
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wow (^o^)/ ไปกบั โปรแกรมทวัร ์Hello Autumn 

 โปรแกรมใหม ่ๆ Seoullo 7017 

 น ัง่ KTX รถไฟความเร็วสงู 

 แปลก ใหม!่! BUSAN AIR CRUISE กระเชา้ชมววิเห็นพืน้น า้ทะเล 

 วดัแฮดง ยงกงุซาน รมิทะเลปซูานทีส่วยทีส่ดุ 

 ตามรอยซรียี ์Goblin ถนนก าแพงหนิวงัถอ๊กซูกงุ 

 ชอ้ปป้ิงสะใจ นมัแดมนุ , เมยีงดง , ฮงแด 

 อิม่อรอ่ยครบทกุมือ้  

พเิศษ ! บฟุเฟ่ตป้ิ์งยา่ง &อาหารนานาชนดิ @ตลาดปลาจากลัช ิ
 

วนัแรก        กรงุเทพฯ (สวุรรณภมู)ิ  

--.-- น. คณ ะพ รอ้ มกั นที่  ท่ าอ ากาศยานสุ วรรณ ภู ม ิ

ผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศชัน้ 4 เคานเ์ตอร ์... ประตู

ทางเขา้....... สายการบินทีเวย์ โดยมีเจา้หนา้ที่

ทวัรเ์กาหลี : รหสั ICN389  

https://www.exoticontour.com/ExoticTour/home/0-1-13-ทัวร์เกาหลี.html


 

 

ของบรษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกดา้นสมัภาระเช็คอนิ 

01.20 น.  บนิลัดฟ้าสู ่สาธารณรัฐเกาหลใีต ้ 

  โดยเทีย่วบนิที ่TW 102 

วนัทีส่อง  เกาหลใีต ้(อนิชอน) – เกาะนาม ิ–  หอคอยกรงุโซล –  Seoullo 7017 สวนลอยฟ้า 

 

08.40 น. เดนิทางถงึท่าอากาศยานนานาชาตอินิชอน สาธารณรฐัเกาหลใีต  ้(เวลาทอ้งถิน่เร็ว

กว่าไทย 2 ช.ม.กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลา

ทอ้งถิน่เพื่อสะดวกในการนัดหมาย) หลังจากผ่านพธิกีาร

ตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากรแลว้ ขอตอ้นรับทุกท่านสู ่

สาธารณะรัฐเกาหลใีต ้ รถโคช้พาท่านขา้มทะเลตะวันตก

ดว้ยสะพานแขวนยองจองหรอืสะพานเพือ่ความหวังในการ

รวมชาตทิีย่าวกวา่ 4.42กม.  และมยีอดโดมสงู 107 เมตร 

จากนั้นน าท่านเดนิทางสูไ่ฮไลทใ์นฤดูใบไมเ้ปลีย่นสทีี่ไม่

ไปถือว่า พลาด!! น่ันคือ  เกาะนาม  ิแห่งเมืองชุนชอน 

จังหวัด คังวอน ลงเรอืเฟอรร์ขีา้มไปยังเกาะ (ใชเ้วลาประมาณ 10 นาท)ี ใหท้่านไดด้ืม่

ด ่ากับธรรมชาต ิแมกไม ้ทิวสนบนเกาะนาม ิซึง่ถือเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดท่ามกลาง

บรรยากาศโรแมนตกิ ภาพแหง่สสีันความงดงามของใบไมโ้ดยเฉพาะฤดใูบไมร่่วงท่ัวทัง้

เกาะจะเปลีย่นเป็นสทีอง ใหท้่านไดย้อ้นรอยละครรักแนว DRAMA ซรียีเ์กาหลทีีโ่ดง่ดังไป

ท่ัวเอเชีย  WINTER LOVE SONG  หรือ เพลงรักในสายลมหนาว พรอ้มเก็บภาพความ

ประทับใจ ถ่ายรปู กับดาราแสดงน า BAE YONG JOON และ CHOI JI WOO รปูป้ันทีส่รา้งขึน้

เพือ่ไวเ้ก็บเป็นภาพความประทับใจ กับฉากและเนือ้เรือ่งทีเ่รยีกเสยีงสะอืน้และน ้าตาของ

ผูช้มนอกจออยา่งทว่มทน้ นอกจากนีย้ังมกีจิกรรมอืน่ๆใหท้า่นไดป่ั้นจักรยานชมววิเหมอืน

ในละครหรอืชมฟารม์เลีย้งนกกระจอกเทศ 

 
เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั บรกิารท่านดว้ย เมนู DAKKALBI ไก่ผัดเผ็ดบารบ์คีวิเป็น

เนื้อไก่ที่หั่นออกเป็นชิ้นพอค า คลุกเคลา้ดว้ยซีอิ๊ ว

เครือ่งปรุง และหมักทิง้ไวจ้นไดท้ี ่จงึน าเนื้อไกแ่ละผัก

มาผัดบนกระทะยักษ์ รับประทานพรอ้ม กิมจิ ซุป

สาหรา่ย และขา้วสวย 

จากนั้นเดนิทางเขา้สู่กรุงโซล ยอ้นรอยภาพยนตรโ์ร

แมนตกิคอมเมดี้ไทยชื่อดังที่ถ่ายท าถงึเรื่องราวการ

ตามรอยซรียีเ์กาหลขีองสาวไทย"กวน มนึ โฮ"ไปโซล

ทาวเวอร ์SEOUL TOWER หรอื หอคอยเอ็นโซล(N 

SEOUL TOWER) ตั ้ งอ ยู่ บ นภู เข า นัมซ าน  เป็ นจุ ด

ท่องเทีย่วทีถ่อืวา่เป็นไฮไลทส์ าคัญของกรุงโซล เพราะเป็นจุดชมววิทีม่องเห็นววิท่ัวทัง้

กรงุโซล มคีวามสงูจากฐานหอคอยประมาณ 236.7 เมตร และมคีวามสงู 479 เมตรจาก

พืน้ดนิ คนทีม่าเที่ยวที่นี่สว่นมากจะเป็นคู่รัก ทัง้ชาวเกาหลแีละนักท่องเที่ยวต่างชาต ิคู่รัก

สว่นมากจะเตรยีมกญุแจมาคลอ้งตรงรัว้ขา้งบนโซลทาวเวอร ์เพราะมคีวามเชือ่วา่คูรั่กที่

ไดม้าคลอ้งกญุแจทีน่ีจ่ะรักกันยาวนานตลอดไป (สมัยแรกๆ นยิมใชล้กูกญุแจเล็กๆ เขยีน

ขอ้ความสัญญารัก และชือ่ของคู่รักลงไปในกุญแจ แต่ชว่งปีหลังๆ มานี้เร ิม่มกีารพัฒนา

อุปกรณ์การคลอ้งเป็น เคสโทรศัพท์มือถือ, บัตร T-MONEY, โซ่จักรยาน, พลั่ว และ



 

 

อุปกรณ์แปลกๆ อีกหลายอย่างที่คู่ รักรุ่นใหม่สามารถคิดได ้และน ามาใชแ้ทนลูก

กญุแจ) **ราคาทัวรน์ีไ้มร่วมกญุแจและคา่ขึน้ลฟิทแ์ละเคเบิล้คาร*์*  
 

เย็น  รบัประทานอาหารค ่า บรกิารท่านดว้ย เมนู หมูบลูโกก ิสไตลด์ัง้เดมิของคาบสมุทร

เกาหล ีเนื้อหมูสไลดห์มักซอสคันจังและเครือ่งปรุงรสต่าง ๆ  มาน ามาปรุงจะมรีสออก

หวานและมนี ้าซปุคลกุคลกิไวท้านแกลม้กับขา้ว 
 

ค า่ เดนิยอ่ยอาหาร ณ  Seoullo 7017 สวนลอยฟ้า ซึง่ถอืวา่เป็นจุดแลนดม์ารค์แห่งใหม่

ของเกาหลีใต ้ที่เกดิจากการปรับทัศนียภาพ ซ่อมแซมและรื้อสะพานในบางจุด มา

ปรับเปลี่ยนใหเ้ป็นสวนลอยฟ้าที่เปิดใชใ้นปี 2017 นี้ ท าใหเ้ป็นที่มาของชื่อ Seoullo 

7017 แถมเลขที่ 17 ยังตรงกับจ านวนทางเดนิทีเ่ชือ่มต่ออกี 17 เสน้ทางดว้ย เสน้ทาง

ของสะพานนี้ถอืวา่เป็นเสน้ทางที่น่าเดนิมากๆ เพราะเริม่ตน้ขึน้ที่ย่านมันรดีง ยาวไปถงึ

ตลาดนัมแดมนุ ผา่นจดุแลนดม์ารค์ส าคัญของเมอืงอยา่งตลาดมยองดง ภเูขานัมซาน ไป

จนถึงหนา้สถานีรถไฟโซล นอกจากบรรยากาศสบายตาสดชื่นในตอนกลางวันแลว้ 

กลางคนืยังสวยไมแ่พก้ันเมือ่สวนแปลงร่างเป็นสวนเรอืงแสงยามทอ้งฟ้ามดืลง หากใคร

ไดม้าเทีย่วเกาหลใีตต้อ้งไมพ่ลาดทีจ่ะมาถา่ยรปูสวยๆ 
 

 
 

น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก   BENIKEA SEOUL HOTEL OR SAME CLASS 

 

วนัทีส่าม      รถไฟความเร็วสงู KTX สูป่ซูาน – วดัแฮดงยงกงุซา – กระเชา้ชมววิทะเลซองโด 

                  สวนยงดซูาน ปซูานทาวเวอร ์– ตลาดนมัโพดง  

                  บฟุเฟ่ต ์ป้ิงยา่งและอาหารนานาชนดิทีต่ลาดปลาจากลัช ิ     

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม  

จากนั้นเดนิทางสูส่ถานีรถไฟ โซล สเตชั่น เพื่อขึน้รถไฟความเร็วสูง KTX ของเกาหลี



 

 

(เปรยีบไดก้ับชงิกันเซนของญีปุ่่ น) ซึง่จะใชเ้ดนิทางไปตามเมอืงตา่ง ๆ หรอื ตามจังหวัด

ไกล ๆ ในประเทศเกาหลใีต ้  น าท่านเดนิทางสู่  เมอืงปูซาน (Busan) เป็นเมอืงใหญ่

อันดับสองรองจากกรงุโซล เป็นเมอืงทา่รมิทะเลทีใ่หญท่ีส่ดุของเกาหลใีต ้มคีวามส าคัญ

ต่อเศรษฐกจิของประเทศเป็นอย่างยิง่ และมคีวามเจรญิเป็นอย่างมาก เรยีกว่าเป็นอีก

หนึง่เมอืงท่องเที่ยวทางทะเลที่มคีวามสวยงาม อากาศด ีและมสีถานที่ท่องเที่ยวชวน

เทีย่วแบบหลากหลาย ใหเ้ลอืกเทีย่วตามไลฟ์สไตลไ์ดต้ามชอบใจ  …(ใชเ้วลาเดนิทาง

โดยประมาณ 2 ชัว่โมงและมบีรกิารไวไฟใหใ้ชฟ้รตีลอดเสน้ทาง )  
 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั บรกิารท่านดว้ย เมนู ไกตุ่น๋โสม เป็นอาหารตน้ต ารับชาว

วังที่มมีาตัง้แต่ยุคสมัยราชวงศ์โชซอน ซึง่ชาววังนิยมรับประทานเพื่อบ ารุงก าลัง และ

เสรมิสุขภาพ โดยจะใชไ้ก่ทัง้ตัวยัดไสด้ว้ยขา้วเหนียว พุทราแดง รากโสม จากนั้นจงึ

น าไปตุ๋นจนเนื้อไก่นุ่ม รับประทานคู่กับเสน้หมีข่องเกาหลทีีม่ลีักษณะคลา้ยเสน้ขนมจนี 

และกมิจชินดิตา่งๆ 
 

บา่ย น าท่านสักการะสิง่ศักดิส์ทิธิ ์และขอพรที ่วดัแฮดง ยงกงุซา ก่อตัง้ข ึน้ในปี 1376 โดย

สรา้งอยู่บนโขดหินริมทะเล 

มองเห็นน ้าทะเลสฟ้ีาใสของ

ทะเลใต ้มบีรรยากาศที่ร่มรืน่

แวดล อ้มด ว้ยธรรมชาติที่

สวยงาม ชือ่ของวัดหมายถงึ

พระราชวังของมังกรกษัตรยิ์

ซ ึง่ความเป็นมาของวัดแห่งนี้

ก็ดูลกึลับน่าพศิวงดั่งชือ่ทีต่ัง้

ไว ้ในบรเิวณวัดมีเจดีย์องค์

ใหญ่ซึง่มผีูค้นแวะเวยีนไปสักการบูชาไม่ขาดสาย นอกจากนี้ยังสามารถขา้มสะพานหนิ

และขึน้บันได 108 ขัน้ไปยังจุดชมววิทีอ่ยู่ดา้นบนเพื่อดืม่ด ่ากับววิทวิทัศน์ทีส่วยงามจน

ลืมความเหนื่อยเมื่อยลา้ ภาพของวัดกับแนวโขดหินรูปร่างแปลกตาสุดแลว้แต่

จินตนาการของผูม้อง และเกลียวน ้ าวนที่หมุนวนอยู่เบื้องล่างท าใหเ้กิดเป็นภาพที่

สวยงามน่าประทับใจ วา่กันวา่แตเ่ดมิกอ่นทีจ่ะสรา้งวัด พืน้ทีต่รงนี้มคีวามแหง้แลง้ ฝนไม่

ตกตามฤดูกาล กระท่ังพระภกิษุท่านหนึง่ไดฝั้นเห็นเทพเจา้แห่งความเมตตาซึง่สถติอยู่

ในทอ้งทะเล บอกใหส้รา้งวัดบรเิวณนี้จงึจะเกดิความโชคดแีละก็เป็นดังนัน้ เมือ่วัดสรา้ง

เสร็จความแหง้แลง้ทีเ่คยมก็ีชุม่ฉ ่าไปดว้ยน ้าฝนและพชืไร่ อกีทัง้หากมองไปดา้นหนา้จะ

เห็นภูเขาและถา้มองไปดา้นหลังของวัดจะเห็นน ้าทะเล ชาวบา้นจงึเชือ่วา่หากอธษิฐาน

สวดมนตใ์นตอนเชา้ก็จะไดรั้บการตอบจากเทพเจา้แหง่ความเมตตาในชว่งเย็นน่ันเอง 

  

แปลก และ ใหม ่กวา่ใคร !!! เดนิทาง
สูโ่ปรแกรมไฮไลท ์แลนดม์ารค์แห่งใหมข่องปูซาน 

กับการชมววิแบบพาโนรามา เห็นไปถงึพืน้น ้าทะเล

สีค ราม  บน  BUSAN AIR CRUISE กระเช า้ที่ มี

ความสูง 86 เมตรเหนือทอ้งทะเล ความยาวถึง 

1.62 กโิลเมตร และพื้นกระจกใสมองเห็นพื้นน ้ า 



 

 

พรอ้ม ๆ ไปกับการชมววิรอบทศิทางมองเห็นทัง้เกาะยองโด , สวนอัมนัม และท่าเรอืนัม

แหง  
 

เดนิทางกันตอ่ ชม สวนยงดูซาน ตัง้อยูบ่นภเูขาใน

ย่านดาวน์ทาวน์ของปูซาน และยังเป็นภูเขาที่มี

ชื่อเสียงของเมืองปูซานอีกดว้ย โดยในช่วงสมัย

สงครามเกาหลมีปีระชาชนมากมายอพยพมาตัง้ถิน่

ฐานบนภูเขาแห่งนี้ แต่เกดิไฟไหมค้รัง้ใหญ่ถงึสอง

ครั้งท าใหป่้าไมถู้กท าลายไป ชาวบา้นจึงช่วยกัน

ฟ้ืนฟโูดยการปลกูตน้ไมข้ ึน้มาทดแทน จนกลายเป็น

สวนสาธารณะในทีส่ดุ และยังเป็นทีต่ัง้ของศาลเจา้ที่

สรา้งโดยชาวญีปุ่่ นในยคุตกเป็นอาณานคิมของญีปุ่่ น 

นอกจากนี้ สวนแห่งนี้ยังเป็นที่ตัง้ของ ปูซานทาว

เวอร ์(Busan Tower) ซึง่เป็นสถานที่นิยมอกีแห่งหนึง่ของปูซาน ส าหรับชัน้แรกของ

หอคอย เป็นบรเิวณขายของที่ระลกึ และงานหัตถกรรมแบบดัง้เดมิของเกาหลี เช่น 

มาสก์, พวงกุญแจ, กระเป๋า, เครื่องป้ันดินเผา, ตุ๊กตา และอื่น ส่วนดา้นบนสุดของ

หอคอยเป็นจุดส าหรับชมววิทวิทัศน์ของเมอืงปูซาน ที่สวยงามทัง้ในยามกลางวัน และ

ยามค ่าคนื อสิระทุกท่านเดนิชมสวนและเก็บภาพทีร่ะลกึ ( ราคาทัวรไ์มร่วมคา่ขึน้ลฟิทส์ู่

จดุชมววิปซูานทาวเ์วอร ์ประมาณ 8,000 วอน )  
 

 เย็น  รบัประทานอาหารเย็น บรกิารท่านดว้ย เมนู อาหารบุฟเฟ่ตบ์ารบ์คีวิสไตลเ์กาหล ี

จากลัชบิฟุเฟ่ต ์เลอืกทานไดทั้ง้ เนื้อวัว หม ูไก ่เป็ด ปลาหมกึ ไสก้รอก ผักนานาชนดิ 

ซปุ เสน้อดูง้ บะหมีเ่ย็น ซชูหินา้ตา่ง ๆ ย า สลัด ผลไมข้นมหวาน และเครือ่งดืม่ไมอ่ัน้ 
 

ค า่ เดนิย่อยอาหารที่ถนนชอ้ปป้ิงที่โด่งดังในปูซาน  ถนนนมัโพดง เป็นย่านที่ไม่เคย

หลับใหลและคกึคักมาก จนไดรั้บฉายาวา่เป็น ย่านเมยีงดง แห่งเมอืงปูซานเลยทเีดยีว 

เพราะไม่เพยีงแต่จะเป็นย่านชอ้ปป้ิงทีม่รีา้นคา้มากมายสนิคา้หลากหลายราคาใหเ้ลอืก 

ไม่วา่จะเป็นเสือ้ผา้ เครือ่งประดับ เครื่องส าอางส าหรับสุภาพสตร ีเสือ้ผา้บุรุษ กระเป๋า 

รองเทา้ และรา้นขายอาหารสตรทีฟู้ดเรยีงรายตลอดสองขา้งทางใหนั้กชมิไดล้ ิม้รสชาติ

แต่ยังเต็มไปดว้ย คลับ บาร ์รา้นอาหาร รา้นกาแฟ และทีส่ าคัญยังเป็นย่านทีส่ าคัญในปู

ซานทีเ่ต็มไปดว้ยโรงภาพยนตรแ์ละโรงละครซึง่ปซูานไดเ้ป็นเป็นเจา้ภาพจัดงานเทศกาล

ภาพยนตรน์านาชาตปิซูาน (BIFF)  ในเดอืนตุลาคมของทุกปี  อสิระทุกท่านชอ้ปป้ิงจน

ไดเ้วลากลับกรงุโซล เดนิทางสูส่ถานรีถไฟ ปซูาน สเตชั่น เดนิทางกลับโดยรถไฟ KTX 

…(ใชเ้วลาเดนิทางโดยประมาณ 2 ชัว่โมงและมบีรกิารไวไฟใหใ้ชฟ้รตีลอดเสน้ทาง ) 
 

น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก   BENIKEA SEOUL HOTEL OR SAME CLASS 

 

วนัทีส่ ี ่          ศนูยโ์สม – ศนูยส์มนุไพรบ ารงุตบั – ผา่นชม บลเูฮา้ส ์– หมูบ่า้นบกุชอนฮนัอก         

                    วงัถอ๊กซูกงุ ถนนก าแพงหนิ – ศนูยเ์ครือ่งส าอางเกาหล ี– ตลาดมยองดง 
 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม  

พาท่านรูจั้กและเขา้ใจ สมุนไพรโสมเกาหล ีหรอื ราชาแห่งมวลสมุนไพร โสมถูก

น ามาใชเ้พือ่สขุภาพเป็นเวลานานากวา่ 2,000 ปี  ในต ารายาแผนโบราณจนี ระบวุา่ โสม

http://www.chilloutkorea.com/myeong-dong/


 

 

เป็นสมนุไพรทีช่ว่ยเสรมิความแข็งแรงใหแ้ก่ระบบยอ่ยอาหารและปอด ชว่ยท าใหจ้ติใจ

สงบและเพิม่พละก าลังโดยส่วนรวมสรรพคุณทางการแพทย ์ช่วยบ ารุงหัวใจ ป้องกัน

โรคหัวใจขาดเลอืด เสรมิ  ประสทิธภิาพทางเพศ ลดและป้องกันมะเร็ง และเร็วๆ นี้ โสม

เกาหลอีาจจะไดจ้ดทะเบยีนมรดกโลก  โดยองคก์ารยูเนสโก  ทุกวันนี้ผลติภัณฑ์โสม

เป็นสิง่ทีข่าดไมไ่ดส้ าหรับผูท้ีค่ านงึถงึสขุภาพในปัจจบุัน และพาท่านเยีย่มชม สมนุไพร

บ ารุงตบั ฮอตเกนามู ตน้ไมช้นิดนี้เจรญิเตบิโตในป่าลกึบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะ

และระดับสงูเหนือน ้าทะเล 50-800 เมตร เมล็ดของพันธุฮ็์อกเกตนี้ ชาวเกาหลรีุ่นใหม่

นิยมน ามารับประทานเพื่อช่วยดูแลตับใหส้ะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็ง ไม่ถูก

ท าลายจาการดืม่แอลกอฮอล ์กาแฟ บหุรี ่สารตกคา้งจากอาหารและยา  
 

จากนัน้ผา่นชม บลเูฮา้ส ์ท าเนยีบประธานาธบิดขีองเกาหลใีต  ้(ระหวา่งรถแล่นผ่าน

ไมอ่นุญาตใหถ้่ายภาพหรอืวดีโีอใดๆ ทัง้ส ิน้) น าท่านถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึกับอนุสาวรยีร์ูป

นกฟีนิกซ ์ สัญลักษณ์ความเป็นอมตะ  ชมทัศนียภาพอันสวยงามของภูเขารูปหัวมังกร

และวงเวยีนน ้าพนัุบเป็นจดุทีม่ ีฮวงจุย้ทีด่ทีีส่ดุของกรงุโซล 
 

หมูบ่า้นบกุชอนฮนัอก (Bukchon Hanok Village) เป็นอกีหนึง่สญัลักษณ์ของเกาหล ี

ท่ามกลางตกึรามบา้นชอ่งที่ทันสมัยของกรุงโซลนัน้ หมู่บา้นแห่งนี้ก็ยังคงรักษาอาคาร

บา้นเรือนในสมัยโบราณ มีกลิน่อายของเกาหลีในยุคเก่าแก่ เหมาะส าหรับคนที่ชอบ

สถานทีท่อ่งเทีย่วเชงิประวตัศิาสตร ์ทา่นจะไดพ้บกับบา้นของขนุนางระดับสงูของเกาหลี

ในสมัยก่อน ภายในหมู่บา้นมอีาคารแบบดัง้เดมิของเกาหลกีวา่ 100 หลัง ในปัจจุบันนี้

บา้นฮันอกหลายหลังในหมูบ่า้นถกูดัดแปลงใหเ้ป็นศนูยว์ฒันธรรม เกสตเ์ฮา้ส ์รา้นอาหาร 

และโรงน ้าชา เปิดใหบ้รกิารแก่นักท่องเที่ยวที่เขา้มาเพื่อสัมผัสและเรียนรูว้ัฒนธรรม

เกาหลแีบบดัง้เดมิ และอกีหนึง่ส ิง่ทีส่ าคัญก็คอืหมูบ่า้นนี้เป็นยา่นทีม่คีนเกาหลอียู่อาศัย

กันจรงิๆภายในบา้น  
  

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั บรกิารท่านดว้ย เมนู โอซมัพลูโกก ิมีส่วนผสมของ

ปลาหมึกและหมูสามชั ้นโดยน าลงไปผัดปรุงรสใหห้วานเล็กนอ้ย มีน ้ าขลุกขลิก

รับประทานพรอ้มขา้วสวยรอ้นๆเสรฟิพรอ้มเครือ่งเคยีงและซปุรอ้นๆ 

 
 

บา่ย น าท่านเยีย่มชม พระราชวงัถ๊อกซูกุง  ตัง้อยู่อย่างโดดเด่นสง่างามท่ามกลางอาคาร

สไตล์ตะวันตกใจกลางกรุงโซล แต่เดิมพระราชวังเคยเป็นของเจา้ชายวอลซาน 

Wolsandaegun (ค.ศ. 1454-1488) พีช่ายของกษัตรยิซ์นุจอง Seongjong (ค.ศ. 1469-

1494) ในราชวงศ์โชซอน และไดเ้ปลี่ยนชื่อเป็นพระราชวัง Gyeongungung ในสมัย

กษัตรยิ ์Gwanghaegun (ค.ศ. 1575-1641) ขึน้ครองราชย ์ในปี ค.ศ. 1611 ไดก้ลับมา

ใชช้ือ่เดมิอกีครัง้ คอื Deoksugung ซึง่มคีวามหมายวา่ พระราชวังแห่งอายุยนืยาวและ

มั่นคง ภายในพระราชวังมีอาคารสไตล์ตะวันตกที่ส าคัญๆ ในทางประวัตศิาสตร์และ



 

 

การเมอืง หนึง่อาคารในนัน้คอื The Jeukjodang Building 

หรือ Junghwa Hall รวมไปถงึอาคารที่โดดเด่นอื่นๆ ใน

พ ร ะ ร า ช วั ง  เ ช่ น  Seokeodang, Junmyeongdang, 

Jeukjodang, Jeonggwanheon, Deokhongjeon, Borugak 

และ Jagyeokru นอกจากนี้ ภ ายในพ ระราชวังยั งมี

ส ิง่กอ่สรา้งทีน่่าสนใจ ไดแ้ก ่ประตหูลักแทฮันมนุ, พระที่

น่ังชุงวาจอนและทอ้งพระโรง และซกโชจอน หลังจาก

นัน้ตามรอยฉากถา่ยท าภาพยนตซ์รียีเ์กาหลเีรือ่ง Goblin 

ทีโ่ด่งดัง เดนิเก็บภาพ ถนนก าแพงหนิ Deoksugung 

Doldam-gil / Deoksugung Stone-wall Road อันมี

ชือ่เสยีงที่มักมีผูน้ิยมไปเดนิเล่นพักผ่อนชืน่ชมกับงาม

งดงามของพระราชวังถ๊อกซกูุง อกีดว้ย   ชอ้ปป้ิงกันต่อ

รา้นเครือ่งส าอางยอดนยิม ศนูยเ์ครือ่งส าอางเกาหล ีใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้กลับไปฝากเป็น

ของที่ระลึก อาทิเช่น ROJUKISS ซึ่งราคาถูกกว่าที่เมืองไทยเกือบเท่าตัวและบาง

ผลติภัณฑย์ังไมม่ขีายในไทย 
 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น บรกิารทา่นดว้ย เมน ูขา้วย าบบิมิบบั เสริฟ์บรกิารพรอ้มซปุ  
 

หลังอิม่อรอ่ยน าทา่นชอ้ปป้ิงที ่ตลาดมยองดง หรอืสยามสแควรเ์กาหล ีทีต่ลาดเมยีงดง

นีจ้ะมเีสือ้ผา้ กางเกง รองเทา้ น ้าหอม เครือ่งส าอางค ์ทัง้แบบ แบรนดเ์นมชือ่ดัง และโล

คอลแบรนด ์ซดีเีพลง รูปดารา หรอือะไรที่วัยรุ่นตอ้งการก็สามารถหาไดจ้ากที่ตลาดนี้

เลยทีเดียว อย่างรา้นเครื่องส าอางค์ที่คุน้หูคนไทย เช่น ETUDE, SKIN FOOD, THE 

FACE SHOP รา้นพวกนี้หาไดไ้มย่ากในตลาดแหง่นี้ แถมไมไ่ดม้แีค่อยา่งล่ะหนึง่รา้นอกี

ดว้ย ประมาณวา่เพิง่ออกจากรา้น ETUDE มาเดนิไปอกีสักพักก็ เจอรา้น ETUDE  อกีห

ล่ะ SKIN FOOD, THE FACE SHOP ก็เช่นเดยีวกัน ที่ส าคัญราคาเครื่องส าอางคจ์ะถูก

กวา่ประเทศไทยมาก ประมาณ 2 ถงึ 3 เท่า แถมบางรุน่ไมม่ขีายในประเทศไทยอกีดว้ย 

อกีเรือ่งก็ของกนิเลน่ จะมไีอตมิโคนเจา้ดังอยู ่เพราะไอตมิทีเ่คา้กดมาใสโ่คนนัน้ สงูถงึ 2 

ฟตุ ยังไมร่วมถงึสตรทีฟู้ดอกีมากมาย ทีม่ใีหเ้ลอืกจนตาลาย 
 

น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก   BENIKEA SEOUL HOTEL OR SAME CLASS 
 

วนัทีห่า้       น า้มนัสนแดง – พพิธิภณัฑส์าหรา่ย ใสชุ่ดฮนับกเก็บภาพทีร่ะลกึ – ดวิต ีฟ้ร ี 

                  ชอ้ปป้ิงถนนฮงอกิ ชมภาพ3มติ ิและ ไอซ ์มวิเซีย่ม – ซุปเปอรเ์กาหล ี 
 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม  

น าท่านรูจั้ก RED PINE เป็นผลติภณัฑ ์ทีส่กดัจากน า้มนัสน ที่มสีรรพคุณชว่ยบ ารุง

รา่งกาย ลดไขมัน ชว่ยควบคมุอาหารและรักษาสมดลุในร่างกาย  และ จากนัน้น าท่านสู ่

พพิธิภณัฑส์าหรา่ย จัดแสดงเรือ่งราวตา่งๆของการท าสาหรา่ยและประวตัคิวามเป็นมา

ตน้ก าเนดิของการผลติสาหร่ายและขัน้ตอนการผลติสาหร่ายที่ใหม่ทุกวันใหท้่านจะได ้

เลอืกชมิผลติภัณฑ์ที่ท าจากสาหร่ายหลากหลายรสชาตใิหล้ ิม้ลองและเลอืกซือ้เพื่อ

น ามาเป็นของฝาก เชน่ สาหร่ายอบแหง้, สาหร่ายย่าง จากนัน้ ใหท้่านร่วมใสช่ดุฮันบก 

ชดุประจ าชาตเิกาหลถีา่ยภาพเป็นทีร่ะลกึ   
 



 

 

น าท่านสู ่DUTY FREE  ชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษ ี ชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นม  มากมาย 

อาท ินาฬกิา,แวน่ตา,เครือ่งส าอาง,กระเป๋า,กลอ้งถ่ายรูป หรอืจะเป็นโทรศัพทม์อืถอื ให ้

ทา่นอสิระไดเ้ลอืกซือ้อยา่งเต็มที ่
 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั บรกิารท่านดว้ย เมนูจมิดกั ไกอ่บซอี ิว๊ เป็นเมนูอาหาร

เกาหลพีืน้เมอืงดัง้เดมิ จมิดักจานใหญน่ี้ประกอบไปดว้ย ไกช่ ิน้โต มันฝร่ัง วุน้เสน้เกาหลี

นีท้ าจากมันฝร่ังท าใหเ้หนียวนุ่มเป็นพเิศษ ผัดคลกุเคลา้กับซอสสตูร เฉพาะ เสริฟ์พรอ้ม

ขา้วสวยรอ้นๆ การรับประทานใชก้รรไกรตัดเสน้และไกใ่หเ้ป็นชิน้เล็กพอดคี า  
 

บา่ย จากนัน้น าท่านเดนิหนา้ชอ้ปป้ิงที ่ยา่นฮงอกิ ซึง่ทุกวันเสารต์รงลานหนา้ประตหูลักของ

มหาวทิยาลัยฮงอคิจะเต็มไปดว้ยสสีัน

ของงาน หัตถกรรม เครื่องประดับ 

ตุ๊กตา เสื้อผา้ และของแฮนเมด ให ้

ท่ านได จั้บจ่ายซื้อของได ใ้นราคา

นักศกึษาเลยทีเดยีว อสิระชม TRICK 

EYE MUSEUM & ICE MUSEUM  

ผลงานการ  สรา้งสรรคศ์ลิปะแนวใหม่

ภาพวาดลวงตาสามมติ ิโดยท่านจะได ้

สนุกสนานกับการถ่ายรูปแอ็คชั่นท่าทางต่างๆ กับจรงิมากจนแทบจะแยกไม่ออกเลยวา่

อันไหนภาพวาดและของจรงิ โดยผลงานของท่าน จะสวยงามและสามมติสิมค าร ่าลอื

หรอืไมก็่ภาพแนวมติทิีเ่กดิจากความคดิสรา้งสรรคแ์ละจนิตนาการของการสรา้งภาพโดย

ใชเ้ทคนิคพเิศษจากภาพสามมติทิี่รวมทฤษฎทีางวทิยาศาสตรแ์ละการซอ้นภาพโดย

กระตุน้ความเคลือ่นไหวของภาพใหม้มีติเิหมอืนจรงิโดยใหผู้ช้มเขา้ไปมสีว่นรว่มถา่ยภาพ 

เมือ่ผา่นเขา้ไปในภาพนัน้ๆ ภาพทกุภาพจะออกมาดปูระหนึง่เหมอืนจรงิในเหตกุารณ์ จน

ท่านจะอุทานว่ามันเหมือนตอ้งใหเ้พื่อนติดชมกันเองโปรแกรมใหม่ ล่าสุด !!  ICE 

MUSEUM เป็นโซนน ้าแข็งแกะสลักรูปต่างๆ ก่อนเขา้จะมผีา้ห่มใหย้มืฟร ีหยบิได ้ท่าน

ละ 1 ผนื อณุหภมู ิชอ้ปกันตอ่ดว้ยการแวะซือ้ของฝากที ่ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต (ละลายเงนิ

วอน ซือ้ 5 แถม 1) สาหรา่ย ขนมตา่ง ๆ ช็อกโกแล็ตหนิ ซเีรยีลช็อกโก ผลติภัณฑข์อง

ใบและรากฝอยของโสม ในรูป ขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหนา้โสม ครมีลา้งหนา้โสม 

เครือ่งส าอางโสม เป็นตน้ และยังมหีมอนสขุภาพ กมิจ ิเปเปโร (ป๊อกกีเ้กาหล)ี ชนิราเมง 

(มามา่เกาหล)ี นมกลว้ย  
 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น บรกิารทา่นดว้ย อดูง้รอ้น ๆ รองทอ้งกอ่นขึน้เครือ่ง 
 

20.25 น. เดนิกลบัสูท่า่อากาศยานสวุรรณภมูโิดยสายการบนิทเีวย ์เทีย่วบนิที ่TW 101 

00.10 น. ถงึประเทศไทย ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิพรอ้มดว้ยความประทบัใจ 

 

 



 

 

**โปรแกรมอาจมกีารสลับสบัเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสมโดยไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้ แตท่างผูจ้ดัจะค านงึถงึความ

เหมาะสมของเวลา และ เสน้ทางการจราจรในขณะเดนิทางทอ่งเทีย่วทวัร ์เพือ่ผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทาง

ทอ่งเทีย่วเป็นส าคญั ** 
 

อตัราคา่บรกิาร 
 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

หากมกีารจองตัว๋ภายในประเทศ กรณุาแจง้ใหท้ราบกอ่นจองทกุครัง้ มฉิะนัน้ทางเราจะไมรั่บผดิชอบหากมกีาร
เปลีย่นแปลงใดๆ 

 

ราคาทวัรน์ ีร้วม 

-  คา่ตัว๋เครือ่งบนิ ตามทีร่ะบใุนรายการ ไป-กลับพรอ้มคณะ กรณีอยูต่อ่ตอ้งเสยีคา่เปลีย่นแปลงตัว๋ 
-  คา่ภาษีสนามบนิ ทกุแหง่ทีม่ ี  
-  คา่อาหารทกุมือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการ /น ้าดืม่วันละ 1 ขวด / คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ 
-  คา่ทีพ่ักระดับมาตรฐาน 3 คนื (พกัหอ้งละ 2 ทา่น)  
-  คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ  
-  คา่น ้าหนักกระเป๋า สมัภาระทา่นละ 15 กโิล / ตอ่ทา่น (สายการบนิอนุญาตใหโ้หลดสมัภาระ 1 ช ิน้ไมเ่กนิ 15 
กโิลกรัม) 
   **ในกรณีเดนิทางหลายทา่น ไมส่ามารถน าน า้หนกักระเป๋ามาเฉลีย่กนัได*้* 
-  คา่หวัหนา้ทวัรผ์ูช้ านาญเสน้ทาง น าทา่นทอ่งเทีย่วตลอดรายการในตา่งประเทศ 

-  คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 

ราคาทวัรน์ ีไ้มร่วม 

-  คา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ทา่นละ 1,000 บาท หรอื 35,000 วอน ตอ่ทา่นตลอดการทอ่งเทีย่ว 

   (ช าระกอ่นการเดนิทาง ณ สนามบนิสวุรรณภมู)ิ  

-  คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง, คา่โทรศัพทส์ว่นตวั, คา่ซกัรดี, มนิบิารใ์นหอ้ง, รวมถงึคา่อาหาร 
และ 
   เครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนอืรายการ (หากทา่นตอ้งการสัง่เพิม่ กรณุาตดิตอ่หัวหนา้ทัวรแ์ลว้จา่ยเพิม่เอง
ตา่งหาก) 

-  คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% (ใบกรณีออกใบเสร็จเต็มรปูแบบ) 
-  คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด (ปกต ิ15 กก.) 
-  คา่วซีา่ส าหรับพาสปอรต์ ตา่งดา้ว กรณุาเตรยีมเอกสารคอื  
1) พาสปอรต์ 2) ใบประจ าตัวคนตา่งดา้ว 3) ใบส าคญัถิน่ทีอ่ยู ่4) ส าเนาทะเบยีนบา้น (ถา้ม)ี 5) สมดุบญัชเีงนิ
ฝาก (ถา้ม)ี 6) รปูถา่ยส ี2 นิว้ 2 รปู แลว้ทางบรษัิทฯจะเป็นผูด้ าเนนิการยืน่วซีา่ใหท้า่น โดยจา่ยคา่บรกิาร
ตา่งหาก (ส าหรับหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว เจา้ของหนังสอืเดนิทางตอ้งท าเรือ่งแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองกอ่นจะยืน่
วซีา่) 
- ค่าอาหารที่ลูกคา้รับประทานทานนอกเหนือหรอืเปลีย่นแปลงจากที่โปรแกรมก าหนด หากลูกคา้ไม่สามารถ
รับประทานอาหารทีท่างทัวรจั์ดให ้กรณุาเตรยีมอาหารส าเร็จรปูสว่นตัวส ารองมาดว้ย 
 
เง ือ่นไขการจองทวัร ์

✓ กรณุาวางเงนิมดัจ า ทา่นละ 5,000 บาท ชว่งเทศกาลมดัจ าทา่นละ 10,000 บาท ทีน่ั่งจะถกูยนืยันเมือ่
ไดรั้บคา่มัดจ าแลว้เทา่นัน้ 

✓ คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืทัง้หมดช าระ 20 วันกอ่นการเดนิทาง (ไมนั่บวันเสาร-์อาทติย)์ 
✓ หลังจากช าระค่ามัดจ าแลว้ สามารถเปลี่ยนชือ่ผูเ้ดนิทางได ้กอ่นที่บรษัิทฯจะท าการออกต๋ัว โดยตอ้งแจง้

ลว่งหนา้ 1-2 สปัดาหก์อ่นการเดนิทางเทา่นัน้ 
 
 

เดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก พกัเดีย่ว จอยแลนด ์

วนัที ่10-14 พ.ย. 60 18,900 18,900 5,000 9,000 

วนัที ่17-21 พ.ย. 60 19,900 19,900 5,000 9,000 

วนัที ่24-28 พ.ย. 60 19,900 19,900 5,000 9,000 

INFANT (เด็กเล็กอาย ุไมเ่กนิ 2 ปี) ราคา 7,000 บาท 



 

 

เมื่อทา่นไดท้ ารายการจองทวัร ์กบั เอก็ซซ์อตกิ ฮอลเิดย ์จากนัน้ เจา้หน้าทีจ่ะตดิต่อกลบั 
เพือ่แจง้นดัวนั ช าระเงนิ โทร 02-108-7828 ทา่นสามารถโอนเงนิผา่นธนาคาร ดงัต่อไปน้ี 

ธนาคาร สาขา ชือ่บญัช ี ประเภท หมายเลขบญัช ี
 สาขายอ่ย เดอะมอลล ์บางกะปิ นางสาวพรหมพร สนิทขวญั ออมทรพัย ์ 732-2-31864-9 

 เดอะมอลล ์บางกะปิ นางสาวพรหมพร สนิทขวญั ออมทรพัย ์ 160-251742-5 
 เดอะมอลล ์บางกะปิ บรษิทั เอก็ซซ์อตกิ ฮอลเิดย ์จ ากดั ออมทรพัย ์ 281-2-22986-8 
 
เง ือ่นไขการเปลีย่นวนัเดนิทาง หรอืเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทาง 
• กรณีวันเดนิทางตรงกับวันหยดุนักขัตฤกษ์หรอืชว่งเทศกาล ผูจ้องทัวรต์อ้งแจง้เปลีย่นวันเดนิทางหรอืเปลีย่น

ชือ่ผูเ้ดนิทางอย่างนอ้ย 45 วัน กอ่นการเดนิทาง (ไม่นับรวมเสาร-์อาทติย)์ สามารถเปลีย่นไดเ้พยีง 1 ครัง้
เทา่นัน้ หากแจง้หลังจากนี้ ผูเ้ดนิทางควรหาผูเ้ดนิทางทา่นใหมม่าแทนผูท้ีไ่มส่ามารถเดนิทางได ้

• กรณีวันเดนิทางไมต่รงกบัวันหยดุนักขัตฤกษ์หรอืชว่งเทศกาลผูจ้องทัวรต์อ้งแจง้เปลีย่นวันเดนิทางหรอืเปลีย่น
ชือ่ผูเ้ดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน กอ่นการเดนิ (ไมนั่บรวมเสาร-์อาทติย)์ สามารถเปลีย่นไดเ้พยีง 1 ครัง้เทา่นัน้ 
หากแจง้หลังจากนี้ ผูเ้ดนิทางควรหาผูเ้ดนิทางทา่นใหมม่าแทนผูท้ีไ่มส่ามารถเดนิทางได ้

• กรณีจองทัวร์ภายใน 15 วันก่อนออกเดนิทาง (ไม่นับรวมเสาร์-อาทติย)์ ผูจ้องทัวร์ไม่สามารถเปลี่ยนวัน
เดนิทางหรอืเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางไดท้กุกรณี 

 
เง ือ่นไขการยกเลกิ 
•  แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วัน (ไมนั่บเสาร-์อาทติย)์ บรษัิททัวรค์นืคา่ใชจ้า่ยใหทั้ง้หมดตามยอดทีผู่จ้อง

ช าระ (หากการเดนิทางนัน้ตรงกับชว่งวันหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีัดจ ากับสายการบนิหรอืกรุ๊ปทีม่กีาร
การันตคีา่มัดจ าทีพั่กโดยตรงหรอืโดยการผา่น ตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศแลว้ ไมอ่าจขอคนืเงนิ
ได)้ 

•  แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วัน (ไมนั่บเสาร-์อาทติย)์ บรษัิททัวรเ์ก็บคา่ใชจ้า่ย 10,000 บาท  
•  แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 20 วัน (ไมนั่บเสาร-์อาทติย)์ บรษัิททัวรเ์ก็บคา่ใชจ้า่ย 50% ของราคาทัวร ์
•  แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15 วัน (ไมนั่บเสาร-์อาทติย)์ บรษัิททัวรเ์ก็บคา่บรกิารทัง้หมด 100% 
• **กรณีจองในพีเรียดการเดนิทางวันหยุดเทศกาลปีใหม่ และสงกรานต ์สงวนสทิธิก์ารไม่คืนเงนิทุกกรณี 

เนื่องจากทีน่ั่งในสายการบนิมจี านวนจ ากดัและเครง่ครัดในการออกตั๋วเครือ่งบนิเร็วกวา่ปกตไิมส่ามารถเปลีย่น
ชือ่ผูเ้ดนิทางได ้** 

 
หมายเหต ุ 
• บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการออกทัวรตั์ง้แต ่15 ทา่นขึน้ไป หากมลีกูทัวรต์ า่กวา่นี้อาจจะตอ้งมกีารปรับราคาขึน้ 
• ทางบรษัิทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ การยกเลกิเที่ยวบนิ การ

ประทว้ง การนัดหยดุงาน, การกอ่จลาจล หรอืกรณีทีท่า่นถกูปฏเิสธ การเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจ
คนเขา้เมอืง หรอืเจา้หนา้ที่กรมแรงงานทัง้จากไทย และต่างประเทศซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของ
บรษัิทฯ 

• ทางบรษัิทฯจะรับเฉพาะลกูคา้ทีม่คีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไปทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
• ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ อาท ิไมเ่ทีย่วบางรายการ, 

ไมท่านอาหารบางมือ้เพราะคา่ใชจ้า่ยทกุอยา่งทางบรษัิทฯไดช้ าระคา่ใชจ้า่ยใหตั้วแทนตา่งประเทศแบบเหมา
ขาดกอ่นออกเดนิทางแลว้ 

• กรณีลกูคา้ไมเ่ขา้รา้นชอ้ป ช าระเพิม่รา้นละ 50 USD หรอื 1,750 บาท ตอ่ทา่น 

• หอ้งพัก (Double Bed // Twin Bed) เป็น  ON REQUEST) ขึ้นอยู่กับหอ้งว่าง ณ วันเขา้พัก และ

โรงแรมทีเ่ขา้พัก ไมส่ามารถ CONFIRM ใหไ้ด ้
• ถา้ลูกคา้มคีวามประสงคข์อแยกตัวจากทัวรห์รอืการท่องเทีย่วกับคณะ ทางแลนดป์รับเงนิวันละ 5,000 

บาท/ทา่น 
• ขอสงวนสทิธิส์ าหรับลกูคา้ทีเ่ดนิทางทอ่งเทีย่ว และไปกลับพรอ้มกรุ๊ปเทา่นัน้ 
• อาหารในแตล่ะมือ้หากวา่ไมไ่ดท้ าการระบวุา่เป็นบฟุเฟ่ตจ์ะไมส่ามารถเตมิได ้ 
• โรงแรมทีพั่กมขีนาดหอ้งทีเ่หมาะสมกับผูเ้ดนิทาง 2 ท่าน หากคณะเดนิทาง 3 ท่านและไมต่อ้งการเสยี

คา่พักเดีย่วสามารถนอน 3 ทา่นได ้แตไ่มส่ามารถเพิม่เตยีงเสรมิได*้* 
 

http://www.exoticontour.com/
http://www.exoticontour.com/ExoticTour/home/payment.php


 

 

อุน่ใจเพิม่เตมิกบั 
ประกนัภยัการเดนิทาง 

หากมเีพือ่นหรอืญาตขิองท่านตอ้งการร่วมเดนิทางท่องเทีย่วระหวา่งท่องเทีย่วในประเทศเกาหล ีหรอื

ปัญหาตา่งๆ ตลอดจนขอ้แนะน ากรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีท่ีรั่บผดิชอบ หากท่านมคีวามจ าเป็นตอ้งรับฝาก

ของจากผูอ้ ืน่เพือ่ทีจ่ะน าไปยังประเทศนัน้ๆ  หรอืน ากลับประเทศไทย ควรตรวจสิง่ของนัน้วา่ตอ้งไมเ่ป็น

สิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่ของผดิกฎหมายบางประเภท อาจมโีทษถงึขัน้ประหารชวีติ เจา้หนา้ทีจ่ะไม่รับ

ฝากกระเป๋าหรอืสิง่ของใดใด รับเฉพาะผูม้วีัตถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่ว คา่ทัวรท์ีจ่่ายใหก้ับผูจั้ด เป็น

การช าระแบบจ่ายช าระขาด และผูจั้ดไดช้ าระใหก้ับสายการบนิและสถานทีต่า่ง ๆ แบบช าระขาดเชน่กัน

กอ่นออกเดนิทาง ฉะนัน้หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการไมด่ว้ยสาเหตใุดหรอืไดรั้บ

การปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืงจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศเกาหลใีต)้ ทาง

ผูจั้ดขอสงวนสทิธิก์ารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมทัง้คา่ตั๋วเครือ่งบนิใหแ้ก่ท่าน **และทางบรษัิทขอสงวน

สทิธิ ์ราคานี้เฉพาะนักท่องเทีย่วชาวไทยเท่านัน้ ถา้หากเป็นชาวต่างชาต ิจะตอ้งเพิม่จากราคาค่าทัวร์

ปกตอิกี 100 USD** **กรณีตัดกรุ๊ปเหมาทีเ่ป็น เด็กนักเรยีน นักศกึษา  ธรุกจิขายตรง  หมอ  พยาบาล  

หรอืชาวตา่งชาต ิจะตอ้งสอบถามราคาใหมท่กุครัง้** 

 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศเกาหลใีหก้บัคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพ านักระยะสัน้

ในประเทศเกาหลไีมเ่กนิ 90 วัน ไมว่า่จะดว้ยวัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่ม

ญาต ิ หรอืธรุกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในขัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง เพือ่ยนืยนัการมี

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศเกาหล*ี ดังตอ่ไปนี ้

1. ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศเกาหล ีทางทวัรจ์ัดเตรยีมให ้

2. สิง่ทีย่นืยนัวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่ านัก

ในประเทศเกาหลไีด ้(เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู ่ และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศเกาหล ี (เชน่ คน

รูจ้ัก โรงแรม และอืน่ๆ) ทางทัวรจ์ัดเตรยีมให ้

4. ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านักในประเทศเกาหล ีทางทัวรจ์ดัเตรยีมให ้

ในกรณีทีล่กูคา้เดนิทางไปประเทศเกาหลใีต ้ แลว้ไมผ่า่นการตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศเกาหลใีต ้ ท า

ใหล้กูคา้ตอ้งถกูสง่ตัวกลับเขา้ประเทศไทย จงึมคีา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ในการเปลีย่นตั๋วขากลับรวมถงึ

คา่บรกิารอืน่ๆทีเ่กดิขึน้ดว้ย ฉะนัน้ ลกูคา้ตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ทีป่ระเทศเกาหลเีรยีก

เก็บ ทางผูจั้ดและทางสายการบนิจะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ทกุกรณี ลกูคา้อาจจะตอ้งรับผดิชอบ

คา่ปรับทีป่ระเทศเกาหลเีรยีกเกบ็ หรอืลกูคา้ตอ้งรอกลับประเทศไทยในเทีย่วบนิถัดไปทีม่ทีีน่ั่งวา่งหรอื

ตามวันเดนิทางของตัว๋เครือ่งบนิ  ทัง้นีแ้ลว้แต ่ ทางเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศเกาหลแีละ

สายการบนิทางผูจ้ดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

 

 

แนะน า !! ท่ านสามารถซื้อบริการประกัน

เพิ่มเติมจากที่บริษัททัวร์ก าหนดให ้จ่ายเพียง 

510 บาท แตส่ามารถเพิม่ความคุม้ครองกรณี 
เคร ือ่งบินล่าชา้เกนิกว่า 6 ช ัว่โมง , การล่าชา้ของกระเป๋าเดนิทาง ความสูญเสยีหรอืความเสียหายของกระเป๋า
เดนิทาง หรอืทรพัยส์นิส่วนตวัในกระเป๋าและอุปกรณก์ารเล่นกอลฟ์ ความเสยีหายของตอมพิวเตอรโ์นต้บุค๊ และ 
ฯลฯ **สนใจขอทราบรายละเอยีดเพิม่เตมิได ้ทางบรษิทัจะสง่เอกสารรายละเอยีดใหท้กุทา่นอกีครัง้** 

 

 


