


1 สนามบินสุวรรณภูมิ

2 สนามบินอินชอน	-	หมูบานเทพนิยาย	-	ยานไชนาทาวน	อิน
ซอน	-	พิพิธภัณทถํ้ าควังเมียง	-	สวนสนุกเอเวอรแลนด

พักที่	ASAN	ONCHON
HOTEL	หรือเทียบเทา

3 RAIL	BIKE	-	ถนนอุโมงคแปะกวย	-	หอคอยกรีนทาวเวอร	-
เฟริสตวิลเลจ	-	หมูบานเมดิเตอรเรเน่ียน	/	หมูบานคริสตรัล
ฟา

พักที่	ASAN	ONCHON
HOTEL	หรือเทียบเทา

4 ศูนยโสม	-	น้ํามันสนเข็มแดง	-	พระราชวงถ็อกซูคุง	-	ถนน
เลียบกําแพง	-	บลูเฮาส	-	DOOTA	DUTY	FREE	-	เมียงดง

พักที่	GALAXY	HOTEL	/
HAEDAMCHE	STAY	/
BENIKIA	SEOUL	หรือ
เทียบเทา

5 ศูนยสมุนไพรฮอกเกตนามู	-	พิพิธภัณฑสาหรายหมีเทเทรุ	-
ฮันบก	-	โรงงานพลอยอเมทิส	-	สนามบินอินชอน	-	สนามบิน
สุวรรณภูมิ

9	พ.ย.	60	-	13	พ.ย.	60 ฿16,900 ฿16,900 ฿16,900 ฿6,900

19	พ.ย.	60	-	23	พ.ย.	60 ฿15,900 ฿15,900 ฿15,900 ฿6,900

20	พ.ย.	60	-	24	พ.ย.	60 ฿15,900 ฿15,900 ฿15,900 ฿6,900

21	พ.ย.	60	-	25	พ.ย.	60 ฿15,900 ฿15,900 ฿15,900 ฿6,900

22	พ.ย.	60	-	26	พ.ย.	60 ฿16,900 ฿16,900 ฿16,900 ฿6,900

23	พ.ย.	60	-	27	พ.ย.	60 ฿16,900 ฿16,900 ฿16,900 ฿6,900

29	พ.ย.	60	-	3	ธ.ค.	60 ฿16,900 ฿16,900 ฿16,900 ฿6,900

30	พ.ย.	60	-	4	ธ.ค.	60 ฿16,900 ฿16,900 ฿16,900 ฿6,900



21.30	คณะพรอมกันที่จุดนัดหมาย	สนามบินสุวรรณภูมิ	อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ	ชัน้	4
เคานเตอร	D	สายการบิน	JIN	AIR	(LJ)	(ลงประตูทางเขาหมายเลข	2)โดยมีหัวหนาทัวรและเจาหนาที่ขอ
งบริษทัฯ	รอตอนรับและอํานวยความสะดวกกอนขึน้เครื่อง

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

ชวงเชา
01.05	น.	บินลัดฟาสูประเทศเกาหลีใต	โดยสายการบิน	JIN	AIR	(LJ)	เทีย่วบินที	่LJ	002บริการอาหารและ

เครื่องดื่มบนเครื่อง	**เทีย่วบินอาจมีการเปลีย่นแปลงจะแจงใหทราบอีกครัง้**
08.25	น.	เดินทางถึง	สนามบินอินชอน	ประเทศเกาหลีใต	หมายเหตุ:	เวลาทองถิ่นเร็วกวาประเทศไทย	2

ชั่วโมง(กรุณาปรับนาฬิกาของทานเป็นเวลาทองถิ่น	เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย)	
หลังจากผานการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรเกาหลี
นําทานเดินทางสู	หมูบานเทพนิยาย	หรือ	DONGWHA	MAEUNL	ไดถูกเนรมิตร	และตกแตงใหหมูบานที่

แสนธรรมดาใหกลายเป็นหมูบานแหงเทพนิยาย	โดยนํานิยายที่ทุกทานคุนเคยหลายเรื่องมาวาดภาพตกแตง
รอบๆหมูบานแหงน้ี	เชน	ปีเตอรแพน	สโนวไวทกับคนแคระทั้ง	7	อะลาดินกับตะเกียงวิเศษ	หนูนอยหมวกแดง
ฯลฯ
ใหทานไดถายภาพไดเกือบทุกมุม	หันไปทางไหนก็ตองถายภาพเก็บไวเป็นที่ระลึก
จากน้ันนําทานเดินทางสู	อินชอนไชนาทาวน	เป็นชุมชนของชาวจีนที่ถือกําเนิดจากการเปิดทาเรืออินชอน

ในปี	ค.ศ.	1883	ในอดีตนับเป็นพื้นที่สําคัญในการขนสงและคาขายสินคาจากประเทศจีน	สําหรับปัจจุบันน้ีชาวจีน
ที่ยังคงอาศัยอยูเป็นรุนที่	2	หรือรุนที่	3	นับจากที่มีการบุกเบิก	แตกลิ่นไอและการดํารงไวซึ่งวัฒนธรรมของคน
รุนกอนยังคงมีใหเห็น	รวมไปถึงการไดมีโอกาสไดลิ้มลองรสชาติอาหารจีนที่มีใหเลือกสรรหลายรานที่อินขอนไช
นาทาวนแหงน้ี
จากน้ันนําทานเดินทางสู	พิพิธภัณทถํ้าควังเมียง	เป็นเหมืองถานหินเกาในสมัยที่เกาหลีอยูใตอาณานิคม

ของญี่ป ุน	ซึ่งถูกนํามารีโนเวทใหมเมื่อปี	2011	ใหเป็นพิพิธภัณททางประวัติศาสตรและวัฒนธรรม	โดยมีการ
สรางทางเดินในถํ้าใหมโดยประดับประดาไปดวยแสงไฟ	หลากหลายสี	สวยงาม	มีน้ําตกภายในถํ้า	รวมทั้งหอง
โถงสําหรับการแสดงดนตรี	ที่พิเศษกวาที่อื่นๆ	เพราะน่ังชมกันในถํ้าดวย	ทําใหที่น่ีกลายเป็นหน่ึงในแหลงทอง
เที่ยวที่นาสนใจ	และอยูไมไกลจากตัวเมืองดวย
รับประทานอาหารกลางวัน

ชวงบาย
จากน้ันนําทานเดินทางสู	สวนสนุกเอเวอรแลนด	สวนสนุกกลางแจงที่ใหญที่สุดของประเทศซึ่งตั้งอยู

ทามกลางหุบเขา	พบกับ	“FESTIVALWORLD”	การแสดงขบวนพาเหรดอันตระการตา	สนุกสุดมันกับบัตรFREE
PASS	ที่ทานสามารถเลือกเลนเครื่องเลนไดทุกชนิดไมจํากัดจํานวนครั้ง	พบกับเครื่องเลนใหมที่ทุกทานไมควร



พลาด	T-EXPRESS	พรอมเก็บภาพความประทับใจกับสวนดอกไมซึ่งเต็มสะพรั่งกลางลานโดยถูกจัดไวเป็น
THEME	ตามฤดูกาล	(มีนาคม-เมษายน:สวนดอกทิวลิป	/	พฤษภาคม-มิถุนายน:สวนดอกกุหลาบ	/	สิงหาคม-
กันยายน:สวนดอกลิลลี่	/	ตุลาคม-พฤศจิกายน:สวนดอกเบญจมาศ)	นอกจากน้ียังสามารถทองไปกับโลกของสัตว
ป าซาฟารี	นอกจากน้ันใหทานไดตื่นตาในสวนสัตวซาฟารี	ชมความนารักของสัตวตางๆ	และไดเพลิดเพลินกับ
การใหอาหารหมีที่ทุกทานไมควรพลาด

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า
นําทานเขาสูทีพ่ัก	ASAN	ONCHON	HOTEL	หรือเทียบเทา
**มีบริการแชน้ําแรหากลูกคาสนใจมีคาใชจาย	8,000	วอน**

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

หมูบานเทพนิยาย	หรือ	DONGWHA	MAEUNL	ไดถูกเนรมิตร	และตกแตงให
หมูบานที่แสนธรรมดาใหกลายเป็นหมูบานแหงเทพนิยาย	โดยนํานิยายที่ทุก
ทานคุนเคยหลายเรื่องมาวาดภาพตกแตงรอบๆหมูบานแหงน้ี	เชน	ปีเตอรแพน
สโนวไวทกับคนแคระทั้ง	7	อะลาดินกับตะเกียงวิเศษ	หนูนอยหมวกแดง	ฯลฯ
ใหทานไดถายภาพไดเกือบทุกมุม	หันไปทางไหนก็ตองถายภาพเก็บไวเป็นที่
ระลึก

ยานไชนาทาวน	CHINA	TOWN	จริงอยูที่ไชนาทาวนเป็นยานดังที่แทบจะมีใน
ทุกเมืองใหญ	ซึ่งก็รวมถึงประเทศไทยเราดวย	แตตองบอกวายานไชนาทาวน
ของอินชอนน้ันเต็มไปดวยความเป็นจีนแทราวกับเมืองจีนมาตั้งอยูเลย	ทั้ง
อาหาร	ภาษา	และวัฒนธรรม	น่ันก็เป็นเพราะยานไชนาทาวนเกิดมาจากการ
สรางทาเรือในอินชอนเพื่อทําการคาขายกับชาวจีน	กระทั่งมากขึน้เรื่อย	ๆ	จน
เกิดเป็นรานรวงมากมายและกลายเป็นยานไชนาทาวนในที่สุด	นอกจากน้ีมัน
ยังเคยเป็นยานไชนาทาวนที่ใหญที่สุดในเกาหลีใตดวย	เพราะเหตุน้ีเองคุณจึง
ไมควรพลาดที่จะมาสัมผัสกับวัฒนธรรมของจีนแผนดินใหญในประเทศ
เกาหลีใต

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

	รับประทานอาหารกลางวัน



บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
เทีย่วบินอาจมีการเปลีย่นแปลงจะแจงใหทราบอีกครัง้
เวลาทองถิน่เร็วกวาประเทศไทย	2	ชัว่โมง	กรุณาปรับนาฬิกาของทานเป็นเวลาทองถิน่	เพื่อความ

สะดวกในการนัดหมาย
มีบริการแชน้ําแรหากลูกคาสนใจมีคาใชจาย	8,000	วอน

เป็นสวนสนุกกลางแจงที่ใหญที่สุดของเกาหลี	ตั้งอยูที่เมืองยงอิน	(Yongin)	โดย
มีบริษทัซัมซุงเป็นเจาของ	เอเวอรแลนดน้ันถือวาเป็นเหมือน	“ดิสนียแลนด
เกาหลี”	เลยก็วาได	นิตยสาร	Forbes	ยังจัดอันดับใหเป็น	1	ใน	4	สวนสนุกยอด
นิยมของโลก	ที่ตั้งของสวนสนุกเอเวอรแลนดน้ันเหมือนสวนสนุกในฝันจริงๆ
เพราะอยูทามกลางหุบเขาและธรรมชาติ	สวยเหมือนในเทพนิยาย	ดานในถูก
แบงออกเป็น	5	โซนใหญๆ	และสัตวที่เป็นดาราดังของที่น้ีคือเจาตัว	Liger	(ไล
เกอร)	ลูกแฝดผสมระหวางสิงโตเพศผูและเสือเพศเมีย	ที่ถือวาเป็นลูกแฝดไล
เกอรคูแรกในโลกที่ตองมาดูที่เอเวอรแลนดที่เดียวเทาน้ัน

	รับประทานอาหารคํ่า
	พักที่	ASAN	ONCHON	HOTEL	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทาน	ป่ันเรียวไบท	Asan	Rail	Bike	ใหทานไดเปิดประสบการณ	ป่ันเรียวไบท	บนทางรถไฟสายเกาของ

เมืองอันซาน	มีระยะทางประมาณ	4	กิโลเมตร	เป็นหน่ึงกิจกรรมที่นิยมของชาวเกาหลี	ใหทานไดสัมผัสวิว
ทิวทัศนธรรมชาติของเกาหลี	ไมวาจะเป็นแปลงเกษตร	ทุงนา	ไรสวนตางๆ	ที่หอมลอมไปดวยภูเขามากมาย
จากน้ันนําทานเดินทางสู	ถนน	GOKGYOCHON	อุโมงคแปะกวย	ถนนสายน้ีขึน้ชื่อวาเป็นถนนสายโรแมน

ติกอีกแหงหน่ึงของเกาหลีก็วาได	เป็นถนนเลียบคลองเคียวกีชอน	บริเวณริมคลองจะเต็มไปดวยตน	GINKGO
หรือตนแปะกวย	ที่จะพบวาในชวงฤดูรอนจะเป็นสีเขียวชะอุมเปลี่ยนสีเป็นสีทองเหลืออรามไปทั่วบริเวณในชวง
ฤดูใบไมรวง
นําทานเดินทางสู	หอคอย	GREEN	TOWER	หน่ึงในสถานที่ถายทํารันน่ิงแมน	บริเวณน้ีเป็นสถานที่ของ

โรงงานกําจัดขยะที่ไดสรางขึน้มา	เพื่อรักษาสภาพแวดลอม	ขยะที่ถูกเผาจะสงควันออกมาในปริมาณที่นอยที่สุด
ในแตละวัน	GREEN	TOWER	มีความสูง	150	เมตร	ใหทานไดชื่นชมกับทัศนียภาพโดยรอบ	360	องศาทั่วทั้ง
เมืองอาซานโดยมองลง	และตื่นตาตื่นใจกับการมองทิวทัศนเมืองอาซานผานพลาสติกใสชนิดแข็งทนทานพิเศษ
ลงไปยังพื้นดิน
รับประทานอาหารกลางวัน

ชวงบาย
นําทานเดินทางสู	Sinjeongho	Tourist	Park	สวนสาธารณะมีสถานที่ทองเที่ยวที่หลากหลายรวมทั้งสวน

ดอกไม	สวนประติมากรรม	สถานที่สําหรับเยาวชนและรูปป้ัน	Admiral	Lee	Sun-shin	อุทยานทางนิเวศวิทยา
ที่ทางเขาสวนของนักทองเที่ยวมีที่ตั้งของพืชหลากหลายชนิดเชนตนสนและตน	Azalea	ในขณะที่สวน
ประติมากรรมดึงดูดผูเขาชมในชวงฤดูหนาวดวยประติมากรรมน้ําแข็งขนาดใหญกวาง	ทะเลสาบ	Sinjeongho
ตั้งอยูดานหนาของสวนทองเที่ยวเป็นจุดตกปลาที่เป็นที่นิยมตลอดทั้งปีและผูเขาชมสามารถเพลิดเพลินกับการ
น่ังเรือสบาย	ๆ	บนเรือยนตหรือเรือสําราญ
นําทานเดินทางสู	FIRST	VILLAGE	อาณาจักรแหงการชอปป้ิงสินคาแบรนดดังเกาหลี	สนุกสนานกับการจับ

จายชอปป้ิงสินคาแบรนดเกาหลีคุณภาพที่เอามาลดราคากันตลอดทั้งปี
จากน้ันนําทานเดินทางสูหมูบาน	BLUE	CRYTAL	VILLAGE	สถานที่ทองเที่ยวที่มีธีมแบบเมดิเตอรเรเนียน

พรอมรานกาแฟชอปป้ิงงานฝีมือและบรรยากาศสบาย	ๆ

ชวงคํ่า	



รับประทานอาหารคํ่า
นําทานเขาสูทีพ่ัก	ASAN	ONCHON	HOTEL	หรือเทียบเทา

**มีบริการแชน้ําแรหากลูกคาสนใจมีคาใชจาย	8,000	วอน**

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

Rail	Bike	คือการไปป่ันรถรางบนทางรถไฟสายเกาที่ปัจจุบันไมมีรถไฟวิ่งแลว
โดยรถที่ใชป่ันคือรถรางที่มีการดัดแปลงใหใชแรงขาป่ันฟันเฟืองใหลอหมุน
คลายๆจักรยานแบบน่ัง

นําทุกทานป่ันจักรยานรัก	หรือเดินเลน	ชม	แชะรูป	โรแมนติกที่ถนนอุโมงค
แปะกวย	(สีเขียวในฤดูใบไมผลิ	และฤดูรอน	สีเหลืองทองในฤดูใบไมรวง)	ตน
สูงเสียดฟา	ที่ทอดยาวกวา	1.5	กม	ซึ่งตั้งอยูบริเวณของคูคลองเคียวกีชอน	ใน
ชวงฤดูใบไมผลิ	บริเวณน้ีจะเต็มไปดวยทุงดอกสีเหลืองของตนเรฟ	ในชวงฤดู
ใบไมรวง	ใบของตนจิงโกะ	หรือตนแปะกวยที่อายุหลายสิบปี	จะเปลี่ยนใบเป็นสี
ทองสุดสวยงดงามยิ่ง	มีสีสันของดอกไมตามฤดูกาลใหไดชื่นชมกัน	ตลอดทาง
เดินยังมีงานศิลปะมาน่ัง	หรือ	งานศิลปะสรางสรรคนารักนารักไวใหชื่นชม
เพราะที่น่ีมีศูนยวัฒนธรรมตั้งอยู	เรายังสามารถเดินทอดนองลงสะพานไปชม
นกอพยพที่มารวมตัวกันในแตละฤดูกาล

นําทานเดินทางสู	หอคอย	กรีนทาวเวอร	หน่ึงในสถานที่ถายทํารันน่ิงแมน
บริเวณจุดที่ตั้งของกรีนทาวเวอรเป็นสถานที่ของโรงงานกําจัดขยะที่ไดสราง
ขึน้มา	เพื่อรักษาสภาพแวดลอม	ขยะที่ถูกเผาจะสงควันออกมาจากกรีนทาว
เวอร	ในปริมาณที่นอยที่สุดในแตละวัน	กรีนทาวเวอรสูงจากพื้นดิน	150	เมตร
ชื่นชมกับทัศนียภาพโดยรอบ	360	องศาทั่วทั้งเมืองอาซานโดยมองลงมาจาก
กรีนทาวเวอร	จุดที่ใหความสนุกอยางหน่ึง

	รับประทานอาหารกลางวัน

อานาจักรแหงการชอปป้ิงสินคาแบรนดนมของเกาหลี	ใหทานไดสนุกกับการ
จับจายใชสอย	สินคาที่เอามาลดราคาทั้งปี

หมูบานเมดิเตอรเรเน่ียน	สไตลซาโตริน่ี	หรือ	หมูบานคริสตรัลฟา	สถานที่สุด
ชิกแหงใหมของชาวเกาหลี	โดยมีตนแบบมาจากเกาะซาโตริน่ี	ประเทศกรีซ
และ	เมืองโพวองซของประเทศฝรั่งเศส	สถาปัตยกรรมออกแนวยุโรป	เนน
เรียบงาย	ตึกสีขาว	หลังคาสีฟา	ชั้นหน่ึงของตัวตึกจะเปิดเป็นคาเฟ 	รานอาหาร
รานหัตถกรรม	รานสไตลครีเอทีฟตางๆ	ชั้นสองขี้นไป	เนนเป็นที่อยูอาศัย	ของ
ชาวศิลปินและคนเมือง	ชวงกลางคืนจะเปิดโคมไฟตลอดถนน

	รับประทานอาหารคํ่า
	พักที่	ASAN	ONCHON	HOTEL	หรือเทียบเทา



มีบริการแชน้ําแรหากลูกคาสนใจมีคาใชจาย	8,000	วอน

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทาน	ศูนยรวมเครื่องสําอางแบรนดดังเกาหลี	เชน	ROJUKISS,	LOTREE,	LANEIGN,	SULWASOO

ใหทานไดเลือกซื้อในราคาพิเศษ
จากน้ันนําทานสู	ศูนยโสมรัฐบาล	ซึ่งรับรองคุณภาพจากรัฐบาล	เป็นโสมที่อายุ	6	ปี	ซึ่งถือวามีคุณภาพดี

ที่สุด	ใหทานไดเลือกซื้อโสมคุณภาพและราคาถูกกวาไทย	2	เทา	โสมเกาหลีถือเป็นยาบํารุงรางกายหรือ
สามารถซื้อเป็นของฝากจากประเทศเกาหลี
จากน้ันนําทานสู	RED	PINE	เป็นผลิตภัณฑ	ที่สกัดจากน้ํามันสน	ที่มีสรรคุณชวยบํารุงรางกาย	ลดไขมัน	ชวย

ควบคุมอาหารและรักษาสมดุลในรางกาย
จากน้ันนําทานชม	พระราชวังถ็อกซูกุง	ตั้งอยูที่หัวมุมสี่แยกใจกลางเมืองของกรุงโซล	เป็นพระราชวังที่เล็ก

ที่สุดในบรรดา	5	พระราชวังของเกาหลี	ซึ่งเป็นเพียงพระราชวังแหงเดียวที่ลอมรอบดวยอาคารสไตลตะวันตกที่
เพิ่มความเป็นเอกลักษณของทิวทัศนได	มีจุดเดนคืออาคารภายในพระราชวังน้ันเป็นการผสมผสานระหวาง
วัฒนธรรมเกาหลีและวัฒนธรรมตะวันตก
และใหทานสัมผัสกับบรรยากาศของ	ถนนกําแพงหินสายโรแมนติก	มีระยะทางยาว	900	เมตร	เป็นผนังหิน

ของพระราชวังถ็อกซูกุง	เดิมเคยเป็นผนังหินแหงแรกในเกาหลีที่สรางใหครอบคลุมพื้นที่ที่อยูอาศัยของผูคนกับ
สิ่งแวดลอมไวรวมกันอยางลงตัว	ระหวางทางเต็มไปดวยตนไมกวา	130	ตน	และมีมาน่ังอีก	20	ที่	บรรยากาศที่
รมรื่นและโรแมนติกเป็นสถานที่ที่ดีสําหรับพักผอนหยอนใจ	และในชวงฤดูใบไมเปลี่ยนสีประมาณเดือน
พฤศจิกายน	ใบแปะกวยจะพรอมใจกันเปลี่ยนเป็นสีสมเหลือง	ยาวตลอดแนวกําแพง	ทําใหเป็นหน่ึงในถนนเสนที่
มีเสนหที่สุดเขาโซล
รับประทานอาหารกลางวัน

ชวงบาย
จากน้ันนําทานเดินทางผานชมทําเนียบประธานาธิบดี	หรือ	บลูเฮาส
จากน้ันนําทานชมสวนสาธารณะเซจงโน	ตั้งอยูติดกับศูนยศิลปะการแสดงเซจอง	ภายในสวนสาธารณะเต็ม

ไปดวยมาน่ังไมสําหรับผูคนที่มาน่ังพักผอน	น้ําพุ	เวทีกลางแจงทรงกลม	และรูปป้ันตางๆ	ในชวงเที่ยงของวัน
ธรรมดาจะเต็มไปดวยพนักงานที่ทํางานอยูในอาคารสํานักงานใกลเคียงมาพักกลางวัน	สวนวันหยุดสุดสัปดาห
มักใชเป็นสถานที่สําหรับงานแตงงานกลางแจง
จากน้ันนําทานสูแหลงช็อปป้ิงปลอดภาษี	DUTY	FREE	ชอปป้ิงสินคาแบรนดเนม	มากมาย	อาทิ

นาฬิกา,แวนตา,เครื่องสําอาง,กระเปา,กลองถายรูป	หรือจะเป็นโทรศัพทมือถือใหทานอิสระไดเลือกซื้ออยางเต็ม
ที่
ถึงเวลาพาทุกทานไปชอปป้ิงที่	เมียงดง	หรือ	สยามสแควรเกาหลี	ทานสามารถเลือกสินคาเทรนดแฟชั่น

ลาสุดของเกาหลีไดที่น้ีโดยเฉพาะสินคาวัยรุนเชนเสื้อผา	รองเทา	กระเปา	เครื่องประดับ	ทั้งแบรนดเนมเชน
EVISU,	GAP,	ONISUKA	TIGER	และสินคาจากแบรนดเกาหลีโดยเฉพาะ	เครื่องสําอางเชนETUDE	HOUSE,
SKIN	FOOD,	THE	FACE	SHOP,	MISSHAROJUKISS,LANEIGE	อีกทั้งยังมีรานกาแฟ	รานอาหารตางๆ	ทาน
สามารถลิ้มลองไอศกรีม	2,000	วอน	ที่สูงเกือบฟุตไดที่น้ี	และKRISPY	KREMEโดนัท	ที่สุดแสนอรอย

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า
นําทานเขาสูทีพ่ัก	GALAXY	HOTEL	/	HAEDAMCHE	STAY	/	BENIKIA	SEOULหรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม



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

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

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

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

	รับประทานอาหารกลางวัน

หรือทําเนียบประธานาธิบดีของเกาหลีใตน้ัน	ไดชื่อบลูเฮาสเพราะวาเมื่อมอง
จากดานนอกเขาไปที่อาคารดังกลาวจะเห็นเป็นสีฟาออนทั้งหลัง	คนก็เลยเรียก
ตามสีของอาคารหลังน้ี	ทําเนียบประธานาธิบดีแหงน้ีไมเปิดใหบุคคลทั่วไปหรือ
นักทองเที่ยวเขาชมภายใน	แตสามารถชมจากดานนอกและถายภาพไกล	ๆได
อาคารบลูเฮาเป็นสถาปัตยกรรมเกาหลีผสมกับสถาปัตยกรรมรวมสมัยที่มี
ความโดดเดนเฉพาะตัว	ดานหลังของบลูเฮาสเป็นภูเขาที่เชื่อวาชวยเสริม	ฮวง
จุย	ดานหนาของบลูเฮาสมีลานกวางและมีอนุสาวรียรูปนกฟีนิกซ	อันหมายถึง
ความเป็นอมตะ	จุดน้ีจะเป็นที่ซึ่งนักทองเที่ยวนิยมมาถายภาพไวเป็นที่ระลึก

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



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

	รับประทานอาหารคํ่า
	พักที่	GALAXY	HOTEL	/	HAEDAMCHE	STAY	/	BENIKIA	SEOUL	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
นําทานเดินทางสู	ศูนยสมุนไพรฮ็อกเกตนามู	ตนไมชนิดน้ีเจริญเติบโตในป าลึกบนภูเขาที่ปราศจาก

มลภาวะและระดับสูงเหนือน้ําทะเล	50-800	เมตร	เมล็ดพันธุของสมุนไพรออตเกตนามูน้ี	เป็นที่นิยมของคน
เกาหลีรุนใหม	เพราะมีผลชวยดูแลตับใหแข็งแรง	ปองกันโรคตับแข็งไมถูกทําลายจากการดื่มแอลกอฮอล	กาแฟ
บุหรี่	สารตกคางจากอาหาร	และยา
จากน้ันนําทานชม	พิพิธภัณฑสาหราย	จัดแสดงเรื่องราวตางๆของการทําสาหรายและประวัติความเป็นมา

ตนกําเนิดของการผลิตสาหรายและขั้นตอนการผลิตสาหรายที่ใหมทุกวันใหทานจะไดเลือกชิมผลิตภัณฑที่ทํา
จากสาหรายหลากหลายรสชาติใหลิ้มลองและเลือกซื้อเพื่อ
ใหทานไดใสชุดประจําชาติเกาหลี	“ฮันบก”	และถายรูปภาพความประทับใจ	นํามาเป็นของฝาก	เชน

สาหรายอบแหง,	สาหรายยาง
รับประทานอาหารกลางวัน

ชวงบาย
จากน้ันนําทานเลือกซื้อ	อเมทิส	เป็นหินที่มีพลังในการบําบัดทั้งดานรางกายและจิตใจของผูสวมใส	ขจัดความ

คิดแงลบ	เป็นพลอยแหงสุขภาพและนําโชค	สามารถปกปองคุมครองผูสวมใสได	โดยมีตั้งแตสีมวงออนเย็นตา
จนถึงสีมวงเขม	มีเสนหเยายวนใจ	พลอยน้ีจะงามจับตาเมื่อมาทําเป็นแหวน	จี้	ตางหูและสรอย	และนิยมใชในการ
แกไขฮวงจุยที่ไมดีภายในบานดวย

ชวงคํ่า
19.55	น.	เดินทางกลับสูกรุงเทพฯโดยสายการบิน	JIN	AIR	(LJ)	เทีย่วบินที	่LJ001	บริการอาหารและ

เครื่องดื่มบนเครื่อง
23.35	น.	ถึง	สนามบินสุวรรณภูมิ	โดยสวัสดิภาพ	พรอมความประทับใจ

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



บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

พิพิธภัณฑสาหรายหมีเทเทรุ	เลาเรืองราวการทําสาหรายจากใตทะเลลึกโดย
หมีเทเทรุ	ใหทานทราบถึงประวัติศาสตร	ความเป็นมา	และกระบวนการผลิต
สาหรายทะเลเกาหลีวามีวิวัฒนาการและ	วิธีการอยางไร	พรอมกับใหทานถาย
รูป	"ภาพวาดลวงตาสามมิติ"	โดยทานจะไดสนุกสนาน	กับการถายรูปแอ็คชัน
ทาทางตางๆ	กับภาพแนวมิติทีเกิดจากความคิดสรางสรรคและจินตนาการ
ของการสรางภาพโดยใชเทคนิคพิเศษจากภาพสามมิติทีรวมทฤษฎีทาง
วิทยาศาสตรและการซอนภาพโดยกระตุนความเคลือนไหวของภาพใหมีมิติ
เหมือนจริงโดย	ใหผูชมเขาไปมีสวนรวมถายภาพ	เมือผานเขาไปในภาพนันๆ
และลองชิมสาหรายหลากหลายรสชาติ

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”

	รับประทานอาหารกลางวัน

โรงงานพลอยอเมทิส	หรือ	พลอยสีมวง	ที่มีชื่อเสียงของประเทศเกาหลี	ซึ่งชาว
โสมเชื่อวาถาไดมีพลอยชนิดน้ีติดตัวไว	จะทําใหมีโชคลาภและสิ่งดีๆเกิดขึน้กับ
ชีวิต

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



1.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิ	์ยกเลิกการเดินทาง	ในกรณีที่จํานวนผูเดินทาง	ตํ่ากวา	15	ทาน(ผูใหญ)	ขึน้ไป	โดยบริษทัฯ
จะแจงใหทราบลวงหนาอยางนอย	7	วัน	กอนการเดินทาง
2.	เที่ยวบิน	ราคาและรายการทองเที่ยว	สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชนของ

ผูเดินทางเป็นสําคัญ
3.	หนังสือเดินทาง	ตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา	6	เดือน	และบริษทัฯ	รับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพื่อทอง

เที่ยวเทาน้ัน
4.	ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิไมรับผิดชอบคาเสียหายใดๆทั้งสิ้น	อันเน่ืองมาจากเกิดกรณีความลาชาจากสาย

การบิน,	การประทวง,การนัดหยุดงาน,	การกอจลาจล,	การเมือง,	ภัยธรรมชาติ	(โดยบริษทัฯจะดําเนินการประสาน
งานเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกลูกคา)	
5.	ทางบริษทัฯสงวนสิทธิไมคืนเงิน	ในกรณีที่ทานใชบริการของทางบริษทัฯไมครบ	เชน	ไมเที่ยวบางรายการ,	ไม

ทานอาหารบางมื้อ	เพราะคาใชจายทุกอยาง	ทางบริษทัฯไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาขาดกอน
ออกเดินทางแลว
6.	ทางบริษทัฯสงวนสิทธิไมรับผิดชอบใดๆ	หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม	และ/หรือ	เกิดอุบัติเหตุที่เกิด

จากความประมาทของตัวนักทองเที่ยวเอง
7.	เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษทัฯจะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆ

แลว	ตามที่ไดระบุไวแลวทั้งหมด
8.	บริษทัขอสงวนสิทธิเ์ฉพาะลูกคาทีมี่วัตถุประสงคเพื่อการทองเทีย่วเทานัน้	

1.	ในการจองครั้งแรก	มัดจําทานละ	10,000	บาท	หรือชําระทั้งหมด
2.	สวนที่เหลือชําระกอนเดินทาง	15	วัน	ในกรณีที่ไมชําระเงินสวนที่เหลือตามเวลาที่กําหนด	ขอสงวนสิทธิใ์นการ

บอกยกเลิกการเดินทาง
3.	การจองจะมีผลสมบูรณ	โดยจะตองสงแฟกซ	หรือ	อีเมล	ใบจองทัวรใหเจาหนาที่ฝ ายขาย	พรอมกรอกรายชื่อของ

ผูเดินทางที่สะกดตรงตามหนังสือเดินทาง
4.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิ	์หากลูกคาตองการขอแยกออกจากกรุป	หรือไมเทีย่วตามรายการทีบ่ริษทั

กําหนด	บริษทัขอปรับทานละ	300	USD

1.	คาตัว๋เครื่องบินไป-กลับตามเสนทางที่ระบุในรายการชั้นทัศนาจรไป-กลับพรอมคณะกรณีอยูตอตองเสียคา
เปลี่ยนแปลงตัว๋
2.	คาอาหารทุกมื้อ	ตามที่ระบุในรายการ
3.	คาเขาชมสถานที่ตางๆ	ตามรายการ
4.	คาที่พักตามระบุในรายการ	พักหองละ	2	ทานตามโรงแรมที่ระบุ	หรือเทียบเทา
5.	คารถรับ-สง	และนําเที่ยวตามรายการ
6.	คาภาษีสนามบิน	ทุกแหงที่มี
7.	คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระทานละ	15	กก.
8.	คาหัวหนาทัวรนําทานทองเที่ยวตลอดรายการในตางประเทศ
9.	คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง

-	การชดเชยอุบัติเหตุสวนบุคคลกรณี	เสียชีวิต	สูญเสีย	อวัยวะ	สายตาหรือ	ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง	1,000,000	บาท
-	การรักษาพยาบาลตออุบัติเหตุแตละครั้ง	500,000	บาท	(เงื่อนไขตามกรมธรรม)

1.	คาใชจายสวนตัว	อาทิ	คาทําหนังสือเดินทาง,	คาโทรศัพทสวนตัว,	คาซักรีด,	มินิบารในหอง,	รวมถึงคาอาหาร
และเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ	(หากทานตองการสั่งเพิ่ม	กรุณาติดตอหัวหนาทัวรแลวจายเพิ่มเองตาง
หาก)
2.	คาทิปคนขับรถ	และไกดทองถิน่	ทานละ	40,000	วอน	หรือ	1,200	บาท	ตอทานตลอดทัง้ทริป
3.	คาภาษีมูลคาเพิม่	7%	และภาษีหัก	ณ	ทีจ่าย	3%	(กรณีออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษทั	หรือตองการ

ใบกํากับภาษี)



4.	คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระ	ที่หนักเกินสายการบินกําหนด(ปกติ	15	กก.)
5.	คาวีซาสําหรับพาสปอรตตางดาว	กรุณาเตรียมเอกสารคือ	1)พาสปอรต	2)ใบประจําตัวคนตางดาว	3)ใบสําคัญ

ถิ่นที่อยู	4)สําเนาทะเบียนบาน(ถามี)	5)สมุดบัญชีเงินฝาก(ถามี)	6)รูปถายสี	2	น้ิว	2	รูป	แลวทางบริษทัฯจะเป็นผู
ดําเนินการยื่นวีซาใหทานโดยจายคาบริการตางหาก(สําหรับหนังสือเดินทางตางดาว	เจาของหนังสือเดินทางตองทํา
เรื่องแจงเขา-ออกดวยตนเองกอนจะยื่นวีซา)

PASSPORT	ตองมีอายุการใชงานไมนอยกวา	6	เดือนนับจากวันทีเ่ดินทาง

เมนูอาหาร
1.	พุลโกกิ	ประกอบดวยหมูสไลดที่ผานการหมักดวยเครื่องปรุงจนไดที่	นํามาผัดรวมกับผักสดนานา	ชนิดบนกระ

ทะรอนๆ	รับประทานพรอมเครื่องเคียง	และขาวสวยรอนๆ	มีกลิ่นหอมนาลิ้มลอง
2.	ชาบู	ชาบู	สุกี้สไตลเกาหลี	บนหมอไฟรอนๆ	ประกอบดวย	ผักสดชนิดตางๆ	และเน้ือหมูสไลดน้ําซุปรอนๆ	และ

เสนอูดงซึ่งขาดไมไดในการทาน	ชาบู	ชาบู	พรอมขาวสวย
3.	คาลบี้	หมูยางเกาหลี	เป็นอาหารพื้นเมืองเกาหลีเลื่องชื่อและเป็นที่รูจักกันดีทั่วโลก	มีรสชาติออกหวาน

กลมกลอม	โดยนําหมูสวนที่ติดกับกระดูก	นําไปยางบนเตาถานแบบดั้งเดิม	เสิรฟพรอมขาวสวยรอนๆ	และเครื่อง
เคียงตางๆ	น้ําจิ้มเตาเจี้ยวและน้ําซุปสาหราย	มีวิธีการรับประทานคลายกับเมี่ยงคําของไทย
4.	คัมจาทัง	ซุปกระดูกหมูมันฝรั่ง	เสิรฟพรอมขาวสวยและเครื่องเคียงตางๆ	อาทิเชนกิมจิ	ผัดถั่วงอก	เป็นตน
5.	ซัมเคทัง	หรือ	ไกตุนโสม	อาหารตําหรับชาววังบํารุงสุขภาพ	บริการทานละ	1	ตัว	บรรจุอยูในหมอเหล็กรอนๆ

ภายในตัวไกจะยัดไสดวยขาว	และของบํารุงตางๆ	อาทิ	เม็ดพุทราแหง	รากโสม	เกากี้	ปรุงรสดวยพริกไทยดํา	และ
เกลือ	รับประทานพรอมเครื่องเคียงที่เรียกวา	กักตุกี	(ทําจากหัวไชเทาดอง)	และเสนขนมจีนหนานุมแบบเกาหลีพรอม
ทั้งเสิรฟ	อินซัมจูหรือเหลาดองโสม
6.	HANSIK	อาหารที่มีผักมากมายหลากหลายชนิดเป็นตัวชูโรง	ซึ่งจะเสิรฟมาพรอมกับขาวหุง	เน้ือยาง	น้ําซุป	และ

เครื่องเคียงตางๆ	ซึ่งดวยมีผักเป็นตัวสําคัญทําใหฮันซิกเป็นอาหารเกาหลีที่ทั้งอรอยและทําใหสุขภาพรางกายแข็งแรง
อีกดวย
7.	ปลาสไตลเกาหลี	เสริฟพรอมดวยน้ําซุปปรุงรส	รับประทานพรอมกับผัก	เครื่องเคียง	และขาวสวยรอนๆ

การยกเลิกการเดินทางจะมีผลสมบูรณ	ก็ตอเม่ือไดแฟกซ	หรือ	อีเมล	การยกเลิกใหกับเจาหนาทีฝ่ าย
ขาย	
1.	ยกเลิกกอนการเดินทาง	30	วันทําการขึน้ไป		คืนเงินทั้งหมด
2.	ยกเลิกกอนการเดินทาง	15	วันทําการขึน้ไป		เก็บคาใชจาย	ทานละ	5,000	บาท
3.	ยกเลิกกอนการเดินทาง	7	-	14	วันทําการ	เก็บคาใชจาย	50%	ของราคาทัวร
4.	ยกเลิกการเดินทางนอยกวา	1	-	6	วันทําการ		เก็บคาใชจายทั้งหมด	100	%	ของราคาทัวร
5.	การขอยกเลิกการเดินทางในกรณีที่เจ็บป วยหรือมีเหตุจากรางกายที่ไมสามารถเดินทางในชวงเวลาที่จองได

การยกเลิกการเดินทาจะตองแสดงใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลใหกับเจาหนาที่ฝ ายขายทั้งน้ีบริษทัฯขอสงวนสิทธิ ์
พิจารณาในการคืนเงินใหกับลูกคาเป็นกรณีไป
6.	ในกรณีที่เจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองปฏิเสธการเขา-ออกนอกประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทั

บริษทัขอสงวนสิทธิไ์มคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น
7.	ในกรณีกรุปที่เดินทางชวงวันหยุด	หรือ	เทศกาล	บริษทัฯไดมีการการันตีมัดจํา	หรือ	ซื้อขายแบบมีเงื่อนไขกับสาย

การบิน	รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ	เชน	CHARTER	FLIGHT	(เหมาลํา),	EXTRA	FLIGHT	(เที่ยวบินพิเศษที่เพิ่มเขามาชวง
วันหยุด	หรือ	เทศกาลดังกลาว)	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิไ์มคืนเงินคามัดจํา	หรือ	คาทัวรทั้งหมด


