


1 สนามบินสุวรรณภูมิ

2 สนามบินอินชอน	-	ซงโด	-	G-Tower	เมืองซองโด	-	ซงโด	Central	Park	-	ฮุน
ได	พรีเมี่ยม	เอาทเลต	-	หมูบานฝรั่งเศส	หรือ	La	Pettie	Frace	-	ลานสกี

พักที่
SUWON
RITZ	3	ดาว
หรือเทียบ
เทา

3 ไรสตรอเบอรรี่	-	สวนสนุกล็อตเตเวิรด	-	LOTTE	TOWER	-	ทงแดมุน

พักที่
DIAMOND
RICH	3	ดาว
หรือเทียบ
เทา

4 พระราชวังชางดอกกุง	-	ศูนยโสม	-	ศูนยสมุนไพรฮอกเกตนามู	-
Seoullo7017	-	เมียงดง	-	บุฟเฟตปูยักษ

พักที่
DIAMOND
RICH	3	ดาว
หรือเทียบ
เทา

5 หอคอยกรุงโซล	-	น้ํามันสนเข็มแดง	-	โรงงานพลอยอเมทิส	-	ฟารมตุกตา
หมีเท็ดดี้	-	สนามบินอินชอน	-	สนามบินสุวรรณภูมิ

22	ก.พ.	61	-	26	ก.พ.	61 ฿23,599 ฿22,599 ฿21,599 ฿4,999



Boeing	747-400	ทีน่ัง่แบบ	3-4-3	หรือ	Boeing	777-300	ทีน่ัง่แบบ	3-3-3
เสริฟ อาหารรอนทัง้ขาไป-ขากลับ
น้ําหนักสัมภาระ	ขาไป	-	ขากลับ	30	กก.

20.00	น.	คณะมาพรอมกันที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ	ผูโดยสารขาออกชัน้	4	ประตู	2	เคานเตอร	C
(เช็คอินกรุปของสายการบินไทย)	โดยมีเจาหนาที่ของบริษทั	และหัวหนาทัวร	พรอมอํานวยความสะดวก
ตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางใหกับทุกทาน
23.10	น.	นําทานเหินฟาสู	สาธารณรัฐเกาหลีใต	โดย	สายการบินไทย	เทีย่วบินที	่TG658	หรือ	เทีย่ว

บินที	่TG656	23.30-06.55	น.

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

ชวงเชา
06.35	น.	เดินทางถึง	ทาอากาศยานนานาชาติอินชอน	สาธารณรัฐเกาหลี	เวลาทองถิน่เร็วกวา

ประเทศไทย	2	ชัว่โมง	(เพื่อความ	สะดวกในการนัดหมาย	กรุณาปรับนาฬิกาของทานเป็นเวลาทองถิ่น)	นํา
ทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรแลว
นําทานสู	เม่ืองซองโด	เป็นเมืองใหมภายใตแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นมิตรตอสิ่งแวดลอม	พื้นที่สวนใหญ

ถมจากทะเลใกลอินชอน	หางจากกรุงโซลเพียง	40กิโลเมตร	นําทานขึน้ตึก	GTower	ชมวิวทัศนียภาพรอบๆ
พรอมใหทานไดชมแผนผังเมืองใหมซงโดที่ทันสมัย
จากน้ันนําทานสู	สวนซองโด	(Songdo	Central	Park)	เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ	สุดไฮเทค	ใจกลางโซน

ธุรกิจเกิดใหม	ที่สรางขึน้โดยมีแรงบันดาลใจจากเมืองชื่อดังตางๆของโลกเชน	แมนฮัตตัน	เวนิช	ซิดนีย	ปารีส
นิวยอรค	และดูไบ	ภายในมีสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆครบครัน	รวมทั้งกิจกรรมการพักผอนตางๆที่นาสนใจ
บนเน้ือที่มากกวา100	ไร
จากน้ันใหทานอิสระชอปป้ิง	Hyundai	Outlet
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	บริการทานดวย	เมนู	“ทัคคาลบี้”	ไกบาบีคิวผัดซอสเกาหลี

เป็นอาหารเลื่องชื่อของเมืองชุนชอน	โดยนําไกบาบีคิว	ตอก	(ขาวเหนียวป้ันเกาหลี)	มันหวาน	ผักตางๆ	ลงผัดกับ
ซอสพริกเกาหลีในกระทะแบน	วิธีการทานแบบเมี่ยงคําไทย	โดยหอกับผักกาดแกวเมื่อทานไประยะหน่ึงจะนํา
ขาวสวย	และสาหรายแหงมาผัดรวมกับทักคาลบี	เพื่อใหเกิดอาหารชนิดใหม	คือ	ทักคาลบีบกคึม	หรือขาวผัด
พริกไกที่ทั้งหอมนารับประทาน	เสิรฟพรอมเครื่องเคียง

ชวงบาย
นําทานสู	หมูบานเทพนิยายเจาชายนอย	Petite	France	หมูบานเทพนิยายเจาชายนอย	ซึ่งในชวงหนา

หนาวสถานที่ทองเที่ยวเอาทดอรหลายๆ	ที่	ก็นิยมจัดแสดงไฟประดับสวยงามใหไดชมกัน	รวมถึงที่หมูบานเจา



ชายนอย	หรือ	Petite	France	ดวยกับเทศกาล	Little	Prince	Lighting	Festival	(ยังไมทราบกําหนดการที่แนชัด)
ซึ่งจะมาในธีมของเทพนิยาย	ที่รับรองวาบรรยากาศจะสวยงามและชวนฝันมากๆ	หมูบานแหงน้ีตั้งอยูที่	จังหวัดค
ยองกีโด
จากน้ันนําทาน	อิสระเลนสกี	ใหทานไดอิสระเพลิดเพลินกับกิจกรรมตาง	ๆ	บนลานสกี	เพลิดเพลินกับลาน

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

ชวงคํ่า
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	บริการทานดวย	“ชาบูชาบู”	อาหารพื้นเมืองของคาบสมุทรเกาหลี

ลักษณะคลายสุกี้หมอไฟของญี่ป ุน	โดยนําเครื่องเคียงตาง	ๆ	เชนผักหลากชนิด	เห็ดตามฤดู	โอเดง	เบคอนหมูที่
จัดเตรียมไว	มาจัดเรียงใหสวยงามในหมอ	เวลาทาน	เติมน้ําซุปชาบูปรุงรสแลวตมใหเดือด	แลวจึงนําอุดงสดลง
ตม	สามารถรับประทานเป็นอุดงรอนและทานพรอมขาวสวยรอน	น้ําจิ้มซีอิ้วเกาหลี	และเครื่องเคียงนานาชนิด
เดินทางเขาสูที่พัก	SUWON	RITZ	3	ดาว	เมืองโซล	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

ซงโด	Songdo	International	City	เป็นเขตการคาเศรษฐกิจเสรี	เมืองแหงความ
ไฮเทคสําหรับผูอยูอาศัย	การทําธุรกิจ	การศึกษา	โรงพยาบาล	สนามกอลฟ
และสวนสาธารณะขนาดใหญ	100	ไร	อีกทั้งเป็นมิตรกับสิ่งแวดลอมมากที่สุด
และบานของแฝดสามตระกูลซง	โดยออกแบบภายใตแนวคิดการพัฒนาที่
ยั่งยืน	โดยเนนการเชื่อมตอพื้นที่ใกลเคียงเพื่อการเขาถึงในการขนสง	การ
ออกแบบประสิทธิภาพการใชพลังงานในอาคาร	การออกแบบโครงสรางพื้น
ฐานที่มีประสิทธิภาพ	พื้นที่โลงและที่อยูอาศัยที่คํานึงถึงความปลอดภัยและ
เป็นมิตรตอสิ่งแวดลอม	และสิ่งมีชีวิตทุกชนิด

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	หากตองการเขาชม
จะตองเสียคาใชจายในการเชาอุปกรณในการเลนสกี	

เป็นแหลงชอบป้ิงเอาทเลตขนาดใหญของอาณาจักรฮุนได	รานสินคาแบ
รนดเนมระดับโลกมากมาย	เป็นหางใหญของเกาหลี	หางมีลักษณะ
สถาปัตยกรรมเป็นทรงกรีกโรมันหรือยุโรปโบราณ	นอกจากจะเป็นแหลงชอป
ป้ิงแลว	ยังเป็น	แหลงพักผอนหยอนใจ	สําหรับครอบครัวอีกดวย

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	บริการทานดวย	เมนู	“ทัคคาลบี้”	ไกบาบีคิวผัดซอสเกาหลี	เป็นอาหาร
เลื่องชื่อของเมืองชุนชอน	โดยนําไกบาบีคิว	ตอก	(ขาวเหนียวป้ันเกาหลี)	มันหวาน	ผักตางๆ	ลงผัดกับซอสพริก
เกาหลีในกระทะแบน	วิธีการทานแบบเมี่ยงคําไทย	โดยหอกับผักกาดแกวเมื่อทานไประยะหน่ึงจะนําขาวสวย
และสาหรายแหงมาผัดรวมกับทักคาลบี	เพื่อใหเกิดอาหารชนิดใหม	คือ	ทักคาลบีบกคึม	หรือขาวผัดพริกไกที่ทั้ง
หอมนารับประทาน	เสิรฟพรอมเครื่องเคียง

หมูบานฝรั่งเศส	Petite	France	เป็นหมูบานสีสันนารักสดใสสไตลฝรั่งเศษ	โดย
ใชคอนเซ็ปในการออกแบบมาจาก	"ดวงดาว,	ดอกไม	และ	เจาชายนอย"	ถา
ใครเป็นแฟนคลับตัวจริงของเจาชายนอยและไดมีโอกาสมาเที่ยวที่เกาหลี	หาม
พลาดที่จะมาที่หมูบานฝรั่งเศสน้ี	เพราะไมวาจะไปมุมไหน	ก็จะไดเจอเจาชาย
นอยที่เป็นทั้งรูปป้ัน	และรูปวาดเจาชาย	สุดนารักมายืนรอใหแฟนคลับมาขอ
ถายรูปดวยเต็มไปหมด

สกีรีสอรท	อิสระใหทานเพลิดเพลินกับกิจกรรมตาง	ๆ	บนลานสกี	เพลิดเพลิน
กับลานหิมะที่กวางใหญ	และเนินเลยสกีระดับตางๆ	และมีสิ่งอํานวยความ
สะดวกอื่นๆอีกมากมาย

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	บริการทานดวย	“ชาบูชาบู”	อาหารพื้นเมืองของคาบสมุทรเกาหลี	ลักษณะ
คลายสุกี้หมอไฟของญี่ป ุน	โดยนําเครื่องเคียงตาง	ๆ	เชนผักหลากชนิด	เห็ดตามฤดู	โอเดง	เบคอนหมูที่จัดเตรียม
ไว	มาจัดเรียงใหสวยงามในหมอ	เวลาทาน	เติมน้ําซุปชาบูปรุงรสแลวตมใหเดือด	แลวจึงนําอุดงสดลงตม
สามารถรับประทานเป็นอุดงรอนและทานพรอมขาวสวยรอน	น้ําจิ้มซีอิ้วเกาหลี	และเครื่องเคียงนานาชนิด
	พักที่	SUWON	RITZ	3	ดาวหรือเทียบเทา

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานสู	ไรสตรอเบอรรี	่ขอเชิญทานลิ้มรสสตรอเบอรรี่เกาหลีสดๆ	พรอมชมบรรยากาศภายในไร	ซึ่งทาน

จะไดพบกับวิถีชีวิตชาวไรสตรอเบอรรี่ของเกาหลีวามีวิธีการปลูกอยางไรจึงไดผลสตรอเบอรรี่ที่ขนาดใหญเป็น
พิเศษ	และหวานหอมชวนนารับประทานเป็นที่ชื่นชอบของชาวเกาหลีเอง	และชาวตางชาติ	และยังเป็นผลไมสง
ออกของประเทศอีกดวย	ชมวิธีการปลูก	การดูแลรักษา	และทานยังสามารถเลือกซื้อสตรอเบอรรี่ไดจากภายใน
ไรไดอีกดวย
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	บริการทานดวย	“คาลบี้”	หมูยางเกาหลี	เป็นอาหารพื้นเมือง



เกาหลีที่	เลื่องชื่อและรูจักกันดีทั่วโลก	มีรสชาติออกหวาน	นุมและกลมกลอม	นําหมูสเต็กสวนที่ติดกับ
กระดูก(เชื่อวาเป็นสวนที่อรอยที่สุด)	ยางบนเตาถานแบบดั้งเดิมและตัดเป็นชิ้นพอคํา	หอทานแบบเมี่ยงคําไทย
โดยใสน้ําจิ้มเตาเจียวและเครื่องเคียงที่ชอบหรือขาวสวยรอนตามที่ชอบ	บริการเครื่องเคียงตางๆ

ชวงบาย
นําทานสู	สวนสนุกล็อตเตเวิลด	เป็นสวนสนุกในรมที่ใหญที่สุดของเกาหลี	ตั้งอยูในเขตซัมซิล	มีแหลงดึงดูด

ใจนักทองเที่ยวทั้งในประเทศและตางประเทศมากมาย	ไมวาจะเป็น	โรงแรมหรู	ช็อปป้ิงมอลลขนาดใหญมีสินคา
หลายหลายชนิดใหเลือกสรรค	คาสิโน	โรงภาพยนตร	Wedding	Hall	และที่สําคัญคือสวนสนุกในรม	(Lotte
World	–	Adventure)	และสวนสนุกกลางแจงที่ตั้งอยูในทะเลสาบ	(Magic	Island)	โดยสวนสนุกในรมจะมีลาน
ไอซสเก็ต	เครื่องเลนมากมาย
จากน้ันนําทานสู	Lotte	World	Tower	(Seoul	Sky)	**รวมคาขึน้ลิฟท**	ตั้งอยูใจกลางกรุงโซล	เขตชัมซิล	นํา

ทานขึน้หอชมวิว	Sky	Seoul	ของตึก	Lotte	World	Tower	(ความสูงจากพื้นดิน	555	เมตร)	มาพรอมกับคอน
เซปต	“The	Beauty	and	Pride	of	Korea"	ชมวิวที่สวยงามของกรุงโซล
จากน้ันใหทานอิสระชอปป้ิง	ตลาดทงแดมุน	แหลงเสื้อผาแฟชั่นชื่อดังของเกาหลี	ทั้งขายสงและขายปลีก

เปิดใหชอปกันถึงตี	5	นักชอปหามพลาดดวยประการทั้งปวง	ซึ่งทานอาจโชคดีไปในชวงเทศกาล	Korea	Grand
Sale	ซึ่งในชวงฤดูหนาวของเกาหลีจะมีเทศกาล	SALE	ใหญๆ	อยู	2	ครั้งตอปี	คือชวงฤดูหนาวและชวงฤดูรอน
***หมายเหตุปีน้ีกําหนดการยังไมกําหนดแนชัด	โดยประมาณการเทศกาลจะจัดขึน้ชวงตลอดเดือนกุมภาพันธ
***

ชวงคํ่า
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารบริการทานดวย	เมนู	“บุฟเฟ ตบาบีคิวสไตลเกาหลี”	บุฟเฟทป้ิงยาง

ตนตํารับอาหารเลื่องชื่อของประเทศ	ทานสามารถเลือกรับประทานไดทั้ง	เน้ือวัว,	หมู,	ไก,ปลาหมึก,	และเครื่อง
เคียงหลากหลายชนิด,น้ําซุป,	เสนอุดง	พรอมดวยขาวสวย	แบบไมอั้น
นําทานเดินทางเขาสูที่พัก	DIAMOND	RICH	3	ดาว	เมืองโซล	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

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

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

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

ลอตเตเวิลดทาวเวอร	(Lotte	World	Tower)	เป็นสถาปัตยกรรมอาคารที่โดด
เดน	มีแรงบันดาลใจจากภาพวาดเซรามิกเกาหลี	และพูกันเขียน	เป็นตึกที่สูง
เป็นลําดับที่	6	ของโลก(556	เมตร)	มีทั้งหมด	123	ชั้น	ดานบนทาวเวอร
ประกอบดวยแกลเลอรี่	คาเฟ 	โรงแรมหรู	และหอชมวิว	Skywalk	ที่สามารถ
ชื่นชมทัศนียภาพอันงดงามของไฟในตัวเมืองกรุงโซลไดอยางทั่วถึง



ปีน้ีกําหนดการยังไมกําหนดแนชัด	โดยประมาณการเทศกาลจะจัดขึ้นชวงตลอดเดือนกุมภาพันธ
ซึ่งทานอาจโชคดีไปในชวงเทศกาล	Korea	Grand	Sale	ซึ่งในชวงฤดูหนาวของเกาหลีจะมีเทศกาล	SALE	ใหญๆ
อยู	2	ครั้งตอปี	คือชวงฤดูหนาวและชวงฤดูรอน

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

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารบริการทานดวย	เมนู	“บุฟเฟตบาบีคิวสไตลเกาหลี”	บุฟเฟทป้ิงยางตนตํารับ
อาหารเลื่องชื่อของประเทศ	ทานสามารถเลือกรับประทานไดทั้ง	เน้ือวัว,	หมู,	ไก,ปลาหมึก,	และเครื่องเคียง
หลากหลายชนิด,น้ําซุป,	เสนอุดง	พรอมดวยขาวสวย	แบบไมอั้น
	พักที่	DIAMOND	RICH	3	ดาวหรือเทียบเทา

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานสู	พระราชวังชางด็อกกุง	พระราชวังหลวงวังที่สองที่สรางตอจากพระราชวังคยองบกกุง	ในปี

ค.ศ.1405	เป็นพระราชวังที่มีความสําคัญอยางมากตอกษตัริยหลายๆ	พระองคในราชวงศโชซอน	ที่มีสภาพดีและ
สมบูรณที่สุดใน	5	พระราชวังหลวงทั้งหมดที่ยังคงเก็บรักษาไว	และที่น่ียังไดรับการขึน้ทะเบียนจาก	UNESCO
วาเป็น	มรดกโลกทางวัฒนธรรม	ในปี	1997
จากน้ันนําทานสู	ศูนยโสม	ซึ่งรัฐบาลรับรองคุณภาพวาผลิตจากโสมที่มีอายุ	6	ปี	ซึ่งถือวาเป็นโสมที่มีคุณภาพ

ดีที่สุด	ชมวงจรชีวิตของโสมพรอมใหทานไดเลือกซื้อโสมที่มีคุณภาพดีที่ที่สุดและราคาถูกกวาไทยถึง	2	เทา	เพื่อ
นําไปบํารุงรางกาย	หรือฝากญาติผูใหญที่ทานรักและนับถือ
ชม	ศูนยสมุนไพรเกาหลี	ใหทานไดเลือกซื้อเลือกชม	สมุนไพรฮอตเกนามูของเกาหลี	ที่นํามาแปรรูปเป็นรูป

แบบตางๆ	ที่มีสรรพคุณรักษาโรค	และบํารุงรางกาย
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	บริการทานดวย	“ซัมเกทัง”	อาหารชาววังในสมัยกอนปัจจุบัน

เป็นอาหารเลื่องชื่อของเมืองหลวง	เชื่อกันวาบํารุงและเสริมสุขภาพ	เสิรฟทานละ	1	ตัวในหมอดินรอน	ภายในตัว
ไกจะมีขาวเหนียว	รากโสม	พุทราแดง	เกาลัด	เสิรฟพรอมเครื่องเคียง	เสนขนมจีน	เหลาโสม	พริกไทยดําและ
เกลือ

ชวงบาย
นําทานสู	Cosmetic	Shop	ศูนยรวมเครื่องสําอางคชื่อดังของเกาหลี	มากมายหลายแบรนดดัง	อาทิ	เชน

W.S.Nature,Rojukiss,	Missha	เป็นตน	จากน้ันนําทาน	ชอปป้ิงสินคาปลอดภาษีที่หาง	Duty	Free
นําทานสู	สวนลอยฟ าSeoullo7017	สะพานลอยฟาแลนดมารกแหงใหมกรุงโซลถือเป็นอีกหน่ึงสถานที่เที่ยว

ใหมของเกาหลีใตที่เกิดจากการปรับปรุงทัศนียภาพรื้อสะพานบางจุดแลวปรับใหเป็นถนนลอยฟาแถวบริเวณ
สถานีรถไฟโซล	(Seoul	Station)	ใหกลายเป็นสถานที่พักผอนสําหรับประชาชนและนักทองเที่ยวสามารมองเห็น
วิวของหอคอย	N	Seoul	Tower	และวิวรอบๆไดอยางสวยงาม
จากน้ันใหทาน	ชอปป้ิงตามอัธยาศัย	ณ	ตลาดเมียงดง	แหลงรวมวัยรุนยานสยามสแควรโดยเฉพาะอยางยิ่ง

เป็นแหลงรวมเครื่องสําอางคชื่อดัง	อาทิ	Etude,	Skinfood,	The	FaceShop,	Missha	เป็นตน

ชวงคํ่า
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	บริการทานดวย	เมนูพิเศษ...บุฟเฟ ตขาปูยักษ	(INTERNATIONAL

BUFFET	KING	CRAB)	ภัตตาคารบุฟเฟตพรอมขาปูยักษอลาสกาและ	อาหารทะเลสดๆหลากหลายชนิดใหเลือก
รับประทานไดมากมายและเครื่องดื่ม
นําทานเดินทางเขาสูที่พัก	DIAMOND	RICH	3	ดาว	เมืองโซล	หรือเทียบเทา



	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

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

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

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	บริการทานดวย	“ซัมเกทัง”	อาหารชาววังในสมัยกอนปัจจุบัน	เป็น
อาหารเลื่องชื่อของเมืองหลวง	เชื่อกันวาบํารุงและเสริมสุขภาพ	เสิรฟทานละ	1	ตัวในหมอดินรอน	ภายในตัวไก
จะมีขาวเหนียว	รากโสม	พุทราแดง	เกาลัด	เสิรฟพรอมเครื่องเคียง	เสนขนมจีน	เหลาโสม	พริกไทยดําและเกลือ

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	..

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



	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	บริการทานดวย	เมนูพิเศษ...บุฟเฟตขาปูยักษ	(INTERNATIONAL	BUFFET
KING	CRAB)	ภัตตาคารบุฟเฟตพรอมขาปูยักษอลาสกาและ	อาหารทะเลสดๆหลากหลายชนิดใหเลือกรับ
ประทานไดมากมายและเครื่องดื่ม
	พักที่	DIAMOND	RICH	3	ดาวหรือเทียบเทา

เมนูพิเศษวาไรตี้บุฟเฟต	พรอมปูยักษ	ที่มีรสชาติอรอยที่สุดใหทุกทานไดอิ่ม
อรอยกันแบบไมอั้น

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานชม	โซลทาวเวอร	1	ใน	18	หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลกมีความสูงถึง	480	เมตร	เหนือระดับน้ําทะเล

นําทานสามารถชมทัศนียภาพของกรุงโซลจากยอดโซลทาวเวอรไดรอบทิศ	360	องศาโดยสามารถมองไดถึงเขา
พูกักซัน	และถาหันไปยังทิศตรงขาม	ก็จะเห็นไกลไปถึงแมน้ําฮันกัง
จากน้ันนําทานสู	น้ํามันสนเข็มแดง	เป็นการสกัดจากใบสนเข็มแดงบริสุทธิ	์100%	ซึ่งสรรพคุณของน้ํามันสน

เข็มแดงน้ันมีประโยชนอยางมากมาย	ทั้งชวยละลายคลอเรสเตอรอล	และไขมันที่อุดตันในเสนเลือด	ลดระดับ
น้ําตาลในเลือด	ชวยขับสารพิษออกจากรางกายในรูปแบบของเสีย	เชน	เหงื่อ	ปัสสาวะ	อุจจาระ	ชวยลางสารพิษ
หรือดีท็อกซเลือดใหสะอาด	เพิ่มการไหลเวียนของเลือดไดสะดวกขึน้	ชวยเพิ่มภูมิตานทานใหกับรางกาย	บํารุง
ผิวพรรณใหสดใสจากภายใน	และลดอัตราเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็ง
จากน้ันนําทานสู	โรงงานพลอยอเมทิส	หรือ	พลอยสีมวง	ที่มีชื่อเสียงของประเทศเกาหลี	ซึ่งชาวโสมเชื่อวา

ถาไดมีพลอยชนิดน้ีติดตัวไว	จะทําใหมีโชคลาภและสิ่งดีๆเกิดขึน้กับชีวิต
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	บริการทานดวย	“อันดงจิมดัก”Andong	Jimdak	ไกอบซีอิว๋ดํา

วุนเสนเมนูพื้นเมืองดั้งเดิมของเมืองอันดงปัจจุบันไดรับความนิยมอยางแพรหลายและรสชาติของจิมดักก็เป็นที่
ถูกปากถูกลิ้นคนไทยเป็นอยางยิ่ง

ชวงบาย
นําทานสู	Teddy	Bear	Museum	ใหทานไดถายรูปและชมความนารักของตุกตาหมีตัวนอยๆกับพิพิธภัณฑหมี

เท็ดดี้แบรจากน้ันนําทานสู	ทาอากาศยานนานาชาติอินชอน	เพื่อนําทานเดินทางกลับสู	กรุงเทพฯ
โดยระหวางทางนําทานชอปป้ิงที่	ซุปเปอรมารเก็ต	ซึ่งมีสินคาตางๆ	มากมายใหเลือกซื้อหาเป็นของฝาก	เชน

กิมจิ	บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป	สาหราย	ขนมขบเคี้ยว	ลูกอม	ผลไมตามฤดูกาลและของที่ระลึกตางๆ

ชวงคํ่า
21.25	น.	นําทานเหินฟากลับสู	กรุงเทพฯ	โดย	สายการบินไทย	เทีย่วบินที	่TG	657	บริการอาหารและ

เครื่องดื่มบนเครื่อง
01.20	น.	เดินทางถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ	กรุงเทพฯ	โดยสวัสดิภาพ	พรอมความประทับใจ

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

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



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

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	บริการทานดวย	“อันดงจิมดัก”Andong	Jimdak	ไกอบซีอิว๋ดําวุนเสนเมนู
พื้นเมืองดั้งเดิมของเมืองอันดงปัจจุบันไดรับความนิยมอยางแพรหลายและรสชาติของจิมดักก็เป็นที่ถูกปากถูก
ลิ้นคนไทยเป็นอยางยิ่ง

ฟารมตุกตาหมีเท็ดดี้ตั้งอยูในเมืองซอกโช	เมืองเล็กๆ	ที่นารักทางทิศตะวันออก
ของกรุงโซล	ฟารมเท็ดดี้แหงน้ีเป็นบานหลังเล็กๆ	ซึ่งภายในคือแกลเลอรี่ที่
เลียนแบบวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณของชาวเมืองซอกโชผานตุกตาหมีใน
อิริยาบถตางๆ

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

การควบคุมของทางบริษทัฯหรือคาใชจายเพิ่มเติมที่เกิดขึน้ทางตรงหรือทางออม	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.	กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งที่ประเทศไทยและในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศที่

บริษทัระบุในรายการเดินทาง	บริษทัของสงวนสิทธไมคืนคาบริการไมวากรณีใด	ๆทั้งสิ้น
11.	บริษทัฯ	รับเฉพาะผูมีจุดประสงคการเดินทางเพื่อทองเที่ยวเกาหลีเทาน้ัน
12.	เที่ยวบิน	และรายการทองเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม	โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา
13.	เมื่อทานตกลงชําระเงินคาบริการไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษทัฯ	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานไดยอมรับ

ในเงื่อนไขและขอตกลงตาง	ๆ	ที่ไดระบุไวทั้งหมดน้ีแลว
14.	โรงแรมที่พักในประเทศเกาหลีมีมาตรฐานการกําหนดดาวและประเภทของที่พักแตกตางกับประเทศไทย	โดย

โรงแรมที่พักทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการจัดหาโรงแรมโดยอางอิงตามการจัดระดับดาวของประเทศเกาหลีตามที่
ระบุในรายการทองเที่ยวเทาน้ัน	โรงแรมที่ประเทศเกาหลีโดยสวนใหญจะเป็นแบบหองพักคู	(Twin	หรือDouble)	ใน
กรณีที่ทานมีความประสงคจะพักแบบ3ทานขึน้อยูกับขอจํากัดของหองพักและการวางรูปแบบของหองพักของแตละ
โรงแรม	ซึ่งมีความแตกตางกันอาจจะทําใหทานไมไดหองพักติดกัน	และไมสามารถเสริมเตียงไดตามที่ตองการ
โรงแรมหลายแหงจะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากประเทศเกาหลีอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่ าเครื่องปรับอากาศที่มีจะ
ใหบริการในชวงฤดูรอนเทาน้ัน
15.	กระเป าสัมภาระตางๆถือเป็นทรัพยสินสวนตัวของทาน	ทางบริษทัจะไมรับผิดชอบตอความเสีย

หายสูญหายลาชา	หรืออุบัติเหตุตางๆ	ใดๆทัง้สิ้น
16.	เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว	หากทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง	หรือไมเดินทางพรอม

คณะถือวาทานสละสิทธิ	์ไมอาจเรียกรองคาบริการ	และเงินมัดจําคืน	ไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้นและถาทานตองการ
แยกตัวออกจากกรุปทัวรเพื่อทองเทีย่วเอง	โดยไมลงรานศูนยโสม,	ศูนยสมุนไพร,	รานน้ํามันสน,	ศูนย
เครื่องสําอาง	และรานพลอยอะเมทิส	ทางบริษทัจะเรียกเก็บคาใชจายทีเ่กิดขึ้นจากทานเป็นจํานวนเงิน
300	USD	ตอทาน
17.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิร์าคาน้ีเฉพาะนักทองเที่ยวชาวไทยและทองเที่ยวเป็นหมูคณะแบบ	Join	Tour	เทาน้ัน

กรณีตองการตัดกรุปเหมาโปรดสอบถามทางบริษทัอีกครั้งหากเป็นนักทองเที่ยวชาวตางชาติ	หรือ	พระสงฆ	เก็บคาใช
จายเพิ่ม	ทานละ	4,000	บาท
18.	ในระหวางทองเที่ยวจะมีชางภาพมาถายรูปและชวยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง	และในวัน

สุดทายของการเดินทางชางภาพจะนําภาพถายมาจําหนายหากวาทานใดสนใจสามารถซื้อไดแตถาทานใดไมสนใจก็
ไมตองซื้อทั้งน้ีขึน้อยูกับความพึงพอใจของทาน	ทางบริษทัทัวรไมมีการบังคับใหซื้อแตอยางใดแตเป็นการบอกกลาว
ลวงหนาเพื่อใหผุเดินทางไดรับทราบ

1.	กรุณาสํารองที่น่ัง+ชําระเงินมัดจําทานละ	10,000	บาท	พรอมแจงชื่อ+สกุล	เป็นภาษาอังกฤษตาม



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

ในเงื่อนไขและขอตกลงตาง	ๆ	ที่ไดระบุไวทั้งหมดน้ีแลว

1.	คาบัตรโดยสารชั้นทัศนาจรไป	–	กลับ	(ตัว๋กรุป)	รวมภาษี	สนามบินและภาษีน้ํามันไวเรียบรอยแลว
2.	คาทีพ่ัก	3	คืน	หองละ	2	-	3	ทาน
3.	คาเขาชมสถานที่ตามรายการระบุ
4.	หัวหนาทัวรหรือมัคคุเทศกทองถิ่นผูชํานาญเสนทางดูแลตลอดการเดินทาง
5.	ประกันอุบัติเหตุวงเงินทานละ200,000	บาท	เสียชีวิต	1,000,000	บาท	(เงื่อนไขตามกรมธรรม)
6.	สัมภาระน้ําหนักไมเกินทานละ	30	กก.

1.	คาทําหนังสือเดินทางไทย	และเอกสารตางดาวตางๆ
2.	คาใชจายอื่นๆ	ที่นอกเหนือที่ระบุ	อาทิเชน	คาอาหาร	-	เครื่องดื่ม	นอกเหนือจากรายการ	คาซักรีด	คาโทรศัพท
3.	คาภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ,	คาภาษีเดินทาง	(ถามีการเรียกเก็บ)
4.	คาภาษีน้ํามัน	ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษทัฯไดออกตัว๋เครื่องบิน
5.	ทิปไกดและคนขับรถประมาณ	35,000	วอน	ตอทานตอทริป
6.	ภาษีมูลคาเพิ่ม	7%	และหัก	ณ	ที่จาย	3%

พาสปอรตจะตองมีอายุกอนการเดินทางไมนอยกวา	6	เดือน	ในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ
และที่ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต	ปฏิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศ	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธไมคืนคาใช
จายไมวากรณีใดๆ	ทิ้งสิ้น

การเดินทางจากประเทศไทยเขาสูประเทศเกาหลีและพิธีการเขาเมือง	
เอกสารที่ควรเตรียมกอนการเดินทาง	เจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองของประเทศเกาหลีจะพิจารณาใหเฉพาะนักทอง
เที่ยวที่มาทองเที่ยวโดยสุจริตเทาน้ันที่ผานเขาเมืองได	และพิจารณาจาก
1.	หลักฐานการทํางานประจําของนักทองเที่ยว	ซึ่งสมควรที่นําติดตัวไปแสดงดวย	เชน	บัตรพนักงาน	นามบัตร

จดหมายการทํางานภาษาอังกฤษ	(กรณีเดินทางคนเดียว)	จดหมายรับรองออกโดยบริษทัผูจัดคณะ
2.	หลักฐานการเงิน	ในระหวางการทองเที่ยวประเทศเกาหลีสมควรที่จะนําเงินสดติดตัวไปดวยประมาณ

300เหรียญสหรัฐ	หรือประมาณ	300,000	วอน	สําหรับการเดินทาง	2	วัน	(หากไมมีบัตรเครดิตคารด)	หากมีบัตร
เครดิตตางประเทศ	เชน	Visa	Card,	American	Express,	Dinners	Club	หรือ	Master	Card	ตองนําติดตัวไปดวยหรือ
หลักฐานการเงินอื่นใดที่จะแสดงใหเจาหนาที่ทราบวาทานคือนักทองเที่ยว
3.	ใบรับรองสถานศึกษาหากทานยังอยูในระหวางการศึกษาหรือบัตรนักศึกษาและควรเดินทางกับผูปกครอง	เชน

บิดา	มารดา	ปา	นา	อา	ที่มีนามสกุลเดียวกัน
4.	หากเป็นพาสปอรตใหม	ควรนําพาสปอรตเกาเย็บเลมคูกับพาสปอรตใหมหรือนําติดตัวไปดวย
5.	การแตงกายสุขภาพและแลดูเป็นนักทองเที่ยว	ไมควรสวมใสรองเทาแตะ

ราคาเด็กทารก	[เด็กอายุไมเกิน	2	ขวบ]	10,900	บาท	/	ทาน
ราคาไมรวมตัว๋เครื่องบิน	10,900	บาท/ทาน
ในกรณีทีลู่กคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษทัฯกอนทุกครั้งมิเชนน้ัน

ทางบริษทัฯจะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆทั้งสิ้น

บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินทั้งไปและกลับโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาทั้งน้ีขึน้อยูกับสาย
การบิน	บริษทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการเพื่อความเหมาะสมไมวาจะเกิดจากความขัดของของ	ยาน
พาหนะหรือมีเหตุหน่ึงเหตุใดจนทําใหไมสามารถดําเนินการตามหมายกําหนดการไดโปรแกรมการเดินทาง
เปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม	หรือเปลี่ยนแปลงรายการทองเที่ยวบางรายการหรือทดแทนรายการทองเที่ยวบาง
รายการ	และจะตองมีจํานวนผูโดยสารจํานวน	15	ทานขึน้ไปจึงออกเดินทาง	ในกรณีที่มีจํานวนผูโดยสารไมถึง	15



ทานไมมีหัวหนาทัวรไทย	อัตราคาบริการน้ี	สําหรับเดินทางตั้งแต	30	ทานขึน้ไป	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลง
ราคาในกรณีที่มีผูเดินทางไมถึง	30	ทาน

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	ทําธุรกิจเพื่อ
การทองเทีย่วเทานัน้	ไมสนับสนุนใหลูกคาเดินทางเขาประเทศเกาหลีใตโดยผิดกฎหมายและในขัน้ตอน
การผานการตรวจคนเขาเมือง	ทัง้ไทยและเกาหลีใต	ขึ้นอยูกับการพิจารณาของเจาหนาทีเ่ทานัน้	ลูกคา
ทุกทานตองผานการตรวจคนเขาเมืองดวยตัวของทานเอง	ทางมัคคุเทศกไมสามารถใหความชวยเหลือ
ใดๆไดทัง้สิ้น**
8.	เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว	ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง	หรือไมเดินทางพรอมคณะ

ถือวาทานสละสิทธิ	์ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจําคืน	ไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น


