


1 สนามบินสุวรรณภูมิ

2 สนามบินอินชอน	-	วัดโพทับซา	-	ฟารมโสม	-	ฟารมบลูเบอรรี่

พักที่	GEO
SUNG
HOTEL	ระดับ
3	ดาวหรือ
เทียบเทา

3 ศูนยโสม	-	YONGIN	MBC	DRAMIA	-	สวนสนุกล็อตเตเวิรด	-	LOTTE
TOWER	-	กรุงโซล	-	เมียงดง

พักที่
BENIKEA
SEOUL	ระดับ
3	ดาวหรือ
เทียบเทา

4 น้ํามันสนเข็มแดง	-	พระราชวังเคียงบ็อค	-	ศูนยสมุนไพรฮอกเกตนามู	-
คลองชองเกชอน	-	DOOTA	DUTY	FREE	-	โรงงานพลอยอเมทิส	-
หอคอยกรุงโซล

พักที่
BENIKEA
SEOUL	ระดับ
3	ดาวหรือ
เทียบเทา

5 พิพิธภัณฑสาหรายหมีเทเทรุ	-	ฮันบก	-	เรียนทําขาวหอสาหราย	คิมบับ	-
ถนนฮงอิก	หรือ	ยานฮงแด	หรือ	ยานฮงอิก	-	สนามบินอินชอน	-	สนามบิน
สุวรรณภูมิ

26	ต.ค.	60	-	30	ต.ค.	60 25,900	บาท 24,900	บาท 23,900	บาท 6,900	บาท



บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

20.00	น.	คณะมาพรอมกันที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ	ผูโดยสารขาออกชัน้	4	ประตู	7	เคานเตอร	N
(เช็คอินกรุปของสายการบินโคเรียนแอร)	โดยมีเจาหนาที่ของบริษทั	และหัวหนาทัวร	พรอมอํานวยความสะดวก
ตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางใหกับทุกทาน
22.40	น.	นําทานเหินฟาสู	สาธารณรัฐเกาหลีใต	โดยสายการบินโคเรียนแอร	เทีย่วบินที	่KE652	หรือ

KE658	(0010-07.45)	บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

ชวงเชา
06.10	น.	เดินทางถึง	ทาอากาศยานนานาชาติอินชอน	ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี	เวลาทองถิ่นเร็วกวา

ประเทศไทย	2	ชั่วโมง	(เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย	กรุณาปรับนาฬิกาของทานเป็นเวลาทองถิ่น)	นําทาน
ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรแลว
จากน้ันนําทานเดินทางสูเมือง	Jincheon	ใชระยะเวลาเดินทางประมาณ	3	ชั่วโมง
นําทานสู	วัดโพทับซา	ถูกสรางอยูบนเขา	โพเรียนซัน	ลักษณะที่โดดเดนของเจดียของวัดน้ีจะเป็นเจดี	3	ชั้นมี

ความสูง	42.73	เมตร	เจดียหินที่อยูในชั้นที่	3ของวัด	วัดโพทัพซา	สรางขึน้ในยุคสมัยซิลลา	เพื่อเป็นการแสดง
ความปรารถนาที่จะรวมแผนดินทั้งเหนือและใตใหเป็นหน่ึงเดียว	และหวังจะขยายอาณาจักรไปจนถึงแผนดินโค
กุเรียวโบราณ
วัดโพทัพซาเป็นวัดที่ไดรับการยอมรับในเชิงสถาปัตยกรรม	ที่สรางโดยไมใชตะปูในการยึดแมแตดอกเดียว

โครงสรางทั้งหมดของวัด	ใชสลักไมเขาลิ่มเป็นตัวยึด	กลาวกันวา	ตอใหเวลาผานไปเป็นพันปี	ก็ไมอาจพังลงได
ทั้งน้ีการสรางวัดในสมัยน้ันไดใชชางไมที่มีฝีมือ	ทุกคนตางทุมเทพลังและจิตวิญญาณในการสราง
บริการอาหารกลางวัน	ณภัตตาคาร	บริการทานดวย	“บุลโกกิ”	เน้ือหมูกับซอส	หรือเน้ือหมูสดหมัก

กับซอสและเครื่องเทศจนไดที่	แลวนํามาใสบนกระทะผัดกับกะหลํ่าปีสดและวุนเสนของเกาหลี	มีน้ําขลุกขลิก
รสชาติออกหวานเล็กนอย	พรอมกับเสิรฟขาวสวยและเครื่องเคียงตางๆ

ชวงบาย	
นําทานสู	สะพานนงดาริ	เป็นสะพานที่นําหินมาจัดเรียงจนเกิดเป็นสะพานและยังเป็นหินที่ใชยังมีความเกา

แกอายุหลายพันปี	ทั้งน้ีทานจะไดสัมผัสกับธรรมชาติที่รายลอมอยูรอบๆตัว	ใกลๆกันน้ันยังมีอางเก็บน้ําเล็กๆที่
คนเกาหลีนิยมมาเที่ยวพักตากอากาศทํากิจกรรมยามวางกันในชวงวันหยุด
จากน้ันทานเดินทางสู	ฟารมโสม	ใหทานไดสนุกสนานและเพลิดเพลินไปกับกิจกรรมขุดโสมเปิด

ประสบการณใหมขุดโสมเกาหลีที่มีอายุ	4-6ปี	สามารถขุดตัวโสมไดทานละ	1หัว
และจากน้ันนําทานสู	ฟารมบลูเบอรรี	่ใหทานไดชมบรรยากาศทามกลางธรรมชาติของฟารมบลูเบอรี่	อีก

ดวย	หลังจากน้ันพาทานได	นัง่รถชมวิว	ซึ่งเป็นรถที่มีความเป็นเอกลักษณเฉพาะตัวเฉพาะที่ชุงชองเทาน้ัน



ฟารมโสม	สามารถขุดตัวโสมไดทานละ	1หัว

ชวงคํ่า	
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารบริการทานดวย	“บิบิมบับ”	ขาวยําเกาหลี	เป็นอาหารเกาหลีประเภท

ขาวชนิดหน่ึง	ประกอบดวยคําวา	"พีบิม"แปลวา	"ยํา"	หรือ	"คลุกเคลา"	และ	"พับ"แปลวา	"ขาว"	โดยอาหารชนิดน้ี
จะเสิรฟมาเป็นชามขาวสวยรอน	โรยหนาดวยนามุล	(ผักที่ผัดและปรุงรสแลว),	โคชูจัง	(น้ําพริก)	และ/หรือทเว็น
จัง	(เตาเจี้ยว)	นอกจากน้ียังนิยมใสไขดิบ	ไขดาว	หรือไขลวก	และเน้ือสัตวที่หั่นบาง	ๆ	เชนกัน	จากน้ันคลุกสวน
ผสมตาง	ๆ	ใหเขากันดีกอนรับประทาน
ทีพ่ัก	GEO	SUNG	HOTEL	ระดับ	3	ดาวหรือเทียบเทา

ปัจจุบันทาอากาศยานอินชอนมีเที่ยวบินกวา	410,000	เที่ยวรองรับผูโดยสาร
กวา	44	ลานคนและสินคากวา4.5ลานตันตอปี	และยังไดรับรางวัลดีเดนดาน
การบริการระดับโลกถึง6ปีซอน	มีรานคาปลอดภาษีกวา70รานของแบรนดดัง
กวา	400	แบรนด	เชน	CHANEL,GUCCI,	HERMES,CARTIER	โดยจําหนาย
ในราคาถูกที่ราน	Shilla	และ	Lotte	เป็นduty	free	shopขนาดใหญ

วัดโพทับซา	ตั้งอยูที่เมืองจินชอน	บนเขาโพเรียนซัน	เป็นวัดมหาญาณ	และวัด
น้ีมีแตภิกขุณี	วัดน้ีสวยงามประดับดวยแมกไมนานาพันธุนับเป็นวัดดังที่มีผูคน
หลั่งไหลมาทําบุญ

	บริการอาหารกลางวัน	ณภัตตาคาร	บริการทานดวย	“บุลโกกิ”	เน้ือหมูกับซอส	หรือเน้ือหมูสดหมักกับซอส
และเครื่องเทศจนไดที่	แลวนํามาใสบนกระทะผัดกับกะหลํ่าปีสดและวุนเสนของเกาหลี	มีน้ําขลุกขลิกรสชาติออก
หวานเล็กนอย	พรอมกับเสิรฟขาวสวยและเครื่องเคียงตางๆ

ฟารมโสม	เมืองคังฮวา	จังหวัดอินชอน	ใหทานไดสนุกสนานและเพลิดเพลินไป
กับกิจกรรมขุดโสมเปิดประสบการณใหมขุดโสมเกาหลีที่มีอายุ	4-6ปี	สามารถ
ขุดตัวโสมไดทานละ	1หัว	และโสมยังมีประโยชนมากมาย	และชวยบํารุง
รางกายไดอยางดี

ฟารมบลูเบอรรี่	ใหทานไดชมบรรยากาศทามกลางธรรมชาติของฟารมบลูเบ
อรี่

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารบริการทานดวย	“บิบิมบับ”	ขาวยําเกาหลี	เป็นอาหารเกาหลีประเภทขาวชนิด
หน่ึง	ประกอบดวยคําวา	"พีบิม"แปลวา	"ยํา"	หรือ	"คลุกเคลา"	และ	"พับ"แปลวา	"ขาว"	โดยอาหารชนิดน้ีจะเสิรฟ
มาเป็นชามขาวสวยรอน	โรยหนาดวยนามุล	(ผักที่ผัดและปรุงรสแลว),	โคชูจัง	(น้ําพริก)	และ/หรือทเว็นจัง
(เตาเจี้ยว)	นอกจากน้ียังนิยมใสไขดิบ	ไขดาว	หรือไขลวก	และเน้ือสัตวที่หั่นบาง	ๆ	เชนกัน	จากน้ันคลุกสวนผสม
ตาง	ๆ	ใหเขากันดีกอนรับประทาน

	พักที่	GEO	SUNG	HOTEL	ระดับ	3	ดาวหรือเทียบเทา



ชวงเชา	
บริการอาหารเชา	ณ	โรงแรม
นําทานสู	โรงงานโสมเกาหลี	(Ginseng)	ใหทานชม	กรรมวิธีในการผลิตโสมที่ผานกรรมวิธีการอบและฆา

เชื้ออยางถูกตองโดยการนํามาอบดวยไอน้ําประมาณ	120-130	องศาเซลเซียส	วิธีรับประทาน	ใชชงกับน้ํารอน
ดื่มและกินกากยาดวยโดยขนาดที่ใชคือขนาด	0.6	กรัมตอวันสวนการใชราก	ใหใชครั้งละ	2-10	กรัมหรืออาจ
ใชไดไมเกิน	35	กรัมนํามาตมกับน้ํารับประทานชวยเป็นยาอายุวัฒนะ
จากน้ันนําทานสู	แดจังกึมธีมปารค	น้ันตั้งอยูในเขตเมืองยางจู	ซึ่งอยูหางจากกรุงโซลไปทางตะวันออกเฉียง

เหนือ	โดยมันเป็นพื้นที่ที่มีทิวทัศนสวยงาม	เเวดลอมไปดวยธรรมชาติของขุนเขา	ปาไมเเละลําธาร	ทําใหกลาย
เป็นโลเคชั่นที่นิยมกันอยางมากในการมาทําซีรียเกาหลีเรื่องตางๆ	โดยทาง	MBC	ก็ไดจัดการสรางโรงถายละคร
ขึน้มาในบริเวณน้ีเพื่อซีรียดังอยางเเดจังกึม	จองนางเเหงวังหลวง	โดยเฉพาะ	ซึ่งก็สามารถประสบความสําเร็จ
ลนหลาม	เเมวาโรงถายเเหงน้ีจะเป็นเพียงเเคสวนหน่ึงของซีรียก็ตาม
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	บริการทานดวย	“คาลบี้”	หมูยางเกาหลี	เป็นอาหารพื้นเมือง

เกาหลีที่เลื่องชื่อและรูจักกันดีทั่วโลก	มีรสชาติออกหวาน	นุมและกลมกลอม	นําหมูสเต็กสวนที่ติดกับกระดูก(เชื่อ
วาเป็นสวนที่อรอยที่สุด)	ยางบนเตาถานแบบดั้งเดิมและตัดเป็นชิ้นพอคํา	หอทานแบบเมี่ยงคําไทย	โดยใสน้ําจิ้ม
เตาเจียวและเครื่องเคียงที่ชอบหรือขาวสวยรอนตามที่ชอบ	บริการเครื่องเคียงตางๆ

ชวงบาย
นําทานสู	สวนสนุกล็อตเตเวิลด	เป็นสวนสนุกในรมที่ใหญที่สุดของเกาหลี	ตั้งอยูในเขตซัมซิล	มีแหลงดึงดูด

ใจนักทองเที่ยวทั้งในประเทศและตางประเทศมากมาย	ไมวาจะเป็น	โรงแรมหรู	ช็อปป้ิงมอลลขนาดใหญมีสินคา
หลายหลายชนิดใหเลือกสรรค	คาสิโน	โรงภาพยนตร	Wedding	Hall	และที่สําคัญคือสวนสนุกในรม	(Lotte
World	–	Adventure)	และสวนสนุกกลางแจงที่ตั้งอยูในทะเลสาบ	(Magic	Island)	โดยสวนสนุกในรมจะมีลาน
ไอซสเก็ต	เครื่องเลนมากมาย
จากน้ันนําทานสู	Lotte	World	Tower	(Seoul	Sky)	**รวมคาข้ึนลิฟท**	ตั้งอยูใจกลางกรุงโซล	เขตชัมซิล	นํา

ทานขึน้หอชมวิว	Sky	Seoul	ของตึก	Lotte	World	Tower	(ความสูงจากพื้นดิน	555	เมตร)	มาพรอมกับคอนเซปต
“The	Beauty	and	Pride	of	Korea"	ชมวิวที่สวยงามของกรุงโซล	**	หากในกรณีไมสามารถขึน้ชม	Seoul	Sky	ได
ขอสงวนสิทธิเ์ปลี่ยนเป็นไปขึน้ลิฟตโซลทาวเวอรแทน**

จากน้ันนําทานชม	Cosmetic	Shop	ศูนยรวมเครื่องสําอางคชื่อดังของเกาหลี	มากมายหลายแบรนดดัง	อาทิ
เชน	W.S.Nature,Rojukiss,	Missha	เป็นตน

ชวงคํ่า	
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	บริการทานดวย	“ชาบูชาบู”	สุกี้หมอไฟ	อาหารพื้นเมืองของคาบสมุทร

เกาหลี	ลักษณะคลายสุกี้หมอไฟของญี่ป ุน	โดยนําเครื่องเคียงตาง	ๆ	เชนผักหลากชนิด	เห็ดตามฤดู	โอเดง
เบคอนหมูที่จัดเตรียมไว	มาจัดเรียงใหสวยงามในหมอ	เวลาทาน	เติมน้ําซุปชาบูปรุงรสแลวตมใหเดือด	แลวจึง
นําอุดงสดลงตม	สามารถรับประทานเป็นอุดงรอนและทานพรอมขาวสวยรอน	น้ําจิ้มซีอิ้วเกาหลี	และเครื่องเคียง
นานาชนิด
จากน้ันพาทานอิสระชอปป้ิงที่	ตลาดเมียงดง	แหลงรวมวัยรุนยานสยามสแควร	โดยเฉพาะอยางยิ่งเป็น

แหลงรวมเครื่องสําอางคชื่อดัง	อาทิ	Etude,	Skinfood,	The	Face	Shop,	Missha	เป็นตน
พักทีโ่รงแรม	BENIKEA	SEOUL	ระดับ	3	ดาว	หรือเทียบเทา,	เมืองโซล

	บริการอาหารเชา	ณ	โรงแรม

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



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

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	บริการทานดวย	“คาลบี้”	หมูยางเกาหลี	เป็นอาหารพื้นเมืองเกาหลีที่
เลื่องชื่อและรูจักกันดีทั่วโลก	มีรสชาติออกหวาน	นุมและกลมกลอม	นําหมูสเต็กสวนที่ติดกับกระดูก(เชื่อวาเป็น
สวนที่อรอยที่สุด)	ยางบนเตาถานแบบดั้งเดิมและตัดเป็นชิ้นพอคํา	หอทานแบบเมี่ยงคําไทย	โดยใสน้ําจิ้มเตา
เจียวและเครื่องเคียงที่ชอบหรือขาวสวยรอนตามที่ชอบ	บริการเครื่องเคียงตางๆ

เป็นสวนสนุกในรมขนาดใหญที่ตั้งอยูที่เขตชัมซิล	ในเมืองโซล	ที่น่ีมีทั้งสวน
สนุกในรม	ซึ่งจัดไดวาเป็นสวนสนุกในรมที่มีชื่อเสียงที่สุดแหงหน่ึงในโลกเลยก็
วาได	และมีโซนสวนสนุกกลางแจง	ที่สรางเป็นเกาะอยูกลางทะเลสาบซอกชน
รายลอมไปดวยหางสรรพสินคา	ชอปปิงมอลล	ซุปเปอรมาเก็ต	โรงแรมหรู
รวมไปถึงดานในยังเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑพื้นบานเกาหลี	หรือ	Korean	Folk
Museum	อีกดวย	ล็อตเตเวิลดเปิดใหบริการตลอดทั้งปีไมมีวันหยุด

ลอตเตเวิลดทาวเวอร	(Lotte	World	Tower)	เป็นสถาปัตยกรรมอาคารที่โดด
เดน	มีแรงบันดาลใจจากภาพวาดเซรามิกเกาหลี	และพูกันเขียน	เป็นตึกที่สูง
เป็นลําดับที่	6	ของโลก(556	เมตร)	มีทั้งหมด	123	ชั้น	ดานบนทาวเวอร
ประกอบดวยแกลเลอรี่	คาเฟ 	โรงแรมหรู	และหอชมวิว	Skywalk	ที่สามารถ
ชื่นชมทัศนียภาพอันงดงามของไฟในตัวเมืองกรุงโซลไดอยางทั่วถึง

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

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



Lotte	World	Tower	(Seoul	Sky)	**รวมคาขึ้นลิฟท**	**	หากในกรณีไมสามารถขึน้ชม	Seoul	Sky	ได	ขอ
สงวนสิทธิเ์ปลี่ยนเป็นไปขึน้ลิฟตโซลทาวเวอรแทน**

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	บริการทานดวย	“ชาบูชาบู”	สุกี้หมอไฟ	อาหารพื้นเมืองของคาบสมุทรเกาหลี
ลักษณะคลายสุกี้หมอไฟของญี่ป ุน	โดยนําเครื่องเคียงตาง	ๆ	เชนผักหลากชนิด	เห็ดตามฤดู	โอเดง	เบคอนหมูที่
จัดเตรียมไว	มาจัดเรียงใหสวยงามในหมอ	เวลาทาน	เติมน้ําซุปชาบูปรุงรสแลวตมใหเดือด	แลวจึงนําอุดงสดลง
ตม	สามารถรับประทานเป็นอุดงรอนและทานพรอมขาวสวยรอน	น้ําจิ้มซีอิ้วเกาหลี	และเครื่องเคียงนานาชนิด

	พักที่	BENIKEA	SEOUL	ระดับ	3	ดาวหรือเทียบเทา

สาวๆ	นักชอปตองการ

ชวงเชา	
บริการอาหารเชา	ณ	โรงแรม
นําทานชม	น้ํามันสนเข็มแดง	เป็นการสกัดจากใบสนเข็มแดงบริสุทธิ	์100%	ซึ่งสรรพคุณของน้ํามันสนเข็ม

แดงน้ันมีประโยชนอยางมากมาย	ทั้งชวยละลายคลอเรสเตอรอล	และไขมันที่อุดตันในเสนเลือด	ลดระดับน้ําตาล
ในเลือด	ชวยขับสารพิษออกจากรางกายในรูปแบบของเสีย	เชน	เหงื่อ	ปัสสาวะ	อุจจาระ	ชวยลางสารพิษหรือดีท็
อกซเลือดใหสะอาด	เพิ่มการไหลเวียนของเลือดไดสะดวกขึน้	ชวยเพิ่มภูมิตานทานใหกับรางกาย	บํารุงผิวพรรณ
ใหสดใสจากภายใน	และลดอัตราเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็ง
นําทานชม	พระราชวังเคียงบ็อคคุง	พระราชวังเกาแกที่สุดของราชวงศโชซอน	สรางขึน้ในปี	ค.ศ.1394	โด	ย

ใชเป็นศูนยกลางการปกครองในสมัยโบราณ	โดยเป็นทั้งทีประทับและฐานอํานาจของพระเจาแทโจ	และตอเน่ือง
มาถึงกษตัริยในราชวงศโชซอล	พระที่น่ังคึนชองจอน	ถูกสรางขึน้มาเพื่อเป็นที่วาราชการตอมาคณะปกครอง
เกาหลีของญี่ป ุนได	สรางอาคารรัฐสภาขนาดยักษขึน้คั่น	เพื่อตองการแสดงนัยเดนชัดวาตองการตัดความผูกพัน
ระหวางพระราชวงศกับราษฎร
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	บริการทานดวย	“ซัมเกทัง”อาหาร	ไกตุนโสมเกาหลี

ชวงบาย	
จากน้ันนําทานชม	ศูนยสมุนไพรเกาหลี	ใหทานไดเลือกซื้อเลือกชม	สมุนไพรฮอตเกนามูของเกาหลี	ที่นํามา

แปรรูปเป็นรูปแบบตางๆ	ที่มีสรรพคุณรักษาโรค	และบํารุงรางกาย
จากน้ันทานสู	คลองชองเกชอน	น้ีสรางมาตั้งแตสมัยพระเจายองโจแหงราชวงศโชชอน	อายุเกาแกกวา	600

ปี	เดิมเป็นคลองน้ําเนา	สลัมเพียบ	รถติดสุดๆ	จนมีการสรางทางดวนทับคลอง	ไมมีใครอยากจะเดินผาน	ตอมาปี
2003	รัฐบาลไดบูรณะคลองใหม	ทุบทางดวนทิ้ง	แลวทุมงบกวา	386	พันลานวอน	พัฒนาจนน้ําใสสะอาด	เป็น
สถานที่พักผอนหยอนใจสุดฮิตของชาวกรุงโซล
จากน้ันนําทาน	ชอปป้ิงสินคาปลอดภาษีที่หาง	Duty	Free	จากน้ันนําทานสู	โรงงานพลอยอเมทิส	หรือ

พลอยสีมวง	ที่มีชื่อเสียงของประเทศเกาหลี	ซึ่งชาวโสมเชื่อวาถาไดมีพลอยชนิดน้ีติดตัวไว	จะทําใหมีโชคลาภและ
สิ่งดีๆเกิดขึน้กับชีวิต
จากน้ันนําทานชม	โซลทาวเวอร	1	ใน	18	หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลกมีความสูงถึง	480	เมตร	เหนือระดับ

น้ําทะเล	ทานสามารถชมทัศนียภาพของกรุงโซลจากยอดโซลทาวเวอรไดรอบทิศ	360	องศาโดยสามารถมองได
ถึงเขาพูกักซัน	และถาหันไปยังทิศตรงขาม	ก็จะเห็นไกลไปถึงแมน้ําฮันกัง	***ราคาไมรวมคาข้ึนลิฟท	***

ชวงคํ่า	
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	บริการทานดวย	“แฮมูลทัง”	ซีฟ ูดหมอไฟ	หนาตาคลายกับตมยําทะเล

บานเรา	แตตางกันที่ความเขมขน	และความจัดจานซึ่งนอยกวาตมยําบานเรามาก	ภายในหมอไฟจะมีการนํา
อาหารทะเลชนิดตางๆ	เชน	ปลาหมึก	หอย	ปู	ผักชนิดตางๆ	และเห็ดเข็มทองมาตมรวมกัน	ทานกับน้ําจิ้มเกาหลี
ทีพ่ักโรงแรม	BENIKEA	SEOUL	ระดับ	3	ดาว	หรือเทียบเทา,	เมืองโซล

	บริการอาหารเชา	ณ	โรงแรม



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

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

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	บริการทานดวย	“ซัมเกทัง”อาหาร	ไกตุนโสมเกาหลี

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

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

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

โรงงานพลอยอเมทิส	หรือ	พลอยสีมวง	ที่มีชื่อเสียงของประเทศเกาหลี	ซึ่งชาว
โสมเชื่อวาถาไดมีพลอยชนิดน้ีติดตัวไว	จะทําใหมีโชคลาภและสิ่งดีๆเกิดขึน้กับ
ชีวิต



โซลทาวเวอร	ราคาไมรวมคาขึ้นลิฟท

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

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	บริการทานดวย	“แฮมูลทัง”	ซีฟ ูดหมอไฟ	หนาตาคลายกับตมยําทะเลบานเรา
แตตางกันที่ความเขมขน	และความจัดจานซึ่งนอยกวาตมยําบานเรามาก	ภายในหมอไฟจะมีการนําอาหารทะเล
ชนิดตางๆ	เชน	ปลาหมึก	หอย	ปู	ผักชนิดตางๆ	และเห็ดเข็มทองมาตมรวมกัน	ทานกับน้ําจิ้มเกาหลี

	พักที่	BENIKEA	SEOUL	ระดับ	3	ดาวหรือเทียบเทา

ชวงเชา	
บริการอาหารเชา	ณ	โรงแรม
นําทานสู	พิพิธภัณฑสาหราย	ซึ่งทานจะไดเรียนรูการทําสาหรายของชาวเกาหลี	ประวัติความเป็นมาและ

ความผูกผันที่ชาวเกาหลีที่มีตอสาหราย	พิเศษ....ใหทานไดนอกจากน้ีที่น่ียังมีบริการถายรูปเป็นที่ระลึกในชุดฮัน
บกพรอมใหทานทํา	คิมบับ	หรือ	ขาวหอสาหรายเกาหลีดวยตนเองอีกดวย
นําทานชอปป้ิง	ถนนฮงแด	ยานวัยรุนชื่อดังที่อยูหนามหาวิทยาลัยอีแดสินคาที่มีจะเป็นเสื้อผาแบบวัยรุนทัน

สมัยในราคาที่ยอมเยาว
บริการอาหารเย็น	ณ	ภัตตาคาร	บริการทานดวย	“จิมดัก”	ไกพะโลผัดวุนเสน	ไกอบซีอิว๋ดําวุนเสน

เมนูพื้นเมืองดั้งเดิมของเมืองอันดงปัจจุบันไดรับความนิยมอยางแพรหลายและรสชาติของจิมดักก็เป็นที่ถูกปาก
ถูกลิ้นคนไทยเป็นอยางยิ่ง

ชวงบาย	
จากน้ันนําทานสู	ทาอากาศยานนานาชาติอินชอน	เพื่อนําทานเดินทางกลับสู	กรุงเทพฯ	โดยระหวางทาง
นําทานชอปป้ิงที่	ซุปเปอรมารเก็ต	ซึ่งมีสินคาตางๆ	มากมายใหเลือกซื้อหาเป็นของฝาก	เชน	กิมจิ	บะหมี่กึ่ง

สําเร็จรูป	สาหราย	ขนมขบเคี้ยว	ลูกอม	ผลไมตามฤดูกาลและของที่ระลึกตางๆ
17.40	น.	นําทานเหินฟากลับสู	กรุงเทพฯ	โดย	สายการบินโคเรียนแอร	เที่ยวบินที่	KE651	หรือ	KE659

(19.15-23.25)	บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

ชวงคํ่า
21.10	น.	เดินทางถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ	กรุงเทพฯ	โดยสวัสดิภาพ	พรอมความประทับใจ

	บริการอาหารเชา	ณ	โรงแรม

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



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

อาหารประจําชาติเกาหลี	ซึ่งเป็นสวนหน่ึงในอาหารเกาหลียอดนิยมของคน
ไทยอีกเมนูหน่ึง

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

	บริการอาหารเย็น	ณ	ภัตตาคาร	บริการทานดวย	“จิมดัก”	ไกพะโลผัดวุนเสน	ไกอบซีอิว๋ดําวุนเสนเมนูพื้นเมือง
ดั้งเดิมของเมืองอันดงปัจจุบันไดรับความนิยมอยางแพรหลายและรสชาติของจิมดักก็เป็นที่ถูกปากถูกลิ้นคนไทย
เป็นอยางยิ่ง

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



บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง



1.	บริษทัฯ	มีสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี	เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได
2.	บริษทัฯ	ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน	ภัยธรรมชาติ	ปฏิวัติและอื่นๆที่อยูนอกเหนือ

การควบคุมของทางบริษทัฯหรือคาใชจายเพิ่มเติมที่เกิดขึน้ทางตรงหรือทางออม	เชน	การเจ็บป วย,	การถูกทําราย,
การสูญหาย,	ความลาชา	หรือจากอุบัติเหตุตางๆ

3.	หากทานถอนตัวกอนรายการทองเที่ยวจะสิ้นสุดลง	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานสละสิทธิแ์ละจะไมรับผิดชอบคืนคา
บริการที่ทานไดชําระไวแลวไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น

4.	บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบตอการหามออกนอกประเทศ	หรือ	หามเขาประเทศ	อันเน่ืองมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย
หรือเอกสารเดินทางไมถูกตอง	หรือ	การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

5.	รายการน้ีเป็นเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษทัฯ	อีกครั้งหน่ึง	หลังจากไดสํารองที่น่ังบนเครื่อง	และ
โรงแรมที่พักในตางประเทศเป็นที่เรียบรอย	แตอยางไรก็ตามรายการน้ีอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม

6.	ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เครื่องบินในปัจจุบัน	หากราคาตัว๋เครื่องบินปรับสูงขึน้	บริษทัฯ	สงวนสิทธิท์ี่จะปรับราคา
ตัว๋เครื่องบินตามสถานการณดังกลาว

7.	กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน	หรือ	หนวยงานที่เกี่ยวของ	จนมีการยกเลิก	ลาชา	เปลี่ยนแปลง	การบริการ
จากสายการบินบริษทัฯขนสง	หรือ	หนวยงานที่ใหบริการ	บริษทัฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร
อื่นทดแทนให	แตจะไมคืนเงินใหสําหรับคาบริการน้ันๆ

8.	มัคคุเทศก	พนักงาน	และตัวแทนของบริษทัฯ	ไมมีสิทธิใ์นการใหคําสัญญาใดๆ	ทั้งสิ้นแทนบริษทัฯ	นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษทัฯ	กํากับเทาน้ัน

9.	หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได	อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ	ความลาชา	และความผิด
พลาดจากทางสายการบิน	จะไมมีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น	แตทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให
โดยขอสงวนสิทธิก์ารจัดหาน้ีโดยไมแจงใหทราบลวงหนา

10.	กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งที่ประเทศไทย	และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศที่
บริษทัระบุในรายการเดินทาง	บริษทัของสงวนสิทธไมคืนคาบริการไมวากรณีใด	ๆทั้งสิ้น

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

ในเงื่อนไขและขอตกลงตาง	ๆ	ที่ไดระบุไวทั้งหมดน้ีแลว
14.	โรงแรมที่พักในประเทศเกาหลีมีมาตรฐานการกําหนดดาวและประเภทของที่พักแตกตางกับประเทศไทย	โดย

โรงแรมที่พักทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการจัดหาโรงแรมโดยอางอิงตามการจัดระดับดาวของประเทศเกาหลีตามที่
ระบุในรายการทองเที่ยวเทาน้ัน	โรงแรมที่ประเทศเกาหลีโดยสวนใหญจะเป็นแบบหองพักคู	(Twin	หรือDouble)	ใน
กรณีที่ทานมีความประสงคจะพักแบบ3ทานขึน้อยูกับขอจํากัดของหองพักและการวางรูปแบบของหองพักของแตละ
โรงแรม	ซึ่งมีความแตกตางกันอาจจะทําใหทานไมไดหองพักติดกัน	และไมสามารถเสริมเตียงไดตามที่ตองการ
โรงแรมหลายแหงจะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากประเทศเกาหลีอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่ าเครื่องปรับอากาศที่มีจะ
ใหบริการในชวงฤดูรอนเทาน้ัน

15.	กระเปาสัมภาระตางๆถือเป็นทรัพยสินสวนตัวของทาน	ทางบริษทัจะไมรับผิดชอบตอความเสียหายสูญหาย
ลาชา	หรืออุบัติเหตุตางๆ	ใดๆทั้งสิ้น

16.	เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว	หากทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง	หรือไมเดินทางพรอม
คณะถือวาทานสละสิทธิ	์ไมอาจเรียกรองคาบริการ	และเงินมัดจําคืน	ไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้นและถาทานตองการ
แยกตัวออกจากกรุปทัวรเพื่อทองเทีย่วเอง	โดยไมลงรานศูนยโสม,	ศูนยสมุนไพร,	รานน้ํามันสน,	ศูนย
เครื่องสําอาง	และรานพลอยอะเมทิส	ทางบริษทัจะเรียกเก็บคาใชจายทีเ่กิดขึ้นจากทานเป็นจํานวนเงิน
300	USD	ตอทาน
17.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิร์าคาน้ีเฉพาะนักทองเทีย่วชาวไทยและทองเทีย่วเป็นหมูคณะแบบ	Join

Tour	เทานัน้	กรณีตองการตัดกรุปเหมาโปรดสอบถามทางบริษทัอีกครัง้หากเป็นนักทองเทีย่วชาวตาง
ชาติ	หรือ	พระสงฆ	เก็บคาใชจายเพิม่	ทานละ	4,000	บาท

18.	ในระหวางทองเที่ยวจะมีชางภาพมาถายรูปและชวยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง	และในวัน
สุดทายของการเดินทางชางภาพจะนําภาพถายมาจําหนายหากวาทานใดสนใจสามารถซื้อไดแตถาทานใดไมสนใจก็
ไมตองซื้อทั้งน้ีขึน้อยูกับความพึงพอใจของทาน	ทางบริษทัทัวรไมมีการบังคับใหซื้อแตอยางใดแตเป็นการบอกกลาว
ลวงหนาเพื่อใหผุเดินทางไดรับทราบ
19.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิในการเปลีย่นแปลงเทีย่วบิน	ทัง้ไปและกลับโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา

ทัง้น้ีขึ้นอยูกับสายการบิน	บริษทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการเพื่อความเหมาะสมไมวาจะ
เกิดจาก	ความขัดของของ	ยานพาหนะหรือมีเหตุหน่ึงเหตุใดจนทําใหไมสามารถดําเนินการตามหมาย
กําหนดการได	โปรแกรมการเดินทางเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม	หรือเปลีย่นแปลงรายการทอง
เทีย่วบางรายการหรือทดแทนรายการทองเทีย่วบางรายการ	และจะตองมีจํานวนผูโดยสารจํานวน	15



ทานขึ้นไปจึงออกเดินทาง	ในกรณีทีมี่จํานวนผูโดยสารไมถึง	15	ทานไมมีหัวหนาทัวรไทย	อัตราคา
บริการน้ี	สําหรับเดินทางตัง้แต	20	ทานขึ้นไป	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาในกรณีทีมี่ผูเดิน
ทางไมถึง	20	ทาน

1.	กรุณาสํารองที่น่ัง+ชําระเงินมัดจําทานละ	10,000	บาท	พรอมแจงชื่อ+สกุล	เป็นภาษาอังกฤษตาม
หนังสือเดินทาง

2.	คาทัวรสวนที่เหลือ	ชําระทั้งหมดกอนการเดินทาง	15วัน
3.	เมื่อทานตกลงชําระเงินคาบริการไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษทัฯ	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานไดยอมรับ

ในเงื่อนไขและขอตกลงตาง	ๆ	ที่ไดระบุไวทั้งหมดน้ีแลว

1.	คาบัตรโดยสารชั้นทัศนาจรไป	–	กลับ	(ตัว๋กรุป)	รวมภาษี	สนามบินและภาษีน้ํามันไวเรียบรอยแลว
**คาภาษีน้ํามัน	ทีส่ายการบินเรียกเก็บ	ณ	วันที	่1	สิงหาคม	พ.ศ.	2556	และทานตองชําระเพิม่เติม	ในกรณี
ทีท่างสายการบินมีการเรียกเก็บเพิม่**

2.	คาที่พัก	3	คืน	หองละ	2	-	3	ทาน
3.	อัตราน้ีรวมคาภาษีมูลคาเพิ่ม	7%

4.	คาเขาชมสถานที่ตามรายการระบุ
5.	หัวหนาทัวร	หรือมัคคุเทศกทองถิ่นผูชํานาญเสนทางดูแลตลอดการเดินทาง
6.	ประกันอุบัติเหตุวงเงินทานละ	200,000	บาท	เสียชีวิต	1,000,000	บาท	(เงื่อนไขตามกรมธรรม)
7.	สัมภาระน้ําหนักไมเกินทานละ	23	กก.

1.	คาทําหนังสือเดินทางไทย
2.	คาใชจายสวนตัว	อาทิ	คาอาหาร	-	เครื่องดื่ม	นอกเหนือจากรายการ	คาซักรีด	คาโทรศัพท	เป็นตน
3.	คาน้ําหนักของกระเปาเดินทางในกรณีที่เกินกวาสายการบินกําหนด	20	กิโลกรัม
4.	วีซาเขาประเทศเกาหลี	ในกรณีที่ผูเดินทางถือหนังสือเดินทางตางดาว	หรือ	ประเทศที่ที่ตองทําวีซาเขาประเทศ

สาธารณรัฐเกาหลีใต	คาธรรมเนียมการยื่นวีซาทานละ	1,400	บาท	สําหรับผูที่ถือหนังสือเดินทางตางดาว	จะตองทํา
เรื่องแจง	เขา-ออก	หรือ	Re-Entry	ดวยตนเองเทาน้ันกอนการสงเอกสารยื่นวีซา
5.	คาทิปไกดและคนขับรถ	ประมาณ	30,000	วอน	ตอทานตอทริป

การเดินทางจากประเทศไทยเขาสูประเทศเกาหลีและพิธีการเขาเมือง	
เอกสารที่ควรเตรียมกอนการเดินทาง	เจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองของประเทศเกาหลีจะพิจารณาใหเฉพาะนักทอง
เที่ยวที่มาทองเที่ยวโดยสุจริตเทาน้ันที่ผานเขาเมืองได	และพิจารณาจาก	

1.	หลักฐานการทํางานประจําของนักทองเที่ยว	ซึ่งสมควรที่นําติดตัวไปแสดงดวย	เชน	บัตรพนักงาน	นามบัตร
จดหมายการทํางานภาษาอังกฤษ	(กรณีเดินทางคนเดียว)	จดหมายรับรองออกโดยบริษทัผูจัดคณะ

2.	หลักฐานการเงิน	ในระหวางการทองเที่ยวประเทศเกาหลีสมควรที่จะนําเงินสดติดตัวไปดวยประมาณ	300
เหรียญสหรัฐ	หรือประมาณ	300,000	วอน	สําหรับการเดินทาง	2	วัน	(หากไมมีบัตรเครดิตคารด)	หากมีบัตรเครดิต
ตางประเทศ	เชน	Visa	Card,	American	Express,	Dinners	Club	หรือ	Master	Card	ตองนําติดตัวไปดวยหรือหลักฐาน
การเงินอื่นใดที่จะแสดงใหเจาหนาที่ทราบวาทานคือนักทองเที่ยว

3.	ใบรับรองสถานศึกษาหากทานยังอยูในระหวางการศึกษาหรือบัตรนักศึกษาและควรเดินทางกับผูปกครอง	เชน
บิดา	มารดา	ปา	นา	อา	ที่มีนามสกุลเดียวกัน

4.	หากเป็นพาสปอรตใหม	ควรนําพาสปอรตเกาเย็บเลมคูกับพาสปอรตใหมหรือนําติดตัวไปดวย
5.	การแตงกายสุขภาพและแลดูเป็นนักทองเที่ยว	ไมควรสวมใสรองเทาแตะ

พาสปอรตจะตองมีอายุกอนการเดินทางไมนอยกวา	6	เดือนในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ
และที่ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต	ปฏิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศ	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธไมคืนคาใช
จายไมวากรณีใดๆ	ทิ้งสิ้น



ราคาจอยแลนด	ไมรวมราคาตัว๋เครื่องบิน	9,900	บาท	/	ทาน
ในกรณีทีลู่กคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษทัฯกอนทุกครั้งมิเชนน้ัน

ทางบริษทัฯจะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆทั้งสิ้น

1.	สําหรับผูโดยสารที่ไมไดถือหนังสือเดินทางไทย	และทางบริษทัฯเป็นผูยื่นวีซาให	เมื่อผลวีซาผานแลวมีการ
ยกเลิกการเดินทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนคามัดจําทั้งหมด

2.	ยกเลิกกอนการเดินทาง	15-45	วันเก็บเงินมัดจําทัง้หมด
3.	ยกเลิกกอนการเดินทาง	7-14	วันเก็บคาใชจาย	80%	ของราคาทัวร	ตอทาน
4.	ยกเลิกการเดินทางนอยกวา	1-7	วัน	เก็บคาใชจายทั้งหมด	100%	ของราคาทัวร
5.	ยกเลิกการเดินทางในวันเดินทาง,ถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมืองทั้งจากประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐ

เกาหลีใต	ไมมีการคืนเงินทัง้หมดไมวากรณีใดๆทัง้สิ้นในกรณีเจ็บป วย	จนไมสามารถเดินทางได	จะตองมี
ใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง	ทางบริษทัฯ	จะทําการเลื่อนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไป	แตทั้งน้ี
ทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือคาธรรมเนียมในการมัดจําตัว๋ทานละ	10,000	บาทและคาใชจา
ยอื่นๆ

6.	ยกเวนกรุปทีเ่ดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือคามัดจําที่พักโดยตรง
หรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได	รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเชน	Extra	Flight
และ	Charter	Flight	จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทัง้หมดไมวายกเลิกดวยกรณีใดๆ

7.	กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ	และในตางประเทศ	ปฏิเสธมิใหเดินทางออก	หรือ	เขาประเทศที่ระบุไว
ในรายการเดินทาง	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น
**สําคัญ!!	บริษทั	ทําธุรกิจเพื่อการทองเทีย่วเทานัน้	ไมสนับสนุนใหลูกคาเดินทางเขาประเทศเกาหลีใต
โดยผิดกฎหมายและในขัน้ตอนการผานการตรวจคนเขาเมือง	ทัง้ไทยและเกาหลีใต	ขึ้นอยูกับการ
พิจารณาของเจาหนาทีเ่ทานัน้	ลูกคาทุกทานตองผานการตรวจคนเขาเมืองดวยตัวของทานเอง	ทาง
มัคคุเทศกไมสามารถใหความชวยเหลือใดๆไดทัง้สิ้น**

8.	เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว	ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง	หรือไมเดินทาง		พรอม
คณะถือวาทานสละสิทธิ	์ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจําคืน	ไมวากรณีใดๆ	ทัง้สิ้นึ


