


1 สนามบินสุวรรณภูมิ

2 สนามบินอินชอน	-	เกาะนามิ	-	One	Mount

พักที่	Incheon	Bliss,	Incheon
Charis,	Suwon	Reve,	Seoul
Diamant,	Seoul	L'Art,	(3	ดาว
เกาหลี)	หรือเทียบเทา

3 สวนสนุกเอเวอรแลนด	-	ศูนยโสม	-	พิพิธภัณฑสาหราย
หมีเทเทรุ	-	ฮันบก	-	แมน้ําฮัน	-	สะพานพันโพ	/	สะพาน
สายรุง

พักที่	Incheon	Bliss,	Incheon
Charis,	Suwon	Reve,	Seoul
Diamant,	Seoul	L'Art,	(3	ดาว
เกาหลี)	หรือเทียบเทา

4 ศูนยสมุนไพรฮอกเกตนามู	-	พิพิธภัณฑสามมิติ	-	Ice
museum	-	Love	Museum	-	พระราชวังชางดอกกุง	-	หาง
ปลอดภาษีลอตเต	-	คลองชองเกชอน	-	เมียงดง

พักที่	Incheon	Bliss,	Incheon
Charis,	Suwon	Reve,	Seoul
Diamant,	Seoul	L'Art,	(3	ดาว
เกาหลี)	หรือเทียบเทา

5 น้ํามันสนเข็มแดง	-	หมูบานบุกชอนฮันอก	-	หอคอยกรุง
โซล	-	สนามบินอินชอน	-	สนามบินสุวรรณภูมิ

24	ส.ค.	60	-	28	ส.ค.	60 13,900	บาท 13,900	บาท 13,900	บาท 4,900	บาท



สายการบิน	
พรอมกันทีช่ัน้	4	ผูโดยสารขาออก	หนาเคานเตอรเช็คอินหมายเลข	F	สายการบิน	Jeju	Air	(7C)

ใกลัประตูทางเขาหมายเลข	3-4
Jeju	Air	(7C)	BKK-ICN	7C2204	เวลาออก	00.45	เวลาถึง	08.05	ICN-BKK	7C2203	เวลาออก	19.30	เวลา
ถึง	23.45
Jeju	Air	(7C)	BKK-ICN	7C2206	เวลาออก	01.50	เวลาถึง	09.10	ICN-BKK	7C2205	เวลาออก	20.35	เวลา
ถึง	00.50+1
พรอมกันทีช่ัน้	4	ผูโดยสารขาออก	หนาเคานเตอรเช็คอินหมายเลข	K	สายการบินJin	Air	(LJ)

ใกลัประตูทางเขาหมายเลข	4-5
Jin	Air	(LJ)	BKK-ICN	LJ002	เวลาออก	01.00	เวลาถึง	08.00	ICN-BKK	LJ001	เวลาออก	19.35	เวลาถึง
23.40

พรอมกันทีช่ัน้	4	ผูโดยสารขาออก	หนาเคานเตอรเช็คอินหมายเลข	M	สายการบิน	Eastar*	Jet	(ZE)
ใกลัประตูทางเขาหมายเลข	5-6
Eastar*	Jet	(ZE)	BKK-ICN	ZE512	เวลาออก	22.25	เวลาถึง	06.20+1	ICN-BKK	ZE511	เวลาออก	17.40
เวลาถึง	21.25
พรอมกันทีช่ัน้	4	ผูโดยสารขาออก	หนาเคานเตอรเช็คอินหมายเลข	L	สายการบินT’way	(TW)

ใกลัประตูทางเขาหมายเลข	5-6
T’way	(TW)	BKK-ICN	TW102	เวลาออก	01.25	เวลาถึง	08.35	ICN-BKK	TW101	เวลาออก	20.05	เวลาถึง
00.10+1

เจาหนาทีร่อตอนรับดูแล	มอบเอกสาร	และอธิบายเพิม่เติม	(นัดหมายแตละคณะกอนออกเดิน
ทาง	3	ชัว่โมงลวงหนากอนเครื่องออก)

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

ชวงเชา	
ICN	Landing	ถึงสนามบินนานาชาติอินชอน	หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรแลว	รถโคชพา

ทานขามทะเลตะวันตกดวยสะพานแขวนยองจองหรือสะพานเพื่อความหวังในการรวมชาติที่ยาวกวา	4.42	กม.	มี
ยอดโดมสูง	107	เมตร	ไปยังจุดหมายปลายทางการทองเที่ยวของวันน้ี
เกาะนามิ	(Nami)	น่ังเรือเฟอรรี่ที่ทาเรือขามฟากไปยังเกาะนามิ	(Nami)	สถานที่โรแมนติกอีกแหงหน่ึง

สําหรับคูรักคูหนุมสาว	ครอบครัว	เพื่อนๆ	เกาะนามิมีรูปรางเหมือนใบไมที่ลอยอยู	ณ	ที่แหงน้ี	ทานสามารถเชา
จักรยานหรือมอเตอรไบทเที่ยวรอบเกาะ	เดินเลนชมสวนเกาหลี	คาราวะสุสานนายพลนามิ	เดินผานกลางแมก
ไมแหงสวนสนที่สูงเสียดฟาเพื่อสุขภาพ	ผานดงตนสน	ดอกสน	ตนเกาลัด	เลือกน่ังที่มาน่ังขางชายฝ่ังเพื่อชม
บรรยากาศโรแมนติกใตเงาไม	มองดูพันธุสัตวตางๆ	เชนนกกระจอกเทศ	กระตาย	กระรอก	เป็ด	กวาง	ไดเวลา



สมควร	น่ังเรือกลับมายังฝ่ัง
ลิ้มลองเมนูดังตามละคร	Winter	Love	Song	“	ทัคคาลบี	“	หรือไกบารบีคิวผัดซอสเกาหลีแหงเมือง

ชุนชอน	นําไกบารบีคิว	ตกหรือขาวเหนียวป้ัน	มันหวาน	ผักตาง	ๆ	ลงผัดรวมกับซอสบารบีคิวเกาหลี
ในกะทะแบน	

ชวงบาย	
โลกแหงลานน้ําแข็งเลนหิมะ	365	วัน@	Snow	Park	One	Mount	ตั้งอยูที่เมือง	GOYANG	แหลงทองเที่ยว

ใหมลาสุดใกลกรุงโซล	ดวยพื้นที่มากถึง	161,602	ตารางเมตร	ภายในแบงพื้นที่เป็นหลายสวนพรอมดวยสิ่ง
อํานวยความสะดวกมากมาย	เชน	Fitness	&	Golf,	Club,	Water	Park,	Shopping	Mall,	Roof	Garden,	Snow
Park	เป็นตน	นอกจากน้ียังเคยเป็นสถานที่ถายทํามิวสิควีดีโอเพลง	"เจนเทิลแมน"	(Gentleman)	ของ	"ไซ"
หรือ"ปารค	แจ-ซัง"	นักรองหนุมชาวเกาหลีใต	เจาของเพลง	"กังนัม	สไตล"	ที่โดงดังไปทั่วโลก	หรือ	แมกระทั่ง
รายการยอดฮิต	Running	Man	ก็เคยมาถายทําที่น่ี

ทานสามารถซื้อบัตรเขาสูโลกแหงสวนหิมะและสวนน้ําแข็ง	"	Snow	Park	"	ในรมที่ใหญสุดของประเทศเกาหลี
ณ	ขณะน้ี	โดยทานสามารถเพลิดเพลินกับการขี่เครื่องเลนสุดนารักบนลานน้ําแข็ง	เชน	จักรยานคูรัก	จักรยาน
เดี่ยว	รถเฟอรรี่	กะบะสเลดแซนตา	เป็นตน	หรือ	เขาสูโลกของหิมะที่อุณหภูมิติลบ	-2	องศาเซลเซียส	กับ	การ
เลนสโนสเลคบนลานหิมะ	(มีการจํากัดอายุ)	หรือสนุกกับการตัดหิมะเลนกันแบบลืมอายุกัน

ชวงคํ่า
เมนูบารบีคิวไฟหรือบลูโกกิ	เป็นเน้ือหมูสไลดหมักซอสคันจังและเครื่องปรุงรส	ผัดยางขลุกขลิก

บนกะทะ
หลังอาหารคํ่า	พาทานเขาเช็คอินทีพ่ัก	ณ	โรงแรม	Incheon	Bliss,	Incheon	Charis,	Suwon	Reve,

Seoul	Diamant,	Seoul	L'Art,	(3	ดาวเกาหลี)	หรือเทียบเทา

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

	ลิ้มลองเมนูดังตามละคร	Winter	Love	Song	“	ทัคคาลบี	“	หรือไกบารบีคิวผัดซอสเกาหลีแหงเมืองชุนชอน	นํา
ไกบารบีคิว	ตกหรือขาวเหนียวป้ัน	มันหวาน	ผักตาง	ๆ	ลงผัดรวมกับซอสบารบีคิวเกาหลีในกะทะแบน

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

	เมนูบารบีคิวไฟหรือบลูโกกิ	เป็นเน้ือหมูสไลดหมักซอสคันจังและเครื่องปรุงรส	ผัดยางขลุกขลิกบนกะทะ
	พักที่	Incheon	Bliss,	Incheon	Charis,	Suwon	Reve,	Seoul	Diamant,	Seoul	L'Art,	(3	ดาวเกาหลี)	หรือเทียบ

เทา



เวลาทีเ่กาหลีใตเร็วกวาไทย	2	ชัว่โมง	|	เวลาบินประมาณ	5-6	ช.ม.
ออกเดินทางสูประเทศเกาหลีใต	โดยสายการบิน	JIN	AIR	(LJ),	JEJU	AIR	(7C),	Eastar*	Jet	(ZE),

T’way	(TW)

บางสายการบินมีชุดกลองสแน็คบล็อกใหผูโดยสารบนเครื่องบิน	และมีบริการ	Air	Cafe	จําหนาย
อาหาร	เครื่องดื่ม	และขนมคบเคี้ยว
คาบัตรเขา	Snow	Park	คาถุงมือ	คาเชาเสื้อแจ็คเก็ตสกี	คาเชารองเทาสเก็ต	คาสุนัขฮักกี้ลากเลื่อน

Dog	Sledge	บนลานน้ําแข็งสําหรับเด็ก	ไมรวมไวในคาทัวร	ฝากไกดชวยซื้อได

ชวงเชา	
อาหารเชา	แบบอเมริกันเกาหลีชุด	หรือ	เซมิ	ที	่หองอาหารโรงแรม
สวนสนุกเอเวอรแลนด	เที่ยวเอเวอรแลนด	–	Everland	“	ดิสนียแลนดเกาหลี	”	สวนเปิดในหุบเขาที่มีชื่อ

เสียงมากที่สุดของประเทศ	มี	Festival	World	จะประกอบไปดวย	Global	Fair,	American	Adventure,	Magic
Land,	European	Adventure	และ	Equatorial	Adventure	และ	Zootopia	ทานสามารถปลอยความแกและเติมเต็ม
ความสุขของทานดวยบัตร	Special	Pass	Ticket	สนุกสนานกับเครื่องเลนตางๆ	ซึ่งทานสามารถเลือกเลนเครื่อง
เลนไดไมจํากัดรอบ	ไมวาจะเป็นทีเอ็กเพรส	รถไฟเหาะ	หนอนสะบัด	ชารป	โรงหนังสามมิติ	บานผีสิงหมุน	ตี
ลังกาสองตลบ	ปาซาฟารี	ชมไลเกอรแฝดคูแรกของโลก	ที่น่ี

ชมความนารักของหมีที่สามารถสื่อสารกับคนขับไดอยางดี	อีกทั้งยังมี	LINE	Store	สําหรับ	ชาวสาวก	LINE	ให
แชะภาพ	ครั้งแรกของโลก	!	เปิดโลกสวนสัตวเปิดที่	Lost	Valley	กับรถบัสสะเทิ้นน้ําสะเทิ้นบก	และอื่นๆ	อีกทั้งให
สาวกชาว	K-POP	ไดมีโอกาสชมคอนเสิรต	K-POP	ผานเทคนิคพิเศษเสมือนจริง	“	HOLOGRAM	“	ที่ทําใหทาน
รูสึกวากําลังรับชมศิลปินทําการแสดงตัวเป็นๆ	ตอหนาเรา	กับศิลปินนักรองจากคายดังในเกาหลี	(มีคาใชจาย
เพิ่ม)	นอกจากน้ีทานยังสามารถชอปป้ิงในรานคาของที่ระลึก	และสุดทายเดินชมและถายรูปกับสวนดอกไมซึ่ง
ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนตามฤดูกาล	เชน	ฤดูรอนจะเป็นดอกกุหลาบและดอกลิลลี่บาน	ฤดูใบไมผลิจะเป็นดอกทิวลิ
ปบาน	ฤดูใบไมรวงจะเป็นดอกเบญจมาศบาน	ขบวนพาเหรดตามวันเวลา
เมนูหมูยาง	คาลบี	Pork	KALBI	เน้ือหมูสไลดหมักซอสคันจังและเครื่องปรุงรสตาง	ๆ	เม่ือนํามาปรุง

จะมีรสออกหวานนุม	เวลาทาน	นํามาผัดยางขลุกขลิกกับซุปบลูโกกิบนกะทะแบนพรอมผักกะหลํ่า
และเสนจันทน	โดยจะมีลักษณะออกเป็นแบบน้ําขน	เพื่อเป็นน้ําซุปไวคลุกคลิกทานกับขาว	เสริฟ
พรอมขาวสวยรอนและเครื่องเคียงตาง	

ชวงบาย	
เดินทางเขาเมืองหลวง	กรุงโซล	ที่มีประชากรถึง	1	ใน	4	ของประเทศ	มีตึก	63	ชั้น	ตึกที่สูงที่สุด	มีแมน้ําฮัน

ไหลผานใจกลางเมืองหลวงของกรุงโซล
เยีย่มศูนยโสมเกาหลี	ทุกทานจะไดรูจักสมุนไพรโสมเกาหลีหรือราชาแหงมวลสมุนไพร	เพราะเกาหลีใต

เป็นประเทศที่มีการผลิตโสมเกาหลีที่มีคุณภาพเป็นอันดับ	1	ของโลก	ซึ่งใครใครที่ไดมาเที่ยวก็จะชื่นชอบหาซื้อ
เป็นของฝากเพราะราคาที่ถูกวาเมืองไทยและคุณประโยชนนานัปการ	เชน	ชวยเสริมความแข็งแรงใหแกระบบ
ยอยอาหารและปอด	ชวยทําใหจิตใจสงบและเพิ่มพละกําลังโดยสวนรวม	สรรพคุณทางการแพทย	ชวยบํารุง
หัวใจ	ปองกันโรคหัวใจขาดเลือด	เสริมประสิทธิภาพทางเพศ	ลดและปองกันมะเร็ง
ศูนยเครื่องสําอางเวชสําอาง	ใหทานเลือกซื้อคอสเมติกหลากยี่หอคุณภาพที่ผูหญิงชาวเกาหลีทั้งสาวทั้งไม

สาว	ลวนใหความสําคัญกับเรื่องผิวหนาคอนขางมาก	โดยเฉพาะในกลุมบํารุงผิวพื้นฐาน	Skin	Care	และเครื่อง
สําอางผสมสมุนไพร
พิพิธภัณฑสาหราย	+	แตงชุดฮันบก	เป็นที่สถานที่ที่จัดแสดงขบวนการและขั้นตอนตางๆ	ตั้งแตตนน้ํา

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

พรอมถายรูปเป็นทีร่ะลึก	เพื่อไปอวดคนทางบาน

ชวงคํ่า
เมนูเปิบพิสดาร-ไกตุนโสม	เสิรฟทานละ	1	ตัว	ในหมอดินรอน	โดยใชไกทีมี่อายุวัยรุน	ภายในตัวไก

จะมีขาวเหนียว	รากโสม	พุทราแดงและเคล็ดลับในการตุนเพื่อใหรสชาติกลมกลอม	เน้ือไกนุมและ
ยอย	เสริฟพรอมเครื่องเคียงคูโตะ



หลังอาหารเย็น	เทีย่ว	3	เกาะลอยน้ําทีใ่หญทีสุ่ดในโลก	เกาะพลังงานทดแทนอยางเต็มรูปแบบ	ขับ
เคลื่อนดวยพลังงานแสงอาทิตยเป็นแหงแรกของโลกบนกลางแมน้ําฮันในกรุงโซล	เป็น
สถาปัตยกรรมเชิงศิลปะบนแมน้ํา	ใชงบกวา	128	ลานเหรียญสหรัฐ	เพื่อใหเป็นที่ตั้งของศูนยวัฒนธรรมแหง
ใหม	3	แหง	ที่เชื่อมกันดวยทางเดินระหวางเกาะ
สุดฮิปกวาใคร	!	ไปยังแมน้ําฮัน	ซึง่เสมอเหมือนเสนชิวิตของคนกรุงโซล	ตื่นตาตื่นใจกับน้ําพุ

สายรุงทีส่ะพานบันโพ	ไปยังบริเวณริมแมน้ําฮัน	ซึ่งเสมอเหมือนเสนชิวิตของคนกรุงโซล	เป็นแมน้ําที่ยาวถึง
514	กม.	โดยไหลผานใจกลางเมืองหลวง	อีกหน่ึงสถานที่ที่ชาวกรุงโซลชื่นชอบที่จะมาพักผอนและสังสรรค	ตื่น
ตาตื่นใจกับน้ําพุสายรุงที่สะพานบันโพ	สะพาน	2	ชั้น	ที่ยิงสายน้ําพุที่ยาวที่สุด	โดย	ฉีดน้ําได	190	ตันภายในเวลา
เพียง	1	นาที	พรอมกับการไฟ	LED	ที่ถูกยิงออกมาเป็นแสงสีตางๆ	มากถึง	200	เฉดสี	ที่จะยิงลูกเลนออกมาตางๆ
กัน	ตลอดทางกวา	570	เมตรของตัวสะพานแหงน้ี	เป็นบรรยากาศที่สุดแสนโรแมนติก	

พาทานเขาเช็คอินทีพ่ัก	ณ	โรงแรม	Incheon	Bliss,	Incheon	Charis,	Suwon	Reve,	Seoul	Diamant,
Seoul	L'Art,	(3	ดาวเกาหลี)	หรือเทียบเทา

	อาหารเชา	แบบอเมริกันเกาหลีชุด	หรือ	เซมิ	ที่	หองอาหารโรงแรม

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

	เมนูหมูยาง	คาลบี	Pork	KALBI	เน้ือหมูสไลดหมักซอสคันจังและเครื่องปรุงรสตาง	ๆ	เมื่อนํามาปรุงจะมีรสออก
หวานนุม	เวลาทาน	นํามาผัดยางขลุกขลิกกับซุปบลูโกกิบนกะทะแบนพรอมผักกะหลํ่าและเสนจันทน	โดยจะมี
ลักษณะออกเป็นแบบน้ําขน	เพื่อเป็นน้ําซุปไวคลุกคลิกทานกับขาว	เสริฟพรอมขาวสวยรอนและเครื่องเคียงตาง

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

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



ทางการกรุงโซลจะจัดแสดงเป็นรอบๆ	ในระหวางวันถึงคํ่าคืน	อาจงดการแสดงโชวน้ําพุในกรณีที่
สภาพอากาศไมเอื้ออํานวยหรือมีคําสัง่พิเศษ

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”

	เมนูเปิบพิสดาร-ไกตุนโสม	เสิรฟทานละ	1	ตัว	ในหมอดินรอน	โดยใชไกที่มีอายุวัยรุน	ภายในตัวไกจะมีขาว
เหนียว	รากโสม	พุทราแดงและเคล็ดลับในการตุนเพื่อใหรสชาติกลมกลอม	เน้ือไกนุมและยอย	เสริฟพรอมเครื่อง
เคียงคูโตะ

	พักที่	Incheon	Bliss,	Incheon	Charis,	Suwon	Reve,	Seoul	Diamant,	Seoul	L'Art,	(3	ดาวเกาหลี)	หรือเทียบ
เทา

แมน้ําฮัน	เป็นแมน้ําบนคาบสมุทรเกาหลี,	ประเทศเกาหลีใต	น้ําแมมีความยาว
ทั้งสิ้น	497.5	กิโลเมตร	มีตนกําเนิดมาจากภูเขาแทแบ็ก	และไหลลงสู
ทะเลเหลือง

สะพานพันโพ	(อานแบบเกาหลี)	หรือที่คนไทยอานวาบันโพแหงน้ี	ตั้งอยูในเขต
ซอโช	เป็นหน่ึงในสะพานขามแมน้ําฮัน	แมน้ําที่เป็นศูนยกลางของโซลน่ันเอง
และยังถูกบันทึกในกินเนสบุกเมื่อวันที่	7	พฤศจิกายน	2008	ดวยวา	เป็น
สะพานน้ําพุที่ยาวที่สุดในโลก	คือ	7.2	กิโลเมตร	น้ําพุที่จัดแสดงที่น่ีจะเป็นน้ําพุ
ที่เตนรําไปประสานไปกับเสียงเพลงที่ไพเราะ	โดยแตกตางกันไปในแตละวัน
เริ่มเปิดแสดงครั้งแรกในเดือนมิถุนายน	ปี	2007	และทําการเปิดแสดงเรื่อยมา
จนถึงปัจจุบัน	โดยแสดงทุกวันไมมีวันหยุด	จะมีงดการแสดงก็แคชวงฤดูหนาว
เทาน้ัน

ชวงเชา	
อาหารเชาแบบอเมริกันเกาหลีชุด	หรือ	เซมิ	ที	่หองอาหารโรงแรม
ศูนยฮอกเก็ตนามู	เพื่อนที่ดีในการดําเนินชีวิต	!	“	ฮอกเก็ตนามู	”	ตนไมชนิดน้ีเจริญเติบโตในป าลึกบนภูเขาที่

ปราศจากมลภาวะและระดับสูงเหนือน้ําทะเล	50-800	เมตร	เมล็ดของพันธุฮอกเก็ตน้ี...ชาวเกาหลีรุนใหมนิยมนํา
มารับประทานเพื่อชวยดูแลตับใหสะอาดแข็งแรง	ปองกันโรคตับแข็งไมถูกทําลายจากการดื่มแอลกอฮอล	กาแฟ
บุหรี่	สารตกคางจากอาหารและยา



นําทานอิสระชม	TRICK	ART	MUSEUM	ผลงานการสรางสรรคศิลปะแนวใหม	"ภาพวาดลวงตาสามมิติ"	โดย
ทานจะไดสนุกสนานกับการถายรูปแอ็คชั่นทาทางตางๆ	กับภาพแนวมิติที่เกิดจากความคิดสรางสรรคและ
จินตนาการของการสรางภาพโดยใชเทคนิคพิเศษจากภาพสามมิติที่รวมทฤษฎีทางวิทยาศาสตรและการซอน
ภาพโดยกระตุนความเคลื่อนไหวของภาพใหมีมิติเหมือนจริงโดยใหผูชมเขาไปมีสวนรวมถายภาพ	เมื่อผาน
เขาไปในภาพน้ันๆ	ภาพทุกภาพจะออกมาดูประหน่ึง	เหมือนจริงในเหตุการณ	
“	ICE	MUSEUM	"	เมืองน้ําแข็งที่ไมใชแคน้ําแข็งธรรมดา	แตตระการตาจนคุณอาจจะลืมหนาวไปเลยก็	ได	!

ลองนึกถึงความรูสึกเมื่อคุณกาวเขาไปในเมืองที่ทุกอยางทําจากน้ําแข็งภายใต	อุณหภูมิ	ลบ	4	องศา	!	ภายในมี
กิจกรรมหลากหลายใหคุณไดสัมผัส	เชน	สไลเดอรน้ําข็งที่ยาวกวา	10	เมตร	รถกลางรูดอรฟ	ทักทายลุงซานตา
โพสทาคูกับนกเพนกวิ้นขั้วโลก	สํารวจบานน้ําแข็งแข็งเอสกิโม	เยี่ยมชมปราสาทน้ําแข็ง	ชมวิวจากบนกําแพง
เมืองน้ําแข็ง	ลองเขาพักเช็คอินโรงแรมน้ําแข็ง	และผลงานศิลปะอื่นที่ทําจากน้ําแข็งอีกกวา	50	ชิ้น
แถมฟรี!!!	Love	Museum	(ผูทีอ่ายุตํ่ากวา	20	ปีไมสามารถเขาชมได)
บุฟเฟ ตอรอยลํ้า	!!!	เมนูบารบีคิวป้ิงยางสไตลเกาหลี	กับหลากหลายสไตลของเน้ือหมูและเน้ือวัว

(บางรานอาจมีบริการเน้ือไก	และปลาหมึก)	ไมวาจะเป็นแบบติดมัน	แบบสันคอ	แบบสามชัน้	แบบ
หมักเผ็ด	แบบหมักหวาน	แบบสดไมมีการหมัก	แบบเบอรเกอร	เป็นตน	มีบริการขาวสวย	และ
เครื่องเคียงตางๆ	ใหลิ้มลอง

ชวงบาย	
เยีย่มชม	พระราชวังชังดก-สมบัติแหงชาติที่ถูกจดทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลก	ถูกกลาวขาน

วาเป็นพระราชวังแบบอยางทางสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมทางภูมิประเทศที่สวยงามไรที่ติในชวงเวลาหลาย
รอยปีที่ผานมา	โดยเฉพาะกษตัริยโกจอง	ซึ่งเป็นกษตัริยองคสุดทายของราชวงศโชซอน	ซึ่งตอมาทรงถูกบังคับ
ใหสละราชสมบัติโดยญี่ป ุนในปี	ค.ศ.	1907	แตพระองคเองก็ทรงประทับอยูที่พระราชวังแหงน้ีจนสิ้นพระชนมในปี
ค.ศ.	1919	น่ังรถผานถนนสายสําคัญที่มีการเปิดปิดเป็นเวลา-สถานที่ตั้งทําเนียบและบลูเฮาทหรือบานประจํา
ตําแหนงประธานาธิบดี
ดิวตี้ฟรี	(ปัจจุบันเป็นที่นิยมมาก	เพราะ	ดิวตรี้ฟรีประเทศน้ี	มีถึง	5	บริษทัแขงขันกัน)	เพลิดเพลินกับการชอป

ป้ิง	ณ	หางปลอดภาษีลอตเตหรือชินเซเก	ใหทานไดเลือกซื้อสินคาแบรนดเนมนําเขาจากตางประเทศมากมาย
หลากหลายชนิด	รวมทั้งสินคาแบรนดเกาหลียอดนิยมที่ชาวเกาหลี	ชาวจีน	และชาวญี่ป ุน	นิยมมาเลือกซื้อหากัน
มากมาย
คลองชองเกชอน	แวะแชะรูปกันบริเวณชองเกชอนถูกขุดขึ้นเป็นครัง้แรกเม่ือราว	600	ปีกอนในสมัย

ของกษตัริย	YEONGJO	กษตัริยองคที่	21	แหงราชวงศโชซอน	เป็นสัญลักษณของการผสมกลมกลืนกันอยาง
ลงตัวของธรรมชาติ	ศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตร	และใกลกันยังเป็นที่ตั้งของคังฮวาพลาซา	จุดเที่ยวสุดชิล
ของชาวเมือง

เต็มอิม่	3	ชัง่โมงเต็มเมียงดง	"	ถนนแฟชั่นของเกาหลี	"	อิสระชอปป้ิงบริเวณเมียงดอง	Myeongdong	ถูก
ขนานนามวา	"	ถนนแฟชั่นของเกาหลี	"	แหลงรวมความฮิปใหม	ไมตกเทรน	!	ราคาระดับกลางถึงสูงเมื่อเทียบกับ
ตลาดทงแดมุน	หางบูติกหลากยี่หอตั้งแตแบรนดเนมตางชาติถึงเกาหลี	รานเสื้อผามีสไตลหองเล็กๆ	ราน
Creative	Lifestyle	รานรองเทา	รานทําผม	รานเครื่องประดับ	รานคอสเมติก	รานกาแฟ	รานไอศครีม	รานขนม

ชวงคํ่า	
*อิสระอาหารคํ่า	ณ	ยานชอปป้ิงเมียงดง	เพื่อความคุมคาในการชอปป้ิง*
หลังอาหารคํ่า	พาทานเขาเช็คอินทีพ่ัก	ณ	โรงแรม	Incheon	Bliss,	Incheon	Charis,	Suwon	Reve,

Seoul	Diamant,	Seoul	L'Art,	(3	ดาวเกาหลี)	หรือเทียบเทา

	อาหารเชาแบบอเมริกันเกาหลีชุด	หรือ	เซมิ	ที่	หองอาหารโรงแรม

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



เป็นสถานที่ทองเที่ยวแหงใหมของกรุงโซล	มีเอกลักษณที่แปลกแหวกแนวจาก
พิพิธภัณฑที่เราเคยรูจักอยางสิ้นเชิง	จุดเดนก็คือ	ภาพบริเวณฝาผนังและพื้น
จะถูกสรางสรรค	โดยใชเทคนิคพิเศษในการสรางภาพสามมิติ	รวมถึงทฤษฎี
ทางวิทยาศาสตรเชนการหักเหของแสงเงา	และการซอนภาพโดยกระตุนการ
เคลื่อนไหวของภาพใหมีมิติเหมือนจริง	ซึ่งศิลปะแบบน้ีเรียกวา	ทรอมพลุยล
(trompe	l’oeil)	มาจากภาษาฝรั่งเศสที่แปลวาลวงตาและที่สําคัญ	ภาพลวงตา
เหลาน้ียังสามารถทําใหผูชมเขาไปมีสวนรวมกับภาพได	โดยแตละภาพจะมีคํา
แนะนําเรื่องตําแหนงการยืน	เพื่อจัดวางทาตางๆ

เมืองน้ําแข็งที่มีผลงานศิลปะแกะสลักน้ําแข็งกวา	50	ชิ้น	รวมอยูในที่เดียว
พรอมจัดแสดงในแบบที่ไมธรรมดา	แตจําลองเป็นเมืองที่ทุกอยางกลายเป็น
น้ําแข็ง	และเอาใจเด็กๆ	ดวยสไลเดอรน้ําแข็ง	และกิจกรรมอื่นๆ	อีกมากมาย	ให
คุณไดเดินเที่ยวอยางไมรูสึกเบื่อ	อาทิ	สัมผัสประสบการณน่ังรถลากกวางรูด
อรฟ	ทักทายลุงซานตา	โพสทาคูกับนกเพนกวินขั้วโลก	สํารวจบานน้ําแข็งเอ
สกิโม	เยี่ยมชมปราสาทน้ําแข็ง	ชมวิวจากบนกําแพงเมือง	และลองเขาพัก
โรงแรมที่ทุกอยางทําจากน้ําแข็ง

พิพิธภัณฑรักแหงน้ี	LOVE	MUSEUM	พิพิธภัณฑแหงน้ีตั้งอยูในอาคารเดียวกัน
กับ	TRICKEYE	MUSEUM	เป็นสถานที่ทองเที่ยวแหงเดียวในเกาหลีที่ไม
เหมือนใคร	เนนความโดดเดนในเรื่องของภาพวาดสีสามมิติ	18+

	บุฟเฟตอรอยลํ้า	!!!	เมนูบารบีคิวป้ิงยางสไตลเกาหลี	กับหลากหลายสไตลของเน้ือหมูและเน้ือวัว	(บางรานอาจ
มีบริการเน้ือไก	และปลาหมึก)	ไมวาจะเป็นแบบติดมัน	แบบสันคอ	แบบสามชั้น	แบบหมักเผ็ด	แบบหมักหวาน
แบบสดไมมีการหมัก	แบบเบอรเกอร	เป็นตน	มีบริการขาวสวย	และเครื่องเคียงตางๆ	ใหลิ้มลอง

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

หางใหญของเกาหลี	มีสินคาแบรนดแพงๆหรูๆ	และดาราเกาหลีสวนใหญก็
นิยมมาเดินที่น่ีกัน	หางสรรพสินคาล็อตเตยังมีรานคาปลอดภาษีเป็นของตัว
เองอีกดวย



อิสระอาหารคํ่า	ณ	ยานชอปป้ิงเมียงดง	เพื่อความคุมคาในการชอปป้ิง

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

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	Incheon	Bliss,	Incheon	Charis,	Suwon	Reve,	Seoul	Diamant,	Seoul	L'Art,	(3	ดาวเกาหลี)	หรือเทียบ
เทา

ชวงเชา
อาหารเชาแบบอเมริกันเกาหลีชุด	หรือ	เซมิ	ที	่หองอาหารโรงแรม
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
หมูบานพื้นเมืองพูซอนฮันนกและยานสามฟ า	ถนนเกไกซัมซองดองกิล	ที่	พาทานเดินยอนเวลากลับ

ไปยังบริเวณที่ตั้งของบานชนชั้นยางบางของเกาหลีในราชวงศโซซอน	และยังเป็นเขตพิเศษที่ทางเทศบาลกรุง
โซลอนุรักษไว	โดยเราจะเรียกวา	“	พูชอน	ฮันนก	Bucheon	Hanok	Village	“	ยานที่บานสไตลฮันนกตางๆ	ของลูก
หลานชาวยางบางอาศัยอยู	หรือ	ผูอนุรักษนิยม	หรือ	เศรษฐีรุนใหมที่ชอบกลิ่นอายความเกาแก	ใกลกันยังเป็น
ยานสามฟา	(ภูเขา	น้ํา	และคน)	คือ	ถนนซัมซองดองกิล	ที่ทอดยาวจากพระราชวังคยองบกกุง
ภูเขานัมซาน	หอคอย	N	Tower	สายเคเบิ้ล	Love	Rock	Cable	พาทานขึน้ภูเขานัมซาน	Namsan	–	ภูเขา

เพียงลูกเดียวใจกลางเมืองหลวงและอิสระถายรูปคูหอคอย	N	Tower	เป็น	1	ใน	17	หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลก
สูงถึง	480	เมตรเหนือระดับน้ําทะเล	สถานที่ละครหนังเกาหลีหรือหนังไทยสไตลเกาหลีมาถายทํากัน	(ความเชื่อ:
เตรียมแมกุญแจลูกกุญแจเพื่อไปล็อคกุญแจคูรัก	ณ	Love	Rock	Cable	ซี่งเชื่อกันวา	ถาใครขึน้มาคลองกุญแจ
และโยนลูกกุญแจทิ้งไป	คูรัก	คูครอบครัว	คูเพื่อน	คูพี่นอง	คูมิตรน้ันจะมีความรักที่ยั่งยืนหรือไมมีใครมาพราก
จากกันได)
เมนูหมอไฟชาบูเห็ด	คลายการตมรวมมิตรสุกี้หมอไฟ	ประกอบไปดวยเน้ือหมูสไลด	ผักและเห็ด

และวุนเสนเกาหลี

ชวงบาย-ชวงคํ่า
แวะซื้อของฝากติดไมติดมือทีศู่นยรวมของพื้นเมือง	(ละลายเงินวอน)	กอนอําลาเกาหลี	แวะซื้อของ



ฝากติดไมติดมือที่ศูนยรวมของพื้นเมือง	(ละลายเงินวอน)	สาหรายหลากรูปแบบ	หลากรสชาติ	ขนมอรอยตางๆ
ซีเรียลช็อคโก	กาแฟ	กระดูกมาเจจูโด	ขนมโสม	ชาโสม	เครื่องสําอางโสม	หมอนสุขภาพ	กิมจิ	เป็บโปโร	(ปอกกี้
เกาหลี)	ชินราเมง	(มามาเกาหลี)	ของใชในบาน	ลูกบอลซักผา	เครื่องใชไฟฟา	ของที่ระลึก	เป็นตน
เย็น	ขึ้นอยูกับวันและเวลาทีเ่ดินทาง	เหินฟ ากลับกรุงเทพฯ	บางสายการบินอาจมีชุดกลองสแน็คบ

ล็อกใหผูโดยสารบนเครื่องบิน	และยังมีบริการ	Air	Cafe	จําหนาย	อาหาร	เครื่องดื่ม	และขนมคบ
เคี้ยว	ทีช่าวเกาหลีนิยมกัน
คํ่า	เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ

	อาหารเชาแบบอเมริกันเกาหลีชุด	หรือ	เซมิ	ที่	หองอาหารโรงแรม

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

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

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

	เมนูหมอไฟชาบูเห็ด	คลายการตมรวมมิตรสุกี้หมอไฟ	ประกอบไปดวยเน้ือหมูสไลด	ผักและเห็ดและวุนเสน
เกาหลี

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



คาบัตรลิฟทขึน้สูจุดชมวิวบนหอคอย	ไมรวมไวในคาทัวร
บางสายการบินอาจมีชุดกลองสแน็คบล็อกใหผูโดยสารบนเครื่องบิน	และยังมีบริการ	Air	Cafe

จําหนาย	อาหาร	เครื่องดื่ม	และขนมคบเคี้ยว	ทีช่าวเกาหลีนิยมกัน

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



ขอตกลงและเงื่อนไขการเดินทางทองเทีย่วกับเรา
1.	จัดใหเฉพาะลูกคาที่ประสงคจะไปทองเที่ยวตามรายการของทัวรทุกวันเทาน้ัน	หากทานไมสามารถรวมทัวรทุก

วัน	แคสมัครมารวมทัวรเพียงเพื่อการใชตัว๋เครื่องบินและที่พักในราคาพิเศษ	หากทานไมแจง	และปรากฏวาทานไม
รวมทัวรในบางวัน	ทางบริษทัจะคิดคาดําเนินการในการแยกทองเทีย่วเอง	300	USDตอทาน	(กอนซื้อทัวร	จะ
ตองแจงความประสงคที่เป็นจริง	เพื่อทางผูจัดจะไดคิดคาบริการที่เหมาะสม)	หมายเหตุ	หากการไปพบเพื่อนหรือ
ญาติหรือไปติดตอธุรกิจหรือทองเที่ยวอิสระ	ทําหลังจากที่รายการเสร็จสิ้นในแตละวันแลว	ไมเป็นเหตุที่ทางผูจัด	จะ
ตัดการใหบริการทานแตอยางใด

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.	เดินทางขัน้ตํ่าปกติ	20	ทานผูใหญ	(ทีน่ัง่จํากัด	จองและจายกอนไดสิทธิกอน	จองหลัง	อาจตองเพิม่
คาตัว๋)

13.	หากตํ่ากวากําหนด	อาจจะไมมีหัวหนาทัวรและอาจตองมีการเปลีย่นแปลงราคา	หากผูเดินทางทุก
ทานยินดีทีจ่ะชําระคาบริการเพิม่เพื่อใหคณะเดินทางได	ทางเรายินดีทีจ่ะประสานงานในการเดินทาง
ตามความประสงค

14.	สงวนสิทธิใ์นการปรับเปลี่ยนราคาเพิ่ม	หากมีการปรับขึน้ของภาษีน้ํามันหรือภาษีใดๆ	จากสายการบิน	คิด



อัตรา	ณ	วันที่	13/05/17

15.	สงวนสิทธิในเรื่องเทีย่วบินและตารางบินสายการบิน	ราคา	และ	รายการ	เปลีย่นแปลงหรือสับ
เปลีย่นได	โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา
16.	ทารก	หมายถึง	ผูโดยสารทีมี่อายุตํ่ากวา	24	เดือน	ณ	วันทีเ่ดินทางไปและวันเดินทางกลับ	กรุณา

ติดตอเพื่อขอราคาพิเศษ	เด็กทารกสามารถเดินทางโดยน่ังบนหนาตักของผูใหญ	โดยอนุญาตใหเด็กทารกหน่ึงคน
ตอผูใหญสองคนเทาน้ัน	และหามมิใหนํารถเข็นเด็ก	หรือที่น่ังสําหรับเด็กขึน้บนเครื่องบิน	จํานวนเด็กทารกตอเที่ยว
บินถูกจํากัดไวเพื่อความปลอดภัย	และสายการบินสามารถปฏิเสธการนําเด็กทารกเดินทางไปกับทาน	สวนผูจัด	เรา
คํานึงถึงความปลอดภัยและเพื่อสรางความสุขแกคณะผูเดินทาง

17.	ผูทุพลภาพ/มีปัญหาดานสุขภาพหรืออยูในภาวะเจ็บป วย	ขอใหแจงผูจัดกอนซื้อทัวร	เพื่อเช็คกับทางสาย
การบินและผูใหบริการ	เพราะอาจไมอนุญาตใหใชอุปกรณชวยเหลือตางๆ	ขึน้เครื่องบินได	เขนน้ํายา	เข็มฉีดยา	เครื่อง
ใชแบตเตอรี่	หรือ	เครื่องหายใจ

18.	สตรีมีครรภ	ขอใหแจงผูจัดกอนซื้อทัวร	เพื่อเช็คกับทางสายการบินและผูใหบริการ	โดยทั่วไป
-	อายุครรภไมถึง	27	สัปดาห	:	ตองลงนามยินยอมในเอกสารจํากัดขอบเขตความรับผิดชอบของสายการบิน	เมื่อ
ทําการเช็คอินเพื่อแสดงความยินยอมไมทําการเรียกรองใดๆ	ตอสายการบิน
-	อายุครรภในชวงสัปดาหที	่28	สัปดาห	ถึง	34	สัปดาห	:	แสดงใบรับรองแพทย	ยืนยันสัปดาหที่ตั้งครรภและ
กํากับวันที่ไมเกินสามสิบ	(30)	วันนับจากเที่ยวบินขาออกที่กําหนดหรือเที่ยวบินขาเขาที่กําหนด	และตองลงนาม
ยินยอมในเอกสารจํากัดขอบเขตความรับผิดชอบของสายการบิน	เมื่อทําการเช็คอินเพื่อแสดงความยินยอมไมทําการ
เรียกรองใดๆ	ตอสายการบิน
-	อายุครรภตัง้แตสัปดาหที	่35	ขึ้นไป:	สายการบินปฏิเสธการใหบริการ
ผูรวมเดินทางตกลงปฏิบัติตามขอกําหนดและเงื่อนไขการเดินทางน้ีทุกประการและในกรณีมีขอพิพาท	ใหถือคํา

ตัดสินของผูจัดเป็นที่สิ้นสุด

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

รายการน้ีเป็นเพียงขอเสนอทีต่องไดรับการยืนยันจากผูจัดอีกครัง้หน่ึง	สงวนสิทธิในเรื่องเทีย่วบินและ
ตารางบินสายการบิน	ราคา	และ	รายการ	เปลีย่นแปลงหรือสับเปลีย่นได	โดยมิตองแจงใหทราบลวง
หนา	ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ	ได	ในทุกกรณี	เน่ืองจากเป็นการชําระคา
ทัวรในลักษณะเหมาจายกับตัวแทนตางๆ	เชน	ไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง
กรมแรงงาน	การกระทําทีส่อไปในทางผิดกฎหมาย	เอกสารเดินทางไมถูกตอง	การถูกปฏิเสธในกรณี
อื่นๆ	ไมรับประทานอาหารบางมื้อ	ไมเทีย่วบางรายการ	เป็นตน

มัดจําทานละ	5,000	บาทตอทาน	หรือ	ชวงเทศกาล	High	Season	หรือเทีย่วบินเหมาลํา	มัดจําทานละ
10,000	บาทตอทาน	โดยปกติจะตองดําเนินการโอนเงินภายใน	1-2	วันนบัจากวันทีท่ําการจองและสงใบ
เรียกเก็บเงิน	และชําระสวนที่เหลือกอนวันเดินทางอยางนอย	25	วันกอนเดินทาง	หรือ	35	วันลวงหนาในชวง
เทศกาล	High	Season	(เทศกาลปีใหม	เทศกาลตรุษจีน	ตลอดเดือนเมษายน	วันแรงงาน	วันฉตัรมงคล	วันหยุดสําคัญ
ทางศาสนา	ตลอดเดือนตุลาคม	ตลอดเดือนธันวาคม)	หากไมชําระมัดจําตามกําหนด	ขออนุญาตตัดทีน่ัง่ให
ลูกคาทานอื่นทีร่ออยู	การชําระไมครบ	ทางผูจัดถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยไมมีเงื่อนไข	หรือเช็คธนาคารถูก
ระงับการจายไมวาดวยสาเหตุใดใด	ผูจัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทางและขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงิน



ตามเงื่อนไขการยกเลิก

ตามรายการ:	คาตัว๋เครื่องบินชั้นประหยัด	กรุงเทพฯ	–	โซล	–	กรุงเทพฯ	ไปกลับแบบหมูคณะ	(	ตามวันเวลาที่ระบุ
ในตัว๋เครื่องบิน	)	พรอมที่พัก	3	คืน	(หองละ	2-3	ทาน)	+	อาหารเชา	กลางวัน	และเย็นหรือคํ่ า	+	บัตรเขาชมสถานที่	+
รถนําเที่ยวตามรายการ	+	สายการบินจํากัดน้ําหนักเพียงทานละ	15	กก.	(ขึน้อยูกับนโยบายสายการบิน	ไมเกิน
จํานวน	1-2	ชิ้น)	และถือขึน้เครื่องไดอีกทานละ	1	ชิ้น	7	กก.	(บางสายการบินไดถึง	10กก.)	(ตามขนาดที่กําหนดของ
สายการบิน	ไมรวมกระเปาสะพาย)	+	ประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม	(ขัน้ตํ่าวงเงินประกัน	1	ลานบาท	คารักษา
พยาบาล	5	แสนบาท	1-15	ปี	หรือ	อายุ	75-85	ความคุมครองเหลือ	50%	อายุตํ่ากวา	1	ปี	หรือ	อายุเกิน	85	ปี
ไมคุมครอง	ไมคุมครองโรคประจําตัวหรือการถูกฆาตกรรมหรือถูกทํารายรางกาย)

ตัว๋เครื่องบินและคาทัวรทีช่ําระแลว	
ตัว๋เครื่องบิน	ไปกลับแบบหมูคณะ	ไมสามารถ	เปลี่ยนเที่ยวบินไปหรือกลับ	เปลี่ยนวันเดินทางไปหรือกลับ	เปลี่ยนช่ือ
ผูเดินทาง	อัพเกรดที่นั่ง	คืนคาบัตรโดยสาร	และหากยกเลิกการเดินทาง	ไมมีระบบ	คืนเงินบางสวน	หากผูโดยสา
รถูกปฎิเสธการออกนอกประเทศไทยหรือเขาประเทศเกาหลีจากเจาหนาที่แรงงานไทยหรือเจาหนาที่ตรวจคน
ออกนอกประเทศไทยและเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองที่ประเทศเกาหลี	ทางผูจัดและทางสายการบินจะไมรับผิดชอบ
คาใชจายที่เกิดขึน้ทุกกรณี	ผูโดยสารอาจจะตองรับผิดชอบคาปรับทีป่ระเทศเกาหลีเรียกเก็บ	ผูโดยสารตอง
รอกลับประเทศไทยในเที่ยวบินถัดไปที่มีที่น่ังวางหรือตามวันเดินทางของตัว๋เครื่องบิน	ทั้งน้ีแลวแตทางเจาหนาที่
ตรวจคนและสายการบิน	ทางผูจัดไมสามารถเขาไปแทรกแซงได
โรงแรมทีพ่ักทีร่ะบุในรายการทัวร	อาจมีการเปลี่ยนแปลง	เน่ืองจากเป็นทัวรราคาพิเศษ	(โรงแรมที่พักไมไดอยู

ในใจกลางเมือง)	ปกติผูจัดจะแจงใหทราบกอนการเดินทางอยางนอยประมาณ	3-5	วัน	พรอมทั้งใบนัดหมายเตรียม
ตัวการเดินทาง
รูปแบบหองพักของโรงแรมจะแตกตางกัน	และอาจมีสไตลการตกแตงทุกหองไมเหมือนกัน	หองพักเดี่ยว

(Single)	หองคู	(Twin/Double)	และหองพักแบบ	3	ทาน	(Family	Room)	ทั่วไป	เตียงใหญ	1	+	เตียงเดี่ยว	1)	หองพัก
อาจจะไมติดกัน	บางเมืองหองจะเป็นแบบพื้นเมือง	(Ondol)	บางเมือง	หองมีขนาดกะทัดรัด	ไมมีอางอาบน้ํา	บางเมือง
หองกวาง	มีสิ่งอํานวยความสะดวกครบ	ชวงการจัดงานประชุมนานาชาติ	(Trade	Fair,	Convention)	เป็นผลใหราคา
โรงแรมสูงขึน้มากและหองพักในเมืองเต็ม	ผูจัดขอสงวนสิทธิในการจัดที่พักนอกเมืองตามความเหมาะสม
เมนูอาหารทัวร	จะบริการเป็นหมูหรือไกหรือมื้อพิเศษตามรายการ	สําหรับทานที่มีขอจํากัดทางดานอาหารหรือ

ศาสนา	ทานอาจตองชําระเพิ่มเติม	หรือ	เตรียมอาหารสวนตัวไป	เมนูอาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความ
เหมาะสม	ขึน้อยูกับสถานการณ	เชน	เวลาออกหรือเวลาถึงของเที่ยวบินแตละสายการบิน	การจารจรบนทองถนน	วัน
เวลาเปิดปิดของรานอาหาร	หรือดวยสาเหตุตางๆ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง
ในกรณีทีเ่กิดเหตุใดๆ	จนทําใหคณะทัวรไมสามารถออกเดินทางได	เชน	มีลูกคากลุมใหญยกเลิกการเดิน

ทางกะทันหัน	ทางสายการบินเรียกที่น่ังคืนดวยเหตุผลของสายการบิน	ฯลฯ	ทางผูจัดจะพยายามหาโปรแกรมอื่นใน
ราคาและชวงเวลาใกลเคียงกันทดแทน	ขอใหลูกคาตระหนักดีวาเหตุการณดังกลาวถือเป็นเหตุสุดวิสัยและเชื่อมั่นวาผู
จัดไดพยายามอยางสุดความสามารถ	โดยลูกคาจะไมยกเหตุขอน้ีมาเป็นขอเรียกรองใดๆ	กับผูจัด	หากลูกคาประสงค
รับเงินคืน	ทางผูจัดยินดีคืนเงิน

คาใชจายสวนตัวอาทิ	อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่ม	โทรศัพท	โทรสาร	มินิบาร	ทีวีชองพิเศษ	คาทําหนังสือเดินทาง
คาซักรีด	คาสัมภาระที่เกินชิ้นหรือน้ําหนักเกินสายการบินกําหนด	คาวีซาพาสปอรตตางดาวหรือตางชาติ	คาภาษี
การบริการ	3%	ภาษีมูลคาเพิ่ม	7%

จัดเก็บ	50,000	วอน	ทีส่นามบินสุวรรณภูมิ	(คาบริการของคนขับรถ+ไกด+หัวหนาทัวร)

เน่ืองจากการเดินทางนัน้เต็มไปดวยความเสีย่ง	และความรับผิดชอบของทางสายการบินที่มีตอผูโดยสารน้ัน
มีจํากัด	ดังน้ันจึงแนะนําใหซื้อประกันภัยการเดินทางและสุขภาพเพิม่เติม	ทานสามารถเลือกซื้อความคุมครอง
ตามที่ทานตองการ	โดยเฉพาะกรณี	เกิดเหตุเจ็บป วยจะมีความสามารถในการจายคารักษาได	เน่ืองจากหากเกิดเหตุ
ดังกลาวขึน้ในตางประเทศ	เชน	ประเทศเกาหลีใต	จะมีคาใชจายที่สูงมาก

อุนใจเพิม่	เพื่อคุมครองบาดเจ็บ	เจ็บป วย	ไฟลทยกเลิก	ตกเครื่อง	ยกเลิกเดินทาง	กระเป าหาย	พาส
ปอรตหาย	ทีมแพทยฉุกเฉิน
แผนคุมครองสุขภาพ	เพียง	200	บาท

รักษาพยาบาล	-	อุบัติเหตุ	-	ยายฉุกเฉิน+สงศพ	-	ทีมแพทยฉุกเฉิน	
แผนหมดหวงทุกการเดินทาง	ราคาพิเศษ	500	บาท

รักษาพยาบาล	-	อุบัติเหตุ	-	ยายฉุกเฉิน+สงศพ	-	ทีมแพทยฉุกเฉิน	-	ยกเลิกเดินทาง	-ลดจํานวนวันเดิน
ทาง	-	กระเป าเดินหายหรือเสียหาย	-	ความลาชาของระบบขนสงมวลชน	-	ความลาชาของสําภาระ	-	การจี้
โดยสลัดอากาศ	-	การพลาดตอเทีย่วบิน	-	พาสปอรตหาย	-	ความรับผิดชอบตอบุคคลภายนอก	-	เงิน
ชดเชยระหวางรักษาตัวในตางประเทศ



ขอมูลสําหรับผูเดินทาง
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
ผูจัดจะเป็นผูดําเนินการยื่นวีซาใหทาน	โดยทานจายคาบริการตางหาก	(สําหรับหนงัสือเดินทางตางดาว
ผูเป็นเจาของหนงัสือเดินทางจะตองทําเรื่องแจง	เขา-ออกดวยตนเองกอนจะยื่นวีซา)	สิทธิก์ารออกวีซา
ขึ้นอยูกับสถานทูตเทานัน้

4.	ขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ	นามสกุล	คํานําหนาชื่อ	เลขที่
หนังสือเดินทาง	และอื่นๆ	เพื่อใชในการจองตัว๋เครื่องบิน	ในกรณีที่มิไดสงหนาสําเนาหนังสือเดินทาง	(พรอมทั้งหนา
เปลี่ยนชื่อนามสกุล	ถามี)	ใหกับทางผูจัด

การอนุญาตใหทานผานดานตรวจคนออกนอกประเทศไทย	และ	ผานดานตรวจคนเขาประเทศเกาหลี
เพื่อการทองเทีย่ว	เป็นอํานาจของเจาหนาทีต่รวจคนเขาออกเมืองของประเทศไทยหรือประเทศเกาหลี
ในการพิจารณาและอนุญาตใหเดินทางออกจากประเทศไทย	หรือ	ใหพํานักอยูในประเทศกาหลีใตเพื่อ
การทองเทีย่ว	ทางผูจัดไมมีอํานาจและไมสามารถเขาไปแทรกแซงได
โปรดตรวจสอบ	อายุ	ของหนังสือเดินทาง	(	Passport	)	วาจะตองคงมีอายุเหลือ	ณ	วันเดินทาง	มากกวา

6	เดือนขึ้นไปและหนังสือเดินทางเหลือหนากระดาษเพียงพอใหเจาหนาทีต่รวจคนไดประทับตรา
หนังสือเดินทางอยูในสภาพทีด่ี	(ไมชํารุด)

ปกติผูจัดจะสงใบนัดหมายเตรียมตัวการเดินทาง	กอนการเดินทางอยางนอยประมาณ	5-7	วันหรือดาวนโหลดหนา
เว็บเพื่อดูการเตรียมตัวเดินทางทั่วไป
ในกรณีทีไมใชตัว๋กรุปแตตองการจอยทัวร	คิดทานละ	7,900	บาท	(ยกเวนวันหยุด)เด็ก	2-7	ปี	:	หองพัก

=	ผูใหญ	2	+	เด็ก	1	ไมมีเตียง	|	เด็ก	8-12	ปี	เตียงเสริมหรือหองครอบครัว
ราคาน้ีเป็นราคาสําหรับนักทองเทีย่วชาวไทยหรือผูถือหนังสือเดินทางไทยเทานัน้	(นักทองเทีย่วตาง

ประเทศ	โปรดเช็ค)

สายการบินและตัว๋เครื่องบิน
ในการสํารองทีน่ัง่และการใสชื่อในระบบสํารองทีน่ัง่	ผูเดินทางตองสงสําเนาของหนังสือเดินทาง	(	Passport	)

ที่ชัดเจน	หรือ	สงรายละะรายละเอียดที่สายการบินตองการ	(ภาษาอังกฤษ)	เชน	คํานําหนาชื่อ	ชื่อและนามสกุล	วัน
เดือนปีเกิด	เลขที่พาสปรอต	วันหมดอายุ	(	โดยเซ็นตชื่อและเขียนยืนยันรับรองเอกสารเป็นลายลักษณอักษรใหทางผู
จัด	)	หากไมมีการสงขอมูลทั้งหมดในพาสปรอตเป็นลายลักษณอักษรใหทางผูจัด	และเกิดการออกชื่อนามสกุลในตัว๋
หรือบัตรโดยสารผิดพลาด	อาจมีผลใหผูโดยสายจะตองรับผิดชอบในคาใชจายใหมที่จะเกิดขึน้ทั้งหมด	และสายการ
บินไมมีระบบเสียคาใชจายเพื่อแกไขตัวสะกดคํานําหนาชื่อ	/	ชื่อ	/	นามสกุล	หรือ	การเปลี่ยนชื่อผูเดินทาง
หากทานตองซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศ	(เครื่องบิน	รถทัวร,	รถไฟ)	เพื่อไปและกลับกรุงเทพฯ

กรุณาเลือกซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศประเภทที่สามารถเลื่อนวันและเวลาการเดินทางได	ทั้งน้ีเพื่อปองกัน
ปัญหาเที่ยวบินลาชาหรือการเปลี่ยนแปลงเวลาของเที่ยวบินหรือการเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง
ตัว๋สายการบินไมสามารถระบุทีน่ัง่	ซื้อแบบใชวิธี	RANDOM	คือสุมเลือกทีโ่ดยระบบสายการบิน	การจัด

ที่น่ังบนเครื่องบิน	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)

1.		การยกเลิกการจองน้ัน	จะตองแฟ็กซหรืออีเมลแจงยกเลิกการจองลวงหนาอยางนอย		30	วันทําการ	กอนการ
เดินทาง	โดยจะยึดเงินมัดจํา	5,000	บาท		ยกเวนชวงเทศกาล	High	Season	(เทศกาลปีใหม	เทศกาลตรุษจีน
ตลอดเดือนเมษายน	วันแรงงาน	วันฉตัรมงคล		วันหยุดสําคัญทางศาสนา	ตลอดเดือนตุลาคม	ตลอดเดือนธันวาคม)	
จะยึดเงินมัดจํา	10,000	บาท					

2.		ยกเลิกกอนการเดินทาง	29-24	วัน	-	เก็บคาใชจาย	10,000		ยกเวนชวงเทศกาล	High	Season		12,000	-
18,000	บาท		

3.		ยกเลิกกอนการเดินทาง	15-23	วัน	-	เก็บคาใชจาย	80%	ของราคาทัวร		ยกเวนชวงเทศกาล	High	Season	
เก็บคาบริการ	100%		

4.		ยกเลิกกอนการเดินทางวันเดินทาง	หรือ	1-14	วัน	-	เก็บคาบริการทั้งหมด	100%		
(ราคาทัวรเป็นการซื้อขาดแบบมีเงื่อนไขกับทางสายการบินและทางผูจัดทัวรเสนทางเกาหลี	จะไมมีการคืนเงินมัดจํา
หรือคาบริการทั้งหมดไมวากรณีใดใด)	โดยเฉพาะชวงเทศกาล	High	Season	หรือ	ฤดูกาลทองเที่ยวของเกาหลี			

การคืนเงินทุกกรณี		ผูมีชื่อในเอกสารการจอง	จะตองแฟกซ	อีเมลล	หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืน
ที่ทําการของผูจัดอยางใดอยางหน่ึงเพื่อทําเรื่องขอรับเงินคาบริการคืน	โดยแนบหนังสือมอบอํานาจพรอมหลักฐาน
ประกอบการมอบอํานาจ	หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆ		และหนาสมุดบัญชีธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขา
ใหครบถวน


