
#8392 ทัวรเกาหลี กรุงโซล 5 วัน 3 คืน เทศกาลดอกหญา
'สวนฮานึลปารค' ชมใบไมเปล่ียนสีซอรัคซาน ตะลุยไรแอปเปล
บิน TG
ทัวรเกาหลี กรุงโซล อุทยานซอรัคซาน เทศกาลดอกหญา สวนฮานึลปารค วัด
ชินฮึงซา ไรแอปเปล สวนสนุกเอเวอรแลนด โรงเรียนสอนทํากิมจิ N SEOUL
TOWER พระราชวังเคียงบกกุง ชอปปงตลาดเมียงดง PAJU PREMIUM
OUTLET





สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ    -

2 ทาอากาศยานนานาชาติอินชอน - สะพานแขวนเยียงจอง - ฟารมแอ
ปเป้ิลเกาหลี - เกาะนามิ - อุทยานแหงชาติโซรัคซาน - วัดชินฮึงซา   

LAKE OCEAN / I’ PARK
CONDO HOTEL หรือระดับ
เดียวกัน

3 สวนสนุกเอเวอรแลนด - โรงเรียนสอนทํากิมจิ / ทํากิมจิ - ฮันบก -
หอคอยกรุงโซล - การคลองกุญแจคูรักเกาหลี - ขาปูยักษ   

BENEKIA M HOTEL /
HAEDAMCHAE HOTEL /
INTER CITY HOTEL หรือ
ระดับเดียวกัน

4 สวนสาธารณะฮานึล - COSMETIC OUTLET Korea - ศูนยโสม -
พระราชวังเคียงบ็อค - ศูนยสมุนไพรฮอกเกตนามู - ดิวตีฟ้รี - เมียงดง   

BENEKIA M HOTEL /
HAEDAMCHAE HOTEL /
INTER CITY HOTEL หรือ
ระดับเดียวกัน

5 น้ํามันสนเข็มแดง - โรงงานพลอยอเมทิส - พาจู พรีเม่ียม เอาทเล็ท -
ซุปเปอรมารเก็ตเกาหลี - ทาอากาศยานนานาชาติอินชอน - ทา
อากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

   -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

28 พ.ย. 61 - 2 ธ.ค. 61 ฿23,999 ฿23,999 ฿23,999 ฿5,000



วันท่ี 1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

 หมายเหตุ

วันท่ี 2 สนามบินอินชอน - สะพานแขวนเยียงจอง - ฟารมแอปเปลบอส
- เกาะนามิ - อุทยานแหงชาติโซรัคซาน - วัดชินฮึงซา

กําหนดการทั้งหมด

**หมายเหตุ** เคานเตอรเช็คอินจะปิดบริการ กอนเวลาเครื่องออกอยางนอย 60 นาที และผูโดยสารพรอม ณ ประตูขึน้เครื่อง
กอนเวลาเครื่องออก 40 นาที (**ขอสงวนสิทธิใ์นการเลือกท่ีน่ังบนเครื่อง เน่ืองจากตองเป็นไปตามระบบของสายการบิน**)

มีบริการอาหารบนเครื่อง

 กิจกรรม ค่ํา

20.30 น. คณะพรอมกันท่ี สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ประตู 2 เคานเตอร C สายการบิน THAI AIRWAYS (TG) เจา
หนาท่ีของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ และอํานวยความสะดวกในการขึน้เครื่อง (หัวหนาทัวรแนะนําการเดินทาง) สายการบิน
THAI AIRWAYS จัดท่ีน่ังแบบ 3-3-3 น้ําหนักกระเปา 30 กก./ทาน

23.30 น. บินลัดฟาสู สาธารณรัฐเกาหลีใต โดยเท่ียวบินท่ี TG656 (บริการอาหารบนเครื่อง) 

ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ คํ่า

เป็นสนามบินท่ีเปิดทําการมาตัง้แตปีพ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบินภายใน
ประเทศ ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติท่ี
คนคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

 กิจกรรม เชา

06.55 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติอินชอน (เวลาทองถิ่นเร็วกวาไทย 2 ช.ม. กรุณาปรับนาฬิกาของทานเป็นเวลา
ทองถิ่นเพ่ือสะดวกในการนัดหมาย) หลังจากผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรแลว ขอตอนรับทุกทานสูสาธารณะรัฐ
เกาหลีใต รถโคชนําทุกทานขามทะเลตะวันตกดวยสะพานแขวนยองจอง หรือ สะพานเพ่ือความหวังในการรวมชาติท่ียาวกวา
4.42กม. และมียอดโดมสูง 107 เมตร

นําทานเดินทางไปยัง ไรแอปเป้ิล (BOSS APPLE FARM) ไรแอบเป้ิลท่ีขนาดไมเล็กไมใหญท่ีตัง้อยูบนเนินเขา ไมวาจะ
มองจากมุมไหนๆ ก็จะเห็นแนวตนแอปเป้ิลปลูกเต็มพ้ืนท่ี ใหทานไดเพลิดเพลินกับการเก็บแอปเป้ิล โดยสามารถเก็บแอปเป้ิลได
คนละไมเกิน 1 กก. หรือประมาณ 3-4 ลูก ขึน้อยูกับขนาดของลูกแอปเป้ิล แอปเป้ิลของไรน้ีจะหวานและลูกใหญมาก นอกจาก
น้ี ภายในไรยังมีซุมสําหรับทํากิจกรรมตางๆ เชน การลองทําแยมแอปเป้ิลดวยตัวเอง

จากน้ันนําทานเดินทางไปยัง เกาะนามิ (NAMI ISLAND) แหลงทองเท่ียวท่ีมีชื่อเสียงของเกาหลีใต บนเกาะจะมีบรรยากาศ
รมรื่นเต็มไปดวยตนสน ตนเกาลัด และตนไมดอกไมอ่ืนๆ ท่ีผลัดกันออกดอกเปล่ียนสีใหชมกันทุกฤดูกาล ในการขามไปเกาะ
นามิตองน่ังเรือเฟอรี่ขามไป จุดไฮไลทบนเกาะจุดแรกคือ “Winter Sonata’s First Kiss” ใกลกันน้ันจะมีโซนอาหารทัง้ราน
อาหารแบบน่ังทาน รานของป้ิงยาง และซาลาเปานึงเตาถานแบบโบราณ ถัดจากโซนอาหารก็จะถึงจุดไฮไลทของเกาะนามิอีกแหง
น่ันคือ “Ginkgo Tree Lane” เมื่อผานพนชวงกลางเดือนตุลาคมไป อุโมงคตนแปะกวยจะถูกยอมไปดวยสีเหลืองอรามเรียงแถว
ทอดตัวยาวกวา 80 เมตร เป็นจุดท่ีนักทองเท่ียวนิยมมาถายรูปมากท่ีสุด

บาย



บริการอาหารกลางวัน เมนูบูลโกกิ

จากน้ันนําทานเดินทางไปยัง อุทยานแหงชาติซอรัคซาน (SEORAKSAN NATIONAL PARK) หรือสวิสเซอรแลนดของ
เกาหลีใต เป็นอุทยานแหงชาติขนาดใหญท่ีจัดไดวาเป็นแนวเขาท่ีสวยงามมากท่ีสุดแหงหน่ึงในเกาหลี หุบเขาแหงน้ีท่ีมีดอกไม
บานสะพรัง่ทัง้ในฤดูใบไมผลิและฤดูใบไมรวง โดยเฉพาะในชวงใบไมรวง หุบเขาแหงน้ีจะเปล่ียนเป็นสีแดงสลับสมไปท่ัวทัง้
หุบเขา **อัตราคาบริการน้ี ไมรวมคา CABLE CAR ขึน้อุทยาน (ประมาณ 10,000 วอน)**

นอกจากน้ี ยังมี วัดชินฮึงซา (SINHEUNGSA TEMPLE) วัดเกาแกท่ีสรางในสมัยอาณาจักรชิลลา อายุกวา 1,000 ปี
เน่ืองจากตัววัดตัง้อยูในเขตอุทยานแหงชาติซอรัคซานจึงทําใหมีวิวทิวทัศนท่ีสวยงาม มีลําธารไหลผานตัววัดพรอมกับสะพานหิน
ขนาดใหญ ซ่ึงในฤดูน้ําหลากจะสวยงามเป็นอยางมาก จุดเดนของวัดอยูท่ีพระพุทธรูปสัมฤทธิป์างสมาธิขนาดใหญ ท่ีประดิษฐาน
เป็นสัญลักษณของอุทยานใหทุกทานไดมาไหวสักการะขอพรกัน หรือเลือกท่ีจะบริจาคกระเบื้องหลังคาวัดก็ได ซ่ึงสําหรับผูท่ีมีจิต
ศรัทธาสามารถรวมทําบุญถวายได

ค่ํา

บริการอาหารเย็น เมนูทัคคาลบี

พักท่ี LAKE OCEAN / I’ PARK CONDO HOTEL หรือระดับเดียวกัน

ทาอากาศยานนานาชาติอินชอน

สะพานแขวนเยียงจอง

ฟารมแอปเปลเกาหลี

เกาะนามิ

 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

ใหทานไดเพลิดเพลินกับการเก็บแอปเป้ิล โดยสามารถเก็บแอปเป้ิลไดคนละไมเกิน 1 กก.
หรือประมาณ 3-4 ลูก ขึน้อยูกับขนาดของลูกแอปเป้ิล แอปเป้ิลของท่ีน่ีจะหวานและลูก
ใหญมาก นอกจากน้ี ยังมีซุมสําหรับทํากิจกรรมตางๆ ตรงจุดน้ีถือเป็นจุดขายของไรแหงน้ี
เลยก็วาได ท่ีน่ีไมไดทีเพียงแคการปลูก และขายแอปเป้ิลเทาน้ัน แตคนท่ีมาเท่ียวสามารถมี
สวนรวมในการทํากิจกรรมมากมาย เชน การลองทําแยมแอปเป้ิลดวยตัวเอง

หน่ึงสถานท่ีทองเท่ียวของประเทศเกาหลีใต ท่ีเป็นจุดหมายในฝันสุดฮิตของนักทองเท่ียว
ทัง้ชาวเกาหลี ชาวไทยและชาวตางชาติ เกาะนามิหรือท่ีเรียกวา "นามีซ็อม" (Namiseom)
เป็นเกาะขนาดเล็กเพียง 460,000 ตารางเมตรตัง้อยูกลางทะเลสาบชองเพียง
(Cheongpyeong Lake) มีชื่อเสียงในดานทัศนียภาพทางธรรมชาติท่ีสวยงาม และไดรับ
ความนิยมมากขึน้จากกระแสความโดงดังของภาพยนตซีรียเรื่อง "เพลงรักในสายลม
หนาว" (Winter Sonata) ท่ีใชเกาะแหงน้ีเป็นสถานท่ีถายทํา

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนูบูลโกกิ

 บาย



 หมายเหตุ

วันท่ี 3 สวนสนุกเอเวอรแลนด - โรงเรียนสอนทํากิมจิ / ทํากิมจิ - ฮัน
บก - หอคอยกรุงโซล - การคลองกุญแจคูรักเกาหลี - ขาปู
ยักษ

เวลาทองถิ่นเร็วกวาไทย 2 ช.ม. กรุณาปรับนาฬิกาของทานเป็นเวลาทองถิ่นเพ่ือสะดวกในการนัดหมาย

หมายเหตุ : ไรแอปเป้ิลจะออกผลผลิแคชวงเดือนตุลาคมถึงตนพฤศจิกายนเทาน้ัน หากหมดฤดูกาลไมสามารถไปไรแอปเป้ิล
ได หรือบางชวงสภาพอากาศไมเอ้ืออํานวย ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงโปรแกรม ทดแทนเป็น ป่ันเรียลไบท
(RAIL BIKE) เดิมเป็นเสนทางรถไฟสายเกาท่ีปิดตัวลง เคยเปิดใชงานมานานหลายสิบปี หลังจากน้ันไดปรับปรุงใหกลายเป็น
เสนทางสําหรับป่ันเรลไบคชมธรรมชาติแทน พรอมกับชมบรรยากาศโดยรอบทัง้วิวภูเขา แมน้ํา และชนบทท่ีมีทิวทัศนสวยงาม
***

ท่ีอุทยานแหงชาติซอรัคซาน อัตราคาบริการน้ี ไมรวมคา CABLE CAR ขึน้อุทยาน (ประมาณ 10,000 วอน)

อุทยานแหงชาติโซรัคซาน

วัดชินฮึงซา

สวิสเซอรแลนดของเกาหลี เป็นอุทยานแหงชาติขนาดใหญมีเน้ือท่ี ถึง 354 ตาราง
กิโลเมตร จัดไดวาเป็นแนวเขาท่ีสวยงามมากท่ีสุดแหงหน่ึงในเกาหลีซ่ึงประกอบดวย โอซอ
รัก เนซอรัก และนัมซอรักเทือกเขาแนวนอกแนวใน และแนวใต มีหุบเขาท่ีมีดอกไมบาน
สะพรัง่ทัง้ฤดูใบไมผลิ และฤดูใบไมเปล่ียนสีหุบเขาแหงน้ีจะเปล่ียนเป็นสีแดงสีทองท่ัวทัง้
หุบเขา

วัดเกาแกสรางในสมัย อาณาจักรชิลลาอายุกวา1,000ปี ทานสามารถนมัสการกราบไหว
พระพุทธรูปสัมฤทธิป์างสมาธิขนาดใหญท่ีประดิษฐานเป็นสัญลักษณของอุทยาน กอนจะ
ผานสะพานชําระลางจิตใจเขาสูเขตวัดเพ่ือไหวพระขอพร ถัดไปเป็นวัดนักซาน วัดเกาแก
อายุกวา1,000ปี ไหวเจาแมกวนอิม องคมหึมาซ่ึงประทับยืนเดนเป็นสงาหันหนาสูทะเล
ตะวันออกเพ่ือปกปองชาวเกาหลีตามความเชื่อแตโบราณ ชมวิวท่ีศาลาอุยซางแด ซ่ึงชาว
เกาหลีนิยมมาชมแสงแรกของปีในวันขึน้ปีใหมท่ีศาลาแหงน้ี

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนูทัคคาลบี

 LAKE OCEAN / I’ PARK CONDO HOTEL หรือระดับเดียวกัน

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู สวนสนุกเอเวอรแลนด (EVERLAND THEME PARK) สวนสนุกกลางแจงท่ีใหญท่ีสุดของประเทศ
ถูกขนานนามวาเป็นดิสนียแลนดแหงเกาหลีใต ตัง้อยูทามกลางหุบเขา ทุกคนจะไดทองไปกับโลกของสัตวป าซาฟารี ชมไลเกอร
สิงโตเจาปา และเสือดินแดนแหงเทพนิยาย และสนุกกับเครื่องเลนนานาชนิด ไมวาจะเป็น รถไฟเหาะตีลังกา (Rolling X-Train)
เฮอรริเคน (Double Rock Spin) เรือเหาะไวกิง้ (Columbus Adventure)

ไฮไลคท่ีพลาดไมไดของสวนสนุกแหงน้ี คือรถไฟเหาะรางไม (T-Express) นอกจากน้ียังมีสวนดอกไมท่ีกําลังออกดอกบาน
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 เมนูบุฟเฟตบารบีคิวป้ิงยางสไตลเกาหลี

้ ่ ่



จากน้ันนําทานไปเรียนรูวัฒนธรรมการทํากิมจิของชาวเกาหลีท่ี โรงเรียนสอนทํากิมจิ เป็นอาหารเกาหลีประเภทผักดองท่ี
อาศัยภูมิปัญญากนครัวของชาวเกาหลี ดวยการหมักพริกสีแดงและผักตางๆ โดยท่ัวไปจะเป็นผักกาดขาว ชาวเกาหลีนิยมรับประ
ทานกิมจิเกือบทุกมื้อ และยังนําไปปรุงเป็นสวนประกอบอาหารอีกหลายอยาง ปัจจุบันกิมจิมีมากกวา 187 ชนิด สวนใหญจะมีรส
เผ็ดและเปรีย้ว

นอกจากน้ียังสามารถสวมใส ชุดประจําชาติฮันบก ซ่ึงเป็นชุดประจําชาติของเกาหลี พรอมถายภาพสวยๆ เก็บไวเป็นท่ีระลึก

จากน้ันนําทานพบกับหน่ึงในทาวเวอรท่ีมีวิวท่ีสวยท่ีสุดในเอเชีย โซลทาวเวอร (N SEOUL TOWER) ตัง้อยูบนภูเขานัม
ซานใจกลางกรุงโซล มีความสูงจากฐานหอคอยประมาณ 236.7 เมตร และมีความสูง 479 เมตรจากพ้ืนดิน ซ่ึงยังคงไดรับความ
นิยมเสมอมา ทัง้จากนักทองเท่ียวและคูรักชาวเกาหลี ไมวาจะเป็นชวงกลางวันหรือชวงกลางคืน ไมวาจะฤดูกาลไหนๆ เพราะเป็น
จุดชมวิวท่ีมองเห็นวิวท่ัวทัง้กรุงโซล และบริเวณรอบๆแบบพาโนรามา นับเป็นอีกสถานท่ีสุดแสนโรแมนติกแหงหน่ึงท่ีคูรักทุกคู
ไมควรพลาด ถือเป็นไฮไลทสําคัญของกรุงโซลท่ีนักทองเท่ียวทุกคนจะตองมาแวะเช็คอิน

นอกจากน้ี ยังมีอีกหน่ึงจุดท่ีถือเป็นไฮไลทสําคัญท่ีนักทองเท่ียวทุกคนจะตองมาแวะเช็คอินคือ สถานท่ีคลองกุญแจชื่อดัง
Love Key Ceremony ท่ีมีความเชื่อวา คูรักท่ีมาคลองกุญแจท่ีน่ีจะมีความรักท่ียืนยาวไปตลอดกาล **ราคาทัวรน้ีไมรวมกุญแจ
และคาขึน้ลิฟท**

ค่ํา

บริการอาหารเย็น เมนูบุฟเฟต SEA FOOD สําหรับทานท่ีชื่นชอบอาหารทะเลเป็นพิเศษ ใหไดเลือกสรรอาหารทะเลท่ีสด
ใหม และ อาหารนานาชนิด พิเศษ !! ขาปูยักษ

พักท่ี BENEKIA M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTER CITY HOTEL หรือระดับเดียวกัน

สวนสนุกเอเวอรแลนด
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

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 เมนูบุฟเฟตบารบีคิวป้ิงยางสไตลเกาหลี

โรงเรียนสอนทํากิมจิ / ทํากิมจิ

ฮันบก

 บาย

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”



วันท่ี 4 สวนสาธารณะฮานึล - COSMETIC OUTLET Korea - ศูนย
โสม - พระราชวังเคียงบ็อค - ศูนยสมุนไพรฮอกเกตนามู - ดิวตี้
ฟรี - เมียงดง

 หมายเหตุ ท่ีหอคอยกรุงโซล ราคาทัวรน้ีไมรวมกุญแจและคาขึน้ลิฟท

หอคอยกรุงโซล

การคลองกุญแจคูรักเกาหลี

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

 BENEKIA M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTER CITY HOTEL หรือระดับเดียวกัน

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

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองหารของโรงแรม

นําทานเดินทางไปยัง สวนฮานึล (HANEUL PARK) ตัง้อยูบนเนินเขาท่ีสูงท่ีสุดในบรรดาสวนทัง้ 5 แหง จึงไดชื่อวา ฮานึล
ท่ีแปลวา ‘ทองฟา’ สามารถเท่ียวไดทุกฤดูกาล และมองเห็นวิวทิวทัศนท่ีงดงามของกรุงโซลได หลายคนนิยมมาชมความสวยงาม
รวมถึงมีตน Redwood ท่ียาวเรียงรายไปถึง 900 เมตร สลับกับสีสันของใบไมเปล่ียนสีท่ีอยูบนยอดเขา มีทางเดินบันไดลัดเลาะ
ขึน้ไปยังลานทุงดอกหญาดานบน ถาหากใครไมอยากเดินเทาขึน้ไป ทางสวนมีบริการรถรับ-สง สําหรับขึน้ไปดานบน ดานบน
น้ันจะเป็นลานทุงหญาโลง ขนาดใหญ เต็มไปดวยดอกหญาพริว้ไหว ตรงกลางของสวนจะมีจุดชมวิว สามารถเดินขึน้ไปดานบน
แลวถายวิวทุงหญาได ราคาน้ีไมรวมคารถ SHUTTLE BUS รับ-สง

จากน้ันนําทานแวะชอปท่ีรานเครื่องสําอางคยอดนิยม COSMETIC OUTLET สวรรคของนักชอปชาวไทย เพ่ือเลือกซ้ือ
กลับไปเป็นของฝาก มีใหเลือกมากมายหลากหลายแบนด ไมวาจะเป็นสกินแครบํารุงผิวแบรนด DEWINS และ JSM ท่ีเป็น
สินคาหลักของทางราน ไมวาจะเป็นครีมหอยทาก ครีมน้ําแตก ครีมขัดขีไ้คล สแตมเซลล โบท็อกซ เป็นตน และยังมีสินคาอ่ืนๆ
อาทิเชน ครีมวานหางจระเข แปงมาโยก ยายอมผม แฮนดครีม ยาสระผม ฯลฯ

จากน้ันนําทานเดินทางไปยัง ศูนยสมุนไพรโสมเกาหลี (GINSEN CENTER) สมุนไพรโสมขึน้ท่ีชื่อวาเป็นราชาแหงมวล
สมุนไพร ถูกนํามาใชเพ่ือสุขภาพเป็นเวลานานากวา 2,000 ปี ในตํารายาแผนระบุวา โสมเป็นสมุนไพรท่ีชวยเสริมความแข็งแรง



ใหแกระบบยอยอาหาร ปอด ชวยทําใหจิตใจสงบ มีสรรพคุณทางการแพทยคือชวยบํารุงหัวใจ ปองกันโรคหัวใจขาดเลือด เสริม
ประสิทธิภาพทางเพศ ลดและปองกันมะเร็ง

จากน้ันนําทานชม พระราชวังเคียงบกกุง (GYEONGBOKGUNG PALACE) พระราชวังแหงแรกของราชวงศโชซอน ตัง้
อยูใจกลางกรุงโซล ดวยฉากหลังของพระราชวังน้ันเป็นเขาพูกักซาน ทําใหดูย่ิงใหญอลังการเป็นอยางมาก เมื่อเทียบกับพระราช
วังอ่ืนๆ จะมีขนาดใหญท่ีสุดในบรรดาพระราชวังโบราณทัง้หมด 5 แหงท่ียังคงรักษาไว นอกจากน้ีภายในบริเวณของพระราชวัง
แหงน้ีมีสถาปัตยกรรมท่ีนาสนใจคือ พระท่ีน่ังคึนจองวอง (Geunjeongjeon) และศาลาเคียงฮวยรู (Hyangwonjeong) ซ่ึงตัง้
อยูภายในบริเวณสระน้ํา มีทัศนียภาพท่ีสวยงามมาก

บาย

บริการอาหารกลางวัน เมนูไกตุนโสม

จากน้ันพาทานชม ศูนยสมุนไพรบํารุงตับ (HOKGENAMU) ตนไมชนิดน้ีเจริญเติบโตในปาลึกบนภูเขาท่ีปราศจากมลภาวะ
และสูงเหนือระดับน้ําทะเล 50-800 เมตร ชาวเกาหลีรุนใหมนิยมนํามารับประทานเพ่ือชวยดูแลตับใหสะอาดแข็งแรง ปองกันโรค
ตับแข็ง ไมถูกทําลายจากการด่ืมแอลกอฮอล กาแฟ บุหรี่ สารตกคางจากอาหาร และยา

จากน้ันนําทานเลือกซ้ือสินคาปลอดภาษี ดิวตีฟ้รี (DUTY FREE) ท่ีรานคาปลอดภาษีท่ีใหญท่ีสุดในโซล แหลงรวมสินคาแบ
รนดเนมมากมาย ไมวาจะเป็น น้ําหอม เสื้อผา เครื่องสําอาง กระเปา นาฬิกา เครื่องประดับหลากหลายแบรนดดัง และสินคาแบ
รนดอ่ืนๆ อีกมากมาย

จากน้ันนําทานเพลิดเพลินกับการชอปป้ิง ยานเมียงดง (MYEONG-DONG) แหลงละลายทรัพยในดวงใจของสาวๆหลายคน
หรือสยามสแควรเกาหลี ตลาดแหงน้ีจะมีเสื้อผา กางเกง รองเทา น้ําหอม เครื่องสําอางคค ทัง้แบรนดเนมชื่อดัง และโลคอล
แบรนด รวมถึงซีดีเพลง รูปดารา และศิลปินเกาหลี หรืออะไรท่ีวัยรุนตองการก็สามารถหาไดจากท่ีตลาดน้ี ท่ีสําคัญคือราคาเครื่อง
สําอางคคจะถูกกวาประเทศไทยประมาณ 2 ถึง 3 เทา และบางรุนไมมีขายในประเทศไทย

ในสวนของอาหารขางทางท่ีฮอทฮิตไมแพกันอยางโซนเมียงดงสตรีทฟ ูด (MYEONG-DONG STREET FOOD) มีอาหาร
หรือของทานเลนใหไดลิม้ลองมากมาย ไมวาจะเป็นหอยเชลลยางตัวใหญอบนากิน 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 BENEKIA M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTER CITY HOTEL หรือระดับเดียวกัน

สวนสาธารณะฮานึล

COSMETIC OUTLET Korea

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

สวนฮานึล (Haneul Park) คะ มีพ้ืนท่ี 190,000 ตารางเมตร และตัง้อยูสูงท่ีสุดในบรรดา
สวนทัง้ 5 ดังน้ัน สวนแหงน้ีจึงไดชื่อวา �� (ฮานึล) ท่ีแปลวาทองฟาน่ันเอง หากจะขึน้ไป
ยังสวนน้ีตองเดินขึน้บันไดไปประมาณ 290 ขัน้ และท่ีไดรับความนิยมมากก็เพราะวาสวน
น้ีมีทัศนียภาพท่ีสวยงาม และสามารถเท่ียวไดทุกฤดู ในหนารอนชวงเดือนสิงหาคม ก็จะ
มีดอกทานตะวันบานใหไดชม หรืออยางในชวงของเดือนตุลาคม ก็จะมีเทศกาลดอกหญา
บาน (Seoul Eulalia Festival) ท่ีหลายคนนิยมมาชมความสวยงาม รวมถึงมีตน
Redwood ใหชมในชวงฤดูใบไมรวง ท่ียาวเรียงรายไปถึง 900 เมตร สลับกับสีสันของ
ใบไมเปล่ียนสีท่ีอยูบนยอดเขาของท่ีน่ีกัน สวนฮานึลจึงกลายสวนสาธารณะท่ีโรแมนติก
สุดๆ นอกจากคูรักจะนิยมชวนกันมาเดทท่ีน่ีแลว บรรดาครอบครัว เด็กวัยรุน หรือแมแตผู
สูงอายุ ก็นิยมมาเดินเลนพักผอนชมธรรมชาติสวยๆ

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



 หมายเหตุ

่ ้ ่ ้ ้ ้

ศูนยโสม

พระราชวังเคียงบ็อค

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

เป็นพระราชวังท่ีเกาแกท่ีสุดของราชวงศโชชอน สรางขึน้ในปี ค.ศ. 1394 ตนพระราชวงศ
ท่ีสถาปนาขึน้โดยกษัตริยแทโจ ภายในมีการแสดงโชวการเปล่ียนเวรยามของทหารราช
องครักษ การโชวแตละครัง้ใชเวลาประมาณ 30 นาที

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนูไกตุนโสม

ศูนยสมุนไพรฮอกเกตนามู

ดิวต้ีฟรี

เมียงดง

 บาย

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

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

 คํ่า  BENEKIA M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTER CITY HOTEL หรือระดับเดียวกัน



วันท่ี 5 น้ํามันสนเข็มแดง – พลอยอเมทิส – PAJU OUTLET -
ซุปเปอรมารเก็ตละลายเงินวอน - สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ
(สุวรรณภูมิ) 

ท่ีสวนฮานึล ราคาน้ีไมรวมคารถ SHUTTLE BUS รับ-สง สําหรับทานท่ีไมสะดวกเดินขึน้บันไดไปดานบนสวนฮานึล ทัง้น้ี
การบานของดอกหญาขึน้อยูกับสภาพอากาศ หากดอกหญาไมบาน หรือทางสถานท่ียกเลิกเทศกาล ทางบริษัทขอสงวนสิทธิป์รับ
เปล่ียนโปรแกรม ทดแทนเป็น ถนนกาโรซูกิล (GAROSU-GIL) แหลงรวมรานคาแฟชัน่ และคาเฟสุดฮิปของชาวเกาหลี ถนนท่ี
เต็มไปดวยตนไมสองขางทาง ซ่ึงก็คือเจาตนกิงโกะ (Ginkgo) หรือตนแปะกวยน่ันเอง โดยมีความยาวของถนนประมาณ 700
เมตร ถนนเสนน้ีอาจจะยังไมคอยคุนหูมือใหมหัดเท่ียวเกาหลีซักเทาไหร แตขอบอกวาหน ุมสาวแดนโสมเขารูจักกันเป็นอยางดี
เพราะเป็นถนนท่ีมีครบทุกรส ทัง้รานเสื้อผา รองเทา เครื่องประดับ ในแบบท่ีเรียกวายูนิคสุดๆ ซ่ึงสวนใหญจะเป็นรานของเหลา
นักออกแบบท่ีมีชื่อเสียง และนักออกแบบอิสระรุนใหมของเกาหลีไปจนถึงสินคาแบรนดเนมชื่อดังมากมาย ***

กรณีท่ีพระราชวังเคียงบกกุงไมเปิดทําการ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิป์รับรายกาทดแทนเป็น 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

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานไปเรียนรูการทําผลิตภัณฑท่ีสกัดจาก น้ํามันสนเข็มแดง (RED PINE) มีสรรพคุณชวยบํารุงรางกาย ลดไขมัน ชวย
ควบคุมอาหาร และรักษาสมดุลในรางกาย

จากน้ันนําทานชม โรงงานเจียระไนพลอยอเมทิส (AMETHYST FACTORY) แดนเกาหลีเป็นแดนของพลอยสีมวง พลอย
แหงสุขภาพและนําโชค โดยมีตัง้แตสีมวงออนเย็นตาจนถึงสีมวงไวน มีเสนหเยายวนใจ พลอยน้ีจะงามจับตาเมื่อนํามาทําเป็น
แหวน จี ้ตางหู และสรอยขอมือ

บาย

บริการอาหารกลางวัน เมนูขาวยําบิบิมบับ

จากน้ันนําทานเขาสู PAJU PREMIUM OUTLET สถานท่ีจําหนายสินคาแบรนดดังๆ มีทัง้หมด 3 ชัน้ เต็มไปดวยราน
แบรนดแฟชัน่กวา 160 ราน ทัง้ของเกาหลีและตางประเทศ ไมวาจะเป็น COACH, GUCCI, MCM, MICHEL KORS
นอกจากรานดังๆ แลวยังมีรานคาโลคอลแบรนด ฟูดคอรด รานกาแฟ

จากน้ันนําทานแวะซ้ือของฝากท่ี ซุปเปอรมารเก็ต (ละลายเงินวอน ซ้ือ 5 แถม 1) สาหราย ขนมตางๆ ช็อกโกแล็ตหิน ซีเรียล
ช็อกโก ผลิตภัณฑของใบ และรากฝอยของโสมในรูปแบบขนม ชาโสม โคลนพอกหนาโสม ครีมลางหนาโสม เครื่องสําอางโสม
และยังมีกิมจิ เปเปโร (ปอกกีเ้กาหลี) ชินราเมง (มามาเกาหลี) นมกลวย เป็นตน

ค่ํา

18.00 น. นําทานเดินทางสู สนามบินนานาชาติอินชอน

21.25 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี TG657 (บริการอาหารบนเครื่อง)

01.25 น. ถึงประเทศไทย สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ พรอมดวยความประทับใจ 

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม



 หมายเหตุ มีบริการอาหารบนเครื่อง

นํ้ามันสนเข็มแดง

โรงงานพลอยอเมทิส

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

โรงงานพลอยอเมทิส หรือ พลอยสีมวง ท่ีมีชื่อเสียงของประเทศเกาหลี ซ่ึงชาวโสมเชื่อวา
ถาไดมีพลอยชนิดน้ีติดตัวไว จะทําใหมีโชคลาภและสิ่งดีๆเกิดขึน้กับชีวิต

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนูขาวยําบิบิมบับ

พาจู พรีเมี่ยม เอาทเล็ท

ซุปเปอรมารเก็ตเกาหลี

 บาย

แหลงชอปป้ิงแหงใหมและใหญท่ีสุดในเกาหลี ซ่ึงมีรานคาหลากหลายกวา 165 รานคาและ
มีสินคาแบรนดดังมากมายอาทิเชน Armani, Calvin Klein, Diesel, DKNY, Guess,
Escada ฯลฯ

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

ทาอากาศยานนานาชาติอินชอน

ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

 คํ่า

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

เป็นสนามบินท่ีเปิดทําการมาตัง้แตปีพ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบินภายใน
ประเทศ ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติท่ี
คนคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย





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 

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

กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมือง ทัง้ท่ีกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือเขาประเทศท่ีระบุในรายการเดินทาง
ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆทัง้สิน้ และขอสงวนสิทธิท่ี์จะไมคืนคาบริการ ไมวากรณีใดๆ ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของ
บริษัท

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

พาสสปอรตจะตองมีอายุมากกวา 6 เดือน นับจากวันไปถึง

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 และพระ จะตองเพ่ิมจากราคาคาทัวรปกติอีก 100 USD** **กรณีตัดกรุปเหมาท่ีเป็น เด็กนักเรียน
นักศึกษา ครู  ธุรกิจขายตรงเครื่องสําอางคค  หมอ  พยาบาล  ชาวตางชาติ พระ หรือกรุปท่ีมีการขอดูงาน จะตองสอบถามราคาใหมทุก
ครัง้**

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

3. ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตองยกเลิก 30 วันกอนการเดินทางเทาน้ัน ไมเชนน้ันทางบริษัทจะไมคืนมัดจําไมวาดวยกรณีใดๆ
ทัง้สิน้ เพราะวาทางบริษัทไดทําการจายคาตัว๋ไปใหกับการสายการบินเรียบรอยแลว โปรดอานขอความใหถี่ถวนกอนการจองทัวรทุกครัง้
เพ่ือประโยชนแกตัวทานเอง

4. โรงแรมท่ีพักท่ีประเทศเกาหลีใตอาจะมีการสลับปรับเปล่ียนขึน้อยูกับความเหมาะสมเป็นหลักโดยคํานึงถึงผลประโยชนลูกคา
เป็นหลัก

5. ประเทศเกาหลีใตจะมีชางภาพมาถายรูป และชวยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และวันสุดทายชางภาพจะนํา
ภาพถายมาจําหนายกับลูกทัวร หากวาทานใดสนใจสามารถซ้ือได แตถาทานใดไมสนใจก็ไมตองซ้ือ เพราะทางบริษัททัวรไมมีการบังคับ
ลูกทัวรซ้ือแตอยางใด แตเป็นการบอกกลาวลวงหนา

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

ขอแนะนํากอนการเดินทาง

1. กรุณาแยกของเหลว , เจล , สเปรย ท่ีจะนําติดตัวขึน้เครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 100 มิลลิลิตรตอชิน้ และรวมกัน
ทุกชิน้ไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาท่ีตรวจไดอยางสะดวก
ณ จุดเอ็กซเรย อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทาน้ัน ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาท่ีกําหนดจะตองใสกระเปาใบใหญ
และฝากเจาหนาท่ีโหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน

2. สิ่งของท่ีมีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ , มีดพก , แหนบ , อุปกรณกีฬาฯ จะตองใสกระเปาใบใหญและฝากเจา
หนาท่ีโหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน 

3. ประเทศเกาหลี มีกฎหมายหามนําผลิตภัณฑท่ีทํามาจากพืช และเน้ือสัตวทุกชนิดเขาประเทศ เชน ผัก , ผลไมสด , ไข , เน้ือ
สัตว , ไสกรอกฯ เพ่ือเป็นการปองกันโรคติดตอท่ีจะมาจากสิ่งเหลาน้ี หากเจาหนาท่ีตรวจพบ จะตองเสียคาปรับในอัตราท่ีสูงมาก  
 

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

-    ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของเงินคาบริการ 
-    ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 15 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 50 ของเงินคาบริการ 
-    ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 15 วัน ไมคืนเงินคาบริการท่ีชําระแลวทัง้หมด 
ทัง้น้ี ทางบริษัทจะหักคาใชจายท่ีไดจายจริงจากคาบริการท่ีชําระแลวเน่ืองในการเตรียมการจัดการนําเท่ียวใหแกนักทองเท่ียว เชน การ
สํารองท่ีน่ังตัว๋เครื่องบิน การจองท่ีพักฯลฯ

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

4. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน 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  
 


