


1 ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ -

2 สนามบินอินชอน	-	หมูบานเทพนิยาย	-	เกาะนามิ	-	RAIL	BIKE

CENTRAL
PLAZA
HOTEL
หรือระดับ
เทียบเทา

3 สวนสนุกเอเวอรแลนด

BENIKIA
SEOUL
HOTEL
หรือระดับ
เทียบเทา

4 น้ํามันสนเข็มแดง	-	COSMETIC	OUTLET	Korea	-	ฮันบก	-	เรียนทําขาวหอ
สาหราย	คิมบับ	-	ดิวตี้ฟรี	-	Seoullo7017	-	เมียงดง

BENIKIA
SEOUL
HOTEL
หรือระดับ
เทียบเทา

5 ศูนยโสม	-	ศูนยสมุนไพรฮอกเกตนามู	-	หอคอยกรุงโซล	-	การคลองกุญแจคูรัก
เกาหลี	-	โรงงานพลอยอเมทิส	-	ซุปเปอรมารเก็ตเกาหลี	-	สนามบินอินชอน	-	ทา
อากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

-

27	ก.ย.	61	-	1	ต.ค.	61 ฿15,900 ฿15,900 ฿16,900 ฿5,000



มีบริการ	SNACK	BOX	บนเครื่อง

คํ่า

21.00	น.	คณะพรอมกันที่	ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ	ผูโดยสารขาออกชัน้	4	ประตู	2
เคานเตอร	D	เคานเตอรสายการบิน	JIN	AIR	(LJ)	โดยมีเจาหนาที่อํานวยคอยความสะดวก	ณ	สําหรับเช็ค
อินทตัว๋เครื่องบินและสัมภาระใหแกทาน….

01.00	น.	เหินฟาสูประเทศเกาหลีใต	โดยสายการบิน	JIN	AIR	เทีย่วบิน	LJ	002	(บริการ	SNACK	BOX	บน
เครื่อง)

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

เชา

08.00	น.	ถึง	สนามบินนานาชาติอินชอน	ประเทศเกาหลีใต	ผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมืองและรับ
สัมภาระใหเรียบรอย	(เวลาทองถิ่นประเทศเกาหลีใต	เร็วกวาประเทศไทย	2	ชั่วโมง)
จากน้ันนําทานไปชม	ถนนเทพนิยายซองวุลดง	เป็นถนนเล็กๆในเมืองยาน	JUNG-GU	ของจังหวัดอินชอน

ใกลๆกับทาเรืออินชอนออกแบบและตกแตงตามผนังบาน	กําแพงตางๆ	ตลอดทั้ง	2	ฝ่ังทางเดิน	ตกแตงเป็นรูป
การตูนในเทพนิยายหรือการตูนของดิสนีย	เพื่อดึงดูดนักทองเที่ยวใหเดินทางมาเยี่ยมชม	ใหทานไดถายรูปตาม
อัธยาศัยกับความนารักของถนนเทพนิยายแหงน้ี

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	เมนูทัคคาลบี	หรือ	ไกบารบีคิวผัดซอสเกาหลี	เมนูขึน้ชื่อ
จากน้ันนําทานเดินทางไปทาเรือเฟอรรี่ขามฟากไปยัง	เกาะนามิ	หน่ึงในสถานที่ถายทําละครเกาหลี	Winter

Love	Song	หรือ	เพลงรักในสายลมหนาว	ในชวงฤดูใบไมผลิ	ทานไดสัมผัสกับอากาศที่เย็นสบายๆ	ดอกไม	ใบใม
เริ่มผลิบาน	ระหวาง	2	ขางทางที่เดิน	ทานจะไดเห็นความงดงามของดอกไมหลากหลายพันธุที่แขงกันผลิดอก
สีสันงดงาม	ทานสามารถเดินเลนรอบเกาะนามิ	ชมทิวตนสนที่เป็นไฮไลทของเกาะนามิ	และถายรูปเก็บภาพ
ความประทับใจ	ขางในยังมีรานอาหารใหทานเลือกซื้อทานไดตามอัธยาศัย	หรือจะเลือกน่ังจิบกาแฟรอนๆ	ใน
ราน	Coffee	Shop	ในเกาะนามิก็ได
ไดเวลาสมควรกลับ	น่ังเรือประมาณ	5	นาที	กลับมายังฝ่ัง
จากน้ันพาทานไปสนุกสนานตอกับการ	ป่ันจักรยานบนรางรถไฟ	RAIL	BIKE	เปิดประสบการณใหม

เป็นการป่ันจักรยานบนรางรถไฟที่ทานเคยเห็นตามซีรียเกาหลีหลายๆเรื่อง	ทานจะไดสนุกสนานกับกิจกรรมที่
ไดทํารวมกับครอบครัว	เพื่อน	หรือคนรัก	พรอมกับชมความงดงามของธรรมชาติ	2	ขางทางที่หาไดยาก	ไมวาจะ
เป็นการป่ันผานแมน้ํา	ลําธาร	ทุงนา	แปลงผัก	ทิวสน	ตนไม	ดอกไม	ตลอดเสนทาง



เวลาทองถิ่นประเทศเกาหลีใต	เร็วกวาประเทศไทย	2	ชั่วโมง

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	(เมนู...ชาบูไรตี้	SHABU	SHABU)
พักโรงแรม	CENTRAL	PLAZA	HOTEL	3*	หรือ	ระดับเทียบเทา	3*	(	พักซูวอน	1	คืน	)

	รับประทานอาหารเชา

ปัจจุบันทาอากาศยานอินชอนมีเที่ยวบินกวา	410,000	เที่ยวรองรับผูโดยสาร
กวา	44	ลานคนและสินคากวา4.5ลานตันตอปี	และยังไดรับรางวัลดีเดนดาน
การบริการระดับโลกถึง6ปีซอน	มีรานคาปลอดภาษีกวา70รานของแบรนดดัง
กวา	400	แบรนด	เชน	CHANEL,GUCCI,	HERMES,CARTIER	โดยจําหนาย
ในราคาถูกที่ราน	Shilla	และ	Lotte	เป็นduty	free	shopขนาดใหญ

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

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	รานอาหาร	เมนูทัคคาลบี	หรือไกบารบีคิวผัดซอสเกาหลี

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

Rail	Bike	คือการไปป่ันรถรางบนทางรถไฟสายเกาที่ปัจจุบันไมมีรถไฟวิ่งแลว
โดยรถที่ใชป่ันคือรถรางที่มีการดัดแปลงใหใชแรงขาป่ันฟันเฟืองใหลอหมุน
คลายๆจักรยานแบบน่ัง

	รับประทานอาหารเย็น	ณ	รานอาหาร	เมนูชาบูไรตี้	SHABU	SHABU

	CENTRAL	PLAZA	HOTEL	หรือระดับเทียบเทา



อิสระอาหารกลางวัน	ตามอัธยาศัย	เพื่อใหทานไดสนุกกับเครื่องเลนแบบเต็มที่

เชา

รับประทานอาหารเชาในโรงแรม
จากน้ันพาทานสนุกสนานเต็มอิ่ม	(พิเศษ!!	เต็มวัน)	ที่	สวนสนุกเอเวอรแลนด	เป็นสวนสนุกกลางแจงที่ใหญ

ที่สุดของประเทศ	ตั้งอยูทามกลางหุบเขา	ทานจะไดน่ังกระเชาลิฟท	ใหทานไดสนุกสนานกับเครื่องเลนนานาชนิด
อาทิ	T-Express	(	รถไฟรางไม	)	รถไฟเหาะ	หนอนสะบัด	ลองแกง	การตูน	4	มิติ	บานหมุน	บานผีสิง	และ	มีขบวน
พาเหรดใหทานไดชมความนารักของตัวการตูนตางๆ	ใหทานไดเต็มอิ่มกับการเลนเครื่องเลนนานาชนิดแบบไม
จํากัดรอบ
ในชวงฤดูใบไมผลิ	และ	ฤดูรอน	สวนสนุกแหงน้ียังมีสวนดอกไมสวยๆใหทานไดถายรูปอีกดวย	เทศกาลดอกไม

4	ฤดู	เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน	เทศกาลดอกกุหลาบ	และ	ดอกลิลลี่	เดือนกันยา-ตุลาคม	เทศกาลดอกกุหลาบ
เบญจมาศ	สวนดอกไมสวยงามจนทานคิดวาเป็นดอกไมปลอมเลยที่เดียว
ในสวนสนุกแหงน้ีทานยังสามารถทองไปกับโลกของสวนสัตวป า	ทานจะไดพบกับไลเกอรแฝดคูแรกของโลก	(

ลูกของพอสิงโตและแมเสือ	)	เสือขาว	สิงโตเจาป า	หมีแสนรู	และสัตวนานาชนิดๆ	และในโซนสวนดอกไม	ทานจะ
ไดพบกับดอกไมซึ่งกําลังบานสะพรั่งอวดสีสันเต็มสวน	ภายในสวนสนุกยังมีรานคามากมาย	อาทิ	รานกาแฟ
รานอาหาร	รานพิซซา	รานเสื้อผา	และรานขายยของฝากที่ระลึกจากสวนสนุกเอเวอรแลนด	ใหทานไดเลือกซื้อ
มากมาย	และในสวนสนุกแหงน้ีทานไดพบกับ	LINE	FRIEND	STORE	ที่มีสินคาพรีเมี่ยม	สินคาจากแอปลิเคชั่น
LINE	ใหแฟนคลับ	หรือ	สาวก	LINE	ไดเลือกซื้อมากมาย	อาทิ	ตุกตา	เสื้อยืด	กระเปา	แผนรองเมาส	แกว	ปากกา
และที่ฮิตสุด	คงเป็นหมอนรองคอ	ของนองหมีบราวน	โคน่ี	และตัวการตูนจากแอปลิเคชั่น	LINE	อื่นๆ	ที่จะทําให
ทานเลือกไมถูกเลยที่เดียว	นอกจากความนารักแลว	ยังมีใหเลือกสรรมากมาย	บอกไดคําเดียววาฟินมากๆ
อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย	เพื่อใหทานไดสนุกกับเครื่องเลนแบบเต็มที่

คํ่า

18.30	รับประทานอาหารเย็น	ณ	ภัตตาคาร	อิ่มอรอยเมนู..บุฟเฟตหมูยางเกาหลีแบบตนตํารับ...ทานไมอั้น
นําทานเขาสูโรงแรม	BENIKIA	SEOUL	HOTEL	หรือระดับเทียบเทา	3*	(	พักโซล	)

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

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

	รับประทานอาหารเย็น	ณ	รานอาหาร	เมนูบุฟเฟตหมูยางเกาหลีแบบตนตํารับ

	BENIKIA	SEOUL	HOTEL	หรือระดับเทียบเทา



เชา

รับประทานอาหารเชาในโรงแรม
จากน้ันพาทานไปชม	RED	PINE	หรือน้ํามันสนเข็มแดง	สรรพคุณชวยขับสารพิษออกจากรางกายชวยลด

ระดับน้ําตาลในเสนเลือด	ชวยละลายไขมันในเสนเลือดชวยลางสารพิษหรือดีท็อกเลือดใหสะอาดและเพิ่มการ
ไหลเวียนของเลือดไดสะดวกขึน้	เหมาะกับผูป วยโรคเบาหวาน	ความดัน	โลหิตสูง	ไขมันอุดตันในเสนเลือด	คลอ
เรสเตอรอลในเลือดสูง	และโรคไขขอเสื่อม
จากน้ันนําทานชอปป้ิงเครื่องสําอางปลอดภาษี	เวชสําอาง	COSMETIC	OUTLET	ชอปป้ิงเครื่องสําอางยอด

นิยม	เชน	โบท็อกเกาหลีชื่อดัง	,	SNAIL	CREAM	(ครีมหอยทาก)	,	WATER	DROP	(ครีมน้ําแตก)	,	BUBBLE
CLEANSING	,	CC	ครีม	,	แปงมาโยก,	เซรั่มโบท็อกเกาหลี	ซึ่งราคาถูกกวาที่เมืองไทยเกือบเทาตัว	และบาง
ผลิตภัณฑยังไมมีขายในไทย
จากน้ันพาทานไปสวยหลอแบบหนุมสาวเกาหลีกับการสวมชุดประจําชาติเกาหลี	“ชุดฮันบก”	ใหทานไดถาย

รูปตามอัธยาศัยและเก็บภาพความประทับใจ
จากน้ันนําทานไปเรียนรูเกี่ยวกับการ	ทําคิมบับ	(ขาวหอสาหราย)	เรียนรูวิธีการทําคิมบับ	(ขาวหอ

สาหราย)	อาหารงายๆ	ที่คนเกาหลีนิยมรับประทาน	คิม	แปลวา	สาหราย	บับ	แปลวา	ขาว	จะเป็นแทงยาวๆ	แลว
เคาก็จะหั่นเป็นชิ้นๆพอดีคํา	จิ้มกะโชยุ	ญี่ป ุนหรือวาซาบิก็ได

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	(เมนูโอซัมบลูโกกิ	ปลาหมึกผัดซอสคลุกคลิก)
จากน้ันนําทานชอปป้ิงแหลงปลอดภาษี	(ดิวตี้ฟรี)	สินคาแบรนดเนมมากมาย	อาทิ	นาฬิกา,แวนตา,เครื่องสํา

อางคกระเปา,	น้ําหอม	เครื่องสําอางแบรนดชั้นดัง	ตางๆ	อาทิ	SULWHASOO	,	DKNY	,	SHISEIDO	,	DIOR	และ
กระเปาแบรนดดังตางๆ	อาทิ	MCM	,	LOUIS	VUITTON,	CHANEL
จากน้ันนําทานชมสถานที่เที่ยวแหงใหม	SEOULLO	7017	สะพานลอยฟ า	แลนดมารกแหงใหมกรุงโซล	ถือ

เป็นอีกหน่ึงสถานที่เที่ยวใหมของเกาหลีใต	ที่เกิดจากการปรับปรุงทัศนียภาพ	รื้อสะพานบางจุด	แลวปรับใหเป็น
ถนนลอยฟา	แถวบริเวณสถานีรถไฟโซล	SEOUL	STATION)	ใหกลายเป็นสถานที่พักผอนสําหรับประชาชนและ
นักทองเที่ยว
จากน้ันใหทานอิสระไดเลือกซื้ออยางเต็มนําทานชอปป้ิงตลาดดังที่สุดของเกาหลี	ตลาดเมียงดง	หรือ

สยามสแควรเกาหลี	ที่เมียงดงแหงน้ีพบกับสินคาวัยรุน	อาทิ	เสื้อผาบุรุษ-สตรี	เครื่องสําอางดังๆ	อีกมายใหทาน
ไดเลือกซื้อซึ่งราคาถูกกวาที่เมืองไทย

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	เมนูจิมดัก	ไกพะโลผัดกับวุนเสนเกาหลีอรอยสุดๆ
นําทานเขาสู	โรงแรม	BENIKIA	SEOUL	HOTEL	3*	หรือ	ระดับเทียบเทา	3*	(	พักโซล	)	

	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

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

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”

อาหารประจําชาติเกาหลี	ซึ่งเป็นสวนหน่ึงในอาหารเกาหลียอดนิยมของคน
ไทยอีกเมนูหน่ึง

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	รานอาหาร	เมนูโอซัมบลูโกกิ	ปลาหมึกผัดซอสคลุกคลิก

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

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



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

	รับประทานอาหารเย็น	ณ	รานอาหาร	เมนูจิมดัก	ไกพะโลผัดกับวุนเสนเกาหลี

	BENIKIA	SEOUL	HOTEL	หรือระดับเทียบเทา

เชา

รับประทานอาหารเชาในโรงแรม
จากน้ันนําทานรูจักและเขาใจ	สมุนไพรโสมเกาหลี	ที่ชวยเสริมความแข็งแรงใหแกระบบยอยอาหารและ

ปอด	ชวยทําใหจิตใจสงบและเพิ่มพละกําลังโดยสวนรวมสรรพคุณทางการแพทย	ชวยบํารุงหัวใจ	ปองกันโรค
หัวใจขาดเลือด	เสริมประสิทธิภาพทางเพศ	ลดและปองกันมะเร็งและเร็วๆ	น้ี	โสมเกาหลีอาจจะไดจดทะเบียน
มรดกโลกโดยองคการยูเนสโก
จากน้ันนําทานชม	“ศูนยสมุนไพรฮอกเก็ตนามู”	ฮอกเก็ตน้ีชาวเกาหลีรุนใหมนิยมนํามารับประทาน	เพื่อ

ชวยดูแลตับใหสะอาดแข็งแรงปองกันโรคตับแข็งไมถูกทําลายจากการดื่มกาแฟ	บุหรี่	แอลกอฮอล	สารตกคาง
จากอาหารและยา
จากน้ันนําทานสู	หอคอย	N’SEOUL	TOWER	(อิสระไมรวมคาขึน้ลิฟท)	นําทานยอนรอยซีรียดัง	“You	Who

Came	From	The	Stars”	(ยัยตัวรายกับนายตางดาว)	และ	“	Kim	Sang	Soon”	ณ	เขานัมซาน	ภูเขาเพียงลูกเดียว
ใจกลางเมืองหลวงกรุงโซล	1	ใน	17	หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลก	สูงถึง	480	เมตร	เหนือระดับน้ําทะเล	ชม
ทัศนียภาพกรุงโซลและชานเมืองแบบรอบทิศ	360	องศา
จากน้ันใหทานได	คลองกุญแจคูรัก	เพราะมีความเชื่อวาคูรักที่ไดมาคลองกุญแจที่น่ีจะรักกันยาวนานตลอด

ไป

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	(เมนูไกตุนโสม	SAMGYETANG)
จากน้ันหากมีเวลา	จะนําทานชม	โรงงานเจียระไนพลอยอเมทิส	แดนเกาหลีเป็นแดนของพลอยสีมวง

พลอยแหงสุขภาพและนําโชค	โดยมีตั้งแตสีมวงออนเย็นตาจนถึงสีมวงไวน	มีเสนหเยายวนใจ	พลอยน้ีจะงาม
จับตาเมื่อมาทําเป็นแหวน	จี้	ตางหู	และสรอยขอมือ
จากน้ันนําทานเตรียมตัวกลับกรุงเทพ	แวะซื้อของฝากที่	“รานละลายเงินวอน”	สาหราย	ขนมตาง	ๆ	ขาว

พองรสชาติตางๆ	ขางพองธัญพืช	เหลาโซจู	หรือ	มามาเกาหลีที่มีใหเลือกหลากหลายรสชาติ	กิมจิ	หรือเครื่องใช
ไฟฟา	กระทะเกาหลีชื่อดัง	ฯลฯ	ใหทานเลือกชอปป้ิงอยางจุใจ
ไดเวลาอันสมควรนําทุกทานเดินทางสู	สนามบินอินชอน	เพื่อทําการเช็คอินทตัว๋เครื่องบิน	และ	สัมภาระ....
19.35	น.	เหินฟาสูประเทศไทย	โดยสายการบิน	JIN	AIR	เทีย่วบิน	LJ	001	(บริการ	SNACK	BOX	บน

เครื่อง)

คํ่า

23.40	น.	คณะเดินทางถึง	สนามบินสุวรรณภูมิ	โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ



	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

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

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

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	รานอาหาร	เมนูไกตุนโสม	SAMGYETANG

โรงงานพลอยอเมทิส	หรือ	พลอยสีมวง	ที่มีชื่อเสียงของประเทศเกาหลี	ซึ่งชาว
โสมเชื่อวาถาไดมีพลอยชนิดน้ีติดตัวไว	จะทําใหมีโชคลาภและสิ่งดีๆเกิดขึน้กับ
ชีวิต

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



ที่หอคอยกรุงโซล	คาทัวรไมรวมคาขึน้ลิฟท
มีบริการ	SNACK	BOX	บนเครื่อง

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



ในกรณีที่ทางสายการบินมีการเรียกเก็บคาภาษีเชื้อเพลิง	เพิ่มเติม	ราคาน้ีอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามประกาศ
สายการบิน...	
รายการทองเที่ยวและรายการอาหารที่ระบุไว	อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามสถานการณ	โดยไมจําเป็นตองแจงให

ทราบลวงหนา
หนังสือเดินทาง	ตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา	6	เดือน	และ	ทางบริษทั	ขอสงวนสิทธิร์ับเฉพาะผูมีวัตถุประสงค

เพื่อการทองเที่ยว	คาทัวรที่จายใหกับผูจัด	เป็นการชําระแบบจายชําระขาด	และผูจัดไดชําระใหกับสายการบินและ
สถานที่ตาง	ๆ	แบบชําระขาดเชนกันกอนออกเดินทาง	ฉะน้ันหากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามรายการไม
ดวยสาเหตุใดหรือไดรับการปฏิเสธการเขาหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ	(ประเทศไทยและประเทศ
เกาหลีใต)		ทางผูจัด	ขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดสวนใด	ๆ	รวมทั้งคาตัว๋เครื่องบินใหแกทาน)
หากมีเพื่อนหรือญาติของทานตองการรวมเดินทางทองเที่ยวระหวางทองเที่ยวในประเทศเกาหลีหรือปัญหาตาง	ๆ

ตลอดจนขอแนะนํากรุณาติดตอเจาหนาที่ที่รับผิดชอบ	หากทานมีความจําเป็นตองรับฝากของจากผูอื่นเพื่อที่จะนําไป
ยังประเทศน้ัน	ๆ		หรือนํากลับประเทศไทย	ควรตรวจสิ่งของน้ันวาตองไมเป็นสิ่งของผิดกฎหมาย	ซึ่งของผิดกฎหมาย
บางประเภท	อาจมีโทษถึงขั้นประหารชีวิต	เจาหนาที่จะไมรับฝากกระเปาหรือสิ่งของใดใด
หากยกเลิกกอนออกเดินทางนอยกวาวันดังกลาว	ทางผูจัดมีคาใชจายที่ไดชําระลวงหนาไปแลวจํานวนมาก	ขอ

สงวนสิทธิใ์นการหักเงินในสวนที่เกิดขึน้จริง	
คณะเดินทางชวงวันหยุด	หรือ	เทศกาลที่ตองการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไขหรือเที่ยวบินเหมาลํา	Charter

Flight	หรือ	Extra	Flight	กับสายการบิน	หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ		จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคา
ทัวรทั้งหมด		ขอสงวนสิทธิท์ี่จะปรับราคาตามสถานการณที่มีการปรับขึน้จากภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจจะมี
การเรียกเก็บเพิ่มเติม	ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและตามตารางบินของสายการบิน	
หากมีการถอนตัวหรือไมไดใชบริการตามที่จองระบุเอาไวหรือกอนรายการทองเที่ยวจะสิ้นสุดลง	ผูจัดถือวาผูทอง

เที่ยวสละสิทธิแ์ละจะไมรับผิดชอบคาบริการที่ไดชําระไว	ไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น	เน่ืองจากคาใชจายที่ทานไดจายใหกับ
ผูจัด	เป็นการชําระแบบยืนยันการใชบริการแบบผูจัดเป็นตัวแทนนายหนา	ผูจัดไดชําระคาใชจายทั้งหมดใหแกผูให
บริการในแตละแหงแบบชําระเต็มมีเงื่อนไข	
กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ	จนมีการยกเลิก	ลาชา	เปลี่ยนแปลง	การบริการจาก

สายการบิน	บริษทัขนสง	หรือ	หนวยงานที่ใหบริการ	ผูจัดจะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะประสานงานใหเกิด
ประโยชนสูงสุดแกลูกคา	แตจะไมคืนเงินใหสําหรับคาบริการน้ัน	ๆ	
มัคคุเทศก	พนักงานและตัวแทนของผูจัด	ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด	ๆ	ทั้งสิ้นแทนผูจัด		นอกจากมีเอกสารลง

นามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน	
ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ	ไดเน่ืองจากเป็นการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ	ในกรณีที่ผู

เดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง	ไมวาจะเป็นกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงาน
ของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว	อันเน่ืองมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย	การหลบหนี	เขาออกเมือง
และกรณีอื่นๆ
เน่ืองดวยมาตรการรักษาความปลอดภัยของสนามบินทั่วโลก	กอนทานขึน้เครื่องบิน	กรุณาแยกของเหลว	เจล	ส

เปรย	ที่จะนําติดตัวขึน้เครื่องบิน	แยกใสถุงพลาสติกใสมีซิปล็อคปิดสนิท	โดยที่ขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน	100	มิลลิลิตร
ตอชิ้น	และรวมกันทุกชิ้นไมเกิน	1	ลิตร	และตองนําออกมาใหเจาหนาที่ตรวจไดอยางสะดวก	ณ	จุดเอ็กซเรย	อนุญาต
ใหถือไดทานละ	1	ใบเทาน้ัน	ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาที่กําหนด	รวมถึงสิ่งของที่มีลักษณะคลาย
กับอาวุธ	เชน	กรรไกรตัดเล็บ	มีดพก	แหนบ	จะตองใสกระเปาใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน
และประเทศเกาหลี	มีกฎหมายหามนําเขาผลิตภัณฑที่ทํามาจากพืช	และเน้ือสัตวทุกชนิดเขาประเทศ	เชน	ผัก	ผลไม
สด	ไข	เน้ือสัตว	ไสกรอก	เพื่อเป็นการปองกันโรคติดตอที่จะมาจากสิ่งเหลาน้ี	หากเจาหนาที่ตรวจพบ	จะตองเสียคา
ปรับในอัตราที่สูงมาก
	

ทางบริษทัฯ	ขอรับมัดจํา	10,000	บาท	สําหรับการจองนับตั้งแตวันจองภายใน	2	วัน	
สวนที่เหลือทั้งหมดชําระกอนเดินทางอยางนอย	20	วัน	(การไมชําระเงินคามัดจํา	หรือ	ชําระไมครบ	หรือเช็ค

ธนาคารถูกระงับการจายไมวาดวยสาเหตุใดใด	ผูจัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง)		
	

คาตัว๋เครื่องบินไป-กลับ		กรุงเทพ	-	อินชอน	-	กรุงเทพ		(ตัว๋กรุป)	และ	คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี				



คาอาหารทุกมื้อ	ตามที่ระบุในรายการ	
คาเขาชมสถานที่ตางๆ	ตามรายการ												
คาที่พักตามระบุในรายการ	พักหองละ	2-3	ทาน	
คารถรับ-สง	และนําเที่ยวตามรายการ												
คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระทานละ	15	กก.	และนําขึน้เครื่องได	12	กก.				
มัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง	
คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง	วงเงินทานละ	1,000,000	บาท		(เงื่อนไขตามกรมธรรม	หรรษา	25)

	

กรณีปรับเพิ่มอัตราคาภาษีเชื้อเพลิงและประกันวินาศภัยทางอากาศสายการบิน
คาวีซาสําหรับพาสปอรตตางดาว	และเก็บคาใชจายเพิ่มอีก	3,000	บาท	สําหรับพาสปอรตตางชาติ	
คาใชจายสวนตัว	อาทิ	คาทําหนังสือเดินทาง,	คาโทรศัพทสวนตัว,	คาซักรีด,	มินิบารในหอง,	รวมถึงคาอาหาร	และ

เครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ	(หากทานตองการสั่งเพิ่ม	กรุณาติดตอหัวหนาทัวรแลวจายเพิ่มเองตางหาก)
คาทิปคนขับรถ	และ	ไกดทองถิน่	และ	หัวหนาทัวร	ทานละ	(40,000	วอน	หรือ	1,300	บาท	/คน/ทริป)

ราคาตามโปรแกรมทัวร	ยังไมรวมคาภาษีมูลคาเพิ่ม	7%	และ	ภาษีหัก	ณ	ที่จาย	3%
	

หนังสือเดินทาง	(Passport)	ของผูเดินทางจะตองมีอายุ	6	เดือนหรือมากกวา	นับจากวันเดินทาง

ราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชั่นทาง	บริษทั	ฯ	เก็บมัดจําคาทัวร	ทานละ	10,000	บาท/ทาน
หากทานตองซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศเพื่อไปและกลับกรุงเทพฯ		กรุณาเลือกซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศ

ประเภทที่สามารถเลื่อนวันและเวลาในการเดินทางได		ทั้งน้ีเพื่อปองกันปัญหาเที่ยวบินลาชาหรือการเปลี่ยนแปลง
เวลาของเที่ยวบินหรือการเปลี่ยนแปลงวันเดินทางกรณีเกิดความผิดพลาดจากบริการจากสายการบิน	(ความลาชา
ของเที่ยวบิน	การยกเลิกเที่ยวบิน	มีการยุบเที่ยวบินรวมกัน	ตารางการการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง	เน่ืองจากสาย
การบินพิจารณาสถานการณแลววา	อยูนอกเหนือความควบคุม	หรือเหตุผลเชิงพาณิชย	หรือเหตุผลทางดานความ
ปลอดภัยเป็นตน)		โปรดเขาใจและรับทราบวา	ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ	ไดในทุกกรณี
ทัวรทัวรน้ีจัดใหเฉพาะลูกคาที่ประสงคจะไปทองเที่ยวตามรายการของทัวรทุกวันเทาน้ัน		หากทานไมสามารถรวม

ทัวรทุกวัน	แคสมัครมารวมทัวรเพียงเพื่อการใชตัว๋เครื่องบินและที่พักในราคาพิเศษ		หากทานไมแจง	และปรากฏวา
ทานไมรวมทัวรในบางวัน	ทางบริษทัจะคิดคาดําเนินการในการแยกทองเที่ยวเอง	300	USD		(กอนซื้อทัวร	จะตองแจง
ความประสงคที่เป็นจริง	เพื่อทางผูจัดจะไดคิดคาบริการที่เหมาะสม)	
ราคาเด็กอายุไมเกิน	2	ขวบ	(INFANT)	ราคา		5,900	บาท
ราคาจอยแลนดไมใชตัว๋เครื่องบิน	ราคา	8,900	บาท
ทางหัวหนาทัวร	ขออนุญาตเก็บคาทริปไกดทีส่นามบินสุวรรณภูมิ	ทานละ	1,300	บาท

*ควรทราบ	

1.	ทัวรน้ีจัดใหเฉพาะลูกคาที่ประสงคจะไปทองเที่ยวตามรายการของทัวรทุกวันเทาน้ัน		หากทานไมสามารถรวม
ทัวรทุกวัน	แคซื้อทัวรมาเพียงเพื่อการใชตัว๋เครื่องบินและที่พักในราคาพิเศษ		หากทานไมแจง	และปรากฏวาทานไม
รวมทัวรในบางวัน	ทางบริษทัจะคิดคาดําเนินการในการแยกทองเที่ยวเอง	300	USD***
2.	โปรแกรมทัวรอาจมีการสลับปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสมของหนางาน	อาทิ	หากมีฝนตก	หรือ	รถ

ติด	อาจปรับโปรแกรม	(ทั้งน้ีขึน้อยูกับสถานการณหนางาน	)	ไกดและหัวหนาทัวรจะแจงใหทราบในแตละวัน	
3.	รานชอปป้ิงที่ทางรัฐบาลใหทัวรลง	ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร	ขอความรวมมือลูกทัวรลงทุกราน	ซื้อไมซื้อไมวา

กัน		ทางบริษทัฯไมมีนโนบายบังคับซื้อแตอยางใด	ขึน้อยูกับความพึงพอใจของลูกคา	
4.	ประเทศเกาหลีใตมีชางภาพมาถายรูปแลวมาจําหนายวันสุดทายลูกทัวรทานใดสนใจสามารถซื้อไดแตถาทานใด

ไมสนใจก็ไมตองซื้อ	โดยไมมีการบังคับลูกทัวรทั้งสิน	แตเป็นการบอกกลาวลวงหนา
5.	กรุณาเตรียมเอกสารการทํางาน	เชน	หนังสือรับรองการทํางาน	,	นามบัตร	,	บัตรพนักงาน	หรือหากมีธุรกิจสวน

ตัวตองมีนามบัตร	หากเปลี่ยนชื่อสกุลตองนําเอกสารมายืนยัน	เผื่อ	ตม.	สุมถาม



	

1.	สําหรับผูโดยสารที่ไมไดถือหนังสือเดินทางไทย	และทางบริษทัฯเป็นผูยื่นวีซาให	เมื่อผลวีซาผานแลวมีการ
ยกเลิกการเดินทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนคามัดจําทั้งหมด
2.	****ราคาดังกลาวเป็นราคาโปรโมชั่น	ไมสามารถยกเลิกการจองไดทุกกรณี	****	

3.	ยกเลิกการเดินทางในวันเดินทาง,ถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมืองทั้งจากประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐ
เกาหลีใต	ไมมีการคืนเงินทั้งหมดไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น	
4.	ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือคามัดจําที่พักโดยตรงหรือ

โดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศซึ่งไมอาจขอคืนเงินได	รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเชน	Extra	Flight	และ
Charter	Flight	จะไมมีการคืนเงินมัดจํา	หรือคาทัวรทั้งหมดเน่ืองจากคาตัว๋เป็นการเหมาจายในเที่ยวบินน้ันๆ


