


1 สนามบินสุวรรณภูมิ

2 สนามบินอินชอน	-	หมูบานเทพนิยาย	-	เทศกาลตกปลาน้ําแข็ง
หรือ	ตกปลาน้ําแข็ง	-	เดอะ	การเดน	ออฟ	มอรน่ิง	คาลม	-	ลาน
สกี

พักที่	BEAR	TOWN	/
YANGJI	PINE	/
PHOENIX	PARK	/
ELYSIAN	/	WELLI
HILLI		VIVALDI	หรือ
ระดับเดียวกัน

3 ไรสตรอเบอรรี่	-	โรงเรียนสอนทํากิมจิ	/	ทํากิมจิ	-	ฮันบก	-	สวน
สนุกเอเวอรแลนด	-	หอคอยกรุงโซล	-	การคลองกุญแจคูรัก	-
บุฟเฟต	SEA	FOOD	-	บุฟเฟตปูยักษ

พักที่	THE	M	HOTEL	/
RIVER	PARK	HOTEL	/
PRIME	IN	SEOUL	หรือ
ระดับเดียวกัน

4 ศูนยโสม	-	น้ํามันสนเข็มแดง	-	พระราชวังเคียงบ็อค	-
พิพิธภัณฑหุนขี้ผึ้ง	Grevin	-	เมียงดง

พักที่	THE	M	HOTEL	/
RIVER	PARK	HOTEL	/
PRIME	IN	SEOUL	หรือ
ระดับเดียวกัน

5
ศูนยสมุนไพรฮอกเกตนามู	-	โรงงานพลอยอเมทิส	-	พิพิธภัณฑ
สามมิติ	-	Ice	museum	-	ถนนฮงอิก	หรือ	ยานฮงแด	หรือ	ยานฮ
งอิก	-	Paju	Premium	Outlet	-	สนามบินอินชอน	-	สนามบิน
สุวรรณภูมิ

4	ม.ค.	61	-	8	ม.ค.	61 ฿24,900 ฿24,900 ฿24,900 ฿5,000

6	ม.ค.	61	-	10	ม.ค.	61 ฿23,900 ฿23,900 ฿23,900 ฿5,000

7	ม.ค.	61	-	11	ม.ค.	61 ฿23,900 ฿23,900 ฿23,900 ฿5,000

8	ม.ค.	61	-	12	ม.ค.	61 ฿23,900 ฿23,900 ฿23,900 ฿5,000

9	ม.ค.	61	-	13	ม.ค.	61 ฿23,900 ฿23,900 ฿23,900 ฿5,000

11	ม.ค.	61	-	15	ม.ค.	61 ฿24,900 ฿24,900 ฿24,900 ฿5,000

12	ม.ค.	61	-	16	ม.ค.	61 ฿24,900 ฿24,900 ฿24,900 ฿5,000

14	ม.ค.	61	-	18	ม.ค.	61 ฿23,900 ฿23,900 ฿23,900 ฿5,000

15	ม.ค.	61	-	19	ม.ค.	61 ฿23,900 ฿23,900 ฿23,900 ฿5,000

16	ม.ค.	61	-	20	ม.ค.	61 ฿23,900 ฿23,900 ฿23,900 ฿5,000

17	ม.ค.	61	-	21	ม.ค.	61 ฿24,900 ฿24,900 ฿24,900 ฿5,000

18	ม.ค.	61	-	22	ม.ค.	61 ฿24,900 ฿24,900 ฿24,900 ฿5,000

19	ม.ค.	61	-	23	ม.ค.	61 ฿24,900 ฿24,900 ฿24,900 ฿5,000

20	ม.ค.	61	-	24	ม.ค.	61 ฿23,900 ฿23,900 ฿23,900 ฿5,000

21	ม.ค.	61	-	25	ม.ค.	61 ฿23,900 ฿23,900 ฿23,900 ฿5,000

22	ม.ค.	61	-	26	ม.ค.	61 ฿23,900 ฿23,900 ฿23,900 ฿5,000



23	ม.ค.	61	-	27	ม.ค.	61 ฿23,900 ฿23,900 ฿23,900 ฿5,000

24	ม.ค.	61	-	28	ม.ค.	61 ฿24,900 ฿24,900 ฿24,900 ฿5,000

25	ม.ค.	61	-	29	ม.ค.	61 ฿24,900 ฿24,900 ฿24,900 ฿5,000

26	ม.ค.	61	-	30	ม.ค.	61 ฿24,900 ฿24,900 ฿24,900 ฿5,000

27	ม.ค.	61	-	31	ม.ค.	61 ฿23,900 ฿23,900 ฿23,900 ฿5,000

28	ม.ค.	61	-	1	ก.พ.	61 ฿23,900 ฿23,900 ฿23,900 ฿5,000

29	ม.ค.	61	-	2	ก.พ.	61 ฿23,900 ฿23,900 ฿23,900 ฿5,000

30	ม.ค.	61	-	3	ก.พ.	61 ฿23,900 ฿23,900 ฿23,900 ฿5,000

1	ก.พ.	61	-	5	ก.พ.	61 ฿24,900 ฿24,900 ฿24,900 ฿5,000

2	ก.พ.	61	-	6	ก.พ.	61 ฿24,900 ฿24,900 ฿24,900 ฿5,000

3	ก.พ.	61	-	7	ก.พ.	61 ฿23,900 ฿23,900 ฿23,900 ฿5,000

4	ก.พ.	61	-	8	ก.พ.	61 ฿23,900 ฿23,900 ฿23,900 ฿5,000

5	ก.พ.	61	-	9	ก.พ.	61 ฿23,900 ฿23,900 ฿23,900 ฿5,000

6	ก.พ.	61	-	10	ก.พ.	61 ฿23,900 ฿23,900 ฿23,900 ฿5,000

19	ก.พ.	61	-	23	ก.พ.	61 ฿23,900 ฿23,900 ฿23,900 ฿5,000



สายการบิน	THAI	AIRWAYS	จัดที่น่ังแบบ	3-4-3	น้ําหนักกระเปา	30	กก./ทาน
เคานเตอรเช็คอินจะปิดบริการกอนเวลาเครื่องออกอยางนอย	60	นาที	และผูโดยสารพรอม	ณ

ประตูขึ้นเครื่องกอนเวลาเครื่องออก	40	นาที	(**ขอสงวนสิทธิใ์นการเลือกทีน่ัง่บนเครื่อง	เน่ืองจาก
ตองเป็นไปตามระบบของสายการบิน**)
บริการอาหารบนเครื่อง	บริการอาหารรอนทัง้ขาไป	-	ขากลับ
สะสมไมล	50	%

20.00	น.	คณะพรอมกันที่	สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ	ประตู	2	เคานเตอร	C	สายการบิน	THAI
AIRWAYS	(TG)	เจาหนาที่ของบริษทัฯ	คอยใหการตอนรับ	และอํานวยความสะดวกในการขึน้เครื่อง	(หัวหนา
ทัวรแนะนําการเดินทาง)	
สายการบิน	THAI	AIRWAYS	จัดที่น่ังแบบ	3-4-3	น้ําหนักกระเปา	30	กก./ทาน

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

ชวงเชา
06.55	น.	เดินทางถึง	สนามบินนานาชาติอินชอน	(เวลาทองถิ่นเร็วกวาไทย	2	ช.ม.	กรุณาปรับนาฬิกาของ

ทานเป็นเวลาทองถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย)	หลังจากผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรแลว	ขอ
ตอนรับทุกทานสู	สาธารณะรัฐเกาหลีใต	รถโคชนําทุกทานขามทะเลตะวันตกดวยสะพานแขวนยองจอง	หรือ
สะพานเพื่อความหวังในการรวมชาติที่ยาวกวา	4.42กม.	และมียอดโดมสูง	107	เมตร
พาทานเที่ยวชมความนารักของ	หมูบานเทพนิยาย	ตั้งอยูที่เมืองอินชอน	ที่น่ีเป็นหมูบานที่แสนจะธรรมดาซึ่ง

มีผูคนอาศัยอยูจริง	แตกําแพงบานเรือนน้ันถูกตกแตงประดับประดาไปดวยตัวการตูน	และภาพวาดตางๆที่มา
เพิ่มสีสัน	และดึงดูดนักทองเที่ยวชาติตางๆ	รวมไปถึงคนเกาหลีเองดวย	เหมาะสําหรับคนที่ชอบถายรูป	เพราะมี
มุมใหเก็บภาพความประทับใจมากมาย	ตัวละครบนกําแพงมาจากนิยาย	นิทาน	ที่โดงดังมากมายหลากหลาย
เรื่อง	มารวบรวมโชวความสวยงามอยูที่หมูบานแหงน้ี
เดินทางไปรวมฉลองเทศกาลสุดยิ่งใหญ	เทศกาลตกปลาน้ําแข็ง	หน่ึงปีมีเพียงครั้งเดียว	จัดขึน้ประมาณชวง

เดือนมกราคมของทุกปี	เทศกาลน้ีมีนักทองเที่ยวมาเยือนนับลานคนตอปี	ไมวาจะเป็นเด็กหรือผูใหญจะมา
เทศกาลน้ีเพื่อตกปลาเทราท	ฉายาของมันคือ	The	Queen	of	Valley	หรือราชินีแหงขุนเขา	โดยปลาเทราทภูเขา
จะอาศัยอยูในน้ําเย็นที่มีอุณหภูมิตั้งแต	20	องศาเซลเซียสลงไป	นับวาเป็นปลาที่สวยงามและหายาก	ซึ่งนักทอง
เที่ยวที่ตกปลามาไดสามารถนําปลามาทําเป็นซูชิหรือซาชิมิ	ก็สามารถรับประทานไดเลย	(	พิเศษ...หรรษาฟรีๆ
รวมอุปกรณตกปลา	)
บริการอาหารกลางวัน	เมนู	บูลโกกิ	หมูหมักสไตลสมัยใหมเกาหลี	มีรสชาติออกหวานเผ็ดเล็กนอย

โดยนําหมูลงในกระทะพรอมน้ําซุปปรุงรส	เม่ือสุกรับประทานพรอมเครื่องเคียงและขาวสวย	หาก
ตองการแบบรสชาติ	เกาหลี	แทๆ	ก็สามารถใสกิมจิหมักลงตมดวย	ก็จะไดรสชาติอีกแบบหน่ึง



ชวงบาย
ตื่นตาตื่นใจกับเทศกาลประดับไฟสุดอลังการประจําฤดูหนาวที่สวน	THE	GARDEN	OF	THE	MORNING

CALM	สวนน้ีไดรับฉายาของประเทศเกาหลีที่ไดชื่อวาเป็นดินแดนแหงความสงบยามเชา	(The	Land	Of
Morning	Calm)	สวนดอกไมที่งดงามและกวางใหญ	เปิดใหบริการแกนักทองเที่ยวตลอดทั้งปี	โดยสวนน้ันตั้งอยู
ในเขตเมืองในเมืองคาพยอง	ดวยขนาดพื้นที่กวา	330,000	ตารางเมตร	โดยแบงพื้นที่ออกเป็นทั้งหมด	6	สวน
หลักคือ	Hakyung	Garden,	Hometown	House	Garden,	Bonsai	Garden,	Moonlight	Garden,	Sky	Path	และ
Garden	of	Eden

ชวงคํ่า
บริการอาหารคํ่า	เมนู	ชาบู	ชาบู	สุกี้หมอไฟสไตลเกาหลี	อาหารพื้นเมืองของเกาหลีตัง้แตสมัย

มองโกเลียบุกคาบสมุทรเกาหลี	ลักษณะคลายสุกี้หมอไฟ
จากน้ันใหทานไดสนุกกับการ	เลนสกีบนลานสกีขนาดใหญ	ประกอบไปดวยเนินสกีถึง	2	เนินดวยกัน

(**ราคาทัวรยังไมรวมคาอุปกรณการเลนสกี,	สกีลิฟท,	สโนวสเลด	สกีคาเลนรวมชุดประมาณ	50,000
วอน**)	มีเวลาใหทานไดสนุกกับการเลนสกีอยางเต็มที่	ซึ่งปลอดภัยไมมีอันตราย	ในการเตรียมตัวกอนเลนสกี
ควรเตรียมถุงมือสกี	ผาพันคอ	แวนกันแดด	เสื้อแจคเก็ตกันน้ํา	หรือผารม	และกางเกงรัดรูป	ขอแนะนําคฝึกวิธี
การเลนจากไกดทองถิ่นกอนลงสนามจริง	เพื่อความปลอดภัยของทานเองเป็นสําคัญ
พักที	่BEAR	TOWN	/	YANGJI	PINE	/	PHOENIX	PARK	/	ELYSIAN	/	WELLI	HILLI	VIVALDI	หรือระดับ

เดียวกัน

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

เทศกาลตกปลาน้ําแข็ง	หน่ึงปีมีเพียงครั้งเดียว	โดยเทศกาลน้ีถูกเสนอใหเป็น
เทศกาลตัวอยาง	ของกระทรวงวัฒนธรรมและการทองเที่ยวเกาหลี	เป็น
เทศกาลฤดูหนาวที่ยิ่งใหญและดึงดูดนักทองเที่ยวมาเยือนทุกปี	สนุกสนานและ
เพลิดเพลินกับการตกปลาน้ําแข็งโดยการเจาะน้ําแข็งเป็นรูวงกลม	และนําเบ็ด
ไปตกปลาใตน้ําแข็ง

	บริการอาหารกลางวัน	เมนู	บูลโกกิ	หมูหมักสไตลสมัยใหมเกาหลี	มีรสชาติออกหวานเผ็ดเล็กนอย	โดยนําหมู
ลงในกระทะพรอมน้ําซุปปรุงรส	เมื่อสุกรับประทานพรอมเครื่องเคียงและขาวสวย	หากตองการแบบรสชาติ
เกาหลี	แทๆ	ก็สามารถใสกิมจิหมักลงตมดวย	ก็จะไดรสชาติอีกแบบหน่ึง

The	Garden	of	Morning	Calm	หน่ึงในสถานที่ถายทําซีรีสเรื่อง	You're
Beautiful	เป็นอีกหน่ึงสถานที่ทองเที่ยวที่คนรักธรรมชาติไมควรพลาด	เพราะ
สวนน้ี	สวยและบรรยากาศดีมาก	มีตนไมดอกไมมากมาย	ชวงที่เหมาะจะไป
เที่ยวที่น่ีมากที่สุดคือชวงเดือน	มีนาคม	–	พฤศจิกายน	เพราะตนไมจะเริ่มผลิใบ
ใหมในชวงเดือน	มีนา	และ	เริ่มเปลี่ยนสีในเดือน	พฤศจิกา	และในชวงหนา
หนาวจะมีไฟประดับตามตนไม	ในชวงกลางคืนสวยงามแปลกตาไปอีกแบบนึง



กําหนดการเทศกาลตกปลาน้ําแข็ง	ยังไมระบุวันทีแ่นชัด	ปกติจะอยูในชวงวันที่	7-27	มกราคมของทุกปี
และอาจมีการเปลี่ยนแปลง	ทั้งน้ีขึน้อยูกับสภาพภูมิอากาศในแตละปี
เน่ืองดวยเทศกาลตกปลาน้ีจัดขึน้ที่เมืองฮวาชอน	หากไมสามารถไปตกปลาน้ําแข็งได	ในกรณีที่น้ําแข็งยังไม
สามารถลงไปยืนตกปลาได	ทั้งน้ีทางบริษทัจะนําทานไปตกปลาที่ซาราซอม	หรือหากเกิดเหตุสุดวิสัยขัดของอื่นๆ
ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม	ทดแทนโปรแกรมเป็น	>>	เกาะนามิ
(ชวงประมาณวันที่	28	มกราคม	–	28	กุมภาพันธ)

ราคาทัวรยังไมรวมคาอุปกรณการเลนสกี,	สกีลิฟท,	สโนวสเลด	สกีคาเลนรวมชุดประมาณ	50,000
วอน
ปริมาณของหิมะและการเปิดใหบริการของลานสกีขึน้อยูกับความเอื้ออํานวยของสภาพอากาศ	หากไมมีหิมะ
เพียงพอลานสกีอาจจะปิดใหบริการ	ในกรณีที่ลานสกีไมสามารถเปิดใหบริการได	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการ
เปลี่ยนแปลงโปรแกรม	ปรับเปลี่ยนเป็น	ONE	MOUNT	(SNOW	PARK*)	ราคาทัวรน้ีไมรวมคาเขา	SNOW
PARK	15,000	วอน	หรือหากทานใดไมสนใจ	สามารถเดินชอปป้ิงตามอธัยาศัย	มีทั้ง	H&M	ADIDAS	และมีอีก
หลากหลายแบรนดชั้นนํา)

(แตกลางวันก็จะไมคอยมีตนไมเขียวๆใหดู)	สําหรับสวนที่น่ีจะแบงเป็นสวน
ประเภทตางๆ	ประมาณ	20	โซน	ถาไดไปเที่ยวที่น่ีหลังจากที่ซื้อบัตรเขาชมสวน
แลวออยาลืมหยิบแผนที่ของสวนติดมือมาดวยเพราะวาในน้ันจะบอกจุด
สําคัญๆ	วาสวนอะไรอยูตรงไหน	ทําใหงายตอการเดินเลน	และโฟกัสไดถูกจุด
วาตองการเที่ยวชมตรงแถวไหนกอน

	บริการอาหารคํ่า	เมนู	ชาบู	ชาบู	สุกี้หมอไฟสไตลเกาหลี	อาหารพื้นเมืองของเกาหลีตั้งแตสมัยมองโกเลียบุก
คาบสมุทรเกาหลี	ลักษณะคลายสุกี้หมอไฟ

	พักที่	BEAR	TOWN	/	YANGJI	PINE	/	PHOENIX	PARK	/	ELYSIAN	/	WELLI	HILLI		VIVALDI	หรือระดับ
เดียวกัน

สกีรีสอรท	อิสระใหทานเพลิดเพลินกับกิจกรรมตาง	ๆ	บนลานสกี	เพลิดเพลิน
กับลานหิมะที่กวางใหญ	และเนินเลยสกีระดับตางๆ	และมีสิ่งอํานวยความ
สะดวกอื่นๆอีกมากมาย

ชวงเชา
บริการอาหารเชา	ณ	โรงแรม
จากน้ันนําทานเดินทางเขาสู	ไรสตรอเบอรรี	่ใหทานไดชิมสตรอเบอรรี่สดๆ	หวานฉํ่าจากไร	นอกจากน้ัน

ทานยังสามารถซื้อกลับมาฝากคนที่ทานรักที่เมืองไทยไดดวย	โดยจะมีการแพ็คใสกลองสวยงาม	และจัดสงให
ทานในวันสุดทาย
จากน้ันทานเดินทางสู	โรงเรียนสอนทํากิมจิ	พาทานไปเรียนรูวัฒนธรรมการทํากิมจิของชาวเกาหลีใต	กิมจิ

เป็นอาหารเกาหลีประเภทผักดองที่อาศัยภูมิปัญญากนครัวของชาวเกาหลี	ดวยการหมักพริกสีแดงและผักตางๆ
โดยทั่วไปจะเป็นผักกาดขาว	ชาวเกาหลีนิยมรับประทานกิมจิเกือบทุกมื้อ	และยังนําไปปรุงเป็นสวนประกอบ
อาหารอีกหลายอยาง	ปัจจุบันกิมจิมีมากกวา	187	ชนิด	สวนใหญแลวจะมีรสเผ็ด	เปรี้ยว	และมีกลิ่นฉุน	ทานยัง
สามารถลองสวมใส	ชุดฮันบก	ซึ่งเป็นชุดประจําชาติของเกาหลี	พรอมถายภาพสวยๆเก็บไวเป็นที่ระลึก
บริการอาหารกลางวัน	เมนู	บุฟเฟตบาบีคิวป้ิงยางสไตลเกาหลี	เน้ือหมู	เน้ือไก	เน้ือวัว	ปลาหมึก

อาหารเกาหลี	เติมไมอัน้

ชวงบาย
จากน้ันนําทานเดินทางสู	สวนสนุกเอเวอรแลนด	(EVERLAND	THEME	PARK)	ซึ่งถูกขนานนามวา	ดิสนีย

แลนดเกาหลี	เป็นสวนสนุกกลางแจงที่ใหญที่สุดของประเทศ	โดยมีบริษทัซัมซุงเป็นเจาของ	ตั้งอยูทามกลาง
หุบเขา	ทานจะไดน่ังกระเชาลิฟท	และทองไปกับโลกของสัตวป าซาฟารี	นอกจากน้ี	ชมสวนดอกไมที่กําลังบาน
สะพรั่งอวดสีสันที่	สวนดอกไมสี่ฤดู	(Four	Season	Garden)	ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงพันธุดอกไมไปตามฤดูกาลในรูป



แบบที่หลากหลายตลอดทั้งปี	ทั้งน้ีขึน้อยูกับสภาพอากาศ	ดวยสีสันที่สดของดอกไมแตละชนิดจึงไดรับความนิยม
จากนักทองเที่ยวที่มาสวนสนุกจึงไมพลาดที่จะเขามาถายรูปเก็บบรรยากาศความสดชื่นกลับไปเป็นที่ระลึก
จากน้ันนําทานเดินทางไป	โซลทาวเวอร	(N	SEOUL	TOWER)	หรือ	‘นัมซันทาวเวอร’	(NAMSAN	TOWER)

ตั้งอยูบนภูเขานัมซานใจกลางกรุงโซล	ที่น่ียังคงไดรับความนิยมเสมอมา	ทั้งจากนักทองเที่ยวและคูรักชาว
เกาหลี	ไมวาจะเป็นชวงกลางวันหรือชวงกลางคืน	ไมวาจะฤดูกาลไหนๆ	ถือวาเป็นจุดทองเที่ยวไฮไลทสําคัญของ
กรุงโซลที่นักทองเที่ยวทุกคนจะตองมาแวะเช็คอิน	เพราะเป็นจุดชมวิวที่มองเห็นวิวทั่วทั้งกรุงโซล	จุดไฮไลทที่
พลาดไมไดเลยเมื่อมาเที่ยวคือ	สถานที่คลองกุญแจชื่อดัง	Love	Key	Ceremony	ที่มีความเชื่อวา...คูรักที่มา
คลองกุญแจที่น่ีจะมีความรักที่ยืนยาวไปตลอดกาล	**ราคาทัวรน้ีไมรวมกุญแจและคาขึ้นลิฟท**

ชวงคํ่า
บริการอาหารคํ่า	เมนูบุฟเฟ ต	SEA	FOOD	สําหรับทานทีช่ื่นชอบอาหารทะเลเป็นพิเศษ	ใหทานได

เลือกสรรอาหารทะเลทีส่ดใหม	และ	อาหารนานาชนิด	พิเศษ	!!	ขาปูยักษ
พักที	่THE	M	HOTEL	/	RIVER	PARK	HOTEL	/PRIME	IN	SEOUL	หรือระดับเดียวกัน

	บริการอาหารเชา	ณ	โรงแรม

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

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”

	บริการอาหารกลางวัน	เมนู	บุฟเฟตบาบีคิวป้ิงยางสไตลเกาหลี	เน้ือหมู	เน้ือไก	เน้ือวัว	ปลาหมึก	อาหารเกาหลี
เติมไมอั้น



ราคาทัวรน้ีไมรวมกุญแจและคาขึน้ลิฟท	โซลทาวเวอร
สวนดอกไม	ทั้งน้ีขึน้อยูกับสภาพอากาศ

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

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

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

	บริการอาหารคํ่า	เมนูบุฟเฟต	SEA	FOOD	สําหรับทานที่ชื่นชอบอาหารทะเลเป็นพิเศษ	ใหทานไดเลือกสรร
อาหารทะเลที่สดใหม	และ	อาหารนานาชนิด	พิเศษ	!!	ขาปูยักษ

	พักที่	THE	M	HOTEL	/	RIVER	PARK	HOTEL	/	PRIME	IN	SEOUL	หรือระดับเดียวกัน

บุฟเฟต	SEA	FOOD	สําหรับทานที่ชื่นชอบชอบอาหารทะเลเป็นพิเศษ	ใหทาน
ไดเลือกสรรอาหารทะเลที่สดใหม	และ	อาหารนานาชนิด	ใหทานไดเลือกรับ
ประทานอยางจุใจ

เมนูพิเศษวาไรตี้บุฟเฟต	พรอมปูยักษ	ที่มีรสชาติอรอยที่สุดใหทุกทานไดอิ่ม
อรอยกันแบบไมอั้น



ชวงเชา
บริการอาหารเชา	ณ	โรงแรม
จากน้ันพาทานเดินทางไปยัง	ศูนยสมุนไพรโสมเกาหลี	(GINSEN	CENTER)	สมุนไพรโสมขึน้ชื่อวาเป็น

ราชาแหงมวลสมุนไพร	ถูกนํามาใชเพื่อสุขภาพเป็นเวลานานากวา	2,000	ปี	ในตํารายาแผนโบราณจีน	ระบุวา
โสมเป็นสมุนไพรที่ชวยเสริมความแข็งแรงใหแกระบบยอยอาหาร	และปอด	ชวยทําใหจิตใจสงบและเพิ่มพละ
กําลัง	โดยสวนรวมมีสรรพคุณทางการแพทย	ชวยบํารุงหัวใจ	ปองกันโรคหัวใจขาดเลือด
จากน้ันนําทานเรียนรูการทําผลิตภัณฑที่สกัดจาก	น้ํามันสนเข็มแดง	(RED	PINE)	มีสรรพคุณชวยบํารุง

รางกาย	ลดไขมัน	ชวยควบคุมอาหาร	และรักษาสมดุลในรางกาย
จากน้ันนําทานชม	พระราชวังเคียงบกกุง	(GYEONGBOKGUNG	PALACE)	พระราชวังแหงแรกของรา

ชวงศโชซอน	ตั้งอยูใจกลางกรุงโซล	คําวา	"เคียงบกกุง"	ในภาษาเกาหลี	แปลวา	พระราชวังแหงพรที่สองสวาง
(The	Palace	of	Shining	Blessings)	ดวยฉากหลังของพระราชวังน้ันเป็น	เขาพูกักซาน	ทําใหดูยิ่งใหญอลังการ
เป็นอยางมาก	มักถูกเรียกวาเป็น	‘พระราชวังทิศเหนือ’	เน่ืองจากอยูคอนไปทางเหนือ	เมื่อเทียบกับพระราชวัง
อื่นๆ	บริเวณตรงประตูจอนชุลมุนจะสามารถเดินผานไปถึงถนนซัมจองดองกิล	ยังมีรานขายชุดฮันบกอันเกาแก
ใหไดเลือกชม	รวมไปถึงหอศิลปตางๆ	และทําเนียบชองวาแด	เมื่อเดินไปรอบๆจะพบสวนหยอมที่ใหความรูสึก
รมรื่น
จากน้ันนําทานชอปป้ิงที่รานเครื่องสําอางยอดนิยม	COSMETIC	OUTLET	ของนักชอปชาวไทยใหทานได

เลือกซื้อกลับไปฝากเป็นของที่ระลึก	อาทิเชน	ROJUKISS	ซึ่งราคาถูกกวาที่เมืองไทยเกือบเทาตัว	และบาง
ผลิตภัณฑยังไมมีขายในไทย
บริการอาหารกลางวัน	เมนู	ไกตุนโสม	อาหารบํารุงสุขภาพดวยไกขนาดกําลังเหมาะ	ยัดไสดวย

โสม	แปะกวย	และสมุนไพรบํารุงรางกาย	เสิรฟในหมอดินรอนๆ

ชวงบาย
จากน้ันนําทานชอปป้ิงสินคาปลอดภาษี	DUTY	FREEชอปป้ิงสินคาแบรนดเนมมากมาย	เชน	นาฬิกา,	แวนตา,

เครื่องสําอาง,	กระเปา,	กลองถายรูปและสินคาแบรนดเนมอื่นๆ	อีกมากมาย
จากน้ันพาทานชม	GREVIN	MUSEUM	SEOUL	เป็นแบรนดพิพิภัณฑหุนขึผ้ึง้ที่มีชื่อเสียงของประเทศฝรั่งเศส

ซึ่งไดมาเปิดที่กรุงโซลเป็นแหงแรกของเอเชีย	เมื่อเดือน	กรกฏาคม	2015	ที่ผานมา	พิพิธภัณฑหุนขี้ผึง้แหงน้ีตั้ง
อยูใจกลางกรุงโซล	หางจากเมียงดง	และซิตี้ฮอลดวยการเดินเพียง	5	นาทีเทาน้ัน	ภายในพิพิธภัณฑจะไดพบกับ
รูปป้ันหุนขี้ผึง้ของคนดังมากมากมาย
จากน้ันนําทานชอปป้ิงที่	ตลาดเมียงดง	(MYEOUNG-DONG	MARKET)	หรือสยามสแควรเกาหลี	ที่ตลาด

แหงน้ีจะมีเสื้อผา	กางเกง	รองเทา	น้ําหอม	เครื่องสําอางค	ทั้งแบรนดเนมชื่อดัง	และโลคอลแบรนด	รวมถึงซีดี
เพลง	รูปดารา	และศิลปินเกาหลี	หรืออะไรที่วัยรุนตองการก็สามารถหาไดจากที่ตลาดน้ีเลยทีเดียว	อาทิเชน
รานเครื่องสําอางคที่คุนหูคนไทยที่ไมวาจะเป็น	ETUDE,	SKIN	FOOD,	THE	FACE	SHOP	รานพวกน้ีหาไดไม
ยากในตลาดเมียงดง	ซึ่งไมไดมีเพียงแครานเดียวเทาน้ัน

ชวงคํ่า
อิสระอาหารเย็น	1	ม้ือ	(ใหทุกทานไดอิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย)
พักที	่THE	M	HOTEL	/	RIVER	PARK	HOTEL	/PRIME	IN	SEOUL	หรือระดับเดียวกัน

	บริการอาหารเชา	ณ	โรงแรม

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



กรณีที่พระราชวังไมเปิดทําการ	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิป์รับรายการทดแทน	เป็น	พระราชวังชางด็อกกุง
อิสระอาหารเย็น	1	ม้ือ	(ใหทุกทานไดอิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย)

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

	บริการอาหารกลางวัน	เมนู	ไกตุนโสม	อาหารบํารุงสุขภาพดวยไกขนาดกําลังเหมาะ	ยัดไสดวยโสม	แปะกวย
และสมุนไพรบํารุงรางกาย	เสิรฟในหมอดินรอนๆ

พิพิธภัณฑหุนขี้ผึง้	(GREVIN	MUSEUM	SEOUL)	Nation	TV	-	เว็บไซตสถานี
ขาวอันดับ	1	ของเมืองไทย"พิพิธภัณฑใหมน้ี	เนนไปที่ดาราที่มีชื่อเสียงของโลก
และ	ดารา-นักรองที่มีชื่อเสียของประเทศเกาหลีใต	เชน	ไมเคิล	แจ็คสัน	มาดอน
นา	รวมไปถึง	ชเว	จี-อู	ดาราชื่อดังจากละคร	เพลงรักในสายลมหนาว	และนัก
รองเกาหลีใต	"ไซ"	เจาของเพลง	"กังนัม	ไสตล"	ที่โดงดังไปทั่วโลก	เป็นตัวเลือก
แรก	ๆ	ของ	พิพิธภัณฑ	Grevin	แหงแรกของเอเชียน้ี

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

	พักที่	THE	M	HOTEL	/	RIVER	PARK	HOTEL	/	PRIME	IN	SEOUL	หรือระดับเดียวกัน

ชวงเชา
บริการอาหารเชา	ณ	โรงแรม



จากน้ันพาทานชม	ศูนยสมุนไพรบํารุงตับ	(HOKGENAMU)	ตนไมชนิดน้ีเจริญเติบโตในป าลึกบนภูเขาที่
ปราศจากมลภาวะและระดับสูงเหนือน้ําทะเล	50-800	เมตร	ชาวเกาหลีรุนใหมนิยมนํามารับประทานเพื่อชวย
ดูแลตับใหสะอาดแข็งแรง	ปองกันโรคตับแข็ง	ไมถูกทําลายจากการดื่มแอลกอฮอล	กาแฟ	บุหรี่	สารตกคางจาก
อาหารและยา
จากน้ันนําทานชม	โรงงานเจียระไนพลอยอเมทิส	(AMETHYST	FACTORY)	แดนเกาหลีเป็นแดนของ

พลอยสีมวง	พลอยแหงสุขภาพและนําโชค	โดยมีตั้งแตสีมวงออนเย็นตา	จนถึงสีมวงไวน	มีเสนหเยายวนใจ
พลอยน้ีจะงามจับตาเมื่อมาทําเป็นแหวน	จี้	ตางหู	และสรอยขอมือ
จากน้ันนําทานอิสระชม	TRICK	EYE	MUSEUM	ผลงานการสรางสรรคศิลปะแนวใหมภาพวาดลวงตาสามมิติ

โดยทานจะไดสนุกสนานกับการถายรูปแอ็คชั่นทาตางๆ	ที่เกิดจากความคิดสรางสรรคและจินตนาการของการ
สรางภาพโดยใชเทคนิคพิเศษจากภาพสามมิติที่รวมทฤษฎีทางวิทยาศาสตรและการซอนภาพโดยกระตุนความ
เคลื่อนไหวของภาพใหมีมิติเหมือนจริง	จนทานจะอุทานวามันเหมือนจริงมากจนแทบจะแยกไมออกเลยวาอัน
ไหนภาพวาดและของจริง	และ	ICE	MUSEUM	เป็นโซนน้ําแข็งแกะสลักรูปตางๆ	อุณหภูมิขางใน	ประมาณ	-	4
องศา
ใกลกันน้ันยังมียานชอปป้ิง	ฮงแด	(Hongdae)	ตั้งอยูบริเวณดานหนาของมหาวิทยาลัยฮงอิก	(Hongik

University)	ศูนยรวมเด็กวัยรุนและเด็กมหาวิทยาลัยของเกาหลี	เป็นถนนอีกเสนหน่ึงที่มีบรรยากาศโรแมนติก
ทั้งยังมีรานกาแฟ	แกลเลอรี่	รานคาจําหนายสินคาแฟชั่น	ไนทคลับ	ตลาดศิลปะ	และรานอาหารที่นาสนใจในหมู
วัยรุนที่นิยมมาเดินเลน
บริการอาหารกลางวัน	เมนู	ขาวยําบิบิมบับ	เสิรฟบริการพรอมซุปชาบูหมอรวมรอนๆ

ชวงบาย	-	ชวงคํ่า
จากน้ันนําทานเขาสู	PAJU	OUTLET	คือแหลงชอปป้ิงราคาถูกที่ตั้งอยูภายในเมืองปาจู	บนเน้ือที่กวา	40,000

ตารางเมตร	พรอมที่จอดรถกวางขวาง	นอกจากน้ีมียังมีสินคาหลากหลายยี่หอชื่อดังกวา	160-190	แบรนด	รวม
ทั้งสินคาแบรนดเนม	ในราคาประหยัดกวารานคาทั่วไป	ใหผูมาเยือนไดเลือกสรรกันอยางละลานตา
จากน้ันนําทานเพลิดเพลินกับการแวะซื้อของฝากที่	ซุปเปอรมารเก็ต	(ละลายเงินวอน	ซื้อ	5	แถม	1)

สาหราย	ขนมตางๆ	ช็อกโกแล็ตหิน	ซีเรียลช็อกโก	ผลิตภัณฑของใบ	และรากฝอยของโสม	ในรูปแบบขนมโสม
ชาโสม	โคลนพอกหนาโสม	ครีมลางหนาโสม	เครื่องสําอางโสม	และยังมีกิมจิ	เปเปโร	(ปอกกี้เกาหลี)	ชินราเมง
(มามาเกาหลี)	นมกลวย	เป็นตน
18.00	น.	นําทานเดินทางสู	สนามบินนานาชาติอินชอน
21.25	น.	เดินทางกลับ	กรุงเทพฯ	โดยเที่ยวบินที่	TG657	(บริการอาหารบนเครื่อง)
01.25	น.	ถึงประเทศไทย	สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ	พรอมดวยความประทับใจ

	บริการอาหารเชา	ณ	โรงแรม

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

โรงงานพลอยอเมทิส	หรือ	พลอยสีมวง	ที่มีชื่อเสียงของประเทศเกาหลี	ซึ่งชาว
โสมเชื่อวาถาไดมีพลอยชนิดน้ีติดตัวไว	จะทําใหมีโชคลาภและสิ่งดีๆเกิดขึน้กับ
ชีวิต



เป็นสถานที่ทองเที่ยวแหงใหมของกรุงโซล	มีเอกลักษณที่แปลกแหวกแนวจาก
พิพิธภัณฑที่เราเคยรูจักอยางสิ้นเชิง	จุดเดนก็คือ	ภาพบริเวณฝาผนังและพื้น
จะถูกสรางสรรค	โดยใชเทคนิคพิเศษในการสรางภาพสามมิติ	รวมถึงทฤษฎี
ทางวิทยาศาสตรเชนการหักเหของแสงเงา	และการซอนภาพโดยกระตุนการ
เคลื่อนไหวของภาพใหมีมิติเหมือนจริง	ซึ่งศิลปะแบบน้ีเรียกวา	ทรอมพลุยล
(trompe	l’oeil)	มาจากภาษาฝรั่งเศสที่แปลวาลวงตาและที่สําคัญ	ภาพลวงตา
เหลาน้ียังสามารถทําใหผูชมเขาไปมีสวนรวมกับภาพได	โดยแตละภาพจะมีคํา
แนะนําเรื่องตําแหนงการยืน	เพื่อจัดวางทาตางๆ

เมืองน้ําแข็งที่มีผลงานศิลปะแกะสลักน้ําแข็งกวา	50	ชิ้น	รวมอยูในที่เดียว
พรอมจัดแสดงในแบบที่ไมธรรมดา	แตจําลองเป็นเมืองที่ทุกอยางกลายเป็น
น้ําแข็ง	และเอาใจเด็กๆ	ดวยสไลเดอรน้ําแข็ง	และกิจกรรมอื่นๆ	อีกมากมาย	ให
คุณไดเดินเที่ยวอยางไมรูสึกเบื่อ	อาทิ	สัมผัสประสบการณน่ังรถลากกวางรูด
อรฟ	ทักทายลุงซานตา	โพสทาคูกับนกเพนกวินขั้วโลก	สํารวจบานน้ําแข็งเอ
สกิโม	เยี่ยมชมปราสาทน้ําแข็ง	ชมวิวจากบนกําแพงเมือง	และลองเขาพัก
โรงแรมที่ทุกอยางทําจากน้ําแข็ง

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

	บริการอาหารกลางวัน	เมนู	ขาวยําบิบิมบับ	เสิรฟบริการพรอมซุปชาบูหมอรวมรอนๆ

แหลงชอปป้ิงแหงใหมและใหญที่สุดในเกาหลี	ซึ่งมีรานคาหลากหลายกวา	165
รานคาและมีสินคาแบรนดดังมากมายอาทิเชน	Armani,	Calvin	Klein,	Diesel,
DKNY,	Guess,	Escada	ฯลฯ

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



บริการอาหารบนเครื่อง

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



1.	ทัวรน้ีสําหรับผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทาน้ัน
2.	ทัวรน้ีเป็นทัวรแบบเหมา	หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือ

ทั้งหมด	หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ	ทางบริษทัจะไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมด
ใหแกทาน
3.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวา	15	ทาน	โดย

จะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบลวงหนาอยางนอย	7	วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา	และ
อยางนอย	10	วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่มีวีซา	แตหากทางนักทองเที่ยวทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการ
เพิ่มจากการที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวาที่ทางบริษทักําหนดเพื่อใหคณะเดินทางได	ทางเรายินดีที่จะให
บริการตอไป
4.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ	นามสกุล	คํานําหนาชื่อ	เลข

ที่หนังสือเดินทาง	และอื่นๆ	เพื่อใชในการจองตัว๋เครื่องบิน	ในกรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่มิไดสงหนา
หนังสือเดินทางใหกับทางบริษทัพรอมการชําระเงินมัดจํา
5.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม	เพื่อใหสอดคลองกับ

สถานการณ	ภูมิอากาศ	และเวลา	ณ	วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง	ทั้งน้ี	บริษทัจะคํานึงถึงความปลอดภัย
ของนักทองเที่ยวสวนใหญเป็นสําคัญ
6.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบใดๆ	ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ	ที่เพิ่มขึน้ของนักทองเที่ยวที่มิได

เกิดจากความผิดของทางบริษทั	เชน	ภัยธรรมชาติ	การจลาจล	การนัดหยุดงาน	การปฏิวัติ	อุบัติเหตุ	ความเจ็บป วย
ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ	ความลาชา	เปลี่ยนแปลง	หรือการบริการของสายการบิน	เหตุสุดวิสัยอื่น
เป็นตน
7.	อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ	ณ	วันที่ทางบริษทัเสนอราคา	ดังน้ัน	ทาง

บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการปรับราคาคาบริการเพิ่มขึน้	ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตาง
ประเทศ	คาตัว๋เครื่องบิน	คาภาษีเชื้อเพลิง	คาประกันภัยสายการบิน	การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ
8.	มัคคุเทศก	พนักงาน	หรือตัวแทนของทางบริษทั	ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ	แทนบริษทั	เวนแตมีเอกสาร

ลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษทักํากับเทาน้ัน
9.	รับเฉพาะผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยว	คาทัวรที่จายใหกับผูจัด	เป็นการชําระแบบจายชําระข	าด	และผูจัด

ไดชําระใหกับสายการบินและสถานที่ตางๆ	แบบชําระขาดเชนกันกอนออกเดินทาง	ฉะน้ันหากทานไมไดรวมเดินทาง
หรือใชบริการตามรายการไมดวยสาเหตุใดหรือไดรับการปฏิเสธการเขาหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ
(ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต)	ทางผูจัดขอสงวนสิทธิก์ารคืนเงินสดสวนใดๆ	รวมทั้งคาตัว๋เครื่องบินใหแกทาน
***และทางบริษทัขอสงวนสิทธิ	์ราคาน้ีเฉพาะนักทองเทีย่วชาวไทยเทานัน้	ถาหากเป็นชาวตางชาติ	และ
พระ	จะตองเพิม่จากราคาคาทัวรปกติอีก	100	USD**	**กรณีตัดกรุปเหมาที่เป็น	เด็กนักเรียน	นักศึกษา	ครู	ธุรกิจ
ขายตรงเครื่องสําอางค	หมอ	พยาบาล	ชาวตางชาติ	พระ	หรือกรุปที่มีการขอดูงาน	จะตองสอบถามราคาใหมทุกครั้ง**
10.	หากมีเพื่อนหรือญาติของทานตองการรวมเดินทางทองเที่ยวระหวางทองเที่ยวในประเทศเกาหลี	หรือปัญหา

ตางๆ	ตลอดจนขอแนะนํากรุณาติดตอเจาหนาที่ที่รับผิดชอบ	หากทานมีความจําเป็นตองรับฝากของจากผูอื่นเพื่อที่จะ
นําไปยังประเทศน้ันๆ	หรือนํากลับประเทศไทย	ควรตรวจสิ่งของน้ันวาตองไมเป็นสิ่งของผิดกฎหมาย	ซึ่งของผิด
กฎหมายบางประเภท	อาจมีโทษถึงขั้นประหารชีวิต	เจาหนาที่จะไมรับฝากกระเปาหรือสิ่งของใดใด
11.	ในกรณียกเลิกการเดินทาง	ตองยกเลิก	45	วันกอนการเดินทางเทาน้ัน	ไมเชนน้ันทางบริษทัจะไมคืนมัดจําไมวา

ดวยกรณีใดๆทั้งสิ้น	เพราะวาทางบริษทัไดทําการจายคาตัว๋ไปใหกับการสายการบินเรียบรอยแลว	โปรดอานขอความ
ใหถี่ถวนกอนการจองทัวรทุกครั้ง	เพื่อประโยชนแกตัวทานเอง
12.	โรงแรมที่พักที่ประเทศเกาหลีใตอาจะมีการสลับปรับเปลี่ยนขึน้อยูกับความเหมาะสมเป็นหลักโดยคํานึงถึงผล

ประโยชนลูกคาเป็นหลัก5.	ประเทศเกาหลีใตจะมีชางภาพมาถายรูป	และชวยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดิน
ทาง	และวันสุดทายชางภาพจะนําภาพถายมาจําหนายกับลูกทัวร	หากวาทานใดสนใจสามารถซื้อได	แตถาทานใดไม
สนใจก็ไมตองซื้อ	เพราะทางบริษทัทัวรไมมีการบังคับลูกทัวรซื้อแตอยางใด	แตเป็นการบอกกลาวลวงหนา
13.	ทัวรครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเป็นหมูคณะเทาน้ัน	ถาลุกคาตองการแยกตัวออกจากกรุปทัวร	โดย

ไมลงรานชอปป้ิง	เชน	น้ํามันสน	/	รานโสม	/	ฮ็อตเกนามู	/	คอสเมติค	/	อะเมทิส	ทางบริษทัจะคิดคาดําเนินการในการ
แยกทองเที่ยวเอง	300	USD	ตอทาน

1.	นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินมัดจําเป็นเงินจํานวน	10,000	บาทตอทาน	เพื่อสํารองที่น่ัง	ภายใน	3	วัน
หลังจากการจอง
2.	นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินคาบริการสวนที่เหลือทั้งหมดกอนวันเดินทางอยางนอย	30	วัน	กรณีนัก

ทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ไมชําระเงิน	หรือชําระเงินไมครบภายในกําหนด	รวมถึงกรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงิน



ไมวากรณีใดๆ	ใหถือวานักทองเที่ยวสละสิทธิก์ารเดินทางในทัวรน้ันๆ
3.	กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่	จองการเดินทางนอยกวา	30	วัน	จะตองชําระครบเต็มจํานวนเลย
4.	การติดตอใดๆ	กับทางบริษทั	เชน	แฟกซ	,	อีเมล	,	หรือจดหมายฯ	ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษทั	ดังน้ี

วันจันทร	ถึงศุกร	เวลา	9.00	น.	–	18.00	น.	และวันเสาร	เวลา	9.00	น.	–	14.00	น.	นอกจากวันเวลาดังกลาวและวัน
หยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปีน้ันๆถือวาเป็นวันหยุดทําการของทางบริษทั

1.	คาตัว๋เครื่องบินไป-กลับ	พรอมคณะ
2.	คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี
3.	คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระทานละไมเกิน	20	กก.
4.	คารถรับ-สง	และนําเที่ยวตามรายการ
5.	คาที่พักตามที่ระบุในรายการ	พักหองละ	2	ทาน
6.	คาเขาชมสถานที่ตางๆ	ตามรายการ
7.	คาอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
8.	คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง
9.	คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง	วงเงินทานละ	1,000,000	บาท	(เงื่อนไขตามกรมธรรม)

1.	คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ	เชน	คาทําหนังสือเดินทาง	,	คาโทรศัพท	,	คาโทรศัพททางไกล	,
คาอินเตอรเน็ต	,	คาซักรีด	,	มินิบารในหอง	รวมถึงคาอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ	(กรุณา
สอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ)
2.	คาทิปคนขับรถ	หัวหนาทัวร	และมัคคุเทศกทองถิ่น
3.	คาภาษีมูลคาเพิม่	7%	และภาษีหัก	ณ	ทีจ่าย	3%
4.	คาวีซาสําหรับพาสปอรตตางดาว

**พาสสปอรตจะตองมีอายุมากกวา	6	เดือน	นับรวมถึงวันกลับ	และพาสสปอรตจะตองไมชํารุดหรือฉีก
ขาด	การผานเขา-ออกประเทศ	ขึ้นอยูกับการพิจารณานาของทางเจาหนาทีต่รวจคนเขาเมือง	ทางบริษทั
ไมสามารถเขาไปแทรกแซงได**

เอกสารประกอบในการยื่นวีซา	
1)	พาสปอรต
2)	ใบประจําตัวคนตางดาว
3)	ใบสําคัญถิ่นที่อยู
4)	สําเนาทะเบียนบาน(ถามี)
5)	สมุดบัญชีเงินฝาก(ถามี)
6)	รูปถายสีขนาด	2	น้ิว	2	รูป	(สําหรับหนังสือเดินทางตางดาว	เจาของหนังสือเดินทางตองทําเรื่องแจง

เขา-ออกดวยตนเองกอนจะยื่นวีซา)

จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศเกาหลีใหกับคนไทย	ผูทีป่ระสงคจะพํานักระยะสัน้ในประเทศ
เกาหลีไมเกิน	90	วัน	ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพื่อการทองเทีย่ว	เยีย่มญาติ	หรือธุรกิจ	จะตองยื่นเอกสาร
ในขัน้ตอนการตรวจเขาเมือง	เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเขาประเทศเกาหลี*	ดังตอไปน้ี
1.	พาสปอรตจะตองมีอายุมากกวา	6	เดือน	นับจากวันไปถึง
2.	ตัว๋เครื่องบินขาออกจากประเทศเกาหลี	ทางทัวรจัดเตรียมให
3.	สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึน้ในระหวางที่พํานักในประเทศเกาหลีได	(เชน	เงินสด

บัตรเครดิต	เป็นตน)
4.	ชื่อ	ที่อยู	และหมายเลขติดตอในระหวางที่พํานักในประเทศเกาหลี	(เชน	คนรูจัก	โรงแรม	และอื่นๆ)	ทางทัวรจัด

เตรียมให
5.	กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศเกาหลี	ทางทัวรจัดเตรียมให



เด็กทารก	อายุไมเกิน	2	ปี	ราคา	5,900	บาท	/	ราคาจอยแลนด	(ไมรวมตัว๋)	9,900	บาท
คาบริการขางตน	ยังไมรวมคาธรรมเนียม	คาทิป	คนขับรถ	หัวหนาทัวร	และมัคคุเทศกทองถิ่น

ทางบริษทัขออนุญาตเก็บคาธรรมเนียม	คาทิป	ทานละ	30,000	วอน	/ทริป/ทาน	หรือทานละ	1,050	บาท/ทริป/
ทาน
รายการทองเทีย่วน้ีอาจมีการเปลีย่นแปลง	หรือสลับสับเปลี่ยนกันได	พิจารณาตามความเหมาะสม	โดยอยูใน

ดุลยพินิจของหัวหนาทัวรและผูประสานงานทองถิ่นในครั้งน้ันๆ	โดยจะยึดถือประโยชนของทานเป็นสําคัญ	และขึน้อยู
กับสภาพการณปัจจุบัน

ขอความสําคัญ	โปรดอานอยางละเอียด
ในกรณีที่ลูกคาเดินทางไปประเทศเกาหลีใต	แลวไมสามารถผาน	เขา-ออก	นอกประเทศได	ทําใหลูกคาตองถูก

สงตัวกลับเขาประเทศไทย	จึงมีคาใชจายที่เกิดขึน้ในการเปลี่ยนตัว๋ขากลับ	และรวมถึงคาบริการอื่นๆที่เกิดขึน้ดวย
ฉะน้ัน	ลูกคาจะตองเป็นผูรับผิดชอบในคาใชจายที่เกิดขึน้ที่ทางประเทศน้ันๆเรียกเก็บ	ทางผูจัดและทางสายการบินจะ
ไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึน้ทุกกรณี	หรือตองรอกลับประเทศไทยในเที่ยวบินถัดไปที่มีที่น่ังวาง	หรือตามวันเดิน
ทางของตัว๋เครื่องบิน	ทั้งน้ี	ขึน้อยูทางเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองของประเทศเกาหลีใตและสายการบินเป็นผูพิจารณา
ทางผูจัดไมสามารถเขาไปแทรกแซงได
**	ตรวจคนเขาเมืองประเทศเกาหลีใตจะมีการสุมตรวจ	และอาจมีการเรียกไปสัมภาษณ	ในการที่ทางตรวจคนเขา

เมืองเรียกสัมภาษณน้ัน	ขึน้อยูกับทางตรวจคนเขาเมืองเป็นผูพิจารณา	และอยูในดุลพินิจของทางเจาหนาที่	ตม.	ทาง
บริษทัทัวร	ไมสามารถเขาไปแทรกแซงในสวนน้ีได	**
***	ทัวรครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเป็นหมูคณะเทาน้ัน	ถาลูกคาตองการแยกตัวออกจากกรุปทัวร	ทาง

บริษทัจะคิดคาดําเนินการในการแยกทองเที่ยวเอง	300	USD	ตอทาน	***

ขอแนะนํากอนการเดินทาง
1.	กรุณาแยกของเหลว	,	เจล	,	สเปรย	ที่จะนําติดตัวขึน้เครื่องบิน	ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน	100	มิลลิลิตรตอชิ้น

และรวมกันทุกชิ้นไมเกิน	1,000	มิลลิลิตร	โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท	และสามารถนําออกมาใหเจา
หนาที่ตรวจไดอยางสะดวก	ณ	จุดเอ็กซเรย	อนุญาตใหถือไดทานละ	1	ใบเทาน้ัน	ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑ
มากกวาที่กําหนดจะตองใสกระเปาใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน
2.	สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ	เชน	กรรไกรตัดเล็บ	,	มีดพก	,	แหนบ	,	อุปกรณกีฬาฯ	จะตองใสกระเปาใบใหญ

และฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน
3.	ประเทศเกาหลี	มีกฎหมายหามนําผลิตภัณฑที่ทํามาจากพืช	และเน้ือสัตวทุกชนิดเขาประเทศ	เชน	ผัก	,	ผลไมสด

,	ไข	,	เน้ือสัตว	,	ไสกรอกฯ	เพื่อเป็นการปองกันโรคติดตอที่จะมาจากสิ่งเหลาน้ี	หากเจาหนาที่ตรวจพบ	จะตองเสียคา
ปรับในอัตราที่สูงมาก

1.	ในกรณียกเลิกการเดินทาง	ตองยกเลิก	45	วันกอนการเดินทางเทาน้ัน	ไมเชนน้ันทางบริษทัจะไมคืนมัดจําไมวา
ดวยกรณีใดๆทั้งสิ้น	เพราะวาทางบริษทัไดทําการจายคาตัว๋ไปใหกับการสายการบินเรียบรอยแลว	โปรดอานขอความ
ใหถี่ถวนกอนการจองทัวรทุกครั้ง	เพื่อประโยชนแกตัวทานเอง
2.	กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอยกเลิกการเดินทาง	หรือเลื่อนการเดินทาง	นักทองเที่ยวหรือเอเจน

ซี่(ผูมีชื่อในเอกสารการจอง)	จะตองแฟกซ	อีเมล	หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษทัอยางใดอยางหน่ึงเพื่อ
แจงยกเลิกการจองกับทางบริษทัเป็นลายลักษณอักษร	ทางบริษทัไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณี
ใดๆ
3.	กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอรับเงินคาบริการคืน	นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่	(ผูมีชื่อในเอกสารการ

จอง)	จะตองแฟกซ	อีเมล	หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษทัอยางใดอยางหน่ึงเพื่อทําเรื่องขอรับเงิน
คาบริการคืน	โดยแนบหนังสือมอบอํานาจพรอมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ	หลักฐานการชําระเงินคาบริการ
ตางๆ	และหนาสมุดบัญชีธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน
โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังน้ี
3.1		ตองยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา	45	วันเทานัน้	คืนเงินคาบริการรอยละ	100	ของคาบริการที่
ชําระแลว	
3.2		หากยกเลิกการเดินทางนอยกวา	45	วัน	ขอสงวนสิทธิไ์มคืนคาทัวรทุกกรณี
4.	การเดินทางที่ตองการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข	หรือเที่ยวบินเหมาลํา	Charter	Flight	หรือ	Extra	Flight

กับสายการบิน	หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ		จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทั้งหมด	
5.	การติดตอใดๆ	กับทางบริษทัเชน	แฟกซ	อีเมล	หรือจดหมายฯ	ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษทั	ดังน้ี	วัน

จันทร	ถึงศุกร	เวลา	9.00	น.	–	18.00	น.	และวันเสาร	เวลา	9.00	น.	–	14.00	น.	นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุด



นักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปีน้ันๆถือวาเป็นวันหยุดทําการของทางบริษทั
6.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเที่ยวเดินทางไมถึง	15	คน


