
#8391 ทัวรเกาหลี กรุงโซล 5 วัน 3 คืน อุโมงคแปะกวย ล้ัล
ลาหมูบานเมดิเตอรเรเนี่ยน บิน XJ
ทัวรเกาหลี กรุงโซล อาซาน ถนนอุโมงคแปะกวย หมูบานพ้ืนเมืองโออัมริ
พิพิธภัณฑอนุสรณ นายพล ลีซุนซิน หมูบานเมดิเตอรเรเนี่ยน โรงเรียนสอ
นทํากิมจิ+ใสฮันบก สวนสนุกเอเวอรแลนด N SEOUL TOWER พระราชวังถ็อก
ซูกุง ถนนเลียบกําแพงหินถ็อกซูกุง ตลาดเมียงดง



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง    -

2 ทาอากาศยานนานาชาติอินชอน - สะพานแขวนเยียงจอง - ถนนอุโมงค
แปะกวย - หมูบานวัฒนธรรมพ้ืนเมืองอาซาน - หมูบานเมดิเตอรเรเน่ียน /
หมูบานคริสตรัลฟา

  

JM HOTEL / NEW M
SUWON / SAMWON
PLAZA HOTEL หรือระดับ
เดียวกัน

3 โรงเรียนสอนทํากิมจิ / ทํากิมจิ - ฮันบก - สวนสนุกเอเวอรแลนด - ศูนย
โสม - COSMETIC OUTLET Korea - หอคอยกรุงโซล - การคลอง
กุญแจคูรักเกาหลี - ขาปูยักษ

  

BENIKIA M HOTEL /
HAEDAMCHAE HOTEL /
INTERCITY HOTEL หรือ
ระดับเดียวกัน

4 น้ํามันสนเข็มแดง - พระราชวงถ็อกซูคุง - ถนนเลียบกําแพง - ศูนยสมุน
ไพรฮอกเกตนามู - โรงงานพลอยอเมทิส - ดิวตีฟ้รี - เมียงดง   

BENIKIA M HOTEL /
HAEDAMCHAE HOTEL /
INTERCITY HOTEL หรือ
ระดับเดียวกัน

5 ซุปเปอรมารเก็ตเกาหลี - ทาอากาศยานนานาชาติอินชอน - ทาอากาศยาน
นานาชาติดอนเมือง    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

24 พ.ย. 61 - 28 พ.ย. 61 ฿16,999 ฿16,999 ฿16,999 ฿5,000



วันท่ี 1 สนามบินดอนเมือง

 หมายเหตุ

วันท่ี 2 สนามบินอินชอน - สะพานแขวนเยียงจอง - ถนนอุโมงคแปะกวย
- หมูบานวัฒนธรรมพื้นเมืองอาซาน - หมูบานเมดิเตอรเรเน่ียน
/ หมูบานคริสตรัลฟา

กําหนดการทั้งหมด

หมายเหตุ-เคานเตอรเช็คอินจะปิดบริการกอนเวลาเครื่องออกอยางนอย 60 นาที และผูโดยสารพรอม ณ ประตูขึน้เครื่องกอน
เวลาเครื่องออก 40 นาที (**ขอสงวนสิทธิใ์นการเลือกท่ีน่ังบนเครื่อง เน่ืองจากตองเป็นไปตามระบบของสายการบิน**)

 กิจกรรม ค่ํา

23.00 น. คณะพรอมกันท่ี สนามบินนานาชาติดอนเมือง อาคาร 1 ชัน้ 3 ประตู 4 เคานเตอร 4 สายการบิน AIR ASIA X
เจาหนาท่ีของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ และอํานวยความสะดวกในการขึน้เครื่อง (หัวหนาทัวรแนะนําการเดินทาง) สายการบิน
AIR ASIA X ใชเครื่อง AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ท่ีน่ัง จัดท่ีน่ังแบบ 3-3-3 น้ําหนักกระเปา 20 กก./ทาน (หาก
ตองการซ้ือน้ําหนักเพ่ิม ตองเสียคาใชจาย)

ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง คํ่า

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพ้ืนเอเชียตะวันออกเฉียงใตท่ีสามารถเชื่อมโยงการ
คมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเป็นการบินภายใน
ภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือระหวางทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซ่ึงสามารถใช
เป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดินทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยัง
จุดอ่ืนๆ ไดอยางดี

 กิจกรรม เชา

02.40 น. บินลัดฟาสู สาธารณรัฐเกาหลีใต โดยเท่ียวบินท่ี XJ700 (บริการอาหารบนเครื่อง)

10.05 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติอินชอน สาธารณรัฐเกาหลีใต (เวลาทองถิ่นเร็วกวาไทย 2 ช.ม. กรุณาปรับ
นาฬิกาเป็นเวลาทองถิ่นเพ่ือสะดวกในการนัดหมาย)

หลังจากผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรแลว ขอตอนรับทุกทานสูสาธารณรัฐเกาหลีใต รถโคชพาทานขามทะเล
ตะวันตกดวยสะพานแขวนยองจอง หรือสะพานเพ่ือความหวังในการรวมชาติท่ียาวกวา 4.42กม. และมียอดโดมสูง 107 เมตร

นําทานเดินทางสูเมืองอาซาน พาชม ถนนอุโมงคแปะกวย สีเหลืองอรามบนถนนเลียบคลองเคียวกีชอน ถนนท่ีขึน้ชื่อวาเป็น
ถนนสายโรแมนติคอีกแหงหน่ึงของเกาหลี เมื่ออากาศเริ่มเย็นลงตนแปะกวยท่ีเคยมีใบสีเขียวจะเปล่ียนสี กลายเป็นอุโมงค
ตนไมสีเหลืองสวยงามคลายภาพวาด บริเวณริมคลองจะเต็มไปตนแปะกวยเรียงรายไปตามทาง ดวยระยะทางยาวกวา 1.5
กิโลเมตร ตลอดทางเดินยังมีมาน่ังไวสําหรับพักผอน และยังมีจักรยานใหป่ันอีกดวย

บาย

บริการอาหารกลางวัน เมนู บูลโกกิ

จากน้ันนําทานเดินทางตอไปยัง หมูบานพ้ืนเมืองโออัม-ริ (OEAM-RI FOLK VILLAGE) หมูบานพ้ืนเมืองท่ียังคงไดรับ
การอนุรักษไวเป็นอยางดี โดยในหมูบานพ้ืนเมืองโออัม-ริน้ัน ยังคงมีบานหลายหลังท่ีรักษารูปแบบบานโบราณไว ตรงกันขามจะ
เป็นทัศนียภาพชนบทอันสวยงาม ซ่ึงจะมองเห็นบานแปดสิบหกหลังท่ีปลูกเรียงรายอยูเคียงขางกัน เดิมเป็นท่ีอยูอาศัยของ
ชนชัน้สูง และบานหลังคาจากอันเกาครํ่าคราทัง้หมดจะถูกหอมลอมดวยลําธาร บริเวณทางเขาหมูบานจะมีศาลเจา และโรงสีขาวท่ี
ไดรับการอนุรักษไวใหอยูในสภาพดี

้



จากน้ันนําทานเดินทางไปยัง พิพิธภัณฑอนุสรณสถานนายพล อีซุนซิน (CHUNGMUGONG YI SUNSIN MEMOTIAL
MUSEUM) แมทัพเรือของเกาหลีในยุคราชวงศโชซอนท่ีชาวเกาหลียกยองเป็นอยางมากวาเป็นวีรบุรุษในประวัติศาสตร ภายใน
มีภาพยนตรการตูนสัน้ 4 มิติ เกี่ยวกับเรื่องราวของทานนายพล ขณะนําทัพเรือเขาสูกับกองทัพเรือของญ่ีป ุนอยางกลาหาญ แม
จะเป็นภาษาเกาหลีตลอดเรื่อง แตก็สามารถเขาใจเรื่องราวไดไมยาก หากชมพิพิธภัณฑเสร็จแลว อยากเขาไปสักการะดวง
วิญญาณของทานนายพล สามารถเดินลอดซุมประตูเขาไปภายในได

จากน้ันนําทานเดินทางตอไปยัง หมูบานเมดิเตอรเรเน่ียน (MEDITERRANEAN VILLAGE) สถานท่ีทองเท่ียวท่ีมี
ตนแบบมาจากเมืองซานโตรินีของประเทศกรีซ ตัวอาคารมีผนังสีขาว และหลังคาสีน้ําเงิน ตรอกซอกซอยไดรับการตกแตงใน
แบบเรียบงาย และผนังจะเป็นอิฐธรรมดาๆ ทานสามารถเดินชมตึกรามบานชองสไตลเมดิเตอรเรเน่ียนไดในบรรยากาศสบายๆ
ทําใหความรูสึกเหมือนไดไปเท่ียวเมืองซานโตรีนี อาคารสวนใหญจะเป็นรานกาแฟ รานชอปป้ิงงานฝีมือ รานอาหาร รานคาท่ัวไป
และเกสตเฮาส สวนชวงกลางคืนจะมีการเปิดโคมไฟท่ีประดับประดาอยูท่ัวทุกมุมถนน

ค่ํา

บริการอาหารเย็น เมนูชาบู ชาบู สุกีส้ไตลเกาหลี

พักท่ี JM HOTEL / NEW M SUWON / SAMWON PLAZA HOTEL หรือระดับเดียวกัน

ทาอากาศยานนานาชาติอินชอน

สะพานแขวนเยียงจอง

ถนนอุโมงคแปะกวย

 เชา  รับประทานอาหารเชา

ปัจจุบันทาอากาศยานอินชอนมีเท่ียวบินกวา 410,000 เท่ียวรองรับผูโดยสารกวา 44 ลาน
คนและสินคากวา4.5ลานตันตอปี และยังไดรับรางวัลดีเดนดานการบริการระดับโลกถึง6ปี
ซอน มีรานคาปลอดภาษีกวา70รานของแบรนดดังกวา 400 แบรนด เชน
CHANEL,GUCCI, HERMES,CARTIER โดยจําหนายในราคาถูกท่ีราน Shilla และ
Lotte เป็นduty free shopขนาดใหญ

สะพานแขวนเยียงจอง (YeongJong Bridge) หรือสะพานเพ่ือความหวังในการรวมชาติ
เป็นสะพานแขวนท่ีเชื่อมระหวางสนามบินนานาชาติอินชอน (Incheon Int’l Airport)
บนเกาะเยียงจอง กับ แผนดินใหญของเกาหลี สะพานน้ีสรางเสร็จเมื่อปี 2000 ตัวสะพาน
มีความยาวประมาณ 4.42 กิโลเมตร และไดชื่อวาเป็นสะพานแขวงท่ีใหญท่ีสุดโลก

นําทุกทานป่ันจักรยานรัก หรือเดินเลน ชม แชะรูป โรแมนติกท่ีถนนอุโมงคแปะกวย (สี
เขียวในฤดูใบไมผลิ และฤดูรอน สีเหลืองทองในฤดูใบไมรวง) ตนสูงเสียดฟา ท่ีทอดยาว
กวา 1.5 กม ซ่ึงตัง้อยูบริเวณของคูคลองเคียวกีชอน ในชวงฤดูใบไมผลิ บริเวณน้ีจะเต็ม
ไปดวยทุงดอกสีเหลืองของตนเรฟ ในชวงฤดูใบไมรวง ใบของตนจิงโกะ หรือตนแปะกวย
ท่ีอายุหลายสิบปี จะเปล่ียนใบเป็นสีทองสุดสวยงดงามย่ิง มีสีสันของดอกไมตามฤดูกาล
ใหไดชื่นชมกัน ตลอดทางเดินยังมีงานศิลปะมาน่ัง หรือ งานศิลปะสรางสรรคนารักนารัก
ไวใหชื่นชม เพราะท่ีน่ีมีศูนยวัฒนธรรมตัง้อยู เรายังสามารถเดินทอดนองลงสะพานไปชม
นกอพยพท่ีมารวมตัวกันในแตละฤดูกาล

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนูบูลโกกิ

หมูบานวัฒนธรรมพื้นเมืองอาซาน บาย

หมูบานวัฒนธรรมพ้ืนเมืองอาซาน (Oeam Folk Village) ซ่ึงถูกครอบครองโดย
ครอบครัวของผูกอตัง้ Ye-an Lee ท่ีตัง้รกรากอยูท่ีน่ีประมาณ 500 ปีมาแลว มีบานเรือน
และบานฟางจํานวน 86 หลังท่ีมีรองรัว้หินแคบๆ เมื่อคุณเดินไปตามแนวรัว้หินคุณ
สามารถสัมผัสวัฒนธรรมเกาแกของหมูบานแหงน้ี ท่ีมีคุณคาทางประวัติศาสตร แลวยัง
เป็นสถานท่ีถายทําภาพยนตและซีรี่สดังตางๆ เชน เทกึกกี



 หมายเหตุ

วันท่ี 3 โรงเรียนสอนทํากิมจิ / ทํากิมจิ - ฮันบก - สวนสนุกเอเวอร
แลนด - ศูนยโสม - COSMETIC OUTLET Korea - หอคอย
กรุงโซล - การคลองกุญแจคูรักเกาหลี - ขาปูยักษ

บริการอาหารบนเครื่อง

เวลาทองถิ่นเร็วกวาไทย 2 ช.ม. กรุณาปรับนาฬิกาเป็นเวลาทองถิ่นเพ่ือสะดวกในการนัดหมาย

หมูบานเมดิเตอรเรเนี่ยน / หมูบานคริสตรัลฟา
หมูบานเมดิเตอรเรเน่ียน สไตลซาโตริน่ี หรือ หมูบานคริสตรัลฟา สถานท่ีสุดชิกแหงใหม
ของชาวเกาหลี โดยมีตนแบบมาจากเกาะซาโตริน่ี ประเทศกรีซ และ เมืองโพวองซของ
ประเทศฝรัง่เศส สถาปัตยกรรมออกแนวยุโรป เนนเรียบงาย ตึกสีขาว หลังคาสีฟา ชัน้
หน่ึงของตัวตึกจะเปิดเป็นคาเฟ รานอาหาร รานหัตถกรรม รานสไตลครีเอทีฟตางๆ ชัน้
สองขีน้ไป เนนเป็นท่ีอยูอาศัย ของชาวศิลปินและคนเมือง ชวงกลางคืนจะเปิดโคมไฟ
ตลอดถนน

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนูชาบู ชาบู สุกีส้ไตลเกาหลี

 JM HOTEL / NEW M SUWON / SAMWON PLAZA HOTEL หรือระดับเดียวกัน

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

จากน้ันนําทานไปเรียนรูวัฒนธรรมการทํากิมจิของชาวเกาหลีท่ี โรงเรียนสอนทํากิมจิ อาหารเกาหลีประเภทผักดองท่ีอาศัย
ภูมิปัญญากนครัวของชาวเกาหลี ดวยการหมักพริกสีแดงและผักตางๆ โดยท่ัวไปจะเป็นผักกาดขาว ชาวเกาหลีนิยมรับประทา
นกิมจิเกือบทุกมื้อ และยังนําไปปรุงเป็นสวนประกอบอาหารอีกหลายอยาง ปัจจุบันกิมจิมีมากกวา 187 ชนิด สวนใหญแลวจะมี
รสเผ็ด และเปรีย้ว

นอกจากน้ียังสามารถสวมใส ชุดประจําชาติฮันบก ซ่ึงเป็นชุดประจําชาติของเกาหลี พรอมถายภาพสวยๆ เก็บไวเป็นท่ีระลึก

จากน้ันนําทานเดินทางสู สวนสนุกเอเวอรแลนด (EVERLAND THEME PARK) สวนสนุกกลางแจงท่ีใหญท่ีสุดของ
ประเทศ ถูกขนานนามวาเป็นดิสนียแลนดแหงเกาหลีใต ตัง้อยูทามกลางหุบเขา ทุกคนจะไดทองไปกับโลกของสัตวป าซาฟารี ชม
ไลเกอร สิงโตเจาปา และเสือดินแดนแหงเทพนิยาย และสนุกกับเครื่องเลนนานาชนิด ไมวาจะเป็นรถไฟเหาะตีลังกา (Rolling
X-Train) เฮอรริเคน (Double Rock Spin) เรือเหาะไวกิง้ (Columbus Adventure)

ไฮไลคท่ีพลาดไมไดของสวนสนุกแหงน้ี รถไฟเหาะรางไม (T-EXPRESS) นอกจากน้ี ยังมีสวนดอกไมท่ีกําลังออกดอกบาน
สะพรัง่อวดสีสัน ณ สวนดอกไมสี่ฤดู (Four Season Garden) ซ่ึงจะเปล่ียนแปลงพันธุดอกไมไปตามฤดูกาลในรูปแบบท่ีหลาก
หลายตลอดทัง้ปี (ทัง้น้ีขึน้อยูกับสภาพอากาศ) ดวยสีสันท่ีสดของดอกไมแตละชนิดจึงไดรับความนิยมอยางมาก นักทองเท่ียว
ท่ีมาสวนสนุกจึงไมพลาดท่ีจะมาถายรูปเก็บบรรยากาศความสดชื่นกลับไปเป็นท่ีระลึก รวมทัง้ยังมีการจัดเทศกาลในแตละเดือน
อาทิเชน ในฤดูใบไมรวง ประมาณเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน เป็นสวนดอกเบญจมาศ พรอมกับมีจัดตกแตงสวนสนุกใหเขากับ
เทศกาลฮัลโลวีน (Happy Halloween) มีการจัดขบวนรถแฟนซีแหรอบสวนสนุก และมีเจาหนาท่ีแตงตัวเป็นผีมาเดินแกลงนัก
ทองเท่ียวดวย

บาย

บริการอาหารกลางวัน เมนูบุฟเฟตบาบีคิวป้ิงยางสไตลเกาหลี

จากน้ันนําทานออกเดินทางไปยัง ศูนยสมุนไพรโสมเกาหลี (GINSEN CENTER) สมุนไพรท่ีชวยเสริมความแข็งแรงใหแก
ระบบยอยอาหาร ปอด ชวยทําใหจิตใจสงบ และเพ่ิมพละกําลัง มีสรรพคุณทางการแพทยชวยบํารุงหัวใจ ปองกันโรคหัวใจขาดเลือด
เสริมประสิทธิภาพทางเพศ ลดและปองกันมะเร็ง

จากน้ันนําทานแวะชอปท่ีรานเครื่องสําอางคยอดนิยม COSMETIC OUTLET สวรรคของนักชอปชาวไทย เพ่ือเลือกซ้ือ
กลับไปเป็นของฝาก มีใหเลือกมากมายหลากหลายแบนด ไมวาจะเป็นสกินแครบํารุงผิวแบรนดอยาง DEWINS และแบรนด
JSM ท่ีเป็นสินคาหลักของทางราน ไมวาจะเป็นครีมหอยทาก ครีมน้ําแตก ครีมขัดขีไ้คล สแตมเซลล โบท็อกซ เป็นตน และยังมี
สินคาอ่ืนๆ อาทิเชน ครีมวานหางจระเข แปงมาโยก ยายอมผม แฮนดครีม ยาสระผม ฯลฯ
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จากน้ันนําทานไปยังหน่ึงในทาวเวอรท่ีมีวิวท่ีสวยท่ีสุดในเอเชีย โซลทาวเวอร (N SEOUL TOWER) ตัง้อยูบนภูเขานัมซาน
ใจกลางกรุงโซล เป็นจุดชมวิวท่ีมองเห็นวิวท่ัวทัง้กรุงโซลและบริเวณรอบๆ แบบพาโนรามา นับเป็นอีกสถานท่ีสุดแสนโรแมนติก
แหงหน่ึงท่ีคูรักทุกคูไมควรพลาด นอกจากน้ียังมีไฮไลทสําคัญของกรุงโซลท่ีนักทองเท่ียวทุกคนจะตองมาแวะเช็คอินคือ สถานท่ี
คลองกุญแจชื่อดัง Love Key Ceremony ท่ีมีความเชื่อวา คูรักท่ีมาคลองกุญแจท่ีน่ีจะมีความรักท่ียืนยาวไปตลอดกาล **ราคา
ทัวรน้ีไมรวมกุญแจและคาขึน้ลิฟท**

ค่ํา

บริการอาหารเย็น เมนูบุฟเฟต SEA FOOD สําหรับทานท่ีชื่นชอบอาหารทะเลเป็นพิเศษ ใหทานไดเลือกสรรอาหารทะเลท่ี
สดใหม และ อาหารนานาชนิด พิเศษ !! ขาปูยักษ

พักท่ี BENIKIA M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY HOTEL หรือระดับเดียวกัน

โรงเรียนสอนทํากิมจิ / ทํากิมจิ

ฮันบก

สวนสนุกเอเวอรแลนด

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นสถานท่ีทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมท่ีนาสนใจของเกาหลี มีอยูมากมายหลายแหงทัง้ใน
กรุงโซลและเขตหัวเมืองใหญอ่ืน ๆ ภายในจะมีกิจกรรมท่ีเป็นการเผยแพรวัฒนธรรม
เกาหลีหลายอยาง เชน การสาธิตวิธีการทํากิมจิ โดยจะใหผูเขาชมลงมือทํากิมจิดวยตัวเอง
มีการใหชิมอาหารพ้ืนเมืองของเกาหลี และใหสวมชุดประจําชาติของเกาหลี ( ฮันบก ) ถาย
ภาพเป็นท่ีระลึกดวย ซ่ึงเขาจะเตรียมชุดฮันบกทัง้ของผูชายและผูหญิงไวใหเลือกหลาย
แบบ

ฮันบกเป็นเครื่องแตงกายประจําชาติเกาหลีมาเป็นเวลาพัน ๆ ปีมาแลว ความงามและความ
ออนชอยของวัฒนธรรมเกาหลีจะถูกถายทอดออกมาผานทางภาพถายของสุภาพสตรีใน
เครื่องแตงกายฮันบกน้ี กอนท่ีวัฒนธรรมการแตงกายแบบตะวันตกจะไดเขามาในเกาหลี
เมื่อรอยปีมาแลวน้ัน หญิงชาวเกาหลีจะสวมชุดฮันบกเป็นปกติทุกวัน สวนสุภาพบุรุษจะ
สวมชอโกรี (เสื้อนอกแบบเกาหลี) และพาจิ (กางเกงขายาว) ในขณะท่ีสุภาพสตรีสวมชอก
อรีและชีมา (กระโปรง) ในปัจจุบันชุดประจําชาติฮันบก จะใชสวมเฉพาะในโอกาสพิเศษ
ตาง ๆ เชน งานมงคลสมรส วันซอลลัล (วันขึน้ปีใหมตามจันทรคติ) หรือวันชูซก (วัน
ขอบคุณพระเจา) ฮันบก ของผูหญิงประกอบดวย กระโปรงพันรอบตัว เรียกวา “ชิมา” และ
เสื้อ “ชอกอรี” ซ่ึงคลายเสื้อแจ็คเก็ตฮันบกของผูชายประกอบดวยชอกอริเชนกัน แตสัน้
กวาของผูหญิง และมีกางเกงเรียกวา “บาจิ” ทัง้ชุดของผูหญิงและผูชายสวมคลุมทับดวย
เสื้อคลุมยาวเรียกวา “ตุรุมากิ”

เป็นสวนสนุกกลางแจงท่ีใหญท่ีสุดของเกาหลี ตัง้อยูท่ีเมืองยงอิน (Yongin) โดยมีบริษัท
ซัมซุงเป็นเจาของ เอเวอรแลนดน้ันถือวาเป็นเหมือน “ดิสนียแลนดเกาหลี” เลยก็วาได
นิตยสาร Forbes ยังจัดอันดับใหเป็น 1 ใน 4 สวนสนุกยอดนิยมของโลก ท่ีตัง้ของสวน
สนุกเอเวอรแลนดน้ันเหมือนสวนสนุกในฝันจริงๆ เพราะอยูทามกลางหุบเขาและ
ธรรมชาติ สวยเหมือนในเทพนิยาย ดานในถูกแบงออกเป็น 5 โซนใหญๆ และสัตวท่ีเป็น
ดาราดังของท่ีน้ีคือเจาตัว Liger (ไลเกอร) ลูกแฝดผสมระหวางสิงโตเพศผูและเสือเพศเมีย
ท่ีถือวาเป็นลูกแฝดไลเกอรคูแรกในโลกท่ีตองมาดูท่ีเอเวอรแลนดท่ีเดียวเทาน้ัน

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนูบุฟเฟตบาบีคิวป้ิงยางสไตลเกาหลี

ศูนยโสม บาย

สถานท่ีแหลงรวมศูนยสมุนไพรโสม เพ่ือฟังคําบรรยายถึงสรรพคุณตางๆ ของโสมแตละ
ชนิด โดยโสมท่ีดีมีคุณภาพ ตองมีอายุ 6 ปี รัฐบาลเกาหลีไดใสใจกับเรื่องน้ีอยางมากจึง
ตองเขามาควบคุมทุกขัน้ตอน ตัง้แต การเริ่มปลูกโสม จนกระทัง้การผลิตออกมาเป็นตัว
ยา “โสมเกาหลี” น้ันมีสารประกอบท่ีสําคัญอยูหลายอยางมีทัง้วิตามินและแรธาตุหลายชนิด



วันท่ี 4 น้ํามันสนเข็มแดง - พระราชวงถ็อกซูคุง - ถนนเลียบกําแพง -
ศูนยสมุนไพรฮอกเกตนามู - โรงงานพลอยอเมทิส - ดิวตี้ฟรี -
เมียงดง

 หมายเหตุ ท่ีโซลทาวเวอร ราคาทัวรน้ีไมรวมกุญแจและคาขึน้ลิฟท

COSMETIC OUTLET Korea

หอคอยกรุงโซล

การคลองกุญแจคูรักเกาหลี

แวะชอปท่ีรานเครื่องสําอางยอดนิยม COSMETIC OUTLET สวรรคของนักชอปชาว
ไทย เพ่ือเลือกซ้ือกลับไปเป็นของท่ีระลึก อาทิเชน ผลิตภัณฑ ROJUKISS มีราคาถูก
กวาท่ีเมืองไทยเกือบเทาตัว และบางผลิตภัณฑยังไมมีขายในไทย เป็นแหลงรวมเครื่อง
สําอางขนาดใหญท่ีมีเครื่องสําอางใหลูกคาไดเลือกสรรอยางจุใจทุกชนิด และทุกแบรนด ไม
วาจะเป็นแบรนดยอดนิยมของเกาหลี อยางเชน Etude,Faceshop,Skinfood Missh
เป็นตน และแบรนดดังจากประเทศตางๆ ท่ัวทุกมุมโลกในราคาท่ีไมแพง

ถือไดวาเป็นสัญลักษณของกรุงโซล ตัวหอคอยมีความสูงเกือบ 240 เมตร ซ่ึงบางครัง้ก็ถูก
เรียกวา “นัมซันทาวเวอร” เพราะหอคอยตัง้อยูบนภูเขานัมซาน ซ่ึงเป็นสถานท่ีท่ีเหมาะ
สําหรับชมวิวทิวทัศนของกรุงโซล โดยเฉพาะในชวงเวลาค่ําคืนน้ัน จะเห็นสภาพบานเมือง
ของ กรุงโซลดานลางเต็มไปดวยแสงสีตางๆ ท่ีทําใหรูสึกเพลิดเพลิน

จุดไฮไลท ของ N Seoul Tower ท่ีคูรักทุกคูชาวเกาหลี จะตองทําอยางเสียไมไดคือ การ
คลองกุญแจคูรัก Love Key Ceremony บนโซลทาวเวอร โดยท่ีจะเขียนขอความ หรือชื่อ
ของคูรักไวบนแมกุญแจ และก็จะนําแมกุญแจน้ีไปคลองกับรัว้เหล็ก สวนลูกกุญแจเคาจะ
ทิง้ไป ดวยความเชื่อท่ีวาหากคูรักคูใด ไดมาเยือนและคลองกุญแจคูรักกันท่ีน่ี จะทําใหความ
รักของทัง้คูยืนยาว ไมพรากจากกันไปตลอดกาล

ขาปูยักษ คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนูบุฟเฟต SEA FOOD

 BENIKIA M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY HOTEL หรือระดับเดียวกัน

ขาปูยักษ (King crab) ไฮไลท 'ขาปูยักษ' ท่ีมีชื่อเสียงโดงดังในเรื่องความอรอย หวาน
เน้ือแนน ใหทานไดล้ืมลอง

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเรียนรูการทําผลิตภัณฑท่ีสกัดจาก น้ํามันสนเข็มแดง (RED PINE) มีสรรพคุณชวยบํารุงรางกาย ลดไขมัน ชวย
ควบคุมอาหาร และรักษาสมดุลในรางกาย

จากน้ันนําทานเดินทางตอไปยัง พระราชวังถ็อกซูกุง (DEOKSUGUNG PALACE) 1 ใน 5 พระราชวังเกาแกของรา
ชวงศโชซอน มีขนาดไมเล็กไมใหญโดดเดนสงางามทามกลางอาคารสไตลตะวันตกใจกลางกรุงโซล แตสวยงามรมรื่นไปดวย
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ตนไม ย่ิงชวงฤดูใบไมเปล่ียนสีแลวย่ิงสวยงามไปอีก ในแตละวันจะมีการเปล่ียนเวรยามของทหาร หากมาไดถูกจังหวะจะไดชม
พิธีเปล่ียนเวรยามประจําวัน ซ่ึงในหน่ึงวันน้ันจะมี 3 รอบ คือ รอบแรกตอน 11.00 น. รอบท่ีสอง 14.00 น. และรอบสุดทาย
ตอน 15.30 น.

นอกจากน้ี ยังมีอีกไฮไลทท่ีสําคัญของพระราชวังแหงน้ีคือ ถนนเลียบกําแพงหิน (STONEWALL STREET ROAD) ซ่ึง
รูจักกันดีในชื่อถนนจองดง หรือถนนถ็อกซูกุง-ทลดัม มักมีผูนิยมไปเดินเลนพักผอนชื่นชมควาามงดงามของพระราชวัง พรอม
กับเดินชมวิวตนแปะกวยสีเหลืองท่ีปลูกเรียงรายเลาะเลียบรัว้วัง ทอดยาวจากพระราชวังถ็อกซูไปจนถึงโรงละครชองดงตามแนว
โคงของถนน ขนานกับแนวกําแพงหินสีน้ําตาลเทาสวยงาม ท่ีน่ีไดชื่อวาเป็นถนนเสนท่ีโรแมนติกแหงหน่ึงในโซล และยังเป็น
สถานท่ียอดนิยมสําหรับการเดินเลนในฤดูใบไมรวง ใบแปะกวยสีเหลืองท่ีเรียงรายเลียบกําแพงไปน้ัน ย่ิงเพ่ิมบรรยากาศใหโร
แมนติกมากขึน้ไปอีก

จากน้ันพาทานชม ศูนยสมุนไพรบํารุงตับ (HOKGENAMU) ตนไมชนิดน้ีเจริญเติบโตในปาลึกบนภูเขาท่ีปราศจากมลภาวะ
และสูงเหนือระดับน้ําทะเล 50-800 เมตร ชวยดูแลตับใหสะอาดแข็งแรง ปองกันโรคตับแข็ง ไมถูกทําลายจากการด่ืมแอลกอฮอล
กาแฟ บุหรี่ สารตกคางจากอาหาร และยา

บาย

บริการอาหารกลางวัน เมนูไกตุนโสม

จากน้ันนําทานชม โรงงานเจียระไนพลอยอเมทิส (AMETHYST FACTORY) แดนเกาหลีเป็นแดนของพลอยสีมวง พลอย
แหงสุขภาพและนําโชค โดยมีตัง้แตสีมวงออนเย็นตา จนถึงสีมวงไวน มีเสนหเยายวนใจ พลอยน้ีจะงามจับตาเมื่อมาทําเป็นแหวน
จี ้ตางหู และสรอยขอมือ

จากน้ันนําทานเลือกซ้ือสินคาปลอดภาษี ดิวตีฟ้รี (DUTY FREE) ท่ีรานคาปลอดภาษีท่ีใหญท่ีสุดในโซล แหลงรวมสินคาแบ
รนดเนมมากมาย ไมวาจะเป็น น้ําหอม เสื้อผา เครื่องสําอาง กระเปา นาฬิกา เครื่องประดับหลากหลายแบรนดดัง และสินคาแบ
รนดอ่ืนๆ อีกมากมาย โดยชัน้ใตดินจะเป็นสินคาแบรนดหรู และเครื่องด่ืมแอลกอฮอล อาทิเชน PRADA, DIOR, LOUIS
VUITTON, ในสวนของชัน้ท่ี 1 เป็นช็อป CHANNEL และนาฬิกาดังหลากหลายแบรนด ชัน้ 2 เป็นช็อป MCM ชัน้ท่ี 3 เป็น
โซนเครื่องสําอางคหลากหลายแบรนดดัง เป็นตน ชัน้ 4 จะเป็นสินคาแบรนดเนมอ่ืนๆ และชัน้ท่ี 5 จะเป็นแบรนดของเกาหลี
และโซนรานอาหาร

จากน้ันนําทานเพลิดเพลินกับการชอปป้ิง ยานเมียงดง (MYEONG-DONG) แหลงละลายทรัพยในดวงใจของสาวๆหลายคน
หรือสยามสแควรเกาหลี ตลาดแหงน้ีจะมีเสื้อผา กางเกง รองเทา น้ําหอม เครื่องสําอางคทัง้แบรนดเนมชื่อดัง และโลคอลแบรนด
รวมถึงซีดีเพลง รูปดารา และศิลปินเกาหลี หรืออะไรท่ีวัยรุนตองการก็สามารถหาไดจากท่ีตลาดน้ี ท่ีสําคัญคือราคาเครื่องสําอางคค
จะถูกกวาประเทศไทยประมาณ 2 ถึง 3 เทา และบางรุนไมมีขายในประเทศไทย

ในสวนของอาหารขางทางท่ีฮอทฮิตไมแพกันอยางโซนเมียงดงสตรีทฟ ูด (MYEONG-DONG STREET FOOD) มีอาหาร
หรือของทานเลนใหไดลิม้ลองมากมาย ไมวาจะเป็น หอยเชลลยางตัวใหญอบนากิน ขนมไขหรือเครันปัง ขนมยอดฮิตตลอดกาล
ของเมียงดง กุงล็อบสเตอรตัวใหญๆ ยางชีสมีรสหวาน เมนูน้ีมีอยูเกือบทุกซอกทุกมุมท่ีในตลาดเมียงดง บะหมี่ดําจาจังมยอน
หน่ึงในเมนูสุดฮิตท่ีเห็นกันบอยในซีรี่สเกาหลี มันฝรัง่เกลียวทอดกรอบเสียบไม พบเห็นไดท่ัวไปในเมืองไทย แตของท่ีน่ีจะมี
ไสกรอกเพ่ิมเขามาอีกหน่ึงชัน้ ปลาหมึกยักษทอดกรอบ เสียบไมแบบอลังการโรยดวยเกลือ เป็นตน แตหากคนท่ีชอบของหวาน
ก็จะมีไอติมโคนเจาดัง ซ่ึงไอติมท่ีกดมาใสโคนน้ันสูงถึง 2 ฟุต

ค่ํา

อิสระอาหารเย็น 1 มื้อ (ใหทุกทานไดอิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย)

พักท่ี BENIKIA M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY HOTEL หรือระดับเดียวกัน

นํ้ามันสนเข็มแดง
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

น้ํามันสนเข็มแดง เป็นการสกัดจากใบสนเข็มแดงบริสุทธิ ์100% ซ่ึงสรรพคุณของน้ํามัน
สนเข็มแดงน้ันมีประโยชนอยางมากมาย ทัง้ชวยละลายคลอเรสเตอรอล และไขมันท่ีอุด
ตันในเสนเลือด ลดระดับน้ําตาลในเลือด ชวยขับสารพิษออกจากรางกายในรูปแบบของ
เสีย เชน เหงื่อ ปัสสาวะ อุจจาระ ชวยลางสารพิษหรือดีท็อกซเลือดใหสะอาด เพ่ิมการไหล
เวียนของเลือดไดสะดวกขึน้ ชวยเพ่ิมภูมิตานทานใหกับรางกาย บํารุงผิวพรรณใหสดใส
จากภายใน และลดอัตราเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็ง



พระราชวงถ็อกซูคุง

ถนนเลียบกําแพง

ศูนยสมุนไพรฮอกเกตนามู

พระราชวังถ็อกซูคุง ซ่ึงมีสิ่งกอสรางท่ีนาชมเป็นอันมาก เชน ประตูหลักแทฮันมุน
(Daehangmun Gate) พระท่ีน่ังชุงวาจอนและทองพระโรง และซกโชจอน
(Soekjojeon) อันเป็นสิ่งกอสรางแบบตะวันตกแหงเดียวในบรรดาพระราชวังตางๆ ใน
เกาหลี ซกโชจอนแหงน้ีเป็นท่ีตัง้ของพิพิธภัณฑพระราชวัง ซ่ึงเป็นท่ีเก็บสิ่งของท่ีใชใน
พระราชวังในสมัยราชวงศโชซอน นอกจากน้ียังมีพิพิธภัณฑศิลปะถอกซูกุง ซ่ึงแสดงผล
งานทางศิลปะสมัยใหมมากมาย

ถนนเลียบกําแพง (Stonewall Street) ขางพระราชวังท่ีขึน้ชื่อเรื่องความสวยงาม และโร
แมนติกสายหน่ึงในกรุงโซล สองขางทางของถนนแหงน้ีจะเรียงรายไปดวยตนกิงโกะ(แปะ
กวย) ท่ีปลูกไวเลียบไปกับความโคงของเสนถนน ภายในถนนแหงน้ียังเป็นท่ีตัง้ของโรง
ละคร โบสถ พิพิธภัณฑศิลปะ และรูปป้ันลิง 3 มิติ จองดอกแด อยูตรงบริเวณลานน้ําพุ
หนาพิพิธภัณฑศิลปะแหงกรุงโซลในชวงใบไมรวง ถนนแหงน้ีจะเปล่ียนเป็นสีเหลือง
สะพรัง่

ฮอกเก็ตนามู เป็นสมุนไพรท่ีขึน้เฉพาะประเทศเกาหลี 10 ปีจะออกดอกหน่ึงครัง้ปลูกบน
ยอดเขาสูง เมื่อนําดอกมาสกัด มีสรรพคุณ ชวยขับสารพิษตกคางตางๆออกจากตับอยาง
ปลอดภัยเน่ืองจากเป็นสมุนไพรเกรดเอ มีขายเฉพาะในประเทศเกาหลีเทาน้ัน เกรดสง
ออกท่ีขายตามหามสรรพสินคาบานเรา จะเป็นเกรดบีเทาน้ัน ไมมีเกรดเอ

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนูไกตุนโสม

โรงงานพลอยอเมทิส

ดิวต้ีฟรี

เมียงดง

 บาย

โรงงานพลอยอเมทิส หรือ พลอยสีมวง ท่ีมีชื่อเสียงของประเทศเกาหลี ซ่ึงชาวโสมเชื่อวา
ถาไดมีพลอยชนิดน้ีติดตัวไว จะทําใหมีโชคลาภและสิ่งดีๆเกิดขึน้กับชีวิต

ซ้ือสินคาปลอดภาษี DUTY FREE แหลงรวมสินคาแบรนดเนมมากมาย เชน นาฬิกา
แวนตา เครื่องสําอาง กระเปา กลองถายรูป และสินคาแบรนดอ่ืนๆ อีกมากมาย

สถานท่ีชอปป้ิงยอดฮิตในเกาหลี ใครท่ีมาเกาหลีตองมาชอปป้ิงท่ีน่ี เพราะเป็นศูนยรวม
ของสินคายอดฮิตหลากหลายชนิด ไมวาจะเป็น เครื่องสําอางค มีทุกย่ีหอยอดฮิตในเกาหลี
มีทุกซอยทุกหลืบในเมียงดง , เสื้อผาแฟชัน่ ทัง้หญิงและชาย เสื้อผาท่ีน่ีจะมีทัง้รานท่ีเป็น
แบรนดยอดฮิตในเกาหลี และแบรนดสุดฮิตจากตางประเทศ ,รองเทา มีทัง้รองเทาแฟชัน่
รองเทากีฬา ทัง้มีย่ีหอ และไมมีย่ีหอ ,รานกระเปา ดีไซนสวยเกไมเหมือนใคร, รานขาย
เครื่องประดับ รวมถึงรานอาหาร รานฟาสฟูด รานหมูยาง และ รานกาแฟ สรุปวาท่ีน่ีมีทุก
อยางท่ีสาวๆ นักชอปตองการ



 หมายเหตุ

วันท่ี 5 ละลายเงินวอนซุปเปอรมาเก็ต - สนามบินอินชอน – กรุงเทพฯ
(ดอนเมือง)

กรณีท่ีพระราชวังถ็อกซูกุงไมเปิดทําการ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิป์รับรายการทดแทนเป็น พระราชวังชางด็อกกุง***
(CHANGDEOKGUNG PALACE) พระราชวังลําดับท่ีสองท่ีถูกสรางตอจากพระราชวังเคียงบกกุง ในปี ค.ศ. 1405 และยัง
เป็น 1 ใน 5 ของพระราชวังสําคัญท่ียังคงรักษาไว ซ่ึงมีตนไมขนาดยักษมีอายุกวา 300 ปี บอน้ํา และศาลาริมน้ํา พระราชวังแหง
น้ีเป็นท่ีพํานักของพระมหากษัตริยถึง 9 พระองค ปัจจุบันยังคงเหลือความงดงามบางสวนของพระราชวัง ไดแก พระตําหนัก
INJEONGJEON พระตําหนัก DAEJOJEON พระตําหนัก SEONJEONGJEON และพระตําหนัก NAKSEONJAE

อิสระอาหารเย็น 1 มื้อ ใหทุกทานไดอิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย

 คํ่า  BENIKIA M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY HOTEL หรือระดับเดียวกัน

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา เมนูอูดง

นําทานแวะซ้ือของฝากท่ี ซุปเปอรมารเก็ต (ละลายเงินวอน ซ้ือ 5 แถม 1) สาหราย ขนมตางๆ ช็อกโกแล็ตหิน ซีเรียลช็อกโก
ผลิตภัณฑของใบ และรากฝอยของโสมในรูปแบบขนม ชาโสม โคลนพอกหนาโสม ครีมลางหนาโสม เครื่องสําอางโสม และยังมี
กิมจิ เปเปโร (ปอกกีเ้กาหลี) ชินราเมง (มามาเกาหลี) นมกลวย เป็นตน

11.20 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี XJ701 (บริการอาหารบนเครื่อง)

บาย

15.10 น. ถึงประเทศไทย สนามบินนานาชาติดอนเมือง พรอมดวยความประทับใจ 

ซุปเปอรมารเก็ตเกาหลี

ทาอากาศยานนานาชาติอินชอน

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม เมนูอูดง

ซุปเปอรมารเก็ต (ละลายเงินวอน ซ้ือ 5 แถม 1) สาหราย ขนมตางๆ ช็อกโกแล็ตหิน ซีเรีย
ลช็อกโก ผลิตภัณฑของใบและรากฝอยของโสมในรูปแบบขนม ชาโสม โคลนพอกหนา
โสม ครีมลางหนาโสม เครื่องสําอางโสม และยังมีกิมจิ เปเปโร (ปอกกีเ้กาหลี) ชินราเมง
(มามาเกาหลี) นมกลวย เป็นตน

ปัจจุบันทาอากาศยานอินชอนมีเท่ียวบินกวา 410,000 เท่ียวรองรับผูโดยสารกวา 44 ลาน
คนและสินคากวา4.5ลานตันตอปี และยังไดรับรางวัลดีเดนดานการบริการระดับโลกถึง6ปี
ซอน มีรานคาปลอดภาษีกวา70รานของแบรนดดังกวา 400 แบรนด เชน
CHANEL,GUCCI, HERMES,CARTIER โดยจําหนายในราคาถูกท่ีราน Shilla และ
Lotte เป็นduty free shopขนาดใหญ

 บาย



 หมายเหตุ มีบริการอาหารบนเครื่อง

ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง
เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพ้ืนเอเชียตะวันออกเฉียงใตท่ีสามารถเชื่อมโยงการ
คมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเป็นการบินภายใน
ภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือระหวางทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซ่ึงสามารถใช
เป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดินทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยัง
จุดอ่ืนๆ ไดอยางดี



เง่ือนไข
1. ทัวรน้ีสําหรับผูมีวัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียวเทาน้ัน

2. ทัวรน้ีเป็นทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามท่ีระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือทัง้หมด หรือถูก
ปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทัง้หมดใหแกทาน

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักทองเท่ียวรวมเดินทางนอยกวา 15 ทาน โดยจะแจงใหกับนัก
ทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบลวงหนาอยางนอย 7 วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศท่ีไมมีวีซา  และอยางนอย 10 วันกอนการเดิน
ทางสําหรับประเทศท่ีมีวีซา  แตหากทางนักทองเท่ียวทุกทานยินดีท่ีจะชําระคาบริการเพ่ิมจากการท่ีมีนักทองเท่ียวรวมเดินทางนอยกวา
ท่ีทางบริษัทกําหนดเพ่ือใหคณะเดินทางได  ทางเรายินดีท่ีจะใหบริการตอไป

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํานําหนาชื่อ เลขท่ี
หนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพ่ือใชในการจองตัว๋เครื่องบิน ในกรณีท่ีนักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทาง
บริษัทพรอมการชําระเงินมัดจํา

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ
และเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทัง้น้ี บริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของนักทองเท่ียวสวนใหญเป็นสําคัญ

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ท่ีเพ่ิมขึน้ของนักทองเท่ียวท่ีมิไดเกิดจากความผิด
ของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บปวย ความสูญหายหรือเสียหายของ
สัมภาระ ความลาชา เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เป็นตน

7. อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ ณ วันท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดังน้ัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์
ในการปรับราคาคาบริการเพ่ิมขึน้ ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ คาตัว๋เครื่องบิน คาภาษีเชื้อเพลิง
คาประกันภัยสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ

8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมี
อํานาจของบริษัทกํากับเทาน้ัน 

การชําระเงิน
1. นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตองชําระเงินมัดจําเป็นเงินจํานวน 10,000 บาทตอทาน เพ่ือสํารองท่ีน่ัง ภายใน 3 วันหลังจากการจอง

2. นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตองชําระเงินคาบริการสวนท่ีเหลือทัง้หมดกอนวันเดินทางอยางนอย 30 วัน กรณีนักทองเท่ียวหรือเอ
เจนซ่ีไมชําระเงิน หรือชําระเงินไมครบภายในกําหนด รวมถึงกรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆ ใหถือวานักทอง
เท่ียวสละสิทธิก์ารเดินทางในทัวรน้ันๆ

3. กรณีท่ีนักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ี จองการเดินทางนอยกวา 30 วัน จะตองชําระครบเต็มจํานวนเลย

4. การติดตอใดๆ กับทางบริษัท เชน แฟกซ , อีเมล , หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึง
ศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษท่ีรัฐบาล
ประกาศในปีน้ันๆ ถือวาเป็นวันหยุดทําการของทางบริษัท

อัตรานี้รวม:
คาตัว๋เครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ             

คาภาษีสนามบินทุกแหงท่ีมี

คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระทานละไมเกิน 20 กก.        

คารถรับ-สง และนําเท่ียวตามรายการ

คาท่ีพักตามท่ีระบุในรายการ พักหองละ 2 ทาน        

คาเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการ    

คาอาหารตามมื้อท่ีระบุในรายการ                

คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง 

คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม) 
 

อัตรานี้ไมรวม:
คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง , คาโทรศัพท , คาโทรศัพททางไกล , คาอินเตอรเน็ต , คา

ซักรีด , มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเครื่องด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ)
่



คาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 40,000 วอน/ทริป/ตอทาน

คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3%

คาวีซาสําหรับพาสปอรตตางดาว  
 

วีซา
จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศเกาหลีใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะสัน้ในประเทศเกาหลีไมเกิน 90 วัน ไมวาจะดวย
วัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียว เย่ียมญาติ หรือธุรกิจ จะตองย่ืนเอกสารในขัน้ตอนการตรวจเขาเมือง เพ่ือยืนยันการมีคุณสมบัติการ
เขาประเทศเกาหลี* ดังตอไปน้ี

1. พาสปอรตจะตองมีอายุมากกวา 6 เดือน นับจากวันไปถึง

2. ตัว๋เครื่องบินขาออกจากประเทศเกาหลี ทางทัวรจัดเตรียมให

3. สิ่งท่ียืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายท่ีอาจเกิดขึน้ในระหวางท่ีพํานักในประเทศเกาหลีได (เชน เงินสด บัตรเครดิต
เป็นตน)

4. ชื่อ ท่ีอยู และหมายเลขติดตอในระหวางท่ีพํานักในประเทศเกาหลี (เชน คนรูจัก โรงแรม และอ่ืนๆ) ทางทัวรจัดเตรียมให

5. กําหนดการเดินทางระหวางท่ีพํานักในประเทศเกาหลี ทางทัวรจัดเตรียมให

เอกสารประกอบในการย่ืนวีซา 

1) พาสปอรต 

2) ใบประจําตัวคนตางดาว 

3) ใบสําคัญถิ่นท่ีอยู 

4) สําเนาทะเบียนบาน(ถามี) 

5) สมุดบัญชีเงินฝาก(ถามี) 

6) รูปถายสีขนาด 2 น้ิว 2 รูป 

(สําหรับหนังสือเดินทางตางดาว เจาของหนังสือเดินทางตองทําเรื่องแจงเขา-ออกดวยตนเองกอนจะย่ืนวีซา)

หมายเหตุ
รายการทองเท่ียวน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลง หรือสลับสับเปล่ียนกันได พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยูในดุลยพินิจของหัวหนา

ทัวรและผูประสานงานทองถิ่นในครัง้น้ันๆ โดยจะยึดถือประโยชนของทานเป็นสําคัญ และขึน้อยูกับสภาพการณปัจจุบัน

ในกรณีท่ีตองออกตัว๋ภายใน เครื่องบิน / รถทัวร / รถไฟ กอนทําการออกตัว๋โดยสาร กรุณาสอบถามท่ีเจาหนาท่ีทุกครัง้ เน่ืองจาก
สายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนเท่ียวบินหรือเวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา มิเชนน้ัน ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบคาใชจาย
ใดใดทัง้สิน้

ขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงโปรแกรมหรือรายการอาหาร โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา ทัง้น้ีขึน้อยูตามความเหมาะสม

กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมือง ทัง้ท่ีกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือเขาประเทศท่ีระบุในรายการเดินทาง
ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆทัง้สิน้ และขอสงวนสิทธิท่ี์จะไมคืนคาบริการ ไมวากรณีใดๆ ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของ
บริษัท

พาสปอรตจะตองมีอายุมากกวา 6 เดือน นับจากวันไปถึง

ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตองยกเลิก 30 วันกอนการเดินทางเทาน้ัน ไมเชนน้ัน ทางบริษัทจะไมคืนมัดจําไมวาดวยกรณีใดๆทัง้
สิน้ เพราะทางบริษัทไดทําการจายคาตัว๋กับการสายการบินเรียบรอยแลว โปรดอานขอความใหถี่ถวน กอนการจองทัวรทุกครัง้ เพ่ือ
ประโยชนแกตัวทานเอง

คาบริการขางตน ยังไมรวมคาธรรมเนียม คาทิป คนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น โดยทางบริษัทขออนุญาตเก็บคา
ธรรมเนียม คาทิป ทานละ 40,000 วอน /ทริป/ทาน หรือทานละ 1,400 บาท/ทริป/ทาน

ขอความสําคัญ โปรดอานอยางละเอียด

ในกรณีท่ีลูกคาเดินทางไปประเทศเกาหลีใต แลวไมสามารถผาน เขา-ออก นอกประเทศได ทําใหลูกคาตองถูกสงตัวกลับเขา
ประเทศไทย จึงมีคาใชจายท่ีเกิดขึน้ในการเปล่ียนตัว๋ขากลับ และรวมถึงคาบริการอ่ืนๆท่ีเกิดขึน้ดวย ฉะน้ัน ลูกคาจะตองเป็นผูรับผิด
ชอบในคาใชจายท่ีเกิดขึน้ท่ีทางประเทศน้ันๆเรียกเก็บ ทางผูจัดและทางสายการบินจะไมรับผิดชอบคาใชจายท่ีเกิดขึน้ทุกกรณี หรือตอง

่ ่ ่ ่ ๋ ่ ้ ้ ้ ่



รอกลับประเทศไทยในเท่ียวบินถัดไปท่ีมีท่ีน่ังวาง หรือตามวันเดินทางของตัว๋เครื่องบิน ทัง้น้ี ขึน้อยูทางเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองของ
ประเทศเกาหลีใตและสายการบินเป็นผูพิจารณา ทางผูจัดไมสามารถเขาไปแทรกแซงได 

ตรวจคนเขาเมืองประเทศเกาหลีใตจะมีการสุมตรวจ และอาจมีการเรียกไปสัมภาษณ ในการท่ีทางตรวจคนเขาเมืองเรียกสัมภาษณ
น้ัน ขึน้อยูกับทางตรวจคนเขาเมืองเป็นผูพิจารณา และอยูในดุลพินิจของทางเจาหนาท่ี ตม. ทางบริษัททัวร ไมสามารถเขาไปแทรกแซง
ในสวนน้ีได

ทัวรครัง้น้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียวเป็นหมูคณะเทาน้ัน ถาลูกคาตองการแยกตัวออกจากกรุปทัวร ทางบริษัทจะคิดคาดําเนิน
การในการแยกทองเท่ียวเอง 300 USD ตอทาน

หมายเหตุ

1. รับเฉพาะผูมีวัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียว คาทัวรท่ีจายใหกับผูจัด เป็นการชําระแบบจายชําระขาด และผูจัดไดชําระใหกับสาย
การบินและสถานท่ีตางๆ แบบชําระขาดเชนกันกอนออกเดินทาง ฉะน้ันหากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามรายการไมดวย
สาเหตุใดหรือไดรับการปฏิเสธการเขาหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต) ทางผูจัดขอสงวน
สิทธิก์ารคืนเงินสดสวนใดๆ รวมทัง้คาตัว๋เครื่องบินใหแกทาน ***และทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์ราคาน้ีเฉพาะนักทองเท่ียวชาวไทย
เทาน้ัน ถาหากเป็นชาวตางชาติ จะตองเพ่ิมจากราคาคาทัวรปกติอีก 100 USD** **กรณีตัดกรุปเหมาท่ีเป็น เด็กนักเรียน นักศึกษา
ครู  ธุรกิจขายตรงเครื่องสําอางค  หมอ  พยาบาล  ชาวตางชาติ หรือกรุปท่ีมีการขอดูงาน จะตองสอบถามราคาใหมทุกครัง้**

2. หากมีเพ่ือนหรือญาติของทานตองการรวมเดินทางทองเท่ียวระหวางทองเท่ียวในประเทศเกาหลี หรือปัญหาตางๆ ตลอดจนขอ
แนะนํากรุณาติดตอเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ หากทานมีความจําเป็นตองรับฝากของจากผูอ่ืนเพ่ือท่ีจะนําไปยังประเทศน้ันๆ  หรือนํากลับ
ประเทศไทย ควรตรวจสิ่งของน้ันวาตองไมเป็นสิ่งของผิดกฎหมาย ซ่ึงของผิดกฎหมายบางประเภท อาจมีโทษถึงขัน้ประหารชีวิต เจา
หนาท่ีจะไมรับฝากกระเปาหรือสิ่งของใดใด

3. โรงแรมท่ีพักท่ีประเทศเกาหลีใตอาจะมีการสลับปรับเปล่ียนขึน้อยูกับความเหมาะสมเป็นหลักโดยคํานึงถึงผลประโยชนลูกคา
เป็นหลัก

4. ประเทศเกาหลีใตจะมีชางภาพมาถายรูป และชวยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และวันสุดทายชางภาพจะนํา
ภาพถายมาจําหนายกับลูกทัวร หากวาทานใดสนใจสามารถซ้ือได แตถาทานใดไมสนใจก็ไมตองซ้ือ เพราะทางบริษัททัวรไมมีการบังคับ
ลูกทัวรซ้ือแตอยางใด แตเป็นการบอกกลาวลวงหนา

5. ทัวรครัง้น้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียวเป็นหมูคณะเทาน้ัน ถาลุกคาตองการแยกตัวออกจากกรุปทัวร โดยไมลงรานชอปป้ิง
เชน น้ํามันสน / รานโสม / ฮ็อตเกนามู / คอสเมติค / อะเมทิส ทางบริษัทจะคิดคาดําเนินการในการแยกทองเท่ียวเอง 300 USD ตอ
ทาน 
 

การยกเลิก
1. กรณีท่ีนักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ี(ผูมีชื่อใน

เอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพ่ือแจงยกเลิกการจองกับทาง
บริษัทเป็นลายลักษณอักษร ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ

2. กรณีนักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมีชื่อในเอกสารการจอง) จะตอง
แฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพ่ือทําเรื่องขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือ
มอบอํานาจพรอมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆ และหนาสมุดบัญชีธนาคารท่ีตองการใหนํา
เงินเขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังน้ี

2.1 ตองยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วันเทาน้ัน คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของคาบริการท่ีชําระแลว  
2.2 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 15 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 50 ของเงินคาบริการ 
2.3 ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 15 วัน ไมคืนเงินคาบริการท่ีชําระแลวทัง้หมด 
ทัง้น้ี ทางบริษัทจะหักคาใชจายท่ีไดจายจริงจากคาบริการท่ีชําระแลวเน่ืองในการเตรียมการจัดการนําเท่ียวใหแกนักทองเท่ียว เชน การ
สํารองท่ีน่ังตัว๋เครื่องบิน การจองท่ีพักฯลฯ

3 การเดินทางท่ีตองการันตีมัดจําหรือซ้ือขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเท่ียวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการ
บิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทัง้หมด  

4 การติดตอใดๆ กับทางบริษัท เชน แฟกซ อีเมล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึงศุกร
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษท่ีรัฐบาล
ประกาศในปีน้ันๆถือวาเป็นวันหยุดทําการของทางบริษัท

5 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเท่ียวเดินทางไมถึง 15 คน  
 


