
#9451 ทัวรเกาหลี อินชอน โซล 6 วัน 3 คืน เกาะนามิ สวน
สนุกเอเวอรแลนด (พักสกีรีสอรท 1 คืน)(เก็บทิปที่สนามบิน) บิน
XJ
ทัวรเกาหลี อินชอน โซล เกาะนามิ สะพานยังกัง ไรสตอบอรี่ COSMETIC
SHOP SEOUL TOWER (ไมรวมขึ้นลิฟต) Teddy Bear Museum ทงแดมุน
พระราชวังเคียงบ็อค DUTY FREE ชอปปงเมียงดง ชอปปงยานฮงแด หมูบาน
อังกฤษ Paju Premium Outlet





สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง    -

2 ทาอากาศยานนานาชาติอินชอน - เกาะนามิ - สะพานกระจกแกว - เมืองซูวอน   

OAK VALLEY
RESORT (GOLF
BUILDING) (SKI
RESORT)หรือระดับ
ใกลเคียงกัน

3 ลานสกี - สวนสนุกเอเวอรแลนด - ไรสตรอเบอรร่ีเกาหลี - กรุงโซล - เขานัมซัน -
หอคอยกรุงโซล - การคลองกุญแจคูรักเกาหลี - TEDDY BEAR FARM - ยา
นทงแดมุน

  

GALAXY
HOTEL//BENIKIA
SEOUL หรือระดับ
ใกลเคียงกัน   

4 ศูนยโสม - น้ํามันสนเข็มแดง - COSMETIC OUTLET Korea - บลูเฮาส -
พระราชวังเคียงบ็อค - เรียนทําขาวหอสาหราย คิมบับ - ฮันบก - คลองชองเกชอน
- ดิวตีฟ้รี - เมียงดง

  

BENIKEA SEOUL
OR GOLDEN
FOREST CITY
หรือระดับใกลเคียงกัน 

5 ศูนยสมุนไพรฮอกเกตนามู - โรงงานพลอยอเมทิส - ถนนฮงอิก หรือ ยานฮงแด -
หมูบานอังกฤษ / Paju English Village - พาจู พรีเม่ียม เอาทเล็ท -
ซุปเปอรมารเก็ตเกาหลี - ทาอากาศยานนานาชาติอินชอน

   -

6 ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

15 ก.พ. 62 - 20 ก.พ. 62 ฿22,888 ฿22,888 ฿22,888 ฿4,500



วันท่ี 1 ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง

 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ทาอากาศยานนานาชาติอินชอน - เกาะนามิ - สะพานกระจกแกว -
เมืองซูวอน

กําหนดการทั้งหมด

สายการบิน AIR ASIA X ใชเครื่อง AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ท่ีน่ัง จัดท่ีน่ังแบบ 3-3-3

(น้ําหนักกระเปา 20 กก./ทาน ถือขึน้เครื่อง 7 กก.ตอทาน หากตองการซ้ือน้ําหนักเพ่ิม ตองเสียคาใชจาย และขอสงวนสิทธิ ์
ในการเลือกท่ีน่ังบนเครื่อง เน่ืองจากตองเป็นไปตามระบบของสายการบิน)

** หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตัว๋ภายใน (ตัว๋เครื่องบิน , ตัว๋รถทัวร , ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท
ทุกครัง้กอนทําการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทัง้น้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง **

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

 กิจกรรม ค่ํา

23.30 น. พรอมกันท่ี ทาอากาศยานดอนเมือง ขาออกชัน้ 3 เคานเตอรสายการบิน THAI AIR ASIA X (XJ) มีเจาหนาท่ี
ของบริษัทฯคอยอํานวยความสะดวกดานเอกสารและสัมภาระ (น้ําหนักกระเปา 20 กก./ทาน ถือขึน้เครื่อง 7 กก.ตอทาน หาก
ตองการซ้ือน้ําหนักเพ่ิม ตองเสียคาใชจาย และขอสงวนสิทธิใ์นการเลือกท่ีน่ังบนเครื่อง เน่ืองจากตองเป็นไปตามระบบของสาย
การบิน)

ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง คํ่า

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

 กิจกรรม เชา

02.50 น. นําทานเดินทางสู ประเทศเกาหลีใต โดยสายการบิน THAI AIR ASIA X เท่ียวบินท่ี XJ700  
(มีบริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง)

10.05 น. เดินทางถึง สนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต เวลาทองถิ่นเร็วกวาประเทศไทย 2 ชัว่โมง (กรุณาปรับนาฬิกา
ของทานเป็นเวลาทองถิ่น เพ่ือความสะดวกในการนัดหมาย)

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู ชาบู ชาบู สุกีส้ไตลเกาหลี บนหมอไฟรอนๆ

นําทานเดินทางสู เกาะนามิ (ใชเวลาน่ังเรือประมาณ 10-15 นาที) ใหทานไดด่ืมด่ํากับธรรมชาติ แมกไม ทิวสนบนเกาะนามิ
ซ่ึงถือเป็นชวงเวลาท่ีดีท่ีสุดทามกลางบรรยากาศโรแมนติก ใหทานไดยอนรอยละครรักแนว DRAMA ซีรียเกาหลีท่ีโดงดังไปท่ัว
เอเชีย WINTER LOVE SONG หรือ เพลงรักในสายลมหนาว

้ ่



 หมายเหตุ (มีบริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง)

หมายเหตุ: เวลาทองถิ่นเร็วกวาประเทศไทย 2 ชัว่โมง (กรุณาปรับนาฬิกาของทานเป็นเวลาทองถิ่น เพ่ือความสะดวกในการ
นัดหมาย)

่ ่

จากน้ันนําทานเดินทางสู Soyanggang Sky Walk สะพานกระจกใสท่ีอยูในเมืองชุน ชอน จังหวัดคังวอน มาพิสูจนความ
หวาดเสียวกัน โดยสะพานโซยังกังเป็นสะพานกระจกใสท่ีมีความยาว 156 เมตร เหนือทะเลสาบเอียมโฮ เวลาท่ีเดินอยูบนสะพาน
แหงน้ีจะสามารถมองเห็นวิวดานลางใตสะพานท่ีเป็นทะเลสาบไดอยางชัดเจน

จากน้ัน นําทานเดินทางสู เมืองซูวอน

ค่ํา

บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร เมนู DUKKALBI ไกผัดเผ็ดบารบีคิว

พัก OAK VALLEY RESORT (GOLF BUILDING) หรือระดับใกลเคียงกัน (ชื่อโรงแรมท่ีพัก ทางบริษัทจะทําการแจง
พรอมใบนัดหมาย 5-7 วัน กอนวันเดินทาง)

ทาอากาศยานนานาชาติอินชอน เชา

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

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

เกาะนามิ

สะพานกระจกแกว

เมืองซูวอน

 บาย

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

สะพานกระจกแกว Soyanggang Skywalk เป็นหอดูดาวท่ีสรางอยูบนทะเลสาป
Uiamho Lake เป็น Skywalk ท่ียาวท่ีสุดของเกาหลีพ้ืนดานบน Skywalk ใหความรูสึก
เหมือนคุณกําลังเดินอยูบนน้ํา ผูเขาชมบางคนอาจจะรูสึกกลัวหรือหวาดเสียวเพราะมีเพียง
กระจกแผนเดียวเทาน้ันท่ีรองรับพวกเขาอยู Skywalk แหงน้ีใชกระจกหนาท่ีรองรับผูคน
ไดถึง 7,000 คนในคราวเดียว

เป็นเมืองเอกของจังหวัดคย็องกี เป็นหน่ึงในเมืองสําคัญของเกาหลีใตมีประชากรมากกวา
หน่ึงลานคน ซูว็อนตัง้อยูทางตอนใตของโซล โดยหางจากโซลประมาณ 30 กิโลเมตร

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู  DUKKALBI

 OAK VALLEY RESORT (GOLF BUILDING) (SKI RESORT)หรือระดับใกลเคียงกัน



วันท่ี 3 ลานสกี - สวนสนุกเอเวอรแลนด - ไรสตรอเบอรร่ีเกาหลี - กรุง
โซล - เขานัมซัน - หอคอยกรุงโซล - การคลองกุญแจคูรัก
เกาหลี - TEDDY BEAR FARM - ทงแดมุน ดีไซ

(ชื่อโรงแรมท่ีพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5-7 วัน กอนวันเดินทาง)

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําเดินทางไปสัมผัสประสบการณหนาวสุดขัว่ กับ ลานสกีขนาดใหญ อิสระใหทานลนสกีอยางเต็มท่ี ซ่ึงปลอดภัยไมมี
อันตราย ฝึกวิธีการเลนจากไกดทองถิ่นกอนลงสนามจริง ทัง้น้ีเพ่ือความปลอดภัยของทานเองเป็นสําคัญ และทานสามารถเลน
และสัมผัสกับหิมะ ปุยขาวไดอยางสนุกสนาน (ราคาทัวรยังไมรวมคาอุปกรณการเลนสกี สกีลิฟท สโนวสเลด สกีคาเลนรวมชุด
ประมาณ 50,000 วอน)

จนสมควรแกเวลานําทานเดินทางสู สวนสนุกเอเวอรแลนด ถูกขนานนามวา “ดิสนียแลนดเกาหลี” สวนเปิดในหุบเขาท่ีมีชื่อ
เสียงมากท่ีสุดของประเทศ

บาย

บริการอาหารกลางวัน เมนูคาลบี้

จากน้ันนําทานไป ชมและเก็บสตอบอรี่ ท่ีไรสตอเบอรี่ ทานสามารถเก็บและชิมได สตอบอรีเกาหลีจะมีลูกใหญและรสชาติ
หวาน ทานสามารถ สัง่ซ้ือฝากคนทางบานได

นําทานเดินทางเขาสู กรุงโซล นําทานเดินทางไปท่ี “นัมซาน” ภูเขาแหงเดียวท่ีตัง้อยูใจกลางกรุงโซลบนยอดเขามีหอ
SEOUL TOWER 1 ใน 18 หอคอยเมืองท่ีสูงท่ีสุดในโลกมีความสูงถึง 480 เมตร เหนือระดับน้ําทะเล

นําทานสู NAMSAN VIEW POINT ใหทานไดถายรูปและสัมผัสความนารักของวัยรุนเกาหลี นิยมมาคลองกุญแจไวดวย
กันระเบียงทุกดานของ SEOUL TOWER จึงเต็มไปดวย กุญแจหลากหลายสี (ไมรวมคาลิฟท) ถึงเวลาพาทุกทานตะลุยสูแหลง
ชอปป้ิงท่ีไดชื่อวาใหญท่ีสุดในเอเชีย

จากน้ันนําทานไปชม Teddy Bear Museum พิพิธภัณฑหมีเท็ดด้ี ท่ีรวบรวมเอาความนารักของตุกกตาหมี เท็ดด้ี หลาย
หลายรูปแบบมาใหชม สามารถถายรูปกับตุกตาได

ตลาดทงแดมุน หางสรรพสินคากวา 10 แหง ท่ีบางหางเปิดตลอด 24 ชัว่โมง เชน MIGLIORE, DOOTA TOWER,
HELLO AM, DESIGNER CLUB ทานสามารถเลือกซ้ือสินคาหลากหลายประเภทไดท่ีน่ี

ค่ํา

บริการอาหารค่ํา เมนู พุลโกกิ ( Bulgogi )

จากน้ันนําทานเดินทางสูท่ีพัก GALAXY HOTEL//BENIKIA SEOUL หรือระดับใกลเคียงกัน (ชื่อโรงแรมท่ีพัก ทาง
บริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5-7 วัน กอนวันเดินทาง)

ลานสกี
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

สกีรีสอรท อิสระใหทานเพลิดเพลินกับกิจกรรมตาง ๆ บนลานสกี เพลิดเพลินกับลาน
หิมะท่ีกวางใหญ และเนินเลยสกีระดับตางๆ และมีสิ่งอํานวยความสะดวกอ่ืนๆอีกมากมาย



สวนสนุกเอเวอรแลนด
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  เมนูคาลบี้

ไรสตรอเบอรรี่เกาหลี

กรุงโซล

เขานัมซัน

หอคอยกรุงโซล

การคลองกุญแจคูรักเกาหลี

 บาย

ไรสตรอเบอรรี่ เชิญลิม้รสสตรอเบอรรี่ของเกาหลีสดๆ ในบรรยากาศภายในไรสตรอเบอร
รี่อยางแทจริง พบกับวิถีชีวิตชาวไรสตรอเบอรรี่ของเกาหลีวามีวิธีการปลูกอยางไร ใหไดผล
สตรอเบอรรี่ท่ีขนาดใหญเป็นพิเศษ หวานหอม และชวนนารับประทาน เป็นท่ีชื่นชอบของ
ชาวเกาหลีและชาวตางชาติ และยังเป็นผลไมสงออกของประเทศดวย

เมืองหลวงของประเทศเกาหลีใต โดยคําวาโซลในภาษาเกาหลีมีความหมายวา “เมืองหลวง”
กรุงโซลในอดีตเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรโซซอนมีชื่อเดิมวา เมืองฮันยาง สถาปนา
พรอมกับการสรางอาณาจักรโซซอน มีอายุประมาณ 600 ปี กรุงโซลปัจจุบันกอตัง้ในปี
พ.ศ. 2491 และไดถูกกําหนดเป็น เมืองพิเศษ โดยมีพ้ืนท่ีรวม 605 ตร.กม. ประชากรราว
100 ลานคน และถือเป็นหน่ึงในเมืองหลวงท่ีมีประชากรมากท่ีสุดในโลก โซลตัง้อยูทาง
ตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศ โดยอยูบริเวณแมน้ําฮัน

เป็นเนินเขาในกรุงโซล ประเทศเกาหลี เป็นจุดทองเท่ียวยอดนิยม โดยเฉพาะสําหรับชมวิว
และการปิกนิค ไดรับการโวตวาเป็นโลเคชัน่ท่ีสวยท่ีสุดในกรุงโซลโดยชาวเกาหลี

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



 หมายเหตุ

วันท่ี 4 ศูนยโสม - น้ํามันสนเข็มแดง - COSMETIC OUTLET Korea -
บลูเฮาส - พระราชวังเคียงบ็อค - เรียนทําขาวหอสาหราย
คิมบับ - ฮันบก - คลองชองเกชอน - ดิวตี้ฟรี - เมียงดง

(**ราคาทัวรยังไมรวมคาอุปกรณการเลนสกี สกีลิฟท สโนวสเลด สกีคาเลนรวมชุดประมาณ 50,000 วอน**)

ไมรวมคาลิฟท โซลทาวเวอร

TEDDY BEAR FARM

ยานทงแดมุน

เป็นพิพิธภัณฑหมีท่ีใหญท่ีสุดในโลก และเป็นฉากหนังของเรื่อง เจาหญิงวุนวายเจาชาย
เย็นชา สรางขึน้ในโอกาสครบรอบ 100 เท็ดด้ีแบร

ตลาดดงแดมุน เป็นตลาดท่ีเต็มไปดวยรานคามากมาย และหางสรรพสินคาท่ีทันสมัยกวา
10 แหง ตัง้อยูทามกลางบรรยากาศแบบดัง้เดิมของบริเวณฮึนอินจิมุน หรือประตูตะวัน
ออก เป็นแหลงคาของสินคาประเภทผา เครื่องแตงกาย เครื่องหนัง เครื่องนอน เครื่องใช
ภายในบาน อุปกรณกีฬา เครื่องกีฬา รองเทา และอ่ืนๆ สินคามีความหลากหลายและทัน
สมัยในราคาท่ีไมแพง

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู พุลโกกิ ( Bulgogi ) 

 GALAXY HOTEL//BENIKIA SEOUL หรือระดับใกลเคียงกัน   

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

จากน้ันนําทานสู ศูนยโสมรัฐบาล ซ่ึงรับรองคุณภาพจากรัฐบาล เป็นโสมท่ีอายุ 6 ปี ซ่ึงถือวามีคุณภาพดีท่ีสุด ใหทานไดเลือก
ซ้ือโสมคุณภาพและราคาถูกกวาไทย 2 เทา

จากน้ันนําทานเดินทางสูรานสมุนไพร RED PINE เป็นผลิตภัณฑ ท่ีสกัดจากน้ํามันสน ท่ีมีสรรคุณชวยบํารุงรางกาย ลดไข
มัน ชวยควบคุมอาหารและรักษาสมดุลในรางกาย

นําทานไป ศูนยรวมเครื่องสําอางแบรนดดังเกาหลี เชน ROJUKISS, LOTREE, LANEIGN, SULWASOO ใหทานได
เลือกซ้ือในราคาพิเศษ

นําทานเดินทางผานชม ทําเนียบประธานาธิบดีหรือบลูเฮาส และชม พระราชวังเคียงบ็อค พระราชวังเกาแกท่ีสุดของรา
ชวงศโชซอน สรางขึน้ในปี ค.ศ.1394 โดยใชเป็น ศูนยกลางการปกครองในสมัยโบราณโดยเป็นทัง้ท่ีประทับและฐานอํานาจของ
พระ

จากน้ันนําทานเรียนรูวิธีการทําขาวหอสาหราย หรือคิมบับ (Gimbap School) อาหารงายๆ ท่ีคนเกาหลีนิยมรับประทาน

เชิญทาน สวมชุดฮันบก (Hanbok) ซ่ึงเป็นชุดประจําชาติของประเทศเกาหลีใต ถายรูปกับฉากจําลอง 4 มิติซ่ึงมีความ
สวยงามและประทับใจ พรอมถายรูปเป็นท่ีระลึกเพ่ือไปอวดคนทางบาน

บาย

บริการอาหารกลางวัน เมนูไกตุนโสม

นําทานเดินทางสูคลองชองกเยชอน(Cheonggyecheon) หรือเรียกอีกชื่อหน่ึงวา คลองชองเกชอน หรือ ชองเคยอน เป็น
คลองท่ีมีมาตัง้แตสมัยโบราณตัง้แตยุคของราชวงศโชชอน มีอายุมากกวา 600ปี ความยาว ประมาณ 11 กิโลเมตร ไหลผานกลาง
กรุงโซล

้ ้ ่



นําทานชมแหลงชอปป้ิงปลอดภาษี DUTY FREE ชอปป้ิงสินคาแบรนดเนม มากมาย อาทิ นาฬิกา,แวนตา,เครื่องสํา
อางค,กระเปา,กลองถายรูป หรือจะเป็นโทรศัพทมือถือ

พาทุกทานไปชอปป้ิงท่ี เมียงดง หรือ สยามสแควรเกาหลี ทานสามารถเลือกสินคาเทรนดแฟชัน่ลาสุดของเกาหลีไดท่ีน่ีโดย
เฉพาะสินคาวัยรุน อีกทัง้ยังมีรานกาแฟ รานอาหารตางๆ ใหทานเดินเลนชอปป้ิงกันตามอัธยาศัย

ค่ํา

บริการอาหารค่ํา เมนูพิเศษ บุฟเฟตบาบีคิวป้ิงยางสไตลเกาหลี

พัก BENIKEA SEOUL OR GOLDEN FOREST CITY หรือระดับใกลเคียงกัน (ชื่อโรงแรมท่ีพัก ทางบริษัทจะทําการ
แจงพรอมใบนัดหมาย 5-7 วัน กอนวันเดินทาง)

ศูนยโสม

นํ้ามันสนเข็มแดง

COSMETIC OUTLET Korea

บลูเฮาส

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

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

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

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

หรือทําเนียบประธานาธิบดีของเกาหลีใตน้ัน ไดชื่อบลูเฮาสเพราะวาเมื่อมองจากดานนอก
เขาไปท่ีอาคารดังกลาวจะเห็นเป็นสีฟาออนทัง้หลัง คนก็เลยเรียกตามสีของอาคารหลังน้ี
ทําเนียบประธานาธิบดีแหงน้ีไมเปิดใหบุคคลท่ัวไปหรือนักทองเท่ียวเขาชมภายใน แต
สามารถชมจากดานนอกและถายภาพไกล ๆได อาคารบลูเฮาเป็นสถาปัตยกรรมเกาหลี
ผสมกับสถาปัตยกรรมรวมสมัยท่ีมีความโดดเดนเฉพาะตัว ดานหลังของบลูเฮาสเป็นภูเขา
ท่ีเชื่อวาชวยเสริม ฮวงจุย ดานหนาของบลูเฮาสมีลานกวางและมีอนุสาวรียรูปนกฟีนิกซ
อันหมายถึงความเป็นอมตะ จุดน้ีจะเป็นท่ีซ่ึงนักทองเท่ียวนิยมมาถายภาพไวเป็นท่ีระลึก



พระราชวังเคียงบ็อค

เรียนทําขาวหอสาหราย คิมบับ

ฮันบก

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

อาหารประจําชาติเกาหลี ซ่ึงเป็นสวนหน่ึงในอาหารเกาหลียอดนิยมของคนไทยอีกเมนู
หน่ึง

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”

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนูไกตุนโสม

คลองชองเกชอน

ดิวต้ีฟรี

 บาย

สรางมาตัง้แตสมัยพระเจายองโจแหงราชวงศโชชอน อายุเกาแกกวา 600 ปี เดิมเป็นคลอง
น้ําเนา ชุมชนสลัมเยอะ รถติดมาก จนมีการสรางทางดวนทับคลอง ไมมีใครอยากจะเดิน
ผาน ตอมาปี 2003 รัฐบาลไดบูรณะคลองใหม ทุบทางดวนทิง้ แลวทุมงบกวา 386 พัน
ลานวอน พัฒนาจนน้ําใสสะอาด เป็นสถานท่ีพักผอนหยอนใจสุดฮิตของชาวกรุงโซลและ
นักทองเท่ียว

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



วันท่ี 5 ศูนยสมุนไพรฮอกเกตนามู - โรงงานพลอยอเมทิส - ถนนฮ
งอิก หรือ ยานฮงแด - หมูบานอังกฤษ / Paju English
Village - พาจู พรีเม่ียม เอาทเล็ท - ซุปเปอรมารเก็ตเกาหลี -
ทาอากาศยานนานาชาติอินชอน

เมียงดง
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  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร  เมนูพิเศษ บุฟเฟตบาบีคิวป้ิงยางสไตลเกาหลี

 BENIKEA SEOUL OR GOLDEN FOREST CITY หรือระดับใกลเคียงกัน 

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหาร ของโรงแรม

จากน้ันนําทานเดินทางสู ศูนยสมุนไพรฮ็อกเกตนามู ตนไมชนิดน้ีเจริญเติบโตในปาลึกบนภูเขาท่ีปราศจากมลภาวะและ
ระดับสูงเหนือน้ําทะเล 50-800 เมตร เมล็ดพันธุของสมุนไพรฮอกเกตนามูน้ี เป็นท่ีนิยมของคนเกาหลีรุนใหม

สมควรแกเวลาจากน้ันพาทานชม AMETHYEST FACTORY ชมโรงงานพลอยสีมวง เป็นของนําโชคของชาวเกาหลีซ่ึงมี
แหลงกําเนิดใน ประเทศเกาหลี คนเกาหลีมี ความเชื่อวา เป็นพลอยนําโชค นําความโชคดีมา ใหแก ผูท่ีมีไวครอบครอง

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน เมนู จิมดัก (Jimdak) หรือไกตุนซีอิว๊เกาหลี ผสมกับวุนเสนท่ีเหนียวน ุม หัวหอมใหญ รสชาติ
คลายไกพะโลของไทยแตจะเผ็ดกวานิดหนอย เป็นเมนูชื่อดังจากเมืองอันดง

นําทาน ชอปป้ิงท่ีฮงแด แหลงชอปป้ิงท่ีอยูลอมรอบไปดวยมหาวิทยาลัยชื่อดังในเกาหลี สินคาในยานน้ีสวนใหญเป็นสินคาวัย
รุนท่ีทันสมัยและราคาไมแพงเชนเสื้อผาท่ีออกแบบโดยดีไซดเนอรเกาหลีรองเทากระเปาเครื่องประดับ เครื่องสําอาง และยังมีราน
แบรนดเนมอยูท่ัวไป

ชมหมูบานอังกฤษ หรือ Gyeonggi English Village Paju Camp เป็นสถานท่ีถายทําซีรี่ยเรื่องดัง F4 เป็นสถานท่ี
จําลองบรรยากาศใหเหมือนอยูในประเทศอังกฤษ ซ่ึงจําลองทัง้อาคารเรียน รานอาหาร และสถาปัตยกรรมอ่ืนๆเหมือนกับหลุดไป
อยูในประเทศอังกฤษกันเลย

จากน้ัน นําทานชอปป้ิงท่ี Paju Premium Outlet เป็น Outlet Mall แหงใหมและใหญท่ีสุดในเกาหลีใต ซ่ึงมีรานคา
หลากหลายกวา 165 รานคา และมีสินคา Brand ดังมากมายหลายย่ีหอ เชน Armani, Calvin Klein, Diesel, DKNY,
Guess, Escada โดยสินคาจะมีการจัดลดราคา 30-80% อีกดวย

ค่ํา

นําทานสูสนามบินอินชอน พาทานแวะละลายเงินวอนท่ีรานคาสนามบิน SUPER MARKET ซ่ึงทานสามารถเลือกซ้ือ
สินคาเกาหลีไดอีกรอบ โดยเฉพาะของกิน เชน บะหมี่ซินราเมียน (มามาสไตลเกาหลี) อูดง กิมจิ

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม



ศูนยสมุนไพรฮอกเกตนามู

โรงงานพลอยอเมทิส

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

โรงงานพลอยอเมทิส หรือ พลอยสีมวง ท่ีมีชื่อเสียงของประเทศเกาหลี ซ่ึงชาวโสมเชื่อวา
ถาไดมีพลอยชนิดน้ีติดตัวไว จะทําใหมีโชคลาภและสิ่งดีๆเกิดขึน้กับชีวิต

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู  จิมดัก (Jimdak)

ถนนฮงอิก หรือ ยานฮงแด

หมูบานอังกฤษ / Paju English Village

พาจู พรีเมี่ยม เอาทเล็ท

 บาย

ยานดังสําหรับวัยรุน เป็นแหลงรวม รานคา รานอาหาร คลับ บาร รวมทัง้เป็นถนนแสดง
งานศิลปอารตๆ ของเหลาศิลปินอารมรติสตแตกทัง้หลาย ถนนสายอารทยาน
มหาวิทยาลัย ฮงอิก ยานน้ีมีทัง้รานอาหาร คอฟฟ่ีช็อป ผับ บาร รานขายเสื้อผา รานขาย
เครื่องสําอางค และเกสเฮาส ราคายอมเยาว (ถูกบางไมถูกบาง ถาถูกมากๆก็เดินไกลจาก
รถไฟฟานิดนึง ) ยานน้ีถือเป็นศูนยรวมวัยรุนเด็กแนวชาวเกาหลี และเป็นสถานท่ีโชวของ
ของนักรองใตดิน อินด้ี มารองเพลง โชวผลงานของตัวเองใหผูคนท่ีเดินผานไปมาแถวน้ัน
ไดดูกัน ปกติโดยสวนตัวชอบไปเดินเลนแถวฮงแดเพราะวามีรานคาเสื้อผานารักๆ ดีไซน
แนวๆ ใหเลือกหลากหลาย และรานอาหารอรอยๆ หลายราน ออ จุดเดนอีกอยางหน่ึงของ
ยานน้ีคือมีรานหมูยางอรอยๆ ใหเลือกกินหลายราน

เป็นสถานท่ีท่ีจําลองบรรยากาศเหมือนอยูในประเทศอังกฤษ ไมวาจะเป็นอาคาร ราน
อาหารและสถาปัตยกรรมอ่ืนๆ ภายในหมูบานน้ีจริงๆแลวสรางขึน้เพ่ือใชสําหรับเป็นคาย
ฝึกภาษาอังกฤษใหกับผูท่ีสนใจ โดยจะมีอาสาสมัครและคุณครูชาวตางชาติอาศัยอยูท่ี
หมูบาน มีกิจกรรมการเรียนรูภาษาอังกฤษในรูปแบบตางๆ เชน การสนทนา การแสดง
ทางวัฒนธรรม และชัน้เรียนภาษา

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

 คํ่า



วันท่ี 6 ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง

 หมายเหตุ ไมมีบริการอาหารเครื่องด่ืมบนเครื่อง ทานสามารถสัง่ซ้ือไดตามอัธยาศัยกับพนักงานตอนรับบนเครื่อง

** หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตัว๋ภายใน (ตัว๋เครื่องบิน , ตัว๋รถทัวร , ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท
ทุกครัง้กอนทําการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทัง้น้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง **

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

ซุปเปอรมารเก็ตเกาหลี

ทาอากาศยานนานาชาติอินชอน

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

 กิจกรรม เชา

01.05 น. เดินทางกลับโดยสายการบิน THAI AIR ASIA X (XJ) เท่ียวบินท่ี XJ703 (ขากลับไมมีบริการอาหารเครื่องด่ืม
บนเครื่อง ทานสามารถสัง่ซ้ือไดตามอัธยาศัยกับพนักงานตอนรับบนเครื่อง)

04.55 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ

ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง เชา

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



เง่ือนไข
กรุณาอานศึกษารายละเอียดทัง้หมดกอนทําการจอง เพ่ือความถูกตองและความเขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท ฯ และเมื่อ
ทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทัง้หมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทัง้หมด

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะเล่ือนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึน้ในกรณีท่ีมีผูรวมคณะไมถึง 25 ทาน 

2. ขอสงวนสิทธิก์ารเก็บคานามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึน้กอนวันเดินทาง 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุตางๆ 

4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน,
การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ
อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเท่ียวเอง 

6. เมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทัง้หมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ
ทัง้หมด 

7. รายการน้ีเป็นเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครัง้หน่ึง หลังจากไดสํารองโรงแรมท่ีพักในตางประเทศ
เรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม 

8. การจัดการเรื่องหองพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปท่ีเขาพัก  โดยมีหองพักสําหรับผูสูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได
โดยอาจจะขอเปล่ียนหองไดตามความประสงคของผูท่ีพัก ทัง้น้ีขึน้อยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได
 

9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเชน ใชวิวแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยางนอย 7วันกอนการเดินทาง มิ
ฉะน้ัน บริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได 

10. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี
อํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน 

11. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเป็นการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ ในกรณีท่ีผูเดินทางไม
ผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเป็นกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทอง
เท่ียว อันเน่ืองมาจากการกระทําท่ีสอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธ
ในกรณีอ่ืน ๆ 

12. กรณีตองการพักแบบ 3ทาน ตอหองหรือหองแบบ3เตียง TRIPLE กรณีโรงแรมมีหอง Triple ไมเพียงพอ ขอสงวนสิทธิใน
การจัดหองใหเป็นแบบ แยก 2หอง คือ 1หองพักคู และ 1หองพักเด่ียว โดยไมคาใชจายเพ่ิม 

13. สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของเกาหลี หรือ วันเสารอาทิตย รถอาจจะติด อาจทําใหเวลาในการ
ทองเท่ียวและ ชอปป้ิงแตละสถานท่ีนอยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก และคนขับรถในการบริหารเวลา ซ่ึงอาจจะขอความรวมมือ
จากผูเดินทางในบางครัง้ท่ีตองเรงรีบ เพ่ือใหไดทองเท่ียวตามโปรแกรม

14. บริการน้ําด่ืมวันละ1ขวดตอคนตอวัน เริ่มในวันท่ี2ของการเดินทางถึงวันท่ี5ของการเดินทางรวมจํานวน 4 ขวด

15. การบริการของรถบัสนําเท่ียวเกาหลี ตามกฎหมายของประเทศเกาหลี มัคคุเทศกและคนขับจะเป็นผูบริหารเวลาตามความ
เหมาะสม ทัง้น้ีขึน้อยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางน้ันๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปล่ียนเวลาทองเท่ียวตามสถานท่ีใน
โปรแกรมการเดินทาง

16. การประกันภัย ท่ีบริษัทฯไดทําไวสําหรับความคุมครองผูเดินทาง เป็นการการประกันอุบัติเหตุจากการเดินทางทองเท่ียว ตาม
พ.ร.บ การทองเท่ียว เทาน้ัน ไมไดครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไขไดปวย ทานสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของบริษัทฯได และทา
งบริษัทฯถือวาทานไดเขาใจและยอมรับขอตกลงแลวเมื่อทานชําระเงินคาทัวร 

(ทานสามารถซ้ือประกันสุขภาพ ในระหวางการเดินทางได จากบริษัท ประกันท่ัวไป และควรศึกษาเงื่อนไขความคุมครองให
ละเอียด)

17. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเป็นการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ ในกรณีท่ีผูเดินทางไม
ผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเป็นกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทอง
เท่ียว อันเน่ืองมาจากการกระทําท่ีสอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธ
ในกรณีอ่ืน ๆ 
 

การชําระเงิน
มัดจําทานละ 8,000 บาทตอทาน  และ ชําระสวนท่ีเหลือกอนวันเดินทางอยางนอย 15 วันลวงหนา (การไมชําระเงินคามัดจํา หรือ

ชําระไมครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจายไมวาดวยสาเหตุใดใด ผูจัดมีสิทธิยกเลิกการจองหรือยกเลิกการเดินทาง)  



อัตรานี้รวม:
คาตัว๋โดยสารเครื่องบินไป-กลับชัน้ประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามท่ีระบุในรายการ (ตัว๋กรุปไมสามารถเล่ือนวันกลับได

ตองไป-กลับพรอมคณะเทาน้ัน ) ท่ีน่ังเป็นไปตามสายการบินจัดสรรตามกรุปทัวร ไมสามารถระบุได

คาอาหารทุกมื้อ ตามท่ีระบุในรายการ

คาเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามท่ีระบุในรายการ

คาท่ีพักตามระบุในรายการ พักหองละ 2-3 ทาน ตามโรงแรมท่ีระบุหรือเทียบเทา

คายานพาหนะนําเท่ียวตามรายการ

คาน้ําหนักสัมภาระ สายการบิน THAI AIR ASIA X (XJ) กําหนดน้ําหนักสัมภาระโหลดใตทองเครื่องไป-กลับ ทานละ 20 กก.
สัมภาระถือขึน้เครื่อง(Carry on) 7 กก.

คาหัวหนาทัวรนําทานทองเท่ียวตลอดรายการในตางประเทศ

คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง การชดเชยอุบัติเหตุสวนบุคคลกรณีเสียชีวิตสูญเสีย   อวัยวะ สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิน้
เชิง 1,000,000 บาท การรักษาพยาบาลตออุบัติเหตุแตละครัง้500,000บาท(เงื่อนไขตามกรมธรรม)ไมรวมประกันสุขภาพ ทาน
สามารถสัง่ซ้ือประกันสุขภาพเพ่ิมได 
 

อัตรานี้ไมรวม:
คาใชจายสวนตัว อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง, คาโทรศัพทสวนตัว, คาซักรีด, มินิบารในหอง, รวมถึงคาอาหาร และเครื่องด่ืมท่ีสัง่

เพ่ิมนอกเหนือรายการ (หากทานตองการสัง่เพ่ิม กรุณาติดตอหัวหนาทัวรแลวจายเพ่ิมเองตางหาก)

คาทิปคนขับรถและไกดทองถิ่นทานละ 50,000 วอนหรือ 1,500 บาท ตอทานตลอดทัง้ทริป(ชําระท่ีสนามบิน)

คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% (กรณีท่ีทานตองการใบเสร็จรับเงินในนามบริษัทหรือตองการใบกํากับภาษี)

คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระท่ีหนักเกินจากสายการบินกําหนด (ปกติ 20 กก.)

คาวีซาสําหรับพาสปอรตตางดาว กรุณาเตรียมเอกสาร คือ 1)พาสปอรต 2)ใบประจําตัวคนตางดาว 3)ใบสําคัญถิ่นท่ีอยู 4)สําเนา
ทะเบียนบาน(ถามี) 5)สมุดบัญชีเงินฝาก(ถามี) 6)รูปถายสี 2 น้ิว 2 รูป แลวทางบริษัทฯจะเป็นผูดําเนินการย่ืนวีซาใหทานโดยจายคา
บริการตางหาก (สําหรับหนังสือเดินทางตางดาว เจาของหนังสือเดินทางตองทําเรื่องแจงเขา-ออกดวยตนเองกอนจะย่ืนวีซา)

วีซา
**สําเนาหนาพาสปอรตผูเดินทาง (*จะตองมีอายุเหลือมากกวา 6 เดือนกอนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับ*) 

กรุณาตรวจสอบกอนสงใหบริษัทมิฉะน้ันทางบริษัทจะไมรับผิดชอบกรณีพาสปอรตหมดอายุและดานตรวจปฏิเสธการออกและเขา
เมืองทาน*** กรุณาสงพรอมพรอมหลักฐานการโอนเงินมัดจํา หรือสงพรอมยอดคงเหลือ**

เอกสารใชในการเดินทาง 

หนังสือเดินทางท่ีเหลืออายุการใชงานมากกวา 6 เดือน **กรณีทําหนังสือเดินทางเลมใหมกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเลมเกาไป
ดวย ณ วันเดินทาง  หนังสือรับรองการทํางานเป็นภาษาอังกฤษ (ตําแหนง, เงินเดือน)

สําเนาบัตรพนักงาน และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พรอมเซ็นสําเนาถูกตอง

กรณีท่ีทานเป็นเจาของกิจการกรุณาเตรียมสําเนาหนังสือจดทะเบียนท่ีมีชื่อทานพรอมเซ็นรับรองสําเนา

กรณีเป็นนักเรียนนักศึกษาเตรียมหนังสือรับรองจากทางสถาบันเป็นภาษาอังกฤษ

การเรียกเก็บเอกสารเพ่ิมเติมน้ีเพ่ือประโยชนในการเดินทางเขาประเทศเกาหลีของทานท่ีทางบริษัทจะได  แจงใหหัวหนาทัวรทราบ
เพ่ือใหคําแนะนําทานในการเขาเมืองเกาหลีใต

หมายเหตุ
รายการทัวรสามารถเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, 

สายการบิน เป็นตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา

การอัพเกรดท่ีน่ัง สามารถอัพเกรดไดเฉพาะ Hot Seat  สําหรับท่ีน่ังBusiness/Premium ตัว๋กรุปทัวรไมสามารถอัพท่ีน่ังได 

ท่ีน่ัง Hot Seat ราคา 3,000 บาท/เท่ียว เป็นท่ีน่ังท่ีมีพ้ืนท่ีวางท่ีมากกวาท่ีน่ังมาตรฐาน ดวยพ้ืนท่ีวางขาท่ีกวางเป็นพิเศษ มีพ้ืนท่ี
พอท่ีจะสามารถยืดขาไดอยางเต็มท่ี

้ ้ ่ ้ ้



**กรณีทานมีความประสงคจะซ้ือน้ําหนักเพ่ิม กรุณาแจงพรอมจองทัวรหรือกอนเดินทาง10วันเทาน้ันพรอมชําระคาน้ําหนัก**
-    ซ้ือนําหนักเพ่ิม 5 กก. ชําระเพ่ิม 600  บาท /เพ่ิม10กก. ชําระเพ่ิม 1,000 บาท

-    เพ่ิม20กก. ชําระเพ่ิม 2,000 บาท 

ประกาศสําคัญ รับเฉพาะผูมีวัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียว คาทัวรท่ีจายใหกับผูจัด เป็นการชําระแบบจายชําระขาด และผูจัดไดชําระ
ใหกับสายการบินและสถานท่ีตางๆ แบบชําระขาดเชนกันกอนออกเดินทาง  ฉะน้ันหากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตาม
รายการไมดวยสาเหตุใด หรือไดรับการปฏิเสธการเขาหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต)
 ทางผูจัด ขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดสวนใดๆ รวมทัง้คาตัว๋เครื่องบินใหแกทาน 

*ขอสงวนสิทธในการปรับเปล่ียนราคาเพ่ิม หากมีการปรับขึน้ของภาษีน้ํามันหรือภาษีใดๆ จากสายการบิน *

หมายเหตุสําคัญ:ราคาและคาบริการเป็นราคาตัว๋เครื่องบินโปรโมชัน่ เมื่อชําระเงินคาจองทัวร  คาทัวร มิสามารถเปล่ียนแปลง วัน
เดินทาง ชื่อผูเดินทาง และ/หรือ ยกเลิก เล่ือนวันเดินทาง ขอคืนเงินมัดจํา คาทัวรไดทุกกรณี และ กรณีท่ีทานเดินทางมาจากตาง
จังหวัด โดยเครื่องบินภายใน กรุณาแจงบริษัทฯกอนท่ีทําการจองตัว๋เครื่องบิน มิฉะน้ัน บริษัทฯไมรับผิดชอบคาใชจายท่ีเกิดขึน้ กรณี
กรุปไมสามารถออกเดินทางโดยจํานวนสมาชิกไมถึง 20 ทาน บริษัทฯแจงทานกอนการเดินทาง 7 วัน โดยคืนเงินคาทัวรใหกับทาน
ทัง้หมด หรือเล่ือนการเดินทางในชวงการเดินทางอ่ืน และคาบริการน้ีรับเฉพาะนักทองเท่ียวชาวไทยเทาน้ัน และกรณีท่ีทานเมื่อเดิน
ทางถึงแลวไมทองเท่ียวพรอมคณะบริษัทฯขอเรียกชําระเงินเพ่ิมทานละ 300 USD   ประเทศเกาหลีใตจะมีชางภาพมาถายรูป และชวย
ดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และวันสุดทายชางภาพจะนําภาพถายมาจําหนายกับลูกทัวร หากวาทานใดสนใจสามารถซ้ือ
ได แตถาทานใดไมสนใจก็ไมตองซ้ือ เพราะทางบริษัททัวรไมมีการบังคับลูกทัวรซ้ือแตอยางใด แตเป็นการบอกกลาวลวงหนา

ขอความสําคัญ โปรดอานอยางละเอียด

ในกรณีท่ีลูกคาเดินทางไปประเทศเกาหลีใต แลวไมสามารถผาน เขา-ออก นอกประเทศได ทําใหลูกคาตองถูกสงตัวกลับเขา
ประเทศไทย จึงมีคาใชจายท่ีเกิดขึน้ในการเปล่ียนตัว๋ขากลับ และรวมถึงคาบริการอ่ืนๆท่ีเกิดขึน้ดวย ฉะน้ัน ลูกคาจะตองเป็นผูรับผิด
ชอบในคาใชจายท่ีเกิดขึน้ท่ีทางประเทศน้ันๆเรียกเก็บ ทางผูจัดและทางสายการบินจะไมรับผิดชอบคาใชจายท่ีเกิดขึน้ในทุกกรณี หรือ
ตองรอกลับประเทศไทยในเท่ียวบินถัดไปท่ีมีท่ีน่ังวาง หรือตามวันเดินทางของตัว๋เครื่องบิน ทัง้น้ี ขึน้อยูทางเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมือง
ของประเทศเกาหลีใตและสายการบินเป็นผูพิจารณา ทางผูจัดไมสามารถเขาไปแทรกแซงได   ** ตม. ตรวจคนเขาเมืองประเทศ
เกาหลีใตจะมีการสุมตรวจ และอาจมีการเรียกไปสัมภาษณ ในการท่ีทางตรวจคนเขาเมืองเรียกสัมภาษณน้ัน ขึน้อยูกับทางตรวจคนเขา
เมืองเป็นผูพิจารณา และอยูในดุลพินิจของทางเจาหนาท่ี ตม. ทางบริษัททัวรไมสามารถเขาไปแทรกแซงได

การยกเลิก
การยกเลิกการจอง:เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เครื่องบินเป็นราคาแบบซ้ือขาด เมื่อทานตกลงจองทัวรโดยจายเงินมัดจํา หรือ คา

ทัวรทัง้หมดแลว ขอสงวนสิทธิในการยกเลิก การเดินทาง เล่ือนการเดินทาง ขอคืนเงินไมวากรณีใดทัง้สิน้ 


