทานัน้	(นักทองเทีย่วตาง
ประเทศ	โปรดเช็ค)
ในกรณีทีไมใชตัว๋กรุปแตตองการจอยทัวร	คิดทานละ	7,900บาท	(ยกเวนวันหยุด)
เด็ก	2-7	ปี	:	หองพัก	=	ผูใหญ	2	+	เด็ก	1	ไมมีเตียง	|	เด็ก	8-12	ปี	เตียงเสริมหรือหองครอบครัว
หากทานตองซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศ	(เครื่องบิน	รถทัวร,	รถไฟ)	เพื่อไปและกลับกรุงเทพฯ

กรุณาเลือกซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศประเภททีส่ามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได	ทัง้น้ีเพื่อ
ป องกันปัญหาเทีย่วบินลาชาหรือการเปลีย่นแปลงเวลาของเทีย่วบินหรือการเปลีย่นแปลงวันเดินทาง

สายการบินและตัว๋เครื่องบิน
1.	ในการสํารองทีน่ัง่และการใสชื่อในระบบสํารองทีน่ัง่	ผูเดินทางตองสงสําเนาของหนังสือเดินทาง	(

Passport	)	ที่ชัดเจน	หรือ	สงรายละะรายละเอียดที่สายการบินตองการ	(ภาษาอังกฤษ)	เชน	คํานําหนาชื่อ	ชื่อและ
นามสกุล	วันเดือนปีเกิด	เลขที่พาสปรอต	วันหมดอายุ	(	โดยเซ็นตชื่อและเขียนยืนยันรับรองเอกสารเป็นลายลักษณ
อักษรใหทางผูจัด	)	หากไมมีการสงขอมูลทั้งหมดในพาสปรอตเป็นลายลักษณอักษรใหทางผูจัด	และเกิดการออกชื่อ
นามสกุลในตัว๋หรือบัตรโดยสารผิดพลาด	อาจมีผลใหผูโดยสายจะตองรับผิดชอบในคาใชจายใหมที่จะเกิดขึน้ทั้งหมด
และสายการบินไมมีระบบเสียคาใชจายเพื่อแกไขตัวสะกดคํานําหนาชื่อ	/	ชื่อ	/	นามสกุล	หรือ	การเปลี่ยนชื่อผูเดินทาง
2.	หากทานตองซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศ	(เครื่องบิน	รถทัวร,	รถไฟ)	เพื่อไปและกลับกรุงเทพฯ

กรุณาเลือกซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศประเภทที่สามารถเลื่อนวันและเวลาการเดินทางได	ทั้งน้ีเพื่อปองกัน
ปัญหาเที่ยวบินลาชาหรือการเปลี่ยนแปลงเวลาของเที่ยวบินหรือการเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง
3.	ตัว๋สายการบินไมสามารถระบุทีน่ัง่	ซื้อแบบใชวิธี	RANDOM	คือสุมเลือกทีโ่ดยระบบสายการบิน	การ



จัดที่น่ังบนเครื่องบิน	เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูกําหนด	ทางผูจัดไมสามารถเขาไปแทรกแซงได	แตจะทําการ
Request	ใหไดเทาน้ัน

ขอแนะนํา
1.	หากทานมีปัญหาเรื่องอาหารกรุณาแจงทางผูจัดทราบลวงหนา
2.	หามนําผลไมและเน้ือสัตวทุกชนิดเขาประเทศเกาหลีใต	หากพบจะตองเสียคาปรับ
3.	เตรียมสัมภาระขนาดกลาง	เน่ืองจากโรงแรมที่พักในเกาหลีไมมีบริกรชวย	(แนะนํา	ตลอดทริปจะตองดูแล

กระเปายกขึน้ลงหองดวยตัวทานเอง	เพื่อปองกันหลายกรณีที่อาจเกิดขึน้ได)
4.	กระเปาทุกใบจะตองฝากใหกับทางเจาหนาที่สายการบินดวยตัวทานเองตามนโยบายรักษาความปลอดภัยของ

สายการบิน
5.	ทรัพยสินมีคาและแตกหักงาย	เชน	เงิน	อัญมณี	อุปกรณอิเล็กทรอนิกส	คอมพิวเตอร	กลองถายรูป	อุปกรณวีดีโอ

เอกสารที่แลกเปลี่ยนเป็นเงินได	เอกสารทางธุรกิจ	หนังสือเดินทาง	เก็บติดตัวเสมอ
6.	สนามบินสุวรรณภูมิ	“	ไมมีการประกาศเรียกลูกคาขึน้เครื่อง	”	กรุณารอที่ประตูขึน้เครื่องอยางนอย	30	นาที	กอน

เวลาเครื่องออก
7.	นําเสื้อแจ็คแก็ตติดตัวขึน้เครื่องดวย	เพราะอากาศอาจจะเย็นและเพื่อการพักผอนที่อบอุน	(สําหรับ	มือใหม	หรือ

คนกลัววันแรกๆ	จะ	jetlag	หรืออาการเมาเวลาจากการเปลี่ยนโซนเวลาของโลก	แนะนํา	:	นอนใหมากที่สุด	หรือ	ทาน
ยาแกเมา	เพราะมีมีฤทธิท์ําใหนอนหลับ	ไมดื่มสุราหรือของมึนเมา	และดื่มน้ํามากๆ)

การยกเลิกการจองนัน้	จะยึดเงินเต็มจํานวน	(การเดินทางทีต่องซื้อขาดแบบมีเงื่อนไขกับทางสาย
การบิน		เทีย่วบินเหมาลํา	Charter	Flight		หรือ	Extra	Flight	กับสายการบิน	หรือผานตัวแทนในประเทศ
หรือตางประเทศ		รวมทัง้การการันตีคาหองพัก	การการันตีแพ็กเกตทัวร	จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคา
บริการทัง้หมดไมวากรณีใดใด)


