


1 สนามบินสุวรรณภูมิ

2 สนามบินอินชอน	-	ลานสกี	-	อุทยานแหงชาติโซรัคซาน	-	วัด
ชินฮึงซา

พักที่	Daemyung	Resort
,	Kumho	Seorak	Resort
หรือเทียบเทา

3 เทศกาลตกปลาน้ําแข็ง	หรือ	ตกปลาน้ําแข็ง	-	พระราชวังชางด
อกกุง	-	ไรสตรอเบอรรี่	-	สวนสนุกเอเวอรแลนด	-	กรุงโซล

พักที่	GALAXY	HOTEL
ระดับ	3	ดาวหรือเทียบ
เทา

4 หอคอยกรุงโซล	-	ศูนยโสม	-	ศูนยสมุนไพรฮอกเกตนามู	-
DOOTA	DUTY	FREE	-	เมียงดง

พักที่	GALAXY	HOTEL
ระดับ	3	ดาวหรือเทียบ
เทา

5 น้ํามันสนเข็มแดง	-	โรงงานพลอยอเมทิส	-	ยานอีวาแด	-	สนาม
บินอินชอน	-	สนามบินสุวรรณภูมิ

21	ก.พ.	61	-	25	ก.พ.	61 ฿23,559 ฿23,559 ฿23,559 ฿6,900



ขอสงวนสิทธิใ์นการลอคทีน่ัง่	ตองทําการเช็คอินทีเ่คานเตอรเทานัน้
บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

ชวงคํ่า
20.00	น.	คณะมาพรอมกันที่	ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ	ผูโดยสารขาออกชัน้	4	ประตู	7	เคานเตอร	N

(เช็คอินกรุปของสายการบินโคเรียนแอร)	โดยมีเจาหนาที่ของบริษทัและหัวหนาทัวร	พรอมอํานวยความ
สะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางใหกับทุกทาน
22.40	น.	นําทานเหินฟาสู	สาธารณรัฐเกาหลีใต	โดยสายการบิน	โคเรียนแอร	เทีย่วบินที	่KE652

(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

ชวงเชา
06.10	น.	เดินทางถึง	ทาอากาศยานนานาชาติอินชอน	ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี	เวลาทองถิ่นเร็วกวา

ประเทศไทย	2	ชั่วโมง	(เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย	กรุณาปรับนาฬิกาของทานเป็นเวลาทองถิน่)
นําทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรแลว
นําทาน	อิสระเลนสกี	ใหทานไดอิสระเพลิดเพลินกับกิจกรรมตาง	ๆ	บนลานสกี	เพลิดเพลินกับลานหิมะที่

กวางใหญ	และเนินเลนสกีระดับตาง	ๆ	กระเชาลิฟท	เนินเขาเลนสโนสเลด	ทางรีสอรทยังมีหลากหลายบริการ
อื่นๆ	สําหรับผูที่ไมตองการเลนสกี	เชน	รานอาหาร	คอฟฟ่ีชอป	ซุปเปอรมาเก็ดไวบริการ	(ราคาทัวรไมรวมคา
เขาลานสกี,ชุด,อุปกรณ,รองเทา,คาครูฝึก	คาอุปกรณการเลนสกีราคาประมาณ	50,000	วอน	)
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	บริการทานดวย	“บิบิมบัพ”

ชวงบาย
นําทานสู	อุทยานแหงชาติโซรัคซาน	ระหวางทางทานจะไดชมวิว	อันงดงามที่มีเอกลักษณเฉพาะตัวหรือ

อีกชื่อเรียกหน่ึงวาสวิสเซอรแลนดของเกาหลี	ซึ่งจะผานเสนทางธรรมชาติที่สวยงาม	ลัดเลาะผานไปตามหนาผา
หุบเขาและลําธาร
นําทานน่ังกระเชาไฟฟ า	Cable	Car	(ขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิก	ในกรณีทีส่ภาพอากาศไมเหมาะแก

การเขาชม	ขึ้นอยูกับคําสัง่ของเจาหนาทีอุ่ทยาน)	ขึน้สูจุดชมวิวของอุทยานแหงชาติโซรัคซาน	ซึ่งจะ
สามารถมองเห็นวิวทิวทัศนบนยอดเขาดุจดั่งภาพวาดเกิน	บรรยาย
จากน้ันนําทุกทานนมัสการพระพุทธรูปสัมฤทธิป์างสมาธิขนาดใหญ	ณ	วัดชินฮันซา	เพื่อความเป็นสิริมงคล

แกตัวทานเองและครอบครัว

ชวงคํ่า	
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	บริการทานดวย	“ชาบู	ชาบู”
ทีพ่ัก	Daemyung	Resort	,	Kumho	Seorak	Resort	หรือเทียบเทา



ลานสกีบางแหงไมสามารถเขาไปในลานสกีได	เพราะเน่ืองจากจะเป็นการรบกวนผูเลนสกี	หากตองการ
เขาชมจะตองเสียคาใชจายในการเชาอุปกรณในการเลนสกี	

หองพักในคํ่าคืนน้ี	อาจจะบริการเป็นแบบ	Ondol	(อน	คือ	ความอบอุน	ดล	คือ	กอนหิน)	หรือ	หอง
นอนแบบนอนบนพื้นสไตลเกาหลี	อนดล	จะทําใหพื้นหองอุน	ประดิษฐขึน้โดยชาวเกาหลีโบราณ	ระบบ
ดั้งเดิมทํางาน	ดวยหินขนาดใหญใตพื้นที่อยูอาศัย	ควันจากไฟจะอยูนอกที่พักและถูกขับให	เคลื่อนไปใตหินออก
อีกชองหน่ึง	ระบบน้ียังใชกันอยูแมแตในบานสมัยใหมหรือในอพารทเมนทที่ตมน้ําดวย	แกสหรือเตาไฟฟาซึ่งจะ
ไหลเวียนเป็นวงกลมผานทอฝังไวใตพื้นซีเมนต	ทานจะไดรับความอุนจากพื้น	นอนหลับพักผอนไดอยางสบาย
ตลอดคืน

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

สกีรีสอรท	อิสระใหทานเพลิดเพลินกับกิจกรรมตาง	ๆ	บนลานสกี	เพลิดเพลิน
กับลานหิมะที่กวางใหญ	และเนินเลยสกีระดับตางๆ	และมีสิ่งอํานวยความ
สะดวกอื่นๆอีกมากมาย

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	บริการทานดวย	“บิบิมบัพ”

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

วัดเกาแกสรางในสมัย	อาณาจักรชิลลาอายุกวา1,000ปี	ทานสามารถนมัสการ
กราบไหวพระพุทธรูปสัมฤทธิป์างสมาธิขนาดใหญที่ประดิษฐานเป็นสัญลักษณ
ของอุทยาน	กอนจะผานสะพานชําระลางจิตใจเขาสูเขตวัดเพื่อไหวพระขอพร
ถัดไปเป็นวัดนักซาน	วัดเกาแกอายุกวา1,000ปี	ไหวเจาแมกวนอิม	องคมหึมา
ซึ่งประทับยืนเดนเป็นสงาหันหนาสูทะเลตะวันออกเพื่อปกปองชาวเกาหลีตาม
ความเชื่อแตโบราณ	ชมวิวที่ศาลาอุยซางแด	ซึ่งชาวเกาหลีนิยมมาชมแสงแรก
ของปีในวันขึน้ปีใหมที่ศาลาแหงน้ี

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	บริการทานดวย	“ชาบู	ชาบู”
	พักที่	Daemyung	Resort	,	Kumho	Seorak	Resort	หรือเทียบเทา



ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานสูงาน	เทศกาลตกปลาน้ําแข็ง	ใหทานไดลองสัมผัสบรรยากาศการตกปลาเทราทภูเขา	ซึ่งจะเปลี่ยน

สภาพเป็นน้ําแข็งซึ่งมีความหนาประมาณ	30-40	เซนติเมตร	ปลาชนิดน้ีเป็นปลาสายพันธเดียวกันกับปลา
แซลมอน	ซึ่งอาศัยอยูในน้ําเย็นอุณหภูมิ	ตํ่ากวา	20	องศาเซลเซียส	ซึ่งเป็นปลาที่มีความสวยงามและมีรสชาติ
หวานมันอรอย	สามารถนํามาทําเป็นซูชิหรือซาซิมิมารับประทานได	อิสระเพลิดเพลินกับกิจกรรม	ตางๆ	ใน
บริเวณ	งานเทศกาล	ซึ่งจะหลายกิจกรรมใหทานไดทดลองสัมผัสประสบการณใหมๆ	อาทิเชน	สโนวสเลด,	สเก็
ตน้ําแข็ง,	รถไฟน้ําแข็ง,	รถATV	เป็นตน	(ราคาทัวรรวมคาอุปกรณตกปลา)	แตไมรวมคาเครื่องเลนและคา
กิจกรรมตางๆ
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	บริการทานดวย	“บุลโกกิ”

ชวงบาย	
นําทานสู	ไรสตรอเบอรรี	่ขอเชิญทานลิ้มรสสตรอเบอรรี่เกาหลีสดๆ	พรอมชมบรรยากาศภายในไร	ซึ่งทาน

จะไดพบกับวิถีชีวิตชาวไรสตรอเบอรรี่ของเกาหลีวามีวิธีการปลูกอยางไรจึงไดผลสตรอเบอรรี่ที่ขนาดใหญเป็น
พิเศษ	และหวานหอมชวนนารับประทานเป็นที่ชื่นชอบของชาวเกาหลีเอง	และชาวตางชาติ	และยังเป็นผลไมสง
ออกของประเทศอีกดวย	ชมวิธีการปลูก	การดูแลรักษา	และทานยังสามารถเลือกซื้อสตรอเบอรรี่ไดจากภายใน
ไรไดอีกดวย
นําทานเดินทางสู	สวนสนุกเอเวอรแลนด	ซึ่งถูกขนานนามวาดิสนียแลนดเกาหลี	เป็นสวนสนุกกลางแจงที่

ใหญที่สุดของประเทศ	โดยมีบริษทัซัมซุงเป็นเจาของ	ตั้งอยูทามกลางหุบเขา	ใหทานไดอิสระเที่ยวชมทองไปกับ
โลกของสัตวป าซาฟารี	ชมไลเกอรแฝดคูแรกของโลก	ที่น่ีทานจะพบเจาป าสิงโต	และเสือสามารถอยูดวยกันได
อยางเป็นสุข	ชมความนารักของหมีที่สามารถสื่อสารกับคนขับรถไดเป็นอยางดี	หรือเขาสูดินแดนแหงเทพนิยาย
สวนสี่ฤดู	ซึ่งจะปลูกดอกไมเปลี่ยนไปตามฤดูกาล	อีกทั้งยังสามารถสนุกกับเครื่องเลนนานาชนิด	อาทิเชน	สเปซ
ทัวร	รถไฟเหาะและหนอนสะบัด
ชมสวนดอกไมซึง่กําลังบานสะพรัง่อวดสีสันเต็มสวน	(ทั้งน้ีขึน้อยูกับสภาพอากาศ	เดือนมีนาคม	-

เมษายน	เป็นสวนดอกทิวลิป,	เดือนพฤษภาคม	-	เดือนมิถุนายน	เป็นดอกกุหลาบ,	เดือนสิงหาคม	-	เดือน
กันยายน	เป็นสวนดอกลิลลี่,	เดือนตุลาคม	-	เดือนพฤศจิกายน	เป็นสวนดอกเบญจมาศ)	ชมกิจกรรมและการ
แสดงตางๆ	ที่จัดตามตารางประจําวันดวยบัตรเขาชมแบบ	ONE	DAY	TICKET	เลนไดทุกเครื่องเลนไมจํากัดรอบ
เลือกชมและเลือกซื้อชอบป้ิงในรานคาของที่ระลึกตางๆอยางมากมาย
จากน้ันนําทานเดินทางกลับสู	กรุงโซล

ชวงคํ่า	
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	บริการทานดวย	“คาลบี้”
ทีพ่ัก	โรงแรม	GALAXY	HOTEL	OR	SMLระดับ	3	ดาวหรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เทศกาลตกปลาน้ําแข็ง	หน่ึงปีมีเพียงครั้งเดียว	โดยเทศกาลน้ีถูกเสนอใหเป็น
เทศกาลตัวอยาง	ของกระทรวงวัฒนธรรมและการทองเที่ยวเกาหลี	เป็น
เทศกาลฤดูหนาวที่ยิ่งใหญและดึงดูดนักทองเที่ยวมาเยือนทุกปี	สนุกสนานและ
เพลิดเพลินกับการตกปลาน้ําแข็งโดยการเจาะน้ําแข็งเป็นรูวงกลม	และนําเบ็ด
ไปตกปลาใตน้ําแข็ง

เป็นพระราชวังลําดับที่สองทึ่ถูกสรางตอจากพระราชวังเคียงบกกุง
(Gyeongbukgung	Palace)	ในปี	ค.ศ.	1405	และมีความสําคัญในการเป็นที่
พํานักของพระมหากษตัริยหลายพระองคในสมัยราชวงศโชซอน	(Joseon)
และยังเป็น	1	ใน	5	ของพระราชวังสําคัญที่ยังคงรักษาไว	ประกอบไปดวย	เขต
พระราชฐานชั้นนอก,	เขตพระราชฐานชั้นใน	และสวนดานหลังสําหรับเป็น
ที่พักผอนของพระมหากษตัรย	ซึ่งมีตนไมขนาดยักษที่มีกวา	300	ปี,	บอน้ํา	และ
ศาลาริมน้ํา

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	บริการทานดวย	“บุลโกกิ”



กําหนดการเทศกาลตกปลาน้ําแข็ง	ยังไมระบุวันเปิดที่แนชัด	แตจะอยูในชวงประมาณวันที่	10-31มกราคม
ของทุกปี	ทั้งน้ีขึน้อยูกับสภาพภูมิอากาศในละปี	ขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม
หากเกิดเหตุสุดวิสัยขัดของไมสามารถไปเทศกาลตกปลาน้ําแข็งได

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

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

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	บริการทานดวย	“คาลบี้”
	พักที่	GALAXY	HOTEL	ระดับ	3	ดาวหรือเทียบเทา

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานชม	โซลทาวเวอร	1	ใน	18	หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลกมีความสูงถึง	480	เมตร	เหนือระดับน้ําทะเล

ทานสามารถชมทัศนียภาพของกรุงโซลจากยอดโซลทาวเวอรไดรอบทิศ	360	องศาโดยสามารถมองไดถึงเขาพู
กักซัน	และถาหันไปยังทิศตรงขาม	ก็จะเห็นไกลไปถึงแมน้ําฮันกัง	***ราคาไมรวมคาขึ้นลิฟท***
นําทานชม	พระราชวังชางดอกกุง	เป็นพระราชวังลําดับที่สองทึ่ถูกสรางตอจากพระราชวังเคียงบกกุง	ในปี

ค.ศ.	1405	และมีความสําคัญในการเป็นที่พํานักของพระมหากษตัริยหลายพระองคในสมัยราชวงศโชซอน
(Joseon)	และยังเป็น	1	ใน	5	ของพระราชวังสําคัญที่ยังคงรักษาไว
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	บริการทานดวย	“ซัมเกทัง”

ชวงบาย
นําทานสู	ศูนยโสม	ซึ่งรัฐบาลรับรองคุณภาพวาผลิตจากโสมที่มีอายุ	6	ปี	ซึ่งถือวาเป็นโสมที่มีคุณภาพดีที่สุด



ชมวงจรชีวิตของโสมพรอมใหทานไดเลือกซื้อโสมที่มีคุณภาพดีที่ที่สุดและราคาถูกกวาไทยถึง	2	เทา	เพื่อนําไป
บํารุงรางกาย	หรือฝากญาติผูใหญที่ทานรักและนับถือ
จากน้ันนําทานชม	ศูนยสมุนไพรเกาหลี	ใหทานไดเลือกซื้อเลือกชม	สมุนไพรฮอตเกนามูของเกาหลี	ที่นํา

มาแปรรูปเป็นรูปแบบตางๆ	ที่มีสรรพคุณรักษาโรค	และบํารุงรางกาย
นําทานชม	Cosmetic	Shop	ศูนยรวมเครื่องสําอางชื่อดังของเกาหลี	เชน	Rojukiss,	Missha	เป็น
นําทานชอปป้ิงสินคาปลอดภาษีที่หาง	Duty	Free
	จากน้ันใหทานอิสระชอปป้ิงที่	ตลาดเมียงดง	แหลงรวมวัยรุนยานสยามสแควร	โดยเฉพาะอยางยิ่งเป็น

แหลงรวมเครื่องสําอางคชื่อดัง	อาทิ	Etude,	Skinfood,	The	Face	Shop,	Missha	เป็นตน

ชวงคํ่า
อิสระอาหารคํ่าเพื่อใหทานไดชอปป้ิงไดอิสระตามอัธยาศัย
ทีพ่ัก	โรงแรม	GALAXY	HOTEL	ระดับ	3	ดาวหรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

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

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	บริการทานดวย	“ซัมเกทัง”

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

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



อิสระอาหารคํ่าเพื่อใหทานไดชอปป้ิงไดอิสระตามอัธยาศัย

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	GALAXY	HOTEL	ระดับ	3	ดาวหรือเทียบเทา

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานชม	น้ํามันสนเข็มแดง	เป็นการสกัดจากใบสนเข็มแดงบริสุทธิ	์100%	ซึ่งสรรพคุณของน้ํามันสนเข็ม

แดงน้ันมีประโยชนอยางมากมาย	ทั้งชวยละลายคลอเรสเตอรอล	และไขมันที่อุดตันในเสนเลือด	ลดระดับน้ําตาล
ในเลือด	ชวยขับสารพิษออกจากรางกายในรูปแบบของเสีย	เชน	เหงื่อ	ปัสสาวะ	อุจจาระ	ชวยลางสารพิษหรือดีท็
อกซเลือดใหสะอาด	เพิ่มการไหลเวียนของเลือดไดสะดวกขึน้	ชวยเพิ่มภูมิตานทานใหกับรางกาย	บํารุงผิวพรรณ
ใหสดใสจากภายใน	และลดอัตราเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็ง
จากน้ันนําทานสู	โรงงานพลอยอเมทิส	หรือ	พลอยสีมวง	ที่มีชื่อเสียงของประเทศเกาหลี	ซึ่งชาวโสมเชื่อวา

ถาไดมีพลอยชนิดน้ีติดตัวไว	จะทําใหมีโชคลาภและสิ่งดีๆเกิดขึน้กับชีวิต
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	บริการทานดวย	“จิมดัก”

ชวงบาย	-	ชวงคํ่า
ใหทานอิสระเดินเลนยานวัยรุนชื่อดัง	สินคาราคายอมเยาว	ยานมหาวิทยาลัยอิฮวา	ซึ่งมหาวิทยาลัยสตรี

แหงแรกของเกาหลี
จากน้ันนําทานสู	ทาอากาศยานนานาชาติอินชอน	เพื่อนําทานเดินทางกลับสู	กรุงเทพฯ
โดยระหวางทางนําทานชอปป้ิงที่	ซุปเปอรมารเก็ต	ซึ่งมีสินคาตางๆ	มากมายใหเลือกซื้อหาเป็นของฝาก	เชน

กิมจิ	บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป	สาหราย	ขนมขบเคี้ยว	ลูกอม	ผลไมตามฤดูกาลและของที่ระลึกตางๆ
17.40	น.	นําทานเหินฟากลับสู	กรุงเทพฯ	โดยสายการบิน	โคเรียนแอร	เทีย่วบินที	่KE651	(บริการ

อาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
21.10	น.	เดินทางถึง	ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ	กรุงเทพฯ	โดยสวัสดิภาพ	พรอมความประทับใจ	

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

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



โรงงานพลอยอเมทิส	หรือ	พลอยสีมวง	ที่มีชื่อเสียงของประเทศเกาหลี	ซึ่งชาว
โสมเชื่อวาถาไดมีพลอยชนิดน้ีติดตัวไว	จะทําใหมีโชคลาภและสิ่งดีๆเกิดขึน้กับ
ชีวิต

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	บริการทานดวย	“จิมดัก”

ยานอีแด	(��)	ที่คนเกาหลีเรียก	เป็นยานที่อยูหนาม.สตรีอีฮวา	ที่เรียกวาอีแด
ก็เพราะเหตุผลเดียวกับฮงแดเลย	คือเอาคําวา	"อี"	ที่มาจากอีฮวา	กับคําวา
"แด"	ที่มาจาก	แดฮัคกโย	ที่แปลวามหาวิทยาลัยมาผสมกันกลายเป็น	"อีแด"
น่ันเอง	เป็น	Shopping	Street	คลายๆ	กับที่มยองดง	เพียงแตรานไมเยอะเทา
เนนไปที่รานขายเสื้อผา	กระเปา	รองเทา	แบบรานเล็กๆ	ที่แฝงตัวอยูตาม
ตรอกซอกซอยตางๆ	เสียมากกวาจะเป็นรานแบบมียี่หอ	เสื้อผาที่ยานน้ี	ราคาถู
กกวามยองดง	หรือฮงแด

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	มีสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี	เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได
2.	บริษทัฯ	ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน	ภัยธรรมชาติ	ปฏิวัติและอื่นๆที่อยูนอกเหนือ

การควบคุมของทางบริษทัฯหรือคาใชจายเพิ่มเติมที่เกิดขึน้ทางตรงหรือทางออม	เชน	การเจ็บป วย,	การถูกทําราย,
การสูญหาย,	ความลาชา	หรือจากอุบัติเหตุตางๆ
3.	หากทานถอนตัวกอนรายการทองเที่ยวจะสิ้นสุดลง	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานสละสิทธิแ์ละจะไมรับผิดชอบคืนคา

บริการที่ทานไดชําระไวแลวไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น
4.	บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบตอการหามออกนอกประเทศ	หรือ	หามเขาประเทศ	อันเน่ืองมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย

หรือเอกสารเดินทางไมถูกตอง	หรือ	การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
5.	รายการน้ีเป็นเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษทัฯ	อีกครั้งหน่ึง	หลังจากไดสํารองที่น่ังบนเครื่อง	และ

โรงแรมที่พักในตางประเทศเป็นที่เรียบรอย	แตอยางไรก็ตามรายการน้ีอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม
6.	ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เครื่องบินในปัจจุบัน	หากราคาตัว๋เครื่องบินปรับสูงขึน้	บริษทัฯ	สงวนสิทธิท์ี่จะปรับราคา

ตัว๋เครื่องบินตามสถานการณดังกลาว
7.	กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน	หรือ	หนวยงานที่เกี่ยวของ	จนมีการยกเลิก	ลาชา	เปลี่ยนแปลง	การบริการ

จากสายการบินบริษทัฯขนสง	หรือ	หนวยงานที่ใหบริการ	บริษทัฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร
อื่นทดแทนให	แตจะไมคืนเงินใหสําหรับคาบริการน้ันๆ
8.	มัคคุเทศก	พนักงาน	และตัวแทนของบริษทัฯ	ไมมีสิทธิใ์นการใหคําสัญญาใดๆ	ทั้งสิ้นแทนบริษทัฯ	นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษทัฯ	กํากับเทาน้ัน
9.	หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได	อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ	ความลาชา	และความผิด

พลาดจากทางสายการบิน	จะไมมีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น	แตทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให
โดยขอสงวนสิทธิก์ารจัดหาน้ีโดยไมแจงใหทราบลวงหนา
10.	กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งที่ประเทศไทย	และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศที่

บริษทัระบุในรายการเดินทาง	บริษทัของสงวนสิทธไมคืนคาบริการไมวากรณีใด	ๆทั้งสิ้น
11.	บริษทัฯ	รับเฉพาะผูมีจุดประสงคการเดินทางเพื่อทองเที่ยวเกาหลีเทาน้ัน
12.	เที่ยวบิน	และรายการทองเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม	โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา
13.	เมื่อทานตกลงชําระเงินคาบริการไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษทัฯ	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานไดยอมรับ

ในเงื่อนไขและขอตกลงตาง	ๆ	ที่ไดระบุไวทั้งหมดน้ีแลว
14.	โรงแรมที่พักในประเทศเกาหลีมีมาตรฐานการกําหนดดาวและประเภทของที่พักแตกตางกับประเทศไทย	โดย

โรงแรมที่พักทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการจัดหาโรงแรมโดยอางอิงตามการจัดระดับดาวของประเทศเกาหลีตามที่
ระบุในรายการทองเที่ยวเทาน้ัน	โรงแรมที่ประเทศเกาหลีโดยสวนใหญจะเป็นแบบหองพักคู	(Twin	หรือDouble)	ใน
กรณีที่ทานมีความประสงคจะพักแบบ3ทานขึน้อยูกับขอจํากัดของหองพักและการวางรูปแบบของหองพักของแตละ
โรงแรม	ซึ่งมีความแตกตางกันอาจจะทําใหทานไมไดหองพักติดกัน	และไมสามารถเสริมเตียงไดตามที่ตองการ
โรงแรมหลายแหงจะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากประเทศเกาหลีอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่ าเครื่องปรับอากาศที่มีจะ
ใหบริการในชวงฤดูรอนเทาน้ัน
15.	กระเปาสัมภาระตางๆถือเป็นทรัพยสินสวนตัวของทาน	ทางบริษทัจะไมรับผิดชอบตอความเสียหายสูญหาย

ลาชา	หรืออุบัติเหตุตางๆ	ใดๆทั้งสิ้น
16.	เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว	หากทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง	หรือไมเดินทางพรอม

คณะถือวาทานสละสิทธิ	์ไมอาจเรียกรองคาบริการ	และเงินมัดจําคืน	ไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น	และถาทานตองการ
แยกตัวออกจากกรุปทัวรเพื่อทองเทีย่วเอง	โดยไมลงรานศูนยโสม,	ศูนยสมุนไพร,	รานน้ํามันสน,	ศูนย
เครื่องสําอาง	และรานพลอยอะเมทิส	ทางบริษทัจะเรียกเก็บคาใชจายทีเ่กิดขึ้นจากทานเป็นจํานวนเงิน
300	USD	ตอทาน
17.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิร์าคาน้ีเฉพาะนักทองเที่ยวชาวไทยและทองเที่ยวเป็นหมูคณะแบบ	Join	Tour	เทาน้ัน

กรณีตองการตัดกรุปเหมาโปรดสอบถามทางบริษทัอีกครั้ง	หากเป็นนักทองเทีย่วชาวตางชาติ	หรือ	พระสงฆ
เก็บคาใชจายเพิม่	ทานละ	4,000	บาท
18.	ในระหวางทองเที่ยวจะมีชางภาพมาถายรูปและชวยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง	และในวัน

สุดทายของการเดินทางชางภาพจะนําภาพถายมาจําหนายหากวาทานใดสนใจสามารถซื้อไดแตถาทานใดไมสนใจก็
ไมตองซื้อทั้งน้ีขึน้อยูกับความพึงพอใจของทาน	ทางบริษทัทัวรไมมีการบังคับใหซื้อแตอยางใดแตเป็นการบอกกลาว
ลวงหนาเพื่อใหผุเดินทางไดรับทราบ
19.	บริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย	อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง	บริษทัฯ	ไม

สามารถควบคุมได	เชน	การนัดหยุดงาน,	จลาจล,การลาชาหรือยกเลิกของเที่ยวบิน	รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเขา
เมืองไมอนุญาตใหเดินทางออกหรือกองตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง	รวมทั้งในกรณีที่
ทานจะใชหนังสือเดินทางราชการ	(เลมสีน้ําเงิน)	เดินทาง	หากทานถูกปฏิเสธการเดินทางเขาหรือออกนอกประเทศใด
ประเทศหน่ึง



20.	กรณีที่คณะไมครบจํานวน	15	ทาน	ทางบริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการงดออกเดินทาง	โดยทางบริษทัฯ	จะแจงใหทา
นทราบลวงหนา	5-7	วันกอนการเดินทาง

1.	กรุณาสํารองที่น่ัง+ชําระเงินมัดจําทานละ	10,000	บาท	พรอมแจงชื่อ+สกุล	เป็นภาษาอังกฤษตาม
หนังสือเดินทาง
2.	คาทัวรสวนที่เหลือ	ชําระทั้งหมดกอนการเดินทาง	15วัน
3.	เมื่อทานตกลงชําระเงินคาบริการไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษทัฯ	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานไดยอมรับ

ในเงื่อนไขและขอตกลงตาง	ๆ	ที่ไดระบุไวทั้งหมดน้ีแลว

1.	คาบัตรโดยสารชั้นทัศนาจรไป	–	กลับ	(ตัว๋กรุป)	รวมภาษี	สนามบินและภาษีน้ํามันไวเรียบรอยแลว
2.	คาที่พัก	3	คืน	หองละ	2	-	3	ทาน
3.	คาเขาชมสถานที่ตามรายการระบุ
4.	หัวหนาทัวรหรือมัคคุเทศกทองถิ่นผูชํานาญเสนทางดูแลตลอดการเดินทาง
5.	ประกันอุบัติเหตุวงเงินทานละ200,000	บาท	เสียชีวิต	1,000,000	บาท	(เงื่อนไขตามกรมธรรม)
6.	สัมภาระน้ําหนักไมเกินทานละ	30	กก.

1.	คาทําหนังสือเดินทางไทย
2.	ราคารวมภาษีมูลคาเพิ่ม	7%	หัก	ณ	ที่จาย	3	%
3.	คาใชจายสวนตัว	อาทิ	คาอาหาร	-	เครื่องดื่ม	นอกเหนือจากรายการ	คาซักรีด	คาโทรศัพท	เป็นตน
4.	คาน้ําหนักของกระเปาเดินทางในกรณีที่เกินกวาสายการบินกําหนด	30	กิโลกรัม
5.	วีซาเขาประเทศเกาหลี	ในกรณีที่ผูเดินทางถือหนังสือเดินทางตางดาว	หรือ	ประเทศที่ที่ตองทําวีซาเขาประเสา

ธารณรัฐเกาหลีใต	คาธรรมเนียมการยื่นวีซาทานละ	1,400	บาท	สําหรับผูที่ถือหนังสือเดินทางตางดาว	จะตองทํา
เรื่องแจง	เขา-ออก	หรือ	Re-Entry	ดวยตนเองเทาน้ันกอนการสงเอกสารยื่นวีซา
6.	คาทิปไกดและคนขับรถประมาณ	35,000	วอน	ตอทานตอทริป

การเดินทางจากประเทศไทยเขาสูประเทศเกาหลีและพิธีการเขาเมือง	
เอกสารที่ควรเตรียมกอนการเดินทาง	เจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองของประเทศเกาหลีจะพิจารณาใหเฉพาะนักทอง
เที่ยวที่มาทองเที่ยวโดยสุจริตเทาน้ันที่ผานเขาเมืองได	และพิจารณาจาก	
1.	หลักฐานการทํางานประจําของนักทองเที่ยว	ซึ่งสมควรที่นําติดตัวไปแสดงดวย	เชน	บัตรพนักงาน	นามบัตร

จดหมายการทํางานภาษาอังกฤษ	(กรณีเดินทางคนเดียว)	จดหมายรับรองออกโดยบริษทัผูจัดคณะ
2.	หลักฐานการเงิน	ในระหวางการทองเที่ยวประเทศเกาหลีสมควรที่จะนําเงินสดติดตัวไปดวยประมาณ

300เหรียญสหรัฐ	หรือประมาณ	300,000	วอน	สําหรับการเดินทาง	2	วัน	(หากไมมีบัตรเครดิตคารด)	หากมีบัตร
เครดิตตางประเทศ	เชน	Visa	Card,	American	Express,	Dinners	Club	หรือ	Master	Card	ตองนําติดตัวไปดวยหรือ
หลักฐานการเงินอื่นใดที่จะแสดงใหเจาหนาที่ทราบวาทานคือนักทองเที่ยว
3.	ใบรับรองสถานศึกษาหากทานยังอยูในระหวางการศึกษาหรือบัตรนักศึกษาและควรเดินทางกับผูปกครอง	เชน

บิดา	มารดา	ปา	นา	อา	ที่มีนามสกุลเดียวกัน
4.	หากเป็นพาสปอรตใหม	ควรนําพาสปอรตเกาเย็บเลมคูกับพาสปอรตใหมหรือนําติดตัวไปดวย
5.	การแตงกายสุขภาพและแลดูเป็นนักทองเที่ยว	ไมควรสวมใสรองเทาแตะ
PASSPORT	:	ตองมีอายุการใชงานคงเหลือไมนอยกวา	6	เดือน	นับจากวันเดินทาง	

**ราคาน้ีไมรวมคาทิปไกด+คนขับทานละ	35,000	วอน	/	ทริป	เก็บทิปทีส่นามบินสุวรรณภูมิ	,	หัวหนา
ทัวรไทยแลวตาม	ดุลพินิจ**
ราคาจอยแลนด	ไมรวมราคาตัว๋เครื่องบิน	9,900	บาท	/	ทาน	ราคาเด็ก	INFANT	9,900	บาท	ไมรวมคอม
**	โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล	**	โปรแกรมและ



รายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได	ทั้งน้ีขึน้อยูกับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยตาง	ๆ	ที่ไม
สามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษทัฯ	จะคํานึงถึงผลประโยชนและความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเป็นสําคัญ
สําหรับผูเดินทางทีอ่ายุไมถึง	18	ปี	และไมไดเดินทางกับบิดา	มารดา	ตองมีจดหมายยินยอมใหบุตรเดินทางไป

ตางประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาดวย
ในกรณีทีลู่กคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษทัฯ	กอนทุกครั้ง	มิฉะน้ัน

ทางบริษทัฯจะไมขอรับผิดชอบคาใชจายใดๆ	ทั้งสิ้น

ขอความซึง่ถือเป็นสาระสําหรับทานผูมีเกียรติซึง่รวมเดินทาง
ทางบริษทัฯ	เป็นตัวแทนในการจัดนําสัมมนา	และการเดินทางที่มีความชํานาญ	โดยจัดหาโรงแรมที่พัก	อาหาร

ยานพาหนะ	และสถานที่ทองเที่ยวพรอมทั้งการสัมมนา	ดูงาน	เพื่อความสะดวกสบาย	และเกิดประโยชนสูงสุดในการ
เดินทาง	ทั้งน้ีทางบริษทัฯ	ไมสามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก	ยานพาหนะ,
อันเน่ืองจากอุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ,	โจรกรรม,	วินาศกรรม,	อัคคีภัย,	การผละงาน,	การจลาจล,	สงคราม
การเมือง,	การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศ,	การนัดหยุดงาน,	ความลาชาของเที่ยวบิน,	สาย
การเดินเรือ,	รถไฟ,	พาหนะทองถิ่น,	ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซาจากกงสุล	และ	/	หรือ	สวนงานที่เกี่ยวของกับ
สถานเอกอัครราชทูต	รวมถึงผูมีอํานาจทําการแทนประจําประเทศไทย	(โดยไมจําตองแสดงเหตุผล	เน่ืองจากเป็น
สิทธิพิเศษทางการทูต)	ซึ่งอยูเหนือการควบคุมของบริษทัฯ	หมายรวมถึงในระหวางการเดินทางทองเที่ยวทั้งใน	หรือ
ตางประเทศ	แตทางบริษทัฯ	มีความคุมครอง	และประกันอุบัติเหตุ	ตามเงื่อนไขที่บริษทัฯ	ที่รับประกันในกรณีที่ผูรวม
เดินทางถูกปฏิเสธโดยเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทย	และ/หรือ	ตางประเทศ	มิใหเดินทางออก	หรือ	เขา
ประเทศ	เน่ืองมาจากความประพฤติ	พฤติกรรมของผูเดินทาง	ไมปฏิบัติตามกฎระเบียบดานการความคุมโรคติดตอ
เฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง	รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย	บริษทัฯ	จะไมคืนคาใชจายใดๆ	ราย
ละเอียดดานการเดินทาง	อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความจําเป็น	หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง	โดยมิตองแจงให
ทราบลวงหนา	ทั้งน้ีการขอสงวนสิทธิดังกลาว	บริษทั	จะยึดถือและคํานึงถึงผลประโยชนตลอดจนความปลอดภัยของ
ทานผูมีเกียรติ	ซึ่งรวมเดินทางเป็นสําคัญ

1.	สําหรับผูโดยสารที่ไมไดถือหนังสือเดินทางไทย	และทางบริษทัฯเป็นผูยื่นวีซาให	เมื่อผลวีซาผานแลวมีการ
ยกเลิกการเดินทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนคามัดจําทั้งหมด
2.	ยกเลิกกอนการเดินทาง	15-45	วัน	เก็บเงินมัดจําทัง้หมด
3.	ยกเลิกกอนการเดินทาง	7-14	วันเก็บคาใชจาย	80%	ของราคาทัวร	ตอทาน
4.		ยกเลิกการเดินทางนอยกวา	1-7	วัน	เก็บคาใชจายทั้งหมด	100%	ของราคาทัวร
5.	ยกเลิกการเดินทางในวันเดินทาง,ถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมืองทั้งจากประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐ

เกาหลีใต	ไมมีการคืนเงินทัง้หมดไมวากรณีใดๆทัง้สิ้นในกรณีเจ็บป วย	จนไมสามารถเดินทางได	จะตองมี
ใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง	ทางบริษทัฯ	จะทําการเลื่อนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไป	แตทั้งน้ี
ทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือคาธรรมเนียมในการมัดจําตัว๋ทานละ	10,000	บาทและคาใชจา
ยอื่นๆ
6.	ยกเวนกรุปทีเ่ดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาล	ที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือคามัดจําที่พัก

โดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได	รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเชน	Extra
Flight	และ	Charter	Flight		จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทัง้หมดไมวายกเลิกดวยกรณีใดๆ
7.	กรณีทีก่องตรวจคนเขาเมืองทัง้กรุงเทพฯ	และในตางประเทศ	ปฏิเสธมิใหเดินทางออก	หรือ	เขา

ประเทศทีร่ะบุไวในรายการเดินทาง	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ีจ่ะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ	ทัง้สิ้น
**สําคัญ!!	บริษทัทําธุรกิจเพื่อการทองเทีย่วเทานัน้	ไมสนับสนุนใหลูกคาเดินทางเขาประเทศเกาหลีใต
โดยผิดกฎหมายและในขัน้ตอนการผานการตรวจคนเขาเมือง	ทัง้ไทยและเกาหลีใต	ขึ้นอยูกับการ
พิจารณาของเจาหนาทีเ่ทานัน้	ลูกคาทุกทานตองผานการตรวจคนเขาเมืองดวยตัวของทานเอง	ทาง
มัคคุเทศกไมสามารถใหความชวยเหลือใดๆไดทัง้สิ้น**
8.	เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว	ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง	หรือไมเดินทาง		พรอม

คณะถือวาทานสละสิทธิ	์ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจําคืน	ไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น


