


1 สนามบินสุวรรณภูมิ

2 สนามบินอินชอน	-	เกาะนามิ	-	RAIL	BIKE	-	One
Mount

พักที่	Value,	Amor,	Landmark	หรือ
เทียบเทา	4	ดาวเกาหลี	หรือเทียบ
เทา

3 สวนสนุกเอเวอรแลนด	-	ศูนยโสม	-	เขานัมซัน	-
หอคอยกรุงโซล	-	การคลองกุญแจคูรัก	-	Seoullo7017

พักที่	Benikea	Premier
Dongdaemun,	H	Avenue,	M	Hotel,
Inter	City	3	ดาวเกาหลี	หรือเทียบ
เทา

4 ถนนเลียบกําแพง	-	ฮันบก	-	ศูนยสมุนไพรฮอกเก
ตนามู	-	Shinsegae	Outlets	-	เมียงดง	-	บุฟเฟตปูยักษ
-	Pang	Show

พักที่	Benikea	Premier
Dongdaemun,	H	Avenue,	M	Hotel,
Inter	City	3	ดาวเกาหลี	หรือเทียบ
เทา

5 น้ํามันสนเข็มแดง	-	YONGIN	MBC	DRAMIA	-	สนาม
บินอินชอน	-	สนามบินสุวรรณภูมิ

25	ก.ค.	61	-	29	ก.ค.	61 ฿25,900 ฿25,900 ฿25,900 ฿7,900



1.	พรอมกันทีช่ัน้	4	ผูโดยสารขาออก	เช็คอินหมายเลข	N	Korean	Air	(KE)	หมายเลข	6

2.	พรอมกันทีช่ัน้	4	ผูโดยสารขาออก	เช็คอินหมายเลข	K	Asiana	Airline	(OZ)	หมายเลข	5

3.	พรอมกันทีช่ัน้	4	ผูโดยสารขาออก	เช็คอินหมายเลข	D	Thai	Airways	(TG)	หมายเลข	3

**	นัดหมายแตละคณะกอนออกเดินทาง	3	ชัว่โมงลวงหนากอนเครื่องออก	**	

เจาหนาที่รอตอนรับดูแล	มอบเอกสาร	และอธิบายเพิ่มเติม	(นัดหมายแตละคณะกอนออกเดินทาง	3
ชัว่โมงลวงหนากอนเครื่องออก)

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

ชวงเชา
ออกเดินทางสูประเทศเกาหลีใต	โดยสายการบิน	Korean	Air	(KE)	,	Asiana	Airlines	(OZ)	,	Thai

Airways	(TG)(อาหารเชา	ภาพยนตร	และ	เครื่องดื่มบนเครื่อง	และบริการอื่นๆ	บนเครื่อง)

ICN	Landing	ถึงสนามบินนานาชาติอินชอน	หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรแลว

รถโคชพาทานขามทะเลตะวันตกดวยสะพานแขวนยองจองหรือสะพานเพื่อความหวังในการรวมชาติที่
ยาวกวา	4.42	กม.	มียอดโดมสูง	107	เมตร	ไปยังจุดหมายปลายทางการทองเที่ยวของวันน้ี

เกาะนามิ	(Nami)	นัง่เรือเฟอรรีท่ีท่าเรือขามฟากไปยังเกาะนามิ	(Nami)	สถานที่โรแมนติกอีกแหงหน่ึง
สําหรับคูรักคูหนุมสาว	ครอบครัว	เพื่อนๆ	เกาะนามิมีรูปรางเหมือนใบไมที่ลอยอยู	ณ	ที่แหงน้ี	ทานสามารถเชา
จักรยานหรือมอเตอรไบทเที่ยวรอบเกาะ	เดินเลนชมสวนเกาหลี	คาราวะสุสานนายพลนามิ	เดินผานกลาง
แมกไมแหงสวนสนที่สูงเสียดฟาเพื่อสุขภาพ	ผานดงตนสน	ดอกสน	ตนเกาลัด	เลือกน่ังที่มาน่ังขางชายฝ่ังเพื่อชม
บรรยากาศโรแมนติกใตเงาไม	มองดูพันธุสัตวตางๆ	เชนนกกระจอกเทศ	กระตาย	กระรอก	เป็ด	กวาง	ไดเวลา
สมควร	น่ังเรือกลับมายังฝ่ัง

รับประทานอาหารกลางวัน	ลิ้มลองเมนูดังตามละคร	Winter	Love	Song	“	ทัคคาลบี	“	หรือไก
บารบีคิวผัดซอสเกาหลีแหงเมืองชุนชอน

ชวงบาย
หนุกหนานกับการป่ันเรียวไบท	บนรางรถไฟกับประสบการณ	ทีอ่ยากจะหาได	ป่ันจักรยานเรียวไบท

บนรถรางสายเกา	ที่ครั้งหน่ึงเคยเป็นเสนทางรถไฟสัญจรใหผูโดยสาร	ทานจะไดเพลิดเพลินกับความงดงามและ
เสนหธรรมชาติที่หาไดยาก	ไมวา	จะเป็นการผาน	ลําธาร	ทุงนา	แปลงผัก	ทิวสน	ตนไมดอกไม	ตลอดเสนทาง
ทามกลางความโรแมนติค	สุด	สุด	



โลกแหงลานน้ําแข็งเลนหิมะ	365	วัน@	Snow	Park	One	Mount	ตั้งอยูที่เมือง	GOYANG	ทานสามารถ
ซื้อบัตรเขาสูโลกแหงสวนหิมะและสวนน้ําแข็ง	"	Snow	Park	"	ในรมที่ใหญสุดของประเทศเกาหลี	ณ	ขณะน้ี	โดย
ทานสามารถเพลิดเพลินกับการขี่เครื่องเลนสุดนารักบนลานน้ําแข็ง	เชน	จักรยานคูรัก	จักรยานเดี่ยว	รถเฟอรรี่
กะบะสเลดแซนตา	เป็นตน	หรือ	เขาสูโลกของหิมะที่อุณหภูมิติลบ	-2	องศาเซลเซียส	กับ	การเลนสโนสเลคบน
ลานหิมะ	(มีการจํากัดอายุ)	หรือสนุกกับการตัดหิมะเลนกันแบบลืมอายุกัน	รวมฟรี	!	คาบัตรเขา	Snow	Park

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	เมนูบารบีคิวไฟหรือบลูโกกิ	เป็นเน้ือหมูสไลดหมักซอสคันจังและเครื่องปรุง
รส	ผัดยางขลุกขลิกบนกะทะ

หลังจบรายการทองเทีย่ว	คํ่าคืนน้ี...ขอสงทุกทานกลับเขาทีพ่ัก

หลังอาหารคํ่า	พาทานเขาเช็คอินทีพ่ัก	ณ	โรงแรม	Value,	Amor,	Landmark	หรือเทียบเทา	(4	ดาว
เกาหลี)	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	“	หรือไกบารบีคิวผัดซอสเกาหลีอาหารเลื่องชื่อของ
เมืองชุนชอนหรือไกบารบีคิวผัดซอสเกาหลี	นําไกบารบีคิว	ตกหรือขาวเหนียวป้ัน	มันหวาน	ผักตาง	ๆ	ลงผัดรวม
กับซอสบารบีคิวเกาหลีในกะทะแบน	วิธีการทานแบบเมี่ยงคําไทยโดยหอกับผัดกาดเขียวเกาหลี	เมื่อทานไป
ระยะหน่ึง	จะนําขาวสวยและสาหรายแหงมาผัดรวมกับทัคคาลบี	เพื่อใหเกิดอาหารชนิดใหมคื่อทัคคาลบีโปคึม
หรือขาวผัดทัคคาลบีที่ทั้งหอมและนาทาน	เสริฟพรอมเครื่องเคียง	เชน	โอเดงปรุงรส	กิมจิ	และน้ําซุปประจําวัน

Rail	Bike	คือการไปป่ันรถรางบนทางรถไฟสายเกาที่ปัจจุบันไมมีรถไฟวิ่งแลว
โดยรถที่ใชป่ันคือรถรางที่มีการดัดแปลงใหใชแรงขาป่ันฟันเฟืองใหลอหมุน
คลายๆจักรยานแบบน่ัง

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)



1.	อาหารเชา	ภาพยนตร	และ	เครื่องดื่มบนเครื่อง	และบริการอื่นๆ	บนเครื่อง

2.	คาถุงมือ	คาเชาเสื้อแจ็คเก็ตสกี	คาเชารองเทาสเก็ต	คาสุนัขฮักกี้ลากเลื่อน	Dog	Sledge	บนลาน
น้ําแข็งสําหรับเด็ก	ไมไดรวมไวในคาทัวร	ฝากไกดชวยซื้อได

3.	เวลาทีเ่กาหลีใตเร็วกวาไทย	2	ชัว่โมง	|	เวลาบินประมาณ	5-6	ช.ม.

4.	รวมฟรี	!	คาบัตรเขา	Snow	Park

5.	การเลนสโนสเลค	(มีการจํากัดอายุ)

ของ	ไซ	นักรองหนุมชาวเกาหลีใต	เจาของเพลง	กังนัม	สไตล	และสถานที่ถาย
ทํารายการยอดฮิต	RUNNING	MAN	แบงเป็น	2	โซนหลัก	คือ	Water	Park	และ
Snow	Park	เป็นหน่ึงในสถานที่ถายทําฉากคูรักในเรื่อง	Full	House	Thai

	เมนูบารบีคิวไฟหรือบลูโกกิ	เป็นอาหารดั้งเดิมของคาบสมุทรเกาหลี	กอนเมนูคาลบี	โดยนําเน้ือหมูสไลดหมัก
ซอสคันจังและเครื่องปรุงรสตาง	ๆ	เมื่อนํามาปรุงจะมีรสออกหวานนุม	เวลาทาน	นํามาผัดยางขลุกขลิกกับซุปบลู
โกกิบนกะทะแบนพรอมผักกะหลํ่าและเสนจันทน	โดยจะมีลักษณะออกเป็นแบบน้ําขน	เพื่อเป็นน้ําซุปไวคลุกคลิก
ทานกับขาว	เสริฟพรอมขาวสวยรอนและเครื่องเคียงตาง	ๆ	ประจําวันคูโตะ

	พักที่	Value,	Amor,	Landmark	หรือเทียบเทา	4	ดาวเกาหลี	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	แบบอเมริกันเกาหลีชุด	หรือ	เซมิ	ที	่หองอาหารโรงแรม

สวนสนุกเอเวอรแลนด	เที่ยวเอเวอรแลนด	–	Everland	“	ดิสนียแลนดเกาหลี	”	สวนเปิดในหุบเขาที่มีชื่อเสียง
มากที่สุดของประเทศ	มี	Festival	World	จะประกอบไปดวย	Global	Fair,	American	Adventure,	Magic	Land,
European	Adventure	และ	Equatorial	Adventure	และ	Zootopia	อีกทั้งยังมี	LINE	Store	สําหรับ	ชาวสาวก	LINE
ใหแชะภาพ	ครั้งแรกของโลก	!	เปิดโลกสวนสัตวเปิดที่	Lost	Valley	กับรถบัสสะเทิ้นน้ําสะเทิ้นบก	และอื่นๆ	อีกทั้ง
ใหสาวกชาว	K-POP	ไดมีโอกาสชมคอนเสิรต	K-POP	ผานเทคนิคพิเศษเสมือนจริง	“	HOLOGRAM	“	ที่ทําให
ทานรูสึกวากําลังรับชมศิลปินทําการแสดงตัวเป็นๆ	ตอหนาเรา	กับศิลปินนักรองจากคายดังในเกาหลี	(มีคาใช
จายเพิ่ม)	นอกจากน้ีทานยังสามารถชอปป้ิงในรานคาของที่ระลึก	และสุดทายเดินชมและถายรูปกับสวนดอกไม
ซึ่งผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนตามฤดูกาล	เชน	ฤดูรอนจะเป็นดอกกุหลาบและดอกลิลลี่บาน	ฤดูใบไมผลิจะเป็นดอก
ทิวลิปบาน	ฤดูใบไมรวงจะเป็นดอกเบญจมาศบาน	ขบวนพาเหรดตามวันเวลา

รับประทานอาหารกลางวัน	เมนูหมอไฟชาบูเห็ด	คลายการตมรวมมิตรสุกี้หมอไฟ	ประกอบไปดวย
เน้ือหมูสไลด	ผักและเห็ดและวุนเสนเกาหลี

ชวงบาย	
ไดเวลาสมควร	เดินทางเขาเมืองหลวงกรุงโซล	ที่มีประชากรถึง	1	ใน	4	ของประเทศ	มีตึก	63	ชั้น	ตึกที่สูงที่สุด

มีแมน้ําฮันไหลผานใจกลางเมืองหลวงของกรุงโซล

เยี่ยมศูนยโสมเกาหลี	ทุกทานจะไดรูจักสมุนไพรโสมเกาหลีหรือราชาแหงมวลสมุนไพร	เพราะเกาหลีใตเป็น
ประเทศที่มีการผลิตโสมเกาหลีที่มีคุณภาพเป็นอันดับ	1	ของโลก	ซึ่งใครใครที่ไดมาเที่ยวก็จะชื่นชอบหาซื้อเป็น
ของฝากเพราะราคาที่ถูกวาเมืองไทยและคุณประโยชนนานัปการ	เชน	ชวยเสริมความแข็งแรงใหแกระบบยอย
อาหารและปอด	ชวยทําใหจิตใจสงบและเพิ่มพละกําลังโดยสวนรวม	สรรพคุณทางการแพทย	ชวยบํารุงหัวใจ
ปองกันโรคหัวใจขาดเลือด	เสริมประสิทธิภาพทางเพศ	ลดและปองกันมะเร็ง

ศูนยเครื่องสําอางเวชสําอาง	ใหทานเลือกซื้อคอสเมติกหลากยี่หอคุณภาพที่ผูหญิงชาวเกาหลีทั้งสาวทั้งไม
สาว	ลวนใหความสําคัญกับเรื่องผิวหนาคอนขางมาก	โดยเฉพาะในกลุมบํารุงผิวพื้นฐาน	Skin	Care	และเครื่อง
สําอางผสมสมุนไพร	@ศูนยเวชสําอางเครื่องสําอาง

เดินยอยอาหาร	กินลมชมวิวที่	ไอคอนนิคแหงใหมกรุงโซล	“	Seoullo7017	”สะพานลอยฟ า	ถือเป็นอีก
หน่ึงสถานทีเ่ทีย่วใหมของเกาหลีใต	ทีเ่กิดจากการปรับปรุงทัศนียภาพของถนนยกระดับ	ใหกลายเป็น



สถานที่พักผอน	เดินเลน	ชิวชิว	สําหรับประชาชนและนักทองเที่ยว	ที่เต็มไปดวยตนไมและดอกไมกวา	200	สาย
พันธุของกรุงโซล	ทุกคนสามารถมาพักผอนหยอนใจ	รวมถึงจะเป็นอีกหน่ึงสถานที่ที่เป็นศูนยกลางในการทํา
กิจกรรมและจัดเทศกาล	นิทรรศการตางๆ	ยังมีสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ	อาทิเชน	ศูนยขอมูลนักทองเที่ยว
รานกาแฟ	รานอาหารวาง	ขนม	และ	รานขายของที่ระลึก	อีกมากมาย	และยังมีบริการ	Wifi	ดวย	ไมวาคุณจะมา
ตอนเชาก็จะไดอารมณนึง	หรือจะมาชวงตอนดึกบนสะพานก็จะเปิดไฟสเมือนสรอยคอสีน้ําเงิน	ทําใหไดฟีลอีก
แบบนึง	เรียกไดวามาเที่ยวไดทุกเวลาเลย

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่าบุฟเฟ ตอรอยลํ้า	!!!	เมนูบารบีคิวป้ิงยางสไตลเกาหลี	กับหลากหลายสไตลของ

เน้ือหมูและเน้ือวัว	(บางรานอาจมีบริการเน้ือไก	และปลาหมึก)	ไมวาจะเป็นแบบติดมัน	แบบสันคอ	แบบสามชั้น
แบบหมักเผ็ด	แบบหมักหวาน	แบบสดไมมีการหมัก	แบบเบอรเกอร	เป็นตน	มีบริการขาวสวย	และเครื่องเคียง
ตางๆ	ใหลิ้มลอง

หลังอาหารคํ่า	ภูเขานัมซาน	หอคอย	N	Tower	สายเคเบิ้ล	Love	Rock	Cable	พาทานขึน้ภูเขานัมซาน
Namsan	–	ภูเขาเพียงลูกเดียวใจกลางเมืองหลวงและ

อิสระถายรูปคูหอคอย	N	Tower	เป็น	1	ใน	17	หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลก	สูงถึง	480	เมตรเหนือระดับน้ํา
ทะเล	สถานที่ละครหนังเกาหลีหรือหนังไทยสไตลเกาหลีมาถายทํากัน	(ความเชื่อ:	เตรียมแมกุญแจลูกกุญแจเพื่อ
ไปล็อคกุญแจคูรัก	ณ	Love	Rock	Cable	ซี่งเชื่อกันวา	ถาใครขึน้มาคลองกุญแจและโยนลูกกุญแจทิ้งไป	คูรัก	คู
ครอบครัว	คูเพื่อน	คูพี่นอง	คูมิตรน้ันจะมีความรักที่ยั่งยืนหรือไมมีใครมาพรากจากกันได)	(คาบัตรลิฟทข้ึนสูจุด
ชมวิวบนหอคอย	ไมรวมไวในคาทัวร)หลังจบรายการทองเที่ยว	คํ่าคืนน้ี...ขอสงทุกทานพัก

พาทานเขาเช็คอินที่พัก	ณ	โรงแรม	Benikea	Premier	Dongdaemun,	H	Avenue,	M	Hotel,	Inter	City	(3
ดาวเกาหลี)	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	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

	เมนูหมอไฟชาบูเห็ด	อาหารพื้นเมืองของคาบสมุทรเกาหลีตั้งแตสมัยมองโกเลียบุกคาบสมุทรเกาหลี	คลายสุกี้
หมอไฟ	โดยนําเน้ือหมูสไลด	ตมรวมมิตรกับผักตามฤดู	เห็ดเกาหลี	วุนเสนหรือเสนกวยเตีย๋ว	ใบบีซูหอม	ในหมอ
ไฟ	เสริฟพรอมน้ําจิ้ม	ขาวสวย	และ	เครื่องเคียงตางๆ

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



คาบัตรลิฟทขึ้นสูจุดชมวิวบนหอคอย	ไมรวมไวในคาทัวร

	บุฟเฟตอรอยลํ้า	!!!	เมนูบารบีคิวป้ิงยางสไตลเกาหลี	กับหลากหลายสไตลของเน้ือหมูและเน้ือวัว	กับหลาก
หลายสไตลของเน้ือหมูและเน้ือวัว	(บางรานอาจมีบริการเน้ือไก	และปลาหมึก)	ไมวาจะเป็นแบบติดมัน	แบบสัน
คอ	แบบสามชั้น	แบบหมักเผ็ด	แบบหมักหวาน	แบบส	ดไมมีการหมัก	แบบเบอรเกอร	เป็นตน	มีบริการขาวสวย
และเครื่องเคียงตางๆ	ใหลิ้มลอง

	พักที่	Benikea	Premier	Dongdaemun,	H	Avenue,	M	Hotel,	Inter	City	3	ดาวเกาหลี	หรือเทียบเทา

เป็นเนินเขาในกรุงโซล	ประเทศเกาหลี	เป็นจุดทองเที่ยวยิดนิยม	โดยเฉพาะ
สําหรับชมวิว	และการปิกนิค	ไดรับการโวตวาเป็นโลเคชั่นที่สวยที่สุดในกรุง
โซลโดยชาวเกาหลี

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

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

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	..

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	แบบอเมริกันเกาหลีชุด	หรือ	เซมิ	ที	่หองอาหารโรงแรม

เลอคา	สุด	Exclusive	!!	ใสชุดพื้นเมืองเกาหลี	“ฮันบก	HANBOK	”เดินเทีย่วในพระราชวัง+สถานที่
สุดคูล	So	Cool	พรอมเก็บภาพความประทับใจ	ทริปพิเศษน้ี	ทุกทานจะไดสวมใสชุดพื้นเมืองเกาหลี	“ฮัน



บก	Hanbok”	แบบจัดเต็มสําหรับคุณผูหญิง	คุณผูชาย	คุณนองชายหญิง	คุณหนูชายหญิง	เราเตรียมชุดฮันบกให
ยืมสวมใสตามสไตลที่ทานชื่นชอบมากกวา	300	ชุด	แถมเตรียมยืมเครื่องประดับตางๆ	โดยจะใหคุณปาสไตล
ลิสทชวยแนะนําเรื่องการแตงทรงผมใหดูเป็นชาวเกาหลีและวิธีการสวมใสที่ถูกตองและขอระวังตางๆ	กอนพา
ทุกทานไปเดินเที่ยวสถานที่ตางๆ	แบบเกไก	So	Cool	So	Good	ณ	พระราชวัง	กําแพงหินโบราณ	ถนนแปะกวย
อาคารโบราณทางสถาปัตยกรรมที่สําคัญ	เพื่อใหทานไดเก็บภาพความประทับใจกัน	และอาสาสมัครชางถาย
ภาพประจํารถ	(คาภาพ	ไมรวมคาใชจาย)

รับประทานอาหารกลางวัน	เมนูดังของชาวเกาหลี	“คัมจาทัง”	หรือ	เเกงมันฝรั่งกับกระดูกหมู	ซึ่ง
ประกอบไปดวยสวนผสมที่สําคัญคือ	กระดูกหมูสวนซี่โครง/สันหลัง	มันฝรั่ง	ตนหอม	พริกแกง	งาดําป า	ใบงา
เขียว	เห็ด	โดยปลอยเคี่ยวกระดูกหมูและเครื่องเคียงตลอดทั้งวันทั้งคืน

ชวงบาย
ศูนยฮอกเก็ตนามูเพื่อนที่ดีในการดําเนินชีวิต	!	“	ฮอกเก็ตนามู	”	ตนไมชนิดน้ีเจริญเติบโตในป าลึกบนภูเขาที่

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

ดิวตี้ฟรี	(ปัจจุบันเป็นที่นิยมมาก	เพราะ	ดิวตรี้ฟรีประเทศน้ี	มีถึง	5	บริษทัแขงขันกัน)	เพลิดเพลินกับการชอป
ป้ิง	ณ	หางปลอดภาษีลอตเตหรือชินเซเก

ใหทานไดเลือกซื้อสินคาแบรนดเนมนําเขาจากตางประเทศมากมายหลากหลายชนิด	รวมทั้งสินคาแบรนด
เกาหลียอดนิยมที่ชาวเกาหลี	ชาวจีน	และชาวญี่ป ุน	นิยมมาเลือกซื้อหากันมากมาย

เมียงดอง	"	ถนนแฟชัน่ของเกาหลี	"	อิสระชอปป้ิงบริเวณเมียงดอง	Myeongdong	ถูกขนานนามวา	"	ถนน
แฟชั่นของเกาหลี	"	แหลงรวมความฮิปใหม	ไมตกเทรน	!	ราคาระดับกลางถึงสูงเมื่อเทียบกับตลาดทงแดมุน	หา
งบูติกหลากยี่หอตั้งแตแบรนดเนมตางชาติถึงเกาหลี	รานเสื้อผามีสไตลหองเล็กๆ	ราน	Creative	Lifestyle	ราน
รองเทา	รานทําผม	รานเครื่องประดับ	รานคอสเมติก	รานกาแฟ	รานไอศครีม	รานขนม

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	อิม่ประทับใจ	!	เมนูอินเตอรบุฟเฟ ตซีฟ ูดและเน้ือสัตวหลากประเภทที่มีให

เลือกทั้งอาหารสไตลฝรั่งยุโรป	อาหารญี่ป ุน	อาหารเกาหลี	อาหารจีน	ทั้งสด	ทั้งน่ึง	ทั้งป้ิง	ทั้งทอด	ทั้งยาง	ทั้ง
สเต็ก	ทั้งแบบซูซิ	แบบซาซิมิ	ปรุงกันสดๆ	ใหทานไดเห็นถึงกรรมวิธีการปรุงของเหลาพอครัว	แมครัว	พรอมของ
หวาน	ของอรอยประจําวัน	และเครื่องดื่มไมมีแอลลกอฮอล	ไอศกรีม	เคก	เป็นตน	พิเศษ	!	บริการขาปูยักษ
SnowCrab	แบบไมอัน้

หลังอาหารคํ่า	พิเศษฟรี	!	โรแมนติกลองเรือแมน้ําฮัน	กับ	เรือสําราญ	“	Pang	Show	“

ผานชมวิวทิวทัศนสีสันยามคํ่าคืน	สุดชิกกวาใคร	!	แมน้ําฮันเสมอเหมือนเสนชิวิตของคนกรุงโซล	ยาวถึง	514
กม.	โดยไหลผานใจกลางเมืองหลวง	รอบๆ	ฝ่ังแมน้ํามักเป็นแหลงที่พักอาศัยของเหลานกที่อพยพมาจากเมือง
หนาว	ทัศนียภาพรอบแมน้ําที่ใสสะอาดน้ี	อีกหน่ึงสถานที่ที่ชาวกรุงโซลชื่นชอบที่จะมาพักผอนและสังสรรค

พรอมชม	Pang	Show	กับโชวลีลาการทําขนมปังสุดนารัก..สุดกวนใจ	กับ	เจาชายขนมปังและลูกทีมสุดบอง
เสนตื้น	อีกทั้ง	ใหคุณลองทําขนมปังอันเลื่องชื่อจากเรื่องราวซีรียสุดฮอต	เจาชายขนมปัง	“	คิมทักกู	“	และพิสูจน
กันวาใครจะเป็นราชาดานการทําขนมปังตัวจริงกัน	?	ตื่นตาตื่นใจกับน้ําพุสายรุงที่สะพานบันโพ	(บริเวณเกาะ
ลอยน้ํา	3	เกาะ)	ที่จะยิงสายน้ําพุออกมาเป็นทางยาว	พรอมกับการไฟ	LED	ที่ถูกยิงออกมาเป็นแสงสีตางๆ	มาก
ถึง	200	เฉดสี	ที่จะยิงลูกเลนออกมาตางๆกัน

(ทางการกรุงโซลจะจัดแสดงเป็นรอบๆ	ในระหวางวันถึงคํ่ าคืน	อาจงดการแสดงโชวน้ําพุในกรณีที่สภาพ
อากาศไมเอื้ออํานวยหรือมีคําสั่งพิเศษ)	(สงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนโชว	เป็น	DRUM	CAT,	HERO	DRAWING,
FANTA	STICK	SHOW	หรือ	MISO	SHOW	)

หลังจบรายการทองเที่ยว	คํ่าคืนน้ี...ขอสงทุกทานกลับเขาที่พัก
ที่พัก	ณ	โรงแรม	Benikea	Premier	Dongdaemun,	H	Avenue,	M	Hotel,	Inter	City	(3	ดาวเกาหลี)	หรือ
เทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	แบบอเมริกันเกาหลีชุด	หรือ	เซมิ	ที่	หองอาหารโรงแรม



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

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”

	เมนูดังของชาวเกาหลี	“คัมจาทัง”	หรือ	เเกงมันฝรั่งกับกระดูกหมู	คําวา	“ทัง”	เเปลวาน้ําซุป	สวนคําวา	“คัมจา”
มีความหมายวา	มันฝรั่ง	เเตทวาเมนูน้ี	คําวา	“คัมจา”	จะหมายถึงเจากระดูกหมูซึ่งเป็นหัวใจสําคัญของหมอแกงน้ี
ซึ่งประกอบไปดวยสวนผสมที่สําคัญคือ	กระดูกหมูสวนซี่โครง/สันหลัง	มันฝรั่ง	ตนหอม	พริกแกง	งาดําป า	ใบงา
เขียว	เห็ด	โดยปลอยเคี่ยวกระดูกหมูและเครื่องเคียงตลอดทั้งวันทั้งคืน	เจาซี่โครงหมูจะเป่ือยมากๆ	แถมหวาน
นุมอรอยสุดๆ	เมื่อกินกับมันฝรั่ง	บริการขาวสวยและเครื่องเคียง	เพิ่มเติมคือเมนูน้ีมีครบทั้งโปรตีน	เเคลเซียม
วิตามิน	บี1	ซึ่งเกาหลีเชื่อวาสามารถชวยปัญหาการกรนเเละชะลอความเเก	และยังเป็นเมนูยอดนิยมในหมูคนที่
ชอบดื่มเหลาโซจู	และ	คนที่ตองการแกแฮงคหลังคํ่ าคืน

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



1.	คาภาพถายชุดฮันบก(	ไมรวมคาใชจาย)

2.	ทางการกรุงโซลจะจัดแสดงเป็นรอบๆ	ในระหวางวันถึงคํ่าคืน	อาจงดการแสดงโชวน้ําพุในกรณี
ทีส่ภาพอากาศไมเอื้ออํานวยหรือมีคําสัง่พิเศษ

3.	สงวนสิทธิในการปรับเปลีย่นโชว	เป็น	DRUM	CAT,	HERO	DRAWING,	FANTA	STICK	SHOW	หรือ
MISO	SHOW

ยี่หอ	,รานกระเปา	ดีไซนสวยเกไมเหมือนใคร,	รานขายเครื่องประดับ	รวมถึง
รานอาหาร	รานฟาสฟ ูด	รานหมูยาง	และ	รานกาแฟ	สรุปวาที่น่ีมีทุกอยางที่
สาวๆ	นักชอปตองการ

	รับประทานอาหารคํ่า	อิ่มประทับใจ	!	เมนูอินเตอรบุฟเฟตซีฟ ูดและเน้ือสัตวหลากประเภทที่มีใหเลือกทั้ง
อาหารสไตลฝรั่งยุโรป	อาหารญี่ป ุน	อาหารเกาหลี	อาหารจีน	ทั้งสด	ทั้งน่ึง	ทั้งป้ิง	ทั้งทอด	ทั้งยาง	ทั้งสเต็ก	ทั้ง
แบบซูซิ	แบบซาซิมิ	ปรุงกันสดๆ	ใหทานไดเห็นถึงกรรมวิธีการปรุงของเหลาพอครัว	แมครัว	พรอมของหวาน
ของอรอยประจําวัน	และเครื่องดื่มไมมีแอลลกอฮอล	ไอศกรีม	เคก	เป็นตน	พิเศษ	!	บริการขาปูยักษ	SnowCrab
แบบไมอั้น

	พักที่	Benikea	Premier	Dongdaemun,	H	Avenue,	M	Hotel,	Inter	City	3	ดาวเกาหลี	หรือเทียบเทา

เมนูพิเศษวาไรตี้บุฟเฟต	พรอมปูยักษ	ที่มีรสชาติอรอยที่สุดใหทุกทานไดอิ่ม
อรอยกันแบบไมอั้น

Pang	show	คือโชวเกาหลี	เจเนอเรชั่นใหมนะคะ	สนุกและโรแมนติก	เราจะพา
ลูกคาลองเรือไปตามแมน้ําฮัน	ชมวิวยามเย็น	บนเรือแสงสีกรุงโซลลตลอดสอง
ขางทาง	และมีสอนทําขนมปังคะ	ใหทํา	จริงๆ	นวดแปง	อบ	และไดชิมขนมปัง
ฟรีมือตัวเองนะคะ

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	แบบอเมริกันเกาหลีชุด	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

รับประทานอาหารกลางวัน	เมนูเปิบพิสดาร-ไกตุนโสม	อาหารวังในสมัยกอน	เชื่อกันวาบํารุงและ
เสริมสุขภาพ	เสิรฟทานละ	1	ตัว	ในหมอดินรอน

ชวงบาย
ปังมาก	"	MBC	World	Theme	Park	"	ของสถานีโทรทัศน	MBC	เป็นการเที่ยวแนว	Entertainment	แหงหน่ึงที่

ควรลองไป	ภายใตแนวคิด	ใหผูเขาชมไดสัมผัสประสบการณหลากหลายในโลกของสถานีโทรทัศน	ทาง	MBC



แบงความบันเทิงออกเป็นโซนโซน	โซนที่เนนการจําลองเหตุการณผสมกับการใชเทคโนยีสรางความรูสึก
เหมือนจริงขึน้	ที่ใชโฮโลแกรมเหมือนมีการจัดคอนเสิรตที่ดารานักรอง	มารองเพลงและโชวสเตปการเตน	K-
POP	เหมือนเรากําลังดูคอนเสิรตสวนตัว	โซนที่ใหคุณหลุดเขาไปยังเป็นสวนหน่ึงของสถานที่ถายรายการ	TV
show	รายการขาว	เกมสโชว	โซนที่ใหคุณสามารถเป็นหน่ึงในตัวละครของซีรีสเกาหลีเรื่องโปรดในยุคดิจิตอล
มากกวา	18	เรื่อง	โซนขายของที่ระลึก	โซนที่นํารายการดังๆ	ของ	MBC	อยาง	We	Got	Married,	I	Am	a	Singer,
Masked	King	ฯลฯ	
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	

ชวงคํ่า	
ขึน้อยูกับวันและเวลาที่เดินทาง	เหินฟ ากลับกรุงเทพฯ	ออกเดินทางโดยสายการบิน	Korean	Air	,

Asiana	Airlines	,	Thai	Airways	บินประมาณ	5	ช.ม.	(อาหารคํ่า	ภาพยนตร	และ	เครื่องดื่มบนเครื่อง
และบริการอื่นๆ	บนเครื่อง)
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ

	รับประทานอาหารเชา	แบบอเมริกันเกาหลีชุด	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

	เมนูเปิบพิสดาร-ไกตุนโสม	อาหารวังในสมัยกอน	เชื่อกันวาบํารุงและเสริมสุขภาพ	เสิรฟทานละ	1	ตัว	ในหมอ
ดินรอน	เป็นเมนูอาหารวังตั้งแตสมัยราชวงศโซซอน	โดยใชไกที่มีอายุวัยรุน	ภายในตัวไกจะมีขาวเหนียว	ราก
โสม	พุทราแดงและเคล็ดลับในการตุนเพื่อใหรสชาติกลมกลอม	เน้ือไกนุมและยอย	เสริฟพรอมเครื่องเคียงคูโตะ

YONG	IN	MBC	DRAMIA	หรือ	โรงถายละครยอนยุคคาย	MBC	สําหรับใครที่
เป็นแฟนๆซี่รี่ยเกาหลีโบราณ	หามพลาดเด็ดขาด	เพราะที่น้ีเป็นสถานที่ถายทํา
ซี่รี่ยเกาหลีชื่อดังตางๆ	อาธิเชน	แดจังกึม,	จูมง	มหาบุรุษกูบัลลังก,	ลีซาน	จอม
บัลลังกพลิกแผนดิน	,ทงอี	จอมนางคูบัลลังก,	คังชิ,	ฯลฯ	ธีมพารคน้ีสรางขึน้บน
พื้นที่กวา	30,000	ตารางเมตร	ของเมืองยงอิน	ที่ถูกเนรมิตใหเป็นหมูบาน
โบราณ	เพื่อใชเป็นโลเคชั่นหลักในการถายทําซีรียอิงประวัติศาสตรของคาย
MBC	ฉากที่สรางทั้งหมดไดผานการศึกษาและคนควาใหใกลเคียงกับ
ประวัติศาสตรมากที่สุด	ไมวาจะเป็น	วัง	ทองพระโรง	หมูบานเกาหลีโบราณ
ตําหนักพระสนม	ฯลฯ	ซึ่งปัจจุบันที่น่ียังใชเป็นที่ถายทําอยู	รับรองวาแฟนๆ	ซี
รียทุกคน	ตองคุนตากับที่น่ีเป็นแนนอนและบางทีทานเองจะไดเจอนักแสดงตัว
เป็นๆ	ใหทานไดดูการถายทําแบบติดขอบเฟรมกันเลยทีเดียว	หรือทานไหน
ตองการแตงตัวเป็นพระ-นางหรือสวมบทเป็นพระ-นาง	แบบในเรื่อง	ก็มีสตูดิโอ
ใหเชาชุด	ถายรูปที่ใชกันจริงๆ	ในซีรีส	ไวบริการดวย



อาหารคํ่า	ภาพยนตร	และ	เครื่องดื่มบนเครื่อง	และบริการอื่นๆ	บนเครื่อง

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



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

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

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	สงวนสิทธิในเรื่องเที่ยวบินและ
ตารางบินสายการบิน	ราคา	และ	รายการ	เปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนได	โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา	ผูจัดจะไม
รับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ	ได	ในทุกกรณี	เน่ืองจากเป็นการชําระคาทัวรในลักษณะเหมาจายกับ



ตัวแทนตางๆ	เชน	ไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง	กรมแรงงาน	การกระทําที่สอไปในทางผิด
กฎหมาย	เอกสารเดินทางไมถูกตอง	การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ	ไมรับประทานอาหารบางมื้อ	ไมเที่ยวบางรายการ
เป็นตน

มัดจําทานละ	5,000	บาทตอทาน	หรือ	ชวงเทศกาล	High	Season	หรือเทีย่วบินเหมาลํา	มัดจําทานละ
10,000	บาทตอทาน	โดยปกติจะตองดําเนินการโอนเงินภายใน	1-2	วันนับจากวันทีท่ําการจองและสงใบ
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

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	40,000	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

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	(สําหรับหนังสือเดินทางตางดาว
ผูเป็นเจาของหนังสือเดินทางจะตองทําเรื่องแจง	เขา-ออกดวยตนเองกอนจะยื่นวีซา)	สิทธิก์ารออกวีซา
ขึ้นอยูกับสถานทูตเทานัน้

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

**	โปรดตรวจสอบ	อายุ	ของหนังสือเดินทาง	(	Passport	)	วาจะตองคงมีอายุเหลือ	ณ	วันเดินทาง	มากกวา	6
เดือนขึน้ไปและหนังสือเดินทางเหลือหนากระดาษเพียงพอใหเจาหนาที่ตรวจคนไดประทับตรา	หนังสือเดินทางอยูใน
สภาพที่ดี	(ไมชํารุด)	**

ในกรณีทีไมใชตัว๋กรุปแตตองการจอยทัวร	คิดทานละ	6,900	บาทเด็ก	2-7	ปี	:	หองพัก	=	ผูใหญ	2	+	เด็ก
1	ไมมีเตียง	|	เด็ก	8-12	ปี	เตียงเสริมหรือหองครอบครัว

ปกติผูจัดจะสงใบนัดหมายเตรียมตัวการเดินทาง	กอนการเดินทางอยางนอยประมาณ	5-7	วัน

ราคาน้ีเป็นราคาสําหรับนักทองเทีย่วชาวไทย	หรือผูถือหนังสือเดินทางไทยเทาน้ัน	(นักทองเทีย่วตาง
ประเทศ	โปรดเช็ค)

หากทานตองซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศ	(เครื่องบิน	รถทัวร,	รถไฟ)	เพื่อไปและกลับกรุงเทพฯ	กรุณาเลือก
ซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศประเภททีส่ามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได	ทั้งน้ีเพื่อปองกันปัญหาเที่ยว
บินลาชาหรือการเปลี่ยนแปลงเวลาของเที่ยวบินหรือการเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง

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	จะไมมีการ
คืนเงินมัดจําหรือคาบริการทัง้หมดไมวากรณีใดใด)	โดยเฉพาะชวงเทศกาล	High	Season	หรือ	ฤดูกาลทอง
เที่ยวของเกาหลี			

การคืนเงินทุกกรณี		ผูมีชื่อในเอกสารการจอง	จะตองแฟกซ	อีเมลล	หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืน
ที่ทําการของผูจัดอยางใดอยางหน่ึงเพื่อทําเรื่องขอรับเงินคาบริการคืน	โดยแนบหนังสือมอบอํานาจพรอมหลักฐาน
ประกอบการมอบอํานาจ	หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆ		และหนาสมุดบัญชีธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขา
ใหครบถวน


