


1 สนามบินสุวรรณภูมิ -

2 สนามบินอินชอน	-	หมูบานเทพนิยาย	-	ยานไชนาทาวน	อินซอน	-
สะพานกระจกแกว	-	เกาะนามิ	-	ฟารมเลี้ยงนกกระจอกเกาหลี	-	RAIL
BIKE	-	สะพานกระจกแกว

พักที่	Ritz	Suwon
Hotel	3*	เมืองซู
วอนหรือเมืองใกล
เคียง	หรือเทียบ
เทา

3 สวนสนุกเอเวอรแลนด	-	เกาะนามิ	-	สะพานพันโพ	/	สะพานสายรุง
พัก	LUCE
BRIDGE	HOTEL
3+*	เมืองโซล	หรือ
เทียบเทา

4 ศูนยโสม	-	พระราชวังชางดอกกุง	-	หอคอยกรุงโซล	-	COSMETIC
OUTLET	Korea	-	เมียงดง	-	ยานอีวาแด	-	ศูนยสมุนไพร	(Korea	Herb
Shop)	-	พระราชวังชางดอกกุง

พักที่	LUCE
BRIDGE	HOTEL
3+*	เมืองโซล	หรือ
เทียบเทา

5 น้ํามันสนเข็มแดง	-	ฮันบก	-	เรียนทําขาวหอสาหราย	คิมบับ	-	ถนนฮ
งอิก	หรือ	ยานฮงแด	-	สนามบินอินชอน	-	สนามบินสุวรรณภูมิ	-	ถนนฮ
งอิก	หรือ	ยานฮงแด

-

18	พ.ค.	61	-	22	พ.ค.	61 ฿23,999 ฿23,999 ฿23,999 ฿4,900

25	พ.ค.	61	-	29	พ.ค.	61 ฿24,999 ฿24,999 ฿24,999 ฿4,900

15	มิ.ย.	61	-	19	มิ.ย.	61 ฿22,999 ฿22,999 ฿22,999 ฿4,900

29	มิ.ย.	61	-	3	ก.ค.	61 ฿23,999 ฿23,999 ฿23,999 ฿4,900

6	ก.ค.	61	-	10	ก.ค.	61 ฿22,999 ฿22,999 ฿22,999 ฿4,900

13	ก.ค.	61	-	17	ก.ค.	61 ฿22,999 ฿22,999 ฿22,999 ฿4,900

20	ก.ค.	61	-	24	ก.ค.	61 ฿22,999 ฿22,999 ฿22,999 ฿4,900

27	ก.ค.	61	-	31	ก.ค.	61 ฿23,999 ฿23,999 ฿23,999 ฿4,900

3	ส.ค.	61	-	7	ส.ค.	61 ฿22,999 ฿22,999 ฿22,999 ฿4,900

10	ส.ค.	61	-	14	ส.ค.	61 ฿23,999 ฿23,999 ฿23,999 ฿4,900

17	ส.ค.	61	-	21	ส.ค.	61 ฿19,999 ฿19,999 ฿19,999 ฿4,900

24	ส.ค.	61	-	28	ส.ค.	61 ฿22,999 ฿22,999 ฿22,999 ฿4,900

31	ส.ค.	61	-	4	ก.ย.	61 ฿22,999 ฿22,999 ฿22,999 ฿4,900

14	ก.ย.	61	-	18	ก.ย.	61 ฿22,999 ฿22,999 ฿22,999 ฿4,900

21	ก.ย.	61	-	25	ก.ย.	61 ฿22,999 ฿22,999 ฿22,999 ฿4,900



28	ก.ย.	61	-	2	ต.ค.	61 ฿23,999 ฿23,999 ฿23,999 ฿4,900

5	ต.ค.	61	-	9	ต.ค.	61 ฿23,999 ฿23,999 ฿23,999 ฿4,900

12	ต.ค.	61	-	16	ต.ค.	61 ฿25,999 ฿25,999 ฿25,999 ฿4,900

19	ต.ค.	61	-	23	ต.ค.	61 ฿25,999 ฿25,999 ฿25,999 ฿4,900

26	ต.ค.	61	-	30	ต.ค.	61 ฿24,999 ฿24,999 ฿24,999 ฿4,900



(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

คํ่า

19.00	น.	คณะมาพรอมกันที่	ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ	อาคารผูโดยสารขาออกชัน้	4	ประตู	7
เคานเตอร	N	(เช็คอินกรุปของสายการบินโคเรียนแอร)	โดยมีเจาหนาที่ของบริษทัและหัวหนาทัวร	พรอม
อํานวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางใหกับทุกทาน

22.40	น.	นําทานเหินฟาสู	สาธารณรัฐเกาหลีใต	โดยสายการบินโคเรียนแอร	เที่ยวบินที่	KE652	(บริการ
อาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

เชา

06.10	น.	เดินทางถึง	ทาอากาศยานนานาชาติอินชอน	สาธารณรัฐเกาหลี	เวลาทองถิ่นเร็วกวา
ประเทศไทย	2	ชั่วโมง	(เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย	กรุณาปรับนาฬิกาของทานเป็นเวลาทองถิ่น)	นําทาน
ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรแลว

นําทานเดินทางสู	หมูบานเทพนิยาย	ซองวุลดง	เป็นถนนเล็กๆในเมืองยาน	Jung-gu	ของจังหวัดอิน
ชอน(Incheon)	อลาดิน	สโนไวท	หรือปีเตอรแพน	เพื่อดึงดูดนักทองเที่ยวใหเดินทางมาเยี่ยมชมและสรางความ
คึกคักใหกับหมูบาน	เพราะในอดีตผูคนยายออกจากเมืองน้ีไปทํางานในเมืองใหญกันมากจนหมูบานเงียบเหงา
ลงไป

อิสระเดินเลนยาน	อินชอนไชนาทาวน	เป็นอีกหน่ึงสถานที่ที่นักทองเที่ยวทั้งชาวตางชาติและชาวเกาหลีเอง
นิยมมาเดินเที่ยวเก็บเกี่ยวบรรยากาศก็ที่น่ีแหละ	China	Town	เยาวราชแหงเมืองอินชอน.

บาย

บริการกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	บริการทานดวย	เมนู	“ทัคคาลบี้”	ไกบาบีคิวผัดซอสเกาหลี
นําทานสู	สะพานกระจกแกว	Soyanggang	Sky	Walk	เป็นสะพานกระจกใสที่เดินเลนที่ยาวที่สุดในเกาหลี

เพิ่งเปิดไมนานมาน้ี	โดยยาวยื่นออกไปตามแนวของทะเลสาบเอียมโฮ	เมืองชุนชอน
จากน้ันสูนําทานชม	เกาะนามิ	(NAMISEOM	ISLAND)	ชมทิวทัศนซึ่งเคยใชเป็นสถานที่ถายทําละครทีวี

“WINTER	LOVE	SONG”	อันโดงดังไปทั่วทั้งเกาหลีและเอเชีย	เกาะนามิน้ีมีรูปรางคลายใบไม	ที่ลอยอยูทางตอน



เหนือของแมน้ําฮัน

อิสระทานสามารถชมบรรยากาศรอบเกาะ	เชน	การเดินเลนเที่ยวชมสวนเกาหลี	คาราวะสุสานนายพลนามิ
เดินผานกลางแมกไมแหงสวนสนที่สูงเสียดฟา	ผานดงตนสน	ดอกสน	ตนเกาลัด	เลือกน่ังที่มาน่ังริมฝ่ังเพื่อชม
บรรยากาศโรแมนติคใตเงาไม	พรอมมีเวลาใหทานไดเก็บโลเคชั่นประทับใจ

ใหทานไดอิสระเลือกชม	ฟารมเลี้ยงนกกระจอกเทศ	ซึ่งตั้งอยูบนเกาะ	หรือจะเลือกขี่จักรยานชมวิวเหมือน
ฉากในละครตามอัธยาศัย

จนไดเวลาสมควร	อําลาเกาะนามิ

จากน้ันใหทานไดสนุกสนานกับ	กิจกรรมป่ันจักรยานบนรางรถไฟ	Rail	Bike	มีจักรยานแบบน่ัง	2	คน	และ
น่ัง	4คน	ใหทานไดสนุกสนานกับการป่ันจักรยานบนรางรถไฟ	โดยมีจักรยานราว	50	คัน	ทั้ง	2	แบบคละกัน	ป่ัน
ไปตามรางรถไฟ	บนทางรถไฟสายเกาของเมืองอาซาน	(ระยะทางไปกลับราว	5	กิโลเมตร)

อิสระใหทานไดชื่นชม	วิวชนบททิวทัศนธรรมชาติที่อุดมสมบูรณขนาบสองขางทางของชาวเกาหลี	ไมวาจะ
เป็นแปลงเกษตร	ทุงนา	ไรสวน	สวนดอกไม	ตนไมยักษใหญพันธุตางๆ	ภายใตภูเขาที่โอบลอม	ประทับใจกับ
ความสวยงามของแตละฤดูที่ผลัดเปลี่ยนสีสันมาอวดกัน	และอุณหภูมิของอากาศที่เย็นสบายตางกันในแตละ
ฤดูกาลอีกดวย	เป็นอีกหน่ึงกิจกรรมการทองเที่ยวที่ชาวเกาหลีนิยมกัน	เพื่อความสามัคคีและความสนุกสนาน	**
ทัง้น้ีทางไกดทองถิน่จะจัดสถานทีป่ั่นเรียลไบทตามความเหมาะสมเพื่อใหสอดคลองกับโปรแกรม
และสถานการณทีเ่กิดขึ้น	**

คํ่า

บริการอาหารเย็น	ณ	ภัตตาคาร	บริการทานดวย	“ชาบูชาบู”
พักที่	Ritz	Suwon	Hotel	3*เมืองซูวอนหรือเมืองใกลเคียง	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

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

	บริการกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	บริการทานดวย	เมนู	“ทัคคาลบี้”	ไกบาบีคิวผัดซอสเกาหลี



ทั้งน้ีทางไกดทองถิ่นจะจัดสถานที่ป่ันเรียลไบทตามความเหมาะสมเพื่อใหสอดคลองกับโปรแกรมและ
สถานการณที่เกิดขึน้

สะพานกระจกแกว	Soyanggang	Skywalk	เป็นหอดูดาวที่สรางอยูบนทะเล
สาป	Uiamho	Lake	เป็น	Skywalk	ที่ยาวที่สุดของเกาหลีพื้นดานบน	Skywalk
ใหความรูสึกเหมือนคุณกําลังเดินอยูบนน้ํา	ผูเขาชมบางคนอาจจะรูสึกกลัว
หรือหวาดเสียวเพราะมีเพียงกระจกแผนเดียวเทาน้ันที่รองรับพวกเขาอยู
Skywalk	แหงน้ีใชกระจกหนาที่รองรับผูคนไดถึง	7,000	คนในคราวเดียว

สะพานกระจกแกว	Soyanggang	Skywalk	เป็นหอดูดาวที่สรางอยูบนทะเล
สาป	Uiamho	Lake	เป็น	Skywalk	ที่ยาวที่สุดของเกาหลีพื้นดานบน	Skywalk
ใหความรูสึกเหมือนคุณกําลังเดินอยูบนน้ํา	ผูเขาชมบางคนอาจจะรูสึกกลัว
หรือหวาดเสียวเพราะมีเพียงกระจกแผนเดียวเทาน้ันที่รองรับพวกเขาอยู
Skywalk	แหงน้ีใชกระจกหนาที่รองรับผูคนไดถึง	7,000	คนในคราวเดียว

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

ฟารมเลี้ยงนกกระจอกเทศซึ่งตั้งอยูบนเกาะนามิ	พวกมันจะออกมาเดินใหนัก
ทองเที่ยวไดชื่นชมกันตลอดปีแบบไมกลัวหนาวแมจะมีหิมะตก	นอกจากน้ีแลว
ยังมีสัตวชนิดอื่นๆ	ดวย	เชน	กวาง	กระรอก	กระตาย	นกหัวขวาน	เป็ดน้ํา	หาน
ป า	ตัวตุน	ซึ่งมักจะออกมาโชวความนารักในชวงฤดูใบไมผลิถึงฤดูใบไมรวง

Rail	Bike	คือการไปป่ันรถรางบนทางรถไฟสายเกาที่ปัจจุบันไมมีรถไฟวิ่งแลว
โดยรถที่ใชป่ันคือรถรางที่มีการดัดแปลงใหใชแรงขาป่ันฟันเฟืองใหลอหมุน
คลายๆจักรยานแบบน่ัง

	บริการอาหารเย็น	ณ	ภัตตาคาร	บริการทานดวย	“ชาบูชาบู”

	พักที่	Ritz	Suwon	Hotel	3*	เมืองซูวอนหรือเมืองใกลเคียง	หรือเทียบเทา



เชา

รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
ใหทานไดสนุกสนานกับเครื่องเลนไดเต็มวัน	.....นําทานสู	สวนสนุกเอเวอรแลนด

บาย

อิสระอาหารกลางวันเพื่อไมเป็นการรบกวนเวลาของทาน
นําทานเดินทางสู	สวนสนุกเอเวอรแลนด	ถูกขนานนามวาดิสนียแลนดเกาหลีเป็นสวนสนุกกลางแจงที่ใหญ

ที่สุดของประเทศ	โดยมีบริษทัซัมซุงเป็นเจาของ	ตั้งอยูทามกลางหุบเขา
อิสระเที่ยวชมทองไปกับโลกของ	สัตวป าซาฟารี	ชมไลเกอรแฝดคูแรกของโลกที่น่ีทานจะพบเจาป าสิงโตและ

เสือสามารถอยูดวยกันไดอยางเป็นสุข	ชมความนารักของหมีที่สามารถสื่อสารกับคนขับรถไดเป็นอยางดี	หรือ
เขาสูดินแดนแหงเทพนิยาย	สวนสี่ฤดู	ซึ่งจะปลูกดอกไมเปลี่ยนไปตามฤดูกาล	อีกทั้งยังสามารถสนุกกับเครื่อง
เลนนานาชนิด	อาทิเชน	สเปซทัวร	รถไฟเหาะและหนอนสะบัด	ชมสวนดอกไมซึ่งกําลังบานสะพรั่งอวดสีสันเต็ม
สวน	(ทัง้น้ีขึ้นอยูกับสภาพอากาศ	เดือนมีนาคม	-	เมษายน	เป็นสวนดอกทิวลิป,	เดือนพฤษภาคม	-
เดือนมิถุนายน	เป็นดอกกุหลาบ,	เดือนสิงหาคม	-	เดือนกันยายน	เป็นสวนดอกลิลลี,่	เดือนตุลาคม	-
เดือนพฤศจิกายน	เป็นสวนดอกเบญจมาศ)

อิสระทานชมกิจกรรมและการแสดงตางๆ	ที่จัดตามตารางประจําวันดวยบัตรเขาชม	แบบ	ONE	DAY
TICKET	เลนไดทุกเครื่องเลนไมจํากัดรอบ	เลือกชมและเลือกซื้อชอบป้ิงในรานคาของที่ระลึกตางๆอยาง
มากมาย

จากน้ันนําทานสู	เกาะนามิ	แหลงทองเที่ยวที่มีชื่อเสียง	และมีทัศนียภาพที่สวยงาม	ตราตรึงทุกสายตาที่ไดพบ
และไปสัมผัส	เกาะนามิที่คนไทยรูจักกันอยางมากขึน้ก็คงจะมาจากซีรียเกาหลีชื่อดังเรื่อง	Winter	love	song
เพลงรักในสายลมหนาว

นําทานชม	น้ําพุเตนรําสะพานบันโพ	หรือที่เรียกกันวา	สะพานสายรุง	น้ําพุที่จัดแสดงที่น่ีจะเป็นน้ําพุที่
เตนรําไป	ประสานไปกับเสียงเพลงที่ไพเราะสะพานพันโพ	เป็นหน่ึงในสะพานขามแมน้ําฮันแมน้ําที่เป็น
ศูนยกลางของโซลน่ันเองและยังถูกบันทึกในกินเนสบุกเมื่อวันที่7	พฤศจิกายน2008	ดวยวา	เป็นสะพานน้ําพุที่
ยาวที่สุดในโลก	เปิดแสดงเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันโดยแสดงทุกวันไมมีวันหยุดจะมีงดการแสดงก็แคชวงฤดูหนาว
เทาน้ัน

คํ่า

บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	บริการทานดวย	“คาลบี้”	หมูยางเกาหลี

พัก	LUCE	BRIDGE	HOTEL	3+*	เมืองโซล	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	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



รอบการแสดงน้ําพุทีส่ะพานพันโพ	(แสดงรอบละ15นาที)

-	เมษายน-มิถุนายน,	กันยายน-ตุลาคม

วันจันทร-ศุกรมีรอบ12:00,	20:00,	21:00

วันเสาร-อาทิตยและวันหยุดมีรอบ12:00,	17:00,	20:00,	20:30,	21:00

-	กรกฎาคม-สิงหาคม

วันจันทร-ศุกรมีรอบ12:00,	20:00,	20:30,	21:00

วันเสาร-อาทิตยและวันหยุดมีรอบ12:00,	17:00,	19:30,	20:00,	20:30,

21:00,	21:30	(ขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปลี่ยนโปรแกรมหากไมสามารถดูโชวน้ําพุได)

****อิสระอาหารกลางวัน	เพื่อไมเป็นการรบกวนเวลาของทาน	****

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

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	บริการทานดวย	“คาลบี้”	หมูยางเกาหลี

	พัก	LUCE	BRIDGE	HOTEL	3+*	เมืองโซล	หรือเทียบเทา

สะพานพันโพ	(อานแบบเกาหลี)	หรือที่คนไทยอานวาบันโพแหงน้ี	ตั้งอยูในเขต
ซอโช	เป็นหน่ึงในสะพานขามแมน้ําฮัน	แมน้ําที่เป็นศูนยกลางของโซลน่ันเอง
และยังถูกบันทึกในกินเนสบุกเมื่อวันที่	7	พฤศจิกายน	2008	ดวยวา	เป็น
สะพานน้ําพุที่ยาวที่สุดในโลก	คือ	7.2	กิโลเมตร	น้ําพุที่จัดแสดงที่น่ีจะเป็นน้ําพุ
ที่เตนรําไปประสานไปกับเสียงเพลงที่ไพเราะ	โดยแตกตางกันไปในแตละวัน
เริ่มเปิดแสดงครั้งแรกในเดือนมิถุนายน	ปี	2007	และทําการเปิดแสดงเรื่อยมา
จนถึงปัจจุบัน	โดยแสดงทุกวันไมมีวันหยุด	จะมีงดการแสดงก็แคชวงฤดูหนาว
เทาน้ัน

เชา

รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานสู	ศูนยโสม	ซึ่งรัฐบาลรับรองคุณภาพวาผลิตจากโสมที่มีอายุ	6	ปี	ซึ่งถือวาเป็นโสมที่มีคุณภาพดีที่สุด

ชมวงจรชีวิตของโสมพรอมใหทานไดเลือกซื้อโสมที่มีคุณภาพดีที่ที่สุดและราคาถูกกวาไทยถึง	2	เทา	เพื่อนําไป
บํารุงรางกาย	หรือฝากญาติผูใหญที่ทานรักและนับถือ
จากน้ันนําทานสู	ศูนยสมุนไพรเกาหลี	ใหทานไดเลือกซื้อเลือกชม	สมุนไพรฮอตเกนามูของเกาหลี	ที่นํามา

แปรรูปเป็นรูปแบบตางๆ	ที่มีสรรพคุณรักษาโรค	และบํารุงรางกาย



นําทานสู	พระราชวังชางดอกคุง	เป็นพระราชวังหลวงวังที่สองที่สรางตอจากพระราชวังคยองบกกุง	ในปี
ค.ศ.1405	เป็นพระราชวังที่มีความสําคัญอยางมากตอกษตัริยหลายๆ	พระองคในราชวงศโชซอน	ที่มีสภาพดีและ
สมบูรณที่สุดใน	5	พระราชวังหลวงทั้งหมดที่ยังคงเก็บรักษาไว	และที่น่ียังไดรับการขึน้ทะเบียนจาก	UNESCO
วาเป็น	มรดกโลกทางวัฒนธรรม	ในปี	1997

บาย

บริการอาหารเที่ยง	ณ	ภัตตาคาร	บริการทานดวย	“ซัมเกทัง”
นําทานสุชม	โซลทาวเวอร	1	ใน	18	หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลกมีความสูงถึง	480	เมตร	เหนือระดับน้ําทะเล
อิสระทานสามารถชมทัศนียภาพของกรุงโซลจากยอดโซลทาวเวอรไดรอบทิศ	360	องศาโดยสามารถมองได

ถึงเขาพูกักซัน	และถาหันไปยังทิศตรงขาม	ก็จะเห็นไกลไปถึงแมน้ําฮันกัง	**ราคาไมรวมคาขึ้นลิฟท	**

นําทานชม	COSMETIC	SHOP	ศูนยรวมเครื่องสําอางชื่อดังของเกาหลี	เชน	Rojukiss,	Missha	เป็นตน

นําทาน	ชอปป้ิง	สินคาปลอดภาษีทีห่าง	Duty	Free	ตามอัธยาศัย

ชอปป้ิงตามอัธยาศัย	ณ	ตลาดเมียงดง	แหลงรวมวัยรุนยานสยามสแควร	โดยเฉพาะอยางยิ่งเป็นแหลงรวม
เครื่องสําอางคชื่อดัง	อาทิ	Etude,	Skinfood,	The	Face	Shop,	Misshaเป็นตน

นําทานสู	ยานอีแด	ยานชอปป้ิงอีแดหรือแถวบริเวณมหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา	เป็นยานชอปป้ิงสินคาแนววัยรุน
แฟชั่นวัยใสสไตลเกาหลี	สินคาราคาไมแพง	ทั้งยังมีสินคาหลากหลายแนวใหเดินเลือก	ไมวาจะเป็น	ของจุกจิกนา
รักๆกิฟ๊ชอปเกๆ	เครื่องประดับ	เสื้อผา	แวนตา	กระเปา	รองเทา	อุปกรณเกี่ยวกับโทรศัพท	เครื่องสําอางตางๆ
รานคายาวเหยียดสองขางทางอีกดวย

คํ่า

อิสระอาหารคํ่าเพื่อใหทานไดชอปป้ิงไดอยางจุใจ
พัก	LUCE	BRIDGE	HOTEL	3+*	เมืองโซล	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

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

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

	บริการอาหารเที่ยง	ณ	ภัตตาคาร	บริการทานดวย	“ซัมเกทัง



สมุนไพรบํารุงตับเกาหลี	เป็นสมุนไพรที่มีคุณคาสูงและหายาก	ซึ่งผานการ
วิจัยมาเป็นเวลายาวนานกวา	20	ปี	สมุนไพรบํารุงตับเกาหลีสกัดมาจากเมล็ด
ตนฮ็อดเกและผสมสวนแกนกลางของโสมบริสุทธิ	์เมล็ดพันธุตนฮ็อดเก	เจริญ
เติบโตในป าลึกบนยอดเขาซึ่งปราศจากมลภาวะใด	ๆ	เมล็ดตนฮ็อดเก	ทางการ
แพทยเรียกวา	ผลไมสีทอง	มีรสชาติเปรี้ยว	ซึ่งบํารุงตับ	มาม	และปอด
สามารถรักษาอาการเมา	รอนใน	กระหายน้ํา	อาการอาเจียน	และทองผูก
ทางการแพทยแผนปัจจุบันยืนยันวา	เมล็ดตนฮ็อดเก	มีสารโพแทสเซียมไน
เนรต	ซึ่งสามารถลดระดับแอลกอฮอลลในเสนเลือด	ซึ่งลดความเสี่ยงที่แอลกอ
ฮอลลจะทําลายตับ	และ	ไตได	และชวยตอตานอนุมูลอิสระ	อีกทั้งยังขับไขมัน
สวนเกินและ	เอทานอลที่เป็นผลเสียกับตับ	ฉะน้ันเมล็ดตนฮ็อดเกจึงมีสรรพคุณ
ที่วิเศษกับชีวิตของเราทุกคน

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

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

แวะชอปที่รานเครื่องสําอางยอดนิยม	COSMETIC	OUTLET	สวรรคของนัก
ชอปชาวไทย	เพื่อเลือกซื้อกลับไปเป็นของที่ระลึก	อาทิเชน	ผลิตภัณฑ
ROJUKISS	มีราคาถูกกวาที่เมืองไทยเกือบเทาตัว	และบางผลิตภัณฑยังไมมี
ขายในไทย	เป็นแหลงรวมเครื่องสําอางขนาดใหญที่มีเครื่องสําอางใหลูกคาได
เลือกสรรอยางจุใจทุกชนิด	และทุกแบรนด	ไมวาจะเป็นแบรนดยอดนิยมของ
เกาหลี	อยางเชน	Etude,Faceshop,Skinfood	Missh	เป็นตน	และแบรนดดัง
จากประเทศตางๆ	ทั่วทุกมุมโลกในราคาที่ไมแพง

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



ที่โซลทาวเวอร	ราคาไมรวมคาขึน้ลิฟท
อิสระอาหารคํ่า	เพื่อใหทานไดชอปป้ิงไดอยางจุใจ

ยานอีแด	(��)	ที่คนเกาหลีเรียก	เป็นยานที่อยูหนาม.สตรีอีฮวา	ที่เรียกวาอีแด
ก็เพราะเหตุผลเดียวกับฮงแดเลย	คือเอาคําวา	"อี"	ที่มาจากอีฮวา	กับคําวา
"แด"	ที่มาจาก	แดฮัคกโย	ที่แปลวามหาวิทยาลัยมาผสมกันกลายเป็น	"อีแด"
น่ันเอง	เป็น	Shopping	Street	คลายๆ	กับที่มยองดง	เพียงแตรานไมเยอะเทา
เนนไปที่รานขายเสื้อผา	กระเปา	รองเทา	แบบรานเล็กๆ	ที่แฝงตัวอยูตาม
ตรอกซอกซอยตางๆ	เสียมากกวาจะเป็นรานแบบมียี่หอ	เสื้อผาที่ยานน้ี	ราคาถู
กกวามยองดง	หรือฮงแด

	พักที่	LUCE	BRIDGE	HOTEL	3+*	เมืองโซล	หรือเทียบเทา

เชา

รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานสู	น้ํามันสนเข็มแดง	เป็นการสกัดจากใบสนเข็มแดงบริสุทธิ	์100%	ซึ่งสรรพคุณของน้ํามันสนเข็ม

แดงน้ันมีประโยชนอยางมากมาย	ทั้งชวยละลายคลอเรสเตอรอล	และไขมันที่อุดตันในเสนเลือด	ลดระดับน้ําตาล
ในเลือด	ชวยขับสารพิษออกจากรางกายในรูปแบบของเสีย
นําทานสู	พิพิธภัณฑสาหราย	ซึ่งทานจะไดเรียนรูการทําสาหรายของชาวเกาหลีประวัติความเป็นมาและ

ความผูกผันที่ชาวเกาหลีที่มีตอสาหรายพิเศษ....

นอกจากน้ีที่น่ียังมีบริการถายรูปเป็นที่ระลึกในชุดฮันบกพรอมใหทานทํา	คิมบับหรือขาวหอสาหราย
เกาหลี	ดวยตนเองอีกดวย

จากน้ันนําทานอิสระ	ชอปป้ิงถนนฮงอิก	หรือบริเวณหนามหาวิทยาลัยฮงอิกน้ี	เป็นแหลงชอปป้ิงสําหรับวัย
รุนที่ไมควรพลาด

บาย

บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	บริการทานดวย	“จิมดัก	ไกอบซีอิว๋ดําวุนเสน
นําทานสู	ทาอากาศยานนานาชาติอินชอน	เพื่อนําทานเดินทางกลับสู	กรุงเทพฯ
นําทานชอปป้ิงที่	ซุปเปอรมารเก็ต	ซึ่งมีสินคาตางๆ	มากมายใหเลือกซื้อหาเป็นของฝาก	เชน	กิมจิ	บะหมี่กึ่ง

สําเร็จรูป	สาหราย	ขนมขบเคี้ยว	ลูกอม	ผลไมตามฤดูกาลและของที่ระลึกตางๆ

17.40	น.	นําทานเหินฟากลับสู	กรุงเทพฯ	โดยสายการบินโคเรียนแอร	เที่ยวบินที่	KE	651	*บริการ
อาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

คํ่า

21.10	น.	เดินทางถึง	ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ	กรุงเทพฯ	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

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

อาหารประจําชาติเกาหลี	ซึ่งเป็นสวนหน่ึงในอาหารเกาหลียอดนิยมของคน
ไทยอีกเมนูหน่ึง

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

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	บริการทานดวย	“จิมดัก”ไกอบซีอิว๋ดําวุนเสน

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



บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

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



บริษทัฯ	มีสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี	เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได

บริษทัฯ	ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน	ภัยธรรมชาติ	ปฏิวัติและอื่นๆที่อยูนอกเหนือ
การควบคุมขทางบริษทัฯหรือคาใชจายเพิ่มเติมที่เกิดขึน้ทางตรงหรือทางออม	เชน	การเจ็บป วย,	การถูกทําราย,	การ
สูญหาย,	ความลาชา	หรือจากอุบัติเหตุตางๆ

หากทานถอนตัวกอนรายการทองเที่ยวจะสิ้นสุดลง	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานสละสิทธิแ์ละจะไมรับผิดชอบคืนคา
บริการที่ทานไดชําระไวแลวไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น

บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบตอการหามออกนอกประเทศ	หรือ	หามเขาประเทศ	อันเน่ืองมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย	หรือ
เอกสารเดินทางไมถูกตอง	หรือ	การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

รายการน้ีเป็นเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษทัฯ	อีกครั้งหน่ึง	หลังจากไดสํารองที่น่ังบนเครื่อง	และ
โรงแรมที่พักในตางประเทศเป็นที่เรียบรอย	แตอยางไรก็ตามรายการน้ีอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม

ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เครื่องบินในปัจจุบัน	หากราคาตัว๋เครื่องบินปรับสูงขึน้	บริษทัฯ	สงวนสิทธิท์ี่จะปรับราคาตัว๋
เครื่องบินตามสถานการณดังกลาว

กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน	หรือ	หนวยงานที่เกี่ยวของ	จนมีการยกเลิก	ลาชา	เปลี่ยนแปลง	การบริการ
จากสายการบินบริษทัฯขนสง	หรือ	หนวยงานที่ใหบริการ	บริษทัฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร
อื่นทดแทนให	แตจะไมคืนเงินใหสําหรับคาบริการน้ันๆ

มัคคุเทศก	พนักงาน	และตัวแทนของบริษทัฯ	ไมมีสิทธิใ์นการใหคําสัญญาใดๆ	ทั้งสิ้นแทนบริษทัฯ	นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษทัฯ	กํากับเทาน้ัน

หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได	อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ	ความลาชา	และความผิดพลาด
จากทางสายการบิน	จะไมมีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น	แตทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให	โดยขอ
สงวนสิทธิก์ารจัดหาน้ีโดยไมแจงใหทราบลวงหนา

กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งที่ประเทศไทย	และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศที่บริษทั
ระบุในรายการเดินทาง	บริษทัของสงวนสิทธไมคืนคาบริการไมวากรณีใด	ๆทั้งสิ้นบริษทัฯ	รับเฉพาะผูมีจุดประสงค
การเดินทางเพื่อทองเที่ยวเกาหลีเทาน้ัน
เที่ยวบิน	และรายการทองเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม	โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา
เมื่อทานตกลงชําระเงินคาบริการไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษทัฯ	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานไดยอมรับใน

เงื่อนไขและขอตกลงตาง	ๆ	ที่ไดระบุไวทั้งหมดน้ีแลว

โรงแรมที่พักในประเทศเกาหลีมีมาตรฐานการกําหนดดาวและประเภทของที่พักแตกตางกับประเทศไทย	โดย
โรงแรมที่พักทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการจัดหาโรงแรมโดยอางอิงตามการจัดระดับดาวของประเทศเกาหลีตามที่
ระบุในรายการทองเที่ยวเทาน้ัน	โรงแรมที่ประเทศเกาหลีโดยสวนใหญจะเป็นแบบหองพักคู	(Twin	หรือDouble)	ใน
กรณีที่ทานมีความประสงคจะพักแบบ3ทานขึน้อยูกับขอจํากัดของหองพักและการวางรูปแบบของหองพักของแตละ
โรงแรม	ซึ่งมีความแตกตางกันอาจจะทําใหทานไมไดหองพักติดกัน	และไมสามารถเสริมเตียงไดตามที่ตองการ
โรงแรมหลายแหงจะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากประเทศเกาหลีอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่ าเครื่องปรับอากาศที่มีจะ
ใหบริการในชวงฤดูรอนเทาน้ัน

กระเปาสัมภาระตางๆถือเป็นทรัพยสินสวนตัวของทาน	ทางบริษทัจะไมรับผิดชอบตอความเสียหายสูญหายลาชา
หรืออุบัติเหตุตางๆ	ใดๆทั้งสิ้น

เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว	หากทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง	หรือไมเดินทางพรอมคณะ
ถือวาทานสละสิทธิ	์ไมอาจเรียกรองคาบริการ	และเงินมัดจําคืน	ไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น	และถาทานตองการแยกตัว
ออกจากกรุปทัวรเพื่อทองเที่ยวเอง	โดยไมลงรานศูนยโสม,	ศูนยสมุนไพร,	รานน้ํามันสน,	ศูนยเครื่องสําอาง	และราน
พลอยอะเมทิส	ทางบริษทัจะเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึน้จากทานเป็นจํานวนเงิน	300	USD	ตอทาน

ทางบริษทัขอสงวนสิทธิร์าคาน้ีเฉพาะนักทองเที่ยวชาวไทยและทองเที่ยวเป็นหมูคณะแบบ	Join	Tour	เทาน้ัน	กรณี
ตองการตัดกรุปเหมาโปรดสอบถามทางบริษทัอีกครั้ง	หากเป็นนักทองเที่ยวชาวตางชาติ	หรือ	พระสงฆ	เก็บคาใชจาย
เพิ่ม	ทานละ	4,000	บาท

ในระหวางทองเที่ยวจะมีชางภาพมาถายรูปและชวยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง	และในวันสุดทาย
ของการเดินทางชางภาพจะนําภาพถายมาจําหนายหากวาทานใดสนใจสามารถซื้อไดแตถาทานใดไมสนใจก็ไมตอง



ซื้อทั้งน้ีขึน้อยูกับความพึงพอใจของทาน	ทางบริษทัทัวรไมมีการบังคับใหซื้อแตอยางใดแตเป็นการบอกกลาวลวงหนา
เพื่อใหผุเดินทางไดรับทราบ

ในกรณีที่ลูกคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศกรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษทัฯกอนทุกครั้งมิเชนน้ันทางบ
ริษทัฯจะ	ไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆทั้งสิ้น
บริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย	อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง	บริษทัฯ	ไม

สามารถควบคุมได	เชน	การนัดหยุดงาน,	จลาจล,การลาชาหรือยกเลิกของเที่ยวบิน	รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเขา
เมืองไมอนุญาตใหเดินทางออกหรือกองตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมืองรวมทั้งในกรณีที่
ทานจะใชหนังสือเดินทางราชการ	(เลมสีน้ําเงิน)	เดินทาง	หากทานถูกปฏิเสธการเดินทางเขาหรือออกนอกประเทศใด
ประเทศหน่ึง
ในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ	และที่ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต	ปฏิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขา

ประเทศ	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธไมคืนคาใชจายไมวากรณีใดๆ	ทิ้งสิ้น
กรณีที่คณะไมครบจํานวน	15	ทาน	ทางบริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการงดออกเดินทาง	โดยทางบริษทัฯ	จะแจงใหทานท

ราบลวงหนา	5	-	7	วันกอนการเดินทาง
บริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยว	โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
บริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ	โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
สําคัญ!!	บริษทั	ทําธุรกิจเพื่อการทองเทีย่วเทานัน้	ไมสนับสนุนใหลูกคาเดินทางเขาประเทศเกาหลีโดย

ผิดกฎหมายและในขัน้ตอนการผานการตรวจคนเขาเมือง	ทัง้ไทยและเกาหลี	ขึ้นอยูกับการพิจารณาของ
เจาหนาทีเ่ทานัน้ลูกคาทุกทานตองผานการตรวจคนเขาเมืองดวยตัวของทานเอง	ทางมัคคุเทศกไม
สามารถใหความชวยเหลือใดๆไดทัง้สิ้น

เม่ือทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร	ทางบริษทัฯจะถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุ
ทุกขอแลว

	

กรุณาสํารองที่น่ัง+ชําระเงินมัดจําทานละ	10,000	บาท	พรอมแจงชื่อ+สกุล	เป็นภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง

คาทัวรสวนที่เหลือ	ชําระทั้งหมดกอนการเดินทาง	15วัน

เมื่อทานตกลงชําระเงินคาบริการไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษทัฯ	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานไดยอมรับใน
เงื่อนไขและขอตกลงตาง	ๆ	ที่ไดระบุไวทั้งหมดน้ีแลว

	

คาบัตรโดยสารชั้นทัศนาจรไป	–	กลับ	(ตัว๋กรุป)	รวมภาษี	สนามบินและภาษีน้ํามันไวเรียบรอยแลว

คาที่พัก	3	คืน	หองละ	2	-	3	ทาน

คาเขาชมสถานที่ตามรายการระบุ

หัวหนาทัวรหรือมัคคุเทศกทองถิ่นผูชํานาญเสนทางดูแลตลอดการเดินทาง

ประกันอุบัติเหตุวงเงินทานละ	200,000	บาท	เสียชีวิต	1,000,000	บาท	(เงื่อนไขตามกรมธรรม)

สัมภาระน้ําหนักไมเกินทานละ	23	กก.

**	ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูล	เพิ่มเติมกับ
ทางบริษทัได	**

-	เบี้ยประกันเริ่มตน	370	บาท	[ระยะเวลา	5-7	วัน]

-	เบี้ยประกันเริ่มตน	430	บาท	[ระยะเวลา	8-10	วัน]

**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุมากกวา	16	หรือนอยกวา	75	ปี	**	[รักษาพยาบาล	2	ลาน,	รักษาตอเน่ือง	2
แสน,	เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ	3	ลานบาท]



**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุนอยกวา	16	หรือมากกวา	75	ปี	**	[รักษาพยาบาล	2	ลาน,	รักษาตอเน่ือง	2
แสน,	เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ	1.5	ลานบาท]

	

คาทําหนังสือเดินทางไทย

ราคาไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม	7%	หัก	ณ	ที่จาย	3	%

คาใชจายสวนตัว	อาทิ	คาอาหาร	-	เครื่องดื่ม	นอกเหนือจากรายการ	คาซักรีด	คาโทรศัพท	เป็นตน

คาน้ําหนักของกระเปาเดินทางในกรณีที่เกินกวาสายการบินกําหนด	20	กิโลกรัม

วีซาเขาประเทศเกาหลี	ในกรณีที่ผูเดินทางถือหนังสือเดินทางตางดาว	หรือ	ประเทศที่ที่ตองทําวีซาเขาประเสา
ธารณรัฐเกาหลีใต	คาธรรมเนียมการยื่นวีซาทานละ	1,400	บาท	สําหรับผูที่ถือหนังสือเดินทางตางดาว	จะตองทํา
เรื่องแจง	เขา-ออก	หรือ	Re-Entry	ดวยตนเองเทาน้ันกอนการสงเอกสารยื่นวีซา

คาทิปไกดและคนขับรถประมาณ	40,000	วอน	ตอทานตอทริป	หรือ	1,400	บาท/ทาน/ทริป

	

Passport	:	จะตองมีอายุกอนการเดินทางไมนอยกวา	6	เดือน	นับจากวันเดินทางไป-กลับ

การเดินทางจากประเทศไทยเขาสูประเทศเกาหลีและพิธีการเขาเมือง

เอกสารที่ควรเตรียมกอนการเดินทางเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองของประเทศเกาหลีจะพิจารณาใหเฉพาะนักทอง
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]	9,900	บาท	/	ทาน	***

***	ราคาไมรวมตัว๋เครื่องบิน	8,900	บาท/ทาน	***

***ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปคนขับรถ	หัวหนาทัวร	และมัคคุเทศกทานละ	40,000	วอน	/ทริป/ตอ
ทาน***	(เก็บทิปกอนการเดินทางที่สนามบิน)

ราคาน้ีสําหรับทัวรจอยกรุปหนารานเทาน้ัน!!!	ในกรณี	ตัดกรุปโปรดสอบถามอีกครั้ง



**	โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลีย่นแปลงได	ทัง้น้ีขึ้นอยูกับสภาวะอากาศ
และเหตุสุดวิสัยตาง	ๆ	ทีไ่มสามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษทัฯ	จะคํานึงถึงผลประโยชนและ
ความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเป็นสําคัญ	**พาสปอรตจะตองมีอายุกอนการเดินทางไมนอยกวา	6
เดือน
**สําคัญ!!	บริษทั	ทําธุรกิจเพื่อการทองเทีย่วเทานัน้	ไมสนับสนุนใหลูกคาเดินทางเขาประเทศเกาหลี

โดยผิดกฎหมายและในขัน้ตอนการผานการตรวจคนเขาเมือง	ทัง้ไทยและเกาหลี	ขึ้นอยูกับการพิจารณา
ของเจาหนาทีเ่ทานัน้ลูกคาทุกทานตองผานการตรวจคนเขาเมืองดวยตัวของทานเอง	ทางมัคคุเทศกไม
สามารถใหความชวยเหลือใดๆไดทัง้สิ้น**

	

ขอความซึง่ถือเป็นสาระสําหรับทานผูมีเกียรติซึง่รวมเดินทาง

ทางบริษทัฯ	เป็นตัวแทนในการจัดนําสัมมนา	และการเดินทางที่มีความชํานาญ	โดยจัดหาโรงแรมที่พัก	อาหาร
ยานพาหนะ	และสถานที่ทองเที่ยวพรอมทั้งการสัมมนา	ดูงาน	เพื่อความสะดวกสบาย	และเกิดประโยชนสูงสุดในการ
เดินทาง	ทั้งน้ีทางบริษทัฯ	ไมสามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก	ยานพาหนะ,
อันเน่ืองจากอุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ,	โจรกรรม,	วินาศกรรม,	อัคคีภัย,	การผละงาน,	การจลาจล,	สงคราม
การเมือง,	การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศ,	การนัดหยุดงาน,	ความลาชาของเที่ยวบิน,	สาย
การเดินเรือ,	รถไฟ,	พาหนะทองถิ่น,	ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซาจากกงสุล	และ	/	หรือ	สวนงานที่เกี่ยวของกับ
สถานเอกอัครราชทูต	รวมถึงผูมีอํานาจทําการแทนประจําประเทศไทย	(โดยไมจําตองแสดงเหตุผล	เน่ืองจากเป็น
สิทธิพิเศษทางการทูต)	ซึ่งอยูเหนือการควบคุมของบริษทัฯ	หมายรวมถึงในระหวางการเดินทางทองเที่ยวทั้งใน	หรือ
ตางประเทศ	แตทางบริษทัฯ	มีความคุมครอง	และประกันอุบัติเหตุ	ตามเงื่อนไขที่บริษทัฯ	ที่รับประกันในกรณีที่ผูรวม
เดินทางถูกปฏิเสธโดยเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทย	และ/หรือ	ตางประเทศ	มิใหเดินทางออก	หรือ	เขา
ประเทศ	เน่ืองมาจากความประพฤติ	พฤติกรรมของผูเดินทาง	ไมปฏิบัติตามกฎระเบียบดานการความคุมโรคติดตอ
เฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง	รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย	บริษทัฯ	จะไมคืนคาใชจายใดๆ	ราย
ละเอียดดานการเดินทาง	อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความจําเป็น	หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง	โดยมิตองแจงให
ทราบลวงหนา	ทั้งน้ีการขอสงวนสิทธิดังกลาว	บริษทั	จะยึดถือและคํานึงถึงผลประโยชนตลอดจนความปลอดภัยของ
ทานผูมีเกียรติ	ซึ่งรวมเดินทางเป็นสําคัญ

	

สําหรับผูโดยสารที่ไมไดถือหนังสือเดินทางไทย	และทางบริษทัฯเป็นผูยื่นวีซาให	เมื่อผลวีซาผานแลวมีการยกเลิก
การเดินทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนคามัดจําทั้งหมด

ยกเลิกกอนการเดินทาง	15	-	45	วัน	เก็บเงินมัดจําทั้งหมด

ยกเลิกกอนการเดินทาง	7-14	วันเก็บคาใชจาย	80%	ของราคาทัวร	ตอทาน

ยกเลิกการเดินทางนอยกวา	1-7	วัน	เก็บคาใชจายทั้งหมด	100%	ของราคาทัวร

ยกเลิกการเดินทางในวันเดินทาง,ถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมืองทั้งจากประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐ
เกาหลีใต	

ไมมีการคืนเงินทัง้หมดไมวากรณีใดๆทัง้สิ้นในกรณีเจ็บป วย	จนไมสามารถเดินทางได	จะตองมีใบรับ
รองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง	ทางบริษทัฯ	จะทําการเลื่อนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไป	แต
ทัง้น้ีทานจะตองเสียคาใชจายทีไ่มสามารถเรียกคืนไดคือคาธรรมเนียมในการมัดจําตัว๋ทานละ	10,000
บาทและคาใชจายอื่นๆ

ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาล	ที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือคามัดจําที่พักโดยตรงหรือ
โดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได	รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเชน	Extra	Flight	และ
Charter	Flight		จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดไมวายกเลิกดวยกรณีใดๆ

กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ	และในตางประเทศ	ปฏิเสธมิใหเดินทางออก	หรือ	เขาประเทศที่ระบุไวใน
รายการเดินทาง	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น

**สําคัญ!!	บริษทัทําธุรกิจเพื่อการทองเทีย่วเทานัน้	ไมสนับสนุนใหลูกคาเดินทางเขาประเทศเกาหลีใต
โดยผิดกฎหมายและในขัน้ตอนการผานการตรวจคนเขาเมือง	ทัง้ไทยและเกาหลีใต	ขึ้นอยูกับการ
พิจารณาของเจาหนาทีเ่ทานัน้	ลูกคาทุกทานตองผานการตรวจคนเขาเมืองดวยตัวของทานเอง	ทาง



มัคคุเทศกไมสามารถใหความชวยเหลือใดๆไดทัง้สิ้น**

เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว	ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง	หรือไมเดินทาง		พรอมคณะ
ถือวาทานสละสิทธิ	์ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจําคืน	ไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น

สําหรับผูเดินทางทีอ่ายุไมถึง	18	ปี	และไมไดเดินทางกับบิดา	มารดา	ตองมีจดหมายยินยอมใหบุตร
เดินทางไปตางประเทศจาก	บิดาหรือมารดาแนบมาดวยบิดาหรือมารดาแนบมาดวย

	


