


1 สนามบินสุวรรณภูมิ

2 สนามบินอินชอน	-	เกาะนามิ	-	สกีรีสอรท	Eden	Valley	Resort	-
ลานสกี

3 โรงเรียนสอนทํากิมจิ	/	ทํากิมจิ	-	ฮันบก	-	ไรสตรอเบอรรี่	-	สวน
สนุกเอเวอรแลนด	-	LINE	FRIEND	Store	-	ถนนฮงอิก	หรือ	ยานฮง
แด	หรือ	ยานฮงอิก

พักที่	PRIME	IN
SEOUL	HOTEL	/
L'ART	HOTEL	หรือ
เทียบเทา	3	ดาว

4 น้ํามันสนเข็มแดง	-	พระราชวังเคียงบ็อค	-	ศูนยสมุนไพรฮอกเก
ตนามู	-	คลองชองเกชอน	-	ยานอินซาดอง	หรือ	ตลาดอินซาดง	-
เมียงดง	-	บุฟเฟตปูยักษ

พักที่	PRIME	IN
SEOUL	HOTEL	/
L'ART	HOTEL	หรือ
เทียบเทา	3	ดาว

5 ศูนยโสม	-	หอคอยกรุงโซล	-	เขานัมซัน	-	การคลองกุญแจคูรัก	-
โรงงานพลอยอเมทิส	-	สนามบินอินชอน	-	สนามบินสุวรรณภูมิ

30	พ.ย.	60	-	4	ธ.ค.	60 ฿19,900 ฿19,900 ฿19,900 ฿5,900

1	ธ.ค.	60	-	5	ธ.ค.	60 ฿22,900 ฿22,900 ฿22,900 ฿5,900

2	ธ.ค.	60	-	6	ธ.ค.	60 ฿21,900 ฿21,900 ฿21,900 ฿5,900

3	ธ.ค.	60	-	7	ธ.ค.	60 ฿20,900 ฿20,900 ฿20,900 ฿5,900

4	ธ.ค.	60	-	8	ธ.ค.	60 ฿18,900 ฿18,900 ฿18,900 ฿5,900

5	ธ.ค.	60	-	9	ธ.ค.	60 ฿20,900 ฿20,900 ฿20,900 ฿5,900

6	ธ.ค.	60	-	10	ธ.ค.	60 ฿21,900 ฿21,900 ฿21,900 ฿5,900

7	ธ.ค.	60	-	11	ธ.ค.	60 ฿22,900 ฿22,900 ฿22,900 ฿5,900

8	ธ.ค.	60	-	12	ธ.ค.	60 ฿22,900 ฿22,900 ฿22,900 ฿5,900

9	ธ.ค.	60	-	13	ธ.ค.	60 ฿21,900 ฿21,900 ฿21,900 ฿5,900

10	ธ.ค.	60	-	14	ธ.ค.	60 ฿19,900 ฿19,900 ฿19,900 ฿5,900

11	ธ.ค.	60	-	15	ธ.ค.	60 ฿18,900 ฿18,900 ฿18,900 ฿5,900

12	ธ.ค.	60	-	16	ธ.ค.	60 ฿19,900 ฿19,900 ฿19,900 ฿5,900

13	ธ.ค.	60	-	17	ธ.ค.	60 ฿20,900 ฿20,900 ฿20,900 ฿5,900

14	ธ.ค.	60	-	18	ธ.ค.	60 ฿20,900 ฿20,900 ฿20,900 ฿5,900

15	ธ.ค.	60	-	19	ธ.ค.	60 ฿20,900 ฿20,900 ฿20,900 ฿5,900

16	ธ.ค.	60	-	20	ธ.ค.	60 ฿19,900 ฿19,900 ฿19,900 ฿5,900

17	ธ.ค.	60	-	21	ธ.ค.	60 ฿19,900 ฿19,900 ฿19,900 ฿5,900

18	ธ.ค.	60	-	22	ธ.ค.	60 ฿19,900 ฿19,900 ฿19,900 ฿5,900



19	ธ.ค.	60	-	23	ธ.ค.	60 ฿19,900 ฿19,900 ฿19,900 ฿5,900

20	ธ.ค.	60	-	24	ธ.ค.	60 ฿20,900 ฿20,900 ฿20,900 ฿5,900

21	ธ.ค.	60	-	25	ธ.ค.	60 ฿20,900 ฿20,900 ฿20,900 ฿5,900

22	ธ.ค.	60	-	26	ธ.ค.	60 ฿22,900 ฿22,900 ฿22,900 ฿5,900

23	ธ.ค.	60	-	27	ธ.ค.	60 ฿23,900 ฿23,900 ฿23,900 ฿5,900

24	ธ.ค.	60	-	28	ธ.ค.	60 ฿24,900 ฿24,900 ฿24,900 ฿5,900

26	ธ.ค.	60	-	30	ธ.ค.	60 ฿26,900 ฿26,900 ฿26,900 ฿6,900

27	ธ.ค.	60	-	31	ธ.ค.	60 ฿27,900 ฿27,900 ฿27,900 ฿6,900

28	ธ.ค.	60	-	1	ม.ค.	61 ฿28,900 ฿28,900 ฿28,900 ฿7,900

29	ธ.ค.	60	-	2	ม.ค.	61 ฿29,900 ฿29,900 ฿29,900 ฿7,900

30	ธ.ค.	60	-	3	ม.ค.	61 ฿28,900 ฿28,900 ฿28,900 ฿7,900



เคานเตอรเช็คอินปิดบริการกอนเวลาเครื่องออกอยางนอย	60	นาที	ผูโดยสารพรอม	ณ	ประตูขึ้น
เครื่องกอนเวลาเครื่องออก	30	นาที

19.00	น.	คณะพรอมกันที	่ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ	ผูโดยสารขาออกชั้น	4	ประตู	...
เคานเตอร	...	เคานเตอรสายการบิน	JIN	AIR	(LJ)	โดยมีเจาหนาที่อํานวยคอยความสะดวก	ณ	สําหรับเช็คอินท
ตัว๋เครื่องบินและสัมภาระใหแกทาน

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชาในโรงแรม
นําทานเดินทางสู	“โรงเรียนสอนทํากิมจิ”	เพื่อใหทานเรียนรูเกี่ยวกับวัฒนธรรมการทํากิมจิ	ใหทานได

สนุกสนานกับการทํากิมจิ	โดยจะมีวิทยากรอธิบายขั้นตอนการทํากิมจิ	ทานสามารถซื้อกิมจิกลับไปเป็นของฝาก
คนที่บานไดดวย	หลังจากน้ันพาทานไปสวยหลอแบบหนุมสาวเกาหลี	กับการสวมชุดประจําชาติเกาหลี	“	ชุดฮัน
บก”ใหทานไดถายรูปตามอัธยาศัยและเก็บภาพความประทับใจ	
หลังจากน้ันนําทานสู	ไรสตอเบอรี	่นักทองเที่ยวมักจะเรียกวา	สตอเบอเรอ	เพราะผลสตอเบอรี่ลูกโตมากๆ

บางลูกโตเทาลูกละมุดบานเราเลยคะ	ใหทานไดเห็นแปลงปลูกสตอเบอรี่ของคนเกาหลี	ที่ปลูกสตอเบอรี่แบบไร
สารพิษ	ปลูกดวยวิธีธรรมชาติ	และไดผลผลิตที่อรอย	และ	ปราศจากสารพิษ	ทานสามารถชิมสตรอเบอรรี่ผล
ยักษรสชาติหวานกรอบตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	(เมนู...หมูยางสไตลเกาหลี	PORK	GALBI)	

ชวงบาย
จากน้ันพาทานสนุกสนานเต็มอิ่ม	(เลนไดไมจํากัด)	ที่	สวนสนุกเอเวอรแลนด	เป็นสวนสนุกกลางแจงที่

ใหญที่สุดของประเทศ	ตั้งอยูทามกลางหุบเขา	ทานจะไดน่ังกระเชาลิฟท	ใหทานไดสนุกสนานกับเครื่องเลนนานา
ชนิด	อาทิ	T-Express	(	รถไฟรางไม	)	รถไฟเหาะ	หนอนสะบัด	ลองแกง	การตูน	4	มิติ	บานหมุน	บานผีสิง	และใน
สวนสนุกแหงน้ีทานยังสามารถทองไปกับโลกของสวนสัตวป า	ทานจะไดพบกับ	ไลเกอรแฝดคูแรกของโลก	(
ลูกของพอสิงโตและแมเสือ	)	เสือขาว	สิงโตเจาป า	หมีแสนรู	และสัตวนานาชนิดๆ	และในโซนสวนดอกไม	ทานจะ
ไดพบกับดอกไมซึ่งกําลังบานสะพรั่งอวดสีสันเต็มสวน	
และภายใน	สวนสนุกเอเวอรแลนด	ใหทานไดพบกับ	LINE	FRIEND	STORE	มีสินคามากมายหลายรูป

แบบ	แอปลิเคชั่น	LINE	น้ันนอกจากจะเป็นแอพแชทที่ไดรับความนิยมแลวยังมีจุดขายอีกอยางก็คือคาแรกเตอร
หลักของตัวละครของแอปลิเคชั่น	LINE	ที่มีสินคาออกมาใหเลือกมากมาย	ที่มีวางขายภายในราน	LINE	STORE



ชวงคํ่า
รับประทานอาหารเย็น	ณ	ภัตตาคาร	(เมนู...จิมดัก	ไกผัดวุนเสนอรอยนาลอง)	
จากน้ันนําทานไปชอปป้ิงที่	ตลาดฮงแด	แหลงชอปป้ิงสินคาแฟชั่นสําหรับวัยรุน	อยูใกลกลับมหาวิทยาฮงอิก

ภายในถนนเสนน้ีเต็มไปดวยสินคาแฟชั่น	แผงลอย	หรือจะรานรวมแฟชั่นและเครื่องสําอางคสุดชิคอยาง	STYLE
NANDA	ฯลฯ	อีกทั้งยังมีรานอาหารและคาเฟมากมาย	อาทิ	รานกาแฟ	รานอาหาร	รานไอศรีมตางๆ
ทีพ่ัก	นําทานเขาสูทีพ่ักในโซล	PRIME	IN	SEOUL	HOTEL	หรือ	L'ART	HOTEL	หรือระดับเทียบเทา	3
ดาว

	รับประทานอาหารเชาในโรงแรม

เป็นสถานที่ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่นาสนใจของเกาหลี	มีอยูมากมายหลาย
แหงทั้งในกรุงโซลและเขตหัวเมืองใหญอื่น	ๆ	ภายในจะมีกิจกรรมที่เป็นการ
เผยแพรวัฒนธรรมเกาหลีหลายอยาง	เชน	การสาธิตวิธีการทํากิมจิ	โดยจะให
ผูเขาชมลงมือทํากิมจิดวยตัวเอง	มีการใหชิมอาหารพื้นเมืองของเกาหลี	และให
สวมชุดประจําชาติของเกาหลี	(	ฮันบก	)	ถายภาพเป็นที่ระลึกดวย	ซึ่งเขาจะเตรี
ยมชุดฮันบกทั้งของผูชายและผูหญิงไวใหเลือกหลายแบบ

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”

ไรสตรอเบอรรี่	เชิญลิ้มรสสตรอเบอรรี่ของเกาหลีสดๆ	ในบรรยากาศภายในไร
สตรอเบอรรี่อยางแทจริง	พบกับวิถีชีวิตชาวไรสตรอเบอรรี่ของเกาหลีวามีวิธี
การปลูกอยางไร	ใหไดผลสตรอเบอรรี่ที่ขนาดใหญเป็นพิเศษ	หวานหอม	และ
ชวนนารับประทาน	เป็นที่ชื่นชอบของชาวเกาหลีและชาวตางชาติ	และยังเป็น
ผลไมสงออกของประเทศดวย

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	(เมนูหมูยางสไตลเกาหลี	PORK	GALBI)

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



ที่น่ีเป็นรานขายสินคาและคาเฟจาก	LINE	ที่มีจะมีทั้งตุกตา	Line	บราวน	โคน่ี
แซลลี่,	ปากกา,	เคสมือถือ,	สมุด	อีกทั้งยังมีคาเฟและรานขายเบเกอรี่ดานลาง
ชั้นใตดิน	สวนชั้น	2	เป็นโซนเสื้อผา	และของแตงบาน	หมอน	ผาหม

	รับประทานอาหารเย็น	ณ	ภัตตาคาร	(เมนูจิมดัก	ไกผัดวุนเสนอรอยนาลอง)
	พักที่	PRIME	IN	SEOUL	HOTEL	/	L'ART	HOTEL	หรือเทียบเทา	3	ดาว

ยานดังสําหรับวัยรุน	เป็นแหลงรวม	รานคา	รานอาหาร	คลับ	บาร	รวมทั้งเป็น
ถนนแสดงงานศิลปอารตๆ	ของเหลาศิลปินอารมรติสตแตกทั้งหลาย	ถนนสา
ยอารทยานมหาวิทยาลัย	ฮงอิก	ยานน้ีมีทั้งรานอาหาร	คอฟฟ่ีช็อป	ผับ	บาร
รานขายเสื้อผา	รานขายเครื่องสําอางค	และเกสเฮาส	ราคายอมเยาว	(ถูกบาง
ไมถูกบาง	ถาถูกมากๆก็เดินไกลจากรถไฟฟานิดนึง	)	ยานน้ีถือเป็นศูนยรวมวัย
รุนเด็กแนวชาวเกาหลี	และเป็นสถานที่โชวของ	ของนักรองใตดิน	อินดี้	มารอง
เพลง	โชวผลงานของตัวเองใหผูคนที่เดินผานไปมาแถวน้ันไดดูกัน	ปกติโดย
สวนตัวชอบไปเดินเลนแถวฮงแดเพราะวามีรานคาเสื้อผานารักๆ	ดีไซนแนวๆ
ใหเลือกหลากหลาย	และรานอาหารอรอยๆ	หลายราน	ออ	จุดเดนอีกอยางหน่ึง
ของยานน้ีคือมีรานหมูยางอรอยๆ	ใหเลือกกินหลายราน

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชาในโรงแรม
จากน้ันพาทานไปชม	RED	PINE	หรือ	น้ํามันสนเข็มแดง	ผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลี	มีสรรพคุณ

ชวยขับสารพิษออกจากรางกายชวยลดระดับน้ําตาลในเสนเลือด	ชวยละลายไขมันในเสนเลือดชวยลางสารพิษ
หรือดีท็อกเลือดใหสะอาดและเพิ่มการไหลเวียนของเลือดไดสะดวกขึน้	เหมาะกับผูป วยโรคเบาหวาน	ความดัน
โลหิตสูง	ไขมันอุดตันในเสนเลือด	คลอเรสเตอรอลในเลือดสูง	และ	โรคไขขอเสื่อม
จากน้ันนําทานชม	พระราชวังเคียงบกกุง	(Gyeongbokgung	Palace)เป็นทั้งสัญญลักษณและแหลงทอง

เที่ยวยอดฮิตของกรุงโซล	พระราชวังที่มีขนาดใหญและเกาแกที่สุดในกรุงโซล	สรางขึน้ในปี	1394	ในสมัยพระ
เจาแทโจ	ราชวงศโชซอน
จากน้ัน	นําทานรูจักและเขาใจ	“ศูนยสมุนไพรฮอกเก็ตนามู”	ฮอกเก็ตน้ีชาวเกาหลีรุนใหมนิยมนํามารับ

ประทาน	เพื่อชวยดูแลตับใหสะอาดแข็งแรงปองกันโรคตับแข็งไมถูกทําลายจากการดื่มกาแฟ	บุหรี่	แอลกอฮอล
สารตกคางจากอาหารและยา
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	(เมนู...โอซัมบลูโกกิ	ปลาหมึกผัดซอสคลุกคลิก)

ชวงบาย	
จากน้ันนําทาน	ชอปป้ิงแหลงปลอดภาษี	(ดิวตี้ฟรี)	สินคาแบรนดเนมมากมาย	อาทิ	นาฬิกา,แวนตา,เครื่อง

สําอางคกระเปา,	น้ําหอม	เครื่องสําอางแบรนดชั้นดัง	ตางๆ	อาทิ	SULWHASOO	,	DKNY	,	SHISEIDO	,	DIOR
และ	กระเปาแบรนดดังตางๆ	อาทิ	MCM	,	LOUIS	VUITTON,	CHANEL
นําทานไปยัง	คลองชองเกชอน	ตั้งอยูใจกลางกรุงโซล	บริเวณสองฝ่ังคลองตลิ่งถูกตกแตงประดับประดา

อยางสวยงามผลัดน้ําเสียออกใหกลายเป็นน้ําใสจนมองเห็นพื้นดานลางมีการสรางน้ําพุตลอดแนวเขื่อนชะลอ
ความเร็วน้ํา	ลานกิจกรรมที่พักผอน	และ	มีน้ําตกเป็นแนวกั้น	มีทางเดินเลียบคลองตลอด	2.9	กิโลเมตร	และ
สะพานกวา	22



จากน้ันนําทานชอปป้ิง	ยานถนนอินซาดง	ถนนสายวัฒนธรรมอินซาดงมีระยะทาง	700	เมตร	ที่น่ีเป็นสถาน
ที่ซึ่งรวบรวมรานขายผลงานสถาปัตยกรรม	หัตถกรรมโบราณแบบพื้นเมืองของเกาหลี	รวมทั้งผลงานศิลปะอื่นๆ
อีกมากมาย	จึงนับวาเป็นถนนที่มีการผสมผสานระหวางความทันสมัยและความเกาไวไดอยางลงตัว	นอกจากน้ี
ยังเต็มไปดวยรานอาหารในราคาไมแพง	โดยในชวงวันหยุดจะมีนักทองเที่ยวหลั่งไหลมาที่น่ีเพื่อชื่นชมกับผลงาน
ศิลปะ	หรือแมกระทั่งหาซื้อของขวัญของฝากเป็นจํานวนมากจนตองมีการปิดถนนหามใหรถผาน
และทานสามารถช็อปป้ิง	สินคาปลอดภาษีที่	SM	ดิวตี้ฟรีพิเศษ	โดยที่น่ีมีสินคาชั้นนําใหทานเลือกซื้อมากมาย

หลาย	ชนิด	อาทิ	น้ําหอม	เสื้อผา	เครื่องสําอาง	กระเปา	นาฬิกา	เครื่องประดับ	ฯลฯ
จากน้ันนําทานสู	COSMETIC	OUTLET	ชอปป้ิงเครื่องสําอางยอดนิยม	เชน	Snail	Cream	(ครีมหอยทาก)	,

water	drop	(ครีมน้ําแตก)	,	Bubble	Cleansing	,	CC	ครีม	,	แปงมาโยก,	เซรั่มโบท็อกเกาหลี	ซึ่งราคาถูกกวาที่
เมืองไทยเกือบเทาตัว	และบางผลิตภัณฑยังไมมีขายในไทย
จากน้ัน	ใหทานอิสระไดเลือกซื้ออยางเต็มนําทานชอปป้ิงตลาดดัง	ที่สุดของเกาหลี	ตลาดเมียงดง	หรือ
สยามสแควรเกาหลี	ที่เมียงดงแหงน้ีพบกับสินคาวัยรุน	อาทิ	เสื้อผาบุรุษ-สตรี	เครื่องสําอางดังๆ	อาทิ	ETUDE
HOUSE	,	SKIN	FOOD	,	THEFACE	SHOP	,	MISSHA	,	ROJUKISS	,	LANEIGEหรือ	อีกมายใหทานไดเลือก
ซื้อซึ่งราคาถูกกวาที่เมืองไทย	2-3	เทา

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	พิเศษ...	!!	อิม่อรอยกับบุฟเฟตขาปูยักษ	พรอมน้ําจิ้มรสเด็ด	จัด
จาน	และ	อาหารนานาชาติ	เบียร	ไวท	เติมไมอัน้
ทีพ่ัก	นําทานเขาสูทีพ่ักในโซล	PRIME	IN	SEOUL	HOTEL	หรือ	L'ART	HOTEL	หรือระดับเทียบเทา	3
ดาว

	รับประทานอาหารเชาในโรงแรม

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

เป็นพระราชวังที่เกาแกที่สุดของราชวงศโชชอน	สรางขึน้ในปี	ค.ศ.	1394	ตน
พระราชวงศที่สถาปนาขึน้โดยกษตัริยแทโจ	ภายในมีการแสดงโชวการเปลี่ยน
เวรยามของทหารราชองครักษ	การโชวแตละครั้งใชเวลาประมาณ	30	นาที

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

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	(เมนูโอซัมบลูโกกิ	ปลาหมึกผัดซอสคลุกคลิก)



สรางมาตั้งแตสมัยพระเจายองโจแหงราชวงศโชชอน	อายุเกาแกกวา	600	ปี
เดิมเป็นคลองน้ําเนา	ชุมชนสลัมเยอะ	รถติดมาก	จนมีการสรางทางดวนทับ
คลอง	ไมมีใครอยากจะเดินผาน	ตอมาปี	2003	รัฐบาลไดบูรณะคลองใหม	ทุบ
ทางดวนทิ้ง	แลวทุมงบกวา	386	พันลานวอน	พัฒนาจนน้ําใสสะอาด	เป็นสถาน
ที่พักผอนหยอนใจสุดฮิตของชาวกรุงโซลและนักทองเที่ยว

ถนนอินซาดง	เป็นสถานที่ที่ตั้งอยูใจกลางเมือง	มีที่สินคาเกาและดั้งเดิม
จําหนาย	รวมทั้งเต็มไปดวยแกลลอรีมากมายถึง	100	แกลลอรี	ซึ่งมีทั้งศิลปะ
ภาพวาดแบบดั้งเดิม	และศิลปะแบบพื้นบาน	เรียกไดวาที่น่ีคือศูนยรวมของ
ศิลปะเลยก็วาได	หากมาในชวงเดือนพฤษภาคม	ชวงเทศกาลวันวิสาขบูชา	ก็
จะพบเห็นการประดับประดาดวยโคมดอกบัวเต็มไปหมดทั้งถนน	ดูสวยงาม
เต็มไปหมด

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	ณ	ภัตตาคาร	พิเศษ!!	อิ่มอรอยกับบุฟเฟตขาปูยักษ	พรอมน้ําจิ้มรสเด็ด	จัดจาน	และ
อาหารนานาชาติ	เบียร	ไวท	เติมไมอั้น

	พักที่	PRIME	IN	SEOUL	HOTEL	/	L'ART	HOTEL	หรือเทียบเทา	3	ดาว

เมนูพิเศษวาไรตี้บุฟเฟต	พรอมปูยักษ	ที่มีรสชาติอรอยที่สุดใหทุกทานไดอิ่ม
อรอยกันแบบไมอั้น

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชาในโรงแรม
จากน้ันนําทานรูจักและเขาใจ	สมุนไพรโสมเกาหลี	ที่ชวยเสริมความแข็งแรงใหแกระบบยอยอาหารและ

ปอด	ชวยทําใหจิตใจสงบและเพิ่มพละกําลังโดยสวนรวมสรรพคุณทางการแพทย	ชวยบํารุงหัวใจ	ปองกันโรค
หัวใจขาดเลือด	เสริมประสิทธิภาพทางเพศ	ลดและปองกันมะเร็งและเร็วๆ	น้ี	โสมเกาหลีอาจจะไดจดทะเบียน
มรดกโลกโดยองคการยูเนสโก
นําทานสู	หอคอย	N’SEOUL	TOWER	(อิสระไมรวมคาขึ้นลิฟท)	นําทานยอนรอยซีรียดัง	“	You	Who

Came	From	The	Stars”	(ยัยตัวรายกับนายตางดาว)	และ	“	Kim	Sang	Soon”	ณ	เขานัมซาน	ภูเขาเพียง
ลูกเดียวใจกลางเมืองหลวงกรุงโซล	1	ใน	17	หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลก	สูงถึง	480	เมตร	เหนือระดับน้ําทะเล
ชมทัศนียภาพกรุงโซลและชานเมืองแบบรอบทิศ	360	องศา



จากน้ันใหทานได	คลองกุญแจคูรัก	เพราะมีความเชื่อวาคูรักที่ไดมาคลองกุญแจที่น่ีจะรักกันยาวนานตลอด
ไป
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	(เมนู...ไกตุนโสม	SAMGYETANG)

ชวงบาย	
จากน้ัน	หากมีเวลา	จะนําทานชมโรงงานเจียระไน	พลอยอเมทิส	แดนเกาหลีเป็นแดนของพลอยสีมวง

พลอยแหงสุขภาพและนําโชค	โดยมีตั้งแตสีมวงออนเย็นตาจนถึงสีมวงไวน	มีเสนหเยายวนใจ	พลอยน้ีจะงาม
จับตาเมื่อมาทําเป็นแหวน	จี้	ตางหู	และสรอยขอมือ
จากน้ันนําทานเตรียมตัวกลับกรุงเทพ	แวะซื้อของฝากที่	“	รานละลายเงินวอน”	สาหราย	ขนมตาง	ๆ	ช็อกโก

แลตหิน	ซีเรียลช็อกโก	ลิตภัณฑของใบและรากฝอยของโสม	ในรูป	ขนมโสม	ชาโสม	โคลนพอกหนาโสม	ครีมลาง
หนาโสม	เครื่องสําอางโสม	เป็นตน	และยังมีหมอนสุขภาพ	กิมจิ	เป็บโปโร	(ปอกกี้เกาหลี)	ชินราเมง(	มามา
เกาหลี)
ไดเวลาอันสมควรนําทุกทานเดินทางสูสนามบินอินชอน	เพื่อทําการเช็คอินทตัว๋เครื่องบิน	และ	สัมภาระ

ชวงคํ่า
17.25	น.	เหินฟาสู	ประเทศไทย	โดยสายการบิน	JIN	AIR	เทีย่วบิน	LJ	003	(บริการ	SNACK	BOX	บน
เครื่อง)
21.25	น.	คณะเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ	โดยสวัสดิภาพและความประทับใจจากพวกเราทุกคน

	รับประทานอาหารเชาในโรงแรม

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

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

เป็นเนินเขาในกรุงโซล	ประเทศเกาหลี	เป็นจุดทองเที่ยวยิดนิยม	โดยเฉพาะ
สําหรับชมวิว	และการปิกนิค	ไดรับการโวตวาเป็นโลเคชั่นที่สวยที่สุดในกรุง
โซลโดยชาวเกาหลี

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

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	(เมนูไกตุนโสม	SAMGYETANG)



อิสระไมรวมคาขึ้นลิฟทหอคอย	N’SEOUL	TOWER
บริการ	SNACK	BOX	บนเครื่อง

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.	ในกรณีที่ทางสายการบินมีการเรียกเก็บคาภาษีเชื้อเพลิง	เพิ่มเติม	ราคาน้ีอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามประกาศ
สายการบิน..
2.	รายการทองเที่ยวและรายการอาหารที่ระบุไว	อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามสถานการณ	โดยไมจําเป็นตองแจง

ใหทราบลวงหนา
3.	หนังสือเดินทาง	ตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา	6	เดือน	และ	ทางบริษทั	ขอสงวนสิทธิร์ับเฉพาะผูมี

วัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยว	คาทัวรที่จายใหกับผูจัด	เป็นการชําระแบบจายชําระขาด	และผูจัดไดชําระใหกับสาย
การบินและสถานที่ตาง	ๆ	แบบชําระขาดเชนกันกอนออกเดินทาง	ฉะน้ันหากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตาม
รายการไมดวยสาเหตุใดหรือไดรับการปฏิเสธการเขาหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ	(ประเทศไทยและ
ประเทศเกาหลีใต)	ทางผูจัด	ขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดสวนใด	ๆ	รวมทั้งคาตัว๋เครื่องบินใหแกทาน)
4.	หากมีเพื่อนหรือญาติของทานตองการรวมเดินทางทองเที่ยวระหวางทองเที่ยวในประเทศเกาหลีหรือปัญหาตาง

ๆ	ตลอดจนขอแนะนํากรุณาติดตอเจาหนาที่ที่รับผิดชอบ	หากทานมีความจําเป็นตองรับฝากของจากผูอื่นเพื่อที่จะนํา
ไปยังประเทศ	น้ัน	ๆ	หรือนํากลับประเทศไทย	ควรตรวจสิ่งของน้ันวาตองไมเป็นสิ่งของผิดกฎหมาย	ซึ่งของผิด
กฎหมายบางประเภท	อาจมีโทษถึงขั้นประหารชีวิต	เจาหนาที่จะไมรับฝากกระเปาหรือสิ่งของใดใด
5.	หากยกเลิกกอนออกเดินทางนอยกวาวันดังกลาว	ทางผูจัดมีคาใชจายที่ไดชําระลวงหนาไปแลวจํานวนมาก	ขอ

สงวนสิทธิใ์นการหักเงินในสวนที่เกิดขึน้จริง
6.	คณะเดินทางชวงวันหยุด	หรือ	เทศกาลที่ตองการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไขหรือเที่ยวบินเหมาลํา

Charter	Flight	หรือ	Extra	Flight	กับสายการบิน	หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ	จะไมมีการคืนเงินมัดจํา
หรือคาทัวรทั้งหมด	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะปรับราคาตามสถานการณที่มีการปรับขึน้จากภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบิน
อาจจะมีการเรียกเก็บเพิ่มเติม	ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและตามตารางบินของสายการบิน
7.	หากมีการถอนตัวหรือไมไดใชบริการตามที่จองระบุเอาไวหรือกอนรายการทองเที่ยวจะสิ้นสุดลง	ผูจัดถือวาผู

ทองเที่ยวสละสิทธิแ์ละจะไมรับผิดชอบคาบริการที่ไดชําระไว	ไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น	เน่ืองจากคาใชจายที่ทานไดจายให
กับผูจัด	เป็นการชําระแบบยืนยันการใชบริการแบบผูจัดเป็นตัวแทนนายหนา	ผูจัดไดชําระคาใชจายทั้งหมดใหแกผูให
บริการในแตละแหงแบบชําระเต็มมีเงื่อนไข
8.	กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ	จนมีการยกเลิก	ลาชา	เปลี่ยนแปลง	การบริการ

จากสายการบิน	บริษทัขนสง	หรือ	หนวยงานที่ใหบริการ	ผูจัดจะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะประสานงานใหเกิด
ประโยชนสูงสุดแกลูกคา	แตจะไมคืนเงินใหสําหรับคาบริการน้ัน	ๆ
9.	มัคคุเทศก	พนักงานและตัวแทนของผูจัด	ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด	ๆ	ทั้งสิ้นแทนผูจัด	นอกจากมีเอกสารลง

นามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน
10.	ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ	ไดเน่ืองจากเป็นการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ	ในกรณีที่

ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง	ไมวาจะเป็นกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงาน
ของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว	อันเน่ืองมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย	การหลบหนี	เขาออกเมือง
และกรณีอื่นๆ
11.	เน่ืองดวยมาตรการรักษาความปลอดภัยของสนามบินทั่วโลก	กอนทานขึน้เครื่องบิน	กรุณาแยกของเหลว	เจล	ส

เปรย	ที่จะนําติดตัวขึน้เครื่องบิน	แยกใสถุงพลาสติกใสมีซิปล็อคปิดสนิท	โดยที่ขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน	100	มิลลิลิตร
ตอชิ้น	และรวมกันทุกชิ้นไมเกิน	1	ลิตร	และตองนําออกมาใหเจาหนาที่ตรวจไดอยางสะดวก	ณ	จุดเอ็กซเรย	อนุญาต
ใหถือไดทานละ	1	ใบเทาน้ัน	ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาที่กําหนด	รวมถึงสิ่งของที่มีลักษณะคลาย
กับอาวุธ	เชน	กรรไกรตัดเล็บ	มีดพก	แหนบ	จะตองใสกระเปาใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน
และประเทศเกาหลี	มีกฎหมายหามนําเขาผลิตภัณฑที่ทํามาจากพืช	และเน้ือสัตวทุกชนิดเขาประเทศ	เชน	ผัก	ผลไม
สด	ไข	เน้ือสัตว	ไสกรอก	เพื่อเป็นการปองกันโรคติดตอที่จะมาจากสิ่งเหลาน้ี	หากเจาหนาที่ตรวจพบ	จะตองเสียคา
ปรับในอัตราที่สูงมาก

ทางบริษทัฯ	ขอรับมัดจํา	10,000	บาท	สําหรับการจองนับตั้งแตวันจองภายใน	2	วันและ	สวนทีเ่หลือทัง้หมด
ชําระกอนเดินทางอยางนอย	20	วัน	(การไมชําระเงินคามัดจํา	หรือ	ชําระไมครบ	หรือเช็คธนาคารถูกระงับการ
จายไมวาดวยสาเหตุใดใด	ผูจัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง)

1.	คาตัว๋เครื่องบินไป-กลับ	กรุงเทพ	-	อินชอน	-	กรุงเทพ	(ตัว๋กรุป)	และ	คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี
2.	คาอาหารทุกมื้อ	ตามที่ระบุในรายการ
3.	คาเขาชมสถานที่ตางๆ	ตามรายการ
4.	คาที่พักตามระบุในรายการ	พักหองละ	2-3	ทาน



5.	คารถรับ-สง	และนําเที่ยวตามรายการ
6.	คาน้ําหนักกระเป าสัมภาระทานละ	15	กก.	และนําขึ้นเครื่องได	12	กก.
7.	มัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง
8.	คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง	วงเงินทานละ	1,000,000	บาท	(เงื่อนไขตามกรมธรรม	หรรษา	25)

1.	กรณีปรับเพิ่มอัตราคาภาษีเชื้อเพลิงและประกันวินาศภัยทางอากาศสายการบิน
2.	คาวีซาสําหรับพาสปอรตตางดาว
3.	คาใชจายสวนตัว	อาทิ	คาทําหนังสือเดินทาง,	คาโทรศัพทสวนตัว,	คาซักรีด,	มินิบารในหอง,	รวมถึงคาอาหาร

และเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ	(หากทานตองการสั่งเพิ่ม	กรุณาติดตอหัวหนาทัวรแลวจายเพิ่มเองตาง
หาก)
4.	คาทิปคนขับรถ	และ	ไกดทองถิน่	และ	หัวหนาทัวร	ทานละ	(40,000	วอน	หรือ	1,200	บาท	/คน/ทริป)
5.	ราคาตามโปรแกรมทัวร	ยังไมรวมคาภาษีมูลคาเพิ่ม	7%	และ	ภาษีหัก	ณ	ที่จาย	3%

PASSPORT	ตองมีอายุการใชงานไมนอยกวา	6	เดือนนับจากวันทีเ่ดินทาง

ราคาเด็กอายุไมเกิน	2	ขวบ	(INFANT)	ราคา	5,900	บาท	/	ราคาจอยแลนดไมใชตัว๋เครื่องบิน	ราคา	8,900	บาท
ราคาดังกลาว	เป็นราคาโปรโมชั่น	ลูกคาไมสามารถยกเลิกได	ไมวากรณีใดๆทัง้สิ้น
ราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชั่นทาง	บริษทั	ฯ	เก็บมัดจําคาทัวร	ทานละ	10,000	บาท/ทาน

หากทานตองซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศเพื่อไปและกลับกรุงเทพฯ	กรุณาเลือกซื้อบัตรโดยสารภายใน
ประเทศประเภททีส่ามารถเลื่อนวันและเวลาในการเดินทางได	ทัง้น้ีเพื่อป องกันปัญหาเทีย่วบินลาชา
หรือการเปลีย่นแปลงเวลาของเทีย่วบินหรือการเปลีย่นแปลงวันเดินทางกรณีเกิดความผิดพลาดจาก
บริการจากสายการบิน	(ความลาชาของเที่ยวบิน	การยกเลิกเที่ยวบิน	มีการยุบเที่ยวบินรวมกัน	ตารางการการเดิน
ทางมีการเปลี่ยนแปลง	เน่ืองจากสายการบินพิจารณาสถานการณแลววา	อยูนอกเหนือความควบคุม	หรือเหตุผลเชิง
พาณิชย	หรือเหตุผลทางดานความปลอดภัยเป็นตน)	โปรดเขาใจและรับทราบวา	ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถ
คืนคาใชจายตางๆ	ได	ในทุกกรณี
ทัวรทัวรน้ีจัดใหเฉพาะลูกคาที่ประสงคจะไปทองเที่ยวตามรายการของทัวรทุกวันเทาน้ัน	หากทานไมสามารถ
รวมทัวรทุกวัน	แคสมัครมารวมทัวรเพียงเพื่อการใชตัว๋เครื่องบินและทีพ่ักในราคาพิเศษ	หากทานไม
แจง	และปรากฏวาทานไมรวมทัวรในบางวัน	ทางบริษทัจะคิดคาดําเนินการในการแยกทองเทีย่วเอง
300	USD	(กอนซื้อทัวร	จะตองแจงความประสงคทีเ่ป็นจริง	เพื่อทางผูจัดจะไดคิดคาบริการทีเ่หมาะสม)

ขอควรทราบ	
1.	ทัวรน้ีจัดใหเฉพาะลูกคาที่ประสงคจะไปทองเที่ยวตามรายการของทัวรทุกวันเทาน้ัน	หากทานไมสามารถรวม

ทัวรทุกวัน	แคสมัครมารวมทัวรเพียงเพื่อการใชตัว๋เครื่องบินและที่พักในราคาพิเศษ	หากทานไมแจง	และปรากฏ
วาทานไมรวมทัวรในบางวัน	ทางบริษทัจะคิดคาดําเนินการในการแยกทองเทีย่วเอง	300	USD***
2.	โปรแกรมทัวรอาจมีการสลับปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสมของหนางาน	อาทิ	หากมีฝนตก	หรือ	รถ

ติด	อาจปรับโปรแกรม	(ทั้งน้ีขึน้อยูกับสถานการณหนางาน	)	ไกดและหัวหนาทัวรจะแจงใหทราบในแตละวัน
3.	รานชอปป้ิงทีท่างรัฐบาลใหทัวรลง	ตามทีร่ะบุในโปรแกรมทัวร	ขอความรวมมือลูกทัวรลงทุกราน	ซื้อ
ไมซื้อไมวากัน	ทางบริษทัฯไมมีนโนบายบังคับซื้อแตอยางใด	ขึน้อยูกับความพึงพอใจของลูกคา
4.	ประเทศเกาหลีใตมีชางภาพมาถายรูปแลวมาจําหนายวันสุดทายลูกทัวรทานใดสนใจสามารถซื้อไดแตถาทานใด

ไมสนใจก็ไมตองซื้อ	โดยไมมีการบังคับลูกทัวรทั้งสิน	แตเป็นการบอกกลาวลวงหนา
5.	กรุณาเตรียมเอกสารการทํางาน	เชน	หนังสือรับรองการทํางาน	,	นามบัตร	,	บัตรพนักงานหรือหากมีธุรกิจสวน

ตัวตองมีนามบัตร	หากเปลี่ยนชื่อสกุลตองนําเอกสารมายืนยัน

1.	สําหรับผูโดยสารที่ไมไดถือหนังสือเดินทางไทย	และทางบริษทัฯเป็นผูยื่นวีซาให	เมื่อผลวีซาผานแลวมีการ
ยกเลิกการเดินทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนคามัดจําทั้งหมด



2.	ราคาดังกลาวเป็นราคาโปรโมชัน่	ไมสามารถยกเลิกการจองไดทุกกรณี
3.	ยกเลิกการเดินทางในวันเดินทาง,ถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมืองทั้งจากประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐ

เกาหลีใต	ไมมีการคืนเงินทั้งหมดไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น
4.	ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือคามัดจําที่พักโดยตรงหรือ

โดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศซึ่งไมอาจขอคืนเงินได	รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเชน	Extra	Flight	และ
Charter	Flight	จะไมมีการคืนเงินมัดจํา	หรือคาทัวรทั้งหมดเน่ืองจากคาตัว๋เป็นการเหมาจายในเที่ยวบินน้ันๆ


