


1 สนามบินดอนเมือง

2 สนามบินอินชอน	-	หมูบานเทพนิยาย	-	TAEAN	TULIP	FESTIVAL
พักที่		JM	HOTEL	/
NEW	M	SUWON
หรือระดับเดียวกัน

3 โรงเรียนสอนทํากิมจิ	/	ทํากิมจิ	-	ฮันบก	-	ศูนยสมุนไพร	(Korea
Herb	Shop)	-	COSMETIC	OUTLET	Korea	-	หอคอยกรุงโซล	-
บุฟเฟตขาปูยักษ	-	สวนสนุกเอเวอรแลนด

พักที่		HOTEL
RIVER	PARK	/
THE	M	/	PRIME	IN
SEOUL	หรือระดับ
เดียวกัน

4 น้ํามันสนเข็มแดง	-	CAFÉ	DEONE	PIECE	-	โรงงานพลอยอเมทิส	-
พระราชวังชางดอกกุง	-	ดิวตี้ฟรี	-	เมียงดง	-	ศูนยสมุนไพรฮอกเก
ตนามู

พักที่		HOTEL
RIVER	PARK	/
THE	M	/	PRIME	IN
SEOUL	หรือระดับ
เดียวกัน

5 ซุปเปอรมารเก็ตเกาหลี	-	สนามบินดอนเมือง	-	สนามบินอินชอน

25	พ.ค.	61	-	29	พ.ค.	61 ฿16,900 ฿16,900 ฿16,900 ฿5,000



(หัวหนาทัวรแนะนําการเดินทาง)	สายการบิน	AIR	ASIA	X	ใชเครื่อง	AIRBUS	A330-300	จํานวน	377	ที่น่ัง	จัด
ที่น่ังแบบ	3-3-3	น้ําหนักกระเปา	20	กก./ทาน	(หากตองการซื้อน้ําหนักเพิ่ม	ตองเสียคาใชจาย)
หมายเหตุ	เคานเตอรเช็คอินจะปิดบริการกอนเวลาเครื่องออกอยางนอย	60	นาที	และผูโดยสารพรอม	ณ

ประตูขึน้เครื่องกอนเวลาเครื่องออก	40	นาที
ขอสงวนสิทธิใ์นการเลือกที่น่ังบนเครื่อง	เน่ืองจากตองเป็นไปตามระบบของสายการบิน

ชวงดึก	
23.00	น.	คณะพรอมกันที่	สนามบินนานาชาติดอนเมือง	อาคาร	1	ชัน้	3	ประตู	4	เคานเตอร	4	สาย

การบิน	AIR	ASIA	X	เจาหนาที่ของบริษทัฯ	คอยใหการตอนรับ	และอํานวยความสะดวกในการขึน้เครื่อง

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่สามารถ
เชื่อมโยงการคมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ	ของโลกไดอยางเหมาะสม	ไม
วาจะเป็นการบินภายในภูมิภาคเอเชียดวยกัน	หรือระหวางทวีปยุโรป	ทวีป
อเมริกา	ทวีปออสเตรเลีย	ซึ่งสามารถใชเป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดิน
ทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยังจุดอื่นๆ	ไดอยางดี

ชวงเชา	
02.40	น.	บินลัดฟาสู	สาธารณรัฐเกาหลีใต	โดยเทีย่วบินที	่XJ700	(บริการอาหารบนเครื่อง)
10.05	น.	เดินทางถึงทาอากาศยานนานาชาติอินชอน	สาธารณรัฐเกาหลีใต	(เวลาทองถิ่นเร็วกวาไทย	2	ช.ม.

กรุณาปรับนาฬิกาเป็นเวลาทองถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย)	หลังจากผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและ
ศุลกากรแลว	ขอตอนรับทุกทานสู	สาธารณรัฐเกาหลีใต
รถโคชพาทานขามทะเลตะวันตกดวย	สะพานแขวนยองจอง	หรือสะพานเพื่อความหวังในการรวมชาติที่

ยาวกวา	4.42กม.	และมียอดโดมสูง	107	เมตร
เที่ยวชม	หมูบานเทพนิยาย	(ดงฮวามาอึล	ในภาษาเกาหลี	แปลวา	หมูบานเทพนิยาย)	ตั้งอยูในเมืองอินชอน

เป็นถนนเสนเล็กๆ	ที่นาเดินถายรูป	มีการเพนทกําแพงหลากหลายสีสันเต็มผนังบาน	ทั้งกําแพงและทางเดิน
ตางๆ	เนรมิตใหหมูบานที่แสนจะธรรมดากลายเป็นหมูบานแหงเทพโลกนิยาย	จากหมูบานที่เคยเงียบเหงากลับ
กลายเป็นหมูบานที่ดึงดูดนักทองเที่ยวทั้งชาวเกาหลี	หรือแมกระทั่งชาวตางชาติไดอยางมากมาย
ชวงบาย	
อลังการเทศกาลทิวลิปสุดยิ่งใหญ	TAEAN	TULIP	FESTIVAL	ชมดอกทิวลิปสวยสะพรั่งที่จัดขึน้ในชวงเดือน

เมษายนถึงพฤษภาคม	หน่ึงในเทศกาลดอกทิวลิปที่ใหญที่สุดในโลก	มีการจัดเทศกาลรวบรวมดอกทิวลิปนานา
พันธุ	กวา	1.2	ลานดอก	มากกวา	300	สายพันธ	ทิวลิปหลากสีสันจะถูกจัดวาง	ออกแบบเป็นรูปภาพตางๆ	บน
พื้นที่กวางใหญสุดสายตา	และดอกไมอื่นๆ



หมายเหตุ	หากไมสามารถไปชมเทศกาลดอกทิวลิปที่เมืองแทอันได	หรือทางสถานที่ยกเลิกงานเทศกาล	จะ
ไมมีโปรแกรมไปดูดอกทิวลิป	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิป์รับรายการทัวร	ทดแทน	เกาะนามิ

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

	บริการอาหาร	เมนู	บูลโกกิ	หมูหมักสไตลเกาหลี	มีรสชาติออกหวานเผ็ดเล็กนอย	โดยนําหมูลงในกระทะ
พรอมน้ําซุปปรุงรส	เมื่อสุกรับประทานพรอมเครื่องเคียงและขาวสวย

หมูบานเทพนิยาย	หรือ	DONGWHA	MAEUNL	ไดถูกเนรมิตร	และตกแตงให
หมูบานที่แสนธรรมดาใหกลายเป็นหมูบานแหงเทพนิยาย	โดยนํานิยายที่ทุก
ทานคุนเคยหลายเรื่องมาวาดภาพตกแตงรอบๆหมูบานแหงน้ี	เชน	ปีเตอรแพน
สโนวไวทกับคนแคระทั้ง	7	อะลาดินกับตะเกียงวิเศษ	หนูนอยหมวกแดง	ฯลฯ
ใหทานไดถายภาพไดเกือบทุกมุม	หันไปทางไหนก็ตองถายภาพเก็บไวเป็นที่
ระลึก

TAEAN	TULIP	FESTIVAL	เทศกาลน้ีจัดขึน้ในชวงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม
เป็นหน่ึงใน	5	เทศกาลดอกทิวลิปที่ใหญที่สุดในโลก	ดวยดอกทิวลิปกวา	1.2
ลานดอก	ที่มีมากกวา	300	สายพันธ	และดอกไมอื่นๆ	เชน	lupine,	foxglove,
lilies	ฯลฯ	ใน	theme	การจัดสวยที่หลากหลาย

	บริการอาหาร	เมนู	ชาบู	ชาบู	สุกี้หมอไฟสไตลเกาหลี	อาหารพื้นเมืองของเกาหลี	ลักษณะคลายสุกี้หมอไฟ
	พักที่		JM	HOTEL	/	NEW	M	SUWON	หรือระดับเดียวกัน

ชวงเชา	
เรียนรูวัฒนธรรมการทํากิมจิของชาวเกาหลีที่	โรงเรียนสอนทํากิมจิ	อาหารเกาหลีประเภทผักดองที่อาศัย

ภูมิปัญญากนครัวของชาวเกาหลี	ดวยการหมักพริกสีแดงและผักตางๆ	โดยทั่วไปจะเป็นผักกาดขาว	ชาวเกาหลี
นิยมรับประทานกิมจิเกือบทุกมื้อ	และยังนําไปปรุงเป็นสวนประกอบอาหารอีกหลายอยาง	ปัจจุบันกิมจิมีมากกวา
187	ชนิด	สวนใหญแลวจะมีรสเผ็ด	เปรี้ยว	และมีกลิ่นฉุน
นอกจากน้ียังสามารถสวมใส	ชุดฮันบก	ซึ่งเป็นชุดประจําชาติของเกาหลี	พรอมถายภาพสวยๆเก็บไวเป็นที่

ระลึก
เดินทางสู	สวนสนุกเอเวอรแลนด	(EVERLAND	THEME	PARK)	สวนสนุกกลางแจงที่ใหญที่สุดของ

ประเทศ	ถูกขนานนามวาเป็น	ดิสนียแลนดแหงเกาหลีใต	ตั้งอยูทามกลางหุบเขา	โดยมีบริษทัซัมซุงเป็นเจาของ
ทุกคนจะไดทองไปกับโลกของสัตวป าซาฟารี	ชมไลเกอร	
ชวงบาย	
ออกเดินทางไปยัง	ศูนยสมุนไพรโสมเกาหลี	(GINSEN	CENTER)	สมุนไพรโสมขึน้ชื่อวาเป็นราชาแหงมวล

สมุนไพร	ถูกนํามาใชเพื่อสุขภาพเป็นเวลานานากวา	2,000	ปี	ในตํารายาแผนโบราณจีนระบุวา	โสมเป็น
สมุนไพรที่ชวยเสริมความแข็งแรงใหแกระบบยอยอาหาร	และปอด	ชวยทําใหจิตใจสงบ	และเพิ่มพละกําลัง	โดย
รวมมีสรรพคุณทางการแพทยชวยบํารุงหัวใจ	ปองกันโรคหัวใจขาดเลือด	เสริมประสิทธิภาพทางเพศ	ลดและ



ปองกันมะเร็ง
แวะชอป	ทีร่านเครื่องสําอางยอดนิยม	COSMETIC	OUTLET	สวรรคของนักชอปชาวไทย	เพื่อเลือกซื้อ

กลับไปเป็นของที่ระลึก	อาทิเชน	ผลิตภัณฑ	ROJUKISS	มีราคาถูกกวาที่เมืองไทยเกือบเทาตัว	และบาง
ผลิตภัณฑยังไมมีขายในไทย	
พบกับหน่ึงในทาวเวอรที่มีวิวที่สวยที่สุดในเอเชีย	โซลทาวเวอร	(N	SEOUL	TOWER)	หรือ	‘นัมซันทาวเวอร’

(NAMSAN	TOWER)	ตั้งอยูบนภูเขานัมซานใจกลางกรุงโซล	มีความสูงจากฐานหอคอยประมาณ	236.7	เมตร
และมีความสูง	479	เมตรจากพื้นดิน	ซึ่งยังคงไดรับความนิยมเสมอมา	ทั้งจากนักทองเที่ยวและคูรักชาวเกาหลี
ไมวาจะเป็นชวงกลางวันหรือชวงกลางคืน	ไมวาจะฤดูกาล	**ราคาทัวรน้ีไมรวมกุญแจและคาขึ้นลิฟท**	

	บริการอาหารเชา	ณ	โรงแรม

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”

	บริการอาหาร	เมนู	บุฟเฟตบาบีคิวป้ิงยาง	สไตลเกาหลี	เน้ือหมู	เน้ือไก	เน้ือวัว	ปลาหมึก	กุง	อาหารเกาหลี	เติม
ไมอั้น

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

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



É

เนรต	ซึ่งสามารถลดระดับแอลกอฮอลลในเสนเลือด	ซึ่งลดความเสี่ยงที่แอลกอ
ฮอลลจะทําลายตับ	และ	ไตได	และชวยตอตานอนุมูลอิสระ	อีกทั้งยังขับไขมัน
สวนเกินและ	เอทานอลที่เป็นผลเสียกับตับ	ฉะน้ันเมล็ดตนฮ็อดเกจึงมีสรรพคุณ
ที่วิเศษกับชีวิตของเราทุกคน

แวะชอปที่รานเครื่องสําอางยอดนิยม	COSMETIC	OUTLET	สวรรคของนัก
ชอปชาวไทย	เพื่อเลือกซื้อกลับไปเป็นของที่ระลึก	อาทิเชน	ผลิตภัณฑ
ROJUKISS	มีราคาถูกกวาที่เมืองไทยเกือบเทาตัว	และบางผลิตภัณฑยังไมมี
ขายในไทย	เป็นแหลงรวมเครื่องสําอางขนาดใหญที่มีเครื่องสําอางใหลูกคาได
เลือกสรรอยางจุใจทุกชนิด	และทุกแบรนด	ไมวาจะเป็นแบรนดยอดนิยมของ
เกาหลี	อยางเชน	Etude,Faceshop,Skinfood	Missh	เป็นตน	และแบรนดดัง
จากประเทศตางๆ	ทั่วทุกมุมโลกในราคาที่ไมแพง

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

	บริการอาหารเย็น	เมนูบุฟเฟต	SEA	FOODสําหรับทานที่ชื่นชอบอาหารทะเลเป็นพิเศษ	ใหทานไดเลือกสรร
อาหารทะเลที่สดใหม	และ	อาหารนานาชนิด	พิเศษ	!!	ขาปูยักษ
	พักที่		HOTEL	RIVER	PARK	/	THE	M	/	PRIME	IN	SEOUL	หรือระดับเดียวกัน

ขาปูยักษ	(King	crab)	ไฮไลท	'ขาปูยักษ'	ที่มีชื่อเสียงโดงดังในเรื่องความอรอย
หวาน	เน้ือแนน	ใหทานไดลื้มลอง

ชวงเชา	
เรียนรูการทําผลิตภัณฑที่สกัดจาก	น้ํามันสนเข็มแดง	(RED	PINE)	มีสรรพคุณชวยบํารุงรางกาย	ลดไขมัน

ชวยควบคุมอาหาร	และรักษาสมดุลในรางกาย
จากน้ันพาชม	ศูนยสมุนไพรบํารุงตับ	(HOKGENAMU)	ตนไมชนิดน้ีเจริญเติบโตในป าลึกบนภูเขาที่

ปราศจากมลภาวะ	และสูงเหนือระดับน้ําทะเล	50-800	เมตร	ชาวเกาหลีรุนใหมนิยมนํามารับประทานเพื่อชวย
ดูแลตับใหสะอาดแข็งแรง	ปองกันโรคตับแข็ง	ไมถูกทําลายจากการดื่มแอลกอฮอล	กาแฟ	บุหรี่	สารตกคางจาก
อาหาร	และยา	
ชวงบาย	
เอาใจสาวกโจรสลัดหมวกฟาง	พากันไปฟินที	่CAFÉ	DE	ONE	PIECE	คาเฟการตูนสุดฮิตยานฮงแด

ออกแบบและตกแตงโดยใชธีมตัวการตูนในเรื่องวันพีชทั้งหมด	โดยมีบริการทั้งเครื่องดื่ม	ขนม	และอาหารหลาก
หลายอยางที่แทรกธีมวันพีซเขาไป	รวมถึงของสะสมตางๆจากวันพีซดวย	และเมนูแนะนําประจําที่รานเป็นเมนู
ยอดนิยมน้ันก็จะมี	Chocolate	Mochi-Waffle,	Berry	Mochi-Waffle,	Green	Tea	Mochi-Waffle	อีกทั้งบรรยากาศ
ในรานน้ันใหอารมณเหมือนหลุดเขาไปอยูในฉากของวันพีชกันเลยทีเดียว
จากน้ันชม	โรงงานเจียระไนพลอยอเมทิส	(AMETHYST	FACTORY)	แดนเกาหลีเป็นแดนของพลอยสีมวง



พลอยแหงสุขภาพและนําโชค	โดยมีตั้งแตสีมวงออนเย็นตา	จนถึงสีมวงไวน	มีเสนหเยายวนใจ	พลอยน้ีจะงาม
จับตาเมื่อมาทําเป็นแหวน	จี้	ตางหู	และสรอยขอมือ	
นําชม	พระราชวังชางด็อกกุง	(CHANGDEOKGUNG	PALACE)	พระราชวังลําดับที่สองที่ถูกสรางตอจาก

พระราชวังเคียงบกกุง	ในปี	ค.ศ.	1405	และความสําคัญในการเป็นที่พํานักของพระมหากษตัริยหลายพระองคใน
สมัยราชวงศโชซอน	(JOSEON)	
เลือกซื้อ	สินคาปลอดภาษี	DUTY	FREE	แหลงรวมสินคาแบรนดเนมมากมาย	เชน	นาฬิกา	แวนตา	เครื่อง

สําอาง	กระเปา	กลองถายรูป	และสินคาแบรนดอื่นๆ	อีกมากมาย	
เพลิดเพลินกับการชอปป้ิง	ยานเมียงดง	(MYEONG-DONG)	แหลงละลายทรัพยในดวงใจของสาวๆหลายคน

หรือสยามสแควรเกาหลี	ตลาดแหงน้ีจะมีเสื้อผา	กางเกง	รองเทา	น้ําหอม	เครื่องสําอางค	ทั้งแบรนดเนมชื่อดัง
และโลคอลแบรนด	รวมถึงซีดีเพลง	รูปดารา	และศิลปินเกาหลี	หรืออะไรที่วัยรุนตองการก็สามารถหาไดจากที่
ตลาดน้ี	

	บริการอาหารเชา	ณ	โรงแรม

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

	บริการอาหาร	เมนู	ขาวยําบิบิมบับ	ขาวยําเกาหลี	เสิรฟบริการพรอมซุปชาบูหมอรวมรอนๆ

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

É
CAFÉ	DE	ONE	PIECE	คาเฟการตูนสุดฮิตยานฮงแด	ออกแบบและตกแตง
โดยใชธีมตัวการตูนในเรื่องวันพีชทั้งหมด	โดยมีบริการทั้งเครื่องดื่ม	ขนม	และ
อาหารหลากหลายอยางที่แทรกธีมวันพีซเขาไป	รวมถึงของสะสมตางๆจากวัน
พีซดวย	และเมนูแนะนําประจําที่รานเป็นเมนูยอดนิยมน้ันก็จะมี	Chocolate
Mochi-Waffle,	Berry	Mochi-Waffle,	Green	Tea	Mochi-Waffle	อีกทั้ง
บรรยากาศในรานน้ันใหอารมณเหมือนหลุดเขาไปอยูในฉากของวันพีชกันเลย
ทีเดียว	เป็นคาเฟ เปิดใหมที่นาไปตามลาโจรสลัด	และนาไปลิ้มลองรสชาติ
วาฟเฟ้ิลแสนหวานเสียจริงๆ	แนะนําเลยรับรองไมผิดหวัง

โรงงานพลอยอเมทิส	หรือ	พลอยสีมวง	ที่มีชื่อเสียงของประเทศเกาหลี	ซึ่งชาว
โสมเชื่อวาถาไดมีพลอยชนิดน้ีติดตัวไว	จะทําใหมีโชคลาภและสิ่งดีๆเกิดขึน้กับ
ชีวิต



หมายเหตุ	กรณีที่พระราชวังชางด็อกกุงไมเปิดทําการ	ขอสงวนสิทธิป์รับรายการทองเที่ยวทดแทน	>>>	พระ
ราชวังถ็อกซูกุง
อิสระอาหารเย็น	1	ม้ือ	(ใหทุกทานไดอิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย)	

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

ซื้อสินคาปลอดภาษี	DUTY	FREE	แหลงรวมสินคาแบรนดเนมมากมาย	เชน
นาฬิกา	แวนตา	เครื่องสําอาง	กระเปา	กลองถายรูป	และสินคาแบรนดอื่นๆ	อีก
มากมาย

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		HOTEL	RIVER	PARK	/	THE	M	/	PRIME	IN	SEOUL	หรือระดับเดียวกัน

ชวงเชา	-	ชวงบาย	
แวะซื้อของฝากที่	ซุปเปอรมารเก็ต	(ละลายเงินวอน	ซื้อ	5	แถม	1)	สาหราย	ขนมตางๆ	ช็อกโกแล็ตหิน

ซีเรียลช็อกโก	ผลิตภัณฑของใบและรากฝอยของโสมในรูปแบบขนม	ชาโสม	โคลนพอกหนาโสม	ครีมลางหนา
โสม	เครื่องสําอางโสม	และยังมีกิมจิ	เปเปโร	(ปอกกี้เกาหลี)	ชินราเมง	(มามาเกาหลี)	นมกลวย	เป็นตน
11.35	น.	เดินทางกลับกรุงเทพฯโดย	เทีย่วบินที	่XJ701	(บริการอาหารบนเครื่อง)
15.10	น.	ถึงประเทศไทย	สนามบินนานาชาติดอนเมือง	พรอมดวยความประทับใจ

	บริการอาหารเชา	อูดง

ซุปเปอรมารเก็ต	(ละลายเงินวอน	ซื้อ	5	แถม	1)	สาหราย	ขนมตางๆ	ช็อกโก
แล็ตหิน	ซีเรียลช็อกโก	ผลิตภัณฑของใบและรากฝอยของโสมในรูปแบบขนม
ชาโสม	โคลนพอกหนาโสม	ครีมลางหนาโสม	เครื่องสําอางโสม	และยังมีกิมจิ
เปเปโร	(ปอกกี้เกาหลี)	ชินราเมง	(มามาเกาหลี)	นมกลวย	เป็นตน



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

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่สามารถ
เชื่อมโยงการคมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ	ของโลกไดอยางเหมาะสม	ไม
วาจะเป็นการบินภายในภูมิภาคเอเชียดวยกัน	หรือระหวางทวีปยุโรป	ทวีป
อเมริกา	ทวีปออสเตรเลีย	ซึ่งสามารถใชเป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดิน
ทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยังจุดอื่นๆ	ไดอยางดี



1.	รับเฉพาะผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยว	คาทัวรที่จายใหกับผูจัด	เป็นการชําระแบบจายชําระขาด	และผูจัดได
ชําระใหกับสายการบินและสถานที่ตางๆ	แบบชําระขาดเชนกันกอนออกเดินทาง	ฉะน้ันหากทานไมไดรวมเดินทาง
หรือใชบริการตามรายการไมดวยสาเหตุใดหรือไดรับการปฏิเสธการเขาหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ
(ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต)	ทางผูจัดขอสงวนสิทธิก์ารคืนเงินสดสวนใดๆ	รวมทั้งคาตัว๋เครื่องบินใหแกทาน
***และทางบริษทัขอสงวนสิทธิ	์ราคาน้ีเฉพาะนักทองเที่ยวชาวไทยเทาน้ัน	ถาหากเป็นชาวตางชาติ	จะตองเพิ่มจาก
ราคาคาทัวรปกติอีก	100	USD**	**กรณีตัดกรุปเหมาที่เป็น	เด็กนักเรียน	นักศึกษา	ครู	ธุรกิจขายตรงเครื่องสําอางค
หมอ	พยาบาล	ชาวตางชาติ	หรือกรุปที่มีการขอดูงาน	จะตองสอบถามราคาใหมทุกครั้ง**
2.	หากมีเพื่อนหรือญาติของทานตองการรวมเดินทางทองเที่ยวระหวางทองเที่ยวในประเทศเกาหลี	หรือปัญหา

ตางๆ	ตลอดจนขอแนะนํากรุณาติดตอเจาหนาที่ที่รับผิดชอบ	หากทานมีความจําเป็นตองรับฝากของจากผูอื่นเพื่อที่จะ
นําไปยังประเทศน้ันๆ	หรือนํากลับประเทศไทย	ควรตรวจสิ่งของน้ันวาตองไมเป็นสิ่งของผิดกฎหมาย	ซึ่งของผิด
กฎหมายบางประเภท	อาจมีโทษถึงขั้นประหารชีวิต	เจาหนาที่จะไมรับฝากกระเปาหรือสิ่งของใดใด
3.	โรงแรมที่พักที่ประเทศเกาหลีใตอาจะมีการสลับปรับเปลี่ยนขึน้อยูกับความเหมาะสมเป็นหลักโดยคํานึงถึงผล

ประโยชนลูกคาเป็นหลัก
4.	ประเทศเกาหลีใตจะมีชางภาพมาถายรูป	และชวยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง	และวันสุดทาย

ชางภาพจะนําภาพถายมาจําหนายกับลูกทัวร	หากวาทานใดสนใจสามารถซื้อได	แตถาทานใดไมสนใจก็ไมตองซื้อ
เพราะทางบริษทัทัวรไมมีการบังคับลูกทัวรซื้อแตอยางใด	แตเป็นการบอกกลาวลวงหนา
5.	ทัวรครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเป็นหมูคณะเทาน้ัน	ถาลุกคาตองการแยกตัวออกจากกรุปทัวร	โดยไม

ลงรานชอปป้ิง	เชน	น้ํามันสน	/	รานโสม	/	ฮ็อตเกนามู	/	คอสเมติค	/	อะเมทิส	ทางบริษทัจะคิดคาดําเนินการในการ
แยกทองเที่ยวเอง	300	USD	ตอทา
6.ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมหรือรายการอาหาร	โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา	ทั้งน้ีขึน้อยูตาม

ความเหมาะสม
7.กรณีที่กองตรวจคนเขาเมือง	ทั้งที่กรุงเทพฯ	และในตางประเทศ	ปฏิเสธมิใหเดินทางออก	หรือเขาประเทศที่ระบุใน

รายการเดินทาง	ทางบริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น	และขอสงวนสิทธิท์ี่จะไมคืนคาบริการ	ไมวากรณีใดๆ	ซึ่งอยู
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทั
8.ในกรณีที่ลูกคาเดินทางไปประเทศเกาหลีใต	แลวไมสามารถผาน	เขา-ออก	นอกประเทศได	ทําใหลูกคาตองถูก

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

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

บริษทัจะคิดคาดําเนินการในการแยกทองเที่ยวเอง	300	USD	ตอทาน
เงื่อนไขและขอกําหนดอื่นๆ
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

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

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

คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ	เชน	คาทําหนังสือเดินทาง	,	คาโทรศัพท	,	คาโทรศัพททางไกล	,	คา
อินเตอรเน็ต	,	คาซักรีด	,	มินิบารในหอง	รวมถึงคาอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ	(กรุณาสอบถาม
จากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ)
คาทิปคนขับรถ	หัวหนาทัวร	และมัคคุเทศกทองถิ่น	ทานละ	30,000	วอน/ทริป/ตอทาน
คาภาษีมูลคาเพิ่ม	7%	และภาษีหัก	ณ	ที่จาย	3%
คาวีซาสําหรับพาสปอรตตางดาว

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

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



เตรียมให
-	กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศเกาหลี	ทางทัวรจัดเตรียมให

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

1.	รับเฉพาะผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยว	คาทัวรที่จายใหกับผูจัด	เป็นการชําระแบบจายชําระขาด	และผูจัดได
ชําระใหกับสายการบินและสถานที่ตางๆ	แบบชําระขาดเชนกันกอนออกเดินทาง	ฉะน้ันหากทานไมไดรวมเดินทาง
หรือใชบริการตามรายการไมดวยสาเหตุใดหรือไดรับการปฏิเสธการเขาหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ
(ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต)	ทางผูจัดขอสงวนสิทธิก์ารคืนเงินสดสวนใดๆ	รวมทั้งคาตัว๋เครื่องบินใหแกทาน
***และทางบริษทัขอสงวนสิทธิ	์ราคาน้ีเฉพาะนักทองเที่ยวชาวไทยเทาน้ัน	ถาหากเป็นชาวตางชาติ	จะตองเพิ่มจาก
ราคาคาทัวรปกติอีก	100	USD**	**กรณีตัดกรุปเหมาที่เป็น	เด็กนักเรียน	นักศึกษา	ครู	ธุรกิจขายตรงเครื่องสําอางค
หมอ	พยาบาล	ชาวตางชาติ	หรือกรุปที่มีการขอดูงาน	จะตองสอบถามราคาใหมทุกครั้ง**
2.	หากมีเพื่อนหรือญาติของทานตองการรวมเดินทางทองเที่ยวระหวางทองเที่ยวในประเทศเกาหลี	หรือปัญหา

ตางๆ	ตลอดจนขอแนะนํากรุณาติดตอเจาหนาที่ที่รับผิดชอบ	หากทานมีความจําเป็นตองรับฝากของจากผูอื่นเพื่อที่จะ
นําไปยังประเทศน้ันๆ	หรือนํากลับประเทศไทย	ควรตรวจสิ่งของน้ันวาตองไมเป็นสิ่งของผิดกฎหมาย	ซึ่งของผิด
กฎหมายบางประเภท	อาจมีโทษถึงขั้นประหารชีวิต	เจาหนาที่จะไมรับฝากกระเปาหรือสิ่งของใดใด
3.	โรงแรมที่พักที่ประเทศเกาหลีใตอาจะมีการสลับปรับเปลี่ยนขึน้อยูกับความเหมาะสมเป็นหลักโดยคํานึงถึงผล

ประโยชนลูกคาเป็นหลัก
4.	ประเทศเกาหลีใตจะมีชางภาพมาถายรูป	และชวยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง	และวันสุดทาย

ชางภาพจะนําภาพถายมาจําหนายกับลูกทัวร	หากวาทานใดสนใจสามารถซื้อได	แตถาทานใดไมสนใจก็ไมตองซื้อ
เพราะทางบริษทัทัวรไมมีการบังคับลูกทัวรซื้อแตอยางใด	แตเป็นการบอกกลาวลวงหนา
5.	ทัวรครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเป็นหมูคณะเทาน้ัน	ถาลุกคาตองการแยกตัวออกจากกรุปทัวร	โดยไม

ลงรานชอปป้ิง	เชน	น้ํามันสน	/	รานโสม	/	ฮ็อตเกนามู	/	คอสเมติค	/	อะเมทิส	ทางบริษทัจะคิดคาดําเนินการในการ
แยกทองเที่ยวเอง	300	USD	ตอทาน
คาบริการขางตน	ยังไมรวมคาธรรมเนียม	คาทิป	คนขับรถ	หัวหนาทัวร	และมัคคุเทศกทองถิ่น
**	ทางบริษทัขออนุญาตเก็บคาธรรมเนียม	คาทิป	ทานละ	30,000	วอน	/ทริป/ทาน	หรือทานละ	1,050	บาท/ทริป/

ทาน
ขอแนะนํากอนการเดินทาง
กรุณาแยกของเหลว	,	เจล	,	สเปรย	ที่จะนําติดตัวขึน้เครื่องบิน	ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน	100	มิลลิลิตรตอชิ้น

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

และฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน
ประเทศเกาหลี	มีกฎหมายหามนําผลิตภัณฑที่ทํามาจากพืช	และเน้ือสัตวทุกชนิดเขาประเทศ	เชน	ผัก	,	ผลไมสด	,

ไข	,	เน้ือสัตว	,	ไสกรอกฯ	เพื่อเป็นการปองกันโรคติดตอที่จะมาจากสิ่งเหลาน้ี	หากเจาหนาที่ตรวจพบ	จะตองเสียคา
ปรับในอัตราที่สูงมาก

ในกรณียกเลิกการเดินทาง	ตองยกเลิก	45	วันกอนการเดินทางเทานัน้	ไมเชนน้ัน	ทางบริษทัจะไมคืนมัดจํา
ไมวาดวยกรณีใดๆทั้งสิ้น	เพราะทางบริษทัไดทําการจายคาตัว๋กับการสายการบินเรียบรอยแลว	โปรดอานขอความให
ถี่ถวน	กอนการจองทัวรทุกครั้ง	เพื่อประโยชนแกตัวทานเอง	



หากยกเลิกการเดินทางนอยกวา	45	วัน	ขอสงวนสิทธิไ์มคืนคาทัวรทุกกรณี
ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเที่ยวเดินทางไมถึง	15	คน		


