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DE-KR02 : ทวัรเ์กาหล ีONE MOUNT SNOW PARK เอเวอรแ์ลนด ์ 
   5 วนั 3 คนื  

โดยสายการบนิ(ZE / LJ / 7C / TW) 
 

Double Enjoy ภูมิใจเสนอโปรแกรมการท่องเที�ยวประเทศเกาหลีใต ้

ทวัร์เกาหล ีONE MOUNT SNOW PARK เอเวอร์แลนด์ 5 วนั 3 คนื 
หมู่บา้นสีลูกกวาด ลาโปรวองซ์ - ONE MOUNT SNOW PARK - โรงงานสาหร่าย - ทาํขา้วห่อสาหร่าย+ฮนับก 

TRICK ART MUSEUM - สวนสนุกเอเวอร์แลนด ์- ศูนยโ์สม - ศูนยเ์ครื�องสาํอางค ์- ศูนยพ์ลอยอเมทิส 
พระราชวงัเคียงบ๊อก - พิพิธภณัฑพื์@นบา้น - บลูเฮา้ส์ - N Tower - ยา่นเมียงดง - ตลาดทงแดมุน 

วดัโชเกซา - หมู่บา้นบุกชอนฮนัอก - Duty Free - คลองชองเกชอน - ร้านคา้สมุนไพร - นํ@ ามนัสน - Supermarket 
สายการบิน (ZE / LJ / 7C / TW) 

 

 

  
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)  

 

19.30 น. พร้อมกนัที� สนามบนิสุวรรณภูม ิชั:น 4 ประตูทางเข้า 8-9 เคาน์เตอร์ สายการบิน JEJU / T’WAY หน้าเคาน์เตอร์
เช็คอนิ S/L ใกล้ประตูทางเข้าหมายเลข 6 เจา้หนา้ที�บริษทัฯ ใหก้ารตอ้นรับ อาํนวยความสะดวกเรื�องสมัภาระและ
เอกสารการเดินทางก่อนขึ@นเครื�อง  
ข้อแนะนํา : ถา้ตอ้งการนาํของเหลวขึ@นเครื�องใส่กระเป๋าถือติดตวัจะตอ้งบรรจุในบรรจุภณัฑแ์ละมีปริมาณไม่เกิน 
100 มิลลิลิตรต่อชิ@น (รวมกนัไม่เกิน 1 ลิตร)บรรจุภณัฑด์งักล่าว ควรใส่ในถุงที�โปร่งใสและสามารถเปิด-ปิดไดด้ว้ย
ใหน้าํถุงขึ@นไปเพียงใบเดียวเท่านั@น การนาํผลิตภณัฑข์องสดที�ทาํจากสตัวไ์ม่วา่เนื@อหมู เนื@อววั ผกั ผลไมส้ด ไม่
อนุญาตใหน้าํเขา้ประเทศเพื�อป้องกนัโรคต่างๆเพราะหากศุลกากรตรวจพบจะตอ้งเสียค่าปรับ 

21.20 น. ออกเดินทางสู่ ประเทศเกาหล ีโดยสายการบิน EASTAR JET เที�ยวบินที� ZE514 

22.20 น. ออกเดินทางสู่ ประเทศเกาหล ีโดยสายการบิน EASTAR JET เที�ยวบินที� ZE512 

23.05 น. ออกเดินทางสู่ ประเทศเกาหล ีโดยสายการบิน JIN AIR เที�ยวบินที� LJ002 

00.50 น. ออกเดินทางสู่ ประเทศเกาหล ีโดยสายการบิน JEJU AIR เที�ยวบินที� 7C2202 

22.20 น. ออกเดินทางสู่ ประเทศเกาหล ีโดยสายการบิน T-WAY เที�ยวบินที� TW102 
 

 

  
อนิชอน - LA PROVENCE - ONE MOUNT SNOW PARK 

 

เช้า เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตอินิชอน ประเทศเกาหลใีต้ (เวลาทอ้งถิ�นเร็วกวา่ไทย 2 ช.ม.กรุณาปรับนาฬิกาของ
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ท่านเป็นเวลาทอ้งถิ�นเพื�อสะดวกในการนดัหมาย) หลงัจากผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้พาท่าน
เดินทางสู่ หมู่บ้านลาโพรวองซ์ (La Provence) หมู่บา้นสุดชิค สไตลย์โุรปแห่งเกาหลี สมัผสับรรยากาศบา้นเรือน
น่ารักและร้านคา้ระบายสีลูกกวาดหวานๆ อิสระท่านถ่ายรูปเก็บไวเ้ป็นที�ระลึกไดต้ามอธัยาศยั 

เทีWยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บริการท่านดว้ย ดกัคาลบี: (Dakkalbi) อาหารยอดนิยมอีกชนิดหนึ�ง ของ
คนเกาหลี นาํไก่ บาร์บีคิว ผกัต่างๆ ผดัร่วมกบัซอสบาร์บีคิวเกาหลีในกระทะแบน วธีิการทานแบบเมียงคาํไทยโดย
ห่อกบัผกักาดแกว้เกาหลี เมื�อทานไประยะหนึ�งจะนาํขา้วสวยและสาหร่ายแหง้มาผดัรวมกบัทคัคาลบี@ เพื�อใหเ้กิด
อาหารชนิดใหม่ คือ ทคัคาลบี@โปคีม หรือขา้วผดัทคัคาบบี@  ที�ทั@งหอม อร่อย เสิรฟ์พร้อมเครื�องเคียง 

บ่าย หลงัจากนั@นนาํทาํสู่ ลานสกใีนทีWร่ม One Mount แหล่งท่องเที�ยวใหม่ล่าสุดใกลก้รุงโซล ซึ�งเปิตวัเมื�อตน้เดือน
พฤษภาคมที�ผา่นมา ดว้ยพื@นที�มากถึง 161,602 ตารางเมตร ภายในแบ่งพื@นที�เป็นหลายส่วนพร้อมดว้ยสิ�งอาํนวยความ
สะดวกมากมาย เช่น Fitness & Golf, Club, Water Park, Shopping Mall, Roof Garden, Snow Park นอกจากนี@  ยงั
เคยเป็นสถานที�ถ่ายทาํมิวสิควดีีโอเพลง "เจนเทิลแมน" (Gentleman) ของ "ไซ" หรือ"ปาร์ค แจ-ซงั" และซี�รี�ย ์Full 
houseเวอ่ร์ชั�นไทย หากท่านใดที�ไม่สนใจเล่น SNOW PARK สามารถเดินช็อปปิ@ งตามอธัยาศยั มีทั@งH&M,ADIDAS 
และมีอีกหลากหลายของแบรนด ์ชั@นนาํ นอกจากนี@ยงัสามารถเล่นเครื�องเล่นไดอี้กหลายชนิด ทั@ง ปันจี@จมัฟ์, ไมล้าก
เลื�อน, มา้หมุน ,สไลเดอร์ 

คํWา รับประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร บริการท่านดว้ย เมนู BBQ Korea อาหารปิ@ งยา่งสไตลเ์กาหลี ประกอบดว้ย กุง้ 
ปลาหมึก หมู ไก่ เนื@อ ต่างๆ รับประทาน พร้อม ผกัสดของเกาหลี กิมจิ ต่างๆ ซุป ผดัวุน้เสน้เกาหลี สลดัผกัสดๆ 
พร้อม ไอศกรีม หลงัอาหารนาํท่านเขา้สู่ที�พกั 
(โรงแรม Luxury Hotel หรือเทียบเท่า) 

 

 

  

โรงงานสาหร่าย - ทาํข้าวห่อสาหร่าย+ฮันบก - TRICK ART MUSEUM - สวนสนุกเอเวอร์
แลนด์ 

 

เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม จากนั@นนาํท่าน นาํท่านสู่ พพิธิภณัฑ์สาหร่าย เป็นพิพิธภณัฑที์�ผลิต 
และแสดงการเลี@ยงสาหร่ายครบวงจร ทุกท่านสามารถเลือกซื@อสาหร่ายพร้อมทั@งทดลองชิมไดต้ามอธัยาศยั และชม
การแปรรูปสาหร่ายเป็นรสต่างๆ เช่น รถกุง้ รสหมู่ รถกิมจิ รถวาซาบิ ฯลร่วมประสบการณ์ในการทาํ กิมบบั อาหาร
ประจาํชาติเกาหลี หรือ "ข้าวห่อสาหร่ายสไตล์เกาหล"ี เป็นหนึ�งในอาหารเกาหลียอดนิยมประจาํใจคนไทยอีกเมนู
หนึ�งเลย คิมบบั คือหนึ�งในอาหารที�ไดรั้บความนิยม และช่วยบาํรุงร่างกายของคนเกาหลี ซึ�งประกอบไปดว้ยขา้ว ผกั 
ไข่ และเนื@อสตัว ์มว้นใหเ้ป็นกอ้นเขา้ดว้ยกนัและห่อดว้ยสาหร่าย แลว้หั�นเป็นชิ@นพอดีคาํ นี�คือของวา่งที�ไดรั้บความ
นิยมและยงัรับประทานเป็นอาหารเที�ยงได ้จากนั@นท่านเชิญท่านร่วมเป็นส่วนหนึ�งของชาวเกาหลีโดยการ แต่งกาย
ชุดประจาํชาตต่ิางๆ (ชุดฮันบก) พร้อมถ่ายรูปเป็นที�ระลึก เพื�อไปอวดคนทางบา้นและเขา้ชม พพิธิภัณฑ์ภาพสามมติ ิ
TRICK ART MUSEUM 

เทีWยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บริการท่านดว้ย ชาบู ชาบู (ShabuShabu) ผกัสดหลายชนิด เห็ดตาม
ฤดูกาลโอเดง้ เตา้หู ้เบคอน หมูสไลด ์ตม้ในนํ@ าซุปปรุงรสกลมกล่อม ทานพร้อมเครื�องเครียงและขา้วสวยเกาหลีที�
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รสชาติถูกปากคนไทย 

บ่าย นาํท่านเดินทางเขา้สู่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ถูกขนานนามวา่ “ดสินีย์แลนด์เกาหล”ี สวนเปิดที�มีชื�อเสียงมากที�สุด
ของประเทศตั@งอยูใ่นหุบเขา พาท่านนั�งกระเชา้ลิฟต ์ขึ@นรถบสัท่องไปกบัโลกของสตัวป่์าซาฟารี ชมไลเกอร์แฝดคู่
แรกของโลก ที�นี� ! ท่านจะพบวา่เจา้ป่าสิงห์โตและเสือสามารถอยูด่ว้ยกนัไดอ้ยา่งเป็นสุข ชมความน่ารักของหมีที�
สามารถสื�อ-สารกบัคนขบัไดอ้ยา่งดีไม่วา่จะตวัใหญ่มากถึงใหญ่นอ้ย เขา้สู่ดินแดนแห่งเทพนิยายและสนุกกบัเครื�อง
เล่นนานาชนิด อาทิเช่น สเปสทวัร์ เฮอลิแคน รถไฟเหาะ หนอนสะบดั ชาร์ป (รวมบตัรเขา้ชมและเครื�องเล่นแบบ
พิเศษ) อีกทั@งงานเทศกาลดอกไมป้ระจาํฤดู เช่น ดอกทิวลิป ดอกกหุลาบ ดอกลิลลี� ดอกเบญจมาศ เป็นตน้ และชม
ขบวนพาเหรดและการแสดงต่างๆ 

คํWา  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร บริการท่านดว้ยเมนู คาลบิ ( Kalbi) อาหารเกาหลีแบบปิ@ งยา่งที�มีชื�อเสียงของ
เกาหลี เป็นการนาํเนื@อววัหรือเนื@อหมูมาหมกักบัเครื�องปรุงจนเนื@อนุ่ม แลว้จึงนาํไปยา่งบนแผน่โลหะที�ถูกเผาจนร้อน 
ตอนยา่งเนื@อนั@นจะยา่งเป็นชิ@นโตพอสมควร พอใกลสุ้กแลว้ก็ตอ้งใชก้รรไกรตดัเป็นชิ@นพอดีคาํ ทานกบัเครื�องเคียง
จาํพวกผกั กระเทียม หลงัอาหารนาํท่านเขา้สู่ที�พกั  
(โรงแรม Luxury Hotel หรือเทียบเท่า) 

 

 

  

ศูนย์โสม - ศูนย์เครืWองสําอางค์ - ศูนย์พลอยอเมทสิ - พระราชวงัเคียงบ๊อก - พพิธิภัณฑ์
พื:นบ้าน - บลูเฮ้าส์ - N Tower - ย่านเมียงดง - ตลาดทงแดมุน  

 

เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม นาํท่านสู่ ศูนย์โสม ซึ�งรัฐบาลรับรองคุณภาพวา่ผลิตจากโสมที�อาย ุ6 ปี 
ซึ�งถือวา่เป็นโสมที�มีคุณภาพดีที�สุด ชมวงจรชีวติของโสม พร้อมใหท่้านไดเ้ลือกซื@อโสมที�มีคุณภาพดีที�สุดและราคา
ถูกกวา่ไทย 2 เท่า กลบัไปบาํรุงร่างกายหรือฝากญาติผูใ้หญ่ที�ท่านรักและนบัถือจากนั@นนาํท่านช็อปปิ@ ง DUTY 
FREE COSMETIC ใหท่้านไดเ้ลือกซื@อเครื�องสาํอางคุณภาพดี ในราคายอ่มเยา อาทิเช่นครีมนํ@ าแตก , ครีมโบท็
อกซ์ , ครีมหอยทาก เป็นตน้จากนั@นนาํท่านเดินทางสู่ โรงงานอเมทสิ หรือ พลอยสีม่วง ที�มีชื�อเสียงของประเทศ
เกาหลี ซึ�งชาวโสมเชื�อวา่ถา้ไดมี้พลอยชนิดนี@ ติดตวัไวจ้ะทาํใหมี้โชคลาภและสิ�งดีๆเกิดขึ@นกบัชีวติ พาท่านเดิน
ทางเขา้ชม พระราชวงัเคยีงบ๊อก พระราชวงัโบราณใหญ่ที�สุดในประวติัศาสตร์เกาหลีมีอายกุวา่ 600 ปี พระราชวงั
แห่งนี@ มีหมู่พระที�นั�งมากกวา่ 200 หลงั แ ต่ไดถู้กทาํลายไปมากในสมยัที�ญี�ปุ่นเขา้มาบุกยดึครอง ทั@งยงัเคยเป็นศูนย์
บญัชาการทางการทหารและเป็นที�ประทบัของกษตัริย ์สร้างขึ@นในสมยัราชวงศโ์ชซอนซึ�งเป็นราชวงศสุ์ดทา้ยภายใต้
การปกครองของระบอบกษตัริยเ์กาหลี ปัจจุบนัไดรั้บการบูรณะใหใ้กลเ้คียงกบัพระราชวงัเดิมมากที�สุด จากนั@นเยี�ยม
ชม พพิธิภณัฑ์พื:นบ้าน ยอ้นอดีตสมัผสัชีวติความเป็นอยูแ่ละเรื�องราวในประวติัศาสตร์เกาหลี แวะถ่ายรูปด้านหน้า 
ทาํเนียบประธานาธิบด ี(บลูเฮ้าส์ ) ซึ�งอยูใ่นทาํเลที�ดีที�สุดตามหลกัโหราศาสตร์ มีทิวเขานอ้ยใหญ่เรียงรายซอ้นตวัอยู่
ดา้นหลงั ดา้นหนา้เป็นอนุสรณ์สถานนกฟีนิกซ์สญัลกัษณ์แห่งสนัติภาพอนังดงาม แวะถ่ายรูปเป็นที�ระลึกกบั
อนุสาวรียรู์ปนกฟีนิกซ์ สญัลกัษณ์ความเป็นอมตะ ชมทศันียภาพอนัสวยงามของภูเขารูปหวัมงักร และวงเวยีนนํ@ าพ ุ
นบัเป็นจุดที�มีฮวงจุย้ที�ดีที�สุดของกรุงโซล 

เทีWยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารเมนู JIMDAK เป็น ไก่ผดักบัวุ้นเส้นและผกั อร่อยมากมายเมนูไก่
ประกอบดว้ยวุน้เสน้ เกาหลี ซึมซบัดว้ยนํ@ าซุป รสชาติกลมกล่อม ถูกปากคนไทย ยิ�งนกั เสิร์ฟพร้อมขา้วสวยร้อนๆ 
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เครื�องเคียงเกาหลี หลากหลาย 

บ่าย หอคอยกรุงโซล N Tower ซึ�งอยูบ่ริเวณเนินเขานมัซานซึ�งเป็น 1 ใน 18 หอคอยที�สูงที�สุดในโลก ที�ฐานของหอคอย
มีสิ�งที�น่าสนใจต่างๆเช่นศาลาแปดเหลี�ยมปาลกัwกจอง, สวนสตัวเ์ลก็ๆ, สวนพฤกษชาติ, อาคารอนุสรณ์ผูรั้กชาติอนั
ชุงกนุ นอกจากนี@โซลทาวเวอร์ยงัเป็นสถานที�ถ่ายทาํละครเกาหลีแนวน่ารักๆเรื�อง “กบัดกัหวัใจยยัแม่มด” อิสระให้
ทุกท่านไดเ้ดินเล่นและถ่ายรูปคู่หอคอยตามอธัยาศยัหรือ คล้องกญุแจคู่รัก (ไม่รวมค่าขึ:นลฟิท์) หลงัจากนั@นนาํท่านสู่
ความสนุกสนานกบัการชอ้ปปิ@ งที�ตลาดดงั ย่านเมยีงดง ไดชื้�อวา่เป็นแหล่งรวมแฟชั�นแบรนดเ์กาหลีชั@นนาํ ซึ�งในแต่
ละวนัจะมีวยัรุ่นเกาหลีมาเดินชอ้ปปิ@ งกนัอยา่งลน้หลาม ท่านสามารถหาซื@อสินคา้ไดอ้ยา่งหลากหลายทั@งเสื@อผา้, 
รองเทา้, กระเป๋า, เครื�องสาํอางซึ�งเป็นที�รู้จกัอยา่งดีของคนไทย อาทิLaneige Etude, IIope, Charmzone, Skin food, 
Face Shop เครื�องประดบั, ซีดีเพลง, วซีีดี-ดีวดีีหนงัและซีรียฮิ์ต ตลอดจนของที�ระลึกที�มีรูปดาราคนโปรดของท่าน
อยูใ่นสินคา้ จากนั@นนาํท่านสู่ความสนุกสนานกบัการชอ้ปปิ@ งที�ตลาดดงั ตลาดทงแดมุน (Dongdaemun Market)ที�
ตลาดนี@ เราสามารถซื@อขา้วของ และต่อราคาไดอ้ยา่งสนุกสนาน เพราะมีร้านคา้ต่างๆ มากมาย ตั@งอยูท่่ามกลาง
บรรยากาศแบบโบราณ และมีแสงสีและดนตรีตลอดคืน สินคา้ที�มีมากที�สุดในตลาดนี@  คือ เสื@อผา้ เครื�องแต่งกาย 
เครื�องหนงั ชุดสุภาพสตรีและเด็ก เครื�องนอน รองเทา้ เครื�องกีฬา ฯลฯ 

เยน็ รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคารเมนู พุลโกก ิ(Bulgogi) อาหารขึ@นชื�อของเกาหลีเหมือนกนั ส่วนผสมจะมี เช่น 
เนื@อววั (หรือเนื@อหมู) นํ@ าลูกแพหรือนํ@ าตาล ซอสถั�วเหลือง กระเทียมสบั หวัหอมหั�นลูกเต๋า นํ@ ามนังา วธีิทาํคือ หั�น
เนื@อหรือหมูเป็นชิ@นบางๆ แลว้หมกักบัเครื�องปรุงต่างๆก่อนนาํไปยา่ง พลุโกกินั@นจะทานไดส้องแบบคือแบบยา่งและ
ตม้ 
(พกั Co op City Hotel, Siheung, Rich Diamond หรือเทียบเท่า) 

 

 

  

วดัโชเกซา - หมู่บ้านบุกชอนฮันอก - Duty Free - คลองชองเกชอน - ร้านค้าสมุนไพร - 
นํ:ามันสน - Super market - กรุงเทพฯ 

 

เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม จากนั@นนาํท่านสู่ วดัโชเกซา วดัที�เป็นศูนยก์ลางของพทุธศาสนานิกาย
เซนที�มีชื�อเสียงในประเทศเกาหลี ถึงแมจ้ะเป็นวดัที�ตั@งอยูท่่ามกลางความวุน่วายของเมือง แต่ภายในวดัมีความเงียบ
สงบและสวยงามไม่ต่างไปจากวดัอื�นๆ ของประเทศเกาหลีใต ้ซึ�งมกัจะตั@งอยูท่่ามกลางหุบเขา หรือริมชายทะเล 
ภายในวดัมีตน้ไมใ้หญ่ที�มีความสูงกวา่ 26 เมตร, อาคารเก่าแก่ และเจดียที์�แกะสลกัจากหินสูง 7 ชั@น นอกจากนี@วดั
แห่งนี@ยงัมีความสาํคญัในการจดัพิธีแห่โคมไฟรูปดอกบวั ในวนัก่อนวนัประสูติของ พระพทุธเจา้ ซึ�งตรงกบัวนัที� 8 
เดือน 4 ของปีจนัทรคติ โดยขบวนแห่นี@จะเริ�มตน้ตั@งแต่สนามกีฬาทงแดมุน (Dongdaemun Stadium) เคลื�อนขบวน
ไปตามถนนชงโน (Jungno) และมาสิ@นสุดที�วดัแห่งนี@  

เทีWยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บริการท่านดว้ยบริการท่านดว้ย Samgyetang หรือเมนู ไก่ตุ๋นโสม อาหาร
วงัในสมยัก่อน ปัจจุบนัเป็นอาหารเลื�องชื�อของเมืองหลวง เชื�อกนัวา่บาํรุงและเสริมสุขภาพ ภายในตวัไก่จะมีขา้ว
เหนียว รากโสม พทุราแดง และเคลด็ลบัในการตุ๋นเสิร์ฟพร้อมเครื�องเคียงที�เรียกวา่ กกัตุกี เสน้ขนมจีน เหลา้โสม 
พริกไทยดาํ และเกลือ 
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บ่าย จากนั@นนาํท่านชมหมู่บา้นดั@งเดิมของเกาหลีที�มีประวติัยาวนานที�เรียกวา่ ฮันอก (Hanok) ตั@งอยูร่ะหวา่ง พระราชวงั
เคียงบกกงุ (Gyeongbokgung Palace), พระราชวงัชางด๊อกกงุ (Changdeokgung Palace) และอารามหลวงจองเมียว 
(Jongmyo Royal Shrine) คาํวา่ บุกชอน (Bukchon) มีความหมายวา่หมู่บา้นทางตอนเหนือ ตามตาํแหน่งที�ตั@งของ
หมู่บา้นที�อยูท่างทิศเหนือของคลองชองเกชอน (Cheonggyecheon Stream) และชงโน (Jongno)หมู่บา้น
ประกอบดว้ยตรอกซอกซอยอนัเป็นที�ตั@งของบา้นแบบดั@งเดิมกวา่ร้อยหลงั และเป็นที�เก็บรักษาสภาพแวดลอ้มของ
เมืองไว ้เพื�อเป็นการบอกเล่าประวติัศาสตร์ และเป็นมรดกทางวฒันธรรมตั@งแต่สมยัราชวงศโ์ชซอนที�มีอายกุวา่ 600 
ปี หลงัจากนั@นนาํท่านชอ้ปปิ@ งสินคา้ปลอดภาษีที� ดวิตี:ฟรี (Duty Free Shop) ที�นี�มีสินคา้ชั@นนาํใหท่้านเลือกซื@อ
มากมายกวา่ 500 ชนิด ทั@ง นํ@ าหอม เสื@อผา้ เครื�องสาํอาง กระเป๋า นาฬิกา เครื�องประดบั ฯลฯ นาํท่านสู่ คลองชองเก
ชอน เป็นคลองโบราณในสมยัราชวงศโ์ชซอน อายกุวา่ 600ปีความยาวประมาณ 5.84 กิโลเมตรไหลผา่นยา่นใจกลาง
กรุงโซลแต่ในช่วงค.ศ.1957ค.ศ.1977 ไดมี้การพฒันาประเทศอยา่งกา้วกระโดด กระทั�งปีค.ศ.2002 นายลี มยองปาก
ไดรั้บตาํแหน่งเป็นผูว้า่การกรุงโซลเขาไดเ้สนอโครงการฟื@ นฟคูลองชองกเยชอน มีพิธีเปิดเมื�อวนัที� 1 ตุลาคม ใช้
งบประมาณกวา่ 380,000,000,000 วอน หรือราวๆ 1 หมื�นลา้นบาทพร้อมกบัฟื@ นฟธูรรมชาติสองฝั�งคลอง มีสะพาน
กวา่ 22 แห่ง และทางเดินเลียบคลองจนปัจจุบนัคลองชองกเยชอนไดก้ลายเป็นแหล่งท่องเที�ยวที�สาํคญัมากในกรุง
โซล จากนั@นนาํท่านสมัผสั ร้านสมุนไพร (Korea Herb) ใหม่ล่าสุดของเกาหลี โดยมีการจดลิขสิทธิ� เรียบร้อยแลว้ 
เป็นสมุนไพรเมลด็ฮอ๊กเกต ทางการแพทยเ์รียกวา่ ผลไมท้อง มีรสเปรี@ ยว ดีสาํหรับบุคคลที�นิยมดื�มชา กาแฟ 
นํ@ าอดัลม ฯลฯ เมลด็ฮอ๊กเกต จะช่วยในการลา้งสารพิษที�ตกคา้งหรือไขมนัที�สะสมอยูภ่ายในผนงัของตบัหรือไต 
ช่วยใหต้บัหรือไตของท่านแขง็แรงขึ@น ซึ�งยงัส่งผลดีต่อสุขภาพร่างกายของท่านเอง ไดเ้วลาอนัสมควรนาํท่านสู่ 
สนามบินอนิชอน เพื�อเตรียมตวัเดินทางกลบักรุงเทพฯ ระหวา่งทางแวะชอ้ปปิ@ งที� Supermarket ที�ร้านแห่งนี@ มีขนม
พื@นเมืองเกาหลีหลากชนิดรวมทั@งกิมจิ ไก่ตุ๋นโสมที�บรรจุอยูใ่นถุงสุญญากาศ ตะเกียบ ถว้ยใส่ขา้วและของฝากของที�
ระลึก ไดเ้วลานาํท่านออกเดินทางสู่สนามบิน 

17.15 น. เหินฟ้ากลบัสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน EASTAR JET เที�ยวบินที� ZE511 

17.40 น. เหินฟ้ากลบัสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน JIN AIR เที�ยวบินที� LJ001 

20.05 น. เหินฟ้ากลบัสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน JEJU AIR เที�ยวบินที� 7C2201 

20.30 น. เหินฟ้ากลบัสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน T-WAY เที�ยวบินที� TW101 

 เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิโดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 
 

************************************ 

หมายเหตุ :  
- ขอสงวนสิทธิ� ในการเปลี�ยนแปลงโปรแกรมราคาและเที�ยวบินทั@งไปและกลบัโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
- ขอสงวนสิทธิ� ในการเปลี�ยนแปลงเที�ยวบินทั@งไปและกลบัโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
- ขอสงวนสิทธิ� ในการเปลี�ยนแปลงโปรแกรม หรือรายการอาหารโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทั@งนี@ ขึ@นอยูต่ามความเหมาะสม 
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***กรณีทีWกองตรวจคนเข้าเมอืงทั:งทีWกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมใิห้เดนิทางออก หรือเข้าประเทศทีWระบุในรายการเดนิทาง 
ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั:งสิ:น และขอสงวนสิทธิ}ทีWจะไม่คนืค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั:งสิ:น ซึWงอยู่นอกเหนอืความรับผดิชอบ

ของบริษัท*** 
  

อตัราค่าบริการนี:รวม 
1. ค่าตั�วเครื�องบินไป-กลบั ตามเสน้ทางที�ระบุในรายการชั@นทศันาจร ไป-กลบัพร้อมคณะ  
2. ค่าอาหารทุกมื@อ ตามที�ระบุในรายการ 
3. ค่าเขา้ชมสถานที�ต่างๆ ตามรายการ 
4. ค่าที�พกัตามระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 หรือ 3 ท่าน ตามโรงแรมที�ระบุ หรือเทียบเท่า 
5. ค่ารถรับ-ส่ง และนาํเที�ยวตามรายการ 
6. ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที�มี 
7. ค่านํ@ าหนกักระเป๋าสมัภาระท่านละ 20 กก. 
8. ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื�อนไขตามกรมธรรม)์  

อตัราค่าบริการนี:ไม่รวม 
1. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าทาํหนงัสือเดินทาง, ค่าโทรศพัทส่์วนตวั, ค่าซกัรีด, มินิบาร์ในหอ้ง, รวมถึงค่าอาหาร และเครื�องดื�มที�สั�งเพิ�ม
นอกเหนือรายการ (หากท่านตอ้งการสั�งเพิ�ม กรุณาติดต่อหวัหนา้ทวัร์แลว้จ่ายเพิ�มเองต่างหาก) 
2. ค่าทิปคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิ�น ท่านละ 600 บาท (20,000 วอน) ต่อ ทริป 
3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ�ม 7% และภาษีหกั ณ ที�จ่าย 3% 
4. ค่านํ@ าหนกักระเป๋าสมัภาระ ที�หนกัเกินสายการบินกาํหนด (ปกติ 20 กก.) 
5. ค่าวซ่ีาสาํหรับพาสปอร์ตต่างดา้ว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1)พาสปอร์ต 2)ใบประจาํตวัคนต่างดา้ว 3)ใบสาํคญัถิ�นที�อยู ่4)สาํเนาทะเบียนบา้น
(ถา้มี) 5)สมุดบญัชีเงินฝาก(ถา้มี) 6)รูปถ่ายสี 2 นิ@ว 2 รูป แลว้ทางบริษทัฯจะเป็นผูด้าํเนินการยื�นวซ่ีาใหท่้าน โดยจ่ายค่าบริการต่างหาก (สาํหรับ
หนงัสือเดินทางต่างดา้ว เจา้ของหนงัสือเดินทางตอ้งทาํเรื�องแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองก่อนจะยื�นวซ่ีา)  

เงืWอนไขการชําระค่าบริการ 
1. นกัท่องเที�ยวตอ้งชาํระเงินมดัจาํเป็นเงินจาํนวน 5,000 บาทต่อท่านเพื�อสาํรองที�นั�ง  
2. นกัท่องเที�ยวตอ้งชาํระเงินค่าบริการส่วนที�เหลือทั@งหมดก่อนวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 14 วนั กรณีนกัท่องเที�ยว หรือชาํระเงินไม่ครบภายใน
กาํหนด ใหถื้อวา่นกัท่องเที�ยวสละสิทธิการเดินทางในทวัร์นั@นๆ  

เงืWอนไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีที�นกัท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื�อนการเดินทาง นกัท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�(ผูมี้ชื�อในเอกสารการจอง) 
จะตอ้งแฟกซ์ อีเมลล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที�บริษทัอยา่งใดอยา่งหนึ�งเพื�อแจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษทัเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
ทางบริษทัไม่รับยกเลิกการจองผา่นทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 
2. กรณีนกัท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นกัท่องเที�ยวหรือเอเจนซี� (ผูมี้ชื�อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมลล ์หรือ
เดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที�บริษทัอยา่งใดอยา่งหนึ�งเพื�อทาํเรื�องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนงัสือมอบอาํนาจพร้อม
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หลกัฐานประกอบการมอบอาํนาจ หลกัฐานการชาํระเงินค่าบริการต่างๆ และหนา้สมุดบญัชีธนาคารที�ตอ้งการใหน้าํเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมี
เงื�อนไขการคืนเงินค่าบริการดงันี@  
   2.1 ยกเลิกการเดินทาง 30 วนั ไม่มีค่าใชจ่้าย 
   2.2 ยกเลิกการเดินทาง 15 วนัยดึมดัจาํ 50% 
   2.3 ยกเลิกการเดินทางไม่ถึง 7 วนัยดึเงินค่าทวัร์ทั@งหมด 
   2.4 ช่วงเทศกาลไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี�ยนชื�อผูเ้ดินทางได ้
   ทั@งนี@  ทางบริษทัจะหกัค่าใชจ่้ายที�ไดจ่้ายจริงจากค่าบริการที�ชาํระแลว้เนื�องในการเตรียมการจดัการนาํเที�ยวใหแ้ก่นกัท่องเที�ยว เช่น การสาํรอง
ที�นั�งตั�วเครื�องบิน การจองที�พกัฯลฯ 
3. การเดินทางที�ตอ้งการันตีมดัจาํหรือซื@อขาดแบบมีเงื�อนไข หรือเที�ยวบินเหมาลาํ Charter Flight หรือ Extra Flight กบัสายการบิน หรือผา่น
ตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํหรือค่าบริการทั@งหมด 
4. ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ� ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนกัท่องเที�ยวเดินทางไม่ถึง 20 คน  

เงืWอนไขและข้อกาํหนดอืWนๆ 
1. ทวัร์นี@สาํหรับผูมี้วตัถุประสงคเ์พื�อการท่องเที�ยวเท่านั@น 
2. ทวัร์นี@ เป็นทวัร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามที�ระบุไวใ้นรายการไม่วา่บางส่วนหรือทั@งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-
ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษทัจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่วา่บางส่วนหรือทั@งหมดใหแ้ก่ท่าน 
3. ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ� ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที�มีนกัท่องเที�ยวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้บันกัท่องเที�ยวหรือเอ
เจนซี�ทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนัก่อนการเดินทางสาํหรับประเทศที�ไม่มีวซ่ีา และอยา่งนอ้ย 10 วนัก่อนการเดินทางสาํหรับประเทศที�มีวซ่ีา 
แต่หากทางนกัท่องเที�ยวทุกท่านยนิดีที�จะชาํระค่าบริการเพิ�มจากการที�มีนกัท่องเที�ยวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ที�ทางบริษทักาํหนดเพื�อใหค้ณะ
เดินทางได ้ทางเรายนิดีที�จะใหบ้ริการต่อไป 
4. ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ� ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื�อ นามสกลุ คาํนาํหนา้ชื�อ เลขที�หนงัสือเดินทาง และอื�นๆ 
เพื�อใชใ้นการจองตั�วเครื�องบิน ในกรณีที�นกัท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�มิไดส่้งหนา้หนงัสือเดินทางใหก้บัทางบริษทัพร้อมการชาํระเงินมดัจาํ 
5. ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ� ในการเปลี�ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ 
วนัที�เดินทางจริงของประเทศที�เดินทาง ทั@งนี@  บริษทัจะคาํนึงถึงความปลอดภยัของนกัท่องเที�ยวส่วนใหญ่เป็นสาํคญั 
6. ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ� ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ่้ายใดๆ ที�เพิ�มขึ@นของนกัท่องเที�ยวที�มิไดเ้กิดจากความผิดของทาง
บริษทั เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนดัหยดุงาน การปฏิวติั อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ 
เปลี�ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวสิยัอื�น เป็นตน้ 
7. อตัราค่าบริการนี@คาํนวณจากอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัที�ทางบริษทัเสนอราคา ดงันั@น ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ� ในการปรับ
ราคาค่าบริการเพิ�มขึ@น ในกรณีที�มีการเปลี�ยนแปลงอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั�วเครื�องบิน ค่าภาษีเชื@อเพลิง ค่าประกนัภยัสายการ
บิน การเปลี�ยนแปลงเที�ยวบินฯลฯ  
8. มคัคุเทศก ์พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษทั ไม่มีอาํนาจในการใหค้าํสญัญาใดๆ แทนบริษทั เวน้แต่มีเอกสารลงนามโดยผูมี้อาํนาจของ
บริษทักาํกบัเท่านั@น  

ข้อแนะนําก่อนการเดนิทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที�จะนาํติดตวัขึ@นเครื�องบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ@น และรวมกนัทุกชิ@นไม่เกิน 
1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ�งมีซิปลอ็คปิดสนิท และสามารถนาํออกมาใหเ้จา้หนา้ที�ตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอก็ซ์เรย ์อนุญาต
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ใหถื้อไดท่้านละ 1 ใบเท่านั@น ถา้สิ�งของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกวา่ที�กาํหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที�โหลดใตท้อ้ง
เครื�องบินเท่านั@น  
2. สิ�งของที�มีลกัษณะคลา้ยกบัอาวธุ เช่น กรรไกรตดัเลบ็ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที�โหลดใตท้อ้ง
เครื�องบินเท่านั@น  
3.ประเทศเกาหลี มีกฎหมายหา้มนาํผลิตภณัฑที์�ทาํมาจากพืช และเนื@อสตัวทุ์กชนิดเขา้ประเทศ เช่น ผกั ผลไม ้สด ไข่ เนื@อสตัว ์ไสก้รอกฯ เพื�อ
เป็นการป้องกนัโรคติดต่อที�จะมาจากสิ�งเหล่านี@  หากเจา้หนา้ที�ตรวจพบ จะตอ้งเสียค่าปรับในอตัราที�สูงมาก  

พาสปอร์ตจะต้องมอีายุก่อนการเดนิทางไม่น้อยกว่า 6 เดอืน ผู้จดัจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนืWองจากเป็นการเหมา
จ่ายกบัตวัแทนต่างๆ ในกรณีทีWผู้เดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเข้าเมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมอืงหรือกรม
แรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเทีWยว อนัเนืWองมาจากการกระทาํทีWส่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเข้าออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่
ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอืWน ๆ 
 

เงืWอนไขการจองและสํารองทีWนัWง 

ทริปต่างประเทศ 
1. วางเงินมดัจาํ ภายใน 48 ชม. หลงัการจอง ท่านละ 20,000 บาท หรือ 50% ของราคาเตม็ 
2. ชาํระส่วนที�เหลือก่อนวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 20 วนั 
3. หากจองก่อนวนัเดินทางนอ้ยกวา่ 20 วนั ตอ้งชาํระเตม็จาํนวน 100% 
4. หากไม่ชาํระส่วนที�เหลือก่อนวนัเดินทาง 15 วนั ถือวา่สละสิทธิ�  และไม่สามารถเรียกเงินมดัจาํคืนได ้ 

ชําระเงินโดยโอนเข้าบัญชี 

ธนาคาร สาขา ชืWอบัญชี หมายเลขบัญชี ประเภทบัญชี 

กสิกรไทย ยอ่ยเพชรเกษม อเวนิว บางแค ดบัเบิ@ล เอน็จอย 785-2-03294-9 ออมทรัพย ์
 

 
เงืWอนไขการเดนิทาง 

1. โปรแกรมและราคาสามารถเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
2. ทางบริษทัจะถือผลประโยชน์และความปลอดภยัของลูกคา้เป็นสาํคญั หากท่านไม่สามารถท่องเที�ยวไดต้ามเวลาหรือสถานที� ที�กาํหนดไวใ้น
โปรแกรม หรือไม่ใชบ้ริการส่วนใดส่วนหนึ�ง พร้อมคณะทวัร์ ท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการในส่วนนั@นคืนได ้
3. บริษทัฯขอสงวนสิทธิ� ไม่รับผดิชอบต่อค่าใชจ่้ายใดๆที�อาจเกิดขึ@น ดว้ยเหตุสุดวสิยั เช่น การถูกปฎิเสธการเขา้เมือง การยกเลิกหรือล่าชา้ของ
เที�ยวบิน ภยัที�อาจเกิดขึ@นตามธรรมชาติ การจราจร และอุบติัเหตุต่างๆ ที�อาจเกิดขึ@นได ้รวมถึงเหตุการณ์ทางการเมืองทั@งในและต่างประเทศ 
และเหตุการณ์อื�นๆที�อยูน่อกเหนือการรับผิดชอบของบริษทัฯ 
4. ในกรณีที�กองตรวจคนเขา้เมืองทั@งที�กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือเขา้ประเทศที�ระบุในรายการ บริษทัฯ ขอ
สงวนสิทธิ� ที�จะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั@งสิ@น  

 


