


1 สนามบินดอนเมือง

2 สนามบินอินชอน	-	เกาะนามิ	-	ปอมฮวาซอง

พักที่	WESTVILLE
OR	CENTRAL
PLAZA	OR	QUEEN
HOTEL	หรือระดับ
ใกลเคียงกัน	

3 สวนสนุกเอเวอรแลนด	-	โรงเรียนสอนทํากิมจิ	/	ทํากิมจิ	-	ฮันบก	-
กรุงโซล	-	TEDDY	BEAR	FARM	-	หอคอยกรุงโซล	-	ทงแดมุน	-
Seoullo7017

พักที่		GALAXY
HOTEL//BENIKIA
SEOUL	หรือระดับ
ใกลเคียงกัน	

4 ศูนยโสม	-	น้ํามันสนเข็มแดง	-	บลูเฮาส	-	พระราชวังเคียงบ็อค	-
คลองชองเกชอน	-	DOOTA	DUTY	FREE	-	เมียงดง

พักที่	BENIKEA
SEOUL	OR
GOLDEN	FOREST
CITY	หรือระดับใกล
เคียงกัน	

5 ศูนยสมุนไพรฮอกเกตนามู	-	โรงงานพลอยอเมทิส	-	ถนนฮงอิก
หรือ	ยานฮงแด	หรือ	ยานฮงอิก	-	หมูบานอังกฤษ	/	Paju	English
Village	-	Paju	Premium	Outlet	-	สนามบินอินชอน

6 สนามบินดอนเมือง

23	พ.ค.	61	-	28	พ.ค.	61 ฿16,888 ฿16,888 ฿16,888 ฿4,500

25	พ.ค.	61	-	30	พ.ค.	61 ฿17,888 ฿17,888 ฿17,888 ฿4,500

1	มิ.ย.	61	-	6	มิ.ย.	61 ฿15,888 ฿15,888 ฿15,888 ฿4,500

8	มิ.ย.	61	-	13	มิ.ย.	61 ฿17,888
฿15,888 ฿17,888	฿15,888 ฿17,888	฿15,888 ฿4,500

29	มิ.ย.	61	-	4	ก.ค.	61 ฿14,888 ฿14,888 ฿14,888 ฿4,500

6	ก.ค.	61	-	11	ก.ค.	61 ฿14,888 ฿14,888 ฿14,888 ฿4,500

13	ก.ค.	61	-	18	ก.ค.	61 ฿14,888 ฿14,888 ฿14,888 ฿4,500

20	ก.ค.	61	-	25	ก.ค.	61 ฿14,888 ฿14,888 ฿14,888 ฿4,500

25	ก.ค.	61	-	30	ก.ค.	61 ฿18,888 ฿18,888 ฿18,888 ฿4,500

1	ส.ค.	61	-	6	ส.ค.	61 ฿15,888 ฿15,888 ฿15,888 ฿4,500

8	ส.ค.	61	-	13	ส.ค.	61 ฿17,888 ฿17,888 ฿17,888 ฿4,500

10	ส.ค.	61	-	15	ส.ค.	61 ฿17,888 ฿17,888 ฿17,888 ฿4,500

22	ส.ค.	61	-	27	ส.ค.	61 ฿14,888 ฿14,888 ฿14,888 ฿4,500

29	ส.ค.	61	-	3	ก.ย.	61 ฿13,888 ฿13,888 ฿13,888 ฿4,500

5	ก.ย.	61	-	10	ก.ย.	61 ฿15,888 ฿15,888 ฿15,888 ฿4,500



12	ก.ย.	61	-	17	ก.ย.	61 ฿14,888 ฿14,888 ฿14,888 ฿4,500

19	ก.ย.	61	-	24	ก.ย.	61 ฿15,888 ฿15,888 ฿15,888 ฿4,500

28	ก.ย.	61	-	3	ต.ค.	61 ฿17,888 ฿17,888 ฿17,888 ฿4,500



(น้ําหนักกระเปา	20	กก./ทาน	ถือขึน้เครื่อง	7	กก.ตอทาน	หากตองการซื้อน้ําหนักเพิ่ม	ตองเสียคาใชจาย	และ
ขอสงวนสิทธิใ์นการเลือกที่น่ังบนเครื่อง	เน่ืองจากตองเป็นไปตามระบบของสายการบิน)

23.30	น.	พรอมกันที่	ทาอากาศยานดอนเมือง	ขาออกชั้น	3	เคานเตอร	สายการบิน	THAI	AIR	ASIA	X
(XJ)	มีเจาหนาที่ของบริษทัฯคอยอํานวยความสะดวกดานเอกสารและสัมภาระ	สายการบิน	AIR	ASIA	X	ใช
เครื่อง	AIRBUS	A330-300	จํานวน	377	ที่น่ัง	จัดที่น่ังแบบ	3-3-3	(น้ําหนักกระเป า	20	กก./ทาน	ถือขึ้นเครื่อง
7	กก.ตอทาน	หากตองการซื้อน้ําหนักเพิม่	ตองเสียคาใชจาย	และขอสงวนสิทธิใ์นการเลือกทีน่ัง่บน
เครื่อง	เน่ืองจากตองเป็นไปตามระบบของสายการบิน)

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่สามารถ
เชื่อมโยงการคมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ	ของโลกไดอยางเหมาะสม	ไม
วาจะเป็นการบินภายในภูมิภาคเอเชียดวยกัน	หรือระหวางทวีปยุโรป	ทวีป
อเมริกา	ทวีปออสเตรเลีย	ซึ่งสามารถใชเป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดิน
ทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยังจุดอื่นๆ	ไดอยางดี

02.50	น.	นําทานเดินทางสู	ประเทศเกาหลีใต	โดย	สายการบิน	THAI	AIR	ASIA	X	เที่ยวบินที่	XJ700	(มี
บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
10.05	น.	เดินทางถึง	สนามบินอินชอน	ประเทศเกาหลีใต	หมายเหตุ:	เวลาทองถิน่เร็วกวาประเทศไทย

2	ชัว่โมง	(กรุณาปรับนาฬิกาของทานเป็นเวลาทองถิน่	เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย)	หลังจาก
ผานการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรเกาหลี
นําทานขึน้รถโคชปรับอากาศ	เดินทางไป	รับประทานอาหารเทีย่ง

ชวงเทีย่ง
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	เมนู	พุลโกกิ	(Bulgogi)	อาหารขึน้ชื่อของเกาหลีเหมือนกัน	จะเรียกวาเป็นสุ
กี้กึ่งน้ํากึ่งแหงก็คงไดครับ	สวนผสมของเมนูน้ีคือหมูหมักชิ้นบางๆ	ปลาหมึกสด	ผักตาง	ๆ	เชน	กะหลําปลี	ฟักทอง
ออน	ถั่วงอก	แครอท	เห็ดและวุนเสนมาตมรวมกัน	
นําทานเดินทางสู	เกาะนามิ	(ใชเวลานัง่เรือประมาณ	10-15	นาที)	ใหทานไดดื่มดํ่ ากับธรรมชาติ	แมกไม

ทิวสนบนเกาะนามิ	ซึ่งถือเป็นชวงเวลาที่ดีที่สุดทามกลางบรรยากาศโรแมนติก	ใหทานไดยอนรอยละครรักแนว
DRAMA	ซีรียเกาหลีที่โดงดังไปทั่วเอเชีย	WINTER	LOVE	SONG	หรือ	เพลงรักในสายลมหนาว
อิสระทานเก็บภาพความประทับใจ	ถายรูป	กับดาราแสดงนํา	BAE	YONG	JOON	และ	CHOI	JI	WOO	รูป

ป้ันที่สรางขึน้เพื่อไวเก็บเป็นภาพความประทับใจ	กับฉากและเน้ือเรื่องที่เรียกเสียงสะอื้นและน้ําตาของผูชมนอก
จออยางทวมทนนอกจากน้ียังมีกิจกรรมอื่นๆใหทานไดป่ันจักรยานชมวิวเหมือนในละครหรือชมฟารมเลี้ยงนก
กระจอกเทศ
ไดเวลาสมควร	นัง่เรือกลับมายังฝ่ัง
จากน้ัน	นําทานเดินทางสู	เมืองซูวอน
นําทานชม	ปอมฮวาซอง	ซึ่งเป็นปอมและกําแพงเมือง	สรางรายรอบตัวเมืองซูวอน	ระยะทางยาวประมาณ

5,500เมตร	ประกอบดวยเชิงเทิน	48	หลัง	แตบางสวนไดถูกทําลายในสมัยสงครามเกาหลี	ปอมแหงน้ีสรางขึน้
โดยกษตัริยชอนโจ	กษตัริย	องคที่	22	แหงราชวงศโชซอนเพื่อเป็นที่ระลึกแกพระราชบิดา	ซึ่งถูกใสรายจากราช
สํานักและถูกขังจนสิ้นพระชนม	ปัจจุบันปอมน้ีไดรับการสถาปนาโดย	UNESCO	ใหเป็น	มรดกโลก



(มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
(ชื่อโรงแรมที่ทานพัก	ทางบริษทัจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย	5-7	วัน	กอนวันเดินทาง)
หมายเหตุ:	เวลาทองถิ่นเร็วกวาประเทศไทย	2	ชั่วโมง	(กรุณาปรับนาฬิกาของทานเป็นเวลาทองถิ่น	เพื่อ

ความสะดวกในการนัดหมาย)	หลังจากผานการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรเกาหลี	จากน้ัน	นําทานขึน้รถโคช
ปรับอากาศ	เดินทางไป	รับประทานอาหารเที่ยง

ชวงคํ่า
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	(เมนูDUKKALBI	ไกผัดเผ็ดบารบีคิวเป็นเน้ือไกที่หั่นออกเป็นชิ้นพอคําคลุกเคลา
ดวยซีอิว๊เครื่องปรุง	และหมักทิ้งไวจนไดที่	จึงนําเน้ือไกและผักมาผัดบนกระทะยักษ	พรอมกิมจิ	ซุปสาหราย	และ
ขาวสวย)
จนสมควรแกเวลา	นําทานเดินทางเขาสูทีพ่ัก
ที่พัก	WESTVILLE	OR	CENTRAL	PLAZA	OR	QUEEN	HOTEL	หรือระดับใกลเคียงกัน	(ชื่อโรงแรมที่ทาน

พัก	ทางบริษทัจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย	5-7	วัน	กอนวันเดินทาง)

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

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	(เมนู	พุลโกกิ)

หน่ึงสถานที่ทองเที่ยวของประเทศเกาหลีใต	ที่เป็นจุดหมายในฝันสุดฮิตของนัก
ทองเที่ยวทั้งชาวเกาหลี	ชาวไทยและชาวตางชาติ	เกาะนามิหรือที่เรียกวา	"นา
มีซ็อม"	(Namiseom)	เป็นเกาะขนาดเล็กเพียง	460,000	ตารางเมตรตั้งอยู
กลางทะเลสาบชองเพียง	(Cheongpyeong	Lake)	มีชื่อเสียงในดานทัศนียภาพ
ทางธรรมชาติที่สวยงาม	และไดรับความนิยมมากขึน้จากกระแสความโดงดัง
ของภาพยนตซีรียเรื่อง	"เพลงรักในสายลมหนาว"	(Winter	Sonata)	ที่ใชเกาะ
แหงน้ีเป็นสถานที่ถายทํา

ปอมฮวาซองสถานที่ทองเที่ยวที่สําคัญของเมืองซูวอนไดขึน้ทะเบียนเป็นมรดก
โลกเมื่อปี	1997	ดวยที่วามีอายุมากกวา	200	ปี	บวกกับความยิ่งใหญและ
สวยงามของปอมปราการน้ี	ความยาวของกําแพงโดยรอบยาวถึง	5.5
กิโลเมตร	ภายในปอมปราการน้ีมี	พระราชวัง	Hwaseong	Haenggung	Palace

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	(เมนู	DUKKALBI	ไกผัดเผ็ดบารบีคิว)
	พักที่	WESTVILLE	OR	CENTRAL	PLAZA	OR	QUEEN	HOTEL	หรือระดับใกลเคียงกัน	

ชวงเชา
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม	



นําทานเดินทางสู	สวนสนุกเอเวอรแลนด	ถูกขนานนามวา	“ดิสนียแลนดเกาหลี”	สวนเปิดในหุบเขาที่มีชื่อ
เสียงมากที่สุดของประเทศ	ภายใน	Festival	World	จะประกอบไปดวย	Global	Fair,	American	Adventure,	Magic
Land	European	Adventure	และ	Equatorial	Adventure	การทองเที่ยวภายในสวนสนุกแหงน้ี	แนะนําวา	ควรขึน้
รถบัสทองไปกับโลกของสัตวป าซาฟารี	ชมไลเกอรแฝดคูแรกของโลกที่น่ี	ทานจะพบวาเจาป าสิงโตและเสือ
สามารถอยูดวยกันไดอยางเป็นสุข	และชมความนารักของหมีที่	สามารถสื่อสารกับคนขับไดอยางดีไมวาจะตัว
ใหญมากถึงใหญนอย	จากน้ันทดลองสนุกกับเครื่องเลนนานาชนิด	เชน	รถไฟเหาะ	T-Express	หนอนสะบัด
ชารป	โรงหนังสามมิติ	บานผีสิง	หมุนตีลังกาสองตลบ	เป็นตน
อิสระทานสามารถเดินไปชม	เทสกาลดอกไม	ที่จัดไดอยางสวยงาม	เป็นสวนขนาดใหญชมดอกไมหลากสีสัน

สวยงาม
นําทานเดินทางสู	กิมจิแลนด	เลากันวากิมจิเกิดขึน้สมัยโชชอนโดยชาวบานจะเก็บผักสดหมักไวในไหเพื่อไว

กินไดในทุกฤดูกาล	ชาวเกาหลีจะนํากิมจิใสลงในอาหารแทบทุกชนิด
นําทุกทานไดใสชุดประจําชาติเกาหลี	“ฮันบก”	และถายรูปภาพความประทับใจ	ตามอัธยาศัย

ชวงเทีย่ง	
บริการอาหารกลางวัน	(เมนูคาลบี้	หมูยางเกาหลีเป็นอาหารพื้นเมืองเกาหลีเลื่องชื่อและเป็นที่รูจักกันดีทั่วโลก	มี
รสชาติออกหวานกลมกลอม	โดยนําหมูสวนที่ติดกับกระดูก	นําไปยางบนเตาถานแบบดั้งเดิม	เสิรฟพรอมขาว
สวยรอนๆ	และเครื่องเคียงตางๆ)
นําทานเดินทางเขาสู	กรุงโซล
นําทานไป	ชมTeddy	Bear	Museum	พบกับความนารักของเจาหมีเท็ดดี้ในรูปแบบตางๆ	โดยจัดทําเป็นเรื่อง

ราวและฉากที่แสดงเรื่องราวและจําลองวิถีชีวิตของคนเกาหลี	โดยใชตุกตาหมีแตงตัวตามสไตลนารักๆมีทั้งแบบ
แสดงโชวและเป็นแบบเคลื่อนไหวได
อิสระทานยังสามารถซื้อ	ตุกตาหมี	TEDDY	BEAR	SHOP	ตามอัธยาศัย
จนสมควรแกเวลา	นําทานเดินทางไป	ยอนรอยละครซีรียเกาหลีดัง	MY	NAME	IS	KIM	SAM	SOON	และ

BOY	OVER	FLOWER	ที่	“นัมซาน”	ภูเขาแหงเดียวที่ตั้งอยูใจกลางกรุงโซลบนยอดเขามีหอ	SEOUL	TOWER
1	ใน	18	หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลกมีความสูงถึง	480	เมตร	เหนือระดับน้ําทะเล
นําทานสู	NAMSAN	VIEW	POINT	ใหทานไดถายรูปและสัมผัสความนารักของวัยรุนเกาหลี	นิยมมาคลอง

กุญแจไวดวยกันระเบียงทุกดานของ	SEOUL	TOWER	จึงเต็มไปดวย	กุญแจหลากหลายสี	(ไมรวมคาลิฟท)
นําทานไป	ศูนยรวมเครื่องสําอางแบรนดดังเกาหลี	เชน	ROJUKISS,	LOTREE,	LANEIGN,

SULWASOO	ใหทานไดเลือกซื้อในราคาพิเศษ
พาทุกทานตะลุยสูแหลงชอปป้ิงที่ไดชื่อวาใหญที่สุดในเอเชีย	ตลาดทงแดมุน	หางสรรพสินคากวา	10	แหง	ที่

บางหางเปิดตลอด	24	ชั่วโมง	เชน	MIGLIORE,	DOOTA	TOWER,	HELLO	AM,	DESIGNER	CLUB	ทาน
สามารถเลือกซื้อสินคาหลากหลายประเภทไดที่น่ี	อาทิเชน	เสื้อผาบุรุษ-สตรี	รองเทาบุรุษ-สตรี	รองเทาผาใบ
เข็มขัด	ของที่ระลึก	ชุดเครื่องครัว	ถุงเทา	ผาพันคอ	ในราคาเกาหลี	อยางแทจริง
นําทานไปชม	แลนดมารคแหงใหมของกรุงโซล	ที	่Seoullo	7017	Seoullo	7017	เกิดจากการปรับ

ทัศนียภาพของถนนยกระดับที่เกือบจะถูกทุบทิ้งบริเวณ	Seoul	Station	ใหกลายมาเป็นสวนสาธารณะลอยฟา

ชวงคํ่า	
บริการอาหารคํ่า	(เมนูไกตุนโสม)
พักที่	GALAXY	HOTEL//BENIKIA	SEOUL	หรือระดับใกลเคียงกัน	(ชื่อโรงแรมที่ทานพัก	ทางบริษทัจะทําการ
แจงพรอมใบนัดหมาย	5-7	วัน	กอนวันเดินทาง)	

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

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



เป็นสถานที่ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่นาสนใจของเกาหลี	มีอยูมากมายหลาย
แหงทั้งในกรุงโซลและเขตหัวเมืองใหญอื่น	ๆ	ภายในจะมีกิจกรรมที่เป็นการ
เผยแพรวัฒนธรรมเกาหลีหลายอยาง	เชน	การสาธิตวิธีการทํากิมจิ	โดยจะให
ผูเขาชมลงมือทํากิมจิดวยตัวเอง	มีการใหชิมอาหารพื้นเมืองของเกาหลี	และให
สวมชุดประจําชาติของเกาหลี	(	ฮันบก	)	ถายภาพเป็นที่ระลึกดวย	ซึ่งเขาจะเตรี
ยมชุดฮันบกทั้งของผูชายและผูหญิงไวใหเลือกหลายแบบ

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”

	บริการอาหารกลางวัน	(เมนูคาลบี้)

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

เป็นพิพิธภัณฑหมีที่ใหญที่สุดในโลก	และเป็นฉากหนังของเรื่อง	เจาหญิง
วุนวายเจาชายเย็นชา	สรางขึน้ในโอกาสครบรอบ	100	เท็ดดี้แบร

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



(ชื่อโรงแรมที่ทานพัก	ทางบริษทัจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย	5-7	วัน	กอนวันเดินทาง)

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

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	..

	บริการอาหารคํ่า	(เมนูไกตุนโสม)
	พักที่		GALAXY	HOTEL//BENIKIA	SEOUL	หรือระดับใกลเคียงกัน	

ชวงเชา
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานสู	ศูนยโสมรัฐบาล	ซึ่งรับรองคุณภาพจากรัฐบาล	เป็นโสมที่อายุ	6	ปี	ซึ่งถือวามีคุณภาพดีที่สุด	ให

ทานไดเลือกซื้อโสมคุณภาพและราคาถูกกวาไทย	2	เทา	โสมเกาหลีถือเป็นยาบํารุงรางกาย	หรือสามารถซื้อ
เป็นของฝากจากประเทศเกาหลี
นําทานเดินทางสู	รานสมุนไพร	RED	PINE	เป็นผลิตภัณฑ	ที่สกัดจากน้ํามันสน	ที่มีสรรคุณชวยบํารุง

รางกาย	ลดไขมัน	ชวยควบคุมอาหารและรักษาสมดุลในรางกาย
นําทานเดินทางผานชม	ทําเนียบประธานาธิบดีหรือบลูเฮาส
นําทานเขาชม	พระราชวังเคียงบ็อค	พระราชวังเกาแกที่สุดของราชวงศโชซอน	สรางขึน้ในปี	ค.ศ.1394	โดย

ใชเป็นศูนยกลางการปกครองในสมัยโบราณโดยเป็นทั้งที่ประทับและฐานอํานาจของพระเจาแทจอน

ชวงเทีย่ง	
บริการอาหารกลางวัน	(ปลายางสไตลเกาหลี)
นําทานเดินทางสู	คลองชองกเยชอน	(Cheonggyecheon)	หรือเรียกอีกชื่อหน่ึงวา	คลองชองเกชอน	หรือ

ชองเคยอน	เป็นคลองที่มีมาตั้งแตสมัยโบราณตั้งแตยุคของราชวงศโชชอน	มีอายุมากกวา	600	ปี	ความยาว
ประมาณ	11	กิโลเมตร	ไหลผานกลางกรุงโซล
จากน้ัน	นําทานชมแหลงชอปป้ิงปลอดภาษี	DUTY	FREE	ชอปป้ิงสินคาแบรนดเนม	มากมาย	อาทิ

นาฬิกา,แวนตา,เครื่องสําอางค,กระเปา,กลองถายรูป	หรือจะเป็นโทรศัพทมือถือ	ใหทานอิสระไดเลือกซื้ออยาง
เต็มที่
ถึงเวลาพาทุกทานไปชอปป้ิงที่	เมียงดง	หรือ	สยามสแควรเกาหลี	ทานสามารถเลือกสินคาเทรนดแฟชั่น

ลาสุดของเกาหลีไดที่น่ีโดยเฉพาะสินคาวัยรุนเชนเสื้อผา	รองเทา	กระเปา	เครื่องประดับ	และสินคาจากแบรนด
เกาหลีมากมาย	ทานสามารถลิ้มลองไอศกรีม	2,000	วอน	ที่สูงเกือบฟุตไดที่น้ี	และKRISPY	KREMEโดนัท	ที่สุด
แสนอรอย



ชวงคํ่า	
บริการอาหารคํ่า	(เมนูพิเศษ	บุฟเฟตบาบีคิวป้ิงยางสไตลเกาหลี)
ที่พัก:	BENIKEA	SEOUL	OR	GOLDEN	FOREST	CITY	หรือระดับใกลเคียงกัน	

	บริการอาหารเชา	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

หรือทําเนียบประธานาธิบดีของเกาหลีใตน้ัน	ไดชื่อบลูเฮาสเพราะวาเมื่อมอง
จากดานนอกเขาไปที่อาคารดังกลาวจะเห็นเป็นสีฟาออนทั้งหลัง	คนก็เลยเรียก
ตามสีของอาคารหลังน้ี	ทําเนียบประธานาธิบดีแหงน้ีไมเปิดใหบุคคลทั่วไปหรือ
นักทองเที่ยวเขาชมภายใน	แตสามารถชมจากดานนอกและถายภาพไกล	ๆได
อาคารบลูเฮาเป็นสถาปัตยกรรมเกาหลีผสมกับสถาปัตยกรรมรวมสมัยที่มี
ความโดดเดนเฉพาะตัว	ดานหลังของบลูเฮาสเป็นภูเขาที่เชื่อวาชวยเสริม	ฮวง
จุย	ดานหนาของบลูเฮาสมีลานกวางและมีอนุสาวรียรูปนกฟีนิกซ	อันหมายถึง
ความเป็นอมตะ	จุดน้ีจะเป็นที่ซึ่งนักทองเที่ยวนิยมมาถายภาพไวเป็นที่ระลึก

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

	บริการอาหารกลางวัน	FISH	ROAST	(ปลายางสไตลเกาหลี)

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



(ชื่อโรงแรมที่ทานพัก	ทางบริษทัจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย	5-7	วัน	กอนวันเดินทาง)

หางสุดหรูยาน	ดงแดมุน	(Dongdaemun)	บรรดาเสื้อผาในหางก็มีแบรนดเป็น
ของตัวเอง	ดีไซนเฉพาะ	ราคาก็จะอัพขึน้มาจาก	หาง	Migliore	และ	Hello	apm
พอสมควร	หาง	Doota	(เขาบอกวาตอไมได)	สินคาของที่น่ีดูดี	มีระดับเป็น
สินคาที่กําลังอินแทรนดอยูในหมูวัยรุน	บางทีก็ทําเลียนแบบสินคาแบนดเนม
ชื่อดัง	คุณภาพคอนขางดี

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	(เมนูพิเศษ	บุฟเฟตบาบีคิวป้ิงยางสไตลเกาหลี)
	พักที่	BENIKEA	SEOUL	OR	GOLDEN	FOREST	CITY	หรือระดับใกลเคียงกัน	

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหาร	ของโรงแรม
ทานเดินทางสู	ศูนยสมุนไพรฮ็อกเกตนามู	ตนไมชนิดน้ีเจริญเติบโตในป าลึกบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะ

และระดับสูงเหนือน้ําทะเล	50-800	เมตร	เมล็ดพันธุของสมุนไพรฮอกเกตนามูน้ี	เป็นที่นิยมของคนเกาหลีรุนใหม
เพราะมีผลชวยดูแลตับใหแข็งแรง	ปองกันโรคตับแข็งไมถูกทําลายจาการดื่มแอลกอฮอล	กาแฟ	บุหรี่	สาร
ตกคางจากอาหาร	และยา
สมควรแกเวลา	พาทานชม	AMETHYEST	FACTORY	ชมโรงงานพลอยสีมวง	เป็นของนําโชคของชาวเกาหลี

ซึ่งมี	แหลงกําเนิดใน	ประเทศเกาหลี	คนเกาหลีมี	ความเชื่อวา	เป็นพลอยนําโชค	นําความโชคดีมา	ใหแก	ผูที่มีไว
ครอบครอง

ชวงเทีย่ง	
รับประทานอาหารกลางวัน	(เมนูจิมดัก	หรือไกตุนซีอิว๊เกาหลี	ผสมกับวุนเสนที่เหนียวนุม	หัวหอมใหญ	รสชาติ
คลายไกพะโลของไทยแตจะเผ็ดกวานิดหนอย	เป็นเมนูชื่อดังจากเมืองอันดง)
นําทานชอปป้ิง	ยานฮงอิก	แหลงชอปป้ิงที่อยูลอมรอบไปดวยมหาวิทยาลัยชื่อดังในเกาหลี	สินคาในยานน้ีสวน

ใหญเป็นสินคาวัยรุนที่ทันสมัยและราคาไมแพงเชนเสื้อผาที่ออกแบบโดยดีไซดเนอรเกาหลีรองเทากระเปา
เครื่องประดับ	เครื่องสําอาง	และอื่นๆอีกมากมาย
นําทานเดินทางสู	เมืองพาจู
นําทานเดินทางสู	PAJU	ENGLISH	VILLAGE	สถานที่ถายทําซีรี่สเกาหลีที่โดงดังตางๆ	สรางตามแบบ

สถาปัตยกรรมของเวอรจิเนียสหรัฐอเมริกา	ที่ใหความรูสึกเหมือนอยูในสถานที่ตนแบบมาก	ใหทุกทานได
เพลิดเพลิน	ชมความนารักโดยรอบของ	PAJU	ENGLISH	VILLAGE
นําทานชอปป้ิงที่	Paju	Premium	Outlet	เป็น	Outlet	Mall	แหงใหมและใหญที่สุดในเกาหลีใต	ซึ่งมีรานคา

หลากหลายกวา	165	รานคา	และมีสินคา	Brand	ดังมากมายหลายยี่หอ	เชน	Armani,	Calvin	Klein,	Diesel,
DKNY,	Guess,	Escada	โดยสินคาจะมีการจัดลดราคา	30-80%	อีกดวย
ไดเวลานําทานสู	สนามบินอินชอน
ระหวางทางพาทาน	แวะละลายเงินวอน	ที่รานคาสนามบิน	SUPER	MARKET	ซึ่งทานสามารถเลือกซื้อ



สินคาเกาหลีไดอีกรอบ	โดยเฉพาะของกิน	เชน	บะหมี่ซินราเมียน	(มามาสไตลเกาหลี)	อูดง	กิมจิ	ขนมช็อคโกพาย
น้ําจิ้มปรุงรสหมูยางเกาหลี	ไกตุนโสมสําเร็จรูป	ผลไมตามฤดูกาล	ในราคาพิเศษกอนกลับเมืองไทย
สมควรแกเวลา	นําทานเดินทางสู	ทาอากาศยานอินชอน

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม

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

โรงงานพลอยอเมทิส	หรือ	พลอยสีมวง	ที่มีชื่อเสียงของประเทศเกาหลี	ซึ่งชาว
โสมเชื่อวาถาไดมีพลอยชนิดน้ีติดตัวไว	จะทําใหมีโชคลาภและสิ่งดีๆเกิดขึน้กับ
ชีวิต

	รับประทานอาหารกลางวัน	(เมนูจิมดัก	หรือไกตุนซีอิว๊เกาหลี	ผสมกับวุนเสนที่เหนียวนุม	หัวหอมใหญ	รสชาติ
คลายไกพะโลของไทยแตจะเผ็ดกวานิดหนอย	เป็นเมนูชื่อดังจากเมืองอันดง)

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

เป็นสถานที่ที่จําลองบรรยากาศเหมือนอยูในประเทศอังกฤษ	ไมวาจะเป็น
อาคาร	รานอาหารและสถาปัตยกรรมอื่นๆ	ภายในหมูบานน้ีจริงๆแลวสรางขึน้
เพื่อใชสําหรับเป็นคายฝึกภาษาอังกฤษใหกับผูที่สนใจ	โดยจะมีอาสาสมัครและ
คุณครูชาวตางชาติอาศัยอยูที่หมูบาน	มีกิจกรรมการเรียนรูภาษาอังกฤษในรูป
แบบตางๆ	เชน	การสนทนา	การแสดงทางวัฒนธรรม	และชั้นเรียนภาษา

แหลงชอปป้ิงแหงใหมและใหญที่สุดในเกาหลี	ซึ่งมีรานคาหลากหลายกวา	165
รานคาและมีสินคาแบรนดดังมากมายอาทิเชน	Armani,	Calvin	Klein,	Diesel,
DKNY,	Guess,	Escada	ฯลฯ



(ขากลับไมมีบริการอาหารเครื่องดื่มบนเครื่อง	ทานสามารถสั่งซื้อไดตามอัธยาศัยกับพนักงานตอนรับบน
เครื่อง)

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

ชวงคํ่า
01.05	น.	เดินทางกลับโดย	สายการบิน	THAI	AIR	ASIA	X	(XJ)	เที่ยวบินที่	XJ703	***(ขากลับไมมีบริการ

อาหารเครื่องดื่มบนเครื่อง	ทานสามารถสัง่ซื้อไดตามอัธยาศัยกับพนักงานตอนรับบนเครื่อง)***
04.55	น.	เดินทางถึง	ทาอากาศยานดอนเมือง	โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่สามารถ
เชื่อมโยงการคมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ	ของโลกไดอยางเหมาะสม	ไม
วาจะเป็นการบินภายในภูมิภาคเอเชียดวยกัน	หรือระหวางทวีปยุโรป	ทวีป
อเมริกา	ทวีปออสเตรเลีย	ซึ่งสามารถใชเป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดิน
ทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยังจุดอื่นๆ	ไดอยางดี



กรุณาอานศึกษารายละเอียดทัง้หมดกอนทําการจอง	เพื่อความถูกตองและความเขาใจตรงกันระหวาง
ทานลูกคาและบริษทั	ฯ	และเม่ือทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทัง้หมดกับทางบริษทัฯ	แลว	ทางบ
ริษทัฯ	จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ	ทัง้หมด
1.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึน้ในกรณีที่มีผูรวมคณะไมถึง	25	ทาน
2.	ขอสงวนสิทธิก์ารเก็บคานามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม	หากสายการบินมีการปรับขึน้กอนวันเดินทาง
3.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนเที่ยวบิน	โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุตางๆ
4.	บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น	หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน,	การยกเลิกบิน,	การประทวง,	การ

นัดหยุดงาน,	การกอการจลาจล,	ภัยธรรมชาติ,	การนาสิ่งของผิดกฎหมาย	ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบ
ริษทัฯ
5.	บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น	หากเกิดสิ่งของสูญหาย	อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของทาน,	เกิดจาก

การโจรกรรม	และ	อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง
6.	เมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษทัฯ	แลว	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไข

ขอตกลงตางๆ	ทั้งหมด
7.	รายการน้ีเป็นเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษทัฯอีกครั้งหน่ึง	หลังจากไดสํารองโรงแรมที่พักในตาง

ประเทศเรียบรอยแลว	โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน	ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
8.	การจัดการเรื่องหองพัก	เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก	โดยมีหองพักสําหรับผูสูบบุหรี่	/

ปลอดบุหรี่ได	โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงคของผูที่พัก	ทั้งน้ีขึน้อยูกับความพรอมใหบริการของ
โรงแรม	และไมสามารถรับประกันได
9.	กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเป็นพิเศษ	อาทิเชน	ใชวิวแชร	กรุณาแจงบริษทัฯ	อยางนอย	7วันกอนการ

เดินทาง	มิฉะน้ัน	บริษทัฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได
10.	มัคคุเทศก	พนักงานและตัวแทนของผูจัด	ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด	ๆ	ทั้งสิ้นแทนผูจัด	นอกจากมีเอกสาร

ลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน
11.	ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ	ไดเน่ืองจากเป็นการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ	ในกรณีที่

ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง	ไมวาจะเป็นกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงาน
ของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว	อันเน่ืองมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย	การหลบหนี	เขาออกเมือง
เอกสารเดินทางไมถูกตอง	หรือ	การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น	ๆ
12.	กรณีตองการพักแบบ	3ทาน	ตอหองหรือหองแบบ3เตียง	TRIPLE	กรณีโรงแรมมีหอง	Triple	ไมเพียงพอ	ขอ

สงวนสิทธิในการจัดหองใหเป็นแบบ	แยก	2หอง	คือ	1หองพักคู	และ	1หองพักเดี่ยว	โดยไมคาใชจายเพิ่ม
13.	สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของเกาหลี	หรือ	วันเสารอาทิตย	รถอาจจะติด	อาจ

ทําใหเวลาในการทองเที่ยวและ	ชอปป้ิงแตละสถานที่นอยลง	โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก	และคนขับรถในการ
บริหารเวลา	ซึ่งอาจจะขอความรวมมือจากผูเดินทางในบางครั้งที่ตองเรงรีบ	เพื่อใหไดทองเที่ยวตามโปรแกรม
14.	บริการน้ําดื่มวันละ1ขวดตอคนตอวัน	เริ่มในวันที่2ของการเดินทางถึงวันที่5ของการเดินทางรวมจํานวน	4	ขวด
15.	การบริการของรถบัสนําเที่ยวเกาหลี	ตามกฎหมายของประเทศเกาหลี	มัคคุเทศกและคนขับจะเป็นผูบริหาร

เวลาตามความเหมาะสม	ทั้งน้ีขึน้อยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางน้ันๆเป็นหลัก	จึงขอสงวนสิทธิใ์นการปรับ
เปลี่ยนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง
16.	การประกันภัย	ที่บริษทัฯไดทําไวสําหรับความคุมครองผูเดินทาง	เป็นการการประกันอุบัติเหตุจากการเดินทาง

ทองเที่ยว	ตาม	พ.ร.บ	การทองเที่ยว	เทาน้ัน	ไมไดครอบคลุมถึง	สุขภาพ	การเจ็บไขไดป วย	ทานสามารถขอดู
เงื่อนไขกรมธรรมของบริษทัฯได	และทางบริษทัฯถือวาทานไดเขาใจและยอมรับขอตกลงแลวเมื่อทานชําระเงินคาทัวร
(ทานสามารถซื้อประกันสุขภาพ	ในระหวางการเดินทางได	จากบริษทั	ประกันทั่วไป	และควรศึกษาเงื่อนไขความ
คุมครองใหละเอียด)
17.	ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ	ไดเน่ืองจากเป็นการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ	ในกรณีที่

ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง	ไมวาจะเป็นกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงาน
ของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว	อันเน่ืองมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย	การหลบหนี	เขาออกเมือง
เอกสารเดินทางไมถูกตอง	หรือ	การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น	ๆ

มัดจําทานละ	8,000	บาทตอทาน	และ	ชําระสวนที่เหลือกอนวันเดินทางอยางนอย	15	วันลวงหนา	(การไมชําระ
เงินคามัดจํา	หรือชําระไมครบ	หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจายไมวาดวยสาเหตุใดใด	ผูจัดมีสิทธิยกเลิกการจองหรือ
ยกเลิกการเดินทาง)



-	คาตัว๋โดยสารเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามที่ระบุในรายการ	(ตัว๋กรุปไม
สามารถเลื่อนวันกลับได	ตองไป-กลับพรอมคณะเทาน้ัน	)	ที่น่ังเป็นไปตามสายการบินจัดสรรตามกรุปทัวร	ไม
สามารถระบุได
-	คาอาหารทุกมื้อ	ตามที่ระบุในรายการ
-	คาเขาชมสถานที่ตางๆ	ตามที่ระบุในรายการ
-	คาที่พักตามระบุในรายการ	พักหองละ	2-3	ทาน	ตามโรงแรมที่ระบุหรือเทียบเทา
-	คายานพาหนะนําเที่ยวตามรายการ
-	คาน้ําหนักสัมภาระ	สายการบิน	THAI	AIR	ASIA	X	(XJ)	กําหนดน้ําหนักสัมภาระโหลดใตทองเครื่องไป-กลับ	ทาน

ละ	20	กก.	สัมภาระถือขึน้เครื่อง(Carry	on)	7	กก.
-	คาหัวหนาทัวรนําทานทองเที่ยวตลอดรายการในตางประเทศ
-	คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง	การชดเชยอุบัติเหตุสวนบุคคลกรณีเสียชีวิตสูญเสีย	อวัยวะ	สายตาหรือ

ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง	1,000,000	บาท	การรักษาพยาบาลตออุบัติเหตุแตละครั้ง500,000บาท(เงื่อนไขตาม
กรมธรรม)ไมรวมประกันสุขภาพ	ทานสามารถสั่งซื้อประกันสุขภาพเพิ่มได

-	คาใชจายสวนตัว	อาทิ	คาทําหนังสือเดินทาง,	คาโทรศัพทสวนตัว,	คาซักรีด,	มินิบารในหอง,	รวมถึงคาอาหาร
และเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ	(หากทานตองการสั่งเพิ่ม	กรุณาติดตอหัวหนาทัวรแลวจายเพิ่มเองตาง
หาก)
-	คาทิปคนขับรถและไกดทองถิ่นทานละ	45,000	วอนหรือ	1,300	บาท	ตอทานตลอดทั้งทริป(ชําระที่สนามบิน)
-	คาภาษีมูลคาเพิ่ม	7%	และภาษีหัก	ณ	ที่จาย	3%	(กรณีที่ทานตองการใบเสร็จรับเงินในนามบริษทัหรือตองการใบ

กํากับภาษี)
-	คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระที่หนักเกินจากสายการบินกําหนด	(ปกติ	15	กก.)
-	คาวีซาสําหรับพาสปอรตตางดาว	กรุณาเตรียมเอกสารคือ	1)พาสปอรต	2)ใบประจําตัวคนตางดาว	3)ใบสําคัญถิ่น

ที่อยู	4)สําเนาทะเบียนบาน(ถามี)	5)สมุดบัญชีเงินฝาก(ถามี)	6)รูปถายสี	2	น้ิว	2	รูป	แลวทางบริษทัฯจะเป็นผูดําเนิน
การยื่นวีซาใหทานโดยจายคาบริการตางหาก(สําหรับหนังสือเดินทางตางดาว	เจาของหนังสือเดินทางตองทําเรื่อง
แจงเขา-ออกดวยตนเองกอนจะยื่นวีซา)

**สําเนาหนาพาสปอรตผูเดินทาง	(*จะตองมีอายุเหลือมากกวา	6	เดือนกอนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับ*)
กรุณาตรวจสอบกอนสงใหบริษทัมิฉะน้ันทางบริษทัจะไมรับผิดชอบกรณีพาสปอรตหมดอายุและดานตรวจปฏิเสธการ
ออกและเขาเมืองทาน***	กรุณาสงพรอมพรอมหลักฐานการโอนเงินมัดจํา	หรือสงพรอมยอดคงเหลือ**
เอกสารใชในการเดินทาง
-	หนังสือเดินทางที่เหลืออายุการใชงานมากกวา	6	เดือน	**กรณีทําหนังสือเดินทางเลมใหมกรุณาเตรียม

หนังสือเดินทางเลมเกาไปดวย	ณ	วันเดินทาง	หนังสือรับรองการทํางานเป็นภาษาอังกฤษ	(ตําแหนง,	เงินเดือน)
-	สําเนาบัตรพนักงาน	และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน	พรอมเซ็นสําเนาถูกตอง
-	กรณีที่ทานเป็นเจาของกิจการกรุณาเตรียมสําเนาหนังสือจดทะเบียนที่มีชื่อทานพรอมเซ็นรับรองสําเนา
-	กรณีเป็นนักเรียนนักศึกษาเตรียมหนังสือรับรองจากทางสถาบันเป็นภาษาอังกฤษ
-	การเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติมน้ีเพื่อประโยชนในการเดินทางเขาประเทศเกาหลีของทานที่ทางบริษทัจะได	แจงให

หัวหนาทัวรทราบเพื่อใหคําแนะนําทานในการเขาเมืองเกาหลีใต

หากทานตองซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศเพื่อไปและกลับกรุงเทพฯ	กรุณาแจงบริษทั	กอนทําการจอง	มิ
ฉะนัน้	บริษทัฯ	มิสามารถรับผิดชอบใดใด	ทัง้สิ้น
ประกาศสําคัญ	รับเฉพาะผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยว	คาทัวรที่จายใหกับผูจัด	เป็นการชําระแบบจายชําระ

ขาด	และผูจัดไดชําระใหกับสายการบินและสถานที่ตางๆ	แบบชําระขาดเชนกันกอนออกเดินทาง	ฉะน้ันหากทานไมได
รวมเดินทางหรือใชบริการตามรายการไมดวยสาเหตุใด	หรือไดรับการปฏิเสธการเขาหรือออกนอกเมืองจากประเทศ



ในรายการ	(ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต)	ทางผูจัด	ขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดสวนใดๆ	รวมทั้งคาตัว๋เครื่องบิน
ใหแกทาน
*ขอสงวนสิทธในการปรับเปลีย่นราคาเพิม่	หากมีการปรับขึ้นของภาษีน้ํามันหรือภาษีใดๆ	จากสาย

การบิน	*
หมายเหตุสําคัญ	:	ราคาและคาบริการเป็นราคาตัว๋เครื่องบินโปรโมชั่น	เมื่อชําระเงินคาจองทัวร	คาทัวรมิ

สามารถเปลี่ยนแปลง	วันเดินทาง	ชื่อผูเดินทาง	และ/หรือ	ยกเลิก	เลื่อนวันเดินทาง	ขอคืนเงินมัดจํา	คาทัวรไดทุกกรณี
และ	กรณีที่ทานเดินทางมาจากตางจังหวัด	โดยเครื่องบินภายใน	กรุณาแจงบริษทัฯกอนที่ทําการจองตัว๋เครื่องบิน	มิ
ฉะน้ัน	บริษทัฯไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึน้	กรณีกรุปไมสามารถออกเดินทางโดยจํานวนสมาชิกไมถึง	20	ทาน
บริษทัฯแจงทานกอนการเดินทาง	7	วัน	โดยคืนเงินคาทัวรใหกับทานทั้งหมด	หรือเลื่อนการเดินทางในชวงการเดิน
ทางอื่น	และคาบริการน้ีรับเฉพาะนักทองเที่ยวชาวไทยเทาน้ัน	และกรณีที่ทานเมื่อเดินทางถึงแลวไมทองเที่ยวพรอม
คณะบริษทัฯขอเรียกชําระเงินเพิ่มทานละ	200	USD	ประเทศเกาหลีใตจะมีชางภาพมาถายรูป	และชวยดูแลอํานวย
ความสะดวกตลอดการเดินทาง	และวันสุดทายชางภาพจะนําภาพถายมาจําหนายกับลูกทัวร	หากวาทานใดสนใจ
สามารถซื้อได	แตถาทานใดไมสนใจก็ไมตองซื้อ	เพราะทางบริษทัทัวรไมมีการบังคับลูกทัวรซื้อแตอยางใด	แต
เป็นการบอกกลาวลวงหนา

ขอความสําคัญ	โปรดอานอยางละเอียด
ในกรณีที่ลูกคาเดินทางไปประเทศเกาหลีใต	แลวไมสามารถผาน	เขา-ออก	นอกประเทศได	ทําใหลูกคาตองถูก

สงตัวกลับเขาประเทศไทย	จึงมีคาใชจายที่เกิดขึน้ในการเปลี่ยนตัว๋ขากลับ	และรวมถึงคาบริการอื่นๆที่เกิดขึน้ดวย
ฉะน้ัน	ลูกคาจะตองเป็นผูรับผิดชอบในคาใชจายที่เกิดขึน้ที่ทางประเทศน้ันๆเรียกเก็บ	ทางผูจัดและทางสายการบินจะ
ไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึน้ในทุกกรณี	หรือตองรอกลับประเทศไทยในเที่ยวบินถัดไปที่มีที่น่ังวาง	หรือตามวันเดิน
ทางของตัว๋เครื่องบิน	ทั้งน้ี	ขึน้อยูทางเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองของประเทศเกาหลีใตและสายการบินเป็นผูพิจารณา
ทางผูจัดไมสามารถเขาไปแทรกแซงได	**	ตม.	ตรวจคนเขาเมืองประเทศเกาหลีใตจะมีการสุมตรวจ	และอาจมีการ
เรียกไปสัมภาษณ	ในการที่ทางตรวจคนเขาเมืองเรียกสัมภาษณน้ัน	ขึน้อยูกับทางตรวจคนเขาเมืองเป็นผูพิจารณา
และอยูในดุลพินิจของทางเจาหนาที่	ตม.	ทางบริษทัทัวรไมสามารถเขาไปแทรกแซงได

การยกเลิกการจอง:	เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมชั่น	ตัว๋เครื่องบินเป็นราคาแบบซื้อขาด	เมื่อทานตกลงจองทัวรโดย
จายเงินมัดจํา	หรือ	คาทัวรทั้งหมดแลว	ขอสงวนสิทธิในการยกเลิก	การเดินทาง	เลื่อนการเดินทาง	ขอคืนเงินไมวา
กรณีใดทั้งสิ้น	


