


1 สนามบินสุวรรณภูมิ

2 สนามบินอินชอน	-	สะพานอินชอน	-	เมืองซงโด	-
อาคารTri-Bowl	-	พิพิธภัณฑจาจังเมียน	-	หมูบาน
เทพนิยาย	-	พิพิธภัณทถํ้ าควังเมียง

พักที่	Incheon	Bliss,	Incheon
Charis,	Suwon	Reve,	Seoul
Diamant,	Seoul	L'Art,	(3	ดาว
เกาหลี)	หรือเทียบเทา

3 เมืองอึยวัง	-	RAIL	BIKE	-	AraCruise	-	พิพิธภัณฑ
สาหรายหมีเทเทรุ	-	ฮันบก	-	สวนสนุกล็อตเตเวิรด

พักที่	Incheon	Bliss,	Incheon
Charis,	Suwon	Reve,	Seoul
Diamant,	Seoul	L'Art,	(3	ดาว
เกาหลี)	หรือเทียบเทา

4 ศูนยโสม	-	Shinsegae	Outlets	-	ศูนยสมุนไพรฮอกเก
ตนามู	-	พระราชวงถ็อกซูคุง	-	ถนนเลียบกําแพง	-
เมียงดง	-	Seoullo7017

พักที่	Incheon	Bliss,	Incheon
Charis,	Suwon	Reve,	Seoul
Diamant,	Seoul	L'Art,	(3	ดาว
เกาหลี)	หรือเทียบเทา

5 น้ํามันสนเข็มแดง	-	เขานัมซัน	-	หอคอยกรุงโซล	-
การคลองกุญแจคูรัก	-	สนามบินอินชอน	-	สนามบิน
สุวรรณภูมิ

24	ก.ย.	60	-	28	ก.ย.	60 16,900	บาท 16,900	บาท 16,900	บาท 4,900	บาท

28	ก.ย.	60	-	2	ต.ค.	60 16,900	บาท 16,900	บาท 16,900	บาท 4,900	บาท

1	ต.ค.	60	-	5	ต.ค.	60 18,900	บาท 18,900	บาท 18,900	บาท 4,900	บาท

5	ต.ค.	60	-	9	ต.ค.	60 18,900	บาท 18,900	บาท 18,900	บาท 4,900	บาท

8	ต.ค.	60	-	12	ต.ค.	60 18,900	บาท 18,900	บาท 18,900	บาท 4,900	บาท

11	ต.ค.	60	-	15	ต.ค.	60 19,900	บาท 19,900	บาท 19,900	บาท 4,900	บาท

12	ต.ค.	60	-	16	ต.ค.	60 19,900	บาท 19,900	บาท 19,900	บาท 4,900	บาท

15	ต.ค.	60	-	19	ต.ค.	60 18,900	บาท 18,900	บาท 18,900	บาท 4,900	บาท

26	ต.ค.	60	-	30	ต.ค.	60 18,900	บาท 18,900	บาท 18,900	บาท 4,900	บาท

29	ต.ค.	60	-	2	พ.ย.	60 18,900	บาท 18,900	บาท 18,900	บาท 4,900	บาท

2	พ.ย.	60	-	6	พ.ย.	60 16,900	บาท 16,900	บาท 16,900	บาท 4,900	บาท

5	พ.ย.	60	-	9	พ.ย.	60 16,900	บาท 16,900	บาท 16,900	บาท 4,900	บาท

9	พ.ย.	60	-	13	พ.ย.	60 16,900	บาท 16,900	บาท 16,900	บาท 4,900	บาท

12	พ.ย.	60	-	16	พ.ย.	60 16,900	บาท 16,900	บาท 16,900	บาท 4,900	บาท

16	พ.ย.	60	-	20	พ.ย.	60 16,900	บาท 16,900	บาท 16,900	บาท 4,900	บาท

19	พ.ย.	60	-	23	พ.ย.	60 16,900	บาท 16,900	บาท 16,900	บาท 4,900	บาท

23	พ.ย.	60	-	27	พ.ย.	60 16,900	บาท 16,900	บาท 16,900	บาท 4,900	บาท

26	พ.ย.	60	-	30	พ.ย.	60 16,900	บาท 16,900	บาท 16,900	บาท 4,900	บาท





สายการบิน	
พรอมกันทีช่ัน้	4	ผูโดยสารขาออก	หนาเคานเตอรเช็คอินหมายเลข	F	สายการบิน	Jeju	Air	(7C)

ใกลัประตูทางเขาหมายเลข	3-4
Jeju	Air	(7C)	BKK-ICN	7C2204	เวลาออก	00.45	เวลาถึง	08.05	ICN-BKK	7C2203	เวลาออก	19.30	เวลา
ถึง	23.45
Jeju	Air	(7C)	BKK-ICN	7C2206	เวลาออก	01.50	เวลาถึง	09.10	ICN-BKK	7C2205	เวลาออก	20.35	เวลา
ถึง	00.50+1
พรอมกันทีช่ัน้	4	ผูโดยสารขาออก	หนาเคานเตอรเช็คอินหมายเลข	D	สายการบินJin	Air	(LJ)

ใกลัประตูทางเขาหมายเลข	4-5
Jin	Air	(LJ)	BKK-ICN	LJ002	เวลาออก	01.00	เวลาถึง	08.00	ICN-BKK	LJ001	เวลาออก	19.35	เวลาถึง
23.40

พรอมกันทีช่ัน้	4	ผูโดยสารขาออก	หนาเคานเตอรเช็คอินหมายเลข	M	สายการบิน	Eastar*	Jet	(ZE)
ใกลัประตูทางเขาหมายเลข	5-6
Eastar*	Jet	(ZE)	BKK-ICN	ZE512	เวลาออก	22.25	เวลาถึง	06.20+1	ICN-BKK	ZE511	เวลาออก	17.40
เวลาถึง	21.25
พรอมกันทีช่ัน้	4	ผูโดยสารขาออก	หนาเคานเตอรเช็คอินหมายเลข	L	สายการบินT’way	(TW)

ใกลัประตูทางเขาหมายเลข	5-6
T’way	(TW)	BKK-ICN	TW102	เวลาออก	01.25	เวลาถึง	08.35	ICN-BKK	TW101	เวลาออก	20.05	เวลาถึง
00.10+1

เจาหนาทีร่อตอนรับดูแล	มอบเอกสาร	และอธิบายเพิม่เติม	(นัดหมายแตละคณะกอนออกเดิน
ทาง	3	ชัว่โมงลวงหนากอนเครื่องออก)

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

ชวงเชา	
ICN	Landing	ถึงสนามบินนานาชาติอินชอน	หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรแลว
พาทานนัง่รถขามสะพานขามทะเลทีมี่ความยาวทีสุ่ดของเกาหลี	เป็นมุมที่สามารถมองเห็นรูปทรงที่

คดเคี้ยวเหนือผืนน้ําของสะพานอินชอนที่ทอดยาวกวา	21.38	กิโลเมต	ความลํ้าหนาทางดานวิศวกรรม	เราจะ
สังเกตุเห็นสะพานแหงน้ีมีการเชื่อมตอกันถึงสามสะพานในหน่ึงเดียว	คือ	สะพานขึง	สะพานเชื่อม	และทางยก
ระดับ	บริเวณกลางสะพานจะเป็นสะพานขึงที่ยาวที่สุดแหงหน่ึงของโลก	โดยทอดยาวกวา	800	เมตร	ทานจะได
สัมผัสกับทิวทัศนของทะเลอินชอนที่ทอดยาวและความสวยงามของสะพานและบรรยากาศที่แสนโรแมนติคใน
ทุกชวงของวัน	ชวงยามเย็นก็สวยในมุมมองพระอาทิตยตก	ยามคํ่าคืนแสงไฟที่สองประกายมาก็ทําใหสะพานอิน



ชอนงดงามไปอีกแบบ
นัง่รถชมเมืองพิเศษซงโด	Songdo	International	City	เป็นเขตการคาเศรษฐกิจเสรี	เมืองแหงความไฮเทค

สําหรับผูอยูอาศัย	การทําธุรกิจ	การศึกษา	โรงพยาบาล	สนามกอลฟ	และสวนสาธารณะขนาดใหญ	100	ไร	อีก
ทั้งเป็นมิตรกับสิ่งแวดลอมมากที่สุด	และบานของแฝดสามตระกูลซง	โดยออกแบบภายใตแนวคิดการพัฒนาที่
ยั่งยืน	โดยเนนการเชื่อมตอพื้นที่ใกลเคียงเพื่อการเขาถึงในการขนสง	การออกแบบประสิทธิภาพการใชพลังงาน
ในอาคาร	การออกแบบโครงสรางพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพ	พื้นที่โลงและที่อยูอาศัยที่คํานึงถึงความปลอดภัยและ
เป็นมิตรตอสิ่งแวดลอม	และสิ่งมีชีวิตทุกชนิด
ถายรูปหนาอาคาร	Tri-Bowl	อาคารแหงน้ีเกิดจากความคิดในเรื่องสัญลักษณของเมืองอินชอน	คือทองฟา

หมายถึง	สนามบิน	ทะเล	หมายถึง	ทาเรือ	และที่ดิน	หมายถึง	พื้นที่การขนสงทางบก	ถูกสรางขึน้เพื่อรําลึกถึง
การจัดงาน	The	Global	Fair	&	Festival	Incheon	ในปี	2009	อาคารถูกใชเป็นหองสําหรับจัดนิทรรศการ	หอง
อเนกประสงค	โดยในการออกแบบรูปทรงของอาคารน้ันไมธรรดา	คงตองใหทานลองไปหาคําตอบกันดู	เพราะ
มันชางสะดุดตาอยางที่เห็นในรูป
เทีย่วใจกลางเมืองอินชอน	เมืองทาอันดับสองของประเทศ	บานเกิดของหนุมนอยแฝดสามตระกูล

ซง	พาทานเดินออกกําลังกาย	ยอนอดีตของเมืองอินชอนกลับไปในชวงที่คาบสมุทรเกาหลีเปิดประเทศทางการ
คากับตางประเทศ	ชวงปี	ค.ศ.	1883	เราจะไดเป็นสัมผัสกับสถาปัตยกรรมผานตึกรูปแบบทรงตางๆ	ซึ่งปัจจุบัน
อาคารเหลาน้ีไดถูกใชเป็นพิพิธภัณฑและหอแสดงตางๆ
ไปเยือน	พิพิธภัณฑจาจังเมียน	หรือบะหมี่หนาดํา	ซึ่งไดรับความนิยมในเกาหลีและเกือบทุกรานอาหารจีน

ในเกาหลี	เราไดรับความรูและประวัติความเป็นมาของอาหารชนิดน้ีวาทําไมอาหารจีนแทๆ	ถึงไดกลายมาเป็น
เมนูยอดฮิตสําหรับคนเกาหลีทุกเพศทุกวัย	ปกติทําจากเสนโซเมียนหรือโซเมนที่ทําจากแปงสาลีและไข	มาทํา
เสนบะหมี่รอน	จาจังเมียนน้ีเป็นบะหมี่แหงคลุกดวยซอสดําหวานทําจากเตาเจี้ยวดํามีลักษณะขน	และในวัน
Black	Day	ซึ่งเป็นวันที่	14	เมษายนทุกปี	จะเป็นวันที่คนโสดไมไดรับขนมใดๆ	(ช็อคโกแลตหรือลูกอม)	on
Valentine	's	Day	(Feb	14)	หรือ	White	Day	(14	มีนาคม)	เพราะวาสีดําของซอสน้ันถือเป็น"ตรงขาม"สีแดง
สัญลักษณของความรัก
ลิ้มลองบะหมีห่นาดําจาจังเมียน	ทําจากเสนโซเมียนหรือโซเมนทีท่ําจากแป งสาลีและไข	มาทํา

เสนบะหมีร่อน	จาจังเมียนน้ีเป็นบะหมีแ่หงคลุกดวยซอสดําหวานทําจากเตาเจี้ยวดํามีลักษณะขน

ชวงบาย	
หมูบานเทพนิยาย	หรือ	"ดงฮวามาอึล"	เป็นโครงการปรับสภาพแวดลอมที่อยูอาศัยใหมีความนาอยูมากขึน้

โดยใหนักจิตกรรมชวยกันเสกบานแสนธรรมดาใหกลายเป็นหมูบานเทพนิยาย	นักจิตกรรมชวยกันวาดภาพที่มี
สีสันสดใสตามฝาผนัง	กําแพง	ซุมประตูและตรอกซอยตลอดทางเดิน	โดยมีหลากหลายทีมสุดคลาสสิคใหทานได
ถายรูปคูกับตัวการตูน	อาทิเชน	หนูนอยหมวกแดง	พินอคคิโอ	สโนวไวทกับคนแคระทั้ง	7	ปีเตอรแพน	อะลาดิน
กับตะเกียงวิเศษตัวการตูนจากดิสน่ีย	หรือตัวการตูนชุดพื้นเมืองชาวเกาหลี	นอกจากทานจะไดถายรูปเลนเก
สุดๆ	แลว	ทานยังสามารถเพลิดเพลินไปกับรานกาแฟนารักๆ	และรานคาของที่ระลึกทองถิ่น
ถํ้าเหมืองทอง	“	ควังเมียง	”	เที่ยวถํ้าเหมืองทอง	“	ควังเมียง	“	ผจญภัยไปกับถํ้าพิพิธภัณฑที่มีชีวิตในแบบ

หลากมิติและสีสัน	(เปิดตัวใหม)	สถานที่แหงน้ีเป็นเหมืองขุดทองของญี่ป ุนในอดีต	หลังจากหมดยุคการลา
อาณานิคม	เหมืองทองแหงน้ีจึงถูกปลอยทิ้งราง	ปัจจุบันทางการเกาหลีไดปรับปรุงและพัฒนาถํ้าแหงน้ีใหเป็น
สถานที่ทองเที่ยว	ถํ้าแหงน้ีจึงถือไดวาเป็นพิพิธภัณฑมรดกแหงความสรางสรรคและอนุรักษ	ยังเป็นสถานที่
สําคัญทางประวัติศาสตร	มีความลึกถึง	8	ชั้น	(อนุญาตเขาชมแค	2	ชัน้บน)	ภายในถํ้ามีความยาวถึง	275
เมตร	จะแบงออกเป็นหองๆ	โดยไดรับการออกแบบจากศิลปินชื่อดังทั่วประเทศเกาหลีใต
ทานสามารถชิมและเลือกซื้อไวนไดจากที่น่ี	หากคุณเป็นแฟนคลับของภาพยนตรเรื่องเดอะฮอบบิท	และเดอะ

ลอรดออฟเดอะริงส	คุณจะไดพบกับประติมากรรมตัว	“กอลลัม”ที่สงตรงมาจากผูกํากับของเรื่อง	นอกจากน้ีแลว
ทานสามารถนําขวดพลาสติกไปเติมน้ําแรจากธรรมชาติภายในถํ้าไดฟรี

ชวงคํ่า	
เมนูบารบีคิวไฟหรือบลูโกกิ	เป็นเน้ือหมูสไลดหมักซอสคันจังและเครื่องปรุงรส	ผัดยางขลุกขลิก

บนกะทะ
หลังอาหารคํ่า	พาทานเขาเช็คอินทีพ่ัก	ณ	โรงแรม	Incheon	Bliss,	Incheon	Charis,	Suwon	Reve,

Seoul	Diamant,	Seoul	L'Art,	(3	ดาวเกาหลี)	หรือเทียบเทา



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

สะพานอินชอน	ดวยทุนสรางถึง	หกหมื่นกวาลานบาท	เปิดใชเมื่อเดือนตุลาคม
2552	เป็นสะพานขามทะเลที่มีความยาวที่สุดของเกาหลี	เป็นมุมที่สามารถมอง
เห็นรูปทรงที่คดเคี้ยวเหนือผืนน้ําของสะพานอินชอนที่ทอดยาวกวา	21.38
กิโลเมต	ความลํ้าหนาทางดานวิศวกรรม	เราจะสังเกตุเห็นสะพานแหงน้ีมีการ
เชื่อมตอกันถึงสามสะพานในหน่ึงเดียว	คือ	สะพานขึง	สะพานเชื่อม	และทางยก
ระดับ	บริเวณกลางสะพานจะเป็นสะพานขึงที่ยาวที่สุดแหงหน่ึงของโลก	โดย
ทอดยาวกวา	800	เมตร	การสรางสะพานแหงน้ีเป็นไปดวยความยากลําบาก
เน่ืองจากตองเผชิญกับคลื่นลมของทะเลตะวันตก	สามารถรองรับแผนดินไหว
ไดถึง	7	ริกเตอร	และปองกันคลื่นทะเล	72	เมตรตอวินาที	ทานจะไดสัมผัสกับ
ทิวทัศนของทะเลอินชอนที่ทอดยาวและความสวยงามของสะพานและ
บรรยากาศที่แสนโรแมนติคในทุกชวงของวัน	ชวงยามเย็นก็สวยในมุมมอง
พระอาทิตยตก	ยามคํ่าคืนแสงไฟที่สองประกายมาก็ทําใหสะพานอินชอน
งดงามไปอีกแบบ

เมืองซงโด	(SongdoInternational	City)	ตั้งอยูหางจากกรุงโซล	เมืองหลวงของ
เกาหลีใต	ประมาณ	65	กิโลเมตร	มีลักษณะเป็นเกาะซึ่งเกิดจากการถมทะเล
ภายใตโครงการสรางเมืองใหมใหมีความทันสมัย	โดยมีเน้ือที่ทั้งหมดประมาณ
1,500	เอเคอร	มีอาคารสํานักงาน	และรานคา	ตลอดจนสถานศึกษา	และที่พัก
อาศัยพรอมสรรพ	เพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต	เป็น
เมืองที่มีตึกสูงหนาตาทันสมัยมีการวางผังเมืองที่ยอดเยี่ยม	และใหความสําคัญ
กับการพัฒนาที่ยั่งยืน	ดวยการสรางทุกอยางใหมีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดลอม
มากที่สุด	ไมวาจะเป็นระบบคมนาคมขนสง	ตลอดจนการเพิ่มพื้นที่สีเขียว
ภายในเมืองใหมีมากเกือบครึ่งของพื้นที่ทั้งหมด

อาคาร	Tri-Bowl	อาคารแหงน้ีเกิดจากความคิดในเรื่องสัญลักษณของเมืองอิน
ชอน	คือทองฟา	หมายถึง	สนามบิน	ทะเล	หมายถึง	ทาเรือ	และที่ดิน	หมายถึง
พื้นที่การขนสงทางบก	ถูกสรางขึน้เพื่อรําลึกถึง	การจัดงาน	The	Global	Fair	&
Festival	Incheon	ในปี	2009	อาคารถูกใชเป็นหองสําหรับจัดนิทรรศการ	หอง
อเนกประสงค	โดยในการออกแบบรูปทรงของอาคารน้ันไมธรรดา	คงตองให
ทานลองไปหาคําตอบกันดู	เพราะมันชางสะดุดตาอยางที่เห็นในรูป

	ลิ้มลองบะหมี่หนาดําจาจังเมียน	ทําจากเสนโซเมียนหรือโซเมนที่ทําจากแปงสาลีและไข	มาทําเสนบะหมี่รอน
จาจังเมียนน้ีเป็นบะหมี่แหงคลุกดวยซอสดําหวานทําจากเตาเจี้ยวดํามีลักษณะขน

พิพิธภัณฑจาจังเมียน	(Jjajangmyeon	Museum)	เพราะที่น้ีคือตนตําหรับ	ตอง
ลองมาชิมซักครั้ง	ที่น้ีมีขนมแปลกใหทานเยอะหากมีเวลาอยากใหมาเที่ยว	มี
วิวสวยๆ	ใหถายรูปที่คลาสสิคสุด



เวลาที่เกาหลีใตเร็วกวาไทย	2	ชั่วโมง	|	เวลาบินประมาณ	5-6	ช.ม.
ออกเดินทางสูประเทศเกาหลีใต	โดยสายการบิน	JIN	AIR	(LJ),	JEJU	AIR	(7C),	Eastar*	Jet	(ZE),	T’way

(TW)

บางสายการบินมีชุดกลองสแน็คบล็อกใหผูโดยสารบนเครื่องบิน	และมีบริการ	Air	Cafe	จําหนาย
อาหาร	เครื่องดื่ม	และขนมคบเคี้ยว

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

พิพิธภัณทถํ้าควังเมียง	เป็นเหมืองถานหินเกาในสมัยที่เกาหลีอยูใตอาณานิคม
ของญี่ป ุน	ซึ่งถูกนํามารีโนเวทใหมเมื่อปี	2011	ใหเป็นพิพิธภัณททาง
ประวัติศาสตรและวัฒนธรรม	โดยมีการสรางทางเดินในถํ้าใหมโดยประดับ
ประดาไปดวยแสงไฟ	หลากหลายสี	สวยงาม	มีน้ําตกภายในถํ้า	รวมทั้งหอง
โถงสําหรับการแสดงดนตรี	ที่พิเศษกวาที่อื่นๆ	เพราะน่ังชมกันในถํ้าดวย	ทําให
ที่น่ีกลายเป็นหน่ึงในแหลงทองเที่ยวที่นาสนใจ	และอยูไมไกลจากตัวเมืองดวย

	เมนูบารบีคิวไฟหรือบลูโกกิ	เป็นเน้ือหมูสไลดหมักซอสคันจังและเครื่องปรุงรส	ผัดยางขลุกขลิกบนกะทะ
	พักที่	Incheon	Bliss,	Incheon	Charis,	Suwon	Reve,	Seoul	Diamant,	Seoul	L'Art,	(3	ดาวเกาหลี)	หรือเทียบ

เทา

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	แบบอเมริกันเกาหลีชุด	หรือ	เซมิ	ที	่หองอาหารโรงแรม
พาเทีย่วเมืองสีเขียว	Green	City	และหัวใจแหงการคมนาคมระบบรถไฟเกาหลีทั้งประเทศ	“	เมืองอึยวัง	“

ตั้งอยูในจังหวัดเคียงกี	เป็นเมืองที่นาอยูอีกเมืองหน่ึง	สงบเงียบ	สวยงาม	เต็มไปดวยธรรมชาติ	ภูเขา	ปา
ทะเลสาบ	และยังเป็นที่ตั้งของ	ศูนยสวัสดิการสังคมผูสูงอายุ	ที่ตั้งของบริษทัขนาดใหญ	เชน	แฮแทอุตสาหกรรม
แชอิล	(บริษทัในเครือของกลุมซัมซุง)	และบริษทัเกี่ยวกับการขนสงอีกมากมาย	จุดทองเที่ยวในยามเชาน้ี
พาทุกทานไปป่ันเรียวไบท	Rail	Bike	รอบทะเลสาบธรรมชาติวังซอง	ใหทานไดชื่นชมธรรมชาติและนก

อพยพตามฤดู	เพราะสถานที่แหงน้ีถือเป็น	Wetland	(ชุมน้ํา)	หนารอนเต็มไปดวยดอกไม	อุดมสมบูรณไปดวย
ปลาคารพ	ในชวงฤดูตางๆ	ยังเป็นที่อยูอาศัยของนกอพยพ	เชน	หนาหนาว	เป็ดแมนดาริน	เป็ดป า	หนารอน	นก
กระเรียน	นกกาเหวา	นก	Longbills,	Larks,	Meadow	Buntings	จึงเป็นที่ตั้งของศูนย	ศึกษาระบบนิเวศ	
และใหไดถายรูปกับหอคอยลอรถไฟ	ใหทานไดสัมผัสรถไฟดวนสุดเกาหลี	KTX	ขบวนจริงทีง่าน

แสดง	และไปยังถนนรถไฟ	ใหทานไดเพลิดเพลินถายภาพกําแพงรถไฟภาพวาดสามมิติ

ชวงบาย
13.30	ฟรี	!!	อิม่อรอยกับบุฟเฟตบนเรือสําราญ	Ara	Cruise	พรอมลองเรือชมคลองแหงแรกของ

เกาหลี	ทีเ่รียกวา	“GYEONGIN	ARA	WATERWAY”	บนเรือสําราญสุดหรูที่นาตื่นตาตื่นใจ	ลองเรือไปตามทาง
น้ําที่เชื่อมตอแมน้ําฮันและทะเลตะวันตก	ภายในเรือมีหองโถงพรอมเวทีการแสดงความบันเทิงใหทานไดรับชม
หากทานใดที่ตองการสัมผัสธรรมชาติสองขางทางยังสามารถขึน้ไปดานบนชั้นสองเพื่อชมทัศนียภาพสองขาง
ทาง	ระหวางทางเดินเรือทานจะไดเห็นมุมเล็กๆของน้ําตกจําลองที่ตื่นตาตื่นใจใหทานไดเก็บถายภาพไปอวดคน
ที่บานอีกดวย	(หากเรือสําราญงดใหบริการดวยเหตุผลใดๆ	ก็ตาม	ทางผูจัดจะปรับเปลีย่นเป็นเมนูหมู
หมึกโอซัมบลูโกกิทีห่องอาหารทองถิน่เกาหลี)
พิพิธภัณฑสาหราย	+	แตงชุดฮันบก	เป็นที่สถานที่ที่จัดแสดงขบวนการและขั้นตอนตางๆ	ตั้งแตตนน้ํา

จนถึงปลายทางการผลิตออกมาเป็นสาหรายกินไดในรูปแบบตางๆ	ใหเรารับประทานได	นอกจากน้ี	เรายัง



สามารถชิมและเลือกซื้อสาหรายกลับไปเป็นของฝากของทานเลนได	โดยมีรสตางๆ	อยางเชน	รถกุง	รสหมู	รถ
กิมจิ	รถวาซาบิ	ฯลฯ
จากนัน้เชิญทานรวมเป็นสวนหน่ึงของชาวเกาหลีโดยการแตงกายชุดประจําชาติตางๆ	(ชุดฮันบก)

พรอมถายรูปเป็นทีร่ะลึก	เพื่อไปอวดคนทางบาน
สวนสนุกล็อตเตเวิลด	พาทานปลอยความแกและเติมเต็มความสุขของทานดวยบัตร	Magic	Pass	Ticket

ซึ่งทานสามารถเลือกเลนเครื่องเลนไดไมจํากัดรอบ	ที่ดินแดนแหงความสนุกหฤหรรษและไฮเทคเต็มรูปแบบที่
สวนสนุกล็อตเตเวิลด	(Lotte	World	Adventure)	สวนสนุกในรมที่ใหญที่สุดในเกาหลี	สนุกสนานกับเครื่องเลน
หลากชนิดทั้งในรมและกลางแจง	เอ็ดเวนเจอรกับการผจญภัยตางๆ	ไมมีที่ไหนในเกาหลี	ที่คุณจะไดยอนวัยกลับ
ไปสัมผัสและชิกแชะถายรูปความอลังการของสิ่งมหัศจรรยที่อยูตรงหนาของคุณ	เกมสการละเลนตางๆ	รานขาย
อาหารรูปแบบตางๆ	รานขายของที่ระลึกเฉพาะของสวนสนุก	คํ่าคืนอันแสนโรแมนติกกับเพื่อนหรือครอบครัว
หรือหวานใจกับความทรงจําและความประทับใจกับขบวบพาเหรดโชว	(ตามรอบจัดแสดงของทางสถานที)่

ชวงคํ่า
อิสระอาหารคํ่า	ใหทุกทานไดลิ้มลองเมนูในสวนสนุกล็อตเตเวิลด
หลังจบรายการทองเทีย่ว	คํ่าคืนน้ี...ขอสงทุกทานพัก	พาทานเขาเช็คอินทีพ่ัก	ณ	โรงแรม	Incheon

Bliss,	Incheon	Charis,	Suwon	Reve,	Seoul	Diamant,	Seoul	L'Art,	(3	ดาวเกาหลี)	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	แบบอเมริกันเกาหลีชุด	หรือ	เซมิ	ที่	หองอาหารโรงแรม

เมืองอึยวัง	(UIWANG)	ตั้งอยูในจังหวัดคยองกี	โดยทั่วไปเมืองอึยวังเป็นเมืองที่
เงียบ,	สงบและสวยงาม	มีป าและภูเขามากมาย	ตั้งอยูบริเวณรอบเมืองดวย
ความที่มีธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ	ทําใหไดชื่อวาเป็นเมืองสีเขียว	(Green	city)

Rail	Bike	คือการไปป่ันรถรางบนทางรถไฟสายเกาที่ปัจจุบันไมมีรถไฟวิ่งแลว
โดยรถที่ใชป่ันคือรถรางที่มีการดัดแปลงใหใชแรงขาป่ันฟันเฟืองใหลอหมุน
คลายๆจักรยานแบบน่ัง

	ฟรี	!!	อิ่มอรอยกับบุฟเฟตบนเรือสําราญ	Ara	Cruise	(หากเรือสําราญงดใหบริการดวยเหตุผลใดๆ	ก็ตาม	ทางผู
จัดจะปรับเปลี่ยนเป็นเมนูหมูหมึกโอซัมบลูโกกิที่หองอาหารทองถิ่นเกาหลี)

ARA	CRUISE	ลองเรือชมคลองแหงแรกของเกาหลี	ที่เรียกวา
“GYEONGINARA	WATERWAY	บนเรือสําราญสุดหรูที่นาตื่นตาตื่นใจ	ลองไป
ตามทางน้ําที่เชื่อตอแมน้ําฮันและทะเลตะวันตก	ภายในเรือมีหองโถงพรอมเวที
การแสดงความบันเทิงมากมาย

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



อิสระอาหารคํ่า	ใหทุกทานไดลิ้มลองเมนูในสวนสนุกล็อตเตเวิลด
หากเรือสําราญงดใหบริการดวยเหตุผลใดๆ	ก็ตาม	ทางผูจัดจะปรับเปลีย่นเป็นเมนูหมูหมึกโอซัม

บลูโกกิทีห่องอาหารทองถิน่เกาหลี

และลองชิมสาหรายหลากหลายรสชาติ

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

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

	พักที่	Incheon	Bliss,	Incheon	Charis,	Suwon	Reve,	Seoul	Diamant,	Seoul	L'Art,	(3	ดาวเกาหลี)	หรือเทียบ
เทา

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	แบบอเมริกันเกาหลีชุด	หรือ	เซมิ	ที	่หองอาหารโรงแรม
นัง่รถชมใจกลางเมืองหลวงกรุงโซล	ที่มีประชากรถึง	1	ใน	4	ของประเทศ	มีแมน้ําฮันไหลผานใจกลางเมือง

หลวงของกรุงโซล	ผานถนนสายสําคัญเซจองโนะ	ผานคลองชองเกชอน	ผานบลูเฮาส	ที่ตั้งบานประจําตําแหนง
ประธานาธิบดี
เยี่ยม	ศูนยโสมเกาหลี	ทุกทานจะไดรูจักสมุนไพรโสมเกาหลีหรือราชาแหงมวลสมุนไพร	เพราะเกาหลีใตเป็น

ประเทศที่มีการผลิตโสมเกาหลีที่มีคุณภาพเป็นอันดับ	1	ของโลก	ซึ่งใครใครที่ไดมาเที่ยวก็จะชื่นชอบหาซื้อเป็น
ของฝากเพราะราคาที่ถูกวาเมืองไทยและคุณประโยชนนานัปการ	เชน	ชวยเสริมความแข็งแรงใหแกระบบยอย
อาหารและปอด	ชวยทําใหจิตใจสงบและเพิ่มพละกําลังโดยสวนรวม	สรรพคุณทางการแพทย	ชวยบํารุงหัวใจ
ปองกันโรคหัวใจขาดเลือด	เสริมประสิทธิภาพทางเพศ	ลดและปองกันมะเร็ง
ศูนยเครื่องสําอางเวชสําอาง	ใหทานเลือกซื้อคอสเมติกหลากยี่หอคุณภาพที่ผูหญิงชาวเกาหลีทั้งสาวทั้งไม

สาว	ลวนใหความสําคัญกับเรื่องผิวหนาคอนขางมาก	โดยเฉพาะในกลุมบํารุงผิวพื้นฐาน	Skin	Care	และเครื่อง
สําอางผสมสมุนไพร	@ศูนยเวชสําอางเครื่องสําอาง
ดิวตี้ฟรี	(ปัจจุบันเป็นที่นิยมมาก	เพราะ	ดิวตรี้ฟรีประเทศน้ี	มีถึง	5	บริษทัแขงขันกัน)	เพลิดเพลินกับการชอป

ป้ิง	ณ	หางปลอดภาษีลอตเตหรือชินเซเก	ใหทานไดเลือกซื้อสินคาแบรนดเนมนําเขาจากตางประเทศมากมาย
หลากหลายชนิด	รวมทั้งสินคาแบรนดเกาหลียอดนิยมที่ชาวเกาหลี	ชาวจีน	และชาวญี่ป ุน	นิยมมาเลือกซื้อหากัน



มากมาย
เมนูหมูยาง	คาลบี	Pork	KALBI	อาหารพื้นเมืองเกาหลีป้ิงยางบนเตาถานทีเ่ลื่องชื่อและรูจักกันดีทัว่

โลก

ชวงบาย	
ศูนยฮอกเก็ตนามู	เพื่อนที่ดีในการดําเนินชีวิต	!	“	ฮอกเก็ตนามู	”	ตนไมชนิดน้ีเจริญเติบโตในป าลึกบนภูเขาที่

ปราศจากมลภาวะและระดับสูงเหนือน้ําทะเล	50-800	เมตร	เมล็ดของพันธุฮอกเก็ตน้ี...ชาวเกาหลีรุนใหมนิยมนํา
มารับประทานเพื่อชวยดูแลตับใหสะอาดแข็งแรง	ปองกันโรคตับแข็งไมถูกทําลายจากการดื่มแอลกอฮอล	กาแฟ
บุหรี่	สารตกคางจากอาหารและยา
เยีย่มชมพระราชวังถ็อกซูคุง	ซึ่งมีสิ่งกอสรางที่นาชมเป็นอันมาก	เชน	ประตูหลักแทฮันมุน	(Daehangmun

Gate)	พระที่น่ังชุงวาจอนและทองพระโรง	และซกโชจอน	(Soekjojeon)	อันเป็นสิ่งกอสรางแบบตะวันตกแหง
เดียวในบรรดาพระราชวังตางๆ	ในเกาหลี	ซกโชจอนแหงน้ีเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑพระราชวัง	ซึ่งเป็นที่เก็บ
สิ่งของที่ใชในพระราชวังในสมัยราชวงศโชซอน	นอกจากน้ียังมีพิพิธภัณฑศิลปะถอกซูกุง	ซึ่งแสดงผลงานทาง
ศิลปะสมัยใหมมากมาย
พาทานเดินเลาะถนนเลียบกําแพง	หินสีน้ําตาลเทาสวยงาม	(Stonewall	Street)	ขางพระราชวัง	ที่ขึน้ชื่อ

เรื่องความสวยงามและโรแมนติกสายหน่ึงในกรุงโซล	สองขางทางของถนนแหงน้ีจะเรียงรายไปดวยตนกิงโกะ
(แปะกวย)	ที่ปลูกไวเลียบไปกับความโคงของเสนถนน	ภายในถนนแหงน้ี	ยังเป็นที่ตั้งของโรงละคร	โบสถ
พิพิธภัณฑศิลปะ	และรูปป้ัน	3	มิติ	จางดอกแด	(Jangdockdae)	อยูตรงบริเวณลานน้ําพุหนาพิพิธภัณฑศิลปะแหง
กรุงโซล	ในชวงใบไมรวง	ถนนแหงน้ีจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองสะพรั่ง	น่ังรถผานถนนสายสําคัญเชนถนนใจกลาง
เมือง	“เซจองโนะ”	และถนนที่มีการเปิดปิดเป็นเวลา-สถานที่ตั้งทําเนียบและบลูเฮาทหรือบานประจําตําแหนง
ประธานาธิบดี
เมียงดอง	"	ถนนแฟชัน่ของเกาหลี	"	อิสระชอปป้ิงบริเวณเมียงดอง	Myeongdong	ถูกขนานนามวา	"	ถนน

แฟชั่นของเกาหลี	"	แหลงรวมความฮิปใหม	ไมตกเทรน	!	ราคาระดับกลางถึงสูงเมื่อเทียบกับตลาดทงแดมุน	หา
งบูติกหลากยี่หอตั้งแตแบรนดเนมตางชาติถึงเกาหลี	รานเสื้อผามีสไตลหองเล็กๆ	ราน	Creative	Lifestyle	ราน
รองเทา	รานทําผม	รานเครื่องประดับ	รานคอสเมติก	รานกาแฟ	รานไอศครีม	รานขนม

ชวงคํ่า	
เมนูอันดงจิมทัค	หรือ	ไกตมแหงเมืองอันดอง	(เมืองอันดงเป็นหน่ึงของรองรอยสุดทายทีย่ังคง

เหลืออยูของเกาหลี	เป็นขุมทรัพยทีมี่คาของประเพณีลัทธิขงจื้อ)
หลังอาหารคํ่า	ไอคอนนิคแหงใหมกรุงโซล	“	Seoullo	7017	”	สะพานลอยฟ า	ถือเป็นอีกหน่ึงสถานที่

เทีย่วใหมของเกาหลีใต	ทีเ่กิดจากการปรับปรุงทัศนียภาพของถนนยกระดับ	ใหกลายเป็นสถานที่พัก
ผอน	เดินเลน	ชิวชิว	สําหรับประชาชนและนักทองเที่ยว	สรางพื้นที่สาธารณะสีเขียวที่เป็นนวัตกรรมใหมโดยใช
สิ่งอํานวยความสะดวกที่มีอยูเพื่อสรางวัฒนธรรมใหมขึน้อยูกับแหลงวัฒนธรรมทองถิ่น	สะพานแหงน้ีจะเป็น
พื้นที่สีเขียว	(Seoul’s	Botanical	Skyline	Park)	ที่เต็มไปดวยตนไมและดอกไมกวา	200	สายพันธุของกรุงโซล	ทุก
คนสามารถมาพักผอนหยอนใจ	หลังจบรายการทองเที่ยว	คํ่าคืนน้ี...ขอสงทุกทานกลับเขาที่พัก

	รับประทานอาหารเชา	แบบอเมริกันเกาหลีชุด	หรือ	เซมิ	ที่	หองอาหารโรงแรม

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

Shinsegae	Outlet	มีพื้นที่ขนาดใหญของเกาหลีแหงหน่ึง	ซึ่งเป็นศูนยรวมของ
สินคาหลากหลายแบรนดที่นํามาขายใหทานไดเลือกชมเลือกซื้ออยางมากมาย
อาทิ	DKNY,	GUESS,	DIESEL,	NIKE,	ADIDAS	ฯลฯ

	เมนูหมูยาง	คาลบี	Pork	KALBI	อาหารพื้นเมืองเกาหลีป้ิงยางบนเตาถานที่เลื่องชื่อและรูจักกันดีทั่วโลก



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

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

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

	เมนูอันดงจิมทัค	หรือ	ไกตมแหงเมืองอันดอง	(เมืองอันดงเป็นหน่ึงของรองรอยสุดทายที่ยังคงเหลืออยูของ
เกาหลี	เป็นขุมทรัพยที่มีคาของประเพณีลัทธิขงจื้อ)
	พักที่	Incheon	Bliss,	Incheon	Charis,	Suwon	Reve,	Seoul	Diamant,	Seoul	L'Art,	(3	ดาวเกาหลี)	หรือเทียบ

เทา

Seoullo	7017″	สะพานลอยฟา	แลนดมารกแหงใหมกรุงโซล	ถือเป็นอีกหน่ึง
สถานที่เที่ยวใหมของเกาหลีใต	ที่เกิดจากการปรับปรุงทัศนียภาพ	รื้อสะพาน
บางจุด	แลวปรับใหเป็นถนนลอยฟา	แถวบริเวณสถานีรถไฟโซล	(Seoul
Station)	ใหกลายเป็นสถานที่พักผอนสําหรับประชาชน	และนักทองเที่ยว	ซึ่ง
สะพานน้ีจะเป็นพื้นที่สีเขียว	(Seoul’s	Botanical	Skyline	Park)	ที่เต็มไปดวยตน
ไมและดอกไมกวา	200	สายพันธุ	ทุกคนสามารถมาพักผอนหยอนใจ	รวมถึงจะ
เป็นอีกหน่ึงสถานที่ที่เป็นศูนยกลางในการทํากิจกรรมและจัดเทศกาล
นิทรรศการตางๆ	อีกทั้งมีใหบริการ	Wifi	ดวย	มาตอนเชาก็จะไดอารมณนึง
หรือจะมาชวงตอนดึกบนสะพานก็จะเปิดไฟ	ทําใหไดฟีลอีกอยาง	เรียกไดวามา
เที่ยวไดทุกเวลาเลย	..



ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	แบบอเมริกันเกาหลีชุด	หรือ	เซมิ	ที	่หองอาหารโรงแรม
ศูนยน้ํามันสนเข็มแดง	Red	Pine	พาทานเดินทางสู	ศูนยน้ํามันสนเข็มแดง	Red	Pine	ซึ่งผลิตจากใบสนเข็ม

แดงในประเทศเกาหลี	เป็นงานนวัตกรรมวิจัยชิ้นใหมลาสุดของเกาหลี	เพื่อชวยผูที่มีปัญหาเรื่องไขมันอุดตันใน
เสนเลือด	คลอเรสเตอรอลในเลือดสูง	ไขขอเสื่อม	หรือ	การไหลหมุนเวียนของเลือด	เป็นตน	กวาจะมาทําเป็น
น้ํามันสนสกัดได	1	แคปซูล	ตองใชใบสนเข็มแดงประมาณ	2.7	ก.ก.	แนะนําใหทุกทานเลือกซื้อเป็นของฝาก
สุขภาพเพื่อตัวทานเองและคนที่ทานรักหรือคนที่ทานเคารพ	เพราะเป็นสารอาหารธรรมชาติ	ที่วิจัยจากโรง
พยาบาลชั้นนําในเกาหลีแลววา	ไมมีผลขางเคียง
เปิดสัมผัสประสบการณฮันลิว	หรือ	กระแสดาราศิลปินเกาหลีในหอนิทรรศการ	และเรียนรูศิลปะ

วัฒนธรรม	อาหารการกินทัง้	4	ฤดู	ที	่K-Style	Hub	ศูนยใหขอมูลทองเทีย่วทุกเรื่องราว	จัดแบงออกเป็น
โซนโซนอยางลงตัว	อาทิเชน	ศูนยนิทรรศการและขอมูล	:	อยูชั้น	2	มีเคานเตอรขอมูล,	โซนสุขภาพและความ
งาม,	หองละมาดสําหรับพี่นองมุสลิม,	โซน	Virtual	Reality	สนุกกับการสัมผัส	เทคโนโลยีโลกเสมือนจริง,	โซน
ประสบการณกระแสดาราศิลปินเกาหลี	(K-Star	Zone)	หอนิทรรศการอาหารเกาหลี	:	ชั้น	3	มีศูนยใหขอมูลเชิง
ลึก	และรายละเอียดเกี่ยวกับอาหารเกาหลี	หอประสบการณอาหารเกาหลี	:	ชั้น	4	มีมุมเกี่ยวกับเทศกาลตางๆ
ของเกาหลี	และโซนสําหรับการเรียนรู	หอตลาดศิลปะ	:	อยูชั้น	5	เป็นศูนยแสดงนิทรรศการ	และซื้อขายงาน
ศิลปะ	และผลิตภัณฑงานศิลปะจาก	ศิลปิน	และบริษทัที่รวมทุนกับศิลปิน	เป็นอีกไอเทมที่ไมควรพลาด
เมนูเปิบพิสดาร-ไกตุนโสม	อาหารวังในสมัยกอน	เชื่อกันวาบํารุงและเสริมสุขภาพ	เสิรฟทานละ	1

ตัว	ในหมอดินรอน

ชวงบาย	-	ชวงคํ่า	
ภูเขานัมซาน	หอคอย	N	Tower	สายเคเบิ้ล	Love	Rock	Cable	พาทานขึน้ภูเขานัมซาน	Namsan	–	ภูเขา

เพียงลูกเดียวใจกลางเมืองหลวงและอิสระถายรูปคูหอคอย	N	Tower	เป็น	1	ใน	17	หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลก
สูงถึง	480	เมตรเหนือระดับน้ําทะเล	สถานที่ละครหนังเกาหลีหรือหนังไทยสไตลเกาหลีมาถายทํากัน	(ความเชื่อ:
เตรียมแมกุญแจลูกกุญแจเพื่อไปล็อคกุญแจคูรัก	ณ	Love	Rock	Cable	ซี่งเชื่อกันวา	ถาใครขึน้มาคลองกุญแจ
และโยนลูกกุญแจทิ้งไป	คูรัก	คูครอบครัว	คูเพื่อน	คูพี่นอง	คูมิตรน้ันจะมีความรักที่ยั่งยืนหรือไมมีใครมาพราก
จากกันได)	(คาบัตรลิฟทขึ้นสูจุดชมวิวบนหอคอย	ไมรวมไวในคาทัวร)
แวะซื้อของฝากติดไมติดมือทีศู่นยรวมของพื้นเมือง	(ละลายเงินวอน)	กอนอําลาเกาหลี	แวะซื้อของ

ฝากติดไมติดมือที่ศูนยรวมของพื้นเมือง	(ละลายเงินวอน)	สาหรายหลากรูปแบบ	หลากรสชาติ	ขนมอรอยตางๆ
ซีเรียลช็อคโก	กาแฟ	กระดูกมาเจจูโด	ขนมโสม	ชาโสม	เครื่องสําอางโสม	หมอนสุขภาพ	กิมจิ	เป็บโปโร	(ปอกกี้
เกาหลี)	ชินราเมง	(มามาเกาหลี)	ของใชในบาน	ลูกบอลซักผา	เครื่องใชไฟฟา	ของที่ระลึก	เป็นตน
ขึน้อยูกับวันและเวลาที่เดินทาง	เหินฟากลับกรุงเทพฯ	บางสายการบินอาจมีชุดกลองสแน็คบล็อกใหผู

โดยสารบนเครื่องบิน	และยังมีบริการ	Air	Cafe	จําหนาย	อาหาร	เครื่องดื่ม	และขนมคบเคี้ยว	ทีช่าว
เกาหลีนิยมกัน
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ

	รับประทานอาหารเชา	แบบอเมริกันเกาหลีชุด	หรือ	เซมิ	ที่	หองอาหารโรงแรม

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

	เมนูเปิบพิสดาร-ไกตุนโสม	อาหารวังในสมัยกอน	เชื่อกันวาบํารุงและเสริมสุขภาพ	เสิรฟทานละ	1	ตัว	ในหมอ
ดินรอน



คาบัตรลิฟทขึ้นสูจุดชมวิวบนหอคอย	ไมรวมไวในคาทัวร
บางสายการบินอาจมีชุดกลองสแน็คบล็อกใหผูโดยสารบนเครื่องบิน	และยังมีบริการ	Air	Cafe

จําหนาย	อาหาร	เครื่องดื่ม	และขนมคบเคี้ยว	ทีช่าวเกาหลีนิยมกัน

เป็นเนินเขาในกรุงโซล	ประเทศเกาหลี	เป็นจุดทองเที่ยวยิดนิยม	โดยเฉพาะ
สําหรับชมวิว	และการปิกนิค	ไดรับการโวตวาเป็นโลเคชั่นที่สวยที่สุดในกรุง
โซลโดยชาวเกาหลี

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

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

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



1.	จัดใหเฉพาะลูกคาที่ประสงคจะไปทองเที่ยวตามรายการของทัวรทุกวันเทาน้ัน	หากทานไมสามารถรวมทัวรทุก
วัน	แคสมัครมารวมทัวรเพียงเพื่อการใชตัว๋เครื่องบินและที่พักในราคาพิเศษ	หากทานไมแจง	และปรากฏวาทานไม
รวมทัวรในบางวัน	ทางบริษทัจะคิดคาดําเนินการในการแยกทองเที่ยวเอง	300	USDตอทาน	(กอนซื้อทัวร	จะตองแจง
ความประสงคที่เป็นจริง	เพื่อทางผูจัดจะไดคิดคาบริการที่เหมาะสม)	หมายเหตุ	หากการไปพบเพื่อนหรือญาติหรือไป
ติดตอธุรกิจหรือทองเที่ยวอิสระ	ทําหลังจากที่รายการเสร็จสิ้นในแตละวันแลว	ไมเป็นเหตุที่ทางผูจัด	จะตัดการให
บริการทานแตอยางใด
2.	ขอสงวนสิทธิใ์นการขายหรือไมขายใหแกทานที่ตองใชรถเข็น	หรือ	มีโรคประจําตัวบางอยาง	หรือ	ทองออนหรือ

ทองแกมาก	หรือ	มีเด็กอายุ	1-2	ปี	หรือ	คนพิการ	หรือ	พระภิกษุสงฆ	หรือ	นักบวช	(กอนซื้อทัวร	จะตองแจง	เพื่อหาขอ
ตกลงรวมกัน	เพราะเราคํานึงถึงความปลอดภัยและเพื่อสรางความสุขแกคณะผูเดินทาง)
3.	ขอสงวนสิทธิไ์มรับทานผูเดินทางที่มีความประสงคจะลักลอบเขาประเทศเกาหลีใตเพื่อไปทํางาน	หรือเพื่อการอื่น

ใดอันมิใชการทองเที่ยว
4.	การเปลี่ยนแปลงรายการทองเที่ยวในทุกการเดินทางอาจเกิดการเปลี่ยนแปลง	ดังน้ี	รายการทองเที่ยว	เมนู

อาหาร	โรงแรมที่พัก	รถทัวรในแตละวันที่ไดจัดเตรียมไว	(ทั้งชวงนําเสนอ	ชวงสรุป	และชวงเดินทางจริง)	ขอสงวน
สิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง	โดยพยายามที่จะตามรายการสรุปใหตรงมากที่สุด	หรือในระดับ	หรือใน
คุณภาพที่ใกลกันมากที่สุด
5.	ขอสงวนสิทธิป์ฏิเสธความรับผิดชอบคาเสียหายที่เกิดกับชีวิต	รางกาย	การเจ็บป วย	การถูกทําราย	ความตาย

อุบัติเหตุตางๆ	สูญหายในทรัพยสินหรืออยางอื่น	การนัดหยุดงาน	ภัยธรรมชาติ	การกอจลาจล	การปฎิวัติ	และอื่นๆ	ที่
เกิดขึน้ทางตรงหรือทางออม
6.	กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ	จนมีการยกเลิก	ลาชา	เปลี่ยนแปลง	การบริการ

จากสายการบิน	(	ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ	ความลาชาของเที่ยวบิน	การยกเลิกเที่ยวบิน	มีการยุบ
เที่ยวบินรวมกัน	ตารางการการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง	เน่ืองจากสายการบินพิจารณาสถานการณแลววา	อยู
นอกเหนือความควบคุม	หรือเหตุผลเชิงพาณิชย	หรือเหตุผลทางดานความปลอดภัย	เป็นตน	โดยจะปฏิบัติตาม
เงื่อนไขและขอจํากัดความรับผิดชอบของแตละสายการบิน	)	บริษทัขนสง	รถโดยสาร	เรือบริการ	หรือ	หนวยงานที่ให
บริการ	ที่จะสงผลทําใหเสียเวลาหรือยกเลิกรายการทองเที่ยวทัวรบางรายการหรือทั้งหมด	ผูเดินทางไมสามารถ
เรียกรองคาเสียหาย	ไมวาในกรณีใดๆ	ทั้งสิ้น	ทั้งคาเสียเวลา	คาเสียโอกาส	คาเสียความรูสึก	และคาใชจายที่บริษทั
จายไปแลว	เป็นตน	ขอใหทราบวา	ผูจัดจะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะประสานงานใหเกิดประโยชนสูงสุดแก
ลูกคา	แตจะไมคืนเงิน
7.	มัคคุเทศก	พนักงานและตัวแทนของผูจัด	ไมมีสิทธิใ์นการใหคําสัญญาใดๆ	ทั้งสิ้นแทนผูจัด	นอกจากมีเอกสารลง

นามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับ
8.	ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ	ได	ในทุกกรณี	เน่ืองจากเป็นการชําระคาทัวรในลักษณะ

เหมาจายกับตัวแทนตางๆ	เชน	ไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง	กรมแรงงาน	การกระทําที่สอ
ไปในทางผิดกฎหมาย	การหลบหนี	เขาออกเมือง	เอกสารเดินทางไมถูกตอง	การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ	ไมรับ
ประทานอาหารบางมื้อ	ไมเที่ยวบางรายการ	เป็นตน
9.	ขอความรวมมือในเรื่องความประพฤติของคนเดินทางหากผูจัดหรือตัวแทนของประเทศที่ทานไดเดินทางมา	เดิน

ทางไปสู	หรือเดินทางผาน	เห็นวาผูโดยสารประพฤติตนที่อาจกอใหเกิดอันตรายตอผูเดินทางอื่นๆ	หรือทรัพยสิน	หรือ
ขัดขวางการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่	(ตัวแทน)	หรือไมปฏิบัติตามคําชี้แจงของเจาหนาที่	(ตัวแทน)	ทางผูจัดอาจใช
มาตรการตามที่เห็นสมควรเพื่อปองกันไมใหความประพฤติดังกลาวดําเนินตอไป	ซึ่งรวมไปถึงการยับยั้ง	และปฏิเสธ
ใหบริการ
10.	การชอปป้ิงการเลือกซื้อของนักทองเที่ยว	เป็นสวนหน่ึงของการทองเที่ยว	โดยเฉพาะการทองเที่ยวประเทศ

เกาหลีใต	ซึ่งเป็นแหลงชอปป้ิงที่คนไทยชื่นชอบ	โปรแกรมทัวรอาจจะมีการรายการพาไปชอปป้ิงยังสถานที่ตางๆ	โดย
การเลือกซื้อของทุกอยางเป็นเรื่องการตัดสินใจสวนตัวเสมอ	และ	ทางผูจัดขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบทุกการซื้อของ
ทาน
11.	กระเปาลูกคาตองยอมรับในความเสี่ยงของกระเปาทุกใบของตัวเอง	(ทานสามารถเลือกซื้อประกันเพิ่ม	เกี่ยวกับ

สัมภาระกระเปา	เพราะสายการบินมีกําหนดการจํากัดความรับผิดชอบตอสัมภาระ)	ทางทัวรจะไมรับผิดชอบตอความ
เสียหาย	สูญหาย	ลาชา	อุบัติเหตุ	ที่เกิดจากกรณีใดๆ	ทั้งสิ้น	ซึ่งลูกคาตองเขาใจวา	โดยปกติทุกฝ าย	เชน	คนขับรถ
มัคคุเทศก	หรือ	หัวหนาทัวร	ถึงแมจะพยายามในการดูแลและระวังเรื่องสัมภาระกระเปาเดินทางลูกคา
12.	เดินทางขั้นตํ่ าปกติ	25	ทานผูใหญ	(ที่น่ังจํากัด	จองและจายกอนไดสิทธิกอน	จองหลัง	อาจตองเพิ่มคาตัว๋)
13.	หากตํ่ากวากําหนด	อาจจะไมมีหัวหนาทัวรและอาจตองมีการเปลี่ยนแปลงราคา	หากผูเดินทางทุกทานยินดีที่

จะชําระคาบริการเพิ่มเพื่อใหคณะเดินทางได	ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามความประสงค
14.	สงวนสิทธิใ์นการปรับเปลี่ยนราคาเพิ่ม	หากมีการปรับขึน้ของภาษีน้ํามันหรือภาษีใดๆ	จากสายการบิน	คิด

อัตรา	ณ	วันที่	01/08/17
15.	สงวนสิทธิในเรื่องเที่ยวบินและตารางบินสายการบิน	ราคา	และ	รายการ	เปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนได	โดยมิ

ตองแจงใหทราบลวงหนา



16.	รายการน้ีเป็นเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากผูจัดอีกครั้งหน่ึง	สงวนสิทธิในเรื่องเที่ยวบินและตาราง
บินสายการบิน	ราคา	และ	รายการ	เปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนได	โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา	ผูจัดจะไมรับผิด
ชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ	ได	ในทุกกรณี	เน่ืองจากเป็นการชําระคาทัวรในลักษณะเหมาจายกับตัวแทน
ตางๆ	เชน	ไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง	กรมแรงงาน	การกระทําที่สอไปในทางผิด
กฎหมาย	เอกสารเดินทางไมถูกตอง	การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ	ไมรับประทานอาหารบางมื้อ	ไมเที่ยวบางรายการ
เป็นตน
17.	การอนุญาตใหทานผานดานตรวจคนออกนอกประเทศไทย	และ	ผานดานตรวจคนเขาประเทศเกาหลีเพื่อการ

ทองเที่ยว	เป็นอํานาจของเจาหนาที่ตรวจคนเขาออกเมืองของประเทศไทยหรือประเทศเกาหลีในการพิจารณาและ
อนุญาตใหเดินทางออกจากประเทศไทย	หรือ	ใหพํานักอยูในประเทศกาหลีใตเพื่อการทองเที่ยว	ทางผูจัดไมมีอํานาจ
และไมสามารถเขาไปแทรกแซงได

ทารก	หมายถึง	ผูโดยสารที่มีอายุตํ่ ากวา	24	เดือน	ณ	วันที่เดินทางไปและวันเดินทางกลับ	กรุณาติดตอเพื่อขอ
ราคาพิเศษ	เด็กทารกสามารถเดินทางโดยน่ังบนหนาตักของผูใหญ	โดยอนุญาตใหเด็กทารกหน่ึงคนตอผูใหญสองคน
เทาน้ัน	และหามมิใหนํารถเข็นเด็ก	หรือที่น่ังสําหรับเด็กขึน้บนเครื่องบิน	จํานวนเด็กทารกตอเที่ยวบินถูกจํากัดไวเพื่อ
ความปลอดภัย	และสายการบินสามารถปฏิเสธการนําเด็กทารกเดินทางไปกับทาน	สวนผูจัด	เราคํานึงถึงความ
ปลอดภัยและเพื่อสรางความสุขแกคณะผูเดินทาง

ผูทุพลภาพ/มีปัญหาดานสุขภาพหรืออยูในภาวะเจ็บป วย	ขอใหแจงผูจัดกอนซื้อทัวร	เพื่อเช็คกับทางสายการ
บินและผูใหบริการ	เพราะอาจไมอนุญาตใหใชอุปกรณชวยเหลือตางๆ	ขึน้เครื่องบินได	เขนน้ํายา	เข็มฉีดยา	เครื่องใช
แบตเตอรี่	หรือ	เครื่องหายใจ

สตรีมีครรภ	ขอใหแจงผูจัดกอนซื้อทัวร	เพื่อเช็คกับทางสายการบินและผูใหบริการโดยทั่วไป
-	3.1	อายุครรภไมถึง	27	สัปดาห	:	ตองลงนามยินยอมในเอกสารจํากัดขอบเขตความรับผิดชอบของสายการบิน	เมื่อ
ทําการเช็คอินเพื่อแสดงความยินยอมไมทําการเรียกรองใดๆ	ตอสายการบิน
-	3.2	อายุครรภในชวงสัปดาหที่	28	สัปดาห	ถึง	34	สัปดาห	:	แสดงใบรับรองแพทย	ยืนยันสัปดาหที่ตั้งครรภและกํากับ
วันที่ไมเกินสามสิบ	(30)	วันนับจากเที่ยวบินขาออกที่กําหนดหรือเที่ยวบินขาเขาที่กําหนด	และตองลงนามยินยอมใน
เอกสารจํากัดขอบเขตความรับผิดชอบของสายการบิน	เมื่อทําการเช็คอินเพื่อแสดงความยินยอมไมทําการเรียกรอง
ใดๆ	ตอสายการบิน
-	3.3	อายุครรภตั้งแตสัปดาหที่	35	ขึน้ไป:	สายการบินปฏิเสธการใหบริการ

การเช็คอินตัว๋เดินทางทีเ่คาเตอรสายการบิน	เงื่อนไข
1.	เคานเตอรเช็คอินจะเปิดใหบริการกอนเวลาเครื่องออกสาม	(3)	ชั่วโมง	เคานเตอร	จะปิดใหบริการกอนเวลาออก

เดินทาง	(90)	นาที	ผูโดยสารจําเป็นตองดําเนินการใหเรียบรอยภายในระยะเวลาที่ไดระบุไว	ทั้งน้ีไมวาในกรณีใดๆ
สายการบินสงวนสิทธิในการปฏิเสธการเดินทาง	โดยไมมีการคืนเงินคา	โดยสารที่ทานไดชําระไปแลว
2.	ไมแสดงตนหรือยืนยันความเป็นตัวทานตอพนักงานของสายการบิน
3.	ไมอาจแสดงเอกสารไดอยางครบถวนและถูกตอง	(เอกสารการเดินทางที่ชํารุดไมสมบูรณจัดวาเป็นเอกสารที่ไม

ถูกตอง)
4.	สําหรับทานตองมีตราอนุญาตเดินทางเขาหรือออกนอกประเทศ	(วีซา)	ซึ่งจําเป็นตอการเดินทางไปยังสถานที่

ตางๆ	หรือ	เอกสารการเจงเขาแจงออก	หรือ	เอกสารดานการทํางาน	Work	Permit
5.	กระทําการประทุษรายแกพนักงานของสายการบิน	หรือกอใหเกิดความวุนวาย	ณ	เคานเตอรของสายการบิน

หรือดูหมิ่น	เหยียดหยามพนักงานของสายการบินไมวาโดยการกระทําหรือโดยวาจา
6.	หากรัฐบาลหรือหนวยงานอื่นไมอนุญาตใหทานเดินทางหรือขึน้เครื่องบิน
7.	หากสายการบินเห็นควรวาไมสมควรแกการเดินทางเน่ืองจากอาการเมาสุราหรือมีลักษณะอาการที่เป็น

อันตรายอยางเห็นไดชัดในทางการแพทย	และ/หรือ	หากสายการบินเห็นควรวาไมเหมาะสมในการเดินทางโดย
เหตุผลทางการแพทย	หรือเงื่อนไขทางการแพทยของทานอาจกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพแกผูโดยสารอื่น

มัดจําทานละ	5,000	บาทตอทาน	หรือ	ชวงเทศกาล	High	Season	หรือเทีย่วบินเหมาลํา	มัดจําทานละ
10,000	บาทตอทาน	โดยปกติจะตองดําเนินการโอนเงินภายใน	1-2	วันนับจากวันทีท่ําการจองและสงใบ
เรียกเก็บเงิน	และชําระสวนที่เหลือกอนวันเดินทางอยางนอย	25	วันกอนเดินทาง	หรือ	35	วันลวงหนาในชวง
เทศกาล	High	Season	(เทศกาลปีใหม	เทศกาลตรุษจีน	ตลอดเดือนเมษายน	วันแรงงาน	วันฉตัรมงคล	วันหยุดสําคัญ
ทางศาสนา	ตลอดเดือนตุลาคม	ตลอดเดือนธันวาคม)	หากไมชําระมัดจําตามกําหนด	ขออนุญาตตัดทีน่ัง่ให
ลูกคาทานอื่นทีร่ออยู	การชําระไมครบ	ทางผูจัดถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยไมมีเงื่อนไข	หรือเช็คธนาคารถูก
ระงับการจายไมวาดวยสาเหตุใดใด	ผูจัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทางและขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงิน



ตามเงื่อนไขการยกเลิก

1.	คาตัว๋เครื่องบินชั้นประหยัด	กรุงเทพฯ	–	โซล	–	กรุงเทพฯ	ไปกลับแบบหมูคณะ	(	ตามวันเวลาทีร่ะบุในตัว๋
เครื่องบิน	)	พรอมที่พัก	3	คืน	(หองละ	2-3	ทาน)
2.	อาหารเชา	กลางวัน	และเย็นหรือคํ่ า
3.	บัตรเขาชมสถานที่
4.	รถนําเที่ยวตามรายการ
5.	สายการบินจํากัดน้ําหนักเพียงทานละ	15	กก.	(ขึ้นอยูกับนโยบายสายการบิน	ไมเกินจํานวน	1-2	ชิ้น)	และ

ถือขึน้เครื่องไดอีกทานละ	1	ชิ้น	7	กก.	(บางสายการบินไดถึง	10กก.)	(ตามขนาดที่กําหนดของสายการบิน	ไมรวม
กระเปาสะพาย)
6.	ประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม	(ขัน้ตํ่าวงเงินประกัน	1	ลานบาท	คารักษาพยาบาล	5	แสนบาท	1-15	ปี

หรือ	อายุ	75-85	ความคุมครองเหลือ	50%	อายุตํ่ากวา	1	ปี	หรือ	อายุเกิน	85	ปีไมคุมครอง	ไมคุมครองโรค
ประจําตัวหรือการถูกฆาตกรรมหรือถูกทํารายรางกาย)

ตัว๋เครื่องบินและคาทัวรทีช่ําระแลว	
ตัว๋เครื่องบิน	ไปกลับแบบหมูคณะ	ไมสามารถ

-	เปลีย่นเทีย่วบินไปหรือกลับ	
-	เปลีย่นวันเดินทางไปหรือกลับ	
-	เปลีย่นช่ือผูเดินทาง	
-	อัพเกรดทีน่ัง่	
-	คืนคาบัตรโดยสาร
และหากยกเลิกการเดินทาง	ไมมีระบบคืนเงินบางสวน	หากผูโดยสารถูกปฎิเสธการออกนอกประเทศไทยหรือเขา

ประเทศเกาหลี	จากเจาหนาที่แรงงานไทยหรือเจาหนาที่ตรวจคนออกนอกประเทศไทยและเจาหนาที่ตรวจคนเขา
เมืองที่ประเทศเกาหลี	ทางผูจัดและทางสายการบินจะไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึน้ทุกกรณี	ผูโดยสารอาจจะตอง
รับผิดชอบคาปรับที่ประเทศเกาหลีเรียกเก็บ	ผูโดยสารตองรอกลับประเทศไทยในเที่ยวบินถัดไปที่มีที่น่ังวางหรือตาม
วันเดินทางของตัว๋เครื่องบิน	ทั้งน้ีแลวแตทางเจาหนาที่ตรวจคนและสายการบิน	ทางผูจัดไมสามารถเขาไปแทรกแซง
ได

โรงแรมทีพ่ักทีร่ะบุในรายการทัวร	
อาจมีการเปลี่ยนแปลง	เน่ืองจากเป็นทัวรราคาพิเศษ	(โรงแรมที่พักไมไดอยูในใจกลางเมือง)	ปกติผูจัดจะแจงให

ทราบกอนการเดินทางอยางนอยประมาณ	3-5	วัน	พรอมทั้งใบนัดหมายเตรียมตัวการเดินทาง

รูปแบบหองพักของโรงแรมจะแตกตางกัน	
และอาจมีสไตลการตกแตงทุกหองไมเหมือนกัน	หองพักเดี่ยว	(Single)	หองคู	(Twin/Double)	และหองพักแบบ	3

ทาน	(Family	Room)	ทั่วไป	เตียงใหญ	1	+	เตียงเดี่ยว	1)	หองพักอาจจะไมติดกัน	บางเมืองหองจะเป็นแบบพื้นเมือง
(Ondol)	บางเมือง	หองมีขนาดกะทัดรัด	ไมมีอางอาบน้ํา	บางเมือง	หองกวาง	มีสิ่งอํานวยความสะดวกครบ	ชวงการจัด
งานประชุมนานาชาติ	(Trade	Fair,	Convention)	เป็นผลใหราคาโรงแรมสูงขึน้มากและหองพักในเมืองเต็ม	ผูจัดขอ
สงวนสิทธิในการจัดที่พักนอกเมืองตามความเหมาะสม

เมนูอาหารทัวร	
จะบริการเป็นหมูหรือไกหรือมื้อพิเศษตามรายการ	สําหรับทานที่มีขอจํากัดทางดานอาหารหรือศาสนา	ทานอาจ

ตองชําระเพิ่มเติม	หรือ	เตรียมอาหารสวนตัวไป	เมนูอาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม	ขึน้อยูกับ
สถานการณ	เชน	เวลาออกหรือเวลาถึงของเที่ยวบินแตละสายการบิน	การจารจรบนทองถนน	วันเวลาเปิดปิดของ
รานอาหาร	หรือดวยสาเหตุตางๆ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง

ในกรณีทีเ่กิดเหตุใดๆ	จนทําใหคณะทัวรไมสามารถออกเดินทางได	
เชน	มีลูกคากลุมใหญยกเลิกการเดินทางกะทันหัน	ทางสายการบินเรียกที่น่ังคืนดวยเหตุผลของสายการบิน	ฯลฯ

ทางผูจัดจะพยายามหาโปรแกรมอื่นในราคาและชวงเวลาใกลเคียงกันทดแทน	ขอใหลูกคาตระหนักดีวาเหตุการณดัง
กลาวถือเป็นเหตุสุดวิสัยและเชื่อมั่นวาผูจัดไดพยายามอยางสุดความสามารถ	โดยลูกคาจะไมยกเหตุขอน้ีมาเป็นขอ
เรียกรองใดๆ	กับผูจัด	หากลูกคาประสงครับเงินคืน	ทางผูจัดยินดีคืนเงิน

1.	คาใชจายสวนตัวอาทิ	อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่ม	โทรศัพท	โทรสาร	มินิบาร	ทีวีชองพิเศษ	คาทํา
หนังสือเดินทาง	คาซักรีด
2.	คาสัมภาระที่เกินชิ้นหรือน้ําหนักเกินสายการบินกําหนด
3.	คาวีซาพาสปอรตตางดาวหรือตางชาติ



4.	คาภาษีการบริการ	3%	ภาษีมูลคาเพิ่ม	7%
5.	จัดเก็บ	40,000	วอนทีส่นามบินสุวรรณภูมิ	(คาบริการของคนขับรถ+ไกด+หัวหนาทัวร)

เน่ืองจากการเดินทางนัน้เต็มไปดวยความเสีย่ง	
และความรับผิดชอบของทางสายการบินที่มีตอผูโดยสารน้ันมีจํากัด	ดังน้ันจึงแนะนําใหซื้อประกันภัยการเดิน

ทางและสุขภาพเพิม่เติม	ทานสามารถเลือกซื้อความคุมครองตามที่ทานตองการ	โดยเฉพาะกรณี	เกิดเหตุเจ็บป วย
จะมีความสามารถในการจายคารักษาได	เน่ืองจากหากเกิดเหตุดังกลาวขึน้ในตางประเทศ	เชน	ประเทศเกาหลีใต	จะ
มีคาใชจายที่สูงมาก

อุนใจเพิม่
เพื่อคุมครองบาดเจ็บ	เจ็บป วยไฟลยกเลิกตกเครื่อง	ยกเลิกเดินทาง	กระเป าหาย	พาสปอรตหาย	ทีม

แพทยฉุกเฉิน
-	แผนคุมครองสุขภาพ	เพียง	200	บาท	
-	รักษาพยาบาล+สุขภาพ-อุบัติเหตุ-ยายฉุกเฉิน+สงศพ-ทีมแพทยฉุกเฉิน
-	แผนหมดหวงทุกการเดินทาง	ราคาพิเศษ	500	บาท
-	รักษาพยาบาล+สุขภาพ-อุบัติเหตุ-ยายฉุกเฉิน+สงศพ-ทีมแพทยฉุกเฉิน-ยกเลิกการเดินทาง-ลดจํานวน
วันเดินทาง-กระเป าเดินทางหายหรือเสียหาย-ความลาชาของระบบขนสงมวลชน-ความลาชาของ
สัมภาระ-การจี้โดยสลัดอากาศ-การพลาดตอเทีย่วบิน-พาสปอรตหาย-ความรับผิดตอบุคคลภายนอก-
เงินชดเชยระหวางรักษาตัวในตางประเทศ

โปรดตรวจสอบ	อายุ	ของหนังสือเดินทาง	(	Passport	)	วาจะตองคงมีอายุเหลือ	ณ	วันเดินทาง	มากกวา	6
เดือนขึ้นไปและหนังสือเดินทางเหลือหนากระดาษเพียงพอใหเจาหนาทีต่รวจคนไดประทับตรา
หนังสือเดินทางอยูในสภาพทีด่ี	(ไมชํารุด)
1.	คนไทยถือหนังสือเดินทางประเทศไทย	ไมตองยื่นขอวีซากอนออกเดินทาง
2.	เตรียมหนังสือเดินทางมีอายุมากกวา	6	เดือน	ณ	วันเดินทาง	(ตองมีหนาวางสําหรับประทับตราอยางนอย	2	หนา

เต็ม)	เพื่อยื่น	ณ	ดานตรวจคนเขาเมือง	เน่ืองจากเคาเตอรสายการบินหรือดานตรวจคนเขาเมืองอาจปฏิเสธการเดิน
ทางของทาน
3.	คาวีซาสําหรับพาสปอรตตางดาว	กรุณาเตรียมเอกสารคือ	(1)	พาสปอรต	(2)	ใบประจําตัวคนตางดาว	(3)	ใบ

สําคัญถิ่นที่อยู	(4)	สําเนาทะเบียนบาน(ถามี)	(5)รูปถายสี	2	น้ิวทานละ1รูป
3.1ผูจัดจะเป็นผูดําเนินการยื่นวีซาใหทาน	โดยทานจายคาบริการตางหาก	(สําหรับหนงัสือเดินทาง
ตางดาวผูเป็นเจาของหนงัสือเดินทางจะตองทําเรื่องแจง	เขา-ออกดวยตนเองกอนจะยื่นวีซา)	สิทธิก์าร
ออกวีซาขึ้นอยูกับสถานทูตเทานัน้
4.	ขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ	นามสกุล	คํานําหนาชื่อ	เลขที่

หนังสือเดินทาง	และอื่นๆ	เพื่อใชในการจองตัว๋เครื่องบิน	ในกรณีที่มิไดสงหนาสําเนาหนังสือเดินทาง	(พรอมทั้งหนา
เปลี่ยนชื่อนามสกุล	ถามี)	ใหกับทางผูจัด

ราคาน้ีเป็นราคาสําหรับนักทองเทีย่วชาวไทยหรือผูถือหนังสือเดินทางไทยเทานัน้	(นักทองเทีย่วตาง
ประเทศ	โปรดเช็ค)
ในกรณีทีไมใชตัว๋กรุปแตตองการจอยทัวร	คิดทานละ	6,900บาท	(ยกเวนวันหยุด)
เด็ก	2-7	ปี	:	หองพัก	=	ผูใหญ	2	+	เด็ก	1	ไมมีเตียง	|	เด็ก	8-12	ปี	เตียงเสริมหรือหองครอบครัว
หากทานตองซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศ	(เครื่องบิน	รถทัวร,	รถไฟ)	เพื่อไปและกลับกรุงเทพฯ

กรุณาเลือกซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศประเภททีส่ามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได	ทัง้น้ีเพื่อ
ป องกันปัญหาเทีย่วบินลาชาหรือการเปลีย่นแปลงเวลาของเทีย่วบินหรือการเปลีย่นแปลงวันเดินทาง

สายการบินและตัว๋เครื่องบิน
1.	ในการสํารองทีน่ัง่และการใสชื่อในระบบสํารองทีน่ัง่	ผูเดินทางตองสงสําเนาของหนังสือเดินทาง	(

Passport	)	ที่ชัดเจน	หรือ	สงรายละะรายละเอียดที่สายการบินตองการ	(ภาษาอังกฤษ)	เชน	คํานําหนาชื่อ	ชื่อและ
นามสกุล	วันเดือนปีเกิด	เลขที่พาสปรอต	วันหมดอายุ	(	โดยเซ็นตชื่อและเขียนยืนยันรับรองเอกสารเป็นลายลักษณ
อักษรใหทางผูจัด	)	หากไมมีการสงขอมูลทั้งหมดในพาสปรอตเป็นลายลักษณอักษรใหทางผูจัด	และเกิดการออกชื่อ
นามสกุลในตัว๋หรือบัตรโดยสารผิดพลาด	อาจมีผลใหผูโดยสายจะตองรับผิดชอบในคาใชจายใหมที่จะเกิดขึน้ทั้งหมด
และสายการบินไมมีระบบเสียคาใชจายเพื่อแกไขตัวสะกดคํานําหนาชื่อ	/	ชื่อ	/	นามสกุล	หรือ	การเปลี่ยนชื่อผูเดินทาง



2.	หากทานตองซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศ	(เครื่องบิน	รถทัวร,	รถไฟ)	เพื่อไปและกลับกรุงเทพฯ
กรุณาเลือกซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศประเภทที่สามารถเลื่อนวันและเวลาการเดินทางได	ทั้งน้ีเพื่อปองกัน
ปัญหาเที่ยวบินลาชาหรือการเปลี่ยนแปลงเวลาของเที่ยวบินหรือการเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง
3.	ตัว๋สายการบินไมสามารถระบุทีน่ัง่	ซื้อแบบใชวิธี	RANDOM	คือสุมเลือกทีโ่ดยระบบสายการบิน	การ

จัดที่น่ังบนเครื่องบิน	เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูกําหนด	ทางผูจัดไมสามารถเขาไปแทรกแซงได	แตจะทําการ
Request	ใหไดเทาน้ัน

ขอแนะนํา
1.	หากทานมีปัญหาเรื่องอาหารกรุณาแจงทางผูจัดทราบลวงหนา
2.	หามนําผลไมและเน้ือสัตวทุกชนิดเขาประเทศเกาหลีใต	หากพบจะตองเสียคาปรับ
3.	เตรียมสัมภาระขนาดกลาง	เน่ืองจากโรงแรมที่พักในเกาหลีไมมีบริกรชวย	(แนะนํา	ตลอดทริปจะตองดูแล

กระเปายกขึน้ลงหองดวยตัวทานเอง	เพื่อปองกันหลายกรณีที่อาจเกิดขึน้ได)
4.	กระเปาทุกใบจะตองฝากใหกับทางเจาหนาที่สายการบินดวยตัวทานเองตามนโยบายรักษาความปลอดภัยของ

สายการบิน
5.	ทรัพยสินมีคาและแตกหักงาย	เชน	เงิน	อัญมณี	อุปกรณอิเล็กทรอนิกส	คอมพิวเตอร	กลองถายรูป	อุปกรณวีดีโอ

เอกสารที่แลกเปลี่ยนเป็นเงินได	เอกสารทางธุรกิจ	หนังสือเดินทาง	เก็บติดตัวเสมอ
6.	สนามบินสุวรรณภูมิ	“	ไมมีการประกาศเรียกลูกคาขึน้เครื่อง	”	กรุณารอที่ประตูขึน้เครื่องอยางนอย	30	นาที	กอน

เวลาเครื่องออก
7.	นําเสื้อแจ็คแก็ตติดตัวขึน้เครื่องดวย	เพราะอากาศอาจจะเย็นและเพื่อการพักผอนที่อบอุน	(สําหรับ	มือใหม	หรือ

คนกลัววันแรกๆ	จะ	jetlag	หรืออาการเมาเวลาจากการเปลี่ยนโซนเวลาของโลก	แนะนํา	:	นอนใหมากที่สุด	หรือ	ทาน
ยาแกเมา	เพราะมีมีฤทธิท์ําใหนอนหลับ	ไมดื่มสุราหรือของมึนเมา	และดื่มน้ํามากๆ)

1.	การยกเลิกการจองน้ัน	จะตองแฟ็กซหรืออีเมลแจงยกเลิกการจองลวงหนาอยางนอย		30	วันทําการ	กอนการ
เดินทาง	โดยจะยึดเงินมัดจํา	5,000	บาท		ยกเวนชวงเทศกาล	High	Season	(เทศกาลปีใหม	เทศกาลตรุษจีน
ตลอดเดือนเมษายน	วันแรงงาน	วันฉตัรมงคล		วันหยุดสําคัญทางศาสนา	ตลอดเดือนตุลาคม	ตลอดเดือนธันวาคม)	
จะยึดเงินมัดจํา	10,000	บาท					
2.	ยกเลิกกอนการเดินทาง	29-24	วัน	-	เก็บคาใชจาย	10,000		ยกเวนชวงเทศกาล	High	Season		12,000	-

18,000	บาท		
3.	ยกเลิกกอนการเดินทาง	15-23	วัน	-	เก็บคาใชจาย	80%	ของราคาทัวร		ยกเวนชวงเทศกาล	High	Season	

เก็บคาบริการ	100%		
4.	ยกเลิกกอนการเดินทางวันเดินทาง	หรือ	1-14	วัน	-	เก็บคาบริการทั้งหมด	100%	

(ราคาทัวรเป็นการซื้อขาดแบบมีเงื่อนไขกับทางสายการบินและทางผูจัดทัวรเสนทางเกาหลี	จะไมมีการ
คืนเงินมัดจําหรือคาบริการทัง้หมดไมวากรณีใดใด)	โดยเฉพาะชวงเทศกาล	High	Season	หรือ	ฤดูกาลทอง
เที่ยวของเกาหลี			
การคืนเงินทุกกรณี		ผูมีชื่อในเอกสารการจอง	จะตองแฟกซ	อีเมลล	หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืน

ที่ทําการของผูจัดอยางใดอยางหน่ึงเพื่อทําเรื่องขอรับเงินคาบริการคืน	โดยแนบหนังสือมอบอํานาจพรอมหลักฐาน
ประกอบการมอบอํานาจ	หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆ		และหนาสมุดบัญชีธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขา
ใหครบถวน


