


1 สนามบินสุวรรณภูมิ

2 สนามบินอินชอน	-	หมูบานเทพนิยาย	-	ยานไชนาทาวน	อินซอน	-
One	Mount

พักที่	INTER
CITY	HOTEL,
BENIKEA
HOTEL	หรือ
เทียบเทา

3 สวนสนุกล็อตเตเวิรด	พิพิธภัณฑสัตวน้ํา	-	LOTTE	TOWER	-	สวน
สนุกล็อตเตเวิรด	-	ทงแดมุน

พักที่	INTER
CITY	HOTEL,
BENIKEA
HOTEL	หรือ
เทียบเทา

4 ศูนยโสม	-	น้ํามันสนเข็มแดง	-	เรียนทําขาวหอสาหราย	คิมบับ	-	ฮัน
บก	-	พระราชวังเคียงบ็อค	-	คลองชองเกชอน	-	เมียงดง

พักที่	INTER
CITY	HOTEL,
BENIKEA
HOTEL	หรือ
เทียบเทา

5 ศูนยสมุนไพรฮอกเกตนามู	-	ถนนฮงอิก	หรือ	ยานฮงแด	หรือ	ยานฮ
งอิก	-	พิพิธภัณฑสามมิติ	-	พิพิธภัณฑน้ําแข็ง	-	สนามบินอินชอน	-
สนามบินสุวรรณภูมิ

19	มี.ค.	61	-	23	มี.ค.	61 ฿15,900 ฿15,900 ฿15,900 ฿5,500



21.00	น.	คณะพรอมกันที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ	อาคารผูโดยสารขาออกประตู	4	เคานเตอร	F
สายการบินเจจูแอร	(7C)	มีเจาหนาที่ของบริษทัฯคอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวก

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

ชวงเชา
00.40	น.	เหินฟ าสูกรุงโซล	โดยสายการบิน	JEJU	AIR	เทีย่วบินที	่7C2204	(บินประมาณ	4.30	–	05.00

ชัว่โมง)
08.05	น.	เทีย่วบิน	7C2204	เดินทางถึงทาอากาศยานนานาชาติอินชอนประเทศเกาหลีใต	(เวลาทอง

ถิ่นเร็วกวาไทย	2	ช.ม.)
จากน้ันนําทานเดินทางสู	หมูบานเทพนิยาย	หรือ	DONGHWA	MAEUL	ไดถูกเนรมิตร	และตกแตงให

หมูบานที่แสนธรรมดาใหกลายเป็นหมูบานแหงเทพนิยาย	โดยนํานิยายที่ทุกทานคุนเคยหลายเรื่องมาวาดภาพ
ตกแตงรอบๆหมูบานแหงน้ี	เชน	ปีเตอรแพน	สโนวไวทกับคนแคระทั้ง	7	อะลาดินกับตะเกียงวิเศษ	หนูนอยหมวก
แดง	ฯลฯ	ใหทานไดถายภาพไดเกือบทุกมุม	หันไปทางไหนก็ตองถายภาพเก็บไวเป็นที่ระลึก
จากน้ันนําทานเดินทางสู	ไชนาทาวน	เป็นชุมชนของชาวจีนที่ถือกําเนิดจากการเปิดทาเรืออินชอนในปี	ค.ศ.

1883	ในอดีตนับเป็นพื้นที่สําคัญในการขนสงและคาขายสินคาจากประเทศจีน	สําหรับปัจจุบันน้ีชาวจีนที่ยังคง
อาศัยอยูเป็นรุนที่	2	หรือรุนที่	3	นับจากที่มีการบุกเบิก	แตกลิ่นไอและการดํารงไวซึ่งวัฒนธรรมของคนรุนกอน
ยังคงมีใหเห็น	รวมไปถึงการไดมีโอกาสไดลิ้มลองรสชาติอาหารจีนที่มีใหเลือกสรรหลายรานที่อินชอนไชนา
ทาวนแหงน้ี
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	บริการ	OSAM	หรือหมูและปลาหมึกผัดน้ําคลุกคลิกเน้ือ

หมูและปลาหมึกยางบารบีคิวหมักสไตลสมัยใหมเกาหลีคนตางประเทศนิยมรับประทานเพราะมี
รสชาติออกหวานเผ็ดเล็กนอย	โดยการนําบารบีคิวหมูปลาหมึกลงในกระทะครึง่วงกลมพรอมน้ําซุป
ปรุงรส

ชวงบาย
จากน้ันนําทาน	One	Mount	Snow	Park	(ราคาน้ีไมรวมคาเขา	SNOW	PARK	)	นําทานเดินทางสู	One

Mount	ตัง้อยูทีเ่มือง	Goyang	แหลงทองเที่ยวใหมลาสุดใกลกรุงโซล	ภายในแบงพื้นที่เป็นหลายสวนพรอม
ดวยสิ่งอํานวยความสะดวกมากมาย	เชน	Fitness	&	Golf,	Club,	Water	Park,	Shopping	Mall,	Roof	Garden,
Snow	Park	เป็นตน
นอกจากน้ี	หน่ึงในสถานที่ถายทําฉากในเรื่อง	Full	House	(Thai)	ยังเคยเป็นสถานที่ถายทํามิวสิควีดีโอเพลง

เจนเทิลแมน	(Gentleman)	ของ	PSY	นักรองหนุมชาวเกาหลีใต	เจาของเพลง	กังนัม	สไตล	ที่โดงดังไปทั่วโลกเมื่อ
ปีที่ผานมา	หรือ	แมกระทั่งรายการยอดฮิต	Running	Man	ก็เคยมาถายทําที่น่ี	พาทุกทานเดินทางเขาในสวนของ
สกีโดม	ซึ่งเป็นการจําลองลานสกีในรมอันกวางใหญ	ไมตางไปจากลานสกีที่นักทองเที่ยวจะสัมผัสไดในชวงฤดู
หนาว	โดยสามารถสนุกสนานกับการเลนสกีหรือ	สโนวบอรดไดตามความถนัด



ราคาน้ีไมรวมคาเขา	SNOW	PARK	ทานใดสนใจโปรดสอบถามราคา	กับ	หัวหนาทัวร	ทานใดที่ไม
สนใจเลน	SNOW	PARK	สามารถเดินช็อปป้ิงตามอธัยาศัย	มีทั้ง	H&M	ADIDAS	และมีอีกหลากหลาย	แบรนด
ชั้นนํา	คาเขา	SNOW	PARK	25000	วอน	สามารถเลนเครื่องเลนไดหลายชนิด	ทั้ง	ปันจี้จัมฟ	ไมลากเลื่อน	มา
หมุน	สไลเดอร

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารเย็น	ณ	ภัตตาคาร	บริการ	บูเดชิเก	หรือ	Budae	jjigae	ใสกิมจิ	แป งต็อก	รามยอน

เน้ือสัตว	แฮม	ไสกรอก	เบคอน	ผักและเห็ด	มีรสชาติจัดจานเล็ก	นอยๆ
นําทานเขาสูทีพ่ัก	INTER	CITY	HOTEL,	BENIKEA	HOTEL	หรือเทียบเทา

โรงแรมคอนเฟิรมจะแจงในใบนัดหมายการเดินทางอีกครั้ง	โดยทางบริษทัจะสงใหกอน	5-7	วันกอนเดินทาง

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

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

ยานไชนาทาวน	CHINA	TOWN	จริงอยูที่ไชนาทาวนเป็นยานดังที่แทบจะมีใน
ทุกเมืองใหญ	ซึ่งก็รวมถึงประเทศไทยเราดวย	แตตองบอกวายานไชนาทาวน
ของอินชอนน้ันเต็มไปดวยความเป็นจีนแทราวกับเมืองจีนมาตั้งอยูเลย	ทั้ง
อาหาร	ภาษา	และวัฒนธรรม	น่ันก็เป็นเพราะยานไชนาทาวนเกิดมาจากการ
สรางทาเรือในอินชอนเพื่อทําการคาขายกับชาวจีน	กระทั่งมากขึน้เรื่อย	ๆ	จน
เกิดเป็นรานรวงมากมายและกลายเป็นยานไชนาทาวนในที่สุด	นอกจากน้ีมัน
ยังเคยเป็นยานไชนาทาวนที่ใหญที่สุดในเกาหลีใตดวย	เพราะเหตุน้ีเองคุณจึง
ไมควรพลาดที่จะมาสัมผัสกับวัฒนธรรมของจีนแผนดินใหญในประเทศ
เกาหลีใต

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	บริการ	OSAM	หรือหมูและปลาหมึกผัดน้ําคลุกคลิกเน้ือหมูและ
ปลาหมึกยางบารบีคิวหมักสไตลสมัยใหมเกาหลีคนตางประเทศนิยมรับประทานเพราะมีรสชาติออกหวานเผ็ด
เล็กนอย	โดยการนําบารบีคิวหมูปลาหมึกลงในกระทะครึ่งวงกลมพรอมน้ําซุปปรุงรส

One	Mount	ตั้งอยูที่เมือง	Goyang	ไมไกลจากกรุงโซล	แบงเป็น	2	โซนหลัก	คือ
Water	Park	และ	Snow	Park	เปิดตัวตนเดือนพฤษภาคม	2556	ที่ผานมา	เป็น
หน่ึงในสถานที่ถายทําฉากคูรัก	ไมค	กับ	ออมแอม	ในเรื่อง	Full	House	Thai	อีก
ทั้งยังเคยเป็นสถานที่ถายทํามิวสิควีดีโอเพลง	เจนเทิลแมน	(GENTLEMAN)
ของ	ไซ	นักรองหนุมชาวเกาหลีใต	เจาของเพลง	กังนัม	สไตล	และสถานที่ถาย
ทํารายการยอดฮิต	RUNNING	MAN	แบงเป็น	2	โซนหลัก	คือ	Water	Park	และ
Snow	Park	เป็นหน่ึงในสถานที่ถายทําฉากคูรักในเรื่อง	Full	House	Thai

	รับประทานอาหารเย็น	ณ	ภัตตาคาร	บริการ	บูเดชิเก	หรือ	Budae	jjigae	ใสกิมจิ	แปงต็อก	รามยอน	เน้ือสัตว
แฮม	ไสกรอก	เบคอน	ผักและเห็ด	มีรสชาติจัดจานเล็ก	นอยๆ

	พักที่	INTER	CITY	HOTEL,	BENIKEA	HOTEL	หรือเทียบเทา



โรงแรมคอนเฟิรมจะแจงในใบนัดหมายการเดินทางอีกครั้ง	โดยทางบริษทัจะสงใหกอน	5-7	วันกอนเดินทาง

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
จากน้ันนําทานสูCOSMETIC	SHOPเป็นศูนยรวมของเครื่องสําอางของเกาหลี	อาทิเชน	ROJUKISS,

LOTREE,	ETUDE	และอีกมากมายหลากหลายแบรนดเนมที่นําเขามาจากทั่วโลกอิสระทานเลือกซื้อไดตาม
อัธยาศัย
จากน้ันนําทานชม	ลอตเต	อควาเรียม	(Lotte	World	Aquarium)	รวมคาบัตรเขาชมอควาเรียม

พิพิธภัณฑสัตวน้ําที่อยูในกรุงโซล	โดยจะแบงเป็นโซนตางๆ	ทั้งหมด	9	โซน	โซนแรก	คือ	Rivers	of	Korea	ที่
โซนน้ีเป็นของสัตวที่อยูในน้ําจืดตามแมน้ํา	โซนทีส่อง	คือ	Tropical	River	ในโซนน้ีก็จะมีสัตวในเขตรอนเป็น
หลัก	โซนทีส่ามคือ	Amazon	River	ในโซนน้ีก็จะมีปลาน้ําจืดที่ใหญที่สุด	โซนที	่4	คือ	Sea	Lion	Zone	เสนห
ที่นาหลงใหลของโซนน้ีคือสิงโตทะเลที่วายน้ําไปมา
สวนโซนที	่5	ก็คือ	The	Ocean	คือ	เป็นเหมือนหัวใจของอควาเรียมแหงน้ี	โซนตอไป	โซนที	่6	ซึง่มีดารา

ของทีน่ี่ก็คือ	Beluga	Whale	แหวกวายเลนลูกบอล	ทั้งเด็กและผูใหญก็ชอบโซนน้ี	โซนที	่7	คือ	Coral	Reef
Garden	โซนน้ีจะมีสารพัดสัวตน้ําตามแนวประการังใหไดดูกัน	โซนที	่8	คือ	Play	Ocean	โซนน้ีจะไดสัมผัสสัตว
ทะเลอยางปลาดาว	และโซนสุดทาย	คือ	Polar	Region	Zone	เป็นโซนเรียนรูเกี่ยวกับเพนกวิน	ทานจะไดเพลิน
เพลินกันไปโลกใตทองทะเล
นําทานเขาชม	ลอตเตเวิลด	ทาวเวอร	(Lotte	World	Tower	)	ไมรวมคาขึ้นลิฟต	เป็นสถาปัตยกรรม

อาคารที่โดดเดน	มีแรงบันดาลใจจากภาพวาดเซรามิกเกาหลี	และพูกันเขียน	เป็นตึกที่สูงเป็นลําดับที่	6	ของ
โลก(556	เมตร)	มีทั้งหมด	123	ชั้น	ดานบนทาวเวอรประกอบดวยแกลเลอรี่	คาเฟ 	โรงแรมหรู	และหอชมวิว
Skywalk	ที่สามารถชื่นชมทัศนียภาพอันงดงามของไฟในตัวเมืองกรุงโซลไดอยางทั่วถึง
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	บริการ	บุลโกกิ	(Bulgoki)	อาหารเกาหลีทีข่ึ้นชื่ออีกอยาง

หน่ึง	เป็นเน้ือสัตวซอสบารบีคิวเกาหลี	ปรุงสุกใชเทคนิคการยางแบบดัง้เดิม	นํามาขลุกขลิกกับซุป
บุลโกกิกะทะรอน	พรอมผักและเครื่องเคียงตางๆ	เวลากินใหกินกับผัก	กระเทียม	และพริก	หอเป็น
คําแลวจิ้มน้ําจิ้ม

ชวงบาย
นําทานเดินทางสู	สวนสนุกลอตเตเวิลด	(Lotte	World)	รวมบัตรเครื่องเลนไมจํากัดจํานวนรอบเป็น

สวนสนุกแหงหน่ึงตั้งอยูในกรุงโซล	ประเทศเกาหลีใต	พื้นที่ประกอบดวยสวนสนุกในรมและกลางแจง	และมีสิ่ง
อํานวยความสะดวกอื่นๆในบริเวณสวนสนุก	อาทิ	การเชื่อมตอกับระบบรถไฟฟารางเดี่ยว	หางสรรพสินคา
โรงแรม	และพิพิธภัณฑพื้นบานของเกาหลี	รวมทั้งโรงภาพยนตร	และพื้นที่สําหรับการกีฬา	สวนสนุกในรมของ
ลอตเตเวิลดเป็นสวนสนุกในรมที่มีขนาดใหญติดอันดับโลก	สวนสนุกในรมน้ี	จะมีดวยกัน	ทั้งหมด	4	ชั้น	แตละชั้น
จะมีทังเครื่องเลนตางๆ	รานอาหาร	และ	รานขายของ	มีลานสเก็ต	นาแข็งขนาดใหญอยูตรงกลาง

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารเย็น	ณ	ภัตตาคาร	บริการ	บีบิมบับ	และ	ชาบูชาบูสุกี้สไตลเกาหลีบนหมอไฟ

รอนๆ	ประกอบดวยหมูสไลด	และผักสดนานาชนิด	เสิรฟพรอมน้ําซุปรอนๆ	และเสนอูดงซึง่ขาดไม
ไดในการทาน	ชาบูชาบู	พรอมขาวสวยเสริฟ์	พรอม	ขาวสูตรดัง่เดิมของเกาหลีซึง่นําเอาขาวสวย	ผัก
ตางๆ	เชน	ถัว่งอก	ผักกาดเห็ดหอม	สาหราย	และซอสสีแดงมาผัดรวมกัน	ซึง่ก็จะไดรสชาติแบบ
เกาหลีจริง
จากน้ันนําทานเดินทางสูยานศูนยการคาแหลงชอปป้ิงที่ชื่อไดวาใหญที่สุดในเอเชีย	ทงแดมุน	ซึ่งตั้งอยู

บริเวณประตูเมืองโบราณทางทิศตะวันออกทานสามารถซื้อสินคาหลากหลายประเภทไดที่น้ีอาทิ	เสื้อผาบุรุษ-
สตรี	รองเทาบุรุษ-สตรี	รองเทาผาใบ	เข็มขัด	ของที่ระลึก	ชุดเครื่องครัวถุงนองถุงเทาผาพันคอโดยทานจะได
สัมผัส	กับ	บรรยากาศการชอปป้ิงสินคาในราคาเกาหลีอยางแทจริง
นําทานเขาสูทีพ่ัก	INTER	CITY	HOTEL,	BENIKEA	HOTEL	หรือเทียบเทา

โรงแรมคอนเฟิรมจะแจงในใบนัดหมายการเดินทางอีกครั้ง	โดยทางบริษทัจะสงใหกอน	5-7	วันกอนเดินทาง

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม



ลอตเตเวิลด	ทาวเวอรไมรวมคาขึ้นลิฟต	ราคาน้ีไมรวมคาลิฟต	ทานใดสนใจโปรดสอบถามราคา	กับ
หัวหนาทัวร	(คาลิฟต	27,000	วอน	)	หากทานใดที่ไมสนใจ	สามารถเดิน	ช็อปป้ิงตามอธัยาศัย	ที่	ลอตเตเวิล
ดมอลล	เป็นแหลงชอปป้ิงชั้นนําที่มีชีวิตชีวาแหงหน่ึงของกรุงโซล	ตั้งอยูติดกับทาวเวอร	เต็มไปดวยรานหรูหรา
และรานจําหนายสินคาปลอดภาษีจากหลากหลายแบรนดทั้งในประเทศและตางประเทศ
โรงแรมคอนเฟิรมจะแจงในใบนัดหมายการเดินทางอีกครั้ง	โดยทางบริษทัจะสงใหกอน	5-7	วันกอนเดินทาง

พิพิธภัณฑสัตวน้ํา	ที่น่ีมีอุโมงคใตน้ําที่ใหญที่สุดในเกาหลี	และรวมรวมสัตวน้ํา
ไวถึง	650	สายพันธุ	พิพิธภัณฑสัตวน้ํา	ที่น่ีมีอุโมงคใตน้ําที่ใหญที่สุดในเกาหลี
รวมถึงในชั้นเดียวกันน้ี	ก็ยังมี	Lotte	Mart	ซุปเปอรมารเก็ตขนาดใหญ	ไวให
ชอปป้ิงกันอีกดวย

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

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	บริการ	บุลโกกิ	(Bulgoki)	อาหารเกาหลีที่ขึน้ชื่ออีกอยางหน่ึง	เป็น
เน้ือสัตวซอสบารบีคิวเกาหลี	ปรุงสุกใชเทคนิคการยางแบบดั้งเดิม	นํามาขลุกขลิกกับซุปบุลโกกิกะทะรอน	พรอม
ผักและเครื่องเคียงตางๆ	เวลากินใหกินกับผัก	กระเทียม	และพริก	หอเป็นคําแลวจิ้มน้ําจิ้ม

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

	รับประทานอาหารเย็น	ณ	ภัตตาคาร	บริการ	บีบิมบับ	และ	ชาบูชาบูสุกี้สไตลเกาหลีบนหมอไฟรอนๆ	ประกอบ
ดวยหมูสไลด	และผักสดนานาชนิด	เสิรฟพรอมน้ําซุปรอนๆ	และเสนอูดงซึ่งขาดไมไดในการทาน	ชาบูชาบู	พรอม
ขาวสวยเสริฟ์	พรอม	ขาวสูตรดั่งเดิมของเกาหลีซึ่งนําเอาขาวสวย	ผักตางๆ

	พักที่	INTER	CITY	HOTEL,	BENIKEA	HOTEL	หรือเทียบเทา

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



ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสูศูนยโสมรัฐบาล	ซึ่งรัฐบาลรับรองคุณภาพวาผลิตจากโสมที่มีอายุ	6	ปีซึ่งถือวาเป็นโสมที่มี

คุณภาพดีที่สุดชมวงจรชีวิตของโสมพรอมใหทานไดเลือกซื้อโสมที่มีคุณภาพดีที่สุดและราคาถูกกวาไทยถึง	2
เทากลับไปบํารุงรางกายหรือฝากญาติผูใหญที่ทานรักและนับถืออีกไมไกลจากกันมากนัก
จากน้ันนําทานสู	ศูนยสมุนไพรสนเข็มแดง	(Red	Pine)	ซึ่งผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลีซึ่งจะใช

ตนสนเข็มแดงจากยอดเขาที่ประเทศเกาหลีเหนือมาผลิตโดยใชเทคโนโลยีพรอมกับการวิจัยที่ประเทศเกาหลีใต
ออกมาเป็นน้ํามันสนเข็มแดงภูมิประเทศของประเทศเกาหลีเป็นภูเขาประมาณ	70	เปอรเซ็นตโดยกวาจะมาเป็น
น้ํามันสนเข็มแดงได	1	แคปซูล	ตองใชใบสนเข็มแดงประมาณ	2.7	กิโลกรัมมาสกัดเอาน้ํามันมาผลิตและวิจัยออก
มาเป็นน้ํามันสนน้ีสามารถชวยในการลดระดับไขมันในเสนเลือดไดเป็นอยางดี
จากน้ันนําทานเขาชมโรงงานสาหราย	ของฝากที่มีชื่อเสียงของเกาหลี	ผลิตสาหรายใหม	สด	ทุกวันมีหลาย

รสชาติใหทานไดเลือกซื้อไปเป็นของฝาก
จากน้ันนําทานเรียนรูวิธีการทํา	คิมบับ	(ขาวหอสาหราย)	อาหารงายๆๆที่คนเกาหลีนิยมรับประทาน	คิม

แปลวา	สาหราย	บับ	แปลวา	ขาว	จะเป็นแทงยาวๆ	แลวเคาก็จะหั่นเป็นชิ้นๆพอดีคํา	จิ้มกะโชยุญี่ป ุนหรือวาซาบิ
ก็ได	ตามรานอาหารก็จะมีทําเป็นพิเศษ	คือมีผัดซอสมาใหจิ้มราดดวย	พิเศษ!!!	ฟรีใสชุดประจําชาติเกาหลี
ฮันบก	มีหลากหลายชุดใหทานไดเลือกใสพรอมเก็บภาพประทับใจ
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	บริการทานดวย	เมนู	Samgyetang	หรือเมนูไกตุนโสม

อาหารในวังในสมัยกอน	ปัจจุบันเป็นอาหารเลื่องชื่อของเมืองหลวง	เชื่อกันวาบํารุงและเสริมสุขภาพ
ภายในตัวไกจะมีขาวเหนียว	รากโสม	พุทราแดงและเคล็ดลับในการตุนเสิรฟพรอมเครื่องเคียงที่
เรียกวา	กักตุกี	เสนขนมจีน	เหลาโสม	พริกไทยดํา	และเกลือ)

ชวงบาย
นําทานชม	พระราชวังเคียงบ็อค	(Gyeongbokgung	Palace)	ซึ่งเป็นพระราชวังไมโบราณที่เกาแกที่สุด

สรางขึน้ใน	ค.ศ.	1394	หรือในอดีตกวา	600	ปีกอน	ภายในพระราชวังแหงน้ีมีหมูพระที่น่ังมากกวา	200	หลัง	แต
ไดถูกทําลายไปมากในสมัยที่ญี่ป ุนเขามาบุกยึดครอง	ทั้งยังเคยเป็นศูนยบัญชาการทางการทหารและเป็นที่
ประทับของกษตัริย	ปัจจุบันไดมีการกอสรางหมูพระที่น่ังที่เคยถูกทําลายขึน้มาใหมในตําแหนงเดิม	ถายภาพคู
กับพลับพลากลางน้ําเคียงเฮวรู	ที่ซึ่งเคยเป็นทองพระโรงออกงานสโมสรสันนิบาตตางๆ	สําหรับตอนรับแขกบาน
แขกเมือง
จากน้ันนําทาน	ชอปป้ิงสินคาปลอดภาษีที่	ดิวตี้ฟรี	(Duty	Free	Shop)	ที่น่ีมีสินคาชั้นนําใหทานเลือกซื้อ

มากมายกวา	500	ชนิด	อาทิ	น้ําหอม	เสื้อผาเครื่องสําอาง	กระเปา	นาฬิกา	เครื่องประดับ	ฯลฯ
หากพอมีเวลาพาทานเดินชมคลองชองเกชอน	(Cheonggyecheon	Stream)	ซึ่งเดิมเป็นคลองเกาแกใน

อดีตมีอายุกวา	600	ปี	ที่ทอดผานใจกลางเมืองหลวง	แตในปัจจุบันไดมีการพัฒนา	และบูรณะคลองแหงน้ีขึน้มา
ใหม	ทําใหกรุงโซลมีคลองที่ยาวกวา	6	กิโลเมตร	ที่มีแตน้ําใส	จนสามารถมองเห็นตัวปลาหลากพันธที่กําลัง
แหวกวายไปมา	ปัจจุบันโครงการชองเกชองไดกลายเป็นสถานที่จัดกิจกรรมตางๆ	อาทิ	งานแสดงศิลปะตางๆ
งานดนตรี	นิทรรศการดอกไม	ฯลฯ	และยังมีสวนสาธารณะทั้งสองฝ่ังคลอง

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	หมู	เน้ือ	ไก	ซีฟ ูด	ไมอัน้
จากน้ันนําทานชอปป้ิงยาน	เมียงดง	(Myeong-dong)หรือ	สยามสแควรเกาหลี	หากทานตองการทราบวา

แฟชั่นของเกาหลีเป็นอยางไร	กาวลํ้านําสมัยเพียงใดทานจะตองมาที่เมียงดงแหงน้ี	พบกับสินคาวัยรุน	อาทิ
เสื้อผาแฟชั่นแบบอินเทรน	เครื่องสําอางดังๆ	ของเกาหลี	พบกับความแปลกใหมในการชอปป้ิงอีกรูปแบบหน่ึง
ซึ่งเมียงดงแหงน้ีจะมีวัยรุนหนุมสาวชาวโสมไปรวมตัวกันที่น่ีกวาลานคนในแตละวัน
นําทานเขาสูทีพ่ัก	INTER	CITY	HOTEL,	BENIKEA	HOTEL	หรือเทียบเทา

โรงแรมคอนเฟิรมจะแจงในใบนัดหมายการเดินทางอีกครั้ง	โดยทางบริษทัจะสงใหกอน	5-7	วันกอนเดินทาง

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

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



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

อาหารประจําชาติเกาหลี	ซึ่งเป็นสวนหน่ึงในอาหารเกาหลียอดนิยมของคน
ไทยอีกเมนูหน่ึง

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”

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	บริการทานดวย	เมนู	Samgyetang	หรือเมนูไกตุนโสมอาหารในวัง
ในสมัยกอน	ปัจจุบันเป็นอาหารเลื่องชื่อของเมืองหลวง	เชื่อกันวาบํารุงและเสริมสุขภาพ	ภายในตัวไกจะมีขาว
เหนียว	รากโสม	พุทราแดงและเคล็ดลับในการตุนเสิรฟพรอมเครื่องเคียงที่เรียกวา	กักตุกี	เสนขนมจีน	เหลาโสม
พริกไทยดํา	และเกลือ)

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

สรางมาตั้งแตสมัยพระเจายองโจแหงราชวงศโชชอน	อายุเกาแกกวา	600	ปี
เดิมเป็นคลองน้ําเนา	ชุมชนสลัมเยอะ	รถติดมาก	จนมีการสรางทางดวนทับ
คลอง	ไมมีใครอยากจะเดินผาน	ตอมาปี	2003	รัฐบาลไดบูรณะคลองใหม	ทุบ
ทางดวนทิ้ง	แลวทุมงบกวา	386	พันลานวอน	พัฒนาจนน้ําใสสะอาด	เป็นสถาน
ที่พักผอนหยอนใจสุดฮิตของชาวกรุงโซลและนักทองเที่ยว



โรงแรมคอนเฟิรมจะแจงในใบนัดหมายการเดินทางอีกครั้ง	โดยทางบริษทัจะสงใหกอน	5-7	วันกอนเดินทาง

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	หมู	เน้ือ	ไก	ซีฟ ูด	ไมอั้น
	พักที่	INTER	CITY	HOTEL,	BENIKEA	HOTEL	หรือเทียบเทา

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
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
จากน้ันนําทานเดินทางไปดูแลสุขภาพกันที่	ศูนยสมุนไพรฮอกเกนามู	(Hergaenamu)	ซึ่งเป็นสมุนไพรที่ทั่ว

โลกยอมรับ	รวมถึงสถาบันตางๆ	วาเป็นสมุนไพรที่มีคุณภาพดีที่สุดในการบํารุงตับและดูและตับของเรา	ซึ่งจะ
เป็นสมุนไพรที่หาไดยากในปัจจุบัน	ทานจะไดชมการสาธิต	การทดลองวาสมุนไพรชนิดน้ีมีคุณคาเพียงใดตอโลก
ใบน้ี	ตนไมชนิดน้ีเจริญเติบโตในป าลึกบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะและระดับสูงเหนือน้ําทะเล	50-800	เมตร
จากน้ันนําทานชอปป้ิง	ยานฮงแด	อยูใกลกับมหาวิทยาลัยศิลปะฮงอิก	ที่มีชื่อเสียงมากของเกาหลีบรรยากาศ

จึงสดใสเต็มไปดวยหนุมสาวชาวโซลในตอนกลางวันฮงแดเป็นถนนที่สามารถเดินชอปป้ิงในรานเสื้อสวยสุด
อารตแบบราคานักศึกษา	และอัพเดตสตรีท	สไตล	จากแฟชั่นนิสตาตัวจริงสวนกลางคืนเป็นแหลงปารตี้ที่	chic
สุดในโซล
จากน้ันนําทาทั้งชมถายภาพ	3	มิติ	(Trick	Eye	Museum)เคล็ดลับงานศิลปะแหงภาพ”	ที่ทําใหทานไดตื่นตา

ตื่นใจกับศิลปะแนวใหมเป็นภาพวาดในลักษณะ	3	มิติเหมือนภาพวาดมีชีวิตและหลุดออกมาจากแผนเฟรมภาพ
แนวคิดรูปแบบใหมเป็นความคิดสรางสันและจินตนาการของการสรางภาพโดยใชเทคนิคพิเศษจากภาพสามมิติ
ที่รวมทฤษฎีทางวิทยาศาสตรและการซอนภาพโดยกระตุนความเคลื่อนไหวของภาพใหมีมิติเหมือนจริง
ชม	พิพิธภัณฑน้ําแข็ง	(Ice	Museum)	ปะติมากรรมน้ําแข็งตั้งอยูในกรุงโซลเป็นสถานที่จัดโชวน้ําแข็งแกะ

สลักนักทองเที่ยวสามารถสัมผัสอากาศที่หนาวเย็นติดลบกวาสิบองศาและชมน้ําแข็งที่ถูกแกะสลักออกมาเป็น
รูปรางตางๆ	ไดอยางนาอัศจรรย
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	เมนูจิมดัก	เป็นไกพะโลผัดกับวุนเสนและผักอรอย

มากมายเสริฟพรอมขาวสวยรอนๆ	พรอมเครื่องเคียงตางๆ

ชวงบาย	-	ชวงคํ่า
จากน้ัน	แวะซื้อของ	รานละลายเงินวอน	อาทิเชน	สาหราย	ขนมตาง	ๆ	ช็อกโกแลตหินซีเรียลช็อกโก

ผลิตภัณฑของใบและรากฝอยของโสม	ในรูป	ขนมโสม	ชาโสม	โคลนพอกหนาโสม	ครีมลางหนาโสม	เครื่อง
สําอางโสม	เป็นตน	และยังมีหมอนสุขภาพ	กิมจิ	เป็บเปโร	(ปอกกี้เกาหลี)	ชินราเมง(	มามาเกาหลี)	สมควรเวลา
นําทานเดินทางสูสนามบิน
19.30	น.	ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯมหานคร	โดยเทีย่วบินที	่7C	2203
23.45	น.	ถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ	โดยสวัสดิภาพ

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม



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

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

เป็นสถานที่ทองเที่ยวแหงใหมของกรุงโซล	มีเอกลักษณที่แปลกแหวกแนวจาก
พิพิธภัณฑที่เราเคยรูจักอยางสิ้นเชิง	จุดเดนก็คือ	ภาพบริเวณฝาผนังและพื้น
จะถูกสรางสรรค	โดยใชเทคนิคพิเศษในการสรางภาพสามมิติ	รวมถึงทฤษฎี
ทางวิทยาศาสตรเชนการหักเหของแสงเงา	และการซอนภาพโดยกระตุนการ
เคลื่อนไหวของภาพใหมีมิติเหมือนจริง	ซึ่งศิลปะแบบน้ีเรียกวา	ทรอมพลุยล
(trompe	l’oeil)	มาจากภาษาฝรั่งเศสที่แปลวาลวงตาและที่สําคัญ	ภาพลวงตา
เหลาน้ียังสามารถทําใหผูชมเขาไปมีสวนรวมกับภาพได	โดยแตละภาพจะมีคํา
แนะนําเรื่องตําแหนงการยืน	เพื่อจัดวางทาตางๆ

เมืองน้ําแข็งที่มีผลงานศิลปะแกะสลักน้ําแข็งกวา	50	ชิ้น	รวมอยูในที่เดียว
พรอมจัดแสดงในแบบที่ไมธรรมดา	แตจําลองเป็นเมืองที่ทุกอยางกลายเป็น
น้ําแข็ง	และเอาใจเด็กๆ	ดวยสไลเดอรน้ําแข็ง	และกิจกรรมอื่นๆ	อีกมากมาย	ให
คุณไดเดินเที่ยวอยางไมรูสึกเบื่อ	อาทิ	สัมผัสประสบการณน่ังรถลากกวางรูด
อรฟ	ทักทายลุงซานตา	โพสทาคูกับนกเพนกวินขั้วโลก	สํารวจบานน้ําแข็งเอ
สกิโม	เยี่ยมชมปราสาทน้ําแข็ง	ชมวิวจากบนกําแพงเมือง	และลองเขาพัก
โรงแรมที่ทุกอยางทําจากน้ําแข็ง

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	เมนูจิมดัก	เป็นไกพะโลผัดกับวุนเสนและผักอรอยมากมายเสริฟ
พรอมขาวสวยรอนๆ	พรอมเครื่องเคียงตางๆ

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	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะเลื่อนการเดินทาง	หรือ	เปลี่ยนแปลงราคา	ในกรณีที่ผูเดินทางไมถึง	20	คนขึน้ไป
2.	ในกรณีที่สายการบินประการปรับขึน้ภาษีน้ํามัน	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บคาภาษีน้ํามันเพิ่ม

ตามความเป็นจริง
3.	ตัว๋เครื่องบินที่ออกเป็นกรุปไมสามารถเลื่อนวันเดินทางหรือขอคืนเงินได
4.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลง	หรือสลับรายการทองเที่ยวตามความเหมาะสม	ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย

หรือเหตุการณที่อยูเหนือการควบคุมของบริษทัฯ	โดยบริษทัฯ	จะคํานึงถึงความปลอดภัยและผลประโยชนของคณะผู
เดินทางเป็นหลัก
5.	บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิน	หากเกิดเหตุการณสุดวิสัย	เชน	ความลาชาจากสายการบิน	การยกเลิกเที่ยว

บิน	การเมือง	การประทวง	การนัดหยุดงาน	การกอจลาจล	ปัญหาจราจร	อุบัติเหตุ	ภัยธรรมชาติ	หรือทรัพยสิน
สูญหายอันเน่ืองมาจากความประมาทของตัวทานเอง	หรือจากการโจรกรรม	และอุบัติเหตุจากความประมาทของตัว
ทานเอง
6.	กรณีที่สถานที่ทองเที่ยวใดๆ	ที่ไมสามารถเขาชมไดเน่ืองจากเหตุสุดวิสัย	สภาพอากาศ	เหตุการณที่อยูเหนือการ

ควบคุมของบริษทัฯ	เป็นตน	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิไ์มคืนคาใชจายใดๆ	ทั้งสิ้น
7.	กรณีที่ทานสละสิทธิใ์นการใชบริการใดๆ	หรือไมเขาชมสถานที่ใดๆ	ก็ตามที่ระบุในรายการทองเที่ยว	หรือไมเดิน

ทางพรอมคณะ	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิไ์มคืนคาใชจายไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น
8.	กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งในประเทศไทย	และในตางประเทศมีปฏิเสธมิใหเดินทางเขา-ออกตามประเทศที่

ระบุไว	เน่ืองจากการครองครองสิ่งผิดกฎหมาย	สิ่งของตองหาม	เอกสารเดินทางไมถูกตอง	หรือไมวาดวยเหตุผลใดๆ
ก็ตามบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดก็ตาม
9.	กรณีที่ทานใชหนังสือเดินทางราชการ	(เลมสีน้ําเงิน)	เดินทางเพื่อการทองเที่ยวกับคณะทัวร	หากทานถูกปฏิเสธ

ในการเขา-ออกประเทศใดๆ	ก็ตาม	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิไ์มคืนคาทัวรและรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น
10.	เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดแลว	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ

ทั้งหมด
กอนตัดสินใจจองทัวร	ควรอานเงื่อนไขการเดินทางอยางถองแท	จนเป็นทีพ่อใจแลวจึงวางมัดจําเพื่อ
ประโยชนของทานเอง

1.	กรุณาชําระคามัดจําทานละ	5,000	บาท	(ชวงเทศกาลวันหยุดยาว	10,000	บาท)	หลังจากจองภายใน	3
วัน	หากไมชําระภายในเวลาทีก่ําหนด	ทางบริษทัขออนุญาตตัดทีน่ัง่ตามเงื่อนไข
2.	ชําระคามัดจํา	ทานละ	5,000	บาท	หลังจากทําการจองภายใน	3	วัน	***ชวงเทศกาลวันหยุดยาว	10,000

บาท***
3.	ชําระเงินคาทัวรสวนที่เหลือภายใน	21	วัน	กอนออกเดินทาง

1.	คาตัว๋เครื่องบินชั้นประหยัดไปกลับพรอมกรุป	น้ําหนักกระเป าไมเกิน	15	กิโลกรัมตอทาน/หิ้วขึ้นเครื่องได
7	กิโลกรัม
2.	คาภาษีสนามบินทุกแหง
3.	โรงแรมระดับ	3	ดาว	พักหองละ	2	–	3	ทาน	จํานวน	3	คืน
4.	บริการอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ
5.	คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตางๆตามรายการระบุ
6.	คารถรับ-สงและนําเที่ยว	พรอมหัวหนาทัวรชํานาญงานและมัคคุเทศกทองถิ่น	ตลอดการเดินทาง
7.	คาประกันอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง	วงเงิน	1,000,000	บาท	(ตามเงื่อนไขกรมธรรม)

1.	คาทิปไกด	และคนขับรถ	ประมาณ	35,000	วอนหรือ	1,200	บาท	ตอทานตลอดทริป
2.	คาใชจายสวนตัวอื่นๆ	เชน	หนังสือเดินทาง	คาโทรศัพท	คาซักรีด	คาอาหารเครื่องดื่มนอกเหนือรายการ
3.	คาภาษีมูลคาเพิ่ม	7	%	และ	หัก	ณ	ที่จาย	3	%
4.	คาน้ําหนักกระเปาเกิน	15	กิโลกรัม	/	คาวีซาสําหรับหนังสือเดินทางตางดาว	หรือชาวตางชาติ



พาสปอรตควรมีอายุไมตํ่ากวา	6	เดือนนับจากวันเดินทาง
ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการตรวจพิจารณาจากดานตรวจคนเขาเมือง	(ต.ม.)ในการ	เขา-ออกทั้งประเทศไทยและ

ประเทศเกาหลีใต	อันเน่ืองมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย	การหลบหนีเขาออกเมือง	หรือการถูกปฎิเสธ
ในกรณีอื่นๆทุกกรณี	ทางบริษทัจะไมรับผิดชอบและไมคืนคาใชจายตางๆทัง้สิ้น	เน่ืองจากเป็นการเหมาจาย
กับตัวแทนบริษทัแลว

ขอแนะนําเพิม่เติม	สําหรับผูเดินทางไปทองเทีย่วประเทศเกาหลีใต
1.	ผูเดินทางที่ยังคงสภาพการเป็นนักศึกษา	กรุณาเตรียมใบรับรองการเป็นนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาเป็น

ภาษาอังกฤษติดตัวไปดวยอาจจะตองใชในบางกรณี
2.	ผูเดินทางที่เป็นขาราชการ	พนักงานรัฐวิสาหกิจ	และพนักงานบริษทัเอกชนตางๆ	กรุณาเตรียมบัตรประจําตัว

ขาราชการ	หรือใบรับรองการทํางานเป็นภาษาอังกฤษอาจจะตองใชในบางกรณี
3.	ผูเดินทางที่ทําเลมพาสปอรตใหมเน่ืองจากเลมเกาหมดอายุใหพกหนังสือเดินทางเลมเกาติดตัวไปดวยอาจจะตอง

ใชในบางกรณี
4.	กรุณาพกบัตรเครดิต	(ถามี)	และเงินสดติดตัว	ทั้งเงินวอนและเงินสกุล	USD	กองตรวจคนเขาเมืองอาจจะขอดูใน

บางกรณี	อานเอกสารโปรแกรมทัวรในละเอียดชัดเจน	ทั้งสถานที่ทองเที่ยว,เที่ยวบิน,วันเดินทาง	เพื่อประโยชนแกตัว
ทานเองในกรณีที่ตองตอบคําถามที่ดานตรวจคนเขาเมือง

ไมรวมทิปไกด+คนขับรถตลอดการเดินทาง	ทานละ	35,000	วอน	(ประมาณ	1,200	บาท)	ขออนุญาตเก็บคาทิป
ทุกทานที่สนามบินไทย
ราคาโปรโมชั่น!!!ไมมีราคาเด็ก	ราคาอื่นๆ	

1.	เด็กทารก	INFANT	(อายุตํ่ ากวา	2	ปี)	ราคา	7,900	บาท
2.	จอยแลนดไมใชตัว๋เครื่องบิน	ราคา	7,900	บาท

การเดินทางอาจเปลีย่นแปลงไดตามความเหมาะสมโดยไมแจงใหทราบลวงหนา	ทั้งน้ีเน่ืองจากสภาพ
ลม	ฟา	อากาศ	และสถานการณในการเดินทางขณะน้ันแตจะคํานึงถึงความปลอดภัยในการเดินทาง	และผลประโยชน
ของหมูคณะเป็นสําคัญ	โดยไมทําใหมาตรฐานของการบริการลดนอยลง
ทัวรน้ีจัดใหเฉพาะลูกคาทีป่ระสงคจะไปทองเทีย่วตามรายการของทัวรทุกวันเทานัน้	หากทานไม

สามารถรวมทัวร	ทุกวัน	แคสมัครมารวมทัวรเพียงเพื่อการใชตัว๋เครื่องบินและทีพ่ักในราคาพิเศษ	หาก
ทานไมแจง	และปรากฏวาทานไมรวมทัวรในบางวัน	หรือ	ลูกคาไมลงรานที่รัฐบาลเกาหลีสนับสนุน	ซึ่งไดแกราน
ศูนยโสมรัฐบาล,	ศูนยสมุนไพรบํารุงตับ,	ศูนยสมุนไพรสนเข็มแดง,	ศูนยเครื่องสําอาง,	Duty	free	ทางบริษทัฯ	จะคิด
คาดําเนินการในการแยกทองเทีย่วเอง	300	USD	(กอนซื้อทัวร	จะตองแจงความประสงคทีเ่ป็นจริง	เพื่อ
ทางผูจัดจะไดคิดคาบริการทีเ่หมาะสม)
หากทานตองซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศเพื่อไปและกลับกรุงเทพฯ	แตละกรุปน้ันจะคอนเฟิรมกอนประมาณ	10

วันกอนเดินทาง	หากทานตองการจองตัว๋เครื่องบินภายในประเทศ	กรุณาสอบถามเที่ยวบินคอนเฟิรมกับเจาหนาที่
กอน	กรุณาเลือกซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศประเภทที่สามารถเลื่อนวันและเวลาในการเดินทางไดและหากกรณี
เกิดความผิดพลาดจากสายการบิน	เชนความลาชาของเที่ยวบิน	การยกเลิกเที่ยวบิน	มีการยุบเที่ยวบินรวมกัน
ตารางการการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง	เน่ืองจากสายการบินพิจารณาสถานการณแลววา	อยูนอกเหนือความ
ควบคุม	หรือเหตุผลเชิงพาณิชย	หรือเหตุผลทางดานความปลอดภัยเป็นตน	เหตุผลตางๆที่อยูเหนือความควบคุมของ
บริษทั	ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆไดในทุกกรณี

1.	ยกเลิกกอนการเดินทาง	30	วัน	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการยึดมัดจําเต็มจํานวน
2.	ยกเลิกกอนการเดินทาง	21	วัน	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิเ์ก็บคาใชจาย	100%	ของราคาทัวรทั้งหมด
3.	กรณีกรุปที่เดินทางชวงวันหยุด	เทศกาลตางๆ	เชน	ปีใหม	สงกรานต	เป็นตน	ทางบริษทัฯ	ตองมีการการันตีมัดจํา

ที่น่ังกับทางสายการบิน	รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ	เชน	Charter	Flight	และโรงแรมที่พักตางๆ	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิ ์
ไมคืนคามัดจํา	หรือ	คาทัวรทั้งหมด	ไมวายกเลิกกรณีใดก็ตาม
4.	เมื่อออกตัว๋แลว	หากทานมีเหตุบางประการทําใหเดินทางไมได	ไมสามารถขอคืนคาตัว๋ได	เน่ืองจาก

เป็นนโยบายของสายการบิน


