


1 สนามบินสุวรรณภูมิ

2 สนามบินอินชอน	-	อุทยานแหงชาติโซรัคซาน	-	วัดชินฮึงซา	-	อควา
เวิลด

พักที่	Daemyung
Delpino	Sorak
resort	4	ดาวหรือ
เทียบเทา

3 ฟารมเลี้ยงแกะแทกวานลยอง	-	สวนสนุกเอเวอรแลนด	-	กรุงโซล	-
บุฟเฟตปูยักษ

พักที่	Seoul
Garden	4	ดาว
หรือเทียบเทา

4 พระราชวังเคียงบ็อค	-	ฮันบก	-	หอคอยกรุงโซล	-	ศูนยโสม	-	ศูนย
สมุนไพรฮอกเกตนามู	-	สินคาปลอดภาษี	-	เมียงดง

พักที่	Seoul
Garden	4	ดาว
หรือเทียบเทา

5 น้ํามันสนเข็มแดง	-	โรงงานพลอยอเมทิส	-	LOTTE	TOWER	-	ถนนฮ
งอิก	หรือ	ยานฮงแด	หรือ	ยานฮงอิก	-	สนามบินอินชอน	-	สนามบิน
สุวรรณภูมิ

27	เม.ย.	61	-	1	พ.ค.	61 ฿31,999 ฿30,999 ฿29,999 ฿6,999



Boeing	747-400	ที่น่ังแบบ	3-4-3	หรือ	Boeing777-300	ที่น่ังแบบ	3-3-3
เสริฟ อาหารรอน	ทัง้ขาไป-ขากลับ
น้ําหนักสัมภาระ	ขาไป	-	ขากลับ	30	กก.

20.00	น.	คณะมาพรอมกันที่	ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ	ผูโดยสารขาออกชัน้	4	ประตู	2	เคานเตอร	C
(เช็คอินกรุปของสายการบินไทย)	โดยมีเจาหนาที่ของบริษทั	และหัวหนาทัวร	พรอมอํานวยความสะดวก
ตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางใหกับทุกทาน
23.10	น.	นําทานสู	สาธารณรัฐเกาหลีใต	โดยสายการบินไทย	เทีย่วบินที	่TG658	หรือ	เทีย่วบินที่

TG656	23.30	-	06.55	น.

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

ชวงเชา
06.35	น.	เดินทางถึง	ทาอากาศยานนานาชาติอินชอน	สาธารณรัฐเกาหลี	เวลาทองถิ่นเร็วกวา

ประเทศไทย	2	ชั่วโมง	(เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย	กรุณาปรับนาฬิกาของทานเป็นเวลาทองถิน่)
นําทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรแลว
นําทานสู	อุทยานแหงชาติโซรัคซาน	ระหวางทางทานจะไดชมวิว	อันงดงามที่มีเอกลักษณเฉพาะตัวหรือ

อีกชื่อเรียกหน่ึงวาสวิสเซอรแลนดของเกาหลี	ซึ่งจะผานเสนทางธรรมชาติที่สวยงาม	ลัดเลาะผานไปตามหนาผา
หุบเขาและลําธาร
นําทานน่ัง	กระเชาไฟฟ า	Cable	Car	(ขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิก	ในกรณีทีส่ภาพอากาศไมเหมาะ

แกการเขาชม	ขึ้นอยูกับคําสัง่ของเจาหนาทีอุ่ทยาน)	ขึน้สูจุดชมวิวของอุทยานแหงชาติโซรัคซาน	ซึ่งจะ
สามารถมองเห็นวิวทิวทัศนบนยอดเขาดุจดั่งภาพวาดเกิน	บรรยาย
จากน้ันนําทุกทานนมัสการพระพุทธรูปสัมฤทธิป์างสมาธิขนาดใหญ	ณ	วัดชินฮันซา	เพื่อความเป็นสิริมงคล

แกตัวทานเองและครอบครัว
บริการอาหารเทีย่ง	ณ	ภัตตาคาร	บริการทานดวย	“บุลโกกิ”	เน้ือหมูสดหมักผัดซอสและเครื่องเทศจน

ไดที่แลวนํามาใสบนกระทะผัดกับกะหลํ่าปีสดและวุนเสนของเกาหลีมีน้ําขลุกขลิกรสชาติออกหวานเล็กนอย
พรอมกับเสริฟขาวสวยและเครื่องเคียงตางๆ

ชวงบาย	
นําทาน	อาบน้ําแรสไตลเกาหลี	เป็นสวนน้ําในรมที่นักทองเที่ยวนิยมมาพักผอนคลายความเมื่อยลาจาก

การเดินทาง	ดวยการสนุกกับสวนน้ํา	“อควาเวิลด”	ซึ่งประกอบไปดวยหลายสวนดวยกัน	อาทิ	AQUA	HEALTH
POOL	ZONE,	AMUSEMENT	ZONE,	SAUNA	MASSAGE	ซึ่งในแตละสวนยังแยกยอยเป็นสวนตาง	ๆ	อีก
มากมายไมวาจะเป็น	NECK	SHOWER,	BENCH	ZET	ฯลฯ	ซึ่งประกอบไปดวยสวนน้ําและบอแชน้ําแรหลาย	ๆ
แบบในสวนของสวนน้ําใหใสชุดวายน้ํา	ในสวนของอาบน้ําแร	ไมอนุญาตใหใสชุดใด	ๆ	ลงไป	***กรุณาเตรียม
ชุดวายน้ํา+หมวกวายน้ํา	***



ชวงคํ่า	
บริการคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	บริการทานดวย	“ชาบูชาบู”	อาหารพื้นเมืองของคาบสมุทรเกาหลี	ลักษณะ

คลายสุกี้หมอไฟของญี่ป ุน	โดยนําเครื่องเคียงตาง	ๆ	เชนผักหลากชนิด	เห็ดตามฤดู	โอเดง	เบคอนหมูที่จัดเตรียม
ไว	มาจัดเรียงใหสวยงามในหมอ	เวลาทาน	เติมน้ําซุปชาบูปรุงรสแลวตมใหเดือด	แลวจึงนําอุดงสดลงตม
สามารถรับประทานเป็นอุดงรอนและทานพรอมขาวสวยรอน	น้ําจิ้มซีอิ้วเกาหลี	และเครื่องเคียงนานาชนิด
เดินทางเขาสูทีพ่ัก	Daemyung	Delpino	Sorak	resort	4	ดาวหรือเทียบเทา
หองพักในคํ่าคืนน้ีอาจจะบริการเป็น	แบบ	Ondol	(อน	คือ	ความอบอุน	ดล	คือ	กอนหิน)	หรือหองนอน

แบบนอนบนพื้น	สไตลเกาหลีอนดล	จะทําใหพื้นหองอุน	ประดิษฐขึน้โดยชาวเกาหลีโบราณ	ระบบดั้งเดิมทํางาน
ดวยหินขนาดใหญใต	พื้นที่อยูอาศัย	ควันจากไฟจะอยูนอกที่พักและถูกขับให้เคลื่อนไปใตหินออกอีกชองหน่ึง
ระบบน้ียังใชกันอยู	แมแตในบานสมัยใหมหรือในอพารทเมนทที่ต้มน้ําดวย	แกสหรือเตาไฟฟาซึ่งจะไหลเวียน
เป็นวงกลมผานทอฝ่ังไวใ้ตพื้นซีเมนต	ทานจะไดรับความอุนจากพื้น	นอนหลับพักผอนได	 ้อยางสบายตลอดคืน

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

สวิสเซอรแลนดของเกาหลี	เป็นอุทยานแหงชาติขนาดใหญมีเน้ือที่	ถึง	354
ตารางกิโลเมตร	จัดไดวาเป็นแนวเขาที่สวยงามมากที่สุดแหงหน่ึงในเกาหลีซึ่ง
ประกอบดวย	โอซอรัก	เนซอรัก	และนัมซอรักเทือกเขาแนวนอกแนวใน	และ
แนวใต	มีหุบเขาที่มีดอกไมบานสะพรั่งทั้งฤดูใบไมผลิ	และฤดูใบไมเปลี่ยนสี
หุบเขาแหงน้ีจะเปลี่ยนเป็นสีแดงสีทองทั่วทั้งหุบเขา

วัดเกาแกสรางในสมัย	อาณาจักรชิลลาอายุกวา1,000ปี	ทานสามารถนมัสการ
กราบไหวพระพุทธรูปสัมฤทธิป์างสมาธิขนาดใหญที่ประดิษฐานเป็นสัญลักษณ
ของอุทยาน	กอนจะผานสะพานชําระลางจิตใจเขาสูเขตวัดเพื่อไหวพระขอพร
ถัดไปเป็นวัดนักซาน	วัดเกาแกอายุกวา1,000ปี	ไหวเจาแมกวนอิม	องคมหึมา
ซึ่งประทับยืนเดนเป็นสงาหันหนาสูทะเลตะวันออกเพื่อปกปองชาวเกาหลีตาม
ความเชื่อแตโบราณ	ชมวิวที่ศาลาอุยซางแด	ซึ่งชาวเกาหลีนิยมมาชมแสงแรก
ของปีในวันขึน้ปีใหมที่ศาลาแหงน้ี

	บริการอาหารเที่ยง	ณ	ภัตตาคาร	บริการทานดวย	“บุลโกกิ”	เน้ือหมูสดหมักผัดซอสและเครื่องเทศจนไดที่แลว
นํามาใสบนกระทะผัดกับกะหลํ่าปีสดและวุนเสนของเกาหลีมีน้ําขลุกขลิกรสชาติออกหวานเล็กนอย	พรอมกับ
เสริฟขาวสวยและเครื่องเคียงตางๆ

อาบน้ําแรสไตลเกาหลี	เป็นสวนน้ําในรมที่นักทองเที่ยวนิยมมาพักผอนคลาย
ความเมื่อยลาจากการเดินทาง	ดวยการสนุกกับสวนน้ํา	“อควาเวิลด”	ซึ่ง
ประกอบไปดวยหลายสวนดวยกัน	อาทิ	AQUA	HEALTH	POOL	ZONE,
AMUSEMENT	ZONE,	SAUNA	MASSAGE	ซึ่งในแตละสวนยังแยกยอยเป็น
สวนตาง	ๆ	อีกมากมายไมวาจะเป็น	NECK	SHOWER,	BENCH	ZET	ฯลฯ	ซึ่ง
ประกอบไปดวยสวนน้ําและบอแชน้ําแรหลาย	ๆ	แบบในสวนของสวนน้ําใหใส
ชุดวายน้ํา	ในสวนของอาบน้ําแร	ไมอนุญาตใหใสชุดใด	ๆ	ลงไป

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



ขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกนัง่กระเชาไฟฟ า	Cable	Car	ในกรณีทีส่ภาพอากาศไมเหมาะแกการเขา
ชม	ขึ้นอยูกับคําสัง่ของเจาหนาทีอุ่ทยาน
ในสวนของอาบน้ําแร	ไมอนุญาตใหใสชุดใด	ๆ	ลงไป	กรุณาเตรียมชุดวายน้ํา+หมวกวายน้ํา

	พักที่	Daemyung	Delpino	Sorak	resort	4	ดาวหรือเทียบเทา

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู	ฟารมแกะ	Daegwallyeong	ฟารมแกะแทกวานลยองเป็นฟารมเลี้ยงแกะที่มีขนาด

ขอบเขตกวางถึง	155	ไร	ตั้งอยูในระดับความสูงที่	860	เมตร	ถึง	950	เมตร	และยังเป็นสถานที่ที่มีความลงตัวเป็น
อยางดีระหวาง	ความสวยงามของเสนทางเดินเลนในฟารม	กับรูปรางขนาดอันยิ่งใหญของเทือกเขาแทแบกวาน
อีกดวย	ดวยความที่มีบรรยากาศและความงดงามทางธรรมชาติที่เป็นลักษณะเฉพาะของทั้ง	4	ฤดูกาล	โดย
ฟารมแหงน้ีเราสามารถสัมผัสกับประสบการณในการใหหญาแหงแกแกะที่มีจํานวนมากกวา	200	ตัว
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	บริการทานดวย	“คาลบี้”	หมูยางเกาหลี	เป็นอาหารพื้นเมือง

เกาหลีที่เลื่องชื่อและรูจักกันดีทั่วโลก	มีรสชาติออกหวาน	นุมและกลมกลอม	นําหมูสเต็กสวนที่ติดกับกระดูก
(เชื่อวาเป็นสวนที่อรอยที่สุด)	ยางบนเตาถานแบบดั้งเดิมและตัดเป็นชิ้นพอคํา	หอทานแบบเมี่ยงคําไทย	โดยใส
น้ําจิ้มเตาเจียวและเครื่องฃเคียงที่ชอบหรือขาวสวยรอนตามที่ชอบ	บริการเครื่องเคียงตางๆ

ชวงบาย
นําทานเดินทางสู	สวนสนุกเอเวอรแลนด	ซึ่งถูกขนานนามวาดิสนียแลนดเกาหลี	เป็นสวนสนุกกลางแจงที่

ใหญที่สุดของประเทศโดยมีบริษทัซัมซุงเป็นเจาของ	ตั้งอยูทามกลางหุบเขา	ใหทานไดอิสระเที่ยวชมทองไปกับ
โลกของสัตวป าซาฟารี	ชมไลเกอรแฝดคูแรกของโลก	ที่น่ีทานจะพบเจาป าสิงโต	และเสือสามารถอยูดวยกันได
อยางเป็นสุข	ชมความนารักของหมีที่สารถสื่อสารกับคนขับรถไดเป็นอยางดี	หรือเขาสูดินแดนแหงเทพนิยาย
สวนสี่ฤดู	ซึ่งจะปลูกดอกไมเปลี่ยนไปตามฤดูกาล	อีกทั้งยังสามารถสนุกกับเครื่องเลนนานาชนิด	อาทิเชน	สเปซ
ทัวร	รถไฟเหาะและหนอนสะบัด
ชมสวนดอกไมซึ่งกําลังบานสะพรั่งอวดสีสันเต็มสวน	(ทั้งน้ีขึน้อยูกับสภาพอากาศ	เดือนมีนาคม	-	เมษายน

เป็นสวนดอกทิวลิป,	เดือนพฤษภาคม	-	เดือนมิถุนายน	เป็นดอกกุหลาบ,	เดือนสิงหาคม	-	เดือนกันยายน	เป็น
สวนดอกลิลลี่,	เดือนตุลาคม	-	เดือนพฤศจิกายน	เป็นสวนดอกเบญจมาศ)	ชมกิจกรรมและการแสดงตางๆ	ที่จัด
ตามตารางประจําวันดวยบัตรเขาชมแบบ	ONE	DAY	TICKET	เลนไดทุกเครื่องเลนไมจํากัดรอบ	เลือกชมและ
เลือกซื้อชอบป้ิงในรานคาของที่ระลึกตางๆอยางมากมายจากน้ันนําทานเดินทางกลับเขาสูกรุงโซล

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

BUFFET	KING	CRAB)	ภัตตาคารบุฟเฟตพรอมขาปูยักษอลาสกาและ	อาหารทะเลสดๆหลากหลายชนิดให
เลือกรับประทานไดมากมายและเครื่องดื่ม	***ทัง้น้ีรายการอาหารอาจมีการปรับเปลีย่น**
นําทานเดินทางเขาสูทีพ่ัก	Seoul	Garden	4	ดาว	เมืองโซล	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เนินเขาที่มีภูมิประเทศที่มีความสวยงามและมีบรรยากาศดีมากๆ	ภายใน
ฟารมนักทองเที่ยวจะไดตื่นตาไปกับนองแกะที่มีมากกวา	200	ตัว	โดยทั้งหมด
มีการเลี้ยงแบบปลอยตามธรรมชาติ	ทําใหนึกไปถึงบรรยากาศอันงดงามของ
เทือกเขาแอลปในยุโรป

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



การชมสวนดอกไม	ขึ้นอยูกับสภาพอากาศ	เดือนมีนาคม	-	เมษายน	เป็นสวนดอกทิวลิป,	เดือนพฤษภาคม
-	เดือนมิถุนายน	เป็นดอกกุหลาบ,	เดือนสิงหาคม	-	เดือนกันยายน	เป็นสวนดอกลิลลี่,	เดือนตุลาคม	-	เดือน
พฤศจิกายน	เป็นสวนดอกเบญจมาศ
อาหารคํ่ารายการอาหารอาจมีการปรับเปลีย่น

เป็นสวนสนุกกลางแจงที่ใหญที่สุดของเกาหลี	ตั้งอยูที่เมืองยงอิน	(Yongin)	โดย
มีบริษทัซัมซุงเป็นเจาของ	เอเวอรแลนดน้ันถือวาเป็นเหมือน	“ดิสนียแลนด
เกาหลี”	เลยก็วาได	นิตยสาร	Forbes	ยังจัดอันดับใหเป็น	1	ใน	4	สวนสนุกยอด
นิยมของโลก	ที่ตั้งของสวนสนุกเอเวอรแลนดน้ันเหมือนสวนสนุกในฝันจริงๆ
เพราะอยูทามกลางหุบเขาและธรรมชาติ	สวยเหมือนในเทพนิยาย	ดานในถูก
แบงออกเป็น	5	โซนใหญๆ	และสัตวที่เป็นดาราดังของที่น้ีคือเจาตัว	Liger	(ไล
เกอร)	ลูกแฝดผสมระหวางสิงโตเพศผูและเสือเพศเมีย	ที่ถือวาเป็นลูกแฝดไล
เกอรคูแรกในโลกที่ตองมาดูที่เอเวอรแลนดที่เดียวเทาน้ัน

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

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	บริการทานดวย	เมนูพิเศษ...บุฟเฟตขาปูยักษ	(INTERNATIONAL
BUFFETKINGCRAB)	ภัตตาคารบุฟเฟตพรอมขาปูยักษอลาสกาและ	อาหารทะเลสดๆหลากหลายชนิดใหเลือก
รับประทานไดมากมายและเครื่องดื่ม

	พักที่	Seoul	Garden	4	ดาวหรือเทียบเทา

เมนูพิเศษวาไรตี้บุฟเฟต	พรอมปูยักษ	ที่มีรสชาติอรอยที่สุดใหทุกทานไดอิ่ม
อรอยกันแบบไมอั้น

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานสู	พระราชวังเคียงบอคคุง	พระราชวังเกาแกที่สุดของราชวงศโชซอน	สรางขึน้ในปี	ค.ศ.1394	โดยใช

เป็นศูนยกลางการปกครองในสมัยโบราณ	โดยเป็นทั้งที่ประทับและฐานอํานาจของพระเจาแทโจและตอเน่ืองมา
ถึงกษตัริยในราชวงศโชซอล	พระที่น่ังคึนชองจอนถูกสรางขึน้มาเพื่อเป็นที่วาราชการตอมาคณะปกครองเกาหลี
ของญี่ป ุนไดสรางอาคารรัฐสภาขนาดยักษขึน้คั่น	แสดงถึงความตองการตัดความผูกพันระหวางพระราชวงศกับ
ราษฎร	อาคารหลังน้ีไดถูกรื้อถอนไปในโอกาสครบรอบ50ปีของการปลดแอกจากญี่ป ุน
พิเศษ...ใหทานไดทดลองสวมชุดฮันบกเดินเลนชิลๆในพระราชวัง	ชุดประจําชาติเกาหลี	เพื่อเก็บ

ภาพแหงความประทับใจ
จากน้ันนําทานชม	โซลทาวเวอร	1	ใน	18	หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลกมีความสูงถึง	480	เมตร	เหนือระดับ



น้ําทะเล	นําทานสามารถชมทัศนียภาพของกรุงโซลจากยอดโซลทาวเวอรไดรอบทิศ	360	องศาโดยสามารถมอง
ไดถึงเขาพูกักซัน	และถาหันไปยังทิศตรงขาม	ก็จะเห็นไกลไปถึงแมน้ําฮันกัง
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	บริการทานดวย	“ซัมเกทัง”อาหารชาววังในสมัยกอนปัจจุบัน	เป็น

อาหารเลื่องชื่อของเมืองหลวง	เชื่อกันวาบํารุงและเสริมสุขภาพ	เสิรฟทานละ	1	ตัวในหมอดินรอน	ภายในตัวไก
จะมีขาวเหนียว	รากโสม	พุทราแดง	เกาลัด	เสิรฟพรอมเครื่องเคียง	เสนขนมจีน	เหลาโสม	พริกไทยดําและเกลือ

ชวงบาย
นําทานสู	ศูนยโสม	ซึ่งรัฐบาลรับรองคุณภาพวาผลิตจากโสมที่มีอายุ	6	ปี	ซึ่งถือวาเป็นโสมที่มีคุณภาพดีที่สุด

ชมวงจรชีวิตของโสมพรอมใหทานไดเลือกซื้อโสมที่มีคุณภาพดีที่ที่สุดและราคาถูกกวาไทยถึง	2	เทา	เพื่อนําไป
บํารุงรางกาย	หรือฝากญาติผูใหญที่ทานรักและนับถือ
ชม	ศูนยสมุนไพรเกาหลี	ใหทานไดเลือกซื้อเลือกชม	สมุนไพรฮอตเกนามูของเกาหลี	ที่นํามาแปรรูปเป็นรูป

แบบตางๆ	ที่มีสรรพคุณรักษาโรค	และบํารุงรางกาย	จากน้ันนําทานสู	Cosmetic	Shop	ศูนยรวมเครื่องสําอางค
ชื่อดังของเกาหลี	มากมายหลายแบรนดดัง	อาทิ	เชน	W.S.Nature,Rojukiss,	Missha	เป็นตน
จากน้ันนําทาน	ชอปป้ิงสินคาปลอดภาษีที่หาง	Duty	Free	จากน้ันใหทาน	ชอปป้ิงตามอัธยาศัย	ณ	ตลาด

เมียงดง	แหลงรวมวัยรุนยานสยามสแควรโดยเฉพาะอยางยิ่งเป็นแหลงรวมเครื่องสําอางคชื่อดัง	อาทิ	Etude,
Skinfood,	The	FaceShop,	Missha	เป็นตน

ชวงคํ่า
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	บริการทานดวย	“อันดงจิมดัก”Andong	Jimdakไกอบซีอิว๋ดําวุนเสน

เมนูพื้นเมืองดั้งเดิมของเมืองอันดงปัจจุบันไดรับความนิยม	อยางแพรหลายและรสชาติของจิมดักก็เป็นที่ถูกปาก
ถูกลิ้นคนไทยเป็นอยางยิ่ง
นําทานเดินทางเขาสูทีพ่ัก	Seoul	Garden	4	ดาวหรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

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

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”

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

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	บริการทานดวย	“ซัมเกทัง”อาหารชาววังในสมัยกอนปัจจุบัน	เป็นอาหาร



เลื่องชื่อของเมืองหลวง	เชื่อกันวาบํารุงและเสริมสุขภาพ	เสิรฟทานละ	1	ตัวในหมอดินรอน	ภายในตัวไกจะมีขาว
เหนียว	รากโสม	พุทราแดง	เกาลัด	เสิรฟพรอมเครื่องเคียง	เสนขนมจีน	เหลาโสม	พริกไทยดําและเกลือ

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

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	“อันดงจิมดัก”Andong	Jimdakไกอบซีอิว๋ดําวุนเสนเมนูพื้น
เมืองดั้งเดิมของเมืองอันดงปัจจุบันไดรับความนิยม	อยางแพรหลายและรสชาติของจิมดักก็เป็นที่ถูกปากถูกลิ้น
คนไทยเป็นอยางยิ่ง

	พักที่	Seoul	Garden	4	ดาวหรือเทียบเทา

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
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	Lotte	World	Tower	(Seoul	Sky)	**รวมคาขึ้นลิฟท**	ตั้งอยูใจกลางกรุงโซล	เขตชัมซิล	นํา

ทานขึน้หอชมวิว	Sky	Seoul	ของตึก	Lotte	World	Tower	(ความสูงจากพื้นดิน	555	เมตร)	มาพรอมกับคอน
เซปต“The	Beauty	and	Pride	of	Korea"	ชมวิวที่สวยงามของกรุงโซล
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	บริการทานดวย	“บุฟเฟ ตบาบีคิวสไตลเกาหลี”

ชวงบาย	
ใหทานอิสระชอปป้ิง	ถนนฮงอิก	ยานมหาวิทยาลัยวัยรุนชื่อดัง	จากน้ันนําทานสู	ทาอากาศยานนานาชาติ

อินชอน	เพื่อนําทานเดินทางกลับ
โดยระหวางทางนําทานชอปป้ิงที่	ซุปเปอรมารเก็ต	ซึ่งมีสินคาตางๆ	มากมายใหเลือกซื้อหาเป็นของฝาก	เชน

กิมจิ	บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป	สาหราย	ขนมขบเคี้ยว	ลูกอม	ผลไมตามฤดูกาลและของที่ระลึกตางๆ

ชวงคํ่า
21.25	น.	นําทานกลับสู	ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ	โดยสายการบินไทย	เทีย่วบินที	่TG	657	บริการ

อาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
01.20	น.	เดินทางถึง	ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ	โดยสวัสดิภาพ	พรอมความประทับใจ

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

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

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

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	บริการทานดวย	“บุฟเฟตบาบีคิวสไตลเกาหลี”



Boeing	747-400	ที่น่ังแบบ	3-4-3	หรือ	Boeing	777-300	ที่น่ังแบบ	3-3-3
เสริฟ อาหารรอน	ทัง้ขาไป-ขากลับ
น้ําหนักสัมภาระ	ขาไป	-	ขากลับ	30	กก.

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

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	มีสิทธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี	เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจ
แกไขได
2.	บริษทัฯ	ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณทีเ่กิดจากสายการบิน	ภัยธรรมชาติ	ปฏิวัติและอื่นๆที่

อยูนอกเหนือการควบคุมของทางบริษทัฯหรือคาใชจายเพิม่เติมทีเ่กิดขึ้นทางตรงหรือทางออม	เชน	การ
เจ็บป 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

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

เอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษทัฯ	กํากับเทาน้ัน
9.	หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได	อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ	ความลาชา	และความผิด

พลาดจากทางสายการบิน	จะไมมีการคืนเงินใดๆ	ทั้งสิ้น	แตทั้งน้ีทางบริษทัฯ	จะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆ	มาให
โดยขอสงวนสิทธิก์ารจัดหาน้ีโดยไมแจงใหทราบลวงหนา
10.	กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งที่ประเทศไทย	และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศที่

บริษทัระบุในรายการเดินทาง	บริษทัฯ	ของสงวนสิทธไมคืนคาบริการไมวากรณีใด	ๆ	ทั้งสิ้น
11.	บริษทัฯ	รับเฉพาะผูมีจุดประสงคการเดินทางเพื่อทองเที่ยวเกาหลีเทาน้ัน
12.	เที่ยวบิน	และรายการทองเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม	โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา
13.	เมื่อทานตกลงชําระเงินคาบริการไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษทัฯ	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานไดยอมรับ

ในเงื่อนไขและขอตกลงตาง	ๆ	ที่ไดระบุไวทั้งหมดน้ีแลว
14.	โรงแรมที่พักในประเทศเกาหลีมีมาตรฐานการกําหนดดาวและประเภทของที่พักแตกตางกับประเทศไทย	โดย

โรงแรมที่พัก	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการจัดหาโรงแรมโดยอางอิงตามการจัดระดับดาวของประเทศเกาหลีตาม
ที่ระบุในรายการทองเที่ยวเทาน้ัน	โรงแรมที่ประเทศเกาหลีโดยสวนใหญจะเป็นแบบหองพักคู	(Twin	หรือ	Double)	ใน
กรณีที่ทานมีความประสงคจะพักแบบ	3	ทานขึน้อยูกับขอจํากัดของหองพักและการวางรูปแบบของหองพักของแตละ
โรงแรม	ซึ่งมีความแตกตางกันอาจจะทําใหทานไมไดหองพักติดกัน	และไมสามารถเสริมเตียงไดตามที่ตองการ
โรงแรมหลายแหงจะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากประเทศเกาหลีอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่ าเครื่องปรับอากาศที่มีจะ
ใหบริการในชวงฤดูรอนเทาน้ัน
15.	กระเปาสัมภาระตางๆ	ถือเป็นทรัพยสินสวนตัวของทาน	ทางบริษทัจะไมรับผิดชอบตอความเสียหายสูญหาย

ลาชา	หรืออุบัติเหตุตางๆ	ใดๆ	ทั้งสิ้น
16.	เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว	หากทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง	หรือไมเดินทางพรอม

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

กรณีตองการตัดกรุปเหมาโปรดสอบถามทางบริษทัอีกครั้ง	หากเป็นนักทองเทีย่วชาวตางชาติ	หรือ	พระสงฆ
เก็บคาใชจายเพิม่	ทานละ	4,000	บาท
18.	ในระหวางทองเที่ยวจะมีชางภาพมาถายรูปและชวยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง	และในวัน

สุดทายของการเดินทางชางภาพจะนําภาพถายมาจําหนายหากวาทานใดสนใจสามารถซื้อได	แตถาทานใดไมสนใจก็
ไมตองซื้อ	ทั้งน้ีขึน้อยูกับความพึงพอใจของทาน	ทางบริษทัทัวรไมมีการบังคับใหซื้อแตอยางใดแตเป็นการบอกกลาว
ลวงหนาเพื่อใหผูเดินทางไดรับทราบ



1.	กรุณาสํารองที่น่ัง+ชําระเงินมัดจําทานละ	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.	ประกันอุบัติเหตุวงเงินทานละ	200,000	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	
ในกรณีทีก่องตรวจคนเขาเมืองทัง้ทีก่รุงเทพฯ	และทีป่ระเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต	ปฏิเสธมิใหเดิน
ทางออกหรือเขาประเทศ	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธไมคืนคาใชจายไมวากรณีใดๆ	ทัง้สิ้น

การเดินทางจากประเทศไทยเขาสูประเทศเกาหลีและพิธีการเขาเมือง
เอกสารที่ควรเตรียมกอนการเดินทาง	เจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองของประเทศเกาหลีจะพิจารณาใหเฉพาะนักทอง
เที่ยวที่มาทองเที่ยวโดยสุจริตเทาน้ันที่ผานเขาเมืองได	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

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

ทางบริษทัฯจะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆ	ทั้งสิ้น
บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินทั้งไปและกลับโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาทั้งน้ีขึน้อยูกับสาย

การบิน	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการเพื่อความเหมาะสมไมวาจะเกิดจากความขัดของของ	ยาน
พาหนะหรือมีเหตุหน่ึงเหตุใดจนทําใหไมสามารถดําเนินการตามหมายกําหนดการไดโปรแกรมการเดินทาง
เปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม	หรือเปลี่ยนแปลงรายการทองเที่ยวบางรายการหรือทดแทนรายการทองเที่ยวบาง
รายการ	และจะตองมีจํานวนผูโดยสารจํานวน	15	ทานขึน้ไปจึงออกเดินทาง	ในกรณีที่มีจํานวนผูโดยสารไมถึง	15
ทานไมมีหัวหนาทัวรไทย	อัตราคาบริการน้ี	สําหรับเดินทางตั้งแต	30	ทานขึ้นไป	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลง



ราคาในกรณีที่มีผูเดินทางไมถึง	30	ทาน

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

เกาหลีใต	ไมมีการคืนเงินทัง้หมดไมวากรณีใดๆทัง้สิ้น	ในกรณีเจ็บป วย	จนไมสามารถเดินทางได	จะตองมี
ใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง	ทางบริษทัฯ	จะทําการเลื่อนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไป	แตทั้งน้ี
ทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือคาธรรมเนียมในการมัดจําตัว๋ทานละ	10,000	บาทและคาใชจา
ยอื่นๆ
6.	ยกเวนกรุปทีเ่ดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาล	ที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือคามัดจําที่พัก

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

ในรายการเดินทาง	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น	**สําคัญ!!	บริษทัทําธุรกิจเพื่อ
การทองเทีย่วเทานัน้	ไมสนับสนุนใหลูกคาเดินทางเขาประเทศเกาหลีใตโดยผิดกฎหมายและในขัน้ตอน
การผานการตรวจคนเขาเมือง	ทัง้ไทยและเกาหลีใต	ขึ้นอยูกับการพิจารณาของเจาหนาทีเ่ทานัน้	ลูกคา
ทุกทานตองผานการตรวจคนเขาเมืองดวยตัวของทานเอง	ทางมัคคุเทศกไมสามารถใหความชวยเหลือ
ใดๆไดทัง้สิ้น**
8.	เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว	ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง	หรือไมเดินทางพรอมคณะ

ถือวาทานสละสิทธิ	์ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจําคืน	ไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น


