
#10347 ทัวรเกาหลี อินชอน โซล 5 วัน 3 คืน สวนสนุกเอ
เวอรแลนด รวมเทศกาลตกปลานํ้าแข็ง ชมเทศกาลไฟ THE
GARDEN OF MORNING CALM *เก็บทิปที่สนามบิน* บิน
TW
ทัวรเกาหลี อินชอน โซล รวมเทศกาลตกปลานํ้าแข็ง ชมเทศกาลไฟ THE
GARDEN OF MORNING CALM ลานสกี ไรสตอเบอรี่ สวนสนุกเอเวอรแลนด
ตลาดทงแดมุน ศูนยโสม พระราชวังเคียงบ็อค ตลาดเมียงดง ตลาดฮงแด
พิพิธภัณฑภาพ 3 มิติ พิพิธภัณฑนํ้าแข็ง





สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ    -

2 ทาอากาศยานนานาชาติอินชอน - เทศกาลตกปลาน้ําแข็ง หรือ ตกปลาน้ําแข็ง - The
Garden of Morning Calm   

CENTRAL
PLAZA
HOTEL
หรือเทียบ
เทา

3 ลานสกี - ไรสตรอเบอรร่ีเกาหลี - สวนสนุกเอเวอรแลนด - COSMETIC OUTLET
Korea - ยานทงแดมุน   

GALLAXY
HOTEL
หรือเทียบ
เทา

4 ศูนยโสม - น้ํามันสนเข็มแดง - เรียนทําขาวหอสาหราย คิมบับ - ฮันบก - พระราชวังเคียง
บ็อค - ดิวตีฟ้รี - เมียงดง   

GALLAXY
HOTEL
หรือเทียบ
เทา

5 ศูนยสมุนไพรฮอกเกตนามู - ถนนฮงอิก หรือ ยานฮงแด - พิพิธภัณฑภาพลวงตา 3 มิติ -
พิพิธภัณฑน้ําแข็ง - ซุปเปอรมารเก็ตเกาหลี - ทาอากาศยานนานาชาติอินชอน - ทา
อากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

   -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

25 ม.ค. 62 - 29 ม.ค. 62
฿17,900 
฿14,900

฿17,900 
฿14,900

฿17,900 
฿14,900

฿5,900



วันท่ี 1 ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ทาอากาศยานนานาชาติอินชอน - เทศกาลตกปลาน้ําแข็ง หรือ
ตกปลาน้ําแข็ง - The Garden of Morning Calm

กําหนดการทั้งหมด

** หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตัว๋ภายใน (ตัว๋เครื่องบิน , ตัว๋รถทัวร , ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท
ทุกครัง้กอนทําการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทัง้น้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง **

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

 กิจกรรม ค่ํา

22.00 น. คณะพรอมกันท่ีทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกชัน้ 4 ประตู 6 เคานเตอร L สายการบิน
T’WAY (TW) มีเจาหนาท่ีของบริษัทและหัวหนาทัวรคอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวก

ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ คํ่า

เป็นสนามบินท่ีเปิดทําการมาตัง้แตปีพ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบินภายใน
ประเทศ ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติท่ี
คนคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

 กิจกรรม เชา

01.20 น. เหินฟาสูกรุงโซล โดยสายการบิน T’WAY เท่ียวบินท่ี TW102 (บินประมาณ 5-5.30 ชัว่โมง)
หมายเหตุ : บนเครื่องไมมีบริการอาหารบนเครื่อง รวมทัง้ไมมีหมอนกับผาหมใหบริการ

08.35 น. เดินทางถึงทาอากาศยานนานาชาติอินชอน เมืองอินชอน ประเทศเกาหลีใต
(เวลาทองถิ่นท่ีเร็วกวาไทย 2 ช.ม.เพ่ือความสะดวกในการนัดหมายกรุณาปรับเวลาของทานเป็นเวลาทองถิ่น)

จากน้ันนําทานเดินทางสู เทศกาลตกปลาน้ําแข็ง (รวมคาบัตร+อุปรณตกปลา) ใหทานสนุกสนานเพลิดเพลินไปกับเทศกาล
ตกปลาท่ีใหญท่ีสุดของเกาหลี ซ่ึงจะจัดเฉพาะตลอดเดือนมกราคมเทาน้ัน โดยน้ําในแมน้ําฮวาชอนกังจะแปรสภาพเป็นน้ําแข็งเพ่ือ
ใหทุกคนเดินลงไปน่ังตกปลาเทราทภูเขา

(กําหนดการเทศกาลตกปลาน้ําแข็ง จัดประมาณ ชวงวันท่ี 05 มกราคม – 27 มกราคม 2562)        

หมายเหตุ : ในกรณีท่ีลานน้ําแข็งสําหรับจัดงานเทศกาลตกปลน้ําแข็งยังไมแข็งตัว หรือทางผูจัดงานเทศกาลตกปลาน้ําแข็ง
ประกาศเล่ือนวันจัดงาน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปล่ียนโปรแกรมทัวรโดยจะ เปล่ียนไป หมูบานเทพนิยายกับไชนา
ทาวน แทนตกปลาน้ําแข็ง 

บาย

รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภัตตาคาร เมนูชาบู ชาบู

้ ้ ้ ่



 หมายเหตุ หมายเหตุ : บนเครื่องไมมีบริการอาหารบนเครื่อง รวมทัง้ไมมีหมอนกับผาหมใหบริการ

เทศกาลตกปลาน้ําแข็ง (รวมคาบัตร+อุปรณตกปลา) (กําหนดการเทศกาลตกปลาน้ําแข็ง จัดประมาณ ชวงวันท่ี 05 มกราคม
– 27 มกราคม 2562)

หมายเหตุ : ในกรณีท่ีลานน้ําแข็งสําหรับจัดงานเทศกาลตกปลน้ําแข็งยังไมแข็งตัว หรือทางผูจัดงานเทศกาลตกปลาน้ําแข็ง
ประกาศเล่ือนวันจัดงาน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปล่ียนโปรแกรมทัวรโดยจะ เปล่ียนไป หมูบานเทพนิยายกับไชนา
ทาวน แทนตกปลาน้ําแข็ง

(หมายเหตุ : LIGHTING FESTIVAL ชวงจัดแสดงไฟชวงเดือน ธันวาคม - มีนาคมของทุกปี ใหทานไดชมเทศกาลโคมไฟ
ประดับประดาทัง้สวนใหสวางสไวตระการตา)

โรงแรมจะคอนเฟิรมกอนเดินทางประมาณ 2-5 วัน ซ่ึงทางบริษัทฯจะขอแจงในใบนัดหมายการเดินทาง

จากน้ันนําทานเดินทางสู THE GARDEN OF MORNING CALM สวนแหงน้ีตัง้อยูท่ีเมืองกาพยอง จังหวัดคยองกีโดเป็น
สวนของเอกชนขนาดใหญท่ีเต็มไปดวยพันธุไมและดอกไมนานาพันธุมากกวา 5,000 ชนิดและเป็นสวนท่ีเกาแกท่ีสุดของเกาหลี
เปิดใหเขาชมตลอดทัง้ปีแตละชวงฤดูทจะมีการจัดเทศกาลดอกไมชนิดตางๆเปล่ียนไปตามฤดูกาล

(หมายเหตุ : LIGHTING FESTIVAL ชวงจัดแสดงไฟชวงเดือน ธันวาคม - มีนาคมของทุกปี ใหทานไดชมเทศกาลโคมไฟ
ประดับประดาทัง้สวนใหสวางสไวตระการตา)

ค่ํา

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนูทัคคาลบี หรือไกบารบีคิวผัดซอสเกาหลีอาหารเล่ืองชื่อของเมืองชุนชอน

       นําทานเขาท่ีพัก CENTRAL PLAZA HOTEL หรือเทียบเทา

ทาอากาศยานนานาชาติอินชอน

เทศกาลตกปลานํ้าแข็ง หรือ ตกปลานํ้าแข็ง

 เชา

ปัจจุบันทาอากาศยานอินชอนมีเท่ียวบินกวา 410,000 เท่ียวรองรับผูโดยสารกวา 44 ลาน
คนและสินคากวา4.5ลานตันตอปี และยังไดรับรางวัลดีเดนดานการบริการระดับโลกถึง6ปี
ซอน มีรานคาปลอดภาษีกวา70รานของแบรนดดังกวา 400 แบรนด เชน
CHANEL,GUCCI, HERMES,CARTIER โดยจําหนายในราคาถูกท่ีราน Shilla และ
Lotte เป็นduty free shopขนาดใหญ

เทศกาลตกปลาน้ําแข็ง หน่ึงปีมีเพียงครัง้เดียว โดยเทศกาลน้ีถูกเสนอใหเป็นเทศกาล
ตัวอยาง ของกระทรวงวัฒนธรรมและการทองเท่ียวเกาหลี เป็นเทศกาลฤดูหนาวท่ีย่ิงใหญ
และดึงดูดนักทองเท่ียวมาเยือนทุกปี สนุกสนานและเพลิดเพลินกับการตกปลาน้ําแข็งโดย
การเจาะน้ําแข็งเป็นรูวงกลม และนําเบ็ดไปตกปลาใตน้ําแข็ง

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนูชาบู ชาบู

The Garden of Morning Calm บาย

สวนแหงน้ีตัง้อยูท่ีเมืองกาพยองจังหวัดคยองกีโดเป็นสวนของเอกชนขนาดใหญท่ีเต็ม ไป
ดวยพันธุไมและดอกไมนานาพันธุมากกวา 5,000 ชนิดและเป็นสวนท่ีเกาแกท่ีสุดของ
เกาหลี สวนในหนาหนาวท่ีน่ีจะเป็นหน่ึงในสถานท่ีจัดเทศกาลประดับไฟสุดอลังการ
ประจําฤดูหนาวของเกาหลี ท่ีทําใหค่ําคืนของสวนสวยแหงน้ี สวยงดงามดุจโลกนิยายอัน
เหนือจินตนาการ

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนูทัคคาลบี

 CENTRAL PLAZA HOTEL หรือเทียบเทา



วันท่ี 3 ลานสกี - ไรสตรอเบอรร่ีเกาหลี - สวนสนุกเอเวอรแลนด -
COSMETIC OUTLET Korea - ทงแดมุน ดีไซ

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

จากน้ันนําทานเดินทางไปสนุกสุดเหว่ียงกับ ลานสกี ขนาดใหญ ใหทานไดหาประสบการณดวยการเลนสกี บนลานหิมะขาว
โพลนท่ีมีความสูงระดับแตกตางกัน (ไมรวมคาเชาชุดและอุปกรณสกี)

บาย

รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภัตตาคาร (มื้อท่ี 4) เมนูบาบีคิวป้ิงยาง

จากน้ันใหทานไดชิม สตรอเบอรรี่ ลูกใหญแสนหวานของเกาหลีท่ีไรสตรอเบอรรี่ ชมวิธีการปลูก การดูแลรักษาผลสตรอ
เบอรรี่ ทานยังสามารถซ้ือกลับไปฝากคนทางบานไดดวย

หมายเหตุ : สามารถไปไรสตอเบอรี่ไดประมาณ ตัง้แตเดือน ธ.ค.-เม.ย. สวนขนาดของผลสตอเบอรี่ขึน้อยูกับสภาพอากาศ
ทัง้น้ีบริษัทไมสามารถกําหนดขนาดของผลสตอเบอรี่ได

นําทานเดินทางสู เอเวอรแลนด (EVERLAND) สวนสนุกกลางแจงท่ีใหญท่ีสุดของประเทศเกาหลีใตซ่ึงตัง้อยูทามกลาง
หุบเขาขอเชิญทานทองไปกับโลกของสัตวป าซาฟารี และเลนกับพวกเครื่องเลน เขาเติมเต็มความสุขของทานสนุกสนานกับ
เครื่องเลนตางๆไมจํากัดชนิด

จากน้ันนําทานสู COSMETIC CENTER ท่ีน่ีเป็นศูนยรวมของเวชสําอางของเกาหลี อาทิเชน ROJUKISS, LOTREE,
LANEIGN, SULWASOO และอีกมากมายหลากหลายแบรนดเนมท่ีทีชื่อเสียงในเกาหลีอิสระทานไดเลือกซ้ือได

จากน้ันนําทานเดินทางสูแหลงชอปป้ิงเสื้อผาท่ีใหญท่ีสุดในเอเชีย ตลาดทงแดมุน ซ่ึงตัง้อยูบริเวณประตูเมืองโบราณทางทิศ
ตะวันออก ท่ีน่ีมีหางสรรพสินคากวา 10 แหง ซ่ึงบางหางเปิดตลอด 24 ชัว่โมง เชน MIGLIORE, DOOTA TOWER,
HELLO AM, DESIGNER CLUB ทานสามารถเลือกซ้ือสินคาหลากหลายประเภทไดท่ีน่ี

ค่ํา

*** อิสระรับประทานอาหารเย็นเพ่ือใหทานไดเต็มอ่ิมกับการชอปป้ิงท่ีตลาดทงแดมุน ***

นําทาน GALLAXY HOTEL หรือเทียบเทา

ลานสกี
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

สกีรีสอรท อิสระใหทานเพลิดเพลินกับกิจกรรมตาง ๆ บนลานสกี เพลิดเพลินกับลาน
หิมะท่ีกวางใหญ และเนินเลยสกีระดับตางๆ และมีสิ่งอํานวยความสะดวกอ่ืนๆอีกมากมาย

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนูบาบีคิวป้ิงยาง

ไรสตรอเบอรรี่เกาหลี บาย

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



 หมายเหตุ

วันท่ี 4 ศูนยโสม - น้ํามันสนเข็มแดง - เรียนทําขาวหอสาหราย คิมบับ -
ฮันบก - พระราชวังเคียงบ็อค - ดิวตี้ฟรี - เมียงดง

หมายเหตุ : สามารถไปไรสตอเบอรี่ไดประมาณ ตัง้แตเดือน ธ.ค.-เม.ย. สวนขนาดของผลสตอเบอรี่ขึน้อยูกับสภาพอากาศ
ทัง้น้ีบริษัทไมสามารถกําหนดขนาดของผลสตอเบอรี่ได

โรงแรมจะคอนเฟิรมกอนเดินทางประมาณ 2-5 วัน ซ่ึงทางบริษัทฯจะขอแจงในใบนัดหมายการเดินทาง

สวนสนุกเอเวอรแลนด

COSMETIC OUTLET Korea

ยานทงแดมุน

เป็นสวนสนุกกลางแจงท่ีใหญท่ีสุดของเกาหลี ตัง้อยูท่ีเมืองยงอิน (Yongin) โดยมีบริษัท
ซัมซุงเป็นเจาของ เอเวอรแลนดน้ันถือวาเป็นเหมือน “ดิสนียแลนดเกาหลี” เลยก็วาได
นิตยสาร Forbes ยังจัดอันดับใหเป็น 1 ใน 4 สวนสนุกยอดนิยมของโลก ท่ีตัง้ของสวน
สนุกเอเวอรแลนดน้ันเหมือนสวนสนุกในฝันจริงๆ เพราะอยูทามกลางหุบเขาและ
ธรรมชาติ สวยเหมือนในเทพนิยาย ดานในถูกแบงออกเป็น 5 โซนใหญๆ และสัตวท่ีเป็น
ดาราดังของท่ีน้ีคือเจาตัว Liger (ไลเกอร) ลูกแฝดผสมระหวางสิงโตเพศผูและเสือเพศเมีย
ท่ีถือวาเป็นลูกแฝดไลเกอรคูแรกในโลกท่ีตองมาดูท่ีเอเวอรแลนดท่ีเดียวเทาน้ัน

แวะชอปท่ีรานเครื่องสําอางยอดนิยม COSMETIC OUTLET สวรรคของนักชอปชาว
ไทย เพ่ือเลือกซ้ือกลับไปเป็นของท่ีระลึก อาทิเชน ผลิตภัณฑ ROJUKISS มีราคาถูก
กวาท่ีเมืองไทยเกือบเทาตัว และบางผลิตภัณฑยังไมมีขายในไทย เป็นแหลงรวมเครื่อง
สําอางขนาดใหญท่ีมีเครื่องสําอางใหลูกคาไดเลือกสรรอยางจุใจทุกชนิด และทุกแบรนด ไม
วาจะเป็นแบรนดยอดนิยมของเกาหลี อยางเชน Etude,Faceshop,Skinfood Missh
เป็นตน และแบรนดดังจากประเทศตางๆ ท่ัวทุกมุมโลกในราคาท่ีไมแพง

ตลาดดงแดมุน เป็นตลาดท่ีเต็มไปดวยรานคามากมาย และหางสรรพสินคาท่ีทันสมัยกวา
10 แหง ตัง้อยูทามกลางบรรยากาศแบบดัง้เดิมของบริเวณฮึนอินจิมุน หรือประตูตะวัน
ออก เป็นแหลงคาของสินคาประเภทผา เครื่องแตงกาย เครื่องหนัง เครื่องนอน เครื่องใช
ภายในบาน อุปกรณกีฬา เครื่องกีฬา รองเทา และอ่ืนๆ สินคามีความหลากหลายและทัน
สมัยในราคาท่ีไมแพง

 คํ่า  GALLAXY HOTEL หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู ศูนยโสมรัฐบาล (GINSENG) ซ่ึงรัฐบาลรับรองคุณภาพวาผลิตจากโสมท่ีมีอายุ 6 ปีซ่ึงถือวาเป็นโสมท่ีมี
คุณภาพดีท่ีสุดชมวงจรชีวิตของโสมพรอมใหทานไดเลือกซ้ือโสมท่ีมีคุณภาพดีท่ีสุดและราคาถูกกวาไทยถึง 2 เทากลับไปบํารุง
รางกายหรือฝากญาติผูใหญท่ีทานรักและนับถือ

จากน้ันนําทานสู ศูนยสมุนไพรสนเข็มแดง (RED PINE) ซ่ึงผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลีซ่ึงจะใชตนสนเข็ม
แดงจากยอดเขาท่ีประเทศเกาหลีเหนือมาผลิตโดยใชเทคโนโลยีพรอมกับการวิจัยท่ีประเทศเกาหลีใตออกมาเป็นน้ํา-มันสนเข็ม
แดงภูมิประเทศของประเทศเกาหลีเป็นภูเขาประมาณ70%

บาย

รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภัตตาคาร เมนูไกตุนโสม

นําทานเขาชม โรงงานสาหราย ของฝากท่ีมีชื่อเสียงของเกาหลี ผลิตสาหรายใหม สด ทุกวันมีหลายรสชาติใหทานไดเลือกซ้ือ
ไปเป็นของฝาก

้ ่



จากน้ันนําทานเรียนรูวิธีการ ทําคิมบับ (ขาวหอสาหราย) อาหารงายๆๆท่ีคนเกาหลีนิยมรับประทาน คิม แปลวา สาหราย บับ
แปลวา ขาวจะเป็นแทงยาวๆ แลวเคาก็จะห่ันเป็นชิน้ๆพอดีคํา จิม้กะโชยุญ่ีป ุนหรือวาซาบิก็ได ตามรานอาหารก็จะมีทําเป็นพิเศษ
คือมีผัดซอสมาใหจิม้ราดดวย

พิเศษ!!! ฟรีใสชุดประจําชาติเกาหลีฮันบก มีหลากหลายชุดใหทานไดเลือกใสพรอมเก็บภาพประทับใจ

จากน้ันนําทานชม พระราชวังเคียงบ็อค เป็นพระราชวังไมโบราณเกาแกท่ีสุดของราชวงศโชซอน สรางขึน้ในปี ค.ศ. 1394
หรือในอดีตกวา 600 ปีกอน ภายในวังยังมีพระตําหนักเคียวฮเวรู เป็นอาคารสองชัน้ ตัวพระตําหนักถูกสรางใหย่ืนออกไปกลาง
สระน้ําท่ีเต็มไปดวยฝูง หงสสรางขึน้เพ่ือใชเป็นสถานท่ีสําหรับจัดงานเลีย้งพระราชทาน จากน้ัน

จากน้ันนําทานชอปป้ิง DUTY FREE ท่ีน่ีมีสินคาแบรนดเนมชัน้นําใหทานเลือกซ้ือมากมายกวา 500 ชนิด อาทิเชน
น้ําหอม เสื้อผา เครื่องสําอาง กระเปา นาฬิกา เครื่องประดับ แวนตา ฯลฯ ใหทานอิสระเลือกซ้ืออยางเต็มท่ี

ค่ํา

*** อิสระรับประทานอาหารเย็นเพ่ือใหทานไดเต็มอ่ิมกับการชอปป้ิงท่ีตลาดเมียงดง ***

นําทานเขาท่ีพัก GALLAXY HOTEL หรือเทียบเทา

ศูนยโสม

นํ้ามันสนเข็มแดง

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

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

น้ํามันสนเข็มแดง เป็นการสกัดจากใบสนเข็มแดงบริสุทธิ ์100% ซ่ึงสรรพคุณของน้ํามัน
สนเข็มแดงน้ันมีประโยชนอยางมากมาย ทัง้ชวยละลายคลอเรสเตอรอล และไขมันท่ีอุด
ตันในเสนเลือด ลดระดับน้ําตาลในเลือด ชวยขับสารพิษออกจากรางกายในรูปแบบของ
เสีย เชน เหงื่อ ปัสสาวะ อุจจาระ ชวยลางสารพิษหรือดีท็อกซเลือดใหสะอาด เพ่ิมการไหล
เวียนของเลือดไดสะดวกขึน้ ชวยเพ่ิมภูมิตานทานใหกับรางกาย บํารุงผิวพรรณใหสดใส
จากภายใน และลดอัตราเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็ง

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนูไกตุนโสม

เรียนทําขาวหอสาหราย คิมบับ

ฮันบก

 บาย

อาหารประจําชาติเกาหลี ซ่ึงเป็นสวนหน่ึงในอาหารเกาหลียอดนิยมของคนไทยอีกเมนู
หน่ึง

ฮันบกเป็นเครื่องแตงกายประจําชาติเกาหลีมาเป็นเวลาพัน ๆ ปีมาแลว ความงามและความ
ออนชอยของวัฒนธรรมเกาหลีจะถูกถายทอดออกมาผานทางภาพถายของสุภาพสตรีใน
เครื่องแตงกายฮันบกน้ี กอนท่ีวัฒนธรรมการแตงกายแบบตะวันตกจะไดเขามาในเกาหลี
เมื่อรอยปีมาแลวน้ัน หญิงชาวเกาหลีจะสวมชุดฮันบกเป็นปกติทุกวัน สวนสุภาพบุรุษจะ
สวมชอโกรี (เสื้อนอกแบบเกาหลี) และพาจิ (กางเกงขายาว) ในขณะท่ีสุภาพสตรีสวมชอก
อรีและชีมา (กระโปรง) ในปัจจุบันชุดประจําชาติฮันบก จะใชสวมเฉพาะในโอกาสพิเศษ
ตาง ๆ เชน งานมงคลสมรส วันซอลลัล (วันขึน้ปีใหมตามจันทรคติ) หรือวันชูซก (วัน
ขอบคุณพระเจา) ฮันบก ของผูหญิงประกอบดวย กระโปรงพันรอบตัว เรียกวา “ชิมา” และ

้ ่ ้ ้



 หมายเหตุ

วันท่ี 5 ศูนยสมุนไพรฮอกเกตนามู - ถนนฮงอิก หรือ ยานฮงแด -
พิพิธภัณฑภาพลวงตา 3 มิติ - พิพิธภัณฑน้ําแข็ง -
ซุปเปอรมารเก็ตเกาหลี - ทาอากาศยานนานาชาติอินชอน - ทา
อากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

*** อิสระรับประทานอาหารเย็นเพ่ือใหทานไดเต็มอ่ิมกับการชอปป้ิงท่ีตลาดเมียงดง ***

โรงแรมจะคอนเฟิรมกอนเดินทางประมาณ 2-5 วัน ซ่ึงทางบริษัทฯจะขอแจงในใบนัดหมายการเดินทาง

พระราชวังเคียงบ็อค

ดิวต้ีฟรี

เมียงดง

เสื้อ “ชอกอรี” ซ่ึงคลายเสื้อแจ็คเก็ตฮันบกของผูชายประกอบดวยชอกอริเชนกัน แตสัน้
กวาของผูหญิง และมีกางเกงเรียกวา “บาจิ” ทัง้ชุดของผูหญิงและผูชายสวมคลุมทับดวย
เสื้อคลุมยาวเรียกวา “ตุรุมากิ”

เป็นพระราชวังท่ีเกาแกท่ีสุดของราชวงศโชชอน สรางขึน้ในปี ค.ศ. 1394 ตนพระราชวงศ
ท่ีสถาปนาขึน้โดยกษัตริยแทโจ ภายในมีการแสดงโชวการเปล่ียนเวรยามของทหารราช
องครักษ การโชวแตละครัง้ใชเวลาประมาณ 30 นาที

ซ้ือสินคาปลอดภาษี DUTY FREE แหลงรวมสินคาแบรนดเนมมากมาย เชน นาฬิกา
แวนตา เครื่องสําอาง กระเปา กลองถายรูป และสินคาแบรนดอ่ืนๆ อีกมากมาย

สถานท่ีชอปป้ิงยอดฮิตในเกาหลี ใครท่ีมาเกาหลีตองมาชอปป้ิงท่ีน่ี เพราะเป็นศูนยรวม
ของสินคายอดฮิตหลากหลายชนิด ไมวาจะเป็น เครื่องสําอางค มีทุกย่ีหอยอดฮิตในเกาหลี
มีทุกซอยทุกหลืบในเมียงดง , เสื้อผาแฟชัน่ ทัง้หญิงและชาย เสื้อผาท่ีน่ีจะมีทัง้รานท่ีเป็น
แบรนดยอดฮิตในเกาหลี และแบรนดสุดฮิตจากตางประเทศ ,รองเทา มีทัง้รองเทาแฟชัน่
รองเทากีฬา ทัง้มีย่ีหอ และไมมีย่ีหอ ,รานกระเปา ดีไซนสวยเกไมเหมือนใคร, รานขาย
เครื่องประดับ รวมถึงรานอาหาร รานฟาสฟูด รานหมูยาง และ รานกาแฟ สรุปวาท่ีน่ีมีทุก
อยางท่ีสาวๆ นักชอปตองการ

 คํ่า  GALLAXY HOTEL หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู ศูนยสมุนไพรตับฮ็อกเก็ตนามู เป็นสมุนไพรท่ีชวยบํารุงรักษาโรคตับรวมทัง้ปองกันการเกิดความผิดปกติ
ของตับ ชวยเรื่องการยอยอาหาร การขับถาย และยังสามารถลางพิษจากแอลกอฮอล

บาย

รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภัตตาคาร เมนูจิมดัก

้ ้ ่ ่ ่



จากน้ันนําทานชอปป้ิง ตลาดฮงแด เป็นตลาดท่ีอยูใกลกับมหาวิทยาลัยศิลปะฮงอิก ท่ีมีชื่อเสียงมากของเกาหลีบรรยากาศจึง
สดใสเต็มไปดวยหน ุมสาวชาวโซลในตอนกลางวันฮงแดเป็นถนนท่ีสามารถเดินชอปป้ิงในรานเสื้อสวยสุดอารตแบบราคา
นักศึกษา และอัพเดตสตรีท สไตล

จากน้ันนําทาทัง้ชม TRICK EYE MUSEUM เคล็ดลับงานศิลปะแหงภาพ” ท่ีทําใหทานไดตื่นตาตื่นใจกับศิลปะแนวใหม
เป็นภาพวาดในลักษณะ 3 มิติเหมือนภาพวาดมีชีวิตและหลุดออกมาจากแผนเฟรมภาพ แนวคิดรูปแบบใหมเป็นความคิดสรางสัน
และจินตนาการของการสรางภาพ

ชม ICE MUSEUM ปะติมากรรมน้ําแข็งตัง้อยูในกรุงโซลเป็นสถานท่ีจัดโชวน้ําแข็งแกะสลักนักทองเท่ียว สามารถสัมผัส
อากาศท่ีหนาวเย็นติดลบกวาสิบองศาและชมน้ําแข็งท่ีถูกแกะสลักออกมาเป็นรูปรางตางๆ ได

จากน้ันแวะชอปป้ิง ซุปเปอรมารเก็ตละลายเงินวอน ซ่ึงทานสามารถเลือกซ้ือสินคาเกาหลีไดอีกรอบโดยเฉพาะของกิน เชน
บะหมี่ซินราเมียน (มามาสไตลเกาหลี) อูดง กิมจิ ขนมช็อคโกพาย น้ําจิม้ปรุงรสหมูยางเกาหลี ไกตุนโสมสําเร็จรูป ผลไมตาม
ฤดูกาล ในราคาพิเศษกอนกลับเมืองไทยไดเวลาสมควรนําทานเดินทางสูสนามบินอินชอน

ค่ํา

20.25 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบิน T’WAY เท่ียวบินท่ี TW101

00.10 น. ถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ……..

ศูนยสมุนไพรฮอกเกตนามู

ถนนฮงอิก หรือ ยานฮงแด

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

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

ยานดังสําหรับวัยรุน เป็นแหลงรวม รานคา รานอาหาร คลับ บาร รวมทัง้เป็นถนนแสดง
งานศิลปอารตๆ ของเหลาศิลปินอารมรติสตแตกทัง้หลาย ถนนสายอารทยาน
มหาวิทยาลัย ฮงอิก ยานน้ีมีทัง้รานอาหาร คอฟฟ่ีช็อป ผับ บาร รานขายเสื้อผา รานขาย
เครื่องสําอางค และเกสเฮาส ราคายอมเยาว (ถูกบางไมถูกบาง ถาถูกมากๆก็เดินไกลจาก
รถไฟฟานิดนึง ) ยานน้ีถือเป็นศูนยรวมวัยรุนเด็กแนวชาวเกาหลี และเป็นสถานท่ีโชวของ
ของนักรองใตดิน อินด้ี มารองเพลง โชวผลงานของตัวเองใหผูคนท่ีเดินผานไปมาแถวน้ัน
ไดดูกัน ปกติโดยสวนตัวชอบไปเดินเลนแถวฮงแดเพราะวามีรานคาเสื้อผานารักๆ ดีไซน
แนวๆ ใหเลือกหลากหลาย และรานอาหารอรอยๆ หลายราน ออ จุดเดนอีกอยางหน่ึงของ
ยานน้ีคือมีรานหมูยางอรอยๆ ใหเลือกกินหลายราน

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนูจิมดัก

พิพิธภัณฑภาพลวงตา 3 มิติ บาย

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



 หมายเหตุ ** หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตัว๋ภายใน (ตัว๋เครื่องบิน , ตัว๋รถทัวร , ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท
ทุกครัง้กอนทําการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทัง้น้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง **

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

พิพิธภัณฑนํ้าแข็ง

ซุปเปอรมารเก็ตเกาหลี

ทาอากาศยานนานาชาติอินชอน

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

ซุปเปอรมารเก็ต (ละลายเงินวอน ซ้ือ 5 แถม 1) สาหราย ขนมตางๆ ช็อกโกแล็ตหิน ซีเรีย
ลช็อกโก ผลิตภัณฑของใบและรากฝอยของโสมในรูปแบบขนม ชาโสม โคลนพอกหนา
โสม ครีมลางหนาโสม เครื่องสําอางโสม และยังมีกิมจิ เปเปโร (ปอกกีเ้กาหลี) ชินราเมง
(มามาเกาหลี) นมกลวย เป็นตน

ปัจจุบันทาอากาศยานอินชอนมีเท่ียวบินกวา 410,000 เท่ียวรองรับผูโดยสารกวา 44 ลาน
คนและสินคากวา4.5ลานตันตอปี และยังไดรับรางวัลดีเดนดานการบริการระดับโลกถึง6ปี
ซอน มีรานคาปลอดภาษีกวา70รานของแบรนดดังกวา 400 แบรนด เชน
CHANEL,GUCCI, HERMES,CARTIER โดยจําหนายในราคาถูกท่ีราน Shilla และ
Lotte เป็นduty free shopขนาดใหญ

ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ คํ่า

เป็นสนามบินท่ีเปิดทําการมาตัง้แตปีพ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบินภายใน
ประเทศ ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติท่ี
คนคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



เง่ือนไข
การเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสมโดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทัง้น้ีเน่ืองจากสภาพ ลม ฟา อากาศ และ

สถานการณในการเดินทางขณะน้ันแตจะคํานึงถึงความปลอดภัยในการเดินทางและผลประโยชนของหมูคณะเป็นสําคัญ โดยไมทําให
มาตราฐานการบริการลดนอยลง

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะเล่ือนการเดินทาง หรือ เปล่ียนแปลงราคา ในกรณีท่ีผูเดินทางไมถึง 20 คนขึน้ไป

ในกรณีท่ีสายการบินประการปรับขึน้ภาษีน้ํามัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บคาภาษีน้ํามันเพ่ิมตามความเป็นจริง

ตัว๋เครื่องบินท่ีออกเป็นกรุปไมสามารถเล่ือนวันเดินทางหรือขอคืนเงินได

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะเปล่ียนแปลง หรือสลับรายการทองเท่ียวตามความเหมาะสม ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย หรือเหตุการณท่ี
อยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะคํานึงถึงความปลอดภัยและผลประโยชนของคณะผูเดินทางเป็นหลัก

บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน หากเกิดเหตุการณสุดวิสัย เชน ความลาชาจากสายการบิน การยกเลิกเท่ียวบิน การเมือง การ
ประทวง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล ปัญหาจราจร อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ หรือทรัพยสินสูญหายอันเน่ืองมาจากความประมาทของ
ตัวทานเอง หรือจากการโจรกรรม และอุบัติเหตุจากความประมาทของตัวทานเอง

กรณีท่ีสถานท่ีทองเท่ียวใดๆ ท่ีไมสามารถเขาชมไดเน่ืองจากเหตุสุดวิสัย สภาพอากาศ เหตุการณท่ีอยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ
เป็นตน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์มคืนคาใชจายใดๆ ทัง้สิน้

กรณีท่ีทานสละสิทธิใ์นการใชบริการใดๆ หรือไมเขาชมสถานท่ีใดๆ ก็ตามท่ีระบุในรายการทองเท่ียว หรือไมเดินทางพรอมคณะ ทา
งบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์มคืนคาใชจายไมวากรณีใดๆ ทัง้สิน้

กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองทัง้ในประเทศไทย และในตางประเทศมีปฏิเสธมิใหเดินทางเขา-ออกตามประเทศท่ีระบุไว  เน่ืองจาก
การครองครองสิ่งผิดกฎหมาย สิ่งของตองหาม เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือไมวาดวยเหตุผลใดๆ ก็ตามบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะ
ไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดก็ตาม 

กรณีท่ีทานใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมสีน้ําเงิน) เดินทางเพ่ือการทองเท่ียวกับคณะทัวร หากทานถูกปฏิเสธในการเขา-ออก
ประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์มคืนคาทัวรและรับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้

เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทัง้หมดแลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทัง้หมด 
 

การชําระเงิน
ชําระคามัดจํา ทานละ 5,000 บาท หลังจากทําการจองภายใน 3 วัน (สําหรับวันหยุดนักขัตฤกษ ขอเก็บมัดจําทานละ 10,000 บาท)

ชําระเงินคาทัวรสวนท่ีเหลือภายใน 25-30 วัน (ในวันเวลาทําการ) กอนออกเดินทาง 
 

อัตรานี้รวม:
คาตัว๋เครื่องบินชัน้ประหยัดไปกลับพรอมกรุป รวมน้ําหนักกระเปาไมเกิน 20 กิโลกรัม/ทาน และสามารถถือขึน้เครื่องได 10

กิโลกรัม/ทาน

คาภาษีสนามบินทุกแหง

โรงแรมระดับ  ดาว พักหองละ 2 – 3 ทาน จํานวน 3 คืน (หมายเหตุ : บางโรงแรมจะไมมีหองTRP ในกรณีท่ีลูกคาจองหองTRP
มา ลูกคาจะไดเป็นหองท่ีเป็นเตียง DBL 1 เตียง + เตียง SGL 1 เตียง หรืออาจจะเป็น DBL 1 เตียง + เตียงเสริม 1 เตียง)

บริการอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ

คาเขาชมสถานท่ีทองเท่ียวตางๆตามรายการระบุ

คารถรับ-สงและนําเท่ียว พรอมหัวหนาทัวรชํานาญงานและมัคคุเทศกทองถิ่น ตลอดการเดินทาง

คาประกันอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม) 
 

อัตรานี้ไมรวม:
คาทิปไกดทองถิ่นและคนขับรถ 50,000 วอน หรือเป็นเงินไทย 1,750 บาท ตอทานตลอดทริป(ขออนุญาติเก็บทิปท่ีสนามบิน

สุวรรณภูมิ)

ไมรวมคาทิปหัวหนาทัวร (ทิปหัวหนาทัวรแลวแตความพ่ึงพอใจ)

คาใชจายสวนตัวอ่ืนๆ เชน หนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาซักรีด คาอาหารเครื่องด่ืมนอกเหนือรายการ 
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คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7 % และ หัก ณ ท่ีจาย 3 %   

คาน้ําหนักกระเปาเกิน

คาวีซาสําหรับหนังสือเดินทางตางดาวหรือชาวตางชาติ 
 

วีซา
พาสสปอรตจะตองมีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทาง

หมายเหตุ
หมายเหตุ   : หากทานตองการจองตัว๋เครื่องบินภายในประเทศ หรือบัตรโดยสารประเภทอ่ืนๆเพ่ือเดินทางมายังกรุงเทพฯและกลับ

จังหวัดท่ีเป็นจุดหมายปลายทางของทาน กรุณาตรวจสอบเวลาบินของโปรแกรมทัวรน้ีท่ีเจาหนาท่ีบริษัททัวรกอนทําการจองตัว๋ตางๆ
หากเกิดกรณีผิดพลาดจากสายการบิน เชน ความลาชาของเท่ียวบิน การยกเลิกเท่ียวบิน การยุบเท่ียวบินรวมกัน ตารางการเดินทางมี
การเปล่ียนแปลงเน่ืองจากสายการบินพิจารณาสถานการณแลววา อยูนอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย หรือเหตุผลทาง
ดานความปลอดภัยเป็นตน เหตุผลตางๆท่ีอยูเหนือความควบคุมของบริษัท ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆไดใน
ทุกกรณี

ไมรวมทิปไกด+คนขับรถ ทานละ 50,000 วอน (1,750บาท) / เด็กเก็บทิปเทาผูใหญ 
สวนทิปหัวหนาทัวรแลวแตความพ่ึงพอใจ  ขออนุญาติเก็บทิปท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ

ประกาศ

1. พาสสปอรตตองมีอายุกอนเดินทางไมนอยกวา 6 เดือน

2. ในกรณีท่ีทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามรายการไมวาดวยสาเหตุใดๆก็ตาม หรือไดรับการปฏิเสธการออกนอก-เขา
ประเทศไทยหรือการถูกปฏิเสธเขา-ออกประเทศเกาหลี ทางบริษัทฯขอสงวนสทธิการคืนเงินสวนใดๆรวมทัง้คาเครื่องบินใหแกทาน

3. ทัวรน้ีจัดใหลูกคาท่ีมีความประสงคทองเท่ียวตามรายการของทัวรทุกวันเทาน้ัน หากทานท่ีไมสามารถเดินทางรวมกับทัวรทุก
วัน(หมายถึงลูกคาตองการใชแคตัว๋เครื่องบินกับท่ีพัก) โดยไมไดแจงใหทราบบริษัททราบกอนเดินทาง ทางบริษัทขอเก็บเพ่ิมทานละ
500 USD

4. ในกรณีไมรวมลงรานชอปป้ิง ไดแก ศูนยโสม, ศูนยสมุนไพรตับ, ศูนยสมุนไพรสนเข็มแดง, โรงงาสาหราย, COSMETIC
CENTER, DUTY FREE ฯลฯ ทางบริษัทขออนุญาติขอเก็บคาปรับรานละ 80 USD ซ้ือหรือไมซ้ือขึน้อยูกับความพึงพอใจของลูกคา
เป็นหลัก ไมมีการบังคับซ้ือสินคาใดๆทัง้สิน

5. การเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสมโดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทัง้น้ีเน่ืองจากสภาพ ลม ฟา อากาศ และ
สถานการณในการเดินทางขณะน้ันแตจะคํานึงถึงความปลอดภัยในการเดินทางและผลประโยชนของหมูคณะเป็นสําคัญ โดยไมทําให
มาตราฐานการบริการลดนอยลง

ขอแนะนําเพ่ิมเติม สําหรับผูเดินทางไปทองเท่ียวประเทศเกาหลีใต

1.ผูเดินทางท่ียังคงสภาพการเป็นนักศึกษา กรุณาเตรียมใบรับรองการเป็นนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษติดตัว
ไปดวยอาจจะตองใชในบางกรณี

2.ผูเดินทางท่ีเป็นขาราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานบริษัทเอกชนตางๆ กรุณาเตรียมบัตรประจําตัวขาราชการ หรือ
ใบรับรองการทํางานเป็นภาษาอังกฤษอาจจะตองใชในบางกรณี

3.ผูเดินทางท่ีทําเลมพาสปอรตใหมเน่ืองจากเลมเกาหมดอายุใหพกหนังสือเดินทางเลมเกาติดตัวไปดวยอาจจะตองใชในบางกรณี

4.กรุณาพกบัตรเครดิต (ถามี) และเงินสดติดตัว ทัง้เงินวอนและเงินสกุล USD กองตรวจคนเขาเมืองอาจจะขอดูในบางกรณี อาน
เอกสารโปรแกรมทัวรในละเอียดชัดเจน ทัง้สถานท่ีทองเท่ียว,เท่ียวบิน,วันเดินทาง เพ่ือประโยชนแกตัวทานเองในกรณีท่ีตองตอบ
คําถามท่ีดานตรวจคนเขาเมือง

 
 
 

การยกเลิก
ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการยึดมัดจําเต็มจํานวน
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ยกเลิกกอนการเดินทาง 21 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเ์ก็บคาใชจาย 100% ของราคาทัวรทัง้หมด

กรณีกรุปท่ีเดินทางชวงวันหยุด เทศกาลตางๆ เชน ปีใหม สงกรานต เป็นตน ทางบริษัทฯ ตองมีการการันตีมัดจําท่ีน่ังกับทางสาย
การบิน รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เชน Charter Flight และโรงแรมท่ีพักตางๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์มคืนคามัดจํา หรือ คาทัวร
ทัง้หมด ไมวายกเลิกกรณีใดก็ตาม

เมื่อออกตัว๋แลวหากทานมีเหตุบางประการทําใหเดินทางไมไดไมสามารถขอคืนคาตัว๋ได เน่ืองจากเป็นนโยบายของสายการบิน 
 


