


1 สนามบินสุวรรณภูมิ

2 สนามบินอินชอน	-	กรุงโซล	-	G-Tower	เมืองซองโด	-	ซงโด	Central	Park	-
NC	Cube	Canal	Walk	-	ฮุนได	พรีเมี่ยม	เอาทเลต	-	Petite-France	-	ลานสกี

พักที่
Siheung
Tourist
Hotel
ระดับ	3
ดาวหรือ
เทียบเทา

3 ไรสตรอเบอรรี่	-	TEDDY	BEAR	FARM	-	ถนนฮงอิก	หรือ	ยานฮงแด	หรือ
ยานฮงอิก	-	ทงแดมุน	-	ทงแดมุน	ดีไซ

พักที่
Benikea
Seoul
Hotel
ระดับ	3
ดาวหรือ
เทียบเทา

4 หอคอยกรุงโซล	-	พระราชวังเคียงบ็อค	-	เคียงเฮวรู	-	พิพิธภัณฑสาหรายหมี
เทเทรุ	-	ฮันบก	-	เรียนทําขาวหอสาหราย	คิมบับ	-	ศูนยโสม	-	ศูนยสมุนไพรฮ
อกเกตนามู	-	สินคาปลอดภาษี	-	เมียงดง

พักที่
Benikea
Seoul
Hotel
ระดับ	3
ดาวหรือ
เทียบเทา

5 น้ํามันสนเข็มแดง	-	โรงงานพลอยอเมทิส	-	สวนสนุกล็อตเตเวิรด	-	สนามบิน
อินชอน	-	สนามบินสุวรรณภูมิ

6	ธ.ค.	60	-	10	ธ.ค.	60 ฿23,900 ฿22,900 ฿21,900 ฿7,900



บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

ชวงคํ่า
20.00	น.	คณะมาพรอมกันที่	ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ	ผูโดยสารขาออกชัน้	4	ประตู	2	เคานเตอร	C

(เช็คอินกรุปของสายการบินไทย)	โดยมีเจาหนาที่ของบริษทั	และหัวหนาทัวร	พรอมอํานวยความสะดวก
ตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางใหกับทุกทาน
23.10	น.	นําทานเหินฟาสู	สาธารณรัฐเกาหลีใต	โดย	สายการบินไทย	เที่ยวบินที่	TG658	หรือ	เที่ยวบินที่

TG656	23.30-06.55	น.	(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

ชวงเชา
06.05	น.	เดินทางถึง	ทาอากาศยานนานาชาติอินชอน	สาธารณรัฐเกาหลี	เวลาทองถิน่เร็วกวา

ประเทศไทย	2	ชัว่โมง	(เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย	กรุณาปรับนาฬิกาของทานเป็นเวลาทอง
ถิน่)	นําทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรแลว
บริการทานดวย	นมกลวย	ยอดฮิตของเกาหลี
จากน้ันนําทานสู	เมืองซองโด	เป็นเมืองใหมภายใตแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นมิตรตอสิ่งแวดลอม	พื้นที่

สวนใหญถมจากทะเลใกลอินชอน	หางจากกรุงโซลเพียง	40	กิโลเมตร
นําทานขึน้	ตึก	G	Tower	ชมวิวทัศนียภาพรอบๆพรอมใหทานไดชมแผนผังเมืองใหมซงโดที่ทันสมัย
จากน้ันนําทานสู	สวนซองโด	(Songdo	Central	Park)	เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ	สุดไฮเทค	ใจกลางโซน

ธุรกิจเกิดใหม	ที่สรางขึน้โดยมีแรงบันดาลใจจากเมืองชื่อดังตางๆของโลกเชน	แมนฮัตตัน	เวนิช	ซิดนีย	ปารีส
นิวยอรค	และดูไบ	ภายในมีสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆครบครัน	รวมทั้งกิจกรรมการพักผอนตางๆที่นาสนใจ
บนเน้ือที่มากกวา	100	ไร
จากน้ันใหทานอิสระเดินเลน	ชอปป้ิง	ชิมอาหารชิวๆ	ที่	NC	Cube	Canal	Walk
ใหทานสัมผัสบรรยากาศ	shopping	street	แนวสไตลยุโรป	อิสระทานเดินช็อปป้ิงและถายภาพเก็บเรื่องราว

ประทับใจ
จากน้ันนําทานช็อปป้ิงสินคาแบรนดเนม	หลากหลายยี่หอที่	Hyundai	Premium	Outlet
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	บริการทานดวย	สุกี้หมอไฟแบบเกาหลี	“ชาบู	ชาบู	”	อาหาร

พื้นเมืองของคาบสมุทรเกาหลีตั้งแตสมัยมองโกเลียบุกคาบสมุทรเกาหลีลักษณะคลายสุกี้หมอไฟของญี่ป ุน	โดย
นําเครื่องเคียงตาง	ๆ	เชนผักหลากชนิด	เห็ดตามฤดู	โอเดง	เบคอนหมูที่จัดเตรียมไว	มาจัดเรียงใหสวยงามใน
หมอ	เวลาทาน	เติมน้ําซุปชาบูปรุงรสแลวตมใหเดือด	แลวจึงนําอุดงสดลงตม	สามารถรับประทานเป็นอุดงรอน



และ	ทานพรอมขาวสวยรอน	น้ําจิ้มซีอิ้วเกาหลี	และเครื่องเคียงนานาชนิด

ชวงบาย	
นําทานสู	Petite	France	หมูบานเทพนิยายเจาชายนอย	ซึ่งในชวงหนาหนาวสถานที่ทองเที่ยวเอาทดอร

หลายๆ	ที่	ก็นิยมจัดแสดงไฟประดับสวยงามใหไดชมกัน	รวมถึงที่หมูบานเจาชายนอย	หรือ	Petite	France	ดวย
กับ	เทศกาล	Little	Prince	Lighting	Festival	(กําหนดการปี	2017ยังไมระบุวันทีแ่นชัด)	ซึ่งจะมาในธีม
ของเทพนิยาย	ที่รับรองวาบรรยากาศจะสวยงามและชวนฝันมากๆ	หมูบานแหงน้ีตั้งอยูที่	จังหวัดคยองกีโด
จากน้ันนําทาน	อิสระเลนสกี	ใหทานไดอิสระเพลิดเพลินกับกิจกรรมตาง	ๆ	บนลานสกี	เพลิดเพลินกับลาน

หิมะที่กวางใหญ	และเนินเลนสกีระดับตาง	ๆ	กระเชาลิฟท	เนินเขาเลนสโนสเลด	ทางรีสอรทยังมีหลากหลาย
บริการอื่นๆ	สําหรับผูที่ไมตองการเลนสกี	เชน	รานอาหาร	คอฟฟ่ีชอป	ซุปเปอรมาเก็ตไวบริการ	(ราคาทัวรไม
รวมคาเขาลานสกี,ชุด,อุปกรณ,รองเทา,คาครูฝึก	คาอุปกรณการเลนสกีราคาประมาณ	50,000	วอน	)

ชวงคํ่า
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	บริการทานดวย	เมนู	“ทัคคาลบี้”	ไกบาบีคิวผัดซอสเกาหลี	เป็น

อาหารเลื่องชื่อของเมืองชุนชอน	โดยนําไกบาบีคิว	ตอก	(ขาวเหนียวป้ันเกาหลี)	มันหวาน	ผักตางๆ	ลงผัดกับซอส
พริกเกาหลีในกระทะแบน	วิธีการทานแบบเมี่ยงคําไทย	โดยหอกับผักกาดแกวเมื่อทานไประยะหน่ึงจะนําขาว
สวย	และสาหรายแหงมาผัดรวมกับทักคาลบี	เพื่อใหเกิดอาหารชนิดใหม	คือ	ทักคาลบีบกคึม	หรือขาวผัดพริกไก
ที่ทั้งหอมนารับประทาน	เสิรฟพรอมเครื่องเคียง
ทีพ่ัก	Siheung	Tourist	Hotel	ระดับ	3	ดาวหรือเทียบเทา

	บริการทานดวย	นมกลวย	ยอดฮิตของเกาหลี

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

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

ตึกสําคัญแหงหน่ึงของเมืองซองโดใหทานขึน้ตึกชมวิวรอบเมืองซองโดได360
องศา	ขึน้ชมวิวที่ชั้น	33	ชมเมืองใหมของ	Songdo	ไดทั้งเมือง

ยานซงโด	Central	Park	เซ็ลทรัลปารค	ตั้งอยูในยานธุรกิจของเมืองซองโด	มี
พื้นที่กวา	400,000	ตารางเมตร	โดยแบงออกเป็น	5	เกาะจําลอง	ตั้งอยูริมน้ํา
เป็นจุดขึน้ลงของ	Water	Taxi	(คาแท็กซี่	ไมรวมในคาทัวร)	และจัดบริเวณโดย
รอบใหเป็นสถานที่พักผอนหยอนใจ	สวนประติมากรรมรูปป้ัน	สวนจําลอง	ทาง
จักรยาน	อิสระใหทานไดเดินเลน



ราคาทัวรไมรวมคาเขาลานสกี,ชุด,อุปกรณ,รองเทา,คาครูฝึก	คาอุปกรณการเลนสกีราคาประมาณ
50,000	วอน
***ลานสกีบางแหงไมสามารถเขาไปในลานสกีได	เพราะเน่ืองจากจะเป็นการรบกวนผูเลนสกี	หากตองการเขา
ชมจะตองเสียคาใชจายในการเขาและเชาอุปกรณในการเลนสกี	***

NC	Cube	Canal	Walk	แหลงเดินเลนชอปป้ิงสไตลยุโรปที่มีความยาว	740
เมตร	โดยจัดแตงพื้นที่ใหมีความสวยงามทางสถาปัตยกรรมที่โดดเดนและมี
วัฒนธรรมแบบไดนามิก	ประกอบดวยอาคารสี่ฤดู	ใบไมผลิ	ฤดูรอน	ฤดูใบไม
รวง	และฤดูหนาว	มีรานสินคาแฟชั่นรานอาหาร	รานคาเฟ 	จะถายรูปอัพอวด
เพื่อนๆ	น่ังแบบชิวเอาทดูน้ําไหลผานตามคลองลําธารจําลองที่อยูตรงกลาง
ของอาคาร

เป็นแหลงชอบป้ิงเอาทเลตขนาดใหญของอาณาจักรฮุนได	รานสินคาแบ
รนดเนมระดับโลกมากมาย	เป็นหางใหญของเกาหลี	หางมีลักษณะ
สถาปัตยกรรมเป็นทรงกรีกโรมันหรือยุโรปโบราณ	นอกจากจะเป็นแหลงชอป
ป้ิงแลว	ยังเป็น	แหลงพักผอนหยอนใจ	สําหรับครอบครัวอีกดวย

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	บริการทานดวย	สุกี้หมอไฟแบบเกาหลี	“ชาบู	ชาบู	”	อาหารพื้นเมืองของ
คาบสมุทรเกาหลีตั้งแตสมัยมองโกเลียบุกคาบสมุทรเกาหลีลักษณะคลายสุกี้หมอไฟของญี่ป ุน	โดยนําเครื่อง
เคียงตาง	ๆ	เชนผักหลากชนิด	เห็ดตามฤดู	โอเดง	เบคอนหมูที่จัดเตรียมไว	มาจัดเรียงใหสวยงามในหมอ	เวลา
ทาน	เติมน้ําซุปชาบูปรุงรสแลวตมใหเดือด	แลวจึงนําอุดงสดลงตม	สามารถรับประทานเป็นอุดงรอน	และ	ทาน
พรอมขาวสวยรอน	น้ําจิ้มซีอิ้วเกาหลี	และเครื่องเคียงนานาชนิด

ตั้งอยูบน	แกรนด	อีล	ที่แมน้ําแยกออกเป็นคลองและ	ผานพื้นที่เล็กๆ	คือบาน
สมัยยุคกลาง	บานครึ่งไม	และอาคาร	หินทราย	บาร็อค	ในยุคกลาง	ซึ่งถูก
สรางขึน้ในชวงปลายศตวรรษที่สิบหา

สกีรีสอรท	อิสระใหทานเพลิดเพลินกับกิจกรรมตาง	ๆ	บนลานสกี	เพลิดเพลิน
กับลานหิมะที่กวางใหญ	และเนินเลยสกีระดับตางๆ	และมีสิ่งอํานวยความ
สะดวกอื่นๆอีกมากมาย

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	บริการทานดวย	เมนู	“ทัคคาลบี้”	ไกบาบีคิวผัดซอสเกาหลี	เป็นอาหารเลื่องชื่อ
ของเมืองชุนชอน	โดยนําไกบาบีคิว	ตอก	(ขาวเหนียวป้ันเกาหลี)	มันหวาน	ผักตางๆ	ลงผัดกับซอสพริกเกาหลีใน
กระทะแบน	วิธีการทานแบบเมี่ยงคําไทย	โดยหอกับผักกาดแกวเมื่อทานไประยะหน่ึงจะนําขาวสวย	และ
สาหรายแหงมาผัดรวมกับทักคาลบี	เพื่อใหเกิดอาหารชนิดใหม	คือ	ทักคาลบีบกคึม	หรือขาวผัดพริกไกที่ทั้งหอม
นารับประทาน	เสิรฟพรอมเครื่องเคียง
	พักที่	Siheung	Tourist	Hotel	ระดับ	3	ดาวหรือเทียบเทา



ชวงเชา	
บริการอาหารเชา	ณ	โรงแรม
นําทานสู	ไรสตรอเบอรรี	่ขอเชิญทานลิ้มรสสตรอเบอรรี่เกาหลีสดๆ	พรอมชมบรรยากาศภายในไร	ซึ่งทาน

จะไดพบกับวิถีชีวิตชาวไรสตรอเบอรรี่ของเกาหลีวามีวิธีการปลูกอยางไรจึงไดผลสตรอเบอรรี่ที่ขนาดใหญเป็น
พิเศษ	และหวานหอมชวนนารับประทานเป็นที่ชื่นชอบของชาวเกาหลีเอง	และชาวตางชาติ	และยังเป็นผลไมสง
ออกของประเทศอีกดวย	ชมวิธีการปลูก	การดูแลรักษา	และทานยังสามารถเลือกซื้อสตรอเบอรรี่ไดจากภายใน
ไรไดอีกดวย
จากน้ันนําทานสู	Teddy	Bear	Museum	ใหทานไดถายรูปและชมความนารักของตุกตาหมีตัวนอยๆกับ

พิพิธภัณฑหมีเท็ดดี้แบร
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	บริการทานดวย	“คาลบี้”	หมูยางเกาหลี	เป็นอาหารพื้นเมือง

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

ชวงบาย
จากน้ันพาทานชม	ถนนฮงอิก	ยานวัยรุนชื่อดังที่อยูหนามหาวิทยาลัยอีแดสินคาที่มีจะเป็นเสื้อผาแบบวัยรุน

ทันสมัยในราคาที่ยอมเยาว
จากน้ันนําทานสู	Dongdaemun	Design	Plaza	(DDP)	ที่น่ีคือ	Art	Exhibition	Hall	หรือสถานที่ที่ไวจัดแสดง

งานศิลปะ	อีเวนท	การประชุม	หรือนิทรรศการตางๆ
จากน้ันนําทาน	อิสระชอปป้ิงตามอัธยาศัย	ณ	ตลาดทงแดมุน	มีสิ้นคาตางๆใหทานไดเลือกซื้อ	เชน

เสื้อผาแฟชั่น	รองเทา	กระเปา	และอื่นๆอีกมากมาย

ชวงคํ่า
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารบริการทานดวย	เมนู	บุฟเฟ ตบาบีคิวสไตลเกาหลี
ทีพ่ัก	Benikea	Seoul	Hotel	ระดับ	3	ดาวหรือเทียบเทา

	บริการอาหารเชา	ณ	โรงแรม

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

เป็นพิพิธภัณฑหมีที่ใหญที่สุดในโลก	และเป็นฉากหนังของเรื่อง	เจาหญิง
วุนวายเจาชายเย็นชา	สรางขึน้ในโอกาสครบรอบ	100	เท็ดดี้แบร

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



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

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

หรือตลาดดงแดมุน	เป็นตลาดที่เต็มไปดวยรานคามากมาย	และหางสรรพ
สินคาที่ทันสมัยกวา	10	แหง	ตั้งอยูทามกลางบรรยากาศแบบดั้งเดิมของ
บริเวณฮึนอินจิมุน	หรือประตูตะวันออก	เป็นแหลงคาของสินคาประเภทผา
เครื่องแตงกาย	เครื่องหนัง	เครื่องนอน	เครื่องใชภายในบาน	อุปกรณกีฬา
เครื่องกีฬา	รองเทา	และอื่นๆ	สินคามีความหลากหลายและทันสมัยในราคาที่
ไมแพง

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารบริการทานดวย	เมนู	บุฟเฟตบาบีคิวสไตลเกาหลี
	พักที่	Benikea	Seoul	Hotel	ระดับ	3	ดาวหรือเทียบเทา

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

นําทานสามารถชมทัศนียภาพของกรุงโซลจากยอดโซลทาวเวอรไดรอบทิศ	360	องศาโดยสามารถมองไดถึงเขา
พูกักซันและถาหันไปยังทิศตรงขาม	ก็จะเห็นไกลไปถึงแมน้ําฮันกัง	(ราคาไมรวมคาขึ้นลิฟท)
นําทานสู	พระราชวังเคียงบอคคุง	พระราชวังเกาแกที่สุดของราชวงศโชซอน	สรางขึน้ในปี	ค.ศ.1394	โดยใช

เป็นศูนยกลางการปกครองในสมัยโบราณ	โดยเป็นทั้งที่ประทับและฐานอํานาจของพระเจาแทโจและตอเน่ืองมา
ถึงกษตัริยในราชวงศโชซอล	พระที่น่ังคึนชองจอนถูกสรางขึน้มาเพื่อเป็นที่วาราชการตอมาคณะปกครองเกาหลี
ของญี่ป ุนไดสรางอาคารรัฐสภาขนาดยักษขึน้คั่น	แสดงถึงความตองการตัดความผูกพันระหวางพระราชวงศกับ
ราษฎร	อาคารหลังน้ีไดถูกรื้อถอนไปในโอกาสครบรอบ	50	ปีของการปลดแอกจากญี่ป ุน
จากน้ันนําทานสู	พิพิธภัณฑสาหราย	ซึ่งทานจะไดเรียนรูการทําสาหรายของชาวเกาหลี	ประวัติความเป็น

มาและความผูกผันที่ชาวเกาหลีที่มีตอสาหราย
พิเศษ	!!	ใหทานไดถายรูปเป็นที่ระลึกใน	ชุดฮันบก	พรอมใหทานทํา	คิมบับ	หรือขาวหอสาหรายเกาหลี	ดวย

ตนเองอีกดวย
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	บริการทานดวย	“ซัมเกทัง”	ไกตุนโสมเกาหลี	อาหารชาววังใน



สมัยกอนปัจจุบัน	เป็นอาหารเลื่องชื่อของเมืองหลวง	เชื่อกันวาบํารุงและเสริมสุขภาพ	เสิรฟทานละ	1	ตัวในหมอ
ดินรอน	ภายในตัวไกจะมีขาวเหนียว	รากโสม	พุทราแดง	เกาลัด	เสิรฟพรอมเครื่องเคียง	เสนขนมจีน	เหลาโสม
พริกไทยดําและเกลือ	

ชวงบาย
นําทานสู	ศูนยโสม	ซึ่งรัฐบาลรับรองคุณภาพวาผลิตจากโสมที่มีอายุ	6	ปี	ซึ่งถือวาเป็นโสมที่มีคุณภาพดีที่สุด

ชมวงจรชีวิตของโสมพรอมใหทานไดเลือกซื้อโสมที่มีคุณภาพดีที่ที่สุดและราคาถูกกวาไทยถึง	2	เทา	เพื่อนําไป
บํารุงรางกาย	หรือฝากญาติผูใหญที่ทานรักและนับถือ
ชม	ศูนยสมุนไพรเกาหลี	ใหทานไดเลือกซื้อเลือกชม	สมุนไพรฮอตเกนามูของเกาหลี	ที่นํามาแปรรูปเป็น

รูปแบบตางๆ	ที่มีสรรพคุณรักษาโรค	และบํารุงรางกาย
จากน้ันนําทานสู	Cosmetic	Shop	ศูนยรวมเครื่องสําอางคชื่อดังของเกาหลี	มากมายหลายแบรนดดัง	อาทิ

เชน	W.S.Nature,	Rojukiss,	Missha	เป็นตน
จากน้ันนําทาน	ชอปป้ิงสินคาปลอดภาษีทีห่าง	Duty	Free

ชวงคํ่า	
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	บริการทานดวย	“อันดงจิมดัก”	Andong	Jimdak	ไกพะโลผัดวุนเสน

ไกอบซีอิว๋ดําวุนเสนเมนูพื้นเมืองดั้งเดิมของเมืองอันดงปัจจุบันไดรับความนิยมอยางแพรหลายและรสชาติของจิ
มดักก็เป็นที่ถูกปากถูกลิ้นคนไทยเป็นอยางยิ่ง
จากน้ันใหทาน	ชอปป้ิงตามอัธยาศัย	ณ	ตลาดเมียงดง	แหลงรวมวัยรุนยานสยามสแควร	โดยเฉพาะอยาง

ยิ่งเป็นแหลงรวมเครื่องสําอางคชื่อดัง	อาทิ	Etude,	Skinfood,	The	Face	Shop,	Missha	เป็นตน
ทีพ่ัก	Benikea	Seoul	Hotel	ระดับ	3	ดาวหรือเทียบเทา

	บริการอาหารเชา	ณ	โรงแรม

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

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

เป็นพลับพลาริมน้ํา	ซึ่งอยูในเขตุที่ประทับของกษตัริยองคกอนๆของเกาหลี	มี
ไวจัดงานเลี้ยงตอนรับเขตุชาวตางชาติ	และงานพิธีสําคัญ	ซึ่งชื่อน้ันแปลวา
กษตัริยจะดูแลงานติดตอกับชาวตางชาติไดเมื่อมีสมุนที่เหมาะสม

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



วิทยาศาสตรและการซอนภาพโดยกระตุนความเคลือนไหวของภาพใหมีมิติ
เหมือนจริงโดย	ใหผูชมเขาไปมีสวนรวมถายภาพ	เมือผานเขาไปในภาพนันๆ
และลองชิมสาหรายหลากหลายรสชาติ

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

อาหารประจําชาติเกาหลี	ซึ่งเป็นสวนหน่ึงในอาหารเกาหลียอดนิยมของคน
ไทยอีกเมนูหน่ึง

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	บริการทานดวย	“ซัมเกทัง”	ไกตุนโสมเกาหลี	อาหารชาววังในสมัยกอน
ปัจจุบัน	เป็นอาหารเลื่องชื่อของเมืองหลวง	เชื่อกันวาบํารุงและเสริมสุขภาพ	เสิรฟทานละ	1	ตัวในหมอดินรอน
ภายในตัวไกจะมีขาวเหนียว	รากโสม	พุทราแดง	เกาลัด	เสิรฟพรอมเครื่องเคียง	เสนขนมจีน	เหลาโสม	พริก
ไทยดําและเกลือ

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

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

เป็นแหลงชอปป้ิงเกาหลีที่มีสินคาแบรนดเนมกวา	250	แบรนด	ราคาของ
สินคาแบรนดเนมที่น่ีถูกกวาที่เมืองไทย	และสินคาแบรนดเนมบางชนิด
ประเทศไทยไมไดนําเขา	นักทองเที่ยวที่ไปเที่ยวเกาหลีตองใชพาสปอรตและ
ตัว๋เครื่องบินในการซื้อสินคาทุกครั้งที่	ดงฮวา	ดิวตี้ฟรี	แหงน้ี



โซลทาวเวอร	ราคาไมรวมคาขึ้นลิฟท

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	บริการทานดวย	“อันดงจิมดัก”	Andong	Jimdak	ไกพะโลผัดวุนเสน	ไกอบซีอิว๋
ดําวุนเสนเมนูพื้นเมืองดั้งเดิมของเมืองอันดงปัจจุบันไดรับความนิยมอยางแพรหลายและรสชาติของจิมดักก็เป็น
ที่ถูกปากถูกลิ้นคนไทยเป็นอยางยิ่ง
	พักที่	Benikea	Seoul	Hotel	ระดับ	3	ดาวหรือเทียบเทา

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

ชวงเชา
บริการอาหารเชา	ณ	โรงแรม
นําทานสู	น้ํามันสนเข็มแดง	เป็นการสกัดจากใบสนเข็มแดงบริสุทธิ	์100%	ซึ่งสรรพคุณของน้ํามันสนเข็ม

แดงน้ันมีประโยชนอยางมากมาย	ทั้งชวยละลายคลอเรสเตอรอล	และไขมันที่อุดตันในเสนเลือด	ลดระดับน้ําตาล
ในเลือด	ชวยขับสารพิษออกจากรางกายในรูปแบบของเสีย	เชน	เหงื่อ	ปัสสาวะ	อุจจาระ	ชวยลางสารพิษหรือดีท็
อกซเลือดใหสะอาด	เพิ่มการไหลเวียนของเลือดไดสะดวกขึน้	ชวยเพิ่มภูมิตานทานใหกับรางกาย	บํารุงผิวพรรณ
ใหสดใสจากภายใน	และลดอัตราเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็ง
จากน้ันนําทานสู	โรงงานพลอยอเมทิส	หรือ	พลอยสีมวง	ที่มีชื่อเสียงของประเทศเกาหลี	ซึ่งชาวโสมเชื่อวา

ถาไดมีพลอยชนิดน้ีติดตัวไว	จะทําใหมีโชคลาภและสิ่งดีๆเกิดขึน้กับชีวิต
จากน้ันนําทานสู	สวนสนุกล็อตเตเวิลด	เป็นสวนสนุกในรมที่ใหญที่สุดของเกาหลี	ตั้งอยูในเขตซัมซิล

(jamsil)	ตอนใตของกรุงโซล	มีแหลงดึงดูดใจนักทองเที่ยวทั้งในประเทศและตางประเทศมากมาย	ไมวาจะเป็น
โรงแรมหรู	ช็อปป้ิงมอลลขนาดใหญมีสินคาหลายหลาย
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	บริการทานดวย	“บูลโกกิ”	หมูผัดซอส	เน้ือหมูสดหมักผัดซอส

และเครื่องเทศจนไดที่แลวนํามาใสบนกระทะผัดกับกะหลํ่าปีสดและวุนเสนของเกาหลีมีน้ําขลุกขลิกรสชาติออก
หวานเล็กนอย	พรอมกับเสริฟขาวสวยและเครื่องเคียงตางๆ

ชวงบาย	
จากน้ันใหทาน	อิสระชอปป้ิง	Coex	Mall	มีสินคาแบรนดดังตางๆมากมาย	อาทิเชน	UNIQLO,	ZARA,	La

Grillia,	Bennigans,	Marche´	เป็นตน
จากน้ันนําทานสู	ทาอากาศยานนานาชาติอินชอน	เพื่อนําทานเดินทางกลับสู	ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
โดยระหวางทางนําทานชอปป้ิงที่	ซุปเปอรมารเก็ต	ซึ่งมีสินคาตางๆ	มากมายใหเลือกซื้อหาเป็นของฝาก	เชน

กิมจิ	บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป	สาหราย	ขนมขบเคี้ยว	ลูกอม	ผลไมตามฤดูกาลและของที่ระลึกตางๆ

ชวงคํ่า	
21.20	น.	นําทานเหินฟากลับสู	ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ	โดย	สายการบินไทย	เทีย่วบินที	่TG	657

(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
01.10	น.	เดินทางถึง	ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ	โดยสวัสดิภาพ	พรอมความประทับใจ

	บริการอาหารเชา	ณ	โรงแรม



บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

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

โรงงานพลอยอเมทิส	หรือ	พลอยสีมวง	ที่มีชื่อเสียงของประเทศเกาหลี	ซึ่งชาว
โสมเชื่อวาถาไดมีพลอยชนิดน้ีติดตัวไว	จะทําใหมีโชคลาภและสิ่งดีๆเกิดขึน้กับ
ชีวิต

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

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	บริการทานดวย	“บูลโกกิ”	หมูผัดซอส	เน้ือหมูสดหมักผัดซอสและเครื่อง
เทศจนไดที่แลวนํามาใสบนกระทะผัดกับกะหลํ่าปีสดและวุนเสนของเกาหลีมีน้ําขลุกขลิกรสชาติออกหวานเล็ก
นอย	พรอมกับเสริฟขาวสวยและเครื่องเคียงตางๆ

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.	บริษทัฯ	มีสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี	เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได
2.	บริษทัฯ	ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน	ภัยธรรมชาติ	ปฏิวัติและอื่นๆที่อยูนอกเหนือ

การควบคุมของทางบริษทัฯ	หรือคาใชจายเพิ่มเติมที่เกิดขึน้ทางตรงหรือทางออม	เชน	การเจ็บป วย,	การถูกทําราย,
การสูญหาย,	ความลาชา	หรือจากอุบัติเหตุตางๆ
3.	หากทานถอนตัวกอนรายการทองเที่ยวจะสิ้นสุดลง	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานสละสิทธิแ์ละจะไมรับผิดชอบคืนคา

บริการที่ทานไดชําระไวแลวไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น
4.	บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบตอการหามออกนอกประเทศ	หรือ	หามเขาประเทศ	อันเน่ืองมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย

หรือเอกสารเดินทางไมถูกตอง	หรือ	การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
5.	รายการน้ีเป็นเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษทัฯ	อีกครั้งหน่ึง	หลังจากไดสํารองที่น่ังบนเครื่อง	และ

โรงแรมที่พักในตางประเทศเป็นที่เรียบรอย	แตอยางไรก็ตามรายการน้ีอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม
6.	ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เครื่องบินในปัจจุบัน	หากราคาตัว๋เครื่องบินปรับสูงขึน้	บริษทัฯ	สงวนสิทธิท์ี่จะปรับราคา

ตัว๋เครื่องบินตามสถานการณดังกลาว
7.	กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน	หรือ	หนวยงานที่เกี่ยวของ	จนมีการยกเลิก	ลาชา	เปลี่ยนแปลง	การบริการ

จากสายการบินบริษทัฯขนสง	หรือ	หนวยงานที่ใหบริการ	บริษทัฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร
อื่นทดแทนให	แตจะไมคืนเงินใหสําหรับคาบริการน้ันๆ
8.	มัคคุเทศก	พนักงาน	และตัวแทนของบริษทัฯ	ไมมีสิทธิใ์นการใหคําสัญญาใดๆ	ทั้งสิ้นแทนบริษทัฯ	นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษทัฯ	กํากับเทาน้ัน
9.	หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได	อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ	ความลาชา	และความผิด

พลาดจากทางสายการบิน	จะไมมีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น	แตทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให
โดยขอสงวนสิทธิก์ารจัดหาน้ีโดยไมแจงใหทราบลวงหนา
10.	กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งที่ประเทศไทย	และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศที่

บริษทัระบุในรายการเดินทาง	บริษทัของสงวนสิทธไมคืนคาบริการไมวากรณีใด	ๆทั้งสิ้น
11.	บริษทัฯ	รับเฉพาะผูมีจุดประสงคการเดินทางเพื่อทองเที่ยวเกาหลีเทาน้ัน
12.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและรายการทองเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความ

เหมาะสม	ทั้งไปและกลับโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาทั้งน้ีขึน้อยูกับสายการบิน
13.	เมื่อทานตกลงชําระเงินคาบริการไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษทัฯ	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานไดยอมรับ

ในเงื่อนไขและขอตกลงตาง	ๆ	ที่ไดระบุไวทั้งหมดน้ีแลว
14.	โรงแรมที่พักในประเทศเกาหลีมีมาตรฐานการกําหนดดาวและประเภทของที่พักแตกตางกับประเทศไทย	โดย

โรงแรมที่พักทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการจัดหาโรงแรมโดยอางอิงตามการจัดระดับดาวของประเทศเกาหลีตามที่
ระบุในรายการทองเที่ยวเทาน้ัน	โรงแรมที่ประเทศเกาหลีโดยสวนใหญจะเป็นแบบหองพักคู	(Twin	หรือDouble)	ใน
กรณีที่ทานมีความประสงคจะพักแบบ3ทานขึน้อยูกับขอจํากัดของหองพักและการวางรูปแบบของหองพักของแตละ
โรงแรม	ซึ่งมีความแตกตางกันอาจจะทําใหทานไมไดหองพักติดกัน	และไมสามารถเสริมเตียงไดตามที่ตองการ
โรงแรมหลายแหงจะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากประเทศเกาหลีอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่ าเครื่องปรับอากาศที่มีจะ
ใหบริการในชวงฤดูรอนเทาน้ัน
15.	กระเปาสัมภาระตางๆถือเป็นทรัพยสินสวนตัวของทาน	ทางบริษทัจะไมรับผิดชอบตอความเสียหายสูญหาย

ลาชา	หรืออุบัติเหตุตางๆ	ใดๆทั้งสิ้น
16.	เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว	หากทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง	หรือไมเดินทางพรอม

คณะถือวาทานสละสิทธิ	์ไมอาจเรียกรองคาบริการ	และเงินมัดจําคืน	ไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้นและถาทานตองการแยก
ตัวออกจากกรุปทัวรเพื่อทองเที่ยวเอง	โดยไมลงรานศูนยโสม,	ศูนยสมุนไพร,	รานน้ํามันสน,	ศูนยเครื่องสําอาง	และ
รานพลอยอะเมทิส	ทางบริษทัจะเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึน้จากทานเป็นจํานวนเงิน	300	USD	ตอทาน
17.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิร์าคาน้ีเฉพาะนักทองเทีย่วชาวไทยและทองเทีย่วเป็นหมูคณะแบบ	Join

Tour	เทานัน้	กรณีตองการตัดกรุปเหมาโปรดสอบถามทางบริษทัอีกครัง้หากเป็นนักทองเทีย่วชาวตาง
ชาติ	หรือ	พระสงฆ	เก็บคาใชจายเพิม่	ทานละ	4,000	บาท
18.	ในระหวางทองเที่ยวจะมีชางภาพมาถายรูปและชวยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง	และในวัน

สุดทายของการเดินทางชางภาพจะนําภาพถายมาจําหนายหากวาทานใดสนใจสามารถซื้อไดแตถาทานใดไมสนใจก็
ไมตองซื้อทั้งน้ีขึน้อยูกับความพึงพอใจของทาน	ทางบริษทัทัวรไมมีการบังคับใหซื้อแตอยางใดแตเป็นการบอกกลาว
ลวงหนาเพื่อใหผุเดินทางไดรับทราบ

1.	กรุณาสํารองที่น่ัง	+	ชําระเงินมัดจํา	ทานละ	10,000	บาท	พรอมแจงชื่อ+สกุล	เป็นภาษาอังกฤษตาม



หนังสือเดินทาง
2.	คาทัวรสวนที่เหลือ	ชําระทั้งหมดกอนการเดินทาง	15	วัน
3.	เมื่อทานตกลงชําระเงินคาบริการไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษทัฯ	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานไดยอมรับ

ในเงื่อนไขและขอตกลงตาง	ๆ	ที่ไดระบุไวทั้งหมดน้ีแลว

1.	คาบัตรโดยสารชั้นทัศนาจรไป	–	กลับ	(ตัว๋กรุป)	รวมภาษี	สนามบินและภาษีน้ํามันไวเรียบรอยแลว
2.	คาที่พัก	3	คืน	หองละ	2	-	3	ทาน
3.	คาเขาชมสถานที่ตามรายการระบุ
4.	หัวหนาทัวรหรือมัคคุเทศกทองถิ่นผูชํานาญเสนทางดูแลตลอดการเดินทาง
5.	ประกันอุบัติเหตุวงเงิน	ทานละ	200,000	บาท	เสียชีวิต	1,000,000	บาท	(เงื่อนไขตามกรมธรรม)
6.	ราคารวมภาษีมูลคาเพิ่ม	7%
7.	สัมภาระน้ําหนักไมเกินทานละ	30	กก.

1.	คาทําหนังสือเดินทางไทย
2.	คาใชจายสวนตัว	อาทิ	คาอาหาร	-	เครื่องดื่ม	นอกเหนือจากรายการ	คาซักรีด	คาโทรศัพท	เป็นตน
3.	คาน้ําหนักของกระเปาเดินทางในกรณีที่เกินกวาสายการบินกําหนด	30	กิโลกรัม
4.	วีซาเขาประเทศเกาหลี	ในกรณีที่ผูเดินทางถือหนังสือเดินทางตางดาว	หรือ	ประเทศที่ที่ตองทําวีซาเขาประเสา

ธารณรัฐเกาหลีใต	คาธรรมเนียมการยื่นวีซาทานละ	1,400	บาท	สําหรับผูที่ถือหนังสือเดินทางตางดาว	จะตองทํา
เรื่องแจง	เขา-ออก	หรือ	Re-Entry	ดวยตนเองเทาน้ันกอนการสงเอกสารยื่นวีซา
5.	คาทิปไกดและคนขับรถประมาณ	30,000	วอน	ตอทาน	ตอทริป

การเดินทางจากประเทศไทยเขาสูประเทศเกาหลีและพิธีการเขาเมือง	
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	เดือน
กรุณาสงมอบหนังสือเดินทางใหบริษทัฯ	กอนวันเดินทาง	เพื่อประโยชนของทานเอง
ในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ	และที่ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต	ปฏิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขา

ประเทศ	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธไมคืนคาใชจายไมวากรณีใดๆ	ทิ้งสิ้น

**	ราคาน้ีไมแจกกระเป า	ไมรวมทิปไกด	และทิปคนขับรถ	**
ราคาจอยแลนด	ไมรวมราคาตัว๋เครื่องบิน	12,900	บาท/ทาน

ราคาจอยแลนด	ไมรวมราคาตัว๋เครื่องบิน	13,900	บาท/ทาน	
(เดินทางชวง	24,25,30,31	DEC'17,1	JAN'18	)

ในกรณีที่ลูกคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	กรุณาติดตอเจาหนาทีข่องบริษทัฯกอนทุกครั้งมิเชนน้ันทางบ
ริษทัฯจะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆทั้งสิ้น



บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิในการเปลีย่นแปลงเทีย่วบินทัง้ไปและกลับโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาทัง้น้ี
ขึ้นอยูกับสายการบิน	บริษทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการเพื่อความเหมาะสมไมวาจะเกิดจากความ
ขัดของของ	ยานพาหนะหรือมีเหตุหน่ึงเหตุใดจนทําใหไมสามารถดําเนินการตามหมายกําหนดการไดโปรแกรมการ
เดินทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม	หรือเปลี่ยนแปลงรายการทองเที่ยวบางรายการหรือทดแทนรายการทอง
เที่ยวบางรายการ	และจะตองมีจํานวนผูโดยสารจํานวน	10ทานขึน้ไปจึงออกเดินทาง

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

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

หรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได	รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเชน	Extra	Flight
และ	Charter	Flight	จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทัง้หมดไมวายกเลิกดวยกรณีใดๆ
7.	กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ	และในตางประเทศ	ปฏิเสธมิใหเดินทางออก	หรือ	เขาประเทศที่ระบุไว

ในรายการเดินทาง	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น
**สําคัญ!!	บริษทั	ทําธุรกิจเพื่อการทองเทีย่วเทานัน้	ไมสนับสนุนใหลูกคาเดินทางเขาประเทศเกาหลีใต
โดยผิดกฎหมายและในขัน้ตอนการผานการตรวจคนเขาเมือง	ทัง้ไทยและเกาหลีใต	ขึ้นอยูกับการ
พิจารณาของเจาหนาทีเ่ทานัน้	ลูกคาทุกทานตองผานการตรวจคนเขาเมืองดวยตัวของทานเอง	ทาง
มัคคุเทศกไมสามารถใหความชวยเหลือใดๆไดทัง้สิ้น**
8.	เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว	ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง	หรือไมเดินทางพรอมคณะ

ถือวาทานสละสิทธิ	์ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจําคืน	ไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น


