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ZG AZICN-10

วันแรก กรุงเทพฯ (สุวรรณภมูิ)

20.30 น. คณะพรอมกันท่ี สนามบนินานาชาติสุวรรณภมู ิชัน้ 4 ประตู 2 เคานเตอร C สายการบิน THAI AIRWAYS (TG)
เจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ และอํานวยความสะดวกในการขึ้นเครื่อง (หัวหนาทัวรแนะนําการเดินทาง)
สายการบิน THAI AIRWAYS จัดท่ีน่ังแบบ 3-3-3 นํ้าหนักกระเปา 30 กก./ทาน
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**หมายเหตุ** เคานเตอรเช็คอินจะปดบริการ กอนเวลาเครื่องออกอยางนอย 60 นาที และผูโดยสารพรอม ณ
ประตูขึ้นเครือ่งกอนเวลาเครือ่งออก 40 นาที (**ขอสงวนสิทธิใ์นการเลือกที่นั่งบนเครื่อง เนื่องจากตองเปนไปตาม
ระบบของสายการบิน**)

23.30 น. บินลัดฟาสู สาธารณรัฐเกาหลใีต โดยเท่ียวบินท่ี TG656 (บรกิารอาหารบนเครือ่ง)

วันที่สอง เกาหลใีต (อนิชอน) - ANYANG ART PARK - โรงเรยีนสอนทาํกิมจิ - สวนสนุก EVERLAND

06.55 น. เดินทางถึง สนามบนินานาชาติอนิชอน (เวลาทองถ่ินเร็วกวาไทย 2 ช.ม. กรุณาปรับนาฬิกาของทานเปนเวลาทองถ่ิน
เพ่ือสะดวกในการนัดหมาย) หลังจากผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรแลว ขอตอนรับทุกทานสูสาธารณะ
รัฐเกาหลีใต รถโคชนําทุกทานขามทะเลตะวันตกดวยสะพานแขวนยองจอง หรือ สะพานเพ่ือความหวังในการรวมชาติ
ที่ยาวกวา 4.42กม. และมียอดโดมสูง 107 เมตร
จากน้ันนําทานไป ANYANG ART PARK สวนศิลปะสุดฮิปใกลกรงุโซล มีหลากหลายโซนใหเลือกเดินแบบฟูลออฟช่ัน!!
อาทิ โซน Grass on Vacation เปนสะพานสีขาวเพ่ือขามไปยังจุดอ่ืนๆ โซน Paper Snake เปนส่ิงกอสรางท่ีมีความ
อารตมาก รูปทรงคลายงูตามช่ือคอนเซ็ป โซน Linear Building on The Tree เปนอุโมงคท่ีมีรูปทรงคดเค้ียวและยาว
มาก เดินทะลุออกไปจะพบกับลานกวางๆ สีนํ้าตาลรูปทรงแปลกตา โซน Grass on Vacation เปนสะพานสีขาวเพ่ือ
ขามไปยังจุดอื่นๆ โซน Paper Snake เปนส่ิงกอสรางท่ีมีความอารตมาก รูปทรงคลายงูตามช่ือคอนเซ็ป โซน
Artificial Fall เปนนํ้าตกจาํลองขนาดใหญ แตหากเขาไมถึงความอารตน้ันก็สามารถหามุมชิคๆ เกๆ ถายรูปได โซน
Dimension Mirror Labyrinth เปนส่ิงกอสรางท่ีสรางดวยกระจกเหมือนเปนเขาวงกตกลางปาใหญ โซน Anyang
Crate House เปนการนําเอาพลาสติกท่ีเหลือใชมาสรางสรรคเปนงานศิลปะ พอเขาไปดานในจะมีแสงลอดเขามาตาม
ชอง ถายรูปออกมาจะดูสวยมาก โซน The Tail of Dragon เปนหลังคาบานเกาหลีโบราณท่ีโผลข้ึนมาจากดิน
ลักษณะคลายหางมังกร โซน Anyang Peak เปนจดุชมวิวของสวนแหงน้ี และโซน Re. Vol. Ver. เปนคอนเซ็ปบานเล็ก
กลางปาใหญ นอกจากน้ี ยังมีงานศิลปะอีกหลายจุดท่ีนาสนใจ และสถาปตยกรรมอื่นท่ีซอนอยูตามท่ีตางๆ ในสวน
เยอะมาก หากใครท่ีไมไดอินกับงานศิลปะ แคมาถายรปูก็ถือคุมสุดคุม

จากน้ันนําทานไปเรยีนรูวัฒนธรรมการทํากิมจิของชาวเกาหลีท่ี โรงเรียนสอนทํากิมจิ อาหารเกาหลีประเภทผักดอง
ท่ีอาศัยภูมิปญญากนครัวของชาวเกาหลี ดวยการหมักพริกสีแดงและผักตางๆ โดยท่ัวไปจะเปนผักกาดขาว ชาว
เกาหลีนิยมรับประทานกิมจิเกือบทุกม้ือ และยังนําไปปรุงเปนสวนประกอบอาหารอีกหลายอยาง ปจจุบันกิมจิมี
มากกวา 187 ชนิด สวนใหญแลวจะมีรสเผ็ด และเปรี้ยว นอกจากนี้ยังสามารถสวมใส ชุดประจําชาติฮันบก ซึ่งเปน
ชุดประจําชาติของเกาหลี พรอมถายภาพสวยๆ เก็บไวเปนท่ีระลึก

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั (1) เมน ูชาบู ชาบูสไตลเกาหล ีคลายการตมรวมมิตรสุก้ีหมอไฟ ประกอบไปดวยเนื้อหมู
สไลด ผัก เห็ด และวุนเสนเกาหล ีเปนอีกหนึง่เมนูยอดฮติในเกาหลี และยังเปนอาหารพื้นเมอืงที่มมีาอยางยาวนานอีก
ดวย
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จากน้ันนําทานเดินทางสู สวนสนุกเอเวอรแลนด สวนสนุกกลางแจงท่ีใหญท่ีสุดของประเทศ ถูกขนานนามวา
เปนดิสนียแลนดแหงเกาหลีใต ต้ังอยูทามกลางหุบเขา ประกอบไปดวยโซนตางๆ ดังน้ี Global Fair, Magic Land,
European Adventure, American Adventure, Zootopia เม่ือทานกาวผานประตูเขาไปในสวนสนุกเอเวอรแลนด พบ
กับอาคารทรงสวยท่ีตกแตงดวยสถาปตยกรรมแบบวิกตอเรียตะวันออก และอินเดีย ซึ่งผสมผสานจนเขากันลงตัว
แวะถายรูปสวยๆ ที่ Magic Tree ตนไมแฟนตาซีขนาดใหญท่ีจะเปล่ียนธีมไปตามเทศกาลตางๆ ถือเปนอีกจุดแลนด
มารคสําหรบันักทองเท่ียว
ใครชอบเครื่องเลนหวาดเสียว
ตองหามพลาดเด็ดขาด!! สนุกกับ
เครื่องเลนนานาชนิดไมวาจะเปน
รถไฟเหาะตีลังกา  (Rolling X-
Train) ท่ีเร็วสุดๆ และตีลังกาถึง 2
รอบ เฮอร ริ เ คน  ( Hurricane)
เคร่ืองเลนท่ีจะหมุนๆ เหวี่ยงๆ ให
หัวใจเตนรัวกับความสูงเกือบ 20
เมตรจากพ้ืนดิน! ดับเบ้ิลร็อกสปน
(Double Rock Spin) ท่ีจะหมุนๆ ตีลังกา 3 ตลบบนอากาศดวยความสูงท่ีแทบกล้ันหายใจ เรือเหาะไวก้ิง (Columbus
Adventure) เตรียมตัวเตรียมใจไปกับเจาเรือเหาะยักษท่ีจะเหว่ียทุกคนข้ึนไปสูงถึง 30 เมตร ในมุม 75 องศา และไฮไลค
ที่พลาดไมไดของสวนสนุกแหงนี้ รถไฟเหาะรางไม (T-EXPRESS) รถไฟเหาะรางไมที่สูงชันเปนอันดับ 4 ของโลก ซึ่งมี
ความชันถึง 77 องศา และวิ่งดวยความเร็ว 104 กิโลเมตร/ชั่วโมง

พเิศษ!!! ทางเลือกใหมสําหรับทานท่ีไมชอบการรอคิวนานๆ สามารถซือ้บัตร Q-Pass เพ่ือข้ึนไปรอเลนไดเลย
โดยซ้ือแพคเกจเฉพาะ T-Xpress จายเพ่ิมเพียง 30,000 วอน (ราคาสําหรับ 2 ทาน) จะไดรับต๋ัว Q-Pass และ
SD Card ขนาด 16 GB ใสกลอง Action Camera มาให เมื่อถึงดานบนใหนํากลองสงใหเจาหนาที่เพื่อติดตั้ง

ซึ่งจะเปนโบก้ีสุดทายของขบวน
รถไฟ 1 รอบจะ น่ังได เพียง 2
ทาน เพราะจุด ติด ต้ังกลองมี
เพียง 1 ชุด จากน้ันก็ลุย!! และ
หลังจากลงจากรถไฟแลว ทาน
สามารถนํา SD Card มา
ตรวจสอบการบันทึกวีดีโอ หาก
วีดีโอเสียจะสามารถขึ้นไปเลนใหม
ไดอีก 1 รอบ
พักเหนื่อยจากเครื่องเลน หลุด
เข า มา ใ น โ ลกขอ ง เห ล า สัต ว
มากมาย!! ในโลกของ Zootopia
หน่ึงในสวนสัตวท่ีใหญท่ีสุดของ
เกาหลี มีสัตวมากกวา 2,000
ตัว จาก 200 กวาสายพันธุ พา
ทุกทานทองไปกับโลกของสัตว
ปาซาฟารี ข้ึนไปบนรถบัสซาฟารี
เพ่ือใกลชิดกับเหลาสัตวปายิ่งข้ึน
อยางโซน Safari World พบกับ
สัตวท่ีนาเกรงขามอยางสิงโตเจาปา เสืออันดุราย และหมีตัวใหญท่ีอาจจะโผลมาทักทายคุณไดทุกเม่ือ
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จะมีอะไรตื่นเตนไปกวาการนั่งรถสะเทิ้นน้ํา
สะเทิ้นบก!! ตะลุยเขาไปในโซน Lost Valley
พรอมเพลิดเพลินกับการชมสัตวตางๆ ท่ี
เดินเลนอยางอิสระ ถาโชคดีอาจจะไดพบ
กับสัตวเหลานี้มาขอขนมกินถึงหนาตางรถ
เลยทีเดียว
เปลี่ยนบรรยากาศจากเหลาสตัวโลกมาเจอ
ความสวยงามของหมูพฤกษา!! เดินชม
สวนดอกไมท่ีกําลังออกดอกบานสะพร่ัง
อวดสีสัน ณ สวนดอกไมสี่ฤดู ( Four
Season Garden) ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงพันธุ
ด อ ก ไ ม ไ ป ต า ม ฤ ดู ก า ล ใ น รู ป แ บ บ ท่ี
หลากหลายตลอดท้ังป ( ท้ังน้ี ข้ึนอยู กับ
สภาพอากาศ) ดวยสีสันท่ีสดของดอกไม
แตละชนิดจึงไดรับความนิยมอยางมาก
นักทองเที่ยวที่มาสวนสนุกจึงไมพลาดท่ีจะ
มาถายรูปเก็บบรรยากาศความสดช่ืน
กลับไปเปนท่ีระลึก รวมท้ังยังมีการจัด
เทศกาลในแตละเดือน อาทิเชน ในชวงฤดู
ใ บ ไ มผ ลิ  ป ร ะม าณ เ ดือน เ มษ ายน  –

มิถุนายน เปนสวนดอกทิวลิป และดอก
กุหลาบ ในชวงฤดูรอน ประมาณเดือน
มิถุนายน - สิงหาคม เปนสวนดอกลิลล่ี
หลากสีสัน ยังไมหมดแคน้ัน ในชวงเดือนน้ี
จ ะ มี เ ทศกาลคลายรอน ไป กับสาย นํ้ า
(Summer Splash) ในฤดูใบไมรวง ประมาณ
เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน เปนสวนดอก
เบญจมาศ พรอมกับมีจัดตกแตงสวนสนุก
ใ ห เ ข า กั บ เ ทศกาล ฮั ล โ ล วีน  ( Happy
Halloween) มีการจัดขบวนรถแฟนซีแห
รอบสวนสนุก และมีเจาหนาท่ีแตงตัวเปนผี
มาเดินแกลงนักทองเท่ียวดวย ในชวงฤดูหนาวประมาณเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม มีการจัดงานเฉลิมฉลอง
เทศกาลครสิตมาส และตอนรบัเทศกาลปใหม ทุกเทศกาลจะตกแตงดวย แสง สี เสียง สุดอลังการ พรอมท้ังมีขบวน
พาเหรดมาสรางความบันเทิงใหกับเด็กๆ เชน White Christmas Parade, Moonlight Parade
การแสดขบวนพาเหรดอันนาตืน่ตาตืน่ใจ! ชมขบวนพาเหรดสุดยิ่งใหญอยาง คานิวัล แฟนตาซี พาเหรด (Carnival
Fantasy Parade) พบกับโชวตางๆ จากท่ัวทุกมุมโลก มีท้ังธีมสไตลบราซิลอยางแซมบาเฟสติวัล (Samba festival)
ไปจนถึงธีมเวนิสคานิวัล (Venice Carnival) จากอิตาลีก็ตบเทาเขารวมขบวนดวย สนุกสนานกับการเตนรําไป
พรอมๆกัน ชวงหัวคํ่าเปนอีกหน่ึงการแสดงท่ีพลาดไมไดเชนกัน อยาเพ่ิงรีบกลับ! หากทานยังไมไดชมการแสดงพลุ
สุดอลังการหลังจากพระอาทิตยตกดิน และยังมีขบวนพาเหรดที่จัดเต็มท้ังแสง สี เสียง อยางมูนไลทพาเหรด
(Moonlight parade) ใหทานไดชมอีกดวย ขบวนพาเหรดจะมีรอบ 14.30 18.30 และ 19.30 น.
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เย็น บริการอาหารเยน็ (2) เมนู บุฟเฟตบาบีควิปงยางสไตลเกาหลี เนื้อหม ูเนื้อไก เนื้อวัว ปลาหมกึ อาหารเกาหลี เติมไม
อั้น

พกัที่    NEW M HOTEL SUWON / JM HOTEL หรอืระดบัเดยีวกัน

วันทีส่าม            ศนูยสมนุไพรโสม - คอสเมตคิ - ฮอกเกนาม ู- พระราชวังเคยีงบกกุง + ใสชดุฮนับก - ดวิตีฟ้รี
ตลาดเมยีงดง

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (3)
จากน้ันนําทานออกเดินทางไปยัง ศูนยสมุนไพรโสมเกาหลี (GINSEN CENTER) สมุนไพรที่ชวยเสริมความแข็งแรง
ใหแกระบบยอยอาหาร ปอด ชวยทําใหจิตใจสงบ และเพ่ิมพละกําลัง มีสรรพคุณทางการแพทยชวยบํารุงหัวใจ
ปองกันโรคหวัใจขาดเลือด เสริมประสิทธิภาพทางเพศ ลดและปองกันมะเร็ง

จากน้ันนําทานแวะชอปท่ีรานเคร่ืองสําอางคยอดนิยม COSMETIC OUTLET สวรรคของนักชอปชาวไทย เพ่ือเลือก
ซ้ือกลับไปเปนของฝาก มีใหเลือกมากมายหลากหลายแบนด ไมวาจะเปนสกินแครบํารุงผิวแบรนดอยาง DEWINS และ
แบรนด JSM ท่ีเปนสินคาหลักของทางราน ไมวาจะเปนครีมหอยทาก ครีมนํ้าแตก ครีมขัดข้ีไคล สแตมเซลล โบท็อกซ
เปนตน และยังมีสินคาอ่ืนๆ อาทิเชน ครีมวานหางจระเข แปงมาโยก ยายอมผม แฮนดครีม ยาสระผม ฯลฯ

จากน้ันพาทานชม ศูนยสมุนไพรบํารุงตับ (HOKGENAMU) ตนไมชนิดน้ีเจริญเติบโตในปาลึกบนภูเขาที่ปราศจาก
มลภาวะ และสูงเหนือระดับนํ้าทะเล 50-800 เมตร ชวยดูแลตับใหสะอาดแข็งแรง ปองกันโรคตับแข็ง ไมถูกทําลายจาก
การด่ืมแอลกอฮอล กาแฟ บุหรี่ สารตกคางจากอาหาร และยา

กลางวัน บรกิารอาหารกลางวัน (4) เมน ูไกตุนโสม อาหารบํารุงสุขภาพ ไกขนาดกําลังเหมาะ ยัดไสดวยโสม แปะกวย และ
สมุนไพรบํารุงรางกาย เสิรฟในหมอดินรอนๆ
จากน้ันนําทานชมความยิ่งใหญของ
พระราชวังเคียงบกกุง พระราชวังแหง
แรกของราชวงศโชซอนที่ตั้งอยูใจกลาง
กรงุโซล ซึ่งเปนอีกหน่ึงสถานที่ท่ีใครมา
เกาหลีเปนครั้งแรกตองไมพลาดท่ีจะแวะ
ม า เ ยื อ น  ด ว ย ฉ า ก ห ลั ง ข อ ง
พระราชวังน้ัเปนภูเขาพูกักซาน ทําใหดู
ยิ่งใหญอลงัการเปนอยางมาก เรียกได
วาเปน The Grand Palace ของเกาหลี
ใต เ ลย ก็ว า ได  มี สถาป ตยกรรม ท่ี
นาสนใจคือ พระที่นั่งคึนจองวอง เปนพระท่ีน่ังท่ีกษัตริยใชออกวาราชการ และเปนท่ีทรงงาน ภายในพระท่ีน่ังไม
สามารถเขาไปชมได แตสามารถถายภาพจากดานนอกได
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อีกหนึ่งจุดที่พลาดไมได ศาลากลางน้าํคยองเฮ
รู เปนหองโถงท่ีใชจัดงานเล้ียง หรืองานพระ
ราชพิธตีางๆ ท่ีพิเศษและสําคัญของกษัตริยใน
สมัยราชวงศโชซอน ศาลาแหงนี้ถูกสรางขึ้นใน
ป 1867 บนทะเลสาบขนาดสี่เหลี่ยม มีความ
กวาง 128 เมตร และยาว 113 เมตร ตวัศาลา
สวนใหญสรางขึน้จากไมและหิน โดยโครงสราง
ไมถูกตั้งอยูบนเสาหินจํานวน 48 ตน และมี
บันไดไมเชื่อมระหวางชั้นสองกับชั้นหนึ่ง สวน
บริเวณรอบๆ ของศาลาจะรายลอมไปดวยเสาและสะพานหิน ซึ่งสะพานหินสามสะพานจะเชื่อมกับตัวศาลา และบริเวณ
ของพระราชวัง สวนมุมของรั้วรอบศาลาจะถูกตกแตงดวยรูปปนของสัตวสิบสองราศี ดวยฉากหลังท่ีสวยงามของ
ตนไม และสีสันของใบไม ท่ีจะเปล่ียนไปตามฤดูกาล ทําใหตรงจุดนี้เปนจุดถายรูปท่ีสวยท่ีสุดจุดหน่ึงในเขตของ
พระราชวังเคียงบกกุง
หมายเหตุ : กรณีที่พระราชวงัเคียงบกกุงไมเปดทาํการ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิป์รับรายการทดแทนเปน พระราชวงั
ชางด็อกกุง พระราชวังลําดับท่ีสองท่ีถูกสรางตอจากพระราชวังเคียงบกกุง ในป ค.ศ. 1405 และยังเปน 1 ใน 5 ของ
พระราชวังสําคัญท่ียังคงรักษาไว ซ่ึงมีตนไมขนาดยักษมีอายุกวา 300 ป บอนํ้า และศาลาริมนํ้า พระราชวังแหงน้ีเปน
ท่ีพํานักของพระมหากษัตริยถึง 9 พระองค ปจจุบันยังคงเหลือความงดงามบางสวนของพระราชวัง ไดแก พระ
ตําหนักอินจองจอน พระตําหนักแดโจจอน พระตําหนักซอนจองจอน และพระตําหนักนักซองแจ
จากน้ันนําทานเลือกซ้ือสินคาปลอดภาษี ดิวตี้ฟรี (DUTY FREE) ท่ีรานคาปลอดภาษีท่ีใหญท่ีสุดในโซล แหลงรวมสินคา
แบรนดเนมมากมาย ไมวาจะเปน นํ้าหอม เส้ือผา เคร่ืองสําอาง กระเปา นาฬิกา เคร่ืองประดับหลากหลายแบรนดดัง
และสินคาแบรนดอ่ืนๆ อีกมากมาย โดยช้ันใตดินจะเปนสินคาแบรนดหรู และเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล อาทิเชน PRADA,
DIOR, LOUIS VUITTON, BULGARI, LONGCHAMP, COACH, GUCCI, MICHEL KORS, LOEWE, MIU MIU เปนตน ใน
สวนของช้ันท่ี 1 เปนช็อป CHANNEL และนาฬิกาดังหลากหลายแบรนด อาทิเชน ROLEX, HERMES, OMEGA, TISSOT
เปนตน ช้ัน 2 เปนช็อป MCM ช้ันท่ี 3 เปนโซนเครื่องสําอางคหลากหลายแบรนดดัง ไมวาจะเปนแบรนด
SULWHASOO, HERA, LANEIGE, L'Oréal, SU:M37, ESTEE LAUDER, LANCOME, CHRISTIAN DIOR, BIOTHERM,
MAC เปนตน ช้ัน 4 จะเปนสินคาแบรนดเนมอ่ืนๆ และช้ันท่ี 5 จะเปนแบรนดของเกาหลี และโซนรานอาหาร

จากน้ันนําทานเพลิดเพลินกับการชอปปง ยาน
เมียงดง แหลงละลายทรัพยในดวงใจของสาวๆ
หลายคน หรือสยามสแควรเกาหลี ตลาดแหงนี้จะมี
เส้ือผา กางเกง รองเทา น้ําหอม เครื่องสําอางค
ทั้งแบรนดเนมชื่อดัง และโลคอลแบรนด รวมถึงซีดี
เพลง รูปดารา และศิลปนเกาหลี หรืออะไรที่วัยรุน
ตองการก็สามารถหาไดจากที่ตลาดน้ี อาทิเชน
รานเครื่องสําอางคคท่ีคุนหูคนไทยที่ไมวาจะเปน
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ETUDE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, NATURAL REPUBLIC, INNISFREE ราคาเครื่องสําอางคคจะถูกกวาประเทศ
ไทยประมาณ 2 ถึง 3 เทา และบางรุนไมมีขายในประเทศไทย หรือจะเปนรานขายรองเทาแบรนดดังอยางราน MBC
MART ก็มีรองเทาหลากหลายแบรนดดังใหเลือกมากมาย อาทิเชน ADIDAS, NIKE, NEW BALANCE, VANS,
CONVERSE, FILA เปนตน
ในสวนของอาหารบริเวณขางทางท่ีฮอทฮิตไมแพกันอยางโซน เมียงดงสตรีทฟูด มีอาหารหรือของทานเลนใหไดล้ิม
ลองมากมาย ไมวาจะเปน หอยเชลลยางตัวใหญอบนากิน ขนมไขหรือเครันปง ขนมยอดฮิตตลอดกาลของเมียงดง
กุงล็อบสเตอรตัวใหญๆ ยางชีสมีรสหวาน ชีสยาง โดยการเอามอสซาเรลลาชีสเสียบไมแลวเอาไปยาง ตอกโบกี เคก
ขาวท่ีข้ึนช่ือของเกาหลี ปรุงรสดวยซอสเผ็ดสไตลเกาหลี เมนูน้ีมีอยูเกือบทุกซอกทุกมุมท่ีในตลาดเมียงดง บะหมี่ดํา
จาจังมยอน หนึ่งในเมนูสุดฮิตท่ีเห็นกันบอยในซีรี่สเกาหลี มันฝร่ังเกลียวทอดกรอบเสียบไม พบเห็นไดท่ัวไปใน
เมืองไทย แตของที่นี่จะมีไสกรอกเพ่ิมเขามาอีกหนึ่งชั้น ปลาหมึกยักษทอดกรอบ เสียบไมแบบอลังการโรยดวยเกลือ
เปนตน แตหากคนท่ีชอบของหวานก็จะมีไอติมโคนเจาดัง ซ่ึงไอติมท่ีกดมาใสโคนน้ันสูงถึง 2 ฟุต

เย็น  อิสระอาหารเย็น 1 มื้อ (ใหทุกทานไดอิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย)
พักที ่   BENIKIA M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY HOTEL หรือระดบัเดยีวกัน

วันที่สี่ อสิระทองเทีย่วและช็อปปงเต็มวัน

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (5)
อิสระเต็มวันใหทานอิสระชอปปง หรือเดินทางสูสถานท่ีทองเท่ียวอ่ืนๆ โดยมีไกดคอยใหคําแนะนําในการเดินทาง อาทิ
- หมูบานบุคชอนฮนัอก เปนอีกหนึ่งสัญลักษณของกรุงโซล หมูบานแหงนี้เปนหมูบานที่ลอมรอบไปดวยพระราชวัง
ท้ังเคียงบกกุง และชางด็อกกุง รวมถึงศาลเจาจงมโยดวย มีบานเรือนนับรอยหลังท่ีเปนบานแบบดั้งเดิม ที่เรียกวา
ฮันอก (Hanok) ใหความรูสึกเหมือนยอนอดีตไปในสมัยราชวงศโชซอน ที่น่ีมีมุมเด็ดๆ ท่ีไมความพลาดถึง 8 จุดให
ถายรูปดวยกัน นอกจากน้ียังมีรานชาช่ือดัง Tea Garden ตัวรานเปนบานสไตลืฮันอกอายุกวา 100 ป ภายในรานมี
โตะที่ใชนั่งกับพ้ืนที่เรียกวา อนดล (Ondol) ซึ่งถูกจัดวางไวกลางสวนตรงตามกับคอนเซปชื่อราน โดยพนักงานก็จะใส
ชุดฮันบกมาเสิรฟ ทําใหไดความรูสึกยอนยุคเขาไปอีก
- คลองชองเกชอน คลองท่ีมีภูมิทัศนท่ีสวยงามท่ีสุดในเกาหลี แหลงเดินเลนพักผอนหยอนใจทามกลางเมืองหลวงท่ี
วุนวาย มีสะพานท้ังหมด 20 สะพานท่ีออกแบบมาดวยคอนเซ็บท่ีแตกตางกัน บริเวณกําแพงท้ังสองขางริมคลอง
ประดับดวยหินออน และประติมากรรมท่ีสวยงาม

- สวนสนุกล็อตเตเวิลด สําหรบัคนรกัความสนุกท่ียังไมจุใจ สามารถไปตามเก็บเคร่ืองเลนในสวนสนุกแหงท่ี 2 ของ
เกาหลี ซึ่งมีชื่อเสียงไมแพสวนสนุกเอเวอรแลนดได โดยวิธีเดินทางก็งายแสนงายเพราะตั้งอยูในกรุงโซล ที่นี่รวบรวม
เครื่องเลนสนุกๆ ไวมากมาย ถูกแบงออกเปนโซน Indoor จะถูกจัดอยูในธีมผจญภัย (Adventure) และ Outdoor จะ
ถูกจัดในธีมเกาะเวทมนต (Magic Island) สามารถเท่ียวไดตลอดเวลาแมวาสภาพอากาศจะไมเปนใจ **หมายเหตุ
อัตราคาบริการนี้ ไมรวมคาบัตรเขาสวนสนุก**

สายชอ็ปหามพลาด!
- ยานเมยีงดง หรือสยามสแควรเกาหลี ตลาดแหงน้ีจะมีเส้ือผา กางเกง รองเทา น้ําหอม เครื่องสําอางค ทั้งแบรนด
เนมช่ือดัง และโลคอลแบรนด รวมถึงซีดีเพลง รูปดารา และศิลปนเกาหลี หรืออะไรที่วัยรุนตองการก็สามารถหาได
จากท่ีตลาดน้ี อาทิเชน รานเคร่ืองสําอางคท่ีคุนหูคนไทยท่ีไมวาจะเปน ETUDE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP ในสวน
ของอาหารขางทางท่ีฮอทฮิตไมแพกันอยางโซนสตรีทฟูด มีอาหารหรือของทานเลนใหไดล้ิมลองมากมาย ไมวาจะ
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เปน หอยเชลลยางตัวใหญอบนากิน ขนมไขหรือเครันปง ขนมยอดฮิตตลอดกาลของเมียงดง กุงล็อบสเตอรตัว
ใหญๆ ยางชีส มีรสหวาน ชีสยาง ตอกโบกี เคกขาวที่ขึ้นชื่อของเกาหลี ปรุงรสดวยซอสเผ็ดสไตลเกาหลี เปนตน

- ยานฮงแด เปนยานท่ีอยูใกลๆ กับมหาวิทยาลัยฮงอิก มีรานช็อปมากมายท้ังเส้ือผา เครื่องสําอางค รองเทา ยิ่ง
ชวงกลางคืนจะคึกคักเปนพิเศษ มีผับ บาร คาเฟ รานอาหารมากมายตามตรอกซอกซอยแทบทุกแหง ถือเปนแหลง
รวมตัวของวัยรุนท้ังวันมัธยม และวัยมหา’ลัย โดยในชวงเย็นๆ จะมีกลุมวัยรุนมาเตนโชวความสามารถ บนถนนจะ
กลายเปนลานการแสดงความสามารถดานตางๆ ท้ังเลนดนตรี รอง เตน แบบจัดเต็ม! ทําใหถนนแหงน้ีคึกคัก และเปน
สีสันของกรุงโซลทั้งกลางวันและกลางคืน

- ยานอแีด เปนยานที่อยูบริเวณหนามหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา นอกจากจะเปนมหาลัยที่สวยที่สุดแลว ยังมีจุดถายรูป
ฮิปๆ มากมาย ทีน่ียังเปนยานชอปปงสินคาแนววัยรุนแฟช่ันวัยใสสไตลเกาหลี มีท้ังของจุกจิก ก๊ิฟชอป เคร่ืองประดับ
เส้ือผา แวนตา กระเปา รองเทา อุปกรณเก่ียวกับโทรศัพท เครื่องสําอางตางๆ เปนรานเล็กๆ ท่ีแฝงตัวอยูตาม
ตรอกซอกซอยตางๆ ยาวเหยียดสองขางทาง

- ยานชินซาดง แหงรวมโลคอลแบรนดดัง ถนนกาโรซูกิล หรือเรียกกันวา Artists’ Street เต็มไปดวยรานเส้ือผา
แฟช่ันแบรนดดีไซเนอร แบรนดหร ูรานกาแฟท่ีตกแตงแบบชิคๆ ถนสายน้ีจะทําใหคุณไดเพลินเพลินเจริญใจ เเละเงินใน
กระเปาเปนอยางย่ิง

- ยานอัพกูจอง เปนยานท่ีนาไปเดินเท่ียวมากๆ ของกรุงโซล ยานน้ีเปนยานไฮโซของเกาหลีน่ันเอง แนนอนวาหาง
รานคาตางๆ ที่อยูในยานนี้จึงเปนแบรนดดังหรูหราระดับโลก โดยไฮไลทของยานอัพกูจองจะอยูบริเวณ ถนนโรดิโอ
มีหางท่ีสําคัญก็คือ Galleria Department Store หางหรูหราแหลงรวมสินคาแบรนดเนมระดับไฮเอนด นอกจากน้ี
ตลอดทั้งแนวถนนก็ยังมีรานขายสินคาแฟชั่นจากดีไซเนอรแนวหนาของเกาหลีใหไดเดินเลือกชอปปงอยางจุใจ
สายฮิปเตอรตองไปเช็คอิน!

- ยานอกิซอนดง หมูบานฮันอกเกาแกท่ีสุดแหงหน่ึงในกรุงโซล มีกล่ินอายความเปนเกาหลีโบราณ และเปนยานเกาแก
ท่ีอาจจะใหมสําหรบัใครหลายๆคน แหลงรวมคาเฟเกๆ รานอาหารชิคๆ ใจกลางกรุงท่ีซอนตัวอยูในตรอกซอกซอย
เล็กๆ สามารถเดินลัดเลาะจากแถวยานอินซาดงมาได มีท้ังรานอาหารเกาหลี รานบิงซู รานน่ังชิล รานพิซซา ที่
ตกแตงไดอยางมีสไตล เหมาะสําหรับชาวโซเชียลที่ชอบอัพรูปสวยๆ ไฮไลทของยานนี้จะเปนคาเฟดอกไมชื่อราน มาดัง
หนารานจะเปนมุมยอดฮิตท่ีคนนิยมมาถายรูป เพราะสีสันสดใสสวยงามของดอกไม นอกจากสายฮิปเตอรแลวสาย
กินก็หามพลาด!! ท่ีน่ีมีรานขายมันดูช่ือดัง (เก๊ียวน่ึงเกาหลี) รานชางฮวาดัง ต้ังอยูตรงหัวมุมถนน ซึ่งจะมีคนตอคิว
รอเยอะมากๆ

- ยานซองซดูง นักทองเที่ยวสวนใหญอาจจะยังไมคุนหูกับยานนี้ แตสําหรับคนเกาหลีแลว ยานซองซูดงกําลังมาแรง
กวาที่ไหนๆ ไดรับฉายาวาเปน บรูคลินแหงกรุงโซล เพราะเคยเปนท่ีต้ังของโรงงานเกาๆ ในยุค 1960 ปจจุบันถูกแปลง
โฉมเปนแกลอรี่ สตูดิโอ และคาเฟท่ีมีสไตลมากๆ จนกลายมาเปนยานฮิปสเตอร แหลงรวมวัยรุนแนวอารตๆ
นอกจากน้ัน ท่ีน่ียังมีคาเฟช่ือดังอยาง ราน Café Onion รานคาเฟบรรยากาศดีท่ีดังในเร่ืองเมนูขนมปงอบอีกดวย
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- ยานฮงแด นอกจากจะเปนแหลงช็อปปงแลว ยังเปนแหลงรวมสุดยอดรานอาหารชื่อดังมากมาย ทั้งของคาว ของ
หวาน อาหารวาง อาทิ รานวันดังคัมจาทัง รานคัมจาทังท่ีท่ีสุดในฮงแด รานต้ังอยูตรงทางสถานีฮงอิกทางออก 3,
ราน Peony รานเคกโฮมเมดเจาดัง เมนูท่ีหามพลาดคือ Strawberry Short Cake และ Strawberry Bingsu ราน
ตั้งอยูตรงทางสถานีฮงอิกทางออก 9, ราน 50pick รานนั่งชิลที่มีค็อกเทลใหเลือกทั้งหมด 50 แบบ รานตั้งอยูตรง
ทางสถานีฮงอิกทางออก 8, รานฮงงกิเกจาง กับเมนูสุดแซบอยางปูสดดองซีอ๊ิวม บุฟเฟตปูดอง กุงดอง แบบครบ
เซ็ทเติมไมอั้น ราคาแรงแตรับรองความอรอย รานตั้งอยูตรงทางสถานีฮงอิกทางออก 2, รานเซมาอึลชิกดัง ราน
หมูยางช่ือดัง กันสาดสีเหลือง กับเมนูท่ีตองส่ังคือ ซุปกิมจิ 7 นาที รานต้ังอยูตรงทางสถานีฮงอิกทางออก 9, ราน
พิพิรี รานบิบิมบับแบบรีฟล 5000 วอน เปนรานยอดนิยมของวัยรุนและวัยทํางานเพราะราคาถูกมาก รานต้ังอยูตรง
ทางสถานีฮงอิกทางออก 9 และรานคาเฟ King ‘s Cross คาเฟน้ีสาวกแฮรรี่หามพลาด! จําลองฉากในหนัง แฮรรี่
พอตเตอร มาไวที่ฮงแด พาทานเดินทางไปโลกเวทมนตดวยรถไฟ ชานชาลา 9 3/4 รานตั้งอยูตรงทางสถานีฮงอิก
ทางออก 9 เปนตน

การเดนิทางในกรุงโซล
- รถประจาํทาง รถบัสท่ีว่ิงในตัวเมืองเปนการเดินทางท่ีสะดวก ถูกจําแนกตามสีเพ่ือกําหนดชนิดของรถบัส รถบัสสี
น้ําเงิน วิง่ตามถนนสายหลัก และวิ่งระยะทางไกลรอบกรุงโซล รถบัสสีเขียว วิ่งระยะส้ัน และรับสงผูโดยสารจากจุด
เช่ือมตอระบบขนสงสาธารณะ เชน สถานีรถไฟฟาใตดิน รถบัสสีเหลือง ว่ิงวนภายในเขตกรุงโซล และรถบัสระยะ
ทางไกล รถบัสสีแดง เปนรถบัสดวนท่ีว่ิงจากกรุงโซลไปยังชานเมือง

- รถแท็กซี่ แท็กซี่เกาหลีสวนใหญสามารถขึ้นแลวบอกปลายทางที่จะลงไดเลย เพราะรถแท็กซี่เกาหลีจะไมปฏิเสธ
ผูโดยสารเหมือนที่เมืองไทย ยกเวนแท็กซี่ตามแหลงทองเที่ยวบางแหง แท็กซี่บางประเภทอาจจะมีการเรียกราคาแบบ
เหมา โดยมีแท็กซ่ีท้ังหมด 4 ประเภท ไดแก

1. แบบธรรมดา (Standard) มี 3 สี ไดแก ขาว เทา สม เปนแท็กซี่ท่ีเรียกไดงายที่สุดในบรรดาประเภทอ่ืนๆ ราคาใน
ตอนกลางวันจะเปนราคาปกติ สวนในตอนกลางคืนจะมีการชารตเพ่ิม
2. แบบช้ันหนึ่ง (Deluxe) มี 2 สี คือ ดําและเหลือง ดานขางกระจกจะมีปายคําวา Deluxe แปะอยู ภายในกวางน่ัง
สบาย ราคาในตอนกลางวันและกลางคืนจะเทากัน แตจะราคาสูงกวาแบบธรรมดา หาเรียกไดตามหนาโรงแรม หรือ
สถานรีถไฟตางๆ
3. แบบจัมโบคันใหญ (Jumbo) เปนรถตู เหมาะกับคนท่ีเดินทางเปนกลุม ราคาจะพอๆกับแท็กซ่ีช้ันหน่ึง
4. แบบอินเตอร (International) เปนแบบพิเศษ คนขับรถสามารถพูดภาษาอ่ืนได

- รถไฟใตดิน คนเกาหลีในกรุงโซลนิยมรถไฟใตดินเปนพาหนะหลักในการเดินทาง เพราะสะดวก รวดเร็ว และ
ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีในโซล รถไฟใตดินจึงเปนอีกหน่ึงทางเลือกสําหรับการเดินทางทองเท่ียวของทาน สายรถไฟสาย
หลักๆ จะแยกตามหมายเลขและสี บางสายจะมีช่ือเรียกเปนของตัวเอง เร่ิมต้ังแต สายที่ 1 ไปจนถึงสายท่ี 9 รวมถึง
สายอ่ืนๆ ท่ีมีช่ือเฉพาะ ดังน้ี

➊ สาย 1 เปนเสนทางท่ีเกาแกและยาวที่สุด ว่ิงผานใจกลางกรุงโซลยาวไปถึงตางจังหวัด ผูคนหลากหลายวัยเปน
สถานีท่ีมีปลายทางเยอะ เวลาเดินทางสายนี้ตองสังเกตใหดีๆ สถานท่ีทองเท่ียวสําหรับสายน้ี ไดแก ตลาดปลานอร
ยางจิน, ตลาดนัมแดมุน, ทางเดินลอยฟา Seoullo 7071, ประตูดงแดมุน, ตลาดควางจัง, วัดโชกเยซา, คลองชองก
เยชอน, พระราชวังถ็อกซูกุง เปนตน
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➋ สาย 2 เปนเสนทางท่ีมีความคึกคักเปนอยางมาก โดยจะวิ่งวนเปนวงกลมบริเวณใจกลางกรุงโซล เต็มไปดวย
นักเรียน นักศึกษาไปจนถึงวัยทํางาน เพราะว่ิงผานมหาวิทยาลัยหลายแหง โบก้ีจะแนนบางวางบางสลับกันไป ผาน
สถานท่ีทองเที่ยวสําคัญๆ หลากหลายเเหงดวยกัน สถานท่ีทองเที่ยวสําหรับสายนี้ ไดแก วัดพงอึนซา, Coex
Aquarium, Coex Mall, สวนสนุกล็อตเตเวิรล, YG Entertainment, Sinchon Station, Hongik Station, ยานฮงแด,
พิพิธภัณฑภาพสามมิติ Trick Eyes & Ice Museum, ยานอีแด, มหาลัยสตรีอีฮวา เปนตน
➌ สาย 3 เปนเสนทางท่ีวิ่งจากทางตะวันตกเฉียงเหนือไปยังทางดานตะวันออกเฉียงใตของกรุงโซล เช่ือมระหวาง
เมืองโกยางกับกรงุโซล  เปนอีกหนึ่งสายท่ีไดรับความนิยมในการเดินทาง สถานที่ทองเท่ียวสําหรับสายน้ี ไดแก
พระราชวงัเคยีงบกกุง, หมูบานนัมซานฮันอกกล, Seoul Museum of History, The National Folk Museum of
Korea, SM Entertainment, ถนนกาโรซกูิล, ยานชินซาดง, Apgujeong Station เปนตน
➍ สาย 4 เปนเสนทางท่ีว่ิงจากทางทิศตะวันตกเฉียงใตไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีการว่ิงผานใจกลางกรุง
โซล เเละผานเเหลงช็อปปงสําคัญมากมาย สถานที่ทองเท่ียวสําหรับสายนี้ ไดแก ตลาดทงแดมุน, ตลาดเมียงดง ,
Dongdaemun History & Culture, Ihwa Mural Village, สวนสาธารณะนกัซาน เปนตน
➎ สาย 5 เปนเสนทางท่ีว่ิงจากทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันออก ถือเปนเสนทางหลักท่ีคนในกรุงโซลใชโดยสารใน
ชีวิตประจําวันเปนจํานวนมาก สถานท่ีทองเท่ียวสําหรบัสายน้ี ไดแก สวนสาธารณะรมิแมน้าํฮัน, เกาะยออโีด, ตึก 63,
จตรุัสควางฮวามนุ, อนสุาวรียพระเจาเซจง, ศาลเจาจงมโย, Gimpo International Airport เปนตน
➏ สาย 6 เปนเสนทางท่ีเปนจุดเช่ือมตอกับรถไฟฟาหลายสาย สถานท่ีทองเท่ียวสําหรับสายน้ี ไดแก ยานซองซูดง,
ยานอแีทวอน, สนาม World Cup Stadium, ฮานลึปารค เปนตน
➐ สาย 7 เปนเสนทางท่ีเร่ิมตนท่ีสถานี Jangam และส้ินสุดท่ีสถานี Bupyeong-gu Office สถานท่ีทองเท่ียวสําหรับ
สายนี้ ไดแก Aiins World, Common Ground เปนตน
➑ สาย 8 เปนเสนทางท่ีมีระยะทางส้ันท่ีสุด
➒ สาย 9 เปนเสนทางท่ีมีจะมีการขามสายไปสายท่ีไมมีจุดตัดกับสายอ่ืนๆ คอนขางรวดเร็วในการเดินทาง

■ สายสนามบิน (Airport Railroad หรือ AREX)
■ สาย Bundang
■ สาย Shinbundang
■ สาย Gyeongui-Jungang
■ สาย Incheon
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 อิสระอาหารกลางวนัและเยน็ (ใหทุกทานไดอสิระตามอัธยาศยั เพื่อความสะดวกในการชอปปง)
พักที ่    BENIKIA M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY HOTEL หรือระดบัเดยีวกัน

วันทีห่า              น้าํมนัสน - พลอยอเมทิส - BUCHEON AIINS WORLD - ฮนุได พรีเมีย่ม เอาทเลท
ละลายเงนิวอนซปุเปอรมารเก็ต -สนามบนิอนิชอน

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (6)
นําทานเรียนรูการทําผลิตภัณฑท่ีสกัดจาก น้ํามันสนเข็มแดง (RED PINE) มีสรรพคุณชวยบํารุง
รางกาย ลดไขมัน ชวยควบคมุอาหาร และรักษาสมดุลในรางกาย
จากน้ันนําทานชม โรงงานเจียระไนพลอยอเมทิส (AMETHYST FACTORY) แดนเกาหลีเปนแดนของ
พลอยสีมวง พลอยแหงสุขภาพและนําโชค โดยมีต้ังแตสีมวงออนเย็นตา จนถึงสีมวงไวน มีเสนหเยา
ยวนใจ พลอยน้ีจะงามจับตาเม่ือมาทําเปนแหวน จ้ี ตางหู และสรอยขอมือ

กลางวัน บริการอาหารกลางวนั (7) เมนู บลูโกกิ หมูหมกัสไตลสมยัใหมเกาหลี มีรสชาติออกหวานเผ็ดเล็กนอย โดยนําหมูลง
ในกระทะพรอมน้ําซุปปรุงรส เมื่อสุกรับประทานพรอมเครื่องเคียงและขาวสวย

จากน้ันนําทานไปเท่ียวรอบโลกกับเมืองจําลอง BUCHEON AIINS WORLD โดยโซนแตละน้ันจะแบงไปตางๆ ตามทวีป
ตางๆ ต้ังแตยุโรป เอเชีย ตะวันออกกลาง อเมริกาเหนือ อเมริกาใต จัดแสดงแลนดมารคท่ีมีช่ือเสียงของโลกมา
ร ว ม อ ยู ใ น ที่
เ ดี

ยวกัน ไมวาจะเปน หอนาฬิกาบ๊ิกเบน โคลอสเซียม หอไอเฟล ตึก Empire State กําแพงเมืองจีน ทัชมาฮาล หอเอน
เมืองปซา เทพีเสรีภาพ และอ่ืนๆ อีกมากมาย สวนในตอนกลางคืนท่ีน่ียังมีเทศกาล World Night View Fantasy
Lighting Festival มีไฟประดับสวยๆ ใหไดชมกันทุกวันตลอดท้ังป

จากน้ันนําทานไปยัง ฮุนได พรีเมี่ยม เอาทเลท แหลงชอบปงขนาดใหญมีทั้งหมด 3 ชั้น เต็มไปดวยรานแบรนดแฟชั่น
กวา 230 ราน มีรานสินคาแบรนดตางประเทศใหเลือกมากมาย อาทิเชน GUCCI, COACH, GIORDANO, DKNY,
CALVIN KLEIN เปนตน รวมถึงสินคาแบรนดดังจากเกาหลีท่ีมีใหทานไดเลือกสรรกันอยางละลานตา

นําทานเพลินเพลินกับการแวะซื้อของฝากท่ี ซุปเปอรมารเก็ต (ละลายเงินวอน ซื้อ 5 แถม 1) สาหราย ขนมตางๆ
ช็อกโกแล็ตหิน ซีเรียลช็อกโก ผลิตภัณฑของใบ และรากฝอยของโสมในรูปแบบขนม ชาโสม โคลนพอกหนาโสม ครีม
ลางหนาโสม เคร่ืองสําอางโสม และยังมีกิมจิ เปเปโร (ปอกก้ีเกาหลี) ชินราเมง (มามาเกาหลี) นมกลวย เปนตน

18.00 น. นําทานเดินทางสู สนามบนินานาชาติอนิชอน
21.25 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี TG655 (บริการอาหารบนเครื่อง)
01.25 น. ถึงประเทศไทย สนามบนินานาชาติสวุรรณภูมิ พรอมดวยความประทับใจ
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*** สาํคัญมากโปรดอาน ***
ในกรณีที่ตองออกตั๋วภายใน เครือ่งบิน / รถทวัร / รถไฟ กอนทําการออกตั๋วโดยสาร กรุณาสอบถามทีเ่จาหนาที่ทุกครั้ง

เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นเทีย่วบนิหรอืเวลาบนิ โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา
มิเชนนัน้ ทางบริษัทฯ จะไมรบัผิดชอบคาใชจายใดใดทั้งสิ้น

ขอบพระคุณทุกทานทีใ่ชบริการ

***หมายเหตุ***
ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมหรือรายการอาหาร
โดยมติองแจงใหทราบลวงหนา ทั้งนี้ขึน้อยูตามความเหมาะสม

**กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมือง ท้ังท่ีกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือเขาประเทศท่ีระบุในรายการ
เดินทาง ทางบริษัทฯ จะไมรบัผิดชอบใดๆท้ังส้ิน และขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคืนคาบริการ ไมวากรณีใดๆ

ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท**

**พาสสปอรตจะตองมอีายมุากกวา 6 เดอืน นบัจากวนัไปถงึ**

ในกรณยีกเลิกการเดนิทาง ตองยกเลิก 30 วนักอนการเดนิทางเทานัน้ ไมเชนนัน้ ทางบรษิทัจะไมคนืมดัจาํไมวาดวยกรณใีดๆ
ทัง้สิน้ เพราะทางบรษิทัไดทาํการจายคาตัว๋กบัการสายการบนิเรยีบรอยแลว โปรดอานขอความใหถีถ่วน กอนการจองทวัรทกุครัง้

เพือ่ประโยชนแกตัวทานเอง

ขอความสําคัญ โปรดอานอยางละเอียด
ในกรณีท่ีลูกคาเดินทางไปประเทศเกาหลีใต แลวไมสามารถผาน เขา-ออก นอกประเทศได ทําใหลูกคาตองถูกสงตัวกลับ

เขาประเทศไทย จึงมีคาใชจายที่เกิดข้ึนในการเปล่ียนต๋ัวขากลับ และรวมถึงคาบริการอื่นๆท่ีเกิดข้ึนดวย ฉะน้ัน ลูกคาจะตองเปน
ผูรับผิดชอบในคาใชจายท่ีเกิดขึ้นท่ีทางประเทศนั้นๆเรียกเก็บ ทางผูจัดและทางสายการบินจะไมรับผิดชอบคาใชจายท่ีเกิดขึ้นทุก
กรณี หรอืตองรอกลับประเทศไทยในเท่ียวบินถัดไปที่มีท่ีน่ังวาง หรือตามวันเดินทางของต๋ัวเคร่ืองบิน ทั้งน้ี ขึ้นอยูทางเจาหนาท่ี
ตรวจคนเขาเมืองของประเทศเกาหลีใตและสายการบินเปนผูพิจารณา ทางผูจัดไมสามารถเขาไปแทรกแซงได

** ตรวจคนเขาเมืองประเทศเกาหลีใตจะมีการสุมตรวจ และอาจมีการเรียกไปสัมภาษณ ในการท่ีทางตรวจคนเขาเมือง
เรียกสัมภาษณน้ัน ขึ้นอยูกับทางตรวจคนเขาเมืองเปนผูพิจารณา และอยูในดุลพินิจของทางเจาหนาท่ี ตม . ทางบริษัททัวร ไม
สามารถเขาไปแทรกแซงในสวนนี้ได **

*** ทัวรครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียวเปนหมูคณะเทานั้น ถาลูกคาตองการแยกตัวออกจากกรุปทัวร ทาง
บริษัทจะคิดคาดําเนินการในการแยกทองเท่ียวเอง 300 USD ตอทาน ***
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อตัราคาบรกิาร เกาหลี 5 วนั 3 คนื (THAI AIRWAYS)
KOREA BEAUTY ART ซูวอน - โซล - โซล

กําหนดการเดินทาง
มี.ค. / พ.ค.-มิ.ย. 2562

ผูใหญ
หองละ

2-3 ทาน

ราคา
จอยแลนด
(ไมรวมต๋ัว)

ราคา
เด็กอายไุมเกิน

2 ขวบ

พัก
เดีย่ว
เพิม่

01 – 05 มนีาคม 2562 20,999 7,900 5,900 5,000

06 – 10 มีนาคม 2562 20,999 7,900 5,900 5,000

07 – 11 มีนาคม 2562 20,999 7,900 5,900 5,000

08 – 12 มนีาคม 2562 20,999 7,900 5,900 5,000

13 – 17 มนีาคม 2562 20,999 7,900 5,900 5,000

14 – 18 มนีาคม 2562 20,999 7,900 5,900 5,000

15 – 19 มนีาคม 2562 20,999 7,900 5,900 5,000

20 – 24 มนีาคม 2562 20,999 7,900 5,900 5,000

21 – 25 มนีาคม 2562 20,999 7,900 5,900 5,000

22 – 26 มนีาคม 2562 20,999 7,900 5,900 5,000

27 – 31 มนีาคม 2562 20,999 7,900 5,900 5,000

28 มี.ค. – 01 เม.ย. 2562 20,999 7,900 5,900 5,000

29 ม.ีค. – 02 เม.ย. 2562 20,999 7,900 5,900 5,000

22 – 26 พฤษภาคม 2562 19,999 7,900 5,900 5,000

23 – 27 พฤษภาคม 2562 19,999 7,900 5,900 5,000

24 – 28 พฤษภาคม 2562 19,999 7,900 5,900 5,000

29 พ.ค. – 02 มิ.ย. 2562 19,999 7,900 5,900 5,000

30 พ.ค. – 03 มิ.ย. 2562 19,999 7,900 5,900 5,000

31 พ.ค. – 04 มิ.ย. 2562 19,999 7,900 5,900 5,000

05 – 09 มิถุนายน 2562 19,999 7,900 5,900 5,000

07 – 11 มิถนุายน 2562 19,999 7,900 5,900 5,000

12 – 16 มิถุนายน 2562 19,999 7,900 5,900 5,000

14 – 18 มิถนุายน 2562 19,999 7,900 5,900 5,000

***คาบรกิารขางตน ยงัไมรวมคาธรรมเนยีม คาทปิ คนขบัรถ หวัหนาทวัร และมคัคเุทศกทองถิน่***
** ทางบรษิทัขออนญุาตเกบ็คาธรรมเนยีม คาทปิ ทานละ 50,000 วอน /ทรปิ/ทาน

หรอืทานละ 1,750 บาท/ทรปิ/ทาน **

**หมายเหตุ**
1. รับเฉพาะผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยว คาทัวรที่จายใหกับผูจัด เปนการชําระแบบจายชําระขาด และผูจัดไดชําระใหกับสาย

การบินและสถานท่ีตางๆ แบบชําระขาดเชนกันกอนออกเดินทาง ฉะน้ันหากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามรายการไม
ดวยสาเหตุใดหรือไดรับการปฏิเสธการเขาหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต) ทางผู
จัดขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินสดสวนใดๆ รวมท้ังคาต๋ัวเครื่องบินใหแกทาน ***และทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ราคานี้เฉพาะ
นักทองเทีย่วชาวไทยเทานัน้ ถาหากเปนชาวตางชาติ จะตองเพิ่มจากราคาคาทัวรปกติอีก 100 USD** **กรณีตัดกรุปเหมาท่ี
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เปน เด็กนักเรียน นักศึกษา ครู  ธุรกิจขายตรงเครื่องสําอางค  หมอ  พยาบาล  ชาวตางชาติ หรือกรุปท่ีมีการขอดูงาน
จะตองสอบถามราคาใหมทุกคร้ัง**

2. หากมีเพ่ือนหรือญาติของทานตองการรวมเดินทางทองเที่ยวระหวางทองเที่ยวในประเทศเกาหลี หรือปญหาตางๆ ตลอดจน
ขอแนะนํากรุณาติดตอเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ หากทานมีความจําเปนตองรับฝากของจากผูอื่นเพ่ือท่ีจะนําไปยังประเทศน้ันๆ
หรือนํากลับประเทศไทย ควรตรวจส่ิงของน้ันวาตองไมเปนส่ิงของผิดกฎหมาย ซึ่งของผิดกฎหมายบางประเภท อาจมีโทษถึง
ขั้นประหารชีวิต เจาหนาที่จะไมรับฝากกระเปาหรือส่ิงของใดใด

3. โรงแรมท่ีพักท่ีประเทศเกาหลีใตอาจะมีการสลับปรับเปล่ียนข้ึนอยูกับความเหมาะสมเปนหลักโดยคํานึงถึงผลประโยชนลูกคาเปน
หลัก

4. ประเทศเกาหลีใตจะมีชางภาพมาถายรูป และชวยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และวันสุดทายชางภาพจะนํา
ภาพถายมาจําหนายกับลูกทัวร หากวาทานใดสนใจสามารถซือ้ได แตถาทานใดไมสนใจก็ไมตองซ้ือ เพราะทางบริษัททัวรไมมีการ
บังคับลูกทัวรซ้ือแตอยางใด แตเปนการบอกกลาวลวงหนา

5. ทัวรครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเปนหมูคณะเทานั้น ถาลุกคาตองการแยกตัวออกจากกรุปทัวร โดยไมลงรานชอป
ปง เชน นํ้ามันสน / รานโสม / ฮ็อตเกนามู / คอสเมติค / อะเมทิส ทางบริษัทจะคิดคาดําเนินการในการแยกทองเท่ียวเอง
300 USD ตอทาน

อัตราคาบริการนีร้วม
R คาต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับ พรอมคณะ R คาภาษีสนามบินทุกแหงท่ีมี
R คานํ้าหนักกระเปาสัมภาระทานละไมเกิน 30 กก. R คารถรับ-สง และนําเที่ยวตามรายการ
R คาท่ีพักตามท่ีระบุในรายการ พักหองละ 2 ทาน R คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการ
R คาอาหารตามมื้อท่ีระบใุนรายการ R คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง
R คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)

อัตราคาบริการนี้ไมรวม
T คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง , คาโทรศัพท , คาโทรศัพททางไกล , คาอินเตอรเน็ต , คา
ซักรีด , มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีส่ังเพ่ิมนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหวัหนาทัวรกอนการใชบริการ)
T คาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถ่ิน
T คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3%
T คาวีซาสําหรับพาสปอรตตางดาว
เอกสารประกอบในการยื่นวีซา
1) พาสปอรต
2) ใบประจําตัวคนตางดาว
3) ใบสําคัญถ่ินท่ีอยู

จากมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศเกาหลีใหกั้บคนไทย ผูที้ประสงคจ์ะพาํนักระยะสนัในประเทศเกาหลีไม่เกิน 90 วัน

ไม่ว่าจะดว้ยวัตถุประสงคเ์พือการท่องเทียว เยยีมญาติ หรือธุรกิจ จะตอ้งยืนเอกสารในขนัตอนการตรวจเขา้เมือง เพอื

ยนืยนัการมคุีณสมบติัการเขา้ประเทศเกาหลี* ดงัต่อไปนี

- พาสปอรต์จะตอ้งมีอายุมากกว่า  เดือน นับจากวันไปถึง

- ตวัเครืองบินขาออกจากประเทศเกาหลี ทางทัวรจ์ดัเตรียมให้

- สิงทียนืยนัว่าท่านสามารถรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายทีอาจเกิดขึนในระหว่างทีพาํนักในประเทศเกาหลีได ้(เช่น เงินสด

บัตรเครดิต เป็นตน้)

- ชือ ทีอยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างทีพาํนักในประเทศเกาหลี (เช่น คนรูจ้กั โรงแรม และอืนๆ) ทางทวัร ์

จดัเตรียมให้

- กาํหนดการเดินทางระหว่างทีพาํนักในประเทศเกาหล ีทางทวัรจ์ดัเตรยีมให้
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4) สําเนาทะเบียนบาน(ถามี)
5) สมุดบัญชีเงินฝาก(ถามี)
6) รูปถายสีขนาด 2 นิ้ว 2 รูป
(สําหรับหนังสือเดินทางตางดาว เจาของหนังสือเดินทางตองทําเรื่องแจงเขา-ออกดวยตนเองกอนจะยื่นวีซา)

เง่ือนไขการชาํระคาบรกิาร
1. นักทองเทีย่วหรอืเอเจนซีต่องชําระเงินมดัจาํเปนเงินจํานวน 10,000 บาทตอทาน เพื่อสํารองที่นั่ง ภายใน 3 วันหลังจากการ

จอง
2. นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตองชําระเงินคาบริการสวนท่ีเหลือท้ังหมดกอนวันเดินทางอยางนอย 30 วัน กรณีนักทองเท่ียว

หรือเอเจนซี่ไมชําระเงิน หรือชําระเงินไมครบภายในกําหนด รวมถึงกรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆ ให
ถือวานักทองเท่ียวสละสิทธ์ิการเดินทางในทัวรน้ันๆ

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. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษท่ี
รัฐบาลประกาศในปน้ันๆถือวาเปนวันหยุดทําการของทางบริษัท

เงือ่นไขการยกเลกิการเดินทาง
· กรณีท่ีนักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ี(ผูมีช่ือใน

เอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพ่ือแจงยกเลิกการ
จองกับทางบริษัทเปนลายลักษณอักษร ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ

· กรณีนักทองเท่ียวหรอืเอเจนซีต่องการขอรับเงินคาบรกิารคืน นักทองเท่ียวหรอืเอเจนซี่ (ผูมีช่ือในเอกสารการจอง) จะตอง
แฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพ่ือทําเร่ืองขอรับเงินคาบริการคืน โดย
แนบหนังสือมอบอํานาจพรอมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆ และหนาสมุดบัญชี
ธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน

โดยมเีงือ่นไขการคืนเงนิคาบรกิารดังนี้
- ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของเงินคาบริการ
- ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 15 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 50 ของเงินคาบริการ
- ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 15 วัน ไมคืนเงินคาบริการท่ีชําระแลวท้ังหมด

ท้ังน้ี ทางบริษัทจะหักคาใชจายท่ีไดจายจริงจากคาบริการท่ีชําระแลวเนื่องในการเตรียมการจัดการนําเท่ียวใหแก
นักทองเท่ียว เชน การสํารองท่ีน่ังต๋ัวเคร่ืองบิน การจองท่ีพักฯลฯ

1. การเดินทางท่ีตองการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับสาย
การบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการท้ังหมด

2. 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. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษท่ี
รัฐบาลประกาศในปน้ันๆถือวาเปนวันหยุดทําการของทางบริษัท

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเท่ียวเดินทางไมถึง 15 คน

เงื่อนไขและขอกําหนดอื่นๆ
1. ทัวรน้ีสําหรับผูมีวัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียวเทาน้ัน
2. ทัวรน้ีเปนทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามท่ีระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือท้ังหมด หรือถูกปฏิเสธ

การเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือท้ังหมดใหแกทาน
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3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวา 15 ทาน โดยจะแจงใหกับ
นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบลวงหนาอยางนอย 7 วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศท่ีไมมีวีซา และอยางนอย 10 วันกอนการ
เดินทางสําหรบัประเทศท่ีมีวีซา  แตหากทางนักทองเท่ียวทุกทานยินดีท่ีจะชําระคาบริการเพ่ิมจากการที่มีนักทองเท่ียวรวมเดินทาง
นอยกวาท่ีทางบริษัทกําหนดเพ่ือใหคณะเดินทางได  ทางเรายินดีท่ีจะใหบรกิารตอไป

4. ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิ์ไมรบัผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล คํานําหนาช่ือ เลขท่ีหนังสือเดินทาง
และอื่นๆ เพ่ือใชในการจองต๋ัวเครื่องบิน ในกรณีท่ีนักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทางบริษัทพรอมการ
ชําระเงินมัดจํา

5. ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ
และเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ท้ังน้ี บริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของนักทองเท่ียวสวนใหญเปนสําคัญ

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนของนักทองเท่ียวที่มิไดเกิดจากความผิด
ของทางบรษัิท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บปวย ความสูญหายหรือเสียหาย
ของสัมภาระ ความลาชา เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เปนตน

7. อัตราคาบรกิารน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ ณ วันท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดังน้ัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิใน
การปรับราคาคาบรกิารเพ่ิมข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ คาต๋ัวเคร่ืองบิน คาภาษีเช้ือเพลิง
คาประกันภัยสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ

8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทนบริษัท เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมี
อํานาจของบริษัทกํากับเทาน้ัน

ขอแนะนํากอนการเดนิทาง

· กรุณาแยกของเหลว , เจล , สเปรย ที่จะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 100 มิลลิลิตรตอชิ้น และรวมกันทุก
ช้ินไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาท่ีตรวจไดอยางสะดวก
ณ จุดเอ็กซเรย อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทาน้ัน ถาส่ิงของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาท่ีกําหนดจะตองใสกระเปาใบ
ใหญและฝากเจาหนาท่ีโหลดใตทองเคร่ืองบินเทาน้ัน

· ส่ิงของท่ีมีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ , มีดพก , แหนบ , อุปกรณกีฬาฯ จะตองใสกระเปาใบใหญและฝากเจาหนาท่ี
โหลดใตทองเคร่ืองบินเทาน้ัน

· ประเทศเกาหลี มีกฎหมายหามนําผลิตภัณฑท่ีทํามาจากพืช และเน้ือสัตวทุกชนิดเขาประเทศ เชน ผัก , ผลไมสด , ไข , เน้ือสัตว , ไส
กรอกฯ เพ่ือเปนการปองกันโรคติดตอท่ีจะมาจากส่ิงเหลาน้ี หากเจาหนาท่ีตรวจพบ จะตองเสียคาปรับในอัตราท่ีสูงมาก


