


1 สนามบินสุวรรณภูมิ

2 สนามบินนานาชาติผูตง	-	สนามบินอินชอน	-	OAK	VALLEY	SKI
RESORT	หรือ	โอควัลเลย	สกีรีสอรท

พักที่	OAK
VALLEY	SKI
RESORT	หรือ
เทียบเทา

3 ไรสตรอเบอรรี่	-	LOTTE	TOWER	-	สวนสนุกล็อตเตเวิรด	-	ถนนฮงอิก
หรือ	ยานฮงแด	หรือ	ยานฮงอิก

พักที่	INTER
CITY	HOTEL
ระดับ	3	ดาว
หรือเทียบเทา

4 หอคอยกรุงโซล	-	พระราชวังชางดอกกุง	-	ศูนยโสม	-	ศูนยสมุนไพร
(Korea	Herb	Shop)	-	โรงเรียนสอนทํากิมจิ	/	ทํากิมจิ	-	DOOTA	DUTY
FREE

พักที่	INTER
CITY	HOTEL
ระดับ	3	ดาว
หรือเทียบเทา

5 น้ํามันสนเข็มแดง	-	โรงงานพลอยอเมทิส	-	สนามบินอินชอน	-	สนาม
บินนานาชาติผูตง

พักที่	YITEL
HOTEL	ระดับ	4
ดาว	หรือเทียบ
เทา

6 ตลาดเฉินหวังเมี่ยว	-	ถนนนานกิง	-	หาดไวทาน	หรือ	หาดวายทาน	-
สนามบินนานาชาติผูตง	-	สนามบินสุวรรณภูมิ

27	ธ.ค.	60	-	1	ม.ค.	61 ฿32,900 ฿32,900 ฿32,900 ฿8,900



ชวงคํ่า
23.30	น.	คณะพรอมกันที่	สนามบินสุวรรณภูมิ	ผูโดยสารขาออกชัน้	4	ประตู	10	เคานเตอร	U	สาย

การบิน	China	Eastern	Airline	โดยมีเจาหนาที่	คอยใหการตอนรับ	และอํานวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระ
และเอกสารการเดินทางใหกับทุกทาน

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

ชวงเชา
01.55	น.	นําทานสู	กรุงเซีย่งไฮ	โดยสายการบิน	China	Eastern	Airline	เที่ยวบินที่	MU548	(บริการอาหาร

และเครื่องดื่มบนเครื่อง)
07.05	น.	เดินทางถึง	สนามบินนานาชาติผูตง	เมืองเซีย่งไฮ	เวลาทองถิน่เร็วกวาประเทศไทย	1

ชัว่โมง	(เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย	กรุณาปรับนาฬิกาของทานเป็นเวลาทองถิน่)
09.05	น.	นําทานสู	กรุงโซล	โดยสายการบิน	China	Eastern	Airline	เที่ยวบินที่	MU5041
11.55	น.	เดินทางถึง	ทาอากาศยานนานาชาติ	อินชอน	สาธารณรัฐเกาหลีใต	เวลาทองถิน่เร็วกวา

ประเทศไทย	2	ชัว่โมง	(เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย	กรุณาปรับนาฬิกาของทานเป็นเวลาทอง
ถิน่)	นําทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร

บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตคาร	“ชาบูชาบู”	อาหารพื้นเมืองของคาบสมุทรเกาหลี	ลักษณะคลายสุกี้
หมอไฟของญี่ป ุน	โดยนําเครื่องเคียงตาง	ๆ	เชนผักหลากชนิด	เห็ดตามฤดู	โอเดง	เบคอนหมูที่จัดเตรียมไว	มาจัด
เรียงใหสวยงามในหมอ	เวลาทาน	เติมน้ําซุปชาบูปรุงรสแลวตมใหเดือด	แลวจึงนําอุดงสดลงตม	สามารถรับ
ประทานเป็นอุดงรอนและทานพรอมขาวสวยรอน	น้ําจิ้มซีอิ้วเกาหลี	และเครื่องเคียงนานาชนิด

ชวงบาย
นําทานสุ	สกีรีสอรท	ใหทานไดอิสระเพลิดเพลินกับกิจกรรมตาง	ๆ	บนลานสกี	เพลิดเพลินกับลานหิมะที่กวาง

ใหญ	และเนินเลนสกีระดับตาง	ๆ	กระเชาลิฟท	เนินเขาเลนสโนสเลด	ทางรีสอรทยังมีหลากหลายบริการอื่นๆ
สําหรับผูที่ไมตองการเลนสกี	เชน	รานอาหาร	คอฟฟ่ีชอป	ซุปเปอรมาเก็ดไวบริการ

ชวงคํ่า
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	บริการทานดวย	“คาลบี้	หมูยางเกาหลี	เป็นอาหารพื้นเมืองเกาหลี

ทีเ่ลื่องชื่อและรูจักกันดีทัว่โลก	มีรสชาติออกหวาน	นุมและกลมกลอม	นําหมูสเตกสวนทีต่ิดกับ
กระดูก(เชื่อวาเป็นสวนทีอ่รอยทีสุ่ด)	ยางบนเตาถานแบบดัง้เดิมและตัดเป็นชิ้นพอคํา	หอทานแบบ
เมีย่งคําไทย	โดยใสน้ําจิ้มเตาเจียวและเครื่องเคียงทีช่อบหรือขาวสวยรอนตามทีช่อบ	บริการเครื่อง
เคียงตางๆ

พักที	่OAK	VALLEY	SKI	RESORT	หรือเทียบเทา



เมืองเซีย่งไฮ	เวลาทองถิ่นเร็วกวาประเทศไทย	1	ชั่วโมง	เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย	กรุณาปรับ
นาฬิกาของทานเป็นเวลาทองถิ่น

สาธารณรัฐเกาหลีใต	เวลาทองถิ่นเร็วกวาประเทศไทย	2	ชั่วโมง	เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย	กรุณา
ปรับนาฬิกาของทานเป็นเวลาทองถิ่น

สกีรีสอรท	ลานสกีบางแหงไมสามารถเขาไปดานในได	เน่ืองจากเป็นการรบกวนผูเลนสกี	(ราคาทัวรไมรวม
คาเขาลานสกี,ชุด,อุปกรณการเลนสกี,เครื่องเลนตางๆ,ครูฝึก	ซึง่ราคาเครื่องเลนอุปกรณราคา
ประมาณ	50,000	วอน)

ตั้งอยูทางตะวันออกของผูตง	ในเขตเซี่ยงไฮ	สาธารณรัฐประชาชนจีน	เป็น
ประตูหลักสูประเทศจีน	รองรับผูโดยสารระหวางประเทศกวา	17	ลานคน	ใน
ปีพ.ศ.	2549	มากกวาทาอากาศยานนานาชาติปักกิ่ง	และยังเป็นทา
อากาศยานหลักของไชนาอีสเทิรนแอรไลน	และเซี่ยงไฮแอรไลน

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตคาร	“ชาบูชาบู	อาหารพื้นเมืองของคาบสมุทรเกาหลี	ลักษณะคลายสุกี้หมอไฟ
ของญี่ป ุน	โดยนําเครื่องเคียงตาง	ๆ	เชนผักหลากชนิด	เห็ดตามฤดู	โอเดง	เบคอนหมูที่จัดเตรียมไว	มาจัดเรียงให
สวยงามในหมอ	เวลาทาน	เติมน้ําซุปชาบูปรุงรสแลวตมใหเดือด	แลวจึงนําอุดงสดลงตม	สามารถรับประทาน
เป็นอุดงรอนและทานพรอมขาวสวยรอน	น้ําจิ้มซีอิ้วเกาหลี	และเครื่องเคียงนานาชนิด

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

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

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	บริการทานดวย	“คาลบี้	หมูยางเกาหลี	เป็นอาหารพื้นเมืองเกาหลีที่เลื่องชื่อ
และรูจักกันดีทั่วโลก	มีรสชาติออกหวาน	นุมและกลมกลอม	นําหมูสเตกสวนที่ติดกับกระดูก(เชื่อวาเป็นสวนที่
อรอยที่สุด)	ยางบนเตาถานแบบดั้งเดิมและตัดเป็นชิ้นพอคํา	หอทานแบบเมี่ยงคําไทย	โดยใสน้ําจิ้มเตาเจียวและ
เครื่องเคียงที่ชอบหรือขาวสวยรอนตามที่ชอบ	บริการเครื่องเคียงตางๆ

	พักที่	OAK	VALLEY	SKI	RESORT	หรือเทียบเทา



ชวงเชา
บริการอาหารเชา	ณ	โรงแรม
นําทานสู	ไรสตรอเบอรรี	่ขอเชิญทานลิ้มรสสตรอเบอรรี่เกาหลีสดๆ	พรอมชมบรรยากาศภายในไร	ซึ่งทาน

จะไดพบกับวิถีชีวิตชาวไรสตรอเบอรรี่ของเกาหลีวามีวิธีการปลูกอยางไรจึงไดผลสตรอเบอรรี่ที่ขนาดใหญเป็น
พิเศษ	และหวานหอมชวนนารับประทานเป็นที่ชื่นชอบของชาวเกาหลีเอง	และชาวตางชาติ	และยังเป็นผลไมสง
ออกของประเทศอีกดวย	ชมวิธีการปลูก	การดูแลรักษา	และทานยังสามารถเลือกซื้อสตรอเบอรรี่ไดจากภายใน
ไรไดอีกดวย

บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	บริการทานดวย	“จิมดัก”	เป็นเมนูพื้นเมืองดัง้เดิมของเมือง
อันดง	โดยจะใชไกทัง้ตัวผัดรวมกับวุนเสน	+	มันฝรัง่+	พริก	+	ซอสดํา	โดยเน้ือไกทีน่ิ่มรสชาดิ
ประมาณวากินไกพะโล	แตจะเป็นสูตรเกาหลี

ชวงบาย
นําทานสู	Lotte	World	Tower	(Seoul	Sky	รวมคาขึ้นลิฟท)	ตั้งอยูใจกลางกรุงโซลเขตชัมซิล	(Jamsil)	นํา

ทานหอชมวิว	Sky	Seoul	ของตึก	Lotte	World	Tower(ความสูงจากพื้นดิน555เมตร)	มาพรอมกับคอน
เซปต“The	Beauty	and	Pride	of	Korea"ไดรับการบันทึกในสถิติโลกกินเนสส	(Guinness	World	Records)

จากน้ันนําทานสู	สวนสนุกล็อตเตเวิลด	เป็นสวนสนุกในรมที่ใหญที่สุดของเกาหลี	ตั้งอยูในเขตซัมซิล
(jamsil)	ตอนใตของกรุงโซล	มีแหลงดึงดูดใจนักทองเที่ยวทั้งในประเทศและตางประเทศมากมาย	ไมวาจะเป็น
โรงแรมหรู	ช็อปป้ิงมอลลขนาดใหญมีสินคาหลายหลายชนิดใหเลือกสรรค	คาสิโน	โรงภาพยนตร	Wedding	Hall
และที่สําคัญคือสวนสนุกในรม	(Lotte	World	–	Adventure)	และสวนสนุกกลางแจงที่ตั้งอยูในทะเลสาบ	(Magic
Island)	โดยสวนสนุกในรมจะมีลานไอซสเก็ต	เครื่องเลนมากมาย

ชวงคํ่า
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารบริการทานดวย	เมนู	“บุฟเฟ ตบาบีคิวสไตลเกาหลี
จากน้ันนําทานชอปป้ิง	ถนนฮงแด	ยานวัยรุนชื่อดังที่อยูหนามหาวิทยาลัยอีแดสินคาที่มีจะเป็นเสื้อผาแบบวัย

รุนทันสมัยในราคาที่ยอมเยาว
พักที	่INTER	CITY	HOTEL	ระดับ	3	ดาว	หรือเทียบเทา	เมืองโซล

	บริการอาหารเชา	ณ	โรงแรม

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

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	บริการทานดวย	“จิมดัก”	เป็นเมนูพื้นเมืองดั้งเดิมของเมืองอันดง	โดยจะ
ใชไกทั้งตัวผัดรวมกับวุนเสน	+	มันฝรั่ง+	พริก	+	ซอสดํา	โดยเน้ือไกที่น่ิมรสชาดิประมาณวากินไกพะโล	แตจะ
เป็นสูตรเกาหลี

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

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



Museum	อีกดวย	ล็อตเตเวิลดเปิดใหบริการตลอดทั้งปีไมมีวันหยุด

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารบริการทานดวย	เมนู	“บุฟเฟตบาบีคิวสไตลเกาหลี
	พักที่	INTER	CITY	HOTEL	ระดับ	3	ดาว	หรือเทียบเทา

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

ชวงเชา
บริการอาหารเชา	ณ	โรงแรม
นําทานชม	โซลทาวเวอร	1	ใน	18	หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลกมีความสูงถึง	480	เมตร	เหนือระดับน้ําทะเล

ทานสามารถชมทัศนียภาพของกรุงโซลจากยอดโซลทาวเวอรไดรอบทิศ	360	องศาโดยสามารถมองไดถึงเขาพู
กักซัน	และถาหันไปยังทิศตรงขาม	ก็จะเห็นไกลไปถึงแมน้ําฮันกัง
จากน้ันนําทานชม	พระราชวังชางดอกกุงเป็นพระราชวังลําดับที่สองทึ่ถูกสรางตอจากพระราชวังเคียงบกกุง

ในปีค.ศ.	1405และมีความสําคัญในการเป็นที่พํานักของพระมหากษตัริยหลายพระองคในสมัยราชวงศโชซอน
(Joseon)	และยังเป็น1ใน5ของพระราชวังสําคัญที่ยังคงรักษาไวมากมาย

บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารบริการทานดวย	เมนู“ซัมเกทัง”เป็นอาหารวังในสมัยกอน
ปัจจุบันเป็นอาหารเลื่องชื่อของเมืองหลวงเชื่อกันวาบํารุงและเสริมสุขภาพเสิรฟทานละ	1	ตัวในหมอ
ดินรอนภายในตัวไกจะมีขาวเหนียวรากโสมพุทราแดงเกาลัดเสิรฟพรอมเครื่องเคียงเสนขนมจีน
เหลาโสมพริกไทยดําและเกลือ

ชวงบาย
นําทานสู	ศูนยโสม	ซึ่งรัฐบาลรับรองคุณภาพวาผลิตจากโสมที่มีอายุ	6	ปี	ซึ่งถือวาเป็นโสมที่มีคุณภาพดีที่สุด

ชมวงจรชีวิตของโสมพรอมใหทานไดเลือกซื้อโสมที่มีคุณภาพดีที่ที่สุดและราคาถูกกวาไทยถึง	2	เทา	เพื่อนําไป
บํารุงรางกาย	หรือฝากญาติผูใหญที่ทานรักและนับถือ
นําทานชม	ศูนยสมุนไพรเกาหลี	ใหทานไดเลือกซื้อเลือกชม	สมุนไพรฮอตเกนามูของเกาหลี	ที่นํามาแปรรูป

เป็นรูปแบบตางๆ	ที่มีสรรพคุณรักษาโรค	และบํารุงรางกาย
นําทานสู	โรงเรียนกิมจิ	เรียนรูวิธีการทํากิมจิ	กิมจิเป็นผักดองที่สามารถเก็บไวไดนาน	และเป็นอาหารที่ขึน้

โตะชาวเกาหลีทุกมื้อ	ปัจจุบันน้ีกิมจิเป็นที่นิยมแพรหลายที่ไมวามื้อไหนก็จะตองมีกิมจิเป็นสวนประกอบอยูใน
อาหารมื้อน้ันๆ	ดวยทุกครั้งไป	และกิมจิน้ียังมีมากกวา	100	ชนิดใหเลือกรับประทาน	ใหทานฝึกลองทําและไดชิ
มกิมจิฝีมือของตัวทานเองโดยมีวิทยากรสอนวิธีการทําและขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบใหทานทุกขั้นตอน	และ
สามารถนํากลับมาเป็นของฝากได

พิเศษ...ใหทานไดทดลองสวมชุดฮันบก	ชุดประจําชาติเกาหลี	เพื่อเก็บภาพแหงความประทับใจ
จากน้ันนําทานสู	Cosmetic	Shop	ศูนยรวมเครื่องสําอางคชื่อดังของเกาหลี	มากมายหลายแบรนดดัง	อาทิ

เชน	W.S.Nature,Rojukiss,	Misshaเป็นตนจากน้ันนําทานชอปป้ิงสินคาปลอดภาษีที่หาง	Duty	Free
จากน้ันใหทาน	ชอปป้ิงตามอัธยาศัย	ณ	ตลาดเมียงดง	แหลงรวมวัยรุนยานสยามสแควร	โดยเฉพาะอยางยิ่ง

เป็นแหลงรวมเครื่องสําอางคชื่อดัง	อาทิ	Etude,	Skinfood,	The	Face	Shop,	Misshaเป็นตน

ชวงคํ่า
อิสระอาหารคํ่าเพื่อใหทานชอปป้ิงตามอิสระอัธยาศัย



ทีพ่ัก	INTER	CITY	HOTEL	ระดับ	3	ดาว	หรือเทียบเทา	เมืองโซล

	บริการอาหารเชา	ณ	โรงแรม

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

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

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารบริการทานดวย	เมนู“ซัมเกทัง”เป็นอาหารวังในสมัยกอนปัจจุบันเป็น
อาหารเลื่องชื่อของเมืองหลวงเชื่อกันวาบํารุงและเสริมสุขภาพเสิรฟทานละ	1	ตัวในหมอดินรอนภายในตัวไกจะมี
ขาวเหนียวรากโสมพุทราแดงเกาลัดเสิรฟพรอมเครื่องเคียงเสนขนมจีนเหลาโสมพริกไทยดําและเกลือ

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

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

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



โซลทาวเวอร	ราคาไมรวมคาขึ้นลิฟท	
อิสระอาหารคํ่าเพื่อใหทานชอปป้ิงตามอิสระอัธยาศัย

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

	พักที่	INTER	CITY	HOTEL	ระดับ	3	ดาว	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
บริการอาหารเชา	ณ	โรงแรม
นําทานสู	ศูนยน้ํามันสนเข็มแดง	เป็นการสกัดจากใบสนเข็มแดงบริสุทธิ	์100%	ซึ่งสรรพคุณของน้ํามันสน

เข็มแดงน้ันมีประโยชนอยางมากมายทั้งชวยละลายคลอเรสเตอรอลและไขมันที่อุดตันในเสนเลือดลดระดับ
น้ําตาลในเลือดชวยขับสารพิษออกจากรางกายในรูปแบบของเสียเชนเหงื่อปัสสาวะอุจจาระชวยลางสารพิษหรือ
ดีท็อกซเลือดใหสะอาดเพิ่มการไหลเวียนของเลือดไดสะดวกขึน้ชวยเพิ่มภูมิตานทานใหกับรางกายบํารุงผิว
พรรณใหสดใสจากภายในและลดอัตราเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็ง
จากน้ันนําทานสู	โรงงานพลอยอเมทิส	หรือ	พลอยสีมวง	ที่มีชื่อเสียงของประเทศเกาหลี	ซึ่งชาวโสมเชื่อวา

ถาไดมีพลอยชนิดน้ีติดตัวไว	จะทําใหมีโชคลาภและสิ่งดีๆเกิดขึน้กับชีวิต	โดยระหวางทางนําทานชอปป้ิงที่
ซุปเปอรมารเก็ต	ซึ่งมีสินคาตางๆ	มากมายใหเลือกซื้อหาเป็นของฝาก	เชน	กิมจิ	บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป	สาหราย
ขนมขบเคี้ยว	ลูกอม	ผลไมตามฤดูกาลและของที่ระลึกตางๆ

บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	บริการทานดวย	เมนู	“บุลโกกิ”	หรือเน้ือหมูสดหมักกับซอส
และเครื่องเทศจนไดที	่แลวนํามาใสบนกระทะผัดกับกะหลํ่าปีสดและวุนเสนของเกาหลี	มีน้ํา
ขลุกขลิกรสชาติออกหวานเล็กนอย	พรอมกับเสิรฟขาวสวยและเครื่องเคียงตางๆ

ชวงบาย
16.20	น.	จากน้ันนําทานเดินทางสูสนามบินนานาชาติผูตง	เมืองเซี่ยงไฮ	โดยสายการบิน	China	Eastern

Airline	เที่ยวบินที่	MU5034
17.20	น.	เดินทางถึง	สนามบินนานาชาติผูตง	เมืองเซีย่งไฮ	เวลาทองถิน่เร็วกวาประเทศไทย	1

ชัว่โมง	(เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย	กรุณาปรับนาฬิกาของทานเป็นเวลาทองถิน่)

ชวงคํ่า
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	..	เมนูพิเศษ..	ขาหมูรํ่ารวย	เสีย่วหลงเปา
ทีพ่ัก	YITEL	HOTEL	ระดับ	4	ดาว	หรือเทียบเทา

	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



เมืองเซีย่งไฮ	เวลาทองถิ่นเร็วกวาประเทศไทย	1	ชั่วโมง	เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย	กรุณาปรับนาฬิกา
ของทานเป็นเวลาทองถิ่น

โรงงานพลอยอเมทิส	หรือ	พลอยสีมวง	ที่มีชื่อเสียงของประเทศเกาหลี	ซึ่งชาว
โสมเชื่อวาถาไดมีพลอยชนิดน้ีติดตัวไว	จะทําใหมีโชคลาภและสิ่งดีๆเกิดขึน้กับ
ชีวิต

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	บริการทานดวย	เมนู	“บุลโกกิ”	หรือเน้ือหมูสดหมักกับซอสและเครื่อง
เทศจนไดที่	แลวนํามาใสบนกระทะผัดกับกะหลํ่าปีสดและวุนเสนของเกาหลี	มีน้ําขลุกขลิกรสชาติออกหวานเล็ก
นอย	พรอมกับเสิรฟขาวสวยและเครื่องเคียงตางๆ

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

ตั้งอยูทางตะวันออกของผูตง	ในเขตเซี่ยงไฮ	สาธารณรัฐประชาชนจีน	เป็น
ประตูหลักสูประเทศจีน	รองรับผูโดยสารระหวางประเทศกวา	17	ลานคน	ใน
ปีพ.ศ.	2549	มากกวาทาอากาศยานนานาชาติปักกิ่ง	และยังเป็นทา
อากาศยานหลักของไชนาอีสเทิรนแอรไลน	และเซี่ยงไฮแอรไลน

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	..	เมนูพิเศษ..	ขาหมูรํ่ ารวย	เสี่ยวหลงเปา
	พักที่	YITEL	HOTEL	ระดับ	4	ดาว	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
บริการอาหารเชา	ณ	โรงแรม
นําทานสู	ตลาดเฉินหวังเมีย่ว	ตลาดเฉินหวังเมี่ยว	หรือ	ตลาดรอยปี	เซี่ยงไฮ	เป็นตลาดเกาของผูตง	เมือง

เซี่ยงไฮ	อาคารบานเรือนบริเวณน้ีเป็นสถาปัตยกรรมโบราณสมัยราชวงศหมิงและชิง
จากน้ันนําทานสู	รานนวดเทา	และใหทานไดนวดฝาเทาผอนคลายกับยาสูตรพิเศษ
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําทานสู	ถนนนานกิง่ลู	ถนนนานจิง	หรือ	นานจิงลู	เป็นยานช็อปป้ิงเกาแกที่สุดของเซี่ยงไฮ	เป็นตลาดซื้อขาย

ของกันคึกคักตั้งแตทศวรรษ	1920	จากน้ันนําทานสูบริเวณ	หาดไวทาน	ตั้งอยูบนฝ่ังตะวันตกของแมน้ําหวงผูมี
ความยาวจากเหนือจรดใตถึง4กิโลเมตรเป็นเขตสถาปัตยกรรมที่ไดชื่อวา	“พิพิธภัณฑนานาชาติ

ชวงคํ่า
เดินทางถึงสนามบินนานาชาติผูตง	เมืองเซีย่งไฮ	เพื่อนําทานเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ
21.40	น.	นําทานกลับสู	กรุงเทพฯ	โดยสายการบิน	China	Eastern	Airline	เที่ยวบินที่	MU547	(บริการ



รานนวดเทา	ขอความรวมมือลูกคา...กรุณาแชเทา	และนวดฝ าเทาทุกทาน	(หากทานใดมีความ
ประสงคจะไมแชเทาและนวดฝ าเทา	กรุณาจายเพิม่ทานละ	300	หยวน
บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

อาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
00.55	น.	เดินทางถึง	สนามบินสุวรรณภูมิ	โดยสวัสดิภาพ	พรอมความประทับใจ

	บริการอาหารเชา	ณ	โรงแรม

เดิมเป็นที่ตั้งของวัดเฉิงหวังเมี่ยว	เป็นสวนสาธารณะใจกลางเมือง	ชวยสราง
เมืองใหนาอยู	ลดความตึงเครียดของชีวิตเมืองไดดี	อาคารบานเรือนบริเวณน้ี
เป็นสถาปัตยกรรมโบราณสมัยราชวงศหมิงและชิง	สีสันรานคาตางๆ	ที่ตกแตง
สไตลสถาปัตยกรรมแบบโบราณจีน	ทั้งรานขายอาหาร	รานขนมพื้นเมือง	ราน
กาแฟดัง	ของที่ระลึกตางๆ	มากมาย	ถือเป็นตลาดนัดขนาดใหญที่นอกจะทําให
ทานไดของที่ถูกใจแลวและยังไดอิ่มเอมกับบรรยากาศความสวยงามอีกดวย

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ถนนนานจิง	หรือ	นานจิงลู	เป็นยานช็อปป้ิงเกาแกที่สุดของเซี่ยงไฮ	เป็นตลาด
ซื้อขายของกันคึกคักตั้งแตทศวรรษ	1920	ตั้งอยูฝ่ังผูซี	กินพื้นที่ยาวตั้งแตฝ่ัง
ตะวันตกของ	“เดอะ	บันด”	ถึง	“พีเพิลส	สแควร”	เป็นแหลงช็อปป้ิงสินคาแบ
รนดเนมจากทั่วโลก	ชวงเทศกาล	ตรุษจีน	ปีใหม	และคริสตมาส	ชาวเซี่ยงไฮ
และนักทองเที่ยวจะมารวมตัวกันฉลองความสุขสันตบนถนนสายน้ี	พื้นที่ดาน
ตะวันออกของนานจิงอนุรักษเป็นถนนคนเดิน	ถือเป็นอีกยานที่นาเดินนาช็อป
ที่สุดในเซี่ยงไฮ	เพราะมีรานจีนๆซุกซอนอยูสลับกับหางหรูตลอดสองขางทาง

หาดไวทัน	หรือหาดเจาพอเซี่ยงไฮ	เป็นยานเมืองเกาของมหานคร	ที่มี
สถาปัตยกรรมเป็นแบบตะวันตก	เพราะครั้ง	หน่ึงแถบน้ีเคยเป็นเขตเชาของ
ชาวตางชาติ	ปัจจุบันเป็นที่ที่ผูคนนิยมเดินเลน	ทอดนอง	แวะชมความงามแบบ
คลาสสิก	ถนนเรียบแมน้ํา	แตเดิมน้ันบริเวณแหงน้ี	เคยเป็นทาเรือขนสงสินคา
และเป็นเขตเชาของประเทศตางๆ	ในสมัยอาณานิคม

ตั้งอยูทางตะวันออกของผูตง	ในเขตเซี่ยงไฮ	สาธารณรัฐประชาชนจีน	เป็น
ประตูหลักสูประเทศจีน	รองรับผูโดยสารระหวางประเทศกวา	17	ลานคน	ใน
ปีพ.ศ.	2549	มากกวาทาอากาศยานนานาชาติปักกิ่ง	และยังเป็นทา
อากาศยานหลักของไชนาอีสเทิรนแอรไลน	และเซี่ยงไฮแอรไลน

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



1.	บริษทัฯ	มีสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี	เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได
2.	บริษทัฯ	ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน	ภัยธรรมชาติ	ปฏิวัติและอื่นๆที่อยูนอกเหนือ

การควบคุมของทางบริษทัฯหรือคาใชจายเพิ่มเติมที่เกิดขึน้ทางตรงหรือทางออม	เชน	การเจ็บป วย,	การถูกทําราย,
การสูญหาย,	ความลาชา	หรือจากอุบัติเหตุตางๆ
3.	หากทานถอนตัวกอนรายการทองเที่ยวจะสิ้นสุดลง	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานสละสิทธิแ์ละจะไมรับผิดชอบคา

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.	เม่ือทานออกเดินทางไปกับคณะแลว	หากทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง	หรือไมเดิน

ทางพรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ	์ไมอาจเรียกรองคาบริการ	และเงินมัดจําคืน	ไมวากรณีใดๆ	ทัง้สิ้น
และทางบริษทัจะเรียกเก็บคาใชจายทีเ่กิดขึ้นจากทาน	ประเทศเกาหลีใต	เรียกเก็บเป็นจํานวนเงิน	100
USD,	ประเทศจีน	300	หยวน	ตอทานตอวัน
11.	กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ	และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศที่	บริษทั

ระบุในรายการเดินทาง	บริษทัของสงวนสิทธไมคืนคาบริการไมวากรณีใด	ๆ
12.	บริษทัฯ	รับเฉพาะผูมีจุดประสงคการเดินทางเพื่อทองเที่ยวเกาหลีเทาน้ัน
13.	เที่ยวบินราคา	และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม	โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา
14.	ราคาน้ีไมรวมภาษีหัก	ณ	ที่จาย	3%	และคาใชจายสวนตัวอื่นๆ,	คาทิปไกดและคนขับรถ
15.	เมื่อตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษทัฯ	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขและ

ขอตกลงตาง	ๆ	ที่ไดระบุไวทั้งหมดน้ีแลว
16.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิในการเปลีย่นแปลงเทีย่วบิน	ทัง้ไปและกลับโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา

ทัง้น้ีขึ้นอยูกับสายการบิน	บริษทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการเพื่อความเหมาะสมไมวาจะ
เกิดจาก	ความขัดของของ	ยานพาหนะหรือมีเหตุหน่ึงเหตุใดจนทําใหไมสามารถดําเนินการตามหมาย
กําหนดการได	โปรแกรมการเดินทางเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม	หรือเปลีย่นแปลงรายการทอง
เทีย่วบางรายการหรือทดแทนรายการทองเทีย่วบางรายการ

1.	กรุณาสํารองที่น่ัง+ชําระเงินมัดจําทานละ	10,000	บาท	พรอมแจงชื่อ+สกุล	เป็นภาษาอังกฤษตาม
หนังสือเดินทาง
2.	สวนที่เหลือ	ชําระทั้งหมดกอนการเดินทาง	15	วัน

1.	คาบัตรโดยสารชั้นทัศนาจรไป	–	กลับ	(ตัว๋กรุป)	รวมภาษี	สนามบินและภาษีน้ํามันไวเรียบรอยแลว
2.	คาที่พัก	4	คืน	หองละ	2-3	ทาน
3.	คารถรับสง,อาหาร,คาเขาชมสถานที่ตามรายการระบุ
4.	หัวหนาทัวร	และหรือไกดของบริษทัทัวร	Land	Operater	ที่เกาหลี	ผูชํานาญเสนทาง
5.	คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง	คุมครองในวงเงินทานละ	1,000,000	บาท	คารักษาพยาบาล

กรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ	200,000	บาท	ตามเงื่อนไขของกรมธรรม



6.	น้ําหนักสัมภาระทานละไมเกิน	2	ใบ	ใบละ	23	กิโลกรัมรวมเป็น	46	กิโลกรัม	/	ทาน
คาประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินทีมี่การเรียกเก็บ//สัมภาระติดตัวขึ้น
เครื่องไดทานละ1	ชิ้นน้ําหนักตองไมเกิน7กิโลกรัมถาน้ําหนักของกระเป าสัมภาระเกินกวาทีส่ายการบิน
กําหนดไวจะตองเสียคาใชจายสวนทีเ่กินตามทีส่ายการบินกําหนด
7.	คาภาษีมูลคาเพิ่ม	7%
8.	คาธรรมเนียมการยื่นขอวีซากรุป	เขาประเทศจีน	4	วันทําการ	(1,000	บาท)

1.	คาทําหนังสือเดินทางไทย
2.	คาใชจายสวนตัว	อาทิ	คาอาหาร	-	เครื่องดื่ม	นอกเหนือจากรายการ	คาซักรีด	คาโทรศัพท	เป็นตน
3.	คาน้ําหนักของกระเปาเดินทางในกรณีที่เกินกวาสายการบินกําหนด
4.	คาทิปไกดทองถิน่และคาทิปคนขับรถทองถิน่	40	หยวน/ทาน/ทริป	(เซีย่งไฮ)

คาทิปไกดทองถิน่และคาทิปคนขับรถทองถิน่	20,000	วอน	ตอทาน	(เกาหลี)
5.	วีซาเขาประเทศเกาหลี	ในกรณีที่ผูเดินทางถือหนังสือเดินทางตางดาว	หรือ	ประเทศที่ที่ตองทําวีซาเขาประเทศ

สาธารณรัฐเกาหลีใต	คาธรรมเนียมการยื่นวีซาทานละ	1,580	บาท	สําหรับผูที่ถือหนังสือเดินทางตางดาว	จะตองทํา
เรื่องแจง	เขา-ออก	หรือ	Re-Entry	ดวยตนเองเทาน้ันกอนการสงเอกสารยื่นวีซา

**	ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูลเพิม่
เติมกับทางบริษทัได	**
เบี้ยประกันเริ่มตน	370	บาท	[ระยะเวลา	5-7	วัน]
เบี้ยประกันเริ่มตน	430	บาท	[ระยะเวลา	8-10	วัน]
ความครอบคลุมผูเอาประกันทีมี่อายุมากกวา	16	หรือนอยกวา	75	ปี

[รักษาพยาบาล	2	ลาน,	รักษาตอเน่ือง	2	แสน,	เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ	3	ลานบาท]
ความครอบคลุมผูเอาประกันทีมี่อายุนอยกวา	16	หรือมากกวา	75	ปี

[รักษาพยาบาล	2	ลาน,	รักษาตอเน่ือง	2	แสน,	เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ	1.5	ลานบาท]

ขอแนะนําในการทองเทีย่วการเดินทางจากประเทศไทยเขาสูประเทศเกาหลีและพิธีการเขาเมือง
เอกสารทีค่วรเตรียมกอนการเดินทาง	เจาหนาทีต่รวจคนเขาเมืองของประเทศเกาหลีจะพิจารณาให
เฉพาะนักทองเทีย่วทีม่าทองเทีย่วโดยสุจริตเทานัน้ทีผ่านเขาเมืองได	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	เดือนในกรณีทีก่องตรวจคนเขาเมืองทัง้ที่

กรุงเทพฯ	และทีป่ระเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต	ปฏิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศ	ทางบริษทัฯ	ขอ
สงวนสิทธไมคืนคาใชจายไมวากรณีใดๆ	ทิ้งสิ้น

**	เป็นวีซากรุปตองไป-กลับพรอมกรุปหากยกเลิกเดินทางวีซาจะถูกยกเลิกทันทีไมสามารถนําไปใชกับ
การเดินทางครัง้อื่นๆไดและกรณียกเลิกเดินทางไมสามารถคืนเงินคาวีซาไดทุกกรณีกรณีเก็บคาวีซาจีน
ทานละ	1,000	บาท

เอกสารทีใ่ชในการยื่นวีซากรุปจีนสําหรับหนังสือเดินทางไทย
1.	สงสําเนาพาสปอรต	กอนเดินทางอยางนอย	10	วัน	(หนาพาสปอรตตองชัดเจนไมเบลอ)	

วีซากรุป	–	ทางบริษทัจะสงชื่อเขาทางสถานทูตจีนเพื่อขอรับการตรวจลงตรา	ณ	ชองทางอนุญาตของ
ดานตรวจคนเขาเมือง	ซึง่สามารถเขาไปพํานักเพื่อการทองเทีย่วเป็นระยะเวลาไมเกิน	15	วัน
2.	กรอกขอมูลทายโปรแกรมใหครบถวนตามความเป็นจริงเทานัน้	

**หมายเหตุ**
เอกสารตองไดกอนลวงหนา	10	วัน	ไมเสียคาวีซา	หากไดเอกสารหลัง	10	วัน	กอนเดินทางเสียคาวีซาเพิ่ม	500	บาท



กรณีที่ลูกคามีวีซาจีนอยูแลว	หรือ	ยื่นเอง	หักคืน	1,000	บาท
-	กรณีตองการยื่นเป็นวีซาเดีย่วสําหรับคนไทยเก็บคาวีซา	1,500	บาท	
-	สําหรับตางชาติเก็บเพิม่	1,600	บาท	//ยกเวนพาสอเมริกา	เก็บ	5,060	บาท
**ดังนัน้กรณีลูกคามีวีซาแลวกรุณาแจงใหทราบลวงหนา

เอกสารในการทําวีซาเดีย่วจีนสําหรับหนังสือเดินทางไทย
1.	หนังสือเดินทางที่มีอายุการใชงานไมตํ่ ากวา	6	เดือน	และมีสภาพสมบูรณไมชํารุด
2.	หนังสือเดินทางตองมีหนาวาง	สําหรับประทับตราวีซาและตราเขา-ออก	อยางนอย	2	หนาเต็ม
3.	รูปถายหนาตรง	รูปสีขนาด	1.5x	2	น้ิว	ถายไมเกิน	6	เดือน	2	ใบ	และตองไมใชสติก๊เกอร	หรือรูปปริ้น

จากคอมพิวเตอร
4.	สําหรับผูที่ถือหนังสือเดินทางตางดาว	จะตองทําเรื่องแจง	เขา-ออก	หรือ	Re-Entry	ดวยตนเองเทาน้ันกอนการสง

เอกสารยื่นวีซา
5.	สําเนาทะเบียนบาน	และสําเนาบัตรประชาชน	ของผูเดินทาง
6.	เอกสารที่ใหกรอกทายโปรแกรมทัวร	กรุณากรอกใหครบเพื่อประโยชนของตัวทานเอง
7.	กรณีเด็ก,	นักเรียน,	นักศึกษา	อายุตํ่ ากวา	18	ปีบริบูรณ	ตองแนบสําเนาสูติบัตรของเด็กและในกรณีที่เด็กไมได

เดินทางพรอมกับบิดา	มารดา	ตองแนบหนังสืออนุญาตใหเดินทาง
8.	ขอมูลจริงเกี่ยวกับสถานที่ศึกษา	สถานที่ทํางาน	ตําแหนงงาน	ที่อยูปัจจุบัน	ที่อยูที่ทํางาน	ญาติที่ติดตอไดในกรณี

ฉุกเฉิน	หมายเลขโทรศัพทบาน	ที่ทํางาน	และของญาติ	โปรดรับทราบวา	หากสถานทูตตรวจสอบไดวาให
ขอมูลเท็จ	อาจมีการระงับการออกวีซา	เลมทีมี่ปัญหา	(สถานทูตมีการโทรศัพทสุมตรวจทุกวัน)
9.	เอกสารทุกอยางตองจัดเตรียมพรอมลวงหนากอนยื่นวีซา	ดังน้ันกรุณาเตรียมเอกสารพรอมสงใหบริษทัทัวร

อยางนอย	5-7	วันทําการ	(กอนออกเดินทาง)
10.	โปรดทําความเขาใจวาสถานทูตจีนอยูในระหวางจัดระเบียบการยื่นวีซาใหม	การเรียกขอเอกสาร

เพิม่เติมหรือเปลีย่นระเบียบการยื่นเอกสาร	เป็นเอกสิทธิข์องสถานทูต	และบางครัง้บริษทัทัวรไมทราบ
ลวงหนา
11.	ผูที่ประสงคจะใชหนังสือเดินทางราชการ	หรือ	ใชบัตร	APEC	ในการเดินทางและยกเวนการทําวีซาทานจะตอง

รับผิดชอบในการอนุญาตใหเขา-ออกเมืองดวยตนเอง	เน่ืองจากบริษทัทัวรฯ	ไมทราบกฎกติกา	การยกเวนวีซาในราย
ละเอียด	/	ผูใชบัตร	APEC	กรุณาดูแลบัตรของทานเป็นอยางดี	หากทานทําบัตรหายในระหวางเดินทาง	ทานอาจตอง
ตกคางอยูประเทศจีนอยางนอย	2	อาทิตย
12.	กรณีหนังสือเดินทางชาวตางชาติ

-	ทางบริษทัฯ	สามารถขอวีซาใหได	เฉพาะชาวตางชาติที่ทํางานในประเทศไทย	และมีใบอนุญาตการทํางานใน
ประเทศไทยเทาน้ัน
-หากไมไดทํางานในประเทศไทย	ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีนดวยตนเอง	
-กรณีหนังสือเดินทางตางดาว(เลมเหลือง)	ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีนดวยตนเองเน่ืองจากผู
เดินทางจะตองไปแสดงตนที่สถานทูตจีน

คาธรรมเนียมการยื่นวีซาหนังสือเดินทางคนตางชาติในกรณีทีท่างบริษทัสามารถขอวีซาใหได
1.	หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน	จายเพิ่ม	3,560	บาท
2.	หนังสือเดินทางของคนตางชาติอื่นๆ	จายเพิ่ม	100	บาท

เอกสารทีต่องเตรียม	
1.พาสปอรต	ที่มีอายุการใชงานไมตํ่ ากวา	6	เดือน	ตองมีหนาวาง	สําหรับประทับตราวีซา	และตราเขา-ออกอยาง

นอย	2	หนาเต็ม	
2.รูปถายสีขนาด	1.5x2	น้ิว	จํานวน	2	ใบ	รูปใหมถายมาไมเกิน	6	เดือน
3.ใบอนุญาตการทํางาน
4.หนังสือวาจางในการทํางาน
5.สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย	ยอนหลัง	6	เดือน

สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไมรับทําวีซาให	พาสปอรตของทาน	ในกรณีดังตอไปน้ี
1.	ชื่อเป็นชาย	แตสงรูปถายที่ดูเป็นหญิง	เชน	ไวผมยาว	หรือแตงหนาทาปาก
2.	นํารูปถายเกา	ที่ถายไวเกินกวา	6	เดือนมาใช
3.	นํารูปถายที่มีวิวดานหลัง	ที่ถายเลน	หรือรูปยืนเอียงขาง	มาตัดใชเพื่อยื่นทําวีซา
4.	นํารูปถายที่เป็นกระดาษถายสติคเกอร	หรือรูปที่พริ้นซจากคอมพิวเตอร

อัตราคาวีซาดวน	ทีต่องจายเพิม่ใหสถานฑูตจีน	เม่ือทานสงหนังสือเดินทางลาชา	
ยื่นวีซาดวน	2	วัน	เสียคาใชจายเพิม่ทานละ	1,050	บาท



(ตางชาติฝรัง่เศสและประเทศยุโรปทีเ่ขากลุมขอตกลงเชงเกน	25	ประเทศ	:	ออสเตรีย	เบลเยีย่มสา
ธารณรัฐเช็ก	เดนมารก	ฟินแลนด	ฝรัง่เศส	เยอรมัน	กรีซ	ฮังการี	ไอซแลนด	อิตาลี	ลิทัวเนีย	ลัตเวีย	ลัก
เซมเบิรก	มอลตา	เนเธอแลนด	โปแลนด	นอรเวย	โปรตุเกส	สโลวาเกีย	สโลเวเนีย	สเปน	สวีเดน	สวิส
เซอแลนดเอสโทเนียไมสามารถขอวีซาดวนได)
**การขอวีซาเขาประเทศจีน	สถานทูตจีนอาจเปลีย่นกฎเกณฑการยื่นวีซาโดยไมแจงใหทราบลวง

หนา**

หมายเหตุ
**	กรุณากรอกขอมูลตามความเป็นจริง
**	ถาเอกสารสงถึงบริษทัแลวไมครบ	ทางบริษทัอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิม่เติม	อาจทําใหทานเกิด

ความไมสะดวกภายหลัง	ทัง้น้ีเพื่อประโยชนของตัวทานเอง	จึงขออภัยมา	ณ	ทีน้ี่	(โปรดทําตามระเบียบ
อยางเครงครัด)
**	แผนกกงสุล	สถานทูตจีน	สามารถสอบถามได	หมายเลขโทรศัพท	0-2247-8970,	0-2245-7033

**	กรุณาสงมอบหนังสือเดินทางใหบริษทัฯ	กอนวันเดินทาง	เพื่อประโยชนของทานเอง	**
**	ราคาน้ีไมแจกกระเป า	ไมรวมทิปไกด	และทิปคนขับรถ	**
ในกรณีทีลู่กคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษทั	ฯ	กอนทุกครั้ง	มิเชนน้ัน

ทางบริษทั	ฯ	จะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆ	ทั้งสิ้น
ประกาศ	เน่ืองจากสภาวะน้ํามันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึน้ทําใหสายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ํามันขึน้ใน

อนาคต	ซึ่งทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิเ์ก็บคาภาษีน้ํามันเพิ่มตามความเป็นจริง	
ขอควรทราบ	:	ตามนโยบายของรัฐบาลจีน	รวมกับการทองเที่ยวแหงเมืองจีน	ทุกเมือง	กําหนดใหมีการ

ประชาสัมพันธสินคาพื้นเมืองใหนักทองเที่ยวทั่วไปไดรูจัก	ในนามของรานรัฐบาล	คือ	บัวหิมะ,	หยก,	ชา,	นวดฝาเทา,
ไขมุก,	รานผาไหม	ซึ่งจําเป็นตองบรรจุในโปรแกรมทัวร	ดวย	เพราะมีผลกับราคาทัวร	จึงเรียนใหกับนักทองเที่ยวทุก
ทานทราบวา	รานรัฐบาลทุกรานจําเป็นตองรบกวนทุกทานแวะชม	ซื้อหรือไมซื้อขึน้อยูกับความพอใจของลูกคาเป็น
หลัก	ไมมีการบังคับใดๆ	ทั้งสิ้น

1.	สําหรับผูโดยสารที่ไมไดถือหนังสือเดินทางไทย	และทางบริษทัฯเป็นผูยื่นวีซาให	เมื่อผลวีซาผานแลวมีการ
ยกเลิกการเดินทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนคามัดจําทั้งหมด
2.	ยกเลิกกอนการเดินทาง	30	วันขึน้ไป		คืนเงินทั้งหมด
3.	ยกเลิกกอนการเดินทาง	15	วันขึน้ไป	เก็บคาใชจาย	ทานละ	10,000	บาท
4.	ยกเลิกกอนการเดินทาง	8-14	วัน	เก็บคาใชจาย	50%	ของราคาทัวร
5.	ยกเลิกการเดินทางนอยกวา	1-7	วัน	เก็บคาใชจายทั้งหมด	100%	ของราคาทัวร
6.	ยกเลิกการเดินทาง	ในวันเดินทาง,ถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมืองทั้งจากประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐ

เกาหลีใต	ไมมีการคืนเงินทัง้หมดไมวากรณีใดๆทัง้สิ้นในกรณีเจ็บป วย	จนไมสามารถเดินทางได	จะตองมี
ใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง	ทางบริษทัฯ	จะทําการเลื่อนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไป	แตทั้งน้ี
ทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ	คาธรรมเนียม	ในการมัดจําตัว๋ทานละ	10,000	บาท		และคาใชจา
ยอื่นๆ
7.	ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือคามัดจําที่พักโดยตรงหรือ

โดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได	รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเชน	Extra	Flight	และ
Charter	Flight		จะไมมีการคืนเงินมัดจํา	หรือคาทัวรทั้งหมดเน่ืองจากคาตัว๋เป็นการเหมาจายในเที่ยวบินน้ันๆ


