


1 สนามบินสุวรรณภูมิ

2 สนามบินอินชอน	-	เกาะนามิ	-	RAIL	BIKE	-	สะพาน
กระจกแกว

พักที่	Daemyung,	Hanwha,	I-Park
(Resort)	หรือ	เทียบเทา

3 อุทยานแหงชาติโซรัคซาน	-	พิพิธภัณทถํ้ าควังเมียง	-
หอคอยกรุงโซล	-	การคลองกุญแจคูรัก

พักที่	Seoul	Galaxy,	Seoul	L'Art,
Co.Op	City,		Benikea	CS,	Bliss,
Charis		หรือเทียบเทา	(3	ดาว
เกาหลี)

4 ศูนยโสม	-	พระราชวงถ็อกซูคุง	-	ถนนเลียบกําแพง	-
ศูนยสมุนไพรฮอกเกตนามู	-	ฮันบก	-	เมียงดง	-	สวน
สนุกล็อตเตเวิรด

พักที่	Seoul	Galaxy,	Seoul	L'Art,	
Co.Op	City,	Benikea	CS,	Bliss,
Charis		หรือเทียบเทา	(3	ดาว
เกาหลี)

5 น้ํามันสนเข็มแดง	-	DOOTA	DUTY	FREE	-	สนาม
บินอินชอน	-	สนามบินสุวรรณภูมิ

23	ส.ค.	60	-	27	ส.ค.	60 12,555	บาท 12,555	บาท 12,555	บาท 4,900	บาท

24	ส.ค.	60	-	28	ส.ค.	60 12,555	บาท 12,555	บาท 12,555	บาท 5,900	บาท

26	ส.ค.	60	-	30	ส.ค.	60 12,555	บาท 12,555	บาท 12,555	บาท 5,900	บาท



สายการบิน
พรอมกันทีช่ัน้	4	ผูโดยสารขาออก	เช็คอินหมายเลข	F	Jeju	Air	(7C)	หมายเลข	3-4

พรอมกันทีช่ัน้	4	ผูโดยสารขาออก	เช็คอินหมายเลข	L	T’way	(TW)	หมายเลข	5-6

เจาหนาทีร่อตอนรับดูแล	มอบเอกสาร	และอธิบายเพิม่เติม	(นัดหมายแตละคณะกอนออกเดิน
ทาง	3	ชัว่โมงลวงหนากอนเครื่องออก)

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

ชวงเชา
ออกเดินทางสูประเทศเกาหลีใต	โดยสายการบิน	JEJU	AIR	(7C),	T’way	(TW)	

ICN	Landing	ถึงสนามบินนานาชาติอินชอน	หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรแลว	รถโคช
พาทานขามทะเลตะวันตกดวยสะพานแขวนยองจองหรือสะพานเพื่อความหวังในการรวมชาติที่ยาวกวา	4.42
กม.	มียอดโดมสูง	107	เมตร	ไปยังจุดหมายปลายทางการทองเที่ยวของวันน้ี
เกาะนามิ	(Nami)	นัง่เรือเฟอรรีท่ีท่าเรือขามฟากไปยังเกาะนามิ	(Nami)	สถานที่โรแมนติกอีกแหงหน่ึง

สําหรับคูรักคูหนุมสาว	ครอบครัว	เพื่อนๆ	เกาะนามิมีรูปรางเหมือนใบไมที่ลอยอยู	ณ	ที่แหงน้ี	ทานสามารถเชา
จักรยานหรือมอเตอรไบทเที่ยวรอบเกาะ	เดินเลนชมสวนเกาหลี	คาราวะสุสานนายพลนามิ	เดินผานกลาง
แมกไมแหงสวนสนที่สูงเสียดฟาเพื่อสุขภาพ	ผานดงตนสน	ดอกสน	ตนเกาลัด	ไดเวลาสมควร	นัง่เรือกลับ
มายังฝ่ัง
ลิ้มลองเมนูดังตามละคร	Winter	Love	Song	“	ทัคคาลบี	“	หรือไกบารบีคิวผัดซอสเกาหลีแหงเมือง

ชุนชอน

ชวงบาย	
หนุกหนานกับการป่ันเรียวไบท	(Rail	Bike)	บนรางรถไฟกับประสบการณ	ที่อยากจะหาได	ป่ันจักรยาน

เรียวไบท	บนรถราง	ที่มีความงดงามและเสนหธรรมชาติที่หาไดยาก	ไมวา	จะเป็นการผาน	ลําธาร	ทุงนา	แปลง
ผัก	ทิวสน	ตนไมดอกไม	ตลอดเสนทาง	ทามกลางความโรแมนติค	สุด	สุด
สวนหยกเกาหลี	หรือ	Jade	Garden	สวนสวยภายใตคอนเซปต	"	Small	Europe	in	the	Forest”	สวน

พฤกษชาติที่ถายทอดธรรมชาติดวยการจัดดอกไมในธีมที่แตกตางกันกวา	24	ธีม	ภายใตความสงางามของ
สถาปัตยกรรมแบบยุโรป	
อิสระใหทานเดินเลนตามสไตล	เชน	ที่	เกาะสมุนไพรเวนิซ	พิพิธภัณฑสมุนไพร	พิพิธภัณฑพืชสมุนไพร	รา

นอโรมา	หมูบาน	Un	Petite	Village	ศูนยบําบัด	รานอาหารสมุนไพร	รานสินคาสมุนไพรประเภทตางๆ
เพลิดเพลินกับขนมขบเคี้ยวและเครื่องดื่ม	หรือเลือกซื้อของที่ระลึก
ทาทาย	!	ทางเดินลอยฟ าเหนือทะเลสาบ	อีกหน่ึงแหลงทองเที่ยวของเมืองชุนชอนที่ไดรับความสนใจเป็น

อยางมากจากชาวเกาหลี	ทานจะไดสัมผัสความตื่นเตน	เสมือนทานเดินบนทองฟาเหนือทะเลสาบ	ทางเดิน



กระจกแกวน้ีเหมาะสําหรับการแชะถายภาพเพื่อบันทึกความทรงจํา	หากเรามองวิวผานพื้นกระจกใสไปยังดาน
ลาง	เปรียบเหมือนเรากําลังเดินอยูบนทองฟาในขณะเดียวกันเราก็รูสึกวากําลังจะตกลงน้ํา	!

ชวงคํ่า
เมนูหมอไฟชาบูเห็ด	คลายการตมรวมมิตรสุกี้หมอไฟ	ประกอบไปดวยเน้ือหมูสไลด	ผักและเห็ด

และวุนเสนเกาหลี
หลังจบรายการทองเทีย่ว	คํ่าคืนน้ี...ขอสงทุกทานกลับเขาทีพ่ัก
พักคังวอนรีสอรท	1	คืน	พักผอนกันทีร่ีสอรท	Daemyung,	Hanwha,	I-Park	(Resort)	หรือ	เทียบเทา

(คาอาบน้ําแรทุกชนิดมีคาใชจาย	โดยไดรับสวนลดเป็นพิเศษสุด)	หองพักคํ่ าคืนน้ี	อาจจะบริการเป็นแบ
บออนดอล	(ออน	คือ	ความอบอุน	ดอล	คือ	กอนหิน)	หรือ	หองนอนแบบนอนบนพื้นสไตลเกาหลี	ชาวเกาหลีนิยม
นอนหลับบนพื้นมากและจะนําผาปูที่นอนที่เรียกวา	“โย”	และผาหมที่เรียกวา	“อีบูล”	พรอมหมอนสุขภาพหรือ
หมอนตามชอบใจ	เพียงสามชิ้นเพื่อการพักผอนยามคํ่าคืน
การอาบน้ําแรรวมสไตลเกาหลี	จะตองเตรียมใจเรื่องการแกผาออกหมด	ไมมีการนุงผาเช็ดตัว

(ตองตัดความอายออกไป)	เม่ืออาบน้ําแรธรรมชาติแลวทานจะรูสึกผอนคลาย	ตัวเบาสบาย
นอกจากสวนทีเ่ป็นน้ําแรในรม	ยังมีสวนน้ําในรมและกลางแจงทีใ่หไดสนุกกับบอแชน้ําแรหลายๆ
แบบ	โดยสามารถสวมใสชุดวายน้ําลงไปได

ปัจจุบันทาอากาศยานอินชอนมีเที่ยวบินกวา	410,000	เที่ยวรองรับผูโดยสาร
กวา	44	ลานคนและสินคากวา4.5ลานตันตอปี	และยังไดรับรางวัลดีเดนดาน
การบริการระดับโลกถึง6ปีซอน	มีรานคาปลอดภาษีกวา70รานของแบรนดดัง
กวา	400	แบรนด	เชน	CHANEL,GUCCI,	HERMES,CARTIER	โดยจําหนาย
ในราคาถูกที่ราน	Shilla	และ	Lotte	เป็นduty	free	shopขนาดใหญ

หน่ึงสถานที่ทองเที่ยวของประเทศเกาหลีใต	ที่เป็นจุดหมายในฝันสุดฮิตของนัก
ทองเที่ยวทั้งชาวเกาหลี	ชาวไทยและชาวตางชาติ	เกาะนามิหรือที่เรียกวา	"นา
มีซ็อม"	(Namiseom)	เป็นเกาะขนาดเล็กเพียง	460,000	ตารางเมตรตั้งอยู
กลางทะเลสาบชองเพียง	(Cheongpyeong	Lake)	มีชื่อเสียงในดานทัศนียภาพ
ทางธรรมชาติที่สวยงาม	และไดรับความนิยมมากขึน้จากกระแสความโดงดัง
ของภาพยนตซีรียเรื่อง	"เพลงรักในสายลมหนาว"	(Winter	Sonata)	ที่ใชเกาะ
แหงน้ีเป็นสถานที่ถายทํา

	ลิ้มลองเมนูดังตามละคร	Winter	Love	Song	“	ทัคคาลบี	“	หรือไกบารบีคิวผัดซอสเกาหลีแหงเมืองชุนชอน

Rail	Bike	คือการไปป่ันรถรางบนทางรถไฟสายเกาที่ปัจจุบันไมมีรถไฟวิ่งแลว
โดยรถที่ใชป่ันคือรถรางที่มีการดัดแปลงใหใชแรงขาป่ันฟันเฟืองใหลอหมุน
คลายๆจักรยานแบบน่ัง

สะพานกระจกแกว	Soyanggang	Skywalk	เป็นหอดูดาวที่สรางอยูบนทะเล
สาป	Uiamho	Lake	เป็น	Skywalk	ที่ยาวที่สุดของเกาหลีพื้นดานบน	Skywalk
ใหความรูสึกเหมือนคุณกําลังเดินอยูบนน้ํา	ผูเขาชมบางคนอาจจะรูสึกกลัว
หรือหวาดเสียวเพราะมีเพียงกระจกแผนเดียวเทาน้ันที่รองรับพวกเขาอยู
Skywalk	แหงน้ีใชกระจกหนาที่รองรับผูคนไดถึง	7,000	คนในคราวเดียว

	เมนูหมอไฟชาบูเห็ด	คลายการตมรวมมิตรสุกี้หมอไฟ	ประกอบไปดวยเน้ือหมูสไลด	ผักและเห็ดและวุนเสน



คาอาบน้ําแรทุกชนิดมีคาใชจาย	โดยไดรับสวนลดเป็นพิเศษสุด
บางสายการบินมีชุดกลองสแน็คบล็อกใหผูโดยสารบนเครื่องบิน	และมีบริการ	Air	Cafe	จําหนาย

อาหาร	เครื่องดื่ม	และขนมคบเคี้ยว

เกาหลี
	พักที่	Daemyung,	Hanwha,	I-Park	(Resort)	หรือ	เทียบเทา

ชวงเชา
อาหารเชา	แบบอเมริกันเกาหลีชุด	หรือ	เซมิ	ที	่หองอาหารรีสอรท	หรือ	โรงแรม
อุทยานแหงชาติโซรัคซาน	เดินชมวนอุทยานแหงชาติโซรัคซาน	(Soraksan)	ถายรูปคูกับอนุสาวรีย

หมีเสี้ยวพระจันทร	เดินชมความงามของวนอุทยานแหงชาติภูเขาโซรัคที่ไดขึน้ชื่อวาเป็นภูเขาสี่ฤดูภูเขาโซรัค
หรือภูเขาหิมะตั้งอยูใจกลางภูเขาแทแบคซึ่งทอดยาวไปถึงเขาคึมคังของประเทศเกาหลีเหนือมีเทือกเขา	ปาไม
หุบเขา	สายน้ํา	ทะเลสาบ	หินรูปรางตางๆ	ที่สวยงามซึ่งเกิดขึน้เองตามธรรมชาติที่หาดูไดยากยิ่ง	พรอมนมัสการ
พระพุทธรูปปางสมาธิองคมหึมาตั้งอยูกลางแจงสรางขึน้เพื่อสวดออนวอนใหคาบสมุทรเกาหลีไดรวมเป็นหน่ึง
เดียวกัน	และเดินขามสะพานชําระจิตใจเพื่อไปยังวัดชินฮันซาวัดเกาแกกวาพันปี	สรางในสมัยอาณาจักรชิลลา
และยังมีระฆังอันเกาแก	1400	ปี	ตั้งอยูภายใน	(ไมรวมคาบัตร	Cable	Car	กระเชาไฟฟ าขึ้นสูจุดชมวิวของ
อุทยาน)

ชวงบาย
13.00	น.	เมนูหมูยาง	คาลบี	Pork	KALBI	อาหารพื้นเมืองเกาหลีป้ิงยางบนเตาถานทีเ่ลื่องชื่อและ

รูจักกันดีทัว่โลก
ถํ้าเหมืองทอง	“	ควังเมียง	”	เทีย่วถํ้าเหมืองทอง	“	ควังเมียง	“	ผจญภัยไปกับถํ้าพิพิธภัณฑที่มีชีวิตใน

แบบหลากมิติและสีสัน	(เปิดตัวใหม)	สถานที่แหงน้ีเป็นเหมืองขุดทองของญี่ป ุนในอดีต	หลังจากหมดยุคการลา
อาณานิคม	เหมืองทองแหงน้ีจึงถูกปลอยทิ้งราง	ปัจจุบันทางการเกาหลีไดปรับปรุงและพัฒนาถํ้าแหงน้ีใหเป็น
สถานที่ทองเที่ยว	ถํ้าแหงน้ีจึงถือไดวาเป็นพิพิธภัณฑมรดกแหงความสรางสรรคและอนุรักษ	ยังเป็นสถานที่
สําคัญทางประวัติศาสตร	มีความลึกถึง	8	ชั้น	(อนุญาตเขาชมแค	2	ชั้นบน)	ทานสามารถชิมและเลือกซื้อไวนได
จากที่น่ี	นอกจากน้ีแลวทานสามารถนําขวดพลาสติกไปเติมน้ําแรจากธรรมชาติภายในถํ้าไดฟรี

ไดเวลาสมควร	เดินทางเขาเมืองหลวงกรุงโซล	ที่มีประชากรถึง	1	ใน	4	ของประเทศ	มีตึก	63	ชั้น	ตึกที่สูง
ที่สุด	มีแมน้ําฮันไหลผานใจกลางเมืองหลวงของกรุงโซล	ศูนยเครื่องสําอางเวชสําอาง	ใหทานเลือกซื้อ
คอสเมติกหลากยี่หอคุณภาพที่ผูหญิงชาวเกาหลีทั้งสาวทั้งไมสาว	ลวนใหความสําคัญกับเรื่องผิวหนาคอนขาง
มาก	โดยเฉพาะในกลุมบํารุงผิวพื้นฐาน	Skin	Care	และเครื่องสําอางผสมสมุนไพร	@ศูนยเวชสําอางเครื่อง
สําอาง

ชวงคํ่า	
เมนูเปิบพิสดาร-ไกตุนโสม	อาหารวังในสมัยกอน	เชื่อกันวาบํารุงและเสริมสุขภาพ	เสิรฟทานละ	1

ตัว	ในหมอดินรอน
หลังอาหารคํ่า	ภูเขานัมซาน	หอคอย	N	Tower	สายเคเบิ้ล	Love	Rock	Cable	พาทานขึน้ภูเขานัมซาน

Namsan	–	ภูเขาเพียงลูกเดียวใจกลางเมืองหลวงและอิสระถายรูปคูหอคอย	N	Tower	เป็น	1	ใน	17	หอคอยเมือง
ที่สูงที่สุดในโลก	สูงถึง	480	เมตรเหนือระดับน้ําทะเล	สถานที่ละครหนังเกาหลีหรือหนังไทยสไตลเกาหลีมาถาย
ทํากัน	(ความเชื่อ:	เตรียมแมกุญแจลูกกุญแจเพื่อไปล็อคกุญแจคูรัก	ณ	Love	Rock	Cable	ซีง่เชื่อกัน
วา	ถาใครขึ้นมาคลองกุญแจและโยนลูกกุญแจทิ้งไป	คูรัก	คูครอบครัว	คูเพื่อน	คูพีน่อง	คูมิตรนัน้จะ
มีความรักทีย่ัง่ยืนหรือไมมีใครมาพรากจากกันได)	

หลังจบรายการทองเที่ยว	คํ่าคืนน้ี...ขอสงทุกทานพัก	พาทานเขาเช็คอินทีพ่ัก	ณ	โรงแรม	Seoul	Galaxy,
Seoul	L'Art,	Co.Op	City,	Benikea	CS,	Bliss,	Charis	หรือเทียบเทา	(3	ดาวเกาหลี)

	อาหารเชา	แบบอเมริกันเกาหลีชุด	หรือ	เซมิ	ที่	หองอาหารรีสอรท	หรือ	โรงแรม



อุทยานแหงชาติโซรัคซาน	ไมรวมคาบัตร	Cable	Car	กระเชาไฟฟ าขึ้นสูจุดชมวิวของอุทยาน
หอคอย	N	Tower	คาบัตรลิฟทขึ้นสูจุดชมวิวบนหอคอย	ไมรวมไวในคาทัวร

สวิสเซอรแลนดของเกาหลี	เป็นอุทยานแหงชาติขนาดใหญมีเน้ือที่	ถึง	354
ตารางกิโลเมตร	จัดไดวาเป็นแนวเขาที่สวยงามมากที่สุดแหงหน่ึงในเกาหลีซึ่ง
ประกอบดวย	โอซอรัก	เนซอรัก	และนัมซอรักเทือกเขาแนวนอกแนวใน	และ
แนวใต	มีหุบเขาที่มีดอกไมบานสะพรั่งทั้งฤดูใบไมผลิ	และฤดูใบไมเปลี่ยนสี
หุบเขาแหงน้ีจะเปลี่ยนเป็นสีแดงสีทองทั่วทั้งหุบเขา

	เมนูหมูยาง	คาลบี	Pork	KALBI	อาหารพื้นเมืองเกาหลีป้ิงยางบนเตาถานที่เลื่องชื่อและรูจักกันดีทั่วโลก

พิพิธภัณทถํ้าควังเมียง	เป็นเหมืองถานหินเกาในสมัยที่เกาหลีอยูใตอาณานิคม
ของญี่ป ุน	ซึ่งถูกนํามารีโนเวทใหมเมื่อปี	2011	ใหเป็นพิพิธภัณททาง
ประวัติศาสตรและวัฒนธรรม	โดยมีการสรางทางเดินในถํ้าใหมโดยประดับ
ประดาไปดวยแสงไฟ	หลากหลายสี	สวยงาม	มีน้ําตกภายในถํ้า	รวมทั้งหอง
โถงสําหรับการแสดงดนตรี	ที่พิเศษกวาที่อื่นๆ	เพราะน่ังชมกันในถํ้าดวย	ทําให
ที่น่ีกลายเป็นหน่ึงในแหลงทองเที่ยวที่นาสนใจ	และอยูไมไกลจากตัวเมืองดวย

จุดไฮไลท	ของ	N	Seoul	Tower	ที่คูรักทุกคูชาวเกาหลี	จะตองทําอยางเสียไมได
คือ	การคลองกุญแจคูรัก	Love	Key	Ceremony	บนโซลทาวเวอร	โดยที่จะ
เขียนขอความ	หรือชื่อของคูรักไวบนแมกุญแจ	และก็จะนําแมกุญแจน้ีไปคลอง
กับรั้วเหล็ก	สวนลูกกุญแจเคาจะทิ้งไป	ดวยความเชื่อที่วาหากคูรักคูใด	ไดมา
เยือนและคลองกุญแจคูรักกันที่น่ี	จะทําใหความรักของทั้งคูยืนยาว	ไมพราก
จากกันไปตลอดกาล

	เมนูเปิบพิสดาร-ไกตุนโสม	อาหารวังในสมัยกอน	เชื่อกันวาบํารุงและเสริมสุขภาพ	เสิรฟทานละ	1	ตัว	ในหมอ
ดินรอน
	พักที่	Seoul	Galaxy,	Seoul	L'Art,	Co.Op	City,		Benikea	CS,	Bliss,	Charis		หรือเทียบเทา	(3	ดาวเกาหลี)

ถือไดวาเป็นสัญลักษณของกรุงโซล	ตัวหอคอยมีความสูงเกือบ	240	เมตร	ซึ่ง
บางครั้งก็ถูกเรียกวา	“นัมซันทาวเวอร”	เพราะหอคอยตั้งอยูบนภูเขานัมซาน
ซึ่งเป็นสถานที่ที่เหมาะสําหรับชมวิวทิวทัศนของกรุงโซล	โดยเฉพาะในชวง
เวลาคํ่าคืนน้ัน	จะเห็นสภาพบานเมืองของ	กรุงโซลดานลางเต็มไปดวยแสงสี
ตางๆ	ที่ทําใหรูสึกเพลิดเพลิน

ชวงเชา
อาหารเชาแบบอเมริกันเกาหลีชุด	หรือ	เซมิ	ที	่หองอาหารโรงแรม
เยีย่ม	ศูนยโสมเกาหลี	ทุกทานจะไดรูจักสมุนไพรโสมเกาหลีหรือราชาแหงมวลสมุนไพร	เพราะเกาหลีใต



เป็นประเทศที่มีการผลิตโสมเกาหลีที่มีคุณภาพเป็นอันดับ	1	ของโลก	ซึ่งใครใครที่ไดมาเที่ยวก็จะชื่นชอบหาซื้อ
เป็นของฝากเพราะราคาที่ถูกวาเมืองไทยและคุณประโยชนนานัปการ	
เยีย่มชมพระราชวังถ็อกซูคุง	ซึ่งมีสิ่งกอสรางที่นาชมเป็นอันมาก	เชน	ประตูหลักแทฮันมุน	(Daehangmun

Gate)	พระที่น่ังชุงวาจอนและทองพระโรง	และซกโชจอน	(Soekjojeon)	อันเป็นสิ่งกอสรางแบบตะวันตกแหง
เดียวในบรรดาพระราชวังตางๆ	ในเกาหลี	
พาทานเดินเลาะถนนเลียบกําแพง	หินสีน้ําตาลเทาสวยงาม	(Stonewall	Street)	ขางพระราชวัง	ที่ขึน้

ชื่อเรื่องความสวยงามและโรแมนติกสายหน่ึงในกรุงโซล	สองขางทางของถนนแหงน้ีจะเรียงรายไปดวยตนกิง
โกะ	(แปะกวย)	ที่ปลูกไวเลียบไปกับความโคงของเสนถนน	ภายในถนนแหงน้ี	ยังเป็นที่ตั้งของโรงละคร	โบสถ
พิพิธภัณฑศิลปะ	และรูปป้ัน	3	มิติ	จางดอกแด	(Jangdockdae)	อยูตรงบริเวณลานน้ําพุหนาพิพิธภัณฑศิลปะแหง
กรุงโซล	ในชวงใบไมรวง	ถนนแหงน้ีจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองสะพรั่ง	
นัง่รถผานถนนสายสําคัญเชนถนนใจกลางเมือง	“เซจองโนะ”	และถนนทีมี่การเปิดปิดเป็นเวลา-

สถานทีต่ัง้ทําเนียบและบลูเฮาทหรือบานประจําตําแหนงประธานาธิบดี
เมนูบารบีคิวไฟหรือบลูโกกิ	เป็นเน้ือหมูสไลดหมักซอสคันจังและเครื่องปรุงรส	ผัดยางขลุกขลิก

บนกะทะ

ชวงบาย	
ศูนยฮอกเก็ตนามู	เพื่อนที่ดีในการดําเนินชีวิต	!	“	ฮอกเก็ตนามู	”	ตนไมชนิดน้ีเจริญเติบโตในป าลึกบนภูเขาที่

ปราศจากมลภาวะและระดับสูงเหนือน้ําทะเล	50-800	เมตร	เมล็ดของพันธุฮอกเก็ตน้ี...ชาวเกาหลีรุนใหมนิยมนํา
มารับประทานเพื่อชวยดูแลตับใหสะอาดแข็งแรง	ปองกันโรคตับแข็งไมถูกทําลายจากการดื่มแอลกอฮอล	กาแฟ
บุหรี่	สารตกคางจากอาหารและยา
เรียนรูวิธีการทําคิมบับ	(ขาวหอสาหราย)	อาหารงายๆๆที่คนเกาหลีนิยมรับประทาน	คิม	แปลวา	สาหราย

บับ	แปลวา	ขาว	จะเป็นแทงยาวๆ	แลวเคาก็จะหั่นเป็นชิ้นๆพอดีคํา	จิ้มกะโชยุญี่ป ุนหรือวาซาบิก็ได	จากน้ันเชิญ
ทานรวมเป็นสวนหน่ึงของชาวเกาหลีโดยการแตงกายชุดประจําชาติตางๆ	(ชุดฮันบก)	พรอมถายรูปเป็นที่ระลึก
เพื่อไปอวดคนทางบาน
เมียงดอง	"	ถนนแฟชัน่ของเกาหลี	"	อิสระชอปป้ิงบริเวณเมียงดอง	Myeongdong	ถูกขนานนามวา	"	ถนน

แฟชั่นของเกาหลี	"	แหลงรวมความฮิปใหม	ไมตกเทรน	!	ราคาระดับกลางถึงสูงเมื่อเทียบกับตลาดทงแดมุน	หา
งบูติกหลากยี่หอตั้งแตแบรนดเนมตางชาติถึงเกาหลี

ชวงคํ่า
อิสระอาหารเย็นภายในสวนสนุกลอตเตเวิลดเพื่อความคุมคา	!

สวนสนุกล็อตเตเวิลด	พาทานปลอยความแกและเติมเต็มความสุขของทานดวยบัตร	Magic	Pass
Ticket	ซึ่งทานสามารถเลือกเลนเครื่องเลนไดไมจํากัดรอบ	ที่ดินแดนแหงความสนุกหฤหรรษและไฮเทคเต็มรูป
แบบที่สวนสนุกล็อตเตเวิลด	(Lotte	World	Adventure)	สวนสนุกในรมที่ใหญที่สุดในเกาหลี	สนุกสนานกับเครื่อง
เลนหลากชนิดทั้งในรมและกลางแจง	เอ็ดเวนเจอรกับการผจญภัยตางๆ	คํ่าคืนอันแสนโรแมนติกกับเพื่อนหรือ
ครอบครัวหรือหวานใจกับความทรงจําและความประทับใจกับขบวบพาเหรดโชวสุดอลังการ	(ตามรอบจัดแสดง
ของทางสถานที่)
หลังจบรายการทองเทีย่ว	คํ่าคืนน้ี...ขอสงทุกทานกลับเขาทีพ่ัก

	อาหารเชาแบบอเมริกันเกาหลีชุด	หรือ	เซมิ	ที่	หองอาหารโรงแรม

สถานที่แหลงรวมศูนยสมุนไพรโสม	เพื่อฟังคําบรรยายถึงสรรพคุณตางๆ	ของ
โสมแตละชนิด	โดยโสมที่ดีมีคุณภาพ	ตองมีอายุ	6	ปี	รัฐบาลเกาหลีไดใสใจกับ
เรื่องน้ีอยางมากจึงตองเขามาควบคุมทุกขั้นตอน	ตั้งแต	การเริ่มปลูกโสม	จน
กระทั้งการผลิตออกมาเป็นตัวยา	“โสมเกาหลี”	น้ันมีสารประกอบที่สําคัญอยู
หลายอยางมีทั้งวิตามินและแรธาตุหลายชนิด

พระราชวังถ็อกซูคุง	ซึ่งมีสิ่งกอสรางที่นาชมเป็นอันมาก	เชน	ประตูหลักแทฮัน
มุน	(Daehangmun	Gate)	พระที่น่ังชุงวาจอนและทองพระโรง	และซกโชจอน
(Soekjojeon)	อันเป็นสิ่งกอสรางแบบตะวันตกแหงเดียวในบรรดาพระราชวัง
ตางๆ	ในเกาหลี	ซกโชจอนแหงน้ีเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑพระราชวัง	ซึ่งเป็นที่
เก็บสิ่งของที่ใชในพระราชวังในสมัยราชวงศโชซอน	นอกจากน้ียังมีพิพิธภัณฑ
ศิลปะถอกซูกุง	ซึ่งแสดงผลงานทางศิลปะสมัยใหมมากมาย



อิสระอาหารเย็นภายในสวนสนุกลอตเตเวิลดเพื่อความคุมคา

ถนนเลียบกําแพง	(Stonewall	Street)	ขางพระราชวังที่ขึน้ชื่อเรื่องความ
สวยงาม	และโรแมนติกสายหน่ึงในกรุงโซล	สองขางทางของถนนแหงน้ีจะ
เรียงรายไปดวยตนกิงโกะ(แปะกวย)	ที่ปลูกไวเลียบไปกับความโคงของเสน
ถนน	ภายในถนนแหงน้ียังเป็นที่ตั้งของโรงละคร	โบสถ	พิพิธภัณฑศิลปะ	และ
รูปป้ันลิง	3	มิติ	จองดอกแด	อยูตรงบริเวณลานน้ําพุหนาพิพิธภัณฑศิลปะแหง
กรุงโซลในชวงใบไมรวง	ถนนแหงน้ีจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองสะพรั่ง

	เมนูบารบีคิวไฟหรือบลูโกกิ	เป็นเน้ือหมูสไลดหมักซอสคันจังและเครื่องปรุงรส	ผัดยางขลุกขลิกบนกะทะ

ฮอกเก็ตนามู	เป็นสมุนไพรที่ขึน้เฉพาะประเทศเกาหลี	10	ปีจะออกดอกหน่ึง
ครั้งปลูกบนยอดเขาสูง	เมื่อนําดอกมาสกัด	มีสรรพคุณ	ชวยขับสารพิษตกคาง
ตางๆออกจากตับอยางปลอดภัยเน่ืองจากเป็นสมุนไพรเกรดเอ	มีขายเฉพาะใน
ประเทศเกาหลีเทาน้ัน	เกรดสงออกที่ขายตามหามสรรพสินคาบานเรา	จะเป็น
เกรดบีเทาน้ัน	ไมมีเกรดเอ

ฮันบกเป็นเครื่องแตงกายประจําชาติเกาหลีมาเป็นเวลาพัน	ๆ	ปีมาแลว	ความ
งามและความออนชอยของวัฒนธรรมเกาหลีจะถูกถายทอดออกมาผานทาง
ภาพถายของสุภาพสตรีในเครื่องแตงกายฮันบกน้ี	กอนที่วัฒนธรรมการแตง
กายแบบตะวันตกจะไดเขามาในเกาหลีเมื่อรอยปีมาแลวน้ัน	หญิงชาวเกาหลี
จะสวมชุดฮันบกเป็นปกติทุกวัน	สวนสุภาพบุรุษจะสวมชอโกรี	(เสื้อนอกแบบ
เกาหลี)	และพาจิ	(กางเกงขายาว)	ในขณะที่สุภาพสตรีสวมชอกอรีและชีมา
(กระโปรง)	ในปัจจุบันชุดประจําชาติฮันบก	จะใชสวมเฉพาะในโอกาสพิเศษตาง
ๆ	เชน	งานมงคลสมรส	วันซอลลัล	(วันขึน้ปีใหมตามจันทรคติ)	หรือวันชูซก
(วันขอบคุณพระเจา)	ฮันบก	ของผูหญิงประกอบดวย	กระโปรงพันรอบตัว	เรียก
วา	“ชิมา”	และเสื้อ	“ชอกอรี”	ซึ่งคลายเสื้อแจ็คเก็ตฮันบกของผูชายประกอบดวย
ชอกอริเชนกัน	แตสั้นกวาของผูหญิง	และมีกางเกงเรียกวา	“บาจิ”	ทั้งชุดของผู
หญิงและผูชายสวมคลุมทับดวยเสื้อคลุมยาวเรียกวา	“ตุรุมากิ”

สถานที่ชอปป้ิงยอดฮิตในเกาหลี	ใครที่มาเกาหลีตองมาชอปป้ิงที่น่ี	เพราะเป็น
ศูนยรวมของสินคายอดฮิตหลากหลายชนิด	ไมวาจะเป็น	เครื่องสําอางค	มีทุก
ยี่หอยอดฮิตในเกาหลี	มีทุกซอยทุกหลืบในเมียงดง	,	เสื้อผาแฟชั่น	ทั้งหญิงและ
ชาย	เสื้อผาที่น่ีจะมีทั้งรานที่เป็นแบรนดยอดฮิตในเกาหลี	และแบรนดสุดฮิต
จากตางประเทศ	,รองเทา	มีทั้งรองเทาแฟชั่น	รองเทากีฬา	ทั้งมียี่หอ	และไมมี
ยี่หอ	,รานกระเปา	ดีไซนสวยเกไมเหมือนใคร,	รานขายเครื่องประดับ	รวมถึง
รานอาหาร	รานฟาสฟ ูด	รานหมูยาง	และ	รานกาแฟ	สรุปวาที่น่ีมีทุกอยางที่
สาวๆ	นักชอปตองการ

เป็นสวนสนุกในรมขนาดใหญที่ตั้งอยูที่เขตชัมซิล	ในเมืองโซล	ที่น่ีมีทั้งสวน
สนุกในรม	ซึ่งจัดไดวาเป็นสวนสนุกในรมที่มีชื่อเสียงที่สุดแหงหน่ึงในโลกเลยก็
วาได	และมีโซนสวนสนุกกลางแจง	ที่สรางเป็นเกาะอยูกลางทะเลสาบซอกชน
รายลอมไปดวยหางสรรพสินคา	ชอปปิงมอลล	ซุปเปอรมาเก็ต	โรงแรมหรู
รวมไปถึงดานในยังเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑพื้นบานเกาหลี	หรือ	Korean	Folk
Museum	อีกดวย	ล็อตเตเวิลดเปิดใหบริการตลอดทั้งปีไมมีวันหยุด

	พักที่	Seoul	Galaxy,	Seoul	L'Art,		Co.Op	City,	Benikea	CS,	Bliss,	Charis		หรือเทียบเทา	(3	ดาวเกาหลี)



ชวงเชา
อาหารเชาแบบอเมริกันเกาหลีชุด	หรือ	เซมิ	ที	่หองอาหารโรงแรม
ศูนยน้ํามันสนเข็มแดง	Red	Pine	พาทานเดินทางสู	ศูนยน้ํามันสนเข็มแดง	Red	Pine	ซึ่งผลิตจากใบสนเข็ม

แดงในประเทศเกาหลี	เป็นงานนวัตกรรมวิจัยชิ้นใหมลาสุดของเกาหลี	แนะนําใหทุกทานเลือกซื้อเป็นของฝาก
สุขภาพเพื่อตัวทานเองและคนที่ทานรักหรือคนที่ทานเคารพ	เพราะเป็นสารอาหารธรรมชาติ	ที่วิจัยจากโรง
พยาบาลชั้นนําในเกาหลีแลววา	ไมมีผลขางเคียง
ดิวตี้ฟรี	(ปัจจุบันเป็นที่นิยมมาก	เพราะ	ดิวตรี้ฟรีประเทศน้ี	มีถึง	5	บริษทัแขงขันกัน)	เพลิดเพลินกับการชอป

ป้ิง	ณ	หางปลอดภาษีลอตเตหรือชินเซเก	ใหทานไดเลือกซื้อสินคาแบรนดเนมนําเขาจากตางประเทศมากมาย
หลากหลายชนิด	รวมทั้งสินคาแบรนดเกาหลียอดนิยมที่ชาวเกาหลี	ชาวจีน	และชาวญี่ป ุน	นิยมมาเลือกซื้อหากัน
มากมาย
ไอคอนนิคแหงใหมกรุงโซล	“	Seoullo	7017	”	สะพานลอยฟ า	ถือเป็นอีกหน่ึงสถานที่เที่ยวใหมของ

เกาหลีใต	ที่เกิดจากการปรับปรุงทัศนียภาพของถนนยกระดับ	ใหกลายเป็นสถานที่พักผอน	เดินเลน	ชิวชิว
สําหรับประชาชนและนักทองเที่ยว	สรางพื้นที่สาธารณะสีเขียวที่เป็นนวัตกรรมใหมโดยใชสิ่งอํานวยความสะ	ด
วกที่มีอยูเพื่อสรางวัฒนธรรมใหมขึน้อยูกับแหลงวัฒนธรรมทองถิ่น	สะพานแหงน้ีจะเป็นพื้นที่สีเขียว	(Seoul’s
Botanical	Skyline	Park)	ที่เต็มไปดวยตนไมและดอกไมกวา	200	สายพันธุของกรุงโซล	ทุกคนสามารถมาพัก
ผอนหยอนใจ	ๆ	ยังมีสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ	อาทิเชน	ศูนยขอมูลนักทองเที่ยว	รานกาแฟ	รานอาหารวาง
ขนม	และ	รานขายของที่ระลึก	อีกมากมาย	และยังมีบริการ	Wifi	ดวย	
เมนูบิบิมพัพหรือขาวหมอดินหลากสี	อาหารครบคุณคาโภชนาและเป็นอาหารยอดนิยมทีค่น

เกาหลีนิยมทานกันมากทีสุ่ด	เน่ืองจากมีตํานานและความหมายทีด่ีในการไดรับประทาน	ชาว
เกาหลีจะนําขาวสวยใสในหมอดินรอน	นําสวนผสมตาง	ๆ	จัดเรียงบนขาวสวย	และบริการน้ําซุป
หมอไฟเพื่อความคลองคอ

ชวงบาย	
แวะซื้อของฝากติดไมติดมือทีศู่นยรวมของพื้นเมือง	(ละลายเงินวอน)	กอนอําลาเกาหลี	แวะซื้อของ

ฝากติดไมติดมือที่ศูนยรวมของพื้นเมือง	(ละลายเงินวอน)	สาหรายหลากรูปแบบ	หลากรสชาติ	ขนมอรอยตางๆ
ซีเรียลช็อคโก	กาแฟ	กระดูกมาเจจูโด	ขนมโสม	ชาโสม	เครื่องสําอางโสม	หมอนสุขภาพ	กิมจิ	เป็บโปโร	(ปอกกี้
เกาหลี)	ชินราเมง	(มามาเกาหลี)	ของใชในบาน	ลูกบอลซักผา	เครื่องใชไฟฟา	ของที่ระลึก	เป็นตน

ชวงคํ่า
ขึ้นอยูกับวันและเวลาทีเ่ดินทาง	เหินฟ ากลับกรุงเทพฯ	

เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ

	อาหารเชาแบบอเมริกันเกาหลีชุด	หรือ	เซมิ	ที่	หองอาหารโรงแรม

น้ํามันสนเข็มแดง	เป็นการสกัดจากใบสนเข็มแดงบริสุทธิ	์100%	ซึ่งสรรพคุณ
ของน้ํามันสนเข็มแดงน้ันมีประโยชนอยางมากมาย	ทั้งชวยละลายคลอเรสเต
อรอล	และไขมันที่อุดตันในเสนเลือด	ลดระดับน้ําตาลในเลือด	ชวยขับสารพิษ
ออกจากรางกายในรูปแบบของเสีย	เชน	เหงื่อ	ปัสสาวะ	อุจจาระ	ชวยลางสาร
พิษหรือดีท็อกซเลือดใหสะอาด	เพิ่มการไหลเวียนของเลือดไดสะดวกขึน้	ชวย
เพิ่มภูมิตานทานใหกับรางกาย	บํารุงผิวพรรณใหสดใสจากภายใน	และลด
อัตราเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็ง



บางสายการบินอาจมีชุดกลองสแน็คบล็อกใหผูโดยสารบนเครื่องบิน	และยังมีบริการ	Air	Cafe
จําหนาย	อาหาร	เครื่องดื่ม	และขนมคบเคี้ยว	ทีช่าวเกาหลีนิยมกัน

หางสุดหรูยาน	ดงแดมุน	(Dongdaemun)	บรรดาเสื้อผาในหางก็มีแบรนดเป็น
ของตัวเอง	ดีไซนเฉพาะ	ราคาก็จะอัพขึน้มาจาก	หาง	Migliore	และ	Hello	apm
พอสมควร	หาง	Doota	(เขาบอกวาตอไมได)	สินคาของที่น่ีดูดี	มีระดับเป็น
สินคาที่กําลังอินแทรนดอยูในหมูวัยรุน	บางทีก็ทําเลียนแบบสินคาแบนดเนม
ชื่อดัง	คุณภาพคอนขางดี

	เมนูบิบิมพัพหรือขาวหมอดินหลากสี	อาหารครบคุณคาโภชนาและเป็นอาหารยอดนิยมที่คนเกาหลีนิยมทาน
กันมากที่สุด	เน่ืองจากมีตํานานและความหมายที่ดีในการไดรับประทาน	ชาวเกาหลีจะนําขาวสวยใสในหมอดิน
รอน	นําสวนผสมตาง	ๆ	จัดเรียงบนขาวสวย	และบริการน้ําซุปหมอไฟเพื่อความคลองคอ

ปัจจุบันทาอากาศยานอินชอนมีเที่ยวบินกวา	410,000	เที่ยวรองรับผูโดยสาร
กวา	44	ลานคนและสินคากวา4.5ลานตันตอปี	และยังไดรับรางวัลดีเดนดาน
การบริการระดับโลกถึง6ปีซอน	มีรานคาปลอดภาษีกวา70รานของแบรนดดัง
กวา	400	แบรนด	เชน	CHANEL,GUCCI,	HERMES,CARTIER	โดยจําหนาย
ในราคาถูกที่ราน	Shilla	และ	Lotte	เป็นduty	free	shopขนาดใหญ

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



ขอตกลงและเงื่อนไขการเดินทางทองเทีย่วกับเรา
1.	จัดใหเฉพาะลูกคาที่ประสงคจะไปทองเที่ยวตามรายการของทัวรทุกวันเทาน้ัน	หากทานไมสามารถรวมทัวรทุก

วัน	แคสมัครมารวมทัวรเพียงเพื่อการใชตัว๋เครื่องบินและที่พักในราคาพิเศษ	หากทานไมแจง	และปรากฏวาทานไม
รวมทัวรในบางวัน	ทางบริษทัจะคิดคาดําเนินการในการแยกทองเทีย่วเอง	300	USDตอทาน	(กอนซื้อทัวร	จะ
ตองแจงความประสงคที่เป็นจริง	เพื่อทางผูจัดจะไดคิดคาบริการที่เหมาะสม)	หมายเหตุ	หากการไปพบเพื่อนหรือญาติ
หรือไปติดตอธุรกิจหรือทองเที่ยวอิสระ	ทําหลังจากที่รายการเสร็จสิ้นในแตละวันแลว	ไมเป็นเหตุที่ทางผูจัด	จะตัดการ
ใหบริการทานแตอยางใด
2.	ขอสงวนสิทธิใ์นการขายหรือไมขายใหแกทานที่ตองใชรถเข็น	หรือ	มีโรคประจําตัวบางอยาง	หรือ	ทองออนหรือ

ทองแกมาก	หรือ	มีเด็กอายุ	1-2	ปี	หรือ	คนพิการ	หรือ	พระภิกษุสงฆ	หรือ	นักบวช	(กอนซื้อทัวร	จะตองแจง	เพื่อหาขอ
ตกลงรวมกัน	เพราะเราคํานึงถึงความปลอดภัยและเพื่อสรางความสุขแกคณะผูเดินทาง)
3.	ขอสงวนสิทธิไ์มรับทานผูเดินทางที่มีความประสงคจะลักลอบเขาประเทศเกาหลีใตเพื่อไปทํางาน	หรือเพื่อการอื่น

ใดอันมิใชการทองเที่ยว
4.	การเปลี่ยนแปลงรายการทองเที่ยวในทุกการเดินทางอาจเกิดการเปลี่ยนแปลง	ดังน้ี	รายการทองเที่ยว	เมนู

อาหาร	โรงแรมที่พัก	รถทัวรในแตละวันที่ไดจัดเตรียมไว	(ทั้งชวงนําเสนอ	ชวงสรุป	และชวงเดินทางจริง)	ขอสงวน
สิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง	โดยพยายามที่จะตามรายการสรุปใหตรงมากที่สุด	หรือในระดับ	หรือใน
คุณภาพที่ใกลกันมากที่สุด
5.	ขอสงวนสิทธิป์ฏิเสธความรับผิดชอบคาเสียหายที่เกิดกับชีวิต	รางกาย	การเจ็บป วย	การถูกทําราย	ความตาย

อุบัติเหตุตางๆ	สูญหายในทรัพยสินหรืออยางอื่น	การนัดหยุดงาน	ภัยธรรมชาติ	การกอจลาจล	การปฎิวัติ	และอื่นๆ	ที่
เกิดขึน้ทางตรงหรือทางออม
6.	กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ	จนมีการยกเลิก	ลาชา	เปลี่ยนแปลง	การบริการ

จากสายการบิน	(	ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ	ความลาชาของเที่ยวบิน	การยกเลิกเที่ยวบิน	มีการยุบ
เที่ยวบินรวมกัน	ตารางการการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง	เน่ืองจากสายการบินพิจารณาสถานการณแลววา	อยู
นอกเหนือความควบคุม	หรือเหตุผลเชิงพาณิชย	หรือเหตุผลทางดานความปลอดภัย	เป็นตน	โดยจะปฏิบัติตาม
เงื่อนไขและขอจํากัดความรับผิดชอบของแตละสายการบิน	)	บริษทัขนสง	รถโดยสาร	เรือบริการ	หรือ	หนวยงานที่ให
บริการ	ที่จะสงผลทําใหเสียเวลาหรือยกเลิกรายการทองเที่ยวทัวรบางรายการหรือทั้งหมด	ผูเดินทางไมสามารถ
เรียกรองคาเสียหาย	ไมวาในกรณีใดๆ	ทั้งสิ้น	ทั้งคาเสียเวลา	คาเสียโอกาส	คาเสียความรูสึก	และคาใชจายที่บริษทั
จายไปแลว	เป็นตน	ขอใหทราบวา	ผูจัดจะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะประสานงานใหเกิดประโยชนสูงสุดแก
ลูกคา	แตจะไมคืนเงิน
7.	มัคคุเทศก	พนักงานและตัวแทนของผูจัด	ไมมีสิทธิใ์นการใหคําสัญญาใดๆ	ทั้งสิ้นแทนผูจัด	นอกจากมีเอกสารลง

นามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับ
8.	ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ	ได	ในทุกกรณี	เน่ืองจากเป็นการชําระคาทัวรในลักษณะ

เหมาจายกับตัวแทนตางๆ	เชน	ไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง	กรมแรงงาน	การกระทําที่สอ
ไปในทางผิดกฎหมาย	การหลบหนี	เขาออกเมือง	เอกสารเดินทางไมถูกตอง	การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ	ไมรับ
ประทานอาหารบางมื้อ	ไมเที่ยวบางรายการ	เป็นตน
9.	ขอความรวมมือในเรื่องความประพฤติของคนเดินทางหากผูจัดหรือตัวแทนของประเทศที่ทานไดเดินทางมา	เดิน

ทางไปสู	หรือเดินทางผาน	เห็นวาผูโดยสารประพฤติตนที่อาจกอใหเกิดอันตรายตอผูเดินทางอื่นๆ	หรือทรัพยสิน	หรือ
ขัดขวางการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่	(ตัวแทน)	หรือไมปฏิบัติตามคําชี้แจงของเจาหนาที่	(ตัวแทน)	ทางผูจัดอาจใช
มาตรการตามที่เห็นสมควรเพื่อปองกันไมใหความประพฤติดังกลาวดําเนินตอไป	ซึ่งรวมไปถึงการยับยั้ง	และปฏิเสธ
ใหบริการ
10.	การชอปป้ิงการเลือกซื้อของนักทองเที่ยว	เป็นสวนหน่ึงของการทองเที่ยว	โดยเฉพาะการทองเที่ยวประเทศ

เกาหลีใต	ซึ่งเป็นแหลงชอปป้ิงที่คนไทยชื่นชอบ	โปรแกรมทัวรอาจจะมีการรายการพาไปชอปป้ิงยังสถานที่ตางๆ	โดย
การเลือกซื้อของทุกอยางเป็นเรื่องการตัดสินใจสวนตัวเสมอ	และ	ทางผูจัดขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบทุกการซื้อของ
ทาน
11.	กระเปาลูกคาตองยอมรับในความเสี่ยงของกระเปาทุกใบของตัวเอง	(ทานสามารถเลือกซื้อประกันเพิ่ม	เกี่ยวกับ

สัมภาระกระเปา	เพราะสายการบินมีกําหนดการจํากัดความรับผิดชอบตอสัมภาระ)	ทางทัวรจะไมรับผิดชอบตอความ
เสียหาย	สูญหาย	ลาชา	อุบัติเหตุ	ที่เกิดจากกรณีใดๆ	ทั้งสิ้น	ซึ่งลูกคาตองเขาใจวา	โดยปกติทุกฝ าย	เชน	คนขับรถ
มัคคุเทศก	หรือ	หัวหนาทัวร	ถึงแมจะพยายามในการดูแลและระวังเรื่องสัมภาระกระเปาเดินทางลูกคา
12.	เดินทางขั้นตํ่ าปกติ	20	ทานผูใหญ	(ที่น่ังจํากัด	จองและจายกอนไดสิทธิกอน	จองหลัง	อาจตองเพิ่มคาตัว๋)
13.	หากตํ่ากวากําหนด	อาจจะไมมีหัวหนาทัวรและอาจตองมีการเปลี่ยนแปลงราคา	หากผูเดินทางทุกทานยินดีที่

จะชําระคาบริการเพิ่มเพื่อใหคณะเดินทางได	ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามความประสงค
**	ผูรวมเดินทางตกลงปฏิบัติตามขอกําหนดและเงื่อนไขการเดินทางน้ีทุกประการและในกรณีมีขอ

พิพาท	ใหถือคําตัดสินของผูจัดเป็นทีส่ิ้นสุด	**



ทารก	หมายถึง	ผูโดยสารทีมี่อายุตํ่ากวา	24	เดือน	ณ	วันทีเ่ดินทางไปและวันเดินทางกลับ	กรุณาติดตอ
เพื่อขอราคาพิเศษ

เด็กทารก	สามารถเดินทางโดยน่ังบนหนาตักของผูใหญ	โดยอนุญาตใหเด็กทารกหน่ึงคนตอผูใหญสองคนเทาน้ัน
และหามมิใหนํารถเข็นเด็ก	หรือที่น่ังสําหรับเด็กขึน้บนเครื่องบิน	จํานวนเด็กทารกตอเที่ยวบินถูกจํากัดไวเพื่อความ
ปลอดภัย	และสายการบินสามารถปฏิเสธการนําเด็กทารกเดินทางไปกับทาน	สวนผูจัด	เราคํานึงถึงความปลอดภัย
และเพื่อสรางความสุขแกคณะผูเดินทาง

ผูทุพลภาพ/มีปัญหาดานสุขภาพหรืออยูในภาวะเจ็บป วย	
ขอใหแจงผูจัดกอนซื้อทัวร	เพื่อเช็คกับทางสายการบินและผูใหบริการ	เพราะอาจไมอนุญาตใหใชอุปกรณชวยเหลือ

ตางๆ	ขึน้เครื่องบินได	เขนน้ํายา	เข็มฉีดยา	เครื่องใชแบตเตอรี่	หรือ	เครื่องหายใจ

สตรีมีครรภ	
ขอใหแจงผูจัดกอนซื้อทัวร	เพื่อเช็คกับทางสายการบินและผูใหบริการ	โดยทัว่ไป
-อายุครรภไมถึง	27	สัปดาห	:	ตองลงนามยินยอมในเอกสารจํากัดขอบเขตความรับผิดชอบของสายการบิน	เมื่อ

ทําการเช็คอินเพื่อแสดงความยินยอมไมทําการเรียกรองใดๆ	ตอสายการบิน
-อายุครรภในชวงสัปดาหที่	28	สัปดาห	ถึง	34	สัปดาห	:	แสดงใบรับรองแพทย	ยืนยันสัปดาหที่ตั้งครรภและกํากับ

วันที่ไมเกินสามสิบ	(30)	วันนับจากเที่ยวบินขาออกที่กําหนดหรือเที่ยวบินขาเขาที่กําหนด	และตองลงนามยินยอมใน
เอกสารจํากัดขอบเขตความรับผิดชอบของสายการบิน	เมื่อทําการเช็คอินเพื่อแสดงความยินยอมไมทําการเรียกรอง
ใดๆ	ตอสายการบิน
-อายุครรภตั้งแตสัปดาหที่	35	ขึน้ไป:	สายการบินปฏิเสธการใหบริการ

การเช็คอินตัว๋เดินทางทีเ่คาเตอรสายการบิน	เงื่อนไข
1.	เคานเตอรเช็คอินจะเปิดใหบริการกอนเวลาเครื่องออกสาม	(3)	ชั่วโมง	เคานเตอร	จะปิดใหบริการกอนเวลาออก

เดินทาง	(90)	นาที	ผูโดยสารจําเป็นตองดําเนินการใหเรียบรอยภายในระยะเวลาที่ไดระบุไว	ทั้งน้ีไมวาในกรณีใดๆ
สายการบินสงวนสิทธิในการปฏิเสธการเดินทาง	โดยไมมีการคืนเงินคา	โดยสารที่ทานไดชําระไปแลว
2.	ไมแสดงตนหรือยืนยันความเป็นตัวทานตอพนักงานของสายการบิน
3.	ไมอาจแสดงเอกสารไดอยางครบถวนและถูกตอง	(เอกสารการเดินทางที่ชํารุดไมสมบูรณจัดวาเป็นเอกสารที่ไม

ถูกตอง)
4.	สําหรับทานตองมีตราอนุญาตเดินทางเขาหรือออกนอกประเทศ	(วีซา)	ซึ่งจําเป็นตอการเดินทางไปยังสถานที่

ตางๆ	หรือ	เอกสารการเจงเขาแจงออก	หรือ	เอกสารดานการทํางาน	Work	Permit
5.	กระทําการประทุษรายแกพนักงานของสายการบิน	หรือกอใหเกิดความวุนวาย	ณ	เคานเตอรของสายการบิน

หรือดูหมิ่น	เหยียดหยามพนักงานของสายการบินไมวาโดยการกระทําหรือโดยวาจา
6.	หากรัฐบาลหรือหนวยงานอื่นไมอนุญาตใหทานเดินทางหรือขึน้เครื่องบิน
7.	หากสายการบินเห็นควรวาไมสมควรแกการเดินทางเน่ืองจากอาการเมาสุราหรือมีลักษณะอาการที่เป็น

อันตรายอยางเห็นไดชัดในทางการแพทย	และ/หรือ	หากสายการบินเห็นควรวาไมเหมาะสมในการเดินทางโดย
เหตุผลทางการแพทย	หรือเงื่อนไขทางการแพทยของทานอาจกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพแกผูโดยสารอื่น

ขอเก็บเต็มจํานวน	ตอทานเพราะเป็นราคาพิเศษนะคะ	**	ตองดําเนินการโอนเงินทันทีภายใน	1	วัน	นับ
จากทีท่ําการจองและไดรับการยืนยันทางวาจา	ใบเรียกเก็บเงินจะสงตามหลัง	หากไมชําระมัดจําตาม
กําหนด	ขออนุญาตตัดที่นั่งใหลูกคาทานอื่นที่รออยู	การชําระไมครบ	ทางผูจัดถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยไมมี
เงื่อนไข	หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจายไมวาดวยสาเหตุใดใด	ผูจัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทางและ
ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงินตามเงื่อนไขการยกเลิก

1.	คาตัว๋เครื่องบินชั้นประหยัด	กรุงเทพฯ	–	โซล	–	กรุงเทพฯ	ไปกลับแบบหมูคณะ	(	ตามวันเวลาที่ระบุในตัว๋เครื่อง
บิน	)	พรอมที่พัก	3	คืน	(หองละ	2-3	ทาน)
2.	อาหารเชา	กลางวัน	และเย็นหรือคํ่ า
3.	บัตรเขาชมสถานที่
4.	คารถนําเที่ยว
5.	สายการบินจํากัดน้ําหนักเพียงทานละ	15	กก.	(ขึน้อยูกับนโยบายสายการบิน	ไมเกินจํานวน	1-2	ชิ้น)	และถือขึน้

เครื่องไดอีกทานละ	1	ชิ้น	7	กก.	(บางสายการบินไดถึง	10กก.)	(ตามขนาดที่กําหนดของสายการบิน	ไมรวมกระเปา
สะพาย)
6.	ประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม	(ข้ันตํ่าวงเงินประกัน	1	ลานบาท	คารักษาพยาบาล	5	แสนบาท	1-15	ปี	หรือ	อายุ



75-85	ความคุมครองเหลือ	50%	อายุตํ่ ากวา	1	ปี	หรือ	อายุเกิน	85	ปีไมคุมครอง	ไมคุมครองโรคประจําตัวหรือการถูก
ฆาตกรรมหรือถูกทํารายรางกาย)

ตัว๋เครื่องบินและคาทัวรทีช่ําระแลว	
ตัว๋เครื่องบิน	ไปกลับแบบหมูคณะ	ไมสามารถเปลี่ยนเที่ยวบินไปหรือกลับ	,	เปลี่ยนวันเดินทางไปหรือกลับ	,	เปลี่ยน

ชื่อผูเดินทาง	,	อัพเกรดที่น่ัง	,	คืนคาบัตรโดยสาร
และหากยกเลิกการเดินทาง	ไมมีระบบ	คืนเงินบางสวน	หากผูโดยสารถูกปฎิเสธการออกนอกประเทศไทยหรือเขา

ประเทศเกาหลี	จากเจาหนาที่แรงงานไทยหรือเจาหนาที่ตรวจคนออกนอกประเทศไทยและเจาหนาที่ตรวจคนเขา
เมืองที่ประเทศเกาหลี	ทางผูจัดและทางสายการบินจะไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึน้ทุกกรณี	ผูโดยสารอาจจะตอง
รับผิดชอบคาปรับที่ประเทศเกาหลีเรียกเก็บ	ผูโดยสารตองรอกลับประเทศไทยในเที่ยวบินถัดไปที่มีที่น่ังวางหรือตาม
วันเดินทางของตัว๋เครื่องบิน	ทั้งน้ีแลวแตทางเจาหนาที่ตรวจคนและสายการบิน	ทางผูจัดไมสามารถเขาไปแทรกแซง
ได

โรงแรมทีพ่ักทีร่ะบุในรายการทัวร	
อาจมีการเปลี่ยนแปลง	เน่ืองจากเป็นทัวรราคาพิเศษ	(โรงแรมที่พักไมไดอยูในใจกลางเมือง)	ปกติผูจัดจะแจงให

ทราบกอนการเดินทางอยางนอยประมาณ	3-5	วัน	พรอมทั้งใบนัดหมายเตรียมตัวการเดินทาง

รูปแบบหองพักของโรงแรมจะแตกตางกัน	
และอาจมีสไตลการตกแตงทุกหองไมเหมือนกัน	หองพักเดี่ยว	(Single)	หองคู	(Twin/Double)	และหองพักแบบ	3

ทาน	(Family	Room)	ทั่วไป	เตียงใหญ	1	+	เตียงเดี่ยว	1)	หองพักอาจจะไมติดกัน	บางเมืองหองจะเป็นแบบพื้นเมือง
(Ondol)	บางเมือง	หองมีขนาดกะทัดรัด	ไมมีอางอาบน้ํา	บางเมือง	หองกวาง	มีสิ่งอํานวยความสะดวกครบ	ชวงการจัด
งานประชุมนานาชาติ	(Trade	Fair,	Convention)	เป็นผลใหราคาโรงแรมสูงขึน้มากและหองพักในเมืองเต็ม	ผูจัดขอ
สงวนสิทธิในการจัดที่พักนอกเมืองตามความเหมาะสม

เมนูอาหารทัวร	
จะบริการเป็นหมูหรือไกหรือมื้อพิเศษตามรายการ	สําหรับทานที่มีขอจํากัดทางดานอาหารหรือศาสนา	ทานอาจ

ตองชําระเพิ่มเติม	หรือ	เตรียมอาหารสวนตัวไป	เมนูอาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม	ขึน้อยูกับ
สถานการณ	เชน	เวลาออกหรือเวลาถึงของเที่ยวบินแตละสายการบิน	การจารจรบนทองถนน	วันเวลาเปิดปิดของ
รานอาหาร	หรือดวยสาเหตุตางๆ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง

ในกรณีทีเ่กิดเหตุใดๆ	จนทําใหคณะทัวรไมสามารถออกเดินทางได	
เชน	มีลูกคากลุมใหญยกเลิกการเดินทางกะทันหัน	ทางสายการบินเรียกที่น่ังคืนดวยเหตุผลของสายการบิน	ฯลฯ

ทางผูจัดจะพยายามหาโปรแกรมอื่นในราคาและชวงเวลาใกลเคียงกันทดแทน	ขอใหลูกคาตระหนักดีวาเหตุการณดัง
กลาวถือเป็นเหตุสุดวิสัยและเชื่อมั่นวาผูจัดไดพยายามอยางสุดความสามารถ	โดยลูกคาจะไมยกเหตุขอน้ีมาเป็นขอ
เรียกรองใดๆ	กับผูจัด	หากลูกคาประสงครับเงินคืน	ทางผูจัดยินดีคืนเงิน

1.	คาใชจายสวนตัวอาทิ	อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่ม	โทรศัพท	โทรสาร	มินิบาร	ทีวีชองพิเศษ	คาทํา
หนังสือเดินทาง	คาซักรีด
2.	คาสัมภาระที่เกินชิ้นหรือน้ําหนักเกินสายการบินกําหนด
3.	คาวีซาพาสปอรตตางดาวหรือตางชาติ
4.	คาภาษีการบริการ	3%	ภาษีมูลคาเพิ่ม	7%
5.	จัดเก็บ	50,000	วอนทีส่นามบินสุวรรณภูมิ	(คาบริการของคนขับรถ+ไกด+หัวหนาทัวร)

เน่ืองจากการเดินทางนัน้เต็มไปดวยความเสีย่ง	
และความรับผิดชอบของทางสายการบินที่มีตอผูโดยสารน้ันมีจํากัด	ดังน้ันจึงแนะนําใหซื้อประกันภัยการเดิน

ทางและสุขภาพเพิม่เติม	ทานสามารถเลือกซื้อความคุมครองตามที่ทานตองการ	โดยเฉพาะกรณี	เกิดเหตุเจ็บป วย
จะมีความสามารถในการจายคารักษาได	เน่ืองจากหากเกิดเหตุดังกลาวขึน้ในตางประเทศ	เชน	ประเทศเกาหลีใต	จะ
มีคาใชจายที่สูงมาก

อุนใจเพิม่	
เพื่อคุมครองบาดเจ็บ	เจ็บป วย	ไฟลทยกเลิก	ตกเครื่อง	ยกเลิกเดินทาง	กระเป าหาย	พาสปอรตหาย	ทีม
แพทยฉุกเฉิน
แผนคุมครองสุขภาพ	เพียง	200	บาท

-	รักษาพยาบาล	-	อุบัติเหตุ	-	ยายฉุกเฉิน+สงศพ	-	ทีมแพทยฉุกเฉิน	
แผนหมดหวงทุกการเดินทาง	ราคาพิเศษ	500	บาท	

-	รักษาพยาบาล	-	อุบัติเหตุ	-	ยายฉุกเฉิน+สงศพ	-	ทีมแพทยฉุกเฉิน	-	ยกเลิกเดินทาง	-ลดจํานวนวันเดินทาง	-	กระเปา
เดินหายหรือเสียหาย	-	ความลาชาของระบบขนสงมวลชน	-	ความลาชาของสําภาระ	-	การจี้โดยสลัดอากาศ	-	การ
พลาดตอเที่ยวบิน	-	พาสปอรตหาย	-	ความรับผิดชอบตอบุคคลภายนอก	-	เงินชดเชยระหวางรักษาตัวในตางประเทศ



ขอมูลสําหรับผูเดินทาง
1.	คนไทยถือหนังสือเดินทางประเทศไทย	ไมตองยื่นขอวีซากอนออกเดินทาง
2.	เตรียมหนังสือเดินทางมีอายุมากกวา	6	เดือน	ณ	วันเดินทาง	(ตองมีหนาวางสําหรับประทับตราอยางนอย	2

หนาเต็ม)	เพื่อยื่น	ณ	ดานตรวจคนเขาเมือง	เน่ืองจากเคาเตอรสายการบินหรือดานตรวจคนเขาเมืองอาจปฏิเสธการ
เดินทางของทาน
3.	คาวีซาสําหรับพาสปอรตตางดาว	กรุณาเตรียมเอกสารคือ	(1)	พาสปอรต	(2)	ใบประจําตัวคนตางดาว	(3)	ใบ

สําคัญถิ่นที่อยู	(4)	สําเนาทะเบียนบาน(ถามี)	(5)รูปถายสี	2	น้ิวทานละ1รูป
-	ผูจัดจะเป็นผูดําเนินการยื่นวีซาใหทาน	โดยทานจายคาบริการตางหาก	(สําหรับหนงัสือเดินทางตางดาวผูเป็น
เจาของหนงัสือเดินทางจะตองทําเรื่องแจง	เขา-ออกดวยตนเองกอนจะยื่นวีซา)	สิทธิก์ารออกวีซาข้ึนอยูกับสถานทูต
เทานั้น
4.	ขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ	นามสกุล	คํานําหนาชื่อ	เลขที่

หนังสือเดินทาง	และอื่นๆ	เพื่อใชในการจองตัว๋เครื่องบิน	ในกรณีที่มิไดสงหนาสําเนาหนังสือเดินทาง	(พรอมทั้งหนา
เปลี่ยนชื่อนามสกุล	ถามี)	ใหกับทางผูจัด

ในกรณีทีไมใชตัว๋กรุปแตตองการจอยทัวร	คิดทานละ	8,900	บาท
เด็ก	2-7	ปี	:	หองพัก	=	ผูใหญ	2	+	เด็ก	1	ไมมีเตียง	|	เด็ก	8-12	ปี	เตียงเสริมหรือหองครอบครัว
ราคาน้ีเป็นราคาสําหรับนักทองเทีย่วชาวไทยหรือผูถือหนังสือเดินทางไทยเทานัน้	(นักทองเทีย่วตาง

ประเทศ	โปรดเช็ค)

สงวนสิทธิใ์นการปรับเปลีย่นราคาเพิม่	หากมีการปรับขึน้ของภาษีน้ํามันหรือภาษีใดๆ	จากสายการบิน	คิด
อัตรา	ณ	วันที่	27/06/17
สงวนสิทธิในเรื่องเทีย่วบินและตารางบินสายการบิน	ราคา	และ	รายการ	เปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนได	โดย

มิตองแจงใหทราบลวงหนา
ปกติผูจัดจะสงใบนัดหมายเตรียมตัวการเดินทาง	กอนการเดินทางอยางนอยประมาณ	5-7	วัน	หรือ

ดาวนโหลดหนาเว็บเพื่อดูการเตรียมตัวเดินทางทั่วไป
การอนุญาตใหทานผานดานตรวจคนออกนอกประเทศไทย	และ	ผานดานตรวจคนเขาประเทศเกาหลีเพื่อ

การทองเที่ยว	เป็นอํานาจของเจาหนาที่ตรวจคนเขาออกเมืองของประเทศไทยหรือประเทศเกาหลีในการพิจารณา
และอนุญาตใหเดินทางออกจากประเทศไทย	หรือ	ใหพํานักอยูในประเทศกาหลีใตเพื่อการทองเที่ยว	ทางผูจัดไมมี
อํานาจและไมสามารถเขาไปแทรกแซงได

สายการบินและตัว๋เครื่องบิน
ในการสํารองทีน่ัง่และการใสชื่อในระบบสํารองทีน่ัง่	ผูเดินทางตองสงสําเนาของหนังสือเดินทาง	(	Passport	)

ที่ชัดเจน	หรือ	สงรายละะรายละเอียดที่สายการบินตองการ	(ภาษาอังกฤษ)	เชน	คํานําหนาชื่อ	ชื่อและนามสกุล	วัน
เดือนปีเกิด	เลขที่พาสปรอต	วันหมดอายุ	(	โดยเซ็นตชื่อและเขียนยืนยันรับรองเอกสารเป็นลายลักษณอักษรใหทางผู
จัด	)	หากไมมีการสงขอมูลทั้งหมดในพาสปรอตเป็นลายลักษณอักษรใหทางผูจัด	และเกิดการออกชื่อนามสกุลในตัว๋
หรือบัตรโดยสารผิดพลาด	อาจมีผลใหผูโดยสายจะตองรับผิดชอบในคาใชจายใหมที่จะเกิดขึน้ทั้งหมด	และสายการ
บินไมมีระบบเสียคาใชจายเพื่อแกไขตัวสะกดคํานําหนาชื่อ	/	ชื่อ	/	นามสกุล	หรือ	การเปลี่ยนชื่อผูเดินทาง
หากทานตองซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศ	(เครื่องบิน	รถทัวร,	รถไฟ)	เพื่อไปและกลับกรุงเทพฯ

กรุณาเลือกซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศประเภทที่สามารถเลื่อนวันและเวลาการเดินทางได	ทั้งน้ีเพื่อปองกัน
ปัญหาเที่ยวบินลาชาหรือการเปลี่ยนแปลงเวลาของเที่ยวบินหรือการเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง
ตัว๋สายการบินไมสามารถระบุทีน่ัง่	ซื้อแบบใชวิธี	RANDOM	คือสุมเลือกทีโ่ดยระบบสายการบิน	การจัด

ที่น่ังบนเครื่องบิน	เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูกําหนด	ทางผูจัดไมสามารถเขาไปแทรกแซงได	แตจะทําการ	Request
ใหไดเทาน้ัน

ขอแนะนํา
หากทานมีปัญหาเรื่องอาหารกรุณาแจงทางผูจัดทราบลวงหนา
หามนําผลไมและเน้ือสัตวทุกชนิดเขาประเทศเกาหลีใต	หากพบจะตองเสียคาปรับ
เตรียมสัมภาระขนาดกลาง	เน่ืองจากโรงแรมที่พักในเกาหลีไมมีบริกรชวย	(แนะนํา	ตลอดทริปจะตองดูแลกระเปา

ยกขึน้ลงหองดวยตัวทานเอง	เพื่อปองกันหลายกรณีที่อาจเกิดขึน้ได)
กระเปาทุกใบจะตองฝากใหกับทางเจาหนาที่สายการบินดวยตัวทานเองตามนโยบายรักษาความปลอดภัยของสาย

การบิน



ทรัพยสินมีคาและแตกหักงาย	เชน	เงิน	อัญมณี	อุปกรณอิเล็กทรอนิกส	คอมพิวเตอร	กลองถายรูป	อุปกรณวีดีโอ
เอกสารที่แลกเปลี่ยนเป็นเงินได	เอกสารทางธุรกิจ	หนังสือเดินทาง	เก็บติดตัวเสมอ

สนามบินสุวรรณภูมิ	“	ไมมีการประกาศเรียกลูกคาขึน้เครื่อง	”	กรุณารอที่ประตูขึน้เครื่องอยางนอย	30	นาที	กอน
เวลาเครื่องออก

นําเสื้อแจ็คแก็ตติดตัวขึน้เครื่องดวย	เพราะอากาศอาจจะเย็นและเพื่อการพักผอนที่อบอุน	(สําหรับ	มือใหม	หรือ	คน
กลัววันแรกๆ	จะ	jetlag	หรืออาการเมาเวลาจากการเปลี่ยนโซนเวลาของโลก	แนะนํา	:	นอนใหมากที่สุด	หรือ	ทานยา
แกเมา	เพราะมีมีฤทธิท์ําใหนอนหลับ	ไมดื่มสุราหรือของมึนเมา	และดื่มน้ํามากๆ)

การยกเลิกการจองนัน้	จะยึดเงินเต็มจํานวน	(การเดินทางที่ตองซื้อขาดแบบมีเงื่อนไขกับทางสายการบิน	
เที่ยวบินเหมาลํา	Charter	Flight		หรือ	Extra	Flight	กับสายการบิน	หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ		รวม
ทั้งการการันตีคาหองพัก	การการันตีแพ็กเกตททัวร	จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทั้งหมดไมวากรณีใดใด)


