
#9884 ทัวรเกาหลี อินชอน โซล 5 วัน 3 คืน สวนสนุกลอต
เตเวิลล รวมเทศกาลตกปลานํ้าแข็ง บิน XJ
ทัวรเกาหลี อินชอน โซล รวมเทศกาลตกปลานํ้าแข็ง ลานสกีเกาหลี(ไมรวมคา
อุปกรณ) ไรสตรอเบอรี่ โรงเรียนสอนทํากิมจิ+ชุดประจําชาติฮันบก รานเครื่อง
สําอางค สวนสนุกลอตเตเวิลล โซลทาวเวอร(ไมรวมคาขึ้น) TRICK EYE & ICE
MUSEUM พระราชวังเคียงบกกุง ตลาดเมียงดง



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง    -

2 ทาอากาศยานนานาชาติอินชอน - เทศกาลตกปลาน้ําแข็ง หรือ ตกปลาน้ําแข็ง -
ลานสกี   

JM HOTEL / NEW
M SUWON หรือระดับ
เดียวกัน

3 ไรสตรอเบอรร่ีเกาหลี - โรงเรียนสอนทํากิมจิ / ทํากิมจิ - ฮันบก - ศูนยโสม -
COSMETIC OUTLET Korea - สวนสนุกล็อตเตเวิรด   

BENIKIA M HOTEL
/ HAEDAMCHAE
HOTEL /
INTERCITY HOTEL
หรือระดับเดียวกัน

4 หอคอยกรุงโซล - การคลองกุญแจคูรักเกาหลี - ศูนยสมุนไพรฮอกเกตนามู -
พิพิธภัณฑภาพลวงตา 3 มิติ - พิพิธภัณฑน้ําแข็ง - โรงงานพลอยอเมทิส -
พระราชวังชางดอกกุง - ดิวตีฟ้รี - เมียงดง - เมียงดงสตรีทฟ ูด

  

BENIKIA M HOTEL
/ HAEDAMCHAE
HOTEL /
INTERCITY HOTEL
หรือระดับเดียวกัน

5 ซุปเปอรมารเก็ตเกาหลี - ทาอากาศยานนานาชาติอินชอน - ทาอากาศยาน
นานาชาติดอนเมือง    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

27 ก.พ. 62 - 3 มี.ค. 62
฿16,999  
฿15,999

฿16,999  
฿15,999

฿16,999  
฿15,999

฿5,000

28 ก.พ. 62 - 4 มี.ค. 62 ฿16,999 ฿16,999 ฿16,999 ฿5,000



วันท่ี 1 ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง

 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ทาอากาศยานนานาชาติอินชอน - เทศกาลตกปลาน้ําแข็ง หรือ
ตกปลาน้ําแข็ง - ลานสกี

กําหนดการทั้งหมด

** 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

เคานเตอรเช็คอินจะปิดบริการกอนเวลาเครื่องออกอยางนอย 60 นาที และผูโดยสารพรอม ณ ประตูขึน้เครื่องกอนเวลาเครื่อง
ออก 40 นาที

ขอสงวนสิทธิใ์นการเลือกท่ีน่ังบนเครื่อง เน่ืองจากตองเป็นไปตามระบบของสายการบิน

สายการบิน AIR ASIA X ใชเครื่อง AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ท่ีน่ัง จัดท่ีน่ังแบบ 3-3-3 น้ําหนักกระเปา 20 กก./
ทาน (หากตองการซ้ือน้ําหนักเพ่ิม ตองเสียคาใชจาย)

 กิจกรรม ค่ํา

23.00 น. คณะพรอมกันท่ี สนามบินนานาชาติดอนเมือง อาคาร 1 ชัน้ 3 ประตู 4 เคานเตอร 4 สายการบิน AIR ASIA X
เจาหนาท่ีของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ และอํานวยความสะดวกในการขึน้เครื่อง (หัวหนาทัวรแนะนําการเดินทาง) น้ําหนัก
กระเปาขึน้เครื่องได 20 กก./ทาน (หากตองการซ้ือน้ําหนักเพ่ิม ตองเสียคาใชจาย)

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

02.35 น. บินลัดฟาสู สาธารณรัฐเกาหลีใต โดยเท่ียวบินท่ี XJ700 (ไมมีบริการอาหารบนเครื่อง)

ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง คํ่า

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

 กิจกรรม เชา

10.05 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติอินชอน (เวลาทองถิ่นเร็วกวาไทย 2 ช.ม. กรุณาปรับนาฬิกาของทานเป็นเวลา
ทองถิ่นเพ่ือสะดวกในการนัดหมาย) หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร

ขอตอนรับทุกทานสูสาธารณะรัฐเกาหลีใต รถโคชนําทุกทานขามทะเลตะวันตกดวยสะพานแขวนยองจอง หรือ สะพานเพ่ือ
ความหวังในการรวมชาติท่ียาวกวา 4.42กม. และมียอดโดมสูง 107 เมตร

เดินทางไปรวมฉลองเทศกาลสุดย่ิงใหญ เทศกาลตกปลาน้ําแข็ง หน่ึงปีมีเพียงครัง้เดียว จัดขึน้ประมาณชวงเดือนมกราคม
ของทุกปี (**หมายเหตุ... กําหนดการเทศกาลตกปลาน้ําแข็ง ยังไมระบุวันท่ีแนชัด และอาจมีการเปล่ียนแปลง ทัง้น้ีขึน้อยูกับ

้ ่ ้ ่



สภาพภูมิอากาศในแตละปี**) เทศกาลน้ีมีนักทองเท่ียวมาเยือนนับลานคนตอปี ไมวาจะเป็นเด็กหรือผูใหญจะมาเทศกาลน้ีเพ่ือ
ตกปลาเทราท ฉายาของมันคือ The Queen of Valley หรือราชินีแหงขุนเขา โดยปลาเทราทภูเขาจะอาศัยอยูในน้ําเย็นท่ีมี
อุณหภูมิตัง้แต 20 องศาเซลเซียสลงไป นับวาเป็นปลาท่ีสวยงามและหายาก ซ่ึงนักทองเท่ียวท่ีตกปลามาไดสามารถนําปลามาทํา
เป็นซูชิหรือซาชิมิ ก็สามารถรับประทานไดเลย

ภายในงานจะมีกิจกรรมทาความหนาวตางๆ อาทิเชน การแขงขันจับปลาเทราทดวยมือเปลา ตกปลาใตนาแข็ง การโชวแกะ
สลักน้ําแข็ง ฟุตบอลน้ําแข็ง และเลนเล่ือนหิมะ และอ่ืนๆ ถือไดวาเป็นงานใหญท่ีหลายคนเฝ ารอคอย เน่ืองจากจัดแคปีละครัง้ใน
ชวงเวลาสัน้ๆ ถือเป็นแหลงทองเท่ียวเพ่ือการพักผอนและผจญภัยท่ีไดมาตรฐาน เทศกาลน้ีไดรับการเสนอใหเป็นเทศกาล
ตัวอยาง โดยกระทรวงวัฒนธรรมและการทองเท่ียวของเกาหลี นอกจากน้ันยังมีรายการบันเทิง และเกมสการเลนตางๆมากมาย
เชน สนามการเลนสไลเดอรน้ําแข็ง การแขงขันฟุตบอลบนน้ําแข็ง และ กีฬาน้ําแข็งอ่ืนๆ มีแขงขันชิงแชมปสุนัขลากเล่ือนหิมะ
และรถแขงหิมะ ซ่ึงเหมาะกับเด็กๆ และครอบครัวไดสนุกสนานกับกิจกรรมนานาชนิดตลอดทัง้งาน (พิเศษ...หรรษาฟรีๆ รวม
อุปกรณตกปลา)

หมายเหตุ : เน่ืองดวยเทศกาลตกปลาน้ีจัดขึน้ท่ีเมืองฮวาชอน (ชวงประมาณวันท่ี 28 มกราคม – 28 กุมภาพันธ วันเวลาอาจ
มีการเปล่ียนแปลง ขึน้อยูกับสภาพอากาศในปีน้ันๆ) หากไมสามารถไปตกปลาน้ําแข็งได ในกรณีท่ีน้ําแข็งยังไมสามารถลงไปยืน
ตกปลาได ทัง้น้ีทางบริษัทจะนําทานไปตกปลาท่ีซาราซอม หรือหากเกิดเหตุสุดวิสัยขัดของอ่ืนๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการ
ปรับเปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสม ทดแทนโปรแกรมเป็น >> เกาะนามิ แหลงทองเท่ียวท่ีมีชื่อเสียงของเกาหลีใต บน
เกาะจะมีบรรยากาศรมรื่นเต็มไปดวยตนสน ตนเกาลัด ตนแปะกวย ตนซากุระ ตนเมเป้ิล และตนไมดอกไมอ่ืนๆ ท่ีพลัดกัน
ออกดอกเปล่ียนสีใหชมกันทุกฤดูกาล ในการขามไปเกาะนามิตองน่ังเรือเฟอรี่ขามไป เรือจะมีใหบริการวันละสามรอบ จุดไฮไลท
บนเกาะจุดแรกคือ “Winter Sonata’s First Kiss” ใกลกันน้ันจะมีโซนอาหารทัง้รานอาหารแบบน่ังทาน รานของป้ิงยาง และ
ซาลาเปานึงเตาถานแบบโบราณ ถัดจากโซนอาหารก็จะถึงจุดไฮไลทของเกาะนามิอีกแหงน่ันคือ “Ginkgo Tree Lane”

บาย

บริการอาหารกลางวัน เมนูบูลโกกิ หมูหมักสไตลเกาหลี มีรสชาติออกหวานเผ็ดเล็กนอย โดยนําหมูลงในกระทะพรอมน้ําซุป
ปรุงรส เมื่อสุกรับประทานพรอมเครื่องเคียงและขาวสวย

เมื่อเขาสูฤดูหนาวภูเขาของเกาหลีจะถูกปกคลุมไปดวยหิมะขาวโพลน เราจะนําทานไปสัมผัสประสบการณหนาหนาวสุดสนุก
บน ลานสกีขนาดใหญ พรอมเสิรฟความฟินขัน้สุดใหทุกทานดวยการพาไปเลนสกีและนอนพักท่ีสกีรีสอรท มีเวลาใหทานได
สนุกกับการเลนสกีอยางเต็มท่ี ซ่ึงปลอดภัยไมมีอันตราย

การเตรียมตัวกอนเลนสกีควรเตรียมถุงมือสกี ผาพันคอ แวนกันแดด เสื้อแจคเก็ตกันน้ําหรือผารม และกางเกงรัดรูป พรอม
กับรับฟังขอแนะนํา และฝึกวิธีการเลนจากไกดทองถิ่นกอนลงสนามจริง ทัง้น้ีเพ่ือความปลอดภัยของทานเองเป็นสําคัญ (**ราคา
ทัวรยังไมรวมคาอุปกรณการเลนสกี สกีลิฟท สโนวสเลด สกีคาเลนรวมชุดประมาณ 50,000 วอน**)

หมายเหตุ ปริมาณของหิมะ และการเปิดใหบริการของลานสกี ขึน้อยูกับความเอ้ืออํานวยของสภาพอากาศในแตละปี หากมี
หิมะไมเพียงพอลานสกีอาจจะปิดใหบริการ ในกรณีท่ีลานสกีไมสามารถเปิดบริการ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลง
โปรแกรม ปรับเปล่ียนเป็น ONE MOUNT (SNOW PARK*) สวนสนุกอีกหน่ึงแหงท่ีนาสนใจเมื่อเดินทางไปเท่ียวเกาหลี
ทานจะไดพบกลับโลกแหงลานน้ําแข็งเลนหิมะ 365 วัน เมืองหิมะจําลองตัง้อยูท่ีเมือง GOYANG แหลงทองเท่ียวใกลกรุงโซล
"Snow Park" ในรมท่ีใหญสุดของประเทศเกาหลี เพลิดเพลินกับการขี่เครื่องเลนสุดนารักบนลานน้ําแข็ง เชน จักรยานคูรัก
จักรยานเด่ียว รถเฟอรรี่ กะบะสเลดแซนตา เป็นตน หรือเขาสูโลกของหิมะท่ีอุณหภูมิติลบ -2 องศาเซลเซียส กับการเลนสโน
สเลค บนลานหิมะ (ราคาทัวรน้ีไมรวมคาเขา SNOW PARK 15,000 วอน หรือหากทานใดไมสนใจ สามารถเดินชอปป้ิงตามอ
ธัยาศัย มีทัง้ H&M, ADIDAS และมีอีกหลากหลายแบรนดชัน้นํา) ***

ค่ํา

บริการอาหารเย็น เมนูชาบู ชาบู สุกีส้ไตลเกาหลี คลายการตมรวมมิตรสุกีห้มอไฟ ประกอบไปดวยเน้ือหมูสไลด ผัก เห็ด
และวุนเสนเกาหลี เป็นอีกหน่ึงเมนูยอดฮิตในเกาหลี และยังเป็นอาหารพ้ืนเมืองท่ีมีมาอยางยาวนานอีกดวย

พักท่ี JM HOTEL / NEW M SUWON หรือระดับเดียวกัน

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



 หมายเหตุ

วันท่ี 3 ไรสตรอเบอรร่ีเกาหลี - โรงเรียนสอนทํากิมจิ / ทํากิมจิ - ฮัน
บก - ศูนยโสม - COSMETIC OUTLET Korea - สวนสนุก
ล็อตเตเวิรด

หากไมสามารถไปตกปลาน้ําแข็งได ในกรณีท่ีน้ําแข็งยังไมสามารถลงไปยืนตกปลาได ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการปรับ
เปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสม ทดแทนโปรแกรมเป็น เกาะนามิ แทน

ราคาทัวรยังไมรวมคาอุปกรณการเลนสกี สกีลิฟท สโนวสเลด สกีคาเลนรวมชุดประมาณ 50,000 วอน

หากมีหิมะไมเพียงพอลานสกีอาจจะปิดใหบริการ ในกรณีท่ีลานสกีไมสามารถเปิดบริการ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการ
เปล่ียนแปลงโปรแกรม ปรับเปล่ียนเป็น ONE MOUNT (SNOW PARK*) แทน

เทศกาลตกปลานํ้าแข็ง หรือ ตกปลานํ้าแข็ง
เทศกาลตกปลาน้ําแข็ง หน่ึงปีมีเพียงครัง้เดียว โดยเทศกาลน้ีถูกเสนอใหเป็นเทศกาล
ตัวอยาง ของกระทรวงวัฒนธรรมและการทองเท่ียวเกาหลี เป็นเทศกาลฤดูหนาวท่ีย่ิงใหญ
และดึงดูดนักทองเท่ียวมาเยือนทุกปี สนุกสนานและเพลิดเพลินกับการตกปลาน้ําแข็งโดย
การเจาะน้ําแข็งเป็นรูวงกลม และนําเบ็ดไปตกปลาใตน้ําแข็ง

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนูบูลโกกิ หมูหมักสไตลเกาหลี

ลานสกี บาย

สกีรีสอรท อิสระใหทานเพลิดเพลินกับกิจกรรมตาง ๆ บนลานสกี เพลิดเพลินกับลาน
หิมะท่ีกวางใหญ และเนินเลยสกีระดับตางๆ และมีสิ่งอํานวยความสะดวกอ่ืนๆอีกมากมาย

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนูชาบู ชาบู สุกีส้ไตลเกาหลี

 JM HOTEL / NEW M SUWON หรือระดับเดียวกัน

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

จากน้ันนําทานเดินทางเขาสู ไรสตรอเบอรรี่ ใหทานไดชิมสตรอเบอรรี่สดๆ หวานฉ่ําจากไร และยังสามารถซ้ือกลับมาฝากคน
ท่ีเมืองไทยไดดวย โดยจะมีการแพ็คใสกลองสวยงาม และสงใหทานวันสุดทาย

จากน้ันนําทานไปเรียนรูวัฒนธรรมการทํากิมจิของชาวเกาหลีท่ี โรงเรียนสอนทํากิมจิ อาหารเกาหลีประเภทผักดองท่ีอาศัย
ภูมิปัญญากนครัวของชาวเกาหลี ดวยการหมักพริกสีแดงและผักตางๆ โดยท่ัวไปจะเป็นผักกาดขาว ชาวเกาหลีนิยมรับประทา
นกิมจิเกือบทุกมื้อ และยังนําไปปรุงเป็นสวนประกอบอาหารอีกหลายอยาง ปัจจุบันกิมจิมีมากกวา 187 ชนิด สวนใหญแลวจะมี
รสเผ็ด และเปรีย้ว นอกจากน้ียังสามารถสวมใส ชุดประจําชาติฮันบก ซ่ึงเป็นชุดประจําชาติของเกาหลี พรอมถายภาพสวยๆ เก็บ
ไวเป็นท่ีระลึก

บาย

บริการอาหารกลางวัน เมนูบุฟเฟตบาบีคิวป้ิงยางสไตลเกาหลี เน้ือหมู เน้ือไก เน้ือวัว ปลาหมึก อาหารเกาหลี เติมไมอัน้

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

จากน้ันนําทานเดินทางเขาสู สวนสนุก LOTTE WORLD หน่ึงในสวนสนุกท่ีดังท่ีสุดของเกาหลี ตัง้อยูท่ีเขตชัมซิล
(Jamsil) ในเมืองโซล เป็นสวนสนุกในรมขนาดใหญท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดแหงหน่ึงในโลก การมาเท่ียวท่ีน่ีจึงสามารถทําไดทัง้ปีโดย
ไมตองดูสภาพอากาศลวงหนา ภายในมีเครื่องเลนท่ีนาตื่นเตนมากมาย รวมถึงลานไอซสเก็ต สวนสนุกลอตเตเวิลดแบงออก
เป็น 2 โซน ไดแก ธีมผจญภัย (Adventure) โซนท่ีเป็นสวนสนุกในรมท่ีใหญท่ีสุดในโลก และ เกาะเวทมนต (Magic Island)
โซนท่ีเป็นสวนสนุกกลางแจงท่ีสรางเป็นเกาะอยูกลางทะเลสาบซอกชน (Seok-Chon Lake) ทัง้ยังมีรานจําหนายของท่ีระลึก
รานอาหารนานาชาติ และสิ่งอํานวยความสะดวกอ่ืนๆอีกมากมาย นอกจากน้ี ท่ีน่ียังรายลอมไปดวยหางสรรพสินคา ชอปป้ิงมอลล
ซุปเปอรมารเก็ต โรงแรมหรู เป็นตน

หมายเหตุ เครื่องเลน Lotis Climing, Tomb of Horror, Mirror Maze, VR Game Zone, Fantasy Forest และ
Poporo Park ไมรวมอยูในตัว๋ หากลูกคาตองการเลนตองเสียคาใชจายเพ่ิม ***

ค่ํา

บริการอาหารเย็น เมนูบุฟเฟต SEA FOOD สําหรับทานท่ีชื่นชอบอาหารทะเลเป็นพิเศษ ใหทานไดเลือกสรรอาหารทะเลท่ี
สดๆใหม และ อาหารนานาชนิด

พักท่ี BENIKIA M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY HOTEL หรือระดับเดียวกัน

ไรสตรอเบอรรี่เกาหลี

โรงเรียนสอนทํากิมจิ / ทํากิมจิ

ฮันบก

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

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

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”

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนูบุฟเฟตบาบีคิวป้ิงยางสไตลเกาหลี



 หมายเหตุ

วันท่ี 4 หอคอยกรุงโซล - การคลองกุญแจคูรักเกาหลี - ศูนยสมุนไพร
ฮอกเกตนามู - พิพิธภัณฑภาพลวงตา 3 มิติ - พิพิธภัณฑน้ํา
แข็ง - โรงงานพลอยอเมทิส - พระราชวังชางดอกกุง - ดิวตี้
ฟรี - เมียงดง - เมียงดงสตรีทฟูด

เครื่องเลน Lotis Climing, Tomb of Horror, Mirror Maze, VR Game Zone, Fantasy Forest และ Poporo Park
ไมรวมอยูในตัว๋ หากลูกคาตองการเลนตองเสียคาใชจายเพ่ิม

ศูนยโสม

COSMETIC OUTLET Korea

สวนสนุกล็อตเตเวิรด

 บาย

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

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

เป็นสวนสนุกในรมขนาดใหญท่ีตัง้อยูท่ีเขตชัมซิล ในเมืองโซล ท่ีน่ีมีทัง้สวนสนุกในรม
ซ่ึงจัดไดวาเป็นสวนสนุกในรมท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดแหงหน่ึงในโลกเลยก็วาได และมีโซนสวน
สนุกกลางแจง ท่ีสรางเป็นเกาะอยูกลางทะเลสาบซอกชน รายลอมไปดวยหางสรรพสินคา
ชอปปิงมอลล ซุปเปอรมาเก็ต โรงแรมหรู รวมไปถึงดานในยังเป็นท่ีตัง้ของพิพิธภัณฑพ้ืน
บานเกาหลี หรือ Korean Folk Museum อีกดวย ล็อตเตเวิลดเปิดใหบริการตลอดทัง้ปี
ไมมีวันหยุด

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนูบุฟเฟต SEA FOOD

 BENIKIA M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY HOTEL หรือระดับเดียวกัน

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

จากน้ันนําทานไปยังหน่ึงในทาวเวอรท่ีมีวิวท่ีสวยท่ีสุดในเอเชีย โซลทาวเวอร (N SEOUL TOWER) ตัง้อยูบนภูเขานัมซาน
ใจกลางกรุงโซล มีความสูงจากฐานหอคอยประมาณ 236.7 เมตร และมีความสูง 479 เมตรจากพ้ืนดิน ไมวาจะเป็นชวงกลางวัน
ชวงกลางคืน หรือฤดูกาลไหนๆ ก็ยังไดรับความนิยมเสมอมา ทัง้จากนักทองเท่ียวและคูรักชาวเกาหลี เพราะเป็นจุดชมวิวท่ีมอง
เห็นวิวท่ัวทัง้กรุงโซล และบริเวณรอบๆ แบบพาโนรามา นับเป็นอีกสถานท่ีสุดแสนโรแมนติกแหงหน่ึงท่ีคูรักทุกคูไมควรพลาด

นอกจากน้ียังมีไฮไลทสําคัญของกรุงโซลท่ีนักทองเท่ียวทุกคนจะตองมาแวะเช็คอินคือ สถานท่ีคลองกุญแจชื่อดัง Love Key
Ceremony ท่ีมีความเชื่อวา คูรักท่ีมาคลองกุญแจท่ีน่ีจะมีความรักท่ียืนยาวไปตลอดกาล ** ราคาทัวรน้ีไมรวมกุญแจและคาขึน้
ลิฟท **

นําทานชม ศูนยสมุนไพรบํารุงตับ (HOKGENAMU) ตนไมชนิดน้ีเจริญเติบโตในปาลึกบนภูเขาท่ีปราศจากมลภาวะ และสูง
เหนือระดับน้ําทะเล 50-800 เมตร ชวยดูแลตับใหสะอาดแข็งแรง ปองกันโรคตับแข็ง ไมถูกทําลายจากการด่ืมแอลกอฮอล กาแฟ
บุหรี่ สารตกคางจากอาหาร และยา

่ ้



นําทานเรียนรูการทําผลิตภัณฑท่ีสกัดจาก น้ํามันสนเข็มแดง (RED PINE) มีสรรพคุณชวยบํารุงรางกาย ลดไขมัน ชวย
ควบคุมอาหาร และรักษาสมดุลในรางกาย

จากน้ันนําทานอิสระชม TRICK EYE MUSEUM ผลงานการสรางสรรคศิลปะแนวใหมภาพวาดลวงตาสามมิติ โดยทานจะ
ไดสนุกสนานกับการถายรูปแอ็คชัน่ทาตางๆ ท่ีเกิดจากความคิดสรางสรรค และจินตนาการของการสรางภาพโดยใชเทคนิคพิเศษ
จากภาพสามมิติท่ีรวมทฤษฎีทางวิทยาศาสตร การซอนภาพโดยกระตุนความเคล่ือนไหวของภาพใหมีมิติเหมือนจริงโดยใหผูชม
เขาไปมีสวนรวมถายภาพ เมื่อผานเขาไปในภาพน้ันๆ ภาพทุกภาพจะออกมาดูประหน่ึงเหมือนจริงในเหตุการณ จนทานจะอุทาน
วามันเหมือนจริงมากจนแทบจะแยกไมออกเลยวาอันไหนภาพวาดและของจริง และ ICE MUSEUM เป็นโซนน้ําแข็งแกะสลัก
รูปตางๆ อุณหภูมิขางใน ประมาณ - 4 องศา

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

บาย

บริการอาหารกลางวัน เมนูไกตุนโสม อาหารบํารุงสุขภาพ ไกขนาดกําลังเหมาะ ยัดไสดวยโสม แปะกวย และสมุนไพรบํารุง
รางกาย เสิรฟในหมอดินรอนๆ

จากน้ันนําทานชม พระราชวังชางด็อกกุง (CHANGDEOKGUNG PALACE) พระราชวังลําดับท่ีสองท่ีถูกสรางตอจาก
พระราชวังเคียงบกกุง เคยใชเป็นท่ีพํานักของพระมหากษัตริยหลายพระองคในสมัยราชวงศโชซอน และยังเป็น 1 ใน 5 ของ
พระราชวังสําคัญท่ียังคงรักษาไว พระราชวังหลวงทัง้ 5 ท่ีในโซลน้ัน จะมีลักษณะหนาตาคลายๆ กัน แตกตางกันท่ีทัศนียภาพ
รวมถึงความพิเศษของแตละสถานท่ีดวย อยางตัวพระราชวังชางด็อกกุงแหงน้ีก็มีไฮไลทท่ีนาสนใจคือ สวนฮูวอน หรือสวนแหง
ความลับน่ันเอง (Secret Garden) ภายในพระราชวังประกอบไปดวยเขตพระราชฐานชัน้นอก พระราชฐานชัน้ใน และสวนดาน
หลังท่ีใชสําหรับเป็นท่ีพักผอนของพระมหากษัตริยในสมัยโบราณ เมื่อเดินเขามาบริเวณดานในพระราชวังจะเจอกับลานกวาง
เป็นพ้ืนท่ีสาธารณะท่ีนักทองเท่ียวสามารถเดินชมได พระราชวังแหงน้ีเคยถูกเผาทําลายไปในชวงปี 1592 กอนจะถูกบูรณะในปี
1611 และไดกลายเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมนับตัง้แตน้ันเป็นตนมา ปัจจุบันยังคงเหลือความงดงามบางสวนของพระราชวังเอาไว
นอกจากน้ันยังมีตนไมขนาดยักษมีอายุกวา 300 ปี บอน้ํา และศาลาริมน้ํา

หมายเหตุ: กรณีท่ีพระราชวังชางด็อกกุงไมเปิดทําการ ขอสงวนสิทธิป์รับรายการทองเท่ียวทดแทนเป็น พระราชวังถ็อกซูกุง
(DEOKSUGUNG PALACE) 1 ใน 5 พระราชวังเกาแกของราชวงศโชซอน มีขนาดไมเล็กไมใหญ ตัง้โดดเดนสงางามอยู
ทามกลางอาคารสไตลตะวันตกใจกลางกรุงโซล แตสวยงามรมรื่นไปดวยตนไม ย่ิงชวงฤดูใบไมเปล่ียนสีแลวย่ิงสวยงามไปอีก ใน
แตละวันจะมีการเปล่ียนเวรยามของทหาร หากมาไดถูกจังหวะจะไดชมพิธีเปล่ียนเวรยามประจําวัน ซ่ึงในหน่ึงวันน้ันจะมี 3 รอบ
คือ รอบแรกตอน 11.00 น. รอบท่ีสอง 14.00 น. และรอบสุดทายตอน 15.30 น.

จากน้ันนําทานเลือกซ้ือสินคาปลอดภาษี ดิวตีฟ้รี (DUTY FREE) ท่ีรานคาปลอดภาษีท่ีใหญท่ีสุดในโซล แหลงรวมสินคาแบ
รนดเนมมากมาย ไมวาจะเป็น น้ําหอม เสื้อผา เครื่องสําอาง กระเปา นาฬิกา เครื่องประดับหลากหลายแบรนดดัง และสินคาแบ
รนดอ่ืนๆ อีกมากมาย โดยชัน้ใตดินจะเป็นสินคาแบรนดหรู เครื่องด่ืมแอลกอฮอล นาฬิกาดังหลากหลายแบรนด ชัน้ 2 เป็นช็อป
MCM ชัน้ท่ี 3 เป็นโซนเครื่องสําอางคหลากหลายแบรนดดัง ชัน้ 4 จะเป็นสินคาแบรนดเนมอ่ืนๆ และชัน้ท่ี 5 จะเป็นแบรนดของ
เกาหลี และโซนรานอาหาร ใหทานไดเลือกซ้ือกันตามอัธยาศัย

จากน้ันนําทานเพลิดเพลินกับการชอปป้ิง ยานเมียงดง (MYEONG-DONG) แหลงละลายทรัพยในดวงใจของสาวๆหลายคน
หรือสยามสแควรเกาหลี ตลาดแหงน้ีจะมีเสื้อผา กางเกง รองเทา น้ําหอม เครื่องสําอางคทัง้แบรนดเนมชื่อดัง และโลคอลแบรนด
รวมถึงซีดีเพลง รูปดารา และศิลปินเกาหลี หรืออะไรท่ีวัยรุนตองการก็สามารถหาไดจากท่ีตลาดน้ี อาทิเชน รานเครื่องสําอางคคท่ี
คุนหูคนไทยท่ีไมวาจะเป็น ETUDE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, NATURAL REPUBLIC, INNISFREE ราคา
เครื่องสําอางคคจะถูกกวาประเทศไทยประมาณ 2 ถึง 3 เทา และบางรุนไมมีขายในประเทศไทย หรือจะเป็นรานขายรองเทา
แบรนดดังอยางราน MBC MART ก็มีรองเทาหลากหลายแบรนดดังใหเลือกมากมาย อาทิเชน ADIDAS, NIKE, NEW
BALANCE, VANS, CONVERSE, FILA เป็นตน

ในสวนของอาหารบริเวณขางทางท่ีฮอทฮิตไมแพกันอยางโซน เมียงดงสตรีทฟ ูด (MYEONG-DONG STREET FOOD)
มีอาหารหรือของทานเลนใหไดลิม้ลองมากมาย ไมวาจะเป็น หอยเชลลยางตัวใหญอบนากิน ขนมไขหรือเครันปัง ขนมยอดฮิต
ตลอดกาลของเมียงดง กุงล็อบสเตอรตัวใหญๆ ยางชีสมีรสหวาน ชีสยาง โดยการเอามอสซาเรลลาชีสเสียบไมแลวเอาไปยาง ตอก
โบกี เคกขาวท่ีขึน้ชื่อของเกาหลี ปรุงรสดวยซอสเผ็ดสไตลเกาหลี เมนูน้ีมีอยูเกือบทุกซอกทุกมุมท่ีในตลาดเมียงดง บะหมี่ดําจาจัง
มยอน หน่ึงในเมนูสุดฮิตท่ีเห็นกันบอยในซีรี่สเกาหลี มันฝรัง่เกลียวทอดกรอบเสียบไม พบเห็นไดท่ัวไปในเมืองไทย แตของท่ีน่ี
จะมีไสกรอกเพ่ิมเขามาอีกหน่ึงชัน้ ปลาหมึกยักษทอดกรอบ เสียบไมแบบอลังการโรยดวยเกลือ เป็นตน แตหากคนท่ีชอบของ
หวานก็จะมีไอติมโคนเจาดัง ซ่ึงไอติมท่ีกดมาใสโคนน้ันสูงถึง 2 ฟุต

ค่ํา

อิสระอาหารเย็น 1 มื้อ (ใหทุกทานไดอิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย)

พักท่ี BENIKIA M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY HOTEL หรือระดับเดียวกัน 

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม



หอคอยกรุงโซล

การคลองกุญแจคูรักเกาหลี

ศูนยสมุนไพรฮอกเกตนามู

พิพิธภัณฑภาพลวงตา 3 มิติ

พิพิธภัณฑนํ้าแข็ง

โรงงานพลอยอเมทิส

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

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

เป็นสถานท่ีทองเท่ียวแหงใหมของกรุงโซล มีเอกลักษณท่ีแปลกแหวกแนวจากพิพิธภัณฑ
ท่ีเราเคยรูจักอยางสิน้เชิง จุดเดนก็คือ ภาพบริเวณฝาผนังและพ้ืน จะถูกสรางสรรค โดยใช
เทคนิคพิเศษในการสรางภาพ3มิติ รวมถึงทฤษฎีทางวิทยาศาสตรเชนการหักเหของแสง
เงา และการซอนภาพโดยกระตุนการเคล่ือนไหวของภาพใหมีมิติเหมือนจริง ซ่ึงศิลปะแบบ
น้ีเรียกวา ทรอมพลุยล (trompe l’oeil) มาจากภาษาฝรัง่เศสท่ีแปลวาลวงตาและท่ีสําคัญ
ภาพลวงตาเหลาน้ียังสามารถทําใหผูชมเขาไปมีสวนรวมกับภาพได โดยแตละภาพจะมีคํา
แนะนําเรื่องตําแหนงการยืน เพ่ือจัดวางทาตางๆ

เมืองน้ําแข็งท่ีมีผลงานศิลปะแกะสลักน้ําแข็งกวา 50 ชิน้ รวมอยูในท่ีเดียว พรอมจัดแสดง
ในแบบท่ีไมธรรมดา แตจําลองเป็นเมืองท่ีทุกอยางกลายเป็นน้ําแข็ง และเอาใจเด็กๆ ดวย
สไลเดอรน้ําแข็ง และกิจกรรมอ่ืนๆ อีกมากมาย ใหคุณไดเดินเท่ียวอยางไมรูสึกเบื่อ อาทิ
สัมผัสประสบการณน่ังรถลากกวางรูดอรฟ ทักทายลุงซานตา โพสทาคูกับนกเพนกวินขัว้
โลก สํารวจบานน้ําแข็งเอสกิโม เย่ียมชมปราสาทน้ําแข็ง ชมวิวจากบนกําแพงเมือง และ
ลองเขาพักโรงแรมท่ีทุกอยางทําจากน้ําแข็ง

โรงงานพลอยอเมทิส หรือ พลอยสีมวง ท่ีมีชื่อเสียงของประเทศเกาหลี ซ่ึงชาวโสมเชื่อวา
ถาไดมีพลอยชนิดน้ีติดตัวไว จะทําใหมีโชคลาภและสิ่งดีๆเกิดขึน้กับชีวิต

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนูไกตุนโสม



 หมายเหตุ

วันท่ี 5 ซุปเปอรมารเก็ตเกาหลี - ทาอากาศยานนานาชาติอินชอน - ทา
อากาศยานนานาชาติดอนเมือง

ราคาทัวรน้ีไมรวมกุญแจและคาขึน้ลิฟท

กรณีท่ีพระราชวังชางด็อกกุงไมเปิดทําการ ขอสงวนสิทธิป์รับรายการทองเท่ียวทดแทนเป็น พระราชวังถ็อกซูกุง
(DEOKSUGUNG PALACE) แทน

อิสระอาหารเย็น 1 มื้อ (ใหทุกทานไดอิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย)

พระราชวังชางดอกกุง

ดิวต้ีฟรี

เมียงดง

เมียงดงสตรีทฟูด

 บาย

เป็นพระราชวังลําดับท่ีสองท่ึถูกสรางตอจากพระราชวังเคียงบกกุง (Gyeongbukgung
Palace) ในปี ค.ศ. 1405 และมีความสําคัญในการเป็นท่ีพํานักของพระมหากษัตริย
หลายพระองคในสมัยราชวงศโชซอน (Joseon) และยังเป็น 1 ใน 5 ของพระราชวังสําคัญ
ท่ียังคงรักษาไว ประกอบไปดวย เขตพระราชฐานชัน้นอก, เขตพระราชฐานชัน้ใน และ
สวนดานหลังสําหรับเป็นท่ีพักผอนของพระมหากษัตรย ซ่ึงมีตนไมขนาดยักษท่ีมีกวา
300 ปี, บอน้ํา และศาลาริมน้ํา

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

เมียงดงสตรีทฟ ูด (MYEONG-DONG STREET FOOD) มีอาหารหรือของทานเลนให
ไดลิม้ลองมากมาย ไมวาจะเป็น หอยเชลลยางตัวใหญอบนากิน ขนมไขหรือเครันปัง ขนม
ยอดฮิตตลอดกาลของเมียงดง กุงล็อบสเตอรตัวใหญๆ ยางชีสมีรสหวาน ชีสยาง โดยการ
เอามอสซาเรลลาชีสเสียบไมแลวเอาไปยาง ตอกโบกี เคกขาวท่ีขึน้ชื่อของเกาหลี ปรุงรส
ดวยซอสเผ็ดสไตลเกาหลี เมนูน้ีมีอยูเกือบทุกซอกทุกมุมท่ีในตลาดเมียงดง

 คํ่า  BENIKIA M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY HOTEL หรือระดับเดียวกัน

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา เมนูอูดง

นําทานเพลินเพลินกับการแวะซ้ือของฝากท่ี ซุปเปอรมารเก็ต (ละลายเงินวอน ซ้ือ 5 แถม 1) สาหราย ขนมตางๆ ช็อกโกแล็ต
หิน ซีเรียลช็อกโก ผลิตภัณฑของใบ และรากฝอยของโสมในรูปแบบขนม ชาโสม โคลนพอกหนาโสม ครีมลางหนาโสม เครื่อง

้



 หมายเหตุ ** 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

สําอางโสม และยังมีกิมจิ เปเปโร (ปอกกีเ้กาหลี) ชินราเมง (มามาเกาหลี) นมกลวย เป็นตน

11.15 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี XJ701 (ไมมีบริการอาหารบนเครื่อง)

บาย

15.05 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

ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง บาย

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 วันหลังจากการ

จอง 

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
ประกาศในปีน้ันๆถือวาเป็นวันหยุดทําการของทางบริษัท 
 

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 ทางบริษัทขออนุญาตเก็บคาธรรมเนียม คาทิป ทานละ 50,000 วอน /ทริป/
ทาน หรือทานละ 1,750 บาท/ทริป/ทาน

คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3%

คาวีซาสําหรับพาสปอรตตางดาว  
 

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

พาสปอรตจะตองมีอายุมากกวา 6 เดือน นับจากวันไปถึง

ตัว๋เครื่องบินขาออกจากประเทศเกาหลี ทางทัวรจัดเตรียมให

สิ่งท่ียืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายท่ีอาจเกิดขึน้ในระหวางท่ีพํานักในประเทศเกาหลีได (เชน เงินสด บัตรเครดิต
เป็นตน)

ชื่อ ท่ีอยู และหมายเลขติดตอในระหวางท่ีพํานักในประเทศเกาหลี (เชน คนรูจัก โรงแรม และอ่ืนๆ) ทางทัวรจัดเตรียมให

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

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

คาบริการขางตน ยังไมรวมคาธรรมเนียม คาทิป คนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น ทางบริษัทขออนุญาตเก็บคา
ธรรมเนียม คาทิป ทานละ 50,000 วอน /ทริป/ทาน หรือทานละ 1,750 บาท/ทริป/ทาน



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

ขอแนะนํากอนการเดินทาง

กรุณาแยกของเหลว , เจล , สเปรย ท่ีจะนําติดตัวขึน้เครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 100 มิลลิลิตรตอชิน้ และรวมกันทุก
ชิน้ไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาท่ีตรวจไดอยางสะดวก ณ
จุดเอ็กซเรย อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทาน้ัน ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาท่ีกําหนดจะตองใสกระเปาใบใหญและ
ฝากเจาหนาท่ีโหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน

สิ่งของท่ีมีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ , มีดพก , แหนบ , อุปกรณกีฬาฯ จะตองใสกระเปาใบใหญและฝากเจา
หนาท่ีโหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน 

ประเทศเกาหลี มีกฎหมายหามนําผลิตภัณฑท่ีทํามาจากพืช และเน้ือสัตวทุกชนิดเขาประเทศ เชน ผัก , ผลไมสด , ไข , เน้ือสัตว ,
ไสกรอกฯ เพ่ือเป็นการปองกันโรคติดตอท่ีจะมาจากสิ่งเหลาน้ี หากเจาหนาท่ีตรวจพบ จะตองเสียคาปรับในอัตราท่ีสูงมาก 

ขอความสําคัญ โปรดอานอยางละเอียด

ในกรณีท่ีลูกคาเดินทางไปประเทศเกาหลีใต แลวไมสามารถผาน เขา-ออก นอกประเทศได ทําใหลูกคาตองถูกสงตัวกลับเขา
ประเทศไทย จึงมีคาใชจายท่ีเกิดขึน้ในการเปล่ียนตัว๋ขากลับ และรวมถึงคาบริการอ่ืนๆท่ีเกิดขึน้ดวย ฉะน้ัน ลูกคาจะตองเป็นผูรับผิด
ชอบในคาใชจายท่ีเกิดขึน้ท่ีทางประเทศน้ันๆเรียกเก็บ ทางผูจัดและทางสายการบินจะไมรับผิดชอบคาใชจายท่ีเกิดขึน้ทุกกรณี หรือตอง
รอกลับประเทศไทยในเท่ียวบินถัดไปท่ีมีท่ีน่ังวาง หรือตามวันเดินทางของตัว๋เครื่องบิน ทัง้น้ี ขึน้อยูทางเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองของ
ประเทศเกาหลีใตและสายการบินเป็นผูพิจารณา ทางผูจัดไมสามารถเขาไปแทรกแซงได 

ดานตรวจคนเขาเมืองประเทศเกาหลีใตจะมีการสุมตรวจ และอาจมีการเรียกไปสัมภาษณ ในการท่ีทางตรวจคนเขาเมืองเรียก
สัมภาษณน้ัน ขึน้อยูกับทางตรวจคนเขาเมืองเป็นผูพิจารณา และอยูในดุลพินิจของทางเจาหนาท่ี ตม. ทางบริษัททัวร ไมสามารถเขาไป
แทรกแซงในสวนน้ีได 

ทัวรครัง้น้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียวเป็นหมูคณะเทาน้ัน ถาลูกคาตองการแยกตัวออกจากกรุปทัวร ทางบริษัทจะคิดคาดําเนิน
การในการแยกทองเท่ียวเอง 300 USD ตอทาน  
 

การยกเลิก
กรณีท่ีนักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ี(ผูมีชื่อในเอกสาร

การจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพ่ือแจงยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็น
ลายลักษณอักษร ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ

กรณีนักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมีชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ
อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพ่ือทําเรื่องขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบ
อํานาจพรอมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆ และหนาสมุดบัญชีธนาคารท่ีตองการใหนําเงินเขา
ใหครบถวน 

่ ้



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

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

2. 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

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเท่ียวเดินทางไมถึง 15 คน 


