
#11210 ทัวรเกาหลี กรุงโซล 5 วัน 3 คืน สวนปากรุงโซล ชม
เทศกาลซากุระเกาะยออิโด บิน TW
ทัวรเกาหลี กรุงโซล ONE MOUNT SNOW PARK THE GARDEN OF
MORNING CALM ไรสตอเบอรี่ พระราชวังเคียงบ็อค หมูบานบุกชอนฮันอก
แวะถายรูปหนาบานซังโกแจ ตลาดฮงแด โรงงานสาหราย เกาะยออิโด โซล
ทาวเวอร(ไมรวมคาลิฟต) ตลาดเมียงดง สวนสนุกวอลมิโด



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ    -

2 ทาอากาศยานนานาชาติอินชอน - One Mount - The Garden of Morning Calm   

CENTRAL
PLAZA
HOTEL หรือ
เทียบเทา

3 ไรสตรอเบอรร่ีเกาหลี - สวนปากรุงโซล - COSMETIC OUTLET Korea - พระราชวัง
เคียงบ็อค - หมูบานบุกชอนฮันอก - ถนนฮงอิก หรือ ยานฮงแด   

SEOUL
GALLAXY
HOTEL หรือ
เทียบเทา

4 ศูนยโสม - น้ํามันสนเข็มแดง - เรียนทําขาวหอสาหราย คิมบับ - ฮันบก - เกาะยออิโด -
ซากุระ ถนนยออิโด - หอคอยกรุงโซล - ดิวตีฟ้รี - เมียงดง   

SEOUL
GALLAXY
HOTEL หรือ
เทียบเทา

5 ศูนยสมุนไพรฮอกเกตนามู - เกาะวอลมิโด - สวนสนุกวอลมิ - ซุปเปอรมารเก็ตเกาหลี -
ทาอากาศยานนานาชาติอินชอน - ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

25 มี.ค. 62 - 29 มี.ค. 62
฿16,900  
฿13,900

฿16,900  
฿13,900

฿16,900  
฿13,900

฿5,500

9 เม.ย. 62 - 13 เม.ย. 62 ฿16,900 ฿16,900 ฿16,900 ฿5,500



วันท่ี 1 ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ทาอากาศยานนานาชาติอินชอน - One Mount - 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

01.25 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) หลังผานพิธีตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร

จากน้ันนําทานเดินทางสู ONE MOUNT SNOW PARK เป็นสถานท่ีเท่ียวแหงใหมภายในแบงพ้ืนท่ีเป็นหลายสวนพรอม
ดวยสิ่งอํานวยความสะดวกมากมาย ใหทุกทานสนุกสนานกับสกีโดมซ่ึงเป็นการจําลองลานสกีในรมอันกวางใหญไมตางไปจาก
ลานสกีท่ีนักทองเท่ียวจะสัมผัสไดในชวงฤดูหนาว โดยทานสามารถสนุกสนานกับการเลนสกีหรือสโนวบอรดไดตามความถนัด
(กรุณาเตรียมอุปกรณกันหนาวไปดวยคะ) หากลูกคาไมไดเตรียมอุปรณไป สามารถเชาอุปกรณตางๆไดโดยมีคาใชจายท่ีตองรับ
ผิดชอบเอง

บาย

รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภัตตาคาร เมนูโอซัมบลูโกกิ หรือหมูและปลาหมึกผัดน้ําคลุกคลิกเน้ือหมูและปลาหมึกยางบารบีคิว
หมักสไตลสมัยใหมเกาหลี

จากน้ันนําทานเดินทางสู THE GARDEN OF MORNING CALM เป็นสวนของเอกชนขนาดใหญท่ีเต็มไปดวยพันธุไม
และดอกไมนานาพันธุมากกวา5,000 ชนิดและเป็นสวนท่ีเกาแกท่ีสุดของเกาหลี เปิดใหเขาชมตลอดทัง้ปีแตละชวงฤดูทจะมีการ

่ ่ ่



 หมายเหตุ

วันท่ี 3 ไรสตรอเบอรร่ีเกาหลี - สวนปากรุงโซล - COSMETIC
OUTLET Korea - พระราชวังเคียงบ็อค - หมูบานบุกชอนฮัน
อก - ถนนฮงอิก หรือ ยานฮงแด

บนเครื่องไมมีบริการอาหารบนเครื่อง รวมทัง้ไมมีหมอนกับผาหมใหบริการ

หมายเหตุ : LIGHTING FESTIVAL ชวงจัดแสดงไฟชวงเดือน ธันวาคม - มีนาคมของทุกปี ใหทานไดชมเทศกาลโคมไฟ
ประดับประดาทัง้สวนใหสวางสไวตระการตา 

จัดเทศกาลดอกไมชนิดตางๆเปล่ียนไปตามฤดูกาล ภายในสวนมีธีมดอกไมกวา 20 ธีมและมีรานอาหารรานเครื่องด่ืมใหบริการ
(หมายเหตุ : LIGHTING FESTIVAL ชวงจัดแสดงไฟชวงเดือน ธันวาคม - มีนาคมของทุกปี ใหทานไดชมเทศกาลโคมไฟ
ประดับประดาทัง้สวนใหสวางสไวตระการตา)

ค่ํา

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนูชาบู ชาบู

นําทานเขาท่ีพัก CENTRAL PLAZA HOTEL หรือเทียบเทา

ทาอากาศยานนานาชาติอินชอน

One Mount

 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

One Mount ตัง้อยูท่ีเมือง Goyang ไมไกลจากกรุงโซล แบงเป็น 2 โซนหลัก คือ Water
Park และ Snow Park เปิดตัวตนเดือนพฤษภาคม 2556 ท่ีผานมา เป็นหน่ึงในสถานท่ี
ถายทําฉากคูรัก ไมค กับ ออมแอม ในเรื่อง Full House Thai อีกทัง้ยังเคยเป็นสถานท่ี
ถายทํามิวสิควีดีโอเพลง เจนเทิลแมน (GENTLEMAN) ของ ไซ นักรองหน ุมชาว
เกาหลีใต เจาของเพลง กังนัม สไตล และสถานท่ีถายทํารายการยอดฮิต RUNNING
MAN แบงเป็น 2 โซนหลัก คือ Water Park และ Snow Park เป็นหน่ึงในสถานท่ีถาย
ทําฉากคูรักในเรื่อง Full House Thai

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนูโอซัมบลูโกกิ

The Garden of Morning Calm บาย

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

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนูชาบู ชาบู

 CENTRAL PLAZA HOTEL หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา



รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานไดชิม สตรอเบอรรี่ ลูกใหญแสนหวานของเกาหลีท่ีไรสตรอเบอรรี่ ชมวิธีการปลูก การดูแลรักษาผลสตรอเบอรรี่ ทาน
ยังสามารถซ้ือกลับไปฝากคนทางบานไดดวย

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

บาย

รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภัตตาคาร เมนูไกตุนโสม

จากน้ันนําทานเดินทางสู สวนปากรุงโซล (SEOUL FOREST) เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญถึงขนาดท่ีเรียกวาปากลาง
เมือง ซ่ึงมีขนาดใหญเป็นอันดับ 3 ของกรุงโซล มีไฮไลทเรื่องการเป็นจุดชมใบไมเปล่ียนสีและจุดชมดอกพอทกวกหรือซากุระ
เกาหลีท่ีสวยงามของกรุงโซล

จากน้ันนําทานสู COSMETIC CENTER ท่ีน่ีเป็นศูนยรวมของเวชสําอางของเกาหลี มากมายหลากหลายแบรนดเนมท่ีที
ชื่อเสียงในเกาหลีอิสระทานไดเลือกซ้ือได

นําทานชม พระราชวังเคียงบ็อค เป็นพระราชวังไมโบราณเกาแกท่ีสุดของราชวงศโชซอน

นําทานเดินทางสู หมูบานบุกชอนฮันอก เป็นหมูบานดัง้เดิมของขุนนางชัน้สูงในสมัยโชซอน ซ่ึงในปัจจุบันน้ีบานฮันอก
หลายหลังในหมูบานถูกดัดแปลงใหเป็นศูนยวัฒนธรรม เกสตเฮาส รานอาหาร และโรงน้ําชา เปิดใหบริการแกนักทองเท่ียวท่ีเขา
มาเพ่ือสัมผัสและเรียนรูวัฒนธรรมเกาหลีแบบดัง้เดิม แวะถายรูปหนาบานซังโกแจ เป็นบานฮันอกเกาหลีท่ีใชในการถายทําซีรีย
เรื่อง PERSONAL TASTE ในเรื่องน้ันจะเป็นบานท่ีนางเอกอาศัยอยู

จากน้ันนําทานชอปป้ิง ตลาดฮงแด เป็นตลาดท่ีอยูใกลกับมหาวิทยาลัยศิลปะฮงอิก ท่ีมีชื่อเสียงมากของเกาหลีบรรยากาศจึง
สดใสเต็มไปดวยหน ุมสาวชาวโซลในตอนกลางวันฮงแดเป็นถนนท่ีสามารถเดินชอปป้ิงในรานเสื้อสวยสุดอารตแบบราคา
นักศึกษา และอัพเดตสตรีท สไตล จากแฟชัน่นิสตาตัวจริงสวนกลางคืนเป็นแหลงปารตีท่ี้ชิคสุดในโซล

ค่ํา

*** อิสระรับประทานอาหารเย็นเพ่ือใหทานไดเต็มอ่ิมกับการชอปป้ิงท่ีตลาดฮงแด ***

นําทาน SEOUL GALLAXY HOTEL หรือเทียบเทา

ไรสตรอเบอรรี่เกาหลี
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

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

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนูไกตุนโสม

สวนปากรุงโซล บาย

เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญถึงขนาดท่ีเรียกวาปากลางเมืองเลยทีเดียว ท่ีแตเดิมเป็นปา
หลวงท่ีใหราชวงศกษัตริยใชลาสัตว และเป็นพ้ืนท่ีสําหรับการตรวจสอบทหาร ตอมาถูก
ดัดแปลงใหกลายเป็นสนามกอลฟ สนามแขงมา และสวนกีฬาในท่ีสุด ภายในประกอบ
ดวยสวนสาธารณะ 5 สวน ในพ้ืนท่ีขนาดยักษถึง 1.16 ลานตารางเมตร มีไฮไลทเรื่อง
การเป็นจุดชมใบไมเปล่ียนสี และจุดชมดอกพดกดหรือซากุระเกาหลีท่ีสวยงามของกรุงโซล
เป็นหน่ึงในสถานท่ีในการถายเรื่อง Temperature of Love



 หมายเหตุ

วันท่ี 4 ศูนยโสม - น้ํามันสนเข็มแดง - เรียนทําขาวหอสาหราย คิมบับ -
ฮันบก - เกาะยออิโด - ซากุระ ถนนยออึยโด - หอคอยกรุงโซล
- ดิวตี้ฟรี - เมียงดง

สามารถไปไรสตอเบอรี่ไดประมาณ ตัง้แตเดือน ธ.ค.-เม.ย. สวนขนาดของผลสตอเบอรี่ขึน้อยูกับสภาพอากาศ ทัง้น้ีบริษัท
ไมสามารถกําหนดขนาดของผลสตอเบอรี่ได

COSMETIC OUTLET Korea

พระราชวังเคียงบ็อค

หมูบานบุกชอนฮันอก

ถนนฮงอิก หรือ ยานฮงแด

แวะชอปท่ีรานเครื่องสําอางยอดนิยม COSMETIC OUTLET สวรรคของนักชอปชาว
ไทย เพ่ือเลือกซ้ือกลับไปเป็นของท่ีระลึก อาทิเชน ผลิตภัณฑ ROJUKISS มีราคาถูก
กวาท่ีเมืองไทยเกือบเทาตัว และบางผลิตภัณฑยังไมมีขายในไทย เป็นแหลงรวมเครื่อง
สําอางขนาดใหญท่ีมีเครื่องสําอางใหลูกคาไดเลือกสรรอยางจุใจทุกชนิด และทุกแบรนด

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

เป็นหมูบานดัง้เดิมของเกาหลีท่ีมีประวัติยาวนานท่ีเรียกวา ฮันอก (Hanok) ตัง้อยูระหวาง
พระราชวังเคียงบกกุง, พระราชวังชางดอกกุง และอารามหลวงจองเมียว หมูบานประกอบ
ดวยตรอกซอกซอยอันเป็นท่ีตัง้ของบานแบบดัง้เดิมกวารอยหลัง และเป็นท่ีเก็บรักษา
สภาพแวดลอมของเมืองไว เพ่ือเป็นการบอกเลาประวัติศาสตร และเป็นมรดกทาง
วัฒนธรรมตัง้แตสมัยราชวงศโชซอนท่ีมีอายุกวา 600 ปี

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

 คํ่า  SEOUL GALLAXY HOTEL หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

้ ่



นําทานเดินทางสู ศูนยโสมรัฐบาล (GINSENG) เป็นสมุนไพรบํารุงรางกายชัน้ดีท่ีไดรับการขนานนามวาเป็น “ราชาแหง
สมุนไพร” มากดวยคุณประโยชนตอรางกาย ไมวาจะเป็นการบํารุงสมอง บํารุงเลือด เพ่ิมพลัง เพ่ิมสมรรถภาพทางเพศสําหรับ
ผูชาย ฯลฯ ซ่ึงรัฐบาลรับรองคุณภาพวาผลิตจากโสมท่ีมีอายุ 6 ปีซ่ึงถือวาเป็นโสมท่ีมีคุณภาพดีท่ีสุดชมวงจรชีวิตของโสม

ประโยชนของโสม

จากน้ันนําทานสู ศูนยสมุนไพรสนเข็มแดง (RED PINE) ผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลี ซ่ึงจะใชตนสนเข็มแดง
จากยอดเขาท่ีประเทศเกาหลีเหนือมาผลิตโดยใชเทคโนโลยีพรอมกับการวิจัยท่ีประเทศเกาหลีใตออกมาเป็นน้ํามันสนเข็มแดง

บาย

รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภัตตาคาร เมนูบาบีคิวป้ิงยาง

นําทานเขาชม โรงงานสาหราย ของฝากท่ีมีชื่อเสียงของเกาหลี ผลิตสาหรายใหม สด ทุกวันมีหลากหลายรสชาติใหทานได
เลือกซ้ือไปเป็นของฝาก จากน้ันนําทานเรียนรูวิธีการทํา คิมบับ (ขาวหอสา-หราย) อาหารงายๆๆท่ีคนเกาหลีนิยมรับประทาน

พิเศษ!!! ฟรีใสชุดประจําชาติเกาหลีฮันบก มีหลากหลายชุดใหทานไดเลือกใสพรอมเก็บภาพประทับใจ

จากน้ันนําทานเดินทางสู เกาะยออิโด (YEOIDO) เป็นเกาะเล็กๆ ท่ีตัง้อยูในกรุงโซล ริมเเมงน้ําฮัน ในเดือนเมษายนท่ีน่ีจะ
เป็นท่ีจัดชมเทศกาลซากุระ โดยบริเวณรอบถนนแหงน้ีจะปลูกตนซากุระเรียงรายเป็นแถวยาว นิยมเรียกท่ีน่ีวา “อุโมงคซากุระ”
(หมายเหตุ : บริษัทฯขอสงวนสิทธิโ์ปรแกรมชมซากุระจะเดินทางไปชมเฉพาะชวงเดือนเมษายนซ่ึงเป็นชวงการบานของซากุระ
เทาน้ัน ทัง้น้ีการบานของดอกซากุระขึน้อยูกับสภาพอากาศแตละปี ทางบริษัทฯไมสามารถกําหนดการบานของดอกซากุระได)

นําทานเดินทางสู โซลทาวเวอร หรือนัมซานทาวเวอร (N SEOUL TOWER) (ไมรวมคาขึน้ลิฟต) ซ่ึงตัง้อยูเนินเขานัมซาน
ซ่ึงเป็น 1 ใน 18 หอคอยท่ีสูงท่ีสุดในโลก อิสระใหทุกทานไดเดินเลนและถายรูปคูหอคอยตามอัธยาศัยหรือคลองกุญแจคูรัก

จากน้ันนําทานชอปป้ิง DUTY FREE ท่ีน่ีมีสินคาแบรนดเนมชัน้นําใหทานเลือกซ้ือมากมายกวา 500 ชนิด ใหทานอิสระ
เลือกซ้ืออยางเต็มท่ี

นําทานชอปป้ิง ตลาดเมียงดง หรือ สยามสแควรเกาหลี ทานสามารถเลือกสินคาเทรนดแฟชัน่ลาสุดของเกาหลีไดท่ีน่ีโดย
เฉพาะสินคาวัยรุนเชนเสื้อผา รองเทา กระเปา เครื่องประดับ ทัง้แบรนดเนม

ค่ํา

*** อิสระรับประทานอาหารเย็นเพ่ือใหทานไดเต็มอ่ิมกับการชอปป้ิงท่ีตลาดเมียงดง ***

นําทาน SEOUL 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 เมนูบาบีคิวป้ิงยาง

 บาย



เรียนทําขาวหอสาหราย คิมบับ

ฮันบก

เกาะยออิโด

ซากุระ ถนนยออิโด

หอคอยกรุงโซล

ดิวต้ีฟรี

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

เป็นเกาะเล็กๆ ท่ีตัง้อยูในกรุงโซล ริมเเมงน้ําฮัน โดยมีการพัฒนาเกาะเเหงน้ีใหเป็นเกาะ
สมัยใหมท่ีมีสํานักงานเเละท่ีพักอยูหลายเเหง โดยมีการจัดการสถานท่ีเป็นอยางดีจนเป็น
เกาะท่ีสวยงามเงียบสงบเเละทันสมัย คลายๆ กับโอไดบะ ท่ีโตเกียวเลยก็วาได นอกจา
กน้ีเเลวก็ยังมีสถานท่ีทองเท่ียวท่ีนาสนใจตัง้อยูภายในเกาะน้ีอีกหลายท่ีดวยกัน

ซากุระ ณ ถนนยออีโด บานอยูท่ัวเกาหลี ไมตองไปถึงญ่ีป ุนก็ไดก็สามารถชมซากุระได
สองขางทางจะเต็มไปดวยงามของดอกซากุระสีชมพูออนละลานตา ใหทานไดหยิบกลอง
ขึน้มาถายภาพดอกซากุระเก็บไวเป็นท่ีระลึก (ดอกซากุระจะเริ่มบานประมาณชวงเดือน
เมษายน )

ถือไดวาเป็นสัญลักษณของกรุงโซล ตัวหอคอยมีความสูงเกือบ 240 เมตร ซ่ึงบางครัง้ก็ถูก
เรียกวา “นัมซันทาวเวอร” เพราะหอคอยตัง้อยูบนภูเขานัมซาน ซ่ึงเป็นสถานท่ีท่ีเหมาะ
สําหรับชมวิวทิวทัศนของกรุงโซล โดยเฉพาะในชวงเวลาค่ําคืนน้ัน จะเห็นสภาพบานเมือง
ของ กรุงโซลดานลางเต็มไปดวยแสงสีตางๆ ท่ีทําใหรูสึกเพลิดเพลิน

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



 หมายเหตุ

วันท่ี 5 ศูนยสมุนไพรฮอกเกตนามู - เกาะวอลมิโด - สวนสนุกวอลมิ -
ซุปเปอรมารเก็ตเกาหลี - ทาอากาศยานนานาชาติอินชอน - ทา
อากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

บริษัทฯขอสงวนสิทธิโ์ปรแกรมชมซากุระจะเดินทางไปชมเฉพาะชวงเดือนเมษายนซ่ึงเป็นชวงการบานของซากุระเทาน้ัน
ทัง้น้ีการบานของดอกซากุระขึน้อยูกับสภาพอากาศแตละปี ทางบริษัทฯไมสามารถกําหนดการบานของดอกซากุระได

เมียงดง
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  SEOUL GALLAXY HOTEL หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู ศูนยสมุนไพรตับฮ็อกเก็ตนามู เป็นสมุนไพรท่ีชวยบํารุงรักษาโรคตับรวมทัง้ปองกันการเกิดความผิดปกติ
ของตับ ชวยเรื่องการยอยอาหาร การขับถาย และยังสามารถลางพิษจากแอลกอฮอล ฮ็อกเก็ตนามูปลูกในท่ีอากาศหนาวเย็น

จากน้ันนําทานเดินทางชม สวนวอลมิโด (WOLMI TRADITIONAL PARK) เป็นสวนแบบดัง้เดิมของเกาหลีตัง้อยูบน
เกาะวอลมิโดลอมรอบดวยทะเลและภูเขา ภายในสวนสาธารณะยังมี หอสังเกตการณวอลมิ (WOLMI OBSERVATORY) ท่ี
เปิดใหบริการแกสาธารณชนโดยไมเสียคาใชจาย เพ่ือการชมวิวทิวทัศนท่ีงดงามของสนามบินนานาชาติอินชอนและทาเรืออิน
ชอนอีกดว

บาย

รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภัตตาคาร เมนูจาจังเมียน (หมี่ดํา)

จากน้ันนําทานเดินทางสู สวนสนุกวอลมิโด (WOLMI THEME PARK) (ไมรวมคาเครื่องเลน) ซ่ึงมีเครื่องเลนพรอมสิ่ง
อํานวยความสะดวกครบครันท่ีเหมาะสําหรับครอบครัวทุกเพศทุกวัย

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

ไดเวลาสมควรนําทานเดินทางกลับสนามบินอินชอน

ค่ํา

20.05 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบิน T’WAY เท่ียวบินท่ี TW101

00.10 น. ถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม



่ ๋ ๋ ่ ๋ ๋ ่

ศูนยสมุนไพรฮอกเกตนามู

เกาะวอลมิโด

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

เกาะวอลมิโด เป็นเกาะท่ีสวยงามแหงหน่ึงของเกาหลี ตัง้ชื่อตามลักษณะรูปรางท่ีมีขนาด
ยาวและเรียวคลายคลึงกับสวนปลายของพระจันทรครึ่งดวง ใหไดเดินเลนตามถนน
วัฒนธรรมท่ีอยูเลียบชายหาดบนเกาะวอลมิโด ถนนท่ีมีความกวางเกือบ 1 กิโลเมตร แบง
ออกเป็นสวนสถานท่ีนัดพบ พ้ืนท่ีขายสินคา พ้ืนท่ีวัฒนธรรมศิลปะ และยังมีพ้ืนท่ี ท่ีใหได
ศึกษาขนบธรรมเนียมประเพณีพ้ืนบานของชาวเกาหลี ทําใหนักทองเท่ียวท่ีไดไปจะรูสึก
ตกหลุมรักเกาะน้ีในทันที

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนูจาจังเมียน (หมี่ดํา)

สวนสนุกวอลมิ

ซุปเปอรมารเก็ตเกาหลี

 บาย

เป็นสวนสนุกขนาดใหญท่ีสุดของเมืองอินชอน ตัง้อยูริมทะเลบนเกาะวอลมิ เปิดตัวครัง้
แรกเมื่อปี 1992 และไดรับการรีโนเวทครัง้ใหญเมื่อปี 2009 สวนสนุกวอลมิมีเครื่องเลน
หลายแบบ แตสวนใหญจะเนนท่ีเครื่องเลนท่ีสรางความหวาดเสียว เชน เครื่องทิง้ตัวท่ี
ความสูง 70 เมตร Hyper Shoot Drop เรือไวกิง้ และชิงชาสวรรคสุง 115 เมตร โดยจะ
ยังมีสวนสนุกในอาคารท่ีรวมเครื่องเลนสําหรับเด็กเอาอีกหลายเครื่อง รวมทัง้โรง
ภาพยนตร 4 มิติดวย

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

ทาอากาศยานนานาชาติอินชอน

ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

 คํ่า

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

เป็นสนามบินท่ีเปิดทําการมาตัง้แตปีพ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบินภายใน
ประเทศ ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติท่ี
คนคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



 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



เง่ือนไข
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะเล่ือนการเดินทาง หรือ เปล่ียนแปลงราคา ในกรณีท่ีผูเดินทางไมถึง 20 คนขึน้ไป

- ในกรณีท่ีสายการบินประการปรับขึน้ภาษีน้ํามัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บคาภาษีน้ํามันเพ่ิมตามความเป็นจริง

- ตัว๋เครื่องบินท่ีออกเป็นกรุปไมสามารถเล่ือนวันเดินทางหรือขอคืนเงินได

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะเปล่ียนแปลง หรือสลับรายการทองเท่ียวตามความเหมาะสม ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย หรือเหตุการณ
ท่ีอยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะคํานึงถึงความปลอดภัยและผลประโยชนของคณะผูเดินทางเป็นหลัก

- บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน หากเกิดเหตุการณสุดวิสัย เชน ความลาชาจากสายการบิน การยกเลิกเท่ียวบิน การเมือง
การประทวง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล ปัญหาจราจร อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ หรือทรัพยสินสูญหายอันเน่ืองมาจากความประมาท
ของตัวทานเอง หรือจากการโจรกรรม และอุบัติเหตุจากความประมาทของตัวทานเอง

- กรณีท่ีสถานท่ีทองเท่ียวใดๆ ท่ีไมสามารถเขาชมไดเน่ืองจากเหตุสุดวิสัย สภาพอากาศ เหตุการณท่ีอยูเหนือการควบคุมของบริ
ษัทฯ เป็นตน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์มคืนคาใชจายใดๆ ทัง้สิน้

- กรณีท่ีทานสละสิทธิใ์นการใชบริการใดๆ หรือไมเขาชมสถานท่ีใดๆ ก็ตามท่ีระบุในรายการทองเท่ียว หรือไมเดินทางพรอมคณะ
ทางบริษัทฯ 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
- ชําระคามัดจําทานละ 5,000 บาท หลังจากทําการจองภายใน 3 วัน (สําหรับวันหยุดนักขัตฤกษ ขอเก็บมัดจําทานละ 10,000

บาท)

- ชําระเงินคาทัวรสวนท่ีเหลือภายใน 25-30 วัน กอนออกเดินทาง 
 

อัตรานี้รวม:
- คาตัว๋เครื่องบินชัน้ประหยัดไปกลับพรอมกรุป รวมน้ําหนักกระเปาไมเกิน 20 กิโลกรัม/ทาน และสามารถถือขึน้เครื่องได 10

กิโลกรัม/ทาน

- คาภาษีสนามบินทุกแหง

- โรงแรมระดับ 3 ดาว พักหองละ 2 – 3 ทาน จํานวน 3 คืน 

- 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 

- คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7 % และ หัก ณ ท่ีจาย 3 %   

- คาน้ําหนักกระเปาเกิน

่



- คาวีซาสําหรับหนังสือเดินทางตางดาวหรือชาวตางชาติ (กรณีชาวตางชาติ ขอเก็บคาทัวรเพ่ิม 5,000 บาท และลูกคาตองเป็นผู
ดําเนินการขอวีซาเอง)  
 

วีซา
พาสสปอรตตองมีอายุกอนเดินทางไมนอยกวา 6 เดือน

หมายเหตุ
ไมรวมทิปไกด+คนขับรถ ทานละ 50,000 วอน (1,750บาท) / เด็กเก็บทิปเทาผูใหญสวนทิปหัวหนาทัวรแลวแตความพ่ึงพอใจ 

***ขออนุญาติเก็บทิปท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ***

- ในกรณีท่ีทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามรายการไมวาดวยสาเหตุใดๆก็ตาม หรือไดรับการปฏิเสธการออกนอก-เขา
ประเทศไทยหรือการถูกปฏิเสธเขา-ออกประเทศเกาหลี ทางบริษัทฯขอสงวนสทธิการคืนเงินสวนใดๆรวมทัง้คาเครื่องบินใหแกทาน

- ทัวรน้ีจัดใหลูกคาท่ีมีความประสงคทองเท่ียวตามรายการของทัวรทุกวันเทาน้ัน หากทานท่ีไมสามารถเดินทางรวมกับทัวรทุก
วัน(หมายถึงลูกคาตองการใชแคตัว๋เครื่องบินกับท่ีพัก) โดยไมไดแจงใหทราบบริษัททราบกอนเดินทาง ทางบริษัทขอเก็บเพ่ิมทานละ
500 USD

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

- การเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสมโดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทัง้น้ีเน่ืองจากสภาพ ลม ฟา อากาศ และ
สถานการณในการเดินทางขณะน้ันแตจะคํานึงถึงความปลอดภัยในการเดินทางและผลประโยชนของหมูคณะเป็นสําคัญ โดยไมทําให
มาตราฐานการบริการลดนอยลง

ขอแนะนําเพ่ิมเติม สําหรับผูเดินทางไปทองเท่ียวประเทศเกาหลีใต

1. ผูเดินทางท่ียังคงสภาพการเป็นนักศึกษา กรุณาเตรียมใบรับรองการเป็นนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ
ติดตัวไปดวยอาจจะตองใชในบางกรณี

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

- ยกเลิกกอนการเดินทาง 21 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเ์ก็บคาใชจาย 100% ของราคาทัวรทัง้หมด

- กรณีกรุปท่ีเดินทางชวงวันหยุด เทศกาลตางๆ เชน ปีใหม สงกรานต เป็นตน ทางบริษัทฯ ตองมีการการันตีมัดจําท่ีน่ังกับทาง
สายการบิน รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เชน Charter Flight และโรงแรมท่ีพักตางๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์มคืนคามัดจํา หรือ คาทัวร
ทัง้หมด ไมวายกเลิกกรณีใดก็ตาม

- เมื่อออกตัว๋แลวหากทานมีเหตุบางประการทําใหเดินทางไมไดไมสามารถขอคืนคาตัว๋ได เน่ืองจากเป็นนโยบายของสายการบิน 
 


