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ZG ICN29 KE

วันแรก              กรุงเทพฯ (สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ)

18.30 น. คณะพรอมกันที่ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ประตู 5 เคานเตอร N สายการบิน KOREAN AIR (KE)
เจาหนาท่ีของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ และอํานวยความสะดวกในการข้ึนเครื่อง (หัวหนาทัวรแนะนําการ
เดินทาง) **หมายเหตุ** เคานเตอรเช็คอินจะปดบริการกอนเวลาเคร่ืองออกอยางนอย 60 นาที และผูโดยสาร
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พรอม ณ ประตูขึ้นเครื่องกอนเวลาเครื่องออก 40 นาที (**ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่นั่งบนเครื่อง เน่ืองจาก
ตองเปนไปตามระบบของสายการบิน**)

21.45 น. บินลดัฟาสู สาธารณรัฐเกาหลีใต โดยเที่ยวบินที่ KE658 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง)

วันท่ีสอง            ประเทศเกาหลีใต (สนามบินนานาชาติอินชอน) – พิพิธภัณฑจาจังเมียน – เกาะนามิ – สวนสนุกล็อตเต
เวิลด

05.00 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติอินชอน (เวลาทองถิ่นเร็วกวาไทย 2 ช.ม. กรุณาปรับนาฬิกาของทานเปนเวลา
ทองถ่ินเพ่ือสะดวกในการนัดหมาย) หลงัจากผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรแลว ขอตอนรับทุกทานสู
สาธารณะรัฐเกาหลีใต รถโคชนําทุกทานขามทะเลตะวันตกดวยสะพานแขวนยองจอง หรือสะพานเพ่ือความหวัง
ในการรวมชาติทีย่าวกวา 4.42กม. และมยีอดโดมสูง 107 เมตร

เชา  บริการอาหารเชา (1) เมนู อูดง

จากน้ันนําทานเดินทางไป พิพิธภัณทบะหม่ีจาจังเมียน เปนพิพิธภัณทที่เปดเมื่อป 2002 จัดแสดงเกี่ยวกับหนึ่งใน
อาหารประจาํชาติของเกาหล ีจาจังเม่ียน ท่ีเปนบะหม่ีสดํีา มีการจดัแสดงต้ังแตประวัติความเปนมา ความกาวหนา
ของเมนู และวัฒนธรรมทีเ่กิดข้ึนพรอมกับเมนูจาจังเม่ียนน้ี โดยนําเอาอาคารอิฐสไตลลอฟทมารีโนเวทภายในใหม
ใหเหมาะสมกับพิพิธภณัท

จากนั้นนําทานเดินทางไปยัง เกาะนามิ แหลงทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงของเกาหลีใตที่สามารถทองเที่ยวไดทั้งป มี
ขนาดเพียง 460,000 ตารางเมตร ต้ังอยูกลางทะเลสาปชองเพียง บนเกาะจะมีบรรยากาศรมร่ืนเต็มไปดวยตนสน
ตนเกาลดั ตนแปะกวย ตนซากุระ ตนเมเปล และตนไมดอกไมอืน่ๆ ท่ีพลัดกันออกดอกเปลีย่นสีใหชมกันทุกฤดูกาล
ซึ่งการขามไปเกาะนามินั้นตองนั่งเรือเฟอรี่ขามไป โดยใชเวลาสั้นๆ เพียงแค 5 นาที ทานก็จะไดสัมผัสความ
สวยงามของเกาะนามิ ซึง่ความนาสนใจของเกาะนามิอยูตรงทีธ่รรมชาติสวยงามของตนไมนอยใหญท่ีมอียูมากมาย
โดยเฉพาะทิวตนสนสูงใหญท่ีข้ึนเรียงรายเปนแนวยาว และมาปลุกความรักซีรสีเกาหลดีวยการเดินชิลๆ ไปบนถนน
ที่มีตนไมขนาบขาง ซึ่งเปนถนนที่โดงดังไปทั่วโลกอยาง “Ginkgo Tree Lane” เมื่อผานพนชวงกลางเดือน
ตุลาคมไป อุโมงคตนแปะกวยจะถูกยอมไปดวยสีเหลืองอราม เรียงแถวทอดตัวยาวกวา 80 เมตร เปนจุดท่ี
นักทองเท่ียวนิยมมาถายรูปมากที่สุด นับเปนสัญลักษณอยางหน่ึงที่นักทองเที่ยวจะตองไปถายรูปเก็บความ
ประทับใจไว ย่ิงไปกวาน้ันในชวงฤดูใบไมเปลีย่นสี ตนไมบนเกาะกจ็ะเร่ิมมสีีสนัสวยงามสรางบรรยากาศท่ีโรแมนติ
กมาก ชวงเวลาทีเ่หมาะสมแกการมาเท่ียวเกาะนามิจะอยูในชวงเดือนพฤษภาคม-เดือนสิงหาคม และเดือนตุลาคม
หากใครชอบบรรยากาศหนาวๆ มีหิมะปกคลมุก็จะอยูในชวงเดือนธันวาคม-มกราคม
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เกาะนามิโดงดังจากซีรี่ยเรื่อง Winter Sonata โดยใชเกาะนามิเปนสถานที่
ถายทํา คูรักมายมากมกัไมพลาดท่ีจะมาถายรูปกับจุดไฮไลทบนเกาะสุดโรแมน
ติก “Winter Sonata’s First Kiss” รูปปนคูพระ-นางจากซีร่ียเร่ืองดัง
ใกลกันนั้นจะมีโซนอาหารทั้งรานอาหารแบบนั่งทาน รานของปงยาง และ
ซาลาเปานึงเตาถานแบบโบราณ

พิเศษสุด !!! สัมผัสประสบการณแปลกใหมไมเหมือนใคร การขามเกาะนามิ
จะไมเหมือนเดิมอีกตอไป เอาใจคนช่ืนชอบความทาทายเปนพิเศษกับ Nami
Skyline ZipWire ครั้งนึงในชีวิตตองลองการนั่งซิปไลนขามทะเลสาบชองเพียง พาทานขึ้นไปสูดโอโซนบนความ
สูง 80 เมตร รวบรวมความกลาแลวปลอยตัวปลอยใจไปกับวิวธรรมชาต ิ360 องศา สัมผัสอะดรีนาลีนที่หลั่งไปทั่ว
รางขณะโหนสลงิเหนือผนืนํ้าดานลางภายในเวลาเพียงช่ัวอิดใจ ประทับใจไปกับวิวของทองฟาสดใส เทือกเขา และ
ธรรมชาติอันสวยงามใตเทาคุณ **หมายเหตุ กิจกรรมนี้ สําหรับลูกคาที่สนใจเทานั้น อัตราคาบริการนี้ ไมรวม
คาบัตรเลน ZipWire**
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กลางวัน บริการอาหารกลางวัน (2) เมนู ทัคคาลบี อาหารขึ้นชื่อของเมืองชุนชอน เน้ือไกที่หั่นออกมาเปนชิ้นพอคํา
คลุกเคลาดวยเครื่องปรุงและหมักไวจนไดที่ เมื่อรับประทานจะนํามาผัดบนกระทะ พรอมดวยขาวสวย หรือ
เสนกวยเต๋ียวแบบหนานุมของเกาหลีมาผัดใหเขากัน และสุดทายเอาขาวมาผัดทานเปนขาวผัดไดอีกดวย

จากน้ันนําทานเดินทางเขาสู
สวนสนุกล็อตเตเวิลด หน่ึงใน
สวนสนุกที่ดังท่ีสุดของเกาหลี
ต้ังอยูที่เขตชัมซิลในเมืองโซล
เปนสวนสนุกในรมขนาดใหญท่ี
มีช่ือเสียงที่สุดแหงหนึ่งในโลก
การมาเที่ยวที่น่ีจึงสามารถทํา
ได ทั้ งป โ ดย ไม ต อ ง ดูสภาพ
อากาศลวงหนา ภายในมีเคร่ือง
เ ล นที่ น า ต่ื น เ ต นม า กมา ย
รวมถึงลานไอซส เ ก็ต สวน
สนุกลอตเตเวิลดแบงออกเปน
2 โซน ไดแก ธีมผจญภัย โซนที่เปนสวนสนุกในรมที่ใหญที่สุดในโลก และ เกาะเวทมนต โซนที่เปนสวนสนุก
กลางแจงทีส่รางเปนเกาะอยูกลางทะเลสาบซอกชน ท้ังยังมรีานจาํหนายของทีร่ะลกึ รานอาหารนานาชาติ และสิง่
อํานวยความสะดวกอ่ืนๆอีกมากมาย นอกจากน้ี ท่ีน่ียังรายลอมไปดวยหางสรรพสินคา ชอปปงมอลล ซุปเปอรมาร
เก็ต โรงแรมหรู เปนตน

*** หมายเหตุ อัตราคาบริการเครื่องเลน Lotis Climing, Tomb of Horror, Mirror Maze, VR Game
Zone, Fantasy Forest และ Poporo Park ไมรวมอยูในต๋ัวเขาสวนสนุก หากลูกคาตองการเลนตองชําระ
คาใชจายเพิ่ม ***

เย็น บริการอาหารเย็น (3) เมนู บุฟเฟตบาบีคิวปงยางสไตลเกาหลี เน้ือหมู เน้ือไก เน้ือวัว ปลาหมึก อาหารเกาหลี
เติมไมอ้ัน

พักท่ี  THE M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / GALAXY HOTEL หรือระดับเดียวกัน

วันท่ีสาม           ศูนยสมุนไพรโสม – คอสเมติค – โซลทาวเวอร – หมูบานโบราณบุกชนฮันอก+ชุดฮันบก
OLYMPIC PARK – ดิวต้ีฟรี – ตลาดเมียงดง

เชา  บริการอาหารเชา ณ โรงแรม (4)
จากนั้นนําทานออกเดินทางไปยัง ศูนยสมุนไพรโสมเกาหลี สมุนไพรท่ีชวยเสริมความแข็งแรงใหแกระบบยอย
อาหาร ปอด ชวยทาํใหจติใจสงบ และเพิม่พละกาํลงั มีสรรพคุณทางการแพทยชวยบํารุงหัวใจ ปองกันโรคหัวใจ
ขาดเลือด เสริมประสทิธิภาพทางเพศ ลดและปองกนัมะเรง็

จากน้ันนําทานแวะชอปที่รานเครื่องสําอางคยอดนิยม COSMETIC OUTLET สวรรคของนักชอปชาวไทย เพื่อ
เลือกซื้อกลับไปเปนของฝาก มีใหเลือกมากมายหลากหลายแบนด ไมวาจะเปนสกินแครบํารุงผิวแบรนดอยาง
DEWINS และแบรนด JSM ท่ีเปนสินคาหลกั
ของทางราน ไมวาจะเปนครมีหอยทาก ครีม
นํ้าแตก ครีมขัดข้ีไคล สแตมเซลล โบท็อกซ
เปนตน และยังมีสินคาอื่นๆ อาทิเชน ครีม
วานหางจระเข แปงมาโยก ยายอมผม แฮ
นดครีม ยาสระผม ฯลฯ
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จากน้ันนําทานไปยังหน่ึงในทาวเวอรท่ีมีวิวท่ีสวยท่ีสุดในเอเชีย โซลทาวเวอร ตั้งอยูบนภูเขานัมซานใจกลางกรุง
โซล มีความสูงจากฐานหอคอยประมาณ 236.7 เมตร และมีความสูง 479 เมตรจากพื้นดิน ไมวาจะเปนชวง
กลางวัน ชวงกลางคืน หรือ
ฤดูกาล ไหนๆ ก็ ยั ง ได รับ
ความนิยมเสมอมา ทั้งจาก
นักทองเท่ียวและคูรักชาว
เกาหลี เพราะเปนจุดชมวิว
ที่มองเห็นวิวท่ัวทั้งกรุงโซล
และบริเวณรอบๆ แบบพา
โนรามา นับเปนอีกสถาน
ท่ีสุดแสนโรแมนติกแหงหน่ึง
ที่ คู รั กทุก คู ไมควรพลาด
นอกจากน้ียังมีไฮไลทสําคัญ
ของกรุงโซลที่นักทองเที่ยว
ทุกคนจะตองมาแวะเช็คอินคือ สถานท่ีคลองกุญแจช่ือดัง Love Key Ceremony ท่ีมีความเช่ือวา คูรักท่ีมาคลอง
กุญแจทีน่ี่จะมคีวามรักท่ียืนยาวไปตลอดกาล ** ราคาทัวรน้ีไมรวมกุญแจและคาข้ึนลิฟท **

กลางวัน บริการอาหาร (5) เมนู จิมทัค ไกอบซีอ๊ิววุนเสน เปนเมนูอาหารเกาหลีพื้นเมืองดั้งเดิม เปนไกผัดรวมกับวุน
เสน มันฝร่ัง แครอท พริก และซอสดํา เน้ือไกท่ีน่ิม รสชาติคลายกับไกพะโลสตูรเกาหลี

จากนั้นนําทานยอนรอยอดีตกลับไปยังสมัยโชซอน หมูบานโบราณบุกชอนฮันอก หมูบานโบราณที่ซอนตัวอยู
ทามกลางเมอืงใหญ ในแตละฤดูกาลจะมีบรรยากาศท่ีแตกตางกนัโดยส้ินเชิง หมูบานแหงน้ียังรักษาความสวยงาม
ของหมูบานโบราณดัง้เดิมเอาไวไดเปนอยางดี ถือเปนหนึ่งในหมูบานแบบฮันอกที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในประเทศ
เกาหลี ปจจุบันไดกลายเปนแหลงทองเที่ยวยอดนิยม และยังถูกลอมรอบไปดวยสถานที่เชิงประวัติศาสตร อาทิ
พระราชวังเคียงบกกุง พระราชวังชางด็อกกุง ซึ่งบานฮันอกหลายหลังในหมูบานไดถูกดัดแปลงใหเปนศูนย
วั ฒ น ธ ร ร ม  เ ก ส ต เ ฮ า ส
รานอาหารมากมาย ที่นี่มีมุม
ถายรูปชิคๆ ที่พลาดไมไดถึง
8 จุด หากใครที่มีเปาหมายวา
จะ เก็บใหครบทั้ ง  8 จุ ดก็
เ ต รี ยมฟ ต ร า ง ก าย ให ดี ๆ
เพราะในบางจุดจะเปนเนินที่
คอนขางลาดชัน พิเศษ!!! ใส
ชุด ฮันบกเ ดินเลนถายรูป
สวยๆ เพ่ือเก็บภาพไวเปน
ความทรงจําดีๆ สําหรับทริป
เกาหลขีองทุกคน ** อัตราคาบริการน้ี รวมคาเชาชุดฮันบกแลว**
จากน้ันนําทานเดินไปสูดโอโซนใหชุมปอด SEOUL OLYMPIC PARK สวนสาธารณะที่มีพื้นที่ใหญกวา 1.45 ลาน
ตารางเมตร! เดิมเคยใชเปนสถานที่จัดการแขงขันโอลิมปก ปจจุบันใชเปนสถานที่จัดคอนเสิรตระดับประเทศ
มากมาย และอีกหน่ึงจดุสําหรับผูท่ีอยากมาซึมซับประวัติศาสตร เพราะท่ีแหงน้ีมีการขุดพบโบราณวัตถุในสมัยแพ็ค
เจอกีดวย พบกับจุดไฮไลทสวยๆ อาทิ จุดแรก สวนดอกไมปา ตรงนี้จะมีดอกไมนานาชนิดสลับพลัดเปลี่ยนทุก
ฤดูกาล จุดที่สอง ทุงหญามูลี่ยสีชมพู ในชวงฤดูใบไมรวงนี้จะไดเห็นทุงดอกไมชมพูเรียงรายสวยงาม จุดที่สาม
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ALONE TREE จะเปนเนินโลงๆ กวางๆ ซึ่งเปนที่ตั้งของตนไมโดดเดี่ยว ‘นาฮลโลนามู’ สถานที่ยอดนิยมแบบนี้
ใครๆตางกอ็ยากจะมาถายรูปกบัเจาตนไมตนน้ี คนเกาหลจีะชอบไปถายรูปโดยเฉพาะในชวงฤดูหนาว ถือเปนอีก
หนึ่งจุดนัดพบระหวางครอบครัวหรือแกงคเพื่อนที่มาสังสรรคพักผอนหยอนใจกับใบไมเขียวขจี ในฤดูใบไมรวงยัง
สามารถชมใบไมเปล่ียนสไีดตลอดทาง

จากน้ันนําทานเลือกซ้ือสินคาปลอดภาษี ดิวต้ีฟรี ที่รานคาปลอดภาษีที่ใหญที่สุดในโซล แหลงรวมสินคาแบรนด
เนมมากมาย ไมวาจะเปน นํ้าหอม เส้ือผา เคร่ืองสําอาง กระเปา นาฬิกา เครือ่งประดับหลากหลายแบรนดดัง และ
สินคาแบรนดอ่ืนๆ อีกมากมาย โดยช้ันใตดินจะเปนสินคาแบรนดหรู และเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล อาทิเชน PRADA,
DIOR, LOUIS VUITTON, BULGARI, LONGCHAMP, COACH, GUCCI, MICHEL KORS, LOEWE, MIU MIU
เปนตน ในสวนของช้ันท่ี 1 เปนช็อป CHANNEL และนาฬิกาดังหลากหลายแบรนด อาทิเชน ROLEX, HERMES,
OMEGA, TISSOT เปนตน ช้ัน 2 เปนช็อป MCM ช้ันท่ี 3 เปนโซนเครื่องสําอางคหลากหลายแบรนดดัง ไมวาจะ
เปนแบรนด SULWHASOO, HERA, LANEIGE, L'Oréal, SU:M37, ESTEE LAUDER, LANCOME, CHRISTIAN
DIOR, BIOTHERM, MAC เปนตน ชั้น 4 จะเปนสินคาแบรนดเนมอื่นๆ และชั้นที่ 5 จะเปนแบรนดของเกาหลี
และโซนรานอาหาร

จากนั้นนําทานเพลิดเพลินกับการชอปปง ยานเมียงดง แหลงละลายทรัพยในดวงใจของสาวๆหลายคน หรือ
สยามสแควรเกาหล ีตลาดแหงน้ีจะมีเส้ือผา กางเกง รองเทา นํ้าหอม เครื่องสําอางคทั้งแบรนดเนมช่ือดัง และโล
คอลแบรนด รวมถึงซดีีเพลง รูปดารา และศิลปนเกาหลี หรืออะไรที่วัยรุนตองการก็สามารถหาไดจากที่ตลาดนี้
อาทิเชน รานเครื่องสําอางคคที่คุนหูคนไทยที่ไมวาจะเปน ETUDE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, NATURAL
REPUBLIC, INNISFREE ราคาเคร่ืองสําอางคคจะถูกกวาประเทศไทยประมาณ 2 ถึง 3 เทา และบางรุนไมมขีายใน
ประเทศไทย หรือจะเปนรานขายรองเทาแบรนดดังอยางราน MBC MART ก็มีรองเทาหลากหลายแบรนดดังให
เลือกมากมาย อาทิเชน ADIDAS, NIKE, NEW BALANCE, VANS, CONVERSE, FILA เปนตน
ในสวนของอาหารบริเวณขางทางท่ีฮอทฮิตไมแพกันอยางโซน เมียงดงสตรีทฟูด มีอาหารหรือของทานเลนใหไดล้ิม
ลองมากมาย ไมวาจะเปน หอยเชลลยางตัวใหญอบนากนิ ขนมไขหรือเครนัปง ขนมยอดฮิตตลอดกาลของเมียงดง
กุงลอ็บสเตอรตัวใหญๆ  ยางชีสมีรสหวาน ชีสยาง โดยการเอามอสซาเรลลาชีสเสียบไมแลวเอาไปยาง ตอกโบกี เคก
ขาวท่ีข้ึนช่ือของเกาหล ีปรุงรสดวยซอสเผ็ดสไตลเกาหลี เมนูน้ีมีอยูเกือบทกุซอกทกุมุมทีใ่นตลาดเมียงดง บะหมีดํ่า
จาจงัมยอน หนึ่งในเมนูสุดฮิตที่เห็นกันบอยในซีรี่สเกาหลี มันฝรั่งเกลียวทอดกรอบเสียบไม พบเห็นไดทั่วไปใน
เมืองไทย แตของที่น่ีจะมีไสกรอกเพิ่มเขามาอีกหนึ่งช้ัน ปลาหมึกยักษทอดกรอบ เสียบไมแบบอลังการโรยดวย
เกลอื เปนตน แตหากคนท่ีชอบของหวานก็จะมไีอติมโคนเจาดัง ซ่ึงไอติมทีก่ดมาใสโคนน้ันสูงถึง 2 ฟุต

เย็น อิสระอาหารเย็น (ใหทุกทานไดอิสระตามอัธยาศัย เพ่ือความสะดวกในการช็อปปง)
พักท่ี    THE M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / GALAXY HOTEL หรือระดับเดียวกัน

วันท่ีส่ี อิสระทองเท่ียว และ ช็อปปงเต็มวัน
เชา  บริการอาหารเชา ณ โรงแรม (6)

อิสระเต็มวันใหทานอิสระชอปปง หรือเดินทางสูสถานท่ีทองเท่ียวอ่ืนๆ โดยมีไกดคอยใหคําแนะนําในการเดินทาง
อาทิ
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สายช็อปหามพลาด!

- ยานเมียงดง หรือสยามสแควรเกาหลี ตลาดแหงนี้จะมีเสื้อผา กางเกง รองเทา น้ําหอม เครื่องสําอางค ทั้งแบ
รนดเนมช่ือดัง และโลคอลแบรนด รวมถึงซีดีเพลง รปูดารา และศิลปนเกาหลี หรืออะไรท่ีวัยรุนตองการก็สามารถ
หาไดจากที่ตลาดนี้ อาทิเชน รานเครื่องสําอางคที่คุนหูคนไทยที่ไมวาจะเปน ETUDE, SKIN FOOD, THE FACE
SHOP ในสวนของอาหารขางทางที่ฮอทฮิตไมแพกันอยางโซนสตรีทฟูด มีอาหารหรือของทานเลนใหไดลิ้มลอง
มากมาย ไมวาจะเปน หอยเชลลยางตัวใหญอบนากนิ ขนมไขหรือเครนัปง ขนมยอดฮิตตลอดกาลของเมียงดง กุงล็
อบสเตอรตัวใหญๆ ยางชีส มีรสหวาน ชีสยาง ตอกโบกี เคกขาวที่ข้ึนชื่อของเกาหลี ปรุงรสดวยซอสเผ็ดสไตล
เกาหลี เปนตน

- ยานฮงแด เปนยานที่อยูใกลๆ กับมหาวิทยาลัยฮงอิก มีรานช็อปมากมายทั้งเสื้อผา เครื่องสําอางค รองเทา ยิ่ง
ชวงกลางคืนจะคึกคักเปนพเิศษ มีผับ บาร คาเฟ รานอาหารมากมายตามตรอกซอกซอยแทบทุกแหง ถือเปนแหลง
รวมตัวของวัยรุนท้ังวันมัธยม และวัยมหา’ลยั โดยในชวงเย็นๆ จะมีกลุมวัยรุนมาเตนโชวความสามารถ บนถนนจะ
กลายเปนลานการแสดงความสามารถดานตางๆ ท้ังเลนดนตรี รอง เตน แบบจดัเต็ม! ทําใหถนนแหงน้ีคึกคัก และ
เปนสีสันของกรุงโซลทั้งกลางวันและกลางคืน

- ยานอีแด เปนยานทีอ่ยูบรเิวณหนามหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา นอกจากจะเปนมหาลัยท่ีสวยท่ีสุดแลว ยังมีจดุถายรูป
ฮิปๆ มากมาย ทีน่ียังเปนยานชอปปงสินคาแนววัยรุนแฟช่ันวัยใสสไตลเกาหลี มีทั้งของจุกจิก กิ๊ฟชอป
เคร่ืองประดับ เส้ือผา แวนตา กระเปา รองเทา อุปกรณเก่ียวกับโทรศัพท เครือ่งสาํอางตางๆ เปนรานเลก็ๆ ท่ีแฝง
ตัวอยูตามตรอกซอกซอยตางๆ ยาวเหยียดสองขางทาง

- ยานชินซาดง แหงรวมโลคอลแบรนดดัง ถนนกาโรซูกิล หรือเรียกกันวา Artists’ Street เต็มไปดวยรานเสื้อผา
แฟช่ันแบรนดดีไซเนอร แบรนดหร ูรานกาแฟท่ีตกแตงแบบชิคๆ ถนสายน้ีจะทําใหคุณไดเพลนิเพลินเจริญใจ เเละ
เงินในกระเปาเปนอยางย่ิง

- ยานอัพกูจอง เปนยานท่ีนาไปเดินเท่ียวมากๆ ของกรุงโซล ยานน้ีเปนยานไฮโซของเกาหลีน่ันเอง แนนอนวาหาง
รานคาตางๆ ท่ีอยูในยานน้ีจึงเปนแบรนดดังหรหูราระดับโลก โดยไฮไลทของยานอัพกูจองจะอยูบริเวณ ถนนโรดิ
โอ มีหางท่ีสําคัญก็คือ Galleria Department Store หางหรูหราแหลงรวมสินคาแบรนดเนมระดับไฮเอนด
นอกจากน้ีตลอดทั้งแนวถนนก็ยังมีรานขายสินคาแฟชั่นจากดีไซเนอรแนวหนาของเกาหลีใหไดเดินเลือกชอปปง
อยางจุใจ

สายฮิปเตอรตองไปเช็คอิน!

- ยานอิกซอนดง หมูบานฮันอกเกาแกที่สุดแหงหนึ่งในกรุงโซล มีกลิ่นอายความเปนเกาหลีโบราณ และเปนยาน
เกาแกที่อาจจะใหมสําหรับใครหลายๆคน แหลงรวมคาเฟเกๆ รานอาหารชิคๆ ใจกลางกรุงที่ซอนตัวอยูในตรอก
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ซอกซอยเลก็ๆ สามารถเดินลัดเลาะจากแถวยานอินซาดงมาได มีท้ังรานอาหารเกาหล ีรานบิงซู รานน่ังชิล รานพิซ
ซา ท่ีตกแตงไดอยางมีสไตล เหมาะสาํหรับชาวโซเชียลท่ีชอบอัพรปูสวยๆ ไฮไลทของยานน้ีจะเปนคาเฟดอกไมช่ือ
ราน มาดัง หนารานจะเปนมุมยอดฮิตท่ีคนนิยมมาถายรูป เพราะสีสันสดใสสวยงามของดอกไม นอกจากสายฮิป
เตอรแลวสายกินก็หามพลาด!! ท่ีน่ีมีรานขายมันดูช่ือดัง (เก๊ียวน่ึงเกาหลี) รานชางฮวาดัง ตั้งอยูตรงหัวมุมถนน ซึ่ง
จะมีคนตอคิวรอเยอะมากๆ
- ยานซองซูดง นักทองเที่ยวสวนใหญอาจจะยังไมคุนหูกับยานนี้ แตสําหรับคนเกาหลีแลว ยานซองซูดงกําลังมา
แรงกวาท่ีไหนๆ ไดรับฉายาวาเปน บรูคลินแหงกรุงโซล เพราะเคยเปนที่ตั้งของโรงงานเกาๆ ในยุค 1960 ปจจุบัน
ถูกแปลงโฉมเปนแกลอรี่ สตูดิโอ และคาเฟที่มีสไตลมากๆ จนกลายมาเปนยานฮิปสเตอร แหลงรวมวัยรุนแนว
อารตๆ  นอกจากน้ัน ท่ีน่ียังมีคาเฟช่ือดังอยาง ราน Café Onion รานคาเฟบรรยากาศดีที่ดังในเรื่องเมนูขนมปง
อบอีกดวย

- ยานฮงแด นอกจากจะเปนแหลงช็อปปงแลว ยังเปนแหลงรวมสุดยอดรานอาหารช่ือดังมากมาย ท้ังของคาว ของ
หวาน อาหารวาง อาทิ รานวันดังคัมจาทัง รานคัมจาทังท่ีท่ีสดุในฮงแด รานต้ังอยูตรงทางสถานีฮงอิกทางออก 3,
ราน Peony รานเคกโฮมเมดเจาดัง เมนูที่หามพลาดคือ Strawberry Short Cake และ Strawberry Bingsu
รานต้ังอยูตรงทางสถานีฮงอิกทางออก 9, ราน 50pick รานน่ังชิลท่ีมีค็อกเทลใหเลอืกท้ังหมด 50 แบบ รานต้ังอยู
ตรงทางสถานีฮงอิกทางออก 8, รานฮงงิกเกจาง กบัเมนูสุดแซบอยางปูสดดองซีอิ๊วม บุฟเฟตปูดอง กุงดอง แบบ
ครบเซ็ทเติมไมอ้ัน ราคาแรงแตรับรองความอรอย รานต้ังอยูตรงทางสถานีฮงอิกทางออก 2, รานเซมาอึลชิกดัง
รานหมยูางช่ือดัง กันสาดสเีหลอืง กับเมนูท่ีตองส่ังคือ ซุปกิมจิ 7 นาที รานต้ังอยูตรงทางสถานีฮงอิกทางออก 9,
รานพิพิรี รานบบิมิบับแบบรีฟล 5000 วอน เปนรานยอดนิยมของวัยรุนและวัยทํางานเพราะราคาถูกมาก ราน
ต้ังอยูตรงทางสถานีฮงอิกทางออก 9 และรานคาเฟ King ‘s Cross คาเฟน้ีสาวกแฮรร่ีหามพลาด! เปนการจําลอง
ฉากในหนงั แฮรรี ่พอตเตอร มาไวทีฮ่งแด พาทานเดินทางเขาสูโลกเวทมนต ณ ชานชาลา 9 3/4 รานตั้งอยูตรง
ทางสถานีฮงอิกทางออก 9 เปนตน

การเดินทางในกรุงโซล

- รถประจําทาง รถบัสทีว่ิ่งในตัวเมืองเปนการเดินทางท่ีสะดวก ถูกจําแนกตามสีเพ่ือกําหนดชนิดของรถบัส รถบัส
สีนํ้าเงิน วิ่งตามถนนสายหลัก และวิง่ระยะทางไกลรอบกรุงโซล รถบัสสีเขียว วิ่งระยะสั้น และรับสงผูโดยสารจาก
จุดเช่ือมตอระบบขนสงสาธารณะ เชน สถานีรถไฟฟาใตดิน รถบัสสีเหลือง วิ่งวนภายในเขตกรุงโซล และรถบัส
ระยะทางไกล รถบัสสีแดง เปนรถบัสดวนที่ว่ิงจากกรุงโซลไปยังชานเมือง

- รถแท็กซ่ี แท็กซ่ีเกาหลสีวนใหญสามารถข้ึนแลวบอกปลายทางทีจ่ะลงไดเลย เพราะรถแท็กซ่ีเกาหลีจะไมปฏิเสธ
ผูโดยสารเหมือนที่เมืองไทย ยกเวนแท็กซี่ตามแหลงทองเที่ยวบางแหง แท็กซี่บางประเภทอาจจะมีการเรียกราคา
แบบเหมา โดยมีแท็กซี่ทั้งหมด 4 ประเภท ไดแก
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1. แบบธรรมดา (Standard) มี 3 สี ไดแก ขาว เทา สม เปนแท็กซ่ีทีเ่รยีกไดงายท่ีสดุในบรรดาประเภทอ่ืนๆ ราคา
ในตอนกลางวันจะเปนราคาปกติ สวนในตอนกลางคืนจะมีการชารตเพ่ิม
2. แบบช้ันหน่ึง (Deluxe) มี 2 สี คือ ดําและเหลือง ดานขางกระจกจะมีปายคําวา Deluxe แปะอยู ภายในกวาง
น่ังสบาย ราคาในตอนกลางวันและกลางคืนจะเทากัน แตจะราคาสูงกวาแบบธรรมดา หาเรยีกไดตามหนาโรงแรม
หรือสถานีรถไฟตางๆ
3. แบบจมัโบคันใหญ (Jumbo) เปนรถตู เหมาะกับคนท่ีเดินทางเปนกลุม ราคาจะพอๆกับแท็กซีช้ั่นหน่ึง
4. แบบอินเตอร (International) เปนแบบพิเศษ คนขับรถสามารถพูดภาษาอ่ืนได

- รถไฟใตดิน คนเกาหลีในกรุงโซลนิยมรถไฟใตดินเปนพาหนะหลักในการเดินทาง เพราะสะดวก รวดเร็ว และ
ครอบคลมุทุกพืน้ท่ีในโซล รถไฟใตดินจึงเปนอีกหน่ึงทางเลอืกสําหรับการเดินทางทองเท่ียวของทาน สายรถไฟสาย
หลักๆ จะแยกตามหมายเลขและสี บางสายจะมีชื่อเรียกเปนของตัวเอง เริ่มตั้งแต สายที่ 1 ไปจนถึงสายที่ 9
รวมถึงสายอ่ืนๆ ท่ีมีช่ือเฉพาะ ดังน้ี

➊ สาย 1 เปนเสนทางท่ีเกาแกและยาวท่ีสดุ ว่ิงผานใจกลางกรงุโซลยาวไปถึงตางจังหวัด ผูคนหลากหลายวัยเปน
สถานีท่ีมีปลายทางเยอะ เวลาเดินทางสายน้ีตองสังเกตใหดีๆ สถานท่ีทองเทีย่วสําหรบัสายน้ี ไดแก ตลาดปลานอร
ยางจิน, ตลาดนัมแดมุน, ทางเดินลอยฟา Seoullo 7071, ประตูดงแดมุน, ตลาดควางจัง, วัดโชกเยซา, คลอง
ชองกเยชอน, พระราชวังถ็อกซูกุง เปนตน
➋ สาย 2 เปนเสนทางท่ีมีความคึกคักเปนอยางมาก โดยจะว่ิงวนเปนวงกลมบริเวณใจกลางกรุงโซล เต็มไปดวย
นักเรยีน นักศึกษาไปจนถึงวัยทํางาน เพราะว่ิงผานมหาวิทยาลัยหลายแหง โบก้ีจะแนนบางวางบางสลบักันไป ผาน
สถานที่ทองเที่ยวสําคัญๆ หลากหลายเเหงดวยกัน สถานที่ทองเที่ยวสําหรับสายนี้ ไดแก วัดพงอึนซา, Coex
Aquarium, Coex Mall, สวนสนุกล็อตเตเวิรล, YG Entertainment, Sinchon Station, Hongik
Station, ยานฮงแด, พิพิธภัณฑภาพสามมิติ Trick Eyes & Ice Museum, ยานอีแด, มหาลัยสตรีอีฮวา เปน
ตน
➌ สาย 3 เปนเสนทางท่ีว่ิงจากทางตะวันตกเฉียงเหนือไปยังทางดานตะวันออกเฉียงใตของกรุงโซล เช่ือมระหวาง
เมืองโกยางกับกรุงโซล  เปนอกีหน่ึงสายท่ีไดรบัความนิยมในการเดินทาง สถานท่ีทองเที่ยวสําหรับสายน้ี ไดแก
พระราชวังเคียงบกกุง, หมูบานนัมซานฮันอกกล, Seoul Museum of History, The National Folk
Museum of Korea, SM Entertainment, ถนนกาโรซกิูล, ยานชินซาดง, Apgujeong Station เปนตน
➍ สาย 4 เปนเสนทางท่ีว่ิงจากทางทิศตะวันตกเฉียงใตไปทางทศิตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีการว่ิงผานใจกลาง
กรุงโซล เเละผานเเหลงช็อปปงสาํคัญมากมาย สถานท่ีทองเทีย่วสําหรบัสายน้ี ไดแก ตลาดทงแดมุน, ตลาดเมียง
ดง, Dongdaemun History & Culture, Ihwa Mural Village, สวนสาธารณะนักซาน เปนตน
➎ สาย 5 เปนเสนทางท่ีว่ิงจากทิศตะวันตกไปทางทศิตะวันออก ถือเปนเสนทางหลกัท่ีคนในกรุงโซลใชโดยสารใน
ชีวิตประจําวันเปนจํานวนมาก สถานที่ทองเท่ียวสําหรับสายน้ี ไดแก สวนสาธารณะริมแมนํ้าฮัน, เกาะยออีโด,
ตึก 63, จตุรัสควางฮวามุน, อนุสาวรียพระเจาเซจง, ศาลเจาจงมโย, Gimpo International Airport เปนตน
➏ สาย 6 เปนเสนทางที่เปนจุดเชื่อมตอกับรถไฟฟาหลายสาย สถานที่ทองเที่ยวสําหรับสายนี้ ไดแก ยานซอง
ซูดง, ยานอีแทวอน, สนาม World Cup Stadium, ฮานึลปารค เปนตน
➐ สาย 7 เปนเสนทางที่เริ่มตนที่สถานี Jangam และสิ้นสุดที่สถานี Bupyeong-gu Office สถานที่ทองเที่ยว
สําหรบัสายน้ี ไดแก Aiins World, Common Ground เปนตน
➑ สาย 8 เปนเสนทางทีมี่ระยะทางสัน้ท่ีสุด
➒ สาย 9 เปนเสนทางท่ีมีจะมีการขามสายไปสายท่ีไมมีจดุตัดกับสายอ่ืนๆ คอนขางรวดเรว็ในการเดินทาง

■ สายสนามบิน (Airport Railroad หรือ AREX)
■ สาย Bundang
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■ สาย Shinbundang
■ สาย Gyeongui-Jungang
■ สาย Incheon

อิสระอาหารกลางวัน/เย็น (ใหทุกทานไดอิสระตามอัธยาศัย เพ่ือความสะดวกในการทองเท่ียวและชอปปง)

พักท่ี    THE M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / GALAXY HOTEL หรือระดับเดียวกัน

วันท่ีหา              พระราชวังเคียงบกกุง – สมุนไพรฮอตเกนามู - นํ้ามันสนเข็มแดง – ถนนฮงแด
                         ละลายเงินวอนซุปเปอรมารเก็ต – สนามบินนานาชาติอินชอน – กรุงเทพฯ (สนามบินนานาชาติสวุรรณ
ภูม)ิ
เชา  บริการอาหารเชา ณ โรงแรม (7)

จากน้ันนําทานชมความย่ิงใหญของ พระราชวังเคียงบกกุง พระราชวงัแหงแรกของราชวงศโชซอนที่ตั้งอยูใจกลาง
กรุงโซล ซึ่งเปนอีกหนึ่งสถานที่ที่
ใครมาเกาหลีเปนครั้งแรกตองไม
พลาดที่จะแวะมาเยือน ดวยฉาก
หลังของพระราชวังนั้เปนภูเขาพู
กักซาน ทําใหดูย่ิงใหญอลังการ
เปนอยางมาก เรียกไดวาเปน
The Grand Palace ของเกาหลี
ใตเลยก็วาได มีสถาปตยกรรมที่
นาสนใจคือ พระท่ีน่ังคึนจอง
วอง เปนพระที่ น่ังที่กษัตริยใช
ออกวาราชการ และเปนท่ีทรงงาน ภายในพระท่ีน่ังไมสามารถเขาไปชมได แตสามารถถายภาพจากดานนอกได
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หมายเหตุ : กรณีท่ีพระราชวังเคียงบกกุงไมเปดทําการ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ปรับรายการทดแทนเปน
พระราชวังชางด็อกกุง พระราชวังลําดับที่สองที่ถูกสรางตอจากพระราชวังเคียงบกกุง ในป ค.ศ. 1405 และยังเปน
1 ใน 5 ของพระราชวังสําคัญท่ียังคงรักษาไว ซึ่งมีตนไมขนาดยักษมีอายุกวา 300 ป บอน้ํา และศาลาริมน้ํา
พระราชวังแหงนี้เปนที่พํานักของพระมหากษัตริยถึง 9 พระองค ปจจุบันยังคงเหลือความงดงามบางสวนของ
พระราชวัง ไดแก พระตําหนักอินจองจอน พระตําหนักแดโจจอน พระตําหนักซอนจองจอน และพระตําหนักนัก
ซองแจ

นําทานชม ศูนยสมุนไพรฮอตเกนามู ตนไมชนิดน้ีเจริญเติบโตในปาลึกบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะ และสูงเหนือ
ระดับนํ้าทะเล  50-800 เมตร ชวยดูแลตับใหสะอาดแข็งแรง ปองกันโรคตับแข็ง ไมถูกทําลายจากการดื่ม
แอลกอฮอล กาแฟ บุหรี ่สารตกคางจากอาหาร และยา

นําทานเรยีนรูการทําผลติภัณฑท่ีสกัดจาก นํ้ามันสนเข็มแดง มสีรรพคุณชวยบํารุงรางกาย ลดไขมัน ชวยควบคุม
อาหาร และรักษาสมดุลในรางกาย

กลางวัน บริการอาหาร (8) เมนู บิบิมบับ ขาวยําเกาหลีที่คลุกเคลาผสมกับผักนานาชนิด โปะดานบนดวยไข เสิรฟ
บริการพรอมซุปชาบูหมอรอนๆ

จากน้ันเดินทางตอไปยัง ยานฮงแด
เปนยานที่อยูใกลๆ กับมหาวิทยาลัยฮ
งอิก มีผลงานศิลปะที่สวนใหญเปน
ศิลปะแนวรวมสมัยจัดวางแสดงเต็ม
พื้นที่ของถนนปกัสโซที่ขึ้นชื่อของยาน
นี้ นอกจากนั้นที่นี่ยังมีผับ บาร คาเฟ
รานอาหารมากมายตามตรอกซอกซอย
แทบทกุแหง จงึทําใหที่นี่เปนสีสันของ
ก รุ ง โ ซ ลที่ นั ก ท อ ง เ ที่ ย ว นิ ยม ม า
ทองเท่ียวไมขาดสายท้ังกลางวันและ
กลางคืน
เพลิดเพลินกับการซื้อของฝากที่ ซุปเปอรมารเก็ต (ละลายเงินวอน ซ้ือ 5 แถม 1) สาหราย ขนมตางๆ ช็อกโกแล็
ตหิน ซีเรยีลช็อกโก ผลติภัณฑของใบและรากฝอยของโสมในรูปแบบขนม ชาโสม โคลนพอกหนาโสม ครีมลางหนา
โสม เครื่องสําอางโสม และยังมีกิมจิ เปเปโร (ปอกกี้เกาหลี) ชินราเมง (มามาเกาหลี) นมกลวย เปนตน

19.45 น. เดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี KE659 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง)
23.50 น. ถึงประเทศไทย สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ พรอมดวยความประทับใจ

//////////////////////////////////
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*** สําคัญมากโปรดอาน ***
ในกรณีท่ีตองออกต๋ัวภายใน เคร่ืองบิน / รถทัวร / รถไฟ กรุณาสอบถามท่ีเจาหนาท่ีทุกคร้ัง

กอนทําการออกต๋ัวโดยสาร เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนเท่ียวบินหรือเวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา
มิเชนน้ัน ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบคาใชจายใดใดท้ังส้ิน

ขอบพระคุณทุกทานท่ีใชบริการ

***หมายเหตุ***

ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมหรือรายการอาหาร โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา ท้ังน้ีข้ึนอยูตามความเหมาะสม

**กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมือง ท้ังท่ีกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือเขาประเทศท่ีระบุในรายการ
เดินทาง ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิน้ และขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคืนคาบริการ ไมวากรณีใดๆ ซ่ึงอยูนอกเหนือความ

รับผิดชอบของบริษัท**

**พาสสปอรตจะตองมีอายุมากกวา 6 เดือน นับจากวันไปถึง**

อัตราคาบริการ เกาหลี 5 วัน 3 คืน (KOREAN AIR)
เกาหลี เลสโก ฮิตข้ันเทพ (โซล 3 คืน)

กําหนดการเดินทาง
มิถุนายน – กันยายน 2562

ผูใหญ
หองละ

2-3 ทาน

ราคา
จอยแลนด
(ไมรวมต๋ัว)

เด็กทารก
อายุไมเกิน

2 ป

พัก
เดี่ยว
เพ่ิม

21 – 25 มิถุนายน 2562 21,999 7,900 5,900 5,000
19 – 23 กรกฎาคม 2562 21,999 7,900 5,900 5,000
16 – 20 สิงหาคม 2562 21,999 7,900 5,900 5,000
20 – 24 กันยายน 2562 21,999 7,900 5,900 5,000
18 – 22 ตุลาคม 2562 23,999 7,900 5,900 5,000

***คาบริการขางตน ยังไมรวมคาธรรมเนียม คาทิป คนขับรถ หัวหนาทัวร และมคัคุเทศกทองถ่ิน***
** ทางบริษัทขออนุญาตเก็บคาธรรมเนียม คาทิปทานละ 50,000 วอน /ทริป/ทาน

หรือทานละ 1,750 บาท/ทริป/ทาน**
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**หมายเหตุ**
1. รับเฉพาะผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยว คาทัวรที่จายใหกับผูจัด เปนการชําระแบบจายชําระขาด และผูจัดไดชําระใหกับสายการบินและ

สถานที่ตางๆ แบบชําระขาดเชนกันกอนออกเดินทาง ฉะนั้นหากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามรายการไมดวยสาเหตุใดหรือไดรับ

การปฏิเสธการเขาหรอืออกนอกเมอืงจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต) ทางผูจัดขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินสดสวน

ใดๆ รวมทั้งคาตั๋วเครื่องบินใหแกทาน ***และทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ราคานี้เฉพาะนักทองเที่ยวชาวไทยเทานั้น ถาหากเปน

ชาวตางชาติ จะตองเพิ่มจากราคาคาทัวรปกติอีก 100 USD** กรณีตัดกรุปเหมาท่ีเปนเด็กนักเรียน นักศึกษา ครู  ธุรกิจขายตรง

เครือ่งสําอางค  หมอ  พยาบาล  ชาวตางชาติ หรือกรุปท่ีมีการขอดงูาน **จะตองสอบถามราคาใหมทุกครัง้**

2. หากมีเพื่อนหรือญาติของทานตองการรวมเดินทางทองเที่ยวระหวางทองเที่ยวในประเทศเกาหลี หรือปญหาตางๆ ตลอดจนขอแนะนํากรุณา

ติดตอเจาหนาที่ที่รับผิดชอบ หากทานมีความจําเปนตองรับฝากของจากผูอื่นเพื่อที่จะนําไปยังประเทศนั้นๆ  หรือนํากลับประเทศไทย ควร

ตรวจสิ่งของนั้นวาตองไมเปนส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงของผิดกฎหมายบางประเภท อาจมีโทษถึงข้ันประหารชีวิต เจาหนาที่จะไมรับฝาก

กระเปาหรือสิง่ของใดใด

3. โรงแรมที่พักที่ประเทศเกาหลีใตอาจะมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้นอยูกับความเหมาะสมเปนหลักโดยคํานึงถึงผลประโยชนลูกคาเปนหลัก

4. ประเทศเกาหลีใตจะมีชางภาพมาถายรูป และชวยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และวันสุดทายชางภาพจะนําภาพถายมา

จําหนายกับลูกทัวร หากวาทานใดสนใจสามารถซ้ือได แตถาทานใดไมสนใจก็ไมตองซ้ือ เพราะทางบริษัททัวรไมมีการบังคับลูกทัวรซ้ือแต

อยางใด แตเปนการบอกกลาวลวงหนา

5. ทัวรครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเปนหมูคณะเทานั้น ถาลุกคาตองการแยกตัวออกจากกรุปทัวร โดยไมลงรานชอปปง เชน น้ํามันสน

/ รานโสม / ฮ็อตเกนาม ู/ คอสเมติค / อะเมทิส ทางบริษัทจะคิดคาดําเนนิการในการแยกทองเที่ยวเอง 300 USD ตอทาน

จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศเกาหลีใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานกัระยะส้ันในประเทศเกาหลีไมเกนิ 90 วัน ไมวาจะดวย

วัตถปุระสงคเพ่ือการทองเท่ียว เย่ียมญาติ หรือธุรกิจ จะตองย่ืนเอกสารในข้ันตอนการตรวจเขาเมือง เพ่ือยืนยันการมีคุณสมบัตกิารเขา

ประเทศเกาหลี* ดังตอไปน้ี

- พาสปอรตจะตองมีอายุมากกวา 6 เดือน นับจากวนัไปถึง
- ต๋ัวเคร่ืองบินขาออกจากประเทศเกาหลี ทางทัวรจัดเตรียมให
- ส่ิงท่ียืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายทีอ่าจเกิดข้ึนในระหวางท่ีพํานักในประเทศเกาหลีได (เชน เงินสด บตัรเครดิต เปนตน)
- ช่ือ ท่ีอยู และหมายเลขติดตอในระหวางท่ีพํานักในประเทศเกาหลี (เชน คนรูจัก โรงแรม และอ่ืนๆ) ทางทัวรจดัเตรียมให
- กําหนดการเดินทางระหวางท่ีพํานกัในประเทศเกาหลี ทางทัวรจดัเตรียมให

ในกรณยีกเลิกการเดินทาง ตองยกเลิก 30 วันกอนการเดินทางเทานัน้ ไมเชนนัน้ ทางบริษัทจะไมคืนมัดจําไมวาดวยกรณีใดๆทัง้ส้ิน เพราะ
ทางบริษัทไดทาํการจายคาต๋ัวกบัการสายการบินเรียบรอยแลว โปรดอานขอความใหถ่ีถวน กอนการจองทวัรทุกคร้ัง เพ่ือประโยชนแกตัวทาน

เอง

ขอความสําคัญ โปรดอานอยางละเอียด
ในกรณีที่ลูกคาเดินทางไปประเทศเกาหลใีต แลวไมสามารถผาน เขา-ออก นอกประเทศได ทําใหลูกคาตองถูกสงตัวกลับเขาประเทศไทย

จึงมีคาใชจายท่ีเกิดข้ึนในการเปล่ียนต๋ัวขากลับ และรวมถึงคาบริการอ่ืนๆท่ีเกิดข้ึนดวย ฉะน้ัน ลูกคาจะตองเปนผูรับผิดชอบในคาใชจายท่ีเกิดข้ึนท่ี
ทางประเทศนั้นๆเรียกเก็บ ทางผูจดัและทางสายการบินจะไมรับผดิชอบคาใชจายที่เกิดขึ้นทุกกรณี หรือตองรอกลับประเทศไทยในเที่ยวบินถัดไปที่
มีท่ีน่ังวาง หรือตามวันเดินทางของต๋ัวเคร่ืองบิน ท้ังน้ี ข้ึนอยูทางเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองของประเทศเกาหลีใตและสายการบินเปนผูพิจารณา
ทางผูจัดไมสามารถเขาไปแทรกแซงได

** ตรวจคนเขาเมอืงประเทศเกาหลีใตจะมีการสุมตรวจ และอาจมกีารเรียกไปสัมภาษณ ในการที่ทางตรวจคนเขาเมืองเรียกสัมภาษณนั้น
ขึ้นอยูกับทางตรวจคนเขาเมืองเปนผูพิจารณา และอยูในดุลพินิจของทางเจาหนาที่ ตม. ทางบริษัททัวร ไมสามารถเขาไปแทรกแซงในสวนนี้ได **

*** ทัวรครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเปนหมูคณะเทานั้น ถาลูกคาตองการแยกตัวออกจากกรุปทัวร ทางบริษัทจะคิดคา
ดําเนินการในการแยกทองเท่ียวเอง 300 USD ตอทาน ***
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อัตราคาบริการน้ีรวม

R คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ R คาภาษีสนามบินทุกแหงท่ีมี

R คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระทานละไมเกิน 23 กก. R คารถรบั-สง และนําเทีย่วตามรายการ

R คาที่พักตามที่ระบุในรายการ พักหองละ 2 ทาน R คาเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการ

R คาอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ R คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง

R คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม)

อัตราคาบริการน้ีไมรวม

T คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง , คาโทรศัพท , คาโทรศัพททางไกล , คาอินเตอรเน็ต , คาซักรีด , มินิบาร

ในหอง รวมถึงคาอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ)

T คาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น

T คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3%

T คาวีซาสําหรับพาสปอรตตางดาว

เอกสารประกอบในการย่ืนวีซา

1) พาสปอรต

2) ใบประจําตัวคนตางดาว

3) ใบสําคัญถิ่นที่อยู

4) สําเนาทะเบยีนบาน(ถามี)

5) สมุดบัญชีเงินฝาก(ถามี)

6) รูปถายสีขนาด 2 นิ้ว 2 รูป

(สําหรับหนังสือเดินทางตางดาว เจาของหนังสือเดินทางตองทําเร่ืองแจงเขา-ออกดวยตนเองกอนจะย่ืนวีซา)

เง่ือนไขการชําระคาบริการ

1. นกัทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตองชําระเงินมัดจําเปนเงินจาํนวน 10,000 บาทตอทาน เพ่ือสํารองท่ีนัง่ ภายใน 3 วันหลังจากการจอง

2. นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตองชําระเงินคาบริการสวนท่ีเหลือท้ังหมดกอนวันเดินทางอยางนอย 30 วัน กรณีนักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไมชําระ

เงิน หรือชําระเงินไมครบภายในกําหนด รวมถึงกรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆ ใหถือวานักทองเท่ียวสละสิทธ์ิการ

เดินทางในทัวรน้ันๆ

3. กรณีท่ีนักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ี จองการเดินทางนอยกวา 30 วัน จะตองชําระครบเตม็จํานวนเลย

4. การติดตอใดๆ กับทางบริษัท เชน แฟกซ , อีเมล , หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร ถึงศุกร เวลา 9.00

น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดงักลาวและวันหยุดนักขัตฤกษท่ีรัฐบาลประกาศในปน้ันๆถือวาเปน

วันหยุดทําการของทางบริษัท

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง
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· กรณีท่ีนักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรอืเล่ือนการเดินทาง นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ี(ผูมีช่ือในเอกสารการจอง)

จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบรษัิทอยางใดอยางหน่ึงเพ่ือแจงยกเลิกการจองกับทางบริษัทเปนลายลักษณ

อักษร ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ

· กรณีนักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมีช่ือในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือ

เดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอยางใดอยางหนึ่งเพื่อทําเรื่องขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจพรอม

หลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆ และหนาสมุดบัญชีธนาคารทีต่องการใหนําเงินเขาใหครบถวน

โดยมีเง่ือนไขการคนืเงินคาบริการดังน้ี

- ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของเงินคาบริการ

- ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 15 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 50 ของเงินคาบริการ

- ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 15 วัน ไมคืนเงินคาบริการท่ีชําระแลวท้ังหมด

ทั้งนี ้ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเนื่องในการเตรียมการจัดการนําเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว เชน การ

สํารองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พักฯลฯ

1. การเดินทางที่ตองการันตีมัดจาํหรือซ้ือขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผาน

ตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทัง้หมด

2. การติดตอใดๆ กับทางบริษัท เชน แฟกซ อีเมล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น.

– 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปน้ันๆถือวาเปน

วันหยุดทําการของทางบริษัท

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเท่ียวเดินทางไมถึง 15 คน

เงื่อนไขและขอกําหนดอื่นๆ

1. ทัวรนี้สําหรับผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทานั้น

2. ทัวรน้ีเปนทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามท่ีระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือท้ังหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออก

เมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมดใหแกทาน

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักทองเท่ียวรวมเดินทางนอยกวา 15 ทาน โดยจะแจงใหกับนักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ี

ทราบลวงหนาอยางนอย 7 วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศทีไ่มมีวีซา  และอยางนอย 10 วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศท่ีมีวีซา  แตหาก

ทางนักทองเท่ียวทุกทานยินดีท่ีจะชําระคาบริการเพ่ิมจากการท่ีมีนักทองเท่ียวรวมเดินทางนอยกวาท่ีทางบริษัทกําหนดเพ่ือใหคณะเดินทางได  ทาง

เรายินดีทีจ่ะใหบริการตอไป

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล คํานําหนาช่ือ เลขท่ีหนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพ่ือใช

ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่มิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทางบริษัทพรอมการชําระเงินมัดจํา

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันท่ี

เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของนักทองเที่ยวสวนใหญเปนสําคัญ

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ท่ีเพ่ิมขึ้นของนักทองเท่ียวท่ีมิไดเกิดจากความผิดของทางบริษัท เชน

ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัต ิ อุบัติเหตุ ความเจ็บปวย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความลาชา เปล่ียนแปลง

หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยัอื่น เปนตน

7. อัตราคาบรกิารน้ีคาํนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคา

คาบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คาตั๋วเครื่องบิน คาภาษีเชื้อเพลิง คาประกันภัยสายการบิน การ

เปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ

8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัท

กํากับเทานั้น

ขอแนะนํากอนการเดนิทาง
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· กรุณาแยกของเหลว , เจล , สเปรย ท่ีจะนําติดตวัข้ึนเคร่ืองบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 100 มิลลิลิตรตอช้ิน และรวมกันทุกช้ินไมเกิน 1,000

มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาท่ีตรวจไดอยางสะดวก ณ จุดเอ็กซเรย อนุญาตใหถือได

ทานละ 1 ใบเทาน้ัน ถาส่ิงของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาที่กําหนดจะตองใสกระเปาใบใหญและฝากเจาหนาท่ีโหลดใตทองเครื่องบิน

เทานั้น

· ส่ิงของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ , มีดพก , แหนบ , อุปกรณกีฬาฯ จะตองใสกระเปาใบใหญและฝากเจาหนาท่ีโหลดใตทอง

เครื่องบินเทานั้น

· ประเทศเกาหลี มีกฎหมายหามนําผลิตภัณฑท่ีทํามาจากพืช และเน้ือสัตวทุกชนิดเขาประเทศ เชน ผัก , ผลไมสด , ไข , เน้ือสัตว , ไสกรอกฯ เพ่ือ

เปนการปองกันโรคติดตอที่จะมาจากสิ่งเหลานี้ หากเจาหนาที่ตรวจพบ จะตองเสยีคาปรับในอัตราที่สูงมาก


