


1 สนามบินสุวรรณภูมิ

2 สนามบินอินชอน	-	เมืองชุนชอน	-	เกาะนามิ	-	วัดนัก
ซานซา

พักที่
ILSUNG	RESORT	HOTEL,	I
PARK
RESORT,	GIMHO	HOTEL	หรือ
เทียบเทา

3 โรงเรียนสอนทํากิมจิ	/	ทํากิมจิ	-	ฮันบก	-	สวนสนุกเอ
เวอรแลนด	-	หอคอยกรุงโซล	-	การคลองกุญแจคูรัก	-
ทงแดมุน

พักที่	GOLDEN
FORESTHOTEL,	LEXVILL
HOTEL,	BENIKEA	HOTEL
หรือเทียบเทา

4 ศูนยโสม	-	บลูเฮาส	-	พระราชวังเคียงบ็อค	-	สินคา
ปลอดภาษี	-	คลองชองเกชอน	-	เมียงดง

พักที่	GOLDEN
FORESTHOTEL,	LEXVILL
HOTEL,	BENIKEA
HOTEL	หรือเทียบเทา

5
ศูนยสมุนไพรฮอกเกตนามู	-	น้ํามันสนเข็มแดง	-	ถนนฮ
งอิก	หรือ	ยานฮงแด	หรือ	ยานฮงอิก	-	พิพิธภัณฑสาม
มิติ	-	Ice	museum	-	สนามบินอินชอน	-	สนามบิน
สุวรรณภูมิ

16	พ.ย.	60	-	20	พ.ย.	60 ฿15,900 ฿15,900 ฿15,900 ฿6,000



ชวงคํ่า
21.30	น.	คณะพรอมกันที่	ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ	อาคารผูโดยสารขาออกประตู	4	เคานเตอร	D

สายการบินจินแอร	(LJ)	มีเจาหนาที่ของบริษทัฯคอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวก

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

ชวงเชา
01.00	น.	เหินฟาสูกรุงโซล	โดยสายการบิน	JIN	AIR	เทีย่วบินที	่LJ002	(บินประมาณ	4.30	–	05.00

ชั่วโมง)	บริการ	SNACK	BOX	บนเครื่อง
08.35	น.	เดินทางถึงทาอากาศยานนานาชาติอินชอน	ประเทศเกาหลีใต	(เวลาทองถิ่นเร็วกวาไทย	2	ช.ม.)

จากน้ันนําทานสูเมืองชุนชอน	ลงเรือเดินทางสู	เกาะนามิ	โดยใชเวลาประมาณ	10	นาที	ชมวิว	ทิวทัศนของ
สถานที่เคยใชเป็นสถานที่ถายทําละครทีวี	Winter	Love	Song	อันโดงดังไปทั่วเอเชีย	พรอมมีเวลาใหทานไดเก็บ
ภาพอันสวยงามนาประทับใจสุดแสนโรแมนติคเปรียบประหน่ีงดุจทานเป็นพระ-นาง	ในละครเลยทีเดียว	อิสระ
ตามอัธยาศัย
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	บริการ	ทัคคาลบี	หรือไกบารบีคิวผัดซอสเกาหลีอาหารเลื่องชื่อของ

เมืองชุนชอน	โดยนําไกบารบีคิว	มันหวาน	ผัดกะหลํ่าตน	กระเทียม	ตอกหรือขาวป้ัน	และซอสมาผัดรวมกันบน
กระทะแบนดําคลุกเคลาทุกอยางใหเขาที่	รับประทานกับผัดกาดเกาหลีและเครื่องเคียง

ชวงบาย	
นําทานเดินทางสู	ซกโซ	เมืองประมงชายฝ่ังทะเลตะวันออกที่เงียบสงบ	ฝ่ังหน่ึงของเมืองน้ีถูกขนาบเอาไวดวย

เทือกเขาซอรัคซานและอีกฝ่ังหน่ึงของเมืองก็ถูกขนาบเอาไวดวยทะเลตะวันออก	ที่น่ีจึงเป็นอีกเมืองที่ตกเป็นจุด
หมายปลายทางของนักเดินทางหลายคนเพราะสามารถทองเที่ยวไดทั้งแบบเดินป าขึน้เขาดูธรรมชาติหรือชมวิว
ดูคลื่นเลนน้ําทะเล	

จากน้ันนําทานชม	วัดนักซานซา	ตั้งอยูใกลชายหาดนักซานซึ่งอยูทางตอนเหนือของเมืองคังนึง	ในชวงหนา
รอนเต็มไปดวยผูคนมาตากอากาศและเลนน้ําทะเล	หนาหนาวทานอาจจะพบกับการตากปลาหิมะ	วัดแหงน้ีมี
พระพุทธรูปอันเกาแกทางประวัติศาสตร	สรางขึน้ในสมัยชิลลาเมืองราวพันกวาปีที่แลวโดยพระอึยซัง	

นมัสการเจาแมกวนอิม	องคยืนที่สูงถึง	16	เมตร	ตั้งตระหงานอยูกลางแจงบนยอดเขาชินซองบอง	คอย
ปกปองชาวเมืองเกาหลีและชาวประมง	โดยหันพระพักตรสูทะเลตะวันออก	–	ประเทศญี่ป ุน	และมีจุดชมวิวชื่อดัง
ตามบทกวีเกาหลีเพื่อชมพระอาทิตยขึน้ยามเชา	ที่ศาลา	“อุลซันแด”

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารเย็น	ณ	ภัตตาคาร	บริการ	OSAM	หรือหมูและปลาหมึกผัดน้ําคลุกคลิกเน้ือหมูและ

ปลาหมึกยางบารบีคิวหมักสไตลสมัยใหมเกาหลีคนตางประเทศนิยมรับประทานเพราะมีรสชาติออกหวานเผ็ด
เล็กนอย	โดยการนําบารบีคิวหมูปลาหมึกลงในกระทะครึ่งวงกลมพรอมน้ําซุปปรุงรส
นําทานสู	ILSUNG	RESORT	HOTEL,	I	PARK	RESORT,	GIMHO	HOTEL	หรือเทียบเทา

โรงแรมคอนเฟิรมจะแจงในใบนัดหมายการเดินทางอีกครั้ง	โดยทางบริษทัจะสงใหกอน	5-7	วันกอนเดินทาง	



โรงแรมคอนเฟิรมจะแจงในใบนัดหมายการเดินทางอีกครั้ง	โดยทางบริษทัจะสงใหกอน	5-7	วันกอนเดินทาง

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

เมืองน้ีคือที่ตั้งของเกาะนามิ	เมืองชุนชอนน้ันเต็มไปดวยทะเลสาบสวยหลาย
แหงจนไดชื่อวา	“เมืองแหงทะเลสาบ”	(The	City	of	Lake)	นอกจากน้ีชุนชอนยัง
มีฐานะเป็นเมืองเอกและมีขนาดใหญที่สุดในจังหวัดคังวอน	(Gangwon)
บริเวณโดยรอบรายลอมดวยแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติอันอุดมสมบูรณที่
รับรองวาไปเยือนแลวไมผิดหวังแนนอน

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

	บริการอาหารเที่ยง	ณ	ภัตตาคาร	บริการ	ทัคคาลบี	หรือไกบารบีคิวผัดซอสเกาหลีอาหารเลื่องชื่อของเมืองชุน
ชอน	โดยนําไกบารบีคิว	มันหวาน	ผัดกะหลํ่าตน	กระเทียม	ตอกหรือขาวป้ัน	และซอสมาผัดรวมกันบนกระทะ
แบนดําคลุกเคลาทุกอยางใหเขาที่	รับประทานกับผัดกาดเกาหลีและเครื่องเคียง

เป็นศูนยรวมพุทธศาสนาของเกาหลี	ตั้งอยูบนผาริมทะเลของภูเขานักซาน
เป็นหน่ึงในสามวัดที่สามารถมองเห็นทะเลญี่ป ุนได	ตํานานเคยกลาววาพระ
โพธิสัตวเคยอยูบนเกาะน้ีโดยมีมังกรคอยปกปอง	วัดนักซานซาถือเป็นหน่ึงใน
แปดพื้นที่ที่สวยที่สุดทางภาคตะวันออกของเกาหลี

	รับประทานอาหารเย็น	ณ	ภัตตาคาร	บริการ	OSAM	หรือหมูและปลาหมึกผัดน้ําคลุกคลิกเน้ือหมูและ
ปลาหมึกยางบารบีคิวหมักสไตลสมัยใหมเกาหลีคนตางประเทศนิยมรับประทานเพราะมีรสชาติออกหวานเผ็ด
เล็กนอย	โดยการนําบารบีคิวหมูปลาหมึกลงในกระทะครึ่งวงกลมพรอมน้ําซุปปรุงรส

	พักที่	ILSUNG	RESORT	HOTEL,	I	PARK	RESORT,	GIMHO	HOTEL	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
จากน้ันนําทานสู	KIMCHI	SCHOOL	หรือ	สถาบันสอนทํากิมจิชมวิธีการทํากิมจิ	ผักดองที่สามารถเก็บไวได

นานและเป็นอาหารที่ขึน้โตะชาวเกาหลีทุกมื้อปัจจุบันกิมจิเป็นที่นิยมแพรหลาย	เพราะประกอบดวยแบคทีเรียที่



เป็นประโยชนในการยอยอาหารและปองกันโรคให
ทานไดทดลองทํากิมจิดวยตัวทานเองและสามารถนํากลับมาเป็นของฝาก	พิเศษ	เก็บภาพความประทับใจดวย

การ	ใสชุดประจําชาติของเกาหลีใต	ชุดฮันบก
จากน้ันทานเดินทางสู	เอเวอรแลนด	สวนสนุกกลางแจงที่ใหญที่สุดของประเทศเกาหลีใตซึ่งตั้งอยูทามกลาง

หุบ	เขาขอเชิญทานทองไปกับโลกของสัตวป าซาฟารี
ทานจะไดพบกับไลเกอรซึ่งเป็นลูกแฝดผสมที่เกิดขึน้จากความรักระหวางสิงโตผูเป็นพอและเสือผูเป็นแมนับ

เป็นแฝดผสมเสือ-สิงโตคูแรกในโลกชมความนารักของหมีตางๆซึ่งพนักงานขับรถซาฟารีจะเป็นผูทักทายและ
เลนกับพวกเขาเติมเต็มความสุขของทานสนุกสนานกับเครื่องเลนตางๆ	ไมจํากัดชนิด	พรอมทั้งบรรยากาศ
หนาวๆ	โรแมนติคสุดๆ
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	บริการ	หมูยางเกาหลี	หรือ	คาลบี้	เป็นอาหารพื้นเมือง

เกาหลีที่เลื่องชื่อและรูจักกันดีทั่วโลก	มีรสชาติกลมกลอม	โดยนําหมูสวนที่ติดกับกระดูกไปยางบนเตาถานแบบ
ดั้งเดิม	เสิรฟพรอมขาวสวยรอนๆ	เครื่องเคียงหลากชนิด	น้ําจิ้มเตาเจี้ยว	และน้ําซุปสาหราย	รับประทานคลาย
กับเมี่ยงคําของไทย

ชวงบาย
จากน้ันนําทานสู	หอคอยกรุงโซล	N	Tower	(ไมรวมคาลิฟต)ซึ่งอยูบริเวณเนินเขานัมซานซึ่งเป็น	1	ใน

18หอคอยที่สูงที่สุดในโลกที่ฐานของหอคอยมีสิ่งที่นาสนใจตางๆเชนศาลาแปดเหลี่ยมปาลกัก๊จอง,	สวนสัตว
เล็กๆ,	สวนพฤกษชาติ,	อาคารอนุสรณผูรักชาติอันชุงกุนนอกจากน้ีโซลทาวเวอรยังเป็นสถานที่ถายทําละคร
เกาหลีแนวนารักๆเรื่อง“กับดักหัวใจยัยแมมด”
อิสระใหทุกทานไดเดินเลนและถายรูปคูหอคอยตามอัธยาศัยหรือคลองกุญแจคูรัก

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารเย็น	ณ	ภัตตาคาร	บริการ	ชาบูชาบู	สุกี้สไตลเกาหลีบนหมอไฟรอนๆ	ประกอบดวยหมู

สไลด	และผักสดนานาชนิด	เสิรฟพรอมน้ําซุปรอนๆ	และเสนอูดงซึ่งขาดไมไดในการทาน	ชาบูชาบู
จากน้ันนําทานเดินทางสูยานศูนยการคาแหลงชอปป้ิงที่ชื่อไดวาใหญที่สุดในเอเชีย	ทงแดมุน	ซึ่งตั้งอยู

บริเวณประตูเมืองโบราณทางทิศตะวันออกทานสามารถซื้อสินคาหลากหลายประเภทไดที่น้ีอาทิ	เสื้อผาบุรุษ-
สตรี	รองเทาบุรุษ-สตรี	รองเทาผาใบ	เข็มขัด	ของที่ระลึก	ชุดเครื่องครัวถุงนองถุงเทาผาพันคอโดยทานจะได
สัมผัส	กับ	บรรยากาศการชอปป้ิงสินคาในราคาเกาหลีอยางแทจริง
นําทานเขาสูทีพ่ัก	GOLDEN	FORESTHOTEL,	LEXVILL	HOTEL,	BENIKEA	HOTELหรือเทียบเทา

โรงแรมคอนเฟิรมจะแจงในใบนัดหมายการเดินทางอีกครั้ง	โดยทางบริษทัจะสงใหกอน	5-7	วันกอนเดินทาง

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

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

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”



โรงแรมคอนเฟิรมจะแจงในใบนัดหมายการเดินทางอีกครั้ง	โดยทางบริษทัจะสงใหกอน	5-7	วันกอนเดินทาง

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

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	บริการ	หมูยางเกาหลี	หรือ	คาลบี้	เป็นอาหารพื้นเมืองเกาหลีที่เลื่อง
ชื่อและรูจักกันดีทั่วโลก	มีรสชาติกลมกลอม	โดยนําหมูสวนที่ติดกับกระดูกไปยางบนเตาถานแบบดั้งเดิม	เสิรฟ
พรอมขาวสวยรอนๆ	เครื่องเคียงหลากชนิด	น้ําจิ้มเตาเจี้ยว	และน้ําซุปสาหราย	รับประทานคลายกับเมี่ยงคําของ
ไทย

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

	รับประทานอาหารเย็น	ณ	ภัตตาคาร	บริการ	ชาบูชาบู	สุกี้สไตลเกาหลีบนหมอไฟรอนๆ	ประกอบดวยหมูสไลด
และผักสดนานาชนิด	เสิรฟพรอมน้ําซุปรอนๆ	และเสนอูดงซึ่งขาดไมไดในการทาน	ชาบูชาบู

	พักที่	GOLDEN	FORESTHOTEL,	LEXVILL	HOTEL,	BENIKEA	HOTEL	หรือเทียบเทา

สถานที่ที่นําเสนอนวัตกรรมการออกแบบที่ทันทันสมัยที่สุดสูสายตาชาวโลก
ตั้งอยูในยานยานธุรกิจการคาและแหลงช็อปป้ิง	“ทงแดมุน”	เริ่มเปิดตัวอาคาร
เป็นทางการเมื่อวันที่	21	มีนาคม	2557	ที่ผานมา	เพื่อสื่อถึงความทันสมัย	หนุน
ใหใจกลางกรุงโซลลํ้ายุคมากยิ่งขึน้	ออกแบบโดยสถาปนิกชื่อกองโลก	ผูฝาก
ผลงานระดับบิก๊โปรเจคมากมาย	อยาง	Zaha	Hadid	ใชเวลากอสรางทั้งหมด	7
ปี

ชวงเชา	



รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู	ศูนยโสมรัฐบาล	ซึ่งรัฐบาลรับรองคุณภาพวาผลิตจากโสมที่มีอายุ	6	ปีซึ่งถือวาเป็นโสมที่มี

คุณภาพดีที่สุดชมวงจรชีวิตของโสมพรอมใหทานไดเลือกซื้อโสมที่มีคุณภาพดีที่สุดและราคาถูกกวาไทยถึง	2
เทากลับไปบํารุงรางกายหรือฝากญาติผูใหญที่ทานรักและนับถืออีกไมไกลจากกันมากนัก
จากน้ันนําชม	บลูเฮาส	ทําเนียบของประธานาธิบดี	(ระหวางรถแลนผานไมอนุญาตใหถายภาพหรือวีดี

โอใดๆทัง้สิ้น)	แวะถายรูปเป็นที่ระลึกกับอนุสาวรีย	นกฟีนิกซ	สัญลักษณความเป็นอมตะ	และชมทัศนียภาพอัน
สวยงามของภูเขารูปหัวมังกร	และวงเวียนน้ําพุ	ซึ่งนับเป็นจุดที่มีฮวงจุยที่ดีที่สุดของกรุงโซล
จากน้ันชม	พระราชวังเคียงบ็อค	ซึ่งเป็นพระราชวังไมโบราณที่เกาแกที่สุด	สรางขึน้ใน	ค.ศ.1394	หรือใน

อดีตกวา	600	ปีกอน	ภายในพระราชวังแหงน้ีมีหมูพระที่น่ังมากกวา	200	หลัง	แตไดถูกทําลายไปมากในสมัยที่
ญี่ป ุนเขามาบุกยึดครอง	ทั้งยังเคยเป็นศูนยบัญชาการทางการทหารและเป็นที่ประทับของกษตัริย	ปัจจุบันไดมี
การกอสรางหมูพระที่น่ังที่เคยถูกทําลายขึน้มาใหมในตําแหนงเดิม	ถายภาพคูกับพลับพลากลางน้ําเคียงเฮวรู	ที่
ซึ่งเคยเป็นทองพระโรงออกงานสโมสรสันนิบาตตางๆ	สําหรับตอนรับแขกบานแขกเมือง
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	บริการทานดวย	เมนู	Samgyetang	หรือ	เมนูไกตุนโสม

อาหารในวังในสมัยกอน	ปัจจุบันเป็นอาหารเลื่องชื่อของเมืองหลวง	เชื่อกันวาบํารุงและเสริมสุขภาพ	ภายในตัว
ไกจะมีขาวเหนียว	รากโสม	พุทราแดงและเคล็ดลับในการตุนเสิรฟพรอมเครื่องเคียงที่เรียกวา	กักตุกี	เสน
ขนมจีน	เหลาโสม	พริกไทยดําและเกลือ

ชวงบาย
จากน้ันนําทานสูCosmetic	Shop	เป็นศูนยรวมของเครื่องสําอางของเกาหลี	อาทิเชน	ROJUKISS,	LOTREE,

ETUDE	และอีกมากมายหลากหลายแบรนดเนมที่นําเขามาจากทั่วโลกอิสระทานเลือกซื้อไดตามอัธยาศัยชม
จากน้ันนําทาน	ชอปป้ิงสินคาปลอดภาษีที่	ดิวตี้ฟรี	(Duty	Free	Shop)	ที่น่ีมีสินคาชั้นนําใหทานเลือกซื้อ

มากมายกวา	500	ชนิด	อาทิ	น้ําหอม	เสื้อผาเครื่องสําอาง	กระเปา	นาฬิกา	เครื่องประดับ	ฯลฯ
หากพอมีเวลาพาทานเดินชม	คลองชองเกชอน	ซึ่งเดิมเป็นคลองเกาแกในอดีตมีอายุกวา	600	ปี	ที่ทอดผาน

ใจกลางเมืองหลวง	แตในปัจจุบันไดมีการพัฒนา	และบูรณะคลองแหงน้ีขึน้มาใหม	ทําใหกรุงโซลมีคลองที่ยาว
กวา	6	กิโลเมตร	ที่มีแตน้ําใส	จนสามารถมองเห็นตัวปลาหลากพันธที่กําลังแหวกวายไปมา	ปัจจุบันโครงการ
ชองเกชองไดกลายเป็นสถานที่จัดกิจกรรมตางๆ	อาทิ	งานแสดงศิลปะตางๆ	งานดนตรี	นิทรรศการดอกไม	ฯลฯ
และยังมีสวนสาธารณะทั้งสองฝ่ังคลอง

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	เมนูบุฟเฟตขาปูยักษ	นอกจากน้ียังบริการอาหารนานาชาติ

มากมาย	บริการพรอมดวยเครื่องดื่มตางๆ	ของหวาน,ขนม	และผลไม
จากน้ันนําทานชอปป้ิงยาน	เมียงดงหรือสยามสแควรเกาหลี	หากทานตองการทราบวาแฟชั่นของเกาหลีเป็น

อยางไร	กาวลํ้านําสมัยเพียงใดทานจะตองมาที่เมียงดงแหงน้ี	พบกับสินคาวัยรุน	อาทิ	เสื้อผาแฟชั่นแบบอินเทรน
เครื่องสําอางดังๆ	ของเกาหลี	พบกับความแปลกใหมในการชอปป้ิงอีกรูปแบบหน่ึง	ซึ่งเมียงดงแหงน้ีจะมีวัยรุน
หนุมสาวชาวโสมไปรวมตัวกันที่น่ีกวาลานคนในแตละวัน
นําทานเขาสูทีพ่ัก	GOLDEN	FORESTHOTEL,	LEXVILL	HOTEL,	BENIKEA	HOTEL	หรือเทียบเทา

โรงแรมคอนเฟิรมจะแจงในใบนัดหมายการเดินทางอีกครั้ง	โดยทางบริษทัจะสงใหกอน	5-7	วันกอนเดินทาง

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

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

หรือทําเนียบประธานาธิบดีของเกาหลีใตน้ัน	ไดชื่อบลูเฮาสเพราะวาเมื่อมอง
จากดานนอกเขาไปที่อาคารดังกลาวจะเห็นเป็นสีฟาออนทั้งหลัง	คนก็เลยเรียก
ตามสีของอาคารหลังน้ี	ทําเนียบประธานาธิบดีแหงน้ีไมเปิดใหบุคคลทั่วไปหรือ
นักทองเที่ยวเขาชมภายใน	แตสามารถชมจากดานนอกและถายภาพไกล	ๆได
อาคารบลูเฮาเป็นสถาปัตยกรรมเกาหลีผสมกับสถาปัตยกรรมรวมสมัยที่มี
ความโดดเดนเฉพาะตัว	ดานหลังของบลูเฮาสเป็นภูเขาที่เชื่อวาชวยเสริม	ฮวง
จุย	ดานหนาของบลูเฮาสมีลานกวางและมีอนุสาวรียรูปนกฟีนิกซ	อันหมายถึง



โรงแรมคอนเฟิรมจะแจงในใบนัดหมายการเดินทางอีกครั้ง	โดยทางบริษทัจะสงใหกอน	5-7	วันกอนเดินทาง

ความเป็นอมตะ	จุดน้ีจะเป็นที่ซึ่งนักทองเที่ยวนิยมมาถายภาพไวเป็นที่ระลึก

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

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	บริการทานดวย	เมนู	Samgyetang	หรือเมนูไกตุนโสมอาหารในวัง
ในสมัยกอน	ปัจจุบันเป็นอาหารเลื่องชื่อของเมืองหลวง	เชื่อกันวาบํารุงและเสริมสุขภาพ	ภายในตัวไกจะมีขาว
เหนียว	รากโสม	พุทราแดงและเคล็ดลับในการตุนเสิรฟพรอมเครื่องเคียงที่เรียกวา	กักตุกี	เสนขนมจีน	เหลาโสม
พริกไทยดําและเกลือ

เป็นแหลงชอปป้ิงเกาหลีที่มีสินคาแบรนดเนมกวา	250	แบรนด	ราคาของ
สินคาแบรนดเนมที่น่ีถูกกวาที่เมืองไทย	และสินคาแบรนดเนมบางชนิด
ประเทศไทยไมไดนําเขา	นักทองเที่ยวที่ไปเที่ยวเกาหลีตองใชพาสปอรตและ
ตัว๋เครื่องบินในการซื้อสินคาทุกครั้งที่	ดงฮวา	ดิวตี้ฟรี	แหงน้ี

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

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	เมนูบุฟเฟตขาปูยักษ	นอกจากน้ียังบริการอาหารนานาชาติมากมาย
บริการพรอมดวยเครื่องดื่มตางๆ	ของหวาน,ขนม	และผลไม

	พักที่	GOLDEN	FORESTHOTEL,	LEXVILL	HOTEL,	BENIKEA	HOTEL	หรือเทียบเทา

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



ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
จากน้ันนําทานเดินทางไปดูแลสุขภาพกันที่	ศูนยสมุนไพรฮอกเกนามู	ซึ่งเป็นสมุนไพรที่ทั่วโลกยอมรับ	รวม

ถึงสถาบันตางๆ	วาเป็นสมุนไพรที่มีคุณภาพดีที่สุดในการบํารุงตับและดูและตับของเรา	ซึ่งจะเป็นสมุนไพรที่หา
ไดยากในปัจจุบัน
ทานจะไดชมการสาธิต	การทดลองวาสมุนไพรชนิดน้ีมีคุณคาเพียงใดตอโลกใบน้ี	ตนไมชนิดน้ีเจริญเติบโตใน

ป าลึกบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะและระดับสูงเหนือน้ําทะเล	50-800	เมตรชาวเกาหลีรุนใหมนิยมนํามารับ
ประทานเพื่อชวยดูแลตับใหสะอาดแข็งแรง	ปองกันโรคตับแข็ง	ไมถูกทําลายจาการดื่มแอลกอฮอล	กาแฟ	บุหรี่
สารตกคางจากอาหารและยาแลว
นําทานสู	ศูนยสมุนไพรสนเข็มแดง	หรือ	RED	PINE	ซึ่งผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลีซึ่งจะใช

ตนสนเข็มแดงจากยอดเขาที่ประเทศเกาหลีเหนือมาผลิตโดยใชเทคโนโลยีพรอมกับการวิจัยที่ประเทศเกาหลีใต
ออกมาเป็นน้ํามันสนเข็มแดงภูมิประเทศของประเทศเกาหลีเป็นภูเขาประมาณ	70	เปอรเซ็นต
จากน้ันนําทานชอปป้ิง	ยานฮงแด	HONGDAE	อยูใกลกับมหาวิทยาลัยศิลปะฮงอิก	ที่มีชื่อเสียงมากของ

เกาหลีบรรยากาศจึงสดใสเต็มไปดวยหนุมสาวชาวโซลในตอนกลางวันฮงแดเป็นถนนที่สามารถเดิน	ชอปป้ิงใน
รานเสื้อสวยสุดอารตแบบราคานักศึกษา	และอัพเดตสตรีท	สไตล	จากแฟชั่นนิสตาตัวจริงสวนกลางคืนเป็น
แหลงปารตี้ที่	chic	สุดในโซล
จากน้ันนําทาทั้งชมถายภาพ	3	มิติ	Tricky	Museum	เคล็ดลับงานศิลปะแหงภาพ”	ที่ทําใหทานไดตื่นตาตื่นใจ

กับศิลปะแนวใหมเป็นภาพวาดในลักษณะ	3	มิติเหมือนภาพวาดมีชีวิตและหลุดออกมาจากแผนเฟรมภาพ
แนวคิดรูปแบบใหมเป็นความคิดสรางสันและจินตนาการของการสรางภาพโดยใชเทคนิคพิเศษจากภาพสามมิติ
ที่รวมทฤษฎีทางวิทยาศาสตรและการซอนภาพโดยกระตุนความเคลื่อนไหวของภาพใหมีมิติเหมือนจริง
ชม	ICE	MUSEUM	พิพิธภัณฑน้ําแข็ง	ปะติมากรรมน้ําแข็งตั้งอยูในกรุงโซลเป็นสถานที่จัดโชวน้ําแข็งแกะ

สลักนักทองเที่ยวสามารถสัมผัสอากาศที่หนาวเย็นติดลบกวาสิบองศาและชมน้ําแข็งที่ถูกแกะสลักออกมาเป็น
รูปรางตางๆ	ไดอยางนาอัศจรรย
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	เมนูจิมดัก	เป็นไกพะโลผัดกับวุนเสนและผักอรอย

มากมายเสริฟพรอมขาวสวยรอนๆ	พรอมเครื่องเคียงตางๆ

ชวงบาย	-	ชวงคํ่า
จากน้ันนําทานชอปป้ิงยานมหาวิทยาลัยฮงอิก	อยูใกลกับมหาวิทยาลัยอีฮวา	มหาวิทยาลัยสตรีที่มีชื่อเสียง

ของเกาหลี	เป็นถนนที่สามารถเดินชอปป้ิงในรานเสื้อสวยสุดอารตแบบราคานักศึกษา	และอัพเดตสตรีท	สไตล
จากแฟชั่นนิสตาตัวจริงสวนกลางคืนเป็นแหลงปารตี้ที่	chic	สุดในโซล
จากน้ันเตรียมตัวกลับกรุงเทพ	แวะซื้อของ	(ละลายเงินวอน	5	แถม	1)	สาหราย	ขนมตาง	ๆ	ช็อกโกแลตหิน

ซีเรียลช็อกโก	ผลิตภัณฑของใบและรากฝอยของโสม	ในรูป	ขนมโสม	ชาโสม	โคลนพอกหนาโสม	ครีมลางหนา
โสม	เครื่องสําอางโสม	เป็นตน	และยังมีหมอนสุขภาพ	กิมจิ	เป็บเปโร	(ปอกกี้เกาหลี)	ชินราเมง(	มามาเกาหลี)	
สมควรเวลานําทานเดินทางสูสนามบิน
19.55	น.	ออกเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร	โดยเทีย่วบินที	่LJ	001	บริการ	SNACK	BOX	บนเครื่อง
23.35	น.	ถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ	โดยสวัสดิภาพ

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

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

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



บริการ	SNACK	BOX	บนเครื่อง

ยานดังสําหรับวัยรุน	เป็นแหลงรวม	รานคา	รานอาหาร	คลับ	บาร	รวมทั้งเป็น
ถนนแสดงงานศิลปอารตๆ	ของเหลาศิลปินอารมรติสตแตกทั้งหลาย	ถนนสา
ยอารทยานมหาวิทยาลัย	ฮงอิก	ยานน้ีมีทั้งรานอาหาร	คอฟฟ่ีช็อป	ผับ	บาร
รานขายเสื้อผา	รานขายเครื่องสําอางค	และเกสเฮาส	ราคายอมเยาว	(ถูกบาง
ไมถูกบาง	ถาถูกมากๆก็เดินไกลจากรถไฟฟานิดนึง	)	ยานน้ีถือเป็นศูนยรวมวัย
รุนเด็กแนวชาวเกาหลี	และเป็นสถานที่โชวของ	ของนักรองใตดิน	อินดี้	มารอง
เพลง	โชวผลงานของตัวเองใหผูคนที่เดินผานไปมาแถวน้ันไดดูกัน	ปกติโดย
สวนตัวชอบไปเดินเลนแถวฮงแดเพราะวามีรานคาเสื้อผานารักๆ	ดีไซนแนวๆ
ใหเลือกหลากหลาย	และรานอาหารอรอยๆ	หลายราน	ออ	จุดเดนอีกอยางหน่ึง
ของยานน้ีคือมีรานหมูยางอรอยๆ	ใหเลือกกินหลายราน

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

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	เมนูจิมดัก	เป็นไกพะโลผัดกับวุนเสนและผักอรอยมากมายเสริฟ
พรอมขาวสวยรอนๆ	พรอมเครื่องเคียงตางๆ

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.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะเลื่อนการเดินทาง	หรือ	เปลี่ยนแปลงราคา	ในกรณีที่ผูเดินทางไมถึง	20	คนขึน้ไป
2.	ในกรณีที่สายการบินประการปรับขึน้ภาษีน้ํามัน	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บคาภาษีน้ํามันเพิ่ม

ตามความเป็นจริง
3.	ตัว๋เครื่องบินที่ออกเป็นกรุปไมสามารถเลื่อนวันเดินทางหรือขอคืนเงินได
4.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลง	หรือสลับรายการทองเที่ยวตามความเหมาะสม	ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย

หรือเหตุการณที่อยูเหนือการควบคุมของบริษทัฯ	โดยบริษทัฯ	จะคํานึงถึงความปลอดภัยและผลประโยชนของคณะผู
เดินทางเป็นหลัก

5.	บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิน	หากเกิดเหตุการณสุดวิสัย	เชน	ความลาชาจากสายการบิน	การยกเลิกเที่ยว
บิน	การเมือง	การประทวง	การนัดหยุดงาน	การกอจลาจล	ปัญหาจราจร	อุบัติเหตุ	ภัยธรรมชาติ	หรือทรัพยสิน
สูญหายอันเน่ืองมาจากความประมาทของตัวทานเอง	หรือจากการโจรกรรม	และอุบัติเหตุจากความประมาทของตัว
ทานเอง

6.	กรณีที่สถานที่ทองเที่ยวใดๆ	ที่ไมสามารถเขาชมไดเน่ืองจากเหตุสุดวิสัย	สภาพอากาศ	เหตุการณที่อยูเหนือการ
ควบคุมของบริษทัฯ	เป็นตน	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิไ์มคืนคาใชจายใดๆ	ทั้งสิ้น

7.	กรณีที่ทานสละสิทธิใ์นการใชบริการใดๆ	หรือไมเขาชมสถานที่ใดๆ	ก็ตามที่ระบุในรายการทองเที่ยว	หรือไมเดิน
ทางพรอมคณะ	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิไ์มคืนคาใชจายไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น

8.	กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งในประเทศไทย	และในตางประเทศมีปฏิเสธมิใหเดินทางเขา-ออกตามประเทศที่
ระบุไว	เน่ืองจากการครองครองสิ่งผิดกฎหมาย	สิ่งของตองหาม	เอกสารเดินทางไมถูกตอง	หรือไมวาดวยเหตุผลใดๆ
ก็ตามบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดก็ตาม

9.	กรณีที่ทานใชหนังสือเดินทางราชการ	(เลมสีน้ําเงิน)	เดินทางเพื่อการทองเที่ยวกับคณะทัวร	หากทานถูกปฏิเสธ
ในการเขา-ออกประเทศใดๆ	ก็ตาม	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิไ์มคืนคาทัวรและรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น

10.	เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดแลว	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ
ทั้งหมด
***	กอนตัดสินใจจองทัวร	ควรอานเงื่อนไขการเดินทางอยางถองแท	จนเป็นทีพ่อใจแลวจึงวางมัดจําเพื่อ
ประโยชนของทานเอง	***

1.	ชําระคามัดจํา	ทานละ	5,000	บาท	หลังจากทําการจองภายใน	3	วัน	***ชวงเทศกาลวันหยุดยาว	10,000
บาท***

2.	ชําระเงินคาทัวรสวนที่เหลือภายใน	21	วัน	กอนออกเดินทาง

กรุณาชําระคามัดจําทานละ	5,000	บาท	(ชวงเทศกาลวันหยุดยาว	10,000	บาท)	หลังจากจองภายใน	3
วัน	หากไมชําระภายในเวลาทีก่ําหนด	ทางบริษทัขออนุญาตตัดทีน่ัง่ตามเงื่อนไข

1.	คาตัว๋เครื่องบินชั้นประหยัดไปกลับพรอมกรุป	น้ําหนักกระเป าไมเกิน	15	กิโลกรัมตอทาน/หิ้วขึ้นเครื่องได
12	กิโลกรัม

2.	คาภาษีสนามบินทุกแหง
3.	โรงแรมระดับ	3	ดาว	พักหองละ	2	–	3	ทาน	จํานวน	3	คืน
4.	บริการอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ
5.	คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตางๆตามรายการระบุ
6.	คารถรับ-สงและนําเที่ยว	พรอมหัวหนาทัวรชํานาญงานและมัคคุเทศกทองถิ่น	ตลอดการเดินทาง
7.	คาประกันอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง	วงเงิน	1,000,000	บาท	(ตามเงื่อนไขกรมธรรม)

1.	คาทิปไกด	และคนขับรถ	ประมาณ	30,000	วอนหรือ	1,000	บาท	ตอทานตลอดทริป
2.	คาใชจายสวนตัวอื่นๆ	เชน	หนังสือเดินทาง	คาโทรศัพท	คาซักรีด	คาอาหารเครื่องดื่มนอกเหนือรายการ
3.	คาภาษีมูลคาเพิ่ม	7	%	และ	หัก	ณ	ที่จาย	3	%

4.	คาน้ําหนักกระเปาเกิน	20	กิโลกรัม	/	คาวีซาสําหรับหนังสือเดินทางตางดาว	หรือชาวตางชาติ



ขอแนะนําเพิม่เติม	สําหรับผูเดินทางไปทองเทีย่วประเทศเกาหลีใต
1.	ผูเดินทางที่ยังคงสภาพการเป็นนักศึกษา	กรุณาเตรียมใบรับรองการเป็นนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาเป็น

ภาษาอังกฤษติดตัวไปดวยอาจจะตองใชในบางกรณี
2.	ผูเดินทางที่เป็นขาราชการ	พนักงานรัฐวิสาหกิจ	และพนักงานบริษทัเอกชนตางๆ	กรุณาเตรียมบัตรประจําตัว

ขาราชการ	หรือใบรับรองการทํางานเป็นภาษาอังกฤษอาจจะตองใชในบางกรณี
3.	ผูเดินทางที่ทําเลมพาสปอรตใหมเน่ืองจากเลมเกาหมดอายุใหพกหนังสือเดินทางเลมเกาติดตัวไปดวยอาจจะตอง

ใชในบางกรณี
4.	กรุณาพกบัตรเครดิต	(ถามี)	และเงินสดติดตัว	ทั้งเงินวอนและเงินสกุล	USD	กองตรวจคนเขาเมืองอาจจะขอดูใน

บางกรณี	อานเอกสารโปรแกรมทัวรในละเอียดชัดเจน	ทั้งสถานที่ทองเที่ยว,เที่ยวบิน,วันเดินทาง	เพื่อประโยชนแกตัว
ทานเองในกรณีที่ตองตอบคําถามที่ดานตรวจคนเขาเมือง

ในกรณีทีผู่เดินทางไมผานการตรวจพิจารณาจากดานตรวจคนเขาเมือง	(ต.ม.)ในการ	เขา-ออกทัง้
ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต	อันเน่ืองมาจากการกระทําทีส่อไปในทางผิดกฎหมาย	การหลบหนี
เขาออกเมือง	หรือการถูกปฎิเสธในกรณีอื่นๆทุกกรณี	ทางบริษทัจะไมรับผิดชอบและไมคืนคาใชจาย
ตางๆทัง้สิ้น	เน่ืองจากเป็นการเหมาจายกับตัวแทนบริษทัแลว
**	พาสปอรตควรมีอายุไมตํ่ากวา	6	เดือนนับจากวันเดินทาง	**

ไมรวมทิปไกด+คนขับรถตลอดการเดินทาง	ทานละ	30,000	วอน	(ประมาณ	1,000	บาท)	ขออนุญาตเก็บคาทิป
ทุกทานทีส่นามบินไทย
ราคาโปรโมชัน่!!!ไมมีราคาเด็ก

1.	เด็กทารก	INFANT	(อายุตํ่ากวา	2	ปี)	ราคา	6,900	บาท
2.	จอยแลนดไมใชตัว๋เครื่องบิน	ราคา	6,900	บาท
การเดินทางอาจเปลีย่นแปลงไดตามความเหมาะสมโดยไมแจงใหทราบลวงหนา	ทั้งน้ีเน่ืองจากสภาพ

ลม	ฟา	อากาศ	และสถานการณในการเดินทางขณะน้ันแตจะคํานึงถึงความปลอดภัยในการเดินทาง	และผลประโยชน
ของหมูคณะเป็นสําคัญ	โดยไมทําใหมาตรฐานของการบริการลดนอยลง

***ทัวรน้ีจัดใหเฉพาะลูกคาทีป่ระสงคจะไปทองเทีย่วตามรายการของทัวรทุกวันเทานัน้	หากทานไม
สามารถรวมทัวร	ทุกวัน	แคสมัครมารวมทัวรเพียงเพื่อการใชตัว๋เครื่องบินและที่พักในราคาพิเศษ	หากทานไมแจง
และปรากฏวาทานไมรวมทัวรในบางวัน	หรือ	ลูกคาไมลงรานที่รัฐบาลเกาหลีสนับสนุน	ซึ่งไดแกรานศูนยโสมรัฐบาล,
ศูนยสมุนไพรบํารุงตับ,	ศูนยสมุนไพรสนเข็มแดง,	ศูนยเครื่องสําอาง,	Duty	free	ทางบริษทัฯ	จะคิดคาดําเนินการใน
การแยกทองเที่ยวเอง	300	USD	(กอนซื้อทัวร	จะตองแจงความประสงคที่เป็นจริง	เพื่อทางผูจัดจะไดคิดคาบริการที่
เหมาะสม)	***

**	หากทานตองซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศเพื่อไปและกลับกรุงเทพฯ	แตละกรุปน้ันจะคอนเฟิรมกอน
ประมาณ	10	วันกอนเดินทาง	หากทานตองการจองตัว๋เครื่องบินภายในประเทศ	กรุณาสอบถามเที่ยวบินคอนเฟิรมกับ
เจาหนาที่กอน	กรุณาเลือกซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศประเภทที่สามารถเลื่อนวันและเวลาในการเดินทางไดและ
หากกรณีเกิดความผิดพลาดจากสายการบิน	เชนความลาชาของเที่ยวบิน	การยกเลิกเที่ยวบิน	มีการยุบเที่ยวบินรวม
กัน	ตารางการการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง	เน่ืองจากสายการบินพิจารณาสถานการณแลววา	อยูนอกเหนือความ
ควบคุม	หรือเหตุผลเชิงพาณิชย	หรือเหตุผลทางดานความปลอดภัยเป็นตน	เหตุผลตางๆที่อยูเหนือความควบคุมของ
บริษทั	ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆไดในทุกกรณี**

1.		ยกเลิกกอนการเดินทาง	30	วัน	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการยึดมัดจําเต็มจํานวน
2.		ยกเลิกกอนการเดินทาง	21	วัน	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิเ์ก็บคาใชจาย	100%	ของราคาทัวรทั้งหมด
3.		กรณีกรุปที่เดินทางชวงวันหยุด	เทศกาลตางๆ	เชน	ปีใหม	สงกรานต	เป็นตน	ทางบริษทัฯ	ตองมีการการันตี

มัดจําที่น่ังกับทางสายการบิน	รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ	เชน	Charter	Flight	และโรงแรมที่พักตางๆ	ทางบริษทัฯ	ขอสงวน
สิทธิไ์มคืนคามัดจํา	หรือ	คาทัวรทั้งหมด	ไมวายกเลิกกรณีใดก็ตาม

4.		เมื่อออกตัว๋แลว	หากทานมีเหตุบางประการทําใหเดินทางไมได	ไมสามารถขอคืนคาตัว๋ได	เน่ืองจาก
เป็นนโยบายของสายการบิน


