


1 สนามบินสุวรรณภูมิ

2 สนามบินอินชอน	-	ลานสกียงเพียง

พักที่
Yongpyong
Resort
หรือเทียบ
เทา

3 ยอดเขา	Dragon	Peak	-	สวนสนุกเอเวอรแลนด	-	กรุงโซล	-	สะพานพันโพ	/
สะพานสายรุง

พักที่
Intercity
Hotel	หรือ
เทียบเทา
ระดับ	3
ดาว

4 หอคอยกรุงโซล	-	พระราชวังชางดอกกุง	-	หมูบานบุกชอนฮันอก	-	ฮันบก	-
ศูนยโสม	-	ศูนยสมุนไพร	(Korea	Herb	Shop)	-	ศูนยสมุนไพรฮอกเกตนามู	-
สินคาปลอดภาษี	-	เมียงดง

พักที่
Intercity
Hotel	หรือ
เทียบเทา
ระดับ	3
ดาว

5 ซากุระ	ถนนยออีโด	-	น้ํามันสนเข็มแดง	-	โรงงานพลอยอเมทิส	-	ถนนฮงอิก
หรือ	ยานฮงแด	หรือ	ยานฮงอิก	-	สนามบินอินชอน	-	สนามบินสุวรรณภูมิ

11	เม.ย.	61	-	15	เม.ย.	61 ฿35,999 ฿34,999 ฿33,999 ฿6,999

12	เม.ย.	61	-	16	เม.ย.	61 ฿35,999 ฿34,999 ฿33,999 ฿6,999

13	เม.ย.	61	-	17	เม.ย.	61 ฿35,999 ฿34,999 ฿33,999 ฿6,999

13	เม.ย.	61	-	17	เม.ย.	61 ฿35,999 ฿34,999 ฿33,999 ฿6,999



เครื่องโบอิ้ง	747-400	ทีน่ัง่แบบ	3-4-3	หรือ	เครื่องโบอิ้ง	777-300	ทีน่ัง่แบบ	3-3-3
เสริฟ อาหารรอน	ทัง้ขาไป-ขากลับ
น้ําหนักสัมภาระ	ขาไป	-	ขากลับ	30	กก.

ชวงคํ่า
20.00	น.	พรอมกันที่	ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ	ผูโดยสารขาออกชัน้	4	ประตู	2	เคานเตอร	C	สาย

การบินไทย	เจาหนาที่จากบริษทัคอยใหการตอนรับ	และอํานวยความสะดวกดานเอกสาร	และสัมภาระ
23.10	น.	ออกเดินทางสู	เมืองอินชอน	ประเทศเกาหลีใต	โดยสาย	การบินไทย	เทีย่วบินที	่TG658

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

ชวงเชา
06.35	น.	เดินทางถึง	ทาอากาศยานนานาชาติอินชอน	สาธารณรัฐเกาหลี	เวลาทองถิ่นเร็วกวา

ประเทศไทย	2	ชั่วโมง	(เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย	กรุณาปรับนาฬิกาของทานเป็นเวลาทองถิน่)
นําทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรแลว

จากน้ันทานเดินทางสู	ยงเพียงรีสอรท	สถานที่จัด	เทศกาล	April	Snow	Festival	2018	เป็นเทศกาลที่จัด
ขึน้มาเพื่อใหทุกทานไดสนุกสนานกับกิจกรรมหลากหลายชนิดกับ	หิมะสุดทายของปี	ที่ยงเพียงรีสอรทเพียงแหง
เดียวในเกาหลีเทาน้ัน	รีสอรทแหงน้ีเป็นสถานเลนสกีที่ดีที่สุดในเกาหลี	และเป็นสถานที่จัดกีฬาโอลิมปิคฤดู
หนาวในปี	2018	ใหทานไดเพลิดเพลินทิวทัศน	สองฤดู	คือ	ฤดูหนาว	และฤดูใบไมผลิ
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	บริการทานดวยเมนู	“บุลโกกิ”

ชวงบาย	
เดินทางถึง	ยงเพียงรีสอรท	ลงทะเบียน	“แขงขันเลื่อนหิมะ”	ผูแขงขันลงทะเบียน	และรับฟังกฏกติการการ

แขงขันแจกเสื้อหมายเลข	และตรวจลงเวลา	ในการแขงขันน้ี	ผูรวมแขงขันจะสนุกสุดเหวี่ยงกับประสบการณบน
เลื่อนหิมะพรอมของรางวัลรับทันทีแกผูโชคดีบนลานหิมะ

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	แบบบุฟเฟต
ใหทานไดเพลิดเพลินกับอาหารคํ่า	พรอม	ชมการแสดงพื้นเมืองเกาหลี	จากน้ันชมพิธีมอบรางวัลแกผู

แขงขันเลื่อนหิมะ	สําหรับ	ผูชนะและรอง	รวม	3	ทานในแตละประเภทพรอมเหรียญ	และ	ใหทานไดรวมสนุกกับ
เกมสแจกของรางวัลตางๆอีกมากมาย

นําทานเดินทางเขาสูที่พัก	Yongpyong	Resort	หรือเทียบเทา



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

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	บริการทานดวยเมนู	“บุลโกกิ”

เป็นลานสกีในเกาหลีใตที่เป็นของรีสอรทพงเพียง	และยังมีบริการอนๆอีก
มากมายที่ขึน้ชื่อสําหรับนักเดินทางที่ไดผานเขามา

	รับประทานอาหารคํ่า	แบบบุฟเฟต
	พักที่	Yongpyong	Resort	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานขึน้	กอนโดลา	ชมวิว	ยอดเขา	Dragon	Peak	เพลิดเพลินกับ	40	นาที	บนกระเชาไฟฟา	ที่ยาวทึ่สุดใน

เอเซีย	3.7	กม.	ชมทิวทัศนอันงดงามของธรรมชาติ	ของทะเลตะวันออก	และ	ภูเขา	พัลวาง	ชมอาคารทรงสวิส
บนยอดเขาพัลวางพรอมภัตตาคาร	และรานกาแฟ	ใหทานไดอิสระเก็บภาพแหงความประทับใจ
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	บริการทานดวยเมนู	“คาลบี้”

ชวงบาย	
นําทานเดินทางสู	สวนสนุกเอเวอรแลนด	ซึ่งถูกขนานนามวาดิสนียแลนดเกาหลี	เป็นสวนสนุกกลางแจงที่

ใหญที่สุดของประเทศ	โดยมีบริษทัซัมซุงเป็นเจาของ	ตั้งอยูทามกลางหุบเขา	ใหทานไดอิสระเที่ยว
-	ชมทองไปกับโลกของสัตวป าซาฟารี	
-	ชมไลเกอรแฝดคูแรกของโลก	ที่น่ีทานจะพบเจาป าสิงโต	และเสือสามารถอยูดวยกันไดอยางเป็นสุข	
-	ชมความนารักของหมีที่สามารถสื่อสารกับคนขับรถไดเป็นอยางดี	
-	หรือเขาสูดินแดนแหงเทพนิยาย	สวนสี่ฤดู	ซึ่งจะปลูกดอกไมเปลี่ยนไปตามฤดูกาล	อีกทั้งยังสามารถสนุกกับ
เครื่องเลนนานาชนิด	อาทิเชน	สเปซทัวร	รถไฟเหาะและหนอนสะบัด	
-	ชมสวนดอกไมซึ่งกําลังบานสะพรั่งอวดสีสันเต็มสวน	(ทั้งน้ีขึน้อยูกับสภาพอากาศ	เดือนมีนาคม	-	เมษายน	เป็น
สวนดอกทิวลิป,	เดือนพฤษภาคม	-	เดือนมิถุนายน	เป็นดอกกุหลาบ,	เดือนสิงหาคม	-	เดือนกันยายน	เป็นสวน
ดอกลิลลี่,	เดือนตุลาคม	-	เดือนพฤศจิกายน	เป็นสวนดอกเบญจมาศ)	
-	ชมกิจกรรมและการแสดงตางๆ	ที่จัดตามตารางประจําวันดวยบัตรเขาชมแบบ	ONE	DAY	TICKET	เลนไดทุก
เครื่องเลนไมจํากัดรอบ	เลือกชมและเลือกซื้อชอบป้ิงในรานคาของที่ระลึกตางๆอยางมากมาย

นําทานเดินทางกลับสู	กรุงโซล	เมืองหลวงของประเทศเกาหลีใต

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่าณ	ภัตตาคาร	บริการทานดวยเมนู	“ชาบู	ชาบู”
นําทานชม	น้ําพุเตนรําสะพานบันโพ	หรือที่เรียกกันวา	สะพานสายรุง	น้ําพุที่จัดแสดงที่น่ีจะเป็นน้ําพุที่

เตนรําไปประสานไปกับเสียงเพลงที่ไพเราะสะพานพันโพ	(อานแบบเกาหลี)	หรือที่คนไทยอานวาบันโพแหงน้ี
เป็นหน่ึงในสะพานขามแมน้ําฮันแมน้ําที่เป็นศูนยกลางของโซลน่ันเองและยังถูกบันทึกในกินเนสบุกเมื่อวันที่	7
พฤศจิกายน	2008	ดวยวาเป็นสะพานน้ําพุที่ยาวที่สุดในโลกคือ	7.2	กิโลเมตรเริ่มเปิดแสดงครั้งแรกในเดือน
มิถุนายนปี	2007	และทําการเปิดแสดงเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันโดยแสดงทุกวันไมมีวันหยุดจะมีงดการแสดงก็แค



รอบการแสดงน้ําพุทีส่ะพานพันโพ	(แสดงรอบละ	15	นาที)
เมษายน-มิถุนายน,	กันยายน-ตุลาคม

วันจันทร-ศุกรมีรอบ	12:00,	20:00,	21:00
วันเสาร-อาทิตยและวันหยุดมีรอบ	12:00,	17:00,	20:00,	20:30,	21:00

กรกฎาคม-สิงหาคม
วันจันทร-ศุกรมีรอบ	12:00,	20:00,	20:30,	21:00
วันเสาร-อาทิตยและวันหยุดมีรอบ	12:00,	17:00,	19:30,	20:00,	20:30,	21:00,	21:30

ชวงฤดูหนาวเทาน้ัน
นําทานเดินทางเขาสูที่พัก	Intercity	Hotel	หรือเทียบเทา	ระดับ	3	ดาว

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

วิวยอดเขา	Dragon	Peak	เพลิดเพลินกับ	40	นาที	บนกระเชาไฟฟา	ที่ยาวทึ่สุด
ในเอเซีย	3.7	กม.	ชมทิวทัศนอันงดงามของธรรมชาติ	ของทะเลตะวันออก	และ
ภูเขา	พัลวาง	ชมอาคารทรงสวิส	บนยอดเขาพัลวางพรอมภัตตาคาร	และราน
กาแฟ	ใหทานไดอิสระเก็บภาพแหงความประทับใจ

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	บริการทานดวยเมนู	“คาลบี้”

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

	รับประทานอาหารคํ่าณ	ภัตตาคาร	บริการทานดวยเมนู	“ชาบู	ชาบู”
	พักที่	Intercity	Hotel	หรือเทียบเทา	ระดับ	3	ดาว

สะพานพันโพ	(อานแบบเกาหลี)	หรือที่คนไทยอานวาบันโพแหงน้ี	ตั้งอยูในเขต
ซอโช	เป็นหน่ึงในสะพานขามแมน้ําฮัน	แมน้ําที่เป็นศูนยกลางของโซลน่ันเอง
และยังถูกบันทึกในกินเนสบุกเมื่อวันที่	7	พฤศจิกายน	2008	ดวยวา	เป็น
สะพานน้ําพุที่ยาวที่สุดในโลก	คือ	7.2	กิโลเมตร	น้ําพุที่จัดแสดงที่น่ีจะเป็นน้ําพุ
ที่เตนรําไปประสานไปกับเสียงเพลงที่ไพเราะ	โดยแตกตางกันไปในแตละวัน
เริ่มเปิดแสดงครั้งแรกในเดือนมิถุนายน	ปี	2007	และทําการเปิดแสดงเรื่อยมา
จนถึงปัจจุบัน	โดยแสดงทุกวันไมมีวันหยุด	จะมีงดการแสดงก็แคชวงฤดูหนาว
เทาน้ัน



ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานขึน้ลิฟท	โซลทาวเวอร	1	ใน	18	หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลกมีความสูงถึง	480	เมตร	เหนือระดับน้ํา

ทะเล	นําทานสามารถชมทัศนียภาพของกรุงโซลจากยอดโซลทาวเวอรไดรอบทิศ	360	องศาโดยสามารถมองได
ถึงเขาพูกักซัน	และถาหันไปยังทิศตรงขาม	ก็จะเห็นไกลไปถึงแมน้ําฮันกัง

นําทานชม	พระราชวังชางดอกกุง	เป็นพระราชวังลําดับที่สองทึ่ถูกสรางตอจากพระราชวังเคียงบกกุง	ในปี
ค.ศ.	1405	และมีความสําคัญในการเป็นที่พํานักของพระมหากษตัริยหลายพระองคในสมัยราชวงศโชซอน
(Joseon)	และยังเป็น	1	ใน	5	ของพระราชวังสําคัญที่ยังคงรักษาไว

นําทานสู	หมูบานบุกชนฮันอก	หมูบานดั้งเดิมของเกาหลีที่มีประวัติยาวนานที่เรียกวา	ฮันอก	หมูบาน
ประกอบดวยตรอกซอกซอยอันเป็นที่ตั้งของบานแบบดั้งเดิมกวารอยหลัง	และเป็นที่เก็บรักษาสภาพแวดลอม
ของเมืองไว	เพื่อเป็นการบอกเลาประวัติศาสตร	และเป็นมรดกทางวัฒนธรรมตั้งแตสมัยราชวงศโชซอนที่มีอายุ
กวา	600	ปีสถานที่ทองเที่ยวโดยรอบของหมูบานไดแก	Bukchon	Traditional	Culture	Center,	Seoul	Museum	of
Chicken	Art,	บรรดารานคามากมายได	รานอาหาร,	รานชา	เป็นตน	เพื่อเป็นการเรียนรูและดื่มดํ่ ากับวัฒนธรรม
เกาหลีแบบดั้งเดิมไดเป็นอยางดี
พิเศษ...ใหทานไดทดลองสวม	ชุดฮันบก	ชุดประจําชาติเกาหลี	เพื่อเก็บภาพแหงความประทับใจ
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	บริการทานดวยเมนู	“ซัมเกทัง”

ชวงบาย	
นําทานสู	ศูนยโสม	ซึ่งรัฐบาลรับรองคุณภาพวาผลิตจากโสมที่มีอายุ	6	ปี	ซึ่งถือวาเป็นโสมที่มีคุณภาพดีที่สุด

ชมวงจรชีวิตของโสม	พรอมใหทานไดเลือกซื้อโสมที่มีคุณภาพดีที่ที่สุดและราคาถูกกวาไทยถึง	2	เทา	เพื่อนําไป
บํารุงรางกาย	หรือฝากญาติผูใหญที่ทานรักและนับถือ

จากน้ันนําทานสู	Cosmetic	Shop	ศูนยรวมเครื่องสําอางคชื่อดังของเกาหลี	มากมายหลายแบรนดดัง	อาทิ
เชน	W.S.Nature,Rojukiss,	Missha	เป็นตน

ชม	ศูนยสมุนไพรเกาหลี	ใหทานไดเลือกซื้อเลือกชม	สมุนไพรฮอตเกนามูของเกาหลี	ที่นํามาแปรรูปเป็นรูป
แบบตางๆ	ที่มีสรรพคุณรักษาโรค	และบํารุงรางกาย

จากน้ันนําทานชอปป้ิง	สินคาปลอดภาษีทีห่าง	Duty	Free
จากน้ันใหทานชอปป้ิงตามอัธยาศัย	ณ	ตลาดเมียงดง	แหลงรวมวัยรุนยานสยามสแควรโดยเฉพาะอยางยิ่ง

เป็นแหลงรวมเครื่องสําอางคชื่อดัง	อาทิ	Etude,	Skinfood,	The	FaceShop,	Missha	เป็นตน

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	บริการทานดวยเมนู	“จิมดัก”
นําทานเดินทางเขาสูที่พัก	Intercity	Hotel	หรือเทียบเทา	ระดับ	3	ดาว

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

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



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

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

ฮันบกเป็นเครื่องแตงกายประจําชาติเกาหลีมาเป็นเวลาพัน	ๆ	ปีมาแลว	ความ
งามและความออนชอยของวัฒนธรรมเกาหลีจะถูกถายทอดออกมาผานทาง
ภาพถายของสุภาพสตรีในเครื่องแตงกายฮันบกน้ี	กอนที่วัฒนธรรมการแตง
กายแบบตะวันตกจะไดเขามาในเกาหลีเมื่อรอยปีมาแลวน้ัน	หญิงชาวเกาหลี
จะสวมชุดฮันบกเป็นปกติทุกวัน	สวนสุภาพบุรุษจะสวมชอโกรี	(เสื้อนอกแบบ
เกาหลี)	และพาจิ	(กางเกงขายาว)	ในขณะที่สุภาพสตรีสวมชอกอรีและชีมา
(กระโปรง)	ในปัจจุบันชุดประจําชาติฮันบก	จะใชสวมเฉพาะในโอกาสพิเศษตาง
ๆ	เชน	งานมงคลสมรส	วันซอลลัล	(วันขึน้ปีใหมตามจันทรคติ)	หรือวันชูซก
(วันขอบคุณพระเจา)	ฮันบก	ของผูหญิงประกอบดวย	กระโปรงพันรอบตัว	เรียก
วา	“ชิมา”	และเสื้อ	“ชอกอรี”	ซึ่งคลายเสื้อแจ็คเก็ตฮันบกของผูชายประกอบดวย
ชอกอริเชนกัน	แตสั้นกวาของผูหญิง	และมีกางเกงเรียกวา	“บาจิ”	ทั้งชุดของผู
หญิงและผูชายสวมคลุมทับดวยเสื้อคลุมยาวเรียกวา	“ตุรุมากิ”

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	บริการทานดวยเมนู	“ซัมเกทัง”

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

สมุนไพรบํารุงตับเกาหลี	เป็นสมุนไพรที่มีคุณคาสูงและหายาก	ซึ่งผานการ
วิจัยมาเป็นเวลายาวนานกวา	20	ปี	สมุนไพรบํารุงตับเกาหลีสกัดมาจากเมล็ด
ตนฮ็อดเกและผสมสวนแกนกลางของโสมบริสุทธิ	์เมล็ดพันธุตนฮ็อดเก	เจริญ
เติบโตในป าลึกบนยอดเขาซึ่งปราศจากมลภาวะใด	ๆ	เมล็ดตนฮ็อดเก	ทางการ
แพทยเรียกวา	ผลไมสีทอง	มีรสชาติเปรี้ยว	ซึ่งบํารุงตับ	มาม	และปอด
สามารถรักษาอาการเมา	รอนใน	กระหายน้ํา	อาการอาเจียน	และทองผูก
ทางการแพทยแผนปัจจุบันยืนยันวา	เมล็ดตนฮ็อดเก	มีสารโพแทสเซียมไน
เนรต	ซึ่งสามารถลดระดับแอลกอฮอลลในเสนเลือด	ซึ่งลดความเสี่ยงที่แอลกอ
ฮอลลจะทําลายตับ	และ	ไตได	และชวยตอตานอนุมูลอิสระ	อีกทั้งยังขับไขมัน
สวนเกินและ	เอทานอลที่เป็นผลเสียกับตับ	ฉะน้ันเมล็ดตนฮ็อดเกจึงมีสรรพคุณ
ที่วิเศษกับชีวิตของเราทุกคน



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

เป็นแหลงชอปป้ิงเกาหลีที่มีสินคาแบรนดเนมกวา	250	แบรนด	ราคาของ
สินคาแบรนดเนมที่น่ีถูกกวาที่เมืองไทย	และสินคาแบรนดเนมบางชนิด
ประเทศไทยไมไดนําเขา	นักทองเที่ยวที่ไปเที่ยวเกาหลีตองใชพาสปอรตและ
ตัว๋เครื่องบินในการซื้อสินคาทุกครั้งที่	ดงฮวา	ดิวตี้ฟรี	แหงน้ี

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	บริการทานดวยเมนู	“จิมดัก”
	พักที่	Intercity	Hotel	หรือเทียบเทา	ระดับ	3	ดาว

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานชม	ถนนซากุระแหงกรุงโซล	หรือ	ถนนยออิโด	(Yeouido’s	Streets)	ที่	มีตนซากุระกวา	1,400

ตนในบริเวณน้ี	ซึ่งจะออกดอกสะพรั่งเต็มตนทุกปีในชวงตนเดือนเมษายนในแตละปีจะมีการจัดเทศกาลดอก
ซากุระ	ใครที่พลาดชมซากุระที่ประเทศญี่ป ุน	ทานยังมีโอกาสที่จะไดสัมผัสสีสันแหงดอกซากุระ	ณ	ถนนสายน้ี
(ขึน้อยูกับสภาพภูมิอากาศ)

จากน้ันนําทานสู	น้ํามันสนเข็มแดง	เป็นการสกัดจากใบสนเข็มแดงบริสุทธิ	์100%	ซึ่งสรรพคุณของน้ํามันสน
เข็มแดงน้ันมีประโยชนอยางมากมาย	ทั้งชวยละลายคลอเรสเตอรอล	และไขมันที่อุดตันในเสนเลือด	ลดระดับ
น้ําตาลในเลือด	ชวยขับสารพิษออกจากรางกายในรูปแบบของเสีย	เชน	เหงื่อ	ปัสสาวะ	อุจจาระ	ชวยลางสารพิษ
หรือดีท็อกซเลือดใหสะอาด	เพิ่มการไหลเวียนของเลือดไดสะดวกขึน้	ชวยเพิ่มภูมิตานทานใหกับรางกาย	บํารุง
ผิวพรรณใหสดใสจากภายใน	และลดอัตราเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็ง

จากน้ันนําทานสู	โรงงานพลอยอเมทิส	หรือ	พลอยสีมวง	ที่มีชื่อเสียงของประเทศเกาหลี	ซึ่งชาวโสมเชื่อวา
ถาไดมีพลอยชนิดน้ีติดตัวไว	จะทําใหมีโชคลาภและสิ่งดีๆเกิดขึน้กับชีวิต
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	บริการทานดวยเมนู	“บุฟเฟ ตบาบีคิวสไตลเกาหลี”

ชวงบาย	
จากน้ันใหทานอิสระชอปป้ิง	ยานฮงแด	ยานมหาวิทยาลัยวัยรุนชื่อดัง
จากน้ันนําทานสู	ทาอากาศยานนานาชาติอินชอน	เพื่อนําทานเดินทางกลับสูสนามบินสุวรรณภูมิ	โดย



ระหวางทางนําทานชอปป้ิงที่	ซุปเปอรมารเก็ต	ซึ่งมีสินคาตางๆ	มากมายใหเลือกซื้อหาเป็นของฝาก	เชน	กิมจิ
บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป	สาหราย	ขนมขบเคี้ยว	ลูกอม	ผลไมตามฤดูกาลและของที่ระลึกตางๆ

ชวงคํ่า
21.20	น.	ออกเดินทางสู	สนามบินสุวรรณภูมิ	โดยสาย	การบินไทย	เทีย่วบินที	่TG657	หรือ	TG635	/

17.30-22.50	(บริการอาหาร	และ	น้ําดื่มบนเครื่อง)
01.10	น.	เดินทางถึง	สนามบินสุวรรณภูมิ	กรุงเทพฯ	โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

ซากุระ	ณ	ถนนยออีโด	บานอยูทั่วเกาหลี	ไมตองไปถึงญี่ป ุนก็ไดก็สามารถชม
ซากุระได	สองขางทางจะเต็มไปดวยงามของดอกซากุระสีชมพูออนละลานตา
ใหทานไดหยิบกลองขึน้มาถายภาพดอกซากุระเก็บไวเป็นที่ระลึก	(ดอกซากุระ
จะเริ่มบานประมาณชวงเดือนเมษายน	)

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

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	บริการทานดวยเมนู	“บุฟเฟตบาบีคิวสไตล

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



เครื่องโบอิ้ง	747-400	ทีน่ัง่แบบ	3-4-3	หรือ	เครื่องโบอิ้ง	777-300	ทีน่ัง่แบบ	3-3-3
เสริฟ อาหารรอน	ทัง้ขาไป-ขากลับ
น้ําหนักสัมภาระ	ขาไป	-	ขากลับ	30	กก.

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	มีสิทธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี	เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจ
แกไขได

2.	บริษทัฯ	ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณทีเ่กิดจากสายการบิน	ภัยธรรมชาติ	ปฏิวัติและอื่นๆที่
อยูนอกเหนือการควบคุมของทางบริษทัฯหรือคาใชจายเพิม่เติมทีเ่กิดขึ้นทางตรงหรือทางออม	เชน	การ
เจ็บป 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
กรณีที่ทานมีความประสงคจะพักแบบ	3	ทานขึน้อยูกับขอจํากัดของหองพักและการวางรูปแบบของหองพักของแตละ
โรงแรม	ซึ่งมีความแตกตางกันอาจจะทําใหทานไมไดหองพักติดกัน	และไมสามารถเสริมเตียงไดตามที่ตองการ
โรงแรมหลายแหงจะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากประเทศเกาหลีอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่ าเครื่องปรับอากาศที่มีจะ
ใหบริการในชวงฤดูรอนเทาน้ัน

15.	กระเปาสัมภาระตางๆ	ถือเป็นทรัพยสินสวนตัวของทาน	ทางบริษทัจะไมรับผิดชอบตอความเสียหายสูญหาย
ลาชา	หรืออุบัติเหตุตางๆ	ใดๆทั้งสิ้น

16.	เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว	หากทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง	หรือไมเดินทางพรอม
คณะถือวาทานสละสิทธิ	์ไมอาจเรียกรองคาบริการ	และเงินมัดจําคืน	ไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้นและถาทานตองการ
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



1.	กรุณาสํารองที่น่ัง	+	ชําระเงินมัดจําทานละ	10,000	บาท	พรอมแจงชื่อ+สกุล	เป็นภาษาอังกฤษตาม
หนังสือเดินทาง

2.	คาทัวรสวนที่เหลือ	ชําระทั้งหมดกอนการเดินทาง	15	วัน
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.	ประกันอุบัติเหตุวงเงิน	ทานละ	200,000	บาท	เสียชีวิต	1,000,000	บาท	(เงื่อนไขตามกรมธรรม)
6.	สัมภาระน้ําหนักไมเกินทานละ	30	กก.

1.	คาทําหนังสือเดินทางไทย
2.	คาใชจายสวนตัว	อาทิ	คาอาหาร	-	เครื่องดื่ม	นอกเหนือจากรายการ	คาซักรีด	คาโทรศัพท	เป็นตน
3.	คาน้ําหนักของกระเปาเดินทางในกรณีที่เกินกวาสายการบินกําหนด	30	กิโลกรัม
4.	วีซาเขาประเทศเกาหลี	ในกรณีที่ผูเดินทางถือหนังสือเดินทางตางดาว	หรือ	ประเทศที่ที่ตองทําวีซาเขาประเสา

ธารณรัฐเกาหลีใต	คาธรรมเนียมการยื่นวีซาทานละ	1,400	บาท	สําหรับผูที่ถือหนังสือเดินทางตางดาว	จะตองทํา
เรื่องแจง	เขา-ออก	หรือ	Re-Entry	ดวยตนเองเทาน้ันกอนการสงเอกสารยื่นวีซา

5.	คาทิปไกดและคนขับรถประมาณ	35,000	วอน	ตอทานตอทริป
6.	ราคารวมภาษีมูลคาเพิ่ม	7%

การเดินทางจากประเทศไทยเขาสูประเทศเกาหลีและพิธีการเขาเมือง
เอกสารทีค่วรเตรียมกอนการเดินทางเจาหนาทีต่รวจคนเขาเมืองของประเทศเกาหลีจะพิจารณาให
เฉพาะนักทองเทีย่วทีม่าทองเทีย่วโดยสุจริตเทานัน้ทีผ่านเขาเมืองได	และพิจารณาจาก	

1.	หลักฐานการทํางานประจําของนักทองเที่ยว	ซึ่งสมควรที่นําติดตัวไปแสดงดวย	เชน	บัตรพนักงาน	นามบัตร
จดหมายการทํางานภาษาอังกฤษ	(กรณีเดินทางคนเดียว)	จดหมายรับรองออกโดยบริษทัผูจัดคณะ

2.	หลักฐานการเงิน	ในระหวางการทองเที่ยวประเทศเกาหลีสมควรที่จะนําเงินสดติดตัวไปดวยประมาณ	300
เหรียญสหรัฐ	หรือประมาณ	300,000	วอน	สําหรับการเดินทาง	2	วัน	(หากไมมีบัตรเครดิตคารด)	หากมีบัตรเครดิต
ตางประเทศ	เชน	Visa	Card,	American	Express,	Dinners	Club	หรือ	Master	Card	ตองนําติดตัวไปดวยหรือหลักฐาน
การเงินอื่นใดที่จะแสดงใหเจาหนาที่ทราบวาทานคือนักทองเที่ยว

3.	ใบรับรองสถานศึกษาหากทานยังอยูในระหวางการศึกษาหรือบัตรนักศึกษาและควรเดินทางกับผูปกครอง	เชน
บิดา	มารดา	ปา	นา	อา	ที่มีนามสกุลเดียวกัน

4.	หากเป็นพาสปอรตใหม	ควรนําพาสปอรตเกาเย็บเลมคูกับพาสปอรตใหมหรือนําติดตัวไปดวย
5.	การแตงกายสุขภาพและแลดูเป็นนักทองเที่ยว	ไมควรสวมใสรองเทาแตะ
PASSPORT	:	ตองมีอายุการใชงานคงเหลือไมนอยกวา	6	เดือน	นับจากวันเดินทาง	

***	ราคาจอยแลนดไมใชตัว๋เครื่องบิน	10,900	บาท	/	ทาน	***
***	ราคาเด็กทารก	[อายุไมเกิน	2	ขวบ]	10,900	บาท	/	ทาน	***
***ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปไกดทองถิน่และคนขับรถ	ทานละ	35,000	วอน	/	ทริป	/	ทาน	***	(เก็บ

ทิปกอนการเดินทางทีส่นามบินสุวรรณภูมิ)
**	โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล	**
ในกรณีทีลู่กคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษทัฯกอนทุกครั้งมิเชนน้ัน

ทางบริษทัฯจะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆทั้งสิ้น



1.	สําหรับผูโดยสารที่ไมไดถือหนังสือเดินทางไทย	และทางบริษทัฯเป็นผูยื่นวีซาให	เมื่อผลวีซาผานแลวมีการ
ยกเลิกการเดินทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนคามัดจําทั้งหมด

2.	ยกเลิกกอนการเดินทาง	15-45	วัน	เก็บเงินมัดจําทั้งหมด
3.	ยกเลิกกอนการเดินทาง	7-14	วันเก็บคาใชจาย	80%	ของราคาทัวร	ตอทาน
4.	ยกเลิกการเดินทางนอยกวา	1-7	วัน	เก็บคาใชจายทั้งหมด	100%	ของราคาทัวร
5.	ยกเลิกการเดินทางในวันเดินทาง,ถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมืองทั้งจากประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐ

เกาหลีใต	ไมมีการคืนเงินทั้งหมดไมวากรณีใดๆทั้งสิ้นในกรณีเจ็บป วย	จนไมสามารถเดินทางได	จะตองมีใบรับรอง
แพทยจากโรงพยาบาลรับรอง	ทางบริษทัฯ	จะทําการเลื่อนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไป	แตทั้งน้ีทานจะตอง
เสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือคาธรรมเนียมในการมัดจําตัว๋ทานละ	10,000	บาทและคาใชจายอื่นๆ

6.	ยกเวนกรุปทีเ่ดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาล	ที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือคามัดจําที่พัก
โดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได	รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ	เชน	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	หรือไมเดินทางพรอมคณะ
ถือวาทานสละสิทธิ	์ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจําคืน	ไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น


