


1 สนามบินสุวรรณภูมิ

2 สนามบินอินชอน	-	หมูบานเทพนิยาย	-	เกาะนามิ	-	สวนเกาหลี	-	ลานสกี

พักที่	JM
HOTEL	/
CENTRAL
PLAZA	หรือ
เทียบเทา

3 ไรสตรอเบอรรี่	-	สวนสนุกเอเวอรแลนด	-	กรุงโซล	-	น้ํามันสนเข็มแดง

พักที่	GALAXY
HOTEL	/	H	CS
AVENUE
HOTEL	หรือ
เทียบเทา

4 พระราชวงถ็อกซูคุง	-	หมูบานบุกชอนฮันอก	-	ศูนยโสม	-	ศูนยสมุนไพรฮ
อกเกตนามู	-	เขานัมซัน	-	กรุงโซล	-	การคลองกุญแจคูรัก	-	หอคอยกรุง
โซล	-	เมียงดง

พักที่	GALAXY
HOTEL	/	H	CS
AVENUE
HOTEL	หรือ
เทียบเทา

5 พิพิธภัณฑสาหรายหมีเทเทรุ	-	เรียนทําขาวหอสาหราย	คิมบับ	-	ฮันบก	-
ถนนฮงอิก	หรือ	ยานฮงแด	หรือ	ยานฮงอิก	-	Seoullo7017	-	สนามบิน
อินชอน	-	สนามบินสุวรรณภูมิ

27	ก.พ.	61	-	3	มี.ค.	61 ฿17,900 ฿17,900 ฿17,900 ฿5,900



19.00	น.	คณะพรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ	อาคารผูโดยสารขาออก	ชัน้	4	สายการบิน	LJ	ประตูทาง
เขาที2่	แถวK	เจาหนาที่จากบริษทัฯคอยตอนรับและอํานวยความสะดวกใหทานกอนขึน้เครื่อง	
22.40	น.	ออกเดินทางสู	ประเทศเกาหลีใต	โดยสายการบิน	LJ004	(ทางบริษทัจะคอนเฟิมไฟลทและเวลา

บิน	อีกครั้งในเอกสารนัดหมายการเดินทาง)

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

ชวงเชา
05.55	น.	ถึง	สนามบินอินชอน	กรุงโซลประเทศเกาหลีใต(เวลาทองถิ่นเร็วกวาประเทศไทย	2	ชั่วโมง)หลัง

ผานพิธีการทางตรวจคนเขาเมืองเรียบรอย	
นําทานเดินทางสู	หมูบานเทพนิยาย	(	DONGWHA	MAEUNL)	ไดถูกเนรมิตร	และตกแตงใหหมูบานที่แสน

ธรรมดาใหกลายเป็นหมูบานแหงเทพนิยาย	โดยนํานิยายที่ทุกทานคุนเคยหลายเรื่องมาวาดภาพตกแตงรอบๆ
หมูบานแหงน้ี	เชน	ปีเตอรแพน	สโนวไวทกับคนแคระทั้ง	7	อะลาดินกับตะเกียงวิเศษ	หนูนอยหมวกแดง	ฯลฯ	ให
ทานไดถายภาพไดเกือบทุกมุม	หันไปทางไหนก็ตองถายภาพเก็บไวเป็นที่ระลึก
รับประทานอาหารกลางวัน	ทัคคัลบี	(ไกผัดซอสเกาหลี)

ชวงบาย
จากน้ันนําทานเดินทางสู	เกาะนามิ	โดยเรือเฟอรรี่	เพื่อขามฝากไปยังเกาะ	ซึ่งเป็นสถานที่โรแมนติกอีกแหง

หน่ึงสําหรับคูรักคูหนุมสาว	ครอบครัว	เพื่อนๆ	หน่ึงในสถานที่ถายทําละครเรื่องดัง	เพลงรักในสายลมหนาว	เกาะ
นามิมีรูปรางเหมือนใบไมที่ลอยอยูทางตอนเหนือของแมน้ําฮันและหางจากกรุงโซลไปเพียง	63	กิโลเมตร	ณ	ที่
แหงน้ีทานสามารถเชาจักรยานเที่ยวรอบเกาะ
เดินเลนชมสวนเกาหลี	เคารพสุสานนายพลนามิ	เดินผานกลางแมกไมแหงสวนสนที่สูงเสียดฟา	ดงตนสน

ดอกสน	เลือกน่ังที่มาน่ังขางชายฝ่ัง	เพื่อชมยรรยากาศอันโรแมนติกใตเงาไม	มองดูพันธุสัตวตางๆ	เชน	นก
กระจอกเทศ	กระตาย	กระรอก	เป็ด	กวาง	ฯลฯ
นําทานเดินทางสู	ลานสกี	ใหทุกทานสนุกสนานกับการเลนสกี	หรือ	กระดานเลื่อนหิมะ	สัมผัสหิมะและสถาน

ที่อันงดงาม	พรอมถายรูปเป็นที่ระลึกได(ผูสนใจเชาอุปกรณเครื่องเลนใหติดตอหัวหนาทัวรเพราะราคาน้ีไมรวม
คา	เชาอุปกรณ	,	สกีลิฟท	สกีคาเลนรวมชุดประมาณ	50,000	วอน	และ	กรุณาเตรียมถุงมือสกี	ผาพันคอ	แวน
กันแดด	เสื้อแจกเก็ตกันน้ํา	หรือ	ผารม	และกางเกงที่เหมาะสม)

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	บุลโกกิ
จากนัน้นําทานเขาสูทีพ่ัก	JM	HOTEL	/	CENTRAL	PLAZA	หรือเทียบเทา



ทางบริษทัจะคอนเฟิมไฟลทและเวลาบิน	อีกครั้งในเอกสารนัดหมายการเดินทาง
ลานสกี	ผูสนใจเชาอุปกรณเครื่องเลนใหติดตอหัวหนาทัวรเพราะราคาน้ีไมรวมคา	เชาอุปกรณ	,	สกีลิฟท	สกี

คาเลนรวมชุดประมาณ	50,000	วอน	และ	กรุณาเตรียมถุงมือสกี	ผาพันคอ	แวนกันแดด	เสื้อแจกเก็ตกันน้ํา	หรือ
ผารม	และกางเกงที่เหมาะสม

หมายเหตุ....	ปริมาณของหิมะและการเปิดใหบริการของลานสกีขึน้อยูกับความเอื้ออํานวยของอากาศ	หาก
ไมมีหิมะเพียงพอ	ลานสกีอาจจะปิดใหบริการ	ในกรณีที่ลานสกีไมสามารถเปิดบริการ	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์น
การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม	ปรับเปลี่ยนเป็น	ONE	MOUNT	(SNOW	PARK)	***(ไมรวมคาเขา	SNOW	PARK

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

	รับประทานอาหารกลางวัน	ทัคคัลบี	(ไกผัดซอสเกาหลี)

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

อยูในใจกลางกรุงโซล	ของเขตกังนัม	เป็นพื้นที่สีเขียวที่หายากในเขตเมือง	มัน
เป็นที่ฝังศพสําหรับสองกษตัริยเกาหลี	และสมเด็จพระราชินี

สกีรีสอรท	อิสระใหทานเพลิดเพลินกับกิจกรรมตาง	ๆ	บนลานสกี	เพลิดเพลิน
กับลานหิมะที่กวางใหญ	และเนินเลยสกีระดับตางๆ	และมีสิ่งอํานวยความ
สะดวกอื่นๆอีกมากมาย

	รับประทานอาหารคํ่า	บุลโกกิ
	พักที่	JM	HOTEL	/	CENTRAL	PLAZA	หรือเทียบเทา



15,000	วอน	หรือหากทานใดไมสนใจ	สามารถเดินชอปป้ิงตามอธัยาศัย	มีทั้ง	H&M	,	ADIDAS	และมีอีกหลาก
หลายแบรนดชั้นนํา)

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานสู	ไรสตรอเบอรี	่เชิญทานลิ้มรสผลสดในบรรยากาศไรสตรอเบอรรี่จริงๆ	ไดเรียนรูวิถีชีวิตชาวไรสต

รอเบอรี่ของเกาหลีวา	มีวิธีการปลูกอยางไรจึงไดผลสตรอเบอรี่ที่ขนาดใหญเป็นพิเศษ	และหวานหอมชวนรับ
ประทาน
รับประทานอาหารกลางวัน	หมูยางเกาหลี

ชวงบาย	
จากน้ันนําทานเดินทางสู	เอเวอรแลนด	สวนสนุกน้ีถูกขนานนามวา	ดิสนียแลนดเกาหลี	เป็นสวนสนุกกลาง

แจงที่ใหญที่สุดของ	ประเทศ	โดยมีบริษทัซัมซุงเป็นเจาของ	ตั้งอยูทามกลางหุบเขา	ทานจะไดน่ังกระเชาลิฟท
และทองไปกับโลกของสัตวป าซาฟารีชมไลเกอร	(สิงโตผสมกับเสือ)	แฝดคูแรกของโลก	
ที่น่ีทานจะพบวาเจาป าสิงโต	และเสือสามารถอยูดวยกันไดอยางเป็นสุขชมความนารักของหมีที่สามารถ

สื่อสารกับคนขับรถไดเป็นอยางดี	เขาสูดินแดนแหงเทพนิยาย	สวนสี่ฤดู	ซึ่งจะปลูกดอกไมเปลี่ยนไปตามฤดูกาล
และสนุกกับเครื่องเลนนานาชนิด	อาทิเชน	สเปสทัวร	รถไฟเหาะ	หนอนสะบัด	ชมกิจกรรมและการแสดงตาง	ๆ	ที่
จัดตามตารางประจําวัน
จากน้ันพาทานเดินทางสูกรุงโซล	แลวเขาชม	น้ํามันสนเข็มแดง	(Red	Pine)ปัจจุบันนิยมมารับประทานเพื่อ

ลางพิษในรางกาย	ลางไขมันในเสนเลือดทั่วทั้งรางกาย	ปองกันไขมันอุดตัน	ในเสนเลือด	,	โรคหัวใจ	,	โรคภูมิแพ
เป็นตน
และอิสระใหทานไดเลือกซื้อเครื่องสําอางคแบรนดดังของเกาหลี	ณ	คอสเมติค	มีใหเลือกมากมายหลายยี่หอ

อาทิเชน	ครีมน้ําแตกที่โดงดัง	ครีมหอยทาก	แปงโรตี	โลจูคิส	ฯลฯ

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ขาวยําเกาหลี	+	ซุป
จากนัน้นําทานเขาสูทีพ่ักโรงแรม	GALAXY	HOTEL	/	H	CS	AVENUE	HOTEL	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

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

	รับประทานอาหารกลางวัน	หมูยางเกาหลี

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



เมืองหลวงของประเทศเกาหลีใต	โดยคําวาโซลในภาษาเกาหลีมีความหมาย
วา	“เมืองหลวง”	กรุงโซลในอดีตเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรโซซอนมีชื่อเดิม
วา	เมืองฮันยาง	สถาปนาพรอมกับการสรางอาณาจักรโซซอน	มีอายุประมาณ
600	ปี	กรุงโซลปัจจุบันกอตั้งในปี	พ.ศ.	2491	และไดถูกกําหนดเป็น	เมืองพิเศษ
โดยมีพื้นที่รวม	605	ตร.กม.	ประชากรราว	100	ลานคน	และถือเป็นหน่ึงใน
เมืองหลวงที่มีประชากรมากที่สุดในโลก	โซลตั้งอยูทางตะวันตกเฉียงเหนือของ
ประเทศ	โดยอยูบริเวณแมน้ําฮัน

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

	รับประทานอาหารคํ่า	ขาวยําเกาหลี	+	ซุป
	พักที่	GALAXY	HOTEL	/	H	CS	AVENUE	HOTEL	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
พาทานชมความสวยงามของ	พระราชวังถอกซูกุง	(Deoksugung	Palace)	พระราชวังเกาแก	ขนาดไมเล็ก

ไมใหญ	แตสวยงามรมรื่นไปดวยตนไม	ยิ่งชวงใบไมแดงแลวยิ่งสวยงาม	พระราชวังแหงน้ีมีถนนกําแพงหินอัน
มีชื่อเสียงที่มักมีผูนิยมไปเดินเลนพักผอนชื่นชมกับงามงดงามของพระราชวัง	ซึ่งตั้งอยูอยางโดดเดนสงางาม
ทามกลางอาคารสไตลตะวันตกใจกลางกรุง	นอกจากน้ีภายในพระราชวังยังมีสิ่งกอสรางที่นาสนใจ	ไดแก	ประตู
หลักแทฮันมุน,	พระที่น่ังชุงวาจอนและทองพระโรง	และซกโชจอน
จากน้ันเดินทางไปยังหมูบานบุกชอนฮันอก	(Bukchon	Hanok	Village)	เป็นอีกหน่ึงสัญลักษณของเกาหลี

ทามกลางตึกรามบานชองที่ทันสมัยของกรุงโซลน้ัน	หมูบานแหงน้ีก็ยังคงรักษาอาคารบานเรือนในสมัยโบราณ
มีกลิ่นอายของเกาหลีในยุคเกาแก	ทานจะไดพบกับบานของขุนนางระดับสูงของเกาหลีในสมัยกอน	ภายใน
หมูบานมีอาคารแบบดั้งเดิมของเกาหลีกวา	100	หลัง	(รูปแบบบานแบบดั้งเดิมของเกาหลีเรียกวา	ฮัน
อก(hanok))
รับประทานอาหารกลางวันไกตุนโสม

ชวงบาย
เขาชมศูนยโสม	ซึ่งรัฐบาลรับรองคุณภาพวาผลิตจากโสมที่มีอายุ	6	ปีซึ่งถือวา	เป็นโสมที่มีคุณภาพดีที่สุด	ชม

วงจรชีวิตของโสม	พรอมใหทานไดเลือกซื้อโสมที่มีคุณภาพดีที่สุดและราคาถูกกวาไทยถึง	2	เทา	กลับไปบํารุง
รางกายหรือฝากญาติผูใหญที่ทานรักและนับถือ
นําทานสูศูนยสมุนไพรโบกานยอง	ตนไมชนิดน้ีเจริญเติบโตในป าลึกบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะและระดับ

สูงเหนือน้ําทะเล	50-800เมตร	ชาวเกาหลีรุนใหมนิยมนํามารับประทานเพื่อชวยดูแลตับใหสะอาดแข็งแรง
ปองกันโรคตับแข็งไมถูกทําลายจาการดื่มแอลกอฮอล	กาแฟ	บุหรี่	สารตกคางจากอาหารและยา
จากน้ันนําทานยอนรอยละครซีรียเกาหลีชื่อดัง	My	name	is	Kim	Sam	Soon	ที่ภูเขานัมซานภูเขาแหงเดียวที่

ตั้งอยูใจกลางเมืองโซล	สูง	274	เมตร	บนยอดเขามีหอ	Seoul	Tower	*.*ไมรวมคาขึ้นลิฟท	*.*.	ซึ่งเป็น	1	ใน	18
หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลกมีความสูงถึง	480	เมตร	เหนือระดับน้ําทะเล
ทานสามารถชมทัศนียภาพของกรุงโซล	ไดรอบทิศ	360	องศา	ที่คูรักทุกคูชาวเกาหลีจะตองทําคือ	การคลอง

กุญแจคูรัก	Love	Key	Ceremonyบนโซลทาวเวอร	โดยที่จะเขียนขอความ	หรือชื่อของคูรักไวบนแมกุญแจและ



ก็จะนําแมกุญแจน้ีไปคลองกับรั้วเหล็ก	สวนลูกกุญแจเคาจะทิ้งไปดวยความเชื่อที่วาหากคูรักคูใด	ไดมาเยือนและ
คลองกุญแจคูรักกันที่น่ีจะทําใหความรักของทั้งคูยืน	ยาวไมพรากจากกันไปตลอดกาล
จากน้ันพาทานช็อปป้ิงสินคาปลอดภาษีที่	ดิวตี้ฟรี	โดยที่น่ีมีสินคาชั้นนําใหทานเลือกซื้อมากมายกวา	500

ชนิด	อาทิ	น้ําหอม	เสื้อผา	เครื่องสําอาง	กระเปา	นาฬิกา	ฯลฯ

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	จิมดัก	(ไกพะโลเกาหลี)
จากน้ันเดินยอยตอกันที่ตลาดเมียงดง	แหลงช็อปป้ิงขึน้ชื่อและสถานที่รวมแฟชั่นชั้นนําของกรุงโซลหรือที่คน

ไทยรูจักกันในชื่อสยามแสควรเกาหลีทานจะพบกับสินคาวัยรุนมากมายหลากหลายยี่หอไมวาจะเป็นเครื่อง
สําอางยี่หอดังๆอยาง	THE	SKIN	FOOD,	THE	FACE	SHOP,	ETUDE	HOUSE,	MISSHA	ฯลฯเสื้อผาแฟชั่นมี
สไตล,	รองเทาสนสูงนารักๆ,	รองเทาผาใบเกๆ,	นอกจากน้ียังมีรานอาหารและรานคาเฟนารักๆซึ่งที่น่ีจะมีวัยรุน
หนุมสาวเกาหลีไปรวมตัวกันมากมายในแตละวัน
จากนัน้นําทานเขา	สูทีพ่ักโรงแรม	GALAXY	HOTEL	/	H	CS	AVENUE	HOTEL	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

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

เป็นหมูบานดั้งเดิมของเกาหลีที่มีประวัติยาวนานที่เรียกวา	ฮันอก	(Hanok)	ตั้ง
อยูระหวาง	พระราชวังเคียงบกกุง,	พระราชวังชางดอกกุง	และอารามหลวง
จองเมียว	หมูบานประกอบดวยตรอกซอกซอยอันเป็นที่ตั้งของบานแบบดั้งเดิม
กวารอยหลัง	และเป็นที่เก็บรักษาสภาพแวดลอมของเมืองไว	เพื่อเป็นการบอก
เลาประวัติศาสตร	และเป็นมรดกทางวัฒนธรรมตั้งแตสมัยราชวงศโชซอนที่
มีอายุกวา	600	ปี

	รับประทานอาหารกลางวัน	ไกตุนโสม

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

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



ภูเขานัมซาน	ราคาไมรวมคาขึ้นลิฟท

เป็นเนินเขาในกรุงโซล	ประเทศเกาหลี	เป็นจุดทองเที่ยวยิดนิยม	โดยเฉพาะ
สําหรับชมวิว	และการปิกนิค	ไดรับการโวตวาเป็นโลเคชั่นที่สวยที่สุดในกรุง
โซลโดยชาวเกาหลี

เมืองหลวงของประเทศเกาหลีใต	โดยคําวาโซลในภาษาเกาหลีมีความหมาย
วา	“เมืองหลวง”	กรุงโซลในอดีตเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรโซซอนมีชื่อเดิม
วา	เมืองฮันยาง	สถาปนาพรอมกับการสรางอาณาจักรโซซอน	มีอายุประมาณ
600	ปี	กรุงโซลปัจจุบันกอตั้งในปี	พ.ศ.	2491	และไดถูกกําหนดเป็น	เมืองพิเศษ
โดยมีพื้นที่รวม	605	ตร.กม.	ประชากรราว	100	ลานคน	และถือเป็นหน่ึงใน
เมืองหลวงที่มีประชากรมากที่สุดในโลก	โซลตั้งอยูทางตะวันตกเฉียงเหนือของ
ประเทศ	โดยอยูบริเวณแมน้ําฮัน

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

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

	รับประทานอาหารคํ่า	จิมดัก	(ไกพะโลเกาหลี)
	พักที่	GALAXY	HOTEL	/	H	CS	AVENUE	HOTEL	หรือเทียบเทา

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



ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
เก็บกระเปา	เช็คเอาทจากโรงแรม	แลวเดินทางไปพิพิธภัณฑสาหราย	(SEAWEED	MUSEUM)	ซึ่งทานจะ

ไดเรียนรูการทําสาหรายของชาวเกาหลี	ประวัติความเป็นมาและความผูกผันที่ชาวเกาหลีที่มีตอสาหราย
พิเศษ....ใหทานไดนอกจากน้ีที่น่ียังมีบริการถายรูปเป็นที่ระลึกในชุดฮันบก	ซึ่งเป็นชุดประจําชาติของเกาหลีอีก

ดวย	พิเศษ...ใหทานไดทดลองสวมชุดฮันบก	ชุดประจําชาติเกาหลี	เพื่อเก็บภาพแหงความประทับใจ
ช็อปป้ิงตอที่	ฮงอิก	แหลงชอปป้ิงที่อยูลอมรอบไปดวยมหาวิทยาลัยชื่อดังในเกาหลี	สินคาในยานน้ีสวนใหญ

เป็นสินคาวัยรุนที่ทันสมัยและราคาไมแพงเชนเสื้อผาที่ออกแบบโดยดีไซดเนอรเกาหลีรองเทากระเปาเครื่อง
ประดับ	เครื่องสําอาง	และยังมีรานแบรนดเนมอยูทั่วไปเชน	EVISU,	ZARA	ทุกวันเสารลานหนาประตูของมหาวิ
ทยาลัยฮงอิค	จะมีผลงานศิลปะในรูปแบบตางๆ	เชน	เครื่องประดับ	ตุกตา	เสื้อผา	และของแฮนดเมด	ที่นารักและ
ใชความคิดสรางสรรค	ของบางอยางทํามาชิ้นเดียวเพื่อใหไดเลือกซื้อ	บางที่อาจเป็นสินคาที่มีชิ้นเดียวในโลก
รับประทานอาหารกลางวัน	โอซัมบุลโกกิ	(หมู	ปลาหมึกผัดซอสเกาหลี)

ชวงบาย
กอนเดินทางไปสนามบิน	แวะชม	Seoullo	7017	หรือ	โซลโล	7017	สะพานลอยฟา	แลนดมารกแหงใหม	ณ

กรุงโซล	ถือเป็นอีกหน่ึงสถานที่เที่ยวใหมของเกาหลีใต	ที่เกิดจากการปรับปรุงทัศนียภาพ	และปรับสะพานที่ทรุด
โทรม	ใหเป็นถนนลอยฟา	แถวบริเวณสถานีรถไฟโซล	(Seoul	Station)	ปัจุบันไดกลายมาเป็น	สถานที่พักผอน
สําหรับประชาชน	และนักทองเที่ยว
จากน้ันพาทานละลายเงินวอนที่	รานคาสนามบิน	ซึ่งทานสามารถเลือกซื้อสินคา	พื้นเมืองเป็นการสงทาย

กอนอําลาเกาหลี	อาทิ	บะหมี่ชินราเมียน	อูดง	กิมจิ	ลูกอมแปลกๆ	ช็อคโกแลต	น้ําจิ้มหมูยางเกาหลี	ไกตุนโสม
สําเร็จรูป	ผลไม	ในราคาพิเศษ

ชวงคํ่า
17.25	น.	นําทานเดินทางสู	กรุงเทพฯโดยสายการบิน	LJ003
21.25	น.	ถึง	สนามบินสุวรรณภูมิ	กรุงเทพฯ	โดยสวัสดิภาพ..

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

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

อาหารประจําชาติเกาหลี	ซึ่งเป็นสวนหน่ึงในอาหารเกาหลียอดนิยมของคน
ไทยอีกเมนูหน่ึง

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”

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

	รับประทานอาหารกลางวัน	โอซัมบุลโกกิ	(หมู	ปลาหมึกผัดซอสเกาหลี)

Seoullo	7017″	สะพานลอยฟา	แลนดมารกแหงใหมกรุงโซล	ถือเป็นอีกหน่ึง
สถานที่เที่ยวใหมของเกาหลีใต	ที่เกิดจากการปรับปรุงทัศนียภาพ	รื้อสะพาน
บางจุด	แลวปรับใหเป็นถนนลอยฟา	แถวบริเวณสถานีรถไฟโซล	(Seoul
Station)	ใหกลายเป็นสถานที่พักผอนสําหรับประชาชน	และนักทองเที่ยว	ซึ่ง
สะพานน้ีจะเป็นพื้นที่สีเขียว	(Seoul’s	Botanical	Skyline	Park)	ที่เต็มไปดวยตน
ไมและดอกไมกวา	200	สายพันธุ	ทุกคนสามารถมาพักผอนหยอนใจ	รวมถึงจะ
เป็นอีกหน่ึงสถานที่ที่เป็นศูนยกลางในการทํากิจกรรมและจัดเทศกาล
นิทรรศการตางๆ	อีกทั้งมีใหบริการ	Wifi	ดวย	มาตอนเชาก็จะไดอารมณนึง
หรือจะมาชวงตอนดึกบนสะพานก็จะเปิดไฟ	ทําใหไดฟีลอีกอยาง	เรียกไดวามา
เที่ยวไดทุกเวลาเลย	..

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.	รายการ	และราคาสําหรับผูรวมเดินทางผูใหญอยางนอย	20	ทาน	เดินทางไป	และกลับพรอมคณะ
2.	รายการน้ีเป็นเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษทัฯ	อีกครั้งหน่ึง	หลังจากไดสํารองที่น่ังกับสายการบิน

และโรงแรมที่พักในตางประเทศเป็นที่เรียบรอย	อยางไรก็ตามรายการน้ีอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม
3.	ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เครื่องบินในปัจจุบัน	หากราคาตัว๋เครื่องบินปรับสูงขึน้	บริษทัฯ	สงวนสิทธิท์ี่จะปรับราคา

ตัว๋เครื่องบิน	ตามสถานการณดังกลาว
4.	บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบใดๆ	ในกรณีเกิดความเสียหาย	หรือสูญหาย	สําหรับกระเปาเดินทาง	หรือของมีคาสวน

ตัวของทานระหวางการเดินทาง
5.	บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบ	และขอสงวนสิทธิใ์นการไมคืนเงินไมวาทัง้หมด	หรือบางสวน	ในกรณีทีผู่

เดินทางมิไดรับอนุญาตใหเดินทางเขา	หรือออกนอกประเทศ	อันเน่ืองมาจากการพิจารณาของเจาหนาที่
ตรวจคนเขาเมือง	หรือ	มีสิง่ผิดกฎหมาย	หรือ	เอกสารเดินทางไมถูกตอง	หรือ	การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น
6.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ีจ่ะไมคืนเงินไมวาทัง้หมดหรือบางสวน	ดวยเหตุอันเน่ืองมาจากความผิด

พลาด	ความลาชา	การเปลีย่นแปลงบริการของสายการบิน	บริษทัขนสง	หรือหนวยงานทีเ่กีย่วของ
เหตุการณทางการเมือง	การจลาจล	ภัยธรรมชาติ	อันนอกเหนือจากความควบคุม
7.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ีจ่ะไมคืนเงินไมวาทัง้หมดหรือบางสวน	ในกรณีทีผู่เดินทางไมใชบริการบาง

สวนหรือทัง้หมด	โดยความสมัครใจของผูเดินทางเอง	และ/หรือไมเดินทางไปพรอมคณะ	และ/หรือไม
ปรากฏตัวในวันเดินทาง
8.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ีไดตามความเหมาะสม	ทั้งน้ีขึน้อยูกับ

เวลา	การจราจร	สภาพอากาศ	และเหตุสุดวิสัยอื่นๆ	ที่อาจเกิดขึน้ได	ทั้งน้ี	เพื่อความปลอดภัย	และประโยชนของผูเดิน
ทางเป็นสําคัญ
9.	บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบคาใชจายเพิ่มเติมที่เกิดขึน้ทางตรง	หรือทางออม	เชน	การเจ็บป วย	การถูกทําราย	การ

สูญหาย	หรือจากอุบัติเหตุตางๆ
10.	มัคคุเทศก	พนักงาน	และตัวแทนของบริษทัฯ	ไมมีสิทธิใ์นการใหคําสัญญาใดๆ	ทัง้สิ้นแทน	บริษทัฯ

นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษทัฯ	กํากับเทานัน้
11.	บริษทัฯ	จัดใหเฉพาะลูกคาที่ประสงคจะไปทองเที่ยวตามรายการของทัวรทุกวันเทาน้ัน	หากทานไมสามารถรวม

ทัวรทุกวัน	แคสมัครมารวมทัวรเพียงเพื่อการใชตัว๋เครื่องบินและที่พักในราคาพิเศษ	หากทานไมแจง	และปรากฏวา
ทานไมรวมทัวรในบางวัน	ทางบริษทัจะคิดคาดําเนินการในการแยกทองเทีย่วเอง	300	USD	(กอนซื้อทัวร	จะ
ตองแจงความประสงคที่เป็นจริง	เพื่อทางผูจัดจะไดคิดคาบริการที่เหมาะสม)
12.	เด็ก	หมายถึง	ผูทีมี่อายุนอยกวา	12	ปี
13.	หนังสือเดินทางจะตองมีอายุเหลือมากกวา	6	เดือน	นับจากวันเดินทาง
14.	*.*.*.	น้ําหนักกระเป าคนละ	15	กิโลกรัม*.*.*.

1.	การจองครั้งแรก	มัดจําทานละ	10,000	บาทภายใน	2	วันหลังการจอง	และชําระทั้งหมดกอนเดินทางภายใน	20
วันหากเป็นชวงเทศกาลหรือวันหยุดยาวชําระทั้งหมดกอนเดินทางภายใน	30วัน	(การไมชําระเงินคามัดจํา	หรือชําระ
ไมครบ	หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจายไมวาดวยสาเหตุใดใด	ผูจัดมีสิทธิยกเลิกการจัด	หรือยกเลิกการเดินทาง)
2.	ในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ	และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออก	หรือเขาประเทศที่ระบุ

ในรายการ	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น

1.	คาตัว๋โดยสารเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัด(ตัว๋กรุป)	ตามเสนทางที่ระบุในรายกา
2.	คาโรงแรมที่พักตามรายการระบุ	(สองทานตอหน่ึงหอง)
3.	คาเขาชมสถานที่ตางๆ	ตามรายการระบุ
4.	คาอาหาร	และเครื่องดื่มตามรายการระบุ
5.	คารถรับสง	ตามรายการระบุ
6.	น้ําดื่มทานละ	1	ขวด	/	คน	/	วัน
7.	คาภาษีสนามบินทุกแหง(ขึ้นอยูกับการผันแปรของภาษีน้ํามัน	ณ	วันนัน้ๆ)
8.	คามัคคุเทศกของบริษทัจากกรุงเทพฯ	คอยอํานวยความสะดวกแกทานตลอดการเดินทางในตางประเทศ
9.	คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในวงเงินทานละ	1,000,000	บาท	(เงื่อนไขตามกรมธรรม)



1.	คาทําหนังสือเดินทาง
2.	คาธรรมเนียมแจงเขา	-	ออกของบุคคลตางดาวคาวีซาเขาประเทศของบุคคลตางดาว	(ถามี)
3.	คาธรรมเนียมวีซาพิเศษสําหรับบุคคลตางดาว	หรือยื่นวีซาเรงดวน	ซึ่งบริษทัฯ	จะเรียกเก็บเพิ่มเป็นกรณีตามจริง
4.	คาใชจายสวนตัวเชน	คาโทรศัพทโทรสารโทรเลขคาซักรีดคาอาหาร-เครื่องดื่มนอกเหนือจากรายการ
5.	คามินิบาร	คาชมภาพยนตรชองพิเศษภายในหองพัก	และคาใชจายอื่นๆ	ที่ไมไดระบุไวในรายการ
6.	คาน้ําหนักกระเปาเกินพิกัด	(สายการบินกําหนดใหไมเกินทานละ	15	กก.)
7.	คาทิปมัคคุเทศกทองถิน่	คนขับรถทานละ	35,000	วอน/คน/ทิป	หรือ	1,100	บาท	/	ทิป	/	ทาน
8.	คาใชจายอันเน่ืองมาจากความลาชาของสายการบิน,	เหตุสุดวิสัย,	การเมือง	หรือ	ภัยธรรมชาติ	ฯลฯ
9.	คาภาษีมูลคาเพิม่	7%	และคาภาษีการบริการหักณ	ทีจ่าย	3%	(ในกรณีทีต่องการขอใบเสร็จมีภาษี)

หนังสือเดินทางจะตองมีอายุเหลือมากกวา	6	เดือน	นับจากวันเดินทาง

รายการทัวรสามารถเปลีย่นแปลงไดตามความเหมาะสม	(ผูรวมเดินทางตองไมนอยกวา	25	ทาน)
**ตัง้แตวันที	่01	พฤษภาคม	2558	เป็นตนไป	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บคาประกันสําหรับทานที่

ตองสงสัยวาแอบแฝงมาเป็นนักทองเทีย่ว	เน่ืองจากทางแลนดเกาหลี	ไดรับการแจงเตือนมาจากกรมตรวจคน
เขาเมืองเกาหลี	และสายการบิน	เพราะมีลูกคาที่เดินทางไปเกาหลี	เพื่อจุดประสงคอื่น	เชน	ไปทํางานในประเทศ
เกาหลี	โดยบริษทัฯ	จําเป็นตองเก็บคาประกันเพื่อใหลูกคาเดินทาง	ไป-กลับ	พรอมกรุป	เป็นจํานวนเงิน	100	ดอลลา
(3,300บาท)	และจะคืนใหเมื่อลูกคาเดินทางกลับถึงประเทศไทยพรอมกรุป	และผานการตรวจสอบของกรมแรงงาน
และตรวจคนเขาเมืองประเทศเกาหลี	ดังน้ันทางบริษทัฯจึงใครขอความรวมมือมา	ณ	ที่น้ีดวยคะ

1.	ยกเลิกกอนการเดินทาง	30	วันขึน้ไป	คืนเงินทั้งหมด
2.	ยกเลิกกอนการเดินทาง	21-29	วัน	เก็บคาใชจาย	ทานละ	10,000	บาท
3.	ยกเลิกกอนการเดินทาง	15-20	วัน	เก็บคาใชจาย	50%	ของราคาทัวร
4.	ยกเลิกกอนการเดินทาง	7-14	วัน	เก็บคาใชจาย	80%	ของราคาทัวร
5.	ยกเลิกการเดินทางนอยกวา	1	-	6	วัน	เก็บคาใชจายทั้งหมด	100	%	ของราคาทัวร

**ชวงเทศกาลไมสามารถยกเลิก	หรือเปลีย่นชื่อผูเดินทางได**กรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองกา
รันตีมัดจํากับสายการบินหรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ	รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเชน	Charter	Flight,
Extra	Flight	จะไมมีการคืนเงินมัดจํา	หรือคาทัวรทั้งหมด


