


1 สนามบินดอนเมือง	-	สนามบินอินชอน	-	โรงเรียนสอนทํากิมจิ	/	ทํา
กิมจิ	-	ฮันบก

พักที่	JM	HOTEL	/
SUWON	M	/	NEW
M	SUWON	HOTEL
หรือระดับเดียวกัน

2 OAK	VALLEY	SKI	RESORT	หรือ	โอควัลเลย	สกีรีสอรท	-	ไรสตรอ
เบอรรี่	-	สวนสนุกล็อตเตเวิรด	-	LOTTE	TOWER	-	บุฟเฟตปูยักษ

พักที่	HOTEL
RIVER	PARK	/	THE
M	/	PRIME	IN
SEOUL	หรือระดับ
เดียวกัน

3 น้ํามันสนเข็มแดง	-	ศูนยสมุนไพร	(Korea	Herb	Shop)	-	พิพิธภัณฑ
สามมิติ	-	Ice	museum	-	พระราชวงถ็อกซูคุง	-	ถนนเลียบกําแพง	-
DOOTA	DUTY	FREE	-	เมียงดง

พักที่	HOTEL
RIVER	PARK	/	THE
M	/	PRIME	IN
SEOUL	หรือระดับ
เดียวกัน

4 โรงงานพลอยอเมทิส	-	ศูนยสมุนไพรฮอกเกตนามู	-	หอคอยกรุง
โซล	-	การคลองกุญแจคูรัก	-	สนามบินอินชอน	-	สนามบิน
ดอนเมือง

21	ธ.ค.	60	-	24	ธ.ค.	60 ฿18,900 ฿18,900 ฿18,900 ฿7,000

29	ธ.ค.	60	-	1	ม.ค.	61 ฿26,900 ฿26,900 ฿26,900 ฿7,000

31	ธ.ค.	60	-	3	ม.ค.	61 ฿26,900 ฿26,900 ฿26,900 ฿7,000



ชวงเชา-ชวงบาย
05.00	น.	คณะพรอมกันที่สนามบินนานาชาติดอนเมือง	อาคาร	1	ชัน้	3	ประตู	4	เคานเตอร	4	สาย

การบิน	AIR	ASIA	X	เจาหนาที่ของบริษทัฯ	คอยใหการตอนรับ	และอํานวยความสะดวกในการขึน้เครื่อง
(หัวหนาทัวรแนะนําการเดินทาง)	สายการบิน	AIR	ASIA	X	ใชเครื่อง	AIRBUS	A330-300	จํานวน	377	ที่น่ัง	จัด
ที่น่ังแบบ	3-3-3	(บริการอาหารบนเครื่อง)	น้ําหนักกระเปา	20	กก./ทาน	หากตองการซื้อน้ําหนักเพิ่มตองเสีย
คาใชจาย

08.05	น.	บินลัดฟาสู	สาธารณรัฐเกาหลีใต	โดยเทีย่วบินที	่XJ708

15.20	น.	เดินทางถึงทาอากาศยานนานาชาติอินชอน	สาธารณรัฐเกาหลีใต	(เวลาทองถิ่นเร็วกวาไทย	2
ช.ม.กรุณาปรับนาฬิกาของทานเป็นเวลาทองถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย)
หลังจากผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรแลว	ขอตอนรับทุกทานสู	สาธารณะรัฐเกาหลีใต	รถโคชพา

ทานขามทะเลตะวันตกดวยสะพานแขวนยองจองหรือสะพานเพื่อความหวังในการรวมชาติที่ยาวกวา	4.42กม.
และมียอดโดมสูง	107	เมตร
นําทานเดินทางสู	โรงเรียนสอนทํากิมจิ	เพื่อใหทานเรียนรูวัฒนธรรมการทํากิมจิและสนุกสนานเพลิดเพลิน

กับการทํากิมจิ	และใหทานใสชุดประจําชาติฮันบกซึ่งเป็นชุดประจําชาติของเกาหลี	พรอมถายภาพเป็นที่
ระลึก

ชวงคํ่า	
บริการอาหาร	เมนู	บุฟเฟตบาบีคิวป้ิงยางสไตลเกาหลี	เน้ือหมู	เน้ือไก	เน้ือวัว	ปลาหมึก	กุง	อาหาร

เกาหลี	เติมไมอัน้
พักที	่JM	HOTEL	/	SUWON	M	/	NEW	M	SUWON	HOTEL	หรือระดับเดียวกัน

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่สามารถ
เชื่อมโยงการคมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ	ของโลกไดอยางเหมาะสม	ไม
วาจะเป็นการบินภายในภูมิภาคเอเชียดวยกัน	หรือระหวางทวีปยุโรป	ทวีป
อเมริกา	ทวีปออสเตรเลีย	ซึ่งสามารถใชเป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดิน
ทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยังจุดอื่นๆ	ไดอยางดี

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

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



สายการบิน	AIR	ASIA	X	ใชเครื่อง	AIRBUS	A330-300	จํานวน	377	ทีน่ัง่	จัดทีน่ัง่แบบ	3-3-3

บริการอาหารรอนบนเครื่องทัง้ขาไป-ขากลับ
น้ําหนักกระเป า	20	กก./ทาน	หากตองการซื้อน้ําหนักเพิม่ตองเสียคาใชจาย
เคานเตอรเช็คอินจะปิดบริการกอนเวลาเครื่องออกอยางนอย	60	นาที	และผูโดยสารพรอม	ณ

ประตูขึ้นเครื่องกอนเวลาเครื่องออก	40	นาที
(**ขอสงวนสิทธิใ์นการเลือกทีน่ัง่บนเครื่อง	เน่ืองจากตองเป็นไปตามระบบของสายการบิน)

เวลาทองถิน่เร็วกวาไทย	2	ช.ม.กรุณาปรับนาฬิกาของทานเป็นเวลาทองถิน่เพื่อสะดวกในการนัด
หมาย

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”

	บริการอาหาร	เมนู	บุฟเฟตบาบีคิวป้ิงยางสไตลเกาหลี	เน้ือหมู	เน้ือไก	เน้ือวัว	ปลาหมึก	กุง	อาหารเกาหลี	เติม
ไมอั้น
	พักที่	JM	HOTEL	/	SUWON	M	/	NEW	M	SUWON	HOTEL	หรือระดับเดียวกัน

ชวงเชา	
บริการอาหารเชา	ณ	โรงแรม
จากน้ันใหทานได	สนุกกับการเลนสกีบนลานสกีขนาดใหญ	มีเวลาใหทานไดสนุกกับการเ	ลนสกีอยาง

เต็มที่	ซึ่งปลอดภัยไมมีอันตราย	(**ราคาทัวรยังไมรวมคาอุปกรณการเลนสกี,	สกีลิฟท,	สโนวสเลด	สกี
คาเลนรวมชุดประมาณ	50,000	วอน**)	การเตรียมตัวกอนเลนสกีควรเตรียมถุงมือสกี	ผาพันคอ	แวนกันแดด
เสื้อแจคเก็ตกันน้ํา	หรือผารม	และกางเกงรัดรูป	รับฟังขอแนะนํา	และฝึกวิธีการเลนจากไกดทองถิ่นกอนลง
สนามจริง	เพื่อความปลอดภัยของทานเองเป็นสําคัญ
จากน้ันนําทานเดินทางเขาสู	ไรสตรอเบอรรี	่ใหทานไดชิมสตรอเบอรรี่สดๆหวานฉํ่าจากไร	นอกจากน้ัน	ทาน

ยังสามารถซื้อกลับมาฝากคนที่ทานรักที่เมืองไทยไดดวย	โดยจะมีการแพ็คใสกลองสวยงามและสงใหทานวัน
สุดทาย
บริการอาหารกลางวัน	เมนู	บูลโกกิ	หมูหมักสไตลสมัยใหมเกาหลี	มีรสชาติออกหวานเผ็ดเล็กนอย

โดยนําหมูลงในกระทะพรอมน้ําซุปปรุงรส	เม่ือสุกรับประทานพรอมเครื่องเคียงและขาวสวย	หาก
ตองการแบบรสชาติ	เกาหลี	แทๆ	ก็สามารถใสกิมจิหมักลงตมดวย	ก็จะไดรสชาติอีกแบบหน่ึง

ชวงบาย
จากน้ันนําทานเดินทางเขาสู	สวนสนุก	LOTTE	WORLD	หน่ึงในสวนสนุกที่ดังที่สุดของเกาหลี	ตั้งอยูที่เขตชัม

ซิล	(Jamsil)	ในเมืองโซล	เป็นสวนสนุกในรมขนาดใหญที่มีชื่อเสียงที่สุดแหงหน่ึงในโลก	ภายในมีเครื่องเลนที่นา
ตื่นเตนมากมาย	รวมถึงลานไอซสเก็ต	สวนสนุกลอตเตเวิลดแบงออกเป็น	2	โซน	ไดแก	“ธีมผจญภัย”
(Adventure)	โซนที่เป็นสวนสนุกในรมที่ใหญที่สุดในโลก	และ	“เกาะเวทมนต”	(Magic	Island)	โซนที่เป็นสวน
สนุกกลางแจงที่สรางเป็นเกาะอยูกลางทะเลสาบซอกชน	(Seokchon	Lake)	ทั้งยังมีรานจําหนายของที่ระลึก
รานอาหารนานาชาติ	และสิ่งอํานวยความสะดวกอื่นๆอีกมากมาย	นอกจากน้ี	ที่น่ียังรายลอมไปดวยหางสรรพ
สินคา	ชอปป้ิงมอลล	ซุปเปอรมารเก็ต	โรงแรมหรู	เป็นตน



ยังมี	SEOUL	SKY	TOWER	หรือ	LOTTE	TOWER	ตึกสูงที่มีสถาปัตยกรรมอาคารที่โดดเดน	มีแรงบันดาลใจ
จากภาพวาดเซรามิกเกาหลี	และพูกันเขียน	นับเป็นตึกที่สูงเป็นลําดับที่	6	ของโลก	(556	เมตร)	มีทั้งหมด	123
ชั้น	แลวพาทานขึน้ไปยังชั้นที่	118	ดวยลิฟทความเร็วสูง	(**อัตราคาบริการน้ีรวมคาขึ้นลิฟทแลว**)	ดานบน
ชั้นที่	118	มีพื้นกระจกที่โปรงใสสามารถมองลงมาเห็นพื้นดานลางได	และยังสามารถชื่นชมทัศนียภาพอันงดงาม
ของตัวเมืองกรุงโซลไดอยางทั่วถึง	นอกจากน้ียังมีชั้นที่	119	บนชั้นน้ีมีรานกาแฟ	ซึ่งมีโปรเจ็คเตอรสกรีนฉาย
ภาพสวยๆบนผนัง	ในกรณีที่ทองฟาไมเปิดไมสามารถชมวิวได	ชั้นที่	120	สามารถออกไปดานนอกได	สวนชั้น
ที่121-123	มีลิฟทตางหาก	แตไมมีรานอาหารขางบน	และชั้นบนสุด	ชั้นที่123	สามารถจัดเลี้ยงและจุคนไดถึง
100	คน

ชวงคํ่า
บริการอาหารคํ่า	เมนูบุฟเฟ ต	SEA	FOOD	สําหรับทานทีช่ื่นชอบอาหารทะเลเป็นพิเศษ	ใหทานได

เลือกสรรอาหารทะเลทีส่ดๆใหม	และ	อาหารนานาชนิด	พิเศษ	!!	ขาปูยักษ	อลาสกา
พักที	่HOTEL	RIVER	PARK	/	THE	M	/	PRIME	IN	SEOUL	หรือระดับเดียวกัน

	บริการอาหารเชา	ณ	โรงแรม

เป็นสกีรีสอรทแบบหรูขนาดใหญ	มีเสนทางสกี	9	เสนทาง	คือสําหรับมือใหม	2
เสนทาง,	สําหรับผูเลนแบบ	intermediate	5	เสนทาง	และสําหรับผูเลนแบบ
advance	2	เสน	ซึ่งแตละเสนทางจะมีรูปแบบการที่แตกตางกัน	สกีรีสอรทที่
Oak	Valley	Snow	Park	มีสิ่งอํานวยความสะดวกอีกหลายแบบ	ตั้งแตโรงแรม
ที่พักตากอากาศ	สนามกอลฟ,	สปา	สนามเด็กเลน,	หองฟิตเนส	และโซนราน
คา	รานอาหาร	สกีรีสอรทเป็นรีสอรทที่มีความเงียบสงบ	และเต็มไปดวย
ทัศนียภาพที่งดงามและบริสุทธิข์องหุบเขาและป าโอคที่เรียงรายเป็นทิวแถวใน
บริเวณรอบๆ	สกีรีสอรทแหงน้ี	อีกทั้งยังเป็นสกีรีสอรทที่เคยไดรับรางวัล	The
Best	AAA+Service	เป็นเวลาถึง	10	ปีซอน	น่ันจึงเป็นสิ่งการันตีถึงความยอด
เยี่ยมและความเป็นสุดยอดของที่น่ี	และในเรื่องของการตกแตงน้ันโอควัลเลยมี
รูปแบบในสไตลยุโรป	มีเนินสกีอยูทั้งหมด	9	เนิน	ซึ่งมีความลาดชันตางกัน
นอกจากน้ันที่น่ียังมาพรอมกับสนามกอลฟ	สระวายน้ํา	สนามเทนนิส	เป็นตน

ไรสตรอเบอรรี่	เชิญลิ้มรสสตรอเบอรรี่ของเกาหลีสดๆ	ในบรรยากาศภายในไร
สตรอเบอรรี่อยางแทจริง	พบกับวิถีชีวิตชาวไรสตรอเบอรรี่ของเกาหลีวามีวิธี
การปลูกอยางไร	ใหไดผลสตรอเบอรรี่ที่ขนาดใหญเป็นพิเศษ	หวานหอม	และ
ชวนนารับประทาน	เป็นที่ชื่นชอบของชาวเกาหลีและชาวตางชาติ	และยังเป็น
ผลไมสงออกของประเทศดวย

	บริการอาหารกลางวัน	เมนู	บูลโกกิ	หมูหมักสไตลสมัยใหมเกาหลี	มีรสชาติออกหวานเผ็ดเล็กนอย	โดยนําหมู
ลงในกระทะพรอมน้ําซุปปรุงรส	เมื่อสุกรับประทานพรอมเครื่องเคียงและขาวสวย	หากตองการแบบรสชาติ
เกาหลี	แทๆ	ก็สามารถใสกิมจิหมักลงตมดวย	ก็จะไดรสชาติอีกแบบหน่ึง

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



ลานสกี	
ราคาทัวรยังไมรวมคาอุปกรณการเลนสกี,	สกีลิฟท,	สโนวสเลด	สกีคาเลนรวมชุดประมาณ	50,000

วอน
ปริมาณของหิมะและการเปิดใหบริการของลานสกีขึ้นอยูกับความเอื้ออํานวยของอากาศ	หากไมมี

หิมะเพียงพอ	ลานสกีอาจจะปิดใหบริการ	ในกรณีทีล่านสกีไมสามารถเปิดบริการ	ทางบริษทัขอ
สงวนสิทธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรม	ปรับเปลีย่นเป็น	ONE	MOUNT	(SNOW	PARK*)	ราคาทัวรน้ี
ไมรวมคาเขา	SNOW	PARK	15,000	วอน	หรือหากทานใดไมสนใจ	สามารถเดินชอปป้ิงตามอธัยาศัย
มีทัง้	H&M,	ADIDAS	และมีอีกหลากหลายแบรนดชัน้นํา

สวนสนุก	LOTTE	WORLD
เครื่องเลน	Lotis	Climing,	Tomb	of	Horror,	Mirror	Maze,	VR	Game	Zone,	Fantasy	Forest	และ

Poporo	Park	ไมรวมอยูในตัว๋	หากลูกคาตองการเลนตองเสียคาใชจายเพิม่

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

	บริการอาหารคํ่า	เมนูบุฟเฟต	SEA	FOOD	สําหรับทานที่ชื่นชอบอาหารทะเลเป็นพิเศษ	ใหทานไดเลือกสรร
อาหารทะเลที่สดๆใหม	และ	อาหารนานาชนิด	พิเศษ	!!	ขาปูยักษ	อลาสกา
	พักที่	HOTEL	RIVER	PARK	/	THE	M	/	PRIME	IN	SEOUL	หรือระดับเดียวกัน

เมนูพิเศษวาไรตี้บุฟเฟต	พรอมปูยักษ	ที่มีรสชาติอรอยที่สุดใหทุกทานไดอิ่ม
อรอยกันแบบไมอั้น

ชวงเชา	
บริการอาหารเชา	ณ	โรงแรม
จากน้ันนําทานเยี่ยมชม	RED	PINE	เป็นผลิตภัณฑ	ทีส่กัดจากน้ํามันสน	ที่มีสรรพคุณชวยบํารุงรางกาย

ลดไขมัน	ชวยควบคุมอาหารและรักษาสมดุลในรางกาย
จากน้ันพาทานรูจักและเขาใจ	สมุนไพรโสมเกาหลี	หรือราชาแหงมวลสมุนไพร	โสมถูกนํามาใชเพื่อ

สุขภาพเป็นเวลานานากวา	2,000	ปี	ในตํารายาแผนโบราณจีน	ระบุวา	โสมเป็นสมุนไพรที่ชวยเสริมความแข็ง
แรงใหแกระบบยอยอาหารและปอด	ชวยทําใหจิตใจสงบและเพิ่มพละกําลังโดยสวนรวมสรรพคุณทางการแพทย
ชวยบํารุงหัวใจ	ปองกันโรคหัวใจขาดเลือด	เสริมประสิทธิภาพทางเพศ	ลดและปองกันมะเร็ง	และเร็วๆ	น้ี	โสม
เกาหลีอาจจะไดจดทะเบียนมรดกโลก	โดยองคการยูเนสโก	ทุกวันน้ีผลิตภัณฑโสมเป็นสิ่งที่ขาดไมไดสําหรับผูที่
คํานึงถึงสุขภาพในปัจจุบัน
จากน้ันนําทานชอปป้ิงรานเครื่องสําอางยอดนิยม	COSMETIC	OUTLET	ของนักชอปชาวไทยใหทานไดเลือก

ซื้อกลับไปฝากเป็นของที่ระลึก	อาทิเชน	ROJUKISS	ซึ่งราคาถูกกวาที่เมืองไทยเกือบเทาตัวและบางผลิตภัณฑ
ยังไมมีขายในไทย
บริการอาหารกลางวัน	เมนู	ชาบู	ชาบู	สุกี้หมอไฟสไตลเกาหลี	อาหารพื้นเมืองของคาบสมุทร

เกาหลีตัง้แตสมัยมองโกเลียบุกคาบสมุทรเกาหลี	ลักษณะคลายสุกี้หมอไฟ



ชวงบาย
จากน้ันนําทานอิสระชม	TRICK	EYE	MUSEUM	ผลงานการสรางสรรคศิลปะแนวใหมภาพวาดลวงตาสามมิติ

โดยทานจะไดสนุกสนานกับการถายรูปแอ็คชั่นทาตางๆ	ที่เกิดจากความคิดสรางสรรค	และจินตนาการของการ
สรางภาพโดยใชเทคนิคพิเศษจากภาพสามมิติที่รวมทฤษฎีทางวิทยาศาสตร	การซอนภาพโดยกระตุนความ
เคลื่อนไหวของภาพใหมีมิติเหมือนจริงโดยใหผูชมเขาไปมีสวนรวมถายภาพ	เมื่อผานเขาไปในภาพน้ันๆ	
และ	ICE	MUSEUM	เป็นโซนน้ําแข็งแกะสลักรูปตางๆ	อุณหภูมิขางใน	ประมาณ	-	4	องศา
จากน้ันเดินทางตอไปยัง	พระราชวังถ็อกซูกุง	(Deoksugung	Palace)	หน่ึงในหาพระราชวังเกาแกของรา

ชวงศโชซอน	(ค.ศ.	1392-1910)	ตั้งอยูในยาน	City	Hall	มีขนาดไมเล็กไมใหญ	โดดเดนสงางามทามกลางอาคาร
สไตลตะวันตกใจกลางกรุงโซล	แตสวยงามรมรื่นไปดวยตนไม	ยิ่งชวงฤดูใบไมเปลี่ยนสีแลวยิ่งสวยงามไปอีก	เดิม
พระราชวังเคยเป็นของเจาชายวอลซาน	(ค.ศ.	1454-1488)	พี่ชายของกษตัริยซุนจอง	Seongjong	(ค.ศ.	1469-
1494)	ในราชวงศโชซอน	และไดเปลี่ยนชื่อเป็นพระราชวัง	Gyeongungung	ในสมัยกษตัริย	Gwanghaegun	(ค.ศ.
1575-1641)	ขึน้ครองราชย	ในปี	ค.ศ.	1611	ไดกลับมาใชชื่อเดิมอีกครั้ง
นอกจากน้ี	ยังมีอีกไฮไลทที่สําคัญของพระราชวังแหงน้ีคือ	ถนนเลียบกําแพงหิน	(Stone	Wall	Street	Road)

ซึ่งรูจักกันดีในชื่อ	ถนนจองดง	(Jeongdong-gil)	หรือ	ถนนถ็อกซูกุง	ทลดัม	(Deoksugung	Doldam-gil)	มักมีผู
นิยมไปเดินเลนพักผอนไปตามถนนขางกําแพงพระราชวัง	ซึ่งทอดยาวจากพระราชวังถ็อกซูไปจนถึงโรงละคร
ชองดงตามแนวโคงของถนน	ขนานกับแนวกําแพงหินสีน้ําตาลเทาสวยงาม	ทําใหถนนเสนน้ีมีเสนห	และมี
เอกลักษณในตัวเป็นอยางมาก	ถนนที่สวยงามแหงน้ียาวประมาณ	1	กิโลเมตร	ไดชื่อวาเป็นถนนเสนที่โรแมนติก
แหงหน่ึงในโซล	และยังเป็นสถานที่ยอดนิยมสําหรับการเดินเลนในฤดูใบไมรวงอีกดวย
จากน้ันนําทานชอปป้ิงสินคาปลอดภาษีDUTY	FREE	ชอปป้ิงสินคาแบรนดเนมมากมาย	อาทิเชน	นาฬิกา

แวนตา	เครื่องสําอาง	กระเปา	กลองถายรูป	และสินคาแบรนดเนมอื่นๆ	อีกมากมาย
จากน้ันนําทานชอปป้ิงที่	ตลาดเมียงดง	หรือสยามสแควรเกาหลี	ที่ตลาดเมียงดงน้ีจะมีเสื้อผา	กางเกง

รองเทา	น้ําหอม	เครื่องสําอางค	ทั้งแบบ	แบรนดเนมชื่อดัง	และโลคอลแบรนด	ซีดีเพลง	รูปดารา	หรืออะไรที่วัย
รุนตองการก็สามารถหาไดจากที่ตลาดน้ีเลยทีเดียว	อยางรานเครื่องสําอางคที่คุนหูคนไทย	เชน	ETUDE,	SKIN
FOOD,	THE	FACE	SHOP	รานพวกน้ีหาไดไมยากในตลาดแหงน้ี	แถมไมไดมีแคอยางละหน่ึงรานอีกดวย
ประมาณวาเพิ่งออกจากราน	ETUDE	มาเดินไปอีกสักพักก็	เจอราน	ETUDE	อีกหละ	SKIN	FOOD,	THE	FACE
SHOP	ก็เชนเดียวกัน	ที่สําคัญราคาเครื่องสําอางคจะถูกกวาประเทศไทยมาก	ประมาณ	2	ถึง	3	เทา	แถมบางรุน
ไมมีขายในประเทศไทยอีกดวย	อีกเรื่องก็ของกินเลน	จะมีไอติมโคนเจาดังอยู	เพราะไอติมที่เคากดมาใสโคนน้ัน
สูงถึง	2	ฟุต

ชวงคํ่า	
อิสระอาหารเย็น	1	ม้ือ	(ใหทุกทานไดอิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย)

พักที	่HOTEL	RIVER	PARK	/	THE	M	/	PRIME	IN	SEOUL	หรือระดับเดียวกัน

	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

สมุนไพรบํารุงตับเกาหลี	เป็นสมุนไพรที่มีคุณคาสูงและหายาก	ซึ่งผานการ
วิจัยมาเป็นเวลายาวนานกวา	20	ปี	สมุนไพรบํารุงตับเกาหลีสกัดมาจากเมล็ด
ตนฮ็อดเกและผสมสวนแกนกลางของโสมบริสุทธิ	์เมล็ดพันธุตนฮ็อดเก	เจริญ
เติบโตในป าลึกบนยอดเขาซึ่งปราศจากมลภาวะใด	ๆ	เมล็ดตนฮ็อดเก	ทางการ
แพทยเรียกวา	ผลไมสีทอง	มีรสชาติเปรี้ยว	ซึ่งบํารุงตับ	มาม	และปอด
สามารถรักษาอาการเมา	รอนใน	กระหายน้ํา	อาการอาเจียน	และทองผูก
ทางการแพทยแผนปัจจุบันยืนยันวา	เมล็ดตนฮ็อดเก	มีสารโพแทสเซียมไน
เนรต	ซึ่งสามารถลดระดับแอลกอฮอลลในเสนเลือด	ซึ่งลดความเสี่ยงที่แอลกอ
ฮอลลจะทําลายตับ	และ	ไตได	และชวยตอตานอนุมูลอิสระ	อีกทั้งยังขับไขมัน
สวนเกินและ	เอทานอลที่เป็นผลเสียกับตับ	ฉะน้ันเมล็ดตนฮ็อดเกจึงมีสรรพคุณ



ที่วิเศษกับชีวิตของเราทุกคน

	บริการอาหารกลางวัน	เมนู	ชาบู	ชาบู	สุกี้หมอไฟสไตลเกาหลี	อาหารพื้นเมืองของคาบสมุทรเกาหลีตั้งแตสมัย
มองโกเลียบุกคาบสมุทรเกาหลี	ลักษณะคลายสุกี้หมอไฟ

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

พระราชวังถ็อกซูคุง	ซึ่งมีสิ่งกอสรางที่นาชมเป็นอันมาก	เชน	ประตูหลักแทฮัน
มุน	(Daehangmun	Gate)	พระที่น่ังชุงวาจอนและทองพระโรง	และซกโชจอน
(Soekjojeon)	อันเป็นสิ่งกอสรางแบบตะวันตกแหงเดียวในบรรดาพระราชวัง
ตางๆ	ในเกาหลี	ซกโชจอนแหงน้ีเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑพระราชวัง	ซึ่งเป็นที่
เก็บสิ่งของที่ใชในพระราชวังในสมัยราชวงศโชซอน	นอกจากน้ียังมีพิพิธภัณฑ
ศิลปะถอกซูกุง	ซึ่งแสดงผลงานทางศิลปะสมัยใหมมากมาย

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

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



พระราชวังถ็อกซูกุง	กรณีที่พระราชวังถ็อกซูกุงไมเปิดทําการ	ขอสงวนสิทธิป์รับรายการทองเที่ยวนําทานไป
พระราชวังชางด็อกกุงแทน
อิสระอาหารเย็น	1	มื้อ	(ใหทุกทานไดอิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย)

สถานที่ชอปป้ิงยอดฮิตในเกาหลี	ใครที่มาเกาหลีตองมาชอปป้ิงที่น่ี	เพราะเป็น
ศูนยรวมของสินคายอดฮิตหลากหลายชนิด	ไมวาจะเป็น	เครื่องสําอางค	มีทุก
ยี่หอยอดฮิตในเกาหลี	มีทุกซอยทุกหลืบในเมียงดง	,	เสื้อผาแฟชั่น	ทั้งหญิงและ
ชาย	เสื้อผาที่น่ีจะมีทั้งรานที่เป็นแบรนดยอดฮิตในเกาหลี	และแบรนดสุดฮิต
จากตางประเทศ	,รองเทา	มีทั้งรองเทาแฟชั่น	รองเทากีฬา	ทั้งมียี่หอ	และไมมี
ยี่หอ	,รานกระเปา	ดีไซนสวยเกไมเหมือนใคร,	รานขายเครื่องประดับ	รวมถึง
รานอาหาร	รานฟาสฟ ูด	รานหมูยาง	และ	รานกาแฟ	สรุปวาที่น่ีมีทุกอยางที่
สาวๆ	นักชอปตองการ

	พักที่	HOTEL	RIVER	PARK	/	THE	M	/	PRIME	IN	SEOUL	หรือระดับเดียวกัน

ชวงเชา	
บริการอาหารเชา	ณ	โรงแรม
จากน้ันนําทานชม	โรงงานเจียระไนพลอยอเมทิส	แดนเกาหลีเป็นแดนของพลอยสีมวง	พลอยแหงสุขภาพ

และนําโชค	โดยมีตั้งแตสีมวงออนเย็นตาจนถึงสีมวงไวน	มีเสนหเยายวนใจ	พลอยน้ีจะงามจับตาเมื่อมาทําเป็น
แหวน	จี้	ตางหู	และสรอยขอมือ
จากน้ันพาทานชม	ศูนยสมุนไพรบํารุงตับ	ฮอตเกนามู	ตนไมชนิดน้ีเจริญเติบโตในป าลึกบนภูเขาที่

ปราศจากมลภาวะและระดับสูงเหนือน้ําทะเล	50-800	เมตร	ชาวเกาหลีรุนใหมนิยมนํามารับประทานเพื่อชวย
ดูแลตับใหสะอาดแข็งแรง	ปองกันโรคตับแข็ง	ไมถูกทําลายจากการดื่มแอลกอฮอล	กาแฟ	บุหรี่	สารตกคางจาก
อาหารและยา
จากน้ันนําทานเดินทางไป	โซลทาวเวอร	(SEOUL	TOWER)	หรือ	หอคอยเอ็นโซล	(N	SEOUL	TOWER)

หรือ	นัมซันทาวเวอร	(NAMSAN	TOWER)	ตั้งอยูบนภูเขานัมซาน	เป็นจุดทองเที่ยวที่ถือวาเป็นไฮไลทสําคัญของ
กรุงโซล	เพราะเป็นจุดชมวิวที่มองเห็นวิวทั่วทั้งกรุงโซล	มีความสูงจากฐานหอคอยประมาณ	236.7	เมตร	และมี
ความสูง	479	เมตรจากพื้นดิน	คนที่มาเที่ยวที่น่ีสวนมากจะเป็นคูรัก	ทั้งชาวเกาหลีและนักทองเที่ยวตางชาติ
คูรักสวนมากจะเตรียมกุญแจมาคลองตรงรั้วขางบนโซลทาวเวอร	เพราะมีความเชื่อวาคูรักที่ไดมาคลองกุญแจที่
น่ีจะรักกันยาวนานตลอดไป
บริการอาหารกลางวัน	เมนู	ขาวยําบิบิมบับ	เสิรฟบริการพรอมซุปชาบูหมอรวมรอนๆ

ชวงบาย-ชวงคํ่า
จากน้ันนําทานเพลิดเพลินกับการแวะซื้อของฝากที่	ซุปเปอรมารเก็ต	(ละลายเงินวอน	ซื้อ	5	แถม	1)

สาหราย	ขนมตางๆ	ช็อกโกแล็ตหิน	ซีเรียลช็อกโก	ผลิตภัณฑของใบและรากฝอยของโสม	ในรูป	ขนมโสม	ชาโสม
โคลนพอกหนาโสม	ครีมลางหนาโสม	เครื่องสําอางโสม	เป็นตน	และยังมีหมอนสุขภาพ	กิมจิ	เปเปโร	(ปอกกี้
เกาหลี)	ชินราเมง	(มามาเกาหลี)	นมกลวย

16.25	น.	เดินทางกลับกรุงเทพฯโดย	เทีย่วบินที	่XJ709

20.15	น.	ถึงประเทศไทย	สนามบินนานาชาติดอนเมือง	พรอมดวยความประทับใจ

	บริการอาหารเชา	ณ	โรงแรม



โซลทาวเวอร	ราคาทัวรน้ีไมรวมกุญแจและคาขึ้นลิฟท
สายการบิน	AIR	ASIA	X	ใชเครื่อง	AIRBUS	A330-300	จํานวน	377	ทีน่ัง่	จัดทีน่ัง่แบบ	3-3-3

โรงงานพลอยอเมทิส	หรือ	พลอยสีมวง	ที่มีชื่อเสียงของประเทศเกาหลี	ซึ่งชาว
โสมเชื่อวาถาไดมีพลอยชนิดน้ีติดตัวไว	จะทําใหมีโชคลาภและสิ่งดีๆเกิดขึน้กับ
ชีวิต

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

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

	เมนู	บูลโกกิ	หมูหมักสไตลสมัยใหมเกาหลี	***มีรสชาติออกหวานเผ็ดเล็กนอย	โดยนําหมูลงในกระทะพรอมน้ํา
ซุปปรุงรส	เมื่อสุกรับประทานพรอมเครื่องเคียงและขาวสวย

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

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่สามารถ
เชื่อมโยงการคมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ	ของโลกไดอยางเหมาะสม	ไม
วาจะเป็นการบินภายในภูมิภาคเอเชียดวยกัน	หรือระหวางทวีปยุโรป	ทวีป
อเมริกา	ทวีปออสเตรเลีย	ซึ่งสามารถใชเป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดิน
ทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยังจุดอื่นๆ	ไดอยางดี



บริการอาหารรอนบนเครื่องทัง้ขาไป-ขากลับ
น้ําหนักกระเป า	20	กก./ทาน	หากตองการซื้อน้ําหนักเพิม่ตองเสียคาใชจาย



1.	ทัวรน้ีสําหรับผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทาน้ัน
2.	ทัวรน้ีเป็นทัวรแบบเหมา	หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือ

ทั้งหมด	หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ	ทางบริษทัจะไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมด
ใหแกทาน
3.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวา	15	ทาน	โดย

จะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบลวงหนาอยางนอย	7	วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา	และ
อยางนอย	10	วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่มีวีซา	แตหากทางนักทองเที่ยวทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการ
เพิ่มจากการที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวาที่ทางบริษทักําหนดเพื่อใหคณะเดินทางได	ทางเรายินดีที่จะให
บริการตอไป
4.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ	นามสกุล	คํานําหนาชื่อ	เลข

ที่หนังสือเดินทาง	และอื่นๆ	เพื่อใชในการจองตัว๋เครื่องบิน	ในกรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่มิไดสงหนา
หนังสือเดินทางใหกับทางบริษทัพรอมการชําระเงินมัดจํา
5.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม	เพื่อใหสอดคลองกับ

สถานการณ	ภูมิอากาศ	และเวลา	ณ	วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง	ทั้งน้ี	บริษทัจะคํานึงถึงความปลอดภัย
ของนักทองเที่ยวสวนใหญเป็นสําคัญ
6.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบใดๆ	ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ	ที่เพิ่มขึน้ของนักทองเที่ยวที่มิได

เกิดจากความผิดของทางบริษทั	เชน	ภัยธรรมชาติ	การจลาจล	การนัดหยุดงาน	การปฏิวัติ	อุบัติเหตุ	ความเจ็บป วย
ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ	ความลาชา	เปลี่ยนแปลง	หรือการบริการของสายการบิน	เหตุสุดวิสัยอื่น
เป็นตน
7.	อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ	ณ	วันที่ทางบริษทัเสนอราคา	ดังน้ัน	ทาง

บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการปรับราคาคาบริการเพิ่มขึน้	ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตาง
ประเทศ	คาตัว๋เครื่องบิน	คาภาษีเชื้อเพลิง	คาประกันภัยสายการบิน	การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ
8.	มัคคุเทศก	พนักงาน	หรือตัวแทนของทางบริษทั	ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ	แทนบริษทั	เวนแตมีเอกสาร

ลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษทักํากับเทาน้ัน
9.	รับเฉพาะผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยว	คาทัวรที่จายใหกับผูจัด	เป็นการชําระแบบจายชําระขาด	และผูจัดได

ชําระใหกับสายการบินและสถานที่ตางๆ	แบบชําระขาดเชนกันกอนออกเดินทาง	ฉะน้ันหากทานไมไดรวมเดินทาง
หรือใชบริการตามรายการไมดวยสาเหตุใดหรือไดรับการปฏิเสธการเขาหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ
(ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต)	ทางผูจัดขอสงวนสิทธิก์ารคืนเงินสดสวนใดๆ	รวมทั้งคาตัว๋เครื่องบินใหแกทาน
***และทางบริษทัขอสงวนสิทธิ	์ราคาน้ีเฉพาะนักทองเทีย่วชาวไทยเทานัน้	ถาหากเป็นชาวตางชาติ	จะ
ตองเพิม่จากราคาคาทัวรปกติอีก	100	USD**	**กรณีตัดกรุปเหมาทีเ่ป็น	เด็กนักเรียน	นักศึกษา	ครู	ธุรกิจ
ขายตรงเครื่องสําอางค	หมอ	พยาบาล	ชาวตางชาติ	หรือกรุปทีมี่การขอดูงาน	จะตองสอบถามราคาใหม
ทุกครัง้**
10.	หากมีเพื่อนหรือญาติของทานตองการรวมเดินทางทองเที่ยวระหวางทองเที่ยวในประเทศเกาหลี	หรือปัญหา

ตางๆ	ตลอดจนขอแนะนํากรุณาติดตอเจาหนาที่ที่รับผิดชอบ	หากทานมีความจําเป็นตองรับฝากของจากผูอื่นเพื่อที่จะ
นําไปยังประเทศน้ันๆ	หรือนํากลับประเทศไทย	ควรตรวจสิ่งของน้ันวาตองไมเป็นสิ่งของผิดกฎหมาย	ซึ่งของผิด
กฎหมายบางประเภท	อาจมีโทษถึงขั้นประหารชีวิต	เจาหนาที่จะไมรับฝากกระเปาหรือสิ่งของใดใด
11.	โรงแรมที่พักที่ประเทศเกาหลีใตอาจะมีการสลับปรับเปลี่ยนขึน้อยูกับความเหมาะสมเป็นหลักโดยคํานึงถึงผล

ประโยชนลูกคาเป็นหลัก
12.	ประเทศเกาหลีใตจะมีชางภาพมาถายรูป	และชวยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง	และวันสุดทาย

ชางภาพจะนําภาพถายมาจําหนายกับลูกทัวร	หากวาทานใดสนใจสามารถซื้อได	แตถาทานใดไมสนใจก็ไมตองซื้อ
เพราะทางบริษทัทัวรไมมีการบังคับลูกทัวรซื้อแตอยางใด	แตเป็นการบอกกลาวลวงหนา
13.	ทัวรครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเป็นหมูคณะเทาน้ัน	ถาลุกคาตองการแยกตัวออกจากกรุปทัวร	โดย

ไมลงรานชอปป้ิง	เชน	น้ํามันสน	/	รานโสม	/	ฮ็อตเกนามู	/	คอสเมติค	/	อะเมทิส	ทางบริษทัจะคิดคาดําเนินการใน
การแยกทองเทีย่วเอง	300	USD	ตอทาน

14.	**กรณีทีก่องตรวจคนเขาเมือง	ทัง้ทีก่รุงเทพฯ	และในตางประเทศ	ปฏิเสธมิใหเดินทางออก	หรือเขา
ประเทศทีร่ะบุในรายการเดินทาง	ทางบริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบใดๆทัง้สิ้น	และขอสงวนสิทธิท์ีจ่ะไมคืนคา
บริการ	ไมวากรณีใดๆ	ซึง่อยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทั**

1.	นักทองเทีย่วหรือเอเจนซีต่องชําระเงินมัดจําเป็นเงินจํานวน	10,000	บาทตอทาน	เพื่อสํารองที่น่ัง
ภายใน	3	วันหลังจากการจอง



2.	นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินคาบริการสวนที่เหลือทั้งหมดกอนวันเดินทางอยางนอย	30	วัน	กรณีนัก
ทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ไมชําระเงิน	หรือชําระเงินไมครบภายในกําหนด	รวมถึงกรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงิน
ไมวากรณีใดๆ	ใหถือวานักทองเที่ยวสละสิทธิก์ารเดินทางในทัวรน้ันๆ
3.	กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่	จองการเดินทางนอยกวา	30	วัน	จะตองชําระครบเต็มจํานวนเลย
4.	การติดตอใดๆ	กับทางบริษทั	เชน	แฟกซ	,	อีเมล	,	หรือจดหมายฯ	ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษทั	ดังน้ี

วันจันทร	ถึงศุกร	เวลา	9.00	น.	–	18.00	น.	และวันเสาร	เวลา	9.00	น.	–	14.00	น.	นอกจากวันเวลาดังกลาวและวัน
หยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปีน้ันๆถือวาเป็นวันหยุดทําการของทางบริษทั

1.	คาตัว๋เครื่องบินไป-กลับ	พรอมคณะ
2.	คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี
3.	คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระทานละไมเกิน	20	กก.
4.	คารถรับ-สง	และนําเที่ยวตามรายการ
5.	คาที่พักตามที่ระบุในรายการ	พักหองละ	2	ทาน
6.	คาเขาชมสถานที่ตางๆ	ตามรายการ
7.	คาอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
8.	คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง
9.	คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง	วงเงินทานละ	1,000,000	บาท	(เงื่อนไขตามกรมธรรม)

1.	คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ	เชน	คาทําหนังสือเดินทาง	,	คาโทรศัพท	,	คาโทรศัพททางไกล	,
คาอินเตอรเน็ต	,	คาซักรีด	,	มินิบารในหอง	รวมถึงคาอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ	(กรุณา
สอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ)
2.	คาทิปคนขับรถ	หัวหนาทัวร	และมัคคุเทศกทองถิ่น	ทานละ	30,000	วอน/ทริป/ตอทาน
3.	คาภาษีมูลคาเพิ่ม	7%	และภาษีหัก	ณ	ที่จาย	3%
4.	คาวีซาสําหรับพาสปอรตตางดาว

จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศเกาหลีใหกับคนไทย	ผูทีป่ระสงคจะพํานักระยะสัน้ในประเทศ
เกาหลีไมเกิน	90	วัน	ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพื่อการทองเทีย่ว	เยีย่มญาติ	หรือธุรกิจ	จะตองยื่นเอกสาร
ในขัน้ตอนการตรวจเขาเมือง	เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเขาประเทศเกาหลี*	ดังตอไปน้ี
พาสปอรตจะตองมีอายุมากกวา	6	เดือน	นับจากวันไปถึง
ตัว๋เครื่องบินขาออกจากประเทศเกาหลี	ทางทัวรจัดเตรียมให
สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึน้ในระหวางที่พํานักในประเทศเกาหลีได	(เชน	เงินสด

บัตรเครดิต	เป็นตน)
ชื่อ	ที่อยู	และหมายเลขติดตอในระหวางที่พํานักในประเทศเกาหลี	(เชน	คนรูจัก	โรงแรม	และอื่นๆ)	ทางทัวรจัด

เตรียมให
กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศเกาหลี	ทางทัวรจัดเตรียมให

สําหรับหนังสือเดินทางตางดาว	เจาของหนังสือเดินทางตองทําเรื่องแจงเขา-ออกดวยตนเองกอนจะยื่น
วีซา
เอกสารประกอบในการยื่นวีซา
1)	พาสปอรต
2)	ใบประจําตัวคนตางดาว
3)	ใบสําคัญถิ่นที่อยู
4)	สําเนาทะเบียนบาน(ถามี)
5)	สมุดบัญชีเงินฝาก(ถามี)
6)	รูปถายสีขนาด	2	น้ิว	2	รูป



เด็กทารก	อายุไมเกิน	2	ปี	ราคา	5,900	บาท
ราคาจอยแลนด	(ไมรวมตัว๋)	9,900	บาท
**	ตัง้แตวันที	่22	ธ.ค.	60	เป็นตนไป	ราคาจอยแลนด	(ไมรวมตัว๋)	ทานละ	10,900	บาท	**

ทางบริษทัขออนุญาตเก็บคาธรรมเนียม	คาทิป	ทานละ	30,000	วอน	/ทริป/ทาน	หรือทานละ	1,050	บาท/
ทริป/ทาน**

ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมหรือรายการอาหาร	โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา	ทั้งน้ีขึน้อยู
ตามความเหมาะสม

ขอแนะนํากอนการเดินทาง
กรุณาแยกของเหลว	,	เจล	,	สเปรย	ที่จะนําติดตัวขึน้เครื่องบิน	ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน	100	มิลลิลิตรตอชิ้น

และรวมกันทุกชิ้นไมเกิน	1,000	มิลลิลิตร	โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท	และสามารถนําออกมาใหเจา
หนาที่ตรวจไดอยางสะดวก	ณ	จุดเอ็กซเรย	อนุญาตใหถือไดทานละ	1	ใบเทาน้ัน	ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑ
มากกวาที่กําหนดจะตองใสกระเปาใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน
สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ	เชน	กรรไกรตัดเล็บ	,	มีดพก	,	แหนบ	,	อุปกรณกีฬาฯ	จะตองใสกระเปาใบใหญ

และฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน
ประเทศเกาหลี	มีกฎหมายหามนําผลิตภัณฑที่ทํามาจากพืช	และเน้ือสัตวทุกชนิดเขาประเทศ	เชน	ผัก	,	ผลไมสด	,

ไข	,	เน้ือสัตว	,	ไสกรอกฯ	เพื่อเป็นการปองกันโรคติดตอที่จะมาจากสิ่งเหลาน้ี	หากเจาหนาที่ตรวจพบ	จะตองเสียคา
ปรับในอัตราที่สูงมาก

ประกาศจากสายการบิน	AIR	ASIA	X
ในกรณีที่ลูกคาเดินทางไปประเทศเกาหลีใต	โดยสายการบิน	AIR	ASIA	X	แลวไมผานการตรวจคนเขาเมืองของ

ประเทศเกาหลีใต	ทําใหลูกคาตองถูกสงตัวกลับเขาประเทศไทย	จึงมีคาใชจายที่เกิดขึน้ในการเปลี่ยนตัว๋ขากลับรวม
ถึงคาบริการอื่นๆที่เกิดขึน้ดวย	ฉะน้ัน	ลูกคาตองเป็นผูรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึน้ที่ประเทศเกาหลีเรียกเก็บ	ทางผู
จัดและทางสายการบินจะไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึน้ทุกกรณี	ลูกคาอาจจะตองรับผิดชอบคาปรับที่ประเทศ
เกาหลีเรียกเก็บ	หรือลูกคาตองรอกลับประเทศไทยในเที่ยวบินถัดไปที่มีที่น่ังวางหรือตามวันเดินทางของตัว๋เครื่องบิน
ทั้งน้ีแลวแต	ทางเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองของประเทศเกาหลีและสายการบินทางผูจัดไมสามารถเขาไปแทรกแซง
ได

ในกรณียกเลิกการเดินทาง	ตองยกเลิก	45	วันกอนการเดินทางเทานัน้	ไมเชนนัน้ทางบริษทัจะไมคืน
มัดจําไมวาดวยกรณีใดๆทัง้สิ้น	เพราะวาทางบริษทัไดทําการจายคาตัว๋ไปใหกับการสายการบิน
เรียบรอยแลว	โปรดอานขอความใหถีถ่วนกอนการจองทัวรทุกครัง้	เพื่อประโยชนแกตัวทานเอง

กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอยกเลิกการเดินทาง	หรือเลื่อนการเดินทาง	นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผู
มีชื่อในเอกสารการจอง)	จะตองแฟกซ	อีเมล	หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษทัอยางใดอยางหน่ึงเพื่อ
แจงยกเลิกการจองกับทางบริษทัเป็นลายลักษณอักษร	ทางบริษทัไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณี
ใดๆ
กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอรับเงินคาบริการคืน	นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่	(ผูมีชื่อในเอกสารการจอง)

จะตองแฟกซ	อีเมล	หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษทัอยางใดอยางหน่ึงเพื่อทําเรื่องขอรับเงินคา
บริการคืน	โดยแนบหนังสือมอบอํานาจพรอมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ	หลักฐานการชําระเงินคาบริการ
ตางๆ	และหนาสมุดบัญชีธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน

โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังน้ี
1.	ตองยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา	45	วันเทานัน้	คืนเงินคาบริการรอยละ	100	ของคาบริการที่

ชําระแลว
2.	หากยกเลิกการเดินทางนอยกวา	45	วัน	ขอสงวนสิทธิไ์มคืนคาทัวรทุกกรณี
3.	การเดินทางที่ตองการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข	หรือเที่ยวบินเหมาลํา	Charter	Flight	หรือ	Extra	Flight

กับสายการบิน	หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ		จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทั้งหมด		
4.	การติดตอใดๆ	กับทางบริษทั	เชน	แฟกซ	อีเมล	หรือจดหมายฯ	ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษทั	ดังน้ี	วัน

จันทร	ถึงศุกร	เวลา	9.00	น.	–	18.00	น.	และวันเสาร	เวลา	9.00	น.	–	14.00	น.	นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุด
นักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปีน้ันๆถือวาเป็นวันหยุดทําการของทางบริษทั
5.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเที่ยวเดินทางไมถึง	15	คน


