


1 สนามบินสุวรรณภูมิ

2 สนามบินอินชอน	-	กรุงโซล	-	ยานไชนาทาวน	อินซอน	-
หมูบานเทพนิยาย	-	เกาะนามิ	-	หอคอยกรุงโซล	-	เขานัมซัน	-
การคลองกุญแจคูรัก

พักที่	PRIME	IN	SEOUL
HOTEL	หรือ	L'ART
HOTEL	หรือ	ระดับเทียบ
เทา	3*	ในกรุงโซล

3 สวนสนุกล็อตเตเวิรด	-	LOTTE	TOWER	-	สวนสาธารณะ
ฮานึล	-	ฮันบก	-	ทงแดมุน	-	LED	ROSE	GARDEN

พักที่	PRIME	IN	SEOUL
HOTEL	หรือ	L'ART
HOTEL	หรือ	ระดับเทียบ
เทา	3*		ในกรุงโซล

4 ศูนยสมุนไพรฮอกเกตนามู	-	น้ํามันสนเข็มแดง	-	ยานอีวาแด	-
พระราชวังชางดอกกุง	-	หมูบานบุกชอนฮันอก	-	เมียงดง

พักที่	PRIME	IN	SEOUL
HOTEL	หรือ	L'ART
HOTEL	หรือ	ระดับเทียบ
เทา	3*	ในกรุงโซล	

5 ศูนยโสม	-	สินคาปลอดภาษี	ปูซาน	-	คลองชองเกชอน	-	ยาน
อินซาดอง	หรือ	ตลาดอินซาดง	-	โรงงานพลอยอเมทิส	-	สนาม
บินอินชอน	-	สนามบินสุวรรณภูมิ

8	พ.ย.	60	-	12	พ.ย.	60 ฿16,900 ฿16,900 ฿16,900 ฿5,000

9	พ.ย.	60	-	13	พ.ย.	60 ฿16,900 ฿16,900 ฿16,900 ฿5,000

10	พ.ย.	60	-	14	พ.ย.	60 ฿16,900 ฿16,900 ฿16,900 ฿5,000

11	พ.ย.	60	-	15	พ.ย.	60 ฿16,500 ฿16,500 ฿16,500 ฿5,000

12	พ.ย.	60	-	16	พ.ย.	60 ฿15,900 ฿15,900 ฿15,900 ฿5,000

13	พ.ย.	60	-	17	พ.ย.	60 ฿15,900 ฿15,900 ฿15,900 ฿5,000

14	พ.ย.	60	-	18	พ.ย.	60 ฿16,500 ฿16,500 ฿16,500 ฿5,000

15	พ.ย.	60	-	19	พ.ย.	60 ฿16,900 ฿16,900 ฿16,900 ฿5,000

16	พ.ย.	60	-	20	พ.ย.	60 ฿16,900 ฿16,900 ฿16,900 ฿5,000

17	พ.ย.	60	-	21	พ.ย.	60 ฿16,900 ฿16,900 ฿16,900 ฿5,000

18	พ.ย.	60	-	22	พ.ย.	60 ฿16,500 ฿16,500 ฿16,500 ฿5,000

19	พ.ย.	60	-	23	พ.ย.	60 ฿15,900 ฿15,900 ฿15,900 ฿5,000

20	พ.ย.	60	-	24	พ.ย.	60 ฿15,900 ฿15,900 ฿15,900 ฿5,000

21	พ.ย.	60	-	25	พ.ย.	60 ฿16,500 ฿16,500 ฿16,500 ฿5,000

22	พ.ย.	60	-	26	พ.ย.	60 ฿16,900 ฿16,900 ฿16,900 ฿5,000

23	พ.ย.	60	-	27	พ.ย.	60 ฿16,900 ฿16,900 ฿16,900 ฿5,000

24	พ.ย.	60	-	28	พ.ย.	60 ฿16,900 ฿16,900 ฿16,900 ฿5,000

25	พ.ย.	60	-	29	พ.ย.	60 ฿16,500 ฿16,500 ฿16,500 ฿5,000



26	พ.ย.	60	-	30	พ.ย.	60 ฿15,900 ฿15,900 ฿15,900 ฿5,000

27	พ.ย.	60	-	1	ธ.ค.	60 ฿15,900 ฿15,900 ฿15,900 ฿5,000

28	พ.ย.	60	-	2	ธ.ค.	60 ฿16,500 ฿16,500 ฿16,500 ฿5,000

29	พ.ย.	60	-	3	ธ.ค.	60 ฿16,900 ฿16,900 ฿16,900 ฿5,000



เคานเตอรเช็คอินปิดบริการกอนเวลาเครื่องออกอยางนอย	60	นาที	ผูโดยสารพรอม	ณ	ประตูขึ้น
เครื่องกอนเวลาเครื่องออก	30	นาที

ชวงคํ่า
19.00	น.	คณะพรอมกันที	่ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ	ผูโดยสารขาออกชัน้	4	ประตู	2
เคานเตอร	D	เคานเตอรสายการบิน	JIN	AIR	(LJ)	**(กรุณา..สังเกตป ายรับทีส่นามบิน	HAPPY
TOGETHER)**	โดยมีเจาหนาทีอ่ํานวยคอยความสะดวก	ณ	สําหรับเช็คอินทตัว๋เครื่องบินและ
สัมภาระใหแกทาน

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

22.40	น.	เหินฟาสูประเทศเกาหลีใต	โดยสายการบิน	JIN	AIR	เทีย่วบิน	LJ	004	(บริการ	SNACK	BOX
บนเครื่อง)
ชวงเชา
05.40+1	น.	ถึง	สนามบินนานาชาติอินชอน	ประเทศเกาหลีใต	หลังผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมือง	และ

รับสัมภาระเรียบรอยแลว	(เวลาทองถิน่ประเทศเกาหลีใต	เร็วกวาประเทศไทย	2	ชัว่โมง)
นําทานชมความงามของยาน	อินชอนไชนาทาวน	(Incheon	China	Town)	เกิดขึน้ชวงปีเดียวกับการเปิด

ทาเรืออินชอนเมื่อปีค.ศ.	1883	โดยมอบเป็นพื้นที่พิเศษใหกับชาวจีน	ในยุคน้ันคือราชวงศฉิง(ChingDynasty)	ใน
อดีตเคยมีรานขายของประเภทตางๆ	ปัจจุบันในไชนาทาวนแหงน้ีจะเป็นรุนที่	2	หรือ	3	แลว	แตก็ยังเป็นยานที่มี
รานอาหารที่มีกลิ่นอายความเป็นจีนอยูมากที่สุด	แลวยานน้ียังเป็นไชนาทาวนเพียงแหงเดียวในเกาหลีดวย
จากน้ันนําทานชม	ถนนเทพนิยาย	ซองวุลดง	(Songwol-dong	Fairy	Tale	Village,)	เป็นถนนเล็กๆในเมือง
ยาน	Jung-gu	ของจังหวัดอินชอน	(Incheon)	ใกลๆกับทาเรืออินชอน(Incheon)	ออกแบบและตกแตงตามผนัง
บาน	กําแพงตางๆ	รวมทั้งทางเดินตางๆใหเป็นไปตามเทพนิยายหรือการตูนของดิสนีย	เชน	เรื่อง	อลาดิน	สโน
ไวท	หรือปีเตอรแพน	เพื่อดึงดูดนักทองเที่ยวใหเดินทางมาเยี่ยมชมพรอมทั้งถายรูปตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	(เมนูชาบูชาบู	SHABU	SHABU)

ชวงบาย
จากน้ันนําทานเดินทางสู	เกาะนามิ	เดินทางไปทาเรือเฟอรรี่ขามฟากไปยังเกาะนามิ	หน่ึงในสถานที่ถายทํา

ละครเกาหลี	Winter	Love	Song	ทานไดสัมผัสบรรยากาศแสนโรแมนติกทามกลางใบไมเปลี่ยนสีระหวาง	2
ขางทาง	และถายรูปสวยๆกับวิวสวยๆรอบๆเกาะทานสามารถเดินเลนรอบเกาะนามิ
ชมทิวตนสน	และ	ทิวแปะกวยที่เป็นไฮไลทของเกาะนามิในชวงใบไมเปลี่ยนสี	และถายรูปเก็บภาพความ



ประทับใจ	ระหวางทางกลับมีรานคา	2	ขางทาง	อาทิ	รานซาลาเปา	รานไสกรอก	ขนมแพนเคกแสนอรอย	ให
ทานเลือกซื้อทานไดตามอัธยาศัย	หรือจะเลือกน่ังจิบกาแฟรอนๆ	ในราน	Coffee	Shop
ไดเวลาสมควร	น่ังเรือประมาณ	5	นาที
จากน้ันนําทานสู	หอคอย	N’SEOUL	TOWER	ยอนรอยซีรียดัง	“You	Who	Came	From	The	Stars”	(ยัย
ตัวรายกับนายตางดาว)	และ	“Kim	Sam	Soon”	ณ	เขานัมซาน	ภูเขาเพียงลูกเดียวใจกลางเมืองหลวงกรุง
โซล	1	ใน	17	หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลก	สูงถึง	480	เมตร	เหนือระดับน้ําทะเล	ชมทัศนียภาพกรุงโซลและ
ชานเมืองแบบรอบทิศ	360	องศา
พาทาน	คลองกุญแจคูรัก	เพราะมีความเชื่อวาคูรักที่ไดมาคลองกุญแจที่น่ีจะรักกันยาวนาน	(อิสระไมรวม
คาขึ้นลิฟท)

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	(เมนูทัคคาลบี	หรือ	ไกบารบีคิวผัดซอสเกาหลี)
นําทานเขาสูที่พักในโซล	PRIME	IN	SEOUL	HOTEL	หรือ	L'ART	HOTEL	หรือ	ระดับเทียบเทา	3*

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

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

ยานไชนาทาวน	CHINA	TOWN	จริงอยูที่ไชนาทาวนเป็นยานดังที่แทบจะมีใน
ทุกเมืองใหญ	ซึ่งก็รวมถึงประเทศไทยเราดวย	แตตองบอกวายานไชนาทาวน
ของอินชอนน้ันเต็มไปดวยความเป็นจีนแทราวกับเมืองจีนมาตั้งอยูเลย	ทั้ง
อาหาร	ภาษา	และวัฒนธรรม	น่ันก็เป็นเพราะยานไชนาทาวนเกิดมาจากการ
สรางทาเรือในอินชอนเพื่อทําการคาขายกับชาวจีน	กระทั่งมากขึน้เรื่อย	ๆ	จน
เกิดเป็นรานรวงมากมายและกลายเป็นยานไชนาทาวนในที่สุด	นอกจากน้ีมัน
ยังเคยเป็นยานไชนาทาวนที่ใหญที่สุดในเกาหลีใตดวย	เพราะเหตุน้ีเองคุณจึง
ไมควรพลาดที่จะมาสัมผัสกับวัฒนธรรมของจีนแผนดินใหญในประเทศ
เกาหลีใต

หมูบานเทพนิยาย	หรือ	DONGWHA	MAEUNL	ไดถูกเนรมิตร	และตกแตงให
หมูบานที่แสนธรรมดาใหกลายเป็นหมูบานแหงเทพนิยาย	โดยนํานิยายที่ทุก
ทานคุนเคยหลายเรื่องมาวาดภาพตกแตงรอบๆหมูบานแหงน้ี	เชน	ปีเตอรแพน
สโนวไวทกับคนแคระทั้ง	7	อะลาดินกับตะเกียงวิเศษ	หนูนอยหมวกแดง	ฯลฯ
ใหทานไดถายภาพไดเกือบทุกมุม	หันไปทางไหนก็ตองถายภาพเก็บไวเป็นที่
ระลึก

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	(เมนูชาบูชาบู	SHABU	SHABU)



บริการ	SNACK	BOX	บนเครื่อง

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

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

เป็นเนินเขาในกรุงโซล	ประเทศเกาหลี	เป็นจุดทองเที่ยวยิดนิยม	โดยเฉพาะ
สําหรับชมวิว	และการปิกนิค	ไดรับการโวตวาเป็นโลเคชั่นที่สวยที่สุดในกรุง
โซลโดยชาวเกาหลี

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

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	(เมนูทัคคาลบี	หรือ	ไกบารบีคิวผัดซอสเกาหลี)
	พักที่	PRIME	IN	SEOUL	HOTEL	หรือ	L'ART	HOTEL	หรือ	ระดับเทียบเทา	3*	ในกรุงโซล

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชาในโรงแรม
นําทานเดินทางสู	สวนสนุกล็อตเตเวิรด	(Lotte	World)	แบงออกเป็น	2	ที่เที่ยวหลักๆคือสวนสนุกในรมจะ

เรียกวา	Lotte	World	Adventure	สวนสนุกในรมและอีกที่หน่ึงคือ	Magic	Island	ซึ่งเป็นสวนสนุกกลางแจง
จากน้ันนําทานไปชมตึกที่สูงที่สุดของเกาหลี	LOTTE	WORLD	TOWER	ตั้งอยูใจกลางกรุงโซล	ในเขตจัมซิล



(Jamsil)	มีทั้งหมด	123	ชั้น	ความสูง	554.5	ตึกล็อตเต	เวิลด	ทาวเวอร	เป็นตึกที่สูงที่สุดในเกาหลีใตและมีรูปทรง
ที่โดดเดนที่สามารถมองเห็นไดทั่วรอบกรุงโซล
จุดชมวิวบนยอดตึกหรือที่เรียกวา	โซล	สกาย	และ	Sky	deck	บนชั้น	118	เป็นหอชมวิวที่มีพื้นเป็นกระจกที่สูง

ที่สุดในโลก	(ไมรวมคาขึ้นลิฟท)
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	(เมนูป้ิงยาง	หมูยางเกาหลี)

ชวงบาย
จากน้ันนําทานไป	สวนฮานึล	(Haneul	Park)	สวนสาธารณะที่มีพื้นที่	190,000	ตารางเมตร	สวนแหงน้ีจึงได

ชื่อวา	��	(ฮานึล)	ที่แปลวาทองฟาน่ันเอง	หากจะขึน้ไปยังสวนน้ีไดรับความนิยมมากก็เพราะวาสวนน้ีมี
ทัศนียภาพที่สวยงาม	และสามารถเที่ยวไดทุกฤดู	ในหนารอนชวงเดือนสิงหาคม	ก็จะมีดอกทานตะวันบานใหได
ชม	หรืออยางในชวงของเดือนตุลาคม	ก็จะมีเทศกาลดอกหญาบาน	(Seoul	Eulalia	Festival)	มีตน
Redwood	ใหชมในชวงฤดูใบไมรวง	ที่ยาวเรียงรายไปถึง	900	เมตร	สลับกับสีสันของใบไมเปลี่ยนสีที่อยูบนยอด
เขาของที่น่ีกัน	สวนฮานึล	จึงกลายสวนสาธารณะที่โรแมนติกสุดๆ
จากน้ันพาทานไปสวยหลอแบบหนุมสาวเกาหลี	กับการสวมชุดประจําชาติเกาหลี	“ชุดฮันบก”	ใหทานไดถาย

รูปตามอัธยาศัยและเก็บภาพความประทับใจ
จากน้ันนําทานไปเรียนรูเกี่ยวกับการ	ทําคิมบับ	(ขาวหอสาหราย)	เรียนรูวิธีการทํา	คิมบับ	(ขาวหอ

สาหราย)	อาหารงายๆๆ	ที่คนเกาหลีนิยมรับประทาน	คิม	แปลวา	สาหราย	บับ	แปลวา	ขาว	จะเป็นแทงยาวๆ
แลวเคาก็จะหั่นเป็นชิ้นๆพอดีคํา	จิ้มกะโชยุ	ญี่ป ุนหรือวาซาบิก็ได
จากน้ันนําทาน	สู	COSMETIC	OUTLET	ชอปป้ิงเครื่องสําอางยอดนิยมของนักชอปชาวไทยใหทานไดเลือกซื้อ

มากมาย	เชน	Snail	Cream	(ครีมหอยทาก),	Water	dro	(ครีมน้ําแตก)	,	Bubble	Cleansing	,	CC	ครีม	,	แปงมา
โยก,	เซรั่มโบท็อกเกาหลี	ซึ่งราคาถูกกวาที่เมืองไทยเกือบเทาตัว	และบางผลิตภัณฑยังไมมีขายในไทย

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	(เมนูบิบิมพัพ	ขาวยําเกาหลี	+	น้ําซุปชาบู)
จากน้ันนําทานไปที่ตลาดดังของเกาหลี	“ตลาดทงแดมุน”	ตลาดแหงน้ีสามารถชอปป้ิงสินคาหลากหลาย

สินคาที่มีมากที่สุดในตลาดน้ี	คือ	เสื้อผาเครื่องแตงกาย	นอกจากน้ียังมีรานเครื่องสําอางคตางๆ	เรียงรายตามตึก
ริมสองขางถนนใหทานไดเลือกชมนอกจากน้ียังมีเวทีการแสดงรองเตนเปิดใหผูที่อยากแสดงความสามารถมา
แสดงใหชมกันอีกดวย	และฝ่ังตรงขามของ	ตลาดทงแดมุน
ทานสามารถเดินขามไปชม	ตึก	DDP	หรือ	DONGDAEMUN	DESIGN	PLAZA	เป็น	สถานที่สําหรับจัดแสดง

งานศิลปะ	อีเวนท	การประชุม	รวมไปถึงนิทรรศการตางๆ
นอกจากน้ี	ทานยังสามารถชมบรรยากาศ	ดอกไมไฟ	LED	ROSE	GARDEN
นําทานเขาสูที่พักในโซล	PRIME	IN	SEOUL	HOTEL	หรือ	L'ART	HOTEL	หรือ	ระดับเทียบเทา	3*

	รับประทานอาหารเชาในโรงแรม

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

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	(เมนูป้ิงยาง	หมูยางเกาหลี)



ดอกไมไฟ	LED	ROSE	GARDEN	การจัดแสดงขึ้นอยูกับสภาพอากาศ	ทัง้น้ีผูจัดไมสามารถกําหนด
ได

สวนฮานึล	(Haneul	Park)	คะ	มีพื้นที่	190,000	ตารางเมตร	และตั้งอยูสูงที่สุด
ในบรรดาสวนทั้ง	5	ดังน้ัน	สวนแหงน้ีจึงไดชื่อวา	��	(ฮานึล)	ที่แปลวาทองฟา
น่ันเอง	หากจะขึน้ไปยังสวนน้ีตองเดินขึน้บันไดไปประมาณ	290	ขั้น	และที่ได
รับความนิยมมากก็เพราะวาสวนน้ีมีทัศนียภาพที่สวยงาม	และสามารถเที่ยว
ไดทุกฤดู	ในหนารอนชวงเดือนสิงหาคม	ก็จะมีดอกทานตะวันบานใหไดชม
หรืออยางในชวงของเดือนตุลาคม	ก็จะมีเทศกาลดอกหญาบาน	(Seoul	Eulalia
Festival)	ที่หลายคนนิยมมาชมความสวยงาม	รวมถึงมีตน	Redwood	ใหชมใน
ชวงฤดูใบไมรวง	ที่ยาวเรียงรายไปถึง	900	เมตร	สลับกับสีสันของใบไมเปลี่ยน
สีที่อยูบนยอดเขาของที่น่ีกัน	สวนฮานึลจึงกลายสวนสาธารณะที่โรแมนติก
สุดๆ	นอกจากคูรักจะนิยมชวนกันมาเดทที่น่ีแลว	บรรดาครอบครัว	เด็กวัยรุน
หรือแมแตผูสูงอายุ	ก็นิยมมาเดินเลนพักผอนชมธรรมชาติสวยๆ

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”

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	(เมนูบิบิมพัพ	ขาวยําเกาหลี	+	น้ําซุปชาบู)
	พักที่	PRIME	IN	SEOUL	HOTEL	หรือ	L'ART	HOTEL	หรือ	ระดับเทียบเทา	3*		ในกรุงโซล

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

จุดน้ีถือเป็นอีกหน่ึงจุดที่ทั้งนักทองเที่ยวชาวเกาหลีและชาวตางชาติอยางพวก
เราแวะมาถายรูปกัน	ลานดอกกุหลาบไฟแอลอีดี	กวาสองหมื่นดอก	น้ี	จะอยู
ดานหลัง	Dongdaemun	Design	Plaza	(DDP)	ซึ่งก็อยูในยานทงแดมุน	ชวง
เวลาที่สวยสุดก็คงจะเป็นชวงแสงใกลๆ	จะหมด	ผูคนมากันเพียบเลย	ใครไป
เที่ยวเกาหลีตั้งแตชวงน้ีไปจนถึงสิ้นสุดเดือนกุมภาพันธ	ปี	58	ลองแวะไปเดิน
เลน	ถายรูปกันคะ



ชวงเชา
รับประทานอาหารเชาในโรงแรม
นําทานรูจักและเขาใจ	“ศูนยสมุนไพรฮอกเก็ตนามู”	ฮอกเก็ตน้ีชาวเกาหลีรุนใหมนิยมนามารับประทาน

เพื่อชวยดูแลตับใหสะอาดแข็งแรงปองกันโรคตับแข็งไมถูกทําลายจากการดื่มกาแฟ	บุหรี่	แอลกอฮอล	สาร
ตกคางจากอาหารและยา
จากน้ันพาทานไป	ชม	RED	PINE	หรือ	น้ํามันสนเข็มแดง	ผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลี	มี

สรรพคุณชวยขับสารพิษออกจากรางกายชวยลดระดับน้ําตาลในเสนเลือด	ชวยละลายไขมันในเสนเลือด	ชวย
ลางสารพิษ/ดีท็อกเลือดใหสะอาดและเพิ่มการไหลเวียนของเลือดไดสะดวกขึน้	เหมาะกับผูป วยโรคเบาหวาน
ความดันโลหิตสูง	ไขมันอุดตันในเสนเลือด	ผูที่มีปัญหาเสนผมหลุดรวง	คลอเรสเตอรอลในเลือดสูง	และ	โรค
ไขขอเสื่อม
จากน้ันพาทานไปเดินเลนชิวๆ	และ	ถายรูป	ยานอีวาแด	ซึ่งเป็นที่ตั้ง	มหาวิทยาลัยอีฮวา	มหาวิทยาลัยสตรี

แหงแรกของเกาหลี	ตลอดทั้งถนนเสนน้ี	มีสินคาใหทานไดชอปป้ิง	อาทิ	เสื้อผา	เครื่องสําอาง	และสินคาอารตๆให
ทานไดเลือกสรรมากมาย	หรือจะเขาไปถายรูปวิวสวยๆ	ในมหาลัยอีฮวา
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	เมนู...จิมดัก	ไกผัดวุนเสนอรอยนาลอง

ชวงบาย
นําทานชม	พระราชวังชางดอกกุง	(Changdeokgung)	เป็นพระราชวังที่สวยงามและทรงคุณคาที่สุดใน

ประวัติศาสตรเกาหลี	ที่เคยมีการปกครองดวยระบบกษตัริย	จนไดรับการขึน้ทะเบียนใหเป็นหน่ึงในมรดกโลก
ทางดานวัฒนธรรมขององคการยูเนสโกการ
จากน้ันนําทานไปชม	หมูบานบุกชอนฮันนก	(Bukchon	Hanok	Village)	หรือบางคนเรียกวา	หมูบานบุ
คชอนฮันอก	เป็นอีกหน่ึงสัญลักษณของเกาหลี	ทามกลางตึกรามบานชองที่ทันสมัยของกรุงโซลน้ัน	หมูบาน
แหงน้ีก็ยังคงรักษาอาคารบานเรือนในสมัยโบราณ	มีกลิ่นอายของเกาหลีในยุคเกาแก	เหมาะสําหรับคนที่ชอบ
สถานที่ทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร	ภายในหมูบานมีอาคารแบบดั้งเดิมของเกาหลีกวา	100	หลัง	(รูปแบบบาน
แบบดั้งเดิมของเกาหลีเรียกวา	ฮันอก(hanok))	ซึ่งเกาแกมาตั้งแตสมัยโชซอน	สวนชื่อ	บุคชอน(Bukchon)	แปลวา
หมูบานทางตอนเหนือ
ใหทานอิสระไดเลือกซื้ออยางเต็มนําทานชอปป้ิงตลาดดัง	ที่สุดของเกาหลี	ตลาดเมียงดง	หรือ	สยามสแควร

เกาหลี	ที่เมียงดงแหงน้ีพบกับสินคาวัยรุน	อาทิ	เสื้อผาบุรุษ-สตรี	เครื่องสําอางดังๆ	อาทิ	ETUDE	HOUSE	,
SKIN	FOOD,	THE	FACE	SHOP,	MISSHA,	ROJUKISS,	LANEIGE	หรือ	อีกมายใหทานไดเลือกซื้อซึ่งราคาถูก
กวาที่เมืองไทย	2-3	เทา

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	พิเศษ...	!!	อิม่อรอยกับบุฟเฟตขาปูยักษ	และ	อาหารนานาชาติ
เบียร	ไวน	เติมไมอัน้
นําทานเขาสูที่พักในโซล	PRIME	IN	SEOUL	HOTEL	หรือ	L'ART	HOTEL	หรือ	ระดับเทียบเทา	3*

	รับประทานอาหารเชาในโรงแรม

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

ยานอีแด	(��)	ที่คนเกาหลีเรียก	เป็นยานที่อยูหนาม.สตรีอีฮวา	ที่เรียกวาอีแด
ก็เพราะเหตุผลเดียวกับฮงแดเลย	คือเอาคําวา	"อี"	ที่มาจากอีฮวา	กับคําวา
"แด"	ที่มาจาก	แดฮัคกโย	ที่แปลวามหาวิทยาลัยมาผสมกันกลายเป็น	"อีแด"
น่ันเอง	เป็น	Shopping	Street	คลายๆ	กับที่มยองดง	เพียงแตรานไมเยอะเทา
เนนไปที่รานขายเสื้อผา	กระเปา	รองเทา	แบบรานเล็กๆ	ที่แฝงตัวอยูตาม
ตรอกซอกซอยตางๆ	เสียมากกวาจะเป็นรานแบบมียี่หอ	เสื้อผาที่ยานน้ี	ราคาถู
กกวามยองดง	หรือฮงแด

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	เมนู...จิมดัก	ไกผัดวุนเสนอรอยนาลอง

เป็นพระราชวังลําดับที่สองทึ่ถูกสรางตอจากพระราชวังเคียงบกกุง
(Gyeongbukgung	Palace)	ในปี	ค.ศ.	1405	และมีความสําคัญในการเป็นที่
พํานักของพระมหากษตัริยหลายพระองคในสมัยราชวงศโชซอน	(Joseon)
และยังเป็น	1	ใน	5	ของพระราชวังสําคัญที่ยังคงรักษาไว	ประกอบไปดวย	เขต
พระราชฐานชั้นนอก,	เขตพระราชฐานชั้นใน	และสวนดานหลังสําหรับเป็น
ที่พักผอนของพระมหากษตัรย	ซึ่งมีตนไมขนาดยักษที่มีกวา	300	ปี,	บอน้ํา	และ
ศาลาริมน้ํา

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

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

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	พิเศษ...	!!	อิ่มอรอยกับบุฟเฟตขาปูยักษ	และ	อาหารนานาชาติ	เบียร	ไวน
เติมไมอั้น

	พักที่	PRIME	IN	SEOUL	HOTEL	หรือ	L'ART	HOTEL	หรือ	ระดับเทียบเทา	3*	ในกรุงโซล	



ชวงเชา
รับประทานอาหารเชาในโรงแรม
จากน้ันนําทานรูจักและเขาใจ	สมุนไพรโสมเกาหลี	สรรพคุณทางการแพทย	ชวยบํารุงหัวใจ	ปองกันโรค

หัวใจขาดเลือด	เสริมประสิทธิภาพทางเพศ	ลดและปองกันมะเร็งและเร็วๆ	น้ี	โสมเกาหลีอาจจะไดจดทะเบียน
มรดกโลกโดยองคการยูเนสโก	ทุกวันน้ีผลิตภัณฑโสมเป็นสิ่งที่ขาดไมไดสําหรับผูที่คํานึงถึงสุขภาพ
จากน้ันนําทาน	ชอปป้ิงสินคาแบรนดเนม	SM	ดิวตี้ฟรี	(รานสินคาปลอดภาษี)	ใหทานไดชอปป้ิงสินคาแบ

รนดเนมมากมาย	อาทิ	นาฬิกา,แวนตา,เครื่องสําอางคกระเปา,	น้ําหอม	เครื่องสําอางแบรนดชั้นดัง	ตางๆ	จาก
น้ันนําทานทานไปถายภาพบรรยากาศ	คลองชองเกชอน	ซึ่งเป็นคลองน้ําใสที่ตั้งอยูใจกลางกรุงโซล	ซึ่งคลอง
แหงน้ีมีสัญลักษณที่โดดเดน	คือ	กรวยหอยสีมวง	ซึ่งความสูงเทากับตึก	3	ชั้น	มีทางเดินเลียบคลองและสายน้ําที่
ไหลผานคลองแหงน้ี
จากน้ันนําทานชอปป้ิง	ยานถนนอินซาดง	หรือ	ถนนวัฒนธรรมเกาหลี	มีสินคาเกาหลีเกาๆและดั้งเดิม

จําหนาย	มีทั้งศิลปะภาพวาดแบบดั้งเดิม	และศิลปะแบบพื้นบาน	เรียกไดวาที่น่ีคือศูนยรวมของศิลปะเลยก็วาได
หากมาในชวงเดือนพฤษภาคม	ชวงเทศกาล	วันวิสาขบูชา	ก็จะพบเห็นการประดับประดาดวยโคมดอกบัวเต็มไป
หมดทั้งถนน	ดูสวยงามมาก
จากน้ันนําทานชม	โรงงานเจียระไน	พลอยอเมทิส	แดนเกาหลีเป็นแดนของพลอยสีมวง	พลอยแหงสุขภาพ

และนําโชค	โดยมีตั้งแตสีมวงออนเย็นตาจนถึงสีมวงไวน	มีเสนหเยายวนใจ	พลอยน้ีจะงามจับตาเมื่อมาทําเป็น
แหวน	จี้	ตางหู	และสรอยขอมือ
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	เมนูไกตุนโสม

ชวงบาย
จากน้ันนําทานแวะซื้อของฝาก	รานละลายเงินวอน	เชน	สาหราย	ขนมตางๆ	อาทิ	นมกลวย	ขาวพองธัญพืช

ชอกโกแลค	เวเฟอร	ป็อกกี้เกาหลี	หรือ	มามาเกาหลี	ที่เป็นที่นิยมซื้อเป็นของฝาก	รวมทั้ง	กระทะเกาหลีที่ผลิต
โดยประเทศเกาหลี	แข็งแรงทนทาน	และ	เครื่องใชไฟฟาอื่นๆ	มากมาย	รวมถึงผลิตภัณฑจากโสม	อาทิ	ลูกอม
โสม	ชาโสม	สบูโสม	หรือ	Hard	Cram	โสม	ฯลฯ
ไดเวลาอันสมควรนําทุกทานเดินทางสู	สนามบินอินชอน	เพื่อทําการเช็คอินทตัว๋เครื่องบิน	และ	สัมภาระ

ชวงคํ่า
17.25	น.	เหินฟาสูประเทศไทย	โดยสายการบิน	JIN	AIR	เทีย่วบิน	LJ	003	(บริการ	SNACK	BOX	บน
เครื่อง)
21.25	น.	คณะเดินทางถึง	สนามบินสุวรรณภูมิ	โดยสวัสดิภาพและความประทับใจจากพวกเราทุก

คน…………

	รับประทานอาหารเชาในโรงแรม

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



บริการ	SNACK	BOX	บนเครื่อง

สินคาปลอดภาษี	DUTY	FREE	ชอปป้ิงสินคาแบรนดเนมมากมาย	อาทิเชน
นาฬิกา	,	แวนตา	,	เครื่องสําอาง	,	กระเปา	,	กลองถายรูป	และสินคา	แบ
รนดเนมอื่นๆอีกมากมาย

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

ถนนอินซาดง	เป็นสถานที่ที่ตั้งอยูใจกลางเมือง	มีที่สินคาเกาและดั้งเดิม
จําหนาย	รวมทั้งเต็มไปดวยแกลลอรีมากมายถึง	100	แกลลอรี	ซึ่งมีทั้งศิลปะ
ภาพวาดแบบดั้งเดิม	และศิลปะแบบพื้นบาน	เรียกไดวาที่น่ีคือศูนยรวมของ
ศิลปะเลยก็วาได	หากมาในชวงเดือนพฤษภาคม	ชวงเทศกาลวันวิสาขบูชา	ก็
จะพบเห็นการประดับประดาดวยโคมดอกบัวเต็มไปหมดทั้งถนน	ดูสวยงาม
เต็มไปหมด

โรงงานพลอยอเมทิส	หรือ	พลอยสีมวง	ที่มีชื่อเสียงของประเทศเกาหลี	ซึ่งชาว
โสมเชื่อวาถาไดมีพลอยชนิดน้ีติดตัวไว	จะทําใหมีโชคลาภและสิ่งดีๆเกิดขึน้กับ
ชีวิต

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	เมนูไกตุนโสม

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



**กอนซื้อโปรแกรมทัวรควรอานทําความเขาใจกอนเพื่อผลประโยชนของลูกคาเอง**
1.	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินทั้งไปและกลับโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา
2.	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมหรือรายการอาหารโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาทั้งน้ีขึน้อยูตาม

ความเหมาะสม
3.	รานชอปป้ิงที่ทางรัฐบาลใหทัวรลง	ตามที่ระบุภายในโปรแกรม	ทางบริษทัฯไมมีนโนบายบังคับซื้อแตอยางใด	ขึน้

อยูกับความพึงพอใจของลูกคาเอง
4.	ประเทศเกาหลีใตมีชางภาพมาถายรูปแลวมาจําหนายวันสุดทายลูกทัวรทานใดสนใจสามารถซื้อไดแตถาทานใด

ไมสนใจก็ไมตองซื้อ	โดยไมมีการบังคับลูกทัวรทั้งสิน	แตเป็นการบอกกลาวลวงหนา
5.	การเดินทางในคณะน้ีจะตองมีผูโดยสารจํานวน	30	ทานขึน้ไป	และในกรณีที่ผูโดยสารไมครบคณะ	ทางบริษทัฯ

ขอสงวนสิทธิใ์นการออกเดินทาง	หรือ	ปรับราคาขึน้ตามความเหมาะสม	หากลูกคาตองการเดินทาง
6.	ในกรณีที่ทางสายการบินมีการเรียกเก็บคาภาษีเชื้อเพลิง	เพิ่มเติม	ราคาน้ีอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามประกาศ

สายการบิน...
7.	รายการทองเที่ยวและรายการอาหารที่ระบุไว	อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามสถานการณ	โดยไมจําเป็นตองแจง

ใหทราบลวงหนา
8.	หนังสือเดินทาง	ตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา	6	เดือน	และทางบริษทั	ขอสงวนสิทธิร์ับเฉพาะผูมี

วัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยว	คาทัวรที่จายใหกับผูจัด	เป็นการชําระแบบจายชําระขาด	และผูจัดไดชําระใหกับสาย
การบินและสถานที่ตาง	ๆ	แบบชําระขาดเชนกันกอนออกเดินทาง	ฉะน้ันหากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตาม
รายการไมดวยสาเหตุใดหรือไดรับการปฏิเสธการเขาหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ	(ประเทศไทยและ
ประเทศเกาหลีใต)	ทางผูจัดขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดสวนใด	ๆ	รวมทั้งคาตัว๋เครื่องบินใหแกทาน
9.	หากมีเพื่อนหรือญาติของทานตองการรวมเดินทางทองเที่ยวระหวางทองเที่ยวในประเทศเกาหลีหรือปัญหาตาง

ๆ	ตลอดจนขอแนะนํากรุณาติดตอเจาหนาที่ที่รับผิดชอบ	หากทานมีความจําเป็นตองรับฝากของจากผูอื่นเพื่อที่จะนํา
ไปยังประเทศน้ัน	ๆ	หรือนํากลับประเทศไทย	ควรตรวจสิ่งของน้ันวาตองไมเป็นสิ่งของผิดกฎหมาย	ซึ่งของผิด
กฎหมายบางประเภท	อาจมีโทษถึงขั้นประหารชีวิต	เจาหนาที่จะไมรับฝากกระเปาหรือสิ่งของใดใด
10.	หากยกเลิกกอนออกเดินทางนอยกวาวันดังกลาว	ทางผูจัดมีคาใชจายที่ไดชําระลวงหนาไปแลวจํานวนมาก	ขอ

สงวนสิทธิใ์นการหักเงินในสวนที่เกิดขึน้จริง
11.	คณะเดินทางชวงวันหยุด	หรือ	เทศกาลที่ตองการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไขหรือเที่ยวบินเหมาลํา

Charter	Flight	หรือ	Extra	Flight	กับสายการบิน	หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ	จะไมมีการคืนเงินมัดจํา
หรือคาทัวรทั้งหมด	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะปรับราคาตามสถานการณที่มีการปรับขึน้จากภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบิน
อาจจะมีการเรียกเก็บเพิ่มเติม	ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและตามตารางบินของสายการบิน
12.	หากมีการถอนตัวหรือไมไดใชบริการตามที่จองระบุเอาไวหรือกอนรายการทองเที่ยวจะสิ้นสุดลง	ผูจัดถือวาผู

ทองเที่ยวสละสิทธิแ์ละจะไมรับผิดชอบคาบริการที่ไดชําระไว	ไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น	เน่ืองจาก	ผูจัดไดชําระคาใชจาย
ทั้งหมดใหแกผูใหบริการในแตละแหงแบบชําระเต็มมีเงื่อนไข
13.	กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ	จนมีการยกเลิก	ลาชา	เปลี่ยนแปลง	การบริการ

จากสายการบิน	บริษทัขนสง	หรือ	หนวยงานที่ใหบริการ	ผูจัดจะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะประสานงานใหเกิด
ประโยชนสูงสุดแกลูกคา	แตจะไมคืนเงินใหสําหรับคาบริการน้ัน	ๆ
14.	มัคคุเทศก	พนักงานและตัวแทนของผูจัด	ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด	ๆ	ทั้งสิ้นแทนผูจัด	นอกจากมีเอกสาร

ลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน
15.	ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ	ไดเน่ืองจากเป็นการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ	ในกรณีที่

ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง	ไมวาจะเป็นกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงาน
ของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว	อันเน่ืองมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย	การหลบหนี	เขาออกเมือง
และกรณีอื่นๆ

ทางบริษทัฯ	ขอรับมัดจํา	10,000	บาท	สําหรับการจองนับตั้งแตวันจองภายใน	2	วัน	และ	สวนที่เหลือทั้งหมด
ชําระกอนเดินทางอยางนอย	25	วัน
**(การไมชําระเงินคามัดจํา	หรือ	ชําระไมครบ	หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจายไมวาดวยสาเหตุใดใด	ผู
จัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง)**

1.	คาตัว๋เครื่องบินไป-กลับ	กรุงเทพ	-	อินชอน	-	กรุงเทพ	(ตัว๋กรุป)	และ	คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี



2.	คาอาหารทุกมื้อ	ตามที่ระบุในรายการ
3.	คาเขาชมสถานที่ตางๆ	ตามรายการ
4.	คาที่พักตามระบุในรายการ	พักหองละ	2-3	ทาน
5.	คารถรับ-สง	และนําเที่ยวตามรายการ
6.	คาน้ําหนักกระเป าสัมภาระทานละ	15	กก.	/	นําขึ้นเครื่องได	12	กก.
7.	มัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง
8.	คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง	วงเงินทานละ	1,000,000	บาท	(เงื่อนไขตามกรมธรรม)

1.	กรณีปรับเพิ่มอัตราคาภาษีเชื้อเพลิงและประกันวินาศภัยทางอากาศสายการบิน
2.	คาวีซาสําหรับพาสปอรตตางดาว
3.	คาใชจายสวนตัว	อาทิ	คาทําหนังสือเดินทาง,	คาโทรศัพทสวนตัว,	คาซักรีด,	มินิบารในหอง,	รวมถึงคาอาหาร

และเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ	
(หากทานตองการสัง่เพิม่	กรุณาติดตอหัวหนาทัวรแลวจายเพิม่เองตางหาก)
4.	คาทิปคนขับรถ	และ	ไกดทองถิน่	และ	หัวหนาทัวร	ทานละ	(40,000	วอน	หรือ	1,200	บาท	/คน	/ทริป)	

**เก็บคาทิปทุกทานทีส่นามบินสุวรรณภูมิ**
5.	ราคาตามโปรแกรมทัวร	ยังไมรวมคาภาษีมูลคาเพิ่ม	7%	และ	ภาษีหัก	ณ	ที่จาย	3%

PASSPORT	:	ตองมีอายุการใชงานคงเหลือไมนอย	6	เดือน	นับจากวันเดินทาง

อัตราคาบริการ	:
-	ราคาเด็กอายุไมเกิน	2	ขวบ	(INFANT)	ราคา	5,900	บาท
-	ราคาจอยแลนดไมใชตัว๋เครื่องบิน	ราคา	8,900	บาท
-	ราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชั่นทาง	บริษทัฯ	เก็บมัดจําคาทัวร	ทานละ	10,000	บาท	/ทาน
หากทานตองซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศเพื่อไปและกลับกรุงเทพฯ	กรุณาเลือกซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศ

ประเภทที่สามารถเลื่อนวันและเวลาในการเดินทางได	ทั้งน้ีเพื่อปองกันปัญหาเที่ยวบินลาชาหรือการเปลี่ยนแปลง
เวลาของเที่ยวบินหรือการเปลี่ยนแปลงวันเดินทางกรณีเกิดความผิดพลาดจากบริการจากสายการบิน	(ความลาชา
ของเที่ยวบิน	การยกเลิกเที่ยวบิน	มีการยุบเที่ยวบินรวมกัน	ตารางการการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง	เน่ืองจากสาย
การบินพิจารณาสถานการณแลววา	อยูนอกเหนือความควบคุม	หรือเหตุผลเชิงพาณิชย	หรือเหตุผลทางดานความ
ปลอดภัยเป็นตน)	โปรดเขาใจและรับทราบวา	ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ	ได	ในทุกกรณี
ทัวรน้ีจัดใหเฉพาะลูกคาที่ประสงคจะไปทองเที่ยวตามรายการของทัวรทุกวันเทาน้ัน	หากทานไมสามารถรวมทัวร

ทุกวัน	แคสมัครมารวมทัวรเพียงเพื่อการใชตัว๋เครื่องบินและที่พักในราคาพิเศษ	หากทานไมแจง	และปรากฏวาทาน
ไมรวมทัวรในบางวัน	ทางบริษทัฯ	จะคิดคาดําเนินการในการแยกทองเที่ยวเอง	300	USD	(กอนซื้อทัวร	จะตองแจง
ความประสงคที่เป็นจริง	เพื่อทางผูจัดจะไดคิดคาบริการที่เหมาะสม)
ตัว๋เครื่องบิน	Low	Cost	จินแอร	(Jin	Air)	บริการยอดเยี่ยมราคาสุดคุม

-	ตัว๋เครื่องบินเกาหลีจินแอร	สายการบินโลคอส	แตมาตราฐานระดับสากล	ตัว๋เครื่องบินเกาหลี	ราคาถูก	บินตรง	โซล
ทุกวัน
-	กระเปาได	15	กก.	ถือขึน้เครื่องไดสูงสุด	12	กก.	ฟรีบริการอาหารวาง	เครื่องดื่มทั้งไปและกลับ	(ตามเงื่อนไขสาย
การบิน)
เน่ืองดวยมาตรการรักษาความปลอดภัยของสนามบินทั่วโลก	กอนทานขึน้เครื่องบิน	กรุณาแยกของเหลว	เจล	ส

เปรย	ที่จะนําติดตัวขึน้เครื่องบิน	แยกใสถุงพลาสติกใสมีซิปล็อคปิดสนิท	โดยที่ขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน	100	มิลลิลิตร
ตอชิ้น	และรวมกันทุกชิ้นไมเกิน	1	ลิตร	และตองนําออกมาใหเจาหนาที่ตรวจไดอยางสะดวก	ณ	จุดเอ็กซเรย	อนุญาต
ใหถือไดทานละ	1	ใบเทาน้ัน	ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาที่กําหนด	รวมถึงสิ่งของที่มีลักษณะคลาย
กับอาวุธ	เชน	กรรไกรตัดเล็บ	มีดพก	แหนบ	จะตองใสกระเปาใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน
และประเทศเกาหลี	มีกฎหมายหามนําเขาผลิตภัณฑที่ทํามาจากพืช	และเน้ือสัตวทุกชนิดเขาประเทศ	เชน	ผัก	ผลไม
สด	ไข	เน้ือสัตว	ไสกรอก	เพื่อเป็นการปองกันโรคติดตอที่จะมาจากสิ่งเหลาน้ี	หากเจาหนาทีต่รวจพบ	จะตองเสีย
คาปรับในอัตราทีสู่งมาก



1.		สําหรับผูโดยสารที่ไมไดถือหนังสือเดินทางไทย	และทางบริษทัฯเป็นผูยื่นวีซาให	เมื่อผลวีซาผานแลวมีการ
ยกเลิกการเดินทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนคามัดจําทั้งหมด
2.		ราคาดังกลาวเป็นราคาโปรโมชัน่	ไมสามารถยกเลิกการจองไดทุกกรณี
3.		ยกเลิกการเดินทางในวันเดินทาง,ถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมืองทั้งจากประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐ

เกาหลีใต	ไมมีการคืนเงินทั้งหมดไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น	
4.		กรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือคามัดจําที่พักโดยตรงหรือโดย

การผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศซึ่งไมอาจขอคืนเงินได	รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ	เชน	Extra	Flight	และ
Charter	Flight	จะไมมีการคืนเงินมัดจํา	หรือคาทัวรทั้งหมดเน่ืองจากคาตัว๋เป็นการเหมาจายในเที่ยวบินน้ันๆ


